
Gen. 1:1ֶרץ� ת ָהָא� ִים ְוֵא� ת ַהָּׁשַמ�   ְּבֵראִׁש�ית ָּבָר�א ֱאֹלִה�ים ֵא�
Gen. 1:2ִים� ֶפת ַעל&ְּפֵנ�י ַהָּמ� ים ְמַרֶח� ּוַח ֱאֹלִה+ ֹום ְור� ��י ְתה ֶׁשְך ַעל&ְּפֵנ הּו ְוֹח� הּו1 ָוֹב+ ה ֹת2 ֶרץ ָהְיָת�   ְוָהָא3
Gen. 1:35ְיִהי ֹור ַו� �ים ְיִה�י א ֹ�אֶמר ֱאֹלִה� ֹור� ַוּי  &א�
Gen. 1:4ֶׁשְך� ין ַהֹח� ֹור ּוֵב� ין ָהא� ים ֵּב� ֹוב ַוַּיְבֵּד�ל ֱאֹלִה+ �ֹור ִּכי&ט =5ְרא ֱאֹלִה>ים ֶאת&ָהא�   ַוַּי
Gen. 1:5ד� פ ֶקר י�ֹום ֶאָח� 5ְיִהי&ֹב� 5ְיִהי&ֶע�ֶרב ַו� �ְיָלה ַו� ָרא ָל ֶׁשְך ָק� ֹום ְוַלֹח� א ֱאֹלִהBיםA ָלאֹור1 י+   ַוִּיְקָר2
Gen. 1:6�ֹ ִים� ַוּי ִים ָלָמ� ין ַמ� יל ֵּב� ֹוְך ַהָּמ�ִים ִויִה�י ַמְבִּד+ יַע ְּבת� י ָרִק� ים ְיִה�  אֶמר ֱאֹלִה+
Gen. 1:7 ל� ר ֵמַע ִים ֲאֶׁש� יַע ּוֵב�ין ַהַּמ+ ל ֵּבBין ַהַּמ1ִים1 ֲאֶׁשר1 ִמַּת�ַחת ָלָרִק+ �ַעׂש ֱאֹלִהיםH ֶאת&ָהָרִקיַעG ַוַּיְבֵּד3  ַוַּי

ן 5ְיִהי&ֵכ� יַע ַו� � �ָלָרִק
Gen. 1:8ֶקר י�ֹום ֵׁשִנ�י� פ 5ְיִהי&ֹב� 5ְיִהי&ֶע�ֶרב ַו� יַע ָׁשָמ�ִים ַו� ָרִק� א ֱאֹלִה>ים ָל�   ַוִּיְקָר=
Gen. 1:9ן� 5ְיִהי&ֵכ� ה ַהַּיָּבָׁש�ה ַו� ד ְוֵתָרֶא� ֹום ֶאָח+ ִים ִמַּתBַחת ַהָּׁשַמ1ִים1 ֶאל&ָמק� Mּו ַהַּמ ים ִיָּקו2 ֹ�אֶמר ֱאֹלִה3   ַוּי
Gen. 1:102ֹוב� ַוִּיְקָר ים ִּכי&ט� �5ְרא ֱאֹלִה� ִים ָקָר�א ַיִּמ�ים ַוַּי ֶרץ ּוְלִמְקֵו�ה ַהַּמ�  א ֱאֹלִהBיםA ַלַּיָּבָׁשה1 ֶא+
Gen. 1:11ֵPֶׁשא ע ְדֵׁשBא ָהָא1ֶרץ1 ֶּד+ ים ַּת� ֹ�אֶמר ֱאֹלִה3 ר  ַוּי ֹו ֲאֶׁש� ֶׂשה ְּפִרי1 ְלִמינ+ Bי ֹע Qץ ְּפִר� ַרע ֵע יַע ֶז+ ֶׂשב ַמְזִר�
ֹו ַע ן�ַזְרעֹו&ב� 5ְיִהי&ֵכ�  ל&ָהָא�ֶרץ ַו�
Gen. 1:12 הּו� ֹו ְלִמיֵנ ר ַזְרעֹו&ב� י ֲאֶׁש� ֶׂשה&ְּפִר> הּו ְוֵע=ץ ֹע� 1ַרע1 ְלִמיֵנ+ יַע ֶז Bֶׂשב ַמְזִר� ֶׁשא ֵע ֶּ Tֶרץ ד Mא ָהָא  ַוּתֹוֵצ2

ֹוב� ים ִּכי&ט� �5ְרא ֱאֹלִה�  ַוַּי
Gen. 1:13י� פ ֶקר י�ֹום ְׁשִליִׁש� 5ְיִהי&ֹב� 5ְיִהי&ֶע�ֶרב ַו�   ַו�
Gen. 1:14 ּוBְיָלה ְוָהי� ין ַהּי�ֹום ּוֵב�ין ַהָּל יל ֵּב� Wִים ְלַהְבִּד יַע ַהָּׁשַמ+ ים ְיִהBי ְמֹאֹרת1 ִּבְרִק� ֹ�אֶמר ֱאֹלִה3  ַוּי

ים ְוָׁשִנ�ים� ים ּוְלָיִמ� ֹוֲעִד+  ְלֹאֹתת1 ּוְלמ�
Gen. 1:15ֶרץ�ִים ְלָהִא�יר ַעל&ָהָא יַע ַהָּׁשַמ+ ן� ְוָהיBּו ִלְמאֹוֹרת1 ִּבְרִק� 5ְיִהי&ֵכ�   ַו�
Gen. 1:16 ֹום 1 ְלֶמְמֶׁש�ֶלת ַהּי+ ֹור ַהָּגֹדל Bים ֶאת&ַהָּמא�ת ַהְּגֹדִל ים ֶאת&ְׁשֵנ�י ַהְּמֹאֹר� �ַעׂש ֱאֹלִה+  ַוַּי

ים� ת ַהּכֹוָכִב� ְיָלה ְוֵא� ֹור ַהָּקֹטן1 ְלֶמְמֶׁש�ֶלת ַהַּל+ Bְוֶאת&ַהָּמא 
Gen. 1:17יַע ים ִּבְרִק� ן ֹאָת>ם ֱאֹלִה� ֶרץ� ַוִּיֵּת�   ַהָּׁשָמ�ִים ְלָהִא�יר ַעל&ָהָא�
Gen. 1:18ֹוב� ים ִּכי&ט� �5ְרא ֱאֹלִה� ֶׁשְך ַוַּי �ֹור ּוֵב�ין ַהֹח ין ָהא� יל ֵּב� ֲלַהְבִּד+ ְיָלה ּו� 1 ַּבּי�ֹום ּוַבַּל+   ְוִלְמֹׁשל
Gen. 1:19י� פ ֶקר י�ֹום ְרִביִע� 5ְיִהי&ֹב� 5ְיִהי&ֶע�ֶרב ַו�   ַו�
Gen. 1:20י ֹ�אֶמר ֱאֹלִה+ יַע  ַוּי ֶרץ ַעל&ְּפֵנ�י ְרִק� �ה ְועֹוף1 ְיעֹוֵפ�ף ַעל&ָהָא+ �ֶפׁש ַחָּי ֶרץ ֶנ ִים ֶׁש� ּו ַהַּמ+ ם ִיְׁשְרצ�
ִים�  ַהָּׁשָמ�

Gen. 1:21 ִים Mּו ַהַּמ ֶׂשת ֲאֶׁשרZ ָׁשְרצ2 ֹרֶמ] �הA ָה� ַחָּי �ֶפׁש ַה� �ים ְוֵא�ת ָּכל&ֶנ ים ֶאת&ַהַּתִּניִנ�ם ַהְּגֹדִל  ַוִּיְבָר�א ֱאֹלִה+
י ֹוב�ְלִמ� ים ִּכי&ט� �5ְרא ֱאֹלִה� הּו ַוַּי ֹוף ָּכָנף1 ְלִמיֵנ+ Bת ָּכל&ע ם ְוֵא2  ֵנֶה3

Gen. 1:22ֶרץ� �5ֶרב ָּבָא� ֹוף ִי ים ְוָהע� ּו ֶאת&ַהַּמ1ִים1 ַּבַּיִּמ+ Bּו ּוִמְלא ּו ּוְרב3 ר ְּפר� �ים ֵלאֹמ   ַוְיָב=ֶרְך ֹאָת>ם ֱאֹלִה�
Gen. 1:23 ֶקר י�ֹום 5ְיִהי&ֹב� 5ְיִהי&ֶע�ֶרב ַו� י� פ ַו�  ֲחִמיִׁש�
Gen. 1:24 ּה� ֶרץ ְלִמיָנ ְיתֹו&ֶא� ֶמׂש ְוַח� ה ָוֶר> ּה ְּבֵהָמ� Bֶפׁש ַחָּיה1 ְלִמיָנ+ ֶרץ ֶנ Mא ָהָא ים ּתֹוֵצ2 ֹ�אֶמר ֱאֹלִה3  ַוּי
ן� 5ְיִהי&ֵכ�  ַו�

Gen. 1:25ּה ְוֵא>ת ָּכ ּה ְוֶאת&ַהְּבֵהָמה1 ְלִמיָנ+ ֶרץ ְלִמיָנ3 Mת ָהָא �ַעׂש ֱאֹלִהיםZ ֶאת&ַחַּי2 ה  ַוַּי ֲאָדָמ� ֶמׂש ָה� ל&ֶר�
ֹוב� ים ִּכי&ט� �5ְרא ֱאֹלִה� �הּו ַוַּי  ְלִמיֵנ

Gen. 1:26 ִים ֹוף ַהָּׁשַמ3 ם ּוְבע� Mת ַהָּי Z ִבְדַג2 נּו ִּכְדמּוֵת�נּו ְוִיְרּדּו ם ְּבַצְלֵמ� ה ָאָד> ים ַנ�ֲעֶׂש� ֹ�אֶמר ֱאֹלִה+  ַוּי
ׂש  ֹרֵמ� ֶמׂש ָה� ֶרץ ּוְבָכל&ָהֶר� ֶרץ�ּוַבְּבֵהָמה1 ּוְבָכל&ָהָא+  ַעל&ָהָא�

Gen. 1:27ם� א ֹאָת� ה ָּבָר� ֹו ָזָכ�ר ּוְנֵקָב� �ים ָּבָר�א ֹאת ֶלם ֱאֹלִה� ֹו ְּבֶצ� ָאָדם1 ְּבַצְלמ+ א ֱאֹלִהBיםA ֶאת&ָה�   ַוִּיְבָר2
Gen. 1:28ֶרץ ְוִכְב ּו ֶאת&ָהָא� ּו ּוִמְלא� ּו ּוְרב> ים ְּפר� ם ֱאֹלִה3 Mאֶמר ָלֶה 2ֹ ּו  ַוְיָב�ֶרְך ֹאָתםH ֱאֹלִהיםG ַוּי Qָה ּוְרד�ֻׁש

ֶרץ� ֶׂשת ַעל&ָהָא� ֹרֶמ� �ה ָה� ִים ּוְבָכל&ַחָּי ֹוף ַהָּׁשַמ+ Bת ַהָּים1 ּוְבע�  ִּבְדַג
Gen. 1:29 ֶרץ �י ָכל&ָהָא+ ַרע ֲאֶׁשר1 ַעל&ְּפֵנ ַע ֶז3 �ֶׂשבA ֹזֵר� ם ֶאת&ָּכל&ֵע Mִּתי ָלֶכ ים ִהֵּנהZ ָנַת2 ֹ�אֶמר ֱאֹלִה3  ַוּי

ֹו ְפִר ה�ְוֶאת&ָּכל&ָהֵע>ץ ֲאֶׁשר&ּב� �5ַרע ָלֶכ�ם ִי�ְהֶי�ה ְלָאְכָל� ַע ָז  י&ֵע�ץ ֹזֵר�



Gen. 1:30 ה �ֶפׁש ַחָּי+ ֶרץ ֲאֶׁשר&ּבֹו1 ֶנ לA רֹוֵמ�ׂש ַעל&ָהָא3 ִים ּוְלֹכ� Mֹוף ַהָּׁשַמ ָאֶרץ ּוְלָכל&ע2 ָ Tת ה� ְלָכל&ַחַּי  ּו�
ן� 5ְיִהי&ֵכ� �5ֶרק ֵע�ֶׂשב ְלָאְכָל�ה ַו�  ֶאת&ָּכל&ֶי

Gen. 1:31 15ְרא ֱאֹלִהיםB י� פ ַוַּי ֶקר י�ֹום ַהִּׁשִּׁש� 5ְיִהי&ֹב� 5ְיִהי&ֶע�ֶרב ַו� ד ַו� �ֹוב ְמֹא ה ְוִהֵּנה&ט�  ֶאת&ָּכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש+
Gen. 2:1ם� ֶרץ ְוָכל&ְצָבָא� ִים ְוָהָא� ּו ַהָּׁשַמ�   ַוְיֻכּל>
Gen. 2:21ה ַוִּיְׁשֹּבת�ֹו ֲאֶׁש�ר ָעָׂש י ְמַלאְכּת� ֹו  ַוְיַכBל ֱאֹלִהים1 ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע+ י ִמָּכל&ְמַלאְכּת�  ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע+

ה� ר ָעָׂש�  ֲאֶׁש�
Gen. 2:3 א ֹו ֲאֶׁשר&ָּבָר� ֹו ָׁשַבת1 ִמָּכל&ְמַלאְכּת+ Bי ב� ֹו ִּכ �ׁש ֹאת י ַוְיַקֵּד�  ַוְיָבBֶרְך ֱאֹלִהים1 ֶאת&י�ֹום ַהְּׁשִביִע+

ֹות� פ ים ַלֲעׂש�  ֱאֹלִה�
Gen. 2:4 ֹות ַהָּׁשַמ>ִים ִים� ֵא�ֶּלה תֹוְלד= ֶרץ ְוָׁשָמ� ים ֶא� ֹות ְיהָו�ה ֱאֹלִה� ֹום ֲעׂש> ְרָא�ם ְּבי3 ֶרץ ְּבִהָּב�  ְוָהָא�
Gen. 2:5ֶPה ט �יַח ַהָּׂשֶד3 לA ִׂש Bה  ְוֹכ� יר ְיהָו Mא ִהְמִט 2ֹ Z ל ה ֶט�ֶרם ִיְצָמ�ח ִּכי ֶרץ ְוָכל&ֵע�ֶׂשב ַהָּׂשֶד� �ה ָבָא+ ֶרם ִי�ְהֶי

ִין ַל� ֶרץ ְוָאָד�ם ַא+ ה�ֱאֹלִהים1 ַעל&ָהָא+ ֲאָדָמ� ד ֶאת&ָה�  ֲעֹב�
Gen. 2:6ה� ֲאָדָמ� ת&ָּכל&ְּפֵנ�י&ָה� ה ֶא� ד ַי�ֲעֶל�ה ִמן&ָהָא�ֶרץ ְוִהְׁשָק�   ְוֵא�
Gen. 2:7 ם ָאָד� י ָה� 5ְיִה� �ים ַו� יו ִנְׁשַמ�ת ַחִּי ח ְּבַאָּפ� ה ַוִּיַּפ� ם ָעָפר1 ִמן&ָה�ֲאָדָמ+ ָאָד3 ים ֶאת&ָה� Mה ֱאֹלִה  ַוִּייֶצרZ ְיהָו2
 ָּי�ה�ְלֶנ�ֶפׁש ַח
Gen. 2:8ר� ר ָיָצ� ם ֲאֶׁש� ָאָד� ם ֶאת&ָה� �ֶׂשם ָׁש+ ֶדם ַוָּי �=ה ֱאֹלִה>ים ַּגן&ְּבֵע�ֶדן ִמֶּק ע ְיהָו Qַוִּיַּט  
Gen. 2:9 1ַחִּיים ֹוב ְלַמֲאָכ�ל ְוֵעBץ ַה� ה ְוט� ד ְלַמְרֶא� ה ָּכל&ֵע>ץ ֶנְחָמ� Bה ֱאֹלִהים1 ִמן&ָה�ֲאָדָמ+ ח ְיהָו Qַוַּיְצַמ 
ֹוְך ַהָּג+ ע�ְּבת� ֹוב ָוָר� ַעת ט� ץ ַהַּד� Wן ְוֵע 

Gen. 2:10ים� ד ְוָהָי�ה ְלַאְרָּבָע�ה ָראִׁש� �ן ּוִמָּׁשם1 ִיָּפֵר+ ֹות ֶאת&ַהָּג ֶדן ְלַהְׁשק�   ְוָנָהר1 ֹיֵצ�א ֵמֵע+
Gen. 2:11ֵPב א ּוא ַהֹּסֵב3 ֹון ה� �ד ִּפיׁש ֶאָח� ם ָה� ב� ֵׁש� ם ַהָּזָה� ה ֲאֶׁשר&ָׁש� ֲחִויָל+  ת ָּכל&ֶא�ֶרץ ַה�
Gen. 2:12ַהם� ֶבן ַהֹּׁש� ַלח ְוֶא� ם ַהְּבֹד� ֹוב ָׁש� �וא ט ֶרץ ַהִה� זֲַה>ב ָהָא�   ּו�
Gen. 2:13ּוׁש� ֶרץ ּכ� ת ָּכל&ֶא� ב ֵא� ּוא ַהּסֹוֵב+ ֹון ה� �ר ַהֵּׁשִנ�י ִּגיח ם&ַהָּנָה�   ְוֵׁש�
Gen. 2:14�ֹהֵל�ְך ִקְדַמ�ת ַאּׁש ּוא ַה� ֶקל ה� ם ַהָּנָהBר ַהְּׁשִליִׁשי1 ִחֶּד+ ת� ְוֵׁש2 ּוא ְפָר� ְרִביִע�י ה� ר ָה�  ּור ְוַהָּנָה�
Gen. 2:15ּה� ּה ּוְלָׁשְמָר� ֶדן ְלָעְבָד� ָאָד�ם ַוַּיִּנֵח�הּו ְבַגן&ֵע+ ים ֶאת&ָה� ח ְיהָו�ה ֱאֹלִה�   ַוִּיַּק>
Gen. 2:16ל� ל ּתֹאֵכ� ץ&ַהָּג�ן ָאֹכ� ל ֵע� ר ִמֹּכ� �ם ֵלאֹמ ָאָד� ים ַעל&ָה� �ה ֱאֹלִה+   ַוְיַצו1 ְיהָו
Gen. 2:17ּות� ֹות ָּתמ� ּנּו מ� י ְּבי>ֹום ֲאָכְלָך� ִמֶּמ� א תֹאַכ�ל ִמֶּמ�ּנּו ִּכ3 �ֹ ע ל ֹוב ָוָר+ ץ ַהַּד1ַעת1 ט�   ּוֵמֵע3
Gen. 2:18ֹו� ֹו ֵע�ֶזר ְּכֶנְגּד� ֱעֶׂשּה&ּל� ֹו ֶא� �ם ְלַבּד ָאָד� ֹוב ֱהי�ֹות ָה� ים לֹא&ט> �ה ֱאֹלִה+ 1ֹאֶמר1 ְיהָו   ַוּי
Gen. 2:192ְיהָו Zִים ַוָּיֵבא1  ַוִּיֶצר ֹוף ַהָּׁשַמ+ Bת ַהָּׂשֶדה1 ְוֵאת1 ָּכל&ע� ה ָּכל&ַחַּי ֲאָדָמ3 ים ִמן&ָה� Mה ֱאֹלִה

ֹו� ּוא ְׁשמ� �ה ה� ם ֶנ�ֶפׁש ַחָּי ָאָד> ֹו ָה� ר ִיְקָרא&ל= Z ֲאֶׁש2 ֹו ְוֹכל �ֹות ַמה&ִּיְקָרא&ל ם ִלְרא�  ֶאל&ָה�ָאָד+
Gen. 2:20ֹות ְלָכל&ַהְּב ם ֵׁשמ3 Mָאָד א ָה� א  ַוִּיְקָר2 א&ָמָצ� �ֹ ם ל Wה ּוְלָאָד��ת ַהָּׂשֶד ל ַחַּי ִים ּוְלֹכ� ֹוף ַהָּׁשַמ+ ֵהָמה1 ּוְלע�
ֹו�  ֵע�ֶזר ְּכֶנְגּד�
Gen. 2:21 ר יו ַוִּיְסֹּג�ר ָּבָׂש� ח ַאַחת1 ִמַּצְלֹעָת+ ם ַוִּייָׁש�ן ַוִּיַּק3 ה ֱאֹלִה=יםA ַּתְרֵּדָמ>ה ַעל&ָהָאָד� Z ְיהָו2  ַוַּיֵּפל
ָּנה�  ַּתְחֶּת�

Gen. 2:22ם� ָאָד� ָה ֶאל&ָה� ם ְלִאָּׁש�ה ַוְיִבֶא� ָאָד� ח ִמן&ָה� ת&ַהֵּצָל>ע ֲאֶׁשר&ָלַק� ה ֱאֹלִה=יםA ֶא� Z ְיהָו2   ַוִּיֶבן
Gen. 2:23ֶPַעם ע ֹ�את ַהַּפ3 ָאָדםG ז ה ִּכ�י ֵמִא�יׁש  ַוּיֹאֶמרH ָה� י ְלזֹאת1 ִיָּקֵר�א ִאָּׁש+ �ר ִמְּבָׂשִר י ּוָבָׂש� ֲעָצַמ+ ֶצם ֵמ�
�ֹ ֳקָחה&ּז  את�ֻל�

Gen. 2:24ד� ר ֶאָח� ֹו ְוָהי�ּו ְלָבָׂש� ֹו ְוָדַב�ק ְּבִאְׁשּת+ �יׁש ֶאת&ָאִב�יו ְוֶאת&ִאּמ   ַעל&ֵּכן1 ַי�ֲעָזב&ִא+
Gen. 2:25ׁשּו� א ִיְתֹּבָׁש� �ֹ ֹו ְול �ם ְוִאְׁשּת ָאָד� ים ָה�   ַוִּי�ְהיBּו ְׁשֵניֶהם1 ֲערּוִּמ+
Gen. 3:1 1 ּום ִמֹּכל �ה ָער+ ה אPַ ְוַהָּנָחׁש1 ָהָי 1ֹאֶמר1 ֶאל&ָה�ִאָּׁש+ �ה ֱאֹלִה�ים ַוּי ה ְיהָו ר ָעָׂש� ה ֲאֶׁש� �ת ַהָּׂשֶד+ ף ַחַּי

ל ֵע�ץ ַהָּג�ן� ּו ִמֹּכ� אְכל+ �ֹ א ת �ֹ ים ל י&ָאַמ�ר ֱאֹלִה+  ִּכ�
Gen. 3:2ל� ץ&ַהָּג�ן נֹאֵכ� י ֵע� ה ֶאל&ַהָּנָח�ׁש ִמְּפִר� ִאָּׁש� אֶמר ָה� �ֹ   ַוּת
Gen. 3:3ֲא Hי ָהֵעץ ּון� ּוִמְּפִר� ֹו ֶּפן&ְּתֻמת� �ּו ּב א ִתְּגע� �ֹ ּנּו ְול אְכלּו1 ִמֶּמ+ �ֹ א ת Bֹ ים ל  ֶׁש�ר ְּבתֹוְך&ַהָּגןG ָאַמ�ר ֱאֹלִה3



Gen. 3:4ּון� ֹות ְּתֻמת� א&מ� �ֹ ִאָּׁש�ה ל ׁש ֶאל&ָה� ֹ�אֶמר ַהָּנָח�   ַוּי
Gen. 3:5ִּPּנּו ְוִנְפְקח� כ י ְּביֹום1 ֲאָכְלֶכ�ם ִמֶּמ+ ים ִּכ3 ֹוב י ֹיֵד�ַע ֱאֹלִה+ ים ֹיְדֵע�י ט� אֹלִה+ יֵניֶכ�ם ִוְהִייֶתם1 ֵּכ� ּו ֵע�

ע�  ָוָר�
Gen. 3:6 ח יל ַוִּתַּק� ִים ְוֶנְחָמBד ָהֵעץ1 ְלַהְׂשִּכ+ ּוא ָלֵעיַנ3 ֲאָוה&ה� ל ְוִכ=י ַת� Mץ ְלַמֲאָכ �י טֹובZ ָהֵע2 ה ִּכ ִאָּׁש]  ַוֵּת�ֶרא ָה�

ל�ִמִּפְרי�ֹו ַוּתֹאַכ�ל ַוִּתֵּת=ן ַּגם&ְלִאיָׁש>ּה ִעָּמ�  ּה ַוּיֹאַכ�
Gen. 3:7ת� ם ֲחֹגֹר� ּו ָלֶה� ה ַוַּיֲעׂש� 5ִּיְתְּפרּו1 ֲעֵל�ה ְתֵאָנ+ יֻרִּמ�ם ֵה�ם ַו� ּו ִּכ�י ֵע� �5ְדע+ ם ַוֵּי �י ְׁשֵניֶה+ 1ְחָנה1 ֵעיֵנ   ַוִּתָּפַק
Gen. 3:8ֹום ַו�ּוַח ַהּי =ה ֱאֹלִה>ים ִמְתַהֵּל�ְך ַּבָּג�ן ְלר� ֹול ְיהָו ּו ֶאת&ק2 Q5ִּיְׁשְמע ֹו ִמְּפֵני1  ַו� ם ְוִאְׁשּת3 Mָאָד א ָה� ִּיְתַחֵּב2

ן� ֹוְך ֵע�ץ ַהָּג� ים ְּבת� �ה ֱאֹלִה+  ְיהָו
Gen. 3:9ֹו ַאֶּי�ָּכה� ֹ�אֶמר ל� ָאָד�ם ַוּי ים ֶאל&ָה� א ְיהָו�ה ֱאֹלִה�   ַוִּיְקָר>
Gen. 3:10ם ָאֹנ�ִכ י&ֵעיֹר� א ִּכ� �ן ָוִאיָר> ְעִּתי ַּבָּג אֶמר ֶאת&ֹקְלָך� ָׁשַמ� Wֹ א� ַוּי  י ָוֵאָחֵב�
Gen. 3:11ִPאֶמר מ Wֹ ּנּו  ַוּי י ֲאָכל&ִמֶּמ� ץ ֲאֶׁש=ר ִצִּויִת>יָך ְלִבְלִּת� ם ָא�ָּתה ֲהִמן&ָהֵע3 �יד ְלָך+ ִּכ�י ֵעיֹר� י ִהִּג

ְלָּת�  ָאָכ�
Gen. 3:12י ִה>וא ָנ�ְתָנה&ִּל�י ִמן&ָהֵע�ץ ָו ִאָּׁשה1 ֲאֶׁש�ר ָנַת�ָּתה ִעָּמִד+ ָאָד�ם ָה� ֹ�אֶמר ָה� ל� ַוּי  ֹאֵכ�
Gen. 3:13ל� ִני ָוֹאֵכ� ׁש ִהִּׁשיַא� ה ַהָּנָח� ִאָּׁש+ 1ֹאֶמר1 ָה� ֹ�את ָעִׂש�ית ַוּת ה ַמה&ּז =ה ֱאֹלִה>ים ָלִאָּׁש� אֶמר ְיהָו 2ֹ   ַוּי
Gen. 3:14ה ּוִמ ּור ַאָּתה1 ִמָּכל&ַהְּבֵהָמ+ Bָאר Gיָת ּזֹאת� �י ָעִׂש ל&ַהָּנָחׁשH ִּכ יםA ֶא� ה ֱאֹלִה� �ת  ַוּיֹאֶמרZ ְיהָֹו2 ל ַחַּי ֹּכ�

י ַחֶּי�יָך� ר ּתֹאַכ�ל ָּכל&ְיֵמ� ְך ְוָעָפ�  ַהָּׂשֶד�ה ַעל&ְּגֹחְנָך� ֵתֵל+
Gen. 3:15Pּה ה� ין ַזְרֲעָך� ּוֵב�ין ַזְרָע ה ּוֵב� ִאָּׁש+ יְנָך1 ּוֵב�ין ָה� ית ֵּב� ּנּו  ְוֵאיָב�הA ָאִׁש3 ה ְּתׁשּוֶפ� אׁש ְוַאָּת� +ֹ ּוא ְיׁשּוְפָך� ר
ב� ס  ָעֵק�

Gen. 3:16 1ים ְוֶאל&ִאיֵׁשְך� י ָבִנ ְלִד� ְך ְּבֶע�ֶצב ֵּת� ֹרֵנ+ �5ְך ְוֵה� ר ַהְרָּבBה ַאְרֶּבה1 ִעְּצבֹוֵנ ל&ָהִאָּׁש�ה ָאַמ3  ֶא�
ְך� ס ּוא ִיְמָׁשל&ָּב� ְך ְוה� ּוָקֵת+  ְּתׁש�

Gen. 3:17 רBץ ֲאֶׁש 1 ִמן&ָהֵע+ 1ֹאַכל ֹול ִאְׁשֶּתָךG ַוּת י&ָׁשַמְעָּתH ְלק� ר ִּכ� א תֹאַכ�ל  ּוְלָאָד�ם ָאַמ3 �ֹ ר ל ִצִּויִת1יָך1 ֵלאֹמ+
י ַחֶּי�יָך� ל ְיֵמ� ָּנה ֹּכ� אֲכֶל+ �ֹ ָך ְּבִעָּצבֹון1 ּת ֲעבּוֶר+ ֲאָדָמה1 ַּב� ה ָה� Bּנּו ֲארּוָר� ִמֶּמ

Gen. 3:18ה� ר ַּתְצִמ�יַח� ָל�ְך ְוָאַכְלָּת� ֶאת&ֵע�ֶׂשב ַהָּׂשֶד� ֹוץ ְוַדְרַּד�   ְוק�
Gen. 3:19�ֹ ָּתה  ְּבֵזַעBת ַאֶּפ1יָך1 ּת י&ָעָפ�ר ַא+ ְחָּת ִּכ� �ָּנה ֻלָּק ה ִּכ�י ִמֶּמ� ּוְבָך1 ֶאל&ָה�ֲאָדָמ+ ֶחם ַעBד ׁש� אַכל ֶל+

ּוב� ר ָּתׁש�  ְוֶאל&ָעָפ�
Gen. 3:20י� ם ָּכל&ָח� ה ֵא� ְיָת� וא ָה� �ה ִּכ>י ִה� ֹו ַחָּו ם ִאְׁשּת� ם ֵׁש� ָאָד> א ָה�   ַוִּיְקָר=
Gen. 3:21ים ְלָא Mה ֱאֹלִה ם� פ ַוַּיַעׂשZ ְיהָו2 ֹור ַוַּיְלִּבֵׁש� ֹו ָּכְתנ�ֹות ע� ם ּוְלִאְׁשּת>  ָד=
Gen. 3:22 ח�ֶּפן&ִיְׁשַל Aה�ע ְוַעָּת�ֹוב ָוָר ַעת ט� ּנּו ָלַד� ָאָדם1 ָהָיה1 ְּכַאַח�ד ִמֶּמ+ ים ֵהBן ָה� �ה ֱאֹלִה3 ֹ�אֶמרA ְיהָו  ַוּי
ַּP ֹו ְוָלַקח1 ג ם�ָיד3 י ְלֹעָל� ים ְוָאַכ�ל ָוַח� ַחִּי+ �ץ ַה�  ם ֵמֵע
Gen. 3:23ם� ח ִמָּׁש� ר ֻלַּק� ה ֲאֶׁש� ֲעֹבד1 ֶאת&ָה�ֲאָדָמ+ �ֶדן ַל� ים ִמַּגן&ֵע 5ְיַׁשְּלֵח>הּו ְיהָו�ה ֱאֹלִה�   ַו�
Gen. 3:24 ֶכת ת ַלBַהט ַהֶח1ֶרב1 ַהִּמְתַהֶּפ+ ים ְוֵא2 ֶדן ֶאת&ַהְּכֻרִב3 Mֶדם ְלַגן&ֵע Z ִמֶּק2 ָאָד�ם ַוַּיְׁשֵּכן  ַוְיָג�ֶרׁש ֶאת&ָה�
ר ֶאת& Wַחִּי�ים� סִלְׁשֹמ ֶרְך ֵע�ץ ַה�  ֶּד�
Gen. 4:1אֶמר ָקִנ�יִתי ִא�יׁש ֶאת&ְיהָו�ה� Wֹ ִין ַוּת ֹו ַוַּת1ַהר1 ַוֵּת�ֶלד ֶאת&ַק+ ��ה ִאְׁשּת ע ֶאת&ַחָּו ם ָיַד�   ְוָה�ָאָד+
Gen. 4:2ד ִין ָהָי�ה ֹעֵב� Wאן ְוַק +ֹ ֵעה צ 1 ֹר� 5ְיִהי&ֶה1ֶבל יו ֶאת&ָה�ֶבל ַו� ֶדת ֶאת&ָאִח� ֶסף ָלֶל+ ה� ַוֹּת�   ֲאָדָמ�
Gen. 4:3יהָו�ה� ה ַל� ֲאָדָמ>ה ִמְנָח� י ָה� ִין ִמְּפִר= Mא ַק ץ ָיִמ�ים ַוָּיֵב2 י ִמֵּק� 5ְיִה�   ַו�
Gen. 4:4ֹו� ֶבל ְוֶאל&ִמְנָחת� ה ֶאל&ֶה� �ַׁשע ְיהָו+ ֶחְלֵבֶה�ן ַוִּי ֹו ּוֵמ� ֹות צֹאנ� ּוא ִמְּבֹכר� ֶבל ֵהִב�יא ַגם&ה>   ְוֶה2
Gen. 4:5ִין ְוֶאל&ִמ ּו ָּפָנ�יו� ְוֶאל&ַק� 5ִּיְּפל� ד ַו� 1ִין1 ְמֹא+ Bַחר ְלַק �ה ַוִּי א ָׁשָע �ֹ ֹו ל  ְנָחת�
Gen. 4:6ָPִין ל �ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֶאל&ָק ּו ָפֶנ�יָך� ַוּי ְך ְוָל�ָּמה ָנְפל�  ָּמה ָח�ָרה ָל+
Gen. 4:71י ַתח ַחָּט�את ֹרֵב�ץ ְוֵאֶל יב ַלֶּפ� א ֵתיִט+ �ֹ ת ְוִאם1 ל ֹוא ִאם&ֵּתיִטיב1 ְׂשֵא+ Bה  ֲהל ֹו ְוַאָּת� ּוָקת+ ָך1 ְּתׁש�

ֹו�  ִּתְמָׁשל&ּב�
Gen. 4:8יו ַוַּיַהְרֵג�הּו� ֶבל ָאִח� ִין ֶאל&ֶה� �5ָקם ַק> ה ַוָּי 5ְיִהי1 ִּבְהיֹוָת�ם ַּבָּׂשֶד+ ִין ֶאל&ֶה�ֶבל ָאִח�יו ַו� ֹ�אֶמר ַק�   ַוּי



Gen. 4:9א �ֹ 1ֹאֶמר1 ל י ֶה�ֶבל ָאִח�יָך ַוּי ִין ֵא� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ַק+ ִכי� ַוּי י ָאֹנ� ר ָאִח� ְעִּתי ֲהֹׁשֵמ�   ָיַד+
Gen. 4:10Pיָת ק� ֹ�אֶמר ֶמ�ה ָעִׂש ה� ַוּי ֲאָדָמ� ים ֵאַל�י ִמן&ָה� יָך ֹצֲעִק�  ֹול ְּדֵמ�י ָאִח+
Gen. 4:11ָך� יָך ִמָּיֶד� י ָאִח� ַחת ֶאת&ְּדֵמ� יָה ָלַק> ֲאָדָמה1 ֲאֶׁש�ר ָּפְצָת�ה ֶאת&ִּפ+ ּור ָא�ָּתה ִמן&ָה� ה ָאר�   ְוַעָּת�
Gen. 4:12ֶרץ� ְהֶי�ה ָבָא� ּה ָל�ְך ָנ�ע ָוָנ�ד ִּת� ף ֵּתת&ֹּכָח� א&ֹתֵס� �ֹ ה ל ֲעֹבד1 ֶאת&ָה�ֲאָדָמ+   ִּכBי ַת�
Gen. 4:13א� �ֹ ֹול ֲעֹוִנ�י ִמְּנׂש �ה ָּגד� ִין ֶאל&ְיהָו ֹ�אֶמר ַק�   ַוּי
Gen. 4:14ה ּוִמָּפ ֲאָדָמ+ �י ָה� 1 ְּפֵנ ֹום ֵמַעל י ַהּי3 Mְׁשָּת ֹאִת Z ֵּגַר2 ֶרץ ְוָהָי�ה  ֵהן Bע ָוָנד1 ָּבָא+ יִתי ָנ Mר ְוָהִי�ֶנ�יָך ֶאָּסֵת

ִני�  ָכל&ֹמְצִא�י ַי�ַהְרֵג�
Gen. 4:15 י ֹות ְלִבְלִּת� 1ִין1 א+ Bה ְלַק ֶׂשם ְיהָו ם ַוָּי2 �ִים ֻיָּק ִין ִׁשְבָעַת� ג ַק+ ה ָלֵכן1 ָּכל&ֹהֵר� ֹו ְיהָו3 ֹ=אֶמר ל�  ַוּי

ֹו� ֹו ָּכל&ֹמְצא�  ַהּכֹות&ֹאת�
Gen. 4:16ֶדן� ֶרץ&נ�ֹוד ִקְדַמת&ֵע� �ֶׁשב ְּבֶא� �ה ַוֵּי �י ְיהָו ִין ִמִּלְפֵנ �ֵצא ַק�   ַוֵּי
Gen. 4:17 ם ְּבנ�ֹו יר ְּכֵׁש� יר ַוִּיְקָרא1 ֵׁש�ם ָהִע+ ֶנה ִע+ 5ְיִהי1 ֹּב� ַהר ַוֵּת�ֶלד ֶאת&ֲחנ�ֹוְך ַו� ֹו ַוַּת� 1ִין1 ֶאת&ִאְׁשּת+ 5Bַדע ַק  ַוֵּי

ֹוְך�  ֲחנ�
Gen. 4:18דBל  ַוִּיָּוֵל ּוָׁשֵא+ ל ָיַלד1 ֶאת&ְמת� ּוָיֵא�ל ּוְמִחּיָיֵא3 ד ָיַל�ד ֶאת&ְמח� Wד ְוִעיָר ֲחנֹוְך1 ֶאת&ִעיָר+  ַל�

ֶמְך� ל ָיַל�ד ֶאת&ָל�  ּוְמתּוָׁשֵא�
Gen. 4:19ה� ם ַהֵּׁשִנ�ית ִצָּל� ה ְוֵׁש� ַאַחת1 ָעָד+ ֹו ֶל�ֶמְך ְׁשֵּת�י ָנִׁש�ים ֵׁשBם ָה� ח&ל�   ַוִּי�5ַּק�
Gen. 4:20ֶל ֶהל ּוִמְקֶנ�ה� ַוֵּת� ב ֹא� י ֹיֵׁש� Wה ֲאִב ּוא ָהָי+ ה ֶאת&ָיָב�ל ה�  ד ָעָד�
Gen. 4:21ׂש ִּכּנ�ֹור ְועּוָג�ב� י ָּכל&ֹּתֵפ� Wה ֲאִב ּוא ָהָי+ יו יּוָב�ל ה� ם ָאִח�   ְוֵׁש�
Gen. 4:22� ֶׁשת ּוַבְרֶז ׁש ְנֹח� ׁש ָּכל&ֹחֵר� Wִין ֹלֵט ּוַבל ַק+ וא ָי�ְלָדה1 ֶאת&ּת� ִין  ְוִצָּל�ה ַגם&ִה3 ּוַבל&ַק� ֹות ּת� ל ַו�ֲאח�

ה�  ַנ�ֲעָמ�
Gen. 4:23 11ְגִּתי �י ִאBיׁש ָהַר �ָּנה ִאְמָרִת�י ִּכ ֶמְך ַהְאֵז י ְנֵׁש�י ֶל+ ה ְוִצָּלה1 ְׁשַמ�ַען קֹוִל+ Bיו ָעָד ֶמְך ְלָנָׁש3 Mאֶמר ֶל 2ֹ  ַוּי

י� �ֶלד ְלַחֻּבָרִת� י ְוֶי  ְלִפְצִע+
Gen. 4:24�ִים ֻיַּקם&ָק ה� ִּכ�י ִׁשְבָעַת�  ִין ְוֶל�ֶמְך ִׁשְבִע�ים ְוִׁשְבָע�
Gen. 4:25 ר �5ַרע ַאֵח+ ת&ִלBי ֱאֹלִהים1 ֶז �י ָׁש� ֹו ֵׁש�ת ִּכ א ֶאת&ְׁשמ� ן ַוִּתְקָר� ֹו ַוֵּת�ֶלד ֵּב+ ם עֹוד1 ֶאת&ִאְׁשּת+ ַדע ָאָד�  ַוֵּי2

ִין� ֹו ָק� ֶבל ִּכ�י ֲהָרג�  ַּת�ַחת ֶה+
Gen. 4:26ן ַו ם ְיהָו�ה� פ ּוְלֵׁשBת ַּגם&הּוא1 ֻיַּלד&ֵּב+ א ְּבֵׁש� �ֹ ל ִלְקר ֹו ֱאנ�ֹוׁש ָא�ז הּוַח+ א ֶאת&ְׁשמ�  ִּיְקָר�
Gen. 5:1ֹו� ה ֹאת� ים ָעָׂש� ּות ֱאֹלִה� ם ִּבְדמ� א ֱאֹלִהים1 ָאָד+ Bֹ ֹום ְּבר ת ָאָד�ם ְּבי3 ֶפר ּתֹוְלֹד� �ה ֵס+   ֶז
Gen. 5:2&א ֶאת Bם ַוִּיְקָר ה ְּבָרָא�ם ַוְיָב�ֶרְך ֹאָת3 ם� ס ָזָכ�ר ּוְנֵקָב� ְרָא� ם ְּבי�ֹום ִהָּב�  ְׁשָמם1 ָאָד+
Gen. 5:3ת� ֹו ֵׁש� א ֶאת&ְׁשמ� ֹו ַוִּיְקָר� �ֹו ְּכַצְלמ ה ַוּי�ֹוֶלד ִּבְדמּות� ם ְׁשֹלִׁשBים ּוְמַאת1 ָׁשָנ+ 5ְיִח�י ָאָד3   ַו�
Gen. 5:4ה ַוּי�� ת ָׁשָנ ת ְׁשֹמֶנ�ה ֵמֹא� ֹו ֶאת&ֵׁש+ ֲחֵרי1 הֹוִליד� ם ַא� ֹות� ַוִּי�ְהי�ּו ְיֵמי&ָאָד3  ֹוֶלד ָּבִנ�ים ּוָבנ�
Gen. 5:5ת� ס �ה ַוָּיֹמ� ה ּוְׁשֹלִׁש�ים ָׁשָנ י ְּתַׁשBע ֵמאֹות1 ָׁשָנ+ ּו ָּכל&ְיֵמBי ָאָדם1 ֲאֶׁשר&ַח+ Qַוִּי�ְהי  
Gen. 5:6ֹוׁש� �ה ַוּי�ֹוֶלד ֶאת&ֱאנ� ׁש ָׁשִנ�ים ּוְמַא�ת ָׁשָנ ת ָחֵמ� W5ְיִחי&ֵׁש   ַו�
Gen. 5:71ֲחֵרי ת ַא� 5ְיִחי&ֵׁש3 ֹות� ַו� �ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים ּוָבנ� ֹות ָׁשָנ ים ּוְׁשֹמֶנ�ה ֵמא� ֹוׁש ֶׁש�ַבע ָׁשִנ+ ֹו ֶאת&ֱאנ+   הֹוִליד�
Gen. 5:8ת� ס �ה ַוָּיֹמ� ֹות ָׁשָנ ע ֵמא� ה ּוְתַׁש� ת ְׁשֵּתBים ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+   ַוִּי�ְהיּו1 ָּכל&ְיֵמי&ֵׁש+
Gen. 5:9 ה� �ים ָׁשָנ י ֱאנ�ֹוׁש ִּתְׁשִע 5ְיִח�  ַוּי�ֹוֶלד ֶאת&ֵקיָנ�5ן� ַו�
Gen. 5:10 ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים� ֹות ָׁשָנ ה ּוְׁשֹמֶנ�ה ֵמא� ן ֲחֵמBׁש ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+ ֹו ֶאת&ֵקיָנ+ ֲחֵרי1 הֹוִליד� ֹוׁש ַא� 5ְיִח�י ֱאנ3  ַו�

ֹות�  ּוָבנ�
Gen. 5:11� ֹות ָׁשָנ ע ֵמא� ים ּוְתַׁש� ֹוׁש ָחֵמ�ׁש ָׁשִנ+ ת� ס ַוִּי�ְהיּו1 ָּכל&ְיֵמ�י ֱאנ+  ה ַוָּיֹמ�
Gen. 5:12ל� ֲהַלְלֵא� �ה ַוּי�ֹוֶלד ֶאת&ַמ� �ים ָׁשָנ �5ן ִׁשְבִע י ֵקיָנ 5ְיִח�   ַו�
Gen. 5:13 ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים� ֹות ָׁשָנ ה ּוְׁשֹמֶנ�ה ֵמא� �ים ָׁשָנ+ ל ַאְרָּבִע ֲהַלְלֵא+ ֹו ֶאת&ַמ� ן ַאֲחֵרי1 הֹוִליד�  ַוְיִח�י ֵקיָנ3

ֹות�  ּוָבנ�
Gen. 5:14ת� ס ַוִּי�ְהי �ה ַוָּיֹמ� ֹות ָׁשָנ ע ֵמא� ים ּוְתַׁש� �ֶׂשר ָׁשִנ+ ן ֶע  ּו1 ָּכל&ְיֵמ�י ֵקיָנ+



Gen. 5:15ה ַוּי�ֹוֶלד ֶאת&ָי�5ֶרד�� ׁש ָׁשִנ�ים ְוִׁשִּׁש�ים ָׁשָנ ל ָחֵמ� ֲהַלְלֵא+ 5ְיִח�י ַמ�   ַו�
Gen. 5:16ים ָׁש�ֶרד ְׁשֹלִׁש ֹו ֶאת&ֶי+ ֲחֵרי1 הֹוִליד� ל ַא� ֲהַלְלֵא3 5ְיִח�י ַמ� �ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים  ַו� ֹות ָׁשָנ ה ּוְׁשֹמֶנ�ה ֵמא� ָנ+

ֹות�  ּוָבנ�
Gen. 5:17ת� ס �ה ַוָּיֹמ� ֹות ָׁשָנ ה ּוְׁשֹמֶנ�ה ֵמא� ל ָחֵמBׁש ְוִתְׁשִעים1 ָׁשָנ+   ַוִּיְהיּו1 ָּכל&ְיֵמ�י ַמֲהַלְלֵא+
Gen. 5:18 ה� ִים ְוִׁשִּׁש>ים ָׁשָנ�ה ּוְמַא�ת ָׁשָנ ֶרד ְׁשַּת= W5ְיִחי&ֶי ֹוְך� ַו�  ַוּי�ֹוֶלד ֶאת&ֲחנ�
Gen. 5:19ֹות� �ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים ּוָבנ� ֹות ָׁשָנ ֹוְך ְׁשֹמֶנ�ה ֵמא� ֹו ֶאת&ֲחנ+ ֲחֵרי1 הֹוִליד� ֶרד ַא� 5ְיִחי&ֶי3   ַו�
Gen. 5:20ת� פ �ה ַוָּיֹמ� ֹות ָׁשָנ ע ֵמא� ה ּוְתַׁש� ִים ְוִׁשִּׁשים1 ָׁשָנ+ Bֶרד ְׁשַּת   ַוִּי�ְהיּו1 ָּכל&ְיֵמי&ֶי+
Gen. 5:21ַלח� �ה ַוּי�ֹוֶלד ֶאת&ְמתּוָׁש� ׁש ְוִׁשִּׁש�ים ָׁשָנ ֹוְך ָחֵמ� 5ְיִח�י ֲחנ+   ַו�
Gen. 5:22 ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים� ֹות ָׁשָנ ׁש ֵמא� ַלח ְׁשֹל� ֹו ֶאת&ְמתּוֶׁש+ ֲחֵרי1 הֹוִליד� ים ַא� ֱאֹלִה3 ֹוְך ֶאת&ָה� Mְך ֲחנ  ַוִּיְתַהֵּל2

ֹות�  ּוָבנ�
Gen. 5:23י ָּכל&ְי ֹות ָׁשָנ�ה� ַוְיִה� ׁש ֵמא� ה ּוְׁשֹל�  ֵמ�י ֲחנ�ֹוְך ָחֵמBׁש ְוִׁשִּׁשים1 ָׁשָנ+
Gen. 5:24ים� פ ֹו ֱאֹלִה� ח ֹאת� י&ָלַק� ּנּו ִּכ� Wים ְוֵאיֶנ�ֱאֹלִה   ַוִּיְתַהֵּל�ְך ֲחנ�ֹוְך ֶאת&ָה�
Gen. 5:25ה ַוּי�ֹוֶל� >ים ָׁשָנ�ה ּוְמַא�ת ָׁשָנ ַלח ֶׁש=ַבע ּוְׁשֹמִנ ֶמְך� ַוְיִח�י ְמתּוֶׁש+  ד ֶאת&ָל�
Gen. 5:26 ה ַוּי�ֹוֶלד� ֹות ָׁשָנ ע ֵמא� ה ּוְׁשַב� ִים ּוְׁשמֹוִנים1 ָׁשָנ+ Bֶמְך ְׁשַּת ֹו ֶאת&ֶל+ ֲחֵרי1 הֹוִליד� ַלח ַא� 5ְיִח�י ְמתּוֶׁש3  ַו�

ֹות�  ָּבִנ�ים ּוָבנ�
Gen. 5:27ה ּוְתַׁש� ַלח ֵּתBַׁשע ְוִׁשִּׁשים1 ָׁשָנ+ ת� פ ַוִּיְהיּו1 ָּכל&ְיֵמ�י ְמתּוֶׁש+ �ה ַוָּיֹמ� ֹות ָׁשָנ  ע ֵמא�
Gen. 5:28ן� �ה ַוּי�ֹוֶלד ֵּב� >ים ָׁשָנ�ה ּוְמַא�ת ָׁשָנ ִים ּוְׁשֹמִנ ֶמְך ְׁשַּת= W5ְיִחי&ֶל   ַו�
Gen. 5:29ה ֲאֶׁש� ינּו ִמן&ָה�ֲאָדָמ+ ֹון ָיֵד+ 1נּו1 ּוֵמִעְּצב� ַּמֲעֵׂש הT ְיַנֲחֵמBנּו ִמ� Qר ֶז �ֹו ֹנ�ַח ֵלאֹמ א ֶאת&ְׁשמ> ּה  ַוִּיְקָר= ְרָר� ר ֵא�

 ְיהָו�ה�
Gen. 5:30 ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים� ת ָׁשָנ ׁש ֵמֹא� ה ַוֲחֵמ� ַח ָחֵמBׁש ְוִתְׁשִעים1 ָׁשָנ+ ֹו ֶאת&נֹ+ ֲחֵרי1 הֹוִליד� ֶמְך ַא� 5ְיִחי&ֶל3  ַו�

ֹות�  ּוָבנ�
Gen. 5:31� ֹות ָׁשָנ ע ֵמא� ה ּוְׁשַב� ֶמְך ֶׁשBַבע ְוִׁשְבִעים1 ָׁשָנ+ 5ְיִהי1 ָּכל&ְיֵמי&ֶל+ ת� ס ַו�  ה ַוָּיֹמ�
Gen. 5:32ם ְוֶאת&ָי�ֶפת� ם ֶאת&ָח� ַח ֶאת&ֵׁש� �ה ַוּי�ֹוֶלד נֹ+ ֹות ָׁשָנ ׁש ֵמא� ַח ֶּבן&ֲחֵמ� Wֹ5ְיִהי&נ   ַו�
Gen. 6:1ם� ּו ָלֶה� ֲאָדָמ�ה ּוָבנ�ֹות ֻיְּלד� �י ָה� ב ַעל&ְּפֵנ ם ָלֹר� ָאָד+ י&ֵהֵח�ל ָה� 5ְיִהי1 ִּכ�   ַו�
Gen. 6:2ֱאֹל ּו ְבֵני&ָה� Bרּו� ַוִּיְרא ר ָּבָח� ל ֲאֶׁש� ים ִמֹּכ� ּו ָלֶהם1 ָנִׁש+ Bָּנה ַוִּיְקח�ת ֵה ם ִּכ�י ֹטֹב� ָאָד+  ִהים1 ֶאת&ְּבנ�ֹות ָה�
Gen. 6:3 ים ה ְוֶעְׂשִר� יו ֵמָא� ּוא ָבָׂש�ר ְוָהי�ּו ָיָמ+ ם ְּבַׁשַּג�ם ה� ָאָדם1 ְלֹעָל+ ֹון רּוִחBי ָב� א&ָיד2 �ֹ ה ל ֹ�אֶמר ְיהָו3  ַוּי

 ָׁשָנ�ה�
Gen. 6:4ֹות  ַה�ֱאֹלִהים1 ֶאל&ְּבנ Bי ָה� אּו ְּבֵנ Mר ָיֹב ן ֲאֶׁש2 ֲחֵרי&ֵכ3 �ם ַא� ים ָהי�ּו ָבָאֶרץH ַּבָּיִמ�ים ָהֵהםG ְוַג Qְּנִפִל

ם� פ י ַהֵּׁש� ר ֵמעֹוָל�ם ַאְנֵׁש� ים ֲאֶׁש� ּו ָלֶה�ם ֵה=ָּמה ַהִּגֹּבִר> ם ְוָיְלד� ָאָד+  ָה�
Gen. 6:5 ה ִּכ�י ַרָּב>ה ָרַע�ת �5ְרא ְיהָו+ ֹום� ַוַּי ע ָּכל&ַהּי� ק ַר� ֹו ַר� ת ִלּב+ 1ֶצר1 ַמְחְׁשֹב� ם ָּבָא�ֶרץ ְוָכל&ֵי  ָהָאָד�
Gen. 6:6ֹו� ב ֶאל&ִלּב� ם ָּבָא�ֶרץ ַוִּיְתַעֵּצ� ָאָד� ה ֶאת&ָה� י&ָעָׂש� ה ִּכ� �ֶחם ְיהָו+   ַוִּיָּנ
Gen. 6:7� 1 ְּפֵנ ם ֲאֶׁשר&ָּבָר1אִתי1 ֵמַעל Bה ֶאת&ָהָאָד ה ֶאְמֶח2 ֹ�אֶמר ְיהָו3 ה  ַוּי ָאָדם1 ַעד&ְּבֵהָמ+ ה ֵמ� ֲאָדָמ+ י ָה�

ם� ְמִּתי ִּכ�י ֲעִׂשיִת� ֹוף ַהָּׁשָמ�ִים ִּכ�י ִנַח� ֶמׂש ְוַעד&ע�  ַעד&ֶר�
Gen. 6:8ן ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה� פ ָצא ֵח� ַח ָמ� Wְֹונ  
Gen. 6:9ֵPֱא א ֹרָת�יו ֶאת&ָה� ים ָהָי�ה ְּבֹד� יק ָּתִמ� ַח ִא�יׁש ַצִּד> ַח נ3ֹ ת נֹ+ ַח�ֶּלה ּתֹוְלֹד� ְתַהֶּלְך&ֹנ� ים ִה�  ֹלִה�
Gen. 6:10ם ְוֶאת&ָי�ֶפת� ם ֶאת&ָח� �ים ֶאת&ֵׁש�   ַוּי�ֹוֶלד ֹנ�ַח ְׁשֹלָׁש�ה ָבִנ
Gen. 6:11ס� ֶרץ ָחָמ� ֱאֹלִה�ים ַוִּתָּמֵל�א ָהָא� �י ָה� ֶרץ ִלְפֵנ ת ָהָא�   ַוִּתָּׁשֵח�
Gen. 6:12ָת��ה ִנְׁשָח ֶרץ ְוִהֵּנ =5ְרא ֱאֹלִה>ים ֶאת&ָהָא� ֶרץ� ס ַוַּי ֹו ַעל&ָהָא� י&ִהְׁשִח=ית ָּכל&ָּבָׂש>ר ֶאת&ַּדְרּכ�  ה ִּכ�
Gen. 6:13 ם ְוִהְנִנ�י�ס ִמְּפֵניֶה ה ָהָא>ֶרץ ָחָמ� י&ָמְלָא� י ִּכ� ץ ָּכל&ָּבָׂשר1 ָּב�א ְלָפַנ+ Bַח ֵק ים ְלנ3ֹ Mאֶמר ֱאֹלִה 2ֹ  ַוּי

ֶרץ� ם ֶאת&ָהָא�  ַמְׁשִחיָת�
Gen. 6:14ת ֲעֵצי�ה ְלָך1 ֵּתַבBֶפר� ֲעֵׂש ּוץ ַּבֹּכ� ִית ּוִמח� ַפְרָּת� ֹאָת>ּה ִמַּב� ֲעֶׂש�ה ֶאת&ַהֵּתָב�ה ְוָכ� ֶפר ִקִּנ�ים ַּת�  &גֹ+



Gen. 6:15ֹPה א ֹות ַאָּמ3 ׁש ֵמא� ה ֹאָת�ּה ְׁשֹל= ֲעֶׂש� ר ַּת� ה ֲאֶׁש� Wּה ּוְׁשֹלִׁש�ים  ְוֶז ה ֲחִמִּׁשBים ַאָּמה1 ָרְחָּב+ ֶרְך ַהֵּתָב+
ּה� ה קֹוָמָת�  ַאָּמ�
Gen. 6:16 ם< ה ְּבִצָּד�ּה ָּתִׂש�ים ַּתְחִּתִּי ַתח ַהֵּתָב� ְעָלה ּוֶפ� �ָּנה ִמְלַמ+ ה ְוֶאל&ַאָּמה1 ְּתַכֶל ַהרA ַּתֲעֶׂש�ה ַלֵּתָב3  ֹצ�

ָה� ֲעֶׂש�  ְׁשִנִּי�ם ּוְׁשִלִׁש�ים ַּת�
Gen. 6:17ת ָּכל&ָּב�ֶרץ ְלַׁשֵח ּול ַמ1ִים1 ַעל&ָהָא+ יא ֶאת&ַהַּמּב� Z ֵמִב2 י ִהְנִני ים  ַוֲאִנ3 ּוַח ַחִּי+ ר ֲאֶׁשר&ּבֹו1 ר� ָׂש3

ֶרץ ִיְגָו�ע� ל ֲאֶׁשר&ָּבָא� ַחת ַהָּׁשָמ�ִים ֹּכ�  ִמַּת�
Gen. 6:18ְך� י&ָבֶנ�יָך ִאָּת� >יָך ְוִאְׁשְּתָך� ּוְנֵׁש� ה ּוָבֶנ Wה ַאָּת י ִאָּת�ְך ּוָבאָת1 ֶאל&ַהֵּתָב+ י ֶאת&ְּבִריִת�   ַוֲהִקֹמִת�
Gen. 6:19ָּכ ַחי ִמ� ָ Tּו� ּוִמָּכל&ה ה ִי�ְהי� ה ְלַהֲחֹי�ת ִאָּת�ְך ָזָכ�ר ּוְנֵקָב� ל ָּתִב�יא ֶאל&ַהֵּתָב� =5ִים ִמֹּכ> ר ְׁשַנ Qל&ָּבָׂש 
Gen. 6:20 אּו ל ָיֹב� =5ִים ִמֹּכ> �הּו ְׁשַנ ה ְלִמיֵנ ֲאָדָמ� ֶמׂש ָה� ל ֶר� ּה ִמֹּכ> הּו ּוִמן&ַהְּבֵהָמה1 ְלִמיָנ+ ֹוף ְלִמיֵנ3  ֵמָהע�

ֹות� ֲחי�  ֵאֶל�יָך ְלַה�
Gen. 6:21ה� ם ְלָאְכָל� �יָך ְוָהָי�ה ְלָך> ְוָלֶה� ל ְוָאַסְפָּת� ֵאֶל 1 ֲאֶׁש�ר ֵי�ָאֵכ+ ֲאָכל   ְוַאָּת�ה ַקח&ְלָך3 ִמָּכל&ַמ�
Gen. 6:22ה� ס ים ֵּכ�ן ָעָׂש� ֹו ֱאֹלִה� ר ִצָּו�ה ֹאת> ֹכל ֲאֶׁש2 ְּ Tַח כ��ַעׂש ֹנ   ַוַּי
Gen. 7:1ה ְו א&ַאָּת� �ֹ ַח ּב Bֹאֶמר ְיהָוה1 ְלנֹ+ ֹור  ַוּי יק ְלָפַנ�י ַּבּד� י&ֹאְתָך� ָרִא>יִתי ַצִּד� ָכל&ֵּביְתָך� ֶאל&ַהֵּתָב�ה ִּכ�

 ַהֶּז�ה�
Gen. 7:2 א �ֹ ֶׁשר ל ֲ Tה א ֹו ּוִמן&ַהְּבֵהָמ] ��יׁש ְוִאְׁשּת ַּקח&ְלָך> ִׁשְבָע�ה ִׁשְבָע�ה ִא ה ִּת� לA ַהְּבֵהָמ�ה ַהְּטהֹוָר3  ִמֹּכ�

�5ִים ִא�יׁש ְוִאְׁש ה ִה>וא ְׁשַנ ֹו�ְטֹהָר�  ּת�
Gen. 7:3ֶרץ� �5ַרע ַעל&ְּפֵנ�י ָכל&ָהָא� ֹוף ַהָּׁשַמ>ִים ִׁשְבָע�ה ִׁשְבָע�ה ָזָכ�ר ּוְנֵקָב�ה ְלַחּי�ֹות ֶז �ם ֵמע=   ַּג
Gen. 7:4 יִתי �ְיָלה ּוָמִח3 ֹום ְוַאְרָּבִע�ים ָל �ים י+ ֶרץ ַאְרָּבִע ֹנִכי1 ַמְמִט�יר ַעל&ָהָא+ ה ָא� ֹוד ִׁשְבָע3 Mים ע Z ְלָיִמ2  ִּכי

ה� ֲאָדָמ� �י ָה� יִתי ֵמַע�ל ְּפֵנ ת&ָּכל&ַהְיקּום1 ֲאֶׁש�ר ָעִׂש+  ֶא�
Gen. 7:5ל ֲאֶׁשר&ִצָּו�הּו ְיהָו�ה� �ַעׂש ֹנ�ַח ְּכֹכ�   ַוַּי
Gen. 7:6ֶרץ� ִים ַעל&ָהָא� ה ַמ� ּול ָהָי+ �ה ְוַהַּמּב� ֹות ָׁשָנ ׁש ֵמא� ַח ֶּבן&ֵׁש� Wְֹונ  
Gen. 7:7ָּבָניו ְוִאְׁש Tַח ו �בֹא נ3ֹ ּול� ַוָּי י ַהַּמּב� �י ֵמ� ֹו ֶאל&ַהֵּתָב�ה ִמְּפֵנ >יו ִאּת� י&ָבָנ ֹו ּוְנֵׁש�  ּת=
Gen. 7:8 ׂש ל ֲאֶׁשר&ֹרֵמ� ֹוף ְוֹכ� ן&ָהע+ ר ֵאיֶנ�ָּנה ְטֹהָר�ה ּוִמ2 ה ֲאֶׁש� ְּבֵהָמ+ ה ּוִמן&ַה2  ִמן&ַהְּבֵהָמה1 ַהְּטהֹוָר+

ה� ֲאָדָמ�  ַעל&ָה�
Gen. 7:9<ִים ָּב=אּו ֶאל&ֹנ Mִים ְׁשַנ ַח� ְׁשַנ2 ים ֶאת&ֹנ� ֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ֱאֹלִה� ה ָזָכ�ר ּוְנֵקָב�ה ַּכ�  ַח ֶאל&ַהֵּתָב�
Gen. 7:10ֶרץ� ּול ָהי�ּו ַעל&ָהָא� �ת ַהָּיִמ�ים ּוֵמ�י ַהַּמּב+ י ְלִׁשְבַע 5ְיִה�   ַו�
Gen. 7:11ה&ָע י ְּבִׁשְבָע� ֶדׁש1 ַהֵּׁשִנ+ ַח ַּבֹח2 ֹות ָׁשָנה1 ְלַחֵּיי&נֹ+ Bת ֵׁשׁש&ֵמא ה  ִּבְׁשַנ2 ֶדׁש ַּבּי�ֹום ַהֶּז3 �ר י�ֹום ַלֹח ָׂש�

חּו� ִים ִנְפָּת� ת ַהָּׁשַמ� ה ַוֲאֻרֹּב� ֹום ַרָּב+ ל&ַמְעְיֹנת1 ְּתה�  ִנְבְקעּו1 ָּכ�
Gen. 7:12ְיָלה� ֹום ְוַאְרָּבִע�ים ָל� �ים י+ י ַהֶּג�ֶׁשם ַעל&ָהָא�ֶרץ ַאְרָּבִע 5ְיִה�   ַו�
Gen. 7:13+ֹא נ�ֹום ַהֶּזה1 ָּבBֶצם ַהּי ם  ְּבֶע2 >יו ִאָּת� י&ָבָנ ֶׁשת ְנֵׁש� ַח ּוְׁשֹל= ַח ְוֵא�ֶׁשת נ3ֹ �ם ָוֶי�ֶפת ְּבֵני&ֹנ ַח ְוֵׁשם&ְוָח�
ה�  ֶאל&ַהֵּתָב�
Gen. 7:14 הּו� ֶרץ ְלִמיֵנ ׂש ַעל&ָהָא� ֶמׂש ָהֹרֵמ� ּה ְוָכל&ָהֶר> ּה ְוָכל&ַהְּבֵהָמה1 ְלִמיָנ+ �ה ְלִמיָנ3 ַחָּי ָּמה ְוָכל&ַה� Mֵה 

ֹוף ְלִמיֵנ+ ֹור ָּכל&ָּכָנ�5ף�ְוָכל&ָהע� ל ִצּפ�  הּו ֹּכ�
Gen. 7:15ּוַח ַחִּי�ים� ֹו ר� ר ֲאֶׁשר&ּב� 1ִים1 ִמָּכל&ַהָּבָׂש+ 5Bִים ְׁשַנ אּו ֶאל&ֹנ�ַח ֶאל&ַהֵּתָב�ה ְׁשַנ   ַוָּיֹב�
Gen. 7:16ים ַוִּיְס�ֹו ֱאֹלִה ֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ֹאת� אּו ַּכ� ר ּוְנֵקָבBה ִמָּכל&ָּבָׂשר1 ָּב+ ים ָזָכ2 ֹו� ְוַהָּבִא3 ֲעד�  ֹּג�ר ְיהָו�ה ַּב�
Gen. 7:17 ָרם ֵמַע�ל ה ַוָּת� ִים ַוִּיְׂשאּו1 ֶאת&ַהֵּתָב+ ּו ַהַּמ3 ּול ַאְרָּבִע�ים י�ֹום ַעל&ָהָא�ֶרץ ַוִּיְרּב� 5ְיִה=י ַהַּמּב>  ַו�

ֶרץ�  ָהָא�
Gen. 7:18ֶלְך ַהֵּתָב�ה ד ַעל&ָהָא�ֶרץ ַוֵּת� ּו ְמֹא� ּו ַהַּמ>ִים ַוִּיְרּב� ִים� ַוִּיְגְּבר�   ַעל&ְּפֵנ�י ַהָּמ�
Gen. 7:19 ַחת ים ֲאֶׁשר&ַּת� ָהִרים1 ַהְּגֹבִה+ ּו ָּכל&ֶה� ד ַעל&ָהָא�ֶרץ ַוְיֻכּס3 ד ְמֹא� ּו ְמֹא� ִים ָּג�ְבר>  ְוַהַּמ3

ִים�  ָּכל&ַהָּׁשָמ�
Gen. 7:20ים� ּו ֶהָהִר� ּו ַהָּמ�ִים ַוְיֻכּס� ְעָלה ָּגְבר� ה ַאָּמה1 ִמְלַמ+ Bׁש ֶעְׂשֵר   ֲחֵמ2



Gen. 7:21 ץ�ֶרץ ַהֹּׁשֵר ה ּוְבָכל&ַהֶּׁש� ֹוף ּוַבְּבֵהָמה1 ּוַב�ַחָּי+ Bֶרץ ָּבע ע ָּכל&ָּבָׂש�רA ָהֹרֵמ�ׂש ַעל&ָהָא3 Qַוִּיְגַו 
ם� ל ָהָאָד�  ַעל&ָהָא�ֶרץ ְוֹכ�

Gen. 7:22תּו� ה ֵמ� ָרָב� ר ֶּבָח� ל ֲאֶׁש� יו ִמֹּכ> ים ְּבַאָּפ3 Mּוַח ַחִּי ל ֲאֶׁשרZ ִנְׁשַמת&ר2   ֹּכ]
Gen. 7:23 ֹוף ם ַעד&ְּבֵהָמה1 ַעד&ֶר1ֶמׂש1 ְוַעד&ע� Bה ֵמָאָד ֲאָדָמ3 �י ָה� ּוםA ֲאֶׁש�רA ַעל&ְּפֵנ ת&ָּכל&ַהְיק� ַמח ֶא� Mַוִּי 

ה� ֹו ַּבֵּתָב� ר ִאּת� ֲאֶׁש� ַח ַו� ּו ִמן&ָהָא�ֶרץ ַוִיָּׁש=ֶאר ַאְך&ֹנ> ִים ַוִּיָּמח�  ַהָּׁשַמ+
Gen. 7:24ֶרץ�ִים ַעל&ָהָא ּו ַהַּמ� ֹום� ַוִּיְגְּבר� ת י�   ֲחִמִּׁש�ים ּוְמַא�
Gen. 8:1 ר ֹו ַּבֵּתָב�ה ַוַּיֲעֵב2 ר ִאּת� ה ֲאֶׁש� ַחָּיה1 ְוֶאת&ָּכל&ַהְּבֵהָמ+ ַח ְוֵאBת ָּכל&ַה� ר ֱאֹלִהים1 ֶאת&נֹ+ Bַוִּיְזֹּכ 

ִים� ּכּו ַהָּמ� ֶרץ ַוָּיֹׁש� ים ר1ּוַח1 ַעל&ָהָא+  ֱאֹלִה�
Gen. 8:2ֹום ְכרּו1 ַמְעְיֹנ�ת ְּתה+ ִים� ַוִּיָּס� ת ַהָּׁשָמ�ִים ַוִּיָּכֵל�א ַהֶּג�ֶׁשם ִמן&ַהָּׁשָמ� ֲאֻרֹּב�   ַו�
Gen. 8:3ֹום� ת י� ה ֲחִמִּׁש�ים ּוְמַא� Wִים ִמְקֵצ ּו ַהַּמ+ ֹוב ַוַּיְחְסר� �ֹוְך ָוׁש ֶרץ ָהל�   ַוָּיֻׁש=בּו ַהַּמ>ִים ֵמַע�ל ָהָא�
Gen. 8:4י ְּבִׁש ֶדׁש ַהְּׁשִביִע+ ט� ַוָּתBַנח ַהֵּתָבה1 ַּבֹח� י ֲאָרָר� ֶדׁש ַע�ל ָהֵר� �ר י�ֹום ַלֹח  ְבָעה&ָעָׂש�
Gen. 8:5 י ּו ָראֵׁש� ֶדׁש ִנְרא� ֲעִׂשיִרי1 ְּבֶאָח�ד ַלֹח+ י ָּב� �ֲעִׂשיִר ֶדׁש ָה� ֹור ַע�ד ַהֹח� ֹוְך ְוָחס+ ִים ָהיּו1 ָהל�  ְוַהַּמ3
ים� ָהִר�  ֶה�
Gen. 8:6ַח �ים י�ֹום ַוִּיְפַּת�ח נֹ+ ץ ַאְרָּבִע י ִמֵּק� W5ְיִה ה� ַו� ר ָעָׂש� ה ֲאֶׁש� ֹון ַהֵּתָב�   ֶאת&ַחּל�
Gen. 8:7ֶרץ� ִים ֵמַע�ל ָהָא� ֶׁשת ַהַּמ� ֹוב ַעד&ְיֹב� ֹעֵר�ב ַוֵּיֵצBא ָיצֹוא1 ָוׁש+   ַוְיַׁשַּל�ח ֶאת&ָה�
Gen. 8:8ה� ֲאָדָמ� �י ָה� ִים ֵמַע�ל ְּפֵנ ּלּו ַהַּמ+ ֹו ִלְראֹות1 ֲהַק� �  ַוְיַׁשַּל�ח ֶאת&ַהּיֹוָנ�ה ֵמִאּת
Gen. 8:9 ֶרץ��י ָכל&ָהָא ִים ַעל&ְּפֵנ ה ִּכי&ַמ� ּה ַוָּתBָׁשב ֵאָליו1 ֶאל&ַהֵּתָב+ ֹוַח ְלַכף&ַרְגָל3 Mה ָמנ א&ָמְצָאהZ ַהּיֹוָנ2 �ֹ  ְול

ה� א ֹאָת>ּה ֵאָל�יו ֶאל&ַהֵּתָב� ָה ַוָּיֵב�  ַוִּיְׁשַלBח ָידֹו1 ַוִּיָּקֶח+
Gen. 8:10ים ַו �ים ֲאֵחִר ֹוד ִׁשְבַע�ת ָיִמ� �ֶחל ע+ ה� ַוָּי  ֹּי>ֶסף ַׁשַּל�ח ֶאת&ַהּיֹוָנ�ה ִמן&ַהֵּתָב�
Gen. 8:11 ִים ֵמַע�ל ּלּו ַהַּמ� ַח ִּכי&ַק� �5ַדע נֹ+ �יָה ַוֵּי �5ִית ָטָר�ף ְּבִפ ֶרב ְוִהֵּנ�ה ֲעֵלה&ַז �ת ֶע+ א ֵאָלBיו ַהּיֹוָנה1 ְלֵע 2ֹ  ַוָּתב

ֶרץ�  ָהָא�
Gen. 8:12ים ַו �ים ֲאֵחִר ֹוד ִׁשְבַע�ת ָיִמ� �ֶחל ע+ ֹוד� ַוִּיָּי ה ׁשּוב&ֵאָל�יו ע� א&ָיְסָפ� �ֹ ה ְול  ְיַׁשַּלח1 ֶאת&ַהּיֹוָנ+
Gen. 8:13 1ַח Bַסר ֹנ2 �ל ָהָא�ֶרץ ַוָּי ִים ֵמַע ּו ַהַּמ� ְרב� ֶדׁש ָח� ִראׁשֹון1 ְּבֶאָח�ד ַלֹח+ ה ָּב� ֹות ָׁשָנ3 Mת ְוֵׁשׁש&ֵמא ְיִהי ְּבַאַח2 � ַ Tו 

ּו ְרב� ְרא ְוִהֵּנ�ה ָח� Wה ַוַּי ה�ֶאת&ִמְכֵס�ה ַהֵּתָב+ ֲאָדָמ� �י ָה�   ְּפֵנ
Gen. 8:14ֶרץ� ס ה ָהָא� ֶדׁש ָיְבָׁש� �ים י�ֹום ַלֹח י ְּבִׁשְבָע=ה ְוֶעְׂשִר> ֶדׁש1 ַהֵּׁשִנ+   ּוַבֹח2
Gen. 8:15ר� ים ֶאל&ֹנ�ַח ֵלאֹמ� ר ֱאֹלִה�   ַוְיַדֵּב�
Gen. 8:16�י&ָבֶנ�יָך ִאָּת ה ְוִאְׁשְּתָך> ּוָבֶנ�יָך ּוְנֵׁש� Wה ַאָּת�א ִמן&ַהֵּתָב  ְך� ֵצ�
Gen. 8:17 ֶרץ ׂש ַעל&ָהָא� ֶמׂש ָהֹרֵמ� ֹוף ּוַבְּבֵהָמ>ה ּוְבָכל&ָהֶר> ר ָּבע= ר&ִאְּתָךM ִמָּכל&ָּבָׂש3 ה ֲאֶׁש�  ָּכל&ַהַחָּי2

ֶרץ�] ַהְיֵצ�א[הֹוֵצא  ּו ַעל&ָהָא� ּו ְוָרב� ֶרץ ּוָפר� ּו ָבָא+ ְרצ�  ִאָּת�ְך ְוָׁש�
Gen. 8:18ֹו >יו ְוִאְׁשּת� �ֵצא&ֹנ�ַח ּוָבָנ ֹו� ַוֵּי י&ָבָנ�יו ִאּת�   ּוְנֵׁש�
Gen. 8:19 ּו ם ָיְצא� ֵתיֶה+ ל רֹוֵמ�ׂש ַעל&ָהָא�ֶרץ ְלִמְׁשְּפֹח� ֹוף ֹּכ� ה ָּכל&ָהֶר1ֶמׂש1 ְוָכל&ָהע+ ַחָּי3  ָּכל&ַה�
ה�  ִמן&ַהֵּתָב�
Gen. 8:20ה ּוִמֹּכ לA ַהְּבֵהָמ�ה ַהְּטהֹוָר3 ח ִמֹּכ� Qה ַוִּיַּק� יהָו ַח ַל� ת  ַוִּי�ֶבן ֹנ>ַח ִמְזֵּב� �ַעל ֹעֹל� ר ַוַּי ֹוף ַהָּטֹה+ 1 ָהע� ל
ַח�  ַּבִּמְזֵּב�

Gen. 8:21 1ֲאָדָמה ֹוד ֶאת&ָה� Bל ע ִסף ְלַקֵּל2 ֹ Tא&א �ֹ ֹו ל ה ֶאל&ִלּב3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ יַח ַהִּניֹחַחG ַוּי �5ַרח ְיהָוהH ֶאת&ֵר�  ַוָּי
א&ֹא �ֹ יו ְול �ע ִמְּנֻעָר ם ַר� �ֶצר ֵל=ב ָהָאָד> י ֵי ִּ Tם כ ָאָד+ ּור ָה� יִתי�ַּבֲעב� ר ָעִׂש� ֲאֶׁש� י ַּכ� ֹות ֶאת&ָּכל&ַח� ֹוד ְלַהּכ�  ִס�ף ע>

Gen. 8:22תּו� א ִיְׁשֹּב� �ֹ ֶרף ְוי�ֹום ָוַל�ְיָלה ל ִיץ ָוֹח> ם ְוַק= Mר ָוֹח ָקִציר ְוֹק2 ְ Tַרע ו ד ָּכל&ְיֵמ�י ָהָא�ֶרץ ֶז]   ֹע�
Gen. 9:1אֶמר ָלֶה>ם=ֹ �יו ַוּי ים ֶאת&ֹנ�ַח ְוֶאת&ָּבָנ ֶרץ� ַוְיָב�ֶרְך ֱאֹלִה+ ּו ֶאת&ָהָא� ּו ּוִמְלא� ּו ּוְרב�   ְּפר�
Gen. 9:2ַPה ע ׂש  ּומֹוַרֲאֶכBם ְוִחְּתֶכם1 ִי�ְהֶי+ ר ִּתְרֹמ= Z ֲאֶׁש2 ֹוף ַהָּׁשָמ�ִים ְּבֹכל ֶרץ ְוַע�ל ָּכל&ע� �ת ָהָא+ ל ָּכל&ַחַּי

נּו� �ם ְּבֶיְדֶכ�ם ִנָּת� ְבָכל&ְּדֵג�י ַהָּי ֲאָדָמ>ה ּו�  ָה�
Gen. 9:3 1ל� ָּכל&ֶר1ֶמׂש ִּתי ָלֶכ�ם ֶאת&ֹּכ� ֶׂשב ָנַת� �5ֶרק ֵע+ י ָלֶכ�ם ִיְהֶי�ה ְלָאְכָל�ה ְּכֶי  ֲאֶׁש�ר הּוא&ַח+



Gen. 9:4לּו� א תֹאֵכ� �ֹ ֹו ל ֹו ָדמ� ר ְּבַנְפׁש� Wַאְך&ָּבָׂש  
Gen. 9:5�ד ָה� �ה ֶאְדְרֶׁש�ּנּו ּוִמַּי �ד ָּכל&ַחָּי ׁש ִמַּי ֵתיֶכם1 ֶאְדֹר+ ְך ֶאת&ִּדְמֶכBם ְלַנְפֹׁש� יו  ְוַא2 �יׁש ָאִח+ ם ִמַּיד1 ִא ָאָד3

ם� ָאָד� ׁש ֶאת&ֶנ�ֶפׁש ָה�  ֶאְדֹר�
Gen. 9:6ִּPְך כ�ֹו ִיָּׁשֵפ ם ָּדמ� ָאָד� ם ָּב� ָאָד+ ם� ֹׁשֵפְך1 ַּד�ם ָה� ה ֶאת&ָהָאָד� ים ָעָׂש�  י ְּבֶצ�ֶלם ֱאֹלִה+
Gen. 9:7ּה� ס ֶרץ ּוְרבּו&ָב� ּו ָבָא� ּו ִׁשְרצ� �ּו ּוְרב ם ְּפר�   ְוַאֶּת�
Gen. 9:8ר� ֹו ֵלאֹמ� ַח ְוֶאל&ָּבָנ�יו ִאּת� Bֹאֶמר ֱאֹלִהים1 ֶאל&נֹ+   ַוּי
Gen. 9:9ם� ֲחֵריֶכ� ת&ַזְרֲעֶכ�ם ַא� י ִאְּתֶכ�ם ְוֶא� ים ֶאת&ְּבִריִת� י ִהְנִנ�י ֵמִק> Wַוֲאִנ  
Gen. 9:10 ת� ְבָכל&ַחַּי ֹוף ַּבְּבֵהָמ>ה ּו� ם ָּבע= ַחָּיה1 ֲאֶׁש�ר ִאְּתֶכ+ Bֶפׁש ַה� ת ָּכל&ֶנ 1 ֹיְצֵא�י  ְוֵא2 ֶרץ ִאְּתֶכ�ם ִמֹּכל ָהָא�

ֶרץ� �ת ָהָא� ל ַחַּי ה ְלֹכ�  ַהֵּתָב+
Gen. 9:11 ֹוד א&ִיְהֶי�ה ע> �ֹ ּול ְול �ֹוד ִמֵּמ�י ַהַּמּב ת ָּכל&ָּבָׂש>ר ע� א&ִיָּכֵר= �ֹ ם ְול  ַוֲהִקֹמִתBי ֶאת&ְּבִריִתי1 ִאְּתֶכ+

ֶרץ� ת ָהָא� ּול ְלַׁשֵח�  ַמּב�
Gen. 9:12י ֹ�אֶמר ֱאֹלִה3 �ה ֲאֶׁש�ר  ַוּי ם ּוֵב>ין ָּכל&ֶנ�ֶפׁש ַחָּי ן ֵּביִני1 ּוֵב�יֵניֶכ+ �י ֹנֵת3 ֹות&ַהְּבִרית1 ֲאֶׁשר&ֲאִנ Bֹאת א� ם ז

ם� ת עֹוָל�  ִאְּתֶכ�ם ְלֹדֹר�
Gen. 9:13ֶרץ� ין ָהָא� ית ֵּביִנ�י ּוֵב� ֹות ְּבִר+ ְיָתה1 ְלא� �5ן ְוָה� ָעָנ ִּתי ֶּב� י ָנַת� Wֶאת&ַקְׁשִּת  
Gen. 9:14ה ְּב Wֶׁשת ֶּבָעָנ�5ן� ְוָהָי ה ַהֶּק� �5ן ַעל&ָהָא�ֶרץ ְוִנְרֲאָת� �י ָעָנ ְנִנ  ַע�
Gen. 9:15 ֹוד Bה ע א&ִי�ְהֶי2 �ֹ �ה ְּבָכל&ָּבָׂש�ר ְול ם ּוֵב>ין ָּכל&ֶנ�ֶפׁש ַחָּי י ֲאֶׁשBר ֵּביִני1 ּוֵב�יֵניֶכ+  ְוָזַכְרִּת�י ֶאת&ְּבִריִת3

ר� ת ָּכל&ָּבָׂש� ּול ְלַׁשֵח�  ַהַּמ1ִים1 ְלַמּב+
Gen. 9:16 ה �ֶפׁש ַחָּי+ ים ּוֵבין1 ָּכל&ֶנ ם ֵּב�ין ֱאֹלִה+ ית עֹוָל+ יָה ִלְזֹּכר1 ְּבִר� �5ן ּוְרִאיִת3 ָעָנ ֶׁשת ֶּב� ה ַהֶּק�  ְוָהְיָת�

ֶרץ� ר ַעל&ָהָא� ר ֲאֶׁש�  ְּבָכל&ָּבָׂש�
Gen. 9:17 י Wִתי ֵּביִנ ֹות&ַהְּבִרית1 ֲאֶׁש�ר ֲהִקֹמ+ Bֹאת א� ים ֶאל&ֹנ�ַח ז ֹ�אֶמר ֱאֹלִה� ר  ַוּי ר ֲאֶׁש� ין ָּכל&ָּבָׂש� ּוֵב�

ֶרץ� פ  ַעל&ָהָא�
Gen. 9:18ּוא ֲאִב�י ְכָנ�ַען� ם ה� Wֶפת ְוָח� ם ְוָח�ם ָוָי ה ֵׁש� ְצִאים1 ִמן&ַהֵּתָב+ ַח ַהֹּי�   ַוִּי�ְהי�ּו ְבֵני&נ3ֹ
Gen. 9:19ֶרץ� ה ָכל&ָהָא� ֶּלה ָנ�ְפָצ� ֶּלה ְּבֵני&ֹנ�ַח ּוֵמֵא� ה ֵא�   ְׁשֹלָׁש�
Gen. 9:20ֶח� ֶרם� ַוָּי ע ָּכ� ֲאָדָמ�ה ַוִּיַּט� �יׁש ָה�  ל ֹנ�ַח ִא
Gen. 9:21ה� ֹוְך ָאֳהֹל� �5ִין ַוִּיְׁשָּכ�ר ַוִּיְתַּג�ל ְּבת� �ְׁשְּת ִמן&ַהַּי   ַוֵּי
Gen. 9:22ָPְרא ח ּוץ� ַוַּי3 יו ַּבח� �יו ַוַּיֵּג�ד ִלְׁשֵנ�י&ֶאָח� �ת ָאִב ת ֶעְרַו ַען ֵא� �י ְכַנ+  ם ֲאִב
Gen. 9:232ֵׁש Zת  ַוִּיַּקח� ת ֶעְרַו ּו ֵא� Wית ַוְיַכּס ַרִּנ+ ם ַוֵּי�ְלכּו1 ֲאֹח� 1ימּו1 ַעל&ְׁשֶכ�ם ְׁשֵניֶה+ ה ַוָּיִׂש ֶפת ֶאת&ַהִּׂשְמָל3 Mם ָוֶי

ּו� א ָרא� �ֹ ם ל ית ְוֶעְרַו�ת ֲאִביֶה� ַרִּנ+  ֲאִביֶה�ם ּוְפֵניֶהם1 ֲאֹח�
Gen. 9:24ַדע ֵא>ת ֲאֶׁשר&ָע�ָׂש Wֹו ַוֵּי �ן� ַוִּי�יֶקץ ֹנ�ַח ִמֵּיינ ֹו ַהָּקָט� ֹו ְּבנ�  ה&ל�
Gen. 9:25יו� ים ִי�ְהֶי�ה ְלֶאָח� �ַען ֶע�ֶבד ֲעָבִד� ּור ְּכָנ ֹ�אֶמר ָאר�   ַוּי
Gen. 9:26מֹו� �ַען ֶע�ֶבד ָל� י ְכַנ ֵהי ֵׁש�ם ִויִה� ּוְך ְיהָֹו�ה ֱאֹל� אֶמר ָּבר� Wֹ   ַוּי
Gen. 9:27�ֳהֵלי&ֵׁש ן ְּבָא� ֶפת ְוִיְׁשֹּכ� Bְפְּת ֱאֹלִהים1 ְלֶי+ מֹו� ַי �ַען ֶע�ֶבד ָל� י ְכַנ  ם ִויִה�
Gen. 9:28ה ַו�ֲחִמִּׁש�ים ָׁשָנ�ה� ׁש ֵמאֹות1 ָׁשָנ+ Bּול ְׁשֹל �5ְיִחי&ֹנ�ַח ַאַח�ר ַהַּמּב   ַו�
Gen. 9:29ת� פ �ה ַוָּיֹמ� ה ַוֲחִמִּׁש�ים ָׁשָנ ַח ְּתַׁשBע ֵמאֹות1 ָׁשָנ+   ַוִּי�ְהיּו1 ָּכל&ְיֵמי&נֹ+
Gen. 10:1ּול� ְוֵא1ֶּלה1 ּתֹוְל ר ַהַּמּב� ּו ָלֶה>ם ָּבִנ�ים ַאַח� �ֶפת ַוִּיָּוְלד� ם ָח�ם ָוָי ַח ֵׁש� ת ְּבֵני&נֹ+  ֹד�
Gen. 10:2ס� ֶׁשְך ְוִתיָר� �5ן ְוֻתָב�ל ּוֶמ� י ְוָיָו ֹוג ּוָמַד� ֶפת ֹּג�ֶמר ּוָמג+ �י ֶי+   ְּבֵנ
Gen. 10:3ה� ת ְוֹתַגְרָמ� �י ֹּג�ֶמר ַאְׁשֲּכַנ�ז ְוִריַפ�   ּוְבֵנ
Gen. 10:4 ים ְוֹדָדִנ�ים� �י ָיָו�5ן ֱאִליָׁש�ה ְוַתְרִׁש�יׁש ִּכִּת�  ּוְבֵנ
Gen. 10:5ם� ם ְּבגֹוֵיֶה� ֹו ְלִמְׁשְּפֹחָת� �ם ִא�יׁש ִלְלֹׁשנ Bי ַהּגֹוִים1 ְּבַאְרֹצָת+ ּו ִאֵּי Qֵאֶּלה ִנְפְרד ֵ Tמ  
Gen. 10:6ּוט ּוְכָנ�ַען� ִים ּופ� ּוׁש ּוִמְצַר�   ּוְבֵנ�י ָח�ם ּכ�
Gen. 10:7ן� ּוְב א ּוְדָד� ה ְׁשָב� �י ַרְעָמ� ה ְוַסְבְּתָכ�א ּוְבֵנ ה ְוַרְעָמ� ה ְוַסְבָּת� ֲחִויָל+ ּוׁש ְסָבא1 ַו� �י כ+  ֵנ



Gen. 10:8ֶרץ� ר ָּבָא� ְהי�ֹות ִּגֹּב� ל ִל� ּוא ֵהֵח+ ד ה� �ּוׁש ָיַל�ד ֶאת&ִנְמֹר   ְוכ�
Gen. 10:9�ה ַעל&ֵּכן1 ֵי� �י ְיהָו ִיד ִלְפֵנ ר&ַצ� ּוא&ָהָי�ה ִגֹּב� ִיד ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� ה� ֹור ַצ� ד ִּגּב� ר ְּכִנְמֹר>  ָאַמ+
Gen. 10:10ר� ֶרץ ִׁשְנָע� �ה ְּבֶא� ֶרְך ְוַאַּכ�ד ְוַכְלֵנ ל ְוֶא� י ֵראִׁשBית ַמְמַלְכּתֹו1 ָּבֶב+   ַוְּתִה2
Gen. 10:11 ת ִע�יר ה ְוֶאת&ְרֹחֹב� �יְנֵו+ 1ֶבן1 ֶאת&ִנ ּור ַוִּי �וא ָיָצ�א ַאּׁש ֶרץ ַהִה� ַלח� ִמן&ָהָא�  ְוֶאת&ָּכ�
Gen. 10:12ה� וא ָהִע�יר ַהְּגֹדָל� �ַלח ִה� ין ִנ�יְנֵו�ה ּוֵב�ין ָּכ ֶסן ֵּב� ֶאת&ֶר+   ְו�
Gen. 10:13ים� ים ְוֶאת&ֲעָנִמ>ים ְוֶאת&ְלָהִב�ים ְוֶאת&ַנְפֻּתִח� ד ֶאת&לּוִד= Qִים ָיַל   ּוִמְצַר]
Gen. 10:14ר ָי ים ֲאֶׁש2 ים ְוֶאת&ַּכְסֻלִח3 Qֶאת&ַּפְתֻרִס ים� ס ְו� ים ְוֶאת&ַּכְפֹּתִר� ּו ִמָּׁש>ם ְּפִלְׁשִּת�  ְצא�
Gen. 10:15ת� ֹו ְוֶאת&ֵח� ן ְּבֹכר� ַען ָיַל>ד ֶאת&ִציֹד�   ּוְכַנ3
Gen. 10:16י� ת ַהִּגְרָּגִׁש� י ְוֵא�   ְוֶאת&ַהְיבּוִסי1 ְוֶאת&ָה�ֱאֹמִר+
Gen. 10:17י ְוֶאת&ַהִּסיִנ�י� ַעְרִק� ִחִּו�י ְוֶאת&ַה�   ְוֶאת&ַה�
Gen. 10:18ְּכַנֲעִנ�י� ֹות ַה� צּו ִמְׁשְּפח� ֲחָמִת�י ְוַאַח�ר ָנֹפ+ י ְוֶאת&ַה� י ְוֶאת&ַהְּצָמִר� ַאְרָוִד�   ְוֶאת&ָה�
Gen. 10:19 ה ה ְוַאְדָמ� ָמה ַוֲעֹמָר> ה ְסֹד= Qה ֹּבֲאָכ� ָרה ַעד&ַעָּז ן ֹּבֲאָכ�ה ְגָר� ְּכַנֲעִני1 ִמִּציֹד+ ּול ַה� Bי ְּגב Q5ְיִה  ַו�
�ם ַעד&ָל�  ַׁשע�ּוְצֹבִי
Gen. 10:20ם� ס ם ְּבגֹוֵיֶה� ֹנָת�ם ְּבַאְרֹצָת� ם ִלְלֹׁש� ם ְלִמְׁשְּפֹחָת�   ֵא�ֶּלה ְבֵני&ָח+
Gen. 10:21ֹול� י ֶי�ֶפת ַהָּגד� ֶבר ֲאִח� ּוא ֲאִבי1 ָּכל&ְּבֵני&ֵע+ �ם ֻיַּל�ד ַּגם&ה   ּוְלֵׁש�
Gen. 10:22ד ְו ּור ְוַאְרַּפְכַׁש� �ם ֵעיָל�ם ְוַאּׁש ם� ְּבֵנ�י ֵׁש� ֲאָר� ּוד ַו�  ל�
Gen. 10:23ׁש� ּול ְוֶג�ֶתר ָוַמ� ּוץ ְוח�   ּוְבֵנ�י ֲאָר�ם ע�
Gen. 10:24ֶבר� ַלח ָיַל�ד ֶאת&ֵע� ד ָיַל�ד ֶאת&ָׁש�ַלח ְוֶׁש�   ְוַאְרַּפְכַׁש�
Gen. 10:25ֶר �ה ָהָא+ ֶלג ִּכBי ְבָיָמיו1 ִנְפְלָג ד ֶּפ3 Qֶאָח �ים ֵׁש�ם ָה� �י ָבִנ ן� ּוְלֵע�ֶבר ֻיַּל�ד ְׁשֵנ יו ָיְקָט� ם ָאִח�  ץ ְוֵׁש�
Gen. 10:26ֶות ְוֶאת&ָי�5ַרח� ד ְוֶאת&ָׁש�ֶלף ְוֶאת&ֲחַצְרָמ� ד ֶאת&ַאְלמֹוָד�   ְוָיְקָט�ן ָיַל+
Gen. 10:27ה� �ל ְוֶאת&ִּדְקָל� ם ְוֶאת&אּוָז   ְוֶאת&ֲהדֹוָר�
Gen. 10:28א� ל ְוֶאת&ְׁשָב� יָמֵא� ל ְוֶאת&ֲאִב�   ְוֶאת&עֹוָב�
Gen. 10:29ן� ְוֶאת&אֹו �י ָיְקָט� ֶּלה ְּבֵנ  ִפ�ר ְוֶאת&ֲחִויָל�ה ְוֶאת&יֹוָב�ב ָּכל&ֵא�
Gen. 10:30ֶדם� ר ַהֶּק� ָרה ַה� ם ִמֵּמָׁש�א ֹּבֲאָכ�ה ְסָפ� י מֹוָׁשָב� 5ְיִה�   ַו�
Gen. 10:31ם� ם ְלגֹוֵיֶה� ם ִלְלֹׁשֹנָת�ם ְּבַאְרֹצָת� ם ְלִמְׁשְּפֹחָת�   ֵא�ֶּלה ְבֵני&ֵׁש+
Gen. 10:32ֶּלה ִמְׁש�ּול�  ֵא ר ַהַּמּב� ֶרץ ַאַח� >ם ָּבָא� ּו ַהּגֹוִי ֶּלה ִנְפְרד= Mם ּוֵמֵא�ם ְּבגֹוֵיֶה ת ְּבֵני&ֹנ>ַח ְלתֹוְלֹדָת� ְּפֹח=

 פ
Gen. 11:1ים� ים ֲאָחִד� ֶרץ ָׂשָפ�ה ֶאָח�ת ּוְדָבִר� י ָכל&ָהָא� 5ְיִה�   ַו�
Gen. 11:2ּו ִבְקָע>ה ְּב 5ִּיְמְצא� ֶדם ַו� ��ם ִמֶּק י ְּבָנְסָע 5ְיִה� ם� ַו� �ְׁשבּו ָׁש� ֶרץ ִׁשְנָע�ר ַוֵּי  ֶא�
Gen. 11:3ָPהּו ה �יׁש ֶאל&ֵרֵע3 ּו ִא Qם ַהְּלֵבָנה1  ַוּיֹאְמרBי ָלֶה ה ִלְׂשֵרָפ�ה ַוְּתִה2 ים ְוִנְׂשְרָפ� �ה ְלֵבִנ+ ָבה ִנְלְּבָנ

ֶמר� ם ַלֹח� ר ָהָי�ה ָלֶה� ֶבן ְוַה�ֵחָמ+  ְלָא+
Gen. 11:4 נּו� ּו ָה�ָבהA ִנְבֶנה&ָּל Qּוץ ַעל&ְּפֵנ�י  ַוּיֹאְמר ִים ְוַנ�ֲעֶׂשה&ָּל�נּו ֵׁש�ם ֶּפן&ָנפ� ֹו ַבָּׁשַמ+ 1 ְורֹאׁש� יר ּוִמְגָּדל ִע3
ֶרץ�  ָכל&ָהָא�
Gen. 11:5ם� ּו ְּבֵנ�י ָהָאָד� ר ָּבנ� ת ֶאת&ָהִע�יר ְוֶאת&ַהִּמְגָּד�ל ֲאֶׁש� ה ִלְרֹא� �5ֶרד ְיהָו+   ַוֵּי
Gen. 11:6ם ֶאָחד1 ְוBן ַע�ה ֵה ֹ�אֶמר ְיהָו3 ם  ַוּי א&ִיָּבֵצ�ר ֵמֶה+ �ֹ ֹות ְוַעָּתה1 ל ��ה ַהִחָּל�ם ַלֲעׂש ם ְוֶז ָׂשָפBה ַאַחת1 ְלֻכָּל+

ֹות� ֲעׂש� ּו ַל� ר ָיְזמ� ל ֲאֶׁש�  ֹּכ>
Gen. 11:7ָPהּו� ה ת ֵרֵע� ּו ִא�יׁש ְׂשַפ� א ִיְׁשְמע+ �ֹ ם ְׂשָפָת�ם ֲאֶׁשר1 ל ה ְוָנְבָל�ה ָׁש�  ָבה ֵנ�5ְרָד+
Gen. 11:8ֶפץ ְיהָו�ה ֹא יר� ַוָּי2 ּו ִלְבֹנ�ת ָהִע� 5ַּיְחְּדל� �י ָכל&ָהָא�ֶרץ ַו� ם ַעל&ְּפֵנ  ָת>ם ִמָּׁש�
Gen. 11:9 ה ל ִּכי&ָׁש>ם ָּבַל�ל ְיהָו�ה ְׂשַפ�ת ָּכל&ָהָא�ֶרץ ּוִמָּׁשם1 ֱהִפיָצ�ם ְיהָו+ א ְׁשָמּה1 ָּבֶב+ Bן ָקָר Qַעל&ֵּכ 

ֶרץ� פ  ַעל&ְּפֵנ�י ָּכל&ָהָא�
Gen. 11:10ֵPת ֵׁש+ א ּול�ם שjPֵֶּלה ּתֹוְלֹד� ר ַהַּמּב� ִים ַאַח� ה ַוּי�ֹוֶלד ֶאת&ַאְרַּפְכָׁש�ד ְׁשָנַת�  ם ֶּבן&ְמַא�ת ָׁשָנ+



Gen. 11:11ֹות� ס �ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים ּוָבנ� ֹות ָׁשָנ ׁש ֵמא� ד ֲחֵמ� ֹו ֶאת&ַאְרַּפְכָׁש+ ֲחֵרי1 הֹוִליד� ם ַא� 5ְיִחי&ֵׁש3   ַו�
Gen. 11:12 ׁש י ָחֵמ� ַלח� ְוַאְרַּפְכַׁש�ד ַח+ �ה ַוּי�ֹוֶלד ֶאת&ָׁש�  ּוְׁשֹלִׁש�ים ָׁשָנ
Gen. 11:13 ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים� ֹות ָׁשָנ ע ֵמא� ים ְוַאְרַּב� ׁש ָׁשִנ+ ַלח ָׁשֹל� ֹו ֶאת&ֶׁש+ ֲחֵרי1 הֹוִליד� ד ַא� 5ְיִח�י ַאְרַּפְכַׁש3  ַו�
ֹות� ס  ּוָבנ�

Gen. 11:14�ה ַוּי�ֹוֶלד ֶאת&ֵע� י ְׁשֹלִׁש�ים ָׁשָנ ַלח ַח�  ֶבר� ְוֶׁש�
Gen. 11:15 ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים� ֹות ָׁשָנ ע ֵמא� ים ְוַאְרַּב� ׁש ָׁשִנ+ ֶבר ָׁשֹל� ֹו ֶאת&ֵע+ ַלח ַאֲחֵרי1 הֹוִליד� 5ְיִחי&ֶׁש3  ַו�
ֹות� ס  ּוָבנ�

Gen. 11:16ֶלג� �ה ַוּי�ֹוֶלד ֶאת&ָּפ� ע ּוְׁשֹלִׁש�ים ָׁשָנ ֶבר ַאְרַּב� W5ְיִחי&ֵע   ַו�
Gen. 11:17ֶבר ַא 5ְיִחי&ֵע3 �ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים  ַו� ֹות ָׁשָנ ע ֵמא� ה ְוַאְרַּב� ֶלג ְׁשֹלִׁש�ים ָׁשָנ+ ֹו ֶאת&ֶּפ+ ֲחֵרי1 הֹוִליד�
ֹות� ס  ּוָבנ�

Gen. 11:18ּו� �ה ַוּי�ֹוֶלד ֶאת&ְרע� ֶלג ְׁשֹלִׁש�ים ָׁשָנ 5ְיִחי&ֶפ�   ַו�
Gen. 11:19ַׁשע ָׁשִנ�י ּו ֵּת� ֹו ֶאת&ְרע+ ֶלג ַאֲחֵרי1 הֹוִליד� 5ְיִחי&ֶפ3 ֹות� ס ַו� �ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים ּוָבנ�  ם ּוָמאַת�ִים ָׁשָנ
Gen. 11:20ּוג� �ה ַוּי�ֹוֶלד ֶאת&ְׂשר� ִים ּוְׁשֹלִׁש�ים ָׁשָנ ּו ְׁשַּת�   ַוְיִח�י ְרע+
Gen. 11:21ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים� ַבע ָׁשִנ�ים ּוָמאַת�ִים ָׁשָנ ּוג ֶׁש� ֹו ֶאת&ְׂשר+ ּו ַאֲחֵרי1 הֹוִליד� ֹות� ס ַוְיִח�י ְרע3   ּוָבנ�
Gen. 11:22ֹור� �ה ַוּי�ֹוֶלד ֶאת&ָנח� ּוג ְׁשֹלִׁש�ים ָׁשָנ י ְׂשר�   ַוְיִח�
Gen. 11:23ֹות� ס �ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים ּוָבנ� ֹור ָמאַת�ִים ָׁשָנ ֹו ֶאת&ָנח� י הֹוִליד� ּוג ַאֲחֵר>   ַוְיִח�י ְׂשר3
Gen. 11:24ה� ים ָׁשָנ ַׁשע ְוֶעְׂשִר� ֹור ֵּת� ַרח� ַוְיִח�י ָנח+   ַוּי�ֹוֶלד ֶאת&ָּת�
Gen. 11:25 ֹות� �ה ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים ּוָבנ� ה ָׁשָנ�ה ּוְמַא�ת ָׁשָנ ע&ֶעְׂשֵר� ַרח ְּתַׁש� ֹו ֶאת&ֶּת+ ֹור ַאֲחֵרי1 הֹוִליד�  ַוְיִח�י ָנח3

 ס
Gen. 11:26�ֹור ְוֶאת&ָהָר ם ֶאת&ָנח� �ה ַוּי1ֹוֶלד1 ֶאת&ַאְבָר+ �ים ָׁשָנ ַרח ִׁשְבִע 5ְיִחי&ֶת�  ן� ַו�
Gen. 11:27ֶּ Pַרח ת ת ֶּת+ ן הֹוִל�יד  ְוֵא1ֶּלה1 ּתֹוְלֹד� ן ְוָהָר� �ֹור ְוֶאת&ָהָר ם ֶאת&ָנח� ַרח הֹוִל�יד ֶאת&ַאְבָר+
ֹוט�  ֶאת&ל�

Gen. 11:28ים� ּור ַּכְׂשִּד� ֹו ְּבא� ֶרץ מֹוַלְדּת� �יו ְּבֶא� ן ַעל&ְּפֵנ�י ֶּת�ַרח ָאִב �ָמת ָהָר+   ַוָּי
Gen. 11:29ח ַאְב ה  ַוִּיַּק2 ֶׁשת&ָנחֹור1 ִמְלָּכ+ י ְוֵׁשBם ֵא� ֶׁשת&ַאְבָרם1 ָׂשָר+ ם ָנִׁש�ים ֵׁשBם ֵא� ֹור ָלֶה� ם ְוָנח> ָר=

ה� ֲאִב�י ִיְסָּכ� י&ִמְלָּכ�ה ַו� ן ֲאִב�  ַּבת&ָהָר�
Gen. 11:30ד� ין ָל�ּה ָוָל� י ֲעָקָר�ה ֵא� י ָׂשַר�   ַוְּתִה�
Gen. 11:31ֹו ְו ַרח ֶאת&ַאְבָר�ם ְּבנ3 Mח ֶּת ֶׁשת ַאְבָר�ם  ַוִּיַּק2 ֹו ֵא� י ַּכָּלת+ ֹו ְוֵאת1 ָׂשַר� ֹוט ֶּבן&ָהָרן1 ֶּבן&ְּבנ+ Bֶאת&ל

ם� �ְׁשבּו ָׁש� ן ַוֵּי אּו ַעד&ָחָר� ַען ַוָּיֹב� 1ֶכת1 ַא�ְרָצה ְּכַנ+ ים ָלֶל ּור ַּכְׂשִּד3 ם ֵמא� Mּו ִאָּת ֹו ַוֵּיְצא2 � ְּבנ
Gen. 11:32ׁש ָׁשִנ�ים ּוָמ ַרח ָחֵמ� ן� ס ַוִּיְהי�ּו ְיֵמי&ֶת+ ַרח ְּבָחָר� �ָמת ֶּת� �ה ַוָּי  אַת�ִים ָׁשָנ
Gen. 12:1 ר ֶרץ ֲאֶׁש� ֹוַלְדְּתָך� ּוִמֵּב�ית ָאִב�יָך ֶאל&ָהָא� ם ֶלְך&ְלָך> ֵמַאְרְצָך� ּוִמּמ� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ַאְבָר+  ַוּי

ָּך�  ַאְרֶא�
Gen. 12:2 ֶרְכָך+ ַוֲאַגְּדָל�ה�ֹול ַוֲאָב ֹוי ָּגד+ ֶעְׂשָך1 ְלג� ה� ְוֶא�  ְׁשֶמ�ָך ֶוְהֵי�ה ְּבָרָכ�
Gen. 12:3ה� ת ָהֲאָדָמ� ל ִמְׁשְּפֹח� ּו ְבָך+ ֹּכ� ר ְוִנְבְרכ� �יָך ּוְמַקֶּלְלָך� ָאֹא ֲרָכה1 ְמָב�ְרֶכ+   ַוֲאָב�
Gen. 12:4ׁש ָׁשBם ֶּבן&ָחֵמ ֹוט ְוַאְבָר3 �ֹו ל �ֶלְך ִאּת� ה ַוֵּי ר ִּדֶּבBר ֵאָליו1 ְיהָו+ ם ַּכֲאֶׁש2 �ֶלְך ַאְבָר3 �ים  ַוֵּי ִנים1 ְוִׁשְבִע

ן� ֹו ֵמָחָר� ה ְּבֵצאת�  ָׁשָנ+
Gen. 12:5 ׁשּו יו ְוֶאת&ָּכל&ְרכּוָׁשם1 ֲאֶׁש�ר ָרָכ+ ֹוט ֶּבן&ָאִח3 ֹו ְוֶאת&ל� Mי ִאְׁשּת  ַוִּיַּק�ח ַאְבָרםZ ֶאת&ָׂשַר2

ַען ַוָּיֹב� 1ֶכת1 ַא�ְרָצה ְּכַנ+ ּו ָלֶל ן ַוֵּיְצא3 �ּו ְבָחָר ְרָצה ְּכָנ�ַען�ְוֶאת&ַהֶּנ�ֶפׁש ֲאֶׁשר&ָעׂש�  אּו ַא�
Gen. 12:6ַPֶרץ ע ר ַאְבָרם1 ָּבָא+ Bֶרץ� ַוַּיֲעֹב ז ָּבָא� �י ָא� ְּכַנֲעִנ ֹון מֹוֶר�ה ְוַה� ם ַע�ד ֵאל� ֹום ְׁשֶכ+  ד ְמק�
Gen. 12:7ֶבן ָׁשם1 ִמְזB �את ַוִּיֹ ן ֶאת&ָהָא�ֶרץ ַהּז ְרֲעָך+ ֶאֵּת� אֶמר ְלַז2 Wֹ ם ַוּי א ְיהָוה1 ֶאל&ַאְבָר+ Bַח ַליהָו�ה  ַוֵּיָר ֵּב+

יו� ה ֵאָל�  ַהִּנְרֶא�
Gen. 12:8 םBֶדם ַוִּי�ֶבן&ָׁש �י ִמֶּק+ ית&ֵאBל ִמָּים1 ְוָהַע ה ֵּב� ��ט ָאֳהֹל ל ַוֵּי ית&ֵא� ֶדם ְלֵב� ָרה ִמֶּק> ם ָהָה3 Mק ִמָּׁש  ַוַּיְעֵּת2



ם ְיהָו�ה� א ְּבֵׁש� ה ַוִּיְקָר� יהָו+ 1ַח1 ַל�  ִמְזֵּב
Gen. 12:9ם ָה ֹוַע ַהֶּנ�5ְגָּבה� פ ַוִּיַּס�ע ַאְבָר+ ֹוְך ְוָנס�  ל�
Gen. 12:10ֶרץ� ד ָהָרָע�ב ָּבָא� י&ָכֵב� ם ִּכ� ם ִמְצַר1ְיָמה1 ָלג�ּור ָׁש+ Bֶרד ַאְבָר י ָרָע�ב ָּבָא�ֶרץ ַוֵּי2   ַוְיִה�
Gen. 12:11&ֹו ִהֵּנה י ִאְׁשּת+ 1ֹאֶמר1 ֶאל&ָׂשַר� ְיָמה ַוּי �ֹוא ִמְצָר יב ָלב� ר ִהְקִר� י ַּכֲאֶׁש� Wה  ַוְיִה ְעִּתי ִּכ>י ִאָּׁש� �א ָיַד+ ָנ

ְּת� ה ָא�  ְיַפת&ַמְרֶא�
Gen. 12:12ּו� ְך ְיַחּי� י ְוֹאָת� ּו ֹאִת� �את ְוָהְרג�ֹ ֹו ז ּו ִאְׁשּת� ים ְוָאְמר� ּו ֹאָתְך1 ַהִּמְצִר+ Bי&ִיְרא ה ִּכ�   ְוָהָי3
Gen. 12:13ְך ְו �י ַבֲעבּוֵר+ 1ַען1 ִי�יַטב&ִל ִתי ָא�ְּת ְלַמ ְך� ִאְמִרי&ָנ�א ֲאֹח� ה ַנְפִׁש�י ִּבְגָלֵל�  ָחְיָת�
Gen. 12:14ד� וא ְמֹא� ה ִה� י&ָיָפ� ה ִּכ� ּו ַהִּמְצִרים1 ֶאת&ָה�ִאָּׁש+ Bְיָמה ַוִּיְרא �ם ִמְצָר ֹוא ַאְבָר� י ְּכב� Wַוְיִה  
Gen. 12:15ח ָהִאָּׁש� ה ַוֻּתַּק� �ּה ֶאל&ַּפְרֹע ּו ֹאָת� ְלל� ה ַוְיַה� י ַפְרֹע+ ּו ֹאָתּה1 ָׂשֵר� Bה� ַוִּיְרא ית ַּפְרֹע�  ה ֵּב�
Gen. 12:16 ת ַוֲאֹתֹנ�ת ים ַוֲעָבִדים1 ּוְׁשָפֹח+ ֹו צֹאן&ּוָבָקר1 ַוֲחֹמִר+ B5ְיִהי&ל ם ֵהיִט�יב ַּבֲעבּוָר�ּה ַו�  ּוְלַאְבָר�

ים�  ּוְגַמִּל�
Gen. 12:17ר ָׂשַר� ֹו ַעל&ְּדַב� �ה ְנָגִע�ים ְּגֹדִל�ים ְוֶאת&ֵּבית =הA ֶאת&ַּפְרֹע> ע ְיהָו ם� ַוְיַנַּג2 ֶׁשת ַאְבָר�  י ֵא�
Gen. 12:18ָPי ל� �יָת ִּל ֹ�את ָעִׂש אֶמר ַמה&ּז Wֹ ם ַוּי א ַפְרֹעה1 ְלַאְבָר+ Bוא� ַוִּיְקָר י ִּכ�י ִאְׁשְּתָך� ִה� �ְדָּת ִּל+  ָּמה לֹא&ִהַּג
Gen. 12:19ה ִהֵּנ�ה ִאְׁש Wה ְוַעָּת�ח ֹאָת>ּה ִל�י ְלִאָּׁש וא ָוֶאַּק� ִתי ִה+ ְך� ָלָמBה ָאַמ1ְרָּת1 ֲאֹח� ח ָוֵל�  ְּתָך� ַק�
Gen. 12:20ֹו� ֹו ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ל� ֹו ְוֶאת&ִאְׁשּת� ּו ֹאת> 5ְיַׁשְּלח� ה ֲאָנִׁש�ים ַו� ו ָעָל>יו ַּפְרֹע�   ַוְיַצ�
Gen. 13:1ֹו ַהֶּנ�5ְגָּבה� ֹוט ִעּמ� ֹו ְול� ֹו ְוָכל&ֲאֶׁשר&ל> ּוא ְוִאְׁשּת= Tִים ה Mם ִמִּמְצַר Z ַאְבָר2   ַוַּיַעל
Gen. 13:2 ב� ה ַּבֶּכ�ֶסף ּוַבָּזָה� Wד ַּבִּמְקֶנ �ם ָּכֵב�ד ְמֹא  ְוַאְבָר�
Gen. 13:3 ם ָאֳהֹלהBָיה ָׁש ֹום ֲאֶׁשר&ָה2 ית&ֵא�ל ַעד&ַהָּמק3 �5ֶגב ְוַעד&ֵּב� יו ִמֶּנ ֳהלֹו1[ ַוֵּי1ֶלְך1 ְלַמָּסָע+ ה ] ָא� ַּבְּתִחָּל+

י� ין ָהָע� ל ּוֵב� ית&ֵא� ין ֵּב�  ֵּב�
Gen. 13:4ם ְיהָו�ה� ֶאל&ְמקֹום1 ַהִּמ ם ְּבֵׁש� א ָׁש>ם ַאְבָר� �ה ַוִּיְקָר� ם ָּבִראֹׁשָנ ַח ֲאֶׁשר&ָע�ָׂשה ָׁש�  ְזֵּב+
Gen. 13:5ים� ר ְוֹאָהִל� ֹוט ַהֹהֵל�ְך ֶאת&ַאְבָר�ם ָהָי�ה צֹאן&ּוָבָק�   ְוַגם&ְלל+
Gen. 13:6+ה ְרכּוָׁשם1 ָרB י&ָהָי ו ִּכ� �ֶרץ ָלֶׁש�ֶבת ַיְחָּד א ֹאָת>ם ָהָא� ו� ְולֹא&ָנָׂש� ֶבת ַיְחָּד� ּו ָלֶׁש� א ָי�ְכל� �ֹ  ב ְול
Gen. 13:7ֵּ Pיב ב 5ְיִהי&ִר3 ב  ַו� ז ֹיֵׁש� י ָא� ְּכַנֲעִני1 ְוַהְּפִרִּז+ ֹוט ְוַה� ��י ִמְקֵנה&ל ין ֹרֵע ם ּוֵב� �י ִמְקֵנ�ה&ַאְבָר+ ין ֹרֵע

ֶרץ�  ָּבָא�
Gen. 13:8� א ְתִהBי ְמִריָבה1 ֵּביִנ ֹוט ַאל&ָנ2 ם ֶאל&ל3 Mאֶמר ַאְבָר 2ֹ �יָך  ַוּי ין ֹרַע�י ּוֵב�ין ֹרֶע יָך ּוֵב� י ּוֵביֶנ+

ים ֲאָנ�ְחנּו� י&ֲאָנִׁש�ים ַאִח�  ִּכ�
Gen. 13:9יָלה� ין ְוַאְׂשְמִא� ָנה ְוִאם&ַהָּיִמ� אל ְוֵאיִמ+ �ֹ �י ִאם&ַהְּׂשמ ֶרד ָנ�א ֵמָעָל יָך ִהָּפ� 1ֶרץ1 ְלָפֶנ+ א ָכל&ָהָא Bֹ   ֲהל
Gen. 13:10יו ַו ֹוט ֶאת&ֵעיָנ3 ה  ַוִּיָּׂשא&ל� �יA ַׁשֵח�ת ְיהָו3 ן ִּכ�י ֻכָּל�ּה ַמְׁשֶק�ה ִלְפֵנ ַּיְרא1 ֶאת&ָּכל&ִּכַּכ�ר ַהַּיְרֵּד+

ַער� ִים ֹּבֲאָכ�ה ֹצ� ה ְּכַגן&ְיהָוה1 ְּכֶא�ֶרץ ִמְצַר+  ֶאת&ְסֹדם1 ְוֶאת&ֲעֹמָר+
Gen. 13:11ֵPֹוט א ֹו ל3 ֹוט ִמֶּק� ַוִּיְבַחר&ל� ע ל� ן ַוִּיַּס� יו�ת ָּכל&ִּכַּכ�ר ַהַּיְרֵּד+ ּו ִא�יׁש ֵמַע�ל ָאִח�  ֶדם ַוִּיָּפ�ְרד+
Gen. 13:12ם� ל ַעד&ְסֹד� ר ַוֶּיֱאַה� י ַהִּכָּכ+ ֹוט ָיַׁשב1 ְּבָעֵר� �ַען ְול3 ֶרץ&ְּכָנ ם ָיַׁש�ב ְּבֶא�   ַאְבָר�
Gen. 13:13ד� �ים ַליהָו�ה ְמֹא� ם ָרִע�ים ְוַחָּטִא   ְוַאְנֵׁש�י ְסֹד+
Gen. 13:14ר ֶאל&ַא�ה ָאַמ Qֹום  ַו�יהָו ה ִמן&ַהָּמק� 1יָך1 ּוְרֵא+ Bא ֵעיֶנ ֹו ָׂש�א ָנ ִעּמ+ ֹוט ֵמ� ֶרד&ל� ם ַאֲחֵרי1 ִהָּפ� ְבָר3

ְדָמה ָוָי�ָּמה� �5ְגָּבה ָוֵק� ָנה ָוֶנ  ֲאֶׁשר&ַאָּת�ה ָׁש�ם ָצֹפ�
Gen. 13:15ם� ְלַזְרֲעָך� ַעד&עֹוָל� �ָּנה ּו� ה ְלָך� ֶאְּתֶנ ה ֹרֶא�   ִּכ=י ֶאת&ָּכל&ָהָא>ֶרץ ֲאֶׁשר&ַאָּת�
Gen. 13:16 ֶרץ יׁש ִלְמנֹות1 ֶאת&ֲעַפ�ר ָהָא+ ת&ַזְרֲעָך� ַּכֲעַפ�ר ָהָא�ֶרץ ֲאֶׁש�רA ִאם&יּוַכ�ל ִא3 י ֶא�  ְוַׂשְמִּת�

 ַּג�ם&ַזְרֲעָך� ִיָּמֶנ�ה�
Gen. 13:17Pּה ִּכ�י ְלָך� ֶאְּתֶנ�ָּנה� ק�ֶרץ ְלָאְרָּכ�ּה ּוְלָרְחָּב  ּום ִהְתַהֵּל�ְך ָּבָא+
Gen. 13:18יהָו�ה� פ ַוֶּיֱא ַח ַל� ם ִמְזֵּב� ֹון ַוִּי�ֶבן&ָׁש� �א ֲאֶׁש�ר ְּבֶחְבר >ֶׁשב ְּבֵאֹלֵנ�י ַמְמֵר� א ַוֵּי <ֹ ם ַוָּיב  ַה�ל ַאְבָר3
Gen. 14:1 ם ְוִתְדָע�ל ֶמר1 ֶמ�ֶלְך ֵעיָל+ ר ַאְרי�ֹוְך ֶמ�ֶלְך ֶאָּלָס�ר ְּכָדְרָלֹע2 ֶלְך&ִׁשְנָע+ י ִּביֵמי1 ַאְמָרֶפ�ל ֶמ�  ַוְיִה3

ֶלְך ּג  ֹוִי�ם�ֶמ�



Gen. 14:2 ה ע ֶמ�ֶלְך ֲעֹמָר�ה ִׁשְנָא�בA ֶמ�ֶלְך ַאְדָמ3 ם ְוֶאת&ִּבְרַׁש� ה ֶאת&ֶּב1ַרע1 ֶמ�ֶלְך ְסֹד+ ּו ִמְלָחָמ3  ָעׂש�
ים[ְוֶׁשְמֵא1ֶבר1 ֶמ�ֶלְך ְצֹבִיים  ַער�] ְצבֹוִי+ ַלע ִהיא&ֹצ� ֶלְך ֶּב�  ּוֶמ�

Gen. 14:3�ּו ֶאל&ֵע�ֶמק ַהִּׂשִּד ְבר+ ַלח� ָּכל&ֵא1ֶּלה1 ָח� ּוא ָי�ם ַהֶּמ�  ים ה�
Gen. 14:4דּו� ה ָׁשָנ�ה ָמָר� ֶמר ּוְׁשֹלׁש&ֶעְׂשֵר� �ּו ֶאת&ְּכָדְרָלֹע ה ָעְבד�   ְׁשֵּתBים ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+
Gen. 14:5ּו ֶאת&ְרָפִאים1 ְּבַע Bֹו ַוַּיּכ ֶמר ְוַהְּמָלִכים1 ֲאֶׁש�ר ִאּת+ ה ָּב�א ְכָדְרָלֹע3 Mה ָׁשָנ ת  ּוְבַאְרַּבעZ ֶעְׂשֵר2 ְׁשְּתֹר�

ִים� ים ְּבָׁשֵו�ה ִקְרָיָת� ֵאיִמ+ �ים ְּבָה�ם ְוֵאת1 ָה� ִים ְוֶאת&ַהּזּוִז  ַקְרַנ+
Gen. 14:6ַPיר ע� י ְּבַהְרָר�ם ֵׂשִע ר� ְוֶאת&ַהֹחִר� ר ַעל&ַהִּמְדָּב� ן ֲאֶׁש�  ד ֵא�יל ָּפאָר+
Gen. 14:7ׁש ַו אּו ֶאל&ֵעBין ִמְׁשָּפט1 ִה�וא ָקֵד+ Mָּיֻׁשבּו ַוָּיֹב ַ Tי  ו י ְוַגם1 ֶאת&ָה�ֱאֹמִר+ �ה ָהֲעָמֵלִק ת&ָּכל&ְׂשֵד� ּו ֶא� Wַּיּכ

ר� ן ָּתָמ� ְצֹצ� ב ְּבַח�  ַהֹּיֵׁש�
Gen. 14:8 ֶלְך ְצֹבִיים�ֶלְך ַאְדָמה1 ּוֶמBה ּוֶמ ם ּוֶמ�ֶלְך ֲעֹמָר3 Mֶלְך&ְסֹד א ֶמ� ם[ ַוֵּיֵצ2 ַלע ] ְצבֹוִי+ ֶלְך ֶּב� ּוֶמ�

ּו ִאָּתם1 ִמ Bַער ַוַּי�ַעְרכ �ים�ִהוא&ֹצ ה ְּבֵע�ֶמק ַהִּׂשִּד�  ְלָחָמ+
Gen. 14:9 ֶלְך�ר ְוַאְרי�ֹוְך ֶמ 1 ֶמ�ֶלְך ִׁשְנָע+ ם ְוַאְמָרֶפל 1 ֶמ�ֶלְך ּגֹוִי+ ם ְוִתְדָעל ֶמר ֶמ�ֶלְך ֵעיָל3 Mת ְּכָדְרָלֹע�ֵא 

ה�  ֶאָּלָס�ר ַאְרָּבָע�ה ְמָלִכ�ים ֶאת&ַהֲחִמָּׁש�
Gen. 14:10ת ֶּב Bֱאֹר ים ֶּב� �ֶמק ַהִׂשִּד3 ים  ְוֵע ה ַוִּיְּפלּו&ָׁש�ָּמה ְוַהִּנְׁשָאִר� ם ַוֲעֹמָר� ֶלְך&ְסֹד� >סּו ֶמ� ר ַוָּיֻנ ֱאֹרת1 ֵחָמ+
ָרה ָּנ�סּו�  ֶה�

Gen. 14:11כּו� ה ְוֶאת&ָּכל&ָאְכָל�ם ַוֵּיֵל� ם ַוֲעֹמָר> ׁש ְסֹד= ִּיְקחּו ֶאת&ָּכל&ְרֻכ2 ַ Tו  
Gen. 14:12ֹו ֶּבן&ֲאִח� ֹוט ְוֶאת&ְרֻכׁש> ּו ֶאת&ל= ם� ַוִּיְקח2 ב ִּבְסֹד� ּוא ֹיֵׁש� ם ַוֵּיֵל�כּו ְוה�  י ַאְבָר�
Gen. 14:13 י�1 ַוֲאִח י ֲאִחBי ֶאְׁשֹּכל י ַמְמֵר�א ָהֱאֹמִר3 Mֹלֵנ ן ְּבֵא� י ְוהּואZ ֹׁשֵכ2 �יט ַוַּיֵּג�ד ְלַאְבָר�ם ָהִעְבִר 1 ַהָּפִל+  ַוָּיבֹא

ם� ם ַּבֲעֵל�י ְבִרית&ַאְבָר� ר ְוֵה�  ָעֵנ+
Gen. 14:14ע�ֹות  ַוִּיְׁשַמ ׁש ֵמא+ Bה ָעָׂשר1 ּוְׁשֹל� ֹו ְׁשֹמָנ י ֵבית3 יו ְיִליֵד� Mֶרק ֶאת&ֲחִניָכ ה ָאִח�יו ַוָּי2 ם ִּכ�י ִנְׁשָּב�  ַאְבָר+

ן� ף ַעד&ָּד�  ַוִּיְרֹּד�
Gen. 14:15�ֹ ר ִמְּׂשמ ה ֲאֶׁש� 5ִּיְרְּדֵפם1 ַעד&חֹוָב+ יו ַוַּיֵּכ�ם ַו� ּוא ַוֲעָבָד� ק ֲעֵליֶה=םA ַל>ְיָלה ה� ֶׂשק� ַוֵּיָחֵל2  אל ְלַדָּמ�
Gen. 14:16ם� יב ְוַג�ם ֶאת&ַהָּנִׁש�ים ְוֶאת&ָהָע� ֹוט ָאִחBיו ּוְרֻכׁשֹו1 ֵהִׁש+ ת ָּכל&ָהְרֻכ�ׁש ְוַגםZ ֶאת&ל2 ֶׁשב ֵא� Wַוָּי  
Gen. 14:17ֶמר ְוֶאת&ַהְּמָלִכ� ַהּכֹות1 ֶאת&ְּכָדר&ָלֹע+ ֹו ֵמ� G ַאֲחֵר�י ׁשּוב3 ֶלְך&ְסֹדםH ִלְקָראתֹו ים ֲאֶׁש�ר  ַוֵּיֵצ�א ֶמ�

ֶלְך� ּוא ֵע�ֶמק ַהֶּמ� ה ה� �ֶמק ָׁשֵו+ ֹו ֶאל&ֵע � ִאּת
Gen. 14:18ֹון� ל ֶעְלי� ן ְלֵא� ּוא ֹכֵה� �5ִין ְוה� �ֶחם ָוָי ם הֹוִצ�יא ֶל   ּוַמְלִּכי&ֶצ1ֶדק1 ֶמ�ֶלְך ָׁשֵל+
Gen. 14:19ִי ֹון ֹקֵנ�ה ָׁשַמ� ּוְך ַאְבָרם1 ְלֵא�ל ֶעְלי+ Bר ָּבר�5ְיָבְרֵכ�הּו ַוּיֹאַמ ֶרץ� ַו�  ם ָוָא�
Gen. 14:20ל� ר ִמֹּכ� ֹו ַמֲעֵׂש� יָך ְּבָיֶד�ָך ַוִּיֶּתן&ל� ֹון ֲאֶׁשר&ִמֵּג�ן ָצֶר�   ּוָברּוְך1 ֵא�ל ֶעְלי+
Gen. 14:21ְך� ח&ָל� ֶפׁש ְוָהְרֻכ�ׁש ַק� �י ַהֶּנ+ ם ֶאל&ַאְבָר�ם ֶּתן&ִל ֶלְך&ְסֹד� ֹ�אֶמר ֶמ�   ַוּי
Gen. 14:22 ֶלְך�ם ֶאל&ֶמ ֹ�אֶמר ַאְבָר� ֶרץ� ַוּי ִים ָוָא� ֹון ֹקֵנ�ה ָׁשַמ� י ֶאל&ְיהָוה1 ֵא�ל ֶעְלי+ Bִתי ָיִד ם ֲהִריֹמ2 � ְסֹד
Gen. 14:23 ְרִּתי ר ֲאִנ�י ֶהֱעַׁש� א תֹאַמ+ �ֹ ח ִמָּכל&ֲאֶׁשר&ָל�ְך ְול ַעל ְוִאם&ֶאַּק� ֹוְך&ַנ+ �ד ְׂשר�  ִאם&ִמחּוט1 ְוַע
ם�  ֶאת&ַאְבָר�
Gen. 14:24ַPי ר ּו ִּבְלָעַד3 ְכל� א ק ֲאֶׁש�ר ָא� ל ּוַמְמֵר+ ּו ִאִּת�י ָעֵנר1 ֶאְׁשֹּכ� ר ָהְלכ� ים ֲאֶׁש� ֲאָנִׁש+ ים ְוֵח1ֶלק1 ָה�  ַהְּנָעִר+

ם� ס ּו ֶחְלָק� ם ִיְקח�  ֵה�
Gen. 15:1 ם ר ַאל&ִּתיָר�א ַאְבָר3 ��ה ֵלאֹמ ַּמֲחֶז ם ַּב� Bה ְדַבר&ְיהָוה1 ֶאל&ַאְבָר+ ֶּלה ָהָי ים ָהֵא3  ַאַח�רA ַהְּדָבִר�
�ן ָל+ ד�ָאֹנִכי1 ָמֵג ה ְמֹא�  ְך ְׂשָכְרָך� ַהְרֵּב�
Gen. 15:2 ֶׂשק ּוא ַּדֶּמ� י ה� י ּוֶבן&ֶמ�ֶׁשק ֵּביִת+ �י ְוָאֹנִכ�י הֹוֵל�ְך ֲעִריִר Bי יֱהִוה1 ַמה&ִּתֶּתן&ִל+ ם ֲאֹדָנ ֹ�אֶמר ַאְבָר3  ַוּי
ֶזר�  ֱאִליֶע�

Gen. 15:35ַרע ְוִהֵּנ�ה ֶבן� ָּתה ָז א ָנַת� �ֹ י ל ם ֵה�ן ִל+ ֹ�אֶמר ַאְבָר+ י� ַוּי ׁש ֹאִת� י יֹוֵר�  &ֵּביִת�
Gen. 15:4ָך� ּוא ִי�יָרֶׁש� יָך ה� �ה ִּכי&ִאם1 ֲאֶׁש�ר ֵיֵצ�א ִמֵּמֶע+ א ִי�יָרְׁשָך� ֶז �ֹ ר ל Bה ֵאָליו1 ֵלאֹמ+ ה ְדַבר&ְיהָו   ְוִהֵּנ2
Gen. 15:5י ֹוָכִב+ ְיָמה ּוְסֹפר1 ַהּכ� �א ַהָּׁשַמ3 1ֹאֶמר1 ַהֶּבט&ָנ ּוָצה ַוּי ֹו ַהח3 Mא ֹאת ר ֹאָת�ם  ַוּיֹוֵצ2 ם ִאם&ּתּוַכ�ל ִלְסֹּפ�



ָך� ה ִיְהֶי�ה ַזְרֶע� ֹו ֹּכ� ֹ�אֶמר ל+  ַוּי
Gen. 15:6ה� ֹו ְצָדָק� ָה ּל� �ה ַוַּיְחְׁשֶב� יהָו ן ַּב�   ְוֶהֱאִמ�
Gen. 15:7�ֹ ֶרץ ַהּז ים ָל=ֶתת ְלָך> ֶאת&ָהָא� ּור ַּכְׂשִּד+ ה ֲאֶׁשBר הֹוֵצאִת1יָך1 ֵמא� �י ְיהָו3 �יו ֲאִנ ֹ�אֶמר ֵאָל את  ַוּי
ּה�  ְלִרְׁשָּת�
Gen. 15:8ָּנה� יָרֶׁש� ע ִּכ�י ִא� ה ֵאַד� ה ַּבָּמ� �י יֱהִו+   ַוּיֹאַמ�ר ֲאֹדָנ
Gen. 15:9ר ְוגֹוָז�ל� �ׁש ְוֹת� ֶׁשת ְוֵע�ז ְמֻׁשֶּל�ֶׁשת ְוַא�ִיל ְמֻׁשָּל ה ִלי1 ֶעְגָל�ה ְמֻׁשֶּל+ יו ְקָח� ֹ�אֶמר ֵאָל3   ַוּי
Gen. 15:10&ֹו ֶאת&ָּכל ח&ל� �הּו  ַוִּי�5ַּק� ֹו ִלְקַר�את ֵרֵע ן ִאיׁש&ִּבְתר� ֶוְך ַוִּיֵּת� ֶּלה ַוְיַבֵּתBר ֹאָתם1 ַּבָּת+ ֵא3

ר� א ָבָת� �ֹ ר ל  ְוֶאת&ַהִצֹּפ�
Gen. 15:11ם� ם ַאְבָר� ב ֹאָת� ים ַוַּיֵּׁש� ��5ֶרד ָהַע�ִיט ַעל&ַהְּפָגִר   ַוֵּי
Gen. 15:12ה ַע�ה ָנְפָל ֹוא ְוַתְרֵּדָמ� יו� ַוְיִהBי ַהֶּׁש1ֶמׁש1 ָלב+ ֶלת ָעָל�  ל&ַאְבָר�ם ְוִהֵּנ�ה ֵאיָמ>ה ֲחֵׁשָכ�ה ְגֹדָל�ה ֹנֶפ�
Gen. 15:13 ם�ּו ֹאָת ּום ְוִעּנ� ם ַוֲעָבד� א ָלֶה+ �ֹ �ה ַזְרֲעָך3 ְּבֶא1ֶרץ1 ל �רA ִיְהֶי ע ִּכי&ֵג Mַע ֵּתַד ם ָיֹד2 ֹ�אֶמר ְלַאְבָר3  ַוּי

ֹות ָׁשָנ�ה� ע ֵמא�  ַאְרַּב�
Gen. 15:14ֹוי ֲא =ם ֶאת&ַהּג> ֹול� ְוַג ּו ִּבְרֻכ�ׁש ָּגד� ִכי ְוַאֲחֵרי&ֵכ�ן ֵיְצא� �ן ָאֹנ דּו ָּד� ר ַיֲעֹב�  ֶׁש�
Gen. 15:15ה� ה טֹוָב� ר ְּבֵׂשיָב� ֹום ִּתָּקֵב� �יָך ְּבָׁשל ֹוא ֶאל&ֲאֹבֶת�   ְוַאָּת>ה ָּתב�
Gen. 15:16�י ַעד&ֵה ן ָהֱאֹמִר� ּובּו ֵה�ָּנה ִּכ=י לֹא&ָׁשֵל>ם ֲעֹו� ֹור ְרִביִע�י ָיׁש�  ָּנה� ְוד�
Gen. 15:17 ים ין ַהְּגָזִר� ר ֵּב� ׁש ֲאֶׁש�ר ָעַב+ �יד ֵא+ ה ַתּנBּור ָעָׁשן1 ְוַלִּפ �ה ְוִהֵּנ2 ָאה ַוֲעָלָט�ה ָהָי  ַוְיִהBי ַהֶּׁש1ֶמׁש1 ָּב+

ֶּלה�  ָהֵא�
Gen. 15:18ר ְלַזְרֲעָך3 ָנַת1ִּתי1 ֶא �ית ֵלאֹמ ם ְּבִר� >ה ֶאת&ַאְבָר� ת ְיהָו ּוא ָּכַר= את  ַּבּי�ֹום ַהה3 +ֹ ת&ָהָא�ֶרץ ַהּז

ת� ל ְנַהר&ְּפָר� ר ַהָּגֹד� ִים ַעד&ַהָּנָה�  ִמְּנַה�ר ִמְצַר+
Gen. 15:19ת ַהַּקְדֹמִנ�י� י ְוֵא�   ֶאת&ַהֵּקיִני1 ְוֶאת&ַהְּקִנִּז+
Gen. 15:20ים� �י ְוֶאת&ָהְרָפִא� י ְוֶאת&ַהְּפִרִּז   ְוֶאת&ַהִחִּת�
Gen. 15:21ְּכַנ ֱאֹמִרי1 ְוֶאת&ַה� י� ס ְוֶאת&ָה� י ְוֶאת&ַהִּגְרָּגִׁש�י ְוֶאת&ַהְיבּוִס�  ֲעִנ+
Gen. 16:1ּה ָהָג�ר� ית ּוְׁשָמ� ה ִמְצִר� ֹו ְוָל>ּה ִׁשְפָח� �ה ל א ָיְלָד� �ֹ ם ל   ְוָׂשַרי1 ֵא�ֶׁשת ַאְבָר+
Gen. 16:2ֶדת ּבֹא&ָנא1 ֶאל&ִׁשְפָח ִני ְיהָוה1 ִמֶּל+ Bא ֲעָצַר Qם ִהֵּנה&ָנ י ֶאל&ַאְבָר3 Mאֶמר ָׂשַר 2ֹ י אּוַל�י ִאָּבֶנ�ה  ַוּת ִת+

י� ֹול ָׂשָר� ם ְלק� ע ַאְבָר�  ִמֶּמ�ָּנה ַוִּיְׁשַמ�
Gen. 16:3 ם ֶבת ַאְבָר� ים ְלֶׁש� �ֶׂשר ָׁשִנ+ ּה ִמֵּקץ1 ֶע Bר ַהִּמְצִרית1 ִׁשְפָחָת+ ם ֶאת&ָהָג ֶׁשת&ַאְבָר3 י ֵא� ח ָׂשַר� Qַוִּתַּק 

ם ִאיָׁש� ן ֹאָת>ּה ְלַאְבָר� �ַען ַוִּתֵּת� ה�ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ ֹו ְלִאָּׁש�  ּה ל�
Gen. 16:4ּה ְּבֵעיֶנ�יָה� ל ְּגִבְרָּת� ָתה ַוֵּתַק� �י ָהָר+ א ֶאל&ָהָג�ר ַוַּת�ַהר ַוֵּת1ֶרא1 ִּכ �ֹ   ַוָּיב
Gen. 16:5 ָתה �י ָהָר+ ָך ַוֵּת1ֶרא1 ִּכ ִּתי ִׁשְפָחִתי1 ְּבֵחיֶק+ Bי ָנַת �י ָעֶליָךG ָאֹנִכ3 אֶמר ָׂשַר�י ֶאל&ַאְבָרםH ֲחָמִס 2ֹ  ַוּת

ָך� ט ְיהָו�ה ֵּביִנ�י ּוֵביֶנ�י3 �יָה ִיְׁשֹּפ� ל ְּבֵעיֶנ  ָוֵאַק�
Gen. 16:6 י �ָה ָׂשַר+ �5ִיְך ַוְּתַעֶּנ ֹוב ְּבֵעיָנ ְך ֲעִׂשי&ָל�ּה ַהּט� Bה ִׁשְפָחֵתְך1 ְּבָיֵד+ י ִהֵּנ ם ֶאל&ָׂשַר3 Mאֶמר ַאְבָר 2ֹ  ַוּי

ח ִמָּפֶנ�יָה�  ַוִּתְבַר�
Gen. 16:7ּה ַמְלַא=ְך Q5ִּיְמָצָא ּור� ַו� ֶרְך ׁש� ִים ַּבִּמְדָּב�ר ַעל&ָהַע�ִין ְּבֶד� >ה ַעל&ֵע�ין ַהַּמ�   ְיהָו
Gen. 16:8 י ָאֹנִכ�י י ְּגִבְרִּת+ אֶמר ִמְּפֵני1 ָׂשַר� Wֹ �ִכי ַוּת את ְוָא�ָנה ֵתֵל י&ִמֶּז�ה ָב� י ֵא� ת ָׂשַר> ר ִׁשְפַח� Qר ָהָג  ַוּיֹאַמ3

ַחת�  ֹּבַר�
Gen. 16:9ְך�אֶמר ָלּה1 ַמְלַאBֹ יָה� ַוּי ַחת ָיֶד� ּוִבי ֶאל&ְּגִבְרֵּת�ְך ְוִהְתַעִּנ�י ַּת� ה ׁש�   ְיהָו+
Gen. 16:10ב� ר ֵמֹר� א ִיָּסֵפ� �ֹ �ְך ְול ה ֶאת&ַזְרֵע ה ַאְרֶּב� ה ַהְרָּב� Bֹאֶמר ָלּה1 ַמְלַא�ְך ְיהָו+   ַוּי
Gen. 16:11ן ְו��ְדְּת ֵּב ה ְוֹיַל �5ְך ָהָר� ה ִהָּנ Bֹאֶמר ָלּה1 ַמְלַא�ְך ְיהָו+ ע ְיהָו�ה  ַוּי י&ָׁשַמ� אל ִּכ� את ְׁשמֹו1 ִיְׁשָמֵע+ Bָקָר
 ֶאל&ָעְנֵי�5ְך�

Gen. 16:12ן� יו ִיְׁשֹּכ� ֹו ְוַעל&ְּפֵנ�י ָכל&ֶאָח� �ל ּב ל ְוַי�ד ֹּכ� ֹו ַבֹּכ+ ם ָיד� ּוא ִיְהֶיה1 ֶּפ�ֶרא ָאָד+ Bְוה  
Gen. 16:13 י� ה ֵא�ל ֳרִא יָה ַאָּת� א ֵׁשם&ְיהָוה1 ַהֹּדֵב�ר ֵאֶל+ Bי  ַוִּתְקָר ם ָרִא�יִתי ַאֲחֵר� ה ֲהַג�ם ֲהֹל> ְמָר3 �י ָא� ִּכ



י�  ֹרִא�
Gen. 16:14ֶרד� ין ָּב� ׁש ּוֵב� �י ִהֵּנ�ה ֵבין&ָקֵד� י ֹרִא ר ַלַח� ר ְּבֵא�   ַעל&ֵּכן1 ָקָר�א ַלְּבֵא+
Gen. 16:15ה ָהָג�ר ֹו ֲאֶׁשר&ָיְלָד� ם ֶׁשם&ְּבנ> א ַאְבָר= ם ֵּב�ן ַוִּיְקָר2 >ר ְלַאְבָר� אל� ַוֵּת=ֶלד ָהָג   ִיְׁשָמֵע�
Gen. 16:16ם� ס ֶדת&ָהָג�ר ֶאת&ִיְׁשָמֵע�אל ְלַאְבָר� �ים ְּבֶל� ם ֶּבן&ְׁשֹמִנ�ים ָׁשָנ�ה ְוֵׁש�ׁש ָׁשִנ Wְוַאְבָר  
Gen. 17:1�אֶמר ֵאָליו1 ֲאִני&ֵאBֹ ם ַוּי ה ֶאל&ַאְבָר3 Mא ְיהָו �ים ַוֵּיָר2 ם ֶּבן&ִּתְׁשִע�ים ָׁשָנ�ה ְוֵת�ַׁשע ָׁשִנ ל  ַוְיִה�י ַאְבָר+

ים� �י ֶוְהֵי�ה ָתִמ� י ִהְתַהֵּל�ְך ְלָפַנ  ַׁשַּד+
Gen. 17:2ד� ד ְמֹא� ה אֹוְתָך� ִּבְמֹא� �5ָך ְוַאְרֶּב� �י ּוֵביֶנ י ֵּביִנ   ְוֶאְּתָנ�ה ְבִריִת�
Gen. 17:3ר� ים ֵלאֹמ� ֹו ֱאֹלִה� ר ִאּת> �יו ַוְיַדֵּב� ם ַעל&ָּפָנ ל ַאְבָר�   ַוִּיֹּפ�
Gen. 17:4י ִהֵּנ�ה ְבִרי Wֹון ּגֹוִי�ם� ֲאִנ ב ֲהמ� יָת ְלַא� Wְך ְוָהִי�י ִאָּת  ִת�
Gen. 17:5יָך� �ם ְנַתִּת� ֹון ּגֹוִי ם ִּכ>י ַאב&ֲהמ� Bה ִׁשְמָך1 ַאְבָרָה+ ֹוד ֶאת&ִׁשְמָך� ַאְבָר�ם ְוָהָי א ע>   ְולֹא&ִיָּקֵר�
Gen. 17:6ם ּוְמָלִכ�י� יָך ְלגֹוִי ד ּוְנַתִּת� ד ְמֹא+ ְתָך1 ִּבְמֹא� אּו� ְוִהְפֵרִתBי ֹא�  ם ִמְּמָך� ֵיֵצ�
Gen. 17:7 1ֹות ְלָךBם ִלְהי�ית עֹוָל ם ִלְבִר� יָך ְלֹדֹרָת� ין ַזְרֲעָך= ַאֲחֶר> ָך ּוֵב2 �י ּוֵביֶנ3 י ֵּביִנ Mי ֶאת&ְּבִריִת  ַוֲהִקֹמִת2

יָך� ְלַזְרֲעָך� ַאֲחֶר� ים ּו� אֹלִה+  ֵל�
Gen. 17:8ֶר�ֶא Aת�יָך ֵא Mָך ּוְלַזְרֲעָך2 ַאֲחֶר ְ Tי ל�ְוָנַתִּת ֵPיָך א �יִתי ץ ְמֻגֶר3 ַען ַלֲאֻחַּז�ת עֹוָל�ם ְוָהִי ת ָּכל&ֶא�ֶרץ ְּכַנ+

ים� ם ֵלאֹלִה�  ָלֶה�
Gen. 17:9ם� יָך ְלֹדֹרָת� ֲחֶר� ר ַאָּת>ה ְוַזְרֲעָך� ַא� �ה ֶאת&ְּבִריִת�י ִתְׁשֹמ ם ְוַאָּת� Bֹאֶמר ֱאֹלִהים1 ֶאל&ַאְבָרָה+   ַוּי
Gen. 17:10ר ִּתְׁש�י ֲאֶׁש Qאת ְּבִריִת�ֹ ר� ז ֹול ָלֶכ�ם ָּכל&ָזָכ� ין ַזְרֲעָך� ַאֲחֶר�יָך ִהּמ� ם ּוֵב� ּו ֵּביִני1 ּוֵב�יֵניֶכ+  ְמר3
Gen. 17:11ם� ית ֵּביִנ�י ּוֵביֵניֶכ� ֹות ְּבִר+ ת ְּבַׂש�ר ָעְרַלְתֶכ�ם ְוָהָיה1 ְלא� ם ֵא� Wּוְנַמְלֶּת  
Gen. 17:12ֹול ָלֶכ>ם ָּכל&ָזָכ�ר ְל ים ִיּמ� �ת ָיִמ3 ר  ּוֶבן&ְׁשֹמַנ ל ֶּבן&ֵנָכ+ ִית ּוִמְקַנת&ֶּכ1ֶסף1 ִמֹּכ� �יד ָּב+ ֹדֹרֵתיֶכ�ם ְיִל

ּוא� ַּזְרֲעָך� ה� א ִמ� �ֹ  ֲאֶׁש>ר ל
Gen. 17:13ם� ית עֹוָל� �ת ַּכְסֶּפ�ָך ְוָהְיָת=ה ְבִריִת>י ִּבְבַׂשְרֶכ�ם ִלְבִר� יְתָך� ּוִמְקַנ ֹול ְיִל�יד ֵּב� ֹולA ִיּמ>   ִהּמ=
Gen. 17:14 ר וא ֵמַעֶּמ�יָה  ְוָעֵר�לA ָזָכ3 ֹו ְוִנְכְרָת>ה ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִה� 1 ֶאת&ְּבַׂש�ר ָעְרָלת+ א&ִיּמֹול �ֹ ֲאֶׁשBר ל

ר� ס י ֵהַפ�  ֶאת&ְּבִריִת�
Gen. 17:15ּה� ה ְׁשָמ� י ִּכ�י ָׂשָר� �ּה ָׂשָר א ֶאת&ְׁשָמ� י ִאְׁשְּתָך+ לֹא&ִתְקָר� ם ָׂשַר� Bֹאֶמר ֱאֹלִהים1 ֶאל&ַאְבָרָה+   ַוּי
Gen. 17:16ָּנה  ּוֵבַר ים ִמֶּמ� ם ַמְלֵכ�י ַעִּמ� ְיָת�ה ְלגֹוִי+ ַרְכִּת1יָה1 ְוָה� ִּתי ִמֶּמ>ָּנה ְלָך� ֵּב�ן ּוֵב� ם ָנַת= ּה ְוַג2 ְכִּת�י ֹאָת+

ּו�  ִיְהי�
Gen. 17:172ד ְוִא ה&ָׁשָנה1 ִיָּוֵל+ ֹו ַהְּלֶבBן ֵמָא� ֹ�אֶמר ְּבִלּב3 ל ַאְבָרָה>ם ַעל&ָּפָנ�יו ַוִּיְצָח�ק ַוּי ה  ַוִּיֹּפ= ם&ָׂשָר+

ד�  ֲהַבת&ִּתְׁשִע�ים ָׁשָנ�ה ֵּתֵל�
Gen. 17:18ּו ִיְׁשָמֵע�אל ִיְחֶי�ה ְלָפֶנ�יָך� ֱאֹלִה�ים ל� ם ֶאל&ָה� ֹ�אֶמר ַאְבָרָה�   ַוּי
Gen. 17:192ק ַוֲהִקֹמִת�ֹו ִיְצָח אָת ֶאת&ְׁשמ� ן ְוָקָר� 1 ָׂשָר�ה ִאְׁשְּתָך3 ֹיֶלBֶדת ְלָך1 ֵּב+ ים ֲאָבל ֹ�אֶמר ֱאֹלִה3 י  ַוּי

יו� ֹו ַאֲחָר� ית עֹוָל�ם ְלַזְרע� ֹו ִלְבִר� י ִאּת>  ֶאת&ְּבִריִת�
Gen. 17:20 ד �ד ְמֹא ֹו ִּבְמֹא� י ֹאת� ֹו ְוִהְרֵּביִת� י ֹאת> ֹו ְוִהְפֵריִת� ְכִּתי ֹאת3 �הA ֵּבַר� H ְׁשַמְעִּתיָךG ִהֵּנ ְלִיְׁשָמֵעאל  ּו�

יו ְלג�ֹוי  יד ּוְנַתִּת� ֹול�ְׁשֵנים&ָעָׂשBר ְנִׂשיִאם1 יֹוִל+  ָּגד�
Gen. 17:21ֶרת� ה ַּבָּׁשָנ�ה ָהַאֶח� �ד ַהֶּז+ ד ְלָךB ָׂשָרה1 ַלּמֹוֵע ים ֶאת&ִיְצָח�ק ֲאֶׁשרZ ֵּתֵל2 י ָאִק�   ְוֶאת&ְּבִריִת�
Gen. 17:22ם� ים ֵמַע�ל ַאְבָרָה� �ַעל ֱאֹלִה+ ֹו ַוַּי �  ַוְיַכ�ל ְלַדֵּב�ר ִאּת
Gen. 17:23� ם ֶאת&ִיְׁשָמֵע Mח ַאְבָרָה ר  ַוִּיַּק2 Wֹו ָּכל&ָזָכ �ת ַּכְסּפ+ י ֵביתֹו1 ְוֵאת1 ָּכל&ִמְקַנ Bת ָּכל&ְיִליֵד ֹו ְוֵא2 אל ְּבנ3

ים� ֹו ֱאֹלִה� ר ִאּת� ה ַּכֲאֶׁש>ר ִּדֶּב� ם ְּבֶע1ֶצם1 ַהּי�ֹום ַהֶּז+ ָמל ֶאת&ְּבַׂש�ר ָעְרָלָת3 Mם ַוָּי�י ֵּב�ית ַאְבָרָה  ְּבַאְנֵׁש�
Gen. 17:24ם ֶּבן&ִּתְׁשִע� ְבָרָה+ ֹו� ְוַא2 ר ָעְרָלת� ֹו ְּבַׂש� �ה ְּבִהֹּמל� ַׁשע ָׁשָנ  ים ָוֵת�
Gen. 17:25ֹו� ר ָעְרָלת� ת ְּבַׂש� ֹו ֵא� ֹּמל+ �ה ְּבִה2 ה ָׁשָנ ׁש ֶעְׂשֵר� ֹו ֶּבן&ְׁשֹל� �אל ְּבנ+   ְוִיְׁשָמֵע
Gen. 17:26ֹו� ֹול ַאְבָרָה�ם ְוִיְׁשָמֵע�אל ְּבנ� ה ִנּמ�   ְּבֶע1ֶצם1 ַהּי�ֹום ַהֶּז+
Gen. 17:27ֹו� פ ְו לּו ִאּת� ִית ּוִמְקַנת&ֶּכ�ֶסף ֵמֵא�ת ֶּבן&ֵנָכ�ר ִנֹּמ� �יד ָּב+  ָכל&ַאְנֵׁשBי ֵביתֹו1 ְיִל



Gen. 18:1ֹום� ם ַהּי� ֶהל ְּכֹח� ַתח&ָהֹא� ב ֶּפ� ּוא ֹיֵׁש� ה ְּבֵאֹלֵנ�י ַמְמֵר�א ְוה> א ֵאָליו1 ְיהָו+ Bַוֵּיָר  
Gen. 18:2 1ְרא ְוִהֵּנה ֶהל  ַוִּיָּׂשBא ֵעיָניו1 ַוַּי+ 5Bָרץ ִלְקָראָתם1 ִמֶּפ�ַתח ָהֹא+ ְרא ַוָּי �יו ַוַּי3 ים ִנָּצִב�ים ָעָל ְׁשֹלָׁש�ה ֲאָנִׁש+

ְרָצה� חּו ָא�  ַוִּיְׁשַּת�
Gen. 18:3ָך� ר ֵמַע�ל ַעְבֶּד� יָך ַאל&ָנ�א ַתֲעֹב� א ָמָצBאִתי ֵחן1 ְּבֵעיֶנ+ י ִאם&ָנ2   ַוּיֹאַמ�ר ֲאֹדָנ3
Gen. 18:4ִי �א ְמַעט&ַמ+ ח&ָנ ץ� ֻיַּק� ַחת ָהֵע� ּו ַּת� ָּׁשֲענ� ּו ַרְגֵליֶכ�ם ְוִה�  ם ְוַרֲחצ�
Gen. 18:5 ּו ֹ�אְמר+ ל&ַעְבְּדֶכ�ם ַוּי ם ַע� י&ַעל&ֵּכ�ן ֲעַבְרֶּת� רּו ִּכ� ּו ִלְּבֶכם1 ַאַח�ר ַּתֲעֹב+ Bֶחם ְוַסֲעד Mה ַפת&ֶל  ְוֶאְקָח2

ְרָּת� ר ִּדַּב� ה ַּכֲאֶׁש�  ֵּכ�ן ַּתֲעֶׂש�
Gen. 18:6ּוִׁשי ַוֲעִׂש�י  ַוְיַמֵה=ר ַאְבָר ֶלת ל� ַמח ֹס+ ׁש ְסִאים1 ֶק� Bי ְׁשֹל Qאֶמר ַמֲהִר 3ֹ ֱהָלה ֶאל&ָׂשָר�ה ַוּי ָה>ם ָהֹא�

ֹות�  ֻעג�
Gen. 18:7ֹו� ֹות ֹאת� ר ַלֲעׂש� ַער ַוְיַמֵה� ְך ָוטֹוב1 ַוִּיֵּת�ן ֶאל&ַהַּנ+ Bר ַר Mח ֶּבן&ָּבָק ר ָר�ץ ַאְבָרָה�ם ַוִּיַּק2   ְוֶאל&ַהָּבָק�
Gen. 18:8ַחת ָהֵע�ץ  ַוִּי ּוא&ֹעֵמ=ד ֲעֵליֶה>ם ַּת� ן ִלְפֵניֶה�ם ְוה� ה ַוִּיֵּת� ב ּוֶבן&ַהָּבָקר1 ֲאֶׁש�ר ָעָׂש+ ה ְוָחָל3 Mח ֶחְמָא ַּק2
לּו�  ַוּיֹאֵכ�

Gen. 18:9ֶהל� ֹ�אֶמר ִהֵּנ�ה ָבֹא� �ה ָׂשָר�ה ִאְׁשֶּת�ָך ַוּי ו3 ַאֵּי י3 3 ָל+ ּו ֵא3   ַוּיֹאְמר�
Gen. 18:10 ֹוב אֶמר ׁש� 3ֹ ַתח  ַוּי ה ֹׁשַמ>ַעת ֶּפ� ן ְלָׂשָר�ה ִאְׁשֶּת�ָך ְוָׂשָר� ה ְוִהֵּנה&ֵב� �ת ַחָּי+ 1יָך1 ָּכֵע ּוב ֵאֶל Bָאׁש

יו� ּוא ַאֲחָר� ֶהל ְוה�  ָהֹא�
Gen. 18:11ים� ַרח ַּכָּנִׁש� ה ֹא� 1 ִלְהי�ֹות ְלָׂשָר+ ים ָּבִא�ים ַּבָּיִמ�ים ָחַדל   ְוַאְבָרָהBם ְוָׂשָרה1 ְזֵקִנ+
Gen. 18:12ן� ַוִּת �י ָזֵק� ה ַו�אֹדִנ �י ֶעְדָנ+ ְיָתה&ִּל י ְבֹלִתי1 ָה� Bר ַאֲחֵר �ה ְּבִקְרָּב�ּה ֵלאֹמ ק ָׂשָר�  ְצַח�
Gen. 18:13ְנִּתי� �י ָזַק� >ם ֵאֵל�ד ַוֲאִנ ף ֻאְמָנ ר ַהַא� ה ֵלאֹמ3 Mה ָׂשָר ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֶאל&ַאְבָרָה�ם ָל�ָּמה ֶּזהZ ָצֲחָק2   ַוּי
Gen. 18:14ן� ֲהִיָּפֵל�א ֵמְיהָו� ה ֵב� �ה ּוְלָׂשָר� ּוב ֵאֶל>יָך ָּכֵע�ת ַחָּי ד ָאׁש� Qר ַלּמֹוֵע� ה ָּדָב
Gen. 18:15ְקְּת� א ִּכ�י ָצָח� �ֹ ֹ�אֶמרA ל �יA ָיֵר�ָאה ַוּי ְקִּתי ִּכ א ָצַח� �ֹ ר ל הA ֵלאֹמ> ׁש ָׂשָר=   ַוְּתַכֵח2
Gen. 18:16י� פּו ַעל&ְּפֵנ ים ַוַּיְׁשִק� ֲאָנִׁש+ מּו ִמָּׁשם1 ָה� Bם� ַוָּיֻק ם ְלַׁשְּלָח� ם ֹהֵל�ְך ִעָּמ� ְבָרָה+ ם ְוַא2 �  ְסֹד
Gen. 18:17ה� ר ֲאִנ�י ֹעֶׂש� ם ֲאֶׁש� ַאְבָרָה+ ְמַכֶּסBה ֲאִני1 ֵמ�   ַו�יהָֹו�ה ָאָמ�ר ַה�
Gen. 18:18ֶרץ� �י ָהָא� ל ּגֹוֵי ֹו ֹּכ� ְבְרכּו ב+ ּום ְוִנ2 �ֹול ְוָעצ ֹוי ָּגד� >ה ְלג� ם ָהי=ֹו ִי�ְהֶי ְבָרָה+   ְוַא2
Gen. 18:19 ֹות ה ַלֲעׂש� ְמרּו1 ֶּד�ֶרְך ְיהָו+ יו ְוָׁש� Bיו ְוֶאת&ֵּביתֹו1 ַאֲחָר+ ה ֶאת&ָּבָנ Mר ְיַצֶּו Z ֲאֶׁש2 יו ְלַמַען �י ְיַדְעִּת3  ִּכ

יו� ר ָעָל� ת ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� ם ֵא� ַען ָהִבBיא ְיהָוה1 ַעל&ַאְבָרָה+ ה ּוִמְׁשָּפ�ט ְלַמ3  ְצָדָק�
Gen. 18:20ה ַזֲע ֹ�אֶמר ְיהָו+ ד� ַוּי ה ְמֹא� ם ִּכ�י ָכְבָד� ָּטאָת+ ה ִּכי&ָר�ָּבה ְוַח2 ם ַוֲעֹמָר� ת ְסֹד�  ַק>
Gen. 18:21ָעה� א ֵאָד� �ֹ ּוA ָּכָל�ה ְוִאם&ל ָאה ֵאַל�י ָעׂש� ה ַהְּכַצֲעָקָת>ּה ַהָּב� �א ְוֶאְרֶא+ ֲרָדה&ָּנ   ֵא�
Gen. 18:22ְב ָמה ְוַא2 �ּו ְסֹד ים ַוֵּיְלכ� ֲאָנִׁש+ ּו ִמָּׁשם1 ָה� Bד ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� ַוִּיְפנ ּנּו ֹעֵמ� ם עֹוֶד�  ָרָה+
Gen. 18:23ע� יק ִעם&ָרָׁש� ה ַצִּד� ם ַוּיֹאַמ�ר ַהַא�ף ִּתְסֶּפ+   ַוִּיַּג�ׁש ַאְבָרָה�
Gen. 18:24ֹום ְלַמ>ַען ֲחִמִּׁש� �יר ַהַאBף ִּתְסֶּפה1 ְולֹא&ִתָּׂש�א ַלָּמק+ ֹוְך ָהִע ם ְּבת� >ׁש ֲחִמִּׁש�ים ַצִּדיִק� ים  אּוַל�י ֵי

ּה� ר ְּבִקְרָּב� ם ֲאֶׁש�  ַהַּצִּדיִק�
Gen. 18:25 ָלה�ע ָחִל�יק ָּכָרָׁש ע ְוָהָי�ה ַכַּצִּד� ה ְלָהִמBית ַצִּדיק1 ִעם&ָרָׁש+ תA ַּכָּדָב�ר ַהֶּז3 ָלה ְּלָךM ֵמֲעֹׂש�  ָחִל2

ט� ה ִמְׁשָּפ� א ַיֲעֶׂש� �ֹ ֶרץ ל ְך ֲהֹׁשֵפט1 ָּכל&ָהָא+  ָּל+
Gen. 18:26+אֶמר ְיהָו�ֹ ֹום  ַוּי אִתי ְלָכל&ַהָּמק� �יר ְוָנָׂש� ֹוְך ָהִע ם ְּבת� ם ֲחִמִּׁש�ים ַצִּדיִק� א ִבְסֹד> ה ִאם&ֶאְמָצ�
ם�  ַּבֲעבּוָר�

Gen. 18:27ֶפר� ר ָוֵא� י ְוָאֹנִכ�י ָעָפ� 1ְלִּתי1 ְלַדֵּב�ר ֶאל&ֲאֹדָנ+ Bא הֹוַא ם ַוּיֹאַמ�ר ִהֵּנה&ָנ �ַען ַאְבָרָה�   ַוַּי
Gen. 18:28Qּוַלי ַיְחְסר Tא  א �ֹ 1ֹאֶמר1 ל �יר ַוּי ה ֶאת&ָּכל&ָהִע ית ַּבֲחִמָּׁש� ה ֲהַתְׁשִח� ּון ֲחִמִּׁשBים ַהַּצִּדיִקם1 ֲחִמָּׁש+

ה� ם ַאְרָּבִע�ים ַוֲחִמָּׁש� ית ִאם&ֶאְמָצ�א ָׁש+  ַאְׁשִח+
Gen. 18:29ים ַו� ם ַאְרָּבִע ּון ָׁש� ר אּוַל>י ִיָּמְצא� ֹוד ְלַדֵּבBר ֵאָליו1 ַוּיֹאַמ+ Mֶסף ע ּור  ַוּי2ֹ ה ַּבֲעב� ֱעֶׂש+ א ֶא� �ֹ 1ֹאֶמר1 ל ּי
ים�  ָהַאְרָּבִע�
Gen. 18:30 ה ֱעֶׂש+ א ֶא� �ֹ 1ֹאֶמר1 ל ם ְׁשֹלִׁש�ים ַוּי ּון ָׁש� ָרה אּוַל>י ִיָּמְצא� אֹדָני1 ַוֲאַדֵּב+ Bַחר ַל� א ִי Qּיֹאֶמר ַאל&ָנ ַ Tו 



ים� ם ְׁשֹלִׁש� א ָׁש�  ִאם&ֶאְמָצ�
Gen. 18:311א הֹוַאB אֶמר ִהֵּנ�ה&ָנ 3ֹ א  ַוּי �ֹ 1ֹאֶמר1 ל ים ַוּי �ם ֶעְׂשִר ּון ָׁש� י אּוַל>י ִיָּמְצא� ְלִּתי1 ְלַדֵּב�ר ֶאל&ֲאֹדָנ+

ים� ֶעְׂשִר� ּור ָה� ית ַּבֲעב�  ַאְׁשִח+
Gen. 18:32 א �ֹ 1ֹאֶמר1 ל ם ֲעָׂשָר�ה ַוּי ּון ָׁש� ַעם אּוַל>י ִיָּמְצא� אֹדָני1 ַוֲאַדְּבָר�ה ַאְך&ַהַּפ+ Bַחר ַל� א ִי Qּיֹאֶמר ַאל&ָנ ַ Tו 

ה� ּור ָהֲעָׂשָר� ית ַּבֲעב�  ַאְׁשִח+
Gen. 18:33ֹו� ב ִלְמֹקמ� ם ָׁש� ר ֶאל&ַאְבָרָה�ם ְוַאְבָרָה� ה ְלַדֵּב� ה ַּכֲאֶׁש�ר ִּכָּל+ �ֶלְך ְיהָו+   ַוֵּי
Gen. 19:1ם ַוַּיְרא&לֹוט1 ַו �ַער&ְסֹד ֹוט ֹיֵׁש�ב ְּבַׁש� ֶרב ְול� ָמה1 ָּבֶע+ י ַהַּמְלָאִכBים ְסֹד2 ָּיֹבאּו ְׁשֵנ2 ַ Tם  ו �5ָקם ִלְקָראָת+ ָּי

ְרָצה� ִים ָא� חּו ַאַּפ�  ַוִּיְׁשַּת�
Gen. 19:2 ם ם ְוִהְׁשַּכְמֶּת� ּו ַרְגֵליֶכ+ 1ינּו1 ְוַרֲחצ� ית ַעְבְּדֶכBם ְוִל ָא ֶאל&ֵּב2 Tּורּו נ י ס� �ה ָּנא&ֲאֹדַנ3 אֶמר ִהֶּנ Mֹ  ַוּי

ֹוב ָנִל� א ִּכ�י ָבְרח� +ֹ ּו ּל  ין�ַוֲהַלְכֶּת�ם ְלַדְרְּכֶכ�ם ַוּיֹאְמר�
Gen. 19:3לּו� ה ַוּיֹאֵכ� ֹות ָאָפ� ה ּוַמּצ� Bַעׂש ָלֶהם1 ִמְׁשֶּת+ ֹו ַוַּי �אּו ֶאל&ֵּבית יו ַוָּיֹב� ד ַוָּיֻס�רּו ֵאָל+   ַוִּיְפַצר&ָּב�ם ְמֹא+
Gen. 19:4�ִית ִמַּנ�ַער ְוַעד&ָזֵק יר ַאְנֵׁשBי ְסֹדם1 ָנַס�ּבּו ַעל&ַהַּב+ Mי ָהִע ה� ֶטֶרםH ִיְׁשָּכבּוG ְוַאְנֵׁש2  ן ָּכל&ָהָע�ם ִמָּקֶצ�
Gen. 19:5 ינּו �ְיָלה הֹוִציֵא�ם ֵאֵל+ אּו ֵאֶל�יָך ַהָּל =ה ָהֲאָנִׁש>ים ֲאֶׁשר&ָּב� ֹו ַאֵּי ֹ�אְמרּו ל+ ּו ֶאל&לֹוט1 ַוּי Bַוִּיְקְרא 

ם�  ְוֵנְדָע�ה ֹאָת�
Gen. 19:6יו� ֶלת ָסַג�ר ַאֲחָר� ֹוט ַהֶּפ�ְתָחה ְוַהֶּד�   ַוֵּיֵצ=א ֲאֵלֶה>ם ל�
Gen. 19:7עּו� י ָּתֵר�   ַוּיֹאַמ�ר ַאל&ָנ�א ַאַח�
Gen. 19:8 ֹוב ן ַּכּט� ּו ָלֶה+ ם ַוֲעׂש� Bא ֶאְתֶהן1 ֲאֵליֶכ+ יָאה&ָּנ יׁש אֹוִצ� א&ָיְדעּו1 ִא+ �ֹ ֹות ֲאֶׁשBר ל י ְׁשֵּת�י ָבנ3 Mא ִל  ִהֵּנה&ָנ2

י&ַעל&ֵּכ�ן ר ִּכ� ּו ָדָב+ 1 ַאל&ַּתֲעׂש� ֲאָנִׁשBים ָהֵאל ק ָל� ַ Tם ר�י�ְּבֵעיֵניֶכ ל ֹקָרִת� אּו ְּבֵצ�   ָּב�
Gen. 19:9 ּו ע ְלָך� ֵמֶה�ם ַוִּיְפְצר2 ה ָנַר� Wֹוט ַעָּת ט ָׁשפ+ א&ָלגּור1 ַוִּיְׁשֹּפ� אְמרּו1 ָהֶאָחBד ָּב� �ֹ ְלָאה ַוּי ּוA ֶּגׁש&ָה3  ַוּיֹאְמר�

ֶלת� ר ַהָּד� ּו ִלְׁשֹּב� 5ִּיְּגׁש� ד ַו�  ָבִאBיׁש ְּבלֹוט1 ְמֹא+
Gen. 19:10 ּו Bֶלת ָסָג�רּו� ַוִּיְׁשְלח ם ַהָּב�ְיָתה ְוֶאת&ַהֶּד� ֹוט ֲאֵליֶה� ם ַוָּיִב=יאּו ֶאת&ל> ֲאָנִׁשים1 ֶאת&ָיָד+  ָה�
Gen. 19:11ַתח� א ַהָּפ� �ֹ ּו ִלְמצ ֹול ַוִּיְלא� �ן ְוַעד&ָּגד ים ִמָּקֹט� ִית ִהּכּו1 ַּבַּסְנֵוִר+ ים ֲאֶׁשר&ֶּפ�ַתח ַהַּב3 Qֶאת&ָהֲאָנִׁש   ְו�
Gen. 19:12ּו ֹוט עPֹ ַוּיֹאְמר2 ים ֶאל&ל3 Mיר  ָהֲאָנִׁש� ל ֲאֶׁשר&ְלָך� ָּבִע יָך ְוֹכ� �יָך ּוְבֹנֶת+ ה ָחָתן1 ּוָבֶנ י&ְלָך� ֹפ+ ד ִמ�

ֹום� א ִמן&ַהָּמק�  הֹוֵצ�
Gen. 19:13נּו ה ַוְיַׁשְּלֵח� �י ְיהָו+ י&ָג�ְדָלBה ַצֲעָקָתם1 ֶאת&ְּפֵנ �ה ִּכ� ֹום ַהֶּז ְחנּו ֶאת&ַהָּמק� י&ַמְׁשִחִת�ים ֲאַנ+  ְיהָו�ה  ִּכ�
ּה�  ְלַׁשֲחָת�

Gen. 19:14 ה ֹום ַהֶּז+ ּומּו ְּצאּו1 ִמן&ַהָּמק� B1ֹאֶמר1 ק יו ַוּי �יוA ֹלְקֵח�י ְבֹנָת3 ֹוט ַוְיַדֵּב�רA ֶאל&ֲחָתָנ Mא ל  ַוֵּיֵצ2
ק ְּבֵעיֵנ�י ֲחָתָנ�יו� י ִכְמַצֵח� �יר ַוְיִה� ית ְיהָו�ה ֶאת&ָהִע י&ַמְׁשִח�  ִּכ�

Gen. 19:15ַח�י  ּוְכמֹו1 ַהַּׁש Bְוֶאת&ְׁשֵּת Mת&ִאְׁשְּתָך ח ֶא� ר קּוםZ ַק2 �ֹוט ֵלאֹמ ה ַוָּיִא�יצּו ַהַּמְלָאִכ�ים ְּבל� ר ָעָל+
יר� ן ָהִע� ה ַּבֲעֹו� ת ֶּפן&ִּתָּסֶפ�  ְבֹנֶת1יָך1 ַהִּנְמָצֹא+

Gen. 19:16ֹו ּוְבַיד1 ְׁש ֹו ּוְבַיד&ִאְׁשּת3 ים ְּבָיד� Mקּו ָהֲאָנִׁש ּהA ַוַּיֲחִז2 m5ִּיְתַמְהָמ �יו  ַו� יו ְּבֶחְמַל�ת ְיהָו�ה ָעָל ֵּת�י ְבֹנָת+
יר� ּוץ ָלִע� הּו ִמח� הּו ַוַּיִּנֻח�  ַוֹּיִצֻא�

Gen. 19:17 ד ל&ַּתֲעֹמ� יָך ְוַא� �יט ַאֲחֶר+ ָך ַאל&ַּתִּב 1ֹאֶמר1 ִהָּמֵל�ט ַעל&ַנְפֶׁש+ ּוָצה ַוּי ם ַהח3 Mם ֹאָת Z ְכהֹוִציָא2  ַוְיִהי
ָרה ִהָּמֵל�ט  ה�ְּבָכל&ַהִּכָּכ�ר ָהָה�  ֶּפן&ִּתָּסֶפ�

Gen. 19:18ם ַאל&ָנ�א ֲאֹדָנ�י��ֹוט ֲאֵלֶה ֹ�אֶמר ל�   ַוּי
Gen. 19:19 י�י ְלַהֲחי�ֹות ֶאת&ַנְפִׁש 1יָת1 ִעָּמִד+ א ַעְבְּדָך� ֵחןH ְּבֵעיֶניָךG ַוַּתְגֵּד�ל ַחְסְּדָך3 ֲאֶׁשBר ָעִׂש ָא ָמָצ2 Tִהֵּנה&נ 

ָרה  1 ְלִהָּמֵל�ט ָהָה+ א אּוַכל Bֹ י ל ִּתי�ְוָאֹנִכ3 ִני ָהָרָע�ה ָוַמ�  ֶּפן&ִּתְדָּבַק�
Gen. 19:20 א ִמְצָע>ר �ֹ ָּמה ֲהל א ָׁש3 Mה ָּנ �ר ִאָּמְלָט2 ָּמה ְוִה�יא ִמְצָע ֹ=את ְקֹרָב>ה ָלנ�ּוס ָׁש� יר ַהּז ָא ָהִע2 Tִהֵּנה&נ 

י� י ַנְפִׁש� וא ּוְתִח�  ִה�
Gen. 19:21 יָך ַּג�ם יו ִהֵּנה1 ָנָׂש�אִתי ָפֶנ+ ֹ�אֶמר ֵאָל+ ְרָּת� ַוּי ר ִּדַּב� �ה ְלִבְלִּת>י ָהְפִּכ�י ֶאת&ָהִע�יר ֲאֶׁש�  ַלָּדָב�ר ַהֶּז
Gen. 19:22 א ֵׁשם&ָהִע�יר ר ַעד&ֹּבֲאָך� ָׁש�ָּמה ַעל&ֵּכ>ן ָקָר� ֹות ָּדָב+ 1 ַלֲעׂש� א אּוַכל Bֹ �י ל ָּמה ִּכ  ַמֵהר1 ִהָּמֵל�ט ָׁש+



ֹוַער�  צ�
Gen. 19:23ֶרץ ְול��ֶמׁש ָיָצ�א ַעל&ָהָא ֲעָרה� ַהֶּׁש� א ֹצ�  ֹוט ָּב�
Gen. 19:24ִים� ת ְיהָו�ה ִמן&ַהָּׁשָמ� ית ָוֵא�ׁש ֵמֵא� ה ָּגְפִר� ם ְוַעל&ֲעֹמָר� ה ִהְמִט=יר ַעל&ְסֹד>   ַו�יהָו3
Gen. 19:25ה� ַמח ָהֲאָדָמ� ים ְוֶצ� ת ָּכל&ַהִּכָּכ�ר ְוֵאת1 ָּכל&ֹיְׁשֵב�י ֶהָעִר+ ל ְוֵא� ים ָהֵא+ 5ַּיֲהֹפְך1 ֶאת&ֶהָעִר�   ַו�
Gen. 19:26ַלח� י ְנִצ�יב ֶמ� יו ַוְּתִה� �ֹו ֵמַאֲחָר ט ִאְׁשּת�   ַוַּתֵּב�
Gen. 19:27ם ֶאת&ְּפֵנ�י ְיהָו�ה� ֹום ֲאֶׁשר&ָע�ַמד ָׁש� ָּמק+ ֶקר ֶאל&ַה2 �ם ַּבֹּב   ַוַּיְׁשֵּכ�ם ַאְבָרָה�
Gen. 19:28ֶרץ ַהִּכ�י ֶא� ל&ָּכל&ְּפֵנ ה ְוַע� Bי ְסֹדם1 ַוֲעֹמָר+ ף ַעל&ְּפֵנ ֶרץ  ַוַּיְׁשֵק3 ר ָהָא+ Bה ָעָלה1 ִקיֹט� ְרא ְוִהֵּנ ָּכ�ר ַוַּי3

ן� ר ַהִּכְבָׁש�  ְּכִקיֹט�
Gen. 19:29 1ח ֶאת&לֹוטBם ַוְיַׁשַּל�ים ֶאת&ַאְבָרָה ר ֱאֹלִה� ר ַוִּיְזֹּכ� י ַהִּכָּכ+ י ְּבַׁשֵחBת ֱאֹלִהים1 ֶאת&ָעֵר�  ַוְיִה3

ים ֲאֶׁשר&ָי ה ַּבֲהֹפְך1 ֶאת&ֶה�ָעִר+ ֹוְך ַהֲהֵפָכ+ ֹוט�ִמּת� ן ל� ב ָּבֵה�  ַׁש�
Gen. 19:30 ה ֹוַער ַוֵּי1ֶׁשב1 ַּבְּמָעָר+ �א ָלֶׁש�ֶבת ְּבצ ֹו ִּכ�י ָיֵר� י ְבֹנָתיו1 ִעּמ+ Bר ּוְׁשֵּת �ֶׁשב ָּבָה3 ֹוַער ַוֵּי Mֹוט ִמּצ Z ל2  ַוַּיַעל

יו� י ְבֹנָת� ּוא ּוְׁשֵּת�  ה�
Gen. 19:31 ינּו� ה ָאִב ה ֶאל&ַהְּצִעיָר� אֶמר ַהְּבִכיָר> =ֹ ֶרְך  ַוּת ינּו ְּכֶד� ֹוא ָעֵל+ יׁש ֵאBין ָּבָא1ֶרץ1 ָלב� ן ְוִא2 �ָזֵק
ֶרץ�  ָּכל&ָהָא�
Gen. 19:32ה ֵמָאִב�ינּו ָז�5ַרע�� ֹו ּוְנַחֶּי ��5ִין ְוִנְׁשְּכָב�ה ִעּמ ה ֶאת&ָאִב>ינּו ַי ה ַנְׁשֶק=   ְלָכ2
Gen. 19:33א Bֹ ּוא ַוָּתב ��ְיָלה ה �5ִין ַּבַּל יןָ ֶאת&ֲאִביֶה>ן ַי ע  ַוַּתְׁשֶק= א&ָיַד� �ֹ יָה ְול �ב ֶאת&ָאִב+  ַהְּבִכיָרה1 ַוִּתְׁשַּכ

ּה� ָמ� ּה ּוְבקּו3  ְּבִׁשְכָב�
Gen. 19:34 ִין Mּנּו ַי �י ַנְׁשֶק2 ֶמׁש ֶאת&ָאִב ה ֵהן&ָׁשַכ�ְבִּתי ֶא� אֶמר ַהְּבִכיָרה1 ֶאל&ַהְּצִעיָר+ Bֹ ת ַוּת ָּמֳחָר+ 5ְיִהי1 ִמ�  ַו�

�י ִעּמ+ ְיָלה ּוֹב1ִאי1 ִׁשְכִב �ה ֵמָאִב�ינּו ָז�5ַרע�ַּגם&ַהַּל3  ֹו ּוְנַחֶּי
Gen. 19:35 ע א&ָיַד� �ֹ ֹו ְול �5ִין ַוָּתBָקם ַהְּצִעיָרה1 ַוִּתְׁשַּכ�ב ִעּמ+ ן ָי ּוא ֶאת&ֲאִביֶה� �ם ַּבַּל=ְיָלה ַהה> יןָ ַּג Mַוַּתְׁשֶק 

ּה� ּה ּוְבֻקָמ�  ְּבִׁשְכָב�
Gen. 19:36ן ֹוט ֵמֲאִביֶה� ֹות&ל� י ְבנ� יןָ ְׁשֵּת� ַּתֲהֶר>  � ַו�
Gen. 19:37ֹום� ב ַעד&ַהּי� י&מֹוָא� ּוא ֲאִב� ֹו מֹוָא�ב ה� א ְׁשמ� ן ַוִּתְקָר�   ַוֵּתBֶלד ַהְּבִכיָרה1 ֵּב+
Gen. 19:38ֹום� ס ֹון ַעד&ַהּי� ּוא ֲאִב�י ְבֵנ�י&ַעּמ� ֹו ֶּבן&ַעִּמ�י ה> א ְׁשמ� ן ַוִּתְקָר� �ְלָדה ֵּב+ ה ַגם&ִהוא1 ָי Bְוַהְּצִעיָר  
Gen. 20:1ע ִמ ר� ַוִּיַּס2 �5ָגר ִּבְגָר� ּור ַוָּי �ׁש ּוֵב�ין ׁש �ֶׁשב ֵּבין&ָקֵד� ֶגב ַוֵּי  ָּׁשBם ַאְבָרָהם1 ַא�ְרָצה ַהֶּנ+
Gen. 20:2 ח ר ַוִּיַּק� ח ֲאִביֶמ1ֶלְך1 ֶמ�ֶלְך ְּגָר+ ִתי ִה�וא ַוִּיְׁשַל3 ֹו ֲאֹח� ה ִאְׁשּת� ֹ=אֶמר ַאְבָרָה>ם ֶאל&ָׂשָר�  ַוּי
ה�  ֶאת&ָׂשָר�
Gen. 20:3 א =ֹ ֹו ִהְּנָך� ֵמת1 ַעל&ָהִאָּׁש�ה  ַוָּיב ֹ�אֶמר ל3 �ְיָלה ַוּי ֹום ַהָּל ֶלְך ַּבֲחל� ֱאֹלִה>ים ֶאל&ֲאִביֶמ�

ַעל� וא ְּבֻע�ַלת ָּב� ְחָּת ְוִה�  ֲאֶׁשר&ָלַק+
Gen. 20:4ג� יק ַּתֲהֹר� ֹוי ַּגם&ַצִּד� י ֲהג� Wר ֲאֹדָנ Wיָה ַוּיֹאַמ� ב ֵאֶל א ָקַר� �ֹ ֶלְך ל Wַוֲאִביֶמ  
Gen. 20:5 א 2ֹ י  ֲהל ּוא ְּבָתם&ְלָבִב>י ּוְבִנְקֹי�ן ַּכַּפ� �ה ָאִח�י ה ְמָר� וא ָא� יא&ַגם&ִה� וא ְוִה� ִתי ִה+ ַמר&ִלי1 ֲאֹח� ּוא ָא� Bה
את� �ֹ  ָעִׂש�יִתי ז
Gen. 20:6=את ָוֶאְחֹׂש +ֹ �יָת ּז �ם ָאֹנִכBי ָיַד1ְעִּתי1 ִּכBי ְבָתם&ְלָבְבָך1 ָעִׂש ם ַּג ים ַּבֲחֹל3 Mֱאֹלִה יו ָה� ְך  ַוּיֹאֶמרZ ֵאָל2

יָה� ַע ֵאֶל� יָך ִלְנֹּג� �י ַעל&ֵּכ�ן לֹא&ְנַתִּת� ֹוְתָך� ֵמֲחטֹו&ִל  ַּגם&ָאֹנִכ>י א�
Gen. 20:7ַּ Pיב ד יְנָך� ֵמִׁש3 �ה ְוִאם&ֵא� ְחֵי ַעְדָך� ֶו� ּוא ְוִיְתַּפֵּל�ל ַּב� �יא ה+ י&ָנִב ֶׁשת&ָהִאיׁש1 ִּכ� ה ָהֵׁשBב ֵא� ע  ְוַעָּת3

ה ְוָכל ּות ַאָּת� ֹות ָּתמ+ ְך�ִּכי&מ�  &ֲאֶׁשר&ָל�
Gen. 20:8 ם�ֶּלה ְּבָאְזֵניֶה ים ָהֵא� יו ַוְיַדֵּב>ר ֶאת&ָּכל&ַהְּדָבִר� ֶקר ַוִּיְקָרא1 ְלָכל&ֲעָבָד+ ֶלְך ַּבֹּב3 Mם ֲאִביֶמ  ַוַּיְׁשֵּכ2

ד� ּו ָהֲאָנִׁש�ים ְמֹא�  ַוִּי�יְרא�
Gen. 20:9ה&ָע ֹו ֶמ� Mאֶמר ל 2ֹ ם ַוּי ֶלְך ְלַאְבָרָה3 Mא ֲאִביֶמ י&ֵהֵב=אָת ָעַל>י  ַוִּיְקָר2 ְך ִּכ� ה&ָחָט�אִתי ָל+ 1נּו1 ּוֶמ� ִׂשBיָת ָּל

י� ּו ָעִׂש�יָת ִעָּמִד� י ֲחָטָא�ה ְגֹדָל�ה ַמֲעִׂשים1 ֲאֶׁש�ר לֹא&ֵי�ָעׂש+  ְוַעל&ַמְמַלְכִּת�
Gen. 20:10ר ַהֶּז�ה יָת ִּכ�י ָעִׂש�יָת ֶאת&ַהָּדָב� ֶלְך ֶאל&ַאְבָרָה�ם ָמ�ה ָרִא+ ֹ�אֶמר ֲאִביֶמ�  � ַוּי



Gen. 20:11ַPְרִּתי ר �י ָאַמ3 ם ִּכ 1ֹאֶמר1 ַאְבָרָה+ ר  ַוּי ּוִני ַעל&ְּדַב� �ה ַוֲהָרג� ֹום ַהֶּז ים ַּבָּמק� ק ֵאין&ִיְרַא�ת ֱאֹלִה+
י�  ִאְׁשִּת�

Gen. 20:12ה� א ַבת&ִאִּמ�י ַוְּתִהי&ִל�י ְלִאָּׁש� �ֹ ְך ל וא ַא� ה ֲאֹחִתBי ַבת&ָאִבי1 ִה+   ְוַגם&ָאְמָנ3
Gen. 20:13ל  ַוְיBי ֶא �ר ַּתֲעִׂש�י ִעָּמִד ְך ֲאֶׁש� �ה ַחְסֵּד+ ּה ֶז י ֱאֹלִהיםH ִמֵּב�ית ָאִביG ָוֹאַמ�ר ָל+ ּו ֹאִת3 י ַּכֲאֶׁש=ר ִהְתע� Qִה

ּוא� י ה� ָּמה ִאְמִרי&ִל�י ָאִח� ֹוא ָׁש+  ָּכל&ַהָּמקֹום1 ֲאֶׁש�ר ָנב�
Gen. 20:14ר ַוֲעָבִדים1 ּו אן ּוָבָק3 �ֹ ֶלְך צ Mח ֲאִביֶמ ֹו� ַוִּיַּק2 ה ִאְׁשּת� ת ָׂשָר� ֹו ֵא� �ֶׁשב ל+ ן ְלַאְבָרָה�ם ַוָּי ת ַוִּיֵּת�  ְׁשָפֹח+
Gen. 20:15ב� ֹוב ְּבֵעיֶנ�יָך ֵׁש� �יָך ַּבּט� ֶלְך ִהֵּנ�ה ַאְרִצ�י ְלָפֶנ ֹ�אֶמר ֲאִביֶמ+   ַוּי
Gen. 20:16&ה הּואB יְך ִהֵּנ ִּתי ֶאBֶלף ֶּכ1ֶסף1 ְלָאִח+ Mה ָנַת ר ִהֵּנ2 ל ֲאֶׁש�ר  ּוְלָׂשָר�ה ָאַמ3 ִים ְלֹכ� ּות ֵעיַנ+ ָלְך1 ְּכס�

ַחת� ל ְוֹנָכ� ת ֹּכ�  ִאָּת�ְך ְוֵא�
Gen. 20:17 יו ֹו ְוַאְמֹהָת� ים ֶאת&ֲאִביֶמ=ֶלְך ְוֶאת&ִאְׁשּת> Mא ֱאֹלִה ם ֶאל&ָהֱאֹלִה�ים ַוִּיְרָּפ2  ַוִּיְתַּפֵּל�ל ַאְבָרָה�

דּו�  ַוֵּיֵל�
Gen. 20:18ה ְּבַע� ר ָעַצר1 ְיהָו+ Bי&ָעֹצ ם� ס ִּכ� ֶׁשת ַאְבָרָה� ה ֵא� ר ָׂשָר� ֶחם ְלֵב�ית ֲאִביֶמ�ֶלְך ַעל&ְּדַב�  ד ָּכל&ֶר�
Gen. 21:1ר� ר ִּדֵּב� ה ַּכֲאֶׁש� >ה ְלָׂשָר� =ַעׂש ְיהָו ה ַּכֲאֶׁש�ר ָאָמ�ר ַוַּי ד ֶאת&ָׂשָר� >ה ָּפַק�   ַו�יהָו
Gen. 21:2יו ַל� ן ִלְזֻקָנ ה ְלַאְבָרָה>ם ֵּב� ֶלד ָׂשָר= ים� ַוַּתַהרZ ַוֵּת2 ֹו ֱאֹלִה� ר ֹאת� ד ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� Wּמֹוֵע 
Gen. 21:3ק� ה ִיְצָח� ֹו ָׂשָר� ֹו ֲאֶׁשר&ָיְלָדה&ּל� ֹוַלד&ל> ֹו ַהּנ� ת&ֶׁשם&ְּבנ= ם ֶא� Mא ַאְבָרָה   ַוִּיְקָר2
Gen. 21:4�ֹו ֱאֹלִה ֹו ֶּבן&ְׁשֹמַנ�ת ָיִמ�ים ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ֹאת� Bָמל ַאְבָרָהם1 ֶאת&ִיְצָח�ק ְּבנ+  ים� ַוָּי
Gen. 21:5ֹו� ק ְּבנ� ת ִיְצָח� ֹו ֵא� �ֶלד ל+ �ה ְּבִהָּו ם ֶּבן&ְמַא�ת ָׁשָנ   ְוַאְבָרָה�
Gen. 21:6י� ַע ִי�ְצַחק&ִל� ק ָע�ָׂשה ִל�י ֱאֹלִה�ים ָּכל&ַהֹּׁשֵמ� Wה ְצֹח אֶמר ָׂשָר+ �ֹ   ַוּת
Gen. 21:7�ה ִּכ�ם ֵהיִנ�יָקה ָבִנ�ים ָׂשָר 1 ְלַאְבָרָה+ אֶמר ִמBי ִמֵּלל 3ֹ ן ִלְזֻקָנ�יו� ַוּת  י&ָיַל�ְדִּתי ֵב�
Gen. 21:8ק� ל ֶאת&ִיְצָח� ֹול ְּבי�ֹום ִהָּגֵמ� Bַעׂש ַאְבָרָהם1 ִמְׁשֶּת�ה ָגד+ �ֶלד ַוִּיָּגַמ�ל ַוַּי ל ַהֶּי   ַוִּיְגַּד�
Gen. 21:9ק� ם ְמַצֵח� ה ְלַאְבָרָה� ית ֲאֶׁשר&ָיְלָד� =ר ַהִּמְצִר> ת&ֶּבן&ָהָג ה ֶא� Mֶרא ָׂשָר   ַוֵּת2
Gen. 21:10 את ִעם&ְּבִנ�י +ֹ א ִייַרׁש1 ֶּבן&ָהָאָמ�ה ַהּז Bֹ �י ל �ּה ִּכ ֹ�את ְוֶאת&ְּבָנ ה ַהּז ׁש ָהָאָמ� ם ָּגֵר> 1ֹאֶמר1 ְלַאְבָרָה+  ַוּת
ק�  ִעם&ִיְצָח�
Gen. 21:11ֹו� ת ְּבנ� �י ַאְבָרָה�ם ַע�ל אֹוֹד� ד ְּבֵעיֵנ =5ַרע ַהָּדָב>ר ְמֹא�   ַוֵּי
Gen. 21:12ים Mאֶמר ֱאֹלִה 2ֹ ר  ַוּי ר ּתֹאַמ� Z ֲאֶׁש2 ָך ֹּכל �ַער ְוַעל&ֲאָמֶת+ 1יָך1 ַעל&ַהַּנ ע ְּבֵעיֶנ Bם ַאל&ֵיַר  ֶאל&ַאְבָרָה3

א ְלָך� ָז�5ַרע� ק ִיָּקֵר� �י ְבִיְצָח+ ה ְׁשַמ�ע ְּבֹקָל�ּה ִּכ  ֵאֶל>יָך ָׂשָר�
Gen. 21:13ּוא� ֹוי ֲאִׂשיֶמ�ּנּו ִּכ�י ַזְרֲעָך� ה� ה ְלג�   ְוַג�ם ֶאת&ֶּבן&ָהָאָמ�
Gen. 21:14 ָגר ָׂש=ם ַעל&ִׁשְכָמ>ּה ָ Tן ֶאל&ה�ִים ַוִּיֵּת Mַמת ַמ ח&ֶלֶחםZ ְוֵח2 ֶקר ַוִּי�5ַּק�  ַוַּיְׁשֵּכ�ם ַאְבָרָה�םA ַּבֹּב]

ַבע� ר ָׁש� ר ְּבֵא� ַתע ְּבִמְדַּב� 5ְיַׁשְּלֶח�ָה ַוֵּת�ֶלְך ַוֵּת+ �ֶלד ַו�  ְוֶאת&ַהֶּי
Gen. 21:15ֶמת ַוַּת�ִים ִמן&ַהֵח ּו ַהַּמ� ם� ַוִּיְכל� ד ַהִּׂשיִח� ַחת ַאַח� ֶלד ַּת�  ְׁשֵל�ְך ֶאת&ַהֶּי+
Gen. 21:16 ֶלד� ֹות ַהָּי ה ְּבמ� ה ַאל&ֶאְרֶא� ְמָר+ �י ָא� ֶׁשת ִּכ �י ֶק+ ֶגד ַהְרֵחק1 ִּכְמַטֲחֵו ּה ִמֶּנ3 Mֶׁשב ָל  ַוֵּתֶלְךZ ַוֵּת2

ְבְּך� א ֶאת&ֹקָל�ּה ַוֵּת� ֶגד ַוִּתָּׂש�  ַוֵּת�ֶׁשב ִמֶּנ+
Gen. 21:17ֹ�אֶמר ָל�ּה  ַוִּיְׁש ִים ַוּי ְך ֱאֹלִהBיםA ֶאל&ָהָגר1 ִמן&ַהָּׁשַמ+ ֹול ַהַּנַערG ַוִּיְקָראZ ַמְלַא2 ַמ�ע ֱאֹלִהיםH ֶאת&ק�

ם� ר הּוא&ָׁש� ֹול ַהַּנ�ַער ַּבֲאֶׁש� י&ָׁשַמ=ע ֱאֹלִה>ים ֶאל&ק� י ִּכ� �ר ַאל&ִּת�יְרִא+  ַמה&ָּל�ְך ָהָג
Gen. 21:18Pַער  ק �י ֶאת&ַהַּנ+ ּנּו�ּוִמי ְׂשִא ֹול ֲאִׂשיֶמ� ֹוי ָּגד� י&ְלג� ֹו ִּכ� �ְך ּב �יִקי ֶאת&ָיֵד�  ְוַהֲחִז
Gen. 21:19 ְׁשְק ִים ַוַּת� ֶלְך ַוְּתַמֵּלBא ֶאת&ַהֵח1ֶמת1 ַמ+ Mִים ַוֵּת�ֶרא ְּבֵא�ר ָמ יָה ַוֵּת� ח ֱאֹלִהים1 ֶאת&ֵעיֶנ+ Bַוִּיְפַק 
 ֶאת&ַהָּנ�ַער�
Gen. 21:20ת� ַוְיִה=י ֱאֹלִה>ים ֶאת&ַהַּנ�ַע ה ַקָּׁש� י ֹרֶב� ר ַוְיִה�  ר ַוִּיְגָּד�ל ַוֵּי1ֶׁשב1 ַּבִּמְדָּב+
Gen. 21:21ִים� פ ֶרץ ִמְצָר� ה ֵמֶא� ֹו ִאָּׁש� ֹו ִאּמ> ח&ל� ַּק� ן ַוִּת� ��ֶׁשב ְּבִמְדַּב�ר ָּפאָר   ַוֵּי
Gen. 21:22ֹו ֶאל 1 ַׂשר&ְצָבא+ ֶלְך ּוִפיֹכל ֹ�אֶמר ֲאִביֶמ3 וא ַוּי �ת ַהִה+ 5ְיִהי1 ָּבֵע ר ֱאֹלִה�ים ִעְּמָך+  ַו� �ם ֵלאֹמ &ַאְבָרָה�

ה� ה ֹעֶׂש� ל ֲאֶׁשר&ַאָּת�  ְּבֹכ�



Gen. 21:23 יִתיBֶסד ֲאֶׁשר&ָעִׂש Mי ַּכֶח �י ּוְלִניִנ�י ּוְלֶנְכִּד ר ִל+ ָּנה ִאם&ִּתְׁשֹק� אֹלִהים1 ֵה+ ְבָעה ִּלBי ֵב� ה ִהָּׁש2  ְוַעָּת3
ֶרץ ֲאֶׁשר י ְוִעם&ָהָא� ּה�ִעְּמָך1 ַּתֲעֶׂש�ה ִעָּמִד+  &ַּג�ְרָּתה ָּב�

Gen. 21:24ַע� ם ָאֹנִכ�י ִאָּׁשֵב� 1ֹאֶמר1 ַאְבָרָה+   ַוּי
Gen. 21:25ֶלְך� י ֲאִביֶמ� ּו ַעְבֵד� ר ָּגְזל� ִים ֲאֶׁש� ם ֶאת&ֲאִביֶמ�ֶלְך ַעל&ֹאדֹות1 ְּבֵא�ר ַהַּמ+   ְוהֹוִכ�ַח ַאְבָרָה�
Gen. 21:26י ָע ְעִּתי ִמ� א ָיַד+ �ֹ ֶלְך ל ֹ�אֶמר ֲאִביֶמ+ =ם  ַוּי י ְוַג �ְדָּת ִּל3 ה לֹא&ִהַּג Qה ְוַגם&ַאָּת� ה ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז ָׂש�

ֹום� י ַהּי� ְעִּתי ִּבְלִּת� א ָׁשַמ� �ֹ  ָאֹנִכ>י ל
Gen. 21:27ית� ם ְּבִר� ּו ְׁשֵניֶה� ן ַלֲאִביֶמ�ֶלְך ַוִּיְכְרת� ר ַוִּיֵּת� אן ּוָבָק+ �ֹ ח ַאְבָרָהם1 צ Bַוִּיַּק  
Gen. 21:28ב ַאְבָר�ן� ַוַּיֵּצ אן ְלַבְּדֶה� �ֹ ת ַהּצ ם ֶאת&ֶׁש>ַבע ִּכְבֹׂש�  ָה3
Gen. 21:29ָנה� ְבָּת ְלַבָּד� ר ִהַּצ� ֶּלה ֲאֶׁש� ָּנה ֶׁשBַבע ְּכָבֹׂשת1 ָהֵא+ ֶלְך ֶאל&ַאְבָרָה�ם ָמ�ה ֵה3 ֹ�אֶמר ֲאִביֶמ�   ַוּי
Gen. 21:30ִּPאֶמר כ Wֹ י ַּבֲעבּור1  ַוּי �ח ִמָּיִד ת ִּתַּק� ְרִּתי י ֶאת&ֶׁש�ַבע ְּכָבֹׂש+ ה ִּכ�י ָחַפ� �י ְלֵעָד+ ְהֶיה&ִּל ִּת�

את� �ֹ ר ַהּז  ֶאת&ַהְּבֵא�
Gen. 21:31ם� ּו ְׁשֵניֶה� ם ִנְׁשְּבע� ּוא ְּבֵא�ר ָׁש�ַבע ִּכ>י ָׁש� ֹום ַהה� א ַלָּמק� ן ָקָר>   ַעל&ֵּכ3
Gen. 21:32&1 ַׂשר ֶלְך ּוִפיֹכל �5ָקם ֲאִביֶמ3 ית ִּבְבֵא�ר ָׁש�ַבע ַוָּי ּו ְבִר� ֶרץ  ַוִּיְכְרת� בּו ֶאל&ֶא� ֹו ַוָּיֻׁש� ְצָבא+
ים�  ְּפִלְׁשִּת�

Gen. 21:33ם� ל עֹוָל� ם ְיהָו�ה ֵא� ם ְּבֵׁש� ְקָרא&ָׁש+ ֶׁשל ִּבְבֵא�ר ָׁש�ַבע ַוִּי2 ע ֶא�   ַוִּיַּט�
Gen. 21:34ים� פ ים ַרִּב� ים ָיִמ� ֶרץ ְּפִלְׁשִּת� =5ָגר ַאְבָרָה>ם ְּבֶא�   ַוָּי
Gen. 22:1י ַאַחר1 ַהְּדָב ֹ�אֶמר  ַוְיִה3 ם ַוּי יו ַאְבָרָה� ֹ�אֶמר ֵאָל+ ה ֶאת&ַאְבָרָה�ם ַוּי ים ִנָּס� ֶּלה ְוָה�ֱאֹלִה+ ים ָהֵא+ ִר�

 ִהֵּנ�ִני�
Gen. 22:2 ה� ֶרץ ַהֹּמִרָּי ק ְוֶלְך&ְלָך+ ֶאל&ֶא� יְדָךB ֲאֶׁשר&ָאַה1ְבָּת1 ֶאת&ִיְצָח+ ָא ֶאת&ִּבְנָך1 ֶאת&ְיִח� Tאֶמר ַקח&נ [ֹ  ַוּי

ה עPְַוַהֲעֵלBהּו ָׁשם1 ְלֹע יָך�ָל+ ר ֵאֶל� ר ֹאַמ� ים ֲאֶׁש� ָהִר+  ל ַאַח�ד ֶה�
Gen. 22:3 ֹו�ת ִיְצָח�ק ְּבנ ֹו ְוֵא� Bי ְנָעָריו1 ִאּת+ ח ֶאת&ְׁשֵנ Qֹו ַוִּיַּק 5ַּיֲחֹבׁש1 ֶאת&ֲחֹמר+ ֶקר ַו� ם ַּבֹּב3 Mם ַאְבָרָה  ַוַּיְׁשֵּכ2

ֹום ֲא ֶלְך ֶאל&ַהָּמק� �5ָקם ַוֵּי+ ה ַוָּי ים�ַוְיַבַּקע1 ֲעֵצ�י ֹעָל+ ֹו ָהֱאֹלִה� ַמר&ל�  ֶׁשר&ָא�
Gen. 22:4ק� ֹום ֵמָרֹח� �5ְרא ֶאת&ַהָּמק� >יו ַוַּי א ַאְבָרָה=ם ֶאת&ֵעיָנ י ַוִּיָּׂש2   ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש3
Gen. 22:5ה �ַער ֵנְלָכ�ה ַעד&ֹּכ �י ְוַהַּנ+ ֹור ַוֲאִנ ם&ַהֲחמ+ יו ְׁשבּו&ָלֶכ�ם ֹּפה1 ִע� ם ֶאל&ְנָעָר3 Mאֶמר ַאְבָרָה 2ֹ   ַוּי

ם� ּוָבה ֲאֵליֶכ�  ְוִנ�ְׁשַּתֲחֶו�ה ְוָנׁש�
Gen. 22:6 ׁש ֹו ֶאת&ָהֵא� ֹו ַוִּיַּק�ח ְּבָיד+ ה ַוָּי1ֶׂשם1 ַעל&ִיְצָח�ק ְּבנ+ ם ֶאת&ֲעֵצ�י ָהֹעָל3 Mח ַאְבָרָה  ַוִּיַּק2

ו� ם ַיְחָּד� ּו ְׁשֵניֶה� �ֶלת ַוֵּיְלכ� ַּמֲאֶכ  ְוֶאת&ַה�
Gen. 22:7ק ֶאל&ַאְבָר Mאֶמר ִיְצָח 2ֹ ים  ַוּי Bה ָהֵאׁש1 ְוָה�ֵעִצ+ אֶמר ִהֵּנ 3ֹ �י ַוּי �ִּנ�י ְבִנ ֹ�אֶמר ִהֶּנ י ַוּי ֹ�אֶמר ָאִב+ ָהBם ָאִביו1 ַוּי

ה� ה ְלֹעָל� �ה ַהֶּׂש�  ְוַאֵּי
Gen. 22:8ו� ם ַיְחָּד� ּו ְׁשֵניֶה� �י ַוֵּיְלכ� ֹו ַהֶּׂש>ה ְלֹעָל�ה ְּבִנ ים ִיְרֶאה&ּל� Qם ֱאֹלִה 1ֹאֶמר1 ַאְבָרָה+   ַוּי
Gen. 22:9 ְך 5ַּיֲעֹר� ַח ַו� ֶבן ָׁשBם ַאְבָרָהם1 ֶאת&ַהִּמְזֵּב+ ֹו ָהֱאֹלִהיםG ַוִּי2 ַמר&ל� ל&ַהָּמקֹוםH ֲאֶׁש�ר ָא� אּו ֶא�  ַוָּיֹב3

ים� ַעל ָלֵעִצ� ַח ִמַּמ� Bֶׂשם ֹאתֹו1 ַעל&ַהִּמְזֵּב+ ֹו ַוָּי 5ַּיֲעֹקד1 ֶאת&ִיְצָח�ק ְּבנ+ �ים ַו�  ֶאת&ָהֵעִצ
Gen. 22:10ח ַאְבָרָהBֹו� ַוִּיְׁשַל ט ֶאת&ְּבנ� �ֶלת ִלְׁשֹח� ַּמֲאֶכ ח ֶאת&ַה� ֹו ַוִּיַּק�  ם1 ֶאת&ָיד+
Gen. 22:11ֹ�אֶמר ִהֵּנ�ִני� ֹ�אֶמר ַאְבָרָה�םA ַאְבָרָה�ם ַוּי ִים ַוּי יו ַמְלַאBְך ְיהָוה1 ִמן&ַהָּׁשַמ+ Mא ֵאָל   ַוִּיְקָר2
Gen. 22:12&ַער ְוַאל אֶמר ַאל&ִּתְׁשַלBח ָי�5ְדָך1 ֶאל&ַהַּנ+ 3ֹ א  ַוּי Bי&ְיֵר ְעִּתי ִּכ� �יA ַעָּת�ה ָיַד3 ּוָּמה ִּכ �ֹו ְמא ַעׂש ל� ַּת�

ִּני� א ָחַׂש>ְכָּת ֶאת&ִּבְנָך� ֶאת&ְיִחיְדָך� ִמֶּמ� �ֹ ָּתה ְול  ֱאֹלִהים1 ַא+
Gen. 22:13 יו� ְך ְּבַקְרָנ ז ַּבְּסַב� ר ֶנֱאַח� Wִיל ַאַח יו ַוַּיְרא1 ְוִהֵּנה&ַא+ ם ֶאת&ֵעיָנ3 Mא ַאְבָרָה Bֶלְך ַאְבָרָהם1  ַוִּיָּׂש2 ַוֵּי

ֹו� ַחת ְּבנ� ִיל ַוַּיֲעֵל�הּו ְלֹעָל�ה ַּת�  ַוִּיַּק�ח ֶאת&ָהַא+
Gen. 22:14ה� ר ְיהָו�ה ֵיָרֶא� ֹום ְּבַה� �הA ִיְרֶא�ה ֲאֶׁשר1 ֵיָאֵמ�ר ַהּי+ ּוא ְיהָו ֹום ַהה� ם&ַהָּמק� א ַאְבָרָה>ם ֵׁש�   ַוִּיְקָר=
Gen. 22:15 ְך ְיהָו�ה א ַמְלַא� ִים� ַוִּיְקָר>  ֶאל&ַאְבָרָה�ם ֵׁשִנ�ית ִמן&ַהָּׁשָמ�
Gen. 22:16ַP י י �ה ִּכ3 ְעִּתי ְנֻאם&ְיהָו אֶמר ִּב�י ִנְׁשַּב� Wֹ ְכָּת  ַוּי א ָחַׂש� �ֹ ה ְול 1יָת1 ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז+ ַען ֲאֶׁשBר ָעִׂש



ָך�  ֶאת&ִּבְנָך� ֶאת&ְיִחיֶד�
Gen. 22:17Bה ַאְרֶּב י&ָבֵר�ְך ֲאָבֶרְכָך3 ְוַהְרָּב2 ר ַעל&ְׂשַפ�ת  ִּכ� ֹול ֲאֶׁש� Wִים ְוַכח ת&ַזְרֲעָך1 ְּככֹוְכֵב�י ַהָּׁשַמ+ ה ֶא�

יו� ַער ֹאְיָב� ת ַׁש� �ם ְוִיַר�ׁש ַזְרֲעָך+ ֵא�  ַהָּי
Gen. 22:18י� ְעָּת ְּבֹקִל� ר ָׁשַמ� ֶקב ֲאֶׁש� Wֶרץ ֵע��י ָהָא ל ּגֹוֵי ּו ְבַזְרֲעָך+ ֹּכ�   ְוִהְתָּבֲרכ�
Gen. 22:19ָׁשב ַאְבָרB ר  ַוָּי ם ִּבְבֵא� �ֶׁשב ַאְבָרָה� ו ֶאל&ְּבֵא�ר ָׁש�ַבע ַוֵּי ּו ַיְחָּד� מּו ַוֵּיְלכ� יו ַוָּיֻק> ָהם1 ֶאל&ְנָעָר+

ַבע� פ  ָׁש�
Gen. 22:20 ה ִמְלָּכ�ה ַגם&ִה>וא ָּבִנ�ים ֵּנה ָיְלָד2 ִ Tר ה �ם ֵלאֹמ ֶּלה ַוֻּיַּג�ד ְלַאְבָרָה� ים ָהֵא+ י ַאֲחֵרי1 ַהְּדָבִר�  ַוְיִה3

ֹור יָך�ְלָנח�   ָאִח�
Gen. 22:21ם� ל ֲאִב�י ֲאָר� ּוז ָאִח�יו ְוֶאת&ְקמּוֵא� ֹו ְוֶאת&ּב� ּוץ ְּבֹכר�   ֶאת&ע�
Gen. 22:22ל� ת ְּבתּוֵא� ׁש ְוֶאת&ִיְדָל�ף ְוֵא� ֹו ְוֶאת&ִּפְלָּד�   ְוֶאת&ֶּכ�ֶׂשד ְוֶאת&ֲחז+
Gen. 22:23 ה�ה ְׁשֹמָנ�ה ֵא1ֶּלה1 ָיְלָד��ד ֶאת&ִרְבָק ל ָיַל ם� ּוְבתּוֵא� י ַאְבָרָה� ֹור ֲאִח� ה ְלָנח�  ִמְלָּכ+
Gen. 22:24ה� ס ת&ַמֲעָכ� ַחׁש ְוֶא� ַחם ְוֶאת&ַּת� ֹו ּוְׁשָמ�ּה ְראּוָמ�ה ַוֵּתBֶלד ַּגם&ִהוא1 ֶאת&ֶט�ַבח ְוֶאת&ַּג+ יַלְגׁש�   ּוִפ�
Gen. 23:1� ים ָׁשָנ�ה ְוֶׁש�ַבע ָׁשִנ >ה ְוֶעְׂשִר� ה ָׁשָנ ה ֵמָא� �י ָׂשָר+ ה� ַוִּיְהיּו1 ַחֵּי �י ָׂשָר�  ים ְׁשֵנ�י ַחֵּי
Gen. 23:2 ה ד ְלָׂשָר� ם ִלְסֹּפ� 1 ַאְבָרָה+ �ַען ַוָּיבֹא ֹון ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ וא ֶחְבר� ה ְּבִקְרַי�ת ַאְרַּב>ע ִה�  ַוָּת�ָמת ָׂשָר3
ּה�  ְוִלְבֹּכָת�
Gen. 23:3ת ֵל ר ֶאל&ְּבֵני&ֵח� ֹו ַוְיַדֵּב� ��י ֵמת ם ֵמַע�ל ְּפֵנ ר� ַוָּי1ָקם1 ַאְבָרָה+  אֹמ�
Gen. 23:4י ִמְּלָפָנ�י� ה ֵמִת� ם ְוֶאְקְּבָר� ּו ִלBי ֲאֻחַּזת&ֶק1ֶבר1 ִעָּמֶכ+ ב ָאֹנִכ�י ִעָּמֶכ�ם ְּתנ2   ֵּגר&ְותֹוָׁש�
Gen. 23:5ֹו� ר ל� ם ֵלאֹמ� ּו ְבֵני&ֵח>ת ֶאת&ַאְבָרָה�   ַוַּיֲענ=
Gen. 23:6+ים ַאָּתה1 ְּבתֹוֵכBיא ֱאֹלִה י ְנִׂש2 �נּוA ֲאֹדִנ3 ּנּו  ְׁשָמֵע �יׁש ִמֶּמ+ ר ֶאת&ֵמֶת�ָך ִא ינּו ְקֹב� נּו ְּבִמְבַח�ר ְקָבֵר+

ָך� ר ֵמֶת� א&ִיְכֶל�ה ִמְּמָך� ִמְּקֹב� �ֹ ֹו ל  ֶאת&ִקְבר>
Gen. 23:7ת� ֶרץ ִלְבֵני&ֵח� חּו ְלַעם&ָהָא� =5ָקם ַאְבָרָה>ם ַוִּיְׁשַּת�   ַוָּי
Gen. 23:8ת&ַנְפְׁש �ׁש ֶא� ר ִאם&ֵי �ם ֵלאֹמ ר ִאָּת� ּוִני ּוִפְגעּו&ִל�י  ַוְיַדֵּב� Wי ְׁשָמע ר ֶאת&ֵמִתי1 ִמְּלָפַנ+ Bם ִלְקֹּב ֶכ3

ַחר� ֹון ֶּבן&ֹצ�  ְּבֶעְפר�
Gen. 23:9 ָּנה ִל>י� א ִיְּתֶנ Mֶסף ָמֵל ר ִּבְקֵצ�ה ָׂשֵד�הּו ְּבֶכ2 ֹו ֲאֶׁש� ת ַהַּמְכֵּפָלה1 ֲאֶׁשר&ל+ Bי ֶאת&ְמָעַר  ְוִיֶּתן&ִל3

ֶבר�  ְּבתֹוְכֶכ�ם ַלֲאֻחַּזת&ָק�
Gen. 23:10 י ל ָּבֵא� ת ְלֹכ> �י ְבֵני&ֵח+ ֹון ַהִחִּתBי ֶאת&ַאְבָרָהם1 ְּבָאְזֵנ Z ֶעְפר2 ֹוְך ְּבֵני&ֵח�ת ַוַּיַען ב ְּבת� ֹון ֹיֵׁש�  ְוֶעְפר�

ר� ֹו ֵלאֹמ� ַער&ִעיר�  ַׁש�
Gen. 23:11ְנַת �ֹו ְלָך ה ֲאֶׁשר&ּב� ְך ְוַהְּמָעָר� ִני ַהָּׂשֶדה1 ָנַת�ִּתי ָל+ �י ְׁשָמֵע+ א&ֲאֹדִנ �ֹ =י ְבֵני&ַעִּמ>י  ל ִּת�יָה ְלֵעיֵנ

ָך� ר ֵמֶת� יָה ָּל�ְך ְקֹב�  ְנַתִּת�
Gen. 23:12ֶרץ� ם ִלְפֵנ�י ַע�ם ָהָא�   ַוִּיְׁשַּת1חּו1 ַאְבָרָה+
Gen. 23:13 ֶסףBִּתי ֶּכ Mִני ָנַת� ּו ְׁשָמֵע ה ל� ר ַא>ְך ִאם&ַאָּת� Bי ַעם&ָהָא1ֶרץ1 ֵלאֹמ+ ֹון ְּבָאְזֵנ Mר ֶאל&ֶעְפר  ַוְיַדֵּב2

ָּמה�ַה י ָׁש� ה ֶאת&ֵמִת� ִּני ְוֶאְקְּבָר� ח ִמֶּמ+  ָּׂשֶדה1 ַק�
Gen. 23:14ֹו� ר ל� ם ֵלאֹמ� ֹון ֶאת&ַאְבָרָה� =ַען ֶעְפר>   ַוַּי
Gen. 23:15ר� יְנָך� ַמה&ִה�וא ְוֶאת&ֵמְתָך� ְקֹב� ֶקל&ֶּכ>ֶסף ֵּביִנ�י ּוֵב� ת ֶׁש� ע ֵמֹא= ִני ֶאֶרץZ ַאְרַּב2 �י ְׁשָמֵע+   ֲאֹדִנ
Gen. 23:16 י� ר ְּבָאְזֵנ ר ִּדֶּב� ֶסף ֲאֶׁש� Wן ֶאת&ַהֶּכ ל ַאְבָרָהם1 ְלֶעְפֹר+ Bַוִּיְׁשֹק Gֶאל&ֶעְפרֹון Hע ַאְבָרָהם�ַוִּיְׁשַמ 

ר� ר ַלֹּסֵח� ֶסף ֹעֵב�  ְבֵני&ֵח�ת ַאְרַּבBע ֵמאֹות1 ֶׁש�ֶקל ֶּכ+
Gen. 23:17ר ִלְפ ה ֲאֶׁש� ֹון ֲאֶׁשר1 ַּבַּמְכֵּפָל+ �5ָקםA ְׂשֵד�ה ֶעְפר3 ֹו  ַוָּי �י ַמְמֵר�א ַהָּׂשֶדה1 ְוַהְּמָעָר�ה ֲאֶׁשר&ּב+ ֵנ

יב� ֹו ָסִב� ר ְּבָכל&ְּגֻבל� ה ֲאֶׁש�  ְוָכל&ָהֵעץ1 ֲאֶׁש�ר ַּבָּׂשֶד+
Gen. 23:18ֹו� ַער&ִעיר� י ַׁש� ל ָּבֵא� �י ְבֵני&ֵח�ת ְּבֹכ� ם ְלִמְקָנ�ה ְלֵעיֵנ   ְלַאְבָרָה�
Gen. 23:19&ם ֶאת Mר ַאְבָרָה Z ָקַב2 א  ְוַאֲחֵרי&ֵכן ה ַהַּמְכֵּפָל>ה ַעל&ְּפֵנ�י ַמְמֵר� ת ְׂשֵד= Qֹו ֶאל&ְמָעַר ָׂשָר�ה ִאְׁשּת3

ֶרץ ְּכָנ�ַען� ֹון ְּבֶא� � ִה�וא ֶחְבר



Gen. 23:20ת� ס ת ְּבֵני&ֵח� ֶבר ֵמֵא� �ם ַלֲאֻחַּזת&ָק ֹו ְלַאְבָרָה� ה ֲאֶׁשר&ּב> ה ְוַהְּמָעָר= Mָקם ַהָּׂשֶד   ַוָּי2
Gen. 24:1ן ָּב� ל� ְוַאְבָרָה�ם ָזֵק+ ם ַּבֹּכ� ְך ֶאת&ַאְבָרָה� >ה ֵּבַר�  א ַּבָּיִמ�ים ַו�יהָו
Gen. 24:2י� ַחת ְיֵרִכ� ים&ָנ�א ָיְדָך� ַּת� ֹו ִׂש� �ל ְּבָכל&ֲאֶׁשר&ל ֹו ַהֹּמֵׁש� ן ֵּבית+ ם ֶאל&ַעְבּדֹו1 ְזַק� ֹ�אֶמר ַאְבָרָה3   ַוּי
Gen. 24:3ִים ֵו�א יהָוה1 ֱאֹלֵה�י ַהָּׁשַמ+ �יֲעָך+ ַּב� י ִמְּבנֹות1  ְוַאְׁשִּב ח ִאָּׁשה1 ִלְבִנ+ Bא&ִתַּק �ֹ ר ל י ָהָא�ֶרץ ֲאֶׁש2 ֹלֵה�

ֹו� ב ְּבִקְרּב� ר ָאֹנִכ�י יֹוֵׁש� י ֲאֶׁש� ְּכַנֲעִנ+  ַה�
Gen. 24:4ק� ה ִלְבִנ�י ְלִיְצָח� י ֵּתֵל�ְך ְוָלַקְחָּת� ִאָּׁש�   ִּכ=י ֶאל&ַאְרִצ>י ְוֶאל&מֹוַלְדִּת�
Gen. 24:5ֶב Bֹאֶמר ֵאָליו1 ָהֶע+ ָהֵׁשBב  ַוּי �את ֶה�ֹ י ֶאל&ָהָא�ֶרץ ַהּז ה ָלֶל�ֶכת ַאֲחַר� ִאָּׁש+ ד אּוַלי1 לֹא&תֹאֶב�ה ָה�

ם� אָת ִמָּׁש� ֶרץ ֲאֶׁשר&ָיָצ�  ָאִׁשיב1 ֶאת&ִּבְנָך+ ֶאל&ָהָא�
Gen. 24:6ָּמה� ֹ�אֶמר ֵאָל�יו ַאְבָרָה�ם ִהָּׁש�ֶמר ְלָך+ ֶּפן&ָּתִׁש�יב ֶאת&ְּבִנ�י ָׁש�   ַוּי
Gen. 24:7� י ַוֲאֶׁשBר  ְיהָו Mר ִּדֶּבר&ִל ֹוַלְדִּתיG ַוֲאֶׁש2 ִני ִמֵּב�ית ָאִביH ּוֵמֶא�ֶרץ מ� Mר ְלָקַח ִים ֲאֶׁש2 הA ֱאֹלֵה�י ַהָּׁשַמ3

יָך ְוָלַקְחָּת� ִאָּׁש>ה ִלְבִנ�י  ּוא ִיְׁשַלBח ַמְלָאכֹו1 ְלָפֶנ+ �את ה3ֹ ן ֶאת&ָהָא�ֶרץ ַהּז ְרֲעָך+ ֶאֵּת� ר ְלַז2 ע&ִלי1 ֵלאֹמ+ ִנ�ְׁשַּב�
ם�  ִמָּׁש�

Gen. 24:8 ב א ָתֵׁש� �ֹ י ל �את ַר�ק ֶאת&ְּבִנ+ֹ י ז יָת ִמְּׁשֻבָעִת� Wיָך ְוִנִּק �ֶכת ַאֲחֶר+ ִאָּׁשה1 ָלֶל א תֹאֶבBה ָה� 2ֹ  ְוִאם&ל
ָּמה�  ָׁש�

Gen. 24:9ֹו ַעל&ַהָּדָב�ר ע ל+ �יו ַוִּיָּׁש�ַב� ם ֲאֹדָנ �5ֶרְך ַאְבָרָה� ֹו ַּת>ַחת ֶי Bֶׂשם ָהֶע1ֶבד1 ֶאת&ָיד+   ַהֶּז�ה� ַוָּי
Gen. 24:10 ֶלְך< ָקם ַוֵּי ֹו ַוָּי3 ��יו ְּבָיד ּוב ֲאֹדָנ ֶלְך ְוָכל&ט� ים ִמְּגַמֵּלBי ֲאֹדָניו1 ַוֵּי+ Mה ְגַמִּל ֶעֶבד ֲעָׂשָר2 ָ Tח ה�ַוִּיַּק 

ֹור� ִים ֶאל&ִע�יר ָנח� ם ַנ�ֲהַר�  ֶאל&ֲאַר�
Gen. 24:11ר�ּוץ ָלִע�יר ֶאל&ְּבֵא ְך ַהְּגַמִּל>ים ִמח� ת� ַוַּיְבֵר= את ַהֹּׁשֲאֹב� ֶרב ְלֵע�ת ֵצ� �ת ֶע+   ַהָּמ�ִים ְלֵע
Gen. 24:12 ֶסד ִע�ם ֲאֹדִנ�י Wֹום ַוֲעֵׂשה&ֶח�ם ַהְקֵרה&ָנ�א ְלָפַנ�י ַהּי �י ַאְבָרָה+ ה ֱאֹלֵהי1 ֲאֹדִנ רA ְיהָו3 mַוּיֹאַמ 
ם�  ַאְבָרָה�

Gen. 24:13�ִים ּוְבנֹות1 ַאְנֵׁש��ין ַהָּמ ב ַעל&ֵע >ה ָאֹנִכ�י ִנָּצ� ִים� ִהֵּנ ב ָמ� ת ִלְׁשֹא� יר ֹיְצֹא�  י ָהִע+
Gen. 24:14 ה�ה ְוַגם&ְּגַמֶּל�יָך ַאְׁשֶק ה ְוָאְמָר�ה ְׁשֵת+ Bא ַכֵּדְך1 ְוֶאְׁשֶּת+ 1יָה1 ַהִּטי&ָנ ר ֹאַמBר ֵאֶל ַּנֲעָר3 ֲאֶׁש2 �ה ַה�  ְוָהָי

ע ִּכי&ָעִׂש�יָת ֶח� ק ּוָב�ּה ֵאַד+ 1ְחָּת1 ְלַעְבְּדָך� ְלִיְצָח+  ֶסד ִעם&ֲאֹדִנ�י�ֹאָתBּה ֹהַכ
Gen. 24:15 ה את ֲאֶׁשBר ֻיְּלָדה1 ִלְבתּוֵא�ל ֶּבן&ִמְלָּכ+ =ה ִרְבָק�ה ֹיֵצ3 ּוא ֶטֶרםH ִּכָּל�ה ְלַדֵּברG ְוִהֵּנ 5ְיִהי&ה3  ַו�

ּה� ּה ַעל&ִׁשְכָמ� ֹור ֲאִח�י ַאְבָרָה�ם ְוַכָּד� ֶׁשת ָנח�  ֵא�
Gen. 24:16ד ְּבתּו ַּנֲעָר3 ֹטַבBת ַמְרֶאה1 ְמֹא+ ַעל� ְוַה� ּה ַוָּת� ְיָנה ַוְּתַמֵּל�א ַכָּד� �ּה ַוֵּת�ֶרד ָהַע+ א ְיָדָע �ֹ ה ְוִא�יׁש ל Wָל 
Gen. 24:17ְך� ִים ִמַּכֵּד� >א ְמַעט&ַמ� אֶמר ַהְגִמיִא�יִני ָנ Wֹ �5ָרץ ָהֶע�ֶבד ִלְקָראָת�ּה ַוּי   ַוָּי
Gen. 24:18ּה ַע ֶרד ַּכָּד> ר ַוֹּת= �י ַוְּתַמֵה3 אֶמר ְׁשֵת�ה ֲאֹדִנ �ֹ הּו� ַוּת ּה ַוַּתְׁשֵק�  ל&ָיָד�
Gen. 24:19ת� ּו ִלְׁשֹּת� ב ַע�ד ִאם&ִּכּל� 1יָך1 ֶאְׁשָא+ Bם ִלְגַמֶּל אֶמר ַּג 3ֹ ֹו ַוּת �  ַוְּתַכ�ל ְלַהְׁשֹקת
Gen. 24:20ב ְלָכל&ְּגַמ ב ַוִּתְׁשַא� �ר ִלְׁשֹא ל&ַהְּבֵא� ֹוד ֶא� ָרץ ע> ֶקת ַוָּת� ר ַוְּתַעBר ַּכָּדּה1 ֶאל&ַהֹּׁש+ יו� ַוְּתַמֵה3  ָּל�
Gen. 24:21א� �ֹ ֹו ִאם&ל >ה ַּדְרּכ� ִהְצִל=יַח ְיהָו ַעת ַה� יׁש ָלַד3 Wּה ַמֲחִר�ה ָל   ְוָהִא�יׁש ִמְׁשָּתֵא�
Gen. 24:22 1י ְצִמיִדיםB ֹו ּוְׁשֵנ �ַקע ִמְׁשָקל ב ֶּב� �5ֶזם ָזָה+ ח ָהִאיׁש1 ֶנ Bֹות ַוִּיַּק ּו ַהְּגַמִּלים1 ִלְׁשּת+ Bר ִּכּל י ַּכֲאֶׁש2  ַוְיִה3

ם�ַע ב ִמְׁשָקָל� ה ָזָה� יָה ֲעָׂשָר�  ל&ָיֶד+
Gen. 24:23ין� ֹום ָל�נּו ָלִל� =ׁש ֵּבית&ָאִב>יְך ָמק� �י ֲהֵי �יִדי ָנ�א ִל ְּת ַהִּג 1ֹאֶמר1 ַּבת&ִמ�י ַא+   ַוּי
Gen. 24:24ֹור� ה ְלָנח� ר ָיְלָד� ה ֲאֶׁש� Wִכי ֶּבן&ִמְלָּכ�ל ָאֹנ יו ַּבת&ְּבתּוֵא� אֶמר ֵאָל+ �ֹ   ַוּת
Gen. 24:25ּון� ֹום ָלל� ֹוא ַר�ב ִעָּמ�נּו ַּגם&ָמק� ֶבן ַּגם&ִמְסּפ� יו ַּגם&ֶּת� אֶמר ֵאָל+ �ֹ   ַוּת
Gen. 24:26יהָו�ה� חּו ַל� יׁש ַוִּיְׁשַּת� ד ָהִא+   ַוִּיֹּק�
Gen. 24:27 ֹו ֹו ַוֲאִמּת� �ב ַחְסּד> א&ָעַז �ֹ ֶׁשר ל ֲ Tם א �י ַאְבָרָה+ ּוְך ְיהָוה1 ֱאֹלֵהי1 ֲאֹדִנ Bאֶמר ָּבר 3ֹ י  ַוּי �י ָאֹנִכ3 �ם ֲאֹדִנ ֵמִע

י ֲאֹדִנ�י� ית ֲאֵח� ה ֵּב�  ַּבֶּד1ֶרְך1 ָנַח�ִני ְיהָו+
Gen. 24:28ֶּלה� ים ָהֵא� ַּנֲעָר+ ַוַּתֵּג�ד ְלֵב�ית ִאָּמ�ּה ַּכְּדָבִר�   ַוָּת1ָרץ1 ַה�
Gen. 24:29&ּוָצה ֶאל ָרץ ָלָב=ן ֶאל&ָהִא>יׁש ַהח� ֹו ָלָב�ן ַוָּי2 ח ּוְׁשמ� ה ָא� ִין� ּוְלִרְבָק�  ָהָע�



Gen. 24:30 1ה ֲאֹחתֹו Bי ִרְבָק Qֹו ֶאת&ִּדְבֵר G ּוְכָׁשְמע3 י ֲאֹחתֹו ֶאת&ַהְּצִמִדיםH ַעל&ְיֵד� ֶזם ְו� ת ֶאת&ַהֶּנ3  ַוְיִה�יA ִּכְרֹא�
ִין� ד ַעל&ַהְּגַמִּל�ים ַעל&ָהָע� >ה ֹעֵמ� יׁש ְוִהֵּנ �יׁש ַוָּיבֹא1 ֶאל&ָהִא+ ר ֵאַל�י ָהִא ה&ִדֶּב� ר ֹּכ�  ֵלאֹמ+

Gen. 24:31ים� ֹום ַלְּגַמִּל� ִית ּוָמק� �יִתי ַהַּב+ ּוץ ְוָאֹנִכי1 ִּפִּנ �ה ָלBָּמה ַתֲעֹמד1 ַּבח+ ּוְך ְיהָו ֹוא ְּבר� אֶמר ּב� Wֹ   ַוּי
Gen. 24:32�ים ּוַמ1ִים1 ִלְרֹח ֶבן ּוִמְסּפֹוא1 ַלְּגַמִּל+ Bן ֶּת �ים ַוִּיֵּת2 ח ַהְּגַמִּל ְיָתה ַוְיַפַּת� א ָהִאיׁש1 ַהַּב+ Bֹ יו  ַוָּיב ץ ַרְגָל+

ֹו� ר ִאּת�  ְוַרְגֵל�י ָהֲאָנִׁש�ים ֲאֶׁש�
Gen. 24:33 ם][ַו[ ַוִּייֶׂשםBר�] ּיּוַׂש ֹ�אֶמר ַּדֵּב� י ַוּי �ְרִּתי ְּדָבָר ל ַע�ד ִאם&ִּדַּב� א ֹאַכ+ �ֹ 1ֹאֶמר1 ל ל ַוּי  ְלָפָניו1 ֶלֱאֹכ+
Gen. 24:34ִכי� ם ָאֹנ�   ַוּיֹאַמ�ר ֶע�ֶבד ַאְבָרָה�
Gen. 24:35Qת  ַויהָו ב ַוֲעָבִדם1 ּוְׁשָפֹח+ �ֶסף ְוָזָה+ אן ּוָבָקר1 ְוֶכ Bֹ ֹו צ Qל ַוִּיֶּתן&ל�ד ַוִּיְגָּד >י ְמֹא� ְך ֶאת&ֲאֹדִנ ה ֵּבַר=

ים�  ּוְגַמִּל�ים ַוֲחֹמִר�
Gen. 24:36ֹו ֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר י ִזְקָנָת�ּה ַוִּיֶּתן&ּל� י ַאֲחֵר� אֹדִנ+ ֶׁשת ֲאֹדִנ�י ֵבן1 ַל� ֶלד ָׂשָרהZ ֵא2 ֹו� ַוֵּת]  &ל�
Gen. 24:37ֹו� ב ְּבַאְרצ� ר ָאֹנִכ�י ֹיֵׁש� י ֲאֶׁש� ְּכַנֲעִנ+ י ִמְּבנֹות1 ַה� ח ִאָּׁשה1 ִלְבִנ+ Bר לֹא&ִתַּק �  ַוַּיְׁשִּבֵע�ִני ֲאֹדִנ�י ֵלאֹמ
Gen. 24:38ה ִלְבִנ�י� א ֶאל&ֵּבית&ָאִב>י ֵּתֵל�ְך ְוֶאל&ִמְׁשַּפְחִּת�י ְוָלַקְחָּת� ִאָּׁש� =ֹ   ִאם&ל
Gen. 24:39י� ה ַאֲחָר� �י ֻאַל>י לֹא&ֵתֵל�ְך ָהִאָּׁש� ר ֶאל&ֲאֹדִנ   ָוֹאַמ�
Gen. 24:40 Bָך ְוָלַקְחָּת �יַח ַּדְרֶּכ+ ֹו ִאָּתְך1 ְוִהְצִל Bח ַמְלָאכ יו ִיְׁשַל2 �ְכִּתי ְלָפָנ3 ה ֲאֶׁשר&ִהְתַהַּל Qי ְיהָו� ֹ�אֶמר ֵאָל  ַוּי

ית ָאִב� י ּוִמֵּב� י ִמִּמְׁשַּפְחִּת�  י�ִאָּׁשה1 ִלְבִנ+
Gen. 24:41י� י ֵמָאָלִת� �יָת ָנִק� ְך ְוָהִי א ִיְּתנּו1 ָל+ Bֹ ֹוא ֶאל&ִמְׁשַּפְחִּת�י ְוִאם&ל י ִּכ�י ָתב�   ָאBז ִּתָּנֶקה1 ֵמָא�ָלִת+
Gen. 24:42+יַח ַּדְרִּכ� ם ִאם&ֶיְׁשָך&ָּנא1 ַמְצִל �י ַאְבָרָה+ ר ְיהָוה1 ֱאֹלֵהי1 ֲאֹדִנ �ִין ָוֹאַמ3 א ַהּי�ֹום ֶאל&ָהָע �ֹ י  ָוָאב

יָה� ר ָאֹנִכ�י ֹהֵל�ְך ָעֶל�  ֲאֶׁש�
Gen. 24:43 יָה ב ְוָאַמְרִּת�י ֵאֶל+ ַעְלָמה1 ַהֹּיֵצ�את ִלְׁשֹא+ Bה ָה� �ין ַהָּמ�ִים ְוָהָי ב ַעל&ֵע >ה ָאֹנִכ�י ִנָּצ�  ִהֵּנ

ְך� ִים ִמַּכֵּד� יִני&ָנ�א ְמַעט&ַמ�  ַהְׁשִק�
Gen. 24:44ה ְו 1 ַּגם&ַאָּת�ה ְׁשֵת+ ה ֵאַלי Bה ֲאֶׁשר&ֹהִכ�יַח ְיהָו�ה  ְוָאְמָר ִאָּׁש+ ַג�ם ִלְגַמֶּל�יָך ֶאְׁשָא�ב ִה�וא ָה�
 ְלֶבן&ֲאֹדִנ�י�
Gen. 24:45 ֶרד ָהַע�ְיָנה ּה ַוֵּת� ה ֹיֵצאת1 ְוַכָּד�ּה ַעל&ִׁשְכָמ+ Bה ִרְבָק י ְוִהֵּנ2 ה ְלַדֵּב�ר ֶאל&ִלִּב3 Mֶרם ֲאַכֶּל Z ֶט2  ֲאִני

ר ֵאֶל�יָה ַהְׁשִק�  יִני ָנ�א�ַוִּתְׁשָא�ב ָוֹאַמ�
Gen. 24:46 ְׁשְּת ְוַג�ם ַהְּגַמִּל�ים Wה ָוֵא�ה ְוַגם&ְּגַמֶּל�יָך ַאְׁשֶק אֶמר ְׁשֵת+ �ֹ יָה ַוּת ָעֶל+ ֹוֶרד ַּכָּדּה1 ֵמ� Bר ַוּת  ַוְּתַמֵה3
ָתה�  ִהְׁשָק�

Gen. 24:47+1 ֶּבן&ָנח אֶמר ַּבת&ְּבתּוֵאל 3ֹ ּה ָוֹאַמרH ַּבת&ִמ�י ַאְּתG ַוּת ֹו ִמְלָּכ�ה  ָוֶאְׁשַא�ל ֹאָת3 ר ָי�ְלָדה&ּל� ֹור ֲאֶׁש�
יָה� ים ַעל&ָיֶד� ּה ְוַהְּצִמיִד� 1ֶזם1 ַעל&ַאָּפ+  ָוָאִׂשBם ַהֶּנ

Gen. 24:48 ֶרְך�1ִני1 ְּבֶד ם ֲאֶׁשBר ִהְנַח �י ַאְבָרָה+ ְך ֶאת&ְיהָוה1 ֱאֹלֵהי1 ֲאֹדִנ �ה ָוֲאָבֵר3 ֶאְׁשַּתֲחֶו�ה ַליהָו ד ָו�  ָוֶאֹּק�
ַחת ֶאת&ַּב ת ָלַק> ֹו�ֱאֶמ+ י ֲאֹדִנ�י ִלְבנ�  ת&ֲאִח�

Gen. 24:49 י ְוֶאְפֶנ�ה �ידּו ִל+ א ַהִּג Wֹ �י ְוִאם&ל �ידּו ִל ֱאֶמ>ת ֶאת&ֲאֹדִנ�י ַהִּג ים ֶח=ֶסד ֶו� Mם ֹעִׂש ַעָּתה ִאם&ֶיְׁשֶכ2 ְ Tו 
אל� �ֹ ֹו ַעל&ְׂשמ ין א�  ַעל&ָיִמ�

Gen. 24:50�ּו ֵמְיהָו�ה ָיָצ ֹ�אְמר+ 1 ַוּי ַען ָלָבBן ּוְבתּוֵאל ֹוב� ַוַּי2 ע אֹו&ט� ר ֵאֶל�יָך ַר� א נּוַכ>ל ַּדֵּב� �ֹ  א ַהָּדָב�ר ל
Gen. 24:51ר ְיהָו�ה� ר ִּדֶּב� יָך ַּכֲאֶׁש� ה ְלָפֶנ�יָך ַק�ח ָוֵל�ְך ּוְתִהBי ִאָּׁשה1 ְלֶבן&ֲאֹדֶנ+   ִהֵּנ�ה&ִרְבָק�
Gen. 24:52ם ַוִּיְׁש�ם ֶאת&ִּדְבֵריֶה ר ָׁשַמ>ע ֶע�ֶבד ַאְבָרָה� י ַּכֲאֶׁש� Wיהָו�ה� ַוְיִה ְרָצה ַל� חּו ַא�  ַּת�
Gen. 24:53 יָה ן ְלָאִח� ת ָנַת� ְגָּדנֹ+ ן ְלִרְבָק�ה ּוִמ2 ים ַוִּיֵּת� ֶסף ּוְכֵלBי ָזָהב1 ּוְבָגִד+ ֶבד ְּכֵלי&ֶכ2 Mא ָהֶע  ַוּיֹוֵצ2

ּה�  ּוְלִאָּמ�
Gen. 24:54ינּו� ֹו ַוָּיִל ּוא ְוָהֲאָנִׁש�ים ֲאֶׁשר&ִעּמ� ּו ה> ּו ַוִּיְׁשּת3 אֹדִנ�י� ַוּיֹאְכל� ִני ַל� ֹ�אֶמר ַׁשְּלֻח� ֶקר ַוּי ּומּו ַבֹּב+   ַוָּיק�
Gen. 24:55ְך� ר ֵּתֵל� ֹור ַאַח� �ֹו ָעׂש ים א� ב ַהַּנֲעָר� ִאָּת>נּו ָיִמ� ּה ֵּתֵׁש2 Bֹאֶמר ָאִח1יָה1 ְוִאָּמ+   ַוּי
Gen. 24:56��יַח ַּדְרִּכ י ַו�יהָו�ה ִהְצִל ּו ֹאִת+ Bֹאֶמר ֲאֵלֶהם1 ַאל&ְּתַאֲחר� אֹדִנ�י� ַוּי ּוִני ְוֵאְלָכ�ה ַל� Wי ַׁשְּלח 
Gen. 24:57יָה� ַּנֲעָר� ְוִנְׁשֲאָל�ה ֶאת&ִּפ� ּו ִנְקָר�א ַל�   ַוּיֹאְמר�



Gen. 24:58ְך� אֶמר ֵאֵל� �ֹ �ה ַוּת �יׁש ַהֶּז יָה ֲהֵתְלִכ�י ִעם&ָהִא ּו ֵאֶל+ ּו ְלִרְבָקה1 ַוּיֹאְמר� Bַוִּיְקְרא  
Gen. 24:59ּו ֶאת&ִרְב 5ְיַׁשְּלח> יו� ַו� ם ְוֶאת&ֲאָנָׁש� ם ְוֶאת&ֵמִנְקָּת�ּה ְוֶאת&ֶע�ֶבד ַאְבָרָה� ה ֲאֹחָת�  ָק�
Gen. 24:60 ַער ת ַׁש� ְך ֵא� �י ְלַאְלֵפ�י ְרָבָב�ה ְוִייַר�ׁש ַזְרֵע+ ְּת ֲהִי נּו ַא� Wּה ֲאֹחֵת ֹ�אְמרּו ָל+ ּו ֶאת&ִרְבָקה1 ַוּי Bַוְיָבֲרכ 

יו�  ֹׂשְנָא�
Gen. 24:61ה ְוַנ Mָקם ִרְבָק ח ָהֶע>ֶבד  ַוָּת2 �יׁש ַוִּיַּק� י ָהִא ים ַוֵּתַל�ְכָנה ַאֲחֵר� יָה ַוִּתְרַּכ1ְבָנה1 ַעל&ַהְּגַמִּל+ ֲעֹרֶת3

ְך� ה ַוֵּיַל�  ֶאת&ִרְבָק�
Gen. 24:62ֶרץ ַהֶּנ�5ֶגב� ב ְּבֶא� ּוא יֹוֵׁש� �י ְוה� י ֹרִא ר ַלַח� ֹוא ְּבֵא�   ְוִיְצָחק1 ָּב�א ִמּב+
Gen. 24:63א ִיְצָח>ק ָלׂש� ים� ַוֵּיֵצ� ְרא ְוִהֵּנ�ה ְגַמִּל�ים ָּבִא� �ֶרב ַוִּיָּׂשBא ֵעיָניו1 ַוַּי+ ה ִלְפנ�ֹות ָע  ּוַח ַּבָּׂשֶד�
Gen. 24:64ל� ל ֵמַע�ל ַהָּגָמ� ֶרא ֶאת&ִיְצָח�ק ַוִּתֹּפ� יָה ַוֵּת�   ַוִּתָּׂשBא ִרְבָקה1 ֶאת&ֵעיֶנ+
Gen. 24:65יׁש ַהָּלֶזה1 ַהBי&ָהִא ֶבד ִמ� אֶמר ֶאל&ָהֶע3 �ֹ �י  ַוּת ּוא ֲאֹדִנ ֹ�אֶמר ָהֶע�ֶבד ה� נּו ַוּי ֹהֵלBְך ַּבָּׂשֶדה1 ִלְקָראֵת+

ס� ח ַהָּצִע�יף ַוִּתְתָּכ�  ַוִּתַּק�
Gen. 24:66ה� ר ָעָׂש� ים ֲאֶׁש� ת ָּכל&ַהְּדָבִר� ר ָהֶע�ֶבד ְלִיְצָח�ק ֵא�   ַוְיַסֵּפ�
Gen. 24:67=ֹו ַוִּיַּק ֱהָלה1 ָׂשָר�ה ִאּמ+ ק ָהֹא2 ם  ַוְיִבֶא�ָה ִיְצָח3 ה ַוֶּיֱאָהֶב�ָה ַוִּיָּנֵח� ֹו ְלִאָּׁש� ה ַוְּתִהי&ל� ח ֶאת&ִרְבָק>

ֹו� פ י ִאּמ� ק ַאֲחֵר�  ִיְצָח�
Gen. 25:1ה� ּה ְקטּוָר� ה ּוְׁשָמ� ח ִאָּׁש�   ַוֹּי=ֶסף ַאְבָרָה>ם ַוִּיַּק�
Gen. 25:25ן ְוֶא� ן ְוֶאת&ִמְדָי ן ְוֶאת&ְמָד� ֹו ֶאת&ִזְמָרן1 ְוֶאת&ָיְקָׁש+ ּוַח� ַוֵּת�ֶלד ל3 ק ְוֶאת&ׁש�  ת&ִיְׁשָּב�
Gen. 25:3ים� ם ּוְלטּוִׁש�ים ּוְלֻאִּמ� ן ָהי>ּו ַאּׁשּוִר� �י ְדָד+ ן ּוְבֵנ �א ְוֶאת&ְּדָד ד ֶאת&ְׁשָב�   ְוָיְקָׁש�ן ָיַל+
Gen. 25:4�ֶּלה ְּבֵנ�י ְקטּוָר �ה ָּכל&ֵא� ע ְוֶאְלָּדָע ְך ַוֲאִביָד� ן ֵעיָפBה ָוֵע1ֶפר1 ַוֲחנֹ+ �י ִמְדָי3  ה� ּוְבֵנ
Gen. 25:5ק� ֹו ְלִיְצָח� ן ַאְבָרָה>ם ֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ל�   ַוִּיֵּת=
Gen. 25:6 ּנּו�ק ְּבנֹו1 ְּבעֹוֶדBל ִיְצָח ם ֵמַע2 Q5ְיַׁשְּלֵח ם ַמָּתֹנ�ת ַו� ן ַאְבָרָה� ם ָנַת� יַלְגִׁשים1 ֲאֶׁש�ר ְלַאְבָרָה+ Bי ַהִּפ�  ְוִלְבֵנ

ֶדם� ֶרץ ֶק� ְדָמה ֶאל&ֶא� י ֵק�  ַח+
Gen. 25:7ׁש ָׁשִנ�ים� ְו >ה ְוִׁשְבִע�ים ָׁשָנ�ה ְוָחֵמ� ת ָׁשָנ ם ֲאֶׁשר&ָח�י ְמַא� �י ַאְבָרָה� ֶּלה ְיֵמ>י ְׁשֵנ�י&ַחֵּי  ֵא3
Gen. 25:8יו� ֶסף ֶאל&ַעָּמ� ן ְוָׂשֵב�ַע ַוֵּיָא� ה ָזֵק� ה טֹוָב� =ָמת ַאְבָרָה>ם ְּבֵׂשיָב� ע ַוָּי   ַוִּיְגַו2
Gen. 25:9Bֹו ִיְצָח Mּו ֹאת ַחר1  ַוִּיְקְּבר2 ן ֶּבן&ֹצ2 Bה ֶעְפֹר Qה ֶאל&ְׂשֵד�ת ַהַּמְכֵּפָל יו ֶאל&ְמָעַר� 1 ָּבָנ+ ק ְוִיְׁשָמֵעאל

א� ר ַעל&ְּפֵנ�י ַמְמֵר� י ֲאֶׁש� ִחִּת+  ַה�
Gen. 25:10ֹו� ה ִאְׁשּת� ם ְוָׂשָר� ר ַאְבָרָה� ם ֵמֵא�ת ְּבֵני&ֵח�ת ָׁש>ָּמה ֻקַּב� ה ֲאֶׁשר&ָקָנ�ה ַאְבָרָה�   ַהָּׂשֶד>
Gen. 25:11 י ר ַלַח� ק ִעם&ְּבֵא� �ֶׁשב ִיְצָח+ ֹו ַוֵּי �ים ֶאת&ִיְצָח�ק ְּבנ ֶרְך ֱאֹלִה� ם ַוְיָב� ֹות ַאְבָרָה+ י ַאֲחֵרי1 מ�  ַוְיִה3

י� ס  ֹרִא�
Gen. 25:12 ה ת ָׂשָר� ית ִׁשְפַח� =ר ַהִּמְצִר> ה ָהָג Mר ָיְלָד ת ִיְׁשָמֵע�אל ֶּבן&ַאְבָרָה�ם ֲאֶׁש2  ְוֵא>ֶּלה ֹּתְלֹד�
ם�  ְלַאְבָרָה�
Gen. 25:13 ל ר ְוַאְדְּבֵא� ת ְוֵקָד� 1 ְנָביֹ+ ר ִיְׁשָמֵעאל Bם ְּבֹכ�ם ְלתֹוְלֹדָת אל ִּבְׁשֹמָת� �י ִיְׁשָמֵע+ ֶּלה ְׁשמֹות1 ְּבֵנ  ְוֵא3

ם�  ּוִמְבָׂש�
Gen. 25:14א� ה ּוַמָּׂש� ע ְודּוָמ�   ּוִמְׁשָמ�
Gen. 25:15ְדָמה� ּור ָנִפ�יׁש ָוֵק� א ְיט�   ֲחַד�ד ְוֵתיָמ+
Gen. 25:16 ר ְנִׂשיִא�ם יֹרָת�ם ְׁשֵנים&ָעָׂש� ם ּוְבִט� ם ְּבַחְצֵריֶה� 1 ְוֵא�ֶּלה ְׁשֹמָת+ Bי ִיְׁשָמֵעאל ם ְּבֵנ Qֶּלה ֵה�ֵא 

ם�  ְלֻאֹּמָת�
Gen. 25:17ָמת ַו �ע ַוָּי+ �ים ַוִּיְגַו >ה ּוְׁשֹלִׁש�ים ָׁשָנ�ה ְוֶׁש�ַבע ָׁשִנ ת ָׁשָנ אל ְמַא� �י ִיְׁשָמֵע+ ֶּלה ְׁשֵני1 ַחֵּי ֶסף  ְוֵא3 ֵּיָא�
יו�  ֶאל&ַעָּמ�

Gen. 25:18 יו ּוָרה ַעל&ְּפֵנ�י ָכל&ֶאָח� �ִים ֹּבֲאָכ�ה ַאּׁש �י ִמְצַר+ ּור ֲאֶׁשר1 ַעל&ְּפֵנ ה ַעד&ׁש3 Mֲחִויָל ּו ֵמ�  ַוִּיְׁשְּכנ2
ל� פ  ָנָפ�

Gen. 25:19ק� ם הֹוִל�יד ֶאת&ִיְצָח� ק ֶּבן&ַאְבָרָה�ם ַאְבָרָה� ת ִיְצָח�   ְוֵא>ֶּלה ּתֹוְלֹד�



Gen. 25:20 ם�ן ֲאָר י ִמַּפַּד� ֲאַרִּמ+ 1 ָה� ה ַּבת&ְּבתּוֵאל ֹו ֶאת&ִרְבָק3 ה ְּבַקְחּת� �ים ָׁשָנ+  ַוְיִהBי ִיְצָחק1 ֶּבן&ַאְרָּבִע
ה� ֹו ְלִאָּׁש� י ל� ן ָהֲאַרִּמ� ֹות ָלָב�  ֲאח>

Gen. 25:21וא ַוֵּי�ה ִה ֹו ִּכ�י ֲעָקָר� יהָוה1 ְלֹנ�ַכח ִאְׁשּת+ ר ִיְצָחBק ַל� ה  ַוֶּיְעַּת2 ַהר ִרְבָק� ה ַוַּת� ָעBֶתר לֹו1 ְיהָו+
ֹו�  ִאְׁשּת�

Gen. 25:22ׁש ֶאת&ְיהָו�ה� ֶלְך ִלְדֹר� ִכי ַוֵּת� �ן ָל�ָּמה ֶּז�ה ָאֹנ אֶמר ִאם&ֵּכ+ �ֹ ּה ַוּת ּו ַהָּבִנים1 ְּבִקְרָּב+ Bֲצצ   ַוִּיְתֹר�
Gen. 25:23 י ֹגִייםB ּה ְׁשֵנ ה ָל3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ְך] גֹוִים1[ ַוּי ם ְּבִבְטֵנ+ ים ִמֵּמַע�ִיְך ִיָּפֵר�דּו ּוְלֹאם1 ִמְלֹא� �י ְלֻאִּמ+  ּוְׁשֵנ

יר� ד ָצִע� ב ַיֲעֹב� ץ ְוַר�  ֶי�ֱאָמ+
Gen. 25:24ֶדת ְוִהֵּנ�ה תֹוִמ�ם ְּבִבְטָנ�ּה�� יָה ָלֶל ּו ָיֶמ�   ַוִּיְמְלא�
Gen. 25:25ר ַוִּי� ֹו ְּכַאֶּד�ֶרת ֵׂשָע י ֻּכּל� ו� ַוֵּיֵצBא ָהִראׁשֹון1 ַאְדמֹוִנ+ ֹו ֵעָׂש� ּו ְׁשמ�  ְקְרא�
Gen. 25:26 ב ְוִיְצָח>ק ֶּבן&ִׁשִּׁש�ים ָׁשָנ�ה �ֹו ַיֲעֹק א ְׁשמ� ו ַוִּיְקָר� ב ֵעָׂש+ ֹו ֹאֶח1ֶזת1 ַּבֲעֵק� Bיו ְוָיד ן ָיָצ�א ָאִח3 Qֲחֵרי&ֵכ  ְוַא�
ם�  ְּבֶל�ֶדת ֹאָת�
Gen. 25:27ו ִא>יׁש ֹיֵד� ים ַוְיִה�י ֵעָׂש3 5ִּיְגְּדלּו1 ַהְּנָעִר+ ים� ַו� ב ֹאָהִל� ם ֹיֵׁש� �יׁש ָּת+ �יׁש ָׂשֶד�ה ְוַיֲעֹקב1 ִא ִיד ִא  ַע ַצ�
Gen. 25:28ב� ת&ַיֲעֹק� ֶבת ֶא� ה ֹאֶה� �יו ְוִרְבָק� ו ִּכי&ַצ�ִיד ְּבִפ ב ִיְצָח>ק ֶאת&ֵעָׂש�   ַוֶּיֱאַה�
Gen. 25:29ּוא ָעֵי�5ף� ה ְוה� א ֵעָׂש>ו ִמן&ַהָּׂשֶד� �ֹ �יד ַוָּיב ב ָנִז �5ֶזד ַיֲעֹק�   ַוָּי
Gen. 25:30 ִכי ַעל&ֵּכ�ן ��5ף ָאֹנ ה ִּכ�י ָעֵי ם ָהָאֹדם1 ַהֶּז+ Bִני ָנא1 ִמן&ָהָאֹדBב ַהְלִעיֵט ל&ַיֲעֹק3 ו ֶא� Mאֶמר ֵעָׂש 2ֹ  ַוּי

ֹום� ֹו ֱאד� א&ְׁשמ�  ָקָר�
Gen. 25:31י� ָרְתָך� ִל� ה ַכּי>ֹום ֶאת&ְּבֹכ� ב ִמְכָר� �ֹ�אֶמר ַיֲעֹק   ַוּי
Gen. 25:32< ו ִהֵּנ ֹ�אֶמר ֵעָׂש+ ה� ַוּי ּות ְוָלָּמה&ֶּז�ה ִל�י ְּבֹכָר� � ה ָאֹנִכ�י הֹוֵל�ְך ָלמ
Gen. 25:33ב� ֹו ְלַיֲעֹק� ר ֶאת&ְּבֹכָרת� ֹו ַוִּיְמֹּכ� �ע ל ֹום ַוִּיָּׁשַב� ב ִהָּׁשBְבָעה ִּלי1 ַּכּי+ ֹ�אֶמר ַיֲעֹק3   ַוּי
Gen. 25:34ֶPו ל ב ָנַת�ן ְלֵעָׂש3 Qאַכ ְוַיֲעֹק�ֹ ים ַוּי �יד ֲעָדִׁש+ ה� ֶחם ּוְנִז ו ֶאת&ַהְּבֹכָר� �ְך ַוִּי�ֶבז ֵעָׂש� �5ָקם ַוֵּיַל ְׁשְּת ַוָּי ל ַוֵּי+

 ס
Gen. 26:1 ֶלְך ִיְצָח>ק= ר ָהָי�ה ִּביֵמ�י ַאְבָרָה�ם ַוֵּי ֹון ֲאֶׁש� �ב ָהִראׁש+ ֶרץ ִמְּלַבד1 ָהָרָע  ַוְיִהBי ָרָעב1 ָּבָא+

ָרה� ים ְּגָר� ֶלְך&ְּפִלְׁשִּת� ֶלְך ֶמ�  ֶאל&ֲאִביֶּמ�
Gen. 26:2יָך� ר ֵאֶל� ר ֹאַמ� ֶרץ ֲאֶׁש� ן ָּבָא+ ְיָמה ְׁשֹכ� �ֹ�אֶמר ַאל&ֵּתֵר�ד ִמְצָר ה ַוּי א ֵאָליו1 ְיהָו+ Bַוֵּיָר  
Gen. 26:3ּP ל  ג ת ָהֵא+ ֲאָרֹצ� ְלַזְרֲעָך3 ֶאֵּתן1 ֶאת&ָּכל&ָה� י&ְלָך� ּו� �ָּך ִּכ� ְהֶי�ה ִעְּמָך� ַוֲאָבְרֶכ את ְוֶא� +ֹ ּור ָּבָא�ֶרץ ַהּז
ֹמִתי1 ֶא יָך�ַוֲהִק� ם ָאִב� ְעִּתי ְלַאְבָרָה� ר ִנְׁשַּב� ה ֲאֶׁש�  ת&ַהְּׁשֻבָע+
Gen. 26:4 ּו ת ָהֵא�ל ְוִהְתָּבֲרכ� ת ָּכל&ָהֲאָרֹצ� ִים ְוָנַתִּת�י ְלַזְרֲעָך+ ֵא� ת&ַזְרֲעָך1 ְּככֹוְכֵב�י ַהָּׁשַמ+  ְוִהְרֵּביִתBי ֶא�

ֶרץ� �י ָהָא� ל ּגֹוֵי  ְבַזְרֲעָך+ ֹּכ�
Gen. 26:5ֶקב ֲאֶׁש Wי� ֵע י ְותֹוֹרָת� י ֻחּקֹוַת� י ִמְצֹוַת� �י ַוִּיְׁשֹמר1 ִמְׁשַמְרִּת+ ם ְּבֹקִל ע ַאְבָרָה�  ר&ָׁשַמ�
Gen. 26:6ר� ק ִּבְגָר� �ֶׁשב ִיְצָח�   ַוֵּי
Gen. 26:7י ֶּפ ר ִאְׁשִּת+ ִתי ִה�וא ִּכBי ָיֵרא1 ֵלאֹמ� ֹ�אֶמר ֲאֹח� ֹו ַוּי ּו ַאְנֵׁשBי ַהָּמקֹום1 ְלִאְׁשּת+ Q5ִּיְׁשֲאל ִני ַאְנֵׁשBי  ַו� Mן&ַי�ַהְרֻג

יא� ה ִה� ת ַמְרֶא� י&טֹוַב� ה ִּכ�  ַהָּמקֹום1 ַעל&ִרְבָק+
Gen. 26:8 הB ְרא ְוִהֵּנ ֹון ַוַּי3 �ַחּל ים ְּבַע�ד ַה� 1ֶלְך1 ֶמ�ֶלְך ְּפִלְׁשִּת+ ף ֲאִביֶמ ים ַוַּיְׁשֵק3 ֹו ָׁשם1 ַהָּיִמ+ ְרכּו&ל� �י ָא� י ִּכ  ַוְיִה3

ת ִרְבָק� ק ֵא� ֹו�ִיְצָחק1 ְמַצֵח+  ה ִאְׁשּת�
Gen. 26:9 אֶמרBֹ ִתי ִה�וא ַוּי ְרָּת ֲאֹח� יְך ָאַמ� וא ְוֵא� Bה ִאְׁשְּתָך1 ִה+ 1ֹאֶמר1 ַא�ְך ִהֵּנ ק ַוּי ֶלְך ְלִיְצָח3 Mא ֲאִביֶמ  ַוִּיְקָר2

יָה� ּות ָעֶל� ְרִּתי ֶּפן&ָאמ� �י ָאַמ+ ק ִּכ  ֵאָליו1 ִיְצָח+
Gen. 26:10ֹ�את ָע ֶלְך ַמה&ּז ֹ�אֶמר ֲאִביֶמ+ ָך ְוֵהֵבאָת�  ַוּי ב ַאַחBד ָהָעם1 ֶאת&ִאְׁשֶּת+ Qְמַעט ָׁשַכ ִּ Tנּו כ� �יָת ָּל ִׂש
ם�  ָעֵל�ינּו ָאָׁש�
Gen. 26:11ת� ֹות יּוָמ� ֹו מ� >ה ּוְבִאְׁשּת� ַע ָּבִא�יׁש ַהֶּז Mר ַהֹּנֵג �ֶלְך ֶאת&ָּכל&ָהָע�ם ֵלאֹמ   ַוְיַצ�ו ֲאִביֶמ+
Gen. 26:12+ֶרץ ַהִה�ע ִיְצָחק1 ָּבָא B5ְיָבֲרֵכ�הּו ְיהָו�ה� ַוִּיְזַר ים ַו� �וא ֵמָא�ה ְׁשָעִר  וא ַוִּיְמָצ>א ַּבָּׁשָנ�ה ַהִה�
Gen. 26:13ד� ל ְמֹא� י&ָגַד� ל ַע�ד ִּכ� Bֶלְך ָהלֹוְך1 ְוָגֵד+ �יׁש ַוֵּי ל ָהִא   ַוִּיְגַּד�



Gen. 26:14ּו ה ַרָּב�ה ַוְיַקְנא� ר ַוֲעֻבָּד� �ה ָבָק+ ֹו ִמְקֵנה&צֹאן1 ּוִמְקֵנ B5ְיִהי&ל ים� ַו� ֹו ְּפִלְׁשִּת�   ֹאת�
Gen. 26:15 ּום ים ַוְיַמְלא� ּום ְּפִלְׁשִּת+ �יו ִסְּתמ� י ַאְבָרָה�ם ָאִב יו ִּביֵמ� י ָאִב+ ְפרּו1 ַעְבֵד� ת ֲאֶׁשBר ָח�  ְוָכל&ַהְּבֵאֹר3

ר�  ָעָפ�
Gen. 26:16ֵPק ל�ֶלְך ֶאל&ִיְצָח ֹ�אֶמר ֲאִביֶמ� ּנ ַוּי ְמָּת&ִמֶּמ� י&ָעַצ� נּו ִּכ� ִעָּמ+ ד�ְך ֵמ�  ּו ְמֹא�
Gen. 26:17ם� �ֶׁשב ָׁש� ר ַוֵּי ם ִיְצָח�ק ַוִּי�ַחן ְּבַנ�ַחל&ְּגָר� �ֶלְך ִמָּׁש�   ַוֵּי
Gen. 26:18 ּום יו ַוְיַסְּתמ� ְפרּו1 ִּביֵמי1 ַאְבָרָה�ם ָאִב+ ִים ֲאֶׁשBר ָח� ת ַהַּמ3 רA ֶאת&ְּבֵאֹר� ק ַוַּיְחֹּפ� Mָׁשב ִיְצָח  ַוָּי2

ֹות י מ� ים ַאֲחֵר� יו�ְּפִלְׁשִּת+ ן ָאִב� א ָלֶה� ת ֲאֶׁשר&ָקָר� Wֹות ַּכֵּׁשֹמ א ָלֶהן1 ֵׁשמ+ Bם ַוִּיְקָר�  ַאְבָרָה
Gen. 26:19ִים ַחִּי�ים� ר ַמ� ם ְּבֵא� ְמְצאּו&ָׁש+ �ַחל ַוִּי2 ק ַּבָּנ י&ִיְצָח� ּו ַעְבֵד�   ַוַּיְחְּפר�
Gen. 26:20נּו ַה� ר ָל ר ִעם&ֹרֵע�י ִיְצָח>ק ֵלאֹמ� �י ְגָר3 יבּו ֹרֵע Mֶׂשק ִּכ�י  ַוָּיִר ם&ַהְּבֵאר1 ֵע+ א ֵׁש� Bִים ַוִּיְקָר�ָּמ

ֹו� ּו ִעּמ� ְתַעְּׂשק�  ִה�
Gen. 26:21ּה ִׂשְטָנ�ה� א ְׁשָמ� �יָה ַוִּיְקָר� יבּו ַּגם&ָעֶל ֶרת ַוָּיִר� 5ַּיְחְּפרּו1 ְּבֵא�ר ַאֶח+   ַו�
Gen. 26:22 ּו א ָרב� �ֹ ֶרת ְול ם ַוַּיְחֹּפר1 ְּבֵא�ר ַאֶח+ אֶמר  ַוַּיְעֵּת�ק ִמָּׁש3 3ֹ ֹות ַוּי א ְׁשָמּה1 ְרֹחב+ Bיָה ַוִּיְקָר� ָעֶל

ֶרץ� ינּו ָבָא� >ה ָל�נּו ּוָפִר� ה ִהְרִח=יב ְיהָו Qי&ַעָּת  ִּכ�
Gen. 26:23ַבע� ר ָׁש� ם ְּבֵא� �ַעל ִמָּׁש�   ַוַּי
Gen. 26:24ם�י ַאְבָרָה י ֱאֹלֵה� Wאֶמר ָאֹנִכ Wֹ ּוא ַוּי �ְיָלה ַהה+ א ֵאָלBיו ְיהָוה1 ַּבַּל י&ִאְּתָך�  ַוֵּיָר2  ָאִב�יָך ַאל&ִּתיָרא1 ִּכ�

י� ם ַעְבִּד� ּור ַאְבָרָה� ת&ַזְרֲעָך+ ַּבֲעב� ַרְכִּת1יָך1 ְוִהְרֵּביִת�י ֶא� ִכי ּוֵב�  ָאנֹ+
Gen. 26:25�ק ְּבֵא ם ַעְבֵדי&ִיְצָח� ֹו ַוִּיְכרּו&ָׁש� �ם ָאֳהל ה ַוֶּיט&ָׁש� ַח ַוִּיְקָרא1 ְּבֵׁש�ם ְיהָו+ =ֶבן ָׁש�ם ִמְזֵּב3  ר� ַוִּי
Gen. 26:26ֹו� ל ַׂשר&ְצָבא� הּו ּוִפיֹכ� ֵרֵע+ ֶלְך ָהַל�ְך ֵאָל�יו ִמְּגָר�ר ַוֲאֻחַּזת1 ֵמ� Wַוֲאִביֶמ  
Gen. 26:27ם� ּוִני ֵמִאְּתֶכ� י ַוְּתַׁשְּלח� �י ְוַאֶּתם1 ְׂשֵנאֶת�ם ֹאִת+ ּוַע ָּבאֶת�ם ֵאָל ק ַמּד� Bֹאֶמר ֲאֵלֶהם1 ִיְצָח+   ַוּי
Gen. 26:28ּו ָר �5ָך  ַוּיֹאְמר3 �ינּו ּוֵביֶנ ינּו ֵּביֵנ י ָנ�א ָאָל>ה ֵּבינֹוֵת� אֶמר ְּתִה2 3ֹ �הA ִעָּמְךG ַוּנ �ה ְיהָו י&ָהָי ֹו ָרִאינּוH ִּכ� א�

ְך� ית ִעָּמ� ה ְבִר�  ְוִנְכְרָת�
Gen. 26:29&ינּו ִעְּמָך1 ַרקBר ָעִׂש ּוָך ְוַכֲאֶׁש2 ֲענ+ א ְנַג� �ֹ ה ַּכֲאֶׁשר1 ל נּו ָרָע3 Mה ִעָּמ ֲחָך�  ִאם&ַּתֲעֵׂש2 ֹוב ַוְּנַׁשֵּל� ט+

ּוְך ְיהָו�ה� ה ְּבר� ה ַעָּת� ֹום ַאָּת� � ְּבָׁשל
Gen. 26:30ּו� ּו ַוִּיְׁשּת� ה ַוּיֹאְכל� Bַעׂש ָלֶהם1 ִמְׁשֶּת+   ַוַּי
Gen. 26:31 ֹו ּו ֵמִאּת� ק ַוֵּיְלכ� �יׁש ְלָאִח�יו ַוְיַׁשְּלֵח�ם ִיְצָח+ ּו ִא ֶקר ַוִּיָּׁשְבע� ֹום� ַוַּיְׁשִּכ�ימּו ַבֹּב+  ְּבָׁשל�
Gen. 26:32 ֹ�אְמרּו ר ֲאֶׁש�ר ָחָפ�רּו ַוּי ֹות ַהְּבֵא� ֹו ַעל&ֹאד� �דּו ל+ ק ַוַּיִּג י ִיְצָח+ ּוא ַוָּיֹב1אּו1 ַעְבֵד�  ַוְיִה�יA ַּבּי�ֹום ַהה3

ִים� אנּו ָמ� ֹו ָמָצ�  ל�
Gen. 26:33 ַבע �ה ַעל&ֵּכBן ֵׁשם&ָהִעיר1 ְּבֵא�ר ֶׁש+ ּה ִׁשְבָע א ֹאָת�  ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ס ַוִּיְקָר�
Gen. 26:34 ת ִחִּת�י ְוֶאת&ָּב�ְׂשַמ+ י ַה� ית ַּבת&ְּבֵאִר� ח ִאָּׁשה1 ֶאת&ְיהּוִד+ Bה ַוִּיַּק �ים ָׁשָנ+  ַוְיִהBי ֵעָׂשו1 ֶּבן&ַאְרָּבִע

י� ִחִּת� ן ַה�  ַּבת&ֵאיֹל�
Gen. 26:35ה� ס ק ּוְלִרְבָק� ּוַח ְלִיְצָח� �ַרת ר �יןָ ֹמ�   ַוִּתְהֶי
Gen. 27:1 י Bֹאֶמר ֵאָליו1 ְּבִנ+ ל ַוּי ֹו ַהָּגֹד3 א ֶאת&ֵעָׂש�וA ְּבנ� Qת ַוִּיְקָר �יןָ ֵעיָנ�יו ֵמְרֹא ק ַוִּתְכֶה� ן ִיְצָח+ י&ָזֵק�  ַוְיִהי1 ִּכ�

ֹ�אֶמר ֵאָל�יו ִהֵּנ�ִני�  ַוּי
Gen. 27:2י� ְעִּתי י�ֹום מֹוִת� א ָיַד� �ֹ ְנִּתי ל �אֶמר ִהֵּנה&ָנ�א ָזַק Wֹ   ַוּי
Gen. 27:3ּוָדה ִּל�י ֵציָדה  ְוַע ה ְוצ� יָך ֶּתְלְיָך� ְוַקְׁשֶּת�ָך ְוֵצא1 ַהָּׂשֶד+ �א ֵכֶל+ ִיד�[ָּתה1 ָׂשא&ָנ  ]ָצ�
Gen. 27:4 ֶרם ּור ְּתָבֶרְכָך� ַנְפִׁש�י ְּבֶט� �ָלה ַּבֲעב> ר ָאַה>ְבִּתי ְוָהִב�יָאה ִּל�י ְוֹאֵכ ים ַּכֲאֶׁש� Mי ַמְטַעִּמ  ַוֲעֵׂשה&ִל2

ּות�  ָאמ�
Gen. 27:5יא� ְו ִיד ְלָהִב� ּוד ַצ� ה ָלצ� Bֶלְך ֵעָׂשו1 ַהָּׂשֶד+ ֹו ַוֵּי �ו ְּבנ ק ֶאל&ֵעָׂש� ַעת ְּבַדֵּב�ר ִיְצָח+  ִרְבָק�ה ֹׁשַמ+
Gen. 27:6 יָך ו ָאִח� יָך ְמַדֵּב>ר ֶאל&ֵעָׂש� Bה ָׁשַמ1ְעִּתי1 ֶאת&ָאִב+ ר ִהֵּנ �ב ְּבָנ�ּה ֵלאֹמ ה ֶאל&ַיֲעֹק� ְמָר+  ְוִרְבָקה1 ָא�

ר�  ֵלאֹמ�
Gen. 27:7י� �י ְיהָו�ה ִלְפֵנ�י מֹוִת� �ָלה ַוֲאָבֶרְכָכ>ה ִלְפֵנ ים ְוֹאֵכ יָאה ִּל�י ַצ>ִיד ַוֲעֵׂשה&ִל�י ַמְטַעִּמ�   ָהִב2



Gen. 27:8ְך� ר ֲאִנ�י ְמַצָּו�ה ֹאָת� �י ַלֲאֶׁש� ה ְבִנ�י ְׁשַמ�ע ְּבֹקִל   ְוַעָּת�
Gen. 27:9< ם ְׁשֵנ �י ִמָּׁש3 ח&ִל אן ְוַק� +ֹ ה ֹאָת=ם ַמְטַעִּמ>ים ְלָאִב�יָך  ֶלְך&ָנא1 ֶאל&ַהּצ ֱעֶׂש2 �ים ְוֶא� �ים ֹטִב �י ִעִּז י ְּגָדֵי

ב� ר ָאֵה�  ַּכֲאֶׁש�
Gen. 27:10ֹו� ר ְיָבֶרְכָך� ִלְפֵנ�י מֹות� �ל ַּבֲעֻב>ר ֲאֶׁש�   ְוֵהֵבאָת� ְלָאִב�יָך ְוָאָכ
Gen. 27:11�ו ָאִחי1 ִאBן ֵעָׂש�ֹו ֵה �ה ִאּמ ב ֶאל&ִרְבָק� ֹ�אֶמר ַיֲעֹק+ ק� ַוּי ר ְוָאֹנִכ�י ִא�יׁש ָחָל�  יׁש ָׂשִע+
Gen. 27:12ה� א ְבָרָכ� �ֹ י ָעַל>י ְקָלָל�ה ְול �יו ִּכְמַתְעֵּת�ַע ְוֵהֵבאִת� �יִתי ְבֵעיָנ י ְוָהִי 1ִני1 ָאִב+   אּוַלBי ְיֻמֵּׁש
Gen. 27:13ע ְּבֹקִל�י ְוֵל�ְך �י ַא>ְך ְׁשַמ� ֹו ָעַל�י ִקְלָלְתָך� ְּבִנ אֶמר לֹו1 ִאּמ+ Bֹ י� ַוּת ח&ִל�   ַק�
Gen. 27:14יו� ב ָאִב� ר ָאֵה� ים ַּכֲאֶׁש� ֹו ַוַּתBַעׂש ִאּמֹו1 ַמְטַעִּמ+ �א ְלִאּמ ח ַוָּיֵב�   ַוֵּי1ֶלְך1 ַוִּיַּק+
Gen. 27:15&ת ׁש ֶא� ּה ַּבָּב�ִית ַוַּתְלֵּב� ר ִאָּת� ת ֲאֶׁש� 1 ַהֲחֻמֹד+ Bּה ַהָּגֹדל ו ְּבָנ Mי ֵעָׂש ְבָקה ֶאת&ִּבְגֵד2 ִTח ר�ב  ַוִּתַּק ַיֲעֹק�
ן�  ְּבָנ�ּה ַהָּקָט�
Gen. 27:16יו� ת ַצָּואָר� יו ְוַע�ל ֶחְלַק� �ים ִהְלִּב�יָׁשה ַעל&ָיָד ִעִּז+ �י ָה� ת ֹעֹרת1 ְּגָדֵי   ְוֵא3
Gen. 27:17ב ְּבָנ�ּה�   ַוִּתֵּת=ן ֶאת&ַהַּמְטַעִּמ>ים ְוֶאת&ַהֶּל�ֶחם ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ָתה ְּבַי�ד ַיֲעֹק�
Gen. 27:18א ֶא �ֹ ה ְּבִנ�י� ַוָּיב י ַאָּת� ִּני ִמ� ֹ�אֶמר ִהֶּנ+ �י ַוּי ֹ�אֶמר ָאִב  ל&ָאִב�יו ַוּי
Gen. 27:19 ה �א ְׁשָב3 ּום&ָנ �י ק� ְרָּת ֵאָל ר ִּדַּב� יִתי ַּכֲאֶׁש� Wָך ָעִׂש יו ָאֹנִכי1 ֵעָׂש�ו ְּבֹכֶר+ ב ֶאל&ָאִב3 Mאֶמר ַיֲעֹק 2ֹ  ַוּי

ִּני ַנְפ ּור ְּתָבֲרַכ� י ַּבֲעב� ָך�ְוָאְכָלה1 ִמֵּציִד+  ֶׁש�
Gen. 27:20 יָך ה ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� אֶמר ִּכ�י ִהְקָר> Wֹ �י ַוּי א ְּבִנ �ֹ ְרָּת ִלְמצ >ה ִמַה� ֹו ַמה&ֶּז Bֹאֶמר ִיְצָחק1 ֶאל&ְּבנ+  ַוּי

 ְלָפָנ�י�
Gen. 27:21ה ְּבִנ�י ֵעָׂש�< ה ֶז ַאָּת� �י ַה� ְׁשָך� ְּבִנ ב ְּגָׁשה&ָּנ�א ַוֲאֻמ� ל&ַיֲעֹק+ Bֹאֶמר ִיְצָחק1 ֶא� א� ַוּי �ֹ  ו ִאם&ל
Gen. 27:22ו� י ֵעָׂש� ִים ְיֵד� ב ְוַהָּיַד� ֹול ַיֲעֹק+ 1 ק� אֶמר ַהֹּקל 3ֹ ק ָאִב�יו ַוְיֻמֵּׁש�הּו ַוּי ב ֶאל&ִיְצָח� =ׁש ַיֲעֹק>   ַוִּיַּג
Gen. 27:23הּו� 5ְיָבְרֵכ� ת ַו� �יו ְׂשִעֹר ו ָאִח� י ֵעָׂש� יו ִּכיֵד> י&ָהי�ּו ָיָד3 ֹו ִּכ� א ִהִּכיר+ �ֹ   ְול
Gen. 27:24ִני� ֹ�אֶמר ָא� �י ֵעָׂש�ו ַוּי �ה ְּבִנ ה ֶז אֶמר ַאָּת� Wֹ   ַוּי
Gen. 27:25 5ִין� ֹו ַי nֵבא ל= ל ַוָּי �י ַוַּיֶּגׁש&לֹו1 ַוּיֹאַכ+ ֶרְכָך� ַנְפִׁש ַען ְּתָב� י ְלַמ� ְכָלה1 ִמֵּצ�יד ְּבִנ+ Bָׁשה ִּלי1 ְוֹא� אֶמר ַהִּג 3ֹ  ַוּי

 ַוֵּי�ְׁשְּת�
Gen. 27:26ֹ�אֶמר ֵאָל�יו ִי �יו ְּגָׁשה&ָּנ�א ּוְׁשָקה&ִּל�י ְּבִנ�י� ַוּי  ְצָח�ק ָאִב
Gen. 27:27 ר ה ֲאֶׁש� יַח ָׂשֶד+ י ְּכֵר� יַח ְּבִנ+ אֶמר ְרֵאה1 ֵר� 3ֹ 5ְיָבֲרֵכ�הּו ַוּי יו ַו� יַח ְּבָגָד� >5ַרח ֶאת&ֵר� ֹו ַוָּי  ַוִּיַּגׁש1 ַוִּיַּׁשק&ל+
ֹו ְיהָו�ה�  ֵּבֲרכ�
Gen. 27:28ים ׁש� ְוִי�ֶּתן&ְלָך1 ָהֱאֹלִה+ ב ָּדָג�ן ְוִתיֹר� ִים ּוִמְׁשַמֵּנ�י ָהָא�ֶרץ ְוֹר� 1 ַהָּׁשַמ+   ִמַּטל
Gen. 27:29 ים ְוִיְׁשַּתחּו ּוָך ַעִּמ3 ּו][ְו[ ַי�ַעְבד� Bי ] ִי�ְׁשַּתֲחו� ּו ְלָך� ְּבֵנ יָך ְוִיְׁשַּתֲחּו� Bה ְגִביר1 ְלַאֶח+ ים ֱהֵו ְלָך1 ְלֻאִּמ+

ְמָבֲרֶכ� ּור ּו� ּוְך�ִאֶּמ�ָך ֹאְרֶר�יָך ָאר+  יָך ָּבר�
Gen. 27:30 ק�י ִיְצָח� ת ְּפֵנ ב ֵמֵא� א ָיָצא1 ַיֲעֹק+ Bֹ י ַא�ְך ָיצ ת&ַיֲעֹקבG ַוְיִה3 ר ִּכָּל�ה ִיְצָחקH ְלָבֵר�ְך ֶא� י ַּכֲאֶׁש2  ַוְיִה3

ֹו� א ִמֵּציד� יו ָּב� �יו ְוֵעָׂש�ו ָאִח+  ָאִב
Gen. 27:31א ְלָא ים ַוָּיֵב� Bַעׂש ַּגם&הּוא1 ַמְטַעִּמ+ ּור  ַוַּי ֹו ַּבֲעב� 1 ִמֵּצ�יד ְּבנ+ ם ָאִבי1 ְויֹאַכל Bיו ָיֻק ֹ�אֶמר ְלָאִב3 �יו ַוּי ִב

ָך� ִּני ַנְפֶׁש�  ְּתָבֲרַכ�
Gen. 27:32ו� ְרָך� ֵעָׂש� >י ִּבְנָך� ְבֹכ� אֶמר ֲאִנ Wֹ ק ָאִב�יו ִמי&ָא�ָּתה ַוּי ֹו ִיְצָח� ֹ�אֶמר ל>   ַוּי
Gen. 27:33�ְּגֹדָל Hק ֲחָרָדה�ד ִיְצָח י ָוֹאַכ�ל  ַוֶּיֱחַר2 Mֵבא ִל ד&ַצִידZ ַוָּי2 ּוא ַהָּצ� ֹוא ה� י&ֵאפ] אֶמר ִמ� [ֹ ה ַעד&ְמֹאדG ַוּי

ּוְך ִיְהֶי�ה� ֹוא ָוֲאָבֲרֵכ�הּו ַּגם&ָּבר� ֶרם ָּתב� ל ְּבֶט�  ִמֹּכ>
Gen. 27:34ד ַו �ה ַעד&ְמֹא ה ְּגֹדָל�ה ּוָמָר� �ק ְצָעָק+ יו ַוִּיְצַע י ָאִב+ ַע ֵעָׂשו1 ֶאת&ִּדְבֵר� Bיו  ִּכְׁשֹמ ֹ�אֶמר ְלָאִב+ ּי

י� ִני ָאִב� ִני ַגם&ָא�  ָּבֲרֵכ�
Gen. 27:35ָך� ח ִּבְרָכֶת� יָך ְּבִמְרָמ�ה ַוִּיַּק� א ָאִח� אֶמר ָּב� Wֹ   ַוּי
Gen. 27:36�ה ָלַק ח ְוִהֵּנ�ה ַעָּת� ִים ֶאת&ְּבֹכָרִת�י ָלָק+ �ה ַפֲעַמ+ 1 ֶז 1ִני 5ַּיְעְקֵב ב ַו� ֹו ַיֲעֹק3 Mא ְׁשמ Z ָקָר2 אֶמר ֲהִכי [ֹ ח  ַוּי

ה� ְלָּת ִּל�י ְּבָרָכ� ר ֲהלֹא&ָאַצ� Wי ַוּיֹאַמ� ִּבְרָכִת



Gen. 27:37 ים ְוָדָג�ן יו ָנַתBִּתי לֹו1 ַלֲעָבִד+ יו ָלְך1 ְוֶאת&ָּכל&ֶאָח3 יר ַׂשְמִּת� Qן ְּגִב�ו ֵה ֹ�אֶמר ְלֵעָׂש3 ק ַוּי Mַען ִיְצָח  ַוַּי2
ה  ֱעֶׂש� ה ֶא� ֹוא ָמ� ׁש ְסַמְכִּת�יו ּוְלָכ�ה ֵאפ+  ְּבִנ�י�ְוִתיֹר�

Gen. 27:38 ֹו א ֵעָׂש>ו ֹקל� �י ַוִּיָּׂש� ִני ָאִב ִני ַגם&ָא� י ָּבֲרֵכ� וא&ְלָך1 ָאִב+ ה ַאַחBת ִה� ְבָרָכ2 יו ַה� ו ֶאל&ָאִב3 Mאֶמר ֵעָׂש 2ֹ  ַוּי
 ַוֵּי�ְבְּך�

Gen. 27:39 ה� Bי ָהָא1ֶרץ1 ִיְהֶי ה ִמְׁשַמֵּנ Qיו ִהֵּנ� ֹ�אֶמר ֵאָל ק ָאִב�יו ַוּי >ַען ִיְצָח� ל� ַוַּי ִים ֵמָע� ל ַהָּׁשַמ� ָך ּוִמַּט� ֹוָׁשֶב+  מ�
Gen. 27:40ָך� ֹו ֵמַע�ל ַצָּואֶר� יד ּוָפַרְקָּת� ֻעּל� ד ְוָהָיה1 ַּכֲאֶׁש�ר ָּתִר+ �יָך ַּתֲעֹב ה ְוֶאת&ָאִח� ְחֶי+   ְוַעל&ַחְרְּבָך� ִת�
Gen. 27:41ֹו ר ֵּבֲרכ� ה ֲאֶׁש� ְּבָרָכ+ ב ַעל&ַה2 ת&ַיֲעֹק+ ם ֵעָׂשו1 ֶא� Bֹו ִיְקְרבּו1 ְיֵמי1  ַוִּיְׂשֹט ו ְּבִלּב3 Mאֶמר ֵעָׂש 2ֹ �יו ַוּי  ָאִב

י� ב ָאִח� ַהְרָג�ה ֶאת&ַיֲעֹק� י ְוַא�  ֵא�ֶבל ָאִב+
Gen. 27:42 אֶמר �ֹ ן ַוּת �ּה ַהָּקָט+ א ְלַיֲעֹקב1 ְּבָנ Bח ַוִּתְקָר Qל ַוִּתְׁשַל ��ּה ַהָּגֹד ו ְּבָנ י ֵעָׂש� ה ֶאת&ִּדְבֵר� �ד ְלִרְבָק+  ַוֻּיַּג

יו ִה ם ְלָך� ְלָהְרֶג�ָך�ֵאָל+ יָך ִמְתַנֵח�  ֵּנה1 ֵעָׂש�ו ָאִח+
Gen. 27:43ָנה� י ָחָר� ן ָאִח� ּום ְּבַרח&ְלָך> ֶאל&ָלָב� �י ְוק= ה ְבִנ�י ְׁשַמ�ע ְּבֹקִל   ְוַעָּת�
Gen. 27:44יָך� ת ָאִח� ּוב ֲחַמ� ים ַע�ד ֲאֶׁשר&ָּתׁש� �ֹו ָיִמ�ים ֲאָחִד   ְוָיַׁשְבָּת� ִעּמ�
Gen. 27:452ה  ַעד&ׁש י ּוְלַקְחִּת�יָך ִמָּׁש�ם ָלָמ� ֹו ְוָׁשַלְחִּת� �יָת ּל+ יָך ִמְּמָך3 ְוָׁשַכח1 ֵא�ת ֲאֶׁשר&ָעִׂש Mּוב ַאף&ָאִח

ד�  ֶאְׁשַּכ>ל ַּגם&ְׁשֵניֶכ�ם י�ֹום ֶאָח�
Gen. 27:46ַ Tַח י י ִמְּפֵנ�י ְּבנ�ֹות ֵח�ת ִאם&ֹלֵק� ְצִּתי ְבַחַּי+ ק ַק� אֶמר ִרְבָקה1 ֶאל&ִיְצָח+ Bֹ ה  ַוּת ֲעֹקב ִאָּׁש2

ֶרץ ָל�ָּמה ִּל�י ַחִּי�ים� ֹות&ֵחBת ָּכֵא1ֶּלה1 ִמְּבנ�ֹות ָהָא+  ִמְּבנ�
Gen. 28:1ה ִמְּבנ�ֹות ְּכָנ�ַען� ח ִאָּׁש� א&ִתַּק� �ֹ ֹו ל ֹ�אֶמר ל+ 1הּו1 ַוּי ֹו ַוְיַצֵּו �ב ַוְיָב�ֶרְך ֹאת ל&ַיֲעֹק� א ִיְצָח>ק ֶא�   ַוִּיְקָר�
Gen. 28:2�ָנ ּום ֵלְך1 ַּפֶּד� י  ק� ן ֲאִח� ה ִמְּבנ�ֹות ָלָב� �י ִאֶּמ�ָך ְוַקח&ְלָךB ִמָּׁשם1 ִאָּׁש+ ל ֲאִב יָתה ְבתּוֵא� ם ֵּב� ה ֲאָר+

ָך�  ִאֶּמ�
Gen. 28:3ים� ל ַעִּמ� �יָת ִלְקַה� ְתָך+ ְוַיְפְרָך� ְוַיְרֶּב�ָך ְוָהִי   ְוֵאBל ַׁשַּדי1 ְיָבֵר�ְך ֹא�
Gen. 28:4ת ַאְב�ן  ְוִי�ֶּתן&ְלָך1 ֶאת&ִּבְרַּכ יָך ֲאֶׁשר&ָנַת� ם ְלָך� ּוְלַזְרֲעָך� ִאָּת�ְך ְלִרְׁשְּתָך1 ֶאת&ֶא�ֶרץ ְמֻגֶר+ ָרָה+

ם� ים ְלַאְבָרָה�  ֱאֹלִה�
Gen. 28:5 ם ה ֵא� י ֲאִח�י ִרְבָק+ ֲאַרִּמ+ 1 ָה� ָנ�ה ֲאָר�ם ֶאל&ָלָבBן ֶּבן&ְּבתּוֵאל �ֶלְך ַּפֶּד� ב ַוֵּי ת&ַיֲעֹק+  ַוִּיְׁשַלBח ִיְצָחק1 ֶא�

ב  ו�ַיֲעֹק�  ְוֵעָׂש�
Gen. 28:6 ה�ם ִאָּׁש ֹו ִמָּׁש� ַחת&ל� ם ָלַק� ָנ�ה ֲאָר+ ת&ַיֲעֹקבG ְוִׁשַּלBח ֹאתֹו1 ַּפֶּד� י&ֵבַר�ְך ִיְצָחקH ֶא� ו ִּכ� �5ְרא ֵעָׂש3  ַוַּי

ה ִמְּבנ�ֹות ְּכָנ�ַען� ח ִאָּׁש� א&ִתַּק� �ֹ ר ל ֹו ַוְיַצBו ָעָליו1 ֵלאֹמ+ ֹו ֹאת+  ְּבָבֲרכ�
Gen. 28:7 ע�ם� ַוִּיְׁשַמ ָנ�ה ֲאָר� �ֶלְך ַּפֶּד� ֹו ַוֵּי �ב ֶאל&ָאִב�יו ְוֶאל&ִאּמ  ַיֲעֹק+
Gen. 28:8יו� ק ָאִב� �י ִיְצָח� �ַען ְּבֵעיֵנ ֹות ְּבנ�ֹות ְּכָנ ו ִּכ�י ָרע� �5ְרא ֵעָׂש+   ַוַּי
Gen. 28:9אל ֶּבן&ַאְבָר ת&ָמֲחַל�תA ַּבת&ִיְׁשָמֵע2 ח ֶא� �אל ַוִּיַּק] ו ֶאל&ִיְׁשָמֵע �ֶלְך ֵעָׂש� ֹות ְנָבי>ֹות  ַוֵּי ם ֲאח= Mָה

ה� ס ֹו ְלִאָּׁש� יו ל�  ַעל&ָנָׁש�
Gen. 28:10ָנה� �ֶלְך ָחָר� ב ִמְּבֵא�ר ָׁש�ַבע ַוֵּי א ַיֲעֹק�   ַוֵּיֵצ�
Gen. 28:11�ֲאֹׁשָת �ֶׂשם ְמַר� ֹום ַוָּי �י ַהָּמק+ ֶמׁש ַוִּיַּקח1 ֵמַאְבֵנ Bֶלן ָׁשם1 ִּכי&ָב�א ַהֶּׁש+ ֹום ַוָּי Mע ַּבָּמק יו ַוִּיְׁשַּכ�ב  ַוִּיְפַּג2

ּוא� ֹום ַהה�  ַּבָּמק�
Gen. 28:12 ים ֹעִל�ים �י ֱאֹלִה+ �יַע ַהָּׁשָמ�ְיָמה ְוִהֵּנה1 ַמְלֲאֵכ ֹו ַמִּג ְרָצה ְורֹאׁש� Bה ֻסָּלם1 ֻמָּצ�ב ַא+ ם ְוִהֵּנ 5ַּיֲחֹל3  ַו�
ֹו� ים ּב�  ְוֹיְרִד�
Gen. 28:13י ְי� ה ִנָּצ�ב ָעָליוH ַוּיֹאַמרG ֲאִנ Mה ְיהָו ֶרץ  ְוִהֵּנ2 י ִיְצָח�ק ָהָא3 יָך ֵואֹלֵה� ה ֱאֹלֵהי1 ַאְבָרָה�ם ָאִב+ הָו3

ָך� יָה ְלָך� ֶאְּתֶנ�ָּנה ּוְלַזְרֶע�  ֲאֶׁשBר ַאָּתה1 ֹׁשֵכ�ב ָעֶל+
Gen. 28:14 <ּו ְבָך �5ְגָּבה ְוִנְבֲרכ� ָנה ָוֶנ ְדָמה ְוָצֹפ� ֶרץ ּוָפַרְצָּת> ָי�ָּמה ָוֵק� Bה ַזְרֲעָך1 ַּכֲעַפ�ר ָהָא+  ְוָהָי

ָך�ָּכ ה ּוְבַזְרֶע� ת ָהֲאָדָמ�  ל&ִמְׁשְּפֹח�
Gen. 28:15ִּPאת כ�ֹ ה ַהּז יָך ֶאל&ָהֲאָדָמ� �ֹבִת+ ְך ַוֲהִׁש ל ֲאֶׁשר&ֵּתֵל+ ְך ּוְׁשַמְרִּת1יָך1 ְּבֹכ� י ִעָּמ3 Mה ָאֹנִכ א  ְוִהֵּנ2 �ֹ י ל
ַPֱעָזְבָך+ ע ְך�ֶא� ְרִּתי ָל� ת ֲאֶׁשר&ִּדַּב� יִתי ֵא�  ד ֲאֶׁש�ר ִאם&ָעִׂש+



Gen. 28:16ְעִּתי� א ָיָד� �ֹ �ה ְוָאֹנִכ�י ל ֹום ַהֶּז ה ַּבָּמק� �ׁש ְיהָו+ אֶמר ָאֵכן1 ֵי Wֹ G ַוּי ץ ַיֲעֹקבH ִמְּׁשָנתֹו   ַוִּייַק�
Gen. 28:17ִּPה כ �ה ֵא�ין ֶז3 ֹום ַהֶּז א ַהָּמק� ר ַמה&ּנֹוָר� ִים� ַוִּייָרא1 ַוּיֹאַמ+ ַער ַהָּׁשָמ� �ה ַׁש� ים ְוֶז  י ִאם&ֵּב�ית ֱאֹלִה+
Gen. 28:18 ק ּה ַמֵּצָב�ה ַוִּיֹצ� �ֶׂשם ֹאָת� יו ַוָּי ֲאֹׁשָת+ 1ֶבן1 ֲאֶׁשר&ָׂש�ם ְמַר� ח ֶאת&ָהֶא Bֶקר ַוִּיַּק ב ַּבֹּב3 Mם ַיֲעֹק  ַוַּיְׁשֵּכ2

ּה� ֶמן ַעל&רֹאָׁש�  ֶׁש�
Gen. 28:19�ּוז ֵׁשם&ָהִע�יר ָלִראֹׁשָנ ית&ֵא�ל ְואּוָל>ם ל� ּוא ֵּב� ֹום ַהה� ם&ַהָּמק� א ֶאת&ֵׁש�  ה� ַוִּיְקָר>
Gen. 28:20 י� ֶרְך ַהֶּזה1 ֲאֶׁש�ר ָאֹנִכ B1ִני1 ַּבֶּד י ּוְׁשָמַר ים ִעָּמִד3 Mה ֱאֹלִה ר ִאם&ִיְהֶי2 ��5ֶדר ֵלאֹמ ב ֶנ ר ַיֲעֹק�  ַוִּיַּד�

ׁש� ֶגד ִלְלֹּב� ל ּוֶב� ְך ְוָנ�ַתן&ִל�י ֶל>ֶחם ֶלֱאֹכ�  הֹוֵל+
Gen. 28:21= �י ְוָהָי ֹום ֶאל&ֵּב�ית ָאִב י ְבָׁשל� ים� ְוַׁשְבִּת� >ה ִל�י ֵלאֹלִה�  ה ְיהָו
Gen. 28:22 ּנּו ר ֲאַעְּׂשֶר� י ַעֵּׂש� 1 ֲאֶׁש�ר ִּתֶּתן&ִל+ ה ִיְהֶי�ה ֵּב�ית ֱאֹלִה�ים ְוֹכל 1ְמִּתי1 ַמֵּצָב+ את ֲאֶׁשר&ַׂש 3ֹ  ְוָהֶא�ֶבן ַהּז

ְך�  ָל�
Gen. 29:1ֶדם� ְרָצה ְבֵני&ֶק� �ֶלְך ַא� �יו ַוֵּי ב ַרְגָל א ַיֲעֹק�   ַוִּיָּׂש�
Gen. 29:2ִּPיָה כ �ים ָעֶל+ ם ְׁשֹלָׁשBה ֶעְדֵרי&צֹאן1 ֹרְבִצ Qה ְוִהֵּנה&ָׁש =ה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד3 ְרא ְוִהֵּנ Qר  ַוַּי�י ִמן&ַהְּבֵא

ר� ֶבן ְּגֹדָל�ה ַעל&ִּפ�י ַהְּבֵא� ים ְוָהֶא� �ּו ָהֲעָדִר וא ַיְׁשק�  ַהִה+
Gen. 29:3ּו ֶאת&ָה Bים ְוָגֲלל אן ְוֵהִׁש=יבּו  ְוֶנֶאְספּו&ָׁש�ָּמה ָכל&ָהֲעָדִר3 �ֹ ּו ֶאת&ַהּצ ר ְוִהְׁשק� �י ַהְּבֵא+ 1 ִּפ 1ֶבן1 ֵמַעל ֶא

ּה� ר ִלְמֹקָמ�  ֶאת&ָהֶא>ֶבן ַעל&ִּפ�י ַהְּבֵא�
Gen. 29:4ן ֲאָנ�ְחנּו� ּו ֵמָחָר� ֹ�אְמר+ י ֵמַא�ִין ַאֶּת�ם ַוּי ב ַאַח� Bֹאֶמר ָלֶהם1 ַיֲעֹק+   ַוּי
Gen. 29:5ם ֶאת ם ַהְיַדְעֶּת� ֹ�אֶמר ָלֶה+ ְענּו� ַוּי ּו ָיָד� ֹור ַוּיֹאְמר� � &ָלָב�ן ֶּבן&ָנח
Gen. 29:6אן� �ֹ ה ִעם&ַהּצ ֹו ָּבָא� ֹום ְוִהֵּנה1 ָרֵח�ל ִּבּת+ ּו ָׁשל+ ֹו ַוּיֹאְמר� �ֹום ל ם ֲהָׁשל� ֹ�אֶמר ָלֶה�   ַוּי
Gen. 29:7�ֹ ּו ַהּצ �ה ַהְׁשק� ֹול לֹא&ֵע�ת ֵהָאֵס�ף ַהִּמְקֶנ ן עֹוד1 ַהּי�ֹום ָּגד+ אֶמר ֵה� 3ֹ ּו� ַוּי ּו ְרע�  אן ּוְלכ�
Gen. 29:8 ר��י ַהְּבֵא ֶבן ֵמַע�ל ִּפ ים ְוָג�ֲללּו1 ֶאת&ָהֶא+ ְספּו1 ָּכל&ָה�ֲעָדִר+ �ד ֲאֶׁשBר ֵיָא� G ַע א נּוַכל �ֹ  ַוּיֹאְמרּוH ל

אן� �ֹ ינּו ַהּצ  ְוִהְׁשִק�
Gen. 29:9+ר ְלָאִב�ָאה ִעם&ַהּצֹאן1 ֲאֶׁש ּנּו ְמַדֵּב�ר ִעָּמ�ם ְוָרֵח�לA ָּב3 וא� עֹוֶד�  יָה ִּכ�י ֹרָע�ה ִה�
Gen. 29:10 ׁש� ֹו ַוִּיַּג �ן ֲאִח�י ִאּמ אן ָלָב� �ֹ ֹו ְוֶאת&צ ל ַּבת&ָלָבן1 ֲאִח�י ִאּמ+ ב ֶאת&ָרֵח3 Mה ַיֲעֹק י ַּכֲאֶׁשרZ ָרָא2  ַוְיִה]

ֹו� י ִאּמ� ן ֲאִח� אן ָלָב� �ֹ ְׁשְק ֶאת&צ Wר ַוַּי �י ַהְּבֵא+ 1 ִּפ 1ֶבן1 ֵמַעל 5Bֶגל ֶאת&ָהֶא ב ַוָּי  ַיֲעֹק3
Gen. 29:11ֹו ַוֵּי�ְבְּך� א ֶאת&ֹקל� ב ְלָרֵח�ל ַוִּיָּׂש� ק ַיֲעֹק�   ַוִּיַּׁש�
Gen. 29:12יָה� ָרץ ַוַּתֵּג�ד ְלָאִב� ּוא ַוָּת� �ה ה ּוא ְוִכ�י ֶבן&ִרְבָק� 1יָה1 ה+ �י ֲאִחBי ָאִב ל ִּכ ב ְלָרֵח3 Mד ַיֲעֹק   ַוַּיֵּג2
Gen. 29:13Aַמע�ן ֶאת&ֵׁש Mַע ָלָב Z ִכְׁשֹמ2 ֹו  ַוְיִהי 5Bָרץ ִלְקָראתֹו1 ַוְיַחֶּבק&לֹו1 ַוְיַנֶּׁשק&ל+ ֹו ַוָּי ב ֶּבן&ֲאֹחת3  ַיֲעֹק�

ֶּלה� ים ָהֵא� ת ָּכל&ַהְּדָבִר� ן ֵא� ֹו ַוְיַסֵּפ�ר ְלָלָב+ �הּו ֶאל&ֵּבית  ַוְיִביֵא�
Gen. 29:14ֶדׁש ֹו ֹח� �ֶׁשב ִעּמ� י ָא�ָּתה ַוֵּי י ּוְבָׂשִר� ן ַא>ְך ַעְצִמ� Bֹאֶמר לֹו1 ָלָב+ ים� ַוּי   ָיִמ�
Gen. 29:15ָך� �יָדה ִּל�י ַמה&ַּמְׂשֻּכְרֶּת� �ם ַהִּג ִני ִחָּנ ָּתה ַוֲעַבְדַּת� ב ֲהִכי&ָאִח�י ַא+ 1 ְלַיֲעֹק+ Bֹאֶמר ָלָבן   ַוּי
Gen. 29:16ל� ם ַהְּקַטָּנ�ה ָרֵח� ה ְוֵׁש� ן ְׁשֵּת�י ָבנ�ֹות ֵׁשBם ַהְּגֹדָלה1 ֵלָא+   ּוְלָלָב�
Gen. 29:17 ה ה� ְוֵעיֵנ�י ֵלָא� ת ַמְרֶא� ַאר ִויַפ� ה ְיַפת&ֹּת� ְיָת+ 1 ָה� ֹות ְוָרֵחל � ַרּכ
Gen. 29:18ל ִּבְּתָך� ַהְּקַטָּנ�ה� ים ְּבָרֵח� ֱעָבְדָך1 ֶׁש�ַבע ָׁשִנ+ אֶמר ֶא� 3ֹ ב ֶאת&ָרֵח�ל ַוּי ב ַיֲעֹק�   ַוֶּיֱאַה�
Gen. 29:19Pן ט ֹ�אֶמר ָלָב3 ּה ְל ַוּי י ֹאָת� ְך ִמִּתִּת� י�ֹוב ִּתִּת�י ֹאָת�ּה ָל+ ה ִעָּמִד� �יׁש ַאֵח�ר ְׁשָב�  ִא
Gen. 29:20ּה� ֹו ֹאָת� ים ְּבַאֲהָבת� �ים ַוִּיְהיBּו ְבֵעיָניו1 ְּכָיִמ�ים ֲאָחִד+ ל ֶׁש�ַבע ָׁשִנ ב ְּבָרֵח� ד ַיֲעֹק>   ַוַּיֲעֹב=
Gen. 29:21ֹוָא ּו ָיָמ�י ְוָאב� י ִּכ�י ָמְלא� ב ֶאל&ָלָבן1 ָהָב�ה ֶאת&ִאְׁשִּת+ Bאֶמר ַיֲעֹק 2ֹ יָה� ַוּי  ה ֵאֶל�
Gen. 29:22ה� �ַעׂש ִמְׁשֶּת� ֹום ַוַּי י ַהָּמק� ף ָלָב>ן ֶאת&ָּכל&ַאְנֵׁש�   ַוֶּיֱאֹס�
Gen. 29:23יָה� א ֵאֶל� �ֹ �יו ַוָּיב ּה ֵאָל א ֹאָת� ֹו ַוָּיֵב� ֶרב ַוִּיַּקח1 ֶאת&ֵלָא�ה ִבּת+   ַוְיִה�י ָבֶע+
Gen. 29:24ה ִׁשְפָח ּה ֶאת&ִזְלָּפ� ן ָלָבן1 ָל+ Bה� ַוִּיֵּת ֹו ִׁשְפָח� ה ִבּת� ֹו ְלֵלָא� � ת
Gen. 29:25 ְדִּתי�1 ָעַב א ְבָרֵחל Bֹ י ֲהל �יָת ִּל+ ן ַמה&ּזֹאת1 ָעִׂש ֹ�אֶמר ֶאל&ָלָב3 וא ֵלָא�ה ַוּי ֶקר ְוִהֵּנה&ִה�  ַוְיִה�י ַבֹּב+

ִני� ְך ְוָל�ָּמה ִרִּמיָת�  ִעָּמ+



Gen. 29:26נּו�ה ֵכ�ן ִּבְמקֹוֵמ ן לֹא&ֵיָעֶׂש� ֹ�אֶמר ָלָב+ ה� ַוּי ה ִלְפֵנ�י ַהְּבִכיָר� ת ַהְּצִעיָר�   ָלֵת�
Gen. 29:27 ַבע&ָׁשִנ�ים ֹוד ֶׁש� י ע� ד ִעָּמִד+ את ַּבֲעֹבָדה1 ֲאֶׁש�ר ַּתֲעֹב� 3ֹ ה ְלָךM ַּגם&ֶאת&ז �את ְוִנְּתָנ2ֹ  ַמֵּל�א ְׁשֻב�ַע ז

ֹות�  ֲאֵחר�
Gen. 29:28את ַוִּיֶּת�ֹ ן ַוְיַמֵּל�א ְׁשֻב�ַע ז Bַעׂש ַיֲעֹקב1 ֵּכ+ ה� ַוַּי ֹו ְלִאָּׁש� ֹו ל� ל ִּבּת� ֹו ֶאת&ָרֵח�  ן&ל>
Gen. 29:29ה� ֹו ָל�ּה ְלִׁשְפָח� �ה ִׁשְפָחת ֹו ֶאת&ִּבְלָה� ן ָלָבן1 ְלָרֵח�ל ִּבּת+ Bַוִּיֵּת  
Gen. 29:30ַבע&ָׁשִנ�י ֹוד ֶׁש� ֹו ע� ד ִעּמ+ ל ִמֵּלָא�ה ַוַּיֲעֹב� ב ַּג�ם&ֶאת&ָרֵח� ל ַוֶּיֱאַה� �ם ֶאל&ָרֵח+ 1 ַּג ֹות� ַוָּיבֹא  ם ֲאֵחר�
Gen. 29:31ה� ל ֲעָקָר� ח ֶאת&ַרְחָמ�ּה ְוָרֵח� ה ַוִּיְפַּת� י&ְׂשנּוָא�ה ֵלָא+ 5Bְרא ְיהָוה1 ִּכ�   ַוַּי
Gen. 29:32 ה י ִּכ�י ַעָּת� י&ָרָאBה ְיהָוה1 ְּבָעְנִי+ ה ִּכ� ְמָר3 �י ָא� ֹו ְראּוֵב�ן ִּכ א ְׁשמ� ן ַוִּתְקָר�  ַוַּתBַהר ֵלָאה1 ַוֵּת�ֶלד ֵּב+

י�ֶיֱאָהַב�  ִני ִאיִׁש�
Gen. 29:33 ה� ִכי ַוִּיֶּתן&ִל�י ַּגם&ֶאת&ֶז י&ְׂשנּוָא�ה ָאנֹ+ י&ָׁשַמBע ְיהָוה1 ִּכ� אֶמר ִּכ� 3ֹ  ַוַּת�ַהר עֹודH ַוֵּת�ֶלד ֵּבןG ַוּת

ֹון� ֹו ִׁשְמע� א ְׁשמ�  ַוִּתְקָר�
Gen. 29:34ה ַהַּפ1ַעם1 ִיָּלBאֶמר ַעָּת 3ֹ �ים  ַוַּת�ַהר עֹודH ַוֵּת�ֶלד ֵּבןG ַוּת ֹו ְׁשֹלָׁש�ה ָבִנ י&ָיַל�ְדִּתי ל� י ִּכ� Bה ִאיִׁשי1 ֵאַל+ ֶו

י� ֹו ֵלִו� א&ְׁשמ�  ַעל&ֵּכ�ן ָקָר�
Gen. 29:35 ה�ֹו ְיהּוָד ה ְׁשמ� ה ַעל&ֵּכ>ן ָקְרָא� 1ֹאֶמר1 ַהַּפ1ַעם1 אֹוֶד�ה ֶאת&ְיהָו+ ן ַוּת ֹוד ַוֵּת�ֶלד ֵּב3 Mַהר ע  ַוַּת2

ֶדת� ד ִמֶּל� ַּתֲעֹמ�  ַו�
Gen. 30:1י  ַו� ָבה&ִּל ל&ַיֲעֹקב1 ָה� אֶמר ֶא� Bֹ ל ַּבֲאֹחָת�ּה ַוּת ב ַוְּתַקֵּנ�א ָרֵח� א ָי�ְלָדה1 ְלַיֲעֹק+ Bֹ �י ל ל ִּכ ֵּת�ֶרא ָרֵח3

ִכי� ה ָאֹנ� ִין ֵמָת� ים ְוִאם&ַא�  ָבִנ+
Gen. 30:2ִכי ֲאֶׁשר&ָמַנ�ע ִמֵּמ� אֶמר ֲהַתBַחת ֱאֹלִהים1 ָאנֹ+ 3ֹ ב ְּבָרֵח�ל ַוּי ף ַיֲעֹק� ֶטן� ַוִּי�ַחר&ַא�  ְך ְּפִרי&ָב�
Gen. 30:3ָּנה� י ְוִאָּבֶנ�ה ַגם&ָאֹנִכ�י ִמֶּמ� �יָה ְוֵתֵלד1 ַעל&ִּבְרַּכ+ א ֵאֶל �ֹ ה ּב י ִבְלָה� >ה ֲאָמִת� אֶמר ִהֵּנ Wֹ   ַוּת
Gen. 30:4ב� א ֵאֶל�יָה ַיֲעֹק� �ֹ ּה ְלִאָּׁש�ה ַוָּיב ה ִׁשְפָחָת� ֹו ֶאת&ִּבְלָה�   ַוִּתֶּתן&ל>
Gen. 30:5 ַהר�ן� ַוַּת ב ֵּב� ֶלד ְלַיֲעֹק� ה ַוֵּת�  ִּבְלָה+
Gen. 30:6ן� ֹו ָּד� ה ְׁשמ� י ַוִּיֶּתן&ִל�י ֵּב�ן ַעל&ֵּכ>ן ָקְרָא� ים ְוַגם1 ָׁשַמ�ע ְּבֹקִל+ �ִּני ֱאֹלִה+ 1 ָּדַנ אֶמר ָרֵחל Bֹ   ַוּת
Gen. 30:7ב� ן ֵׁשִנ�י ְלַיֲעֹק� ה ִׁשְפַח�ת ָרֵח�ל ֵּב� ֶלד ִּבְלָה� Wֹוד ַוֵּת   ַוַּת�ַהר ע+
Gen. 30:8י� ֹו ַנְפָּתִל� א ְׁשמ� ְלִּתי ַוִּתְקָר� �י ַּגם&ָיֹכ ְלִּתי ִעם&ֲאֹחִת� י ֱאֹלִה=יםA ִנְפַּת> ל ַנְפּתּוֵל2 אֶמר ָרֵח3 �ֹ   ַוּת
Gen. 30:9�ב ְלִאָּׁש ן ֹאָת>ּה ְלַיֲעֹק� ּה ַוִּתֵּת� �ֶדת ַוִּתַּקח1 ֶאת&ִזְלָּפ�ה ִׁשְפָחָת+ ה ִמֶּל ה ִּכ�י ָעְמָד�  ה� ַוֵּת�ֶרא ֵלָא+
Gen. 30:10ן� ב ֵּב� ה ְלַיֲעֹק� ת ֵלָא� ֶלד ִזְלָּפ>ה ִׁשְפַח�   ַוֵּת3
Gen. 30:11 ה ְּבָגד אֶמר ֵלָא� �ֹ �ד] [ָּב�א[ ַוּת ֹו ָּג�ד�] ָג א ֶאת&ְׁשמ�  ַוִּתְקָר�
Gen. 30:12ב� ן ֵׁשִנ�י ְלַיֲעֹק� ה ֵּב� ֶלד ִזְלָּפה1 ִׁשְפַח�ת ֵלָא+   ַוֵּת3
Gen. 30:13ה אֶמר ֵלָא+ �ֹ ר� ַוּת ֹו ָאֵׁש� א ֶאת&ְׁשמ� ּוִני ָּבנ�ֹות ַוִּתְקָר� י ִּכ�י ִאְּׁשר� Wְּבָאְׁשִר  
Gen. 30:14 ֹו �ה ִאּמ ם ֶאל&ֵלָא� ה ַוָּיֵב�א ֹאָת+ ּוָדִאים1 ַּבָּׂשֶד+ ים ַוִּיְמָצBא ד� ן ִּביֵמ�י ְקִציר&ִחִּט3 Mֶלְך ְראּוֵב  ַוֵּי2

י ִמּדּו �א ִל+ ה ְּתִני&ָנ 1 ֶאל&ֵלָא+ אֶמר ָרֵחל Bֹ י ְּבֵנ�5ְך�ַוּת  ָדֵא�
Gen. 30:15 1ל ָלֵכן אֶמר ָרֵח3 �ֹ �י ַוּת י ְּבִנ ַחת ַּג�ם ֶאת&ּדּוָדֵא� Wי ְוָלַק ּה ַהְמַעט1 ַקְחֵּת�ְך ֶאת&ִאיִׁש+ אֶמר ָל3 �ֹ  ַוּת

י ְבֵנ�5ְך� ַחת ּדּוָדֵא� ְיָלה ַּת�  ִיְׁשַּכBב ִעָּמְך1 ַהַּל+
Gen. 30:16ָּבֶעֶר Hב ִמן&ַהָּׂשֶדה א ַיֲעֹק� 2ֹ ֹוא כPִּ ַוָּיב �י ָּתב+ 1ֹאֶמר1 ֵאַל ֹו ַוּת ה ִלְקָראת3 Mא ֵלָא ר בG ַוֵּתֵצ2 י ָׂשֹכ�

ּוא� ּה ַּבַּל�ְיָלה ה� �י ַוִּיְׁשַּכ�ב ִעָּמ� י ְּבִנ יָך ְּבדּוָדֵא�  ְׂשַכְרִּת+
Gen. 30:17י� ן ֲחִמיִׁש� ב ֵּב� ֶלד ְלַיֲעֹק� ים ֶאל&ֵלָא�ה ַוַּת>ַהר ַוֵּת� ע ֱאֹלִה�   ַוִּיְׁשַמ�
Gen. 30:18ר� ֹו ִיָּׂששָכ� א ְׁשמ� �י ַוִּתְקָר� י ְלִאיִׁש ִּתי ִׁשְפָחִת� י ֲאֶׁשר&ָנַת� ה ָנַתBן ֱאֹלִהים1 ְׂשָכִר+ אֶמר ֵלָא3 �ֹ   ַוּת
Gen. 30:19ב� ֶלד ֵּבן&ִׁשִּׁש�י ְּלַיֲעֹק� ה ַוֵּת�   ַוַּתBַהר עֹוד1 ֵלָא+
Gen. 30:20ֶבד� יםA ֹאִתיH ֵז ִני ֱאֹלִה� ה ְזָבַד2 אֶמר ֵלָא3 �ֹ ֹו ִׁשָּׁש�ה  ַוּת י&ָיַל�ְדִּתי ל� י ִּכ� �ִני ִאיִׁש+  טֹובG ַהַּפ1ַעם1 ִיְזְּבֵל

ּון� ֹו ְזֻבל� א ֶאת&ְׁשמ� �ים ַוִּתְקָר�  ָבִנ
Gen. 30:21ּה ִּדיָנ�ה� א ֶאת&ְׁשָמ� �ְלָדה ַּב�ת ַוִּתְקָר� ר ָי   ְוַאַח�



Gen. 30:221יָה1 ֱא ים ֶאת&ָרֵח�ל ַוִּיְׁשַמBע ֵאֶל ר ֱאֹלִה� ּה� ַוִּיְזֹּכ� ח ֶאת&ַרְחָמ� ים ַוִּיְפַּת�  ֹלִה+
Gen. 30:23י� ים ֶאת&ֶחְרָּפִת� ף ֱאֹלִה� אֶמר ָאַס� Wֹ ַהר ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ן ַוּת   ַוַּת�
Gen. 30:24ר� ן ַאֵח� >ה ִל�י ֵּב� ר ֹיֵס=ף ְיהָו �ף ֵלאֹמ ֹו יֹוֵס� א ֶאת&ְׁשמ>   ַוִּתְקָר=
Gen. 30:25ל ֶאת&י ה ָרֵח� י ַּכֲאֶׁש>ר ָיְלָד� Wי  ַוְיִה ה ֶאל&ְמקֹוִמ� 1ִני1 ְוֵא�ְלָכ+ ן ַׁשְּלֵח Bֹאֶמר ַיֲעֹקב1 ֶאל&ָלָב+ ֹוֵס�ף ַוּי
י�  ּוְלַאְרִצ�

Gen. 30:26ִּPָכה כ� ן ְוֵאֵל ְתָך> ָּבֵה� ר ָעַב=ְדִּתי ֹא� י ֲאֶׁש2 ה ֶאת&ָנַׁש�י ְוֶאת&ְיָלַד3 Qי  ְּתָנ ְעָּת ֶאת&ֲעֹבָדִת� י ַאָּת�ה ָיַד+
יָך� ר ֲעַבְדִּת�  ֲאֶׁש�

Gen. 30:27ָך� ִני ְיהָו�ה ִּבְגָלֶל� ְׁשִּתי ַוְיָבֲרֵכ� Wיָך ִנַח� ן ְּבֵעיֶנ אִתי ֵח� >א ָמָצ� ן ִאם&ָנ 1 ָלָב+ Bֹאֶמר ֵאָליו   ַוּי
Gen. 30:28ָנה�   ַוּיֹאַמ�ר ָנְקָב=ה ְׂשָכְרָך> ָעַל�י ְוֶאֵּת�
Gen. 30:29יָך ְו�ת ֲאֶׁש�ר ֲעַבְדִּת ְעָּת ֵא� יו ַאָּת�ה ָיַד+ ֹ�אֶמר ֵאָל+ י� ַוּי  ֵא>ת ֲאֶׁשר&ָהָי�ה ִמְקְנָך� ִאִּת�
Gen. 30:30 ה ָמַת>י �י ְוַעָּת3 >ה ֹאְתָך� ְלַרְגִל ב ַוְיָב=ֶרְך ְיהָו ץ ָלֹר+ ה ְלָךB ְלָפַני1 ַוִּיְפֹר� י ְמַעטZ ֲאֶׁשר&ָהָי2  ִּכ]

י� ה ַגם&ָאֹנִכ�י ְלֵביִת� ֱעֶׂש�  ֶא�
Gen. 30:31אֶמר ַיֲעBֹ ֹ�אֶמר ָמ�ה ֶאֶּתן&ָל�ְך ַוּי ה  ַוּי ֲעֶׂשה&ִּלי1 ַהָּדָב�ר ַהֶּז+ ּוָמה ִאם&ַּת� �י ְמא+ ֹקב1 לֹא&ִתֶּתן&ִל

ר� אְנָך� ֶאְׁשֹמ� �ֹ ּוָבה ֶאְרֶע�ה צ  ָאׁש>
Gen. 30:32 ים ּוא ְוָכל&ֶׂשה&חּום1 ַּבְּכָׂשִב+ ד ְוָטל3 ם ָּכל&ֶׂש�הA ָנֹק� Mר ִמָּׁש ֹום ָהֵס2 אְנָךM ַהּי3 �ֹ ר ְּבָכל&צ ֱעֹב2  ֶא�

ד ָּב ּוא ְוָנֹק� י�ְוָטל� �ים ְוָהָי�ה ְׂשָכִר�  ִעִּז
Gen. 30:33 ּוא Mד ְוָטל Z ָנֹק2 ל ֲאֶׁשר&ֵאיֶנּנּו �יָך ֹּכ� י ְלָפֶנ ֹוא ַעל&ְׂשָכִר� י&ָתב� ר ִּכ� ְנָתה&ִּבBי ִצְדָקִתי1 ְּבי�ֹום ָמָח+  ְוָע�

י� ּוא ִאִּת� ים ָּגנ�ּוב ה� ים ְוחּום1 ַּבְּכָׂשִב+ ִעִּז3  ָּב�
Gen. 30:34�ן ֵה ֹ�אֶמר ָלָב� ָך� ַוּי י ִכְדָבֶר� ּו ְיִה�  ן ל�
Gen. 30:35 ת ֹות ְוַהְּטֻלֹא+ ִעִּזים1 ַהְּנֻקּד� ים ְוֵאBת ָּכל&ָה� ים ְוַהְּטֻלִא3 ֲעֻקִּד� ים ָה� Mּוא ֶאת&ַהְּתָיִׁש �ַסר ַּבּיֹוםZ ַהה2  ַוָּי

ן ְּבַיד&ָּבָנ�יו� �ים ַוִּיֵּת� ּום ַּבְּכָׂשִב ֹו ְוָכל&ח� ל ֲאֶׁשר&ָלָבן1 ּב+ Bֹּכ 
Gen. 30:36ֶּ Pֶׂשם ד ת� ַוָּי3 ן ַהּנֹוָתֹר� אן ָלָב� �ֹ ב ֹרֶע>ה ֶאת&צ ב ְוַיֲעֹק3 �ים ֵּבינ�ֹו ּוֵב�ין ַיֲעֹק ֶׁשת ָיִמ+  ֶרְך ְׁשֹל�
Gen. 30:37ן ֹות ַמְחֹׂשף1 ַהָּלָב+ ֹות ְלָבנ+ ֹון ַוְיַפֵּצBל ָּבֵהן1 ְּפָצל� �ּוז ְוֶעְרמ >ה ַל�ח ְול� ל ִלְבֶנ ב ַמַּק� ֹו ַיֲעֹק3 ח&ל�   ַוִּי�5ַּק�

ֹות� ר ַעל&ַהַּמְקל�  ֲאֶׁש�
Gen. 30:38 1אן ִלְׁשּתֹות Bֹ אןָ ַהּצ 2ֹ ֹות ַהָּמ�ִים ֲאֶׁשרZ ָּתב ֲקת� ל ָּבֳרָהִט�ים ְּבִׁש� ג ֶאת&ַהַּמְקלֹות1 ֲאֶׁש�ר ִּפֵּצ+  ַוַּיֵּצ3

ֹות� ן ִלְׁשּת� ְמָנה ְּבֹבָא� אן ַוֵּיַח� +ֹ  ְלֹנ�ַכח ַהּצ
Gen. 30:39אן ֶאל&ַהַּמ �ֹ ּו ַהּצ ים� ַוֶּיֱחמ� ים ּוְטֻלִא� ים ְנֻקִּד� אן ֲעֻקִּד� +ֹ �ְדןָ ַהּצ ֹות ַוֵּתַל � ְקל
Gen. 30:40 ֹו Bן ַוָּי�ֶׁשת&ל�אן ָלָב �ֹ ּום ְּבצ ד ְוָכל&ח� אן ֶאל&ָעֹק> =ֹ י ַהּצ ִּיֵּתן ְּפֵנ2 ַ Tו Gיד ַיֲעֹקב  ְוַהְּכָׂשִביםH ִהְפִר�

ן� אן ָלָב� �ֹ ם ַעל&צ א ָׁשָת� �ֹ ֹו ְול  ֲעָדִרים1 ְלַבּד+
Gen. 30:41 ים�אן ָּבֳרָהִט �ֹ ֹות ְלֵעיֵנ�י ַהּצ ב ֶאת&ַהַּמְקל> ם ַיֲעֹק= אן ַהְמֻקָּׁשרֹותG ְוָׂש2 �ֹ ה ְּבָכל&ַיֵחםH ַהּצ  ְוָהָי3

ֹות� ָּנה ַּבַּמְקל�  ְלַיְחֵמ�
Gen. 30:42ב� ים ְלַיֲעֹק� ן ְוַהְּקֻׁשִר� Bה ָהֲעֻטִפים1 ְלָלָב+ א ָיִׂש�ים ְוָהָי �ֹ אן ל �ֹ   ּוְבַהֲעִט�יף ַהּצ
Gen. 30:43ים� ים ּוְגַמִּל�ים ַוֲחֹמִר� ֹות ּוְׁשָפחֹות1 ַוֲעָבִד+ אן ַרּב+ �ֹ 5ְיִהי&לֹו1 צ ד ַו� �ד ְמֹא ץ ָהִא�יׁש ְמֹא�   ַוִּיְפֹר�
Gen. 31:1 ינּו �ינּו ּוֵמֲאֶׁש�ר ְלָאִב+ ת ָּכל&ֲאֶׁש�ר ְלָאִב ב ֵא� ר ָלַק�ח ַיֲעֹק+ י ְבֵנ�י&ָלָבן1 ֵלאֹמ+ Bע ֶאת&ִּדְבֵר  ַוִּיְׁשַמ3

Wד ַהֶּז�ה�ָעָׂש ת ָּכל&ַהָּכֹב�  ה ֵא�
Gen. 31:2ֹום� ֹול ִׁשְלׁש� ֹו ִּכְתמ� ּו ִעּמ� �י ָלָב�ן ְוִהֵּנ�ה ֵאיֶנּנ> ב ֶאת&ְּפֵנ �5ְרא ַיֲעֹק�   ַוַּי
Gen. 31:3ְך� ְהֶי�ה ִעָּמ� יָך ּוְלמֹוַלְדֶּת�ָך ְוֶא� ֶרץ ֲאבֹוֶת� ּוב ֶאל&ֶא� ב ׁש> ל&ַיֲעֹק+ Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶא�   ַוּי
Gen. 31:4ֹו� ַו ה ֶאל&צֹאנ� א ְלָרֵח�ל ּוְלֵלָא�ה ַהָּׂשֶד� ב ַוִּיְקָר�  ִּיְׁשַל�ח ַיֲעֹק+
Gen. 31:5 י ָהָי�ה ם ֵו�אֹלֵה�י ָאִב+ �ל ִׁשְלֹׁש י&ֵאיֶנ�ּנּו ֵאַל�י ִּכְתֹמ� ן ִּכ� �י ֲאִביֶכ+ ן ֹרֶאBה ָאֹנִכי1 ֶאת&ְּפֵנ ֹ�אֶמר ָלֶה3  ַוּי

י�  ִעָּמִד�
Gen. 31:6�ָנה ְיַדְעֶּת ן�ן כPִּ ְוַאֵּת� ְדִּתי ֶאת&ֲאִביֶכ� י ָעַב�  י ְּבָכל&ֹּכִח+



Gen. 31:7י� ע ִעָּמִד� ים ְלָהַר� ֹו ֱאֹלִה+ א&ְנָתנ� �ֹ �ים ְול י ֲעֶׂש�ֶרת ֹמִנ י ְוֶהֱחִל�ף ֶאת&ַמְׂשֻּכְרִּת�   ַוֲאִביֶכן1 ֵה�ֶתל ִּב+
Gen. 31:8ּו ָכל&ַה ָך ְוָיְלד� �ה ְׂשָכֶר+ ר ְנֻקִּדים1 ִיְהֶי ה יֹאַמ3 ר ֲעֻקִּדים1  ִאם&ֹּכ� ה יֹאַמ3 ים ְוִאם&ֹּכ� �אן ְנֻקִּד �ֹ ּצ

ים� אן ֲעֻקִּד� �ֹ ּו ָכל&ַהּצ ָך ְוָיְלד� �ה ְׂשָכֶר+  ִיְהֶי
Gen. 31:9י�   ַוַּיֵּצ=ל ֱאֹלִה>ים ֶאת&ִמְקֵנ�ה ֲאִביֶכ�ם ַוִּיֶּתן&ִל�
Gen. 31:10ֹו �ֶרא ַּבֲחל >י ָוֵא� א ֵעיַנ אן ָוֶאָּׂש� +ֹ י ְּבֵעת1 ַיֵח�ם ַהּצ אן  ַוְיִה3 +ֹ ַעֻּתִדים1 ָהֹעִל�ים ַעל&ַהּצ Bה ָה� ם ְוִהֵּנ

ים� ים ּוְבֻרִּד� ים ְנֻקִּד�  ֲעֻקִּד�
Gen. 31:11ר ִהֵּנ�ִני� ב ָוֹאַמ� �ֹום ַי�ֲעֹק י ַמְלַא=ְך ָהֱאֹלִה>ים ַּבֲחל� Mאֶמר ֵאַל 2ֹ   ַוּי
Gen. 31:12ים�ַעֻּתִדים1 ָהֹעִל Bיָך ּוְרֵאה1 ָּכל&ָה� א ֵעיֶנ אֶמר ָׂשא&ָנ2 3ֹ ים  ַוּי �ים ּוְבֻרִּד ים ְנֻקִּד� אן ֲעֻקִּד� +ֹ  ַעל&ַהּצ

ְך� ֶׂשה ָּל� ן ֹע� ר ָלָב� יִתי ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� �י ָרִא+  ִּכ
Gen. 31:13 1ּום ֵצא ה ק� �5ֶדר ַעָּת3 ם ֶנ ְרָּת ִּל>י ָׁש� ר ָנַד� ה ֲאֶׁש2 ר ָמַׁשBְחָּת ָּׁשם1 ַמֵּצָב+ ל ֲאֶׁש2 ית&ֵא+ 1 ֵּב�  ָאֹנִכBי ָהֵאל
+ֹ ָך�ִמן&ָהָא�ֶרץ ַהּז ֶרץ מֹוַלְדֶּת� ּוב ֶאל&ֶא�  את ְוׁש�
Gen. 31:14ינּו� ית ָאִב� ֶלק ְוַנֲחָל�ה ְּבֵב� ֹוד ָל>נּו ֵח� ֹו ַהע� �ְרָנה ל ה ַוּתֹאַמ� 1 ְוֵלָא+   ַוַּתBַען ָרֵחל
Gen. 31:15נ ֹול ֶאת&ַּכְסֵּפ� ֹ�אַכל ַּגם&ָאכ� נּו ַוּי ��י ְמָכָר ֹו ִּכ ְבנּו ל� ֹוא ָנְכִרּי>ֹות ֶנְחַׁש�  ּו� ֲהל=
Gen. 31:16 ר ָאַמ=ר Z ֲאֶׁש2 ה ֹּכל �ינּו ְוַעָּת3 ּוא ּוְלָבֵנ ינּו ָל�נּו ה� ָאִב+ ר ִהִּצBיל ֱאֹלִהים1 ֵמ� ֶׁשר ֲאֶׁש2 �י ָכל&ָהֹע3  ִּכ

ה�  ֱאֹלִה>ים ֵאֶל�יָך ֲעֵׂש�
Gen. 31:17ים� יו ַעל&ַהְּגַמִּל� ב ַוִּיָּׂש>א ֶאת&ָּבָנ�יו ְוֶאת&ָנָׁש� ��5ָקם ַיֲעֹק   ַוָּי
Gen. 31:18 ם�ן ֲאָר ר ָרַכ�ׁש ְּבַפַּד� ֹו ֲאֶׁש� ׁש ִמְקֵנה1 ִקְנָינ+ הּו ְוֶאת&ָּכל&ְרֻכׁשֹו1 ֲאֶׁש�ר ָרָכ+  ַוִּיְנַה�ג ֶאת&ָּכל&ִמְקֵנ3

ְרָצה ְּכָנ�ַען� ק ָאִב�יו ַא� ֹוא ֶאל&ִיְצָח�  ָלב>
Gen. 31:19ל ֶאת&ַהְּתָר ֹו ַוִּתְגֹנ�ב ָרֵח+ �ְך ִלְגֹז�ז ֶאת&צֹאנ יָה� ְוָלָב�ן ָהַל+ ר ְלָאִב�  ִפ�ים ֲאֶׁש�
Gen. 31:20ּוא� ַח ה� ֹו ִּכ�י ֹבֵר� �יד ל+ ן ָהֲאַרִּמ�י ַעל&ְּבִלי1 ִהִּג ב ֶאת&ֵל�ב ָלָב�   ַוִּיְגֹנ�ב ַיֲעֹק+
Gen. 31:21ד ר ַהִּגְלָע� �ֶׂשם ֶאת&ָּפָנ�יו ַה� ר ֶאת&ַהָּנָה�ר ַוָּי �5ָקם ַוַּיֲעֹב� ֹו ַוָּי ח הּוא1 ְוָכל&ֲאֶׁשר&ל+  � ַוִּיְבַר�
Gen. 31:22ב� ח ַיֲעֹק� �י ִּכ�י ָבַר� ן ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש   ַוֻּיַּג�ד ְלָלָב�
Gen. 31:23ד� ר ַהִּגְלָע� ֹו ְּבַה� ק ֹאת� �ת ָיִמ�ים ַוַּיְדֵּב� ֶרְך ִׁשְבַע יו ֶּד� ף ַאֲחָר+ ֹו ַוִּיְרֹּד� ח ֶאת&ֶאָחיו1 ִעּמ+ Bַוִּיַּק  
Gen. 31:24 ן א ֱאֹלִה>ים ֶאל&ָלָב� =ֹ ר  ַוָּיב ֹו ִהָּׁש=ֶמר ְלָך> ֶּפן&ְּתַדֵּב� ֹ�אֶמר ל3 �ְיָלה ַוּי ם ַהָּל י ַּבֲחֹל� ָהֲאַרִּמ�

ע� ֹוב ַעד&ָר� ב ִמּט� ם&ַיֲעֹק�  ִע�
Gen. 31:25ד� ר ַהִּגְלָע� יו ְּבַה� ע ֶאת&ֶאָח� ר ְוָלָב>ן ָּתַק� ת&ָאֳהלֹו1 ָּבָה+ ע ֶא� Bב ָּתַק ב ְוַיֲעֹק3 �ת&ַיֲעֹק ן ֶא� ג ָלָב�   ַוַּיֵּׂש�
Gen. 31:26ֶרב� י ִּכְׁשֻבי�ֹות ָח� �י ַוְּתַנֵהג1 ֶאת&ְּבֹנַת+ יָת ַוִּתְגֹנ�ב ֶאת&ְלָבִב ב ֶמ�ה ָעִׂש+ 1 ְלַיֲעֹק+ Bֹאֶמר ָלָבן   ַוּי
Gen. 31:27ים ְּבֹת� ה ּוְבִׁשִר� ֲאַׁשֵּלֲחָך> ְּבִׂשְמָח� י ָו� �ְדָּת ִּל+ ַח ַוִּתְגֹנ�ב ֹאִת�י ְולֹא&ִהַּג ף  ָלBָּמה ַנְחֵּב1אָת1 ִלְבֹר+

ֹור�  ּוְבִכּנ�
Gen. 31:28ֹו� ְלָּת� ֲעׂש� ה ִהְסַּכ� �י ְוִלְבֹנָת�י ַעָּת� ק ְלָבַנ ִני ְלַנֵּׁש� א ְנַטְׁשַּת+ �ֹ   ְול
Gen. 31:29 <ר ִהָּׁש=ֶמר ְלָך �י ֵלאֹמ3 ם ֶא�ֶמׁשA ָאַמ=ר ֵאַל Mי ֲאִביֶכ ֹות ִעָּמֶכ�ם ָר�ע ֵו�אֹלֵה2 י ַלֲעׂש�  ֶיׁש&ְלֵא�ל ָיִד+
ם& ר ִע� ע�ִמַּדֵּב� ֹוב ַעד&ָר� ב ִמּט�  ַיֲעֹק�
Gen. 31:30י� �יָך ָל�ָּמה ָגַנ�ְבָּת ֶאת&ֱאֹלָה� ְפָּתה ְלֵב�ית ָאִב ף ִנְכַס� י&ִנְכֹס� ְכָּת ִּכ� ְך ָהַל+   ְוַעָּתה1 ָהֹל�
Gen. 31:31ְרִּתי ֶּפן&ִּתְגֹז�ל ֶאת&ְּבנֹו �י ָאַמ+ אִתי ִּכ �י ָיֵר+ ֹ�אֶמר ְלָלָב�ן ִּכ ב ַוּי �ַען ַיֲעֹק� י� ַוַּי יָך ֵמִעִּמ�  ֶת�
Gen. 31:32 ְך�ח&ָל י ְוַק� ה ִעָּמִד� ֶּכר&ְלָך> ָמ� �5ֶגד ַאֵח=ינּו ַה� א ִי�ְחֶיהG ֶנ �ֹ ר ִּתְמָצ�א ֶאת&ֱאֹלֶהיָךH ל ִם ֲאֶׁש2 Tע 

ַתם� ל ְּגָנָב� ב ִּכ�י ָרֵח� א&ָיַד�ע ַיֲעֹק+ �ֹ  ְול
Gen. 31:33 ה ֶהל ֵלָא3 בA ּוְבֹא� ֶהל ַיֲעֹק� ן ְּבֹא� Mא ָלָב 2ֹ ֶהל  ַוָּיב א ָמָצ�א ַוֵּיֵצא1 ֵמֹא� �ֹ ת ְול י ָהֲאָמֹה� ֶהל ְׁשֵּת� ּוְבֹא>

ל� ֶהל ָרֵח� א ְּבֹא� �ֹ ה ַוָּיב  ֵלָא+
Gen. 31:34 ׁש ָלָב>ן ל ַוֵּת�ֶׁשב ֲעֵליֶה�ם ַוְיַמֵּׁש� ים ַוְּתִׂשֵמ>ם ְּבַכ�ר ַהָּגָמ� ל ָלְקָח�ה ֶאת&ַהְּתָרִפ3 Qְוָרֵח 

א� א ָמָצ� �ֹ ֶהל ְול  ֶאת&ָּכל&ָהֹא�
Gen. 31:35 י� ֶרְך ָנִׁש�ים ִל יָך ִּכי&ֶד� ּום ִמָּפֶנ+ 1 ָלק� ֹוא אּוַכל Bי ל� י ִּכ �י ֲאֹדִנ+ 1ַחר1 ְּבֵעיֵנ יָה ַאל&ִי אֶמר ֶאל&ָאִב3 �ֹ  ַוּת



ים� א ֶאת&ַהְּתָרִפ� א ָמָצ� �ֹ ׂש ְול Wַוְיַחֵּפ 
Gen. 31:36 אֶמר�ֹ Bַען ַיֲעֹקב1 ַוּי �5ֶרב ְּבָלָב�ן ַוַּי ב ַוָּי י ִּכ�י ָדַל�ְקָּת  ַוִּי�ַחר ְלַיֲעֹק� ן ַמה&ִּפְׁשִעי1 ַמ�ה ַחָּטאִת+ ְלָלָב+

י�  ַאֲחָר�
Gen. 31:37 יָך�י ְוַאֶח �5ֶגד ַאַח� ה ֶנ ָך ִׂש�ים ֹּכ+ ל ְּכֵלי&ֵביֶת+ י ַמה&ָּמָצ1אָת1 ִמֹּכ� י&ִמַּׁש�ְׁשָּת ֶאת&ָּכל&ֵּכַל3  ִּכ�

ין ְׁשֵנ�ינּו�  ְויֹוִכ�יחּו ֵּב�
Gen. 31:38B ים ָׁשָנ ְלִּתי� ֶזהZ ֶעְׂשִר2 א ָאָכ� �ֹ �לּו ְוֵאיֵל�י צֹאְנָך� ל א ִׁשֵּכ �ֹ ְך ְרֵחֶל�יָך ְוִעֶּז�יָך ל  ה ָאֹנִכי1 ִעָּמ+
Gen. 31:39ְיָלה� י ָל� ֹום ּוְגֻנ�ְבִת� י ְּתַבְקֶׁש�ָּנה ְּגֻנ�ְבִת�י י+ ָּנה ִמָּיִד� �י ֲאַחֶּט+ יָך ָאֹנִכ   ְטֵרָפה1 לֹא&ֵהֵב�אִתי ֵאֶל+
Gen. 31:40<יִתי ַבּי= ֵעיָנ�י� ָהִי י ֵמ� ד ְׁשָנִת� �ְיָלה ַוִּתַּד� ַרח ַּבָּל ֶרב ְוֶק� ִני ֹח�  ֹום ֲאָכַל�
Gen. 31:41 ים� ׁש ָׁשִנ יָך ְוֵׁש� ה ָׁשָנה1 ִּבְׁשֵּת�י ְבֹנֶת+ Bע&ֶעְׂשֵר יָך ַאְרַּב� Mֲעַבְדִּת Gְּבֵביֶתָך Hים ָׁשָנה י ֶעְׂשִר� Qֶזה&ִּל 

י �5ָך ַוַּתֲחֵל�ף ֶאת&ַמְׂשֻּכְרִּת� ֶרת ֹמִנ�ים�ְּבצֹאֶנ   ֲעֶׂש�
Gen. 31:42 ִני�ה ֵריָק�ם ִׁשַּלְחָּת י ִּכ�י ַעָּת� ם ּוַפBַחד ִיְצָחק1 ָה�ָיה ִל+ Mי ַאְבָרָה Z ֱאֹלֵה2 י ֱאֹלֵה�י ָאִבי  לּוֵל]

ֶמׁש� ים ַוּי�ֹוַכח ָא� ה ֱאֹלִה� =יַע ַּכַּפ>י ָרָא� י ְוֶאת&ְיִג Qֶאת&ָעְנִי 
Gen. 31:43 אֶמר�ֹ ן ַוּי Mַען ָלָב ה  ַוַּי2 ל ֲאֶׁשר&ַאָּת� י ְוֹכ> אן צֹאִנ+ �ֹ Bים ָּבַני1 ְוַהּצ י ְוַהָּבִנ Mֹות ְּבֹנַת ב ַהָּבנ2 ל&ַיֲעֹק3 ֶא�

דּו� ר ָיָל� ן ֲאֶׁש� ֹו ִלְבֵניֶה� ֹום א� ֱעֶׂשBה ָלֵא1ֶּלה1 ַהּי+ ה&ֶא� י ָמ� Qּוא ְוִלְבֹנַת �ה ִלי&ה  ֹרֶא�
Gen. 31:44��י ָוָא ית ֲאִנ ה ְבִר� ה ְלָכ>ה ִנְכְרָת�  ָּתה ְוָהָי�ה ְלֵע�ד ֵּביִנ�י ּוֵביֶנ�5ָך� ְוַעָּת3
Gen. 31:45ה� ָה ַמֵּצָב� ב ָא�ֶבן ַוְיִריֶמ� ח ַיֲעֹק�   ַוִּיַּק�
Gen. 31:46ם ַעל&ַהָּג�ל� ֹ�אְכלּו ָׁש� �ל ַוּי ּו ֲאָבִנ�ים ַוַּי�ֲעׂשּו&ָג ים ַוִּיְקח� ּו ֲאָבִנ+ ב ְלֶאָחיו1 ִלְקט� Bאֶמר ַיֲעֹק 2ֹ   ַוּי
Gen. 31:47ד� ַוִּיְקָר ֹו ַּגְלֵע� ָרא ל� ב ָק� ן ְיַג�ר ָׂשֲהדּוָת�א ְוַי�ֲעֹק+ ֹו ָלָב+  א&ל�
Gen. 31:48ד� ֹו ַּגְלֵע� א&ְׁשמ� ל ַהֶּז�ה ֵע>ד ֵּביִנ�י ּוֵביְנָך� ַהּי�ֹום ַעל&ֵּכ�ן ָקָר� ן ַהַּג2 ֹ�אֶמר ָלָב+   ַוּי
Gen. 31:495� �י ּוֵביֶנ �ֶצף ְיהָו�ה ֵּביִנ ר ִי הּו� ְוַהִּמְצָּפה1 ֲאֶׁש�ר ָאַמ+ ר ִא�יׁש ֵמֵרֵע�  ָך ִּכ�י ִנָּסֵת�
Gen. 31:50 ים ֵע�ד ֵּביִנ�י ה ֱאֹלִה� Wנּו ְרֵא�ין ִא�יׁש ִעָּמ י ֵא� ח ָנִׁשים1 ַעל&ְּבֹנַת+ Bי ְוִאם&ִּתַּק �ה ֶאת&ְּבֹנַת3  ִאם&ְּתַעֶּנ

 ּוֵביֶנ�5ָך�
Gen. 31:51ה ְוִהֵּנ �ל ַהֶּז3 �הA ַהַּג ב ִהֵּנ �ן ְלַיֲעֹק ֹ�אֶמר ָלָב� יִתי ֵּביִנ�י ּוֵביֶנ�5ָך� ַוּי ר ָיִר� ה ֲאֶׁש�  ה1 ַהַמֵּצָב+
Gen. 31:52ֵPָּתה  ע ַ Tה ְוִאם&א �ל ַהֶּז+ 1יָך1 ֶאת&ַהַּג ר ֵאֶל Bֱעֹב א&ֶא� �ֹ ִני ל ה ַהַּמֵּצָב�ה ִאם&ָא3 ה ְוֵעָד� �ל ַהֶּז+ ד ַהַּג

ה� ֹ�את ְלָרָע� ה ַהּז >ה ְוֶאת&ַהַּמֵּצָב� י ֶאת&ַהַּג�ל ַהֶּז Mר ֵאַל  לֹא&ַתֲעֹב2
Gen. 31:53 ַחד ָאִב�יו ב ְּבַפ� י ֲאִביֶה�ם ַוִּיָּׁשַב�ע ַיֲעֹק+ ינּו ֱאֹלֵה� ּו ֵביֵנ+ ם ֵו�אֹלֵהBי ָנחֹור1 ִיְׁשְּפט� Mי ַאְבָרָה  ֱאֹלֵה2

ק�  ִיְצָח�
Gen. 31:54ֶחם ַוָּיִל� ֹ�אְכלּו ֶל+ �ֶחם ַוּי יו ֶלֱאָכל&ָל א ְלֶאָח� ר ַוִּיְקָר� 1ַבח1 ָּבָה+ ב ֶז ח ַיֲעֹק� ר� ַוִּיְזַּב2  ינּו ָּבָה�
Gen. 32:1ֹו� ן ִלְמֹקמ� �ָׁשב ָלָב� >ֶלְך ַוָּי יו ַוְיָב�ֶרְך ֶאְתֶה�ם ַוֵּי >יו ְוִלְבנֹוָת� ֶקר ַוְיַנֵּׁש=ק ְלָבָנ ן ַּבֹּב3 Mם ָלָב   ַוַּיְׁשֵּכ2
Gen. 32:2ים� ֹו ַמְלֲאֵכ�י ֱאֹלִה� ֹו ַוִּיְפְּגעּו&ב� �ב ָהַל�ְך ְלַדְרּכ   ְוַיֲעֹק�
Gen. 32:3Bֹ ֲחָנ�5ִים� פ ַוּי ּוא ַמ� ֹום ַהה� ם&ַהָּמק� א ֵׁש� �ה ַוִּיְקָר> ים ֶז ם ַמֲחֵנ�ה ֱאֹלִה�  אֶמר ַיֲעֹקב1 ַּכֲאֶׁש�ר ָרָא+
Gen. 32:4ֹום� ה ֱאד� ְרָצה ֵׂשִע�יר ְׂשֵד� ו ָאִח�יו ַא� יו ֶאל&ֵעָׂש� ב ַמְלָאִכים1 ְלָפָנ+ Bח ַיֲעֹק   ַוִּיְׁשַל2
Gen. 32:5ה ר ֹּכ� ְרִּתי  ַוְיַצBו ֹאָתם1 ֵלאֹמ+ ב ִעם&ָלָב�ן ַּג+ ה ָאַמר1 ַעְבְּדָך� ַיֲעֹק+ Bו ֹּכ�אֹדִנ�י ְלֵעָׂש ּון ַל�  תֹאְמר+

ָּתה� ר ַעד&ָע�  ָוֵאַח�
Gen. 32:6ן ְּבֵעיֶנ�יָך� י ִלְמצֹא&ֵח� אֹדִנ+ �יד ַל� ֶאְׁשְלָחה1 ְלַהִּג �ֶבד ְוִׁשְפָח�ה ָו� אן ְוֶע �ֹ ֹור צ ֹור ַוֲחמ+ 5ְיִהי&ִלי1 ׁש�   ַו�
Gen. 32:7אְתָך+  ַוָּי ו ְוַגם1 ֹהֵל�ְך ִלְקָר� ר ָּבBאנּו ֶאל&ָאִח1יָך1 ֶאל&ֵעָׂש+ �ב ֵלאֹמ ל&ַיֲעֹק� ים ֶא� ֻׁש1בּו1 ַהַּמְלָאִכ+

ֹו� ֹות ִא�יׁש ִעּמ�  ְוַאְרַּבע&ֵמא�
Gen. 32:8אן ְוֶאת&ַה =ֹ ֹו ְוֶאת&ַהּצ �ם ֲאֶׁשר&ִאּת3 ַחץ ֶאת&ָהָע Mֹו ַוַּי ��ֶצר ל ד ַוֵּי ב ְמֹא� א ַיֲעֹק> ר ְוַהְּגַמִּל�ים  ַוִּייָר= ָּבָק>

ֹות�  ִלְׁשֵנ�י ַמֲחנ�
Gen. 32:9ה� ר ִלְפֵליָט� >ה ַהַּמֲחֶנ�ה ַהִּנְׁשָא� ת ְוִהָּכ�הּו ְוָהָי ֹוא ֵעָׂש>ו ֶאל&ַהַּמֲחֶנ�ה ָהַאַח� אֶמר ִאם&ָיב� Wֹ   ַוּי
Gen. 32:10ק ְי��י ִיְצָח י ָאִב ם ֵואֹלֵה� �י ַאְבָרָה+ ּוב ְלַאְרְצָך>  ַוּיֹאֶמרH ַיֲעֹקבG ֱאֹלֵהי1 ָאִב י ׁש= ה ָהֹאֵמ�ר ֵאַל3 Qהָו



ְך�  ּוְלמֹוַלְדְּתָך� ְוֵאיִט�יָבה ִעָּמ�
Gen. 32:11 1י ָעַב1ְרִּתי �י ְבַמְקִל3 ר ָעִׂש�יָת ֶאת&ַעְבֶּד�ָך ִּכ ת ֲאֶׁש� ל ַהֲחָסִדים1 ּוִמָּכל&ָה�ֱאֶמ+ Bְנִּתי ִמֹּכ Mָקֹט 

�יִתי ִלְׁש ה ָהִי ה ְוַעָּת� ן ַהֶּז+ ֹות�ֶאת&ַהַּיְרֵּד� �י ַמֲחנ�  ֵנ
Gen. 32:12ם ַעל&ָּבִנ�ים� ִני ֵא� ֹוא ְוִהַּכ+ ֹו ֶּפן&ָיב� א ָאֹנִכי1 ֹאת+ Bי&ָיֵר �ד ֵעָׂש�ו ִּכ� י ִמַּי �ד ָאִח� >א ִמַּי ִני ָנ   ַהִּציֵל�
Gen. 32:13ם ֲא ֹול ַהָּי+ ת&ַזְרֲעָך1 ְּכח� ב ֵאיִט�יב ִעָּמ�ְך ְוַׂשְמִּתBי ֶא� ְרָּת ֵהיֵט� ב� ְוַאָּת�ה ָאַמ+ ר ֵמֹר� ר לֹא&ִיָּסֵפ�  ֶׁש�
Gen. 32:14יו� ו ָאִח� ה ְלֵעָׂש� ֹו ִמְנָח� ח ִמן&ַהָּב=א ְבָיד> Qּוא ַוִּיַּק ��ְיָלה ַהה ם ַּבַּל �ֶלן ָׁש�   ַוָּי
Gen. 32:15ים� ִים ְוֵאיִל�ים ֶעְׂשִר� ים ְרֵחִל�ים ָמאַת� �ִים ּוְתָיִׁש�ים ֶעְׂשִר �ים ָמאַת+   ִעִּז
Gen. 32:16 ם  ְּגַמִּל=ים ים ַוְעָיִר� ה ֲאֹתֹנ�ת ֶעְׂשִר+ ים ֲעָׂשָר+ ֹות ַאְרָּבִעים1 ּוָפִר� Bים ָּפר� ם ְׁשֹלִׁש ֹות ּוְבֵניֶה� ֵמיִניק>

ה�  ֲעָׂשָר�
Gen. 32:17 ין ימּו ֵּב� ַוח ָּתִׂש+ י ְוֶר� ּו ְלָפַנ+ Bּיֹאֶמר ֶאל&ֲעָבָדיו1 ִעְבר� ֹו ַו �יו ֵע�ֶדר ֵע�ֶדר ְלַבּד  ַוִּיֵּתן1 ְּבַיד&ֲעָבָד+

ֶדר�ֵע� ין ֵע�  ֶדר ּוֵב�
Gen. 32:18 ְך ר ְלִמי&ַא1ָּתה1 ְוָא�ָנה ֵתֵל+ ְלָך1 ֵלאֹמ+ י ִוְׁשֵא� �י ִי�ְפָּגְׁשָךQ ֵעָׂש�ו ָאִח3 ר ִּכ �ֹון ֵלאֹמ ו ֶאת&ָהִראׁש�  ַוְיַצ�

ֶּלה ְלָפֶנ�יָך� י ֵא�  ּוְלִמ�
Gen. 32:19+ה ִהוא1 ְׁשלּוָח ב ִמְנָח� ַמְרָּת1 ְלַעְבְּדָך� ְלַיֲעֹק+ ינּו� ְוָא� ּוא ַאֲחֵר� אֹדִנ�י ְלֵעָׂש�ו ְוִהֵּנ�ה ַגם&ה�  ה ַל�
Gen. 32:20ַּP י ג �ם ֶאת&ַהֵּׁשִנ3 ו ַּג Qַוְיַצ ַּP י ג ר ם ֶאת&ַהְּׁשִליִׁש+ �ים ֵלאֹמ י ָהֲעָדִר� ים ַאֲחֵר� ְלִכ+ ם ֶאת&ָּכל&ַהֹה�

ֹו� ו ְּבֹמַצֲאֶכ�ם ֹאת� ּון ֶאל&ֵעָׂש+  ַּכָּדָבBר ַהֶּזה1 ְּתַדְּבר�
Gen. 32:21 י �ֶכת ְלָפָנ+ יו ַּבִּמְנָחה1 ַהֹהֶל ר ֲאַכְּפָר�ה ָפָנ3 Qי&ָאַמ ינּו ִּכ� �ב ַאֲחֵר >ה ַעְבְּדָך� ַיֲעֹק� ם ִהֵּנ ם ַּג3 Wַוֲאַמְרֶּת 

א ָפָנ�י� יו אּוַל�י ִיָּׂש�  ְוַאֲחֵרי&ֵכן1 ֶאְרֶא�ה ָפָנ+
Gen. 32:22ְיָל ּוא ָל�ן ַּבַּל� �יו ְוה> ה ַעל&ָּפָנ ר ַהִּמְנָח� ַּמֲחֶנ�ה� ַוַּתֲעֹב� ּוא ַּב�  ה&ַהה�
Gen. 32:23 יו�ר ְיָלָד ד ָעָׂש� יו ְוֶאת&ַאַח� י ָנָׁשיו1 ְוֶאת&ְׁשֵּת�י ִׁשְפֹחָת+ Bח ֶאת&ְׁשֵּת Qּוא ַוִּיַּק �ְיָלה ה3 �5ָקםA ַּבַּל  ַוָּי

ק� ר ַיֹּב� ת ַמֲעַב� ר ֵא� 5ַּיֲעֹב+  ַו�
Gen. 32:245ַּיֲע �ַחל ַו� ם ֶאת&ַהָּנ ם ַוַּי�ֲעִבֵר� ר ֶאת&ֲאֶׁשר&לֹו� ַוִּיָּקֵח+  ֵב�
Gen. 32:25ַחר� ֹות ַהָּׁש� ֹו ַע�ד ֲעל� ק ִאיׁש1 ִעּמ+ ֹו ַוֵּיָאֵב� �ב ְלַבּד ר ַיֲעֹק�   ַוִּיָּוֵת�
Gen. 32:26ֹו� ֹו ִעּמ� ָאְבק� ב ְּבֵה� �5ֶרְך ַיֲעֹק+ ֹו ַוֵּת1ַקע1 ַּכף&ֶי �ֹו ַוִּיַּג�ע ְּבַכף&ְיֵרכ 1 ל+ א ָיֹכל Bֹ �י ל ְרא ִּכ   ַוַּי3
Gen. 32:27ִני� ַו ֵּלֲחָך+ ִּכ�י ִאם&ֵּבַרְכָּת� א ֲאַׁש� �ֹ 1ֹאֶמר1 ל ִני ִּכ�י ָעָל�ה ַהָּׁש�ַחר ַוּי ֹ�אֶמר ַׁשְּלֵח+  ּי
Gen. 32:28ב� ֹ�אֶמר ַיֲעֹק� ֹ�אֶמר ֵאָל�יו ַמה&ְּׁשֶמ�ָך ַוּי   ַוּי
Gen. 32:29�ל ִּכ�ר עֹוד1 ִׁשְמָך+ ִּכ�י ִאם&ִיְׂשָרֵא א ַיֲעֹקב1 ֵיָאֵמ� Bֹ אֶמר ל 3ֹ יָת ִעם&ֱאֹלִה>ים ְוִעם&ֲאָנִׁש�ים  ַוּי י&ָׂשִר=

ל�  ַוּתּוָכ�
Gen. 32:30ם� ֹו ָׁש� ֶרְך ֹאת� אֶמר ָל�ָּמה ֶּז�ה ִּתְׁשַא�ל ִלְׁשִמ�י ַוְיָב� Wֹ ָך ַוּי �א ְׁשֶמ+ 1ֹאֶמר1 ַהִּג�יָדה&ָּנ ב ַוּי   ַוִּיְׁשַא�ל ַיֲעֹק3
Gen. 32:31�ֹום ְּפִניֵא ם ַהָּמק� ב ֵׁש� א ַיֲעֹק> י� ַוִּיְקָר= ל ַנְפִׁש� ים ַוִּתָּנֵצ� �ים ֶאל&ָּפִנ+ י&ָרִאBיִתי ֱאֹלִהים1 ָּפִנ  ל ִּכ�
Gen. 32:32ֹו� ּוא ֹצֵל�ַע ַעל&ְיֵרכ� ר ֶאת&ְּפנּוֵא�ל ְוה� ר ָעַב� ֶמׁש ַּכֲאֶׁש� ֹו ַהֶּׁש+ ח&ל� 5ְזַר�   ַוִּי�
Gen. 32:33ה ֲא �יד ַהָּנֶׁש3 ל ֶאת&ִּג Mּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא א&יֹאְכל2 �ֹ ן ל �ה ִּכBי  ַעל&ֵּכ] ְך ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז ֶׁשר1 ַעל&ַּכ�ף ַהָּיֵר+

ה� �יד ַהָּנֶׁש� ב ְּבִג �5ֶרְך ַיֲעֹק+  ָנַגע1 ְּבַכף&ֶי
Gen. 33:1 ים �ַחץ ֶאת&ַהְיָלִד3 �יׁש ַוַּי ֹות ִא ע ֵמא� ֹו ַאְרַּב� Wא ְוִעּמ �ה ֵעָׂש�ו ָּב+ יו ַוַּיְרא1 ְוִהֵּנ ב ֵעיָנ3 Mא ַיֲעֹק  ַוִּיָּׂש2
ֹות�ַעל&ֵלָאה1 ְו י ַהְּׁשָפח� ל ְוַע�ל ְׁשֵּת�  ַעל&ָרֵח+
Gen. 33:2 ל ים ְוֶאת&ָרֵח� יָלֶד1יָה1 ַאֲחֹרִנ+ �ה ְוֶאת&ֵלָאBה ִו� אֹׁשָנ ן ִר� ֹות ְוֶאת&ַיְלֵדיֶה� =ֶׂשם ֶאת&ַהְּׁשָפח>  ַוָּי

ף ַאֲחֹרִנ�ים�  ְוֶאת&יֹוֵס�
Gen. 33:3�חּו ַא1ְרָצה1 ֶׁשBם ַוִּיְׁשַּת�ּוא ָעַב�ר ִלְפֵניֶה יו� ְוה� ֹו ַעד&ָאִח� ים ַעד&ִּגְׁשּת�  ַבע ְּפָעִמ+
Gen. 33:4ּו� ּו3 ַוִּיְבּכ� ה3 3�ֵק ָּׁש3 ִּי3 ו ַו3 ל ַעל&ַצָּואָר� הּו ַוִּיֹּפ� 5ְיַחְּבֵק+ 1 ַו� ָרץ ֵעָׂשBו ִלְקָראתֹו   ַוָּי2
Gen. 33:5ֹ�אֶמר ִמ ים ַוּי 5Bְרא ֶאת&ַהָּנִׁשים1 ְוֶאת&ַהְיָלִד+ יו ַוַּי ים  ַוִּיָּׂש�א ֶאת&ֵעיָנ3 Wר ַהְיָלִד Wְך ַוּיֹאַמ�י&ֵא�ֶּלה ָּל

ָך� ים ֶאת&ַעְבֶּד� �5ן ֱאֹלִה�  ֲאֶׁשר&ָחַנ



Gen. 33:6�ָין ְׁשַּתֲחֶו� ן ַוִּת� ָּנה ְוַיְלֵדיֶה� ֹות ֵה� =ְׁשןָ ַהְּׁשָפח>   ַוִּתַּג
Gen. 33:7ר ִנַּג�ׁש יֹוֵס>ף ְו ּו ְוַאַח3 �יָה ַוִּי�ְׁשַּתֲחו =ׁש ַּגם&ֵלָא>ה ִויָלֶד� ּו� ַוִּתַּג ל ַוִּי�ְׁשַּתֲחו�  ָרֵח�
Gen. 33:8ן ְּבֵעיֵנ�י ֲאֹדִנ�י� אֶמר ִלְמצֹא&ֵח� Wֹ �ְׁשִּתי ַוּי י ְלָך> ָּכל&ַהַּמֲחֶנ�ה ַהֶּז�ה ֲאֶׁש�ר ָּפָג אֶמר ִמ� Wֹ   ַוּי
Gen. 33:9ְך� י ְלָך� ֲאֶׁשר&ָל� י ְיִה� Wב ָאִח��י ָר ו ֶיׁש&ִל ֹ�אֶמר ֵעָׂש�   ַוּי
Gen. 33:103אֶמר ַיֲעֹק�ֹ ן  ַוּי Qי ַעל&ֵּכ� י ִּכ �י ִמָּיִד יָך ְוָלַקְחָּת� ִמְנָחִת� א ָמָצBאִתי ֵחן1 ְּבֵעיֶנ+ ב ַאל&ָנא1 ִאם&ָנ2

ִני� ים ַוִּתְרֵצ� �י ֱאֹלִה� ת ְּפֵנ יָך ִּכְרֹא> �יִתי ָפֶנ3  ָרִא
Gen. 33:11י ֶיׁש� ים ְוִכ �ִני ֱאֹלִה� י&ַחַּנ ְך ִּכ� Bא ֶאת&ִּבְרָכִתי1 ֲאֶׁש�ר ֻהָב�את ָל+ ח� ַקח&ָנ ֹו ַוִּיָּק� ל ַוִּיְפַצר&ּב� � &ִלי&ֹכ
Gen. 33:12ָך� �ָכה ְוֵאְלָכ�ה ְלֶנְגֶּד� �ה ְוֵנֵל ֹ�אֶמר ִנְסָע   ַוּי
Gen. 33:13 ֹום�י ּוְדָפקּום1 י� ֹות ָעָל ר ָעל� אן ְוַהָּבָק� �ֹ ים ְוַהּצ ים ַרִּכ+ י&ַהְיָלִד� 1ַע1 ִּכ� Bי ֹיֵד יו ֲאֹדִנ ֹ�אֶמר ֵאָל3  ַוּי
תּו ָּכ ד ָוֵמ� אן�ֶאָח+ �ֹ  ל&ַהּצ
Gen. 33:14 ֶגל�ה ֲאֶׁשר&ְלָפַני1 ּוְלֶרBֶגל ַהְּמָלאָכ י ְלֶר2 ְתָנֲהָל�ה ְלִאִּט3 י ֶא� Qֹו ַוֲאִנ ��י ַעְבּד  ַיֲעָבר&ָנ�א ֲאֹדִנ�י ִלְפֵנ

יָרה� א ֶאל&ֲאֹדִנ�י ֵׂשִע� �ֹ ים ַע>ד ֲאֶׁשר&ָאב  ַהְיָלִד+
Gen. 33:15+א ִעְּמָך� יָגה&ָּנ ו ַאִּצ� ֹ�אֶמר ֵעָׂש+ ן ְּבֵעיֵנ�י  ַוּי ה ֶאְמָצא&ֵח� �ָּמה ֶּז+ 1ֹאֶמר1 ָל  ִמן&ָהָע�ם ֲאֶׁש�ר ִאִּת�י ַוּי

 ֲאֹדִנ�י�
Gen. 33:16יָרה� ֹו ֵׂשִע� ּוא ֵעָׂש>ו ְלַדְרּכ� ֹום ַהה�   ַוָּיָׁשבZ ַּבּי2
Gen. 33:17 ת 1הּו1 ָעָׂש�ה ֻסֹּכ+ ֹו ָּב�ִית ּוְלִמְקֵנ ָתה ַוִּי�ֶבן ל� ֹות�  ְוַיֲעֹקב1 ָנַס�ע ֻסֹּכ+ ֹום ֻסּכ� א ֵׁשם&ַהָּמק� ַעל&ֵּכ>ן ָקָר�

 ס
Gen. 33:18יר� ן ֲאָר�ם ַוִּי�ַחן ֶאת&ְּפֵנ�י ָהִע� ֹו ִמַּפַּד� ַען ְּבֹבא� ם ֲאֶׁשר1 ְּבֶא�ֶרץ ְּכַנ+ �יר ְׁשֶכ3 ם ִע Mב ָׁשֵל Z ַיֲעֹק2   ַוָּיבֹא
Gen. 33:19+ר ָנ�ָטה&ָׁשם1 ָאֳהלBה ֲאֶׁש ֶקן ֶאת&ֶחְלַק�ת ַהָּׂשֶד3 Mה  ַוִּי �י ְׁשֶכ�ם ְּבֵמָא� ֹור ֲאִב �ד ְּבֵנ�י&ֲחמ� ֹו ִמַּי

ה�  ְקִׂשיָט�
Gen. 33:20ל� ס י ִיְׂשָרֵא� ל ֱאֹלֵה� ֹו ֵא� ְקָרא&ל+ ם ִמְזֵּב�ַח ַוִּי2   ַוַּיֶּצב&ָׁש�
Gen. 34:1ֶרץ� ֹות ִּבְבנ�ֹות ָהָא� ב ִלְרא� �ה ְלַיֲעֹק ר ָיְלָד� ה ֲאֶׁש�   ַוֵּתֵצBא ִדיָנה1 ַּבת&ֵלָא+
Gen. 34:2ּה ַוְיַעֶּנ�ָה� ח ֹאָת>ּה ַוִּיְׁשַּכ�ב ֹאָת� ִחִּו�י ְנִׂש�יא ָהָא�ֶרץ ַוִּיַּק� ֹור ַה� ּה ְׁשֶכ=ם ֶּבן&ֲחמ> Mְרא ֹאָת   ַוַּי2
Gen. 34:3� ַּנֲעָר� ר ַעל&ֵל�ב ַה� ַּנֲעָר+ ַוְיַדֵּב� ב ַוֶּי�ֱאַהב1 ֶאת&ַה� �ת&ַיֲעֹק ֹו ְּבִדיָנ�ה ַּב�   ַוִּתְדַּב�ק ַנְפׁש+
Gen. 34:4 ה� ֹ�את ְלִאָּׁש� ה ַהּז ח&ִל>י ֶאת&ַהַּיְלָּד� ר ַק� �ֹור ָאִב�יו ֵלאֹמ ם ֶאל&ֲחמ� ֹ�אֶמר ְׁשֶכ+  ַוּי
Gen. 34:5 ב ׁש ַיֲעֹק� >יו ָהי�ּו ֶאת&ִמְקֵנ�הּו ַּבָּׂשֶד�ה ְוֶהֱחִר� ֹו ּוָבָנ �ה ִבּת+ ע ִּכBי ִטֵּמא1 ֶאת&ִּדיָנ ב ָׁשַמ3  ְוַיֲעֹק�
ם�  ַעד&ֹּבָא�
Gen. 34:6ֹו� ַוֵּיֵצ>א ר ִאּת� ב ְלַדֵּב� �ל&ַיֲעֹק י&ְׁשֶכ�ם ֶא� ֹור ֲאִב�   ֲחמ�
Gen. 34:7 ה�ה ָעָׂש Qי&ְנָבָל ד ִּכ� �ם ְמֹא ים ַוִּי�ַחר ָלֶה� ֲאָנִׁש+ ם ַוִּי�ְתַעְּצבּו1 ָה� ב ָּבBאּו ִמן&ַהָּׂשֶדה1 ְּכָׁשְמָע+ Mי ַיֲעֹק  ּוְבֵנ2

א  �ֹ ב ְוֵכ�ן ל ת&ַיֲעֹק+ ל ִלְׁשַּכב1 ֶאת&ַּב� ה�ְבִיְׂשָרֵא3  ֵיָעֶׂש�
Gen. 34:8ה� ֹו ְלִאָּׁש� ּו ָנ�א ֹאָת>ּה ל� ם ְּתנ2 ה ַנְפׁשֹו1 ְּבִבְּתֶכ+ Bְׁשָק י ָח� ר ְׁשֶכ�ם ְּבִנ3 �ֹור ִאָּת�ם ֵלאֹמ ר ֲחמ�   ַוְיַדֵּב�
Gen. 34:9ם� ּו ָלֶכ� ינּו ִּתְקח� נּו ְוֶאת&ְּבֹנֵת� ֵתיֶכם1 ִּתְּתנּו&ָל+ ּו ֹאָת�נּו ְּבֹנ� ְתַחְּתנ�   ְוִה�
Gen. 34:10ּה� ָאֲחז�ּו ָּב� ּוָה ְוֵה� ם ְׁשבּו1 ּוְסָחר+ �ה ִלְפֵניֶכ+ נּו ֵּתֵׁש�בּו ְוָהָא1ֶרץ1 ִּתְהֶי   ְוִאָּת�
Gen. 34:11ן� ּו ֵאַל�י ֶאֵּת� ן ְּבֵעיֵניֶכ�ם ַוֲאֶׁש�ר ּתֹאְמר> יָה ֶאְמָצא&ֵח� Bֹאֶמר ְׁשֶכם1 ֶאל&ָאִב�יה ְוֶאל&ַאֶח+   ַוּי
Gen. 34:12י ְמֹאBּו ָעַל ה� ַהְרּב2 ַּנֲעָר� ְלִאָּׁש� �י ּוְתנּו&ִל�י ֶאת&ַה� ּו ֵאָל ר ּתֹאְמר� ה ַּכֲאֶׁש� ְּתָנ+ ן ְוֶא2 ַהר ּוַמָּת+  ד1 ֹמ�
Gen. 34:13 ת ִּדיָנ�ה א ֵא� ה ַוְיַדֵּב�רּו ֲאֶׁש�ר ִטֵּמ+ ֹור ָאִב>יו ְּבִמְרָמ� ם ְוֶאת&ֲחמ� ב ֶאת&ְׁשֶכ2 Mּו ְבֵנ�י&ַיֲעֹק  ַוַּיֲענ2

ם�  ֲאֹחָת�
Gen. 34:14ה  ַו�ֹו ָעְרָל נּו ְלִא�יׁש ֲאֶׁשר&ל� ה ָלֵתת1 ֶאת&ֲאֹחֵת+ 1 ַלֲעׂשֹות1 ַהָּדָב�ר ַהֶּז+ א נּוַכל Bֹ ם ל ּו ֲאֵליֶה3 ּיֹאְמר�

נּו� וא ָל� ה ִה� י&ֶחְרָּפ�  ִּכ�
Gen. 34:15ִ Pם א� ֹות ָלֶכ ֹ�את ֵנא� ר� ַאְך&ְּבז ל ָלֶכ�ם ָּכל&ָזָכ� נּו ְלִהֹּמ�  ם ִּתְהי�ּו ָכֹמ+
Gen. 34:16Bד� ְוָנַת �ינּו ְלַע�ם ֶאָח� ם ְוָהִי �נּו ְוָיַׁש�ְבנּו ִאְּתֶכ+ ח&ָל 5ַּק� ם ְוֶאת&ְּבֹנֵתיֶכ�ם ִנ�  ּנּו ֶאת&ְּבֹנֵת1ינּו1 ָלֶכ+



Gen. 34:17ְכנּו� נּו ְוָהָל� ְחנּו ֶאת&ִּבֵּת� ֹול ְוָלַק� �ּו ֵאֵל�ינּו ְלִהּמ א ִתְׁשְמע> =ֹ   ְוִאם&ל
Gen. 34:18ם ְּבֵע ּו ִדְבֵריֶה� ֹור� ַוִּי�יְטב� ֹור ּוְבֵעיֵנ�י ְׁשֶכ�ם ֶּבן&ֲחמ� ��י ֲחמ  יֵנ
Gen. 34:19יו� ית ָאִב� ל ֵּב� ד ִמֹּכ� ּוא ִנְכָּב+ ב ְוה� �ת&ַיֲעֹק ץ ְּבַב� ר ִּכ�י ָחֵפ� ֹות ַהָּדָב+ 1ַער1 ַלֲעׂש� א&ֵאַחBר ַהַּנ �ֹ   ְול
Gen. 34:20<5ְיַדְּבר ֹו ֶאל&ַׁש�ַער ִעיָר�ם ַו� ֹור ּוְׁשֶכ�ם ְּבנ� א ֲחמ> �ֹ ר� ַוָּיב ם ֵלאֹמ� י ִעיָר�  ּו ֶאל&ַאְנֵׁש�
Gen. 34:21 ּה ְוָהָא>ֶרץ ִהֵּנ�ה ּו ֹאָת+ ּו ָבָא1ֶרץ1 ְוִיְסֲחר� Bנּו ְוֵיְׁשב ֵלִמ=ים ֵה�ם ִאָּת3 ֶּלה ְׁש� Mים ָהֵא  ָהֲאָנִׁש2

ן ָל ינּו ִנֵּת� ים ְוֶאת&ְּבֹנֵת� �נּו ְלָנִׁש+ ח&ָל ִים ִלְפֵניֶה�ם ֶאת&ְּבֹנָתם1 ִנַּק� ֲחַבת&ָיַד� ם�ַר�  ֶה�
Gen. 34:22 ר 1נּו1 ָּכל&ָזָכ+ ֹול ָל �ם ֶאָח�ד ְּבִהּמ� נּו ִלְהי�ֹות ְלַע תּו ָלBנּו ָהֲאָנִׁשים1 ָלֶׁש�ֶבת ִאָּת+ זֹאת ֵיֹא2 ְּ Tַאְך&ב 

ים� ם ִנֹּמִל� ר ֵה�  ַּכֲאֶׁש�
Gen. 34:23ַPם א�ֹוא ָל�נּו ֵה ם ֲהל� ֹוָתה ָל ִמְקֵנֶהBם ְוִקְנָיָנם1 ְוָכל&ְּבֶהְמָּת+ נּו�ְך ֵנא� ּו ִאָּת� ם ְוֵיְׁשב�  ֶה+
Gen. 34:24 ַער י ַׁש� ר ָּכל&ֹיְצֵא� לּו1 ָּכל&ָזָכ+ ֹו ַוִּיֹּמ2 �י ַׁש�ַער ִעיר ֹו ָּכל&ֹיְצֵא� ּו ֶאל&ֲחמֹור1 ְוֶאל&ְׁשֶכ�ם ְּבנ+ Bַוִּיְׁשְמע 

ֹו�  ִעיר�
Gen. 34:25ּו ים ַוִּיְקח� ֲאִב3 ְהיֹוָת�ם ֹּכ� י ִּב� Mֹום ַהְּׁשִליִׁש Z ַבּי2 �יׁש  ַוְיִהי י ֲאֵחBי ִדיָנה1 ִא Mֹון ְוֵלִו ֲַעֹקב ִׁשְמע2 Tְׁשֵנ�י&ְבֵני&י 

ר� אּו ַעל&ָהִע�יר ֶּב�ַטח ַוַּי�ַהְרג�ּו ָּכל&ָזָכ� ֹו ַוָּיֹב�  ַחְרּב+
Gen. 34:26א ית ְׁשֶכ�ם ַוֵּיֵצ� >ה ִמֵּב� ּו ֶאת&ִּדיָנ ּו ְלִפי&ָח�ֶרב ַוִּיְקח= ֹו ָהְרג�  ּו� ְוֶאת&ֲחמֹור1 ְוֶאת&ְׁשֶכ�ם ְּבנ+
Gen. 34:27ָּ Pב ב �י ַיֲעֹק3 ם� ְּבֵנ ּו ֲאחֹוָת� ר ִטְּמא� �יר ֲאֶׁש� ּזּו ָהִע ים ַוָּיֹב�  אּו ַעל&ַה�ֲחָלִל+
Gen. 34:28חּו� ה ָלָק� ר ַּבָּׂשֶד� ם ְוֶאת&ֲחֹמֵריֶּה�ם ְוֵא=ת ֲאֶׁשר&ָּבִע>יר ְוֶאת&ֲאֶׁש�   ֶאת&צֹאָנ�ם ְוֶאת&ְּבָקָר�
Gen. 34:29ם ְוBִית� ְוֶאת&ָּכל&ֵחיָל ר ַּבָּב� ת ָּכל&ֲאֶׁש� ּזּו ְוֵא� �ּו ַוָּיֹב ם ָׁשב�  ֶאת&ָּכל&ַטָּפם1 ְוֶאת&ְנֵׁשיֶה+
Gen. 34:30 ְּכַנֲעִנ�י ֶרץ ַּב� 1ִני1 ְּבֹיֵׁש�ב ָהָא+ ֹון ְוֶאל&ֵלִויH ֲעַכְרֶּת�ם ֹאִתיG ְלַהְבִאיֵׁש ב ֶאל&ִׁשְמע� Mאֶמר ַיֲעֹק 2ֹ  ַוּי

�י ַוֲאִני1 ְמֵת�י ִמְסָּפ+ י�ּוַבְּפִרִּז י ֲאִנ�י ּוֵביִת� ּוִני ְוִנְׁשַמְדִּת� ּו ָעַלי1 ְוִהּכ+ Bר ְוֶנֶאְספ 
Gen. 34:31נּו� פ ה ֶאת&ֲאחֹוֵת� ה ַיֲעֶׂש� Wּו ַהְכזֹוָנ �  ַוּיֹאְמר
Gen. 35:11 ַהִּנ ַח ָלֵאל ל ְוֶׁשב&ָׁש�ם ַוֲעֵׂשה&ָׁש�ם ִמְזֵּב+ ית&ֵא� ּום ֲעֵל�ה ֵב� ב ק> ל&ַיֲעֹק+ Bֹאֶמר ֱאֹלִהים1 ֶא� ְרֶא�ה  ַוּי

יָך� ו ָאִח� יָך ְּבָבְרֲחָך+ ִמְּפֵנ�י ֵעָׂש�  ֵאֶל+
Gen. 35:2 ם רּו ֶאת&ֱאֹלֵהBי ַהֵּנָכר1 ֲאֶׁש�ר ְּבֹתְכֶכ+ Mֹו ָהִס �ל ָּכל&ֲאֶׁש�ר ִעּמ ֹו ְוֶא� Bֹאֶמר ַיֲעֹקב1 ֶאל&ֵּבית+  ַוּי

ם� ּו ְוַהֲחִל�יפּו ִׂשְמֹלֵתיֶכ� ַּטֲהר+  ְוִה�
Gen. 35:3ּוָמה ְוַנֲעֶל� י  ְוָנק� י ַוְיִהי1 ִעָּמִד+ ָרִת+ Bה ֹאִתי1 ְּבי�ֹום ָצ� ל ָהֹעֶנ Qַח ָלֵא ֱעֶׂשה&ָּׁש�ם ִמְזֵּב3 ית&ֵא�ל ְוֶא� ה ֵּב�

ְכִּתי� ר ָהָל� ֶרְך ֲאֶׁש�  ַּבֶּד�
Gen. 35:4ר ְּבָאְז�ים ֲאֶׁש ם ְוֶאת&ַהְּנָזִמ� ב ֵא�ת ָּכל&ֱאֹלֵהBי ַהֵּנָכר1 ֲאֶׁש�ר ְּבָיָד+ ל&ַיֲעֹק3 ּו ֶא� ן  ַוִּיְּתנ� Bם ַוִּיְטֹמ�ֵניֶה

ם� ר ִעם&ְׁשֶכ� ַחת ָהֵאָל�ה ֲאֶׁש� ב ַּת�  ֹאָתם1 ַיֲעֹק+
Gen. 35:5ב� �י ַיֲעֹק� י ְּבֵנ ּו ַאֲחֵר� ְדפ+ א ָר� �ֹ ם ְול ֵתיֶה+ ָעִרים1 ֲאֶׁשר1 ְסִביֹב� ים ַעל&ֶה�   ַוִּיָּס�עּו ַוְיִה�יA ִחַּת�ת ֱאֹלִה3
Gen. 35:6ּוָזה ֲאֶׁשר1 ְּב ב ל3 Mא ַיֲעֹק 2ֹ ֹו� ַוָּיב ּוא ְוָכל&ָהָע�ם ֲאֶׁשר&ִעּמ� ית&ֵא�ל ה� וא ֵּב� ַען ִה�  ֶא�ֶרץ ְּכַנ+
Gen. 35:7 ֹו ִמְּפֵנ�י ים ְּבָבְרח� ֱאֹלִה+ ּו ֵאָליו1 ָה� Bם ִנְגל �י ָׁש3 ית&ֵא�ל ִּכ ל ֵּב� ֹום ֵא� ַח ַוִּיְקָרא1 ַלָּמק+ Bֶבן ָׁשם1 ִמְזֵּב+  ַוִּי

יו�  ָאִח�
Gen. 35:85� ֹון  ַוָּתBָמת ְּדֹבָרה1 ֵמיֶנ ֹו ַאּל� א ְׁשמ� ֹון ַוִּיְקָר� �ַאּל ל ַּת�ַחת ָה� ית&ֵא� ַחת ְלֵב� ה ַוִּתָּקֵב>ר ִמַּת� ֶקת ִרְבָק+
ּות� פ  ָּבכ�

Gen. 35:9ֹו� ֶרְך ֹאת� ן ֲאָר�ם ַוְיָב� ֹו ִמַּפַּד� ֹוד ְּבֹבא� ל&ַיֲעֹקב1 ע+ א ֱאֹלִהBים ֶא�   ַוֵּיָר2
Gen. 35:10ַי �ים ִׁשְמָך ֹו ֱאֹלִה� אֶמר&ל� �ֹ ָך  ַוּי �ה ְׁשֶמ+ 1 ִיְהֶי ב ִּכBי ִאם&ִיְׂשָרֵאל ֹוד ַיֲעֹק3 Mִׁשְמָך2 ע Zא&ִיָּקֵרא �ֹ ב ל �ֲעֹק

ל� ֹו ִיְׂשָרֵא� א ֶאת&ְׁשמ�  ַוִּיְקָר�
Gen. 35:11 ָּך ּוְמָלִכ�ים��ה ִמֶּמ �ם ִיְהֶי ל ּגֹוִי ֹוי ּוְקַה� ה ּג> י ֵאBל ַׁשַּדי1 ְּפֵר�ה ּוְרֵב+ ים ֲאִנ2 Mֹו ֱאֹלִה  ַוּיֹאֶמרZ ל2

אּו�ֵמ יָך ֵיֵצ�  ֲחָלֶצ�
Gen. 35:12 ן יָך ֶאֵּת� ְלַזְרֲעָך� ַאֲחֶר� �ָּנה ּו� ק ְלָך� ֶאְּתֶנ ם ּוְלִיְצָח� ִּתי ְלַאְבָרָה� ר ָנַת> ֶרץ ֲאֶׁש�  ְוֶאת&ָהָא3
ֶרץ�  ֶאת&ָהָא�



Gen. 35:13ֹו� ר ִאּת� ֹום ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� �ַעל ֵמָעָל�יו ֱאֹלִה�ים ַּבָּמק�   ַוַּי
Gen. 35:142ק ָעֶל�יָה  ַוַּיֵּצ ֶסְך ַוִּיֹצ� 1יָה1 ֶנ+ ֹו ַמֶּצ�ֶבת ָא�ֶבן ַוַּיֵּסBְך ָעֶל ר ִאּת� ֹום ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� ה ַּבָּמק> ב ַמֵּצָב3 Mב ַיֲעֹק

ֶמן�  ָׁש�
Gen. 35:15ל� ית&ֵא� ים ֵּב� ֹו ָׁש>ם ֱאֹלִה� ר ִאּת� ֹום ֲאֶׁשרZ ִּדֶּב2 ב ֶאת&ֵׁש�ם ַהָּמק3 Mא ַיֲעֹק   ַוִּיְקָר2
Gen. 35:16ּה� ַוִּי ׁש ְּבִלְדָּת� ל ַוְּתַק� ֶלד ָרֵח� ֹוא ֶאְפָר�ָתה ַוֵּת� ֶרץ ָלב� ֹוד ִּכְבַרת&ָהָא� 5ְיִהי&ע� ל ַו�  ְסעּו1 ִמֵּב�ית ֵא+
Gen. 35:17ן� �ה ָל�ְך ֵּב� י&ַגם&ֶז י ִּכ� 1ֶדת1 ַאל&ִּת�יְרִא+ אֶמר ָלBּה ַהְמַיֶּל 2ֹ ּה ְּבִלְדָּת�ּה ַוּת י ְבַהְקֹׁשָת�   ַוְיִה�
Gen. 35:18ין� ַוְי ֹו ִבְנָיִמ� ָרא&ל� �י ְוָאִב�יו ָק� ֹו ֶּבן&אֹוִנ א ְׁשמ� ָתה ַוִּתְקָר� �י ֵמ+ י ְּבֵצBאת ַנְפָׁשּה1 ִּכ Qִה 
Gen. 35:19ֶחם� ית ָל� וא ֵּב� ָתה ִה� ָמת ָרֵח�ל ַוִּתָּקֵבר1 ְּבֶד�ֶרְך ֶאְפָר+   ַוָּת�
Gen. 35:20ּה ִה>וא ַמֶּצ��ה ַעל&ְקֻבָרָת ב ַמֵּצָב� ֹום� ַוַּיֵּצ=ב ַיֲעֹק> ל ַעד&ַהּי� ת&ָרֵח�  ֶבת ְקֻבַר�
Gen. 35:21ֶדר� ְלָאה ְלִמְגַּדל&ֵע� ה ֵמָה� ֳהֹל+ �ט ָא� ע ִיְׂשָרֵא�ל ַוֵּי   ַוִּיַּס�
Gen. 35:22יו ַוִּי +� �ֶגׁש ָאִב ה1 ִּפיֶל ב1 ֶאת&ִּבְלָה� Wן ַוִּיְׁשַּכ �ֶלְך ְראּוֵב+ וא ַוֵּי 1 ָּבָא�ֶרץ ַהִה+ ן ִיְׂשָרֵאל Bי ִּבְׁשֹּכ ע  ַוְיִה3 ְׁשַמ�

ר� ב ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� �5ל פ ַוִּי�ְהי�ּו ְבֵנ�י&ַיֲעֹק� � ִיְׂשָרֵא
Gen. 35:23ן� ה ְוִיָּׂששָכ�ר ּוְזבּוֻל� יהּוָד+ �י ִו� ב ְראּוֵב�ן ְוִׁשְמעֹון1 ְוֵלִו ֹור ַיֲעֹק� ה ְּבכ� �י ֵלָא+   ְּבֵנ
Gen. 35:24ן� ף ּוִבְנָיִמ� ל יֹוֵס� �י ָרֵח+   ְּבֵנ
Gen. 35:25י ִבB י� ּוְבֵנ ן ְוַנְפָּתִל� ל ָּד�  ְלָהה1 ִׁשְפַח�ת ָרֵח+
Gen. 35:26ֵPר א��ד ְוָאֵׁש ה ָּג ת ֵלָא� �י ִזְלָּפ>ה ִׁשְפַח� ם� ּוְבֵנ ן ֲאָר� ֹו ְּבַפַּד� ר ֻיַּלד&ל� ב ֲאֶׁש� �י ַיֲעֹק+  ֶּלה ְּבֵנ
Gen. 35:27�ע ִה�ַאְרַּב �ת ָה� א ִקְרַי יו ַמְמֵר� א ַיֲעֹקב1 ֶאל&ִיְצָח�ק ָאִב+ Bֹ ם  ַוָּיב ם ַאְבָרָה� ֹון ֲאֶׁשר&ָּג�ר&ָׁש� וא ֶחְבר+

ק�  ְוִיְצָח�
Gen. 35:28ת ָׁשָנ�ה ּוְׁשֹמִנ�ים ָׁשָנ�ה�   ַוִּי�ְהי�ּו ְיֵמ�י ִיְצָח�ק ְמַא�
Gen. 35:29ו ֹו ֵעָׂש� ּו ֹאת+ ן ּוְׂשַב�ע ָיִמ�ים ַוִּיְקְּבר� יו ָזֵק� ע ִיְצָחBק ַוָּי1ָמת1 ַוֵּיָא�ֶסף ֶאל&ַעָּמ+ ב ָּבָנ�יו� פ ַוִּיְגַו2   ְוַיֲעֹק�
Gen. 36:1ֹום� ּוא ֱאד� ו ה� ֹות ֵעָׂש�   ְוֵא>ֶּלה ֹּתְלד�
Gen. 36:2 ה יָבָמה1 ַּבת&ֲעָנ+ י ְוֶאת&ָאֳהִל� ִחִּת+ ה ַּבת&ֵאילֹון1 ַה� �ַען ֶאת&ָעָד3 יו ִמְּבנ�ֹות ְּכָנ ח ֶאת&ָנָׁש�  ֵעָׂש>ו ָלַק�

י� ִחִּו� ֹון ַה�  ַּבת&ִצְבע�
Gen. 36:3ֹות� ְוֶאת&ָּבְׂשַמ� ֹות ְנָבי�  ת ַּבת&ִיְׁשָמֵע�אל ֲאח�
Gen. 36:4ל� ה ֶאת&ְרעּוֵא� ת ָיְלָד� ו ֶאת&ֱאִליָפ�ז ּוָב�ְׂשַמ+ ה ְלֵעָׂש�   ַוֵּת=ֶלד ָעָד>
Gen. 36:5 ה ֶאת&ְיִעיׁש יָבָמה1 ָי�ְלָד+ ּוׁש[ ְוָאֳהִל� ַרח אPֵ] ְיע� �ר ֻיְּלדּוְוֶאת&ַיְעָל�ם ְוֶאת&ֹק ו ֲאֶׁש� �י ֵעָׂש+ ֹו ֶּלה ְּבֵנ &ל�

ֶרץ ְּכָנ�ַען�  ְּבֶא�
Gen. 36:6 הּו� G ְוֶאת&ִמְקֵנ ֹות ֵּביתֹו �יו ְוֶאת&ְּבֹנָתיוH ְוֶאת&ָּכל&ַנְפׁש� ָׁשיו ְוֶאת&ָּבָנ ָ Tו ֶאת&נ  ַוִּיַּק�ח ֵעָׂש]

ֶרץ ִמ �ֶלְך ֶאל&ֶא+ �ַען ַוֵּי ר ָרַכ�ׁש ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ ֹו ֲאֶׁש� ֹו ְוֵאת1 ָּכל&ִקְנָינ+ יו�ְוֶאת&ָּכל&ְּבֶהְמּת3 ב ָאִח� �י ַיֲעֹק�  ְּפֵנ
Gen. 36:7 ם ִמְּפֵנ�י ּוֵריֶהם1 ָלֵׂש�את ֹאָת+ ה ֶאBֶרץ ְמג� Mא ָי�ְכָל 2ֹ ו ְול �ב ִמֶּׁש�ֶבת ַיְחָּד =ה ְרכּוָׁש>ם ָר� י&ָהָי  ִּכ�
ם�  ִמְקֵניֶה�

Gen. 36:8ֹום� ּוא ֱאד� ו ה� יר ֵעָׂש� Bֶׁשב ֵעָׂשו1 ְּבַה�ר ֵׂשִע+   ַוֵּי
Gen. 36:9יר� ְוֵא>ֶּלה ֹּת ר ֵׂשִע� ֹום ְּבַה� ��י ֱאד ו ֲאִב ֹות ֵעָׂש�  ְלד�
Gen. 36:10ו� ֶׁשת ֵעָׂש� ת ֵא� ל ֶּבן&ָּבְׂשַמ� Wו ְרעּוֵא ז ֶּבן&ָעָדה1 ֵא�ֶׁשת ֵעָׂש+ ֹות ְּבֵנ�י&ֵעָׂש�ו ֱאִליַפ3 ֶּלה ְׁשמ�   ֵא�
Gen. 36:11�ם ּוְקַנ ֹו ְוַגְעָּת� ר ְצפ� �י ֱאִליָפ�ז ֵּתיָמ�ן אֹוָמ+  ז� ַוִּיְהי�ּו ְּבֵנ
Gen. 36:12 ֶׁשת ה ֵא� ֶּלה ְּבֵנ�י ָעָד� Wק ֵא�ז ֶאת&ֲעָמֵל ֶלד ֶלֱאִליַפ� ו ַוֵּת� ֱאִליַפז1 ֶּבן&ֵעָׂש+ ֶגׁש ֶל� �עA ָהְיָת�ה ִפיֶל3  ְוִתְמַנ

ו�  ֵעָׂש�
Gen. 36:13ּו ְּבֵנ�י ָבְׂשַמ� �ה ֵא�ֶּל�ה ָהי+ �5ַרח ַׁשָּמ�ה ּוִמָּז ל ַנ�ַחת ָוֶז �י ְרעּוֵא+ ו� ְוֵא1ֶּלה1 ְּבֵנ ֶׁשת ֵעָׂש�  ת ֵא�
Gen. 36:14 ו ֶאת&ְיִעיׁש ֹון ֵא�ֶׁשת ֵעָׂש�ו ַוֵּת�ֶלד ְלֵעָׂש+ >ה ַּבת&ִצְבע� י ָאֳהִליָבָמ=ה ַבת&ֲעָנ ּו ְּבֵנ2  ְוֵא�ֶּלה ָהי3

ּוׁש[ ַרח�] ְיע�  ְוֶאת&ַיְעָל�ם ְוֶאת&ֹק�
Gen. 36:15ֹור ֵע Bי ֱאִליַפז1 ְּבכ� ֶּלה ַאּלּוֵפ�י ְבֵנ�י&ֵעָׂש�ו ְּבֵנ ּוף  ֵא� ֹו ַאּל� ּוף ְצפ� ר ַאּל� ּוף אֹוָמ+ ּוף ֵּתיָמן1 ַאּל� Bו ַאּל ָׂש+



 ְקַנ�ז�
Gen. 36:16 ֶּלה ְּבֵנ�י ֹום ֵא� �ק ֵא�ֶּלה ַאּלּוֵפBי ֱאִליַפז1 ְּבֶא�ֶרץ ֱאד+ ּוף ֲעָמֵל ם ַאּל� ּוף ַּגְעָּת� ַרח ַאּל� ּוף&ֹק>  ַאּל�

ה�  ָעָד�
Gen. 36:171 ֶּבן&ֵע Bי ְרעּוֵאל ֶּלה ְּבֵנ �ה ֵא�ֶּלה ַאּלּוֵפBי  ְוֵא3 ּוף ִמָּז ה ַאּל� ּוף ַׁשָּמ� ַרח ַאּל� ּוף ֶז+ 1ַחת1 ַאּל� ּוף ַנ ו ַאּל� ָׂש+

ו� ֶׁשת ֵעָׂש� ת ֵא� ֶּלה ְּבֵנ�י ָבְׂשַמ� Wֹום ֵא 1 ְּבֶא�ֶרץ ֱאד+  ְרעּוֵאל
Gen. 36:18ּוף ַיְע ּוׁש ַאּל� ּוף ְיע> ו ַאּל� יָבָמה1 ֵא�ֶׁשת ֵעָׂש+ Bי ָאֳהִל� ֶּלה ְּבֵנ י  ְוֵא3 Qֶּלה ַאּלּוֵפ�ַרח ֵא �ּוף ֹק ָל�ם ַאּל�

ו� ֶׁשת ֵעָׂש� ֳהִליָבָמ>ה ַּבת&ֲעָנ�ה ֵא�  ָא�
Gen. 36:19ֹום� ס ּוא ֱאד� ם ה� ֶּלה ַאּלּוֵפיֶה�   ֵא=ֶּלה ְבֵני&ֵעָׂש>ו ְוֵא�
Gen. 36:20ֹון ַוֲע ל ְוִצְבע� ן ְוׁשֹוָב� י ָהָא�ֶרץ לֹוָט� י ֹיְׁשֵב�  ָנ�ה� ֵאBֶּלה ְבֵנ�י&ֵׂשִעיר1 ַהֹחִר+
Gen. 36:21ֹום� ֶרץ ֱאד� י ְּבֵנ�י ֵׂשִע�יר ְּבֶא� ֶצר ְוִדיָׁש�ן ֵא�ֶּלה ַאּלּוֵפ=י ַהֹחִר> ֹון ְוֵא�   ְוִדׁש�
Gen. 36:22ן ִּתְמָנ�ע� ֹות לֹוָט� י ְוֵהיָמ�ם ַוֲאח� ן ֹחִר�   ַוִּיְהי�ּו ְבֵני&לֹוָט�
Gen. 36:23ל ַעְלָו�5ן ּוָמַנ�ַחת ְו �י ׁשֹוָב+ ֹו ְואֹוָנ�ם� ְוֵא1ֶּלה1 ְּבֵנ  ֵעיָב�ל ְׁשפ�
Gen. 36:24 ֹו ר ִּבְרֹעת� ר ָמָצBא ֶאת&ַהֵּיִמם1 ַּבִּמְדָּב+ ה ֲאֶׁש2 ּוא ֲעָנ3 �ה ה� �ה ַוֲעָנ ֹון ְוַאָּי ֶּלה ְבֵנ�י&ִצְבע�  ְוֵא�

יו� ֹון ָאִב� ים ְלִצְבע�  ֶאת&ַהֲחֹמִר�
Gen. 36:25ה ַּבת&ֲע ן ְוָאֳהִליָבָמ� �ֶּלה ְבֵנ�י&ֲעָנ�ה ִּדֹׁש  ָנ�ה� ְוֵא�
Gen. 36:26ן� ן ּוְכָר� ן ְוִיְתָר� ן ְוֶאְׁשָּב� �י ִדיָׁש�ן ֶחְמָּד� ֶּלה ְּבֵנ   ְוֵא�
Gen. 36:27ן� ן ְוַזֲעָו�5ן ַוֲעָק� ֶּלה ְּבֵני&ֵא�ֶצר ִּבְלָה�   ֵא�
Gen. 36:28ן� ּוץ ַוֲאָר� ן ע� ֶּלה ְבֵנ�י&ִדיָׁש�   ֵא�
Gen. 36:29ּוף לֹוָט Bי ַאּל �ֶּלה ַאּלּוֵפ�י ַהֹחִר ּוף ֲעָנ�ה� ֵא� ֹון ַאּל� ּוף ִצְבע� ל ַאּל� ּוף ׁשֹוָב+  ן1 ַאּל�
Gen. 36:30יר� פ ֶרץ ֵׂשִע� ם ְּבֶא� י ְלַאֻּלֵפיֶה� ּוף ִּדיָׁש�ן ֵא�ֶּלה ַאּלּוֵפ=י ַהֹחִר> ֶצר ַאּל� ּוף ֵא� ן ַאּל� ּוף ִּדֹׁש>   ַאּל�
Gen. 36:31 ֹום �ּו ְּבֶא�ֶרץ ֱאד ר ָמְלכ� ים ֲאֶׁש� ל� ְוֵא1ֶּלה1 ַהְּמָלִכ+ �י ִיְׂשָרֵא� ֶלְך ִלְבֵנ  ִלְפֵנ�י ְמָלְך&ֶמ�
Gen. 36:32ָבה� ֹו ִּדְנָה� ם ִעיר� ֹור ְוֵׁש� �ַלע ֶּבן&ְּבע ֹום ֶּב� ְך ֶּבֱאד+   ַוִּיְמֹל�
Gen. 36:33ה� �5ַרח ִמָּבְצָר� ב ֶּבן&ֶז יו יֹוָב� ְך ַּתְחָּת+ �ָמת ָּב�ַלע ַוִּיְמֹל�   ַוָּי
Gen. 36:34�ב ַוִּיְמֹל��ָמת יֹוָב ֶרץ ַהֵּתיָמִנ�י� ַוָּי ם ֵמֶא� יו ֻחָׁש�  ְך ַּתְחָּת+
Gen. 36:35 ֹו ם ִעיר� ב ְוֵׁש� ד ַהַּמֶּכBה ֶאת&ִמְדָין1 ִּבְׂשֵד�ה מֹוָא+ יו ֲהַד�ד ֶּבן&ְּבַד3 Mְך ַּתְחָּת �ָמת ֻחָׁש�ם ַוִּיְמֹל2  ַוָּי

ית�  ֲעִו�
Gen. 36:36יו ַׂשְמָל�ה ִמַּמ ְך ַּתְחָּת+ �ָמת ֲהָד�ד ַוִּיְמֹל� ה� ַוָּי  ְׂשֵרָק�
Gen. 36:37ר� ֹות ַהָּנָה� ּול ֵמְרֹחב� יו ָׁשא� ְך ַּתְחָּת+ �ה ַוִּיְמֹל� �ָמת ַׂשְמָל   ַוָּי
Gen. 36:38ֹור� �5ן ֶּבן&ַעְכּב� ַעל ָחָנ יו ַּב� ְך ַּתְחָּת+ ּול ַוִּיְמֹל� ��ָמת ָׁשא   ַוָּי
Gen. 36:39ְך ַּת Bַוִּיְמֹל G5ן ֶּבן&ַעְכּבֹור� 1  ַוָּיָמתH ַּב�ַעל ָחָנ יַטְבֵאל ֹו ְמֵה� Bם ִאְׁשּת ֹו ָּפ�עּו ְוֵׁש2 ם ִעיר� ר ְוֵׁש� ְחָּתיו1 ֲהַד+

ב� י ָזָה� ת ֵמ� ד ַּב�  ַּבת&ַמְטֵר+
Gen. 36:40 ְלָו�ה ּוף ַע� >ע ַאּל� ּוף ִּתְמָנ ם ִּבְׁשֹמָת�ם ַאּל� ם ִלְמֹקֹמָת� ֹות ַאּלּוֵפBי ֵעָׂשו1 ְלִמְׁשְּפֹחָת+ Qֵאֶּלה ְׁשמ ְ Tו 
ת� ּוף ְיֵת�  ַאּל�
Gen. 36:41ן� ּוף ִּפיֹנ� ּוף ֵאָל�ה ַאּל� ּוף ָאֳהִליָבָמ>ה ַאּל�   ַאּל=
Gen. 36:42ר� ּוף ִמְבָצ� ן ַאּל� ּוף ֵּתיָמ� >ז ַאּל� ּוף ְקַנ   ַאּל�
Gen. 36:43ּוא ֵעָׂש� ם ה� ְׁשֹבָתם1 ְּבֶא�ֶרץ ֲאֻחָּזָת+ ֹום ְלֹמ� ּוף ִעיָר�ם ֵא�ֶּלהA ַאּלּוֵפ�י ֱאד3 ל ַאּל� ּוף ַמְגִּדיֵא� ו  ַאּל�

ֹום� פ  ֲאִב�י ֱאד�
Gen. 37:1ֶרץ ְּכָנ�ַען� �יו ְּבֶא� י ָאִב ֶרץ ְמגּוֵר� ב ְּבֶא� �ֶׁשב ַיֲעֹק+   ַוֵּי
Gen. 37:2 ַער ּוא ַנ3 אן ְוה� +ֹ ה ֹרֶעBה ֶאת&ֶאָחיו1 ַּבּצ ה ָׁשָנה1 ָהָי2 Bע&ֶעְׂשֵר ף ֶּבן&ְׁשַב� Qב יֹוֵס ֹות ַיֲעֹק3  ֵא�ֶּלהA ֹּתְלד�

ם�ֶאת&ְּבֵנ�י ִבְלָה>ה ְוֶאת ם ָרָע�ה ֶאל&ֲאִביֶה� א יֹוֵס>ף ֶאת&ִּדָּבָת� �יו ַוָּיֵב� ה ְנֵׁש�י ָאִב �י ִזְלָּפ�  &ְּבֵנ
Gen. 37:3ים� ֶנת ַּפִּס� ֹו ְּכֹת� ֹו ְוָע�ָׂשה ל� �ּוא ל י&ֶבן&ְזֻקִנ�ים ה� יו ִּכ� ל ָאַהBב ֶאת&יֹוֵסף1 ִמָּכל&ָּבָנ+   ְוִיְׂשָרֵא3



Gen. 37:4Qי&ֹאת יו ִּכ� ּו ֶאָח3 ם� ַוִּיְרא� ֹו ְלָׁשֹל� ּו ַּדְּבר� א ָיְכל� �ֹ ֹו ְול �ּו ֹאת 5ִּיְׂשְנא� יו ַו�  ֹו ָאַהBב ֲאִביֶהם1 ִמָּכל&ֶאָח+
Gen. 37:5ֹו� ֹ�א ֹאת� ֹוד ְׂשנ ֹום ַוַּיֵּג�ד ְלֶאָח�יו ַוּיֹוִס�פּו ע� ם יֹוֵסף1 ֲחל+ Bַוַּיֲחֹל  
Gen. 37:6ֹום ַהֶּז�ה ֲאֶׁש� א ַהֲחל� Wם ִׁשְמעּו&ָנ�ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה ְמִּתי� ַוּי  ר ָחָל�
Gen. 37:7 הB י ְוַגם&ִנָּצ�ָבה ְוִהֵּנ ָמה ֲאֻלָּמִת� >ה ָק� ה ְוִהֵּנ ֹוְך ַהָּׂשֶד+ ְחנּו ְמַאְּלִמBים ֲאֻלִּמים1 ְּבת� Mִהֵּנה ֲאַנ ְ Tו 

י� ְׁשַּתֲחֶו�יןָ ַלֲאֻלָּמִת� ם ַוִּת� ֵתיֶכ+  ְתֻסֶּב1יָנה1 ֲאֻלֹּמ�
Gen. 37:8Bיו ֲהָמֹל Bֹאְמרּו לֹו1 ֶאָח+ ֹו  ַוּי ֹ�א ֹאת+ ל ָּב�נּו ַוּיֹוִסBפּו עֹוד1 ְׂשנ ֹול ִּתְמֹׁש� ינּו ִאם&ָמׁש� ְך ִּתְמֹלְך1 ָעֵל+

יו� יו ְוַעל&ְּדָבָר�  ַעל&ֲחֹלֹמָת�
Gen. 37:9 ה= ֹוד ְוִהֵּנ י ֲחלֹום1 ע+ ה ָחַלBְמִּת� אֶמר ִהֵּנ2 3ֹ ֹו ְלֶאָח�יו ַוּי ר ֹאת� ר ַוְיַסֵּפ� ֹום ַאֵח+ ם עֹוד1 ֲחל�  ַוַּיֲחֹל�

י�ַה ְׁשַּתֲחִו�ים ִל� ים ִמ� ֹוָכִב+ ַח ְוַאַחBד ָעָׂשר1 ּכ�  ֶּׁש�ֶמׁש ְוַהָּיֵר3
Gen. 37:10 ְמָּת� ֹום ַהֶּז�ה ֲאֶׁש�ר ָחָל ֹו ָמ>ה ַהֲחל� ֹ�אֶמר ל+ יו ַוּי ֹו ָאִב+  ַוְיַסֵּפ�ר ֶאל&ָאִביוH ְוֶאל&ֶאָחיוG ַוִּיְגַער&ּב�

יָך ְלִה ֹוא ֲאִני1 ְוִאְּמָך� ְוַאֶח+ ֹוא ָנב3 ְרָצה�ֲהב�  ְׁשַּתֲחֹו�ת ְלָך� ָא�
Gen. 37:11ר� ר ֶאת&ַהָּדָב� ֹו ֶאָח�יו ְוָאִב�יו ָׁשַמ�   ַוְיַקְנאּו&ב�
Gen. 37:12ם� ם ִּבְׁשֶכ� אן ֲאִביֶה� �ֹ &צ ת3 ֹות ֶא3 ּו ֶאָח�יו ִלְרע>   ַוֵּיְלכ�
Gen. 37:13ם �ים ִּבְׁשֶכ+ ֹוא ַאֶח1יָך1 ֹרִע Bף ֲהל ל ֶאל&יֹוֵס3 Mאֶמר ִיְׂשָרֵא 2ֹ ֹו  ַוּי ֹ�אֶמר ל�  ְלָכ�ה ְוֶאְׁשָלֲחָך� ֲאֵליֶה�ם ַוּי

 ִהֵּנ�ִני�
Gen. 37:14 1ר ַוִּיְׁשָלֵח1הּו�ִני ָּדָב אן ַוֲהִׁשֵב� +ֹ ֹום ַהּצ ֹום ַאֶח1יָך1 ְוֶאת&ְׁשל� Bה ֶאת&ְׁשל Mא ְרֵא ֹו ֶלְך&ָנ2 ֹ�אֶמר ל3  ַוּי

ָמה� א ְׁשֶכ� �ֹ ֹון ַוָּיב �ֶמק ֶחְבר+  ֵמֵע
Gen. 37:15הּו�ׁש� ַוִּיְמָצֵא ר ַמה&ְּתַבֵּק� יׁש ְוִהֵּנ�ה ֹתֶע�ה ַּבָּׂשֶד�ה ַוִּיְׁשָאֵל=הּו ָהִא>יׁש ֵלאֹמ�   ִא+
Gen. 37:16ים� ם ֹרִע� ה ֵה� י ֵאיֹפ� �א ִל+ �י ְמַבֵּק�ׁש ַהִּג�יָדה&ָּנ י ָאֹנִכ אֶמר ֶאת&ַאַח� Wֹ   ַוּי
Gen. 37:17�י ָׁשַמ1ְעִּתי1 ֹאBה ִּכ ּו ִמֶּז+ Bֹאֶמר ָהִאיׁש1 ָנְסע� יו  ַוּי Bֶלְך יֹוֵסף1 ַאַח�ר ֶאָח+ ים ֵנְלָכ�ה ֹּדָת�ְיָנה ַוֵּי ְמִר+

ן� ם ְּבֹדָת�  ַוִּיְמָצֵא�
Gen. 37:18ֹו� ֹו ַלֲהִמית� ּו ֹאת� ם ַוִּי�ְתַנְּכל� ק ּוְבֶט1ֶרם1 ִיְקַר�ב ֲאֵליֶה+ �ֹו ֵמָרֹח ּו ֹאת�   ַוִּיְרא�
Gen. 37:19 ה ַּב>ַעל �יׁש ֶאל&ָאִח�יו ִהֵּנ3 ּו ִא א� ַוּיֹאְמר� �ה ָּב� ֹות ַהָּלֶז  ַהֲחֹלמ�
Gen. 37:20 ה Wְתהּו ְוִנְרֶא� �ה ָרָע�ה ֲאָכָל ְרנּו ַחָּי Wֹות ְוָאַמ הּו ְוַנְׁשִלֵכ1הּו1 ְּבַאַח�ד ַהֹּבר+ ּו ְוַנ�ַהְרֵג3  ְוַעָּת�הA ְלכ�

יו�  ַמה&ִּיְהי�ּו ֲחֹלֹמָת�
Gen. 37:21Wֹ ן ַוַּיִּצֵל�הּו ִמָּיָד�ם ַוּי א ַנֶּכ�ּנּו ָנ�ֶפׁש� ַוִּיְׁשַמ�ע ְראּוֵב+ �ֹ  אֶמר ל
Gen. 37:22 ר ֹור ַהֶּזה1 ֲאֶׁש�ר ַּבִּמְדָּב+ Bֹו ֶאל&ַהּב �יכּו ֹאת3 אֶמר ֲאֵלֶה�םA ְראּוֵבןH ַאל&ִּתְׁשְּפכּו&ָדםG ַהְׁשִל 2ֹ  ַוּי

יו� ֹו ֶאל&ָאִב� ם ַלֲהִׁשיב� ַען ַהִּצBיל ֹאתֹו1 ִמָּיָד+ ֹו ְלַמ3 � ְוָי�ד ַאל&ִּתְׁשְלחּו&ב
Gen. 37:23 ֶנת ַהַּפִּס�ים ֹו ֶאת&ְּכֹת� ף ֶאל&ֶאָח�יו ַוַּיְפִׁשBיטּו ֶאת&יֹוֵסף1 ֶאת&ֻּכָּתְנּת+ א יֹוֵס� ֲאֶׁשר&ָּב� י ַּכ� W5ְיִה  ַו�
יו� ר ָעָל�  ֲאֶׁש�
Gen. 37:24ִים� ֹו ָמ� ין ּב� ק ֵא� ֹור ֵר+ ָרה ְוַהּב� �ֹו ַהֹּב הּו ַוַּיְׁשִל�כּו ֹאת� ָּקֻח+   ַוִּי2
Gen. 37:25 Hד  ַוֵּיְׁשבּו� ה ִמִּגְלָע ים ָּבָא� ּו ְוִהֵּנה1 ֹאְרַח�ת ִיְׁשְמֵעאִל+ יֵניֶהם1 ַוִּיְרא+ ּו ֵע� Bַוִּיְׂשא Gֱאָכל&ֶלֶחם ֶל�

ְיָמה� יד ִמְצָר� ט הֹוְלִכ�ים ְלהֹוִר� י ָוֹל+ ים ְנכֹאת1 ּוְצִר� ְׂשִא3  ּוְגַמֵּליֶה�ם ֹנ�
Gen. 37:26יBַצע ִּכ ה ֶאל&ֶאָח�יו ַמה&ֶּב3 ֹ�אֶמר ְיהּוָד� ֹו� ַוּי ינּו ְוִכִּס�ינּו ֶאת&ָּדמ�   ַנֲהֹרג1 ֶאת&ָאִח+
Gen. 37:27יו� ּו ֶאָח� 5ִּיְׁשְמע� ּוא ַו� �נּו ה ינּו ְבָׂשֵר� י&ָאִח� ֹו ִּכ� ים ְוָיֵד1נּו1 ַאל&ְּתִהי&ב+ ּו ְוִנְמְּכֶר�ּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִל3 Qְלכ  
Gen. 37:285ִּי ים ַו� ֲחִר3 ים ֹס� Mים ִמְדָיִנ Z ֲאָנִׁש2 ּו ֶאת&יֹוֵס>ף  ַוַּי�ַעְברּו ֹור ַוִּיְמְּכר= ּו ֶאת&יֹוֵסף1 ִמן&ַהּב+ B1 ַוַּי�ֲעל ְמְׁשכּו

ְיָמה� ף ִמְצָר� �ֶסף ַוָּיִב�יאּו ֶאת&יֹוֵס� ים ָּכ  ַלִּיְׁשְמֵעאִל�ים ְּבֶעְׂשִר�
Gen. 37:29�ע ֶאת&ְּבָגָד ֹור ַוִּיְקַר� �ף ַּבּב ֹור ְוִהֵּנ�ה ֵאין&יֹוֵס� Bָׁשב ְראּוֵבן1 ֶאל&ַהּב+  יו� ַוָּי
Gen. 37:30א� ָנה ֲאִני&ָב� �י ָא� ּנּו ַוֲאִנ �ֶלד ֵאיֶנ+ יו ַוּיֹאַמ�ר ַהֶּי �ָׁשב ֶאל&ֶאָח�   ַוָּי
Gen. 37:31ם� ֶנת ַּבָּד� ּו ֶאת&ַהֻּכֹּת� ים ַוִּיְטְּבל� �יר ִעִּז+ 5ִּיְׁשֲחטּו1 ְׂשִע ֶנת יֹוֵס�ף ַו� ּו ֶאת&ְּכֹת�   ַוִּיְקח�
Gen. 37:32�ּו ֶאת&ְּכֹת Q5ְיַׁשְּלח ֶנת  ַו� א ַהְּכֹת= ֹ�את ָמָצ�אנּו ַהֶּכר&ָנ3 ּו ז ם ַוּיֹאְמר� 1יאּו1 ֶאל&ֲאִביֶה+ ים ַוָּיִב ֶנת ַהַּפִּס3



א� �ֹ וא ִאם&ל  ִּבְנָך> ִה�
Gen. 37:33ף� ף יֹוֵס� ף ֹטַר� �ה ָרָע�ה ֲאָכָל�ְתהּו ָטֹר� י ַחָּי ֶנת ְּבִנ+ 1ֹאֶמר1 ְּכֹת� ּה ַוּי Bַוַּיִּכיָר  
Gen. 37:34ע ַי Bים� ַוִּיְקַר ים ַרִּב� ֹו ָיִמ� ל ַעל&ְּבנ� �יו ַוִּיְתַאֵּב� ק ְּבָמְתָנ �ֶׂשם ַׂש� יו ַוָּי  ֲעֹקב1 ִׂשְמֹלָת+
Gen. 37:35 ל >י ָאֵב� ד ֶאל&ְּבִנ י&ֵאֵר= אֶמר ִּכ� Wֹ ם ַוּי ֹו ַוְיָמֵאן1 ְלִהְתַנֵח+ יו ְלַנֲחמ3 Mיו ְוָכל&ְּבֹנָת Z ָכל&ָּבָנ2  ַוָּיֻקמּו

ֹו ָא �ְבְּך ֹאת� ָלה ַוֵּי �יו�ְׁשֹא  ִב�
Gen. 37:36ים� פ ר ַהַּטָּבִח� ה ַׂש� יס ַּפְרֹע+ ֹוִטיַפר1 ְסִר� ִים ְלפ� �ֹו ֶאל&ִמְצָר ּו ֹאת� ים ָמְכר� ְּמָדִנ+   ְוַה2
Gen. 38:1ה� ֹו ִחיָר� י ּוְׁשמ� >ט ַעד&ִא�יׁש ֲעֻדָּלִמ� ה ֵמֵא�ת ֶאָח�יו ַוֵּי �5ֶרד ְיהּוָד� וא ַוֵּי �ת ַהִה+ 5ְיִהי1 ָּבֵע   ַו�
Gen. 38:2יָה� ַוַּי א ֵאֶל� �ֹ ָה ַוָּיב ּוַע ַוִּיָּקֶח� �ֹו ׁש ה ַּבת&ִא�יׁש ְּכַנֲעִנ�י ּוְׁשמ�  ְרא&ָׁש=ם ְיהּוָד>
Gen. 38:3ר� ֹו ֵע� א ֶאת&ְׁשמ� ַהר ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ן ַוִּיְקָר�   ַוַּת�
Gen. 38:4ֹו אֹוָנ�5ן� א ֶאת&ְׁשמ� ֹוד ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ן ַוִּתְקָר� ַהר ע�   ַוַּת�
Gen. 38:5ֶס Bֹו� ַוֹּת ּה ֹאת� �יב ְּבִלְדָּת� ֹו ֵׁשָל�ה ְוָהָי�ה ִבְכִז א ֶאת&ְׁשמ� ן ַוִּתְקָר�  ף עֹוד1 ַוֵּת�ֶלד ֵּב+
Gen. 38:6ר� ּה ָּתָמ� ֹו ּוְׁשָמ� ��ר ְּבכֹור ה ְלֵע ה ִאָּׁש� ח ְיהּוָד>   ַוִּיַּק=
Gen. 38:7ֵPי ע הּו ְי ַוְיִה3 �ה ַוְיִמֵת� �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ ה ַר� ֹור ְיהּוָד+  הָו�ה�ר ְּבכ�
Gen. 38:8יָך� �5ַרע ְלָאִח� ם ֶז יָך ְוַיֵּב�ם ֹאָת�ּה ְוָהֵק� ֶׁשת ָאִח� א ֶאל&ֵא� <ֹ ן ּב Bֹאֶמר ְיהּוָדה1 ְלאֹוָנ+   ַוּי
Gen. 38:9 י ְרָצה ְלִבְלִּת� א ֶאל&ֵאBֶׁשת ָאִחיו1 ְוִׁשֵח�ת ַא+ ה ִאם&ָּב2 Q5ַרע ְוָהָי� �ה ַהָּז ֹו ִיְהֶי א ל� �ֹ ן ִּכ>י ּל �5ַדע אֹוָנ+  ַוֵּי

יו� �5ַרע ְלָאִח�  ְנָתן&ֶז
Gen. 38:10ֹו� �ֶמת ַּגם&ֹאת� >5ַרע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ַוָּי   ַוֵּי
Gen. 38:11 ר �י ָאַמ+ י ִּכ 1 ֵׁשָל�ה ְבִנ+ יְך ַעד&ִיְגַּדל �ה ֵבית&ָאִב3 ֹו ְׁשִב=י ַאְלָמָנ Mר ַּכָּלת ֹ�אֶמר ְיהּוָדהZ ְלָתָמ2  ַוּי

ּוא ְּכ ּות ַּגם&ה� יָה�ֶּפן&ָימ� ית ָאִב� ֶׁשב ֵּב� ר ַוֵּת�  ֶאָח�יו ַוֵּת�ֶלְך ָּתָמ+
Gen. 38:12 ּוא Bי צֹאנֹו1 ה3 זֲֵז ַעל ַעל&ֹּג� Mה ַוַּי �ֶחם ְיהּוָד3 ֶׁשת&ְיהּוָד�ה ַוִּיָּנ ּוַע ֵא� ָמת ַּבת&ׁש� ים ַוָּת�  ַוִּיְרּבּו1 ַהָּיִמ+

י ִּתְמָנ�ָתה� ה ֵרֵע�הּו ָהֲעֻדָּלִמ�  ְוִחיָר>
Gen. 38:13ֹו� ַוֻּי ר ִהֵּנ�ה ָחִמ>יְך ֹעֶל�ה ִתְמָנ�ָתה ָלֹג�ז צֹאנ� �ר ֵלאֹמ  ַּג�ד ְלָתָמ�
Gen. 38:14 ר ִים ֲאֶׁש� ף ַוֵּת1ֶׁשב1 ְּבֶפ�ַתח ֵעיַנ+ יָה ַוְּתַכBס ַּבָּצִעיף1 ַוִּתְתַעָּל+ ָעֶל3 ּה ֵמ� Mי ַאְלְמנּוָת  ַוָּתַסרZ ִּבְגֵד2

י&ָג �ָתה ִּכBי ָרֲאָתה1 ִּכ� ה�ַעל&ֶּד�ֶרְך ִּתְמָנ ֹו ְלִאָּׁש� א&ִנְּתָנ�ה ל� �ֹ וא ל Wה ְוִה  ַד�ל ֵׁשָל+
Gen. 38:15ה ָּפֶנ�יָה� �ה ִּכ�י ִכְּסָת� ָה ְלזֹוָנ 5ַּיְחְׁשֶב� ה ַו�   ַוִּיְרֶא�ָה ְיהּוָד+
Gen. 38:16ִּPִיְך כ ֹוא ֵאַל+ ָבה&ָּנא1 ָאב� 1ֹאֶמר1 ָה� ֶרְך ַוּי יָה ֶאל&ַהֶּד3 Mט ֵאֶל ע ִּכ�י ַכָּל ַוֵּי2 א ָיַד+ �ֹ 1ֹאֶמר1 י ל ֹו ִה�וא ַוּת ת�

י� ֹוא ֵאָל� י ִּכ�י ָתב�  ַמה&ִּתֶּתן&ִּל+
Gen. 38:17ָך� ֹון ַע�ד ָׁשְלֶח� ן ֵעָרב� אֶמר ִאם&ִּתֵּת� Wֹ אן ַוּת �ֹ �ים ִמן&ַהּצ י&ִעִּז אֶמר ָאֹנִכ>י ֲאַׁשַּל�ח ְּגִד� Wֹ   ַוּי
Gen. 38:18א 3ֹ ֵעָרבֹוןH ֲאֶׁש�ר ֶאֶּתן&ָּלְךG ַוּת אֶמר ָמ�ה ָה� 3ֹ ָך ּוַמְּטָך� ֲאֶׁש�ר ְּבָיֶד�ָך  ַוּי ְמָך1 ּוְפִתיֶל+ ֶמר ֹחָת�

ֹו� ַהר ל� א ֵאֶל�יָה ַוַּת� �ֹ  ַוִּיֶּתן&ָּל>ּה ַוָּיב
Gen. 38:19ּה� י ַאְלְמנּוָת� ׁש ִּבְגֵד� �יָה ַוִּתְלַּב� ּה ֵמָעֶל ַסר ְצִעיָפ� ֶלְך ַוָּת�   ַוָּת�ָקם ַוֵּת+
Gen. 38:20�ה ֶאת&ְּגִד Mח ְיהּוָד א  ַוִּיְׁשַל2 �ֹ �ד ָהִאָּׁש�ה ְול ֹון ִמַּי ַחת ָהֵעָרב� י ָלַק� ֲעֻדָּלִמ+ �הּו ָה� ים ְּבַיד1 ֵרֵע ִעִּז3 י ָה�

ּה�  ְמָצָא�
Gen. 38:21 ּו ֹ�אְמר+ �5ִים ַעל&ַהָּד�ֶרְך ַוּי וא ָבֵעיַנ =ה ַהְּקֵדָׁש>ה ִה� ר ַאֵּי ל ֶאת&ַאְנֵׁשBי ְמֹקָמּה1 ֵלאֹמ+ Qַוִּיְׁשַא 

�ה ְקֵדָׁש� ה ָבֶז  ה�לֹא&ָהְיָת�
Gen. 38:22 ה� ה ָבֶז ּו לֹא&ָהְיָת� ְמר+ ם ַאְנֵׁשBי ַהָּמקֹום1 ָא� א ְמָצאִת�יָה ְוַג2 �ֹ ֹ�אֶמר ל ה ַוּי  ַוָּי1ָׁשב1 ֶאל&ְיהּוָד+

ה�  ְקֵדָׁש�
Gen. 38:23ה ְוַאָּת� י ַהֶּז+ 1ְחִּתי1 ַהְּגִד� Bה ָׁשַל ּוז ִהֵּנ ��ה ָלב ן ִנְהֶי ּה ֶּפ� ח&ָל+ ַּק� Bֹאֶמר ְיהּוָדה1 ִּת� ּה� ַוּי א ְמָצאָת� �ֹ  ה ל
Gen. 38:24 ים� ה ִלְזנּוִנ >ם ִהֵּנ�ה ָהָר� ָך ְוַג אֹמר1 ָז�ְנָתה1 ָּתָמ�ר ַּכָּלֶת+ ה ֵל� Bיהּוָד ד ִל� ים ַוֻּיַּג2 ׁש ֳחָדִׁש3  ַוְיִה�יA ְּכִמְׁשֹל�

ף� ּוָה ְוִתָּׂשֵר� ה הֹוִציא� ֹ�אֶמר ְיהּוָד+  ַוּי
Gen. 38:25 הBיא ָׁשְלָח את ְוִה2 1ֹאֶמר1  ִה�וא מּוֵצ3 ֹו ָאֹנִכ�י ָהָר�ה ַוּת ר ְלִאיׁש1 ֲאֶׁשר&ֵא�ֶּלה ּל+ ֶאל&ָחִמ1יָה1 ֵלאֹמ+



ֶּלה� י ַהֹחֶת=ֶמת ְוַהְּפִתיִל>ים ְוַהַּמֶּט�ה ָהֵא� Qא ְלִמ  ַהֶּכר&ָנ+
Gen. 38:26ה�יָה ְלֵׁשָל י&ַעל&ֵּכ�ן לֹא&ְנַתִּת� ִּני ִּכ� ה ִמֶּמ+ ְדָק� 1ֹאֶמר1 ָצ� ה ַוּי ֹוד  ַוַּיֵּכ�ר ְיהּוָד3 ף ע� א&ָיַס� �ֹ �י ְול  ְבִנ
ה�  ְלַדְעָּת�

Gen. 38:27ים ְּבִבְטָנ�ּה� �ת ִלְדָּת�ּה ְוִהֵּנ�ה ְתאֹוִמ� י ְּבֵע   ַוְיִה�
Gen. 38:28א ִראֹׁשָנ�ה� �ה ָיָצ� ר ֶז ֹו ָׁשִני1 ֵלאֹמ+ Bר ַעל&ָיד ֶדת ַוִּתְקֹׁש2 �ד ַוִּתַּק�ח ַהְמַיֶּל3 ּה ַוִּיֶּתן&ָי י ְבִלְדָּת�   ַוְיִה�
Gen. 38:29ֶרץ� ֹו ָּפ� א ְׁשמ� �יָך ָּפ�ֶרץ ַוִּיְקָר� ְצָּת ָעֶל אֶמר ַמה&ָּפַר� Wֹ יו ַוּת ֹו ְוִהֵּנה1 ָיָצ�א ָאִח+   ַוְיִה�יA ְּכֵמִׁש�יב ָיד3
Gen. 38:30ֹו ָז�5ַרח� ס א ְׁשמ� �י ַוִּיְקָר� ֹו ַהָּׁשִנ ר ַעל&ָיד� יו ֲאֶׁש�   ְוַאַחר1 ָיָצ�א ָאִח+
Gen. 39:1ד�ף הּוַר י ִמַּיד1  ְויֹוֵס� �יׁש ִמְצִר+ ה ַׂשBר ַהַּטָּבִחים1 ִא Mיס ַּפְרֹע הּו ּפֹוִטיַפרZ ְסִר2 ְיָמה ַוִּיְקֵנ] � ִמְצָר

ָּמה� הּו ָׁש� ר הֹוִרֻד� ים ֲאֶׁש�  ַהִּיְׁשְמֵעאִל+
Gen. 39:2י ית ֲאֹדָנ�יו ַהִּמְצִר� י ְּבֵב� Wיַח ַוְיִה� �יׁש ַמְצִל י ִא ף ַוְיִה�  � ַוְיִהBי ְיהָוה1 ֶאת&יֹוֵס+
Gen. 39:3ֹו� ה ְיהָו�ה ַמְצִל�יַח ְּבָיד� ּוא ֹעֶׂש+ 1 ֲאֶׁשר&ה� ֹו ְוֹכל �יו ִּכ�י ְיהָו�ה ִאּת �5ְרא ֲאֹדָנ+   ַוַּי
Gen. 39:4ֹו� ן ְּבָיד� ֹו ָנַת� ֹו ְוָכל&ֶיׁש&ל� ֹו ַוַּיְפִקֵד1הּו1 ַעל&ֵּבית+ �ף ֵח>ן ְּבֵעיָנ�יו ַוְיָׁש�ֶרת ֹאת א יֹוֵס�   ַוִּיְמָצ2
Gen. 39:5י  ַוְי ית ַהִּמְצִר� >ה ֶאת&ֵּב� ֹו ַוְיָב=ֶרְך ְיהָו 1 ָּכל&ֲאֶׁש�ר ֶיׁש&ל+ ֹו ְוַעל ֹו ְּבֵבית3 Mיד ֹאת Z ִהְפִק2 י ֵמָאז ִה]

ה� ִית ּוַבָּׂשֶד� ֹו ַּבַּב� י ִּבְרַּכBת ְיהָוה1 ְּבָכל&ֲאֶׁש�ר ֶיׁש&ל+ Qף ַוְיִה� ִּבְגַל�ל יֹוֵס
Gen. 39:6ְּבַיד&י Hב ָּכל&ֲאֶׁשר&לֹו�ל  ַוַּיֲעֹז�ּוא אֹוֵכ ּוָמה ִּכ�י ִאם&ַהֶּל�ֶחם ֲאֶׁשר&ה� ע ִאּתֹו1 ְמא+ Bְולֹא&ָיַד Gֹוֵסף

ה� ה ַמְרֶא� ַאר ִויֵפ� ף ְיֵפה&ֹת�  ַוְיִה�י יֹוֵס+
Gen. 39:7 ה אֶמר ִׁשְכָב� �ֹ >יו ֶאת&ֵעיֶנ�יָה ֶאל&יֹוֵס�ף ַוּת ֶׁשת&ֲאֹדָנ ֶּלה ַוִּתָּׂש=א ֵא� ים ָהֵא+ י ַאַחר1 ַהְּדָבִר�  ַוְיִה3

 י�ִעִּמ�
Gen. 39:8 ן ֹו ָנַת� ל ֲאֶׁשר&ֶיׁש&ל� י ַמה&ַּבָּב�ִית ְוֹכ� ע ִאִּת� י לֹא&ָיַד� יו ֵה�ן ֲאֹדִנ+ 1ֹאֶמר1 ֶאל&ֵא�ֶׁשת ֲאֹדָנ+ ןA ַוּי mַוְיָמֵא 

י�  ְּבָיִד�
Gen. 39:9ּוָמה ִּכ�י ִא 1ִּני1 ְמא+ א&ָחַׂשBְך ִמֶּמ �ֹ ֹול ַּבַּב�ִית ַהֶּזהH ִמֶּמִּניG ְול Mּנּו ָגד ֹו  ֵאיֶנ2 �ְך ַּבֲאֶׁש�ר ַאְּת&ִאְׁשּת ם&אֹוָת�

ים� אֹלִה� אִתי ֵל� את ְוָחָט� +ֹ ה ָהָרָעBה ַהְּגֹדָלה1 ַהּז Mֱעֶׂש יְך ֶא�  ְוֵא2
Gen. 39:10ּה� ע ֵאֶל>יָה ִלְׁשַּכ�ב ֶאְצָל�ּה ִלְהי�ֹות ִעָּמ� ף י�ֹוםA י�ֹום ְולֹא&ָׁשַמ� ּה ֶאל&יֹוֵס� י ְּכַדְּבָר� Wַוְיִה  
Gen. 39:111ִית� ַוְיִהי ם ַּבָּב� י ַהַּב>ִית ָׁש� יׁש ֵמַאְנֵׁש� Mין ִא ֹו ְוֵא2 �ֹות ְמַלאְכּת ְיָתה ַלֲעׂש� א ַהַּב� �ֹ ה ַוָּיב   ְּכַהּי�ֹום ַהֶּז+
Gen. 39:12ּוָצה� א ַהח� �ָנס ַוֵּיֵצ� ּה ַוָּי ר ִׁשְכָב�ה ִעִּמ�י ַוַּיֲעֹזBב ִּבְגדֹו1 ְּבָיָד+ ֹו ֵלאֹמ�   ַוִּתְתְּפֵׂש=הּו ְּבִבְגד>
Gen. 39:13ּוָצה� �ָנס ַהח� ֹו ְּבָיָד�ּה ַוָּי �ב ִּבְגד� י&ָעַז ּה ִּכ�   ַוְיִהי1 ִּכְראֹוָת+
Gen. 39:14 אBנּו ָּב�י ְלַצ�ֶחק ָּב ִביא ָל>נּו ִא�יׁש ִעְבִר� ּו ֵה� ר ְרא3 אֶמר ָלֶהם1 ֵלאֹמ+ Bֹ ּה ַוּת א ְלַאְנֵׁש�י ֵביָת3 Qַוִּתְקָר 

א ְּב י ָוֶאְקָר� ֹול�ֵאַלי1 ִלְׁשַּכ�ב ִעִּמ+ ֹול ָּגד�  ק�
Gen. 39:15ּוָצה� א ַהח� �ָנס ַוֵּיֵצ� י ַוָּי ִתי קֹוִל�י ָוֶאְקָר�א ַוַּיֲעֹזBב ִּבְגדֹו1 ֶאְצִל+ י&ֲהִריֹמ� ֹו ִּכ�   ַוְיִה�י ְכָׁשְמע+
Gen. 39:16ֹו� ֹוא ֲאֹדָנ�יו ֶאל&ֵּבית� ֹו ֶאְצָל�ּה ַעד&ּב�   ַוַּתַּנ�ח ִּבְגד�
Gen. 39:17י אָת ָּל�נּו  ַוְּתַדֵּב�ר ֵאָל+ י ֲאֶׁשר&ֵהֵב� ִעְבִר> י ָהֶע=ֶבד ָה� Qא&ֵאַל ר ָּב� �ֶּלה ֵלאֹמ ים ָהֵא� ו ַּכְּדָבִר�
י� ֶחק ִּב�  ְלַצ�
Gen. 39:18ּוָצה� �ָנס ַהח� ֹו ֶאְצִל�י ַוָּי י קֹוִל�י ָוֶאְקָר�א ַוַּיֲעֹז�ב ִּבְגד> י ַּכֲהִריִמ� Wַוְיִה  
Gen. 39:19יו ֶאת Mַע ֲאֹדָנ Z ִכְׁשֹמ2 ֶּלה ָע�ָׂשּה  ַוְיִהי ים ָהֵא+ ר ַּכְּדָבִר� ה ֵאָליו1 ֵלאֹמ+ Bר ִּדְּבָר ֹו ֲאֶׁש2 י ִאְׁשּת3 &ִּדְבֵר�

ֹו�  ִל�י ַעְבֶּד�ָך ַוִּי�ַחר ַאּפ�
Gen. 39:20 ֹום ֲאֶׁשר&ֲאסּוֵרי Wַהר ְמק 1הּו1 ֶאל&ֵּב�ית ַהֹּס+ 5ִּיְּתֵנ ֹו ַו� ף ֹאת3 Mי יֹוֵס י[ ַוִּיַּקחZ ֲאֹדֵנ2 ֶלְך ] ֲאִסיֵר� ַהֶּמ�

ַהר� ית ַהֹּס� ם ְּבֵב� 5ְיִהי&ָׁש� ים ַו� � ֲאסּוִר
Gen. 39:21ַהר� ר ֵּבית&ַהֹּס� ֹו ְּבֵעיֵנ�י ַׂש� �ט ֵאָל�יו ָח�ֶסד ַוִּיֵּת�ן ִחּנ+ ף ַוֵּי   ַוְיִהBי ְיהָוה1 ֶאת&יֹוֵס+
Gen. 39:22ֵPף א ַהר1 ְּבַיד&יֹוֵס+ ן ַׂשBר ֵּבית&ַהֹּס2 Qר ְּב ַוִּיֵּת ם ֲאֶׁש� ת ָּכל&ֲאֶׁשBר ת ָּכל&ָה�ֲאִסיִר+ ַהר ְוֵא2 �ֵב�ית ַהֹּס

ה� ּוא ָהָי�ה ֹעֶׂש� ם ה�  ֹעִׂשים1 ָׁש+
Gen. 39:23 ה ּוא ֹעֶׂש� ֹו ַו�ֲאֶׁשר&ה� �ר ְיהָו�ה ִאּת ֹו ַּבֲאֶׁש� ת&ָּכל&ְמא1ּוָמה1 ְּבָיד+ ַהר ֹרֶאBה ֶא�  ֵא�יןA ַׂש�ר ֵּבית&ַהֹּס3



יַח� ס  ְיהָו�ה ַמְצִל�
Gen. 40:1י ַאַחר1 ַהְּדָב ֶלְך  ַוְיִה3 ם ְלֶמ� ִים ְוָהֹאֶפ�ה ַלֲאֹדֵניֶה� ֶלְך&ִמְצַר� ה ֶמ� ּו ַמְׁשֵק� ְטא> ֶּלה ָח� ים ָהֵא+ ִר�
ִים�  ִמְצָר�

Gen. 40:2ַPיו ע��י ָסִריָס ה ַע�ל ְׁשֵנ ף ַּפְרֹע+ ים� ַוִּיְקֹצ� ר ָהאֹוִפ� ים ְוַע�ל ַׂש�  ל ַׂש�ר ַהַּמְׁשִק+
Gen. 40:3ר ֵּב>ית ם ְּבִמְׁשַמ3 Mן ֹאָת ם� ַוִּיֵּת2 ּור ָׁש� ף ָאס� ר יֹוֵס� ֹום ֲאֶׁש� Wַהר ְמק �ים ֶאל&ֵּב�ית ַהֹּס ר ַהַטָּבִח�   ַׂש�
Gen. 40:4ר� ים ְּבִמְׁשָמ� ם ַוְיָׁש�ֶרת ֹאָת�ם ַוִּיְהי�ּו ָיִמ� ִּיְפֹקד ַׂש�ר ַהַּטָּבִח=ים ֶאת&יֹוֵס>ף ִאָּת� ַ Tו  
Gen. 40:5יׁש ֲחֹלמֹו1 ְּבBם ִא Mֹום ְׁשֵניֶה Z ֲחל2 ה  ַוַּי�ַחְלמּו ֹו ַהַּמְׁשֶק�ה ְוָהֹאֶפ3 �ֹון ֲחֹלמ ד ִא�יׁש ְּכִפְתר� �ְיָלה ֶאָח+ ַל

ַהר� ית ַהֹּס� ים ְּבֵב� ִים ֲאֶׁש�ר ֲאסּוִר�  ֲאֶׁשר1 ְלֶמ�ֶלְך ִמְצַר+
Gen. 40:6ים� ם ְוִהָּנ�ם ֹזֲעִפ� �5ְרא ֹאָת+ ֶקר ַוַּי �ף ַּבֹּב א ֲאֵליֶה>ם יֹוֵס� =ֹ   ַוָּיב
Gen. 40:7ל ֶאת&ְסִר Qּוַע ְּפֵניֶכ�ם ָרִע�ים  ַוִּיְׁשַא ר ַמּד> �ית ֲאֹדָנ�יו ֵלאֹמ ֹו ְבִמְׁשַמ>ר ֵּב� ר ִאּת= ה ֲאֶׁש2 יֵס�י ַפְרֹע3

ֹום�  ַהּי�
Gen. 40:8 1אֹלִהים ֹוא ֵל� Bף ֲהל ם יֹוֵס3 Mאֶמר ֲאֵלֶה 2ֹ ֹו ַוּי �ר ֵא�ין ֹאת ְמנּו ּוֹפֵת� ֹום ָחַל+ יו ֲחל� ּו ֵאָל+  ַוּיֹאְמר�

ים ַסְּפרּו&ָנ�א ִל�  י�ִּפְתֹרִנ+
Gen. 40:9י ְוִהֵּנה&ֶג�ֶפן ְלָפָנ�י� Wֹו ַּבֲחלֹוִמ ֹ�אֶמר ל+ ֹו ְליֹוֵס�ף ַוּי ים ֶאת&ֲחֹלמ� ר&ַהַּמְׁשִק>   ַוְיַסֵּפ=ר ַׂש�
Gen. 40:10ים� יָה ֲעָנִב� ּה ִהְבִׁש�ילּו ַאְׁשְּכֹלֶת� �ם ְוִהBיא ְכֹפַר1ַחת1 ָעְלָת�ה ִנָּצ+   ּוַבֶּג�ֶפן ְׁשֹלָׁש�ה ָׂשִריִג
Gen. 40:11 ֹוס ן ֶאת&ַהּכ� ה ָוֶאֵּת� ֹוס ַּפְרֹע+ ֶאְׂשַחBט ֹאָתם1 ֶאל&ּכ� ים ָו� ֲעָנִב3 י ָוֶאַּק�ח ֶאת&ָה� �ה ְּבָיִד ֹוס ַּפְרֹע�  ְוכ�

ה�  ַעל&ַּכ�ף ַּפְרֹע�
Gen. 40:12ם� ים ֵה� ֶׁשת ָיִמ� ים ְׁשֹל� �ה ִּפְתֹרנ�ֹו ְׁשֹלֶׁשת1 ַהָּׂש�ִרִג+ ף ֶז Bֹאֶמר לֹו1 יֹוֵס+  1 ַוּי
Gen. 40:13 ֹו �5ָך ְוָנַתָּתB כֹוס&ַּפְרֹעה1 ְּבָיד+ יְבָך� ַעל&ַּכֶּנ ָך ַוֲהִׁש� ים ִיָּׂשBא ַפְרֹעה1 ֶאת&רֹאֶׁש+ ֶׁשת ָיִמ3 ֹודA ְׁשֹל�  ְּבע�

הּו� �יָת ַמְׁשֵק� ר ָהִי ֹון ֲאֶׁש� ִראׁש+  ַּכִּמְׁשָּפט1 ָה�
Gen. 40:14 ְך �יַטב ָל+ ה  ִּכ=י ִאם&ְזַכְרַּת�ִני ִאְּתָך3 ַּכֲאֶׁשר1 ִי 1ִני1 ֶאל&ַּפְרֹע+ י ָח�ֶסד ְוִהְזַּכְרַּת יָת&ָּנ�א ִעָּמִד� ְוָעִׂש�

ִית ַהֶּז�ה� ִני ִמן&ַהַּב�  ְוהֹוֵצאַת�
Gen. 40:15ֹור� י ַּבּב� ּו ֹאִת� י&ָׂשמ� ּוָמה ִּכ� י ְמא+ �יִת� ים ְוַגם&ֹּפה1 לֹא&ָעִׂש �ֶרץ ָהִעְבִר ְבִּתי ֵמֶא� י&ֻגֹּנ�ב ֻּגַּנ+   ִּכ�
Gen. 40:165ְר� ה ְׁשֹלָׁש>ה ַסֵּל�י  ַוַּי י ְוִהֵּנ3 ף ַאף&ֲאִני1 ַּבֲחלֹוִמ+ 1ֹאֶמר1 ֶאל&יֹוֵס+ ֹוב ָּפָת�ר ַוּי �י ט� א ַׂשר&ָהֹאִפ�ים ִּכ

י� י ַעל&רֹאִׁש�  ֹחִר�
Gen. 40:17 ל ֵמַע�ל ֹוף ֹאֵכ�ל ֹאָת>ם ִמן&ַהַּס� ה ַמֲעֵׂש�ה ֹאֶפ�ה ְוָהע3 ל ַמֲאַכ�ל ַּפְרֹע� ן ִמֹּכ> ֶעְליֹו+  ּוַבַּס�ל ָה�

י�  רֹאִׁש�
Gen. 40:18ם� ים ֵה� ֶׁשת ָיִמ� ים ְׁשֹל� �ה ִּפְתֹרנ�ֹו ְׁשֹלֶׁשת1 ַהַּסִּל+ אֶמר ֶז +ֹ Bַען יֹוֵסף1 ַוּי  1 ַוַּי
Gen. 40:19 ֹוף �ץ ְוָאַכ�ל ָהע> יָך ְוָתָל�ה אֹוְתָך� ַעל&ֵע ָעֶל+ אְׁשָך1 ֵמ� �ֹ ה ֶאת&ר Bא ַפְרֹע ים ִיָּׂש2 ֶׁשת ָיִמ3 ֹודA ְׁשֹל�  ְּבע�
יָך�ֶאת&ְּבָׂשְר  ָך� ֵמָעֶל�

Gen. 40:20P י י אׁשA  ַוְיִה�יA ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש3 �ֹ א ֶאת&ר Qיו ַוִּיָּׂש �ה ְלָכל&ֲעָבָד �ַעׂש ִמְׁשֶּת� ה ַוַּי ֹום ֻהֶּל�ֶדת ֶאת&ַּפְרֹע+
יו� ֹוְך ֲעָבָד� ר ָהֹאִפ�ים ְּבת� אׁש ַׂש� <ֹ ים ְוֶאת&ר  ַׂש�ר ַהַּמְׁשִק3

Gen. 40:21ֶׁשב ֶאת&ַׂש�ר< ה� ַוָּי ֹוס ַעל&ַּכ�ף ַּפְרֹע� ן ַהּכ� ים ַעל&ַמְׁשֵק�הּו ַוִּיֵּת�   ַהַּמְׁשִק�
Gen. 40:22ף� ם יֹוֵס� ר ָּפַת>ר ָלֶה� ר ָהֹאִפ�ים ָּתָל�ה ַּכֲאֶׁש�   ְוֵא>ת ַׂש�
Gen. 40:23הּו� פ ף ַוִּיְׁשָּכֵח� ים ֶאת&יֹוֵס� ר&ַהַּמְׁשִק> א&ָזַכ=ר ַׂש� �ֹ   ְול
Gen. 41:1ץ ְׁש י ִמֵּק� Wר� ַוְיִה ד ַעל&ַהְיֹא� ם ְוִהֵּנ�ה ֹעֵמ� ה ֹחֵל+  ָנַת�ִים ָיִמ�ים ּוַפְרֹע�
Gen. 41:2חּו� ת ָּבָׂש�ר ַוִּתְרֶע�יָנה ָּבָא� ה ּוְבִריֹא� ֹות ַמְרֶא� ֹות ְיפ� ר ֹעֹלת1 ֶׁש�ַבע ָּפר+ �ה ִמן&ַהְיֹא3   ְוִהֵּנ
Gen. 41:3ֹות ַאֲחֵריֶהן1 ִמ Bֹות ֹעל ֹות ֲאֵחר3 ה ֶׁש=ַבע ָּפר� Qר  ְוִהֵּנ�ֹות ָּבָׂש ה ְוַדּק� ֹות ַמְרֶא� ר ָרע� ן&ַהְיֹא+

ר� ת ַהְיֹא� ֹות ַעל&ְׂשַפ� ֶצל ַהָּפר� ְדָנה ֵא� ַּתֲעֹמ>  ַו�
Gen. 41:4ֵPר א ת ַהָּבָׂש+ ֹות ַהַּמְרֶאה1 ְוַדֹּק� Bֹות ָרע �ְלָנה ַהָּפר3 ה  ַוּתֹאַכ ת ַהַּמְרֶא� ֹות ְיֹפ� ת ֶׁש�ַבע ַהָּפר+

ץ ַּפְר ת ַוִּייַק� �ה�ְוַהְּבִריֹא  ֹע�



Gen. 41:5ֹות� ֹות ְוֹטב� ד ְּבִריא� ֹות ְּבָקֶנ�ה ֶאָח� ים ֹעל> �הA ֶׁש�ַבע ִׁשֳּבִל3 �ית ְוִהֵּנ ם ֵׁשִנ 5ַּיֲחֹל� ן ַו� Wַוִּייָׁש  
Gen. 41:6ן� ֹות ַאֲחֵריֶה� ים ֹצְמח� �ת ָקִד ֹות ּוְׁשדּוֹפ� ים ַּדּק�   ְוִהֵּנה1 ֶׁש�ַבע ִׁשֳּבִל+
Gen. 41:71ְעָנה1 ַהִּׁש ֹות אPֵ ַוִּתְבַל ה ֳּבִל�ים ַהַּדּק+ ץ ַּפְרֹע� ֹות ַוִּייַק� �ֹות ְוַהְּמֵלא ים ַהְּבִריא� ִּׁשֳּבִל+ ת ֶׁש�ַבע ַה�

ֹום�  ְוִהֵּנ�ה ֲחל�
Gen. 41:8 יָה�ִים ְוֶאת&ָּכל&ֲחָכֶמ י ִמְצַר� א ֶאת&ָּכל&ַחְרֻטֵּמ� ח ַוִּיְקָר> ֹו ַוִּיְׁשַל3 ֶקר1 ַוִּתָּפ�ֶעם רּוח+  ַוְיִהBי ַבֹּב2

ה�ַוְיַס ם ְלַפְרֹע� ר אֹוָת� ֹו ְוֵאין&ּפֹוֵת� ה ָלֶהם1 ֶאת&ֲחֹלמ+ Bר ַּפְרֹע  ֵּפ2
Gen. 41:9ֹום� י ֲאִנ�י ַמְזִּכ�יר ַהּי� Wר ֶאת&ֲחָטַא �ה ֵלאֹמ ים ֶאת&ַּפְרֹע�   ַוְיַדֵּבר1 ַׂש�ר ַהַּמְׁשִק+
Gen. 41:10ֵּ Pר ב י ְּבִמְׁשַמ3 Mן ֹאִת יו ַוִּיֵּת2 �ה ָקַצ�ף ַעל&ֲעָבָד ים�ית ַּפְרֹע� ר ָהֹאִפ� ת ַׂש� י ְוֵא� Wים ֹאִת   ַׂש�ר ַהַּטָּבִח+
Gen. 41:11ְמנּו� ֹו ָחָל� ֹון ֲחֹלמ� ּוא ִא>יׁש ְּכִפְתר� ��י ָוה ד ֲאִנ ֹום ְּבַל�ְיָלה ֶאָח� ה ֲחל>   ַוַּנ�ַחְלָמ�
Gen. 41:12ֶPי ע �ַער ִעְבִר3 נּו ַנ Mם ִאָּת ֹו ַוִּי ְוָׁש2 ַסֶּפר&ל+ ים ַוְּנ2 ְפָּתר&ָל�נּו ֶאת&ֲחֹלֹמֵת�ינּו ִא�יׁש ֶבד ְלַׂש�ר ַהַּטָּבִח+

ר� ֹו ָּפָת�  ַּכֲחֹלמ�
Gen. 41:13ה� ֹו ָתָל� �ה ֹאִת>י ֵהִׁש�יב ַעל&ַּכִּנ�י ְוֹאת� �ן ָהָי ַתר&ָל�נּו ֵּכ ר ָּפ�   ַוְיִה>י ַּכֲאֶׁש�
Gen. 41:14ֹור ַוְי �הּו ִמן&ַהּב ף ַוְיִריֻצ� א  ַוִּיְׁשַלBח ַּפְרֹעה1 ַוִּיְקָר�א ֶאת&יֹוֵס+ �ֹ יו ַוָּיב ַגַּלח1 ַוְיַחֵּל�ף ִׂשְמֹלָת+
ה�  ֶאל&ַּפְרֹע�
Gen. 41:15 ר 1יָך1 ֵלאֹמ+ י ָׁשַמBְעִּתי ָעֶל ֹו ַוֲאִנ3 �ר ֵא�ין ֹאת ְמִּתי ּוֹפֵת� ֹום ָחַל+ ף ֲחל� Bֹאֶמר ַּפְרֹעה1 ֶאל&יֹוֵס+  ַוּי

ֹו� ר ֹאת� ֹום ִלְפֹּת� ע ֲחל�  ִּתְׁשַמ�
Gen. 41:16ַען יֹוֵס=ף ֶאת&ַּפ ה� ַוַּי2 ֹום ַּפְרֹע� ים ַיֲעֶנ�ה ֶאת&ְׁשל� Wי ֱאֹלִה�ר ִּבְלָעָד ה ֵלאֹמ�  ְרֹע>
Gen. 41:17ר� ת ַהְיֹא� ד ַעל&ְׂשַפ� י ִהְנִנ�י ֹעֵמ� Wף ַּבֲחֹלִמ�ה ֶאל&יֹוֵס ר ַּפְרֹע�   ַוְיַדֵּב�
Gen. 41:18�ת ֹּת ר ִויֹפ� ֹות ָּבָׂש� ֹות ְּבִריא� ר ֹעֹלת1 ֶׁש�ַבע ָּפר+ �ה ִמן&ַהְיֹא3 חּו� ְוִהֵּנ  ַאר ַוִּתְרֶע�יָנה ָּבָא�
Gen. 41:19 ר�ֹות ָּבָׂש ד ְוַרּק� ַאר ְמֹא� ֹות ֹּת> ֹות ְוָרע� ן ַּדּל2 ֹות ַאֲחֵריֶה+ ֹות ֲאֵחרֹות1 ֹעל� Bַבע&ָּפר ה ֶׁש� Qְוִהֵּנ 

ַע� ִים ָלֹר� ֶרץ ִמְצַר� א&ָרִא=יִתי ָכֵה>ָּנה ְּבָכל&ֶא� �ֹ  ל
Gen. 41:20ֹות ָהַרּק� 1ְלָנה1 ַהָּפר+ ת� ַוּתֹאַכ ֹות ָהִראֹׁשנ�ֹות ַהְּבִריֹא� ֹות ֵא�ת ֶׁש=ַבע ַהָּפר> � ֹות ְוָהָרע
Gen. 41:21 ה�ר ַּבְּתִחָּל ע ַּכֲאֶׁש� ָנה ּוַמְרֵאיֶה�ן ַר+ א נֹוַדע1 ִּכי&ָב�אּו ֶאל&ִקְרֶּב+ Bֹ ָנה ְול אָנה ֶאל&ִקְרֶּב3 �ֹ  ַוָּתב

ץ�  ָוִאיָק�
Gen. 41:22ַב�ֶׁש Aה� ֶרא ַּבֲחֹלִמ�י ְוִהֵּנ ֹות� ָוֵא� ת ְוֹטב� ד ְמֵלֹא� ת ְּבָקֶנ�ה ֶאָח� ים ֹעֹל>  ע ִׁשֳּבִל3
Gen. 41:23ם� ֹות ַאֲחֵריֶה� ים ֹצְמח� �ֹות ָקִד ֹות ְׁשֻדפ� ֹות ַּדּק� ים ְצֻנמ�   ְוִהֵּנה1 ֶׁש�ַבע ִׁשֳּבִל+
Gen. 41:24�ֹות ָו �ִׁשֳּבִל�ים ַהֹּטב ַבע ַה� ת ֵא>ת ֶׁש� 1ָ ָהִׁשֳּבִל�ים ַהַּדֹּק+ 1ְען �יד  ַוִּתְבַל ין ַמִּג ים ְוֵא� ַחְרֻטִּמ+ ֹאַמר1 ֶאל&ַה�

י�  ִל�
Gen. 41:25 יד� ה ִהִּג ּוא ֵא�ת ֲאֶׁש=ר ָהֱאֹלִה>ים ֹעֶׂש� �ה ֶאָח�ד ה ֹום ַּפְרֹע� ה ֲחל� Bֹאֶמר יֹוֵסף1 ֶאל&ַּפְרֹע+  ַוּי

ה�  ְלַפְרֹע�
Gen. 41:26ִּׁש ָּנה ְוֶׁשBַבע ַה� ת ֶׁשBַבע ָׁשִנים1 ֵה+ ת ַהֹּטֹב3 ֹום  ֶׁש=ַבע ָּפֹר� ַבע ָׁשִנ�ים ֵה�ָּנה ֲחל� ת ֶׁש� ֳּבִלים1 ַהֹּטֹב+
ּוא� ד ה�  ֶאָח�
Gen. 41:27 1ִׁשֳּבִלים ָּנה ְוֶׁשBַבע ַה� ן ֶׁשBַבע ָׁשִנים1 ֵה+ ת ַאֲחֵריֶה3 ת ָהֹעֹל� Mֹות ְוָהָרֹע ַרּק2 ָּפרֹות ָה� ַ Tַבע ה�ְוֶׁש 

ַבע ְׁשֵנ�י ָרָע� ּו ֶׁש� Wים ִיְהי �ֹות ַהָּקִד ֹות ְׁשֻדפ�  ב�ָהֵרק+
Gen. 41:28ה� ה ֶאת&ַּפְרֹע� ה ֶהְרָא� ה ֲאֶׁש=ר ָהֱאֹלִה>ים ֹעֶׂש� �ְרִּתי ֶאל&ַּפְרֹע ר ִּדַּב� ר ֲאֶׁש� ּוא ַהָּדָב+   ה�
Gen. 41:29ִים� ֶרץ ִמְצָר� ֹול ְּבָכל&ֶא� ע ָּגד� ֹות ָׂשָב� �ַבע ָׁשִנ�ים ָּבא >ה ֶׁש�   ִהֵּנ
Gen. 41:30י ָרָעב1 ַאֲחֵריB ַבע ְׁשֵנ ָקמּו ֶׁש2 ְ Tִים ְוִכָּל�ה ָהָרָע�ב  ו �ע ְּבֶא�ֶרץ ִמְצָר ן ְוִנְׁשַּכ�ח ָּכל&ַהָּׂשָב� ֶה+
ֶרץ�  ֶאת&ָהָא�
Gen. 41:31ד� ּוא ְמֹא� ד ה� י&ָכֵב� �ן ִּכ� ּוא ַאֲחֵרי&ֵכ >י ָהָרָע�ב ַהה� ֶרץ ִמְּפֵנ ע ַהָּׂשָבע1 ָּבָא+ Bא&ִיָּוַד �ֹ   ְול
Gen. 41:32ֹום ֶאל&ַּפְרֹע� ל ִהָּׁשנ=ֹות ַהֲחל> ר  ְוַע2 ים ּוְמַמֵה� �ם ָהֱאֹלִה+ ֹון ַהָּדָבר1 ֵמִע Bי&ָנכ ה ַּפֲעָמ�ִים ִּכ�

ֹו� ים ַלֲעֹׂשת�  ָהֱאֹלִה�



Gen. 41:33ִים� ֶרץ ִמְצָר� הּו ַעל&ֶא� ֹון ְוָחָכ�ם ִויִׁשיֵת� ה ִא�יׁש ָנב�   ְוַעָּתה1 ֵיֶר�א ַפְרֹע+
Gen. 41:34 ֶרץ�ים ַעל&ָהָא ד ְּפִקִד� ה ְוַיְפֵק� ע� ַיֲעֶׂש�ה ַפְרֹע+ ַבע ְׁשֵנ�י ַהָּׂשָב� ִים ְּבֶׁש�  ְוִחֵּמׁש1 ֶאת&ֶא�ֶרץ ִמְצַר+
Gen. 41:35 ֶכל ה ֹא� ר ַּת=ַחת ַיד&ַּפְרֹע> Qֶּלה ְוִיְצְּברּו&ָב�ת ָהֵא ת ַהָּבֹא� �ים ַהֹּטֹב+ 1 ַהָּׁשִנ ֶכל ּו ֶאת&ָּכל&ֹא2  ְוִיְקְּבצ3

רּו� ים ְוָׁשָמ�  ֶּבָעִר�
Gen. 41:36ֶכל ְלִפָּקד Bה ָהֹא ִים  ְוָהָי2 ��יןָ ְּבֶא�ֶרץ ִמְצָר ר ִּתְהֶי ב ֲאֶׁש� �י ָהָרָע+ 1ַבע1 ְׁשֵנ ֶרץ ְלֶׁש ֹון1 ָלָא+

ב� ֶרץ ָּבָרָע� ת ָהָא� א&ִתָּכֵר� �ֹ  ְול
Gen. 41:37יו� ה ּוְבֵעיֵנ�י ָּכל&ֲעָבָד� ��י ַפְרֹע ר ְּבֵעיֵנ ב ַהָּדָב�   ַוִּייַט�
Gen. 41:38א�יו ֲהִנְמָצ �ה ֶאל&ֲעָבָד ֹ�אֶמר ַּפְרֹע� ֹו� ַוּי ים ּב� ּוַח ֱאֹלִה� יׁש ֲאֶׁש>ר ר� Wה ִא   ָכֶז+
Gen. 41:39 ֹון ְוָחָכ�ם �את ֵאין&ָנב�ֹ יַע ֱאֹלִה>ים אֹוְתָך� ֶאת&ָּכל&ז י הֹוִד= ף ַאֲחֵר2 Bֹאֶמר ַּפְרֹעה1 ֶאל&יֹוֵס+  ַוּי

ֹוָך�  ָּכמ�
Gen. 41:40י ַר��י ְוַעל&ִּפ�יָך ִיַּׁש�ק ָּכל&ַעִּמ �ה ַעל&ֵּביִת+ ָּך� ַאָּתה1 ִּתְהֶי ל ִמֶּמ� א ֶאְגַּד�  ק ַהִּכֵּס�
Gen. 41:41ִים� ֶרץ ִמְצָר� ְתָך+ ַע�ל ָּכל&ֶא� ה ֶאל&יֹוֵס�ף ְרֵאה1 ָנַת�ִּתי ֹא� ֹ�אֶמר ַּפְרֹע�   ַוּי
Gen. 41:42ׁש ֹאתֹו1 ִּבBף ַוַּיְלֵּב��ד יֹוֵס ּה ַעל&ַי ן ֹאָת� ֹו ַוִּיֵּת� �ל ָיד+ ה ֶאת&ַטַּבְעּתֹו1 ֵמַע Bַסר ַּפְרֹע ׁש  ַוָּי2 ְגֵדי&ֵׁש+

ֹו� ב ַעל&ַצָּואר� >ֶׂשם ְרִב�ד ַהָּזָה�  ַוָּי
Gen. 41:43 ֶרץ ֹו ַע�ל ָּכל&ֶא� ֹון ֹאת+ ּו ְלָפָנ�יו ַאְבֵר�ְך ְוָנת� ֹו ַוִּיְקְרא� ֹו ְּבִמְרֶּכBֶבת ַהִּמְׁשֶנה1 ֲאֶׁשר&ל+  ַוַּיְרֵּכ�ב ֹאת3

ִים�  ִמְצָר�
Gen. 41:44� ף ֲאִנ ה ֶאל&יֹוֵס� ֹ=אֶמר ַּפְרֹע> ֹו  ַוּי ֹו ְוֶאת&ַרְגל� ים ִא=יׁש ֶאת&ָיד> א&ָיִר2 �ֹ יָך ל ה ּוִבְלָעֶד3 �י ַפְרֹע

ִים� ֶרץ ִמְצָר�  ְּבָכל&ֶא�
Gen. 41:45 ן ן ֹא� ֹוִטי ֶפ>ַרע ֹּכֵה� ת ַּבת&ּפ� ְסַנ3 ֹו ֶאת&ָא� �ת ַּפְעֵנַחG ַוִּיֶּתן&ל� ְפַנ ה ֵׁשם&יֹוֵסףH ָצ� א ַפְרֹע�  ַוִּיְקָר2

א יֹוֵס� ִים�ְלִאָּׁש�ה ַוֵּיֵצ� ֶרץ ִמְצָר�  ף ַעל&ֶא�
Gen. 41:46 ה �י ַפְרֹע+ ִים ַוֵּיֵצBא יֹוֵסף1 ִמִּלְפֵנ �ֶלְך&ִמְצָר ה ֶמ� ֹו ִלְפֵנ�י ַּפְרֹע� Wה ְּבָעְמד  ְויֹוֵסף1 ֶּבן&ְׁשֹלִׁש�ים ָׁשָנ+

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ר ְּבָכל&ֶא� 5ַּיְעֹב�  ַו�
Gen. 41:47��י ַהָּׂשָב ַבע ְׁשֵנ ֶרץ ְּבֶׁש� ים� ַוַּת�ַעׂש ָהָא+  ע ִלְקָמִצ�
Gen. 41:48 ֶכל ים ֹא= �ֶכל ֶּבָעִר ִים ַוִּיֶּתן&ֹא� ים ֲאֶׁשBר ָהיּו1 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר+ ֶכלA ֶׁש�ַבע ָׁשִנ3 ץ ֶאת&ָּכל&ֹא� Qַוִּיְקֹּב 

ּה� ן ְּבתֹוָכ� יָה ָנַת� ר ְסִביֹבֶת�  ְׂשֵדה&ָהִע>יר ֲאֶׁש�
Gen. 41:49� ֹול ַהָּי ף ָּב>ר ְּכח� ר יֹוֵס� ר� ַוִּיְצֹּב2 ין ִמְסָּפ� ר ִּכי&ֵא� ל ִלְסֹּפ� ד ַע>ד ִּכי&ָחַד� � ם ַהְרֵּב�ה ְמֹא
Gen. 41:50 ַרע ֹוִטי ֶפ� ת ַּבת&ּפ� ְסַנ+ �ב ֲאֶׁשBר ָי�ְלָדה&ּלֹו1 ָא� �ת ָהָרָע ֹוא ְׁשַנ ֶרם ָּתב� ים ְּבֶט� �י ָבִנ+  ּוְליֹוֵסBף ֻיַּלד1 ְׁשֵנ
ֹון� ן א�  ֹּכֵה�

Gen. 41:51א יֹוֵס>ף ֶאת&ֵׁש� ית  ַוִּיְקָר� ת ָּכל&ֵּב� י ְוֵא� י&ַנַּׁשBִני ֱאֹלִהים1 ֶאת&ָּכל&ֲעָמִל+ ֹור ְמַנֶּׁש�ה ִּכ� ם ַהְּבכ�
י�  ָאִב�

Gen. 41:52ֶרץ ָעְנִי�י� ים ְּבֶא� ִני ֱאֹלִה� י&ִהְפַר� ִים ִּכ� �ם ַהֵּׁשִנ�י ָקָר�א ֶאְפָר   ְוֵא>ת ֵׁש�
Gen. 41:53ע ֲאֶׁש���י ַהָּׂשָב ַבע ְׁשֵנ יָנה ֶׁש� Wִים� ַוִּתְכֶל ֶרץ ִמְצָר�  ר ָהָי�ה ְּבֶא�
Gen. 41:54 ֹות ר ָאַמ�ר יֹוֵס�ף ַוְיִהBי ָרָעב1 ְּבָכל&ָה�ֲאָרצ+ ֹוא ַּכֲאֶׁש� Bי ָהָרָעב1 ָלב+ יָנה ֶׁש�ַבע ְׁשֵנ Mַוְּתִחֶּל 

ֶחם� ָיה ָל� ִים ָה� ֶרץ ִמְצַר�  ּוְבָכל&ֶא�
Gen. 41:55ִים ַוִּיְצַע�ק ָה ה ְלָכל&ִמְצַר1ִים1  ַוִּתְרַעב1 ָּכל&ֶא�ֶרץ ִמְצַר+ Bאֶמר ַּפְרֹע 2ֹ �ֶחם ַוּי ה ַלָּל ָע>ם ֶאל&ַּפְרֹע�

ּו� ר ָלֶכ�ם ַּתֲעׂש� ף ֲאֶׁשר&יֹאַמ� ּו ֶאל&יֹוֵס+  ְלכ�
Gen. 41:56 ִים ר ְלִמְצַר+ ת&ָּכל&ֲאֶׁשBר ָּבֶהם1 ַוִּיְׁשֹּב� ף ֶא� Mח יֹוֵס �י ָהָא�ֶרץ ַוִּיְפַּת2 ה ַע�ל ָּכל&ְּפֵנ �ב ָהָי+  ְוָהָרָע

ִים�ַוֶּי ֶרץ ִמְצָר� ָרָע�ב ְּבֶא� �ק ָה�  ֱחַז
Gen. 41:57ֶרץ� �ק ָהָרָע�ב ְּבָכל&ָהָא� י&ָחַז ר ֶאל&יֹוֵס�ף ִּכ� ְיָמה ִלְׁשֹּב�   ְוָכל&ָהָא1ֶרץ1 ָּב�אּו ִמְצַר+
Gen. 42:1יו ָל�ָּמה ִּתְתָר Bֹאֶמר ַיֲעֹקב1 ְלָבָנ+ ִים ַוּי �ֶבר ְּבִמְצָר ב ִּכ�י ֶיׁש&ֶׁש� �5ְרא ַיֲעֹק+ ּו� ַוַּי  א�
Gen. 42:2 א �ֹ ם ְוִנְחֶי�ה ְול �נּו ִמָּׁש+ ִים ְרדּו&ָׁש1ָּמה1 ְוִׁשְברּו&ָל �ֶבר ְּבִמְצָר ְעִּתי ִּכ�י ֶיׁש&ֶׁש� �ה ָׁשַמ+ אֶמר ִהֵּנ Wֹ  ַוּי



ּות�  ָנמ�
Gen. 42:3ִים� ר ִמִּמְצָר� ר ָּב� ף ֲעָׂשָר�ה ִלְׁשֹּב� י&יֹוֵס� ּו ֲאֵח�   ַוֵּיְרד�
Gen. 42:4ֹון� ְוֶאת&ִּבְנָיִמי ּנּו ָאס� ר ֶּפן&ִיְקָרֶא� �י ָאַמ+ ב ֶאת&ֶאָח�יו ִּכ ף לֹא&ָׁשַל�ח ַיֲעֹק�  ן1 ֲאִח�י יֹוֵס+
Gen. 42:5ֶרץ ְּכָנ�ַען� י&ָהָי�ה ָהָרָע�ב ְּבֶא� �ים ִּכ� ֹוְך ַהָּבִא ר ְּבת� ל ִלְׁשֹּב� �י ִיְׂשָרֵא+   ַוָּיֹב1אּו1 ְּבֵנ
Gen. 42:6Pף ה ף ּוא ַהַּׁשִּל�יט ַעל&ָהָא+ ְויֹוֵס3 �ם ָהָא�ֶרץ ַוָּיֹב1אּו1 ֲאֵח�י יֹוֵס+ ּוא ַהַּמְׁשִּב�יר ְלָכל&ַע ֶרץ ה�

ְרָצה� ִים ָא� ֹו ַאַּפ� ֲחוּו&ל�  ַוִּיְׁשַּת�
Gen. 42:7 ִין�אֶמר ֲאֵלֶהם1 ֵמַאBֹ ֹות ַוּי ם ַוְיַדֵּב=ר ִאָּת�ם ָקׁש3 Mר ֲאֵליֶה יו ַוַּיִּכֵר�ם ַוִּיְתַנֵּכ2 �5ְרא יֹוֵס>ף ֶאת&ֶאָח�  ַוַּי

ֶכל�ָּב �ַען ִלְׁשָּבר&ֹא� ֶרץ ְּכַנ ּו ֵמֶא� ֹ�אְמר+ ם ַוּי  אֶת+
Gen. 42:8הּו� א ִהִּכֻר� �ֹ ם ל ף ֶאת&ֶאָח�יו ְוֵה�   ַוַּיֵּכ�ר יֹוֵס�
Gen. 42:9ֵPף א ר יֹוֵס+ ֹות  ַוִּיְזֹּכ� ם ִלְרא> Bֹאֶמר ֲאֵלֶהם1 ְמַרְּגִל�ים ַאֶּת+ ר ָחַל�ם ָלֶה�ם ַוּי ֹות ֲאֶׁש� ת ַהֲחֹלמ+
ם�ֶאת&ֶעְרַו� ֶרץ ָּבאֶת�  ת ָהָא�

Gen. 42:10ֶכל� אּו ִלְׁשָּבר&ֹא� יָך ָּב� �י ַוֲעָבֶד� א ֲאֹדִנ �ֹ ּו ֵאָל�יו ל   ַוּיֹאְמר�
Gen. 42:11ים� יָך ְמַרְּגִל� ְחנּו לֹא&ָהי�ּו ֲעָבֶד� �ים ֲאַנ+ �ְחנּו ֵּכִנ ד ָנ נּו ְּבֵנ�י ִאיׁש&ֶאָח� Wֻּכָּל  
Gen. 42:12&י א ִּכ� Wֹ ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה�ם ל ֹות� ַוּי ם ִלְרא� ֶרץ ָּבאֶת�  ֶעְרַו�ת ָהָא�
Gen. 42:13 ן Bה ַהָּקֹט �ַען ְוִהֵּנ2 ד ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ >ְחנּו ְּבֵנ�י ִאיׁש&ֶאָח� יָך ַאִח=יםA ֲאַנ �ים ָעָׂשרZ ֲעָבֶד2 ּו ְׁשֵנ  ַוּיֹאְמר3

ד ֵאיֶנ�ּנּו� ֹום ְוָהֶאָח�  ֶאת&ָאִב1ינּו1 ַהּי+
Gen. 42:14ף�ם יֹוֵס ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה� ם� ַוּי ר ְמַרְּגִל�ים ַאֶּת� ר ִּדַּב=ְרִּתי ֲאֵלֶכ>ם ֵלאֹמ� ּוא ֲאֶׁש2   ה3
Gen. 42:15ָּנה� ן ֵה� ֹוא ֲאִחיֶכ�ם ַהָּקֹט� ה ִּכ=י ִאם&ְּבב> ּו ִמֶּז+ ֹ�את ִּתָּבֵח�נּו ֵחBי ַפְרֹעה1 ִאם&ֵּתְצא�   ְּבז
Gen. 42:16ְוַאֶּתם1 ֵה Gח ֶאת&ֲאִחיֶכם�ְוִיַּק Hם ֶאָחד�ּו ִמֶּכ ת ִאְּתֶכ�ם  ִׁשְלח2 ֱאֶמ� ם ַה� ֲחנּו1 ִּדְבֵריֶכ+ ּו ְוִיָּב� ָא�ְסר+

ם� ה ִּכ�י ְמַרְּגִל�ים ַאֶּת� א ֵח�י ַפְרֹע+ Wֹ  ְוִאם&ל
Gen. 42:17ים� ֶׁשת ָיִמ� ר ְׁשֹל� ף ֹאָת>ם ֶאל&ִמְׁשָמ�   ַוֶּיֱאֹס�
Gen. 42:18�ּו ִו ֹ�את ֲעׂש� י ז אֶמר ֲאֵלֶהBם יֹוֵסף1 ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש+ 2ֹ א� ַוּי �י ָיֵר� ים ֲאִנ  ְחי�ּו ֶאת&ָהֱאֹלִה�
Gen. 42:19 ֹון ֶבר ַרֲעב� יאּו ֶׁש� ּו ָהִב+ ר ְּבֵב�ית ִמְׁשַמְרֶכ�ם ְוַאֶּתם1 ְלכ� ד ֵיָאֵס� ם ֲאִחיֶכ�ם ֶאָח+ �ים ַאֶּת+  ִאם&ֵּכִנ

ם�  ָּבֵּתיֶכ�
Gen. 42:20י ְוֵיָאְמנ�ּו ִדְבֵריֶכ� �יאּו ֵאַל+ ן� ְוֶאת&ֲאִחיֶכBם ַהָּקֹטן1 ָּתִב ּותּו ַוַּיֲעׂשּו&ֵכ� �א ָתמ �ֹ  ם ְול
Gen. 42:21 ֹו ת ַנְפׁש> ינּו ָצַר� Mר ָרִא H ֲאֵׁשִמ�יםA ֲאַנְחנּוH ַעל&ָאִחינּוG ֲאֶׁש2 יו ֲאָבל �יׁש ֶאל&ָאִח3 ּו ִא Qַוּיֹאְמר 

את� �ֹ ה ַהּז ינּו ַהָּצָר� א ָׁשָמ�ְענּו ַעל&ֵּכן1 ָּב�ָאה ֵאֵל+ �ֹ ֹו ֵאֵל�ינּו ְול ְננ�  ְּבִהְתַח�
Gen. 42:22 א �ֹ �ֶלד ְול ּו ַבֶּי ר ַאל&ֶּתֶחְטא� ְרִּתי ֲאֵליֶכ=םA ֵלאֹמ> ר ֲהלֹואZ ָאַמ2 ם ֵלאֹמ3 Mן ֹאָת Z ְראּוֵב2  ַוַּיַען

ׁש� ֹו ִהֵּנ�ה ִנְדָר�  ְׁשַמְעֶּת�ם ְוַגם&ָּדמ�
Gen. 42:23ם� ַע יֹוֵס�ף ִּכ�י ַהֵּמִל�יץ ֵּביֹנָת� ּו ִּכ�י ֹׁשֵמ� א ָי�5ְדע+ �ֹ   ְוֵהם1 ל
Gen. 42:24 ֹו ר ֹאת� ֹון ַוֶּיֱאֹס� ִאָּתם1 ֶאת&ִׁשְמע+ ח ֵמ� Bם ַוִּיַּק Bָׁשב ֲאֵלֶהם1 ַוְיַדֵּב�ר ֲאֵלֶה+ �ְבְּך ַוָּי ם ַוֵּי ֲעֵליֶה� ב ֵמ�  ַוִּיֹּס�
ם�  ְלֵעיֵניֶה�

Gen. 42:25ֹו �יׁש ֶאל&ַׂשּק+ ּו ֶאת&ְּכֵליֶהםH ָּברG ּוְלָהִׁשBיב ַּכְסֵּפיֶהם1 ִא ף ַוְיַמְלא� ה  ַוְיַצ�ו יֹוֵס3 ת ָלֶה>ם ֵצָד�  ְוָלֵת�
ן� ם ֵּכ� �ַעׂש ָלֶה�  ַלָּד�ֶרְך ַוַּי

Gen. 42:26ם� ּו ִמָּׁש� ם ַעל&ֲחֹמֵריֶה�ם ַוֵּיְלכ� ּו ֶאת&ִׁשְבָר�   ַוִּיְׂשא�
Gen. 42:27ֹו ְוִהֵּנה ֹון ַוַּיְרא1 ֶאת&ַּכְסּפ+ �ֹו ַּבָּמל ֹוא ַלֲחֹמר� ת ִמְסּפ> ֹו ָלֵת� ד ֶאת&ַׂשּק3 Mח ָהֶאָח ּוא ְּבִפ�י  ַוִּיְפַּת2 &ה�
ֹו�  ַאְמַּתְחּת�

Gen. 42:28 1יׁש ֶאל&ָאִחיוBּו ִא Qם ַוֶּי�ֶחְרד �ה ְבַאְמַּתְחִּת�י ַוֵּיֵצ�א ִלָּב3 י ְוַג�ם ִהֵּנ Bֹאֶמר ֶאל&ֶאָחיו1 הּוַׁש�ב ַּכְסִּפ+  ַוּי
נּו� ים ָל� ה ֱאֹלִה� ֹ>את ָעָׂש� ר ַמה&ּז  ֵלאֹמ+

Gen. 42:29ב ֲאִביֶה� אּו ֶאל&ַיֲעֹק� ר� ַוָּיֹב> ם ֵלאֹמ� ת ֹאָת� ֹו ֵא>ת ָּכל&ַהֹּקֹר� �ידּו ל+ �ַען ַוַּיִּג  ם ַא�ְרָצה ְּכָנ
Gen. 42:30ֶרץ� ְמַרְּגִל�ים ֶאת&ָהָא� נּו ִּכ� ֹות ַוִּיֵּת�ן ֹאָת+ �נּו ָקׁש יׁש ֲאֹדֵנ�י ָהָא>ֶרץ ִאָּת� ֶּבר ָהִא2 ִּ Tד  



Gen. 42:31י� א ָהִי �ֹ �ְחנּו ל �ים ֲאָנ ֹ�אֶמר ֵאָל�יו ֵּכִנ ים� ַוּנ  נּו ְמַרְּגִל�
Gen. 42:32ֶרץ ְּכָנ�ַען� ן ַהּי>ֹום ֶאת&ָאִב�ינּו ְּבֶא� ּנּו ְוַהָּקֹט� �ינּו ָהֶאָח�ד ֵאיֶנ+ �י ָאִב ים ְּבֵנ >ְחנּו ַאִח� ר ֲאַנ   ְׁשֵנים&ָעָׂש�
Gen. 42:33ם ֲא�ע ִּכ�י ֵכִנ�ים ַאֶּת ֹ�את ֵאַד+ ֶרץ ְּבז �י ָהָא+ ינּו ָהִאיׁש1 ֲאֹדֵנ ֹ�אֶמר ֵאֵל3 י  ַוּי �יחּו ִאִּת+ ֶאָחד1 ַהִּנ ִחיֶכBם ָה�

כּו� ּו ָוֵל� ֹון ָּבֵּתיֶכ�ם ְקח�  ְוֶאת&ַרֲעב�
Gen. 42:34 ם�ם ִּכ�י ֵכִנ�ים ַאֶּת א ְמַרְּגִלים1 ַאֶּת+ Bֹ �י ל ה ִּכ ְדָע3 ָהִביאּו ֶאת&ֲאִחיֶכ�ם ַהָּקֹטןH ֵאַליG ְוֵא� ְ Tו 

ר ֶרץ ִּתְסָח� ם ְוֶאת&ָהָא�  ּו�ֶאת&ֲאִחיֶכם1 ֶאֵּת�ן ָלֶכ+
Gen. 42:35ֵPי ה ֹות ַּכְסֵּפיֶה>ם  ַוְיִה3 ּו ֶאת&ְצֹרר= Qֹו ַוִּיְרא �ֹו ְּבַׂשּק ם ְוִהֵּנה&ִא�יׁש ְצרֹור&ַּכְסּפ� ים ַׂשֵּקיֶה+ ם ְמִריִק�

אּו� ם ַוִּייָר� ָּמה ַוֲאִביֶה�  ֵה�
Gen. 42:361 י ִׁשַּכְלֶּת�ם יֹוֵסBף ֵאיֶנ ם ֹאִת� ב ֲאִביֶה+ Bֹאֶמר ֲאֵלֶהם1 ַיֲעֹק� חּו  ַוּי ּנּו ְוֶאת&ִּבְנָיִמ�ן ִּתָּק+ ֹון ֵאיֶנ+ ּנּו1 ְוִׁשְמע�

ָנה�  ָעַל�י ָהי�ּו ֻכָּל�
Gen. 42:37 1ה ֹאתֹוB �יָך ְּתָנ ּנּו ֵאֶל א ֲאִביֶא� �ֹ ית ִאם&ל Bי ָבַני1 ָּתִמ+ ר ֶאת&ְׁשֵנ �יו ֵלאֹמ+ Bֹאֶמר ְראּוֵבן1 ֶאל&ָאִב  ַוּי

יָך� ּנּו ֵאֶל� י ַוֲאִנ�י ֲאִׁשיֶב�  ַעל&ָיִד+
Gen. 42:38 1הּו ָאסֹון1 ַּבֶּד1ֶרְךBר ּוְקָרָא ֹו ִנְׁשָא3 ּוא ְלַבּד� ת ְוה= Mיו ֵמ י&ָאִח2 ד ְּבִנ�י ִעָּמֶכ�ם ִּכ� א&ֵיֵר� �ֹ אֶמר ל Wֹ  ַוּי

ֹוָלה� ּה ְוהֹוַרְדֶּת=ם ֶאת&ֵׂשיָבִת>י ְּבָיג�ֹון ְׁשא� ְלכּו&ָב+  ֲאֶׁש�ר ֵּת�
Gen. 43:1ֶרץ� ד ָּבָא�   ְוָהָרָע�ב ָּכֵב�
Gen. 43:2 בּו ם ֻׁש� Bֹאֶמר ֲאֵליֶהם1 ֲאִביֶה+ ִים ַוּי �ר ֵהִב�יאּו ִמִּמְצָר ֶבר ֲאֶׁש� ל ֶאת&ַהֶּׁש+ י ַּכֲאֶׁשBר ִּכּלּו1 ֶלֱאֹכ�  ַוְיִה3

ֶכל�  ִׁשְברּו&ָל�נּו ְמַעט&ֹא�
Gen. 43:3ּו א&ִתְרא� �ֹ נּו ָהִאBיׁש ֵלאֹמר1 ל �ד ֵהִעדZ ָּב2 ר ָהֵע �ה ֵלאֹמ ֹ=אֶמר ֵאָל>יו ְיהּוָד� י ֲאִחיֶכ�ם  ַוּי י ִּבְלִּת�  ָפַנ+

ם�  ִאְּתֶכ�
Gen. 43:4ֶכל� ה ְלָך� ֹא� ה ְוִנְׁשְּבָר� Wנּו ֵנְרָד�ינּו ִאָּת   ִאם&ֶיְׁשָך> ְמַׁשֵּל�ַח ֶאת&ָאִח�
Gen. 43:5י ֲאִחי י ִּבְלִּת� ּו ָפַנ+ א&ִתְרא� �ֹ 1ינּו1 ל יׁש ָאַמBר ֵאֵל Qי&ָהִא א ֵנֵר�ד ִּכ� �ֹ ם� ְוִאם&ֵאיְנָך� ְמַׁשֵּל�ַח ל  ֶכ�ם ִאְּתֶכ�
Gen. 43:6ח� ֹוד ָלֶכ�ם ָא� יׁש ַהע� �יד ָלִא+ �י ְלַהִּג ם ִל ה ֲהֵרֹעֶת� ל ָלָמ� 1ֹאֶמר1 ִיְׂשָרֵא+   ַוּי
Gen. 43:7 ח �ׁש ָלֶכ�ם ָא+ ֹוד ֲאִביֶכ�ם ַחי1 ֲהֵי ר ַהע2 נּו ֵלאֹמ3 Mֹוַלְדֵּת �נּו ּוְלמ� ִאיׁש ָל ָ Tַאל&ה ֹול ָׁש� ּו ָׁשא�  ַוּיֹאְמר]
ֹו  ֶּגד&ל+ ם�ַוַנ2 ידּו ֶאת&ֲאִחיֶכ� ר הֹוִר� �י יֹאַמ+ ע ִּכ ֹוַע ֵנַד+ ים ָהֵא�ֶּלה ֲהָיד�  ַעל&ִּפ�י ַהְּדָבִר�

Gen. 43:8 ּות א ָנמ+ �ֹ �ָכה ְוִנ�ְחֶיה1 ְול ּוָמה ְוֵנֵל י ְוָנק� >ַער ִאִּת� ה ַהַּנ יו ִׁשְלָח� ה ֶאל&ִיְׂשָרֵא�ל ָאִב3 Mאֶמר ְיהּוָד 2ֹ  ַוּי
ה ַּגם נּו�ַּגם&ֲאַנ�ְחנּו ַגם&ַאָּת�  &ַטֵּפ�

Gen. 43:9 י ְלָך� אִת� יָך ְוָחָט� 1יָך1 ְוִהַּצְגִּת�יו ְלָפֶנ+ א ֲהִביֹאִתBיו ֵאֶל 2ֹ י ְּתַבְקֶׁש�ּנּו ִאם&ל ּנּו ִמָּיִד� ֶעְרֶב+ ֹנִכי1 ֶא�  ָא�
ים�  ָּכל&ַהָּיִמ�
Gen. 43:10ִים� �ה ַפֲעָמ� ְבנּו ֶז ה ַׁש� י&ַעָּת� �א ִהְתַמְהָמ�ְהנּו ִּכ�   ִּכ�י לּוֵל
Gen. 43:11 ם ת ָהָא1ֶרץ1 ִּבְכֵליֶכ+ Bּו ִמִּזְמַר Qְקח Gאת ֲעׂשּו�ֹ �ןA ֵאפֹואH ז ם ִאם&ֵּכ ם ִיְׂשָרֵא�ל ֲאִביֶה3 Mאֶמר ֲאֵלֶה 2ֹ  ַוּי

ים� ט ָּבְטִנ�ים ּוְׁשֵקִד� את ָוֹל+ �ֹ ׁש ְנכ �ט ְּדַב+ ידּו ָלִא�יׁש ִמְנָח�ה ְמַעBט ֳצִרי1 ּוְמַע  ְוהֹוִר�
Gen. 43:12 ם אּוַל�י  ְוֶכ�ֶסף ִמְׁשֶנ�ה ֵתיֶכם1 ָּתִׁש�יבּו ְבֶיְדֶכ+ ב ְּבִפBי ַאְמְּתֹח� ֶסף ַהּמּוָׁש2 Mם ְוֶאת&ַהֶּכ�ּו ְבֶיְדֶכ ְקח�
ּוא�  ִמְׁשֶּג�ה ה�
Gen. 43:13יׁש� ּובּו ֶאל&ָהִא� ּומּו ׁש�   ְוֶאת&ֲאִחיֶכ�ם ָק�חּו ְוק�
Gen. 43:14יׁש �י ָהִא+ ן ָלֶכBם ַרֲחִמים1 ִלְפֵנ י ִיֵּת2 ר ְוֶאת&ִּבְנָיִמ�ין  ְוֵא�ל ַׁשַּד3  ְוִׁשַּל�ח ָלֶכ>ם ֶאת&ֲאִחיֶכ�ם ַאֵח�

ְלִּתי� ְלִּתי ָׁשָכ� ר ָׁשֹכ� י ַּכֲאֶׁש� Wַוֲאִנ 
Gen. 43:15 ּו ם ְוֶאת&ִּבְנָיִמ�ן ַוָּיֻק1מּו1 ַוֵּיְרד� ּו ְבָיָד� את ּוִמְׁשֶנה&ֶּכ>ֶסף ָלְקח� +ֹ ֲאָנִׁשים1 ֶאת&ַהִּמְנָח�ה ַהּז ּו ָה� Bַוִּיְקח 

ף�ִמְצַר+ ּו ִלְפֵנ�י יֹוֵס�  ִים ַוַּי�ַעְמד�
Gen. 43:16 ַח Bְיָתה ּוְטֹב�א ֶאת&ָהֲאָנִׁש�ים ַהָּב ֹו ָהֵב� ֲאֶׁש�ר ַעל&ֵּבית+ 1ֹאֶמר1 ַל� ְרא יֹוֵס�ף ִאָּתםH ֶאת&ִּבְנָיִמיןG ַוּי  ַוַּי2

ִים� ָּצֳהָר� ּו ָהֲאָנִׁש�ים ַּב� ן ִּכ�י ִאִּת>י יֹאְכל�  ֶט1ַבח1 ְוָהֵכ+
Gen. 43:17ף� ַו יָתה יֹוֵס� א ָהִא>יׁש ֶאת&ָהֲאָנִׁש�ים ֵּב� ר ָאַמ�ר יֹוֵס�ף ַוָּיֵב� ֲאֶׁש� יׁש ַּכ� �ַעׂש ָהִא+  ַּי



Gen. 43:18 1ב ְּבַאְמְּתֹחֵת1ינּוBר ַהֶּכ1ֶסף1 ַהָּׁשBּו ַעל&ְּדַב ּוְבאּוH ֵּב�ית יֹוֵסףG ַוּיֹאְמר3 �י ה� ים ִּכ ֲאָנִׁש3 ּו ָה�  ַוִּי�יְרא�
� ה ֲאַנ ינּו�ַּבְּתִחָּל+ ים ְוֶאת&ֲחֹמֵר� ַחת ֹאָת>נּו ַלֲעָבִד� ינּו ְוָלַק= 1ינּו1 ּוְלִהְתַנֵּפ�ל ָעֵל+ �ים ְלִהְתֹּגֵלBל ָעֵל ּוָבִא  ְחנּו מ�
Gen. 43:19ִית� ַתח ַהָּב� ּו ֵאָל�יו ֶּפ� ר ַעל&ֵּב�ית יֹוֵס�ף ַוְיַדְּבר� יׁש ֲאֶׁש� 5ִּיְּגׁשּו1 ֶאל&ָהִא+   ַו�
Gen. 43:20י�ּו ִּב ֶכל� ַוּיֹאְמר� ְדנּו ַּבְּתִחָּל�ה ִלְׁשָּבר&ֹא� ד ָיַר> �י ָיֹר�   ֲאֹדִנ
Gen. 43:21 ֹו �י ַאְמַּתְחּת+ ֶסף&ִאיׁש1 ְּבִפ Bה ֶכ� ינּו ְוִהֵּנ ִּנְפְּתָחה1 ֶאת&ַאְמְּתֹחֵת+ ֹון ַו� י ִּכי&ָב�אנּו ֶאל&ַהָּמל3 Q5ְיִה  ַו�

נּו� ֹו ְּבָיֵד� ֹו ַוָּנ�ֶׁשב ֹאת� �נּו ְּבִמְׁשָקל  ַּכְסֵּפ�
Gen. 43:22ינּו� נּו ְּבַאְמְּתֹחֵת� ם ַּכְסֵּפ� ְענּו ִמי&ָׂש� א ָיַד+ �ֹ ֶכל ל �נּו ִלְׁשָּבר&ֹא ְדנּו ְבָיֵד�   ְוֶכ=ֶסף ַאֵח>ר הֹוַר�
Gen. 43:23 1ם ַמְטמֹוןBן ָלֶכ ם ֵו�אֹלֵהBי ֲאִביֶכם1 ָנַת2 Mֵהיֶכ אּו ֱאֹל2 ם ַאל&ִּתיָר3 Mֹום ָלֶכ  ַוּיֹאֶמרZ ָׁשל2

ם ַּכ ֵתיֶכ+ ֹון�ְּבַאְמְּתֹח� ם ֶאת&ִׁשְמע� א ֲאֵלֶה� �י ַוּיֹוֵצ�  ְסְּפֶכ�ם ָּב�א ֵאָל
Gen. 43:24 ֹוא ן ִמְסּפ� ם ַוִּיֵּת� ּו ַרְגֵליֶה+ 1ִים1 ַוִּיְרֲחצ� א ָהִא>יׁש ֶאת&ָהֲאָנִׁש�ים ֵּב�יָתה יֹוֵס�ף ַוִּיֶּתן&ַמ  ַוָּיֵב�
ם� ֵריֶה�  ַלֲחֹמ�
Gen. 43:25ֹו ה ַעד&ּב� ֶחם� ַוָּיִכ1ינּו1 ֶאת&ַהִּמְנָח+ ֹ�אְכלּו ָל� ם י ּו ִּכי&ָׁש� ְמע+ �י ָׁש� ִים ִּכ �ָּצֳהָר ף ַּב�  א יֹוֵס�
Gen. 43:26ְרָצה� ֹו ָא� ם ַהָּב�ְיָתה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו&ל� ה ֲאֶׁשר&ְּבָיָד� ֹו ֶאת&ַהִּמְנָח� ְיָתה ַוָּיִב�יoּו ל> א יֹוֵסף1 ַהַּב+ Bֹ   ַוָּיב
Gen. 43:273ֹ ֹום ַוּי י� ַוִּיְׁשַאBל ָלֶהם1 ְלָׁשל+ ּנּו ָח� ן ֲאֶׁש�ר ֲאַמְרֶּת�ם ַהעֹוֶד� ֹום ֲאִביֶכ�ם ַהָּזֵק�  אֶמר ֲהָׁשל>
Gen. 43:28 ּו ַוִּיְׁשַּתחּו 5ִּיְּקד� ֹום ְלַעְבְּדָך� ְלָאִב�ינּו עֹוֶד�ּנּו ָח�י ַו� ּו ָׁשל> ּו�][ַו[ ַוּיֹאְמר3  ]ִּי�ְׁשַּתֲחּו�
Gen. 43:29ְרא ֶאת&ִּבְנ Qיו ַוַּי ם  ַוִּיָּׂש�א ֵעיָנ3 ר ֲאַמְרֶּת� ן ֲאֶׁש� �ם ַהָּקֹט+ אֶמר ֲהֶזה1 ֲאִחיֶכ 3ֹ G ַוּי ָיִמ�ין ָאִחיוH ֶּבן&ִאּמֹו

ים ָיְחְנָך� ְּבִנ�י� ר ֱאֹלִה� Wי ַוּיֹאַמ�  ֵאָל
Gen. 43:30ְב� ְדָרה ַוֵּי א ַהַח� �ֹ ֹות ַוָּיב �ׁש ִלְבּכ יו ַוְיַבֵּק� ּו ַרֲחָמיו1 ֶאל&ָאִח+ Bי&ִנְכְמר ף ִּכ� ָּמה� ַוְיַמֵה�ר יֹוֵס3  ְּך ָׁש�
Gen. 43:31ֶחם� ֹ�אֶמר ִׂש�ימּו ָל� ק ַוּי ְתַאַּפ+ ץ ָּפָנ�יו ַוֵּיֵצ�א ַוִּי2   ַוִּיְרַח�
Gen. 43:32 ּון Mא יּוְכל 2ֹ Z ל ם ִּכי ים ָהֹאְכִלBים ִאּתֹו1 ְלַבָּד+ Qם ְוַלִּמְצִר�ֹו ְוָלֶה�ם ְלַבָּד ֹו ְלַבּד�  ַוָּיִׂש�ימּו ל>

ִע ל ֶאת&ָה� Bים ֶלֱאֹכ ִים�ַהִּמְצִר3 וא ְלִמְצָר� ה ִה� ֶחם ִּכי&תֹוֵעָב�  ְבִרים1 ֶל+
Gen. 43:33הּו� ּו ָהֲאָנִׁש�ים ִא�יׁש ֶאל&ֵרֵע� ֹו ַוִּיְתְמה� �ֹו ְוַהָּצִע�יר ִּכְצִעָרת ָרת+ יו ַהְּבֹכר1 ִּכְבֹכ� ּו ְלָפָנ+   ַוֵּיְׁשב�
Gen. 43:34ֶרב ַמְׂש Mַוֵּת Gֲאֵלֶהם Hת ָּפָניו�ת ֵמֵא Mא ַמְׂשֹא ּו  ַוִּיָּׂש2 ֹות ַוִּיְׁשּת� �ת ֻּכָּל�ם ָחֵמ�ׁש ָיד ַא=ת ִּבְנָיִמ>ן ִמַּמְׂשֹא�
ֹו� ּו ִעּמ� 5ִּיְׁשְּכר�  ַו�
Gen. 44:1 ת�ּון ְׂשֵא ר יּוְכל� ֶכל ַּכֲאֶׁש� ֲאָנִׁשים1 ֹא+ ת ָה� Bא ֶאת&ַאְמְּתֹח Qַמֵּל Gֵלאֹמר Hר ַעל&ֵּביתֹו�ו ֶאת&ֲאֶׁש Qַוְיַצ 

ֶסף&ִא�יׁש ְּבִפ�י  ֹו�ְוִׂש�ים ֶּכ�  ַאְמַּתְחּת�
Gen. 44:2 ף ר יֹוֵס� ַעׂש ִּכְדַב� Wֹו ַוַּי ��ֶסף ִׁשְבר ת ֶּכ ן ְוֵא� ֶסף ָּתִׂשים1 ְּבִפי1 ַאְמַּת�ַחת ַהָּקֹט+ �יַע ַהֶּכ3 י ְּגִב Qְוֶאת&ְּגִביִע 
ר� ר ִּדֵּב�  ֲאֶׁש�
Gen. 44:3ם� ָּמה ַוֲחֹמֵריֶה� ּו ֵה� ֹור ְוָהֲאָנִׁש�ים ֻׁשְּלח+ �ֶקר א   ַהֹּב�
Gen. 44:4 י�ף ַאֲחֵר ּום ְרֹד� ֹו ק� ֲאֶׁש�ר ַעל&ֵּבית+ א ִהְרִחיקּוG ְויֹוֵסBף ָאַמר1 ַל� �ֹ ּו ֶאת&ָהִעירH ל ם ָי�ְצא� ֵ Tה 

ה� ַחת טֹוָב� ם ָרָע�ה ַּת� ם ָל>ָּמה ִׁשַּלְמֶּת� ֲאָנִׁש�ים ְוִהַּׂשְגָּתם1 ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה+  ָה�
Gen. 44:5ה ֲאֹדִנBר ִיְׁשֶּת ה ֲאֶׁש2 ֹוא ֶז3 ם� ֲהל� ר ֲעִׂשיֶת� ם ֲאֶׁש� ֹו ֲהֵרֹעֶת� �ׁש ּב ׁש ְיַנֵח� ּוא ַנֵח� Wֹו ְוה  י1 ּב+
Gen. 44:6ֶּלה� ים ָהֵא� ם ֶאת&ַהְּדָבִר� �ם ַוְיַדֵּב�ר ֲאֵלֶה+ 5ַּיִּׂשֵג   ַו�
Gen. 44:7ָPיו ל ּו ֵאָל+ יָך ֵמֲע ַוּיֹאְמר� 1יָלה1 ַלֲעָבֶד+ ים ָהֵא�ֶּלה ָחִל י ַּכְּדָבִר� ר ָּמה ְיַדֵּב�ר ֲאֹדִנ+ ֹות ַּכָּדָב� ׂש�

 ַהֶּז�ה�
Gen. 44:8 ית�יְך ִנְגֹנב1 ִמֵּב �ַען ְוֵא3 נּו ֵאֶל�יָך ֵמֶא�ֶרץ ְּכָנ ינּו ֱהִׁשיֹב� �י ַאְמְּתֹחֵת+ ֶסף ֲאֶׁשBר ָמָצ1אנּו1 ְּבִפ  ֵה�ן ֶּכ3

ב� ֹו ָזָה� יָך ֶּכ�ֶסף א�  ֲאֹדֶנ+
Gen. 44:9ת ְוַגם�יָך ָוֵמ ֹו ֵמֲעָבֶד� א ִאּת> ר ִיָּמֵצ� ים� ֲאֶׁש2 אֹדִנ�י ַלֲעָבִד� ְחנּו ִנ�ְהֶי�ה ַל� Wֲאַנ& 
Gen. 44:10 ם ִּתְהי�ּו ֶבד ְוַאֶּת� �י ָע+ ר ִיָּמֵצBא ִאּתֹו1 ִיְהֶיה&ִּל ּוא ֲאֶׁש2 �ה ְכִדְבֵריֶכ�ם ֶּכן&ה אֶמר ַּגם&ַעָּת� Wֹ  ַוּי

 ְנִקִּי�ם�
Gen. 44:11ְרָצה�ֹו ָא דּו ִא�יׁש ֶאת&ַאְמַּתְחּת� ּו ַוּיֹוִר> 5ְיַמֲהר3 ֹו� ַו� ּו ִא�יׁש ַאְמַּתְחּת� 5ִּיְפְּתח�   ַו�



Gen. 44:12ן� ַחת ִּבְנָיִמ� יַע ְּבַאְמַּת� ן ִּכָּל�ה ַוִּיָּמֵצא1 ַהָּגִב+ ל ּוַבָּקֹט� ֹול ֵהֵח+ ׂש ַּבָּגד� Wַוְיַחֵּפ  
Gen. 44:13יָרה� בּו ָהִע� ֹו ַוָּיֻׁש� �יׁש ַעל&ֲחֹמר+ 5ַּיֲעֹמס1 ִא ּו ִׂשְמֹלָת�ם ַו� 5ִּיְקְרע�   ַו�
Gen. 44:14ְרָצה� ּו ְלָפָנ�יו ָא� ּנּו ָׁש�ם ַוִּיְּפל� ּוא עֹוֶד� ף ְוה� ה ְוֶאָחיו1 ֵּב�יָתה יֹוֵס+ Bא ְיהּוָד 2ֹ   ַוָּיב
Gen. 44:15 י&ַנֵח=ׁש ְיַנֵח>ׁש ִא�יׁש ם ִּכ� ֹוא ְיַדְעֶּת+ ה ַהֶּז�ה ֲאֶׁש�ר ֲעִׂשיֶת�ם ֲהל� ה&ַהַּמֲעֶׂש� ף ָמ� Bֹאֶמר ָלֶהם1 יֹוֵס+  ַוּי

ר ָּכ ִני�ֲאֶׁש�  ֹמ�
Gen. 44:16 ן ים ָמָצא1 ֶאת&ֲעֹו� ר ּוַמה&ִּנְצַטָּד�ק ָהֱאֹלִה3 י ַמה&ְּנַדֵּב� אֹדִנ+ ה ַמה&ּנֹאַמר1 ַל� ֹ�אֶמר ְיהּוָד3  ַוּי

ֹו� א ַהָּגִב�יַע ְּבָיד� >ם ֲאֶׁשר&ִנְמָצ� ְחנּו ַּג Wי ַּגם&ֲאַנ אֹדִנ+ ּו ֲעָבִדים1 ַל� Bיָך ִהֶּנּנ  ֲעָבֶד+
Gen. 44:17אֶמר ָח Wֹ ֹו הP ַוּי יַע ְּבָיד3 Mא ַהָּגִב יׁש ֲאֶׁשרZ ִנְמָצ2 �את ָהִא]ֹ ֹות ז י ֵמֲעׂש� �יָלה ִּל+ ֶבד ִל �י ָע+ ּוא ִיְהֶיה&ִּל

ם� פ ֹום ֶאל&ֲאִביֶכ� ּו ְלָׁשל� ם ֲעל� Wְוַאֶּת 
Gen. 44:18ָדָבר1 ְּבָאְז Bא ַעְבְּדָך �י ֲאֹדִניG ְיַדֶּבר&ָנ2 ה ַוּיֹאֶמרH ִּב יו ְיהּוָד3 Mׁש ֵאָל �ַחר ַאְּפָך�  ַוִּיַּג2 י ְוַאל&ִי �י ֲאֹדִנ+ ֵנ

ה� ֹוָך ְּכַפְרֹע�  ְּבַעְבֶּד�ָך ִּכ�י ָכמ�
Gen. 44:19ח� ב אֹו&ָא� ר ֲהֵיׁש&ָלֶכ�ם ָא� �יו ֵלאֹמ ל ֶאת&ֲעָבָד� �י ָׁשַא+   ֲאֹדִנ
Gen. 44:20Mיו ֵמ ן ְוֶי�ֶלד ְזֻקִנ�ים ָקָט�ן ְוָאִח2 1נּו1 ָא�ב ָזֵק+ י ֶיׁש&ָל 1ֹאֶמר1 ֶאל&ֲאֹדִנ+ ֹו  ַוּנ ֹו ְלִאּמ� ּוא ְלַבּד> ר ה= ת ַוִּיָּוֵת2
ֹו�  ְוָאִב�יו ֲאֵהב�
Gen. 44:21יו� �י ְוָאִׂש�יָמה ֵעיִנ�י ָעָל� הּו ֵאָל יָך הֹוִרֻד� 1ֹאֶמר1 ֶאל&ֲעָבֶד+   ַוּת
Gen. 44:22ת �ב ֶאת&ָאִב�יו ָוֵמ� �יו ְוָעַז י לֹא&יּוַכ�ל ַהַּנ�ַער ַלֲעֹז�ב ֶאת&ָאִב 1ֹאֶמר1 ֶאל&ֲאֹדִנ+  � ַוּנ
Gen. 44:23ֹות ָּפָנ�י� ּון ִלְרא� א ֹתִספ� �ֹ ן ִאְּתֶכ�ם ל ד ֲאִחיֶכ�ם ַהָּקֹט� א ֵיֵר> �ֹ יָך ִאם&ל 1ֹאֶמר1 ֶאל&ֲעָבֶד+   ַוּת
Gen. 44:24י ֲאֹדִנ�י� ת ִּדְבֵר� ֹו ֵא� ֶּגד&ל+ �י ַוַּנ2 ל&ַעְבְּדָך� ָאִב ינּו ֶא� �י ָעִל+   ַוְיִהי1 ִּכ
Gen. 44:25ינּו ֻׁש�� ֹ�אֶמר ָאִב ֶכל� ַוּי  בּו ִׁשְברּו&ָל�נּו ְמַעט&ֹא�
Gen. 44:26 י� ל ִלְראֹות1 ְּפֵנ א נּוַכ3 �ֹ ְדנּו ִּכי&ל ן ִאָּת1נּו1 ְוָיַר+ Bינּו ַהָּקֹט א נּוַכ�ל ָלֶר�ֶדת ִאם&ֵיׁשZ ָאִח2 �ֹ אֶמר ל Wֹ  ַוּנ

נּו� �ּנּו ִאָּת� ן ֵאיֶנ ינּו ַהָּקֹט� יׁש ְוָאִח�  ָהִא+
Gen. 44:27אֶמר ַעְבְּדָך� ָא<ֹ י� ַוּי �5ִים ָי�ְלָדה&ִּל�י ִאְׁשִּת� ם ִּכ�י ְׁשַנ �ינּו ַאֶּת�ם ְיַדְעֶּת+  ִב�י ֵאֵל
Gen. 44:28ָּנה� יו ַעד&ֵה� א ְרִאיִת� �ֹ ף ֹטָר�ף ְול ְך ָטֹר� ר ַא� Wי ָוֹאַמ ִאִּת+ ֶאָחד1 ֵמ�   ַוֵּיֵצBא ָה�
Gen. 44:29�ֹון ְוה ��י ְוָקָר�הּו ָאס >ה ֵמִע�ם ָּפַנ ָלה� ּוְלַקְחֶּת=ם ַּגם&ֶאת&ֶז  ֹוַרְדֶּת=ם ֶאת&ֵׂשיָבִת>י ְּבָרָע�ה ְׁשֹא�
Gen. 44:30ֹו� ה ְבַנְפׁש� ֹו ְקׁשּוָר� ּו ִאָּת�נּו ְוַנְפׁש� י ְוַהַּנ�ַער ֵאיֶנּנ� 1 ֶאל&ַעְבְּדָך� ָאִב+ ה ְּכֹבִאי   ְוַעָּת3
Gen. 44:31 יָך Mידּו ֲעָבֶד ין ַהַּנ�ַער ָוֵמ�ת ְוהֹוִר2 ֹו ִּכי&ֵא� ה ִּכְראֹות> ֹון  ְוָהָי3 ת ַעְבְּדָך� ָאִב>ינּו ְּבָיג� ֶאת&ֵׂשיַב2

ָלה�  ְׁשֹא�
Gen. 44:32 אִתי ְלָאִב�י יָך ְוָחָט� 1ּנּו1 ֵאֶל+ א ֲאִביֶא Bֹ ר ִאם&ל �ַער ֵמִע�ם ָאִב�י ֵלאֹמ  ִּכBי ַעְבְּדָך1 ָעַר�ב ֶאת&ַהַּנ+
ים�  ָּכל&ַהָּיִמ�
Gen. 44:33+ַחת ַהַּנ�א ַעְבְּדָך1 ַּתB ה ֵי�ֶׁשב&ָנ יו� ְוַעָּת3 �י ְוַהַּנ�ַער ַי�ַעל ִעם&ֶאָח� אֹדִנ  ַער ֶע�ֶבד ַל�
Gen. 44:34ֶּ Pי פ�י ְוַהַּנ�ַער ֵאיֶנּנ�ּו ִאִּת ֱעֶל�ה ֶאל&ָאִב+ י� ִּכי&ֵאיְך1 ֶא� א ֶאת&ָאִב� ר ִיְמָצ� ע ֲאֶׁש�  ן ֶאְרֶא�ה ָבָר+
Gen. 45:1יו ַו ל ַהִּנָּצִבים1 ָעָל+ Bק ְלֹכ ף ְלִהְתַאֵּפ3 Mל יֹוֵס א&ָיֹכ2 �ֹ �י ְולֹא&ָעBַמד  ְול א הֹוִצ�יאּו ָכל&ִא�יׁש ֵמָעָל Wִּיְקָר

יו� ף ֶאל&ֶאָח� ע יֹוֵס� ֹו ְּבִהְתַוַּד�  ִאיׁש1 ִאּת+
Gen. 45:2ה� ית ַּפְרֹע� ע ֵּב� ִים ַוִּיְׁשַמ� ּו ִמְצַר+ �י ַוִּיְׁשְמע� ֹו ִּבְבִכ ן ֶאת&ֹקל�   ַוִּיֵּת�
Gen. 45:3י יֹו� אֶמר יֹוֵסBף ֶאל&ֶאָחיו1 ֲאִנ 2ֹ ּו  ַוּי ֹו ִּכ�י ִנְבֲהל� 1 ַלֲענ�ֹות ֹאת+ ּו ֶאָחיו Bא&ָיְכל �ֹ ֹוד ָאִב�י ָח�י ְול ף ַהע� ֵס+

 ִמָּפָנ�יו�
Gen. 45:4 י ם ֹאִת� ם ֲאֶׁשר&ְמַכְרֶּת� אֶמר ֲאִני1 יֹוֵס�ף ֲאִחיֶכ+ 3ֹ �ׁשּו ַוּי אֶמר יֹוֵס=ף ֶאל&ֶאָח>יו ְּגׁשּו&ָנ�א ֵאַל�י ַוִּיָּג 2ֹ  ַוּי
ְיָמה�  ִמְצָר�
Gen. 45:5  ים ִני ֱאֹלִה� ה ְׁשָלַח� ְחָי+ �י ְלִמ� י ֵה�ָּנה ִּכ ם ֹאִת� י&ְמַכְרֶּת� ם ִּכ� �יֵניֶכ+ 1ַחר1 ְּבֵע ּו ְוַאל&ִי �ְצב3 ְוַעָּת�הA ַאל&ֵּתָע
ם�  ִלְפֵניֶכ�

Gen. 45:6�יׁש ְוָקִּצ ר ֵאין&ָחִר� ים ֲאֶׁש� ֶרב ָהָא�ֶרץ ְועֹוד1 ָחֵמ�ׁש ָׁשִנ+ ִים ָהָרָע�ב ְּבֶק� >ה ְׁשָנַת�  יר� ִּכי&ֶז



Gen. 45:7ה� ם ִלְפֵליָט�ה ְּגֹדָל� ית ָּבָא�ֶרץ ּוְלַהֲחי�ֹות ָלֶכ+ ּום ָלֶכ>ם ְׁשֵאִר� ם ָלׂש�   ַוִּיְׁשָלֵחBִני ֱאֹלִהים1 ִלְפֵניֶכ+
Gen. 45:8ה ּוְלָאד ב ְלַפְרֹע3 Mִנ�י ְלָא ָּנה ִּכ�י ָהֱאֹלִה�ים ַוְיִׂשיֵמ2 ם ְׁשַלְחֶּתBם ֹאִתי1 ֵה+ Qא&ַאֶּת �ֹ ה ל ֹון1  ְוַעָּת3

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ל ְּבָכל&ֶא� ֹו ּוֹמֵׁש�  ְלָכל&ֵּבית+
Gen. 45:9 ֹון ף ָׂשַמ=ִני ֱאֹלִה>ים ְלָאד� ה ָאַמר1 ִּבְנָך� יֹוֵס+ Bיו ֹּכ ּו ֶאל&ָאִביG ַוֲאַמְרֶּת�ם ֵאָל3  ַמֲהרּוH ַוֲעל�

ד� ל&ַּתֲעֹמ� ה ֵאַל�י ַא� ִים ְרָד� � ְלָכל&ִמְצָר
Gen. 45:10ֶר �יָך ְוצֹאְנָך� ּוְבָקְרָך�  ְוָיַׁשְבָּת� ְבֶא� �י ָבֶנ ה ּוָבֶנ�יָך ּוְבֵנ Wי ַאָּת Bיָת ָקרֹוב1 ֵאַל+ ֶׁשן ְוָהִי ץ&ּג3ֹ

ְך�  ְוָכל&ֲאֶׁשר&ָל�
Gen. 45:11ְך� יְתָך� ְוָכל&ֲאֶׁשר&ָל� ה ּוֵב� ׁש ַאָּת� �ב ֶּפן&ִּתָּוֵר> ׁש ָׁשִנ�ים ָרָע ֹוד ָחֵמ� ם ִּכי&ע> ְתָך1 ָׁש+   ְוִכְלַּכְלִּתBי ֹא�
Gen. 45:12ם� ר ֲאֵליֶכ� ְמַדֵּב� ֹות ְוֵעיֵנ�י ָאִח�י ִבְנָיִמ�ין ִּכי&ִפ�י ַה� יֵניֶכם1 ֹרא+ Bה ֵע�   ְוִהֵּנ
Gen. 45:13 ם ַהְרֶּת>ם ְוהֹוַרְדֶּת� ת ָּכל&ֲאֶׁש�ר ְרִאיֶת�ם ּוִמ� ִים ְוֵא� י ֶאת&ָּכל&ְּכבֹוִדי1 ְּבִמְצַר+  ְוִהַּגְדֶּת�ם ְלָאִב3

ָּנה�  ֶאת&ָאִב�י ֵה�
Gen. 45:14יו� ן ָּבָכ�ה ַעל&ַצָּואָר� �ְבְּך ּוִבְנָיִמ+ יו ַוֵּי ן&ָאִח� י ִבְנָיִמ� ל ַעל&ַצְּואֵר�   ַוִּיֹּפ>
Gen. 45:15ֹו� יו ִאּת� ּו ֶאָח� ן ִּדְּבר� �ְבְּך ֲעֵליֶה�ם ְוַא�ֲחֵרי ֵכ+ יו ַוֵּי ק ְלָכל&ֶאָח�   ַוְיַנֵּׁש�
Gen. 45:16+ית ַּפְרֹעה1 ֵלאֹמBע ֵּב ל ִנְׁשַמ3 יו� ְוַהֹּק� ה ּוְבֵעיֵנ�י ֲעָבָד� �י ַפְרֹע+ אּו ֲאֵח�י יֹוֵס�ף ַוִּייַטב1 ְּבֵעיֵנ  ר ָּב�
Gen. 45:17 אּו ם ּוְלכּו&ֹב� �יְרֶכ+ ֲענּו1 ֶאת&ְּבִע ּו ַט� �ֹ�את ֲעׂש יָך ז ר ֶאל&ַאֶח� ף ֱאֹמ� Bֹאֶמר ַּפְרֹעה1 ֶאל&יֹוֵס+  ַוּי
ְרָצה ְּכָנ�ַען�  ַא�
Gen. 45:18ּו ֶאת&ֲאִביֶכ>ם ְו ּו  ּוְקח= ִים ְוִאְכל� ם ֶאת&טּוב1 ֶא�ֶרץ ִמְצַר+ �ה ָלֶכ3 �י ְוֶאְּתָנ אּו ֵאָל ֶאת&ָּבֵּתיֶכ�ם ּוֹב�

ֶרץ� ֶלב ָהָא�  ֶאת&ֵח�
Gen. 45:19 ם ם ּוְנָׂשאֶת� ֹות ְלַטְּפֶכם1 ְוִלְנֵׁשיֶכ+ ִים ֲעָגל3 Mֶרץ ִמְצַר ּו ְקחּו&ָלֶכםZ ֵמֶא2 �ֹ�את ֲעׂש ה ֻצֵּו�יָתה ז  ְוַאָּת�
ם�ֶאת&ֲאִביֶכ�ם ּו  ָבאֶת�
Gen. 45:20ּוא� ִים ָלֶכ�ם ה� ֶרץ ִמְצַר� ּוב ָּכל&ֶא� ס ַעל&ְּכֵליֶכ�ם ִּכי&ט> ם ַאל&ָּתֹח� �יְנֶכ+   ְוֵע
Gen. 45:21ֶרְך� ה ַלָּד� ן ָלֶה>ם ֵצָד� ה ַוִּיֵּת� ��י ַפְרֹע ֹות ַעל&ִּפ ם יֹוֵס>ף ֲעָגל� ן ָלֶה� ל ַוִּיֵּת2 �י ִיְׂשָרֵא+   ַוַּי�ֲעׂשּו&ֵכן1 ְּבֵנ
Gen. 45:22 ת ׁש ֲחִלֹפ� ֶסף ְוָחֵמ� ֹות ֶּכ+ ׁש ֵמא� ת ּוְלִבְנָיִמBן ָנַתן1 ְׁשֹל� �ֹות ְׂשָמֹל ן ָלִא�יׁש ֲחִלפ�  ְלֻכָּל�ם ָנַת>

ת�  ְׂשָמֹל�
Gen. 45:23 ר�ְׂשֹאת ָּב �ֹ Tת נ �ֶׂשר ֲאֹתנֹ] ִים ְוֶע �ּוב ִמְצָר ים ֹנְׂשִא�ים ִמּט� יו ָׁשַלBח ְּכזֹאת1 ֲעָׂשָר�ה ֲחֹמִר+ Qּוְלָאִב 

ֶרְך�ָו  ֶל=ֶחם ּוָמז>ֹון ְלָאִב�יו ַלָּד�
Gen. 45:24ֶרְך� ל&ִּתְרְּגז�ּו ַּבָּד� ם ַא� ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה+ יו ַוֵּיֵל�כּו ַוּי   ַוְיַׁשַּל�ח ֶאת&ֶאָח�
Gen. 45:25ם� ב ֲאִביֶה� ל&ַיֲעֹק� ַען ֶא� ִים ַוָּיֹב1אּו1 ֶא�ֶרץ ְּכַנ+ �ּו ִמִּמְצָר 5ַּיֲעל�   ַו�
Gen. 45:26 דּו ר עP ַוַּיִּג2 ֹו ֵלאֹמ3 Mֹו ִּכ�י ל �ָפג ִלּב+ ִים ַוָּי �ל ְּבָכל&ֶא�ֶרץ ִמְצָר ּוא ֹמֵׁש� י&ה� י ְוִכ� ֹוד יֹוֵס�ף ַח+

ם� ין ָלֶה�  לֹא&ֶהֱאִמ�
Gen. 45:27 ֹות ֲאֶׁשר&ָׁשַל�ח ם ַוַּיְרא1 ֶאת&ָה�ֲעָגל+ י יֹוֵסף1 ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב�ר ֲאֵלֶה+ Bת ָּכל&ִּדְבֵר�יו ֵא ּו ֵאָל3  ַוְיַדְּבר�

ם�יֹו ב ֲאִביֶה� ּוַח ַיֲעֹק� י ר� Wֹו ַוְּתִח �ף ָלֵׂש�את ֹאת  ֵס�
Gen. 45:28ּות� ֶרם ָאמ� ּנּו ְּבֶט� ְלָכ�ה ְוֶאְרֶא� �י ָח�י ֵא� ף ְּבִנ ב עֹוד&יֹוֵס� ל ַר> 1ֹאֶמר1 ִיְׂשָרֵא+   ַוּי
Gen. 46:1�ַבע ַוִּיְזַּב�א ְּבֵא�ָרה ָּׁש �ֹ ֹו ַוָּיב 1 ְוָכל&ֲאֶׁשר&ל+ ק� ַוִּיַּסBע ִיְׂשָרֵאל י ָאִב�יו ִיְצָח� ים ֵלאֹלֵה�  ח ְזָבִח+
Gen. 46:2ֹ�אֶמר ִהֵּנ�ִני� ב ַוּי �בA ַיֲעֹק ֹ�אֶמר ַיֲעֹק� ְיָלה ַוּי ת ַהַּל+ 1 ְּבַמְרֹא� אֶמר ֱאֹלִהBיםA ְלִיְׂשָרֵאל 2ֹ   ַוּי
Gen. 46:3�ְיָמה ִּכ �יָך ַאל&ִּתיָרא1 ֵמְרָד�ה ִמְצַר+ ל ֱאֹלֵה�י ָאִב אֶמר ָאֹנִכ�י ָהֵא� Wֹ ם� ַוּי יְמָך� ָׁש� ֹול ֲאִׂש� ֹוי ָּגד�  י&ְלג�
Gen. 46:4ֹו ַעל&ֵעיֶנ�יָך� ף ָיִׁש�ית ָיד� Wה ְויֹוֵס �ַעְלָך� ַגם&ָעֹל ְיָמה ְוָאֹנִכ�י ַא� ד ִעְּמָך1 ִמְצַר+ Bי ֵאֵר   ָאֹנִכ3
Gen. 46:5ב ֲא ל ֶאת&ַיֲעֹק� Mּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא ב ִמְּבֵא�ר ָׁש�ַבע ַוִּיְׂשא2 �5ָקם ַיֲעֹק� ם  ַוָּי ם ְוֶאת&ַטָּפם1 ְוֶאת&ְנֵׁשיֶה+ ִביֶה3

ֹו� את ֹאת� ה ָלֵׂש� ֹות ֲאֶׁשר&ָׁשַל�ח ַּפְרֹע� Wָּבֲעָגל 
Gen. 46:6 ב ְיָמה ַיֲעֹק� �אּו ִמְצָר ַען ַוָּיֹב� ְכׁשּו1 ְּבֶא�ֶרץ ְּכַנ+ ם ְוֶאת&ְרכּוָׁשם1 ֲאֶׁשBר ָר� ּו ֶאת&ִמְקֵניֶה3  ַוִּיְקח�

ֹו� ֹו ִאּת�  ְוָכל&ַזְרע�



Gen. 46:7ְיָמה� ס ֹו ִמְצָר� ֹו ֵהִב�יא ִאּת� �יו ּוְבנ�ֹות ָּבָנ�יו ְוָכל&ַזְרע ֹו ְּבֹנָת> Bי ָבָניו1 ִאּת+ יו ּוְבֵנ Qָּבָנ  
Gen. 46:8ן� ב ְראּוֵב� ר ַיֲעֹק� �יו ְּבֹכ� ב ּוָבָנ ְיָמה ַיֲעֹק� ֹות ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ַהָּבִא�ים ִמְצַר� ֶּלה ְׁשמ=   ְוֵא2
Gen. 46:9י� ּוְבֵנ�י ְראּו ֹון ְוַכְרִמ� ּוא ְוֶחְצר�  ֵב�ן ֲחנ�ֹוְך ּוַפּל�
Gen. 46:10ְּכַנֲעִנ�ית� ּול ֶּבן&ַה� ַחר ְוָׁשא� ��ין ְוֹצ ַהד ְוָיִכ ֹון ְימּוֵא=ל ְוָיִמ>ין ְוֹא� �י ִׁשְמע3   ּוְבֵנ
Gen. 46:11י� ת ּוְמָרִר� ֹון ְקָה� Wי ֵּגְרׁש� �י ֵלִו   ּוְבֵנ
Gen. 46:12ה ֵע=ר ְו �י ְיהּוָד3 ֶרץ  ּוְבֵנ ַען ַוִּיְהי�ּו ְבֵני&ֶפ� ָמת ֵעBר ְואֹוָנן1 ְּבֶא�ֶרץ ְּכַנ+ �5ַרח ַוָּי2 >5ן ְוֵׁשָל�ה ָוֶפ�ֶרץ ָוָז אֹוָנ

ּול� ֹון ְוָחמ�  ֶחְצר�
Gen. 46:13ֹון� �ר ּתֹוָל�ע ּוֻפָּו�ה ְוי�ֹוב ְוִׁשְמר�   ּוְבֵנ�י ִיָׂששָכ
Gen. 46:14�ֹון ְוַיְחְלֵא ֶרד ְוֵאל� �ן ֶס�  ל� ּוְבֵנ�י ְזבּוֻל
Gen. 46:15 יו >יו ּוְבנֹוָת� =ֶפׁש ָּבָנ ֹו ָּכל&ֶנ ��ה ִבּת ת ִּדיָנ ם ְוֵא� ן ֲאָר+ ה ְלַיֲעֹקב1 ְּבַפַּד� Bר ָי�ְלָד ה ֲאֶׁש2 �י ֵלָא3  ֵא�ֶּלהA ְּבֵנ

ׁש�  ְׁשֹלִׁש�ים ְוָׁשֹל�
Gen. 46:16י ְו י ַו�ֲארֹוִד� ן ֵעִר� ��י ְוֶאְצֹּב �י ׁשּוִנ ד ִצְפי�ֹון ְוַחִּג �י ָג+ י� ּוְבֵנ  ַאְרֵאִל�
Gen. 46:17ל� ֶבר ּוַמְלִּכיֵא� ה ֶח� �י ְבִריָע+ >ה ְוִיְׁשִו�י ּוְבִריָע�ה ְוֶׂש�ַרח ֲאֹחָת�ם ּוְבֵנ =ה ְוִיְׁשָו ר ִיְמָנ �י ָאֵׁש3   ּוְבֵנ
Gen. 46:18ֵPב  א ֹו ַוֵּתBֶלד ֶאת&ֵא1ֶּלה1 ְלַיֲעֹק+ �ן ְלֵלָא�ה ִבּת ן ָלָב� ה ֲאֶׁשר&ָנַת� �י ִזְלָּפ+ ה ָנ�ֶפׁש�ֶּלה ְּבֵנ ׁש ֶעְׂשֵר�  ֵׁש�
Gen. 46:19ן� ף ּוִבְנָיִמ� ב יֹוֵס� 1 ֵא�ֶׁשת ַיֲעֹק+ Bי ָרֵחל   ְּבֵנ
Gen. 46:20 ה ן ֶאת&ְמַנֶּׁש� �ַרע ֹּכֵה�ן ֹא ֹוִטי ֶפ� ת ַּבת&ּפ� ְסַנ+  ַוִּיָּוֵל�ד ְליֹוֵסףH ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַרִיםG ֲאֶׁשBר ָי�ְלָדה&ּלֹו1 ָא�
ִים�  ְוֶאת&ֶאְפָר�
Gen. 46:21ְרְּד� אׁש ֻמִּפ�ים ְוֻחִּפ�ים ָוָא� �ֹ ן ֵאִח�י ָור א ְוַנֲעָמ� ל ֵּגָר� ן ֶּבBַלע ָוֶב1ֶכר1 ְוַאְׁשֵּב+ �י ִבְנָיִמ3   ּוְבֵנ
Gen. 46:22ֵPר� א ב ָּכל&ֶנ�ֶפׁש ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� �ר ֻיַּל�ד ְלַיֲעֹק ל ֲאֶׁש� �י ָרֵח+  ֶּלה ְּבֵנ
Gen. 46:23ים� ן ֻחִׁש�   ּוְבֵני&ָד�
Gen. 46:24ם� �י ְוֵי�ֶצר ְוִׁשֵּל� ל ְוגּוִנ �י ַיְחְצֵא� �י ַנְפָּתִל   ּוְבֵנ
Gen. 46:25ֵPה� א ב ָּכל&ֶנ�ֶפׁש ִׁשְבָע� ֹו ַוֵּת=ֶלד ֶאת&ֵא>ֶּלה ְלַיֲעֹק� �ן ְלָרֵח�ל ִּבּת ן ָלָב� ה ֲאֶׁשר&ָנַת� �י ִבְלָה+  ֶּלה ְּבֵנ
Gen. 46:26ב ִמְצַר1ְיָמ Bה ְלַיֲעֹק ֶּנֶפׁש ַהָּבָא2 ַ Tב ָּכל&ֶנ�ֶפׁש ִׁשִּׁש�ים  ָּכל&ה �ד ְנֵׁש�י ְבֵני&ַיֲעֹק ֹו ִמְּלַב� ה1 ֹיְצֵא�י ְיֵרכ+

ׁש�  ָוֵׁש�
Gen. 46:27 ָאה ב ַהָּב� ית&ַיֲעֹק> =ֶפׁש ְלֵב� �5ִים ָּכל&ַהֶּנ �ֶפׁש ְׁשָנ ִים ֶנ ֹו ְבִמְצַר�  ּוְבֵנ�י יֹוֵס>ף ֲאֶׁשר&ֻיַּלד&ל�

ים� פ ְיָמה ִׁשְבִע�  ִמְצַר�
Gen. 46:28ֶׁשן� ְוֶאת&ְי ְרָצה ֹּג� אּו ַא� ְׁשָנה ַוָּיֹב� �ת ְלָפָנ�יו ֹּג ף ְלהֹוֹר� ה ָׁשַלBח ְלָפָניו1 ֶאל&יֹוֵס+ Qהּוָד 
Gen. 46:29 יו 1 ַעל&ַצָּואָר+ יו ַוִּיֹּפל ְׁשָנה ַוֵּיָר�א ֵאָל3 �ל ָאִב�יו ֹּג את&ִיְׂשָרֵא� >ַעל ִלְקַר� ֹו ַוַּי ר יֹוֵסף1 ֶמְרַּכְבּת+ Bַוֶּיְאֹס 

�ְבְּך ַע ֹוד�ַוֵּי יו ע�  ל&ַצָּואָר�
Gen. 46:30י� יָך ִּכ�י עֹוְדָך� ָח� ּוָתה ַהָּפ�ַעם ַאֲחֵרי1 ְראֹוִת�י ֶאת&ָּפֶנ+ ף ָאמ� ֹ=אֶמר ִיְׂשָרֵא>ל ֶאל&יֹוֵס�   ַוּי
Gen. 46:31יו ְמָר�ה ֵאָל+ ה ְוֹא� ��יָדה ְלַפְרֹע יו ֶאֱעֶל�ה ְוַאִּג אֶמר יֹוֵסBף ֶאל&ֶאָחיו1 ְוֶאל&ֵּב�ית ָאִב+ 2ֹ  ַאַח=י  ַוּי

י� אּו ֵאָל� �ַען ָּב� ֶרץ&ְּכַנ ר ְּבֶא�  ּוֵבית&ָאִב>י ֲאֶׁש�
Gen. 46:32יאּו� ם ֵהִב� ר ָלֶה� ם ְוָכל&ֲאֶׁש� =ם ּוְבָקָר> י ִמְקֶנ�ה ָה�יּו ְוצֹאָנ י&ַאְנֵׁש� אן ִּכ� +ֹ ֵעי צ   ְוָהֲאָנִׁשים1 ֹר�
Gen. 46:33ר ַמה&ַּמ ה ְוָאַמ� �א ָלֶכ�ם ַּפְרֹע י&ִיְקָר� ה ִּכ� Wם� ְוָהָי  ֲעֵׂשיֶכ�
Gen. 46:34 ּור ָּתה ַּגם&ֲאַנ�ְחנּו ַּגם&ֲאֹבֵת�ינּו ַּבֲעב3 ינּו ְוַעד&ַע+ ה ָהיBּו ֲעָבֶד1יָך1 ִמְּנעּוֵר� Mי ִמְקֶנ ם ַאְנֵׁש2  ַוֲאַמְרֶּת3

אן� �ֹ ֵעה צ ִים ָּכל&ֹר� ת ִמְצַר� י&תֹוֲעַב� ֶׁשן ִּכ�  ֵּתְׁשבּו1 ְּבֶא�ֶרץ ּגֹ+
Gen. 47:1ַו Hא יֹוֵסף �ֹ אּו ֵמֶא�ֶרץ  ַוָּיב ם ָּב� Bם ּוְבָקָרם1 ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָלֶה+ י ְוצֹאָנ Mי ְוַאַח אֶמר ָאִב2 3ֹ �ד ְלַפְרֹעהG ַוּי ַּיֵּג

ֶׁשן� ֶרץ ֹּג� �ַען ְוִהָּנ�ם ְּבֶא�  ְּכָנ
Gen. 47:2ה� ח ֲחִמָּׁש�ה ֲאָנִׁש�ים ַוַּיִּצֵג�ם ִלְפֵנ�י ַפְרֹע� יו ָלַק�   ּוִמְקֵצ�ה ֶאָח+
Gen. 47:3אֶמ=ֹ יָך ַּגם&ֲאַנ�ְחנּו  ַוּי ה ֹרֵע�ה צֹאן1 ֲעָבֶד+ ּו ֶאל&ַּפְרֹע3 יו ַמה&ַּמֲעֵׂשיֶכ�ם ַוּיֹאְמר� ה ֶאל&ֶאָח� ר ַּפְרֹע>

ינּו�  ַּגם&ֲאבֹוֵת�



Gen. 47:4 ד י&ָכֵב� יָך ִּכ� ה ַלּצֹאן1 ֲאֶׁש�ר ַלֲעָבֶד+ ה ָלג�ּור ָּבָאֶרץH ָּבאנּוG ִּכי&ֵא�ין ִמְרֶע3 ּו ֶאל&ַּפְרֹע3  ַוּיֹאְמר�
ֶׁשן�ָה ֶרץ ֹּג� יָך ְּבֶא� �ַען ְוַעָּת>ה ֵי�ְׁשבּו&ָנ�א ֲעָבֶד�  ָרָע�ב ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ

Gen. 47:5יָך� אּו ֵאֶל� יָך ָּב� ר ָאִב�יָך ְוַאֶח� �ף ֵלאֹמ ה ֶאל&יֹוֵס� ֹ�אֶמר ַּפְרֹע+   ַוּי
Gen. 47:6ב ֶאת&ָאִב� ֶרץ הֹוֵׁש� וא ְּבֵמיַט�ב ָהָא+ �יָך ִה+ ֶׁשן  ֶאBֶרץ ִמְצַר1ִים1 ְלָפֶנ יָך ְוֶאת&ַאֶח�יָך ֵיְׁשבּו1 ְּבֶא�ֶרץ ּגֹ+

י� י ִמְקֶנ�ה ַעל&ֲאֶׁשר&ִל� ִיל ְוַׂשְמָּת>ם ָׂשֵר� ְעָּת ְוֶיׁש&ָּבם1 ַאְנֵׁשי&ַח+  ְוִאם&ָיַד3
Gen. 47:7ב ֶאת&ַּפְר ֶרְך ַיֲעֹק� ה ַוְיָב� ��י ַפְרֹע הּו ִלְפֵנ יו ַוַּי�ֲעִמֵד� ב ָאִב+ ה� ַוָּיֵבBא יֹוֵסף1 ֶאת&ַי�ֲעֹק�  ֹע�
Gen. 47:8י ַחֶּי�יָך�� י ְׁשֵנ ה ְיֵמ� Wב ַּכָּמ �ל&ַיֲעֹק ה ֶא� ֹ�אֶמר ַּפְרֹע�   ַוּי
Gen. 47:9 י� ים ָהיּו1 ְיֵמי1 ְׁשֵנ �ט ְוָרִע3 �ה ְמַע ת ָׁשָנ י ְׁשֹלִׁש�ים ּוְמַא� �י ְמגּוַר+ ה ְיֵמי1 ְׁשֵנ Bֹאֶמר ַיֲעֹקב1 ֶאל&ַּפְרֹע+  ַוּי

יגּו ֶאת&ְי א ִהִּׂש3 �ֹ י ְול ם�ַחַּי+ י ְמגּוֵריֶה� י ִּביֵמ� �י ֲאֹבַת+  ֵמי1 ְׁשֵני1 ַחֵּי
Gen. 47:10ה� �י ַפְרֹע� א ִמִּלְפֵנ ה ַוֵּיֵצ� �ב ֶאת&ַּפְרֹע ֶרְך ַיֲעֹק�   ַוְיָב�
Gen. 47:11ֶר ב ָהָא� ִים ְּבֵמיַט� ן ָלֶהBם ֲאֻחָּזה1 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר+ �יו ְוֶאת&ֶאָחיוG ַוִּיֵּת2 ץ  ַוּיֹוֵׁש�ב יֹוֵסףH ֶאת&ָאִב

ה� ר ִצָּו�ה ַפְרֹע�  ְּבֶא�ֶרץ ַרְעְמֵס�ס ַּכֲאֶׁש�
Gen. 47:12ף� �יו ֶל�ֶחם ְלִפ�י ַהָּט� ת ָּכל&ֵּב�ית ָאִב יו ְוֵא� �יו ְוֶאת&ֶאָח+   ַוְיַכְלֵּכBל יֹוֵסף1 ֶאת&ָאִב
Gen. 47:131ֶרץ ִמְצַרBַלּה ֶא Mד ַוֵּת �ד ָהָרָע�ב ְמֹא י&ָכֵב� ֶרץ ִּכ� ַען ִמְּפֵנ�י  ְוֶלBֶחם ֵאין1 ְּבָכל&ָהָא+ ִים1 ְוֶא�ֶרץ ְּכַנ+

ב�  ָהָרָע�
Gen. 47:14 ם�ֶבר ֲאֶׁשר&ֵה ַען ַּבֶּׁש� ֶרץ&ִמְצַר1ִים1 ּוְבֶא�ֶרץ ְּכַנ+ ף ֶאת&ָּכל&ַהֶּכ1ֶסף1 ַהִּנְמָצBא ְבֶא�  ַוְיַלֵּק�ט יֹוֵס3

ה� יָתה ַפְרֹע� א יֹוֵס>ף ֶאת&ַהֶּכ�ֶסף ֵּב� ים ַוָּיֵב� � ֹׁשְבִר
Gen. 47:15�ף ֵלאֹמר1  ַוִּיֹּתBִים ֶאל&יֹוֵס Z ָכל&ִמְצַר2 ֶסף ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַרִיםH ּוֵמֶא�ֶרץ ְּכַנַעןG ַוָּיֹבאּו ם ַהֶּכ3

ֶסף� ס ָּכ� ּות ֶנְגֶּד�ָך ִּכ�י ָאֵפ� ֶחם ְוָל�ָּמה ָנמ� �נּו ֶל+ ָבה&ָּל  ָה�
Gen. 47:16 ם�ם ְוֶאְּתָנ�ה ָלֶכ�ם ְּבִמְקֵניֶכ ּו ִמְקֵניֶכ+ Bֹאֶמר יֹוֵסף1 ָהב� ֶסף� ַוּי ס ָּכ�  ִאם&ָאֵפ�
Gen. 47:17 אן ּוְבִמְקֵנ�ה <ֹ ים ּוְבִמְקֵנ�ה ַהּצ ֶחם ַּבּסּוִס3 Mף ֶל  ַוָּיִב�יאּו ֶאת&ִמְקֵניֶהםH ֶאל&יֹוֵסףG ַוִּיֵּת�ן ָלֶהםZ יֹוֵס2

וא� ם ַּבָּׁשָנ�ה ַהִה� 1ֶחם1 ְּבָכל&ִמְקֵנֶה+ ים ַוְיַנֲהֵלBם ַּבֶּל �ר ּוַבֲחֹמִר  ַהָּבָק�
Gen. 47:18ַוִּת ִּPי כ ֲאֹדִנ+ א&ְנַכֵח�ד ֵמ� �ֹ Bֹאְמרּו לֹו1 ל ית ַוּי �ה ַהֵּׁשִנ3 יו ַּבָּׁשָנ Mאּו ֵאָל �ה ַהִהואG ַוָּיֹב2 י ֹּתםH ַהָּׁשָנ

נּו� נּו ְוַאְדָמֵת� י ִאם&ְּגִוָּיֵת� י ִּבְלִּת� �י ֲאֹדִנ+ א ִנְׁשַאר1 ִלְפֵנ Bֹ �י ל ה ֶאל&ֲאֹדִנ ֶסף ּוִמְקֵנ�ה ַהְּבֵהָמ�  ִאם&ַּת�ם ַהֶּכ+
Gen. 47:19 ה Qֶחם ְוִנ�ְהֶי� נּו ַּבָּל נּו ְוֶאת&ַאְדָמֵת� נּו ְקֵנ�ה&ֹאָת� �ם ַאְדָמֵת+ 1ְחנּו1 ַּג יָך ַּגם&ֲאַנ ּות ְלֵעיֶנ3  ָל=ָּמה ָנמ�

ם� א ֵתָׁש� �ֹ ה ל ּות ְוָהֲאָדָמ� א ָנמ+ �ֹ ַרע ְוִנ�ְחֶיה1 ְול ה ְוֶתן&ֶז3 ים ְלַפְרֹע+ Bְחנּו ְוַאְדָמֵת1נּו1 ֲעָבִד�  ֲאַנ
Gen. 47:20 ק� י&ָחַז הּו ִּכ� �יׁש ָׂשֵד+ ּו ִמְצַר1ִים1 ִא Bי&ָמְכר ה ִּכ� ף ֶאת&ָּכל&ַאְדַמBת ִמְצַר1ִים1 ְלַפְרֹע+ Mֶקן יֹוֵס  ַוִּי2

ה� ֶרץ ְלַפְרֹע� י ָהָא� �ב ַוְּתִה� ם ָהָרָע  ֲעֵלֶה�
Gen. 47:21�ִים ְוַעד&ָקֵצ ה ְגבּול&ִמְצַר� ים ִמְקֵצ� �ֹו ֶלָעִר ם ֶהֱעִב�יר ֹאת� ת&ָהָע+  הּו� ְוֶא2
Gen. 47:22 ןBר ָנַת ּו ֶאת&ֻחָּקם1 ֲאֶׁש2 Bְכל ה ְוָא� ים ֵמֵא�ת ַּפְרֹע3 Mק ַלֹּכֲהִנ Z ֹח2 �ה ִּכי א ָקָנ �ֹ ת ַהֹּכֲהִנ�ים ל ק ַאְדַמ�  ַר>

ם� ּו ֶאת&ַאְדָמָת� א ָמְכר� �ֹ ן ל Wה ַעל&ֵּכ  ָלֶהם1 ַּפְרֹע+
Gen. 47:23יִתי ֶאְתֶכ� Z ָקִנ2 ם ֵהן Bֹאֶמר יֹוֵסף1 ֶאל&ָהָע+ ַרע  ַוּי א&ָלֶכ�ם ֶז+ ה ֵה� �ם ַהּי>ֹום ְוֶאת&ַאְדַמְתֶכ�ם ְלַפְרֹע

ה� ם ֶאת&ָהֲאָדָמ�  ּוְזַרְעֶּת�
Gen. 47:24 ה ַרע ַהָּׂשֶד= �ה ָלֶכםZ ְלֶז2 ת ִיְהֶי ה ְוַאְרַּב�ע ַהָּיֹד] �ם ֲחִמיִׁש�ית ְלַפְרֹע ת ּוְנַתֶּת�  ְוָהָיה1 ַּבְּתבּוֹא+

ר ְּבָבֵּתיֶכ� ְלָאְכְלֶכ>ם ְוַלֲאֶׁש� ם�ּו� ל ְלַטְּפֶכ�  ם ְוֶלֱאֹכ�
Gen. 47:25ה� ים ְלַפְרֹע� �ינּו ֲעָבִד� י ְוָהִי �י ֲאֹדִנ+ ּו ֶהֱחִיָת�נּו ִנְמָצא&ֵחן1 ְּבֵעיֵנ   ַוּיֹאְמר�
Gen. 47:26 תBק ַאְדַמ Qֶמׁש ַר �ה ַלֹח ִים ְלַפְרֹע� ת ִמְצַר> ה ַעל&ַאְדַמ� Mֹום ַהֶּז ף ְלֹחקZ ַעד&ַהּי2 �ֶׂשם ֹאָת�ּה יֹוֵס]  ַוָּי

ה� ה ְלַפְרֹע� א ָהְיָת� �ֹ ם ל ֲהִנים1 ְלַבָּד+  ַהֹּכ�
Gen. 47:27ד� ּו ְמֹא� ּו ַוִּיְרּב� ּה ַוִּיְפר� ֶׁשן ַוֵּיָאֲחז�ּו ָב+ �ִים ְּבֶא�ֶרץ ֹּג ֶרץ ִמְצַר� =ֶׁשב ִיְׂשָרֵא>ל ְּבֶא�   ַוֵּי
Gen. 47:28ה ַוְי� ה ָׁשָנ ע ֶעְׂשֵר� ִים ְׁשַב� ים  ַוְיִחBי ַיֲעֹקב1 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר+ יו ֶׁש�ַבע ָׁשִנ+ �י ַחָּי+ י&ַיֲעֹקב1 ְׁשֵנ ִהBי ְיֵמ�

ת ָׁשָנ�ה�  ְוַאְרָּבִע�ים ּוְמַא�



Gen. 47:29 יָך א ָמָצBאִתי ֵחן1 ְּבֵעיֶנ+ Bֹאֶמר לֹו1 ִאם&ָנ2 ף ַוּי ֹו ְליֹוֵס3 H ָלמּותG ַוִּיְקָר�אA ִלְבנ� י&ִיְׂשָרֵאל ּו ְיֵמ�  ַוִּיְקְרב�
ים&ָנ�א ָיְדָך� ַּת�ַחת ְי ִים�ִׂש� ִני ְּבִמְצָר� ת ַאל&ָנ�א ִתְקְּבֵר� �י ְוָעִׂשBיָת ִעָּמִדי1 ֶח�ֶסד ֶוֱאֶמ+  ֵרִכ

Gen. 47:30 ה ֱעֶׂש� ר ָאֹנִכ�י ֶא� Wם ַוּיֹאַמ�ִני ִּבְקֻבָרָת ִים ּוְקַבְרַּת� 1ִני1 ִמִּמְצַר+ י ּוְנָׂשאַת ַכְבִּתי1 ִעם&ֲאֹבַת+  ְוָׁש�
ָך�  ִכְדָבֶר�

Gen. 47:31�אֶמר ִהָּׁש 3ֹ ה� פ ַוּי אׁש ַהִּמָּט� �ֹ ל ַעל&ר חּו ִיְׂשָרֵא� ֹו ַוִּיְׁשַּת� �ע ל י ַוִּיָּׁשַב�  ְבָעה1 ִל+
Gen. 48:1 ֹו Bי ָבָניו1 ִעּמ+ ח ֶאת&ְׁשֵנ Qה ַוִּיַּק�ף ִהֵּנ�ה ָאִב�יָך ֹחֶל ֹ�אֶמר ְליֹוֵס+ ֶּלה ַוּי ים ָהֵא+ י ַאֲחֵרי1 ַהְּדָבִר�  ַוְיִה3

ִים� ה ְוֶאת&ֶאְפָר�  ֶאת&ְמַנֶּׁש�
Gen. 48:2ה� �ֶׁשב ַעל&ַהִּמָּט� ל ַוֵּי ף ָּב�א ֵאֶל�יָך ַוִּיְתַחֵּזק1 ִיְׂשָרֵא+ >ה ִּבְנָך� יֹוֵס� אֶמר ִהֵּנ Wֹ ב ַוּי �ד ְלַיֲעֹק+   ַוַּיֵּג
Gen. 48:3י� ֶרְך ֹאִת� �ַען ַוְיָב� ּוז ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ ה&ֵאַל�י ְּבל� י ִנְרָא� ל ַׁשַּד> ף ֵא� Bֹאֶמר ַיֲעֹקב1 ֶאל&יֹוֵס+   ַוּי
Gen. 48:4 את<ֹ י ֶאת&ָהָא=ֶרץ ַהּז Mַתִּת יָך ִלְקַה�ל ַעִּמ�ים ְוָנ2 ָך ּוְנַתִּת� Bי ַמְפְרָך1 ְוִהְרִּביִת+ י ִהְנִנ ֹ�אֶמר ֵאַל3  ַוּי

ם� יָך ֲאֻחַּז�ת עֹוָל�  ְלַזְרֲעָך� ַאֲחֶר�
Gen. 48:5ִים ַעד&ֹּבִא� ים ְלָךM ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר3 ה ְׁשֵנ�י&ָבֶניָךZ ַהּנֹוָלִד2 ְיָמה ִלי&ֵה�ם ֶאְפַר1ִים1  ְוַעָּת] י ֵאֶל>יָך ִמְצַר�

י� ֹון ִי�ְהיּו&ִל� ן ְוִׁשְמע� ה ִּכְראּוֵב�  ּוְמַנֶּׁש+
Gen. 48:6ם� ּו ְּבַנֲחָלָת� �ל ֵׁש=ם ֲאֵחיֶה>ם ִיָּקְרא� ם ְלָך� ִיְהי�ּו ַע   ּומֹוַלְדְּתָך> ֲאֶׁשר&הֹוַל�ְדָּת ַאֲחֵריֶה�
Gen. 48:7י ִמַּפ� �יA ְּבֹבִא א  ַוֲאִנ �ֹ ֶרץ ָלב ֹוד ִּכְבַרת&ֶא� ֶרְך ְּבע� 1ַען1 ַּבֶּד+ ל ְּבֶאBֶרץ ְּכַנ Mי ָרֵח ָתהZ ָעַל2 Zן ֵמ ָּד3

ֶחם� ית ָל� וא ֵּב� ת ִה� ָה ָּׁשם1 ְּבֶד�ֶרְך ֶאְפָר+ Bָתה ָוֶאְקְּבֶר� ֶאְפָר
Gen. 48:8ֶּלה� ֹ�אֶמר ִמי&ֵא� �י יֹוֵס�ף ַוּי ל ֶאת&ְּבֵנ �5ְרא ִיְׂשָרֵא�   ַוַּי
Gen. 48:9Bֹ ֶחם&ָנ�א ֵאַל�י  ַוּי ר ָק� Wה ַוּיֹאַמ� ים ָּבֶז ם ֲאֶׁשר&ָנ�ַתן&ִל�י ֱאֹלִה� �י ֵה+ יו ָּבַנ אֶמר יֹוֵסף1 ֶאל&ָאִב+
ם�  ַוֲאָבֲרֵכ�

Gen. 48:10 ק ם ַוְיַחֵּב� ק ָלֶה� יו ַוִּיַּׁש� Bׁש ֹאָתם1 ֵאָל+ ֹות ַוַּיֵּג �א יּוַכ�ל ִלְרא �ֹ ֶקן ל ּו ִמּזֹ+ 1 ָּכְבד� Bי ִיְׂשָרֵאל ם� ְוֵעיֵנ  ָלֶה�
Gen. 48:11 ים ַּג�ם ה ֹאִת>י ֱאֹלִה� ה ֶהְרָא� �ְלִּתי ְוִהֵּנ2 א ִפָּל �ֹ ה ָפֶנ�יָך ל ף ְרֹא� 1 ֶאל&יֹוֵס+ Bֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל  ַוּי
ָך�  ֶאת&ַזְרֶע�
Gen. 48:12ְרָצה� יו ָא� חּו ְלַאָּפ� �יו ַוִּיְׁשַּת� �ם ִּבְרָּכ ם ֵמִע א יֹוֵס>ף ֹאָת�   ַוּיֹוֵצ�
Gen. 48:13�ֹו  ַוִּיַּק ה ִבְׂשמֹאל� ל ְוֶאת&ְמַנֶּׁש� אל ִיְׂשָרֵא+ �ֹ יִמינֹו1 ִמְּׂשמ ִים ִּב� Bֶאת&ֶאְפַר Gֶאת&ְׁשֵניֶהם Hח יֹוֵסף

יו�  ִמיִמ�ין ִיְׂשָרֵא�ל ַוַּיֵּג�ׁש ֵאָל�
Gen. 48:14יר ְו ּוא ַהָּצִע+ אׁש ֶאְפַר1ִים1 ְוה� Bֹ ֶׁשת ַעל&ר ֹו ַוָּי2 Mל ֶאת&ְיִמינ אׁש  ַוִּיְׁשַלחZ ִיְׂשָרֵא2 �ֹ ֹו ַעל&ר ֶאת&ְׂשמֹאל�

ֹור� ה ַהְּבכ� יו ִּכ�י ְמַנֶּׁש� 1 ֶאת&ָיָד+  ְמַנֶּׁש�ה ִׂשֵּכל
Gen. 48:15 ק י ְלָפָניו1 ַאְבָרָה�ם ְוִיְצָח+ Bּו ֲאֹבַת ים ֲאֶׁשרZ ִהְתַהְּלכ2 ֱאֹלִה] ף ַוּיֹאַמ�ר ָה� ֶרְך ֶאת&יֹוֵס�  ַוְיָב�

י ַעד&ַהּי� י ֵמעֹוִד� �ה ֹאִת+ ֱאֹלִהים1 ָהֹרֶע  ֹום ַהֶּז�ה�ָה�
Gen. 48:16 י ם ֲאֹבַת� י ְוֵׁש� א ָבֶהם1 ְׁשִמ+ Bְוִיָּקֵר Gֶאת&ַהְּנָעִרים Hע ְיָבֵרְך י ִמָּכל&ָר3 Mל ֹאִת  ַהַּמְלָאְךZ ַהֹּגֵא2

ֶרץ� ֶרב ָהָא� ב ְּבֶק� ּו ָלֹר�  ַאְבָרָה�ם ְוִיְצָח�ק ְוִיְדּג�
Gen. 48:17ית ָאִב=יו ַיד&ְי ף ִּכי&ָיִׁש2 �5ְרא יֹוֵס3 יו  ַוַּי ְך ַיד&ָאִב3 �יו ַוִּיְתֹמ� �5ַרע ְּבֵעיָנ ִים ַוֵּי אׁש ֶאְפַר� �ֹ ִמינ>ֹו ַעל&ר

ה� אׁש ְמַנֶּׁש� �ֹ ִים ַעל&ר  ְלָהִס�יר ֹאָת>ּה ֵמַע�ל רֹאׁש&ֶאְפַר�
Gen. 48:18ֹו� ר ִׂש�ים ְיִמיְנָך� ַעל&רֹאׁש� �ה ַהְּבֹכ+ �י ִּכי&ֶז �ן ָאִב ֹ=אֶמר יֹוֵס>ף ֶאל&ָאִב�יו לֹא&ֵכ   ַוּי
Gen. 48:19 יוBם ָאִח ּוא ִיְגָּד�ל ְואּוָל3 ּוא ִיְהֶיה&ְּלָע�ם ְוַגם&ה� ְעִּתי ַּגם&ה� י ְבִני1 ָיַד+ ְעִּת� B1ֹאֶמר1 ָיַד יו ַוּי  ַוְיָמֵא�ן ָאִב3

א&ַהּגֹוִי�ם� �ֹ ֹו ִיְהֶי�ה ְמל ּנּו ְוַזְרע�  ַהָּקֹטן1 ִיְגַּד�ל ִמֶּמ+
Gen. 48:20ֵלאמֹו Hֹום ַההּוא�ם ַּבּי Mֲרֵכ ִים  ַוְיָב2 ים ְּכֶאְפַר� ְמָך� ֱאֹלִה+ ר ְיִׂש� 1 ֵלאֹמ+ ְך ִיְׂשָרֵאל Bְּבָך3 ְיָבֵר Gר

ה� ִים ִלְפֵנ�י ְמַנֶּׁש� �ֶׂשם ֶאת&ֶאְפַר�  ְוִכְמַנֶּׁש�ה ַוָּי
Gen. 48:21ם ֶא ם ְוֵהִׁש�יב ֶאְתֶכ+ Bה ֱאֹלִהים1 ִעָּמֶכ+ ף ִהֵּנ�ה ָאֹנִכ�י ֵמ�ת ְוָהָי 1 ֶאל&יֹוֵס+ Bֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶרץ  ַוּי ל&ֶא�
ם�  ֲאֹבֵתיֶכ�

Gen. 48:22י� פ י ְּבַחְרִּב�י ּוְבַקְׁשִּת� ֱאֹמִר+ �ד ָה� 1ְחִּתי1 ִמַּי ד ַעל&ַאֶח�יָך ֲאֶׁשBר ָלַק י ְלָך> ְׁשֶכ�ם ַאַח� ִּת� י ָנַת= Qַוֲאִנ  



Gen. 49:1ם ֵא>ת ֲאֶׁש �יָדה ָלֶכ+ ְספּו1 ְוַאִּג אֶמר ֵהָא� 3ֹ �יו ַוּי ב ֶאל&ָּבָנ א ַיֲעֹק� ית  ַוִּיְקָר� א ֶאְתֶכ�ם ְּבַאֲחִר� ר&ִיְקָר�
ים�  ַהָּיִמ�

Gen. 49:2ם� ל ֲאִביֶכ� ּו ֶאל&ִיְׂשָרֵא� ב ְוִׁשְמע� ��י ַיֲעֹק ּו ְּבֵנ ּו ְוִׁשְמע�   ִהָּקְבצ�
Gen. 49:3ז� ת ְוֶי�ֶתר ָע� �י ֶי�ֶתר ְׂשֵא� י ְוֵראִׁש�ית אֹוִנ ָּתה ֹּכִח� ִרי ַא+   ְראּוֵבן1 ְּבֹכ�
Gen. 49:41ַחז ַּכַּמBה� פ ַּפ ז ִחַּל�ְלָּת ְיצּוִע�י ָעָל� �יָך ָא� ר ִּכ�י ָעִל�יָת ִמְׁשְּכֵב�י ָאִב  ִים1 ַאל&ּתֹוַת+
Gen. 49:5ם� ס ְמֵכֹרֵתיֶה� ֹון ְוֵלִו�י ַאִח�ים ְּכֵל�י ָחָמ�   ִׁשְמע�
Gen. 49:6�י ְבַאָּפם1 ָהBי ִּכ �י ִּבְקָהָל�ם ַאל&ֵּתַח�ד ְּכֹבִד א ַנְפִׁש+ �ֹ יׁש ּוִבְרֹצָנ�ם  ְּבֹסָדם1 ַאל&ָּתב ְרגּו ִא+
ֹור�  ִעְּקרּו&ׁש�
Gen. 49:7ל� ס ם ְּבִיְׂשָרֵא� ב ַוֲאִפיֵצ� �י ָקָׁש�ָתה ֲאַחְּלֵק�ם ְּבַיֲעֹק+ ם ִּכ ז ְוֶעְבָרָת� �י ָע+ ּור ַאָּפם1 ִּכ Bָאר  
Gen. 49:8ּו ְל ֶרף ֹאְיֶב�יָך ִיְׁשַּתֲחּו� יָך ָיְדָך� ְּבֹע� ּוָך ַאֶח+ ה ַאָּתה1 יֹוד� יָך� ְיהּוָד3  ָך� ְּבֵנ�י ָאִב�
Gen. 49:9ּנּו� י ְיִקיֶמ� >ה ּוְכָלִב�יא ִמ� ע ָרַב=ץ ְּכַאְרֵי �יָת ָּכַר2 �י ָעִל ֶרף ְּבִנ ה ִמֶּט�   ּגBּור ַאְרֵיה1 ְיהּוָד+
Gen. 49:10ַPיו ע� ק ִמֵּב�ין ַרְגָל ה ּוְמֹחֵק� יהּוָד+ ּור ֵׁש1ֶבט1 ִמ� א&ָיס� �ֹ א ִׁשיֹלה  ל �ֹ י&ָיב ֹו[ד ִּכ� ת ] ִׁשיל+ ֹו ִיְּקַה� ְול�

ים�  ַעִּמ�
Gen. 49:11 1ֶפן1 ִעיֹרה י ַלֶּג Bֹו[ ֹאְסִר ֹו ּוְבַדם&ֲעָנִב�ים סּוֹתה ] ִעיר+ 1ִין1 ְלֻבׁש+ ֹו ִּכֵּבBס ַּבַּי ��י ֲאֹתנ ה ְּבִנ ְוַלֹּׂשֵרָק�

ֹו�[  ]סּות�
Gen. 49:12ב� פ �5ִים ֵמָחָל� �5ִין ּוְלֶבן&ִׁשַּנ �5ִים ִמָּי   ַחְכִליִל�י ֵעיַנ
Gen. 49:13ן� ס ֹו ַעל&ִציֹד� ֹות ְוַיְרָכת� ֹוף ֳאִנּי+ ן ְוהּוא1 ְלח� �ים ִיְׁשֹּכ ֹוף ַיִּמ� ן ְלח� Wְזבּוֻל  
Gen. 49:14ִים� ִּמְׁשְּפָת� ין ַה� ץ ֵּב� �ֶרם ֹרֵב� ר ָּג   ִיָּׂששָכ�ר ֲחֹמ�
Gen. 49:151ט ִׁשְכמֹוB �ָמה ַוֵּי �י ָנֵע ֶרץ ִּכ ֹוב ְוֶאת&ָהָא� �י ט+ 5Bְרא ְמֻנָחה1 ִּכ ד� ס ַוַּי י ְלַמס&ֹעֵב� ל ַוְיִה�   ִלְסֹּב+
Gen. 49:16ל� י ִיְׂשָרֵא� ד ִׁשְבֵט� ֹו ְּכַאַח� �ין ַעּמ ן ָיִד�   ָּד�
Gen. 49:17ֹור� ֹו ָאח� ל ֹרְכב� ּוס ַוִּיֹּפ� ַרח ַהֹּנֵׁשְך1 ִעְּקֵבי&ס+ �ן ֲעֵלי&ֹא ֶרְך ְׁשִפיֹפ�   ְיִהי&ָדן1 ָנָח�ׁש ֲעֵלי&ֶד+
Gen. 49:18יׁשּוָעְתָך� ִק  ִּו�יִתי ְיהָו�ה� ִל�
Gen. 49:19ב� ס ּוא ָיֻג�ד ָעֵק� ּנּו ְוה� �ּוד ְיגּוֶד   ָּג�ד ְּגד�
Gen. 49:20ֶלְך� ס ֲעַדֵּני&ֶמ� ן ַמ� ּוא ִיֵּת� ֹו ְוה� ��ה ַלְחמ ר ְׁשֵמָנ   ֵמָאֵׁש�
Gen. 49:21ֶפר� ס ן ִאְמֵרי&ָׁש� �ה ְׁשֻלָח�ה ַהֹּנֵת�   ַנְפָּתִל�י ַאָּיָל
Gen. 49:221ן ֹּפָרתBּור� ֵּב ה ֲעֵלי&ׁש� ֹות ָצֲעָד� Wִין ָּבנ� ת ֲעֵלי&ָע ן ֹּפָר� ף ֵּב�   יֹוֵס+
Gen. 49:23ים� הּו ַּבֲעֵל�י ִחִּצ� 5ִּיְׂשְטֻמ� ּבּו ַו� �הּו ָוֹר 5ְיָמֲרֻר�   ַו�
Gen. 49:24ם ֹרֶע� ב ִמָּׁש� יו ִמיֵדי1 ֲאִב�יר ַיֲעֹק+ ��י ָיָד ּזּו ְזֹרֵע ֹו ַוָּיֹפ� ל� ַוֵּתBֶׁשב ְּבֵאיָתן1 ַקְׁשּת+ ֶבן ִיְׂשָרֵא�  ה ֶא�
Gen. 49:25 ַחת�ֹום ֹרֶב�ֶצת ָּת ת ְּתה� ל ִּבְרֹכ� ת ָׁשַמ1ִים1 ֵמָע+ Bָּך ִּבְרֹכ ָּך ְוֵאBת ַׁשַּדי1 ִויָב�ְרֶכ+ יָך ְוַיְעְזֶר3 Mל ָאִב  ֵמֵא2

ַחם� ִים ָוָר� ת ָׁשַד�  ִּבְרֹכ�
Gen. 49:26�י ַע ת הֹוַר+ יָך ָּג�ְברּו1 ַעל&ִּבְרֹכ� ת ָאִב3 ף  ִּבְרֹכ� אׁש יֹוֵס+ �ֹ 1ין1 ְלר ְהֶי ת עֹוָל�ם ִּת� ד&ַּתֲאַו�ת ִּגְבֹע�

יו� פ �יר ֶאָח� ד ְנִז  ּוְלָקְדֹק�
Gen. 49:27ל� �ד ְוָלֶע�ֶרב ְיַחֵּל�ק ָׁשָל� ֹ�אַכל ַע ֶקר י ף ַּבֹּב�   ִּבְנָיִמין1 ְזֵא�ב ִיְטָר+
Gen. 49:28זֹאת ְ Tר ו��ים ָעָׂש ל ְׁשֵנ י ִיְׂשָרֵא� ם ִא>יׁש  ָּכל&ֵא>ֶּלה ִׁשְבֵט� ר ָלֶהBם ֲאִביֶהם1 ַוְיָב�ֶרְך אֹוָת+  ֲאֶׁשר&ִּדֶּב2

ם� ְך ֹאָת� ֹו ֵּבַר� ר ְּכִבְרָכת�  ֲאֶׁש�
Gen. 49:29 ר ה ֲאֶׁש� ְּמָעָר+ י ֶאל&ֲאֹבָת�י ֶאל&ַה2 ּו ֹאִת� י ִקְבר� Bֹאֶמר ֲאֵלֶהם1 ֲאִני1 ֶנֱאָס�ף ֶאל&ַעִּמ+ ם ַוּי  ַוְיַצ�ו אֹוָת3

ִח ֹון ַה� ה ֶעְפר� י�ִּבְׂשֵד�  ִּת�
Gen. 49:30 ם Mה ַאְבָרָה �ַען ֲאֶׁשרZ ָקָנ2 א ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ ה ַהַּמְכֵּפָל>ה ֲאֶׁש�ר ַעל&ְּפֵני&ַמְמֵר� ר ִּבְׂשֵד= ה ֲאֶׁש2 Qַּבְּמָעָר 

ֶבר� י ַלֲאֻחַּזת&ָק� ן ַהִחִּת� ה ֵמֵא>ת ֶעְפֹר�  ֶאת&ַהָּׂשֶד3
Gen. 49:31�ם ְוֵאת1 ָׂשָר ּו ֶאת&ַאְבָרָה3 Qְבר ֹו שjPָ ָׁש�ָּמה ָק� ֹו ה ִאְׁשּת+ �ת ִרְבָק�ה ִאְׁשּת ק ְוֵא� ּו ֶאת&ִיְצָח+ ָּמה ָקְבר�

ה� ְרִּתי ֶאת&ֵלָא� ָּמה ָקַב�  ְוָׁש�



Gen. 49:32ת� ת ְּבֵני&ֵח� ֹו ֵמֵא� ה ֲאֶׁשר&ּב� ה ְוַהְּמָעָר� =ה ַהָּׂשֶד>   ִמְקֵנ
Gen. 49:33ף ַרְגָל� יו ַוֶּיֱאֹס� יו� ַוְיַכBל ַיֲעֹקב1 ְלַצֹּו�ת ֶאת&ָּבָנ+ ֶסף ֶאל&ַעָּמ�  יו ֶאל&ַהִּמָּט�ה ַוִּיְגַו�ע ַוֵּיָא�
Gen. 50:1ֹו� �ְבְּך ָעָל�יו ַוִּיַּׁשק&ל� �יו ַוֵּי �י ָאִב ף ַעל&ְּפֵנ ל יֹוֵס�   ַוִּיֹּפ�
Gen. 50:2ּו ָהֹרְפִא�ים ֶאת&ִיְׂש �יו ַוַּיַחְנט� ים ַלֲחֹנ�ט ֶאת&ָאִב ְפִא+ ו יֹוֵסBף ֶאת&ֲעָבָדיו1 ֶאת&ָהֹר� ל� ַוְיַצ2  ָרֵא�
Gen. 50:3ֹום� ִים ִׁשְבִע�ים י� ֹו ִמְצַר� ּו ֹאת> �ים ַוִּיְבּכ� ּו ְיֵמ�י ַהֲחֻנִט ֹום ִּכ>י ֵּכ�ן ִיְמְלא� �ים י+   ַוִּיְמְלאּו&לֹו1 ַאְרָּבִע
Gen. 50:4 אִתיBא ָמָצ ר ִאם&ָנ2 �ה ֵלאֹמ ית ַּפְרֹע� ף ֶאל&ֵּב� ֹו ַוְיַדֵּב�ר יֹוֵס+ ם  ַוַּי�ַעְברּו1 ְיֵמ�י ְבִכית+ �יֵניֶכ+ ֵחן1 ְּבֵע

ר� ה ֵלאֹמ� א ְּבָאְזֵנ�י ַפְרֹע� Wַּדְּברּו&ָנ 
Gen. 50:5 ָּמה ַען ָׁש� יִתי ִלי1 ְּבֶא�ֶרץ ְּכַנ+ Bר ָּכִר י ֲאֶׁש2 �ה ָאֹנִכיH ֵמתG ְּבִקְבִר3 ר ִהֵּנ �ִני ֵלאֹמ3 י ִהְׁשִּביַע Qָאִב 

ה ֶאת&ָאִב� >א ְוֶאְקְּבָר� ֱעֶלה&ָּנ ה ֶא� ִני ְוַעָּת3 �ּוָבה�ִּתְקְּבֵר  י ְוָאׁש�
Gen. 50:6ָך� ר ִהְׁשִּביֶע� ר ֶאת&ָאִב�יָך ַּכֲאֶׁש� ה ֲעֵל>ה ּוְקֹב� �ֹ�אֶמר ַּפְרֹע   ַוּי
Gen. 50:7 ל ִזְקֵנ�י ֹו ְוֹכ� �י ֵבית+ י ַפְרֹעה1 ִזְקֵנ Bֹו ָּכל&ַעְבֵד Mּו ִאּת �יו ַוַּי�ֲעל2 ר ֶאת&ָאִב ף ִלְקֹּב� �ַעל יֹוֵס�  ַוַּי

ִים� ֶרץ&ִמְצָר�  ֶא�
Gen. 50:8ֶׁשן� ֶרץ ֹּג� ּו ְּבֶא� ם ָעְזב� �ם ּוְבָקָר+ ק ַטָּפם1 ְוצֹאָנ �יו ַר3 יו ּוֵב�ית ָאִב ף ְוֶאָח� 1 ֵּב�ית יֹוֵס+   ְוֹכל
Gen. 50:9ד� ד ְמֹא� ַּמֲחֶנ�ה ָּכֵב� י ַה� ֶכב ַּגם&ָּפָרִׁש�ים ַוְיִה� ֹו ַּגם&ֶר� �ַעל ִעּמ+   ַוַּי
Gen. 50:10ד ֲאֶׁש אּו ַעד&ֹּג�ֶרן ָהָאָט3 Mַעׂש  ַוָּיֹב= ד ַוַּי �ד ְמֹא ֹול ְוָכֵב� ם ִמְסֵּפ>ד ָּגד� ְסְּפדּו&ָׁש+ ן ַוִּי2 �ֶבר ַהַּיְרֵּד+ ר1 ְּבֵע

ים� ֶבל ִׁשְבַע�ת ָיִמ�  ְלָאִב>יו ֵא�
Gen. 50:11ה ְלִמ� ד ֶז ֶבל&ָּכֵב� ּו ֵא� ֹ�אְמר+ ד ַוּי ָאָט+ ֶרן1 ָה� ֶבל ְּבג2ֹ י ֶאת&ָהֵא3 Mְּכַנֲעִנ ֶרץ ַה� ְרא יֹוֵׁשבZ ָהָא2 ִים  ַוַּי] �ְצָר

ן� ר ְּבֵע�ֶבר ַהַּיְרֵּד� ִים ֲאֶׁש� א ְׁשָמּה1 ָאֵב�ל ִמְצַר+ Bן ָקָר Qַעל&ֵּכ 
Gen. 50:12ר ִצָּו�ם� ֹו ֵּכ�ן ַּכֲאֶׁש� �ּו ָבָנ�יו ל   ַוַּיֲעׂש�
Gen. 50:13ה ַהַּמְכ�ת ְׂשֵד ֹו ִּבְמָעַר� ּו ֹאת+ ַען ַוִּיְקְּבר� ֹו ָבָניו1 ַא�ְרָצה ְּכַנ+ Bּו ֹאת ם  ַוִּיְׂשא2 ֵּפָל�ה ֲאֶׁש�ר ָקָנהZ ַאְבָרָה2

א� י ַעל&ְּפֵנ�י ַמְמֵר� ן ַהִחִּת� ֶבר ֵמֵא>ת ֶעְפֹר� ה ַלֲאֻחַּזת&ֶק3 Mֶאת&ַהָּׂשֶד 
Gen. 50:14 ֹו י ָקְבר� �יו ַאֲחֵר� ר ֶאת&ָאִב ֹו ִלְקֹּב� יו ְוָכל&ָהֹעִל�ים ִאּת� ּוא ְוֶאָח+ ָׁשב יֹוֵסBף ִמְצַר1ְיָמה1 ה�  ַוָּי2
יו�  ֶאת&ָאִב�

Gen. 50:15ֵPנּו א נּו יֹוֵס�ף ְוָהֵׁשBב ָיִׁשיב1 ָל+ ּו ִיְׂשְטֵמ� ּו ל� ֹ�אְמר+ ם ַוּי י&יֹוֵסף1 ִּכי&ֵמ�ת ֲאִביֶה+ ּו ֲאֵח� Bת  ַוִּיְרא
ֹו� ְלנּו ֹאת� ר ָּגַמ� ה ֲאֶׁש�  ָּכל&ָה�ָרָע+

Gen. 50:16ר� ֹו ֵלאֹמ� ה ִלְפֵנ�י מֹות� ר ָאִב�יָך ִצָּו+ �ף ֵלאֹמ ּו ֶאל&יֹוֵס� Wַוְיַצּו  
Gen. 50:17 א ּוָך ְוַעָּתה1 ָׂש�א ָנ+ �ה ְגָמל+ ָא ֶּפ�ַׁשע ַאֶחBיָך ְוַחָּטאָתם1 ִּכי&ָרָע Tא נ�א ָׂש ף ָא�ָּנ] ּו ְליֹוֵס3 ה&תֹאְמר�  ֹּכ�

יו� ם ֵאָל� ף ְּבַדְּבָר� �ְבְּך יֹוֵס� �יָך ַוֵּי י ֱאֹלֵה�י ָאִב ַׁשע ַעְבֵד�  ְלֶפ�
Gen. 50:185ִּיְּפל� יו ַו� ים� ַוֵּיְלכּו1 ַּגם&ֶאָח+ ּו ְלָך� ַלֲעָבִד� �ּנ� ּו ִהֶּנ ֹ�אְמר+ �יו ַוּי  ּו ְלָפָנ
Gen. 50:19ִני� ים ָא� ַחת ֱאֹלִה� ף ַאל&ִּתיָר�אּו ִּכ>י ֲהַת� ֹ=אֶמר ֲאֵלֶה>ם יֹוֵס�   ַוּי
Gen. 50:20ה ַּכּי�ֹום ַהֶּז� ַען ֲעֹׂש> ה ְלַמ3 �ה ֱאֹלִהים1 ֲחָׁשָב�ּה ְלֹטָב+ ם ָעַל�י ָרָע ם ֲחַׁשְבֶּת� Wה ְלַהֲחֹי�ת  ְוַאֶּת

ב�  ַעם&ָר�
Gen. 50:21ם� ר ַעל&ִלָּב� ם ַוְיַדֵּב� ת&ַטְּפֶכ�ם ַוְיַנֵח�ם אֹוָת+ אּו ָאֹנִכ>י ֲאַכְלֵּכ�ל ֶאְתֶכ�ם ְוֶא�   ְוַעָּתה1 ַאל&ִּתיָר+
Gen. 50:22�ה ָוֶע�ֶׂשר ָׁשִנ ף ֵמָא� �יו ַוְיִח�י יֹוֵס+ ּוא ּוֵב�ית ָאִב ִים ה� Bֶׁשב יֹוֵסף1 ְּבִמְצַר+  ים� ַוֵּי
Gen. 50:23ף� ּו ַעל&ִּבְרֵּכ�י יֹוֵס� ה ֻיְּלד� Bי ָמִכיר1 ֶּבן&ְמַנֶּׁש+ ם ְּבֵנ ִים ְּבֵנ�י ִׁשֵּלִׁש�ים ַּג3 5Bְרא יֹוֵסף1 ְלֶאְפַר+   ַוַּי
Gen. 50:24ה ֶאְתֶכם1 ִמBם ְוֶהֱעָל ד ֶאְתֶכ3 ד ִיְפֹק� ים ָּפֹק= Qת ֵו�אֹלִה�יו ָאֹנִכ�י ֵמ Bֹאֶמר יֹוֵסף1 ֶאל&ֶאָח+ ן&ָהָא�ֶרץ  ַוּי

ב� ְלַיֲעֹק� ק ּו� ם ְלִיְצָח� ר ִנְׁשַּב>ע ְלַאְבָרָה� ֶרץ ֲאֶׁש� Wאת ֶאל&ָהָא +ֹ  ַהּז
Gen. 50:25 י ם ֶאת&ַעְצֹמַת� ם ְוַהֲעִלֶת� ד ֱאֹלִהים1 ֶאְתֶכ+ Bד ִיְפֹק ר ָּפֹק2 �ל ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא� ף ֶאת&ְּבֵנ  ַוַּיְׁשַּב�ע יֹוֵס+

 ִמֶּז�ה�
Gen. 50:26+ָמת יֹוֵס� ִים� ַוָּי ֹון ְּבִמְצָר� ֹו ַוִּי�יֶׂשם ָּבָאר� ּו ֹאת+ �ים ַוַּיַחְנט� ה ָוֶע�ֶׂשר ָׁשִנ  ף ֶּבן&ֵמָא�

Ex. 1:1אּו� ֹו ָּב� ב ִא�יׁש ּוֵבית� ְיָמה ֵא�ת ַיֲעֹק+ �ל ַהָּבִא�ים ִמְצָר �י ִיְׂשָרֵא+ ֶּלה ְׁשמֹות1 ְּבֵנ   ְוֵא3



Ex. 1:2ה� ֹון ֵלִו�י ִויהּוָד�   ְראּוֵב�ן ִׁשְמע+
Ex. 1:3ן�   ִיָּׂששָכ�ר ְזבּוֻל�ן ּוְבְנָיִמ�
Ex. 1:4ר� ן ְוַנְפָּתִל�י ָּג�ד ְוָאֵׁש�   ָּד�
Ex. 1:5ִים� ף ָהָי�ה ְבִמְצָר� �ֶפׁש ְויֹוֵס� �ים ָנ ב ִׁשְבִע י ֶי�5ֶרְך&ַיֲעֹק� >ֶפׁש ֹיְצֵא� י ָּכל&ֶנ 5ְיִה3   ַו�
Ex. 1:6ּוא� ֹור ַהה� ל ַהּד� יו ְוֹכ� Bָמת יֹוֵסף1 ְוָכל&ֶאָח+   ַוָּי
Ex. 1:7ם� פ ֶרץ ֹאָת� ד ַוִּתָּמֵל�א ָהָא� �ד ְמֹא ּו ִּבְמֹא� ּו ַוַּי�ַעְצמ� ּו ַוִּיְרּב� 5ִּיְׁשְרצ> ּו ַו� ל ָּפר= �י ִיְׂשָרֵא3   ּוְבֵנ
Ex. 1:8ף� ע ֶאת&יֹוֵס� א&ָיַד� �ֹ ר ל ִים ֲאֶׁש� �ׁש ַעל&ִמְצָר ֶלְך&ָחָד� �5ָקם ֶמ�   ַוָּי
Ex. 1:9ַPה ע ֹו ִהֵּנ3 �ֹ�אֶמר ֶאל&ַעּמ ּנּו�ם  ַוּי ּום ִמֶּמ� ב ְוָעצ� ל ַר� �י ִיְׂשָרֵא+  ְּבֵנ
Ex. 1:10 ינּו ְנֵא+ אָנה ִמְלָחָמה1 ְונֹוַסBף ַּגם&הּוא1 ַעל&ֹׂש� Bי&ִתְקֶר ה ִּכ� Qה ְוָהָי ֹו ֶּפן&ִיְרֶּב3 �ה ל ָבה ִנ�ְתַחְּכָמ�  ָה�

ֶרץ� נּו ְוָעָל�ה ִמן&ָהָא�  ְוִנְלַחם&ָּב�
Ex. 1:11י ִמ�ימּו ָעָליו1 ָׂשֵרBם  ַוָּיִׂש ה ֶאת&ִּפֹת� י ִמְסְּכנֹות1 ְלַפְרֹע+ Bֶבן ָעֵר Mם ַוִּי�ֹו ְּבִסְבֹלָת ַען ַעֹּנת� ים ְלַמ� ִּס+

ס�  ְוֶאת&ַרַעְמֵס�
Ex. 1:12ל� �י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ צּו ִמְּפֵנ Wץ ַוָּיֻק ��ן ִיְפֹר ה ְוֵכ ֹו ֵּכ�ן ִיְרֶּב� ּו ֹאת+   ְוַכֲאֶׁשר1 ְיַעּנ�
Ex. 1:13ִי ֶרְך� ַוַּיֲעִב=דּו ִמְצַר> ל ְּבָפ� �י ִיְׂשָרֵא�  ם ֶאת&ְּבֵנ
Ex. 1:14ֵPה א�ה ַּבָּׂשֶד ים ּוְבָכל&ֲעֹבָד� ֶמר1 ּוִבְלֵבִנ+ ה ְּבֹח2 ם ַּבֲעֹבָד�ה ָקָׁש3 Mּו ֶאת&ַחֵּייֶה ת  ַוְיָמְרר2

ֶרְך� ם ְּבָפ� ּו ָבֶה� ם ֲאֶׁשר&ָעְבד� ָדָת+  ָּכל&ֲעֹב�
Ex. 1:15ְמַיְּל ִים ַל� 1ֹאֶמר1 ֶמ�ֶלְך ִמְצַר+ ה� ַוּי ם ַהֵּׁשִנ�ית ּפּוָע� ה ְוֵׁש� ַאַחת1 ִׁשְפָר+ ר ֵׁשBם ָה� ִעְבִרֹּי�ת ֲאֶׁש2 ת ָה�  ֹד�
Ex. 1:16 ת ֹו ְוִאם&ַּב� ן הּוא1 ַוֲהִמֶּת�ן ֹאת+ �5ִים ִאם&ֵּב� ן ַעל&ָהָאְבָנ ֹות ּוְרִאיֶת� ִעְבִרּי+ אֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן1 ֶאת&ָה� 3ֹ  ַוּי

ָיה� יא ָוָח�  ִה�
Ex. 1:17�אןָ ַה Bיןָ  ַוִּתיֶר� ִים ַוְּתַחֶּי �ן ֶמ�ֶלְך ִמְצָר ר ֲאֵליֶה� ּו ַּכֲאֶׁש>ר ִּדֶּב� א ָעׂש+ �ֹ ים ְול ְמַיְּלֹדת1 ֶאת&ָה�ֱאֹלִה+

ים�  ֶאת&ַהְיָלִד�
Ex. 1:18 ָין� �ה ַוְּתַחֶּי ן ַהָּדָב�ר ַהֶּז ּוַע ֲעִׂשיֶת� ן ַמּד� ֹ�אֶמר ָלֶה+ ת ַוּי ְמַיְּלֹד+ ֶלְך&ִמְצַר1ִים1 ַל� א ֶמ� Bַוִּיְקָר 

ים�ֶא  ת&ַהְיָלִד�
Ex. 1:19 ֶרם ָּנה ְּבֶט2 י&ָחי�ֹות ֵה+ ִעְבִרֹּי�ת ִּכ� א ַכָּנִׁש>ים ַהִּמְצִרֹּי�ת ָה� =ֹ �י ל ה ִּכ ְמַיְּלֹדת1 ֶאל&ַּפְרֹע+  ַוּתֹאַמBְרןָ ַה�

דּו� ֹוא ֲאֵלֶה>ן ַהְמַיֶּל�ֶדת ְוָיָל�  ָּתב=
Ex. 1:20<5ֶרב ָהָע= ת ַוִּי �ְמַיְּלֹד ים ַל� �יֶטב ֱאֹלִה� ד� ַוֵּי ּו ְמֹא�  ם ַוַּי�ַעְצמ�
Ex. 1:21ים� ם ָּבִּת� �ַעׂש ָלֶה� ת ֶאת&ָהֱאֹלִה�ים ַוַּי ְמַיְּלֹד� ּו ַה� י&ָי�5ְרא� י ִּכ� Wַוְיִה  
Ex. 1:22ּון� ס ת ְּתַחּי� הּו ְוָכל&ַהַּב� ָרה1 ַּתְׁשִליֻכ+ ֹוד ַהְיֹא2 ר ָּכל&ַהֵּב�ן ַהִּיּל3 �ֹו ֵלאֹמ ה ְלָכל&ַעּמ�   ַוְיַצ�ו ַּפְרֹע+
Ex. 2:1י� ח ֶאת&ַּבת&ֵלִו� �י ַוִּיַּק� �ֶלְך ִא�יׁש ִמֵּב�ית ֵלִו   ַוֵּי
Ex. 2:2ים� ה ְיָרִח� ִּתְצְּפֵנ�הּו ְׁשֹלָׁש� ּוא ַו� ֹוב ה+ ה ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ן ַוֵּתBֶרא ֹאתֹו1 ִּכי&ט� ַהר ָהִאָּׁש�   ַוַּת�
Ex. 2:3ֶמ ח&לֹו1 ֵּת�ַבת ּגֹ+ ַּק� G ַוִּת� �ֶפת ַוָּתBֶׂשם ָּבּה1  ְולֹא&ָיְכָל�ה עֹודH ַהְּצִפינֹו ר ּוַבָּז ה ַבֵחָמ� א ַוַּתְחְמָר�

ר� ת ַהְיֹא� ּוף ַעל&ְׂשַפ� ֶׂשם ַּבּס� ֶלד ַוָּת�  ֶאת&ַהֶּי+
Ex. 2:4ֹו� ה ל� ה ַמה&ֵּיָעֶׂש� Wק ְלֵדָע �ֹו ֵמָרֹח ב ֲאֹחת�   ַוֵּתַתַּצ�
Ex. 2:5יָה ֹהְל ר ְוַנֲעֹרֶת� ץ ַעל&ַהְיֹא+ ר ַוֵּתBֶרא ֶאת&ַהֵּתָבה1  ַוֵּתBֶרד ַּבת&ַּפְרֹעה1 ִלְרֹח� ��ד ַהְיֹא ת ַעל&ַי ֹכ�

ָה� ּה ַוִּתָּקֶח� ּוף ַוִּתְׁשַל�ח ֶאת&ֲאָמָת� ֹוְך ַהּס+  ְּבת�
Ex. 2:6ים ֶז�ה� ִעְבִר� י ָה� אֶמר ִמַּיְלֵד� Wֹ יו ַוּת ל ָעָל+ ֶלד ְוִהֵּנה&ַנ�ַער ֹּבֶכ�ה ַוַּתְחֹמ�   ַוִּתְפַּתח1 ַוִּתְרֵא�הּו ֶאת&ַהֶּי+
Ex. 2:7�ֹ ן ָהִעְבִרֹּי�ת ְוֵתיִנ�ק ָל�ְך  ַוּת ֶקת ִמ� אִתי ָלְך1 ִאָּׁש�ה ֵמיֶנ+ Bְך ְוָקָר אֶמר ֲאֹחתֹוH ֶאל&ַּבת&ַּפְרֹעהG ַהֵאֵל3

 ֶאת&ַהָּי�ֶלד�
Ex. 2:8ם ַהָּי�ֶלד� א ֶאת&ֵא� ה ַוִּתְקָר� ַעְלָמ+ �ִכי ַוֵּת1ֶלְך1 ָה� ה ֵל אֶמר&ָל�ּה ַּבת&ַּפְרֹע� �ֹ   ַוּת
Ex. 2:9�אֶמר ָל =ֹ ח  ַוּת י ַוֲאִנ�י ֶאֵּת�ן ֶאת&ְׂשָכֵר�ְך ַוִּתַּק= הּו ִל+ Bֶלד ַהֶּזה1 ְוֵהיִנִק� יִכי ֶאת&ַהֶּי Mה ֵהיִל ּה ַּבת&ַּפְרֹע3

הּו� �ֶלד ַוְּתִניֵק�  ָהִאָּׁש>ה ַהֶּי



Ex. 2:10א ְׁשמֹו1 ֹמ Bן ַוִּתְקָר�5ְיִהי&ָל�ּה ְלֵב ה ַו� ֶלד ַוְּתִבֵא1הּו1 ְלַבת&ַּפְרֹע+ אֶמר ִּכ�י  ַוִיְגַּד�ל ַהֶּי3 Wֹ ה ַוּת ֶׁש+
הּו� ִים ְמִׁשיִת�  ִמן&ַהַּמ�

Ex. 2:11 י ַמֶּכ�ה �יׁש ִמְצִר+ �5ְרא ְּבִסְבֹלָת�ם ַוַּיְרא1 ִא יו ַוַּי ל ֹמֶׁשה1 ַוֵּיֵצ�א ֶאל&ֶאָח+ Bם ַוִּיְגַּד  ַוְיִה�יA ַּבָּיִמ�ים ָהֵה3
יו� י ֵמֶאָח�  ִאיׁש&ִעְבִר�

Ex. 2:125ְר� ה ַוַּי Bֶפן ֹּכה1 ָוֹכ+ ֹול� ַוִּי 5ִּיְטְמֵנ�הּו ַּבח� י ַו� �יׁש ַוַּיְך1 ֶאת&ַהִּמְצִר+ �י ֵא�ין ִא  א ִּכ
Ex. 2:13ָך� ע ָל�ָּמה ַתֶּכ�ה ֵרֶע� ָרָׁש+ 1ֹאֶמר1 ָל� ים ִנִּצ�ים ַוּי >ה ְׁשֵנ�י&ֲאָנִׁש�ים ִעְבִר� י ְוִהֵּנ   ַוֵּיֵצא1 ַּבּי�ֹום ַהֵּׁשִנ+
Ex. 2:14Bיׁש ַׂש ְמָךQ ְלִא2 ּיֹאֶמר ִמ�י ָׂש� ַ Tי  ו �ְגָּת ֶאת&ַהִּמְצִר ר ָהַר� ר ַּכֲאֶׁש� 1ִני1 ַאָּת�ה ֹאֵמ+ ינּו ַהְלָהְרֵג ר ְוֹׁשֵפט1 ָעֵל+

ר� ע ַהָּדָב� ר ָאֵכ�ן נֹוַד� א ֹמֶׁשה1 ַוּיֹאַמ+ Bַוִּייָר 
Ex. 2:15 1ח ֹמֶׁשה Bה ַוִּיְבַר�ג ֶאת&ֹמֶׁש ׁש ַלֲהֹר� ה ַוְיַבֵּק� �ֶׁשב  ַוִּיְׁשַמBע ַּפְרֹעה1 ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז+ ה ַוֵּי �י ַפְרֹע+ ִמְּפֵנ

ר� ל&ַהְּבֵא� �ֶׁשב ַע� �5ן ַוֵּי ֶרץ&ִמְדָי  ְּבֶא�
Ex. 2:16 אן �ֹ ֹות צ ים ְלַהְׁשק� 1אָנה1 ֶאת&ָה�ְרָהִט+ ָנה ַוְּתַמֶּל אָנה ַוִּתְדֶל3 �ֹ �5ן ֶׁש�ַבע ָּבנ�ֹות ַוָּתב ן ִמְדָי  ּוְלֹכֵה�
ן�  ֲאִביֶה�
Ex. 2:17ּו �אּו ָהֹרִע�ים ַוְיָגְרׁש �ְׁשְק ֶאת&צֹאָנ�ם� ַוָּיֹב� ן ַוַּי ֹוִׁשָע+ 5Bָקם ֹמֶׁשה1 ַוּי�  ם ַוָּי
Ex. 2:18ֹום� א ַהּי� �ֹ ן ּב ּוַע ִמַהְרֶּת� אֶמר ַמּד> Wֹ ל ֲאִביֶה�ן ַוּי אָנה ֶאל&ְרעּוֵא� Wֹ   ַוָּתב
Ex. 2:19נּו ַו ה ָדָלה1 ָל+ Bים ְוַגם&ָּדֹל� �ד ָהֹרִע י ִהִּציָל�נּו ִמַּי �יׁש ִמְצִר+ ְרןָ ִא Wאן� ַוּתֹאַמ �ֹ �ְׁשְק ֶאת&ַהּצ  ַּי
Ex. 2:20ֶחם� ֹ�אַכל ָל� ֹו ְוי ן ל� יׁש ִקְרֶא� ֹו ָלBָּמה ֶּזה1 ֲעַזְבֶּת�ן ֶאת&ָהִא+ �יו ְוַאּי ֹ�אֶמר ֶאל&ְּבֹנָת�   ַוּי
Ex. 2:21ה� ֹו ְלֹמֶׁש� ה ִבּת� �יׁש ַוִּיֵּת>ן ֶאת&ִצֹּפָר� ה ָלֶׁש�ֶבת ֶאת&ָהִא   ַוּי�ֹוֶאל ֹמֶׁש�
Ex. 2:22+ֶלד ֵּב�ֶרץ ָנְכִרָּי�ה� פ ַוֵּת יִתי ְּבֶא� �ר ָהִי+ ר ֵּג �י ָאַמ+ ם ִּכ �ֹו ֵּגְרֹׁש א ֶאת&ְׁשמ�  ן ַוִּיְקָר�
Ex. 2:23 קּו� ה ַוִּיְזָע ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ִמן&ָהֲעֹבָד� ִים ַוֵּיָאְנח= ם ַוָּי1ָמת1 ֶמ�ֶלְך ִמְצַר+ ים ָהֵה3 Mַרִּב ים ָה� Z ַבָּיִמ2  ַוְיִהי

ה�ַוַּת=ַעל ַׁשְוָעָת>ם ֶא ים ִמן&ָהֲעֹבָד�  ל&ָהֱאֹלִה�
Ex. 2:24 ק ם ֶאת&ִיְצָח� ֹו ֶאת&ַאְבָרָה� ר ֱאֹלִהים1 ֶאת&ְּבִרית+ Bם ַוִּיְזֹּכ�ים ֶאת&ַנֲאָקָת ע ֱאֹלִה�  ַוִּיְׁשַמ�

ב� ת&ַיֲעֹק�  ְוֶא�
Ex. 2:25ים� ס �5ַדע ֱאֹלִה� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוֵּי ים ֶאת&ְּבֵנ �5ְרא ֱאֹלִה�   ַוַּי
Ex. 3:1ה ָה א  ּוֹמֶׁש3 <ֹ ר ַוָּיב �5ן ַוִּיְנַהBג ֶאת&ַהּצֹאן1 ַאַח�ר ַהִּמְדָּב+ ֹו ֹּכֵה�ן ִמְדָי ֹו ֹחְתנ� אן ִיְתר� <ֹ ָי�ה ֹרֶע>ה ֶאת&צ

ָבה� ים ֹחֵר� ר ָהֱאֹלִה�  ֶאל&ַה�
Ex. 3:2ה ַהְּסֶנה1 ֹּבB ְרא ְוִהֵּנ �ה ַוַּי3 ֹוְך ַהְּסֶנ ׁש ִמּת� ְך ְיהָֹו�ה ֵאָל>יו ְּבַלַּבת&ֵא� ֵּיָרא ַמְלַא2 ַ Tׁש ְוַהְּסֶנ�ה  ו �ר ָּבֵא+ ֵע

ל�  ֵאיֶנ�ּנּו ֻאָּכ�
Ex. 3:3ּוַע לֹא&ִיְבַע�ר ַהְּסֶנ�ה� �ה ַמּד� ל ַהֶּז ה ַהָּגֹד� ה ֶאת&ַהַּמְרֶא� �א ְוֶאְרֶא+ ָרה&ָּנ ה ָאֻס� ֹ�אֶמר ֹמֶׁש+   ַוּי
Ex. 3:4 ֹוְך ים ִמּת� Mיו ֱאֹלִה ֹות ַוִּיְקָראZ ֵאָל2 ��י ָס�ר ִלְרא �5ְרא ְיהָו�ה ִּכ ֹ�אֶמר  ַוַּי ה ַוּי ה ֹמֶׁש� ֹ>אֶמר ֹמֶׁש� ה ַוּי ַהְּסֶנ3
 ִהֵּנ�ִני�

Ex. 3:5 יו ֹום ֲאֶׁשBר ַאָּתה1 עֹוֵמ�ד ָעָל+ �י ַהָּמק3 יָך ִּכ �ל ַרְגֶל+ 1יָך1 ֵמַע ם ַׁשל&ְנָעֶל �ֹ�אֶמר ַאל&ִּתְקַר�ב ֲהֹל  ַוּי
ּוא� ֶדׁש ה�  ַאְדַמת&ֹק�

Ex. 3:6יָך ֱאֹל אֶמר ָאֹנִכי1 ֱאֹלֵה�י ָאִב+ 3ֹ �י  ַוּי יו ִּכ ב ַוַּיְסֵּתBר ֹמֶׁשה1 ָּפָנ+ �ק ֵואֹלֵה�י ַיֲעֹק י ִיְצָח� ֵה=י ַאְבָרָה>ם ֱאֹלֵה�
ים� א ֵמַהִּב�יט ֶאל&ָהֱאֹלִה�  ָיֵר+

Ex. 3:7+ְגָׂש �י ֹנ� ִים ְוֶאת&ַצֲעָקָתBם ָׁשַמ1ְעִּתי1 ִמְּפֵנ �י ֲאֶׁש�ר ְּבִמְצָר ה ָרִא>יִתי ֶאת&ֳעִנ�י ַעִּמ� ה ָרֹא� ֹ�אֶמר ְיהָו+ יו ִּכ�י  ַוּי
יו� ְעִּתי ֶאת&ַמְכֹאָב�  ָיַד�

Ex. 3:8 ה ֶאל&ֶא>ֶרץ ְלַהֲעֹלתֹוH ִמן&ָהָא�ֶרץ ַהִהואG ֶאל&ֶאBֶרץ טֹוָבה1 ּוְרָחָב+ ִים ּו� �ד ִמְצַר3 ֹוA ִמַּי ד ְלַהִּציל� Qָוֵאֵר 
ֱאֹמִרי1 ְוַהְּפִר י ְוָה� ְּכַנֲעִני1 ְוַה�ִחִּת+ ֹום ַה� Bׁש ֶאל&ְמק�ת ָחָל�ב ּוְדָב י�ָזַב� י ְוַהִחִּו�י ְוַהְיבּוִס�  ִּז+

Ex. 3:9 ִים ֹלֲחִצ�ים ר ִמְצַר� ַחץ ֲאֶׁש� 1יִתי1 ֶאת&ַהַּל+ �י ְוַגם&ָרִא ל ָּב�ָאה ֵאָל ת ְּבֵני&ִיְׂשָרֵא� >ה ַצֲעַק� ה ִהֵּנ Wְוַעָּת 
ם�  ֹאָת�

Ex. 3:10י ְבֵנ�י&ִי ה ְוהֹוֵצ>א ֶאת&ַעִּמ� �ְׁשָלֲחָך� ֶאל&ַּפְרֹע ה ְוֶא� ִים� ְוַעָּת�ה ְלָכ+ ל ִמִּמְצָר�  ְׂשָרֵא�



Ex. 3:11 ל �י ִיְׂשָרֵא� ה ְוִכ�י אֹוִצ>יא ֶאת&ְּבֵנ �ִכי ִּכ�י ֵאֵל�ְך ֶאל&ַּפְרֹע ים ִמ�י ָאנֹ+ Bֹאֶמר ֹמֶׁשה1 ֶאל&ָה�ֱאֹלִה+  ַוּי
ִים�  ִמִּמְצָר�
Ex. 3:12ֹות ִּכ�י ָאֹנִכ�י ְׁשַלְח ְך ְוֶזה&ְּלָך� ָהא+ �ה ִעָּמ+ ְהֶי י&ֶא� 1ֹאֶמר1 ִּכ� ִים  ַוּי יֲאָךB ֶאת&ָהָעם1 ִמִּמְצַר+ ִּת�יָך ְּבהֹוִצ�

ר ַהֶּז�ה� ים ַע�ל ָהָה� ַעְבדּון1 ֶאת&ָה�ֱאֹלִה+  ַּת�
Ex. 3:13 י ֲאבֹוֵתיֶכ�ם ם ֱאֹלֵה� G ְוָאַמְרִּת�י ָלֶה+ �י ִיְׂשָרֵאל �י ָבאH ֶאל&ְּבֵנ ה ָאֹנִכ ים ִהֵּנ2 ֱאֹלִה3 ה ֶאל&ָה� Mאֶמר ֹמֶׁש 2ֹ  ַוּי

� ם�ְׁשָלַח�ִני ֲאֵליֶכ ר ֲאֵלֶה� ה ֹאַמ� ֹו ָמ� �י ַמה&ְּׁשמ+ ְמרּו&ִל  ם ְוָא�
Ex. 3:14 ְהֶי�ה ל ֶא� �י ִיְׂשָרֵא+ ה תֹאַמר1 ִלְבֵנ Bאֶמר ֹּכ 3ֹ �ה ַוּי ְהֶי ְהֶי�ה ֲאֶׁש�ר ֶא� ה ֶא� Bֹאֶמר ֱאֹלִהים1 ֶאל&ֹמֶׁש+  ַוּי

ם� ִני ֲאֵליֶכ�  ְׁשָלַח�
Ex. 3:15&ה ה ֹּכ� ים ֶאל&ֹמֶׁש3 Mֹוד ֱאֹלִה י  ַוּיֹאֶמרZ ע2 ם ֱאֹלֵה2 ה ֱאֹלֵה�י ֲאֹבֵתיֶכ3 Qְיהָו G �י ִיְׂשָרֵאל תֹאַמרH ֶאל&ְּבֵנ

ר� ר ֹּד� י ְלֹד� �ה ִזְכִר� ם ְוֶז �ם ֶזה&ְּׁשִמ�י ְלֹעָל+ ב ְׁשָלַח�ִני ֲאֵליֶכ י ַיֲעֹק� י ִיְצָח>ק ֵואֹלֵה� ם ֱאֹלֵה� Mַאְבָרָה 
Ex. 3:16Bל ְוָאַמְרָּת �י ִיְׂשָרֵא3 ַסְפָּתQ ֶאת&ִזְקֵנ י ֱאֹלֵה=י  ֵל�ְך ְוָא� ֵתיֶכם1 ִנְרָא�ה ֵאַל+ ה ֱאֹלֵהBי ֲאֹב� Qֲאֵלֶהם1 ְיהָו 

ִים� ּוי ָלֶכ�ם ְּבִמְצָר� ם ְוֶאת&ֶהָעׂש� 1ְדִּתי1 ֶאְתֶכ+ ד ָּפַק Bר ָּפֹק �ב ֵלאֹמ ק ְוַיֲעֹק�  ַאְבָרָה>ם ִיְצָח�
Ex. 3:171ְּכַנֲעִני �י ִמְצַרִיםG ֶאל&ֶאBֶרץ ַה� ר ַאֲעֶל�ה ֶאְתֶכםH ֵמֳעִנ י ְוַהִחִּו�י  ָוֹאַמ3 ֱאֹמִרי1 ְוַהְּפִרִּז+ י ְוָה�  ְוַה�ִחִּת+

ׁש� ת ָחָל�ב ּוְדָב� �י ֶאל&ֶא>ֶרץ ָזַב�  ְוַהְיבּוִס
Ex. 3:18 יBה ֱאֹלֵה Qם ֵאָליו1 ְיהָוBִים ַוֲאַמְרֶּת ל ֶאל&ֶמ�ֶלְך ִמְצַר3 Mי ִיְׂשָרֵא ּו ְלֹקֶל�ָך ּוָבאָת] ַאָּתהZ ְוִזְקֵנ2  ְוָׁשְמע�

ִעְבִרִּיים1 ִנ ינּו�ָה� יהָו�ה ֱאֹלֵה� ה ַל� ר ְוִנְזְּבָח� ֶׁשת ָיִמים1 ַּבִּמְדָּב+ Bֶרְך ְׁשֹל�א ֶּד Qה ֵנ�ֲלָכה&ָּנ ינּו ְוַעָּת3  ְקָר�ה ָעֵל+
Ex. 3:19ה� א ְּבָי�ד ֲחָזָק� �ֹ ְך ְול �ִים ַלֲהֹל ֶלְך ִמְצַר� ן ֶאְתֶכ>ם ֶמ� א&ִיֵּת� �ֹ י ל ִּ Tְעִּתי כ �י ָיַד+   ַוֲאִנ
Ex. 3:20Bֹו ְוַאֲחֵרי&ֵכ�ן  ְוָׁשַלְחִּת �ה ְּבִקְרּב ֱעֶׂש� ר ֶא� י ֲאֶׁש� 1 ִנְפְלֹאַת+ ִים ְּבֹכל י ֶאת&ָיִדי1 ְוִהֵּכיִת�י ֶאת&ִמְצַר+

ם�  ְיַׁשַּל�ח ֶאְתֶכ�
Ex. 3:21ם� ּו ֵריָק� א ֵתְלכ� �ֹ ּון ל ֵלכ+ �י ֵת� ִים ְוָהָיה1 ִּכ ��י ִמְצָר ָעם&ַהֶּז�ה ְּבֵעיֵנ ן ָה�   ְוָנַתִּת>י ֶאת&ֵח�
Ex. 3:22ם ַעל&ְּבֵניֶכם1  ְו ת ְוַׂשְמֶּת3 �ב ּוְׂשָמֹל ּה ְּכֵלי&ֶכ>ֶסף ּוְכֵל�י ָזָה� ה ִאָּׁשBה ִמְּׁשֶכְנָּתּה1 ּוִמָּגַר�ת ֵּביָת+ ָׁשֲאָל2

ִים� ם ֶאת&ִמְצָר� ם ְוִנַּצְלֶּת� ֵתיֶכ+  ְוַעל&ְּבֹנ�
Ex. 4:1א ִיְׁש �ֹ י ְול א&ַיֲאִמ�ינּו ִל+ �ֹ אֶמר ְוֵהן1 ל +ֹ Bַען ֹמֶׁשה1 ַוּי ה ֵאֶל�יָך ְיהָו�ה� ַוַּי א&ִנְרָא� �ֹ ּו ל אְמר+ �ֹ �י י �י ִּכ ּו ְּבֹקִל  ְמע�
Ex. 4:2 אֶמר ֵאָל>יו ְיהָו�ה ַמֶּזה=ֹ �ה[&]ַמה[ ַוּי ה�] ֶּז ֹ�אֶמר ַמֶּט�  ְבָיֶד�ָך ַוּי
Ex. 4:3ָנס ֹמ� ְרָצה ַוְיִה�י ְלָנָח�ׁש ַוָּי ְרָצה ַוַּיְׁשִליֵכ�הּו ַא� 1ֹאֶמר1 ַהְׁשִליֵכ�הּו ַא+ ה ִמָּפָנ�יו� ַוּי  ֶׁש�
Ex. 4:4ֹו� י ְלַמֶּט�ה ְּבַכּפ� ֹו ַוְיִה� �ֲחֶזק ּב+ 1 ַוַּי ֹו ַוִּיְׁשַלBח ָידֹו �ז ִּבְזָנב ה ְׁשַלח1 ָי�5ְדָך+ ֶוֱאֹח� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+   ַוּי
Ex. 4:5ם ֱאֹלֵה=י ַאְב�ה ֵאֶל>יָך ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ֲאֹבָת י&ִנְרָא� ינּו ִּכ� י  ְלַמ�ַען ַיֲאִמ+ ק ֵואֹלֵה� י ִיְצָח� ָרָה>ם ֱאֹלֵה�
ב�  ַיֲעֹק�
Ex. 4:6 ַעת ֹו ְמֹצַר� ּה ְוִהֵּנ�ה ָיד� ֹוִצָא+ ֹו ַוּי� �ֹו ְּבֵחיק א ָיד� ָך ַוָּיֵב� Bא ָי�5ְדָך1 ְּבֵחיֶק+ ֵבא&ָנ ֹוד ָה� ֹו ע3 Mה ל  ַוּיֹאֶמרZ ְיהָו2
ֶלג�  ַּכָּׁש�
Ex. 4:7ֶׁש� ָך ַוָּי אֶמר ָהֵׁשBב ָי�5ְדָך1 ֶאל&ֵחיֶק+ 3ֹ ֹו� ַוּי ָבה ִּכְבָׂשר� ֹו ְוִהֵּנה&ָׁש� ֵחיק+ ֹוִצָאּה1 ֵמ� ֹו ַוּי� �ֹו ֶאל&ֵחיק  ב ָיד�
Ex. 4:8ֹון� ת ָהַאֲחר� ל ָהֹא� ינּו ְלֹק� ֱאִמ+ ֹון ְוֶה� �ת ָהִראׁש ל ָהֹא� ּו ְלֹק� א ִיְׁשְמע+ �ֹ ְך ְול א ַיֲאִמ�ינּו ָל+ �ֹ   ְוָהָיה1 ִאם&ל
Ex. 4:9ִל Zינּו ַּגם א ַיֲאִמ] �ֹ ה ִאם&ל ר  ְוָהָי] ָך ְוָלַקְחָּת1 ִמֵּמיֵמ�י ַהְיֹא+ א ִיְׁשְמעּון1 ְלֹקֶל+ Bֹ ֶּלה ְול ֹות ָהֵא3 Mי ָהֹאת ְׁשֵנ2

ֶׁשת� ם ַּבַּיָּב� ר ְוָהי�ּו ְלָד�  ְוָׁשַפְכָּת� ַהַּיָּבָׁש�ה ְוָהיBּו ַהַּמ1ִים1 ֲאֶׁש�ר ִּתַּק�ח ִמן&ַהְיֹא+
Ex. 4:10Gי ֲאֹדָני� אֶמר ֹמֶׁש�ה ֶאל&ְיהָוהH ִּב 2ֹ ז  ַוּי >ם ֵמָא� ם ַּג �ם ִמִּׁשְלֹׁש+ 1 ַּג Bם ִמְּתמֹול ִכי ַּג ים ָאנ3ֹ Mיׁש ְּדָבִר Z ִא2  לֹא

ִכי� ֹון ָאֹנ� ד ָלׁש�  ַּדֶּבְרָך ֶאל&ַעְבֶּד�ָך ִּכ=י ְכַבד&ֶּפ>ה ּוְכַב�
Ex. 4:11Pא Gָאָדם יו ִמ�י ָׂש�ם ֶּפהH ָל� ה ֵאָל3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ׁש ַוּי ֹו ֵחֵר+ ם א� ּום ִאֵּל+ י&ָיׂש� א ֹו ִמ� �ֹ �ר ֲהל ֹו ִעֵּו ַח א� ֹו ִפֵּק�  א�

 ָאֹנִכ�י ְיהָו�ה�
Ex. 4:12ר� ר ְּתַדֵּב� יָך ֲאֶׁש� יָך ְוהֹוֵריִת� �ה ִעם&ִּפ+ ְהֶי ה ֵל�ְך ְוָאֹנִכי1 ֶא�   ְוַעָּת�
Ex. 4:13ח� ח&ָנ�א ְּבַיד&ִּתְׁשָל� ַל� �י ְׁש� �י ֲאֹדָנ ֹ�אֶמר ִּב   ַוּי
Ex. 4:143ה ְּבֹמֶׁש Mף ְיהָו Bם  ַוִּי�ַחר&ַא2 ּוא ְוַג �ר ה ר ְיַדֵּב� י&ַדֵּב� ְעִּתי ִּכ� Wי ָיַד ן ָאִח1יָך1 ַהֵּלִו+ Bא ַאֲהֹר 2ֹ 1ֹאֶמר1 ֲהל ה ַוּי



ֹו� ח ְּבִלּב� ָך ְוָרֲאָך� ְוָׂשַמ�  ִהֵּנה&הּוא1 ֹיֵצ�א ִלְקָראֶת+
Ex. 4:15ה ִעB ְהֶי י ֶא� �יו ְוָאֹנִכ3 ים ְּבִפ יו ְוַׂשְמָּת� ֶאת&ַהְּדָבִר� ם  ְוִדַּבְרָּת� ֵאָל+ יהּו ְוהֹוֵריִת�י ֶאְתֶכ+ ם&ִּפ1יָך1 ְוִעם&ִּפ+

ּון� ר ַּתֲעׂש� ת ֲאֶׁש�  ֵא�
Ex. 4:16ים� אֹלִה� ֹו ֵל� ְהֶיה&ּל� ה ִּת� ה ְוַאָּת� �ם ְוָהBָיה הּוא1 ִי�ְהֶיה&ְּלָך� ְלֶפ+ ּוא ְלָך� ֶאל&ָהָע   ְוִדֶּבר&ה�
Ex. 4:17ר ַּת ת� פ ְוֶאת&ַהַּמֶּט�ה ַהֶּז�ה ִּתַּק�ח ְּבָיֶד�ָך ֲאֶׁש� ֹו ֶאת&ָהֹאֹת�  ֲעֶׂשה&ּב�
Ex. 4:18 ִים א ְוָאׁש1ּוָבה1 ֶאל&ַאַח�י ֲאֶׁשר&ְּבִמְצַר+ Bֹאֶמר לֹו1 ֵא�ְלָכה ָּנ3 ֹו ַוּי ְתנ3 �ֶתר ֹח� �ָׁשבA ֶאל&ֶי ה ַוָּי Mֶלְך ֹמֶׁש  ַוֵּי2

ֹום� ה ֵל�ְך ְלָׁשל� ֹו ְלֹמֶׁש� ֹ=אֶמר ִיְתר> �ים ַוּי ה ַהעֹוָד�ם ַחִּי  ְוֶאְרֶא�
Ex. 4:19ְמַבְקִׁש�ים  ַו ים ַה� ִים ִּכי&ֵמ1תּו1 ָּכל&ָה�ֲאָנִׁש+ �ן ֵל�ְך ֻׁש�ב ִמְצָר Bה ֶאל&ֹמֶׁשה1 ְּבִמְדָי+ אֶמר ְיהָו 2ֹ ּי

ָך�  ֶאת&ַנְפֶׁש�
Ex. 4:20ִים ַוִּיַּק� ��ָׁשב ַא�ְרָצה ִמְצָר ר ַוָּי ל&ַהֲחֹמ+ יו ַוַּיְרִּכֵבם1 ַע� ֹו ְוֶאת&ָּבָנ3 ה ֶאת&ִאְׁשּת� Mח ֹמֶׁש ח ֹמֶׁש>ה  ַוִּיַּק2

ֹו� ים ְּבָיד�  ֶאת&ַמֵּט�ה ָהֱאֹלִה�
Ex. 4:21 ָך ְפִתים1 ֲאֶׁשר&ַׂש�ְמִּתי ְבָיֶד+ ה ָּכל&ַהֹּמ� ְיָמה ְרֵא3 ּוב ִמְצַר+ ֹ�אֶמר ְיהָוהH ֶאל&ֹמֶׁשהG ְּבֶלְכְּתָך1 ָלׁש�  ַוּי

א ְיַׁשַּל�ח ֶא �ֹ ֹו ְול �ק ֶאת&ִלּב+ ה ַוֲאִני1 ֲאַחֵּז ��י ַפְרֹע ם ִלְפֵנ ם�ַוֲעִׂשיָת�  ת&ָהָע�
Ex. 4:22ֹּPה כ �ל� ְוָאַמְרָּת� ֶאל&ַּפְרֹע י ִיְׂשָרֵא� ה ְּבִנ�י ְבֹכִר�  ה ָאַמ�ר ְיהָו+
Ex. 4:23ָך� ג ֶאת&ִּבְנָך� ְּבֹכֶר� �י ֹהֵר+ ֹו ִהֵּנה1 ָאֹנִכ �ן ְלַׁשְּלח ִני ַוְּתָמֵא� 1 ְוַי�ַעְבֵד+ יָך ַׁשַּלBח ֶאת&ְּבִני   ָוֹאַמ�ר ֵאֶל3
Ex. 4:24י ַב ֹו� ַוְיִה� ׁש ֲהִמית� ה ַוְיַבֵּק� ֹון ַוִּיְפְּגֵׁש�הּו ְיהָו+ �ֶרְך ַּבָּמל  ֶּד�
Ex. 4:25י� ה ִל� אֶמר ִּכ=י ֲחַתן&ָּדִמ>ים ַאָּת� Wֹ �יו ַוּת ּה ַוַּתַּג�ע ְלַרְגָל ר ַוִּתְכֹרת1 ֶאת&ָעְרַל�ת ְּבָנ+ ה ֹצ3 Mח ִצֹּפָר   ַוִּתַּק2
Ex. 4:26ָPּנּו א��5ֶרף ִמֶּמ ה ֲח ַוִּי ְמָר+ ת� פז ָא� ים ַלּמּוֹל� ן ָּדִמ�  ַת�
Ex. 4:27 ים ר ָהֱאֹלִה� 5ִּיְפְּגֵׁש>הּו ְּבַה� ֶלְך ַו� ה ַהִּמְדָּב�ָרה ַוֵּי3 את ֹמֶׁש� ן ֵל>ְך ִלְקַר� ל&ַאֲהֹר+ Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶא�  ַוּי
ֹו�  ַוִּיַּׁשק&ל�
Ex. 4:28ר ְׁשָל�י ְיהָו�ה ֲאֶׁש ן ֵא>ת ָּכל&ִּדְבֵר� ֲהֹר+ Bד ֹמֶׁשה1 ְלַא� ר ִצָּו�הּו� ַוַּיֵּג ת ֲאֶׁש� ת ָּכל&ָהֹאֹת� ֹו ְוֵא� � ח
Ex. 4:29ל� �י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ ּו ֶאת&ָּכל&ִזְקֵנ �ַאְספ+ ן ַוַּי �ה ְוַאֲהֹר �ֶלְך ֹמֶׁש�   ַוֵּי
Ex. 4:30ֵPן א � ַוְיַדֵּב�ר ַאֲהֹר+ ת ְלֵעיֵנ �ַעׂש ָהֹאֹת� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�ה ַוַּי ים ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� ם�ת ָּכל&ַהְּדָבִר+  י ָהָע�
Ex. 4:31ּו� ּו ַוִּי�ְׁשַּתֲחּו� 5ִּיְּקד� ם ַו� ל ְוִכBי ָרָאה1 ֶאת&ָעְנָי+ �י ִיְׂשָרֵא3 ה ֶאת&ְּבֵנ Mד ְיהָו י&ָפַק2 ּו ִּכ� 5ִּיְׁשְמע] �ם ַו� ן ָהָע 5ַּיֲאֵמ�   ַו�
Ex. 5:1ָּ Pר ב ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱא ְוַאַח3 ה ֹּכ� �ּו ֶאל&ַּפְרֹע ן ַוּיֹאְמר� י אּו ֹמֶׁש�ה ְוַאֲהֹר+ ל ַׁשַּלח1 ֶאת&ַעִּמ+ ֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+

ר� ּגּו ִל�י ַּבִּמְדָּב�  ְוָיֹח�
Ex. 5:2 ה ְוַג�ם א ָיַד1ְעִּתי1 ֶאת&ְיהָו+ Bֹ ֹו ְלַׁשַּל�ח ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ל ה ִמBי ְיהָוה1 ֲאֶׁש�ר ֶאְׁשַמ�ע ְּבֹקל+ ֹ�אֶמר ַּפְרֹע+  ַוּי

ַח� א ֲאַׁשֵּל� �ֹ ל ל  ֶאת&ִיְׂשָרֵא�
Ex. 5:3אְמ�ֹ �ה  ַוּי יהָו ר ְוִנְזְּבָחה1 ַל� ים ַּבִּמְדָּב3 Mֶׁשת ָיִמ א ֶּדֶרְךZ ְׁשֹל2 �ֲלָכה ָּנ] �ינּו ֵנ ים ִנְקָר�א ָעֵל י ָהִעְבִר� ּו ֱאֹלֵה� ר+

ֶרב� ֹו ֶבָח� ֶבר א� נּו ַּבֶּד� ן&ִיְפָּגֵע+ ינּו ֶּפ2  ֱאֹלֵה+
Ex. 5:4ָPִים ל Bֹאֶמר ֲאֵלֶהם1 ֶמ�ֶלְך ִמְצַר+ ּו ָּמה ֹמֶׁש�ה ְוַאֲהֹר+ ַוּי ֲעָׂש�יו ְלכ� יעּו ֶאת&ָהָע�ם ִמַּמ� ן ַּתְפִר�

ם�  ְלִסְבֹלֵתיֶכ�
Ex. 5:5ם� ם ִמִּסְבֹלָת� ם ֹאָת� �ם ָהָא�ֶרץ ְוִהְׁשַּבֶּת� ה ַע ה ֵהן&ַרִּב�ים ַעָּת� ֹ�אֶמר ַּפְרֹע+   ַוּי
Ex. 5:6 יו ם ְוֶאת&ֹׁשְטָר� ּוא ֶאת&ַהֹּנְגִׂש�ים ָּבָע+ �ה ַּבּי�ֹום ַהה ו ַּפְרֹע� ר� ַוְיַצ�  ֵלאֹמ�
Ex. 5:7ֵPם ה �ֹול ִׁשְלֹׁש ן ַהְּלֵבִנ�ים ִּכְתמ� ֶבן ָלָע>ם ִלְלֹּב� ת ֶּת= ּון ָלֵת2 Qא תֹאִספ �ֹ ֶבן� ל ם ֶּת� ּו ָלֶה� ּו ְוֹקְׁשׁש�  ם ֵי�ְלכ+
Ex. 5:8א ִתְג �ֹ ם ל ֹול ִׁשְלֹׁשם1 ָּתִׂש�ימּו ֲעֵליֶה+ Bים ְּתמ ים ֲאֶׁש�ר ֵהםZ ֹעִׂש2 Mֶנת ַהְּלֵבִנ ּו ִמֶּמ�ּנּו  ְוֶאת&ַמְתֹּכ2 ְרע�

ינּו� ה ֵלאֹלֵה� ר ֵנְלָכ�ה ִנְזְּבָח� ֲעִקים1 ֵלאֹמ+ ן ֵהBם ֹצ� ם ַעל&ֵּכ3 �ים ֵה+ י&ִנְרִּפ  ִּכ�
Ex. 5:9ֶקר� ּו ְּבִדְבֵרי&ָׁש� ה ַעל&ָהֲאָנִׁש�ים ְוַיֲעׂשּו&ָב�ּה ְוַאל&ִיְׁשע�   ִּתְכַּב=ד ָהֲעֹבָד>
Ex. 5:10ְט ּו ֹנְגֵׂשBי ָהָעם1 ְוֹׁש� Mְצא ר כPֹּ ַוֵּי2 �ּו ֶאל&ָהָע�ם ֵלאֹמ יו ַוּיֹאְמר� ֶבן�ָר+ ן ָלֶכ�ם ֶּת� >ִּני ֹנֵת� ה ֵאיֶנ  ה ָאַמ�ר ַּפְרֹע+
Ex. 5:11ר� ע ֵמֲעֹבַדְתֶכ�ם ָּדָב� ין ִנְגָר> �י ֵא� ר ִּתְמָצ�אּו ִּכ ֶבן ֵמֲאֶׁש� ּו ָלֶכם1 ֶּת+ Bּו ְקח ם ְלכ2   ַאֶּת3
Ex. 5:12ִי ��ֶפץ ָהָע�ם ְּבָכל&ֶא�ֶרץ ִמְצָר ֶבן� ַוָּי ׁש ַלֶּת� ׁש ַק�  ם ְלֹקֵׁש�



Ex. 5:13ֶבן� ר ִּבְהי�ֹות ַהֶּת� ֹו ַּכֲאֶׁש� ּו ַמֲעֵׂשיֶכם1 ְּדַבר&י�ֹום ְּביֹומ+ Bר ַּכּל ��ים ֵלאֹמ   ְוַהֹּנְגִׂש�ים ָאִצ
Ex. 5:14[ר ַמּד �ה ֵלאֹמ י ַפְרֹע� ם ֹנְגֵׂש� ל ֲאֶׁשר&ָׂש�מּו ֲעֵלֶה+ �י ִיְׂשָרֵא+ ְטֵרי1 ְּבֵנ ּו ֹׁש� ם ָחְקֶכBם  ַוֻּיּכ3 Z ִכִּליֶת2 ּוַע לֹא

ֹום� ֹול ַּגם&ַהּי� ם ַּגם&ְּתמ� ֹול ִׁשְלֹׁש+  ִלְלֹּבן1 ִּכְתמ�
Ex. 5:15יָך� ה ַלֲעָבֶד� ר ָל=ָּמה ַתֲעֶׂשnה ֹכ� �ה ֵלאֹמ ּו ֶאל&ַּפְרֹע� ל ַוִּיְצֲעק� �י ִיְׂשָרֵא+ ְטֵרי1 ְּבֵנ אּו ֹׁש�   ַוָּיֹב3
Ex. 5:16+ין ִנָּתן1 ַלֲעָבֶדBֶבן ֵא ָך� ֶּת3 יָך ֻמִּכ�ים ְוָחָט�את ַעֶּמ� =ה ֲעָבֶד> ּו ְוִהֵּנ �ים ָל�נּו ֲעׂש >ים ֹאְמִר�  יָך ּוְלֵבִנ
Ex. 5:17יהָו�ה� ה ַל� ים ֵנְלָכ�ה ִנְזְּבָח� ְמִר+ �ים ַעל&ֵּכן1 ַאֶּת�ם ֹא� ם ִנְרִּפ ֹ>אֶמר ִנְרִּפ�ים ַאֶּת�   ַוּי
Ex. 5:18ֶבן לֹא&ִיָּנ ּו ְוֶת� ּו ִעְבד+ ּנּו� ְוַעָּתה1 ְלכ� ֶכן ְלֵבִנ�ים ִּתֵּת�  ֵת�ן ָלֶכ�ם ְוֹת�
Ex. 5:19ֹו� ּו ִמִּלְבֵניֶכ�ם ְּדַבר&י�ֹום ְּביֹומ� ר לֹא&ִתְגְרע� �ם ְּבָר�ע ֵלאֹמ י ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ֹאָת� ְטֵר= ּו ֹׁש� Qַוִּיְרא  
Ex. 5:20ם ְּבֵצא�ן ִנָּצִב�ים ִלְקָראָת ת&ַאֲהֹר+ 5ִּיְפְּגעּו1 ֶאת&ֹמֶׁש�ה ְוֶא� ה� ַו� ת ַּפְרֹע� ם ֵמֵא�  ָת�
Ex. 5:21 י� Bי ַפְרֹעה1 ּוְבֵעיֵנ נּו ְּבֵעיֵנ ט ֲאֶׁש=ר ִהְבַאְׁשֶּת�ם ֶאת&ֵריֵח3 �>ה ֲעֵליֶכ�ם ְוִיְׁשֹּפ =5ֶרא ְיהָו ם ֵי ּו ֲאֵלֶה+  ַוּיֹאְמר�

ם ְלָהְרֵג�נּו� ֶרב ְּבָיָד� ֶתת&ֶח� יו ָל�  ֲעָבָד+
Ex. 5:22�=ָׁשב ֹמֶׁש>ה ֶאל&ְיהָו�ה ַוּיֹאַמ ִני� ַוָּי ה ָל�ָּמה ֶּז�ה ְׁשַלְחָּת� �ם ַהֶּז+ ָתה1 ָלָע י ָלָמBה ֲהֵרֹע2  ר ֲאֹדָנ3
Ex. 5:23ָך� ְלָּת ֶאת&ַעֶּמ� ל לֹא&ִהַּצ� �ה ְוַהֵּצ� �ם ַהֶּז ע ָלָע ָך ֵהַר� ז ָּבBאִתי ֶאל&ַּפְרֹעה1 ְלַדֵּב�ר ִּבְׁשֶמ+ Qּוֵמָא  
Ex. 6:1+ה ִתְרֶא�ה ַעָּת Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+ �ד  ַוּי ם ּוְבָי Bד ֲחָזָקה1 ְיַׁשְּלֵח+ �י ְבָי ה ִּכ �ה ְלַפְרֹע ֱעֶׂש� ר ֶא� ה ֲאֶׁש�

ֹו� ס ם ֵמַאְרצ� ה ְיָגְרֵׁש�  ֲחָזָק+
Ex. 6:2ֹ�אֶמר ֵאָל�יו ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ים ֶאל&ֹמֶׁש�ה ַוּי ר ֱאֹלִה�   ַוְיַדֵּב�
Ex. 6:3ל�ב ְּבֵא ל&ַיֲעֹק� ק ְוֶא� א ֶאל&ַאְבָרָה>ם ֶאל&ִיְצָח� ם� ָוֵאָר3 ְעִּתי ָלֶה� א נֹוַד� �ֹ ה ל י ּוְׁשִמ�י ְיהָו+ �  ַׁשָּד
Ex. 6:4ּה� ם ֲאֶׁשר&ָּג�רּו ָב� ֶרץ ְמֻגֵריֶה� �ַען ֵא>ת ֶא� ם ֶאת&ֶא�ֶרץ ְּכָנ ת ָלֶה� ם ָלֵת� ִתי ֶאת&ְּבִריִתי1 ִאָּת+ Bם ֲהִקֹמ   ְוַג2
Ex. 6:5ל ֲא �י ִיְׂשָרֵא+ ת&ַנֲאַקת1 ְּבֵנ ְעִּתי ֶא� �י ָׁשַמ3 �םA ֲאִנ י� ְוַג ר ֶאת&ְּבִריִת� ים ֹאָת�ם ָוֶאְזֹּכ� ִים ַמֲעִבִד� ר ִמְצַר�  ֶׁש�
Ex. 6:6 י ֶאְתֶכ�ם ִים ְוִהַּצְלִּת� ת ִמְצַר+ ם ִמַּת1ַחת1 ִסְבֹל� �י ְיהָוהG ְוהֹוֵצאִת�י ֶאְתֶכ3 H ֲאִנ ר ִלְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל ן ֱאֹמ� Qָלֵכ 

ה ֹוַע ְנטּוָי+ ים�ֵמֲעֹבָדָת�ם ְוָגַאְלִּתBי ֶאְתֶכם1 ִּבְזר�   ּוִבְׁשָפִט�ים ְּגֹדִל�
Ex. 6:7 יא� ם ַהּמֹוִצ ֵהיֶכ+ Bי ְיהָוה1 ֱאֹל� �י ֲאִנ ם ִּכ יַדְעֶּת3 אֹלִה�ים ִו� �יִתי ָלֶכ�ם ֵל� ם ְוָהִי י ֶאְתֶכ�ם ִלי1 ְלָע+  ְוָלַקְחִּת2

ִים� ֹות ִמְצָר� ַחת ִסְבל� ם ִמַּת�  ֶאְתֶכ+
Ex. 6:81 ֶרץ ֲאֶׁשBר ָנָׂש ב  ְוֵהֵבאִתBי ֶאְתֶכם1 ֶאל&ָהָא+ �ְלַיֲעֹק ק ּו� ם ְלִיְצָח� ּה ְלַאְבָרָה� י ָלֵת�ת ֹאָת+ אִתי1 ֶאת&ָיִד+

ה ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ּה ָלֶכ>ם מֹוָרָׁש� י ֹאָת�  ְוָנַתִּת2
Ex. 6:9ה� פ ה ָקָׁש� ּוַח ּוֵמֲעֹבָד� ֶצר ר+ ה ִמֹּק� ְמעּו1 ֶאל&ֹמֶׁש+ א ָׁש� Bֹ �י ִיְׂשָרֵא�ל ְול ר ֹמֶׁש>ה ֵּכ�ן ֶאל&ְּבֵנ   ַוְיַדֵּב�
Ex. 6:10ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Ex. 6:11ֹו� ל ֵמַאְרצ� יַׁשַּל�ח ֶאת&ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ִים ִו� �ה ֶמ�ֶלְך ִמְצָר ר ֶאל&ַּפְרֹע� א ַדֵּב+ �ֹ   ּב
Ex. 6:12י ּו ֵאַל+ א&ָׁשְמע� �ֹ 1 ל ר ֵהBן ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל �ה ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ֵלאֹמ ה ַוֲאִנ�י  ַוְיַדֵּב�ר ֹמֶׁש+ �ִני ַפְרֹע+  ְוֵאיְך1 ִיְׁשָמֵע

ִים� פ ל ְׂשָפָת�  ֲעַר�
Ex. 6:13 ִים�ה ֶמ�ֶלְך ִמְצָר ל ְוֶאל&ַּפְרֹע� �י ִיְׂשָרֵא+ ל&ַאֲהֹרןG ַוְיַצֵּום1 ֶאל&ְּבֵנ  ַוְיַדֵּב�ר ְיהָוהH ֶאל&ֹמֶׁש�ה ְוֶא�

ִים� ס ֶרץ ִמְצָר� ל ֵמֶא�  ְלהֹוִצ�יא ֶאת&ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא�
Ex. 6:14 ֶּלה י ֵא� ֹון ְוַכְרִמ+ ל ֲחנBֹוְך ּוַפּלּוא1 ֶחְצר� ר ִיְׂשָרֵא3 ן ְּבֹכ� Mי ְראּוֵב ֶּלה ָראֵׁש�י ֵבית&ֲאֹבָת�ם ְּבֵנ2  ֵא�

ן� ת ְראּוֵב�  ִמְׁשְּפֹח�
Ex. 6:15ית ֵא�� ְּכַנֲעִנ ּול ֶּבן&ַה� ַחר ְוָׁשא� �ין ְוֹצ+ ַהד1 ְוָיִכ ל ְוָיִמBין ְוֹא2 ֹון ְימּוֵא2 �י ִׁשְמע3 ֹון� ּוְבֵנ ת ִׁשְמע�  ֶּלה ִמְׁשְּפֹח�
Ex. 6:16 ת י ֶׁש=ַבע ּוְׁשֹלִׁש>ים ּוְמַא� �י ֵלִו+ י ּוְׁשֵני1 ַחֵּי �ת ּוְמָרִר ֹון ּוְקָה� Wם ֵּגְרׁש ְלֹדָת+ ֹות ְּבֵנ�י&ֵלִוי1 ְלֹת� Bֶּלה ְׁשמ  ְוֵא2

 ָׁשָנ�ה�
Ex. 6:17ם� �י ְוִׁשְמִע�י ְלִמְׁשְּפֹחָת� ֹון ִלְבִנ   ְּבֵנ�י ֵגְרׁש>
Ex. 6:18ת ָׁשָנ�ה� ׁש ּוְׁשֹלִׁש>ים ּוְמַא� ת ָׁשֹל= �י ְקָה+ ֹון ְוֻעִּזיֵא�ל ּוְׁשֵני1 ַחֵּי ר ְוֶחְבר� ת ַעְמָר�ם ְוִיְצָה+ �י ְקָה+   ּוְבֵנ
Ex. 6:19ם� ת ַהֵּלִו�י ְלֹתְלֹדָת� �י ֵא>ֶּלה ִמְׁשְּפֹח� �י ּומּוִׁש י ַמְחִל   ּוְבֵנ�י ְמָרִר�
Ex. 6:20ם ֶא Mח ַעְמָר ם  ַוִּיַּק2 �י ַעְמָר+ ן ְוֶאת&ֹמֶׁש�ה ּוְׁשֵני1 ַחֵּי ת&ַאֲהֹר� ֹו ֶא� ה ַוֵּת�ֶלד ל+ ֹו ְלִאָּׁש+ ָדתֹו1 ל� ת&יֹוֶכBֶבד ֹּד�



ת ָׁשָנ�ה�  ֶׁש=ַבע ּוְׁשֹלִׁש>ים ּוְמַא�
Ex. 6:21י� �ֶפג ְוִזְכִר� ַרח ָוֶנ �י ִיְצָה�ר ֹק�   ּוְבֵנ
Ex. 6:22ל ְוֶאְלָצָפ� יָׁשֵא� י� ּוְבֵנ�י ֻעִּזיֵא�ל ִמ�  ן ְוִסְתִר�
Ex. 6:23 1ֹו ֶאת&ָנָדב ֹו ְלִאָּׁש�ה ַוֵּת�ֶלד ל3 ֹון ל� ֹות ַנְחׁש� ב ֲאח� ן ֶאת&ֱאִליֶׁש=ַבע ַּבת&ַעִּמיָנָד> Mח ַאֲהֹר  ַוִּיַּק2

ר� יָתָמ� �ר ְוֶאת&ִא� ּוא ֶאת&ֶאְלָעָז  ְוֶאת&ֲאִביה+
Ex. 6:24ֶּל ַרח ַאִּס�יר ְוֶאְלָקָנ�ה ַוֲאִביָאָס�ף ֵא� �י ֹק+ י� ּוְבֵנ ת ַהָּקְרִח�  ה ִמְׁשְּפֹח�
Ex. 6:25 ֶּלה ָראֵׁש>י יְנָח�ס ֵא3 ֹו ֶאת&ִּפ� ֶלד ל� ה ַוֵּת� ֹו ְלִאָּׁש+ 1 ל� ּוִטיֵאל ֹו ִמְּבנBֹות ּפ� ח&ל2 ן ָלַק� Mן&ַאֲהֹר ר ֶּב�  ְוֶאְלָעָז2

ם� ֹות ַהְלִוִּי�ם ְלִמְׁשְּפֹחָת�  ֲאב�
Ex. 6:26ר ְיהָוBר ָאַמ ן ּוֹמֶׁש�ה ֲאֶׁש2 ּוא ַאֲהֹר� ִים  ה� ֶרץ ִמְצַר� =י ִיְׂשָרֵא>ל ֵמֶא� יאּו ֶאת&ְּבֵנ Mם הֹוִצ ה1 ָלֶה+

ם�  ַעל&ִצְבֹאָת�
Ex. 6:27 ה ּוא ֹמֶׁש� ִים ה� �ל ִמִּמְצָר ִים ְלהֹוִצ�יא ֶאת&ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ֶלְך&ִמְצַר+ ה ֶמ� ְמַדְּבִרים1 ֶאל&ַּפְרֹע� ם ַה�  ֵה3
ן�  ְוַאֲהֹר�
Ex. 6:28 ֹום ִּדֶּב=ר י ְּבי2 ִים� פ ַוְיִה3 ֶרץ ִמְצָר� ה ְּבֶא� >ה ֶאל&ֹמֶׁש�  ְיהָו
Ex. 6:29 י� ר ֲאִנ ִים ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� ר ֶאל&ַּפְרֹעה1 ֶמ�ֶלְך ִמְצַר+ �ה ַּדֵּב3 �י ְיהָו ר ֲאִנ ה ֵּלאֹמ� >ה ֶאל&ֹמֶׁש�  ַוְיַדֵּב=ר ְיהָו

יָך� ר ֵאֶל�  ֹּדֵב�
Ex. 6:30�ן ֲאִני1 ֲעַרBה ֵה� �י ְיהָו ה ִלְפֵנ ֹ�אֶמר ֹמֶׁש� ה� פ ַוּי ע ֵאַל�י ַּפְרֹע� יְך ִיְׁשַמ� Wִים ְוֵא  ל ְׂשָפַת+
Ex. 7:1ָך� יָך ִיְהֶי�ה ְנִביֶא� ן ָאִח� ה ְוַאֲהֹר� �ים ְלַפְרֹע יָך ֱאֹלִה� ה ְרֵא>ה ְנַתִּת� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+   ַוּי
Ex. 7:2�ן ָאִח1יָך1 ְיַדֵּב B5ָּך ְוַאֲהֹר� ת ָּכל&ֲאֶׁש�ר ֲאַצֶּו ר ֵא� ל  ַאָּת�ה ְתַדֵּב+ ה ְוִׁשַּל�ח ֶאת&ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ר ֶאל&ַּפְרֹע+
ֹו�  ֵמַאְרצ�
Ex. 7:3ִים� ֶרץ ִמְצָר� י ְּבֶא� י ְוֶאת&מֹוְפַת� ה ְוִהְרֵּביִת=י ֶאת&ֹאֹתַת> �ה ֶאת&ֵל�ב ַּפְרֹע   ַוֲאִנ�י ַאְקֶׁש�
Ex. 7:4ִי �י ְּבִמְצָר י ֶאת&ָיִד� ה ְוָנַתִּת� א&ִיְׁשַמBע ֲאֵלֶכם1 ַּפְרֹע+ �ֹ י ֶאת&ַעִּמBי  ְול Mי ֶאת&ִצְבֹאַת ם ְוהֹוֵצאִת2

ים� ִים ִּבְׁשָפִט�ים ְּגֹדִל� 1 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+  ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל
Ex. 7:5 ל י ֶאת&ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ִים ְוהֹוֵצאִת� �י ַעל&ִמְצָר י ֶאת&ָיִד� ה ִּבְנֹטִת� �י ְיהָו+ י&ֲאִנ ּו ִמְצַר1ִים1 ִּכ� Bְוָיְדע 
ם�  ִמּתֹוָכ�
Ex. 7:6ּו� ַו ם ֵּכ�ן ָעׂש� >ה ֹאָת� =ה ְיהָו ר ִצָּו ן ַּכֲאֶׁש2 �ה ְוַאֲהֹר �ַעׂש ֹמֶׁש�  ַּי
Ex. 7:7ה� פ ם ֶאל&ַּפְרֹע� �ה ְּבַדְּבָר� ׁש ּוְׁשֹמִנ�ים ָׁשָנ ן ֶּבן&ָׁשֹל� ֲהֹר+ ה ְוַא� �ים ָׁשָנ+   ּוֹמֶׁשה1 ֶּבן&ְׁשֹמִנ
Ex. 7:8�ן ֵלאֹמ ל&ַאֲהֹר� ה ְוֶא� ה ֶאל&ֹמֶׁש� ֹ�אֶמר ְיהָו+  ר� ַוּי
Ex. 7:9 ת&ַמְּטָך> ְוַהְׁשֵל�ְך ח ֶא� ן ַק= ל&ַאֲהֹר3 ּו ָלֶכ�ם מֹוֵפ�ת ְוָאַמְרָּת� ֶא� ר ְּתנ� ר ֲאֵלֶכBם ַּפְרֹעה1 ֵלאֹמ+ Z ְיַדֵּב2  ִּכי

י ְלַתִּנ�ין� ה ְיִה�  ִלְפֵנ�י&ַפְרֹע�
Ex. 7:10ר ִצ ן ַּכֲאֶׁש� �ַעׂשּו ֵכ+ ה ַוַּי א ֹמֶׁשBה ְוַאֲהֹרן1 ֶאל&ַּפְרֹע+ 2ֹ הּו ִלְפֵנ�י  ַוָּיב ן ֶאת&ַמֵּט3 Mְך ַאֲהֹר �ה ַוַּיְׁשֵל2 �ה ְיהָו ָּו

י ְלַתִּנ�ין� יו ַוְיִה� ה ְוִלְפֵנ�י ֲעָבָד�  ַפְרֹע>
Ex. 7:11ן� ם ֵּכ� ִים ְּבַלֲהֵטיֶה� י ִמְצַר> ם ַחְרֻטֵּמ� Mּו ַגם&ֵה �ים ַוַּי�ֲעׂש2 ְמַכְּׁשִפ ים ְוַל� ֲחָכִמ� ה ַל�   ַוִּיְקָרא1 ַּגם&ַּפְרֹע+
Ex. 7:12ם� ן ֶאת&ַמֹּטָת� ה&ַאֲהֹר� �ם ַוִּיְבַל�ע ַמֵּט� הּו ַוִּיְהי�ּו ְלַתִּניִנ �יׁש ַמֵּט+ 1יכּו1 ִא   ַוַּיְׁשִל
Ex. 7:13ר ְיהָו�ה� פ ר ִּדֶּב� ע ֲאֵלֶה�ם ַּכֲאֶׁש� א ָׁשַמ� �ֹ ה ְול   ַוֶּיֱחַזק1 ֵל�ב ַּפְרֹע+
Ex. 7:14�ד ֵל�ב ַּפְרֹע ה ָּכֵב� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+ ם� ַוּי ן ְלַׁשַּל�ח ָהָע�  ה ֵמֵא�
Ex. 7:15 ר ְוַהַּמֶּט>ה �ֹו ַעל&ְׂשַפ�ת ַהְיֹא ְיָמה ְוִנַּצְבָּת� ִלְקָראת� ֶקר ִהֵּנה1 ֹיֵצ�א ַהַּמ+ ה ַּבֹּב3 Qְך ֶאל&ַּפְרֹע�ֵל 

ָך� ח ְּבָיֶד� ׁש ִּתַּק� ְך ְלָנָח�  ֲאֶׁשר&ֶנְהַּפ�
Ex. 7:16י ָהִעְבBה ֱאֹלֵה Qיו ְיהָו ִני ַּבִּמְדָּב�ר  ְוָאַמְרָּת� ֵאָל3 י ְוַי�ַעְבֻד� ר ַׁשַּלח1 ֶאת&ַעִּמ+ 1יָך1 ֵלאֹמ+ ִרים1 ְׁשָלַחBִני ֵאֶל

ה� ְעָּת ַעד&ֹּכ�  ְוִהֵּנ�ה לֹא&ָׁשַמ�
Ex. 7:17ֹּPי ַעל&ַהַּמ> כ י ַמֶּכ�הA ַּבַּמֶּט�ה ֲאֶׁשר&ְּבָיִד3 Mה ָאֹנִכ �ה ִהֵּנ2 �י ְיהָו ע ִּכ�י ֲאִנ ֹ�את ֵּתַד+ ה ְּבז ִים ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ם� ּו ְלָד� ר ְוֶנֶהְפכ� ר ַּבְיֹא�  ֲאֶׁש�



Ex. 7:18ר� ס ִים ִמן&ַהְיֹא� ֹות ַמ� ִים ִלְׁשּת� ּו ִמְצַר+ ר ְוִנְלא� �ּות ּוָבַא�ׁש ַהְיֹא ר ָּתמ� =ה ֲאֶׁשר&ַּבְיֹא>   ְוַהָּדָג
Ex. 7:19ה&ָיְד ן ַק�ח ַמְּטָך� ּוְנֵט� ל&ַאֲהֹר] ר ֶא� ה ֱאֹמ� ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ִים  ַוּי Mי ִמְצַר ָךZ ַעל&ֵמיֵמ2

ם ְוִי�ְהיּו&ָד�ם ְוָהBָיה ָדם1 ְּבָכל&ֶא�ֶרץ  ם ְוַע>ל ָּכל&ִמְקֵו�ה ֵמיֵמיֶה� ל&ַנֲהֹרָת�םA ַעל&ְיֹאֵריֶה�ם ְוַעל&ַאְגֵמיֶה3 ַע�
ִים ּוָבֵעִצ�ים ּוָבֲאָבִנ�ים�  ִמְצַר+

Ex. 7:20� ן ַּכֲאֶׁש�רA ִצָּו Mה ְוַאֲהֹר Z ֹמֶׁש2 �י  ַוַּי�ֲעׂשּו&ֵכן ר ְלֵעיֵנ 5Bְך ֶאת&ַהַּמ1ִים1 ֲאֶׁש�ר ַּבְיֹא+ 5Bֶרם ַּבַּמֶּטה1 ַוַּי ה ַוָּי ה ְיהָו3
ם� ר ְלָד� ִים ֲאֶׁשר&ַּבְיֹא� ּו ָּכל&ַהַּמ� ְפכ> יו ַוֵּיָה� �ה ּוְלֵעיֵנ�י ֲעָבָד  ַפְרֹע+

Ex. 7:21ּו ִמְצ ר ְולֹא&ָיְכל� ר ֵמ1ָתה1 ַוִּיְבַא�ׁש ַהְיֹא+ ה ֲאֶׁשר&ַּבְיֹא� י  ְוַהָּדָג2 ר ַוְיִה� �ִים ִמן&ַהְיֹא ֹות ַמ� ִים ִלְׁשּת� ַר+
ִים� ֶרץ ִמְצָר� ם ְּבָכל&ֶא�  ַהָּד�

Ex. 7:22 ר ר ִּדֶּב� ם ַּכֲאֶׁש� Bק ֵלב&ַּפְרֹעה1 ְולֹא&ָׁשַמ�ע ֲאֵלֶה+ ִים ְּבָלֵטיֶה�ם ַוֶּיֱחַז י ִמְצַר�  ַוַּי�ֲעׂשּו&ֵכ>ן ַחְרֻטֵּמ�
 ְיהָו�ה�

Ex. 7:23ה ַוָּי �ֶפן ַּפְרֹע+ את� ַוִּי �ֹ ֹו ַּגם&ָלז ת ִלּב� ֹו ְולֹא&ָׁש� �א ֶאל&ֵּבית �ֹ  ב
Ex. 7:24ר� י ַהְיֹא� ת ִמֵּמיֵמ� א ָי�ְכלּו1 ִלְׁשֹּת+ Bֹ �י ל ֹות ִּכ �ר ַמ�ִים ִלְׁשּת ת ַהְיֹא� ִים ְסִביֹב� ּו ָכל&ִמְצַר>   ַוַּיְחְּפר=
Ex. 7:25י ַהּכֹות&ְיהָו�ה ֶאת&ַהְי �ת ָיִמ�ים ַאֲחֵר� ר� פ ַוִּיָּמֵל�א ִׁשְבַע  ֹא�
Ex. 7:26ֹּPיו כ ה ְוָאַמְרָּת� ֵאָל3 �א ֶאל&ַּפְרֹע �ֹ ה ּב Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+ י  ַוּי ה ַׁשַּל�ח ֶאת&ַעִּמ� ה ָאַמ�ר ְיהָו+
ִני�  ְוַי�ַעְבֻד�
Ex. 7:27ים� ְצַפְרְּדִע� >ף ֶאת&ָּכל&ְּגבּוְלָך� ַּב� י ֹנֵג �ה ָאֹנִכ3 �ַח ִהֵּנ ה ְלַׁשֵּל ן ַאָּת�   ְוִאם&ָמֵא�
Ex. 7:28 1ית ֲעָבֶד1יָךBָך ּוְבֵב�ר ִמְׁשָּכְבָך� ְוַעל&ִמָּטֶת ָך ּוַבֲחַד�  ְוָׁשַר�ץ ַהְיֹארH ְצַפְרְּדִעיםG ְוָעלּו1 ּוָב�אּו ְּבֵביֶת+

יָך� יָך ּוְבִמְׁשֲארֹוֶת� ָך ּוְבַתּנּוֶר�  ּוְבַעֶּמ+
Ex. 7:29ְצַפ ּו ַה� ְבַעְּמָך� ּוְבָכל&ֲעָבֶד�יָך ַיֲעל� ים� ּוְבָכ�ה ּו�  ְרְּדִע�
Ex. 8:1 ים ת ַעל&ַהְיֹאִר� ְּנָהֹר+ ָך ַעל&ַה2 ן ְנֵטBה ֶאת&ָיְדָך1 ְּבַמֶּט+ ל&ַאֲהֹר3 ר ֶא� ֹ�אֶמר ְיהָוהH ֶאל&ֹמֶׁשהG ֱאֹמ�  ַוּי

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ְצַפְרְּדִע�ים ַעל&ֶא� ַעל ֶאת&ַה�  ְוַעל&ָהֲאַגִּמ�ים ְוַה�
Ex. 8:2�ֹו ַע�ל ֵמיֵמ Bט ַאֲהֹרן1 ֶאת&ָיד+ ִים� ַוֵּי ֶרץ ִמְצָר� ַע ַוְּתַכ�ס ֶאת&ֶא� 1 ַהְּצַפְרֵּד+ ִים ַוַּת1ַעל � י ִמְצָר
Ex. 8:3ִים� ֶרץ ִמְצָר� ְצַפְרְּדִע�ים ַעל&ֶא� ּו ֶאת&ַה� ים ְּבָלֵטיֶה�ם ַוַּיֲעל� ֲחְרֻטִּמ�   ַוַּי�ֲעׂשּו&ֵכ�ן ַה�
Ex. 8:4�1ֹאֶמר1 ַהְעִּת ן ַוּי ְלַאֲהֹר3 ה ְלֹמֶׁש�ה ּו� Mא ַפְרֹע ַעִּמ�י  ַוִּיְקָר2 ִּני ּוֵמ� ים ִמֶּמ� ְצַפְרְּדִע+ ה ְוָיֵסר1 ַה� ירּו ֶאל&ְיהָו+

ּו ַליהָו�ה� ם ְוִיְזְּבח�  ַוֲאַׁשְּלָחה1 ֶאת&ָהָע+
Ex. 8:5 1ְלַעְּמָך+ ְלַהְכִרית ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה ְלַפְרֹעהH ִהְתָּפֵא�ר ָעַליG ְלָמַת�יA ַאְעִּת�יר ְלָך3 ְוַלֲעָבֶד1יָך1 ּו�  ַוּי
ֲצַפְרְּד ְרָנה�ַה� ר ִּתָּׁשַא� ק ַּבְיֹא� ים ִמְּמָך� ּוִמָּבֶּת�יָך ַר�  ִע+
Ex. 8:6ינּו� ין ַּכיהָו�ה ֱאֹלֵה� ע ִּכי&ֵא� 1ֹאֶמר1 ִּכְדָב�ְרָך+ ְלַמ�ַען ֵּתַד+ ֹ�אֶמר ְלָמָח�ר ַוּי   ַוּי
Ex. 8:7ָך�יָך ּוֵמַעֶּמ יָך ּוֵמֲעָבֶד� ים ִמְּמָך1 ּוִמָּב�ֶּת+ ְצַפְרְּדִע3 ּו ַה� ְרָנה� ְוָסר� ר ִּתָּׁשַא� ק ַּבְיֹא�   ַר�
Ex. 8:8 ם ְצַפְרְּדִע�ים ֲאֶׁשר&ָׂש� ר ַה� ה ַעל&ְּדַב� ה ַוִּיְצַעBק ֹמֶׁשה1 ֶאל&ְיהָו+ ��ם ַּפְרֹע ן ֵמִע א ֹמֶׁש>ה ְוַאֲהֹר�  ַוֵּיֵצ�
ה�  ְלַפְרֹע�
Ex. 8:9ים ִמן&ַה ְצַפְרְּדִע+ �ַעׂש ְיהָו�ה ִּכְדַב�ר ֹמֶׁש�ה ַוָּיֻמ1תּו1 ַה� ת� ַוַּי ת ּוִמן&ַהָּׂשֹד� ים ִמן&ַהֲחֵצֹר�  ָּבִּת�
Ex. 8:10ֶרץ� ׁש ָהָא� ם ַוִּתְבַא� �ם ֳחָמִר ם ֳחָמִר� ּו ֹאָת�   ַוִּיְצְּבר�
Ex. 8:11ר ְיהָו�ה� ס ר ִּדֶּב� ע ֲאֵלֶה�ם ַּכֲאֶׁש� א ָׁשַמ� �ֹ ֹו ְול ה ְוַהְכֵּבד1 ֶאת&ִלּב+ ְרָוָח+ ְיָתה1 ָה� ה ִּכBי ָה� �5ְרא ַּפְרֹע3   ַוַּי
Ex. 8:12 ֶרץ ְוָהָי�ה ְלִכִּנ�ם�ְך ֶאת&ֲעַפ�ר ָהָא ת&ַמְּטָך+ ְוַה� ן ְנֵט�ה ֶא� ל&ַאֲהֹר+ ֹ�אֶמר ְיהָוהH ֶאל&ֹמֶׁשהG ֱאֹמר1 ֶא�  ַוּי

ִים� ֶרץ ִמְצָר�  ְּבָכל&ֶא�
Ex. 8:131ֶרץ ַוְּתִהי ֹו ְבַמֵּט1הּו1 ַוַּיְך1 ֶאת&ֲעַפ�ר ָהָא+ Bן ֶאת&ָיד ן ַוֵּיטZ ַאֲהֹר2 ם ּוַבְּבֵהָמ�ה  ַוַּי�ֲעׂשּו&ֵכ3 ם ָּבָאָד�  ַהִּכָּנ+

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ר ָהָא>ֶרץ ָהָי�ה ִכִּנ�ים ְּבָכל&ֶא�  ָּכל&ֲעַפ�
Ex. 8:14 ם ם ָּבָאָד� לּו ַוְּתִהי1 ַהִּכָּנ+ �א ָיֹכ �ֹ ן ַהַחְרֻטִּמ=ים ְּבָלֵטיֶה>ם ְלהֹוִצ�יא ֶאת&ַהִּכִּנ�ים ְול  ַוַּיֲעׂשּו&ֵכ2
ה�  ּוַבְּבֵהָמ�
Ex. 8:15ֹ ם  ַוּי א&ָׁשַמ�ע ֲאֵלֶה+ �ֹ Bק ֵלב&ַּפְרֹעה1 ְול ים ִה�וא ַוֶּיֱחַז ע ֱאֹלִה� ה ֶאְצַּב� ַחְרֻטִּמים1 ֶאל&ַּפְרֹע+ ּו ַה� Bאְמר



ר ְיהָו�ה� ס ר ִּדֶּב�  ַּכֲאֶׁש�
Ex. 8:16 א�ה ִהֵּנ�ה יֹוֵצ �י ַפְרֹע+ ֶקר1 ְוִהְתַיֵּצב1 ִלְפֵנ ה ַהְׁשֵּכBם ַּבֹּב2 ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ַהָּמ�ְיָמה ְוָאַמְרָּת�  ַוּי
ֹּPיו כ ִני�ֵאָל3 י ְוַי�ַעְבֻד� ה ַׁשַּל�ח ַעִּמ�  ה ָאַמ�ר ְיהָו+

Ex. 8:17 ב �יָך ֶאת&ֶהָעֹר ְבַעְּמָך> ּוְבָבֶּת� יָך ּו� יַח ְּבָךM ּוַבֲעָבֶד= Z ַמְׁשִל2 �ַח ֶאת&ַעִּמיG ִהְנִני �י ִאם&ֵאיְנָךH ְמַׁשֵּל  ִּכ
ּו ָּבֵּתBי ִמְצַר1ִים1 Mְלא יָה�ּוָמ2 ם ָעֶל� ה ֲאֶׁשר&ֵה� ב ְוַג�ם ָהֲאָדָמ�   ֶאת&ֶה�ָעֹר+

Ex. 8:18 ַען�ב ְלַמ �ם ָעֹר ֹות&ָׁש� י ֱהי� יָה ְלִבְלִּת� ֶׁשן ֲאֶׁשBר ַעִּמי1 ֹעֵמ�ד ָעֶל+ ּוא ֶאת&ֶא�ֶרץ ּג3ֹ Mֹום ַהה Z ַבּי2  ְוִהְפֵליִתי
ֶרץ� ֶרב ָהָא� ע ִּכ>י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ְּבֶק�  ֵּתַד+

Ex. 8:19�ת ַהֶּז�ה� ְוַׂשְמִּת ר ִיְהֶי�ה ָהֹא� י ּוֵב�ין ַעֶּמ�ָך ְלָמָח� ין ַעִּמ� ת ֵּב�  י ְפֻד+
Ex. 8:20 ת ִים ִּתָּׁשֵח� יו ּוְבָכל&ֶא=ֶרץ ִמְצַר> �ה ּוֵב�ית ֲעָבָד יָתה ַפְרֹע� ד ֵּב� ב ָּכֵב+ 1 ָעֹר� ן ַוָּיבֹא Bַעׂש ְיהָוה1 ֵּכ+  ַוַּי

ב� ֶרץ ִמְּפֵנ�י ֶהָעֹר�  ָהָא�
Ex. 8:21�ֶרץ� ַוִּיְקָר אֹלֵהיֶכ�ם ָּבָא� ּו ֵל� ּו ִזְבח� אֶמר ְלכ> 3ֹ ן ַוּי �ְלַאֲהֹר ה ּו� ה ֶאל&ֹמֶׁש�  א ַפְרֹע+
Ex. 8:22ִּPן כ ֹות ֵּכ+ א ָנכֹון1 ַלֲעׂש� Bֹ ה ל ֹ�אֶמר ֹמֶׁש3 ח  ַוּי Qן ִנְזַּב�ינּו ֵה��ה ֱאֹלֵה ח ַליהָו ִים ִנְזַּב� י ּתֹוֲעַב�ת ִמְצַר+

ִים ְלֵעיֵנ ת ִמְצַר> נּו�ֶאת&ּתֹוֲעַב� א ִיְסְקֻל� �ֹ ם ְול  יֶה�
Ex. 8:23ֶּ Pינּו� ד ר ֵאֵל� ר יֹאַמ� ינּו ַּכֲאֶׁש� �ה ֱאֹלֵה+ יהָו ים ֵנֵל�ְך ַּבִּמְדָּב�ר ְוָזַב1ְחנּו1 ַל� ֶׁשת ָיִמ+  ֶרְך ְׁשֹל�
Ex. 8:24+ֵהיֶכם1 ַּבִּמְדָּב Bה ֱאֹל� ם ַליהָו Qח ֶאְתֶכם1 ּוְזַבְחֶּתBי ֲאַׁשַּל Qה ָאֹנִכ ֹ�אֶמר ַּפְרֹע3 ק  ַוּי ק ַהְרֵח� ר ַר>

י� ירּו ַּבֲעִד� �ֶכת ַהְעִּת� יקּו ָלֶל  לֹא&ַתְרִח�
Ex. 8:25 יו ה ֵמֲעָבָד� ב ִמַּפְרֹע> ה ְוָס�ר ֶהָעֹר3 ִעָּמְך1 ְוַהְעַּתְרִּת�י ֶאל&ְיהָו+ י יֹוֵצBא ֵמ� Mה ָאֹנִכ ה ִהֵּנ2 ֹ�אֶמר ֹמֶׁש3  ַוּי

ל ְל ק ַאל&ֹיֵסBף ַּפְרֹעה1 ָהֵת+ ֹו ָמָח�ר ַר3 יהָו�ה�ּוֵמַעּמ� ַח ַל� ם ִלְזֹּב�  ִבְלִּתי1 ַׁשַּל�ח ֶאת&ָהָע+
Ex. 8:26ר ֶאל&ְיהָו�ה� ה ַוֶּיְעַּת� ��ם ַּפְרֹע ה ֵמִע א ֹמֶׁש�   ַוֵּיֵצ�
Ex. 8:27ד� ר ֶאָח� א ִנְׁשַא� �ֹ ֹו ל �יו ּוֵמַעּמ ה ֵמֲעָבָד� ב ִמַּפְרֹע� ה ַוָּי1ַסר1 ֶהָעֹר+ Bַעׂש ְיהָוה1 ִּכְדַב�ר ֹמֶׁש+   ַוַּי
Ex. 8:28 ם� פ א ִׁשַּל�ח ֶאת&ָהָע� �ֹ �את ְולֹ ֹו ַּג�ם ַּבַּפ�ַעם ַהּז  ַוַּיְכֵּבBד ַּפְרֹעה1 ֶאת&ִלּב+
Ex. 9:1 ים ַׁשַּל�ח ִעְבִר+ ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ָה� יו ֹּכ� ה ְוִדַּבְרָּת� ֵאָל3 �א ֶאל&ַּפְרֹע �ֹ ה ּב Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+  ַוּי

ִני� י ְוַי�ַעְבֻד�  ֶאת&ַעִּמ�
Ex. 9:2ם� �יק ָּב� �ַח ְועֹוְדָך� ַמֲחִז ה ְלַׁשֵּל ן ַאָּת�   ִּכ>י ִאם&ָמֵא�
Ex. 9:3 ֶבר אן ֶּד� �ֹ ר ּוַבּצ ים ַּבָּבָק� ֲחֹמִרים1 ַּבְּגַמִּל+ ה ַּבּסּוִסBים ַּב� ה ְּבִמְקְנָך1 ֲאֶׁש�ר ַּבָּׂשֶד+ ה הֹוָי3 Mה ַיד&ְיהָו  ִהֵּנ2

ד� ד ְמֹא�  ָּכֵב�
Ex. 9:4ֵּ Pה ב ר� ְוִהְפָל�ה ְיהָו+ ל ָּדָב� �י ִיְׂשָרֵא� ּות ִמָּכל&ִלְבֵנ א ָימ> �ֹ ִים ְול ��ה ִמְצָר ין ִמְקֵנ ל ּוֵב� �ה ִיְׂשָרֵא+  ין ִמְקֵנ
Ex. 9:5ֶרץ� ר ַהֶּז�ה ָּבָא� >ה ַהָּדָב� ר ַיֲעֶׂש=ה ְיהָו ר ָמָח3 ��ד ֵלאֹמ �ֶׂשם ְיהָו�ה מֹוֵע   ַוָּי
Ex. 9:6ָּמ ה ֶאת&ַהָּדָבBר ַהֶּזה1 ִמ� Mַעׂש ְיהָו ל  ַוַּי2 ִים ּוִמִּמְקֵנ�ה ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ��ה ִמְצָר ל ִמְקֵנ ָמת ֹּכ� Wת ַוָּי ֳחָר+

ד� ת ֶאָח�  לֹא&ֵמ�
Ex. 9:7 א ִׁשַּל�ח �ֹ ה ְול ל ַעד&ֶאָח�ד ַוִּיְכַּבד1 ֵל�ב ַּפְרֹע+ ה לֹא&ֵמ>ת ִמִּמְקֵנ�ה ִיְׂשָרֵא� ה ְוִהֵּנ3  ַוִּיְׁשַל�ח ַּפְרֹע+

ם� פ  ֶאת&ָהָע�
Ex. 9:8אֶמר�ֹ ֹו ֹמֶׁש>ה  ַוּי ם ִּפ�יַח ִּכְבָׁש�ן ּוְזָרק� א ָחְפֵניֶכ+ �ֹ ּו ָלֶכם1 ְמל Bְקח Gל&ַאֲהֹרן  ְיהָוהH ֶאל&ֹמֶׁש�ה ְוֶא�

ה� ְיָמה ְלֵעיֵנ�י ַפְרֹע�  ַהָּׁשַמ�
Ex. 9:9ַח ין ֹּפֵר> ה ִלְׁשִח� ם ְוַעל&ַהְּבֵהָמ3 Mה ַעל&ָהָאָד ִים ְוָהָי2 �ק ַע�ל ָּכל&ֶא�ֶרץ ִמְצָר �ה ְלָאָב+ ת  ְוָהָי  ֲאַבְעֻּבֹע�

ִים� ֶרץ ִמְצָר�  ְּבָכל&ֶא�
Ex. 9:10 1י ְׁשִחין ה ַהָּׁשָמ�ְיָמה ַוְיִה3 ֹו ֹמֶׁש� ק ֹאת> ה ַוִּיְזֹר� �י ַפְרֹע+ ן ַוַּי�ַעְמדּו1 ִלְפֵנ �יַח ַהִּכְבָׁש3 ּו ֶאת&ִּפ Qַוִּיְקח 

ה� ם ּוַבְּבֵהָמ� ַח ָּבָאָד� Wת ֹּפֵר  ֲאַבְעֻּבֹע+
Ex. 9:11�ּו ַה א&ָיְכל� �ֹ ֲחְרֻטִּמ�ם  ְול ין ַּב� �ה ַהְּׁשִח+ י&ָהָי �י ַהְּׁשִח�ין ִּכ� ה ִמְּפֵנ ד ִלְפֵנ�י ֹמֶׁש� ים ַלֲעֹמ> ַחְרֻטִּמ3

ִים�  ּוְבָכל&ִמְצָר�
Ex. 9:12ה� ס ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש� ע ֲאֵלֶה�ם ַּכֲאֶׁש>ר ִּדֶּב� א ָׁשַמ� �ֹ ה ְול Bק ְיהָוה1 ֶאת&ֵל�ב ַּפְרֹע+   ַוְיַחֵּז



Ex. 9:13אֶמרBֹ ה&ָאַמBר ְיהָוה1  ַוּי יו ֹּכ� ה ְוָאַמְרָּת� ֵאָל3 ��י ַפְרֹע ב ִלְפֵנ ֶקר ְוִהְתַיֵּצ� ה ַהְׁשֵּכ�ם ַּבֹּב+  ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+
ִני� י ְוַי�ַעְבֻד� ים ַׁשַּל�ח ֶאת&ַעִּמ� ִעְבִר+  ֱאֹלֵה�י ָה�

Ex. 9:14ל&ִל ַח ֶאת&ָּכל&ַמֵּגֹפַתי1 ֶא� Mי ֹׁשֵל את ֲאִנ2 3ֹ �יA ַּבַּפ�ַעם ַהּז ע ִּכ>י  ִּכ ּור ֵּתַד+ יָך ּוְבַעֶּמ�ָך ַּבֲעב� ְּבָך+ ּוַבֲעָבֶד�
ֶרץ� ִני ְּבָכל&ָהָא� ין ָּכֹמ�  ֵא�

Ex. 9:15ֶרץ� ד ִמן&ָהָא� ת&ַעְּמָך� ַּבָּד�ֶבר ַוִּתָּכֵח� ְך אֹוְתָך> ְוֶא� י ָוַא� �ְחִּתי ֶאת&ָיִד+   ִּכBי ַעָּתה1 ָׁשַל
Ex. 9:16ּור זֹאת1 ֶהֱעַמְד ם ַּבֲעב� ֶרץ� ְואּוָל3 י ְּבָכל&ָהָא� ר ְׁשִמ� ּור ַהְרֹאְתָך� ֶאת&ֹּכִח�י ּוְלַמ>ַען ַסֵּפ� יָך ַּבֲעב�  ִּת+
Ex. 9:17ם� י ַׁשְּלָח�   עֹוְדָך� ִמְסּתֹוֵל�ל ְּבַעִּמ�י ְלִבְלִּת�
Ex. 9:18+ה ָכֹמ1הּו1 ְּבִמְצַרB ר לֹא&ָהָי ד ֲאֶׁש2 �ד ָּכֵב�ד ְמֹא ר ָּבָר� �ת ָמָח+ Bי ַמְמִטיר1 ָּכֵע ִים ְלִמן&ַהּי�ֹום  ִהְנִנ

ָּתה� ה ְוַעד&ָע�  ִהָּוְסָד�
Ex. 9:19 א�ר&ִיָּמֵצ ה ֲאֶׁש� Mם ְוַהְּבֵהָמ ר ְלָך� ַּבָּׂשֶד�ה ָּכל&ָהָאָד2 ת&ִמְקְנָך+ ְוֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� ה ְׁשַלBח ָהֵעז1 ֶא�  ְוַעָּת3

תּו ד ָוֵמ� ד ֲעֵלֶה>ם ַהָּבָר� ְיָתה ְוָיַר= א ֵי�ָאֵסף1 ַהַּב+ Bֹ ה ְול  �ַבָּׂשֶד3
Ex. 9:20ים� יו ְוֶאת&ִמְקֵנ�הּו ֶאל&ַהָּבִּת� >יס ֶאת&ֲעָבָד� ה ֵהִנ �י ַּפְרֹע ַעְבֵד� ה ֵמ�   ַהָּיֵרא1 ֶאת&ְּדַב�ר ְיהָו+
Ex. 9:21ה� פ יו ְוֶאת&ִמְקֵנ�הּו ַּבָּׂשֶד� 5ַּיֲעֹז>ב ֶאת&ֲעָבָד� �ה ַו� ֹו ֶאל&ְּדַב�ר ְיהָו ר לֹא&ָׂש>ם ִלּב�   ַוֲאֶׁש�
Ex. 9:22 אֶמר 2ֹ ִים  ַוּי �ד ְּבָכל&ֶא�ֶרץ ִמְצָר י ָבָר� ִים ִויִה� 5ְדָך1 ַעל&ַהָּׁשַמ+ ה ֶאל&ֹמֶׁשה ְנֵטBה ֶאת&ָי� Mְיהָו

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ה ְּבֶא� ה ְוַע>ל ָּכל&ֵע�ֶׂשב ַהָּׂשֶד�  ַעל&ָהָאָד�ם ְוַעל&ַהְּבֵהָמ3
Ex. 9:23ן ֹקֹלBה ָנַת ט ֹמֶׁש�ה ֶאת&ַמֵּטהּוH ַעל&ַהָּׁשַמִיםG ַו�יהָו3 >ה  ַוֵּי2 ׁש ָא�ְרָצה ַוַּיְמֵט=ר ְיהָו ֲהַלְך ֵא� ד ַוִּת� ת1 ּוָבָר+

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ד ַעל&ֶא�  ָּבָר�
Ex. 9:24 ֶרץ�הּו1 ְּבָכל&ֶא Bה ָכֹמ2 א&ָהָי �ֹ ֶׁשר ל ֲ Tד א ֹוְך ַהָּבָר�ד ָּכֵב�ד ְמֹא+ ַחת ְּבת� ׁש ִמְתַלַּק� Wד ְוֵא  ַוְיִה�י ָבָר+

ֹוי� ה ְלג� ז ָהְיָת� ִים ֵמָא�  ִמְצַר+
Ex. 9:25ֵPִים א ד ְּבָכל&ֶא�ֶרץ ִמְצַר3 Mְך ַהָּבָר ת ָּכל&ֵעBֶׂשב  ַוַּי2 ם ְוַעד&ְּבֵהָמ�ה ְוֵא2 ה ֵמָאָד� ת ָּכל&ֲאֶׁש�ר ַּבָּׂשֶד+

ר� ה ִׁשֵּב� ד ְוֶאת&ָּכל&ֵע�ץ ַהָּׂשֶד�  ַהָּׂשֶדה1 ִהָּכ�ה ַהָּבָר+
Ex. 9:26ַPר ��י ִיְׂשָרֵא ם ְּבֵנ ֶׁשן ֲאֶׁשר&ָׁש� ד�ק ְּבֶא�ֶרץ ּגֹ+ א ָהָי�ה ָּבָר� �ֹ  ל ל
Ex. 9:27 יק ַוֲאִנ�י ם ָחָט�אִתי ַהָּפ�ַעם ְיהָוה1 ַהַּצִּד+ ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה� ן ַוּי ְלַאֲהֹר+ ה ַוִּיְקָרא1 ְלֹמֶׁש�ה ּו�  ַוִּיְׁשַל�ח ַּפְרֹע3

ים� י ָהְרָׁשִע�  ְוַעִּמ�
Ex. 9:28ים ּוָב ת ֱאֹלִה� ְהֹי>ת ֹקֹל� ב ִמ� Wה ְוַר ד� ַהְעִּת1ירּו1 ֶאל&ְיהָו+ ּון ַלֲעֹמ� א ֹתִספ� �ֹ ם ְול  ָר�ד ַוֲאַׁשְּלָח�ה ֶאְתֶכ+
Ex. 9:29 1ּון ְוַהָּבָרד ֹות ֶיְחָּדל3 �ה ַהֹּקל� י ֶאל&ְיהָו ׂש ֶאת&ַּכַּפ� יר ֶאְפֹר� ה ְּכֵצאִתי1 ֶאת&ָהִע+ Bֹאֶמר ֵאָליו1 ֹמֶׁש+  ַוּי

ֶרץ� ע ִּכ�י ַליהָו�ה ָהָא� ֹוד ְלַמ�ַען ֵּתַד+ א ִי�ְהֶיה&ע+ �ֹ  ל
Ex. 9:30ִּPְעִּתי כ Wיָך ָיַד�ה ַוֲעָבֶד ים� ְוַאָּת� ּון ִמְּפֵנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלִה� יְרא+  י ֶט�ֶרם ִּת�
Ex. 9:31ל� ה ִּגְבֹע� יב ְוַהִּפְׁשָּת� �ָתה ִּכBי ַהְּׂשֹעָרה1 ָאִב+ ה ֻנָּכ ה ְוַהְּׂשֹעָר�   ְוַהִּפְׁשָּת�
Ex. 9:32ּו ִּכ�י ֲאִפי �א ֻנּכ �ֹ ֶמת ל ָּנה� ְוַהִחָּט�ה ְוַהֻּכֶּס� ת ֵה�  ֹל�
Ex. 9:33 ד ּוָמָט�ר ּו ַהֹּקלֹות1 ְוַהָּבָר+ B5ַּיְחְּדל �ה ַו� יו ֶאל&ְיהָו ׂש ַּכָּפ� יר ַוִּיְפֹר� ה ֵמִעBם ַּפְרֹעה1 ֶאת&ָהִע+ Mא ֹמֶׁש  ַוֵּיֵצ2

ְרָצה� ְך ָא�  לֹא&ִנַּת�
Ex. 9:34�ת ַוֹּי ד ְוַהֹּקֹל� ל ַהָּמָט=ר ְוַהָּבָר> י&ָחַד2 ה ִּכ� �5ְרא ַּפְרֹע3 יו� ַוַּי ּוא ַוֲעָבָד� ֹו ה� ד ִלּב� א ַוַּיְכֵּב� �ֹ  ֶסף ַלֲחט
Ex. 9:35ה� פ ר ְיהָו�ה ְּבַיד&ֹמֶׁש� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַּכֲאֶׁש>ר ִּדֶּב� א ִׁשַּל�ח ֶאת&ְּבֵנ �ֹ ה ְול 5ֶּיֱחַזק1 ֵל�ב ַּפְרֹע+   ַו�
Ex. 10:1Bי ִהְכַּב Qי&ֲאִנ ה ִּכ� �א ֶאל&ַּפְרֹע �ֹ ה ּב Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+ ַען  ַוּי יו ְלַמ3 ְדִּתי ֶאת&ִלּבֹו1 ְוֶאת&ֵל�ב ֲעָבָד+

ֶּלה ְּבִקְרּבֹו� י ֵא�  ִׁשִת>י ֹאֹתַת�
Ex. 10:2 י ִים ְוֶאת&ֹאֹתַת� 1ְלִּתי1 ְּבִמְצַר+ י ִבְנָךM ּוֶבן&ִּבְנָך3 ֵא�ת ֲאֶׁשBר ִהְתַעַּל ַען ְּתַסֵּפרZ ְּבָאְזֵנ2  ּוְלַמ]

ם ִּכ יַדְעֶּת�  י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה�ֲאֶׁשר&ַׂש�ְמִּתי ָב�ם ִו�
Ex. 10:3 י�ים ַעד&ָמַת ִעְבִר+ ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ָה� יו ֹּכ� ּו ֵאָל3 א ֹמֶׁש�ה ְוַאֲהֹרןH ֶאל&ַּפְרֹעהG ַוּיֹאְמר� 2ֹ  ַוָּיב

ִני� י ְוַי�ַעְבֻד� �י ַׁשַּל�ח ַעִּמ� ְנָּת ֵלָעֹנ�ת ִמָּפָנ  ֵמַא+
Ex. 10:4ַח ֶא� ה ְלַׁשֵּל ן ַאָּת� ָך� ִּכ>י ִאם&ָמֵא� ה ִּבְגֻבֶל� י ֵמִב�יא ָמָח>ר ַאְרֶּב�  ת&ַעִּמ�י ִהְנִנ2



Ex. 10:5 ֶרתBה ַהִּנְׁשֶא �ֶתר ַהְּפֵלָט3 ת ֶאת&ָהָא�ֶרץ ְוָאַכ�לA ֶאת&ֶי א יּוַכ�ל ִלְרֹא� �ֹ ֶרץ ְול �ין ָהָא+  ְוִכָּסה1 ֶאת&ֵע
ַח ָלֶכ�ם ִמן&ַהָּׂש ץ ַהֹּצֵמ� 1 ֶאת&ָּכל&ָהֵע+ ד ְוָאַכל ה�ָלֶכם1 ִמן&ַהָּבָר+  ֶד�

Ex. 10:6 יָך ּו ֲאֹבֶת1יָך1 ַוֲאבֹו�ת ֲאֹבֶת+ Bא&ָרא �ֹ ר ל יָך ּוָבֵּת�י ָכל&ֲעָבֶדיָךH ּוָבֵּת�י ָכל&ִמְצַרִיםG ֲאֶׁש2 Mּו ָבֶּת  ּוָמְלא2
ה� א ֵמִע�ם ַּפְרֹע� �ה ַוִּי�ֶפן ַוֵּיֵצ� ה ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז ֹום ֱהיֹוָתם1 ַעל&ָה�ֲאָדָמ+  ִמּי3

Ex. 10:7 Z ּו  ַוּיֹאְמרּו ים ְוַי�ַעְבד� ׁש ַׁשַּלח1 ֶאת&ָה�ֲאָנִׁש+ 1נּו1 ְלמֹוֵק+ �ה ָל ה ֶז יו ַעד&ָמַתי1 ִיְהֶי2 ה ֵאָל3 Mי ַפְרֹע ַעְבֵד2
ִים� ה ִמְצָר� ע ִּכ�י ָאְבָד� �ה ֱאֹלֵהיֶה�ם ֲהֶט�ֶרם ֵּתַד+  ֶאת&ְיהָו

Ex. 10:8אֶמר ֲאֵל�ֹ ה ַוּי ת&ַאֲהֹרן1 ֶאל&ַּפְרֹע+ ב ֶאת&ֹמֶׁשBה ְוֶא� Qי  ַוּיּוַׁש �ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ִמ� ּו ֶאת&ְיהָו ּו ִעְבד� ם ְלכ� ֶה+
ים� י ַהֹהְלִכ�  ָוִמ�

Ex. 10:9 ְך ִּכ�י ַחג&ְיהָו�ה Bנּו ּוִבְבָקֵר1נּו1 ֵנֵל+ נּו ְּבצֹאֵנ Mינּו ּוִבְבנֹוֵת ינּו ּוִבְזֵקֵנ�ינּו ֵנֵל�ְך ְּבָבֵנ2 ה ִּבְנָעֵר� ֹ�אֶמר ֹמֶׁש+  ַוּי
נּו�  ָל�

Ex. 10:103אֶמר ֲאֵלֶה�ֹ �5ֶגד  ַוּי ּו ִּכ�י ָרָע�ה ֶנ Wם ְרא�ת&ַטְּפֶכ ם ַּכֲאֶׁש>ר ֲאַׁשַּל�ח ֶאְתֶכ�ם ְוֶא� י ֵכBן ְיהָוה1 ִעָּמֶכ+ ם ְיִה2
ם�  ְּפֵניֶכ�

Ex. 10:11ת ְּפֵנ� ם ֵמֵא� �ֶרׁש ֹאָת+ ּה ַאֶּת�ם ְמַבְקִׁש�ים ַוְיָג ה ִּכ�י ֹאָת� ּו ֶאת&ְיהָו+ Bא ַהְּגָבִרים1 ְוִעְבד� ּו&ָנ ן ְלכ� א ֵכ3 �ֹ י  ל
ה� פ  ַפְרֹע�
Ex. 10:12 ִים�ה ְוַי�ַעל ַעל&ֶא�ֶרץ ִמְצָר ַאְרֶּב+ ה ָיְדָךM ַעל&ֶאBֶרץ ִמְצַר1ִים1 ָּב� ה ְנֵט2 ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

ד� ר ִהְׁשִא�יר ַהָּבָר� ֶרץ ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� �ֶׂשב ָהָא+ 1 ֶאת&ָּכל&ֵע  ְויֹאַכל
Ex. 10:13ַע Hה ֶאת&ַמֵּטהּו�ט ֹמֶׁש ּוא  ַוֵּי2 ֶרץ ָּכל&ַהּי�ֹום ַהה� ּוַח ָקִדים1 ָּבָא+ ה ִנַהBג ר� ל&ֶא�ֶרץ ִמְצַרִיםG ַו�יהָו3

ה� א ֶאת&ָהַאְרֶּב� ים ָנָׂש� ה ְור1ּוַח1 ַהָּקִד+ ֶקר ָהָי+ �ְיָלה ַהֹּב�  ְוָכל&ַהָּל
Ex. 10:14ַPה ע ַאְרֶּב3 �ַעל ָה� ּול ִמְצ ַוַּי ל ְּגב� ַנח ְּבֹכ� Wִים ַוָּי ָיה ל ָּכל&ֶא�ֶרץ ִמְצַר+ ָפָניו לֹא&ָה2 ְ Tד ל ִים ָּכֵב�ד ְמֹא+ �ָר

ן� א ִי�ְהֶיה&ֵּכ� �ֹ יו ל הּו ְוַאֲחָר�  ֵכBן ַאְרֶּבה1 ָּכֹמ+
Ex. 10:15 י ֶרץ ְוֵאת1 ָּכל&ְּפִר� �ֶׂשב ָהָא3 אַכל ֶאת&ָּכל&ֵע Mֹ �ין ָּכל&ָהָאֶרץH ַוֶּתְחַׁש�ְך ָהָאֶרץG ַוּי ס ֶאת&ֵע Qַוְיַכ 

�יר ַהָּבָר ר הֹוִת� ץ ֲאֶׁש� ִים�ָהֵע+ ֶרץ ִמְצָר� ה ְּבָכל&ֶא� =5ֶרק ָּבֵע>ץ ּוְבֵע�ֶׂשב ַהָּׂשֶד� ר ָּכל&ֶי  ד ְולֹא&נֹוַת2
Ex. 10:16ם� ֵהיֶכ�ם ְוָלֶכ� אֶמר ָחָט>אִתי ַליהָו�ה ֱאֹל� 3ֹ ן ַוּי �ְלַאֲהֹר א ְלֹמֶׁש�ה ּו� �ֹ ה ִלְקר   ַוְיַמֵה�ר ַּפְרֹע+
Ex. 10:17+ְך ַהַּפ�א ַחָּטאִתי1 ַאB ה ָׂש�א ָנ ֶות  ְוַעָּת3 ק ֶאת&ַהָּמ� י ַר� ָעַל+ �ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ְוָיֵסר1 ֵמ� ירּו ַליהָו ַעם ְוַהְעִּת�

 ַהֶּז�ה�
Ex. 10:18ר ֶאל&ְיהָו�ה� ה ַוֶּיְעַּת� ��ם ַּפְרֹע א ֵמִע   ַוֵּיֵצ�
Ex. 10:19� ה ַוִּיְתָקֵע�הּו ָי ד ַוִּיָּׂשא1 ֶאת&ָה�ַאְרֶּב+ �ק ְמֹא+ ּוַח&ָים1 ָחָז Bה ר� ְך ְיהָו א ִנְׁשַאר1 ַאְרֶּב�ה  ַוַּיֲהֹפ2 Bֹ ּוף ל �ָּמה ּס

ִים� ּול ִמְצָר� ל ְּגב� ד ְּבֹכ�  ֶאָח+
Ex. 10:20ל� פ �י ִיְׂשָרֵא� א ִׁשַּל�ח ֶאת&ְּבֵנ �ֹ ה ְול �  ַוְיַחֵּז�ק ְיהָו�ה ֶאת&ֵל�ב ַּפְרֹע
Ex. 10:21 ֶׁשְך ִים ִו�יִהי ֹח� ה ְנֵטBה ָי�5ְדָך1 ַעל&ַהָּׁשַמ+ ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ֶׁשְך� ַוּי ׁש ֹח� ִים ְוָיֵמ� � ַעל&ֶא�ֶרץ ִמְצָר
Ex. 10:22ים� ֶׁשת ָיִמ� ִים ְׁשֹל� ֶרץ ִמְצַר� ֶׁשְך&ֲאֵפָל>ה ְּבָכל&ֶא� ֹו ַעל&ַהָּׁשָמ�ִים ַוְיִה=י ֹח� �ט ֹמֶׁש>ה ֶאת&ָיד�   ַוֵּי
Ex. 10:23ֶׁשת ָי יו ְׁשֹל� מּו ִא�יׁש ִמַּתְחָּת� יו ְולֹא&ָק> �יׁש ֶאת&ָאִח3 ּו ִא Qא&ָרא �ֹ ָיה  ל =י ִיְׂשָרֵא>ל ָה� ְלָכל&ְּבֵנ ִמ�ים ּו�

ם� ֹור ְּבמֹוְׁשֹבָת�  א�
Ex. 10:24 ג�ק צֹאְנֶכ�ם ּוְבַקְרֶכ�ם ֻיָּצ ה ַר> ּו ֶאת&ְיהָו+ 1ֹאֶמר1 ְלכּו1 ִעְבד� ה ַוּי ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mא ַפְרֹע  ַוִּיְקָר2

ם�  ַּג�ם&ַטְּפֶכ�ם ֵיֵל�ְך ִעָּמֶכ�
Ex. 10:25<ה ַּגם&ַאָּת ֹ�אֶמר ֹמֶׁש+ ינּו� ַוּי ֹות ְוָעִׂש�ינּו ַליהָו�ה ֱאֹלֵה� �נּו ְזָבִח�ים ְוֹעל ן ְּבָיֵד�  ה ִּתֵּת�
Ex. 10:26ִּPה כ א ִתָּׁשֵאר1 ַּפְרָס+ Bֹ נּו ל �ְך ִעָּמ3 נּו ֵיֵל Mְחנּו  ְוַגם&ִמְקֵנ� �ה ֱאֹלֵה�ינּו ַוֲאַנ ד ֶאת&ְיהָו ח ַלֲעֹב� י ִמֶּמ�ּנּו ִנַּק+

ה&ַּנֲעֹבד1 ֶאת&ְי ע ַמ� א&ֵנַד3 �ֹ ָּמה�ל נּו ָׁש� ה ַעד&ֹּבֵא�  הָו+
Ex. 10:27ם� ה ְלַׁשְּלָח� א ָאָב� �ֹ ה ְול �  ַוְיַחֵּז�ק ְיהָו�ה ֶאת&ֵל�ב ַּפְרֹע
Ex. 10:28ּות� י ְּבי>ֹום ְרֹאְתָך� ָפַנ�י ָּתמ� י ִּכ3 ֹות ָּפַנ+ ֶסף1 ְרא� �י ִהָּׁש�ֶמר ְלָך3 ֶאל&ֹּת2 ה ֵל�ְך ֵמָעָל ֹו ַפְרֹע� אֶמר&ל� �ֹ   ַוּי
Ex. 10:29ֹות ָּפֶנ�יָך� פ ַו ֹוד ְרא� �ן ִּדַּב�ְרָּת לֹא&ֹאִס�ף ע� ה ֵּכ ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�  ּי



Ex. 11:1 ן ְיַׁשַּל�ח Wֲחֵרי&ֵכ ִים ַא� 5Bַגע ֶאָחד1 ָאִבBיא ַעל&ַּפְרֹעה1 ְוַעל&ִמְצַר+ ֹוד ֶנ ה ע� ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי
ׁש ׁש ְיָגֵר� ה ָּגֵר> Wֹו ָּכָל ְּלח+ �ה ְּכַׁש2   ֶאְתֶכ�ם ִמֶּז�ה�ֶאְתֶכ�ם ִמֶּז

Ex. 11:2ב� ּה ְּכֵלי&ֶכ�ֶסף ּוְכֵל�י ָזָה� הּו ְוִאָּׁשה1 ֵמֵא�ת ְרעּוָת+ �יׁשA ֵמֵא�ת ֵרֵע3 ּו ִא Qם ְוִיְׁשֲאל� �י ָהָע   ַּדֶּבר&ָנ�א ְּבָאְזֵנ
Ex. 11:3ֹו Bה ָּגד �יׁש ֹמֶׁש3 �םA ָהִא ִים ַּג ��י ִמְצָר ן ָהָע�ם ְּבֵעיֵנ >ה ֶאת&ֵח� ן ְיהָו ִים ְּבֵעיֵנ�י  ַוִּיֵּת= ל ְמֹאד1 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר+

ם� ס ה ּוְבֵעיֵנ�י ָהָע� י&ַפְרֹע�  ַעְבֵד�
Ex. 11:4ִים� ֹוְך ִמְצָר� א ְּבת� ְיָלה ֲאִנ�י יֹוֵצ� ת ַהַּל+ �ה ַּכֲחֹצ� ה ָאַמ�ר ְיהָו ה ֹּכ� ֹ�אֶמר ֹמֶׁש+   ַוּי
Ex. 11:5ֹור ַּפְר Bִמְּבכ Gֶרץ ִמְצַרִים�ְּבֶא Hת ָּכל&ְּבכֹור�ּוֵמ ַPֹו ע ר ֹעה1 ַהֹּיֵׁש�ב ַעל&ִּכְסא+ ה ֲאֶׁש� ֹור ַהִּׁשְפָח+ ד ְּבכ�

ה� ֹור ְּבֵהָמ� ל ְּבכ�  ַאַח�ר ָהֵרָח�ִים ְוֹכ�
Ex. 11:6ף� א ֹתִס� �ֹ הּו ל ָתה ְוָכֹמ� א ִנְהָי+ �ֹ ִים ֲאֶׁשBר ָּכֹמ1הּו1 ל �ה ְגֹדָל�ה ְּבָכל&ֶא�ֶרץ ִמְצָר ְיָת>ה ְצָעָק�   ְוָה�
Ex. 11:7� לA ְּבֵנ ּון ֲאֶׁשר1 ַיְפֶל�ה  ּוְלֹכ� ְדע+ 1ַען1 ֵּת� ֹו ְלֵמִא�יׁש ְוַעד&ְּבֵהָמ�ה ְלַמ א ֶי�ֱחַרץ&ֶּכ1ֶלב1 ְלֹׁשנ+ Bֹ ל ל י ִיְׂשָרֵא3

ל� ין ִיְׂשָרֵא� ִים ּוֵב� ין ִמְצַר� ה ֵּב�  ְיהָו+
Ex. 11:8 1א ַאָּתהBר ֵצ �י ֵלאֹמ3 ֲחּוּו&ִל י ְוִהְׁשַּת� Mֶּלה ֵאַל ּו ָכל&ֲעָבֶדיָךZ ֵא2 יָך  ְוָיְרד� �ם ֲאֶׁשר&ְּבַרְגֶל+ ְוָכל&ָהָע

ף� ס ה ָּבֳחִרי&ָא� ִעם&ַּפְרֹע� א ֵמ�  ְוַאֲחֵרי&ֵכ�ן ֵאֵצ�א ַוֵּיֵצ�
Ex. 11:9ִים� ֶרץ ִמְצָר� י ְּבֶא� ֹות מֹוְפַת� ה ְלַמ>ַען ְרב� �ע ֲאֵליֶכ�ם ַּפְרֹע ה לֹא&ִיְׁשַמ� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+   ַוּי
Ex. 11:10ן ָע ה  ּוֹמֶׁש�ה ְוַאֲהֹר3 Bק ְיהָוה1 ֶאת&ֵל�ב ַּפְרֹע+ ה ַוְיַחֵּז ��י ַפְרֹע ֶּלה ִלְפֵנ ים ָהֵא� ּו ֶאת&ָּכל&ַהֹּמְפִת� ׂש>

ֹו� פ ל ֵמַאְרצ� א&ִׁשַּל�ח ֶאת&ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� �ֹ  ְול
Ex. 12:1ר� ִים ֵלאֹמ� ֶרץ ִמְצַר� ן ְּבֶא� ל&ַאֲהֹר+ Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש�ה ְוֶא�   ַוּי
Ex. 12:2ֶדׁש ַה י ַהָּׁשָנ�ה� ַהֹח= ם ְלָחְדֵׁש� ֹון הּוא1 ָלֶכ+ אׁש ֳחָדִׁש�ים ִראׁש� �ֹ >ה ָלֶכ�ם ר  ֶּז
Ex. 12:3 ת ה ְלֵבית&ָאֹב� ם ִא>יׁש ֶׂש� ּו ָלֶה3 �ה ְוִיְקח� ֶדׁש ַהֶּז ר ַלֹח� ר ֶּבָעֹׂש� 1 ֵלאֹמ+ ת ִיְׂשָרֵאל Bל&ָּכל&ֲעַד ּו ֶא�  ַּדְּבר3

ִית� ה ַלָּב�  ֶׂש�
Ex. 12:4ט ַהַּבִי� ת אPִ ְוִאם&ִיְמַע �ֹו ְּבִמְכַס�ת ְנָפֹׁש ב ֶאל&ֵּבית� ֹו ַהָּקֹר� ּוא ּוְׁשֵכנ> יׁש תH ִמְהֹי�ת ִמֶּׂשהG ְוָלַק�ח ה3

ה� ּסּו ַעל&ַהֶּׂש� ֹו ָּתֹכ� �י ָאְכל+  ְלִפ
Ex. 12:5חּו� �ים ִּתָּק� �ה ָלֶכ�ם ִמן&ַהְּכָבִׂש�ים ּוִמן&ָהִעִּז ה ָתִמ>ים ָזָכ�ר ֶּבן&ָׁשָנ�ה ִיְהֶי   ֶׂש�
Ex. 12:6 ל ל ְקַה� ֹו ֹּכ> ּו ֹאת3 �ה ְוָׁשֲחט� ֶדׁש ַהֶּז �ד ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש>ר י�ֹום ַלֹח� ֶרת ַע Bה ָלֶכם1 ְלִמְׁשֶמ+  ְוָהָי

ִים� ין ָהַעְרָּב� ל ֵּב� ת&ִיְׂשָרֵא�  ֲעַד�
Ex. 12:7ַPֹוף ע �י ַהְּמזּוֹז�ת ְוַעל&ַהַּמְׁשק ם ְוָנ�ְתנ>ּו ַעל&ְׁשֵּת� ְקחּו1 ִמן&ַהָּד+ ֹו ל ַהָּב�ִּת+ ְוָל� ּו ֹאת� ים ֲאֶׁשר&יֹאְכל�

ם�  ָּבֶה�
Ex. 12:8הּו� ים יֹאְכֻל� ֹות ַעל&ְמֹרִר� �ה ְצִלי&ֵא�ׁש ּוַמּצ+ �ְיָלה ַהֶּז ר ַּבַּל ּו ֶאת&ַהָּבָׂש�   ְוָאְכל�
Ex. 12:9ֹו ַעל&ְּכ ׁש רֹאׁש� �י ִאם&ְצִלי&ֵא+ ל ַּבָּמ�ִים ִּכ ל ְמֻבָּׁש� א ּוָבֵׁש� ּו ִמֶּמ1ּנּו1 ָנ+ Bֹו� ַאל&ּתֹאְכל  ָרָע�יו ְוַעל&ִקְרּב�
Ex. 12:10פּו� ׁש ִּתְׂשֹר� ֶקר ָּבֵא� ר ִמֶּמ>ּנּו ַעד&ֹּב� ֶקר ְוַהֹּנָת� �ּנּו ַעד&ֹּב ירּו ִמֶּמ�   ְולֹא&תֹוִת�
Ex. 12:11Bם ַוֲאַכְלֶּת�ם ּוַמֶּקְלֶכ�ם ְּבֶיְדֶכ ים ַנ�ֲעֵליֶכם1 ְּבַרְגֵליֶכ+ �ם ֲחֻגִר+ G ָמְתֵניֶכ ּו ֹאתֹו ם ֹאתֹו1  ְוָכָכהH ּתֹאְכל�

ּוא ַליהָו�ה� ַסח ה� ֹון ֶּפ�  ְּבִחָּפז+
Ex. 12:12 ם ִים ֵמָאָד� �ְיָלה ַהֶּזהG ְוִהֵּכיִתBי ָכל&ְּבכֹור1 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר+ ֶרץ&ִמְצַרִיםH ַּבַּל  ְוָעַבְרִּת�י ְבֶא�

ה ְׁשָפִט�ים ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ֱעֶׂש� ִים ֶא� י ִמְצַר>  ְוַעד&ְּבֵהָמ�ה ּוְבָכל&ֱאֹלֵה�
Ex. 12:13 ם�י ֲעֵלֶכ ם ּוָפַסְחִּת� 1יִתי1 ֶאת&ַהָּד+ ם ְוָרִא ת ַעBל ַהָּבִּתים1 ֲאֶׁש�ר ַאֶּת�ם ָׁש+ ם ְלֹא3 Mם ָלֶכ  ְוָהָיהZ ַהָּד2

ִים� ֶרץ ִמְצָר� י ְּבֶא� ית ְּבַהֹּכִת� 1ֶגף1 ְלַמְׁשִח+ ה ָבֶכ�ם ֶנ א&ִי�ְהֶי2 �ֹ  ְול
Ex. 12:14+ה ָלֶכם1 ְלִזָּכרB ֹום ַהֶּז ת עֹוָל�ם ְּתָחֻּג�הּו� ְוָהָיהZ ַהּי2 ם ֻחַּק� ֵתיֶכ+ �ה ְלֹדֹר� יהָו ֹו ַח�ג ַל� ם ֹאת�  ֹון ְוַחֹּגֶת�
Ex. 12:15ַPלּו א ֹות ּתֹאֵכ+ �יA ָּכל&ֹאֵכ�ל  ִׁשְבַעBת ָיִמים1 ַמּצ� ר ִמָּבֵּתיֶכ�ם ִּכ ֹון ַּתְׁשִּב�יתּו ְּׂשֹא� ְך ַּבּי�ֹום ָהִראׁש+

Bֶפׁש ַהִהוא1 ִמ ה ַהֶּנ Qץ ְוִנְכְרָת י�ָחֵמ3 ן ַעד&י�ֹום ַהְּׁשִבִע� ל ִמּי�ֹום ָהִראֹׁש�  ִּיְׂשָרֵא+
Ex. 12:16 1ם ָּכל&ְמָלאָכה��ה ָלֶכ ֶדׁש ִיְהֶי י ִמְקָרא&ֹק� ֶדׁש ּוַבּיֹום1 ַהְּׁשִביִע+  ּוַבּיBֹום ָהִראׁשֹון1 ִמְקָרא&ֹק+

ַPם א ֹו ֵיָעלֹא&ֵיָעֶׂש�ה ָבֶה+ ּוא ְלַבּד� ֶפׁש ה� ם�ְך ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ�ל ְלָכל&ֶנ+ ה ָלֶכ�  ֶׂש�



Ex. 12:17 ִים�אִתי ֶאת&ִצְבאֹוֵתיֶכ�ם ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר ה הֹוֵצ� י ְּבֶע1ֶצם1 ַהּי�ֹום ַהֶּז+  ּוְׁשַמְרֶּתםH ֶאת&ַהַּמּצֹותG ִּכ3
ם� ת עֹוָל� >ה ְלֹדֹרֵתיֶכ�ם ֻחַּק� ם ֶאת&ַהּי�ֹום ַהֶּז Qּוְׁשַמְרֶּת 

Ex. 12:18ֹוBר י ן ְּבַאְרָּבָעהZ ָעָׂש2 ֶדׁש  ָּבִראֹׁש] ים ַלֹח� ד י�ֹום ָהֶאָח=ד ְוֶעְׂשִר> ַ Tת ע �ּו ַמֹּצ ֶרב ּתֹאְכל� ֶדׁש1 ָּבֶע+ ם ַלֹח2
ֶרב�  ָּבָע�

Ex. 12:19 1ֶפׁש ַהִהואB ה ַהֶּנ Qֶצת ְוִנְכְרָת �יA ָּכל&ֹאֵכ�ל ַמְחֶמ3 א ְּבָבֵּתיֶכ�ם ִּכ א ִיָּמֵצ� �ֹ ר ל Wים ְׂשֹא �ת ָיִמ+  ִׁשְבַע
ל ַּבֵּג�ר ּוְב ֶרץ�ֵמֲעַד�ת ִיְׂשָרֵא+ ח ָהָא�  ֶאְזַר�

Ex. 12:20ֹות� פ ּו ַמּצ� ם ּתֹאְכל� ֵתיֶכ+ 1 מֹוְׁשֹב� א תֹאֵכ�לּו ְּבֹכל �ֹ ֶצת ל   ָּכל&ַמְחֶמ�
Ex. 12:21 אן ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכ�ם <ֹ ּו ָלֶכ�ם צ ּו ּוְקח2 ְׁשכ3 ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה�ם ִמ� ל ַוּי �י ִיְׂשָרֵא� א ֹמֶׁש>ה ְלָכל&ִזְקֵנ  ַוִּיְקָר�
ּו ַהָּפ�  ַסח�ְוַׁשֲחט�
Ex. 12:22 י�ם ֶאל&ַהַּמְׁשקֹוף1 ְוֶאל&ְׁשֵּתBְוִהַּגְעֶּת Gם ֲאֶׁשר&ַּבַּסף�ַּבָּד Hֹוב ּוְטַבְלֶּתם ם ֲאֻגַּד�ת ֵאז3 Qּוְלַקְחֶּת 

ֶקר� ֹו ַעד&ֹּב� ַתח&ֵּבית� ּו ִא�יׁש ִמֶּפ� א ֵתְצא> �ֹ ם ל ם ֲאֶׁש�ר ַּבָּס�ף ְוַאֶּת3 ת ִמן&ַהָּד�  ַהְּמזּוזֹ+
Ex. 12:23�ח  ְוָעַבBת ּוָפַס�ֹוף ְוַע�ל ְׁשֵּת�י ַהְּמזּוֹז ר ְיהָוהH ִלְנֹּג�ף ֶאת&ִמְצַרִיםG ְוָרָאBה ֶאת&ַהָּדם1 ַעל&ַהַּמְׁשק+

ף� א ֶאל&ָּבֵּתיֶכ�ם ִלְנֹּג� �ֹ ית ָלב א ִיֵּתן1 ַהַּמְׁשִח+ Bֹ ַתח ְול  ְיהָוה1 ַעל&ַהֶּפ+
Ex. 12:24ה ְלָחק&ְלָך�� ם ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז ם� ּוְׁשַמְרֶּת�   ּוְלָבֶנ�יָך ַעד&עֹוָל�
Ex. 12:25 ה ם ֶאת&ָהֲעֹבָד� >ה ָלֶכ�ם ַּכֲאֶׁש�ר ִּדֵּב�ר ּוְׁשַמְרֶּת� ן ְיהָו ר ִיֵּת= ֶרץ ֲאֶׁש2 אּו ֶאל&ָהָא3 י&ָתֹב� ה ִּכ� Qְוָהָי 

את� �ֹ  ַהּז
Ex. 12:26ם� ֹ�את ָלֶכ� ה ַהּז ּו ֲאֵליֶכ�ם ְּבֵניֶכ�ם ָמ>ה ָהֲעֹבָד� י&יֹאְמר� ה ִּכ� Wְוָהָי  
Ex. 12:27 ֹו ִים ְּבָנְגּפ� 1 ְּבִמְצַר+ י ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bַסח ַעל&ָּבֵּת ָּ Tר פ�ה ֲאֶׁש יהָו3 ּוא ַל� Mַסח ה ם ֶז�ַבח&ֶּפ2  ַוֲאַמְרֶּת]

ּו� ד ָהָע�ם ַוִּי�ְׁשַּתֲחּו� ִים ְוֶאת&ָּבֵּת�ינּו ִהִּצ�יל ַוִּיֹּק�  ֶאת&ִמְצַר�
Ex. 12:28י ִיְׂש� ּו ְּבֵנ ּו ַוַּי�ֲעׂש� ּו� ס ַוֵּיְלכ� ן ֵּכ�ן ָעׂש� ה ְוַאֲהֹר� >ה ֶאת&ֹמֶׁש� =ה ְיהָו ר ִצָּו  ָרֵא�ל ַּכֲאֶׁש2
Ex. 12:29 ב�ר ַּפְרֹעה1 ַהֹּיֵׁש Bִמְּבֹכ Gֶרץ ִמְצַרִים�ְּבֶא Hה ָכל&ְּבכֹור�ִהָּכ Hְיָלה ַו�יהָוה �י ַהַּל3  ַוְיִה�יA ַּבֲחִצ
ַPֹו ע ר ְּבֵב�יתַעל&ִּכְסא+ י ֲאֶׁש� ֹור ַהְּׁשִב+ ה�ד ְּבכ� ֹור ְּבֵהָמ� ל ְּבכ� ֹור ְוֹכ� �  ַהּב
Ex. 12:30 ין�י&ֵא ִים ִּכ� �ה ְגֹדָל�ה ְּבִמְצָר ִים ַוְּתִה>י ְצָעָק� ּוא ְוָכל&ֲעָבָדיו1 ְוָכל&ִמְצַר+ Bְיָלה ה ה ַל3 Mָקם ַּפְרֹע  ַוָּי2

ת� ם ֵמ� ין&ָׁש� ר ֵא� ִית ֲאֶׁש�  ַּב+
Ex. 12:31ְיָל ן ַל3 Mְלַאֲהֹר ה ּו� �י ִיְׂשָרֵא�ל  ַוִּיְקָראZ ְלֹמֶׁש2 ם ַּגם&ְּבֵנ י ַּגם&ַאֶּת� ֹוְך ַעִּמ+ ּומּו ְּצאּו1 ִמּת� B1ֹאֶמר1 ק ה ַוּי

ם� ּו ֶאת&ְיהָו�ה ְּכַדֶּבְרֶכ� ּו ִעְבד�  ּוְלכ>
Ex. 12:32י� ם ַּגם&ֹאִת� ַרְכֶּת� ם ָוֵל�כּו ּוֵב� ר ִּדַּבְרֶּת� ּו ַּכֲאֶׁש� ם ַּגם&ְּבַקְרֶכ�ם ְקח>   ַּגם&צֹאְנֶכ2
Ex. 12:33ים� ַוֶּת ּו ֻּכָּל�נּו ֵמִת� ר ְלַׁשְּלָח�ם ִמן&ָהָא�ֶרץ ִּכ�י ָאְמר� ם ְלַמֵה� Bק ִמְצַר1ִים1 ַעל&ָהָע+  ֱחַז
Ex. 12:34ם� ם ַעל&ִׁשְכָמ� ת ְּבִׂשְמֹלָת� ֹו ֶט�ֶרם ֶיְחָמ�ץ ִמְׁשֲאֹרָת>ם ְצֻרֹר� א ָהָע>ם ֶאת&ְּבֵצק�   ַוִּיָּׂש�
Ex. 12:35ּו ִּכְד ל ָעׂש� ת� ּוְבֵני&ִיְׂשָרֵא� ב ּוְׂשָמֹל� ִים ְּכֵלי&ֶכ>ֶסף ּוְכֵל�י ָזָה� 5ִּיְׁשֲאלּו1 ִמִּמְצַר+  ַב�ר ֹמֶׁש�ה ַו�
Ex. 12:36ִים� פ ּו ֶאת&ִמְצָר� 5ְיַנְּצל� ּום ַו� �ִים ַוַּיְׁשִאל ן ָהָע>ם ְּבֵעיֵנ�י ִמְצַר� ן ֶאת&ֵח� ה ָנַת2 Qַו�יהָו  
Ex. 12:37ס ֻס ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ֵמַרְעְמֵס� ף� ַוִּיְסע= ד ִמָּט� ים ְלַב� ֹות ֶא=ֶלף ַרְגִל>י ַהְּגָבִר� ָתה ְּכֵׁשׁש&ֵמא2 � ֹּכ
Ex. 12:38ד� ד ְמֹא� ר ִמְקֶנ�ה ָּכֵב� אן ּוָבָק+ �ֹ ב ָעָל�ה ִאָּת�ם ְוצ   ְוַגם&ֵע�ֶרב ַר�
Ex. 12:39�א ָחֵמ �ֹ �י ל ֹות ִּכ ִים ֻעֹג�ת ַמּצ� ר הֹוִצ=יאּו ִמִּמְצַר> ק ֲאֶׁש2 Mּו ֶאת&ַהָּבֵצ ִים  ַוּיֹאפ2 ּו ִמִּמְצַר3 י&ֹגְרׁש� ץ ִּכ�

ם� ּו ָלֶה� ה לֹא&ָעׂש� ַּה ְוַגם&ֵצָד� א ָי�ְכלּו1 ְלִהְתַמְהֵמ+ Bֹ  ְול
Ex. 12:40ֹות ָׁשָנ�ה� ע ֵמא� ה ְוַאְרַּב� ִים ְׁשֹלִׁש�ים ָׁשָנ+ �ּו ְּבִמְצָר ר ָיְׁשב� ל ֲאֶׁש� �י ִיְׂשָרֵא+   ּומֹוַׁשב1 ְּבֵנ
Ex. 12:41�י ִמֵּקץ1 ְׁשֹלִׁש ֹות  ַוְיִה3 ּו ָּכל&ִצְבא� ה ָי�ְצא> י ְּבֶע1ֶצם1 ַהּי�ֹום ַהֶּז+ �ה ַוְיִה3 ֹות ָׁשָנ ע ֵמא� ה ְוַאְרַּב� ים ָׁשָנ+

ִים� ֶרץ ִמְצָר�  ְיהָו�ה ֵמֶא�
Ex. 12:42 ים ה ִׁשֻּמִר> יהָו+ ּוא&ַהַּלBְיָלה ַהֶּזה1 ַל� ִים ה� �ם ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר ה ְלהֹוִציָא� יהָו+ ים הּוא1 ַל�  ֵל�יל ִׁשֻּמִר�

ם� פ ל ְלֹדֹרָת� �י ִיְׂשָרֵא�  ְלָכל&ְּבֵנ
Ex. 12:43ֹו� ֹ�אַכל ּב� ֹ�את ֻחַּק�ת ַהָּפ�ַסח ָּכל&ֶּבן&ֵנָכ�ר לֹא&י ן ז Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש�ה ְוַאֲהֹר+   ַוּי



Ex. 12:44ֹו� ֹ�אַכל ּב� ז י ֹו ָא� �ֶסף ּוַמְלָּת�ה ֹאת+   ְוָכל&ֶע�ֶבד ִא�יׁש ִמְקַנת&ָּכ
Ex. 12:45ב ֹו� ּתֹוָׁש� ֹ�אַכל&ּב�   ְוָׂשִכ�יר לֹא&י
Ex. 12:46ֹו� א ִתְׁשְּברּו&ב� �ֹ ּוָצה ְוֶע�ֶצם ל �ר ח ל לֹא&תֹוִצ=יא ִמן&ַהַּב>ִית ִמן&ַהָּבָׂש�   ְּבַבBִית ֶאָחד1 ֵיָאֵכ+
Ex. 12:47ֹו� ּו ֹאת� ל ַיֲעׂש� ת ִיְׂשָרֵא�   ָּכל&ֲעַד�
Ex. 12:48Hָׂשה ֶפַסח� ר ְוָע ּור ִאְּתָךM ֵּג3 י&ָיג2 ֹו ְוָהָי�ה  ְוִכ� ר ְוָאז1 ִיְקַר�ב ַלֲעֹׂשת+ ֹו ָכל&ָזָכ3 ֹול ל�  ַליהָוהG ִהּמ=

ֹו� ֹ�אַכל ּב� א&י �ֹ ל ל  ְּכֶאְזַר�ח ָהָא�ֶרץ ְוָכל&ָעֵר�
Ex. 12:49ם� ֶאְזָר�ח ְוַלֵּג�ר ַהָּג�ר ְּבתֹוְכֶכ� ת ִיְהֶי�ה ָל�   ּתֹוָר�ה ַאַח+
Ex. 12:50ל ַּכ��י ִיְׂשָרֵא ּו ָּכל&ְּבֵנ ּו� ס ַוַּי�ֲעׂש� ן ֵּכ�ן ָעׂש� ת&ַאֲהֹר� ה ְוֶא� >ה ֶאת&ֹמֶׁש� =ה ְיהָו ר ִצָּו  ֲאֶׁש2
Ex. 12:51ם� פ ִים ַעל&ִצְבֹאָת� ֶרץ ִמְצַר� =י ִיְׂשָרֵא>ל ֵמֶא� ה ֶאת&ְּבֵנ Mיא ְיהָו �ה הֹוִצ2 י ְּבֶע�ֶצם ַהּי�ֹום ַהֶּז Wַוְיִה  
Ex. 13:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Ex. 13:2 ּוא� ם ּוַבְּבֵהָמ�ה ִל�י ה� ל ָּבָאָד� �י ִיְׂשָרֵא+ ֹור ֶּפBֶטר ָּכל&ֶר1ֶחם1 ִּבְבֵנ Mי ָכל&ְּבכ  ַקֶּדׁש&ִל2
Ex. 13:3ִּPים כ ר ְיָצאֶתBם ִמִּמְצַר1ִים1 ִמֵּב�ית ֲעָבִד+ ֹור ֶאת&ַהּיBֹום ַהֶּזה1 ֲאֶׁש2 Qם ָזכ ה ֶאל&ָהָע3 Mאֶמר ֹמֶׁש 2ֹ י  ַוּי

ד הֹוִצ=יא ְי ֶזק ָי+ ץ�ְּבֹח� א ֵיָאֵכ�ל ָחֵמ� �ֹ �ה ְול >ה ֶאְתֶכ�ם ִמֶּז  הָֹו
Ex. 13:4יב� ֶדׁש ָהָאִב� �ים ְּבֹח�   ַהּי�ֹום ַאֶּת�ם ֹיְצִא
Ex. 13:5 עBר ִנְׁשַּב י ֲאֶׁש2 �י ְוַהְיבּוִס3 י ְוַהִחִּו Mי ְוָהֱאֹמִר ְּכַנֲעִני ְוַהִחִּת2 � ַ Tֶרץ ה�ה ֶאל&ֶא יֲאָך� ְיהָו] י&ְיִב� �ה ִכ�  ְוָהָי
1י ֶדׁש ַהֶּז�ה�ַלֲאֹבֶת ֹ�את ַּבֹח� ה ַהּז ת ָחָל�ב ּוְדָב�ׁש ְוָעַבְדָּת> ֶאת&ָהֲעֹבָד� ְך ֶא>ֶרץ ָזַב� �ֶתת ָל+  ָך1 ָל

Ex. 13:6ג ַליהָו�ה� י ַח� ת ּוַבּיֹום1 ַהְּׁשִביִע+ �ים ּתֹאַכ�ל ַמֹּצ   ִׁשְבַע�ת ָיִמ�
Ex. 13:72א&ֵיָרֶא �ֹ �ת ַהָּיִמ�ים ְול ת ִׁשְבַע ל ֵא� ָך� ַמּצֹות1 ֵי�ָאֵכ+ ר ְּבָכל&ְּגֻבֶל� ה ְלָך> ְׂשֹא� א&ֵיָרֶא� �ֹ ץ ְול  ה ְלָךM ָחֵמ3
Ex. 13:8ִים� י ִמִּמְצָר� י ְּבֵצאִת� ה ָעָׂשBה ְיהָוה1 ִל+ ּור ֶז3 ר ַּבֲעב� �ּוא ֵלאֹמ   ְוִהַּגְדָּת� ְלִבְנָך+ ַּבּי�ֹום ַהה�
Ex. 13:9ין ֵעי�ֹות ַעל&ָיְדָך3 ּוְלִזָּכרֹון1 ֵּב Mְלָך2 ְלא Zְוָהָיה ִּPיָך כ� ת ְיהָו�ה ְּבִפ >ה ּתֹוַר� ַען ִּתְהֶי יָך ְלַמ3 �ד ֶנ+ י ְּבָי

ִים� ֲאָך� ְיהָֹו�ה ִמִּמְצָר� ה הֹוִצ�  ֲחָזָק+
Ex. 13:10יָמה� ס ים ָיִמ� ֹ�את ְלמֹוֲעָד�ּה ִמָּיִמ� ה ַהּז   ְוָׁשַמְרָּת> ֶאת&ַהֻחָּק�
Ex. 13:11ְּכ ֲאָךB ְיהָוה1 ֶאל&ֶא�ֶרץ ַה� י&ְיִב� ה ִּכ� Qְך� ְוָהָי ֲאֹבֶת�יָך ּוְנָתָנ�ּה ָל� ע ְלָך� ְוַל� י ַּכֲאֶׁש>ר ִנְׁשַּב�  ַנֲעִנ+
Ex. 13:12 ים ר ִיְהֶי�ה ְלָך> ַהְּזָכִר� ה ֲאֶׁש2 �ה ְוָכל&ֶּפ�ֶטרA ֶׁש�ֶגר ְּבֵהָמ3 יהָֹו ֶחם ַל� ֶטר&ֶר�  ְוַהֲעַבְרָּת� ָכל&ֶּפ�
 ַליהָו�ה�

Ex. 13:13ה ה� ְוָכל&ֶּפBֶטר ֲחֹמר1 ִּתְפֶּד�ה ְבֶׂש+ ם ְּבָבֶנ�יָך ִּתְפֶּד� ֹור ָאָד> ל ְּבכ� ֹו ְוֹכ2 �ה ַוֲעַרְפּת א ִתְפֶּד� �ֹ   ְוִאם&ל
Ex. 13:14 ה< ד הֹוִציָא=נּו ְיהָו ֶזק ָי3 יו ְּבֹח� �את ְוָאַמְרָּת� ֵאָל+ֹ ר ַמה&ּז ר ֵלאֹמ� י&ִיְׁשָאְלָך� ִבְנָך> ָמָח� ה ִּכ� Qְוָהָי 

ים� ית ֲעָבִד� ִים ִמֵּב�  ִמִּמְצַר�
Ex. 13:15  ם ר ָאָד� ִים ִמְּבֹכ� Bה ָּכל&ְּבכֹור1 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר+ ג ְיהָֹו י&ִהְקָׁש�ה ַפְרֹעהH ְלַׁשְּלֵחנּוG ַוַּיֲהֹר2 י ִּכ� ַוְיִה3

ה� ֹור ָּבַנ�י ֶאְפֶּד� ים ְוָכל&ְּבכ� ה ָּכל&ֶּפBֶטר ֶר1ֶחם1 ַהְּזָכִר+ יהָו3 ַח ַל� Mי ֹזֵב Z ֲאִנ2 ֹור ְּבֵהָמ�ה ַעל&ֵּכן  ְוַעד&ְּבכ�
Ex. 13:16ִּPיָך כ� ת ֵּב�ין ֵעיֶנ ה ּוְלטֹוָטֹפ� �5ְדָכ+ Bה ְלאֹות1 ַעל&ָי ִים� ס ְוָהָי נּו ְיהָו�ה ִמִּמְצָר� ד הֹוִציָא� ֶזק ָי+  י ְּבֹח�
Ex. 13:17ֶּ Pים ד י ְּבַׁשַּל�ח ַּפְרֹעהH ֶאת&ָהָעםG ְולֹא&ָנָח�ם ֱאֹלִה3 �י ַוְיִה3 ּוא ִּכ �ֹוב ה ים ִּכ�י ָקר� A ֶרְך ֶא�ֶרץ ְּפִלְׁשִּת+

ְיָמה� בּו ִמְצָר� ה ְוָׁש� ם ִמְלָחָמ� ם ָהָע>ם ִּבְרֹאָת� ן&ִיָּנֵח� ים ֶּפ�  ָאַמ�ר ֱאֹלִה3
Ex. 13:18 ֶרץ ל ֵמֶא� ּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵא� ּוף ַוֲחֻמִׁש>ים ָעל� �ר ַים&ס ֶרְך ַהִּמְדָּב� ב ֱאֹלִה=יםA ֶאת&ָהָע>ם ֶּד�  ַוַּיֵּס2
ִים�  ִמְצָר�

Ex. 13:19&ח ֹמֶׁש>ה ֶאת ד  ַוִּיַּק� Bד ִיְפֹק ר ָּפֹק2 1 ֵלאֹמ+ Bי ִיְׂשָרֵאל יַע ֶאת&ְּבֵנ Mַע ִהְׁשִּב Z ַהְׁשֵּב2 ֹו ִּכי �ף ִעּמ ֹות יֹוֵס� ַעְצמ�
ם� י ִמֶּז�ה ִאְּתֶכ� ם ְוַהֲעִליֶת=ם ֶאת&ַעְצֹמַת>  ֱאֹלִהים1 ֶאְתֶכ+

Ex. 13:20ר� ה ַהִּמְדָּב� ם ִּבְקֵצ� ּו ְבֵאָת+ ת ַוַּיֲחנ� �ּו ִמֻּסֹּכ   ַוִּיְסע�
Ex. 13:21 ם��יר ָלֶה ׁש ְלָהִא ּוד ֵא� ֶרְך ְוַל>ְיָלה ְּבַעּמ� ּוד ָעָנן1 ַלְנֹחָת�ם ַהֶּד+ Bם ְּבַעּמ Mם יֹוָמ ה ֹהֵלְךZ ִלְפֵניֶה2  ַו�יהָו]

ְיָלה� ם ָוָל�  ָלֶל�ֶכת יֹוָמ�
Ex. 13:22ם� פ �י ָהָע� �ְיָלה ִלְפֵנ ׁש ָל ּוד ָהֵא� ם ְוַעּמ� ָעָנן1 יֹוָמ+ ּוד ֶה� Bיׁש ַעּמ Qא&ָיִמ �ֹ   ל



Ex. 14:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָֹו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Ex. 14:2 ן �ם ִלְפֵני1 ַּב�ַעל ְצֹפ+ ל ּוֵב�ין ַהָּי ין ִמְגֹּד� ת ֵּב� �י ַהִחיֹר+ 1 ִּפ בּו ְוַיֲחנּו1 ִלְפֵני G ְוָיֻׁש3 �י ִיְׂשָרֵאל  ַּדֵּברH ֶאל&ְּבֵנ

ּו ַעל&ַהָּי�ם� ֹו ַתֲחנ�  ִנְכח�
Ex. 14:3ר ַּפְרֹעBר� ְוָאַמ ם ַהִּמְדָּב� ם ָּבָא�ֶרץ ָסַג�ר ֲעֵליֶה� ל ְנֻבִכ�ים ֵה� �י ִיְׂשָרֵא+  ה1 ִלְבֵנ
Ex. 14:4 ִים ּו ִמְצַר� ֹו ְוָיְדע� ה ְּבַפְרֹעה1 ּוְבָכל&ֵחיל+ Bְוִאָּכְבָד Gף ַאֲחֵריֶהם�ְוָרַד Hי ֶאת&ֵלב&ַּפְרֹעה�ְוִחַּזְקִּת 

ן� �ה ַוַּי�ֲעׂשּו&ֵכ� �י ְיהָו י&ֲאִנ  ִּכ�
Ex. 14:5  1אמרּו �ֹ ם ַוּי ה ַוֲעָבָדיו1 ֶאל&ָהָע+ Bב ַּפְרֹע ֵּיָהֵפְך ְלַב2 ַ Tם ו� ח ָהָע ִים ִּכ�י ָבַר� ַוֻּיַּגד1 ְלֶמ�ֶלְך ִמְצַר+

נּו� ל ֵמָעְבֵד� י&ִׁשַּל�ְחנּו ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ינּו ִּכ� ֹ�את ָעִׂש+  ַמה&ּז
Ex. 14:6ֹו� ח ִעּמ� ֹו ָלַק� ֹו ְוֶאת&ַעּמ� �ר ֶאת&ִרְכּב   ַוֶּיְאֹס�
Ex. 14:7ֹו� ִים ְוָׁשִלִׁש�ם ַעל&ֻּכּל� �ל ֶר�ֶכב ִמְצָר ּור ְוֹכ� ֹות ֶר1ֶכב1 ָּבח+ ח ֵׁשׁש&ֵמא�   ַוִּיַּק3
Ex. 14:8 ל ֹיְצִא�ים �י ִיְׂשָרֵא+ �י ִיְׂשָרֵא�ל ּוְבֵנ י ְּבֵנ ף ַאֲחֵר� Wִים ַוִּיְרֹּד ה ֶאת&ֵלBב ַּפְרֹעה1 ֶמ�ֶלְך ִמְצַר+ �ק ְיהָֹו3  ַוְיַחֵּז
ה  �ְּבָי�ד ָרָמ�
Ex. 14:9 יו ה ּוָפָרָׁש� ם ָּכל&סּוס1 ֶר�ֶכב ַּפְרֹע+ �ים ַעל&ַהָּי+ ם ַוַּיִּׂשBיגּו אֹוָתם1 ֹחִנ ִים ַאֲחֵריֶה3 Mּו ִמְצַר  ַוִּיְרְּדפ2

ן� ַעל ְצֹפ� ת ִלְפֵנ�י ַּב� ִחיֹר+ ֹו ַעל&ִּפי1 ַה� � ְוֵחיל
Ex. 14:10&ל ֶאת Z ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא2 יב ַוִּיְׂשאּו �ה ִהְקִר ם ַוִּי�יְראּו1  ּוַפְרֹע� ִיםA ֹנֵס�ַע ַאֲחֵריֶה3 ם ְוִהֵּנ�ה ִמְצַר� Mֵעיֵניֶה

ל ֶאל&ְיהָו�ה� ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ד ַוִּיְצֲעק�  ְמֹא+
Ex. 14:11 1ר ַמה&ּזֹאת�ּות ַּבִּמְדָּב נּו ָלמ� ִים ְלַקְחָּת� ִמְּבִלBי ֵאין&ְקָבִרים1 ְּבִמְצַר+  ַוּיֹאְמרּוH ֶאל&ֹמֶׁשהG ַה�
�יָת ָּל+ ִים�ָעִׂש נּו ִמִּמְצָר�  נּו ְלהֹוִציָא�

Ex. 14:12 ִים�ּנּו ְוַנ�ַעְבָד�ה ֶאת&ִמְצָר ל ִמֶּמ� ר ֲחַד� ְרנּו ֵאֶלBיָך ְבִמְצַר1ִים1 ֵלאֹמ+ ר ֲאֶׁשרZ ִּדַּב2 �ה ַהָּדָב3  ֲהלֹא&ֶז
ר� נּו ַּבִּמְדָּב� ִים ִמֻּמֵת� ד ֶאת&ִמְצַר+ 1נּו1 ֲעֹב� ֹוב ָל �י ט�  ִּכ

Ex. 14:13 אֶמר 2ֹ ה ָלֶכ�ם  ַוּי ה ֲאֶׁשר&ַיֲעֶׂש� �ת ְיהָו+ ּו ּוְראּו1 ֶאת&ְיׁשּוַע ְתַיְצב3 ֹמֶׁש�ה ֶאל&ָהָעםH ַאל&ִּתיָראּוG ִה�
ם� ֹוד ַעד&עֹוָל� ם ע� א ֹתִס>יפּו ִלְרֹאָת� �ֹ ֹום ל ר ְרִאיֶתBם ֶאת&ִמְצַר1ִים1 ַהּי+ י ֲאֶׁש2  ַהּי�ֹום ִּכ3

Ex. 14:14ם ַּתֲח ּון� פ ְיהָו�ה ִיָּלֵח�ם ָלֶכ�ם ְוַאֶּת�  ִריׁש�
Ex. 14:15עּו� ל ְוִיָּס� ר ֶאל&ְּבֵני&ִיְׂשָרֵא� �י ַּדֵּב� ה ַמה&ִּתְצַע�ק ֵאָל Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+   ַוּי
Ex. 14:16 ם� ֹוְך ַהָּי אּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ְּבת� �הּו ְוָיֹב= �ם ּוְבָקֵע ת&ַמְּטָך3 ּוְנֵט=ה ֶאת&ָיְדָך> ַעל&ַהָּי ה ָהֵר�ם ֶא� Qְוַאָּת 
ה�  ַּבַּיָּבָׁש�

Ex. 14:17 ֹו ֹו ְּבִרְכּב� ה ְּבַפְרֹעה1 ּוְבָכל&ֵחיל+ Bם ְוִאָּכְבָד�אּו ַאֲחֵריֶה ִים ְוָיֹב� Bי ְמַחֵּזק1 ֶאת&ֵל�ב ִמְצַר+ י ִהְנִנ  ַוֲאִנ3
יו�  ּוְבָפָרָׁש�
Ex. 14:18ה ְּבִרְכּב� י ְּבַפְרֹע+ �ה ְּבִהָּכְבִד� �י ְיהָו ִים ִּכי&ֲאִנ ּו ִמְצַר� יו� ְוָיְדע�  ֹו ּוְבָפָרָׁש�
Ex. 14:19 1ָעָנן ּוד ֶה� Bע ַעּמ Qם ַוִּיַּס��ֶלְך ֵמַאֲחֵריֶה ל ַוֵּי �ה ִיְׂשָרֵא+ ים ַהֹהֵלְך1 ִלְפֵני1 ַמֲחֵנ ע ַמְלַא�ְך ָהֱאֹלִה3 Qַוִּיַּס 

ם� ד ֵמַאֲחֵריֶה� ם ַוַּי�ֲעֹמ�  ִמְּפֵניֶה+
Ex. 14:20ִים ּוֵבין1 ַמ �ה ִמְצַר3 א ֵּב�יןA ַמֲחֵנ Qֹ �ְיָלה  ַוָּיב �ֶאר ֶאת&ַהָּל ֶׁשְך ַוָּי ָעָנן1 ְוַהֹח+ ל ַוְיִהBי ֶה� �ה ִיְׂשָרֵא+ ֲחֵנ

ְיָלה� �ה ָּכל&ַהָּל� >ה ֶאל&ֶז ב ֶז  ְולֹא&ָקַר�
Ex. 14:21ֶׂש� ְיָלה ַוָּי ים ַעָּזה1 ָּכל&ַהַּל+ Bּוַח ָקִד ָּים ְּבר2 ַ Tֶאת&ה Aה� ט ֹמֶׁש�ה ֶאת&ָידֹוH ַעל&ַהָּיםG ַוּי�ֹוֶלְך ְיהָו ם  ַוֵּי2

ִים� ּו ַהָּמ� �ם ֶלָחָרָב�ה ַוִּיָּבְקע�  ֶאת&ַהָּי
Ex. 14:22ם� יִמיָנ�ם ּוִמְּׂשמֹאָל� ה ִמ� �ם ַּבַּיָּבָׁש�ה ְוַהַּמBִים ָלֶהם1 ֹחָמ+ ֹוְך ַהָּי אּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ְּבת�   ַוָּיֹב=
Ex. 14:23ֹּPם כ אּו ַאֲחֵריֶה+ ּו ִמְצַר1ִים1 ַוָּיֹב� Bּוס ַּפ ַוִּיְרְּדפ ֹוְך ַהָּי�ם�ל ס� ֹו ּוָפָרָׁש�יו ֶאל&ּת� ה ִרְכּב�  ְרֹע+
Ex. 14:24 ת ָהם ֵא� W5ן ַוָּי� ׁש ְוָעָנ ּוד ֵא� ִים ְּבַעּמ� �ה ִמְצַר+ ף ְיהָוה1 ֶאל&ַמֲחֵנ Bֶקר ַוַּיְׁשֵק ֶרת ַהֹּב+ 5ְיִהי1 ְּבַאְׁשֹמ�  ַו�

ִים�  ַמֲחֵנ�ה ִמְצָר�
Ex. 14:25ֵPַסר א 5ְי ַוָּי3 יו ַו� ה ת ֹאַפ�ן ַמְרְּכֹבָת+ �י ְיהָו+ ל ִּכ �י ִיְׂשָרֵא+ ִים ָאנ1ּוָסה1 ִמְּפֵנ ֹ�אֶמר ִמְצַר3 ַנֲהֵג�הּו ִּבְכֵבֻד�ת ַוּי

ִים� פ ם ְּבִמְצָר� ם ָלֶה�  ִנְלָח�



Ex. 14:26 ֹו ִים ַעל&ִרְכּב� �ם ְוָיֻׁשBבּו ַהַּמ1ִים1 ַעל&ִמְצַר+ ה ְנֵט�ה ֶאת&ָיְדָך� ַעל&ַהָּי Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+  ַוּי
יו�ְוַעל&  ָּפָרָׁש�

Ex. 14:27 ֹו ��ים ִלְקָראת ִים ָנִס ֹו ּוִמְצַר� ֶקר1 ְלֵא�יָתנ+ ם ִלְפנ�ֹות ֹּב2 Mָׁשב ַהָּי ם ַוָּי2 ֹו ַעל&ַהָּי3 Mה ֶאת&ָיד  ַוֵּיטZ ֹמֶׁש2
ֹוְך ַהָּי�ם� ִים ְּבת� >ה ֶאת&ִמְצַר�  ַוְיַנֵע=ר ְיהָו

Ex. 14:281ּו ֶאת&ָהֶר1ֶכב Bִים ַוְיַכּס �ם  ַוָּיֻׁש�בּו ַהַּמ3 ם ַּבָּי ה ַהָּבִא�ים ַאֲחֵריֶה� 1 ֵח�יל ַּפְרֹע+ ים ְלֹכל  ְוֶאת&ַהָּפ�ָרִׁש+
ד� ם ַעד&ֶאָח� ר ָּבֶה� א&ִנְׁשַא� �ֹ  ל

Ex. 14:29ם� יִמיָנ�ם ּוִמְּׂשמֹאָל� ה ִמ� �ם ְוַהַּמBִים ָלֶהם1 ֹחָמ+ ֹוְך ַהָּי ה ְּבת� ּו ַבַּיָּבָׁש� =י ִיְׂשָרֵא>ל ָהְלכ�   ּוְבֵנ
Ex. 14:30ֹו ת  ַוּי2 ִים ֵמ� 1 ֶאת&ִמְצַר+ 5Bְרא ִיְׂשָרֵאל ִים ַוַּי ��ד ִמְצָר ל ִמַּי ּוא ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ה ַּבּי�ֹום ַהה> Mַׁשע ְיהָו

ת ַהָּי�ם�  ַעל&ְׂשַפ�
Ex. 14:31ה� ּו ָהָע�ם ֶאת&ְיהָו ִים ַוִּי�יְרא� ר ָעָׂשBה ְיהָוה1 ְּבִמְצַר+ ה ֲאֶׁש2 �ד ַהְּגֹדָל3 ל ֶאת&ַהָּי Mְרא ִיְׂשָרֵא   ַוַּי2

ֹו� פ ה ַעְבּד� ה ּוְבֹמֶׁש� יהָו+  ַוַּי�ֲאִמ1ינּו1 ַּב�
Ex. 15:1 1יהָוה ר ָאִׁשBיָרה ַל� �ּו ֵלאֹמ ה ַוּיֹאְמר� יהָו+ ה ַהּזֹאת1 ַל� Bל ֶאת&ַהִּׁשיָר Mי ִיְׂשָרֵא יר&ֹמֶׁשהZ ּוְבֵנ2  ָא�ז ָיִׁש�

ה ַבָּי�ם� ֹו ָרָמ� ּוס ְוֹרְכב� ה ס� ה ָּגָא+ י&ָגֹא�  ִּכ�
Ex. 15:2י ְוB ְנהּו� ָעִּז י ָאִב�י ַוֲאֹרְמֶמ� הּו ֱאֹלֵה� 1 ְוַאְנֵו+ Bה ֵאִלי �ה ֶז יׁשּוָע 5ְיִהי&ִל�י ִל� ּה ַו�  ִזְמָרת1 ָי+
Ex. 15:3ֹו� �יׁש ִמְלָחָמ�ה ְיהָו�ה ְׁשמ�   ְיהָו�ה ִא
Ex. 15:4ּוף� ּו ְבַים&ס� יו ֻטְּבע� ִלָׁש� ר ָׁש� �ם ּוִמְבַח� ֹו ָיָר�ה ַבָּי ה ְוֵחיל� ת ַּפְרֹע>   ַמְרְּכֹב�
Ex. 15:5ֶבן� ת ְּכמֹו&ָא� ּו ִבְמצֹוֹל� �מּו ָיְרד� ת ְיַכְסֻי   ְּתֹהֹמ�
Ex. 15:6יְנָך� ְיהָו�ה ִּתְרַע�ץ אֹוֵי�ב� ַח ְיִמ� �י ַּבֹּכ ה ֶנְאָּדִר� יְנָך� ְיהָו+   ְיִמ�
Ex. 15:7ׁש� ְנָך+ יֹאְכֵל�מֹו ַּכַּק� ס ָקֶמ�יָך ְּתַׁשַּלח1 ֲחֹר� ב ְּגאֹוְנָך� ַּתֲהֹר�   ּוְבֹר�
Ex. 15:8ת ְּבֶלב&ָי�ם� ּו ְתֹהֹמ� ְפא� �ים ָק� ּו ְכמֹו&ֵנ�ד ֹנְזִל ִים ִנְּצב� �ֶעְרמּו ַמ+ ּוַח ַאֶּפ1יָך1 ֶנ Bּוְבר  
Ex. 15:9י� מֹו ָיִד� י ּתֹוִריֵׁש� יק ַחְרִּב+ י ָאִר� �ל ִּתְמָלֵא�מֹו ַנְפִׁש+ ף ַאִּׂש�יג ֲאַחֵּל�ק ָׁשָל >ב ֶאְרֹּד� ר אֹוֵי   ָאַמ�
Ex. 15:10ְפָּת ים� ָנַׁש� ִים ַאִּדיִר� ֶרת ְּבַמ� עֹוֶפ+ ֲללּו1 ַּכ� �ם ָצ�   ְברּוֲחָך� ִּכָּס�מֹו ָי
Ex. 15:11ֶלא� ֵׂשה ֶפ� ת ֹע� �rא ְתִה ֶדׁש נֹוָר� �ָכה ֶנְאָּד�ר ַּבֹּק י ָּכֹמ� ה ִמ� ֵאִלם1 ְיהָו+ ָכה ָּב� Bי&ָכֹמ   ִמ�
Ex. 15:12ֶרץ� 1 ְיִמ�יְנָך+ ִּתְבָלֵע�מֹו ָא�   ָנִט1יָת
Ex. 15:13ָך� ָנ ְלָּת ְבָעְּזָך� ֶאל&ְנֵו�ה ָקְדֶׁש� יָת ְבַחְסְּדָך� ַעם&ז�ּו ָּגָא�ְלָּת ֵנַה�  ִח�
Ex. 15:14ֶׁשת� י ְּפָל� ז ֹיְׁשֵב� ים ִיְרָּגז�ּון ִח�יל ָאַח+ ּו ַעִּמ� ְמע�   ָׁש�
Ex. 15:15גּו ֹּכ� Wַעד ָנֹמ��מֹו ָר אֲחֵז �ֹ ב י �י מֹוָא+ ֹום ֵאיֵל י ְכָנ�ַען� ָאBז ִנְבֲהלּו1 ַאּלּוֵפ�י ֱאד+  ל ֹיְׁשֵב�
Ex. 15:16 ר ד&ַיֲעֹב� ה ַע� ר ַעְּמָך1 ְיהָו+ Bֶבן ַעד&ַיֲעֹב�ּו ָּכָא ל ְזרֹוֲעָך� ִיְּדמ� ַחד ִּבְגֹד� ל ֲעֵליֶהBם ֵאיָמ1ָתה1 ָוַפ+  ִּתֹּפ2

 ַעם&ז�ּו ָקִנ�יָת�
Ex. 15:17<ֹון ְלִׁשְבְּתָך ְתָך+ ָמכ= מֹו ְוִתָּטֵע1מֹו1 ְּבַה�ר ַנֲחָל� יָך� ְּתִבֵא3 ּו ָיֶד� ׁש ֲאֹדָנ�י ּכֹוְננ� Wה ִמְּקָד�   ָּפַע�ְלָּת ְיהָו
Ex. 15:18ד� ְך ְלֹעָל�ם ָוֶע�   ְיהָו�הA ִיְמֹל�
Ex. 15:19 י ִיְׂשָרֵא>ל= �ם ּוְבֵנ ם ֶאת&ֵמ�י ַהָּי >ה ֲעֵלֶה� =ֶׁשב ְיהָו ם ַוָּי ֹו ּוְבָפָרָׁשיו1 ַּבָּי+ Bה ְּבִרְכּב Mּוס ַּפְרֹע �י ָבאZ ס2  ִּכ

ּו ֹוְך ַהָּי�ם� פָהְלכ� ה ְּבת�   ַבַּיָּבָׁש�
Ex. 15:20 יָה ְּבֻתִּפ�ים ל&ַהָּנִׁשים1 ַאֲחֶר+ ף ְּבָיָד�ּה ַוֵּתֶצBאןָ ָכ� ן ֶאת&ַהֹּת� ֹות ַאֲהֹר> ה ֲאח= Mם ַהְּנִביָא  ַוִּתַּקחZ ִמְרָי2
ת�  ּוִבְמֹחֹל�
Ex. 15:21ה ָּג י&ָגֹא� יהָוה1 ִּכ� �ם ִׁשBירּו ַל� ם ִמְרָי ַען ָלֶה� ה ַבָּי�ם� ס ַוַּת� ֹו ָרָמ� ּוס ְוֹרְכב� ה ס�  ָא+
Ex. 15:22 ר ֶׁשת&ָיִמ>ים ַּבִּמְדָּב� ּו ְׁשֹל� ּור ַוֵּיְלכ= �ּו ֶאל&ִמְדַּבר&ׁש ּוף ַוֵּיְצא� 1 ִמַּים&ס+ ע ֹמֶׁשBה ֶאת&ִיְׂשָרֵאל  ַוַּיַּס2

ִים� ְצאּו ָמ�  ְולֹא&ָמ�
Ex. 15:23ת ּו ִלְׁשֹּת� א ָי�ְכל3 �ֹ ָתה ְול אּו ָמָר+ ה� ַוָּיֹב� ּה ָמָר� א&ְׁשָמ� ים ֵה�ם ַעל&ֵּכ�ן ָקָר� ה ִּכ�י ָמִר�   ַמ1ִים1 ִמָּמָר+
Ex. 15:24ה� ר ַמה&ִּנְׁשֶּת� ה ֵּלאֹמ� נּו ָהָע>ם ַעל&ֹמֶׁש� =rַוִּי  
Ex. 15:25�ִים ָׁש�ּו ַהָּמ 5ִּיְמְּתק� ִים ַו� ץ ַוַּיְׁשֵלְך1 ֶאל&ַהַּמ+ הּו ְיהָוה1 ֵע+ Bה ַוּיֹוֵר �ק ֶאל&ְיהָו3 ק  ַוִּיְצַע ֹו ֹח� ם ל> ם ָׂש�



הּו� ם ִנָּס� ט ְוָׁש�  ּוִמְׁשָּפ�
Ex. 15:26 יו ֲאַזְנָּת1 ְלִמְצֹוָת+ ה ְוַה� יָך ְוַהָּיָׁשBר ְּבֵעיָניו1 ַּתֲעֶׂש+ �ה ֱאֹלֶה3 ֹולA ְיהָו ע ְלק� Mֹוַע ִּתְׁשַמ  ַוּיֹאֶמרZ ִאם&ָׁשמ2

ה ֲאֶׁשר&ַׂשBְמִּתי Qֲחָל ל&ַהַּמ� יו ָּכ� �ָך� סְוָׁשַמְרָּת� ָּכל&ֻחָּק יָך ִּכ>י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֹרְפֶא�   ְבִמְצַר1ִים1 לֹא&ָאִׂש�ים ָעֶל+
Ex. 15:27ִים� ם ַעל&ַהָּמ� ים ַוַּיֲחנּו&ָׁש� ��ים ְּתָמִר ִים ְוִׁשְבִע ה ֵעיֹנ�ת ַמ� ים ֶעְׂשֵר> ם ְׁשֵּת� ָמה ְוָׁש3 אּו ֵאיִל+   ַוָּיֹב�
Ex. 16:1Bאּו ָּכל&ֲעַד Mם ַוָּיֹב ֵאיִל+ �י  ַוִּיְסעּו1 ֵמ� ר ֵּבין&ֵאיִל�ם ּוֵב�ין ִסיָנ ין ֲאֶׁש� 1 ֶאל&ִמְדַּבר&ִס+ ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ם ֵמֶא� י ְלֵצאָת� ֶדׁש ַהֵּׁשִנ+ ר יֹום1 ַלֹח� ה ָעָׂש�  ַּבֲחִמָּׁש2
Ex. 16:2 ֹונּו][ַו[ ַוִּיִּלינּו Mל&ַאֲהֹר�] ִּיּל ה ְוַע� ת ְּבֵני&ִיְׂשָרֵא>ל ַעל&ֹמֶׁש� ר�ָּכל&ֲעַד=  ן ַּבִּמְדָּב�
Ex. 16:3 יר� ִים ְּבִׁשְבֵּת1נּו1 ַעל&ִס ן מּוֵתBנּו ְבַיד&ְיהָוה1 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר+ י&ִיֵּת2 ל ִמ� �י ִיְׂשָרֵא3 ם ְּבֵנ Mּו ֲאֵלֶה  ַוּיֹאְמר2

ה ְלָהִמ>ית י&הֹוֵצאֶתBם ֹאָת1נּו1 ֶאל&ַהִּמְדָּב�ר ַהֶּז+ ַבע ִּכ� �ר ְּבָאְכֵל�נּו ֶל�ֶחם ָלֹׂש ל ַהֶּז�ה ַהָּבָׂש+  ֶאת&ָּכל&ַהָּקָה�
ב� ס  ָּבָרָע�
Ex. 16:4 ֹום�ְקטּו1 ְּדַבר&י א ָהָעBם ְוָל� י ַמְמִט�יר ָלֶכ>ם ֶל�ֶחם ִמן&ַהָּׁשָמ�ִים ְוָיָצ2 ה ִהְנִנ2 Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+  ַוּי

א� �ֹ י ִאם&ל ֹו ְלַמ=ַען ֲאַנֶּס>ּנּו ֲהֵיֵל�ְך ְּבתֹוָרִת�  ְּביֹומ+
Ex. 16:5 1ֹום� ס ְוָהָיה ּו י�ֹוםA י� ר&ִיְלְקט� ה ַע�ל ֲאֶׁש� �ה ִמְׁשֶנ+ �יאּו ְוָהָי י ְוֵהִכ�ינּו ֵא�ת ֲאֶׁשר&ָיִב  ַּבּי�ֹום ַהִּׁשִּׁש+
Ex. 16:6 ֶרץ >ה הֹוִצ�יא ֶאְתֶכ�ם ֵמֶא� ם ִּכ=י ְיהָו Wיַדְעֶּת ֶרב ִו� Wל ֶע��י ִיְׂשָרֵא ל&ָּכל&ְּבֵנ ן ֶא� Bֹאֶמר ֹמֶׁשה1 ְוַאֲהֹר+  ַוּי

ִי  ם�ִמְצָר�
Ex. 16:7 ה ִּכ�י ַתּלֹונּו �ְחנּו ָמ+ �ה ְוַנ ֹו ֶאת&ְּתֻלֹּנֵתיֶכ�ם ַעל&ְיהָו ה ְּבָׁשְמע� ֹוד ְיהָו+ ֶקר ּוְרִאיֶתם1 ֶאת&ְּכב�  ּוֹב3

ינּו�] ַתִּל�ינּו[  ָעֵל�
Ex. 16:8ֶקר1 ִל ל ְוֶלBֶחם ַּבֹּב2 ֶרב ָּבָׂש�ר ֶלֱאֹכ3 Mם ָּבֶע ה ְּבֵת�ת ְיהָוהZ ָלֶכ2 ֹ�אֶמר ֹמֶׁש3 ַע ְיהָוה1  ַוּי Bַע ִּבְׁשֹמ ְׂשֹּב+

ה לֹא&ָעֵל�ינּו ְתֻלֹּנֵתיֶכ�ם ִּכ�י ַעל&ְיהָו�ה� �ְחנּו ָמ+ �יו ְוַנ ם ַמִּליִנ�ם ָעָל ם ֲאֶׁשר&ַאֶּת� ֵתיֶכ+  ֶאת&ְּתֻלֹּנ�
Ex. 16:9י ְי� ּו ִלְפֵנ ל ִקְרב� �י ִיְׂשָרֵא+ ל&ָּכל&ֲעַדת1 ְּבֵנ ר ֶא� ן ֱאֹמ3 ל&ַאֲהֹר+ Bֹאֶמר ֹמֶׁשה1 ֶא� ת  ַוּי ע ֵא� �י ָׁשַמ+ �ה ִּכ הָו

ם�  ְּתֻלֹּנֵתיֶכ�
Ex. 16:10 ה ֹוד ְיהָו+ ל ַוִּיְפנ�ּו ֶאל&ַהִּמְדָּב�ר ְוִהֵּנה1 ְּכב� י ְּכַדֵּבBר ַאֲהֹרן1 ֶאל&ָּכל&ֲעַד�ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא+  ַוְיִה3

ה ֶּבָעָנ�5ן� פ  ִנְרָא�
Ex. 16:11ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Ex. 16:12 ֶקר ר ּוַבֹּב� ּו ָבָׂש+ ַעְרַּב1ִים1 ּתֹאְכל� ר ֵּבBין ָה� ם ֵלאֹמ3 Mר ֲאֵלֶה G ַּדֵּב2 �י ִיְׂשָרֵאל ְעִּתי ֶאת&ְּתלּוֹּנתH ְּבֵנ  ָׁשַמ3

ם� ם ִּכ>י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� Wיַדְעֶּת �ֶחם ִו�  ִּתְׂשְּבעּו&ָל
Ex. 16:13ו ַוְּתַכ�ס ֶרב ַוַּת�ַעל ַהְּׂשָל+ ַּמֲחֶנ�ה� ַוְיִה�י ָבֶע+ ל ָסִב�יב ַל� ְיָתה1 ִׁשְכַב�ת ַהַּט+ ֶקר ָה� �ה ּוַבֹּב3 ַּמֲחֶנ   ֶאת&ַה�
Ex. 16:14ֶרץ� ר ַעל&ָהָא� ק ַּכְּכֹפ� ס ַּד� Bי ַהִּמְדָּבר1 ַּד�ק ְמֻחְסָּפ+ ה ַעל&ְּפֵנ Qל ְוִהֵּנ�ַעל ִׁשְכַב�ת ַהָּט   ַוַּת�
Ex. 16:15ּו Mאְמר 2ֹ ל ַוּי ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא3 Bֹאֶמר ֹמֶׁשה1  ַוִּיְרא� ּוא ַוּי �ּו ַמה&ה א ָיְדע� �ֹ ּוא ִּכ>י ל  ִאBיׁש ֶאל&ָאִחיו1 ָמ�ן ה+

ה� >ה ָלֶכ�ם ְלָאְכָל� ן ְיהָו ר ָנַת= ֶחם ֲאֶׁש2 ּוא ַהֶּל+ ם ה�  ֲאֵלֶה+
Ex. 16:163ֶֹמר ַלֻּגְלּג ֹו ֹע� ��י ָאְכל ּנּו ִא�יׁש ְלִפ ּו ִמֶּמ+ ה ִלְקט� �ה ְיהָו+ Bה ַהָּדָבר1 ֲאֶׁש�ר ִצָּו ם  ֶז ֵתיֶכ+ ֶלת ִמְסַּפר1 ַנְפֹׁש�

חּו� ֹו ִּתָּק� ר ְּבָאֳהל�  ִא>יׁש ַלֲאֶׁש�
Ex. 16:17יט� ה ְוַהַּמְמִע� ּו ַהַּמְרֶּב� 5ִּיְלְקט+ �י ִיְׂשָרֵא�ל ַו�   ַוַּיֲעׂשּו&ֵכ�ן ְּבֵנ
Ex. 16:18 יר� א ֶהְחִס �ֹ ה ְוַהַּמְמִע�יט ל א ֶהְעִּדיף1 ַהַּמְרֶּב+ Bֹ ֶמר ְול ּדּו ָבֹע+ טּו� ַוָּיֹמ� ֹו ָלָק� י&ָאְכל�  ִא�יׁש ְלִפ�
Ex. 16:19ֶקר� ּנּו ַעד&ֹּב� ר ִמֶּמ� יׁש ַאל&יֹוֵת� Wם ִא�ה ֲאֵלֶה ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�   ַוּי
Ex. 16:20 ף �5ֻרם ּתֹוָלִע�ים ַוִּיְבַא�ׁש ַוִּיְקֹצ� ֶקר ַוָּי רּו ֲאָנִׁשBים ִמֶּמ1ּנּו1 ַעד&ֹּב+ ה ַוּיֹוִת2 ּו ֶאל&ֹמֶׁש3  ְולֹא&ָׁשְמע�

ם  ה�ֲעֵלֶה�  ֹמֶׁש�
Ex. 16:21ס� ֶמׁש ְוָנָמ� ם ַהֶּׁש� ֹו ְוַח� ��י ָאְכל ֶקר ִא�יׁש ְּכִפ ֶקר ַּבֹּב+ ּו ֹאתֹו1 ַּבֹּב� Bַוִּיְלְקט  
Ex. 16:22ה ַוַּי ֵעָד+ ֶמר ָלֶאָח�ד ַוָּיֹב1אּו1 ָּכל&ְנִׂשיֵא�י ָה� ה ְׁשֵנ�י ָהֹע� 1ֶחם1 ִמְׁשֶנ+ ּו ֶל ְקט� י ָל� �ידּו  ַוְיִה�יA ַּבּי�ֹום ַהִּׁשִּׁש3 ִּג
ה�  ְלֹמֶׁש�

Ex. 16:23Pם ה ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה3 ּו  ַוּי Qת ֲאֶׁשר&ּתֹאפ�ר ֵא�יהָו�ה ָמָח ֶדׁש ַל� ֹון ַׁשַּבת&ֹק> ה ַׁשָּבת= ּוא ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב�ר ְיהָו+



ֶרת ַעד&ַהֹּב� =יחּו ָלֶכ>ם ְלִמְׁשֶמ� ף ַהִּנ לּו ְוֵאת1 ָּכל&ָה�ֹעֵד+ ר&ְּתַבְּׁשלּו1 ַּבֵּׁש+ ּו ְוֵאBת ֲאֶׁש�  ֶקר�ֵאפ3
Ex. 16:24ֹו� ְיָתה ּב� ה לֹא&ָה� יׁש ְוִרָּמ� א ִהְבִא+ �ֹ �ה ֹמֶׁש�ה ְול ר ִצָּו ֶקר ַּכֲאֶׁש� Bיחּו ֹאתֹו1 ַעד&ַהֹּב+   ַוַּיִּנ
Ex. 16:25ה� הּו ַּבָּׂשֶד� א ִתְמָצֻא� �ֹ ֹום ל Wה ַהּי� ת ַהּי�ֹום ַליהָו י&ַׁשָּב� ֹום ִּכ� Bֹאֶמר ֹמֶׁשה1 ִאְכֻל�הּו ַהּי+   ַוּי
Ex. 16:26ֹו� א ִי�ְהֶיה&ּב� �ֹ ת ל ים ִּתְלְקֻט�הּו ּוַבּי=ֹום ַהְּׁשִביִע>י ַׁשָּב� ֶׁשת ָיִמ�   ֵׁש�
Ex. 16:27אּו� ס א ָמָצ� �ֹ ט ְול �ּו ִמן&ָהָע�ם ִלְלֹק י ָיְצא� 5ְיִהי1 ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע+   ַו�
Ex. 16:28ם ִלְׁשֹמ� ַאְנֶּת+ 1ָנה1 ֵמ� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�ה ַעד&ָא י� ַוּי י ְותֹוֹרָת�  ר ִמְצֹוַת�
Ex. 16:29 Aּו ן ָלֶכ>ם ַּבּי�ֹום ַהִּׁשִּׁש�י ֶל�ֶחם יֹוָמ�ִים ְׁשב� ּוא ֹנֵת� ן ה� ֵּ Tַעל&כ Gם ַהַּׁשָּבת�ן ָלֶכ�ָנַת Hי&ְיהָוה ּו ִּכ�  ְרא3

י� ֹו ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע� יו ַאל&ֵי�ֵצא ִא>יׁש ִמְּמֹקמ� �יׁש ַּתְחָּת3  ִא
Ex. 16:30י� ַוִּיְׁשְּב ּו ָהָע�ם ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִבִע�  ת�
Ex. 16:31ׁש� ֹו ְּכַצִּפיִח�ת ִּבְדָב� ן ְוַטְעמ� 5Bַרע ַּגד1 ָלָב+ ּוא ְּכֶז ֹו ָמ�ן ְוה3 ית&ִיְׂשָרֵא>ל ֶאת&ְׁשמ� ּו ֵב�   ַוִּיְקְרא=
Ex. 16:32ּנ ֶמר1 ִמֶּמ+ א ָהֹע2 Bֹ ה ְמל �ה ְיהָו+ Bה ַהָּדָבר1 ֲאֶׁש�ר ִצָּו ה ֶז ֹ�אֶמר ֹמֶׁש3 ֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכ�ם ְלַמ�ַעןA  ַוּי ּו ְלִמְׁשֶמ�

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ר ְּבהֹוִציִא�י ֶאְתֶכ�ם ֵמֶא� ר ֶהֱאַכBְלִּתי ֶאְתֶכם1 ַּבִּמְדָּב+ ֶחם ֲאֶׁש2 ּו ֶאת&ַהֶּל3  ִיְרא�
Ex. 16:33ַPן ק ל&ַאֲהֹר3 ה ֶא� Mאֶמר ֹמֶׁש 2ֹ ֶמר ָמ�ן  ַוּי א&ָהֹע� �ֹ ָּמה ְמל ת ְוֶתן&ָׁש� �י ח ִצְנֶצ�ֶנת ַאַח+ Bח ֹאתֹו1 ִלְפֵנ ְוַהַּנ

ם� ֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכ� ה ְלִמְׁשֶמ�  ְיהָו+
Ex. 16:34ֶרת� ת ְלִמְׁשָמ� ן ִלְפֵנ�י ָהֵעֻד�   ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�ה ַוַּיִּניֵח=הּו ַאֲהֹר>
Ex. 16:35 ם ה ַעד&ֹּבָא� �ים ָׁשָנ+ ּו ֶאת&ַהָּמן1 ַאְרָּבִע Bְכל ל ָא� �י ִיְׂשָרֵא3 ּו  ּוְבֵנ ְכל+ ֶאל&ֶא�ֶרץ נֹוָׁש�ֶבת ֶאת&ַהָּמן1 ָא�

ֶרץ ְּכָנ�ַען� ה ֶא� ם ֶאל&ְקֵצ� Wַעד&ֹּבָא 
Ex. 16:36ּוא� פ ה ה� ית ָהֵאיָפ� ֶמר ֲעִׂשִר� Wְוָהֹע  
Ex. 17:15ַּיֲחנּו1 ִּבְר �ה ַו� �י ְיהָו ם ַעל&ִּפ ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא=ל ִמִּמְדַּבר&ִס>ין ְלַמְסֵעיֶה� ִּיְסעּו ָּכל&ֲעַד2 ַ Tין  ו ים ְוֵא� ִפיִד+

ם� ת ָהָע� ִים ִלְׁשֹּת�  ַמ�
Ex. 17:2 י ה ַמה&ְּתִריבּון1 ִעָּמִד+ Bֹאֶמר ָלֶהם1 ֹמֶׁש+ ִים ְוִנְׁשֶּת�ה ַוּי ּו ְּתנּו&ָל�נּו ַמ� ֹ�אְמר+ ה ַוּי 5Bֶרב ָהָעם1 ִעם&ֹמֶׁש+  ַוָּי

ּון ֶאת&ְיהָו�ה�  ַמה&ְּתַנּס�
Ex. 17:3ִים ַו א ָׁשBם ָהָעם1 ַלַּמ+ ית  ַוִּיְצָמ2 ִים ְלָהִמ� אֶמר ָלBָּמה ֶּזה1 ֶהֱעִליָת�נּו ִמִּמְצַר+ 3ֹ �ֶלן ָהָע�ם ַעל&ֹמֶׁש�ה ַוּי ָּי

א�  ֹאִת>י ְוֶאת&ָּבַנ�י ְוֶאת&ִמְקַנ�י ַּבָּצָמ�
Ex. 17:4ִני� ֹוד ְמַע�ט ּוְסָקֻל� �ה ע� �ם ַהֶּז ה ָלָע ה ֶאֱעֶׂש� ר ָמ� �ה ֵלאֹמ+   ַוִּיְצַעBק ֹמֶׁשה1 ֶאל&ְיהָו
Ex. 17:5יָת ּבֹו1  ַוBר ִהִּכ �י ִיְׂשָרֵא�ל ּוַמְּטָך3 ֲאֶׁש2 ח ִאְּתָך� ִמִּזְקֵנ ם ְוַק� �י ָהָע+ ה ֲעֹבר1 ִלְפֵנ ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ּי

ְכָּת� ח ְּבָיְדָך� ְוָהָל� ר ַק�  ֶאת&ַהְיֹא+
Ex. 17:6ּו �יָת ַבּצ3 ל&ַהּצּורH ְּבֹחֵרבG ְוִהִּכ םA ַע� יָך ָּׁש� �י ֹעֵמדZ ְלָפֶנ2 Bַעׂש  ִהְנִנ �ם ַוַּי ִים ְוָׁשָת�ה ָהָע ּו ִמֶּמ>ּנּו ַמ� ר ְוָיְצא�

ל� �י ִיְׂשָרֵא� �י ִזְקֵנ ה ְלֵעיֵנ  ֵּכן1 ֹמֶׁש+
Ex. 17:7 ׁש= ר ֲהֵי ל ַנֹּסָתBם ֶאת&ְיהָוה1 ֵלאֹמ+ ל ְוַע2 �י ִיְׂשָרֵא3 יבA ְּבֵנ ה ּוְמִריָב�ה ַעל&ִר� ֹום ַמָּס�  ַוִּיְקָרא1 ֵׁש�ם ַהָּמק+

>ה ְּבִקְרֵּב� ִין� פְיהָו  נּו ִאם&ָא�
Ex. 17:8ם� ל ִּבְרִפיִד� א ֲעָמֵל�ק ַוִּיָּל�ֶחם ִעם&ִיְׂשָרֵא� �ֹ   ַוָּיב
Ex. 17:9 אׁש �ֹ ר ָאֹנִכBי ִנָּצב1 ַעל&ר א ִהָּלֵח�ם ַּבֲעָמֵל�ק ָמָח3 ים ְוֵצ� �נּו ֲאָנִׁש+ אֶמר ֹמֶׁשBה ֶאל&ְיהֹוֻׁש1ַע1 ְּבַחר&ָל 2ֹ  ַוּי

ה ּוַמֵּט�ה ָהֱאֹלִה� י�ַהִּגְבָע+  ים ְּבָיִד�
Ex. 17:10 אׁש �ֹ ּו ר ּור ָעל� ן ְוח+ ם ַּבֲעָמֵל�ק ּוֹמֶׁשה1 ַאֲהֹר� ה ְלִהָּלֵח� ַמר&לֹו1 ֹמֶׁש+ ַע ַּכֲאֶׁשBר ָא� �ַעׂש ְיהֹוֻׁש3  ַוַּי
ה�  ַהִּגְבָע�

Ex. 17:11יַח ָיד�< ר ָיִנ ֹו ְוָגַב�ר ִיְׂשָרֵא�ל ְוַכֲאֶׁש� ים ֹמֶׁש>ה ָיד� ר ָיִר� ה ַּכֲאֶׁש2 ק� ְוָהָי3 ר ֲעָמֵל�  ֹו ְוָגַב�
Ex. 17:12 יו ּו ְבָיָד3 ְמכ� ּור ָּת� Mן ְוח �יָה ְוַאֲהֹר2 �ֶׁשב ָעֶל יו ַוֵּי ים ַוִּיְקחּו&ֶא>ֶבן ַוָּיִׂש�ימּו ַתְחָּת� י ֹמֶׁשה1 ְּכֵבִד+ Bִויֵד 

ֶמׁש� א ַהָּׁש� �ֹ יו ֱאמּוָנ�ה ַעד&ּב י ָיָד> ד ַוְיִה� �ה ֶאָח+ Bה ֶאָחד1 ּוִמֶּז  ִמֶּז
Ex. 17:13ֶרב� פ ַו ֹו ְלִפי&ָח� ׁש ְיהֹוֻׁש>ַע ֶאת&ֲעָמֵל�ק ְוֶאת&ַעּמ�  ַּיֲחֹל=
Ex. 17:14 1ה ֶאְמֶחה Bי&ָמֹח �י ְיהֹוֻׁש�ַע ִּכ� ֶפר ְוִׂש�ים ְּבָאְזֵנ Bֹאת ִזָּכרֹון1 ַּבֵּס+ ב ז ה ְּכֹת2 ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי



ִים� ַחת ַהָּׁשָמ� ק ִמַּת� �ֶכר ֲעָמֵל+  ֶאת&ֵז
Ex. 17:15י� ַוִּי� ֹו ְיהָו�הA ִנִּס� א ְׁשמ� ה ִמְזֵּב�ַח ַוִּיְקָר�  ֶבן ֹמֶׁש�
Ex. 17:16ר� פ ר ֹּד� ֲעָמֵל�ק ִמֹּד� ה ַליהָו�ה ַּב� ּה ִמְלָחָמ� י&ָיד1 ַעל&ֵּכ�ס ָי+ אֶמר ִּכ� 3ֹ   ַוּי
Ex. 18:1ה ֱאֹלִהיBר ָעָׂש ה ֵאתZ ָּכל&ֲאֶׁש2 ֹו ֹכֵהBן ִמְדָין1 ֹחֵת�ן ֹמֶׁש+ ע ִיְתר2 Qֹו  ַוִּיְׁשַמ �ל ַעּמ ה ּוְלִיְׂשָרֵא� ם1 ְלֹמֶׁש+

ִים� ל ִמִּמְצָר� >ה ֶאת&ִיְׂשָרֵא� י&הֹוִצ=יא ְיהָו  ִּכ�
Ex. 18:2יָה� ר ִׁשּלּוֶח� ה ֵא�ֶׁשת ֹמֶׁש�ה ַאַח� ה ֶאת&ִצֹּפָר� ח ִיְתרֹו1 ֹחֵת�ן ֹמֶׁש+   ַוִּיַּק3
Ex. 18:3 ם ֶאָחד1 ֵּג�ְרֹׁש+ ר ֵׁשBם ָה� �יָה ֲאֶׁש2 �י ָבֶנ ת ְׁשֵנ ֶרץ ָנְכִרָּי�ה� ְוֵא� יִתי ְּבֶא� �ר ָהִי+ ר ֵּג �י ָאַמ+  ִּכ
Ex. 18:4ה� ֶרב ַּפְרֹע� ִני ֵמֶח� י ַוַּיִּצֵל� י&ֱאֹלֵהBי ָאִבי1 ְּבֶעְזִר+ �ֶזר ִּכ� ד ֱאִליֶע ם ָהֶאָח�   ְוֵׁש�
Ex. 18:5ר ֲא ֹו ֶאל&ֹמֶׁש�ה ֶאל&ַהִּמְדָּב3 ן ֹמֶׁש>ה ּוָבָנ�יו ְוִאְׁשּת� ֹו ֹחֵת� א ִיְתר2 Qֹ ר  ַוָּיב ם ַה� ּוא ֹחֶנ�ה ָׁש� ֶׁשר&ה>
ים�  ָהֱאֹלִה�
Ex. 18:6ּה� �י ָבֶנ�יָה ִעָּמ� ְׁשְּתָך+ ּוְׁשֵנ �יָך ְוִא2 ֹו ָּב�א ֵאֶל >י ֹחֶתְנָך� ִיְתר� ה ֲאִנ 1ֹאֶמר1 ֶאל&ֹמֶׁש+   ַוּי
Ex. 18:7ּו ִא ֹו ַוִּיְׁשֲאל� ֹו ַוִּיְׁשַּת1חּו1 ַוִּיַּׁשק&ל+ ְתנ3 ה ִלְקַר�את ֹח� Mא ֹמֶׁש ֱהָלה� ַוֵּיֵצ2 אּו ָהֹא� ֹום ַוָּיֹב� � יׁש&ְלֵרֵע�הּו ְלָׁשל
Ex. 18:8 תBל ֵא�ת ִיְׂשָרֵא ִים ַע�ל אֹוֹד� ה ּוְלִמְצַר+ ר ָעָׂשBה ְיהָוה1 ְלַפְרֹע� ֹו ֵאתZ ָּכל&ֲאֶׁש2 ְתנ+  ַוְיַסֵּפBר ֹמֶׁשה1 ְלֹח�

ֶרְך ַוַּיִּצֵל�ם ְיהָו�ה�  ָּכל&ַהְּתָלָאה1 ֲאֶׁש�ר ְמָצָא�ַתם ַּבֶּד+
Ex. 18:9ַPֹו ע �ַחְּד ִיְתר+ ִים� ַוִּי �ד ִמְצָר� ֹו ִמַּי ר ִהִּציל� ה ְיהָו�ה ְלִיְׂשָרֵא�ל ֲאֶׁש� ה ֲאֶׁשר&ָעָׂש�  ל ָּכל&ַהּטֹוָב+
Ex. 18:10 1 ה ֲאֶׁשBר ִהִּציל ��ד ַּפְרֹע ִים ּוִמַּי �ד ִמְצַר� יל ֶאְתֶכ>ם ִמַּי ר ִהִּצ� ה ֲאֶׁש2 ּוְך ְיהָו+ G ָּבר�  ַוּיֹאֶמרH ִיְתרֹו

ִים�ֶאת ַחת ַיד&ִמְצָר� ם ִמַּת�  &ָהָע+
Ex. 18:11ם� ּו ֲעֵליֶה� ר ָזד� ר ֲאֶׁש� �י ַבָּדָב+ ֹול ְיהָו�ה ִמָּכל&ָהֱאֹלִה�ים ִּכ י&ָגד� ְעִּתי ִּכ�   ַעָּת�ה ָיַד+
Ex. 18:12� לA ִזְקֵנ ן ְוֹכ� Mא ַאֲהֹר 2ֹ אֹלִה�ים ַוָּיב ים ֵל� ן ֹמֶׁש>ה ֹעָל�ה ּוְזָבִח� ֹו ֹחֵת� ח ִיְתר2 Qל  ַוִּיַּק י ִיְׂשָרֵא3

ים� ה ִלְפֵנ�י ָהֱאֹלִה� ן ֹמֶׁש�  ֶלֱאָכל&ֶל>ֶחם ִעם&ֹחֵת�
Ex. 18:13 ֶקר ה ִמן&ַהֹּב� ד ָהָעם1 ַעל&ֹמֶׁש+ Bם ַוַּיֲעֹמ� ט ֶאת&ָהָע ה ִלְׁשֹּפ� �ֶׁשב ֹמֶׁש� ת ַוֵּי ָּמֳחָר+  ַוְיִהי1 ִמ�
ֶרב�  ַעד&ָהָע�
Ex. 18:14ה ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁשר&ה� ר ַאָּתBה ֹעֶׂשה1  ַוַּיְרא1 ֹחֵת�ן ֹמֶׁש+ ה&ַהָּדָבBר ַהֶּזה1 ֲאֶׁש2 אֶמר ָמ� 3ֹ �ם ַוּי ה ָלָע ּוא ֹעֶׂש�

ֶרב� ֶקר ַעד&ָע� ב ָעֶל�יָך ִמן&ֹּב� ָך ְוָכל&ָהָע>ם ִנָּצ� ּוַע ַאָּתBה יֹוֵׁשב1 ְלַבֶּד+ ם ַמּד3  ָלָע+
Ex. 18:15ׁש ֱא א ֵאַל>י ָהָע�ם ִלְדֹר� �ֹ י&ָיב ֹו ִּכ� �ה ְלֹחְתנ ֹ�אֶמר ֹמֶׁש� ים� ַוּי  ֹלִה�
Ex. 18:16 ים י ָהֱאֹלִה� �הּו ְוהֹוַדְעִּת>י ֶאת&ֻחֵּק� ין ִא�יׁש ּוֵב�ין ֵרֵע י ֵּב� י ְוָׁש�ַפְטִּת+ ה ָלֶהBם ָּדָבר1 ָּב�א ֵאַל+ י&ִיְהֶי2  ִּכ�

יו�  ְוֶאת&ּתֹוֹרָת�
Ex. 18:17ה� ה ֹעֶׂש� ר ַאָּת� ר ֲאֶׁש� �יו לֹא&טֹוב1 ַהָּדָב+ ה ֵאָל ן ֹמֶׁש� ֹ>אֶמר ֹחֵת�   ַוּי
Ex. 18:18 הּו ר לֹא&תּוַכ�ל ֲעֹׂש� י&ָכֵבBד ִמְּמָך1 ַהָּדָב+ ה ַּגם&ָהָע�ם ַהֶּז�ה ֲאֶׁש�ר ִעָּמ�ְך ִּכ� Wל ַּגם&ַאָּת ל ִּתֹּב+  ָנֹב�
ָך�  ְלַבֶּד�

Ex. 18:19Pם מ =ה ַאָּת�ה ָלָע3 ים ִעָּמ�ְך ֱהֵי י ֱאֹלִה� �ְצָך+ ִויִה� ה ְׁשַמBע ְּבֹקִלי1 ִאיָע Qי ַעָּת ֱאֹלִה+ ם ְוֵהֵבאָת� ּול ָה�
ים� ים ֶאל&ָהֱאֹלִה�  ַאָּת>ה ֶאת&ַהְּדָבִר�

Ex. 18:20 ּה �ְלכּו ָב+ ם ֶאת&ַהֶּד1ֶרְך1 ֵי ת ְוהֹוַדְעָּת� ָלֶה3 �ים ְוֶאת&ַהּתֹוֹר ם ֶאת&ַהֻחִּק�  ְוִהְזַהְרָּת�ה ֶאְתֶה+
ּון� ר ַיֲעׂש� ה ֲאֶׁש� ַּמֲעֶׂש�  ְוֶאת&ַה�

Ex. 18:21ָעם ָ Tה ִמָּכל&ה� ם  ְוַאָּת�ה ֶתֱחֶז ְנֵאי ָב�ַצע ְוַׂשְמָּת� ֲעֵלֶה3 ת ֹׂש� י ֱאֶמ� ִיל ִיְרֵא=י ֱאֹלִה>ים ַאְנֵׁש� Mַאְנֵׁשי&ַח 
ת� י ֲעָׂשֹר� י ֲחִמִּׁש�ים ְוָׂשֵר� ֹות ָׂשֵר� י ֵמא+ י ֲאָלִפים1 ָׂשֵר� Bָׂשֵר 

Ex. 18:22יאּו ֵא�1 ָיִב ה ָּכל&ַהָּדָבBר ַהָּגֹדל Qְוָהָי Gְּבָכל&ֵעת Hּו ֶאת&ָהָעם ן  ְוָׁשְפט� ר ַהָּקֹט� יָך ְוָכל&ַהָּדָב� ֶל+
ְך� ּו ִאָּת� יָך ְוָנְׂשא� ָעֶל+ 1 ֵמ�  ִיְׁשְּפטּו&ֵה�ם ְוָהֵקל

Ex. 18:23 ֹו ה ַעל&ְמֹקמ� �ם ַהֶּז+ ד ְוַגם1 ָּכל&ָהָע �ים ְוָי�ָכְלָּת� ֲעֹמ ה ְוִצְּוָך� ֱאֹלִה+  ִא�ם ֶאת&ַהָּדָבBר ַהֶּזה1 ַּתֲעֶׂש+
ֹום� א ְבָׁשל� �ֹ  ָיב
Ex. 18:24ר� ַוִּי ר ָאָמ� ל ֲאֶׁש� ַעׂש ֹּכ� Wֹו ַוַּי �ֹול ֹחְתנ ה ְלק� ע ֹמֶׁש�  ְׁשַמ�



Ex. 18:25 י�י ֲאָלִפים1 ָׂשֵר Bם ָׂשֵר� ן ֹאָת>ם ָראִׁש�ים ַעל&ָהָע ל ַוִּיֵּת� 1 ִמָּכל&ִיְׂשָרֵא+ ר ֹמֶׁשBה ַאְנֵׁשי&ַח1ִיל  ַוִּיְבַח2
ת� י ֲעָׂשֹר� י ֲחִמִּׁש�ים ְוָׂשֵר� ֹות ָׂשֵר�  ֵמא+

Ex. 18:26 ן ר ַהָּקֹט� ה ְוָכל&ַהָּדָב� ּון ֶאל&ֹמֶׁש+ �ת ֶאת&ַהָּדָבBר ַהָּקֶׁשה1 ְיִביא� ּו ֶאת&ָהָע�ם ְּבָכל&ֵע  ְוָׁשְפט�
ם� ּו ֵה�  ִיְׁשּפּוט�
Ex. 18:27ֹו� פ ֹו ֶאל&ַאְרצ� �ֶלְך ל� ֹו ַוֵּי �ה ֶאת&ֹחְתנ   ַוְיַׁשַּל�ח ֹמֶׁש�
Ex. 19:1את ְּבֵנ י ְלֵצ� ֶדׁש1 ַהְּׁשִליִׁש+ ר ִסיָנ�י� ַּבֹח2 אּו ִמְדַּב� ה ָּב� ִים ַּבּי�ֹום ַהֶּז+ �ל ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר  י&ִיְׂשָרֵא�
Ex. 19:2ר� �5ֶגד ָהָה� ל ֶנ ם ִיְׂשָרֵא� ּו ַּבִּמְדָּב�ר ַוִּי�ַחן&ָׁש� 5ַּיֲחנ� י ַו� ים ַוָּיֹב1אּו1 ִמְדַּב�ר ִסיַנ+ ּו ֵמְרִפיִד3   ַוִּיְסע�
Ex. 19:3 ים�ה ָעָל�ה ֶאל&ָהֱאֹלִה ב  ּוֹמֶׁש� ה תֹאַמר1 ְלֵב�ית ַיֲעֹק+ Bר ֹּכ א ֵאָלBיו ְיהָוה1 ִמן&ָהָה�ר ֵלאֹמ+ ַוִּיְקָר2

ל� �י ִיְׂשָרֵא�  ְוַתֵּג�יד ִלְבֵנ
Ex. 19:4י� ים ָוָאִב�א ֶאְתֶכ�ם ֵאָל� ִים ָוֶאָּׂשBא ֶאְתֶכם1 ַעל&ַּכְנֵפ�י ְנָׁשִר+ �ר ָעִׂש�יִתי ְלִמְצָר ם ֲאֶׁש�   ַאֶּת�ם ְרִאיֶת+
Ex. 19:53ים  ְוַעָּת יֶתם ִלBי ְסֻגָּלה1 ִמָּכל&ָה�ַעִּמ+ ם ֶאת&ְּבִריִת�י ִוְהִי2 י ּוְׁשַמְרֶּת� ֹוַע ִּתְׁשְמעּו1 ְּבֹקִל+ Bה ִאם&ָׁשמ

ֶרץ�  ִּכי&ִל�י ָּכל&ָהָא�
Ex. 19:6ֵPֹוׁש א �ר ֶא ְוַאֶּת=ם ִּתְהיּו&ִל>י ַמְמֶל�ֶכת ֹּכֲהִנ�ים ְוג�ֹוי ָקד ר ְּתַדֵּב� ים ֲאֶׁש� ל�ֶּלה ַהְּדָבִר+ �י ִיְׂשָרֵא�  ל&ְּבֵנ
Ex. 19:7ֵPם א �ֶׂשם ִלְפֵניֶה3 �ם ַוָּי �י ָהָע א ְלִזְקֵנ ה ַוִּיְקָר� א ֹמֶׁש+ �ֹ ר ִצָּו�הּו ְיהָו�ה� ַוָּיב ֶּלה ֲאֶׁש� ים ָהֵא+  ת ָּכל&ַהְּדָבִר�
Ex. 19:8�ר ְיהָו�ה ַנֲעֶׂש ל ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� ּו ֹּכ> ֹ�אְמר+ ּו ָכל&ָהָעBם ַיְחָּדו1 ַוּי י ָהָע�ם  ַוַּיֲענ2 =ֶׁשב ֹמֶׁש>ה ֶאת&ִּדְבֵר� ה ַוָּי
 ֶאל&ְיהָו�ה�
Ex. 19:9 ְך י ִעָּמ+ ּור ִיְׁשַמBע ָהָעם1 ְּבַדְּבִר� Qַּבֲעב Gָעָנן �ב ֶה� י ָּב�א ֵאֶליָךH ְּבַע Mה ָאֹנִכ ה ִהֵּנ2 ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

י ָהָע�ם ֶאל&ְיהָו�ה�ְוַגם&ְּבָך� ַיֲאִמ�ינּו ְלעֹוָל�ם ַוַּיֵּג�ד ֹמֶׁש>ה ֶאת&ִּד  ְבֵר�
Ex. 19:10ם� ּו ִׂשְמֹלָת� ם ַהּי�ֹום ּוָמָח�ר ְוִכְּבס� ם ְוִקַּדְׁשָּת� Bה ֶאל&ֹמֶׁשה1 ֵל�ְך ֶאל&ָהָע+ אֶמר ְיהָו 2ֹ   ַוּי
Ex. 19:11ה ְלֵעיֵנ�י ָכ< ד ְיהָו י ֵיֵר= �יA ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש3 �י ִּכ ר ִסיָנ�י� ְוָהי�ּו ְנֹכִנ�ים ַלּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש  ל&ָהָע�ם ַעל&ַה�
Ex. 19:12 ר ַע ְּבָקֵצ�הּו ָּכל&ַהֹּנֵג�ַע ָּבָה� ר ּוְנֹג� ֹות ָּבָה� ּו ָלֶכ>ם ֲעל� ר ִהָּׁשְמר�  ְוִהְגַּבְלָּתB ֶאת&ָהָעם1 ָסִב�יב ֵלאֹמ+
ת� ֹות יּוָמ�  מ�
Ex. 19:13 ה ה ִיָּיֶר+ 1 אֹו&ָיֹר� ֹול ִיָּסֵקל Bי&ָסק ד ִּכ� ֹו ָי3 Mע ּב �ה ִּבְמֹׁשְך1  לֹא&ִתַּג2 א ִיְחֶי �ֹ ה ִאם&ִא�יׁש ל ִאם&ְּבֵהָמ�

ר� ּו ָבָה� ָּמה ַיֲעל� ל ֵה�  ַהֹּיֵב+
Ex. 19:14ם� ּו ִׂשְמֹלָת� 5ְיַכְּבס� ם ַו� �ם ַוְיַקֵּדׁש1 ֶאת&ָהָע+ ר ֶאל&ָהָע =5ֶרד ֹמֶׁש>ה ִמן&ָהָה�   ַוֵּי
Ex. 19:15�ֶׁשת ָיִמ ם ֱהי�ּו ְנֹכִנ�ים ִלְׁשֹל� 1ֹאֶמר1 ֶאל&ָהָע+ ה� ַוּי ּו ֶאל&ִאָּׁש� ל&ִּתְּגׁש�  ים ַא�
Ex. 19:16 ר ל ֹׁשָפ� ר ְוֹק� 5Bן ָּכֵבד1 ַעל&ָהָה+ ים ְוָעָנ Mת ּוְבָרִק Z ֹקֹל2 ֶקר ַוְיִהי ְהֹי�ת ַהֹּב3 י ִּב� Mֹום ַהְּׁשִליִׁש Z ַבּי2  ַוְיִהי

ַּמֲחֶנ�ה� ר ַּב� ד ָּכל&ָהָע�ם ֲאֶׁש� ד ַוֶּיֱחַר� ��ק ְמֹא  ָחָז
Ex. 19:17=א ֹמֶׁש ר� ַוּיֹוֵצ2 ית ָהָה� ּו ְּבַתְחִּת� �ה ַוִּי�ְתַיְּצב� ַּמֲחֶנ ים ִמן&ַה� ֱאֹלִה� את ָה�  ה ֶאת&ָהָע>ם ִלְקַר�
Ex. 19:18 ד ן ַוֶּיֱחַר� �ֶׁשן ַהִּכְבָׁש+ Bַעל ֲעָׁשנֹו1 ְּכֶע ד ָעָל>יו ְיהָו�ה ָּבֵא�ׁש ַוַּי ר ָיַר� ְּפֵני ֲאֶׁש2 ִ Tֹו מ  ְוַהBר ִסיַני1 ָעַׁש�ן ֻּכּל+
ר ְמ ד�ָּכל&ָהָה�  ֹא�
Ex. 19:19ֹול� ים ַיֲעֶנ�ּנּו ְבק� ר ְוָהֱאֹלִה� ד ֹמֶׁש�ה ְיַדֵּב+ ��ק ְמֹא ר הֹוֵל�ְך ְוָחֵז ֹול ַהּׁשֹוָפ+   ַוְיִהי1 ק�
Ex. 19:20 ַעל� ר ַוַּי אׁש ָהָה� �ֹ =ה ְלֹמֶׁש>ה ֶאל&ר א ְיהָו אׁש ָהָה�ר ַוִּיְקָר2 �ֹ ר ִסיַנ�י ֶאל&ר >ה ַעל&ַה� =5ֶרד ְיהָו  ַוֵּי

ה�  ֹמֶׁש�
Ex. 19:21ב� ּנּו ָר� ל ִמֶּמ� ֹות ְוָנַפ� ּו ֶאל&ְיהָוה1 ִלְרא+ Bם ֶּפן&ֶיֶהְרס� �ד ָּבָע ד ָהֵע ה ֵר� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+   ַוּי
Ex. 19:22ם ְיהָו�ה� ץ ָּבֶה� >ים ַהִּנָּגִׁש�ים ֶאל&ְיהָו�ה ִיְתַקָּד�ׁשּו ֶּפן&ִיְפֹר� =ם ַהֹּכֲהִנ   ְוַג
Ex. 19:23&אֶמר ֹמֶׁשה1 ֶאלBֹ ָתה ָּב1נּו1  ַוּי Bה ַהֵעֹד Qי&ַאָּת �י ִּכ� ת ֶאל&ַה�ר ִסיָנ ם ַלֲעֹל� �ל ָהָע+ ה לֹא&יּוַכ ְיהָו+

ֹו� ר ְוִקַּדְׁשּת� ל ֶאת&ָהָה� ר ַהְגֵּב�  ֵלאֹמ+
Ex. 19:24<ם ַאל&ֶי�ֶהְרס �ים ְוָהָע3 ן ִעָּמ�ְך ְוַהֹּכֲהִנ ה ְוַאֲהֹר� ד ְוָעִל�יָת ַאָּת� אֶמר ֵאָלBיו ְיהָוה1 ֶלְך&ֵר+ 2ֹ ת  ַוּי ּו ַלֲעֹל�

ם�  ֶאל&ְיהָו�ה ֶּפן&ִיְפָרץ&ָּב�
Ex. 19:25ם� ס ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה� �ם ַוּי ה ֶאל&ָהָע �5ֶרד ֹמֶׁש�   ַוֵּי



Ex. 20:1ר� ס ֶּלה ֵלאֹמ� ים ָהֵא� ים ֵא>ת ָּכל&ַהְּדָבִר�   ַוְיַדֵּב�ר ֱאֹלִה+
Ex. 20:2ֶרץ ִמְצַר� יָך ֲאֶׁש=ר הֹוֵצאִת>יָך ֵמֶא� � �ה ֱאֹלֶה+ י1 ְיהָו ֹנִכ� 5ים� ָא� � ��5ית ֲעָבִד  ִים ִמֵּב�
Ex. 20:3ַי� ים ַעל&ָּפָנ3� M ים ֲאֵחִר� � Z ֱאֹלִה2 �א ִיְהֶי�ה&ְלָך> �ֹ   ל
Ex. 20:4 5ר� ַחת ַוֲאֶׁש� ַ M�ֶרץ ִמָּת רZ ָּבָא�2 ֲאֶׁש� ַעל ַו� + 1ִיםA1 ִמַּמ] �5ר ַּבָּׁשַמ� Bה ֲאֶׁש+ A1 ְוָכל&ְּתמּוָנ] 1ֶסל � ֶפ� ה&ְלָך� ֲעֶׂש2 �א ַת� �ֹ  ל
5� �5ִיםA ִמַּת� ֶרץ�ַּבַּמ�  ַחת ָלָא3�
Ex. 20:5 ת ן ָאֹב= ֵקד ֲעו2ֹ ֹּ Tא פ Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ֵא�ל ַקָּנ+ י ְיהָו Qֹנִכ �י ָא� א ָתָעְבֵד�םG ִּכ �ֹ םH ְול �5ה ָלֶה� א&ִתְׁשַּתְחֶו� �ֹ  ל

�5י� >ים ַעל&ִׁשֵּלִׁש�ים ְוַעל&ִרֵּבִע�ים ְלֹׂשְנָא�  ַעל&ָּבִנ
Ex. 20:6ים ְלֹאֲה � 1ֶסד1 ַלֲאָלִפ+ Bֶׂשה ֶח� י� ס ְוֹע� י ִמְצֹוָת� י ּוְלֹׁשְמֵר�  ַב�
Ex. 20:7 ְוא� ֹו ַלָּׁש� א ֶאת&ְׁשמ� ה ֵא>ת ֲאֶׁשר&ִיָּׂש� א ְיַנֶּקה1 ְיהָו+ Bֹ �י ל יָך ַלָּׁש�ְוא ִּכ ם&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� א ִתָּׂש>א ֶאת&ֵׁש� �ֹ  ל

 פ
Ex. 20:8ֹו� ת ְלַקְּדׁש3� �Mֹום ַהַּׁשָּב� ֹורZ ֶאת&י2   ָזכ>
Ex. 20:91ים�5ֶׁשת ָיִמ� Bֵׁש �Gָך �5יָת ָּכל&ְמַלאְכֶּת� דH ְוָעִׂש� ֲעֹב+   ַּת�
Ex. 20:10 2Bָך ַעְבְּדָך ִּבֶּת3 Tו&� ה ַאָּת�הA ּוִבְנָך� M ה ָכל&ְמָלאָכ] � �א&ַתֲעֶׂש2 �ֹ יָך ל � �ה ֱאֹלֶה3 �5תA ַליהָו י ַׁשָּב� M  ְוי1ֹום1 ַהְּׁשִביִע+

יָך� �5ר ִּבְׁשָעֶר+� 1 ֲאֶׁש� ָך ְוֵגְרָך� 3 1 ּוְבֶהְמֶּת+ Mְתָך  ַוֲאָמ�
Ex. 20:11 ַנח� ם ַוָּי ֶרץ ֶאת&ַהָּים1 ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ָּב+ ה ֶאת&ַהָּׁשַמ�ִים ְוֶאת&ָהָא3 Mה ְיהָו ֶׁשת&ָיִמיםZ ָעָׂש2 �י ֵׁש�  ִּכ

הּו� ס 5ְיַקְּדֵׁש� ת ַו� >ה ֶאת&י�ֹום ַהַּׁשָּב� ְך ְיהָו ן ֵּבַר= �י ַעל&ֵּכ3  ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע
Ex. 20:12ד ֶאת&ָאִב�יָך ְוֶא יָך עPַ ַּכֵּב� ּון ָיֶמ+ 1ַען1 ַיֲאִרכ� ן ת&ִאֶּמ�ָך ְלַמ יָך ֹנֵת� ה ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ל ָהֲאָדָמ+

ְך� ס  ָל�
Ex. 20:135ח� ס � ְרָצ� א ִּתֿ � �ֹ   ל
Ex. 20:145ף� ס� �ְנָא א ִּתֿ � �ֹ   ל
Ex. 20:15ב� ס � ְגנֹ+ א ּֿתִ � �ֹ   ל
Ex. 20:16ֶקר� ס א&ַתֲעֶנ�ה ְבֵרֲעָך� ֵע�ד ָׁש� �ֹ   ל
Ex. 20:17�ֹ ר  ל ל ֲאֶׁש� ֹו ְוֹכ� ֹו ַוֲחֹמר+ ֹו ַוֲאָמתֹו1 ְוׁשֹור� Bָך ְוַעְבּד ד ֵא�ֶׁשת ֵרֶע3 Qא&ַתְחֹמ �ֹ �ָך ל ד ֵּב�ית ֵרֶע א ַתְחֹמ�
ָך� פ  ְלֵרֶע�
Ex. 20:18 5ְראB ר ָעֵׁש�ן ַוַּי ר ְוֶאת&ָהָה� ֹול ַהֹּׁשָפ+ ם ְוֵאת1 ק� ת ְוֶאת&ַהַּלִּפיִד3 Mים ֶאת&ַהּקֹוֹל  ְוָכל&ָהָעםZ ֹרִא2

ק�ָהָעם1 ָרֹח� ּו ֵמ� עּו ַוַּי�ַעְמד�   ַוָּיֻנ+
Ex. 20:19ּות� ים ֶּפן&ָנמ� ר ִעָּמ>נּו ֱאֹלִה� נּו ְוִנְׁשָמ�ָעה ְוַאל&ְיַדֵּב� ה ִעָּמ� ה ַּדֵּבר&ַאָּת� אְמרּו1 ֶאל&ֹמֶׁש+ �ֹ   ַוּי
Ex. 20:20+ֹות ֶאְתֶכ ֲעבּור1 ַנּס� י ְלַב� אֶמר ֹמֶׁש�ה ֶאל&ָהָעםH ַאל&ִּתיָראּוG ִּכ3 2ֹ ּור  ַוּי א ָהֱאֹלִה�ים ּוַבֲעב3 ם ָּב�

אּו� י ֶתֱחָט� ֹו ַעל&ְּפֵניֶכ�ם ְלִבְלִּת� =ה ִיְרָאת>  ִּתְהֶי
Ex. 20:21ים� פ ם ָהֱאֹלִה� ל ֲאֶׁשר&ָׁש� ֲעָרֶפ+ �ׁש ֶאל&ָה� ק ּוֹמֶׁשה1 ִנַּג �ד ָהָע�ם ֵמָרֹח   ַוַּיֲעֹמ�
Ex. 20:22� ר ֶאל&ְּבֵנ ה תֹאַמ� ה ֹּכ� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+ ם כPִּ ַוּי ְרִּתי י ִיְׂשָרֵא�ל ַאֶּת�ם ְרִאיֶת+ ִים ִּדַּב� י ִמן&ַהָּׁשַמ+

ם�  ִעָּמֶכ�
Ex. 20:23ם� ּו ָלֶכ� א ַתֲעׂש� �ֹ ב ל ֵהי ֶכ1ֶסף1 ֵואֹלֵה�י ָזָה+ Bי ֱאֹל�ּון ִאִּת א ַתֲעׂש� �ֹ   ל
Ex. 20:24יו ֶאת&ֹעֹלֶת1יָך1 ְו אְנָך� ְוֶאת&ְּבָקֶר�ָך  ִמְזַּב�ח ֲאָדָמהH ַּתֲעֶׂשה&ִּליG ְוָזַבְחָּת� ָעָל3 �ֹ יָך ֶאת&צ ֶאת&ְׁשָלֶמ+

יָך� ֹוא ֵאֶל�יָך ּוֵבַרְכִּת� י ָאב�  ְּבָכל&ַהָּמקֹום1 ֲאֶׁש�ר ַאְזִּכ�יר ֶאת&ְׁשִמ+
Ex. 20:25ְפָּת ָעֶל�יָה ַוְּת� �ית ִּכ=י ַחְרְּבָך> ֵהַנ ן ָּגִז א&ִתְבֶנ�ה ֶאְתֶה� �ֹ י ל ֲעֶׂשה&ִּל+ ָה� ְוִאם&ִמְזַּבBח ֲאָבִנים1 ַּת� ְלֶל�  ַח�
Ex. 20:26יו� פ א&ִתָּגֶל�ה ֶעְרָוְתָך� ָעָל� �ֹ ל&ִמְזְּבִח�י ֲאֶׁש>ר ל ת ַע� א&ַתֲעֶל�ה ְבַמֲעֹל� �ֹ   ְול
Ex. 21:1ם� ר ָּתִׂש�ים ִלְפֵניֶה� ים ֲאֶׁש�   ְוֵא1ֶּלה1 ַהִּמְׁשָּפִט+
Ex. 21:2ְּׁש ד ּוַב2 �ׁש ָׁשִנ�ים ַיֲעֹב י ֵׁש� �ֶבד ִעְבִר+ ָחְפִׁש�י ִחָּנ�ם� ִּכBי ִתְקֶנה1 ֶע א ַל� ת ֵיֵצ�  ִבִע+
Ex. 21:3ֹו� ֹו ִעּמ� ה ִאְׁשּת� ּוא ְוָיְצָא� ֹו ֵיֵצ�א ִאם&ַּבBַעל ִאָּׁשה1 ה+ א ְּבַגּפ� �ֹ ֹו ָיב   ִאם&ְּבַגּפ�
Ex. 21:4 1יָה ִּתְהֶיה ֹו ָבנ�ֹות ָהִאָּׁש�ה ִויָלֶד3 ֹו ָבִנ�ים א� ה ְוָיְלָדה&ל� ֹו ִאָּׁש+ ּוא  ִאם&ֲאֹדָניו1 ִיֶּתן&ל� יָה ְוה� אֹדֶנ+ ַל�



ֹו� א ְבַגּפ�  ֵיֵצ�
Ex. 21:5י� א ָחְפִׁש� א ֵאֵצ� �ֹ �י ל י ְוֶאת&ָּבָנ י ֶאת&ִאְׁשִּת� ֶבד ָאַה1ְבִּתי1 ֶאת&ֲאֹדִנ+ ר יֹאַמר1 ָהֶע+ Bְוִאם&ָאֹמ  
Ex. 21:6 ה� ֹו ֶאל&ַהְּמזּוָז ֶלת א� ים ְוִהִּגיׁשֹו1 ֶאל&ַהֶּד+ ֹו ֲאֹדָניו1 ֶאל&ָה�ֱאֹלִה+ Bיו ֶאת&ָאְזנֹו1  ְוִהִּגיׁשB ע ֲאֹדָנ ְוָרַצ2

ם� ס ֹו ְלֹעָל� ַע ַוֲעָבד�  ַּבַּמְרֵצ+
Ex. 21:7ים� את ָהֲעָבִד� א ְּכֵצ� א ֵתֵצ� �ֹ ֹו ְלָאָמ�ה ל ר ִא>יׁש ֶאת&ִּבּת� י&ִיְמֹּכ�   ְוִכ�
Ex. 21:8 יָה ֲאֶׁשר&לֹא< =י ֲאֹדֶנ ה ְּבֵעיֵנ Qֹו[ ִאם&ָרָע י] ל� ּה ְוֶהְפָּד�ּה ְלַע�ם ָנְכִר> ּה ְיָעָד� ל ְלָמְכָר�  לֹא&ִיְמֹׁש�

ּה�  ְּבִבְגדֹו&ָב�
Ex. 21:9ּה� ט ַהָּבנ�ֹות ַיֲעֶׂשה&ָּל� ָּנה ְּכִמְׁשַּפ� �ֹו ִי�יָעֶד   ְוִאם&ִלְבנ�
Ex. 21:10ע� א ִיְגָר� �ֹ ּה ל ּה ְוֹעָנָת� ּה ְּכסּוָת� ֹו ְׁשֵאָר> �ח&ל ֶרת ִי�5ַּק�   ִאם&ַאֶח�
Ex. 21:11א ַיֲעֶׂש� �ֹ ֶּלה ל ׁש&ֵא+ ֶסף� ס ְוִאם&ְׁשָל2 ין ָּכ� ה ִחָּנ�ם ֵא�  ה ָל�ּה ְוָיְצָא�
Ex. 21:12ת� ֹות יּוָמ� ת מ�   ַמֵּכ�ה ִא>יׁש ָוֵמ�
Ex. 21:13ָּמה� ס ר ָינ�ּוס ָׁש� ֹום ֲאֶׁש� ֹו ְוַׂשְמִּתBי ְלָך1 ָמק+ ��ה ְלָיד ים ִאָּנ ה ְוָהֱאֹלִה� א ָצָד+ �ֹ   ַוֲאֶׁשר1 ל
Ex. 21:14ד ִא>יׁש ַעל&ֵרֵע�הּו ְל� ּות� ס ְוִכי&ָיִז ּנּו ָלמ� י ִּתָּקֶח� �ם ִמְזְּבִח+ ֹו ְבָעְרָמ�ה ֵמִע  ָהְרג�
Ex. 21:15ת� ֹות יּוָמ� ֹו מ�   ּוַמֵּכ�ה ָאִב>יו ְוִאּמ�
Ex. 21:16ת� ס ֹות יּוָמ� ֹו מ� א ְבָיד� ֹו ְוִנְמָצ� ב ִא=יׁש ּוְמָכר>   ְוֹגֵנ2
Ex. 21:17ת� ס ֹות יּוָמ� ֹו מ�   ּוְמַקֵּל�ל ָאִב>יו ְוִאּמ�
Ex. 21:18ב� ל ְלִמְׁשָּכ� ּות ְוָנַפ� א ָימ� �ֹ ף ְול �ֹו ְבֶאְגֹר ֶבן א� הּו ְּבֶא� ים ְוִהָּכה&ִאיׁש1 ֶאת&ֵרֵע+ י&ְיִריֻב�ן ֲאָנִׁש+   ְוִכ�
Ex. 21:19א� ס א ְיַרֵּפ� �ֹ ן ְוַרּפ ֹו ִיֵּת� ק ִׁשְבּת> ֹו ְוִנָּק�ה ַהַּמֶּכ�ה ַר� ּוץ ַעל&ִמְׁשַעְנּת� ּום ְוִהְתַהֵּל�ְך ַּבח> Qִאם&ָיק  
Ex. 21:20ם� ם ִיָּנֵק� ֹו ָנֹק� �ת ַּת�ַחת ָיד ֶבט ּוֵמ� 1 ַּבֵּׁש+ ֹו ֶאת&ֲאָמתֹו Bֹו א Mיׁש ֶאת&ַעְבּד י&ַיֶּכהZ ִא2   ְוִכ�
Ex. 21:21ּוא� ס ֹו ה� ם ִּכ�י ַכְסּפ� א ֻיַּק+ �ֹ ד ל �ִים ַיֲעֹמ ֹו יֹוַמ� ְך ִאם&י>ֹום א�   ַא�
Ex. 21:22ּו ִא Mְגפ ים ְוָנ2 ּו ֲאָנִׁש3 י&ִיָּנצ� ר ָיִׁשBית  ְוִכ� ֲאֶׁש2 ׁש ַּכ� ֹון ָענ�ֹוׁש ֵיָעֵנ3 �א ִיְהֶי�ה ָאס �ֹ יָה ְול ּו ְיָלֶד+ ָּׁשBה ָהָרה1 ְוָיְצא�

ים� ן ִּבְפִלִל� ה ְוָנַת� ִאָּׁש+  ָעָליו1 ַּב�ַעל ָה�
Ex. 21:23ַחת ָנ�ֶפׁש� ה ֶנ�ֶפׁש ַּת� �ה ְוָנַתָּת� ֹון ִיְהֶי   ְוִאם&ָאס�
Ex. 21:24ַPִין ֵׁש� ע Pִָין ַּת�ַחת ַע+ ֶגל�ן ַּת�ַחת ֵׁש�ן י ַחת ָר� ֶגל ַּת� ד ֶר�  ד ַּת�ַחת ָי+
Ex. 21:25ה� ס ַחת ַחּבּוָר� ה ַּת� Wַצע ַחּבּוָר�ַצע ַּת�ַחת ָּפ ה ֶּפ�   ְּכִוָּיה1 ַּת�ַחת ְּכִוָּי+
Ex. 21:26ָחְפִׁש� ֲחָת�ּה ַל� ֹו ְוִׁש� ֹו&ֶאת&ֵע�ין ֲאָמת� ֹו א� יׁש ֶאת&ֵע�ין ַעְבּד> Mה ִא י&ַיֶּכ2 ֹו� ס ְוִכ� ַחת ֵעינ� ּנּו ַּת�  י ְיַׁשְּלֶח�
Ex. 21:27ֹו� פ ַחת ִׁשּנ� ּנּו ַּת� ָחְפִׁש�י ְיַׁשְּלֶח� �יל ַל� ֹו ַיִּפ ן ֲאָמת� ֹו&ֵׁש� ֹו א� ן ַעְבּד>   ְוִאם&ֵׁש�
Ex. 21:28א ֵיָאֵכ Bֹ ֹור ְול ל ַהּׁש3 Mֹול ִיָּסֵק ה ָוֵמ�ת ָסק2 ֹו ֶאת&ִאָּׁש� ֹור ֶאת&ִא>יׁש א� ח ׁש� י&ִיַּג2 ַעל  ְוִכ� ֹו ּוַב� 1 ֶאת&ְּבָׂשר+ ל
י� ֹור ָנִק�  ַהּׁש�
Ex. 21:29 ה�ֹו ִאָּׁש ית ִא�יׁש א� ּנּו ְוֵהִמ� א ִיְׁשְמֶר+ �ֹ ם ְוהּוַעBד ִּבְבָעָליו1 ְול ל ִׁשְלֹׁש3 ּוא ִמְּתֹמ� Mח ה ם ׁשֹורZ ַנָּג2  ְוִא]

ת� ל ְוַגם&ְּבָעָל�יו יּוָמ�  ַהּׁשֹור1 ִיָּסֵק+
Ex. 21:30ת�ֶפר יּוַׁש יו� ִאם&ֹּכ� ת ָעָל� ל ֲאֶׁשר&יּוַׁש� ֹו ְּכֹכ� �יו ְוָנַתן1 ִּפְדֹי�ן ַנְפׁש+   ָעָל
Ex. 21:31ֹו� ט ַהֶּז�ה ֵיָע�ֶׂשה ּל� �ח ַּכִּמְׁשָּפ� ן ִיָּג�ח אֹו&ַב�ת ִיָּג   אֹו&ֵב�
Ex. 21:32י אֹדָנ+ ים ִיֵּתן1 ַל� �ֶסףA ְׁשֹלִׁש�ים ְׁשָקִל3 ֹו ָאָמ�ה ֶּכ ֹור א� ל� ס ִאם&ֶע>ֶבד ִיַּג�ח ַהּׁש� ֹור ִיָּסֵק�  ו ְוַהּׁש�
Ex. 21:33ֹור� ֹו ֲחמ� ֹור א� ָּמה ּׁש� א ְיַכֶּס�ּנּו ְוָנ�ַפל&ָׁש� �ֹ ר ְול ה ִא>יׁש ֹּב� י&ִיְכֶר� ֹו ִּכ� Tֹור א יׁש ּב3 Mח ִא י&ִיְפַּת2   ְוִכ�
Ex. 21:34ֹו� ס ת ִי�ְהֶיה&ּל� �יו ְוַהֵּמ� �יב ִלְבָעָל ם ֶּכ�ֶסף ָיִׁש   ַּבBַעל ַהּבֹור1 ְיַׁשֵּל+
Ex. 21:35 ֹו ְוַג�ם ּו ֶאת&ַּכְסּפ+ ֹור ַהַחי1 ְוָחצ� Bּו ֶאת&ַהּׁש Mְכר ֹור ֵרֵע�הּו ָוֵמ�ת ּוָמ2 ֹור&ִא>יׁש ֶאת&ׁש� י&ִיֹּג=ף ׁש�  ְוִכ�

ּון� ת ֶי�ֱחצ�  ֶאת&ַהֵּמ�
Ex. 21:36�ּנּו ְּבָעָל א ִיְׁשְמֶר� �ֹ ם ְול ֹול ִׁשְלֹׁש+ ֹור ַנָּג�ח הּוא1 ִמְּתמ� י ׁש� ִּ Tע כ ֹו נֹוַד3 ם ְיַׁשֵּל�ם ׁשֹור1 ַּת�ַחת  א� יו ַׁשֵּל2

ֹו� ס ת ִי�ְהֶיה&ּל� ֹור ְוַהֵּמ�  ַהּׁש+
Ex. 21:37 אן �ֹ ֹור ְוַאְרַּבע&צ ר ְיַׁשֵּלם1 ַּת�ַחת ַהּׁש+ ֹו ֲחִמָּׁש�ה ָבָק3 �ֹו ְמָכר ֹו א� ה ּוְטָבח� ֹור אֹו&ֶׂש+ ב&ִאיׁש1 ׁש�  ִּכBי ִיְגֹנ�



ה� ַחת ַהֶּׂש�  ַּת�
Ex. 22:1<ים� ִאם&ַּבַּמְחֶּת ֹו ָּדִמ� ין ל� א ַהַּגָּנ�ב ְוֻהָּכ�ה ָוֵמ�ת ֵא�  ֶרת ִיָּמֵצ�
Ex. 22:2ֹו� ֹו ְוִנְמַּכ�ר ִּבְגֵנָבת� ם ִאם&ֵא�ין ל+ ֹו ַׁשֵּל�ם ְיַׁשֵּל+ �ה ַהֶּׁש>ֶמׁש ָעָל�יו ָּדִמ�ים ל   ִאם&ָזְרָח�
Ex. 22:3ֹו ֹור ַעד&ֲחמ> ה ִמּׁש= ֹו ַהְּגֵנָב3 Mא ְבָיד ם&ִהָּמֵצאZ ִתָּמֵצ2 ם� ס ִא� �5ִים ְיַׁשֵּל� �ים ְׁשַנ ה ַחִּי  ר ַעד&ֶׂש�
Ex. 22:4 ֶרם ְוִׁשַּלח1 ֶאת&ְּבִעיָרה ֹו[ ִּכBי ַיְבֶער&ִאיׁש1 ָׂשֶד�ה אֹו&ֶכ+ ב ] ְּבִעיר+ ּוִבֵע�ר ִּבְׂשֵד�ה ַאֵח�ר ֵמיַט�

ם� ס ֹו ְיַׁשֵּל� הּו ּוֵמיַט�ב ַּכְרמ�  ָׂשֵד>
Ex. 22:5ה ֹקִציBׁש ּוָמְצָא Mא ֵא י&ֵתֵצ2 ם ַהַּמְבִע�ר  ִּכ� ֹו ַהָּׂשֶד�ה ַׁשֵּל�ם ְיַׁשֵּל+ ה א� ֹו ַהָּקָמ� יׁש א� ם1 ְוֶנֱאַכ�ל ָּגִד+

ה� ס  ֶאת&ַהְּבֵעָר�
Ex. 22:6 א ַהַּגָּנ�ב ְיַׁשֵּל�ם �יׁש ִאם&ִיָּמֵצ� ר ְוֻגַּנ�ב ִמֵּב�ית ָהִא ֹו&ֵכִלים1 ִלְׁשֹמ+ הּו ֶּכBֶסף א� Mיׁש ֶאל&ֵרֵע Z ִא2 י&ִיֵּתן  ִּכ�
 ְׁשָנ�5ִים�

Ex. 22:7 ֹו ִּבְמֶל�אֶכת א ָׁשַל>ח ָיד� �ֹ ֱאֹלִה�ים ִאם&ל ִית ֶאל&ָה� ַעל&ַהַּב� ב ַּב� ב ְוִנְקַר� א ִיָּמֵצא1 ַהַּגָּנ+ Bֹ  ִאם&ל
הּו�  ֵרֵע�

Ex. 22:8 1ר יֹאַמרBה ֲאֶׁש ה ַעל&ָּכל&ֲאֵבָד3 Mה ַעל&ַׂשְלָמ מֹור ַעל&ֶׂש2 ֲ Tֹור ַעל&ח ַׁשע ַעל&ׁש] ל&ָּכל&ְּדַבר&ֶּפ]  ַע�
ּו ה עPִַּכי&ה� הּו� סא ֶז+ �5ִים ְלֵרֵע� ים ְיַׁשֵּל�ם ְׁשַנ א ְּדַבר&ְׁשֵניֶה�ם ֲאֶׁשBר ַיְרִׁשיֻען1 ֱאֹלִה+ �ֹ ים ָיב ֱאֹלִה+  ד ָה�

Ex. 22:9 ר ר ּוֵמ>ת אֹו&ִנְׁשַּב� �ה ִלְׁשֹמ ֹור אֹו&ֶׂש>ה ְוָכל&ְּבֵהָמ� ֹור אֹו&ׁש� הּו ֲחמ2 Mיׁש ֶאל&ֵרֵע Z ִא2 י&ִיֵּתן  ִּכ�
ין ה ֵא� ה�אֹו&ִנְׁשָּב�   ֹרֶא�
Ex. 22:10 א �ֹ ח ְּבָעָל�יו ְול �הּו ְוָלַק� ֹו ִּבְמֶל�אֶכת ֵרֵע א ָׁשַל>ח ָיד� �ֹ ם ִאם&ל ה ִּתְהֶיה1 ֵּב�ין ְׁשֵניֶה+ �ת ְיהָו3  ְׁשֻבַע

ם�  ְיַׁשֵּל�
Ex. 22:11יו� ֹו ְיַׁשֵּל�ם ִלְבָעָל� �  ְוִאם&ָּגֹנ�ב ִיָּגֵנ�ב ֵמִעּמ
Ex. 22:12�ף ְיִבֵא ף ִיָּטֵר� ם� פ ִאם&ָטֹר� א ְיַׁשֵּל� �ֹ ה ל �ד ַהְּטֵרָפ�  הּו ֵע
Ex. 22:13ם� ֹו ַׁשֵּל�ם ְיַׁשֵּל� ל ִא>יׁש ֵמִע�ם ֵרֵע�הּו ְוִנְׁשַּב�ר אֹו&ֵמ�ת ְּבָעָל�יו ֵאין&ִעּמ� י&ִיְׁשַא�   ְוִכ�
Ex. 22:14ֹו� ס א ִּבְׂשָכר� ּוא ָּב� �יר ה+ א ְיַׁשֵּל�ם ִאם&ָׂשִכ �ֹ ֹו ל   ִאם&ְּבָעָל�יו ִעּמ�
Ex. 22:15ה� ֹו ְלִאָּׁש� ָּנה ּל� ר ִיְמָהֶר� ָׂשה ְוָׁשַכ�ב ִעָּמ�ּה ָמֹה> ר לֹא&ֹאָר� יׁש ְּבתּוָל>ה ֲאֶׁש� י&ְיַפֶּת�ה ִא3   ְוִכ�
Ex. 22:16ת� ס ַהר ַהְּבתּוֹל� ל ְּכֹמ� �ֶסף ִיְׁשֹק+ ֹו ֶּכ �  ִאם&ָמֵא=ן ְיָמֵא>ן ָאִב�יָה ְלִתָּת�ּה ל
Ex. 22:17א ְתַחֶּי�ה� ס �ֹ ה ל   ְמַכֵּׁשָפ�
Ex. 22:18ת� ס ֹות יּוָמ� ה מ�   ָּכל&ֹׁשֵכ�ב ִעם&ְּבֵהָמ�
Ex. 22:19ֹו� י ַליהָו�ה ְלַבּד� ים ָי�ֳחָר�ם ִּבְלִּת� ַח ָלֱאֹלִה�   ֹזֵב�
Ex. 22:20ִים� ֶרץ ִמְצָר� ם ְּבֶא� ים ֱהִייֶת� י&ֵגִר� א ִתְלָחֶצ�ּנּו ִּכ� �ֹ   ְוֵג�ר לֹא&תֹוֶנ�ה ְול
Ex. 22:21ֹום ּון� ָּכל&ַאְלָמָנ�ה ְוָית� א ְתַעּנ� �ֹ   ל
Ex. 22:22ֹו� ע ַצֲעָקת� ַע ֶאְׁשַמ� י ָׁשֹמ� ק ִיְצַעק1 ֵאַל+ Bי ִאם&ָצֹע� ֹו ִּכ �  ִאם&ַעֵּנ�ה ְתַעֶּנ�ה ֹאת
Ex. 22:23ים� פ ֹות ּוְבֵניֶכ�ם ְיֹתִמ� י ֶאְתֶכ�ם ֶּבָח�ֶרב ְוָהיBּו ְנֵׁשיֶכם1 ַאְלָמנ+ י ְוָהַרְגִּת�   ְוָחָר�ה ַאִּפ+
Ex. 22:24�ּון ָעָל�יו ֶנ�ֶׁשְך� ִאם&ֶּכ א&ְתִׂשימ� �ֹ ֹו ְּכֹנֶׁש�ה ל ְך לֹא&ִתְהֶי�ה ל� ָעִני1 ִעָּמ+ י ֶאת&ֶה� �ה ֶאת&ַעִּמ3  ֶסףA ַּתְלֶו
Ex. 22:25ֹו� ּנּו ל� ֶמׁש ְּתִׁשיֶב� א ַהֶּׁש� �ֹ �ָך ַעד&ּב ל ַׂשְלַמ�ת ֵרֶע ל ַּתְחֹּב�   ִאם&ָחֹב�
Ex. 22:26 וא ְכסּוָתהBי ִה� י ְלַבָּד+] ְכסּותֹו1[ ִּכ �ק ֵאַל+ י&ִיְצַע ב ְוָהָיה1 ִּכ� ֹו ַּבֶּמ�ה ִיְׁשָּכ+ �ֹו ְלֹער וא ִׂשְמָלת� ּה ִה�

ִני� ס ּון ָא� י&ַחּנ� י ִּכ�  ְוָׁשַמְעִּת�
Ex. 22:27ר� א ָתֹא� �ֹ א ְתַקֵּל�ל ְוָנִׂש�יא ְבַעְּמָך� ל �ֹ ים ל   ֱאֹלִה�
Ex. 22:28ֹור ָּבֶנ� א ְתַאֵח�ר ְּבכ� �ֹ י� ְמֵלָאְתָך� ְוִדְמֲעָך� ל  יָך ִּתֶּתן&ִּל�
Ex. 22:29י� ֹו ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ�י ִּתְּתנֹו&ִל� �ה ִעם&ִאּמ+ �5ָך ִׁשְבַעBת ָיִמים1 ִיְהֶי ה ְלֹׁשְרָך� ְלצֹאֶנ ן&ַּתֲעֶׂש�   ֵּכ�
Ex. 22:30לּו ַלֶּכ�ֶלב ַּתְׁשִל א תֹאֵכ+ �ֹ ה ְטֵרָפה1 ל Bר ַּבָּׂשֶד �י ּוָבָׂש2 ֶדׁש ִּתְהי�ּון ִל ֹו� ס ְוַאְנֵׁשי&ֹק� ּון ֹאת�  כ�
Ex. 23:1ס� ס ע ִלְהֹי�ת ֵע�ד ָחָמ� א ֵׁש�ַמע ָׁש�ְוא ַאל&ָּתBֶׁשת ָי�5ְדָך1 ִעם&ָרָׁש+ א ִתָּׂש� �ֹ   ל
Ex. 23:2ת� י ַרִּב�ים ְלַהֹּט� ת ַאֲחֵר� ב ִלְנֹט> �ה ַעל&ִר3 ת ְולֹא&ַתֲעֶנ �י&ַרִּב�ים ְלָרֹע א&ִתְהֶי�ה ַאֲחֵר� �ֹ   ל



Ex. 23:3 ר א ֶתְהַּד� �ֹ ל ל Wֹו� ס ְוָד  ְּבִריב�
Ex. 23:4ֹו� ס ּנּו ל� ב ְּתִׁשיֶב� �ה ָהֵׁש� ֹו ֹּתֶע ֹו ֲחֹמר� ִיְבָך> א� ֹור ֹא� ע ׁש= Qי ִתְפַּג�   ִּכ
Ex. 23:5ֹו� ס ֹו ָעֹז�ב ַּתֲעֹז�ב ִעּמ� �ֹו ְוָחַדְלָּת� ֵמֲעֹז�ב ל ֹור ֹׂשַנֲאָך3 ֹרֵבץ1 ַּת�ַחת ַמָּׂשא+ ה ֲחמ� Qי&ִתְרֶא   ִּכ�
Ex. 23:6 א ַתֶּט>ה �ֹ ֹו� ל ט ֶאְבֹיְנָך� ְּבִריב�  ִמְׁשַּפ�
Ex. 23:7ע� יק ָרָׁש� ג ִּכ�י לֹא&ַאְצִּד� ל&ַּתֲהֹר+ י ְוַצִּדיק1 ַא� Bק ְוָנִק�ֶקר ִּתְרָח   ִמְּדַבר&ֶׁש�
Ex. 23:8ים� י ַצִּדיִק� יַסֵּל�ף ִּדְבֵר� ים ִו� �ר ִּפְקִח+ ַחד1 ְיַעֵּו א ִתָּק�ח ִּכBי ַהֹּׁש2 �ֹ ַחד ל   ְוֹׁש�
Ex. 23:9ִים� ְוֵג� ֶרץ ִמְצָר� ם ְּבֶא� ים ֱהִייֶת� י&ֵגִר� ר ִּכ� �ֶפׁש ַהֵּג+ ם ְיַדְעֶּתם1 ֶאת&ֶנ א ִתְלָח�ץ ְוַאֶּת3 �ֹ  ר ל
Ex. 23:10ּה� ׁש ָׁשִנ�ים ִּתְזַר�ע ֶאת&ַאְרֶצ�ָך ְוָאַסְפָּת� ֶאת&ְּתבּוָאָת�   ְוֵׁש�
Ex. 23:111ְכלּו ּה ְוָא� ת ִּתְׁשְמֶט�ָּנה ּוְנַטְׁשָּת3 Qה  ְוַהְּׁשִביִע ן&ַּתֲעֶׂש� �ת ַהָּׂשֶד�ה ֵּכ� ם ּתֹאַכ�ל ַחַּי Wָך ְוִיְתָר �י ַעֶּמ+  ֶאְבֹיֵנ

ָך�  ְלַכְרְמָך� ְלֵזיֶת�
Ex. 23:12 ׁש ָך ְוִיָּנֵפ� ֹוְרָך1 ַוֲחֹמֶר+ ּוַח ׁש� ת ְלַמ�ַען ָינ3 �יָך ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע�י ִּתְׁשֹּב  ֵׁשBֶׁשת ָיִמים1 ַּתֲעֶׂש�ה ַמֲעֶׂש+
  ְוַהֵּג�ר�ֶּבן&ֲאָמְתָך�
Ex. 23:13 ע א ִיָּׁשַמ� �ֹ ירּו ל א ַתְזִּכ+ �ֹ ם ֱאֹלִהBים ֲאֵחִרים1 ל ְרִּתי ֲאֵליֶכ�ם ִּתָּׁשֵמ�רּו ְוֵׁש2 ל ֲאֶׁשר&ָאַמ�  ּוְבֹכ>
יָך�  ַעל&ִּפ�
Ex. 23:14ג ִל�י ַּבָּׁשָנ�ה� ים ָּתֹח� ׁש ְרָגִל+   ָׁשֹל�
Ex. 23:15ת� יב  ֶאת&ַח�ג ַהַּמּצֹותH ִּתְׁשֹמרG ִׁשְבַע ָאִב+ ֶדׁש ָה� ָך ְלמֹוֵעד1 ֹח� ֲאֶׁש�ר ִצִּויִת3 ֹות ַּכ� Mל ַמּצ  ָיִמיםZ ּתֹאַכ2

ם� ּו ָפַנ�י ֵריָק� ִים ְולֹא&ֵיָרא� �ֹו ָיָצ�אָת ִמִּמְצָר  ִּכי&ב�
Ex. 23:16את ַהָּׁש�ָאִסף1 ְּבֵצ ע ַּבָּׂשֶד�ה ְוַחBג ָה� ר ִּתְזַר� יָך ֲאֶׁש� י ַמֲעֶׂש+ ה ְּבָאְסְּפָך�  ְוַחBג ַהָּקִציר1 ִּבּכּוֵר� ָנ+

ה� יָך ִמן&ַהָּׂשֶד� ת&ַמֲעֶׂש�  ֶא�
Ex. 23:17ְיהָו�ה� Aן ּוְרָך+ ֶאל&ְּפֵנ�י ָהָאֹד� �ה ֵיָרֶאה1 ָּכל&ְזכ� ים ַּבָּׁשָנ ׁש ְּפָעִמ�   ָׁשֹל�
Ex. 23:18ֶקר� �י ַעד&ֹּב� ֶלב&ַחִּג א&ָיִל�ין ֵח� �ֹ ץ ַּדם&ִזְבִח�י ְול ח ַעל&ָחֵמ� א&ִתְזַּב� �ֹ   ל
Ex. 23:19 ֹו� ס י ַּבֲחֵל�ב ִאּמ� ל ְּגִד� א&ְתַבֵּׁש� �ֹ �ה ֱאֹלֶה�יָך ל ית ְיהָו יא ֵּב� Wְתָך+ ָּתִב�ית ִּבּכּוֵרי1 ַאְדָמ  ֵראִׁש3
Ex. 23:20ִתי� ר ֲהִכֹנ� ֹום ֲאֶׁש� �יֲאָך+ ֶאל&ַהָּמק� יָך ִלְׁשָמְרָך� ַּבָּד�ֶרְך ְוַלֲהִב י ֹׁשֵלBַח ַמְלָאְך1 ְלָפֶנ+ Mה ָאֹנִכ   ִהֵּנ2
Ex. 23:21ֹו� י ְּבִקְרּב� ם ִּכ�י ְׁשִמ� א ִיָּׂשא1 ְלִפְׁשֲעֶכ+ Bֹ �י ל ֹו ִּכ �ֹו ַאל&ַּתֵּמ�ר ּב ע ְּבֹקל� >יו ּוְׁשַמ�   ִהָּׁש=ֶמר ִמָּפָנ
Ex. 23:22 י יָך ְוַצְרִּת� ְיֶב+ ַיְבִּתי1 ֶאת&ֹא� ל ֲאֶׁש�ר ֲאַדֵּב�ר ְוָא� יָת ֹּכ� Wֹו ְוָעִׂש ַע ִּתְׁשַמע1 ְּבֹקל+ Bי ִאם&ָׁשֹמ�  ִּכ

יָך�ֶא  ת&ֹצְרֶר�
Ex. 23:23 י� י ַהִחִּו�י ְוַהְיבּוִס ְּכַנֲעִנ+ י ְוַהְּפִרִּזי1 ְוַה� ֱאֹמִרי1 ְוַה�ִחִּת+ יֲאָך3 ֶאל&ָה� י&ֵיֵל�ְך ַמְלָאִכיH ְלָפֶניָךG ֶוֱהִב�  ִּכ�
יו�  ְוִהְכַחְדִּת�
Ex. 23:24א ַתֲעֶׂש�ה �ֹ ם ְול ָעְבֵד+ א ָת� �ֹ ֵהיֶהם1 ְול Bה ֵלאֹל� א&ִתְׁשַּתֲחֶו �ֹ ר  ל ם ְוַׁשֵּב� ֲעֵׂשיֶה�ם ִּכBי ָהֵרס1 ְּתָה�ְרֵס+  ְּכַמ�

ם� ר ַמֵּצֹבֵתיֶה�  ְּתַׁשֵּב�
Ex. 23:25ֵPם א ָך� ַוֲעַבְדֶּת3 י ַמֲחָל�ה ִמִּקְרֶּב� ת&ַלְחְמָך� ְוֶאת&ֵמיֶמ�יָך ַוֲהִסֹרִת� ְך ֶא� ם ּוֵבַר� ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל�  ת ְיהָו
Ex. 23:26ה ְמַׁשֵּכָל�ה ַוֲעָקָר�< א ִתְהֶי �ֹ א� ל יָך ֲאַמֵּל� ר ָיֶמ�  ה ְּבַאְרֶצ�ָך ֶאת&ִמְסַּפ�
Ex. 23:27 ם ְוָנַתִּת=י ֶאת&ָּכל&ֹאְיֶב>יָך�א ָּבֶה �ֹ ר ָּתב ם ֲאֶׁש� יָך ְוַהֹּמִתי1 ֶאת&ָּכל&ָהָע+ יָמִתי1 ֲאַׁשַּל�ח ְלָפֶנ+  ֶאת&ֵא�
ֶרף�  ֵאֶל�יָך ֹע�
Ex. 23:28יָך ְוֵגְר� י ֶאת&ַהִּצְרָע�ה ְלָפֶנ י ִמְּלָפֶנ�יָך� ְוָׁשַלְחִּת� >י ְוֶאת&ַהִחִּת� ְּכַנֲעִנ =י ֶאת&ַה� ה ֶאת&ַהִחִּו  ָׁש3
Ex. 23:29ה� �ת ַהָּׂשֶד� ה ָעֶל�יָך ַחַּי ה ְוַרָּב� Bה ָהָא1ֶרץ1 ְׁשָמָמ+ �ה ֶאָח�ת ֶּפן&ִּתְהֶי א ֲאָגְרֶׁש>ּנּו ִמָּפֶנ�יָך ְּבָׁשָנ =ֹ   ל
Ex. 23:30ַPיָך ע� ּנּו ִמָּפֶנ ֶרץ� ְמַע�ט ְמַע>ט ֲאָגְרֶׁש� ה ְוָנַחְלָּת� ֶאת&ָהָא�  ד ֲאֶׁש�ר ִּתְפֶר+
Ex. 23:31ֵPם א �יA ֶאֵּת�ן ְּבֶיְדֶכ3 ר ַעד&ַהָּנָה�ר ִּכ ים ּוִמִּמְדָּב� �ם ְּפִלְׁשִּת+ ת  ְוַׁשִּת�י ֶאת&ְּגֻבְלָך3 ִמַּים&סּוף1 ְוַעד&ָי

מֹו ִמָּפֶנ�יָך� ֶרץ ְוֵגַרְׁשָּת�  ֹיְׁשֵב�י ָהָא+
Ex. 23:32ת ית� לֹא&ִתְכֹר� ם ְּבִר� ֵהיֶה�   ָלֶה>ם ְוֵלאֹל�
Ex. 23:33 ׁש� י&ִיְהֶי�ה ְלָך� ְלמֹוֵק� ם ִּכ� ֵהיֶה+ �י ִּכBי ַתֲעֹבד1 ֶאת&ֱאֹל� א ֵיְׁשבּו1 ְּבַאְרְצָך+ ֶּפן&ַיֲחִט�יאּו ֹאְתָך� ִל Bֹ  ל



 פ
Ex. 24:1ּוא ה ַאָּתה1 ְוַאֲהֹרן1 ָנָד�ב ַוֲאִביה+ ר ֲעֵל�ה ֶאל&ְיהָו3 Mה ָאַמ �י ִיְׂשָרֵא�ל  ְוֶאל&ֹמֶׁש2  ְוִׁשְבִע�ים ִמִּזְקֵנ

ק� ם ֵמָרֹח�  ְוִהְׁשַּתֲחִויֶת�
Ex. 24:2ֹו� ּו ִעּמ� א ַיֲעל� �ֹ ם ל Wׁשּו ְוָהָע� א ִיָּג �ֹ ם ל ה ְוֵה� ׁש ֹמֶׁשBה ְלַבּדֹו1 ֶאל&ְיהָו+   ְוִנַּג2
Ex. 24:3ֵPר ָלָעם1 אBה ַוְיַסֵּפ א ֹמֶׁש3 �ֹ ת ָּכ ַוָּיב ה ְוֵא� י ְיהָו+ ֹול ת ָּכל&ִּדְבֵר� Bם ק Mַען ָּכל&ָהָע �ים ַוַּי2 ל&ַהִּמְׁשָּפִט

ה� ר ְיהָו�ה ַנֲעֶׂש� ים ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� ּו ָּכל&ַהְּדָבִר> ֹ�אְמר+  ֶאָחד1 ַוּי
Ex. 24:4ֵPה א ב ֹמֶׁש3 ַח ַּת�ַחת ָהָה�ר ּוְׁשֵּתBים ֶעְׂש ַוִּיְכֹּת� ֶקר ַוִּי�ֶבן ִמְזֵּב� ה ַוַּיְׁשֵּכ�ם ַּבֹּב+ י ְיהָו+ ֵרה1 ת ָּכל&ִּדְבֵר�

ל� י ִיְׂשָרֵא� ר ִׁשְבֵט� ה ִלְׁשֵנ�ים ָעָׂש�  ַמֵּצָב+
Ex. 24:5ים� ּו ְזָבִח=ים ְׁשָלִמ>ים ַליהָו�ה ָּפִר� Q5ִּיְזְּבח ת ַו� �ּו ֹעֹל ל ַוַּי�ֲעל� �י ִיְׂשָרֵא+ ת&ַנֲעֵרי1 ְּבֵנ ח ֶא�   ַוִּיְׁשַל3
Ex. 24:6��ֶׂשם ָּבַאָּגֹנ ם ַוָּי ח ֹמֶׁשה1 ֲחִצ�י ַהָּד+ Bַח� ַוִּיַּק ק ַעל&ַהִּמְזֵּב� ם ָזַר�  ת ַוֲחִצ�י ַהָּד+
Ex. 24:7ע� ה ְוִנְׁשָמ� ר ְיהָו�ה ַנֲעֶׂש� ל ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� ּו ֹּכ> ֹ�אְמר+ �ם ַוּי �י ָהָע א ְּבָאְזֵנ ית ַוִּיְקָר�   ַוִּיַּקח1 ֵס�ֶפר ַהְּבִר+
Ex. 24:8אֶמר ִה 3ֹ �ם ַוּי ק ַעל&ָהָע ם ַוִּיְזֹר� ח ֹמֶׁשה1 ֶאת&ַהָּד+ Bם  ַוִּיַּק ת ְיהָוה1 ִעָּמֶכ+ Bר ָּכַר ם&ַהְּבִרית1 ֲאֶׁש2 Bה ַד� ֵּנ

ֶּלה� ים ָהֵא�  ַע�ל ָּכל&ַהְּדָבִר�
Ex. 24:9ל� �י ִיְׂשָרֵא� ּוא ְוִׁשְבִע�ים ִמִּזְקֵנ ן ָנָדב1 ַוֲאִביה+ �ה ְוַאֲהֹר �ַעל ֹמֶׁש�   ַוַּי
Ex. 24:10יו ְּכ ת ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ְוַת�ַחת ַרְגָל3 ּו ֵא� Wַהר� ַוִּיְרא ִים ָלֹט� יר ּוְכֶע�ֶצם ַהָּׁשַמ� �ת ַהַּסִּפ+  ַמֲעֵׂשה1 ִלְבַנ
Ex. 24:11ּו� ס ּו ַוִּיְׁשּת� ים ַוּיֹאְכל� 5ֶּיֱחזּו1 ֶאת&ָה�ֱאֹלִה+ ֹו ַו� �א ָׁשַל�ח ָיד �ֹ ל ל �י ִיְׂשָרֵא+   ְוֶאל&ֲאִציֵלי1 ְּבֵנ
Ex. 24:12 ָרה ה ֲעֵל�ה ֵאַל>י ָהָה� ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ֶבן ְוַהּתֹוָרה1  ַוּי ת ָהֶא3 ה ְלָךM ֶאת&ֻלֹח� ֶוְהֵיה&ָׁש�ם ְוֶאְּתָנ2

ם� ְבִּתי ְלהֹוֹרָת� ר ָּכַת� ה ֲאֶׁש�  ְוַהִּמְצָו+
Ex. 24:13ים� ר ָהֱאֹלִה� ה ֶאל&ַה� �ַעל ֹמֶׁש� ֹו ַוַּי �ַע ְמָׁשְרת ה ִויהֹוֻׁש� �5ָקם ֹמֶׁש+   ַוָּי
Ex. 24:14 נּו� Bים ָאַמר1 ְׁשבּו&ָל ם  ְוֶאל&ַהְּזֵקִנ ן ְוחּור1 ִעָּמֶכ+ Bה ַאֲהֹר ּוב ֲאֵליֶכ�ם ְוִהֵּנ2 ה ַע�ד ֲאֶׁשר&ָנׁש� ָבֶז+

ם� ים ִיַּג�ׁש ֲאֵלֶה� ַעל ְּדָבִר�  ִמי&ַב�
Ex. 24:15ר� �5ן ֶאת&ָהָה� ה ֶאל&ָהָה�ר ַוְיַכ�ס ֶהָעָנ �ַעל ֹמֶׁש�   ַוַּי
Ex. 24:16 י ַוְיַכֵּס�הּו ן ְּכבֹוד&ְיהָוה1 ַעל&ַה�ר ִסיַנ+ Bא ֶאל&ֹמֶׁש>ה ַּבּי�ֹום  ַוִּיְׁשֹּכ �5ן ֵׁש�ֶׁשת ָיִמ�ים ַוִּיְקָר= ֶהָעָנ

ֹוְך ֶהָעָנ�5ן�  ַהְּׁשִביִע�י ִמּת�
Ex. 24:17ל� �י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ אׁש ָהָה�ר ְלֵעיֵנ �ֹ ׁש ֹאֶכ�ֶלת ְּבר ה ְּכֵא� ֹוד ְיהָו+   ּוַמְרֵאה1 ְּכב�
Ex. 24:18ַעל ֶא� �5ן ַוַּי ֹוְך ֶהָעָנ א ֹמֶׁש>ה ְּבת� �ֹ ְיָלה�  ַוָּיב ֹום ְוַאְרָּבִע�ים ָל� �ים י+ ר ַאְרָּבִע ל&ָהָה�ר ַוְיִהBי ֹמֶׁשה1 ָּבָה+

 פ
Ex. 25:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Ex. 25:2ּו ֹו ִּתְקח� ל ְוִיְקחּו&ִל�י ְּתרּוָמ�ה ֵמֵאBת ָּכל&ִאיׁש1 ֲאֶׁש�ר ִיְּדֶב�ּנּו ִלּב+ �י ִיְׂשָרֵא+   ַּדֵּבר1 ֶאל&ְּבֵנ

י�  ֶאת&ְּתרּוָמִת�
Ex. 25:3ֶׁשת� ב ָוֶכ�ֶסף ּוְנֹח� ּו ֵמִאָּת�ם ָזָה� ר ִּתְקח� ה ֲאֶׁש�   ְוזֹאת1 ַהְּתרּוָמ+
Ex. 25:4ׁש ְוִעִּז�ים� �י ְוֵׁש�   ּוְתֵכ=ֶלת ְוַאְרָּגָמ>ן ְותֹוַל�ַעת ָׁשִנ
Ex. 25:5�י ִׁשִּט ת ְּתָחִׁש�ים ַוֲעֵצ� ת ֵאיִל=ם ְמָאָּדִמ>ים ְוֹעֹר�  ים� ְוֹעֹר2
Ex. 25:6ים� ֶרת ַהַּסִּמ� ה ְוִלְקֹט� ר ְּבָׂשִמים1 ְלֶׁש�ֶמן ַהִּמְׁשָח+ �ֶמן ַלָּמֹא   ֶׁש�
Ex. 25:7ֶׁשן� ד ְוַלֹח� �ים ָלֵאֹפ� ַהם ְוַאְבֵנ�י ִמֻּלִא Wַאְבֵני&ֹׁש  
Ex. 25:8ם� י ְּבתֹוָכ�   ְוָע�ׂשּו ִל�י ִמְקָּד�ׁש ְוָׁשַכְנִּת�
Ex. 25:91ר ֲאִניBל ֲאֶׁש ּו� ס ַמְרֶא�ה אֹוְתָך+ אPֵ ְּכֹכ3 �יו ְוֵכ�ן ַּתֲעׂש� �ית ָּכל&ֵּכָל ת ַּתְבִנ ן ְוֵא� �ית ַהִּמְׁשָּכ+  ת ַּתְבִנ
Ex. 25:10ֹו� ִצי ֹקָמת� ה ָוֵח� ֹו ְוַאָּמ� ֹו ְוַאָּמBה ָוֵח1ִצי1 ָרְחּב+ ִצי ָאְרּכ3 Mִים ָוֵח ֹון ֲעֵצ�י ִׁשִּט�ים ַאָּמַת2 ּו ֲאר�   ְוָעׂש�
Ex. 25:11Bיב� ְוִצִּפיָת ב ָסִב� �ר ָזָה� ּוץ ְּתַצֶּפ�ּנּו ְוָעִׂש=יָת ָעָל>יו ֵז ִית ּוִמח� ֹור ִמַּב�   ֹאתֹו1 ָזָה�ב ָטה+
Ex. 25:12 ת ֶאָח+ ת ַעל&ַצְלעֹו1 ָה� ה ַע�ל ַאְרַּב�ע ַּפֲעֹמָת�יו ּוְׁשֵּת�י ַטָּבֹע3 �ַתָּת+ ב ְוָנ ת ָזָה+ ֹו ַאְרַּבע1 ַטְּבֹע�  ְוָיַצ�ְקָּת ּל3
ֹו ַהֵּׁשִנ�ית�ּוְׁשֵּתי1 ַטָּב ת ַעל&ַצְלע�  ֹע+



Ex. 25:13ב� ם ָזָה� י ֲעֵצ�י ִׁשִּט�ים ְוִצִּפיָת� ֹאָת�   ְוָעִׂש�יָת ַבֵּד�
Ex. 25:14ם� ן ָּבֶה� את ֶאת&ָהָאֹר� ן ָלֵׂש� �ת ָהָאֹר ת ַע�ל ַצְלֹע�   ְוֵהֵבאָתB ֶאת&ַהַּבִּדים1 ַּבַּטָּבֹע+
Ex. 25:15ן ִיְהי�ּו ַהַּב ּנּו� ְּבַטְּבֹעת1 ָהָאֹר+ רּו ִמֶּמ� א ָיֻס� �ֹ ים ל � ִּד
Ex. 25:16ֵPן א �יָך� ְוָנַתָּת� ֶאל&ָהָאֹר ן ֵאֶל� ר ֶאֵּת� ת ֲאֶׁש�  ת ָהֵעֻד+
Ex. 25:17ּה� ִצי ָרְחָּב� ה ָוֵח� ּה ְוַאָּמ� ִים ָוֵח1ִצי1 ָאְרָּכ+ Bֹור ַאָּמַת �ֶרת ָזָה�ב ָטה   ְוָעִׂש�יָת ַכֹּפ�
Ex. 25:185ִים ְּכֻר� ֶרת� ְוָעִׂש>יָת ְׁשַנ ֹות ַהַּכֹּפ� ם ִמְּׁשֵנ�י ְקצ�  ִב�ים ָזָה�ב ִמְקָׁשה1 ַּתֲעֶׂש�ה ֹאָת+
Ex. 25:19 ּו ֶרת ַּתֲעׂש� �ה ִמן&ַהַּכֹּפ> ה ִמֶּז ד ִמָּקָצ� ה ּוְכרּוב&ֶאָח� ּוב ֶאָחBד ִמָּקָצה1 ִמֶּז+ ֲעֵׂשה ְּכר2 ַ Tו 

יו�  ֶאת&ַהְּכֻרִב�ים ַעל&ְׁשֵנ�י ְקצֹוָת�
Ex. 25:20ּו ַהְּכֻר�יׁש  ְוָהי� ם ִא ֶרת ּוְפֵניֶה� ְעָלה ֹסְכִכBים ְּבַכְנֵפיֶהם1 ַעל&ַהַּכֹּפ+ ִים ְלַמ3 Mי ְכָנַפ ִביםZ ֹּפְרֵׂש2

ים� ֶרת ִיְהי�ּו ְּפֵנ�י ַהְּכֻרִב�  ֶאל&ָאִח�יו ֶאל&ַהַּכֹּפ+
Ex. 25:21�ן ִּתֵּתן1 ֶאת&ָה ן ִמְלָמ�ְעָלה ְוֶאל&ָה�ָאֹר+ ֶרת ַעל&ָהָאֹר� יָך� ְוָנַתָּת= ֶאת&ַהַּכֹּפ> ן ֵאֶל� ר ֶאֵּת� ת ֲאֶׁש�  ֵעֻד+
Ex. 25:22 ת�ן ָהֵעֻד ר ַעל&ֲאֹר� ים ֲאֶׁש� �י ַהְּכֻרִב+ ֶרת ִמֵּבין1 ְׁשֵנ �ל ַהַּכֹּפ3 י ִאְּתָךM ֵמַע  ְונֹוַעְדִּת�י ְלָךH ָׁשםG ְוִדַּבְרִּת2

ל� פ �י ִיְׂשָרֵא� >ה אֹוְתָך� ֶאל&ְּבֵנ  ֵא�ת ָּכל&ֲאֶׁש=ר ֲאַצֶּו
Ex. 25:23ֹו� ְוָעִׂש�י ִצי ֹקָמת� ה ָוֵח� ֹו ְוַאָּמ� ן ֲעֵצ�י ִׁשִּט�ים ַאָּמַתBִים ָאְרּכֹו1 ְוַאָּמ�ה ָרְחּב+  ָת ֻׁשְלָח�
Ex. 25:24יב� ב ָסִב� �ר ָזָה� ֹו ֵז ֹור ְוָעִׂש�יָת ּל> �ֹו ָזָה�ב ָטה   ְוִצִּפיָת� ֹאת�
Ex. 25:25יב ְוָעִׂש=יָת ֵזר&ָז�ַפח ָסִב >ֶרת ֹט� ֹו ִמְסֶּג יָת ּל� יב� ְוָעִׂש2 ֹו ָסִב�  ָה>ב ְלִמְסַּגְרּת�
Ex. 25:26ַPת ע ת ָזָה�ב ְוָנַתָּת1 ֶאת&ַהַּטָּבֹע+ ע ַטְּבֹע� ֹו ַאְרַּב� �יָת ּל+ ע  ְוָעִׂש ר ְלַאְרַּב� ת ֲאֶׁש� ל ַאְרַּב�ע ַהֵּפֹא+

יו�  ַרְגָל�
Ex. 25:27ים ָלֵׂש� ת ְלָבִּת�ים ְלַבִּד+ ��יןָ ַהַּטָּבֹע ֶרת ִּתְהֶי ן� ְלֻעַּמת1 ַהִּמְסֶּג+  את ֶאת&ַהֻּׁשְלָח�
Ex. 25:28ן� ם ֶאת&ַהֻּׁשְלָח� ם ָזָה�ב ְוִנָּׂשא&ָב� ים ְוִצִּפיָת� ֹאָת�   ְוָעִׂשBיָת ֶאת&ַהַּבִּדים1 ֲעֵצ�י ִׁשִּט+
Ex. 25:29ֹו ב ָטה� ְך ָּבֵה�ן ָזָה� ר ֻיַּס� יו ֲאֶׁש� יו ּוְקׂשֹוָתיו1 ּוְמַנִּקֹּיָת+ יו ְוַכֹּפָת3 Mיָת ְּקָעֹרָת ם� ְוָעִׂש2 ה ֹאָת�  ר ַּתֲעֶׂש�
Ex. 25:30יד� פ �י ָּתִמ� ל&ַהֻּׁשְלָח>ן ֶל�ֶחם ָּפִנ�ים ְלָפַנ   ְוָנַתָּת= ַע�
Ex. 25:31 יָה יָה ּוְפָרֶח� ּה ְּגִביֶע>יָה ַּכְפֹּתֶר� ה ֵּתָעֶׂשBה ַהְּמנֹוָרה1 ְיֵרָכ�ּה ְוָקָנ+ Qֹור ִמְקָׁש �ת ָזָה�ב ָטה  ְוָעִׂש�יָת ְמֹנַר�
ּו ָּנה ִיְהי�  �ִמֶּמ�
Ex. 25:32 ּה ה ִמִּצָּד� �י ְמֹנָר+ ד ּוְׁשֹלָׁשה1 ְקֵנ ה ִמִּצָּדּה1 ָהֶאָח+ �י ְמֹנָר3 יָה ְׁשֹלָׁש�הA ְקֵנ �ים ֹיְצִא�ים ִמִּצֶּד  ְוִׁשָּׁש�ה ָקִנ+

 ַהֵּׁשִנ�י�
Ex. 25:33ה�ּוְׁשֹלָׁש Gר ָוֶפַרח �ה ָהֶאָחדH ַּכְפֹּת� ים ַּבָּקֶנ Qֻׁשָּקִד ִבִעים ְמ� ְ Tה ג�ים ַּבָּקֶנ�ה  ְׁשֹלָׁש ים ְמֻׁשָּקִד>  ְגִבִע3

ֵּPַרח כ�ר ָוָפ ד ַּכְפֹּת� ה�ָהֶאָח� ים ַהֹּיְצִא�ים ִמן&ַהְּמֹנָר�  ן ְלֵׁש�ֶׁשת ַהָּקִנ+
Ex. 25:34יָה� יָה ּוְפָרֶח� ים ַּכְפֹּתֶר� �ים ְמֻׁשָּקִד+ �ה ְגִבִע ה ַאְרָּבָע   ּוַבְּמֹנָר�
Ex. 25:35Mי ַהָּקִנ ר ַּתַחתZ ְׁשֵנ2 ר ַּתַחת&ְׁשֵנ�י  ְוַכְפֹּת] Wָּנה ְוַכְפֹּת Bי ַהָּקִנים1 ִמֶּמ+ ָּנה ְוַכְפֹּתר1 ַּת�ַחת ְׁשֵנ ים ִמֶּמ3

ה� ים ַהֹּיְצִא�ים ִמן&ַהְּמֹנָר�  ַהָּקִנ�ים ִמֶּמ�ָּנה ְלֵׁש1ֶׁשת1 ַהָּקִנ+
Ex. 25:36ת ָזָה� ה ַאַח� ם ִמֶּמ�ָּנה ִיְהי�ּו ֻּכָּל>ּה ִמְקָׁש� ם ּוְקֹנָת� ֹור� ַּכְפֹּתֵריֶה�  ב ָטה�
Ex. 25:37יָה ְוֵהִא�יר ַעל&ֵע�ֶבר ָּפֶנ�יָה� �ֹרֶת+ ֱעָלה1 ֶאת&ֵנ �ה ְוֶה� יָה ִׁשְבָע   ְוָעִׂש�יָת ֶאת&ֵנֹרֶת�
Ex. 25:38ֹור� ב ָטה� יָה ָזָה� יָה ּוַמְחֹּתֶת�   ּוַמְלָקֶח�
Ex. 25:39ֶּל ת ָּכל&ַהֵּכִל�ים ָהֵא� ֹור ַיֲעֶׂש�ה ֹאָת�ּה ֵא� ב ָטה�  ה� ִּכָּכ>ר ָזָה�
Ex. 25:40ר� ס ה ָּבָה� ה ָמְרֶא� ם ֲאֶׁשר&ַאָּת� ְבִניָת+ ה ַוֲעֵׂש�ה ְּבַת2   ּוְרֵא�
Ex. 26:1 י ְּכֻרִב>ים ַמֲעֵׂש�ה �ַעת ָׁשִנ+ ר ּוְתֵכBֶלת ְוַאְרָּגָמן1 ְוֹתַל ת ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז3 ��ֶׂשר ְיִריֹע ה ֶע  ְוֶאת&ַהִּמְׁשָּכ�ן ַּתֲעֶׂש�

ם� ה ֹאָת� ב ַּתֲעֶׂש�  ֹחֵׁש�
Ex. 26:2 ה ה ַהְיִריָע�ה ָהֶאָח�ת ִמָּד� ַחב1 ַאְרַּב�ע ָּבַאָּמ+ ה ְוֹר2 ַאָּמ+ Bה ְוֶעְׂשִרים1 ָּב� ת ְׁשֹמֶנ ַאַח3 �ה ָה� ֶרְךA ַהְיִריָע  ֹא�

ת� ת ְלָכל&ַהְיִריֹע�  ַאַח�
Ex. 26:3ְב ה ֶאל&ֲאֹחָת�ּה ְוָחֵמBׁש ְיִריֹעת1 ֹח� ת ִאָּׁש� ְבֹר+ 1ָ ֹח� 1ין ְהֶי ת ִּת� ּה� ֲחֵמ�ׁש ַהְיִריֹע3 ה ֶאל&ֲאֹחָת� ת ִאָּׁש�  ֹר+



Ex. 26:4 ת�ן ַּתֲעֶׂשה1 ִּבְׂשַפBֶרת ְוֵכ�ה ַּבֹחָב ת ִמָּקָצ� �ל ְׂשַפBת ַהְיִריָעה1 ָהֶאָח+ ֶלת ַע ת ְּתֵכ3 ְלֹא� יָת ֻל� Mְוָעִׂש 
ֶרת ַהֵּׁשִנ�ית� ה ַּבַּמְחֶּב� יצֹוָנ+ ה ַהִּק�  ַהְיִריָע+

Ex. 26:5ַּב Hת ַּתֲעֶׂשה ָלֹא3 ר  ֲחִמִּׁש�ים ֻל� ה ֲאֶׁש� ת ַּתֲעֶׂשה1 ִּבְקֵצ�ה ַהְיִריָע+ ָלֹא3 �ה ָהֶאָחתG ַוֲחִמִּׁש�ים ֻל� ְיִריָע
ּה� ה ֶאל&ֲאֹחָת� ת ִאָּׁש� �ָלֹא+ �ית ַמְקִּביֹלת1 ַהֻּל  ַּבַּמְחֶּב�ֶרת ַהֵּׁשִנ

Ex. 26:6ה ֶאל&ֲאBת ִאָּׁש Mב ְוִחַּבְרָּת1 ֶאת&ַהְיִריֹע�יָת ֲחִמִּׁש�ים ַקְרֵס�י ָזָה Wים ְוָהָי�ה ַהִּמְׁשָּכ�ן  ְוָעִׂש ֹחָתּה1 ַּבְּקָרִס+
ד� פ  ֶאָח�
Ex. 26:7ם� ה ֹאָת� ת ַּתֲעֶׂש� ה ְיִריֹע� �ן ַעְׁשֵּתי&ֶעְׂשֵר� ֶהל ַעל&ַהִּמְׁשָּכ ים ְלֹא� ת ִעִּז+ 1יָת1 ְיִריֹע�   ְוָעִׂש
Ex. 26:8ע�ַחב1 ַאְרַּב ה ְוֹר2 ַאָּמ+ ת ְׁשֹלִׁשים1 ָּב� ַאַח3 �ה ָה� ֶרְךA ַהְיִריָע ת  ֹא� ה ַהְיִריָע�ה ָהֶאָח�ת ִמָּד�ה ַאַח+  ָּבַאָּמ+

ת� ה ְיִריֹע� י ֶעְׂשֵר�  ְלַעְׁשֵּת�
Ex. 26:9 ית �ה ַהִּׁשִּׁש+ ת ְלָב�ד ְוָכַפְלָּת1 ֶאת&ַהְיִריָע ׁש ַהְיִריֹע� ד ְוֶאת&ֵׁש�  ְוִחַּבְרָּתQ ֶאת&ֲחֵמBׁש ַהְיִריֹעת1 ְלָב+

ֶהל� �י ָהֹא� ּול ְּפֵנ  ֶאל&מ�
Ex. 26:10Mְוָעִׂש ַPת ע ָלֹא3 ת ַהִּקיֹצָנ�ה ַּבֹחָב�ֶרת ַוֲחִמִּׁש�ים ֻל� ֶאָח+ �ל ְׂשַפBת ַהְיִריָעה1 ָה� ת ַע ָלֹא3 ל יָת ֲחִמִּׁש�ים ֻל�

ֶרת ַהֵּׁשִנ�ית� ה ַהֹחֶב�  ְׂשַפ�ת ַהְיִריָע+
Ex. 26:11ת ְו �ָלֹא+ ֶׁשת ֲחִמִּׁש�ים ְוֵהֵבאָתB ֶאת&ַהְּקָרִסים1 ַּבֻּל י ְנֹח� ֶהל ְוָהָי�ה  ְוָעִׂש>יָת ַקְרֵס� ִחַּבְרָּת� ֶאת&ָהֹא�

ד�  ֶאָח�
Ex. 26:12ן� י ַהִּמְׁשָּכ� ח ַע�ל ֲאֹחֵר� Wֶפת ִּתְסַר ֶהל ֲחִצBי ַהְיִריָעה1 ָהֹעֶד+ �ת ָהֹא ף ִּביִריֹע�   ְוֶס1ַרח1 ָהֹעֵד+
Ex. 26:13ֶהל ִיְה �ת ָהֹא ֶרְך ְיִריֹע� ף ְּבֹא� ה ְוָהַאָּמBה ִמֶּזה1 ָּבֹעֵד+ Mה ִמֶּז י ַהִּמְׁשָּכ>ן  ְוָהַאָּמ2 ּוַח ַעל&ִצֵּד= Mה ָסר ֶי2

ֹו�  ִמֶּז�ה ּוִמֶּז�ה ְלַכֹּסת�
Ex. 26:14ְעָלה� פ ת ְּתָחִׁש�ים ִמְלָמ� ת ֵאיִל�ם ְמָאָּדִמ�ים ּוִמְכֵס>ה ֹעֹר� ֶהל ֹעֹר�   ְוָעִׂשBיָת ִמְכֶסה1 ָלֹא+
Ex. 26:15 י ִׁשִּט�ים �ן ֲעֵצ� ים� ְוָעִׂש�יָת ֶאת&ַהְּקָרִׁש�ים ַלִּמְׁשָּכ  ֹעְמִד�
Ex. 26:16ד� ֶרׁש ָהֶאָח� ַחב ַהֶּק� ה ֹר� ַאָּמ+ �י ָה� ֶרׁש ְוַאָּמה1 ַוֲחִצ �ֶרְך ַהָּק ֹות ֹא�   ֶע�ֶׂשר ַאּמ�
Ex. 26:17ן� י ַהִּמְׁשָּכ� ל ַקְרֵׁש� ה ְלֹכ� �ן ַּתֲעֶׂש+ ה ֶאל&ֲאֹחָת�ּה ֵּכ ת ִאָּׁש� ד ְמֻׁשָּלֹב+ ֹות ַלֶּק1ֶרׁש1 ָהֶאָח+   ְׁשֵּת�י ָיד3
Ex. 26:18ָנה� �5ְגָּבה ֵתיָמ� ת ֶנ ֶרׁש ִלְפַא� ים ֶק+ �ן ֶעְׂשִר�   ְוָעִׂש�יָת ֶאת&ַהְּקָרִׁש�ים ַלִּמְׁשָּכ
Ex. 26:19 1ֶרׁש ָהֶאָחד Bַחת&ַהֶּק ים ַּת� Mי ֲאָדִנ ֶרׁש ְׁשֵנ2 �ים ַהָּק ַחת ֶעְׂשִר� ה ַּת� Wֶסף ַּתֲעֶׂש  ְוַאְרָּבִעים1 ַאְדֵני&ֶכ+

=י ֲאָד יו ּוְׁשֵנ יו�ִלְׁשֵּת�י ְיֹדָת+ י ְיֹדָת� ד ִלְׁשֵּת� ֶרׁש ָהֶאָח� ַחת&ַהֶּק� >ים ַּת�  ִנ
Ex. 26:20ֶרׁש� ים ָק� ֹון ֶעְׂשִר� �  ּוְלֶצ=ַלע ַהִּמְׁשָּכ>ן ַהֵּׁשִנ�ית ִלְפַא�ת ָצפ
Ex. 26:21ַּ Pים ת �י ֲאָדִנ3 �ֶסף ְׁשֵנ ם ָּכ ים ַּת� ְוַאְרָּבִע�ים ַאְדֵניֶה� �י ֲאָדִנ+ ד ּוְׁשֵנ ֶאָח+ ֶרׁש ָה� ֶרׁש ַחת ַהֶּק� ַחת ַהֶּק�
ד�  ָהֶאָח�

Ex. 26:22ים� ה ְקָרִׁש� ה ִׁשָּׁש� �ָּמה ַּתֲעֶׂש� י ַהִּמְׁשָּכ�ן ָי ְלַיְרְּכֵת�   ּו�
Ex. 26:23ִים� �ן ַּבַּיְרָכָת� ת ַהִּמְׁשָּכ ה ִלְמֻקְצֹע� Bי ְקָרִׁשים1 ַּתֲעֶׂש+   ּוְׁשֵנ
Ex. 26:24ו ִיְה ֲאִמיםH ִמְּלַמָּטהG ְוַיְחָּד3 ַעת ָהֶאָח�ת כPֵּ ְוִי�ְהי�ּו ֹת� ֹו ֶאל&ַהַּטַּב� �ה יBּו ַתִּמים1 ַעל&רֹאׁש+ ן ִיְהֶי

ּו� ת ִיְהי� ם ִלְׁשֵנ�י ַהִּמְקֹצֹע�  ִלְׁשֵניֶה+
Ex. 26:25ַּ Pים ת �י ֲאָדִנ3 �ים ְׁשֵנ ר ֲאָדִנ ה ָעָׂש� ֶסף ִׁשָּׁש� ים ְוַאְדֵניֶה�ם ֶּכ+ �ה ְקָרִׁש+ ד  ְוָהיּו1 ְׁשֹמָנ ֶרׁש ָהֶאָח+ ַחת ַהֶּק�

ד�ּוְׁש ֶרׁש ָהֶאָח� ַחת ַהֶּק� ים ַּת� �י ֲאָדִנ+  ֵנ
Ex. 26:26ד� ַלע&ַהִּמְׁשָּכ�ן ָהֶאָח� י ֶצ� ה ְלַקְרֵׁש� Wים ֲחִמָּׁש�  ְוָעִׂש�יָת ְבִריִח�ם ֲעֵצ�י ִׁשִּט
Ex. 26:27ם ְלַקְרֵׁש �ית ַוֲחִמָּׁש�ה ְבִריִח3 ַלע&ַהִּמְׁשָּכ�ן ַהֵּׁשִנ י ֶצ� ם ְלַקְרֵׁש� ן  ַוֲחִמָּׁש�ה ְבִריִח+ י1 ֶצ�ַלע ַהִּמְׁשָּכ+

ִים ָי�ָּמה�  ַלַּיְרָכַת�
Ex. 26:28ה� ה ֶאל&ַהָּקֶצ� ַח ִמן&ַהָּקֶצ� Wים ַמְבִר�ֹוְך ַהְּקָרִׁש ן ְּבת� יַח ַהִּתיֹכ�   ְוַהְּבִר�
Ex. 26:29ים ַלְּבִרי ב ָּבִּת� ֵתיֶהם1 ַּתֲעֶׂש�ה ָזָה+ ב ְוֶאת&ַטְּבֹע� ים ְּתַצֶּפ�ה ָזָה3 Qֶאת&ַהְּקָרִׁש ִח�ם ְוִצִּפיָת�  ְו�

ב� ם ָזָה�  ֶאת&ַהְּבִריִח�
Ex. 26:30ר� ס יָת ָּבָה� ר ָהְרֵא� ֹו ֲאֶׁש� ְׁשָּפט+ �ן ְּכִמ2   ַוֲהֵקֹמָת� ֶאת&ַהִּמְׁשָּכ



Ex. 26:31ה ֹאָת� ה ֹחֵׁש>ב ַיֲעֶׂש� �ר ַמֲעֵׂש� �י ְוֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ֶכת ְּתֵכ=ֶלת ְוַאְרָּגָמ>ן ְותֹוַל�ַעת ָׁשִנ �יָת ָפֹר3 ּה  ְוָעִׂש
ים�  ְּכֻרִב�

Ex. 26:32 ב ַעל&ַאְרָּבָע�ה�ם ָזָה ב ָוֵויֶה� �ים ָזָה+ ים ְמֻצִּפ י ִׁשִּט+ ּה ַעל&ַאְרָּבָעה1 ַעּמּוֵד�  ְוָנַתָּת�ה ֹאָת3
ֶסף�  ַאְדֵני&ָכ�
Ex. 26:33ת ֲא ֶכת ֵא� ּות  ְוָנַתָּת�ה ֶאת&ַהָּפֹרֶכתH ַּת�ַחת ַהְּקָרִסיםG ְוֵהֵבאָת� ָׁש1ָּמה1 ִמֵּב�ית ַלָּפֹר+ �ֹון ָהֵעד ר�

ים� ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש� ין ֹק� ֶדׁש ּוֵב� ם ֵּב�ין ַהֹּק+ ֶכת1 ָלֶכ+  ְוִהְבִּדיָלBה ַהָּפֹר2
Ex. 26:34ים� ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש� ֹון ָהֵעֻד�ת ְּבֹק� ֶרת ַע�ל ֲאר�   ְוָנַתָּת1 ֶאת&ַהַּכֹּפ+
Ex. 26:35ֶכת ְוֶאת&ַהְּמ ּוץ ַלָּפֹר+ ַלע ַהִּמְׁשָּכ�ן ֵּתיָמ�ָנה  ְוַׂשְמָּתB ֶאת&ַהֻּׁשְלָחן1 ִמח� ן ַע>ל ֶצ� ֹנָרה1 ֹנ�ַכח ַהֻּׁשְלָח+

ֹון� ַלע ָצפ� ן ַעל&ֶצ� ן ִּתֵּת� ֻּׁשְלָח+  ְוַה2
Ex. 26:36ם� ה ֹרֵק� �ר ַמֲעֵׂש� �י ְוֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ֶהל ְּתֵכ=ֶלת ְוַאְרָּגָמ>ן ְותֹוַל�ַעת ָׁשִנ   ְוָעִׂשBיָת ָמָסְך1 ְלֶפ�ַתח ָהֹא+
Ex. 26:37�ה  ְוָעִׂש ם ֲחִמָּׁש� ם ָזָה�ב ְוָיַצְקָּת� ָלֶה+ ב ָוֵויֶה� ים ְוִצִּפיָתB ֹאָתם1 ָזָה+ י ִׁשִּט+ ְך ֲחִמָּׁשה1 ַעּמּוֵד� יָת ַלָּמָס3

ֶׁשת� ס �י ְנֹח�  ַאְדֵנ
Ex. 27:1ּו Bַחב ָרב ֹות ֹר3 ֶרְך ְוָחֵמ=ׁש ַאּמ� Mֹות ֹא ַח ֲעֵצ�י ִׁשִּט�ים ָחֵמׁשZ ַאּמ2 ַח  ְוָעִׂש�יָת ֶאת&ַהִּמְזֵּב� ַע ִיְהֶיה1 ַהִּמְזֵּב+

ֹו� ֹות ֹקָמת� ׁש ַאּמ�  ְוָׁשֹל�
Ex. 27:2ַPיו ע �יָת ַקְרֹנָת3 ֶׁשת� ְוָעִׂש ֹו ְנֹח� �יןָ ַקְרֹנָת�יו ְוִצִּפיָת� ֹאת� ּנּו ִּתְהֶי יו ִמֶּמ�  ל ַאְרַּב�ע ִּפֹּנָת+
Ex. 27:3יו ּו ֹו ְוָיָעיו1 ּוִמְזְרֹקָת+ 1 ְלַדְּׁשנ+ יֹרָתיו ֶׁשת� ְוָעִׂשBיָת ִּס� ה ְנֹח� יו ּוַמְחֹּתָת�יו ְלָכל&ֵּכָל�יו ַּתֲעֶׂש�  ִמְזְלֹגָת�
Ex. 27:4 ע ֶׁשת ַע�ל ַאְרַּב� ת ְנֹח+ ֶׁשת ַאְרַּבע1 ַטְּבֹע� �יָת ַעל&ָהֶר3 ֶׁשת ְוָעִׂש �ה ֶר�ֶׁשת ְנֹח ר ַמֲעֵׂש�  ְוָעִׂשBיָת ּלֹו1 ִמְכָּב+
יו�  ְקצֹוָת�
Ex. 27:5ּה ַּת>ַחת ַּכְר ַח� ְוָנַתָּת�ה ֹאָת3 ֶׁשת ַע�ד ֲחִצ�י ַהִּמְזֵּב� ַח ִמְּלָמ�ָּטה ְוָהְיָת�ה ָהֶר+ ב ַהִּמְזֵּב�  ֹּכ�
Ex. 27:6ֶׁשת� ם ְנֹח� י ֲעֵצ�י ִׁשִּט�ים ְוִצִּפיָת� ֹאָת� ַח ַּבֵּד�   ְוָעִׂשBיָת ַבִּדים1 ַלִּמְזֵּב+
Ex. 27:7ים ַעל&ְׁש ת ְוָהי�ּו ַהַּבִּד3 �יו ַּבַּטָּבֹע א ֶאת&ַּבָּד� ֹו� ְוהּוָב� ת ֹאת� ַח ִּבְׂשֵא� ת ַהִּמְזֵּב� י ַצְלֹע�  ֵּת>
Ex. 27:8ּו� ס ר ֵּכ�ן ַיֲעׂש� ה ֹאְתָך> ָּבָה� ר ֶהְרָא� ֹו ַּכֲאֶׁש2 �ת ַּתֲעֶׂש�ה ֹאת ּוב ֻלֹח�   ְנב�
Ex. 27:9 ר ר ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז3 Mים ֶלָחֵצ יָמָנה ְקָלִע2 ֵּ Tת ֶנ�5ֶגב&ת�ן ִלְפַא� ת ֲחַצ�ר ַהִּמְׁשָּכ יָת ֵא� Wֶרְך  ְוָעִׂש ַאָּמה1 ֹא+ ֵמָאBה ָב�

ת� ה ָהֶאָח�  ַלֵּפָא�
Ex. 27:10ֶסף� ם ָּכ� ים ַוֲחֻׁשֵקיֶה� =י ָהַעֻּמִד> ֶׁשת ָוֵו �ים ְנֹח ם ֶעְׂשִר� ים ְוַאְדֵניֶה� יו ֶעְׂשִר+   ְוַעֻּמָד�
Ex. 27:11 ֶרְך ְוַעְמּדּו �ֶרְך ְקָלִע�ים ֵמ�ָאה ֹא ן ִלְפַאBת ָצפֹון1 ָּבֹא+ יו][ְו[ ְוֵכ2 ים ְוַאְדֵניֶהBם ֶעְׂשִרים1 ] ַעּמּוָד� ֶעְׂשִר3

ֶסף� ם ָּכ� ים ַוֲחֻׁשֵקיֶה� ַעֻּמִד> =י ָה� ֶׁשת ָוֵו  ְנֹח+
Ex. 27:12ה� ם ֲעָׂשָר� ה ְוַאְדֵניֶה� ם ְקָלִע�ים ֲחִמִּׁש�ים ַאָּמ�ה ַעֻּמֵדיֶה�ם ֲעָׂשָר+ ָחֵצר1 ִלְפַאת&ָי+ ַחב ֶה� Bְוֹר  
Ex. 27:13ְד ר ִלְפַא>ת ֵק� ָחֵצ3 ַחב ֶה� ה� ְוֹר� ָחה ֲחִמִּׁש�ים ַאָּמ�  ָמה ִמְזָר�
Ex. 27:14ה� ם ְׁשֹלָׁש� ה ְוַאְדֵניֶה� ה ַאָּמ>ה ְקָלִע�ים ַלָּכֵת�ף ַעֻּמֵדיֶה�ם ְׁשֹלָׁש+ ׁש ֶעְׂשֵר�   ַוֲחֵמ2
Ex. 27:15ה� ם ְׁשֹלָׁש� ה ְוַאְדֵניֶה� �ים ַעֻּמֵדיֶה�ם ְׁשֹלָׁש+ ה ְקָלִע ׁש ֶעְׂשֵר� ית ְחֵמ�   ְוַלָּכֵתף1 ַהֵּׁשִנ+
Ex. 27:16 ה�ר ַמֲעֵׂש� ׁש ָמְׁשָז >י ְוֵׁש� ן ְותֹוַל=ַעת ָׁשִנ Mֶלת ְוַאְרָּגָמ ה ְּתֵכ2 ים ַאָּמ3 ר ָמָס�ְךA ֶעְׂשִר� Mָחֵצ ַער ֶה�  ּוְלַׁש2

ה� ם ַאְרָּבָע� ה ְוַאְדֵניֶה� ֵדיֶהם1 ַאְרָּבָע+  ֹרֵק�ם ַעֻּמ�
Ex. 27:17ֶס ים ֶּכ+ ָחֵצBר ָסִביב1 ְמֻחָּׁשִק� י ֶה� ֶׁשת� ָּכל&ַעּמּוֵד2 ם ְנֹח� �ֶסף ְוַאְדֵניֶה� ם ָּכ  ף ָוֵויֶה�
Ex. 27:18 ר� ֹות ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ׁש ַאּמ� ים ְוֹקָמ>ה ָחֵמ� ַחבA ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש3 ה ְוֹר� Mַאָּמ ה ָב� ָחֵצרZ ֵמָא2 ֶרְך ֶה�  ֹא�

ֶׁשת� ם ְנֹח�  ְוַאְדֵניֶה�
Ex. 27:19ֹו ְו �ל ֲעֹבָדת ן ְּבֹכ� �י ַהִּמְׁשָּכ+ 1 ְּכֵל ֶׁשת� ס ְלֹכל ר ְנֹח� ת ֶהָחֵצ� יו ְוָכל&ִיְתֹד�  ָכל&ְיֵתֹדָת>
Ex. 27:20 ת ֵנ�ר ֹור ְלַהֲעֹל� �>5ְך ָּכִת�ית ַלָּמא �5ִית ָז יָך ֶׁש�ֶמן ַז Mּו ֵאֶל ל ְוִיְקח2 �י ִיְׂשָרֵא3 �הA ֶאת&ְּבֵנ ה ְּתַצֶּו Qְוַאָּת 

יד�  ָּתִמ�
Ex. 27:21ר ַעל�ֶכת ֲאֶׁש Mּוץ ַלָּפֹר ֶהל מֹוֵעדZ ִמח2 ֶקר  ְּבֹא� >יו ֵמֶע�ֶרב ַעד&ֹּב� ן ּוָבָנ ֹו ַאֲהֹר= ת ַיֲעֹרְךZ ֹאת2 &ָהֵעֻד3

ל� ס �י ִיְׂשָרֵא� ת ְּבֵנ ם ֵמֵא� ֹרָת+ ת עֹוָלם1 ְלֹד� Bה ֻחַּק� �י ְיהָו  ִלְפֵנ



Ex. 28:1ל ְל �י ִיְׂשָרֵא� ֹוְך ְּבֵנ ֹו ִמּת> �יו ִאּת+ יָך ְוֶאת&ָּבָנ Mן ָאִח ה ַהְקֵר�ב ֵאֶליָךZ ֶאת&ַאֲהֹר2 ן  ְוַאָּת] Wי ַאֲהֹר� ַכֲהנֹו&ִל
ן� ר ְּבֵנ�י ַאֲהֹר� �ר ְוִאיָתָמ� ּוא ֶאְלָעָז ב ַוֲאִביה>  ָנָד=

Ex. 28:2ֶרת� ֹוד ּוְלִתְפָא� ן ָאִח�יָך ְלָכב� ֶדׁש ְלַאֲהֹר�   ְוָעִׂש�יָת ִבְגֵדי&ֹק�
Ex. 28:3ה ְו�ּוַח ָחְכָמ יו ר� ר ִמֵּלאִת� ב ֲאֶׁש� ה ְּתַדֵּבר1 ֶאל&ָּכל&ַחְכֵמי&ֵל+ ן  ְוַאָּת3 י ַאֲהֹר> ּו ֶאת&ִּבְגֵד= Qָעׂש

י� ֹו ְלַכֲהנֹו&ִל�  ְלַקְּדׁש�
Ex. 28:4 ּו �ט ְוָעׂש2 �ֶפת ְוַאְבֵנ ץ ִמְצֶנ ֶנת ַּתְׁשֵּב� יל ּוְכֹת� ֶׁשן ְוֵאפֹוד1 ּוְמִע+ Bּו ֹח ים ֲאֶׁש�ר ַיֲעׂש3 Mֶּלה ַהְּבָגִד  ְוֵא2

י� ן ָאִח>יָך ּוְלָבָנ�יו ְלַכֲהנֹו&ִל� ֶדׁש ְלַאֲהֹר� Mִבְגֵדי&ֹק 
Ex. 28:5ׁש� פ ַאְרָּגָמ�ן ְוֶאת&ּתֹוַל�ַעת ַהָּׁשִנ�י ְוֶאת&ַהֵּׁש� ב ְוֶאת&ַהְּתֵכ�ֶלת ְוֶאת&ָה� ּו ֶאת&ַהָּזָה+   ְוֵהם1 ִיְקח�
Ex. 28:6ב� ה ֹחֵׁש� �ר ַמֲעֵׂש� ׁש ָמְׁשָז >י ְוֵׁש� ן ּתֹוַל=ַעת ָׁשִנ Mֶלת ְוַאְרָּגָמ ָָהב ְּתֵכ2 Tד ז �ּו ֶאת&ָהֵאֹפ   ְוָעׂש�
Ex. 28:7ר� ְׁש יו ְוֻחָּב� ֹו ֶאל&ְׁשֵנ�י ְקצֹוָת� ת ִי�ְהֶיה&ּל> ְבֹר3 ת ֹח� י ְכֵתֹפ�  ֵּת=
Ex. 28:8 ׁש �י ְוֵׁש� ב ְּתֵכ=ֶלת ְוַאְרָּגָמ>ן ְותֹוַל�ַעת ָׁשִנ �ה ָזָה3 הּו ִמֶּמ�ּנּו ִיְהֶי יו ְּכַמֲעֵׂש�  ְוֵחBֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו1 ֲאֶׁש�ר ָעָל+
 ָמְׁשָז�ר�

Ex. 28:9&ַקְחָּת+ ֶאת� ל� ְוָל �י ִיְׂשָרֵא� ֹות ְּבֵנ ם ְׁשמ� ַהם ּוִפַּתְחָּת� ֲעֵליֶה+ �י ַאְבֵני&ֹׁש  ְׁשֵּת�
Ex. 28:10 ֶבן ַהֵּׁשִנ�ית ים ַעל&ָהֶא� ֹות ַהִּׁשָּׁש=ה ַהּנֹוָתִר> Qת ְוֶאת&ְׁשמ�ם ַע�ל ָהֶא�ֶבן ָהֶאָח  ִׁשָּׁשה1 ִמְּׁשֹמָת+
ם�  ְּכתֹוְלֹדָת�
Ex. 28:11ִּפ Gֶאֶבן Hה ָחַרׁש�ת  ַמֲעֵׂש �י ִיְׂשָרֵא�ל ֻמַסֹּב> ת ְּבֵנ ים ַעל&ְׁשֹמ� ם ְּתַפַּתח1 ֶאת&ְׁשֵּת�י ָהֲאָבִנ+ ּתּוֵח�י ֹחָת3

ם� ה ֹאָת� ב ַּתֲעֶׂש� ֹות ָזָה�  ִמְׁשְּבצ�
Ex. 28:12ַPים ע �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָנָׂשאZ  ְוַׂשְמָּתQ ֶאת&ְׁשֵּת�י ָהֲאָבִנ3 ן ִלְבֵנ �י ִזָּכֹר� ד ַאְבֵנ ֵאֹפ+ ת ָה� ן ל ִּכְתֹפ� ַאֲהֹר2

ן� ס יו ְלִזָּכֹר� י ְכֵתָפ� >ה ַעל&ְׁשֵּת� =י ְיהָו ם ִלְפֵנ Mֶאת&ְׁשמֹוָת 
Ex. 28:13ב� ת ָזָה�   ְוָעִׂש�יָת ִמְׁשְּבֹצ�
Ex. 28:14 ת ת ְוָנַתָּת>ה ֶאת&ַׁשְרְׁשֹר� �ם ַמֲעֵׂש�ה ֲעֹב ה ֹאָת� ת ַּתֲעֶׂש� ֹור ִמְגָּבֹל> י ַׁשְרְׁשֹרת1 ָזָה�ב ָטה+ Bּוְׁשֵּת 

ת� סָהֲעֹבֹת� ִּמְׁשְּבֹצ�  ת ַעל&ַה�
Ex. 28:15 י< ן ְותֹוַל=ַעת ָׁשִנ Mֶלת ְוַאְרָּגָמ ָָהב ְּתֵכ2 Tּנּו ז�ד ַּתֲעֶׂש ה ֵאֹפ� ב ְּכַמֲעֵׂש� ֶׁשן ִמְׁשָּפט1 ַמֲעֵׂש�ה ֹחֵׁש+ Bיָת ֹח Mְוָעִׂש 

ֹו� ה ֹאת� �ר ַּתֲעֶׂש� ׁש ָמְׁשָז  ְוֵׁש�
Ex. 28:165ֶרת ָאְר� ּול ֶז �ּוַע ִי�ְהֶי�ה ָּכפ ֹו� ָרב� �5ֶרת ָרְחּב� ֹו ְוֶז  ּכ�
Ex. 28:17ד� ּור ָהֶאָח� ֶקת ַהּט� ֶדם ִּפְטָדה1 ּוָבֶר+ Bּור ֹא ים ָא�ֶבן ט3 ֶבן ַאְרָּבָע�ה טּוִר� �ַאת ֶא+   ּוִמֵּלאָת� בֹו1 ִמֻּל
Ex. 28:18ם� �י ֹנ�ֶפְך ַסִּפ�יר ְוָיֲהֹל� ּור ַהֵּׁשִנ   ְוַהּט�
Ex. 28:19י ֶל�ֶׁשם� ּור ַהְּׁשִליִׁש ָמה� ְוַהּט� ֹו ְוַאְחָל�   ְׁשב�
Ex. 28:20ם� ַהם ְוָיְׁשֵפ�ה ְמֻׁשָּבִצ�ים ָזָה>ב ִיְהי�ּו ְּבִמּלּוֹאָת� י ַּתְרִׁש�יׁש ְוֹׁש�   ְוַהּטּור1 ָהְרִביִע+
Ex. 28:21י חֹוBם ִּפּתּוֵח�ה ַעל&ְׁשֹמָת ים ֶעְׂשֵר� ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ְׁשֵּת� יןָ ַעל&ְׁשֹמ= Mְהֶי ָהֲאָבִנים ִּת� ְ Tיׁש  ו� ָתם1 ִא

ֶבט� ר ָׁש� יןָ ִלְׁשֵנ�י ָעָׂש� Wְהֶי ֹו ִּת�  ַעל&ְׁשמ+
Ex. 28:22ֹור� ב ָטה� ת ָזָה� �ת ַּגְבֻל�ת ַמֲעֵׂש�ה ֲעֹב ְרֹׁש� ֶׁשן ַׁש�   ְוָעִׂש=יָת ַעל&ַהֹח>
Ex. 28:23ֹות ֹות ָזָה�ב ְוָנַתָּת3 ֶאת&ְׁשֵּתי1 ַהַּטָּבע+ י ַטְּבע� ֶׁשן ְׁשֵּת� 1יָת1 ַעל&ַהֹח+ ֶׁשן� ְוָעִׂש ֹות ַהֹח�   ַעל&ְׁשֵנ�י ְקצ�
Ex. 28:24ֶׁשן� ֹות ַהֹח� ת ֶאל&ְקצ� �י ַהַּטָּבֹע ב ַעל&ְׁשֵּת� ת ַהָּזָה+ ה ֶאת&ְׁשֵּתי1 ֲעֹבֹת�   ְוָנַתָּת3
Ex. 28:25 ֹות ֹות ְוָנַתָּת>ה ַעל&ִּכְתפ� �ִּמְׁשְּבצ ן ַעל&ְׁשֵּת�י ַה� ת ִּתֵּת� ת ְׁשֵּתBי ְקצֹות1 ְׁשֵּת�י ָהֲעֹבֹת+ ד  ְוֵא2 ָהֵאֹפ�

ּול ָּפָנ�יו�  ֶאל&מ�
Ex. 28:26 ֹו ֲאֶׁש>ר ֶאל&ֵע�ֶבר Wֶׁשן ַעל&ְׂשָפת �ֹות ַהֹח ם ַעל&ְׁשֵנ�י ְקצ� ב ְוַׂשְמָּת� ֹאָת+ ֹות ָזָה+ יָת ְׁשֵּתי1 ַטְּבע�  ְוָעִׂש3

ְיָתה� ד ָּב�  ָהֵאֹפ�
Ex. 28:27ם ַעל&ְׁשֵּת ֹות ָזָהבG ְוָנַתָּת�ה ֹאָת] יו  ְוָעִׂשיָתH ְׁשֵּת�י ַטְּבע� ּול ָּפָנ+ ֹוד ִמְּלַמ1ָּטה1 ִמּמ� Bֹות ָהֵאפ Z ִכְתפ2 י

ֹוד� ֶׁשב ָהֵאפ� ַעל ְלֵח� Wֹו ִמַּמ �ת ֶמְחַּבְרּת  ְלֻעַּמ�
Ex. 28:28 ֹחֶׁשן ִמַּטְּבֹעתֹו ַ Tּו ֶאת&ה יו][ִמ�[ ְוִיְרְּכס� Qְהי�ֹות ] ַּטְּבֹעָת ֶלת ִל� ת ָהֵאֹפד1 ִּבְפִת�יל ְּתֵכ+ Bֶאל&ַטְּבֹע



ֹוד�ַעל&ֵח�ֶׁשב ָהֵא ֶׁשן ֵמַע�ל ָהֵאפ� �ח ַהֹח+ א&ִיַּז �ֹ ֹוד ְול � פ
Ex. 28:29 ן ֶדׁש ְלִזָּכֹר� �ֹו ֶאל&ַהֹּק ֹו ְּבֹבא� ֶׁשן ַהִּמְׁשָּפ>ט ַעל&ִלּב� ל ְּבֹח= Mֹות ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא ֲהֹרן ֶאת&ְׁשמ2 ַ Tא א�ְוָנָׂש 

יד�  ִלְפֵנ�י&ְיהָו�ה ָּתִמ�
Ex. 28:303ֶׁשן ַהִּמְׁשָּפ �ה  ְוָנַתָּתQ ֶאל&ֹח� �י ְיהָו ֹו ִלְפֵנ ן ְּבֹבא� ים ְוָהיּו1 ַעל&ֵל�ב ַאֲהֹר+ ט ֶאת&ָהאּוִרים1 ְוֶאת&ַהֻּתִּמ+

יד� ס ֹו ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ָּתִמ� ט ְּבֵני&ִיְׂשָרֵא=ל ַעל&ִלּב> ֲהֹרן ֶאת&ִמְׁשַּפ2 ַ Tא א�ְוָנָׂש 
Ex. 28:31ֶלת� ֹוד ְּכִל�יל ְּתֵכ�   ְוָעִׂש>יָת ֶאת&ְמִע�יל ָהֵאפ�
Ex. 28:32 א �ֹ ֹו ל א ִי�ְהֶיה&ּל� ג ְּכִפ�י ַתְחָר> יב ַמֲעֵׂש�ה ֹאֵר3 Mיו ָסִב ה ִי�ְהֶיהZ ְלִפ2 ֹו ָׂשָפ] �ֹו ְּבתֹוכ י&רֹאׁש�  ְוָהָי�ה ִפ�

ַע�  ִיָּקֵר�
Ex. 28:33יב ּוַפֲעֹמ�י ַעל&ׁשּוָל�יו ָסִב �ַעת ָׁשִנ+ יו ִרֹּמֵני1 ְּתֵכBֶלת ְוַאְרָּגָמן1 ְותֹוַל �יָת ַעל&ׁשּוָל3 �י ָזָה>ב  ְוָעִׂש ֵנ

יב�  ְּבתֹוָכ�ם ָסִב�
Ex. 28:34יב� ֹון ַעל&ׁשּוֵל�י ַהְּמִע�יל ָסִב� �ב ְוִרּמ ן ָזָה� ֲעֹמ� ֹון ַּפ� ן ָזָהב1 ְוִרּמ+ Bַּפֲעֹמ  
Ex. 28:35א �ֹ ֹו ְול >ה ּוְבֵצאת� =י ְיהָו ֶדׁש ִלְפֵנ Mֹו ֶאל&ַהֹּק ֹולֹו ְּבֹבא2 Tע ק�ת ְוִנְׁשַמ�ן ְלָׁשֵר ל&ַאֲהֹר� ּות�  ְוָהָי�ה ַע�  ָימ�

 ס
Ex. 28:36יהָו�ה� ֶדׁש ַל� ם ֹק� ֹור ּוִפַּתְחָּתB ָעָליו1 ִּפּתּוֵח�י ֹחָת+ �יץ ָזָה�ב ָטה   ְוָעִׂש�יָת ִּצ�
Ex. 28:37ּול ְּפֵנ�י&ַהִּמְצֶנ�ֶפת ִיְהֶי�ה� �ֶפת ֶאל&מ� ֶלת ְוָהָי�ה ַעל&ַהִּמְצָנ   ְוַׂשְמָּתB ֹאתֹו1 ַעל&ְּפִת�יל ְּתֵכ+
Ex. 28:38 Hל  ְוָהָיה �י ִיְׂשָרֵא+ ים ֲאֶׁשBר ַיְקִּד1יׁשּו1 ְּבֵנ ן ַהֳּקָדִׁש3 ן ֶאת&ֲעֹו� Mא ַאֲהֹר ַעל&ֵמ�ַצח ַאֲהֹרןG ְוָנָׂש2

ם ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� ֹון ָלֶה� יד ְלָרצ� Bה ַעל&ִמְצחֹו1 ָּתִמ+ ל&ַמְּתֹנ�ת ָקְדֵׁשיֶה�ם ְוָהָי  ְלָכ�
Ex. 28:39ׁש ְוָעִׂש�י ֶנת ֵׁש+ ם� ְוִׁשַּבְצָּת1 ַהְּכֹת� ה ֹרֵק� ה ַמֲעֵׂש� �ֶפת ֵׁש�ׁש ְוַאְבֵנ�ט ַּתֲעֶׂש�  ָת ִמְצֶנ
Ex. 28:40 ֹוד ם ְלָכב� ם ַאְבֵנִט�ים ּוִמְגָּבעֹות1 ַּתֲעֶׂש�ה ָלֶה+ ת ְוָעִׂש�יָת ָלֶה� Bי ַאֲהֹרן1 ַּתֲעֶׂש�ה ֻכֳּתנֹ+  ְוִלְבֵנ
ֶרת�  ּוְלִתְפָא�
Ex. 28:41יָך ן ָאִח+ ם ְוִקַּדְׁשָּת�  ְוִהְלַּבְׁשָּתB ֹאָתם1 ֶאת&ַאֲהֹר� ם ּוִמֵּלאָת= ֶאת&ָיָד> Mֹו ּוָמַׁשְחָּת2 ֹאָת � ְוֶאת&ָּבָנ�יו ִאּת

י� ּו ִל� ם ְוִכֲהנ�  ֹאָת�
Ex. 28:42ּו� ִים ִיְהי� �5ִים ְוַעד&ְיֵרַכ� �ה ִמָּמְתַנ ֹות ְּבַׂש�ר ֶעְרָו ד ְלַכּס�   ַוֲעֵׂשBה ָלֶהם1 ִמְכְנֵסי&ָב+
Ex. 28:43ן ְוַע Z ַעל&ַאֲהֹר2 ֶדׁש  ְוָהיּו 1ַח1 ְלָׁשֵר�ת ַּבֹּק+ ֹו ְבִגְׁשָּתBם ֶאל&ַהִּמְזֵּב ד א� ֶהל מֹוֵע3 יו ְּבֹבָא�םA ֶאל&ֹא� Mל&ָּבָנ

יו� ס ֹו ַאֲחָר� ֹו ּוְלַזְרע� ת עֹוָל>ם ל� ן ָוֵמ�תּו ֻחַּק� ּו ָעֹו�  ְולֹא&ִיְׂשא�
Ex. 29:1�ם ְלַכֵה ׁש ֹאָת� ה ָלֶה>ם ְלַקֵּד� ר&ַּתֲעֶׂש� ר ֲאֶׁש� Mה ַהָּדָב ר ְוֵאיִל�ם  ְוֶז2 ַקח ַּפ�ר ֶאָח=ד ֶּבן&ָּבָק> ְ Tי ל� ן ִל

ם� �5ִים ְּתִמיִמ�  ְׁשַנ
Ex. 29:2 ים ַּתֲעֶׂש�ה ֶלת ִחִּט� ֹות ְמֻׁשִח�ים ַּבָּׁש�ֶמן ֹס� י ַמּצ� ֶמן ּוְרִקיֵק� ת ַּבֶּׁש+ ת ַמֹּצת1 ְּבלּוֹל� Brֹות ְוַח  ְוֶל�ֶחם ַמּצ3

ם�  ֹאָת�
Ex. 29:3 ל�אֹוָתם1 ַעל&ַס Bם� ְוָנַתָּת ת ְׁשֵנ�י ָהֵאיִל� ר ְוֵא� ת&ַהָּפ+ ם ַּבָּס�ל ְוֶא2 ד ְוִהְקַרְבָּת� ֹאָת�  ֶאָח+
Ex. 29:4ִים� ם ַּבָּמ� �ד ְוָרַחְצָּת� ֹאָת� ֶהל מֹוֵע ַתח ֹא� יב ֶאל&ֶּפ� ן ְוֶאת&ָּבָניו1 ַּתְקִר+ Bְוֶאת&ַאֲהֹר  
Ex. 29:51ת&ַאֲהֹרן ים ְוִהְלַּבְׁשָּתB ֶא� ד  ְוָלַקְחָּת� ֶאת&ַהְּבָגִד3 ד ְוֶאת&ָהֵאֹפ� �יל ָהֵאֹפ+ ֶנת ְוֵאת1 ְמִע  ֶאת&ַהֻּכֹּת+

ד� ֶׁשב ָהֵאֹפ� ֹו ְּבֵח� ֶׁשן ְוָאַפְדָּת� ל+ � ְוֶאת&ַהֹח
Ex. 29:6ֶדׁש ַעל&ַהִּמְצָנ�ֶפת� �5ֶזר ַהֹּק� ֹו ְוָנַתָּת> ֶאת&ֵנ �  ְוַׂשְמָּת� ַהִּמְצֶנ�ֶפת ַעל&רֹאׁש
Ex. 29:7ֶמן ַהִּמְׁש�ַקְחָּת1 ֶאת&ֶׁש ֹו� ְוָל� ֹו ּוָמַׁשְחָּת� ֹאת� �ה ְוָיַצְקָּת� ַעל&רֹאׁש  ָח+
Ex. 29:8ת� ם ֻּכֳּתֹנ� יב ְוִהְלַּבְׁשָּת� �  ְוֶאת&ָּבָנ�יו ַּתְקִר
Ex. 29:9 ם�ה ָלֶה>ם ְּכֻהָּנ�ה ְלֻחַּק�ת עֹוָל ת ְוָהְיָת� יו ְוָחַבְׁשָּתB ָלֶהם1 ִמְגָּבֹע+ ן ּוָבָנ3 ט ַאֲהֹר� Mם ַאְבֵנ Z ֹאָת2  ְוָחַגְרָּת

ן ְוַיד&ָּבָנ�יו�ּו  ִמֵּלאָת� ַי�ד&ַאֲהֹר�
Ex. 29:10ר� אׁש ַהָּפ� �ֹ ם ַעל&ר >יו ֶאת&ְיֵדיֶה� ן ּוָבָנ ְך ַאֲהֹר= �ד ְוָסַמ2 ֶהל מֹוֵע ר ִלְפֵנ�י ֹא�   ְוִהְקַרְבָּת1 ֶאת&ַהָּפ+
Ex. 29:11ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� �ה ֶּפ� �י ְיהָו ר ִלְפֵנ   ְוָׁשַחְטָּת� ֶאת&ַהָּפ�
Ex. 29:12�ְך  ְוָל �ָך ְוֶאת&ָּכל&ַהָּד�ם ִּתְׁשֹּפ+ ַח ְּבֶאְצָּבֶע ר ְוָנַתָּת>ה ַעל&ַקְרֹנ�ת ַהִּמְזֵּב� ַקְחָּת1 ִמַּד�ם ַהָּפ+



ַח� ֹוד ַהִּמְזֵּב�  ֶאל&ְיס�
Ex. 29:13�ד ְוֵאת1 ְׁשֵּת ת ַהֹּיֶת1ֶרת1 ַעל&ַהָּכֵב+ ְמַכֶּס�ה ֶאת&ַהֶּקֶרבG ְוֵא3 ת&ָּכל&ַהֵחֶלבH ַה� ַקְחָּת3 ֶא� ת  ְוָל� י ַהְּכָליֹ+

ָחה� ֶלב ֲאֶׁש�ר ֲעֵליֶה�ן ְוִהְקַטְרָּת� ַהִּמְזֵּב�  ְוֶאת&ַהֵח�
Ex. 29:14ּוא� �ה ַחָּט�את ה� ַּמֲחֶנ ּוץ ַל� ׁש ִמח� ף ָּבֵא+ ֹו ִּתְׂשֹר� ֹו ְוֶאת&ִּפְרׁש+   ְוֶאת&ְּבַׂשBר ַהָּפר1 ְוֶאת&ֹער�
Ex. 29:15ּו ַא Mְמכ ד ִּתָּק�ח ְוָס2 ִיל ָהֶאָח� ִיל� ְוֶאת&ָהַא� אׁש ָהָא� �ֹ ם ַעל&ר >יו ֶאת&ְיֵדיֶה� ן ּוָבָנ  ֲהֹר=
Ex. 29:16יב� ַח ָסִב� ֹו ְוָזַרְקָּת� ַעל&ַהִּמְזֵּב� ַקְחָּת1 ֶאת&ָּדמ+   ְוָׁשַחְטָּת� ֶאת&ָהָא�ִיל ְוָל�
Ex. 29:17&יו ְוָנַתָּת� ַעל ַח ִלְנָתָח�יו ְוָרַחְצָּתB ִקְרּבֹו1 ּוְכָרָע+ ִיל ְּתַנֵּת� ת&ָהַא+ ֹו� ְוֶא2 יו ְוַעל&רֹאׁש�  ְנָתָח�
Ex. 29:18ּוא� ה ַליהָו�ה ה� ֹוַח ִאֶּׁש� יַח ִניח+ �ה ֵר� יהָו ּוא ַל� ָחה ֹעָל�ה ה� 1 ַהִּמְזֵּב+ 1ִיל   ְוִהְקַטְרָּתB ֶאת&ָּכל&ָהַא
Ex. 29:19�אׁש ָהָא �ֹ ם ַעל&ר >יו ֶאת&ְיֵדיֶה� ן ּוָבָנ ְך ַאֲהֹר= �י ְוָסַמ2 ת ָהַא�ִיל ַהֵּׁשִנ �ַקְחָּת+ ֵא�  ִיל� ְוָל
Ex. 29:20 1ֶזן ָּבָניו Bּוְך ֹא ן ְוַעל&ְּתנ2 Mֶזן ַאֲהֹר ה ַעל&ְּתנּוְךZ ֹא2 1 ְוָנ�ַתָּת] ִיל ְוָלַקְחָּתB ִמָּדמֹו  ְוָׁשַחְטָּת� ֶאת&ָהַא3

ם ַעל&ַהִּמ �ית ְוָזַרְקָּת= ֶאת&ַהָּד> ֶהן ַרְגָל�ם ַהְיָמִנ ית ְוַעל&ֹּב� ֶהן ָיָדם1 ַהְיָמִנ+ Bית ְוַעל&ֹּב יב�ַהְיָמִנ+ ַח ָסִב�  ְזֵּב�
Ex. 29:21 יו ל&ַאֲהֹרן1 ְוַעל&ְּבָגָד+ ל&ַהִּמְזֵּבַחH ּוִמֶּׁש�ֶמן ַהִּמְׁשָחהG ְוִהֵּזיָתB ַע� ר ַע� ם ֲאֶׁש�  ְוָלַקְחָּתQ ִמן&ַהָּד2

י ָבָנ�יו ִאּת� >יו ּוִבְגֵד� יו ּוָבָנ ׁש הּוא1 ּוְבָגָד+ ֹו ְוָקַד� �י ָבָנ�יו ִאּת >יו ְוַעל&ִּבְגֵד�  ֹו�ְוַעל&ָּבָנ
Ex. 29:22 1ֶרת ַהָּכֵבדBת ֹיֶת ֶרב ְוֵא2 ְמַכֶּס�ה ֶאת&ַהֶּק3 ה ְוֶאת&ַהֵח�ֶלבA ַה� Mַאְלָי ֶלב ְוָה� ַאִיל ַהֵח2 ָ Tִמן&ה �ְוָלַקְחָּת 

ּוא� יל ִמֻּלִא�ים ה� ֹוק ַהָּיִמ�ין ִּכ>י ֵא� ת ׁש� ן ְוֵא� ת ְוֶאת&ַהֵח1ֶלב1 ֲאֶׁש�ר ֲעֵלֶה+  ְוֵא�תA ְׁשֵּת�י ַהְּכָלי3ֹ
Ex. 29:23י ְיהָו�ה�� ר ִלְפֵנ ֹות ֲאֶׁש� 1 ַהַּמּצ+ יק ֶאָח�ד ִמַּסל ת ְוָרִק� ת ֶל�ֶחם ֶׁש>ֶמן ַאַח� ַחַּל2 ת ַו� ֶחם ַאַח3 Mר ֶל   ְוִכַּכ2
Ex. 29:24ַPל ע ה ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� ְוַׂשְמָּת� ַהֹּכ+ �יו ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת>ם ְּתנּוָפ� ן ְוַע�ל ַּכֵּפ�י ָבָנ  ל ַּכֵּפ�י ַאֲהֹר+
Ex. 29:25 ּוא ה ה� ה ִאֶּׁש� �י ְיהָו+ יַח ִניח1ֹוַח1 ִלְפֵנ Bה ְלֵר�ָחה ַעל&ָהֹעָל ם ְוִהְקַטְרָּת� ַהִּמְזֵּב�  ְוָלַקְחָּתB ֹאָתם1 ִמָּיָד+
 ַליהָו�ה�

Ex. 29:26� ה ִלְפֵנ ֹו ְּתנּוָפ� ן ְוֵהַנְפָּת� ֹאת> ה ֵמֵאBיל ַהִּמֻּלִאים1 ֲאֶׁש�ר ְלַאֲהֹר+ ָחֶז3 �ה ְוָהָי�ה  ְוָלַקְחָּת� ֶאת&ֶה� י ְיהָו
 ְלָך� ְלָמָנ�ה�
Ex. 29:27 ים 1 ַהִּמֻּלִא+ �5ף ַוֲאֶׁש�ר הּוָר�ם ֵמֵאיל ר הּוַנ ה ֲאֶׁש� ֹוק ַהְּתרּוָמ+ ה ְוֵאת1 ׁש� �ה ַהְּתנּוָפ3  ְוִקַּדְׁשָּתQ ֵא�תA ֲחֵז

ר ְלָבָנ�יו� ן ּוֵמֲאֶׁש� ר ְלַאֲהֹר�  ֵמֲאֶׁש�
Ex. 29:28יו ְל Mן ּוְלָבָנ ה ֵמֵאBת  ְוָהָיהZ ְלַאֲהֹר2 ה ִיְהֶי2 Qּוא ּוְתרּוָמ �ל ִּכ�י ְתרּוָמ�ה ה �י ִיְׂשָרֵא+ ם ֵמֵאת1 ְּבֵנ ָחק&עֹוָל3

ם ַליהָו�ה� ם ְּתרּוָמָת� 1 ִמִּזְבֵח�י ַׁשְלֵמיֶה+  ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל
Ex. 29:29+ה ָבֶה�יו ְלָמְׁשָח �ן ִיְהי�ּו ְלָבָנ�יו ַאֲחָר ֶדׁש1 ֲאֶׁש�ר ְלַאֲהֹר+ י ַהֹּק2 Bם� ּוִבְגֵד ם ֶאת&ָיָד�  ם ּוְלַמֵּלא&ָב�
Ex. 29:30ֶדׁש� ת ַּבֹּק� ֶהל מֹוֵע�ד ְלָׁשֵר� א ֶאל&ֹא� <ֹ ר ָיב �יו ֲאֶׁש� יו ִמָּבָנ ים ִיְלָּבָׁש=ם ַהֹּכֵה>ן ַּתְחָּת� �ת ָיִמ3   ִׁשְבַע
Ex. 29:31ׁש� ם ָקֹד� ֹו ְּבָמֹק� יל ַהִּמֻּלִא�ים ִּתָּק�ח ּוִבַּׁשְלָּת� ֶאת&ְּבָׂשר�   ְוֵא>ת ֵא�
Ex. 29:32ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� ִיל ְוֶאת&ַהֶּל�ֶחם ֲאֶׁש�ר ַּבָּס�ל ֶּפ� ן ּוָבָניו1 ֶאת&ְּבַׂש�ר ָהַא+ Bל ַאֲהֹר   ְוָאַכ2
Ex. 29:33ם� ֶדׁש ֵה� �ר לֹא&יֹאַכ�ל ִּכי&ֹק� ם ְלַקֵּד�ׁש ֹאָת�ם ְוָז ם ְלַמֵּל�א ֶאת&ָיָד� ּו ֹאָתם1 ֲאֶׁש�ר ֻּכַּפ�ר ָּבֶה+ Bְוָאְכל  
Ex. 29:34 א ֵיָאֵכ�ל �ֹ ׁש ל ֶקר ְוָׂשַרְפָּתB ֶאת&ַהּנֹוָתר1 ָּבֵא+ �ר ִמְּבַׂש=ר ַהִּמֻּלִא>ים ּוִמן&ַהֶּל�ֶחם ַעד&ַהֹּב Qִאם&ִיָּוֵת  ְו�

ּוא� ֶדׁש ה�  ִּכי&ֹק�
Ex. 29:35ים ְּתַמ ל ֲאֶׁשר&ִצִּו�יִתי ֹאָת�ָכה ִׁשְבַע�ת ָיִמ� ָכה ְּכֹכ� ן ּוְלָבָניו1 ָּכ+ Bיָת ְלַאֲהֹר Mם� ְוָעִׂש  ֵּל�א ָיָד�
Ex. 29:36 ֹו ַׁשְחָּת� ֹאת� �יו ּוָמ� ַח ְּבַכֶּפְרָך� ָעָל ים ְוִחֵּטאָת1 ַעל&ַהִּמְזֵּב+ את ַּתֲעֶׂשBה ַלּיֹום1 ַעל&ַהִּכֻּפִר+ Mר ַחָּט  ּוַפ2
ֹו�  ְלַקְּדׁש�

Ex. 29:37ה ַהB ֹו ְוָהָי �ַח ְוִקַּדְׁשָּת� ֹאת ים ְּתַכֵּפר1 ַעל&ַהִּמְזֵּב+ �ת ָיִמ3 ים ָּכל&ַהֹּנֵג�ַע  ִׁשְבַע ָדִׁש+ ֶדׁש ָק� 1ַח1 ֹק� ִּמְזֵּב
ׁש� ס ַח ִיְקָּד�  ַּבִּמְזֵּב�

Ex. 29:38יד� �5ִים ַלּי�ֹום ָּתִמ� >ה ְׁשַנ ה ַעל&ַהִּמְזֵּב�ַח ְּכָבִׂש=ים ְּבֵנ�י&ָׁשָנ ר ַּתֲעֶׂש� ה ֲאֶׁש� Wְוֶז  
Ex. 29:39�ֶקר ְוֵאת1 ַהֶּכ �ד ַּתֲעֶׂש�ה ַבֹּב ִים� ֶאת&ַהֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָח� ין ָהַעְרָּב� ה ֵּב� י ַּתֲעֶׂש�  ֶבׂש ַהֵּׁשִנ+
Ex. 29:40ד� �5ִין ַלֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָח� ין ָי ֶסְך ְרִבִע�ית ַהִה� Wין ְוֵנ ּול ְּבֶׁשBֶמן ָּכִתית1 ֶר�ַבע ַהִה+ ֶלת ָּבל2 Mן ֹס   ְוִעָּׂשֹר2
Ex. 29:41ִים ְּכִמ�ה ֵּב�ין ָהַעְרָּב י ַּתֲעֶׂש� ַח  ְוֵאת1 ַהֶּכ�ֶבׂש ַהֵּׁשִנ+ יַח ִניֹח+ ּה ְלֵר� ֲעֶׂשה&ָּל+ ֶקר ּוְכִנְסָּכּה1 ַּת� Bת ַהֹּב ְנַח2



ה ַליהָו�ה�  ִאֶּׁש�
Ex. 29:42 ר ָּמה ְלַדֵּב� ר ִאָּוֵעBד ָלֶכם1 ָׁש+ �ה ֲאֶׁש2 �י ְיהָו ֶהל&מֹוֵע�ד ִלְפֵנ ַתח ֹא� ם ֶּפ� ֵתיֶכ+  ֹעַלBת ָּתִמיד1 ְלֹדֹר�
ם�  ֵאֶל�יָך ָׁש�
Ex. 29:43י ָׁש� י� ְוֹנַעְדִּת� ׁש ִּבְכֹבִד� �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוִנְקַּד�  ָּמה ִלְבֵנ
Ex. 29:44י� ן ִל� ׁש ְלַכֵה� >יו ֲאַקֵּד� ן ְוֶאת&ָּבָנ ֶהל מֹוֵע�ד ְוֶאת&ַהִּמְזֵּב�ַח ְוֶאת&ַאֲהֹר=   ְוִקַּדְׁשִּת>י ֶאת&ֹא�
Ex. 29:45�ם ֵלאֹלִה �יִתי ָלֶה� �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָהִי ֹוְך ְּבֵנ י ְּבת�  ים� ְוָׁש�ַכְנִּת+
Ex. 29:46 ם ֲאִנ�י��י ְבתֹוָכ ִים ְלָׁשְכִנ ֶרץ ִמְצַר� ר הֹוֵצ=אִתי ֹאָת>ם ֵמֶא� ם ֲאֶׁש2 ֵהיֶה+ Bי ְיהָוה1 ֱאֹל� �י ֲאִנ ּו ִּכ  ְוָיְדע3

ם� פ  ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶה�
Ex. 30:1ֹו� ה ֹאת� ים ַּתֲעֶׂש� י ִׁשִּט� ֶרת ֲעֵצ� �ַח ִמְקַט�ר ְקֹט   ְוָעִׂש�יָת ִמְזֵּב�
Ex. 30:22יו� ַאָּמ ּנּו ַקְרֹנָת� ֹו ִמֶּמ� �ִים ֹקָמת ה ְוַאָּמַת� ּוַע ִיְהֶי+ ֹו ְוַאָּמBה ָרְחּבֹו1 ָרב� Mה ָאְרּכ 
Ex. 30:3 ב �ר ָזָה� ֹו ֵז יו ָסִב�יב ְוֶאת&ַקְרֹנָת�יו ְוָעִׂש�יָת ּל> ֹו ְוֶאת&ִקיֹרָת> ֹור ֶאת&ַּגּג= ֹו ָזָה�ב ָטה3 Mְוִצִּפיָת2 ֹאת 
יב�  ָסִב�

Ex. 30:4Z ֹו עPַ ּוְׁשֵּתי ֹוA ִמַּת�ַחת ְלֵזר3 ֲעֶׂשה&ּל� ב ַּת� Mת ָזָה יו ְוָהָיה1  ַטְּבֹע2 ��י ִצָּד ה ַעל&ְׁשֵנ יו ַּתֲעֶׂש� ל ְׁשֵּת�י ַצְלֹעָת+
ָּמה� ֹו ָּבֵה� את ֹאת� ים ָלֵׂש�  ְלָבִּת�ים ְלַבִּד+

Ex. 30:5ב� ם ָזָה� ים ֲעֵצ�י ִׁשִּט�ים ְוִצִּפיָת� ֹאָת�   ְוָעִׂש�יָת ֶאת&ַהַּבִּד�
Ex. 30:6 ת ֲאֶׁש>ר ֶרת ֲאֶׁשר1 ַעל&ָה�ֵעֻד+ �י ַהַּכֹּפ3 ן ָהֵעֻד�ת ִלְפֵנ ר ַעל&ֲאֹר� ֶכת ֲאֶׁש� �י ַהָּפֹר+  ְוָנַתָּתBה ֹאתֹו1 ִלְפֵנ

ָּמה�  ִאָּוֵע�ד ְלָך� ָׁש�
Ex. 30:7ֹו ֶאת&ַהֵּנֹר� ֶקר ְּבֵהיִטיב> ֶקר ַּבֹּב3 ֶרת ַסִּמ�ים ַּבֹּב� ן ְקֹט� ָּנה� ְוִהְקִט�יר ָעָל>יו ַאֲהֹר�  ת ַיְקִטיֶר�
Ex. 30:8ם� ֶרת ָּתִמ>יד ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ְלֹדֹרֵתיֶכ� ָּנה ְקֹט= �ִים ַיְקִטיֶר ין ָהֲעְרַּב� ת ֵּב� ן ֶאת&ַהֵּנֹר> ת ַאֲהֹר=   ּוְבַהֲעֹל2
Ex. 30:9יו� ּו ָעָל� א ִתְּסכ� �ֹ ֶסְך ל Wה ְוֵנ�ה ְוֹעָל�ה ּוִמְנָח ֶרת ָזָר� ּו ָעָל>יו ְקֹט�   לֹא&ַתֲעל�
Ex. 30:10 1ר ָעָליוBת ַּבָּׁשָנה1 ְיַכֵּפBים ַאַח ם ַחַּט�את ַהִּכֻּפִר3 Qה ִמַּד� ת ַּבָּׁשָנ יו ַאַח�  ְוִכֶּפBר ַאֲהֹרן1 ַעל&ַקְרֹנָת+

ּוא ַליהָו�ה� פ ָדִׁש�ים ה� ֶדׁש&ָק� ם ֹק� ֵתיֶכ+  ְלֹדֹר�
Ex. 30:11ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Ex. 30:12א ֶא Qי ִתָּׂש� ד ֹאָת�ם  ִּכ ֹו ַליהָו�ה ִּבְפֹק� ֶפר ַנְפׁש> �יׁש ֹּכ= ּו ִא Mְתנ H ִלְפֻקֵדיֶהםG ְוָנ2 אׁש ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל �ֹ ת&ר

ם� ד ֹאָת� �5ֶגף ִּבְפֹק�  ְולֹא&ִיְהֶי�ה ָבֶה>ם ֶנ
Ex. 30:13ֶדׁש ֶע �ֶקל ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק ים ַמֲחִצ�ית ַהֶּׁש� ּו ָּכל&ָהֹעֵבר1 ַעל&ַהְּפֻקִד+ �הA ִיְּתנ3 ֶקל  ֶז ים ֵּגָרה1 ַהֶּׁש+ Bְׂשִר

יהָו�ה� ה ַל� ֶקל ְּתרּוָמ� �ית ַהֶּׁש+  ַמֲחִצ
Ex. 30:14ת ְיהָו�ה� ן ְּתרּוַמ� ים ָׁשָנ�ה ָוָמ�ְעָלה ִיֵּת� ים ִמֶּב>ן ֶעְׂשִר� ל ָהֹעֵבר1 ַעל&ַהְּפֻקִד+   ֹּכ3
Ex. 30:15ַּמֲחִצ�ית ַה יט ִמ� א ַיְמִע+ �ֹ 1 ל ה ְוַהַּדל א&ַיְרֶּב3 �ֹ ָעִׁש�יר ל ר  ֶה� ה ְלַכֵּפ� ָּׁש�ֶקל ָלֵתת1 ֶאת&ְּתרּוַמ�ת ְיהָו+

ם�  ַעל&ַנְפֹׁשֵתיֶכ�
Ex. 30:16 Zד ְוָהָיה� ֶהל מֹוֵע ת ֹא� ֹו ַעל&ֲעֹבַד� ל ְוָנַתָּת� ֹאת+ �י ִיְׂשָרֵא+ ים ֵמֵאת1 ְּבֵנ �ֶסף ַהִּכֻּפִר3  ְוָלַקְחָּתQ ֶאת&ֶּכ

ה ְלַכ �י ְיהָו+ י ִיְׂשָרֵאBל ְלִזָּכרֹון1 ִלְפֵנ ם� פִלְבֵנ2 ר ַעל&ַנְפֹׁשֵתיֶכ�  ֵּפ�
Ex. 30:17ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Ex. 30:18 ַח ְוָנַתָּת� ֶהל מֹוֵעד1 ּוֵב�ין ַהִּמְזֵּב+ Bין&ֹא ֹו ֵּב� ֶׁשת ְלָרְחָצ�ה ְוָנַתָּת� ֹאת3 ֹו ְנֹח� ֶׁשת ְוַכּנ� יָת ִּכּי�ֹור ְנֹח> Mְוָעִׂש 
ִים� ָּמה ָמ�  ָׁש�
Ex. 30:19ם� ְוָר ם ְוֶאת&ַרְגֵליֶה� ן ּוָבָנ�יו ִמֶּמ�ּנּו ֶאת&ְיֵדיֶה� ּו ַאֲהֹר�  ֲחצ>
Ex. 30:20 ת ְלַהְקִט�יר 1ַח1 ְלָׁשֵר+ ֹו ְבִגְׁשָּתBם ֶאל&ַהִּמְזֵּב א ָיֻמ�תּו א� �ֹ ִים ְול ֶהל מֹוֵע>ד ִיְרֲחצּו&ַמ� ם ֶאל&ֹא= Qְּבֹבָא 

יהָו�ה� ה ַל�  ִאֶּׁש�
Ex. 30:21ם ְוַר ּו ְיֵדיֶה� ם� פ ְוָרֲחצ> ֹו ְלֹדֹרָת� ֹו ּוְלַזְרע� ה ָלֶה=ם ָחק&עֹוָל>ם ל� א ָיֻמ�תּו ְוָהְיָת2 �ֹ ם ְול  ְגֵליֶה�
Ex. 30:22ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Ex. 30:23�ֹו ֲחִמִּׁש ֶׂשם ַמֲחִצית� ֹות ְוִקְּנָמן&ֶּב� ים  ְוַאָּת�ה ַקח&ְלָךH ְּבָׂשִמ�ים רֹאׁשG ָמר&ְּדרֹור1 ֲחֵמ�ׁש ֵמא+



ִים� ֶׂשם ֲחִמִּׁש�ים ּוָמאָת�  ּוָמאָת�ִים ּוְקֵנה&ֹב�
Ex. 30:24ין� �5ִית ִה� ֶמן ַז ֶדׁש ְוֶׁש� �ֹות ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק ׁש ֵמא� ה ֲחֵמ� Wְוִקָּד  
Ex. 30:25ֶjPֹו ש �יָת ֹאת3 ֶדׁש ְוָעִׂש ֶמן ִמְׁשַחת&ֹק� ַח ֶׁש� �ַחת ַמֲעֵׂש�ה ֹרֵק ַקח ִמְרַק� ֶדׁש ֹר�   ִיְהֶי�ה�ֶמן ִמְׁשַחת&ֹק+
Ex. 30:26ת� ֹון ָהֵעֻד� ת ֲאר� �ד ְוֵא� ֶהל מֹוֵע ֹו ֶאת&ֹא�   ּוָמַׁשְחָּת� ב�
Ex. 30:27ֶרת� ח ַהְּקֹט� ת ִמְזַּב� �יָה ְוֵא� ה ְוֶאת&ֵּכֶל יו ְוֶאת&ַהְּמֹנָר�   ְוֶאת&ַהֻּׁשְלָחן1 ְוֶאת&ָּכל&ֵּכָל+
Ex. 30:28יו ְוֶא� ח ָהֹעָל�ה ְוֶאת&ָּכל&ֵּכָל ֹו� ְוֶאת&ִמְזַּב�  ת&ַהִּכֹּי�ר ְוֶאת&ַּכּנ�
Ex. 30:29ׁש� ם ִיְקָּד� ָדִׁש�ים ָּכל&ַהֹּנֵג�ַע ָּבֶה� ֶדׁש ָק� ם ְוָהי�ּו ֹק�   ְוִקַּדְׁשָּת� ֹאָת+
Ex. 30:30י� ן ִל� ם ְלַכֵה� ן ְוֶאת&ָּבָנ�יו ִּתְמָׁש�ח ְוִקַּדְׁשָּת� ֹאָת�   ְוֶאת&ַאֲהֹר�
Ex. 30:31�ל ְּתַדֵּב �י ִיְׂשָרֵא� ר  ְוֶאל&ְּבֵנ �ם� ר ֵלאֹמ י ְלֹדֹרֵתיֶכ� >ה ִל� ֶדׁש ִיְהֶי�ה ֶז  Tֶׁשֶמן ִמְׁשַחת&ֹק2
Ex. 30:32ם� ֶדׁש ִיְהֶי�ה ָלֶכ� ּוא ֹק� ֶדׁש ה+ הּו ֹק� �ּו ָּכֹמ א ַתֲעׂש� �ֹ ֹו ל ְתֻּכְנּת+ ְך ּוְבַמ2 א ִייָס+ �ֹ   ַעל&ְּבַׂשBר ָאָדם1 ל
Ex. 30:33ִPר ִי א הּו ַוֲאֶׁש� יו� סיׁש ֲאֶׁש�ר ִיְרַק�ח ָּכֹמ+ ת ֵמַעָּמ� �ר ְוִנְכַר� ּנּו ַעל&ָז ן ִמֶּמ�  ֵּת>
Ex. 30:34 ד �ה ַזָּכ�ה ַּב� ים ּוְלֹבָנ ה ַסִּמ� ים ָנָטBףA ּוְׁשֵח1ֶלת1 ְוֶחְלְּבָנ+ ה ַקח&ְלָך� ַסִּמ3 Mה ֶאל&ֹמֶׁש  ַוּיֹאֶמרZ ְיהָו2
ד ִיְהֶי�ה�  ְּבַב�
Ex. 30:35ה ר�ַקח ַמֲעֵׂש ֶרת ֹר� ֶדׁש� ְוָעִׂשBיָת ֹאָתּה1 ְקֹט+ ֹור ֹק� ַח ְמֻמָּל�ח ָטה� � ֹוֵק
Ex. 30:36 ָּמה�ד ֲאֶׁש>ר ִאָּוֵע�ד ְלָך� ָׁש ֶהל מֹוֵע+ Bי ָהֵעֻדת1 ְּבֹא� ָּנה ִלְפֵנ Mה ִמֶּמ ַחְקָּת� ִמֶּמָּנהH ָהֵדקG ְוָנַתָּת2  ְוָׁש�

ם� ָדִׁש�ים ִּתְהֶי�ה ָלֶכ� ֶדׁש ָק�  ֹק�
Ex. 30:372ה ְּבַמ ֶרת1 ֲאֶׁש�ר ַּתֲעֶׂש+ ֶדׁש ִּתְהֶי�ה ְלָך� ַליהָו�ה� ְוַהְּקֹט2 ּו ָלֶכ�ם ֹק> א ַתֲעׂש� �ֹ ּה ל  ְתֻּכְנָּת+
Ex. 30:38יו� ס ת ֵמַעָּמ� יַח ָּב�ּה ְוִנְכַר� ֹוָה ְלָהִר� ה ָכמ�   ִא>יׁש ֲאֶׁשר&ַיֲעֶׂש�
Ex. 31:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Ex. 31:2 ם ְּבַצְלֵא>ל�י ְבֵׁש ה ָקָר�אִת� ה� ְרֵא� ּור ְלַמֵּט�ה ְיהּוָד� י ֶבן&ח�  ֶּבן&אּוִר�
Ex. 31:3ה� ַעת ּוְבָכל&ְמָלאָכ� ּוַח ֱאֹלִה�ים ְּבָחְכָמ>ה ּוִבְתבּוָנ�ה ּוְבַד� ֹו ר�   ָוֲאַמֵּל�א ֹאת�
Ex. 31:4ֶׁשת� ב ּוַבֶּכ�ֶסף ּוַבְּנֹח� ֹות ַּבָּזָה� ת ַלֲעׂש> �ב ַמֲחָׁשֹב   ַלְחֹׁש�
Ex. 31:5 ֶׁשת ֶא>ֶבן ה� ּוַבֲחֹר� ֹות ְּבָכל&ְמָלאָכ� �ץ ַלֲעׂש� ֶׁשת ֵע את ּוַבֲחֹר� �ֹ  ְלַמּל
Ex. 31:6 ִּתי�ן ּוְבֵל�ב ָּכל&ֲחַכם&ֵל�ב ָנַת יָסָמְך1 ְלַמֵּטה&ָד+ ב ֶּבן&ֲאִח� Qת ָאֳהִליָא�ֹו ֵא =ה ָנַת�ִּתי ִאּת3 י ִהֵּנ Qַוֲאִנ 

ָך� ר ִצִּויִת� ת ָּכל&ֲאֶׁש� ּו ֵא� Wה ְוָעׂש� ָחְכָמ
Ex. 31:7�ֹא Aת�ֶהל� ֵא ת ָּכל&ְּכֵל�י ָהֹא� �יו ְוֵא� ֶרת ֲאֶׁש�ר ָעָל ת ְוֶאת&ַהַּכֹּפ� ֵעֻד+ ָאֹרן1 ָל� ד ְוֶאת&ָה�  ֶהל מֹוֵע3
Ex. 31:8ֶרת� ח ַהְּקֹט� ת ִמְזַּב� �יָה ְוֵא� ה ְוֶאת&ָּכל&ֵּכֶל ה ַהְּטֹהָר� יו ְוֶאת&ַהְּמֹנָר�   ְוֶאת&ַהֻּׁשְלָחן1 ְוֶאת&ֵּכָל+
Ex. 31:9ח ָהֹע ֹו� ְוֶאת&ִמְזַּב� �יו ְוֶאת&ַהִּכּי�ֹור ְוֶאת&ַּכּנ�  ָל�ה ְוֶאת&ָּכל&ֵּכָל
Ex. 31:10ן� י ָבָנ�יו ְלַכֵה� ן ְוֶאת&ִּבְגֵד� ן ַהֹּכֵה+ ֶדׁש1 ְלַאֲהֹר� י ַהֹּק2 Bד ְוֶאת&ִּבְגֵד�י ַהְּׂשָר ת ִּבְגֵד�   ְוֵא�
Ex. 31:11 ֶדׁש �ים ַלֹּק ֶרת ַהַּסִּמ� ת ֶׁש=ֶמן ַהִּמְׁשָח>ה ְוֶאת&ְקֹט� ּו� פ ְוֵא2 ל ֲאֶׁשר&ִצִּויִת�ָך ַיֲעׂש�  ְּכֹכ�
Ex. 31:12ר� ה ֵּלאֹמ� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוּי
Ex. 31:13 1יֵניֶכם Bי ּוֵב� וא ֵּביִנ Mֹות ִה Z א2 רּו ִּכי �י ִּתְׁשֹמ ר ַא�ְך ֶאת&ַׁשְּבֹתַת� 1 ֵלאֹמ+ Bי ִיְׂשָרֵאל ר ֶאל&ְּבֵנ ה ַּדֵּב2 Qְוַאָּת 

ַעת ִּכ> Wם ָלַד ֵתיֶכ+ ם�ְלֹדֹר�  י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ְמַקִּדְׁשֶכ�
Ex. 31:14 1ה ָבּה י ָּכל&ָהֹעֶׂש� ת ִּכ3 ֹות יּוָמ+ 1יָה1 מ� ְלֶל וא ָלֶכ�ם ְמַח� ֶדׁש ִה� ת ִּכ>י ֹק�  ּוְׁשַמְרֶּתם1 ֶאת&ַהַּׁשָּב+

יָה� ֶרב ַעֶּמ� וא ִמֶּק� ה ְוִנְכְרָת>ה ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִה�  ְמָלאָכ+
Ex. 31:15�ֵיָעֶׂש Hֶׁשת ָיִמים�ה ָּכל&ָהֹעֶׂש=ה  ֵׁש� ֶדׁש ַליהָו ֹון ֹק� י ַׁשַּב=ת ַׁשָּבת> ה ְמָלאָכהG ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע3

ת� ֹות יּוָמ� ת מ�  ְמָלאָכ>ה ְּבי�ֹום ַהַּׁשָּב�
Ex. 31:16ם� ית עֹוָל� ם ְּבִר� ֹות ֶאת&ַהַּׁשָּב>ת ְלֹדֹרָת� ל ֶאת&ַהַּׁשָּב�ת ַלֲעׂש= ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא�   ְוָׁשְמר�
Ex. 31:17 ִים�ה ְיהָוה1 ֶאת&ַהָּׁשַמBים ָעָׂש וא ְלֹעָל�ם ִּכי&ֵׁש�ֶׁשת ָיִמ3 ֹות ִה� ל א� �י ִיְׂשָרֵא+ י ּוֵבין1 ְּבֵנ  ֵּביִנ3

ׁש� ס ת ַוִּיָּנַפ� י ָׁשַב� ֶרץ ּוַבּיֹום1 ַהְּׁשִביִע+  ְוֶאת&ָהָא+
Ex. 31:18ר ִסי�ר ִאּתֹו1 ְּבַהBתֹו1 ְלַדֵּבrה ְּכַכ ֶבן ְּכֻתִב�ים  ַוִּיֵּת�ן ֶאל&ֹמֶׁש3 ת ֶא+ ת ָהֵעֻד�ת ֻלֹח� י ְׁשֵנ�י ֻלֹח� ַנ+



ים� ע ֱאֹלִה�  ְּבֶאְצַּב�
Ex. 32:1 Aּום ּו ֵאָליו1 ק� Bן ַוּיֹאְמר ל&ַאֲהֹר3 ם ַע� Mל ָהָע ה ָלֶר�ֶדת ִמן&ָהָה�ר ַוִּיָּקֵה2 ׁש ֹמֶׁש� י&ֹבֵׁש� ם ִּכ� �5ְרא ָהָע+  ַוַּי

ים ֲאֶׁשBר ֵי�ְלכּו1 ְלָפֵנ+ �נּו ֱאֹלִה3 ְענּו ֲעֵׂשה&ָל א ָיַד� �ֹ ִים ל 1נּו1 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+ ֱעָל יׁש ֲאֶׁשBר ֶה� �הA ֹמֶׁש�ה ָהִא3 ינּו ִּכי&ֶז
ֹו� ָיה ל�  ֶמה&ָה�

Ex. 32:2י� ם ְּבֵניֶכ�ם ּוְבֹנֵתיֶכ�ם ְוָהִב�יאּו ֵאָל� �י ְנֵׁשיֶכ+ ב ֲאֶׁשר1 ְּבָאְזֵנ ְרקּו1 ִנְזֵמ�י ַהָּזָה+ ן ָּפ� Bֹאֶמר ֲאֵלֶהם1 ַאֲהֹר+   ַוּי
Ex. 32:3ן� ל&ַאֲהֹר� ב ֲאֶׁש�ר ְּבָאְזֵניֶה�ם ַוָּיִב�יאּו ֶא� י ַהָּזָה� ם ֶאת&ִנְזֵמ� ְרקּו1 ָּכל&ָהָע+   ַוִּיְתָּפ�
Ex. 32:4 ר ל ֲאֶׁש� ּו ֵאBֶּלה ֱאֹלֶה1יָך1 ִיְׂשָרֵא+ ֹ�אְמר+ �ֶגל ַמֵּסָכ�ה ַוּי הּו ֵע 5ַּיֲעֵׂש� ֶרט ַו� Bַצר ֹאתֹו1 ַּבֶח+ ם ַוָּי  ַוִּיַּק�ח ִמָּיָד3

ִים�ֶה ֶרץ ִמְצָר� ּוָך ֵמֶא�  ֱעל�
Ex. 32:5ר� ג ַליהָו�ה ָמָח� ר ַח� ֲהֹרן1 ַוּיֹאַמ+ א ַא� Bיו ַוִּיְקָר� ַח ְלָפָנ ן ַוִּי�ֶבן ִמְזֵּב� �5ְרא ַאֲהֹר+   ַוַּי
Ex. 32:6 ל ֱאֹכ� Bֶׁשב ָהָעם1 ֶל� �ׁשּו ְׁשָלִמ�ים ַוֵּי ת ַוַּיִּג ּו ֹעֹל+ ת ַוַּיֲעל� ָּמֳחָר+ ק� פ ַוַּיְׁשִּכ1ימּו1 ִמ� מּו ְלַצֵח� ֹו ַוָּיֻק�  ְוָׁשת+
Ex. 32:7ִּPד כ Wה ֶלְך&ֵר�ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש ִים� ַוְיַדֵּב� ֶרץ ִמְצָר� ר ֶהֱעֵל�יָת ֵמֶא�  י ִׁשֵח�ת ַעְּמָך+ ֲאֶׁש�
Ex. 32:8&ֲחוּו ם ֵע�ֶגל ַמֵּסָכ�ה ַוִּיְׁשַּת� ּו ָלֶה+ ם ָעׂש� ר ִמן&ַהֶּד1ֶרְך1 ֲאֶׁש�ר ִצִּויִת+ ּו  ָס�רּו ַמֵה3 ֹ�אְמר+ ֹו ַוּי לֹו1 ַוִּיְזְּבחּו&ל+

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ּוָך ֵמֶא� ֱעל� ר ֶה� ל ֲאֶׁש�  ֵאBֶּלה ֱאֹלֶה1יָך1 ִיְׂשָרֵא+
Ex. 32:9ּוא� ֶרף ה� ה ְוִהֵּנ�ה ַעם&ְקֵׁשה&ֹע� �ם ַהֶּז+ 1יִתי1 ֶאת&ָהָע ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�ה ָרִא   ַוּי
Ex. 32:10�י ְוִי �יָחה ִּל+ ֹול� ְוַעָּתה1 ַהִּנ ֹוי ָּגד� ה אֹוְתָך� ְלג� ֱעֶׂש� ם ַוֲאַכֵּל�ם ְוֶא�  ַחר&ַאִּפ�י ָבֶה�
Ex. 32:11 1ר הֹוֵצ1אָתBָך ֲאֶׁש ה ַאְּפָך1 ְּבַעֶּמ+ Bה ְיהָוה1 ֶיֱחֶרBאֶמר ָלָמ 3ֹ �ה ֱאֹלָה�יו ַוּי ה ֶאת&ְּפֵנ�י ְיהָו  ַוְיַח�ל ֹמֶׁש+

ֹול ּוְבָי�ד ֲחָז ַח ָּגד� ִים ְּבֹכ� ה�ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+  ָק�
Ex. 32:12 י� ם ֵמַע�ל ְּפֵנ ְלַכrָת+ ים ּו2 ָהִר+ ג ֹאָתם1 ֶּב� Bֹוִציָאם1 ַלֲהֹר ר ְּבָרָעBה ה� ִים ֵלאֹמ3 Mּו ִמְצַר  ָלָּמהZ יֹאְמר2
jPה ש�ֲאָדָמ ָך�ָה� ם ַעל&ָהָרָע�ה ְלַעֶּמ� ָך ְוִהָּנֵח� ֹון ַאֶּפ+  ּוב ֵמֲחר�
Ex. 32:13ק ּוְלִיְׂש ר ְלַאְבָרָהםZ ְלִיְצָח2 ם ַאְרֶּבה1  ְזֹכ] ר ִנְׁשַּב�ְעָּת ָלֶהםH ָּבְךG ַוְּתַדֵּב�ר ֲאֵלֶה+ יָך ֲאֶׁש2 ל ֲעָבֶד3 Mָרֵא

ם� ּו ְלֹעָל� ם ְוָנֲחל� ְרִּתי ֶאֵּתן1 ְלַזְרֲעֶכ+ את ֲאֶׁש�ר ָאַמ3 Mֹ ֶרץ ַהּז י ַהָּׁשָמ�ִים ְוָכל&ָהָא2 ם ְּככֹוְכֵב� ת&ַזְרֲעֶכ+  ֶא�
Ex. 32:14ָר�ה ַעל&ָה� ֹו� פ ַוִּיָּנ�ֶחם ְיהָו ֹות ְלַעּמ� ר ַלֲעׂש� ר ִּדֶּב� ה ֲאֶׁש�  ָע+
Ex. 32:15 ם ִמֶּז�ה �י ֶעְבֵריֶה+ ת ְּכֻתִבים1 ִמְּׁשֵנ ֹו ֻלֹח3 �ת ְּבָיד ת ָהֵעֻד� >י ֻלֹח� ר ּוְׁשֵנ 5Bֶרד ֹמֶׁשה1 ִמן&ָהָה+ ֶפן ַוֵּי Mַוִּי 

ים� ם ְּכֻתִב�  ּוִמֶּז�ה ֵה�
Ex. 32:16ָּמ�ים ֵה ה ֱאֹלִה� ת ַמֲעֵׂש� ֻּלֹח+ ת� ְוַה2 ּות ַעל&ַהֻּלֹח� ּוא ָחר� ב ִמְכַּתBב ֱאֹלִהים1 ה+  ה ְוַהִּמְכָּת3
Ex. 32:17ַּמֲחֶנה� ה ַּב� ֹול ִמְלָחָמ� ה ק� 1ֹאֶמר1 ֶאל&ֹמֶׁש+ ה ַוּי �ֹול ָהָע�ם ְּבֵרֹע   ַוִּיְׁשַמ=ע ְיהֹוֻׁש>ַע ֶאת&ק�
Ex. 32:18ֹו�ֹול ֲענ ין ק� ה ְוֵא� 1 ֲענ�ֹות ְּגבּוָר+ ין קֹול אֶמר ֵא� 3ֹ ַע� ַוּי ֹות ָאֹנִכ�י ֹׁשֵמ� ֹול ַעּנ+  ת ֲחלּוָׁש�ה ק�
Ex. 32:19 ְך ִמָּידֹוBה ַוַּיְׁשֵל ת ַוִּי�ַחר&ַא�ף ֹמֶׁש3 ��5ְרא ֶאת&ָהֵע�ֶגל ּוְמֹחֹל ה ַוַּי ַּמֲחֶנ+ י ַּכֲאֶׁשBר ָקַרב1 ֶאל&ַה� 5ְיִה3  ַו�

ר�] ָּיָדיו1][ִמ[ ַחת ָהָה� ם ַּת� ר ֹאָת� ת ַוְיַׁשֵּב�  ֶאת&ַהֻּלֹח+
Ex. 32:20 ְׁשְק� ִים ַוַּי �י ַהַּמ+ �ד ֲאֶׁשר&ָּד�ק ַוִּי1ֶזר1 ַעל&ְּפֵנ ן ַע ׁש ַוִּיְטַח� ף ָּבֵא+ ֶגל ֲאֶׁשBר ָעׂשּו1 ַוִּיְׂשֹר� ח ֶאת&ָהֵע2 Qַוִּיַּק 

ל� �י ִיְׂשָרֵא�  ֶאת&ְּבֵנ
Ex. 32:21אָת ָע י&ֵהֵב� �ה ִּכ� �ם ַהֶּז ה ְלָך� ָהָע ה&ָעָׂש� ן ֶמ� ל&ַאֲהֹר+ Bֹאֶמר ֹמֶׁשה1 ֶא� ה� ַוּי ה ְגֹדָל�  ָל�יו ֲחָטָא�
Ex. 32:22ּוא� ע ה� ם ִּכ�י ְבָר� �י ַאָּתה1 ָיַד�ְעָּת ֶאת&ָהָע+ ף ֲאֹדִנ �ַחר ַא� ן ַאל&ִי ֹ�אֶמר ַאֲהֹר+   ַוּי
Ex. 32:231 ֱעָל יׁש ֲאֶׁשBר ֶה� �הA ֹמֶׁש�ה ָהִא3 �ינּו ִּכי&ֶז ּו ְלָפֵנ ר ֵיְלכ� ים ֲאֶׁש� �נּו ֱאֹלִה+ י ֲעֵׂשה&ָל ֹ�אְמרּו ִל+ נּו1 ֵמֶא�ֶרץ  ַוּי

ֹו� ָיה ל� ְענּו ֶמה&ָה� א ָיַד� �ֹ ִים ל  ִמְצַר+
Ex. 32:24א ָהֵע�ֶגל ַהֶּז�ה� ׁש ַוֵּיֵצ� �י ָוַאְׁשִלֵכ�הּו ָבֵא+ קּו ַוִּיְּתנּו&ִל ב ִהְתָּפָר�   ָוֹאַמBר ָלֶהם1 ְלִמ�י ָזָה+
Ex. 32:25ה ַא י&ְפָרֹע� ּוא ִּכ� �ַע ה ם ִּכ�י ָפֻר� 5Bְרא ֹמֶׁשה1 ֶאת&ָהָע+ ם� ַוַּי ה ְּבָקֵמיֶה� ן ְלִׁשְמָצ�  ֲהֹר+
Ex. 32:26י� ּו ֵאָל�יו ָּכל&ְּבֵנ�י ֵלִו� �י ַוֵּיָאְספ� י ַליהָו�ה ֵאָל אֶמר ִמ� Wֹ ה ַוּי ַּמֲחֶנ+ ד ֹמֶׁשה1 ְּבַׁש�ַער ַה� Bַוַּיֲעֹמ  
Ex. 32:27ֹו ל ִׂש�ימּו ִאיׁש&ַחְרּב� ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ם ֹּכ� ֹ�אֶמר ָלֶה3 ּובּו  ַוּי Mּו ָוׁש ֹו ִעְבר2 � ַעל&ְיֵרכ

ֹו� יׁש&ֶאת&ָאִח>יו ְוִא�יׁש ֶאת&ֵרֵע�הּו ְוִא�יׁש ֶאת&ְקֹרב� ּו ִא� ה ְוִהְרג= ַּמֲחֶנ+  ִמַּׁשBַער ָלַׁש1ַער1 ַּב�
Ex. 32:28 ֶׁשת ּוא ִּכְׁשֹל� ל ִמן&ָהָעם1 ַּבּי�ֹום ַהה+ Bה ַוִּיֹּפ�ּו ְבֵנ�י&ֵלִו�י ִּכְדַב�ר ֹמֶׁש יׁש� ַוַּי�ֲעׂש� י ִא�  ַאְלֵפ�



Ex. 32:29 יו ְוָלֵת=ת ֲעֵליֶכ>ם ַהּי�ֹום�ֹו ּוְבָאִח ה ִּכ>י ִא�יׁש ִּבְבנ� יהָו+ ּו ֶיְדֶכBם ַהּיֹום1 ַל� ה ִמְלא2 ֹ�אֶמר ֹמֶׁש3  ַוּי
ה�  ְּבָרָכ�

Ex. 32:30ה ְו�ם ֲחָטָא�ה ְגֹדָל ם ֲחָטאֶת� ם ַאֶּת� Bֹאֶמר ֹמֶׁשה1 ֶאל&ָהָע+ ת ַוּי ָּמֳחָר+ ֱעֶל�ה  ַוְיִהי1 ִמ� ַעָּתה1 ֶא�
ם� ה ְּבַע�ד ַחַּטאְתֶכ� ה אּוַל�י ֲאַכְּפָר�  ֶאל&ְיהָו+

Ex. 32:31 י ם ֱאֹלֵה� ּו ָלֶה� ה ַוַּי�ֲעׂש� א ָהָעBם ַהֶּזה1 ֲחָטָא�ה ְגֹדָל+ Qא ָחָט =ָׁשב ֹמֶׁש>ה ֶאל&ְיהָו�ה ַוּיֹאַמ�ר ָא�ָּנ3  ַוָּי
ב�  ָזָה�

Ex. 32:32ם�ה ִאם&ִּתָּׂש�א ַחָּטאָת ְבָּת� ְוַעָּת� ר ָּכָת� ִּסְפְרָך� ֲאֶׁש� א ִמ� ִין ְמֵח�ִני ָנ+ Wְוִאם&ַא  
Ex. 32:33ִPה מ�ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש י� ַוּי ּנּו ִמִּסְפִר� י ֶאְמֶח� ָטא&ִל+  י ֲאֶׁש�ר ָח�
Ex. 32:34�ְך ִהֵּנ�ה ַמְלָאִכ�י ֵיֵל ם ֶאBל ֲאֶׁשר&ִּדַּב1ְרִּתי1 ָל+ ה ֵל�ְךA ְנֵח�ה ֶאת&ָהָע3 Qי  ְוַעָּת �יָך ּוְבי�ֹום ָּפְקִד+ ְך ְלָפֶנ

ם� ם ַחָּטאָת� י ֲעֵליֶה�  ּוָפַקְדִּת�
Ex. 32:35ַPם ע� ן� ס ַוִּיֹּג�ף ְיהָו�ה ֶאת&ָהָע ה ַאֲהֹר� ר ָעָׂש� ֶגל ֲאֶׁש� ּו ֶאת&ָהֵע+  ל ֲאֶׁש�ר ָעׂש�
Ex. 33:1ם ֲאֶׁש� ה ַאָּת�ה ְוָהָע+ Bה ֶאל&ֹמֶׁשה1 ֵל�ְך ֲעֵל�ה ִמֶּז+ ר ְיהָו ִים  ַוְיַדֵּב2 �ֱעִל�יָת ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר ר ֶה�

ר ְלַזְרֲעָך� ֶאְּתֶנ�ָּנה� ְלַיֲעֹקב1 ֵלאֹמ+ ם ְלִיְצָחBק ּו� ְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָה2 ִ Tר נ�ֶרץ ֲאֶׁש  ֶאל&ָהָא3
Ex. 33:2ִחִּתי1 ְוַהְּפ י ְוַה� ֱאֹמִר+ ְּכַנֲעִני1 ָה� י ֶאת&ַה� י ְלָפֶנ�יָך ַמְלָא�ְך ְוֵג�ַרְׁשִּת3 י� ְוָׁשַלְחִּת� י ַהִחִּו�י ְוַהְיבּוִס�  ִרִּז+
Ex. 33:3 ָּתה ֶּפן&ֲאֶכְלָך� ֶרף1 ַא+ ה ְּבִקְרְּבָך3 ִּכBי ַעם&ְקֵׁשה&ֹע2 Mֱעֶל א ֶא� 2ֹ Z ל ת ָחָל�ב ּוְדָב�ׁש ִּכי  ֶאל&ֶא>ֶרץ ָזַב�
ֶרְך�  ַּבָּד�
Ex. 33:4<לּו ְולֹא&ָׁש�ע ַהֶּז�ה ַוִּיְתַאָּב ר ָהָר> ם ֶאת&ַהָּדָב� יו� ַוִּיְׁשַמ�ע ָהָע3  תּו ִא�יׁש ֶעְדי�ֹו ָעָל�
Ex. 33:5 ֱעֶל�ה ַגע ֶאָח>ד ֶא� ֶרף ֶר= 1 ַאֶּת�ם ַעם&ְקֵׁשה&ֹע+ ר ֶאל&ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bה ֱאֹמ ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

ְך� ֱעֶׂשה&ָּל� ה ֶא� יָך ְוֵאְדָע�ה ָמ� ָעֶל+ ד ֶעְדְיָך1 ֵמ� Bה הֹוֵר  ְבִקְרְּבָך� ְוִכִּליִת�יָך ְוַעָּת3
Ex. 33:6ב� ר חֹוֵר� ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ֶאת&ֶעְדָי�ם ֵמַה�   ַוִּי�ְתַנְּצל=
Ex. 33:7 ד� ֶהל מֹוֵע ֹו ֹא� ָרא ל� ה ְוָק� ַּמֲחֶנ+ ה ַהְרֵחק1 ִמן&ַה� ַּמֲחֶנ3 ּוץ ַל� ֹוA ִמח� ֶהל ְוָנ�ָטה&ל� Mח ֶאת&ָהֹא  ּוֹמֶׁשהZ ִיַּק2

ֶהל מ ה ֵיֵצא1 ֶאל&ֹא� ַּמֲחֶנ�ה�ְוָהָיה1 ָּכל&ְמַבֵּק�ׁש ְיהָו+ ּוץ ַל� ר ִמח� ד ֲאֶׁש�  ֹוֵע+
Ex. 33:8 י�ֹו ְוִהִּב1יטּו1 ַאֲחֵר �ּו ִא�יׁש ֶּפ�ַתח ָאֳהל ְּצב+ ם ְוִנ2 ֶהל ָיק1ּומּו1 ָּכל&ָהָע+ ה ְּכֵצBאת ֹמֶׁשה1 ֶאל&ָהֹא+  ְוָהָי3

ֱהָלה� ֹו ָהֹא� ה ַעד&ֹּבא�  ֹמֶׁש+
Ex. 33:9�ֱהָלה ֵיֵרד1 ַעּמ א ֹמֶׁשה1 ָהֹא+ Bֹ ה ְּכב ה� ְוָהָי3 ר ִעם&ֹמֶׁש� ֶהל ְוִדֶּב� �ד ֶּפ�ַתח ָהֹא ן ְוָעַמ� ָעָנ+  ּוד ֶה�
Ex. 33:10 ַתח ּו ִא�יׁש ֶּפ� ְׁשַּתֲחּו+ ם ָּכל&ָהָעם1 ְוִה� Bֶהל ְוָק �ד ֶּפ�ַתח ָהֹא ן ֹעֵמ� ָעָנ+ ּוד ֶה�  ְוָרָאBה ָכל&ָהָעם1 ֶאת&ַעּמ�

ֹו�  ָאֳהל�
Ex. 33:11ים ֶאל� Bה ֶאל&ֹמֶׁשה1 ָּפִנ ר ְיהָו ה  ְוִדֶּב2 ַּמֲחֶנ+ �הּו ְוָׁשב1 ֶאל&ַה� ר ִא�יׁש ֶאל&ֵרֵע ים ַּכֲאֶׁש>ר ְיַדֵּב� &ָּפִנ+

ֶהל� ס ֹוְך ָהֹא� יׁש ִמּת� א ָיִמ� �ֹ ַער ל ֹו ְיהֹוֻׁשBַע ִּבן&נּון1 ַנ+ Mְרת  ּוְמָׁש2
Ex. 33:12ַPר ֵאַלי1 הBה ֹאֵמ Qֵאה ַאָּת ְTה ר ה ֶאל&ְיהָו3 Mאֶמר ֹמֶׁש 2ֹ ה ְוַא ַוּי �ם ַהֶּז+ ִני ַעל ֶאת&ָהָע ֹוַדְעַּת+ א ה� �ֹ ָּתה1 ל

ן ְּבֵעיָנ�י� אָת ֵח� ם ְוַגם&ָמָצ� ת ֲאֶׁשר&ִּתְׁשַל�ח ִעִּמ�י ְוַאָּתBה ָאַמ1ְרָּת1 ְיַדְעִּת�יָך� ְבֵׁש+  ֵא�
Ex. 33:13ַען ֶאְמָצא&ֵח� ָך ְוֵאָד�ֲעָך+ ְלַמ� יָך הֹוִדֵעBִני ָנא1 ֶאת&ְּדָרֶכ+ ן ְּבֵעיֶנ3 Mאִתי ֵח ה ִאם&ָנאZ ָמָצ2 ן  ְוַעָּת]

ֹוי ַהֶּז�ה� ה ִּכ�י ַעְּמָך� ַהּג� Wיָך ּוְרֵא�  ְּבֵעיֶנ
Ex. 33:14ְך� ִתי ָל� �י ֵיֵל�כּו ַוֲהִנֹח�   ַוּיֹאַמ�ר ָּפַנ
Ex. 33:15ל&ַּתֲעֵל�נּו ִמֶּז�ה� ים ַא� 1יָך1 ֹהְלִכ+ �יו ִאם&ֵאBין ָּפֶנ ֹ�אֶמר ֵאָל   ַוּי
Ex. 33:16אִת י&ָמָצ2 ֹוא ִּכ� �י  ּוַבֶּמ�הA ִיָּוַד�ע ֵאפ3 1ינּו1 ֲאִנ ֹוא ְּבֶלְכְּתָך� ִעָּמ�נּו ְוִנְפֵל ָך ֲהל� �י ְוַעֶּמ+ 1יָך1 ֲאִנ י ֵחBן ְּבֵעיֶנ

ה� פ ר ַעל&ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ� ם ֲאֶׁש� ל&ָהָע+  ְוַעְּמָך+ ִמָּכ2
Ex. 33:17�ה ִּכ�ֱעֶׂש ְרָּת ֶא� ר ִּדַּב� >ה ֲאֶׁש� ר ַהֶּז �ם ֶאת&ַהָּדָב� ה ַּג Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+ י  ַוּי י&ָמָצBאָת ֵחן1 ְּבֵעיַנ+

ם�  ָוֵאָדֲעָך� ְּבֵׁש�
Ex. 33:18ָך� ִני ָנ�א ֶאת&ְּכֹבֶד�   ַוּיֹאַמ�ר ַהְרֵא�
Ex. 33:19 ן �יָך ְוַחֹּנִתי1 ֶאת&ֲאֶׁש�ר ָאֹח+ י ְבֵׁש>ם ְיהָו�ה ְלָפֶנ אִת� יָך ְוָקָר= י ַאֲעִבBיר ָּכל&טּוִבי1 ַעל&ָּפֶנ+ אֶמר ֲאִנ2 3ֹ  ַוּי



י ֶא ם�ְוִרַחְמִּת� ר ֲאַרֵח�  ת&ֲאֶׁש�
Ex. 33:20י� ם ָוָח� ִני ָהָאָד� א&ִיְרַא� �ֹ �י ִּכ>י ל ת ֶאת&ָּפָנ א תּוַכ�ל ִלְרֹא� �ֹ אֶמר ל Wֹ   ַוּי
Ex. 33:21ּור� ֹום ִאִּת�י ְוִנַּצְבָּת� ַעל&ַהּצ� ה ִהֵּנ�ה ָמק� ֹ�אֶמר ְיהָו+   ַוּי
Ex. 33:22יָך ְּבִנְק י ְוַׂשְמִּת� ר ְּכֹבִד+ י� ְוָהָיה1 ַּבֲעֹב� י ַכִּפ>י ָעֶל�יָך ַעד&ָעְבִר� ּור ְוַׂשֹּכִת� � ַר�ת ַהּצ
Ex. 33:23ּו� ס א ֵיָרא� �ֹ י ּוָפַנ�י ל �י ְוָרִא�יָת ֶאת&ֲאֹחָר   ַוֲהִסֹרִתי1 ֶאת&ַּכִּפ+
Ex. 34:1ים ְוָכַתְבִּתי1 ַעל&ַה� ת ֲאָבִנ�ים ָּכִראֹׁשִנ ה ְּפָסל&ְלָך> ְׁשֵנ�י&ֻלֹח� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+ ת  ַוּי ֻּלֹח+

ְרָּת� ר ִׁשַּב� ת ָהִראֹׁשִנ�ים ֲאֶׁש� ר ָהי>ּו ַעל&ַהֻּלֹח� ים ֲאֶׁש�  ֶאת&ַהְּדָבִר+
Ex. 34:2ר� אׁש ָהָה� �ֹ ם ַעל&ר י ְוִנַּצְבָּת� ִל>י ָׁש� ֶקר1 ֶאל&ַה�ר ִסיַנ+ ֶקר ְוָעִלBיָת ַבֹּב2 �ֹון ַלֹּב   ֶוְהֵי�ה ָנכ�
Ex. 34:3ְך ְוַגם �ה ִעָּמ+ א&ַיֲעֶל �ֹ ּול  ְוִאיׁש1 ל ּו ֶאל&מ� אן ְוַהָּבָקר1 ַאל&ִיְרע+ Bֹ א ְּבָכל&ָהָה�ר ַּגם&ַהּצ &ִא�יׁש ַאל&ֵיָר�

ּוא� ר ַהה�  ָהָה�
Ex. 34:4 י ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה 1 ֶאל&ַה�ר ִסיַנ+ ֶקר1 ַוַּי1ַעל ם ֹמֶׁשBה ַבֹּב2 ים ַוַּיְׁשֵּכ2 ים ָּכִראֹׁשִנ3 Mת ֲאָבִנ ל ְׁשֵנ�י&ֻלֹח2  ַוִּיְפֹס]

ֹו ַו �ת ֲאָבִנ�ים�ְיהָו�ה ֹאת ֹו ְׁשֵנ�י ֻלֹח�  ִּיַּק�ח ְּבָיד+
Ex. 34:5ם ְיהָו�ה� א ְבֵׁש� ֹו ָׁש�ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ+ 5Bֶרד ְיהָוה1 ֶּב�   ַוֵּי
Ex. 34:6ִים ְו ֶרְך ַאַּפ� ּון ֶא� �ּום ְוַחּנ ל ַרח� ה ֵא� �הA ְיהָו+ ר ְיהָו�הA ַעל&ָּפָניוH ַוִּיְקָראG ְיהָו ת� ַוַּיֲעֹב2 ֶסד ֶוֱאֶמ�  ַרב&ֶח�
Ex. 34:7 1ֹות ַעל&ָּבִנים ן ָאב3 ה ֹּפֵק�דA ֲעֹו� א ְיַנֶּק+ �ֹ ַׁשע ְוַחָּטָא�ה ְוַנֵּקה1 ל ן ָוֶפ� א ָעֹו> ים ֹנֵׂש� ר ֶח1ֶסד1 ָלֲאָלִפ+  ֹנֵצ�

ים� ים ַעל&ִׁשֵּלִׁש�ים ְוַעל&ִרֵּבִע� �י ָבִנ+  ְוַעל&ְּבֵנ
Ex. 34:8ד ַא� ר ֹמֶׁש�ה ַוִּיֹּק� חּו� ַוְיַמֵה�  ְרָצה ַוִּיְׁשָּת�
Ex. 34:9 ּוא ֶרף1 ה+ י ֵי�ֶלְך&ָנ�א ֲאֹדָנ�י ְּבִקְרֵּב�נּו ִּכBי ַעם&ְקֵׁשה&ֹע2 1יָך1 ֲאֹדָנ+ אִתי ֵחBן ְּבֵעיֶנ אֶמר ִאם&ָנאZ ָמָצ2 [ֹ  ַוּי

נּו� נּו ּוְנַחְלָּת�  ְוָסַלְחָּת> ַלֲעֹוֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�
Ex. 34:10 Hה ָאֹנִכי� אֶמר ִהֵּנ 3ֹ ּו  ַוּי א&ִנְבְרא� �ֹ ת ֲאֶׁש>ר ל ל&ַעְּמָך1 ֶאֱעֶׂש�ה ִנְפָלֹא+ 5Bֶגד ָּכ� ֹּכֵר�ת ְּבִריתG ֶנ

ר  ּוא ֲאֶׁש� י&נֹוָר�א ה+ ֹו ֶאת&ַמֲעֵׂשBה ְיהָוה1 ִּכ� Mה ְבִקְרּב ָעם ֲאֶׁשר&ַאָּת2 ָ Tה ָכל&ה�ם ְוָרָא� ֶרץ ּוְבָכל&ַהּגֹוִי ְבָכל&ָהָא�
ְך� ה ִעָּמ�  ֲאִנ�י ֹעֶׂש�

Ex. 34:112י ְוַהִחִּתי1  ְׁשָמ ְּכַנֲעִנ+ יָך ֶאת&ָהֱאֹמִרי1 ְוַה� =י ֹגֵר�ׁש ִמָּפֶנ3 ר ָאֹנִכ�י ְמַצְּוָך� ַהּי�ֹום ִהְנִנ ר&ְלָך+ ֵא>ת ֲאֶׁש�
י� י ְוַהִחִּו�י ְוַהְיבּוִס�  ְוַהְּפִרִּז+

Ex. 34:12�ה ָּב ר ַאָּת� ֶרץ ֲאֶׁש� ת ְּבִרית1 ְליֹוֵׁש�ב ָהָא+ Bֶמר ְלָך3 ֶּפן&ִּתְכֹר�ׁש  ִהָּׁש �יָה ֶּפן&ִיְהֶי�ה ְלמֹוֵק� א ָעֶל
ָך�  ְּבִקְרֶּב�
Ex. 34:13ּון� יו ִּתְכֹרת� ּון ְוֶאת&ֲאֵׁשָר� �ם ְּתַׁשֵּבר ּון ְוֶאת&ַמֵּצֹבָת�   ִּכBי ֶאת&ִמְזְּבֹחָתם1 ִּתֹּתצ+
Ex. 34:14�ל ַקָּנ�א ה ֹו ֵא� �א ְׁשמ+ ְׁשַּתֲחֶו�ה ְלֵא�ל ַאֵח�ר ִּכBי ְיהָוה1 ַקָּנ א ִת� �ֹ  ּוא� ִּכ>י ל
Ex. 34:15 +א ְלָך�ם ְוָקָר ֵהיֶה+ ם ְוָזְבחּו1 ֵלאֹל� ֵהיֶה3 י ֱאֹל� ּוA ַאֲחֵר� ית ְליֹוֵׁש�ב ָהָא�ֶרץ ְוָזנ� ת ְּבִר�  ֶּפן&ִּתְכֹר�

ֹו�  ְוָאַכְלָּת� ִמִּזְבח�
Ex. 34:161ן ְוִהְזנּו ֵהיֶה+ יו ַאֲחֵרי1 ֱאֹל� ּו ְבֹנָת3 �יָך ְוָזנ� יו ְלָבֶנ ן� ְוָלַקְחָּת� ִמְּבֹנָת� י ֱאֹלֵהיֶה� יָך ַאֲחֵר�   ֶאת&ָּבֶנ+
Ex. 34:17ְך� א ַתֲעֶׂשה&ָּל� �ֹ י ַמֵּסָכ�ה ל   ֱאֹלֵה�
Ex. 34:18ִּPיב כ�ֶדׁש ָהָאִב ָך ְלמֹוֵע�ד ֹח� ים ּתֹאַכBל ַמּצֹות1 ֲאֶׁש�ר ִצִּויִת+ Mת ָיִמ י  ֶאת&ַח�ג ַהַּמּצֹותH ִּתְׁשֹמרG ִׁשְבַע2

אָת ִמִּמ יב ָיָצ� ָאִב+ ֶדׁש ָה� ִים�ְּבֹח�  ְצָר�
Ex. 34:19ה� ֹור ָוֶׂש� ֶטר ׁש� ר ֶּפ� ל&ִמְקְנָך1 ִּתָּזָכ+ �י ְוָכ� ֶחם ִל ֶטר ֶר�   ָּכל&ֶּפ�
Ex. 34:20 ּו א&ֵיָרא� �ֹ ה ְול 1יָך1 ִּתְפֶּד+ ֹור ָּבֶנ Bל ְּבכ ֹו ֹּכ� �ה ַוֲעַרְפּת א ִתְפֶּד� �ֹ ה ְוִאם&ל  ּוֶפBֶטר ֲחמֹור1 ִּתְפֶּד�ה ְבֶׂש+
ם�  ָפַנ�י ֵריָק�
Ex. 34:21ת� יׁש ּוַבָּקִצ�יר ִּתְׁשֹּב� ת ֶּבָחִר� �ד ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע�י ִּתְׁשֹּב   ֵׁשBֶׁשת ָיִמים1 ַּתֲעֹב+
Ex. 34:22ת ַהָּׁשָנ�ה� יף ְּתקּוַפ� ָאִס+ �יר ִחִּט�ים ְוַחג1 ָה� י ְקִצ   ְוַחBג ָׁשֻבֹעת1 ַּתֲעֶׂש�ה ְלָך+ ִּבּכּוֵר�
Ex. 34:23� ים ַּבָּׁשָנ ׁש ְּפָעִמ� ל� ָׁשֹל� י ִיְׂשָרֵא� ןA ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ָאֹד� >י ָה� ּוְרָך+ ֶאת&ְּפֵנ  ה ֵיָרֶאה1 ָּכל&ְזכ�
Ex. 34:24 3ְתָך ת&ַאְרְצָך+ ַּבֲעֹל� ד ִאיׁש1 ֶא� י ֶאת&ְּגבּוֶל�ָך ְולֹא&ַיְחֹמ� יָך ְוִהְרַחְבִּת� יׁש ּגֹוִים1 ִמָּפֶנ+ Bי&אֹוִר  ִּכ�



יָך ָׁש �ה ֱאֹלֶה+ ים ַּבָּׁשָנ�ה�ֵלָראֹות1 ֶאת&ְּפֵני1 ְיהָו ׁש ְּפָעִמ�  ֹל�
Ex. 34:25ַסח� ג ַהָּפ� �ַבח ַח� ֶקר ֶז �ין ַלֹּב+ ץ ַּדם&ִזְבִח�י ְולֹא&ָיִל ט ַעל&ָחֵמ� א&ִתְׁשַח� �ֹ   ל
Ex. 34:26ֹו� פ י ַּבֲחֵל�ב ִאּמ� ל ְּגִד� �ה ֱאֹלֶה�יָך לֹא&ְתַבֵּׁש� ית ְיהָו יא ֵּב� Wְתָך+ ָּתִב�ית ִּבּכּוֵרי1 ַאְדָמ   ֵראִׁש3
Ex. 34:27 ֶּלה ים ָהֵא3 �יA ַהְּדָבִר� י ַעל&ִּפ Qֶּלה ִּכ�ים ָהֵא ה ְּכָתב&ְלָך� ֶאת&ַהְּדָבִר� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+  ַוּי

ל� ית ְוֶאת&ִיְׂשָרֵא� ִּתי ִאְּתָך> ְּבִר�  ָּכַר=
Ex. 34:28ֶPְיָלה ל �ים ַל+ ה ַאְרָּבִע�ים יֹום1 ְוַאְרָּבִע 5ְיִהי&ָׁש�ם ִעם&ְיהָו3 א  ַו� �ֹ ב ֶחם ל א ָׁשָת�ה ַוִּיְכֹּת� �ֹ ִים ל ל ּוַמ� ָאַכ+

ֵPת א ים�ַעל&ַהֻּלֹח3 ֶרת ַהְּדָבִר� ית ֲעֶׂש� י ַהְּבִר+  ת ִּדְבֵר�
Ex. 34:29 ה�ר ּוֹמֶׁש�ֹו ִמן&ָהָה ה ְּבִרְדּת� ֵעֻדת1 ְּבַיד&ֹמֶׁש+ ת ָה� Bי ֻלֹח י ּוְׁשֵנ2 ֶדת ֹמֶׁשה1 ֵמַה�ר ִסיַנ+ Bי ְּבֶר  ַוְיִה3

ע ִּכ�י ָקַר> א&ָיַד3 �ֹ ֹו�ל ֹו ִאּת� ֹור ָּפָנ�יו ְּבַדְּבר�  ן ע�
Ex. 34:30יו� ּו ִמֶּג�ֶׁשת ֵאָל� �יו ַוִּי�יְרא� ֹור ָּפָנ ן ע� ה ְוִהֵּנ�ה ָקַר� 1 ֶאת&ֹמֶׁש+ Bי ִיְׂשָרֵאל ן ְוָכל&ְּבֵנ Mְרא ַאֲהֹר   ַוַּי2
Ex. 34:31ן ְוָכל&ַהְּנִׂש ה ַוָּיֻׁש=בּו ֵאָל>יו ַאֲהֹר� א ֲאֵלֶהם1 ֹמֶׁש+ Bם� ַוִּיְקָר ה ֲאֵלֶה� ר ֹמֶׁש�  ִא�ים ָּבֵעָד�ה ַוְיַדֵּב�
Ex. 34:32ר ִסיָנ�י� ֹו ְּבַה� >ה ִאּת� ר ִּדֶּב=ר ְיהָו ם ֵאתZ ָּכל&ֲאֶׁש2 Wל ַוְיַצֵּו��י ִיְׂשָרֵא ּו ָּכל&ְּבֵנ   ְוַאֲחֵרי&ֵכ�ן ִנְּגׁש�
Ex. 34:33�ן ַעל&ָּפָנ�יו ַמְסֶו ר ִאָּת�ם ַוִּיֵּת� ה ִמַּדֵּב�  ה� ַוְיַכ�ל ֹמֶׁש+
Ex. 34:34 י� א ְוִדֶּבר1 ֶאל&ְּבֵנ ֹו ְוָיָצ3 �ֹו ָיִס�יר ֶאת&ַהַּמְסֶו�ה ַעד&ֵצאת Bי ְיהָוה1 ְלַדֵּב�ר ִאּת+ ה ִלְפֵנ Mא ֹמֶׁש 2ֹ  ּוְבב

ר ְיֻצֶּו�ה� ת ֲאֶׁש� ל ֵא�  ִיְׂשָרֵא+
Ex. 34:35��י ֹמֶׁש ֹור ְּפֵנ ן ע� �י ָקַר+ ה ִּכ �י ֹמֶׁש+ 1 ֶאת&ְּפֵנ ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bה ֶאת&ַהַּמְסֶוה1  ְוָראBיב ֹמֶׁש ה ְוֵהִׁש2

ֹו� ס ר ִאּת� ֹו ְלַדֵּב� יו ַעד&ֹּבא�  ַעל&ָּפָנ+
Ex. 35:1ֵPם א�ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה ל ַוּי �י ִיְׂשָרֵא� ת ְּבֵנ ת&ָּכל&ֲעַד> ה ֶא� ים ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה  ַוַּיְקֵה�ל ֹמֶׁש3 ֶּלה ַהְּדָבִר+

ם� ת ֹאָת�  ַלֲעֹׂש�
Ex. 35:2ֶׁשת ָיִמ�ה  ֵׁש� ֹון ַליהָו ת ַׁשָּבת� ֶדׁש ַׁשַּב� ה ָלֶכ�ם ֹק> י ִיְהֶי2 יםH ֵּתָעֶׂש�ה ְמָלאָכהG ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע3

ת� ֹו ְמָלאָכ�ה יּוָמ� ה ב>  ָּכל&ָהֹעֶׂש�
Ex. 35:3ת� פ ֵתיֶכ�ם ְּבי�ֹום ַהַּׁשָּב� ל ֹמְׁשֹב� ׁש ְּבֹכ� ּו ֵא+   לֹא&ְתַבֲער�
Ex. 35:4ה ֶאל&ָּכ ֹ�אֶמר ֹמֶׁש+ ר� ַוּי ר ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֵלאֹמ� �ה ַהָּדָב+ ר ֶז �ל ֵלאֹמ ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא�  ל&ֲעַד�
Ex. 35:5ֹּPה כ יהָו+ ִאְּתֶכBם ְּתרּוָמה1 ַל� ּו ֵמ� ֶׁשת� ְקח2 ב ָוֶכ�ֶסף ּוְנֹח� �ה ָזָה� ת ְּתרּוַמ�ת ְיהָו ָה ֵא� Wֹו ְיִביֶא יב ִלּב+  ל ְנִד�
Ex. 35:6ׁש ְוִעִּז�ים� ּוְתֵכ=ֶלת ְוַאְרָּגָמ>ן ְו �י ְוֵׁש�  תֹוַל�ַעת ָׁשִנ
Ex. 35:7ים� י ִׂשִּט� ת ְּתָחִׁש�ים ַוֲעֵצ� ת ֵאיִל=ם ְמָאָּדִמ>ים ְוֹעֹר�   ְוֹעֹר2
Ex. 35:8ים� ֶרת ַהַּסִּמ� ה ְוִלְקֹט� ֹור ּוְבָׂשִמים1 ְלֶׁש�ֶמן ַהִּמְׁשָח+ �ֶמן ַלָּמא   ְוֶׁש�
Ex. 35:9� ַהם ְוַאְבֵנ�י ִמֻּלִא ְבֵני&ֹׁש+ ֶׁשן� ְוַא2 ֹוד ְוַלֹח�  ים ָלֵאפ�
Ex. 35:10ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה� ּו ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� אּו ְוַיֲעׂש+   ְוָכל&ֲחַכם&ֵל�ב ָּבֶכ�ם ָיֹב�
Ex. 35:11 יו ו ֶאת&ַעֻּמָד� Wיו ֶאת&ְּבִריָח ֹו ְוֶאת&ִמְכֵס�הּו ֶאת&ְקָרָסיו1 ְוֶאת&ְקָרָׁש+ ת&ָאֳהל� ן ֶא� ִּמְׁשָּכ+  ֶאת&ַה2
 ְוֶאת&ֲאָדָנ�יו�
Ex. 35:12ְך� ֶכת ַהָּמָס� ת ָּפֹר� ֶרת ְוֵא� �יו ֶאת&ַהַּכֹּפ ן ְוֶאת&ַּבָּד�   ֶאת&ָהָאֹר�
Ex. 35:13ת ֶל�ֶחם ַהָּפִנ�ים� �יו ְוֵא� יו ְוֶאת&ָּכל&ֵּכָל ן ְוֶאת&ַּבָּד�   ֶאת&ַהֻּׁשְלָח�
Ex. 35:14ֶמ ת ֶׁש� ֹור ְוֶאת&ֵּכֶל�יָה ְוֶאת&ֵנֹרֶת�יָה ְוֵא� ת ַהָּמא> ֹור� ְוֶאת&ְמֹנַר=  ן ַהָּמא�
Ex. 35:15 ְך ֶרת ַהַּסִּמ�ים ְוֶאת&ָמַס� ת ְקֹט� ה ְוֵא� יו ְוֵאת1 ֶׁש�ֶמן ַהִּמְׁשָח+ ֶרת1 ְוֶאת&ַּבָּד+  ְוֶאת&ִמְזַּבBח ַהְּקֹט2

ן� ַתח ַהִּמְׁשָּכ� ַתח ְלֶפ�  ַהֶּפ�
Ex. 35:16ֹו ֶאת&ַּב ֶׁשת1 ֲאֶׁשר&ל+ ה ְוֶאת&ִמְכַּבBר ַהְּנֹח2 �יו ֶאת&ַהִּכֹּי�ר  ֵא�תA ִמְזַּב�ח ָהֹעָל3 יו ְוֶאת&ָּכל&ֵּכָל ָּד�
ֹו�  ְוֶאת&ַּכּנ�
Ex. 35:17ֵPר� א ַער ֶהָחֵצ� ְך ַׁש� ת ָמַס� Wיָה ְוֵא� יו ְוֶאת&ֲאָדֶנ ר ֶאת&ַעֻּמָד� �י ֶהָחֵצ+  ת ַקְלֵע
Ex. 35:18ם� ר ְוֶאת&ֵמיְתֵריֶה� ת ֶהָחֵצ� ת ַהִּמְׁשָּכ>ן ְוֶאת&ִיְתֹד�   ֶאת&ִיְתֹד=
Ex. 35:19ן� ֶאת&ִּב י ָבָנ�יו ְלַכֵה� ן ְוֶאת&ִּבְגֵד� ן ַהֹּכֵה+ ֶדׁש1 ְלַאֲהֹר� י ַהֹּק2 Bֶדׁש ֶאת&ִּבְגֵד �ד ְלָׁשֵר�ת ַּבֹּק י ַהְּׂשָר�  ְגֵד�



Ex. 35:20ה� ל ִמִּלְפֵנ�י ֹמֶׁש� ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ּו ָּכל&ֲעַד� �ְצא>   ַוֵּי
Ex. 35:21 ֹו �ֹו ִלּב אּו ָּכל&ִא�יׁש ֲאֶׁשר&ְנָׂשא� Wה  ַוָּיֹב Mת ְיהָו ִביאּו ֶאת&ְּתרּוַמ2 ֵ Tֹו ה ֹו ֹאת3 Mה רּוח ל ֲאֶׁשרZ ָנְדָב2 ְוֹכ]

ֶדׁש� י ַהֹּק� ֹו ּוְלִבְגֵד� ָדת+ ֶהל מֹוֵעד1 ּוְלָכל&ֲעֹב� Bאֶכת ֹא  ִלְמֶל2
Ex. 35:22ַעת ְוכּוBֶזם ְוַטַּב Mח ָוֶנ�ִביאּו ָח ֵ Tב ה יב ֵל3 לA ְנִד� אּו ָהֲאָנִׁש�ים ַעל&ַהָּנִׁש�ים ֹּכ� ב  ַוָּיֹב� �י ָזָה+ ָמז1 ָּכל&ְּכִל

ב ַליהָו�ה� ת ָזָה� >יף ְּתנּוַפ� ר ֵהִנ יׁש ֲאֶׁש� Wְוָכל&ִא 
Ex. 35:23 ת ֵאיִל=ם �ים ְוֹעֹר2 �י ְוֵׁש�ׁש ְוִעִּז ֹו ְּתֵכ=ֶלת ְוַאְרָּגָמ>ן ְותֹוַל�ַעת ָׁשִנ יׁש ֲאֶׁשר&ִנְמָצ�א ִאּת3 Qְוָכל&ִא 

יאּו� ת ְּתָחִׁש�ים ֵהִב�  ְמָאָּדִמ>ים ְוֹעֹר�
Ex. 35:24 י ֹו ֲעֵצ� Mא ִאּת ל ֲאֶׁשרZ ִנְמָצ2 �ה ְוֹכ] ת ְּתרּוַמ�ת ְיהָו יאּו ֵא� Wֶׁשת ֵהִב ּוַמת ֶּכ1ֶסף1 ּוְנֹח+ Bים ְּתר  ָּכל&ֵמִר3

יאּו� ה ֵהִב�  ִׁשִּט>ים ְלָכל&ְמֶל�אֶכת ָהֲעֹבָד�
Ex. 35:25�ה ֶא �יאּו ַמְטֶו3 ּו ַוָּיִב �יָה ָטו ה ַחְכַמת&ֵל�ב ְּבָיֶד� ן ֶאת&ּתֹוַל�ַעת  ְוָכל&ִאָּׁש� ַאְרָּגָמ+ ת&ַהְּתֵכ1ֶלת1 ְוֶאת&ָה�

ׁש�  ַהָּׁשִנ�י ְוֶאת&ַהֵּׁש�
Ex. 35:26ּו ֶאת&ָהִעִּז�ים� ָנה ְּבָחְכָמ�ה ָטו� א ִלָּב>ן ֹאָת� ר ָנָׂש� ים ֲאֶׁש2 ָּנִׁש+   ְוָכל&ַה2
Ex. 35:27ֵPיאּו א �י ַהִּמ ְוַהְּנִׂשִא�ם ֵהִב+ ת ַאְבֵנ ַהם ְוֵא� �י ַהֹּׁש+ ֶׁשן�ת ַאְבֵנ ֹוד ְוַלֹח� �ים ָלֵאפ�  ֻּלִא
Ex. 35:28ים� ֶרת ַהַּסִּמ� ה ְוִלְקֹט� ֹור ּוְלֶׁש1ֶמן1 ַהִּמְׁשָח+ Wֶמן ְלָמא�ֶׂשם ְוֶאת&ַהָּׁש   ְוֶאת&ַהֹּב�
Ex. 35:29 ה< =ה ְיהָו ר ִצָּו ה ֲאֶׁש2 ר ָנַד�ב ִלָּבםH ֹאָתםG ְלָהִביא1 ְלָכל&ַהְּמָלאָכ+ ה ֲאֶׁש2 �יׁש ְוִאָּׁש3 ֹות  ָּכל&ִא ַלֲעׂש�

ה ַליהָו�ה� פ  ְּבַיד&ֹמֶׁש�ה ֵהִב=יאּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵא>ל ְנָדָב�
Ex. 35:30 ּור ְלַמֵּט�ה י ֶבן&ח� א ְיהָו�ה ְּבֵׁש�ם ְּבַצְלֵא>ל ֶּבן&אּוִר� ּו ָקָר� ל ְרא> �י ִיְׂשָרֵא+ Bֹאֶמר ֹמֶׁשה1 ֶאל&ְּבֵנ  ַוּי
ה�  ְיהּוָד�

Ex. 35:31�ּוַח ֱאֹלִה ֹו ר� ה� ַוְיַמֵּל�א ֹאת� ַעת ּוְבָכל&ְמָלאָכ�  ים ְּבָחְכָמ>ה ִּבְתבּוָנ�ה ּוְבַד�
Ex. 35:32ֶׁשת� ב ּוַבֶּכ�ֶסף ּוַבְּנֹח� ת ַּבָּזָה� ת ַלֲעֹׂש> �ַחָׁשֹב ב ַמ�   ְוַלְחֹׁש�
Ex. 35:33ֶבת� ֹות ְּבָכל&ְמֶל�אֶכת ַמֲחָׁש� �ץ ַלֲעׂש� ֶׁשת ֵע את ּוַבֲחֹר� �ֹ ֶׁשת ֶא>ֶבן ְלַמּל   ּוַבֲחֹר�
Ex. 35:34 ן� ְך ְלַמֵּטה&ָד� ב ֶּבן&ֲאִחיָסָמ� ֳהִליָא� ּוא ְוָא� Wֹו ה �ת ָנַת�ן ְּבִלּב  ּוְלהֹוֹר�
Ex. 35:35 ן ַאְרָּגָמ3 �ֶלת ּוָב� ם ַּבְּתֵכ Qְוֹרֵק Gְוֹחֵׁשב Aׁש�אֶכת ָחָר�ָּכל&ְמֶל Hב ַלֲעׂשֹות ם ָחְכַמת&ֵל3 Mא ֹאָת  ִמֵּל2

ׁש ְוֹאֵר�ג ֹעֵׂש >י ּוַבֵּׁש� ת�ְּבתֹוַל=ַעת ַהָּׁשִנ י ַמֲחָׁשֹב� ה ְוֹחְׁשֵב�  י1 ָּכל&ְמָלאָכ+
Ex. 36:1 ָּמה ה ָחְכָמBה ּוְתבּוָנה1 ָּבֵה+ Mן ְיהָו ב ֲאֶׁשרZ ָנַת2 �יׁש ֲחַכם&ֵל3 לA ִא ב ְוֹכ� Mל ְוָאֳהִליָא  ְוָעָׂשהZ ְבַצְלֵא2

ל ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶדׁש ְלֹכ� �ת&ָּכל&ְמֶל�אֶכת ֲעֹבַד�ת ַהֹּק ת ֶא�  �ָלַד�ַעת ַלֲעֹׂש+
Ex. 36:2 ה >ה ָחְכָמ� ן ְיהָו ר ָנַת= ב ֲאֶׁש2 �יׁש ֲחַכם&ֵל+ 1 ָּכל&ִא ֳהִליָאבG ְוֶאל H ְוֶאל&ָא� ה ֶאל&ְּבַצְלֵאל  ַוִּיְקָר�א ֹמֶׁש3
ֹּPֹו כ �ּה�ְּבִלּב ת ֹאָת� ה ֶאל&ַהְּמָלאָכ�ה ַלֲעֹׂש� ֹו ְלָקְרָב� ֹו ִלּב+  ל ֲאֶׁש�ר ְנָׂשא�
Ex. 36:33י ֹמֶׁש� ּו ִמִּלְפֵנ Qֶדׁש  ַוִּיְקח ת ַהֹּק� ל ִלְמֶל>אֶכת ֲעֹבַד� �י ִיְׂשָרֵא3 יאּו ְּבֵנ Mר ֵהִב ה ֵאBת ָּכל&ַהְּתרּוָמה1 ֲאֶׁש2

ֶקר� ֶקר ַּבֹּב� ה ַּבֹּב� ֹוד ְנָדָב� יאּו ֵאָל�יו ע> ֵהם ֵהִב2 ְ Tּה ו�ת ֹאָת  ַלֲעֹׂש�
Ex. 36:4ֶד �ת ָּכל&ְמֶל�אֶכת ַהֹּק ים ֵא� Wים ָהֹעִׂש ָּמה  ַוָּיֹב1אּו1 ָּכל&ַה�ֲחָכִמ+ ֹו ֲאֶׁשר&ֵה� יׁש&ִא�יׁש ִמְּמַלאְכּת� ׁש ִא�
ים�  ֹעִׂש�

Ex. 36:5 ה ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֲעֹבָדה1 ַלְּמָלאָכ+ י ָה� Bיא ִמֵּד� ר ַמְרִּב�ים ָהָע�ם ְלָהִב  ַוּיֹאְמרּו1 ֶאל&ֹמֶׁש�ה ֵּלאֹמ+
ּה� ת ֹאָת�  ַלֲעֹׂש�

Ex. 36:6ַּמ ֹול ַּב� ירּו ק� ה ַוַּיֲעִב2 ֹוד ְמָלאָכ�ה ִלְתרּוַמ�ת  ַוְיַצ�ו ֹמֶׁש3 ה ַאל&ַיֲעׂשּו&ע> �יׁש ְוִאָּׁש3 ֲחֶנהH ֵלאֹמרG ִא
יא� ֶדׁש ַוִּיָּכֵל�א ָהָע�ם ֵמָהִב� � ַהֹּק

Ex. 36:7ר� ס ֹות ֹאָת�ּה ְוהֹוֵת� >ם ְלָכל&ַהְּמָלאָכ�ה ַלֲעׂש� ה ַדָּי ה ָהְיָת�   ְוַהְּמָלאָכ3
Ex. 36:8=ב ְּבֹעֵׂש Mּו ָכל&ֲחַכם&ֵל ר ּוְתֵכBֶלת  ַוַּיֲעׂש2 ת ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז3 ��ֶׂשר ְיִריֹע י ַהְּמָלאָכ>ה ֶאת&ַהִּמְׁשָּכ�ן ֶע

ם� ה ֹאָת� ב ָעָׂש� ה ֹחֵׁש� י ְּכֻרִב>ים ַמֲעֵׂש� �ַעת ָׁשִנ+  ְוַאְרָּגָמן1 ְותֹוַל
Ex. 36:9�ע ָּב�ַחב1 ַאְרַּב ה ְוֹר2 ַאָּמ+ Bה ְוֶעְׂשִרים1 ָּב� ת ְׁשֹמֶנ ַאַח3 �ה ָה� ֶרְך ַהְיִריָע Mה  ֹא ה ַהְיִריָע�ה ָהֶאָח�ת ִמָּד� ַאָּמ+

ת� ת ְלָכל&ַהְיִריֹע�  ַאַח�



Ex. 36:10ת� ת ֶאל&ֶאָח� ר ַאַח� ת ֶאל&ֶאָח�ת ְוָחֵמBׁש ְיִריֹעת1 ִחַּב+ ת ַאַח�   ַוְיַחֵּבר1 ֶאת&ֲחֵמ�ׁש ַהְיִריֹע+
Ex. 36:11ת ִמָּקָצ� ֶאָח+ �ל ְׂשַפBת ַהְיִריָעה1 ָה� ֶלת ַע ת ְּתֵכ3 ְלֹא� ַעׂש ֻל� Mת  ַוַּי�ן ָעָׂשה1 ִּבְׂשַפBֶרת ֵּכ�ה ַּבַּמְחָּב

ֶרת ַהֵּׁשִנ�ית� ה ַּבַּמְחֶּב� יצֹוָנ+ ה ַהִּק�  ַהְיִריָע+
Ex. 36:12 ר ה ֲאֶׁש� ת ָעָׂשה1 ִּבְקֵצ�ה ַהְיִריָע+ �ה ָהֶאָחתG ַוֲחִמִּׁש�ים ֻלָלֹא3 ת ָעָׂשהH ַּבְיִריָע  ֲחִמִּׁש�ים ֻלָלֹא3

�ית ַמְקִּב ת�ַּבַּמְחֶּב�ֶרת ַהֵּׁשִנ ת ֶאל&ֶאָח� ת ַאַח� �ָלֹא+  יֹלת1 ַהֻּל
Ex. 36:13 י ַהִּמְׁשָּכ�ן 5ְיִה� ים ַו� ת ַאַחBת ֶאל&ַאַחת1 ַּבְּקָרִס+ Mר ֶאת&ַהְיִרֹע ַעׂש ֲחִמִּׁש�ים ַקְרֵס�י ָזָה�ב ַוְיַחֵּב2 Wַוַּי 
ד� ס  ֶאָח�

Ex. 36:14�ן ַעְׁשֵּת� ֶהל ַעל&ַהִּמְׁשָּכ ים ְלֹא� ת ִעִּז+ ם� ַוַּי1ַעׂש1 ְיִריֹע� ה ֹאָת� ת ָעָׂש� ה ְיִריֹע�  י&ֶעְׂשֵר�
Ex. 36:15 ת �ה ָהֶאָח�ת ִמָּד�ה ַאַח+ ַחב ַהְיִריָע ֹות ֹר� ה ְוַאְרַּב�ע ַאּמ+ ַאָּמ+ ת ְׁשֹלִׁשים1 ָּב� �ה ָהַאַח3 ֶרְך ַהְיִריָע Mֹא 

ת� ה ְיִריֹע� י ֶעְׂשֵר�  ְלַעְׁשֵּת�
Ex. 36:16ד ְו�ת ְלָב ׁש ַהְיִריֹע� ד� ַוְיַחֵּב>ר ֶאת&ֲחֵמ� ת ְלָב� ׁש ַהְיִריֹע�  ֶאת&ֵׁש�
Ex. 36:17ַPים ע ת ֲחִמִּׁש3 ָלֹא� ַעׂש ֻל� Mת ָעָׂשה1  ַוַּי ה ַהִּקיֹצָנ�ה ַּבַּמְחָּב�ֶרת ַוֲחִמִּׁש�ים ֻלָלֹא3 ל ְׂשַפ�ת ַהְיִריָע+

ֶרת ַהֵּׁשִנ�ית� ה ַהֹחֶב�  ַעל&ְׂשַפ�ת ַהְיִריָע+
Ex. 36:18�ֶׁשת ֲחִמִּׁש י ְנֹח� >ַעׂש ַקְרֵס� ד� ַוַּי ֶהל ִלְהֹי�ת ֶאָח� ר ֶאת&ָהֹא�  ים ְלַחֵּב�
Ex. 36:19ְעָלה� ס ת ְּתָחִׁש�ים ִמְלָמ� ת ֵאִל�ים ְמָאָּדִמ�ים ּוִמְכֵס>ה ֹעֹר� ֶהל ֹעֹר� Bַעׂש ִמְכֶסה1 ָלֹא+   ַוַּי
Ex. 36:20ים� ים ֹעְמִד� י ִׁשִּט� �ן ֲעֵצ� �ַעׂש ֶאת&ַהְּקָרִׁש�ים ַלִּמְׁשָּכ   ַוַּי
Ex. 36:21 ד� ֶע�ֶׂשר ֶרׁש ָהֶאָח� ַחב ַהֶּק� ה ֹר� ַאָּמ+ �י ָה� ֶרׁש ְוַאָּמה1 ַוֲחִצ �ֶרְך ַהָּק ת ֹא�  ַאֹּמ�
Ex. 36:22ן� י ַהִּמְׁשָּכ� ל ַקְרֵׁש� ה ְלֹכ� �ן ָעָׂש+ ת ֶאל&ֶאָח�ת ֵּכ ת ַאַח� ד ְמֻׁשָּלֹב+ ֶאָח+ 1ֶרׁש1 ָה� ת ַלֶּק   ְׁשֵּת�י ָיֹד3
Ex. 36:23ַעׂש ֶאת&ַהְּקָרִׁש�ים ַלִּמְׁש� ָנה� ַוַּי �5ֶגב ֵּתיָמ� ת ֶנ ים ִלְפַא� ים ְקָרִׁש+ �ן ֶעְׂשִר�  ָּכ
Ex. 36:24 1ֶרׁש ָהֶאָחד Bַחת&ַהֶּק ים ַּת� Mי ֲאָדִנ ים ַהְּקָרִׁש�ים ְׁשֵנ2 ַחת ֶעְׂשִר� ה ַּת� Wֶסף ָעָׂש  ְוַאְרָּבִעים1 ַאְדֵני&ֶכ+

ד ִלְׁש ֶרׁש ָהֶאָח� ַחת&ַהֶּק� >ים ַּת� =י ֲאָדִנ יו ּוְׁשֵנ יו�ִלְׁשֵּת�י ְיֹדָת+ י ְיֹדָת�  ֵּת�
Ex. 36:25ים� ים ְקָרִׁש� ה ֶעְׂשִר� ֹון ָעָׂש� �  ּוְלֶצ=ַלע ַהִּמְׁשָּכ>ן ַהֵּׁשִנ�ית ִלְפַא�ת ָצפ
Ex. 36:26ַּ Pים ת �י ֲאָדִנ3 �ֶסף ְׁשֵנ ם ָּכ ֶרׁש  ְוַאְרָּבִע�ים ַאְדֵניֶה� ַחת ַהֶּק� ים ַּת� �י ֲאָדִנ+ ד ּוְׁשֵנ ֶרׁש ָהֶאָח+ ַחת ַהֶּק�
ד�  ָהֶאָח�

Ex. 36:27ים� ה ְקָרִׁש� ה ִׁשָּׁש� �ָּמה ָעָׂש� י ַהִּמְׁשָּכ�ן ָי ְלַיְרְּכֵת�   ּו�
Ex. 36:28ִים� �ן ַּבַּיְרָכָת� ת ַהִּמְׁשָּכ ה ִלְמֻקְצֹע� Bי ְקָרִׁשים1 ָעָׂש+   ּוְׁשֵנ
Ex. 36:29ֹו ֶאל&ַהַּטַּב� ו ִיְהיBּו ַתִּמים1 ֶאל&רֹאׁש+ ן ָעָׂש�ה ַעת ָהֶאָח�ת כPֵּ ְוָהי�ּו תֹוֲאִמםH ִמְּלַמָּטהG ְוַיְחָּד3

ת� ם ִלְׁשֵנ�י ַהִּמְקֹצֹע�  ִלְׁשֵניֶה+
Ex. 36:30 ַחת ים ַּת� �י ֲאָדִנ+ Bי ֲאָדִנים1 ְׁשֵנ �ים ְׁשֵנ ר ֲאָדִנ ה ָעָׂש� ֶסף ִׁשָּׁש� ים ְוַאְדֵניֶה�ם ֶּכ+ �ה ְקָרִׁש+  ְוָהיּו1 ְׁשֹמָנ

ד� ֶרׁש ָהֶאָח�  ַהֶּק�
Ex. 36:31י ֲע �ַעׂש ְּבִריֵח� ת� ַוַּי ַלע&ַהִּמְׁשָּכ�ן ָהֶאָח� י ֶצ� ה ְלַקְרֵׁש� Wים ֲחִמָּׁש� ֵצ�י ִׁשִּט
Ex. 36:32 ן �ית ַוֲחִמָּׁשBה ְבִריִחם1 ְלַקְרֵׁש�י ַהִּמְׁשָּכ+ ַלע&ַהִּמְׁשָּכ�ן ַהֵּׁשִנ י ֶצ� ם ְלַקְרֵׁש�  ַוֲחִמָּׁש�ה ְבִריִח+

ִים ָי�ָּמה�  ַלַּיְרָכַת�
Ex. 36:33י �ַעׂש ֶאת&ַהְּבִר� ה� ַוַּי ה ֶאל&ַהָּקֶצ� ים ִמן&ַהָּקֶצ� ֹוְך ַהְּקָרִׁש+ ַח1 ְּבת� ן ִלְבֹר2 � ַח ַהִּתיֹכ
Ex. 36:34 ף ֶאת&ַהְּבִריִח�ם ים ַלְּבִריִח�ם ַוְיַצ� ב ָּבִּת� ב ְוֶאת&ַטְּבֹעָתם1 ָעָׂש�ה ָזָה+ ים ִצָּפ�ה ָזָה3 Qֶאת&ַהְּקָרִׁש  ְו�

ב�  ָזָה�
Ex. 36:35=ֶכת ְּתֵכ ּה  ַוַּי1ַעׂש1 ֶאת&ַהָּפֹר+ ה ֹאָת� ה ֹחֵׁש>ב ָעָׂש� �ר ַמֲעֵׂש� �י ְוֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ֶלת ְוַאְרָּגָמ>ן ְותֹוַל�ַעת ָׁשִנ
ים�  ְּכֻרִב�

Ex. 36:36 ם ַאְרָּבָע�ה ק ָלֶה+ ם ָזָה�ב ַוִּיֹצ� ב ָוֵויֶה� ים ַוְיַצֵּפ�ם ָזָה+ י ִׁשִּט+ ּה ַאְרָּבָעה1 ַעּמּוֵד� �ַעׂש ָל3  ַוַּי
ֶסף�  ַאְדֵני&ָכ�
Ex. 36:37 ם� ה ֹרֵק� �ר ַמֲעֵׂש� �י ְוֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ֶהל ְּתֵכ=ֶלת ְוַאְרָּגָמ>ן ְותֹוַל�ַעת ָׁשִנ Bַעׂש ָמָסְך1 ְלֶפ�ַתח ָהֹא+  ַוַּי



Ex. 36:38 ה ם ֲחִמָּׁש� ם ָזָה�ב ְוַאְדֵניֶה� ם ְוִצָּפ=ה ָראֵׁשיֶה>ם ַוֲחֻׁשֵקיֶה� �5ֵויֶה+ יו ֲחִמָּׁשה1 ְוֶאת&ָו Bְוֶאת&ַעּמּוָד 
ֶׁשת� פ  ְנֹח�
Ex. 37:1 ִצי ה ָוֵח� ֹו ְוַאָּמ� ֹו ְוַאָּמBה ָוֵח1ִצי1 ָרְחּב+ ִצי ָאְרּכ3 Mִים ָוֵח ן ֲעֵצ�י ִׁשִּט�ים ַאָּמַת2 =ַעׂש ְּבַצְלֵא>ל ֶאת&ָהָאֹר�  ַוַּי
ֹו�  ֹקָמת�

Ex. 37:2יב� ב ָסִב� �ר ָזָה� ֹו ֵז �ַעׂש ל> ּוץ ַוַּי �ֹור ִמַּב�ִית ּוִמח ב ָטה�   ַוְיַצֵּפ>הּו ָזָה�
Ex. 37:3  1ת ּוְׁשֵּתי ֶאָח+ ת ַעל&ַצְלעֹו1 ָה� ב ַע�ל ַאְרַּב�ע ַּפֲעֹמָת�יו ּוְׁשֵּת�י ַטָּבֹע3 ת ָזָה+ ֹו ַאְרַּבע1 ַטְּבֹע� ק ל3 ַוִּיֹצ�

ֹו ַהֵּׁשִנ�ית� ֹות ַעל&ַצְלע�  ַטָּבע+
Ex. 37:4ב� ם ָזָה� ף ֹאָת� י ֲעֵצ�י ִׁשִּט�ים ַוְיַצ� �ַעׂש ַּבֵּד�   ַוַּי
Ex. 37:5א ֶאת&ַהBן� ַוָּיֵב את ֶאת&ָהָאֹר� ן ָלֵׂש� �ת ָהָאֹר ת ַע�ל ַצְלֹע�  ַּבִּדים1 ַּבַּטָּבֹע+
Ex. 37:6ּה� ִצי ָרְחָּב� ה ָוֵח� ּה ְוַאָּמ� ִים ָוֵח1ִצי1 ָאְרָּכ+ Bֹור ַאָּמַת �ֶרת ָזָה�ב ָטה �ַעׂש ַּכֹּפ�   ַוַּי
Ex. 37:7ם ִמְּׁש >ַעׂש ְׁשֵנ�י ְכֻרִב�ים ָזָה�ב ִמְקָׁשה1 ָעָׂש�ה ֹאָת+ ֶרת� ַוַּי ֹות ַהַּכֹּפ�  ֵנ�י ְקצ�
Ex. 37:8 ה ֶאת&ַהְּכֻרִב�ים ִמְּׁשֵנ�י ֶרת ָעָׂש� �ה ִמן&ַהַּכֹּפ> ה ִמֶּז ד ִמָּקָצ� ה ּוְכרּוב&ֶאָח�  ְּכרּוב&ֶאָחBד ִמָּקָצה1 ִמֶּז+
יו�[ִקְצוֹותֹו   ]ְקצֹוָת�
Ex. 37:9Bְכִכ ְעָלה ֹס� ִים ְלַמ3 Mי ְכָנַפ �יׁש  ַוִּיְהי�ּו ַהְּכֻרִביםZ ֹּפְרֵׂש2 ם ִא ֶרת ּוְפֵניֶה� ים ְּבַכְנֵפיֶהם1 ַעל&ַהַּכֹּפ+

ים� פ ֶרת ָהי�ּו ְּפֵנ�י ַהְּכֻרִב�  ֶאל&ָאִח�יו ֶאל&ַהַּכֹּפ+
Ex. 37:10ֹו� ִצי ֹקָמת� ה ָוֵח� ֹו ְוַאָּמ� ִים ָאְרּכֹו1 ְוַאָּמ�ה ָרְחּב+ Bים ַאָּמַת�ן ֲעֵצ�י ִׁשִּט �ַעׂש ֶאת&ַהֻּׁשְלָח�   ַוַּי
Ex. 37:11יב� ַוְיַצ� ב ָסִב� �ר ָזָה� ֹו ֵז �ַעׂש ל> ֹור ַוַּי �ֹו ָזָה�ב ָטה  ף ֹאת�
Ex. 37:12יב� ֹו ָסִב� =ַעׂש ֵזר&ָזָה>ב ְלִמְסַּגְרּת� �יב ַוַּי ַפח ָסִב >ֶרת ֹט� ֹו ִמְסֶּג ַעׂש ל�   ַוַּי2
Ex. 37:13ַPת ע ת ָזָה�ב ַוִּיֵּתן1 ֶאת&ַהַּטָּבֹע+ ע ַטְּבֹע� ֹו ַאְרַּב� ק ל+ יו�ל ַאְרַּב� ַוִּיֹצ� ע ַרְגָל� ר ְלַאְרַּב� ת ֲאֶׁש�  ע ַהֵּפֹא+
Ex. 37:14ן� את ֶאת&ַהֻּׁשְלָח� ים ָלֵׂש� ת ָּבִּתים1 ַלַּבִּד+ �ֶרת ָהי�ּו ַהַּטָּבֹע   ְלֻעַּמת1 ַהִּמְסֶּג+
Ex. 37:15ן� את ֶאת&ַהֻּׁשְלָח� ם ָזָה�ב ָלֵׂש� ף ֹאָת� ים ַוְיַצ� Bַעׂש ֶאת&ַהַּבִּדים1 ֲעֵצ�י ִׁשִּט+   ַוַּי
Ex. 37:16 יו יו ְוֶאת&ַּכֹּפָתיו1 ְוֵאת1 ְמַנִּקֹּיָת+ Bן ֶאת&ְקָעֹרָת �יםA ֲאֶׁש�ר ַעל&ַהֻּׁשְלָח3 ת&ַהֵּכִל ַעׂש ֶא� Mַוַּי 

ֹור� פ ב ָטה� ְך ָּבֵה�ן ָזָה� ר ֻיַּס� ת ֲאֶׁש�  ְוֶאת&ַהְּקָׂשוֹ+
Ex. 37:17ה ֶאת&ַהְּמBה ָעָׂש Qֹור ִמְקָׁש �ה ָזָה�ב ָטה �ַעׂש ֶאת&ַהְּמֹנָר� יָה  ַוַּי ּה ְּגִביֶע>יָה ַּכְפֹּתֶר� ֹנָרה1 ְיֵרָכ�ּה ְוָקָנ+

ּו� ָּנה ָהי� יָה ִמֶּמ�  ּוְפָרֶח�
Ex. 37:18 ּה ה ִמִּצָּד� �י ְמֹנָר+ ד ּוְׁשֹלָׁשה1 ְקֵנ ֶאָח+ ה ִמִּצָּדּה1 ָה� �י ְמֹנָר3 יָה ְׁשֹלָׁש�הA ְקֵנ �ים ֹיְצִא�ים ִמִּצֶּד  ְוִׁשָּׁש�ה ָקִנ+

 ַהֵּׁשִנ�י�
Ex. 37:19ים ְּבָקֶנ�ה  ְׁש ים ְמֻׁשָּקִד> ר ָוֶפַרחG ּוְׁשֹלָׁש�ה ְגִבִע3 �ה ָהֶאָחדH ַּכְפֹּת� ים ַּבָּקֶנ Qֻׁשָּקִד ִבִעים ְמ� ְ Tה ג�ֹלָׁש

ֵּPַרח כ�ר ָוָפ ד ַּכְפֹּת� ה�ֶאָח� ים ַהֹּיְצִא�ים ִמן&ַהְּמֹנָר�  ן ְלֵׁש�ֶׁשת ַהָּקִנ+
Ex. 37:202ים ְמֻׁש� �ה ְגִבִע ה ַאְרָּבָע יָה� ּוַבְּמֹנָר� יָה ּוְפָרֶח� ים ַּכְפֹּתֶר�  ָּקִד+
Ex. 37:21 ַחת&ְׁשֵנ�י ר ַּת� Wָּנה ְוַכְפֹּת Bי ַהָּקִנים1 ִמֶּמ+ ָּנה ְוַכְפֹּתר1 ַּת�ַחת ְׁשֵנ ים ִמֶּמ3 Mי ַהָּקִנ ר ַּתַחתZ ְׁשֵנ2  ְוַכְפֹּת]

ָּנה� ים ַהֹּיְצִא�ים ִמֶּמ�  ַהָּקִנ�ים ִמֶּמ�ָּנה ְלֵׁש1ֶׁשת1 ַהָּקִנ+
Ex. 37:22ֹור� ב ָטה� ת ָזָה� ה ַאַח� ם ִמֶּמ�ָּנה ָהי�ּו ֻּכָּל>ּה ִמְקָׁש� ם ּוְקֹנָת�   ַּכְפֹּתֵריֶה�
Ex. 37:23ֹור� ב ָטה� יָה ָזָה� יָה ּוַמְחֹּתֶת� �ה ּוַמְלָקֶח� יָה ִׁשְבָע �ַעׂש ֶאת&ֵנֹרֶת�   ַוַּי
Ex. 37:24 יָה� ת ָּכל&ֵּכֶל� ֹור ָעָׂש�ה ֹאָת�ּה ְוֵא� ב ָטה�  פ ִּכָּכ>ר ָזָה�
Ex. 37:25 ֹו ָמת+ 1ִים1 ֹק� ּוַע ְוַאָּמַת ֹו ָרב3 Mה ָרְחּב Z ְוַאָּמ2 ֶרת ֲעֵצ�י ִׁשִּט�ים ַאָּמ�ה ָאְרּכֹו ח ַהְּקֹט� >ַעׂש ֶאת&ִמְזַּב�  ַוַּי

יו� ּנּו ָהי�ּו ַקְרֹנָת�  ִמֶּמ�
Ex. 37:26יו ָסִב�יב ְוֶאת&ַק ֹו ְוֶאת&ִקיֹרָת> ֹור ֶאת&ַּגּג= ֹו ָזָה�ב ָטה3 Mף ֹאת יב� ַוְיַצ2 ב ָסִב� �ר ָזָה� ֹו ֵז �ַעׂש ל>  ְרֹנָת�יו ַוַּי
Ex. 37:27ַPֹו ע ֹוA ִמַּת�ַחת ְלֵזר3 ָׂשה&ל� ב ָע� Mת ָזָה Z ַטְּבֹע2 יו ְלָבִּת�ים  ּוְׁשֵּתי ��י ִצָּד יו ַע�ל ְׁשֵנ ל ְׁשֵּת�י ַצְלֹעָת+

ם� ֹו ָּבֶה� את ֹאת� ים ָלֵׂש�  ְלַבִּד+
Ex. 37:28י�ים ֲעֵצ �ַעׂש ֶאת&ַהַּבִּד� ב� ַוַּי ם ָזָה� ף ֹאָת�   ִׁשִּט�ים ַוְיַצ�



Ex. 37:29ַח� פ ה ֹרֵק� ֹור ַמֲעֵׂש� �ים ָטה ֶרת ַהַּסִּמ� ֶדׁש ְוֶאת&ְקֹט� ַעׂש ֶאת&ֶׁשBֶמן ַהִּמְׁשָחה1 ֹק+ Mַוַּי  
Ex. 38:1ֹות ָרְחּב Bֵמׁש&ַאּמ ֹו ְוָח� Mֹות ָאְרּכ ח ָהֹעָל�ה ֲעֵצ�י ִׁשִּט�ים ָחֵמׁשZ ַאּמ2 >ַעׂש ֶאת&ִמְזַּב� ׁש  ַוַּי ּוַע ְוָׁשֹל� ֹו1 ָרב+

ֹו� ֹות ֹקָמת�  ַאּמ�
Ex. 38:2ַPיו ע �ַעׂש ַקְרֹנָת3 ֶׁשת� ַוַּי ֹו ְנֹח� ף ֹאת� ּנּו ָהי�ּו ַקְרֹנָת�יו ַוְיַצ� יו ִמֶּמ�  ל ַאְרַּב�ע ִּפֹּנָת+
Ex. 38:3ת ְוֶאת&ַהָּיִעים1 ְוֶאת&ַהִּמְז Bַח ֶאת&ַהִּסיֹר �י ַהִּמְזֵּב3 ת&ָּכל&ְּכֵל ַעׂש ֶא� Mת ֶאת&ַהִּמְזָלֹג�ת  ַוַּי ָרֹק+

ֶׁשת� ה ְנֹח� ת ָּכל&ֵּכָל�יו ָעָׂש� � ְוֶאת&ַהַּמְחֹּת
Ex. 38:4ֹו� ָּטה ַעד&ֶחְצי� ֹו ִמְּלַמ� ֶׁשת ַּת=ַחת ַּכְרֻּכּב> �ה ֶר�ֶׁשת ְנֹח ר ַמֲעֵׂש� 1ַח1 ִמְכָּב+ Bַעׂש ַלִּמְזֵּב   ַוַּי
Ex. 38:5ע ַהְּק ת ְּבַאְרַּב� ק ַאְרַּב=ע ַטָּבֹע> Qים� ַוִּיֹצ ים ַלַּבִּד� ֶׁשת ָּבִּת� � ָצֹו�ת ְלִמְכַּב�ר ַהְּנֹח
Ex. 38:6ֶׁשת� ם ְנֹח� ף ֹאָת� ים ֲעֵצ�י ִׁשִּט�ים ַוְיַצ� �ַעׂש ֶאת&ַהַּבִּד�   ַוַּי
Ex. 38:7ַPת ע ים ַּבַּטָּבֹע3 Mא ֶאת&ַהַּבִּד ת ָעָׂש� ַוָּיֵב2 ּוב ֻלֹח� ֹו ָּבֶה�ם ְנב� את ֹאת� ַח ָלֵׂש� ת ַהִּמְזֵּב+ ֹו� סל ַצְלֹע�  ה ֹאת�
Ex. 38:8ֵPַעׂש א ד�  ַוַּי3 ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� ּו ֶּפ� ְבא+ ת ֲאֶׁש�ר ָצ� ְבֹא+ ֶׁשת ְּבַמְרֹאת1 ַהֹּצ� �ֹו ְנֹח ת ַּכּנ� ֶׁשת ְוֵא� ת ַהִּכּי�ֹור ְנֹח+

 ס
Ex. 38:9ר ֵמָא� ָחֵצר1 ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז+ ָנה ַקְלֵעBי ֶה� �5ֶגב ֵּתיָמ3 �ַעׂש ֶאת&ֶהָחֵצ�ר ִלְפַא�תA ֶנ ה� ַוַּי  ה ָּבַאָּמ�
Ex. 38:10ֶסף� ם ָּכ� ים ַוֲחֻׁשֵקיֶה� =י ָהַעֻּמִד> ֶׁשת ָוֵו �ים ְנֹח ם ֶעְׂשִר� ים ְוַאְדֵניֶה�   ַעּמּוֵדיֶה�ם ֶעְׂשִר+
Ex. 38:11<ַעּמּוִד =י ָה� ֶׁשת ָוֵו �ים ְנֹח ם ֶעְׂשִר� ים ְוַאְדֵניֶה� ה ַעּמּוֵדיֶה�ם ֶעְׂשִר+ ַאָּמ+ ים  ְוִלְפַאBת ָצפֹון1 ֵמָא�ה ָב�

ֶסף� ם ָּכ�  ַוֲחֻׁשֵקיֶה�
Ex. 38:12 ים =י ָהַעֻּמִד> ם ֲעָׂשָר�ה ָוֵו ה ְוַאְדֵניֶה� ם ֲעָׂשָר+ ה ַעּמּוֵדיֶה� ַאָּמ+ ם ְקָלִעים1 ֲחִמִּׁש�ים ָּב�  ְוִלְפַאת&ָי3

ֶסף� ם ָּכ�  ַוֲחׁשּוֵקיֶה�
Ex. 38:13ה� ָחה ֲחִמִּׁש�ים ַאָּמ� ְדָמה ִמְזָר�   ְוִלְפַא>ת ֵק�
Ex. 38:14<ה� ְקָלִע ם ְׁשֹלָׁש� ה ְוַאְדֵניֶה� ה ֶאל&ַהָּכֵת�ף ַעּמּוֵדיֶה�ם ְׁשֹלָׁש+ ה ַאָּמ�  ים ֲחֵמׁש&ֶעְׂשֵר�
Ex. 38:15 ה ה ַאָּמ�ה ַעֻּמֵדיֶה�ם ְׁשֹלָׁש+ ׁש ֶעְׂשֵר� ים ֲחֵמ� Wר ְקָלִע ָחֵצ+ Bה ּוִמֶּזה1 ְלַׁש�ַער ֶה� ית ִמֶּז  ְוַלָּכֵת�ף ַהֵּׁשִנ3

ה� ם ְׁשֹלָׁש�  ְוַאְדֵניֶה�
Ex. 38:16ׁש ָמְׁשָז�ר�   ָּכל&ַקְלֵע=י ֶהָחֵצ>ר ָסִב�יב ֵׁש�
Ex. 38:17 1ֶסף ְוֵהם� ם ָּכ ּוי ָראֵׁשיֶה� ֶסף ְוִצּפ� ים ַוֲחׁשּוֵקיֶהם1 ֶּכ+ Mַעּמּוִד י ָה� ַעֻּמִדיםH ְנֹחֶׁשתG ָוֵו2 �ים ָל�  ְוָהֲאָדִנ

ר� י ֶהָחֵצ� ל ַעֻּמֵד� ֶסף ֹּכ� ים ֶּכ+  ְמֻחָּׁשִק�
Ex. 38:18 ְך Qים ַאָּמה1  ּוָמַס Bר ְוֶעְׂשִר� �י ְוֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ם ְּתֵכ=ֶלת ְוַאְרָּגָמ>ן ְותֹוַל�ַעת ָׁשִנ ַׁשBַער ֶהָחֵצר1 ַמֲעֵׂש�ה ֹרֵק+

ר� ת ַקְלֵע�י ֶהָחֵצ� ֹות ְלֻעַּמ� ַחב1 ָחֵמ�ׁש ַאּמ+ ֶרְך ְוקֹוָמBה ְבֹר2  ֹא+
Ex. 38:19 ם ַאְרָּבָע�ה ה ְוַאְדֵניֶה� ֵדיֶהם1 ַאְרָּבָע+ ם  ְוַעֻּמ� ּוי ָראֵׁשיֶה>ם ַוֲחֻׁשֵקיֶה� ֶסף ְוִצּפ= ֶׁשת ָוֵויֶה�ם ֶּכ+ �ְנֹח

ֶסף�  ָּכ�
Ex. 38:20ֶׁשת� ס ת ַלִּמְׁשָּכ=ן ְוֶלָחֵצ>ר ָסִב�יב ְנֹח� Qָכל&ַהְיֵתֹד   ְו�
Ex. 38:21ה ֲעֹבַדת1 ַה��י ֹמֶׁש ד ַעל&ִּפ ר ֻּפַּק� ת ֲאֶׁש� �ן ָהֵעֻד+ י ַהִּמְׁשָּכן1 ִמְׁשַּכ Bֶּלה ְפקּוֵד�ר  ֵא יָתָמ+ ם ְּבַיד1 ִא� ְלִוִּי+

ן� ן ַהֹּכֵה� ן&ַאֲהֹר�  ֶּב�
Ex. 38:22ה� ה ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� Wה ָעָׂש�ּור ְלַמֵּט�ה ְיהּוָד י ֶבן&ח�   ּוְבַצְלֵא>ל ֶּבן&אּוִר�
Ex. 38:23�ן ָחָר�ׁש ְוֹחֵׁש ב ֶּבן&ֲאִחיָסָמ>ְך ְלַמֵּטה&ָד� Qֹו ָאֳהִליָא ן ּוְבתֹוַל�ַעת  ְוִאּת3 ַאְרָּגָמ+ ם ַּבְּתֵכ1ֶלת1 ּוָב� ב ְוֹרֵק3

ׁש� ס  ַהָּׁשִנ�י ּוַבֵּׁש�
Ex. 38:24 1ַׁשע ְוֶעְׂשִריםBה ֵּת ֶדׁש ַוְיִה�יA ְזַה�ב ַהְּתנּוָפ3 ��אֶכת ַהֹּק ל ְמֶל ה ְּבֹכ� ָעׂשּוי1 ַלְּמָלאָכ+ ב ֶה�  ָּכל&ַהָּזָה3

ֹות ּוְׁשֹלִׁש>ים ֶׁש� ע ֵמא= ר ּוְׁשַב2 ֶדׁש�ִּכָּכ+ ֶקל ַהֹּק�  ֶקל ְּבֶׁש�
Ex. 38:25 ֶקל ֶקל ְּבֶׁש� ֹות ַוֲחִמָּׁש=ה ְוִׁשְבִע>ים ֶׁש� Mע ֵמא ה ְמַא�ת ִּכָּכ�ר ְוֶאֶלףZ ּוְׁשַב2 י ָהֵעָד�  ְוֶכ>ֶסף ְּפקּוֵד�
ֶדׁש�  ַהֹּק�

Ex. 38:26ֶּ Pב Mל ָהֹעֵב ֶדׁש ְלֹכ2 �ֶקל ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק ֶלת ַמֲחִצ�ית ַהֶּׁש� ים ַקע ַלֻּגְלּגֹ+ Bן ֶעְׂשִר ים ִמֶּב2 ר ַעל&ַהְּפֻקִד3
ים� ֹות ַוֲחִמִּׁש� ׁש ֵמא� ים ַוֲחֵמ� ֶׁשת ֲאָלִפ+ ֹות ֶא1ֶלף1 ּוְׁשֹל� ְעָלה ְלֵׁשׁש&ֵמא�  ָׁשָנה1 ָוַמ+



Ex. 38:27ֵPֶקת א ֶסף ָלֶצ3 �ר ַהֶּכ+ י ְמַאת1 ִּכַּכ ֶכת ְמַא=ת ֲאָד ַוְיִה3 ��י ַהָּפֹר ת ַאְדֵנ ֶדׁש ְוֵא� �י ַהֹּק+ ת ת ַאְדֵנ >ים ִלְמַא� ִנ
ֶדן�  ַהִּכָּכ�ר ִּכָּכ�ר ָלָא�

Ex. 38:28 ק ם ְוִחַּׁש� ה ָראֵׁשיֶה� ים ְוִצָּפ� �ה ָוִו�ים ָלַעּמּוִד ים ָעָׂש� ֶלף ּוְׁשַבBע ַהֵּמאֹות1 ַוֲחִמָּׁש�ה ְוִׁשְבִע+ Mְוֶאת&ָהֶא 
ם�  ֹאָת�

Ex. 38:29ִי �ים ִּכָּכ�ר ְוַאְלַּפ� ה ִׁשְבִע ֶׁשת ַהְּתנּוָפ� ֶקל� ּוְנֹח� ֹות ָׁש�  ם ְוַאְרַּבע&ֵמא�
Ex. 38:30ֶּ Pּה ֶאת&ַאְדֵני1 פ �ַעׂש ָּב3 ֹו  ַוַּי �ֶׁשת ֲאֶׁשר&ל ר ַהְּנֹח� ֶׁשת ְוֶאת&ִמְכַּב� ד ְוֵאת1 ִמְזַּב�ח ַהְּנֹח+ ֶהל מֹוֵע+ ַתח ֹא�

ַח� ת ָּכל&ְּכֵל�י ַהִּמְזֵּב�  ְוֵא�
Ex. 38:31יב ְוֶאת&ַאְדֵנ� ָחֵצר1 ָסִב+ Bי ֶה� ת ַהִּמְׁשָּכ>ן  ְוֶאת&ַאְדֵנ ת ָּכל&ִיְתֹד= י ַׁש�ַער ֶהָחֵצ�ר ְוֵא2

יב� ר ָסִב� ת ֶהָחֵצ�  ְוֶאת&ָּכל&ִיְתֹד�
Ex. 39:1 י Bּו ֶאת&ִּבְגֵד Q5ַּיֲעׂש ֶדׁש ַו� �ד ְלָׁשֵר�ת ַּבֹּק ּו ִבְגֵדי&ְׂשָר� י ָעׂש� �ַעת ַהָּׁשִנ+ ַאְרָּגָמן1 ְותֹוַל  ּוִמן&ַהְּתֵכBֶלת ְוָה�

ֶדׁש1 ֲאֶׁש�ר ְלַא ה� פַהֹּק2 ן ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�  ֲהֹר+
Ex. 39:2ׁש ָמְׁשָז�ר� �י ְוֵׁש� ב ְּתֵכ=ֶלת ְוַאְרָּגָמ>ן ְותֹוַל�ַעת ָׁשִנ ד ָזָה3 ��ַעׂש ֶאת&ָהֵאֹפ   ַוַּי
Ex. 39:3ֹוְך ַהְּתֵכ1ֶלת1 ּו Bֹות ְּבת ּו ֶאת&ַּפֵח�י ַהָּזָהבH ְוִקֵּצ�ץ ְּפִתיִלםG ַלֲעׂש3 Q5ְיַרְּקע ֹוְך  ַו� ן ּוְבת> ַאְרָּגָמ+ ֹוְך ָה� ְבת�

ב� ה ֹחֵׁש� ֹוְך ַהֵּׁש�ׁש ַמֲעֵׂש�  ּתֹוַל�ַעת ַהָּׁשִנ�י ּוְבת�
Ex. 39:4 ת ַעל&ְׁשֵנ�י ִקְצוֹותֹו �ֹו ֹחְבֹר ׂשּו&ל� ת ָע� יו[ ְּכֵתֹפ� ר�] ְקצֹוָת�  ֻחָּב�
Ex. 39:5ְּכַמֲעֵׂש Hּנּו הּוא�יו ִמֶּמ ֹו ֲאֶׁש�ר ָעָל3 Mֶׁשב ֲאֻפָּדת �י ְוֵׁש�ׁש  ְוֵח2 ב ְּתֵכ=ֶלת ְוַאְרָּגָמ>ן ְותֹוַל�ַעת ָׁשִנ הּוG ָזָה3

ה� �ר ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�  ָמְׁשָז
Ex. 39:6 ֹות ְּבֵנ�י ם ַעל&ְׁשמ� ת ָזָה�ב ְמֻפָּתֹחת1 ִּפּתּוֵח�י חֹוָת+ ת ִמְׁשְּבֹצ� ַסֹּב� ַהם ֻמ� �י ַהֹּׁש+ 5ַּיֲעׂשּו1 ֶאת&ַאְבֵנ  ַו�

 ל�ִיְׂשָרֵא�
Ex. 39:7ַPם ע �ֶׂשם ֹאָת3 ה� פ ַוָּי �י ִיְׂשָרֵא�ל ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� ֹון ִלְבֵנ �י ִזָּכר� ד ַאְבֵנ ת ָהֵאֹפ+  ל ִּכְתֹפ�
Ex. 39:8ב ְּתֵכ=ֶלת ְוַאְרָּגָמ>ן ְותֹוַל�ַעת ָׁש ד ָזָה3 �ב ְּכַמֲעֵׂש�ה ֵאֹפ ה ֹחֵׁש� ֶׁשן ַמֲעֵׂש� =ַעׂש ֶאת&ַהֹח> ׁש  ַוַּי �י ְוֵׁש� ִנ
 ָמְׁשָז�ר�

Ex. 39:9ּול� ֹו ָּכפ� �5ֶרת ָרְחּב� ֹו ְוֶז =5ֶרת ָאְרּכ> ֶׁשן ֶז �ּו ֶאת&ַהֹח ּול ָעׂש� >ה ָּכפ� ּוַע ָהָי   ָרב=
Ex. 39:10ד� ּור ָהֶאָח� ֶקת ַהּט� ֶדם ִּפְטָדה1 ּוָבֶר+ Bּור ֹא ּוֵרי ָא�ֶבן ט3 ֹו ַאְרָּבָע�ה ט�   ַוְיַמְלאּו&ב+
Ex. 39:11 ּור ם� ְוַהּט� �י ֹנ�ֶפְך ַסִּפ�יר ְוָיֲהֹל�  ַהֵּׁשִנ
Ex. 39:12ָמה� ֹו ְוַאְחָל� �י ֶל�ֶׁשם ְׁשב� ּור ַהְּׁשִליִׁש   ְוַהּט�
Ex. 39:13ם� ב ְּבִמֻּלֹאָת� ֹות ָזָה� ת ִמְׁשְּבצ� ּוַסֹּב> ַהם ְוָיְׁשֵפ�ה מ� י ַּתְרִׁש�יׁש ֹׁש� ְרִביִע+   ְוַהּטּור1 ָה�
Ex. 39:142ָהֲאָבִנים ַעל&ְׁשֹמ ְ Tיׁש  ו� ה ַעל&ְׁשֹמָת�ם ִּפּתּוֵחBי ֹחָתם1 ִא ים ֶעְׂשֵר� ל ֵה>ָּנה ְׁשֵּת� ת ְּבֵני&ִיְׂשָרֵא�

ֶבט� ר ָׁש� ֹו ִלְׁשֵנ�ים ָעָׂש�  ַעל&ְׁשמ+
Ex. 39:15ֹור� ב ָטה� ת ָזָה� �ת ַּגְבֻל�ת ַמֲעֵׂש�ה ֲעֹב ֶׁשן ַׁשְרְׁשֹר� ּו ַעל&ַהֹח>   ַוַּיֲעׂש=
Ex. 39:16ּו ְׁשֵּתי1 ִמ 5ַּיֲעׂש3 ֹות  ַו� ת ַעל&ְׁשֵנ�י ְקצ� ּו ֶאת&ְׁשֵּתי1 ַהַּטָּבֹע+ 5ִּיְּתנ3 ת ָזָה�ב ַו� י ַטְּבֹע� ב ּוְׁשֵּת� ת ָזָה+ ְׁשְּבֹצ�

ֶׁשן�  ַהֹח�
Ex. 39:17ֶׁשן� ֹות ַהֹח� ת ַעל&ְקצ� �י ַהַּטָּבֹע ב ַעל&ְׁשֵּת� ת ַהָּזָה+ ּו ְׁשֵּתי1 ָהֲעֹבֹת� 5ִּיְּתנ3   ַו�
Ex. 39:18י ְקצֹות1 ְׁשBת ְׁשֵּת ד  ְוֵא2 ת ָהֵאֹפ� >ם ַעל&ִּכְתֹפ� 5ִּיְּתֻנ ת ַו� �ִּמְׁשְּבֹצ ת ָנְתנ�ּו ַעל&ְׁשֵּת�י ַה� ֲעֹבֹת+ ֵּת�י ָה�

ּול ָּפָנ�יו�  ֶאל&מ�
Ex. 39:19 ד ֹו ֲאֶׁש>ר ֶאל&ֵע�ֶבר ָהֵאֹפ� Wֶׁשן ַעל&ְׂשָפת �ֹות ַהֹח �י ְקצ� ימּו ַעל&ְׁשֵנ Wב ַוָּיִׂש ת ָזָה+ ּו ְׁשֵּתי1 ַטְּבֹע� 5ַּיֲעׂש3  ַו�

 ְיָתה�ָּב�
Ex. 39:20 ת יו ְלֻעַּמ� ּול ָּפָנ+ 1ָּטה1 ִמּמ� ד ִמְלַמ Bת ָהֵאֹפ Z ִכְתֹפ2 ם ַעל&ְׁשֵּתי 5ִּיְּתֻנ] ת ָזָהבG ַו� 5ַּיֲעׂשּוH ְׁשֵּת�י ַטְּבֹע�  ַו�

ד� ֶׁשב ָהֵאֹפ� ַעל ְלֵח� Wֹו ִמַּמ � ֶמְחַּבְרּת
Ex. 39:21ת Z ֶאל&ַטְּבֹע2 ֶׁשן ִמַּטְּבֹעָתיו ּו ֶאת&ַהֹח] ד  ַוִּיְרְּכס� ְהֹית1 ַעל&ֵח�ֶׁשב ָהֵאֹפ+ ֶלת ִל� ד ִּבְפִת�יל ְּתֵכ3 Mָהֵאֹפ 

ה� ד ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� �ֶׁשן ֵמַע�ל ָהֵאֹפ �ח ַהֹח+ א&ִיַּז �ֹ  ְול



Ex. 39:22ֶלת� ד ַמֲעֵׂש�ה ֹאֵר�ג ְּכִל�יל ְּתֵכ� >ַעׂש ֶאת&ְמִע�יל ָהֵאֹפ�   ַוַּי
Ex. 39:23י&ַהְּמִע�יל ְּבתֹו ַע� ּוִפ� א ִיָּקֵר� �ֹ ה ְלִפ>יו ָסִב�יב ל �י ַתְחָר�א ָׂשָפ� ֹו ְּכִפ  כ�
Ex. 39:24י ָמְׁשָז�ר�� �ַעת ָׁשִנ ן ְותֹוַל י ְּתֵכ�ֶלת ְוַאְרָּגָמ� Wיל ִרּמֹוֵנ �י ַהְּמִע+ 5ַּיֲעׂשּו1 ַעל&ׁשּוֵל   ַו�
Ex. 39:25Mֲעֹמִנ ּו ֶאת&ַהַּפ� ֹור ַוִּיְּתנ2 ��י ָזָה�ב ָטה ּו ַפֲעֹמֵנ יב  ַוַּיֲעׂש� 1 ָסִב+ ים ַעל&ׁשּוֵלBי ַהְּמִעיל ֹוְך ָהִרֹּמִנ3 ים ְּבת�

ֹוְך ָהִרֹּמִנ�ים�  ְּבת�
Ex. 39:26ה� ס ת ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� Wיב ְלָׁשֵר�ן ַעל&ׁשּוֵל�י ַהְּמִע�יל ָסִב ן ְוִרֹּמ+ ן ְוִרֹּמן1 ַּפֲעֹמ� Bַּפֲעֹמ  
Ex. 39:27 ּו ֶאת&ַהָּכְתֹנ�ת 5ַּיֲעׂש> ן ּוְלָבָנ�יו� ַו� ׁש ַמֲעֵׂש�ה ֹאֵר�ג ְלַאֲהֹר�  ֵׁש�
Ex. 39:28ׁש ָמְׁשָז�ר� ד ֵׁש� י ַהָּב� ת ֵׁש�ׁש ְוֶאת&ִמְכְנֵס� י ַהִּמְגָּבֹע� ׁש ְוֶאת&ַּפֲאֵר� �ֶפת ֵׁש+   ְוֵאת1 ַהִּמְצֶנ
Ex. 39:29י� ר ּוְתֵכ=ֶלת ְוַאְרָּגָמ>ן ְותֹוַל�ַעת ָׁשִנ ט ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז3 Qֶאת&ָהַאְבֵנ  ַמֲעֵׂש�ה ֹרֵק�ם ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה  ְו�

ה� ס  ֶאת&ֹמֶׁש�
Ex. 39:30ֶדׁש ַליהָו�ה� ם ֹק� יו ִמְכַּתב1 ִּפּתּוֵח�י חֹוָת+ ּו ָעָל3 ֹור ַוִּיְכְּתב� �ֶדׁש ָזָה�ב ָטה ּו ֶאת&ִצ�יץ ֵנ�5ֶזר&ַהֹּק� 5ַּיֲעׂש>   ַו�
Ex. 39:31ת ַע ֶלת ָלֵת� ּו ָעָליו1 ְּפִת�יל ְּתֵכ+ Bה� ס ַוִּיְּתנ  ל&ַהִּמְצֶנ�ֶפת ִמְלָמ�ְעָלה ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Ex. 39:32 ה >ה ֶאת&ֹמֶׁש� =ה ְיהָו ר ִצָּו ֹכל ֲאֶׁש2 ְּ Tל כ �י ִיְׂשָרֵא+ 5ַּיֲעׂשּו1 ְּבֵנ �ד ַו� ֶהל מֹוֵע ת ִמְׁשַּכ�ן ֹא� Wֶכל ָּכל&ֲעֹבַד Wַוֵּת 
ּו� פ  ֵּכ�ן ָעׂש�
Ex. 39:33יאּו ֶאת&ַהBיו ְּבִריחֹו  ַוָּיִב �יו ְקָרָס�יו ְקָרָׁש+ ֶהל ְוֶאת&ָּכל&ֵּכָל ה ֶאת&ָהֹא� יו[ִּמְׁשָּכן1 ֶאל&ֹמֶׁש+ ] ְּבִריָח�

יו ַוֲאָדָנ�יו�  ְוַעֻּמָד�
Ex. 39:34ְך� ֶכת ַהָּמָס� ת ָּפֹר� ת ַהְּתָחִׁש�ים ְוֵא� ה ֹעֹר� ים ְוֶאת&ִמְכֵס� ֵאיִלם1 ַהְמָאָּדִמ+ ת ָה� Bה עֹוֹר Qְוֶאת&ִמְכֵס  
Ex. 39:35ֶרת� ת ַהַּכֹּפ� יו ְוֵא� �ת ְוֶאת&ַּבָּד ן ָהֵעֻד�   ֶאת&ֲאֹר�
Ex. 39:36ת ֶל�ֶחם ַהָּפִנ�ים� יו ְוֵא�   ֶאת&ַהֻּׁשְלָחן1 ֶאת&ָּכל&ֵּכָל+
Ex. 39:37ֹור� ֶמן ַהָּמא� ת ֶׁש� �יָה ְוֵא� ֲעָרָכ�ה ְוֶאת&ָּכל&ֵּכֶל ת ַהַּמ� יָה ֵנֹר> ה ֶאת&ֵנֹרֶת3 Mה ַהְּטֹהָר   ֶאת&ַהְּמֹנָר2
Ex. 39:38ֶהל� ַתח ָהֹא� ְך ֶּפ� ת ָמַס� Wים ְוֵא�ֶרת ַהַּסִּמ ת ְקֹט� ה ְוֵא� ב ְוֵאת1 ֶׁש�ֶמן ַהִּמְׁשָח+   ְוֵאת1 ִמְזַּב�ח ַהָּזָה+
Ex. 39:39יו ֶאת&ַהִּכֹּי�ר� יו ְוֶאת&ָּכל&ֵּכָל ֹו ֶאת&ַּבָּד� ֶׁשת1 ֲאֶׁשר&ל+ ֶׁשת ְוֶאת&ִמְכַּבBר ַהְּנֹח2   ֵא�תA ִמְזַּב�ח ַהְּנֹח3
ֹו�  ְוֶאת&ַּכּנ�
Ex. 39:40 יו ר ֶאת&ֵמיָתָר� ָחֵצ+ יָה ְוֶאת&ַהָּמָסְך1 ְלַׁש�ַער ֶה� יָה ְוֶאת&ֲאָדֶנ3 ר ֶאת&ַעֻּמֶד� Mי ֶהָחֵצ  ֵאתZ ַקְלֵע2

ד� ֶהל מֹוֵע� ת ַהִּמְׁשָּכ�ן ְלֹא� ת ָּכל&ְּכֵל>י ֲעֹבַד�  ִויֵתֹדֶת�יָה ְוֵא3
Ex. 39:41ת ַּב�ד ְלָׁשֵר י ַהְּׂשָר� ן� ֶאת&ִּבְגֵד� י ָבָנ�יו ְלַכֵה� ן ְוֶאת&ִּבְגֵד� ן ַהֹּכֵה+ ֶדׁש1 ְלַאֲהֹר� י ַהֹּק2 Bֶדׁש ֶאת&ִּבְגֵד � ֹּק
Ex. 39:42ה� ת ָּכל&ָהֲעֹבָד� ל ֵא� �י ִיְׂשָרֵא+ ל ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�ה ֵּכBן ָעׂשּו1 ְּבֵנ   ְּכֹכ>
Ex. 39:43ה ְוִהֵּנ ה ֶאת&ָּכל&ַהְּמָלאָכ3 Mְרא ֹמֶׁש ם  ַוַּי2 ֶרְך ֹאָת� ּו ַוְיָב� ��ן ָעׂש ּה ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֵּכ ּו ֹאָת+ ה1 ָעׂש�
ה� פ  ֹמֶׁש�
Ex. 40:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Ex. 40:2ד� ֶהל מֹוֵע� ים ֶאת&ִמְׁשַּכ�ן ֹא� Wֶדׁש ָּתִק �ֹון ְּבֶאָח�ד ַלֹח ֶדׁש ָהִראׁש�   ְּביֹום&ַהֹח�
Ex. 40:3ֶכת� ְוַׂש ן ֶאת&ַהָּפֹר� ּות ְוַסֹּכָת� ַעל&ָהָאֹר� �ֹון ָהֵעד ת ֲאר� ם ֵא�  ְמָּת� ָׁש+
Ex. 40:4יָה� ה ְוַהֲעֵליָת� ֶאת&ֵנֹרֶת� ֹו ְוֵהֵבאָת1 ֶאת&ַהְּמֹנָר+ �ן ְוָעַרְכָּת� ֶאת&ֶעְרּכ   ְוֵהֵבאָת1 ֶאת&ַהֻּׁשְלָח+
Ex. 40:5ֶרת ִלְפ ה ֶאת&ִמְזַּבBח ַהָּזָהב1 ִלְקֹט+ Qן� ְוָנַתָּת ַתח ַלִּמְׁשָּכ� ְך ַהֶּפ� ֹון ָהֵעֻד�ת ְוַׂשְמָּת> ֶאת&ָמַס�  ֵנ�י ֲאר�
Ex. 40:6ד� ֶהל&מֹוֵע� ַתח ִמְׁשַּכ�ן ֹא� י ֶּפ� Wה ִלְפֵנ�ת ִמְזַּב�ח ָהֹעָל ה ֵא� �ַתָּת+   ְוָנ
Ex. 40:7ַח ְוָנַתָּת� ָׁש��ֶהל מֹוֵע�ד ּוֵב�ין ַהִּמְזֵּב ין&ֹא� ר ֵּב� ִים� ְוָנ�ַתָּת1 ֶאת&ַהִּכּיֹ+  ם ָמ�
Ex. 40:8ר� ַער ֶהָחֵצ� ְך ַׁש� �ַתָּת+ ֶאת&ָמַס� �יב ְוָנ ר ָסִב   ְוַׂשְמָּת� ֶאת&ֶהָחֵצ�
Ex. 40:9 ֹו ֹו ְוִקַּדְׁשָּת� ֹאת> �ה ּוָמַׁשְחָּת� ֶאת&ַהִּמְׁשָּכ�ן ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ּב  ְוָלַקְחָּת1 ֶאת&ֶׁש�ֶמן ַהִּמְׁשָח+

ֶדׁש ָיה ֹק�  �ְוֶאת&ָּכל&ֵּכָל�יו ְוָה�
Ex. 40:10 ֶדׁש ַח ֹק� ַח ְוָהָי�ה ַהִּמְזֵּב� �יו ְוִקַּדְׁשָּת1 ֶאת&ַהִּמְזֵּב+ ח ָהֹעָל�ה ְוֶאת&ָּכל&ֵּכָל  ּוָמַׁשְחָּת> ֶאת&ִמְזַּב�
ים� ָדִׁש�  ָק�



Ex. 40:11ֹו� ֹו ְוִקַּדְׁשָּת� ֹאת� �  ּוָמַׁשְחָּת� ֶאת&ַהִּכֹּי�ר ְוֶאת&ַּכּנ
Ex. 40:12ת&ַאֲה ִים� ְוִהְקַרְבָּתB ֶא� ם ַּבָּמ� �ד ְוָרַחְצָּת� ֹאָת� ֶהל מֹוֵע ַתח ֹא� יו ֶאל&ֶּפ�  ֹרן1 ְוֶאת&ָּבָנ+
Ex. 40:13י� ן ִל� ֹו ְוִכֵה� ֹו ְוִקַּדְׁשָּת� ֹאת� ֶדׁש ּוָמַׁשְחָּת� ֹאת> �י ַהֹּק ת ִּבְגֵד� ן ֵא� ת&ַאֲהֹר+   ְוִהְלַּבְׁשָּת1 ֶא�
Ex. 40:14יב ְוִהְלַּבְׁשָּת� �ת� ְוֶאת&ָּבָנ�יו ַּתְקִר ם ֻּכֳּתֹנ�   ֹאָת�
Ex. 40:15 ת ָלֶה=ם ָמְׁשָחָת>ם ִלְכֻהַּנ�ת ָהְיָתה ִלְהי2ֹ ְ Tי ו� ּו ִל ם ְוִכֲהנ� ם ַּכֲאֶׁשBר ָמַׁש1ְחָּת1 ֶאת&ֲאִביֶה+  ּוָמַׁשְחָּת� ֹאָת3

ם�  עֹוָל�ם ְלֹדֹרָת�
Ex. 40:16�ֹו ֵּכ�ן ָעָׂש >ה ֹאת� =ה ְיהָו ר ִצָּו ֹכל ֲאֶׁש2 ְּ Tה כ��ַעׂש ֹמֶׁש  ה� ס ַוַּי
Ex. 40:17ן� ם ַהִּמְׁשָּכ� ֶדׁש הּוַק� �ֹון ַּבָּׁשָנ�ה ַהֵּׁשִנ�ית ְּבֶאָח�ד ַלֹח ֶדׁש ָהִראׁש> י ַּבֹח= Qַוְיִה  
Ex. 40:18 5ֶקם� ן ֶאת&ְּבִריָח�יו ַוָּי יו ַוִּיֵּת� יו ַוָּי1ֶׂשם1 ֶאת&ְקָרָׁש+ ן ַוִּיֵּתן1 ֶאת&ֲאָדָנ+ ה ֶאת&ַהִּמְׁשָּכ3 Mֶקם ֹמֶׁש  ַוָּי2

יו�ֶאת&ַע  ּמּוָד�
Ex. 40:19 ְעָלה ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה�ֶהל ָעָל�יו ִמְלָמ ה ָהֹא> ֶׂשם ֶאת&ִמְכֵס� Mן ַוָּי 1 ַעל&ַהִּמְׁשָּכ+ ֶהל ׂש ֶאת&ָהֹא2 Bַוִּיְפֹר 

ה� ס  ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Ex. 40:20ים ַעל&ָהָא �ֶׂשם ֶאת&ַהַּבִּד� ן ַוָּי ח ַוִּיֵּתBן ֶאת&ָהֵעֻדת1 ֶאל&ָה�ָאֹר+ Qֶרת  ַוִּיַּק ן ַוִּיֵּת=ן ֶאת&ַהַּכֹּפ> �ֹר

ְעָלה� ן ִמְלָמ�  ַעל&ָהָאֹר�
Ex. 40:21ֵPֶׂשם א ּות ַּכֲאֶׁש>ר  ַוָּיֵב�א ֶאת&ָהָאֹרןH ֶאל&ַהִּמְׁשָּכןG ַוָּי3 �ֹון ָהֵעד ֶסְך ַע�ל ֲאר� Wְך ַוָּי ֶכת ַהָּמָס+ ת ָּפֹר�

ה� ס  ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Ex. 40:22ן ֶאת&ַהֻּׁשְלBֶכת� ַוִּיֵּת ּוץ ַלָּפֹר� ָנה ִמח� ��5ֶרְך ַהִּמְׁשָּכ�ן ָצֹפ ד ַע>ל ֶי ֶהל מֹוֵע+  ָחן1 ְּבֹא�
Ex. 40:23ה� ס �ה ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� �י ְיהָו ְך ָעָל>יו ֵע�ֶרְך ֶל�ֶחם ִלְפֵנ   ַוַּיֲעֹר�
Ex. 40:24ד ֹנ�ַכח ַהֻּׁשְל ֶהל מֹוֵע+ Bֶׂשם ֶאת&ַהְּמֹנָרה1 ְּבֹא� �5ֶרְך ַהִּמְׁשָּכ�ן ֶנ�5ְגָּבה� ַוָּי  ָח�ן ַע>ל ֶי
Ex. 40:25ה� ס �ה ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� �י ְיהָו ת ִלְפֵנ �ַעל ַהֵּנֹר�   ַוַּי
Ex. 40:26ֶכת� �ד ִלְפֵנ�י ַהָּפֹר� ֶהל מֹוֵע ב ְּבֹא� ח ַהָּזָה� >ֶׂשם ֶאת&ִמְזַּב�   ַוָּי
Ex. 40:27 ֶרת ה� פ ַוַּיְקֵט�ר ָעָל�יו ְקֹט�  ַסִּמ�ים ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Ex. 40:28ן� ַתח ַלִּמְׁשָּכ� ְך ַהֶּפ� >ֶׂשם ֶאת&ָמַס�   ַוָּי
Ex. 40:29 ה יו ֶאת&ָהֹעָלה1 ְוֶאת&ַהִּמְנָח+ �ַעל ָעָל3 �ד ַוַּי ֶהל&מֹוֵע �ן ֹא� ַתח ִמְׁשַּכ ם ֶּפ� Wה ָׂש  ְוֵאת1 ִמְזַּב�ח ָהֹעָל+

ה� סַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיה  ָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Ex. 40:30ה� ִים ְלָרְחָצ� ן ָׁש>ָּמה ַמ� ֶהל מֹוֵע�ד ּוֵב�ין ַהִּמְזֵּב�ַח ַוִּיֵּת� ין&ֹא� ר ֵּב�   ַוָּי1ֶׂשם1 ֶאת&ַהִּכּיֹ+
Ex. 40:31ם� ם ְוֶאת&ַרְגֵליֶה� �יו ֶאת&ְיֵדיֶה� ן ּוָבָנ ה ְוַאֲהֹר� ּנּו ֹמֶׁש� ּו ִמֶּמ+   ְוָרֲחצ�
Ex. 40:32ם ֶא Qה� ס ְּבֹבָא ַח ִיְרָח�צּו ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� ד ּוְבָקְרָבָת>ם ֶאל&ַהִּמְזֵּב� ֶהל מֹוֵע3  ל&ֹא�
Ex. 40:33 ה ְך ַׁש�ַער ֶהָחֵצ�ר ַוְיַכ�ל ֹמֶׁש� ן ֶאת&ָמַס� Wַח ַוִּיֵּת �ן ְוַלִּמְזֵּב+ ר ָסִביב1 ַלִּמְׁשָּכ �5ֶקם ֶאת&ֶהָחֵצ3  ַוָּי

ה� פ  ֶאת&ַהְּמָלאָכ�
Ex. 40:34ן� ה ָמֵל�א ֶאת&ַהִּמְׁשָּכ� ֹוד ְיהָו+ �ד ּוְכב� ֶהל מֹוֵע �5ן ֶאת&ֹא�   ַוְיַכ�ס ֶהָעָנ
Ex. 40:35 ה ָמֵל�א ֹוד ְיהָו+ �5ן ּוְכב� י&ָׁשַכ�ן ָעָל�יו ֶהָעָנ ד ִּכ� ֶהל מֹוֵע+ ה ָלבֹוא1 ֶאל&ֹא� ל ֹמֶׁש3  ְולֹא&ָיֹכ�

ן�  ֶאת&ַהִּמְׁשָּכ�
Ex. 40:36� ָעָנן1 ֵמַע ֹות ֶה� Bם� ּוְבֵהָעל ל ַמְסֵעיֶה� �י ִיְׂשָרֵא�ל ְּבֹכ� ּו ְּבֵנ ן ִיְסע�  ל ַהִּמְׁשָּכ+
Ex. 40:37ֹו� ּו ַעד&י�ֹום ֵהָעֹלת� א ִיְסע+ �ֹ �5ן ְול א ֵיָעֶל�ה ֶהָעָנ �ֹ   ְוִאם&ל
Ex. 40:38ית ֹו ְלֵעיֵנ�י ָכל&ֵּב� �ׁש ִּתְהֶי�ה ַל�ְיָלה ּב Wם ְוֵא ל&ַהִּמְׁשָּכן1 יֹוָמ+ Bה ַע� ן ְיהָו Z ֲעַנ2 ל  ִּכי &ִיְׂשָרֵא�

ם�  ְּבָכל&ַמְסֵעיֶה�
Lev. 1:1ר� ֶהל מֹוֵע�ד ֵלאֹמ� יו ֵמֹא� א ֶאל&ֹמֶׁש�ה ַוְיַדֵּבBר ְיהָוה1 ֵאָל+   ַוִּיְקָר�
Lev. 1:2 ה �ה ִמן&ַהְּבֵהָמ3 יהָו ן ַל� יב ִמֶּכ>ם ָקְרָּב� י&ַיְקִר� ם ִּכ� ם ָאָד3 1 ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה+ Bי ִיְׂשָרֵאל ר ֶאל&ְּבֵנ Qַּדֵּב 

ם�ִמן&ַה יבּו ֶאת&ָקְרַּבְנֶכ� אן ַּתְקִר� +ֹ  ָּבָקר1 ּוִמן&ַהּצ
Lev. 1:3 ֹו ִלְרֹצנ�ֹו יב ֹאת+ ֶהל מֹוֵעד1 ַיְקִר� Bַתח ֹא ֶּ vּנּו ֶאל&פ�ים ַיְקִריֶב ר ָזָכ�ר ָּתִמ�  ִאם&ֹעָלBה ָקְרָּבנֹו1 ִמן&ַהָּבָק+



 ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה�
Lev. 1:4ה ְוִנ�אׁש ָהֹעָל �ֹ ֹו ַע�ל ר יו� ְוָסַמ�ְך ָיד+ ר ָעָל� ֹו ְלַכֵּפ� ה ל�  ְרָצ�
Lev. 1:5 ם Bּו ֶאת&ַהָּד ם ְוָזְרק2 ֲהִנים1 ֶאת&ַהָּד+ ֹּכ� ן ַה� Bי ַאֲהֹר ִהְקִריבּו ְּבֵנ2 ְ Tה ו� �י ְיהָו ר ִלְפֵנ ן ַהָּבָק�  ְוָׁשַח>ט ֶאת&ֶּב�

ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� יב ֲאֶׁשר&ֶּפ� 1ַח1 ָסִב+  ַעל&ַהִּמְזֵּב
Lev. 1:6יָה� ְוִהְפִׁש�יט ֶאת&ָהֹע ּה ִלְנָתֶח� ח ֹאָת�  ָל�ה ְוִנַּת�
Lev. 1:7ׁש� ּו ֵעִצ�ים ַעל&ָהֵא� ׁש ַעל&ַהִּמְזֵּב�ַח ְוָעְרכ� ן ַהֹּכֵה>ן ֵא� י ַאֲהֹר= ָנְתנּו ְּבֵנ2 ְ Tו  
Lev. 1:8ֵPים א ֲהִנ+ Bי ַאֲהֹרן1 ַהֹּכ� ּו ְּבֵנ אׁש ְוֶאת&ַהָּפ�ֶדר ַעל&ָהֵעִצים1 ֲאֶׁש� ְוָעְרכ3 �ֹ ים ֶאת&ָהר ר ת ַהְּנָתִח+

ַח� ר ַעל&ַהִּמְזֵּב� ׁש ֲאֶׁש�  ַעל&ָהֵא+
Lev. 1:9 ֹוַח יַח&ִניח� ה ֵר� ָחה ֹעָל>ה ִאֵּׁש� 1 ַהִּמְזֵּב+ יר ַהֹּכֵהBן ֶאת&ַהֹּכל ֹו ּוְכָרָע�יו ִיְרַח�ץ ַּבָּמ�ִים ְוִהְקִט2  ְוִקְרּב�
יהָו�ה� ס  ַל�
Lev. 1:10 ֹו ֹו ִמן&ַהְּכָׂשִב>ים א� אן ָקְרָּבנ= 2ֹ ּנּו� ְוִאם&ִמן&ַהּצ ים ַיְקִריֶב� �ים ְלֹעָל�ה ָזָכ�ר ָּתִמ�  ִמן&ָהִעִּז
Lev. 1:11 ֹו =ים ֶאת&ָּדמ> ן ַהֹּכֲהִנ Z ַאֲהֹר2 ּו ְּבֵני �ה ְוָזְרק] �י ְיהָו ָנה ִלְפֵנ =5ֶרְך ַהִּמְזֵּב>ַח ָצֹפ� �ל ֶי ֹו ַע Mט ֹאת  ְוָׁשַח2

יב� ַח ָסִב�  ַעל&ַהִּמְזֵּב�
Lev. 1:12יו ְו ׁש  ְוִנַּתBח ֹאתֹו1 ִלְנָתָח+ ֵעִצים1 ֲאֶׁש�ר ַעל&ָהֵא+ ם ַעל&ָה� ְך ַהֹּכֵהן1 ֹאָת+ Bֹו ְוָעַר �ֹו ְוֶאת&ִּפְדר ֶאת&רֹאׁש�

ַח� ר ַעל&ַהִּמְזֵּב�  ֲאֶׁש�
Lev. 1:13 ּוא ָחה ֹעָל�ה ה3 1 ְוִהְקִט�יר ַהִּמְזֵּב+ יב ַהֹּכֵהBן ֶאת&ַהֹּכל ֶרב ְוַהְּכָרַע�ִים ִיְרַח�ץ ַּבָּמ�ִים ְוִהְקִר2  ְוַהֶּק�

ַח ַליהָו�ה� פִאֵּׁש> יַח ִניֹח�  ה ֵר�
Lev. 1:14ֹו� ֹו ִמן&ְּבֵנ�י ַהּיֹוָנ�ה ֶאת&ָקְרָּבנ� ים א> יב ִמן&ַהֹּתִר3 �ה ְוִהְקִר� יהָו ֹו ַל� ֹוף ֹעָל�ה ָקְרָּבנ�   ְוִא=ם ִמן&ָהע>
Lev. 1:15�ֹו ְוִהְקִט�יר ַהִּמְזֵּב ַח ּוָמַלק1 ֶאת&רֹאׁש+ ֹו ַהֹּכֵהן1 ֶאל&ַהִּמְזֵּב+ Bיר  ְוִהְקִריב ֹו ַע�ל ִק� ָחה ְוִנְמָצ�ה ָדמ+
ַח�  ַהִּמְזֵּב�

Lev. 1:16ֶׁשן� ֹום ַהָּד� ְדָמה ֶאל&ְמק� 1ַח1 ֵק+ ּה ֵאBֶצל ַהִּמְזֵּב Mיְך ֹאָת ֹו ְּבֹנָצָת�ּה ְוִהְׁשִל2   ְוֵהִס�יר ֶאת&ֻמְרָאת�
Lev. 1:17ֹו ַהֹּכ Bיר ֹאת G ְוִהְקִט2 א ַיְבִּדיל �ֹ ֹו ִבְכָנָפיוH ל ע ֹאת� ָחה ַעל&ָהֵעִצ�ים ֲאֶׁש�ר ַעל&ָהֵא�ׁש  ְוִׁשַּס2 ֵהן1 ַהִּמְזֵּב+

ַח ַליהָו�ה� ס יַח ִניֹח� ּוא ִאֵּׁש>ה ֵר�  ֹעָל�ה ה3
Lev. 2:1 ן ָעֶל�יָה ֶמן ְוָנַת� 1יָה1 ֶׁש+ ֹו ְוָיַצBק ָעֶל ��ה ָקְרָּבנ ֶלת ִיְהֶי ה ֹס� יהָו+ יב ָקְרַּבBן ִמְנָחה1 ַל� Qי&ַתְקִר ֶפׁש ִּכ�  ְוֶנ3
 ְלֹבָנ�ה�

Lev. 2:2 ּה ַע�ל ֹו ִמָּסְלָּתּה1 ּוִמַּׁשְמָנ+ א ֻקְמצ3 �ֹ ם ְמל Mץ ִמָּׁש �י ַאֲהֹרןH ַהֹּכֲהִניםG ְוָקַמ2 ּה ֶאל&ְּבֵנ  ֶו�ֱהִביָא3
ַח ַליהָו�ה� יַח ִניֹח� ָחה ִאֵּׁש>ה ֵר� ן ֶאת&ַאְזָּכָרָתּה1 ַהִּמְזֵּב+ Mיר ַהֹּכֵה  ָּכל&ְלֹבָנָת�ּה ְוִהְקִט2

Lev. 2:3י ְיהָו�ה� ס ְוַהּנֹוֶת1ֶרת1 ִמ ָדִׁש�ים ֵמִאֵּׁש� ֶדׁש ָק� �יו ֹק� ן ּוְלָבָנ ה ְלַאֲהֹר�  ן&ַהִּמְנָח+
Lev. 2:4 ֹות י ַמּצ� ֶמן ּוְרִקיֵק� ת ַּבֶּׁש+ ֹות ַמֹּצת1 ְּבלּוֹל� Bֶלת ַחּל ה ַמֲאֵפ�ה ַתּנ�ּור ֹס� ן ִמְנָח� ב ָקְרַּב�  ְוִכ�י ַתְקִר>

ֶמן� ס ים ַּבָּׁש�  ְמֻׁשִח�
Lev. 2:5ה ִתְהֶי�ה� ְוִאם&ִמְנָח� ֶמן ַמָּצ� ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש� �5ָך ֹס> ת ָקְרָּבֶנ ַּמֲחַב�  ה ַעל&ַה�
Lev. 2:6וא� ס ה ִה� ים ְוָיַצְקָּת� ָעֶל�יָה ָׁש�ֶמן ִמְנָח� ֹות ֹאָתּה1 ִּפִּת+ Bָּפת  
Lev. 2:7ה� ֶמן ֵּתָעֶׂש� ֶלת ַּבֶּׁש� �5ָך ֹס� ֶׁשת ָקְרָּבֶנ ת ַמְרֶח�   ְוִאם&ִמְנַח�
Lev. 2:8ּה  ְוֵה ן ְוִהִּגיָׁש� �ה ְוִהְקִריָבּה1 ֶאל&ַהֹּכֵה+ ֶּלה ַליהָו ה ֲאֶׁש=ר ֵיָעֶׂש>ה ֵמֵא� ֵבאָת� ֶאת&ַהִּמְנָח3

ַח�  ֶאל&ַהִּמְזֵּב�
Lev. 2:9ַח ַליהָו�ה� יַח ִניֹח� ּה ְוִהְקִט�יר ַהִּמְזֵּב�ָחה ִאֵּׁש>ה ֵר� �ָרָת+ ים ַהֹּכֵהBן ִמן&ַהִּמְנָחה1 ֶאת&ַאְזָּכ   ְוֵהִר2
Lev. 2:10י ְיהָו�ה� ָדִׁש�ים ֵמִאֵּׁש� ֶדׁש ָק� �יו ֹק� ן ּוְלָבָנ ה ְלַאֲהֹר�   ְוַהּנֹוֶת1ֶרת1 ִמן&ַהִּמְנָח+
Lev. 2:11 ׁש ה ָחֵמ�ץ ִּכBי ָכל&ְׂשֹאר1 ְוָכל&ְּדַב+ א ֵתָעֶׂש� �ֹ ה ל ה ֲאֶׁשBר ַּתְקִר1יבּו1 ַליהָו+  ָּכל&ַהִּמְנָח3

יהָו� ה ַל� א&ַתְקִט=ירּו ִמֶּמ>ּנּו ִאֶּׁש� �ֹ  ה�ל
Lev. 2:12ַח� יַח ִניֹח� ּו ְלֵר� ַח לֹא&ַיֲעל� �ה ְוֶאל&ַהִּמְזֵּב� ם ַליהָו יבּו ֹאָת� ן ֵראִׁש>ית ַּתְקִר�   ָקְרַּב�
Lev. 2:13ֶPית מ א ַתְׁשִּב3 �ֹ יָך ֵמַע�ל ִמְנָחֶת�ָך ַע�ל  ְוָכל&ָקְרַּב�ן ִמְנָחְתָךH ַּבֶּמ�ַלח ִּתְמָלחG ְול ית ֱאֹלֶה+ ַלח ְּבִר�



ַלח� סָּכל&ָקְרָּב יב ֶמ�  ְנָך� ַּתְקִר�
Lev. 2:14 ת ת ִמְנַח� יב ֵא� Wל ַּתְקִר �ֶרׂש ַּכְרֶמ+ ּוי ָּבֵאׁש1 ֶּג Bיב ָקל Qה ָאִב� ים ַליהָו ת ִּבּכּוִר� יב ִמְנַח�  ְוִאם&ַּתְקִר>
יָך�  ִּבּכּוֶר�
Lev. 2:15וא� ה ִה� �ה ִמְנָח� ֶמן ְוַׂשְמָּת� ָעֶל�יָה ְלֹבָנ 1יָה1 ֶׁש+   ְוָנַתָּתB ָעֶל
Lev. 2:16ה ַליהָו�ה� פ ּה ַע�ל ָּכל&ְלֹבָנָת�ּה ִאֶּׁש� ּה ִמִּגְרָׂשּה1 ּוִמַּׁשְמָנ+ ן ֶאת&ַאְזָּכָרָת3 Mיר ַהֹּכֵה   ְוִהְקִט2
Lev. 3:1 ּנּו ים ַיְקִריֶב� ה ָּתִמ� יב ִאם&ָזָכר1 ִאם&ְנֵקָב+ ּוא ַמְקִר+ ֹו ִאBם ִמן&ַהָּבָקר1 ה� �ים ָקְרָּבנ �ַבח ְׁשָלִמ�  ְוִאם&ֶז

�  י ְיהָו�ה�ִלְפֵנ
Lev. 3:2 ם =ים ֶאת&ַהָּד> ן ַהֹּכֲהִנ Z ַאֲהֹר2 ּו ְּבֵני �ד ְוָזְרק] ֶהל מֹוֵע ַתח ֹא� ֹו ֶּפ� Wֹו ּוְׁשָחט אׁש ָקְרָּבנ+ �ֹ  ְוָסַמBְך ָידֹו1 ַעל&ר

יב� ַח ָסִב�  ַעל&ַהִּמְזֵּב�
Lev. 3:3�ה ֶאת&ַהֵח1ֶלב1 ַה� ה ַליהָו ים ִאֶּׁש� �ַבח ַהְּׁשָלִמ+ ֶלב  ְוִהְקִריב1 ִמֶּז ֶרב ְוֵאת1 ָּכל&ַהֵח+ ְמַכֶּס�ה ֶאת&ַהֶּק+

ֶרב� ר ַעל&ַהֶּק�  ֲאֶׁש�
Lev. 3:4 ד ר ַעל&ַהְּכָסִל�ים ְוֶאת&ַהֹּיֶת1ֶרת1 ַעל&ַהָּכֵב+ ן ֲאֶׁש� ת ְוֶאת&ַהֵח1ֶלב1 ֲאֶׁש�ר ֲעֵלֶה+  ְוֵאת1 ְׁשֵּת�י ַהְּכָליֹ+

ָּנה�  ַעל&ַהְּכָלי�ֹות ְיִסיֶר�
Lev. 3:5ֹו Bירּו ֹאת ר ַעל&ָהֵעִצ�ים ֲאֶׁש�ר ַעל&ָהֵא�ׁש ִאֵּׁש>ה  ְוִהְקִט2 ה ֲאֶׁש� ָחה ַעל&ָה�ֹעָל+  ְבֵנ�י&ַאֲהֹרן1 ַהִּמְזֵּב+

יהָו�ה� פ ַח ַל� יַח ִניֹח�  ֵר�
Lev. 3:6ּנּו� ים ַיְקִריֶב� ה ָּתִמ� ֹו ְנֵקָב+ �ה ָזָכר1 א� �ַבח ְׁשָלִמ�ים ַליהָו ֹו ְלֶז אן ָקְרָּבנ> =ֹ   ְוִאם&ִמן&ַהּצ
Lev. 3:7ֹו ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� ִאם&ֶּכ� יב ֹאת� ֹו ְוִהְקִר� �יב ֶאת&ָקְרָּבנ ּוא&ַמְקִר�  ֶׂשב ה�
Lev. 3:8 ֹו ן ֶאת&ָּדמ> י ַאֲהֹר= ָזְרקּו ְּבֵנ2 ְ Tד ו� ֶהל מֹוֵע �י ֹא� ֹו ִלְפֵנ ֹו ְוָׁשַח�ט ֹאת+ אׁש ָקְרָּבנ+ �ֹ  ְוָסַמBְך ֶאת&ָידֹו1 ַעל&ר

יב� ַח ָסִב�  ַעל&ַהִּמְזֵּב�
Lev. 3:92ָּנה  ְוִהְקִר �ה ְיִסיֶר ת ֶהָעֶצ� ה ְלֻעַּמ� �ה ְתִמיָמ+ �ַבח ַהְּׁשָלִמיםH ִאֶּׁש�ה ַליהָוהG ֶחְלּבֹו1 ָהַאְלָי יב ִמֶּז

ֶרב� ר ַעל&ַהֶּק� ֶלב ֲאֶׁש� ֶרב ְוֵאת1 ָּכל&ַהֵח+ ְמַכֶּס�ה ֶאת&ַהֶּק+  ְוֶאת&ַהֵח1ֶלב1 ַה�
Lev. 3:10ר�ת ְוֶאת&ַהֵח1ֶלב1 ֲאֶׁש ד  ְוֵאת1 ְׁשֵּת�י ַהְּכָליֹ+ ר ַעל&ַהְּכָסִל�ים ְוֶאת&ַהֹּיֶת1ֶרת1 ַעל&ַהָּכֵב+ ן ֲאֶׁש�  ֲעֵלֶה+

ָּנה�  ַעל&ַהְּכָלֹי�ת ְיִסיֶר�
Lev. 3:11ה ַליהָו�ה� פ ן ַהִּמְזֵּב�ָחה ֶל�ֶחם ִאֶּׁש� ֹו ַהֹּכֵה�   ְוִהְקִטיר�
Lev. 3:12י ְיהָו�ה�� ֹו ִלְפֵנ ֹו ְוִהְקִריב� �  ְוִא�ם ֵע�ז ָקְרָּבנ
Lev. 3:13Bֹו  ְוָסַמ ן ֶאת&ָּדמ> י ַאֲהֹר= ָזְרקּו ְּבֵנ2 ְ Tד ו� ֶהל מֹוֵע ֹו ִלְפֵנ�י ֹא� ֹו ְוָׁשַח�ט ֹאת+ ְך ֶאת&ָידֹו1 ַעל&רֹאׁש+

יב� ַח ָסִב�  ַעל&ַהִּמְזֵּב�
Lev. 3:14ֶרב ְוֵאת1 ָּכל&ַה ְמַכֶּס�ה ֶאת&ַהֶּק+ �ה ֶאת&ַהֵח1ֶלב1 ַה� יהָו ה ַל� ֹו ִאֶּׁש� 1 ָקְרָּבנ+ יב ִמֶּמ1ּנּו Bֶלב  ְוִהְקִר ֵח+

ֶרב� ר ַעל&ַהֶּק�  ֲאֶׁש�
Lev. 3:15 ד ר ַעל&ַהְּכָסִל�ים ְוֶאת&ַהֹּיֶת1ֶרת1 ַעל&ַהָּכֵב+ ן ֲאֶׁש� ת ְוֶאת&ַהֵח1ֶלב1 ֲאֶׁש�ר ֲעֵלֶה+  ְוֵאת1 ְׁשֵּת�י ַהְּכָליֹ+

ָּנה�  ַעל&ַהְּכָלֹי�ת ְיִסיֶר�
Lev. 3:16ֶחם ִאֶּׁשה1 ְלBָחה ֶל�ן ַהִּמְזֵּב ם ַהֹּכֵה� ֶלב ַליהָו�ה� ְוִהְקִטיָר� ַח ָּכל&ֵח� יַח ִניֹח+  ֵר�
Lev. 3:17לּו� פ א תֹאֵכ� �ֹ ם ל ֶלב ְוָכל&ָּד� �ם ָּכל&ֵח� ֹוְׁשֹבֵתיֶכ ל מ� ם ְּבֹכ� ֵתיֶכ+ ת עֹוָלם1 ְלֹדֹר� Bֻחַּק  
Lev. 4:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 4:2 ֶפׁש H ֵלאֹמרG ֶנ3 �י ִיְׂשָרֵאל ר ֶאל&ְּבֵנ Qיָנה  ַּדֵּב�א ֵתָעֶׂש �ֹ ר ל ה ֲאֶׁש� 1 ִמְצֹו�ת ְיהָו+ י&ֶתֱחָטBא ִבְׁשָגָגה1 ִמֹּכל ִּכ�

ָּנה� ת ֵמֵה� ה ֵמַאַח� Wְוָעָׂש 
Lev. 4:3 ר א ַּפ�ר ֶּבן&ָּבָק� Mר ָחָט Z ֲאֶׁש2 �ל ַחָּטאתֹו יב ַע �ם ְוִהְקִר] א ְלַאְׁשַמ�ת ָהָע  ִא�ם ַהֹּכֵה=ן ַהָּמִׁש>יַח ֶיֱחָט�

את�ָּתִמ>ים ַליהָו�ה ְלַח  ָּט�
Lev. 4:4 ט ר ְוָׁשַח� אׁש ַהָּפ+ �ֹ �ה ְוָסַמBְך ֶאת&ָידֹו1 ַעל&ר �י ְיהָו ֶהל מֹוֵע�ד ִלְפֵנ ר ֶאל&ֶּפ>ַתח ֹא�  ְוֵהִב�יא ֶאת&ַהָּפ3

ר ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה�  ֶאת&ַהָּפ�
Lev. 4:5ד ֶהל מֹוֵע� ֹו ֶאל&ֹא� ן ַהָּמִׁש�יַח ִמַּד�ם ַהָּפ�ר ְוֵהִב�יא ֹאת� ח ַהֹּכֵה�  � ְוָלַק>



Lev. 4:6 ֶכת ה ֶאת&ְּפֵנ�י ָּפֹר� �י ְיהָו+ ם ֶׁשBַבע ְּפָעִמים1 ִלְפֵנ Mה ִמן&ַהָּד ֹו ַּבָּד�ם ְוִהָּז2  ְוָטַב=ל ַהֹּכֵה>ן ֶאת&ֶאְצָּבע�
ֶדׁש�  ַהֹּק�
Lev. 4:7ר ה ֲאֶׁש� �י ְיהָו+ ֶרת ַהַּסִּמים1 ִלְפֵנ Bח ְקֹט ְרנֹות ִמְזַּב2 ַ Tם ַעל&ק Mן ִמן&ַהָּד Z ַהֹּכֵה2 �ד  ְוָנַתן ֶהל מֹוֵע  ְּבֹא�

ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� ה ֲאֶׁשר&ֶּפ� ר ִיְׁשֹּפְך1 ֶאל&ְיסֹוד1 ִמְזַּב�ח ָהֹעָל+  ְוֵא�תA ָּכל&ַּד�ם ַהָּפ3
Lev. 4:8 ֶלב ֶרב ְוֵאת1 ָּכל&ַהֵח+ ְמַכֶּס�ה ַעל&ַהֶּק+ ים ִמֶּמ�ּנּו ֶאת&ַהֵח1ֶלב1 ַה� ַחָּט�את ָיִר� ר ַה�  ְוֶאת&ָּכל&ֵח>ֶלב ַּפ�
ר ַע ֶרב�ֲאֶׁש�  ל&ַהֶּק�

Lev. 4:9 ד ר ַעל&ַהְּכָסִל�ים ְוֶאת&ַהֹּיֶת1ֶרת1 ַעל&ַהָּכֵב+ ן ֲאֶׁש� ת ְוֶאת&ַהֵח1ֶלב1 ֲאֶׁש�ר ֲעֵליֶה+  ְוֵאת1 ְׁשֵּת�י ַהְּכָליֹ+
ָּנה�  ַעל&ַהְּכָלי�ֹות ְיִסיֶר�

Lev. 4:10ן �ַבח ַהְּׁשָלִמ�ים ְוִהְקִטיָרם1 ַהֹּכֵה+ ֹור ֶז ם ִמּׁש� ה� ַּכֲאֶׁש�ר יּוַר+ ח ָהֹעָל�   ַע�ל ִמְזַּב�
Lev. 4:11ֹו� ֹו ּוִפְרׁש� �יו ְוִקְרּב� ֹו ְוַעל&ְּכָרָע ֹו ַעל&רֹאׁש� ֹור ַהָּפר1 ְוֶאת&ָּכל&ְּבָׂשר+ Bְוֶאת&ע  
Lev. 4:12ֹו ף ֹאת> ֶׁשן ְוָׂשַר� ֹום ָטהֹור1 ֶאל&ֶׁש�ֶפְך ַהֶּד+ Bה ֶאל&ָמק Mַּמֲחֶנ ּוץ ַל� ָּפר ֶאל&ִמח2 ַ Tיא ֶאת&ָּכל&ה�   ְוהֹוִצ

ף� פ ֶׁשן ִיָּׂשֵר� ֶפְך ַהֶּד�  ַעל&ֵעִצ�ים ָּבֵא�ׁש ַעל&ֶׁש�
Lev. 4:13 ה< ת ִמָּכל&ִמְצֹו=ת ְיהָו ָעׂשּו ַאַח2 ְ Tל ו�ר ֵמֵעיֵנ�י ַהָּקָה ּו ְוֶנְעַל�ם ָּדָב+ 1 ִיְׁשּג+ ת ִיְׂשָרֵאל Bם ָּכל&ֲעַד  ְוִא2

מּו� יָנה ְוָאֵׁש� ר לֹא&ֵתָעֶׂש�  ֲאֶׁש�
Lev. 4:14�ֹוְדָעה1 ַה ֹו  ְונ� את ְוֵהִב�יאּו ֹאת+ ל ַּפBר ֶּבן&ָּבָקר1 ְלַחָּט+ Mיבּו ַהָּקָה �יָה ְוִהְקִר2 ּו ָעֶל ר ָחְטא� את ֲאֶׁש� ַחָּט+

ד� ֶהל מֹוֵע�  ִלְפֵנ�י ֹא�
Lev. 4:15ר ִלְפֵנ�י ְיה ט ֶאת&ַהָּפ� �ה ְוָׁשַח� �י ְיהָו ר ִלְפֵנ אׁש ַהָּפ� �ֹ ה ֶאת&ְיֵדיֶה>ם ַעל&ר י ָהֵעָד= ָסְמכּו ִזְקֵנ2 ְ Tָו�ה� ו 
Lev. 4:16ד� ֶהל מֹוֵע� ן ַהָּמִׁש�יַח ִמַּד�ם ַהָּפ�ר ֶאל&ֹא�   ְוֵהִב>יא ַהֹּכֵה�
Lev. 4:17ֶכת� ת ְּפֵנ�י ַהָּפֹר� ה ֵא� �י ְיהָו+ ה ֶׁשBַבע ְּפָעִמים1 ִלְפֵנ Qם ְוִהָּז�ֹו ִמן&ַהָּד   ְוָטַב=ל ַהֹּכֵה>ן ֶאְצָּבע�
Lev. 4:18 ת�ַעל&ַקְרֹנ Aן�ם ִיֵּת Qם  ּוִמן&ַהָּד �ד ְוֵא�ת ָּכל&ַהָּד3 ֶהל מֹוֵע ר ְּבֹא� ה ֲאֶׁש� �י ְיהָו+ ַח ֲאֶׁשר1 ִלְפֵנ ַהִּמְזֵּב3

ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� ה ֲאֶׁשר&ֶּפ�  ִיְׁשֹּפְך1 ֶאל&ְיסֹוד1 ִמְזַּב�ח ָהֹעָל+
Lev. 4:19ָחה� ים ִמֶּמ�ּנּו ְוִהְקִט�יר ַהִּמְזֵּב� ֹו ָיִר� ת ָּכל&ֶחְלּב�   ְוֵא�
Lev. 4:20�ם� ְוָעָׂש ן ְוִנְסַל�ח ָלֶה� ֹו ְוִכֶּפ=ר ֲעֵלֶה>ם ַהֹּכֵה� �את ֵּכ�ן ַיֲעֶׂשה&ּל ַחָּט+ ר ַּכֲאֶׁשBר ָעָׂשה1 ְלַפ�ר ַה�  ה ַלָּפ+
Lev. 4:21 ֹון ַחַּט�את �ת ַהָּפ�ר ָהִראׁש ף ֵא� ֹו ַּכֲאֶׁש�ר ָׂשַר+ ה ְוָׂשַר�ף ֹאת+ ַּמֲחֶנ+ ר ֶאל&ִמחּוץ1 ַל� �יא ֶאת&ַהָּפ3  ְוהֹוִצ
ל ה�  ּוא� פַהָּקָה�

Lev. 4:22 יו ֲאֶׁש=ר לֹא&ֵתָעֶׂש>יָנה ִּבְׁשָגָג�ה Mה ֱאֹלָה ה ַאַח�ת ִמָּכל&ִמְצֹותZ ְיהָו2 ר ָנִׂש�יא ֶי�ֱחָט�א ְוָעָׂש]  ֲאֶׁש�
ם�  ְוָאֵׁש�

Lev. 4:23ים ָזָכ�� ֹו ְׂשִע�יר ִעִּז א ָּב�ּה ְוֵהִב=יא ֶאת&ָקְרָּבנ> ר ָחָט� ֹו ֲאֶׁש� ע ֵאָליו1 ַחָּטאת+ Bֹו&הֹוַד ים� א�  ר ָּתִמ�
Lev. 4:24 ה� �י ְיהָו ט ֶאת&ָהֹעָל�ה ִלְפֵנ ֹום ֲאֶׁשר&ִיְׁשַח� ֹו ִּבְמק> יר ְוָׁשַח�ט ֹאת+ אׁש ַהָּׂשִע+ �ֹ  ְוָסַמBְך ָידֹו1 ַעל&ר

ּוא�  ַחָּט�את ה�
Lev. 4:25�ן ַעל&ַקְרֹנ�ת ִמְזַּב�ח ָהֹעָל Wֹו ְוָנַת ַחָּטאת1 ְּבֶאְצָּבע+ ם ַה� Bן ִמַּד Mח ַהֹּכֵה ְך  ְוָלַק2 ֹו ִיְׁשֹּפ+ ה ְוֶאת&ָּדמ�

ה� ח ָהֹעָל� ֹוד ִמְזַּב�  ֶאל&ְיס�
Lev. 4:26 ֹו ר ָעָל=יו ַהֹּכֵה>ן ֵמַחָּטאת� �ַבח ַהְּׁשָלִמ�ים ְוִכֶּפ2 ֶלב ֶז ָחה ְּכֵח�  ְוֶאת&ָּכל&ֶחְלּבֹו1 ַיְקִט�יר ַהִּמְזֵּב+

ֹו� פ  ְוִנְסַל�ח ל�
Lev. 4:27א ִבְׁשָג =ֶפׁש ַאַח>ת ֶּתֱחָט� ר  ְוִאם&ֶנ >ה ֲאֶׁש� ת ִמִּמְצֹו=ת ְיהָו ֲעֹׂשָתּה ַאַח2 ַּ Tֶרץ ב��ם ָהָא ָג�ה ֵמַע

ם� יָנה ְוָאֵׁש�  לֹא&ֵתָעֶׂש�
Lev. 4:28Pה  א ת ִעִּזים1 ְּתִמיָמ�ה ְנֵקָב+ Bֹו ְׂשִעיַר Mיא ָקְרָּבנ ֹו ֲאֶׁש�ר ָחָט�א ְוֵהִב2 יו ַחָּטאת� ֹו הֹוַד�ע ֵאָל+

א� ר ָחָט� ֹו ֲאֶׁש�  ַעל&ַחָּטאת�
Lev. 4:29ה� ֹום ָהֹעָל� את ִּבְמק� ַחָּט�את ְוָׁשַחט1 ֶאת&ַה�ַחָּט+ אׁש ַה� �ֹ ֹו ַע�ל ר   ְוָסַמְך1 ֶאת&ָיד+
Lev. 4:30 ְך ן ַעל&ַקְרֹנ�ת ִמְזַּב�ח ָהֹעָל�ה ְוֶאת&ָּכל&ָּדָמ�ּה ִיְׁשֹּפ+ Wֹו ְוָנַת ח ַהֹּכֵהBן ִמָּדָמּה1 ְּבֶאְצָּבע+  ְוָלַק2

ַח� ֹוד ַהִּמְזֵּב�  ֶאל&ְיס�



Lev. 4:31 ָחה �ַבח ַהְּׁשָלִמיםG ְוִהְקִטBיר ַהֹּכֵהן1 ַהִּמְזֵּב+ �ל ֶז ר הּוַס�ר ֵחֶלבH ֵמַע יר ַּכֲאֶׁש2  ְוֶאת&ָּכל&ֶחְלָּב�ּה ָיִס3
ֹו� פ ן ְוִנְסַל�ח ל� ר ָעָל>יו ַהֹּכֵה� �ה ְוִכֶּפ� ַח ַליהָו יַח ִניֹח�  ְלֵר�

Lev. 4:32את ְנ�ֹו ְלַחָּט ָּנה� ְוִאם&ֶּכ>ֶבׂש ָיִב�יא ָקְרָּבנ� ה ְיִביֶא� ה ְתִמיָמ�  ֵקָב�
Lev. 4:33ה� ט ֶאת&ָהֹעָל� ר ִיְׁשַח� ֹום ֲאֶׁש� Wאת ִּבְמק ַחָּט�את ְוָׁשַחBט ֹאָתּה1 ְלַחָּט+ אׁש ַה� �ֹ ֹו ַע�ל ר   ְוָסַמְך1 ֶאת&ָיד+
Lev. 4:34ח ָה�ן ַעל&ַקְרֹנ�ת ִמְזַּב Wֹו ְוָנַת ַחָּטאת1 ְּבֶאְצָּבע+ ם ַה� Bן ִמַּד Mח ַהֹּכֵה ְך  ְוָלַק2 ֹעָל�ה ְוֶאת&ָּכל&ָּדָמ�ּה ִיְׁשֹּפ+

ַח� ֹוד ַהִּמְזֵּב�  ֶאל&ְיס�
Lev. 4:35 1ן ֹאָתםBיר ַהֹּכֵה �ַבח ַהְּׁשָלִמיםG ְוִהְקִט2 ֶלב&ַהֶּכֶׂשבH ִמֶּז ר ֵח� ר יּוַס� יר ַּכֲאֶׁש2  ְוֶאת&ָּכל&ֶחְלָּב�ה ָיִס3

ר ָעָל=יו ַהֹּכ �ה ְוִכֶּפ2 ָחה ַע�ל ִאֵּׁש�י ְיהָו ֹו� פַהִּמְזֵּב+ א ְוִנְסַל�ח ל� ֹו ֲאֶׁשר&ָחָט�  ֵה>ן ַעל&ַחָּטאת�
Lev. 5:1ֹו� א ֲעֹונ� �יד ְוָנָׂש� ֹוא ַיִּג ֹו ָיָד�ע ִאם&ל� ה א� ֹו ָרָא� ד א� ּוא ֵע+ ה ְוה� ֹול ָאָל+ ְמָעה1 ק� א ְוָׁש� י&ֶתֱחָט3 �ֶפׁש ִּכ�   ְוֶנ
Lev. 5:2ְב Z ֶפׁש ֲאֶׁש�ר ִּתַּגעH ְּבָכל&ָּדָב�ר ָטֵמאG אֹו ֹו ֶנ3 ה אP א� ה ְטֵמָא3 Mת ַחָּי ֹו ִנְבַל2 Wה א ֹו ְּבִנְבַלת1 ְּבֵהָמ�ה ְטֵמָא+

ם� א ְוָאֵׁש� ּוא ָטֵמ� ּנּו ְוה� �ם ִמֶּמ+  ְּבִנְבַל�ת ֶׁש�ֶרץ ָטֵמ�א ְוֶנְעַל
Lev. 5:3ּנּו ְוה� א ָּב�ּה ְוֶנְעַל�ם ִמֶּמ+ ר ִיְטָמ� ֹו ֲאֶׁש� 1 ֻטְמָאת+ ם ְלֹכל ֹו ִכBי ִיַּגע1 ְּבֻטְמַא�ת ָאָד+ ם� א� ע ְוָאֵׁש�  ּוא ָיַד�
Lev. 5:4 ם ִּבְׁשֻבָע�ה ר ְיַבֵּט=א ָהָאָד> ֹכל ֲאֶׁש2 ְ Tיב ל ֹו ְלֵהיִט3 ִים ְלָהַר�עA א� Mא ִבְׂשָפַת �י ִתָּׁשַבעZ ְלַבֵּט2 ֶפׁש ִּכ ֹו ֶנ]  א�

ֶּלה� ת ֵמֵא� ם ְלַאַח� ע ְוָאֵׁש�  ְוֶנְעַל�ם ִמֶּמ�ּנּו ְוהּוא&ָיַד�
Lev. 5:5י&ֶיְאַׁש� יָה� ְוָהָי�ה ִכ� א ָעֶל� ר ָחָט� ה ֲאֶׁש� ְתַוָּד+  ם ְלַאַח�ת ֵמֵא�ֶּלה ְוִה2
Lev. 5:6 ים� ת ִעִּז ֹו&ְׂשִעיַר� אן ִּכְׂשָּב>ה א� �ֹ ה ִמן&ַהּצ א ְנֵקָב2 Mר ָחָט Z ֲאֶׁש2 �ל ַחָּטאתֹו ה ַע ֹו ַליהָו]  ְוֵהִב�יא ֶאת&ֲאָׁשמ�

ֹו� ן ֵמַחָּטאת� ר ָעָל>יו ַהֹּכֵה�  ְלַחָּט�את ְוִכֶּפ�
Lev. 5:7ֹו&ְׁשֵנ�י ְבֵנ�י&יֹוָנ�ה  ְו ים א� י ֹתִר> א ְׁשֵּת� ֹו ֲאֶׁש�ר ָחָט3 Mיא ֶאת&ֲאָׁשמ י ֶׂשהG ְוֵהִב2 �יע ָידֹוH ֵּד� א ַתִּג 2ֹ ִאם&ל

ה� ד ְלֹעָל� ד ְלַחָּט�את ְוֶאָח� �ה ֶאָח� יהָו  ַל�
Lev. 5:8 ה� ר ַלַחָּט�את ִראׁשֹוָנ יב ֶאת&ֲאֶׁש� ן ְוִהְקִר> ּול  ְוֵהִבBיא ֹאָתם1 ֶאל&ַהֹּכֵה+ ֹו ִמּמ� ּוָמַל=ק ֶאת&רֹאׁש>

יל� א ַיְבִּד� �ֹ ֹו ְול  ָעְרּפ�
Lev. 5:9 ַח ַחָּט�את�ֹוד ַהִּמְזֵּב ה ֶאל&ְיס� ם ִיָּמֵצ� ַח ְוַהִּנְׁשָא�ר ַּבָּד+ יר ַהִּמְזֵּב+ ם ַהַחָּטאת1 ַעל&ִק� Bה ִמַּד Qְוִהָּז 

ּוא�  ה�
Lev. 5:10ט�ה ֹעָל�ה ַּכִּמְׁשָּפ >י ַיֲעֶׂש� ֹו� ס ְוֶאת&ַהֵּׁשִנ א ְוִנְסַל�ח ל� ֹו ֲאֶׁשר&ָחָט� ר ָעָל=יו ַהֹּכֵה>ן ֵמַחָּטאת�   ְוִכֶּפ2
Lev. 5:11 א ֹו ֲאֶׁש�ר ָחָט3 Mיא ֶאת&ָקְרָּבנ �י ְבֵני&יֹוָנהG ְוֵהִב2 ים אֹוH ִלְׁשֵנ ֹו ִלְׁשֵּת�י ֹתִר3 Mיג ָיד Z ַתִּׂש2  ְוִאם&לֹא

Mים ָעֶל ֶלת ְלַחָּט�את לֹא&ָיִׂש2 ת ָהֵאָפ>ה ֹס� יא�ֲעִׂשיִר= ה ִּכ�י ַחָּט�את ִה� 1יָה1 ְלֹבָנ+ ן ָעֶל Bֶמן ְולֹא&ִיֵּת  יָה ֶׁש3
Lev. 5:12 ָחה ֹו ֶאת&ַאְזָּכָרָתה1 ְוִהְקִט�יר ַהִּמְזֵּב+ Mֹוא ֻקְמצ ֶּמָּנה ְמל2 ִ Tמ Aן�ץ ַהֹּכֵה�ְוָקַמ Gֶאל&ַהֹּכֵהן Hֶוֱהִביָאּה 

וא� �ה ַחָּט�את ִה�  ַע�ל ִאֵּׁש�י ְיהָו
Lev. 5:13Zן  ְוִכֶּפר ה ַלֹּכֵה� ֹו ְוָהְיָת� �ֶּלה ְוִנְסַל�ח ל ת ֵמֵא� ַאַח� ֹו ֲאֶׁשר&ָחָט>א ֵמ� ן ַעל&ַחָּטאת= Mיו ַהֹּכֵה  ָעָל2
ה� ס  ַּכִּמְנָח�
Lev. 5:14ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 5:15ֶP � נ י ְיהָו ה ִמָּקְדֵׁש� ְטָאה1 ִּבְׁשָגָג+ ַעל ְוָח� ל ַמ+ י&ִתְמֹע� ה ַא=ִיל ָּתִמ�ים ֶפׁש ִּכ� Mיהָו ֹו ַל� ה ְוֵהִביאZ ֶאת&ֲאָׁשמ2

ם� ֶדׁש ְלָאָׁש� ֶקל&ַהֹּק� ֶסף&ְׁשָקִל�ים ְּבֶׁש� אן ְּבֶעְרְּכָך> ֶּכ� 3ֹ  ִמן&ַהּצ
Lev. 5:16ן ְוַה�ֹו ַלֹּכֵה ן ֹאת� יו ְוָנַת� יִׁשתֹו1 יֹוֵס�ף ָעָל+ ם ְוֶאת&ֲחִמ� ֶדׁש ְיַׁשֵּל3 Mא ִמן&ַהֹּק ן  ְוֵא�ת ֲאֶׁשרZ ָחָט2 ֹּכֵה3

ֹו� פ ם ְוִנְסַל�ח ל� יל ָהָאָׁש� ר ָעָל>יו ְּבֵא�  ְיַכֵּפ�
Lev. 5:17 ע ְוָאֵׁש�ם א&ָיַד� �ֹ א ֵתָעֶׂש�יָנה ְול �ֹ ר ל ה ֲאֶׁש� ה ַאַחת1 ִמָּכל&ִמְצֹו�ת ְיהָו+ ְׂשָת3 א ְוָע� ֱחָט+ �י ֶת� 1ֶפׁש1 ִּכ  ְוִאם&ֶנ
ֹו� א ֲעֹונ�  ְוָנָׂש�
Lev. 5:18ִיל ָּתִמ=ים ִמ�ֵהִביא ַא ְ Tֹו  ו �ל ִׁשְגָגת= ן ַע Mיו ַהֹּכֵה ם ֶאל&ַהֹּכֵה�ן ְוִכֶּפרZ ָעָל2 אן ְּבֶעְרְּכָך� ְלָאָׁש� <ֹ ן&ַהּצ

ֹו� ע ְוִנְסַל�ח ל� א&ָיַד� �ֹ ּוא ל >ג ְוה�  ֲאֶׁשר&ָׁשָג
Lev. 5:19ם ַליהָו�ה� פ ם ָאַׁש� ּוא ָאֹׁש� �ם ה   ָאָׁש�
Lev. 5:20ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�



Lev. 5:21ֶP ל  נ ֹו ְבָגֵז+ ּוֶמת ָיד1 א� Bֹו&ִבְתׂש ֹון א� ֹו ְּבִפָּקד3 Mׁש ַּבֲעִמית �ה ְוִכֵח2 ַעל ַּביהָו א ּוָמֲעָל�ה ַמ� �י ֶתֱחָט+ ֶפׁש ִּכ
ֹו� ק ֶאת&ֲעִמית� ֹו ָעַׁש�  א�

Lev. 5:22ל ֲאֶׁשר ת ִמֹּכ> ּה ְוִנְׁשַּב�ע ַעל&ָׁש�ֶקר ַעל&ַאַח3 ה ְוִכ�ֶחׁש ָּב� ֹו&ָמָצ=א ֲאֵבָד> א  א� �ֹ ם ַלֲחט ה ָהָאָד� &ַיֲעֶׂש�
ָּנה�  ָבֵה�

Lev. 5:23Pק א ֶׁשק1 ֲאֶׁש�ר ָעָׁש+ ֹו ֶאת&ָהֹע2 Bל א ה ֲאֶׁש�ר ָּגָז3 Mיב ֶאת&ַהְּגֵזָל י&ֶיֱחָט�א ְוָאֵׁשםG ְוֵהִׁש2 ֹו  ְוָהָיהH ִּכ�
א� ר ָמָצ� ה ֲאֶׁש� ֹו ֶאת&ָהֲאֵבָד� ֹו א� �ד ִאּת ר ָהְפַק� ֹון ֲאֶׁש�  ֶאת&ַהִּפָּקד+

Lev. 5:24 ּוא ר ה� �יו ַלֲאֶׁש2 יו ֹיֵס�ף ָעָל ֹו ַוֲחִמִׁשָת� ל ֲאֶׁשר&ִיָּׁשַב�ע ָעָליוH ַלֶּׁשֶקרG ְוִׁשַּלBם ֹאתֹו1 ְּברֹאׁש+ Qֹו ִמֹּכ Tא 
ֹו� ֹו ִיְּתֶנ�ּנּו ְּבי�ֹום ַאְׁשָמת�  ל>

Lev. 5:25אן ְּבֶעְרְּכָך� ְלָא <ֹ �ה ַא�ִיל ָּתִמ=ים ִמן&ַהּצ ֹו ָיִב�יא ַליהָו ן� ְוֶאת&ֲאָׁשמ� ם ֶאל&ַהֹּכֵה�  ָׁש�
Lev. 5:26ּה� פ ה ָב� ה ְלַאְׁשָמ� ר&ַיֲעֶׂש� ל ֲאֶׁש� ֹו ַעל&ַאַח>ת ִמֹּכ� �ר ָעָל=יו ַהֹּכֵה>ן ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ְוִנְסַל�ח ל   ְוִכֶּפ2
Lev. 6:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 6:2�ֹ ר ז �יו ֵלאֹמ+ ת&ַאֲהֹרן1 ְוֶאת&ָּבָנ ה ַעל&ַהִּמְזֵּבBַח  ַצBו ֶא� Z מֹוְקָד2 ה ַעל ת ָהֹעָל�ה ִה�וא ָהֹעָל] את ּתֹוַר�

ֹו� ּוַקד ּב� ַח ּת� ׁש ַהִּמְזֵּב� ֶקר ְוֵא� 1ְיָלה1 ַעד&ַהֹּב+  ָּכל&ַהַּל
Lev. 6:32ֶׁשן ֲאֶׁש ים ֶאת&ַהֶּד3 G ְוֵהִר� ְכְנֵסי&ַבדH ִיְלַּב�ׁש ַעל&ְּבָׂשרֹו ד ּוִמ� ֹו ַב3 ן ִמּד� Mׁש ַהֹּכֵה ר ּתֹאַכ�ל ָהֵא>ׁש  ְוָלַב2

ַח� ֶצל ַהִּמְזֵּב� ֹו ֵא� Wַח ְוָׂשמ� ֶאת&ָהֹעָל�ה ַעל&ַהִּמְזֵּב
Lev. 6:4 ֹום ה ֶאל&ָמק� ַּמֲחֶנ+ ּוץ ַל� ים ְוהֹוִצBיא ֶאת&ַהֶּד1ֶׁשן1 ֶאל&ִמח� �ים ֲאֵחִר ׁש ְּבָגִד� יו ְוָלַב�  ּוָפַׁשט1 ֶאת&ְּבָגָד+
ֹור�  ָטה�

Lev. 6:5ַחBׁש ַעל&ַהִּמְזֵּב ְך  ְוָהֵא2 Bֶקר ְוָעַר �ֶקר ַּבֹּב ר ָעֶל=יָה ַהֹּכֵה>ן ֵעִצ�ים ַּבֹּב� ה ּוִבֵע2 א ִתְכֶּב+ �ֹ ּוַקד&ּבֹו1 ל  ּת�
ים� י ַהְּׁשָלִמ� ה ְוִהְקִט�יר ָעֶל�יָה ֶחְלֵב� ֹעָל+ 1יָה1 ָה�  ָעֶל

Lev. 6:6ה� ס א ִתְכֶב� �ֹ ַח ל ד ַעל&ַהִּמְזֵּב� ׁש ָּתִמ>יד ּתּוַק�   ֵא3
Lev. 6:7ֹ�את ּתֹוַר� ַח� ְוז ה ֶאל&ְּפֵנ�י ַהִּמְזֵּב� �י ְיהָו+ ב ֹאָתBּה ְּבֵנ�י&ַאֲהֹרן1 ִלְפֵנ  ת ַהִּמְנָח�ה ַהְקֵר2
Lev. 6:8 ה�ר ַעל&ַהִּמְנָח ה ֲאֶׁש� ּה ְוֵאת1 ָּכל&ַהְּלֹבָנ+ ֶלת ַהִּמְנָחה1 ּוִמַּׁשְמָנ+ Bֹו ִמֹּס ּנּו ְּבֻקְמצ3 Mים ִמֶּמ  ְוֵהִר2

יַח ִני ַח ֵר= ּה ַליהָו�ה�ְוִהְקִט�יר ַהִּמְזֵּב3 ַח ַאְזָּכָרָת�  ֹח>
Lev. 6:9 ֶהל&מֹוֵע�ד ר ֹא� ׁש ַּבֲחַצ� ֹום ָקֹד+ 1 ְּבָמק� ָאֵכל ֹות ֵּת� Bיו ַמּצ� ן ּוָבָנ ּו ַאֲהֹר� ָּנה יֹאְכל�  ְוַהּנֹוֶת�ֶרת ִמֶּמ+
ּוָה�  יֹאְכל�
Lev. 6:10ָדִׁש ֶדׁש ָק� Bי ֹק�ּה ֵמִאָּׁש ִּתי ֹאָת� ם ָנַת� ץ ֶחְלָק> א ֵתָאֶפה1 ָחֵמ+ Bֹ ם� ל וא ַּכַחָּט�את ְוָכָאָׁש�  ים1 ִה+
Lev. 6:11 ם ל ֲאֶׁשר&ִיַּג�ע ָּבֶה� �ה ֹּכ> י ְיהָו ם ֵמִאֵּׁש� ֵתיֶכ+ ָּנה ָחק&עֹוָלם1 ְלֹדֹר� אֲכֶל+ �ֹ Bי ַאֲהֹרן1 י ר ִּבְבֵנ Qָּכל&ָזָכ 
ׁש� פ  ִיְקָּד�
Lev. 6:12ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 6:13Z ה ָקְרַּבן ֶלת  ֶז] ה ֹס> ת ָהֵאָפ� ֹו ֲעִׂשיִר2 ה ְּביֹום1 ִהָּמַׁש�ח ֹאת+ יהָו3 יבּו ַל� יו ֲאֶׁשר&ַיְקִר� Mן ּוָבָנ  ַאֲהֹר2

ֶרב� ּה ָּבָע� ֶקר ּוַמֲחִציָת� ה ָּתִמ�יד ַמֲחִציָת�ּה ַּבֹּב+  ִמְנָח�
Lev. 6:14ָּנה ֻּתִפיֵני1 ִמ�ה ֻמְרֶּב�ֶכת ְּתִביֶא ת ַּבֶּׁש>ֶמן ֵּתָעֶׂש� ל&ַמֲחַב3 ַח  ַע� יַח&ִניֹח� יב ֵר� ים ַּתְקִר� ְנַח�ת ִּפִּת+
 ַליהָו�ה�

Lev. 6:15ר� ם ַליהָו�ה ָּכִל�יל ָּתְקָט� Wּה ָחק&עֹוָל�יו ִמָּבָנ�יו ַיֲעֶׂש�ה ֹאָת ן ַהָּמִׁש=יַח ַּתְחָּת>   ְוַהֹּכֵה2
Lev. 6:16ל� פ א ֵתָאֵכ� �ֹ ת ֹּכֵה>ן ָּכִל�יל ִּתְהֶי�ה ל   ְוָכל&ִמְנַח�
Lev. 6:17ר� ַוְיַד ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�  ֵּב�
Lev. 6:18 ה Mט ָהֹעָל ֹום ֲאֶׁשרZ ִּתָּׁשֵח2 ַחָּט�את ִּבְמק] ת ַה� ֹ�את ּתֹוַר� ר ז �יו ֵלאֹמ+ ל&ַאֲהֹרן1 ְוֶאל&ָּבָנ  ַּדֵּבBר ֶא�

וא� ָדִׁש�ים ִה� ֶדׁש ָק� ה ֹק� �י ְיהָו+ ַחָּטאת1 ִלְפֵנ  ִּתָּׁשֵחBט ַה�
Lev. 6:19ְמַחֵּט� ד� ַהֹּכֵה>ן ַה� ֶהל מֹוֵע� ר ֹא� ל ַּבֲחַצ� ָאֵכ+ ֹום ָקֹדׁש1 ֵּת� Bָּנה ְּבָמק� ּה יֹאֲכֶל  א ֹאָת�
Lev. 6:20 ס יָה ְּתַכֵּב� �ה ָעֶל+ ֶגד ֲאֶׁשר1 ִיֶּז Bה ִמָּדָמּה1 ַעל&ַהֶּב+ ר ִיֶּז ּה ִיְקָּד�ׁש ַוֲאֶׁש2 ל ֲאֶׁשר&ִיַּג�ע ִּבְבָׂשָר�  ֹּכ>

ׁש� ֹום ָקֹד�  ְּבָמק�



Lev. 6:21<ִים� ּוְכִלי&ֶח ף ַּבָּמ� ק ְוֻׁשַּט� ָלה ּוֹמַר� ֶׁשת1 ֻּבָּׁש+ ֹו ִיָּׁשֵב�ר ְוִאם&ִּבְכִלBי ְנֹח2 ר ְּתֻבַּׁשל&ּב�  ֶרׂש ֲאֶׁש�
Lev. 6:22וא� ָדִׁש�ים ִה� ֶדׁש ָק� �ל ֹאָת�ּה ֹק�   ָּכל&ָזָכ�ר ַּבֹּכֲהִנ�ים יֹאַכ
Lev. 6:23 ֶהל ּה ֶאל&ֹא= Mא ִמָּדָמ את ֲאֶׁשרZ יּוָב2 ף�  ְוָכל&ַחָּט] ׁש ִּתָּׂשֵר� �ל ָּבֵא� א ֵתָאֵכ �ֹ ֶדׁש ל ר ַּבֹּק� מֹוֵע>ד ְלַכֵּפ�

 פ
Lev. 7:1ּוא� ָדִׁש�ים ה� ֶדׁש ָק� ת ָהָאָׁש�ם ֹק� ֹ�את ּתֹוַר�   ְוז
Lev. 7:2�ַח ָסִב ק ַעל&ַהִּמְזֵּב� ֹו ִיְזֹר� ּו ֶאת&ָהָאָׁש�ם ְוֶאת&ָּדמ> ה ִיְׁשֲחט� ֹום ֲאֶׁשBר ִיְׁשֲחטּו1 ֶאת&ָה�ֹעָל+  יב� ִּבְמק3
Lev. 7:3ֵPּנּו א�יב ִמֶּמ ֹו ַיְקִר� ת ָּכל&ֶחְלּב� ֶרב� ְוֵא� ה ֶאת&ַהֶּק� ְמַכֶּס� ֶלב ַה� ה ְוֶאת&ַהֵח� ַאְלָי+  ת ָה�
Lev. 7:4 ד ר ַעל&ַהְּכָסִל�ים ְוֶאת&ַהֹּיֶת1ֶרת1 ַעל&ַהָּכֵב+ ן ֲאֶׁש� ת ְוֶאת&ַהֵח1ֶלב1 ֲאֶׁש�ר ֲעֵליֶה+  ְוֵאת1 ְׁשֵּת�י ַהְּכָליֹ+
ָּנה�ַעל&ַהְּכָל  ֹי�ת ְיִסיֶר�
Lev. 7:5ּוא� ם ה� �ה ָאָׁש� ה ַליהָו ָחה ִאֶּׁש� יר ֹאָתBם ַהֹּכֵהן1 ַהִּמְזֵּב+   ְוִהְקִט2
Lev. 7:6ּוא� ָדִׁש�ים ה� ֶדׁש ָק� ל ֹק� ֹום ָקדֹוׁש1 ֵיָאֵכ+ Bּנּו ְּבָמק�   ָּכל&ָזָכ�ר ַּבֹּכֲהִנ�ים יֹאְכֶל
Lev. 7:7ה ַאַח� ם ּתֹוָר� ָאָׁש+ ַחָּטאת1 ָּכ� ֹו ִיְהֶי�ה� ַּכ� ֹו ל� ר ְיַכֶּפר&ּב�  ת ָלֶה�ם ַהֹּכֵה>ן ֲאֶׁש�
Lev. 7:8ֹו ִיְהֶי�ה� ן ל� יב ַלֹּכֵה� ֹעָלה1 ֲאֶׁש�ר ִהְקִר+ ֹור ָה� Bיׁש ע� ַלת ִא יב ֶאת&ֹע� ן ַהַּמְקִר� ֹּכֵה+   ְוַה2
Lev. 7:9ֶׁש ה ַבַּמְרֶח� ּור ְוָכל&ַנֲעָׂש� ָאֶפה1 ַּבַּתּנ+ ה ֲאֶׁשBר ֵּת� ּה  ְוָכל&ִמְנָח3 יב ֹאָת� ל&ַמֲחַב�ת ַלֹּכֵה>ן ַהַּמְקִר� ת ְוַע�
ְהֶי�ה� ֹו ִת�  ל�
Lev. 7:10יו� פ ן ִּתְהֶי�ה ִא�יׁש ְּכָאִח� =י ַאֲהֹר> ֶמן ַוֲחֵרָב�ה ְלָכל&ְּבֵנ ה&ַבֶּׁש� ה ְבלּוָל�   ְוָכל&ִמְנָח�
Lev. 7:11יב ַליהָו�ה� ר ַיְקִר� �ַבח ַהְּׁשָלִמ�ים ֲאֶׁש� ת ֶז ֹ�את ּתֹוַר�   ְוז
Lev. 7:12 י ֶמן ּוְרִקיֵק� ת ַּבֶּׁש+ ֹות ַמּצֹות1 ְּבלּוֹל� Bה ַחּל �ַבח ַהּתֹוָד3 יבA ַעל&ֶז  ִא�ם ַעל&ּתֹוָדהH ַיְקִריֶבּנּוG ְוִהְקִר�

ֶמן� ת ַּבָּׁש� ת ְּבלּוֹל� �rֶכת ַח ֶלת ֻמְרֶּב+ ֹות ְמֻׁשִח�ים ַּבָּׁש�ֶמן ְוֹס�  ַמּצ�
Lev. 7:13י ץ ַיְקִר� יו� ַעל&ַחrת1 ֶל�ֶחם ָחֵמ+ ת ְׁשָלָמ� �ַבח ּתֹוַד� ֹו ַעל&ֶז � ב ָקְרָּבנ
Lev. 7:14 ֹו ים ל� ם ַהְּׁשָלִמ� ק ֶאת&ַּד� ן ַהֹּזֵר> �ה ַלֹּכֵה3 ה ַליהָו ן ְּתרּוָמ� יב ִמֶּמBּנּו ֶאָחד1 ִמָּכל&ָקְרָּב+  ְוִהְקִר2

 ִיְהֶי�ה�
Lev. 7:15ֶP ר ז � ּוְבַׂש3 ֹו ֵיָאֵכ יו ְּבי�ֹום ָקְרָּבנ� ֶקר�ַבח ּתֹוַד�ת ְׁשָלָמ+ ּנּו ַעד&ֹּב� א&ַיִּנ�יַח ִמֶּמ� �ֹ  ל ל
Lev. 7:16ֶP ה ז ֹו ְנָדָב3 �5ֶדרA א� ּנּו  ְוִאם&ֶנ ר ִמֶּמ� ת ְוַהּנֹוָת� ָּמֳחָר+ ֹו ֵיָאֵכ�ל ּוִמ� ֹו ֶאת&ִזְבח� ֹו ְּבי>ֹום ַהְקִריב� ַבח ָקְרָּבנ+

ל�  ֵיָאֵכ�
Lev. 7:17+ַבח ַּבּיֹום1 ַהְּׁשִליִׁש� ר ִמְּבַׂש�ר ַהָּז ף� ְוַהּנֹוָת� ׁש ִיָּׂשֵר�  י ָּבֵא�
Lev. 7:18 א =ֹ ֹו ל יב ֹאת3 א ֵיָרֶצהG ַהַּמְקִר� �ֹ יו ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁשיH ל Mַבח ְׁשָלָמ ֵָאֵכל ִמְּבַׂשר&ֶז2 Tל י  ְוִא�ם ֵהָאֹכ�

א� ּנּו ֲעֹוָנ�ּה ִּתָּׂש� >ֶפׁש ָהֹאֶכ�ֶלת ִמֶּמ� �ה ְוַהֶּנ ֹו ִּפּג�ּול ִיְהֶי  ֵיָחֵׁש>ב ל�
Lev. 7:19ר� ְוַה ֹור יֹאַכ�ל ָּבָׂש� ר ָּכל&ָטה� ָּבָׂש+ ׁש ִיָּׂשֵר�ף ְוַה2 ל ָּבֵא� א ֵי�ָאֵכ+ �ֹ Bע ְּבָכל&ָטֵמא1 ל ר ֲאֶׁשר&ִיַּג Qָּבָׂש 
Lev. 7:20 יו ְוִנְכְרָת>ה ַהֶּנ�ֶפׁש� ֹו ָעָל ה ְוֻטְמָאת� Bַבח ַהְּׁשָלִמים1 ֲאֶׁש�ר ַליהָו+ ר ִמֶּז ֶפׁש ֲאֶׁשר&ּתֹאַכ�ל ָּבָׂש3 Mְוַהֶּנ 

יָה�ַהִה�  וא ֵמַעֶּמ�
Lev. 7:21Pה א ֹוA ִּבְבֵהָמ�ה ְטֵמָא3 א ְּבֻטְמַאBת ָאָדם1 א� �ע ְּבָכל&ָטֵמ3 י&ִתַּג ֶפׁש ִּכ� Mא ְוָאַכ>ל  ְוֶנ ֹו ְּבָכל&ֶׁש�ֶקץ ָטֵמ+

יָה� פ וא ֵמַעֶּמ� �ה ְוִנְכְרָת>ה ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִה� ים ֲאֶׁש�ר ַליהָו �ַבח ַהְּׁשָלִמ�  ִמְּבַׂשר&ֶז
Lev. 7:22ר� ַוְי ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�  ַדֵּב�
Lev. 7:23לּו� א תֹאֵכ� �ֹ ֹור ְוֶכ>ֶׂשב ָוֵע�ז ל ֶלב ׁש� Mר ָּכל&ֵח �ל ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא�   ַּדֵּב>ר ֶאל&ְּבֵנ
Lev. 7:24הּו� א תֹאְכֻל� �ֹ ל ל ה ְלָכל&ְמָלאָכ�ה ְוָאֹכ� ה ֵיָעֶׂש�   ְוֵחBֶלב ְנֵבָלה1 ְוֵח�ֶלב ְטֵרָפ+
Lev. 7:25ִּPה ְוִנְכְרָת>ה ַהֶּנ�ֶפׁש ָהֹאֶכ�ֶלת י  כ� ה ַליהָו יב ִמֶּמ>ָּנה ִאֶּׁש� ר ַיְקִר� ה ֲאֶׁש2 ְּבֵהָמ+ ֶלב ִמן&ַה2 ָּכל&ֹאֵכ�ל ֵח+
יָה� ַעֶּמ�  ֵמ�

Lev. 7:26ה� ֹוף ְוַלְּבֵהָמ� ל מֹוְׁשֹבֵתיֶכ�ם ָלע� ּו ְּבֹכ� א תֹאְכל+ �ֹ   ְוָכל&ָּדם1 ל
Lev. 7:27ל ָּכ�יָה� פ ָּכל&ֶנ�ֶפׁש ֲאֶׁשר&ּתֹאַכ ַעֶּמ� וא ֵמ�  ל&ָּד�ם ְוִנְכְרָת>ה ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִה�
Lev. 7:28ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�



Lev. 7:29 ֹו ַליהָו�ה ה ָיִב=יא ֶאת&ָקְרָּבנ> Bַבח ְׁשָלָמיו1 ַליהָו+ יב ֶאת&ֶז Qר ַהַּמְקִר �ל ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא�  ַּדֵּב>ר ֶאל&ְּבֵנ
 יו�ִמֶּז�ַבח ְׁשָלָמ�
Lev. 7:30 ֹו ה ְלָהִנ�יף ֹאת> ּנּו ֵא�ת ֶהָחֶז3 ָחֶזה1 ְיִביֶא+ �ה ֶאת&ַהֵחBֶלב ַעל&ֶה� ת ִאֵּׁש�י ְיהָו יָנה ֵא� יו ְּתִביֶא+  ָיָד�

ה ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה�  ְּתנּוָפ�
Lev. 7:31�ן ּוְלָבָנ ה ְלַאֲהֹר� ָחֶז+ ֶלב ַהִּמְזֵּב�ָחה ְוָהָיה1 ֶה�  יו� ְוִהְקִט=יר ַהֹּכֵה>ן ֶאת&ַהֵח�
Lev. 7:32ם� י ַׁשְלֵמיֶכ� ה ַלֹּכֵה�ן ִמִּזְבֵח� ין ִּתְּתנ�ּו ְתרּוָמ� ֹוק ַהָּיִמ+   ְוֵאת1 ׁש�
Lev. 7:33ין ְלָמָנ�ה� ֹוק ַהָּיִמ� >ה ׁש� ֹו ִתְהֶי ן ל= ��י ַאֲהֹר ֶלב ִמְּבֵנ ם ַהְּׁשָלִמ>ים ְוֶאת&ַהֵח� יב ֶאת&ַּד= Qַהַּמְקִר  
Lev. 7:34Mה ַהְּתנּוָפ Z ֶאת&ֲחֵז2 י ַׁשְלֵמיֶה�ם  ִּכי ל ִמִּזְבֵח� 1ְחִּתי1 ֵמֵא�ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא+ ה ָלַק ֹוק ַהְּתרּוָמ3 ה ְוֵא�תA ׁש�

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ת ְּבֵנ ם ֵמֵא� ן ַהֹּכֵהBן ּוְלָבָניו1 ְלָחק&עֹוָל+ ָתם ְלַאֲהֹר2 ֹ Tן א�ָוֶאֵּת 
Lev. 7:35 י יו ֵמִאֵּׁש� ֹ�את ִמְׁשַחBת ַאֲהֹרן1 ּוִמְׁשַח�ת ָּבָנ+ ן ַליהָו�ה� ז ם ְלַכֵה� יב ֹאָת+ �ה ְּביֹום1 ִהְקִר�  ְיהָו
Lev. 7:36ם� ת עֹוָל�ם ְלֹדֹרָת� �י ִיְׂשָרֵא�ל ֻחַּק� ת ְּבֵנ ם ֵמֵא� ֹו ֹאָת+ ם ְּביֹום1 ָמְׁשח� ה ָלֵת�ת ָלֶה3 Mה ְיהָו   ֲאֶׁשרZ ִצָּו2
Lev. 7:37ם�ַחָּט�את ְוָלָאָׁש ה ְוַל� ֹעָלה1 ַלִּמְנָח+ ה ָל� ֹ�את ַהּתֹוָר3 ים� ז �ַבח ַהְּׁשָלִמ� ים ּוְלֶז ִּמּלּוִא+   ְוַל2
Lev. 7:38 יב ל ְלַהְקִר= �י ִיְׂשָרֵא3 ֹו ֶאת&ְּבֵנ Mֹום ַצֹּות �י ְּבי2 ה ְּבַה�ר ִסיָנ >ה ֶאת&ֹמֶׁש� =ה ְיהָו ר ִצָּו  ֲאֶׁש2

ר ִסיָנ�י� פ  ֶאת&ָקְרְּבֵניֶה>ם ַליהָו�ה ְּבִמְדַּב�
Lev. 8:1ה ֵּל ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש� ר� ַוְיַדֵּב�  אֹמ�
Lev. 8:2 י� את ְוֵאת1 ְׁשֵנ ַחָּט3 ת ֶׁש�ֶמן ַהִּמְׁשָח�ה ְוֵא�תA ַּפ�ר ַה� ים ְוֵא� ֹו ְוֵאת1 ַהְּבָגִד+ �יו ִאּת+ ת&ַאֲהֹרן1 ְוֶאת&ָּבָנ ח ֶא� Bַק 

ֹות� ל ַהַּמּצ� ת ַס� ים ְוֵא� ֵאיִל+  ָה�
Lev. 8:3ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� ה ַהְקֵה�ל ֶאל&ֶּפ� ת ָּכל&ָהֵעָד�   ְוֵא�
Lev. 8:4ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� ה ֶאל&ֶּפ� ֵעָד+ 1 ָה� ֹו ַוִּתָּקֵהל �ֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֹאת ה ַּכ� �ַעׂש ֹמֶׁש+   ַוַּי
Lev. 8:5ֹות� ר ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה ַלֲעׂש� �ה ַהָּדָב+ ה ֶאל&ָהֵעָד�ה ֶז ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�   ַוּי
Lev. 8:6� ן ְוֶאת&ָּבָנ ת&ַאֲהֹר� ה ֶא� ִים� ַוַּיְקֵר�ב ֹמֶׁש+ ם ַּבָּמ� ץ ֹאָת�  יו ַוִּיְרַח�
Lev. 8:7 ד �ן ָעָל�יו ֶאת&ָהֵאֹפ יל ַוִּיֵּת� ת&ַהְּמִע+ ט ַוַּיְלֵּבBׁש ֹאתֹו1 ֶא� ַאְבֵנ+ ֶנת ַוַּיְחֹּגBר ֹאתֹו1 ָּב� יו ֶאת&ַהֻּכֹּת3 Mן ָעָל  ַוִּיֵּת2

ֹו� ֹו ּב� ד ל� ד ַוֶּיְאֹּפ� ֵאֹפ+ ֹו ְּבֵח1ֶׁשב1 ָה�  ַוַּיְחֹּג�ר ֹאת3
Lev. 8:8ים� ים ְוֶאת&ַהֻּתִּמ� ֶׁשן ֶאת&ָהאּוִר� ֶׁשן ַוִּיֵּתן1 ֶאל&ַהֹח+ ��ֶׂשם ָעָל�יו ֶאת&ַהֹח   ַוָּי
Lev. 8:9 5ֶזר� יו ֵא�ת ִצBיץ ַהָּזָהב1 ֵנ ּול ָּפָנ3 ֶפת ֶאל&מ� Mל&ַהִּמְצֶנ ֶׂשם ַע� ֹו ַוָּי2 ��ֶׂשם ֶאת&ַהִּמְצֶנ�ֶפת ַעל&רֹאׁש  ַוָּי

ֶדׁש ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו� ה�ַהֹּק+  ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Lev. 8:10ם� ׁש ֹאָת� ֹו ַוְיַקֵּד� �ח ֶאת&ַהִּמְׁשָּכ�ן ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ּב ה ַוִּיְמַׁש� ח ֹמֶׁשה1 ֶאת&ֶׁש�ֶמן ַהִּמְׁשָח+ Bַוִּיַּק  
Lev. 8:11ַח ְוֶאת&ָּכל&ֵּכ Mח ֶאת&ַהִּמְזֵּב ַח ֶׁש�ַבע ְּפָעִמ�ים ַוִּיְמַׁש2 �ז ִמֶּמ>ּנּו ַעל&ַהִּמְזֵּב� יו ְוֶאת&ַהִּכֹּי>ר  ַוַּי ָל3

ם� ֹו ְלַקְּדָׁש�  ְוֶאת&ַּכּנ�
Lev. 8:12ֹו� ֹו ְלַקְּדׁש� ח ֹאת� ן ַוִּיְמַׁש� �אׁש ַאֲהֹר �ֹ ה ַע�ל ר   ַוִּיֹצק1 ִמֶּׁש�ֶמן ַהִּמְׁשָח+
Lev. 8:13+ר ֹאָתם1 ַאְבֵנBם ֻּכֳּתֹנת1 ַוַּיְחֹּגBן ַוַּיְלִּבֵׁש �י ַאֲהֹר3 ה ֶאת&ְּבֵנ Mב ֹמֶׁש ֹות  ַוַּיְקֵר2 �ם ִמְגָּבע ׁש ָלֶה� ט ַוַּיֲחֹב�

ה�  ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Lev. 8:14את� ַחָּט� ר ַה� אׁש ַּפ� �ֹ ם ַעל&ר ן ּוָבָניו1 ֶאת&ְיֵדיֶה+ Bְך ַאֲהֹר ַחָּט�את ַוִּיְסֹמ2 ת ַּפ�ר ַה� ׁש ֵא� Wַוַּיֵּג  
Lev. 8:15ִּי ַ Tה ֶאת&ַהָּדם1 וBח ֹמֶׁש ט ַוִּיַּק2 א  ַוִּיְׁשָח3 ֹו ַוְיַחֵּט� ֹות ַהִּמְזֵּבBַח ָסִביב1 ְּבֶאְצָּבע+ ֵּתן ַעל&ַקְרנ2

יו� ר ָעָל� הּו ְלַכֵּפ� 5ְיַקְּדֵׁש� ַח ַו� ֹוד ַהִּמְזֵּב+ ם ָיַצק1 ֶאל&ְיס�  ֶאת&ַהִּמְזֵּב�ַח ְוֶאת&ַהָּד3
Lev. 8:16+ֶרת ַהָּכֵב�ְוֵאת1 ֹיֶת Gר ַעל&ַהֶּקֶרב�ֲאֶׁש Hת&ָּכל&ַהֵחֶלב ח ֶא� י ַהְּכָלֹי�ת  ַוִּיַּק3 ד ְוֶאת&ְׁשֵּת�

ָחה� ה ַהִּמְזֵּב� ת&ֶחְלְּבֶה�ן ַוַּיְקֵט�ר ֹמֶׁש�  ְוֶא�
Lev. 8:17 ה ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה� ַּמֲחֶנ ּוץ ַל� ׁש ִמח� ֹו ָׂשַר�ף ָּבֵא+ ֹו ְוֶאת&ִּפְרׁש+  ְוֶאת&ַהָּפBר ְוֶאת&ֹערֹו1 ְוֶאת&ְּבָׂשר�
ה�  ֶאת&ֹמֶׁש�
Lev. 8:18ב Wִיל� ַוַּיְקֵר אׁש ָהָא� �ֹ ם ַעל&ר >יו ֶאת&ְיֵדיֶה� ן ּוָבָנ ּו ַאֲהֹר= Q5ִּיְסְמכ ת ֵא�יל ָהֹעָל�ה ַו�   ֵא�
Lev. 8:19יב� ַח ָסִב� ם ַעל&ַהִּמְזֵּב� ק ֹמֶׁש=ה ֶאת&ַהָּד>   ַוִּיְׁשָח�ט ַוִּיְזֹר2



Lev. 8:20&אׁש ְוֶאת +ֹ ח ִלְנָתָח�יו ַוַּיְקֵטBר ֹמֶׁשה1 ֶאת&ָהר ִיל ִנַּת� ֶדר� ְוֶאת&ָהַא+ ים ְוֶאת&ַהָּפ�  ַהְּנָתִח�
Lev. 8:21 ּוא Bה ה ָחה ֹעָל2 ִיל ַהִּמְזֵּב3 Mה ֶאת&ָּכל&ָהַא ֶרב ְוֶאת&ַהְּכָרַע�ִים ָרַח�ץ ַּבָּמ�ִים ַוַּיְקֵטרZ ֹמֶׁש2  ְוֶאת&ַהֶּק�

ה� ה ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� ה הּוא1 ַליהָו+ ַח1 ִאֶּׁש� יַח&ִניֹח2  ְלֵר�
Lev. 8:22ִיל� ַוַּי אׁש ָהָא� �ֹ ם ַעל&ר >יו ֶאת&ְיֵדיֶה� ן ּוָבָנ ּו ַאֲהֹר= Q5ִּיְסְמכ �ים ַו� יל ַהִּמֻּלִא י ֵא�  ְקֵרב1 ֶאת&ָהַא�ִיל ַהֵּׁשִנ+
Lev. 8:23+ֶהן ָידֹו1 ַהְיָמִנ Bית ְוַעל&ֹּב� ן ַהְיָמִנ ֶזן&ַאֲהֹר� ֹו ַוִּיֵּת>ן ַעל&ְּתנ�ּוְך ֹא� ח ֹמֶׁשה1 ִמָּדמ+ Bַוִּיַּק Aט mית  ַוִּיְׁשָח

ֹו ַהְיָמִנ�ית� ֶהן ַרְגל�  ְוַעל&ֹּב�
Lev. 8:24 1ֶהן ָיָדם Bית ְוַעל&ֹּב ן ֹמֶׁשBה ִמן&ַהָּדם1 ַעל&ְּתנBּוְך ָאְזָנם1 ַהְיָמִנ+ ן ַוִּיֵּת2 �י ַאֲהֹר3 ב ֶאת&ְּבֵנ Qַוַּיְקֵר 

ם ַעל&ַה� ק ֹמֶׁש=ה ֶאת&ַהָּד> �ית ַוִּיְזֹר2 ֶהן ַרְגָל�ם ַהְיָמִנ ית ְוַעל&ֹּב� יב�ַהְיָמִנ+ ַח ָסִב�  ִּמְזֵּב�
Lev. 8:25 ד ת&ָּכל&ַהֵחֶלבH ֲאֶׁש�ר ַעל&ַהֶּקֶרבG ְוֵאת1 ֹיֶת�ֶרת ַהָּכֵב+ ה ְוֶא� ַאְלָי3 ח ֶאת&ַהֵח�ֶלב ְוֶאת&ָה� Qַוִּיַּק 

ין� ֹוק ַהָּיִמ� ת ׁש� ת&ֶחְלְּבֶה�ן ְוֵא� י ַהְּכָלֹי�ת ְוֶא�  ְוֶאת&ְׁשֵּת�
Lev. 8:26 Aר�ֹות ֲאֶׁש Mל ַהַּמּצ יק  ּוִמַּס2 ת ְוָרִק� ת ֶל�ֶחם ֶׁש>ֶמן ַאַח� ַחַּל2 ת ַמָּצBה ַאַחת1 ְו� ַקח ַחַּל2 ָ Tה ל �י ְיהָו3 ִלְפֵנ

ין� ֹוק ַהָּיִמ� ים ְוַע�ל ׁש�  ֶאָח�ד ַוָּי1ֶׂשם1 ַעל&ַה�ֲחָלִב+
Lev. 8:27ַPל ע =ֶנף ֹאָת>ם ְּתנּוָפ� ַוִּיֵּת�ן ֶאת&ַהֹּכ+ �יו ַוָּי ן ְוַע�ל ַּכֵּפ�י ָבָנ  ה ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה�ל ַּכֵּפ�י ַאֲהֹר+
Lev. 8:28 ַח יַח ִניֹח+ ָחה ַעל&ָהֹעָל�ה ִמֻּלִא�ים ֵהם1 ְלֵר� ם ַוַּיְקֵט�ר ַהִּמְזֵּב� �ל ַּכֵּפיֶה+ ח ֹמֶׁשBה ֹאָתם1 ֵמַע  ַוִּיַּק2

ּוא ַליהָו�ה� ה ה�  ִאֶּׁש�
Lev. 8:29� �י ְיהָו ה ִלְפֵנ הּו ְתנּוָפ� ה ַוְיִניֵפ� ח ֹמֶׁשה1 ֶאת&ֶה�ָחֶז+ Bה  ַוִּיַּק ים ְלֹמֶׁשBה ָהָיה1 ְלָמָנ+ ה ֵמֵא�יל ַהִּמֻּלִא3

ה�  ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Lev. 8:30 יו ל&ַאֲהֹרן1 ַעל&ְּבָגָד+ Bז ַע� ה ּוִמן&ַהָּדםH ֲאֶׁש�ר ַעל&ַהִּמְזֵּבַחG ַוַּי ה ִמֶּׁש�ֶמן ַהִּמְׁשָח3 Mח ֹמֶׁש  ַוִּיַּק2

� י ָבָנ >יו ְוַעל&ִּבְגֵד� ֹו�ְוַעל&ָּבָנ י ָבָנ�יו ִאּת� >יו ְוֶאת&ִּבְגֵד� יו ְוֶאת&ָּבָנ ת&ַאֲהֹרן1 ֶאת&ְּבָגָד+ ׁש ֶא� Bֹו ַוְיַקֵּד � יו ִאּת
Lev. 8:31 ֹו ּו ֹאת+ ֶהל מֹוֵעדG ְוָׁשם1 ּתֹאְכל� ּו ֶאת&ַהָּבָׂשרH ֶּפ�ַתח ֹא� יו ַּבְּׁשל� ן ְוֶאל&ָּבָנ3 ה ֶאל&ַאֲהֹר� Mאֶמר ֹמֶׁש 2ֹ  ַוּי

ֶחם ֲאֶׁש� ת&ַהֶּל+ הּו�ְוֶא2 ן ּוָבָנ�יו יֹאְכֻל� ר ַאֲהֹר� 1יִתי1 ֵלאֹמ+ �ים ַּכֲאֶׁשBר ִצֵּו  ר ְּבַס�ל ַהִּמֻּלִא
Lev. 8:32פּו� ׁש ִּתְׂשֹר� ר ּוַבָּל�ֶחם ָּבֵא� ר ַּבָּבָׂש�   ְוַהּנֹוָת�
Lev. 8:33ַPים ע �ת ָיִמ+ ְצאּו1 ִׁשְבַע א ֵת� Bֹ ד ל Mֶהל מֹוֵע י  ּוִמֶּפַתחZ ֹא2 את ְיֵמ� +ֹ ים ִמֻּלֵאיֶכ�ם כPִּד י�ֹום ְמל �ת ָיִמ+ י ִׁשְבַע

ם�  ְיַמֵּל�א ֶאת&ֶיְדֶכ�
Lev. 8:34ם� ר ֲעֵליֶכ� ת ְלַכֵּפ� >ה ַלֲעֹׂש� =ה ְיהָו �ה ִצָּו ה ַּבּי�ֹום ַהֶּז ר ָעָׂש�   ַּכֲאֶׁש�
Lev. 8:35ים ּוְׁשַמְרֶּת>ם ֶאת �ת ָיִמ+ 1ְיָלה1 ִׁשְבַע ּו יֹוָמBם ָוַל ד ֵּתְׁשב2 Mֶהל מֹוֵע א  ּוֶפַתחZ ֹא2 �ֹ ֶרת ְיהָו�ה ְול &ִמְׁשֶמ�

ּותּו ִּכי&ֵכ�ן ֻצֵּו�יִתי� � ָתמ
Lev. 8:36ֵPיו א� ן ּוָבָנ �ַעׂש ַאֲהֹר� ה� ס ַוַּי ים ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה ְּבַיד&ֹמֶׁש�  ת ָּכל&ַהְּדָבִר+
Lev. 9:1יו ּוְלִזְקֵנ�י� ן ּוְלָבָנ ה ְלַאֲהֹר� י ָקָר�א ֹמֶׁש+ ל� ַוְיִהי1 ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ+   ִיְׂשָרֵא�
Lev. 9:2 ב ִלְפֵנ�י ִיל ְלֹעָל�ה ְּתִמיִמ�ם ְוַהְקֵר� ר ְלַחָּט>את ְוַא� �ֶגל ֶּבן&ָּבָק= ָך ֵע ְ Tן ַקח&ל ל&ַאֲהֹר3 ֹ�אֶמר ֶא�  ַוּי
 ְיהָו�ה�

Lev. 9:3ֶגל ָוֶכ=ֶבׂש ְּב את ְוֵע2 ּו ְׂשִעיר&ִעִּזים1 ְלַחָּט+ Bר ְקח �ל ְּתַדֵּב�ר ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא� >ה ְּתִמיִמ�ם  ְוֶאל&ְּבֵנ ֵני&ָׁשָנ
ה�  ְלֹעָל�
Lev. 9:4 ה ֹום ְיהָו�ה ִנְרָא� �י ַהּי+ ה ְּבלּוָל�ה ַבָּׁש�ֶמן ִּכ ה ּוִמְנָח� �י ְיהָו+ ַח1 ִלְפֵנ ים ִלְזֹּב2 ִיל ִלְׁשָלִמ3 Mֹור ָוַא  ְוׁש2
ם�  ֲאֵליֶכ�
Lev. 9:5ֵPּו א �ד ַוִּיְקח3 ֶהל מֹוֵע ה ֶאל&ְּפֵנ�י ֹא� �ה ֹמֶׁש+ ּו ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה�ת ֲאֶׁש�ר ִצָּו ה ַוַּי�ַעְמד� 5ִּיְקְרבּו1 ָּכל&ָה�ֵעָד+   ַו�
Lev. 9:6ֹוד ְיהָו�ה� א ֲאֵליֶכ�ם ְּכב� ּו ְוֵיָר� �=ה ַהָּדָב>ר ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה ַּתֲעׂש ה ֶז ֹ�אֶמר ֹמֶׁש+   ַוּי
Lev. 9:7 ה Q1ַח1 ַוֲעֵׂש ב ֶאל&ַהִּמְזֵּב Bן ְקַר ל&ַאֲהֹר3 ה ֶא� Mאֶמר ֹמֶׁש 2ֹ ַעְדָך�  ַוּי ר ַּב� ָך ְוַכֵּפ� ָלֶת+ אְתָך1 ְוֶאת&ֹע� ֶאת&ַחָּט�

ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה� ם ַּכֲאֶׁש� ֲעָד+ ה ֶאת&ָקְרַּבBן ָהָעם1 ְוַכֵּפ�ר ַּב� Qם ַוֲעֵׂש� �ד ָהָע  ּוְבַע
Lev. 9:8ֹו� ן ֶאל&ַהִּמְזֵּב�ַח ַוִּיְׁשַח>ט ֶאת&ֵע�ֶגל ַהַחָּט�את ֲאֶׁשר&ל� ב ַאֲהֹר�   ַוִּיְקַר�
Lev. 9:9 ַח�ן ַעל&ַקְרנ�ֹות ַהִּמְזֵּב ם ַוִּיֵּת� ל ֶאְצָּבעֹו1 ַּבָּד+ Bַוִּיְטֹּב Gֵאָליו Hן ֶאת&ַהָּדם י ַאֲהֹר� ַּיְקִרבּו ְּבֵנ2 ַ Tו 



ַח� ֹוד ַהִּמְזֵּב� ק ֶאל&ְיס�  ְוֶאת&ַהָּד�ם ָיַצ+
Lev. 9:10ַח�ֶרת ִמן&ַהָּכֵבד1 ִמן&ַהBת ְוֶאת&ַהֹּיֶת Mֶֹלב ְוֶאת&ַהְּכָלי את ִהְקִט�יר ַהִּמְזֵּב�ָחה ַּכֲאֶׁש>ר  ְוֶאת&ַהֵח2 ָּט+

ה�  ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Lev. 9:11ַּמֲחֶנ�ה� ּוץ ַל� ׁש ִמח� ֹור ָׂשַר�ף ָּבֵא+ �ר ְוֶאת&ָהע   ְוֶאת&ַהָּבָׂש�
Lev. 9:12 הּו ם ַוִּיְזְרֵק� ן ֵאָליו1 ֶאת&ַהָּד+ Bי ַאֲהֹר ַּיְמִצאּו ְּבֵנ2 ַ Tה ו�ט ֶאת&ָהֹעָל יב� ַוִּיְׁשַח� ַח ָסִב�  ַעל&ַהִּמְזֵּב�
Lev. 9:13ַח� אׁש ַוַּיְקֵט�ר ַעל&ַהִּמְזֵּב� �ֹ יָה ְוֶאת&ָהר ה ִהְמִצ=יאּו ֵאָל>יו ִלְנָתֶח�   ְוֶאת&ָהֹעָל3
Lev. 9:14ָחה� �ִים ַוַּיְקֵט�ר ַעל&ָהֹעָל�ה ַהִּמְזֵּב� ֶרב ְוֶאת&ַהְּכָרָע ץ ֶאת&ַהֶּק�   ַוִּיְרַח�
Lev. 9:15ת ָק ב ֵא� Wהּו  ַוַּיְקֵר 5ְיַחְּטֵא� ם ַוִּיְׁשָחֵט�הּו ַו� ַחָּטאת1 ֲאֶׁש�ר ָלָע+ ח ֶאת&ְׂשִעBיר ַה� Qם ַוִּיַּק� ְרַּב�ן ָהָע
ֹון�  ָּכִראׁש�
Lev. 9:16ט� ָה ַּכִּמְׁשָּפ� 5ַּיֲעֶׂש� ב ֶאת&ָהֹעָל�ה ַו�   ַוַּיְקֵר�
Lev. 9:17ָּנה ַוַּיְק ֶקר� ַוַּיְקֵרבH ֶאת&ַהִּמְנָחהG ַוְיַמֵּלBא ַכּפֹו1 ִמֶּמ+ ד ֹעַל�ת ַהֹּב�  ֵט�ר ַעל&ַהִּמְזֵּב�ַח ִמְּלַב�
Lev. 9:18 1ן ֶאת&ַהָּדם Bי ַאֲהֹר ַּיְמִצאּו ְּבֵנ2 ַ Tם ו� ים ֲאֶׁש�ר ָלָע �ַבח ַהְּׁשָלִמ� ִיל ֶז  ַוִּיְׁשַחBט ֶאת&ַהּׁשֹור1 ְוֶאת&ָהַא+

יב� ַח ָסִב� הּו ַעל&ַהִּמְזֵּב� יו ַוִּיְזְרֵק�  ֵאָל+
Lev. 9:19ד� ְוֶאת&ַהֲחָל ֶרת ַהָּכֵב� ת ְוֹיֶת� ְמַכֶּסה1 ְוַהְּכָליֹ+ Bה ְוַה� ַאְלָי ִיל ָה� ֹור ּוִמן&ָהַא+ � ִב�ים ִמן&ַהּׁש
Lev. 9:20ָחה�   ַוָּיִׂש�ימּו ֶאת&ַהֲחָלִב�ים ַעל&ֶהָחז�ֹות ַוַּיְקֵט�ר ַהֲחָלִב�ים ַהִּמְזֵּב�
Lev. 9:21יף ַאֲה= ין ֵהִנ ֹוק ַהָּיִמ+ ֹות ְוֵאת1 ׁש� ה� ְוֵא�ת ֶהָחז3 ר ִצָּו�ה ֹמֶׁש� �ה ַּכֲאֶׁש� �י ְיהָו ה ִלְפֵנ ן ְּתנּוָפ�  ֹר>
Lev. 9:22 ן ֶאת&ָידֹו א ַאֲהֹר= יו[ ַוִּיָּׂש2 ים�] ָיָד> ַחָּט>את ְוָהֹעָל�ה ְוַהְּׁשָלִמ� ת ַה� ֶרד ֵמֲעֹׂש= 5ְיָבְרֵכ�ם ַוֵּי3  ֶאל&ָהָע�ם ַו�
Lev. 9:23ד ַו ֶהל מֹוֵע+ א ֹמֶׁשBה ְוַאֲהֹרן1 ֶאל&ֹא� 2ֹ א ְכבֹוד&ְיהָו�ה  ַוָּיב �ם ַוֵּיָר� ּו ֶאת&ָהָע 5ְיָבֲרכ� ּו ַו� �ְצא+ ֵּי

ם�  ֶאל&ָּכל&ָהָע�
Lev. 9:24 15ְרא ָּכל&ָהָעםB �ים ַוַּי ַח ֶאת&ָהֹעָל�ה ְוֶאת&ַהֲחָלִב 1 ַעל&ַהִּמְזֵּב+ 1ֹאַכל ה ַוּת �י ְיהָו+  ַוֵּתBֵצא ֵאׁש1 ִמִּלְפֵנ

ם� ּו ַעל&ְּפֵניֶה� 5ִּיְּפל� ּנּו ַו�  ַוָּיֹר+
Lev. 10:1 ֶרת �ׁש ַוָּיִׂש�ימּו ָעֶל�יָה ְקֹט ּו ָבֵהן1 ֵא+ Bֹו ַוִּיְּתנ �יׁש ַמְחָּתת3 ּוא ִא Mב ַוֲאִביה ֲהֹרן ָנָד2 ַ Tּו ְבֵנ�י&א  ַוִּיְקח�

ם� א ִצָּו�ה ֹאָת� nֹ ה ֲאֶׁש=ר ל Bי ְיהָוה1 ֵא�ׁש ָזָר+ בּו ִלְפֵנ Mַוַּיְקִר 
Lev. 10:2א �ֹ ֵצא ֵא>ׁש ִמִּלְפֵנ�י ְיהָו�ה ַוּת תּו ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� ַוֵּת�  ַכל אֹוָת�ם ַוָּיֻמ�
Lev. 10:3 ׁש ְוַעל&ְּפֵנ�י ָכל&ָהָע�ם BהA ֵלאֹמר1 ִּבְקֹרַב�י ֶאָּקֵד+ ר ְיהָו ן הּואZ ֲאֶׁשר&ִּדֶּב2 ל&ַאֲהֹר3 ה ֶא� Mאֶמר ֹמֶׁש 2ֹ  ַוּי

ן� ם ַאֲהֹר�  ֶאָּכֵב�ד ַוִּיֹּד�
Lev. 10:4 ל�1 ְוֶא יָׁשֵאל ה ֶאל&ִמ� ּו  ַוִּיְקָר�א ֹמֶׁש3 Bּו ְׂשא Qְרב ִ Tם ק ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה3 ן ַוּי �ד ַאֲהֹר ל ֹּד� ן ְּבֵנ�י ֻעִּזיֵא� ֶאְלָצָפ+

ַּמֲחֶנ�ה� ּוץ ַל� ֶדׁש ֶאל&ִמח�  ֶאת&ֲאֵחיֶכם1 ֵמֵא�ת ְּפֵני&ַהֹּק+
Lev. 10:5ה� ר ֹמֶׁש� ר ִּדֶּב� �ה ַּכֲאֶׁש� ַּמֲחֶנ ּוץ ַל� ם ֶאל&ִמח� ּו ַוִּיָּׂשֻאם1 ְּבֻכֳּתֹנָת+ 5ִּיְקְרב3   ַו�
Lev. 10:6 םBּוִבְגֵדיֶכ Aעּו�אֵׁשיֶכ�ם ַאל&ִּתְפָר יו ָר� Mָּבָנ Aר יָתָמ2 ן ּוְלֶאְלָעָזרZ ּוְלִא� ל&ַאֲהֹר] ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה ֶא�  ַוּי

ה ֲאֶׁש� ל ִיְבּכּו1 ֶאת&ַהְּׂשֵרָפ+ ף ַוֲאֵחיֶכם1 ָּכל&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ �ה ִיְקֹצ תּו ְוַע�ל ָּכל&ָהֵעָד� א ָתֻמ+ �ֹ מּו1 ְול א&ִתְפֹר2 �ֹ ר ל
ף ְיהָו�ה�  ָׂשַר�
Lev. 10:7 ר ּו ִּכְדַב� 5ַּיֲעׂש� �ם ַו� ת ְיהָו�ה ֲעֵליֶכ תּו ִּכי&ֶׁש>ֶמן ִמְׁשַח� ְצאּו1 ֶּפן&ָּתֻמ+ א ֵת� Bֹ ד ל Mֶהל מֹוֵע  ּוִמֶּפַתחZ ֹא2
ה� פ  ֹמֶׁש�

Lev. 10:8ר� ן ֵלאֹמ� ל&ַאֲהֹר� ה ֶא�   ַוְיַדֵּב�ר ְיהָו+
Lev. 10:9ְׁש�ר ַאל&ֵּת Q5ִין ְוֵׁשָכ� ת עֹוָל�ם  ַי א ָתֻמ�תּו ֻחַּק� �ֹ ֶהל מֹוֵע�ד ְול ְך ְּבֹבֲאֶכ>ם ֶאל&ֹא� �יָך ִאָּת3 ְּתA ַאָּת�הA ּוָבֶנ
ם�  ְלֹדֹרֵתיֶכ�
Lev. 10:10ֹור� ין ַהָּטה� א ּוֵב� ין ַהָּטֵמ� ל ּוֵב� �ֶדׁש ּוֵב�ין ַהֹח ין ַהֹּק� יל ֵּב� ֲלַהְבִּד+   ּו�
Lev. 10:11ל��י ִיְׂשָרֵא ת ֶאת&ְּבֵנ ה� פ אPֵ ּוְלהֹוֹר� ם ְּבַיד&ֹמֶׁש� >ה ֲאֵליֶה� ר ִּדֶּב=ר ְיהָו ים ֲאֶׁש2  ת ָּכל&ַה�ֻחִּק+
Lev. 10:12 ה ּו ֶאת&ַהִּמְנָח3 ֹוָתִריםG ְקח� רA ָּבָניוH ַהּנ� יָתָמ� ְלָעָזר ְוֶאל&ִא2 ֶ Tל א�ן ְוֶא ל&ַאֲהֹר3 ה ֶא� Mר ֹמֶׁש  ַוְיַדֵּב2

ֹו ּוָה ַמּצ� ה ְוִאְכל� וא�ַהּנֹוֶת1ֶרת1 ֵמִאֵּׁש�י ְיהָו+ ָדִׁש�ים ִה� ֶדׁש ָק�  ת ֵא�ֶצל ַהִּמְזֵּב�ַח ִּכ>י ֹק�



Lev. 10:13ה ִּכי&ֵכ�ן ֻצֵּו�יִתי�� י ְיהָו וא ֵמִאֵּׁש� 1יָך1 ִה+ �י ָחְקָךB ְוָחק&ָּבֶנ ׁש ִּכ ֹום ָקֹד+   ַוֲאַכְלֶּתBם ֹאָתּה1 ְּבָמק�
Lev. 10:14�ֹ ה ּת ֹוק ַהְּתרּוָמ3 ה ְוֵא�תA ׁש� Mה ַהְּתנּוָפ יָך  ְוֵאתZ ֲחֵז2 ה ּוָבֶנ�יָך ּוְבֹנֶת� Wֹור ַאָּת ֹום ָטה+ אְכלּו1 ְּבָמק�

ל� �י ִיְׂשָרֵא� י ְּבֵנ י ַׁשְלֵמ� ּו ִמִּזְבֵח� 1יָך1 ִנְּתנ+ י&ָחְקָךB ְוָחק&ָּבֶנ  ִאָּת�ְך ִּכ�
Lev. 10:15יאּו ְלָהִנ�יף ְּתנ �ל ִאֵּׁשBי ַהֲחָלִבים1 ָיִב+ ה ַע �ה ַהְּתנּוָפ3 ה ַוֲחֵז Qֹוק ַהְּתרּוָמ ה  ׁש� �ה ְוָהָי2 �י ְיהָו ה ִלְפֵנ ּוָפ�

ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה� ם ַּכֲאֶׁש� Bיָך ִאְּתָך1 ְלָחק&עֹוָל+  ְלָךM ּוְלָבֶנ
Lev. 10:16 י� יָתָמר1 ְּבֵנ Bר ְוַעל&ִא� ִּיְקֹצף ַעל&ֶאְלָעָז ַ Tף ו��ה ֹׂשָר ה ְוִהֵּנ ׁש ֹמֶׁש� ׁש ָּדַר> את ָּדֹר� ַחָּט3 �יר ַה�  ְוֵא�תA ְׂשִע
ן ַהּנֹוָת ר�ַאֲהֹר+ ם ֵלאֹמ�  ִר�
Lev. 10:17 ם ָדִׁש�ים ִה�וא ְוֹאָת�ּהA ָנַת�ן ָלֶכ3 ֶדׁש ָק� ֶדׁש ִּכ>י ֹק� ֹום ַהֹּק+ א&ֲאַכְלֶּתBם ֶאת&ַהַחָּטאת1 ִּבְמק� �ֹ ּוַע ל  ַמּד3

ם ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� ר ֲעֵליֶה� ה ְלַכֵּפ� ן ָהֵעָד+  ָלֵׂשאת1 ֶאת&ֲעֹו�
Lev. 10:18ֵPּה ֶא ה ר ִצֵּו�יִתי�ן לֹא&הּוָב�א ֶאת&ָּדָמ+ ֶדׁש ַּכֲאֶׁש� ּו ֹאָת>ּה ַּבֹּק� ֹול ּתֹאְכל� �יָמה ָאכ2 ֶדׁש ְּפִנ  ל&ַהֹּק�
Lev. 10:19 ה �י ְיהָו+ ָלָתם1 ִלְפֵנ יבּו ֶאת&ַחָּטאָתBם ְוֶאת&ֹע� ּיֹום ִהְקִר2 ַ Tן ה�ה ֵה ן ֶאל&ֹמֶׁש3 Mר ַאֲהֹר  ַוְיַדֵּב2

י ָּכֵא�ֶּלה ְוָאַכBְלִּתי ַחָּט אָנה ֹאִת� ב ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה�ַוִּתְקֶר� ֹום ַהִּייַט�  את1 ַהּי+
Lev. 10:20ב ְּבֵעיָנ�יו� פ ה ַוִּייַט�   ַוִּיְׁשַמ�ע ֹמֶׁש+
Lev. 11:1ם� ר ֲאֵלֶה� ן ֵלאֹמ� ל&ַאֲהֹר� ה ְוֶא� >ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב=ר ְיהָו
Lev. 11:2 ר�ַחָּיה1 ֲאֶׁש Bֹאת ַה� ר ז �ל ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא� ּו ֶאל&ְּבֵנ ֶרץ� ַּדְּבר> ר ַעל&ָהָא� ה ֲאֶׁש� ּו ִמָּכל&ַהְּבֵהָמ�  ּתֹאְכל+
Lev. 11:3לּו� ּה ּתֹאֵכ� ה ַּבְּבֵהָמ�ה ֹאָת� ת ַמֲעַל�ת ֵּגָר� ה ְוֹׁשַסBַעת ֶׁש1ַסע1 ְּפָרֹס+ לA ַמְפֶר�ֶסת ַּפְרָס3   ֹּכ�
Lev. 11:4י ַהַּפ ה ּוִמַּמְפִריֵס� ַּמֲעֵלי1 ַהֵּגָר+ ּו ִמ� אְכל+ �ֹ א ת �ֹ ה  ַאBְך ֶאת&ֶזה1 ל Mה ֵגָר י&ַמֲעֵל2 ָּגָמל ִּכ� ַ Tת&ה ְרָס�ה ֶא�

ם� ּוא ָלֶכ� א ה� יס ָטֵמ� �ּנּו ַמְפִר+ ּוא ּוַפְרָסה1 ֵאיֶנ  ה3
Lev. 11:5ם� ּוא ָלֶכ� א ה� יס ָטֵמ� �א ַיְפִר �ֹ ה ל ּוא ּוַפְרָס� י&ַמֲעֵלBה ֵגָרה1 ה+ ן ִּכ�   ְוֶאת&ַהָּׁשָפ3
Lev. 11:61ת ֵּגָרהBי&ַמֲעַל ֶבת ִּכ� ם� ְוֶאת&ָהַאְרֶנ3 וא ָלֶכ� ה ִה� יָסה ְטֵמָא� �א ִהְפִר �ֹ ה ל וא ּוַפְרָס�   ִה+
Lev. 11:7 ּוא א ה� �ר ָטֵמ� א&ִיָּג �ֹ ּוא ֵּגָר�ה ל ה ְוה� ע ֶׁש1ַסע1 ַּפְרָס+ ּוא ְוֹׁשַס� ה ה3 Mיס ַּפְרָס י&ַמְפִר2 ֲחִזיר ִּכ� ַ Tְוֶאת&ה 

ם�  ָלֶכ�
Lev. 11:8א ִת �ֹ ם ל לּו ּוְבִנְבָלָת� א תֹאֵכ+ �ֹ ם� ִמְּבָׂשָרם1 ל ם ָלֶכ� �עּו ְטֵמִא�ים ֵה�  ָּג
Lev. 11:9 ִים ַּבַּיִּמ>ים ּוַבְּנָחִל�ים ֶׂשת ַּבַּמ3 Mיר ְוַקְׂשֶק Z ְסַנִּפ2 ל ֲאֶׁשר&לֹו ל ֲאֶׁש�ר ַּבָּמ�ִים ֹּכ� ּו ִמֹּכ� אְכל+ �ֹ  ֶאת&ֶזה1 ּת

לּו� ם ּתֹאֵכ�  ֹאָת�
Lev. 11:10ֶׂשת ַּב �יר ְוַקְׂשֶק3 ֹו ְסַנִּפ Mין&ל ר ֵא� Z ֲאֶׁש2 ל ֶנ�ֶפׁש  ְוֹכל ִים ּוִמֹּכ> 1 ֶׁש�ֶרץ ַהַּמ+ ים ִמֹּכל ַּיִּמים1 ּוַבְּנָחִל+

ם� ם ָלֶכ� ֶקץ ֵה� �ה ֲאֶׁש�ר ַּבָּמ�ִים ֶׁש�  ַהַחָּי
Lev. 11:11צּו� ם ְּתַׁשֵּק� לּו ְוֶאת&ִנְבָלָת� א תֹאֵכ+ �ֹ ֶקץ ִיְהי�ּו ָלֶכ�ם ִמְּבָׂשָרם1 ל   ְוֶׁש�
Lev. 11:12ֹו ְסַנ ין&ל> ר ֵא� ל ֲאֶׁש� ם� ֹּכ� ּוא ָלֶכ� ֶקץ ה� ֶׂשת ַּבָּמ�ִים ֶׁש�  ִּפ�יר ְוַקְׂשֶק�
Lev. 11:13ת ָהָעְזִנָּי�ה� ֶרס ְוֵא� 1ֶׁשר1 ְוֶאת&ַהֶּפ+ ּו ֶׁש�ֶקץ ֵה�ם ֶאת&ַהֶּנ א ֵיָאְכל� �ֹ ֹוף ל ּו ִמן&ָהע+   ְוֶאת&ֵא1ֶּלה1 ְּתַׁשְּקצ�
Lev. 11:14ה ְלִמיָנ�ּה�� ה ְוֶאת&ָהַאָּי ָּדָא+   ְוֶאת&ַה2
Lev. 11:15ֹו� ב ְלִמינ� ת ָּכל&ֹעֵר�   ֵא�
Lev. 11:16ַחף ְוֶאת&ַהֵּנ�ץ ְלִמיֵנ�הּו��ס ְוֶאת&ַהָּׁש ה ְוֶאת&ַהַּתְחָמ� ַּיֲעָנ+   ְוֵאת1 ַּב�ת ַה�
Lev. 11:17ּוף� ֹוס ְוֶאת&ַהָּׁשָל�ְך ְוֶאת&ַהַּיְנׁש�   ְוֶאת&ַהּכ�
Lev. 11:18ם ת ְוֶאת&ָהָרָח� ֶמת ְוֶאת&ַהָּקָא�  � ְוֶאת&ַהִּתְנֶׁש�
Lev. 11:19ף� ת ְוֶאת&ָהֲעַטֵּל� �ּה ְוֶאת&ַהּדּוִכיַפ� ה ְלִמיָנ ה ָהֲאָנָפ�   ְוֵאת1 ַהֲחִסיָד+
Lev. 11:20ֹּPם� ס כ ּוא ָלֶכ� ֶקץ ה� ֹוף ַהֹהֵל�ְך ַעל&ַאְרַּב�ע ֶׁש�  ל ֶׁש�ֶרץ ָהע+
Lev. 11:21�ֹוף ַהֹהֵל�ְך ַעל&ַאְרַּב 1 ֶׁש�ֶרץ ָהע+ ּו ִמֹּכל אְכל+ �ֹ ֹו[ע ֲאֶׁשר&לֹא  ַאBְך ֶאת&ֶזה1 ּת Bַעל ] ל�ְכָרַע1ִים1 ִמַּמ

ֶרץ� ן ַעל&ָהָא� ר ָּבֵה� יו ְלַנֵּת�  ְלַרְגָל+
Lev. 11:22 הּו �הּו ְוֶאת&ַהַחְרֹּג�ל ְלִמיֵנ+ ֹו ְוֶאת&ַהָּסְלָע�ם ְלִמיֵנ ַאְרֶּב�ה ְלִמינ+ לּו ֶאת&ָה�  ֶאת&ֵאBֶּלה ֵמֶהם1 ּתֹאֵכ+

 ְוֶאת&ֶהָחָג�ב ְלִמיֵנ�הּו�



Lev. 11:23ם� ְו ּוא ָלֶכ� ֶקץ ה� �ִים ֶׁש� ֹו ַאְרַּב�ע ַרְגָל ֹוף ֲאֶׁשר&ל� 1 ֶׁש�ֶרץ ָהע+  ֹכל
Lev. 11:24ֶרב� א ַעד&ָהָע� ם ִיְטָמ� ֶּלה ִּתַּטָּמ�אּו ָּכל&ַהֹּנֵג�ַע ְּבִנְבָלָת�   ּוְלֵא�
Lev. 11:25ֶרב� א ַעד&ָהָע� יו ְוָטֵמ� ס ְּבָגָד� א ִמִּנְבָלָת�ם ְיַכֵּב�   ְוָכל&ַהֹּנֵׂש�
Lev. 11:26 ה �ָּנה ַמֲעָל+ ַעת ְוֵגָרה1 ֵאיֶנ �ָּנה ֹׁשַס3 ה ְוֶׁש�ַסעA ֵאיֶנ Mֶסת ַּפְרָס ה ֲאֶׁש�ר ִהואZ ַמְפֶר2 ָכל&ַהְּבֵהָמ]  ְל�

א� ם ִיְטָמ� ם ָלֶכ�ם ָּכל&ַהֹּנֵג�ַע ָּבֶה�  ְטֵמִא�ים ֵה�
Lev. 11:27ֶכת ַעל&ַא�ַחָּיה1 ַהֹהֶל יו ְּבָכל&ַה� לA הֹוֵל�ְך ַעל&ַּכָּפ3 ם ָלֶכ�ם ָּכל&ַהֹּנֵג�ַע  ְוֹכ� ע ְטֵמִא�ים ֵה� ְרַּב+

ֶרב� א ַעד&ָהָע� ם ִיְטָמ�  ְּבִנְבָלָת�
Lev. 11:28ם� ס ָּמה ָלֶכ� �ֶרב ְטֵמִא�ים ֵה� יו ְוָטֵמ�א ַעד&ָהָע ס ְּבָגָד� ם ְיַכֵּב�   ְוַהֹּנֵׂשא1 ֶאת&ִנְבָלָת+
Lev. 11:29ץ ַעל&ָה�ֶרץ ַהֹּׁשֵר א ַּבֶּׁש� Bה ָלֶכם1 ַהָּטֵמ+ ב ְלִמיֵנ�הּו� ְוֶז ר ְוַהָּצ� ֶלד ְוָהַעְכָּב�  ָא�ֶרץ ַהֹח�
Lev. 11:30ֶמת� ֶמט ְוַהִּתְנָׁש� ַח ְוַהְּלָטָא�ה ְוַהֹח� ה ְוַהֹּכ�   ְוָהֲאָנָק�
Lev. 11:31ֶרב� א ַעד&ָהָע� ם ִיְטָמ� =ַע ָּבֶה>ם ְּבֹמָת�   ֵא>ֶּלה ַהְּטֵמִא�ים ָלֶכ�ם ְּבָכל&ַהָּׁש�ֶרץ ָּכל&ַהֹּנֵג
Lev. 11:32 ק ֹו ָׂש+ ֹו ֶבBֶגד אֹו&עֹור1 א� א ִמָּכל&ְּכִלי&ֵעץ1 א� ם ִיְטָמ3 Mְּבֹמָת Aם Z ֵמֶה2 ל ֲאֶׁשר&ִיֹּפל&ָעָליו  ְוֹכ�

ר� א ַעד&ָהֶע�ֶרב ְוָטֵה� ה ְמָלאָכ�ה ָּבֶה�ם ַּבַּמ=ִים יּוָב>א ְוָטֵמ� י ֲאֶׁשר&ֵיָעֶׂש� Wָּכל&ְּכִל 
Lev. 11:33ל ֵמ ֶרׂש ֲאֶׁשר&ִיֹּפ� רּו� ְוָכל&ְּכִלי&ֶח+ ֹו ִתְׁשֹּב� א ְוֹאת� ֹו ִיְטָמ� ל ֲאֶׁש=ר ְּבתֹוכ> ֹו ֹּכ� �ם ֶאל&ּתֹוכ  ֶה�
Lev. 11:34 ה ִים ִיְטָמ�א ְוָכל&ַמְׁשֶקה1 ֲאֶׁש�ר ִיָּׁשֶת+ ֹוא ָעָל>יו ַמ� ר ָיב� ל ֲאֶׁש2 ֶכל ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ3 Mִמָּכל&ָהֹא 

א�  ְּבָכל&ְּכִל�י ִיְטָמ�
Lev. 11:35ל ִמִּנ ֹכל ֲאֶׁשר&ִיֹּפ2 ְ Tם ּוְטֵמִא�ים ִיְהי�ּו  ו��ים ֵה ץ ְטֵמִא ִים ֻיָּת� םA ָעָליוH ִיְטָמאG ַּתּנ=ּור ְוִכיַר> ְבָלָת�

ם�  ָלֶכ�
Lev. 11:36א� ם ִיְטָמ� ֹור ְוֹנֵג�ַע ְּבִנְבָלָת� ��ה ָטה ִים ִיְהֶי ֹור ִמְקֵוה&ַמ� �5ן ּוב>   ַא�ְך ַמְעָי
Lev. 11:375ַר� ם ַעל&ָּכל&ֶז 1 ִמִּנְבָלָת+ ּוא� ְוִכBי ִיֹּפל ֹור ה� ּוַע ֲאֶׁש�ר ִיָּזֵר�ַע ָטה�  ע ֵזר�
Lev. 11:38ם� ס ּוא ָלֶכ� א ה� �יו ָטֵמ� ם ָעָל ל ִמִּנְבָלָת� ַרע ְוָנַפ�   ְוִכBי ֻיַּתן&ַמ1ִים1 ַעל&ֶז+
Lev. 11:39&א ַעד ּה ִיְטָמ� יא ָלֶכ�ם ְלָאְכָל�ה ַהֹּנֵג�ַע ְּבִנְבָלָת� ה ֲאֶׁשר&ִה� ֶרב� ְוִכBי ָימּות1 ִמן&ַהְּבֵהָמ+  ָהָע�
Lev. 11:40 יו ס ְּבָגָד� ּה ְיַכֵּב� �ֶרב ְוַהֹּנֵׂשא1 ֶאת&ִנְבָלָת+ יו ְוָטֵמ�א ַעד&ָהָע ס ְּבָגָד� ּה ְיַכֵּב� 1 ִמִּנְבָלָת+ ֹאֵכל  ְוָה�

ֶרב� א ַעד&ָהָע�  ְוָטֵמ�
Lev. 11:41ל� א ֵיָאֵכ� �ֹ ּוא ל ֶקץ ה� ֶרץ ַהֹּׁשֵר�ץ ַעל&ָהָא�ֶרץ ֶׁש�   ְוָכל&ַהֶּׁש�
Lev. 11:42 ַPע ע לA הֹוֵל�ְך ַעל&ַאְרַּב3 ֹון ְוֹכ� Mְך ַעל&ָּגח Z הֹוֵל2 ֶרץ ַהֹּׁשֵר�ץ ֹּכל ִים ְלָכל&ַהֶּׁש� ד ָּכל&ַמְרֵּב�ה ַרְגַל+

ם� ֶקץ ֵה� ּום ִּכי&ֶׁש� א תֹאְכל� �ֹ  ַעל&ָהָא�ֶרץ ל
Lev. 11:43ַּט א ִת� Bֹ ֶרץ ַהֹּׁשֵר�ץ ְול ם ְּבָכל&ַהֶּׁש� ֵתיֶכ+ ם� ַאל&ְּתַׁשְּקצּו1 ֶאת&ַנְפֹׁש� ם ָּב� ם ְוִנְטֵמֶת�  ְּמאּו1 ָּבֶה+
Lev. 11:44 1א ְתַטְּמאּו Bֹ ֹוׁש ָא�ִני ְול ים ִּכ�י ָקד� ֵהיֶכםG ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם1 ִוְהִייֶת�ם ְקֹדִׁש+ �י ְיהָוהH ֱאֹל� �י ֲאִנ  ִּכ

ֶרץ� ׂש ַעל&ָהָא� ֶרץ ָהֹרֵמ� ם ְּבָכל&ַהֶּׁש� ֵתיֶכ+  ֶאת&ַנְפֹׁש�
Lev. 11:45י ְיה� �יA ֲאִנ ים ִּכ�י  ִּכ ִים ִלְהֹי�ת ָלֶכ�ם ֵלאֹלִה�ים ִוְהִייֶת�ם ְקֹדִׁש+ ַּמֲעֶלBה ֶאְתֶכם1 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+ ה ַה� ָו3
ִני� ֹוׁש ָא�  ָקד�
Lev. 11:46 ֶצת ֶׂשת ַּבָּמ�ִים ּוְלָכל&ֶנ�ֶפׁש ַהֹּׁשֶר� ה ָהֹרֶמ� ַחָּי+ �ֶפׁש ַה� 1 ֶנ ֹוף ְוֹכל ת ַהְּבֵהָמה1 ְוָהע+ Bאת ּתֹוַר�ֹ  ז
ֶר  ץ�ַעל&ָהָא�

Lev. 11:47ל� פ א ֵתָאֵכ� �ֹ ר ל ה ֲאֶׁש� ַחָּי+ ֶלת ּוֵבין1 ַה� ֶּנֱאֶכ+ ַחָּיה1 ַה� ר ּוֵבBין ַה� �א ּוֵב�ין ַהָּטֹה ין ַהָּטֵמ� יל ֵּב� Wְלַהְבִּד  
Lev. 12:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 12:2�ר ִאָּׁשה1 ִּכ 1 ֵלאֹמ+ Bי ִיְׂשָרֵאל ר ֶאל&ְּבֵנ Qים ִּכיֵמ>י  ַּדֵּב �ת ָיִמ+ ְמָאה1 ִׁשְבַע ה ָזָכ�ר ְוָט� יַע ְוָיְלָד� י ַתְזִר+

א� ּה ִּתְטָמ� ת ְּדֹוָת�  ִנַּד�
Lev. 12:3ֹו� ר ָעְרָלת� ֹול ְּבַׂש� �י ִיּמ�   ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ
Lev. 12:4ֶד ב ִּבְדֵמ�י ָטֳהָר�ה ְּבָכל&ֹק� ים ֵּתֵׁש� ֶׁשת ָיִמ+ א  ּוְׁשֹלִׁש�ים יֹום1 ּוְׁשֹל� �ֹ ע ְוֶאל&ַהִּמְקָּדׁש1 ל א&ִתָּג3 �ֹ ׁש ל

ּה� י ָטֳהָר� את ְיֵמ� �ֹ א ַעד&ְמל +ֹ  ָתב



Lev. 12:5 י ב ַעל&ְּדֵמ� ים ֵּתֵׁש� ה ְׁשֻבַע�ִים ְּכִנָּדָת�ּה ְוִׁשִּׁש�ים יֹום1 ְוֵׁש�ֶׁשת ָיִמ+ ד ְוָטְמָא�  ְוִאם&ְנֵקָב�ה ֵתֵל+
ה�  ָטֳהָר�

Lev. 12:6ּה אתA ְיֵמ�י ָטֳהָר3 �ֹ ר  ּוִבְמל ה ּוֶבן&יֹוָנ�ה אֹו&ֹת� יא ֶּכBֶבׂש ֶּבן&ְׁשָנתֹו1 ְלֹעָל+ Qָּתִב Gֹו ְלַבת  ְלֵבןH א�
ן� ֶהל&מֹוֵע�ד ֶאל&ַהֹּכֵה� ַתח ֹא�  ְלַחָּט�את ֶאל&ֶּפ�

Lev. 12:7 ֶדת Bֹאת ּתֹוַרת1 ַהֹּיֶל+ ר ָּדֶמ�יָה ז ה ִמְּמֹק� יָה ְוָטֲהָר� Bי ְיהָוה1 ְוִכֶּפ�ר ָעֶל+ ֹו ִלְפֵנ Qֹו  ְוִהְקִריב ַלָּזָכ�ר א�
ה�  ַלְּנֵקָב�

Lev. 12:8 ד�ד ְלֹעָל�ה ְוֶאָח ה ֶאָח� �י יֹוָנ+ ֹו ְׁשֵני1 ְּבֵנ Bים א י&ֹתִר3 י ֶׂשהG ְוָלְקָח�ה ְׁשֵּת� א ִתְמָצ�א ָיָדּהH ֵּד� 2ֹ  ְוִאם&ל
ָרה� פ ן ְוָטֵה� ר ָעֶל>יָה ַהֹּכֵה�  ְלַחָּט�את ְוִכֶּפ�

Lev. 13:1 ה ה ֶאל&ֹמֶׁש� ר� ַוְיַדֵּב�ר ְיהָו+ ן ֵלאֹמ� ל&ַאֲהֹר�  ְוֶא�
Lev. 13:2 ַעת��5ַגע ָצָר ֹו ְלֶנ ֶרת ְוָהָי�ה ְבעֹור&ְּבָׂשר� ֹו ַבֶה+ ֹו&ַסַּפ1ַחת1 א� Bה ְבעֹור&ְּבָׂשרֹו1 ְׂשֵאBת א� י&ִיְהֶי ם ִּכ�  ָאָד3

ד ִמָּבָנ�יו ַהֹּכֲהִנ�ים� ֹו ֶאל&ַאַח� ן א> ן ַהֹּכֵה+  ְוהּוָבא1 ֶאל&ַאֲהֹר�
Lev. 13:3ה ַהֹּכ�ֹור  ְוָרָא 1ַגע1 ָעֹמק1 ֵמע� ן ּוַמְרֵאBה ַהֶּנ ַגע ָהַפ�ְךA ָלָב3 Mר ַּבֶּנ ָּבָׂשר ְוֵׂשָע2 ַ Tֹור&ה �5ַגע ְּבע� ֵה�ן ֶאת&ַהֶּנ

ֹו� א ֹאת� ן ְוִטֵּמ� הּו ַהֹּכֵה� ּוא ְוָרָא� �ַעת ה �5ַגע ָצַר� ֹו ֶנ  ְּבָׂשר+
Lev. 13:4ֹו ְוָעֹמק1 ֵא ֹור ְּבָׂשר3 וא ְּבע� Mה ִה ה לֹא&ָהַפ�ְך ָלָב�ן  ְוִאם&ַּבֶהֶרתZ ְלָבָנ2 ֹור ּוְׂשָעָר� ין&ַמְרֶא�ָה ִמן&ָהע+

ים� �5ַגע ִׁשְבַע�ת ָיִמ� =יר ַהֹּכֵה>ן ֶאת&ַהֶּנ  ְוִהְסִּג
Lev. 13:5 ֹו ֹור ְוִהְסִּגיר= ��5ַגע ָּבע ה ַהֶּנ א&ָפָׂש� �ֹ יו ל 1ַגע1 ָעַמ�ד ְּבֵעיָנ+ Bה ַהֶּנ  ְוָרָא�הּו ַהֹּכֵהןH ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִעיG ְוִהֵּנ

ים ֵׁשִנ�ית�ַה  ֹּכֵה>ן ִׁשְבַע�ת ָיִמ�
Lev. 13:6 ֹו Bֹור ְוִטֲהר ��5ַגע ָּבע ה ַהֶּנ ַגע ְולֹא&ָפָׂש� ֹו ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִעיH ֵׁשִניתG ְוִהֵּנה1 ֵּכָה�ה ַהֶּנ+ Mן ֹאת  ְוָרָאהZ ַהֹּכֵה2

ר� יו ְוָטֵה� ס ְּבָגָד� יא ְוִכֶּב�  ַהֹּכֵהן1 ִמְסַּפ�ַחת ִה+
Lev. 13:7ה ֵׁשִנ�ית  ְוִאם&ָּפ ֹו ְוִנְרָא� �ן ְלָטֳהָרת ֹו ֶאל&ַהֹּכֵה� י ֵהָרֹאת> ֹור ַאֲחֵר= ה ִתְפֶׂשBה ַהִּמְסַּפ1ַחת1 ָּבע+ ֹׂש2
ן�  ֶאל&ַהֹּכֵה�
Lev. 13:8וא� פ ַעת ִה� ן ָצַר� ֹו ַהֹּכֵה� ֹור ְוִטְּמא� �ַחת ָּבע ה ַהִּמְסַּפ� >ה ָּפְׂשָת� ן ְוִהֵּנ   ְוָרָאה1 ַהֹּכֵה+
Lev. 13:95ַגע ָצ� ן� ֶנ א ֶאל&ַהֹּכֵה� י ִתְהֶי�ה ְּבָאָד�ם ְוהּוָב� ַעת ִּכ�  ַר+
Lev. 13:10ת� י ַּבְׂשֵא� ר ַח� >ת ָּבָׂש� ְחַי �ר ָלָב�ן ּוִמ� יא ָהְפָכ�ה ֵׂשָע Wֹור ְוִה Bה ְׂשֵאת&ְלָבָנה1 ָּבע+ ן ְוִהֵּנ   ְוָרָא�ה ַהֹּכֵה3
Lev. 13:11ֹו ְוִטְּמ ֹור ְּבָׂשר+ ַעת נֹוֶׁשBֶנת ִהוא1 ְּבע� ּוא� ָצַר2 א ה� ּנּו ִּכ�י ָטֵמ� א ַיְסִּגֶר+ �ֹ ֹו ַהֹּכֵה�ן ל  א�
Lev. 13:12ֵPַעת א ֹור ְוִכְּסָת�ה ַהָּצַר3 ח ַהָּצַר1ַעת1 ָּבע+ Bֹוַח ִּתְפַר ֹו  ְוִאם&ָּפר2 ַגע ֵמרֹאׁש� ֹור ַהֶּנ+ ת ָּכל&ע�

ן� ה ֵעיֵנ�י ַהֹּכֵה� �יו ְלָכל&ַמְרֵא�  ְוַעד&ַרְגָל
Lev. 13:13ן ְו ן  ְוָרָא�ה ַהֹּכֵה3 ְך ָלָב� ֹו ָהַפ� �5ַגע ֻּכּל> ר ֶאת&ַהָּנ ֹו ְוִטַה� ה ִכְּסָתBה ַהָּצַר1ַעת1 ֶאת&ָּכל&ְּבָׂשר+ ִהֵּנ2
ּוא� ֹור ה�  ָטה�
Lev. 13:14א� י ִיְטָמ� ר ַח� ֹו ָּבָׂש� ֹות ּב> ֹום ֵהָרא�   ּוְבי2
Lev. 13:15ר ַהַח>י ֹו ַהָּבָׂש� �י ְוִטְּמא ר ַהַח� ּוא� ְוָרָא=ה ַהֹּכֵה>ן ֶאת&ַהָּבָׂש� ַעת ה� ּוא ָצַר� א ה�   ָטֵמ�
Lev. 13:16ן� א ֶאל&ַהֹּכֵה� י ְוֶנְהַּפ�ְך ְלָלָב�ן ּוָב� ר ַהַח� ּוב ַהָּבָׂש� ֹו ִכ�י ָיׁש>   א�
Lev. 13:17ּוא� פ ֹור ה� �5ַגע ָטה� �5ַגע ְלָלָב�ן ְוִטַה=ר ַהֹּכֵה>ן ֶאת&ַהֶּנ ְך ַהֶּנ >ה ֶנְהַּפ� ן ְוִהֵּנ   ְוָרָא1הּו1 ַהֹּכֵה+
Lev. 13:18 א� ֹו ְׁשִח�ין ְוִנְרָּפ� ֹו&ְבֹער� י&ִיְהֶי�ה ב� ר ִּכ� Wּוָבָׂש 
Lev. 13:19ן� ה ֶאל&ַהֹּכֵה� �ה ֲאַדְמָּד�ֶמת ְוִנְרָא� ֶרת ְלָבָנ ֹו ַבֶה� ה א� ֹום ַהְּׁשִחין1 ְׂשֵא�ת ְלָבָנ+ Bה ִּבְמק Qְוָהָי  
Lev. 13:20ֹור ּו 1ָה1 ָׁשָפ�ל ִמן&ָהע+ Bה ַמְרֶא ן ְוִהֵּנ ַעת  ְוָרָא�ה ַהֹּכֵה3 ֹו ַהֹּכֵה>ן ֶנ�5ַגע&ָצַר� ּה ָהַפ�ְך ָלָב�ן ְוִטְּמא= ְׂשָעָר�

ָחה� ין ָּפָר� וא ַּבְּׁשִח�  ִה�
Lev. 13:21 ה�ֹור ְוִה�יא ֵכָה >ָּנה ִמן&ָהע� ן ּוְׁשָפָל�ה ֵאיֶנ �ר ָלָב+ ין&ָּבּה1 ֵׂשָע Bה ֵא� ן ְוִהֵּנ �םA ִיְרֶא�ָּנה ַהֹּכֵה3  ְוִא

ן ִׁשְבַע� ֹו ַהֹּכֵה� ים�ְוִהְסִּגיר�  ת ָיִמ�
Lev. 13:22וא� �5ַגע ִה� ֹו ֶנ ֹור ְוִטֵּמ=א ַהֹּכֵה>ן ֹאת� �ה ָּבע ה ִתְפֶׂש�   ְוִאם&ָּפֹׂש�
Lev. 13:23ן� ס ֹו ַהֹּכֵה� ין ִה�וא ְוִטֲהר� ֶבת ַהְּׁשִח� ָתה ָצֶר� א ָפָׂש+ �ֹ ד ַהַּבֶה1ֶרת1 ל Bיָה ַּתֲעֹמ Mְוִאם&ַּתְחֶּת  



Lev. 13:24 י&ִיְהֶי�ה ר ִּכ� ֹו ָבָׂש+ ֹו  א� ֶמת א� ה ַּבֶה>ֶרת ְלָבָנ�ה ֲאַדְמֶּד� �ת ַהִּמְכָו3 ְחַי ה ִמ� Qָהְיָת ֹו ִמְכַות&ֵא�ׁש ְו� ְבֹער�
 ְלָבָנ�ה�

Lev. 13:25 וא ֹור ָצַר�ַעת ִה+ ק ִמן&ָהע+ 1ָה1 ָעֹמ� ֶרת ּוַמְרֶא ן ַּבַּבֶה3 Mר ָלָב �ה ֶנְהַּפְךZ ֵׂשָע2 ן ְוִהֵּנ  ְוָרָא�ה ֹאָת�ּה ַהֹּכֵה]
�וא�ַּבִּמְכָו�ה ָּפָר ַעת ִה� �5ַגע ָצַר� ן ֶנ  ָחה ְוִטֵּמBא ֹאתֹו1 ַהֹּכֵה+
Lev. 13:26 ה�ֹור ְוִה�וא ֵכָה >ָּנה ִמן&ָהע� ן ּוְׁשָפָל�ה ֵאיֶנ �ר ָלָב+ ין&ַּבֶּבֶה1ֶרת1 ֵׂשָע Bה ֵא� ן ְוִהֵּנ �םA ִיְרֶא�ָּנה ַהֹּכֵה3  ְוִא

ים� ן ִׁשְבַע�ת ָיִמ� ֹו ַהֹּכֵה�  ְוִהְסִּגיר�
Lev. 13:27הּו ַעת  ְוָרָא� �5ַגע ָצַר� ֹו ֶנ ֹור ְוִטֵּמBא ַהֹּכֵהן1 ֹאת+ ה ִתְפֶׂשה1 ָּבע+ Bי ִאם&ָּפֹׂש� ן ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע  ַהֹּכֵה�

וא�  ִה�
Lev. 13:28 1ֲהרֹו ת ַהִּמְכָו�ה ִה�וא ְוִט� ה ְׂשֵא� ֶרת לֹא&ָפְׂשָתBה ָבעֹור1 ְוִה�וא ֵכָה+ Mד ַהַּבֶה Z ַתֲעֹמ2  ְוִאם&ַּתְחֶּתיָה

ן ִּכ� וא� פַהֹּכֵה+ ֶבת ַהִּמְכָו�ה ִה�  י&ָצֶר�
Lev. 13:29ן� ֹו ְבָזָק� אׁש א� �ֹ �5ַגע ְּבר ֹו ָנ י&ִיְהֶי�ה ב� ה ִּכ� ֹו ִאָּׁש+   ְוִאיׁש1 א�
Lev. 13:30 ֹו Bא ֹאת ב ָּד�ק ְוִטֵּמ2 ֹו ֵׂשָע�ר ָצֹה� ֹור ּוב> ק ִמן&ָהע+ Bה ַמְרֵא1הּו1 ָעֹמ� ַגע ְוִהֵּנ ן ֶאת&ַהֶּנ3 Mה ַהֹּכֵה  ְוָרָא2

ּוא�ַהֹּכֵה ן ה� ֹו ַהָּזָק� אׁש א� <ֹ ַעת ָהר ּוא ָצַר= �ֶתק ה+  ן1 ֶנ
Lev. 13:31 ֹו �ר ֵא�ין ּב ֹור ְוֵׂשָע�ר ָׁשֹח� ק ִמן&ָהע+ Bה ֵאין&ַמְרֵא1הּו1 ָעֹמ� ֶתק ְוִהֵּנ �5ַגע ַהֶּנ3 ן ֶאת&ֶנ Mה ַהֹּכֵה י&ִיְרֶא2  ְוִכ�

ים� �5ַגע ַהֶּנ�ֶתק ִׁשְבַע�ת ָיִמ� =יר ַהֹּכֵה>ן ֶאת&ֶנ  ְוִהְסִּג
Lev. 13:32 ב ��ר ָצֹה ֹו ֵׂשָע ָיה ב� ֶתק ְולֹא&ָה� ה ַהֹּכֵה�ן ֶאת&ַהֶּנַגעH ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִעיG ְוִהֵּנה1 לֹא&ָפָׂש�ה ַהֶּנ+  ְוָרָא2

ֹור� ק ִמן&ָהע� ין ָעֹמ� ֶתק ֵא�  ּוַמְרֵא�ה ַהֶּנ+
Lev. 13:33=יר ַהֹּכֵה �ַח ְוִהְסִּג2 א ְיַגֵּל �ֹ ח ְוֶאת&ַהֶּנ�ֶתק ל ְתַּגָּל+ ים ֵׁשִנ�ית� ְוִה2 >ֶתק ִׁשְבַע�ת ָיִמ�  ן ֶאת&ַהֶּנ
Lev. 13:34 הּו ֵאיֶנ�ּנּו Wֹור ּוַמְרֵא 1ֶתק1 ָּבע+ ִהֵּנה לֹא&ָפָׂשBה ַהֶּנ ְ Tי ו ֶתק ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע3 Mן ֶאת&ַהֶּנ  ְוָרָאהZ ַהֹּכֵה2

ר� יו ְוָטֵה� ס ְּבָגָד� ן ְוִכֶּב� ֹור ְוִטַהBר ֹאתֹו1 ַהֹּכֵה+ �ק ִמן&ָהע  ָעֹמ�
Lev. 13:35ֹו� י ָטֳהָרת� ֹור ַאֲחֵר� �ה ִיְפֶׂש>ה ַהֶּנ�ֶתק ָּבע   ְוִאם&ָּפֹׂש�
Lev. 13:36ּוא� א ה� ב ָטֵמ� ר ַהֹּכֵה>ן ַלֵּׂשָע�ר ַהָּצֹה� א&ְיַבֵּק= �ֹ ֹור ל �ה ַהֶּנ�ֶתק ָּבע >ה ָּפָׂש� ן ְוִהֵּנ   ְוָרָא1הּו1 ַהֹּכֵה+
Lev. 13:37ֶתק ְוֵׂש Mד ַהֶּנ Z ָעַמ2 ן�  ְוִאם&ְּבֵעיָניו ֹו ַהֹּכֵה� ּוא ְוִטֲהר� �ֹור ה א ַהֶּנ�ֶתק ָטה� ֹו ִנְרָּפ� ַמח&ּב> ר ָצ� ר ָׁשֹח= ָע2

 ס
Lev. 13:38ת� ת ְלָבֹנ� ת ֶּבָהֹר� �ם ֶּבָהֹר י&ִיְהֶי�ה ְבעֹור&ְּבָׂשָר� ה ִּכ� ֹו&ִאָּׁש+   ְוִאיׁש1 א�
Lev. 13:39�ת ֵּכה ם ֶּבָהֹר� =ה ְבעֹור&ְּבָׂשָר> ן ְוִהֵּנ ֹור  ְוָרָא�ה ַהֹּכֵה3 ֹור ָטה� ח ָּבע� ּוא ָּפַר� ַהק ה> ֹות ְלָבֹנ�ת ֹּב�

ּוא� ס  ה�
Lev. 13:40ּוא� ֹור ה� ּוא ָטה� ַח ה� ֹו ֵקֵר� �ט רֹאׁש יׁש ִּכ�י ִיָּמֵר� Wְוִא  
Lev. 13:41ּוא� ֹור ה� ּוא ָטה� ַח ה� ֹו ִּגֵּב� �ט רֹאׁש יו ִיָּמֵר�   ְוִאם1 ִמְּפַא�ת ָּפָנ+
Lev. 13:421ה ַבָּקַרB י&ִיְהֶי ֹו  ְוִכ� ֹו א� וא ְּבָקַרְחּת� ַעת ֹּפַר1ַחת1 ִה+ Bם ָצַר��5ַגע ָלָב�ן ֲאַדְמָּד ַחת ֶנ ֹו ַבַּגַּב+ ַחת1 א�
ֹו�  ְבַגַּבְחּת�

Lev. 13:43 ה ֹו ְּכַמְרֵא� �ֹו ְבַגַּבְחּת ֹו א� ֶמת ְּבָקַרְחּת� �ה ֲאַדְמֶּד+ 1ַגע1 ְלָבָנ Bה ְׂשֵאת&ַהֶּנ ן ְוִהֵּנ ֹו ַהֹּכֵה3 Mה ֹאת  ְוָרָא2
ַעת  ר�ָצַר� ֹור ָּבָׂש�  ע�

Lev. 13:44ֹו� ֹו ִנְגע� ן ְּברֹאׁש� ּוא ַטֵּמ=א ְיַטְּמֶא>ּנּו ַהֹּכֵה� �ּוא ָטֵמ�א ה ּוַע ה�   ִאיׁש&ָצר�
Lev. 13:45 Aא ם ַיְעֶט�ה ְוָטֵמ� ּוַע ְוַעל&ָׂשָפ� �ה ָפר+ יו ִיְהיBּו ְפֻרִמים1 ְורֹאׁשֹו1 ִיְהֶי Qַגע ְּבָגָד ֹו ַהֶּנ3 ּוַע ֲאֶׁשר&ּב� Mְוַהָּצר 
א� א ִיְקָר�  ָטֵמ�
Lev. 13:46ֹו� ס ַּמֲחֶנ�ה מֹוָׁשב� ּוץ ַל� ב ִמח� ּוא ָּבָד�ד ֵיֵׁש+ �א ָטֵמ�א ה ֹו ִיְטָמ� �5ַגע ּב> ר ַהֶּנ י ֲאֶׁש2 Qָּכל&ְיֵמ  
Lev. 13:47ים� ֶגד ִּפְׁשִּת� ֹו ְּבֶב� ֶמר א� �5ַגע ָצָר�ַעת ְּבֶב�ֶגד ֶצ+ ֹו ֶנ י&ִיְהֶי�ה ב� ֶגד ִּכ� Wְוַהֶּב  
Lev. 13:48ֹו Bֹור� א ֹו ְּבָכל&ְמֶל�אֶכת ע� ֹור א� ֹו ְבע+ ים ְוַלָּצ�ֶמר א� ֶרב ַלִּפְׁשִּת� ֹו ְבֵע+ ְׁשִתי1 א�   ִב�
Lev. 13:49 ֹו ֹו&ַבְּׁשִתBי אֹו&ָבֵע1ֶרב1 א� ֹור א� Mֹו ָבע ם ַּבֶּבֶגדZ א2 ֹו ֲאַדְמָּד3 ַגע ְיַרְקַר�קA א� Mה ַהֶּנ  ְוָהָי2

ּוא ְו �ַעת ה �5ַגע ָצַר� ֹור ֶנ ן�ְבָכל&ְּכִלי&ע+ ה ֶאת&ַהֹּכֵה�  ָהְרָא�



Lev. 13:50ים� �5ַגע ִׁשְבַע�ת ָיִמ� �יר ֶאת&ַהֶּנ �5ַגע ְוִהְסִּג ן ֶאת&ַהָּנ ה ַהֹּכֵה�   ְוָרָא�
Lev. 13:51 ֹור ֹו ָבע+ ֹו&ָבֵע1ֶרב1 א� ֹו&ַבְּׁשִתBי א� ֶּבֶגד א� ַּ T1ַגע1 ב י&ָפָׂשBה ַהֶּנ י ִּכ� ַגע ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע3 Mה ֶאת&ַהֶּנ  ְוָרָא2

ּוא�ְלֹכ> א ה� �5ַגע ָטֵמ� ַעת ַמְמֶא>ֶרת ַהֶּנ ֹור ִלְמָלאָכ�ה ָצַר= ה ָהע�  ל ֲאֶׁשר&ֵיָעֶׂש�
Lev. 13:52Pים א ֹו ַבִּפְׁשִּת+ ֶרב ַּבֶּצ1ֶמר1 א� ֹו ֶאת&ָהֵע3 ת&ַהְּׁשִת�יA א� ֹו ֶא� ֶגד א� Mף ֶאת&ַהֶּב �י  ְוָׂשַר2 ֹו ֶאת&ָּכל&ְּכִל

�5ַגע ִּכ� ֹו ַהָּנ ֹור ֲאֶׁשר&ִיְהֶי�ה ב� ף�ָהע+ ׁש ִּתָּׂשֵר� וא ָּבֵא� ַעת ַמְמֶא1ֶרת1 ִה+ Bי&ָצַר 
Lev. 13:53ֹור� ֹו ְּבָכל&ְּכִלי&ע� �ֶרב א� ֹו ָבֵע י א� ֹו ַבְּׁשִת� ֶגד א� Wַגע ַּבֶּב   ְוִאםH ִיְרֶא�ה ַהֹּכֵהןG ְוִהֵּנה1 לֹא&ָפָׂש�ה ַהֶּנ+
Lev. 13:545� ֹו ַהָּנ ת ֲאֶׁשר&ּב� ּו ֵא� ְּבס+ ן ְוִכ2 ים ֵׁשִנ�ית� ְוִצָּוה1 ַהֹּכֵה+ ֹו ִׁשְבַעת&ָיִמ�  ַגע ְוִהְסִּגיר�
Lev. 13:55 ה א&ָפָׂש+ �ֹ �5ַגע ל 5Bַגע ֶאת&ֵעינֹו1 ְוַהֶּנ ְך ַהֶּנ א&ָהַפ2 �ֹ ִהֵּנה ל ְ Tַגע ו יA ֻהַּכֵּב�ס ֶאת&ַהֶּנ3 ן ַאֲחֵר� Mה ַהֹּכֵה  ְוָרָא2

ֹו ְב ֹו א� וא ְּבָקַרְחּת� ׁש ִּתְׂשְרֶפ�ּנּו ְּפֶח�ֶתת ִה+ ּוא ָּבֵא� ֹו�ָטֵמ�א ה+  ַגַּבְחּת�
Lev. 13:56 ֹו ֹו ִמן&ַהֶּב1ֶגד1 א� ֹו ְוָקַר�ע ֹאת3 �י ֻהַּכֵּב�ס ֹאת ַגע ַאֲחֵר�  ְוִאםH ָרָא�ה ַהֹּכֵהןG ְוִהֵּנה1 ֵּכָה�ה ַהֶּנ+

ֶרב� ֹו ִמן&ָהֵע� י א� ֹו ִמן&ַהְּׁשִת� ֹור א�  ִמן&ָהע+
Lev. 13:57ֹו ֹו&ַבְּׁשִתBי א� ֶּבֶגד א� ַּ Tֹוד ב Mה ע ַחת ִה�וא ָּבֵא�ׁש  ְוִאם&ֵּתָרֶא2 ֹור ֹּפַר� ֹו ְבָכל&ְּכִלי&ע+ &ָבֵע1ֶרב1 א�

5ַגע� ֹו ַהָּנ� ת ֲאֶׁשר&ּב� ּנּו ֵא�  ִּתְׂשְרֶפ+
Lev. 13:58 ס �5ַגע ְוֻכַּב� ם ַהָּנ ר ֵמֶה� ס ְוָס� ֹו&ָכל&ְּכִלBי ָהעֹור1 ֲאֶׁש�ר ְּתַכֵּב+ ֶרב א� Mי אֹו&ָהֵע ֹו&ַהְּׁשִת2 ֶגד א�  ְוַהֶּב]
ר�  ֵׁשִנ�ית ְוָטֵה�
Lev. 13:59 ֹור �ֹו ָּכל&ְּכִלי&ע ֶרב א� ֹו ָהֵע+ ֹו ַהְּׁשִתי1 א� Bים א ֹו ַהִּפְׁשִּת3 ֶגד ַהֶּצ�ֶמרA א� ַעת ֶּב� Mת ֶנ�5ַגע&ָצַר ֹאת ּתֹוַר2 Tז 

ֹו� פ ֹו ְלַטְּמא� ֹו א�  ְלַטֲהר�
Lev. 14:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 14:2ת ַהְּמ�ְהֶיה1 ּתֹוַר Bֹאת ִּת� ן� ז א ֶאל&ַהֹּכֵה� ֹו ְוהּוָב� �ע ְּבי�ֹום ָטֳהָרת  ֹצָר+
Lev. 14:3ּוַע� ַעת ִמן&ַהָּצר� א ֶנ�5ַגע&ַהָּצַר� >ה ִנְרָּפ� ן ְוִהֵּנ �ה ְוָרָאה1 ַהֹּכֵה+ ַּמֲחֶנ ּוץ ַל� ן ֶאל&ִמח�   ְוָיָצא1 ַהֹּכֵה+
Lev. 14:4ים ַחּי� י&ִצֳּפִר� ח ַלִּמַּטֵה>ר ְׁשֵּת� ן ְוָלַק= ב� ְוִצָּוה1 ַהֹּכֵה+ ֶרז ּוְׁשִנ�י תֹוַל�ַעת ְוֵאֹז� �ץ ֶא+ ֹות ְוֵע � ֹות ְטֹהר
Lev. 14:5ִים ַחִּי�ים� ֶרׂש ַעל&ַמ� ֹור ָהֶאָח�ת ֶאל&ְּכִלי&ֶח� ט ֶאת&ַהִּצּפ� ן ְוָׁשַח�   ְוִצָּוה1 ַהֹּכֵה+
Lev. 14:6ּה ְוֶאת&ֵע�ץ ָהֶא>ֶרז ְוֶאת&ְׁשִנ�י ַהּתֹו ַחָּיה1 ִיַּק�ח ֹאָת+ ר ַה� Bם  ֶאת&ַהִּצֹּפ Mל אֹוָת ַל�ַעת ְוֶאת&ָהֵאֹז�ב ְוָטַב2

ַחִּי�ים� ִים ַה� ה ַע�ל ַהַּמ� ר ַהְּׁשֻחָט+ ה ְּבַדם1 ַהִּצֹּפ� ַחָּי3 ר ַה�  ְוֵא�תA ַהִּצֹּפ�
Lev. 14:7&ה ַעל� ַחָּי ר ַה� ֹו ְוִׁשַּל>ח ֶאת&ַהִּצֹּפ� �ֲהר+ ַעת ֶׁש�ַבע ְּפָעִמ�ים ְוִט ה ַע=ל ַהִּמַּטֵה>ר ִמן&ַהָּצַר� ְּפֵנ�י  ְוִהָּז3
ה�  ַהָּׂשֶד�

Lev. 14:8 ֹוא ר ָיב� ר ְוַאַח� ֹו ְוָרַחBץ ַּבַּמ1ִים1 ְוָטֵה+ יו ְוִגַּל�ח ֶאת&ָּכל&ְׂשָער3 Mר ֶאת&ְּבָגָד  ְוִכֶּבסZ ַהִּמַּטֵה2
ים� ֹו ִׁשְבַע�ת ָיִמ� ּוץ ְלָאֳהל� �ה ְוָיַׁש>ב ִמח� ַּמֲחֶנ  ֶאל&ַה�

Lev. 14:9�י ְיַגַּל Mֹום ַהְּׁשִביִע יו  ְוָהָיהZ ַבּי2 ת ֵעיָנ+ ֹו ְוֶאת&ְזָקנֹו1 ְוֵאת1 ַּגֹּב� Bֹו ֶאת&רֹאׁש ח ֶאת&ָּכל&ְׂשָער3
ר� ִים ְוָטֵה� ֹו ַּבַּמ� יו ְוָרַח=ץ ֶאת&ְּבָׂשר> �ַח ְוִכֶּב�ס ֶאת&ְּבָגָד3 ֹו ְיַגֵּל  ְוֶאת&ָּכל&ְׂשָער�

Lev. 14:10ים ְו ח ְׁשֵנ�י&ְכָבִׂשים1 ְּתִמיִמ+ Bי ִיַּק ּה ְּתִמיָמ�ה ּוְׁשֹלָׁש�ה  ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ3 ה ַאַח>ת ַּבת&ְׁשָנָת� ַכְבָׂש�
ֶמן� ד ָׁש� ג ֶאָח� ֶמן ְוֹל� ֶלת ִמְנָחה1 ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש+ Bים ֹס  ֶעְׂשֹרִנ3

Lev. 14:11ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� ה ֶּפ� �י ְיהָו+ ר ְוֹאָת�ם ִלְפֵנ ר ֵא>ת ָהִא�יׁש ַהִּמַּטֵה� ְמַטֵה3 יד ַהֹּכֵה�ן ַה� Qְוֶהֱעִמ  
Lev. 14:12 ֶמן ְוֵהִנ�יף ֹאָת>ם�ג ַהָּׁש ם ְוֶאת&ֹל� ֹו ְלָאָׁש� יב ֹאת> ד ְוִהְקִר� ן ֶאת&ַהֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָח3 Mח ַהֹּכֵה  ְוָלַק2

ה ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה�  ְּתנּוָפ�
Lev. 14:13ֹום ַה ַחָּט>את ְוֶאת&ָהֹעָל�ה ִּבְמק� ר ִיְׁשַח=ט ֶאת&ַה� ְמקֹום ֲאֶׁש2 ִּ Tֶבׂש ב י  ְוָׁשַח�ט ֶאת&ַהֶּכ3 ֶדׁש ִּכ] �ֹּק

ּוא� ָדִׁש�ים ה� ֶדׁש ָק� ן ֹק� ם הּוא1 ַלֹּכֵה+ ַחָּטאת ָהָאָׁש� ַּ Tכ 
Lev. 14:14 1ֶהן ָידֹו Bית ְוַעל&ֹּב� ר ַהְיָמִנ ֶזן ַהִּמַּטֵה� ן ַעל&ְּתנ>ּוְך ֹא�  ְוָלַק�ח ַהֹּכֵהןH ִמַּד�ם ָהָאָׁשםG ְוָנַתן1 ַהֹּכֵה+

ֹו ַהְיָמ ֶהן ַרְגל� ית ְוַעל&ֹּב�  ִנ�ית�ַהְיָמִנ+
Lev. 14:15ית� ן ַהְּׂשָמאִל� ג ַהָּׁש�ֶמן ְוָיַצ>ק ַעל&ַּכ�ף ַהֹּכֵה� �rן ִמ ח ַהֹּכֵה�   ְוָלַק�
Lev. 14:16 ה ִמן&ַהֶּׁש=ֶמן �ית ְוִהָּז2 ֹו ַהְּׂשָמאִל ר ַעל&ַּכּפ� ֶמן ֲאֶׁש� Wית ִמן&ַהֶּׁש ֹו ַהְיָמִנ+  ְוָטַבBל ַהֹּכֵהן1 ֶאת&ֶאְצָּבע�



ַב ֹו ֶׁש� ים ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה�ְּבֶאְצָּבע>  ע ְּפָעִמ�
Lev. 14:17 1ֶהן ָידֹו Bית ְוַעל&ֹּב ֶזן ַהִּמַּטֵהר1 ַהְיָמִנ+ Bּוְך ֹא Qן ַהֹּכֵהן1 ַעל&ְּתנ Bֹו ִיֵּת ֶמן ֲאֶׁש�ר ַעל&ַּכּפ3 Mֶתר ַהֶּׁש  ּוִמֶּי2

ם� ם ָהָאָׁש� �ית ַע�ל ַּד� ֹו ַהְיָמִנ ֶהן ַרְגל� ית ְוַעל&ֹּב�  ַהְיָמִנ+
Lev. 14:18ן ִלְפֵנ�י  ְוַהּנ ר ָעָל>יו ַהֹּכֵה� אׁש ַהִּמַּטֵה�ר ְוִכֶּפ� �ֹ ן ַעל&ר ן ִיֵּת� ר ַּבֶּׁש1ֶמן1 ֲאֶׁשר1 ַעל&ַּכ�ף ַהֹּכֵה+ ֹוָת3

 ְיהָו�ה�
Lev. 14:19ה� ט ֶאת&ָהֹעָל� ר ִיְׁשַח� ֹו ְוַאַח� �ר ִמֻּטְמָאת ר ַעל&ַהִּמַּטֵה� Wאת ְוִכֶּפ   ְוָעָׂשBה ַהֹּכֵהן1 ֶאת&ַה�ַחָּט+
Lev. 14:20ר� ס ן ְוָטֵה� ר ָעָל>יו ַהֹּכֵה� ה ַהִּמְזֵּב�ָחה ְוִכֶּפ�   ְוֶהֱעָל=ה ַהֹּכֵה>ן ֶאת&ָהֹעָל�ה ְוֶאת&ַהִּמְנָח�
Lev. 14:21 ֹון �יו ְוִעָּׂשר2 ה ְלַכֵּפ�ר ָעָל ד ָאָׁש>ם ִלְתנּוָפ� ָלַקח ֶּכ�ֶבׂש ֶאָח� ְ Tו Gַמֶּׂשֶגת Hין ָידֹו�ּוא ְוֵא  ְוִאם&ַּד�ל ה3
ד  ֶלת ֶאָח2 Mֶמן�ֹס ג ָׁש� ה ְוֹל� ּול ַּבֶּׁש>ֶמן ְלִמְנָח�  ָּבל�
Lev. 14:22ה� ד ֹעָל� את ְוָהֶאָח� Bה ֶאָחד1 ַחָּט+ ֹו ְוָהָי �ר ַּתִּׂש�יג ָיד ה ֲאֶׁש� �י יֹוָנ+ ֹו ְׁשֵני1 ְּבֵנ Bים א   ּוְׁשֵּת�י ֹתִר3
Lev. 14:23 ן�ֹו ֶאל&ַהֹּכֵה >י ְלָטֳהָרת� ם ַּבּי=ֹום ַהְּׁשִמיִנ Mיא ֹאָת ֶהל&מֹוֵע�ד ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� ְוֵהִב2 ַתח ֹא�  ֶאל&ֶּפ�
Lev. 14:24ה ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� יף ֹאָת=ם ַהֹּכֵה>ן ְּתנּוָפ� ג ַהָּׁש�ֶמן ְוֵהִנ2 ם ְוֶאת&ֹל� ח ַהֹּכֵה>ן ֶאת&ֶּכ�ֶבׂש ָהָאָׁש�   ְוָלַק=
Lev. 14:25+ָאָׁש ח ַהֹּכֵהן1 ִמַּד�ם ָה� Bְוָלַק Gָאָׁשם �ית  ְוָׁשַחטH ֶאת&ֶּכ�ֶבׂש ָה� ר ַהְיָמִנ ֶזן&ַהִּמַּטֵה� ם ְוָנַת>ן ַעל&ְּתנ�ּוְך ֹא�

ֹו ַהְיָמִנ�ית� ֶהן ַרְגל� ית ְוַעל&ֹּב� ֶהן ָידֹו1 ַהְיָמִנ+ Bְוַעל&ֹּב 
Lev. 14:26ית� ן ַהְּׂשָמאִל� ק ַהֹּכֵה�ן ַעל&ַּכ�ף ַהֹּכֵה� ֶמן ִיֹצ�   ּוִמן&ַהֶּׁש�
Lev. 14:27ֹו ַה Bה ַהֹּכֵהן1 ְּבֶאְצָּבע� �י  ְוִהָּז ים ִלְפֵנ ַבע ְּפָעִמ� �ית ֶׁש� ֹו ַהְּׂשָמאִל ר ַעל&ַּכּפ� ֶמן ֲאֶׁש� Wית ִמן&ַהֶּׁש ְיָמִנ+

 ְיהָו�ה�
Lev. 14:28 1ֶהן ָידֹו Bית ְוַעל&ֹּב ֶזן ַהִּמַּטֵהר1 ַהְיָמִנ+ Bּוְך ֹא Qֹו ַעל&ְּתנ ן ִמן&ַהֶּׁש�ֶמןA ֲאֶׁש�ר ַעל&ַּכּפ3 Mן ַהֹּכֵה  ְוָנַת2

ֶה ית ְוַעל&ֹּב� ם�ַהְיָמִנ+ ם ָהָאָׁש� ֹום ַּד� �ית ַעל&ְמק� ֹו ַהְיָמִנ  ן ַרְגל�
Lev. 14:29 י� ר ָעָל�יו ִלְפֵנ אׁש ַהִּמַּטֵה�ר ְלַכֵּפ� �ֹ ן ַעל&ר ן ִיֵּת� ר ִמן&ַהֶּׁש1ֶמן1 ֲאֶׁשר1 ַעל&ַּכ�ף ַהֹּכֵה+  ְוַהּנֹוָת3

 ְיהָו�ה�
Lev. 14:30י ַה� ֹו ִמן&ְּבֵנ ים א� ֶאָחד1 ִמן&ַהֹּתִר+ ֹו� ְוָעָׂשBה ֶאת&ָה� ר ַּתִּׂש�יג ָיד� �ה ֵמֲאֶׁש�  ּיֹוָנ
Lev. 14:31 ה ְוִכֶּפ=ר ַהֹּכֵה>ן ַע�ל�ד ֹעָל�ה ַעל&ַהִּמְנָח ד ַחָּט>את ְוֶאת&ָהֶאָח� ֹו ֶאת&ָהֶאָח� יג ָיד3 Qת ֲאֶׁשר&ַּתִּׂש�ֵא 

ר ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה�  ַהִּמַּטֵה�
Lev. 14:32<ַעת ֲאֶׁש��5ַגע ָצָר ֹו ֶנ ת ֲאֶׁשר&ּב� ֹ�את ּתֹוַר+ ֹו� פ ז ֹו ְּבָטֳהָרת� א&ַתִּׂש�יג ָיד� �ֹ  ר ל
Lev. 14:33ר� ן ֵלאֹמ� ל&ַאֲהֹר� ה ְוֶא� ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�ר ְיהָו+
Lev. 14:34 ֶרץ ית ֶא� ַעת ְּבֵב� �5ַגע ָצַר+ 1 ֶנ �ה ְוָנַתִּתי ן ָלֶכ�ם ַלֲאֻחָּז >י ֹנֵת� ר ֲאִנ ַען ֲאֶׁש�  ִּכBי ָתֹב1אּו1 ֶאל&ֶא�ֶרץ ְּכַנ+
ם  �ֲאֻחַּזְתֶכ�

Lev. 14:35ִית� ה ִל�י ַּבָּב� ַגע ִנְרָא� Wר ְּכֶנ �ן ֵלאֹמ �יד ַלֹּכֵה� ִית ְוִהִּג ֹו ַהַּב+   ּוָבא1 ֲאֶׁשר&ל�
Lev. 14:36 ר�א ָּכל&ֲאֶׁש א ִיְטָמ� �ֹ ַגע ְול ֹות ֶאת&ַהֶּנ+ א ַהֹּכֵהן1 ִלְרא� Bֹ ֶרם ָיב ִית ְּבֶט2 ן ּוִפּנ�ּו ֶאת&ַהַּב3 Mה ַהֹּכֵה  ְוִצָּו2
ִית�ַּבָּב�ִית ְוַא� ֹות ֶאת&ַהָּב� ן ִלְרא� א ַהֹּכֵה� �ֹ  ַחר ֵּכ>ן ָיב

Lev. 14:37 ן ת ּוַמְרֵאיֶה� �ֹו ֲאַדְמַּדֹּמ ת א� ֲערּוֹרת1 ְיַרְקַרֹּק+ ִית ְׁשַק� ת ַהַּב+ 1ַגע1 ְּבִקיֹר� Bה ַהֶּנ ַגע ְוִהֵּנ  ְוָרָא�ה ֶאת&ַהֶּנ3
יר� ל ִמן&ַהִּק�  ָׁשָפ�

Lev. 14:38ים� ְוָיָצ=א ַהֹּכֵה>ן ִמן&ַהַּב� ִית ִׁשְבַע�ת ָיִמ� �יר ֶאת&ַהַּב�  ִית ֶאל&ֶּפ�ַתח ַהָּב�ִית ְוִהְסִּג
Lev. 14:39ִית� ת ַהָּב� �5ַגע ְּבִקיֹר� ה ַהֶּנ >ה ָּפָׂש� ה ְוִהֵּנ Wי ְוָרָא� ן ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע ב ַהֹּכֵה�   ְוָׁש�
Lev. 14:40ים ֲאֶׁש�ר ָּב ן ְוִחְּלצּו1 ֶאת&ָה�ֲאָבִנ+ יר  ְוִצָּוה1 ַהֹּכֵה+ ּוץ ָלִע+ �5ַגע ְוִהְׁשִלBיכּו ֶאְתֶהן1 ֶאל&ִמח� ן ַהָּנ ֵה�

א� ֹום ָטֵמ�  ֶאל&ָמק�
Lev. 14:41 יר ּוץ ָלִע+ ּו ֶאל&ִמח� ָעָפר1 ֲאֶׁש�ר ִהְקצ+ ּו ֶאת&ֶה� ִית ָסִב�יב ְוָׁשְפכ3  ְוֶאת&ַהַּב>ִית ַיְקִצ�ַע ִמַּב�

א� ֹום ָטֵמ�  ֶאל&ָמק�
Lev. 14:42ֹו �ים ֲאֵחר+ ִית� ְוָלְקחּו1 ֲאָבִנ ח ְוָט�ח ֶאת&ַהָּב� ר ַאֵח>ר ִיַּק� �ים ְוָעָפ�  ת ְוֵהִב�יאּו ֶאל&ַּת�ַחת ָהֲאָבִנ
Lev. 14:43 ִית ֹות ֶאת&ַהַּב� י ִהְקצ� �ים ְוַאֲחֵר> ר ִחֵּל�ץ ֶאת&ָהֲאָבִנ ִית ַאַח� 1ַגע1 ּוָפַר�ח ַּבַּב+ ּוב ַהֶּנ Bְוִאם&ָיׁש 



ֹוַח� י ִהּט�  ְוַאֲחֵר�
Lev. 14:44+ּוא� ּוָבא1 ַהֹּכֵה א ה� ִית ָטֵמ� ֶרת ִה>וא ַּבַּב� ַעת ַמְמֶא� �5ַגע ַּבָּב�ִית ָצַר2 ה ַהֶּנ >ה ָּפָׂש� ה ְוִהֵּנ Wן ְוָרָא 
Lev. 14:45 יר ּוץ ָלִע+ ת ָּכל&ֲעַפ�ר ַהָּב�ִית ְוהֹוִציא1 ֶאל&ִמח� יו ְוֵא� ִית ֶאת&ֲאָבָניו1 ְוֶאת&ֵעָצ+  ְוָנַת�ץ ֶאת&ַהַּב3

א� ֹום ָטֵמ�  ֶאל&ָמק�
Lev. 14:46ֶרב� ְו א ַעד&ָהָע� ֹו ִיְטָמ� ��יר ֹאת י ִהְסִּג ִית ָּכל&ְיֵמ�  ַהָּבא1 ֶאל&ַהַּב+
Lev. 14:47יו� ס ֶאת&ְּבָגָד� ִית ְיַכֵּב� �ל ַּבַּב+ יו ְוָהֹאֵכ �ס ֶאת&ְּבָגָד ִית ְיַכֵּב�   ְוַהֹּׁשֵכ�ב ַּבַּב+
Lev. 14:48ה ַהBִהֵּנה לֹא&ָפָׂש ְ Tן ְוָרָאה1 ו א ַהֹּכֵה3 Mֹ א ָיב 2ֹ ַח ֶאת&ַהָּב�ִית ְוִטַהBר  ְוִאם&ּב י ִהֹּט� ִית ַאֲחֵר� 1ַגע1 ַּבַּב+ ֶּנ

א ַהָּנ�5ַגע� ִית ִּכ�י ִנְרָּפ�  ַהֹּכֵהן1 ֶאת&ַהַּב+
Lev. 14:49ב� ֶרז ּוְׁשִנ�י תֹוַל�ַעת ְוֵאֹז� �ץ ֶא+ ים ְוֵע �ִית ְׁשֵּת�י ִצֳּפִר ח ְלַחֵּט�א ֶאת&ַהַּב�   ְוָלַק>
Lev. 14:50ר ט ֶאת&ַהִּצֹּפ� ִים ַחִּי�ים� ְוָׁשַח� ֶרׂש ַעל&ַמ�   ָהֶאָח�ת ֶאל&ְּכִלי&ֶח�
Lev. 14:51 ם ַחָּיהG ְוָטַב�ל ֹאָת3 ר ַה� ַעת ְוֵאתH ַהִּצֹּפ� �י ַהּתֹוַל3 ב ְוֵא�תA ְׁשִנ Mֵֹאז ֶאֶרז ְוֶאת&ָה2 ָ Tץ&ה  ְוָלַק�ח ֶאת&ֵע�

ִי �ים ְוִהָּז�ה ֶאל&ַהַּב� ַחִּי ִים ַה� ה ּוַבַּמ� ר ַהְּׁשחּוָט+ ים�ְּבַדם1 ַהִּצֹּפ� ַבע ְּפָעִמ�  ת ֶׁש�
Lev. 14:52 ה ּוְבֵע�ץ ָהֶא>ֶרז ּוָבֵאֹז�ב ר ַהַחָּי3 �ים ּוַבִּצֹּפ� ַחִּי ִים ַה� ֹור ּוַבַּמ� ִית ְּבַדם1 ַהִּצּפ+  ְוִחֵּט�א ֶאת&ַהַּב+

ַעת�  ּוִבְׁשִנ�י ַהּתֹוָל�
Lev. 14:53� ּוץ ָלִע�יר ֶאל&ְּפֵנ >ה ֶאל&ִמח� ַחָּי ר ַה� ח ֶאת&ַהִּצֹּפ= Qר� ְוִׁשַּל ִית ְוָטֵה� ר ַעל&ַהַּב�  י ַהָּׂשֶד�ה ְוִכֶּפ�
Lev. 14:54ַעת ְוַלָּנ�ֶתק� �5ַגע ַהָּצַר� ֹ�את ַהּתֹוָר�ה ְלָכל&ֶנ   ז
Lev. 14:55ִית� ֶגד ְוַלָּב� ַעת ַהֶּב�   ּוְלָצַר�
Lev. 14:56ֶרת� ַחת ְוַלֶּבָה� ת ְוַלַּסַּפ�   ְוַלְׂשֵא�
Lev. 14:57א ּו ת ְּבי�ֹום ַהָּטֵמ� Wַעת� ס ְלהֹוֹר ת ַהָּצָר� ֹ�את ּתֹוַר� ר ז � ְבי�ֹום ַהָּטֹה
Lev. 15:1ר� ן ֵלאֹמ� ל&ַאֲהֹר� ה ְוֶא� ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�ר ְיהָו+
Lev. 15:2ּוא� א ה� ֹו ָטֵמ� ֹו זֹוב� �ב ִמְּבָׂשר+ יׁש ִּכBי ִיְהֶיה1 ָז �יׁש ִא3 ם ֲאֵלֶה�ם ִא ל ַוֲאַמְרֶּת� �י ִיְׂשָרֵא+   ַּדְּברּו1 ֶאל&ְּבֵנ
Lev. 15:3וא� ֹו ִה� ֹו ֻטְמָאת� ֹו&ֶהְחִּתBים ְּבָׂשרֹו1 ִמּזֹוב+ ֹו א� ֹו ֶאת&זֹוב3 Qר ְּבָׂשר�ֹו ָר �ֹו ְּבזֹוב ֹ>את ִּתְהֶי�ה ֻטְמָאת�   ְוז
Lev. 15:4א� ב ָעָל�יו ִיְטָמ� ל&ַהְּכִל>י ֲאֶׁשר&ֵיֵׁש� ר ִיְׁשַּכ�ב ָעָל>יו ַהָּז�ב ִיְטָמ�א ְוָכ� ב ֲאֶׁש2   ָּכל&ַהִּמְׁשָּכ3
Lev. 15:5ֶרב� א ַעד&ָהָע� ִים ְוָטֵמ� ץ ַּבַּמ� יו ְוָרַח� ֹו ְיַכֵּב=ס ְּבָגָד> �ר ִיַּג�ע ְּבִמְׁשָּכב יׁש ֲאֶׁש� Wְוִא  
Lev. 15:6ֶרב� א ַעד&ָהָע� ִים ְוָטֵמ� ץ ַּבַּמ� יו ְוָרַח� �ב ְיַכֵּב=ס ְּבָגָד> ב ָעָל�יו ַהָּז י ֲאֶׁשר&ֵיֵׁש� ל&ַהְּכִל+   ְוַהֹּיֵׁשב1 ַע�
Lev. 15:7 ֶרב� א ַעד&ָהָע� ִים ְוָטֵמ� ץ ַּבַּמ� יו ְוָרַח� �ב ְיַכֵּב=ס ְּבָגָד>  ְוַהֹּנֵג�ַע ִּבְבַׂש�ר ַהָּז
Lev. 15:8ֶרב� א ַעד&ָהָע� ִים ְוָטֵמ� ץ ַּבַּמ� יו ְוָרַח� ֹור ְוִכֶּב=ס ְּבָגָד> �ק ַהָּז�ב ַּבָּטה י&ָיֹר>   ְוִכ�
Lev. 15:9<ר ִיְרַּכ�ב ָעָל ב ֲאֶׁש2 א� ְוָכל&ַהֶּמְרָּכ3  יו ַהָּז�ב ִיְטָמ�
Lev. 15:10 ץ יו ְוָרַח� ם ְיַכֵּב=ס ְּבָגָד> �ֶרב ְוַהּנֹוֵׂש�א אֹוָת+ א ַעד&ָהָע יו ִיְטָמ� �ה ַתְחָּת+ 1 ֲאֶׁש�ר ִיְהֶי ַע ְּבֹכל  ְוָכל&ַהֹּנֵג3

ֶרב� א ַעד&ָהָע� ִים ְוָטֵמ�  ַּבַּמ�
Lev. 15:11יו לֹא&ָׁש ב ְוָיָד� ל ֲאֶׁשBר ִיַּגע&ּבֹו1 ַהָּז+ א  ְוֹכ2 ִים ְוָטֵמ� ץ ַּבַּמ� יו ְוָרַח� ַט�ף ַּבָּמ�ִים ְוִכֶּב=ס ְּבָגָד>
ֶרב�  ַעד&ָהָע�
Lev. 15:12ִים� ף ַּבָּמ� ץ ִיָּׁשֵט� ֹו ַהָּז�ב ִיָּׁשֵב�ר ְוָכל&ְּכִלי&ֵע+   ּוְכִלי&ֶח>ֶרׂש ֲאֶׁשר&ִיַּגע&ּב�
Lev. 15:13ֹו ִׁשְבַע� Mַפר ל ֹו ְוָס2 י&ִיְטַהBר ַהָּזב1 ִמּזֹוב+ ֹו  ְוִכ� יו ְוָרַח=ץ ְּבָׂשר> �ֹו ְוִכֶּב�ס ְּבָגָד ת ָיִמ>ים ְלָטֳהָרת�

ר� ִים ַחִּי�ים ְוָטֵה�  ְּבַמ�
Lev. 15:14 ֶהל ה ֶאל&ֶּפ1ַתח1 ֹא� �י ְיהָו3 �ה ּוָב�אA ִלְפֵנ �י יֹוָנ �י ְּבֵנ ֹו ְׁשֵנ ים א� ח&לֹו1 ְׁשֵּת�י ֹתִר+ י ִי�5ַּק�  ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ3

ד ּוְנָתָנ�ם ֶאל ן�מֹוֵע+  &ַהֹּכֵה�
Lev. 15:15ֹו� ס ר ָעָל=יו ַהֹּכֵה>ן ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ִמּזֹוב� ד ֹעָל�ה ְוִכֶּפ2 את ְוָהֶאָח� ן ֶאָח�ד ַחָּט+   ְוָעָׂשBה ֹאָתם1 ַהֹּכֵה+
Lev. 15:16&א ַעד ֹו ְוָטֵמ� ץ ַּבַּמ>ִים ֶאת&ָּכל&ְּבָׂשר� �5ַרע ְוָרַח� ּנּו ִׁשְכַבת&ָז א ִמֶּמ� י&ֵתֵצ� יׁש ִּכ� Wֶרב� ְוִא  ָהָע�
Lev. 15:17ֶרב� פ א ַעד&ָהָע� ִים ְוָטֵמ� ס ַּבַּמ� �5ַרע ְוֻכַּב� ֹור ֲאֶׁשר&ִיְהֶי�ה ָעָל�יו ִׁשְכַבת&ָז   ְוָכל&ֶּב�ֶגד ְוָכל&ע+
Lev. 15:18ֶרב� ּו ַעד&ָהָע� ִים ְוָטְמא� ּו ַבַּמ+ �5ַרע ְוָרֲחצ� ּה ִׁשְכַבת&ָז ר ִיְׁשַּכ�ב ִא>יׁש ֹאָת� ה ֲאֶׁש2 Wְוִאָּׁש  



Lev. 15:19 ּה ְוָכל&ַהֹּנֵג�ַע �ה ְבִנָּדָת+ ּה ִּבְבָׂשָר�ּה ִׁשְבַעBת ָיִמים1 ִּתְהֶי ם ִיְהֶי�ה ֹזָב� ה ָּד> �ה ָזָב+ י&ִתְהֶי  ְוִאָּׁשה1 ִּכ�
ֶרב� א ַעד&ָהָע� ּה ִיְטָמ�  ָּב�

Lev. 15:20 ב ל ֲאֶׁשר&ֵּתֵׁש� ּה ִיְטָמ�א ְוֹכ> ר ִּתְׁשַּכ�ב ָעָל>יו ְּבִנָּדָת� Z ֲאֶׁש2 א� ְוֹכל  ָעָל�יו ִיְטָמ�
Lev. 15:21ֶרב� א ַעד&ָהָע� ִים ְוָטֵמ� ץ ַּבַּמ� יו ְוָרַח�   ְוָכל&ַהֹּנֵג�ַע ְּבִמְׁשָּכָב�ּה ְיַכֵּב=ס ְּבָגָד>
Lev. 15:22ֶרב א ַעד&ָהָע� ִים ְוָטֵמ� ץ ַּבַּמ� יו ְוָרַח� �יו ְיַכֵּב=ס ְּבָגָד> ַע ְּבָכל&ְּכִל�י ֲאֶׁשר&ֵּתֵׁש�ב ָעָל  � ְוָכל&ַהֹּנֵג+
Lev. 15:23 א ֹו ִיְטָמ� �ֶבת&ָעָל�יו ְּבָנְגעֹו&ב וא ֹיֶׁש� ל&ַהְּכִל>י ֲאֶׁשר&ִה� ֹו ַע� ּוא א= ב ה3 Mל&ַהִּמְׁשָּכ ם ַע�  ְוִא2
ֶרב�  ַעד&ָהָע�
Lev. 15:24ים ְוָכל&ַהִּמְׁש��ת ָיִמ א ִׁשְבַע יו ְוָטֵמ� ּה ּוְתִהBי ִנָּדָתּה1 ָעָל+ יׁש ֹאָת3 Mב ִא ם ָׁשֹכבZ ִיְׁשַּכ2 ָּכ>ב  ְוִא]

א� פ  ֲאֶׁשר&ִיְׁשַּכ�ב ָעָל�יו ִיְטָמ�
Lev. 15:25 י Qּה ָּכל&ְיֵמ�י&ָתז�ּוב ַעל&ִנָּדָת ֹו ִכ� ּה א� ים ְּבלֹא1 ֶעת&ִנָּדָת+ ּה ָיִמ�ים ַרִּב3 Mֹוב ָּדָמ י&ָיזּובZ ז2 ה ִּכ�  ְוִאָּׁש]

וא� ה ִה� ּה ִּכיֵמ=י ִנָּדָת>ּה ִּתְהֶי�ה ְטֵמָא�  ז�ֹוב ֻטְמָאָת3
Lev. 15:26ל&ַהְּכִלי1  ָּכ ּה ִי�ְהֶיה&ָּל�ּה ְוָכ� ּה ְּכִמְׁשַּכ�ב ִנָּדָת� ב ֲאֶׁשר&ִּתְׁשַּכBב ָעָליו1 ָּכל&ְיֵמ�י זֹוָב+ Qל&ַהִּמְׁשָּכ

ּה� ת ִנָּדָת� ה ְּכֻטְמַא� יו ָטֵמ�א ִיְהֶי+  ֲאֶׁש�ר ֵּתֵׁש�ב ָעָל+
Lev. 15:27יו ְו ם ִיְטָמ�א ְוִכֶּב=ס ְּבָגָד> ֶרב� ְוָכל&ַהּנֹוֵג�ַע ָּב� א ַעד&ָהָע� ִים ְוָטֵמ� ץ ַּבַּמ�  ָרַח�
Lev. 15:28ר� ר ִּתְטָה� ים ְוַאַח� ְפָרה ָּל>ּה ִׁשְבַע�ת ָיִמ� ה ִמּזֹוָב�ּה ְוָס� ם&ָטֲהָר�   ְוִא�
Lev. 15:29ה אֹוָתם1 ֶאBה ְוֵהִביָא� �י יֹוָנ �י ְּבֵנ ֹו ְׁשֵנ ים א� ח&ָלּה1 ְׁשֵּת�י ֹתִר+ ַּק� י ִּת� ן  ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ3 ל&ַהֹּכֵה+

ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא�  ֶאל&ֶּפ�
Lev. 15:30 ה ִמּז�ֹוב �י ְיהָו+ ר ָעֶלBיָה ַהֹּכֵהן1 ִלְפֵנ ד ֹעָל�ה ְוִכֶּפ2 את ְוֶאת&ָהֶאָח�  ְוָעָׂשBה ַהֹּכֵהן1 ֶאת&ָהֶאָח�ד ַחָּט+
ּה�  ֻטְמָאָת�

Lev. 15:311א ָיֻמ Bֹ ל ִמֻּטְמָאָת�ם ְול ם ֶאת&ְּבֵני&ִיְׂשָרֵא� ר  ְוִהַּזְרֶּת� ם ֶאת&ִמְׁשָּכִנ�י ֲאֶׁש� ם ְּבַטְּמָא� תּו1 ְּבֻטְמָאָת+
ם�  ְּבתֹוָכ�

Lev. 15:32ּה� �5ַרע ְלָטְמָאה&ָב� א ִמֶּמ>ּנּו ִׁשְכַבת&ֶז ר ֵּתֵצ� �ב ַוֲאֶׁש2 ת ַהָּז ֹ�את ּתֹוַר�   ז
Lev. 15:33Wה ּוְלִא�ֹו ַלָּזָכ�ר ְוַלְּנֵקָב ּה ְוַהָּזב1 ֶאת&זֹוב+ ה� פ ְוַהָּדָוה1 ְּבִנָּדָת+ ר ִיְׁשַּכ�ב ִעם&ְטֵמָא�  יׁש ֲאֶׁש�
Lev. 16:1תּו� ם ִלְפֵני&ְיהָו�ה ַוָּיֻמ� ן ְּבָקְרָבָת� ��י ַאֲהֹר �י ְּבֵנ ֹות ְׁשֵנ ה ַאֲחֵר�י מ+   ַוְיַדֵּבBר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+
Lev. 16:2&א ְבָכל Bֹ ן ָאִחיָךG ְוַאל&ָיב ה ַּדֵּברH ֶאל&ַאֲהֹר� ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ית  ַוּי ֶדׁש ִמֵּב� ֵעת1 ֶאל&ַהֹּק+

ִּPּות כ א ָימ+ �ֹ ֶרת ֲאֶׁשBר ַעל&ָהָאֹרן1 ְול Mי ַהַּכֹּפ ֶכת ֶאל&ְּפֵנ2 �ֶרת�ַלָּפֹר ה ַעל&ַהַּכֹּפ� ן ֵאָרֶא� ָעָנ+  י ֶּב�
Lev. 16:3ה� ִיל ְלֹעָל� ר ְלַחָּט�את ְוַא� ֶדׁש ְּבַפ=ר ֶּבן&ָּבָק> �ן ֶאל&ַהֹּק א ַאֲהֹר� �ֹ ֹ>את ָיב   ְּבז
Lev. 16:4 ד ר ּוְבִמְצֶנ�ֶפת ַּב� G ּוְבַאְבֵנ�ט ַּבד1 ַיְחּגֹ+ ְכְנֵסי&ַבדH ִיְהי�ּו ַעל&ְּבָׂשרֹו ׁש ּוִמ� ֶדׁש ִיְלָּב3 Mד ֹק ֶנת&ַּב2  ְּכֹת�

ם� ֹו ּוְלֵבָׁש� ץ ַּבַּמ>ִים ֶאת&ְּבָׂשר� ם ְוָרַח� ֶדׁש ֵה+  ִיְצֹנ�ף ִּבְגֵדי&ֹק�
Lev. 16:5<ל ִיַּק �י ִיְׂשָרֵא+ ת ֲעַדת1 ְּבֵנ ה� ּוֵמֵא3 ד ְלֹעָל� ִיל ֶאָח� �ים ְלַחָּט�את ְוַא� י ִעִּז  ח ְׁשֵנ�י&ְׂשִעיֵר�
Lev. 16:6ֹו� ֹו ּוְבַע�ד ֵּבית� ר ַּבֲעד� ֹו ְוִכֶּפ� �ר ַהַחָּט�את ֲאֶׁשר&ל ן ֶאת&ַּפ� יב ַאֲהֹר>   ְוִהְקִר=
Lev. 16:7ה ֶּפ� �י ְיהָו+ ם ְוֶהֱעִמBיד ֹאָתם1 ִלְפֵנ ��י ַהְּׂשִעיִר ח ֶאת&ְׁשֵנ ד� ְוָלַק� ֶהל מֹוֵע�  ַתח ֹא�
Lev. 16:8ד ַלֲעָזאֵז�ל� ל ֶאָח� ה ְוגֹוָר� ל ֶאָחד1 ַליהָו+ Bֹות ּגֹוָר �ם ּגֹוָרל ן ַעל&ְׁשֵנ�י ַהְּׂשִעיִר� ן ַאֲהֹר>   ְוָנַת=
Lev. 16:9את� הּו ַחָּט� �ה ְוָעָׂש� ל ַליהָו ר ָעָל�ה ָעָל>יו ַהּגֹוָר� יר ֲאֶׁש2 יב ַאֲהֹרן1 ֶאת&ַהָּׂשִע+ Bְוִהְקִר  
Lev. 16:10 יו ְלַׁשַּל�ח� ל ָי�ֳעַמד&ַח>י ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ְלַכֵּפ�ר ָעָל 1 ַלֲעָזאֵז+ ה ָעָלBיו ַהּגֹוָרל יר ֲאֶׁשרZ ָעָל2  ְוַהָּׂשִע3

ָרה� �ל ַהִּמְדָּב� ֹו ַלֲעָזאֵז  ֹאת>
Lev. 16:11ֹו ּוְב ֲעד� ר ַּב� ֹו ְוִכֶּפ� ַחָּטאת1 ֲאֶׁשר&ל+ ן ֶאת&ַּפBר ַה� Mיב ַאֲהֹר ר  ְוִהְקִר2 ֹו ְוָׁשַח>ט ֶאת&ַּפ� ��ד ֵּבית ַע

ֹו� ַחָּט�את ֲאֶׁשר&ל�  ַה�
Lev. 16:12 ים ֶרת ַסִּמ� יו ְקֹט� א ָחְפָנ+ �ֹ ה ּוְמל �י ְיהָו+ 1ַח1 ִמִּלְפֵנ ׁש ֵמַעBל ַהִּמְזֵּב Qַּמְחָּתה ַּג�ֲחֵלי&ֵא ַ Tא&ה �ֹ  ְוָלַק�ח ְמל

ֶכת� ית ַלָּפֹר�  ַּדָּק�ה ְוֵהִב�יא ִמֵּב�
Lev. 16:13�ן ֶא ר  ְוָנַת= ֶרת ֲאֶׁש� ֶרת ֶאת&ַהַּכֹּפ> �5ן ַהְּקֹט3 �ה ְוִכָּס�הA ֲעַנ �י ְיהָו ׁש ִלְפֵנ ֶרת ַעל&ָהֵא� ת&ַהְּקֹט>



ּות� א ָימ� �ֹ ּות ְול  ַעל&ָהֵעד�
Lev. 16:14 ה= ֶרת ַיֶּז �י ַהַּכֹּפ3 ְדָמה ְוִלְפֵנ �ֶרת ֵק ֹו ַעל&ְּפֵנ�י ַהַּכֹּפ� =ה ְבֶאְצָּבע> ר ְוִהָּז  ְוָלַקח1 ִמַּד�ם ַהָּפ+

ֹו� ם ְּבֶאְצָּבע� ַבע&ְּפָעִמ>ים ִמן&ַהָּד�  ֶׁש�
Lev. 16:15 ה�ֶכת ְוָעָׂש �ית ַלָּפֹר ֹו ֶאל&ִמֵּב� ם ְוֵהִביא1 ֶאת&ָּדמ+ ַחָּטאת1 ֲאֶׁש�ר ָלָע+ ט ֶאת&ְׂשִעBיר ַה� Qְוָׁשַח 

ֶרת ְוִלְפֵנ�י  ֹו ַעל&ַהַּכֹּפ� ר ְוִהָּז�ה ֹאת> ֹו ַּכֲאֶׁשBר ָעָׂשה1 ְלַד�ם ַהָּפ+ ֶרת�ֶאת&ָּדמ3  ַהַּכֹּפ�
Lev. 16:16 ֶהל ם ְלָכל&ַחּטֹאָת�ם ְוֵכBן ַיֲעֶׂשה1 ְלֹא� ל ּוִמִּפְׁשֵעיֶה� �י ִיְׂשָרֵא+ ֶדׁש ִמֻּטְמֹאת1 ְּבֵנ  ְוִכֶּפ�ר ַעל&ַהֹּק3

ם� ֹוְך ֻטְמֹאָת� ם ְּבת� �ן ִאָּת+ ד ַהֹּׁשֵכ  מֹוֵע+
Lev. 16:17ֹו ד ְּבֹבא> ֶהל מֹוֵע3 �הA ְּבֹא� ם לֹא&ִיְהֶי Qד  ְוָכל&ָאָד� ֹו ְוִכֶּפBר ַּבֲעדֹו1 ּוְבַע �ֶדׁש ַעד&ֵצאת ר ַּבֹּק�  ְלַכֵּפ�

ל� ל ִיְׂשָרֵא� ֹו ּוְבַע�ד ָּכל&ְקַה�  ֵּבית+
Lev. 16:18 יר ְוָנַת>ן ם ַהָּפר1 ּוִמַּד�ם ַהָּׂשִע+ Bח ִמַּד Qיו ְוָלַק� ר ִלְפֵנ�י&ְיהָו�ה ְוִכֶּפ�ר ָעָל א ֶאל&ַהִּמְזֵּב>ַח ֲאֶׁש�  ְוָיָצ3
ֹו יב�ַעל&ַקְרנ� ַח ָסִב�  ת ַהִּמְזֵּב�

Lev. 16:19ל� �י ִיְׂשָרֵא� ת ְּבֵנ ֹו ִמֻּטְמֹא� ֹו ְוִקְּדׁש+ ֹו ֶׁש�ַבע ְּפָעִמ�ים ְוִטֲהר� ם ְּבֶאְצָּבע� ה ָעָל=יו ִמן&ַהָּד>   ְוִהָּז2
Lev. 16:20י ֶהל מֹוֵע�ד ְוֶאת&ַהִּמְזֵּב�ַח ְוִהְקִר� ֶדׁש ְוֶאת&ֹא� י� ְוִכָּלה1 ִמַּכֵּפ�ר ֶאת&ַהֹּק+  ב ֶאת&ַהָּׂשִע�יר ֶהָח�
Lev. 16:21 י ָידֹו�ן ֶאת&ְׁשֵּת Mְך ַאֲהֹר יו[ ְוָסַמ2 יו ֶאת&ָּכל&ֲעֹוֹנת1 ] ָיָד3 אׁש ַהָּׂשִעירH ַהַחיG ְוִהְתַוָּד�ה ָעָל3 �ֹ ל ר ַע2

יר אׁש ַהָּׂשִע+ �ֹ ם ְלָכל&ַחּטֹאָת�ם ְוָנַתBן ֹאָתם1 ַעל&ר ל ְוֶאת&ָּכל&ִּפְׁשֵעיֶה� �י ִיְׂשָרֵא+ י ְּבֵנ  ְוִׁשַּל>ח ְּבַיד&ִא�יׁש ִעִּת�
ָרה�  ַהִּמְדָּב�
Lev. 16:22ר� ם ֶאל&ֶא�ֶרץ ְּגֵזָר�ה ְוִׁשַּל�ח ֶאת&ַהָּׂשִע�יר ַּבִּמְדָּב� א ַהָּׂשִע�יר ָעָל>יו ֶאת&ָּכל&ֲעֹוֹנָת�   ְוָנָׂש2
Lev. 16:23ד ֲאֶׁש� י ַהָּב+ ד ּוָפַׁשט1 ֶאת&ִּבְגֵד� ֶהל מֹוֵע+ ֶדׁש  ּוָבBא ַאֲהֹרן1 ֶאל&ֹא� �ֹו ֶאל&ַהֹּק ׁש ְּבֹבא� ר ָלַב�
ם� ם ָׁש�  ְוִהִּניָח�
Lev. 16:24 1ָלתֹו א ְוָעָׂשBה ֶאת&ֹע� יו ְוָיָצ3 �ׁש ֶאת&ְּבָגָד ֹוׁש ְוָלַב� ֹום ָקד+ ֹו ַבַּמ1ִים1 ְּבָמק� Bץ ֶאת&ְּבָׂשר  ְוָרַח2

ם� ֹו ּוְבַע�ד ָהָע� ר ַּבֲעד� ם ְוִכֶּפ�  ְוֶאת&ֹעַל�ת ָהָע+
Lev. 16:25 ָחה� ְוֵא>ת ַחָּט�את ַיְקִט�יר ַהִּמְזֵּב� ֶלב ַה�  ֵח�
Lev. 16:26 ֹוא ֹו ַּבָּמ�ִים ְוַאֲחֵרי&ֵכ�ן ָיב� ץ ֶאת&ְּבָׂשר� יו ְוָרַח� ל ְיַכֵּב�ס ְּבָגָד+ ֲעָזאֵז+ ְמַׁשֵּלBַח ֶאת&ַהָּׂשִעיר1 ַל�  ְוַה�
ַּמֲחֶנ�ה�  ֶאל&ַה�
Lev. 16:27ַח �יר ַה� את ְוֵא�תA ְׂשִע Mַחָּט ר ַה� ֶדׁש יֹוִצ�יא  ְוֵאתZ ַּפ2 ר הּוָבBא ֶאת&ָּדָמם1 ְלַכֵּפ�ר ַּבֹּק+ את ֲאֶׁש2 ָּט3

ם� ם ְוֶאת&ִּפְרָׁש� ם ְוֶאת&ְּבָׂשָר� ׁש ֶאת&ֹעֹרָת� ּו ָבֵא+ �ה ְוָׂשְרפ� ַּמֲחֶנ ּוץ ַל�  ֶאל&ִמח�
Lev. 16:28ִים ְוַאֲחֵרי�ֹו ַּבָּמ ץ ֶאת&ְּבָׂשר� יו ְוָרַח� ם ְיַכֵּב�ס ְּבָגָד+ ַּמֲחֶנ�ה� ְוַהֹּׂשֵר�ף ֹאָת+ ֹוא ֶאל&ַה�  &ֵכ�ן ָיב�
Lev. 16:29 ם ֵתיֶכ3 ּו ֶאת&ַנְפֹׁש� ֶדׁש ְּתַעּנ� Mֹור ַלֹח ָעׂש2 ְּׁשִביִעי ֶּב� ַ Tֶדׁש ה ה ָלֶכ�ם ְלֻחַּק�ת עֹוָל�ם ַּבֹח�  ְוָהְיָת�

ם� ח ְוַהֵּג�ר ַהָּג�ר ְּבתֹוְכֶכ� ֶאְזָר+ ּו ָה� א ַתֲעׂש+ �ֹ  ְוָכל&ְמָלאָכה1 ל
Lev. 16:30י&ַבּי�ֹו רּו� ִּכ� ם ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ִּתְטָה� אֵתיֶכ+ �ֹ 1 ַחּט ר ֲעֵליֶכ�ם ְלַטֵה�ר ֶאְתֶכ�ם ִמֹּכל >ה ְיַכֵּפ�  ם ַהֶּז
Lev. 16:31ם� ת עֹוָל� �ם ֻחַּק� ם ֶאת&ַנְפֹׁשֵתיֶכ ם ְוִעִּניֶת� ֹון ִהיא1 ָלֶכ+ ת ַׁשָּבת�   ַׁשַּב2
Lev. 16:32Bֹו ַוֲאֶׁש ן ֲאֶׁשר&ִיְמַׁש�ח ֹאת3 Mר ַהֹּכֵה י  ְוִכֶּפ2 �יו ְוָלַב>ׁש ֶאת&ִּבְגֵד� ן ַּת�ַחת ָאִב ֹו ְלַכֵה� ר ְיַמֵּלא1 ֶאת&ָיד+

ֶדׁש� י ַהֹּק� ד ִּבְגֵד�  ַהָּב�
Lev. 16:33 ים< ַח ְיַכֵּפ�ר ְוַע=ל ַהֹּכֲהִנ ֶהל מֹוֵע>ד ְוֶאת&ַהִּמְזֵּב� ֶדׁש ְוֶאת&ֹא=  ְוִכֶּפר1 ֶאת&ִמְקַּד�ׁש ַהֹּק+

ל ְיַכֵּפ�  ר�ְוַעל&ָּכל&ַע�ם ַהָּקָה�
Lev. 16:34 ה� ת ַּבָּׁשָנ ם ַאַח� 1 ִמָּכל&ַחּטֹאָת+ Bי ִיְׂשָרֵאל ר ַעל&ְּבֵנ Qם ְלַכֵּפ ם ְלֻחַּק�ת עֹוָל3 Mאת ָלֶכ 2ֹ ְיָתה&ּז  ְוָה�

ה� פ ַעׂש ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� Wַוַּי 
Lev. 17:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 17:2�ר ֶא ר ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה  ַּדֵּב2 �ה ַהָּדָב+ ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה�ם ֶז �י ִיְׂשָרֵא+ 1 ָּכל&ְּבֵנ יו ְוֶאל ן ְוֶאל&ָּבָנ3 Mל&ַאֲהֹר

ר�  ְיהָו�ה ֵלאֹמ�
Lev. 17:3Pה א� ַּמֲחֶנ ֹור אֹו&ֶכ>ֶׂשב אֹו&ֵע�ז ַּב� ט ׁש� Mר ִיְׁשַח ל ֲאֶׁש2 ט  ִא�יׁש ִאיׁש1 ִמֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ ּוץ ֹו ֲאֶׁש�ר ִיְׁשַח+ ִמח�



ַּמֲחֶנ�ה�  ַל�
Lev. 17:4 ב Qם ֵיָחֵׁש�ה ָּד� �ן ְיהָו ה ִלְפֵנ�י ִמְׁשַּכ יהָו+ יב ָקְרָּבן1 ַל� Bְלַהְקִר G א ֱהִביאֹו �ֹ ֶהל מֹוֵעדH ל ַתח ֹא� Mְוֶאל&ֶּפ 

ֹו� ֶרב ַעּמ� ּוא ִמֶּק� ת ָהִא�יׁש ַהה� ְך ְוִנְכַר>  ָלִאBיׁש ַההּוא1 ָּד�ם ָׁשָפ+
Lev. 17:52ֲאֶׁש Z �י ַהָּׂשֶדהG ֶו�ֱהִביֻא�ם  ְלַמַען ת&ִזְבֵחיֶהםH ֲאֶׁש�ר ֵה�ם ֹזְבִחיםH ַעל&ְּפֵנ ל ֶא� �י ִיְׂשָרֵא3 יאּו ְּבֵנ Mר ָיִב

ם� יהָו�ה אֹוָת� ּו ִזְבֵח=י ְׁשָלִמ>ים ַל� Mְבח ֶהל מֹוֵע�ד ֶאל&ַהֹּכֵה�ן ְוָז2 ה ֶאל&ֶּפ>ַתח ֹא� יהָו3  ַל�
Lev. 17:6ן ֶאת&ַהָּדם1 ַעל&ִמBק ַהֹּכֵה ַח  ְוָזַר2 יַח ִניֹח� ֶלב ְלֵר� �ד ְוִהְקִט�יר ַהֵח+ ֶהל מֹוֵע ַתח ֹא� ה ֶּפ� ְזַּב�ח ְיהָו+
 ַליהָו�ה�

Lev. 17:7 ֹ�את ְהֶיה&ּז ת עֹוָל>ם ִּת� ם ֹזִנ�ים ַאֲחֵריֶה�ם ֻחַּק� ם ֲאֶׁש>ר ֵה� Wם ַלְּׂשִעיִר ּו עֹוד1 ֶאת&ִזְבֵחיֶה+  ְולֹא&ִיְזְּבח�
ם� ם ְלֹדֹרָת�  ָלֶה�

Lev. 17:8�ם ֲאֶׁשר&ַיֲעֶל�ה ֹעָל�ה  ַוֲאֵלֶה�ל ּוִמן&ַהֵּג�ר ֲאֶׁשר&ָיג�ּור ְּבתֹוָכ ר ִא�יׁש ִאיׁש1 ִמֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ ם ּתֹאַמ+
 אֹו&ָז�ַבח�

Lev. 17:9יו� ּוא ֵמַעָּמ� ת ָהִא�יׁש ַהה� �ה ְוִנְכַר> ֹו ַליהָו ֹות ֹאת� ּנּו ַלֲעׂש� א ְיִביֶא+ �ֹ ֶהל מֹוֵעד1 ל Bַתח ֹא Mְוֶאל&ֶּפ  
Lev. 17:10 11ֶפׁש י ַּבֶּנ ר יֹאַכ�ל ָּכל&ָּד�ם ְוָנַתִּת�י ָפַנ3 ם ֲאֶׁש� �ר ְּבתֹוָכ+ ל ּוִמן&ַהֵּגר1 ַהָּג יׁש ִמֵּב�ית ִיְׂשָרֵא3 Mיׁש ִא  ְוִא2

ּה� ֶרב ַעָּמ� ּה ִמֶּק� י ֹאָת� ם ְוִהְכַרִּת� �ֶלת ֶאת&ַהָּד+  ָהֹאֶכ
Lev. 17:11י ְנ Qַוֲאִנ Gם ִהוא�ַּבָּד Hֶפׁש ַהָּבָׂשר� �י ֶנ ם  ִּכ י&ַהָּד� ַח ְלַכֵּפ�ר ַעל&ַנְפֹׁשֵתיֶכ�ם ִּכ� ַתִּתBיו ָלֶכם1 ַעל&ַהִּמְזֵּב+

ר� ּוא ַּבֶּנ�ֶפׁש ְיַכֵּפ�  ה�
Lev. 17:12 ר ַהָּג�ר ְּבתֹוְכֶכ�ם< אַכל ָּד�ם ְוַהֵּג �ֹ ל ָּכל&ֶנ�ֶפׁש ִמֶּכ�ם לֹא&ת �י ִיְׂשָרֵא+  ַעל&ֵּכBן ָאַמ1ְרִּתי1 ִלְבֵנ

ם� ס ֹ�אַכל ָּד�  לֹא&י
Lev. 17:13 ר�ֹוף ֲאֶׁש >ה אֹו&ע� יד ַחָּי ּוד ֵצ� Mר ָיצ ם ֲאֶׁש2 �ר ְּבתֹוָכ+ ל ּוִמן&ַהֵּגר1 ַהָּג �י ִיְׂשָרֵא3 יׁש ִמְּבֵנ Mיׁש ִא  ְוִא2

ר� הּו ֶּבָעָפ� ֹו ְוִכָּס�  ֵיָאֵכ�ל ְוָׁשַפְך1 ֶאת&ָּדמ+
Lev. 17:141ֹאַמר ֹו ְבַנְפׁשֹוH הּואG ָו� ר ָּדמ� �ֶפׁש ָּכל&ָּבָׂש3 י&ֶנ �י  ִּכ� �לּו ִּכ א תֹאֵכ �ֹ ר ל ם ָּכל&ָּבָׂש� ל ַּד� �י ִיְׂשָרֵא+  ִלְבֵנ

ת� וא ָּכל&ֹאְכָל�יו ִיָּכֵר� ֹו ִה+ Bֶפׁש ָּכל&ָּבָׂשר1 ָּדמ�  ֶנ
Lev. 17:15ץ ַּבַּמ>ִים ְוָטֵמ� יו ְוָרַח� Mס ְּבָגָד �ר ְוִכֶּב2 ח ּוַבֵּג ה ָּבֶאְזָר� ר ּתֹאַכBל ְנֵבָלה1 ּוְטֵרָפ+ ֶפׁש ֲאֶׁש2 א  ְוָכל&ֶנ3

ר�  ַעד&ָהֶע�ֶרב ְוָטֵה�
Lev. 17:16ֹו� פ א ֲעֹונ� א ִיְרָח�ץ ְוָנָׂש� �ֹ ֹו ל ס ּוְבָׂשר� א ְיַכֵּב+ �ֹ   ְוִאם1 ל
Lev. 18:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 18:2ם� ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� �י ִיְׂשָרֵא+   ַּדֵּבר1 ֶאל&ְּבֵנ
Lev. 18:3 יא Z ֵמִב2 ַען ֲאֶׁש�ר ֲאִני ֶרץ&ְּכַנ] ּו ּוְכַמֲעֵׂש�ה ֶא� �א ַתֲעׂש �ֹ ּה ל ר ְיַׁשְבֶּתם&ָּב� ִים ֲאֶׁש� ֶרץ&ִמְצַר>  ְּכַמֲעֵׂש=ה ֶא�

כּו� א ֵתֵל� �ֹ ם ל ּו ּוְבֻחֹּקֵתיֶה� א ַתֲעׂש+ �ֹ  ֶאְתֶכ�ם ָׁש1ָּמה1 ל
Lev. 18:4י ִּת ּו ְוֶאת&ֻחֹּקַת� ם� ֶאת&ִמְׁשָּפַט=י ַּתֲעׂש> �ֶכת ָּבֶה�ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� ּו ָלֶל  ְׁשְמר�
Lev. 18:5ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ס�ם ָוַח�י ָּבֶה ה ֹאָת>ם ָהָאָד� ר ַיֲעֶׂש� י ֲאֶׁש2   ּוְׁשַמְרֶּתBם ֶאת&ֻחֹּקַתי1 ְוֶאת&ִמְׁשָּפַט+
Lev. 18:6ֹו ּו ְלַגּל� א ִתְקְרב� �ֹ ֹו ל �ה ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ס ִא�יׁש ִאיׁש1 ֶאל&ָּכל&ְׁשֵא�ר ְּבָׂשר+  ת ֶעְרָו
Lev. 18:7ּה� ס א ְתַגֶּל�ה ֶעְרָוָת� �ֹ וא ל א ְתַגֵּל�ה ִאְּמָך� ִה+ �ֹ   ֶעְרַו�ת ָאִב>יָך ְוֶעְרַו�ת ִאְּמָך� ל
Lev. 18:8וא� ס א ְתַגֵּל�ה ֶעְרַו�ת ָאִב�יָך ִה� �ֹ ֶׁשת&ָאִב�יָך ל   ֶעְרַו�ת ֵא�
Lev. 18:91ַבת&ָאִב Bֹוְתָך ת ֲאח� ן�  ֶעְרַו2 א ְתַגֶּל�ה ֶעְרָוָת� �ֹ ּוץ ל �ֹו מֹוֶל�ֶדת ח ִית א� �ֶדת ַּב+ ָך מֹוֶל ֹו ַבת&ִאֶּמ+ יָך1 א�

 ס
Lev. 18:10ָּנה� ס א ְתַגֶּל�ה ֶעְרָוָת�ן ִּכ�י ֶעְרָוְתָך� ֵה� �ֹ ת&ִּבְּתָך+ ל ֹו ַב� Bת ַּבת&ִּבְנָך1 א�   ֶעְרַו
Lev. 18:11+ֶדת ָאִב�ֶׁשת ָאִב1יָך1 מֹוֶלBת ַּבת&ֵא ּה� ס ֶעְרַו2 א ְתַגֶּל�ה ֶעְרָוָת� �ֹ  יָך ֲאחֹוְתָך� ִה�וא ל
Lev. 18:12וא� ס ר ָאִב�יָך ִה� א ְתַגֵּל�ה ְׁשֵא� �ֹ   ֶעְרַו�ת ֲאחֹות&ָאִב�יָך ל
Lev. 18:13וא� ס ר ִאְּמָך� ִה� י&ְׁשֵא� א ְתַגֵּל�ה ִּכ� �ֹ ֹות&ִאְּמָך� ל   ֶעְרַו�ת ֲאח�
Lev. 18:14א ְת �ֹ י&ָאִב�יָך ל וא� ס ֶעְרַו�ת ֲאִח� ְתָך� ִה� ב ֹּדָד� א ִתְקָר+ �ֹ  ַגֵּל�ה ֶאל&ִאְׁשּתֹו1 ל



Lev. 18:15ּה� ס א ְתַגֶּל�ה ֶעְרָוָת� �ֹ וא ל א ְתַגֵּל�ה ֵאBֶׁשת ִּבְנָך1 ִה+ �ֹ ְתָך� ל   ֶעְרַו�ת ַּכָּל�
Lev. 18:16וא� ס יָך ִה� א ְתַגֵּל�ה ֶעְרַו�ת ָאִח� �ֹ יָך ל ֶׁשת&ָאִח�   ֶעְרַו�ת ֵא�
Lev. 18:17ּה  ֶעְרַו� ֹות ֶעְרָוָת+ א ִתַּקח1 ְלַגּל� Bֹ ּה ל ּה ְוֶאת&ַּבת&ִּבָּת3 Qת&ַּבת&ְּבָנ א ְתַגֵּל�ה ֶא� �ֹ ּה ל ת ִאָּׁש>ה ּוִבָּת�

וא� ה ִה� ָּנה ִזָּמ� ה ֵה�  ַׁשֲאָר�
Lev. 18:18ֹות ֶעְרָוָת>ּה ָעֶל�יָה ְּבַחֶּי�יָה� ר ְלַגּל= א ִתָּק�ח ִלְצֹר3 �ֹ ּה ל ה ֶאל&ֲאֹחָת�   ְוִאָּׁש�
Lev. 18:19ּה� ֹות ֶעְרָוָת� ב ְלַגּל� א ִתְקַר+ �ֹ ה ְּבִנַּד�ת ֻטְמָאָת�ּה ל   ְוֶאל&ִאָּׁש�
Lev. 18:20ּה� �5ַרע ְלָטְמָאה&ָב� ן ְׁשָכְבְּתָך� ְלָז יְתָך+ לֹא&ִתֵּת�   ְוֶאל&ֵא1ֶׁשת1 ֲעִמ�
Lev. 18:21א ְתַחֵּל>ל ֶאת&ֵׁש� =ֹ ֶלְך ְול �ן ְלַהֲעִב�יר ַלֹּמ ַּזְרֲעָך� לֹא&ִתֵּת� יָך ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ּוִמ�  ם ֱאֹלֶה�
Lev. 18:22וא� ה ִה� א ִתְׁשַּכ�ב ִמְׁשְּכֵב�י ִאָּׁש�ה ּתֹוֵעָב� �ֹ ר ל ת&ָזָכ+   ְוֶא2
Lev. 18:23 י ְבֵהָמ>ה ְלִרְבָע�ּה= ד ִלְפֵנ Qא&ַתֲעֹמ �ֹ ה ל ן ְׁשָכְבְּתָך� ְלָטְמָאה&ָב�ּה ְוִאָּׁש3  ּוְבָכל&ְּבֵהָמ>ה לֹא&ִתֵּת�
ּוא� ֶבל ה�  ֶּת�
Lev. 18:24ם� ם ֲאֶׁשר&ֲאִנ�י ְמַׁשֵּל�ַח ִמְּפֵניֶכ� ּו ַהּגֹוִי+ ּו ְּבָכל&ֵא�ֶּלה ִּכBי ְבָכל&ֵא1ֶּלה1 ִנְטְמא� ַּטְּמא�   ַאל&ִּת�
Lev. 18:25יָה� ֶרץ ֶאת&ֹיְׁשֶב� א ָהָא� �יָה ַוָּתִק� ד ֲעֹוָנ�ּה ָעֶל ֶרץ ָוֶאְפֹק�   ַוִּתְטָמ�א ָהָא+
Lev. 18:263ם ַאֶּת�ח ְוַהֵּג�ר  ּוְׁשַמְרֶּת ֶאְזָר+ ת ָהֵא�ֶּלה ָה� ל ַהּתֹוֵעֹב� ּו ִמֹּכ� א ַתֲעׂש+ �ֹ י ְול ם ֶאת&ֻחֹּקַתי1 ְוֶאת&ִמְׁשָּפַט+

ם�  ַהָּג�ר ְּבתֹוְכֶכ�
Lev. 18:27ִּPֶרץ� כ א ָהָא� ֶרץ ֲאֶׁש�ר ִלְפֵניֶכ�ם ַוִּתְטָמ� י&ָהָא� ּו ַאְנֵׁש� ל ָעׂש� ת ָהֵא+  י ֶאת&ָּכל&ַהּתֹוֵעֹב�
Lev. 18:28�ֹ ם� ְול ר ִלְפֵניֶכ� ֹוי ֲאֶׁש� ר ָקָא>ה ֶאת&ַהּג� ַּמֲאֶכ�ם ֹאָת�ּה ַּכֲאֶׁש� ם ְּבַט� יא ָהָא1ֶרץ1 ֶאְתֶכ+ Bא&ָתִק 
Lev. 18:29ִּPם� כ ֶרב ַעָּמ� ת ִמֶּק� ֹות ָהֹעֹׂש� ּו ַהְּנָפׁש� ֹות ָהֵא�ֶּלה ְוִנְכְרת> ל ַהּתֹוֵעב� ה ִמֹּכ�  י ָּכל&ֲאֶׁש�ר ַיֲעֶׂש+
Lev. 18:30�א  ּוְׁשַמְרֶּת �ֹ ם ְול ּו ִלְפֵניֶכ+ ֹוֵעֹבת1 ֲאֶׁש�ר ַנֲעׂש� ֹות ַהּת� Bֹות ֵמֻחּק Mי ֲעׂש י ְלִבְלִּת2 ם ֶאת&ִמְׁשַמְרִּת3

ם� פ ּו ָּבֶה�ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� ַּטְּמא�  ִת�
Lev. 19:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 19:2ת ְּבֵני&ִיְׂש ר ֶאל&ָּכל&ֲעַד= Qֹוׁש ֲאִנ�י ְיהָו�ה  ַּדֵּב �י ָקד+ ם ְקֹדִׁש�ים ִּתְהי�ּו ִּכ ָרֵא>ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�
ם�  ֱאֹלֵהיֶכ�
Lev. 19:3ם� רּו ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� �י ִּתְׁשֹמ אּו ְוֶאת&ַׁשְּבֹתַת� ֹו ְוָאִביו1 ִּתיָר+ Bיׁש ִאּמ�   ִא
Lev. 19:4ים ֵו�אֹלֵהי1 ַמ ם� ַאל&ִּתְפנּו1 ֶאל&ָה�ֱאִליִל+ ּו ָלֶכ�ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� א ַתֲעׂש� �ֹ ה ל  ֵּסָכ+
Lev. 19:5הּו� ְרֹצְנֶכ�ם ִּתְזָּבֻח� �ה ִל� ים ַליהָו �ַבח ְׁשָלִמ� ּו ֶז   ְוִכ=י ִתְזְּבח>
Lev. 19:6ף� ׁש ִיָּׂשֵר� י ָּבֵא� ָּמֳחָר�ת ְוַהּנֹוָתר1 ַעד&י�ֹום ַהְּׁשִליִׁש+   ְּבי=ֹום ִזְבֲחֶכ>ם ֵיָאֵכ�ל ּוִמ�
Lev. 19:7ה� א ֵיָרֶצ� �ֹ ּוא ל �י ִּפּג�ּול ה� ל ֵיָאֵכ�ל ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש   ְוִא>ם ֵהָאֹכ�
Lev. 19:8יָה� וא ֵמַעֶּמ� ֶדׁש ְיהָו�ה ִחֵּל�ל ְוִנְכְרָת>ה ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִה� י&ֶאת&ֹק� א ִּכ� ֹו ִיָּׂש+ ְכָליו1 ֲעֹונ�   ְוֹא�
Lev. 19:9יר ַאְרְצ� ְבֻקְצְרֶכם1 ֶאת&ְקִצ ט� ּו� א ְתַלֵּק� �ֹ יְרָך� ל ר ְוֶל�ֶקט ְקִצ� �ת ָׂשְדָך� ִלְקֹצ א ְתַכֶּל>ה ְּפַא� =ֹ ם ל  ֶכ+
Lev. 19:10 ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה Bי ְוַלֵּגר1 ַּתֲעֹז�ב ֹאָת+ ָעִנ א ְתַלֵּק�ט ֶל� �ֹ ֶרט ַּכְרְמָך� ל ל ּוֶפ� א ְתעֹוֵל+ �ֹ  ְוַכְרְמָך1 ל
ם�  ֱאֹלֵהיֶכ�

Lev. 19:11בּו ְולֹא&ְת�א ִּתְגֹנ �ֹ ֹו� ל ּו ִא�יׁש ַּבֲעִמית� א&ְתַׁשְּקר� �ֹ ּו ְול  ַכֲחׁש�
Lev. 19:12יָך ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ם ֱאֹלֶה� י ַלָּׁש�ֶקר ְוִחַּלְלָּת> ֶאת&ֵׁש� ּו ִבְׁשִמ� א&ִתָּׁשְבע� �ֹ   ְול
Lev. 19:13&ין ְּפֻעַּל�ת ָׂשִכ>יר ִאְּתָך� ַעד Qא&ָתִל �ֹ א ִתְגֹז�ל ל �ֹ ֲעָך� ְול ק ֶאת&ֵר� א&ַתֲעֹׁש� �ֹ ֶקר� ל  ֹּב�
Lev. 19:14יָך ֲאִנ�י ְיהָו�ה� אָת ֵּמֱאֹלֶה� ל ְוָיֵר� �ן ִמְכֹׁש א ִתֵּת� �ֹ ר ל �י ִעֵּו+ ׁש ְוִלְפֵנ   לֹא&ְתַקֵּל�ל ֵחֵר+
Lev. 19:15 ט ֶדק ִּתְׁשֹּפ� ֹול ְּבֶצ� ��י ָגד ר ְּפֵנ א ֶתְהַּד� �ֹ ל ְול ט לֹא&ִתָּׂש�א ְפֵני&ָד+ 1 ַּבִּמְׁשָּפ+ ּו ָע1ֶול  לֹא&ַתֲעׂש�

ָך�ֲעִמ  יֶת�
Lev. 19:16ָך ֲאִנ�י ְיהָו�ה�� ד ַעל&ַּד�ם ֵרֶע א ַתֲעֹמ� �ֹ יָך ל 1 ְּבַעֶּמ+   לֹא&ֵתֵלBְך ָרִכיל
Lev. 19:17ְטא� א ָעָל�יו ֵח� ָך ְולֹא&ִתָּׂש� 1יַח1 ֶאת&ֲעִמיֶת+ יָך ִּבְלָבֶב�ָך הֹוֵכBַח ּתֹוִכ א&ִתְׂשָנ�א ֶאת&ָאִח� �ֹ   ל
Lev. 19:181א&ִתֹּטר �ֹ ם ְול Bא&ִתֹּק �ֹ ֹוָך ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ל �ַהְבָּת� ְלֵרֲעָך� ָּכמ ָך ְוָא� �י ַעֶּמ+   ֶאת&ְּבֵנ



Lev. 19:19 11ִים ִים ָׂשְדָך� לֹא&ִתְזַר�ע ִּכְלָא�ִים ּוֶבBֶגד ִּכְלַא ת&ֻחֹּקַתיH ִּתְׁשֹמרּוG ְּבֶהְמְּתָך1 לֹא&ַתְרִּב�יַע ִּכְלַא+  ֶא�
יָך� פ א ַיֲעֶל�ה ָעֶל� �ֹ ז ל ַעְטֵנ+  ַׁש�

Lev. 19:20 ָתה א ִנְפָּד+ �ֹ יׁש ְוָהְפֵּדה1 ל ַרע ְוִהBוא ִׁשְפָחה1 ֶנֱחֶר�ֶפת ְלִא+ ה ִׁשְכַבת&ֶז3 Mב ֶאת&ִאָּׁש י&ִיְׁשַּכ2 ִאיׁש ִּכ� ְ Tו 
ָׁשה� א ֻחָּפ� �ֹ ּו ִּכי&ל א יּוְמת� �ֹ >ה ל ֶרת ִּתְהֶי א ִנַּתן&ָל�ּה ִּבֹּק= �ֹ ה ל ֹו ֻחְפָׁש�  א�

Lev. 19:21י ם� ְוֵהִבBיא ֶאת&ֲאָׁשמֹו1 ַל� יל ָאָׁש� �ד ֵא� ֶהל מֹוֵע ַתח ֹא� ה ֶאל&ֶּפ�  הָו+
Lev. 19:22 ֹו ֹו ֲאֶׁש�ר ָחָט�א ְוִנְסַל�ח ל+ ה ַעל&ַחָּטאת� �י ְיהָו+ ָאָׁשם1 ִלְפֵנ ן ְּבֵאBיל ָה� Mיו ַהֹּכֵה  ְוִכֶּפרZ ָעָל2

א� פ ר ָחָט� ֹו ֲאֶׁש�  ֵמַחָּטאת�
Lev. 19:23ֶרץ ּוְנַטְעֶּתם1 ָּכ אּו ֶאל&ָהָא3 ים  ְוִכי&ָתֹב� ׁש ָׁשִנ3 ֹו ֶאת&ִּפְרי�ֹו ָׁשֹל� ם ָעְרָלת� ל ַוֲעַרְלֶּת� �ץ ַמֲאָכ+ ל&ֵע

ל� א ֵיָאֵכ� �ֹ  ִיְהֶי�ה ָלֶכ>ם ֲעֵרִל�ים ל
Lev. 19:24ֶדׁש ִהּלּוִל�ים ַליהָו�ה� ת ִיְהֶי�ה ָּכל&ִּפְרי�ֹו ֹק�   ּוַבָּׁשָנה1 ָהְרִביִע+
Lev. 19:25אְכלּו1 ֶא �ֹ ת ּת �ה ַהֲחִמיִׁש3 ם� ּוַבָּׁשָנ ֹו ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� �ֹו ְלהֹוִס�יף ָלֶכ�ם ְּתבּוָאת  ת&ִּפְרי+
Lev. 19:26א ְתעֹוֵנ�נּו� �ֹ ּו ְול א ְתַנֲחׁש� �ֹ ּו ַעל&ַהָּד�ם ל א תֹאְכל� �ֹ   ל
Lev. 19:27ת ְזָקֶנ�5ָך� ת ְּפַא� ית ֵא� א ַתְׁשִח+ �ֹ ת רֹאְׁשֶכ�ם ְול פּו ְּפַא� א ַתִּק+ �ֹ   ל
Lev. 19:28ֶרט ָל�ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ְוֶׂש� ּו ָּבֶכ א ִתְּתנ� �ֹ ע ל ֲעַק+ ֶבת ַק� ם ּוְכֹת� א ִתְּתנּו1 ִּבְבַׂשְרֶכ+ Bֹ ֶפׁש ל  ֶנ3
Lev. 19:29ה� ֶרץ ִזָּמ� ה ָהָא� ֶרץ ּוָמְלָא� �ה ָהָא+ ת&ִּבְּתָך� ְלַהְזנֹוָת�ּה ְולֹא&ִתְזֶנ   ַאל&ְּתַחֵּל�ל ֶא�
Lev. 19:30רּו ּוִמְקָּד  ִׁש�י ִּתיָר�אּו ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ֶאת&ַׁשְּבֹתַת�י ִּתְׁשֹמ+
Lev. 19:31ם� ּו ְלָטְמָא�ה ָבֶה�ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� ים ַאל&ְּתַבְקׁש�   ַאל&ִּתְפנBּו ֶאל&ָהֹאֹבת1 ְוֶאל&ַהִּיְּדֹעִנ+
Lev. 19:32 יָך ֲאִנ�י אָת ֵּמֱאֹלֶה� ן ְוָיֵר� ��י ָזֵק ּום ְוָהַדְרָּת� ְּפֵנ Bי ֵׂשיָבה1 ָּתק+  ְיהָו�ה� פ ִמְּפֵנ
Lev. 19:33ֹו� ּו ֹאת� א תֹונ� �ֹ י&ָיג=ּור ִאְּתָך> ֵּג�ר ְּבַאְרְצֶכ�ם ל   ְוִכ�
Lev. 19:34 ֶרץ�ם ְּבֶא ים ֱהִייֶת� י&ֵגִר� ֹוָך ִּכ� ם ְוָאַהְבָּת� לֹו1 ָּכמ+ �ר ִאְּתֶכ3 �רA ַהָּג ם ַהֵּג Mה ָלֶכ  ְּכֶאְזָר�ח ִמֶּכםZ ִיְהֶי2

ִים ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהי �ם�ִמְצָר  ֶכ�
Lev. 19:35ה� ל ּוַבְּמׂשּוָר� ה ַּבִּמְׁשָק� Wט ַּבִּמָּד�ּו ָע�ֶול ַּבִּמְׁשָּפ   לֹא&ַתֲעׂש�
Lev. 19:36 ם ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל� �ה ָלֶכ�ם ֲאִני1 ְיהָו ֶדק ִיְהֶי ין ֶצ� יַפת ֶצ>ֶדק ְוִה� ֶדק ֵא� אְזֵני ֶצ�ֶדק ַאְבֵני&ֶצ3 =ֹ  מ

ֶרץ ִמְצָר� אִתי ֶאְתֶכ�ם ֵמֶא�  ִים�ֲאֶׁשר&הֹוֵצ�
Lev. 19:37ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה� פ�ם ֹאָת י ַוֲעִׂשיֶת�   ּוְׁשַמְרֶּתBם ֶאת&ָּכל&ֻחֹּקַתי1 ְוֶאת&ָּכל&ִמְׁשָּפַט+
Lev. 20:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 20:2� ל ּוִמן&ַהֵּג Mי ִיְׂשָרֵא �יׁש ִאיׁשZ ִמְּבֵנ2 H ּתֹאַמרG ִא �י ִיְׂשָרֵאל ן  ְוֶאל&ְּבֵנ ר ִיֵּת= ל ֲאֶׁש2 �ר ְּבִיְׂשָרֵא3 רA ַהָּג

ֶבן� הּו ָבָא� ֶרץ ִיְרְּגֻמ� ֹות יּוָמ�ת ַע�ם ָהָא� ֶלְך מ� ֹו ַלֹּמ�  ִמַּזְרע>
Lev. 20:3ַע ֶלְך ְלַמ3 ֹו ִּכBי ִמַּזְרעֹו1 ָנַת�ן ַלֹּמ+ �ֶרב ַעּמ ֹו ִמֶּק� י ֹאת� ּוא ְוִהְכַרִּת� �יׁש ַהה+ י ֶאֵּתBן ֶאת&ָּפַני1 ָּבִא Qן  ַוֲאִנ

י� ם ָקְדִׁש� י ּוְלַחֵּל�ל ֶאת&ֵׁש�  ַטֵּמא1 ֶאת&ִמְקָּדִׁש+
Lev. 20:4 ֶלְך �ֹו ַלֹּמ ֹו ִמַּזְרע� ּוא ְּבִתּת� �יׁש ַהה+ יֵניֶהם1 ִמן&ָהִא ֶרץ ֶאת&ֵע� Mם ָהָא Z ַע2 ּו ם ַהְעֵל�ם ַיְעִלימ�  ְוִא]

ֹו� ית ֹאת� י ָהִמ�  ְלִבְלִּת�
Lev. 20:5י ָּב< =י ֶאת&ָּפַנ י ֲאִנ יו  ְוַׂשְמִּת2 �ים ַאֲחָר3 ֹו ְוֵא�תA ָּכל&ַהֹּזִנ Mי ֹאת ֹו ְוִהְכַרִּת2 �ּוא ּוְבִמְׁשַּפְחּת ִא�יׁש ַהה�

ם� ֶרב ַעָּמ� ֶלְך ִמֶּק� י ַהֹּמ�  ִלְזנ>ֹות ַאֲחֵר�
Lev. 20:6&י ֶאתBם ְוָנַתִּת�ים ִלְזנ�ֹות ַאֲחֵריֶה ֹאֹבת1 ְוֶאל&ַהִּיְּדֹעִנ+ Bה ֶאל&ָה� ר ִּתְפֶנ ֶפׁש ֲאֶׁש2 �ֶפׁש  ְוַהֶּנ3 ָּפַני1 ַּבֶּנ

ֹו� ֶרב ַעּמ� ֹו ִמֶּק� י ֹאת� וא ְוִהְכַרִּת�  ַהִה+
Lev. 20:7ם� �י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� ם ְקֹדִׁש�ים ִּכ>י ֲאִנ ם ִוְהִייֶת� ְתַקִּדְׁשֶּת+   ְוִה2
Lev. 20:8ם� ם ֹאָת�ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה ְמַקִּדְׁשֶכ� י ַוֲעִׂשיֶת�   ּוְׁשַמְרֶּתם1 ֶאת&ֻחֹּקַת+
Lev. 20:9 ֹו� יו ּב� ֹו ִקֵּל�ל ָּדָמ� ֹות יּוָמ�ת ָאִב=יו ְוִאּמ> ֹו מ� ר ְיַקֵּל=ל ֶאת&ָאִב>יו ְוֶאת&ִאּמ� יׁש ֲאֶׁש2 �יׁש ִא3 י&ִא  ִּכ�
Lev. 20:10ֶפת� ף ְוַהֹּנָא� ת ַהֹּנֵא� ֹות&יּוַמ� �הּו מ� ף ֶאת&ֵא�ֶׁשת ֵרֵע ר ִיְנַא� יׁש ֲאֶׁש� יׁש ֲאֶׁשBר ִיְנַאף1 ֶאת&ֵא�ֶׁשת ִא+   ְוִא3
Lev. 20:11ם� ם ָּב� ם ְּדֵמיֶה� ּו ְׁשֵניֶה� ֹות&יּוְמת� יו ֶעְרַו�ת ָאִב�יו ִּגָּל�ה מ� יׁש ֲאֶׁשBר ִיְׁשַּכב1 ֶאת&ֵא�ֶׁשת ָאִב+   ְוִא3



Lev. 20:12ם� ם ָּב� ּו ְּדֵמיֶה� ֶבל ָעׂש� ּו ְׁשֵניֶה�ם ֶּת� ֹות יּוְמת� ֹו מ� יׁש ֲאֶׁשBר ִיְׁשַּכב1 ֶאת&ַּכָּלת+   ְוִא3
Lev. 20:133ם� ְוִא ם ָּב� תּו ְּדֵמיֶה� ֹות יּוָמ� ּו ְׁשֵניֶה�ם מ� ה ָעׂש� ה ּתֹוֵעָב� ר ִיְׁשַּכBב ֶאת&ָזָכר1 ִמְׁשְּכֵב�י ִאָּׁש+  יׁש ֲאֶׁש2
Lev. 20:14 ן ְולֹא&ִתְהֶי�ה ּו ֹאתֹו1 ְוֶאְתֶה+ Bׁש ִיְׂשְרפ Qוא ָּבֵא�ּה ִזָּמ�ה ִה ח ֶאת&ִאָּׁש>ה ְוֶאת&ִאָּמ� ר ִיַּק= יׁש ֲאֶׁש2  ְוִא3

ם�ִז ה ְּבתֹוְכֶכ�  ָּמ�
Lev. 20:15גּו� ה ַּתֲהֹר� ֹות יּוָמ�ת ְוֶאת&ַהְּבֵהָמ� ה מ� ֹו ִּבְבֵהָמ� ן ְׁשָכְבּת> ר ִיֵּת= יׁש ֲאֶׁש2   ְוִא3
Lev. 20:16 ה�ה ְוֶאת&ַהְּבֵהָמ ּה ְוָהַרְגָּת� ֶאת&ָהִאָּׁש� �ה ֹאָת+ ב ֶאל&ָּכל&ְּבֵהָמה1 ְלִרְבָע Bר ִּתְקַר ה ֲאֶׁש2  ְוִאָּׁש3

ֹות  ם�מ� ם ָּב� תּו ְּדֵמיֶה�  יּוָמ�
Lev. 20:17 הBיא&ִתְרֶא ּה ְוִה� Mה ֶאת&ֶעְרָוָת ּמֹו ְוָרָא2 ִ Tֹו ַבת&א �יו א� ֹו ַּבת&ָאִב �יׁש ֲאֶׁשר&ִיַּק�ח ֶאת&ֲאֹחת]  ְוִא

ֹו ִיָּׂש� ֹו ִּגָּל�ה ֲעֹונ� =ת ֲאֹחת> �י ַעָּמ�ם ֶעְרַו �י ְּבֵנ ּו ְלֵעיֵנ ְכְרת+ ּוא ְוִנ2  א�ֶאת&ֶעְרָותֹו1 ֶח�ֶסד ה+
Lev. 20:18 ה יא ִּגְּלָת� Wה ְוִה ֱעָר+ ה ְוִגָּלBה ֶאת&ֶעְרָוָתּה1 ֶאת&ְמֹקָר�ּה ֶה� ה ָּדָו3 Mב ֶאת&ִאָּׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר&ִיְׁשַּכ2 ְ Tו 

ם� ֶרב ַעָּמ� ם ִמֶּק� ּו ְׁשֵניֶה� ֹור ָּדֶמ�יָה ְוִנְכְרת�  ֶאת&ְמק�
Lev. 20:19ֹות ָאִב�יָך ֹות ִאְּמָך> ַוֲאח� ת ֲאח= אּו� ְוֶעְרַו2 ה ֲעֹוָנ�ם ִיָּׂש� ֹו ֶהֱעָר� א ְתַגֵּל�ה ִּכ=י ֶאת&ְׁשֵאר> �ֹ   ל
Lev. 20:20תּו� ים ָיֻמ� אּו ֲעִריִר� ם ִיָּׂש� ֹו ִּגָּל�ה ֶחְטָא� ֹו ֶעְרַו�ת ֹּדד� ָדת+ יׁש ֲאֶׁשBר ִיְׁשַּכב1 ֶאת&ֹּד�   ְוִא3
Lev. 20:21וא�יו ִנָּד�ה ִה ֶׁשת ָאִח� ח ֶאת&ֵא� ר ִיַּק> יׁש ֲאֶׁש� ּו� ְוִא3 ים ִיְהי�   ֶעְרַו�ת ָאִח>יו ִּגָּל�ה ֲעִריִר�
Lev. 20:22 ֶרץ יא ֶאְתֶכם1 ָהָא+ Bם ְולֹא&ָתִק�ם ֹאָת י ַוֲעִׂשיֶת�  ּוְׁשַמְרֶּתBם ֶאת&ָּכל&ֻחֹּקַתי1 ְוֶאת&ָּכל&ִמְׁשָּפַט+

ּה� ֶבת ָּב� ָּמה ָלֶׁש� י ֵמִב�יא ֶאְתֶכ>ם ָׁש� Mר ֲאִנ  ֲאֶׁש2
Lev. 20:23 1ְלכּו א ֵת� Bֹ ם� ְול ץ ָּב� ּו ָוָאֻק� ֹוי ֲאֶׁשר&ֲאִנ�י ְמַׁשֵּל�ַח ִמְּפֵניֶכ�ם ִּכBי ֶאת&ָּכל&ֵא1ֶּלה1 ָעׂש+ ת ַהּג+  ְּבֻחֹּק�
Lev. 20:24 ת ָחָל�ב ּה ֶא>ֶרץ ָזַב� Bָּנה ָלֶכם1 ָלֶר�ֶׁשת ֹאָת+ י ֶאְּתֶנ Qַוֲאִנ Gּו ֶאת&ַאְדָמָתם יְרׁש� ם ַאֶּתםH ִּת�  ָוֹאַמ�ר ָלֶכ3
ים�ּוְדָב�ׁש ֲאִני1 ְי ַעִּמ� ְלִּתי ֶאְתֶכ�ם ִמן&ָה� ם ֲאֶׁשר&ִהְבַּד� ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל�  הָו
Lev. 20:25 ּו א&ְתַׁשְּקצ2 �ֹ ר ְול �א ַלָּטֹה ֹוף ַהָּטֵמ� ה ּוֵבין&ָהע� ין&ַהְּבֵהָמBה ַהְּטֹהָרה1 ַלְּטֵמָא+ ם ֵּב� Qְוִהְבַּדְלֶּת 

1 ֲאֶׁש�ר ִּת ֹוף ּוְבֹכל ם ַּבְּבֵהָמ�ה ּוָבע3 Mֵתיֶכ א�ֶאת&ַנְפֹׁש� ְלִּתי ָלֶכ�ם ְלַטֵּמ� ה ֲאֶׁשר&ִהְבַּד� ֲאָדָמ+ ׂש ָה�  ְרֹמ�
Lev. 20:26י� ים ִלְהי�ֹות ִל� ַעִּמ� ל ֶאְתֶכ>ם ִמן&ָה� �ה ָוַאְבִּד� �י ְיהָו ֹוׁש ֲאִנ ים ִּכ�י ָקד� Bיֶתם ִלי1 ְקֹדִׁש+   ִוְהִי
Lev. 20:27ֹו ִיְּדֹע ֹוב א� ם א> ה ָבֶה� ה ִּכי&ִיְהֶי2 ֹו&ִאָּׁש3 �יׁש א� ם  ְוִא ם ְּדֵמיֶה� ּו ֹאָת� ֹות יּוָמ�תּו ָּבֶא>ֶבן ִיְרְּגמ� ִנ�י מ�

ם� פ  ָּב�
Lev. 21:1 א א&ִיַּטָּמ� �ֹ ם ְלֶנ�ֶפׁש ל ן ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה+ ��י ַאֲהֹר ר ֶאל&ַהֹּכֲהִנ�ים ְּבֵנ ה ֱאֹמ� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+  ַוּי
יו�  ְּבַעָּמ�

Lev. 21:2ִּPב ֵא כ ֹו ַהָּקֹר� יו�י ִאם&ִלְׁשֵאר+ ֹו ּוְלָאִח� ֹו ּוְלִבּת� יו ְוִלְבנ� ֹו ּוְלָאִב+ �יו ְלִאּמ�  ָל
Lev. 21:3א� �יׁש ָל�ּה ִיַּטָּמ� ה ְלִא א&ָהְיָת� �ֹ יו ֲאֶׁש�ר ל ֹו ַהְּבתּוָלה1 ַהְּקרֹוָב�ה ֵאָל+ Bְוַלֲאֹחת  
Lev. 21:4ֹו� ַחּל� א ַּב�ַעל ְּבַעָּמ�יו ְלֵה� א ִיַּטָּמ� �ֹ   ל
Lev. 21:5 א&ִיְקְרָחה �ֹ ּו[ ל Bּו ] ִיְקְרח א ִיְׂשְרט� �ֹ ם ל ְבָׂשָר+ א ְיַגֵּל�חּו ּוִב2 �ֹ ת ְזָקָנ�ם ל ם ּוְפַא� ָקְרָחה1 ְּברֹאָׁש+
ֶטת�  ָׂשָר�

Lev. 21:6 ה ֶל=ֶחם ֱאֹלֵהיֶה>ם Mי ְיהָו Z ֶאת&ִאֵּׁש2 ם ֱאֹלֵהיֶה�ם ִּכי ּו ֵׁש� א ְיַחְּלל+ �ֹ ם ְול ֵהיֶה+  ְקֹדִׁשBים ִיְהיּו1 ֵלאֹל�
ם ַמְקִריִב�ם  ֶדׁש�ֵה� יּו ֹק�  ְוָה�

Lev. 21:7יו� ּוא ֵלאֹלָה� ׁש ה� י&ָקֹד� א ִיָּק�חּו ִּכ� �ֹ ּה ל ה ֵמִאיָׁש� חּו ְוִאָּׁש>ה ְּגרּוָׁש� א ִיָּק+ �ֹ Bה ַוֲחָלָלה1 ל ה ֹזָנ   ִאָּׁש2
Lev. 21:8+י ָקד� ְך ִּכ יב ָקֹדׁש1 ִי�ְהֶיה&ָּל+ �ּוא ַמְקִר יָך ה� י&ֶאת&ֶל�ֶחם ֱאֹלֶה� ֹו ִּכ� ֹוׁש ֲאִנ�י ְיהָו�ה  ְוִקַּדְׁשּת+
ם�  ְמַקִּדְׁשֶכ�
Lev. 21:9ף� ס ׁש ִּתָּׂשֵר� ֶלת ָּבֵא� 1יָה1 ִה�יא ְמַחֶּל+ ל ִלְזנ�ֹות ֶאת&ָאִב ן ִּכ�י ֵתֵח� �יׁש ֹּכֵה+   ּוַבת1 ִא
Lev. 21:10&א ֶאת�ֶמן ַהִּמְׁשָחה1 ּוִמֵּלBֶׁש Aֹו ק ַעל&רֹאׁש� יו אwֶׁשר&יּוַצ� Mֹול ֵמֶאָח Z ַהָּגד2 ׁש  ְוַהֹּכֵהן ֹו ִלְלֹּב� ָיד+

ם� א ִיְפֹר� �ֹ יו ל ע ּוְבָגָד� א ִיְפָר+ �ֹ ים ֶאת&רֹאׁשֹו1 ל � ֶאת&ַהְּבָגִד
Lev. 21:11א� א ִיַּטָּמ� �ֹ ֹו ל א ְלָאִב�יו ּוְלִאּמ� �ֹ א ָיב �ֹ ת ל ת ֵמ�   ְוַע>ל ָּכל&ַנְפֹׁש�
Lev. 21:12ׁש ֱא�ת ִמְקַּד ל ֵא� א ְיַחֵּל+ �ֹ א ְול א ֵיֵצ+ �ֹ ֶזר ֶׁש�ֶמן ִמְׁשַח=ת ֱאֹלָה>יו ָעָל�יו  ּוִמן&ַהִּמְקָּדׁש1 ל ֵ Tי נ ֹלָה�יו ִּכ]



 ֲאִנ�י ְיהָו�ה�
Lev. 21:13ח� ה ִבְבתּוֶל�יָה ִיָּק� ּוא ִאָּׁש� Wְוה  
Lev. 21:14ה� ח ִאָּׁש� יו ִיַּק� א ִיָּק�ח ִּכ>י ִאם&ְּבתּוָל�ה ֵמַעָּמ� �ֹ ֶּלה ל ה ֶאת&ֵא� Bה ּוְגרּוָׁשה1 ַוֲחָלָל�ה ֹזָנ+   ַאְלָמָנ
Lev. 21:15ֹו� פ ֹו ְּבַעָּמ�יו ִּכ>י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ְמַקְּדׁש� א&ְיַחֵּל�ל ַזְרע� �ֹ   ְול
Lev. 21:16ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 21:17ב ְלַהְק א ִיְקַר+ �ֹ ּום ל ר ִיְהֶי�ה בֹו1 מ+ ם ֲאֶׁש2 ַּזְרֲעָךQ ְלֹדֹרָת3 �יׁש ִמ� ר ִא �ן ֵלאֹמ ל&ַאֲהֹר� ר ֶא� יב  ַּדֵּב� ִר�

יו�  ֶל�ֶחם ֱאֹלָה�
Lev. 21:18ּוַע� ֹו ָׂשר� ם א� ֹו ָחֻר� ַח א� ֹו ִפֵּס+ א ִיְקָר�ב ִאBיׁש ִעֵּור1 א� �ֹ ּום ל ֹו מ�   ִּכ�י ָכל&ִא>יׁש ֲאֶׁשר&ּב�
Lev. 21:19ֶבר ָי�ד� ֹו ֶׁש� ֹו ֶׁש�ֶבר ָר�ֶגל א� יׁש ֲאֶׁשר&ִיְהֶי�ה ב� ֹו ִא+   א�
Lev. 21:20ק א� ֹו&ִגֵּב�ן אֹו&ַד+ ֶׁשְך� א� ֹוַח ָא� ֹו ְמר� ֶפת א� ֹו ַיֶּל+ ֹו ָגָרב1 א� Bֹו א ��ל ְּבֵעינ  ֹו ְּתַבֻּל
Lev. 21:21 ֹו ּום ּב+ �ה מ� יב ֶאת&ִאֵּׁש�י ְיהָו ׁש ְלַהְקִר� א ִיַּג+ �ֹ ן ל ן ַהֹּכֵה+ ּום ִמֶּז1ַרע1 ַאֲהֹר� ֹו מ3 יׁש ֲאֶׁשר&ּב� Qָּכל&ִא 

ֵPיב�א א ִיַּג�ׁש ְלַהְקִר� �ֹ יו ל  ת ֶל�ֶחם ֱאֹלָה+
Lev. 21:22ל� י ַהֳּקָדִׁש�ים ּוִמן&ַהֳּקָדִׁש�ים יֹאֵכ� יו ִמָּקְדֵׁש�   ֶל�ֶחם ֱאֹלָה+
Lev. 21:23 י ִּכ>י 1 ֶאת&ִמְקָּדַׁש+ א ְיַחֵּלל Bֹ ֹו ְול �ּום ּב י&מ� א ִיַּג�ׁש ִּכ� �ֹ א ְוֶאל&ַהִּמְזֵּב>ַח ל 3ֹ א ָיב �ֹ ֶכת ל Mְך ֶאל&ַהָּפֹר�ַא 

ם�  ֲאִנ�י ְיהָו�ה ְמַקְּדָׁש�
Lev. 21:24ל� פ �י ִיְׂשָרֵא� ל&ָּכל&ְּבֵנ �יו ְוֶא� ן ְוֶאל&ָּבָנ ל&ַאֲהֹר� ה ֶא�   ַוְיַדֵּב�ר ֹמֶׁש+
Lev. 22:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 22:2ּו ֶא א ְיַחְּלל� �ֹ ל ְול יו ְוִיָּנ�5ְזרּו1 ִמָּקְדֵׁש�י ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא+ ן ְוֶאל&ָּבָנ3 Mל&ַאֲהֹר ר ֶא� ר  ַּדֵּב2 �י ֲאֶׁש2 ת&ֵׁש�ם ָקְדִׁש

 ֵה=ם ַמְקִּדִׁש>ים ִל�י ֲאִנ�י ְיהָו�ה�
Lev. 22:3 יׁשּו Bר ַיְקִּד ם ֶאל&ַהֳּקָדִׁשים1 ֲאֶׁש2 �יׁשA ֲאֶׁשר&ִיְקַר�ב ִמָּכל&ַזְרֲעֶכ3 ם ָּכל&ִא Mֵתיֶכ ם ְלֹדֹר2 ר ֲאֵלֶה3  ֱאֹמ�

Qיו ְוִנְכְרָת� ֹו ָעָל ה ְוֻטְמָאת� יהָו+ 1 ַל� �י ֲאִנ�י ְיהָו�ה�ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל =ֶפׁש ַהִה>וא ִמְּלָפַנ  ה ַהֶּנ
Lev. 22:4 11ַע ל ַע�ד ֲאֶׁש�ר ִיְטָה�ר ְוַהֹּנֵג א יֹאַכ+ �ֹ ב ַּבֳּקָדִׁשים1 ל ֹו ָז+ ּוא ָצר1ּוַע1 א� Bן ְוה �5ַרע ַאֲהֹר3 יׁש ִמֶּז Qיׁש ִא�  ִא

ּנּו ִׁשְכַבת&ָז�5ַר א ִמֶּמ� יׁש ֲאֶׁשר&ֵּתֵצ� ֹו ִא+ ֶפׁש א�  ע�ְּבָכל&ְטֵמא&ֶנ+
Lev. 22:5ֹו� ל ֻטְמָאת� ֹו ְלֹכ� ֹו ְבָאָדם1 ֲאֶׁש�ר ִיְטָמא&ל+ Bֹו א �ֶרץ ֲאֶׁש�ר ִיְטָמא&ל ע ְּבָכל&ֶׁש�   אֹו&ִאיׁש1 ֲאֶׁש�ר ִיַּג+
Lev. 22:6ֶP ֹו  נ ץ ְּבָׂשר� ים ִּכ>י ִאם&ָרַח� 1 ִמן&ַהֳּקָדִׁש+ א יֹאַכל Bֹ �ֶרב ְול ה ַעד&ָהָע ֹו ְוָטְמָא� ֶפׁש ֲאֶׁש�ר ִּתַּגע&ּב+

ִים�  ַּבָּמ�
Lev. 22:7ּוא� ֹו ה� ים ִּכ�י ַלְחמ� ֶמׁש ְוָטֵה�ר ְוַאַחר1 יֹאַכ�ל ִמן&ַהֳּקָדִׁש+ א ַהֶּׁש�   ּוָב�
Lev. 22:8ּה ֲאִנ�י ְיהָו�ה��א יֹאַכ�ל ְלָטְמָאה&ָב �ֹ   ְנֵבָל=ה ּוְטֵרָפ>ה ל
Lev. 22:9ְטא ּו ּו ָעָליו1 ֵח+ Bא&ִיְׂשא �ֹ י ְול ּו ֶאת&ִמְׁשַמְרִּת3 ם� ְוָׁשְמר� �הּו ֲאִנ�י ְיהָו�ה ְמַקְּדָׁש� �י ְיַחְּלֻל ֹו ִּכ תּו ב�  ֵמ�
Lev. 22:10ֶדׁש� ֹ�אַכל ֹק� ב ֹּכֵה>ן ְוָׂשִכ�יר לֹא&י ֶדׁש ּתֹוַׁש� �ֹ�אַכל ֹק �ר לֹא&י   ְוָכל&ָז
Lev. 22:11 ֹו ֹו ִויִל�יד ֵּבית+ �ֹ�אַכל ּב ּוא י ֹו ה� �5ן ַּכְסּפ+ 1ֶפׁש1 ִקְנַי י&ִיְקֶנ�ה ֶנ ן ִּכ� ֹו� ְוֹכֵה3 ּו ְבַלְחמ� ם יֹאְכל�  ֵה�
Lev. 22:12ל� א תֹאֵכ� �ֹ ת ַהֳּקָדִׁש�ים ל וא ִּבְתרּוַמ� Wר ִה� �יׁש ָז ן ִּכ�י ִתְהֶי�ה ְלִא   ּוַבת&ֹּכֵה+
Lev. 22:13י ה ֶאל&ֵּבBית ָאִב1יָה1 ִּכְנעּוֶר+ Qְוָׁשָב Gין ָלּה�ֵא Hה ְוֶזַרע �ה ּוְגרּוָׁש3 ה ַאְלָמָנ Mי ִתְהֶי Z ִּכ2 ָה  ּוַבת&ֹּכֵהן

ֹו� ס ֹ�אַכל ּב� �ר לֹא&י �ל ְוָכל&ָז  ִמֶּל�ֶחם ָאִב�יָה ּתֹאֵכ
Lev. 22:14ֶדׁש� ן ֶאת&ַהֹּק� ן ַלֹּכֵה� יו ְוָנַת� ִׁשיתֹו1 ָעָל+ �ה ְוָיַסBף ֲחִמ� ֶדׁש ִּבְׁשָגָג י&יֹאַכ�ל ֹק� יׁש ִּכ� Wְוִא  
Lev. 22:15ת ֲאֶׁש �י ִיְׂשָרֵא�ל ֵא� י ְּבֵנ ּו ֶאת&ָקְדֵׁש� א ְיַחְּלל+ �ֹ ימּו ַליהָו�ה� ְול  ר&ָיִר�
Lev. 22:16ם� פ ה ְּבָאְכָל�ם ֶאת&ָקְדֵׁשיֶה�ם ִּכ>י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ְמַקְּדָׁש� ן ַאְׁשָמ+   ְוִהִּׂשBיאּו אֹוָתם1 ֲעֹו�
Lev. 22:17ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 22:181 ָּכל&ְּב יו ְוֶאל ן ְוֶאל&ָּבָנ3 Mל&ַאֲהֹר ר ֶא� ית  ַּדֵּב2 �יׁש ִאיׁשZ ִמֵּב2 ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם ִא �י ִיְׂשָרֵא+ ֵנ

יבּו  ם ֲאֶׁשר&ַיְקִר� יב ָקְרָּבנֹו1 ְלָכל&ִנְדֵריֶהם1 ּוְלָכל&ִנְדבֹוָת+ Bר ַיְקִר ל ֲאֶׁש2 �ר ְּבִיְׂשָרֵא3 ל ּוִמן&ַהֵּג Mִיְׂשָרֵא
ה�  ַליהָו�ה ְלֹעָל�



Lev. 22:19ר ַּבָּב ְרֹצְנֶכ�ם ָּתִמ�ים ָזָכ+ ִעִּז�ים� ִל� ר ַּבְּכָׂשִב�ים ּוָב� Wָק 
Lev. 22:20ם� ֹון ִיְהֶי�ה ָלֶכ� א ְלָרצ� �ֹ יבּו ִּכי&ל �א ַתְקִר �ֹ ּום ל ֹו מ� ל ֲאֶׁשר&ּב�   ֹּכ>
Lev. 22:21 יםBאן ָּתִמ �ֹ ֹו ַבּצ ר א� ה ַּבָּבָק� ֹו ִלְנָדָב+ 1ֶדר1 א� ה ְלַפֵּלא&ֶנ יב ֶז�ַבח&ְׁשָלִמים1 ַליהָו+ Bי&ַיְקִר יׁש ִּכ�  ְוִא3

ֹו� א ִיְהֶיה&ּב� �ֹ ּום ל ֹון ָּכל&מ�  ִי�ְהֶיה1 ְלָרצ+
Lev. 22:22 ה �ה ְוִאֶּׁש3 ֶּלה ַליהָו יבּו ֵא� ֶפת לֹא&ַתְקִר� ֹו ַיֶּל+ ֹו ָגָרב1 א� Bֶלת א ֹו&ַיֶּב3 ּוץ א� ּור אֹו&ָחר� Mֹו ָׁשב  ַעֶּוֶרתZ א2

ַח ַליהָו�ה� ּו ֵמֶה>ם ַעל&ַהִּמְזֵּב�  לֹא&ִתְּתנ�
Lev. 22:23ֹור ָוֶׂש� ה� ְוׁש� א ֵיָרֶצ� �ֹ �5ֶדר ל ֹו ּוְלֵנ ּוט ְנָדָבה1 ַּתֲעֶׂש�ה ֹאת+ �ּוַע ְוָקל  ה ָׂשר�
Lev. 22:24ּו� א ַתֲעׂש� �ֹ ְבַאְרְצֶכ�ם ל �ה ּו� יהָו יבּו ַל� א ַתְקִר� �ֹ ּות ל ּוק ְוָכר+ ּוְך ְוָכתּות1 ְוָנת� Bּוָמע  
Lev. 22:25יבּו ֶאת&ֶל�ֶחם ֱאֹלֵה א ַתְקִר> �ֹ ר ל �ד ֶּבן&ֵנָכ3 ם  ּוִמַּי ּום ָּב+ �י ָמְׁשָחָתBם ָּבֶהם1 מ� יֶכ�ם ִמָּכל&ֵא�ֶּלה ִּכ

ם� פ ּו ָלֶכ� א ֵיָרצ� �ֹ  ל
Lev. 22:26ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 22:27ֹום ַהְּׁשִמיִנBֹו ּוִמּי �ים ַּת�ַחת ִאּמ >ה ִׁשְבַע�ת ָיִמ� ד ְוָהָי �י ִיָּוֵל+ ֹור אֹו&ֶכBֶׂשב אֹו&ֵעז1 ִּכ ְלָאה  ׁש� י1 ָוָה+

ה ַליהָו�ה� ן ִאֶּׁש� ה ְלָקְרַּב� Wֵיָרֶצ 
Lev. 22:28ד� ּו ְּבי�ֹום ֶאָח� א ִתְׁשֲחט� �ֹ ֹו ל ֹו ְוֶאת&ְּבנ+ ֹור אֹו&ֶׂש�ה ֹאת�   ְוׁש�
Lev. 22:29חּו� ְרֹצְנֶכ�ם ִּתְזָּב� �ה ִל� ה ַליהָו ּו ֶז�ַבח&ּתֹוָד� י&ִתְזְּבח�   ְוִכ�
Lev. 22:30+ֹום ַההּוא1 ֵיָאֵכBֶקר ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ַּבּי �ּנּו ַעד&ֹּב ירּו ִמֶּמ� א&תֹוִת� �ֹ  ל ל
Lev. 22:31ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה��ם ֹאָת י ַוֲעִׂשיֶת�   ּוְׁשַמְרֶּתם1 ִמְצֹוַת+
Lev. 22:32ל ֲאִנ�י ְיהָו�ה ְמַקִּדְׁש��י ִיְׂשָרֵא ֹוְך ְּבֵנ י ְּבת� ְקַּדְׁשִּת+ י ְוִנ2 1 ֶאת&ֵׁש�ם ָקְדִׁש+ א ְתַחְּללּו Bֹ ם� ְול  ֶכ�
Lev. 22:33ים ֲאִנ�י ְיהָו�ה� פ�ִים ִלְהי�ֹות ָלֶכ�ם ֵלאֹלִה   ַהּמֹוִצBיא ֶאְתֶכם1 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+
Lev. 23:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 23:2ּו ה ֲאֶׁשר&ִּתְקְרא� י ְיהָו+ ם מֹוֲעֵד� 1 ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה+ Bי ִיְׂשָרֵאל ר ֶאל&ְּבֵנ Qֶדׁש  ַּדֵּב �ם ִמְקָרֵא�י ֹק  ֹאָת�

י� ם מֹוֲעָד� ֶּלה ֵה�  ֵא�
Lev. 23:3 א �ֹ ֶדׁש ָּכל&ְמָלאָכ�ה ל י ַׁשַּבBת ַׁשָּבתֹון1 ִמְקָרא&ֹק+  ֵׁש�ֶׁשת ָיִמיםH ֵּתָעֶׂש�ה ְמָלאָכהG ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע3

ם� פ ֹוְׁשֹבֵתיֶכ� ל מ� ה ְּבֹכ� יהָו+ ת ִהוא1 ַל� ּו ַׁשָּב� � ַתֲעׂש
Lev. 23:4ֵPם� א ם ְּבמֹוֲעָד� ּו ֹאָת� ֶדׁש ֲאֶׁשר&ִּתְקְרא� �י ֹק ה ִמְקָרֵא� י ְיהָו+  ֶּלה מֹוֲעֵד�
Lev. 23:5ַסח ַליהָו�ה� ֶדׁש ֵּב�ין ָהַעְרָּב�ִים ֶּפ� ֹון ְּבַאְרָּבָע�ה ָעָׂש>ר ַלֹח� ֶדׁש ָהִראׁש3   ַּבֹח�
Lev. 23:6ג ַהַּמ ה ַח� ֶדׁש ַהֶּז+ ר יֹום1 ַלֹח� ה ָעָׂש� לּו� ּוַבֲחִמָּׁש2 ֹות ּתֹאֵכ� �ה ִׁשְבַע�ת ָיִמ�ים ַמּצ� ֹות ַליהָו  ּצ�
Lev. 23:7ּו� א ַתֲעׂש� �ֹ ה ל �ה ָלֶכ�ם ָּכל&ְמֶל�אֶכת ֲעֹבָד� ֶדׁש ִיְהֶי ֹון ִמְקָרא&ֹק� ִראׁש+   ַּבּיֹום1 ָה�
Lev. 23:8+ֹום ַהְּׁשִביִעי1 ִמְקָרא&ֹקBים ַּבּי��ת ָיִמ ם ִאֶּׁש>ה ַליהָו�ה ִׁשְבַע ה  ְוִהְקַרְבֶּת� ֶדׁש ָּכל&ְמֶל�אֶכת ֲעֹבָד�

ּו� פ א ַתֲעׂש� �ֹ  ל
Lev. 23:9ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 23:10 ם ֶרץ ֲאֶׁשBר ֲאִני1 ֹנֵת�ן ָלֶכ+ אּו ֶאל&ָהָא3 י&ָתֹב� ם ִּכ� 1 ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה+ Bי ִיְׂשָרֵאל ר ֶאל&ְּבֵנ Qַּדֵּב 

ם ֶאת&ְקִציָר�ּה ַוֲה ן�ּוְקַצְרֶּת� ֶמר ֵראִׁש�ית ְקִציְרֶכ�ם ֶאל&ַהֹּכֵה� ם ֶאת&ֹע>  ֵבאֶת�
Lev. 23:11ן� ּנּו ַהֹּכֵה� ת ְיִניֶפ� ָּמֳחַרת1 ַהַּׁשָּב+ ְרֹצְנֶכ�ם ִמ� ֶמר ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ִל� =יף ֶאת&ָהֹע>   ְוֵהִנ
Lev. 23:12ֶבׂש ָּתִמ=ים ֶּבן&ְׁשָנ�ֶמר ֶּכ �ם ְּבי�ֹום ֲהִנ�יְפֶכ�ם ֶאת&ָהֹע Wֹו ְלֹעָל�ה ַליהָו�ה� ַוֲעִׂשיֶת  ת>
Lev. 23:13 5ִין ְרִביִע�ת� ה ַי ַח ְוִנְסֹּכ� �יַח ִניֹח ה ַליהָו�ה ֵר� ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש>ֶמן ִאֶּׁש� ים ֹס� Mי ֶעְׂשֹרִנ Z ְׁשֵנ2  ּוִמְנָחתֹו

ין�  ַהִה�
Lev. 23:14 ה ּו ַעד&ֶע1ֶצם1 ַהּי�ֹום ַהֶּז+ אְכל3 �ֹ א ת �ֹ ל ל Mי ְוַכְרֶמ ן ֱאֹלֵהיֶכ�ם עPַ ְוֶלֶחםZ ְוָקִל2 ם ֶאת&ָקְרַּב� �יֲאֶכ+ ד ֲהִב

ם� ס ֵתיֶכ� ל ֹמְׁשֹב� ם ְּבֹכ� ֵתיֶכ+ ת עֹוָלם1 ְלֹדֹר� Bֻחַּק 
Lev. 23:15 ֹות ַבע ַׁשָּבת� ֶמר ַהְּתנּוָפ�ה ֶׁש� ם ֶאת&ֹע� �יֲאֶכ+ ת ִמּיֹום1 ֲהִב  ּוְסַפְרֶּתBם ָלֶכם1 ִמָּמֳחַר�ת ַהַּׁשָּב+

ת ִּתְהֶי�יָנה�  ְּתִמיֹמ�



Lev. 23:16ה ַליהָו�ה� ה ֲחָדָׁש� ּו ֲחִמִּׁש�ים י�ֹום ְוִהְקַרְבֶּת>ם ִמְנָח� ת ִּתְסְּפר� ת ַהַּׁשָּבת1 ַהְּׁשִביִע+ Bָּמֳחַר �ד ִמ�   ַע
Lev. 23:17ְjPה ש �יoּוA ֶל�ֶחם ְּתנּוָפ3 ם ָּתִב Mֵתיֶכ ץ ֵּתָאֶפ�יָנ ִמּמֹוְׁשֹב2 יָנה ָחֵמ� ֶלת ִּתְהֶי+ ים ֹס� �י ֶעְׂשֹרִנ+ ה ַּתִים ְׁשֵנ

יהָו�ה� ים ַל�  ִּבּכּוִר�
Lev. 23:18 ם�ד ְוֵאיִל ר ֶאָח� ה ּוַפ=ר ֶּבן&ָּבָק> �י ָׁשָנ+ ת ְּכָבִׂשBים ְּתִמיִמם1 ְּבֵנ ֶחם ִׁשְבַע2  ְוִהְקַרְבֶּת�ם ַעל&ַהֶּל3

ַח ַליהָו�ה� יַח&ִניֹח� ה ֵר� ם ִאֵּׁש� ה ּוִמְנָחָתם1 ְוִנְסֵּכיֶה+ יהָו+ �5ִים ִיְהיBּו ֹעָלה1 ַל�  ְׁשָנ
Lev. 23:19ים� �ַבח ְׁשָלִמ� =י ְכָבִׂש>ים ְּבֵנ�י ָׁשָנ�ה ְלֶז ד ְלַחָּט�את ּוְׁשֵנ �ים ֶאָח�   ַוֲעִׂשיֶת>ם ְׂשִעיר&ִעִּז
Lev. 23:20 ֶדׁש ִיְהי�ּו ה ַעל&ְׁשֵנ�י ְּכָבִׂש�ים ֹק> �י ְיהָו+ ים ְּתנּוָפה1 ִלְפֵנ Bֶחם ַהִּבּכּוִר Z ֶל2 ם ַעל �יף ַהֹּכֵה�ןA ֹאָת]  ְוֵהִנ

ן�ַליהָו�ה   ַלֹּכֵה�
Lev. 23:21 ּו �א ַתֲעׂש �ֹ ה ל ם ָּכל&ְמֶל�אֶכת ֲעֹבָד� �ה ָלֶכ+ ֶדׁש1 ִיְהֶי ְקָרא&ֹק2 ה ִמ� �ֶצםA ַהּי�ֹום ַהֶּז3 ם ְּבֶע Qּוְקָראֶת 

ם� ֵתיֶכ� ֵתיֶכ�ם ְלֹדֹר� ת עֹוָל>ם ְּבָכל&מֹוְׁשֹב�  ֻחַּק�
Lev. 23:22ה Qא&ְתַכֶּל �ֹ ם ל �יר ַאְרְצֶכ3 ם ֶאת&ְקִצ Qְבֻקְצְרֶכ א  ּו� �ֹ ָך ְוֶל�ֶקט ְקִציְרָך� ל ְדָך1 ְּבֻקְצֶר+  ְּפַאBת ָׂש�

ם� ס ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� Bי ְוַלֵּגר1 ַּתֲעֹז�ב ֹאָת+ ָעִנ  ְתַלֵּק�ט ֶל�
Lev. 23:23ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 23:24ֶדׁש ַהְּׁש ר ַּבֹח2 �ל ֵלאֹמ ֹון  ַּדֵּב>ר ֶאל&ְּבֵנ�י ִיְׂשָרֵא� ֹון ִזְכר� Bה ָלֶכם1 ַׁשָּבת+ ֶדׁש ִיְהֶי י ְּבֶאָח�ד ַלֹח3 Mִביִע

ֶדׁש�  ְּתרּוָע�ה ִמְקָרא&ֹק�
Lev. 23:25ה ַליהָו�ה� ס ם ִאֶּׁש� ּו ְוִהְקַרְבֶּת� �א ַתֲעׂש �ֹ ה ל   ָּכל&ְמֶל�אֶכת ֲעֹבָד�
Lev. 23:26ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 23:27ְך ֶּבָע ם  ַא] ם ְוִעִּניֶת� �ה ָלֶכ+ ֶדׁש1 ִיְהֶי ְקָרא&ֹק2 ּוא ִמ� ים ה3 ה י=ֹום ַהִּכֻּפִר� Mי ַהֶּז ֹור ַלֹחֶדׁשZ ַהְּׁשִביִע2 ׂש�

ה ַליהָו�ה� ם ִאֶּׁש�  ֶאת&ַנְפֹׁשֵתיֶכ�ם ְוִהְקַרְבֶּת�
Lev. 23:28ֹום ִּכֻּפִריBי י� �ה ִּכ ּו ְּבֶע�ֶצם ַהּי�ֹום ַהֶּז א ַתֲעׂש+ �ֹ �י  ְוָכל&ְמָלאָכה1 ל ם ִלְפֵנ ּוא ְלַכֵּפ�ר ֲעֵליֶכ+ ם1 ה+

ם�  ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�
Lev. 23:29יָה� ַעֶּמ� ה ֵמ� �ה ְוִנְכְרָת� ה ְּבֶע�ֶצם ַהּי�ֹום ַהֶּז א&ְתֻעֶּנ+ �ֹ 1ֶפׁש1 ֲאֶׁש�ר ל   ִּכBי ָכל&ַהֶּנ
Lev. 23:30� ה ְּבֶע�ֶצם ַהּי�ֹום ַהֶּז ֶפׁש ֲאֶׁשBר ַּתֲעֶׂשה1 ָּכל&ְמָלאָכ+ וא  ְוָכל&ַהֶּנ3 ֲאַבְדִּת>י ֶאת&ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִה� ה ְוַה�
ּה� ֶרב ַעָּמ�  ִמֶּק�
Lev. 23:31ם� ֵתיֶכ� ְׁשֹב� ל ֹמ� ם ְּבֹכ� ֵתיֶכ+ ת עֹוָלם1 ְלֹדֹר� Bּו ֻחַּק �א ַתֲעׂש �ֹ   ָּכל&ְמָלאָכ�ה ל
Lev. 23:32ֶד �ם ְּבִתְׁשָעBה ַלֹח2 ם ֶאת&ַנְפֹׁשֵתיֶכ ם ְוִעִּניֶת� ֹון הּוא1 ָלֶכ+ ת ַׁשָּבת� ֶרב  ַׁשַּב2 �ֶרב ַעד&ֶע+ ֶרב ֵמֶע ׁש1 ָּבֶע+

ם� פ ּו ַׁשַּבְּתֶכ�  ִּתְׁשְּבת�
Lev. 23:33ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 23:34 ֹות ה ַח=ג ַהֻּסּכ> ֶדׁש ַהְּׁשִביִעי1 ַהֶּז+ Bֹום ַלֹח ר י3 Mה ָעָׂש ר ַּבֲחִמָּׁש2 �ל ֵלאֹמ  ַּדֵּב>ר ֶאל&ְּבֵנ�י ִיְׂשָרֵא�

ים ַליהָֹו�ה�ִׁשְבַע�  ת ָיִמ�
Lev. 23:35ּו� א ַתֲעׂש� �ֹ ה ל ֶדׁש ָּכל&ְמֶל�אֶכת ֲעֹבָד� �ֹון ִמְקָרא&ֹק   ַּבּי�ֹום ָהִראׁש�
Lev. 23:36 ם ם ְוִהְקַרְבֶּת2 Mה ָלֶכ י ִמְקָרא&ֹקֶדׁשZ ִיְהֶי2 �ה ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ] ה ַליהָו יבּו ִאֶּׁש� ים ַּתְקִר� �ת ָיִמ+  ִׁשְבַע
יה ּו�ִאֶּׁשBה ַל� א ַתֲעׂש� �ֹ ה ל וא ָּכל&ְמֶל�אֶכת ֲעֹבָד�  ָוה1 ֲעֶצ�ֶרת ִה+

Lev. 23:37ֵPה ֹעָל=ה  א ה ַליהָו3 Mיב ִאֶּׁש ֶדׁש ְלַהְקִר2 �ם ִמְקָרֵא�י ֹק ּו ֹאָת� ה ֲאֶׁשר&ִּתְקְרא� י ְיהָו+ ֶּלה מֹוֲעֵד�
ֹו� �ַבח ּוְנָסִכ�ים ְּדַבר&י�ֹום ְּביֹומ�  ּוִמְנָח>ה ֶז

Lev. 23:38ד ַׁש ם  ִמְּלַב� ֹוֵתיֶכ+ ם ּוִמְּלַבBד ָּכל&ִנְדֵריֶכם1 ּוִמְּלַבד1 ָּכל&ִנְדב� ֹוֵתיֶכ3 �ה ּוִמְּלַב�ד ַמְּתנ� ת ְיהָו ְּבֹת�
ּו ַליהָו�ה� ר ִּתְּתנ�  ֲאֶׁש�

Lev. 23:39ּגּו ֶרץ ָּתֹח� י ְּבָאְסְּפֶכם1 ֶאת&ְּתבּוַא�ת ָהָא+ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע3 ֹום ַלֹח� Mר י ְך ַּבֲחִמָּׁשהZ ָעָׂש2   ַא]
ֹון� ֹון ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ�י ַׁשָּבת� ִראׁשֹון1 ַׁשָּבת+ �ת ָיִמ�ים ַּבּיBֹום ָה�  ֶאת&ַחג&ְיהָו�ה ִׁשְבַע

Lev. 23:40 ַחל� ת ְוַעְרֵבי&ָנ �5ף ֵעץ&ָעֹב� ים ַוֲעַנ ת ְּתָמִר+ י ֵעBץ ָהָדר1 ַּכֹּפ� ֹון ְּפִר2 ם ַּבּי�ֹום ָהִראׁש3 Mם ָלֶכ  ּוְלַקְחֶּת2
ם ִל ים�ּוְׂשַמְחֶּת3 >י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ִׁשְבַע�ת ָיִמ�  ְפֵנ



Lev. 23:41 ֶדׁש ַהְּׁשִביִע�י ם ַּבֹח� ֵתיֶכ+ ת עֹוָלם1 ְלֹדֹר� Bה ֻחַּק� ים ַּבָּׁשָנ ה ִׁשְבַע�ת ָיִמ� יהָו+  ְוַחֹּגֶתBם ֹאתֹו1 ַח�ג ַל�
ֹו� ּגּו ֹאת�  ָּתֹח�
Lev. 23:42�ים ָּכל&ָה��ת ָיִמ ּו ִׁשְבַע ת ֵּתְׁשב� ת� ַּבֻּסֹּכ� ּו ַּבֻּסֹּכ� ל ֵיְׁשב�  ֶאְזָרח1 ְּבִיְׂשָרֵא+
Lev. 23:43 ֶרץ�ם ֵמֶא ל ְּבהֹוִציִא�י אֹוָת� �י ִיְׂשָרֵא+ ֹות הֹוַׁש1ְבִּתי1 ֶאת&ְּבֵנ �י ַבֻּסּכ3 ֵתיֶכםG ִּכ ּו ֹדֹר�  ְלַמַעןH ֵיְדע�

ם� ִים ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� � ִמְצָר
Lev. 23:44ה ֶאת&ֹמֲעֵד� ל� פ ַוְיַדֵּב�ר ֹמֶׁש+ �י ִיְׂשָרֵא� �ה ֶאל&ְּבֵנ  י ְיהָו
Lev. 24:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 24:2יד� ת ֵנ�ר ָּתִמ� ֹור ְלַהֲעֹל� �ית ַלָּמא >5ְך ָּכִת� �5ִית ָז יָך ֶׁש�ֶמן ַז Mּו ֵאֶל ל ְוִיְקח2 �י ִיְׂשָרֵא3 ו ֶאת&ְּבֵנ Qַצ  
Lev. 24:3ת ְּב Mֶכת ָהֵעֻד ֶקר ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה  ִמחּוץZ ְלָפֹר2 ן ֵמֶע=ֶרב ַעד&ֹּב> Mֹו ַאֲהֹר ד ַיֲעֹרְךZ ֹאת2 ֶהל מֹוֵע3 ֹא�

ם� ֵתיֶכ� ת עֹוָל�ם ְלֹדֹר�  ָּתִמ�יד ֻחַּק�
Lev. 24:4ַPיד� פ ע ֹות ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ָּתִמ� �ְך ֶאת&ַהֵּנר ה ַיֲעֹר�  ל ַהְּמֹנָר�ה ַהְּטֹהָר+
Lev. 24:5 �ֶלת ְוָאִפיָת ת� ְוָלַקְחָּת� ֹס+ ַחָּל�ה ָהֶאָח� ים ִיְהֶי�ה ַה� ֹות ְׁשֵני1 ֶעְׂשֹרִנ+ �ה ַחּל ים ֶעְׂשֵר� ּה ְׁשֵּת�  ֹאָת+
Lev. 24:6ר ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� ן ַהָּטֹה� ַּמֲעָר�ֶכת ַע>ל ַהֻּׁשְלָח� ֹות ֵׁש�ׁש ַה� ֲעָרכ� ִים ַמ�   ְוַׂשְמָּת� אֹוָת>ם ְׁשַּת�
Lev. 24:7� ֶכת ְלֹבָנ ַּמֲעֶר� יהָו�ה� ְוָנַתָּת� ַעל&ַה� ה ַל� ה ִאֶּׁש� 1ֶחם1 ְלַאְזָּכָר+  ה ַזָּכ�ה ְוָהְיָתBה ַלֶּל
Lev. 24:8ם� ית עֹוָל� ל ְּבִר� ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� �י ְיהָו�ה ָּתִמ�יד ֵמֵא� ת ַי�ַעְרֶכ>ּנּו ִלְפֵנ ת ְּבי�ֹום ַהַּׁשָּב3 Mֹום ַהַּׁשָּב   ְּבי2
Lev. 24:9יו ַוֲאָכ ן ּוְלָבָנ+ ְיָתה1 ְלַאֲהֹר� י ְיהָו�ה  ְוָה� ֹו ֵמִאֵּׁש� ּוא ל> ים ה� ָדִׁש2 י ֹקֶדׁשZ ָק� ׁש ִּכ] �ֹום ָקֹד ֻל�הּו ְּבָמק�

ם� ס  ָחק&עֹוָל�
Lev. 24:10ֶּ Pה ב ַּמֲחֶנ+ �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיָּנצּו1 ַּב� ֹוְך ְּבֵנ י ְּבת� �יׁש ִמְצִר+ ית ְוהּוא1 ֶּבן&ִא ן  ַוֵּיֵצא1 ֶּבן&ִאָּׁש�ה ִיְׂשְרֵאִל+
ית י�ַהִּיְׂשְרֵאִל+   ְוִא�יׁש ַהִּיְׂשְרֵאִל�
Lev. 24:11 ית ֹו ְׁשֹלִמ� ם ִאּמ> ֹו ֶאל&ֹמֶׁש�ה ְוֵׁש� ל ַוָּיִב�יאּו ֹאת� ה ַהִּיְׂשְרֵאִלBית ֶאת&ַהֵּׁשם1 ַוְיַקֵּל+ ִאָּׁש2 ִּיֹּקב ֶּבן&ָה� ַ Tו 

ן� י ְלַמֵּטה&ָד�  ַּבת&ִּדְבִר�
Lev. 24:12ם ׁש ָלֶה� הּו ַּבִּמְׁשָמ�ר ִלְפֹר�   ַעל&ִּפ�י ְיהָו�ה� פ ַוַּיִּניֻח�
Lev. 24:13ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 24:14 ֹו �ם ַעל&רֹאׁש ל&ַהֹּׁשְמִע>ים ֶאת&ְיֵדיֶה� ּו ָכ� ה ְוָסְמכ= ַּמֲחֶנ+ ל ֶאל&ִמחּוץ1 ַל� ְמַקֵּל3  הֹוֵצ�א ֶאת&ַה�

ה� ֹו ָּכל&ָהֵעָד� ּו ֹאת�  ְוָרְגמ�
Lev. 24:15ֹו� ְוֶאל&ְּבֵנ�י ִיְׂש א ֶחְטא� יו ְוָנָׂש� י&ְיַקֵּל�ל ֱאֹלָה� ר ִא�יׁש ִא>יׁש ִּכ� �ל ְּתַדֵּב�ר ֵלאֹמ  ָרֵא�
Lev. 24:16ת� ם יּוָמ� ח ְּבָנְקבֹו&ֵׁש� ֶאְזָר+ ֹו ָּכל&ָהֵעָד�ה ַּכֵּגר1 ָּכ� ת ָרג�ֹום ִיְרְּגמּו&ב� ֹות יּוָמ+ ב ֵׁשם&ְיהָוה1 מ� Bְוֹנֵק  
Lev. 24:17יׁש ִּכ�י ַיֶּכ�ה ָּכ Wת� ְוִא ֹות יּוָמ� �ֶפׁש ָאָד�ם מ�  ל&ֶנ
Lev. 24:18ַחת ָנ�ֶפׁש� ה ְיַׁשְּלֶמ�ָּנה ֶנ�ֶפׁש ַּת�   ּוַמֵּכ�ה ֶנ�ֶפׁש&ְּבֵהָמ�
Lev. 24:19ֹו� ה ֵּכ�ן ֵיָע�ֶׂשה ּל� ֹו ַּכֲאֶׁש�ר ָעָׂש+ �ּום ַּבֲעִמית ן מ� י&ִיֵּת� יׁש ִּכ� Wְוִא  
Lev. 24:20ֶjPש ַPֶבר ע ֹו�ִין ַּת�ַחתֶבר ַּת�ַחת ֶׁש+ ם ֵּכ�ן ִיָּנ�ֶתן ּב� ָאָד+ ן מּום1 ָּב� ר ִיֵּת� ן ַּת�ַחת ֵׁש�ן ַּכֲאֶׁש2 ִין ֵׁש�   ַע+
Lev. 24:21ת� ם יּוָמ� ה ְיַׁשְּלֶמ�ָּנה ּוַמֵּכ�ה ָאָד�   ּוַמֵּכ�ה ְבֵהָמ�
Lev. 24:22ה ִּכ>י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱא� ח ִיְהֶי ם ַּכֵּג�ר ָּכֶאְזָר� �ה ָלֶכ+ ם� ִמְׁשַּפBט ֶאָחד1 ִיְהֶי  ֹלֵהיֶכ�
Lev. 24:23 ֶבן�ֹו ָא ּו ֹאת� ה ַוִּיְרְּגמ� ַּמֲחֶנ+ ל ֶאל&ִמחּוץ1 ַל� ְמַקֵּל3 �יאּו ֶאת&ַה� G ַוּיֹוִצ �י ִיְׂשָרֵאל  ַוְיַדֵּב�ר ֹמֶׁשהH ֶאל&ְּבֵנ

ה� פ ֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� ּו ַּכ�  ּוְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא�ל ָעׂש+
Lev. 25:1ר ְיהָוה1 ֶאBר� ַוְיַדֵּב ר ִסיַנ�י ֵלאֹמ� ה ְּבַה�  ל&ֹמֶׁש+
Lev. 25:2 ה�ם ְוָׁשְבָת��י ֹנֵת�ן ָלֶכ ר ֲאִנ ֶרץ ֲאֶׁש� ם ִּכBי ָתֹב1אּו1 ֶאל&ָהָא+ 1 ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה+ Bי ִיְׂשָרֵאל ר ֶאל&ְּבֵנ Qַּדֵּב 

ת ַליהָו�ה� ֶרץ ַׁשָּב�  ָהָא+
Lev. 25:3ׁש ָׁשִנ� ָך ְוֵׁש� ּה� ֵׁשBׁש ָׁשִנים1 ִּתְזַר�ע ָׂשֶד+ ר ַּכְרֶמ�ָך ְוָאַסְפָּת� ֶאת&ְּתבּוָאָת�  ים ִּתְזֹמ�
Lev. 25:4 א �ֹ ע ְוַכְרְמָך� ל א ִתְזָר+ �ֹ ְדָך1 ל �ה ָׂש� ת ַליהָו ֶרץ ַׁשָּב� �ה ָלָא+ ת ַׁשַּבBת ַׁשָּבתֹון1 ִיְהֶי �ה ַהְּׁשִביִע3  ּוַבָּׁשָנ

ר�  ִתְזֹמ�



Lev. 25:5ֹור ְו א ִתְקצ+ �ֹ יְרָך1 ל ֶרץ� ֵא�ת ְסִפBיַח ְקִצ� ֹון ִיְהֶי�ה ָלָא� ר ְׁשַנ�ת ַׁשָּבת� �א ִתְבֹצ �ֹ ָך ל י ְנִזיֶר�  ֶאת&ִעְּנֵב�
Lev. 25:6 ים יְרָך1 ּוְלתֹוָׁש�ְבָך+ ַהָּגִר� ה ְלָך� ּוְלַעְבְּדָך� ְוַלֲאָמֶת�ָך ְוִלְׂשִכ� ת ָהָאBֶרץ ָלֶכם1 ְלָאְכָל+ ָהְיָתה ַׁשַּב2 ְ Tו 

ְך�  ִעָּמ�
Lev. 25:7�ְבֶהְמְּתָך+ ְוַל ל� ס ְוִל2 ּה ֶלֱאֹכ� �ה ֲאֶׁש�ר ְּבַאְרֶצ�ָך ִּתְהֶי�ה ָכל&ְּתבּוָאָת�  ַחָּי
Lev. 25:8ֶjPְלָך3 ש �ְוָסַפְרָּת ֶjPּו ְלָך3 ְיֵמי1 ש�ים ְוָהי�ַבע ָׁשִנ�ים ֶׁש�ַבע ְּפָעִמ ים ֶׁש� ת ָׁשִנ+ ת ַבע ַׁשְּבֹת� ַבע ַׁשְּבֹת�

ַׁשע ְוַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ�ה� ים ֵּת�  ַהָּׁשִנ+
Lev. 25:9 ר ים ַּתֲעִב�ירּו ׁשֹוָפ� ֶדׁש ְּביֹום1 ַהִּכֻּפִר+ �ֹור ַלֹח י ֶּבָעׂש� ֶדׁש ַהְּׁשִבִע+ ֲעַבְרָּתQ ׁשֹוַפBר ְּתרּוָעה1 ַּבֹח�  ְוַה�

ם�  ְּבָכל&ַאְרְצֶכ�
Lev. 25:10�ֶרץ ְלָכל&ֹיְׁשֶב ֹור ָּבָא� ם ְּדר> ה ּוְקָראֶת� Bת ַהֲחִמִּׁשים1 ָׁשָנ+ ם ֵא�ת ְׁשַנ ל ִהוא1  ְוִקַּדְׁשֶּת3 יָה יֹוֵב�

ִPם א ם ְוַׁשְבֶּת3 �ה ָלֶכ+ בּו�ִּתְהֶי ֹו ָּתֻׁש� ֹו ְוִא�יׁש ֶאל&ִמְׁשַּפְחּת�  יׁש ֶאל&ֲאֻחָּזת+
Lev. 25:11 א �ֹ יָה ְול א ִתְקְצרּו1 ֶאת&ְסִפיֶח+ Bֹ עּו ְול א ִתְזָר+ �ֹ �ה ָלֶכ�ם ל >ת ַהֲחִמִּׁש�ים ָׁשָנ�ה ִּתְהֶי וא ְׁשַנ  יֹוֵב�ל ִה3
ּו ֶאת יָה�ִתְבְצר�  &ְנִזֶר�
Lev. 25:12ִּPּה� כ ּו ֶאת&ְּתבּוָאָת� ה ּתֹאְכל� ָּׂשֶד+ �ה ָלֶכ�ם ִמן&ַה2 ֶדׁש ִּתְהֶי וא ֹק�  י יֹוֵב�ל ִה+
Lev. 25:13ֹו� בּו ִא�יׁש ֶאל&ֲאֻחָּזת� Wאת ָּתֻׁש�ֹ ל ַהּז   ִּבְׁשַנ�ת ַהּיֹוֵב�
Lev. 25:14ֹו ָקֹנ�ה ָך א� ּו ִמְמָּכר1 ַלֲעִמיֶת+ Bי&ִתְמְּכר יו� ְוִכ� ּו ִא�יׁש ֶאת&ָאִח� �ד ֲעִמיֶת�ָך ַאל&ּתֹונ�   ִמַּי
Lev. 25:15ְך� ת ִיְמָּכר&ָל� ר ְׁשֵנ�י&ְתבּוֹא� ל ִּתְקֶנ�ה ֵמֵא�ת ֲעִמיֶת�ָך ְּבִמְסַּפ�   ְּבִמְסַּפBר ָׁשִנים1 ַאַח�ר ַהּיֹוֵב+
Lev. 25:16ט ַהָּׁש ֹו ּוְלִפי1 ְמֹע� ים ַּתְרֶּבה1 ִמְקָנת+ ב ַהָּׁשִנ3 �יA ֹר� ֹו כPִּ ְלִפ �ים ַּתְמִע�יט ִמְקָנת ת ִנ+ י ִמְסַּפ�ר ְּתבּוֹא+

ְך� ּוא ֹמֵכ�ר ָל�  ה�
Lev. 25:17ם� ֱאֹלֶה�יָך ִּכ>י ֲאִנ�י ְיהָֹו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� אָת ֵמ� ֹו ְוָיֵר� �יׁש ֶאת&ֲעִמית+ א תֹונּו1 ִא Bֹ   ְול
Lev. 25:18ּו ַו י ִּתְׁשְמר� י ְוֶאת&ִמְׁשָּפַט� ַטח� ַוֲעִׂשיֶתם1 ֶאת&ֻחֹּקַת+ ֶרץ ָלֶב� ם ַעל&ָהָא� יַׁשְבֶּת�  ֲעִׂשיֶת�ם ֹאָת�ם ִו�
Lev. 25:19יָה� ַטח ָעֶל� ם ָלֶב� יַׁשְבֶּת� ַבע ִו� �ם ָלֹׂש ּה ַוֲאַכְלֶּת� Bה ָהָא1ֶרץ1 ִּפְרָי+   ְוָנְתָנ
Lev. 25:20ֵPת ה� �ה ַהְּׁשִביִע ּו ַמה&ּנֹאַכ�ל ַּבָּׁשָנ �י תֹאְמר+ א ֶנֱאֹס� ְוִכ �ֹ ע ְול א ִנְזָר+ �ֹ נּו�ן ל  ף ֶאת&ְּתבּוָאֵת�
Lev. 25:21ׁש ַהָּׁשִנ�ים� ה ִלְׁשֹל� ם ַּבָּׁשָנ�ה ַהִּׁשִּׁש�ית ְוָעָׂשת1 ֶאת&ַהְּתבּוָא+ Bיִתי ֶאת&ִּבְרָכִתי1 ָלֶכ+   ְוִצִּו
Lev. 25:22ֵPם א � ּוְזַרְעֶּת3 �דA ַהָּׁשָנ ם ִמן&ַהְּתבּוָא�ה ָיָׁש�ן ַע ת ַוֲאַכְלֶּת� �ה ַהְּׁשִמיִנ+ ת ַעד&ּבֹוא1 ת ַהָּׁשָנ ה ַהְּתִׁשיִע3

ן� ּו ָיָׁש� ּה ּתֹאְכל� ּוָאָת+  ְּתב�
Lev. 25:23י� ם ִעָּמִד� ים ְותֹוָׁשִב>ים ַאֶּת� י&ֵגִר= ת ִּכי&ִל�י ָהָא�ֶרץ ִּכ� א ִתָּמֵכר1 ִלְצִמֻת+ Bֹ ֶרץ ל   ְוָהָא3
Lev. 25:24ֶרץ� ס ּו ָלָא� ל ֶא�ֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכ�ם ְּגֻאָּל�ה ִּתְּתנ�   ּוְבֹכ�
Lev. 25:25יו� ת ִמְמַּכ�ר ָאִח� ל ֵא� Wיו ְוָגַא ב ֵאָל+ ֲאלֹו1 ַהָּקֹר� ֹו ּוָבBא ֹג� �יָך ּוָמַכ�ר ֵמֲאֻחָּזת ּוְך ָאִח+ י&ָימ�   ִּכ�
Lev. 25:26ֹו� י ְגֻאָּלת� א ְּכֵד� ֹו ּוָמָצ� �יָגה ָיד+ ֹו ֹּגֵא�ל ְוִהִּׂש א ִי�ְהֶיה&ּל� �ֹ יׁש ִּכ>י ל Wְוִא  
Lev. 25:27ֹו� ְוִחַּׁשב1 ֶאת&ְׁש ב ַלֲאֻחָּזת� ֹו ְוָׁש� �ַכר&ל ף ָלִא�יׁש ֲאֶׁש�ר ָמ� ֹו ְוֵהִׁשיב1 ֶאת&ָה�ֹעֵד+ �י ִמְמָּכר+  ֵנ
Lev. 25:28 1ל ְוָיָצא��ת ַהּיֹוֵב ֹו ַע�ד ְׁשַנ �ה ֹאת+ ֹו ְּבַיד1 ַהֹּקֶנ �ה ִמְמָּכר3 G ְוָהָי ֹו ֵּדיH ָהִׁש�יב לֹו ה ָיד3 Mְצָא א&ָמ� �ֹ ם ל  ְוִא2

ב ַלֲא ל ְוָׁש� ֹו�ַּבֹּיֵב+  ֻחָּזת�
Lev. 25:29 ים ֹו ָיִמ� ��ת ִמְמָּכר ם ְׁשַנ ֹו ַעד&ֹּת� ה ְוָהְיָתה1 ְּגֻאָּלת+ �יר חֹוָמ+ ר ֵּבית&מֹוַׁשב1 ִע Bי&ִיְמֹּכ יׁש ִּכ�  ְוִא3

ֹו�  ִּתְהֶי�ה ְגֻאָּלת�
Lev. 25:30ִית ֲאֶׁשר&ָּב ָקם ַהַּב2 ְ Tו Gה ְתִמיָמה� את לֹוH ָׁשָנ �ֹ ל ַעד&ְמל א&ִיָּגֵא3 �ֹ יר ֲאֶׁשר&לֹא  ְוִא�ם ל Mֹו[ִע ה ] ל� ֹחָמ3

ל� א ַּבֹּיֵב� א ֵיֵצ� �ֹ ֹו ְלֹדֹרָת�יו ל  ַלְּצִמיֻת>ת ַלֹּקֶנ�ה ֹאת�
Lev. 25:31 ֹו ֶרץ ֵיָחֵׁש�ב ְּגֻאָּלה1 ִּתְהֶיה&ּל+ ה ָהָא� יב ַעל&ְׂשֵד� ר ֵאין&ָלֶהBם ֹחָמה1 ָסִב+ ים ֲאֶׁש2  ּוָבֵּת�י ַהֲחֵצִר3
א� ל ֵיֵצ�  ּוַבֹּיֵב�
Lev. 25:32ם ְּגֻאַּל�ת עֹוָל�ם ִּתְהֶי�ה ַלְלִוִּי�ם� ְוָע�י ֲאֻחָּזָת י ָעֵר� ם ָּבֵּת�  ֵרי1 ַהְלִוִּי+
Lev. 25:33ִPם ה י ַהְלִוִּי3 י ָעֵר� Qי ָבֵּת� ֹו ַּבֹּיֵב�ל ִּכ ם ְוָיָצ=א ִמְמַּכר&ַּב>ִית ְוִע�יר ֲאֻחָּזת� 1 ִמן&ַהְלִוִּי+ וא  ַוֲאֶׁשBר ִיְגַאל

ֹוְך ְּבֵנ� ם ְּבת� ל�ֲאֻחָּזָת+  י ִיְׂשָרֵא�



Lev. 25:34ם� ס ּוא ָלֶה� י&ֲאֻחַּז�ת עֹוָל>ם ה� א ִיָּמֵכ�ר ִּכ� �ֹ ם ל ׁש ָעֵריֶה� ה ִמְגַר� ְׂשֵד>   ּו�
Lev. 25:35ְך� י ִעָּמ� =ר ְותֹוָׁש>ב ָוַח� ֹו ֵּג �5ְקָּת ּב+ ֱחַז ֹו ִעָּמ�ְך ְוֶה� ָטה ָיד� יָך ּוָמ� ּוְך ָאִח+ י&ָימ�   ְוִכ�
Lev. 25:36�ח ֵמ Bְך� ַאל&ִּתַּק יָך ִעָּמ� י ָאִח� ֱאֹלֶה�יָך ְוֵח� אָת ֵמ� ית ְוָיֵר� �ֶׁשְך ְוַתְרִּב+  ִאּתֹו1 ֶנ
Lev. 25:37ָך� ן ָאְכֶל� �ֶׁשְך ּוְבַמְרִּב�ית לֹא&ִתֵּת� ֹו ְּבֶנ ן ל� א&ִתֵּת� �ֹ ת&ַּכְסְּפָך+ ל   ֶא2
Lev. 25:38ֶרץ ִמ�אִתי ֶאְתֶכ�ם ֵמֶא ם ֲאֶׁשר&הֹוֵצ� ֵהיֶכ+ י ְיהָוה1 ֱאֹל� ַען  ֲאִנ3 ִים ָלֵתBת ָלֶכם1 ֶאת&ֶא�ֶרץ ְּכַנ+ �ְצָר

ים� ס  ִלְהי�ֹות ָלֶכ�ם ֵלאֹלִה�
Lev. 25:39ֶבד� ַדת ָע� ֹו ֲעֹב� ד ּב� ְך ְוִנְמַּכר&ָל�ְך לֹא&ַתֲעֹב� ּוְך ָאִח>יָך ִעָּמ� י&ָימ�   ְוִכ�
Lev. 25:40ד ל ַיֲעֹב� �ה ִעָּמ�ְך ַעד&ְׁשַנ�ת ַהֹּיֵב� ב ִיְהֶי ְך� ְּכָׂשִכ�יר ְּכתֹוָׁש�   ִעָּמ�
Lev. 25:41ּוב� יו ָיׁש� ֹו ְוֶאל&ֲאֻחַּז�ת ֲאֹבָת� ֹו ְוָׁשב1 ֶאל&ִמְׁשַּפְחּת+ ��יו ִעּמ ּוא ּוָבָנ ְך ה� ִעָּמ+   ְוָיָצא1 ֵמ�
Lev. 25:42ֶבד� ּו ִמְמֶּכ�ֶרת ָע� א ִיָּמְכר� �ֹ ִים ל �ם ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר אִתי ֹאָת� ם ֲאֶׁשר&הֹוֵצ� י ֵה+ י&ֲעָבַד�   ִּכ�
Lev. 25:43ֹ יָך� ל אָת ֵמֱאֹלֶה� ֹו ְּבָפ�ֶרְך ְוָיֵר� ה ב�  א&ִתְרֶּד�
Lev. 25:44ה� ּו ֶע�ֶבד ְוָאָמ� ם ִּתְקנ� ם ֵמֶה� ֵתיֶכ+ ם ֲאֶׁשר1 ְסִביֹב�   ְוַעְבְּדָך� ַוֲאָמְתָך� ֲאֶׁש�ר ִיְהיּו&ָל�ְך ֵמֵא�ת ַהּגֹוִי3
Lev. 25:45�ים ִעָּמֶכם1 ֵמֶה Bים ַהָּגִר Mי ַהּתֹוָׁשִב ַגם ִמְּבֵנ2 ְ Tר הֹוִל�ידּו  ו ם ֲאֶׁש� ּו ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם1 ֲאֶׁש�ר ִעָּמֶכ+ ם ִּתְקנ+

ֲאֻחָּז�ה�  ְּבַאְרְצֶכ�ם ְוָהי�ּו ָלֶכ�ם ַל�
Lev. 25:46 םBֵחיֶכ דּו ּוְבַא2 �ה ְלֹעָל�ם ָּבֶה�ם ַּתֲעֹב ם ִלְבֵניֶכBם ַאֲחֵריֶכם1 ָלֶר�ֶׁשת ֲאֻחָּז+ Mם ֹאָת  ְוִהְתַנֲחְלֶּת2
ֶרְך� סְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא ֹו ְּבָפ� ה ב� יו לֹא&ִתְרֶּד� �יׁש ְּבָאִח+ 1 ִא  ל
Lev. 25:47 ֹו ְלֵע�ֶקר ְך א� Bר ּתֹוָׁשב1 ִעָּמ+ ר ְלֵג ֹו ְוִנְמַּכ3 �יָך ִעּמ ְך ָאִח� ְך ּוָמ� Bר ְותֹוָׁשב1 ִעָּמ+ �ד ֵּג יג ַי �י ַתִּׂש3  ְוִכ
ַחת ֵּג�ר�  ִמְׁשַּפ�
Lev. 25:48ר ְּגֻאָּל�ה ִּתְה י ִנְמַּכ+ ּנּו� ַאֲחֵר� יו ִיְגָאֶל� ד ֵמֶאָח� ֹו ֶאָח� � ֶיה&ּל
Lev. 25:49ל� ֹו ְוִנְגָא� ֹו&ִהִּׂש�יָגה ָיד� �ּנּו א� ֹו ִיְגָאֶל ֹו ִמִּמְׁשַּפְחּת� ֹו&ִמְּׁשֵא=ר ְּבָׂשר> ּנּו א� ֹו ֶבן&ֹּדדֹו1 ִיְגָאֶל+ Bֹו א Qאֹו&ֹדד  
Lev. 25:50ֹו ַע� הּו ִמְּׁשַנת1 ִהָּמ�ְכרֹו ל+ ים  ְוִחַּׁשב1 ִעם&ֹקֵנ+ ה ֶּכBֶסף ִמְמָּכרֹו1 ְּבִמְסַּפ�ר ָׁשִנ+ Qל ְוָהָי��ת ַהֹּיֵב ד ְׁשַנ

ֹו� י ָׂשִכ�יר ִיְהֶי�ה ִעּמ�  ִּכיֵמ�
Lev. 25:51ֹו� ֹו ִמֶּכ�ֶסף ִמְקָנת� �ים ְלִפיֶהן1 ָיִׁש�יב ְּגֻאָּלת+ ֹות ַּבָּׁשִנ ֹוד ַרּב�   ִאם&ע�
Lev. 25:52&ים ַעד< ט ִנְׁשַא=ר ַּבָּׁשִנ Qֹו� ְוִאם&ְמַע יו ָיִׁש�יב ֶאת&ְּגֻאָּלת� �י ָׁשָנ+ ֹו ְּכִפ �ל ְוִחַּׁשב&ל  ְׁשַנ�ת ַהֹּיֵב�
Lev. 25:53ֶרְך ְלֵעיֶנ�יָך� ּו ְּבֶפ� ּנ� א&ִיְרֶּד� �ֹ ֹו ל ��ה ִעּמ >ה ְּבָׁשָנ�ה ִיְהֶי   ִּכְׂשִכ�יר ָׁשָנ
Lev. 25:54ּו ל ה� �ת ַהֹּיֵב+ ל ְּבֵא�ֶּלה ְוָיָצא1 ִּבְׁשַנ א ִיָּגֵא� �ֹ ֹו� ְוִאם&ל  א ּוָבָנ�יו ִעּמ�
Lev. 25:55 ִים ֲאִנ�י ְיהָו�ה �ם ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר אִתי אֹוָת� ם ֲאֶׁשר&הֹוֵצ� י ֵה+ ים ֲעָבַד� 1 ֲעָבִד+ י&ִלBי ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל  ִּכ�
ם�  ֱאֹלֵהיֶכ�
Lev. 26:1ֶבן ַמ�ם ְוֶא ימּו ָלֶכ+ א&ָתִק� �ֹ ם ּוֶפBֶסל ּוַמֵּצָבה1 ל ם ֱאִליִל3 Mּו ָלֶכ א&ַתֲעׂש2 �ֹ א ִתְּתנּו1  ל Bֹ ית ל ְׂשִּכ3

ם� �יָה ִּכ>י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� ְׁשַּתֲחֹו�ת ָעֶל ם ְלִה�  ְּבַאְרְצֶכ+
Lev. 26:2אּו ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ס�רּו ּוִמְקָּדִׁש�י ִּתיָר   ֶאת&ַׁשְּבֹתַת�י ִּתְׁשֹמ+
Lev. 26:3ּו ַוֲעִׂש י ֵּתֵל�כּו ְוֶאת&ִמְצֹוַת�י ִּתְׁשְמר+ ם� ִאם&ְּבֻחֹּקַת� ם ֹאָת�  יֶת�
Lev. 26:4ֹו� ן ִּפְרי� ה ִיֵּת� ּה ְוֵע�ץ ַהָּׂשֶד� Bה ָהָא1ֶרץ1 ְיבּוָל+ י ִגְׁשֵמיֶכ�ם ְּבִעָּת�ם ְוָנְתָנ   ְוָנַתִּת�
Lev. 26:5יַׁש ַבע ִו� �5ַרע ַוֲאַכְלֶּתBם ַלְחְמֶכם1 ָלֹׂש+ �יג ֶאת&ָז יר ּוָבִצ�יר ַיִּׂש יג ָלֶכ�ם ַּד1ִיׁש1 ֶאת&ָּבִצ+ ם  ְוִהִּׂש2 ְבֶּת�

ם� ַטח ְּבַאְרְצֶכ�  ָלֶב�
Lev. 26:6 ֶרב ֶרץ ְוֶח� Bה ָרָעה1 ִמן&ָהָא+ י ַחָּי Qיד ְוִהְׁשַּבִּת �ם ְוֵא�ין ַמֲחִר ֶרץ ּוְׁשַכְבֶּת�  ְוָנַתִּתBי ָׁשלֹום1 ָּבָא+

ם� ר ְּבַאְרְצֶכ�  לֹא&ַתֲעֹב�
Lev. 26:7ֶר ּו ִלְפֵניֶכ�ם ֶלָח� ם ֶאת&ֹאְיֵביֶכ�ם ְוָנְפל�  ב� ּוְרַדְפֶּת�
Lev. 26:8ֶרב� ּו ֹאְיֵביֶכ>ם ִלְפֵניֶכ�ם ֶלָח� פּו ְוָנְפל= �ה ִמֶּכ�ם ְרָבָב�ה ִיְרֹּד ה ּוֵמָא�   ְוָרְדפּו1 ִמֶּכBם ֲחִמָּׁשה1 ֵמָא+
Lev. 26:9ם� י ִאְּתֶכ� י ֶאת&ְּבִריִת� י ֶאְתֶכ�ם ַוֲהִקיֹמִת� ם ְוִהְרֵּביִת� ם ְוִהְפֵריִת�י ֶאְתֶכ+ �יִתי ֲאֵליֶכ+   ּוָפִנ
Lev. 26:10יאּו� ׁש ּתֹוִצ� ן ִמְּפֵנ�י ָחָד� Wן ְוָיָׁש�ן נֹוָׁש ם ָיָׁש�   ַוֲאַכְלֶּת�



Lev. 26:11ם� א&ִתְגַע�ל ַנְפִׁש�י ֶאְתֶכ� �ֹ �י ְּבתֹוְכֶכ�ם ְול י ִמְׁשָּכִנ   ְוָנַתִּת�
Lev. 26:12ם ִּתְהי אֹלִה�ים ְוַאֶּת� �יִתי ָלֶכ�ם ֵל� ם ְוָהִי ֹוְכֶכ+ ם� ְוִהְתַהַּלְכִּתי1 ְּבת�  ּו&ִל�י ְלָע�
Lev. 26:13 1ים ָוֶאְׁשֹּבר �ם ֲעָבִד ְהֹי�ת ָלֶה� ִים ִמ� ר הֹוֵצBאִתי ֶאְתֶכם1 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+ ם ֲאֶׁש2 ֵהיֶכ3 �ה ֱאֹל� י ְיהָו Qֲאִנ 

ּות� פ ֹוְמִמּי� ם ָואֹוֵל�ְך ֶאְתֶכ�ם ק� ת ֻעְּלֶכ+  ֹמֹט�
Lev. 26:14ּו ֵא� א ַתֲעׂש+ �ֹ �י ְול ּו ִל א ִתְׁשְמע� �ֹ ֶּלה� ְוִאם&ל  ת ָּכל&ַהִּמְצֹו�ת ָהֵא�
Lev. 26:15 י �ל ַנְפְׁשֶכ�ם ְלִבְלִּתBי ֲעׂשֹות1 ֶאת&ָּכל&ִמְצֹוַת+ י ִּתְגַע סּו ְוִא�ם ֶאת&ִמְׁשָּפַט�  ְוִאם&ְּבֻחֹּקַת�י ִּתְמָא+

י�  ְלַהְפְרֶכ�ם ֶאת&ְּבִריִת�
Lev. 26:16י ֲעֵלי ם ְוִהְפַקְדִּת2 ֹ�את ָלֶכ3 ֱעֶׂשה&ּז י ֶא� Qֹות  ַאף&ֲאִנ ַחת ְמַכּל� ָהָלה1 ֶאת&ַהַּׁשֶח�ֶפת ְוֶאת&ַהַּקַּד+ ֶכBם ֶּב�

ם� ם ַוֲאָכֻל�הּו ֹאְיֵביֶכ� �ֶפׁש ּוְזַרְעֶּתBם ָלִריק1 ַזְרֲעֶכ+ ת ָנ �5ִים ּוְמִדיֹב�  ֵעיַנ
Lev. 26:17 ם ְנֵאיֶכ+ ּו ָבֶכם1 ֹׂש� Bם ְוָרד� �י ֹאְיֵביֶכ ם ִלְפֵנ ם ְוִנַּגְפֶּת� ם�  ְוָנַתִּתBי ָפַני1 ָּבֶכ+ ף ֶאְתֶכ� ם ְוֵאין&ֹרֵד� ְוַנְסֶּת�

 ס
Lev. 26:18ם� ַבע ַעל&ַחּטֹאֵתיֶכ� ם ֶׁש� 1 ְלַיְּסָר�ה ֶאְתֶכ+ �י ְוָיַסְפִּתי ּו ִל א ִתְׁשְמע� �ֹ ֶּלה ל ם&ַעד&ֵא+   ְוִא2
Lev. 26:19ת&ַאְרְצֶכ� ל ְוֶא� ֹון ֻעְּזֶכ�ם ְוָנַתִּתBי ֶאת&ְׁשֵמיֶכם1 ַּכַּבְרֶז+ י ֶאת&ְּגא� ה� ְוָׁשַבְרִּת�  ם ַּכְּנֻחָׁש�
Lev. 26:20ֹו� ן ִּפְרי� א ִיֵּת� �ֹ ֶרץ ל �ץ ָהָא+ ּה ְוֵע ן ַאְרְצֶכם1 ֶאת&ְיבּוָל+ Bא&ִתֵּת �ֹ יק ֹּכֲחֶכ�ם ְול ם ָלִר�   ְוַת�
Lev. 26:21ֹ ַבע ְּכַחּט ה ֶׁש� �י ְוָיַסְפִּתBי ֲעֵליֶכם1 ַמָּכ+ ַע� ִל ּו ִלְׁשֹמ� א תֹאב� �ֹ ִרי ְול ּו ִעִּמי1 ֶק+ Bְלכ ם� ְוִאם&ֵּת�  אֵתיֶכ�
Lev. 26:22 ם ְוִהְמִע�יָטה ם ְוִהְכִר1יָתה1 ֶאת&ְּבֶהְמְּתֶכ+ Bת ַהָּׂשֶדה1 ְוִׁשְּכָל�ה ֶאְתֶכ+ ם ֶאת&ַחַּי Mי ָבֶכ  ְוִהְׁשַלְחִּת2

ם� ּמּו ַּדְרֵכיֶכ�  ֶאְתֶכ�ם ְוָנַׁש�
Lev. 26:23ִרי� י ֶק� ם ִעִּמ� �י ַוֲהַלְכֶּת� ּו ִל א ִתָּוְסר� �ֹ ֶּלה ל ם&ְּבֵא+   ְוִא2
Lev. 26:24ם� ַבע ַעל&ַחּטֹאֵתיֶכ� ִני ֶׁש� ִרי ְוִהֵּכיִתBי ֶאְתֶכם1 ַּגם&ָא+ �>י ִעָּמֶכ�ם ְּבֶק   ְוָהַלְכִּת=י ַאף&ֲאִנ
Lev. 26:25 1ְחִּתי ֶד1ֶברBם ְוִׁשַּל�ם ֶאל&ָעֵריֶכ ית ְוֶנֱאַסְפֶּת� ֶרב ֹנֶק1ֶמת1 ְנַקם&ְּבִר+ ם ֶח3 Mי ֲעֵליֶכ  ְוֵהֵבאִת2
ם ְוִנַּת ֹוְכֶכ+ ם ְּבַיד&אֹוֵי�ב�ְּבת�  ֶּת�
Lev. 26:26 ד ְוֵהִׁש�יבּו ַלְחְמֶכ�ם �ֶׂשר ָנִׁשBים ַלְחְמֶכם1 ְּבַתּנ�ּור ֶאָח+ ָאפּו ֶע ְ Tו Gַמֵּטה&ֶלֶחם Hי ָלֶכם  ְּבִׁשְבִר�

עּו� ס א ִתְׂשָּב� �ֹ ם ְול ל ַוֲאַכְלֶּת� � ַּבִּמְׁשָק
Lev. 26:27י ַוֲהַלְכ� ּו ִל א ִתְׁשְמע� �ֹ את ל +ֹ ם&ְּבז ִרי� ְוִא2 י ְּבֶק� ם ִעִּמ�  ֶּת�
Lev. 26:28ַבע ַעל&ַחּטֹאֵתיֶכם� ִני ֶׁש� ִרי ְוִיַּסְרִּתBי ֶאְתֶכם1 ַאף&ָא+ �י ִעָּמֶכ�ם ַּבֲחַמת&ֶק   ְוָהַלְכִּת�
Lev. 26:29לּו� ר ְּבֹנֵתיֶכ�ם ּתֹאֵכ� ם ְּבַׂש�ר ְּבֵניֶכ�ם ּוְבַׂש�   ַוֲאַכְלֶּת�
Lev. 26:30�י ֶאת&ָּבֹמ Qם  ְוִהְׁשַמְדִּת�י ִּגּלּוֵליֶכ ם ַעל&ִּפְגֵר� ם ְוָנ�ַתִּתי1 ֶאת&ִּפְגֵריֶכ+ ם ְוִהְכַרִּתי1 ֶאת&ַחָּמ�ֵניֶכ+ ֵתיֶכ3

ם�  ְוָגֲעָל�ה ַנְפִׁש�י ֶאְתֶכ�
Lev. 26:31ם� ֲחֶכ� יַח ִניֹח� יַח ְּבֵר� א ָאִר+ �ֹ י ֶאת&ִמְקְּדֵׁשיֶכ�ם ְול ה ַוֲהִׁשּמֹוִת� ֵריֶכם1 ָחְרָּב+   ְוָנַתִּתBי ֶאת&ָע�
Lev. 26:32ּה� ם ַהֹּיְׁשִב�ים ָּב� ְיֵביֶכ+ 1יָה1 ֹא� ּו ָעֶל Bְממ י ֲאִנ�י ֶאת&ָהָא�ֶרץ ְוָׁש�   ַוֲהִׁשֹּמִת�
Lev. 26:33 ה ְוָעֵריֶכ�ם ִיְהי�ּו י ַאֲחֵריֶכ�ם ָח�ֶרב ְוָהְיָתBה ַאְרְצֶכם1 ְׁשָמָמ+ ם ַוֲהִריֹקִת�  ְוֶאְתֶכם1 ֱאָזֶר�ה ַבּגֹוִי+

ה�  ָחְרָּב�
Lev. 26:34Z יָה כPֹּ ָאז ֶרץ ֶאת&ַׁשְּבֹתֶת3 Mה ָהָא ם ְּבֶא�ֶרץ ֹאְיֵביֶכ�ם אPָ ִּתְרֶצ2 ה ְוַאֶּת� ֶרץ ל ְיֵמ�י ֳהַּׁשָּמ+ ז ִּתְׁשַּב�ת ָהָא+

יָה� ת ֶאת&ַׁשְּבֹתֶת�  ְוִהְרָצ�
Lev. 26:35א&ָׁשְבָת>ה ְּבַׁשְּבֹתֵתיֶכ�ם ְּבִׁשְבְּת �ֹ ת ֵא�ת ֲאֶׁש=ר ל �ה ִּתְׁשֹּב י ָהַּׁשָּמ� יָה� ָּכל&ְיֵמ�  ֶכ�ם ָעֶל�
Lev. 26:36Pם ק ת ֹאְיֵביֶה�ם ְוָרַד�ף ֹאָת3 ם ְּבַאְרֹצ� ֶרְך1 ִּבְלָבָב+ ם ְוֵהֵבBאִתי ֹמ2 ים ָּבֶכ+ ף  ְוַהִּנְׁשָאִר� ֹול ָעֶל�ה ִנָּד+

ף� ין ֹרֵד� ּו ְוֵא� ּו ְמֻנ�ַסת&ֶח>ֶרב ְוָנְפל�  ְוָנס=
Lev. 26:37ֶר ּו ִאיׁש&ְּבָאִח>יו ְּכִמְּפֵני&ֶח� ם� ְוָכְׁשל= ְיֵביֶכ� �י ֹא� ה ִלְפֵנ Bה ָלֶכם1 ְּתקּוָמ+ ְהֶי  ב ְוֹרֵד�ף ָא�ִין ְולֹא&ִת�
Lev. 26:38ם� ֶרץ ֹאְיֵביֶכ� ם ֶא� �ם ְוָאְכָל�ה ֶאְתֶכ+ ם ַּבּגֹוִי   ַוֲאַבְדֶּת�
Lev. 26:39ם ְוַא>ף ַּבֲעֹוֹנ��ת ֹאְיֵביֶכ ם ְּבַאְרֹצ� ֲעֹוָנ+ ם ִיַּמ1ּקּו1 ַּב� ים ָּבֶכ3 ּקּו� ְוַהִּנְׁשָאִר� ם ִיָּמ� ם ִאָּת�  ת ֲאֹבָת�
Lev. 26:40 י ּו ִעִּמ� ְלכ� ף ֲאֶׁשר&ָה� Wי ְוַא� ֲעלּו&ִב ם ְּבַמֲעָל�ם ֲאֶׁש�ר ָמ� ן ֲאֹבָת+ ּו ֶאת&ֲעֹוָנם1 ְוֶאת&ֲעֹו� Bְוִהְתַוּד 



ִרי�  ְּבֶק�
Lev. 26:41ם�ֶרץ ֹאְיֵביֶה ם ְּבֶא� ִרי ְוֵהֵבאִת�י ֹאָת+ י ֵאֵלBְך ִעָּמם1 ְּבֶק+ ז  ַאף&ֲאִנ3 ל ְוָא� ָעֵר+ ע ְלָבָבם1 ֶה�  אֹו&ָא�ז ִיָּכַנ3

ּו ֶאת&ֲעֹוָנ�ם�  ִיְרצ�
Lev. 26:42 ר ף ֶאת&ְּבִריִת=י ַאְבָרָה>ם ֶאְזֹּכ� ק ְוַא2 Mי ִיְצָח ֹוב ְוַאףZ ֶאת&ְּבִריִת2 �י ֶאת&ְּבִריִת�י ַיֲעק  ְוָזַכְרִּת�

ר� ֶרץ ֶאְזֹּכ�  ְוָהָא�
Lev. 26:43ם ְו Mב ֵמֶה ַען  ְוָהָאֶרץZ ֵּתָעֵז2 �ַען ּוְבַי+ �ם ַי ּו ֶאת&ֲעֹוָנ ם ִיְרצ� ם ְוֵה� יָה ָּבְהַׁשָּמה1 ֵמֶה+ ִת�ֶרץ ֶאת&ַׁשְּבֹתֶת3

ם� י ָּגֲעָל�ה ַנְפָׁש� סּו ְוֶאת&ֻחֹּקַת�  ְּבִמְׁשָּפַט�י ָמָא+
Lev. 26:44א&ְגַעְלִּתי �ֹ א&ְמַאְסִּתBים ְול �ֹ ם ל ְיֵביֶה3 ם ְּבֶא�ֶרץ ֹא� Qְהיֹוָת ֹאת ִּב� Tר  ְוַאף&ַּגם&ז ם ְלָהֵפ� ם1 ְלַכrָת+

ם� �י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶה� י ִאָּת�ם ִּכ>י ֲאִנ  ְּבִריִת�
Lev. 26:45 ם ִלְהֹי�ת �י ַהּגֹוִי3 ִים ְלֵעיֵנ Mֶרץ ִמְצַר אִתי&ֹאָתםZ ֵמֶא2 �ים ֲאֶׁש�ר הֹוֵצ� ית ִראֹׁשִנ ם ְּבִר� י ָלֶה�  ְוָזַכְרִּת�

ים ֲאִנ�י ְיהָו�ה�  ָלֶה>ם ֵלאֹלִה�
Lev. 26:46ֶּל ֵ Tר ִסיַנ�י  א �י ִיְׂשָרֵא�ל ְּבַה� ין ְּבֵנ ֹו ּוֵב� Wה ֵּבינ ים ְוַהִּמְׁשָּפִטיםH ְוַהּתֹוֹרתG ֲאֶׁשר1 ָנַת�ן ְיהָו+ ֻחִּק� ה ַה�

ה� פ  ְּבַיד&ֹמֶׁש�
Lev. 27:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Lev. 27:2+ֲאֵלֶה �1 ְוָאַמְרָּת Bי ִיְׂשָרֵאל ר ֶאל&ְּבֵנ Qיהָו�ה� ַּדֵּב ת ַל� �5ֶדר ְּבֶעְרְּכָך� ְנָפֹׁש� יׁש ִּכ�י ַיְפִל�א ֶנ Wם ִא 
Lev. 27:3 ֶקל �ה ֶעְרְּכָך3 ֲחִמִּׁש>ים ֶׁש� �ה ְוָהָי ה ְוַע�ד ֶּבן&ִׁשִּׁש�ים ָׁשָנ ים ָׁשָנ+ ר ִמֶּבן1 ֶעְׂשִר� Bה ֶעְרְּכָך1 ַהָּזָכ+  ְוָהָי

ֶדׁש� ֶקל ַהֹּק�  ֶּכ�ֶסף ְּבֶׁש�
Lev. 27:4ֶקל� ְוִאם&ְנֵקָב�  ה ִה�וא ְוָהָי�ה ֶעְרְּכָך� ְׁשֹלִׁש�ים ָׁש�
Lev. 27:5 ים ְוַלְּנֵקָב�ה� ים ְׁשָקִל =ה ֶעְרְּכָך> ַהָּזָכ�ר ֶעְׂשִר� ה ְוָהָי ים ָׁשָנ+ ים ְוַעד1 ֶּבן&ֶעְׂשִר� ׁש ָׁשִנ3 Mם ִמֶּבן&ָחֵמ  ְוִא2

ים� ֶרת ְׁשָקִל�  ֲעֶׂש�
Lev. 27:6ֶדׁש ְוַעד1 ֶּבן&ָח �ֶסף ְוַלְּנֵקָב�ה  ְוִא�ם ִמֶּבן&ֹח3 ה ְׁשָקִל�ים ָּכ ר ֲחִמָּׁש� Bה ֶעְרְּכָך1 ַהָּזָכ+ ים ְוָהָי ֵמ�ׁש ָׁשִנ+

ֶסף� ֶׁשת ְׁשָקִל�ים ָּכ�  ֶעְרְּכָך+ ְׁשֹל�
Lev. 27:7ֶקל ְוַלְּנֵקָב��ר ָׁש ה ָעָׂש� �ה ֶעְרְּכָך+ ֲחִמָּׁש� ר ְוָהָי Bה ָוַמ1ְעָלה1 ִאם&ָזָכ+ ים ָׁשָנ ִאם ִמֶּבן&ִׁשִּׁש2 ְ Tה  ו ה ֲעָׂשָר�
ים�  ְׁשָקִל�

Lev. 27:8 ד� י ֲאֶׁשBר ַּתִּׂשיג1 ַי ֹו ַהֹּכֵה�ן ַעל&ִּפ3 יְך ֹאת� ן ְוֶהֱעִר� �י ַהֹּכֵה+ ֱעִמידֹו1 ִלְפֵנ ָך ְוֶה� ֶעְרֶּכ+ ְך הּוא1 ֵמ�  ְוִאם&ָמ�
ן� ס ר ַיֲעִריֶכ�ּנּו ַהֹּכֵה�  ַהֹּנֵד+

Lev. 27:9יבּו ִמֶּמ>ָּנ ר ַיְקִר= ה ֲאֶׁש2 ֶדׁש� ְוִאם&ְּבֵהָמ+ ן ִמֶּמ>ּנּו ַליהָו�ה ִי�ְהֶיה&ֹּק� ר ִיֵּת� Z ֲאֶׁש2 �ה ֹּכל יהָו ן ַל�  ה ָקְרָּב�
Lev. 27:10 ה ר ָיִמBיר ְּבֵהָמה1 ִּבְבֵהָמ+ ֹוב ְוִאם&ָהֵמ2 �ע אֹו&ַר�ע ְּבט ֹוב ְּבָר� ֹו ט� יר ֹאת> א&ָיִמ� �ֹ ּנּו ְול א ַיֲחִליֶפ3 �ֹ  ל

ֶד ֹו ִי�ְהֶיה&ֹּק� ּוא ּוְתמּוָרת� ָיה&ה�  ׁש�ְוָה�
Lev. 27:11 ה יד ֶאת&ַהְּבֵהָמ� ֱעִמ� �ה ְוֶה� יהָו ן ַל� יבּו ִמֶּמ>ָּנה ָקְרָּב� ֶׁשר לֹא&ַיְקִר= ֲ Tה א  ְוִאם1 ָּכל&ְּבֵהָמ�ה ְטֵמָא+
ן�  ִלְפֵנ�י ַהֹּכֵה�
Lev. 27:12�ן ֵּכ�ן ִיְהֶי ֹוב ּוֵב�ין ָר�ע ְּכֶעְרְּכָך� ַהֹּכֵה� ין ט� ּה ֵּב� יְך ַהֹּכֵהן1 ֹאָת+ Bה� ְוֶהֱעִר 
Lev. 27:13ָך� ֹו ַעל&ֶעְרֶּכ� ף ֲחִמיִׁשת� �ָּנה ְוָיַס� ל ִיְגָאֶל   ְוִאם&ָּגֹא�
Lev. 27:14 ר ֹוב ּוֵב�ין ָר�ע ַּכֲאֶׁש2 ין ט� ן ֵּב� ה ְוֶהֱעִריכֹו1 ַהֹּכֵה+ יהָו+ ֶדׁש1 ַל� ֹו ֹק2 ׁש ֶאת&ֵּבית� י&ַיְקִּד2 יׁש ִּכ�  ְוִא3

ּום� ן ֵּכ�ן ָיק� ֹו ַהֹּכֵה� יְך ֹאת>  ַיֲעִר�
Lev. 27:15ֹו� ָיה ל� ֶסף&ֶעְרְּכָך> ָעָל�יו ְוָה� ָיַסף ֲחִמיִׁש=ית ֶּכ� ְ Tֹו ו �ל ֶאת&ֵּבית יׁש ִיְגַא� ם&ַהַּמְקִּד+   ְוִא2
Lev. 27:16ֶP ֹו ז ��י ַזְרע ה ְוָהָי�ה ֶעְרְּכָך� ְלִפ יהָו+ יׁש ִאיׁש1 ַל� ֹו ַיְקִּד� �םA ִמְּׂשֵד�ה ֲאֻחָּזת3 ים  ְוִא ֶמר ְׂשֹעִר+ ַרע ֹח�

ֶסף�ַּבֲחִמִּׁש� ֶקל ָּכ�  ים ֶׁש�
Lev. 27:17ּום� יׁש ָׂשֵד�הּו ְּכֶעְרְּכָך� ָיק� ל ַיְקִּד�   ִאם&ִמְּׁשַנ�ת ַהֹּיֵב�
Lev. 27:18 ת ֹוָתֹר+ ֶסף ַעל&ִּפBי ַהָּׁשִנים1 ַהּנ� ן ֶאת&ַהֶּכ3 Mֹו ַהֹּכֵה יׁש ָׂשֵדהּוG ְוִחַּׁשב&ל2 H ַיְקִּד�  ְוִאם&ַאַח�ר ַהֹּיֵבל

��ת ַהֹּיֵב ָך�ַע�ד ְׁשַנ ֶעְרֶּכ� ע ֵמ�  ל ְוִנְגַר�



Lev. 27:19ֹו� ם ל� ֶסף&ֶעְרְּכָך> ָעָל�יו ְוָק� ָיַסף ֲחִמִׁש=ית ֶּכ� ְ Tֹו ו �יׁש ֹאת ה ַהַּמְקִּד� 1 ֶאת&ַהָּׂשֶד+ ל ִיְגַאל Bְוִאם&ָּגֹא  
Lev. 27:20א ִי �ֹ �יׁש ַאֵח�ר ל ה ְלִא ה ְוִאם&ָמַכ�ר ֶאת&ַהָּׂשֶד� 1 ֶאת&ַהָּׂשֶד+ א ִיְגַאל Bֹ ֹוד� ְוִאם&ל ל ע�  ָּגֵא�
Lev. 27:21ֹו� ן ִּתְהֶי�ה ֲאֻחָּזת� יהָו�ה ִּכְׂשֵד�ה ַהֵח�ֶרם ַלֹּכֵה� ֶדׁש ַל� ל ֹק> ֹו ַבֹּיֵב3 ה ְּבֵצאת� Mה ַהָּׂשֶד   ְוָהָי2
Lev. 27:22יהָו�ה� יׁש ַל� ֹו ַיְקִּד� �א ִמְּׂשֵד�ה ֲאֻחָּזת �ֹ ר ל Wֹו ֲאֶׁש   ְוִאם1 ֶאת&ְׂשֵד�ה ִמְקָנת+
Lev. 27:23ְוִחַּׁש ֵPן א ֹו ַהֹּכֵה3 ּוא ב&ל� �ת ַהֹּיֵב�ל ְוָנַתBן ֶאת&ָהֶעְרְּכָך1 ַּבּי�ֹום ַהה+ ֶעְרְּכָך+ ַע�ד ְׁשַנ ת ִמְכַס�ת ָה�

ֶדׁש ַליהָו�ה�  ֹק�
Lev. 27:24ֶרץ� ֹו ֲאֻחַּז�ת ָהָא� ֹו ַלֲאֶׁשר&ל� �ר ָקָנ�הּו ֵמִאּת ה ַלֲאֶׁש� ּוב ַהָּׂשֶד+ 1 ָיׁש� Bת ַהּיֹוֵבל   ִּבְׁשַנ
Lev. 27:25ֶקל� ס ה ִיְהֶי�ה ַהָּׁש� ים ֵּגָר� ֶדׁש ֶעְׂשִר� �  ְוָכל&ֶעְרְּכָך+ ִיְהֶי�ה ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק
Lev. 27:26 יהָו�ה ה ַל� ֹור ִאם&ֶׂש+ ֹו ִאם&ׁש� �יׁש ִא�יׁש ֹאת א&ַיְקִּד� �ֹ ה ל יהָוה1 ִּבְבֵהָמ+ ֹור ֲאֶׁשר&ְיֻבַּכBר ַל� Qַאְך&ְּבכ 

ּוא�  ה�
Lev. 27:27 הBם ַּבְּבֵהָמ ל ְוִנְמַּכ�ר  ְוִא2 א ִיָּגֵא� �ֹ �יו ְוִאם&ל ֹו ָעָל ף ֲחִמִׁשת� ָך ְוָיַס� ַהְּטֵמָאה1 ּוָפָד�ה ְבֶעְרֶּכ+
ָך�  ְּבֶעְרֶּכ�

Lev. 27:28 ֹו ם ּוְבֵהָמה1 ּוִמְּׂשֵד�ה ֲאֻחָּזת+ Bֹו ֵמָאָד ה ִמָּכל&ֲאֶׁשר&ל3 Mיהָו יׁש ַל� ֶרם ֲאֶׁש�ר ַיֲחִרםZ ִא2  ַאְך&ָּכל&ֵח]
�ֹ א ִיָּמֵכ�ר ְול �ֹ ּוא ַליהָו�ה�ל ָדִׁש�ים ה� ֶדׁש&ָק� ֶרם ֹק� Wל ָּכל&ֵח� א ִיָּגֵא
Lev. 27:29ת� ֹות יּוָמ� א ִיָּפֶד�ה מ� �ֹ ם ל ם ִמן&ָהָאָד� ֶרם ֲאֶׁש=ר ָיֳחַר>   ָּכל&ֵח3
Lev. 27:30יהָו�ה� ֶדׁש ַל� ּוא ֹק� �ץ ַליהָו�ה ה י ָהֵע+ 5Bַרע ָהָא1ֶרץ1 ִמְּפִר� ֶרץ ִמֶּז Mר ָהָא   ְוָכל&ַמְעַׂש2
Lev. 27:31יו� ף ָעָל� ֹו ֹיֵס� ֹו ֲחִמִׁשית� �ַעְׂשר ל ִיְגַא>ל ִא�יׁש ִמַּמ�   ְוִאם&ָּגֹא�
Lev. 27:32יהָו�ה� ֶדׁש ַל� י ִי�ְהֶיה&ֹּק� Wֲעִׂשיִר ר ַּת�ַחת ַהָּׁש�ֶבט ָה� ל ֲאֶׁשר&ַיֲעֹב� אן ֹּכ� +ֹ   ְוָכל&ַמְעַׂשBר ָּבָקר1 ָוצ
Lev. 27:33ע ְו ֹוב ָלַר� ין&ט� ר ֵּב� א ְיַבֵּק> =ֹ ֹו  ל ּוא ּוְתמּוָרת> ָיה&ה= ּנּו ְוָה� א ְיִמיֶר�ּנּו ְוִאם&ָהֵמ�ר ְיִמיֶר+ �ֹ ל

ל� א ִיָּגֵא� �ֹ ֶדׁש ל  ִי�ְהֶיה&ֹק�
Lev. 27:34ר ִסיָנ�י� �י ִיְׂשָרֵא�ל ְּבַה� ה ֶאל&ְּבֵנ >ה ֶאת&ֹמֶׁש� =ה ְיהָו ר ִצָּו ת ֲאֶׁש2   ֵא�ֶּלה ַהִּמְצו3ֹ
Num. 1:1ה ֶאל&ֹמֶׁש>ה ְּב= ר ְיהָו ית  ַוְיַדֵּב2 �ה ַהֵּׁשִנ3 י ַּבָּׁשָנ Mֶדׁש ַהֵּׁשִנ �ד ְּבֶאָחדZ ַלֹח2 ֶהל מֹוֵע ר ִסיַנ�י ְּבֹא� ִמְדַּב�

ר� ִים ֵלאֹמ� ֶרץ ִמְצַר�  ְלֵצאָת>ם ֵמֶא�
Num. 1:2ֹות ָּכל&ָזָכ� ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ְּבִמְסַּפ�ר ֵׁשמ+ ל ְלִמְׁשְּפֹחָת� ּו ֶאת&רֹאׁש1 ָּכל&ֲעַד�ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא+ ר  ְׂשא3
ם�  ְלֻגְלְּגֹלָת�
Num. 1:3ן� ה ְוַאֲהֹר� ם ַאָּת� ּו ֹאָת>ם ְלִצְבֹאָת� א ְּבִיְׂשָרֵא�ל ִּתְפְקד� א ָצָב� ְעָלה ָּכל&ֹיֵצ� ים ָׁשָנה1 ָוַמ+ Bן ֶעְׂשִר   ִמֶּב2
Num. 1:4ּוא� יו ה� אׁש ְלֵבית&ֲאֹבָת� �ֹ ּו ִא�יׁש ִא�יׁש ַלַּמֶּט�ה ִא>יׁש ר   ְוִאְּתֶכ�ם ִיְהי+
Num. 1:5 ּור� ּור ֶּבן&ְׁשֵדיא� ן ֱאִליצ� Wם ִלְראּוֵב�ּו ִאְּתֶכ ר ַי�ַעְמד� ים ֲאֶׁש� ֲאָנִׁש+ ֹות ָה�  ְוֵא1ֶּלה1 ְׁשמ�
Num. 1:6י� יַׁשָּד� ל ֶּבן&צּוִר� ֹון ְׁשֻלִמיֵא� Wְלִׁשְמע  
Num. 1:7ב� ֹון ֶּבן&ַעִּמיָנָד� ה ַנְחׁש� Wיהּוָד   ִל�
Num. 1:8ל ֶּבן&צּו ר ְנַתְנֵא� ָּׂששָכ+ ר� ְלִי2  ָע�
Num. 1:9ן� ב ֶּבן&ֵחֹל� ן ֱאִליָא� Wִלְזבּוֻל  
Num. 1:10ּור� ל ֶּבן&ְּפָדהצ� ה ַּגְמִליֵא� Wּוד ִלְמַנֶּׁש �ע ֶּבן&ַעִּמיה ִים ֱאִליָׁשָמ� Wף ְלֶאְפַר �י יֹוֵס+   ִלְבֵנ
Num. 1:11ן ֶּבן&ִּגְדֹעִנ�י� ן ֲאִביָד� ְנָיִמ+   ְלִב2
Num. 1:12�ן ֲאִחיֶע�ֶזר ֶּבן&ַעִּמ Wי� ְלָד  יַׁשָּד�
Num. 1:13ן� ל ֶּבן&ָעְכָר� ר ַּפְגִעיֵא� Wְלָאֵׁש  
Num. 1:14ל� ף ֶּבן&ְּדעּוֵא� ד ֶאְלָיָס� Wְלָג  
Num. 1:15ע ֶּבן&ֵעיָנ�5ן� י ֲאִחיַר� ְפָּתִל+   ְלַנ2
Num. 1:16ֵPי[ֶּלה ְקִריֵאי  א�י ִיְׂשָר] ְקרּוֵא ֹות ֲאבֹוָת�ם ָראֵׁש>י ַאְלֵפ� י ַמּט� ה ְנִׂשיֵא� ם�ָהֵעָד+ ל ֵה�  ֵא�
Num. 1:17ֵPן א �ה ְוַאֲהֹר ח ֹמֶׁש� ֹות� ַוִּיַּק� ּו ְּבֵׁשמ� ר ִנְּקב� ֶּלה ֲאֶׁש�  ת ָהֲאָנִׁש�ים ָהֵא+
Num. 1:18 ם�ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת ּו ַעל&ִמְׁשְּפֹחָת� י ַוִּיְתַי�ְלד� ֶדׁש ַהֵּׁשִנ+ ילּו ְּבֶאָחד1 ַלֹח� ה ִהְקִה3 Mת ָּכל&ָהֵעָד  ְוֵא2



ֹו ם�ְּבִמְסַּפ�ר ֵׁשמ3 ְעָלה ְלֻגְלְּגֹלָת� >ה ָוַמ� ים ָׁשָנ ן ֶעְׂשִר�  ת ִמֶּב2
Num. 1:19ר ִסיָנ�י� פ ם ְּבִמְדַּב� 5ִּיְפְקֵד�   ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�ה ַו�
Num. 1:20ם ְּבִמ�ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת ם ְלִמְׁשְּפֹחָת� ל ּתֹוְלֹדָת� ר ִיְׂשָרֵא+ ְסַּפBר ֵׁשמֹות1  ַוִּיְהיBּו ְבֵנ�י&ְראּוֵבן1 ְּבֹכ�

א� א ָצָב� ל ֹיֵצ� ְעָלה ֹּכ� ים ָׁשָנה1 ָוַמ+ Bן ֶעְׂשִר ר ִמֶּב2 ם ָּכל&ָזָכ3  ְלֻגְלְּגֹלָת+
Num. 1:21ֹות� פ ׁש ֵמא� ֶלף ַוֲחֵמ� ם ְלַמֵּט�ה ְראּוֵב�ן ִׁשָּׁש=ה ְוַאְרָּבִע>ים ֶא�   ְּפֻקֵדיֶה�
Num. 1:22ם ְלִמְׁשְּפֹח ֹון ּתֹוְלֹדָת� �י ִׁשְמע+ ם  ִלְבֵנ יו ְּבִמְסַּפBר ֵׁשמֹות1 ְלֻגְלְּגֹלָת+ ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ְּפֻקָד3 ָת�

א� א ָצָב� ל ֹיֵצ� ְעָלה ֹּכ� ים ָׁשָנה1 ָוַמ+ Bן ֶעְׂשִר ר ִמֶּב2  ָּכל&ָזָכ3
Num. 1:23ֹות� פ ׁש ֵמא� ֶלף ּוְׁשֹל� ֹון ִּתְׁשָע=ה ַוֲחִמִּׁש>ים ֶא� �ם ְלַמֵּט�ה ִׁשְמע   ְּפֻקֵדיֶה�
Num. 1:24� ְעָלה  ִלְבֵנ ים ָׁשָנה1 ָוַמ+ Bן ֶעְׂשִר ֹות ִמֶּב2 ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ְּבִמְסַּפ�ר ֵׁשמ3 ם ְלִמְׁשְּפֹחָת� ד ּתֹוְלֹדָת� י ָג+

א� א ָצָב� ל ֹיֵצ�  ֹּכ�
Num. 1:25ים� פ ֹות ַוֲחִמִּׁש� ׁש ֵמא� ֶלף ְוֵׁש� �ד ֲחִמָּׁשBה ְוַאְרָּבִעים1 ֶא+ ם ְלַמֵּט�ה ָג   ְּפֻקֵדיֶה�
Num. 1:26� ים ָׁשָנה1  ִלְבֵנ Bן ֶעְׂשִר ת ִמֶּב2 ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ְּבִמְסַּפ�ר ֵׁשֹמ3 ם ְלִמְׁשְּפֹחָת� ה ּתֹוְלֹדָת� י ְיהּוָד+

א� א ָצָב� ל ֹיֵצ� ְעָלה ֹּכ�  ָוַמ+
Num. 1:27ֹות� פ ׁש ֵמא� ֶלף ְוֵׁש� ם ְלַמֵּט�ה ְיהּוָד�ה ַאְרָּבָע=ה ְוִׁשְבִע>ים ֶא�   ְּפֻקֵדיֶה�
Num. 1:28י ִי� ים ָׁשָנה1  ִלְבֵנ Bן ֶעְׂשִר ת ִמֶּב2 ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ְּבִמְסַּפ�ר ֵׁשֹמ3 ם ְלִמְׁשְּפֹחָת� ר ּתֹוְלֹדָת� ָּׂששָכ+

א� א ָצָב� ל ֹיֵצ� ְעָלה ֹּכ�  ָוַמ+
Num. 1:29ֹות� פ ע ֵמא� ֶלף ְוַאְרַּב� ם ְלַמֵּט�ה ִיָּׂששָכ�ר ַאְרָּבָע=ה ַוֲחִמִּׁש>ים ֶא�   ְּפֻקֵדיֶה�
Num. 1:30� ים ָׁשָנה1  ִלְבֵנ Bן ֶעְׂשִר ת ִמֶּב2 ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ְּבִמְסַּפ�ר ֵׁשֹמ3 ם ְלִמְׁשְּפֹחָת� ן ּתֹוְלֹדָת� י ְזבּוֻל+

א� א ָצָב� ל ֹיֵצ� ְעָלה ֹּכ�  ָוַמ+
Num. 1:31ֹות� פ ע ֵמא� ֶלף ְוַאְרַּב� �ן ִׁשְבָע=ה ַוֲחִמִּׁש>ים ֶא� ם ְלַמֵּט�ה ְזבּוֻל   ְּפֻקֵדיֶה�
Num. 1:32י יB ן  ִלְבֵנ ת ִמֶּב2 ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ְּבִמְסַּפ�ר ֵׁשֹמ3 ם ְלִמְׁשְּפֹחָת� ִים ּתֹוְלֹדָת� �י ֶאְפַר+ ֹוֵסף1 ִלְבֵנ

א� א ָצָב� ל ֹיֵצ� ְעָלה ֹּכ� ים ָׁשָנה1 ָוַמ+ Bֶעְׂשִר 
Num. 1:33ֹות� פ ׁש ֵמא� ֶלף ַוֲחֵמ� ִים ַאְרָּבִע�ים ֶא� �ם ְלַמֵּט�ה ֶאְפָר   ְּפֻקֵדיֶה�
Num. 1:34� ים ָׁשָנה1  ִלְבֵנ Bן ֶעְׂשִר ֹות ִמֶּב2 ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ְּבִמְסַּפ�ר ֵׁשמ3 ם ְלִמְׁשְּפֹחָת� ה ּתֹוְלֹדָת� י ְמַנֶּׁש+

א� א ָצָב� ל ֹיֵצ� ְעָלה ֹּכ�  ָוַמ+
Num. 1:35ִים� פ ֶלף ּוָמאָת� =5ִים ּוְׁשֹלִׁש>ים ֶא� ם ְלַמֵּט�ה ְמַנֶּׁש�ה ְׁשַנ   ְּפֻקֵדיֶה�
Num. 1:36י ִבְנָי� ים ָׁשָנה1  ִלְבֵנ Bן ֶעְׂשִר ת ִמֶּב2 ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ְּבִמְסַּפ�ר ֵׁשֹמ3 ם ְלִמְׁשְּפֹחָת� ן ּתֹוְלֹדָת� ִמ+

א� א ָצָב� ל ֹיֵצ� ְעָלה ֹּכ�  ָוַמ+
Num. 1:37ֹות� פ ע ֵמא� ֶלף ְוַאְרַּב� ם ְלַמֵּט�ה ִבְנָיִמ�ן ֲחִמָּׁש=ה ּוְׁשֹלִׁש>ים ֶא�   ְּפֻקֵדיֶה�
Num. 1:38ן ּת �י ָד+ ְעָלה  ִלְבֵנ ים ָׁשָנה1 ָוַמ+ Bן ֶעְׂשִר ת ִמֶּב2 ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ְּבִמְסַּפ�ר ֵׁשֹמ3 ם ְלִמְׁשְּפֹחָת� ֹוְלֹדָת�

א� א ָצָב� ל ֹיֵצ�  ֹּכ�
Num. 1:39ֹות� פ ע ֵמא� ֶלף ּוְׁשַב� =5ִים ְוִׁשִּׁש>ים ֶא� ן ְׁשַנ �ם ְלַמֵּט�ה ָד   ְּפֻקֵדיֶה�
Num. 1:40ם ְל ר ּתֹוְלֹדָת� �י ָאֵׁש+ ים ָׁשָנה1  ִלְבֵנ Bן ֶעְׂשִר ת ִמֶּב2 ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ְּבִמְסַּפ�ר ֵׁשֹמ3 ִמְׁשְּפֹחָת�

א� א ָצָב� ל ֹיֵצ� ְעָלה ֹּכ�  ָוַמ+
Num. 1:41ֹות� פ ׁש ֵמא� ֶלף ַוֲחֵמ� ם ְלַמֵּט�ה ָאֵׁש�ר ֶאָח=ד ְוַאְרָּבִע>ים ֶא�   ְּפֻקֵדיֶה�
Num. 1:42ם ְלִמְׁשְּפ י ּתֹוְלֹדָת� �י ַנְפָּתִל+ ים ָׁשָנה1  ְּבֵנ Bן ֶעְׂשִר ת ִמֶּב2 ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ְּבִמְסַּפ�ר ֵׁשֹמ3 ֹחָת�

א� א ָצָב� ל ֹיֵצ� ְעָלה ֹּכ�  ָוַמ+
Num. 1:43ֹות� פ ע ֵמא� ֶלף ְוַאְרַּב� �י ְׁשֹלָׁש=ה ַוֲחִמִּׁש>ים ֶא� ם ְלַמֵּט�ה ַנְפָּתִל   ְּפֻקֵדיֶה�
Num. 1:44Bד ֹמֶׁש ים ֲאֶׁשרZ ָּפַק2 ד  ֵא�ֶּלה ַהְּפֻקִד] �יׁש ִאיׁש&ֶאָח� ר ִא ל ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ה ְוַאֲהֹרן1 ּוְנִׂשיֵא�י ִיְׂשָרֵא+

ּו� יו ָהי�  ְלֵבית&ֲאֹבָת�
Num. 1:45 א א ָצָב� ְעָלה ָּכל&ֹיֵצ� ים ָׁשָנה1 ָוַמ+ Bן ֶעְׂשִר ל ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ִמֶּב2 י ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא�  ַוִּי�ְהי>ּו ָּכל&ְּפקּוֵד�



ל�  ְּבִיְׂשָרֵא�
Num. 1:46ים� ֹות ַוֲחִמִּׁש� ׁש ֵמא� �ים ַוֲחֵמ� ֶׁשת ֲאָלִפ ֶלף ּוְׁשֹל� ֹות ֶא� ים ֵׁשׁש&ֵמא�   ַוִּי�ְהיּו1 ָּכל&ַהְּפֻקִד+
Num. 1:47ם� פ ּו ְּבתֹוָכ� א ָהְתָּפְקד� �ֹ   ְוַהְלִוִּי�ם ְלַמֵּט�ה ֲאֹבָת�ם ל
Num. 1:48ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 1:49 ְך�ל� ַא �י ִיְׂשָרֵא� ֹוְך ְּבֵנ א ִתָּׂש�א ְּבת� �ֹ ם ל ד ְוֶאת&רֹאָׁש� א ִתְפֹק+ �ֹ  ֶאת&ַמֵּטBה ֵלִוי1 ל
Num. 1:50 ָּמה Mֵה G �ל ָּכל&ֲאֶׁשר&לֹו �ל ָּכל&ֵּכָליוH ְוַע ת ְוַע Mן ָהֵעֻד ה ַהְפֵק�ד ֶאת&ַהְלִוִּיםZ ַעל&ִמְׁשַּכ2  ְוַאָּת]

ּו ֶאת&ַהִּמְׁשָּכן1 ְוֶאת&ָּכל&ֵּכ Bּו�ִיְׂשא ם ְיָׁשְרֻת�הּו ְוָסִב�יב ַלִּמְׁשָּכ�ן ַיֲחנ� יו ְוֵה�  ָל+
Num. 1:51 ב �ם ְוַהָּז�ר ַהָּקֵר� ֹו ַהְלִוִּי ימּו ֹאת� ן ָיִק� ם ּוַבֲחֹנת1 ַהִּמְׁשָּכ+ ידּו ֹאתֹו1 ַהְלִוִּי+ Bן יֹוִר ַע ַהִּמְׁשָּכ3  ּוִבְנֹס�

ת�  יּוָמ�
Num. 1:52ל ִא=יׁש��י ִיְׂשָרֵא ּו ְּבֵנ ם� ְוָחנ� ֹו ְלִצְבֹאָת� >הּו ְוִא�יׁש ַעל&ִּדְגל� ל&ַמֲחֵנ   ַע�
Num. 1:53 1ל ְוָׁשְמרּו��י ִיְׂשָרֵא ת ְּבֵנ ֶצף ַעל&ֲעַד� �ה ֶק+ א&ִיְהֶי �ֹ ת ְול �ן ָהֵעֻד+ ם ַיֲחנBּו ָסִביב1 ְלִמְׁשַּכ Qְוַהְלִוִּי 

ּות� ֶרת ִמְׁשַּכ�ן ָהֵעד� ם ֶאת&ִמְׁשֶמ�  ַהְלִוִּי+
Num. 1:54ּו 5ַּיֲעׂש� ּו� פ ַו� ה ֵּכ�ן ָעׂש� >ה ֶאת&ֹמֶׁש� =ה ְיהָו ר ִצָּו ֹכל ֲאֶׁש2 ְּ Tל כ��י ִיְׂשָרֵא   ְּבֵנ
Num. 2:1ר� ן ֵלאֹמ� ל&ַאֲהֹר� ה ְוֶא� ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�ר ְיהָו+
Num. 2:2�ֶגד ָסִב�יב ְלֹא Wל ִמֶּנ��י ִיְׂשָרֵא ם ַיֲחנ�ּו ְּבֵנ ֹו ְבֹאֹתת1 ְלֵב�ית ֲאֹבָת+ Bיׁש ַעל&ִּדְגל� ּו� ִא  ֶהל&מֹוֵע�ד ַיֲחנ�
Num. 2:3 ֹון ה ַנְחׁש� �י ְיהּוָד+ ה ְלִצְבֹאָת�ם ְוָנִׂשיא1 ִלְבֵנ ֶגל ַמֲחֵנ�ה ְיהּוָד� ָחה ֶּד> ְדָמה ִמְזָר+  ְוַהֹחִנים1 ֵק�

ב�  ֶּבן&ַעִּמיָנָד�
Num. 2:4ֹות� ׁש ֵמא� ֶלף ְוֵׁש� ֹו ּוְפֻקֵדיֶה�ם ַאְרָּבָע=ה ְוִׁשְבִע>ים ֶא�   ּוְצָבא�
Num. 2:5 ר� ל ֶּבן&צּוָע� ר ְנַתְנֵא� �י ִיָּׂששָכ+  ְוַהֹחִנ�ים ָעָל�יו ַמֵּט�ה ִיָּׂששָכ�ר ְוָנִׂשיא1 ִלְבֵנ
Num. 2:6ֹות� ס ע ֵמא� ֶלף ְוַאְרַּב� יו ַאְרָּבָע=ה ַוֲחִמִּׁש>ים ֶא� �ֹו ּוְפֻקָד   ּוְצָבא�
Num. 2:7ב ֶּבן ן ֱאִליָא� �י ְזבּוֻל+ �ן ְוָנִׂשיא1 ִלְבֵנ ן� ַמֵּט�ה ְזבּוֻל  &ֵחֹל�
Num. 2:8ֹות� ע ֵמא� ֶלף ְוַאְרַּב� יו ִׁשְבָע=ה ַוֲחִמִּׁש>ים ֶא� �ֹו ּוְפֻקָד   ּוְצָבא�
Num. 2:9 ֹות ֶׁשת&ֲאָלִפ�ים ְוַאְרַּבע&ֵמא� ֶלף ּוְׁשֹמִנ�ים ֶא>ֶלף ְוֵׁש� Mת ֶא ה ְמַא2 �ה ְיהּוָד3 ים ְלַמֲחֵנ Qל&ַהְּפֻקִד  ָּכ�

עּו� ס  ְלִצְבֹאָת�ם ִראֹׁשָנ�ה ִיָּס�
Num. 2:10ּור� ּור ֶּבן&ְׁשֵדיא� ן ֱאִליצ� �י ְראּוֵב+ ָנה ְלִצְבֹאָת�ם ְוָנִׂשיא1 ִלְבֵנ =ה ְראּוֵב>ן ֵּתיָמ�   ֶּד�ֶגל ַמֲחֵנ
Num. 2:11ֹות� ׁש ֵמא� ֶלף ַוֲחֵמ� ֹו ּוְפֻקָד�יו ִׁשָּׁש=ה ְוַאְרָּבִע>ים ֶא�   ּוְצָבא�
Num. 2:12ֹון ְוָנִׂש �י� ְוַהחֹוִנ�ם ָעָל�יו ַמֵּט�ה ִׁשְמע י&ַׁשָּד� ל ֶּבן&צּוִר� ֹון ְׁשֻלִמיֵא� �י ִׁשְמע+  יא1 ִלְבֵנ
Num. 2:13ֹות� ׁש ֵמא� ֶלף ּוְׁשֹל� ֹו ּוְפֻקֵדיֶה�ם ִּתְׁשָע=ה ַוֲחִמִּׁש>ים ֶא�   ּוְצָבא�
Num. 2:14ל� ף ֶּבן&ְרעּוֵא� ד ֶאְלָיָס� �י ָג+ �ד ְוָנִׂשיא1 ִלְבֵנ   ְוַמֵּט�ה ָּג
Num. 2:15ֹו ּוְפֻקֵדי ים� ּוְצָבא� ֹות ַוֲחִמִּׁש� ׁש ֵמא� ֶלף ְוֵׁש�  ֶה�ם ֲחִמָּׁשBה ְוַאְרָּבִעים1 ֶא+
Num. 2:16 ֹות ַוֲחִמִּׁש�ים ד ַוֲחִמִּׁש�ים ֶא>ֶלף ְוַאְרַּבע&ֵמא� ֶלף ְוֶאָח2 Mת ֶא ן ְמַא2 �ה ְראּוֵב3 ים ְלַמֲחֵנ Qל&ַהְּפֻקִד  ָּכ�

עּו� ס  ְלִצְבֹאָת�ם ּוְׁשִנִּי�ם ִיָּס�
Num. 2:17�ֹו  ְוָנַס=ע ֹא עּו ִא�יׁש ַעל&ָיד� �ן ִיָּס+ ַּמֲחֹנ�ת ַּכֲאֶׁשBר ַיֲחנּו1 ֵּכ ֹוְך ַה� ֶהל&מֹוֵע>ד ַמֲחֵנ�ה ַהְלִוִּי�ם ְּבת�

ם� ס  ְלִדְגֵליֶה�
Num. 2:18ּוד� ע ֶּבן&ַעִּמיה� ִים ֱאִליָׁשָמ� �י ֶאְפַר+ �ָּמה ְוָנִׂשיא1 ִלְבֵנ ם ָי ִים ְלִצְבֹאָת�   ֶּד�ֶגל ַמֲחֵנ�ה ֶאְפַר>
Num. 2:19ֹות� ׁש ֵמא� ֶלף ַוֲחֵמ� ֹו ּוְפֻקֵדיֶה�ם ַאְרָּבִע�ים ֶא�   ּוְצָבא�
Num. 2:20ּור� ל ֶּבן&ְּפָדהצ� ה ַּגְמִליֵא� �י ְמַנֶּׁש+   ְוָעָל�יו ַמֵּט�ה ְמַנֶּׁש�ה ְוָנִׂשיא1 ִלְבֵנ
Num. 2:21ִים� ֶלף ּוָמאָת� =5ִים ּוְׁשֹלִׁש>ים ֶא� ֹו ּוְפֻקֵדיֶה�ם ְׁשַנ   ּוְצָבא�
Num. 2:22ן ֶּבן&ִּגְדֹעִנ�י� ן ֲאִביָד� �י ִבְנָיִמ+   ּוַמֵּט�ה ִּבְנָיִמ�ן ְוָנִׂשיא1 ִלְבֵנ
Num. 2:23ֹות� ע ֵמא� ֶלף ְוַאְרַּב� ֹו ּוְפֻקֵדיֶה�ם ֲחִמָּׁש=ה ּוְׁשֹלִׁש>ים ֶא�   ּוְצָבא�
Num. 2:24ַנת&ֲאָלִפ�י ת ֶא>ֶלף ּוְׁשֹמ� ִים ְמַא� �ה ֶאְפַר3 ים ְלַמֲחֵנ Qל&ַהְּפֻקִד ה ְלִצְבֹאָת�ם ּוְׁשִלִׁש�ים  ָּכ� ם ּוֵמָא�



עּו� ס  ִיָּס�
Num. 2:25י� יַׁשָּד� ן ֲאִחיֶע�ֶזר ֶּבן&ַעִּמ� �י ָד+ ָנה ְלִצְבֹאָת�ם ְוָנִׂשיא1 ִלְבֵנ ן ָצֹפ�   ֶּד�ֶגל ַמֲחֵנ�ה ָד>
Num. 2:26ֹות� ע ֵמא� ֶלף ּוְׁשַב� =5ִים ְוִׁשִּׁש>ים ֶא� ֹו ּוְפֻקֵדיֶה�ם ְׁשַנ   ּוְצָבא�
Num. 2:27ן� ל ֶּבן&ָעְכָר� ר ַּפְגִעיֵא� �י ָאֵׁש+   ְוַהֹחִנ�ים ָעָל�יו ַמֵּט�ה ָאֵׁש�ר ְוָנִׂשיא1 ִלְבֵנ
Num. 2:28ֹות� ׁש ֵמא� ֶלף ַוֲחֵמ� ֹו ּוְפֻקֵדיֶה�ם ֶאָח=ד ְוַאְרָּבִע>ים ֶא�   ּוְצָבא�
Num. 2:29&ע ֶּבן י ֲאִחיַר� �י ַנְפָּתִל+ �י ְוָנִׂשיא1 ִלְבֵנ  ֵעיָנ�5ן� ּוַמֵּט�ה ַנְפָּתִל
Num. 2:30ֹות� ע ֵמא� ֶלף ְוַאְרַּב� ֹו ּוְפֻקֵדיֶה�ם ְׁשֹלָׁש=ה ַוֲחִמִּׁש>ים ֶא�   ּוְצָבא�
Num. 2:31 ּו ֹות ָלַאֲחֹרָנ�ה ִיְסע� �ֶלף ְוֵׁש�ׁש ֵמא ֶלף ְוִׁשְבָע=ה ַוֲחִמִּׁש>ים ֶא� ן ְמַא�ת ֶא3  ָּכל&ַהְּפֻקִדים1 ְלַמ�ֲחֵנה ָד+
ם� פ  ְלִדְגֵליֶה�
Num. 2:32<ֹות ֶא1ֶלף1  ֵא ם ֵׁשׁש&ֵמא� ַּמֲחֹנת1 ְלִצְבֹאָת+ י ַה� Bם ָּכל&ְּפקּוֵד�ל ְלֵב�ית ֲאֹבָת י ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ֶּלה ְּפקּוֵד�

ים� ֹות ַוֲחִמִּׁש� ׁש ֵמא� ים ַוֲחֵמ� ֶׁשת ֲאָלִפ+  ּוְׁשֹל�
Num. 2:33<ל ַּכֲאֶׁש��י ִיְׂשָרֵא ֹוְך ְּבֵנ ּו ְּבת� א ָהְתָּפְקד+ �ֹ ם ל ְלִוִּי+ ה� ְוַה2  ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Num. 2:34 עּו ִא�יׁש �ן ָנָס+ ּו ְלִדְגֵליֶהם1 ְוֵכ Bן&ָחנ ה ֵּכ� ה ֶאת&ֹמֶׁש3 Mה ְיהָו ֹכל ֲאֶׁשר&ִצָּו2 ְּ Tל כ��י ִיְׂשָרֵא ּו ְּבֵנ 5ַּיֲעׂש�  ַו�

יו� ית ֲאֹבָת� יו ַעל&ֵּב�  ְלִמְׁשְּפֹחָת�
Num. 3:1ה�ן ּוֹמֶׁש ת ַאֲהֹר� ר ִסיָנ�י� ְוֵא>ֶּלה ּתֹוְלֹד� ה ְּבַה� >ה ֶאת&ֹמֶׁש� ֹום ִּדֶּב=ר ְיהָו   ְּבי3
Num. 3:2ר� �ר ְוִאיָתָמ� ּוא ֶאְלָעָז Wב ַוֲאִביה�ֹורA ָנָד ן ַהְּבכ� ֵני&ַאֲהֹר� ֹות ְּב�   ְוֵא>ֶּלה ְׁשמ�
Num. 3:3�ם ְלַכֵה ן ַהֹּכֲהִנ�ים ַהְּמֻׁשִח�ים ֲאֶׁשר&ִמֵּל�א ָיָד� �י ַאֲהֹר+ ֶּלה ְׁשמֹות1 ְּבֵנ  ן� ֵא3
Num. 3:4 י ּוָבִנ�ים Bי ְיהָוה1 ְּבִמְדַּב�ר ִסיַנ+ ה ִלְפֵנ Mׁש ָזָר ַהְקִרָבםZ ֵא2 ה ְּב� �י ְיהָו] ּוא ִלְפֵנ �ָמת ָנָד�ב ַוֲאִביה�  ַוָּי

ם� פ ן ֲאִביֶה� ר ַעל&ְּפֵנ�י ַאֲהֹר� �יָתָמ+  לֹא&ָהי�ּו ָלֶה�ם ַוְיַכֵהBן ֶאְלָעָזר1 ְוִא
Num. 3:5ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמ ר� ַוְיַדֵּב� ה ֵּלאֹמ�  ֶׁש�
Num. 3:6ֹו� ּו ֹאת� ן ַהֹּכֵה�ן ְוֵׁשְרת� ֹו ִלְפֵנ�י ַאֲהֹר� ַהֲעַמְדָּת� ֹאת+ י ְו�   ַהְקֵרב1 ֶאת&ַמֵּט�ה ֵלִו+
Num. 3:7 ת ד ֶאת&ֲעֹבַד� �ד ַלֲעֹב� ֶהל מֹוֵע ה ִלְפֵנ�י ֹא� ֹו ְוֶאת&ִמְׁשֶמ1ֶרת1 ָּכל&ָה�ֵעָד+ ּו ֶאת&ִמְׁשַמְרּת3  ְוָׁשְמר�

 ן�ַהִּמְׁשָּכ�
Num. 3:8ן� ת ַהִּמְׁשָּכ� ד ֶאת&ֲעֹבַד� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַלֲעֹב� ֶרת ְּבֵנ ד ְוֶאת&ִמְׁשֶמ� ֶהל מֹוֵע+ ת&ָּכל&ְּכֵלי1 ֹא� ּו ֶא�   ְוָׁשְמר3
Num. 3:9ל� �י ִיְׂשָרֵא� ת ְּבֵנ ֹו ֵמֵא� ם ְנתּוִנ�ם ֵה1ָּמה1 ל+ �יו ְנתּוִנ2 ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר�   ְוָנַתָּתה1 ֶאת&ַהְלִוִּי+
Num. 3:10ת� פ ב יּוָמ� ּו ֶאת&ְּכֻהָּנָת�ם ְוַהָּז�ר ַהָּקֵר� ד ְוָׁשְמר� ן ְוֶאת&ָּבָניו1 ִּתְפֹק+ Bְוֶאת&ַאֲהֹר  
Num. 3:11ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 3:12ל ַּת=ַחת ָּכ �י ִיְׂשָרֵא+ ם ִמּתֹוְך1 ְּבֵנ ְחִּתי ֶאת&ַהְלִוִּי3 =ה ָלַק� י ִהֵּנ Qי  ַוֲאִנ� ֶחם ִמְּבֵנ ֶטר ֶר� ֹור ֶּפ� ל&ְּבכ>

יּו ִל�י ַהְלִוִּי�ם�  ִיְׂשָרֵא�ל ְוָה�
Num. 3:13 1י ָכל&ְּבכֹורBְׁשִּתי ִל ִים ִהְקַּד2 ֹור ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר3 Mי ָכל&ְּבכ �י ִליH ָּכל&ְּבכֹורG ְּביֹוםZ ַהֹּכִת2  ִּכ

�י ם ַעד&ְּבֵהָמ�ה ִל�י ִיְהי�ּו ֲאִנ ל ֵמָאָד�   ְיהָו�ה� סְּבִיְׂשָרֵא+
Num. 3:14ר� ר ִסיַנ�י ֵלאֹמ� ה ְּבִמְדַּב�   ַוְיַדֵּבBר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+
Num. 3:15ם� ְעָלה ִּתְפְקֵד� ֶדׁש ָוַמ� ם ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ָּכל&ָזָכ>ר ִמֶּבן&ֹח� ית ֲאֹבָת� י ְלֵב� �י ֵלִו+   ְּפֹקד1 ֶאת&ְּבֵנ
Num. 3:16י ְיה� ה ַעל&ִּפ ד ֹאָת>ם ֹמֶׁש� ר ֻצָּו�ה� ַוִּיְפֹק� �ה ַּכֲאֶׁש�  ָו
Num. 3:17י� ת ּוְמָרִר� ֹון ּוְקָה� Wם ֵּגְרׁש�ֶּלה ְבֵנ�י&ֵלִו�י ִּבְׁשֹמָת   ַוִּי�ְהיּו&ֵא�
Num. 3:18י� �י ְוִׁשְמִע� ֹון ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ִלְבִנ ֵני&ֵגְרׁש� ֹות ְּב�   ְוֵא>ֶּלה ְׁשמ�
Num. 3:19ם ְו�ם ַעְמָר�ת ְלִמְׁשְּפֹחָת ל� ּוְבֵנ�י ְקָה� ֹון ְוֻעִּזיֵא� ר ֶחְבר�  ִיְצָה+
Num. 3:20ם� ית ֲאֹבָת� ת ַהֵּלִו�י ְלֵב� ֶּלה ֵה>ם ִמְׁשְּפֹח� �י ֵא� �י ּומּוִׁש ם ַמְחִל י ְלִמְׁשְּפֹחָת� =י ְמָרִר>   ּוְבֵנ
Num. 3:21 ת ם ִמְׁשְּפֹח� �י ֵא�ֶּלה ֵה+ ַחת ַהִּׁשְמִע י ּוִמְׁשַּפ� ֹון ִמְׁשַּפ1ַחת1 ַהִּלְבִנ+ �ְרׁש+  ַהֵּגְרֻׁשִּנ�י� ְלֵג
Num. 3:22ֹות� ׁש ֵמא� ם ִׁשְבַע�ת ֲאָלִפ�ים ַוֲחֵמ� ֵדיֶה+ ֶדׁש ָוָמ�ְעָלה ְּפֻק� ר ִמֶּבן&ֹח�   ְּפֻקֵדיֶהם1 ְּבִמְסַּפ�ר ָּכל&ָזָכ+
Num. 3:23י ַהִּמְׁשָּכ>ן ַיֲחנ�ּו ָי�ָּמה� �י ַאֲחֵר= ת ַהֵּגְרֻׁשִּנ   ִמְׁשְּפֹח�



Num. 3:24 ב ית&ָא� ל� ּוְנִׂש�יא ֵב� ף ֶּבן&ָלֵא� �י ֶאְלָיָס�  ַלֵּגְרֻׁשִּנ
Num. 3:25ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� ְך ֶּפ� Wהּו ּוָמַס Wֶהל ִמְכֵס �ד ַהִּמְׁשָּכ�ן ְוָהֹא ֶהל מֹוֵע+   ּוִמְׁשֶמBֶרת ְּבֵנ�י&ֵגְרׁשֹון1 ְּבֹא�
Num. 3:26<ר ֲאֶׁש=ר ַעל&ַהִּמְׁשָּכ ָחֵצ+ ר ְוֶאת&ָמַסְך1 ֶּפ�ַתח ֶה� ָחֵצ3 �י ֶה� ַח ָסִב�יב ְוֵאת1  ְוַקְלֵע ן ְוַעל&ַהִּמְזֵּב�

ֹו� ל ֲעֹבָדת� יו ְלֹכ� יָתָר+  ֵמ�
Num. 3:27 י� ָעִּזיֵאִל ַחת ָה� י ּוִמְׁשַּפ� ֶחְבֹרִנ+ י ּוִמְׁשַּפ1ַחת1 ַה� ַעְמָרִמי1 ּוִמְׁשַּפ�ַחת ַהִּיְצָהִר+ ת ִמְׁשַּפBַחת ַה�  ְוִלְקָה3

י� ת ַהְּקָהִת� ם ִמְׁשְּפֹח� ֶּלה ֵה�  ֵא�
Num. 3:28ֶדׁש� ֶרת ַהֹּק� י ִמְׁשֶמ� ֹות ֹׁשְמֵר� Bת ֲאָלִפים1 ְוֵׁש�ׁש ֵמא+ ֶדׁש ָוָמ�ְעָלה ְׁשֹמַנ ר ִמֶּבן&ֹח�   ְּבִמְסַּפר1 ָּכל&ָזָכ+
Num. 3:29ָנה� �5ֶרְך ַהִּמְׁשָּכ�ן ֵּתיָמ� ּו ַע>ל ֶי �ת ַיֲחנ ת ְּבֵני&ְקָה�   ִמְׁשְּפֹח�
Num. 3:30ת ַה ב ְלִמְׁשְּפֹח� ית&ָא� ל� ּוְנִׂש�יא ֵב� ן ֶּבן&ֻעִּזיֵא�  ְּקָהִת�י ֶאִליָצָפ�
Num. 3:31 ְך ָּמָס+ ּו ָּבֶה�ם ְוַה2 ר ְיָׁשְרת� ֶדׁש ֲאֶׁש� �י ַהֹּק+ ת ּוְכֵל ִּמְזְּבֹח+ ן ְוַהֻּׁשְלָחן1 ְוַהְּמֹנָר�ה ְוַה� Bם ָהָאֹר  ּוִמְׁשַמְרָּת3
ֹו� ל ֲעֹבָדת�  ְוֹכ�
Num. 3:32ר� י ֶאְלָעָז ֶדׁש� ּוְנִׂשיא1 ְנִׂשיֵא�י ַהֵּלִו+ ֶרת ַהֹּק� י ִמְׁשֶמ� ת ֹׁשְמֵר� Wן ְּפֻקַּד�ן ַהֹּכֵה   ֶּבן&ַאֲהֹר�
Num. 3:33י� ת ְמָרִר� ם ִמְׁשְּפֹח� ֶּלה ֵה� �י ֵא� ַחת ַהּמּוִׁש י ּוִמְׁשַּפ� י ִמְׁשַּפ1ַחת1 ַהַּמְחִל+ Wִלְמָרִר  
Num. 3:34ְעָלה ֵׁש��ֶדׁש ָוָמ ר ִמֶּבן&ֹח� ִים� ּוְפֻקֵדיֶהם1 ְּבִמְסַּפ�ר ָּכל&ָזָכ+  ֶׁשת ֲאָלִפ�ים ּוָמאָת�
Num. 3:35ָנה� ּו ָצֹפ� =5ֶרְך ַהִּמְׁשָּכ>ן ַיֲחנ� �ל ֶי ל ֶּבן&ֲאִביָח�ִיל ַע י צּוִריֵא� ת ְמָרִר+ ית&ָאב1 ְלִמְׁשְּפֹח�   ּוְנִׂשBיא ֵב�
Num. 3:36יו ְוַעֻּמ ן ּוְבִריָח� �י ְמָרִריG ַקְרֵׁשי1 ַהִּמְׁשָּכ+ ל  ּוְפֻקַּד�ת ִמְׁשֶמֶרתH ְּבֵנ יו ְוֹכ� �יו ְוָכל&ֵּכָל+ יו ַוֲאָדָנ ָד�

ֹו�  ֲעֹבָדת�
Num. 3:37ם� יְתֵריֶה� ם ּוֵמ� י ֶהָחֵצ>ר ָסִב�יב ְוַאְדֵניֶה�ם ִויֵתֹדָת�   ְוַעֻּמֵד=
Num. 3:38�יו ֹׁש ן ּוָבָנ3 ָחה ֹמֶׁש�הA ְוַאֲהֹר� Mִמְזָר Aד ֶהל&מֹוֵע2 Z ֹא� ְדָמה ִלְפֵני ן ֵק� �י ַהִּמְׁשָּכ] �ים ִלְפֵנ ְמִרים1  ְוַהֹחִנ

ת� ב יּוָמ� �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוַהָּז�ר ַהָּקֵר� ֶרת ְּבֵנ ׁש ְלִמְׁשֶמ�  ִמְׁשֶמ�ֶרת ַהִּמְקָּד+
Num. 3:39 1ם ָּכל&ָזָכר�ן3 ַעל&ִּפ�י ְיהָו�ה ְלִמְׁשְּפֹחָת 3 ֹר> ֲה3 ַא3 ד ֹמֶׁש=ה ְו3 ם ֲאֶׁשרZ ָּפַק2 Mי ַהְלִוִּי  ָּכל&ְּפקּוֵד2

5� ְעָלה ְׁשַנ ֶדׁש ָוַמ+ ֶלף� סִמֶּבן&ֹח� ים ָא�  ִים ְוֶעְׂשִר�
Num. 3:40 ת א ֵא� Wְעָלה ְוָׂש�ֶדׁש ָוָמ ל ִמֶּבן&ֹח� �י ִיְׂשָרֵא+ ר ָזָכר1 ִלְבֵנ Bד ָּכל&ְּבֹכ ה ְּפֹק2 ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

ם� ר ְׁשֹמָת�  ִמְסַּפ�
Num. 3:41ר ַחת ָּכל&ְּבֹכ� ה ַּת� �י ְיהָו+ ם  ְוָלַקְחָּת2 ֶאת&ַהְלִוִּי�ם ִלי1 ֲאִנ �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוֵאת1 ֶּבֱהַמ�ת ַהְלִוִּי+  ִּבְבֵנ

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ת ְּבֵנ ֹור ְּבֶבֱהַמ�  ַּת�ַחת ָּכל&ְּבכ+
Num. 3:42ל� �י ִיְׂשָרֵא� ר ִּבְבֵנ ת&ָּכל&ְּבֹכ� ֹו ֶא� �ה ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֹאת ד ֹמֶׁש+   ַוִּיְפֹק�
Num. 3:43ר ְּבִמ Mֹור ָזָכ Z ָכל&ְּבכ2 ֶלף  ַוְיִהי 5Bִים ְוֶעְׂשִרים1 ֶא+ ְעָלה ִלְפֻקֵדיֶה�ם ְׁשַנ ֶדׁש ָוַמ� ֹות ִמֶּבן&ֹח� ר ֵׁשמ> ְסַּפ�

ִים� פ ה ְוִׁשְבִע�ים ּוָמאָת�  ְׁשֹלָׁש�
Num. 3:44ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 3:45ל ְוֶא �י ִיְׂשָרֵא+ ם ַּתBַחת ָּכל&ְּבכֹור1 ִּבְבֵנ ת ַהְלִוִּי�ם ַּת�ַחת ְּבֶהְמָּת�ם  ַק�ח ֶאת&ַהְלִוִּי3 ת&ֶּבֱהַמ�

 ְוָהיּו&ִל�י ַהְלִוִּי�ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה�
Num. 3:46ל� �י ִיְׂשָרֵא� ֹור ְּבֵנ ם ִמְּבכ� ְדִפים1 ַעל&ַהְלִוִּי+ ה ְוַהִּׁשְבִע�ים ְוַהָּמאָת�ִים ָהֹע� �י ַהְּׁשֹלָׁש+   ְוֵאת1 ְּפדּוֵי
Num. 3:47ֶקל� ְוָלַקְחָּת3 ֲחֵמ=ֶׁשת ֲח ה ַהָּׁש� ים ֵּגָר� ח ֶעְׂשִר� ֶדׁש1 ִּתָּק+  ֵמ>ֶׁשת ְׁשָקִל�ים ַלֻּגְלֹּג�ֶלת ְּבֶׁשBֶקל ַהֹּק2
Num. 3:48ם� י ָהֹעְדִפ�ים ָּבֶה� Wיו ְּפדּוֵי� ן ּוְלָבָנ ֶסף ְלַאֲהֹר�   ְוָנַתָּת�ה ַהֶּכ+
Num. 3:49+ְדִפ �ֶסף ַהִּפְדי�ֹום ֵמֵאת1 ָהֹע� ת ֶּכ ה ֵא� �י ַהְלִוִּי�ם� ַוִּיַּק�ח ֹמֶׁש+  ים ַע�ל ְּפדּוֵי
Num. 3:50 ֶקל ֶלף ְּבֶׁש� ֹות ָוֶא� ׁש ֵמא> ים ּוְׁשֹל� Mה ְוִׁשִּׁש �ֶסף ֲחִמָּׁש2 ל ָלַק�ח ֶאת&ַהָּכ �י ִיְׂשָרֵא� ֹור ְּבֵנ ת ְּבכ>  ֵמֵא3

ֶדׁש�  ַהֹּק�
Num. 3:51�ן ּוְלָבָנ�יו ַעל&ִּפ >ם ְלַאֲהֹר� ה ֶאת&ֶּכ=ֶסף ַהְּפֻדִי Mן ֹמֶׁש ה�  ַוִּיֵּת2 �ה ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� י ְיהָו

 פ
Num. 4:1ר� ן ֵלאֹמ� ל&ַאֲהֹר� ה ְוֶא� ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�ר ְיהָו+



Num. 4:2ם� ית ֲאֹבָת� ם ְלֵב� �י ְלִמְׁשְּפֹחָת� �י ֵלִו ֹוְך ְּבֵנ ת ִמּת� �י ְקָה+ א ֶאת&רֹאׁש1 ְּבֵנ 3ֹ   ָנׂש
Num. 4:3ים ָׁשָנBן ְׁשֹלִׁש ֶהל  ִמֶּב2 ֹות ְמָלאָכ�ה ְּבֹא� א ַלֲעׂש� �ה ָּכל&ָּבא1 ַלָּצָב+ ְעָלה ְוַע�ד ֶּבן&ֲחִמִּׁש�ים ָׁשָנ ה1 ָוַמ+

ד�  מֹוֵע�
Num. 4:4ים� ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש� �ד ֹק� ֶהל מֹוֵע ת ְּבֹא� ת ְּבֵני&ְקָה� ֹ>את ֲעֹבַד�   ז
Num. 4:5דּו Wה ְוהֹוִר ַּמֲחֶנ+ ַע ַה� ן ּוָבָניו1 ִּבְנֹס� Bא ַאֲהֹר ת� ּוָב2 ן ָהֵעֻד� ת ֲאֹר� ּה ֵא� ּסּו&ָב+ ֶכת ַהָּמָס�ְך ְוִכ2 ת ָּפֹר�   ֵא�
Num. 4:6יו� ּו ַּבָּד� ֶגד&ְּכִל>יל ְּתֵכ�ֶלת ִמְלָמ�ְעָלה ְוָׂשמ� ּו ֶב� ַחׁש ּוָפְרׂש= ֹור ַּת+ יו ְּכסּוי1 ע� ּו ָעָל3   ְוָנְתנ�
Num. 4:7Gֶגד ְּתֵכֶלת�ֶּב Hים ִיְפְרׂשּו �לA ֻׁשְלַח�ן ַהָּפִנ3 ת ְוֶאת&ַהַּכֹּפת1  ְוַע Bָליו ֶאת&ַהְּקָעֹר ָ Tּו ע  ְוָנְתנ�

יד ָעָל�יו ִיְהֶי�ה� �ֶסְך ְוֶל�ֶחם ַהָּתִמ� ֹות ַהָּנ ת ְקׂש� ת ְוֵא�  ְוֶאת&ַהְּמַנִּקּיֹ+
Num. 4:8ֶּ Pם ב ּו ֲעֵליֶה3 ּו ֶאת ּוָפְרׂש� ֹור ָּת�ַחׁש ְוָׂשמ� ה ע� ֹו ְּבִמְכֵס� ּו ֹאת+ י ְוִכּס� �ַעת ָׁשִנ+ יו�ֶגד ּתֹוַל  &ַּבָּד�
Num. 4:9 יָה�יָה ְוֶאת&ַמְחֹּתֶת יָה ְוֶאת&ַמְלָקֶח� �ֹרֶת+ ת ַהָּמאֹור1 ְוֶאת&ֵנ Bּו ֶאת&ְמֹנַר Qֶלת ְוִכּס ּוA ֶּב�ֶגד ְּתֵכ3  ְוָלְקח�

ם� ר ְיָׁשְרתּו&ָל�ּה ָּבֶה� ּה ֲאֶׁש� �י ַׁשְמָנ+  ְוֵאת1 ָּכל&ְּכֵל
Num. 4:10יָה ּו ֹאָתּה1 ְוֶאת&ָּכל&ֵּכֶל+ Bֹוט� ְוָנְתנ ֹור ָּת�ַחׁש ְוָנְתנ�ּו ַעל&ַהּמ� ה ע�   ֶאל&ִמְכֵס�
Num. 4:11יו� ּו ֶאת&ַּבָּד� ֹור ָּת�ַחׁש ְוָׂשמ� ה ע� ֹו ְּבִמְכֵס� ּו ֹאת+ ֶלת ְוִכּס� ב ִיְפְרׂשּו1 ֶּב�ֶגד ְּתֵכ+ �לA ִמְזַּב�ח ַהָּזָה3   ְוַע
Num. 4:12ְר ת ֲאֶׁש=ר ְיָׁש� Mי ַהָּׁשֵר Z ֶאת&ָּכל&ְּכֵל2 ּו  ְוָלְקחּו ֶלת ְוִכּס� ֶדׁש ְוָנ�ְתנּו1 ֶאל&ֶּב�ֶגד ְּתֵכ+ תּו&ָב�ם ַּבֹּק3

ֹוט� ֹור ָּת�ַחׁש ְוָנְתנ�ּו ַעל&ַהּמ� ה ע� ם ְּבִמְכֵס�  אֹוָת+
Num. 4:13ן� ֶגד ַאְרָּגָמ� יו ֶּב� ּו ָעָל+   ְוִדְּׁשנ�ּו ֶאת&ַהִּמְזֵּב�ַח ּוָפְרׂש�
Num. 4:14יו ֲא Qת&ָּכל&ֵּכָל ָליו ֶא� ָ Tּו ע ת ֶאת&ַהִּמְזָלֹגת1  ְוָנְתנ� Bם ֶאת&ַהַּמְחֹּת �יו ָּבֶה3 ּו ָעָל ָׁשְרת= ֶׁש�ר ְי�

יו� ּו ַבָּד� ַחׁש ְוָׂשמ� ֹור ַּת� ּוי ע� יו ְּכס> ּו ָעָל3 �י ַהִּמְזֵּב�ַח ּוָפְרׂש� ל ְּכֵל ת ֹּכ� �ים ְוֶאת&ַהִּמְזָרֹק+  ְוֶאת&ַהָּיִע
Num. 4:15Mת ֶאת&ַהֹּק ָּבָניו ְלַכֹּס2 Tֲהֹרן&ו ן  ְוִכָּל�ה ַא� ַּמֲחֶנהG ְוַאֲחֵרי&ֵכ3 ַע ַה� �י ַהֹּקֶדׁשH ִּבְנֹס� ֶדׁש ְוֶאת&ָּכל&ְּכֵל

ד� ֶהל מֹוֵע� ת ְּבֹא� א ְבֵנ�י&ְקָה� ֶדׁש ָוֵמ�תּו ֵא>ֶּלה ַמָּׂש� ּו ֶאל&ַהֹּק� א&ִיְּגע� �ֹ את ְול אּו ְבֵני&ְקָהת1 ָלֵׂש+ Bָיֹב 
Num. 4:16ן ן ַהֹּכֵה3 �רA ֶּבן&ַאֲהֹר� ת ֶאְלָעָז Qֶמן  ּוְפֻקַּד�יד ְוֶׁש ת ַהָּתִמ� ים ּוִמְנַח� ֶרת ַהַּסִּמ+  ֶׁשBֶמן ַהָּמאֹור1 ּוְקֹט�

יו� ס ֶדׁש ּוְבֵכָל� ֹו ְּבֹק� ת ָּכל&ַהִּמְׁשָּכן1 ְוָכל&ֲאֶׁשר&ּב+  ַהִּמְׁשָח�ה ְּפֻקַּד3
Num. 4:17ר� ן ֵלאֹמ� ל&ַאֲהֹר� ה ְוֶא� ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�ר ְיהָו+
Num. 4:18יתּו Wֹוְך ַהְלִוִּי�ם� ַאל&ַּתְכִר ת ַהְּקָהִת�י ִמּת� ֶבט ִמְׁשְּפֹח�   ֶאת&ֵׁש�
Num. 4:19 ּו אּו ְוָׂשמ� ן ּוָבָניו1 ָיֹב+ Bים ַאֲהֹר�ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש ם ֶאת&ֹק� תּו ְּבִגְׁשָּת� א ָיֻמ+ �ֹ ם ְוָחיּו1 ְול ּו ָלֶה3 ֹ�אתA ֲעׂש�  ְוז

ֹו� ֹו ְוֶאל&ַמָּׂשא� ם ִא�יׁש ִא>יׁש ַעל&ֲעֹבָדת�  אֹוָת3
Num. 4:20תּו� פ ֶדׁש ָוֵמ� ֹות ְּכַבַּל�ע ֶאת&ַהֹּק� אּו ִלְרא>   ְולֹא&ָיֹב=
Num. 4:21ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 4:22ם� ם ְלִמְׁשְּפֹחָת� ית ֲאֹבָת� ֹון ַּגם&ֵה�ם ְלֵב� אׁש ְּבֵנ�י ֵגְרׁש� <ֹ א ֶאת&ר 3ֹ   ָנׂש
Num. 4:233ה ָוַמ Mים ָׁשָנ Z ְׁשֹלִׁש2 א  ִמֶּבן א ָצָב+ �ֹ ד אֹוָת�ם ָּכל&ַהָּבא1 ִלְצב ְעָלה ַע>ד ֶּבן&ֲחִמִּׁש�ים ָׁשָנ�ה ִּתְפֹק�

ד� ֶהל מֹוֵע� ה ְּבֹא� ד ֲעֹבָד�  ַלֲעֹב�
Num. 4:24א� ד ּוְלַמָּׂש� �י ַלֲעֹב� ת ַהֵּגְרֻׁשִּנ ת ִמְׁשְּפֹח� ֹ�את ֲעֹבַד+   ז
Num. 4:25&ת ַהִּמְׁשָּכן1 ְוֶאת Bּו ֶאת&ְיִריֹע Mְׂשא ַחׁש ֲאֶׁשר&ָעָל�יו  ְוָנ2 הּו ּוִמְכֵס>ה ַהַּת� Wד ִמְכֵס ֶהל מֹוֵע+ ֹא�

ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� ְך ֶּפ� ת&ָמַס+  ִמְלָמ�ְעָלה ְוֶא2
Num. 4:26 יב 1ַח1 ָסִב+ ר ַעל&ַהִּמְׁשָּכBן ְוַעל&ַהִּמְזֵּב ר ֲאֶׁש2 ר ְוֶאת&ָמַס�ְךA ֶּפ�ַתחA ַׁש�ַער ֶהָחֵצ3 Mָחֵצ י ֶה�  ְוֵאתZ ַקְלֵע2

דּו�ְוֵאת1 ֵמ� ם ְוָעָב� ת ָּכל&ֲאֶׁש=ר ֵיָעֶׂש>ה ָלֶה� ת&ָּכל&ְּכֵל�י ֲעֹבָדָת�ם ְוֵא2 ם ְוֶא�  יְתֵריֶה+
Num. 4:27 ם�ל ֲעֹבָדָת ם ּוְלֹכ� י ְלָכל&ַמָּׂשָא+ �י ַהֵּגְרֻׁשִּנ+ ה ָּכל&ֲעֹבַדת1 ְּבֵנ יו ִּתְהֶי3 Mן ּוָבָנ Z ַאֲהֹר2  ַעל&ִּפי

ֶרת ֵא� ם�ּוְפַקְדֶּתBם ֲעֵלֶהם1 ְּבִמְׁשֶמ+  ת ָּכל&ַמָּׂשָא�
Num. 4:28 ן ן&ַאֲהֹר� ר ֶּב� יָתָמ+ ם ְּבַיד1 ִא� ְׁשַמְרָּת+ �ד ּוִמ2 ֶהל מֹוֵע ת ְּבֵנ�י ַהֵּגְרֻׁשִּנ�י ְּבֹא� ת ִמְׁשְּפֹח> ֹ�את ֲעֹבַד3  ז
ן� פ  ַהֹּכֵה�

Num. 4:29ם� ד ֹאָת� ם ִּתְפֹק� ם ְלֵבית&ֲאֹבָת� י ְלִמְׁשְּפֹחָת� �  ְּבֵנ�י ְמָרִר



Num. 4:30ד  ִמֶּב Wא ַלֲעֹב ְעָלה ְוַע>ד ֶּבן&ֲחִמִּׁש�ים ָׁשָנ�ה ִּתְפְקֵד�ם ָּכל&ַהָּבא1 ַלָּצָב+ ה ָוַמ3 Mים ָׁשָנ Z ְׁשֹלִׁש2 ן
ד� ֶהל מֹוֵע� ת ֹא�  ֶאת&ֲעֹבַד�

Num. 4:31יו ְו ן ּוְבִריָח� �ד ַקְרֵׁשי1 ַהִּמְׁשָּכ+ ֶהל מֹוֵע ם ְּבֹא� ם ְלָכל&ֲעֹבָדָת� יו  ְוזֹאת1 ִמְׁשֶמ�ֶרת ַמָּׂשָא+ ַעּמּוָד�
 ַוֲאָדָנ�יו�

Num. 4:32 ם�ל ֲעֹבָדָת ם ּוְלֹכ� ם ְלָכל&ְּכֵליֶה+ יֵתֹדָתם1 ּוֵמ�יְתֵריֶה+ ם ִו� יב ְוַאְדֵניֶה3 Mר ָסִב Z ֶהָחֵצ2  ְוַעּמּוֵדי
ם� ֶרת ַמָּׂשָא� ּו ֶאת&ְּכֵל�י ִמְׁשֶמ� ת ִּתְפְקד+  ּוְבֵׁשֹמ�

Num. 4:33+י ְמָרִר� ת ִמְׁשְּפֹחת1 ְּבֵנ ֹ�את ֲעֹבַד3 ן  ז ן&ַאֲהֹר� ר ֶּב� יָתָמ+ �ד ְּבַיד1 ִא� ֶהל מֹוֵע ם ְּבֹא� י ְלָכל&ֲעֹבָדָת�
ן�  ַהֹּכֵה�

Num. 4:34ם� ית ֲאֹבָת� ם ּוְלֵב� �י ַהְּקָהִת�י ְלִמְׁשְּפֹחָת� ה ֶאת&ְּבֵנ י ָהֵעָד� ן ּוְנִׂשיֵא� ד ֹמֶׁש=ה ְוַאֲהֹר>   ַוִּיְפֹק2
Num. 4:35ְעָלה ן ְׁשֹלִׁשBים ָׁשָנה1 ָוַמ+ ֶהל  ִמֶּב2 ה ְּבֹא� א ַלֲעֹבָד� �ה ָּכל&ַהָּבא1 ַלָּצָב+  ְוַע�ד ֶּבן&ֲחִמִּׁש�ים ָׁשָנ

ד�  מֹוֵע�
Num. 4:36ים� ֹות ַוֲחִמִּׁש� ע ֵמא� ִים ְׁשַב� Wם ַאְלַּפ�ם ְלִמְׁשְּפֹחָת   ַוִּיְהי�ּו ְפֻקֵדיֶה�
Num. 4:37ֶהל ד ְּבֹא� י ָּכל&ָהֹעֵב� ת ַהְּקָהִת+ 1 ִמְׁשְּפֹח� ן ַעל&ִּפ�י  ֵאBֶּלה ְפקּוֵדי ד ֹמֶׁשה1 ְוַאֲהֹר+ Bר ָּפַק �ד ֲאֶׁש2  מֹוֵע

ה� ס  ְיהָו�ה ְּבַיד&ֹמֶׁש�
Num. 4:38ם� ית ֲאֹבָת� ם ּוְלֵב� ֹון ְלִמְׁשְּפחֹוָת� ��י ֵגְרׁש י ְּבֵנ   ּוְפקּוֵד�
Num. 4:39ה ָּכל&ַהָּבא1 ַלָּצ� ְעָלה ְוַע�ד ֶּבן&ֲחִמִּׁש�ים ָׁשָנ ן ְׁשֹלִׁשBים ָׁשָנה1 ָוַמ+ ֶהל  ִמֶּב2 ה ְּבֹא� א ַלֲעֹבָד� ָב+

ד�  מֹוֵע�
Num. 4:40ים� ֹות ּוְׁשֹלִׁש� ׁש ֵמא� ִים ְוֵׁש� Wם ַאְלַּפ�ם ְלֵב�ית ֲאֹבָת ם ְלִמְׁשְּפֹחָת� ֵדיֶה+   ַוִּי�ְהיּו1 ְּפֻק�
Num. 4:41ר ָּפַק� �ד ֲאֶׁש2 ֶהל מֹוֵע ד ְּבֹא� ֹון ָּכל&ָהֹעֵב� �י ֵגְרׁש+ י ִמְׁשְּפֹחת1 ְּבֵנ ן  ֵא�ֶּלה ְפקּוֵד3 ד ֹמֶׁש>ה ְוַאֲהֹר�

 ַעל&ִּפ�י ְיהָו�ה�
Num. 4:42ם� ית ֲאֹבָת� ם ְלֵב� י ְלִמְׁשְּפֹחָת� ��י ְמָרִר ת ְּבֵנ י ִמְׁשְּפֹח� Wּוְפקּוֵד  
Num. 4:43 ֶהל ה ְּבֹא� א ַלֲעֹבָד� �ה ָּכל&ַהָּבא1 ַלָּצָב+ ְעָלה ְוַע�ד ֶּבן&ֲחִמִּׁש�ים ָׁשָנ ן ְׁשֹלִׁשBים ָׁשָנה1 ָוַמ+  ִמֶּב2

ד�מֹו  ֵע�
Num. 4:44ִים� ֶׁשת ֲאָלִפ�ים ּוָמאָת� ם ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ְׁשֹל�   ַוִּיְהי�ּו ְפֻקֵדיֶה�
Num. 4:45ה� ן ַעל&ִּפ�י ְיהָו�ה ְּבַיד&ֹמֶׁש� ד ֹמֶׁשה1 ְוַאֲהֹר+ Bר ָּפַק י ֲאֶׁש2 ��י ְמָרִר ת ְּבֵנ י ִמְׁשְּפֹח�   ֵא�ֶּלה ְפקּוֵד+
Num. 4:46 Zים ֲאֶׁשר ל&ַהְּפֻקִד] ית  ָּכ� ם ּוְלֵב� �ם ְלִמְׁשְּפֹחָת� ל ֶאת&ַהְלִוִּי י ִיְׂשָרֵא� ן ּוְנִׂשיֵא� ד ֹמֶׁש=ה ְוַאֲהֹר> ָּפַק2

ם�  ֲאֹבָת�
Num. 4:47 ה ת ֲעֹבָד> ד ֲעֹבַד= א ַלֲעֹב2 �ה ָּכל&ַהָּב3 ְעָלה ְוַע�ד ֶּבן&ֲחִמִּׁש�ים ָׁשָנ ן ְׁשֹלִׁשBים ָׁשָנה1 ָוַמ+  ִמֶּב2

ֶהל  א ְּבֹא� ת ַמָּׂש� ד�ַוֲעֹבַד�  מֹוֵע�
Num. 4:48ֹות ּוְׁשֹמִנ�ים� ׁש ֵמא� ים ַוֲחֵמ� �ת ֲאָלִפ+   ַוִּיְהי�ּו ְּפֻקֵדיֶה�ם ְׁשֹמַנ
Num. 4:49 יו Wֹו ּוְפֻקָד �ֹו ְוַעל&ַמָּׂשא ה ִא�יׁש ִא>יׁש ַעל&ֲעֹבָדת� ד אֹוָתם1 ְּבַיד&ֹמֶׁש+ Bה ָּפַק Mי ְיהָו  ַעל&ִּפ2

ה� פ  ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Num. 5:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 5:2ַPא ָלָנ�ֶפׁש� צ ל ָטֵמ� �ב ְוֹכ� ּוַע ְוָכל&ָז ה ָּכל&ָצר� ַּמֲחֶנ+ יַׁשְּלחּו1 ִמן&ַה� ל ִו� �י ִיְׂשָרֵא+  ו ֶאת&ְּבֵנ
Num. 5:3Bֹ ּום ְול �ַּמֲחֶנ�ה ְּתַׁשְּלח ּוץ ַל� חּו ֶאל&ִמח� ר  ִמָּזָכBר ַעד&ְנֵקָבה1 ְּתַׁשֵּל+ ם ֲאֶׁש� א ְיַטְּמאּו1 ֶאת&ַמ�ֲחֵניֶה+

ם�  ֲאִנ�י ֹׁשֵכ�ן ְּבתֹוָכ�
Num. 5:4 ה ֵּכ�ן ר ִּדֶּבBר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+ �ה ַּכֲאֶׁש2 ַּמֲחֶנ ּוץ ַל� ם ֶאל&ִמח� ּו אֹוָת+ ל ַוְיַׁשְּלח� �י ִיְׂשָרֵא+  ַוַּי�ֲעׂשּו&ֵכן1 ְּבֵנ

ל� פ �י ִיְׂשָרֵא� ּו ְּבֵנ  ָעׂש�
Num. 5:5ר� ַוְיַדֵּב� ה ֵּלאֹמ�  ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�
Num. 5:6 ה� ַעל ַּביהָו ל ַמ� ם ִלְמֹע� ָאָד+ את ָה� �ֹ ה ִּכBי ַיֲעׂשּו1 ִמָּכל&ַחּט ֹו&ִאָּׁש3 �יׁש א� G ִא �י ִיְׂשָרֵאל  ַּדֵּברH ֶאל&ְּבֵנ

וא� ה ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִה� ְׁשָמ�  ְוָא�



Num. 5:7ְוֵה Gר ָעׂשּו�ֲאֶׁש Hת&ַחָּטאָתם ּו ֶא� ן  ְוִהְתַוּד3 Wיו ְוָנַת� ֹו ֹיֵס�ף ָעָל ֹו ַוֲחִמיִׁשת� ִׁשBיב ֶאת&ֲאָׁשמֹו1 ְּברֹאׁש+
ֹו� ם ל� ר ָאַׁש�  ַלֲאֶׁש�

Num. 5:8ֵPד א ב ַליהָו�ה ַלֹּכֵה�ן ִמְּלַב3 יו ָהָאָׁש>ם ַהּמּוָׁש� ל ְלָהִׁשBיב ָהָאָׁשם1 ֵאָל+ יׁש ֹּגֵא3 Mין ָלִא יל  ְוִאם&ֵא2
ֹו ר ְיַכֶּפר&ּב� ים ֲאֶׁש� יו�ַהִּכֻּפִר+   ָעָל�

Num. 5:9ֹו ִיְהֶי�ה� ן ל� יבּו ַלֹּכֵה� ה ְלָכל&ָקְדֵׁש=י ְבֵני&ִיְׂשָרֵא>ל ֲאֶׁשר&ַיְקִר� Qְוָכל&ְּתרּוָמ  
Num. 5:10ֹו ִיְהֶי�ה� פ ן ל� ן ַלֹּכֵה� ֹו ִיְהי�ּו ִא>יׁש ֲאֶׁשר&ִיֵּת� יו ל�   ְוִא�יׁש ֶאת&ֳקָדָׁש�
Num. 5:11ה ֵּל ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש� ר� ַוְיַדֵּב�  אֹמ�
Num. 5:12ַעל� ֹו ָמ� ֹו ּוָמֲעָל�ה ב� י&ִתְׂשֶט�ה ִאְׁשּת+ ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם ִא�יׁש ִאיׁש1 ִּכ� �י ִיְׂשָרֵא+   ַּדֵּבר1 ֶאל&ְּבֵנ
Num. 5:13ָאה ְוֵע�ה ְוִה�יא ִנְטָמ ּה ְוִנְסְּתָר� �י ִאיָׁש+ �יׁש ֹאָתּהH ִׁשְכַבת&ֶזַרעG ְוֶנְעַלם1 ֵמֵעיֵנ ב ִא ּה  ְוָׁשַכ2 ד1 ֵא�ין ָּב+

ָׂשה� א ִנְתָּפ� �ֹ וא ל  ְוִה�
Num. 5:14 א� ּוַח&ִקְנָאה1 ְוִקֵּנ ר ָעָלBיו ר� ֹו ְוִה�וא ִנְטָמ�ָאה אֹו&ָעַב2 ּוַח&ִקְנָא>ה ְוִקֵּנ�א ֶאת&ִאְׁשּת� ר ָעָל=יו ר�  ְוָעַב2

ָאה� א ִנְטָמ� �ֹ יא ל ֹו ְוִה�  ֶאת&ִאְׁשּת+
Num. 5:15יׁש ֶאת&ִאְׁשּת� יא ָהִא ַמח  ְוֵהִב2 ה ֶק� ת ָהֵאיָפ� יָה ֲעִׂשיִר� ֹוH ֶאל&ַהֹּכֵהןG ְוֵהִבBיא ֶאת&ָקְרָּבָנּה1 ָעֶל+

ן� ֹון ַמְזֶּכ�ֶרת ָעֹו� ת ִזָּכר� ּוא ִמְנַח� י&ִמְנַחBת ְקָנֹאת1 ה+ ה ִּכ� ן ָעָליו1 ְלֹבָנ+ Bא&ִיֵּת �ֹ ֶמן ְול יו ֶׁש3 Mק ָעָל א&ִיֹצ2 �ֹ ים ל � ְׂשֹעִר
Num. 5:16ּה ַהֹּכ יב ֹאָת� ּה ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� ְוִהְקִר� ֱעִמָד�  ֵה�ן ְוֶה�
Num. 5:17 ח ן ִיַּק� ר ֲאֶׁשBר ִיְהֶיה1 ְּבַקְרַק�ע ַהִּמְׁשָּכ+ ָעָפ3 ִים ְקֹדִׁש�ים ִּבְכִלי&ָח�ֶרׂש ּוִמן&ֶה� ח ַהֹּכֵה>ן ַמ�  ְוָלַק=

ִים� ן ֶאל&ַהָּמ� ן ְוָנַת�  ַהֹּכֵה�
Num. 5:18ִלְפ Hת&ָהִאָּׁשה ן ֶא� יד ַהֹּכֵה� יָה אPֵ ְוֶהֱעִמ2 ה ְוָנַת�ן ַעל&ַּכֶּפ3 ִאָּׁש+ אׁש ָה� �ֹ �י ְיהָוהG ּוָפַרע1 ֶאת&ר ת ֵנ

ים� ֲרִר� ים ַהְמָא� י ַהָּמִר� ּו ֵמ� Bד ַהֹּכֵהן1 ִיְהי+ ת ִה�וא ּוְבַי ת ְקָנֹא� ֹון ִמְנַח�  ִמְנַח�ת ַהִּזָּכר+
Num. 5:192ֹ ִאָּׁשה1 ִאם&ל ן ְוָאַמBר ֶאל&ָה� ּה ַהֹּכֵה3 Mיַע ֹאָת ה  ְוִהְׁשִּב2 א ָׂשִט>ית ֻטְמָא� �ֹ ְך ְוִאם&ל א ָׁשַכ�ב ִאיׁש1 ֹאָת+

ֶּלה� ים ָהֵא� ְמָאֲרִר� ים ַה� י ִמֵּמ>י ַהָּמִר� Wְך ִהָּנִק� ַּת�ַחת ִאיֵׁש
Num. 5:20י ִא ַּבְלֲעֵד� ֹו ִמ� ן ִא�יׁש ָּבְך1 ֶאת&ְׁשָכְבּת+ �י ִנְטֵמ�את ַוִּיֵּת2 ְך ְוִכ ַחת ִאיֵׁש� ְּת ִּכ�י ָׂשִט>ית ַּת� ְך� ְוַא3  יֵׁש�
Num. 5:21 ן ְיהָו�ה אֹוָת>ְך ה ִיֵּת2 ִאָּׁש+ �ת ָהָאָלהG ְוָאַמBר ַהֹּכֵהן1 ָל� ִאָּׁשהH ִּבְׁשֻבַע ת&ָה� ן ֶא� יַע ַהֹּכֵה�  ְוִהְׁשִּב2

ה� �5ְך ָצָב� ֶלת ְוֶאת&ִּבְטֵנ Bה ֶאת&ְיֵרֵכְך1 ֹנֶפ+ ת ְיהָו ֹוְך ַעֵּמ�ְך ְּבֵת2  ְלָאָל�ה ְוִלְׁשֻבָע�ה ְּבת�
Num. 5:22ּ Tו  Aן ה ָאֵמ� ה ָהִאָּׁש� ֶטן ְוַלְנִּפ�ל ָיֵר�ְך ְוָאְמָר� ֹות ֶּב� ִיְך ַלְצּב� ֵמַע+ ים ָהֵא1ֶּלה1 ְּב� Bִים ַהְמָאְרִר ָבאּו ַהַּמ2

ן�  ָאֵמ�
Num. 5:23ים� י ַהָּמִר� ה ֶאל&ֵמ� ן ַּבֵּס�ֶפר ּוָמָח� ת ָהֵא>ֶּלה ַהֹּכֵה� ָכַתב ֶאת&ָהָאֹל� ְ Tו  
Num. 5:24�ים� ְוִהְׁשָקה1 ֶאת&ָה ים ְלָמִר� ְמָאֲרִר� ִים ַה� אּו ָב>ּה ַהַּמ� ים ּוָב� �ֲרִר ים ַהְמָא� י ַהָּמִר� ה ֶאת&ֵמ�  ִאָּׁש+
Num. 5:25 יב ה ְוִהְקִר� �י ְיהָו+ Bיף ֶאת&ַהִּמְנָחה1 ִלְפֵנ ת ְוֵהִנ �ת ִמְנַח�ת ַהְּקָנֹא ה ֵא� ִאָּׁש+ �ד ָה� ח ַהֹּכֵהן1 ִמַּי Bְוָלַק 

ַח� ּה ֶאל&ַהִּמְזֵּב�  ֹאָת�
Num. 5:26 ה ה ֶאת&ָהִאָּׁש� ּה ְוִהְקִט�יר ַהִּמְזֵּב�ָחה ְוַאַח>ר ַיְׁשֶק� �ָרָת+ ץ ַהֹּכֵהBן ִמן&ַהִּמְנָחה1 ֶאת&ַאְזָּכ  ְוָקַמ2
ִים�  ֶאת&ַהָּמ�
Num. 5:27ִיBּה ַהַּמ Mאּו ָב ל ַמ�ַעל ְּבִאיָׁשּהG ּוָב2 ם&ִנְטְמָאהH ַוִּתְמֹע� ִים ְוָהְיָת�ה ִא� ם  ְוִהְׁשָק�ּה ֶאת&ַהַּמ3

ּה� ֶרב ַעָּמ� ּה ְוָנְפָל�ה ְיֵרָכ�ּה ְוָהְיָת=ה ָהִאָּׁש>ה ְלָאָל�ה ְּבֶק� ים ְוָצְבָת�ה ִבְטָנ+ ֲרִרים1 ְלָמִר+  ַהְמָא�
Num. 5:28ה ְוִנְזְרָע�ה ָז�5ַרע� ה ִה�וא ְוִנְּקָת� ה ּוְטֹהָר� ִאָּׁש+ א ִנְטְמָאה1 ָה� Bֹ   ְוִאם&ל
Num. 5:292ת ֲאֶׁש �ת ַהְּקָנֹא ֹ�את ּתֹוַר� ָאה� ז ּה ְוִנְטָמ� ַחת ִאיָׁש�  ר ִּתְׂשֶט�ה ִאָּׁש>ה ַּת�
Num. 5:30 ה �י ְיהָו+ ִאָּׁשה1 ִלְפֵנ ֹו ְוֶהֱעִמBיד ֶאת&ָה� ��א ֶאת&ִאְׁשּת ה ְוִקֵּנ ּוַח ִקְנָא� ר ָעָל>יו ר� ר ַּתֲעֹב� יׁש ֲאֶׁש2 ֹו ִא3  א�

את� �ֹ ה ַהּז ת ָּכל&ַהּתֹוָר� ן ֵא�  ְוָעBָׂשה ָלּה1 ַהֹּכֵה+
Num. 5:31 א ֶאת&ֲעֹוָנ�ּה� פ וא ִּתָּׂש� ן ְוָהִאָּׁש�ה ַהִה+ �ה ָהִא�יׁש ֵמָעֹו  ְוִנָּק�
Num. 6:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 6:2יר ְלַה �5ֶדר ָנִז+ ה ִּכBי ַיְפִלא1 ִלְנֹּדר1 ֶנ ֹו&ִאָּׁש3 �יׁש א� ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם ִא �י ִיְׂשָרֵא+ �יר  ַּדֵּבר1 ֶאל&ְּבֵנ ִּז



יהָו�ה�  ַל�
Num. 6:3 ה ַוֲעָנִב>ים א ִיְׁשֶּת+ �ֹ ת ֲעָנִבים1 ל Bה ְוָכל&ִמְׁשַר�א ִיְׁשֶּת �ֹ ֶמץ ֵׁשָכ�ר ל >5ִין ְוֹח� ֶמץ ַי יר ֹח� 5Bִין ְוֵׁשָכר1 ַיִּז+  ִמַּי

ל� א יֹאֵכ� �ֹ ים ִויֵבִׁש�ים ל  ַלִח�
Num. 6:4ֶפ� ה ִמֶּג Mר ֵיָעֶׂש Z ֲאֶׁש2 ֹו ִמֹּכל �ל ְיֵמ�י ִנְזר ל� ֹּכ� א יֹאֵכ� �ֹ �ג ל >ים ְוַעד&ָז ִין ֵמַחְרַצִּנ  ן ַהַּי3
Num. 6:5 ׁש Bיר ַליהָוה1 ָקֹד� ם ֲאֶׁשר&ַיִּז Mאת ַהָּיִמ 2ֹ ֹו ַעד&ְמל �ר ַעל&רֹאׁש ַער לֹא&ַיֲעֹב� ֹו ַּת� �5ֶדר ִנְזר+ 1 ֶנ  ָּכל&ְיֵמי

ֹו� ַרע ְׂשַע�ר רֹאׁש� ל ֶּפ� ה ַּגֵּד�  ִיְהֶי+
Num. 6:6ֹו ַל י ַהִּזיר� א� ָּכל&ְיֵמ� �ֹ א ָיב �ֹ ת ל �ה ַעל&ֶנ�ֶפׁש ֵמ�  יהָו
Num. 6:7ֹו� יו ַעל&רֹאׁש� �5ֶזר ֱאֹלָה� ם ְּבֹמָת�ם ִּכ>י ֵנ א ָלֶה� ֹו לֹא&ִיַּטָּמ� ֹו ְלָאִחיו1 ּוְלַא�ֹחת+ �יו ּוְלִאּמ3   ְלָאִב
Num. 6:8יהָו�ה� ּוא ַל� ׁש ה� ֹו ָקֹד� �ל ְיֵמ�י ִנְזר   ֹּכ�
Num. 6:9ת ָעָליו1 ְּבBּות ֵמ י&ָימ2 ֹו ַּבּי�ֹום  ְוִכ� 1 ְּבי�ֹום ָטֳהָרת+ ֹו ְוִגַּלBח רֹאׁשֹו �אׁש ִנְזר �ֹ א ר ם ְוִטֵּמ� ֶפ�ַתע ִּפְתֹא+

ּנּו�  ַהְּׁשִביִע�י ְיַגְּלֶח�
Num. 6:10ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� ן ֶאל&ֶּפ� �ה ֶאל&ַהֹּכֵה+ �י יֹוָנ �י ְּבֵנ ֹו ְׁשֵנ ים א� י ָיִבא1 ְׁשֵּת�י ֹתִר+   ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ3
Num. 6:11 ׁש �ֶפׁש ְוִקַּד� א ַעל&ַהָּנ ר ָחָט� יו ֵמֲאֶׁש� ה ְוִכֶּפ�ר ָעָל+ ן ֶאָחBד ְלַחָּטאת1 ְוֶאָח�ד ְלֹעָל+  ְוָעָׂש�ה ַהֹּכֵה3

ּוא� ֹו ַּבּי�ֹום ַהה�  ֶאת&רֹאׁש�
Num. 6:12ם ְוַהָּי�ֹו ְלָאָׁש ֹו ְוֵהִב>יא ֶּכ�ֶבׂש ֶּבן&ְׁשָנת� יהָוה1 ֶאת&ְיֵמ�י ִנְזר+ Bיר ַל� ּו ִּכ�י  ְוִהִּז ִמBים ָהִראֹׁשִנים1 ִיְּפל+
ֹו� א ִנְזר�  ָטֵמ�
Num. 6:13ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� ֹו ֶאל&ֶּפ� ֹו ָיִב�יא ֹאת+ ֹום ְמלֹאת1 ְיֵמ�י ִנְזר+ �יר ְּבי3 ת ַהָּנִז ֹ�את ּתֹוַר�   ְוז
Num. 6:14ים ֶאָחד1 ְלBֹו ָתִמ ה ֶּכֶבׂשZ ֶּבן&ְׁשָנת2 ֹו ַליהָו] יב ֶאת&ָקְרָּבנ� ה ַאַח=ת  ְוִהְקִר� ה ְוַכְבָׂש2 ֹעָל+

ים� ים ִלְׁשָלִמ� ד ָּתִמ� ִיל&ֶאָח� ה ְלַחָּט�את ְוַא�  ַּבת&ְׁשָנָת>ּה ְּתִמיָמ�
Num. 6:15ם� ם ְוִנְסֵּכיֶה� ֹות ְמֻׁשִח�ים ַּבָּׁש�ֶמן ּוִמְנָחָת� י ַמּצ� ֶמן ּוְרִקיֵק� ת ַּבֶּׁש+ ֶלת ַחrת1 ְּבלּוֹל� Bֹות ֹס   ְוַס�ל ַמּצ3
Num. 6:16ֹו� ְוִהְק ֹו ְוֶאת&ֹעָלת� ה ֶאת&ַחָּטאת� �ה ְוָעָׂש� �י ְיהָו ן ִלְפֵנ יב ַהֹּכֵה�  ִר�
Num. 6:17 ֹו ן ֶאת&ִמְנָחת� ֹות ְוָעָׂשה1 ַהֹּכֵה+ �ה ַע�ל ַס�ל ַהַּמּצ יהָו+ Bַבח ְׁשָלִמים1 ַל� ה ֶז ִיל ַיֲעֶׂש2 Mְוֶאת&ָהַא 
ֹו�  ְוֶאת&ִנְסּכ�
Num. 6:18ֶה יר ֶּפ>ַתח ֹא� ׁש  ְוִגַּל�ח ַהָּנִז3 ֹו ְוָנַתן1 ַעל&ָהֵא+ אׁש ִנְזר+ �ֹ ח ֶאת&ְׂשַער1 ר ֹו ְוָלַק3 �אׁש ִנְזר �ֹ ל מֹוֵע�ד ֶאת&ר

ים� �ַבח ַהְּׁשָלִמ� ַחת ֶז  ֲאֶׁשר&ַּת�
Num. 6:19 ד�ה ֶאָח יק ַמָּצ� ל ּוְרִק� ת ַמָּצBה ַאַחת1 ִמן&ַהַּס+ ַחַּל2 G ְו� ַע ְּבֵׁשָלהH ִמן&ָהַאִיל ן ֶאת&ַהְּזֹר� Mח ַהֹּכֵה  ְוָלַק2

ֹו� ֹו ֶאת&ִנְזר� ְתַּגְּלח� ר ִה� יר ַאַח�  ְוָנַתן1 ַעל&ַּכֵּפ�י ַהָּנִז+
Num. 6:20ַPן ע ֶדׁש הּוא1 ַלֹּכֵה+ Bֹק Gי ְיהָוה� ןA ְּתנּוָפהH ִלְפֵנ ם ַהֹּכֵה� ֹוק  ְוֵהִניףZ אֹוָת2 ה ְוַע�ל ׁש� �ה ַהְּתנּוָפ+ ל ֲחֵז

�יר ָי�5ִין� ה ַהָּנִז  ַהְּתרּוָמ�ה ְוַאַח>ר ִיְׁשֶּת�
Num. 6:21 1י ִנְדרֹוBֹו ְּכִפ ��יג ָיד ד ֲאֶׁשר&ַּתִּׂש ֹו ִמְּלַב� יהָוה1 ַעל&ִנְזר+ ֹו ַל� Bָקְרָּבנ Gר ִיֹּדר�ֲאֶׁש Hת ַהָּנִזיר�את ּתֹוַר�ֹ  ז

ֹו� פ ת ִנְזר� ה ַע�ל ּתֹוַר� �ן ַיֲעֶׂש+ ר ֵּכ  ֲאֶׁש�ר ִיֹּד+
Num. 6:22ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 6:23ם� ס ַּד ֹור ָלֶה� �י ִיְׂשָרֵא�ל ָאמ� ּו ֶאת&ְּבֵנ ה ְתָבֲרכ� ר ֹּכ� �יו ֵלאֹמ+ ל&ַאֲהֹרן1 ְוֶאל&ָּבָנ  ֵּבBר ֶא�
Num. 6:24ָך� ס   ְיָבֶרְכָך� ְיהָו�ה ְוִיְׁשְמֶר�
Num. 6:25יֻחֶּנ�5ָּך� ס >יו ֵאֶל�יָך ִו� =הA ָּפָנ ר ְיהָו   ָיֵא2
Num. 6:26י BהA ָּפָניו1 ֵאֶל+ א ְיהָו ֹום� ס ִיָּׂש2 ם ְלָך� ָׁשל�  ָך ְוָיֵׂש�
Num. 6:27ם� פ �י ֲאָבֲרֵכ� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוֲאִנ י ַעל&ְּבֵנ ּו ֶאת&ְׁשִמ�   ְוָׂשמ�
Num. 7:1 יו ׁש ֹאתֹו1 ְוֶאת&ָּכל&ֵּכָל+ Bֹו ַוְיַקֵּד Mח ֹאת ן ַוִּיְמַׁש2 ים ֶאת&ַהִּמְׁשָּכ3 ה ְלָהִק� Mֹות ֹמֶׁש י ְּביֹוםZ ַּכּל2  ַוְיִה]
ם�ְוֶאת&ַהִּמְז ׁש ֹאָת� ם ַוְיַקֵּד� �יו ַוִּיְמָׁשֵח� ַח ְוֶאת&ָּכל&ֵּכָל  ֵּב�
Num. 7:2ֵPם ה�י ֵּב�ית ֲאֹבָת ל ָראֵׁש� ים  ַוַּיְקִר1יבּו1 ְנִׂשיֵא�י ִיְׂשָרֵא+ ם ָהֹעְמִד� ת ֵה� ם ְנִׂשיֵא�י ַהַּמֹּט+

ים�  ַעל&ַהְּפֻקִד�



Num. 7:3ה ֵׁש �י ְיהָו3 ם ִלְפֵנ Mיאּו ֶאת&ָקְרָּבָנ ר ֲעָגָל>ה ַעל&ְׁשֵנ�י ַהְּנִׂשִא�ים  ַוָּיִב2 �י ָעָׂש�ר ָּבָק+ ת ָצב1 ּוְׁשֵנ ׁש&ֶעְגֹל�
ן� ם ִלְפֵנ�י ַהִּמְׁשָּכ� יבּו אֹוָת� ֹור ְלֶאָח�ד ַוַּיְקִר�  ְוׁש�

Num. 7:4ר� ה ֵּלאֹמ� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוּי
Num. 7:5ַPֶהל  ק ת ֹא� ד ֶאת&ֲעֹבַד� Wּו ַלֲעֹב Wם ְוָהי ִאָּת+ ם ִא�יׁש ְּכִפ�י ח ֵמ� �ד ְוָנַתָּתBה אֹוָתם1 ֶאל&ַהְלִוִּי+ מֹוֵע
ֹו�  ֲעֹבָדת�

Num. 7:6ם ֶאל&ַהְלִוִּי�ם� ן אֹוָת� ר ַוִּיֵּת� �ת ְוֶאת&ַהָּבָק ה ֶאת&ָהֲעָגֹל�   ַוִּיַּק�ח ֹמֶׁש+
Num. 7:7ֹון ��י ֵגְרׁש ן ִלְבֵנ ר ָנַת� ת ְוֵאת1 ַאְרַּב�ַעת ַהָּבָק+ ם� ֵא�תA ְׁשֵּת�י ָהֲעָגֹל3   ְּכִפ�י ֲעֹבָדָת�
Num. 7:8 ר יָתָמ+ ם ְּבַיד1 ִא� ָדָת+ י ְּכִפי1 ֲעֹב� ��י ְמָרִר ן ִלְבֵנ ר ָנַת� �ת ַהָּבָק+ ת ְוֵאת1 ְׁשֹמַנ  ְוֵא�תA ַאְרַּב�ע ָהֲעָגֹל3

ן� ן ַהֹּכֵה� ן&ַאֲהֹר�  ֶּב�
Num. 7:9ם ַּבָּכ ֶדׁש1 ֲעֵלֶה+ ת ַהֹּק2 Bי&ֲעֹבַד א ָנָת�ן ִּכ� �ֹ ת ל אּו� ְוִלְבֵנ�י ְקָה� ף ִיָּׂש�  ֵת�
Num. 7:10ֵPים א יבּו ַהְּנִׂשִא3 יבּו ַהְּנִׂשיִא>ם ֶאת&ָקְרָּבָנ�ם  ַוַּיְקִר� ֹו ַוַּיְקִר= �ַח ְּבי�ֹום ִהָּמַׁש�ח ֹאת ת ֲחֻנַּכ�ת ַהִּמְזֵּב+

ַח�  ִלְפֵנ�י ַהִּמְזֵּב�
Num. 7:11יאBֹום ָנִׂש ד ַלּי3 Mיא ֶאָח ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�ה ָנִׂש2 ם ַלֲחֻנַּכ�ת  ַוּי ֹום ַיְקִר1יבּו1 ֶאת&ָקְרָּבָנ+  ֶאָחד1 ַלּי+
ַח� ס  ַהִּמְזֵּב�
Num. 7:12ה� ב ְלַמֵּט�ה ְיהּוָד� ֹון ֶּבן&ַעִּמיָנָד� ֹו ַנְחׁש� �ֹון ֶאת&ָקְרָּבנ יב ַּבּי�ֹום ָהִראׁש� י ַהַּמְקִר>   ַוְיִה3
Num. 7:13ים ּו�ת ְׁשֹלִׁש �ֶסף ַאַח3 ֲעַרת&ֶּכ ֹו ַק� Qֶקל  ְוָקְרָּבנ ֶסף ִׁשְבִע�ים ֶׁש� ק ֶאָחד1 ֶּכ+ Bִמְזָר Gִמְׁשָקָלּה Hֵמָאה

ה� ֶמן ְלִמְנָח� ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש� ים ֹס> ֶדׁש ְׁשֵניֶה�םA ְמֵלִא3 � ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק
Num. 7:14ֶרת� ה ְקֹט� ב ְמֵלָא� ה ָזָה�   ַּכ�ף ַאַח>ת ֲעָׂשָר�
Num. 7:15<ר ַא=ִיל ֶאָח ד ֶּבן&ָּבָק3 Qר ֶאָח�ה� ַּפ ֹו ְלֹעָל� ד ֶּבן&ְׁשָנת� ֶבׂש&ֶאָח�  ד ֶּכ�
Num. 7:16את� ד ְלַחָּט� �ים ֶאָח�   ְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 7:17 ה�ה ְּכָבִׂש�ים ְּבֵנ�י&ָׁשָנ�ה ֲחִמָּׁש ים ֲחִמָּׁש+ �ַבח ַהְּׁשָלִמיםH ָּבָק�ר ְׁשַנִיםG ֵאיִלBם ֲחִמָּׁשה1 ַעּתּוִד�  ּוְלֶז

ֹון ֶּבן&ַע ן ַנְחׁש� >ה ָקְרַּב� ב� פֶז  ִּמיָנָד�
Num. 7:18ר� �ר ְנִׂש�יא ִיָּׂששָכ� יב ְנַתְנֵא�ל ֶּבן&צּוָע י ִהְקִר�   ַּבּיֹום1 ַהֵּׁשִנ+
Num. 7:19 ֶסף ִׁשְבִע�ים ק ֶאָחד1 ֶּכ+ Bִמְזָר Gִמְׁשָקָלּה Hים ּוֵמָאה�ת ְׁשֹלִׁש �ֶסף ַאַח3 ֲעַרת&ֶּכ ֹו ַק� Mב ֶאת&ָקְרָּבנ  ִהְקִר2

ֶד �ֶקל ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק ה�ֶׁש� ֶמן ְלִמְנָח� ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש� ים ֹס>  ׁש ְׁשֵניֶה�םA ְמֵלִא3
Num. 7:20ֶרת� ה ְקֹט� ב ְמֵלָא� ה ָזָה�   ַּכ�ף ַאַח>ת ֲעָׂשָר�
Num. 7:21ה� ֹו ְלֹעָל� ד ֶּבן&ְׁשָנת� ֶבׂש&ֶאָח� ר ַא=ִיל ֶאָח>ד ֶּכ� ד ֶּבן&ָּבָק3 Qר ֶאָח�ַּפ  
Num. 7:22�ד ְלַחָּט �ים ֶאָח�  את� ְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 7:23 ה�ה ְּכָבִׂש�ים ְּבֵני&ָׁשָנ�ה ֲחִמָּׁש ים ֲחִמָּׁש+ �ַבח ַהְּׁשָלִמיםH ָּבָק�ר ְׁשַנִיםG ֵאיִלBם ֲחִמָּׁשה1 ַעּתּוִד�  ּוְלֶז

ר� פ ל ֶּבן&צּוָע� ן ְנַתְנֵא� >ה ָקְרַּב�  ֶז
Num. 7:24ב ֶּב �ן ֱאִליָא� �י ְזבּוֻל י ָנִׂש�יא ִלְבֵנ ן� ַּבּיֹום1 ַהְּׁשִליִׁש+  ן&ֵחֹל�
Num. 7:25 ֶקל ֶסף ִׁשְבִע�ים ֶׁש� ק ֶאָחד1 ֶּכ+ Bִמְזָר Gִמְׁשָקָלּה Hים ּוֵמָאה�ת ְׁשֹלִׁש �ֶסף ַאַח3 ֲעַרת&ֶּכ ֹו ַק� Qָקְרָּבנ 

ה� ֶמן ְלִמְנָח� ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש� ים ֹס> ֶדׁש ְׁשֵניֶה�םA ְמֵלִא3 � ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק
Num. 7:26ה ָזָה� ֶרת� ַּכ�ף ַאַח>ת ֲעָׂשָר� ה ְקֹט�  ב ְמֵלָא�
Num. 7:27ה� ֹו ְלֹעָל� ד ֶּבן&ְׁשָנת� ֶבׂש&ֶאָח� ר ַא=ִיל ֶאָח>ד ֶּכ� ד ֶּבן&ָּבָק3 Qר ֶאָח�ַּפ  
Num. 7:28את� ד ְלַחָּט� �ים ֶאָח�   ְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 7:29ה ְּכ ים ֲחִמָּׁש+ �ַבח ַהְּׁשָלִמיםH ָּבָק�ר ְׁשַנִיםG ֵאיִלBם ֲחִמָּׁשה1 ַעֻּתִד� >ה  ּוְלֶז ָבִׂש�ים ְּבֵני&ָׁשָנ�ה ֲחִמָּׁש�ה ֶז

ן� פ ב ֶּבן&ֵחֹל� ן ֱאִליָא�  ָקְרַּב�
Num. 7:30ּור� ּור ֶּבן&ְׁשֵדיא� �י ְראּוֵב�ן ֱאִליצ� י ָנִׂש�יא ִלְבֵנ   ַּבּיֹום1 ָהְרִביִע+
Num. 7:31ק ֶאָח Bִמְזָר Gִמְׁשָקָלּה Hים ּוֵמָאה�ת ְׁשֹלִׁש �ֶסף ַאַח3 ֲעַרת&ֶּכ ֹו ַק� Qֶקל  ָקְרָּבנ ֶסף ִׁשְבִע�ים ֶׁש� ד1 ֶּכ+

ה� ֶמן ְלִמְנָח� ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש� ים ֹס> ֶדׁש ְׁשֵניֶה�םA ְמֵלִא3 � ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק



Num. 7:32ֶרת� ה ְקֹט� ב ְמֵלָא� ה ָזָה�   ַּכ�ף ַאַח>ת ֲעָׂשָר�
Num. 7:33 ֹו ד ֶּבן&ְׁשָנת� ֶבׂש&ֶאָח� ר ַא=ִיל ֶאָח>ד ֶּכ� ד ֶּבן&ָּבָק3 Qר ֶאָח�ה� ַּפ  ְלֹעָל�
Num. 7:34את� ד ְלַחָּט� �ים ֶאָח�   ְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 7:35 ה< ה ְּכָבִׂש�ים ְּבֵנ�י&ָׁשָנ�ה ֲחִמָּׁש�ה ֶז ים ֲחִמָּׁש+ �ַבח ַהְּׁשָלִמיםH ָּבָק�ר ְׁשַנִיםG ֵאיִלBם ֲחִמָּׁשה1 ַעֻּתִד�  ּוְלֶז

ּור� פ ּור ֶּבן&ְׁשֵדיא� ן ֱאִליצ�  ָקְרַּב�
Num. 7:36י� ַּבּיֹום1 ַה יַׁשָּד� ל ֶּבן&צּוִר� ִמיֵא� ֹון ְׁשֻל� ��י ִׁשְמע י ָנִׂש�יא ִלְבֵנ  ֲחִמיִׁש+
Num. 7:37 ֶקל ֶסף ִׁשְבִע�ים ֶׁש� ק ֶאָחד1 ֶּכ+ Bִמְזָר Gִמְׁשָקָלּה Hים ּוֵמָאה�ת ְׁשֹלִׁש �ֶסף ַאַח3 ֲעַרת&ֶּכ ֹו ַק� Qָקְרָּבנ 

ֶלת ְּבלּו ים ֹס> ֶדׁש ְׁשֵניֶה�םA ְמֵלִא3 �ה�ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק ֶמן ְלִמְנָח�  ָל�ה ַבֶּׁש�
Num. 7:38ֶרת� ה ְקֹט� ב ְמֵלָא� ה ָזָה�   ַּכ�ף ַאַח>ת ֲעָׂשָר�
Num. 7:39ה� ֹו ְלֹעָל� ד ֶּבן&ְׁשָנת� ֶבׂש&ֶאָח� ר ַא=ִיל ֶאָח>ד ֶּכ� ד ֶּבן&ָּבָק3 Qר ֶאָח�ַּפ  
Num. 7:40את� ד ְלַחָּט� �ים ֶאָח�   ְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 7:41ַבח ַהְּׁשָלִמ� >ה  ּוְלֶז ה ְּכָבִׂש�ים ְּבֵני&ָׁשָנ�ה ֲחִמָּׁש�ה ֶז ים ֲחִמָּׁש+ יםH ָּבָק�ר ְׁשַנִיםG ֵאיִלBם ֲחִמָּׁשה1 ַעֻּתִד�

י� פ יַׁשָּד� ל ֶּבן&צּוִר� ן ְׁשֻלִמיֵא�  ָקְרַּב�
Num. 7:42ל� ף ֶּבן&ְּדעּוֵא� �ד ֶאְלָיָס� �י ָג י ָנִׂש�יא ִלְבֵנ   ַּבּיֹום1 ַהִּׁשִּׁש+
Num. 7:43Qֶקל  ָקְרָּבנ ֶסף ִׁשְבִע�ים ֶׁש� ק ֶאָחד1 ֶּכ+ Bִמְזָר Gִמְׁשָקָלּה Hים ּוֵמָאה�ת ְׁשֹלִׁש �ֶסף ַאַח3 ֲעַרת&ֶּכ ֹו ַק�

ה� ֶמן ְלִמְנָח� ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש� ים ֹס> ֶדׁש ְׁשֵניֶה�םA ְמֵלִא3 � ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק
Num. 7:44ֶרת� ה ְקֹט� ב ְמֵלָא� ה ָזָה�   ַּכ�ף ַאַח>ת ֲעָׂשָר�
Num. 7:45ה� ֹו ְלֹעָל� ד ֶּבן&ְׁשָנת� ֶבׂש&ֶאָח� ר ַא=ִיל ֶאָח>ד ֶּכ� ד ֶּבן&ָּבָק3 Qר ֶאָח�ַּפ  
Num. 7:46את� ד ְלַחָּט� �ים ֶאָח�   ְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 7:47�ה ְּכָבִׂש�ים ְּבֵני&ָׁשָנ�ה ֲחִמָּׁש ים ֲחִמָּׁש+ �ַבח ַהְּׁשָלִמיםH ָּבָק�ר ְׁשַנִיםG ֵאיִלBם ֲחִמָּׁשה1 ַעֻּתִד� >ה  ּוְלֶז ה ֶז

ל� פ ף ֶּבן&ְּדעּוֵא� ן ֶאְלָיָס�  ָקְרַּב�
Num. 7:48ּוד� ע ֶּבן&ַעִּמיה� יָׁשָמ� ִים ֱאִל� ��י ֶאְפָר י ָנִׂש�יא ִלְבֵנ   ַּבּיֹום1 ַהְּׁשִביִע+
Num. 7:49ֶסף ִׁשְבִע� ק ֶאָחד1 ֶּכ+ Bִמְזָר Gִמְׁשָקָלּה Hים ּוֵמָאה�ת ְׁשֹלִׁש �ֶסף ַאַח3 ֲעַרת&ֶּכ ֹו ַק� Qֶקל  ָקְרָּבנ ים ֶׁש�

ה� ֶמן ְלִמְנָח� ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש� ים ֹס> ֶדׁש ְׁשֵניֶה�םA ְמֵלִא3 � ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק
Num. 7:50ֶרת� ה ְקֹט� ב ְמֵלָא� ה ָזָה�   ַּכ�ף ַאַח>ת ֲעָׂשָר�
Num. 7:51ה� ֹו ְלֹעָל� ד ֶּבן&ְׁשָנת� ֶבׂש&ֶאָח� ר ַא=ִיל ֶאָח>ד ֶּכ� ד ֶּבן&ָּבָק3 Qר ֶאָח�ַּפ  
Num. 7:52את� ד ְלַחָּט� �ים ֶאָח�   ְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 7:53 ה< ה ְּכָבִׂש�ים ְּבֵנ�י&ָׁשָנ�ה ֲחִמָּׁש�ה ֶז ים ֲחִמָּׁש+ �ַבח ַהְּׁשָלִמיםH ָּבָק�ר ְׁשַנִיםG ֵאיִלBם ֲחִמָּׁשה1 ַעֻּתִד�  ּוְלֶז

ּוד� פ ע ֶּבן&ַעִּמיה� ן ֱאִליָׁשָמ�  ָקְרַּב�
Num. 7:54י ָנִׂש� ּור� ַּבּיֹום1 ַהְּׁשִמיִנ+ ל ֶּבן&ְּפָדה&צ� �י ְמַנֶּׁש�ה ַּגְמִליֵא�  יא ִלְבֵנ
Num. 7:55 ֶקל ֶסף ִׁשְבִע�ים ֶׁש� ק ֶאָחד1 ֶּכ+ Bִמְזָר Gִמְׁשָקָלּה Hים ּוֵמָאה�ת ְׁשֹלִׁש �ֶסף ַאַח3 ֲעַרת&ֶּכ ֹו ַק� Qָקְרָּבנ 

ֶמן ְלִמ ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש� ים ֹס> ֶדׁש ְׁשֵניֶה�םA ְמֵלִא3 �ה�ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק  ְנָח�
Num. 7:56ֶרת� ה ְקֹט� ב ְמֵלָא� ה ָזָה�   ַּכ�ף ַאַח>ת ֲעָׂשָר�
Num. 7:57ה� ֹו ְלֹעָל� ד ֶּבן&ְׁשָנת� ֶבׂש&ֶאָח� ר ַא=ִיל ֶאָח>ד ֶּכ� ד ֶּבן&ָּבָק3 Qר ֶאָח�ַּפ  
Num. 7:58את� ד ְלַחָּט� �ים ֶאָח�   ְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 7:59Gר ְׁשַנִים�ָּבָק Hַבח ַהְּׁשָלִמים� >ה  ּוְלֶז ה ְּכָבִׂש�ים ְּבֵני&ָׁשָנ�ה ֲחִמָּׁש�ה ֶז ים ֲחִמָּׁש+  ֵאיִלBם ֲחִמָּׁשה1 ַעֻּתִד�

ּור� פ ל ֶּבן&ְּפָדה צ� ן ַּגְמִליֵא�  ָקְרַּב�
Num. 7:60ן ֶּבן&ִּגְדֹעִנ�י� �י ִבְנָיִמ�ן ֲאִביָד� י ָנִׂש�יא ִלְבֵנ   ַּבּיֹום1 ַהְּתִׁשיִע+
Num. 7:61�ֲעַרת&ֶּכ ֹו ַק� Qֶקל  ָקְרָּבנ ֶסף ִׁשְבִע�ים ֶׁש� ק ֶאָחד1 ֶּכ+ Bִמְזָר Gִמְׁשָקָלּה Hים ּוֵמָאה�ת ְׁשֹלִׁש ֶסף ַאַח3

ה� ֶמן ְלִמְנָח� ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש� ים ֹס> ֶדׁש ְׁשֵניֶה�םA ְמֵלִא3 � ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק
Num. 7:62ֶרת� ה ְקֹט� ב ְמֵלָא� ה ָזָה�   ַּכ�ף ַאַח>ת ֲעָׂשָר�



Num. 7:63ד ֶּב Qר ֶאָח�ה� ַּפ ֹו ְלֹעָל� ד ֶּבן&ְׁשָנת� ֶבׂש&ֶאָח� ר ַא=ִיל ֶאָח>ד ֶּכ�  ן&ָּבָק3
Num. 7:64את� ד ְלַחָּט� �ים ֶאָח�   ְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 7:65 ה< ה ְּכָבִׂש�ים ְּבֵני&ָׁשָנ�ה ֲחִמָּׁש�ה ֶז ים ֲחִמָּׁש+ �ַבח ַהְּׁשָלִמיםH ָּבָק�ר ְׁשַנִיםG ֵאיִלBם ֲחִמָּׁשה1 ַעֻּתִד�  ּוְלֶז

ן ֶּבן&ִּגְדֹעִנ�י� פָקְרַּב�  ן ֲאִביָד�
Num. 7:66י� ן ֲאִחיֶע�ֶזר ֶּבן&ַעִּמיַׁשָּד� ��י ָד י ָנִׂש�יא ִלְבֵנ   ַּבּיֹום1 ָהֲעִׂשיִר+
Num. 7:67 ֶקל ֶסף ִׁשְבִע�ים ֶׁש� ק ֶאָחד1 ֶּכ+ Bִמְזָר Gִמְׁשָקָלּה Hים ּוֵמָאה�ת ְׁשֹלִׁש �ֶסף ַאַח3 ֲעַרת&ֶּכ ֹו ַק� Qָקְרָּבנ 

ה�ְּבֶׁש�ֶקל ֶמן ְלִמְנָח� ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש� ים ֹס> ֶדׁש ְׁשֵניֶה�םA ְמֵלִא3 �  ַהֹּק
Num. 7:68ֶרת� ה ְקֹט� ב ְמֵלָא� ה ָזָה�   ַּכ�ף ַאַח>ת ֲעָׂשָר�
Num. 7:69ה� ֹו ְלֹעָל� ד ֶּבן&ְׁשָנת� ֶבׂש&ֶאָח� ר ַא=ִיל ֶאָח>ד ֶּכ� ד ֶּבן&ָּבָק3 Qר ֶאָח�ַּפ  
Num. 7:70ים ֶאָח�� את� ְׂשִעיר&ִעִּז  ד ְלַחָּט�
Num. 7:71 ה< ה ְּכָבִׂש�ים ְּבֵנ�י&ָׁשָנ�ה ֲחִמָּׁש�ה ֶז ים ֲחִמָּׁש+ �ַבח ַהְּׁשָלִמיםH ָּבָק�ר ְׁשַנִיםG ֵאיִלBם ֲחִמָּׁשה1 ַעֻּתִד�  ּוְלֶז

י� פ ן ֲאִחיֶע�ֶזר ֶּבן&ַעִּמיַׁשָּד�  ָקְרַּב�
Num. 7:72� ֹום ָנִׂש�יא ִלְבֵנ ן� ְּביֹום1 ַעְׁשֵּת�י ָעָׂש�ר י+ ל ֶּבן&ָעְכָר�  י ָאֵׁש�ר ַּפְגִעיֵא�
Num. 7:73 ֶקל ֶסף ִׁשְבִע�ים ֶׁש� ק ֶאָחד1 ֶּכ+ Bִמְזָר Gִמְׁשָקָלּה Hים ּוֵמָאה�ת ְׁשֹלִׁש �ֶסף ַאַח3 ֲעַרת&ֶּכ ֹו ַק� Qָקְרָּבנ 

ה� ֶמן ְלִמְנָח� ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש� ים ֹס> ֶדׁש ְׁשֵניֶה�םA ְמֵלִא3 � ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק
Num. 7:74ֶרת� ה ְקֹט� ב ְמֵלָא� ה ָזָה�   ַּכ�ף ַאַח>ת ֲעָׂשָר�
Num. 7:75ה� ֹו ְלֹעָל� ד ֶּבן&ְׁשָנת� ֶבׂש&ֶאָח� ר ַא=ִיל ֶאָח>ד ֶּכ� ד ֶּבן&ָּבָק3 Qר ֶאָח�ַּפ  
Num. 7:76את� ד ְלַחָּט� �ים ֶאָח�   ְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 7:77ם ֲחִמָּׁשBֵאיִל Gר ְׁשַנִים�ָּבָק Hַבח ַהְּׁשָלִמים� >ה  ּוְלֶז ה ְּכָבִׂש�ים ְּבֵנ�י&ָׁשָנ�ה ֲחִמָּׁש�ה ֶז ים ֲחִמָּׁש+ ה1 ַעֻּתִד�

ן� פ ל ֶּבן&ָעְכָר� ן ַּפְגִעיֵא�  ָקְרַּב�
Num. 7:78ע ֶּבן&ֵעיָנ�5ן� �י ֲאִחיַר� �י ַנְפָּתִל ֹום ָנִׂש�יא ִלְבֵנ �ים ָעָׂש�ר י+   ְּביֹום1 ְׁשֵנ
Num. 7:79ת ְׁשֹל �ֶסף ַאַח3 ֲעַרת&ֶּכ ֹו ַק� Qֶקל  ָקְרָּבנ ֶסף ִׁשְבִע�ים ֶׁש� ק ֶאָחד1 ֶּכ+ Bִמְזָר Gִמְׁשָקָלּה Hים ּוֵמָאה�ִׁש

ה� ֶמן ְלִמְנָח� ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש� ים ֹס> ֶדׁש ְׁשֵניֶה�םA ְמֵלִא3 � ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק
Num. 7:80ֶרת� ה ְקֹט� ב ְמֵלָא� ה ָזָה�   ַּכ�ף ַאַח>ת ֲעָׂשָר�
Num. 7:81=ר ַא ד ֶּבן&ָּבָק3 Qר ֶאָח�ה� ַּפ ֹו ְלֹעָל� ד ֶּבן&ְׁשָנת� ֶבׂש&ֶאָח�  ִיל ֶאָח>ד ֶּכ�
Num. 7:82את� ד ְלַחָּט� �ים ֶאָח�   ְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 7:83 ה< ה ְּכָבִׂש�ים ְּבֵנ�י&ָׁשָנ�ה ֲחִמָּׁש�ה ֶז ים ֲחִמָּׁש+ �ַבח ַהְּׁשָלִמיםH ָּבָק�ר ְׁשַנִיםG ֵאיִלBם ֲחִמָּׁשה1 ַעֻּתִד�  ּוְלֶז

ע  ן ֲאִחיַר�  ֶּבן&ֵעיָנ�5ן� פָקְרַּב�
Num. 7:84 ה ֶסף ְׁשֵּת�ים ֶעְׂשֵר3 Mת ֶּכ ת ְנִׂשיֵא�י ִיְׂשָרֵא�ל ַקֲעֹר2 ֹו ֵמֵא� ַח ְּביֹום1 ִהָּמַׁש�ח ֹאת+ ֹ�אתA ֲחֻנַּכ�ת ַהִּמְזֵּב3  ז

ה� ים ֶעְׂשֵר� ב ְׁשֵּת� ֹות ָזָה� ר ַּכּפ� �ים ָעָׂש+ ְזְרֵקי&ֶכ1ֶסף1 ְׁשֵנ  ִמ�
Num. 7:85 ה ֶסף ְוִׁשְבִע�ים ַהִּמְזָר�ק ָהֶאָח�ד כPֹּ ְׁשֹלִׁש�ים ּוֵמָא3 ַאַחת1 ֶּכ+ ה ָה� Bִים ַהְּקָעָר ים ַאְלַּפ� �ֶסף ַהֵּכִל+ ל ֶּכ

ֶדׁש� ֶקל ַהֹּק� ֹות ְּבֶׁש�  ְוַאְרַּבע&ֵמא�
Num. 7:86ֶדׁש �ה ַהַּכ�ף ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק ה ֲעָׂשָר> ֶרת ֲעָׂשָר= ת ְקֹט+ ֹות ָזָהBב ְׁשֵּתים&ֶעְׂשֵרה1 ְמֵלֹא� ב  ַּכּפ2  ָּכל&ְזַה�

ה� ים ּוֵמָא� ֹות ֶעְׂשִר�  ַהַּכּפ�
Num. 7:87 ר >ה ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ים ֵאיִלBם ְׁשֵנים&ָעָׂשר1 ְּכָבִׂש=ים ְּבֵנ�י&ָׁשָנ =ים ָעָׂש�ר ָּפִר3 ה ְׁשֵנ Mר ָלֹעָל  ָּכל&ַהָּבָק2

את� ר ְלַחָּט� >ים ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� י ִעִּז  ּוִמְנָחָת�ם ּוְׂשִעיֵר�
Num. 7:88 ל Qים ְּכָבִׂש�ים  ְוֹכ ים ִׁשִּׁש+ ים ְוַאְרָּבָעהH ָּפִריםG ֵאיִלBם ִׁשִּׁשים1 ַעֻּתִד� ים ֶעְׂשִר� �ַבח ַהְּׁשָלִמ3 ְּבַק�רA ֶז

ֹP ֹו�ְּבֵני&ָׁשָנ�ה ִׁשִּׁש�ים ז ח ֹאת� י ִהָּמַׁש� ַח ַאֲחֵר� �ת ַהִּמְזֵּב+  את ֲחֻנַּכ
Num. 7:89ר�ְלַדֵּב Hֶהל מֹוֵעד ה ֶאל&ֹא� Mא ֹמֶׁש 2ֹ ֶרת1  ּוְבב יו ֵמַעBל ַהַּכֹּפ2 ֹול ִמַּדֵּב�ר ֵאָל3 Mע ֶאת&ַהּק G ַוִּיְׁשַמ2  ִאּתֹו

יו� פ ר ֵאָל� �ים ַוְיַדֵּב� �י ַהְּכֻרִב ין ְׁשֵנ ת ִמֵּב� ן ָהֵעֻד+  ֲאֶׁשר1 ַעל&ֲאֹר�
Num. 8:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�



Num. 8:2�ן ְוָאַמְרָּת� ֵאָל ל&ַאֲהֹר+ ה ָיִא�ירּו ִׁשְבַע�ת  ַּדֵּבר1 ֶא� �י ַהְּמנֹוָר+ 1 ְּפֵנ ת ֶאל&מּול ְתָך1 ֶאת&ַהֵּנֹר+ יו ְּבַהֲעֹל�
ֹות�  ַהֵּנר�

Num. 8:3ה� ֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� ה ֶהֱעָל�ה ֵנֹרֶת�יָה ַּכ� �י ַהְּמנֹוָר+ 1 ְּפֵנ ן ֶאל&מּול Bַעׂש ֵּכן1 ַאֲהֹר+   ַוַּי
Num. 8:4ה ַהְּמֹנBה ַמֲעֵׂש ר ֶהְרָאBה  ְוֶז2 ה ֲאֶׁש2 ּה ִמְקָׁש�ה ִה�וא ַּכַּמְרֶא3 ב ַעד&ְיֵרָכ�ּה ַעד&ִּפְרָח� ָרה1 ִמְקָׁש�ה ָזָה+

ה� פ ה ֶאת&ַהְּמֹנָר� ה ֵּכ�ן ָעָׂש�  ְיהָוה1 ֶאת&ֹמֶׁש+
Num. 8:5ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 8:6ַPי ִיְׂשָר ק� ֹוְך ְּבֵנ ם ִמּת� ם�ח ֶאת&ַהְלִוִּי+  ֵא�ל ְוִטַהְרָּת� ֹאָת�
Num. 8:7 ם 1ַער1 ַעל&ָּכל&ְּבָׂשָר+ ם ֵמ�י ַחָּט�את ְוֶהֱעִבBירּו ַת ם ַהֵּז�ה ֲעֵליֶה� ֲהָר+ ה&ַתֲעֶׂשBה ָלֶהם1 ְלַט�  ְוֹכ�

רּו� ם ְוִהֶּטָה� ּו ִבְגֵדיֶה�  ְוִכְּבס�
Num. 8:8 ה�ֶלת ְּבלּוָל ֹו ֹס� ר ּוִמְנָחת+ ְקחּו1 ַּפ�ר ֶּבן&ָּבָק+ את� ְוָל� ח ְלַחָּט� ר ִּתַּק�  ַבָּׁש�ֶמן ּוַפר&ֵׁשִנ�י ֶבן&ָּבָק�
Num. 8:9ל� �י ִיְׂשָרֵא� ת ְּבֵנ ת&ָּכל&ֲעַד� ְקַהְלָּת+ ֶא� �ד ְוִה2 ֶהל מֹוֵע ם ִלְפֵנ�י ֹא�   ְוִהְקַרְבָּת1 ֶאת&ַהְלִוִּי+
Num. 8:10ּו ְבֵני&ִיְׂש �ה ְוָסְמכ= �י ְיהָו ם ַעל&ַהְלִוִּי�ם� ְוִהְקַרְבָּת� ֶאת&ַהְלִוִּי�ם ִלְפֵנ  ָרֵא>ל ֶאת&ְיֵדיֶה�
Num. 8:11 ת ד ֶאת&ֲעֹבַד� ּו ַלֲעֹב� Wל ְוָהי��י ִיְׂשָרֵא ת ְּבֵנ ה ֵמֵא� �י ְיהָו+ Bם ְּתנּוָפה1 ִלְפֵנ ן ֶאת&ַהְלִוִּי  ְוֵהִניףZ ַאֲהֹר2

 ְיהָו�ה�
Num. 8:12ֲעֵׂש ַ Tים ו �אׁש ַהָּפִר �ֹ ם ַע�ל ר ּו ֶאת&ְיֵדיֶה+ את ְוֶאת&ָהֶאָחBד  ְוַהְלִוִּים1 ִיְסְמכ� Mד ַחָּט ה ֶאת&ָהֶאָח2

ר ַעל&ַהְלִוִּי�ם� ה ְלַכֵּפ� יהָו+  ֹעָלה1 ַל�
Num. 8:13יהָו�ה� ה ַל� �יו ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת>ם ְּתנּוָפ� �י ָבָנ ן ְוִלְפֵנ ם ִלְפֵנ�י ַאֲהֹר� ֲעַמְדָּת1 ֶאת&ַהְלִוִּי+   ְוַה�
Num. 8:14ֹוְך ם ִמּת� יּו ִל�י ַהְלִוִּי�ם� ְוִהְבַּדְלָּת1 ֶאת&ַהְלִוִּי+ �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָה�   ְּבֵנ
Num. 8:15ה� ם ְּתנּוָפ� ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת� ַהְרָּת� ֹאָת+ �ד ְוִט� ֶהל מֹוֵע ד ֶאת&ֹא� ם ַלֲעֹב� אּו ַהְלִוִּי+ ֲחֵרי&ֵכן1 ָיֹב�   ְוַא�
Num. 8:16ל��י ִיְׂשָרֵא ֹוְך ְּבֵנ י ִמּת� ים ְנֻתִנ�ים ֵה1ָּמה1 ִל+ Z ְנֻתִנ2 �י  ִּכי 1 ִמְּבֵנ ֹור ֹּכל ֶחם ְּבכ� Mת ָּכל&ֶר  ַּתַחתZ ִּפְטַר2

י� ם ִל� ְחִּתי ֹאָת� ל ָלַק�  ִיְׂשָרֵא+
Num. 8:17 ִים ֹום ַהֹּכִתBי ָכל&ְּבכֹור1 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר+ ם ּוַבְּבֵהָמ�ה ְּבי3 ל ָּבָאָד� �י ִיְׂשָרֵא+ �י ִלBי ָכל&ְּבכֹור1 ִּבְבֵנ  ִּכ

י� ם ִל� ְׁשִּתי ֹאָת�  ִהְקַּד�
Num. 8:18ל� �י ִיְׂשָרֵא� ֹור ִּבְבֵנ ַחת ָּכל&ְּבכ� ם ַּת�   ָוֶאַּקח1 ֶאת&ַהְלִוִּי+
Num. 8:19 ת Bד ֶאת&ֲעֹבַד Qַלֲעֹב G �י ִיְׂשָרֵאל יו ִמּתֹוְךH ְּבֵנ ן ּוְלָבָנ3 �יםA ְלַאֲהֹר� ם ְנֻתִנ Mה ֶאת&ַהְלִוִּי  ָוֶאְּתָנ2

ר ַע ד ּוְלַכֵּפ� ֶהל מֹוֵע+ 1 ְּבֹא� ל ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל ֶגף ְּבֶג�ֶׁשת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� 1 ֶנ+ Bי ִיְׂשָרֵאל ה ִּבְבֵנ Mא ִיְהֶי 2ֹ �י ִיְׂשָרֵא�ל ְול ל&ְּבֵנ
ֶדׁש�  ֶאל&ַהֹּק�
Num. 8:20 1ה ֶאת&ֹמֶׁשהB ה ְיהָו ֹכל ֲאֶׁשר&ִצָּו2 ְּ Tם כ� ל ַלְלִוִּי ת ְּבֵני&ִיְׂשָרֵא� ן ְוָכל&ֲעַד� ַעׂש ֹמֶׁש=ה ְוַאֲהֹר>  ַוַּי2
ם ֵּכ ל�ַלְלִוִּי+ �י ִיְׂשָרֵא� ם ְּבֵנ ּו ָלֶה�  ן&ָעׂש�

Num. 8:21 ה ַוְיַכֵּפ=ר ֲעֵליֶה>ם� �י ְיהָו ה ִלְפֵנ ן ֹאָת>ם ְּתנּוָפ� ֶנף ַאֲהֹר� ם ַוָּי2 5ְיַכְּבסּו1 ִּבְגֵדיֶה+ ם ַו� ּו ַהְלִוִּי3  ַוִּי�ְתַחְּטא�
ם� ן ְלַטֲהָר�  ַאֲהֹר�

Num. 8:22ד Bם ַלֲעֹב ן ָּב�אּו ַהְלִוִּי3 Qיו  ְוַאֲחֵרי&ֵכ� �י ָבָנ ן ְוִלְפֵנ ד ִלְפֵנ�י ַאֲהֹר� ֶהל מֹוֵע+ ָדָתם1 ְּבֹא�  ֶאת&ֲעֹב�
ם� ס ּו ָלֶה� ם ֵּכ�ן ָעׂש� Bה ֶאת&ֹמֶׁשה1 ַעל&ַהְלִוִּי+ ה ְיהָו  ַּכֲאֶׁשרZ ִצָּו2

Num. 8:23ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 8:24ׁש ְו Z ָחֵמ2 �ם ִמֶּבן ֹ�את ֲאֶׁש�ר ַלְלִוִּי ֶהל  ז ת ֹא� א ַּבֲעֹבַד� א ָצָב+ �ֹ ְעָלה ָיבֹוא1 ִלְצב ים ָׁשָנה1 ָוַמ+ Bֶעְׂשִר

ד�  מֹוֵע�
Num. 8:25ֹוד� ד ע� א ַיֲעֹב� �ֹ ּוב ִמְּצָב�א ָהֲעֹבָד�ה ְול ה ָיׁש�   ּוִמֶּבן1 ֲחִמִּׁש�ים ָׁשָנ+
Num. 8:26ֶרת ַוֲעֹבָד� ר ִמְׁשֶמ+ ֶהל מֹוֵעד1 ִלְׁשֹמ� Bיו ְּבֹא Mת ֶאת&ֶאָח ה ַלְלִוִּי�ם  ְוֵׁשֵר2 ד ָּכ>ָכה ַּתֲעֶׂש� �א ַיֲעֹב �ֹ ה ל

ם� פ  ְּבִמְׁשְמֹרָת�
Num. 9:1 ֶדׁש ִים ַּבֹח� ם ֵמֶא=ֶרץ ִמְצַר> ית ְלֵצאָת2 Mה ַהֵּׁשִנ יַני ַּבָּׁשָנ2 ִ Tה ְבִמְדַּבר&ס�ה ֶאל&ֹמֶׁש�  ַוְיַדֵּב�ר ְיהָו

ר� ֹון ֵלאֹמ�  ָהִראׁש�



Num. 9:2ּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵא>ל ֶאת ֹו� ְוַיֲעׂש= ַסח ְּבמֹוֲעד�  &ַהָּפ�
Num. 9:3 יו ֹו ְּכָכל&ֻחֹּקָת� �ֹו ְּבמֹוֲעד ּו ֹאת� ֲעְרַּב>ִים ַּתֲעׂש� ה ֵּב=ין ָה� Mֶדׁש ַהֶּז ֹום ַּבֹח2 Tר&י �ה ָעָׂש�  ְּבַאְרָּבָע

ֹו� ּו ֹאת� יו ַּתֲעׂש�  ּוְכָכל&ִמְׁשָּפָט�
Num. 9:4ת ל ַלֲעֹׂש� �י ִיְׂשָרֵא� ר ֹמֶׁש>ה ֶאל&ְּבֵנ ַסח� ַוְיַדֵּב�   ַהָּפ�
Num. 9:5 ֹכל ְּ Tי כ� ִים ְּבִמְדַּב�ר ִסיָנ ין ָהַעְרַּב� ֶדׁש ֵּב� ר י�ֹום ַלֹח> ֹון ְּבַאְרָּבָעהZ ָעָׂש2 ַסח ָּבִראׁש] ּו ֶאת&ַהֶּפ]  ַוַּיֲעׂש�

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ּו ְּבֵנ ה ֵּכ�ן ָעׂש� Bה ְיהָוה1 ֶאת&ֹמֶׁש+ ר ִצָּו  ֲאֶׁש2
Num. 9:62ים ֲאֶׁש ּו  ַוְיִה�י ֲאָנִׁש3 Q5ִּיְקְרב ּוא ַו� �ַסח ַּבּי�ֹום ַהה ּו ַלֲעֹׂשת&ַהֶּפ� ם ְולֹא&ָיְכל� �ֶפׁש ָאָד+ ר ָהיBּו ְטֵמִאים1 ְלֶנ

ּוא� ן ַּבּי�ֹום ַהה�  ִלְפֵנ�י ֹמֶׁש>ה ְוִלְפֵנ�י ַאֲהֹר�
Num. 9:7ָּמ� �ֶפׁש ָאָד�ם ָל יו ֲאַנ�ְחנּו ְטֵמִא�ים ְלֶנ ּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשBים ָהֵה1ָּמה1 ֵאָל+ ַ Tב  ו Mי ַהְקִר ע ְלִבְלִּת2 ה ִנָּגַר3

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ֹוְך ְּבֵנ ֹו ְּבת� ֲעד+  ֶאת&ָקְרַּבBן ְיהָוה1 ְּבֹמ�
Num. 9:8ם� פ ה ַמה&ְיַצֶּו�ה ְיהָו�ה ָלֶכ� ּו ְוֶאְׁשְמָע+ ם ֹמֶׁש�ה ִעְמד� ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה�   ַוּי
Num. 9:9ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 9:10ם  ַּד ה3 ָלֶכ3 Mֶרְך ְרֹחָק Z ְבֶד2 ֶפׁש אֹו �יׁש ִּכי&ִיְהֶי�ה&ָטֵמ�אA ָלֶנ] �יׁש ִא ר ִא �ל ֵלאֹמ ֵּב>ר ֶאל&ְּבֵנ�י ִיְׂשָרֵא�

Pַסח ַליהָו�ה�א ם ְוָע�ָׂשה ֶפ� ֵתיֶכ+  ֹו ְלֹדֹר�
Num. 9:11ּו ֹא ִים ַיֲעׂש� ין ָהַעְרַּב� ר י>ֹום ֵּב� ה ָעָׂש� י ְּבַאְרָּבָע2 Mֶדׁש ַהֵּׁשִנ הּו� ַּבֹח2 ים יֹאְכֻל� ֹות ּוְמֹרִר� ֹו ַעל&ַמּצ� � ת
Num. 9:12ֹו� ּו ֹאת� ַסח ַיֲעׂש� ת ַהֶּפ� ֹו ְּכָכל&ֻחַּק� �א ִיְׁשְּברּו&ב �ֹ ֶקר ְוֶע�ֶצם ל א&ַיְׁשִאBירּו ִמֶּמ1ּנּו1 ַעד&ֹּב+ �ֹ   ל
Num. 9:13ֹות ַה 1 ַלֲעׂש� ה ְוָחַדל ֹור ּוְבֶד�ֶרְך לֹא&ָהָי3 Mּוא ָטה וא  ְוָהִאיׁשZ ֲאֶׁשר&ה2 ַסח ְוִנְכְרָת>ה ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִה� ֶּפ+

ּוא� א ָהִא�יׁש ַהה� ֹו ִיָּׂש� ֹו ֶחְטא� ֲעד+ א ִהְקִריב1 ְּבֹמ� Bֹ ה ל �יA ָקְרַּב�ן ְיהָו3 ַעֶּמ�יָה ִּכ  ֵמ�
Num. 9:14ן�ֹו ֵּכ ת ַהֶּפ>ַסח ּוְכִמְׁשָּפט� ה ְּכֻחַּק� יהָו+ ה ֶפ1ַסח1 ַל� ר ְוָעBָׂש� ם ֵּג3 Mּור ִאְּתֶכ י&ָיג2 ה ַאַחת1  ְוִכ� Bה ֻחָּק� ַיֲעֶׂש

ֶרץ� פ ח ָהָא� ם ְוַלֵּג�ר ּוְלֶאְזַר� �ה ָלֶכ+  ִיְהֶי
Num. 9:15 ה= ֶרב ִיְהֶי Mת ּוָבֶע�ֶהל ָהֵעֻד ן ְלֹא� ָעָנן1 ֶאת&ַהִּמְׁשָּכ+ ן ִּכָּסBה ֶה� ים ֶאת&ַהִּמְׁשָּכ+  ּוְביֹום1 ָהִק�

ֶקר� ׁש ַעד&ֹּב� ל&ַהִּמְׁשָּכ>ן ְּכַמְרֵאה&ֵא�  ַע�
Num. 9:16ֵּPְיָלה� כ ׁש ָל� �5ן ְיַכֶּס�ּנּו ּוַמְרֵאה&ֵא� יד ֶהָעָנ �ה ָתִמ+  ן ִיְהֶי
Num. 9:17 1ר ִיְׁשָּכן&ָׁשםBֹום ֲאֶׁש �י ִיְׂשָרֵא�ל ּוִבְמק3 ּו ְּבֵנ ן ִיְסע� ֶהל ְוַא�ֲחֵרי&ֵכ+ �ל ָהֹא+ ָעָנן1 ֵמַע ת ֶה� Bי ֵהָעֹל Qּוְלִפ 

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ּו ְּבֵנ ם ַיֲחנ� ן ָׁש� ָעָנ+  ֶה�
Num. 9:18 5ן< ן ֶהָעָנ ר ִיְׁשֹּכ= י ֲאֶׁש2 ל ְוַעל&ִּפ�י ְיהָו�ה ַיֲחנ�ּו ָּכל&ְיֵמ3 �י ִיְׂשָרֵא+ ה ִיְסעּו1 ְּבֵנ �י ְיהָו3  ַעל&ִּפ

ּו�  ַעל&ַהִּמְׁשָּכ�ן ַיֲחנ�
Num. 9:19ּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵא>ל ֶאת&ִמ �ים ְוָׁשְמר= >5ן ַעל&ַהִּמְׁשָּכ�ן ָיִמ�ים ַרִּב ָעָנ יְך ֶה� א  ּוְבַהֲאִר= �ֹ ֶרת ְיהָו�ה ְול ְׁשֶמ�

עּו�  ִיָּס�
Num. 9:20עּו� ּו ְוַעל&ִּפ�י ְיהָו�ה ִיָּס� �ן ַעל&ִּפBי ְיהָוה1 ַיֲחנ+ ר ַעל&ַהִּמְׁשָּכ ים ִמְסָּפ� >5ן ָיִמ� ָעָנ =ה ֶה� ר ִיְהֶי ׁש ֲאֶׁש2 Qְוֵי  
Num. 9:21ָע ֶקר ְוַנֲעָל=ה ֶה� �ֶרב ַעד&ֹּב+ ָעָנן1 ֵמֶע Bה ֶה� ׁש ֲאֶׁשר&ִיְהֶי Qְוֵי Pעּו א�ֶקר ְוָנָס >5ן ַּבֹּב� ְיָלה ָנ ֹו יֹוָמ�ם ָוַל+

עּו� �5ן ְוָנָס�  ְוַנֲעָל�ה ֶהָעָנ
Num. 9:22 ל ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� יו ַיֲחנ� ן ָעָל+ 5Bן ַעל&ַהִּמְׁשָּכן1 ִלְׁשֹּכ� יְך ֶהָעָנ ים ְּבַהֲאִר2 ֶדׁש אֹו&ָיִמ3 ִים אֹו&ֹח� Mֹו&ֹיַמ  א�

ֹו ִיָּס� א ִיָּס�עּו ּוְבֵהָעֹלת� �ֹ  עּו�ְול
Num. 9:23 רּו ַעל&ִּפ�י ְיהָו�ה ּו ְוַעל&ִּפ�י ְיהָו�ה ִיָּס�עּו ֶאת&ִמְׁשֶמBֶרת ְיהָוה1 ָׁשָמ+  ַעל&ִּפBי ְיהָוה1 ַיֲחנ+

ה� פ  ְּבַיד&ֹמֶׁש�
Num. 10:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 10:2ֶסף ִמְקָׁש� ת ֶּכ+ ֹוְצֹר� ע  ֲעֵׂש�ה ְלָך3 ְׁשֵּתי1 ֲחצ� ה ּוְלַמַּס� ֵעָד+ ה ַּתֲעֶׂש�ה ֹאָת�ם ְוָהיBּו ְלָך1 ְלִמְקָר�א ָה�

ֹות� ַּמֲחנ�  ֶאת&ַה�
Num. 10:3ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� ה ֶאל&ֶּפ� 1יָך1 ָּכל&ָה�ֵעָד+ ּו ֵאֶל Bֹוֲעד ּו ָּבֵה�ן ְונ�   ְוָתְקע�
Num. 10:4י 1יָך1 ַהְּנִׂשיִא+ ּו ֵאֶל Bעּו ְונֹוֲעד�ת ִיְתָק ל� ְוִאם&ְּבַאַח� י ִיְׂשָרֵא� י ַאְלֵפ�  ם ָראֵׁש�



Num. 10:5ְדָמה� ֹות ַהֹחִנ�ים ֵק� ַּמֲחנ+ �ה ְוָנ�ְסעּו1 ַה� ם ְּתרּוָע   ּוְתַקְעֶּת�
Num. 10:6ם� ּו ְלַמְסֵעיֶה� ֹות ַהֹחִנ�ים ֵּתיָמ�ָנה ְּתרּוָע�ה ִיְתְקע� ַּמֲחנ+ ית ְוָנ�ְסעּו1 ַה�   ּוְתַקְעֶּתBם ְּתרּוָעה1 ֵׁשִנ+
Num. 10:7יעּו� ּוְב א ָתִר� �ֹ ּו ְול יל ֶאת&ַהָּקָה�ל ִּתְתְקע�  ַהְקִה�
Num. 10:8ם� ת עֹוָל�ם ְלֹדֹרֵתיֶכ� ֹות ְוָהי�ּו ָלֶכ>ם ְלֻחַּק� �ֲחֹצְצר ּו ַּב� ים ִיְתְקע� ֲהִנ+ Bי ַאֲהֹרן1 ַהֹּכ�   ּוְבֵנ
Num. 10:9ם ַו ם ַעל&ַהַּצר1 ַהֹּצֵר�ר ֶאְתֶכ+ ה ְּבַאְרְצֶכ3 Mאּו ִמְלָחָמ י&ָתֹב2 ם  ְוִכ� ֹות וֲִנְזַּכְרֶּת3 �ם ַּבֲחֹצְצר ֲהֵרֹעֶת�

ם� ם ֵמֹאְיֵביֶכ� ם ְונֹוַׁשְעֶּת� ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל�  ִלְפֵני1 ְיהָו
Num. 10:10ַPת ע ְצֹר3 ְבמֹוֲעֵדיֶכםH ּוְבָראֵׁש�י ָחְדֵׁשיֶכםG ּוְתַקְעֶּת�ם ַּבֲחֹצ� ֹום ִׂשְמַחְתֶכ�ם ּו� ם  ּוְבי2 ֵתיֶכ+ ל ֹעֹל�

�ם� פְוַע�ל ִזְבֵח�י ַׁשְלֵמיֶכ ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� ֵהיֶכ+ �י ֱאֹל� ּו ָלֶכBם ְלִזָּכרֹון1 ִלְפֵנ  ם ְוָהי2
Num. 10:11ת� ן ֵמַע�ל ִמְׁשַּכ�ן ָהֵעֻד� ָעָנ+ ֶדׁש ַנֲעָלה1 ֶה� �ים ַּבֹח ֶדׁש ַהֵּׁשִנ�י ְּבֶעְׂשִר� >ית ַּבֹח� =ה ַהֵּׁשִנ י ַּבָּׁשָנ Qַוְיִה  
Num. 10:12ּו ְבֵנ�י&ִיְׂש ן� ַוִּיְסע= ר ָּפאָר� �5ן ְּבִמְדַּב� ן ֶהָעָנ �י ַוִּיְׁשֹּכ� ם ִמִּמְדַּב�ר ִסיָנ  ָרֵא>ל ְלַמְסֵעיֶה�
Num. 10:13ה� �ה ַעל&ִּפ�י ְיהָו�ה ְּבַיד&ֹמֶׁש� ּו ָּבִראֹׁשָנ   ַוִּיְסע�
Num. 10:14ֹו ה ָּבִראֹׁשָנ�ה ְלִצְבֹאָת�ם ְוַעל&ְצָבא+ =ה ְבֵנ�י&ְיהּוָד> ע ֶּד�ֶגל ַמֲחֵנ Qב� ַוִּיַּס ֹון ֶּבן&ַעִּמיָנָד�   ַנְחׁש�
Num. 10:15ר� ל ֶּבן&צּוָע� �י ִיָׂששָכ�ר ְנַתְנֵא� א ַמֵּט�ה ְּבֵנ ל&ְצָב+   ְוַע2
Num. 10:16ֹון� ב ֶּבן&ֵחל� �ן ֱאִליָא� �י ְזבּוֻל א ַמֵּט�ה ְּבֵנ ל&ְצָב+   ְוַע2
Num. 10:17י� ּו ְבֵנ�י&ֵגְרׁשֹון1 ּוְבֵנ Bן ְוָנְסע� ד ַהִּמְׁשָּכ ן� ס ְוהּוַר� י ַהִּמְׁשָּכ� י ֹנְׂשֵא�   ְמָרִר+
Num. 10:18ּור� ּור ֶּבן&ְׁשֵדיא� ֹו ֱאִליצ� ן ְלִצְבֹאָת�ם ְוַעל&ְצָבא+ ֶגל ַמֲחֵנ�ה ְראּוֵב� ע ֶּד>   ְוָנַס3
Num. 10:19י� י ַׁשָּד� ל ֶּבן&צּוִר� ִמיֵא� ֹון ְׁשֻל� ��י ִׁשְמע א ַמֵּט�ה ְּבֵנ ל&ְצָב+   ְוַע2
Num. 10:20א ַמ ל� ְוַעל&ְצָב� ף ֶּבן&ְּדעּוֵא� �ד ֶאְלָיָס�  ֵּט�ה ְבֵני&ָג
Num. 10:21ם� ס ימּו ֶאת&ַהִּמְׁשָּכ�ן ַעד&ֹּבָא� י ַהִּמְקָּד�ׁש ְוֵהִק� ים ֹנְׂשֵא�   ְוָנְסעּו1 ַהְּקָהִת+
Num. 10:22ע ֶּבן&ַעִּמי ֹו ֱאִליָׁשָמ� ִים ְלִצְבֹאָת�ם ְוַעל&ְצָבא+ ֶגל ַמֲחֵנ�ה ְבֵנ�י&ֶאְפַר� ע ֶּד> ּוד� ְוָנַס3  ה�
Num. 10:23ּור� ל ֶּבן&ְּפָדה&צ� �י ְמַנֶּׁש�ה ַּגְמִליֵא� א ַמֵּט�ה ְּבֵנ ל&ְצָב+   ְוַע2
Num. 10:24ן ֶּבן&ִּגְדעֹוִנ�י� ס �י ִבְנָיִמ�ן ֲאִביָד� א ַמֵּט�ה ְּבֵנ ל&ְצָב+   ְוַע2
Num. 10:25ֶּ Pע ד ַּמֲחֹנ�ת ְלִצְב ְוָנַס3 ף ְלָכל&ַה� ן ְמַאֵּס� �ה ְבֵני&ָד+ ֹו ֲאִחיֶע�ֶזר ֶגל ַמֲחֵנ ֹאָת�ם ְוַעל&ְצָבא+
י�  ֶּבן&ַעִּמיַׁשָּד�
Num. 10:26ן� ל ֶּבן&ָעְכָר� �י ָאֵׁש�ר ַּפְגִעיֵא� א ַמֵּט�ה ְּבֵנ   ְוַעל&ְצָב+
Num. 10:27ע ֶּבן&ֵעיָנ�5ן� �י ֲאִחיַר� �י ַנְפָּתִל א ַמֵּט�ה ְּבֵנ ל&ְצָב+   ְוַע2
Num. 10:28 ל עּו� ס ֵא>ֶּלה ַמְסֵע�י ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא�  ְלִצְבֹאָת�ם ַוִּיָּס�
Num. 10:29 ר�ְחנּו ֶאל&ַהָּמקֹום1 ֲאֶׁש �יםA ֲאַנ3 ֹחָבב ֶּבן&ְרעּוֵא�ל ַהִּמְדָיִניH ֹחֵת�ן ֹמֶׁשהG ֹנְסִע ְ Tה ל ֹ�אֶמר ֹמֶׁש3  ַוּי

ֹו י&ְיהָו�ה ִּדֶּבר&ט� ְך ִּכ� �ם ְלָכBה ִאָּת1נּו1 ְוֵהַט�ְבנּו ָל+ ֹו ֶאֵּת�ן ָלֶכ ה ֹאת� ל�ָאַמ�ר ְיהָו+  ב ַעל&ִיְׂשָרֵא�
Num. 10:30ְך� י ֵאֵל� א ֵאֵל�ְך ִּכ=י ִאם&ֶאל&ַאְרִצ>י ְוֶאל&מֹוַלְדִּת� �ֹ ֹ�אֶמר ֵאָל�יו ל   ַוּי
Num. 10:31יָת ָּל�נּו ְלֵעיָנ�5ִים�� ר ְוָהִי ְעָּת ֲחֹנֵת1נּו1 ַּבִּמְדָּב+ �ן ָיַד3 �יA ַעל&ֵּכ אֶמר ַאל&ָנ�א ַּתֲעֹז�ב ֹאָת�נּו ִּכ Wֹ   ַוּי
Num. 10:32ְך� ְבנּו ָל� נּו ְוֵהַט� >ה ִעָּמ� ר ֵייִט=יב ְיהָו ּוא ֲאֶׁש2 ֹוב ַהה3 �הA ַהּט�   ְוָהָי�ה ִּכי&ֵתֵל�ְך ִעָּמ�נּו ְוָהָי
Num. 10:33ֶּ Pם ד ה ֹנֵס�ַע ִלְפֵניֶה3 Mֹון ְּבִרית&ְיהָו ֶׁשת ָיִמ�ים ַוֲאר2 ֶרְך ְׁשֹל� ה ֶּד� ֶׁשת  ַוִּיְסעּו1 ֵמַה�ר ְיהָו+ ֶרְך ְׁשֹל�

ה�ָיִמ+ ם ְמנּוָח� ּור ָלֶה�  ים ָלת�
Num. 10:34ַּמֲחֶנ�ה� ן ס ם יֹוָמ�ם ְּבָנְסָע�ם ִמן&ַה� >ה ֲעֵליֶה� =5ן ְיהָו   ַוֲעַנ
Num. 10:35יָך ִמָּפֶנ�יָך� יָך ְוָיֻנ�סּו ְמַׂשְנֶא� ְיֶב+ ה ְוָיֻפ1צּו1 ֹא� ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה קּוָמ�הA ְיהָו3 ן ַוּי ַע ָהָאֹר�   ַוְיִה>י ִּבְנֹס�
Num. 10:36ל� ן פ י ִיְׂשָרֵא� ֹות ַאְלֵפ� ְבב� ה ִר� ה יֹאַמ�ר ׁשּוָב�ה ְיהָו+   ּוְבֻנֹח�
Num. 11:1 ה ֹו ַוִּתְבַער&ָּבם1 ֵא�ׁש ְיהָו+ �ַחר ַאּפ+ �ה ַוִּיְׁשַמBע ְיהָוה1 ַוִּי �י ְיהָו ע ְּבָאְזֵנ ים ַר� ְנִנ+  ַוְיִהBי ָהָעם1 ְּכִמְתֹא�

ַּמֲחֶנ�ה� ה ַה� אַכל ִּבְקֵצ� �ֹ  ַוּת
Num. 11:2ׁש� ע ָהֵא� ה ַוִּתְׁשַק�   ַוִּיְצַע�ק ָהָע�ם ֶאל&ֹמֶׁש�ה ַוִּיְתַּפֵּלBל ֹמֶׁשה1 ֶאל&ְיהָו+
Num. 11:3ׁש ְיהָו�ה� ם ֵא� ה ָב� י&ָבֲעָר� ּוא ַּתְבֵעָר�ה ִּכ� ֹום ַהה� ם&ַהָּמק� א ֵׁש�   ַוִּיְקָר>



Num. 11:4ה ַו� ּו ַּתֲאָו ֹו ִהְתַאּו� אַסְפֻסף1 ֲאֶׁש�ר ְּבִקְרּב+ Pַּ ְוָה� ּו ג י ַיֲאִכֵל�נּו ָּיֻׁש�בּו ַוִּיְבּכ3 ּו ִמ� ֹ�אְמר+ ל ַוּי �י ִיְׂשָרֵא+ ם ְּבֵנ
ר�  ָּבָׂש�

Num. 11:5 ים ֲאַבִּטִח+ ים ְוֵאת1 ָה� �ם ֵא�ת ַהִּקֻּׁשִא3 ִים ִחָּנ ה ֲאֶׁשר&נֹאַכ�ל ְּבִמְצַר�  ָזַכ1ְרנּו1 ֶאת&ַהָּדָג+
ים�ְוֶאת&ֶהָחִצ�יר ְוֶאת&ַהְּבָצִל�ים ְוֶאת&ַהּׁשּו  ִמ�

Num. 11:6ן ֵעיֵנ�ינּו� י ֶאל&ַהָּמ� ל ִּבְלִּת� �ה ֵא�ין ֹּכ נּו ְיֵבָׁש�   ְוַעָּת>ה ַנְפֵׁש�
Num. 11:7ַלח� ֹו ְּכֵע�ין ַהְּבֹד� ּוא ְוֵעינ� �ן ִּכְזַרע&ַּג�ד ה Wְוַהָּמ  
Num. 11:8ה ּוִב ֹו ָדכּו1 ַּבְּמֹדָכ+ Bִים א ּו ָבֵרַח3 ּו ְוָטֲחנ� Mְקט ם ְוָל� Z ָהָע2 �ה  ָׁשטּו ֹו ֻעג�ֹות ְוָהָי ּו ֹאת� ּור ְוָעׂש� ְּׁשלּו1 ַּבָּפר+

ֶמן� ד ַהָּׁש� ַעם ְלַׁש� ֹו ְּכַט�  ַטְעמ+
Num. 11:9יו� ן ָעָל� ד ַהָּמ� �ְיָלה ֵיֵר� ַּמֲחֶנ�ה ָל ֶדת ַהַּט>ל ַעל&ַה�   ּוְבֶר=
Num. 11:10ַת�יו ִא�יׁש ְלֶפ ם ֹּבֶכה1 ְלִמְׁשְּפֹחָת+ ה ֶאת&ָהָע3 Mע ֹמֶׁש ד  ַוִּיְׁשַמ2 ֹו ַוִּי�ַחר&ַאBף ְיהָוה1 ְמֹא+ �ח ָאֳהל

ע� ה ָר�  ּוְבֵעיֵנ�י ֹמֶׁש�
Num. 11:11 ּום �יָך ָלׂש3 ן ְּבֵעיֶנ ִתי ֵח� ָך ְוָל>ָּמה לֹא&ָמָצ� ָת1 ְלַעְבֶּד+ ה ָלָמBה ֲהֵרֹע2 ה ֶאל&ְיהָו3 Mאֶמר ֹמֶׁש 2ֹ  ַוּי

י�  ֶאת&ַמָּׂש>א ָּכל&ָהָע�ם ַהֶּז�ה ָעָל�
Num. 11:12י ָה� יִתי אPֵ ֶהָאֹנִכ ָך ִר3 י ָׂשֵא�הּו ְבֵחיֶק3 Mר ֵאַל י&תֹאַמ2 ה ִאם&ָאֹנִכ�י ְיִלְדִּת�יהּו ִּכ� �ם ַהֶּז+ ת ָּכל&ָהָע

ַPק ע ר ִיָּׂשBא ָהֹאֵמן1 ֶאת&ַהֹּיֵנ+ יו�ַּכֲאֶׁש2 ְעָּת ַלֲאֹבָת� ר ִנְׁשַּב� ה ֲאֶׁש� ֲאָדָמ+  ל ָה�
Num. 11:13� �ם ַהֶּז ת ְלָכל&ָהָע ר ָלֵת� ָלה� ֵמַאBִין ִלי1 ָּבָׂש+ ר ְונֹאֵכ� ר ְּתָנה&ָּל�נּו ָבָׂש� ּו ָעַלי1 ֵלאֹמ+ Bי&ִיְבּכ  ה ִּכ�
Num. 11:14ִּני� ד ִמֶּמ� �ה ִּכ�י ָכֵב� �ם ַהֶּז את ֶאת&ָּכל&ָהָע י ָלֵׂש� א&אּוַכBל ָאֹנִכי1 ְלַבִּד+ �ֹ   ל
Num. 11:15 אִתי ג ִאם&ָמָצ� Bִני ָנא1 ָהֹר+ י ָהְרֵג ֶׂשה ִּל3 �ָכהA ַאְּת&ֹע� י�  ְוִאם&ָּכ ה ְּבָרָעִת� �יָך ְוַאל&ֶאְרֶא� ן ְּבֵעיֶנ ֵח�

 פ
Num. 11:16 ְעָּת ִּכי&ֵה>ם G ֲאֶׁש�ר ָיַד+ �י ִיְׂשָרֵאל �ים ִאיׁשH ִמִּזְקֵנ י ִׁשְבִע Qה ֶאְסָפה&ִּל ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

ְתַיְּצב� ד ְוִה� ֶהל מֹוֵע+ יו ְוָלַקְחָּתB ֹאָתם1 ֶאל&ֹא� �ְך�ִזְקֵנ�י ָהָע�ם ְוֹׁשְטָר ם ִעָּמ�  ּו ָׁש�
Num. 11:17 ּו Bם ְוָנְׂשא�ר ָעֶל�יָך ְוַׂשְמִּת�י ֲעֵליֶה ּוַח ֲאֶׁש� י ִמן&ָהר> י ְוִדַּבְרִּת�י ִעְּמָךH ָׁשםG ְוָאַצְלִּת3  ְוָיַרְדִּת3

ָך� ה ְלַבֶּד� א ַאָּת� ם ְולֹא&ִתָּׂש�  ִאְּתָך1 ְּבַמָּׂש�א ָהָע+
Num. 11:18ר ִהְתַק Mם ּתֹאַמ ר ִמBי  ְוֶאל&ָהָע2 ה ֵלאֹמ3 Mי ְיהָו י ְּבִכיֶתםZ ְּבָאְזֵנ2 ּו ְלָמָחרH ַוֲאַכְלֶּת�ם ָּבָׂשרG ִּכ] ְּדׁש�

ם� ר ַוֲאַכְלֶּת� ן ְיהָו�ה ָלֶכ>ם ָּבָׂש� ִים ְוָנַת2 �ֹוב ָל�נּו ְּבִמְצָר ר ִּכי&ט� 1נּו1 ָּבָׂש+  ַיֲאִכֵל
Num. 11:19�ֹ א יֹוָמ�ִים ְול �ֹ ּון ְול א י�ֹום ֶאָח>ד ּתֹאְכל� �ֹ ים  ל א ֶעְׂשִר� �ֹ ים ְול 1 ֲעָׂשָר�ה ָיִמ+ ים ְולֹא אA ֲחִמָּׁש�ה ָיִמ3

ֹום�  י�
Num. 11:20 1ם ֶאת&ְיהָוהBי&ְמַאְסֶּת ַען ִּכ� ם ְוָהָי�ה ָלֶכ�ם ְלָזָר�א ַי3 ַאְּפֶכ+ ים ַעBד ֲאֶׁשר&ֵיֵצא1 ֵמ� ֶדׁש ָיִמ3 �דA ֹח�  ַע

ר ָל� ּו ְלָפָניו1 ֵלאֹמ+ Bם ַוִּתְבּכ ִים�ֲאֶׁש�ר ְּבִקְרְּבֶכ+ אנּו ִמִּמְצָר�  ָּמה ֶּז�ה ָיָצ�
Num. 11:21 ן�ְרָּת ָּבָׂשר1 ֶאֵּת ֹו ְוַאָּת�ה ָאַמ3 �ר ָאֹנִכ�י ְּבִקְרּב ם ֲאֶׁש� Wי ָהָע ֹות ֶא1ֶלף1 ַרְגִל+  ַוּיֹאֶמרH ֹמֶׁשהG ֵׁשׁש&ֵמא�

ים� ֶדׁש ָיִמ� ּו ֹח� ם ְוָאְכל�  ָלֶה+
Num. 11:22ם ּו ט ָלֶה� ר ִיָּׁשֵח� אן ּוָבָק> =ֹ ם�  ֲהצ א ָלֶה� ם ּוָמָצ� ף ָלֶה� >ם ֵיָאֵס� ת&ָּכל&ְּדֵג�י ַהָּי ָמָצ�א ָלֶה�ם ִא�ם ֶא�

 פ
Num. 11:23א� �ֹ י ִאם&ל ה ִתְרֶא>ה ֲהִיְקְרָך� ְדָבִר� ה ֲהַי�ד ְיהָו�ה ִּתְקָצ�ר ַעָּת� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+   ַוּי
Num. 11:24ת ִּדְב ם ֵא� ה ַוְיַדֵּבר1 ֶאל&ָהָע+ ד  ַוֵּיֵצ�א ֹמֶׁש3 5ַּיֲעֵמ� ם ַו� �י ָהָע+ ף ִׁשְבִע�ים ִאיׁש1 ִמִּזְקֵנ Qה ַוֶּיֱאֹס� י ְיהָו ֵר�

ֶהל� ת ָהֹא� ם ְסִביֹב�  ֹאָת�
Num. 11:25 ן ַעל&ִׁשְבִע�ים ִא�יׁש Wיו ַוִּיֵּת אֶצל ִמן&ָהר1ּוַח1 ֲאֶׁש�ר ָעָל+ ֶרד ְיהָו�הA ֶּבָעָנןH ַוְיַדֵּב�ר ֵאָליוG ַוָּי3  ַוֵּי2
�ים ַוְיִה3 פּו�ַהְּזֵקִנ א ָיָס� �ֹ ּו ְול ּוַח ַוִּי�ְתַנְּבא� ֹוַח ֲעֵליֶהם1 ָהר+ Bי ְּכנ 

Num. 11:26 ּוַח ַנח ֲעֵליֶה�ם ָהר3 ד ַוָּת= Mי ֵמיָד ד ְוֵׁשםZ ַהֵּׁשִנ2 ה ֵׁש�ם ָהֶאָח�דA ֶאְלָּד] ַּמֲחֶנ] ּו ְׁשֵנ�י&ֲאָנִׁש�יםA ַּב�  ַוִּיָּׁשֲאר�
�ּו ָהֹא א ָיְצא� �ֹ ים ְול ַּמֲחֶנ�ה�ְוֵה1ָּמה1 ַּבְּכֻתִב+ ּו ַּב�  ֱהָלה ַוִּי�ְתַנְּבא�

Num. 11:27ַּמֲחֶנ�ה� ְתַנְּבִא�ים ַּב� ד ִמ� ה ַוּיֹאַמ�ר ֶאְלָּד�ד ּוֵמיָד+ ַער ַוַּיֵּג�ד ְלֹמֶׁש� �5ָרץ ַהַּנ+   ַוָּי



Num. 11:28 ה יו ַוּיֹאַמ�ר ֲאֹדִנ�י ֹמֶׁש� ת ֹמֶׁש>ה ִמְּבֻחָר� ּון ְמָׁשֵר� ַען ְיהֹוֻׁש�ַע ִּבן&נ3 Mם� ַוַּי  ְּכָלֵא�
Num. 11:29 ה< ן ְיהָו ים ִּכי&ִיֵּת= ן ָּכל&ַעBם ְיהָוה1 ְנִביִא+ Mי ִיֵּת �י ּוִמ2 ה ִל ְמַקֵּנ�א ַאָּת� ה ַה� Bֹאֶמר לֹו1 ֹמֶׁש+  ַוּי

ם� ֹו ֲעֵליֶה�  ֶאת&רּוח�
Num. 11:30ל� �י ִיְׂשָרֵא� ּוא ְוִזְקֵנ �ה ה� ַּמֲחֶנ ף ֹמֶׁש�ה ֶאל&ַה�   ַוֵּיָאֵס�
Num. 11:31ּוַח Mֶרְך  ְור Bה ּוְכֶד ֶרְך י�ֹום ֹּכ3 ה ְּכֶד= Mַּמֲחֶנ ׁש ַעל&ַה� �5ָגז ַׂשְלִויםH ִמן&ַהָּיםG ַוִּיֹּט2 ה ַוָּי  ָנַס�עA ֵמֵא�ת ְיהָו3

ֶרץ� ִים ַעל&ְּפֵנ�י ָהָא� �ה ּוְכַאָּמַת� ַּמֲחֶנ ֹות ַה� ה ְסִביב�  יֹום1 ֹּכ+
Num. 11:32Mּוא ְוָכל&ַהַּל ם ָּכל&ַהּיֹוםZ ַהה2 �5ָקם ָהָע] ו  ַוָּי ת ַוַּי�ַאְספּו1 ֶאת&ַהְּׂשָל+ ָּמֳחָר3 לA י�ֹום ַה� ְיָלה ְוֹכ�

ַּמֲחֶנ�ה� ֹות ַה� ֹוַח ְסִביב� ּו ָלֶהם1 ָׁשט+ Bים ַוִּיְׁשְטח �ף ֲעָׂשָר�ה ֳחָמִר יט ָאַס� Wַהַּמְמִע 
Num. 11:33ה ָב�ף ְיהָוה1 ָחָרBת ְוַא�ֶרם ִיָּכֵר ם ֶט� ר עֹוֶד1ּנּו1 ֵּב�ין ִׁשֵּניֶה+ ם ַמָּכ�ה  ַהָּבָׂש3 5Bְך ְיהָוה1 ָּבָע+ ם ַוַּי ָע+
ד� ה ְמֹא�  ַרָּב�
Num. 11:34ים� ּו ֶאת&ָהָע�ם ַהִּמְתַאִּו� ְבר+ �ה ִּכי&ָׁשם1 ָק� ַּתֲאָו ֹות ַה� ּוא ִקְבר� ֹום ַהה� ם&ַהָּמק� א ֶאת&ֵׁש�   ַוִּיְקָר>
Num. 11:35ֹות ַוִּיְהי�ּו ַּב �ּו ָהָע�ם ֲחֵצר >ה ָנְסע� ַּתֲאָו ֹות ַה� ֹות� פ ִמִּקְבר=  ֲחֵצר�
Num. 12:1 ה ֻכִׁש�ית י&ִאָּׁש� ה ַהֻּכִׁש�ית ֲאֶׁש�ר ָלָק�ח ִּכ� ֹות ָהִאָּׁש� ה ַעל&ֹאד> Bם ְוַאֲהֹרן1 ְּבֹמֶׁש+ ר ִמְרָי  ַוְּתַדֵּב2

ח�  ָלָק�
Num. 12:2ע ְיה א ַּגם&ָּב�נּו ִדֵּב�ר ַוִּיְׁשַמ� �ֹ ה ֲהל ק ַאְך&ְּבֹמֶׁשה1 ִּדֶּב�ר ְיהָו+ Bּו ֲהַר  ָו�ה� ַוּיֹאְמר3
Num. 12:3 ה ָעָנו �יו[ ְוָהִא�יׁש ֹמֶׁש� ה� ס] ָעָנ ר ַעל&ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ� ם ֲאֶׁש� ָאָד+ 1 ָה� ד ִמֹּכל � ְמֹא
Num. 12:4 ד� ֶהל מֹוֵע ּו ְׁשָלְׁשְּתֶכ�ם ֶאל&ֹא� ם ְצא� ל&ַאֲהֹרן1 ְוֶאל&ִמְרָי+ ם ֶאל&ֹמֶׁשBה ְוֶא� ה ִּפְתֹא3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי
ּו ְׁשָלְׁשָּת�  ם�ַוֵּיְצא�
Num. 12:5ם� ּו ְׁשֵניֶה� ם ַוֵּיְצא� ן ּוִמְרָי+ ֶהל ַוִּיְקָרא1 ַאֲהֹר� �ד ֶּפ�ַתח ָהֹא 5ַּיֲעֹמ� ן ַו� ּוד ָעָנ+ 5Bֶרד ְיהָוה1 ְּבַעּמ�   ַוֵּי
Num. 12:6ע ַּבֲחל� �יו ֶאְתַוָּד+ ה ַּבַּמְרָאה1 ֵאָל ם ְיהָו3 �יֲאֶכ+ י ִאם&ִי�ְהֶיה1 ְנִב ��א ְדָבָר ֹ�אֶמר ִׁשְמעּו&ָנ ֹום  ַוּי
ֹו�  ֲאַדֶּבר&ּב�
Num. 12:7ּוא� ן ה� י ֶנֱאָמ� י ֹמֶׁש�ה ְּבָכל&ֵּביִת�   לֹא&ֵכ�ן ַעְבִּד�
Num. 12:8 ם א ְיֵראֶת+ �ֹ �יט ּוַמּד1ּוַע1 ל ת ּוְתֻמַנ�ת ְיהָו�ה ַיִּב א ְבִחיֹד+ �ֹ ֹו ּוַמְרֶאה1 ְול ה ֲאַדֶּבר&ּב3 Qה ֶאל&ֶּפ�ֶּפ 

ה� י ְבֹמֶׁש� ר ְּבַעְבִּד�  ְלַדֵּב�
Num. 12:9ְך� ם ַוֵּיַל� >ה ָּב�   ַוִּי�ַחר ַא=ף ְיהָו
Num. 12:10ָPן ס ן ֶאל&ִמְרָי�ם ְוִהֵּנ�ה  ְוֶהָעָנ3 =ֶפן ַאֲהֹר> ֶהל ְוִהֵּנ�ה ִמְרָי�ם ְמֹצַר�ַעת ַּכָּׁש�ֶלג ַוִּי �ל ָהֹא+ ר ֵמַע

ַעת�  ְמֹצָר�
Num. 12:11Bא ָתֵׁש י ַאל&ָנ2 �י ֲאֹדִנ+ ן ֶאל&ֹמֶׁש�ה ִּב ֹ�אֶמר ַאֲהֹר� ר  ַוּי ְלנּו ַוֲאֶׁש� ר נֹוַא� את ֲאֶׁש� 1ינּו1 ַחָּט+ ת ָעֵל

אנּו�  ָחָט�
Num. 12:12ֹו� ֹו ַוֵּיָאֵכ�ל ֲחִצ�י ְבָׂשר� י ַּכֵּמ�ת ֲאֶׁשBר ְּבֵצאתֹו1 ֵמֶר�ֶחם ִאּמ+   ַאל&ָנ�א ְתִה�
Num. 12:13ּה� פ א ָנ�א ָל� >א ְרָפ� ל ָנ Wר ֵא �ה ֶאל&ְיהָו�ה ֵלאֹמ �ק ֹמֶׁש+   ַוִּיְצַע
Num. 12:14 ר Qים ִּתָּסֵג��ת ָיִמ א ִתָּכֵל�ם ִׁשְבַע �ֹ יָה ֲהל ק ָיַרק1 ְּבָפֶנ+ Bה ְוָאִב1יָה1 ָיֹר ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

ף� ר ֵּתָאֵס� ה ְוַאַח� ַּמֲחֶנ+ ּוץ ַל�  ִׁשְבַעBת ָיִמים1 ִמח�
Num. 12:151ים ְוָהָעם��ת ָיִמ ַּמֲחֶנ�ה ִׁשְבַע ּוץ ַל� >ם ִמח� ף ִמְרָי�ם� ַוִּתָּסֵג�ר ִמְרָי ע ַעד&ֵהָאֵס� א ָנַס+ �ֹ   ל
Num. 12:16ן� פ ר ָּפאָר� ּו ְּבִמְדַּב� 5ַּיֲחנ� ֹות ַו� �ּו ָהָע�ם ֵמֲחֵצר   ְוַאַח>ר ָנְסע�
Num. 13:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 13:2ַען ֲאֶׁשר&ֲאִנ�י ֹנ ים ְוָיֻת1רּו1 ֶאת&ֶא�ֶרץ ְּכַנ+ יׁש  ְׁשַלח&ְלָך� ֲאָנִׁש3 �יׁש ֶאָחדZ ִא2 �י ִיְׂשָרֵא�ל ִא ן ִלְבֵנ ֵת�

ם� ל ָנִׂש�יא ָבֶה� חּו ֹּכ� ד ְלַמֵּטBה ֲאֹבָתיו1 ִּתְׁשָל+ Mֶאָח 
Num. 13:3ָּמה� ל ֵה� י ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ים ָראֵׁש� �ה ֻּכָּל�ם ֲאָנִׁש+ �י ְיהָו ן ַעל&ִּפ ר ָּפאָר� ם ֹמֶׁש>ה ִמִּמְדַּב� ח ֹאָת�   ַוִּיְׁשַל2
Num. 13:4 ּור� ּוַע ֶּבן&ַזּכ� ן ַׁשּמ� ֶּלה ְׁשמֹוָת�ם ְלַמֵּט�ה ְראּוֵב+  ְוֵא�
Num. 13:5י� ט ֶּבן&חֹוִר� ֹון ָׁשָפ�   ְלַמֵּט�ה ִׁשְמע+



Num. 13:6ה ָּכֵל�ב ֶּבן&ְיֻפֶּנ�ה�   ְלַמֵּט�ה ְיהּוָד+
Num. 13:7ף� ל ֶּבן&יֹוֵס� ר ִיְגָא�   ְלַמֵּט�ה ִיָּׂששָכ+
Num. 13:8ּון� ְלַמֵּט�ה ֶאְפָר� ַע ִּבן&נ�  ִים הֹוֵׁש�
Num. 13:9ּוא� ן ַּפְלִט�י ֶּבן&ָרפ�   ְלַמֵּט�ה ִבְנָיִמ+
Num. 13:10י� ל ֶּבן&סֹוִד� ן ַּגִּדיֵא�   ְלַמֵּט�ה ְזבּוֻל+
Num. 13:11י� י ֶּבן&סּוִס� ף ְלַמֵּט�ה ְמַנֶּׁש�ה ַּגִּד�   ְלַמֵּט�ה יֹוֵס�
Num. 13:12ל ֶּבן&ְּג ן ַעִּמיֵא� י� ְלַמֵּט�ה ָד+  ַמִּל�
Num. 13:13ל� ּור ֶּבן&ִמיָכֵא� ר ְסת�   ְלַמֵּט�ה ָאֵׁש+
Num. 13:14י� י ַנְחִּב�י ֶּבן&ָוְפִס�   ְלַמֵּט�ה ַנְפָּתִל+
Num. 13:15י� ל ֶּבן&ָמִכ� ד ְּגאּוֵא�   ְלַמֵּט�ה ָג+
Num. 13:16ֵPֶרץ  א�ּור ֶאת&ָהָא ה ָלת� ים ֲאֶׁשר&ָׁשַל�ח ֹמֶׁש� ֲאָנִׁש+ ֹות ָה� ַע ִּבן&נ�ּון ֶּלה ְׁשמ� א ֹמֶׁש>ה ְלהֹוֵׁש� ַוִּיְקָר�

ַע�  ְיהֹוֻׁש�
Num. 13:17 ם ֶגב ַוֲעִליֶת� ּו ֶזה1 ַּבֶּנ+ ם ֲעל� ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה3 �ַען ַוּי ּור ֶאת&ֶא�ֶרץ ְּכָנ ה ָלת�  ַוִּיְׁשַלBח ֹאָתם1 ֹמֶׁש+
ר�  ֶאת&ָהָה�

Num. 13:18�וא ְוֶאת&ָהָעם1 ַהֹּיֵׁש�ֶרץ ַמה&ִה ם ֶאת&ָהָא� ּוא  ּוְרִאיֶת� ה ַהְמַע�ט ה� �ק הּוא1 ֲהָרֶפ+ יָה ֶהָחָז ב ָעֶל+
ב�  ִאם&ָר�

Num. 13:19 ב�ים ֲאֶׁשר&הּוא1 יֹוֵׁש ָעִר3 �ה ּוָמ�ה ֶה� וא ִאם&ָרָע ה ִה� ּה ֲהטֹוָב� ֶרץ ֲאֶׁשר&הּוא1 ֹיֵׁש�ב ָּב+  ּוָמ�ה ָהָא3
ים� ֲחִנ�ים ִא�ם ְּבִמְבָצִר� ָּנה ַהְּבַמ�  ָּבֵה+

Num. 13:20ָא ָ Tה ה�י  ּוָמ ם ִמְּפִר� ם ּוְלַקְחֶּת� ְתַחַּזְקֶּת+ ִין ְוִה2 ּה ֵעץ1 ִאם&ַא+ ה ֲהֵי�ׁש&ָּב� וא ִאם&ָרָז3 Mה ִה ֶרץ ַהְּׁשֵמָנ2
ים� י ֲעָנִב� י ִּבּכּוֵר� ים ְיֵמ� ָּיִמ+  ָהָא�ֶרץ ְוַה2

Num. 13:21ת� א ֲחָמ� �ֹ ב ְלב ּו ַוָּיֻת�רּו ֶאת&ָהָא�ֶרץ ִמִּמְדַּבר&ִצ�ן ַעד&ְרֹח� 5ַּיֲעל�   ַו�
Num. 13:22 ַבעBֹון ֶׁש �ק ְוֶחְבר3 י ָהֲעָנ י ְיִליֵד� א ַעד&ֶחְברֹוןG ְוָׁשBם ֲאִחיַמן1 ֵׁשַׁש�י ְוַתְלַמ+ �ֹ ּו ַבֶּנֶגבH ַוָּיב  ַוַּיֲעל�

ִים� ַען ִמְצָר� �י ֹצ� ה ִלְפֵנ  ָׁשִנים1 ִנְבְנָת+
Num. 13:231ם ְזמֹוָרהBּו ִמָּׁש ל ַוִּיְכְרת2 �ַחל ֶאְׁשֹּכ3 אּו ַעד&ַנ Mֹוט  ַוָּיֹב הּו ַבּמ� ד ַוִּיָּׂשֻא� ֹול ֲעָנִבים1 ֶאָח+ Bְוֶאְׁשּכ 

�5ִים ּוִמן&ָהִרֹּמִנ�ים ּוִמן&ַהְּתֵאִנ�ים�  ִּבְׁשָנ
Num. 13:24ַPֹול ע ��ַחל ֶאְׁשּכ א ַנ ּוא ָקָר� ֹום ַהה+ ל� ַלָּמק� �י ִיְׂשָרֵא� ם ְּבֵנ ּו ִמָּׁש� ֹול ֲאֶׁשר&ָּכְרת� ֶאְׁשּכ+ ֹות ָה�  ל ֹאד�
Num. 13:25ֹום� ַוָּי ץ ַאְרָּבִע�ים י� ּור ָהָא�ֶרץ ִמֵּק� בּו ִמּת�  ֻׁש�
Num. 13:26 ן ר ָּפאָר� ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ֶאל&ִמְדַּב� ן ְוֶאל&ָּכל&ֲעַד= Mל&ַאֲהֹר ה ְוֶא� Z ֶאל&ֹמֶׁש2 ּו ַוָּיֹבאּו  ַוֵּיְלכ]

ּום ֶאת ה ַוַּיְרא� יבּו אֹוָתBם ָּדָבר1 ְוֶאת&ָּכל&ָה�ֵעָד+ ֶרץ�ָקֵד�ָׁשה ַוָּיִׁש2 י ָהָא�  &ְּפִר�
Num. 13:27 וא ת ָחָל�ב ּוְדַב>ׁש ִה� ַגם ָזַב2 ְ Tנּו ו�ֶרץ ֲאֶׁש�ר ְׁשַלְחָּת אנּו ֶאל&ָהָא� Wּו ָּב ֹ�אְמר+ 1 ַוּי  ַוְיַסְּפרּו&לֹו
 ְוֶזה&ִּפְרָי�ּה�

Num. 13:28ֶPֹות ְּגֹדֹלת1 ְמֹא+ א Bים ְּבֻצר ָעִר3 ב ָּבָא�ֶרץ ְוֶה� ם ַהֹּיֵׁש� �ז ָהָע+ י&ַע ֲעָנ�ק ָרִא�ינּו ֶפס ִּכ� י ָה� ד ְוַגם&ְיִלֵד�
ם�  ָׁש�

Num. 13:29 ב�ְּכַנֲעִני1 ֹיֵׁש ר ְוַה� ֱאֹמִרי1 יֹוֵׁש�ב ָּבָה+ ִחִּתי ְוַהְיבּוִסBי ְוָה� ַה� ְ T5ֶגב ו� ב ְּבֶא�ֶרץ ַהֶּנ  ֲעָמֵל�ק יֹוֵׁש�
ן� ם ְוַע�ל ַי�ד ַהַּיְרֵּד�  ַעל&ַהָּי+

Num. 13:30 ַהס ָּכֵל>ב ֶאת&ָהָע�ם= ּה� ַוַּי ֹול נּוַכ�ל ָל� י&ָיכ� ּה ִּכ� ְׁשנּו ֹאָת+ ה ַנֲעֶלה1 ְוָיַר� Bאֶמר ָעֹל 3ֹ  ֶאל&ֹמֶׁש�ה ַוּי
Num. 13:31ּנּו� ּוא ִמֶּמ� �ק ה� י&ָחָז �ם ִּכ� ֹות ֶאל&ָהָע א נּוַכ�ל ַלֲעל� �ֹ ּו ל ְמר+ ּו ִעּמֹו1 ָא� Bים ֲאֶׁשר&ָעל Mֲאָנִׁש   ְוָה2
Num. 13:321ת ָהָא1ֶרץBיאּו ִּדַּב Mּה  ַוּיֹוִצ Mְרנּו ָב ֶרץ ֲאֶׁשרZ ָעַב2 ר ָהָא] �ל ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא� ּה ֶאל&ְּבֵנ ּו ֹאָת+  ֲאֶׁש�ר ָּתר�

ֹות� י ִמּד� וא ְוָכל&ָהָע>ם ֲאֶׁשר&ָרִא�ינּו ְבתֹוָכ�ּה ַאְנֵׁש� 1יָה1 ִה+ ּה ֶא�ֶרץ ֹאֶכBֶלת יֹוְׁשֶב ּור ֹאָת3  ָלת�
Num. 13:33ינּו ֶאת&ַהְּנִפיִל>ים ְּבֵנ� �ינּו  ְוָׁש�ם ָרִא3 ים ְוֵכ�ן ָהִי ֲחָגִב+ 1 ַּכ� 1ינּו �ים ַוְּנִהBי ְבֵעיֵנ י ֲעָנ�ק ִמן&ַהְּנִפִל

ם�  ְּבֵעיֵניֶה�



Num. 14:1ּוא� ּו ָהָע�ם ַּבַּל�ְיָלה ַהה� 5ִּיְּתנ�ּו ֶאת&קֹוָל�ם ַוִּיְבּכ� ה ַו�   ַוִּתָּׂשא1 ָּכל&ָה�ֵעָד+
Num. 14:2ן ֹּכ� ל&ַאֲהֹר+ 1 1 ַוִּיrנּו1 ַעל&ֹמֶׁש�ה ְוַע� ה לּו&ַמ1ְתנּו ם ָּכל&ָהֵעָד3 Mּו ֲאֵלֶה �י ִיְׂשָרֵא�ל ַו�ּיֹאְמר2 ל ְּבֵנ

ְתנּו� ר ַהֶּז�ה לּו&ָמ� ֹו ַּבִּמְדָּב� ִים א>  ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר+
Num. 14:3 ּו�נּו ִיְהי ינּו ְוַטֵּפ� ֶרב ָנֵׁש� ל ַּבֶח+ נּו ֶאל&ָהָאBֶרץ ַהּזֹאת1 ִלְנֹּפ� Mיא ֹאָת הָוה ֵמִב2 ְ Tה י�ֹוא  ְוָלָמ ָלַב�ז ֲהל=

ְיָמה� ּוב ִמְצָר� ֹוב ָל�נּו ׁש� nט 
Num. 14:4ְיָמה� ּוָבה ִמְצָר� אׁש ְוָנׁש� �ֹ �יׁש ֶאל&ָאִח�יו ִנְּתָנ�ה ר ּו ִא   ַוּיֹאְמר�
Num. 14:5ל� �י ִיְׂשָרֵא� ת ְּבֵנ ל ֲעַד� י ָּכל&ְקַה� Wם ִלְפֵנ�ן ַעל&ְּפֵניֶה ל ֹמֶׁש>ה ְוַאֲהֹר�   ַוִּיֹּפ�
Num. 14:6�ם� ִויהֹוֻׁש ּו ִּבְגֵדיֶה� ים ֶאת&ָהָא�ֶרץ ָקְרע� ה ִמן&ַהָּתִר� ּון ְוָכֵלב1 ֶּבן&ְיֻפֶּנ+  ַע ִּבן&נ3
Num. 14:7 ה ּה טֹוָב� ּור ֹאָת+ ר ָעַבBְרנּו ָבּה1 ָלת� ֶרץ ֲאֶׁש2 ר ָהָא3 �ל ֵלאֹמ ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ּו ֶאל&ָּכל&ֲעַד� ֹ�אְמר+  ַוּי

ד� ד ְמֹא� ֶרץ ְמֹא�  ָהָא�
Num. 14:8&ת  ִאם ֶרץ ֲאֶׁשר&ִה>וא ָזַב� Wנּו ֶא� את ּוְנָתָנ�ּה ָל +ֹ ה ְוֵהִבBיא ֹאָת1נּו1 ֶאל&ָהָא�ֶרץ ַהּז ץ ָּב1נּו1 ְיהָו+ ָחֵפ�
ׁש�  ָחָל�ב ּוְדָב�
Num. 14:9 ר ִצָּל=ם�ם ָס�נּו ֵה ֶרץ ִּכ�י ַלְחֵמ� �ם ָהָא+ יְראּו1 ֶאת&ַע ם ַאל&ִּת� יהָוהH ַאל&ִּתְמֹרדּוG ְוַאֶּת3  ַא�ְך ַּב�

ם�ֵמֲע נּו ַאל&ִּתיָרֻא�  ֵליֶה>ם ַו�יהָו�ה ִאָּת�
Num. 14:10 ד ֶהל מֹוֵע+ ה ִנְרָאה1 ְּבֹא� ֹוד ְיהָו3 �ים ּוְכב� ם ָּבֲאָבִנ ה ִלְרּג�ֹום ֹאָת� אְמרּו1 ָּכל&ָה�ֵעָד+ �ֹ  ַוּי

ל� פ �י ִיְׂשָרֵא� ל&ָּכל&ְּבֵנ  ֶא�
Num. 14:11ִנ ָנה ְיַנֲאֻצ� ה ַעד&ָא� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+ 1  ַוּי י ְּבֹכל 1ָנה1 לֹא&ַיֲאִמ�ינּו ִב+ �ה ְוַעד&ָא �ם ַהֶּז י ָהָע

ֹו� ר ָעִׂש�יִתי ְּבִקְרּב� ֹות ֲאֶׁש� ֹאת+  ָה�
Num. 14:12ּנּו� ּום ִמֶּמ� ֹול ְוָעצ� ְתָך+ ְלגֹוי&ָּגד� ֱעֶׂשה1 ֹא� ֶבר ְואֹוִרֶׁש�ּנּו ְוֶא�   ַאֶּכ�ּנּו ַבֶּד�
Num. 14:13ה ְו� ה ֶאל&ְיהָו ֹ�אֶמר ֹמֶׁש� ֹו� ַוּי י&ֶהֱעִל=יָת ְבֹכֲחָך> ֶאת&ָהָע�ם ַהֶּז�ה ִמִּקְרּב� ִים ִּכ� ּו ִמְצַר+  ָׁשְמע�
Num. 14:14 ִין �ה ֲאֶׁשר&ַע2 �ם ַהֶּז ֶרב ָהָע ה ְּבֶק� י&ַאָּת�ה ְיהָו+ ְמעּו1 ִּכ� ּו ֶאל&יֹוֵׁשבH ָהָא�ֶרץ ַהּזֹאתG ָׁש�  ְוָאְמר3

ה ַוֲעָנ�ְנָך1  ִין ִנְרָא�הA ַאָּת�ה ְיהָו3 Mׁש ְּבַע ּוד ֵא� ם ּוְבַעּמ� ה ֹהֵלBְך ִלְפֵניֶהם1 יֹוָמ+ ן ַאָּת2 ם ּוְבַעֻּמ�ד ָעָנ3 ֹעֵמ�ד ֲעֵלֶה+
ְיָלה�  ָל�

Num. 14:15ר� ת&ִׁשְמֲעָך� ֵלאֹמ� ּו ֶא� ם ֲאֶׁשר&ָׁשְמע� ְמרּו1 ַהּגֹוִי+ �יׁש ֶאָח�ד ְוָא�   ְוֵהַמָּת>ה ֶאת&ָהָע�ם ַהֶּז�ה ְּכִא
Num. 14:16ֶלת י ְיֹכ� Qם ַוִּיְׁשָחֵט�ם  ִמִּבְלִּת�ֶרץ ֲאֶׁשר&ִנְׁשַּב�ע ָלֶה ה ֶאל&ָהָא� �ם ַהֶּז+ ה ְלָהִביא1 ֶאת&ָהָע  ְיהָו3

ר�  ַּבִּמְדָּב�
Num. 14:17ר� ְרָּת ֵלאֹמ� ר ִּדַּב� �י ַּכֲאֶׁש� ַח ֲאֹדָנ ה ִיְגַּדל&ָנ�א ֹּכ� Wְוַעָּת  
Num. 14:18 ן א ָעֹו� ֶסד ֹנֵׂש� 1ִים1 ְוַרב&ֶח+ ה ֶאBֶרְך ַאַּפ ים  ְיהָו3 ן ָאבֹות1 ַעל&ָּבִנ+ Bד ֲעֹו Qה ֹּפֵק א ְיַנֶּק+ �ֹ ָוָפ�ַׁשע ְוַנֵּקה1 ל

ים�  ַעל&ִׁשֵּלִׁש�ים ְוַעל&ִרֵּבִע�
Num. 14:19 ִים ה ִמִּמְצַר� �ם ַהֶּז+ 1אָתה1 ָלָע ן ָהָע�ם ַהֶּז�ה ְּכֹג�ֶדל ַחְסֶּד�ָך ְוַכֲאֶׁשBר ָנָׂש א ַלֲעֹו> ח&ָנ3  ְסַל�
ָּנה�  ְוַעד&ֵה�

Num. 14:20�ֹ ָך� ַוּי ה ָסַל�ְחִּתי ִּכְדָבֶר�  אֶמר ְיהָו+
Num. 14:21ֶרץ�   ְואּוָל�ם ַחי&ָא�ִני ְוִיָּמֵל�א ְכבֹוד&ְיהָו�ה ֶאת&ָּכל&ָהָא�
Num. 14:22 ּו ִים ּוַבִּמְדָּב�ר ַוְיַנּס� י ֲאֶׁשר&ָעִׂש�יִתי ְבִמְצַר� ֹתַת+ ים ָהֹרִאBים ֶאת&ְּכֹבִדי1 ְוֶאת&ֹא� �י ָכל&ָהֲאָנִׁש3  ִּכ

Pֶֹאִת3 י�י ז ּו ְּבקֹוִל� א ָׁשְמע� �ֹ ים ְול �ֶׂשר ְּפָעִמ+  ה ֶע
Num. 14:23ּוָה� א ִיְרא� �ֹ י ל ְעִּתי ַלֲאֹבָת�ם ְוָכל&ְמַנֲאַצ� ר ִנְׁשַּב� ֶרץ ֲאֶׁש�   ִאם&ִיְראּו1 ֶאת&ָהָא+
Num. 14:24י ַו �ֹו ַוְיַמֵּל�א ַאֲחָר ּוַח ַאֶח1ֶרת1 ִעּמ+ Bה ר Qְיָת �ֶקב ָה� ב ֵע י ָכֵל3 יו ֶאל&ָהָא1ֶרץ1  ְוַעְבִּד� יֹאִת3 ֲהִב�

ָּנה� ֹו יֹוִרֶׁש� ָּמה ְוַזְרע�  ֲאֶׁשר&ָּב�א ָׁש+
Num. 14:25ּוף� פ ֶרְך ַים&ס� ר ֶּד� ּו ָלֶכ>ם ַהִּמְדָּב� ּו ּוְסע� ר ְּפנ2 �ֶמק ָמָח3 ְּכַנֲעִנ�י יֹוֵׁש�ב ָּבֵע י ְוַה� ֲעָמֵלִק�   ְוָה�
Num. 14:26&ל ה ְוֶא� ה ֶאל&ֹמֶׁש� ר� ַוְיַדֵּב�ר ְיהָו+ ן ֵלאֹמ�  ַאֲהֹר�
Num. 14:27 ר ל ֲאֶׁש2 �י ִיְׂשָרֵא3 ֹות ְּבֵנ Qי ֶאת&ְּתֻלּנ� ָּמה ַמִּליִנ�ים ָעָל את ֲאֶׁש>ר ֵה� +ֹ ָרָעה1 ַהּז ה ָה� Bי ָלֵעָד  ַעד&ָמַת3



ְעִּתי� >ים ָעַל�י ָׁשָמ�  ֵה=ָּמה ַמִּליִנ
Num. 14:28א ַּכֲאֶׁש� Wֹ ה ִאם&ל 1ִני1 ְנֻאם&ְיהָו+ ם ַחי&ָא ר ֲאֵלֶה3 ם� ֱאֹמ� ה ָלֶכ� ֱעֶׂש� �י ֵּכ�ן ֶא� ם ְּבָאְזָנ  ר ִּדַּבְרֶּת�
Num. 14:29 ְעָלה�ים ָׁשָנ�ה ָוָמ ם ִמֶּב>ן ֶעְׂשִר� ם ְוָכל&ְּפֻקֵדיֶכם1 ְלָכל&ִמְסַּפְרֶכ+ Mּו ִפְגֵריֶכ ֶּזה ִיְּפל2 ַ Tר ה�ַּבִּמְדָּב 

י� ם ָעָל� יֹנֶת� ר ֲהִל�  ֲאֶׁש�
Num. 14:30אּו ֶאל&ָה י ְלַׁשֵּכ�ן ֶאְתֶכ�ם ָּב�ּה כPִּ ִאם&ַאֶּתם1 ָּתֹב� 1אִתי1 ֶאת&ָיִד+ ֶרץ ֲאֶׁשBר ָנָׂש י ִאם&ָּכֵל�ב ָא+

ּון� ַע ִּבן&נ� ה ִויהֹוֻׁש�  ֶּבן&ְיֻפֶּנ+
Num. 14:31ּה� ם ָּב� ר ְמַאְסֶּת� ֶרץ ֲאֶׁש� ם ְוָי�5ְדעּו1 ֶאת&ָהָא+ �ה ְוֵהֵביאִת�י ֹאָת+ ם ָלַב�ז ִיְהֶי ר ֲאַמְרֶּת� ם ֲאֶׁש� ְּפֶכ+   ְוַט2
Num. 14:32ר ַהֶּז�ה� ּו ַּבִּמְדָּב�   ּוִפְגֵריֶכ�ם ַאֶּת�ם ִיְּפל�
Num. 14:33 ם ִּפְגֵריֶכ�ם �ם ַעד&ֹּת� ּו ֶאת&ְזנּוֵתיֶכ ה ְוָנְׂשא� �ים ָׁשָנ+ ּו ֹרִעBים ַּבִּמְדָּבר1 ַאְרָּבִע ְּבֵניֶכם ִיְהי2 Tו 

ר�  ַּבִּמְדָּב�
Num. 14:34�ים ֲאֶׁשר&ַּתְרֶּת Mר ַהָּיִמ ה ִּתְׂשאּו1  ְּבִמְסַּפ2 ה י�ֹום ַלָּׁשָנ3 Qֹום ַלָּׁשָנ�י Gים יֹום� ם ֶאת&ָהָאֶרץH ַאְרָּבִע

י� ם ֶאת&ְּתנּוָאִת� יַדְעֶּת� �ה ִו� ם ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ ֵתיֶכ+  ֶאת&ֲעֹוֹנ�
Num. 14:35את ַה +ֹ ָרָעה1 ַהּז ה ָה� Bה ְלָכל&ָהֵעָד ֱעֶׂש3 ֹ�את ֶא� אA ז �ֹ �י ְיהָוהH ִּדַּבְרִּתיG ִאם&ל �י  ֲאִנ ים ָעָל ּנֹוָעִד�

תּו� ם ָיֻמ� ּמּו ְוָׁש� >ה ִיַּת� ר ַהֶּז  ַּבִּמְדָּב�
Num. 14:36 בּו ַוִּיּלֹונּו ּור ֶאת&ָהָא�ֶרץ ַוָּיֻׁש3 ה ָלת� ים ֲאֶׁשר&ָׁשַל�ח ֹמֶׁש� ָעָליו1 ] ַּיִּלBינּו][ַו[ ְוָה�ֲאָנִׁש+

ֶרץ� ה ַעל&ָהָא� ה ְלהֹוִצ�יא ִדָּב�  ֶאת&ָּכל&ָה�ֵעָד+
Num. 14:37ה ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� �ה ַּבַּמֵּגָפ� ֶרץ ָרָע י ִדַּבת&ָהָא� ים מֹוִצֵא� ֲאָנִׁש+   ַוָּיֻמ1תּו1 ָה�
Num. 14:38ֶרץ� ּור ֶאת&ָהָא� ֹהְלִכ�ים ָלת� ם ַה� �ה ָחיּו1 ִמן&ָהֲאָנִׁש�ים ָהֵה+ ּון ְוָכֵל�ב ֶּבן&ְיֻפֶּנ   ִויהֹוֻׁש�ַע ִּבן&נ+
Num. 14:39ר ֹמֶׁשה1 ֶאת&ַהְּדBד� ַוְיַדֵּב ּו ָהָע�ם ְמֹא� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּי�ְתַאְּבל� ל&ָּכל&ְּבֵנ ֶּלה ֶא� ים ָהֵא+  ָבִר�
Num. 14:40 ר ֹום ֲאֶׁשר&ָאַמ� ּנּו ְוָעִל>ינּו ֶאל&ַהָּמק> ר ִהֶּנ3 �ר ֵלאֹמ ּו ֶאל&רֹאׁש&ָהָה� ֶקר ַוַּי�ֲעל�  ַוַּיְׁשִּכ�מּו ַבֹּב+

אנּו�  ְיהָו�ה ִּכ�י ָחָט�
Num. 14:41אֶמר�ֹ ח� ַוּי א ִתְצָל� �ֹ וא ל �ה ְוִה� �י ְיהָו ים ֶאת&ִּפ ם ֹעְבִר� >ה ַאֶּת� ה ָל�ָּמה ֶּז   ֹמֶׁש+
Num. 14:42ם� ּו ִלְפֵנ�י ֹאְיֵביֶכ� �5ְגפ+ 1 ִּתָּנ ין ְיהָו�ה ְּבִקְרְּבֶכ�ם ְולֹא ּו ִּכ>י ֵא� ל&ַּתֲעל+   ַא�
Num. 14:43ם ּוְנַפ י ְוַהְּכַנֲעִנ�י ָׁשם1 ִלְפֵניֶכ+ Z ָהֲעָמֵלִק2 ה  ִּכי י ְיהָו+ י&ַעל&ֵּכBן ַׁשְבֶּתם1 ֵמַאֲחֵר� ם ֶּבָח�ֶרב ִּכ� ְלֶּת�

ם�  ְולֹא&ִיְהֶי�ה ְיהָו�ה ִעָּמֶכ�
Num. 14:44ַּמֲחֶנ�ה� ֶרב ַה� ׁשּו ִמֶּק� ה לֹא&ָמ� ֹון ְּבִרית&ְיהָוה1 ּוֹמֶׁש+ Bר ַוֲאר�אׁש ָהָה �ֹ ֹות ֶאל&ר לּו ַלֲעל� Wַוַּיְעִּפ  
Num. 14:4515ֶרד ָהֲעָמֵלִקיB ה� פ ַוֵּי ָחְרָמ� ּום ַעד&ַה� 5ַּיְּכת� ּום ַו� ּוא ַוַּיּכ� �ב ָּבָה�ר ַהה י ַהֹּיֵׁש� ְּכַנֲעִנ+   ְוַה�
Num. 15:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 15:2ם ֲאֶׁש� ֵתיֶכ+ אּו ֶאל&ֶא1ֶרץ1 מֹוְׁשֹב� �י ָתֹב3 ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם ִּכ �י ִיְׂשָרֵא+ ן  ַּדֵּבר1 ֶאל&ְּבֵנ �י ֹנֵת� ר ֲאִנ

ם�  ָלֶכ�
Num. 15:3 יַח Bֹות ֵר Qם ַלֲעׂש�ֹו ְּבֹמֲעֵדיֶכ ה א� ֹו ִבְנָדָב+ 1ֶדר1 א� ַבח ְלַפֵּלא&ֶנ יהָוה1 ֹעָל�ה אֹו&ֶז+ ם ִאֶּׁשBה ַל�  ַוֲעִׂשיֶת2

אן� �ֹ ֹו ִמן&ַהּצ ר א� ה ִמן&ַהָּבָק� יהָו+ ַח1 ַל�  ִניֹח2
Num. 15:4יב ָקְרָּבנ�ֹו יב ַהַּמְקִר� ֶמן� ְוִהְקִר> ין ָׁש� ּול ִּבְרִבִע�ית ַהִה� Wֹון ָּבל ֶלת ִעָּׂשר+ �ה ִמְנָחה1 ֹס� יהָו   ַל�
Num. 15:5ד� �ַבח ַלֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָח� ֹו ַלָּז ה ַעל&ָהֹעָל�ה א� ין ַּתֲעֶׂש� �ית ַהִה+ 1ֶסְך1 ְרִביִע 5Bִין ַלֶּנ   ְוַי
Num. 15:6י ֶעְׂשֹר� ֶלת ְׁשֵנ ה ֹס� 1 ַּתֲעֶׂש�ה ִמְנָח+ 1ִיל ֹו ָלַא Bין� א ֶמן ְׁשִלִׁש�ית ַהִה� �ים ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש�  ִנ
Num. 15:7ַח ַליהָו�ה� יַח&ִניֹח� יב ֵר� �5ִין ַלֶּנ�ֶסְך ְׁשִלִׁש�ית ַהִה�ין ַּתְקִר�   ְוַי
Num. 15:8יהָו�ה� ים ַל� ֹו&ְׁשָלִמ� �5ֶדר א� �ַבח ְלַפֵּלא&ֶנ ר ֹעָל�ה אֹו&ָז ה ֶבן&ָּבָק� י&ַתֲעֶׂש�   ְוִכ�
Num. 15:9י Bין� ְוִהְקִר ֶמן ֲחִצ�י ַהִה� ּול ַּבֶּׁש� �ים ָּבל� ֶלת ְׁשֹלָׁש�ה ֶעְׂשֹרִנ ה ֹס�  ב ַעל&ֶּבן&ַהָּבָקר1 ִמְנָח+
Num. 15:10ַח ַליהָו�ה� יַח&ִניֹח� ה ֵר� �י ַהִה�ין ִאֵּׁש� יב ַלֶּנ�ֶסְך ֲחִצ >5ִין ַּתְקִר�   ְוַי
Num. 15:11ִיל ָהֶא�ֹו ָלַא ד א� ֶאָח+ ה ַלּׁשֹור1 ָה� �ָכה ֵיָעֶׂש3 ֹו ָבִעִּז�ים� ָּכ ה ַבְּכָבִׂש�ים א� ֹו&ַלֶּׂש�  ָח�ד א�
Num. 15:12ם� ד ְּכִמְסָּפָר� ּו ָלֶאָח� ּו ָּכ>ָכה ַּתֲעׂש� �ר ֲאֶׁש�ר ַּתֲעׂש   ַּכִּמְסָּפ�



Num. 15:13יהָו�ה� ַח ַל� יַח&ִניֹח� ה ֵר� יב ִאֵּׁש� ח ַיֲעֶׂשה&ָּכ�ָכה ֶאת&ֵא�ֶּלה ְלַהְקִר>   ָּכל&ָהֶאְזָר�
Num. 15:14ה  ְו� ַח ַליהָו יַח&ִניֹח� ה ֵר� ם ְוָעָׂש>ה ִאֵּׁש� ֵתיֶכ+ ֹוְכֶכם1 ְלֹדֹר� ר&ְּבת� ֹו ֲאֶׁש� Bר א Mם ֵּג י&ָיגּורZ ִאְּתֶכ2 ִכ�

ה� ּו ֵּכ�ן ַיֲעֶׂש� ר ַּתֲעׂש�  ַּכֲאֶׁש�
Num. 15:15ם ָּכֶכ>ם ַּכ ֵתיֶכ+ ת עֹוָלם1 ְלֹדֹר� Bר ֻחַּק� �ר ַהָּג ה ַאַח>ת ָלֶכ�ם ְוַלֵּג ל ֻחָּק� Wֵּג�ר ִיְהֶי�ה ִלְפֵנ�י  ַהָּקָה

 ְיהָו�ה�
Num. 15:16ם� פ �ה ָלֶכ�ם ְוַלֵּג�ר ַהָּג�ר ִאְּתֶכ� ד ִיְהֶי ט ֶאָח� ה ַאַח>ת ּוִמְׁשָּפ�   ּתֹוָר�
Num. 15:17ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 15:18ֲאֶכ ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם ְּבֹב� �י ִיְׂשָרֵא+ >י ֵמִב�יא ֶאְתֶכ�ם  ַּדֵּבר1 ֶאל&ְּבֵנ ר ֲאִנ ֶרץ ֲאֶׁש� ם1 ֶאל&ָהָא+

ָּמה�  ָׁש�
Num. 15:19ה ַליהָו�ה� ימּו ְתרּוָמ� ה ַּבֲאָכְלֶכ�ם ִמֶּל�ֶחם ָהָא�ֶרץ ָּתִר� Wְוָהָי  
Num. 15:20ּה� ימּו ֹאָת� ֶרן ֵּכ�ן ָּתִר� ימּו ְתרּוָמ�ה ִּכְתרּוַמ�ת ּגֹ+ ם ַחָּל�ה ָּתִר� ֵתֶכ+   ֵראִׁשית1 ֲעִרֹס�
Num. 15:21ם� ס ֵתיֶכ� ּו ַליהָו�ה ְּתרּוָמ�ה ְלֹדֹר� ם ִּתְּתנ� ֵתיֶכ+   ֵמֵראִׁשית1 ֲעִרֹס�
Num. 15:22ה� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש� ת ָּכל&ַהִּמְצֹו�ת ָהֵא�ֶּלה ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� ּו ֵא� א ַתֲעׂש+ �ֹ ּו ְול �י ִתְׁשּג+   ְוִכ
Num. 15:23ה ֲאֵליֶכ�ם ְּב< =ה ְיהָו ר ִצָּו ְלָאה  ֵאתZ ָּכל&ֲאֶׁש2 >ה ָוָה� =ה ְיהָו ר ִצָּו ֹום ֲאֶׁש2 Qה ִמן&ַהּי�ַיד&ֹמֶׁש
ם�  ְלֹדֹרֵתיֶכ�
Num. 15:24 ה Mד ְלֹעָל ה ַּפ�ר ֶּבן&ָּבָקרZ ֶאָח2 ּו ָכל&ָהֵעָד] �י ָהֵעָדהH ֶנֶעְׂשָת�ה ִלְׁשָגָגהG ְוָעׂש� ה ִא�ם ֵמֵעיֵנ  ְוָהָי3

ֹו ֹו ְוִנְסּכ� ה ּוִמְנָחת� יהָו+ ַח1 ַל� יַח ִניֹח2 Bת�ְלֵר ד ְלַחָּט� �ים ֶאָח�   ַּכִּמְׁשָּפ�ט ּוְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 15:25 יאּו וא ְוֵהםZ ֵהִב2 �ה ִה+ י&ְׁשָגָג ל ְוִנְסַל�ח ָלֶה�ם ִּכ� �י ִיְׂשָרֵא� ת ְּבֵנ ל&ָּכל&ֲעַד> ן ַע�  ְוִכֶּפ�ר ַהֹּכֵה3

�י ְיהָו�ה ַעל&ִׁשְגָגָת� ה ְוַחָּטאָת>ם ִלְפֵנ יהָו3 ם ִאֶּׁש�ה ַל� Mם�ֶאת&ָקְרָּבָנ 
Num. 15:26ם ִּכ�י ְלָכל&ָהָע�ם ִּבְׁשָגָג�ה� ס��ר ְּבתֹוָכ ל ְוַלֵּג�ר ַהָּג �י ִיְׂשָרֵא+ ח ְלָכל&ֲעַדת1 ְּבֵנ   ְוִנְסַל3
Num. 15:27את� ּה ְלַחָּט� יָבה ֵע�ז ַּבת&ְׁשָנָת� �ה ְוִהְקִר> ת ֶּתֱחָט�א ִבְׁשָגָג   ְוִאם&ֶנ�ֶפׁש ַאַח�
Num. 15:28ן ַע ֹו� ְוִכֶּפ�ר ַהֹּכֵה3 ר ָעָל�יו ְוִנְסַל�ח ל� �ה ְלַכֵּפ� �י ְיהָו ה ִבְׁשָגָג�ה ִלְפֵנ >ֶגת ְּבֶחְטָא� =ֶפׁש ַהֹּׁשֶג  ל&ַהֶּנ
Num. 15:29ה ִּבְׁשָגָג�ה� ם ָלֹעֶׂש� �ה ָלֶכ+ ה ַאַחת1 ִיְהֶי Bם ּתֹוָר��ר ְּבתֹוָכ ל ְוַלֵּג�ר ַהָּג �י ִיְׂשָרֵא+ ֶאְזָרח1 ִּבְבֵנ   ָה�
Num. 15:30ֶפׁש Mף ְוִנְכְרָת>ה  ְוַהֶּנ�ּוא ְמַגֵּד ר ֶאת&ְיהָו�ה ה� ֶאְזָרח1 ּוִמן&ַהֵּג+ ה ִמן&ָה� �ד ָרָמ3 ר&ַּתֲעֶׂש�הA ְּבָי  ֲאֶׁש�

ּה� ֶרב ַעָּמ� וא ִמֶּק�  ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִה�
Num. 15:31וא ֲעֹוָנ� ת ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִה� תA ִּתָּכֵר> ֹו ֵהַפ�ר ִהָּכֵר= ה ְוֶאת&ִמְצָות� ּה� פ ִּכBי ְדַבר&ְיהָוה1 ָּבָז+  ה ָב�
Num. 15:32ת� ׁש ֵעִצ�ים ְּבי�ֹום ַהַּׁשָּב� ּו ִא>יׁש ְמֹקֵׁש� 5ִּיְמְצא3 ל ַּבִּמְדָּב�ר ַו�   ַוִּיְהי�ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא�
Num. 15:33ה� ל ָּכל&ָהֵעָד� ן ְוֶא� ל&ַאֲהֹר+ ֹו ְמֹקֵׁש�ׁש ֵעִצ�ים ֶאל&ֹמֶׁשה1 ְוֶא� ֹו ַהֹּמְצִא�ים ֹאת� יבּו ֹאת+   ַוַּיְקִר�
Num. 15:34ִּPר כ�ֹו ַּבִּמְׁשָמ ֹו� ס ַוַּיִּנ�יחּו ֹאת� ה ל� ׁש ַמה&ֵּיָעֶׂש� א ֹפַר+ �ֹ  י ל
Num. 15:35 ּוץ ה ִמח� ֲאָבִנים1 ָּכל&ָה�ֵעָד+ ֹו ָב� Bֹום ֹאת �יׁש ָרג2 ת ָהִא ֹות יּוַמ� ה מ� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+  ַוּי

ַּמֲחֶנ�ה�  ַל�
Num. 15:363ֹו ָּכל&ָהֵעָד Mיאּו ֹאת ת ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה  ַוֹּיִצ2 ��ים ַוָּיֹמ ֹו ָּבֲאָבִנ ּו ֹאת> ה ַוִּיְרְּגמ� ַּמֲחֶנ+ ה ֶאל&ִמחּוץ1 ַל�

ה� פ  ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Num. 15:37ר� ה ֵּלאֹמ� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוּי
Num. 15:38<ם ִציִצ ּו ָלֶה� ם ְוָעׂש2 1 ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה+ Bי ִיְׂשָרֵאל ר ֶאל&ְּבֵנ Qם  ַּדֵּב�ם ְלֹדֹרָת י ִבְגֵדיֶה� ת ַעל&ַּכְנֵפ�

ֶלת� יל ְּתֵכ� �5ף ְּפִת� �ְתנ>ּו ַעל&ִציִצ�ת ַהָּכָנ  ְוָנ
Num. 15:39 ם�ם ֹאָת ה ַוֲעִׂשיֶת� ֹו ּוְזַכְרֶּתם1 ֶאת&ָּכל&ִמְצֹו�ת ְיהָו+ �ה ָלֶכםH ְלִציִצתG ּוְרִאיֶת�ם ֹאת3  ְוָהָי

י י ְלַבְבֶכם1 ְוַאֲחֵר� Bרּו ַאֲחֵר Mא&ָתֻת �ֹ ם�ְול ם ֹזִנ�ים ַאֲחֵריֶה� ם ֲאֶׁשר&ַאֶּת� יֵניֶכ+   ֵע�
Num. 15:40ם� אֹלֵהיֶכ� ם ְקֹדִׁש�ים ֵל� ם ֶאת&ָּכל&ִמְצֹוָת�י ִוְהִייֶת� ּו ַוֲעִׂשיֶת�   ְלַמ�ַען ִּתְזְּכר+
Num. 15:41ִים ִלְהי�ֹות ָלֶכ�ם ר הֹוֵצBאִתי ֶאְתֶכם1 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+ ם ֲאֶׁש2 ֵהיֶכ3 �ה ֱאֹל� י ְיהָו Qים ֲאִנ�י  ֲאִנ� ֵלאֹלִה

ם� פ  ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�



Num. 16:1 ֶלת ְּבֵנ�י ֹון ֶּבן&ֶּפ� =י ֱאִליָא>ב ְוא� ם ְּבֵנ Mן ַוֲאִביָר �י ְוָדָת2 ת ֶּבן&ֵלִו ר ֶּבן&ְקָה� ַרח ֶּבן&ִיְצָה�  ַוִּיַּק�ח ֹק+
ן�  ְראּוֵב�

Num. 16:2ה ַוֲאָנִׁש�ים ִמְּבֵנ�י&ִיְׂשָר �י ֹמֶׁש+ י מֹוֵע�ד  ַוָּיֻק1מּו1 ִלְפֵנ ה ְקִרֵא� י ֵעָד> ל ֲחִמִּׁש�ים ּוָמאָת�ִים ְנִׂשיֵא� ֵא�
ם�  ַאְנֵׁשי&ֵׁש�
Num. 16:3 ים ֵעָדה1 ֻּכָּל�ם ְקֹדִׁש+ ּו ֲאֵלֶהםH ַרב&ָלֶכםG ִּכBי ָכל&ָה� ן ַוּיֹאְמר� ל&ַאֲהֹר3 ּו ַעל&ֹמֶׁש�ה ְוַע� Qַוִּי�5ָּקֲהל 

ּו ְתַנְּׂשא� ּוַע ִּת� �ה ּוַמּד� ל ְיהָו�ה�ּוְבתֹוָכ�ם ְיהָו   ַעל&ְקַה�
Num. 16:4ל ַעל&ָּפָנ�יו� ה ַוִּיֹּפ�   ַוִּיְׁשַמ�ע ֹמֶׁש+
Num. 16:5 ֹוׁש ֹו ְוֶאת&ַהָּקד� =ה ֶאת&ֲאֶׁשר&ל> ע ְיהָו ֶקר ְוֹיַד2 ֹּ Tב Gֵלאֹמר Hל&ָּכל&ֲעָדתֹו ַרח ְוֶא� Mר ֶאל&ֹק  ַוְיַדֵּב2

יב ֹו ַיְקִר� ר ִיְבַחר&ּב� �יו ְוֵא>ת ֲאֶׁש� יב ֵאָל יו�ְוִהְקִר�   ֵאָל�
Num. 16:6ֹו� ַרח ְוָכל&ֲעָדת� ֹות ֹק� ּו ְקחּו&ָלֶכ�ם ַמְחּת+ �ֹ�את ֲעׂש   ז
Num. 16:7 ר ְיהָו�ה ה ָהִא>יׁש ֲאֶׁשר&ִיְבַח� ר ְוָהָי3 Bי ְיהָוה1 ָמָח+ ֶרת ִלְפֵנ Mן ְקֹט Z ֲעֵליֶה2 ׁש ְוִׂשימּו ּו ָבֵה�ןA ֵא]  ּוְתנ�

י� �י ֵלִו� ֹוׁש ַרב&ָלֶכ�ם ְּבֵנ �ּוא ַהָּקד  ה�
Num. 16:8י� ַרח ִׁשְמעּו&ָנ�א ְּבֵנ�י ֵלִו� �ה ֶאל&ֹק ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�   ַוּי
Num. 16:9 יו� יב ֶאְתֶכ�ם ֵאָל ל ְלַהְקִר� י ִיְׂשָרֵאBל ֶאְתֶכם1 ֵמֲעַד�ת ִיְׂשָרֵא+ Z ֱאֹלֵה2 י&ִהְבִּדיל ם ִּכ� �ט ִמֶּכ3  ַהְמַע

ד ִלְפֵנ�י ָה ה ְוַלֲעֹמ> �ן ְיהָו+ ד ֶאת&ֲעֹבַדת1 ִמְׁשַּכ ם�ַלֲעֹב3 ה ְלָׁשְרָת�  ֵעָד�
Num. 16:10ם ַּגם&ְּכֻהָּנ�ה� יָך ְבֵני&ֵלִו�י ִאָּת�ְך ּוִבַּקְׁשֶּת� ְתָך+ ְוֶאת&ָּכל&ַאֶח�   ַוַּיְקֵרב1 ֹא�
Num. 16:11 ּוא ִּכ�י ִתּלֹונּו ן ַמה&ה+ �ה ְוַאֲהֹר� ים ַעל&ְיהָו ן ַאָּתה1 ְוָכל&ֲעָד�ְתָך+ ַהֹּנָעִד� יו�] ַתִּל�ינּו[ ָלֵכ3  ָעָל�
Num. 16:12ה� א ַנֲעֶל� �ֹ ּו ל �י ֱאִליָא�ב ַוּיֹאְמר� ם ְּבֵנ ן ְוַלֲאִביָר� א ְלָדָת� <ֹ ה ִלְקר   ַוִּיְׁשַל�ח ֹמֶׁש+
Num. 16:13 ר ָעֵל�ינּו י&ִתְׂשָּתֵר� נּו ַּבִּמְדָּב�ר ִּכ� ׁש ַלֲהִמיֵת� ֶרץ ָזַבBת ָחָלב1 ּוְדַב+ ֱעִליָת1נּו1 ֵמֶא2 ט ִּכBי ֶה�  ַהְמַע3

 ר�ַּגם&ִהְׂשָּתֵר�
Num. 16:14 י Qֶרם ַהֵעיֵנ� נּו ַנֲחַל�ת ָׂשֶד�ה ָוָכ ֶּתן&ָל+ נּו ַוִּת2 �יֹאָת+ ת ָחָלBב ּוְדַבׁש1 ֲהִב א ֶאל&ֶאֶרץZ ָזַב2 �ֹ ף ל  ַא]

ה� א ַנֲעֶל� �ֹ ר ל  ָהֲאָנִׁש�ים ָהֵה>ם ְּתַנֵּק�
Num. 16:15ֶפן ֶאל&ִמְנ ה ַאל&ֵּת� 1ֹאֶמר1 ֶאל&ְיהָו+ ד ַוּי Bַחר ְלֹמֶׁשה1 ְמֹא+ ֹור ֶאָחBד ֵמֶהם1  ַוִּי ֹא ֲחמ2 Tם ל�ָחָת

ם� ד ֵמֶה� ִתי ֶאת&ַאַח� א ֲהֵרֹע� �ֹ אִתי ְול  ָנָׂש+
Num. 16:16ר� ן ָמָח� ה ָוֵה>ם ְוַאֲהֹר� �ה ַאָּת� �י ְיהָו ַרח ַאָּתה1 ְוָכל&ֲעָד�ְתָך+ ֱהי�ּו ִלְפֵנ Bֹאֶמר ֹמֶׁשה1 ֶאל&ֹק+   ַוּי
Num. 16:17Bֹו ּוְנַתֶּת �יׁש ַמְחָּתת3 ּוA ִא ֹו  ּוְקח� �יׁש ַמְחָּתת+ Bי ְיהָוה1 ִא ם ִלְפֵנ Qֶרת ְוִהְקַרְבֶּת ם ֲעֵליֶהם1 ְקֹט+

ֹו� ן ִא�יׁש ַמְחָּתת� ה ְוַאֲהֹר� ת ְוַאָּת� �ִים ַמְחֹּת  ֲחִמִּׁש�ים ּוָמאַת�
Num. 16:185ַּי ֶרת ַו� �ם ְקֹט ׁש ַוָּיִׂש�ימּו ֲעֵליֶה� ּו ֲעֵליֶהם1 ֵא+ Bֹו ַוִּיְּתנ �יׁש ַמְחָּתת3 ּו ִא Qֶהל  ַוִּיְקח ּו ֶּפ>ַתח ֹא� ַעְמד3

ן� ה ְוַאֲהֹר�  מֹוֵע�ד ּוֹמֶׁש�
Num. 16:19 א ְכבֹוד&ְיהָו�ה �ד ַוֵּיָר� ֶהל מֹוֵע ַתח ֹא� ה ֶאל&ֶּפ� ַרח1 ֶאת&ָּכל&ָה�ֵעָד+ ם ֹק2 ל ֲעֵליֶה�  ַוַּיְקֵה2

ה� פ  ֶאל&ָּכל&ָהֵעָד�
Num. 16:20ר� ן ֵלאֹמ� ל&ַאֲהֹר� ה ְוֶא� ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�ר ְיהָו+
Num. 16:21ַגע� ם ְּכָר� �את ַוַאַכֶּל�ה ֹאָת�ֹ ֹוְך ָהֵעָד�ה ַהּז ּו ִמּת�   ִהָּב�ְדל+
Num. 16:22 א ְוַע�ל ת ְלָכל&ָּבָׂש�ר ָהִאBיׁש ֶאָחד1 ֶיֱחָט+ י ָהרּוֹח� ל ֱאֹלֵה� Wּו ֵא ֹ�אְמר+ ּו ַעל&ְּפֵניֶהם1 ַוּי Bַוִּיְּפל 

ף� פ ה ִּתְקֹצ�  ָּכל&ָהֵעָד�
Num. 16:23ר� ַוְיַדֵּב�ר ה ֵּלאֹמ�   ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�
Num. 16:24ם� ן ַוֲאִביָר� ַרח ָּדָת� יב ְלִמְׁשַּכן&ֹק� ָעלּו1 ִמָּסִב+ ר ֵה� �ה ֵלאֹמ ר ֶאל&ָהֵעָד�   ַּדֵּב�
Num. 16:25ל� �י ִיְׂשָרֵא� יו ִזְקֵנ ּו ַאֲחָר� �ֶלְך ֶאל&ָּדָת�ן ַוֲאִביָר�ם ַוֵּיְלכ� ה ַוֵּי �5ָקם ֹמֶׁש+   ַוָּי
Num. 16:26ּו  ַוְי ל&ִּתְּגע� ֶּלה ְוַא� ְרָׁשִעים1 ָהֵא+ י ָהֲאָנִׁשBים ָה� Z ָאֳהֵל2 א ֵמַעל ּורּו ָנ] ר ס� ה ֵלאֹמ3 Mר ֶאל&ָהֵעָד ַדֵּב2

ם� ּו ְּבָכל&ַחּטֹאָת�  ְּבָכל&ֲאֶׁש�ר ָלֶה�ם ֶּפן&ִּתָּספ�
Num. 16:27ן ם ִמָּסִב�יב ְוָדָת2 ן ַוֲאִביָר� ֶרח ָּדָת� ּו ֵמַע=ל ִמְׁשַּכן&ֹק> ֶּ ַוֵּיָעל3 Pים פ ּו ִנָּצִב3 ם ָיְצא� Mַתח  ַוֲאִביָר



ם� ם ְוַטָּפ� ם ּוְבֵניֶה� ם ּוְנֵׁשיֶה� ֳהֵליֶה+  ָא�
Num. 16:28 א �ֹ ַּמֲעִׂש�ים ָהֵא�ֶּלה ִּכי&ל ת ָּכל&ַה� ֹות ֵא� Wִני ַלֲעׂש �ה ְׁשָלַח+ י&ְיהָו ּון ִּכ� ְדע+  ַוּיֹאֶמרH ֹמֶׁשהG ְּבזֹאת1 ֵּת�

י�  ִמִּלִּב�
Num. 16:29ֹו Bא ְיהָו�ה  ִאם&ְּכמ �ֹ ד ֲעֵליֶה�ם ל ם ִיָּפֵק� ֶּלה ּוְפֻקַּדת1 ָּכל&ָה�ָאָד+ ּון ֵא+ ָאָדם1 ְיֻמת� ת ָּכל&ָה�

ִני�  ְׁשָלָח�
Num. 16:30 ם 1יָה1 ּוָבְלָעBה ֹאָתם1 ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁש�ר ָלֶה+ ה ָהֲאָדָמBה ֶאת&ִּפ ה ּוָפְצָת2 ה ִיְבָר�א ְיהָו3 Qְוִאם&ְּבִריָא 
ּו ַחִּי�ים ְׁש ֶּלה ֶאת&ְיהָו�ה�ְוָיְרד� ּו ָהֲאָנִׁש�ים ָהֵא� ם ִּכ=י ִנ�ֲאצ> Wיַדְעֶּת ָלה ִו� � ֹא
Num. 16:31ם� ר ַּתְחֵּתיֶה� ה ֲאֶׁש� ע ָהֲאָדָמ� ים ָהֵא�ֶּלה ַוִּתָּבַק� ת ָּכל&ַהְּדָבִר� ר ֵא� Wֹו ְלַדֵּב   ַוְיִהי1 ְּכַכrת+
Num. 16:32יָה ַוִּתְבַל�ע ֹא ת  ַוִּתְפַּתBח ָהָא1ֶרץ1 ֶאת&ִּפ+ ַרח ְוֵא� ם ְוֶאת&ָּבֵּתיֶה�ם ְוֵאBת ָּכל&ָהָאָדם1 ֲאֶׁש�ר ְלֹק+ ָת�
ּוׁש�  ָּכל&ָהֲרכ�
Num. 16:33ל� ֹוְך ַהָּקָה� ּו ִמּת� ֶרץ ַוּיֹאְבד� ָלה ַוְּתַכBס ֲעֵליֶהם1 ָהָא+ �ר ָלֶה>ם ַחִּי�ים ְׁשֹא ּו ֵה�ם ְוָכל&ֲאֶׁש� Mְרד   ַוֵּי2
Num. 16:34ל ֲאֶׁש>ר ְס ֶרץ� ְוָכל&ִיְׂשָרֵא3 ּו ֶּפן&ִּתְבָלֵע�נּו ָהָא� ְמר+ �י ָא� �סּו ְלֹקָל�ם ִּכ ם ָנ  ִביֹבֵתיֶה�
Num. 16:35ֶרת� פ י ַהְּקֹט� יׁש ַמְקִריֵב� אַכל ֵא�ת ַהֲחִמִּׁשBים ּוָמאַת1ִים1 ִא+ 3ֹ �ה ַוּת ה ֵמֵא�ת ְיהָו ׁש ָיְצָא�   ְוֵא�
Num. 17:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 17:2  ׁש ה ְוֶאת&ָהֵא� ם ֶאת&ַהַּמְחֹּתת1 ִמֵּב�ין ַהְּׂשֵרָפ+ Bן ְוָיֵר ן ַהֹּכֵה3 ר ֶּבן&ַאֲהֹר� Mר ֶאל&ֶאְלָעָז ֱאֹמ2

ׁשּו�  ְזֵרה&ָה�ְלָאה ִּכ�י ָקֵד�
Num. 17:3ּוי ַלִּמְז ם ִרֻּקֵעBי ַפִחים1 ִצּפ� Mּו ֹאָת ם ְוָעׂש2 ֶּלה ְּבַנְפֹׁשָת3 Mים ָהֵא ַחָּטִא2 ת ַמְחּתֹותZ ַה� ַח  ֵא] ֵּב+

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ֹות ִלְבֵנ ם ִלְפֵנ�י&ְיהָו�ה ַוִּיְקָּד�ׁשּו ְוִי�ְהי�ּו ְלא� י&ִהְקִריֻב�  ִּכ�
Num. 17:4ֵPן א �ר ַהֹּכֵה3 ח ֶאְלָעָז Qּוי  ַוִּיַּק ּום ִצּפ� 5ְיַרְּקע� �ים ַו� יבּו ַהְּׂשֻרִפ ר ִהְקִר� ֶׁשת ֲאֶׁש� ֹות ַהְּנֹח+ ת ַמְחּת�

ַח�  ַלִּמְזֵּב�
Num. 17:5ּוא  ִז 5Bַרע ַאֲהֹרן1 ה+ א ִמֶּז �ֹ ֶׁשר ל ֲ Tר א �יׁש ָז3 ב ִא Mא&ִיְקַר �ֹ ר ל ַמַען ֲאֶׁש2 ְ Tל ל �י ִיְׂשָרֵא3 ֹון ִלְבֵנ Qָּכר

ֹו� ה ל� >ה ְּבַיד&ֹמֶׁש� ר ִּדֶּב=ר ְיהָו ֹו ַּכֲאֶׁש2 �ֲעָדת+ ַרח1 ְוַכ Bה ְכֹק2 א&ִיְהֶי �ֹ �ה ְול �י ְיהָו ֶרת ִלְפֵנ  ְלַהְקִט�יר ְקֹט�
Num. 17:6Mrם  ַוִּי ם ֲהִמֶּת� ר ַאֶּת� �ן ֵלאֹמ ל&ַאֲהֹר� ה ְוַע� ת ַעל&ֹמֶׁש� ָּמֳחָר+ 1 ִמ� ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bנּו ָּכל&ֲעַד

 ֶאת&ַע�ם ְיהָו�ה�
Num. 17:7 5ן� הּו ֶהָעָנ ד ְוִהֵּנ�ה ִכָּס� ֶהל מֹוֵע+ ן ַוִּיְפנּו1 ֶאל&ֹא� ל&ַאֲהֹר+ ֵעָדה1 ַעל&ֹמֶׁש�ה ְוַע� י ְּבִהָּקֵהBל ָה�  ַוְיִה3

ֹוד ְיהָו�ה�ַוֵּי א ְּכב�  ָר�
Num. 17:8ד� פ ֶהל מֹוֵע� ן ֶאל&ְּפֵנ�י ֹא� א ֹמֶׁשה1 ְוַאֲהֹר+ Bֹ   ַוָּיב
Num. 17:9ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 17:10ם� ּו ַעל&ְּפֵניֶה� 5ִּיְּפל� ַגע ַו� �ם ְּכָר את ַוֲאַכֶּל�ה ֹאָת� +ֹ ּמּו ִמּתֹוְך1 ָהֵעָד�ה ַהּז   ֵהֹר3
Num. 17:11 ֶרת 1ַח1 ְוִׂש�ים ְקֹט+ ׁש ֵמַעBל ַהִּמְזֵּב Mיָה ֵא ַּמְחָּתה ְוֶתן&ָעֶל2 ַ Tח ֶאת&ה�ן ַק ל&ַאֲהֹר3 ה ֶא� Mאֶמר ֹמֶׁש 2ֹ  ַוּי

ל ַהָּנ�5ֶגף� ֶצף ִמִּלְפֵנ�י ְיהָו�ה ֵהֵח� א ַהֶּק> י&ָיָצ� ה ְוַכֵּפ�ר ֲעֵליֶה�ם ִּכ� ה ֶאל&ָהֵעָד�  ְוהֹוֵל=ְך ְמֵהָר>
Num. 17:122ם ַוִּיֵּתן1  ַוִּיַּק� �5ֶגף ָּבָע ל ַהֶּנ >ה ֵהֵח� ל ְוִהֵּנ ֹוך ַהָּקָה+ ה ַוָּי1ָרץ1 ֶאל&ּת� ן ַּכֲאֶׁש�רA ִּדֶּב�ר ֹמֶׁש3 Mח ַאֲהֹר

ם� ר ַעל&ָהָע� ֶרת ַוְיַכֵּפ� ת&ַהְּקֹט+  ֶא�
Num. 17:13ה� ר ַהַּמֵּגָפ� �ים ַוֵּתָעַצ� ַחִּי ים ּוֵב�ין ַה� ין&ַהֵּמִת� ד ֵּב�   ַוַּיֲעֹמ�
Num. 17:14 ים ד ַהֵּמִת� ֹות ִמְּלַב� �ֶלף ּוְׁשַב�ע ֵמא ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש>ר ֶא� ּו ַהֵּמִתים1 ַּבַּמֵּגָפ+  ַוִּיְהי3

ַרח�  ַעל&ְּדַבר&ֹק�
Num. 17:15ָרה� פ ה ֶנֱעָצ� �ד ְוַהַּמֵּגָפ� ֶהל מֹוֵע ַתח ֹא� ה ֶאל&ֶּפ� Bָׁשב ַאֲהֹרן1 ֶאל&ֹמֶׁש+   ַוָּי
Num. 17:16 ר ְיהָו�ה ר� ַוְיַדֵּב� ה ֵּלאֹמ�  ֶאל&ֹמֶׁש�
Num. 17:17 ית�יֵאֶהם1 ְלֵב ב ֵמֵאBת ָּכל&ְנִׂש� Mית ָא ם ַמֶּט�ה ַמֶּטהZ ְלֵב2 ִאָּת] ל ְוַק�ח ֵמ� �י ִיְׂשָרֵא3  ַּדֵּב�רA ֶאל&ְּבֵנ

הּו� ב ַעל&ַמֵּט� ֹו ִּתְכֹּת� �יׁש ֶאת&ְׁשמ+ ֹות ִא �ר ַמּט ם ְׁשֵנ�ים ָעָׂש�  ֲאֹבָת+
Num. 17:18ם ַאֲה�ְוֵאת1 ֵׁש ִּPי כ� ב ַעל&ַמֵּט�ה ֵלִו ן ִּתְכֹּת� ם�ֹר+ ית ֲאבֹוָת� אׁש ֵּב� �ֹ ד ְלר  י ַמֶּט�ה ֶאָח+



Num. 17:19ָּמה� ּות ֲאֶׁש>ר ִאָּוֵע�ד ָלֶכ�ם ָׁש� ֵעד+ �ד ִלְפֵני1 ָה� ֶהל מֹוֵע ם ְּבֹא�   ְוִהַּנְחָּת�
Num. 17:20ח ַוֲה�ֹו ַמֵּט�הּו ִיְפָר ר ֶאְבַחר&ּב� ה ָהִא>יׁש ֲאֶׁש� ל  ְוָהָי3 �י ִיְׂשָרֵא+ י ֶאת&ְּתֻלּנֹות1 ְּבֵנ ָעַל3 ִׁשֹּכִת�י ֵמ�

ם� ם ַמִּליִנ�ם ֲעֵליֶכ�  ֲאֶׁש>ר ֵה�
Num. 17:21 ה ד ַמֶּט2 Mיא ֶאָח ם ַמֶּטהZ ְלָנִׂש2 יֵאיֶה] ל&ְנִׂש� �יוA ָּכ� ּו ֵאָל ל ַוִּיְּתנ� �י ִיְׂשָרֵא3 ה ֶאל&ְּבֵנ Mר ֹמֶׁש  ַוְיַדֵּב2

ם�ְלָנִׂשBיא ֶאָחד1 ְלֵב�ית ֲאֹבָת+ ֹוְך ַמּטֹוָת� ן ְּבת� ֹות ּוַמֵּט�ה ַאֲהֹר� �ר ַמּט  ם ְׁשֵנ�ים ָעָׂש�
Num. 17:22ת� ֶהל ָהֵעֻד� �ה ְּבֹא� �י ְיהָו ת ִלְפֵנ   ַוַּיַּנ�ח ֹמֶׁש>ה ֶאת&ַהַּמֹּט�
Num. 17:23ה&ַאֲהֹר� ח ַמֵּט� >ה ָּפַר� ּות ְוִהֵּנ ֶהל ָהֵעד+ א ֹמֶׁשה1 ֶאל&ֹא� Bֹ ת ַוָּיב ָּמֳחָר3 א  ַוְיִה�י ִמ� ֵצ� Bי ַוֹּי� ן ְלֵב�ית ֵלִו

ים� ל ְׁשֵקִד� יץ ַוִּיְגֹמ� ץ ִצ+ �ֵצ�  ֶפ1ַרח1 ַוָּי
Num. 17:24 ּו ִא�יׁש ּו ַוִּיְקח� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיְרא� ל&ָּכל&ְּבֵנ ה ֶא� �י ְיהָו+ א ֹמֶׁשBה ֶאת&ָּכל&ַהַּמֹּטת1 ִמִּלְפֵנ  ַוֹּיֵצ2

הּו� ס  ַמֵּט�
Num. 17:25ה ֶאל&ֹמ Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ֹות  ַוּי ֶרת ְלא� ּות ְלִמְׁשֶמ� �י ָהֵעד+ ב ֶאת&ַמֵּטBה ַאֲהֹרן1 ִלְפֵנ Qה ָהֵׁש ֶׁש3

תּו� א ָיֻמ� �ֹ  ִלְבֵני&ֶמ�ִרי ּוְתַכ=ל ְּתלּוֹּנָת>ם ֵמָעַל�י ְול
Num. 17:26ה� ס ֹו ֵּכ�ן ָעָׂש� >ה ֹאת� =ה ְיהָו ר ִצָּו �ַעׂש ֹמֶׁש�ה ַּכֲאֶׁש2   ַוַּי
Num. 17:27י ִי� אְמרּו1 ְּבֵנ �ֹ ְדנּו� ַוּי ְדנּו ֻּכָּל�נּו ָאַב� >ְענּו ָאַב� ן ָּגַו ר ֵה� �ה ֵלאֹמ ל ֶאל&ֹמֶׁש�  ְׂשָרֵא+
Num. 17:28ַע� ס ְמנּו ִלְגֹו� ּות ַהִא�ם ַּת� �ב ֶאל&ִמְׁשַּכ�ן ְיהָו�ה ָימ בA ַהָּקֵר> ל ַהָּקֵר=   ֹּכ�
Num. 18:1יָך ּוֵבית&ָאִב1יB ה ּוָבֶנ ן ַאָּת3 ל&ַאֲהֹר+ Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶא� ן ַהִּמְקָּד�ׁש ְוַאָּתה1  ַוּי ּו ֶאת&ֲעֹו� ְך ִּתְׂשא� ָך1 ִאָּת+

ם� ן ְּכֻהַּנְתֶכ� ּו ֶאת&ֲעֹו� ְך ִּתְׂשא� �יָך ִאָּת+  ּוָבֶנ
Num. 18:2 יָך� ּוָך ְוַאָּתה1 ּוָבֶנ �יָׁשְרת ּו ָעֶל�יָך ִו� ְך ְוִיָּלו� 1יָך1 ַהְקֵר�ב ִאָּת+ י ֵׁשBֶבט ָאִב Mה ֵלִו �ם ֶאת&ַאֶחיָךZ ַמֵּט2  ְוַג

ת� ֶהל ָהֵעֻד� ְך ִלְפֵנ�י ֹא�  ִאָּת+
Num. 18:3 בּו א ִיְקָר+ �ֹ 1ַח1 ל ֶדׁש ְוֶאל&ַהִּמְזֵּב Bי ַהֹּק ֶהל ַאְךZ ֶאל&ְּכֵל2 �ֶרת ָּכל&ָהֹא ְׁשַמְרְּתָך+ ּוִמְׁשֶמ� ְמרּו1 ִמ�  ְוָׁש�

ם� ם ַּגם&ַאֶּת� תּו ַגם&ֵה� א&ָיֻמ� �ֹ  ְול
Num. 18:4ּו ֶאת&ִמ ְמר3 יָך ְוָׁש� ּו ָעֶל+ ב  ְוִנְלו� �ר לֹא&ִיְקַר� ֶהל ְוָז �ל ֲעֹבַד�ת ָהֹא ד ְלֹכ� ֶהל מֹוֵע+ ְׁשֶמ1ֶרת1 ֹא�

ם�  ֲאֵליֶכ�
Num. 18:5ֵPם א ֶצף ַעל&ְּבֵנ�י  ּוְׁשַמְרֶּת3 ֹוד ֶק� א&ִיְהֶי�ה ע> �ֹ ת ִמְׁשֶמ�ֶרת ַהִּמְזֵּב�ַח ְול ֶדׁש ְוֵא� ת ִמְׁשֶמ�ֶרת ַהֹּק+

ל�  ִיְׂשָרֵא�
Num. 18:6ה ָלַק1ְחB י ִהֵּנ ה  ַוֲאִנ3 יהָו+ Bה ְנֻתִנים1 ַל� ם ַמָּתָנ Qל ָלֶכ��י ִיְׂשָרֵא ֹוְך ְּבֵנ ם ִמּת� ִּתי1 ֶאת&ֲאֵחיֶכ�ם ַהְלִוִּי+

ד� ֶהל מֹוֵע� ת ֹא� ד ֶאת&ֲעֹבַד� Wַלֲעֹב 
Num. 18:7ית ַלָּפ ם ְלָכל&ְּדַב=ר ַהִּמְזֵּב>ַח ּוְלִמֵּב� Mּו ֶאת&ְּכֻהַּנְתֶכ ְּתָך ִּתְׁשְמר2 ִ Tיָך א� ֶכת  ְוַאָּת�ה ּוָבֶנ ֹר�

ת� ס ב יּוָמ� ם ְוַהָּז�ר ַהָּקֵר� ה ֶאֵּתן1 ֶאת&ְּכֻהַּנְתֶכ+  ַוֲעַבְדֶּת�ם ֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ3
Num. 18:8 י�י ְלָכל&ָקְדֵׁש�ֶרת ְּתרּוֹמָת י ְלָך+ ֶאת&ִמְׁשֶמ� �ה ָנַת�ִּת� ל&ַאֲהֹרןG ַוֲאִני1 ִהֵּנ  ַוְיַדֵּב�ר ְיהָוהH ֶא�

ְׂשָרֵאל ְלָך1 ְנַתִּת=ים ִ Tם�ְבֵנ�י&י   ְלָמְׁשָח>ה ּוְלָבֶנ�יָך ְלָחק&עֹוָל�
Num. 18:9 ם ם ּוְלָכל&ַחָּטאָת3 Qָכל&ִמְנָחָת ְרָּבָנם ְל� ָ Tׁש ָּכל&ק�ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש�ים ִמן&ָהֵא  ֶז�ה&ִיְהֶי�ה ְלָך> ִמֹּק�

ּוא ּוְלָבֶנ�יָך� ָדִׁש�ים ְלָך> ה� ֶדׁש ָק� י ֹק�  ּוְלָכל&ֲאָׁשָמם1 ֲאֶׁש�ר ָיִׁש�יבּו ִל+
Num. 18:10ְך� ֶדׁש ִי�ְהֶיה&ָּל� ֹו ֹק� �ּנּו ָּכל&ָזָכר1 יֹאַכ�ל ֹאת+ ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש�ים ּתֹאֲכֶל   ְּבֹק�
Num. 18:11 יָך ְוִלְבֹנֶת>יָך ִאְּתָך�= ים ּוְלָבֶנ G ְלָך� ְנַתִּת3 �י ִיְׂשָרֵאל ם ְלָכל&ְּתנּוֹפתH ְּבֵנ  ְוֶזה&ְּלָךQ ְּתרּוַמ�ת ַמָּתָנ3

ֹו ֹו�ְלָחק&עֹוָל�ם ָּכל&ָטה�  ר ְּבֵביְתָך� יֹאַכ�ל ֹאת�
Num. 18:12ֹּPים� כ יהָו�ה ְלָך� ְנַתִּת� ּו ַל� �ן ֵראִׁשיָת>ם ֲאֶׁשר&ִיְּתנ� ֹוׁש ְוָדָג ֶלב ִּתיר� ר ְוָכל&ֵח�  ל ֵח�ֶלב ִיְצָה+
Num. 18:13 ֹור �ה ָּכל&ָטה� י ָּכל&ֲאֶׁש=ר ְּבַאְרָצ>ם ֲאֶׁשר&ָיִב�יאּו ַליהָו�ה ְלָך� ִיְהֶי Qּנּו� ִּבּכּוֵר  ְּבֵביְתָך� יֹאֲכֶל�
Num. 18:14ל ְלָך� ִיְהֶי�ה� ֶרם ְּבִיְׂשָרֵא�   ָּכל&ֵח�
Num. 18:15 Aְך�ְך ַא�ה ִי�ְהֶיה&ָּל ם ּוַבְּבֵהָמ� >ה ָּבָאָד� יהָו יבּו ַל� ר ֲאֶׁשר&ַיְקִר= Qָכל&ָּבָׂש ֶחם ְל� ֶ Tֶטר ר�ָּכל&ֶּפ 
ֵPה א ה ִתְפֶּד3 ם ְוֵא>ת ְּבכ�ָּפֹד� ָאָד+ ֹור ָה� ה�ת ְּבכ� ה ִּתְפֶּד� ה ַהְּטֵמָא�  ֹור&ַהְּבֵהָמ�



Num. 18:16 ה ים ֵּגָר� ֶדׁש ֶעְׂשִר� �ֶׁשת ְׁשָקִל�ים ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק ְרְּכָך+ ֶּכ>ֶסף ֲחֵמ� ה ְּבֶע2 ֶדׁש ִּתְפֶּד+  ּוְפדּוָיו1 ִמֶּבן&ֹח�
ּוא�  ה�

Num. 18:17�ֹ ֹור ֵע>ז ל ֹו&ְבכ� ֶׂשב א� Mֹור ֶּכ ֹו&ְבכ2 ֹור א� כֹור&ׁש] ק  ַא�ְך ְּב� Bם ִּתְזֹר Qם ֶאת&ָּדָמ�ֶדׁש ֵה ה ֹק� א ִתְפֶּד�
יהָו�ה� ַח ַל� יַח ִניֹח� יר ִאֶּׁש>ה ְלֵר� 1ַח1 ְוֶאת&ֶחְלָּב�ם ַּתְקִט+  ַעל&ַהִּמְזֵּב

Num. 18:18ין ְלָך� ִיְהֶי�ה� ֹוק ַהָּיִמ� =ה ַהְּתנּוָפ>ה ּוְכׁש� ם ִיְהֶיה&ָּל�ְך ַּכֲחֵז   ּוְבָׂשָר�
Num. 18:19ְּתרּו Aל =יָך ְוִלְבֹנֶת>יָך  ֹּכ� י ְלָך3 ּוְלָבֶנ יהָוהG ָנַת�ִּת� H ַל� ימּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל ר ָיִר� ים ֲאֶׁש2 ת ַהֳּקָדִׁש3 ֹמ�

ְך� ה ְלָך� ּוְלַזְרֲעָך� ִאָּת� �י ְיהָו+ ַלח עֹוָל�ם ִהוא1 ִלְפֵנ  ִאְּתָך� ְלָחק&עֹוָל�ם ְּבִריתZ ֶמ2
Num. 18:20ן ְּב ל&ַאֲהֹר3 ה ֶא� Mאֶמר ְיהָו 2ֹ Bי ֶחְלְקָך1  ַוּי ֶלק לֹא&ִיְהֶי�ה ְלָך� ְּבתֹוָכ�ם ֲאִנ Wל ְוֵח א ִתְנָח+ �ֹ ַאְרָצם1 ל

ל� ס �י ִיְׂשָרֵא� ֹוְך ְּבֵנ �ְתָך+ ְּבת�  ְוַנֲחָל
Num. 18:21+ְבִד ָדָתם1 ֲאֶׁשר&ֵה�ם ֹע� ל ְלַנֲחָל�ה ֵחBֶלף ֲעֹב� ר ְּבִיְׂשָרֵא� ֲעֵׂש� י ִהֵּנ�ה ָנַת>ִּתי ָּכל&ַמ� �י ֵלִו+ ים  ְוִלְבֵנ

ד� ֶהל מֹוֵע� ת ֹא�  ֶאת&ֲעֹבַד�
Num. 18:22ּות� ְטא ָלמ� את ֵח� �ד ָלֵׂש� ֶהל מֹוֵע ל ֶאל&ֹא� �י ִיְׂשָרֵא� ֹוד ְּבֵנ ּו ע>   ְולֹא&ִיְקְרב�
Num. 18:23 ם ֵתיֶכ+ ת עֹוָלם1 ְלֹדֹר� Bם ֻחַּק� ּו ֲעֹוָנ ם ִיְׂשא� ד ְוֵה� ֶהל מֹוֵע+ ּוא ֶאת&ֲעֹבַדת1 ֹא� י ה3 Mד ַהֵּלִו  ְוָעַב2

ה�ּוְב ּו ַנֲחָל� א ִיְנֲחל� �ֹ ל ל �י ִיְׂשָרֵא+  תֹוְך1 ְּבֵנ
Num. 18:24 1ה ַעל&ֵּכן�ִּתי ַלְלִוִּי�ם ְלַנֲחָל ה ָנַת� יהָוה1 ְּתרּוָמ+ ימּו ַל� Bר ָיִר ל ֲאֶׁש2 י ֶאת&ַמְעַׂש�ר ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא3 Qִּכ 

ּו ַנֲחָל� א ִיְנֲחל� �ֹ ל ל �י ִיְׂשָרֵא+ ם ְּבתֹוְך1 ְּבֵנ  ה� פָאַמ�ְרִּתי ָלֶה+
Num. 18:25ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 18:26 ר ר ֲאֶׁש2 ַּמֲעֵׂש3 ל ֶאת&ַה� Mת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא ְקחּו ֵמֵא2 ִ Tי&ת �ם ְּתַדֵּברH ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶהםG ִּכ�  ְוֶאל&ַהְלִוִּי

ם ְּבַנֲחַלְתֶכ�ם ַוֲהֵרֹמֶתBם ִמֶּמ1ּנּו1 ִּתי ָלֶכ>ם ֵמִאָּת� ר�ָנַת= ַּמֲעֵׂש� ר ִמן&ַה� ה ַמֲעֵׂש�   ְּתרּוַמ�ת ְיהָו+
Num. 18:27ה ִמן&ַהָּי�5ֶקב� ְמֵלָא� ֶרן ְוַכ� ב ָלֶכ�ם ְּתרּוַמְתֶכ�ם ַּכָּדָגן1 ִמן&ַהּגֹ+   ְוֶנְחַׁש�
Num. 18:28ּו ֵמֵא� ם ֲאֶׁש�ר ִּתְקח+ ֵתיֶכ+ 1 ַמְעְׂשֹר� ה ִמֹּכל ימּו ַגם&ַאֶּתם1 ְּתרּוַמ�ת ְיהָו+ Bן ָּתִר� �י ִיְׂשָרֵא�ל  ֵּכ ת ְּבֵנ

ן� ן ַהֹּכֵה� ה ְלַאֲהֹר�  ּוְנַתֶּתBם ִמֶּמ1ּנּו1 ֶאת&ְּתרּוַמ�ת ְיהָו+
Num. 18:29ּנּו� ֹו ִמֶּמ� ת&ִמְקְּדׁש� ֹו ֶא� �ה ִמָּכל&ֶחְלּב+ ת ָּכל&ְּתרּוַמ�ת ְיהָו ימּו ֵא� Wם ָּתִר 1 ַמְּתֹנ�ֵתיֶכ+   ִמֹּכל
Num. 18:30י ת  ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם ַּבֲהִר� ת ֹּג�ֶרן ְוִכְתבּוַא� ם ִּכְתבּוַא� ּנּו ְוֶנְחַׁשב1 ַלְלִוִּי+ ְמֶכBם ֶאת&ֶחְלּבֹו1 ִמֶּמ+

 ָי�5ֶקב�
Num. 18:31 ֶהל ַדְתֶכ�ם ְּבֹא� ֶלף ֲעֹב� ם ֵח� י&ָׂשָכ�ר הּוא1 ָלֶכ+ יְתֶכ�ם ִּכ� ם ּוֵב� ֹום ַאֶּת�  ַוֲאַכְלֶּתBם ֹאתֹו1 ְּבָכל&ָמק+

ד�  מֹוֵע�
Num. 18:32א&ִתְׂש �ֹ א  ְול �ֹ ֹו ִמֶּמ�ּנּו ְוֶאת&ָקְדֵׁש=י ְבֵני&ִיְׂשָרֵא>ל ל יְמֶכ�ם ֶאת&ֶחְלּב� ְטא ַּבֲהִר� ּו ָעָליו1 ֵח+ Bא

ּותּו� פ א ָתמ� �ֹ ּו ְול  ְתַחְּלל�
Num. 19:1ר� ן ֵלאֹמ� ל&ַאֲהֹר� ה ְוֶא� ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�ר ְיהָו+
Num. 19:2ֹP ה ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו� ז ה את ֻחַּק�ת ַהּתֹוָר+ ּו ֵאֶליָךZ ָפָר2 ל ְוִיְקח� �י ִיְׂשָרֵא3 ר ַּדֵּב�רA ֶאל&ְּבֵנ �ה ֵלאֹמ

ל� ּום ֲאֶׁש>ר לֹא&ָעָל�ה ָעֶל�יָה ֹע� ין&ָּבּה1 מ+ ה ֲאֶׁשBר ֵא� ה ְּתִמיָמ3 Mֲאֻדָּמ 
Num. 19:3ה ְוָׁש ַּמֲחֶנ+ ּוץ ַל� �ר ַהֹּכֵה�ן ְוהֹוִצBיא ֹאָתּה1 ֶאל&ִמח� ּה ֶאל&ֶאְלָעָז ּה ְלָפָנ�יו� ּוְנַתֶּת�ם ֹאָת+ ט ֹאָת�  ַח�
Num. 19:4 ַבע ּה ֶׁש� ֶהל&מֹוֵע>ד ִמָּדָמ� =י ֹא� ַכח ְּפֵנ ה ֶאל&נ2ֹ Qֹו ְוִהָּז �ּה ְּבֶאְצָּבע =ר ַהֹּכֵה>ן ִמָּדָמ� ח ֶאְלָעָז Qְוָלַק 

ים�  ְּפָעִמ�
Num. 19:5 ּה ּה ְוֶאת&ְּבָׂשָרּה1 ְוֶאת&ָּדָמ+ Bיו ֶאת&ֹעָר� ה ְלֵעיָנ ף ֶאת&ַהָּפָר� ף� ְוָׂשַר� ּה ִיְׂשֹר�  ַעל&ִּפְרָׁש�
Num. 19:6ה� ת ַהָּפָר� ֹוְך ְׂשֵרַפ� יְך ֶאל&ּת� Wַעת ְוִהְׁשִל� �י תֹוָל ן ֵע�ץ ֶא>ֶרז ְוֵאז�ֹוב ּוְׁשִנ   ְוָלַק�ח ַהֹּכֵה3
Num. 19:7ה ְוָטֵמ�� ַּמֲחֶנ ֹוא ֶאל&ַה� ר ָיב� ִים ְוַאַח� ן ְוָרַחBץ ְּבָׂשרֹו1 ַּבַּמ+ יו ַהֹּכֵה3 Mס ְּבָגָד ן  ְוִכֶּב2 א ַהֹּכֵה�
ֶרב�  ַעד&ָהָע�
Num. 19:8ֶרב� א ַעד&ָהָע� ֹו ַּבָּמ�ִים ְוָטֵמ� ץ ְּבָׂשר� ִים ְוָרַח� ּה ְיַכֵּבBס ְּבָגָדיו1 ַּבַּמ+   ְוַהֹּׂשֵר�ף ֹאָת+
Num. 19:9ֵPֹור א �יׁש ָטה3 ְ ְוָאַס�ףA ִא Tֹור ו �ֹום ָטה ַּמֲחֶנ�ה ְּבָמק� ּוץ ַל� >יַח ִמח� ה ְוִהִּנ ת ת ֵא�ֶפר ַהָּפָר+ ָהְיָתה ַלֲעַד2



וא� ה ַחָּט�את ִה� י ִנָּד�  ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא=ל ְלִמְׁשֶמ>ֶרת ְלֵמ�
Num. 19:10 ל �י ִיְׂשָרֵא3 ה ִלְבֵנ Qָהְיָת �ֶרב ְו� א ַעד&ָהָע יו ְוָטֵמ� ף ֶאת&ֵאBֶפר ַהָּפָרה1 ֶאת&ְּבָגָד+ ִכֶּבס ָהֹאֵס2 ְ Tו 

ם� ת עֹוָל� >ר ַהָּג�ר ְּבתֹוָכ�ם ְלֻחַּק�  ְוַלֵּג
Num. 19:11ים� א ִׁשְבַע�ת ָיִמ� �ֶפׁש ָאָד�ם ְוָטֵמ� ת ְלָכל&ֶנ   ַהֹּנֵג�ַע ְּבֵמ�
Num. 19:12 א ַּבּי=ֹום ַהְּׁשִליִׁש>י Mא ִיְתַחָּט 2ֹ ֹו ַּבּי=ֹום ַהְּׁשִליִׁש>י ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע�י ִיְטָה�ר ְוִאם&ל Qּוא ִיְתַחָּטא&ב  ה�

ר� א ִיְטָה� �ֹ  ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע�י ל
Num. 19:13 א ְוִנְכְרָת>ה א ֶאת&ִמְׁשַּכBן ְיהָוה1 ִטֵּמ+ א ִיְתַחָּט3 �ֹ ּות ְול Mם ֲאֶׁשר&ָימ ַע ְּבֵמ�ת ְּבֶנֶפׁשZ ָהָאָד2 ל&ַהֹּנֵג]  ָּכ�

ֹו� ֹו ב� ֹוד ֻטְמָאת� ה ע� ק ָעָליו1 ָטֵמ�א ִיְהֶי+ Bה לֹא&ֹזַר Mי ִנָּד Z ֵמ2 וא ִמִּיְׂשָרֵא�ל ִּכי  ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִה�
Num. 19:14ֹP א  ז ֶהל ִיְטָמ� 1 ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָּבֹא+ ֶהל ֶהל ָּכל&ַהָּבBא ֶאל&ָהֹא2 �ּות ְּבֹא י&ָימ� ם ִּכ� ה ָאָד� את ַהּתֹוָר+
ים�  ִׁשְבַע�ת ָיִמ�
Num. 19:15ּוא� א ה� �יו ָטֵמ� יל ָעָל יד ָּפִת� ּוַח ֲאֶׁש>ר ֵאין&ָצִמ� �י ָפת+ 1 ְּכִל   ְוֹכל
Num. 19:16� ע ַעל&ְּפֵנ Mל ֲאֶׁשר&ִיַּג ֶבר  ְוֹכ2 �ֹו ְבָק ם א� ֹו&ְבֶע�ֶצם ָאָד� ת א� ֹו ְבֵמ+ ֲחַלל&ֶח1ֶרב1 א� ה ַּב� י ַהָּׂשֶד3

ים� א ִׁשְבַע�ת ָיִמ�  ִיְטָמ�
Num. 19:17ִלי� ִים ַחִּי�ים ֶאל&ֶּכ� ן ָעָל>יו ַמ� ַחָּט�את ְוָנַת� ר ְׂשֵרַפ�ת ַה� א ֵמֲעַפ� ְקחּו1 ַלָּטֵמ+   ְוָל�
Num. 19:18ל ַּב�ֹוב ְוָטַב Mח ֵאז ֹות  ְוָלַק2 ים ְוַעל&ַהְּנָפׁש� 1 ְוַעל&ָּכל&ַהֵּכִל+ ֶהל Bה ַעל&ָהֹא2 �יׁש ָטהֹורG ְוִהָּז ַּמִיםH ִא

ֶבר� ֹו ַבָּק� ת א� ֹו ַבֵּמ� ל א� ָחָל+ ֹו ֶב� ַע ַּבֶע1ֶצם1 א� יּו&ָׁש�ם ְוַעל&ַהֹּנֵג3  ֲאֶׁש�ר ָה�
Num. 19:19א ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש�י ּוַב Bה ַהָּטֹהר1 ַעל&ַהָּטֵמ+ י ְוִכֶּב=ס  ְוִהָּז �י ְוִחְּטאֹו1 ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע+ ּי�ֹום ַהְּׁשִביִע

ֶרב� ר ָּבָע� ִים ְוָטֵה� ץ ַּבַּמ� יו ְוָרַח�  ְּבָגָד>
Num. 19:20 ׁש Z ֶאת&ִמְקַּד2 ֹוְך ַהָּקָה�ל ִּכי וא ִמּת� א ְוִנְכְרָת>ה ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִה� א ִיְתַחָּט+ �ֹ  ְוִאBיׁש ֲאֶׁשר&ִיְטָמא1 ְול

ה ִט Mּוא�ְיהָו א ה� ק ָעָל�יו ָטֵמ� ה לֹא&ֹזַר� י ִנָּד> א ֵמ�  ֵּמ3
Num. 19:21 א ה ִיְטָמ� 1ַע1 ְּבֵמ�י ַהִּנָּד+ יו ְוַהֹּנֵג י&ַהִּנָּדה1 ְיַכֵּב�ס ְּבָגָד+ Bה ֵמ� ם ְלֻחַּק�ת עֹוָל�ם ּוַמֵּז ה ָּלֶה�  ְוָהְיָת�
ֶרב�  ַעד&ָהָע�
Num. 19:22�א ִיְטָמ ֹו ַהָּטֵמ� ל ֲאֶׁשר&ִיַּגע&ּב� ֶרב� פ ְוֹכ> א ַעד&ָהָע�  א ְוַהֶּנ�ֶפׁש ַהֹּנַג�ַעת ִּתְטָמ�
Num. 20:1 ָמתBׁש ַוָּת��ֶׁשב ָהָע�ם ְּבָקֵד ֹון ַוֵּי ִראׁש+ ֶדׁש ָה� ה ִמְדַּבר&ִצן1 ַּבֹח� Bֵעָד ְׂשָרֵאל ָּכל&ָה2 ִ Tאּו ְבֵנ�י&י  ַוָּיֹב�

ם� ר ָׁש� ם ַוִּתָּקֵב�  ָׁשם1 ִמְרָי+
Num. 20:2ִים ָלֵע ָיה ַמ� ן� ְולֹא&ָה� ל&ַאֲהֹר� ה ְוַע� ּו ַעל&ֹמֶׁש� ֲהל+  ָד�ה ַוִּיָּק�
Num. 20:3ינּו ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� >ְענּו ִּבְגַו�ע ַאֵח� ּו ָגַו ר ְול� ּו ֵלאֹמ+ �5ֶרב ָהָע�ם ִעם&ֹמֶׁש�ה ַוּיֹאְמר�   ַוָּי
Num. 20:4ם ֲא ּות ָׁש+ �ה ָלמ� ר ַהֶּז ה ֶאל&ַהִּמְדָּב� נּו� ְוָלָמBה ֲהֵבאֶתם1 ֶאת&ְקַה�ל ְיהָו+  ַנ�ְחנּו ּוְבִעיֵר�
Num. 20:5 הB ַרע ּוְתֵאָנ ֹום ֶז3 אA ְמק� �ֹ �ה ל ע ַהֶּז ֹום ָהָר� נּו ֶאל&ַהָּמק� �יא ֹאָת+ ִים ְלָהִב ֱעִליֻת1נּו1 ִמִּמְצַר+  ְוָלָמBה ֶה�

ֹות� ִין ִלְׁשּת� ִים ַא� ֹון ּוַמ� 1ֶפן1 ְוִרּמ+  ְוֶג
Num. 20:6י ַהָּק� ן ִמְּפֵנ Mה ְוַאֲהֹר Z ֹמֶׁש2 א  ַוָּיבֹא ּו ַעל&ְּפֵניֶה�ם ַוֵּיָר� 5ִּיְּפל� ד ַו� ֶהל מֹוֵע+ ל ֶאל&ֶּפ1ַתח1 ֹא� ָה3

ם� פ  ְכבֹוד&ְיהָו�ה ֲאֵליֶה�
Num. 20:7ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 20:8יָך ְוִדַּבְרֶּת=ם ֶאל&ַה ן ָאִח+ ה ְוַהְקֵהBל ֶאת&ָהֵעָדה1 ַאָּתה1 ְוַאֲהֹר� ם  ַק�ח ֶאת&ַהַּמֶּט3 ֶּס>ַלע ְלֵעיֵניֶה�

ם� ה ְוֶאת&ְּבִעיָר� ַלע ְוִהְׁשִקיָת� ֶאת&ָהֵעָד� ם ַמ1ִים1 ִמן&ַהֶּס+  ְוָנַת�ן ֵמיָמ�יו ְוהֹוֵצאָת1 ָלֶה�
Num. 20:9ר ִצָּו�הּו� �ה ַּכֲאֶׁש� �י ְיהָו ח ֹמֶׁש>ה ֶאת&ַהַּמֶּט�ה ִמִּלְפֵנ   ַוִּיַּק�
Num. 20:10 ן לּו ֹמֶׁש=ה ְוַאֲהֹר> Mים  ַוַּיְקִה ם ִׁשְמעּו&ָנא1 ַהֹּמִר+ ֹ�אֶמר ָלֶה3 �י ַהָּס�ַלע ַוּי ל ֶאל&ְּפֵנ ֶאת&ַהָּקָה�

ִים� ה נֹוִצ�יא ָלֶכ�ם ָמ�  ֲהִמן&ַהֶּס�ַלע ַהֶּז+
Num. 20:11 ְׁשְּת ים ַוֵּת� =5ְך ֶאת&ַהֶּס>ַלע ְּבַמֵּט�הּו ַּפֲעָמ�ִים ַוֵּיְצאּו1 ַמ�ִים ַרִּב+ ֹו ַוַּי ה ֶאת&ָיד3 Mֶרם ֹמֶׁש ה  ַוָּי2 ָהֵעָד�
ם� ס  ּוְבִעיָר�

Num. 20:12ַP ל&ַאֲהֹרןG י ֹ�אֶמר ְיהָוהH ֶאל&ֹמֶׁש�ה ְוֶא� �י  ַוּי �י ְּבֵנ ִני ְלֵעיֵנ ְקִּדיֵׁש+ י ְלַה2 ַען לֹא&ֶהֱאַמְנֶּת�ם ִּב+



ם� ִּתי ָלֶה� ֶרץ ֲאֶׁשר&ָנַת� ה ֶאל&ָהָא� א ָתִב1יאּו1 ֶאת&ַהָּקָה�ל ַהֶּז+ Bֹ ן ל  ִיְׂשָרֵא�ל ָלֵכ3
Num. 20:13 ֵPם� סה ׁש ָּב� �ה ַוִּיָּקֵד� ל ֶאת&ְיהָו ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ה ֲאֶׁשר&ָרב�  ָּמה ֵמ�י ְמִריָב+
Num. 20:14 ְעָּת ל ַאָּת�ה ָיַד+ ה ָאַמר1 ָאִח�יָך ִיְׂשָרֵא+ Bֹום ֹּכ �ׁש ֶאל&ֶמ�ֶלְך ֱאד ח ֹמֶׁש=ה ַמְלָאִכ>ים ִמָּקֵד�  ַוִּיְׁשַל2

ר ְמָצָא� ה ֲאֶׁש� ת ָּכל&ַהְּתָלָא�  ְתנּו�ֵא�
Num. 20:15ינּו� ִים ְוַלֲאֹבֵת� עּו ָל>נּו ִמְצַר� �ים ַוָּיֵר� ִים ָיִמ�ים ַרִּב ְיָמה ַוֵּנ�ֶׁשב ְּבִמְצַר� ּו ֲאֹבֵת1ינּו1 ִמְצַר+ Bַוֵּיְרד  
Num. 20:16ִים ְוִה �נּו ִמִּמְצָר ְך ַוֹּיִצֵא� �ח ַמְלָא+ נּו ַוִּיְׁשַל ׁש  ַוִּנְצַעBק ֶאל&ְיהָוה1 ַוִּיְׁשַמ�ע ֹקֵל+ �ְחנּו ְבָקֵד+ ֵּנה1 ֲאַנ

ָך� ה ְגבּוֶל�  ִע�יר ְקֵצ�
Num. 20:17 ְך ֶרְך ַהֶּמ�ֶלְך ֵנֵל3 ה ֵמ�י ְבֵא�ר ֶּד= א ִנְׁשֶּת� �ֹ ֶרם ְול א ַנֲעֹבר1 ְּבָׂשֶד�ה ּוְבֶכ+ Bֹ ָך ל �א ְבַאְרֶצ3  ַנְעְּבָרה&ָּנ

ָך� ר ְּגבּוֶל� ר&ַנֲעֹב� אול ַע�ד ֲאֶׁש� +ֹ א ִנֶּטה1 ָיִמ�ין ּוְׂשמ Bֹ  ל
Num. 20:18ָך� א ִלְקָראֶת� ֶרב ֵאֵצ� �י ֶּפן&ַּבֶח� ר ִּב א ַתֲעֹב� �ֹ ֹום ל Bֹאֶמר ֵאָליו1 ֱאד+   ַוּי
Num. 20:19 ם�י ִמְכָר י ְוָנַתִּת� �י ּוִמְקַנ+ ְמִסָּל�ה ַנֲעֶלהG ְוִאם&ֵמיֶמBיָך ִנְׁשֶּתה1 ֲאִנ H ַּב� ּו ֵאָל�יו ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹאְמר2

ר ְּבַר ק ֵאין&ָּדָב� ָרה�ַר� ֱעֹב�  ְגַל�י ֶא�
Num. 20:20ה� ד ּוְבָי�ד ֲחָזָק� ֹו ְּבַע�ם ָּכֵב� ר ַוֵּיֵצBא ֱאדֹום1 ִלְקָראת+ �א ַתֲעֹב �ֹ ֹ�אֶמר ל   ַוּי
Num. 20:21יו� פ ל ֵמָעָל� �ט ִיְׂשָרֵא� ֹו ַוֵּי �ר ִּבְגֻבל ל ֲעֹב� ֹום ְנֹתן1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+   ַוְיָמֵא�ןA ֱאד3
Num. 20:22ּו ִמָּק ר� ַוִּיְסע� ר ָהָה� ה ֹה� אּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ָּכל&ָהֵעָד�  ֵד�ׁש ַוָּיֹב=
Num. 20:23ר� ֹום ֵלאֹמ� ֶרץ&ֱאד� ּול ֶא� ר ָהָה�ר ַעל&ְּגב� ן ְּבֹה� ל&ַאֲהֹר� ה ְוֶא� >ה ֶאל&ֹמֶׁש� ֹ=אֶמר ְיהָו   ַוּי
Num. 20:24ר ָנ ֶרץ ֲאֶׁש� א ָיבֹא1 ֶאל&ָהָא+ Bֹ �י ל יו ִּכ �י ִיְׂשָרֵא�ל ַע>ל  ֵיָאֵסBף ַאֲהֹרן1 ֶאל&ַעָּמ+ ִּתי ִלְבֵנ ַת�

ה� י ְמִריָב� ם ֶאת&ִּפ�י ְלֵמ�  ֲאֶׁשר&ְמִריֶת�
Num. 20:25ַPר� ק ר ָהָה� ם ֹה� ַעל ֹאָת� ֹו ְוַה� ��ר ְּבנ ן ְוֶאת&ֶאְלָעָז ת&ַאֲהֹר+  ח ֶא�
Num. 20:26ֹו��ר ְּבנ ם ֶאת&ֶאְלָעָז יו ְוִהְלַּבְׁשָּת� ת&ַאֲהֹרן1 ֶאת&ְּבָגָד+ ם� ְוַהְפֵׁשBט ֶא� ת ָׁש� ף ּוֵמ� ן ֵיָאֵס�   ְוַאֲהֹר�
Num. 20:27ה� ר ְלֵעיֵנ�י ָּכל&ָהֵעָד� ר ָהָה+ 5ַּיֲעלּו1 ֶאל&ֹה� �ה ַו� �ה ְיהָו ר ִצָּו ה ַּכֲאֶׁש� �ַעׂש ֹמֶׁש+   ַוַּי
Num. 20:28= ֹו ַוָּי �ר ְּבנ+ יו ַוַּיְלֵּבBׁש ֹאָתם1 ֶאת&ֶאְלָעָז ן ֶאת&ְּבָגָד3 Mת&ַאֲהֹר ה ֶא� ם  ַוַּיְפֵׁשטZ ֹמֶׁש2 ן ָׁש� ָמת ַאֲהֹר>

ר� �ר ִמן&ָהָה� =5ֶרד ֹמֶׁש>ה ְוֶאְלָעָז אׁש ָהָה�ר ַוֵּי �ֹ  ְּבר
Num. 20:29ל� ס ית ִיְׂשָרֵא� ל ֵּב� ֹום ֹּכ� ת&ַאֲהֹרן1 ְׁשֹלִׁש�ים י+ ּו ֶא� Bן ַוִּיְבּכ �ה ִּכ�י ָגַו�ע ַאֲהֹר   ַוִּיְראּו1 ָּכל&ָה�ֵעָד+
Num. 21:1ֶלְך Bי ֶמ� ע ַהְּכַנֲעִנ Qַוִּיְׁשַמ ִּPֶגב כ ל &ֲעָרד1 ֹיֵׁש�ב ַהֶּנ+ 1ֶחם1 ְּבִיְׂשָרֵא+ ים ַוִּיָּל �ֶרְך ָהֲאָתִר ל ֶּד� י ָּב�א ִיְׂשָרֵא+

ִבי� ּנּו ֶׁש�  ַוִּי�ְׁשְּבA ִמֶּמ�
Num. 21:2ֲחַרְמ י ְוַה� ן ֶאת&ָהָעBם ַהֶּזה1 ְּבָיִד+ Mן ִּתֵּת יהָו�ה ַוּיֹאַמ�ר ִאם&ָנֹת2 >5ֶדר ַל� ל ֶנ ר ִיְׂשָרֵא� י  ַוִּיַּד2 ִּת�
ם�  ֶאת&ָעֵריֶה�
Num. 21:3 א ם ְוֶאת&ָעֵריֶה�ם ַוִּיְקָר� ם ֶאְתֶה� י ַוַּיֲחֵר� ְּכַנֲעִנ+ ל ַוִּיֵּתן1 ֶאת&ַה� ֹול ִיְׂשָרֵא3 ה ְּבק� Mע ְיהָו  ַוִּיְׁשַמ2

ה� פ ֹום ָחְרָמ�  ֵׁשם&ַהָּמק�
Num. 21:4ֶרץ ֱא�ב ֶאת&ֶא ּוף ִלְסֹב� ר ָהָהר1 ֶּד�ֶרְך ַים&ס+ Bּו ֵמֹה Qֶרְך� ַוִּיְסע ר ֶנ�ֶפׁש&ָהָע�ם ַּבָּד� ֹום ַוִּתְקַצ� � ד
Num. 21:5 11ֶחם ין ֶל �י ֵא� ּות ַּבִּמְדָּב�ר ִּכ ִים ָלמ2 ֱעִליֻת1נּו1 ִמִּמְצַר+ אֹלִהיםH ּוְבֹמֶׁשהG ָלָמBה ֶה� ם ֵּב�  ַוְיַדֵּב�ר ָהָע3

ל� ָצה ַּבֶּל�ֶחם ַהְּקֹלֵק� ִים ְוַנְפֵׁש�נּו ָק+  ְוֵא�ין ַמ+
Num. 21:6ַוְיַׁש ֵPם א ה ָּבָע3 Mח ְיהָו ל�ַּל2 ב ִמִּיְׂשָרֵא� �ָמת ַעם&ָר� �ם ַוָּי ּו ֶאת&ָהָע 5ְיַנְּׁשכ� ים ַו�  ת ַהְּנָחִׁש�ים ַהְּׂשָרִפ+
Num. 21:7 ר ה ְוָיֵס� 1 ֶאל&ְיהָו+ ְך ִהְתַּפֵּלל יהָוה1 ָוָב+ י&ִדַּבBְרנּו ַב� אנּו ִּכ� ּו ָחָט3 ה ַוּיֹאְמר� Mם ֶאל&ֹמֶׁש Z ָהָע2  ַוָּיבֹא

ם�ֵמָעֵל� ה ְּבַע�ד ָהָע�  ינּו ֶאת&ַהָּנָח�ׁש ַוִּיְתַּפֵּל�ל ֹמֶׁש�
Num. 21:8 ֹו ה ֹאת� ּוְך ְוָרָא� �ס ְוָהָיה1 ָּכל&ַהָּנׁש+ ֹו ַעל&ֵנ ף ְוִׂש�ים ֹאת� ה ֲעֵׂשBה ְלָך1 ָׂשָר+ ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

י�  ָוָח�
Num. 21:9ֶׁשת ַוְיִׂשֵמ� Bַעׂש ֹמֶׁשה1 ְנַח�ׁש ְנֹח+ יׁש ְוִהִּב>יט  ַוַּי ה ִאם&ָנַׁשBְך ַהָּנָחׁש1 ֶאת&ִא+ �ס ְוָהָי3 הּו ַעל&ַהֵּנ

י� ֶׁשת ָוָח� ׁש ַהְּנֹח�  ֶאל&ְנַח�
Num. 21:10ת� ּו ְּבֹאֹב� 5ַּיֲחנ� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַו� ּו ְּבֵנ   ַוִּיְסע�



Num. 21:11ים ַּבִּמְדָּבר1 ֲא ֲעָבִר3 �י ָה� ּו ְּבִעֵּי Q5ַּיֲחנ ת ַו� �ּו ֵמֹאֹב ֶמׁש� ַוִּיְסע� ח ַהָּׁש� ב ִמִּמְזַר� �י מֹוָא+  ֶׁשר1 ַעל&ְּפֵנ
Num. 21:12ּו ְּבַנ�ַחל ָז�5ֶרד� 5ַּיֲחנ� ם ָנָס�עּו ַו�   ִמָּׁש�
Num. 21:13 ּול י ִּכBי ַאְרנֹון1 ְּגב� �ֱאֹמִר ּול ָה� א ִמְּגב� ר ַהֹּיֵצ� ּו ֵמֵעBֶבר ַאְרנֹון1 ֲאֶׁש�ר ַּבִּמְדָּב+ 5ַּיֲחנ3  ִמָּׁשםH ָנָסעּוG ַו�

י�מֹו ין ָהֱאֹמִר� ב ּוֵב� ין מֹוָא� ב ֵּב�  ָא+
Num. 21:14ֹון� ה ְוֶאת&ַהְּנָחִל�ים ַאְרנ� �ה ֶאת&ָוֵה�ב ְּבסּוָפ+ ת ְיהָו ֶפר ִמְלֲחֹמ� ר ְּבֵס�   ַעל&ֵּכן1 ֵי�ָאַמ+
Num. 21:15ב� ּול מֹוָא� �ר ְוִנְׁשַע�ן ִלְגב� ר ָנָט�ה ְלֶׁש�ֶבת ָע ים ֲאֶׁש�   ְוֶא1ֶׁשד1 ַהְּנָחִל+
Num. 21:16 ִים� ם ָמ� ם ְוֶאְּתָנ�ה ָלֶה� ה ֱאֹסף1 ֶאת&ָהָע+ ר ָאַמBר ְיהָוה1 ְלֹמֶׁש+ ר ֲאֶׁש2 ם ְּבֵא�ָרה ִה�וא ַהְּבֵא3  ּוִמָּׁש�

 ס
Num. 21:17ָPּה� א ר ֱענּו&ָל� �את ֲעִל�י ְבֵא�ֹ ה ַהּז ל ֶאת&ַהִּׁשיָר�  ז ָיִׁש�יר ִיְׂשָרֵא+
Num. 21:181ים ָּכר1ּוָה ּוָה ָׂשִר3 ר ֲחָפר� Qר ַמָּתָנ�ה� ְּבֵא ק ְּבִמְׁשֲעֹנָת�ם ּוִמִּמְדָּב� ם ִּבְמֹחֵק�   ְנִדיֵב�י ָהָע+
Num. 21:19ֹות� ל ָּבמ�   ּוִמַּמָּתָנ�ה ַנֲחִליֵא�ל ּוִמַּנֲחִליֵא�
Num. 21:20�ָפה ַעל&ְּפֵנ�י ַהְיִׁשיֹמ �ה ְוִנְׁשָק� אׁש ַהִּפְסָּג �ֹ ב ר ֹות ַהַּגְיא1 ֲאֶׁשר1 ִּבְׂשֵד�ה מֹוָא+  ן� פ ּוִמָּבמ3
Num. 21:21ר� י ֵלאֹמ� ֶלְך&ָהֱאֹמִר� ן ֶמ� ים ֶאל&ִסיֹח� 1 ַמְלָאִכ+   ַוִּיְׁשַלBח ִיְׂשָרֵאל
Num. 21:22 ְך ַע�ד ֶרְך ַהֶּמ1ֶלְך1 ֵנֵל+ Bר ְּבֶד�ה ֵמ�י ְבֵא א ִנְׁשֶּת� �ֹ ֶרם ל א ִנֶּטה1 ְּבָׂשֶד�ה ּוְבֶכ+ Bֹ ָך ל  ֶאְעְּבָר�ה ְבַאְרֶצ3

ָך ר ְּגֻבֶל� ר&ַנֲעֹב�  �ֲאֶׁש�
Num. 21:23 את Bא ִלְקַר Qֹו ַוֵּיֵצ ן ֶאת&ָּכל&ַעּמ3 Mף ִסיֹח G ַוֶּיֱאֹס2 ר ִּבְגֻבלֹו H ֲעֹב� ן ֶאת&ִיְׂשָרֵאל ן ִסיֹח�  ְולֹא&ָנַת2

ל� �ְהָצה ַוִּיָּל�ֶחם ְּבִיְׂשָרֵא� א ָי �ֹ ָרה ַוָּיב 1 ַהִּמְדָּב+  ִיְׂשָרֵאל
Num. 21:24ֶרב ַוִּיי�ל ְלִפי&ָח ּול  ַוַּיֵּכ�הּו ִיְׂשָרֵא� ז ְּגב� �י ַע+ ֹון ִּכ �י ַעּמ+ ן ַעד&ַיֹּבק1 ַעד&ְּבֵנ ַאְרנ3ֹ ֹו ֵמ� Mׁש ֶאת&ַאְרצ ַר2
ֹון�  ְּבֵנ�י ַעּמ�

Num. 21:25 ֹון י ְּבֶחְׁשּב� ֱאֹמִר+ י ָה� 1 ְּבָכל&ָעֵר� Bֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ים ָהֵא�ֶּלה ַוֵּי ת ָּכל&ֶהָעִר� ל ֵא�  ַוִּיַּקח1 ִיְׂשָרֵא+
יָה�  ּוְבָכל&ְּבֹנֶת�
Num. 21:26 ח ֹון ַוִּיַּק= ִראׁש+ ם ְּבֶמBֶלְך מֹוָאב1 ָה� ּוא ִנְלַח3 י ִה�וא ְוה� ֶלְך ָהֱאֹמִר� ן ֶמ� יר ִסיֹח> ֹון ִע3 �י ֶחְׁשּב+  ִּכ

ן� ֹו ַעד&ַאְרֹנ� ֹו ִמָּיד�  ֶאת&ָּכל&ַאְרצ>
Num. 21:275ן ִע�� ֹון ִּתָּבֶנ�ה ְוִתּכֹוֵנ �אּו ֶחְׁשּב ּו ַהֹּמְׁשִל�ים ֹּב� ֹון� ַעל&ֵּכ>ן יֹאְמר�  יר ִסיח�
Num. 21:28ן� ֹות ַאְרֹנ� ב ַּבֲעֵל�י ָּבמ� �ר מֹוָא+ ְכָלה1 ָע ן ָא� ��ת ִסיֹח ה ִמִּקְרַי ֹון ֶלָהָב� ֶחְׁשּב+   ִּכי&ֵאׁש1 ָי�ְצָא�ה ֵמ�
Num. 21:29ֶל ית ְלֶמ� Bיו ְּפֵליִטם1 ּוְבֹנָת�יו ַּבְּׁשִב+ ן ָּבָנ ֹוׁש ָנַת2 �ְדָּת ַעם&ְּכמ ב ָאַב� י  אֹוי&ְלָך� מֹוָא+ ְך ֱאֹמִר�

ֹון�  ִסיח�
Num. 21:30א� יְדָב� ר3 ַעד&ֵמ� ַפח ֲאֶׁש� �ים ַעד&נֹ+ ֹון ַוַּנִּׁש �ֹון ַעד&ִּדיב ם ָאַב�ד ֶחְׁשּב�   ַוִּניָר>
Num. 21:31י� ֶרץ ָהֱאֹמִר� ל ְּבֶא�   ַוֵּי1ֶׁשב1 ִיְׂשָרֵא+
Num. 21:32ּו ְּב 5ִּיְלְּכד� ר ַו� �ל ֶאת&ַיְעֵז+ י ] ּי�ֹוֶרׁש][ַו[ֹנֶת�יָה ַוִּייֶרׁש  ַוִּיְׁשַלBח ֹמֶׁשה1 ְלַרֵּג ֶאת&ָהֱאֹמִר�
ם�  ֲאֶׁשר&ָׁש�

Num. 21:33 ה ֹו ַלִּמְלָחָמ� ּוא ְוָכל&ַעּמ> ם ה= Mן ִלְקָראָת ֶלְך&ַהָּבָׁש2 Z ֶמ� ֶרְך ַהָּבָׁש�ן ַוֵּיֵצ�א עֹוג ּו ֶּד� 5ַּיֲעל+  ַוִּיְפנּו1 ַו�
ִעי�  ֶאְדֶר�

Num. 21:341ה ֶאל&ֹמֶׁשהB אֶמר ְיהָו 2ֹ ֹו  ַוּי �ֹו ְוֶאת&ַאְרצ ֹו ְוֶאת&ָּכל&ַעּמ� ִּתי ֹאת> �י ְבָיְדָךQ ָנַת= ֹו ִּכ  ַאל&ִּתיָר�א ֹאת+
ֹון� ב ְּבֶחְׁשּב� ר יֹוֵׁש� י ֲאֶׁש� ֱאֹמִר+ יָת ְלִסיֹחן1 ֶמ�ֶלְך ָה� ֹו ַּכֲאֶׁש�ר ָעִׂש3 �יָת ּל+  ְוָעִׂש

Num. 21:35ֹו ַעד ֹו ְוֶאת&ָּבָניו1 ְוֶאת&ָּכל&ַעּמ+ Bּו ֹאת ֹו� ַוַּיּכ2 ּו ֶאת&ַאְרצ� יד ַוִּי�יְרׁש� �ֹו ָׂשִר יר&ל� י ִהְׁשִא�  &ִּבְלִּת�
Num. 22:1ֹו� ס ן ְיֵרח� ב ֵמֵע�ֶבר ְלַיְרֵּד� ֹות מֹוָא+ ְרב� 5ַּיֲחנּו1 ְּבַע� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַו� ּו ְּבֵנ   ַוִּיְסע�
Num. 22:2�ל ָל ה ִיְׂשָרֵא� ֹור ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁשר&ָעָׂש� ��5ְרא ָּבָל�ק ֶּבן&ִצּפ י� ַוַּי  ֱאֹמִר�
Num. 22:3ל� �י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ ב ִמְּפֵנ �5ָקץ מֹוָא+ ּוא ַוָּי ��י ַרב&ה ד ִּכ ב ִמְּפֵנ�י ָהָע>ם ְמֹא� Mָגר מֹוָא   ַוָּי2
Num. 22:4ֹור ֵא� ְך ַהּׁש+ ינּו ִּכְלֹח� �יֹבֵת+ 1 ֶאת&ָּכל&ְסִב ּו ַהָּקָהל Bה ְיַלֲחכ Qן ַעָּת �י ִמְדָי3 ב ֶאל&ִזְקֵנ Mאֶמר מֹוָא 2ֹ ת  ַוּי

וא� ב ָּבֵע�ת ַהִה� ֶלְך ְלמֹוָא� ֹור ֶמ� �5ֶרק ַהָּׂשֶד�ה ּוָבָל=ק ֶּבן&ִצּפ>  ֶי



Num. 22:5 ֹו ֶרץ ְּבֵני&ַעּמ� תֹוָרה ֲאֶׁש=ר ַעל&ַהָּנָה>ר ֶא� ְּ Tֹור פ �ם ֶּבן&ְּבע3 ים ֶאל&ִּבְלָע Mח ַמְלָאִכ  ַוִּיְׁשַל2
�ם ָיָצBא ִמִּמְצַר1ִים1 ִה ֵּנה ַע ִ Tר ה ֹו ֵלאֹמ3 �י�ִלְקרֹא&ל ב ִמֻּמִל� ּוא ֹיֵׁש� ֶרץ ְוה� �ין ָהָא+ Bה ִכָּסה1 ֶאת&ֵע  ֵּנ

Num. 22:6 ֹו 1 ַנֶּכה&ּב+ ִּני אּוַלBי אּוַכל ּום הּוא1 ִמֶּמ+ י&ָעצ� ה ִּכ� �ם ַהֶּז3 י ֶאת&ָהָע Mָרה&ִּל א ָא�  ְוַעָּתהZ ְלָכה&ָּנ2
ְעִּתי ֵאBת ֲאֶׁשר&ְּתָבֵרְך1 ְמ �י ָיַד3 ּנּו ִמן&ָהָא�ֶרץ ִּכ ר�ַוֲאָגְרֶׁש� ר יּוָא� ר ָּתֹא� ְך ַוֲאֶׁש�  ֹבָר+

Num. 22:7 י ּו ֵאָל�יו ִּדְבֵר� ם ַוְיַדְּבר� ים ְּבָיָד�ם ַוָּיֹב1אּו1 ֶאל&ִּבְלָע+ ן ּוְקָסִמ� �י ִמְדָי+ Bי מֹוָאב1 ְוִזְקֵנ ּו ִזְקֵנ Mְלכ  ַוֵּי2
ק�  ָבָל�

Num. 22:8י ֶאBְיָלה ַוֲהִׁשֹבִת ם ִלBינּו ֹפה1 ַהַּל+ ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה3 ּו  ַוּי �י ַוֵּיְׁשב� ר ְיהָו�ה ֵאָל ר ַּכֲאֶׁש>ר ְיַדֵּב� ְתֶכם1 ָּדָב+
ם� ב ִעם&ִּבְלָע� י&מֹוָא�  ָׂשֵר�

Num. 22:9ְך� ֶּלה ִעָּמ� אֶמר ִמ>י ָהֲאָנִׁש�ים ָהֵא� Wֹ �ם ַוּי א ֱאֹלִה�ים ֶאל&ִּבְלָע �ֹ   ַוָּיב
Num. 22:10<ים ָּבָל=ק ֶּבן&ִצֹּפ�ֹ�אֶמר ִּבְלָע�ם ֶאל&ָהֱאֹלִה י� ַוּי ב ָׁשַל�ח ֵאָל� ֶלְך מֹוָא�  ר ֶמ�
Num. 22:11 ֹו אּוַל�י אּוַכ>ל ָבה&ִּלי1 ֹאת+ ה ְלָכBה ָק� �ין ָהָא�ֶרץ ַעָּת3 ִים ַוְיַכ�ס ֶאת&ֵע Bה ָהָעם1 ַהֹּיֵצ�א ִמִּמְצַר+  ִהֵּנ

יו� ֹו ְוֵגַרְׁשִּת�  ְלִהָּל�ֶחם ּב�
Num. 22:12א ֵתֵל�ְך �ֹ ם ל Bֹאֶמר ֱאֹלִהים1 ֶאל&ִּבְלָע+ ּוא� ַוּי ּוְך ה� ם ִּכ�י ָבר� א ָתֹאר1 ֶאת&ָהָע+ Bֹ   ִעָּמֶה�ם ל
Num. 22:13ִּPם כ�ל&ַאְרְצֶכ ּו ֶא� ק ְלכ� י ָבָל+ 1ֹאֶמר1 ֶאל&ָׂשֵר� ֶקר ַוּי 5Bָקם ִּבְלָעם1 ַּבֹּב+ י  ַוָּי ה ְלִתִּת� י ֵמֵא�ן ְיהָו+

ם� ְך ִעָּמֶכ�  ַלֲהֹל�
Num. 22:14אּו ב ַוָּיֹב� נּו� ַוָּיק1ּומּו1 ָׂשֵר�י מֹוָא+ ְך ִעָּמ� ן ִּבְלָע�ם ֲהֹל� ּו ֵמֵא� ֹ�אְמר+   ֶאל&ָּבָל�ק ַוּי
Num. 22:15ֶּלה� ים ֵמֵא� ים ַרִּב�ים ְוִנְכָּבִד� ַח ָׂשִר+ ֹוד ָּבָל�ק ְׁשֹל�   ַוֹּי�ֶסף ע�
Num. 22:16ֹור ַאל&ָנ�א ִתָּמַנ� ה ָאַמר1 ָּבָל�ק ֶּבן&ִצּפ+ Bֹו ֹּכ ֹ�אְמרּו ל3 �ם ַוּי אּו ֶאל&ִּבְלָע י� ַוָּיֹב� ְך ֵאָל�  ע ֵמֲהֹל�
Num. 22:17 ת ָהָע�ם י ֵא� ָבה&ִּל+ ֱעֶׂש�ה ּוְלָכה&ָּנא1 ָק� ר ֵאַל�י ֶא� ל ֲאֶׁשר&ּתֹאַמ� ד ְוֹכ> י&ַכֵּבBד ֲאַכֶּבְדָך1 ְמֹא+  ִּכ�

 ַהֶּז�ה�
Num. 22:18ֹו א ֵבית� �ֹ ק ִאם&ִיֶּתן&ִל�י ָבָל>ק ְמל י ָבָל+ 1ֹאֶמר1 ֶאל&ַעְבֵד� ם ַוּי �ַען ִּבְלָע3 א  ַוַּי �ֹ �ֶסף ְוָזָה�ב ל  ֶּכ

ה� ֹו ְגדֹוָל� ֹות ְקַטָּנ�ה א� י ַלֲעׂש� �ה ֱאֹלָה+ ל ַלֲעֹבר1 ֶאת&ִּפי1 ְיהָו  אּוַכ3
Num. 22:19י� ר ִעִּמ� ף ְיהָו�ה ַּדֵּב� ה ַמה&ֹּיֵס� �ְיָלה ְוֵא�ְדָע+ ם ַהָּל >ה ַּגם&ַאֶּת� ּו ָנ�א ָבֶז ה ְׁשב2   ְוַעָּת3
Num. 22:20&ֶאל Aים א ֱאֹלִה� 2ֹ ּום ֵל�ְך  ַוָּיב ים ק� א ְלָך1 ָּב�אּו ָהֲאָנִׁש+ Bֹ ֹו ִאם&ִלְקר ֹ�אֶמר ל3 ִּבְלָעםH ַלְיָלהG ַוּי

ה� ֹו ַתֲעֶׂש� ר ֵאֶל�יָך ֹאת� ְך ֶאת&ַהָּדָב>ר ֲאֶׁשר&ֲאַדֵּב�  ִאָּת�ם ְוַא3
Num. 22:21י מֹו �ֶלְך ִעם&ָׂשֵר� ֹו ַוֵּי �ׁש ֶאת&ֲאֹתנ 5ַּיֲחֹב� ֶקר ַו� 5Bָקם ִּבְלָעם1 ַּבֹּב+ ב� ַוָּי  ָא�
Num. 22:22 ב�ֹו ְוהּוא1 ֹרֵכ �ֶרְך ְלָׂשָט�ן ל >ה ַּבֶּד� ב ַמְלַא=ְך ְיהָו Qַוִּיְתַיֵּצ Gְך הּוא�י&הֹוֵל  ַוִּי�ַחר&ַא�ף ֱאֹלִהיםH ִּכ�

ֹו� יו ִעּמ� �י ְנָעָר� ֹו ּוְׁשֵנ  ַעל&ֲאֹתנ+
Num. 22:23ֶרְך ְוַח ה ִנָּצ�ב ַּבֶּד3 Mְך ְיהָו Z ֶאת&ַמְלַא2 ָאתֹון1  ַוֵּת�ֶרא ָהָאתֹון ֹו ַוֵּתBט ָה� ֹו ְׁשלּוָפה1 ְּבָיד+ Bְרּב

ֶרְך� ּה ַהָּד� ֹון ְלַהֹּטָת� 5Bְך ִּבְלָעם1 ֶאת&ָה�ָאת+ ֶלְך ַּבָּׂשֶד�ה ַוַּי ֶרְך ַוֵּת�  ִמן&ַהֶּד+
Num. 22:24ר ִמֶּז�ה� ר ִמֶּז�ה ְוָגֵד� ֹול ַהְּכָרִמ�ים ָּגֵד� ה ְּבִמְׁשע� 5ַּיֲעֹמד1 ַמְלַא�ְך ְיהָו+   ַו�
Num. 22:25 יר �ֶגל ִּבְלָע�ם ֶאל&ַהִּק יר ַוִּתְלַח>ץ ֶאת&ֶר� ה ַוִּתָּלֵחץ1 ֶאל&ַהִּק+ ֹון ֶאת&ַמְלַא�ְך ְיהָו3 Mֶרא ָהָאת  ַוֵּת2

ּה�  ַוֹּי�ֶסף ְלַהֹּכָת�
Num. 22:26ֹות ָיִמ� ֶרְך ִלְנט� ין&ֶּד� ר ֲאֶׁש>ר ֵא� ֹום ָצ+ 5ַּיֲעֹמד1 ְּבָמק� ֹור ַו� �אול� ַוּי�ֹוֶסף ַמְלַאְך&ְיהָו�ה ֲעב �ֹ  ין ּוְׂשמ
Num. 22:27 ֹון �5ְך ֶאת&ָהָאת� ם ַוַּי �ם ַוִּי�ַחר&ַא�ף ִּבְלָע+ ץ ַּת�ַחת ִּבְלָע ה ַוִּתְרַּב� ָאתֹון1 ֶאת&ַמְלַא�ְך ְיהָו+  ַוֵּתBֶרא ָה�

ל�  ַּבַּמֵּק�
Num. 22:28+י ְלָך �יִת� אֶמר ְלִבְלָעם1 ֶמה&ָעִׂש Bֹ ֹון ַוּת ��י ָהָאת ח ְיהָו�ה ֶאת&ִּפ ׁש  ַוִּיְפַּת� �ה ָׁשֹל� ִני ֶז �י ִהִּכיַת+  ִּכ

ים�  ְרָגִל�
Num. 22:29יְך� ה ֲהַרְגִּת� י ִּכ�י ַעָּת� ּו ֶיׁש&ֶח1ֶרב1 ְּבָיִד+ Bי ל� ֹון ִּכ�י ִהְתַעַּל�ְלְּת ִּב ָאת+ Bֹאֶמר ִּבְלָעם1 ָל�   ַוּי
Num. 22:30ֲאֶׁשר&ָר Mְנָך י ֲאֹת� ם ֲהלֹואZ ָאֹנִכ2 ֹון ֶאל&ִּבְלָע3 Mאֶמר ָהָאת 2ֹ ֹוְדָך1 ַעד&ַהּי�ֹום  ַוּת י ֵמע� �ְבָּת ָעַל3 ַכ

א� �ֹ ֹ�אֶמר ל ה ַוּי �ֹות ְלָך� ֹּכ ְנִּתי ַלֲעׂש� �ן ִהְסַּכ+ ַהְסֵּכ ה ַה�  ַהֶּז+



Num. 22:31 ֹו �ה ְּבָיד ֹו ְׁשֻלָפ� ֶרְך ְוַחְרּב� ְרא ֶאת&ַמְלַאBְך ְיהָוה1 ִנָּצ�ב ַּבֶּד+ Qַוַּי Gי ִבְלָעם� �ל ְיהָוהH ֶאת&ֵעיֵנ  ַוְיַג
יו�ַוִּי חּו ְלַאָּפ� ד ַוִּיְׁשַּת�  ֹּק�

Num. 22:32 1ה ָאֹנִכיB �ים ִהֵּנ ֹוׁש ְרָגִל �ה ָׁשל� ְנָך+ ֶז ה ִהִּכ1יָת1 ֶאת&ֲאֹת� ה ַעל&ָמ3 Bֹאֶמר ֵאָליו1 ַמְלַא�ְך ְיהָו+  ַוּי
י� ֶרְך ְלֶנְגִּד� ט ַהֶּד� י&ָיַר� ן ִּכ�  ָיָצ�אִתי ְלָׂשָט+

Num. 22:33�ֹון ַוֵּת ָאת+ 1ִני1 ָה� י ִּכ�י ַעָּת>ה ַּגם&ֹאְתָכ�ה  ַוִּתְרַא ׁש ְרָגִל�ים אּוַלי1 ָנְטָת�ה ִמָּפַנ+ �ה ָׁשֹל� י ֶז ט ְלָפַנ+
ּה ֶהֱחֵי�יִתי� ְגִּתי ְואֹוָת�  ָהַר�

Num. 22:34ִּPאִתי כ ם ֶאל&ַמְלַאBְך ְיהָוה1 ָחָט+ Mאֶמר ִּבְלָע 2ֹ י ַּבָּד� ַוּי ב ִלְקָראִת� ְעִּתי ִּכ�י ַאָּת>ה ִנָּצ� א ָיַד+ �ֹ ֶרְך י ל
י� ּוָבה ִּל� ע ְּבֵעיֶנ�יָך ָאׁש�  ְוַעָּת>ה ִאם&ַר�

Num. 22:35ֵPם ל ה ֶאל&ִּבְלָע3 Mְך ְיהָו ר  ַוּיֹאֶמרZ ַמְלַא2 ֶפס ֶאת&ַהָּדָב>ר ֲאֶׁשר&ֲאַדֵּב� ים ְוֶא3 ְך ִעם&ָה�ֲאָנִׁש+
ק� י ָבָל� �ֶלְך ִּבְלָע�ם ִעם&ָׂשֵר� ֹו ְתַדֵּב�ר ַוֵּי  ֵאֶל�יָך ֹאת�

Num. 22:36ר  ַוִּי ן ֲאֶׁש� ּול ַאְרנֹ+ ב ֲאֶׁשר1 ַעל&ְּגב� �יר מֹוָא3 ֹו ֶאל&ִע Mא ִלְקָראת �ם ַוֵּיֵצ2 �י ָב�א ִבְלָע ע ָּבָל�ק ִּכ ְׁשַמ�
ּול� ה ַהְּגב�  ִּבְקֵצ�
Num. 22:37ְך ָל�ָּמה לֹא&ָהַל�ְכָּת 1יָך1 ִלְקרֹא&ָל+ ַח ָׁשַלBְחִּתי ֵאֶל Z ָׁשֹל2 ם ֲהלֹא ק ֶאל&ִּבְלָע3 Mאֶמר ָּבָל 2ֹ �י  ַוּי  ֵאָל

ָך� א אּוַכ�ל ַּכְּבֶד� �ֹ ם ל ֻאְמָנ+  ַה�
Num. 22:38 ר ּוָמה ַהָּדָב3 �ֹול אּוַכ�ל ַּדֵּב�ר ְמא ה ֲהָיכ� Wיָך ַעָּת 1 ֵאֶל+ ֵּנה&ָב1אִתי ק ִה� ם ֶאל&ָּבָל3 Mאֶמר ִּבְלָע 2ֹ  ַוּי

ר� ֹו ֲאַדֵּב� ר ָיִׂש=ים ֱאֹלִה>ים ְּבִפ�י ֹאת�  ֲאֶׁש2
Num. 22:39 ֶלְך ִּבְלָע�ם� ֹות� ַוֵּי אּו ִקְרַי�ת ֻחצ�  ִעם&ָּבָל�ק ַוָּיֹב�
Num. 22:40ֹו� ר ִאּת� ים ֲאֶׁש� ם ְוַלָּׂשִר� אן ַוְיַׁשַּל�ח ְלִבְלָע+ �ֹ ח ָּבָל�ק ָּבָק�ר ָוצ   ַוִּיְזַּב�
Num. 22:415ְרא ִמָּׁש�� ֹות ָּב�ַעל ַוַּי 5ַּיֲעֵל�הּו ָּבמ� ם ַו� ח ָּבָלק1 ֶאת&ִּבְלָע+ Bֶקר ַוִּיַּק ם� ַוְיִה�י ַבֹּב+ ה ָהָע�  ם ְקֵצ�
Num. 23:1 ים ה ִׁשְבָע�ה ָפִר� 1 ָּבֶז+ ת ְוָהֵכ�ן ִלי ��ה ִמְזְּבֹח �ה ִׁשְבָע ק ְּבֵנה&ִל�י ָבֶז Bֹאֶמר ִּבְלָעם1 ֶאל&ָּבָל+  ַוּי

ים�  ְוִׁשְבָע�ה ֵאיִל�
Num. 23:2ַעל ָּבָל=ק ּוִבְלָע>ם ָּפ� �ם ַוַּי2 ר ִּדֶּב�ר ִּבְלָע ק ַּכֲאֶׁש� �ַעׂש ָּבָל+ ַח� ַוַּי ִיל ַּבִּמְזֵּב�  ר ָוַא�
Num. 23:3 ר י ּוְדַב� ה ְיהָוה1 ִלְקָראִת+ Bי ִיָּקֵר Qה אּוַל ְלָכ3 ק ִהְתַיֵּצבH ַעל&ֹעָלֶתָךG ְוֵא� ם ְלָבָל3 Mאֶמר ִּבְלָע 2ֹ  ַוּי

ִפי� �ֶלְך ֶׁש� �ְדִּתי ָל�ְך ַוֵּי ִני ְוִהַּג  ַמה&ַּיְרֵא�
Num. 23:4ם ַו� ים ֶאל&ִּבְלָע ר ֱאֹלִה� ִיל  ַוִּיָּק� ר ָוַא� ְכִּתי ָוַא>ַעל ָּפ� ִּמְזְּבֹחת1 ָעַר+ יו ֶאת&ִׁשְבַעBת ַה� ֹ�אֶמר ֵאָל3 ּי

ַח�  ַּבִּמְזֵּב�
Num. 23:5ר� ה ְתַדֵּב� ּוב ֶאל&ָּבָל�ק ְוֹכ� ֹ>אֶמר ׁש� �ם ַוּי �י ִבְלָע ר ְּבִפ >ה ָּדָב� =ֶׂשם ְיהָו   ַוָּי
Num. 23:6ב ַעל&ֹעָל יו ְוִהֵּנ�ה ִנָּצ� �ָׁשב ֵאָל+ ב� ַוָּי י מֹוָא� ּוא ְוָכל&ָׂשֵר� ֹו ה� � ת
Num. 23:7 י� ָרה&ִּל ֶדם ְלָכה1 ָא� ַהְרֵרי&ֶק+ ֶלְך&מֹוָאב1 ֵמ� ִני ָבָלBק ֶמ� ָרם ַיְנֵח2 ֲ Tר ִמן&א�ֹו ַוּיֹאַמ א ְמָׁשל�  ַוִּיָּׂש�

ל� ה ִיְׂשָרֵא� ב ּוְלָכ�ה ֹזֲעָמ�  ַיֲעֹק+
Num. 23:8ם ה ֵא�ל ּוָמ�ה ֶאְזֹע+ א ַקֹּב� �ֹ ב ל א ָזַע�ם ְיהָו�ה� ָמ�ה ֶאֹּק+ �ֹ   ל
Num. 23:9ב� א ִיְתַחָּׁש� �ֹ �ם ל ן ּוַבּגֹוִי ֹות ֲאׁשּוֶר�ּנּו ֶהן&ָעם1 ְלָבָד�ד ִיְׁשֹּכ+ ּנּו ּוִמְּגָבע� אׁש ֻצִרים1 ֶאְרֶא+ Bֹ י&ֵמר   ִּכ�
Num. 23:10ֹות ְי ת ַנְפִׁשי1 מ� Bל ָּתֹמ�ַבע ִיְׂשָרֵא ר ֶאת&ֹר� ב ּוִמְסָּפ� י  ִמBי ָמָנה1 ֲעַפ�ר ַיֲעֹק+ י ַאֲחִריִת� ים ּוְתִה� ָׁשִר+

הּו�  ָּכֹמ�
Num. 23:11ְך� ְכָּת ָבֵר� יָך ְוִהֵּנ�ה ֵּבַר� ב ֹאְיַבי1 ְלַקְחִּת+ Bי ָלֹק� ה ָעִׂש�יָת ִל ם ֶמ� Bֹאֶמר ָּבָלק1 ֶאל&ִּבְלָע+   ַוּי
Num. 23:12ֹו ֶאְׁש י ֹאת� ר ָיִׂשBים ְיהָוה1 ְּבִפ+ א ֵאתZ ֲאֶׁש2 3ֹ �ַען ַוּיֹאַמ�ר ֲהל ר� ַוַּי ר ְלַדֵּב�  ֹמ�
Num. 23:13&ק ְלָך יו ָּבָל3 Mאֶמר ֵאָל 2ֹ ם אPֶ]ְלָכה[ ַוּי ֹום ַאֵחר1 ֲאֶׁש�ר ִּתְרֶא�ּנּו ִמָּׁש+ Bי ֶאל&ָמק Mא ִאִּת ֶפס ָקֵצ�הּו &ָּנ2

ם� א ִתְרֶא�ה ְוָקְבנֹו&ִל�י ִמָּׁש� �ֹ ֹו ל ה ְוֻכּל�  ִתְרֶא+
Num. 23:14אׁש �ֹ ים ֶאל&ר ַח� ַוִּיָּקֵח1הּו1 ְׂשֵד�ה ֹצִפ+ ִיל ַּבִּמְזֵּב� ר ָוַא� >ַעל ָּפ� ת ַוַּי �ה ִמְזְּבֹח+ 1ֶבן1 ִׁשְבָע �ה ַוִּי   ַהִּפְסָּג
Num. 23:15ה� ֶרה ֹּכ� ה ַעל&ֹעָלֶת�ָך ְוָאֹנִכ�י ִאָּק� ב ֹּכ� ק ִהְתַיֵּצ� 1ֹאֶמר1 ֶאל&ָּבָל+   ַוּי
Num. 23:16 יו� ר ְּבִפ �ֶׂשם ָּדָב� ם ַוָּי ר ְיהָוה1 ֶאל&ִּבְלָע+ Bר� ַוִּיָּק ה ְתַדֵּב� ּוב ֶאל&ָּבָל�ק ְוֹכ� ֹ>אֶמר ׁש�  ַוּי



Num. 23:17ר ְיהָו�ה� ק ַמה&ִּדֶּב� Bֹאֶמר לֹו1 ָּבָל+ ֹו ַוּי �ב ִאּת י מֹוָא� ֹו ְוָׂשֵר� ָלת+ ֹו ִנָּצב1 ַעל&ֹע� Bיו ְוִהּנ א ֵאָל3 �ֹ   ַוָּיב
Num. 23:18� ע ַהֲאִז ֲׁשָמ+ ּום ָּבָלק1 ּו� Bר ק�ֹו ַוּיֹאַמ א ְמָׁשל� ר� ַוִּיָּׂש� ֹו ִצֹּפ� י ְּבנ�  יָנה ָעַד�
Num. 23:19ָּנה� א ְיִקיֶמ� �ֹ ר ְול ה ְוִדֶּב� א ַיֲעֶׂש+ �ֹ ּוא ָאַמר1 ְול Bם ַהה�ם ְוִיְתֶנָח ב ּוֶבן&ָאָד� יַכֵּז+ 1 ִו� א ִא�יׁש ֵאל �ֹ   ל
Num. 23:20ָּנה� א ֲאִׁשיֶב� �ֹ ְך ְול ְחִּתי ּוֵבֵר� �ְך ָלָק   ִהֵּנ�ה ָבֵר�
Num. 23:211א&ִהִּב�יט ָא �ֹ ֹו� ל ֶלְך ּב� ֹו ּוְתרּוַע�ת ֶמ� Bה ֱאֹלָהיו1 ִעּמ+ ל ְּבִיְׂשָרֵא�ל ְיהָו ה ָעָמ� ב ְולֹא&ָרָא�  ֶון1 ְּבַיֲעֹק+
Num. 23:22ֹו� ם ל� ת ְרֵא� ִים ְּכתֹוֲעֹפ� �ל מֹוִציָא�ם ִמִּמְצָר   ֵא�
Num. 23:23ת ֵיָא ֶסם ְּבִיְׂשָרֵא�ל ָּכֵע3 ב ְולֹא&ֶק� 1ַחׁש1 ְּבַיֲעֹק+ ל� ִּכBי לֹא&ַנ ַעל ֵא� ל ַמה&ָּפ�  ֵמBר ְלַיֲעֹקב1 ּוְלִיְׂשָרֵא+
Num. 23:24ה� ֶרף ְוַדם&ֲחָלִל�ים ִיְׁשֶּת� ֹ�אַכל ֶט+ א ִיְׁשַּכב1 ַעד&י Bֹ י ִיְתַנָּׂש�א ל ּום ְוַכֲאִר� �יא ָיק+   ֶהן&ָעם1 ְּכָלִב
Num. 23:25ּנּו ַּגם&ָּב�א ִתֳּקֶב �ֹ ב ל ם ַּגם&ֹק� Bֹאֶמר ָּבָלק1 ֶאל&ִּבְלָע+ ּנּו� ַוּי א ְתָבֲרֶכ� �ֹ ְך ל  ֵר�
Num. 23:26 ֹו ר ְיהָו�ה ֹאת� ל ֲאֶׁשר&ְיַדֵּב� ר ֹּכ> 1יָך1 ֵלאֹמ+ א ִּדַּבBְרִּתי ֵאֶל 3ֹ ֹ�אֶמר ֶאל&ָּבָל�ק ֲהל ם ַוּי �ַען ִּבְלָע+  ַוַּי

ה� ֱעֶׂש�  ֶא�
Num. 23:27 ר�ֹום ַאֵח ֲחָך+ ֶאל&ָמק� ם ְלָכה&ָּנא1 ֶאָּק� Bֹאֶמר ָּבָלק1 ֶאל&ִּבְלָע+ ים  ַוּי �י ָהֱאֹלִה+ אּוַלBי ִייַׁשר1 ְּבֵעיֵנ

ם� תֹו ִל�י ִמָּׁש�  ְוַקֹּב�
Num. 23:28ן� ף ַעל&ְּפֵנ�י ַהְיִׁשיֹמ� ֹור ַהִּנְׁשָק� אׁש ַהְּפע+ �ֹ �ם ר ח ָּבָל�ק ֶאת&ִּבְלָע   ַוִּיַּק�
Num. 23:29ת ְוָה ��ה ִמְזְּבֹח �ה ִׁשְבָע ק ְּבֵנה&ִל�י ָבֶז Bֹאֶמר ִּבְלָעם1 ֶאל&ָּבָל+ ים  ַוּי ה ִׁשְבָע�ה ָפִר� ֵכ�ן ִלי1 ָּבֶז+

ים�  ְוִׁשְבָע�ה ֵאיִל�
Num. 23:30ַח� ִיל ַּבִּמְזֵּב� ר ָוַא� >ַעל ָּפ� �ם ַוַּי ר ָאַמ�ר ִּבְלָע ק ַּכֲאֶׁש� �ַעׂש ָּבָל+   ַוַּי
Num. 24:1ל ְולֹא&ָהַל� Bי ְיהָוה1 ְלָבֵר�ְך ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ ֹוב ְּבֵעיֵנ Qי ט� ם ִּכ �5ְרא ִּבְלָע3 ַעם ִלְקַר�את  ַוַּי ַעם&ְּבַפ� ְך ְּכַפ�

ר ָּפָנ�יו� �ֶׁשת ֶאל&ַהִּמְדָּב�  ְנָחִׁש�ים ַוָּי
Num. 24:2ים� ּוַח ֱאֹלִה� י ָעָל�יו ר� ל ֹׁשֵכ�ן ִלְׁשָבָט�יו ַוְּתִה� יו ַוַּיְרא1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ ם ֶאת&ֵעיָנ3 Mא ִבְלָע   ַוִּיָּׂש2
Num. 24:3Bר ְנֻא�ֹו ַוּיֹאַמ א ְמָׁשל� ִין� ַוִּיָּׂש� ם ָהָע� ם ַהֶּג�ֶבר ְׁשֻת� ר ּוְנֻא� ֹו ְבֹע+  ם ִּבְלָעם1 ְּבנ�
Num. 24:4ּוי ֵעיָנ�5ִים� ל ּוְגל� ה ֹנֵפ� 1 ֶי�ֱחֶז+ Bה ַׁשַּדי ר ַמֲחֵז ַע ִאְמֵרי&ֵא�ל ֲאֶׁש2 ם ֹׁשֵמ� Wְנֻא  
Num. 24:5ל� יָך ִיְׂשָרֵא� ב ִמְׁשְּכֹנֶת� �בּו ֹאָהֶל�יָך ַיֲעֹק   ַמה&ֹּט�
Num. 24:6ִים� ִּכְנָח �ים ֲעֵלי&ָמ� ה ַּכֲאָרִז �י ָנָה�ר ַּכֲאָהִלים1 ָנַט�ע ְיהָו+ יּו ְּכַגֹּנ�ת ֲעֵל �ים ִנָּט+  ִל
Num. 24:7ֹו� א ַמְלֻכת� ֹו ְוִתַּנֵּׂש� ֲאַגג1 ַמְלּכ+ ם ֵמ� Bים ְוָיֹר� ֹו ְּבַמ�ִים ַרִּב ו ְוַזְרע� ְלָי+   ִי�5ַּזל&ַמ1ִים1 ִמָּד�
Num. 24:8ֵPֹו ִמִּמְצַר+ א יו ל מֹוִציא� ם ְוִחָּצ� יו ְוַעְצֹמֵתיֶה>ם ְיָגֵר� �ם ָצָר3 ל ּגֹוִי Qֹו יֹאַכ �ם ל ת ְרֵא� ִים ְּכתֹוֲעֹפ�

ץ�  ִיְמָח�
Num. 24:9ּור� יָך ָאר� ּוְך ְוֹאְרֶר� �יָך ָבר+ י ּוְכָלִב�יא ִמ�י ְיִקיֶמ�ּנּו ְמָבֲרֶכ ע ָׁשַכ=ב ַּכֲאִר>   ָּכַר2
Num. 24:10+ף ָּבָלק1 ֶאל&ִּבְלָעBְיַבי1  ַוִּי�ַחר&ַא ב ֹא� Bם ָלֹק ק ֶאל&ִּבְלָע3 Mאֶמר ָּבָל 2ֹ ק ֶאת&ַּכָּפ�יו ַוּי ם ַוִּיְסֹּפ�

ים� ׁש ְּפָעִמ� �ה ָׁשֹל� ְך ֶז ְכָּת ָבֵר+ יָך ְוִהֵּנה1 ֵּבַר�  ְקָראִת+
Num. 24:11ה ְמָנֲעָך� ְיהָו�< ה ְּבַרח&ְלָך� ֶאל&ְמקֹוֶמ�ָך ָאַמ1ְרִּתי1 ַּכֵּב�ד ֲאַכֶּבְדָך+ ְוִהֵּנ ֹוד� ְוַעָּת�  ה ִמָּכב�
Num. 24:12ר� ְרִּתי ֵלאֹמ� =ם ֶאל&ַמְלָאֶכ>יָך ֲאֶׁשר&ָׁשַל�ְחָּת ֵאַל�י ִּדַּב� א ַּג 3ֹ ֹ�אֶמר ִּבְלָע�ם ֶאל&ָּבָל�ק ֲהל   ַוּי
Num. 24:13 ֹות ה ַלֲעׂש� �י ְיהָו+ ל ַלֲעֹבר1 ֶאת&ִּפ א אּוַכ3 �ֹ �ֶסף ְוָזָהבG ל א ֵביתֹוH ֶּכ �ֹ ק ְמל Mי ָבָל טֹוָב>ה  ִאם&ִיֶּתן&ִל2

ר� ֹו ֲאַדֵּב� ר ְיהָו�ה ֹאת� �י ֲאֶׁשר&ְיַדֵּב� ֹו ָרָע�ה ִמִּלִּב  א�
Num. 24:14 ית >ה ְלַעְּמָך� ְּבַאֲחִר� ה ָהָע�ם ַהֶּז Mר ַיֲעֶׂש �ְצָך+ ֲאֶׁש2 ה ִהְנִנ�י הֹוֵל�ְך ְלַעִּמ�י ְלָכה1 ִאיָע Wְוַעָּת 

ים�  ַהָּיִמ�
Num. 24:15ר ְנ�ֹו ַוּיֹאַמ א ְמָׁשל� ִין� ַוִּיָּׂש� ם ָהָע� ם ַהֶּג�ֶבר ְׁשֻת� ר ּוְנֻא� ֹו ְבֹע+  ֻאBם ִּבְלָעם1 ְּבנ�
Num. 24:16ּוי ֵעיָנ�5ִים� ל ּוְגל� ה ֹנֵפ� 1 ֶי�ֱחֶז+ Bה ַׁשַּדי ַע ַּד�ַעת ֶעְלי�ֹון ַמֲחֵז ל ְוֹיֵד� 1ַע1 ִאְמֵרי&ֵא+ ם ֹׁשֵמ   ְנֻא3
Num. 24:17�א ָקר �ֹ ּנּו ְול ה ֲאׁשּוֶר� א ַעָּת+ �ֹ 1ּנּו1 ְול ל ּוָמַחץ1  ֶאְרֶא ם ֵׁש1ֶבט1 ִמִּיְׂשָרֵא+ ב ְוָק� ַּיֲעֹק3 ב ִמ� Mְך ּכֹוָכ ֹוב ָּדַר2

ת� ר ָּכל&ְּבֵני&ֵׁש� ב ְוַקְרַק�  ַּפֲאֵת�י מֹוָא+
Num. 24:18ִיל� ֶׂשה ָח� ל ֹע� =ה ְיֵרָׁש>ה ֵׂשִע�יר ֹאְיָב�יו ְוִיְׂשָרֵא� ה ְוָהָי ֹום ְיֵרָׁש3 Mה ֱאד   ְוָהָי2



Num. 24:19ַּי �5ְרְּד ִמ� יר� ְוֵי יד ֵמִע� ֱאִב�יד ָׂשִר� ב ְוֶה� � ֲעֹק
Num. 24:20ד� י ֹאֵב� ֹו ֲעֵד� ק ְוַאֲחִרית� ֹו ַוּיֹאַמ�ר ֵראִׁשBית ּגֹוִים1 ֲעָמֵל+ א ְמָׁשל� ק ַוִּיָּׂש�   ַוַּיְרא1 ֶאת&ֲעָמֵל+
Num. 24:21ָך ְו ֹוָׁשֶב+ ֹו ַוּיֹאַמ�ר ֵאיָתן1 מ� א ְמָׁשל� י ַוִּיָּׂש� ַלע ִקֶּנ�5ָך� ַוַּיְרא1 ֶאת&ַהֵּקיִנ+  ִׂש�ים ַּבֶּס�
Num. 24:22ָּך� ּור ִּתְׁשֶּב� ה ַאּׁש� ִין ַעד&ָמ� �ר ָק   ִּכ�י ִאם&ִיְהֶי�ה ְלָב�ֵע�
Num. 24:23ל� ֹו ֵא� י ִיְחֶי�ה ִמֻּׂשמ� ֹוי ִמ� Wר א�ֹו ַוּיֹאַמ א ְמָׁשל�   ַוִּיָּׂש�
Num. 24:24&ּור ְוִעּנּו ּו ַאּׁש� ים ְוִעּנ� �ד ִּכִּת+ ד� ְוִצים1 ִמַּי י ֹאֵב� ּוא ֲעֵד� �ֶבר ְוַגם&ה�  ֵע
Num. 24:25ֹו� פ ֹו ְוַגם&ָּבָל�ק ָהַל�ְך ְלַדְרּכ� ��ָׁשב ִלְמֹקמ �ֶלְך ַוָּי ם ַוֵּי �5ָקם ִּבְלָע+   ַוָּי
Num. 25:1ב� ם ִלְזנ�ֹות ֶאל&ְּבנ�ֹות מֹוָא� �ֶחל ָהָע+ ל ַּבִּׁשִּט�ים ַוָּי �ֶׁשב ִיְׂשָרֵא�   ַוֵּי
Num. 25:2אןָ ָל�ן� ַוִּתְקֶר אֹלֵהיֶה� ּו ֵל� ם ַוִּי�ְׁשַּתֲחּו� ֹ�אַכל ָהָע+ י ֱאֹלֵהיֶה�ן ַוּי ם ְלִזְבֵח�  ָע+
Num. 25:3ל� ף ְיהָו�ה ְּבִיְׂשָרֵא� ֹור ַוִּי�ַחר&ַא� �ל ְלַב�ַעל ְּפע ֶמד ִיְׂשָרֵא�   ַוִּיָּצ�
Num. 25:4ַPה ק ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ע א ַוּי ם ְוהֹוַק� ב ח ֶאת&ָּכל&ָראֵׁש�י ָהָע+ �5ֶגד ַהָּׁש�ֶמׁש ְוָיֹׁש> ֹוָת>ם ַליהָו�ה ֶנ

ל� ֹון ַאף&ְיהָו�ה ִמִּיְׂשָרֵא�  ֲחר�
Num. 25:5ֹור� ַעל ְּפע� ים ְלַב� יו ַהִּנְצָמִד� �יׁש ֲאָנָׁש+ 1 ִא י ִיְׂשָרֵא�ל ִהְרגּו ה ֶאל&ֹׁשְפֵט� ֹ�אֶמר ֹמֶׁש+   ַוּי
Num. 25:6א ַוַּי ל ָּב3 Mי ִיְׂשָרֵא ה ִאיׁשZ ִמְּבֵנ2 ה ּוְלֵעיֵנ�י  ְוִהֵּנ] �י ֹמֶׁש+ ית ְלֵעיֵנ ב ֶאל&ֶאָחיו1 ֶאת&ַהִּמְדָיִנ+ Bְקֵר

ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� ים ֶּפ�  ָּכל&ֲעַד�ת ְּבֵני&ִיְׂשָרֵא�ל ְוֵה�ָּמה ֹבִכ+
Num. 25:7ח ה ַוִּיַּק� ֵעָד+ ֹוְך ָה� ן ַהֹּכֵה�ן ַוָּי1ָקם1 ִמּת� ן&ַאֲהֹר� ר ֶּב� יְנָחס1 ֶּבן&ֶאְלָעָז+ ְרא ִּפ� ֹו� ַוַּי3 ַמח ְּבָיד�   ֹר�
Num. 25:8ֵPם א ה ַוִּיְדֹקר1 ֶאת&ְׁשֵניֶה+ ל ֶאל&ַהֻּקָּב3 Mיׁש&ִיְׂשָרֵא ר ִא� ָּיבֹא ַאַח2 ַ Tה  ו ל ְוֶאת&ָהִאָּׁש� �יׁש ִיְׂשָרֵא+ ת ִא

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ה ֵמַע�ל ְּבֵנ ָעַצר1 ַהַּמֵּגָפ+  ֶאל&ֳקָבָת�ּה ַוֵּת�
Num. 25:9ים ַּבַּמֵּג ּו ַהֵּמִת� Wֶלף� פ ַוִּיְהי ים ָא�  ָפ�ה ַאְרָּבָע�ה ְוֶעְׂשִר�
Num. 25:10ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 25:11 ֹו ל ְּבַקְנא� �ל ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא+ ן ֵהִׁשBיב ֶאת&ֲחָמִתי1 ֵמַע ן ַהֹּכֵה3 ר ֶּבן&ַאֲהֹר� Mס ֶּבן&ֶאְלָעָז יְנָח2  ִּפ�

י ְּבתֹוָכ�ם ְולֹא&ִכִּל� י�ֶאת&ִקְנָאִת� ל ְּבִקְנָאִת�  יִתי ֶאת&ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא�
Num. 25:12ֹום� י ָׁשל� ֹו ֶאת&ְּבִריִת� ן ל> י ֹנֵת� ר ִהְנִנ2 �  ָלֵכ�ן ֱאֹמ
Num. 25:13 ר יו ַוְיַכֵּפ� אֹלָה+ ַחת ֲאֶׁשBר ִקֵּנא1 ֵל� �ת עֹוָל�ם ַּת3 ית ְּכֻהַּנ יו ְּבִר� ֹו ַאֲחָר+  ְוָהBְיָתה ּלֹו1 ּוְלַזְרע�

�י ִי ל�ַעל&ְּבֵנ  ְׂשָרֵא�
Num. 25:14 ב ית&ָא� ּוא ְנִׂש�יא ֵב� �י ֶּבן&ָסל ית ִזְמִר� ה ֲאֶׁשBר ֻהָּכה1 ֶאת&ַהִּמְדָיִנ+ ל ַהֻּמֶּכ3 Mיׁש ִיְׂשָרֵא  ְוֵׁשםZ ִא2

 ַלִּׁשְמֹעִנ�י�
Num. 25:15<ית&ָא ֹות ֵּב� אׁש ֻאּמ� �ֹ ּור ר ��י ַבת&צ ִאָּׁש=ה ַהֻּמָּכ>ה ַהִּמְדָיִנ�ית ָּכְזִּב ם ָה� ּוא� פ ְוֵׁש2 �5ן ה�  ב ְּבִמְדָי
Num. 25:16ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 25:17ם� ם אֹוָת� �ים ְוִהִּכיֶת� ֹור ֶאת&ַהִּמְדָיִנ   ָצר�
Num. 25:182ר ָּכְזִּב Qֹור ְוַעל&ְּדַב �ּו ָלֶכ�ם ַעל&ְּדַבר&ְּפע ם ְּבִנְכֵליֶה>ם ֲאֶׁשר&ִנְּכל� ים ֵהם1 ָלֶכ+ �י ֹצְרִר� י  ִּכ

ֹור� ה ַעל&ְּדַבר&ְּפע� ם ַהֻּמָּכ�ה ְביֹום&ַהַּמֵּגָפ�  ַבת&ְנִׂשBיא ִמְדָין1 ֲאֹחָת+
Num. 25:19ה� פ�י ַהַּמֵּגָפ י ַאֲחֵר�   ַוְיִה�
Num. 26:1ר� ן ֵלאֹמ� ן ַהֹּכֵה� >ר ֶּבן&ַאֲהֹר� ה ְוֶא=ל ֶאְלָעָז Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+   ַוּי
Num. 26:2ָּכ Aאׁש �ֹ ּו ֶאת&ר Qא  ְׂשא ְעָלה ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ָּכל&ֹיֵצ� >ה ָוַמ� ים ָׁשָנ ן ֶעְׂשִר� ל ִמֶּב2 ל&ֲעַד�ת ְּבֵני&ִיְׂשָרֵא3

ל� א ְּבִיְׂשָרֵא�  ָצָב�
Num. 26:3ר� ֹו ֵלאֹמ� ן ְיֵרח� ת מֹוָא�ב ַעל&ַיְרֵּד� ְרֹב� ם ְּבַע� =ר ַהֹּכֵה>ן ֹאָת� ה ְוֶאְלָעָז Mר ֹמֶׁש   ַוְיַדֵּב2
Num. 26:4ֶרץ  ִמֶּב>ן ֶעְׂש ל ַהֹּיְצִא�ים ֵמֶא� �י ִיְׂשָרֵא+ Bה ֶאת&ֹמֶׁשה1 ּוְבֵנ ה ְיהָו ים ָׁשָנ�ה ָוָמ�ְעָלה ַּכֲאֶׁשרZ ִצָּו2 ִר�

ִים�  ִמְצָר�
Num. 26:5י� ַחת ַהַּפֻּלִא� ּוא ִמְׁשַּפ� Wי ְלַפּל ן ֲחנֹוְך1 ִמְׁשַּפ�ַחת ַהֲחֹנִכ+ �י ְראּוֵב3 ֹור ִיְׂשָרֵא�ל ְּבֵנ ן ְּבכ�   ְראּוֵב�
Num. 26:6י� ַחת ַהַּכְרִמ� י ִמְׁשַּפ� Wי ְלַכְרִמ� ֶחְצרֹוִנ ַחת ַה� ן ִמְׁשַּפ� Wְלֶחְצֹר  



Num. 26:7ים� ֹות ּוְׁשֹלִׁש� ע ֵמא� ֶלף ּוְׁשַב� ם ְׁשֹלָׁשBה ְוַאְרָּבִעים1 ֶא+ �י ַוִּיְהי�ּו ְפֻקֵדיֶה3 אּוֵבִנ ת ָהֻר� ֶּלה ִמְׁשְּפֹח�   ֵא�
Num. 26:8ב� ּוא ֱאִליָא�   ּוְבֵנ�י ַפּל�
Num. 26:9 ם ְקרּוֵאי Mן ַוֲאִביָר ּוא&ָדָת2 ל ְוָדָת�ן ַוֲאִביָר�ם ה� ב ְנמּוֵא� �י ֱאִליָא+ ר ] ְקִריֵא�י[ ּוְבֵנ ה ֲאֶׁש2 ָהֵעָד3

ם ַעל&ְיהָו�ה� ַרח ְּבַהֹּצָת� ל&ַאֲהֹרן1 ַּבֲעַדת&ֹק+ ּו ַעל&ֹמֶׁשBה ְוַע� Mִהּצ 
Num. 26:10 יָה ַוִּתְבַל�ע ֶרץ ֶאת&ִּפ3 Mח ָהָא ׁש ֵא�ת  ַוִּתְפַּת2 ל ָהֵא3 ֹות ָהֵעָד�ה ַּבֲאֹכ� ַרח ְּבמ� ֹאָת>ם ְוֶאת&ֹק�

יׁש ַוִּיְהי�ּו ְלֵנ�ס�  ֲחִמִּׁשBים ּוָמאַת1ִים1 ִא+
Num. 26:11תּו� ס ַרח לֹא&ֵמ�   ּוְבֵני&ֹק�
Num. 26:12ין ִמְׁש Wי ְלָיִמ ּוֵאִל+ ל ִמְׁשַּפ1ַחת1 ַהְּנמ� �י ִׁשְמעֹוןH ְלִמְׁשְּפֹחָתםG ִלְנמּוֵא3 ין  ְּבֵנ Wי ְלָיִכ� ַחת ַהָּיִמיִנ ַּפ�

ַחת ַהָּיִכיִנ�י�  ִמְׁשַּפ�
Num. 26:13י� ַחת ַהָּׁשאּוִל� ּול ִמְׁשַּפ� Wי ְלָׁשא�ַחת ַהַּזְרִח ַרח ִמְׁשַּפ� Wְלֶז  
Num. 26:14ִים� ס ֶלף ּוָמאָת� ים ֶא� =5ִים ְוֶעְׂשִר> �י ְׁשַנ ת ַהִּׁשְמֹעִנ ֶּלה ִמְׁשְּפֹח�   ֵא�
Num. 26:15י ָג� ַחת  ְּבֵנ י ִמְׁשַּפ� Wי ְלׁשּוִנ� ַחִּג ַחת ַה� י ִמְׁשַּפ� Wי ְלַחִּג ֹון ִמְׁשַּפ1ַחת1 ַהְּצפֹוִנ+ דH ְלִמְׁשְּפֹחָתםG ִלְצפ3

 ַהּׁשּוִנ�י�
Num. 26:16י� ַחת ָהֵעִר� י ִמְׁשַּפ� Wי ְלֵעִר� ַחת ָהָאְזִנ י ִמְׁשַּפ� Wְלָאְזִנ  
Num. 26:172י ְלַא �ַחת ָהֲארֹוִד ֹוד ִמְׁשַּפ� Wי� ַלֲאר ַחת ָהַאְרֵאִל� י ִמְׁשַּפ�  ְרֵאִל+
Num. 26:18ֹות� ס ׁש ֵמא� ֶלף ַוֲחֵמ� ת ְּבֵנ�י&ָג�ד ִלְפֻקֵדיֶה�ם ַאְרָּבִע�ים ֶא�   ֵא>ֶּלה ִמְׁשְּפֹח�
Num. 26:19ֶרץ ְּכָנ�ַען� �5ן ְּבֶא� �ָמת ֵע>ר ְואֹוָנ �5ן ַוָּי �ר ְואֹוָנ ה ֵע   ְּבֵנ�י ְיהּוָד�
Num. 26:20&ּו ְבֵני�ַרח  ַוִּיְהי Wי ְלֶז� ַחת ַהַּפְרִצ ֶרץ ִמְׁשַּפ� Wי ְלֶפ ה ִמְׁשַּפ1ַחת1 ַהֵּׁש�ָלִנ+ ְיהּוָדהH ְלִמְׁשְּפֹחָתםG ְלֵׁשָל3

י� ַחת ַהַּזְרִח�  ִמְׁשַּפ�
Num. 26:21י� ַחת ֶהָחמּוִל� ּול ִמְׁשַּפ� Wי ְלָחמ� ֶחְצֹרִנ ַחת ַה� ן ִמְׁשַּפ� Wֶרץ ְלֶחְצֹר   ַוִּיְהי�ּו ְבֵני&ֶפ+
Num. 26:22<ֹות� ס ֵא ׁש ֵמא� ֶלף ַוֲחֵמ� ה ִלְפֻקֵדיֶה�ם ִׁשָּׁש=ה ְוִׁשְבִע>ים ֶא� ת ְיהּוָד�  ֶּלה ִמְׁשְּפֹח�
Num. 26:23ַחת ַהּפּוִנ�י� ה ִמְׁשַּפ� Wי ְלֻפָו� ַחת ַהּתֹוָלִע ע ִמְׁשַּפ� Wם ּתֹוָל Bי ִיָּׂששָכר1 ְלִמְׁשְּפֹחָת+   ְּבֵנ
Num. 26:24ַחת ַהָּיׁשּו ּוב ִמְׁשַּפ� Wַחת ַהִּׁשְמֹרִנ�י� ְלָיׁש ן ִמְׁשַּפ� Wי ְלִׁשְמֹר�  ִב
Num. 26:25ֹות� ס ׁש ֵמא� ֶלף ּוְׁשֹל� ת ִיָּׂששָכ�ר ִלְפֻקֵדיֶה�ם ַאְרָּבָע=ה ְוִׁשִּׁש>ים ֶא�   ֵא>ֶּלה ִמְׁשְּפֹח�
Num. 26:26ֹון ִמְׁשַּפ� Wי ְלֵאל 1ַחת1 ַהַּסְרִּד+ ֶרד ִמְׁשַּפ �י ְזבּוֻלןH ְלִמְׁשְּפֹחָתםG ְלֶס3 ל  ְּבֵנ ְחְלֵא+ �י ְלַי2 ַחת ָהֵאֹלִנ

י� ַחת ַהַּיְחְלֵאִל�  ִמְׁשַּפ�
Num. 26:27ֹות� ס ׁש ֵמא� ֶלף ַוֲחֵמ� ת ַהְּזבּוֹלִנ�י ִלְפֻקֵדיֶה�ם ִׁשִּׁש�ים ֶא�   ֵא>ֶּלה ִמְׁשְּפֹח�
Num. 26:28ִים� ה ְוֶאְפָר� ף ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ְמַנֶּׁש�   ְּבֵנ�י יֹוֵס�
Num. 26:293י ְמַנֶּׁש� ַחת  ְּבֵנ ד ִמְׁשַּפ� Wד ְלִגְלָע� י ּוָמִכ�יר הֹוִל�יד ֶאת&ִּגְלָע ה ְלָמִכיר1 ִמְׁשַּפ�ַחת ַהָּמִכיִר+

י�  ַהִּגְלָעִד�
Num. 26:30ֵPי� א ֶחְלִק� ַחת ַה� ֶלק ִמְׁשַּפ� Wי ְלֵח �יֶעְזִר ַחת ָהִא� ֶזר ִמְׁשַּפ� Wד ִאיֶע �י ִגְלָע+  ֶּלה ְּבֵנ
Num. 26:31ל ִמְׁשַּפ� ְׂשִריֵא+ י� ְוַא2 ַחת ַהִּׁשְכִמ� ֶכם ִמְׁשַּפ� Wי ְוֶׁש� ֵאִל ַאְׂשִר�  ַחת ָה�
Num. 26:32י� ֶחְפִר� ַחת ַה� ֶפר ִמְׁשַּפ� Wי ְוֵח� ַחת ַהְּׁשִמיָדִע ע ִמְׁשַּפ� Wּוְׁשִמיָד  
Num. 26:33ד �י ִאם&ָּבנ�ֹות ְוֵׁשם1 ְּבנ�ֹות ְצָלְפָח+ ֹו ָּבִנ�ים ִּכ יּו ל> ֶפר לֹא&ָה� ה  ּוְצָלְפָח�ד ֶּבן&ֵח3  ַמְחָל�ה ְוֹנָע+

ה�  ָחְגָל�ה ִמְלָּכ�ה ְוִתְרָצ�
Num. 26:34ֹות� ס ע ֵמא� ֶלף ּוְׁשַב� =5ִים ַוֲחִמִּׁש>ים ֶא� ם ְׁשַנ ֵדיֶה+ ת ְמַנֶּׁש�ה ּוְפֻק� ֶּלה ִמְׁשְּפֹח�   ֵא�
Num. 26:35 י ַלח ִמְׁשַּפ1ַחת1 ַהֻּׁש�ַתְלִח+ י  ֵא�ֶּלה ְבֵני&ֶאְפַרִיםH ְלִמְׁשְּפֹחָתםG ְלׁשּוֶת3 �ַחת ַהַּבְכִר ֶכר ִמְׁשַּפ� Wְלֶב

ַּתֲחִנ�י� ַחת ַה� ַחן ִמְׁשַּפ� Wְלַת 
Num. 26:36ַחת ָהֵעָרִנ�י� ן ִמְׁשַּפ� Wַלח ְלֵעָר��י ׁשּוָת ֶּלה ְּבֵנ   ְוֵא�
Num. 26:37ֹו �ֶלף ַוֲחֵמ�ׁש ֵמא =5ִים ּוְׁשֹלִׁש>ים ֶא� ם ְׁשַנ ֵדיֶה+ ת ְּבֵני&ֶאְפַר1ִים1 ִלְפֻק� Bֶּלה ִמְׁשְּפֹח�ֶּלה  ֵא ת ֵא�

ם� ס ף ְלִמְׁשְּפֹחָת�  ְבֵני&יֹוֵס�



Num. 26:38 ם Wי ַלֲאִחיָר� ַאְׁשֵּבִל ַחת ָה� ל ִמְׁשַּפ� Wי ְלַאְׁשֵּב 1ַחת1 ַהַּבְלִע+ ַלע ִמְׁשַּפ �י ִבְנָיִמןH ְלִמְׁשְּפֹחָתםG ְלֶב3  ְּבֵנ
י� ַחת ָהֲאִחיָרִמ�  ִמְׁשַּפ�

Num. 26:39�ַחת ַהּׁשּוָפִמ ם ִמְׁשַּפ� Wי� ִלְׁשפּוָפ ַחת ַהחּוָפִמ� ם ִמְׁשַּפ� Wי ְלחּוָפ 
Num. 26:40י� ַּנֲעִמ� ַחת ַה� ן ִמְׁשַּפ� י ְלַנ�ֲעָמ+ ַאְרִּד+ ַלע ַא�ְרְּד ְוַנֲעָמ�ן ִמְׁשַּפ1ַחת1 ָה�   ַוִּיְהי�ּו ְבֵני&ֶב�
Num. 26:41 ם ֲחִמָּׁש=ה ְוַאְרָּבִע>ים ֵדיֶה+ ן ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ּוְפֻק� ֶּלה ְבֵני&ִבְנָיִמ� ֹות� ס ֵא� ׁש ֵמא� ֶלף ְוֵׁש�  ֶא�
Num. 26:42ם� ן ְלִמְׁשְּפֹחָת� ת ָּד� ַחת ַהּׁשּוָחִמ�י ֵא>ֶּלה ִמְׁשְּפֹח� ם ִמְׁשַּפ� Wם ְלׁשּוָח   ֵאBֶּלה ְבֵני&ָדן1 ְלִמְׁשְּפֹחָת+
Num. 26:43ֶלף ְוַאְרַּב� י ִלְפֻקֵדיֶה�ם ַאְרָּבָע=ה ְוִׁשִּׁש>ים ֶא� ת ַהּׁשּוָחִמ� ֹות� ס ָּכל&ִמְׁשְּפֹח�  ע ֵמא�
Num. 26:44 ה Wי ִלְבִריָע� ַחת ַהִּיְׁשִו י ִמְׁשַּפ� Wה ְלִיְׁשִו 1ַחת1 ַהִּיְמָנ+ ה ִמְׁשַּפ �י ָאֵׁשרH ְלִמְׁשְּפֹחָתםG ְלִיְמָנ3  ְּבֵנ

י� ַחת ַהְּבִריִע�  ִמְׁשַּפ�
Num. 26:45ל ִמְׁש ְלִּכיֵא+ י ְלַמ2 �ֶחְבִר ַחת ַה� ֶבר ִמְׁשַּפ� Wה ְלֶח �י ְבִריָע+ י� ִלְבֵנ ַחת ַהַּמְלִּכיֵאִל�  ַּפ�
Num. 26:46ַרח� ר ָׂש� ם ַּבת&ָאֵׁש�   ְוֵׁש�
Num. 26:47ֹות� ס ע ֵמא� ֶלף ְוַאְרַּב� ר ִלְפֻקֵדיֶה�ם ְׁשֹלָׁש=ה ַוֲחִמִּׁש>ים ֶא� ת ְּבֵני&ָאֵׁש�   ֵא>ֶּלה ִמְׁשְּפֹח�
Num. 26:48ַח ל ִמְׁשַּפ� ְחְצֵא+ ם ְלַי2 1 ְלִמְׁשְּפֹחָת+ Bי ַנְפָּתִלי ַחת ַהּגּוִנ�י� ְּבֵנ י ִמְׁשַּפ� Wי ְלגּוִנ�  ת ַהַּיְחְצֵאִל
Num. 26:49י� ַחת ַהִּׁשֵּלִמ� ם ִמְׁשַּפ� Wי ְלִׁשֵּל �ַחת ַהִּיְצִר ֶצר ִמְׁשַּפ� Wְלֵי  
Num. 26:50ֶלף ְוַאְרַּב� ם ֲחִמָּׁש=ה ְוַאְרָּבִע>ים ֶא� ֵדיֶה+ ת ַנְפָּתִל�י ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ּוְפֻק� ֹות� ֵא>ֶּלה ִמְׁשְּפֹח�  ע ֵמא�
Num. 26:51ים� פ ֹות ּוְׁשֹלִׁש� ע ֵמא� ֶלף ָוָא�ֶלף ְׁשַב� ֹות ֶא� ל ֵׁשׁש&ֵמא� �י ִיְׂשָרֵא+ ֶּלה ְּפקּוֵדי1 ְּבֵנ   ֵא3
Num. 26:52ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 26:53ֹות� ר ֵׁשמ� ֶּלה ֵּתָחֵל�ק ָהָא>ֶרץ ְּבַנֲחָל�ה ְּבִמְסַּפ�   ָלֵא3
Num. 26:54ִPֹו א �ט ַּתְמִע�יט ַנֲחָלת Wֹו ְוַלְמַע ב ַּתְרֶּבה1 ַנֲחָלת+ ֹו� ָלַר3 ן ַנֲחָלת� יו ֻיַּת� �י ְפֻקָד+  יׁש ְלִפ
Num. 26:55לּו� ם ִיְנָח� ֹות ַמּטֹות&ֲאֹבָת� ל ֵיָחֵל�ק ֶאת&ָהָא�ֶרץ ִלְׁשמ� Wַאְך&ְּבגֹוָר  
Num. 26:56 ֹו �ל ֵּתָחֵל�ק ַנֲחָלת ט� ס ַעל&ִּפי1 ַהּגֹוָר+ ב ִלְמָע� ין ַר�  ֵּב�
Num. 26:57 י�ַחת ַהְּקָהִת ת ִמְׁשַּפ� Wי ִלְקָה �ְרֻׁשִּנ+ ֹון ִמְׁשַּפ1ַחת1 ַהֵּג י ַהֵּלִויH ְלִמְׁשְּפֹחָתםG ְלֵגְרׁש3 ֶּלה ְפקּוֵד�  ְוֵא2

י� ַחת ַהְּמָרִר� י ִמְׁשַּפ� Wִלְמָרִר 
Num. 26:58ַחת ַהִּלְב י ִמְׁשַּפ2 ת ֵלִו3 ֶחְבֹרִני1 ִמְׁשַּפBַחת ַהַּמְחִלי1 ִמְׁשַּפ�ַחת  ֵא�ֶּלהA ִמְׁשְּפֹח� י ִמְׁשַּפBַחת ַה� Mִנ

ם� ת הֹוִל�ד ֶאת&ַעְמָר� ַחת ַהָּקְרִח�י ּוְקָה� י ִמְׁשַּפ�  ַהּמּוִׁש+
Num. 26:59ֶלד�ִים ַוֵּת �ה ֹאָת>ּה ְלֵלִו�י ְּבִמְצָר ר ָיְלָד� י ֲאֶׁש2 ם יֹוֶכ1ֶבד1 ַּבת&ֵלִו+ ם  ְוֵׁש�םA ֵא�ֶׁשת ַעְמָר3  ְלַעְמָר3

ם� ת ִמְרָי�ם ֲאֹחָת� ה ְוֵא� ת&ַאֲהֹרן1 ְוֶאת&ֹמֶׁש+  ֶא�
Num. 26:60ר� �ר ְוֶאת&ִאיָתָמ� ּוא ֶאת&ֶאְלָעָז �ב ְוֶאת&ֲאִביה ן ֶאת&ָנָד�   ַוִּיָּוֵל�ד ְלַאֲהֹר+
Num. 26:61ה ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� ם ֵאׁש&ָזָר� ּוא ְּבַהְקִריָב� �ב ַוֲאִביה �ָמת ָנָד�   ַוָּי
Num. 26:62 ּו א ָהְתָּפְקד3 �ֹ �יA ל ֶדׁש ָוָמ�ְעָלה ִּכ ֶלף ָּכל&ָזָכ�ר ִמֶּבן&ֹח� ם ְׁשֹלָׁשBה ְוֶעְׂשִרים1 ֶא+  ַוִּיְהי�ּו ְפֻקֵדיֶה3

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ֹוְך ְּבֵנ ה ְּבת� י לֹא&ִנַּתBן ָלֶהם1 ַנֲחָל+ ִּ Tל כ �י ִיְׂשָרֵא+  ְּבתֹוְך1 ְּבֵנ
Num. 26:63ֵPה ְו א י ֹמֶׁש+ ב ַע�ל ֶּלה ְּפקּוֵד� ת מֹוָא+ ְרֹב� 1 ְּבַע� Bי ִיְׂשָרֵאל ּו ֶאת&ְּבֵנ Mְקד ר ָּפ� �ר ַהֹּכֵה�ן ֲאֶׁש2 ֶאְלָעָז
ֹו� ן ְיֵרח�  ַיְרֵּד�
Num. 26:64 ל �י ִיְׂשָרֵא� ּו ֶאת&ְּבֵנ ר ָּפְקד> ן ַהֹּכֵה�ן ֲאֶׁש� ה ְוַאֲהֹר� י ֹמֶׁש+ יׁש ִמְּפקּוֵד�  ּוְבֵא1ֶּלה1 לֹא&ָה�ָיה ִא+
ר ִסיָנ�י  �ְּבִמְדַּב�
Num. 26:65ִּPיׁש כ תּו ַּבִּמְדָּב�ר ְולֹא&נֹוַתBר ֵמֶהם1 ִא+ ֹות ָיֻמ� ם מ� י&ָאַמBר ְיהָוה1 ָלֶה+ ה  ִּכ� �ב ֶּבן&ְיֻפֶּנ+ י ִאם&ָּכֵל

ּון� ס ַע ִּבן&נ�  ִויהֹוֻׁש�
Num. 27:1+יר ֶּבן&ְמַנֶּׁש� ד ֶּבן&ֵחBֶפר ֶּבן&ִּגְלָעד1 ֶּבן&ָמִכ ְבָנה ְּבנ�ֹות ְצָלְפָח3 Mה  ַוִּתְקַר�ת ְמַנֶּׁש ה ְלִמְׁשְּפֹח�

ה� ה ְוָחְגָל�ה ּוִמְלָּכ�ה ְוִתְרָצ� יו ַמְחָל�ה ֹנָע+ ֹות ְּבֹנָת+  ֶבן&יֹוֵס�ף ְוֵא1ֶּלה1 ְׁשמ�
Num. 27:2 ַתח ן ְוִלְפֵנ�י ַהְּנִׂשיִא�ם ְוָכל&ָהֵעָד�ה ֶּפ� �ר ַהֹּכֵה+ ה ְוִלְפֵני1 ֶאְלָעָז �י ֹמֶׁש3 ְדָנה ִלְפֵנ Mַּתֲעֹמ  ַו�

ֶהל&מ ר�ֹא�  ֹוֵע�ד ֵלאֹמ�



Num. 27:3 ַרח �ים ַעל&ְיהָו�ה ַּבֲעַדת&ֹק ה ַהּנֹוָעִד> ֹוְך ָהֵעָד3 ה ְּבת� Mּוא לֹא&ָהָי  ָאִבינּוH ֵמ�ת ַּבִּמְדָּברG ְוה2
ֹו� יּו ל� �ים לֹא&ָה� ת ּוָבִנ ֹו ֵמ+ י&ְבֶחְטא�  ִּכ�

Num. 27:4<ֹו ִּכ ֹוְך ִמְׁשַּפְחּת+ ע ֵׁשם&ָאִב1ינּו1 ִמּת� Bָּמה ִיָּגַר� י  ָל ֹוְך ֲאֵח� ה ְּבת� �נּו ֲאֻחָּז+ ֹו ֵּב�ן ְּתָנה&ָּל ין ל� י ֵא�
ינּו�  ָאִב�

Num. 27:5י ְיהָו�ה� ס� ן ִלְפֵנ ב ֹמֶׁש>ה ֶאת&ִמְׁשָּפָט�   ַוַּיְקֵר�
Num. 27:6ר� ה ֵּלאֹמ� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוּי
Num. 27:7ן ָלBן ִּתֵּת ן ְּבנ�ֹות ְצָלְפָחדH ֹּדְבֹרתG ָנֹת2 ֲעַבְרָּת>  ֵּכ3 ֹוְך ֲאֵח�י ֲאִביֶה�ם ְוַה� ה ְּבת� �ת ַנֲחָל+ ֶהם1 ֲאֻחַּז

ן� ן ָלֶה�  ֶאת&ַנֲחַל�ת ֲאִביֶה�
Num. 27:8 ֹו ם ֶאת&ַנֲחָלת� ֲעַבְרֶּת� ֹו ְוַה� ּות ּוֵבן1 ֵא�ין ל+ י&ָימ3 �יׁש ִּכ� ר ִא �ל ְּתַדֵּב�ר ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא�  ְוֶאל&ְּבֵנ

ֹו�  ְלִבּת�
Num. 27:9ין ֹו ְלֶאָחיו� ְוִאם&ֵא� ם ֶאת&ַנֲחָלת� ֹו ַּב�ת ּוְנַתֶּת�   ל�
Num. 27:10יו� י ָאִב� ֹו ַלֲאֵח� ם ֶאת&ַנֲחָלת� ֹו ַאִח�ים ּוְנַתֶּת� ין ל�   ְוִאם&ֵא�
Num. 27:11ׁש�ֹו ְוָיַר ב ֵאָל>יו ִמִּמְׁשַּפְחּת� ֹו ַהָּקֹר� Qֹו ִלְׁשֵאר  ֹאָת�ּה  ְוִאם&ֵא�ין ַאִחיםH ְלָאִביוG ּוְנַתֶּת�ם ֶאת&ַנֲחָלת3

ה� ס ט ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� 1 ְלֻחַּק�ת ִמְׁשָּפ+ Bי ִיְׂשָרֵאל ה ִלְבֵנ Mְיָת ָה2  ְו�
Num. 27:12 ִּתי ר ָנַת� ֶרץ ֲאֶׁש� �ה ּוְרֵאה1 ֶאת&ָהָא+ ים ַהֶּז ר ָהֲעָבִר� ה ֲעֵל>ה ֶאל&ַה� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+  ַוּי
ל� �י ִיְׂשָרֵא�  ִלְבֵנ
Num. 27:13יָך� ן ָאִח� ף ַאֲהֹר� ר ֶנֱאַס� יָך ַּגם&ָא�ָּתה ַּכֲאֶׁש� ּה ְוֶנֱאַסְפָּת� ֶאל&ַעֶּמ� �יָתה ֹאָת+   ְוָרִא
Num. 27:14 ם ֵה>ם�ִים ְלֵעיֵניֶה ִני ַבַּמ� ה ְלַהְקִּדיֵׁש� ֵעָד+ ן ִּבְמִריַבת1 ָה� י ְּבִמְדַּבר&ִצ3 Mם ִּפ  ַּכֲאֶׁשרZ ְמִריֶת2

ׁש ִמְדַּב ת ָקֵד� י&ְמִריַב� ן� פֵמ�  ר&ִצ�
Num. 27:15ר� ה ֶאל&ְיהָו�ה ֵלאֹמ�   ַוְיַדֵּב�ר ֹמֶׁש+
Num. 27:16ה� ת ְלָכל&ָּבָׂש�ר ִא�יׁש ַעל&ָהֵעָד� י ָהרּוֹח� ה ֱאֹלֵה� ד ְיהָו+   ִיְפֹק�
Num. 27:17Bֹ ם ַוֲאֶׁש�ר ְיִביֵא�ם ְול ר יֹוִציֵא� ם ַוֲאֶׁש� 1 ִלְפֵניֶה+ ם ַוֲאֶׁשBר ָיבֹא א ִתְהֶיה1 ֲעַד�ת  ֲאֶׁשר&ֵיֵצ�א ִלְפֵניֶה3

ה� ם ֹרֶע� ר ֵאין&ָלֶה� אן ֲאֶׁש� Wֹ ה ַּכּצ  ְיהָו+
Num. 27:18 ֹו ְוָסַמְכָּת� �ּוַח ּב ּון ִא�יׁש ֲאֶׁשר&ר� ה ַקח&ְלָך1 ֶאת&ְיהֹוֻׁש�ַע ִּבן&נ+ ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

יו�  ֶאת&ָיְדָך� ָעָל�
Num. 27:19� ֹו ִלְפֵני1 ֶאְלָעָז ֲעַמְדָּת� ֹאת3 ם� ְוַה� ֹו ְלֵעיֵניֶה� ה ֹאת� ן ְוִלְפֵנ�י ָּכל&ָהֵעָד�ה ְוִצִּויָת�  ר ַהֹּכֵה+
Num. 27:20ל� �י ִיְׂשָרֵא� ת ְּבֵנ ּו ָּכל&ֲעַד� �יו ְלַמ�ַען ִיְׁשְמע+ ֹוְדָך� ָעָל ה ֵמה�   ְוָנַתָּת�
Num. 27:21ט ָהאּוִר� ֹו ְּבִמְׁשַּפ� ַאל ל> ד ְוָׁש� Bר ַהֹּכֵהן1 ַיֲעֹמ+ י ֶאְלָעָז ּו  ְוִלְפֵנ2 Mיו ֵיְצא �ה ַעל&ִּפ2 �י ְיהָו ים ִלְפֵנ

ה� ֹו ְוָכל&ָהֵעָד� ל ִאּת� ּוא ְוָכל&ְּבֵני&ִיְׂשָרֵא� אּו ה> �יו ָיֹב3  ְוַעל&ִּפ
Num. 27:22+ר ַהֹּכֵה� ַע ַוַּי�ֲעִמֵד1הּו1 ִלְפֵני1 ֶאְלָעָז ֹו ַוִּיַּק�ח ֶאת&ְיהֹוֻׁש3 �ה ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֹאת �ַעׂש ֹמֶׁש+ ן  ַוַּי

ה�  ְוִלְפֵנ�י ָּכל&ָהֵעָד�
Num. 27:23ה� פ ר ְיהָו�ה ְּבַיד&ֹמֶׁש� �הּו ַּכֲאֶׁש>ר ִּדֶּב� יו ָעָל�יו ַוְיַצֵּו ְך ֶאת&ָיָד>   ַוִּיְסֹמ=
Num. 28:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 28:2ַPם ֶאת&ָקְרָּב צ�ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה �י ִיְׂשָרֵא+ י רPֵו ֶאת&ְּבֵנ י ְלִאַּׁש3 Mי ַלְחִמ ּו ִנ2 Wי ִּתְׁשְמר יַח ִנ�יֹחִח+

ֹו� יב ִל�י ְּבמֹוֲעד�  ְלַהְקִר�
Num. 28:3ֶP ם ז �5ִים ַלּי�ֹום  ְוָאַמְרָּת� ָלֶה+ =ה ְתִמיִמ>ם ְׁשַנ ים ְּבֵנ�י&ָׁשָנ �ה ְּכָבִׂש2 יבּו ַליהָו ר ַּתְקִר� ה ֲאֶׁש� ִאֶּׁש+ ה ָה�
יד�  ֹעָל�ה ָתִמ�
Num. 28:4ִים� ֶאת&ַהֶּכ� ַעְרָּב� ין ָה� ה ֵּב� י ַּתֲעֶׂש� ֶקר ְוֵאת1 ַהֶּכ�ֶבׂש ַהֵּׁשִנ+ �ד ַּתֲעֶׂש�ה ַבֹּב  ֶבׂש ֶאָח�
Num. 28:5ין� ית ְרִביִע�ת ַהִה� ֶמן ָּכִת� ֶלת ְלִמְנָח�ה ְּבלּוָל>ה ְּבֶׁש� ית ָהֵאיָפ>ה ֹס�   ַוֲעִׂשיִר=
Num. 28:6�י ְלֵר יהָו�ה� ֹעַל�ת ָּתִמ�יד ָהֲעֻׂשָיה1 ְּבַה�ר ִסיַנ+ ה ַל� ַח ִאֶּׁש�  יַח ִניֹח+
Num. 28:7ֶדׁש ַהֵּס>ְך ֶנ�ֶסְך ֵׁשָכ�ר ַליהָו�ה� ין ַלֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָח�ד ַּבֹּק3 �ת ַהִה+   ְוִנְסּכֹו1 ְרִביִע



Num. 28:8+ֶקר ּוְכִנְסּכֹו1 ַּתֲעֶׂש Bת ַהֹּב ַעְרָּב�ִים ְּכִמְנַח2 ה ֵּב�ין ָה� י ַּתֲעֶׂש� ַח  ְוֵאת1 ַהֶּכ�ֶבׂש ַהֵּׁשִנ+ יַח ִניֹח� ה ִאֵּׁש>ה ֵר�
 ַליהָו�ה� פ

Num. 28:9 ֶמן ֶלת ִמְנָח>ה ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש� ים ֹס= �י ֶעְׂשֹרִנ3 ת ְׁשֵנ�י&ְכָבִׂש�ים ְּבֵנ�י&ָׁשָנ�ה ְּתִמיִמ�ם ּוְׁשֵנ  ּוְביֹום1 ַהַּׁשָּב+
ֹו�  ְוִנְסּכ�

Num. 28:10י ֹו ַעל&ֹעַל�ת ַהָּתִמ� �ת ְּבַׁשַּבּת ּה� ס ֹעַל�ת ַׁשַּב�  ד ְוִנְסָּכ�
Num. 28:11 ד ְּכָבִׂש=ים 1ִים1 ְוַא�ִיל ֶאָח+ ר ְׁשַנ Bים ְּבֵנ�י&ָבָק �ה ָּפִר2 יבּו ֹעָל�ה ַליהָו ם ַּתְקִר�  ּוְבָראֵׁשי1 ָחְדֵׁשיֶכ+

ם� >ה ִׁשְבָע�ה ְּתִמיִמ�  ְּבֵני&ָׁשָנ
Num. 28:12ֶמ ֶלת ִמְנָחה1 ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש+ Bים ֹס ֶלת ִמְנָחה1  ּוְׁשֹלָׁש�ה ֶעְׂשֹרִנ3 Bים ֹס �י ֶעְׂשֹרִנ3 ר ָהֶאָח�ד ּוְׁשֵנ ן ַלָּפ�

ד� ֶאָח� ִיל ָה� ֶמן ָלַא�  ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש+
Num. 28:13 ה ַח ִאֶּׁש� יַח ִניֹח+ ֶמן ַלֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָח�ד ֹעָלה1 ֵר� ֶלת ִמְנָחה1 ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש+ Bֹון ֹס ן ִעָּׂשר3  ְוִעָּׂשֹר�

 ַליהָו�ה�
Num. 28:14את  ְוִנְסֵּכ�ֹ �5ִין ז ִיל ּוְרִביִע�ת ַהִה>ין ַלֶּכ�ֶבׂש ָי ר ּוְׁשִליִׁש=ת ַהִה�ין ָלַא3 Mה ַלָּפ Z ִיְהֶי2 �י ַהִהין ם ֲחִצ יֶה3

י ַהָּׁשָנ�ה� ֹו ְלָחְדֵׁש� ֶדׁש1 ְּבָחְדׁש+  ֹעַל�ת ֹח2
Num. 28:15ה ַעל&ֹעַל=ת ַהָּתִמ>יד ֵיָעֶׂש�ה� �ים ֶאָח>ד ְלַחָּט�את ַליהָו יר ִעִּז ֹו� ס ּוְׂשִע2   ְוִנְסּכ�
Num. 28:16ַסח ַליהָו�ה� ֶדׁש ֶּפ� �ֹון ְּבַאְרָּבָע�ה ָעָׂש>ר י�ֹום ַלֹח ֶדׁש ָהִראׁש3   ּוַבֹח�
Num. 28:17ל� ֹות ֵיָאֵכ� ים ַמּצ� �ת ָיִמ+ ֶדׁש ַהֶּז�ה ָח�ג ִׁשְבַע ר י>ֹום ַלֹח� ה ָעָׂש�   ּוַבֲחִמָּׁש2
Num. 28:18ֶדׁש �ֹון ִמְקָרא&ֹק ּו� ַּבּי�ֹום ָהִראׁש� א ַתֲעׂש� �ֹ ה ל   ָּכל&ְמֶל�אֶכת ֲעֹבָד�
Num. 28:19 י� �5ִים ְוַא�ִיל ֶאָח�ד ְוִׁשְבָעBה ְכָבִׂשים1 ְּבֵנ ר ְׁשַנ ים ְּבֵני&ָבָק> ה ָּפִר= יהָו+ ם ִאֶּׁשBה ֹעָלה1 ַל�  ְוִהְקַרְבֶּת2

ם� ם ִיְהי�ּו ָלֶכ� ה ְּתִמיִמ�  ָׁשָנ+
Num. 28:20�ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבָּׁש ם ֹס� ְנָחָת+ ּו� ּוִמ2 ִיל ַּתֲעׂש� >ים ָלַא� =י ֶעְׂשֹרִנ ר ּוְׁשֵנ ים ַלָּפ3 Mה ֶעְׂשֹרִנ  ֶמן ְׁשֹלָׁש2
Num. 28:21ים� ה ַלֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָח�ד ְלִׁשְבַע�ת ַהְּכָבִׂש� ֹון ִעָּׂשרֹון1 ַּתֲעֶׂש+ Bִעָּׂשר  
Num. 28:22ם� ר ֲעֵליֶכ�   ּוְׂשִע�יר ַחָּט�את ֶאָח�ד ְלַכֵּפ�
Num. 28:231ֶּלה� ִמְּלַבד ּו ֶאת&ֵא� ר ְלֹעַל�ת ַהָּתִמ�יד ַּתֲעׂש� ֶקר ֲאֶׁש�   ֹעַל�ת ַהֹּב+
Num. 28:24 ה ַעל&עֹוַל=ת ַהָּתִמ>יד� ַח ַליהָו יַח&ִניֹח� ה ֵר� ים ֶל>ֶחם ִאֵּׁש� �ת ָיִמ+ ּו ַלּיֹום1 ִׁשְבַע Bֶּלה ַּתֲעׂש Mָּכֵא 
ֹו� ה ְוִנְסּכ�  ֵיָעֶׂש�
Num. 28:25י ִמְק ּו� ס ּוַבּיֹום1 ַהְּׁשִביִע+ א ַתֲעׂש� �ֹ ה ל �ה ָלֶכ�ם ָּכל&ְמֶל�אֶכת ֲעֹבָד� ֶדׁש ִיְהֶי  ָרא&ֹק�
Num. 28:26 ה� ֶדׁש1 ִיְהֶי ְקָרא&ֹק2 ֵתיֶכ�ם ִמ� ה ְּבָׁשֻבֹע� יהָו+ ם ִמְנָחBה ֲחָדָׁשה1 ַל� Mיְבֶכ ים ְּבַהְקִר2  ּוְבי�ֹום ַהִּבּכּוִר3

ּו� א ַתֲעׂש� �ֹ ה ל ם ָּכל&ְמֶל�אֶכת ֲעֹבָד�  ָלֶכ+
Num. 28:27 ד ִׁשְבָע�ה��5ִים ַא�ִיל ֶאָח ר ְׁשַנ ים ְּבֵני&ָבָק> ה ָּפִר= יהָו+ ַח1 ַל� יַח ִניֹח2 Bה ְלֵר Mם עֹוָל  ְוִהְקַרְבֶּת2

 ְכָבִׂש�ים ְּבֵנ�י ָׁשָנ�ה�
Num. 28:28 ים ד ְׁשֵני1 ֶעְׂשֹרִנ+ ֶאָח+ ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבָּׁש�ֶמן ְׁשֹלָׁשBה ֶעְׂשֹרִנים1 ַלָּפ�ר ָה� ם ֹס� ִיל  ּוִמְנָחָת+ ָלַא�

ד�  ָהֶאָח�
Num. 28:29ים� ֹון ַלֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָח�ד ְלִׁשְבַע�ת ַהְּכָבִׂש�   ִעָּׂשרֹון1 ִעָּׂשר+
Num. 28:30ם� ר ֲעֵליֶכ� �ים ֶאָח�ד ְלַכֵּפ�   ְׂשִע�יר ִעִּז
Num. 28:31ּו ְּתִמיִמ�ם ִיְהיּו&ָלֶכ�ם ְוִנְסֵּכ �ֹו ַּתֲעׂש ד ֹעַל=ת ַהָּתִמ>יד ּוִמְנָחת� Qם� פ ִמְּלַב  יֶה�
Num. 29:1 ּו �א ַתֲעׂש �ֹ ה ל ם ָּכל&ְמֶל�אֶכת ֲעֹבָד� �ה ָלֶכ+ ֶדׁש1 ִיְהֶי ְקָרא&ֹק2 ֶדׁש ִמ� י ְּבֶאָח�ד ַלֹח3 Mֶדׁש ַהְּׁשִביִע  ּוַבֹח2

ם�  י�ֹום ְּתרּוָע�ה ִיְהֶי�ה ָלֶכ�
Num. 29:2ד ר ֶאָח� ה ַּפ=ר ֶּבן&ָּבָק> יהָו+ ַח1 ַל� יַח ִניֹח2 Bה ְלֵר Mם ֹעָל >ה  ַוֲעִׂשיֶת2  ַא�ִיל ֶאָח�ד ְּכָבִׂש=ים ְּבֵני&ָׁשָנ

ם�  ִׁשְבָע�ה ְּתִמיִמ�
Num. 29:3ִיל� ר ְׁשֵנ�י ֶעְׂשֹרִנ�ים ָלָא� ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבָּׁש�ֶמן ְׁשֹלָׁשBה ֶעְׂשֹרִנים1 ַלָּפ+ ם ֹס�   ּוִמְנָחָת+
Num. 29:4ים� ד ַלֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָח�ד ְלִׁשְבַע�ת ַהְּכָבִׂש� ֹון ֶאָח+   ְוִעָּׂשר�



Num. 29:5ם� ר ֲעֵליֶכ� ד ַחָּט�את ְלַכֵּפ� �ים ֶאָח�   ּוְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 29:6 ַח יַח ִניֹח+ ם ְּכִמְׁשָּפָט�ם ְלֵר� ּה ְוִנְסֵּכיֶה� ּה ְוֹעַלBת ַהָּתִמיד1 ּוִמְנָחָת+ ֶדׁש ּוִמְנָחָת3 Mת ַהֹח  ִמְּלַבדZ ֹעַל2

ה ַליהָו�ה� ס  ִאֶּׁש�
Num. 29:7ֶדׁש ַה �ם  ּוֶבָעׂשֹורZ ַלֹח2 ם ֶאת&ַנְפֹׁשֵתיֶכ ם ְוִעִּניֶת� �ה ָלֶכ+ ֶדׁש1 ִיְהֶי ְקָרא&ֹק2 ה ִמ� י ַהֶּז3 Mְּׁשִביִע

ּו� א ַתֲעׂש� �ֹ  ָּכל&ְמָלאָכ�ה ל
Num. 29:8 1ים ְּבֵנ�י&ָׁשָנהBד ְּכָבִׂש�ד ַא�ִיל ֶאָח ר ֶאָח� ַח ַּפ=ר ֶּבן&ָּבָק> יַח ִניֹח+ יהָוה1 ֵר� ם ֹעָלBה ַל�  ְוִהְקַרְבֶּת2
ה ְּת ם�ִׁשְבָע+ ם ִיְהי�ּו ָלֶכ�  ִמיִמ�

Num. 29:9ד� ִיל ָהֶאָח� ים ָלַא� ר ְׁשֵני1 ֶעְׂשֹרִנ+ ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבָּׁש�ֶמן ְׁשֹלָׁשBה ֶעְׂשֹרִנים1 ַלָּפ+ ם ֹס�   ּוִמְנָחָת+
Num. 29:10ים� ֹון ַלֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָח�ד ְלִׁשְבַע�ת ַהְּכָבִׂש�   ִעָּׂשרֹון1 ִעָּׂשר+
Num. 29:11� ם�  ְׂשִעיר&ִעִּז ּה ְוִנְסֵּכיֶה� יד ּוִמְנָחָת� �ת ַהָּתִמ+ ד ַחַּטBאת ַהִּכֻּפִרים1 ְוֹעַל Qאת ִמְּלַב�ד ַחָּט ים ֶאָח�

 פ
Num. 29:12 א �ֹ ה ל ם ָּכל&ְמֶל�אֶכת ֲעֹבָד� �ה ָלֶכ+ ֶדׁש1 ִיְהֶי ְקָרא&ֹק2 י ִמ� ֶדׁש ַהְּׁשִביִע3 ֹום ַלֹח� Mר י  ּוַבֲחִמָּׁשהZ ָעָׂש2

ם ַח> ּו ְוַחֹּגֶת� �ים�ַתֲעׂש  ג ַליהָו�ה ִׁשְבַע�ת ָיִמ�
Num. 29:13 5ִים� ר ֵאיִל�ם ְׁשָנ ה ָעָׂש� ר ְׁשֹלָׁש� ים ְּבֵני&ָבָק> ה ָּפִר= יהָו+ ַח1 ַל� יַח ִניֹח2 Bה ֵר ה ִאֵּׁש2 Mם ֹעָל  ְוִהְקַרְבֶּת2

ּו� ם ִיְהי� ר ְּתִמיִמ� >ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש�  ְּכָבִׂש=ים ְּבֵנ�י&ָׁשָנ
Num. 29:14ם ֹס� Bי  ּוִמְנָחָת+ ים ְׁשֵנ ד ִלְׁשֹלָׁשBה ָעָׂשר1 ָּפִר+ ֶאָח3 ים ַלָּפ�ר ָה� Mה ֶעְׂשֹרִנ ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבָּׁש�ֶמן ְׁשֹלָׁש2

ם� ד ִלְׁשֵנ�י ָהֵאיִל� ֶאָח+  ֶעְׂשֹרִנים1 ָלַא�ִיל ָה�
Num. 29:15ים� ר ְּכָבִׂש� ֹון ַלֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָח�ד ְלַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� ן1 ִעָּׂשר+   ְוִעָּׂשרֹו3
Num. 29:16ּה� ס ּה ְוִנְסָּכ� יד ִמְנָחָת� ד ַחָּט�את ִמְּלַבד1 ֹעַל�ת ַהָּתִמ+ �ים ֶאָח�   ּוְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 29:17 ר >ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� �5ִים ְּכָבִׂש=ים ְּבֵני&ָׁשָנ ר ֵאיִל�ם ְׁשָנ ר ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ים ְּבֵני&ָבָק> י ָּפִר=  ּוַבּי�ֹום ַהֵּׁשִנ3

ם�  ְּתִמיִמ�
Num. 29:18ט� ם ַּכִּמְׁשָּפ� ָּפִרים ָלֵאיִל=ם ְוַלְּכָבִׂש>ים ְּבִמְסָּפָר� ַ Tם ל   ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה]
Num. 29:19ם� ס ּה ְוִנְסֵּכיֶה� יד ּוִמְנָחָת� ד ַחָּט�את ִמְּלַבד1 ֹעַל�ת ַהָּתִמ+ �ים ֶאָח�   ּוְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 29:20ים ַעְׁש ר  ּוַבּי=ֹום ַהְּׁשִליִׁש>י ָּפִר� >ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� �5ִים ְּכָבִׂש=ים ְּבֵני&ָׁשָנ ר ֵאיִל�ם ְׁשָנ ֵּתי&ָעָׂש�

ם�  ְּתִמיִמ�
Num. 29:21ט� ם ַּכִּמְׁשָּפ� ָּפִרים ָלֵאיִל=ם ְוַלְּכָבִׂש>ים ְּבִמְסָּפָר� ַ Tם ל   ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה]
Num. 29:22ת ַה�ד ִמְּלַבד1 ֹעַל�ּה� ס ּוְׂשִע�יר ַחָּט�את ֶאָח ּה ְוִנְסָּכ� יד ּוִמְנָחָת�  ָּתִמ+
Num. 29:23ם� ר ְּתִמיִמ� >ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� �5ִים ְּכָבִׂש=ים ְּבֵנ�י&ָׁשָנ ה ֵאיִל�ם ְׁשָנ ים ֲעָׂשָר�   ּוַבּי=ֹום ָהְרִביִע>י ָּפִר�
Num. 29:24ָּפִרים ָלֵאיִל=ם ְוַלְּכָבִׂש>ים ְּבִמְסָּפָר� ַ Tם ל ט� ִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה]  ם ַּכִּמְׁשָּפ�
Num. 29:25ּה� ס ּה ְוִנְסָּכ� יד ִמְנָחָת� ד ַחָּט�את ִמְּלַבד1 ֹעַל�ת ַהָּתִמ+ �ים ֶאָח�   ּוְׂשִעיר&ִעִּז
Num. 29:26ם� ר ְּתִמיִמ� >ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� �5ִים ְּכָבִׂש=ים ְּבֵנ�י&ָׁשָנ �ם ְׁשָנ ים ִּתְׁשָע�ה ֵאיִל   ּוַבּי=ֹום ַהֲחִמיִׁש>י ָּפִר�
Num. 29:27ט� ם ַּכִּמְׁשָּפ� ָּפִרים ָלֵאיִל=ם ְוַלְּכָבִׂש>ים ְּבִמְסָּפָר� ַ Tם ל   ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה]
Num. 29:28ּה� ס ּה ְוִנְסָּכ� יד ּוִמְנָחָת�   ּוְׂשִע�יר ַחָּט�את ֶאָח�ד ִמְּלַבד1 ֹעַל�ת ַהָּתִמ+
Num. 29:29ים ְׁשֹמָנ�ה ֵא ם� ּוַבּי=ֹום ַהִּׁשִּׁש>י ָּפִר� ר ְּתִמיִמ� >ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� �5ִים ְּכָבִׂש=ים ְּבֵני&ָׁשָנ  יִל�ם ְׁשָנ
Num. 29:30ט� ם ַּכִּמְׁשָּפ� ָּפִרים ָלֵאיִל=ם ְוַלְּכָבִׂש>ים ְּבִמְסָּפָר� ַ Tם ל   ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה]
Num. 29:31יד ִמְנָחָת� יָה� פ ּוְׂשִע�יר ַחָּט�את ֶאָח�ד ִמְּלַבד1 ֹעַל�ת ַהָּתִמ+  ּה ּוְנָסֶכ�
Num. 29:32ם� ר ְּתִמיִמ� >ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� �5ִים ְּכָבִׂש=ים ְּבֵני&ָׁשָנ ים ִׁשְבָע�ה ֵאיִל�ם ְׁשָנ   ּוַבּי=ֹום ַהְּׁשִביִע>י ָּפִר�
Num. 29:33�ם ְּכִמְׁשָּפָט ָּפִרים ָלֵאיִל=ם ְוַלְּכָבִׂש>ים ְּבִמְסָּפָר� ַ Tם ל  ם� ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכֶה]
Num. 29:34ּה� פ ּה ְוִנְסָּכ� יד ִמְנָחָת�   ּוְׂשִע�יר ַחָּט�את ֶאָח�ד ִמְּלַבד1 ֹעַל�ת ַהָּתִמ+
Num. 29:35ּו� א ַתֲעׂש� �ֹ ה ל �ה ָלֶכ�ם ָּכל&ְמֶל�אֶכת ֲעֹבָד� ֶרת ִּתְהֶי י ֲעֶצ�   ַּבּיֹום1 ַהְּׁשִמיִנ+
Num. 29:361ַח יַח ִניֹח2 Bה ֵר ה ִאֵּׁש2 Mם ֹעָל >ה  ְוִהְקַרְבֶּת2 ד ַא�ִיל ֶאָח�ד ְּכָבִׂש=ים ְּבֵני&ָׁשָנ ר ֶאָח� ה ַּפ� יהָו+  ַל�



ם�  ִׁשְבָע�ה ְּתִמיִמ�
Num. 29:37ט� ם ַּכִּמְׁשָּפ� ר ָלַא=ִיל ְוַלְּכָבִׂש>ים ְּבִמְסָּפָר� ם ַלָּפ2   ִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה3
Num. 29:38 יד ּה� ּוְׂשִע�יר ַחָּט�את ֶאָח�ד ִמְּלַבד1 ֹעַל�ת ַהָּתִמ+ ּה ְוִנְסָּכ�  ּוִמְנָחָת�
Num. 29:39 ם ֵתיֶכ+ ֵתיֶכם1 ּוְלִמְנֹח� ם ְלֹעֹל� ם ְוִנְדֹבֵתיֶכ3 Mד ִמִּנְדֵריֶכ ּו ַליהָו�ה ְּבמֹוֲעֵדיֶכ�ם ְלַב2  ֵא>ֶּלה ַּתֲעׂש�

ם�  ּוְלִנְסֵּכיֶכ�ם ּוְלַׁשְלֵמיֶכ�
Num. 30:1ל ֲאֶׁש �י ִיְׂשָרֵא�ל ְּכֹכ> ה ֶאל&ְּבֵנ ֹ�אֶמר ֹמֶׁש� ה� פ ַוּי  ר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Num. 30:2ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה� ר ֲאֶׁש� �ה ַהָּדָב+ ר ֶז �ל ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא� ֹות ִלְבֵנ   ַוְיַדֵּבBר ֹמֶׁשה1 ֶאל&ָראֵׁש�י ַהַּמּט+
Num. 30:3ר ִאָּסר1 ַעל&ַנְפ Bַבע ְׁשֻבָעה1 ֶלְאֹסBֹו&ִהָּׁש ה א� יהָו3 ֶדר ַל� Mר ֶנ י&ִיֹּד2 ֹו  ִאיׁשZ ִּכ� �ל ְּדָבר א ַיֵח� �ֹ ֹו ל ׁש+

ה� א ִמִּפ�יו ַיֲעֶׂש�  ְּכָכל&ַהֹּיֵצ�
Num. 30:4יָה� ית ָאִב�יָה ִּבְנֻעֶר� ה ִאָּס>ר ְּבֵב� �ה ְוָאְסָר� �5ֶדר ַליהָו ר ֶנ י&ִתֹּד� ה ִּכ� Wְוִאָּׁש  
Num. 30:5ּה ְסָר�ה ַעל&ַנְפָׁש+ ֱאָסָרּה1 ֲאֶׁש�ר ָא� ּה ֶו� יָה ֶאת&ִנְדָר3 Mע ָאִב �יָה ְוָק1מּו1  ְוָׁשַמ2 יׁש ָל�ּה ָאִב  ְוֶהֱחִר�

ּום� ּה ָיק� ה ַעל&ַנְפָׁש� יָה ְוָכל&ִאָּס>ר ֲאֶׁשר&ָאְסָר�  ָּכל&ְנָדֶר+
Num. 30:6 א �ֹ ּה ל ה ַעל&ַנְפָׁש� יָה ֲאֶׁשר&ָאְסָר� ֱאָסֶר> יָה ֶו� G ָּכל&ְנָדֶר3 �יָה ֹאָתּהH ְּבי�ֹום ָׁשְמעֹו יא ָאִב  ְוִאם&ֵהִנ2
ּום ַו�יהָוה1 ִי� �ּה�ָיק ּה ִּכי&ֵהִנ�יא ָאִב�יָה ֹאָת�  ְסַלח&ָל+
Num. 30:7Pיָה א� יָה ָעֶל יׁש ּוְנָדֶר� ְהֶיה1 ְלִא+ ּה� ְוִאם&ָהיBֹו ִת� ה ַעל&ַנְפָׁש� ר ָאְסָר� יָה ֲאֶׁש�  ֹו ִמְבָט�א ְׂשָפֶת+
Num. 30:8�יָה ֶו יׁש ָל�ּה ְוָק�מּו ְנָדֶר3 ֹו ְוֶהֱחִר� ע ִאיָׁש>ּה ְּבי�ֹום ָׁשְמע� ּה  ְוָׁשַמ� ה ַעל&ַנְפָׁש� ָה ֲאֶׁשר&ָאְסָר� ֱאָסֶר>

מּו�  ָיֻק�
Num. 30:9 יָה יָה ְוֵאת1 ִמְבָט�א ְׂשָפֶת+ ר ֶאת&ִנְדָרּה1 ֲאֶׁש�ר ָעֶל+ �יא אֹוָתּהG ְוֵהֵפ3 ַע ִאיָׁשּהH ָיִנ ֹום ְׁשֹמ� ִאם ְּבי2 ְ Tו 

ּה� ח&ָל� ה ַעל&ַנְפָׁש�ּה ַויהָו�ה ִי�ְסַל� ר ָאְסָר�  ֲאֶׁש�
Num. 30:105� יָה� ְוֵנ ּום ָעֶל� ּה ָיק� ה ַעל&ַנְפָׁש� ל ֲאֶׁשר&ָאְסָר�  ֶדר ַאְלָמָנ�ה ּוְגרּוָׁש�ה ֹּכ>
Num. 30:11ה� ּה ִּבְׁשֻבָע� ה ִאָּס>ר ַעל&ַנְפָׁש� ֹו&ָאְסָר� ּה ָנָד�ָרה א� ית ִאיָׁש�   ְוִאם&ֵּב�
Num. 30:121ּה ְוָק1מּו�א ֵהִנ�יא ֹאָת �ֹ ּה ל ׁש ָל+ ה  ְוָׁשַמBע ִאיָׁשּה1 ְוֶהֱחִר� יָה ְוָכל&ִאָּס>ר ֲאֶׁשר&ָאְסָר�  ָּכל&ְנָדֶר+

ּום� ּה ָיק�  ַעל&ַנְפָׁש�
Num. 30:13 ּה ר ַנְפָׁש� יָה ּוְלִאַּס� יָה ִלְנָדֶר> א ְׂשָפֶת= G ָּכל&מֹוָצ2 םA ִאיָׁשּהH ְּבי�ֹום ָׁשְמעֹו ר ֹאָת�  ְוִאם&ָהֵפרZ ָיֵפ2

ּה ח&ָל� ם ַויהָו�ה ִי�ְסַל� ּום ִאיָׁש�ּה ֲהֵפָר+ �א ָיק �ֹ  �ל
Num. 30:14ּנּו� ּה ְיֵפֶר� ּנּו ְוִאיָׁש� ּה ְיִקיֶמ� �ֶפׁש ִאיָׁש� ר ְלַעֹּנ�ת ָנ >5ֶדר ְוָכל&ְׁשֻבַע�ת ִאָּס�   ָּכל&ֵנ
Num. 30:15 ֹו יָה א� יׁש ָל�ּה ִאיָׁשּהH ִמּי�ֹום ֶאל&יֹוםG ְוֵהִקים1 ֶאת&ָּכל&ְנָדֶר+  ְוִאם&ַהֲחֵרׁשZ ַיֲחִר2

� יָה ֲאֶׁש�ר ָעֶל ֹו�ֶאת&ָּכל&ֱאָסֶר� ׁש ָל�ּה ְּבי�ֹום ָׁשְמע� ם ִּכי&ֶהֱחִר� ים ֹאָת+  יָה ֵהִק�
Num. 30:16א ֶאת&ֲעֹוָנ�ּה� ֹו ְוָנָׂש� �י ָׁשְמע ם ַאֲחֵר� ר ָיֵפ>ר ֹאָת�   ְוִאם&ָהֵפ�
Num. 30:17ֹו ין&ָא�ב ְלִבּת+ ֹו ֵּב� �ין ִא�יׁש ְלִאְׁשּת ה ֵּב� Bה ְיהָוה1 ֶאת&ֹמֶׁש+ ר ִצָּו ים ֲאֶׁש2 ֻחִּק3 יָה  ֵא�ֶּלה ַה�  ִּבְנֻעֶר�
יָה� פ ית ָאִב�  ֵּב�
Num. 31:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 31:2יָך� ף ֶאל&ַעֶּמ� ר ֵּתָאֵס� �ים ַאַח� ת ַהִּמְדָיִנ ל ֵמֵא� �י ִיְׂשָרֵא+ ם ִנְקַמת1 ְּבֵנ   ְנֹק3
Num. 31:3<ּו ֵמִאְּתֶכ ר ֵהָחְלצ= �ם ֵלאֹמ+ ת  ַוְיַדֵּבBר ֹמֶׁשה1 ֶאל&ָהָע ן ָלֵת� ם ֲאָנִׁש�ים ַלָּצָב�א ְוִיְהיּו1 ַעל&ִמְדָי+

 ִנְקַמת&ְיהָו�ה ְּבִמְדָי�5ן�
Num. 31:4ֶPא� א ּו ַלָּצָב� ל ִּתְׁשְלח� ֹות ִיְׂשָרֵא+ 1 ַמּט� ֶלף ַלַּמֶּט�ה ְלֹכל ה ֶא�  ֶלף ַלַּמֶּט+
Num. 31:5ה ְׁשֵנים�ֶלף ַלַּמֶּט ל ֶא� ְסרּו1 ֵמַאְלֵפ�י ִיְׂשָרֵא+ א� ַוִּיָּמ� י ָצָב� ֶלף ֲחלּוֵצ� ר ֶא�  &ָעָׂש�
Num. 31:6 א Bר ַהֹּכֵהן1 ַלָּצָב+ ס ֶּבן&ֶאְלָעָז Mיְנָח ָתם ְוֶאת&ִּפ2 ֹ Tא א�ֶלף ַלַּמֶּט�ה ַלָּצָב ם ֹמֶׁש>ה ֶא� ח ֹאָת�  ַוִּיְׁשַל2

ֹו� ֹות ַהְּתרּוָע�ה ְּבָיד� ֶדׁש ַוֲחֹצְצר�  ּוְכֵל�י ַהֹּק>
Num. 31:7+5ִּיְצְּבאּו1 ַעל&ִמְדָי ר� ַו�  ן ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�ה ַוַּי�ַהְרג�ּו ָּכל&ָזָכ�
Num. 31:8 ַבע ּור ְוֶאת&חּור1 ְוֶאת&ֶר+ Bי ְוֶאת&ֶר1ֶקם1 ְוֶאת&צB ם ֶאת&ֱאִו ן ָהְרג�ּו ַעל&ַחְלֵליֶה3 Mי ִמְדָי  ְוֶאת&ַמְלֵכ2



ּו ֹור ָהְרג� �ם ֶּבן&ְּבע+ �5ן ְוֵאת1 ִּבְלָע �י ִמְדָי ֶׁשת ַמְלֵכ ֶרב�ֲחֵמ�   ֶּבָח�
Num. 31:9 ת ָּכל&ְּבֶהְמָּת=ם ְוֶאת&ָּכל&ִמְקֵנֶה>ם �5ן ְוֶאת&ַטָּפ�ם ְוֵא2 י ִמְדָי ּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵא>ל ֶאת&ְנֵׁש�  ַוִּיְׁשּב=

 ְוֶאת&ָּכל&ֵחיָל�ם ָּבָז�זּו�
Num. 31:10�ּו ָּבֵא יֹרָת�ם ָׂשְרפ� ת ָּכל&ִט� ם ְוֵא� ֹוְׁשֹבָת+  ׁש� ְוֵאBת ָּכל&ָעֵריֶהם1 ְּבמ�
Num. 31:11ה� ם ּוַבְּבֵהָמ� ֹוַח ָּבָאָד� �ת ָּכל&ַהַּמְלק ל ְוֵא�   ַוִּיְקחּו1 ֶאת&ָּכל&ַהָּׁשָל+
Num. 31:12 ֹוַח ל ֶאת&ַהְּׁשִב=י ְוֶאת&ַהַּמְלק> ן ְוֶאל&ֲעַד�ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא3 Mר ַהֹּכֵה אּו ֶאל&ֹמֶׁשהZ ְוֶאל&ֶאְלָעָז2  ַוָּיִב]

ַּמֲח ֹו� סְוֶאת&ַהָּׁשָל�ל ֶאל&ַה� ן ְיֵרח� ר ַעל&ַיְרֵּד� ב ֲאֶׁש� ת מֹוָא+ ְרֹב� �ה ֶאל&ַע�  ֶנ
Num. 31:13ַּמֲחֶנ�ה� ּוץ ַל� ה ִלְקָראָת�ם ֶאל&ִמח� י ָהֵעָד� =ר ַהֹּכֵה>ן ְוָכל&ְנִׂשיֵא� ה ְוֶאְלָעָז ּו ֹמֶׁש2 Mְצא   ַוֵּי2
Num. 31:141י ָהֲאָלִפים Bִיל ָׂשֵר�י ֶהָח ה ַע�ל ְּפקּוֵד� ף ֹמֶׁש+ א  ַוִּיְקֹצ� ֹות ַהָּבִא�ים ִמְּצָב� י ַהֵּמא+  ְוָׂשֵר�
ה�  ַהִּמְלָחָמ�

Num. 31:15ה� ם ָּכל&ְנֵקָב� ִחִּייֶת� ם ֹמֶׁש�ה ַה� ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה�   ַוּי
Num. 31:16 י ֹור ַוְּתִה� �ַעל ַּביהָו�ה ַעל&ְּדַבר&ְּפע ם ִלְמָסר&ַמ� 1 ִּבְדַב�ר ִּבְלָע+ Bי ִיְׂשָרֵאל ּו ִלְבֵנ ָּנה ָהי2 Mן ֵה�ֵה 

ת ְיהָו�ה�ַה ה ַּבֲעַד�  ַּמֵּגָפ�
Num. 31:17גּו� ַעת ִא>יׁש ְלִמְׁשַּכ�ב ָזָכ�ר ֲהֹר� ה ֹיַד� ּו ָכל&ָזָכ�ר ַּבָּט�ף ְוָכל&ִאָּׁש3 ה ִהְרג� Wְוַעָּת  
Num. 31:18ם� ּו ִמְׁשַּכ�ב ָזָכ�ר ַהֲחי�ּו ָלֶכ� ר לֹא&ָיְדע� ים ֲאֶׁש� 1 ַהַּט�ף ַּבָּנִׁש+   ְוֹכל
Num. 31:19ם ּו ַּבּיBֹום  ְוַאֶּת3 Qְתַחְּטא ל ִּת� ָחָל3 �ַע ֶּב� לA ֹנֵג ֶפׁש ְוֹכ� Mג ֶנ Z ֹהֵר2 �ת ָיִמ�ים ֹּכל ַּמֲחֶנ�ה ִׁשְבַע ּוץ ַל� ּו ִמח�  ֲחנ>

ם� ם ּוְׁשִביֶכ� י ַאֶּת�  ַהְּׁשִליִׁשי1 ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע+
Num. 31:20ים ְוָכ� ה ִעִּז ֹור ְוָכל&ַמֲעֵׂש� אּו� ס ְוָכל&ֶּב=ֶגד ְוָכל&ְּכִלי&ע> �ץ ִּתְתַחָּט�  ל&ְּכִלי&ֵע
Num. 31:21ֹP א ַהָּבִא�ים ַלִּמְלָחָמ�ה ז Bר ַהֹּכֵהן1 ֶאל&ַאְנֵׁש�י ַהָּצָב+ אֶמר ֶאְלָעָז 2ֹ ה  ַוּי את ֻחַּק�ת ַהּתֹוָר+

ה�  ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Num. 31:22ֶׁשת1 ֶאת&ַה ת&ַהְּנֹח2 �ֶסף ֶא� ב ְוֶאת&ַהָּכ ְך ֶאת&ַהָּזָה� ֶרת� ַא� יל ְוֶאת&ָהֹעָפ� ת&ַהְּבִד� ל ֶא�  ַּבְרֶז+
Num. 31:23 ל ֲאֶׁש=ר ה ִיְתַחָּט�א ְוֹכ2 י ִנָּד� ְך ְּבֵמ� Wר ַא ׁש ַּתֲעִבBירּו ָבֵאׁש1 ְוָטֵה+ א ָבֵא3 �ֹ ר ֲאֶׁשר&ָיב Qָּכל&ָּדָב 

ִים� ׁש ַּתֲעִב�ירּו ַבָּמ� א ָּבֵא� <ֹ א&ָיב �ֹ  ל
Num. 31:24ַּמֲחֶנ�ה� פ ְוִכַּבְסֶּת=ם ִּבְגֵדיֶכ>ם ַּב אּו ֶאל&ַה� ר ָּתֹב�  ּי�ֹום ַהְּׁשִביִע�י ּוְטַהְרֶּת�ם ְוַאַח�
Num. 31:25ר� ה ֵּלאֹמ� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוּי
Num. 31:26 ֹות י ֲאב� ן ְוָראֵׁש� �ר ַהֹּכֵה+ ם ּוַבְּבֵהָמ�ה ַאָּתה1 ְוֶאְלָעָז י ָּבָאָד� אׁש ַמְלק1ֹוַח1 ַהְּׁשִב+ Bֹ א ֵא�ת ר  ָׂש3

ה�ָהֵע  ָד�
Num. 31:27ֵּ Pֹוַח ב ה� ְוָחִצ1יָת1 ֶאת&ַהַּמְלק+ ין ָּכל&ָהֵעָד� ה ַהֹּיְצִא�ים ַלָּצָב�א ּוֵב�  ין ֹּתְפֵׂש�י ַהִּמְלָחָמ+
Num. 31:28 ֹות �ׁש ַהֵּמא ֶפׁש ֵמֲחֵמ� א ֶאָח�ד ֶנ+ �ים ַלָּצָב+ ת ַאְנֵׁשBי ַהִּמְלָחָמה1 ַהֹּיְצִא Qה ֵמֵא יהָו3 ֶכס ַל� Mַוֲהֵרֹמָת2 ֶמ 

אן� �ֹ ים ּוִמן&ַהּצ ר ּוִמן&ַהֲחֹמִר�  ִמן&ָהָאָדם1 ּוִמן&ַהָּבָק+
Num. 31:29ת ְיהָו�ה� ן ְּתרּוַמ� �ר ַהֹּכֵה� ם ִּתָּק�חּו ְוָנַתָּת>ה ְלֶאְלָעָז ֲחִציָת�   ִמַּמ�
Num. 31:30ם ים ִמן&ָהָאָד= ל ִּתַּק�חA ֶאָח�דA ָאֻח�ז ִמן&ַהֲחִמִּׁש3 Mת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא ר  ּוִמַּמֲחִצ2  ִמן&ַהָּבָק>

ֶרת ִמְׁשַּכ�ן ְיהָו�ה� י ִמְׁשֶמ� Wם ֹׁשְמֵר אן ִמָּכל&ַהְּבֵהָמ�ה ְוָנַתָּתBה ֹאָתם1 ַלְלִוִּי+ �ֹ ים ּוִמן&ַהּצ  ִמן&ַהֲחֹמִר�
Num. 31:31ה� �ר ַהֹּכֵה�ן ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� ה ְוֶאְלָעָז �ַעׂש ֹמֶׁש+   ַוַּי
Num. 31:32ֶלף  ַוְיִהי1 ַהַּמ ֹות ֶא>ֶלף ְוִׁשְבִע�ים ֶא� אן ֵׁשׁש&ֵמא� 3ֹ �ם ַהָּצָב�א צ ר ָּבְזז�ּו ַע ז ֲאֶׁש� �ֶתר ַהָּב+ ֹוַח ֶי ְלק+

ים� ֶׁשת&ֲאָלִפ�  ַוֲחֵמ�
Num. 31:33ֶלף� �5ִים ְוִׁשְבִע�ים ָא� ר ְׁשַנ Wּוָבָק  
Num. 31:34ֶלף� ד ְוִׁשִּׁש�ים ָא� ים ֶאָח� Wַוֲחֹמִר  
Num. 31:35ם �ֶפׁש ָאָד+ ֶלף� ְוֶנ �5ִים ּוְׁשֹלִׁש�ים ָא� ֶפׁש ְׁשַנ Wר ָּכל&ֶנ�ּו ִמְׁשַּכ�ב ָזָכ א&ָיְדע� �ֹ ר ל ים ֲאֶׁש� ָּנִׁש+   ִמן&ַה2
Num. 31:36 ֶלף ֹות ֶא1ֶלף1 ּוְׁשֹלִׁש�ים ֶא+ אן ְׁשֹלׁש&ֵמא� 3ֹ ֶלק ַהֹּיְצִא�ים ַּבָּצָב�א ִמְסַּפ�ר ַהּצ Wה ֵח ֶּמֱחָצ+  ַוְּתִהי1 ַה�

ֹות�ְוִׁשְבַע�ת ֲאָלִפ�ים ַו ׁש ֵמא�  ֲחֵמ�



Num. 31:37ים� ׁש ְוִׁשְבִע� ֹות ָחֵמ� ׁש ֵמא� אן ֵׁש� �ֹ יהָו�ה ִמן&ַהּצ ֶכס ַל�   ַוְיִה>י ַהֶּמ�
Num. 31:38ים� �5ִים ְוִׁשְבִע� ם ַליהָו�ה ְׁשַנ ה ּוְׁשֹלִׁש�ים ָא�ֶלף ּוִמְכָס� ר ִׁשָּׁש� ָּבָק+   ְוַה2
Num. 31:39ׁש�ֶלף ַוֲחֵמ ים ְׁשֹלִׁש�ים ֶא� Wים� ַוֲחֹמִר ד ְוִׁשִּׁש� יהָו�ה ֶאָח� ם ַל� ֹות ּוִמְכָס� �  ֵמא
Num. 31:405ִים ּוְׁשֹלִׁש�ים ָנ�ֶפׁש�� ה ְׁשַנ יהָו+ ר ָא�ֶלף ּוִמְכָסם1 ַל� ה ָעָׂש� ם ִׁשָּׁש� �ֶפׁש ָאָד+   ְוֶנ
Num. 31:41ן ַּכֲאֶׁש>ר ִצ��ר ַהֹּכֵה ה ְלֶאְלָעָז ה ֶאת&ֶמ1ֶכס1 ְּתרּוַמ�ת ְיהָו+ ה� ַוִּיֵּת�ן ֹמֶׁש3  ָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�
Num. 31:42ים� ה ִמן&ָהֲאָנִׁש�ים ַהֹּצְבִא� �י ִיְׂשָרֵא�ל ֲאֶׁשר1 ָחָצ�ה ֹמֶׁש+ ַּמֲחִצ�ית ְּבֵנ   ּוִמ�
Num. 31:43 ֶלף ִׁשְבַע�ת ֲאָלִפ�ים ַוֲחֵמ�ׁש ֹות ֶא1ֶלף1 ּוְׁשֹלִׁש�ים ֶא+ אן ְׁשֹלׁש&ֵמא� �ֹ ה ִמן&ַהּצ ת ָהֵעָד�  ַוְּתִה>י ֶמֱחַצ�

ֹות�ֵמ  א�
Num. 31:44ֶלף� ה ּוְׁשֹלִׁש�ים ָא� ר ִׁשָּׁש� Wּוָבָק  
Num. 31:45ֹות� ׁש ֵמא� ֶלף ַוֲחֵמ� ים ְׁשֹלִׁש�ים ֶא� Wַוֲחֹמִר  
Num. 31:46ֶלף� ר ָא� ה ָעָׂש� ם ִׁשָּׁש� �ֶפׁש ָאָד+   ְוֶנ
Num. 31:47�ָאֻחז1 ֶאָח ל ֶאת&ָה� ה ִמַּמֲחִצ�ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא3 Mח ֹמֶׁש ם  ַוִּיַּק2 ים ִמן&ָהָאָד� ד ִמן&ַהֲחִמִּׁש+

ה� ה ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� �ן ְיהָו+ ְמֵרי1 ִמְׁשֶמ1ֶרת1 ִמְׁשַּכ ם ֹׁש� ם ַלְלִוִּי3 Mן ֹאָת  ּוִמן&ַהְּבֵהָמ�ה ַוִּיֵּת2
Num. 31:48י ָהֲא ר ְלַאְלֵפ�י ַהָּצָב�א ָׂשֵר� ים ֲאֶׁש� Wה ַהְּפֻקִד 5ִּיְקְרבּו1 ֶאל&ֹמֶׁש+ ֹות� ַו� י ַהֵּמא�  ָלִפ�ים ְוָׂשֵר�
Num. 31:49 ד ה ֲאֶׁש�ר ְּבָיֵד�נּו ְולֹא&ִנְפַק� י ַהִּמְלָחָמ� אׁש ַאְנֵׁש� <ֹ ּו ֶאת&ר ה ֲעָבֶד�יָך ָנ�ְׂשא3 אְמרּו1 ֶאל&ֹמֶׁש+ �ֹ  ַוּי
יׁש� ּנּו ִא�  ִמֶּמ�

Num. 31:50י&ָזָה ר ָמָצBא ְכִל� ה ִאיׁשZ ֲאֶׁש2 ב ֶאת&ָקְרַּב�ן ְיהָו3 Qז  ַוַּנְקֵר��יל ְוכּוָמ ַעת ָעִג יד ַטַּב� ב1 ֶאְצָעָד�ה ְוָצִמ+
�י ְיהָו�ה� ינּו ִלְפֵנ ר ַעל&ַנְפֹׁשֵת�  ְלַכֵּפ�

Num. 31:51ה� ל ְּכִל�י ַמֲעֶׂש� ִאָּת�ם ֹּכ� ב ֵמ� =ר ַהֹּכֵה>ן ֶאת&ַהָּזָה� ה ְוֶאְלָעָז Mח ֹמֶׁש   ַוִּיַּק2
Num. 31:52 רBה ֲאֶׁש ֹות ַוֲחִמִּׁש�ים  ַוְיִה�יA ָּכל&ְזַה�ב ַהְּתרּוָמ3 ר ֶא>ֶלף ְׁשַבע&ֵמא� ה ָעָׂש� ה ִׁשָּׁש2 יהָו+ ֵהִר1ימּו1 ַל�

ֹות� י ַהֵּמא� ת ָׂשֵר� ים ּוֵמֵא� ֲאָלִפ+ י ָה�  ָׁש�ֶקל ֵמֵאת1 ָׂשֵר�
Num. 31:53ֹו� א ָּבְזז�ּו ִא�יׁש ל�   ַאְנֵׁשי1 ַהָּצָב+
Num. 31:54ר ַהֹּכֵהן1 ֶאת&ַהָּזB ה ְוֶאְלָעָז Mח ֹמֶׁש ֹות ַוָּיִבBאּו ֹאתֹו1  ַוִּיַּק2 �י ָהֲאָלִפ�ים ְוַהֵּמא ב ֵמֵא>ת ָׂשֵר� ָה+

ל ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� פ ֹון ִלְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ד ִזָּכר� ֶהל מֹוֵע+  ֶאל&ֹא�
Num. 32:1&ֶרץ ַיְעֵזר1 ְוֶאתBּו ֶאת&ֶא Qד ַוִּיְרא �ּום ְמֹא =י ְראּוֵב>ן ְוִלְבֵני&ָג�ד ָעצ� ה ִלְבֵנ Qב ָהָי �הA ַר3 ֶא�ֶרץ  ּוִמְקֶנ

ֹום ִמְקֶנ�ה� ֹום ְמק� ד ְוִהֵּנ�ה ַהָּמק�  ִּגְלָע+
Num. 32:2 ה י ָהֵעָד� ן ְוֶאל&ְנִׂשיֵא� �ר ַהֹּכֵה+ ּו ֶאל&ֹמֶׁשה1 ְוֶאל&ֶאְלָעָז Bן ַוּיֹאְמר��י ְראּוֵב אּו ְבֵנ�י&ָג�ד ּוְבֵנ  ַוָּיֹב�

ר�  ֵלאֹמ�
Num. 32:3ה ְוֶחְׁשּב� �ר ְוִנְמָר+ ֹות ְוִדיֹבן1 ְוַיְעֵז Bן� ֲעָטר ֹו ּוְבֹע� ם ּוְנב�  ֹון ְוֶאְלָעֵל�ה ּוְׂשָב�
Num. 32:4יָך ִמְקֶנ�ה� ס ֲעָבֶד� ֶרץ ִמְקֶנ�ה ִה�וא ְוַל� ל ֶא� ר ִהָּכBה ְיהָוה1 ִלְפֵני1 ֲעַד�ת ִיְׂשָרֵא+ ֶרץ ֲאֶׁש2   ָהָא3
Num. 32:5את ַל<ֹ ן ֶאת&ָהָא=ֶרץ ַהּז Qיָך ֻיַּת ּו ִאם&ָמָצBאנּו ֵחן1 ְּבֵעיֶנ+ נּו  ַוּיֹאְמר3 �ה ַאל&ַּתֲעִבֵר� יָך ַלֲאֻחָּז ֲעָבֶד�
ן�  ֶאת&ַהַּיְרֵּד�
Num. 32:6ה� ְׁשבּו ֹפ� ם ֵּת� ה ְוַאֶּת� ם ָיֹב1אּו1 ַלִּמְלָחָמ+ ֵחיֶכ3 �י ְראּוֵב�ן ַהַא� ה ִלְבֵני&ָג�ד ְוִלְבֵנ ֹ�אֶמר ֹמֶׁש+   ַוּי
Num. 32:7 ָּמה ְתנּואּון�ּון[ ְוָל �י ִיְׂשָרֵא�] ְתִניא+ ם ְיהָו�ה�ֶאת&ֵל�ב ְּבֵנ ן ָלֶה� ֶרץ ֲאֶׁשר&ָנַת� ֲעֹבר1 ֶאל&ָהָא+  ל ֵמ�
Num. 32:8ֶרץ� ֹות ֶאת&ָהָא� ׁש ַּבְרֵנ�ַע ִלְרא� י ֹאָת>ם ִמָּקֵד� ּו ֲאֹבֵתיֶכ�ם ְּבָׁשְלִח� ה ָעׂש�   ֹּכ�
Num. 32:9� יאּו ֶאת&ֵל�ב ְּבֵנ Wֶרץ ַוָּיִנ ֹול ַוִּיְראּו1 ֶאת&ָהָא+ �ַחל ֶאְׁשּכ3 ּו ַעד&ַנ Q5ַּיֲעל 1  ַו� י ִיְׂשָרֵא�ל ְלִבְלִּתי&בֹא

ם ְיהָו�ה� ן ָלֶה� ֶרץ ֲאֶׁשר&ָנַת�  ֶאל&ָהָא+
Num. 32:10ר� ע ֵלאֹמ� ּוא ַוִּיָּׁשַב� �ף ְיהָו�ה ַּבּי�ֹום ַהה   ַוִּי�ַחר&ַא�
Num. 32:11ֵPְעָלה א ים ָׁשָנה1 ָוַמ+ Bן ֶעְׂשִר ִים ִמֶּב2 ים ָהֹעִל�ים ִמִּמְצַר3 Mּו ָהֲאָנִׁש ר ת ָהֲא ִאם&ִיְרא2 ה ֲאֶׁש� ָדָמ+

י� ּו ַאֲחָר� ב ִּכ�י לֹא&ִמְלא� �ְלַיֲעֹק ק ּו� ם ְלִיְצָח�  ִנְׁשַּב>ְעִּתי ְלַאְבָרָה�
Num. 32:12י ְיהָו�ה� ּו ַאֲחֵר� ּון ִּכ�י ִמְלא� �ַע ִּבן&נ י ִויהֹוֻׁש� י ָּכֵלBב ֶּבן&ְיֻפֶּנה1 ַהְּקִנִּז+ Qִּבְלִּת  



Num. 32:13ף ְיהָוה1 ְּבִיְׂשָרBה  ַוִּי�ַחר&ַא ֹור ָהֹעֶׂש� �ה ַעד&ֹּתם1 ָּכל&ַהּד+ ר ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ ל ַוְיִנֵעם1 ַּבִּמְדָּב+ ֵא+
ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה�  ָהַר�

Num. 32:14ַּ Pם ת �ה ַקְמֶּת3 ֹון ַאף&ְיהָו�ה  ְוִהֵּנ ֹוד ַע>ל ֲחר� ֹות ע3 �ים ִלְסּפ� ּות ֲאָנִׁש�ים ַחָּטִא ם ַּתְרּב� ֵתיֶכ+ ַחת ֲאֹב�
ל  �ֶאל&ִיְׂשָרֵא�
Num. 32:15ם ְלָכל&ָהָע�ם ַהֶּז�ה� ס ַחֶּת� ֹו ַּבִּמְדָּב�ר ְוִׁש� ֹוד ְלַהִּניח� יו ְוָיַס�ף ע+ ַאֲחָר+   ִּכBי ְתׁשּוֻבן1 ֵמ�
Num. 32:16נּו� ים ְלַטֵּפ� ה ְוָעִר� �אן ִנְבֶנ�ה ְלִמְקֵנ�נּו ֹּפ <ֹ ת צ ּו ִּגְדֹר� �ּיֹאְמר+ 1 ַו ּו ֵאָליו Bַוִּיְּגׁש  
Num. 32:17ְח M1נּו1  ַוֲאַנ יֹאֻנ�ם ֶאל&ְמקֹוָמ�ם ְוָיַׁשBב ַטֵּפ ר ִאם&ֲהִב� ל ַע>ד ֲאֶׁש� �י ִיְׂשָרֵא+ ים ִלְפֵני1 ְּבֵנ נּו ֵנָחֵל�ץ ֻחִׁש3

ֶרץ� י ָהָא� �י ֹיְׁשֵב� ר ִמְּפֵנ י ַהִּמְבָצ+  ְּבָעֵר�
Num. 32:18ל ִא�יׁש ַנֲח �י ִיְׂשָרֵא+ 1 ְּבֵנ ד ִהְתַנֵחל ּוב ֶאל&ָּבֵּת�ינּו ַע3 א ָנׁש� �ֹ ֹו� ל  ָלת�
Num. 32:19 ן ינּו ֵמֵע�ֶבר ַהַּיְרֵּד� �י ָבBָאה ַנֲחָלֵת1נּו1 ֵאֵל+ ן ָוָה�ְלָאה ִּכ ם ֵמֵע�ֶבר ַלַּיְרֵּד� 1 ִאָּת+ א ִנְנַחל Bֹ �י ל  ִּכ
ָחה� פ  ִמְזָר�

Num. 32:20ּו ִלְפֵנ� ְלצ> �ה ִאם&ֵּתָח� ּון ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז ם&ַּתֲעׂש� ה ִא� Bֹאֶמר ֲאֵליֶהם1 ֹמֶׁש+ ה� ַוּי  י ְיהָו�ה ַלִּמְלָחָמ�
Num. 32:21יו ִמָּפָנ�יו� ֹו ֶאת&ֹאְיָב� �ה ַע=ד הֹוִריׁש> �י ְיהָו ן ִלְפֵנ ּוץ ֶאת&ַהַּיְרֵּד� ר ָלֶכ=ם ָּכל&ָחל>   ְוָעַב2
Num. 32:22ים ֵמְיהָו�ה ּוִמִּיְׂש< בּו ִוְהִייֶת=ם ְנִקִּי Bי ְיהָוה1 ְוַאַח�ר ָּתֻׁש+ ֶרץ ִלְפֵנ Mה ָהָא ָהְיָתה  ְוִנְכְּבָׁש2 ְ Tל ו�ָרֵא

ֹ�את ָלֶכ>ם ַלֲאֻחָּז�ה ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� ֶרץ ַהּז  ָהָא2
Num. 32:23ם� א ֶאְתֶכ� ר ִּתְמָצ� ם ֲאֶׁש� �ה ּוְדעּו1 ַחַּטאְתֶכ+ ם ַליהָו ן ִהֵּנ�ה ֲחָטאֶת� א ַתֲעׂשּון1 ֵּכ+ Bֹ   ְוִאם&ל
Num. 32:24ת ְלֹצַנֲא ם ּוְגֵדֹר� ּו&ָלֶכBם ָעִרים1 ְלַטְּפֶכ+ ּו� ְּבנ� א ִמִּפיֶכ�ם ַּתֲעׂש�  ֶכ�ם ְוַהֹּיֵצ�
Num. 32:25ר ֲאֹדִנ�י ְמַצֶּו�ה� ּו ַּכֲאֶׁש� ר ֲעָבֶד�יָך ַיֲעׂש+ �ן ֶאל&ֹמֶׁש�ה ֵלאֹמ �י ְראּוֵב+ Bֹאֶמר ְּבֵני&ָגד1 ּוְבֵנ   ַוּי
Num. 32:26י ַה ם ְּבָעֵר� ינּו ִמְקֵנ�נּו ְוָכל&ְּבֶהְמֵּת�נּו ִי�ְהיּו&ָׁש� ד� ַטֵּפ�נּו ָנֵׁש+  ִּגְלָע�
Num. 32:27ר� ר ֲאֹדִנ�י ֹּדֵב� ּוץ ָצָב>א ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ַלִּמְלָחָמ�ה ַּכֲאֶׁש� ּו ָּכל&ֲחל� Mיָך ַי�ַעְבר   ַוֲעָבֶד2
Num. 32:28ֵPה א ֹות  ַוְיַצBו ָלֶהם1 ֹמֶׁש+ ֹות ַהַּמּט� ּון ְוֶאת&ָראֵׁש>י ֲאב� �ת ְיהֹוֻׁש�ַע ִּבן&נ ן ְוֵא� �ר ַהֹּכֵה+ ת ֶאְלָעָז

ל�ִלְב �י ִיְׂשָרֵא�  ֵנ
Num. 32:29 ּוץ Bן ָּכל&ָחל Qת&ַהַּיְרֵּד ְּתֶכם ֶא� ִ Tא Aן�ד ּוְבֵני&ְראּוֵב� ּו ְבֵני&ָג ם ִאם&ַיַעְבר� ה ֲאֵלֶה3 Mאֶמר ֹמֶׁש 2ֹ  ַוּי

ֶרץ ַהִּגְלָע�ד ַלֲא ם ָלֶה>ם ֶאת&ֶא� ֶרץ ִלְפֵניֶכ�ם ּוְנַתֶּת� ה ָהָא� ה ְוִנְכְּבָׁש� �י ְיהָו+  ֻחָּז�ה�ַלִּמְלָחָמה1 ִלְפֵנ
Num. 32:30ֶרץ ְּכָנ�ַען� אֲחז�ּו ְבֹתְכֶכ�ם ְּבֶא� �ֹ �ם ְונ ּו ֲחלּוִצ�ים ִאְּתֶכ א ַי�ַעְבר> =ֹ   ְוִאם&ל
Num. 32:31ה� יָך ֵּכ�ן ַנֲעֶׂש� >ה ֶאל&ֲעָבֶד� ר ִּדֶּב=ר ְיהָו ר ֵאתZ ֲאֶׁש2 �ן ֵלאֹמ >ד ּוְבֵנ�י ְראּוֵב� ּו ְבֵני&ָג   ַוַּי�ֲענ=
Num. 32:32ְחנּו ַנ� ן� ַנ נּו ֵמֵע�ֶבר ַלַּיְרֵּד� �ת ַנֲחָלֵת+ �ַען ְוִאָּת1נּו1 ֲאֻחַּז ר ֲחלּוִצ>ים ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ֶא�ֶרץ ְּכָנ  ֲעֹב=
Num. 32:33 11ֶכת ף ֶאת&ַמְמֶל �יA ֵׁש�ֶבטA ְמַנֶּׁש�ה ֶבן&יֹוֵס3 ן ְוַלֲחִצ Mי ְראּוֵב ה ִלְבֵני&ָגדZ ְוִלְבֵנ2  ַוִּיֵּת�ן ָלֶה�םA ֹמֶׁש]

יב�ִסיֹחן1 ֶמ�ֶל ֶרץ ָסִב� י ָהָא� ת ָעֵר� ֶרץ ְלָעֶר1יָה1 ִּבְגֻבֹל+ ֹוג ֶמ�ֶלְך ַהָּבָׁש�ן ָהָא3 ֶכת ע� י ְוֶאת&ַמְמֶל+ ֱאֹמִר+  ְך ָה�
Num. 32:34ר� ת ֲעֹרֵע� ת ְוֵא� �ן ְוֶאת&ֲעָטֹר ד ֶאת&ִּדיֹב� ּו ְבֵני&ָג+   ַוִּיְבנ�
Num. 32:35�ר ְוָיְגֳּבָה� ת ׁשֹוָפ>ן ְוֶאת&ַיְעֵז  ה� ְוֶאת&ַעְטֹר�
Num. 32:36אן� �ֹ ת צ ר ְוִגְדֹר� י ִמְבָצ� ן ָעֵר� �ה ְוֶאת&ֵּב�ית ָהָר ית ִנְמָר�   ְוֶאת&ֵּב�
Num. 32:37ִים� ת ִקְרָיָת� ֹון ְוֶאת&ֶאְלָעֵל�א ְוֵא� ּו ֶאת&ֶחְׁשּב� Bי ְראּוֵבן1 ָּבנ+   ּוְבֵנ
Num. 32:38ם ְוֶאת&ִׂשְב ת ֵׁש� ּוַסֹּב� ֹון מ� ֹו ְוֶאת&ַּב=ַעל ְמע> Qים  ְוֶאת&ְנב ֹות ֶהָעִר� ת ֶאת&ְׁשמ� ּו ְבֵׁשֹמ+ ָמ�ה ַוִּיְקְרא�
ּו� ר ָּבנ�  ֲאֶׁש�

Num. 32:39ּה� י ֲאֶׁשר&ָּב� ָה ַוּי�ֹוֶרׁש ֶאת&ָהֱאֹמִר� �5ִּיְלְּכֻד י ָמִכ=יר ֶּבן&ְמַנֶּׁש>ה ִּגְלָע�ָדה ַו� ּו ְּבֵנ2 Mְלכ   ַוֵּי2
Num. 32:40ד ְלָמִכ�יר ֶּב ּה� ַוִּיֵּתBן ֹמֶׁשה1 ֶאת&ַהִּגְלָע+ �ֶׁשב ָּב�  ן&ְמַנֶּׁש�ה ַוֵּי
Num. 32:41יר� ת ָיִא� ן ַחֹּו� א ֶאְתֶה� ד ֶאת&ַחֹּוֵתיֶה�ם ַוִּיְקָר� ְך ַוִּיְלֹּכ�   ְוָיִאBיר ֶּבן&ְמַנֶּׁשה1 ָהַל+
Num. 32:42ֹו� פ א ָלnה ֹנ�ַבח ִּבְׁשמ� ד ֶאת&ְקָנ�ת ְוֶאת&ְּבֹנֶת�יָה ַוִּיְקָר= ְך ַוִּיְלֹּכ�   ְוֹנ�ַבח ָהַל+
Num. 33:1ן� ה ְוַאֲהֹר� ִים ְלִצְבֹאָת�ם ְּבַיד&ֹמֶׁש� ֶרץ ִמְצַר� ּו ֵמֶא� ר ָיְצא> ל ֲאֶׁש� �י ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא3 ֶּלה ַמְסֵע Mֵא  
Num. 33:2ם� ם ְלמֹוָצֵאיֶה� ֶּלה ַמְסֵעיֶה� �ה ְוֵא� �י ְיהָו ם ַעל&ִּפ ה ֶאת&מֹוָצֵאיֶה>ם ְלַמְסֵעיֶה� Mב ֹמֶׁש   ַוִּיְכֹּת2



Num. 33:3Bַסח  ַוִּיְסע ָּמֳחַר�ת ַהֶּפ3 ֹון ִמ� �ֶדׁש ָהִראׁש ה ָעָׂש>ר י�ֹום ַלֹח� ֹון ַּבֲחִמָּׁש� ֶדׁש ָהִראׁש+ ַרְעְמֵסס1 ַּבֹח� ּו ֵמ�
ִים� ה ְלֵעיֵנ�י ָּכל&ִמְצָר� �ד ָרָמ+ 1 ְּבָי ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bָיְצא 

Num. 33:4ם >ה ָּבֶה� ר ִהָּכ=ה ְיהָו ים ֵאתZ ֲאֶׁש2 ִים ְמַקְּבִר3 ה ְיהָו�ה  ּוִמְצַר� ם ָעָׂש� ֵהיֶה+ ֹור ּוֵבאֹל� � ָּכל&ְּבכ
ים�  ְׁשָפִט�

Num. 33:5ת� ּו ְּבֻסֹּכ� 5ַּיֲחנ� ל ֵמַרְעְמֵס�ס ַו� ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא�   ַוִּיְסע�
Num. 33:6ר� ה ַהִּמְדָּב� ר ִּבְקֵצ� ם ֲאֶׁש� ּו ְבֵאָת+ ת ַוַּיֲחנ� �ּו ִמֻּסֹּכ   ַוִּיְסע�
Num. 33:7 ם ֵאָת+ ל� ַוִּיְסעּו1 ֵמ� ּו ִלְפֵנ�י ִמְגֹּד� 5ַּיֲחנ� ֹון ַו� �ר ַעל&ְּפֵנ�י ַּב�ַעל ְצפ ת ֲאֶׁש� �י ַהִחיֹר+  ַוָּי1ָׁשב1 ַעל&ִּפ
Num. 33:8 ר�ֶׁשת ָיִמים1 ְּבִמְדַּב Bֶרְך ְׁשֹל�ּו ֶּד Mְלכ �ם ַהִּמְדָּב�ָרה ַוֵּי2 ּו ְבתֹוְך&ַהָּי ת ַוַּי�ַעְבר� ִחיֹר+ �י ַה�  ַוִּיְסעּו1 ִמְּפֵנ

5ַּי ם ַו� ה�ֵאָת+ ּו ְּבָמָר�  ֲחנ�
Num. 33:9 ים ה ֵעיֹנ�ת ַמ>ִים ְוִׁשְבִע�ים ְּתָמִר� Qים ֶעְׂשֵר�ְּבֵאיִלם ְׁשֵּת Tָמה ו� אּו ֵאיִל ה ַוָּיֹב�  ַוִּיְסעּו1 ִמָּמָר+
ם�  ַוַּיֲחנּו&ָׁש�

Num. 33:10ּוף� 5ַּיֲחנ�ּו ַעל&ַים&ס� ּו ֵמֵאיִל�ם ַו�   ַוִּיְסע�
Num. 33:11ּו �ּו ִמַּים&ס ין� ַוִּיְסע� ּו ְּבִמְדַּבר&ִס� 5ַּיֲחנ�  ף ַו�
Num. 33:12ה� ּו ְּבָדְפָק� 5ַּיֲחנ� �ין ַו� ּו ִמִּמְדַּבר&ִס   ַוִּיְסע�
Num. 33:13ּוׁש� ּו ְּבָאל� 5ַּיֲחנ� ּו ִמָּדְפָק�ה ַו�   ַוִּיְסע�
Num. 33:14 ם ַמ>ִים ָלָע�ם ָיה ָׁש� ם ְולֹא&ָה2 5ַּיֲחנּו1 ִּבְרִפיִד+ ּוׁש ַו� �ּו ֵמָאל ֹות� ַוִּיְסע�  ִלְׁשּת�
Num. 33:15ר ִסיָנ�י� ּו ְּבִמְדַּב� 5ַּיֲחנ� ם ַו� �ּו ֵמְרִפיִד   ַוִּיְסע�
Num. 33:16ַּתֲאָו�ה� ת ַה� ּו ְּבִקְבֹר� 5ַּיֲחנ� �י ַו� ּו ִמִּמְדַּב�ר ִסיָנ   ַוִּיְסע�
Num. 33:17ת� ּו ַּבֲחֵצֹר� 5ַּיֲחנ� �ה ַו� ַּתֲאָו ת ַה� ּו ִמִּקְבֹר�   ַוִּיְסע�
Num. 33:18ה� ַוִּי ּו ְּבִרְתָמ� 5ַּיֲחנ� ת ַו� �ּו ֵמֲחֵצֹר  ְסע�
Num. 33:19ֶרץ� ן ָּפ� ּו ְּבִרֹּמ� 5ַּיֲחנ� ּו ֵמִרְתָמ�ה ַו�   ַוִּיְסע�
Num. 33:20ּו ְּבִלְבָנ�ה� 5ַּיֲחנ� ן ָּפ�ֶרץ ַו� ּו ֵמִרֹּמ�   ַוִּיְסע�
Num. 33:21ה� ּו ְּבִרָּס� 5ַּיֲחנ� �ה ַו� ּו ִמִּלְבָנ   ַוִּיְסע�
Num. 33:22ָתה� ַוִּיְס ּו ִּבְקֵהָל� 5ַּיֲחנ� ּו ֵמִרָּס�ה ַו�  ע�
Num. 33:23ֶפר� ּו ְּבַהר&ָׁש� 5ַּיֲחנ� �ָתה ַו� ּו ִמְּקֵהָל   ַוִּיְסע�
Num. 33:24ה� ּו ַּבֲחָרָד� 5ַּיֲחנ� ַהר&ָׁש�ֶפר ַו� ּו ֵמ�   ַוִּיְסע�
Num. 33:25ת� ּו ְּבַמְקֵהֹל� 5ַּיֲחנ� ּו ֵמֲחָרָד�ה ַו�   ַוִּיְסע�
Num. 33:26ּו ַחת� ַוִּיְסע� ּו ְּבָת� 5ַּיֲחנ� ת ַו� �  ִמַּמְקֵהֹל
Num. 33:27ַרח� ּו ְּבָת� 5ַּיֲחנ� ּו ִמָּת�ַחת ַו�   ַוִּיְסע�
Num. 33:28ה� ּו ְּבִמְתָק� 5ַּיֲחנ� ּו ִמָּת�ַרח ַו�   ַוִּיְסע�
Num. 33:29ּו ְּבַחְׁשֹמָנ�ה� 5ַּיֲחנ� ּו ִמִּמְתָק�ה ַו�   ַוִּיְסע�
Num. 33:30� ַחְׁשֹמָנ ּו ֵמ� ֹות� ַוִּיְסע� ּו ְּבֹמֵסר� 5ַּיֲחנ�  ה ַו�
Num. 33:31ן� �י ַיֲעָק� ּו ִּבְבֵנ 5ַּיֲחנ� ֹות ַו� �ּו ִמֹּמֵסר   ַוִּיְסע�
Num. 33:32ר ַהִּגְדָּג�ד� ּו ְּבֹח� 5ַּיֲחנ� ן ַו� ��י ַיֲעָק ּו ִמְּבֵנ   ַוִּיְסע�
Num. 33:33ָתה� ּו ְּבָיְטָב� 5ַּיֲחנ� �ד ַו� ר ַהִּגְדָּג ּו ֵמֹח�   ַוִּיְסע�
Num. 33:34ּו ְּבַעְבֹרָנ�ה� 5ַּיֲחנ� ּו ִמָּיְטָב�ָתה ַו�   ַוִּיְסע�
Num. 33:35ּו ְּבֶעְצי�ֹון ָּג�ֶבר� 5ַּיֲחנ� �ה ַו� ַעְבֹרָנ ּו ֵמ�   ַוִּיְסע�
Num. 33:36ׁש� וא ָקֵד� ּו ְבִמְדַּבר&ִצ�ן ִה� �ֶבר ַוַּיֲחנ� ּו ֵמֶעְצי�ֹון ָּג   ַוִּיְסע�
Num. 33:375ַּיֲחנ ּו ִמָּקֵד�ׁש ַו� ֹום� ַוִּיְסע� ֶרץ ֱאד� ה ֶא� ר ִּבְקֵצ� ר ָהָה+  ּו1 ְּבֹה�
Num. 33:38 אתBים ְלֵצ ַאְרָּבִע3 �ת ָה� �ָמת ָׁש�ם ִּבְׁשַנ ר ָהָה>ר ַעל&ִּפ�י ְיהָו�ה ַוָּי ן ֶאל&ֹה� Mן ַהֹּכֵה Z ַאֲהֹר2  ַוַּיַעל

ֶדׁש� ד ַלֹח� ֶדׁש ַהֲחִמיִׁש�י ְּבֶאָח� ִים ַּבֹח� 1 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+  ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל



Num. 33:39ר� ס ר ָהָה� ֹו ְּבֹה� �ה ְּבֹמת� ת ָׁשָנ ים ּוְמַא� ׁש ְוֶעְׂשִר> ן ֶּבן&ָׁשֹל=   ְוַאֲהֹר+
Num. 33:40ל� �י ִיְׂשָרֵא� א ְּבֵנ �ֹ �ַען ְּבב �5ֶגב ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ ב ַּבֶּנ ּוא&ֹיֵׁש� ד ְוה� ְּכַנֲעִני1 ֶמ�ֶלְך ֲעָר+ ע ַה�   ַוִּיְׁשַמ3
Num. 33:41�ר ָהָה ּו ֵמֹה� ּו ְּבַצְלֹמָנ�ה� ַוִּיְסע� 5ַּיֲחנ�  ר ַו�
Num. 33:42ן� ּו ְּבפּוֹנ� 5ַּיֲחנ� �ה ַו� ּו ִמַּצְלֹמָנ   ַוִּיְסע�
Num. 33:43ת� ּו ְּבֹאֹב� 5ַּיֲחנ� ן ַו� �ּו ִמּפּוֹנ   ַוִּיְסע�
Num. 33:44ב� ּול מֹוָא� ים ִּבְגב� �י ָהֲעָבִר� ּו ְּבִעֵּי 5ַּיֲחנ> ת ַו� �ּו ֵמֹאֹב   ַוִּיְסע�
Num. 33:45ן ָּג�ד� ַוִּי ּו ְּבִדיֹב� 5ַּיֲחנ� �ים ַו� ּו ֵמִעִּי  ְסע�
Num. 33:46ְיָמה� ן ִּדְבָלָת� ּו ְּבַעְלֹמ� 5ַּיֲחנ� �ד ַו� ן ָּג ּו ִמִּדיֹב�   ַוִּיְסע�
Num. 33:47ֹו� ים ִלְפֵנ�י ְנב� י ָהֲעָבִר� ּו ְּבָהֵר� 5ַּיֲחנ> ן ִּדְבָלָת�ְיָמה ַו� ּו ֵמַעְלֹמ�   ַוִּיְסע�
Num. 33:48 ּו ֹו� ַוִּיְסע� ן ְיֵרח� ב ַע�ל ַיְרֵּד� ת מֹוָא+ ְרֹב� 5ַּיֲחנּו1 ְּבַע� ים ַו� �י ָהֲעָבִר  ֵמָהֵר�
Num. 33:49ב� ס ת מֹוָא� ְרֹב� ת ַע�ד ָאֵב�ל ַהִּׁשִּט�ים ְּבַע�   ַוַּיֲחנBּו ַעל&ַהַּיְרֵּדן1 ִמֵּב�ית ַהְיִׁשֹמ+
Num. 33:50ב ַע�ת מֹוָא ְרֹב� ה ְּבַע� >ה ֶאל&ֹמֶׁש� ר� ַוְיַדֵּב=ר ְיהָו ֹו ֵלאֹמ� ן ְיֵרח�  ל&ַיְרֵּד�
Num. 33:51ֶרץ ְּכָנ�ַען� ן ֶאל&ֶא� ים ֶאת&ַהַּיְרֵּד� ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם ִּכ�י ַאֶּת>ם ֹעְבִר� �י ִיְׂשָרֵא+   ַּדֵּבר1 ֶאל&ְּבֵנ
Num. 33:52ת ָּכל&ַמ ם ֵא� ַּבְדֶּת+ ם ְוִא2 ם ֶאת&ָּכל&ֹיְׁשֵבBי ָהָא1ֶרץ1 ִמְּפֵניֶכ+ Mֹוַרְׁשֶּת ת ָּכל&ַצְלֵמBי  ְוה2 ְׂשִּכֹּיָת�ם ְוֵא2

ידּו� ם ַּתְׁשִמ� ת ָּכל&ָּבֹמָת� דּו ְוֵא� ֹכָתם1 ְּתַאֵּב+  ַמֵּס�
Num. 33:53ּה� ֶׁשת ֹאָת� ֶרץ ָלֶר� ִּתי ֶאת&ָהָא� יַׁשְבֶּתם&ָּב�ּה ִּכ�י ָלֶכ>ם ָנַת� ֶרץ ִו� ם ֶאת&ָהָא�   ְוהֹוַרְׁשֶּת�
Num. 33:54ֶרץ �יט  ְוִהְתַנַחְלֶּתםZ ֶאת&ָהָא2 ּו ֶאת&ַנֲחָלתֹו1 ְוַלְמַעט1 ַּתְמִע Bב ַּתְרּב Qם ָלַר ֵתיֶכ3 ל ְלִמְׁשְּפֹח� Mְּבגֹוָר 

לּו� ֹות ֲאֹבֵתיֶכ�ם ִּתְתֶנָח� �ה ְלַמּט� ֹו ִיְהֶי ל ל� ֹו ָׁש>ָּמה ַהּגֹוָר� ֵצא ל� Z ֲאֶׁשר&ֵי2 ֹו ֶאל  ֶאת&ַנֲחָלת+
Num. 33:55 Hי ָהָאֶרץ�יׁשּו ֶאת&ֹיְׁשֵב Mא תֹוִר 2ֹ ם ְלִׂשִּכים1  ְוִאם&ל ִמְּפֵניֶכםG ְוָהָיה1 ֲאֶׁש�ר ּתֹוִת�ירּו ֵמֶה+

ּה� ם ֹיְׁשִב�ים ָּב� ר ַאֶּת� ֶרץ ֲאֶׁש� Wם ַעל&ָהָא ּו ֶאְתֶכ+ ם ְוִלְצִניִנ�ם ְּבִצֵּדיֶכ�ם ְוָצֲרר� �יֵניֶכ+  ְּבֵע
Num. 33:56ם� פ ה ָלֶכ� ֱעֶׂש� ם ֶא� ֹות ָלֶה� ר ִּדִּמ>יִתי ַלֲעׂש� ה ַּכֲאֶׁש�   ְוָהָי3
Num. 34:1ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 34:2 ר ֶרץ ֲאֶׁש2 ֹ�את ָהָא3 �ַען ז ם ָּבִא�ים ֶאל&ָהָא�ֶרץ ְּכָנ י&ַאֶּת� ם ִּכ� 1 ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה+ Bי ִיְׂשָרֵאל ו ֶאת&ְּבֵנ Qַצ 

יָה� ֶרץ ְּכַנ�ַען ִלְגֻבֹלֶת� ה ֶא� ַנֲחָל+ ל ָלֶכם1 ְּב� Bִּתֹּפ 
Num. 34:3ה  ְוָה ֶגב ִמְקֵצ� ּול ֶנ+ Bה ָלֶכם1 ְּגב� ֹום ְוָהָי �י ֱאד >5ֶגב ִמִּמְדַּבר&ִצ�ן ַעל&ְיֵד� ה ָלֶכ=ם ְּפַאת&ֶנ ָי2

ְדָמה� ַלח ֵק�  ָים&ַהֶּמ�
Num. 34:4 ָנה ְוָהָיה �ַבר ִצ+ ֶגב ְלַמֲעֵלBה ַעְקַרִּבים1 ְוָע Mּול ִמֶּנ �5] ָהיּו1][ְו[ ְוָנַס�ב ָלֶכםZ ַהְּגב2 יו ִמֶּנ ֹוְצֹאָת+ ֶגב ּת�

ָנה� ר ַעְצֹמ� ר ְוָעַב� א ֲחַצר&ַאָּד� �ַע ְוָיָצ�  ְלָקֵד�ׁש ַּבְרֵנ
Num. 34:5יו ַהָּי�ָּמה� ִים ְוָהי�ּו תֹוְצֹאָת� ��ְחָלה ִמְצָר ֹון ַנ ּול ֵמַעְצמ�   ְוָנַס=ב ַהְּגב>
Num. 34:6 ּול ֶז�ה&ִיְהֶי�ה ָלֶכ�ם �ֹול ּוְגב �ם ַהָּגד� ם ְוָהָי�ה ָלֶכ>ם ַהָּי ּול ָי+ ּול ָי�ם� ּוְגב�  ְּגב�
Num. 34:7ר� ר ָהָה� ּו ָלֶכ�ם ֹה� ל ְּתָתא� ֹון ִמן&ַהָּים1 ַהָּגֹד+ �ּול ָצפ   ְוֶז�ה&ִיְהֶי�ה ָלֶכ�ם ְּגב�
Num. 34:8ָדה� ל ְצָד� ת ַהְּגֻב� א ֲחָמ�ת ְוָהי>ּו ּתֹוְצֹא� �ֹ ּו ְלב ר ְּתָתא� ר ָהָה+   ֵמֹה�
Num. 34:9ָנה ְוָהי�ּו תֹו 1 ִזְפֹר+ ֹון� ְוָיָצBא ַהְּגֻבל ּול ָצפ� �5ן ֶז�ה&ִיְהֶי�ה ָלֶכ�ם ְּגב� יו ֲחַצ�ר ֵעיָנ  ְצֹאָת�
Num. 34:10ָמה� �5ן ְׁשָפ� ר ֵעיָנ ְדָמה ֵמֲחַצ� �ּול ֵק ם ָלֶכ�ם ִלְגב�   ְוִהְתַאִּויֶת�
Num. 34:11ּול ּוָמָח>ה ַעל&ֶּכ�ֶת �ִין ְוָיַר�ד ַהְּגב+ ֶדם ָלָע ד ַהְּגֻב=ל ִמְּׁשָפ>ם ָהִרְבָל�ה ִמֶּק� �5ֶרת  ְוָיַר2 ף ָים&ִּכֶּנ

ְדָמה�  ֵק�
Num. 34:12 יָה ה ָלֶכ�ם ָהָא>ֶרץ ִלְגֻבֹלֶת� �ם ַהֶּמ�ַלח זֹאתZ ִּתְהֶי2 יו ָי ָנה ְוָהי�ּו תֹוְצֹאָת� 1 ַהַּיְרֵּד+ ד ַהְּגבּול Bְוָיַר 

יב�  ָסִב�
Num. 34:13ר ִּתְתַנ ֶרץ ֲאֶׁש2 ֹ�את ָהָא3 ר ז �ל ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא� ה ֶאת&ְּבֵנ �ה  ַוְיַצ�ו ֹמֶׁש+ ל ֲאֶׁשר1 ִצָּו ּו ֹאָתּה1 ְּבגֹוָר+ Bֲחל

ה� ֹות ַוֲחִצ�י ַהַּמֶּט� ה ָלֵת>ת ְלִתְׁשַע�ת ַהַּמּט�  ְיהָו+
Num. 34:14 ה�ם ַוֲחִצי1 ַמֵּט�י ְלֵב�ית ֲאֹבָת ם ּוַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ַהָּגִד� Bי ָהראּוֵבִני1 ְלֵב�ית ֲאֹבָת+ ה ְבֵנ ּו ַמֵּט2 Qי ָלְקח�  ִּכ



ּו ַנ ה ָלְקח� ם�ְמַנֶּׁש+  ֲחָלָת�
Num. 34:15ָחה� פ ְדָמה ִמְזָר� ֹו ֵק� ן ְיֵרח� ם ֵמֵע>ֶבר ְלַיְרֵּד� ּו ַנֲחָלָת3 �י ַהַּמֶּט�ה ָלְקח� ֹות ַוֲחִצ   ְׁשֵנ�י ַהַּמּט�
Num. 34:16ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 34:17ֵPּו ָלֶכ�ם ֶא א ים ֲאֶׁשר&ִיְנֲחל� ֲאָנִׁש+ ֹות ָה� ּון�ֶּלה ְׁשמ� ַע ִּבן&נ� ן ִויהֹוֻׁש�  ת&ָהָא�ֶרץ ֶאְלָעָזר1 ַהֹּכֵה+
Num. 34:18ֶרץ� ל ֶאת&ָהָא� ּו ִלְנֹח� ד ִמַּמֶּט�ה ִּתְקח�   ְוָנִׂש�יא ֶאָח>ד ָנִׂש�יא ֶאָח�
Num. 34:19ה ָּכֵל�ב ֶּבן&ְיֻפֶּנ�ה� ֹות ָהֲאָנִׁש�ים ְלַמֵּט�ה ְיהּוָד+ ֶּלה ְׁשמ�   ְוֵא�
Num. 34:201ּוד� ּוְלַמֵּטה ל ֶּבן&ַעִּמיה� ֹון ְׁשמּוֵא� �י ִׁשְמע+   ְּבֵנ
Num. 34:21ֹון� ד ֶּבן&ִּכְסל� ן ֱאִליָד�   ְלַמֵּט�ה ִבְנָיִמ+
Num. 34:22י� י ֶּבן&ָיְגִל� ן ָנִׂש�יא ֻּבִּק�   ּוְלַמֵּט�ה ְבֵני&ָד�
Num. 34:23&ל ֶּבן ה ָנִׂש�יא ַחִּניֵא� ף ְלַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ְמַנֶּׁש� �י יֹוֵס+ ד� ִלְבֵנ  ֵאֹפ�
Num. 34:24ן� ל ֶּבן&ִׁשְפָט� ִים ָנִׂש�יא ְקמּוֵא�   ּוְלַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ֶאְפַר�
Num. 34:25ן ֶּבן&ַּפְרָנ�5ְך�   ּוְלַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ְזבּוֻל�ן ָנִׂש�יא ֱאִליָצָפ�
Num. 34:26יא ַּפְלִטיֵא�ל ֶּבן&ַעָּז�5ן��  ּוְלַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ִיָׂששָכ�ר ָנִׂש
Num. 34:27י� ּוְלַמ ּוד ֶּבן&ְׁשֹלִמ� ר ָנִׂש�יא ֲאִחיה�  ֵּט�ה ְבֵני&ָאֵׁש�
Num. 34:28ּוד� ל ֶּבן&ַעִּמיה�   ּוְלַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ַנְפָּתִל�י ָנִׂש�יא ְּפַדְהֵא�
Num. 34:29ֶרץ ְּכָנ�ַען� פ ל ְּבֶא� ל ֶאת&ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� �ה ְלַנֵח� �ה ְיהָו ר ִצָּו ֶּלה ֲאֶׁש� Wֵא  
Num. 35:1=ר� ַוְיַדֵּב ֹו ֵלאֹמ� ן ְיֵרח� ת מֹוָא�ב ַעל&ַיְרֵּד� ְרֹב� ה ְּבַע� >ה ֶאל&ֹמֶׁש�  ר ְיהָו
Num. 35:2 1ָעִרים ׁש ֶל� ים ָלָׁש�ֶבת ּוִמְגָר3 ם ָעִר� ַּנֲחַל>ת ֲאֻחָּזָת� ם ִמ� ּו ַלְלִוִּי3 G ְוָנְתנ� �י ִיְׂשָרֵאל  ַצוH ֶאת&ְּבֵנ

ּו ַלְלִוִּי�ם� ם ִּתְּתנ� ֵתיֶה+  ְסִביֹב�
Num. 35:3ם� ְוָה ל ַחָּיָת� ם ּוְלֹכ� ם ִיְהיBּו ִלְבֶהְמָּתם1 ְוִלְרֻכָׁש+ ם ָלָׁש�ֶבת ּוִמְגְרֵׁשיֶה3 ים ָלֶה� ָעִר>  י=ּו ֶה�
Num. 35:4יב� ה ָסִב� ֶלף ַאָּמ� ּוָצה ֶא� יר ָהִעיר1 ָוח+ Bם ִמִּק� ּו ַלְלִוִּי ר ִּתְּתנ� ים ֲאֶׁש� ָעִר+   ּוִמְגְרֵׁשי1 ֶה�
Num. 35:5ּוץ ָל ם ִמח� Qה  ּוַמֹּדֶת Mִים ָּבַאָּמ ַאָּמ|ה ְוֶאת&ְּפַאת&ֶנֶגבZ ַאְלַּפ2 ְדָמה ַאְלַּפ{ִים ָּב� יר ֶאת&ְּפַאת&ֵק� ִע3

ֶP �יר ַּבָּת�ֶוְך ז ה ְוָהִע ִים ָּבַאָּמ� ֹון ַאְלַּפ� ת ָצפ> ת ְּפַא� ה ְוֵא2 ַאָּמ3 �םA ַאְלַּפ�ִים ָּב� י ְוֶאת&ְּפַאת&ָי ם ִמְגְרֵׁש� �ה ָלֶה+ ה ִיְהֶי
ים�  ֶהָעִר�

Num. 35:6ֵPם א ים ֲאֶׁשBר ִּתְּתנּו1 ַלְלִוִּי+ ָעִר3 ָּמה ָהֹרֵצ�ַח  ְוֵא�ת ֶה� ּו ָלֻנ�ס ָׁש� ט ֲאֶׁש�ר ִּתְּתנ+ י ַהִּמְקָל+ ת ֵׁשׁש&ָעֵר�
יר� ִים ִע� ּו ַאְרָּבִע�ים ּוְׁשַּת�  ַוֲעֵליֶה�ם ִּתְּתנ+

Num. 35:7ם ַאְרָּבִע�ים ּוְׁש ים ֲאֶׁשBר ִּתְּתנּו1 ַלְלִוִּי+ ן� ָּכל&ֶהָעִר3 ן ְוֶאת&ִמְגְרֵׁשיֶה� �יר ֶאְתֶה�  ֹמֶנ�ה ִע
Num. 35:8 יׁש �יטּו ִא3 ת ַהְמַע�ט ַּתְמִע ּו ּוֵמֵא� ל ֵמֵאBת ָהַרב1 ַּתְרּב+ �ת ְּבֵני&ִיְׂשָרֵא+ ים ֲאֶׁשBר ִּתְּתנּו1 ֵמֲאֻחַּז ָעִר3  ְוֶה�

יו ַלְלִוִּי�ם� פ ן ֵמָעָר� לּו ִיֵּת�  ְּכִפBי ַנֲחָלתֹו1 ֲאֶׁש�ר ִיְנָח+
Num. 35:9ר� ה ֵּלאֹמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֹמֶׁש�   ַוְיַדֵּב�
Num. 35:10ְרָצה ְּכָנ�ַען� ן ַא� ים ֶאת&ַהַּיְרֵּד� ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם ִּכ�י ַאֶּת>ם ֹעְבִר� �י ִיְׂשָרֵא+   ַּדֵּבר1 ֶאל&ְּבֵנ
Num. 35:11ם ְוָנ���יָנה ָלֶכ י ִמְקָל�ט ִּתְהֶי ים ָעֵר� ַח ַמֵּכה&ֶנ�ֶפׁש ִּבְׁשָגָג�ה� ְוִהְקִריֶתBם ָלֶכם1 ָעִר+  ס ָׁש1ָּמה1 ֹרֵצ+
Num. 35:12ט� ה ַלִּמְׁשָּפ� ֹו ִלְפֵנ�י ָהֵעָד� ַח ַעד&ָעְמד> א ָימּות1 ָהֹרֵצ+ Bֹ ים ְלִמְקָל�ט ִמֹּגֵא�ל ְול ּו ָלֶכ=ם ֶהָעִר>   ְוָהי2
Num. 35:13י ִמְקָל�ט ִּתְהֶי�יָנה ָל ים ֲאֶׁש�ר ִּתֵּת�נּו ֵׁשׁש&ָעֵר� ם� ְוֶהָעִר�  ֶכ�
Num. 35:14 י �ַען ָעֵר� ּו ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ ים ִּתְּתנ� ָעִר+ ׁש ֶה� ן ְוֵאת1 ְׁשֹל� �ֶבר ַלַּיְרֵּד+ ים ִּתְּתנּו1 ֵמֵע ׁש ֶהָעִר3  ֵא�תA ְׁשֹל�

 ִמְקָל�ט ִּתְהֶי�יָנה�
Num. 35:15יָנה ֵׁשׁש&ֶהָעִר�< ם ִּתְהֶי Bר ְוַלּתֹוָׁשב1 ְּבתֹוָכ+ ל ְוַלֵּג �י ִיְׂשָרֵא3 ָּמה  ִלְבֵנ ֶּלה ְלִמְקָל�ט ָלנ�ּוס ָׁש+ ים ָהֵא�

 ָּכל&ַמֵּכה&ֶנ�ֶפׁש ִּבְׁשָגָג�ה�
Num. 35:16ַח� ת ָהֹרֵצ� ֹות יּוַמ� ּוא מ� �ת ֹרֵצ�ַח� ה =לA ִהָּכ>הּו ַוָּיֹמ� י ַבְרֶז   ְוִאם&ִּבְכִל2
Num. 35:17�ַח�ת ֹרֵצ ּה ִהָּכ>הּו ַוָּיֹמ� ּות ָּב� ם ְּבֶא�ֶבן ָידZ ֲאֶׁשר&ָימ2 ַח� ְוִא] ת ָהֹרֵצ� ֹות יּוַמ� ּוא מ� �  ה
Num. 35:18ַח� ת ָהֹרֵצ� ֹות יּוַמ� ּוא מ� �ת ֹרֵצ�ַח� ה ֹו ִהָּכ>הּו ַוָּיֹמ� ּות ּב� ץ&ָידZ ֲאֶׁשר&ָימ2 �י ֵע� ֹו ִּבְכִל   א]



Num. 35:19ּנּו� ּוא ְיִמיֶת� ֹו ה� ית ֶאת&ָהֹרֵצ�ַח ְּבִפְגעֹו&ב� ּוא ָיִמ� ם ה�   ֹּגֵא�ל ַהָּד+
Num. 35:20ת� ְוִאם �ה ַוָּיֹמ� ֹו&ִהְׁשִל�יְך ָעָל>יו ִּבְצִדָּי ה ֶיְהָּדֶפ�ּנּו א�  &ְּבִׂשְנָא�
Num. 35:21 ם ָיִמ>ית ּוא ֹּגֵא�ל ַהָּד3 �ת ַהַּמֶּכ�ה ֹרֵצ�ַח� ה ֹות&יּוַמ� ת מ� ה ִהָּכBהּו ְבָידֹו1 ַוָּיֹמ+ Qֹו ְבֵאיָב  א�

ֹו� ַח ְּבִפְגעֹו&ב�  ֶאת&ָהֹרֵצ�
Num. 35:22ַתע ְּב א ְצִדָּי�ה� ְוִאם&ְּבֶפ� �ֹ ֹו אֹו&ִהְׁשִל�יְך ָעָל>יו ָּכל&ְּכִל�י ְּבל �ה ֲהָדפ  לֹא&ֵאיָב�
Num. 35:23 א �ֹ ֹו ְול �ב ל+ ת ְוהּוא1 לֹא&אֹוֵי �ל ָעָל�יו ַוָּיֹמ ֹות ַוַּיֵּפ� א ְרא+ �ֹ ּות ָּבּה1 ְּבל ֶבן ֲאֶׁשר&ָימ� Mֹו ְבָכל&ֶא  א�
ֹו� ׁש ָרָעת�  ְמַבֵּק�
Num. 35:24ֵע ְפטּו1 ָה� ֵּ ְוָׁש� Pה ב ֶּלה�ָד+ ין ֹּגֵא�ל ַהָּד�ם ַע�ל ַהִּמְׁשָּפִט�ים ָהֵא� ה ּוֵב�  ין ַהַּמֶּכ+
Num. 35:25 ֹו ה ֶאל&ִע�יר ִמְקָלט� ֵעָד+ ַח ִמַּידH ֹּגֵא�ל ַהָּדםG ְוֵהִׁשBיבּו ֹאתֹו1 ָה� ה ֶאת&ָהֹרֵצ3 Mילּו ָהֵעָד  ְוִהִּצ2

ּה ַעד&מֹות1 ַהֹּכ �ַׁשב ָּב3 �ס ָׁש�ָּמה ְוָי ֶדׁש�ֲאֶׁשר&ָנ ֶמן ַהֹּק� ֹו ְּבֶׁש� ח ֹאת� ל ֲאֶׁשר&ָמַׁש�  ֵה�ן ַהָּגֹד+
Num. 35:26ָּמה� ר ָינ�ּוס ָׁש� ֹו ֲאֶׁש� �יר ִמְקָלט+ 1 ִע א ָהֹרֵצ�ַח ֶאת&ְּגבּול א ֵיֵצ� �ֹ   ְוִאם&ָיצ
Num. 35:27ל ַהָּדBח ֹּגֵא Qֹו ְוָרַצ ��יר ִמְקָלט ּול ִע ּוץ ִלְגב� Wם ִמח ֹו  ּוָמָצBא ֹאתֹו1 ֹּגֵא�ל ַהָּד+ ין ל� ַח ֵא� ם1 ֶאת&ָה�ֹרֵצ+

ם�  ָּד�
Num. 35:28 ַח ל ָיׁשּוב1 ָהֹרֵצ+ י מֹות1 ַהֹּכֵה�ן ַהָּגֹד+ ל ְוַאֲחֵר� �ֹות ַהֹּכֵה�ן ַהָּגֹד ב ַעד&מ� �י ְבִעBיר ִמְקָלטֹו1 ֵיֵׁש+  ִּכ

ֹו� ֶרץ ֲאֻחָּזת�  ֶאל&ֶא�
Num. 35:29ט ְלֹדֹרֵתי ת ִמְׁשָּפ� ּו ֵא=ֶּלה ָלֶכ>ם ְלֻחַּק� ם� ְוָהי2 ל מֹוְׁשֹבֵתיֶכ�  ֶכ�ם ְּבֹכ�
Num. 35:30ּות� ד לֹא&ַיֲעֶנ�ה ְבֶנ�ֶפׁש ָלמ� �ד ֶאָח+ ח ֶאת&ָהֹרֵצ�ַח ְוֵע ים ִיְרַצ� �י ֵעִד+ ֶפׁש ְלִפ ֵּכה&ֶנ+   ָּכל&ַמ2
Num. 35:31ת� ֹות יּוָמ� ּות ִּכי&מ� �ע ָלמ ּוא ָרָׁש� ַח ֲאֶׁשר&ה� �ֶפׁש ֹרֵצ+ ֶפר1 ְלֶנ ּו ֹכ2 א&ִתְקח� �ֹ   ְול
Num. 35:32ן� ֹות ַהֹּכֵה� ֶרץ ַעד&מ� ֹו ָלׁשּוב1 ָלֶׁש�ֶבת ָּבָא+ ��יר ִמְקָלט ֶפר ָלנ�ּוס ֶאל&ִע ּו ֹכ+   ְולֹא&ִתְקח�
Num. 35:33 ֶרץ�ֶרץ ְוָלָא�ּוא ַיֲחִנ�יף ֶאת&ָהָא ם ה� �י ַהָּד+ ּה ִּכ ֶרץ ֲאֶׁשBר ַאֶּתם1 ָּב+ �יפּו ֶאת&ָהָא3  ְולֹא&ַתֲחִנ

ר ַלָּדם1 ֲאֶׁש�ר ֻׁש א&ְיֻכַּפ3 �ֹ ֹו�ל ם ֹׁשְפכ� ּה ִּכי&ִא�ם ְּבַד�  ַּפְך&ָּב+
Num. 35:34ִּPּה כ��ן ְּבתֹוָכ ר ֲאִנ�י ֹׁשֵכ ּה ֲאֶׁש� ֶרץ ֲאֶׁשBר ַאֶּתם1 ֹיְׁשִב�ים ָּב+ א ְתַטֵּמ�א ֶאת&ָהָא3 =ֹ ה  ְול �י ְיהָו+ י ֲאִנ

ל� פ �י ִיְׂשָרֵא� ֹוְך ְּבֵנ ן ְּבת� Wֹׁשֵכ 
Num. 36:13ָאב ּו ָראֵׁש�י ָה� Q5ִּיְקְרב �י יֹוֵס�ף  ַו� ת ְּבֵנ ִּמְׁשְּפֹח� ה ִמ� �יר ֶּבן&ְמַנֶּׁש+ ֹות ְלִמְׁשַּפBַחת ְּבֵנ�י&ִגְלָעד1 ֶּבן&ָמִכ

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ֹות ִלְבֵנ י ָאב� ים ָראֵׁש� �י ַהְּנִׂשִא+ Bי ֹמֶׁשה1 ְוִלְפֵנ ּו ִלְפֵנ Q5ְיַדְּבר  ַו�
Num. 36:2ת ֶאת ה ָלֵת2 �ה ְיהָו+ ּו ֶאת&ֲאֹדִני1 ִצָּו �ה  ַוּיֹאְמר3 �י ִיְׂשָרֵא�ל ַו�אֹדִני1 ֻצָּו ל ִלְבֵנ &ָהָא=ֶרץ ְּבַנֲחָל>ה ְּבגֹוָר�

יו� ינּו ִלְבֹנָת� ד ָאִח� ת&ַנֲחַל>ת ְצָלְפָח� ת ֶא� ה ָלֵת3 יהָו+  ַב�
Num. 36:3ת ֲאֹב�ה ַנֲחָלָתן1 ִמַּנֲחַלBְוִנְגְרָע Gְלָנִׁשים H י ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל י ִׁשְבֵט� ד ִמְּבֵנ2 Qָהיּו ְלֶאָח ְ Tו ַPף ע Wינּו ְונֹוַס ל ֵת+

ַע� נּו ִיָּגֵר� ל ַנֲחָלֵת� ר ִּתְהֶי�יָנה ָלֶה�ם ּוִמֹּגַר� ה ֲאֶׁש�  ַנֲחַל�ת ַהַּמֶּט+
Num. 36:4ַPן ע ֹוְסָפה1 ַנֲחָלָת+ G ְונ� �י ִיְׂשָרֵאל H ִלְבֵנ �ה ַהֹּיֵבל ר ִּתְהֶי�יָנה ָלֶה�ם  ְוִאם&ִיְהֶי ה ֲאֶׁש� ל ַנֲחַל�ת ַהַּמֶּט+
ַּנֲחַלת1  ן�ּוִמ� ע ַנֲחָלָת� ינּו ִיָּגַר�  ַמֵּט�ה ֲאֹבֵת+

Num. 36:5ים� ף ֹּדְבִר� ר ֵּכ>ן ַמֵּט�ה ְבֵנ�י&יֹוֵס� �ל ַעל&ִּפ�י ְיהָו�ה ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא+   ַוְיַצBו ֹמֶׁשה1 ֶאת&ְּבֵנ
Num. 36:6ֹוב ְּבֵעיֵניֶה� ר ַלּט� ה ִלְבנBֹות ְצָלְפָחד1 ֵלאֹמ+ �ה ְיהָו3 ר ֲאֶׁשר&ִצָּו Qה ַהָּדָב� ְך  ֶז �יָנה ְלָנִׁש�ים ַא3 ם ִּתְהֶי

ים� ם ִּתְהֶי�יָנה ְלָנִׁש�  ְלִמְׁשַּפ>ַחת ַמֵּט�ה ֲאִביֶה�
Num. 36:7 ּו יו ִיְדְּבק� יׁש ְּבַנֲחַלת1 ַמֵּט�ה ֲאֹבָת+ �י ִא3 ל ִמַּמֶּט�ה ֶאל&ַמֶּט�ה ִּכ �י ִיְׂשָרֵא+ ב ַנֲחָלה1 ִלְבֵנ Bא&ִתֹּס �ֹ  ְול
ל� �י ִיְׂשָרֵא�  ְּבֵנ
Num. 36:8  ה��ה ְלִאָּׁש ד ִמִּמְׁשַּפ>ַחת ַמֵּט�ה ָאִב�יָה ִּתְהֶי G ְלֶאָח3 �י ִיְׂשָרֵאל ה ִמַּמּטֹותH ְּבֵנ ת ֹיֶר�ֶׁשת ַנֲחָל3 Qְוָכל&ַּב

יו� ל ִא�יׁש ַנֲחַל�ת ֲאֹבָת� �י ִיְׂשָרֵא+ ַען ִי�יְרׁשּו1 ְּבֵנ  ְלַמ3
Num. 36:9 ר�ב ַנֲחָל>ה ִמַּמֶּט�ה ְלַמֶּט�ה ַאֵח א&ִתֹּס= �ֹ ל� ְול �י ִיְׂשָרֵא� ֹות ְּבֵנ ּו ַמּט� Wֹו ִיְדְּבק �ֲחָלת+  ִּכי&ִאיׁש1 ְּבַנ
Num. 36:10ד� ּו ְּבנ�ֹות ְצָלְפָח�   ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�ה ֵּכ�ן ָעׂש�
Num. 36:11ד ִלְבֵנ��ה ְוָחְגָל=ה ּוִמְלָּכ>ה ְוֹנָע�ה ְּבנ�ֹות ְצָלְפָח יָנה ַמְחָל�ה ִתְרָצ3 Mים� ַוִּתְהֶי ן ְלָנִׁש�  י ֹדֵדיֶה�



Num. 36:12ן� ַחת ֲאִביֶה� ן ַעל&ַמֵּט�ה ִמְׁשַּפ� ף ָהי�ּו ְלָנִׁש�ים ַוְּתִהי1 ַנֲחָלָת+ ה ֶבן&יֹוֵס� ת ְּבֵנ�י&ְמַנֶּׁש� ִּמְׁשְּפֹח>   ִמ�
Num. 36:13� ה ֶאל&ְּבֵנ >ה ְּבַיד&ֹמֶׁש� =ה ְיהָו ר ִצָּו ים ֲאֶׁש2 ת ְוַהִּמְׁשָּפִט3 Qֶֹּלה ַהִּמְצו�ב  ֵא ת מֹוָא+ ְרֹב� י ִיְׂשָרֵא�ל ְּבַע�

ֹו� ן ְיֵרח�  ַע�ל ַיְרֵּד�
Deut. 1:1 ֹול ֲעָרָבהZ מ2 ר ָּב� ן ַּבִּמְדָּב] �ל ְּבֵע�ֶבר ַהַּיְרֵּד ר ִּדֶּבBר ֹמֶׁשה1 ֶאל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא+ ים ֲאֶׁש2  ֵא�ֶּלה ַהְּדָבִר3

ת ְוִד� ן ַוֲחֵצֹר� ֶפל ְוָלָב� ין&ֹּת> ן ּוֵב� ין&ָּפאָר= ּוף ֵּב� Mב�ס  י ָזָה�
Deut. 1:2ׁש ַּבְרֵנ�ַע� �יר ַע�ד ָקֵד� ֶרְך ַהר&ֵׂשִע ב ֶּד� ֹחֵר+ ר יֹום1 ֵמ� ד ָעָׂש�   ַאַח2
Deut. 1:3 ל �י ִיְׂשָרֵא+ ֶדׁש ִּדֶּבBר ֹמֶׁשה1 ֶאל&ְּבֵנ �ֶדׁש ְּבֶאָח�ד ַלֹח ר ֹח� י&ָעָׂש� ה ְּבַעְׁשֵּת� �ים ָׁשָנ+  ַוְיִהי1 ְּבַאְרָּבִע

= ר ִצָּו ֹכל ֲאֶׁש2 ְּ Tם�כ ֹו ֲאֵלֶה� >ה ֹאת�  ה ְיהָו
Deut. 1:4ֵPֹו א י ַהֹּכת3 ת עP ַאֲחֵר� ֹון ְוֵא3 �ב ְּבֶחְׁשּב ר יֹוֵׁש� י ֲאֶׁש� ֱאֹמִר+ ן ת ִסיֹחן1 ֶמ�ֶלְך ָה� ֹוג ֶמ�ֶלְך ַהָּבָׁש+

ִעי� ת ְּבֶאְדֶר� ב ְּבַעְׁשָּתֹר�  ֲאֶׁשר&יֹוֵׁש�
Deut. 1:5� ן ְּבֶא�ֶרץ מֹוָא�ב הֹוִא ר� ְּבֵע�ֶבר ַהַּיְרֵּד� ֹ�את ֵלאֹמ� ה ַהּז ה ֵּבֵא>ר ֶאת&ַהּתֹוָר�  יל ֹמֶׁש+
Deut. 1:6ר ַהֶּז�ה� ֶבת ָּבָה� ר ַרב&ָלֶכ�ם ֶׁש� �ר ֵאֵל�ינּו ְּבֹחֵר�ב ֵלאֹמ =ה ֱאֹלֵה>ינּו ִּדֶּב�   ְיהָו
Deut. 1:7<ה ָבָה ֱאֹמִריH ְוֶאל&ָּכל&ְׁשֵכָניוG ָּבֲעָרָב� ר ָה� אּו ַה� ם ּוֹב2 ּו ָלֶכ3 ּוA ּוְסע� ֹוף  ְּפנ� �5ֶגב ּוְבח� ר ּוַבְּׁשֵפָל�ה ּוַבֶּנ

ת� ל ְנַהר&ְּפָר� ר ַהָּגֹד� ֹון ַעד&ַהָּנָה� ְּכַנֲעִני1 ְוַהְּלָבנ+ �ם ֶאBֶרץ ַה�  ַהָּי
Deut. 1:8ֹּ Pֶרץ ב�ִּתי ִלְפֵניֶכ�ם ֶאת&ָהָא ם  ְרֵא>ה ָנַת� Mֵתיֶכ הָוה ַלֲאֹב2 ְ Tע י�ר ִנְׁשַּב�ֶרץ ֲאֶׁש ּו ֶאת&ָהָא+ אּו ּוְרׁש�

ם�ְלַאְבָר ם ּוְלַזְרָע�ם ַאֲחֵריֶה� ְלַיֲעֹקב1 ָלֵת�ת ָלֶה+ ם ְלִיְצָחBק ּו�  ָה2
Deut. 1:9ם� ת ֶאְתֶכ� י ְׂשֵא� ר לֹא&אּוַכ�ל ְלַבִּד� �וא ֵלאֹמ ם ָּבֵע�ת ַהִה�   ָוֹאַמ�ר ֲאֵלֶכ+
Deut. 1:10ִי י ַהָּׁשַמ� ֹום ְּככֹוְכֵב� ב� ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ִהְרָּב�ה ֶאְתֶכ�ם ְוִהְּנֶכ�ם ַהּי+  ם ָלֹר�
Deut. 1:11 ר ר ִּדֶּב� ם ַּכֲאֶׁש� ם ֹיֵס=ף ֲעֵליֶכ>ם ָּכֶכ�ם ֶא�ֶלף ְּפָעִמ�ים ִויָבֵר�ְך ֶאְתֶכ+ ֹוֵתֶכ3 ה ֱאֹלֵה�י ֲאב� Qְיהָו 

ם�  ָלֶכ�
Deut. 1:12ם� יְבֶכ� ַּׂשֲאֶכ�ם ְוִר� י ָטְרֲחֶכ�ם ּוַמ� �א ְלַבִּד   ֵאיָכ�ה ֶאָּׂש�
Deut. 1:13י ֶכם ֲאָנִׁש2 ָ Tּו ל ם� ָהב� ם ְּבָראֵׁשיֶכ� >ים ִויֻדִע�ים ְלִׁשְבֵטיֶכ�ם ַוֲאִׂשיֵמ�  ם ֲחָכִמ=ים ּוְנֹבִנ
Deut. 1:14ֹות� ְרָּת ַלֲעׂש� ר ֲאֶׁשר&ִּדַּב� ֹוב&ַהָּדָב� ּו ט� אְמר+ �ֹ ּו ֹאִת�י ַוּת ַּתֲענ�   ַו�
Deut. 1:15ים ָוֶא יֻדִע+ ם ֲאָנִׁשBים ֲחָכִמים1 ִו� ח ֶאת&ָראֵׁש�י ִׁשְבֵטיֶכ3 Qי  ָוֶאַּק ן ֹאָת>ם ָראִׁש�ים ֲעֵליֶכ�ם ָׂשֵר2 ֵּת�

ם� ים ְלִׁשְבֵטיֶכ� ת ְוֹׁשְטִר� י ֲעָׂשֹר+ י ֲחִמִּׁשים1 ְוָׂשֵר� Bֹות ְוָׂשֵר י ֵמא3 ים ְוָׂשֵר� Mֲאָלִפ 
Deut. 1:16�ֶדק ֵּב ַע ֵּבין&ֲאֵחיֶכם1 ּוְׁשַפְטֶּת�ם ֶצ+ Bר ָׁשֹמ �וא ֵלאֹמ ם ָּבֵע�ת ַהִה� ְפֵטיֶכ+ ין&ִא�יׁש  ָוֲאַצֶּוה1 ֶאת&ֹׁש�

ֹו� ין ֵּגר� יו ּוֵב�  ּוֵבין&ָאִח�
Deut. 1:17 ט יׁש ִּכ�י ַהִּמְׁשָּפ� א ָתג1ּורּו1 ִמְּפֵני&ִא+ Bֹ ּון ל 1 ִּתְׁשָמע+ ן ַּכָּגֹדל Bט ַּכָּקֹט ים ַּבִּמְׁשָּפ3 Mירּו ָפִנ א&ַתִּכ2 �ֹ  ל

ּון ֵאַל�י ּו ם ַּתְקִרב� ּוא ְוַהָּדָבר1 ֲאֶׁש�ר ִיְקֶׁש�ה ִמֶּכ+ �יו�ֵלאֹלִה�ים ה  ְׁשַמְעִּת�
Deut. 1:18ּון� ר ַּתֲעׂש� ים ֲאֶׁש� ת ָּכל&ַהְּדָבִר� �ת ַהִה�וא ֵא�   ָוֲאַצֶּו�ה ֶאְתֶכ�ם ָּבֵע
Deut. 1:19ֶּ Pם ד ּוא ֲאֶׁש�ר ְרִאיֶת3 Mא ַהה Z ְוַהּנֹוָר2 ֶלְך ֵא�ת ָּכל&ַהִּמְדָּב�ר ַהָּגדֹול ב ַוֵּנ] ֶרְך ַה�ר  ַוִּנַּס�ע ֵמֹחֵר3
י ַּכֲאֶׁש� ֱאֹמִר+ ׁש ַּבְרֵנ�ַע�ָה� א ַע�ד ָקֵד� Wֹ ינּו ֹאָת�נּו ַוָּנב >ה ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�  ר ִצָּו
Deut. 1:20נּו� ן ָל� ינּו ֹנֵת� י ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ר ֲאֵלֶכ�ם ָּבאֶתם1 ַעד&ַה�ר ָהֱאֹמִר+   ָוֹאַמ�
Deut. 1:21ׁש =ה ֱאֹלֶה>יָך ְלָפֶנ�יָך ֶאת&ָהָא�ֶרץ ֲעֵל�ה ֵר3 ן ְיהָו ֵאה ָנַת2 ְTי ֲאֹבֶת1יָך1  רBה ֱאֹלֵה Mר ְיהָו  ַּכֲאֶׁשרZ ִּדֶּב2

ת� א ְוַאל&ֵּתָח� ְך ַאל&ִּתיָר�  ָל+
Deut. 1:22 בּוBֶרץ ְוָיִׁש�ינּו ְוַיְחְּפרּו&ָל�נּו ֶאת&ָהָא ּו ִנְׁשְלָחBה ֲאָנִׁשים1 ְלָפֵנ+ ּון ֵאַליH ֻּכְּלֶכםG ַוּתֹאְמר3  ַוִּתְקְרב�

ר ֶאת&ַהֶּד1ֶרְך1 ֲא ן�ֹאָת1נּו1 ָּדָב+ א ֲאֵליֶה� �ֹ ר ָנב ים ֲאֶׁש� ָעִר+ ּה ְוֵאת1 ֶה�  ֶׁש�ר ַנֲעֶלה&ָּב+
Deut. 1:23ֶבט� ד ַלָּׁש� ים ִא�יׁש ֶאָח� �ים ָעָׂש�ר ֲאָנִׁש+ ח ִמֶּכם1 ְׁשֵנ Bר ָוֶאַּק�ב ְּבֵעיַנ�י ַהָּדָב   ַוִּייַט�
Deut. 1:24��ַחל ֶאְׁשֹּכ אּו ַעד&ַנ ָרה ַוָּיֹב� ּו ָהָה+ ּה� ַוִּיְפנּו1 ַוַּיֲעל� ּו ֹאָת� 5ְיַרְּגל�  ל ַו�
Deut. 1:25 ֶרץ ּו טֹוָב�ה ָהָא+ ֹ�אְמר+ בּו ֹאָתBנּו ָדָבר1 ַוּי �ינּו ַוָּיִׁש2 דּו ֵאֵל ֶרץ ַוּיֹוִר� י ָהָא+ ּו ְבָיָדם1 ִמְּפִר� Bַוִּיְקח 

נּו� ן ָל� ינּו ֹנֵת�  ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�



Deut. 1:26&ּו ֶאת Wת ַוַּתְמר �ם ַלֲעֹל א ֲאִביֶת� �ֹ ם� ְול  ִּפ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�
Deut. 1:27 ת ֹאָת>נּו ִים ָלֵת� �נּו ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר נּו הֹוִציָא� ּו ְּבִׂשְנַאBת ְיהָוה1 ֹאָת+ אְמר+ �ֹ ּו ְבָאֳהֵליֶכם1 ַוּת Bַוֵּתָרְגנ 

נּו� י ְלַהְׁשִמיֵד�  ְּבַי�ד ָהֱאֹמִר�
Deut. 1:28ּסּו ֶא Z ֵהַמ2 ים ַאֵחינּו �ְחנּו ֹעִל3 �הA ֲאַנ ת  ָאָנ ים ְּגֹדֹל� ּנּו ָעִר> ֹול ָוָרם1 ִמֶּמ+ Bם ָּגד� ר ַע נּו ֵלאֹמ3 Mת&ְלָבֵב

ם� ים ָרִא�ינּו ָׁש� ת ַּבָּׁשָמ�ִים ְוַגם&ְּבֵנ�י ֲעָנִק�  ּוְבצּוֹר�
Deut. 1:29ם� ּון ֵמֶה� יְרא� לֹא&ִת� ּון ְו� ַעְרצ� ר ֲאֵלֶכ�ם לֹא&ַת�   ָוֹאַמ�
Deut. 1:30ְך ִלְפ�ֵהיֶכם1 ַהֹהֵל Bה ֱאֹל� ִים  ְיהָו ר ָעָׂש=ה ִאְּתֶכ>ם ְּבִמְצַר� ֹכל ֲאֶׁש2 ְּ Tם כ�ּוא ִיָּלֵח�ם ָלֶכ ם ה� ֵניֶכ+
ם�  ְלֵעיֵניֶכ�

Deut. 1:31 1ֹו ְּבָכל&ַהֶּד1ֶרְך �ר ִיָּׂשא&ִא�יׁש ֶאת&ְּבנ יָך ַּכֲאֶׁש� �ה ֱאֹלֶה+ יָת ֲאֶׁשBר ְנָׂשֲאָך1 ְיהָו  ּוַבִּמְדָּבר1 ֲאֶׁש�ר ָרִא+
ם ַעד& ֹום ַהֶּז�ה�ֲאֶׁש�ר ֲהַלְכֶּת+  ֹּבֲאֶכ�ם ַעד&ַהָּמק�

Deut. 1:32ם� ם ַּביהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� יְנֶכם1 ַמֲאִמיִנ+ �ה ֵא� ר ַהֶּז   ּוַבָּדָב�
Deut. 1:33 1ְתֶכם1 ַּבֶּד1ֶרְך ְיָלה ַלְרֹא� ְתֶכ�ם ָּבֵא�ׁשA ַל3 ֲחֹנ� ֹום ַל� ּור ָלֶכ>ם ָמק� ֶרְך ָלת� ם ַּבֶּד3 Mְך ִלְפֵניֶכ  ַהֹהֵל2
ְלכּו ם�ֲאֶׁש�ר ֵּת� �5ן יֹוָמ� ּה ּוֶבָעָנ  &ָב+
Deut. 1:34ר� ע ֵלאֹמ� ף ַוִּיָּׁשַב� ֹול ִּדְבֵריֶכ�ם ַוִּיְקֹצ� ע ְיהָו�ה ֶאת&ק�   ַוִּיְׁשַמ�
Deut. 1:35ֵPה א� ע ַהֶּז ֹור ָהָר� ֶּלה ַהּד� ה ִאיׁש1 ָּבֲאָנִׁש�ים ָהֵא+ ְעִּתי  ִאם&ִיְרֶא� ה ֲאֶׁש�ר ִנְׁשַּב+ ת ָהָא�ֶרץ ַהּטֹוָב+
ת ַלֲא ם�ָלֵת�  ֹבֵתיֶכ�

Deut. 1:36 ַען Wיו ַי� ּה ּוְלָבָנ ַרְך&ָּב� ר ָּד� ֹו&ֶאֵּת=ן ֶאת&ָהָא>ֶרץ ֲאֶׁש� ָּנה ְול� ּוא ִיְרֶא+ י ָּכֵלBב ֶּבן&ְיֻפֶּנה1 ה� Qּוָלִת  ז�
י ְיהָו�ה� ר ִמֵּל�א ַאֲחֵר�  ֲאֶׁש�

Deut. 1:37ה ר ַּגם&ַאָּת� �ה ִּבְגַלְלֶכ�ם ֵלאֹמ �5ף ְיהָו+ ם� ַּגם&ִּבי1 ִהְתַאַּנ א ָׁש� �ֹ   לֹא&ָתב
Deut. 1:38ל� ּוא ַיְנִחֶל�ָּנה ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ק ִּכי&ה� ֹו ַחֵּז+ �בֹא ָׁש�ָּמה ֹאת� ּוא ָי יָך ה�   ְיהֹוֻׁשBַע ִּבן&נּון1 ָהֹעֵמ�ד ְלָפֶנ+
Deut. 1:39ֹו ּו ַהּיֹום1 ט� Bר לֹא&ָיְדע ְּבֵניֶכם ֲאֶׁש2 Tה ו ם ָלַב�ז ִיְהֶי3 Mר ֲאַמְרֶּת אּו  ְוַטְּפֶכםZ ֲאֶׁש2 ָּמה ָיֹב� ע ֵה� ב ָוָר+

ּוָה� ם ִייָרׁש� ָּנה ְוֵה�  ָׁש�ָּמה ְוָלֶה�ם ֶאְּתֶנ+
Deut. 1:40ּוף� ֶרְך ַים&ס� ָרה ֶּד� ּו ַהִּמְדָּב� ּו ָלֶכ�ם ּוְסע� ם ְּפנ�   ְוַאֶּת�
Deut. 1:41ְמנ Bְחנּו ַנֲעֶלה1 ְוִנְלַח+ יהָוהG ֲאַנ י ָחָטאנּוH ַל� ּו ֵאַל3 ּוA ַוּתֹאְמר� ַּתֲענ� �ה  ַו� ל ֲאֶׁשר&ִצָּו�נּו ְיהָו ּו ְּכֹכ�

ִPּו א ַּתְחְּגר3 ָרה�ֱאֹלֵה�ינּו ַו� ת ָהָה� ינּו ַלֲעֹל� ֹו ַוָּתִה� �י ִמְלַחְמּת+  יׁש ֶאת&ְּכֵל
Deut. 1:42ם ְולֹא1 ִּת��ִּני ְּבִקְרְּבֶכ ּו ִּכ�י ֵאיֶנ �ֲחמ+ ֲעלּו1 ְולֹא&ִתָּל א ַת� Bֹ ר ָלֶהם1 ל Bי ֱאֹמ ה ֵאַל3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ּו  ַוּי ָּנ�5ְגפ+

ם�  ִלְפֵנ�י ֹאְיֵביֶכ�
Deut. 1:43ָרה� ּו ָהָה� �דּו ַוַּתֲעל� ה ַוָּתִז �י ְיהָו+ א ְׁשַמְעֶּת�ם ַוַּתְמרּו1 ֶאת&ִּפ �ֹ ר ֲאֵליֶכ�ם ְול   ָוֲאַדֵּב�
Deut. 1:44ם ַּכֲאֶׁש� ּו ֶאְתֶכ+ ם ַוִּיְרְּדפ� ב ָּבָהBר ַההּוא1 ִלְקַראְתֶכ+ י ַהֹּיֵׁש2 Mא ָהֱאֹמִר ים  ַוֵּיֵצ2 �יָנה ַהְּדֹבִר ר ַּתֲעֶׂש�

ה� ּו ֶאְתֶכ>ם ְּבֵׂשִע�יר ַעד&ָחְרָמ� 5ַּיְּכת�  ַו�
Deut. 1:45ם� �ין ֲאֵליֶכ� א ֶהֱאִז �ֹ ם ְול ְלֶכ+ א&ָׁשַמBע ְיהָוה1 ְּבֹק� �ֹ �ה ְול �י ְיהָו ּו ִלְפֵנ בּו ַוִּתְבּכ�   ַוָּתֻׁש�
Deut. 1:46ים ַּכָּיִמ�� ׁש ָיִמ�ים ַרִּב ּו ְבָקֵד� ם� ַוֵּתְׁשב� ר ְיַׁשְבֶּת�  ים ֲאֶׁש�
Deut. 2:1 ים �י ַוָּנ�ָסב ֶאת&ַהר&ֵׂשִע�יר ָיִמ� ר ְיהָו�ה ֵאָל ּוף ַּכֲאֶׁש>ר ִּדֶּב� ֶפן ַוִּנַּסBע ַהִּמְדָּב1ָרה1 ֶּד�ֶרְך ַים&ס+ Mַוֵּנ 
ים� ס  ַרִּב�
Deut. 2:2ר� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוּי
Deut. 2:3ר ַה�ב ֶאת&ָהָה ם ֹס� Wָנה� ַרב&ָלֶכ ּו ָלֶכ�ם ָצֹפ� �ה ְּפנ�  ֶּז
Deut. 2:4 ּו �יר ְוִי�יְרא� ו ַהֹּיְׁשִב�ים ְּבֵׂשִע 1 ֲאֵחיֶכ�ם ְּבֵני&ֵעָׂש+ ים ִּבְגבּול ְבִר3  ְוֶאת&ָהָעםH ַצ�ו ֵלאֹמרG ַאֶּת�ם ֹע�

ד� ם ְמֹא� ם ְוִנְׁשַמְרֶּת�  ִמֶּכ+
Deut. 2:5�ן ָלֶכם1 ֵמBא&ֶאֵּת �ֹ י ל ִּ Tם כ ּו ָב+ ִּתי  ַאל&ִּתְתָּגר� ו ָנַת� י&ְיֻרָּׁש�ה ְלֵעָׂש+ ֶגל ִּכ� �ם ַע�ד ִמְדַר�ְך ַּכף&ָר ַאְרָצ+

יר� ר ֵׂשִע�  ֶאת&ַה�
Deut. 2:6ם� ּו ֵמִאָּת>ם ַּבֶּכ�ֶסף ּוְׁשִתיֶת� ִים ִּתְכר= Mם ְוַגם&ַמ�ִאָּת>ם ַּבֶּכ�ֶסף ַוֲאַכְלֶּת ּו ֵמ� ֶכל ִּתְׁשְּבר=   ֹא�



Deut. 2:7�יָך ֵּב Mה ֱאֹלֶה Z ְיהָו2 �הA  ִּכי �ה ֶז ל ַהֶּז ר ַהָּגֹד� ָך ָיַד�ע ֶלְכְּתָך+ ֶאת&ַהִּמְדָּב� 1 ַמֲעֵׂש�ה ָיֶד+ ַרְכָך3 ְּבֹכל
ר� ְרָּת ָּדָב� א ָחַס� �ֹ ְך ל Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ִעָּמ+ ה ְיהָו �ים ָׁשָנ3  ַאְרָּבִע

Deut. 2:8יר ִמֶּד1ֶר ְׁשִבים1 ְּבֵׂשִע+ ו ַהֹּי� ר ֵמֵא=ת ַאֵח�ינּו ְבֵני&ֵעָׂש3 Qַּנֲעֹב �ֶבר ס  ַו� ה ֵמֵאיַל�ת ּוֵמֶעְצֹי�ן ָּג ֲעָרָב+ ְך1 ָה�
ב� ר מֹוָא� ֶרְך ִמְדַּב� ר ֶּד� ַּנֲעֹב+ 1ֶפן1 ַו�  ַוֵּנ

Deut. 2:9 1ַאְרצֹו ן ְלָךB ֵמ� א&ֶאֵּת2 �ֹ י ל ִּ Tה כ�ם ִמְלָחָמ ב ְוַאל&ִּתְתָּג�ר ָּב� י ֶאל&ָּת1ַצר1 ֶאת&מֹוָא+ ה ֵאַל3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי
�י ִלְבֵנ ה ִּכ ִּתי ֶאת&ָע�ר ְיֻרָּׁשה�ְיֻרָּׁש+ ֹוט ָנַת�  י&ל+
Deut. 2:10ים� ם ָּכֲעָנִק� ב ָוָר� ֹול ְוַר> �ם ָּגד� �ְׁשבּו ָב�ּה ַע �ים ָי ים ְלָפִנ   ָהֵאִמ�
Deut. 2:11ים� ם ֵאִמ� ּו ָלֶה� ים ִיְקְרא� ָאִב+ ים ְוַהֹּמ� �ם ָּכֲעָנִק ּו ַאף&ֵה�   ְרָפִא>ים ֵיָחְׁשב�
Deut. 2:12�יר ָיְׁשב Qם  ּוְבֵׂשִע�ּו ַּתְחָּת ם ַוֵּיְׁשב� ּום ַוַּיְׁשִמידּום1 ִמְּפֵניֶה+ =י ֵעָׂש�ו ִי�יָרׁש3 ּו ַהֹחִריםH ְלָפִניםG ּוְבֵנ

ם� ן ְיהָו�ה ָלֶה� ֹו ֲאֶׁשר&ָנַת� 1ֶרץ1 ְיֻרָּׁשת+ ל ְלֶא  ַּכֲאֶׁש=ר ָעָׂש�ה ִיְׂשָרֵא3
Deut. 2:13�5ֶרד ַו� �ַחל ָז ּו ָלֶכ�ם ֶאת&ַנ מּו ְוִעְבר� ה ֻק> ר ֶאת&ַנ�ַחל ָז�5ֶרד� ַעָּת3  ַּנֲעֹב�
Deut. 2:14 ֶרד ְׁשֹלִׁש�ים ּוְׁשֹמֶנ�ה �ַחל ֶז+ ַע ַעBד ֲאֶׁשר&ָעַב1ְרנּו1 ֶאת&ַנ �ְכנּוA ִמָּקֵד�ׁש ַּבְרֵנ3 ים ֲאֶׁשר&ָהַל Qְוַהָּיִמ 

ה ַּכֲאֶׁש>ר ִנְׁש ַּמֲחֶנ+ ֶרב ַה� ֹור ַאְנֵׁשBי ַהִּמְלָחָמה1 ִמֶּק� Mם ָּכל&ַהּד �ה ַעד&ֹּת2 ם�ָׁשָנ ע ְיהָו�ה ָלֶה�  ַּב�
Deut. 2:15ם� �ה ַע�ד ֻּתָּמ� ַּמֲחֶנ ֶרב ַה� ם ִמֶּק� ם ְלֻהָּמ� Bם ַיד&ְיהָוה1 ָה�ְיָתה ָּב+   ְוַג
Deut. 2:16ם� ס ֶרב ָהָע� ּות ִמֶּק� ּמּו ָּכל&ַאְנֵׁש=י ַהִּמְלָחָמ>ה ָלמ� Mי ַכֲאֶׁשר&ַּת   ַוְיִה2
Deut. 2:17ר� ר ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיַדֵּב�
Deut. 2:18ר� ב ֶאת&ָע� ּול מֹוָא� ר ַהּי>ֹום ֶאת&ְּגב� ה ֹעֵב�   ַאָּת2
Deut. 2:19Pֹון ְלָך1  ְוָקַרְבָּת3 מ Bֶרץ ְּבֵני&ַעּמ ֵּתן ֵמֶא2 ֶ Tא&א �ֹ �י ל �ר ָּב�ם ִּכ ם ְוַאל&ִּתְתָּג ֹון ַאל&ְּתֻצֵר� �י ַעּמ+ ּול ְּבֵנ

ה� יָה ְיֻרָּׁש� ֹוט ְנַתִּת� ה ִּכ�י ִלְבֵני&ל�  ְיֻרָּׁש+
Deut. 2:20 ם ּו ָלֶה� ים ִיְקְרא� ַעֹּמִנ+ ים ְוָה� ב ַאף&ִה�וא ְרָפִאBים ָי�ְׁשבּו&ָבּה1 ְלָפִנ+ ֶרץ&ְרָפִא�ים ֵּתָחֵׁש�  ֶא�

ים�  ַזְמֻזִּמ�
Deut. 2:21�ּו ַתְחָּת ם ַוֵּיְׁשב� ם ַוִּייָרֻׁש� ם ְיהָוה1 ִמְּפֵניֶה+ Bים ַוַּיְׁשִמיֵד �ם ָּכֲעָנִק ב ָוָר� ֹול ְוַר> �ם ָּגד�  ם� ַע
Deut. 2:22 1ם ַוִּי�יָרֻׁשם ר ִהְׁשִמBיד ֶאת&ַהֹחִרי1 ִמְּפֵניֶה+ �יר ֲאֶׁש2 ו ַהֹּיְׁשִב�ים ְּבֵׂשִע �י ֵעָׂש+  ַּכֲאֶׁשBר ָעָׂשה1 ִלְבֵנ

ם ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ּו ַתְחָּת+  ַוֵּיְׁשב�
Deut. 2:23ה ַּכְפֹּתִר� ים ַעד&ַעָּז >ים ַהֹּיְׁשִב�ים ַּבֲחֵצִר� ַעִּו ּו  ְוָה� ם ַוֵּיְׁשב� ֹור ִהְׁשִמיֻד� �ים ִמַּכְפּת+ ים1 ַהֹּיְצִא

ם�  ַתְחָּת�
Deut. 2:24 י ֱאֹמִר> ֹון ָה� ֶלְך&ֶחְׁשּב= ן ֶמ� ָיְדָך ֶאת&ִסיֹח2 ְ Tִּתי ב�ה ָנַת�ְרֵא Gַחל ַאְרֹנן� ּו ְוִעְברּוH ֶאת&ַנ ּומּו ְּסע3  ק�

ה� ֹו ִמְלָחָמ� ֹו ָהֵח�ל ָר�ׁש ְוִהְתָּג�ר ּב�  ְוֶאת&ַאְרצ�
Deut. 2:25 1ר ִיְׁשְמעּוןBִים ֲאֶׁש�ַחת ָּכל&ַהָּׁשָמ ים ַּת� ַעִּמ+ 1 ֵּתBת ַּפְחְּדָך1 ְוִיְרָא�ְתָך+ ַעל&ְּפֵני1 ָה� ה ָאֵחל  ַהּי�ֹום ַהֶּז3

ּו ִמָּפֶנ�יָך�  ִׁשְמֲעָך+ ְוָרְגז�ּו ְוָחל�
Deut. 2:26�ֹון ֶמ ֹות ֶאל&ִסיח� ר� ָוֶאְׁשַלBח ַמְלָאִכים1 ִמִּמְדַּב�ר ְקֵדמ+ ֹום ֵלאֹמ� י ָׁשל� ֹון ִּדְבֵר� � ֶלְך ֶחְׁשּב
Deut. 2:27אול� �ֹ ין ּוְׂשמ ּור ָיִמ� א ָאס� �ֹ ֶרְך ֵאֵל�ְך ל ֶרְך ַּבֶּד� ָך ַּבֶּד�   ֶאְעְּבָר�ה ְבַאְרֶצ+
Deut. 2:28יִתי ַר��ְלִּתי ּוַמ>ִים ַּבֶּכ�ֶסף ִּתֶּתן&ִל�י ְוָׁשִת 1ִני1 ְוָאַכ+ ֶכל ַּבֶּכBֶסף ַּתְׁשִּבֵר י� ֹא� ה ְבַרְגָל�  ק ֶאְעְּבָר�
Deut. 2:29 1ֱעֹבר ר&ֶא� �ר ַעBד ֲאֶׁש� ים ַהֹּיְׁשִב�ים ְּבָע ֹוָאִב+ יר ְוַהּמ� ְׁשִבים1 ְּבֵׂשִע+ ו ַהֹּי� �י ֵעָׂש3 י ְּבֵנ Mׂשּו&ִל ר ָע�  ַּכֲאֶׁש2

נּו� ן ָל� ינּו ֹנֵת� ֶרץ ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� Wן ֶאל&ָהָא  ֶאת&ַהַּיְרֵּד+
Deut. 2:30 א �ֹ ֹו ְוִאֵּמץ1  ְול יָך ֶאת&רּוח3 Mה ֱאֹלֶה י&ִהְקָׁשהZ ְיהָו2 ֹו ִּכ� �נּו ּב ֹון ַהֲעִבֵר� ה ִסיֹחן1 ֶמ�ֶלְך ֶחְׁשּב+ ָאָב3

ֹו ְבָיְדָך� ַּכּי�ֹום ַהֶּז�ה� ס ֹו ְלַמ>ַען ִּתּת�  ֶאת&ְלָבב+
Deut. 2:31יָך ֶאת&ִסיֹח� ִחrִתי1 ֵּת�ת ְלָפֶנ+ ה ַה� י ְרֵא3 Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֵאַל+ ֶׁשת 1 ַוּי ׁש ָלֶר� ֹו ָהֵח�ל ָר+ �ן ְוֶאת&ַאְרצ
ֹו�  ֶאת&ַאְרצ�
Deut. 2:32ה ָי�ְהָצה� ֹו ַלִּמְלָחָמ� ּוא ְוָכל&ַעּמ> נּו ה= Mן ִלְקָראֵת   ַוֵּיֵצאZ ִסיֹח2
Deut. 2:33 ֹו ְוֶאת&ְּבנֹו �5ְך ֹאת> �ינּו ַוַּנ ינּו ְלָפֵנ >הּו ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� 5ִּיְּתֵנ  ֹו�ְוֶאת&ָּכל&ַעּמ�] ָּבָנ�יו[ ַו�



Deut. 2:34 א �ֹ ם ְוַהָּנִׁש�ים ְוַהָּט�ף ל �יר ְמִת+ ַּנֲחֵרם1 ֶאת&ָּכל&ִע וא ַו� �ת ַהִה+ ד ֶאת&ָּכל&ָעָריו1 ָּבֵע Bַוִּנְלֹּכ 
יד� ְרנּו ָׂשִר�  ִהְׁשַא�

Deut. 2:35ְדנּו� ר ָלָכ� ים ֲאֶׁש� �נּו ּוְׁשַל�ל ֶהָעִר� �5ְזנּו ָל ה ָּבַז ק ַהְּבֵהָמ�   ַר�
Deut. 2:36ֲעֹר ה  ֵמ� ְיָתה1 ִקְרָי+ א ָה� Bֹ ד ל 1 ְוַעד&ַהִּגְלָע+ 1ַחל יר ֲאֶׁשBר ַּבַּנ ן ְוָהִע2 Mַֹחל ַאְרנ ר ֲאֶׁשרZ ַעל&ְׂשַפת&ַנ2 ֵע]

ינּו ְלָפֵנ�ינּו� ן ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ל ָנַת> Wּנּו ֶאת&ַהֹּכ�ה ִמֶּמ ר ָׂשְגָב�  ֲאֶׁש�
Deut. 2:37ְבָּת ָּכל �א ָקָר �ֹ ֹון ל ֶרץ ְּבֵני&ַעּמ� ק ֶאל&ֶא� ל ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה  ַר> ר ְוֹכ� י ָהָה+ Bַחל ַיֹּבק1 ְוָעֵר� ד ַנ Qַי&
ינּו�  ֱאֹלֵה�

Deut. 3:1 ה ֹו ַלִּמְלָחָמ� ּוא ְוָכל&ַעּמ> נּו ה= Mן ִלְקָראֵת ֶלְך&ַהָּבָׁש2 Z ֶמ� ֶרְך ַהָּבָׁש�ן ַוֵּיֵצ�א עֹוג ַעל ֶּד� �ֶפן ַוַּנ+  ַוֵּנ
ִעי�  ֶאְדֶר�

Deut. 3:2ה ֵאB אֶמר ְיהָו 2ֹ �יָת  ַוּי ֹו ְוָעִׂש �ֹו ְוֶאת&ַאְרצ ֹו ְוֶאת&ָּכל&ַעּמ� ִּתי ֹאת> �י ְבָיְדָךQ ָנַת= ֹו ִּכ ַלי1 ַאל&ִּתיָר�א ֹאת+
ֹון� ב ְּבֶחְׁשּב� ר יֹוֵׁש� י ֲאֶׁש� ֱאֹמִר+ יָת ְלִסיֹחן1 ֶמ�ֶלְך ָה� ֹו ַּכֲאֶׁש�ר ָעִׂש3  ּל+

Deut. 3:3ם ֶאת< נּו ַּג ינּו ְּבָיֵד3 Mה ֱאֹלֵה Z ְיהָו2 י  ַוִּיֵּתן הּו ַעד&ִּבְלִּת� Wֹו ַוַּנֵּכ �ן ְוֶאת&ָּכל&ַעּמ ֶלְך&ַהָּבָׁש� ֹוג ֶמ� &ע�
יד� ֹו ָׂשִר� יר&ל�  ִהְׁשִא�

Deut. 3:4 1ם ִׁשִּׁש�ים ִעיר�ִאָּת ְחנּו ֵמ� ר לֹא&ָלַק� ה ֲאֶׁש� ְיָתה1 ִקְרָי+ א ָה� Bֹ וא ל �ת ַהִה+ ד ֶאת&ָּכל&ָעָריו1 ָּבֵע Bַוִּנְלֹּכ 
ב ַמְמ ן�ָּכל&ֶח�ֶבל ַאְרּגֹ+ ֹוג ַּבָּבָׁש�  ֶל�ֶכת ע�

Deut. 3:5ד� ה ְמֹא� �י ַהְרֵּב� י ַהְּפָרִז יַח ְלַב>ד ֵמָעֵר� �ה ְּדָלַת�ִים ּוְבִר ה ְגֹבָה� ֹות חֹוָמ� ים ְּבֻצר> ֶּלה ָעִר= Mָּכל&ֵא  
Deut. 3:6 יר� ֹון ַהֲחֵרם1 ָּכל&ִע �ן ֶמ�ֶלְך ֶחְׁשּב ינּו ְלִסיֹח� ם ַּכֲאֶׁש�ר ָעִׂש+ ף� ַוַּנֲחֵר�ם אֹוָת+ ם ַהָּנִׁש�ים ְוַהָּט�  ְמִת+
Deut. 3:7נּו� ים ַּבּז�ֹונּו ָל�   ְוָכל&ַהְּבֵהָמ>ה ּוְׁשַל�ל ֶהָעִר�
Deut. 3:8 ן ִמַּנ�ַחל ַאְרֹנ�ן ��ֶבר ַהַּיְרֵּד ר ְּבֵע י ֲאֶׁש� �י ָהֱאֹמִר+ ד ְׁשֵני1 ַמְלֵכ ֶרץ ִמַּי3 ח ָּבֵעBת ַהִהוא1 ֶאת&ָהָא+ Qַוִּנַּק 

ֹון� ר ֶחְרמ�  ַעד&ַה�
Deut. 3:9ֹו ְׂשִנ�יר� י ִיְקְראּו&ל� ֹון ִׂשְרֹי�ן ְוָה�ֱאֹמִר+ ּו ְלֶחְרמ� >ים ִיְקְרא�   ִציֹדִנ
Deut. 3:10 ֹוג י ַמְמֶל�ֶכת ע� ִעי ָעֵר> �ן ַעד&ַסְלָכ�ה ְוֶאְדֶר ר ְוָכל&ַהִּגְלָעד1 ְוָכל&ַהָּבָׁש+ י ַהִּמיֹׁש3 לA ָעֵר�  ֹּכ�

ן�  ַּבָּבָׁש�
Deut. 3:11�ֹוג ֶמ Qי ַרק&ע� וא  ִּכ ה ִה+ ל ֲהֹל� �ֶרׂש ַּבְרֶז+ Bה ַעְרׂשֹו1 ֶע �ֶתר ָהְרָפִאיםG ִהֵּנ ן ִנְׁשַארH ִמֶּי ֶלְך ַהָּבָׁש3

יׁש� ּה ְּבַאַּמת&ִא� ֹות ָרְחָּב� ע ַאּמ> ּה ְוַאְרַּב� ֹות ָאְרָּכ3 ֹון ֵּת=ַׁשע ַאּמ� ��י ַעּמ ת ְּבֵנ  ְּבַרַּב�
Deut. 3:12� ְׁשנּו ָּבֵע ֹ>את ָיַר� ר&ַהִּגְלָעד1  ְוֶאת&ָהָא=ֶרץ ַהּז ן ַוֲחִצBי ַה� �ַחל ַאְרנ3ֹ ר ֲאֶׁשר&ַעל&ַנ Qוא ֵמֲעֹרֵע�ת ַהִה

י� �י ְוַלָּגִד� אּוֵבִנ ִּתי ָלֻר� Wיו ָנַת  ְוָעָר+
Deut. 3:13 1ַאְרֹּגב ל ֶחBֶבל ָה� ְמַנֶּׁש�ה ֹּכ� ִּתי ַלֲחִצ�י ֵׁש�ֶבט ַה� Wֹוג ָנַת �ֶכת ע+ ֶתר ַהִּגְלָעBד ְוָכל&ַהָּבָׁשן1 ַמְמֶל  ְוֶי2

ים� ֶרץ ְרָפִא� א ֶא� ּוא ִיָּקֵר� ן ַהה�  ְלָכל&ַהָּבָׁש+
Deut. 3:14 ם ֲעָכִת�י ַוִּיְקָראZ ֹאָת2 י ְוַהַּמ� ּול ַהְּגׁשּוִר� ב ַעד&ְּגב� ה ָלַקח1 ֶאת&ָּכל&ֶח�ֶבל ַאְרּגֹ+ �יר ֶּבן&ְמַנֶּׁש3  ָיִא

יר ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ת ָיִא+ ֹו ֶאת&ַהָּבָׁשן1 ַחֹּו� Bַעל&ְׁשמ 
Deut. 3:15ד� ִּתי ֶאת&ַהִּגְלָע�   ּוְלָמִכ�יר ָנַת�
Deut. 3:16 ַחל ק ַהַּנ+ ֹוְך ַהַּנ�ַחל ּוְגֻב�ל ְוַעד1 ַיֹּב� ן ּת� �ַחל ַאְרנֹ+ ִּתי ִמן&ַהִּגְלָעד1 ְוַעד&ַנ Bי ָנַת Mי ְוַלָּגִד  ְוָלֻראּוֵבִנ2

ֹון� ּול ְּבֵנ�י ַעּמ�  ְּגב�
Deut. 3:17�ן ּוְגֻב ה ְוַהַּיְרֵּד� ֲעָרָב� ת ַהִּפְסָּג�ה  ְוָה� ַלח ַּת>ַחת ַאְׁשֹּד� �ם ַהֶּמ+ ֲעָרָבה1 ָי Bם ָה� ד ָי ֶרת ְוַע2 ל ִמִּכֶּנ3
ָחה�  ִמְזָר�

Deut. 3:18 ּה ם ֶאת&ָהָאBֶרץ ַהּזֹאת1 ְלִרְׁשָּת+ Mן ָלֶכ ם ָנַת2 �ה ֱאֹלֵהיֶכ3 ר ְיהָו �וא ֵלאֹמ ם ָּבֵע�ת ַהִה�  ָוֲאַצ�ו ֶאְתֶכ+
>י ֲא ּו ִלְפֵנ ַעְבר3 �ים ַּת� ִיל�ֲחלּוִצ ל ָּכל&ְּבֵני&ָח�  ֵחיֶכ�ם ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא�

Deut. 3:19 ִּתי ר ָנַת� ם ֲאֶׁש� �ֵריֶכ+ ב ָלֶכ�ם ֵי�ְׁשבּו1 ְּבָע י&ִמְקֶנ�ה ַר� ְעִּתי ִּכ� Wָיַד Gּוִמְקֵנֶכם Hם ְוַטְּפֶכם�ק ְנֵׁשיֶכ ַ Tר 
ם�  ָלֶכ�

Deut. 3:20ְוָי Gָּכֶכם Hֲאֵחיֶכם יַח ְיהָו�הA ַל� ד ֲאֶׁשר&ָיִנ2 ַ Tה ֱאֹלֵהיֶכ>ם  ע= ר ְיהָו ֶרץ ֲאֶׁש2 Wם ֶאת&ָהָא ּו ַגם&ֵה+ ְרׁש�



ִPם א ן ְוַׁשְבֶּת3 ��ֶבר ַהַּיְרֵּד ם ְּבֵע ן ָלֶה� ם�ֹנֵת� ִּתי ָלֶכ� ר ָנַת� ֹו ֲאֶׁש� יֻרָּׁשת+  יׁש ִל�
Deut. 3:212ָּכל&ֲאֶׁש Zת ֵאת �יָך ָהֹרֹא3 ר ֵעיֶנ �וא ֵלאֹמ יִתי ָּבֵע�ת ַהִה� ּוַע ִצֵּו+ Bה  ְוֶאת&ְיהֹוׁש� ה ְיהָו Mר ָעָׂש

ָּמה� ר ָׁש� ה ֹעֵב� ר ַאָּת� ֹות ֲאֶׁש� ן&ַיֲעֶׂשBה ְיהָוה1 ְלָכל&ַהַּמְמָלכ+ ֶּלה ֵּכ� �ים ָהֵא+  ֱאֹלֵהיֶכם1 ִלְׁשֵני1 ַהְּמָלִכ
Deut. 3:22ִּPּום כ �יָרא א ִּת� �ֹ ם� ס ל ם ָלֶכ� ּוא ַהִּנְלָח� ם ה� ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל�  י ְיהָו
Deut. 3:235ן ֶאל&ְי� ר� ָוֶאְתַחַּנ וא ֵלאֹמ� �ה ָּבֵע�ת ַהִה�  הָו
Deut. 3:24 רBה ֲאֶׁש�ת&ָּגְדְלָך+ ְוֶאת&ָיְדָך� ַהֲחָזָק ת&ַעְבְּדָך+ ֶא2 ֹות ֶא� 1ֹוָת1 ְלַהְרא� ִחּל ה ַאָּתBה ַה� �י ְיהִו3  ֲאֹדָנ

ָך� יָך ְוִכְגבּוֹרֶת� ה ְכַמֲעֶׂש� ֶרץ ֲאֶׁשר&ַיֲעֶׂש� 1 ַּבָּׁשַמ�ִים ּוָבָא+  ִמי&ֵאל
Deut. 3:25ֹוב ַהֶּז�ה  ֶאְע ר ַהּט> ן ָהָה� ��ֶבר ַהַּיְרֵּד ר ְּבֵע ה ֲאֶׁש� א ְוֶאְרֶאה1 ֶאת&ָהָא�ֶרץ ַהּטֹוָב+ ְּבָרה&ָּנ3
ֹון�  ְוַהְּלָבנ�

Deut. 3:26 ר ֹוֶסף ַּדֵּב� ְך ַאל&ּת3 Bה ֵאַלי1 ַרב&ָל+ אֶמר ְיהָו 2ֹ �י ַוּי ע ֵאָל א ָׁשַמ� �ֹ ם ְול ר ְיהָו�ה ִּבי1 ְלַמ�ַעְנֶכ+  ַוִּיְתַעֵּב2
ר ַהֶּז�ה�ֵא ֹוד ַּבָּדָב�  ַל>י ע�

Deut. 3:27 א �ֹ �יָך ִּכי&ל ָחה ּוְרֵא�ה ְבֵעיֶנ ָנה ּוִמְזָר� ָנה ְוֵתיָמ� =ָּמה ְוָצֹפ> >יָך ָי א ֵעיֶנ ה ְוָׂש� אׁש ַהִּפְסָּג3 �ֹ  ֲעֵל�הA ר
ן ַהֶּז�ה� ר ֶאת&ַהַּיְרֵּד�  ַתֲעֹב�

Deut. 3:28�ַע ְוַחְּזֵק�הּו ְוַאְּמֵצ ו ֶאת&ְיהֹוֻׁש� ם  ְוַצ� ה ְוהּוא1 ַיְנִח�יל אֹוָת+ �ם ַהֶּז+ ר ִלְפֵני1 ָהָע ּוא ַיֲעֹב3 הּו ִּכי&ה�
ה� ר ִּתְרֶא� ֶרץ ֲאֶׁש�  ֶאת&ָהָא�

Deut. 3:29ֹור� פ ית ְּפע� ּול ֵּב� ְיא מ� �ֶׁשב ַּבָּג+   ַוֵּנ
Deut. 4:1ֹנ ים ֲאֶׁש=ר ָא� ֻחִּקים1 ְוֶאל&ַהִּמְׁשָּפִט+ ל ְׁשַמBע ֶאל&ַה� ֹות  ְוַעָּת�ה ִיְׂשָרֵא3 �ד ֶאְתֶכ�ם ַלֲעׂש ִכ>י ְמַלֵּמ�

ם� ן ָלֶכ� י ֲאֹבֵתיֶכ�ם ֹנֵת� >ה ֱאֹלֵה� ֶרץ ֲאֶׁש=ר ְיהָו יִרְׁשֶּת�ם ֶאת&ָהָא+ ּו ּוָבאֶתם1 ִו� ְחי3  ְלַמ�ַען ִּת�
Deut. 4:23ּנּו ִלְׁשֹמ�ּו ִמֶּמ א ִתְגְרע� �ֹ ם ְול �ה ֶאְתֶכ+ פּו ַעל&ַהָּדָבר1 ֲאֶׁשBר ָאֹנִכי1 ְמַצֶּו א ֹתִס3 �ֹ �ה  ל ר ֶאת&ִמְצֹות1 ְיהָו

ם� ר ָאֹנִכ�י ְמַצֶּו�ה ֶאְתֶכ� ם ֲאֶׁש� ֵהיֶכ+  ֱאֹל�
Deut. 4:3 י�ר ָהַלְך1 ַאֲחֵרBיׁש ֲאֶׁש �י ָכל&ָהִא3 ֹור ִּכ �ה ְיהָו�ה ְּבַב�ַעל ְּפע ת ֵא>ת ֲאֶׁשר&ָעָׂש� ֹרֹא+ יֵניֶכם1 ָה�  ֵע�

ָך יָך ִמִּקְרֶּב� ֹו ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ֹור ִהְׁשִמיד> ַעל&ְּפע+  �ַב�
Deut. 4:4ֹום� ים ַּביהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ַחִּי�ים ֻּכְּלֶכ�ם ַהּי�   ְוַאֶּתם1 ַהְּדֵבִק+
Deut. 4:5 ֶרב ן ְּבֶק� ֹות ֵּכ+ �ה ֱאֹלָה�י ַלֲעׂש� �ִני ְיהָו ר ִצַּו ים ַּכֲאֶׁש� ם ֻחִּקים1 ּוִמְׁשָּפִט+  ְרֵא�הA ִלַּמ�ְדִּתי ֶאְתֶכ3

ר ַאֶּת>ם ָּבִא�ים ָׁש� ֶרץ ֲאֶׁש� ּה�ָהָא+  ָּמה ְלִרְׁשָּת�
Deut. 4:6ֵPּון א ם ְלֵעיֵנ�י ָהַעִּמ�ים ֲאֶׁש�ר ִיְׁשְמע3 �יַנְתֶכ+ �י ִהBוא ָחְכַמְתֶכם1 ּוִב ת  ּוְׁשַמְרֶּתםH ַוֲעִׂשיֶתםG ִּכ

ַPּו ר ֶּלה ְוָאְמר3 ים ָהֵא+ ֹול ַהֶּז�ה�ָּכל&ַהֻחִּק� ֹוי ַהָּגד� ֹון ַהּג�  ק ַעם&ָחָכ�ם ְוָנב+
Deut. 4:7ִּPיו�י ִמי כ נּו ֵאָל� ינּו ְּבָכל&ָקְרֵא� �ה ֱאֹלֵה+ �יו ַּכיהָו �ים ֵאָל ים ְקֹרִב ֹו ֱאֹלִה� ֹול ֲאֶׁשר&ל� ֹוי ָּגד+  &ג�
Deut. 4:8 ן את ֲאֶׁש=ר ָאֹנִכ>י ֹנֵת� +ֹ 1 ַהּתֹוָר�ה ַהּז ם ְּכֹכל �ים ּוִמְׁשָּפִט�ים ַצִּדיִק ֹו ֻחִּק� ֹול ֲאֶׁשר&ל> ֹוי ָּגד+  ּוִמי1 ּג�

ֹו  ם�ִלְפֵניֶכ�ם ַהּי�
Deut. 4:9 1יָך ּוֶפן&ָיס1ּורּו ּו ֵעיֶנ3 ים ֲאֶׁשר&ָרא� Mח ֶאת&ַהְּדָבִר ד ֶּפן&ִּתְׁשַּכ2 ר ַנְפְׁשָךM ְמֹא3 ק ִהָּׁש�ֶמר ְלָךZ ּוְׁשֹמ2  ַר]

ם ְלָבֶנ�יָך ְוִלְבֵנ�י ָבֶנ�יָך� �יָך ְוהֹוַדְעָּת� ל ְיֵמ�י ַחֶּי  ִמְּלָב�ְבָך+ ֹּכ�
Deut. 4:10ְדָּת Mר ָעַמ ֹום ֲאֶׁש2 ם  י3 י ַהְקֶהל&ִלי1 ֶאת&ָהָע+ ה ֵאַל3 Mר ְיהָו �ה ֱאֹלֶהיָךH ְּבֹחֵרבG ֶּבֱאֹמ2 י ְיהָו  ִלְפֵנ2

ה  ר ֵהBם ַחִּיים1 ַעל&ָה�ֲאָדָמ+ י ָּכל&ַהָּיִמים1 ֲאֶׁש2 ּון ְלִיְרָא�ה ֹאִת3 Mר ִיְלְמד י ֲאֶׁש2 �ְוַאְׁשִמֵע�ם ֶאת&ְּדָבָר
ּון� ם ְיַלֵּמד�  ְוֶאת&ְּבֵניֶה�

Deut. 4:11ל� ַוִּת �5ן ַוֲעָרֶפ� ֶׁשְך ָעָנ ִים ֹח� ר ֹּבֵעBר ָּבֵאׁש1 ַעד&ֵל�ב ַהָּׁשַמ+ Qר ְוָהָה�ּון ַּת�ַחת ָהָה ַעְמד� ּון ַוַּת�  ְקְרב�
Deut. 4:12 ה ֵאיְנֶכ�ם ֹרִא�ים< ים ּוְתמּוָנ ֹול ְּדָבִרים1 ַאֶּת�ם ֹׁשְמִע+ Bׁש ק�ֹוְך ָהֵא >ה ֲאֵליֶכ�ם ִמּת�  ַוְיַדֵּב=ר ְיהָו
ֹו י ק�  ל�זּוָלִת�

Deut. 4:13 ם ַעל&ְׁשֵנ�י 5ִּיְכְּתֵב+ ים ַו� �ֶרת ַהְּדָבִר ֹות ֲעֶׂש� Bה ֶאְתֶכם1 ַלֲעׂש+ ר ִצָּו ֹו ֲאֶׁש2 ם ֶאת&ְּבִרית3 Mד ָלֶכ  ַוַּיֵּג2
ֹות ֲאָבִנ�ים�  ֻלח�
Deut. 4:14ים ַלֲעֹׂש�ים ּוִמְׁשָּפִט ם ֻחִּק� וא ְלַלֵּמ�ד ֶאְתֶכ+ �ת ַהִה+ Bה ְיהָוה1 ָּבֵע י ִצָּו Qֶרץ  ְוֹאִת Wם ָּבָא ְתֶכ�ם ֹאָת+



ּה� ָּמה ְלִרְׁשָּת� ים ָׁש� ר ַאֶּת>ם ֹעְבִר�  ֲאֶׁש�
Deut. 4:15 ה ֲאֵליֶכ>ם= ר ְיהָו ֹום ִּדֶּב2 ה ְּבי3 א ְרִאיֶתם1 ָּכל&ְּתמּוָנ+ Bֹ �י ל ד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכ�ם ִּכ ם ְמֹא�  ְוִנְׁשַמְרֶּת�

ׁש� ֹוְך ָהֵא� ב ִמּת�  ְּבֹחֵר�
Deut. 4:16+ן&ַּתְׁשִחת ה� ֶּפ2 ֹו ְנֵקָב� �ת ָּכל&ָס�ֶמל ַּתְבִנ�ית ָזָכ�ר א� ֶסל ְּתמּוַנ ם ָלֶכ>ם ֶּפ�  ּון ַוֲעִׂשיֶת�
Deut. 4:17ִים� ּוף ַּבָּׁשָמ� ר ָּתע� ף ֲאֶׁש� ֹור ָּכָנ+ ה ֲאֶׁש�ר ָּבָא�ֶרץ ַּתְבִנית1 ָּכל&ִצּפ� ית ָּכל&ְּבֵהָמ� Wַּתְבִנ  
Deut. 4:18ה ַּת�ׂש ָּבֲאָדָמ ית ָּכל&ֹרֵמ� Wֶרץ� ַּתְבִנ ַחת ָלָא� ִים ִמַּת� >ית ָּכל&ָּדָג�ה ֲאֶׁשר&ַּבַּמ�  ְבִנ
Deut. 4:19ֹּPים כ ֹוָכִב3 ַח ְוֶאת&ַהּכ� Mֶמׁש ְוֶאת&ַהָּיֵר ָרִאיָת ֶאת&ַהֶּׁש2 � ְTְיָמה ו יָך ַהָּׁשַמ3 Mא ֵעיֶנ ל ְצָב�א  ּוֶפן&ִּתָּׂש2

�ם ַוֲעַבְדָּת ִים ְוִנַּדְחָּת> ְוִהְׁשַּתֲחִו�יָת ָלֶה� ַחת ַהָּׁשַמ+ ים ַּת� ַעִּמ+ 1 ָה� ם ְלֹכל Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ֹאָת+ ק ְיהָו Mר ָחַל ם ֲאֶׁש2
ִים�  ָּכל&ַהָּׁשָמ�
Deut. 4:20 ֹו ְלַע�ם ַנֲחָל�ה ַּכּי�ֹום ִים ִלְהי�ֹות ל> ��ל ִמִּמְצָר ּור ַהַּבְרֶז ה ַוּיֹוִצ�א ֶאְתֶכ>ם ִמּכ�  ְוֶאְתֶכם1 ָלַק�ח ְיהָו+

 ַהֶּז�ה�
Deut. 4:211  ַו�יהָו�ה ִה ן ּוְלִבְלִּתי&בֹא ע ְלִבְלִּתBי ָעְבִרי1 ֶאת&ַהַּיְרֵּד+ ְתַאֶּנף&ִּב�י ַעל&ִּדְבֵריֶכ�ם ַוִּיָּׁשַב3

ה� ן ְלָך� ַנֲחָל� יָך ֹנֵת� �ה ֱאֹלֶה+ ה ֲאֶׁשר1 ְיהָו  ֶאל&ָהָא�ֶרץ ַהּטֹוָב+
Deut. 4:22��ִּני ֹעֵב�ר ֶאת&ַהַּיְרֵּד את ֵאיֶנ +ֹ �י ָאֹנִכ�י ֵמת1 ָּבָא�ֶרץ ַהּז ֶרץ  ִּכ ם ֶאת&ָהָא� Wיִרְׁשֶּת ים ִו� ְבִר+ ן ְוַאֶּתם1 ֹע�

את� �ֹ ה ַהּז  ַהּטֹוָב�
Deut. 4:23 ם ָלֶכ�ם ת ִעָּמֶכ�ם ַוֲעִׂשיֶת2 ר ָּכַר� ם ֲאֶׁש� ֵהיֶכ+ ית ְיהָוה1 ֱאֹל� Bן&ִּתְׁשְּכחּו1 ֶאת&ְּבִר ם ֶּפ� ּו ָלֶכ3  ִהָּׁשְמר�

ר ִצְּוָך� ְיהָו�ה ל ֲאֶׁש� ּוַנת ֹּכ+ 1 ְּתמ� יָך�ֶּפ1ֶסל   ֱאֹלֶה�
Deut. 4:24ִּPל ַקָּנ�א� פ כ ּוא ֵא� �ׁש ֹאְכָל�ה ה יָך ֵא� �ה ֱאֹלֶה+  י ְיהָו
Deut. 4:25 ל ּוַנת ֹּכ+ 1 ְּתמ� ם ַוֲעִׂשBיֶתם ֶּפ1ֶסל ם ָּבָא�ֶרץ ְוִהְׁשַחֶּת3 ים ְונֹוַׁשְנֶּת� �י ָבִנ+ י&תֹוִלBיד ָּבִנים1 ּוְבֵנ  ִּכ�

ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה ם ָהַר> ֹו�ַוֲעִׂשיֶת� יָך ְלַהְכִעיס�  &ֱאֹלֶה�
Deut. 4:26 ר ֶרץ ֲאֶׁש2 �ל ָהָא+ ד ּתֹאֵבדּוןH ַמֵהרG ֵמַע י&ָאֹב� ֶרץ ִּכ� ֹום ֶאת&ַהָּׁשַמ�ִים ְוֶאת&ָהָא3 Mם ַהּי Z ָבֶכ2  ַהִעיֹדִתי

יָה ִּכ�י ִהָּׁש א&ַתֲאִריֻכBן ָיִמים1 ָעֶל+ �ֹ ָּמה ְלִרְׁשָּת�ּה ל ן ָׁש� ים ֶאת&ַהַּיְרֵּד> ם ֹעְבִר= Mּון�ַאֶּת ד ִּתָּׁשֵמד�  ֵמ�
Deut. 4:27 ה ֶאְתֶכ�ם< ר ְיַנֵה=ג ְיהָו ם ֲאֶׁש2 Wר ַּבּגֹוִי >ה ֶאְתֶכ�ם ָּבַעִּמ�ים ְוִנְׁשַאְרֶּתם1 ְמֵת�י ִמְסָּפ+  ְוֵהִפ=יץ ְיהָו

ָּמה�  ָׁש�
Deut. 4:28א&ִי �ֹ ֶבן ֲאֶׁשBר ל �ץ ָוֶא+ י ָאָד�ם ֵע ה ְיֵד� ים ַמֲעֵׂש� א  ַוֲעַבְדֶּתם&ָׁש�ם ֱאֹלִה+ �ֹ ּון ְול א ִיְׁשְמע+ �ֹ ְראּון1 ְול

ן� א ְיִריֻח� �ֹ ּון ְול אְכל� �ֹ  י
Deut. 4:29ָך� ּנּו ְּבָכל&ְלָבְבָך� ּוְבָכל&ַנְפֶׁש� �י ִתְדְרֶׁש+ יָך ּוָמָצ�אָת ִּכ ם ִמָּׁש>ם ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�   ּוִבַּקְׁשֶּת�
Deut. 4:30�ים ָהֵא ל ַהְּדָבִר� ּוָך ֹּכ� Wר ְלָך+ ּוְמָצא�יָך  ַּבַּצ �ה ֱאֹלֶה+ ים ְוַׁשְבָּת1 ַעד&ְיהָו ֶּלה ְּבַאֲחִרית1 ַהָּיִמ+

ֹו�  ְוָׁשַמְעָּת� ְּבֹקל�
Deut. 4:31 יָך ית ֲאֹבֶת+ א ִיְׁשַּכח1 ֶאת&ְּבִר� Bֹ א ַיְׁשִחיֶת�ָך ְול �ֹ א ַיְרְּפָך� ְול �ֹ יָך ל �ה ֱאֹלֶה+ �י ֵאBל ַרחּום1 ְיהָו  ִּכ

ם� ע ָלֶה� ר ִנְׁשַּב�  ֲאֶׁש�
Deut. 4:32�ָאָדם1  ִּכ AיםBא ֱאֹלִה יָך ְלִמן&ַהּיֹום1 ֲאֶׁשרZ ָּבָר2 ים ֲאֶׁשר&ָהי�ּו ְלָפֶנ3 Mאֹׁשִנ ים ִר� י ְׁשַאל&ָנאZ ְלָיִמ2

הּו� ע ָּכֹמ� ֹו ֲהִנְׁשַמ� ה א� 1 ַהֶּז+ ה ַּכָּדָבBר ַהָּגדֹול ִים ְוַעד&ְקֵצ�ה ַהָּׁשָמ�ִים ֲהִנ�ְהָי3 ה ַהָּׁשַמ� ֶרץ ּוְלִמְקֵצ�  ַעל&ָהָא+
Deut. 4:33ה ַוֶּי�ִחי� ְעָּת ַאָּת� ים ְמַדֵּב=ר ִמּתֹוְך&ָהֵא>ׁש ַּכֲאֶׁשר&ָׁשַמ� Mֹול ֱאֹלִה ע ָעםZ ק2   ֲהָׁש�ַמ�
Deut. 4:34 ה ים ּוְבִמְלָחָמ3 Mת ּוְבמֹוְפִת ֶרב ּגֹויG ְּבַמֹּסתZ ְּבֹאֹת2 ֹו גֹויH ִמֶּק� ַחת ל� בֹוא ָלַק2 ָ Tים ל ֹוA ֲהִנָּס�ה ֱאֹלִה3  א�

Bד ֲחָזָקה1 ּו ִים ּוְבָי =ה ֱאֹלֵהיֶכ>ם ְּבִמְצַר� ם ְיהָו Mה ָלֶכ ֹכל ֲאֶׁשר&ָעָׂש2 ְּ Tים כ�ה ּוְבמֹוָרִא�ים ְּגֹדִל ֹוַע ְנטּוָי+ ִבְזר�
 ְלֵעיֶנ�יָך�

Deut. 4:35ֹו� ֹוד ִמְלַבּד� ין ע� ּוא ָהֱאֹלִה�ים ֵא� ַעת ִּכ�י ְיהָו�ה ה�   ַאָּתה1 ָהְרֵא�ָת ָלַד+
Deut. 4:36�יו  ִמן&ַהָּׁשַמ>ִים ִהְׁשִמ ה ּוְדָבָר� ֹו ַהְּגדֹוָל+ ֶרץ ֶהְרֲאָך1 ֶאת&ִאּׁש� ֹו ְלַיְּסֶר�ָּך ְוַעל&ָהָא3 יֲעָך� ֶאת&ֹקל�

ׁש� ֹוְך ָהֵא� ְעָּת ִמּת�  ָׁשַמ�
Deut. 4:37 ל ֹו ַהָּגֹד� >יו ְּבֹכח� ֲאָך= ְּבָפָנ יו ַוּיֹוִצ� �ֹו ַאֲחָר ר ְּבַזְרע� יָך ַוִּיְבַח� ַחת ִּכBי ָאַהב1 ֶאת&ֲאֹבֶת+  ְוַת3



ִים�ִמ  ִּמְצָר�
Deut. 4:38 ֶתת&ְלָך= ֶאת&ַאְרָצ>ם ַנֲחָל�ה ַּכּי�ֹום יֲאָך3 ָל� �יָך ַלֲהִב� >ם ְּגֹדִל=ים ַוֲעֻצִמ>ים ִמְּמָך� ִמָּפֶנ יׁש ּגֹוִי  ְלהֹוִר3

 ַהֶּז�ה�
Deut. 4:39ים ַּבָּׁש ֱאֹלִה+ ּוא ָה� ֹום ַוֲהֵׁשֹבָתH ֶאל&ְלָבֶבָךG ִּכBי ְיהָוה1 ה� ֶרץ  ְוָיַדְעָּת� ַהּי3 ַעל ְוַעל&ָהָא� ַמ�ִים ִמַּמ+

ֹוד� ין ע�  ִמָּת�ַחת ֵא�
Deut. 4:40 יָך��יָך ַאֲחֶר ֹום ֲאֶׁשר1 ִייַט�ב ְלָך+ ּוְלָבֶנ ר ָאֹנִכBי ְמַצְּוָך1 ַהּי+ יו ֲאֶׁש2 יו ְוֶאת&ִמְצֹוָת3  ְוָׁשַמְרָּתQ ֶאת&ֻחָּק�

= ר ְיהָו ה ֲאֶׁש2 יְך ָיִמים1 ַעל&ָה�ֲאָדָמ+ Bַען ַּתֲאִר ים� פּוְלַמ2 ן ְלָך� ָּכל&ַהָּיִמ�  ה ֱאֹלֶה>יָך ֹנֵת�
Deut. 4:41ֶמׁש� ה ָׁש� ן ִמְזְרָח� �ים ְּבֵע�ֶבר ַהַּיְרֵּד ׁש ָעִר+ יל ֹמֶׁשה1 ָׁשֹל� Bז ַיְבִּד�ָא  
Deut. 4:42�ֹו ִמְּתמ ּוא לֹא&ֹׂשֵנ�א ל� ַעת ְוה> ר ִיְרַצBח ֶאת&ֵרֵע1הּו1 ִּבְבִלי&ַד+ ַח ֲאֶׁש2 ָּמה רֹוֵצ3 Mס ָׁש ֹום  ָלֻנ2 �ֹול ִׁשְלׁש

י� ל ָוָח� ים ָהֵא� ס ֶאל&ַאַח>ת ִמן&ֶהָעִר�  ְוָנ3
Deut. 4:43 ן י ְוֶאת&ּגֹוָל�ן ַּבָּבָׁש� ת ַּבִּגְלָעד1 ַלָּגִד+ Bי ְוֶאת&ָראֹמ� אּוֵבִנ ר ָלֻר� ֶרץ ַהִּמיֹׁש�  ֶאת&ֶּב=ֶצר ַּבִּמְדָּב>ר ְּבֶא�

י� ְמַנִּׁש�  ַל�
Deut. 4:44�ה ֲאֶׁשר&ָׂש�ֹ�את ַהּתֹוָר ל� ְוז �י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ ה ִלְפֵנ  ם ֹמֶׁש+
Deut. 4:45ֵPִים� א ם ִמִּמְצָר� ל ְּבֵצאָת� �י ִיְׂשָרֵא+ ר ִּדֶּבBר ֹמֶׁשה1 ֶאל&ְּבֵנ ים ְוַהִּמְׁשָּפִט�ים ֲאֶׁש2 ֻחִּק� ת ְוַה� ֵעֹד+  ֶּלה ָה�
Deut. 4:46Pְיא מ ן ַּבַּג3 Mֶבר ַהַּיְרֵּד ֶרץ ִס ְּבֵע2 ֹור ְּבֶא3 ֹון ּול ֵּב�ית ְּפע+ �ב ְּבֶחְׁשּב ר יֹוֵׁש� י ֲאֶׁש� ֱאֹמִר+ יֹחן1 ֶמ�ֶלְך ָה�

ִים� ם ִמִּמְצָר� ל ְּבֵצאָת� ר ִהָּכBה ֹמֶׁשה1 ּוְבֵנ�י ִיְׂשָרֵא+  ֲאֶׁש2
Deut. 4:47ֶבר ַה� ר ְּבֵע י ֲאֶׁש� ֱאֹמִר+ �י ָה� ן ְׁשֵני1 ַמְלֵכ ֶלְך&ַהָּבָׁש3 ֹוג ֶמ� ֹו ְוֶאת&ֶא�ֶרץA ע� Mּו ֶאת&ַאְרצ ן  ַוִּי�יְרׁש2 �ַּיְרֵּד
ֶמׁש� ח ָׁש�  ִמְזַר�
Deut. 4:48ֹון� ּוא ֶחְרמ� ן ה� ר ִׂשיֹא� ן ְוַעד&ַה� =ַחל ַאְרֹנ> ר ַעל&ְׂשַפת&ַנ ר ֲאֶׁש2 Qֵמֲעֹרֵע  
Deut. 4:49ת ַהִּפְסָּג�ה� פ ַחת ַאְׁשֹּד� �ם ָהֲעָרָב�ה ַּת� ָחה ְוַע�ד ָי ה ֵעBֶבר ַהַּיְרֵּדן1 ִמְזָר+ Mֲעָרָב   ְוָכל&ָה2
Deut. 5:1ים  ַוִּי ים ְוֶאת&ַהִּמְׁשָּפִט+ 1 ֶאת&ַהֻחִּק� ם ְׁשַמBע ִיְׂשָרֵאל ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה3 G ַוּי ְקָר�א ֹמֶׁשהH ֶאל&ָּכל&ִיְׂשָרֵאל

ם� ם ַלֲעֹׂשָת� ם ּוְׁשַמְרֶּת� ר ְּבָאְזֵניֶכ�ם ַהּי�ֹום ּוְלַמְדֶּת�ם ֹאָת+  ֲאֶׁש=ר ָאֹנִכ>י ֹּדֵב�
Deut. 5:2<ת ִעָּמ ינּו ָּכַר� �ה ֱאֹלֵה3 ב� ְיהָו ית ְּבֹחֵר�  נּו ְּבִר�
Deut. 5:3 ה ַהּי�ֹום ֻּכָּל�נּו ֶּלה ֹפ> ְחנּו ֵא� נּו ֲאַנ2 �י ִאָּת3 �את ִּכֹ ית ַהּז ת ְיהָו�ה ֶאת&ַהְּבִר� ינּו ָּכַר� א ֶאת&ֲאֹבֵת+ �ֹ  ל

 ַחִּי�ים�
Deut. 5:4ׁש� ֹוְך ָהֵא� ר ִמּת� =ה ִעָּמֶכ>ם ָּבָה� ר ְיהָו ים ִּדֶּב2 �יםA ְּבָפִנ3   ָּפִנ
Deut. 5:5 י� �ה ִּכBי ְיֵראֶתם1 ִמְּפֵנ �יד ָלֶכ�ם ֶאת&ְּדַב�ר ְיהָו וא ְלַהִּג �ת ַהִה+ יֵניֶכם1 ָּבֵע Bה ּוֵב� ד ֵּבין&ְיהָו ֹנִכי ֹעֵמ2 ָ Tא 

ר� ס ר ֵלאֹמ� ם ָּבָה� א&ֲעִליֶת� �ֹ ׁש ְול  ָהֵא+
Deut. 5:6ִים ִמ ֶרץ ִמְצַר� יָך ֲאֶׁש=ר הֹוֵצאִת>יָך ֵמֶא� �ה ֱאֹלֶה+ ֹנִכי1 ְיהָו 5ים� ָא� � � ֵּב�ית ֲעָבִד
Deut. 5:7ַי� ים ַעל&ָּפָנ�3 �Mים ֲאֵחִר � Z ֱאֹלִה2 א ִיְהֶי�ה&ְלָך> �ֹ   ל
Deut. 5:8 ר ַחת ַוֲאֶׁש� � Mֶרץ ִמָּת רZ ָּבָא�2 ַעל ַוֲאֶׁש� [ ִיםA1 ִמַּמ+ �1 �5ר ַּבָּׁשַמ Bה ֲאֶׁש[ A1 ָּכל&ְּתמּוָנ+ ֶסל �1 � ֶפ ה&ְלָך� �א&ַתֲעֶׂש� �ֹ  ל

�5ַחת ָלָא�3 �5ִיםA ִמַּת�  ֶרץ�ַּבַּמ�
Deut. 5:9 ֹות ן ָאב= ֵקד ֲעו2ֹ ֹּ Tא פ Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ֵא�ל ַקָּנ+ י ְיהָו Qי ָאֹנִכ� א ָתָעְבֵד�םG ִּכ �ֹ םH ְול �5ה ָלֶה�  לֹא&ִתְׁשַּתֲחֶו�

�5י� >ים ְוַעל&ִׁשֵּלִׁש�ים ְוַעל&ִרֵּבִע�ים ְלֹׂשְנָא�  ַעל&ָּבִנ
Deut. 5:10י ּוְל ים ְלֹאֲהַב� � ֲאָלִפ+ ֶסד1 ַל� �1 ֶׂשה ֶח � Bי ִמְצֹותֹו  ְוֹע י�[ֹׁשְמֵר�  ס] ִמְצֹוָת�
Deut. 5:11 ֹו א ֶאת&ְׁשמ� ה ֵא>ת ֲאֶׁשר&ִיָּׂש� א ְיַנֶּקה1 ְיהָו+ Bֹ �י ל יָך ַלָּׁש�ְוא ִּכ ם&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� א ִתָּׂש>א ֶאת&ֵׁש� �ֹ  ל
ְוא� ס  ַלָּׁש�

Deut. 5:12� ר ִצְּוָך� ֹו ַּכֲאֶׁש� � Mת ְלַקְּדׁש >ֹור ֶאת&י�ֹוםZ ַהַּׁשָּב�2 יָך� ָׁשמ� �5ה ֱאֹלֶה�3  A ְיהָו�
Deut. 5:13�Gָך ל&ְמַלאְכֶּת� �5יָת ָּכֿ דH ְוָעִׂש� ֲעֹב+ �5ֶׁשת ָיִמ�ים1 ַּת� Bֵׁש  
Deut. 5:14 ָך�ּוִבֶּת& ה ַאָּת�ה ּוִבְנָך� א ַתֲעֶׂש�ה ָכל&ְמָלאָכ] �ֹ יָך ל � �5ה ֱאֹלֶה3 �5תA ַליהָו� י ַׁשָּב� + Mְוי1ֹום1 ַהְּׁשִביִע 

ֲאָמֶתָך ְוׁש ַ Tו& ּוַח ַעְבְּדָך� ַוֲאָמְתָך� ְוַעְבְּדָך� ַען ָינ> יָך ְלַמ3 ָך ְוֵג�ְרָך1 ֲאֶׁש�ר ִּבְׁשָעֶר+ ְרָךM ְוָכל&ְּבֶהְמֶּת3 ֹוְרָך2 ַוֲחֹמ�



�ֹוָך�  ָּכמ�
Deut. 5:155� Bם1 ְּבָי יָך1 ִמָּׁש+ B1 Z ְיהָוB2ה ֱאֹלֶה Mֲאָך ִים ַוֹּיִצ2 3 A1 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר+ 1�יָת �5ֶבד ָהִי Bי&ֶע� 3 ִּכ Qַע  ְוָזַכְרָּת ה1 ּוִבְזֹר� ד ֲחָזָק�

ת� ס ֹות ֶאת&י�ֹום ַהַּׁשָּב� יָך ַלֲעׂש� �ה ֱאֹלֶה+ ן ִצְּוָך1 ְיהָו �ה ַעל&ֵּכ3  ְנטּוָי+
Deut. 5:16 יַטב� 1ַען1 ִי יָך ּוְלַמ �ן ָיֶמ3 �ה ֱאֹלֶה�יָך ְלַמ�ַעןA ַיֲאִריֻכ ר ִצְּוָך� ְיהָו ָך ַּכֲאֶׁש�  ַּכֵּבBד ֶאת&ָאִב1יָך1 ְוֶאת&ִאֶּמ+

ַPְך ע ְך� סָל+ ן ָל� יָך ֹנֵת� ה ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ֲאָדָמ+  ל ָה�
Deut. 5:17ח� ס ְרָצ� א ּֿתִ � �ֹ   ל
Deut. 5:185ף� ס� ְנָא� �א ִּתֿ �ֹ   ְול
Deut. 5:19ב� ס + ְגנֹ� �א ּֿתִ �ֹ   ְול
Deut. 5:20ְוא� ס ֲעָך� ֵע�ד ָׁש� א&ַתֲעֶנ�ה ְבֵר� �ֹ   ְול
Deut. 5:21ָך ס ְו� ד ֵא�ֶׁשת ֵרֶע א ַתְחֹמ� �ֹ ֹו  ְול ֹו ַוֲחֹמר+ ֹו ַוֲאָמתֹו1 ׁשֹור� Bהּו ְוַעְבּד Mָך ָׂשֵד ה ֵּב�ית ֵרֶע3 Mא ִתְתַאֶּו 2ֹ ל

ָך� ס ר ְלֵרֶע� ל ֲאֶׁש�  ְוֹכ�
Deut. 5:22 ל ֲעָרֶפ+ �5ן ְוָה� ָעָנ ֹוְך ָהֵאׁש1 ֶה� Bר ִמּת ם ָּבָה3 Mה ֶאל&ָּכל&ְקַהְלֶכ ֶּלה ִּדֶּברZ ְיהָו2 ים ָהֵא] ת&ַהְּדָבִר�  ֶא�
ֹול ְו ֹול ָּגד� י�ק� 5ִּיְּתֵנ�ם ֵאָל� ים ַו� ת ֲאָבִנ+ ם ַעל&ְׁשֵני1 ֻלֹח� 5ִּיְכְּתֵב3 א ָיָס�ף ַו� �ֹ  ל
Deut. 5:23 י י ָּכל&ָראֵׁש� ּון ֵאַל+ �ר ָּבֵא�ׁש ַוִּתְקְרב� ר ֹּבֵע ֶׁשְך ְוָהָה� ֹוְך ַהֹח+ 1 ִמּת� י ְּכָׁשְמֲעֶכBם ֶאת&ַהּקֹול  ַוְיִה3

ם�  ִׁשְבֵטיֶכ�ם ְוִזְקֵניֶכ�
Deut. 5:24ׁש  ַוּתֹא�ֹוְך ָהֵא ְענּו ִמּת� ֹו ָׁשַמ� ֹו ְוֶאת&ֹקל� ֹו ְוֶאת&ָּגְדל+ Bה ֱאֹלֵה1ינּו1 ֶאת&ְּכֹבד� נּו ְיהָו Mן ֶהְרָא�ּו ֵה ְמר3

י� ם ָוָח� ָאָד� י&ְיַדֵּב=ר ֱאֹלִה>ים ֶאת&ָה� ינּו ִּכ�  ַהּיBֹום ַהֶּזה1 ָרִא+
Deut. 5:25 ׁש נּו ָהֵא� אְכֵל+ �ֹ �י ת ּות ִּכ ֹול  ְוַעָּתה1 ָל�ָּמה ָנמ+ ְׁשֹמַע ֶאת&ק2 ִ Tְחנּו ל �יםA ֲאַנ3 �את ִאם&ֹיְסִפֹ ַהְּגֹדָל�ה ַהּז

ְתנּו� ֹוד ָוָמ� =ה ֱאֹלֵה>ינּו ע�  ְיהָו
Deut. 5:26נּו ַוֶּי�ִחי� ים ְמַדֵּב=ר ִמּתֹוְך&ָהֵא>ׁש ָּכֹמ� Mים ַחִּי Z ֱאֹלִה2 ר ֲאֶׁש�ר ָׁשַמ�ע קֹול �י ִמ�י ָכל&ָּבָׂש]   ִּכ
Deut. 5:27 1ב ַאָּתה Bר  ְקַר ינּו ֵאתZ ָּכל&ֲאֶׁש2 �ה ֱאֹלֵה�ינּו ְוַא�ְּתA ְּתַדֵּב�ר ֵאֵל3 ר ְיהָו ר יֹאַמ� ע ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� ֲׁשָמ+ ּו�

ינּו� ְענּו ְוָעִׂש� =ה ֱאֹלֵה>ינּו ֵאֶל�יָך ְוָׁשַמ� ר ְיהָו Mְיַדֵּב 
Deut. 5:282ֹ �י ַוּי ם ְּבַדֶּבְרֶכ�ם ֵאָל ֹול ִּדְבֵריֶכ+ י  ַוִּיְׁשַמBע ְיהָוה1 ֶאת&ק� ה ֵאַל3 Mֹול  אֶמר ְיהָו Tָׁשַמְעִּתי ֶאת&ק2

רּו� ר ִּדֵּב� יָך ֵהיִט�יבּו ָּכל&ֲאֶׁש� ּו ֵאֶל+ י ָהָעBם ַהֶּזה1 ֲאֶׁש�ר ִּדְּבר� Mִּדְבֵר 
Deut. 5:292ים ְלַמ�י ָּכל&ַהָּיִמ ר ֶאת&ָּכל&ִמְצֹוַת� ה ֹאִת>י ְוִלְׁשֹמ� ם ְלִיְרָא� ה ָלֶה3 Mם ֶז ן ְוָהָיהZ ְלָבָב2 י&ִיֵּת] ַען  ִמ�

ם� ם ְלֹעָל� ב ָלֶה>ם ְוִלְבֵניֶה�  ִייַט�
Deut. 5:30ם� ּובּו ָלֶכ�ם ְלָאֳהֵליֶכ� ר ָלֶה�ם ׁש�   ֵל�ְך ֱאֹמ�
Deut. 5:31 ר�ים ְוַהִּמְׁשָּפִט�ים ֲאֶׁש >ה ְוַהֻחִּק� יָך ֵא=ת ָּכל&ַהִּמְצָו ד ִעָּמִדיG ַוֲאַדְּבָר�ה ֵאֶל3 ה ֹּפהH ֲעֹמ�  ְוַאָּת3
ּה�ְּתַלְּמֵד�ם ְוָעׂש� ם ְלִרְׁשָּת� ן ָלֶה� ֶרץ ֲאֶׁש=ר ָאֹנִכ>י ֹנֵת�  ּו ָבָא+
Deut. 5:32אל� �ֹ ין ּוְׂשמ רּו ָיִמ� א ָתֻס� �ֹ >ה ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ֶאְתֶכ�ם ל ר ִצָּו ֹות ַּכֲאֶׁש�   ּוְׁשַמְרֶּת�ם ַלֲעׂש+
Deut. 5:33� =ה ֱאֹלֵהיֶכ>ם ֶאְתֶכ�ם ֵּתֵל ה ְיהָו Mר ִצָּו ֶרְך ֲאֶׁש2 ם  ְּבָכל&ַהֶּד3 ֹוב ָלֶכ+ ְחיּון1 ְוט� כּו ְלַמBַען ִּת�

ּון� יָרׁש� ר ִּת� ֶרץ ֲאֶׁש� ים ָּבָא�  ְוַהֲאַרְכֶּת�ם ָיִמ+
Deut. 6:1 ֹות >ה ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ְלַלֵּמ�ד ֶאְתֶכ�ם ַלֲעׂש� ר ִצָּו ים ֲאֶׁש� ֻחִּקים1 ְוַהִּמְׁשָּפִט+ ה ַה� ֹ�את ַהִּמְצָו3  ְוז

ר ַאֶּת>ם ֹעְבִר� ֶרץ ֲאֶׁש� ּה�ָּבָא+ ָּמה ְלִרְׁשָּת�  ים ָׁש�
Deut. 6:2 1ַאָּתה Gי ְמַצֶּוָך� ְׁשֹמר ֶאת&ָּכל&ֻחֹּקָת�יו ּוִמְצֹוָתיוH ֲאֶׁש�ר ָאֹנִכ ִ Tיָך ל �ה ֱאֹלֶה3 א ֶאת&ְיהָו Mַען ִּתיָר  ְלַמ2

יָך� ַען ַיֲאִרֻכ�ן ָיֶמ� �יָך ּוְלַמ� ל ְיֵמ�י ַחֶּי  ּוִבְנָך� ּוֶבן&ִּבְנָך+ ֹּכ�
Deut. 6:3ה  ְוָׁשַמ Mר ְיהָו ד ַּכֲאֶׁשרZ ִּדֶּב2 �ּון ְמֹא ר ִּתְרּב� ֹות ֲאֶׁשר1 ִייַט�ב ְלָך+ ַוֲאֶׁש� 1 ְוָׁשַמְרָּת� ַלֲעׂש+ ְעָּתB ִיְׂשָרֵאל

ׁש� פ ת ָחָל�ב ּוְדָב� ְך ֶא>ֶרץ ָזַב� 1יָך1 ָל+  ֱאֹלֵהBי ֲאֹבֶת
Deut. 6:4ד� ינּו ְיהָו�הA ֶאָח� ע ִיְׂשָרֵא�ל ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�   ְׁשַמ�
Deut. 6:5ָך� �ה ֱאֹלֶה�יָך ְּבָכל&ְלָבְבָך� ּוְבָכל&ַנְפְׁשָך� ּוְבָכל&ְמֹאֶד� ת ְיהָו   ְוָא�ַהְבָּת+ ֵא�
Deut. 6:6ָך� ר ָאֹנִכ=י ְמַצְּוָך> ַהּי�ֹום ַעל&ְלָבֶב� ֶּלה ֲאֶׁש2 ים ָהֵא3 ּו ַהְּדָבִר� Qְוָהי  



Deut. 6:7ם ְּבִׁש�יָך ְוִדַּבְרָּת� ָּב ָך� ְוִׁשַּנְנָּת�ם ְלָבֶנ+ ְבָׁשְכְּבָך� ּוְבקּוֶמ� ֶרְך ּו�  ְבְּתָךB ְּבֵביֶת1ָך1 ּוְבֶלְכְּתָך� ַבֶּד+
Deut. 6:8ין ֵעיֶנ�יָך� ת ֵּב� ֹות ַעל&ָיֶד�ָך ְוָהי�ּו ְלֹטָטֹפ� ם ְלא�   ּוְקַׁשְרָּת�
Deut. 6:9יָך� ס ָך ּוִבְׁשָעֶר�   ּוְכַתְבָּת>ם ַעל&ְמזּוֹז�ת ֵּביֶת�
Deut. 6:10ה ִּכ�י ְי Qק  ְוָהָי ר ִנְׁשַּב=ע ַלֲאֹבֶת>יָך ְלַאְבָרָה>ם ְלִיְצָח� ֶרץ ֲאֶׁש2 Mיָך ֶאל&ָהָא �ה ֱאֹלֶה3 A ְיהָו ִביֲאָך�

ר לֹא&ָבִנ�יָת� ת ֲאֶׁש� ת ְוֹטֹב� ים ְּגֹדֹל� �ֶתת ָל�ְך ָעִר> ב ָל ְלַיֲעֹק�  ּו�
Deut. 6:11ת ֲחצּוִב Bּוֹבֹר Gר לֹא&ִמֵּלאָת�ֲאֶׁש Hים ָּכל&טּוב� ים ְמֵלִא Mִּת ים  ּוָב2 ְבָּת ְּכָרִמ� ים1 ֲאֶׁש�ר לֹא&ָחַצ+

ְעָּת� ים ֲאֶׁש�ר לֹא&ָנָט�ְעָּת ְוָאַכְלָּת� ְוָׂשָב�  ְוֵזיִת�
Deut. 6:12ים� ית ֲעָבִד� ִים ִמֵּב� ֶרץ ִמְצַר� יֲאָך> ֵמֶא� �ה ֲאֶׁש=ר הֹוִצ�   ִהָּׁש�ֶמר ְלָך+ ֶּפן&ִּתְׁשַּכ�ח ֶאת&ְיהָו
Deut. 6:13ה ֱאֹלֶה>יָך ִּת= ַע� ֶאת&ְיהָו ֹו ִּתָּׁשֵב� ד ּוִבְׁשמ� �ֹו ַתֲעֹב א ְוֹאת�  יָר�
Deut. 6:14ם� ר ְסִביבֹוֵתיֶכ� ים ֲאֶׁש� ַעִּמ+ ים ֵמֱאֹלֵהי1 ָה� �י ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר ּון ַאֲחֵר� ְלכ+ א ֵת� �ֹ   ל
Deut. 6:15+ה ֱאֹלֶה1יָך1 ָּבB ֱֶחֶרה ַאף&ְיהָו Tָך ֶּפן&י�יָך ְּבִקְרֶּב >א ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ל ַקָּנ �י ֵא� ְך ְוִהְׁשִמ�יְדָך+ ֵמַע�ל  ִּכ

ה� ס  ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ�
Deut. 6:16ה� ם ַּבַּמָּס� ר ִנִּסיֶת� ּו ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ַּכֲאֶׁש� א ְתַנּס+ �ֹ   ל
Deut. 6:17ר ִצָּו�5ְך� יו ֲאֶׁש� יו ְוֻחָּק� �ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ְוֵעֹדָת� ּון ֶאת&ִמְצֹו�ת ְיהָו ֹור ִּתְׁשְמר+   ָׁשמ�
Deut. 6:18  ה אָת ְוָי�5ַרְׁשָּת1 ֶאת&ָהָא�ֶרץ ַהֹּטָב+ ְך ּוָב3 �יַטב ָל+ 1ַען1 ִי �ה ְלַמ �י ְיהָו ֹוב ְּבֵעיֵנ ר ְוַהּט� ְוָעִׂש>יָת ַהָּיָׁש�

יָך� ע ְיהָו�ה ַלֲאֹבֶת�  ֲאֶׁשר&ִנְׁשַּב�
Deut. 6:19ר ְיהָו�ה� ס ר ִּדֶּב� �יָך ַּכֲאֶׁש� יָך ִמָּפֶנ ף ֶאת&ָּכל&ֹאְיֶב�   ַלֲהֹד�
Deut. 6:20 ינּו >ה ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ר ִצָּו ים ֲאֶׁש� ֻחִּקים1 ְוַהִּמְׁשָּפִט+ ת ְוַה� ר ָמ�ה ָהֵעֹד3 �ר ֵלאֹמ י&ִיְׁשָאְלָך� ִבְנָך> ָמָח�  ִּכ�

ם�  ֶאְתֶכ�
Deut. 6:21ִים ְּב >ה ִמִּמְצַר� ִים ַוּיֹוִציֵא=נּו ְיהָו �ה ְּבִמְצָר �ינּו ְלַפְרֹע� ים ָהִי ה� ְוָאַמְרָּת� ְלִבְנָך+ ֲעָבִד>  ָי�ד ֲחָזָק�
Deut. 6:22ֹו ְלֵעיֵנ�ינּו� ה ּוְבָכל&ֵּבית� ִים ְּבַפְרֹע� ים ְוָרִע=יםA ְּבִמְצַר> ֹּמְפִתים ְּגֹדִל2 Tת ו ה אֹוֹת�   ַוִּיֵּת�ן ְיהָו]
Deut. 6:23ר ִנְׁשַּב� ֶרץ ֲאֶׁש� 1נּו1 ֶאת&ָהָא+ נּו ָלBֶתת ָל �יא ֹאָת+ 1ַען1 ָהִב �יא ִמָּׁש�ם ְלַמ נּו הֹוִצ ינּו� ְואֹוָת�  ע ַלֲאֹבֵת�
Deut. 6:24 11נּו ֹוב ָל �ה ֱאֹלֵה�ינּו ְלט� ה ֶאת&ְיהָו ֶּלה ְלִיְרָא� ים ָהֵא+ ה ַלֲעׂשֹות1 ֶאת&ָּכל&ַהֻחִּק� �נּו ְיהָו3  ַוְיַצֵּו

נּו ְּכַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ים ְלַחֹּיֵת�  ָּכל&ַהָּיִמ+
Deut. 6:25Mר ַלֲעׂש י&ִנְׁשֹמ2 �נּו ִּכ� ְהֶיה&ָּל ה ִּת� ינּו  ּוְצָדָק� >י ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� את ִלְפֵנ 3ֹ �ה ַהּז ֹות ֶאת&ָּכל&ַהִּמְצָו

ר ִצָּו�נּו� ס  ַּכֲאֶׁש�
Deut. 7:1 Aים� ֹוִים&ַרִּב ָּמה ְלִרְׁשָּת�ּה ְוָנַׁש�ל ּג� ה ָבא&ָׁש� ֶרץ ֲאֶׁשר&ַאָּת� Wיָך ֶאל&ָהָא �ה ֱאֹלֶה+ יֲאָך1 ְיהָו  ִּכBי ְיִב�

Z ְוַהִּגְרָּגִׁש2 ִחִּתי יָך ַה� ים ִמָּפֶנ] ם ַרִּב�ים ַוֲעצּוִמ� �ה גֹוִי+ י ִׁשְבָע ִחִּוי1 ְוַהְיבּוִס+ י ְוַה� �י ְוַהְּפִרִּז3 י ְוַהְּכַנֲעִנ Mי ְוָהֱאֹמִר
ָּך�  ִמֶּמ�

Deut. 7:2 א �ֹ ית ְול ת ָלֶה>ם ְּבִר� ם לֹא&ִתְכֹר� ם ַּתֲחִרים1 ֹאָת+ Bם ַהֲחֵר�=ה ֱאֹלֶה>יָך ְלָפֶנ�יָך ְוִהִּכיָת ם ְיהָו Qּוְנָתָנ 
 ָחֵּנ�ם�ְת

Deut. 7:3ח ִלְבֶנ�5ָך� ֹו לֹא&ִתַּק� ֹו ּוִבּת� ן ָּב�ם ִּבְּתָך1 לֹא&ִתֵּת�ן ִלְבנ+ א ִתְתַחֵּת� �ֹ   ְול
Deut. 7:4 ם ְוִהְׁשִמיְדָך� ה ַאף&ְיהָוה1 ָּבֶכ+ Bים ְוָחָר �ּו ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר י ְוָעְבד� ַאֲחַר+ י&ָיִסBיר ֶאת&ִּבְנָך1 ֵמ�  ִּכ�

ר�  ַמֵה�
Deut. 7:5י ּון  ִּכ� יֵרֶהם1 ְּתַגֵּדע+ ם ְּתַׁשֵּב�רּו ַוֲאֵׁש� צּו ּוַמֵּצֹבָת� ם ִמְזְּבֹחֵתיֶה�ם ִּתֹּת+ ה ַתֲעׂשּו1 ָלֶה+ Bִאם&ֹּכ&

ׁש� ּון ָּבֵא� ם ִּתְׂשְרפ�  ּוְפִסיֵליֶה�
Deut. 7:6 יָך ִלְהי�ֹות �ה ֱאֹלֶה3 ה ַליהָו�ה ֱאֹלֶה�יָך ְּבָךQ ָּבַח�רA ְיהָו �י ַעBם ָקדֹוׁש1 ַאָּת+ 1  ִּכ ה ִמֹּכל �ם ְסֻגָּל+ לֹו1 ְלַע

ה� ס ר ַעל&ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ� ים ֲאֶׁש� ַעִּמ+  ָה�
Deut. 7:7ים� ם ַהְמַע�ט ִמָּכל&ָהַעִּמ� י&ַאֶּת� >ה ָּבֶכ�ם ַוִּיְבַח�ר ָּבֶכ�ם ִּכ� ים ָחַׁש=ק ְיהָו ַעִּמ3 ם ִמָּכל&ָה� Qֻרְּבֶכ א ֵמ� �ֹ   ל
Deut. 7:8ם ּו ה ֶאְתֶכ3 Mת ְיהָו ַאֲהַב2 Z ֵמ� >ה  ִּכי ם הֹוִצ=יא ְיהָו ֵתיֶכ+ ֹו ֶאת&ַהְּׁשֻבָעה1 ֲאֶׁשBר ִנְׁשַּבע1 ַלֲאֹב� Bִמָּׁשְמר

ִים� ֶלְך&ִמְצָר� ה ֶמ� �ד ַּפְרֹע� ים ִמַּי 5ִּיְפְּדָך1 ִמֵּב�ית ֲעָבִד+ �ד ֲחָזָק�ה ַו�  ֶאְתֶכ�ם ְּבָי



Deut. 7:9�1 ַה ֱאֹלִה�ים ָהֵאל ּוא ָה� יָך ה� י&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� �5ַדְעָּת+ ִּכ� ֶסד ְלֹאֲהָב>יו  ְוָי ית ְוַהֶח3 ן ֹׁשֵמ=ר ַהְּבִר� ֶּנֱאָמ+
י ִמְצֹותֹו  יו[ּוְלֹׁשְמֵר� ֹור�] ִמְצֹוָת� ֶלף ּד�  ְלֶא�

Deut. 7:10ֹו� ֹו ֶאל&ָּפָנ�יו ְיַׁשֶּלם&ל� ְנא+ א ְיַאֵחר1 ְלֹׂש� Bֹ ֹו ל �  ּוְמַׁשֵּל=ם ְלֹׂשְנָא>יו ֶאל&ָּפָנ�יו ְלַהֲאִביד
Deut. 7:11ם� פ ְוָׁשַמְרָּת2 ֶאת ר ָאֹנִכ=י ְמַצְּוָך> ַהּי�ֹום ַלֲעׂשֹוָת� ים ֲאֶׁש2 ים ְוֶאת&ַהִּמְׁשָּפִט3 ֻחִּק� ה ְוֶאת&ַה� Mַהִּמְצָו& 
Deut. 7:12 ה ם ֹאָת�ם ְוָׁשַמרZ ְיהָו2 ם ַוֲעִׂשיֶת� ֶּלה ּוְׁשַמְרֶּת� ּון ֵאBת ַהִּמְׁשָּפִטים1 ָהֵא+ �ֶקב ִּתְׁשְמע3 �הA ֵע  ְוָהָי

ת& יָך ְלָך3 ֶא� Mיָך�ֱאֹלֶה ע ַלֲאֹבֶת� ר ִנְׁשַּב� ֶסד ֲאֶׁש�  ַהְּבִרית1 ְוֶאת&ַהֶח+
Deut. 7:13 ָך יֹרְׁשָך� ְוִיְצָהֶר3 ְנָךM ְוִת� ְדָמֶתָך ְּדָג2 ַ Tי&א י&ִבְטְנָך� ּוְפִר�  ַוֲאֵה�ְבָך+ ּוֵבַרְכָך� ְוִהְרֶּב�ָך ּוֵבַר�ְך ְּפִר�

ַPָך ע ת צֹאֶנ+ ֲאָדָמ+ְׁשַגר&ֲאָלֶפ1יָך1 ְוַעְׁשְּתֹר� ְך�ל ָה� יָך ָל�ֶתת ָל� ע ַלֲאֹבֶת�  ה ֲאֶׁשר&ִנְׁשַּב�
Deut. 7:14ָך� ה ּוִבְבֶהְמֶּת� ֲעָקָר� ר ַו� ְהֶי�ה ִמָּכל&ָהַעִּמ�ים לֹא&ִיְהֶי�ה ְבָך> ָעָק� ּוְך ִּת�   ָּבר�
Deut. 7:15ְעָּת ים ֲאֶׁש�ר ָיַד3 Mִים ָהָרִע Z ִמְצַר2 ִלי ְוָכל&ַמְדֵוי �>ה ִמְּמָך� ָּכל&ֹח ְך  ְוֵהִס=יר ְיהָו א ְיִׂשיָמם1 ָּב+ Bֹ  ל

יָך�  ּוְנָתָנ�ם ְּבָכל&ֹׂשְנֶא�
Deut. 7:16 א Bֹ יְנָך� ֲעֵליֶה�ם ְול ס ֵע� ְך לֹא&ָתֹח� Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ֹנֵת�ן ָל+ ר ְיהָו ים ֲאֶׁש2 ַעִּמ3  ְוָאַכְלָּת� ֶאת&ָּכל&ָה�

ְך� ס ּוא ָל� ׁש ה� י&מֹוֵק� ם ִּכ� ֵהיֶה+  ַתֲעֹבד1 ֶאת&ֱאֹל�
Deut. 7:17י תֹאBם� ִּכ ֶּלה ִמֶּמ�ִּני ֵאיָכ�ה אּוַכ�ל ְלהֹוִריָׁש� �ם ָהֵא�  ַמר1 ִּבְלָב�ְבָך+ ַרִּב>ים ַהּגֹוִי
Deut. 7:18ִים� ה ּוְלָכל&ִמְצָר� יָך ְלַפְרֹע� �ה ֱאֹלֶה+ ר ֵאBת ֲאֶׁשר&ָעָׂשה1 ְיהָו ר ִּתְזֹּכ3 א ֵמֶה�ם ָזֹכ� א ִתיָר� �ֹ   ל
Deut. 7:19ּו ת ֲאֶׁשר&ָרא� Mת ַהְּגֹדֹל ר  ַהַּמֹּס2 ה ֲאֶׁש� ַע ַהְּנטּוָי+ Bד ַהֲחָזָקה1 ְוַהְּזֹר� ְפִתים1 ְוַהָּי ת ְוַהֹּמ� Bיָך ְוָהֹאֹת  ֵעיֶנ3

ם� א ִמְּפֵניֶה� ה ָיֵר� ים ֲאֶׁשר&ַאָּת� Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ְלָכל&ָה�ַעִּמ+ ה ְיהָו Qן&ַיֲעֶׂש �ה ֱאֹלֶה�יָך ֵּכ� ֲאָך� ְיהָו  הֹוִצ�
Deut. 7:20<ה ְיַׁשַּל ים ִמָּפֶנ�יָך� ְוַגם1 ֶאת&ַהִּצְרָע+ ים ְוַהִּנְסָּתִר� ד ַהִּנְׁשָאִר> יָך ָּב�ם ַעד&ֲאֹב3  ח ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�
Deut. 7:21א� ֹול ְונֹוָר� ל ָּגד� ָך ֵא� Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ְּבִקְרֶּב+ י&ְיהָו ץ ִמְּפֵניֶה�ם ִּכ� א ַתֲעֹר� �ֹ   ל
Deut. 7:22ם ָהֵא>ל ִמָּפ� יָך ֶאת&ַהּגֹוִי Mה ֱאֹלֶה Z ְיהָו2 ר  ְוָנַׁשל 1 ַּכrָת�ם ַמֵה+ א תּוַכל Bֹ �ט ל �ט ְמָע ֶנ�יָך ְמַע

ה� �ת ַהָּׂשֶד� ה ָעֶל�יָך ַחַּי  ֶּפן&ִּתְרֶּב�
Deut. 7:23ם� ה ַע�ד ִהָּׁשְמָד� �יָך ְוָהָמם1 ְמהּוָמ�ה ְגֹדָל+ יָך ְלָפֶנ >ם ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�   ּוְנָתָנ
Deut. 7:24ֶא �ָך ְוַהֲאַבְדָּת ן ַמְלֵכיֶהם1 ְּבָיֶד+ Bיָך ַע�ד  ְוָנַת ב ִאיׁש1 ְּבָפֶנ+ א&ִיְתַיֵּצ� �ֹ ַחת ַהָּׁשָמ�ִים ל ם ִמַּת� ת&ְׁשָמ+

ם� ְדָך� ֹאָת�  ִהְׁשִמ�
Deut. 7:25ֶּ Pְך פ ֶסף ְוָזָהBב ֲעֵליֶהם1 ְוָלַקְחָּת� ָל+ א&ַתְחֹמדZ ֶּכ2 �ֹ ּון ָּבֵא�ׁש ל ם ִּתְׂשְרפ� ן ִּתָּוֵק�ׁש  ְּפִסיֵל�י ֱאֹלֵהיֶה�

ֹו ִּכ=י תֹוֲעַב>ת ְי ּוא�ּב+ יָך ה�  הָו�ה ֱאֹלֶה�
Deut. 7:26 ּנּו ַתֲעֶב� ץA ְּתַׁשְּקֶצ>ּנּו ְוַתֵע�בA ְּת� הּו ַׁשֵּק= �ֶרם ָּכֹמ �יָת ֵח� ָך ְוָהִי ֹוֵעָבה1 ֶאל&ֵּביֶת+  ְולֹא&ָתִבBיא ת�

ּוא� פ ֶרם ה�  ִּכי&ֵח�
Deut. 8:1ּון ַל ר ָאֹנִכ=י ְמַצְּוָך> ַהּי�ֹום ִּתְׁשְמר� ה ֲאֶׁש2 ם ּוָבאֶתם1  ָּכל&ַהִּמְצָו3 ּון ּוְרִביֶת3 Mְחי ַען ִּת� ֹות ְלַמ2 �ֲעׂש

ם� ע ְיהָו�ה ַלֲאֹבֵתיֶכ� ֶרץ ֲאֶׁשר&ִנְׁשַּב� יִרְׁשֶּת�ם ֶאת&ָהָא+  ִו�
Deut. 8:2 ַען >ה ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ�ה ַּבִּמְדָּב�ר ְלַמ2 =ה ֱאֹלֶה>יָך ֶז יֲכָךM ְיהָו ר ֹהִל� ֶרְך ֲאֶׁש2  ְוָזַכְרָּת� ֶאת&ָּכל&ַהֶּד3

ר ִמְצֹותֹו ַעֹּנ� ְלָבְבָך> ֲהִתְׁשֹמ� ַעת ֶאת&ֲאֶׁש=ר ִּב� Mְתָך3 ָלַד יו[ְתָךM ְלַנֹּס� א�] ִמְצֹוָת� �ֹ  ִאם&ל
Deut. 8:3 י ִּ Tֲעָך3 כ ּון ֲאֹבֶת�יָך ְלַמ�ַען הֹוִד� א ָיְדע� �ֹ ְעָּת ְול ְלָךB ֶאת&ַהָּמן1 ֲאֶׁש�ר לֹא&ָיַד+ 5ְיַעְּנָךH ַוַּיְרִעֶבָךG ַוַּי�ֲאִכ�  ַו�

א ַע �ֹ ם�ל י&ְיהָו�ה ִיְחֶי�ה ָהָאָד� א ִפ� ם ִּכ>י ַעל&ָּכל&מֹוָצ� ָאָד+ �ה ָה�  ל&ַהֶּלBֶחם ְלַבּדֹו1 ִיְחֶי
Deut. 8:4ה ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ�ה�� א ָבֵצ�ָקה ֶז �ֹ יָך ְוַרְגְלָך� ל ָעֶל+ ְלָתה1 ֵמ� א ָב� Bֹ ְתָךM ל   ִׂשְמָל2
Deut. 8:5ר ְי י ַּכֲאֶׁש2 ָּך� ְוָיַדְעָּת� ִעם&ְלָבֶב�ָך ִּכ3 יָך ְמַיְּסֶר� ֹו ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ר ִאיׁש1 ֶאת&ְּבנ+  ַיֵּס�
Deut. 8:6ֹו� ה ֹאת� �ה ֱאֹלֶה�יָך ָלֶל�ֶכת ִּבְדָרָכ�יו ּוְלִיְרָא�   ְוָׁש�ַמְרָּת+ ֶאת&ִמְצֹו�ת ְיהָו
Deut. 8:7ִּPכ ֶPה א�יֲאָך� ֶאל&ֶא�ֶרץ טֹוָב יָך ְמִב� �ה ֱאֹלֶה+ ִים ֲעָיֹני ְיהָו �ֲחֵלי ָמ+ ת ֹיְצִא�ים ַּבִּבְקָע�ה ֶרץ ַנ ת1 ּוְתֹהֹמ+

ר�  ּוָבָה�
Deut. 8:8ׁש� ֶמן ּוְדָב� �ית ֶׁש� ֶרץ&ֵז ֹון ֶא� �ה ְוֶג�ֶפן ּוְתֵאָנ�ה ְוִרּמ   ֶאBֶרץ ִחָּטה1 ּוְׂשֹעָר+
Deut. 8:9ֶPּה א�ל ָּב ר ֹּכ� א&ֶתְחַס� �ֹ ֶחם ל אַכל&ָּב�ּה ֶל+ �ֹ א ְבִמְסֵּכֻנת1 ּת Bֹ ר ל ֶרץ ֲאֶׁש2 ל ֶרץ ֲאֶׁש�ר  ֶא3 �יָה ַבְרֶז+ ֲאָבֶנ



ֶׁשת� ב ְנֹח� יָה ַּתְחֹצ�  ּוֵמֲהָרֶר�
Deut. 8:10ְך� ר ָנ�ַתן&ָל� ה ֲאֶׁש� ֶרץ ַהֹּטָב� יָך ַעל&ָהָא� �ה ֱאֹלֶה+ ַרְכָּת1 ֶאת&ְיהָו   ְוָאַכְלָּת� ְוָׂשָב�ְעָּת ּוֵב�
Deut. 8:11 י �ה ֱאֹלֶה�יָך ְלִבְלִּת2 יו ֲאֶׁש>ר  ִהָּׁש�ֶמר ְלָך+ ֶּפן&ִּתְׁשַּכ�ח ֶאת&ְיהָו ר ִמְצֹוָתיו1 ּוִמְׁשָּפָט�יו ְוֻחֹּקָת+ Bְׁשֹמ

ֹום�  ָאֹנִכ�י ְמַצְּוָך� ַהּי�
Deut. 8:12ְבָּת�   ֶּפן&ּתֹאַכ�ל ְוָׂשָב�ְעָּת ּוָבִּת�ים טֹוִב>ים ִּתְבֶנ�ה ְוָיָׁש�
Deut. 8:13ְך ְוֹכ��ב ִיְרֶּבה&ָּל ן ְוֶכ�ֶסף ְוָזָה� אְנָך1 ִיְרְּבֻי+ �ֹ ְרָךB ְוצ ה� ּוְבָק�  ל ֲאֶׁשר&ְלָך� ִיְרֶּב�
Deut. 8:14ים� ית ֲעָבִד� ִים ִמֵּב� ֶרץ ִמְצַר� יָך ַהּמֹוִציֲאָך> ֵמֶא� �ה ֱאֹלֶה+ ַכְחָּת1 ֶאת&ְיהָו ם ְלָבֶב�ָך ְוָׁש�   ְוָר�
Deut. 8:15ֹון ֲא ב ְוִצָּמא� א ָנָחBׁשA ָׂשָרף1 ְוַעְקָר+ ל ְוַהּנֹוָר3 יֲכָךM ַּבִּמְדָּב�רA ַהָּגֹד� ין&ָמ�ִים ַהּמֹוִצBיא  ַהּמֹוִל2 ֶׁש�ר ֵא�

יׁש� ַחָּלִמ� ּור ַה� ִים ִמּצ�  ְלָך1 ַמ+
Deut. 8:16 ְבָך� ָך ְלֵהיִט� 1ַען1 ַנֹּסֶת+ ְתָך3 ּוְלַמ ּון ֲאֹבֶת�יָך ְלַמ�ַען ַעֹּנ� ר לֹא&ָיְדע� ר ֲאֶׁש� ְלָך� ָמן1 ַּבִּמְדָּב+ ֲאִכ2  ַהַּמ�
ָך�  ְּבַאֲחִריֶת�
Deut. 8:17ִיל ַהֶּז�ה� ְוָאַמְרָּת� ִּבְלָב י ָע�ָׂשה ִל�י ֶאת&ַהַח� ֶצם ָיִד+  ֶב�ָך ֹּכִחי1 ְוֹע�
Deut. 8:18 ֹו ים ֶאת&ְּבִרית> ַען ָהִק= ֹות ָח�ִיל ְלַמ2 ַח ַלֲעׂש� ן ְלָך> ֹּכ� ּוא ַהֹּנֵת� �י ה3 יָך ִּכ �ה ֱאֹלֶה+  ְוָז�ַכְרָּת1 ֶאת&ְיהָו

יָך ַּכּי�ֹום ַהֶּז�ה� פ ע ַלֲאֹבֶת�  ֲאֶׁשר&ִנְׁשַּב�
Deut. 8:19 ם ים ַוֲעַבְדָּת� ַלְכָּת3 ַאֲחֵרי1 ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר+ יָך ְוָה� �ה ֱאֹלֶה+ ַח ִּתְׁשַּכח1 ֶאת&ְיהָו Bה ִאם&ָׁשֹכ  ְוָהָי3

ּון� ד ּתֹאֵבד� ֹום ִּכ�י ָאֹב� ִתי ָבֶכם1 ַהּי+ Bם ַהִעֹד��יָת ָלֶה  ְוִהְׁשַּתֲחִו
Deut. 8:20+יד ִמְּפֵניֶכ�ר ְיהָוה1 ַמֲאִבBם ֲאֶׁש ּון עPֵ ַּכּגֹוִי3 �ֹול ְיהָו�ה ם ֵּכ�ן תֹאֵבד ּון ְּבק� א ִתְׁשְמע+ �ֹ ֶקב ל
ם� פ  ֱאֹלֵהיֶכ�
Deut. 9:1 ָּך�ים ִמֶּמ ם ְּגֹדִל�ים ַוֲעֻצִמ� 1 ָלֶר�ֶׁשת ּגֹוִי+ ן ָלבֹא ה ֹעֵבBר ַהּיֹום1 ֶאת&ַהַּיְרֵּד+ ל ַאָּת2  ְׁשַמ�ע ִיְׂשָרֵא3

ִים� ת ַּבָּׁשָמ� ת ּוְבֻצֹר� ים ְּגֹדֹל�  ָעִר>
Deut. 9:2י ְּבֵנ�י ֲעָנ�ק�� ב ִלְפֵנ ְעָּת ִמ�י ִיְתַיֵּצ+ ר ַאָּתBה ָיַד1ְעָּת1 ְוַאָּת�ה ָׁשַמ+ ים ֲאֶׁש2 ��י ֲעָנִק ם ְּבֵנ ֹול ָוָר� ם&ָּגד�   ַע�
Deut. 9:3 ם ּוא ַיְׁשִמיֵד> ה ה= ְכָל+ 1יָך1 ֵא�ׁש ֹא� ּוא&ָהֹעֵבBר ְלָפֶנ יָך ה� Mה ֱאֹלֶה Z ְיהָו2 ֹום ִּכי ּוא  ְוָיַדְעָּת� ַהּי3 ְוה�

ְך� ר ְיהָו�ה ָל� ר ַּכֲאֶׁש>ר ִּדֶּב� ַאַבְדָּתם1 ַמֵה+ ֹוַרְׁשָּתBם ְוַה� �יָך ְוה�  ַיְכִניֵע�ם ְלָפֶנ
Deut. 9:4 ה םA ִמְּלָפֶניָךH ֵלאֹמרG ְּבִצְדָקִתי1 ֱהִביַא�ִני ְיהָו+ יָך ֹאָת� ף ְיהָוהZ ֱאֹלֶה2  ַאל&ּתֹאַמ�ר ִּבְלָבְבָך3 ַּבֲהֹד�

ֶׁשת ֶאת&ָהָא�ֶר ם ִמָּפֶנ�יָך�ָלֶר� ֶּלה ְיהָו�ה מֹוִריָׁש� �ם ָהֵא+ �את ּוְבִרְׁשַעת1 ַהּגֹוִיֹ  ץ ַהּז
Deut. 9:5 ֶּלה �ם ָהֵא3 �תA ַהּגֹוִי י ְּבִרְׁשַע Qם ִּכ�א ָלֶר�ֶׁשת ֶאת&ַאְרָצ ה ָב� ֶׁשר1 ְלָב�ְבָך+ ַאָּת� א ְבִצְדָקְתָך3 ּוְבי2ֹ �ֹ  ל

יָך ּו Bה ֱאֹלֶה1יָך1 מֹוִריָׁש�ם ִמָּפֶנ+ ם ְיהָו יָך ְלַאְבָרָה� ר ִנְׁשַּבBע ְיהָוה1 ַלֲאֹבֶת+ ר ֲאֶׁש2 ים ֶאת&ַהָּדָב3 ַען ָהִק� Mְלַמ
ב� ְלַיֲעֹק� ק ּו�  ְלִיְצָח�

Deut. 9:6 ּה ִּכ�י�ֹ�את ְלִרְׁשָּת ן ְלָךM ֶאת&ָהָא=ֶרץ ַהּטֹוָב>ה ַהּז ֱֹלֶהיָך ֹנֵת2 Tה א� ְתָך1 ְיהָו א ְבִצְדָק� Bֹ י ל ִּ Tְוָיַדְעָּת3 כ 
ָּתה�ַעם&ְקֵׁשה&ֹע�  ֶרף ָא�
Deut. 9:7 Aאָת�ֹום ֲאֶׁשר&ָיָצ Qר ְלִמן&ַהּי�יָך ַּבִּמְדָּב ח ֵא=ת ֲאֶׁשר&ִהְקַצ>ְפָּת ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�  ְזֹכר1 ַאל&ִּתְׁשַּכ+

ם ִעם&ְיהָו�ה� ים ֱהִייֶת� ה ַמְמִר� ֹום ַהֶּז+ ֲאֶכם1 ַעד&ַהָּמק� ִים ַעד&ֹּב�  ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר3
Deut. 9:8ב ִה ם� ּוְבֹחֵר� יד ֶאְתֶכ� >ה ָּבֶכ�ם ְלַהְׁשִמ� =5ף ְיהָו �ה ַוִּיְתַאַּנ ם ֶאת&ְיהָו  ְקַצְפֶּת�
Deut. 9:9 ב�ם ָוֵאֵׁש�ת ְיהָו�ה ִעָּמֶכ ית ֲאֶׁשר&ָּכַר� ת ַהְּבִר+ ֲאָבִנים1 לּוֹח� ת ָה� Bַחת לּוֹח Mָרה ָלַק  ַּבֲעֹלִת�י ָהָה3

ֶPְיָלה ל �ים ַל+ ר ַאְרָּבִע�ים יֹום1 ְוַאְרָּבִע יִתי�ֶחָּבָה3 א ָׁשִת� �ֹ ִים ל ְלִּתי ּוַמ� א ָאַכ+ �ֹ  ם ל
Deut. 9:10 ם ים ְּכֻתִב�ים ְּבֶאְצַּב�ע ֱאֹלִה�ים ַוֲעֵליֶה3 ֲאָבִנ+ ת ָה� י ֶאת&ְׁשֵני1 לּוֹח� ה ֵאַל3 Mן ְיהָו  ַוִּיֵּת2

ׁש ְּבי�ֹום ַהָּק ֹוְך ָהֵא� ה ִעָּמֶכ�ם ָּבָה>ר ִמּת� ים ֲאֶׁש�ר ִּדֶּברZ ְיהָו2 ָכל&ַהְּדָבִר] ל�ְּכ�  ָה�
Deut. 9:11 ֹות ת ָהֲאָבִנ�ים ֻלח� >י ֻלֹח� י ֶאת&ְׁשֵנ ה ֵאַל3 Mן ְיהָו �ְיָלה ָנַת2 ֹום ְוַאְרָּבִע�ים ָל �ים י+ י ִמֵּקץ1 ַאְרָּבִע  ַוְיִה3

ית�  ַהְּבִר�
Deut. 9:12ִּPה כ ד ַמֵהר1 ִמֶּז+ Bּום ֵר י ק� ה ֵאַל3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ אָת  ַוּי ר הֹוֵצ� ר י ִׁשֵח�ת ַעְּמָך+ ֲאֶׁש� ִים ָס�רּו ַמֵה3 �ִמִּמְצָר

ה� ם ַמֵּסָכ� ּו ָלֶה� ם ָעׂש�  ִמן&ַהֶּד1ֶרְך1 ֲאֶׁש�ר ִצִּויִת+



Deut. 9:13ּוא� ֶרף ה� ה ְוִהֵּנ�ה ַעם&ְקֵׁשה&ֹע� �ם ַהֶּז+ 1יִתי1 ֶאת&ָהָע ר ָרִא ��י ֵלאֹמ ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֵאַל   ַוּי
Deut. 9:14ה ֶא�ם ְוֶאְמֶח 1ִּני1 ְוַאְׁשִמיֵד+ ב  ֶהBֶרף ִמֶּמ ּום ָוָר� ֹוְתָך+ ְלגֹוי&ָעצ� ֱעֶׂשה1 א� ַחת ַהָּׁשָמ�ִים ְוֶא� ם ִמַּת� ת&ְׁשָמ+

ּנּו�  ִמֶּמ�
Deut. 9:15י� י ָיָד� ית ַע�ל ְׁשֵּת� ת ַהְּבִר+ �ר ָּבֵא�ׁש ּוְׁשֵני1 ֻלֹח� ר ֹּבֵע ר ְוָהָה� ֶפן ָו�ֵאֵרד1 ִמן&ָהָה+   ָוֵא3
Deut. 9:16ה� Bה ֲחָטאֶתם1 ַליהָו ֶרא ְוִהֵּנ ר  ָוֵא3 �ה ַסְרֶּת�ם ַמֵה+ ם ֵע�ֶגל ַמֵּסָכ ם ֲעִׂשיֶת�ם ָלֶכ+ ֵהיֶכ+  ֱאֹל�

ם� ֶרְך ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאְתֶכ� Wִמן&ַהֶּד 
Deut. 9:17ם� ם ְלֵעיֵניֶכ� י ָוֲאַׁשְּבֵר� �ם ֵמַע�ל ְׁשֵּת�י ָיָד ַאְׁשִלֵכ+ ת ָו� �י ַהֻּלֹח+   ָוֶאְתֹּפׂש1 ִּבְׁשֵנ
Deut. 9:18ִלְפ Z ֶאְתַנַּפל ְיָלה לPֶ ָו� �ים ַל+ ה ַאְרָּבִע�ים יֹום1 ְוַאְרָּבִע ה ָּכִראֹׁשָנ3 Mי ְיהָו ִים ֵנ2 ְלִּתי ּוַמ� א ָאַכ+ �ֹ ֶחם ל

ֹו� ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה ְלַהְכִעיס� ֹות ָהַר> ם ַלֲעׂש� א ָׁשִת�יִתי ַעBל ָּכל&ַחַּטאְתֶכם1 ֲאֶׁש�ר ֲחָטאֶת+ �ֹ  ל
Deut. 9:191י ָהַאףB ְרִּתי ִמְּפֵנ �י ָיג3ֹ >ה ֲעֵליֶכ�ם ְלַהְׁשִמ�יד ֶאְתֶכ�ם ַוִּיְׁשַמBע ְיהָוה1  ִּכ ר ָקַצ=ף ְיהָו ה ֲאֶׁש2  ְוַה�ֵחָמ+

וא� ַעם ַהִה� י ַּג�ם ַּבַּפ�  ֵאַל+
Deut. 9:20וא� ן ָּבֵע�ת ַהִה� ֶאְתַּפֵּל>ל ַּגם&ְּבַע�ד ַאֲהֹר� ֹו ָו� �ד ְלַהְׁשִמיד >ה ְמֹא� =5ף ְיהָו ן ִהְתַאַּנ ְבַאֲהֹר3   ּו�
Deut. 9:21  1ֹו ָטחֹון Bת ֹאת ֹוA ָּבֵאׁשG ָוֶאֹּכ2 ף ֹאת� ֶגל ָלַקְחִּתיH ָוֶאְׂשֹר� ם ֲאֶׁשר&ֲעִׂשיֶת�ם ֶאת&ָהֵע3 Qֶאת&ַחַּטאְתֶכ ְו�

ר� ד ִמן&ָהָה� ֹו ֶאל&ַהַּנ�ַחל ַהֹּיֵר� ַאְׁשִלְך1 ֶאת&ֲעָפר+ ק ְלָעָפ�ר ָו� ב ַע�ד ֲאֶׁשר&ַּד�  ֵהיֵט+
Deut. 9:22ה ּוְב ם ֶאת&ְיהָו�ה� ּוְבַתְבֵעָרה1 ּוְבַמָּס+ �ה ַמְקִצִפ�ים ֱהִייֶת� ַּתֲאָו ת ַה�  ִקְבֹר�
Deut. 9:23 ם�ִּתי ָלֶכ ר ָנַת� ֶרץ ֲאֶׁש� ּו ֶאת&ָהָא+ ר ֲעלּו1 ּוְרׁש� 1ַע1 ֵלאֹמ+ ׁש ַּבְרֵנ Bם ִמָּקֵד ה ֶאְתֶכ3 Mַח ְיהָו  ּוִבְׁשֹל2

ֹו ְו ֱאַמְנֶּתם1 ל+ א ֶה� Bֹ ם ְול ֵהיֶכ+ ּו ֶאת&ִּפBי ְיהָוה1 ֱאֹל� ֹו�ַוַּתְמר3 ם ְּבֹקל� א ְׁשַמְעֶּת� �ֹ  ל
Deut. 9:24ם� י ֶאְתֶכ� �ה ִמּי�ֹום ַּדְעִּת� ם ִעם&ְיהָו ים ֱהִייֶת�   ַמְמִר�
Deut. 9:25 ְלִּתי�ה ֵא�ת ַאְרָּבִע�ים ַהּי>ֹום ְוֶאת&ַאְרָּבִע�ים ַהַּל�ְיָלה ֲאֶׁש�ר ִהְתַנָּפ �י ְיהָו3 ל ִלְפֵנ Qֶאְתַנַּפ  ָו�

ר ְיהָו�ה ְלַהְׁש י&ָאַמ� ם�ִּכ� יד ֶאְתֶכ�  ִמ�
Deut. 9:26 ָך�יָת ְּבָגְדֶל ר ָּפִד� �ְתָך+ ֲאֶׁש� ה ַאל&ַּתְׁשֵחBת ַעְּמָך1 ְוַנֲחָל �י ְיהִו3  ָוֶאְתַּפֵּל�ל ֶאל&ְיהָוהH ָוֹאַמרG ֲאֹדָנ

ה� ִים ְּבָי�ד ֲחָזָק� אָת ִמִּמְצַר�  ֲאֶׁשר&הֹוֵצ�
Deut. 9:27�ק ּו ם ְלִיְצָח� יָך ְלַאְבָרָה� ֹו  ְזֹכר1 ַלֲעָבֶד+ ה ְוֶאל&ִרְׁשע� �ם ַהֶּז+ ֶפן ֶאל&ְקִׁשי1 ָהָע ב ַאל&ֵּת3 �ְלַיֲעֹק

ֹו�  ְוֶאל&ַחָּטאת�
Deut. 9:28 ֶרץ ם ֶאל&ָהָא� Wה ַלֲהִביָא ֶלת ְיהָו+ ּו ָהָאֶרץH ֲאֶׁש�ר הֹוֵצאָת�נּו ִמָּׁשםG ִמְּבִלי1 ְיֹכ�  ֶּפן&יֹאְמר3

ם הֹוִצ ֹו אֹוָת+ ר�ֲאֶׁשר&ִּדֶּב�ר ָלֶה�ם ּוִמִּׂשְנָאת� ם ַּבִּמְדָּב� ם ַלֲהִמָת�  יָא�
Deut. 9:29ְזֹרֲעָך� ַהְּנטּוָי�ה� פ ל ּוִב� ם ַעְּמָך� ְוַנֲחָלֶת�ָך ֲאֶׁשBר הֹוֵצ1אָת1 ְּבֹכֲחָך� ַהָּגֹד+   ְוֵה�
Deut. 10:1ים ַוֲעֵל�ה אֹׁשִנ+ ת ֲאָבִנים1 ָּכִר� Bְׁשֵנ�י&לּוֹח Qי ְּפָסל&ְלָך �ה ֵאַל3 וא ָאַמ=ר ְיהָו Mת ַהִה  ֵאַל�י ָהָה�ָרה  ָּבֵע2

ץ� ֹון ֵע�  ְוָעִׂש�יָת ְּלָך� ֲאר�
Deut. 10:2 ם ת ָהִראֹׁשִנ�ים ֲאֶׁש�ר ִׁשַּב�ְרָּת ְוַׂשְמָּת� ר ָהי>ּו ַעל&ַהֻּלֹח� ים ֲאֶׁש� ת ֶאת&ַהְּדָבִר+  ְוֶאְכֹּתב1 ַעל&ַהֻּלֹח+

ֹון�  ָּבָאר�
Deut. 10:3ל ְׁשֵני ים ָוֶאְפֹס> ת  ָוַאBַעׂש ֲארֹון1 ֲעֵצ�י ִׁשִּט+ ָרה ּוְׁשֵנ�י ַהֻּלֹח� �ים ָוַא�ַעל ָהָה+ ת ֲאָבִנ�ים ָּכִראֹׁשִנ &ֻלֹח�

י�  ְּבָיִד�
Deut. 10:4ֵPֹון א ת ַּכִּמְכָּת�ב ָהִראׁש3 Mל&ַהֻּלֹח ב ַע� ה ֲאֵליֶכ�ם  ַוִּיְכֹּת2 ים ֲאֶׁש�ר ִּדֶּברZ ְיהָו2 ת ֲעֶׂש�ֶרת ַהְּדָבִר+

ׁש ְּבי�ֹום ַהָּקָה�ל ַו ֹוְך ָהֵא� י�ָּבָה>ר ִמּת�  ִּיְּתֵנ�ם ְיהָו�ה ֵאָל�
Deut. 10:5 ִני� ר ִצַּו ם ַּכֲאֶׁש� �ְהיּו ָׁש+ �יִתי ַוִּי ֹון ֲאֶׁש�ר ָעִׂש ת ָּבָאר� ָאִׂשם1 ֶאת&ַהֻּלֹח+ ר ָו� ֶפן ָו�ֵאֵרד1 ִמן&ָהָה+  ָוֵא3

 ְיהָו�ה�
Deut. 10:6�ה ָׁש�ן מֹוֵסָר ת ְּבֵני&ַיֲעָק� ּו ִמְּבֵאֹר� ל ָנ�ְסע> �י ִיְׂשָרֵא3 �ר  ּוְבֵנ ם ַוְיַכֵה>ן ֶאְלָעָז ם ֵמBת ַאֲהֹרן1 ַוִּיָּקֵב�ר ָׁש+
יו� ֹו ַּתְחָּת�  ְּבנ�
Deut. 10:7ִים� ֶרץ ַנ�ֲחֵלי ָמ� ָתה ֶא� ּו ַהֻּגְדֹּג�ָדה ּוִמן&ַהֻּגְדֹּג�ָדה ָיְטָב+ ם ָנְסע�   ִמָּׁש�
Deut. 10:8את ֶא י ָלֵׂש� יל ְיהָוה1 ֶאת&ֵׁש�ֶבט ַהֵּלִו+ Bוא ִהְבִּד �ת ַהִה3 י  ָּבֵע �ה ַלֲעֹמדZ ִלְפֵנ2 ֹון ְּבִרית&ְיהָו ת&ֲאר�



ֹו ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ְרתֹו1 ּוְלָבֵר�ְך ִּבְׁשמ+ Bה ְלָׁש�  ְיהָו
Deut. 10:9 ר ִּדֶּב>ר ְיהָו�ה ֹו ַּכֲאֶׁש� ּוא ַנֲחָלת+ ֶלק ְוַנֲחָל�ה ִעם&ֶאָח�יו ְיהָוה1 ה� >י ֵח� =ה ְלֵלִו א&ָהָי �ֹ ן ל Qַעל&ֵּכ 
ֹו� יָך ל�  ֱאֹלֶה�
Deut. 10:10 ה Mע ְיהָו �ְיָלה ַוִּיְׁשַמ2 ֹום ְוַאְרָּבִע�ים ָל �ים י+ ים ַאְרָּבִע אֹׁשִנ+ ר ַּכָּיִמים1 ָהִר� י ָעַמ�ְדִּתי ָבָה3 Qְוָאֹנִכ 

ַּP י ג ָך�ֵאַל+ ה ְיהָו�ה ַהְׁשִחיֶת� וא לֹא&ָאָב�  ם ַּבַּפ�ַעם ַהִה+
Deut. 10:11ע ּום ֵל�ְך ְלַמַּס� י ק> Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֵאַל+ ְעִּתי  ַוּי ֶרץ ֲאֶׁשר&ִנְׁשַּב� ּו ֶאת&ָהָא+ 1 ְוִי�5ְרׁש� �ם ְוָיֹב1אּו �י ָהָע  ִלְפֵנ

ם� פ ת ָלֶה� ם ָלֵת�  ַלֲאֹבָת�
Deut. 10:12ָPל מ יָך  ְוַעָּתה1 ִיְׂשָרֵא+ Mה ֱאֹלֶה ִיְרָאה ֶאת&ְיהָו2 ְ Tי ִאם&ל� ל ֵמִעָּמ�ְך ִּכ יָך ֹׁשֵא� �ה ֱאֹלֶה+ ה ְיהָו

ָך�ָלֶלBֶכת ְּבָכל&ְּדָרָכיו1 ּו יָך ְּבָכל&ְלָבְבָך� ּוְבָכל&ַנְפֶׁש� �ה ֱאֹלֶה+ ֲעֹבד1 ֶאת&ְיהָו ֹו ְוַל�  ְלַאֲהָב�ה ֹאת+
Deut. 10:13ְך� ֹוב ָל� יו ֲאֶׁש>ר ָאֹנִכ�י ְמַצְּוָך� ַהּי�ֹום ְלט� ר ֶאת&ִמְצֹוBת ְיהָוה1 ְוֶאת&ֻחֹּקָת+ Qִלְׁשֹמ  
Deut. 10:14ֵPִים ּוְׁש ה יָך ַהָּׁשַמ� �ה ֱאֹלֶה+ ּה�ן ַליהָו ֶרץ ְוָכל&ֲאֶׁשר&ָּב�  ֵמ�י ַהָּׁשָמ�ִים ָהָא�
Deut. 10:15 ים ם ָּבֶכ>ם ִמָּכל&ָהַעִּמ� �ם ַאֲחֵריֶה3 ר ְּבַזְרָע Qם ַוִּיְבַח�ק ְיהָו�ה ְלַאֲהָב�ה אֹוָת ק ַּבֲאֹבֶת>יָך ָחַׁש�  ַר=
 ַּכּי�ֹום ַהֶּז�ה�

Deut. 10:16+ְרְּפֶכ ת ָעְרַל�ת ְלַבְבֶכ�ם ְוָע2 ם ֵא� Wֹוד� ּוַמְלֶּת ּו ע� א ַתְקׁש� �ֹ  ם ל
Deut. 10:17ִּPכ Pם ה ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל� א י ְיהָו ל ַהִּגֹּבר1 ְוַהּנֹוָר+ Bל ַהָּגֹד �ים ָהֵא2 ים ַוֲאֹדֵנ�י ָהֲאֹדִנ ֱאֹלִה+ ּוא ֱאֹלֵה�י ָה�

ַחד� ח ֹׁש� א ִיַּק� �ֹ ים ְול  ֲאֶׁשר1 לֹא&ִיָּׂש�א ָפִנ+
Deut. 10:18ֹום ְוַאְלָמ ט ָית� ה� ֹעֶׂש>ה ִמְׁשַּפ� ֹו ֶל�ֶחם ְוִׂשְמָל� ר ָל�ֶתת ל� �ה ְוֹאֵה�ב ֵּג+  ָנ
Deut. 10:19ִים� ֶרץ ִמְצָר� ם ְּבֶא� ים ֱהִייֶת� י&ֵגִר� �ר ִּכ� ם ֶאת&ַהֵּג   ַוֲאַהְבֶּת�
Deut. 10:20ַע� ֹו ִּתָּׁשֵב� ק ּוִבְׁשמ� ֹו ִתְדָּב+ ד ּוב� �ֹו ַתֲעֹב א ֹאת� =ה ֱאֹלֶה>יָך ִּתיָר�   ֶאת&ְיהָו
Deut. 10:21ּו ר  ה� ֶּלה ֲאֶׁש� ֹוָרֹאת1 ָהֵא+ ת ְוֶאת&ַהּנ� Bה ִאְּתָך3 ֶאת&ַהְּגֹדֹל�יָך ֲאֶׁשר&ָעָׂש�ּוא ֱאֹלֶה א ְתִהָּלְתָך� ְוה�
ּו ֵעיֶנ�יָך�  ָרא�
Deut. 10:22י ַהָּׁשַמ� יָך ְּככֹוְכֵב� �ה ֱאֹלֶה+ ְמָך1 ְיהָו ה ָׂש� ְיָמה ְוַעָּת3 �יָך ִמְצָר ּו ֲאֹבֶת� ֶפׁש ָיְרד� �ים ֶנ+ ִים  ְּבִׁשְבִע

ב�  ָלֹר�
Deut. 11:1ים� יו ָּכל&ַהָּיִמ� יו ּוִמְׁשָּפָט>יו ּוִמְצֹוָת� ֹו ְוֻחֹּקָת= �ה ֱאֹלֶה�יָך ְוָׁשַמְרָּת� ִמְׁשַמְרּת3 ת ְיהָו   ְוָא�ַהְבָּת+ ֵא�
Deut. 11:2 ּו א&ָיְדעּו1 ַוֲאֶׁש�ר לֹא&ָרא+ �ֹ ם ֲאֶׁשBר ל א ֶאת&ְּבֵניֶכ3 �ֹ �יA ל יַדְעֶּתםH ַהּיֹוםG ִּכ �ה  ִו� ר ְיהָו ֶאת&מּוַס�

ֹו ַהְּנטּוָי�ה� ה ּוְזֹרע� ֹו ֶאת&ָידֹו1 ַהֲחָזָק+ Wם ֶאת&ָּגְדל� ֱאֹלֵהיֶכ
Deut. 11:3 ִים ֶלְך&ִמְצַר� ה ֶמ� ִים ְלַפְרֹע� �ֹוְך ִמְצָר ה ְּבת� ר ָעָׂש� יו ֲאֶׁש� ת&ַמֲעָׂש+ ֹתָתיו1 ְוֶא�  ְוֶאת&ֹא�

ֹו�  ּוְלָכל&ַאְרצ�
Deut. 11:42ְלֵח Zר ָעָׂשה�ם  ַוֲאֶׁש יף ֶאת&ֵמBי ַים&סּוף1 ַעל&ְּפֵניֶה+ Mר ֵהִצ ֹו ֲאֶׁש2 ִים ְלסּוָס�יו ּוְלִרְכּב3 Mיל ִמְצַר

ה ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ם ַאֲחֵריֶכ�ם ַוְיַאְּבֵד�ם ְיהָו+  ְּבָרְדָפ�
Deut. 11:5ֹום ַהֶּז�ה� ר ָעָׂש>ה ָלֶכ�ם ַּבִּמְדָּב�ר ַעד&ֹּבֲאֶכ�ם ַעד&ַהָּמק�   ַוֲאֶׁש�
Deut. 11:6 יָה ר ָּפְצָתBה ָהָא1ֶרץ1 ֶאת&ִּפ+ �י ֱאִליָאבH ֶּבן&ְראּוֵבןG ֲאֶׁש2 ם ְּבֵנ ה ְלָדָת�ן ְוַלֲאִביָר3 Mר ָעָׂש  ַוֲאֶׁש2

ל� ֶרב ָּכל&ִיְׂשָרֵא� ם ְּבֶק� ם ְוֶאת&ָאֳהֵליֶה�ם ְוֵאBת ָּכל&ַהְיקּום1 ֲאֶׁש�ר ְּבַרְגֵליֶה+  ַוִּתְבָלֵע�ם ְוֶאת&ָּבֵּתיֶה�
Deut. 11:7יBה� ִּכ ר ָעָׂש� ל ֲאֶׁש� �ה ְיהָו�ה ַהָּגֹד ת ֶאת&ָּכל&ַמֲעֵׂש� ֹרֹא+ יֵניֶכם1 ָה�   ֵע�
Deut. 11:8 ם�יִרְׁשֶּת ּו ּוָבאֶתם1 ִו� ה ֲאֶׁש>ר ָאֹנִכ�י ְמַצְּוָך� ַהּי�ֹום ְלַמ�ַען ֶּתֶחְזק3  ּוְׁשַמְרֶּתם1 ֶאת&ָּכל&ַהִּמְצָו+

ָּמה ְל ים ָׁש� ר ַאֶּת>ם ֹעְבִר� ֶרץ ֲאֶׁש� ּה�ֶאת&ָהָא+  ִרְׁשָּת�
Deut. 11:9 ם� ם ּוְלַזְרָע ת ָלֶה� =ה ַלֲאֹבֵתיֶכ>ם ָלֵת� ע ְיהָו ה ֲאֶׁשרZ ִנְׁשַּב2 יכּו ָיִמים1 ַעל&ָה�ֲאָדָמ+ Bַען ַּתֲאִר  ּוְלַמ2

ׁש� ס ת ָחָל�ב ּוְדָב�  ֶא>ֶרץ ָזַב�
Deut. 11:10Bא ְכֶא �ֹ ּה ל ר ַאָּתBה ָבא&ָׁש1ָּמה1 ְלִרְׁשָּת+ ֶרץ ֲאֶׁש2 �י ָהָא3 ם ִמָּׁש�ם  ִּכ ר ְיָצאֶת� וא ֲאֶׁש� ֶרץ ִמְצַר1ִים1 ִה+

ק� יָת ְבַרְגְלָך� ְּכַג�ן ַהָּיָר� ת&ַזְרֲעָך+ ְוִהְׁשִק�  ֲאֶׁשBר ִּתְזַרע1 ֶא�
Deut. 11:11 ִים ת ִלְמַט�ר ַהָּׁשַמ� �ים ּוְבָקֹע ֶרץ ָהִר� ּה ֶא� ים ָׁש1ָּמה1 ְלִרְׁשָּת+ ם ֹעְבִר� Mר ַאֶּת ֶרץ ֲאֶׁש2  ְוָהָא3



ִים�ִּתְׁשֶּת  ה&ָּמ�
Deut. 11:12 ה ֵרִׁשית1 ַהָּׁשָנ+ ּה ֵמ� Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ָּב+ י ְיהָו יד ֵעיֵנ2 יָך ֹּדֵר�ׁש ֹאָת�ּה ָּתִמ3 ֶרץ ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� Wֶא 

ית ָׁשָנ�ה� ס  ְוַע�ד ַאֲחִר�
Deut. 11:13י ֲאֶׁש=ר ָאֹנִכ>י ְמַצֶּו� ַע ִּתְׁשְמעּו1 ֶאל&ִמְצֹוַת+ Bה ִאם&ָׁשֹמ Bה  ְוָהָי3 ה ֶאת&ְיהָו Qֹום ְלַאֲהָב�ה ֶאְתֶכ�ם ַהּי

ם� ֹו ְּבָכל&ְלַבְבֶכ�ם ּוְבָכל&ַנְפְׁשֶכ� ֵהיֶכם1 ּוְלָעְבד+  ֱאֹל�
Deut. 11:14ָך� יֹרְׁשָך� ְוִיְצָהֶר� ָך ְוִת� ֹוׁש ְוָאַסְפָּת� ְדָגֶנ+ �ֹו יֹוֶר�ה ּוַמְלק ר&ַאְרְצֶכ>ם ְּבִעּת�   ְוָנַתִּת=י ְמַט�
Deut. 11:15<ְעָּת� ְוָנַתִּת  י ֵע�ֶׂשב ְּבָׂשְדָך� ִלְבֶהְמֶּת�ָך ְוָאַכְלָּת� ְוָׂשָב�
Deut. 11:16 ם ים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶת� ם ַוֲעַבְדֶּתם1 ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר+ ה ְלַבְבֶכ�ם ְוַסְרֶּת3 ן ִיְפֶּת� ם ֶּפ� ּו ָלֶכ+ ְמר�  ִהָּׁש�

ם�  ָלֶה�
Deut. 11:17ר ֶאת&ַהBם ְוָעַצ ה ָּבֶכ3 Mה ַאף&ְיהָו ן  ְוָחָר2 א ִתֵּת� �ֹ ה ל ר ְוָה�ֲאָדָמ+ �ה ָמָט+ א&ִיְהֶי �ֹ ָּׁשַמ1ִים1 ְול

ם� ן ָלֶכ� ר ְיהָו�ה ֹנֵת� ה ֲאֶׁש� 1 ָהָא�ֶרץ ַהֹּטָב+ ה ֵמַעל  ֶאת&ְיבּוָל�ּה ַוֲאַבְדֶּת�ם ְמֵהָר3
Deut. 11:18Bם ֹאָת ל&ַנְפְׁשֶכ�ם ּוְקַׁשְרֶּת2 ֶּלה ַעל&ְלַבְבֶכ�ם ְוַע� י ֵא+ ם  ְוַׂשְמֶּתם1 ֶאת&ְּדָבַר� ם ְלאֹות1 ַעל&ֶיְדֶכ+

ם� ין ֵעיֵניֶכ� ת ֵּב�  ְוָהי�ּו ְלטֹוָטֹפ�
Deut. 11:19 ְבָׁשְכְּבָך� ֶרְך ּו� ם ֹאָת>ם ֶאת&ְּבֵניֶכ�ם ְלַדֵּב�ר ָּב�ם ְּבִׁשְבְּתָךB ְּבֵביֶת1ָך1 ּוְבֶלְכְּתָך� ַבֶּד+  ְוִלַּמְדֶּת�

ָך�  ּוְבקּוֶמ�
Deut. 11:20 יָך� ּוְכַתְבָּת>ם ַעל&ְמזּוז�ֹות ָך ּוִבְׁשָעֶר�  ֵּביֶת�
Deut. 11:21ַPם ע ּו ְיֵמיֶכם1 ִויֵמ�י ְבֵניֶכ+ Bַען ִיְרּב >ה ַלֲאֹבֵתיֶכ�ם ָלֵת�ת ָלֶה�ם  ְלַמ2 ר ִנְׁשַּב=ע ְיהָו ה ֲאֶׁש2 ֲאָדָמ+ ל ָה�

ֶרץ� ס ִים ַעל&ָהָא� י ַהָּׁשַמ�  ִּכיֵמ�
Deut. 11:22ּון ֶאת&ָּכל&ַהִּמְצ Mר ִּתְׁשְמר Z ִאם&ָׁשֹמ2 את ֲאֶׁש=ר ָאֹנִכ>י ְמַצֶּו�ה ֶאְתֶכ�ם ַלֲעֹׂשָת�ּה  ִּכי 3ֹ �ה ַהּז ָו

ֹו� =ה ֱאֹלֵהיֶכ>ם ָלֶל�ֶכת ְּבָכל&ְּדָרָכ�יו ּוְלָדְבָקה&ב� ה ֶאת&ְיהָו Qְלַאֲהָב 
Deut. 11:23ם ְּגֹדִל�ים ַו יִרְׁשֶּת�ם ּגֹוִי+ ֶּלה ִמִּלְפֵניֶכ�ם ִו� �ם ָהֵא� >ה ֶאת&ָּכל&ַהּגֹוִי יׁש ְיהָו ם� ְוהֹוִר= ים ִמֶּכ�  ֲעֻצִמ�
Deut. 11:24 ר�ֹון ִמן&ַהָּנָה Mר ְוַהְּלָבנ �ה ִמן&ַהִּמְדָּב2 ֹו ָלֶכ�ם ִיְהֶי ף&ַרְגְלֶכ>ם ּב� ְך ַּכ� ר ִּתְדֹר= ֹום ֲאֶׁש2  ָּכל&ַהָּמק3

ם� ֹון ִיְהֶי�ה ְּגֻבְלֶכ� ַאֲחר+ �ם ָה� ת ְוַעד1 ַהָּי  ְנַהר&ְּפָר3
Deut. 11:25ב ִא�יׁש ִּבְפ Bי ָכל&ָהָא1ֶרץ1  לֹא&ִיְתַיֵּצ� ם ַעל&ְּפֵנ ֵהיֶכ3 �ה ֱאֹל� ם ִיֵּת�ןA ְיהָו Mֹוַרֲאֶכ ם ּומ� �ם ַּפְחְּדֶכ2 ֵניֶכ

ם� ס ר ָלֶכ� ר ִּדֶּב� ּה ַּכֲאֶׁש�  ֲאֶׁש�ר ִּתְדְרכּו&ָב+
Deut. 11:26ה� ן ִלְפֵניֶכ�ם ַהּי�ֹום ְּבָרָכ�ה ּוְקָלָל� ה ָאֹנִכ>י ֹנֵת�   ְרֵא3
Deut. 11:27ה ֲא�ת&ַהְּבָרָכ ֹום� ֶא� ם ֲאֶׁש=ר ָאֹנִכ>י ְמַצֶּו�ה ֶאְתֶכ�ם ַהּי� ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל� ּו ֶאל&ִמְצֹות1 ְיהָו  ֶׁש�ר ִּתְׁשְמע3
Deut. 11:28 ֶרְך ֲאֶׁש=ר ָאֹנִכ>י ם ְוַסְרֶּת�ם ִמן&ַהֶּד+ ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל� א ִתְׁשְמעּו1 ֶאל&ִמְצֹות1 ְיהָו Bֹ ה ִאם&ל  ְוַהְּקָלָל3

ם� סְמַצֶּו�ה ֶאְתֶכ�ם ַהּי�ֹום ָלֶל3 א&ְיַדְעֶּת� �ֹ ר ל ים ֲאֶׁש� ים ֲאֵחִר� י ֱאֹלִה�  ֶכת ַאֲחֵר>
Deut. 11:29 הBּה ְוָנַתָּת�ָּמה ְלִרְׁשָּת ה ָבא&ָׁש� ֶרץ ֲאֶׁשר&ַאָּת� Wיָך ֶאל&ָהָא �ה ֱאֹלֶה+ יֲאָך1 ְיהָו ה ִּכBי ְיִב�  ְוָהָי3

ר ֵעיָב� ים ְוֶאת&ַהְּקָלָל�ה ַעל&ַה�  ל�ֶאת&ַהְּבָרָכה1 ַעל&ַה�ר ְּגִרִז+
Deut. 11:30ֶּ Pֲחֵרי1 ד ן ַא� �ֶבר ַהַּיְרֵּד3 ָּמה ְּבֵע Mה  ֲהלֹא&ֵה�ב ָּבֲעָרָב י ַהֹּיֵׁש� ְּכַנֲעִנ+ ֶמׁש ְּבֶא1ֶרץ1 ַה� ֹוא ַהֶּׁש+ ֶרְך ְמב�

Pה�מ �י ֹמֶר� ֶצל ֵאלֹוֵנ ל ֵא�  ּול ַהִּגְלָּג+
Deut. 11:31ֶׁשת ֶא�1 ָלֶר ן ָלבֹא ים ֶאת&ַהַּיְרֵּד+ ֶרץ ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ֹנֵת�ן ָלֶכ�ם  ִּכBי ַאֶּתם1 ֹעְבִר� ת&ָהָא+

ּה� יַׁשְבֶּתם&ָּב� ּה ִו� ם ֹאָת� יִרְׁשֶּת�  ִו�
Deut. 11:32ֹום� ן ִלְפֵניֶכ�ם ַהּי� ים ְוֶאת&ַהִּמְׁשָּפִט�ים ֲאֶׁש=ר ָאֹנִכ>י ֹנֵת� ֻחִּק� ת ָּכל&ַה� ֹות ֵא�   ּוְׁשַמְרֶּת�ם ַלֲעׂש+
Deut. 12:1ים ֻחִּק� ֶּלה ַה� ֵ Tה ֱאֹלֵה=י ֲאֹבֶת>יָך  א Mן ְיהָו ֶרץ ֲאֶׁשרZ ָנַת2 Wָּבָא Gּון ַלֲעׂשֹות  ְוַהִּמְׁשָּפִטיםH ֲאֶׁש�ר ִּתְׁשְמר�

ה� ם ַחִּי�ים ַעל&ָהֲאָדָמ� ים ֲאֶׁשר&ַאֶּת�  ְלָך� ְלִרְׁשָּת�ּה ָּכל&ַהָּיִמ+
Deut. 12:2�ְבדּו&ָׁש ֹות ֲאֶׁש=ר ָע� Qת&ָּכל&ַהְּמֹקמ ַאְּבדּון ֶא� ְּ Tד ת�ם  ַאֵּב ר ַאֶּת>ם ֹיְרִׁש�ים ֹאָת� ם ֲאֶׁש� ם ַהּגֹוִי3

ַחת ָּכל&ֵע�ץ ַרֲעָנן� ֹות ְוַת� ָרִמים1 ְוַעל&ַהְּגָבע+ ים ָה� Bם ַעל&ֶהָהִר� ֶאת&ֱאֹלֵהיֶה
Deut. 12:3ׁש ּוְפ ּון ָּבֵא+ ֵריֶהם1 ִּתְׂשְרפ� ם ַוֲאֵׁש� ם ְוִׁשַּבְרֶּתם1 ֶאת&ַמֵּצ�ֹבָת+ ִסיֵל�י  ְוִנַּתְצֶּת�ם ֶאת&ִמְזּבֹחָת3



ּוא� ֹום ַהה� ם ִמן&ַהָּמק� ּון ְוִאַּבְדֶּת�ם ֶאת&ְׁשָמ+ �ם ְּתַגֵּדע ֵהיֶה�  ֱאֹל�
Deut. 12:4ם� ן ַליהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� ּון ֵּכ+ א&ַתֲעׂש� �ֹ   ל
Deut. 12:5ֹו ּום ֶאת&ְׁשמ� ם ָלׂש� ֵהיֶכם1 ִמָּכל&ִׁשְבֵטיֶכ+ Bה ֱאֹל� ר ְיהָו ֹום ֲאֶׁשר&ִיְבַח2 Qם&ֶאל&ַהָּמק י ִא� ִּ Tם  כ� ָׁש

ָּמה� אָת ָׁש� ּו ּוָב� ֹו ִתְדְרׁש�  ְלִׁשְכנ�
Deut. 12:6 1ם ְוִנְדֵריֶכם�ת ְּתרּוַמ�ת ֶיְדֶכ ם ְוֵא� ֵתיֶכ+ ם ְוֵאת1 ַמְעְׂשֹר� ֵתיֶכם1 ְוִזְבֵחיֶכ+ ָּמה ֹעֹל�  ַוֲהֵבאֶת�ם ָׁש3

ם� ת ְּבַקְרֶכ�ם ְוצֹאְנֶכ� ם ּוְבֹכֹר� ֵתיֶכ+  ְוִנְדֹב�
Deut. 12:73ר  ַוֲאַכְלֶּתם&ָׁש ם ּוָבֵּתיֶכ�ם ֲאֶׁש� ם ַאֶּת� 1 ִמְׁשַל�ח ֶיְדֶכ+ ם ְּבֹכל ם ּוְׂשַמְחֶּת3 ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל� ם ִלְפֵני1 ְיהָו

יָך� ַרְכָך� ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�  ֵּב�
Deut. 12:8ר ְּבֵעיָנ�יו� ה ַהּי�ֹום ִא�יׁש ָּכל&ַהָּיָׁש� =ְחנּו ֹעִׂש>ים ֹּפ� ר ֲאַנ ֹכל ֲאֶׁש2 ְּ Tּון כ א ַתֲעׂש+ �ֹ   ל
Deut. 12:9ְך� ן ָל� יָך ֹנֵת� ה ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ַּנֲחָל+ �ָּתה ֶאל&ַהְּמנּוָחה1 ְוֶאל&ַה� ם ַעד&ָע   ִּכ�י לֹא&ָּבאֶת�
Deut. 12:10 יַח ָלֶכ=ם ֶרץ ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ַמְנִח�יל ֶאְתֶכ�ם ְוֵהִנ2 יַׁשְבֶּת�ם ָּבָא+  ַוֲעַבְרֶּתםH ֶאת&ַהַּיְרֵּדןG ִו�
ַטח�ִמָּכל&ֹאְיֵב יַׁשְבֶּתם&ֶּב�  יֶכ>ם ִמָּסִב�יב ִו�

Deut. 12:11 יאּו ֵא>ת ם ָׁש�ָּמה ָתִב+ ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ּבֹו1 ְלַׁשֵּכBן ְׁשמֹו1 ָׁש+ ֹום ֲאֶׁשר&ִיְבַחרZ ְיהָו2 �ה ַהָּמק3  ְוָהָי
ֵתיֶכם1 ּוְתֻרַמ� ם ַמְעְׂשֹר� �ה ֶאְתֶכ�ם עֹוֹלֵתיֶכ�ם ְוִזְבֵחיֶכ3 ר ָאֹנִכ�י ְמַצֶּו ם ָּכל&ֲאֶׁש� 1 ִמְבַח�ר ִנְדֵריֶכ+ ם ְוֹכל ת ֶיְדֶכ+

יהָו�ה� ּו ַל� ר ִּתְּדר�  ֲאֶׁש�
Deut. 12:12 1ם ְוַהֵּלִוי� ם ְוַעְבֵדיֶכ�ם ְוַאְמֹהֵתיֶכ ם ּוְבֵניֶכם1 ּוְבֹנ�ֵתיֶכ+ ֵהיֶכםG ַאֶּת3 �ה ֱאֹל� ם ִלְפֵניH ְיהָו  ּוְׂשַמְחֶּת3

ֶלק ְו ֹו ֵח� ין ל> �י ֵא� ם ִּכ ֲעֵריֶכ+ ם�ֲאֶׁש�ר ְּבַׁש�  ַנֲחָל�ה ִאְּתֶכ�
Deut. 12:13ה� ר ִּתְרֶא� ֹום ֲאֶׁש� ן&ַּתֲעֶל�ה ֹעֹלֶת�יָך ְּבָכל&ָמק�   ִהָּׁש�ֶמר ְלָך+ ֶּפ�
Deut. 12:14 ל ה ֹּכ> ם ַּתֲעֶל�ה ֹעֹלֶת�יָך ְוָׁש�ם ַּתֲעֶׂש+ יָך ָׁש� ֹום ֲאֶׁשר&ִיְבַחBר ְיהָוה1 ְּבַאַח�ד ְׁשָבֶט+ Qי ִאם&ַּבָּמק�  ִּכ

ר ָאֹנִכ�  י ְמַצֶּו�5ָּך�ֲאֶׁש�
Deut. 12:15 ר ָנ�ַתן&ְלָך� =ה ֱאֹלֶה>יָך ֲאֶׁש� ת ְיהָו ר ְּכִבְרַּכ2 ת ַנְפְׁשָךM ִּתְזַּב�חA ְוָאַכְלָּת� ָבָׂש3  ַרקZ ְּבָכל&ַאַּו2

ּנּו ַּכְּצִב�י ְוָכַאָּי�ל�  ְּבָכל&ְׁשָעֶר�יָך ַהָּטֵמBא ְוַהָּטהֹור1 יֹאְכֶל+
Deut. 12:16ֹ א ת �ֹ ם ל ק ַהָּד� ִים� ַר� ֶרץ ִּתְׁשְּפֶכ�ּנּו ַּכָּמ� �לּו ַעל&ָהָא�  אֵכ
Deut. 12:17 5ָך� ת ְּבָקְרָך� ְוצֹאֶנ ָך ּוְבֹכֹר� יֹרְׁשָך� ְוִיְצָהֶר+ ְנָך1 ְוִת� יָך ַמְעַׂשBר ְּדָג� ל ִּבְׁשָעֶר3 ל ֶלֱאֹכ� Qא&תּוַכ �ֹ  ל

ָך� ת ָיֶד� יָך ּוְתרּוַמ� ר ְוִנְדֹבֶת�  ְוָכל&ְנָדֶר1יָך1 ֲאֶׁש�ר ִּתֹּד+
Deut. 12:18 Bה ּוִבְנָך G ַאָּת2 �ה ֱאֹלֶהיָךH ּבֹו ר ְיהָו Mר ִיְבַח ּנּו ַּבָּמקֹום1 ֲאֶׁש2 יָך ּתֹאְכֶל3 Mה ֱאֹלֶה Z ְיהָו2 י ִאם&ִלְפֵני  ִּכ]

ל  יָך ְּבֹכ� �ה ֱאֹלֶה+ ָך ְוַהֵּלִו�י ֲאֶׁש�ר ִּבְׁשָעֶר�יָך ְוָׂשַמְחָּת3 ִלְפֵני1 ְיהָו ָך�ּוִבֶּת1ָך1 ְוַעְבְּדָך� ַוֲאָמֶת+  ִמְׁשַל�ח ָיֶד�
Deut. 12:19ָך� ס יָך ַעל&ַאְדָמֶת� �י ָּכל&ָיֶמ� ן&ַּתֲעֹז�ב ֶאת&ַהֵּלִו   ִהָּׁש�ֶמר ְלָך+ ֶּפ�
Deut. 12:20 י&ְתַאֶּו�ה ר ִּכ� ּוְלָךH ַּכֲאֶׁש�ר ִּדֶּבר&ָלְךG ְוָאַמְרָּת1 ֹאְכָל�ה ָבָׂש+ ת&ְּגב� יָך ֶא� ה ֱאֹלֶה� י&ַיְרִחיבZ ְיהָו2  ִּכ�

ר�ַנְפְׁשָך� ל ָּבָׂש�ר ְּבָכל&ַאַּו�ת ַנְפְׁשָך� ּתֹאַכ�ל ָּבָׂש�   ֶלֱאֹכ�
Deut. 12:21 �ִמְּבָקְרָך Qְוָזַבְחָּת Gֹו ָׁשם ּום ְׁשמ� �ה ֱאֹלֶהיָךH ָלׂש� ר ְיהָו Mר ִיְבַח ֹום ֲאֶׁש2 ק ִמְּמָךM ַהָּמק3 י&ִיְרַח2  ִּכ�

ר ִצִּו ן ְיהָוה1 ְלָך+ ַּכֲאֶׁש� Bר ָנַת אְנָך3 ֲאֶׁש2 �ֹ ָך�ּוִמּצ ל ַאַּו�ת ַנְפֶׁש� יָך ְּבֹכ� ַכְלָּת1 ִּבְׁשָעֶר+  יִת�ָך ְוָא�
Deut. 12:22ּנּו� ו יֹאְכֶל� ֹור ַיְחָּד� �ּנּו ַהָּטֵמא1 ְוַהָּטה+ ל ֵּכ�ן ּתֹאְכֶל ת&ַהְּצִבי1 ְוֶאת&ָה�ַאָּי+ ר ֵיָאֵכBל ֶא� ְך ַּכֲאֶׁש2   ַא3
Deut. 12:23ם ִּכ� ל ַהָּד+ ק ְלִבְלִּתי1 ֲאֹכ� ר� ַר�ק ֲחַז3 �ֶפׁש ְולֹא&תֹאַכ�ל ַהֶּנ�ֶפׁש ִעם&ַהָּבָׂש� ּוא ַהָּנ ם ה�  י ַהָּד�
Deut. 12:24ִים� ֶרץ ִּתְׁשְּפֶכ�ּנּו ַּכָּמ� �ּנּו ַעל&ָהָא� א ּתֹאְכֶל �ֹ   ל
Deut. 12:25ר ְּבֵעיֵנ� ה ַהָּיָׁש� י&ַתֲעֶׂש� יָך ִּכ� �יָך ַאֲחֶר+ ַען ִייַטBב ְלָך1 ּוְלָבֶנ �ּנּו ְלַמ2 א ּתֹאְכֶל �ֹ  י ְיהָו�ה� ל
Deut. 12:26ר ְיהָו�ה� ֹום ֲאֶׁשר&ִיְבַח� אָת ֶאל&ַהָּמק� ָדֶׁש>יָך ֲאֶׁשר&ִיְהי�ּו ְלָך� ּוְנָדֶר�יָך ִּתָּׂש�א ּוָב+ ק ָק�   ַר=
Deut. 12:27יָך ִיָּׁשֵפְך1 ַע �ה ֱאֹלֶה�יָך ְוַדם&ְזָבֶח3 ח ְיהָו ם ַעל&ִמְזַּב� ל&ִמְזַּבח1  ְוָעִׂשBיָת ֹעֹלֶת1יָך1 ַהָּבָׂש�ר ְוַהָּד+

ל� ר ּתֹאֵכ� יָך ְוַהָּבָׂש� �ה ֱאֹלֶה+  ְיהָו
Deut. 12:28ֵPר ְוָׁשַמְעָּת3 א Bיָך  ְׁשֹמ� ב ְלָךM ּוְלָבֶנ Z ִייַט2 �5ָּך ְלַמַען ר ָאֹנִכ�י ְמַצֶּו ֶּלה ֲאֶׁש� ים ָהֵא+ ת ָּכל&ַהְּדָבִר�

ר ְּבֵעיֵנ� ֹוב ְוַהָּיָׁש+ ם ִּכBי ַתֲעֶׂשה1 ַהּט� יָך� סַאֲחֶר1יָך1 ַעד&עֹוָל+  י ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�



Deut. 12:29 יָך� ם ִמָּפֶנ ֶׁשת אֹוָת� ה ָבא&ָׁש>ָּמה ָלֶר� ר ַאָּת� ם ֲאֶׁש2 יָך ֶאת&ַהּגֹוִי3 Mה ֱאֹלֶה י&ַיְכִריתZ ְיהָו2  ִּכ�
ם� ם ְוָיַׁשְבָּת� ְּבַאְרָצ�  ְוָיַרְׁשָּת� ֹאָת+

Deut. 12:30ם ַאֲח ר  ִהָּׁש�ֶמר ְלָך3 ֶּפן&ִּתָּנֵקׁש1 ַאֲחֵריֶה+ ם ֵלאֹמ2 Mאֹלֵהיֶה ׁש ֵל� �יָך ּוֶפן&ִּתְדֹר2 י ִהָּׁשְמָד�ם ִמָּפֶנ ֵר�
ִני� ם ְוֶאֱעֶׂשה&ֵּכ�ן ַּגם&ָא� ֵהיֶה+ Bם ָהֵא1ֶּלה1 ֶאת&ֱאֹל� ּו ַהּגֹוִי Mה ַיַעְבד  ֵאיָכ2

Deut. 12:31א ָע ה ֲאֶׁש�ר ָׂשֵנ3 Mת ְיהָו Z ָּכל&ּתֹוֲעַב2 ן ַליהָו�ה ֱאֹלֶה�יָך ִּכי Bם  לֹא&ַתֲעֶׂש�ה ֵכ+ �י ַג ם ִּכ ֵהיֶה+ ׂשּו1 ֵלאֹל�
ם� אֹלֵהיֶה� ׁש ֵל� ּו ָבֵא� ם ִיְׂשְרפ� ֵתיֶה+  ֶאת&ְּבֵניֶהם1 ְוֶאת&ְּבֹנ�

Deut. 13:1 א �ֹ יו ְול ֹות לֹא&ֹתֵס�ף ָעָל+ �ּו ַלֲעׂש ֹו ִתְׁשְמר� ם ֹאת� �ה ֶאְתֶכ+ ר ֲאֶׁשBר ָאֹנִכי1 ְמַצֶּו  ֵא�ת ָּכל&ַהָּדָב3
ּנּו� פ ע ִמֶּמ�  ִתְגַר�

Deut. 13:2ת� ֹו מֹוֵפ� ֹות א� ן ֵאֶל>יָך א� ֹום ְוָנַת� �ֹו ֹחֵל�ם ֲחל יא א� ּום ְּבִקְרְּבָך1 ָנִב+ Bי&ָיק   ִּכ�
Deut. 13:3 ר ים ֲאֶׁש� י ֱאֹלִה=ים ֲאֵחִר> ה ַאֲחֵר2 Qר ֵנ�ְלָכ �ר ֵאֶל�יָך ֵלאֹמ ת ֲאֶׁשר&ִּדֶּב�  ּוָבBא ָהאֹות1 ְוַהּמֹוֵפ+

ם� ם ְוָנ�ָעְבֵד� א&ְיַדְעָּת� �ֹ  ל
Deut. 13:4 הB ה ְיהָו Qי ְמַנֶּס� ּוא ִּכ �ֹום ַהה ֹו ֶאל&חֹוֵל�ם ַהֲחל� ּוא א> ע ֶאל&ִּדְבֵרי1 ַהָּנִב�יא ַהה+ א ִתְׁשַמ3 �ֹ  ל

ם� ם ְּבָכל&ְלַבְבֶכ�ם ּוְבָכל&ַנְפְׁשֶכ� �ה ֱאֹלֵהיֶכ+ ֲהִבים1 ֶאת&ְיהָו ַעת ֲהִיְׁשֶכBם ֹא� ם ָלַד3 ֵהיֶכם1 ֶאְתֶכ+  ֱאֹל�
Deut. 13:5ה ֱא= י ְיהָו ֹו  ַאֲחֵר2 עּו ְוֹאת� ֹו ִתְׁשָמ+ רּו1 ּוְבֹקל� ֹו ִתיָר�אּו ְוֶאת&ִמְצֹוָתBיו ִּתְׁשֹמ2 ֹלֵהיֶכ>ם ֵּתֵל�כּו ְוֹאת�

ּון� ֹו ִתְדָּבק� דּו ּוב�  ַתֲעֹב�
Deut. 13:6 ם Mֵהיֶכ ה ֱאֹל� ָרה ַעל&ְיהָו2 ָ Tי ִדֶּבר&ס� ת ִּכ ּוא יּוָמ3 Mֹום ַהה ֹו ֹחֵלםZ ַהֲחל2 ּוא א�  ְוַהָּנִב�יא ַהה]

ֶרְך ֲאֶׁש=ר ִצְּוָך> ְיהָו�ה ַהּמֹו יֲחָך1 ִמן&ַהֶּד+ ים ְלַהִּד� ְדָך1 ִמֵּב�ית ֲעָבִד+ ִים ְוַהֹּפ� �םA ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר3 ִצ�יא ֶאְתֶכ
ָך� ע ִמִּקְרֶּב� ַעְרָּת� ָהָר� �ֶכת ָּב�ּה ּוִב� יָך ָלֶל  ֱאֹלֶה�

Deut. 13:7&ֹו ֹו&ִבְנָך2 א� ֶּמָך א� ִ Tיָך ֶבן&א�יְתָך] ָאִח �י ְיִס� ר ְּכַנְפְׁשָך�  ִּכ ֲעָך> ֲאֶׁש� ֹו ֵר� ָך א= ֹוA ֵא�ֶׁשת ֵחיֶק3 ִבְּתָךM א�
יָך� ה ַוֲאֹבֶת� ְעָּת ַאָּת� א ָיַד+ �ֹ ים ֲאֶׁשר1 ל ה ְוַנ�ַעְבָדה1 ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר+ ר ֵנ�ְלָכ3 � ַּבֵּס�ֶתר ֵלאֹמ

Deut. 13:8יָך ם ַהְּקֹרִב�ים ֵאֶל+ ֵתיֶכ+ ים ֲאֶׁשר1 ְסִביֹב� ַעִּמ3 ֶרץ  ֵמֱאֹלֵה�י ָה� ה ָהָא� ים ִמֶּמ�ָּך ִמְקֵצ� ֹו ָהְרֹחִק�  א�
ֶרץ� ה ָהָא�  ְוַעד&ְקֵצ�

Deut. 13:9יו� ה ָעָל� א&ְתַכֶּס� �ֹ ל ְול א&ַתְחֹמ� �ֹ יו ְול יְנָך1 ָעָל+ ֹוס ֵע� Bיו ְולֹא&ָתח� ע ֵאָל א ִתְׁשַמ� �ֹ ֹו ְול   לֹא&תֹאֶב�ה ל+
Deut. 13:10&ְהֶיה ּנּו ָי�5ְדָך> ִּת� ַהְרֶג+ ֹו ְוַי�ד ָּכל&ָהָע�ם ָּבַאֲחֹרָנ�ה� ִּכBי ָהֹרג1 ַּת� �אׁשֹוָנ�ה ַלֲהִמית ֹו ָבִר�  ּב�
Deut. 13:11 ֶרץ יָך ַהּמֹוִציֲאָך> ֵמֶא� �ה ֱאֹלֶה+ 1 ְיהָו יֲחָך1 ֵמַעל ׁש ְלַהִּד� �י ִבֵּק3 ֹו ָבֲאָבִנ�ים ָוֵמ�ת ִּכ  ּוְסַקְלּת�

ים� ית ֲעָבִד� ִים ִמֵּב�  ִמְצַר�
Deut. 13:12ל ִיְׁש ָך� ס ְוָכל&ִיְׂשָרֵא+ ע ַהֶּז�ה ְּבִקְרֶּב� ר ָהָר> ֹות ַּכָּדָב� א&יֹוִס�פּו ַלֲעׂש3 �ֹ ּון ְול �ּו ְוִי�5ָרא  ְמע�
Deut. 13:13ר� ם ֵלאֹמ� ֶבת ָׁש� ן ְלָך> ָלֶׁש� יָך ֹנֵת� Mה ֱאֹלֶה יָך ֲאֶׁשרZ ְיהָו2 ע ְּבַאַח�ת ָעֶר3 Qי&ִתְׁשַמ   ִּכ�
Deut. 13:141 ּו ֲאָנִׁשBים ְּבֵנ�י&ְבִלַּי1ַעל Qה  ָיְצא ה ְוַנַעְבָד> ר ֵנְלָכ3 �ם ֵלאֹמ י ִעיָר� יחּו ֶאת&ֹיְׁשֵב� ָך ַוַּיִּד>  ִמִּקְרֶּב+

ם� ר לֹא&ְיַדְעֶּת� ים ֲאֶׁש� ים ֲאֵחִר�  ֱאֹלִה�
Deut. 13:15ֹ�את ה ַהּז ר ֶנֶעְׂשָת>ה ַהּתֹוֵעָב� ֹון ַהָּדָב+ Bה ֱאֶמת1 ָנכ�   ְוָדַרְׁשָּת= ְוָחַקְרָּת= ְוָׁשַאְלָּת� ֵהיֵט�ב ְוִהֵּנ

ָך�  ְּבִקְרֶּב�
Deut. 13:16 ְׁשֵב>י ָהִע�יר ַההּוא ה ֶאת&ֹי� יא][ַה[ ַהֵּכ�ה ַתֶּכ3 ם ֹאָת=ּה ] ִה� ְלִפי&ָח�ֶרב ַהֲחֵר2

ֶרב� ּה ְלִפי&ָח�  ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ָּב>ּה ְוֶאת&ְּבֶהְמָּת�
Deut. 13:17 2ְוָׂשַרְפָּת Gֹוְך ְרֹחָבּה ּה ִּתְקֹּבץH ֶאל&ּת� ׁש ֶאת&ָהִעBיר ְוֶאת&ָּכל&ְׁשָלָלּה1  ְוֶאת&ָּכל&ְׁשָלָל3 Mָבֵא

ֹוד� א ִתָּבֶנ�ה ע� �ֹ ם ל יל ַליהָו�ה ֱאֹלֶה�יָך ְוָהְיָתה1 ֵּת�ל עֹוָל+  ָּכִל+
Deut. 13:18 1ַרֲחִמים Bֹו ְוָנ�ַתן&ְלָך ֹון ַאּפ3 ה ֵמֲחר� Mּוב ְיהָו Z ָיׁש2 ּוָמה ִמן&ַהֵח�ֶרם ְלַמַען א&ִיְדַּב=ק ְּבָיְדָך> ְמא� �ֹ  ְול

ַח יָך�ְוִר� ע ַלֲאֹבֶת� ר ִנְׁשַּב� ָך ַּכֲאֶׁש�  ְמָך� ְוִהְרֶּב+
Deut. 13:19 ֹום�יו ֲאֶׁש>ר ָאֹנִכ�י ְמַצְּוָך� ַהּי יָך ִלְׁשֹמר1 ֶאת&ָּכל&ִמְצֹוָת+ �ה ֱאֹלֶה+ 1 ְיהָו ע ְּבקֹול �י ִתְׁשַמ3  ִּכ

יָך� ס ר ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�  ַלֲעׂשֹות1 ַהָּיָׁש+
Deut. 14:1ים ַא� ת� ָּבִנ ין ֵעיֵניֶכ�ם ָלֵמ� א&ָתִׂש=ימּו ָקְרָח>ה ֵּב� �ֹ ּו ְול ְדד3 א ִתְתֹּג� �ֹ יהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ל ם ַל�  ֶּת+



Deut. 14:2 1 ה ִמֹּכל �ם ְסֻגָּל+ ְהי�ֹות לֹו1 ְלַע ה ִל� ה ַליהָו�ה ֱאֹלֶה�יָך ּוְבָךQ ָּבַח�ר ְיהָו3 �י ַעBם ָקדֹוׁש1 ַאָּת+  ִּכ
� ר ַעל&ְּפֵנ ים ֲאֶׁש� ַעִּמ+ ה� סָה�  י ָהֲאָדָמ�

Deut. 14:3ה� א תֹאַכ�ל ָּכל&ּתֹוֵעָב� �ֹ   ל
Deut. 14:4ה ִעִּז�ים� ה ְכָׂשִב�ים ְוֵׂש� ֹור ֵׂש� Wלּו ׁש�ה ֲאֶׁש�ר ּתֹאֵכ ֹ�את ַהְּבֵהָמ�   ז
Deut. 14:5ֹו ָוָז�ֶמר� ן ּוְתא� ֹו ְוִדיֹׁש� ּור ְוַאּק� ��ל ּוְצִב�י ְוַיְחמ   ַאָּי
Deut. 14:6ה ַמ Qּה  ְוָכל&ְּבֵהָמ ה ַּבְּבֵהָמ�ה ֹאָת� ֹות ַמֲעַל�ת ֵּגָר� ה ְוֹׁשַסBַעת ֶׁש1ַסע1 ְׁשֵּת�י ְפָרס+ ְפֶר�ֶסת ַּפְרָס3

לּו�  ּתֹאֵכ�
Deut. 14:7 ָּגָמל ַ Tת&ה �ה ֶא� ה ַהְּׁשסּוָע י ַהַּפְרָס� ה ּוִמַּמְפִריֵס� �י ַהֵּגָר+ ֲעֵל אְכלּו1 ִמַּמ� �ֹ א ת Bֹ ה ל Qְך ֶאת&ֶז�ַא 

ֶבת ְוֶאת ם�ְוֶאת&ָהַאְרֶנ2 ם ָלֶכ� יסּו ְטֵמִא�ים ֵה� א ִהְפִר+ �ֹ ָּמה ּוַפְרָסה1 ל י&ַמֲעֵל=ה ֵגָר�ה ֵה3 ן ִּכ� Mַהָּׁשָפ& 
Deut. 14:8 לּו א תֹאֵכ+ �ֹ ּוא ָלֶכ�ם ִמְּבָׂשָרם1 ל א ה� ה ָטֵמ� א ֵגָר+ �ֹ ה הּוא1 ְול יס ַּפְרָס� י&ַמְפִר2 ֲחִזיר ִּכ� ַ Tְוֶאת&ה 

א ִתָּג�עּו� ס �ֹ ם ל  ּוְבִנְבָלָת�
Deut. 14:9לּו� ֶׂשת ּתֹאֵכ� ֹו ְסַנִּפ�יר ְוַקְׂשֶק� ל ֲאֶׁשר&ל> ל ֲאֶׁש�ר ַּבָּמ�ִים ֹּכ= ּו ִמֹּכ� אְכל+ �ֹ   ֶאת&ֶזה1 ּת
Deut. 14:10ם� ס ּוא ָלֶכ� א ה� א תֹאֵכ�לּו ָטֵמ� �ֹ ֶׂשת ל ֹו ְסַנִּפ�יר ְוַקְׂשֶק� ין&ל> ל ֲאֶׁש=ר ֵא�   ְוֹכ2
Deut. 14:11לּו� ה ּתֹאֵכ� ֹור ְטֹהָר�   ָּכל&ִצּפ�
Deut. 14:12ָעְזִנָּי�ה� ֶרס ְוָה� ּו ֵמֶה�ם ַהֶּנ�ֶׁשר ְוַהֶּפ� א&תֹאְכל� �ֹ ר ל ה ֲאֶׁש� Wְוֶז  
Deut. 14:13ה ְלִמיָנ�ּה�� ה ְוַהַּדָּי   ְוָהָרָאה1 ְוֶאת&ָה�ַאָּי+
Deut. 14:14ֹו� ב ְלִמינ� ת ָּכל&ֹעֵר�   ְוֵא�
Deut. 14:15ס ְוֶא ה ְוֶאת&ַהַּתְחָמ� ַּיֲעָנ+  ת&ַהָּׁש�ַחף ְוֶאת&ַהֵּנ�ץ ְלִמיֵנ�הּו� ְוֵאת1 ַּב�ת ַה�
Deut. 14:16ֶמת� ּוף ְוַהִּתְנָׁש� ֹוס ְוֶאת&ַהַּיְנׁש�   ֶאת&ַהּכ�
Deut. 14:17ְך� ָמה ְוֶאת&ַהָּׁשָל� ת&ָהָרָח� ת ְוֶא�   ְוַהָּקָא�
Deut. 14:18ף� ת ְוָהֲעַטֵּל� �ּה ְוַהּדּוִכיַפ� ה ְלִמיָנ ה ְוָהֲאָנָפ�   ְוַה�ֲחִסיָד+
Deut. 14:19לּו� א ֵיָאֵכ� �ֹ ּוא ָלֶכ�ם ל א ה� ֹוף ָטֵמ� 1 ֶׁש�ֶרץ ָהע+   ְוֹכל
Deut. 14:20לּו� ֹור ּתֹאֵכ� ֹוף ָטה�   ָּכל&ע�
Deut. 14:21 םBי ַע� י ִּכ ֹו ָמֹכר1 ְלָנְכִר+ Bּה א �ָּנה ַוֲאָכָל3 יָך ִּתְּתֶנ Mר ֲאֶׁשר&ִּבְׁשָעֶר ֵבָלה ַלֵּג2 ְ Tּו ָכל&נ א תֹאְכל� �ֹ  ל

ה ַליה ֹו� פָקדֹוׁש1 ַאָּת+ י ַּבֲחֵל�ב ִאּמ� ל ְּגִד� א&ְתַבֵּׁש� �ֹ  ָו�ה ֱאֹלֶה�יָך ל
Deut. 14:22ה ָׁשָנ�ה ָׁשָנ�ה� א ַהָּׂשֶד� �ָך ַהֹּיֵצ� ת ָּכל&ְּתבּוַא�ת ַזְרֶע ר ֵא�   ַעֵּׂש�ר ְּתַעֵּׂש+
Deut. 14:23 ן� ֹום ֲאֶׁשר&ִיְבַחרH ְלַׁשֵּכ יָך ַּבָּמק� �ה ֱאֹלֶה3 �יA ְיהָו ְנָך1  ְוָאַכְלָּתQ ִלְפֵנ ֹו ָׁשםG ַמְעַׂשBר ְּדָג� ְׁשמ�

ים� יָך ָּכל&ַהָּיִמ� ד ְלִיְרָא>ה ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� �5ָך ְלַמ�ַען ִּתְלַמ3 ת ְּבָקְרָך� ְוצֹאֶנ ָך ּוְבֹכֹר� יֹרְׁשָך� ְוִיְצָהֶר+  ִּת�
Deut. 14:24Bי&ִיְרַח G ִּכ� H ְׂשֵאתֹו א תּוַכל �ֹ �י ל ֶרְך ִּכ ה ִמְּמָךM ַהֶּד3 י&ִיְרֶּב2 ֹום ֲאֶׁשBר ִיְבַחר1  ְוִכ� ק ִמְּמָך1 ַהָּמק+

יָך� ֹו ָׁש�ם ִּכ�י ְיָבֶרְכָך� ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ּום ְׁשמ� יָך ָלׂש� �ה ֱאֹלֶה+  ְיהָו
Deut. 14:25 יָך ר ִיְבַח>ר ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ֹום ֲאֶׁש� ַלְכָּת1 ֶאל&ַהָּמק+ �5ְדָך+ ְוָה� �ֶסף ְוַצְרָּתB ַהֶּכ1ֶסף1 ְּבָי ה ַּבָּכ  ְוָנַתָּת�

 ֹו�ּב�
Deut. 14:26 ר ל ֲאֶׁש� ר ּוְבֹכ> 1ִין1 ּוַבֵּׁשָכ+ אן ּוַבַּי 3ֹ ה ַנְפְׁשָךM ַּבָּבָק�ר ּוַבּצ Z ֲאֶׁשר&ְּתַאֶּו2 ֶסף ְּבֹכל  ְוָנַתָּת�ה ַהֶּכ]

ָך� ה ּוֵביֶת� יָך ְוָׂשַמְחָּת� ַאָּת� �ה ֱאֹלֶה+ ם ִלְפֵני1 ְיהָו �ְלָּת ָּׁש3 ְׁשָאְלָך� ַנְפֶׁש�ָך ְוָאַכ  ִּת�
Deut. 14:27ְך� ס ֶלק ְוַנֲחָל�ה ִעָּמ� ֹו ֵח� ין ל> �י ֵא� ַעְזֶב�ּנּו ִּכ א ַת� �ֹ יָך ל   ְוַהֵּלִו�י ֲאֶׁשר&ִּבְׁשָעֶר�
Deut. 14:28יָך� ים ּתֹוִציא1 ֶאת&ָּכל&ַמְעַׂשר1 ְּתבּוָא�ְתָך+ ַּבָּׁשָנ�ה ַהִה�וא ְוִהַּנְחָּת� ִּבְׁשָעֶר� ׁש ָׁשִנ3   ִמְקֵצ�הA ָׁשֹל�
Deut. 14:29�יָך  ּוָב ַאְלָמָנה1 ֲאֶׁש�ר ִּבְׁשָעֶר+ ֹום ְוָה� Bַהֵּגר ְוַהָּית ְ Tְך ו ה ִעָּמ3 Mֶלק ְוַנֲחָל Z ֵח2 ין&לֹו �י ֵא� י ִּכ א ַהֵּלִו]

ה� ס ר ַּתֲעֶׂש� ה ָיְדָך� ֲאֶׁש� יָך ְּבָכל&ַמֲעֵׂש� �ה ֱאֹלֶה+ ּו ְוָׂשֵב�עּו ְלַמBַען ְיָבֶרְכָך1 ְיהָו  ְוָאְכל�
Deut. 15:1ַבע ץ ֶׁש� ה� ִמֵּק� ה ְׁשִמָּט�  &ָׁשִנ�ים ַּתֲעֶׂש�
Deut. 15:2 1ׂש ֶאת&ֵרֵע1הּוBא&ִיֹּג �ֹ �הּו ל ה ְּבֵרֵע ר ַיֶּׁש� ֹו ֲאֶׁש� 1 ַמֵּׁש�ה ָיד+ ֹוט ָּכל&ַּב1ַעל  ְוֶזהH ְּדַב�ר ַהְּׁשִמָּטהG ָׁשמ3

יהָו�ה� א ְׁשִמָּט�ה ַל� י&ָקָר� יו ִּכ�  ְוֶאת&ָאִח+



Deut. 15:3ׂש ַו�י ִּתֹּג ָך� ֶאת&ַהָּנְכִר� ט ָיֶד� יָך ַּתְׁשֵמ� ר ִיְהֶי�ה ְלָך> ֶאת&ָאִח�  ֲאֶׁש2
Deut. 15:4 יָך �ה ֱאֹלֶה+ ֶרץ ֲאֶׁשר1 ְיהָו Wה ָּבָא ֶרְכָך1 ְיהָו+ ְך ְיָב� Bי&ָבֵר א ִי�ְהֶיה&ְּבָך� ֶאְבי�ֹון ִּכ� �ֹ ֶפס ִּכ>י ל Wֶא 

ּה� ֵתן&ְלָך� ַנֲחָל�ה ְלִרְׁשָּת�  ֹנ�
Deut. 15:5ַPֹוַע ִּתְׁש ר את ֲאֶׁש>ר ק ִאם&ָׁשמ� +ֹ �ה ַהּז ר ַלֲעׂשֹות1 ֶאת&ָּכל&ַהִּמְצָו Bיָך ִלְׁשֹמ��ה ֱאֹלֶה ֹול ְיהָו ע ְּבק� ַמ+

ֹום�  ָאֹנִכ�י ְמַצְּוָך� ַהּי�
Deut. 15:6 ט א ַתֲעֹב+ �ֹ ים ְוַאָּתה1 ל �ם ַרִּב3 ֲעַבְטָּתQ ּגֹוִי ר ִּדֶּבר&ָל�ְך ְוַה� ַרְכָך+ ַּכֲאֶׁש� Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ֵּב� י&ְיהָו  ִּכ�

לּו� סּו א ִיְמֹׁש� �ֹ ים ּוְבָך� ל �ם ַרִּב+ ַׁשְלָּת1 ְּבגֹוִי  ָמ�
Deut. 15:7 ְך�יָך ֹנֵת�ן ָל ְרְצָך+ ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� יָך ְּבַא2 ֹון ֵמַאַחBד ַאֶח1יָך1 ְּבַאַח�ד ְׁשָעֶר+ Mְבָך2 ֶאְבי Zי&ִיְהֶיה  ִּכ�

�5ְדָך+ א ִתְקֹּפץ1 ֶאת&ָי Bֹ א ְתַאֵּמ�ץ ֶאת&ְלָבְבָך3 ְול =ֹ ֹון�ל יָך ָהֶאְבי�   ֵמָאִח�
Deut. 15:8ֵּ Pּנּו ד ֹו ְוַהֲעֵבט1 ַּתֲעִביֶט+ �ַח ִּתְפַּת>ח ֶאת&ָיְדָך� ל י&ָפֹת= ֹו� ִּכ� ר ל� ר ֶיְחַס� ֹו ֲאֶׁש�  י ַמְחֹסר+
Deut. 15:9Hה ְׁשַנ�ת&ַהֶּׁשַבע�ְרָב ר ָק� ַעל ֵלאֹמ3 Mִעם&ְלָבְבָך2 ְבִלַּי Zה ָדָבר� �ת  ִהָּׁש�ֶמר ְלָך] ֶּפן&ִיְהֶי  ְׁשַנ

ְטא� ה ְוָהָי�ה ְבָך� ֵח� 1יָך1 ֶאל&ְיהָו+ א ָעֶל Bֹו ְוָקָר �ן ל א ִתֵּת� �ֹ ֹון ְול ֶאְבי+ יְנָך3 ְּבָאִח1יָך1 ָה� �ה ֵע�  ַהְּׁשִמָּטהG ְוָרָע
Deut. 15:10ה ְיָבֶר י ִּבְגַל�לA ַהָּדָב�ר ַהֶּז3 Qֹו ִּכ �ע ְלָבְבָך� ְּבִתְּתָך� ל ֹו ְולֹא&ֵיַר� ֹון ִּתֵּתן1 ל+ Bה  ָנת� ְכָך1 ְיהָו

ָך� ל ִמְׁשַל�ח ָיֶד� ָך ּוְבֹכ� ל&ַמֲעֶׂש+ יָך ְּבָכ�  ֱאֹלֶה+
Deut. 15:11 Mח ֶאת&ָיְדָך ֹתַח ִּתְפַּת2 ָּ Tר פ ן ָאֹנִכBי ְמַצְּוָך1 ֵלאֹמ+ Qֶרץ ַעל&ֵּכ�ֶרב ָהָא ל ֶאְבי�ֹון ִמֶּק�  ִּכ>י לֹא&ֶיְחַּד�

ָך >5ָך ּוְלֶאְבֹיְנָך� ְּבַאְרֶצ�  � סְלָאִח=יָך ַלֲעִנֶּי
Deut. 15:12Pי א ִעְבִר3 ר ְלָךM ָאִח�יָך ָה� י&ִיָּמֵכ2 ת  ִּכ� �ים ּוַבָּׁשָנה1 ַהְּׁשִביִע+ ְדָך� ֵׁש�ׁש ָׁשִנ ה ַוֲעָב� ִעְבִרָּי+ ֹו ָה�

ְך� ּנּו ָחְפִׁש�י ֵמִעָּמ�  ְּתַׁשְּלֶח�
Deut. 15:13�ּנּו ֵריָק א ְתַׁשְּלֶח� �ֹ ִעָּמ�ְך ל ּנּו ָחְפִׁש�י ֵמ� י&ְתַׁשְּלֶח�  ם� ְוִכ�
Deut. 15:14ֹו� יָך ִּתֶּתן&ל� ָּגְרְנָך� ּוִמִּיְקֶב�ָך ֲאֶׁש=ר ֵּבַרְכָך> ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� אְנָך+ ּוִמ� �ֹ ֹו ִמּצ Bיק ַּתֲעִניק1 ל+   ַהֲעֵנ
Deut. 15:15ן ָאֹנ Qיָך ַעל&ֵּכ��ה ֱאֹלֶה 5ִּיְפְּדָך� ְיהָו ִים ַו� 1יָת1 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר+ �י ֶעBֶבד ָהִי ִכ=י ְמַצְּוָך>  ְוָזַכְרָּת3 ִּכ

ֹום� ר ַהֶּז�ה ַהּי�  ֶאת&ַהָּדָב�
Deut. 15:16ְך� ֹו ִעָּמ� ֹוב ל� ָך ִּכי&ט� ְבָך1 ְוֶאת&ֵּביֶת+ א ֵמִעָּמ�ְך ִּכBי ֲאֵה� א ֵאֵצ� �ֹ יָך ל י&יֹאַמ�ר ֵאֶל+   ְוָהָיה1 ִּכ�
Deut. 15:17ֶלת ְוָהָי� ַע ְוָנַתָּתBה ְבָאְזנֹו1 ּוַבֶּד+ ף ַלֲאָמְתָך�  ְוָלַקְחָּת� ֶאת&ַהַּמְרֵצ3 �ֶבד עֹוָל�ם ְוַא� ה ְלָך� ֶע
ן�  ַּתֲעֶׂשה&ֵּכ�

Deut. 15:18 ים� ְדָך� ֵׁש�ׁש ָׁשִנ יר ֲעָב� �ר ָׂשִכ+ י ִמְׁשֶנה1 ְׂשַכ ְך ִּכ3 ִעָּמ+ ֹו ָחְפִׁשי1 ֵמ� Bֲחָך1 ֹאת ָך ְּבַׁשֵּל�  לֹא&ִיְקֶׁש�ה ְבֵעיֶנ3
ר ַּתֲע ל ֲאֶׁש� יָך ְּבֹכ� �ה ֱאֹלֶה+ ַרְכָך1 ְיהָו ה� פּוֵב�  ֶׂש�

Deut. 15:19 1א ַתֲעֹבד Bֹ �ה ֱאֹלֶה�יָך ל יׁש ַליהָו ר ַּתְקִּד� אְנָך1 ַהָּזָכ+ �ֹ ד ִּבְבָקְרָךB ּוְבצ ֹור ֲאֶׁשרZ ִיָּוֵל2 ל&ַהְּבכ]  ָּכ�
ֹור צֹאֶנ�5ָך� ז ְּבכ� א ָתֹג� �ֹ ָך ְול ר ׁשֹוֶר+  ִּבְבֹכ�

Deut. 15:20ה ְב� 1ּנּו1 ָׁשָנ ה ֱאֹלֶהBיָך תֹאֲכֶל Z ְיהָו2 ָך� ִלְפֵני ה ּוֵביֶת� �ה ַאָּת� ֹום ֲאֶׁשר&ִיְבַח�ר ְיהָו ה ַּבָּמק�  ָׁשָנ+
Deut. 15:21יָך� ּנּו ַליהָו�ה ֱאֹלֶה� א ִתְזָּבֶח+ �ֹ ּום ָר�ע ל ל מ� ר ֹּכ� ֹו ִעֵּו+ 1ַח1 א� ּום ִּפֵּס ֹו מ3 Mה ב י&ִיְהֶי2   ְוִכ�
Deut. 15:22+א ְוַהָּטהֹור1 ַיְחָּדBּנּו ַהָּטֵמ� יָך ּתֹאֲכֶל  ו ַּכְּצִב�י ְוָכַאָּי�ל� ִּבְׁשָעֶר�
Deut. 15:23ִים� פ ֶרץ ִּתְׁשְּפֶכ�ּנּו ַּכָּמ� א תֹאֵכ�ל ַעל&ָהָא� �ֹ ֹו ל ק ֶאת&ָּדמ�   ַר�
Deut. 16:1 ה= יֲאָךM ְיהָו יב הֹוִצ2 ָאִב3 ֶדׁש ָה� י ְּבֹח� Qיָך ִּכ�ַסח ַליהָו�ה ֱאֹלֶה �יָת ֶּפ+ יב ְוָעִׂש ֶדׁש ָהָאִב+  ָׁשמֹור1 ֶאת&ֹח�

ְיָלה�ֱאֹלֶה>יָך  ִים ָל�  ִמִּמְצַר�
Deut. 16:2ם� ֹו ָׁש� ה ְלַׁשֵּכ�ן ְׁשמ� אן ּוָבָק�ר ַּבָּמקֹום1 ֲאֶׁשר&ִיְבַח�ר ְיהָו+ �ֹ יָך צ ְחָּת ֶּפ>ַסח ַליהָו�ה ֱאֹלֶה�   ְוָזַב�
Deut. 16:3י ְב� ִני ִּכ ��ֶחם ֹע ֹות ֶל אַכל&ָעָל�יו ַמּצ� �ֹ ץ ִׁשְבַע�ת ָיִמ>ים ּת ֹון ָיָצ1אָת1  לֹא&תֹאַכBל ָעָליו1 ָחֵמ+ ִחָּפז3

י ַחֶּי�יָך� ל ְיֵמ� ִים ֹּכ� אְתָך1 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+ ר ֶאת&יBֹום ֵצ� ִים ְלַמ�ַען ִּתְזֹּכ3  ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+
Deut. 16:4 ח ר ִּתְזַּב� ר ֲאֶׁש2 �ין ִמן&ַהָּבָׂש3 �ת ָיִמ�ים ְולֹא&ָיִל ר ְּבָכל&ְּגֻבְלָך� ִׁשְבַע ה ְלָך� ְׂשֹא> א&ֵיָרֶא2 �ֹ  ְול

ֶקר�ָּבֶע> ֹון ַלֹּב�  ֶרב ַּבּי�ֹום ָהִראׁש�
Deut. 16:5ְך� ן ָל� יָך ֹנֵת� יָך ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ַח ֶאת&ַהָּפ�ַסח ְּבַאַח�ד ְׁשָעֶר+ א תּוַכ�ל ִלְזֹּב� �ֹ   ל



Deut. 16:6ֹו ָׁש>ם ִּתְזַּב� �ן ְׁשמ+ Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ְלַׁשֵּכ ר ְיהָו ֹום ֲאֶׁשר&ִיְבַח2 Qם&ֶאל&ַהָּמק י ִא� ִּ Tַסח  כ ח ֶאת&ַהֶּפ�
ִים� אְתָך� ִמִּמְצָר� ֶמׁש מֹוֵע�ד ֵצ� ֹוא ַהֶּׁש+ �ֶרב ְּכב�  ָּבָע

Deut. 16:7יָך� ֶקר ְוָהַלְכָּת� ְלֹאָהֶל� �יָת ַבֹּב+ ֹו ּוָפִנ �יָך ּב ר ִיְבַח>ר ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ֹום ֲאֶׁש� Wַכְלָּת+ ַּבָּמק�ּוִבַּׁשְלָּת1 ְוָא  
Deut. 16:8�ים ּתֹאַכ ֶׁשת ָיִמ� ה� ס ֵׁש� ה ְמָלאָכ� א ַתֲעֶׂש� �ֹ יָך ל �ה ֱאֹלֶה+ י ֲעֶצ1ֶרת1 ַליהָו ֹות ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע3 � ל ַמּצ
Deut. 16:9ֹות� ר ִׁשְבָע�ה ָׁשֻבע� ה ָּתֵח�ל ִלְסֹּפ+ ת ִּתְסָּפר&ָל�ְך ֵמָהֵחBל ֶחְרֵמׁש1 ַּבָּקָמ+   ִׁשְבָע�ה ָׁשֻבֹע�
Deut. 16:10ג ָׁשֻבעֹות1 ַליהBיָת ַח Mר ְיָבֶרְכָך� ְיהָו�ה  ְוָעִׂש ת ָיְדָך� ֲאֶׁש�ר ִּתֵּת�ן ַּכֲאֶׁש� יָך ִמַּס>ת ִנְדַב� �ה ֱאֹלֶה+ ָו

יָך�  ֱאֹלֶה�
Deut. 16:11 יָך ה ּוִבְנָך� ּוִבֶּתָךH ְוַעְבְּדָך� ַוֲאָמֶתָךG ְוַהֵּלִוי1 ֲאֶׁש�ר ִּבְׁשָעֶר+ יָך ַאָּת2 �ה ֱאֹלֶה3 �יA ְיהָו  ְוָׂשַמְחָּתQ ִלְפֵנ

>ר ְו ם�ְוַהֵּג ֹו ָׁש� יָך ְלַׁשֵּכ�ן ְׁשמ� �ה ֱאֹלֶה+ ֹום ֲאֶׁשBר ִיְבַחר1 ְיהָו ֹום ְוָהַאְלָמָנ�ה ֲאֶׁש�ר ְּבִקְרֶּב�ָך ַּבָּמק3  ַהָּית�
Deut. 16:12ֶּלה� פ ים ָהֵא� ֻחִּק� יָת ֶאת&ַה� ִים ְוָׁשַמְרָּת� ְוָעִׂש+ ��יָת ְּבִמְצָר �ַכְרָּת+ ִּכי&ֶע�ֶבד ָהִי   ְוָז
Deut. 16:13 ָך� ַח=ג ָּגְרְנָך� ּוִמִּיְקֶב� ְסְּפָך+ ִמ� �ת ָיִמ�ים ְּבָא2 ה ְלָך� ִׁשְבַע ת ַּתֲעֶׂש�  ַהֻּסֹּכ>
Deut. 16:14 ֹום ְוָהַאְלָמָנ�ה >ר ְוַהָּית� י ְוַהֵּג ָך ְוַהֵּלִו3 ה ּוִבְנָךB ּוִבֶּת1ָך1 ְוַעְבְּדָך� ַוֲאָמֶת+ �ָך ַאָּת2  ְוָׂשַמְחָּת� ְּבַחֶּג

יָך ר ִּבְׁשָעֶר�  �ֲאֶׁש�
Deut. 16:15 יָך �ה ֱאֹלֶה3 �י ְיָבֶרְכָךQ ְיהָו �ה ִּכ ֹום ֲאֶׁשר&ִיְבַח�ר ְיהָו יָך ַּבָּמק� �ה ֱאֹלֶה+ ים ָּתֹחג1 ַליהָו �ת ָיִמ3  ִׁשְבַע

ַח� ְך ָׂשֵמ� �יָת ַא� יָך ְוָהִי 1 ַמֲעֵׂש�ה ָיֶד+ ְתָך1 ּוְבֹכל ל ְּתבּוָא� Bְּבֹכ 
Deut. 16:16ה ֹוׁש ְּפָעִמ�יםA ַּבָּׁשָנ] ר  ָׁשל� יָך ַּבָּמקֹום1 ֲאֶׁש�ר ִיְבָח+ �ה ֱאֹלֶה3 �יA ְיהָו ה ָכל&ְזכּוְרָךM ֶאת&ְּפֵנ  ֵיָרֶא2

ם� א ֵיָרֶא>ה ֶאת&ְּפֵנ�י ְיהָו�ה ֵריָק� =ֹ ֹות ְול �ֹות ּוְבַח�ג ַהֻּסּכ ג ַהָּׁשֻבע� ֹות ּוְבַח�  ְּבַח=ג ַהַּמּצ>
Deut. 16:17ֹו ְּכִבְרַּכ>ת ְיהָו�ה ֱא ��ת ָיד ְך� ס ִא�יׁש ְּכַמְּתַנ ר ָנ�ַתן&ָל� יָך ֲאֶׁש�  ֹלֶה�
Deut. 16:18 יָך�ן ְלָך� ִלְׁשָבֶט =ה ֱאֹלֶה>יָך ֹנֵת� ר ְיהָו יָך ֲאֶׁש2 ֶּתן&ְלָך1 ְּבָכל&ְׁשָעֶר+ ים ִּת� ְטִר3 �ים ְוֹׁש�  ֹׁשְפִט

ֶדק� ּו ֶאת&ָהָע�ם ִמְׁשַּפט&ֶצ�  ְוָׁשְפט�
Deut. 16:19י� א ַתִּכ�יר ָּפִנ �ֹ ט ל ים  לֹא&ַתֶּט�ה ִמְׁשָּפ+ �י ֲחָכִמ+ ַחד ְיַעֵּור1 ֵעיֵנ �י ַהֹּׁש3 ַחד ִּכ ם ְולֹא&ִתַּק�ח ֹׁש+

ם� י ַצִּדיִק� יַסֵּל�ף ִּדְבֵר�  ִו�
Deut. 16:20ְך� ס ן ָל� יָך ֹנֵת� ֶרץ ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ְחֶיה1 ְוָיַרְׁשָּת� ֶאת&ָהָא+ ף ְלַמBַען ִּת� �ֶדק ִּתְרֹּד ֶדק ֶצ�   ֶצ�
Deut. 16:21א&ִתַּט�ע ְל �ֹ ְך� ס ל ר ַּתֲעֶׂשה&ָּל� יָך ֲאֶׁש� ֶצל ִמְזַּב>ח ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� �ץ ֵא3 ה ָּכל&ֵע  ָך> ֲאֵׁשָר�
Deut. 16:22יָך� ס ר ָׂשֵנ�א ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ים ְלָך� ַמֵּצָב�ה ֲאֶׁש� א&ָתִק� �ֹ   ְול
Deut. 17:1ּום ר ִיְהֶי�ה בֹו1 מ+ ה ֲאֶׁש2 ֹור ָוֶׂש3 יָך ׁש� Mה ֱאֹלֶה ל ָּדָב�ר ָר�ע ִּכ=י תֹוֲעַב>ת ְיהָו�ה  לֹא&ִתְזַּבחZ ַליהָו2  ֹּכ�

ּוא� ס יָך ה�  ֱאֹלֶה�
Deut. 17:2 ר ה ֲאֶׁש2 �יׁש אֹו&ִאָּׁש3 יָך ֹנֵת�ן ָל�ְך ִא יָך ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� י&ִיָּמֵצBא ְבִקְרְּבָך1 ְּבַאַח�ד ְׁשָעֶר+  ִּכ�

ר ְּב יָך ַלֲעֹב� ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה&ֱאֹלֶה� ֹו�ַיֲעֶׂש=ה ֶאת&ָהַר>  ִרית�
Deut. 17:3 ִים א ַהָּׁשַמ� ֹו ְלָכל&ְצָב� ַח א> ֹו ַלָּיֵר3 חּו ָלֶה�ם ְוַלֶּׁש�ֶמׁשA א� ים ַוִּיְׁשַּת� 5ַּיֲעֹבד1 ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר+ ֶלְך ַו�  ַוֵּי3

יִתי� ר לֹא&ִצִּו�  ֲאֶׁש�
Deut. 17:4�ה ֱאֶמת1 ָנכB ב ְוִהֵּנ ַּגד&ְלָך� ְוָׁשָמ�ְעָּת ְוָדַרְׁשָּת� ֵהיֵט+ ֹ�את  ְוֻה� ה ַהּז ר ֶנֶעְׂשָת>ה ַהּתֹוֵעָב� ֹון ַהָּדָב+
ל�  ְּבִיְׂשָרֵא�

Deut. 17:5 1ע ַהֶּזה Bר ָהָר ׂשּו ֶאת&ַהָּדָב2 ָ Tר ע�וא ֲאֶׁש Mה ַהִה Z ֶאת&ָהִאָּׁש2 ּוא אֹו �יׁש ַהה] ֹוֵצאָת� ֶאת&ָהִא  ְוה�
ם ָּבֲאָבִנ� ֹו ֶאת&ָהִאָּׁש�ה ּוְסַקְלָּת� יׁש א� Wיָך ֶאת&ָהִא תּו�ֶאל&ְׁשָעֶר+  ים ָוֵמ�

Deut. 17:6ד� ת ַעל&ִּפ�י ֵע�ד ֶאָח� א יּוַמ+ �ֹ ים יּוַמ�ת ַהֵּמ�ת ל ה ֵעִד� ֹו ְׁשֹלָׁש� ים א> �5ִים ֵעִד3 �יA ְׁשַנ   ַעל&ִּפ
Deut. 17:7 ע ַעְרָּת� ָהָר� �ה ּוִב� ֹו ְוַי�ד ָּכל&ָהָע�ם ָּבַאֲחֹרָנ ֹו ָבִראֹׁשָנה1 ַלֲהִמית+ Bְהֶיה&ּב ים ִּת� Qד ָהֵעִד�  ַי

ָך� פִמִּקְר  ֶּב�
Deut. 17:8 ת י ִריֹב� ַגע ִּדְבֵר� 1ַגע1 ָלֶנ+ ין ֶנ ין ּוֵב� ין ְלִד3 ין&ִּד� ם ֵּב� Mְלָד Aם ין&ָּד2 ט ֵּב� ר ַלִּמְׁשָּפ3 Mִמְּמָך1 ָדָב Zי ִיָּפֵלא�  ִּכ

ֹו� יָך ּב� ר ִיְבַח>ר ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ֹום ֲאֶׁש� יָת ֶאל&ַהָּמק+  ִּבְׁשָעֶר�יָך ְוַקְמָּת� ְוָעִל+
Deut. 17:9 +ידּו ְלָך� ר ִיְהֶי�ה ַּבָּיִמ�ים ָהֵה�ם ְוָדַרְׁשָּת1 ְוִהִּג ט ֲאֶׁש� ם ְוֶאל&ַהֹּׁשֵפ+  ּוָבאָת3 ֶאל&ַהֹּכֲהִנים1 ַהְלִוִּי+



ט� ר ַהִּמְׁשָּפ� ת ְּדַב�  ֵא�
Deut. 17:10ּוא ֲאֶׁש�ר ֹום ַהה+ ּו ְלָך+ ִמן&ַהָּמק� �יד� יָת ַעל&ִּפBי ַהָּדָבר1 ֲאֶׁש�ר ַיִּג �ה ְוָׁשַמְרָּת�  ְוָעִׂש3  ִיְבַח�ר ְיהָו

ּוָך� ר יֹור� ל ֲאֶׁש� ֹות ְּכֹכ�  ַלֲעׂש+
Deut. 17:11 ּור א ָתס3 �ֹ ּו ְלָך� ַּתֲעֶׂש�ה ל ּוָך ְוַעל&ַהִּמְׁשָּפ>ט ֲאֶׁשר&יֹאְמר� ה ֲאֶׁש�ר יֹור3 Mי ַהּתֹוָר  ַעל&ִּפ2

אל� �ֹ ין ּוְׂשמ ּו ְלָך� ָיִמ� �יד�  ִמן&ַהָּדָב>ר ֲאֶׁשר&ַיִּג
Deut. 17:12 ה� ד ְלָׁשBֶרת ָׁשם1 ֶאת&ְיהָו Qַע ֶאל&ַהֹּכֵהן1 ָהֹעֵמ Bי ְׁשֹמ ֹון ְלִבְלִּת2 יׁש ֲאֶׁשר&ַיֲעֶׂש�ה ְבָזד3 Qְוָהִא 

ל� ע ִמִּיְׂשָרֵא� ַעְרָּת� ָהָר� ּוא ּוִב� �יׁש ַהה+ ֹו ֶאל&ַהֹּׁשֵפ�ט ּוֵמת1 ָהִא יָך א�  ֱאֹלֶה+
Deut. 17:13�ֹ ּו ְוִיָר�אּו ְול ֹוד� ס ְוָכל&ָהָע�ם ִיְׁשְמע� ּון ע�  א ְיִזיד�
Deut. 17:14 3ּה ְוָאַמְרָּת�ּה ְוָיַׁש�ְבָּתה ָּב יִרְׁשָּת� ְך ִו� Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ֹנֵת�ן ָל+ ר ְיהָו ֶרץ ֲאֶׁש2 א ֶאל&ָהָא3 �ֹ י&ָתב  ִּכ�

י� ר ְסִביֹבָת� �ם ֲאֶׁש� ֶלְך ְּכָכל&ַהּגֹוִי  ָאִׂשBיָמה ָעַלי1 ֶמ+
Deut. 17:1511יָך ֹום ָּתִׂשBים ָעֶל ֶלְך  ׂש� 1יָך1 ֶמ+ יָך ָּתִׂשBים ָעֶל ֶרב ַאֶח3 ֹו ִמֶּק� �יָך ּב ר ִיְבַח>ר ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ֶלְך ֲאֶׁש�  ֶמ+

ּוא� יָך ה� א&ָאִח� �ֹ ר ל י ֲאֶׁש� �יׁש ָנְכִר+ 1יָך1 ִא ל ָלֵתBת ָעֶל א תּוַכ3 �ֹ  ל
Deut. 17:16ְיָמ א&ָיִׁשBיב ֶאת&ָהָעם1 ִמְצַר+ �ֹ ֹו סּוִסיםG ְול ּוס ַו�יהָוה1  ַרקH לֹא&ַיְרֶּבה&ּל� �ֹות ס ַען ַהְרּב� ה ְלַמ�

ֹוד� ֶרְך ַהֶּז�ה ע� ּוב ַּבֶּד� ּון ָלׁש> א ֹתִספ3 �ֹ ם ל  ָאַמ�ר ָלֶכ+
Deut. 17:17ד� ֹו ְמֹא� א ַיְרֶּבה&ּל� �ֹ ב ל �ֶסף ְוָזָה+ ֹו ְוֶכ �ּור ְלָבב א ָיס� �ֹ ים ְול א ַיְרֶּבה&ּלֹו1 ָנִׁש+ Bֹ   ְול
Deut. 17:18 ֹו ַע�ל �ה ְכִׁשְבּת+ ֶפר ִמִּלְפֵנ�י  ְוָהָי ה ַהּזֹאת1 ַעל&ֵס+ Bה ַהּתֹוָר ֹו ֶאת&ִמְׁשֵנ2 Mַתב ל ֹו ְוָכ2 �ִּכֵּס�א ַמְמַלְכּת

 ַהֹּכֲהִנ�ים ַהְלִוִּי�ם�
Deut. 17:19 ְׁשֹמר ִ Tיו ל �ה ֱאֹלָה+ ד ְלִיְרָאה1 ֶאת&ְיהָו �יו ְלַמ�ַען ִיְלַמ3 ֹו ָּכל&ְיֵמ�י ַחָּי ָרא ב� ֹו ְוָק�  ְוָהְיָת�ה ִעּמ+

ת&ָּכל ם�ֶא� ֶּלה ַלֲעֹׂשָת� ים ָהֵא� ֹ>את ְוֶאת&ַהֻחִּק� ה ַהּז י ַהּתֹוָר� Qִּדְבֵר& 
Deut. 17:20 יְך Z ַיֲאִר2 אול ְלַמַען �ֹ ּור ִמן&ַהִּמְצָו�ה ָיִמ�ין ּוְׂשמ יו ּוְלִבְלִּת>י ס� ֶאָח+  ְלִבְלִּתBי רּום&ְלָבבֹו1 ֵמ�

ֶרב ִיְׂשָרֵא� ּוא ּוָבָנ�יו ְּבֶק� ֹו ה�  ל� סָיִמ=ים ַעל&ַמְמַלְכּת>
Deut. 18:1 ֹו >ה ְוַנֲחָלת� ֶלק ְוַנֲחָל�ה ִעם&ִיְׂשָרֵא�ל ִאֵּׁש=י ְיהָו >י ֵח� ם ָּכל&ֵׁש=ֶבט ֵלִו Mים ַהְלִוִּי ְהֶיה ַלֹּכֲהִנ2 ִ Tא&י �ֹ  ל

ּון�  יֹאֵכל�
Deut. 18:2&ר ִּדֶּבר ֹו ַּכֲאֶׁש� ּוא ַנֲחָלת+ ֶרב ֶאָח�יו ְיהָוה1 ה� ֹו ְּבֶק� ֹו� ס ְוַנֲחָל�ה לֹא&ִי�ְהֶיה&ּל�  ל�
Deut. 18:3 ן ֹור ִאם&ֶׂש�ה ְוָנַתן1 ַלֹּכֵה+ י ַהֶּז�ַבח ִאם&ׁש� ם ֵמֵא>ת ֹזְבֵח� ים ֵמֵא�ת ָהָע3 Mט ַהֹּכֲהִנ ה ִיְהֶיהZ ִמְׁשַּפ2  ְוֶז]

ה� �5ִים ְוַהֵּקָב� ַע ְוַהְּלָחַי  ַהְּזֹר�
Deut. 18:4ָך ְוֵראִׁש>ית ֵּג� יֹרְׁשָך� ְוִיְצָהֶר3 ְנָךM ִּת� ית ְּדָג� ֹו� ֵראִׁש2  ז צֹאְנָך� ִּתֶּתן&ּל�
Deut. 18:5 ּוא ּוָבָנ�יו >ה ה� ת ְּבֵׁשם&ְיהָו ד ְלָׁשֵר= יָך ִמָּכל&ְׁשָבֶט�יָך ַלֲעֹמ2 ֹו ָּבַח>ר ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� �י ב3  ִּכ

ים� ס  ָּכל&ַהָּיִמ�
Deut. 18:6� ּוא ָּג ל ֲאֶׁשר&ה� י ֵמַאַחBד ְׁשָעֶר1יָך1 ִמָּכל&ִיְׂשָרֵא+ Mא ַהֵּלִו 2ֹ י&ָיב ֹו  ְוִכ� �ת ַנְפׁש+ ר ָׁש�ם ּוָבא1 ְּבָכל&ַאַּו

ר ְיהָו�ה� ֹום ֲאֶׁשר&ִיְבַח�  ֶאל&ַהָּמק�
Deut. 18:7ם ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� ים ָׁש� ם ָהֹעְמִד� �ה ֱאֹלָה�יו ְּכָכל&ֶאָחיו1 ַהְלִוִּי+ ם ְיהָו ת ְּבֵׁש� Wְוֵׁשֵר  
Deut. 18:8יו ַעל&ָה ד ִמְמָּכָר� ֶלק יֹאֵכ�לּו ְלַב� ֶלק ְּכֵח� ֹות� ס ֵח�  ָאב�
Deut. 18:9 ת ֹות ְּכתֹוֲעֹב� א&ִתְלַמ�ד ַלֲעׂש+ �ֹ יָך ֹנֵת�ן ָל�ְך ל ֶרץ ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�  ִּכBי ַאָּתה1 ָּב�א ֶאל&ָהָא+
ם� �ם ָהֵה�  ַהּגֹוִי
Deut. 18:105ן ּוְמַנֵח�� ים ְמעֹוֵנ ֹו ָּבֵא�ׁש ֹקֵס�ם ְקָסִמ+ ֹו&ּוִבּת� א&ִיָּמֵצ�א ְבָך+ ַמֲעִב�יר ְּבנ� �ֹ ף� ל  ׁש ּוְמַכֵּׁש�
Deut. 18:11ים� ׁש ֶאל&ַהֵּמִת� י ְוֹדֵר� ל אֹוב1 ְוִיְּדֹעִנ+ ר ָח�ֶבר ְוֹׁשֵא�   ְוֹחֵב�
Deut. 18:12 ם יׁש אֹוָת� יָך מֹוִר� �ה ֱאֹלֶה+ ֶּלה ְיהָו ת ָהֵא+ 1 ַהּתֹוֵעֹב� ֵׂשה ֵא�ֶּלה ּוִבְגַלל ת ְיהָו�ה ָּכל&ֹע� י&תֹוֲעַב�  ִּכ�

 ִמָּפֶנ�יָך�
Deut. 18:13יָך� ס ָּת ה ִע�ם ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ְהֶי+  ִמ�ים ִּת�
Deut. 18:14 א �ֹ ה ל Wעּו ְוַאָּת�ים ִיְׁשָמ ם ֶאל&ְמֹעְנִנ�ים ְוֶאל&ֹקְסִמ� ֶּלה ֲאֶׁשBר ַאָּתה1 יֹוֵר�ׁש אֹוָת+ �ם ָהֵא3 �יA ַהּגֹוִי  ִּכ



יָך� ן ָנ�ַתן ְלָך� ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�  ֵכ+
Deut. 18:151ֵמַאֶח Bיא ִמִּקְרְּבָך ּון� ָנִב2 �ה ֱאֹלֶה�יָך ֵאָל�יו ִּתְׁשָמע� ים ְלָך� ְיהָו ִני ָיִק�  יָך1 ָּכֹמ+
Deut. 18:16 1ַע ף ִלְׁשֹמ2 א ֹאֵס3 �ֹ ר ל �ל ֵלאֹמ ב ְּבי�ֹום ַהָּקָה� Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ְּבֹחֵר+ ם ְיהָו ְלָּת ֵמִע2 Mל ֲאֶׁשר&ָׁשַא  ְּכֹכ2

<ֹ ׁש ַהְּגֹדָל�ה ַהּז י ְוֶאת&ָהֵא2 �ה ֱאֹלָה+ 1 ְיהָו ּות�ֶאת&קֹול א ָאמ� �ֹ ֹוד ְול ה ע� א&ֶאְרֶא� �ֹ  את ל
Deut. 18:17רּו� ר ִּדֵּב� �י ֵהיִט�יבּו ֲאֶׁש� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֵאָל   ַוּי
Deut. 18:18 ת ם ֵא� יו ְוִדֶּב�ר ֲאֵליֶה+ ֹוָך ְוָנַתִּתBי ְדָבַרי1 ְּבִפ+ �ם ָּכמ ֶרב ֲאֵחיֶה� ים ָלֶה>ם ִמֶּק� יא ָאִק�  ָנִב2

ר ֲאַצֶּו�ּנּו�  ָּכל&ֲאֶׁש�
Deut. 18:19ֹו� ׁש ֵמִעּמ� ר ִּבְׁשִמ�י ָאֹנִכ�י ֶאְדֹר� ר ְיַדֵּב� י ֲאֶׁש� א&ִיְׁשַמע1 ֶאל&ְּדָבַר+ �ֹ ה ָהִאיׁש1 ֲאֶׁשBר ל   ְוָהָי3
Deut. 18:20+ר ְיַדֵּב�ר ַוֲאֶׁש א&ִצִּויִתיו1 ְלַדֵּב+ �ֹ י ֵא�ת ֲאֶׁשBר ל ר ִּבְׁשִמ3 Mר ָּדָב יא ֲאֶׁש�ר ָיִזידZ ְלַדֵּב2 ר  ַא�ְך ַהָּנִב]

ּוא� ת ַהָּנִב�יא ַהה� ים ּוֵמ� �ם ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר  ְּבֵׁש�
Deut. 18:21ֹו ְיהָו�ה� ר לֹא&ִדְּבר� ר ֲאֶׁש� ר ִּבְלָבֶב�ָך ֵאיָכה1 ֵנַד�ע ֶאת&ַהָּדָב+   ְוִכ�י תֹאַמ�
Deut. 18:22+א ָיב �ֹ Bה ַהָּדָבר1 ְול א&ִיְהֶי �ֹ ה ְול יא ְּבֵׁש�ם ְיהָו3 Mר ַהָּנִב ר  ֲאֶׁשרZ ְיַדֵּב2 ר ֲאֶׁש� ּוא ַהָּדָב+ ֹוא ה�

ּנּו� ס א ָתג�ּור ִמֶּמ� �ֹ יא ל ֹו ַהָּנִב+ �ה ְּבָזדֹון1 ִּדְּבר� ֹו ְיהָו  לֹא&ִדְּבר�
Deut. 19:1 ם Wיִרְׁשָּת ן ְלָך� ֶאת&ַאְרָצ�ם ִו� יָך ֹנֵת� �ה ֱאֹלֶה+ ם ֲאֶׁשר1 ְיהָו Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ֶאת&ַהּגֹוִי+ ית ְיהָו Qי&ַיְכִר  ִּכ�
ם�ְוָיַׁשְבָּת� ְב ם ּוְבָבֵּתיֶה�  ָעֵריֶה�

Deut. 19:2ּה� ן ְלָך� ְלִרְׁשָּת� יָך ֹנֵת� �ה ֱאֹלֶה+ ֹוְך ַאְרְצָך+ ֲאֶׁשר1 ְיהָו יל ָל�ְך ְּבת� ים ַּתְבִּד� ֹוׁש ָעִר�   ָׁשל�
Deut. 19:3ה ֱא� יְלָך� ְיהָו ר ַיְנִח� ּול ַאְרְצָך+ ֲאֶׁש� �ין ְלָךH ַהֶּדֶרְךG ְוִׁשַּלְׁשָּת1 ֶאת&ְּגב� ה ָלנ�ּוס  ָּתִכ Wיָך ְוָהָי�ֹלֶה

ַח� ָּמה ָּכל&ֹרֵצ�  ָׁש�
Deut. 19:4 ּוא לֹא&ֹׂשֵנ�א ַעת ְוה> ר ַיֶּכBה ֶאת&ֵרֵע1הּו1 ִּבְבִלי&ַד+ ָּמה ָוָח�י ֲאֶׁש2 ַח ֲאֶׁשר&ָינ�ּוס ָׁש�  ְוֶזה1 ְּדַב�ר ָהֹרֵצ+

ם� ל ִׁשְלֹׁש� ֹו ִמְּתֹמ�  ל�
Deut. 19:5א ֶאת&ֵרֵע�הּו ַבַּיַע 2ֹ ץ ְוָנַׁשBל  ַוֲאֶׁשרZ ָיב ת ָהֵע+ ֹו ַבַּגְרֶזן1 ִלְכֹר� Bה ָיד ב ֵעִציםG ְוִנְּדָח2 רH ַלְחֹט�

י� ֶּלה ָוָח� ת ֶהָעִרים&ָהֵא� ּוא ָינ>ּוס ֶאל&ַאַח� א ֶאת&ֵרֵע�הּו ָוֵמ�ת ה3 ץ ּוָמָצ� 1 ִמן&ָהֵע+  ַהַּבְרֶזל
Deut. 19:6ְל Hַח ִּכי&ֵיַחם י ָהֹרֵצ3 ם ַאֲחֵר� Mל ַהָּד �ֶפׁש  ֶּפן&ִיְרֹּדףZ ֹּגֵא2 ֶרְך ְוִהָּכ�הּו ָנ ה ַהֶּד� י&ִיְרֶּב� ֹו ִּכ� G ְוִהִּׂשיג> ָבבֹו

ֹום� ֹול ִׁשְלׁש� ֹו ִמְּתמ� ּוא ל� א ֹׂשֵנ�א ה> �ֹ י ל ִּ Tֶות כ  ְולֹו1 ֵא�ין ִמְׁשַּפט&ָמ+
Deut. 19:7ְך� ס יל ָל� ים ַּתְבִּד� ׁש ָעִר� ר ָׁשֹל� �  ַעל&ֵּכ>ן ָאֹנִכ�י ְמַצְּוָך� ֵלאֹמ
Deut. 19:8ֶרץ  ְוִאם Bַתן ְלָך1 ֶאת&ָּכל&ָהָא+ ע ַלֲאֹבֶת�יָך ְוָנ ר ִנְׁשַּב� Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ֶאת&ְּגֻב�ְלָך+ ַּכֲאֶׁש� יב ְיהָו Qַיְרִח&

יָך� ת ַלֲאֹבֶת� ר ָלֵת� ר ִּדֶּב�  ֲאֶׁש�
Deut. 19:9ַהּיֹו Hי ְמַצְּוָך� ר ָאֹנִכ ּה ֲאֶׁש2 את ַלֲעֹׂשָת3 Mֹ ה ַהּז י&ִתְׁשֹמרZ ֶאת&ָּכל&ַהִּמְצָו2 =ה  ִּכ� ה ֶאת&ְיהָו Qְלַאֲהָב Gם

ֶּלה� ׁש ָהֵא� ים ַע�ל ַהָּׁשֹל� ׁש ָעִר+  ֱאֹלֶה>יָך ְוָלֶל�ֶכת ִּבְדָרָכ�יו ָּכל&ַהָּיִמ�ים ְוָיַסְפָּת1 ְלָך� עֹוד1 ָׁשֹל�
Deut. 19:10ן ְלָך� ַנֲח יָך ֹנֵת� �ה ֱאֹלֶה+ ֶרב ַאְרְצָך+ ֲאֶׁשר1 ְיהָו י ְּבֶק� א ִיָּׁשֵפְך1 ָּד�ם ָנִק+ Bֹ ָל�ה ְוָהָי�ה ָעֶל�יָך  ְול

ים� ס  ָּדִמ�
Deut. 19:11 ת ס ֶאל&ַאַח� Wת ְוָנ�יו ְוִהָּכ�הּו ֶנ�ֶפׁש ָוֵמ הּו ְוָאBַרב לֹו1 ְוָק�ם ָעָל+ �א ְלֵרֵע+ י&ִיְהֶי�ה ִאיׁש1 ֹׂשֵנ  ְוִכ�
ל� ים ָהֵא�  ֶהָעִר�
Deut. 19:12ם ְוָנְת�ֹו ִמָּׁש ּו ֹאת� ֹו ְוָלְקח� �י ִעיר+ ְלחּו1 ִזְקֵנ ת� ְוָׁש� ם ָוֵמ� ל ַהָּד� >ד ֹּגֵא� ֹו ְּבַי ּו ֹאת3  נ�
Deut. 19:13ְך� ס ֹוב ָל� ל ְוט� י ִמִּיְׂשָרֵא� ם&ַהָּנִק> ַעְרָּת= ַד� �יו ּוִב� יְנָך� ָעָל ֹוס ֵע�   לֹא&ָתח�
Deut. 19:14ל ָּב ְתָך1 ֲאֶׁש�ר ִּתְנַח+ �ים ְּבַנֲחָל� ּו ִראֹׁשִנ ר ָּגְבל� ֲעָך+ ֲאֶׁש� ּול ֵר� א ַתִּסיג1 ְּגב� Bֹ �ה  ל ֶרץ ֲאֶׁשר1 ְיהָו Wָא

ּה� ס ן ְלָך� ְלִרְׁשָּת� יָך ֹנֵת�  ֱאֹלֶה+
Deut. 19:15 י� �יA ְׁשֵנ ְטא ֲאֶׁש�ר ֶי�ֱחָט�א ַעל&ִּפ את ְּבָכל&ֵח� יׁש ְלָכל&ָעֹון1 ּוְלָכל&ַחָּט+ ד ְּבִא3 Mד ֶאָח א&ָיקּוםZ ֵע2 �ֹ  ל

ר� ּום ָּדָב� ים ָיק� ה&ֵעִד� ֹו ַעל&ִּפ�י ְׁשֹלָׁש� ים א>  ֵעִד3
Deut. 19:16ה� ֹו ָסָר� �יׁש ַלֲענ�ֹות ּב� ס ְּבִא ּום ֵעד&ָחָמ� י&ָיק�   ִּכ�
Deut. 19:17 ר ים ֲאֶׁש� ְפִט+ ֲהִנים1 ְוַהֹּׁש� Bי ַהֹּכ� �ה ִלְפֵנ �י ְיהָו יב ִלְפֵנ ם ָהִר� ּו ְׁשֵנ�י&ָהֲאָנִׁש>ים ֲאֶׁשר&ָלֶה�  ְוָעְמד=



ם� ים ָהֵה�  ִיְהי�ּו ַּבָּיִמ�
Deut. 19:18ּו ַהֹּׁש יו� ְוָדְרׁש� ֶקר ָעָנ�ה ְבָאִח� ד ֶׁש� ד&ֶׁש1ֶקר1 ָהֵע+ Bה ֵע�  ְפִט�ים ֵהיֵט�ב ְוִהֵּנ
Deut. 19:19ָך� ע ִמִּקְרֶּב� ַעְרָּת� ָהָר� ֹות ְלָאִח�יו ּוִב� ם ַלֲעׂש� ר ָזַמ� ֹו ַּכֲאֶׁש�   ַוֲעִׂש�יֶתם ל+
Deut. 19:20Mפּו ַלֲעׂש א&ֹיִס2 �ֹ ּו ְוִיָר�אּו ְול ים ִיְׁשְמע� ָך� ְוַהִּנְׁשָאִר� ע ַהֶּז�ה ְּבִקְרֶּב� ר ָהָר> ֹוד ַּכָּדָב�  ֹות ע3
Deut. 19:21ֶגל� ס ֶגל ְּבָר� ן ָי�ד ְּבָי�ד ֶר� ֶפׁש ַעBִין ְּבַע1ִין1 ֵׁש�ן ְּבֵׁש+ �ֶפׁש ְּבֶנ3 �5ָך ֶנ ֹוס ֵעיֶנ א ָתח� �ֹ   ְול
Deut. 20:1ַPּוס ָוֶר1ֶכב1 ע Bיָת ס M5ָרִא יָך ְו� ה ַעל&ֹאְיֶב3 Mא ַלִּמְלָחָמ י&ֵתֵצ2 א ֵמֶה�ם  ִּכ� א ִתיָר� �ֹ ם ַר�ב ִמְּמָך+ ל

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ַעְלָך� ֵמֶא� ְך ַהַּמ� Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ִעָּמ+ י&ְיהָו  ִּכ�
Deut. 20:2ם� ר ֶאל&ָהָע� ן ְוִדֶּב� ָרְבֶכ�ם ֶאל&ַהִּמְלָחָמ�ה ְוִנַּג�ׁש ַהֹּכֵה� ה ְּכָק� Wְוָהָי  
Deut. 20:32ל ַאֶּת ה ַעל&ֹאְיֵביֶכ�ם ַאל&ֵיַר�ְך  ְוָאַמBר ֲאֵלֶהם1 ְׁשַמ�ע ִיְׂשָרֵא+ ם ְקֵרִב�ים ַהּי>ֹום ַלִּמְלָחָמ�

ם� ּו ִמְּפֵניֶה� ַעְרצ� ל&ַּתְחְּפז>ּו ְוַאל&ַּת� ּו ְוַא� יְרא= ם ַאל&ִּת�  ְלַבְבֶכ3
Deut. 20:4ִּPם ָלֶכ>ם ִעם&ֹאְיֵביֶכ�ם ְלהֹוִׁש�יַע ֶאְתֶכ� כ ם ַהֹהֵל�ְך ִעָּמֶכ�ם ְלִהָּלֵח� ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל�  ם�י ְיהָו
Deut. 20:5 ֹו ֵיֵל�ְך א ֲחָנכ+ �ֹ ִית&ָחָדׁש1 ְול Bה ַב� ר ָּבָנ יׁש ֲאֶׁש2 Qי&ָהִא �ם ֵלאֹמרG ִמ� ְטִריםH ֶאל&ָהָע ּו ַהֹּׁש�  ְוִדְּבר�

ּנּו� ר ַיְחְנֶכ� ה ְוִא�יׁש ַאֵח� ֹו ֶּפן&ָימּות1 ַּבִּמְלָחָמ+ �ב ְלֵבית  ְוָיֹׁש�
Deut. 20:6ע ֶּכ1ֶר יׁש ֲאֶׁשר&ָנַט� Qי&ָהִא ה ְוִא�יׁש  ּוִמ� ֹו ֶּפן&ָימּות1 ַּבִּמְלָחָמ+ �ב ְלֵבית ֹו ֵיֵל�ְך ְוָיֹׁש� א ִחְּלל+ �ֹ ם1 ְול

ּנּו� ר ְיַחְּלֶל�  ַאֵח�
Deut. 20:7 ה ְוִא�יׁש ֹו ֶּפן&ָימּות1 ַּבִּמְלָחָמ+ �ב ְלֵבית ּה ֵיֵל�ְך ְוָיֹׁש� א ְלָקָח+ �ֹ ׂש ִאָּׁשה1 ְול Bיׁש ֲאֶׁשר&ֵאַר Qי&ָהִא  ּוִמ�
ר ִיָּקֶח�  ָּנה�ַאֵח�

Deut. 20:8 ב ב ֵיֵל�ְך ְוָיֹׁש� ּו ִמי&ָהִאBיׁש ַהָּיֵרא1 ְוַר�ְך ַהֵּלָב+ ּו ַהֹּׁשְטִריםH ְלַדֵּב�ר ֶאל&ָהָעםG ְוָאְמר3  ְוָיְספ�
ֹו� יו ִּכְלָבב� ב ֶאָח� א ִיַּמ>ס ֶאת&ְלַב� �ֹ ֹו ְול � ְלֵבית

Deut. 20:9 ם� ים ְלַדֵּב�ר ֶאל&ָהָע ת ַהֹּׁשְטִר� �rה ְּכַכ< ם� ס ְוָהָי אׁש ָהָע� �ֹ ֹות ְּבר י ְצָבא� ּו ָׂשֵר� ְקד>  ּוָפ�
Deut. 20:10ֹום� אָת ֵאֶל�יָה ְלָׁשל� �יָה ְוָקָר� ם ָעֶל יר ְלִהָּלֵח� י&ִתְקַר�ב ֶאל&ִע+   ִּכ�
Deut. 20:11 <ּה ִיְהי�ּו ְלָך �ם ַהִּנְמָצא&ָב3 ה ָּכל&ָהָע Qְך ְוָהָי�ה ָל ַעְנָך+ ּוָפְתָח� ֹום ַּת� ס  ְוָהָיה1 ִאם&ָׁשל� ָלַמ�

ּוָך�  ַוֲעָבד�
Deut. 20:12יָה� ה ִעְּמָך� ִמְלָחָמ�ה ְוַצְרָּת� ָעֶל� ְך ְוָעְׂשָת� א ַתְׁשִלים1 ִעָּמ+ Bֹ   ְוִאם&ל
Deut. 20:13ֶרב� ּה ְלִפי&ָח� יָך ְּבָיֶד�ָך ְוִהִּכיָת� ֶאת&ָּכל&ְזכּוָר� >ּה ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�   ּוְנָתָנ
Deut. 20:14 ף ָּנִׁשים ְוַהַּט2 ַ Tק ה�ַכְלָּת1  ַר ז ָל�ְך ְוָא� ר ִיְהֶי�ה ָבִע>יר ָּכל&ְׁשָלָל�ּה ָּתֹב� Z ֲאֶׁש2 ה ְוֹכל Mְוַהְּבֵהָמ

ְך� יָך ָל� ן ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ר ָנַת> יָך ֲאֶׁש�  ֶאת&ְׁשַל�ל ֹאְיֶב+
Deut. 20:15ֹוִי י ַהּג� ד ֲאֶׁש>ר לֹא&ֵמָעֵר� �ת ִמְּמָך� ְמֹא ים ָהְרֹחֹק� ָּנה� ֵּכBן ַּתֲעֶׂשה1 ְלָכל&ֶה�ָעִר+ ֶּלה ֵה�  ם&ָהֵא�
Deut. 20:16ה� �ה ָּכל&ְנָׁשָמ� א ְתַחֶּי �ֹ ן ְלָך� ַנֲחָל�ה ל יָך ֹנֵת� �ה ֱאֹלֶה+ ֶּלה ֲאֶׁשר1 ְיהָו ַעִּמים1 ָהֵא+ י ָה� Bק ֵמָעֵר   ַר3
Deut. 20:17י ַהִחִּו�י ְוַה �י ְוַהְּפִרִּז+ ם ַהִחִּתBי ְוָהֱאֹמִרי1 ַהְּכַנֲעִנ י&ַהֲחֵר�ם ַּתֲחִריֵמ3 ר ִצְּוָך� ְיהָו�ה  ִּכ� �י ַּכֲאֶׁש� ְיבּוִס

יָך�  ֱאֹלֶה�
Deut. 20:18 ם אֹלֵהיֶה�ם ַוֲחָטאֶת� ּו ֵל� ר ָעׂש� ם ֲאֶׁש� ֹוֲעֹבָת+ 1 ּת� ֹות ְּכֹכל ּו ֶאְתֶכם1 ַלֲעׂש+ Bא&ְיַלְּמד �ֹ ר ל ַען ֲאֶׁש2  ְלַמ3

ם� ס  ַליהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�
Deut. 20:19ים Mים ַרִּב ּור ֶאל&ִעירZ ָיִמ2 י&ָתצ� ַח  ִּכ� Bית ֶאת&ֵעָצּה1 ִלְנֹּדBא&ַתְׁשִח �ֹ ּה ל �יָה ְלָתְפָׂש3 ִהָּלֵח=ם ָעֶל  ְל�
ִּPן כ ֹור�ָעָליו1 ַּגְרֶז+ א ִמָּפֶנ�יָך ַּבָּמצ� �ֹ ה ָלב �ץ ַהָּׂשֶד+ ָאָדם1 ֵע ת ִּכBי ָה� �א ִתְכֹר �ֹ ֹו ל ל ְוֹאת�  י ִמֶּמ�ּנּו תֹאֵכ+
Deut. 20:20ץBי&לֹא&ֵע ע ִּכ� �ץ ֲאֶׁשר&ֵּתַד3 ק ֵע Qֹור  ַר �יָת ָמצ3 ית ְוָכָר�ָּת ּוָבִנ ֹו ַתְׁשִח� ּוא ֹאת� 1 ה+  ַמֲאָכל

ּה� פ ה ַע�ד ִרְדָּת� וא ֹעָׂש=ה ִעְּמָך> ִמְלָחָמ�  ַעל&ָהִעיר1 ֲאֶׁשר&ִה2
Deut. 21:1�ֹ ל ַּבָּׂשֶד�ה ל ּה ֹנֵפ� יָך ֹנֵתBן ְלָך1 ְלִרְׁשָּת+ Mה ֱאֹלֶה ל ָּבֲאָדָמה1 ֲאֶׁשרZ ְיהָו2 י  ִּכי&ִיָּמֵצ�א ָחָל3 ע ִמ� א נֹוַד�

הּו�  ִהָּכ�
Deut. 21:2ל� ת ֶהָחָל� ר ְסִביֹב� ים ֲאֶׁש� �יָך ְוֹׁשְפֶט�יָך ּוָמְדדּו1 ֶאל&ֶה�ָעִר+ ּו ְזֵקֶנ   ְוָיְצא�
Deut. 21:3 1א&ֻעַּבד �ֹ ר ֲאֶׁשBר ל וא ֶעְגַל�ת ָּבָק3 Mיר ַהִה Z ָהִע2 ּו ִזְקֵני ְקח] ה ֶאל&ֶהָחָל�ל ְוָל� יר ַהְּקֹרָב� �ה ָהִע+  ְוָהָי



ל� ר לֹא&ָמְׁשָכ�ה ְּבֹע� ּה ֲאֶׁש�  ָּב+
Deut. 21:4 ַע�א ִיָּזֵר �ֹ ֹו ְול ד ּב� ן ֲאֶׁש>ר לֹא&ֵיָעֵב� �ַחל ֵאיָת+ ֶעְגָלה1 ֶאל&ַנ יר ַהִהBוא ֶאת&ָה� Z ָהִע2 דּו ִזְקֵני  ְוהֹוִר]

ם ֶאת&ָהֶעְגָל�ה ַּבָּנ�ַחל� ְרפּו&ָׁש�  ְוָע�
Deut. 21:5י ֵל� ּו ַהֹּכֲהִניםH ְּבֵנ �ה  ְוִנְּגׁש� ְך ְּבֵׁש�ם ְיהָו ֹו ּוְלָבֵר� Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ְלָׁש�ְרת+ ר ְיהָו Qם ָּבַח �י ָב3 ִויG ִּכ

יב ְוָכל&ָנ�5ַגע� ם ִיְהֶי�ה ָּכל&ִר�  ְוַעל&ִּפיֶה�
Deut. 21:6ה ם ַעל&ָהֶעְגָל�ה ָהֲערּוָפ� וא ַהְּקֹרִב�ים ֶאל&ֶהָחָל�ל ִיְרֲחצּו1 ֶאת&ְיֵדיֶה+ �יר ַהִה+ ל ִזְקֵני1 ָהִע   ְוֹכ3

 ַבָּנ�ַחל�
Deut. 21:7 א ָׁשְפָכה Bֹ ינּו ל ּו ָיֵד3 �ּו ְוָאְמר ְפכּו1[ ְוָענ� ּו�] ָׁש� א ָרא� �ֹ ה ְוֵעיֵנ�ינּו ל  ֶאת&ַהָּד�ם ַהֶּז+
Deut. 21:8ל ְו�ֶרב ַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא י ְּבֶק� ה ְוַאל&ִּתֵּתן1 ָּד�ם ָנִק+ ר  ַּכֵּפרZ ְלַעְּמָך1 ִיְׂשָרֵאBל ֲאֶׁשר&ָּפִד1יָת1 ְיהָו+ ִנַּכֵּפ�
ם� ם ַהָּד�  ָלֶה�
Deut. 21:9ר ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה� ס ה ַהָּיָׁש� י&ַתֲעֶׂש� י ִמִּקְרֶּב�ָך ִּכ� ם ַהָּנִק� ה ְּתַבֵע>ר ַהָּד�   ְוַאָּת3
Deut. 21:10ֹו� ָך ְוָׁשִב�יָת ִׁשְבי� =ה ֱאֹלֶה>יָך ְּבָיֶד� ֹו ְיהָו Qיָך ּוְנָתנ�ה ַעל&ֹאְיֶב א ַלִּמְלָחָמ� י&ֵתֵצ�   ִּכ�
Deut. 21:11ה� ּה ְוָלַקְחָּת� ְלָך� ְלִאָּׁש� ַאר ְוָחַׁשְקָּת� ָב+ �ֶׁשת ְיַפת&ֹּת ה ֵא�   ְוָרִאיָת1 ַּבִּׁשְבָי+
Deut. 21:12ה ֶאת&ִצָּפְרֶנ�יָה� ּה ְוָעְׂשָת� ֹוְך ֵּביֶת�ָך ְוִגְּלָחה1 ֶאת&רֹאָׁש+ ּה ֶאל&ּת�   ַוֲהֵבאָת�
Deut. 21:13ת ִׁש יָרהZ ֶאת&ִׂשְמַל2 Z5ַרח  ְוֵהִס� ּה ֶי ְכָת>ה ֶאת&ָאִב�יָה ְוֶאת&ִאָּמ� ָך ּוָב� יָה ְוָי�ְׁשָבה1 ְּבֵביֶת+ ּה ֵמָעֶל3 Mְבָי

ה� ה ְלָך� ְלִאָּׁש� ּה ְוָהְיָת� 1יָה1 ּוְבַעְלָּת+ ֹוא ֵאֶל Bן ָּתב Mַחר ֵּכ  ָיִמ�ים ְוַא2
Deut. 21:14 ּה ּה ְוִׁשַּלְחָּתּה1 ְלַנְפָׁש+ א ָחַפ�ְצָּת ָּב3 =ֹ ה ִאם&ל Qר  ְוָהָי�ֶסף לֹא&ִתְתַעֵּמ�ָּנה ַּבָּכ ר לֹא&ִתְמְּכֶר� ּוָמֹכ�

ּה� ס ר ִעִּניָת� ַחת ֲאֶׁש� ּה ַּת�  ָּב+
Deut. 21:15 ה ים ָהֲאהּוָב� ֹו ָבִנ+ ה ְוָי�ְלדּו&ל� ים ָהַאַחBת ֲאהּוָבה1 ְוָהַאַח�ת ְׂשנּוָא+ יׁש ְׁשֵּת�י ָנִׁש3 Mיןָ ְלִא י&ִתְהֶי2  ִּכ�

>ה ַהֵּב� ה�ְוַהְּׂשנּוָא�ה ְוָהָי ֹור ַלְּׂשִניָא�  ן ַהְּבכ�
Deut. 21:16 ה ל ְלַבֵּכר1 ֶאת&ֶּבן&ָה�ֲאהּוָב+ א יּוַכ3 �ֹ ֹו ל �ת ֲאֶׁשר&ִיְהֶי�ה ל יו ֵא� ֹו ֶאת&ָּבָנ+ ה ְּביֹום1 ַהְנִחיל�  ְוָהָי3

ר� ה ַהְּבֹכ�  ַעל&ְּפֵנ�י ֶבן&ַהְּׂשנּוָא�
Deut. 21:17 יר ה ַיִּכ3 Mר ֶּבן&ַהְּׂשנּוָא Z ֶאת&ַהְּבֹכ2 ֹו ִּכי&הּוא1  ִּכי �א ל ל ֲאֶׁשר&ִיָּמֵצ� ִים ְּבֹכ� �י ְׁשַנ+ ָלBֶתת לֹו1 ִּפ

ה� ס ט ַהְּבֹכָר� ֹו ִמְׁשַּפ� ֹו ל�  ֵראִׁש�ית ֹאנ+
Deut. 21:18ֵּ Pיׁש ב �ה ְלִא3 י&ִיְהֶי ֹ� ִּכ� ֹו ְול ּו ֹאת+ ֹו ְוִיְּסר� �ֹול ִאּמ ֹול ָאִב�יו ּוְבק� ַע ְּבק� �ּנּו ֹׁשֵמ+ ה ֵאיֶנ א ן סֹוֵר�ר ּומֹוֶר+

ם� ע ֲאֵליֶה�  ִיְׁשַמ�
Deut. 21:19ֹו� ַער ְמֹקמ� ֹו ְוֶאל&ַׁש� ֹו ֶאל&ִזְקֵנ�י ִעיר� ֹו ְוהֹוִצ=יאּו ֹאת> ��יו ְוִאּמ ֹו ָאִב ְפׂשּו ב�   ְוָת�
Deut. 21:20�נּו זֹוֵל�ל ְוֹסֵב� ַע ְּבֹקֵל ה ֵאיֶנ�ּנּו ֹׁשֵמ� Bנּו ֶזה1 סֹוֵר�ר ּוֹמֶר+ ֹו ְּבֵנ �י ִעיר3 ּו ֶאל&ִזְקֵנ Qא� ְוָאְמר 
Deut. 21:21 ּו ל ִיְׁשְמע� ע ִמִּקְרֶּב�ָך ְוָכל&ִיְׂשָרֵא� ַעְרָּת� ָהָר� ת ּוִב� ֲאָבִנים1 ָוֵמ+ ֹו ָב� Bי ִעיר ְּרָגֻמהּו ָּכל&ַאְנֵׁש2 Tו 

אּו� ס  ְוִיָר�
Deut. 21:22ץ� ֹו ַעל&ֵע� ֶות ְוהּוָמ�ת ְוָתִל�יָת ֹאת� יׁש ֵח>ְטא ִמְׁשַּפט&ָמ� �ה ְבִא3 י&ִיְהֶי   ְוִכ�
Deut. 21:23 ּוי �ים ָּתל י&ִקְלַל�ת ֱאֹלִה� ּוא ִּכ� ֹור ִּתְקְּבֶר1ּנּו1 ַּבּי�ֹום ַהה+ Bי&ָקב ץ ִּכ� ֹו ַעל&ָהֵע3 Mין ִנְבָלת  לֹא&ָתִל2

ה� ס ן ְלָך� ַנֲחָל� יָך ֹנֵת� �ה ֱאֹלֶה+ א ְתַטֵּמא1 ֶאת&ַאְדָמ�ְתָך+ ֲאֶׁשר1 ְיהָו Bֹ  ְול
Deut. 22:1Bיָך א Mֹור ָאִח א&ִתְרֶאהZ ֶאת&ׁש2 �ֹ יָך� ל ם ְלָאִח� ב ְּתִׁשיֵב� ים ְוִהְתַעַּלְמָּת� ֵמֶה�ם ָהֵׁש�  ֹו ֶאת&ֵׂשיֹו1 ִנָּדִח+
Deut. 22:2 ׁש Bד ְּדֹר� �ה ִעְּמָך3 ַע ָך ְוָהָי ֹוְך ֵּביֶת+ ֹו ַוֲאַסְפּתֹו1 ֶאל&ּת� �א ְיַדְעּת �ֹ ֹוב ָאִח>יָך ֵאֶל�יָך ְול א ָקר� 2ֹ  ְוִאם&ל

ֹו� ֹו ל� ֹו ַוֲהֵׁשֹבת�  ָאִח1יָך1 ֹאת+
Deut. 22:3 ד ת ָאִח>יָך ֲאֶׁשר&ּתֹאַב� ה ְלָכל&ֲאֵבַד� Mן ַּתֲעֶׂש� G ְוֵכ �ן ַּתֲעֶׂשהH ְלִׂשְמָלתֹו ֹו ְוֵכ  ְוֵכ=ן ַּתֲעֶׂש�ה ַלֲחֹמר3

ם� ס א תּוַכ�ל ְלִהְתַעֵּל� �ֹ ּנּו ּוְמָצאָת�ּה ל  ִמֶּמ�
Deut. 22:4ים ַּב�ֹו ׁשֹורֹו1 ֹנְפִל Bיָך א Mֹור ָאִח ֹו�  לֹא&ִתְרֶאהZ ֶאת&ֲחמ2 ים ִעּמ� ם ָּתִק� ֶרְך ְוִהְתַעַּלְמָּת� ֵמֶה�ם ָהֵק� ֶּד+

 ס
Deut. 22:5 יָך ׁש ֶּג�ֶבר ִׂשְמַל�ת ִאָּׁש�ה ִּכ=י תֹוֲעַב>ת ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ה ְולֹא&ִיְלַּב� 1ֶבר1 ַעל&ִאָּׁש+ Bה ְכִלי&ֶג  לֹא&ִיְהֶי



ֶּלה� פ ֵׂשה ֵא�  ָּכל&ֹע�
Deut. 22:6 Aֹור �י ִיָּקֵר�א ַקן&ִצּפ� ים ְוָהֵאBם  ִּכ ֹו ֵביִצ+ ֶרץ ֶאְפֹרִחים1 א� ֹו ַעל&ָהָא3 �ץA א� ֶרְך ְּבָכל&ֵע Mיָך ַּבֶּד ְלָפֶנ]

ם ַעל&ַהָּבִנ�ים� ח ָהֵא� ֹו ַעל&ַהֵּביִצ�ים לֹא&ִתַּק� ים א� ֶאְפֹרִח+  ֹרֶב1ֶצת1 ַעל&ָה�
Deut. 22:71ְך ְלַמ�ח&ָל ַּק� ם ְוֶאת&ַהָּבִנ�ים ִּת� ים� ס ַׁשֵּלBַח ְּתַׁשַּלח1 ֶאת&ָהֵא+ ְך ְוַהֲאַרְכָּת� ָיִמ� �יַטב ָל+  ַען1 ִי
Deut. 22:8 ל ל ַהֹּנֵפ� י&ִיֹּפ� ָך ִּכ� א&ָתִׂשBים ָּדִמים1 ְּבֵביֶת+ �ֹ �ָך ְול ה ְלַגֶּג ׁש ְוָעִׂש�יָת ַמֲעֶק�  ִּכBי ִתְבֶנה1 ַּב�ִית ָחָד+

ּנּו� ס  ִמֶּמ�
Deut. 22:9ׁש ע ַּכְרְמָך� ִּכְלָא�ִים ֶּפן&ִּתְקַּד3 ֶרם� ס לֹא&ִתְזַר� ת ַהָּכ� ע ּוְתבּוַא� ְמֵלָאBה ַהֶּז1ַרע1 ֲאֶׁש�ר ִּתְזָר+   ַה�
Deut. 22:10ו� ס ר ַיְחָּד� ׁש ְּבׁשֹור&ּוַבֲחֹמ� א&ַתֲחֹר� �ֹ   ל
Deut. 22:11ו� ס ים ַיְחָּד� ֶמר ּוִפְׁשִּת� ז ֶצ� ַעְטֵנ+ א ִתְלַּבׁש1 ַׁש� Bֹ   ל
Deut. 22:12ְך ַעל&ַאְרַּב>ע�ּה� ס ְּגִדִל�ים ַּתֲעֶׂשה&ָּל ר ְּתַכֶּסה&ָּב� ֹות ְּכסּוְתָך� ֲאֶׁש�   ַּכְנפ�
Deut. 22:13ּה� א ֵאֶל�יָה ּוְׂשֵנָא� ח ִא�יׁש ִאָּׁש�ה ּוָב� י&ִיַּק�   ִּכ�
Deut. 22:14 ְחִּתי ר ֶאת&ָהִאָּׁשBה ַהּזֹאת1 ָלַק+ ים ְוהֹוִצ�יא ָעֶל�יָה ֵׁש�ם ָר�ע ְוָאַמ3 ת ְּדָבִר+ ם ָלּה1 ֲעִליֹל�  ְוָׂש�

ים�ָוֶאְקַר� אִתי ָל�ּה ְּבתּוִל� יָה ְולֹא&ָמָצ�  ב ֵאֶל+
Deut. 22:15 ח ֲאִב�י ַהַּנַער ה][ַה�[ ְוָלַק> יאּו ֶאת&ְּבתּוֵל=י ַהַּנַער ] ַּנֲעָר� Mּה ְוהֹוִצ�ה][ַה�[ְוִאָּמ ֶאל&ִזְקֵנ�י ] ַּנֲעָר>

ְעָרה�  ָהִע�יר ַהָּׁש�
Deut. 22:16 ה][ַה�[ ְוָאַמ>ר ֲאִב�י ַהַּנַער ָה�ֶא] ַּנֲעָר� ה ַוִּיְׂשָנֶא� >ה ְלִאָּׁש� ִּתי ָלִא�יׁש ַהֶּז Mי ָנַת �ים ֶאת&ִּבִּת3  ל&ַהְּזֵקִנ
Deut. 22:17 י��י ִבִּת ֶּלה ְּבתּוֵל ים ְוֵא� א&ָמָצBאִתי ְלִבְּתָך1 ְּבתּוִל+ �ֹ ר ל ים ֵלאֹמ3 Mת ְּדָבִר ּוא ָׂשםZ ֲעִליֹל2  ְוִהֵּנה&ה]

�י ִזְקֵנ�י  ה ִלְפֵנ ְרׂשּו1 ַהִּׂשְמָל+ יר�ּוָפ�  ָהִע�
Deut. 22:18ֹו� ּו ֹאת� �יׁש ְוִיְּסר� וא ֶאת&ָהִא ִעיר&ַהִה� ּו ִזְקֵנ�י ָה� ְקח>   ְוָל�
Deut. 22:19 ל�ע ַע�ל ְּבתּוַל�ת ִיְׂשָרֵא ה ִּכBי הֹוִציא1 ֵׁש�ם ָר+ ַּנֲעָר+ �י ַה� ֶסף ְוָנְתנּו1 ַלֲאִב ֹו ֵמ�ָאה ֶכ3 Mּו ֹאת  ְוָעְנׁש2

ה לֹא&יּו �ה ְלִאָּׁש+ ֹו&ִתְהֶי יו� סְול� ּה ָּכל&ָיָמ�  ַכ�ל ְלַׁשְּלָח�
Deut. 22:20 ּו ְבתּוִל�ים ַלַּנַער �ה לֹא&ִנְמְצא� ר ַהֶּז ה ַהָּדָב� ה�][ַל�[ ְוִאם&ֱאֶמ�ת ָהָי+  ]ַּנֲעָר�
Deut. 22:21 יאּו ֶאת&ַהַּנַער ה][ַה�[ ְוהֹוִצ2 Mּה ָּב] ַּנֲעָר Bי ִעיָר Z ַאְנֵׁש2 יָה ּוְסָקלּוָה ֲאָבִנים1 ֶאל&ֶּפ�ַתח ֵּבית&ָאִב3

ָך� ס ע ִמִּקְרֶּב� ַעְרָּת� ָהָר� �יָה ּוִב� ל ִלְזנ�ֹות ֵּב�ית ָאִב י&ָעְׂשָתBה ְנָבָלה1 ְּבִיְׂשָרֵא+ ָתה ִּכ�  ָוֵמ+
Deut. 22:22 ם ָהִא>יׁש ַהֹּׁשֵכ�ב ַעל ּוֵמ1תּו1 ַּגם&ְׁשֵניֶה+ ַלת&ַּב3 יׁש ֹׁשֵכ�בA ִעם&ִאָּׁש�ה ְבֻע� Mא ִא י&ִיָּמֵצ2  ִּכ�

ל� סִעם&ָהִאָּׁש� ע ִמִּיְׂשָרֵא� ַעְרָּת� ָהָר�  ה ְוָהִאָּׁש�ה ּוִב�
Deut. 22:23 י ִיְהֶיה1 ַנַערBה[ ִּכ�ּה�] ַנֲעָר ּה ִא>יׁש ָּבִע�יר ְוָׁשַכ�ב ִעָּמ� �יׁש ּוְמָצָא� ה ְלִא ה ְמֹאָרָׂש�  ְבתּוָל+
Deut. 22:242וא ּוְסַקְלֶּת �יר ַהִה3 ם ֶאל&ַׁש�ַערA ָהִע Mם ֶאת&ְׁשֵניֶה ם ָּבֲאָבִניםH ָוֵמתּוG ֶאת&ַהַּנַער  ְוהֹוֵצאֶת2 ם ֹאָת�

ה][ַה�[ �הּו ] ַּנֲעָר3 ר ֲאֶׁשר&ִעָּנ�ה ֶאת&ֵא�ֶׁשת ֵרֵע יׁש ַעל&ְּדַב� ת&ָהִא+ יר ְוֶא2 ַעל&ְּדַבר1 ֲאֶׁש�ר לֹא&ָצֲעָק�ה ָבִע+
ָך� ס ע ִמִּקְרֶּב� ַעְרָּת� ָהָר�  ּוִב�

Deut. 22:25יׁש ֶא ה ִיְמָצ�א ָהִא3 Qִאם&ַּבָּׂשֶד �ב ] ַּנֲעָרה1][ַה�[ת&ַהַּנַער  ְו� ּה ָהִא�יׁש ְוָׁשַכ ה ְוֶהֱחִז�יק&ָּב� ָרָׂש+ ַהְמֹא�
ֹו� ּה ְלַבּד� ת ָהִא>יׁש ֲאֶׁשר&ָׁשַכ�ב ִעָּמ�  ִעָּמ�ּה ּוֵמ3

Deut. 22:26 ין ַלַּנַער ] ַּנֲעָרה1][ַל�][ְו[ ְוַלַּנַער ר ֵא� ה][ַל�[לֹא&ַתֲעֶׂש�ה ָדָב+ י ַּכֲאֶׁשרZ ֵח�ְטא ָמ�ֶות ִּכ]] ַּנֲעָר�
ר ַהֶּז�ה� ֶפׁש ֵּכ�ן ַהָּדָב� ֹו ֶנ+ ּום ִאBיׁש ַעל&ֵרֵע1הּו1 ּוְרָצח�  ָיק2

Deut. 22:27 ה ַהַּנַער ה ְמָצָא�ּה ָצֲעָק3 ּה� ס] ַּנֲעָרה1][ַה�[ ִּכ�י ַבָּׂשֶד� ין מֹוִׁש�יַע ָל� ה ְוֵא� ָרָׂש+  ַהְמֹא�
Deut. 22:28 יׁש ַנַער י&ִיְמָצ�א ִא3 ה[ ִּכ� Bאּו�ְב] ַנֲעָר ּה ְוָׁשַכ�ב ִעָּמ�ּה ְוִנְמָצ� ָׂשה ּוְתָפָׂש�  תּוָלה1 ֲאֶׁש�ר לֹא&ֹאָר+
Deut. 22:29 יׁש ַהֹּׁשֵכ�ב ִעָּמ>ּה ַלֲאִב�י ַהַּנַער ָנַתן ָהִא2 ְ Tה][ַה�[ ו ה ] ַּנֲעָר� �ה ְלִאָּׁש3 ֹו&ִתְהֶי �ֶסף ְול� ֲחִמִּׁש�ים ָּכ

ַּ Pּהת ּה לֹא&יּוַכ�ל ַׁשְּלָח� יו� סַחת ֲאֶׁש�ר ִעָּנ+   ָּכל&ָיָמ�
Deut. 23:1יו� ס �5ף ָאִב� א ְיַגֶּל�ה ְּכַנ �ֹ �יו ְול ח ִא�יׁש ֶאת&ֵא�ֶׁשת ָאִב   לֹא&ִיַּק�
Deut. 23:2ל ְיהָו�ה� ס ּות ָׁשְפָכ�ה ִּבְקַה� ּוַע&ַּדָּכ>א ּוְכר� א ְפצ� =ֹ א&ָיב �ֹ   ל
Deut. 23:3ַּP �ה ג �ר ִּבְקַה�ל ְיהָו א ַמְמֵז �ֹ ֹור ֲעִׂשיִר+ לֹא&ָיב ל ְיהָו�ה� סם ּד� ֹו ִּבְקַה�  י לֹא&ָי�בֹא ל�



Deut. 23:4ַּP �ה ג >י ּומֹוָאִב�י ִּבְקַה�ל ְיהָו א ַעּמֹוִנ =ֹ א&ָיב �ֹ ל ְיהָו�ה  ל א ָלֶה>ם ִּבְקַה� �ֹ י לֹא&ָיב ֹור ֲעִׂשיִר+ ם ּד�
ם�  ַעד&עֹוָל�
Deut. 23:5ִים ַּב �ֶחם ּוַבַּמ+ ּו ֶאְתֶכם1 ַּבֶּל Bר לֹא&ִקְּדמ ר ֲאֶׁש2 Qַעל&ְּדַב  Zִים ַוֲאֶׁשר �ֶרְך ְּבֵצאְתֶכ�ם ִמִּמְצָר ֶּד�

ָּך� ְלֶל� ִים ְלַק� ם ַנֲהַר� ֹור ֲאַר� ֹור ִמְּפת> �ם ֶּבן&ְּבע3 יָך ֶאת&ִּבְלָע Mר ָעֶל  ָׂשַכ2
Deut. 23:6ה ֱאֹלֶה=יָך ְּלָך> ֶאת&ַהְּקָל ם ַוַּיֲהֹפְךZ ְיהָו2 ַע ֶאל&ִּבְלָע+ Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ִלְׁשֹמ� ה ְיהָו Qא&ָאָב �ֹ ָל�ה  ְול

יָך� ְבָך� ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�  ִלְבָרָכ�ה ִּכ�י ֲאֵה�
Deut. 23:7ם� ס יָך ְלעֹוָל� ם ְוֹטָבָת�ם ָּכל&ָיֶמ� ׁש ְׁשֹלָמ�   לֹא&ִתְדֹר�
Deut. 23:8ֹו� �יָת ְבַאְרצ� י ִּכי&ֵג�ר ָהִי �ב ִמְצִר+ ּוא ס לֹא&ְתַתֵע �יָך ה י ִּכ�י ָאִח� �ב ֲאֹדִמ+ א&ְתַתֵע �ֹ   ל
Deut. 23:9 ים< ל ְיהָו�ה� ס ָּבִנ ם ִּבְקַה� א ָלֶה� �ֹ �י ָיב ֹור ְׁשִליִׁש ם ּד� ּו ָלֶה�  ֲאֶׁשר&ִיָּוְלד�
Deut. 23:10ע� ר ָר� ל ָּדָב� ְׁשַמְרָּת+ ִמֹּכ� א ַמֲחֶנ�ה ַעל&ֹאְיֶב�יָך ְוִנ2 י&ֵתֵצ�   ִּכ�
Deut. 23:11ְיָלה ְו� ֹור ִמְּקֵרה&ָל יׁש ֲאֶׁש>ר לֹא&ִיְהֶי�ה ָטה� Bה ְבָך1 ִא+ י&ִיְהֶי א  ִּכ� �ֹ ה ל ַּמֲחֶנ+ ּוץ ַל� ָיָצא1 ֶאל&ִמח�

ַּמֲחֶנ�ה� ֹוְך ַה� א ֶאל&ּת� �ֹ  ָיב
Deut. 23:12ַּמֲחֶנה� ֹוְך ַה� א ֶאל&ּת� �ֹ ֶמׁש ָיב א ַהֶּׁש+ �ֹ ֹות&ֶע�ֶרב ִיְרַח�ץ ַּבָּמ�ִים ּוְכב   ְוָהָי�ה ִלְפנ�
Deut. 23:13ָּמ אָת ָׁש� �ה ְוָיָצ� ַּמֲחֶנ ּוץ ַל� �ה ְלָך+ ִמח� ּוץ� ְוָיד1 ִּתְהֶי  ה ח�
Deut. 23:14 ּה ְוַׁשְבָּת� ְוִכִּס�יָת ּוץ ְוָחַפְרָּת�ה ָב+ �5ָך ְוָהָיה1 ְּבִׁשְבְּתָך� ח+  ְוָיֵת>ד ִּתְהֶי�ה ְלָך� ַעל&ֲאֵזֶנ
ָך�  ֶאת&ֵצָאֶת�
Deut. 23:15 1ת ֹאְיֶב1יָךBיְלָך1 ְוָלֵת ָך ְלַהִּצ� ֶרב ַמֲחֶנ3 יָך ִמְתַהֵּל�ְךA ְּבֶק� Mה ֱאֹלֶה Z ְיהָו2 יָך ְוָהָי�ה ַמֲחֶנ�יָך  ִּכי ְלָפֶנ+

יָך� ס ב ֵמַאֲחֶר� ר ְוָׁש� �ת ָּדָב+ א&ִיְרֶאBה ְבָך1 ֶעְרַו �ֹ ֹוׁש ְול � ָקד
Deut. 23:16ל ֵאֶל�יָך ֵמִע�ם ֲאֹדָנ�יו� �יו ֲאֶׁשר&ִיָּנֵצ� �יר ֶע�ֶבד ֶאל&ֲאֹדָנ   לֹא&ַתְסִּג
Deut. 23:17ֹום ֲאֶׁשר א ּתֹוֶנ�ּנּו� ס ִעְּמָךQ ֵיֵׁש�ב ְּבִקְרְּבָך3 ַּבָּמק= �ֹ ֹו ל �ֹוב ל יָך ַּבּט� ד ְׁשָעֶר�  &ִיְבַח>ר ְּבַאַח�
Deut. 23:18ׁש ִמְּבֵנ�י ִיְׂשָרֵאל� א&ִיְהֶי�ה ָקֵד� �ֹ ה ִמְּבנ�ֹות ִיְׂשָרֵא�ל ְול   לֹא&ִתְהֶי�ה ְקֵדָׁש�
Deut. 23:19 יָך ֶלב ֵּב>ית ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ה ּוְמִח�יר ֶּכ3 Mן זֹוָנ �5ֶדר ִּכ=י תֹוֲעַב>ת ְיהָו�ה  לֹא&ָתִביאZ ֶאְתַנ2 ְלָכל&ֶנ

ם� יָך ַּגם&ְׁשֵניֶה�  ֱאֹלֶה�
Deut. 23:20ְך� ר ִיָּׁש� ר ֲאֶׁש� ֶׁשְך ָּכל&ָּדָב� Wֶכל ֶנ ��ֶׁשְך ֹא יָך ֶנ�ֶׁשְך ֶּכ�ֶסף ֶנ   לֹא&ַתִּׁש�יְך ְלָאִח+
Deut. 23:21ַען ְיָבֶר א ַתִּׁש�יְך ְלַמ2 �ֹ יָך ל יְך ּוְלָאִח� י ַתִּׁש+ ָך  ַלָּנְכִר� 1 ִמְׁשַל�ח ָיֶד+ יָך ְּבֹכל �ה ֱאֹלֶה3 ְכָךM ְיהָו

ּה� ס ָּמה ְלִרְׁשָּת� ה ָבא&ָׁש� ֶרץ ֲאֶׁשר&ַאָּת� Wַעל&ָהָא 
Deut. 23:22 1ה ֱאֹלֶה1יָךB ּנּו ְיהָו Mׁש ִיְדְרֶׁש י&ָּדֹר2 ֹו ִּכ� �ר ְלַׁשְּלמ א ְתַאֵח� �ֹ יָך ל �ה ֱאֹלֶה+ 1ֶדר1 ַליהָו ר ֶנ י&ִתֹּד�  ִּכ�

ְך ְוָה ִעָּמ+ ְטא�ֵמ�  ָי�ה ְבָך� ֵח�
Deut. 23:23ְטא� א&ִיְהֶי�ה ְבָך� ֵח� �ֹ ר ל �ל ִלְנֹּד   ְוִכ�י ֶתְחַּד�
Deut. 23:24 ְרָּת ר ִּדַּב� ה ֲאֶׁש� Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ְנָדָב+ ְרָּת ַליהָו Mר ָנַד �יָת ַּכֲאֶׁש2 ר ְוָעִׂש יָך ִּתְׁשֹמ� א ְׂשָפֶת�  מֹוָצ�

יָך� ס  ְּבִפ�
Deut. 23:25�1 ְּבֶכ ן� ס ִּכBי ָתבֹא א ִתֵּת� �ֹ ל&ֶּכְלְיָך� ל �ָך ְוֶא� ָך ְוָאַכְלָּת= ֲעָנִב>ים ְּכַנְפְׁשָך� ָׂשְבֶע  ֶרם ֵרֶע+
Deut. 23:26ָך� ס ת ֵרֶע� יף ַע�ל ָקַמ� א ָתִנ+ �ֹ ת ְּבָיֶד�ָך ְוֶחְרֵמׁש1 ל ָך ְוָקַטְפָּת� ְמִליֹל� 1 ְּבָקַמ�ת ֵרֶע+   ִּכBי ָתבֹא
Deut. 24:1ח ִא>יׁש ִאָּׁש� י&ִיַּק� ר  ִּכ� �ת ָּדָב+ יו ִּכי&ָמBָצא ָבּה1 ֶעְרַו א ִתְמָצא&ֵח�ן ְּבֵעיָנ3 =ֹ ה ִאם&ל Qּה ְוָהָי�ה ּוְבָעָל

ֹו� ּה ִמֵּבית� ּה ְוִׁשְּלָח� ּה ֵסBֶפר ְּכִריֻתת1 ְוָנַת�ן ְּבָיָד+ Mַתב ָל  ְוָכ2
Deut. 24:2ר� ה ְלִאיׁש&ַאֵח� ֹו ְוָהְלָכ�ה ְוָהְיָת� �ה ִמֵּבית   ְוָיְצָא�
Deut. 24:3 1י ָימּותBֹו ִכ ֹו א� �ּה ִמֵּבית ּה ְוִׁשְּלָח� ּה ֵסBֶפר ְּכִריֻתת1 ְוָנַת�ן ְּבָיָד+ Mַתב ָל �יׁש ָהַאֲחרֹוןG ְוָכ2  ּוְׂשֵנָאּהH ָהִא

ה� ֹו ְלִאָּׁש� ּה ל� ֹון ֲאֶׁשר&ְלָקָח� �יׁש ָהַאֲחר+  ָהִא
Deut. 24:4&ר ֹון ֲאֶׁש� �ל ַּבְעָל�ּה ָהִראׁש� ה ַאֲחֵרי1 ֲאֶׁש�ר Tִׁשְּלָחּה ָלׁש2  לֹא&יּוַכ ֹו ְלִאָּׁש3 ּה ִלְהי=ֹות ל� Mּוב ְלַקְחָּת

ה� ס ן ְלָך� ַנֲחָל� יָך ֹנֵת� �ה ֱאֹלֶה+ ֶרץ ֲאֶׁשר1 ְיהָו א ַתֲחִטיא1 ֶאת&ָהָא+ Bֹ �ה ְול �י ְיהָו וא ִלְפֵנ ה ִה� י&תֹוֵעָב� ָאה ִּכ�  ֻהַּטָּמ+
Deut. 24:5א ֵיֵצ Bֹ ה ל ח ִאיׁש1 ִאָּׁש�ה ֲחָדָׁש+ י&ִיַּק� Bה  ִּכ� י ִיְהֶי Qר ָנִק�ר ָעָל�יו ְלָכל&ָּדָב א ְולֹא&ַיֲעֹב� א1 ַּבָּצָב+



ח� ס ֹו ֲאֶׁשר&ָלָק� ח ֶאת&ִאְׁשּת� ת ְוִׂשַּמ� �ה ֶאָח+  ְלֵביתֹו1 ָׁשָנ
Deut. 24:6ל� ס ּוא ֹחֵב� ִים ָוָר�ֶכב ִּכי&ֶנ�ֶפׁש ה� ל ֵרַח�   לֹא&ַיֲחֹב�
Deut. 24:7ֶפׁש ֵמB ב ֶנ יׁש ֹּגֵנ2 ּוא  ִּכי&ִיָּמֵצ�א ִא3 �ב ַהה+ ֹו ּוֵמת1 ַהַּגָּנ �ֹו ּוְמָכר ל ְוִהְתַעֶּמר&ּב� �י ִיְׂשָרֵא+ ֶאָחיו1 ִמְּבֵנ

ָך� ע ִמִּקְרֶּב� ַעְרָּת� ָהָר�  ּוִב�
Deut. 24:8 ם< =ים ַהְלִוִּי ם ַהֹּכֲהִנ Mּו ֶאְתֶכ Z ֲאֶׁשר&יֹור2 ֹות ְּכֹכל �ד ְוַלֲעׂש ר ְמֹא� ַעת ִלְׁשֹמ�  ִהָּׁש=ֶמר ְּבֶנ�5ַגע&ַהָּצַר>

ֹות� סַּכ ּו ַלֲעׂש� ר ִצִּויִת�ם ִּתְׁשְמר�  ֲאֶׁש�
Deut. 24:9ִים� ס ֶרְך ְּבֵצאְתֶכ�ם ִמִּמְצָר� �ם ַּבֶּד� יָך ְלִמְרָי ֹור ֵא=ת ֲאֶׁשר&ָעָׂש>ה ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� Wָזכ  
Deut. 24:10ֹו ט ֲעֹבט� ֹו ַלֲעֹב� א ֶאל&ֵּבית� �ֹ ּוָמה לֹא&ָתב �ֲעָך ַמַּׁש�את ְמא ה ְבֵר� י&ַתֶּׁש�  � ִּכ�
Deut. 24:11ּוָצה� ֹוט ַהח� ת&ַהֲעב� ֹו יֹוִצ�יא ֵאֶל>יָך ֶא� יׁש ֲאֶׁשBר ַאָּתה1 ֹנֶׁש�ה ב+ ד ְוָהִא3 �ּוץ ַּתֲעֹמ   ַּבח�
Deut. 24:12ֹו� א ִתְׁשַּכ�ב ַּבֲעֹבט� �ֹ ּוא ל �  ְוִאם&ִא�יׁש ָעִנ�י ה
Deut. 24:13ֶמׁש ְו א ַהֶּׁש+ �ֹ ת&ַהֲעבֹוט1 ְּכב ֹו ֶא� Bיב ל ה  ָהֵׁשבZ ָּתִׁש2 �ה ְצָדָק+ �ָּך ּוְלָך1 ִּתְהֶי ֲרֶכ ֹו ּוֵב� ָׁשַכ�ב ְּבַׂשְלָמת�

יָך� ס  ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�
Deut. 24:14יָך� ר ְּבַאְרְצָך� ִּבְׁשָעֶר� ֹו ִמֵּגְרָך> ֲאֶׁש� יָך א= Wֹון ֵמַאֶח��י ְוֶאְבי ק ָׂשִכ�יר ָעִנ   לֹא&ַתֲעֹׁש�
Deut. 24:15�ֹו ְו Mן ְׂשָכר Z ִתֵּת2 ֹו  ְּביֹומֹו �א ֶאת&ַנְפׁש ּוא ֹנֵׂש� יו ה� Wּוא ְוֵאָל ֶמׁש ִּכBי ָעִני1 ה+ �יו ַהֶּׁש3 ֹוא ָעָל לֹא&ָתב=

ְטא� ס ה ְוָהָי�ה ְבָך� ֵח� 1יָך1 ֶאל&ְיהָו+ א ָעֶל Bא&ִיְקָר �ֹ  ְול
Deut. 24:16 ֹו ֹות ִא�יׁש ְּבֶחְטא� �ּו ַעל&ָאב ים ּוָבִנ�ים לֹא&יּוְמת� ּו ָאבֹות1 ַעל&ָּבִנ+ Bא&יּוְמת �ֹ תּו� ס ל  יּוָמ�
Deut. 24:17ֶגד ַאְלָמָנ�ה� ל ֶּב� א ַתֲחֹב+ �ֹ ֹום ְול ��ר ָית ט ֵּג ה ִמְׁשַּפ� א ַתֶּט+ �ֹ   ל
Deut. 24:18 1י ְמַצְּוָךBן ָאֹנִכ Qם ַעל&ֵּכ�יָך ִמָּׁש 5ִּיְפְּדָך> ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ִים ַו� 1יָת1 ְּבִמְצַר+ �י ֶעBֶבד ָהִי  ְוָזַכְרָּת3 ִּכ

ֹות ֶאת&ַהָּדָב�  ר ַהֶּז�ה� סַלֲעׂש+
Deut. 24:19 ֹום >ר ַלָּית� ֹו ַלֵּג א ָתׁשּוב1 ְלַקְחּת+ Bֹ ה ל ֶמר ַּבָּׂשֶד3 ַכְחָּת= ֹע� ָך ְוָׁש� Mיְרָך2 ְבָׂשֶד �י ִתְקֹצרZ ְקִצ�  ִּכ

יָך� ה ָיֶד� ל ַמֲעֵׂש� יָך ְּבֹכ� �ה ֱאֹלֶה+ �ה ְלַמBַען ְיָבֶרְכָך1 ְיהָו  ְוָלַאְלָמָנ�ה ִיְהֶי
Deut. 24:20י ַתְחBֹום ְוָלַאְלָמָנ�ה ִיְהֶי�ה� ס ִּכ >ר ַלָּית� ר ַאֲחֶר�יָך ַלֵּג א ְתָפֵא� �ֹ  ֹּבט1 ֵז�יְתָך+ ל
Deut. 24:21ֹום ְוָלַאְלָמָנ�ה ִיְהֶי�ה� >ר ַלָּית� א ְתעֹוֵל�ל ַאֲחֶר�יָך ַלֵּג �ֹ   ִּכBי ִתְבֹצר1 ַּכְרְמָך+ ל
Deut. 24:22ֶרץ ִמְצ�יָת ְּבֶא� �ַכְרָּת+ ִּכי&ֶע�ֶבד ָהִי ר ַהֶּז�ה� ס ְוָז ֹות ֶאת&ַהָּדָב� ן ָאֹנִכBי ְמַצְּוָך1 ַלֲעׂש+ Qִים ַעל&ֵּכ � ָר
Deut. 25:1 יק ְוִהְרִׁש�יעּו ּום ְוִהְצִּד1יקּו1 ֶאת&ַהַּצִּד+ �ט ּוְׁשָפט ּו ֶאל&ַהִּמְׁשָּפ� ים ְוִנְּגׁש� י&ִיְהֶי�ה ִריב1 ֵּב�ין ֲאָנִׁש+  ִּכ�
ע�  ֶאת&ָהָרָׁש�
Deut. 25:2ה ִאם&ִּב�< ר� ְוָהָי ֹו ְּבִמְסָּפ� י ִרְׁשָעת� יו ְּכֵד� ֹו ַהֹּׁשֵפט1 ְוִהָּכ�הּו ְלָפָנ+ Bע ְוִהִּפיל�ֹות ָהָרָׁש  ן ַהּכ�
Deut. 25:3 יָך ְלֵעיֶנ�יָך� ה ְוִנְקָל�ה ָאִח� ֹו ַעל&ֵא1ֶּלה1 ַמָּכ�ה ַרָּב+ Bיף ְלַהֹּכת �יף ֶּפן&ֹיִס2 א ֹיִס �ֹ  ַאְרָּבִע�ים ַיֶּכ�ּנּו ל

 ס
Deut. 25:4ֹו� ס לֹא&ַת ֹור ְּבִדיׁש� ם ׁש�  ְחֹס�
Deut. 25:5 יׁש� ּוָצה ְלִא ֶׁשת&ַהֵּמ>ת ַהח� =ה ֵא� א&ִתְהֶי �ֹ ֹו ל ין&ל+ ת ַאַחBד ֵמֶהם1 ּוֵב�ן ֵא� ו ּוֵמ2 ים ַיְחָּד3 Mּו ַאִח י&ֵיְׁשב2  ִּכ�

ּה� ה ְוִיְּבָמ� ֹו ְלִאָּׁש� ּה ל> יָה ּוְלָקָח� א ָעֶל+ �ֹ �ר ְיָבָמּה1 ָיב  ָז
Deut. 25:6 ה ל� ְוָהָי3 ֹו ִמִּיְׂשָרֵא� ה ְׁשמ� א&ִיָּמֶח� �ֹ יו ַהֵּמ�ת ְול ם ָאִח� ּום ַעל&ֵׁש� Wד ָיק  ַהְּבכֹור1 ֲאֶׁש�ר ֵּתֵל+
Deut. 25:7 1ְמָרה ים ְוָא� ְעָרה ֶאל&ַהְּזֵקִנ3 Mֹו ַהַּׁש ֹו ְוָעְלָתהZ ְיִבְמּת2 �ַחת ֶאת&ְיִבְמּת יׁש ָלַק� א ַיְחֹּפץ1 ָהִא+ Bֹ  ְוִאם&ל

י ְלָהִק2 Mין ְיָבִמ י�ֵמֵא2 ה ַיְּבִמ� א ָאָב� �ֹ ל ל יו ֵׁשם1 ְּבִיְׂשָרֵא+  ים ְלָאִח�
Deut. 25:8ּה� ְצִּתי ְלַקְחָּת� א ָחַפ� �ֹ ר ל �יו ְוָעַמ�ד ְוָאַמ+ ּו ֵאָל ֹו ְוִדְּבר� ֹו ִזְקֵני&ִעיר� ְראּו&ל�   ְוָק�
Deut. 25:91ה ַנֲעלֹוBְוָחְלָצ Gי ַהְּזֵקִנים� ֹו ֵאָליוH ְלֵעיֵנ ה ְיִבְמּת� ְנָתה1  ְוִנְּגָׁש2 �יו ְוָע� ה ְּבָפָנ ֹו ְוָיְרָק� �ל ַרְגל+  ֵמַע
ָּPה כ יו�ְוָא�ְמָר+ ית ָאִח� ר לֹא&ִיְבֶנ�ה ֶאת&ֵּב� יׁש ֲאֶׁש�  ָכה ֵיָעֶׂש�ה ָלִא+

Deut. 25:10ּוץ ַהָּנ�ַעל� ס ית ֲחל� ֹו ְּבִיְׂשָרֵא�ל ֵּב� א ְׁשמ�   ְוִנְקָר�
Deut. 25:11�ים ַיְחָּדו1 ִאBּו ֲאָנִׁש י&ִיָּנצ2 �ד ַמֵּכ�הּו  ִּכ� ּה ִמַּי יל ֶאת&ִאיָּׁש� ד ְלַהִּצ� ֶאָח+ ְרָבה1 ֵא�ֶׁשת ָה� יו ְוָק� יׁש ְוָאִח+

יו� �יָקה ִּבְמֻבָׁש� ּה ְוֶהֱחִז  ְוָׁשְלָח�ה ָיָד+



Deut. 25:12ֹוס ֵעיֶנ�5ָך� ס א ָתח� �ֹ ה ֶאת&ַּכָּפ�ּה ל   ְוַקֹּצָת�
Deut. 25:13�יְסָך� ֶא�ֶבן ָוָא א&ִיְהֶי�ה ְלָך> ְּבִכ� �ֹ  ֶבן ְּגדֹוָל�ה ּוְקַטָּנ�ה� ס ל
Deut. 25:14ה ְּגדֹוָל�ה ּוְקַטָּנ�ה��  לֹא&ִיְהֶי�ה ְלָך> ְּבֵביְתָך� ֵאיָפ�ה ְוֵאיָפ
Deut. 25:15ַPיָך ע יכּו ָיֶמ+ 1ַען1 ַיֲאִר� ֶדק ִי�ְהֶיה&ָּל�ְך ְלַמ ְך ֵאיָפ=ה ְׁשֵלָמ>ה ָוֶצ� ל  ֶא�ֶבן ְׁשֵלָמBה ָוֶצ1ֶדק1 ִי�ְהֶיה&ָּל+

ֲא ְך�ָה� ן ָל� יָך ֹנֵת� ה ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�  ָדָמ+
Deut. 25:16ֶול� פ ֵׂשה ָע� ל ֹע� ֵׂשה ֵא�ֶּלה ֹּכ� יָך ָּכל&ֹע�   ִּכ=י תֹוֲעַב>ת ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�
Deut. 25:17ִים� ֶרְך ְּבֵצאְתֶכ�ם ִמִּמְצָר� ה ְלָך� ֲעָמֵל�ק ַּבֶּד� ֹור ֵא>ת ֲאֶׁשר&ָעָׂש� Wָזכ  
Deut. 25:18�ר ָק א  ֲאֶׁש2 א ָיֵר� �ֹ �ַע ְול �5ף ְוָיֵג ה ָעֵי יָך ְוַאָּת� ַחֶר+ �ים ַא� Bב ְּבָך1 ָּכל&ַהֶּנֱחָׁשִל ֶרְך ַוְיַזֵּנ ְרָךM ַּבֶּד3

ים�  ֱאֹלִה�
Deut. 25:19ן ֱֹלֶהיָך ֹנֵת2 Tר ְיהָו�ה&א�יב ָּבָא1ֶרץ1 ֲאֶׁש יָך ִמָּסִב3 Mְיֶב ָך ִמָּכל&ֹא2 ְ Tל Aיָך�ה ֱאֹלֶה� �יַח ְיהָו ה ְּבָהִנ   ְוָהָי]

ח� פ א ִּתְׁשָּכ� �ֹ ַחת ַהָּׁשָמ�ִים ל ק ִמַּת� �ֶכר ֲעָמֵל+ ּה ִּתְמֶחה1 ֶאת&ֵז  ְלָךB ַנֲחָלה1 ְלִרְׁשָּת+
Deut. 26:1ּה� ְבָּת ָּב� ּה ְוָיַׁש� יִרְׁשָּת� ן ְלָך� ַנֲחָל�ה ִו� יָך ֹנֵת� �ה ֱאֹלֶה+ ֶרץ ֲאֶׁשר1 ְיהָו ֹוא ֶאל&ָהָא+ י&ָתב�   ְוָהָיה1 ִּכ�
Deut. 26:2ן ָל�ְך  ְוָלַקְח =ה ֱאֹלֶה>יָך ֹנֵת� ר ְיהָו ַאְרְצָך> ֲאֶׁש2 ר ָּתִב=יא ֵמ� ה ֲאֶׁש2 י ָהֲאָדָמ3 ָּתQ ֵמֵראִׁש�יתA ָּכל&ְּפִר�

ם� ֹו ָׁש� יָך ְלַׁשֵּכ�ן ְׁשמ� �ה ֱאֹלֶה+ ֹום ֲאֶׁשBר ִיְבַחר1 ְיהָו ַלְכָּת1 ֶאל&ַהָּמק+  ְוַׂשְמָּת� ַבֶּט�ֶנא ְוָה�
Deut. 26:3+יָך  ּוָבאָת1 ֶאל&ַהֹּכֵה �ה ֱאֹלֶה+ Bְדִּתי ַהּיֹום1 ַליהָו יו ִהַּג ר ִיְהֶי�ה ַּבָּיִמ�ים ָהֵה�ם ְוָאַמְרָּת� ֵאָל3 ן ֲאֶׁש�

נּו� ינּו ָל�ֶתת ָל� >ה ַלֲאֹבֵת� ר ִנְׁשַּב=ע ְיהָו ֶרץ ֲאֶׁש2  ִּכי&ָב1אִתי1 ֶאל&ָהָא+
Deut. 26:4Wֹו ִלְפֵנ ִּניח+ ֶנא ִמָּיֶד�ָך ְוִה2 ח ַהֹּכֵה>ן ַהֶּט� יָך� ְוָלַק= ח ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�  י ִמְזַּב�
Deut. 26:5 י�ם ִּבְמֵת �5ָגר ָׁש� ְיָמה ַוָּי �5ֶרד ִמְצַר+ י ַוֵּי יָך ֲאַרִּמי1 ֹאֵב�ד ָאִב+ �ה ֱאֹלֶה3 �יA ְיהָו יָת ְוָאַמְרָּתM ִלְפֵנ  ְוָעִנ2

ב� ּום ָוָר� ֹול ָעצ� ֹוי ָּגד� ם ְלג� W5ְיִהי&ָׁש �ט ַו�  ְמָע
Deut. 26:6עּו ֹאָת>נּו ה� ַוָּיֵר= ה ָקָׁש� ּו ָעֵל�ינּו ֲעֹבָד� ּונּו ַוִּיְּתנ� �ים ַוְיַעּנ   ַהִּמְצִר�
Deut. 26:7 נּו ְוֶאת&ֲעָמֵל�נּו< =5ְרא ֶאת&ָעְנֵי נּו ַוַּי ק ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ֲאֹבֵת�ינּו ַוִּיְׁשַמBע ְיהָוה1 ֶאת&ֹקֵל+ Wַוִּנְצַע 
נּו�  ְוֶאת&ַלֲחֵצ�
Deut. 26:8נּו ְיהָוה1 ִמBים� ַוּיֹוִצֵא ֹות ּוְבֹמְפִת� ל ּוְבֹאת� �א ָּגֹד ה ּוְבֹמָר� ַע ְנטּוָי+ Bד ֲחָזָקה1 ּוִבְזֹר� ִים ְּבָי  ִּמְצַר+
Deut. 26:9ׁש� ת ָחָל�ב ּוְדָב� את ֶא>ֶרץ ָזַב� +ֹ 1נּו1 ֶאת&ָהָא�ֶרץ ַהּז �ה ַוִּיֶּתן&ָל ֹום ַהֶּז נּו ֶאל&ַהָּמק�   ַוְיִבֵא�
Deut. 26:101ה ֵהֵב1אִתיB ה ִהֵּנ ֹו ִלְפֵני1  ְוַעָּת3 �ה ְוִהַּנְחּת3 י ְיהָו ָּתה ִּל� ה ֲאֶׁשר&ָנַת� י ָהֲאָדָמ+  ֶאת&ֵראִׁשית1 ְּפִר�

יָך� יָת ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ְׁשַּתֲחִו+ יָך ְוִה� �ה ֱאֹלֶה+  ְיהָו
Deut. 26:11ָך ַאָּת�יָך ּוְלֵביֶת ֹוב ֲאֶׁש=ר ָנ�ַתן&ְלָך> ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ר  ְוָׂשַמְחָּת� ְבָכל&ַהּט3 י ְוַהֵּג�ר ֲאֶׁש� ה1 ְוַהֵּלִו+
ָך� ס  ְּבִקְרֶּב�
Deut. 26:12 ה�ר ְוָנַתָּת�ַּמֲעֵׂש �ת ַה� ְעֵׂשר ֶאת&ָּכל&ַמְעַׂש=ר ְּתבּוָאְתָך> ַּבָּׁשָנ�ה ַהְּׁשִליִׁש�ת ְׁשַנ ַ Tה ל Qי ְתַכֶּל�  ִּכ

יָך ְוָׂש ּו ִבְׁשָעֶר� ה ְוָאְכל� ַאְלָמָנ+ ֹום ְוָל� י ַלֵּגר1 ַלָּית� עּו�ַלֵּלִו3  ֵב�
Deut. 26:13 ֹום ם ְנַתִּתBיו ַלֵּלִוי1 ְוַלֵּגר1 ַלָּית� ִית ְוַג2 ֶדׁש ִמן&ַהַּב3 יָך ִּבַע=ְרִּתי ַהֹּק� Mה ֱאֹלֶה Z ְיהָו2  ְוָאַמְרָּת] ִלְפֵני

ְחִּתי א ָׁשָכ� �ֹ יָך ְול ְרִּתי ִמִּמְצֹוֶת� א&ָעַב� �ֹ ה ְּכָכל&ִמְצָוְתָך� ֲאֶׁש�ר ִצִּויָת�ִני ל  �ְוָלַאְלָמָנ+
Deut. 26:14 ְעִּתי ּנּו ְלֵמ�ת ָׁשַמ3 ִּתי ִמֶּמ� א ְולֹא&ָנַת� ּנּו ְולֹא&ִבַעBְרִּתי ִמֶּמ1ּנּו1 ְּבָטֵמ+ י ִמֶּמ3 Mְלִּתי ְבֹאִנ  לֹא&ָאַכ2

ִני� ר ִצִּויָת� ל ֲאֶׁש� יִתי ְּכֹכ� Wי ָעִׂש �ה ֱאֹלָה+ 1 ְיהָו  ְּבקֹול
Deut. 26:15ִמן&ַה Mֹון ָקְדְׁשָך ר  ַהְׁשִקיָפהZ ִמְּמע2 ה ֲאֶׁש� ל ְוֵאת1 ָהֲאָדָמ+ ת&ַעְּמָך1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ ְך ֶא� Bִים ּוָבֵר ָּׁשַמ3

ׁש� ס ת ָחָל�ב ּוְדָב� ינּו ֶא>ֶרץ ָזַב� 1ְעָּת1 ַלֲאֹבֵת+ �נּו ַּכֲאֶׁשBר ִנְׁשַּב ָּתה ָל  ָנַת�
Deut. 26:16ים ָה ֹות ֶאת&ַהֻחִּק� יָך ְמַצְּוָך= ַלֲעׂש> Mה ֱאֹלֶה ה ְיהָו2 ֶּלה ְוֶאת&ַהִּמְׁשָּפִט�ים ְוָׁשַמְרָּתB  ַהּי�ֹום ַהֶּז3 ֵא�

ָך� ם ְּבָכל&ְלָבְבָך� ּוְבָכל&ַנְפֶׁש� 1יָת1 אֹוָת+  ְוָעִׂש
Deut. 26:17 יו ּוִמְצֹוָת>יו ר ֻחָּק= יו ְוִלְׁשֹמ2 �ֶכת ִּבְדָרָכ3 ים ְוָלֶל Mאֹלִה ְרָּת ַהּי�ֹום ִלְהיֹותZ ְלָך2 ֵל�  ֶאת&ְיהָו�ה ֶהֱאַמ�
יו ְוִל ֹו�ּוִמְׁשָּפָט� ַע ְּבֹקל�  ְׁשֹמ�
Deut. 26:18יו� ר ָּכל&ִמְצֹוָת� ר ִּדֶּבר&ָל�ְך ְוִלְׁשֹמ� ה ַּכֲאֶׁש� �ם ְסֻגָּל+ ֹום ִלְהי�ֹות לֹו1 ְלַע יְרָך� ַהּי3 ה ֶהֱאִמ� Qַו�יהָו  



Deut. 26:19ם ּוְלִתְפ�ה ִלְתִהָּל�ה ּוְלֵׁש ֹון ַעBל ָּכל&ַהּגֹוִים1 ֲאֶׁש�ר ָעָׂש+ ְלִתְּתָך� ֶעְלי3 ְהֹיְתָך=  ּו� ָא�ֶרת ְוִל�
ר� ס ר ִּדֵּב� יָך ַּכֲאֶׁש� ׁש ַליהָו�ה ֱאֹלֶה�  ַעם&ָקֹד>

Deut. 27:1 ה ֲאֶׁש=ר ָאֹנִכ>י ְמַצֶּו�ה ר ָׁשֹמר1 ֶאת&ָּכל&ַהִּמְצָו+ �ל ֶאת&ָהָע�ם ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא+  ַוְיַצBו ֹמֶׁשה1 ְוִזְקֵנ
ֹום�  ֶאְתֶכ�ם ַהּי�
Deut. 27:2�ֲאֶׁש Hה ַּבּיֹום יָך ֹנֵת�ן ָל�ְך ַוֲהֵקֹמָתB  ְוָהָי3 ֶרץ ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� Wֶאל&ָהָא Gּו ֶאת&ַהַּיְרֵּדן ר ַּתַעְבר�

יד� ם ַּבִּׂש� ֹות ְוַׂשְדָּת� ֹאָת� �ים ְּגֹדל+  ְלָך1 ֲאָבִנ
Deut. 27:3ַען ֲאֶׁש ֹ�את ְּבָעְבֶר�ָך ְלַמ] ה ַהּז י ַהּתֹוָר� ת&ָּכל&ִּדְבֵר> ן ֶא� ֶרץ  ְוָכַתְבָּת� ֲעֵליֶה3 Mא ֶאל&ָהָא 2ֹ רZ ָּתב

ְך� יָך ָל� י&ֲאֹבֶת� ר ִּדֶּב>ר ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ׁש ַּכֲאֶׁש�  אwֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�יָךA ֹנֵת�ן ְלָך3 ֶא�ֶרץ ָזַבBת ָחָלב1 ּוְדַב+
Deut. 27:4 י Mר ָאֹנִכ ֶּלה ֲאֶׁש2 �ים ָהֵא3 ימּו ֶאת&ָהֲאָבִנ Mָּתִק Gם ֶאת&ַהַּיְרֵּדן�ְּבָעְבְרֶכ Hְמַצֶּו�ה ֶאְתֶכ>ם ַהּי�ֹום  ְוָהָיה

יד� ם ַּבִּׂש�  ְּבַה�ר ֵעיָב�ל ְוַׂשְדָּת� אֹוָת�
Deut. 27:5ם ַּבְרֶז�ל� ים לֹא&ָתִנ�יף ֲעֵליֶה� ַח ַליהָו�ה ֱאֹלֶה�יָך ִמְזַּב�ח ֲאָבִנ+ Bיָת ָּׁשם1 ִמְזֵּב+   ּוָבִנ
Deut. 27:6ה ֱאֹל� ח ְיהָו ה ֶאת&ִמְזַּב� Bים ְׁשֵלמֹות1 ִּתְבֶנ+ יָך� ֲאָבִנ ת ַליהָו�ה ֱאֹלֶה�  ֶה�יָך ְוַהֲעִלBיָת ָעָליו1 עֹוֹל+
Deut. 27:7יָך� �ְלָּת ָּׁש�ם ְוָׂש�ַמְחָּת+ ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ים ְוָאַכ   ְוָזַבְחָּת� ְׁשָלִמ�
Deut. 27:8ב� ס ר ֵהיֵט� ֹ�את ַּבֵא� ה ַהּז י ַהּתֹוָר� ת&ָּכל&ִּדְבֵר> ים ֶא�   ְוָכַתְבָּת� ַעל&ָהֲאָבִנ3
Deut. 27:9 ֹוםBל ַהּי ר ַהְסֵּכBתA ּוְׁשַמע1 ִיְׂשָרֵא+ �ל ֵלאֹמ ל ָּכל&ִיְׂשָרֵא� ם ֶא� �ים ַהְלִוִּי+  ַוְיַדֵּבBר ֹמֶׁשה1 ְוַהֹּכֲהִנ

יָך� ם ַליהָו�ה ֱאֹלֶה� �יָת� ְלָע+  ַהֶּזה1 ִנְהֵי
Deut. 27:10יָת ֶאת&ִמְצֹוָתBיָך ְוָעִׂש��ה ֱאֹלֶה ֹול ְיהָו ֹום� ס ְוָׁש�ַמְעָּת+ ְּבק� יו ֲאֶׁש>ר ָאֹנִכ�י ְמַצְּוָך� ַהּי�  ו1 ְוֶאת&ֻחָּק+
Deut. 27:11ר� ּוא ֵלאֹמ� ם ַּבּי�ֹום ַהה�   ַוְיַצBו ֹמֶׁשה1 ֶאת&ָהָע+
Deut. 27:12 י� ים ְּבָעְבְרֶכ�ם ֶאת&ַהַּיְרֵּד�ן ִׁשְמעֹון1 ְוֵלִו ְך ֶאת&ָהָעם1 ַעל&ַה�ר ְּגִרִז+ Bּו ְלָבֵר Qֶּלה ַי�ַעְמד ֵ Tא 

יהּו ן�ִו� ף ּוִבְנָיִמ� ה ְוִיָּׂששָכ�ר ְויֹוֵס�  ָד+
Deut. 27:13י� ן ְוַנְפָּתִל� ר ּוְזבּוֻל�ן ָּד� �ד ְוָאֵׁש+ ּו ַעל&ַהְּקָלָל�ה ְּבַה�ר ֵעיָב�ל ְראּוֵבן1 ָּג   ְוֵא>ֶּלה ַי�ַעְמד�
Deut. 27:14ם� ס ֹול ָר� ל ק� ּו ֶאל&ָּכל&ִא�יׁש ִיְׂשָרֵא� ְמר> ם ְוָא� ּו ַהְלִוִּי3   ְוָענ�
Deut. 27:15 ֶתר�ׁש ְוָׂש�ם ַּבָּס י ָחָר� ה ַמֲעֵׂש>ה ְיֵד� ה ּתֹוֲעַב�ת ְיהָו3 Mֶסל ּוַמֵּסָכ יׁש ֲאֶׁש�ר ַיֲעֶׂשהZ ֶפ2 ּור ָהִא]  ָאר�

ן� ס ּו ָאֵמ� ּו ָכל&ָהָע>ם ְוָאְמר�  ְוָענ=
Deut. 27:16ן� ס ר ָּכל&ָהָע�ם ָאֵמ� ֹו ְוָאַמ� �ּור ַמְקֶל�ה ָאִב�יו ְוִאּמ Wָאר  
Deut. 27:17ן� ס ר ָּכל&ָהָע�ם ָאֵמ� �הּו ְוָאַמ� ּול ֵרֵע ּור ַמִּס�יג ְּגב� Wָאר  
Deut. 27:18ן� ס ר ָּכל&ָהָע�ם ָאֵמ� ּור ַמְׁשֶּג�ה ִעֵּו�ר ַּבָּד�ֶרְך ְוָאַמ� Wָאר  
Deut. 27:19ן� ס ר ָּכל&ָהָע�ם ָאֵמ� �ה ְוָאַמ� ֹום ְוַאְלָמָנ ט ֵּגר&ָית� ּור ַמֶּט>ה ִמְׁשַּפ�   ָאר3
Deut. 27:20ן� ס ר ָּכל&ָהָע�ם ָאֵמ� �יו ְוָאַמ� �5ף ָאִב יו ִּכ�י ִגָּל�ה ְּכַנ ּור ֹׁשֵכב1 ִעם&ֵא�ֶׁשת ָאִב+   ָאר3
Deut. 27:21ן� ס ר ָּכל&ָהָע�ם ָאֵמ� ּור ֹׁשֵכ�ב ִעם&ָּכל&ְּבֵהָמ�ה ְוָאַמ� Wָאר  
Deut. 27:22ֹו ְוָאַמ� �ֹו ַבת&ִאּמ ֹו ַּבת&ָאִב�יו א� ּור ֹׁשֵכב1 ִעם&ֲאֹחת+ ן� ס ָאר3  ר ָּכל&ָהָע�ם ָאֵמ�
Deut. 27:23ן� ס ר ָּכל&ָהָע�ם ָאֵמ� ֹו ְוָאַמ� �ַתְנּת ּור ֹׁשֵכ�ב ִעם&ֹח� Wָאר  
Deut. 27:24ן� ס ר ָּכל&ָהָע�ם ָאֵמ� ּור ַמֵּכ�ה ֵרֵע�הּו ַּבָּס�ֶתר ְוָאַמ� Wָאר  
Deut. 27:25י ְוָאַמ�ר �ֹות ֶנ�ֶפׁש ָּד�ם ָנִק ַחד ְלַהּכ� ַח ֹׁש+ ן� ס ָארּור1 ֹלֵק�   ָּכל&ָהָע�ם ָאֵמ�
Deut. 27:26 ן� ר ָּכל&ָהָע�ם ָאֵמ� ֹות אֹוָת�ם ְוָאַמ� ֹ�את ַלֲעׂש� ה&ַהּז י ַהּתֹוָר� ים ֶאת&ִּדְבֵר� ּור ֲאֶׁש=ר לֹא&ָיִק>  ָאר3

 פ
Deut. 28:1ר ַלֲעׂשֹות1 ֶאת&ָּכל&ִמְצֹו Bיָך ִלְׁשֹמ �ה ֱאֹלֶה+ 1 ְיהָו ֹוַע ִּתְׁשַמע1 ְּבקֹול Bה ִאם&ָׁשמ יו ֲאֶׁש>ר  ְוָהָי3 ָת+

ֶרץ� �י ָהָא� ֹון ַע�ל ָּכל&ּגֹוֵי Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ֶעְלי+ ְנָךM ְיהָו  ָאֹנִכ�י ְמַצְּוָך� ַהּי�ֹום ּוְנָת2
Deut. 28:2יָך� ֹול ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ע ְּבק� �י ִתְׁשַמ+ �ָך ִּכ ֶּלה ְוִהִּׂשיֻג ֹות ָהֵא�   ּוָב=אּו ָעֶל>יָך ָּכל&ַהְּבָרכ�
Deut. 28:3ּוְך ַאָּת� ה� ָּבר� ה ַּבָּׂשֶד� ּוְך ַאָּת� �יר ּוָבר�  ה ָּבִע
Deut. 28:4ֹות צֹאֶנ�5ָך� יָך ְוַעְׁשְּתר� י ְבֶהְמֶּת�ָך ְׁשַג�ר ֲאָלֶפ� י ַאְדָמְתָך� ּוְפִר� י&ִבְטְנָך> ּוְפִר� ּוְך ְּפִר�   ָּבר=



Deut. 28:5ָך� ּוְך ַטְנֲאָך� ּוִמְׁשַאְרֶּת�   ָּבר�
Deut. 28:6ה ְּבֹב ּוְך ַאָּת� ָך� ָּבר� ה ְּבֵצאֶת� ּוְך ַאָּת�  ֶא�ָך ּוָבר�
Deut. 28:7 יָך ּוְבִׁשְבָע�ה ּו ֵאֶל+ ֶרְך ֶאָחד1 ֵיְצא� Bיָך ְּבֶד� יָך ִנָּגִפ�ים ְלָפֶנ Bה ֶאת&ֹאְיֶב1יָך1 ַהָּקִמ�ים ָעֶל+ ן ְיהָו  ִיֵּת2

 ְדָרִכ�ים ָינ�ּוסּו ְלָפֶנ�יָך�
Deut. 28:8ה Bה ִאְּתָך1 ֶאת&ַהְּבָרָכ+ ו ְיהָו ֶרץ ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה  ְיַצ2 Wַרְכָך+ ָּבָא�ָך ּוֵב�ל ִמְׁשַל�ח ָיֶד יָך ּוְבֹכ� Wַּבֲאָסֶמ 

ְך� ן ָל� יָך ֹנֵת�  ֱאֹלֶה�
Deut. 28:9 יָך �ה ֱאֹלֶה+ ר ֶאת&ִמְצֹות1 ְיהָו �י ִתְׁשֹמ3 ע&ָל�ְך ִּכ ר ִנ�ְׁשַּב� ֹוׁש ַּכֲאֶׁש� �ם ָקד+ יְמָך1 ְיהָו�ה לֹו1 ְלַע  ְיִק�

 יו�ְוָהַלְכָּת� ִּבְדָרָכ�
Deut. 28:10ָּך� ּו ִמֶּמ� �יָך ְוָי�5ְרא� ם ְיהָו�ה ִנְקָר�א ָעֶל ֶרץ ִּכ>י ֵׁש�   ְוָראּו1 ָּכל&ַעֵּמ�י ָהָא+
Deut. 28:11ַPָך ע�י ַאְדָמֶת י ְבַהְמְּתָך� ּוִבְפִר� י ִבְטְנָך> ּוִבְפִר� ה ִּבְפִר= ה  ְוהֹוִתְרָךB ְיהָוה1 ְלטֹוָב+ ל ָהֲאָדָמ+
ר ִנְׁשַּב=ע ְי ְך�ֲאֶׁש2 יָך ָל�ֶתת ָל� >ה ַלֲאֹבֶת�  הָו
Deut. 28:12 ת ְך ֵא� Wֹו ּוְלָבֵר ר&ַאְרְצָך1 ְּבִעּת+ ִים ָלֵתBת ְמַט� ֹוב ֶאת&ַהָּׁשַמ3 Mֹו ַהּט ָך ֶאת&אֹוָצר2 ְ Tל Aה�  ִיְפַּת�ח ְיהָו

א ִתְלֶו�ה� �ֹ ה ל ים ְוַאָּת� �ם ַרִּב+ 1יָת1 ּגֹוִי  ָּכל&ַמֲעֵׂש�ה ָיֶד�ָך ְוִהְלִו
Deut. 28:13ע  ּו Qי&ִתְׁשַמ א ִתְהֶי�ה ְלָמ�ָּטה ִּכ� �ֹ ְעָלה ְול 1יָת1 ַר�ק ְלַמ+ ב ְוָהִי א ְלָזָנ+ �ֹ Bה ְלרֹאׁש1 ְול ְנָך1 ְיהָו ְנָת�

ֹות� ר ְוַלֲעׂש� ר ָאֹנִכ=י ְמַצְּוָך> ַהּי�ֹום ִלְׁשֹמ� יָך ֲאֶׁש2 �ה ֱאֹלֶה3 תA ְיהָו  ֶאל&ִמְצֹו�
Deut. 28:14ּור ִמָּכל&ַהְּדָבִרים1 ֲא א ָתס3 �ֹ י  ְול ֶכת ַאֲחֵר> אול ָלֶל3 �ֹ י ְמַצֶּו�ה ֶאְתֶכ>ם ַהּי�ֹום ָיִמ�ין ּוְׂשמ Mר ָאֹנִכ ֶׁש2

ם� ס ים ְלָעְבָד� ים ֲאֵחִר�  ֱאֹלִה�
Deut. 28:15 יו ר ַלֲעׂשֹות1 ֶאת&ָּכל&ִמְצֹוָת�יו ְוֻחֹּקָת+ Bיָך ִלְׁשֹמ �ה ֱאֹלֶה+ 1 ְיהָו א ִתְׁשַמע1 ְּבקֹול Bֹ ה ִאם&ל  ְוָהָי3
ּוָך�ֲאֶׁש>ר ָאֹנִכ�י  ֶּלה ְוִהִּׂשיג� ֹות ָהֵא�  ְמַצְּוָך� ַהּי�ֹום ּוָב=אּו ָעֶל>יָך ָּכל&ַהְּקָלל�

Deut. 28:16ה� ה ַּבָּׂשֶד� ּור ַאָּת� �יר ְוָאר� ה ָּבִע ּור ַאָּת�   ָאר�
Deut. 28:17ָך� ּור ַטְנֲאָך� ּוִמְׁשַאְרֶּת�   ָאר�
Deut. 28:18�י ַאְדָמֶת י&ִבְטְנָך� ּוְפִר� ּור ְּפִר� ֹות צֹאֶנ�5ָך� ָאר� יָך ְוַעְׁשְּתר�  ָך ְׁשַג�ר ֲאָלֶפ�
Deut. 28:19ָך� ה ְּבֵצאֶת� ּור ַאָּת� ה ְּבֹבֶא�ָך ְוָאר� ּור ַאָּת�   ָאר�
Deut. 28:20 ר�ֶרת ְּבָכל&ִמְׁשַל�ח ָיְדָך� ֲאֶׁש ה ֶאת&ַהְּמהּוָמה1 ְוֶאת&ַהִּמְגֶע+ Bָך ֶאת&ַהְּמֵאָר ְּ Tב Aה�  ְיַׁשַּל�ח ְיהָו

� ִני�ַּתֲעֶׂש�ה ַע ר ֲעַזְבָּת� ֲעָלֶל�יָך ֲאֶׁש� ַע ַמ� >י ֹר� ר ִמְּפֵנ ֶמְדָךB ְוַעד&ֲאָבְדָך1 ַמֵה+  ד ִהָּׁש�
Deut. 28:21ַPֶבר ע�>ה ְּבָך� ֶאת&ַהָּד ָּמה  ַיְדֵּב=ק ְיהָו ה ָבא&ָׁש� ה ֲאֶׁשר&ַאָּת� ֲאָדָמ+ 1 ָה� ְתָך+ ֵמַעל ֹו ֹא� ד ַּכrת�

ּה�  ְלִרְׁשָּת�
Deut. 28:22ְ Tה י�ֹון  ַיְּכָכ �ֹון ּוַבֵּיָרק ֶרב ּוַבִּׁשָּדפ� ַחְרֻחר1 ּוַבֶח+ ֶקת ּוַב� ַחת ּוַבַּדֶּל3 Mֶפת ּוַבַּקַּד הָוה ַּבַּׁשֶח2

ָך� ּוָך ַע�ד ָאְבֶד�  ּוְרָדפ�
Deut. 28:23יָך ַּבְרֶז�ל� ֶרץ ֲאֶׁשר&ַּתְחֶּת� ֶׁשת ְוָהָא� �ר ַעל&רֹאְׁשָך� ְנֹח   ְוָהי�ּו ָׁשֶמ>יָך ֲאֶׁש�
Deut. 28:24=ְך� ִיֵּת יָך ַע�ד ִהָּׁשְמָד� 1ִים1 ֵיֵר�ד ָעֶל+ >ה ֶאת&ְמַט�ר ַאְרְצָך� ָאָב�ק ְוָעָפ�ר ִמן&ַהָּׁשַמ  ן ְיהָו
Deut. 28:25 יו� יו ּוְבִׁשְבָע�ה ְדָרִכ�ים ָּתנ�ּוס ְלָפָנ ֶרְך ֶאָחד1 ֵּתֵצ�א ֵאָל+ Bְּבֶד Gי ֹאְיֶביָך�  ִיֶּתְנָך2 ְיהָו�הA ִנָּגףH ִלְפֵנ

�יָת ְלַז ֶרץ�ְוָהִי ֹות ָהָא� ל ַמְמְלכ� ה ְלֹכ�  ֲעָו+
Deut. 28:26יד� ין ַמֲחִר� ִים ּוְלֶבֱהַמ�ת ָהָא�ֶרץ ְוֵא� ֹוף ַהָּׁשַמ� ל ְלָכל&ע� ְתָך1 ְלַמֲאָכ+   ְוָהְיָתBה ִנְבָל�
Deut. 28:27 ין ִמְצַר1ִים1 ּוָבֳעָפִליםBה ִּבְׁשִח Mה ְיהָו ים][ַב][ּו[ ַיְּכָכ2 ב ּוֶבָח�] ְּטֹחִר+ ר לֹא&תּוַכ�ל ּוַבָּגָר� ֶרס ֲאֶׁש�

א�  ְלֵהָרֵפ�
Deut. 28:28ב� ֹון ֵלָב� ֹון ּוְבִתְמה� �ֹון ּוְבִעָּור ה ְּבִׁשָּגע�   ַיְּכָכ�ה ְיהָו+
Deut. 28:29י Mיָך ְוָהִי� א ַתְצִל�יַח ֶאת&ְּדָרֶכ �ֹ ה ְול ר ְיַמֵּׁשBׁש ָהִעֵּור1 ָּבֲאֵפָל+ ִים ַּכֲאֶׁש2 ָּצֳהַר3 יָת ְמַמֵּׁש�ׁש ַּב� Mָת  ְוָהִי

יַע� ין מֹוִׁש� ים ְוֵא� ּוק ְוָגז>ּול ָּכל&ַהָּיִמ�  ַא�ְך ָעׁש=
Deut. 28:30 יׁש ַאֵחר1 ִיְׁשָּגֶלָּנהBׂש ְוִא ָּנה[ ִאָּׁש�ה ְתָאֵר3 א ] ִיְׁשָּכֶב+ �ֹ ע ְול ֹו ֶּכ�ֶרם ִּתַּט� �ִית ִּתְבֶנ�ה ְולֹא&ֵתֵׁש�ב ּב ַּב�

ּנּו�  ְתַחְּלֶל�



Deut. 28:31ּוַח ְלֵע אְנָך1  ׁשֹוְרָךQ ָטב� �ֹ ּוב ָל�ְך צ א ָיׁש� �ֹ יָך ְול ְרָך1 ָּגז�ּול ִמְּלָפֶנ+ H ִמֶּמּנּוG ֲחֹמ� א תֹאַכל �ֹ יָך ְול יֶנ3
יַע� ין ְלָך� מֹוִׁש� יָך ְוֵא�  ְנֻתנ�ֹות ְלֹאְיֶב+

Deut. 28:32ם ָּכל&ַה ֹות ֲאֵליֶה� ֹות ְוָכל� �יָך ֹרא+ ים ְלַעBם ַאֵחר1 ְוֵעיֶנ יָך ְנֻתִנ2 Mיָך ּוְבֹנֶת ל  ָּבֶנ2 ין ְלֵא� ּי�ֹום ְוֵא�
ָך�  ָיֶד�

Deut. 28:33 ּוץ ּוק ְוָרצ� ק ָעׁש� יָת ַר> ְעָּת ְוָהִי3 ��יֲעָך+ יֹאַכ�ל ַע�ם ֲאֶׁש�ר לֹא&ָיָד ְתָך1 ְוָכל&ְיִג י ַאְדָמ� Bְּפִר 
ים�  ָּכל&ַהָּיִמ�
Deut. 28:34ה� ר ִּתְרֶא� ה ֵעיֶנ�יָך ֲאֶׁש� �ע ִמַּמְרֵא� �יָת ְמֻׁשָּג   ְוָהִי
Deut. 28:35 א ִמַּכ�ף�ר לֹא&תּוַכ�ל ְלֵהָרֵפ ִים ֲאֶׁש� ע ַעל&ַהִּבְרַּכ1ִים1 ְוַעל&ַהֹּׁשַק+ ה ִּבְׁשִח�ין ָר3 Mה ְיהָו  ַיְּכָכ2

ָך�  ַרְגְלָך� ְוַע�ד ָקְדֳקֶד�
Deut. 28:36ְע ֹוי ֲאֶׁש�ר לֹא&ָיַד� Wיָך ֶאל&ּג ים ָעֶל+ ת&ַמְלְּכָך1 ֲאֶׁש�ר ָּתִק� ְתָך3 ְוֶא� ה ֹא� Mְך ְיהָו ָּת ַאָּת�ה  יֹוֵל2

ֶבן� ים ֵע�ץ ָוָא� ים ֲאֵחִר� ְדָּת ָּׁש>ם ֱאֹלִה�  ַוֲאֹבֶת�יָך ְוָעַב�
Deut. 28:37ָּמה� ים ֲאֶׁשר&ְיַנֶהְגָך� ְיהָו�ה ָׁש� ַעִּמ+ 1 ָה� �ה ְּבֹכל ל ְוִלְׁשִניָנ ה ְלָמָׁש� �יָת ְלַׁשָּמ+   ְוָהִי
Deut. 28:38+ט ֶּתֱאֹס� �יא ַהָּׂשֶד�ה ּוְמַע ב ּתֹוִצ �5ַרע ַר� ה� ֶז  ף ִּכ�י ַיְחְסֶל�ּנּו ָהַאְרֶּב�
Deut. 28:39ַעת� ר ִּכ�י תֹאְכֶל�ּנּו ַהֹּתָל� א ֶתֱאגֹ+ �ֹ א&ִתְׁשֶּתה1 ְול �ֹ 5Bִין ל ע ְוָעָב�ְדָּת ְוַי ים ִּתַּט�   ְּכָרִמ�
Deut. 28:40�ל ֵזיֶת ּוְך ִּכ�י ִיַּׁש� א ָתס+ �ֹ  ָך� ֵזיִת>ים ִיְהי�ּו ְלָך� ְּבָכל&ְּגבּוֶל�ָך ְוֶׁש1ֶמן1 ל
Deut. 28:41ִבי� ּו ַּבֶּׁש� ְך ִּכ�י ֵיְלכ�   ָּבִנ�ים ּוָבנ�ֹות ּתֹוִל�יד ְולֹא&ִיְהי�ּו ָל+
Deut. 28:42ל� ׁש ַהְּצָלַצ� י ַאְדָמֶת�ָך ְיָיֵר�   ָּכל&ֵעְצָך� ּוְפִר�
Deut. 28:43ה ֵתֵר� ָּטה� ַהֵּגר1 ֲאֶׁש�ר ְּבִקְרְּבָך+ ַיֲעֶל�ה ָעֶל�יָך ַמ�ְעָלה ָּמ�ְעָלה ְוַאָּת� ָּטה ָּמ�  ד ַמ�
Deut. 28:44Pּנּו ה� א ַתְלֶו �ֹ ה ל ּוא ַיְלְוָך+ ְוַאָּת� ְהֶי�ה ְלָזָנ�ב� ה� ה ִּת� אׁש ְוַאָּת� +ֹ �ה ְלר  ּוא ִיְהֶי
Deut. 28:45ְע א ָׁשַמ3 �ֹ ְמָד�ְך ִּכי&ל ּוָך ַע�ד ִהָּׁש� ֶּלה ּוְרָדפ1ּוָך1 ְוִהִּׂשיג+ ֹות ָהֵא3 יָך ָּכל&ַהְּקָלל� Mאּו ָעֶל 1  ּוָב2 ָּת ְּבקֹול

ר ִצָּו�5ְך� יו ֲאֶׁש� יו ְוֻחֹּקָת� ר ִמְצֹוָת� יָך ִלְׁשֹמ> �ה ֱאֹלֶה+  ְיהָו
Deut. 28:46ם� ְבַזְרֲעָך� ַעד&עֹוָל� ֹות ּוְלמֹוֵפ�ת ּו�   ְוָהי�ּו ְבָך+ ְלא�
Deut. 28:47�ּוב ֵלָב ה ּוְבט� יָך ְּבִׂשְמָח� �ה ֱאֹלֶה+ ַחת ֲאֶׁשBר לֹא&ָעַב1ְדָּת1 ֶאת&ְיהָו ל� ַּת3 ב ֹּכ�  ב ֵמֹר�
Deut. 28:48 ן Qל ְוָנַת �ֶסר ֹּכ ם ּוְבֹח� ְך ְּבָרָע=ב ּוְבָצָמ>א ּוְבֵעיֹר� ר ְיַׁשְּלֶחBּנּו ְיהָוה1 ָּב+ יָך ֲאֶׁש2  ְוָעַבְדָּת� ֶאת&ֹאְיֶב3

ְך� ֹו ֹאָת� ָך ַע�ד ִהְׁשִמיד� 1 ַעל&ַצָּואֶר+ ל ַּבְרֶזל Bֹע 
Deut. 28:49ֹויBיָך ּג ע  ִיָּׂש�א ְיהָוהZ ָעֶל2 ר לֹא&ִתְׁשַמ� ֹוי ֲאֶׁש� Wֶׁשר ּג� ה ַהָּנ ר ִיְדֶא� ֶרץ ַּכֲאֶׁש�  ֵמָרחֹוק1 ִמְקֵצ�ה ָהָא+

ֹו�  ְלֹׁשנ�
Deut. 28:50ן� א ָיֹח� �ֹ ן ְוַנ�ַער ל ר לֹא&ִיָּׂשBא ָפִנים1 ְלָזֵק+ �ים ֲאֶׁש2 �ז ָּפִנ ֹוי ַע   ּג�
Deut. 28:51 Hי&ַאְדָמְתָך י ְבֶהְמְּתָך� ּוְפִר� ָאַכל ְּפִר2 ְ Tֹוׁש  ו יר ְלָך3 ָּדָגן1 ִּתיר� Mא&ַיְׁשִא �ֹ ר ל ְמָדְךG ֲאֶׁש2 �ד ִהָּׁש� ַע

ְך� ֹו ֹאָת� �5ָך ַע�ד ַהֲאִביד� ת צֹאֶנ יָך ְוַעְׁשְּתֹר� ר ְׁשַג�ר ֲאָלֶפ�  ְוִיְצָה+
Deut. 28:52ר ַא ֹות ֲאֶׁש� ֹות ְוַהְּבֻצר+ ֶדת ֹחֹמֶת1יָך1 ַהְּגֹבה� Bד ֶר� יָך ַע ר ְלָךM ְּבָכל&ְׁשָעֶר3 ן  ְוֵהַצ2 ַח ָּבֵה� ָּת>ה ֹּבֵט�

ְך� יָך ָל� ן ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ר ָנַת> ל&ַאְרְצָך+ ֲאֶׁש� יָך ְּבָכ2  ְּבָכל&ַאְרֶצ�ָך ְוֵהַצBר ְלָך1 ְּבָכל&ְׁשָעֶר+
Deut. 28:53יָך ְּבָמצֹו��ה ֱאֹלֶה ר ָנ�ַתן&ְלָך� ְיהָו יָך ֲאֶׁש� 1יָך1 ּוְבֹנֶת+ י&ִבְטְנָך3 ְּבַׂשBר ָּבֶנ ֹוק  ְוָאַכְלָּת� ְפִר� ר1 ּוְבָמצ+

ָך�  ֲאֶׁשר&ָיִצ�יק ְלָך� ֹאְיֶב�
Deut. 28:54יר� ר יֹוִת� ֹו ּוְבֶי�ֶתר ָּבָנ�יו ֲאֶׁש� ֹו ְבָאִחיו1 ּוְבֵא�ֶׁשת ֵחיק+ Bע ֵעינ ד ֵּתַר2 �  ָהִאיׁש1 ָהַר�ְך ְּבָך+ ְוֶהָעֹנ�ג ְמֹא
Deut. 28:55+ר יֹאֵכ�ר ָּבָניו1 ֲאֶׁשBם ִמְּבַׂש ֹוק  ִמֵּת�תA ְלַאַח�ד ֵמֶה3 ל ְּבָמצֹור1 ּוְבָמצ+ �ֹו ֹּכ יר&ל� ל ִמְּבִל�י ִהְׁשִא�

יָך� ר ָיִצ�יק ְלָך> ֹאִיְבָך� ְּבָכל&ְׁשָעֶר�  ֲאֶׁש2
Deut. 28:56 ע Bְך ֵּתַר �ֶרץ ֵמִהְתַעֵּנ�ג ּוֵמֹר ר לֹא&ִנְּסָתBה ַכף&ַרְגָלּה1 ַהֵּצ�ג ַעל&ָהָא+ ה ֲאֶׁש2 ה ְבָךM ְוָהֲעֻנָּג3  ָהַרָּכ2

� ּה�ֵעיָנּה1 ְּבִא ּה ּוִבְבָנ�ּה ּוְבִבָּת�  יׁש ֵחיָק+
Deut. 28:57 ֶתר�ל ַּבָּס ֶסר&ֹּכ� י&תֹאְכֵל�ם ְּבֹח� ד ִּכ� 1יָה1 ֲאֶׁש�ר ֵּתֵל+ יָה ּוְבָבֶנ ּה ַהּיֹוֵצ�תA ִמֵּב�ין ַרְגֶל3 Qְבִׁשְלָיָת  ּו�

יָך� ר ָיִצ�יק ְלָך> ֹאִיְבָך� ִּבְׁשָעֶר� ֹוק ֲאֶׁש2  ְּבָמצֹור1 ּוְבָמצ+



Deut. 28:58 ִיְרָאה ְ Tה ל� את ַהְּכתּוִב�ים ַּבֵּס�ֶפר ַהֶּז +ֹ ֹות ֶאת&ָּכל&ִּדְבֵרי1 ַהּתֹוָר�ה ַהּז ר ַלֲעׂש3 Mא ִתְׁשֹמ 2ֹ  ִאם&ל
יָך� ת ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ה ֵא� ם ַהִּנְכָּבBד ְוַהּנֹוָרא1 ַהֶּז+ Qֶאת&ַהֵּׁש 

Deut. 28:59� ֹות ַזְרֶע ת ַמּכ� ְתָך+ ְוֵא� �ם ָרִע�ים  ְוִהְפָלBא ְיהָוה1 ֶאת&ַמֹּכ� ֹות ָוֳחָלִי �ֱאָמנ+ ֹות ְּגֹדלֹות1 ְוֶנ Bָך ַמּכ
 ְוֶנֱאָמִנ�ים�

Deut. 28:60ֵPיב ְּבָך3 א�ְך� ְוֵהִׁש ּו ָּב� ר ָיֹג�ְרָּת ִמְּפֵניֶה�ם ְוָדְבק� ִים ֲאֶׁש� �ה ִמְצַר+  ת ָּכל&ַמְדֵו
Deut. 28:61ֶפ ּוב ְּבֵס� א ָכת+ �ֹ ה ֲאֶׁשר1 ל Bם ָּכל&ֳחִלי1 ְוָכל&ַמָּכ+ יָך ַע�ד  ַּג �את ַיְעֵלBם ְיהָוה1 ָעֶל+ֹ ר ַהּתֹוָר�ה ַהּז

ְך�  ִהָּׁשְמָד�
Deut. 28:62ַּ Pט ת ֹול  ְוִנְׁשַאְרֶּתם1 ִּבְמֵת�י ְמָע+ ְעָּת ְּבק� א ָׁשַמ+ �ֹ ב ִּכי&ל �ִים ָלֹר י ַהָּׁשַמ� ם ְּככֹוְכֵב� ַחת ֲאֶׁש�ר ֱהִייֶת+
יָך�  ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�
Deut. 28:632ָהָיה ַּכֲאֶׁשר&ָׂש ְ Tיׂש ְיהָוה1  וBן ָיִׂש� ֹות ֶאְתֶכםG ֵּכ ם ְלֵהיִט�יב ֶאְתֶכםH ּוְלַהְרּב� ה ֲעֵליֶכ3 Mׂש ְיהָו

ּה� ָּמה ְלִרְׁשָּת� ה ָבא&ָׁש� ה ֲאֶׁשר&ַאָּת� ֲאָדָמ+ �ל ָה� ם ְלַהֲאִב�יד ֶאְתֶכ�ם ּוְלַהְׁשִמ�יד ֶאְתֶכ�ם ְוִנַּסְחֶּתם1 ֵמַע  ֲעֵליֶכ+
Deut. 28:641ְיהָוה Bיְצָך ם ֱאֹלִה�ים  ֶוֱהִפ� Mְדָּת ָּׁש ֶרץ ְוַעד&ְקֵצ�ה ָהָא�ֶרץ ְוָעַב2 ה ָהָא� ים ִמְקֵצ�  ְּבָכל&ָה�ַעִּמ+

ֶבן� יָך ֵע�ץ ָוָא� ה ַוֲאֹבֶת� ְעָּת ַאָּת� ים ֲאֶׁש=ר לֹא&ָיַד>  ֲאֵחִר3
Deut. 28:65Z ֹוַח ְלַכף&ַרְגֶל�ָך ְוָנַתן יַע ְולֹא&ִיְהֶי�ה ָמנ� א ַתְרִּג+ �ֹ Bם ָהֵהם1 ל ז  ּוַבּגֹוִי ה ְלָך� ָׁשם1 ֵל�ב ַרָּג+  ְיהָו2

ֹון ָנ�ֶפׁש� ֲאב� �5ִים ְוַד�  ְוִכְלי�ֹון ֵעיַנ
Deut. 28:66ין ְּבַחֶּי�יָך� א ַתֲאִמ� �ֹ ם ְול �ְיָלה ְויֹוָמ+ ַחְדָּת1 ַל �5ֶגד ּוָפ� יָך ְּתֻלִא�ים ְלָך� ִמֶּנ   ְוָהי�ּו ַחֶּי+
Deut. 28:67ֶרב ּוָב י&ִיֵּת�ן ֶע+ ֶקר ּתֹאַמר1 ִמ� Bד  ַּבֹּב ְבָך1 ֲאֶׁש�ר ִּתְפָח+ ֶקר ִמַּפBַחד ְלָב� �י&ִיֵּת�ן ֹּב ר ִמ� ֶע�ֶרב ּתֹאַמ�

ה� ר ִּתְרֶא� ה ֵעיֶנ�יָך ֲאֶׁש�  ּוִמַּמְרֵא�
Deut. 28:68 ּה�ֹוד ִלְרֹאָת י ְלָך+ לֹא&ֹתִס�יף ע� יְבָך2 ְיהָו�הA ִמְצַרִיםH ָּבֳאִנּיֹותG ַּבֶּד1ֶרְך1 ֲאֶׁש�ר ָאַמ�ְרִּת� ֱהִׁש�  ֶו�

ין ֹקֶנ�ה� סְוִה ֹות ְוֵא� ים ְוִלְׁשָפח� ם ָׁש=ם ְלֹאְיֶב>יָך ַלֲעָבִד�  ְתַמַּכְרֶּת2
Deut. 28:69 ב�ל ְּבֶא�ֶרץ מֹוָא �י ִיְׂשָרֵא� ת ֶאת&ְּבֵנ ה ִלְכֹר> �ה ֶאת&ֹמֶׁש3 =ה ְיהָו ית אwֶׁשר&ִצָּו Mי ַהְּבִר  ֵאֶּלהZ ִדְבֵר2

ם ְּבֹחֵר� ת ִאָּת� ית ֲאֶׁשר&ָּכַר�  ב� פִמְּלַב�ד ַהְּבִר+
Deut. 29:1 הB ה ְיהָו ם ֵא�ת ָּכל&ֲאֶׁשרZ ָעָׂש2 ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה�ם ַאֶּת�ם ְרִאיֶת3 ל ַוּי א ֹמֶׁש>ה ֶאל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא�  ַוִּיְקָר�

ֹו� יו ּוְלָכל&ַאְרצ� ה ּוְלָכל&ֲעָבָד� ִים ְלַפְרֹע� יֵניֶכם1 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר+  ְלֵע�
Deut. 29:2 ר ת ֲאֶׁש� ם� ַהַּמּסֹות1 ַהְּגֹדֹל+ ת ְוַהֹּמְפִת>ים ַהְּגֹדִל�ים ָהֵה� �יָך ָהֹאֹת= ּו ֵעיֶנ  ָרא�
Deut. 29:3ַע ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ��5ִים ִלְׁשֹמ ֹות ְוָאְזַנ �5ִים ִלְרא� ַעת ְוֵעיַנ ה ָלֶכ�ם ֵלב1 ָלַד+ Z ְיהָו2 א&ָנַתן �ֹ   ְול
Deut. 29:4&א �ֹ ה  ָואֹוֵל�ְך ֶאְתֶכ>ם ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ�ה ַּבִּמְדָּב�ר ל א&ָבְלָת� �ֹ ם ְוַנ�ַעְלָך� ל ֵתיֶכם1 ֵמֲעֵליֶכ+ ּו ַׂשְלֹמ� Bָבל
ָך�  ֵמַע�ל ַרְגֶל�
Deut. 29:5ֶPם� ל ּו ִּכ>י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� ְדע+ 1ַען1 ֵּת� א ְׁשִתיֶת�ם ְלַמ �ֹ �5ִין ְוֵׁשָכ�ר ל ם ְוַי א ֲאַכְלֶּת+ �ֹ  ֶחם ל
Deut. 29:6ה ַוֵּי� ֹום ַהֶּז אּו ֶאל&ַהָּמק� ֶלְך&ַהָּבָׁש=ן ִלְקָראֵת>נּו  ַוָּתֹב� ֹוג ֶמ� ְׁשּבֹון ְוע2 ֶ Tֶלְך&ח ן ֶמ� ֵצ�א ִסיֹח�

ם� ה ַוַּנֵּכ�  ַלִּמְלָחָמ�
Deut. 29:7י� ְמַנִּׁש� ֶבט ַה� י ְוַלֲחִצ�י ֵׁש� ��י ְוַלָּגִד אּוֵבִנ ה ָלר� �ּה ְלַנֲחָל+ ם ַוִּנְּתָנ   ַוִּנַּקח1 ֶאת&ַאְרָצ+
Deut. 29:8ם ֶאת&ִּדְבֵר ר  ּוְׁשַמְרֶּת3 ת ָּכל&ֲאֶׁש� ילּו ֵא� ם ֹאָת�ם ְלַמ�ַען ַּתְׂשִּכ+ את ַוֲעִׂשיֶת� +ֹ ית ַהּז י1 ַהְּבִר�
ּון� פ  ַּתֲעׂש�

Deut. 29:9 ם ְטֵריֶכ+ ם ִזְקֵניֶכם1 ְוֹׁש� �ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ָראֵׁשיֶכ�ם ִׁשְבֵטיֶכ3 �י ְיהָו ם ִלְפֵנ ם ִנָּצִבBים ַהּיֹום1 ֻּכְּלֶכ+  ַאֶּת2
ל ִא�יׁש ִיְׂשָרֵא�  ל�ֹּכ�
Deut. 29:10יָך� ב ֵמיֶמ� יָך ַע�ד ֹׁשֵא� �יָך ֵמֹחֵט�ב ֵעֶצ+ ֶרב ַמֲחֶנ ר ְּבֶק� �ְרָך+ ֲאֶׁש� ם ְוֵג   ַטְּפֶכ�ם ְנֵׁשיֶכ+
Deut. 29:11ֹום� ת ִעְּמָך� ַהּי� יָך ֹּכֵר� �ה ֱאֹלֶה+ ֹו ֲאֶׁשר1 ְיהָו �יָך ּוְבָאָלת ית ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�   ְלָעְבְרָך3 ִּבְבִר>
Deut. 29:12�ר  ְלַמBְך ְוַכֲאֶׁש�ר ִּדֶּבר&ָל ים ַּכֲאֶׁש� אֹלִה+ ּוא ִי�ְהֶיה&ְּלָך1 ֵל� Bם ְוה ֹו ְלָע3 Mל Aֹום ים&ֹאְתָךZ ַהּי2 ַען ָהִק�

ב� ְלַיֲעֹק� ק ּו� ם ְלִיְצָח� יָך ְלַאְבָרָה�  ִנְׁשַּבע1 ַלֲאֹבֶת+
Deut. 29:13+ֹ ית ַהּז י ֹּכֵרת1 ֶאת&ַהְּבִר� א ִאְּתֶכ�ם ְלַבְּדֶכ�ם ָאֹנִכ3 �ֹ את� ְול �ֹ  את ְוֶאת&ָהָאָל�ה ַהּז



Deut. 29:14 נּו ה ִעָּמ� >ּנּו ֹּפ� ר ֵאיֶנ ת ֲאֶׁש� �ה ֱאֹלֵה�ינּו ְוֵא2 ֹום ִלְפֵנ�י ְיהָו ה ִעָּמ1נּו1 ֹעֵמ�ד ַהּי+ ֹו ֹּפ3 Mר ֶיְׁשנ Z ֶאת&ֲאֶׁש2  ִּכי
ֹום�  ַהּי�

Deut. 29:15ֶרץ ִמ�ְבנּו ְּבֶא ת ֲאֶׁשר&ָיַׁש� ם ֵא� י&ַאֶּת�ם ְיַדְעֶּת+ �ם  ִּכ� ֶרב ַהּגֹוִי ִים ְוֵא=ת ֲאֶׁשר&ָעַב>ְרנּו ְּבֶק� �ְצָר
ם� ר ֲעַבְרֶּת�  ֲאֶׁש�
Deut. 29:16ם� ר ִעָּמֶה� ב ֲאֶׁש� ֶבן ֶּכ�ֶסף ְוָזָה� �ץ ָוֶא+ ת ִּגֻּלֵליֶה�ם ֵע ם ְוֵא� ּוֵציֶה+   ַוִּתְראּו1 ֶאת&ִׁשּק�
Deut. 29:17ֹו ִמְׁשָּפ ה א= Qיׁש אֹו&ִאָּׁש� ֶכם ִא ָּ Tׁש ב� �ה  ֶּפן&ֵי Bה ַהּיֹום1 ֵמִעם1 ְיהָו ֹו ֹפֶנ ֶבט ֲאֶׁשרZ ְלָבב2 ָח�ה אֹו&ֵׁש3

אׁש ְוַלֲעָנ�ה� �ֹ ה ר ֶרׁש ֹּפֶר� ם ֹׁש> �ׁש ָּבֶכ3 �ם ָהֵה�ם ֶּפן&ֵי י ַהּגֹוִי ד ֶאת&ֱאֹלֵה� �ֶכת ַלֲעֹב+ ינּו ָלֶל  ֱאֹלֵה+
Deut. 29:18את ְוִהְתָּב 3ֹ ה ַהּז Mָאָל י ָה� Z ֶאת&ִּדְבֵר2 ה ְּבָׁשְמעֹו י ִּכ>י  ְוָהָי] ֹום ִי�ְהֶיה&ִּל+ ֹו ֵלאֹמר1 ָׁשל� Bְך ִּבְלָבב ֵר2

ה� ֹות ָהָרָו�ה ֶאת&ַהְּצֵמָא� ּות ִלִּב�י ֵאֵל�ְך ְלַמ>ַען ְספ�  ִּבְׁשִרר�
Deut. 29:191ְבָצה ּבֹו Bּוא ְוָר �יׁש ַהה+ Bה ְוִקְנָאתֹו1 ָּבִא ן ַאף&ְיהָו ז ֶיְעַׁש2 ָ Tי א� G ִּכ ַח� לֹו   לֹא&יֹאֶב�ה ְיהָוהH ְסֹל�

ִים� ַחת ַהָּׁשָמ� ֹו ִמַּת� �ה ּוָמָחBה ְיהָוה1 ֶאת&ְׁשמ+ ה ַּבֵּס�ֶפר ַהֶּז ה ַהְּכתּוָב�  ָּכל&ָה�ָאָל+
Deut. 29:20 ֶפר ה ְּבֵס� Wית ַהְּכתּוָב ֹות ַהְּבִר+ 1 ָאל� ל ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא�ל ְּכֹכל ה ִמֹּכ� ֹו ְיהָוה1 ְלָרָע+ Bְוִהְבִּדיל 
ה ַהֶּז�ה�  ַהּתֹוָר�
Deut. 29:21 ֶרץ�א ֵמֶא �ֹ ר ָיב י ֲאֶׁש� ָּנְכִר+ ם ְוַה2 ֹון ְּבֵניֶכם1 ֲאֶׁשBר ָיק1ּומּו1 ֵמַא�ֲחֵריֶכ+ ַאֲחר3 ֹור ָה� ר ַהּד� Qְוָאַמ 

ּה� יָה ֲאֶׁשר&ִחָּל�ה ְיהָו�ה ָּב� ֹות ָהָאBֶרץ ַהִהוא1 ְוֶאת&ַּת�ֲחֻלֶא+ Qָראּו ֶאת&ַמּכ ְ Tה ו� ְרחֹוָק
Deut. 29:22�ְׂשֵרָפ Hית ָוֶמַלח �ֶׂשב  ָּגְפִר� ּה ָּכל&ֵע א&ַיֲעֶל�ה ָב� �ֹ ַח ְול א ַתְצִמ+ �ֹ א ִתָּזַרע1 ְול Bֹ ה ָכל&ַאְרָצּהG ל

ם ַוֲעֹמָרה1 ַאְדָמ�ה ּוְצֹבִּיים  Bת ְסֹד Qַמְהֵּפַכ ם][ּו[ְּכ� ֹו�] ְצבֹוִי+ ֹו ּוַבֲחָמת� ה ְּבַאּפ�  ֲאֶׁשר1 ָהַפ�ְך ְיהָו+
Deut. 29:23=ה ָעָׂש ם ַעל&ֶמ2 ְמרּו1 ָּכל&ַהּגֹוִי+ ֹול ַהֶּז�ה� ְוָא� ף ַהָּגד� י ָהַא� ה ֳחִר> �את ֶמ�ֹ >ה ָּכ�ָכה ָלָא�ֶרץ ַהּז  ה ְיהָו
Deut. 29:24ַPּו ע ם  ְוָא�ְמר+ ֹו ֹאָת� ם ְּבהֹוִציא� ית ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ֲאֹבָת�ם ֲאֶׁשר1 ָּכַר�ת ִעָּמ+ ּו ֶאת&ְּבִר� ְזב+ ל ֲאֶׁש�ר ָע�

ִים� ֶרץ ִמְצָר�  ֵמֶא�
Deut. 29:25ּו ַו א ָחַל�ק  ַוֵּיְלכ3 �ֹ ּום ְול א&ְיָדע+ �ֹ ּו ָלֶה�ם ֱאֹלִהים1 ֲאֶׁש�ר ל ים ַוִּי�ְׁשַּתֲחּו� ַּי�ַעְבדּו1 ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר+

ם�  ָלֶה�
Deut. 29:26ֶפר ַהֶּז�ה� ה ַּבֵּס� ה ַהְּכתּוָב� 1יָה1 ֶאת&ָּכל&ַהְּקָלָל+ ף ְיהָו�ה ָּבָא�ֶרץ ַהִה�וא ְלָהִבBיא ָעֶל   ַוִּי�ַחר&ַא�
Deut. 29:27ֶרת  ַו ֶרץ ַאֶח� ֹול ַוַּיְׁשִלֵכ>ם ֶאל&ֶא� �ֶצף ָּגד ה ּוְבֶק� ף ּוְבֵחָמ� ם ְּבַא� �ל ַאְדָמָת+ ִּיְּתֵׁשBם ְיהָוה1 ֵמַע
 ַּכּי�ֹום ַהֶּז�ה�

Deut. 29:28ֹות ֶאת&ָּכ Wם ַלֲעׂש 31 ַעד&עֹוָל+ ּו נ3 י3 31 ֵנ ָב3 ְל3 ּו3 ּו3 נ3 3Bת ָל Qינּו ְוַהִּנְגֹל�ת ַליהָו�ה ֱאֹלֵה ִּנְסָּתֹר+ י  ַה2 ל&ִּדְבֵר�
את� ס �ֹ ה ַהּז  ַהּתֹוָר�

Deut. 30:1 יָך� ִּתי ְלָפֶנ ר ָנַת� ה ֲאֶׁש� ֶּלה ַהְּבָרָכה1 ְוַהְּקָלָל+ ים ָהֵא3 יָך ָּכל&ַהְּדָבִר� Mאּו ָעֶל י&ָיֹב2  ְוָהָיהZ ִכ�
ָּמה� יָך ָׁש� ם ֲאֶׁש=ר ִהִּדיֲחָך> ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ָך ְּבָכל&ַהּגֹוִי+  ַוֲהֵׁשֹבָת1 ֶאל&ְלָבֶב+

Deut. 30:2 יָך ל ֲאֶׁשר&ָאֹנִכ�י ְמַצְּוָך� ַהּי�ֹום ַאָּת�ה ּוָבֶנ+ ֹו ְּכֹכ> Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ְוָׁשַמְעָּת� ְבֹקל+  ְוַׁשְבָּתQ ַעד&ְיהָו
ָך�  ְּבָכל&ְלָבְבָך� ּוְבָכל&ַנְפֶׁש�

Deut. 30:3 1ב ְוִקֶּבְצָך =ה ֱאֹלֶה>יָך ֶאת&ְׁשבּוְתָך� ְוִרֲחֶמ�ָך ְוָׁש3 ב ְיהָו יְצָך> ְיהָו�ה  ְוָׁש2 ים ֲאֶׁש=ר ֱהִפ� ִמָּכל&ָה�ַעִּמ+
ָּמה� יָך ָׁש�  ֱאֹלֶה�
Deut. 30:4ָך� ם ִיָּקֶח� יָך ּוִמָּׁש� �ה ֱאֹלֶה+ ם ְיַקֶּבְצָך1 ְיהָו   ִאם&ִיְהֶי�ה ִנ�5ַּדֲחָך� ִּבְקֵצ�ה ַהָּׁשָמ�ִים ִמָּׁש3
Deut. 30:5יָך ֶאל&ָהָא>ֶרץ ֲאֶׁשר&ָי �ה ֱאֹלֶה3 יֲאָךQ ְיהָו ְבָך� ְוִהְרְּבָך�  ֶוֱהִב� יִרְׁשָּת�ּה ְוֵהיִט� יָך ִו� ּו ֲאֹבֶת� ְרׁש�
יָך�  ֵמֲאֹבֶת�

Deut. 30:6 ה ֱאֹלֶה>יָך= ה ֶאת&ְיהָו Qָך ְלַאֲהָב� =ה ֱאֹלֶה>יָך ֶאת&ְלָבְבָך� ְוֶאת&ְלַב�ב ַזְרֶע ל ְיהָו  ּוָמ2
ַען ַחֶּי�יָך�  ְּבָכל&ְלָבְבָך� ּוְבָכל&ַנְפְׁשָך� ְלַמ�

Deut. 30:7ּוָך� ְוָנ ר ְרָדפ� יָך ֲאֶׁש� יָך ְוַעל&ֹׂשְנֶא� ֹות ָהֵא�ֶּלה ַעל&ֹאְיֶב� ת ָּכל&ָהָאל� יָך ֵא� �ה ֱאֹלֶה+  ַתן1 ְיהָו
Deut. 30:8ֹום� יו ֲאֶׁש>ר ָאֹנִכ�י ְמַצְּוָך� ַהּי� 1יָת1 ֶאת&ָּכל&ִמְצֹוָת+ �ה ְוָעִׂש ֹול ְיהָו ּוב ְוָׁשַמְעָּת� ְּבק�   ְוַאָּת�ה ָתׁש+
Deut. 30:9י  ְוהֹו י ְבֶהְמְּתָך> ּוִבְפִר� י ִבְטְנָךM ּוִבְפִר= ָך ִּבְפִר2 לA ַמֲעֵׂש�ה ָיֶד3 יָך ְּבֹכ� Mה ֱאֹלֶה יְרָךZ ְיהָו2 ִת�



יָך� ׂש ַעל&ֲאֹבֶת� ֹוב ַּכֲאֶׁשר&ָׂש� 1יָך1 ְלט+ ּוׂש ָעֶל Bה ָלׂש ּוב ְיהָו3 �יA ָיׁש�  ַאְדָמְתָך� ְלטֹוָב�ה ִּכ
Deut. 30:101 ְי ע ְּבקֹול �י ִתְׁשַמ3 �ה  ִּכ ה ַהֶּז ֶפר ַהּתֹוָר� ה ְּבֵס� Wיו ַהְּכתּוָב ר ִמְצֹוָתיו1 ְוֻחֹּקָת+ Bיָך ִלְׁשֹמ �ה ֱאֹלֶה+ הָו

ָך� פ יָך ְּבָכל&ְלָבְבָך� ּוְבָכל&ַנְפֶׁש� �ה ֱאֹלֶה+  ִּכBי ָתׁשּוב1 ֶאל&ְיהָו
Deut. 30:11ִּPא&ִנְפ כ �ֹ את ֲאֶׁש>ר ָאֹנִכ�י ְמַצְּוָך� ַהּי�ֹום ל +ֹ �ה ַהּז וא�י ַהִּמְצָו ה ִה� א ְרֹחָק� �ֹ  ֵל�את ִהוא1 ִמְּמָך+ ְול
Deut. 30:12ָּנה� ּה ְוַנֲעֶׂש� נּו ְוַיְׁשִמֵע�נּו ֹאָת� 1ְיָמה1 ְוִיָּקֶח�ָה ָּל+ ר ִמ�י ַיֲעֶלה&ָּלBנּו ַהָּׁשַמ ִים ִה�וא ֵלאֹמ3 א ַבָּׁשַמ� �ֹ   ל
Deut. 30:13נּו Mי ַיֲעָבר&ָל�ר ִמ �ם ִה�וא ֵלאֹמ3 א&ֵמֵע�ֶבר ַלָּי �ֹ ּה  ְול נּו ְוַיְׁשִמֵע�נּו ֹאָת�  ֶאל&ֵעBֶבר ַהָּים1 ְוִיָּקֶח�ָה ָּל+

ָּנה�  ְוַנֲעֶׂש�
Deut. 30:14ֹו� ס ְלָבְבָך� ַלֲעֹׂשת� ד ְּבִפ�יָך ּוִב� �ר ְמֹא ֹוב ֵאֶל>יָך ַהָּדָב� י&ָקר�   ִּכ�
Deut. 30:15ֹוב ְו �ַחִּי�ים ְוֶאת&ַהּט ֹום ֶאת&ַה� 1יָך1 ַהּי+ ִּתי ְלָפֶנ Bה ָנַת ע� ְרֵא2 ֶות ְוֶאת&ָהָר�  ֶאת&ַהָּמ�
Deut. 30:16 יו ר ִמְצֹוָת� יו ְוִלְׁשֹמ> �ֶכת ִּבְדָרָכ+ Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ָלֶל ה ֶאת&ְיהָו Qְלַאֲהָב Gַהּיֹום Hי ְמַצְּוָך� ר ָאֹנִכ  ֲאֶׁש2

ֶרץ ֲאֶׁש Wיָך ָּבָא �ה ֱאֹלֶה+ ַרְכָך1 ְיהָו יָת ּוֵב� �יָת ְוָרִב+ יו ּוִמְׁשָּפָט�יו ְוָחִי ּה�ְוֻחֹּקָת� ָּמה ְלִרְׁשָּת� ה ָבא&ָׁש�  ר&ַאָּת�
Deut. 30:17ם� ים ַוֲעַבְדָּת� ים ֲאֵחִר� >יָת ֵלאֹלִה� ְׁשַּתֲחִו א ִתְׁשָמ�ע ְוִנַּדְחָּת3 ְוִה� �ֹ   ְוִאם&ִיְפֶנ�ה ְלָבְבָך� ְול
Deut. 30:18&ן ָיִמים1 ַעלBּון לֹא&ַתֲאִריֻכ �ד ּתֹאֵבד ֹום ִּכ�י ָאֹב� Bְדִּתי ָלֶכם1 ַהּי+ ר ַאָּתBה ֹעֵבר1  ִהַּג ה ֲאֶׁש2 ָה�ֲאָדָמ+

ּה� ָּמה ְלִרְׁשָּת� א ָׁש� �ֹ ן ָלב  ֶאת&ַהַּיְרֵּד+
Deut. 30:19 יָך ַהְּבָרָכ�ה Bים ְוַהָּמ1ֶות1 ָנַת�ִּתי ְלָפֶנ+ ִתי ָבֶכ�ם ַהּיֹוםH ֶאת&ַהָּׁשַמ�ִים ְוֶאת&ָהָאֶרץG ַהַחִּי  ַהִעיֹד2

ים ְלַמ� ַחִּי+ ַחְרָּת1 ַּב� ָך�ְוַהְּקָלָל�ה ּוָב� ה ְוַזְרֶע�  ַען ִּתְחֶי�ה ַאָּת�
Deut. 30:20 יָך ֶרְך ָיֶמ+ ּוא ַחֶּי1יָך1 ְוֹא� Bי ה� ֹו ִּכ �ֹו ּוְלָדְבָקה&ב ַע ְּבֹקל� יָך ִלְׁשֹמ� �ה ֱאֹלֶה+ ֲהָבה1 ֶאת&ְיהָו  ְלַא�

ק ּו� =ה ַלֲאֹבֶת>יָך ְלַאְבָרָה>ם ְלִיְצָח� ע ְיהָו ה ֲאֶׁשרZ ִנְׁשַּב2 ם� פָלֶׁש�ֶבת ַעל&ָהֲאָדָמ3 ת ָלֶה� ב ָלֵת�  ְלַיֲעֹק�
Deut. 31:1ל� ֶּלה ֶאל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא� ים ָהֵא� �ֶלְך ֹמֶׁש�ה ַוְיַדֵּב>ר ֶאת&ַהְּדָבִר�   ַוֵּי
Deut. 31:2 1ֹוא ַו�יהָוה �ֹוד ָלֵצ�את ְוָלב ֹום לֹא&אּוַכ�ל ע� Bה ָאֹנִכי1 ַהּי+ ים ָׁשָנ ם ֶּבן&ֵמָאהZ ְוֶעְׂשִר2 ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה3  ַוּי

ן ַהֶּז�ה�ָאַמ�ר ֵא ר ֶאת&ַהַּיְרֵּד� א ַתֲעֹב� �ֹ י ל  ַל+
Deut. 31:3 ם�יִרְׁשָּת �ם ָהֵא>ֶּלה ִמְּלָפֶנ�יָך ִו� יד ֶאת&ַהּגֹוִי Qּוא&ַיְׁשִמ יָך ה� ּואA ֹעֵב�ר ְלָפֶנ3 יָך ה� Mה ֱאֹלֶה  ְיהָו2
Pַע ה ר ְיהָו�ה�ְיהֹוֻׁש3 ר ִּדֶּב� יָך ַּכֲאֶׁש�  ּוא ֹעֵב�ר ְלָפֶנ+

Deut. 31:4הBיד  ְוָעָׂש ר ִהְׁשִמ� י ּוְלַאְרָצ�ם ֲאֶׁש� ֹוג ַמְלֵכ�י ָהֱאֹמִר� ֹון ּוְלע> ה ְלִסיח� ם ַּכֲאֶׁש�ר ָעָׂש3  ְיהָוה1 ָלֶה+
ם�  ֹאָת�

Deut. 31:5ם� ר ִצִּו�יִתי ֶאְתֶכ� ה ֲאֶׁש� ם ְּכָכל&ַהִּמְצָו+ �ם ַוֲעִׂשיֶת�ם ָלֶה+   ּוְנָתָנ�ם ְיהָו�ה ִלְפֵניֶכ
Deut. 31:6ּו ּו ְוִאְמצ+ יָך הP ִחְזק� �ה ֱאֹלֶה3 �יA ְיהָו ּו ִמְּפֵניֶה�ם ִּכ ּו ְוַאל&ַּתַעְרצ� יְרא� א  ַאל&ִּת� �ֹ ְך ל ּוא ַהֹהֵל�ְך ִעָּמ+

ָּך� פ א ַיַעְזֶב� �ֹ  ַיְרְּפָך� ְול
Deut. 31:73י ַאָּת� �ק ֶוֱאָמץG ִּכ H ֲחַז �י ָכל&ִיְׂשָרֵאל יו ְלֵעיֵנ Mאֶמר ֵאָל 2ֹ ַע ַוּי יהֹוֻׁש3 ה ִל� Mא ֹמֶׁש ה ָּתבֹוא1  ַוִּיְקָר2

ם� ה ַּתְנִחיֶל�ָּנה אֹוָת� ם ָלֵת�ת ָלֶה�ם ְוַאָּת� >ה ַלֲאֹבָת� ר ִנְׁשַּב=ע ְיהָו ֶרץ ֲאֶׁש2 Wה ֶאל&ָהָא �ם ַהֶּז+  ֶאת&ָהָע
Deut. 31:8Pיָך ה ּואA ַהֹהֵל�ְך ְלָפֶנ3 ה ה� Qַו�יהָו �ֹ א ְול א ִתיָר� �ֹ א ַי�ַעְזֶב�ָּך ל �ֹ א ַיְרְּפָך� ְול �ֹ ְך ל �ה ִעָּמ+ ת�ּוא ִיְהֶי  א ֵתָח�
Deut. 31:9 ית ֹון ְּבִר� ים ֶאת&ֲאר� ְׂשִא+ י ַהֹּנ� �י ֵלִו+ ּה ֶאל&ַהֹּכֲהִנים1 ְּבֵנ 5ִּיְּתָנ3 ב ֹמֶׁשהH ֶאת&ַהּתֹוָר�ה ַהּזֹאתG ַו�  ַוִּיְכֹּת�

ל� �י ִיְׂשָרֵא� �ה ְוֶאל&ָּכל&ִזְקֵנ  ְיהָו
Deut. 31:10ַבע ָׁש�ֶׁש Aץ ר ִמֵּק� �ה אֹוָת�ם ֵלאֹמ ו ֹמֶׁש� ֹות� ַוְיַצ� ג ַהֻּסּכ� ים ְּבֹמֵע>ד ְׁשַנ�ת ַהְּׁשִמָּט�ה ְּבַח�  ִנ3
Deut. 31:11 א Qר ִּתְקָר�ֹום ֲאֶׁש�ר ִיְבָח יָך ַּבָּמק� �ה ֱאֹלֶה+ ל ֵלָראֹות1 ֶאת&ְּפֵני1 ְיהָו ֹוא ָכל&ִיְׂשָרֵא3  ְּבב�

ם� ל ְּבָאְזֵניֶה� �5ֶגד ָּכל&ִיְׂשָרֵא� ֹ>את ֶנ ה ַהּז  ֶאת&ַהּתֹוָר�
Deut. 31:12ַען  ַהְק�ּו ּוְלַמ Mַען ִיְׁשְמע יָך ְלַמ2 �ף ְוֵגְרָך� ֲאֶׁש�ר ִּבְׁשָעֶר ֲאָנִׁשBים ְוַהָּנִׁשים1 ְוַהַּט+ ם ָה� ֵה�ל ֶאת&ָהָע3

את� �ֹ ה ַהּז י ַהּתֹוָר� ֹות ֶאת&ָּכל&ִּדְבֵר� ּו ַלֲעׂש+ ם ְוָׁשְמר� ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל� ּו ְוָי�5ְראּו1 ֶאת&ְיהָו  ִיְלְמד3
Deut. 31:13ם ֲא Qר  ּוְבֵניֶה ים ֲאֶׁש2 �ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ָּכל&ַהָּיִמ3 ה ֶאת&ְיהָו ּו ְלִיְרָא� �ְמד+ ּו ִיְׁשְמעּו1 ְוָל א&ָיְדע3 �ֹ ֶׁש�ר ל

ּה� פ ָּמה ְלִרְׁשָּת� ן ָׁש� ים ֶאת&ַהַּיְרֵּד> ם ֹעְבִר= Mר ַאֶּת ה ֲאֶׁש2  ַאֶּתBם ַחִּיים1 ַעל&ָה�ֲאָדָמ+
Deut. 31:14ן ָק�ה ֵה ה ֶאל&ֹמֶׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ֶהל מֹוֵע�ד  ַוּי ּו ְּבֹא� ְתַיְּצב> ַע ְוִה� ּו ָיֶמיָךH ָלמּותG ְקָר�א ֶאת&ְיהֹוֻׁש3 ְרב�



ד� ֶהל מֹוֵע� ּו ְּבֹא� ַע ַוִּי�ְתַיְּצב� יהֹוֻׁש+ Bֶלְך ֹמֶׁשה1 ִו� �ּנּו ַוֵּי  ַוֲאַצֶּו
Deut. 31:15 ּוד ֶהָעָנ�5ן ד ַעּמ� �5ן ַוַּיֲעֹמ> ּוד ָעָנ ֶהל ְּבַעּמ� >ה ָּבֹא� א ְיהָו ֶהל� ס ַוֵּיָר= ַתח ָהֹא�  ַעל&ֶּפ�
Deut. 31:16 י�ֱאֹלֵה Aי �הA ַאֲחֵר� ה ְוָזָנ Mם ַהֶּז ה ִהְּנָך� ֹׁשֵכ�ב ִעם&ֲאֹבֶת�יָך ְוָקםZ ָהָע2 Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+  ַוּי

ר ָּכַר� י ֲאֶׁש� ִני ְוֵהֵפר1 ֶאת&ְּבִריִת+ Wֹו ַוֲעָזַב ּוא ָבא&ָׁש1ָּמה1 ְּבִקְרּב+ Bר ה ֶרץ ֲאֶׁש2 ֹו�ֵנ�ַכר&ָהָא3  ִּתי ִאּת�
Deut. 31:17 ֹות ל ּוְמָצֻא>הּו ָרע� ֱאֹכ+ �ה ֶל� Bי ֵמֶהם1 ְוָהָי י ָפַנ ים ְוִהְסַּתְרִּת2 Qהּוא ַוֲעַזְבִּת ַ Tֹו ַבּיֹום&ה �י ב�  ְוָחָר�ה ַאִּפ

ּוִני  י ְמָצא� י&ֵאBין ֱאֹלַהי1 ְּבִקְרִּב+ �ל ִּכ� א ַע 3ֹ ּוא ֲהל ֹות ְוָאַמר1 ַּבּי�ֹום ַהה+ �ֹות ְוָצר ֶּלה�ַרּב� ֹות ָהֵא�  ָהָרע�
Deut. 31:18 ים ה ֶאל&ֱאֹלִה� �י ָפָנ+ ּוא ַע�ל ָּכל&ָהָרָע�ה ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ִּכ ר ַאְסִּתBיר ָּפַני1 ַּבּי�ֹום ַהה+ י ַהְסֵּת2  ְוָאֹנִכ3

ים�  ֲאֵחִר�
Deut. 31:19ּה ֶאת&ְּבֵני&ִיְׂש את ְוַלְּמָד� +ֹ ּו ָלֶכם1 ֶאת&ַהִּׁשיָר�ה ַהּז Bה ִּכְתב ַען  ְוַעָּת3 ל ִׂשיָמ�ּה ְּבִפיֶה�ם ְלַמ2 ָרֵא�

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ֹ>את ְלֵע�ד ִּבְבֵנ ה ַהּז י ַהִּׁשיָר� Mִּתְהֶיה&ִּל 
Deut. 31:20 ן�ע ְוָדֵׁש ׁש ְוָאַכ�ל ְוָׂשַב� יו ָזַבBת ָחָלב1 ּוְדַב+ ל&ָהֲאָדָמ�הA ֲאֶׁשר&ִנְׁשַּב�ְעִּתי ַלֲאֹבָת3 ּנּו ֶא� Mי&ֲאִביֶא  ִּכ�
ה ֶאל&ֱאֹל Qי�ּוָפָנ ר ֶאת&ְּבִריִת� ּוִני ְוֵהֵפ� �ֲאצ+ ּום ְוִנ  ִהBים ֲאֵחִרים1 ַוֲעָבד+
Deut. 31:21 א �ֹ ד ִּכ>י ל Bֹאת ְלָפָניו1 ְלֵע+ ה ַהּז ָעְנָתה ַהִּׁשיָר2 ְ Tו Gְוָצרֹות Hֹות ַרּבֹות ֹו ָרע� Mאןָ ֹאת י&ִתְמֶצ2 ָהָיה ִּכ� ְ Tו 

ְעִּתי ֶאת&ִיְצר3 ֹו ִּכ=י ָיַד� ��י ַזְרע ר ִתָּׁשַכ�ח ִמִּפ ֶרץ ֲאֶׁש� ּנּו ֶאל&ָהָא� ֹום ְּבֶט�ֶרם ֲאִביֶא+ ּוא ֹעֶׂשה1 ַהּי+ Bר ה ֹו ֲאֶׁש2
ְעִּתי�  ִנְׁשָּב�

Deut. 31:22ל� �י ִיְׂשָרֵא� ּה ֶאת&ְּבֵנ 5ְיַלְּמָד� ּוא ַו� �ֹ�את ַּבּי�ֹום ַהה ה ַהּז ב ֹמֶׁש>ה ֶאת&ַהִּׁשיָר�   ַוִּיְכֹּת�
Deut. 31:233ַע ִּבן&נ�ו ֶאת&ְיהֹוֻׁש Qֶרץ  ַוְיַצ ל ֶאל&ָהָא� �י ִיְׂשָרֵא+ ה ָּתִביא1 ֶאת&ְּבֵנ �י ַאָּת3 ֱאָמץG ִּכ �ק ֶו� ּון ַוּיֹאֶמרH ֲחַז

ְך� ְהֶי�ה ִעָּמ�  ֲאֶׁשר&ִנְׁשַּב�ְעִּתי ָלֶה�ם ְוָאֹנִכ�י ֶא�
Deut. 31:24 ֶפר ַע�ד�ֹ�את ַעל&ֵס ה&ַהּז י ַהּתֹוָר� ב ֶאת&ִּדְבֵר� ה ִלְכֹּת> ֹות ֹמֶׁש3 ם� ַוְיִה�יA ְּכַכּל�  ֻּתָּמ�
Deut. 31:25ר� ֹון ְּבִרית&ְיהָו�ה ֵלאֹמ� ְׂשֵא>י ֲאר� ם ֹנ�   ַוְיַצBו ֹמֶׁשה1 ֶאת&ַהְלִוִּי+
Deut. 31:26 ם ָיה&ָׁש� ֹון ְּבִרית&ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ְוָה� ֹו ִמַּצ>ד ֲאר� ה ְוַׂשְמֶּת�ם ֹאת+ ַח ֵא�ת ֵסBֶפר ַהּתֹוָרה1 ַהֶּז+  ָלֹק3
ד�  ְּבָך� ְלֵע�

Deut. 31:27  ים Bֹום ַמְמִר ם ַהּי3 Mי ִעָּמֶכ Z ַח2 ת&ָעְרְּפָך� ַהָּקֶׁש�ה ֵה�ן ְּבעֹוֶדִּני ת&ֶמְרְיָך+ ְוֶא� 1ְעִּתי1 ֶא� �י ָאֹנִכBי ָיַד ִּכ
י� י מֹוִת� ף ִּכי&ַאֲחֵר� ה ְוַא�  ֱהִיֶתם1 ִעם&ְיהָֹו+

Deut. 31:28ם ַו��י ִׁשְבֵטיֶכ�ם ְוֹׁשְטֵריֶכ ם אPֵ ַהְקִה=ילּו ֵאַל>י ֶאת&ָּכל&ִזְקֵנ ים ֲאַדְּבָר�ה ְבָאְזֵניֶה3 ת ַהְּדָבִר�
ֶרץ� ִים ְוֶאת&ָהָא� ם ֶאת&ַהָּׁשַמ� �יָדה ָּב+ ֶּלה ְוָאִע  ָהֵא+

Deut. 31:29 ם�ר ִצִּו�יִתי ֶאְתֶכ ֶרְך ֲאֶׁש� ּון ְוַסְרֶּת�ם ִמן&ַהֶּד+ י&ַהְׁשֵח�ת ַּתְׁשִחת+ י מֹוִתי1 ִּכ� Bְעִּתי ַאֲחֵר �י ָיַד3  ִּכ
את ֶאְתֶכBם  ם�ְוָקָר2 ה ְיֵדיֶכ� ֹו ְּבַמֲעֵׂש� ה ְלַהְכִעיס� �י ְיהָו+ ּו ֶאת&ָהַרע1 ְּבֵעיֵנ Bי&ַתֲעׂש ים ִּכ� ית ַהָּיִמ+ ָרָעה1 ְּבַאֲחִר�  ָה�
Deut. 31:30ם� פ �את ַע�ד ֻּתָּמ�ֹ ה ַהּז י ַהִּׁשיָר� ל ֶאת&ִּדְבֵר� ה ְּבָאְזֵני1 ָּכל&ְקַה�ל ִיְׂשָרֵא+   ַוְיַדֵּב�ר ֹמֶׁש3
Deut. 32:1� י� ַהֲאִז ֶרץ ִאְמֵרי&ִפ� ע ָהָא� ִים ַוֲאַדֵּב�ָרה ְוִתְׁשַמ�  ינּו ַהָּׁשַמ�
Deut. 32:2ֶׂשב� ֶׁשא ְוִכְרִביִב�ים ֲעֵלי&ֵע� ם ֲעֵלי&ֶד+ ל ִאְמָרִת�י ִּכְׂשִעיִר� י ִּתַּז�ל ַּכַּט� ף ַּכָּמָטר1 ִלְקִח+ Bַיֲעֹר  
Deut. 32:3�ּו ֹג�ֶדל ֵלאֹלֵה ם ְיהָו�ה ֶאְקָר�א ָהב�  ינּו� ִּכ>י ֵׁש�
Deut. 32:4ּוא� ר ה� יק ְוָיָׁש� ֶול ַצִּד� ֹו ִּכ�י ָכל&ְּדָרָכ�יו ִמְׁשָּפ�ט ֵאBל ֱאמּוָנה1 ְוֵא�ין ָע+   ַהּצּור1 ָּתִמ�ים ָּפֳעל+
Deut. 32:5ל� ׁש ּוְפַתְלֹּת� ֹור ִעֵּק� �יו מּוָמ�ם ּד� א ָּבָנ �ֹ ֹו ל ת ל>   ִׁשֵח�
Deut. 32:6 את ַע�ם +ֹ 5ְיֹכְנֶנ�5ָך� ֲה&ַלְיהָוה1 ִּתְגְמלּו&ז ְׂשָך� ַו� ּוא ָע� ָך ה� א ָחָכ�ם ֲהלֹוא&הּוא1 ָאִב�יָך ָּקֶנ+ �ֹ ל ְול  ָנָב�
Deut. 32:7ְך� ֹ�אְמרּו ָל� �יָך ְוי ְדָך ְזֵקֶנ ֹור ְׁשַאBל ָאִב1יָך1 ְוַיֵּג+ �ם ִּב�ינּו ְׁשנ�ֹות ּדֹור&ָוד ֹות עֹוָל+   ְזֹכר1 ְימ�
Deut. 32:8ם ְּב ל� ְּבַהְנֵחBל ֶעְליֹון1 ּגֹוִי+ �י ִיְׂשָרֵא� ר ְּבֵנ ים ְלִמְסַּפ� ת ַעִּמ+ �י ָאָד�ם ַיֵּצב1 ְּגֻבֹל� ֹו ְּבֵנ  ַהְפִריד�
Deut. 32:9ֹו� ֶבל ַנֲחָלת� ב ֶח� ֹו ַיֲעֹק� �ֶלק ְיהָֹו�ה ַעּמ   ִּכ>י ֵח�
Deut. 32:10+ֹוְנֵנ ְבֶב1ְנהּו1 ְיב� ן ְיֹס� �הּו ְיֵל�ל ְיִׁשֹמ ר ּוְבֹת� ֹו� ִיְמָצֵא1הּו1 ְּבֶא�ֶרץ ִמְדָּב+ ֹון ֵעינ� ְנהּו ְּכִאיׁש�  הּו ִיְּצֶר�
Deut. 32:11ֹו� הּו ִיָּׂשֵא�הּו ַעל&ֶאְבָרת� ׂש ְּכָנָפיו1 ִיָּקֵח+ Bף ִיְפֹר�ֹו ַעל&ּגֹוָזָל�יו ְיַרֵח �יר ִקּנ+ 1ֶׁשר1 ָיִע   ְּכֶנ
Deut. 32:12ר� ל ֵנָכ� ֹו ֵא� ין ִעּמ�   ְיהָו�ה ָּבָד�ד ַיְנֶח�ּנּו ְוֵא�



Deut. 32:13ֳמֵתי[ֵב1הּו1 ַעל&ָּבמֹוֵתי  ַיְרִּכ�ֶמן ] ָּב ַלע ְוֶׁש� ּו ְדַבׁש1 ִמֶּס+ ה� Bי ַוֵּיִנֵק �ת ָׂשָד ֶרץ ַוּיֹאַכ�ל ְּתנּוֹב� ָא+
ּור� יׁש צ�  ֵמַחְלִמ�
Deut. 32:14ֶלב ִּכְל ים ִעם&ֵח� ים ְוֵאיִלBים ְּבֵנ�י&ָבָׁשן1 ְוַעּתּוִד+ Mֶלב ָּכִר אן ִעם&ֵח2 3ֹ ר ַוֲחֵל�ב צ Mת ָּבָק י�ֹות  ֶחְמַא2

ֶמר�  ִחָּט�ה ְוַדם&ֵעָנ�ב ִּתְׁשֶּתה&ָח�
Deut. 32:15ֹו� ּור ְיֻׁשָעת� ל צ� הּו ַוְיַנֵּב� ֹוַה ָעָׂש+ �יָת ַוִּיֹּטׁש1 ֱאל� �יָת ָּכִׂש ְנָּת ָעִב ט ָׁשַמ�   ַוִּיְׁשַמBן ְיֻׁשרּון1 ַוִּיְבָע+
Deut. 32:16הּו� ת ַיְכִעיֻס� ים ְּבתֹוֵעֹב� �הּו ְּבָזִר   ַיְקִנֻא�
Deut. 32:17 ּום א ְׂשָער� �ֹ אּו ל ב ָּב+ ּום ֲחָדִׁשים1 ִמָּקֹר� �א ְיָדע �ֹ ים ל ַה ֱאֹלִה� א ֱאֹל+ �ֹ ּו ַלֵּׁשִדים1 ל  ִיְזְּבח3

ם�  ֲאֹבֵתיֶכ�
Deut. 32:18ָך� ל ְמֹחְלֶל� ּור ְיָלְדָך� ֶּת�ִׁשי ַוִּתְׁשַּכ�ח ֵא�   צ�
Deut. 32:19ץ ִמַּכ�ַעס ָּבָנ�י��5ְרא ְיהָו�ה ַוִּיְנָא יו� ַוַּי  ו ּוְבֹנָת�
Deut. 32:20 ן ָּמה ָּבִנ�ים לֹא&ֵאֻמ� ֹור ַּתְהֻּפֹכת1 ֵה+ Bי ד� ה ָמ�ה ַאֲחִריָת�ם ִּכ ם ֶאְרֶא� אֶמר ַאְסִּתBיָרה ָפַני1 ֵמֶה+ 3ֹ  ַוּי

ם�  ָּב�
Deut. 32:21ֵPם ְּבג� ה ּוִני ְּבַהְבֵליֶה�ם ַוֲאִני1 ַאְקִניֵא�ם ְּבלֹא&ָע+ ל ִּכֲעס� ּוִני ְבלֹא&ֵא+ ם�ם ִקְנא� ל ַאְכִעיֵס�  ֹוי ָנָב�
Deut. 32:22 י ט מֹוְסֵד� ּה ַוְּתַלֵה� יֻבָל+ אַכל ֶא1ֶרץ1 ִו� Bֹ ֹול ַּתְחִּת�ית ַוּת ד ַעד&ְׁשא� י ַוִּתיַק�  ִּכי&ֵאׁש1 ָקְדָח�ה ְבַאִּפ+

ים�  ָהִר�
Deut. 32:23ם� י ֲאַכֶּלה&ָּב� ֹות ִחַּצ� �ה ָעֵל�ימֹו ָרע   ַאְסֶּפ�
Deut. 32:24י ָרָע>ב ּו� ר� ְמֵז ת ֹזֲחֵל�י ָעָפ� ם ִעם&ֲחַמ� י ְוֶׁשן&ְּבֵהמֹות1 ֲאַׁשַּלח&ָּב+ �ֶטב ְמִריִר ֶׁשף ְוֶק� ֵמי ֶר�  ְלֻח�
Deut. 32:25ה� ה יֹוֵנ�ק ִעם&ִא�יׁש ֵׂשיָב� ים ֵאיָמ�ה ַּגם&ָּבחּור1 ַּגם&ְּבתּוָל+ ֶרב ּוֵמֲחָדִר�   ִמחּוץ1 ְּתַׁשֶּכל&ֶח+
Deut. 32:26ם ַא�ְרִּתי ַאְפֵאיֶה ם� ָאַמ�  ְׁשִּב�יָתה ֵמֱאנ�ֹוׁש ִזְכָר�
Deut. 32:27 א ְיהָו�ה ָּפַע�ל �ֹ ָמה ְול ינּו ָר+ אְמרּו1 ָיֵד� �ֹ ּו ָצֵר�ימֹו ֶּפן&י ן&ְיַנְּכר� ּור ֶּפ� י ַּכBַעס אֹוֵיב1 ָאג+  לּוֵל3

את� �ֹ  ָּכל&ז
Deut. 32:28ם ְּתבּוָנ�ה� ין ָּבֶה� ֹות ֵה�ָּמה ְוֵא� ֹוי ֹאַב�ד ֵעצ�   ִּכי&ג>
Deut. 32:29ם� �את ָיִב�ינּו ְלַאֲחִריָת�ֹ �ילּו ז ּו ַיְׂשִּכ ּו ָחְכמ�   ל�
Deut. 32:30 ם ַו�יהָו�ה �יסּו ְרָבָב�ה ִאם&לֹא1 ִּכי&צּוָר�ם ְמָכָר+ �5ִים ָיִנ ֶלף ּוְׁשַנ ף ֶאָחד1 ֶא+ Bה ִיְרֹּד Qֵאיָכ 

ם�  ִהְסִּגיָר�
Deut. 32:31�ינּו ְּפִליִל נּו צּוָר�ם ְוֹאְיֵב� א ְכצּוֵר� �ֹ  ים� ִּכ>י ל
Deut. 32:32מֹו� ת ָל� ת ְמֹרֹר� ֹוׁש ַאְׁשְּכֹל� ת ֲעֹמָר�ה ֲעָנֵב1מֹו1 ִעְּנֵבי&ר+ ם ּוִמַּׁשְדֹמ� Bֶפן ְסֹדם1 ַּגְפָנ+ י&ִמֶּג   ִּכ�
Deut. 32:33ים ַאְכָז�ר�� אׁש ְּפָתִנ �ֹ �ם ְור ת ַּתִּניִנ�ם ֵייָנ   ֲחַמ�
Deut. 32:34ם ְּבאֹו י ָחֻת� �ּוא ָּכֻמ�ס ִעָּמִד י� ֲהלֹא&ה�  ְצֹרָת�
Deut. 32:35מֹו� ת ָל� ׁש ֲעִתֹד� ם ְוָח� ּוט ַרְגָל�ם ִּכBי ָקרֹוב1 י�ֹום ֵאיָד+ ם ְלֵע�ת ָּתמ�   ִלBי ָנָקם1 ְוִׁשֵּל+
Deut. 32:36ּוב� ּור ְוָעז� ֶפס ָעצ� ד ְוֶא� יו ִיְתֶנָח�ם ִּכBי ִיְרֶאה1 ִּכי&ָא�ְזַלת ָי+ ֹו ְוַעל&ֲעָבָד� ין ְיהָוה1 ַעּמ+ Bי&ָיִד   ִּכ�
Deut. 32:37ֹו� יּו ב� ּור ָחָס� ר ֵא�י ֱאֹלֵה�ימֹו צ�   ְוָאַמ�
Deut. 32:38ה� י ֲעֵליֶכ�ם ִסְתָר� ם ְיִה� �ין ְנִסיָכ�ם ָיק1ּומּו1 ְוַיְעְזֻרֶכ+ ּו ֵי לּו ִיְׁשּת� ר ֵחBֶלב ְזָבֵח1ימֹו1 יֹאֵכ+   ֲאֶׁש2
Deut. 32:39ין ֱאֹלִה� ּוא ְוֵא� Bי ֲאִני1 ה+ �י ֲאִנ ה ִּכ ּוA ַעָּת3 א  ְרא� �י ֶאְרָּפ+ ה ָמַח1ְצִּתי1 ַוֲאִנ =י ָאִמ�ית ַוֲאַחֶּי3 י ֲאִנ �ים ִעָּמִד

יל� י ַמִּצ� ין ִמָּיִד�  ְוֵא�
Deut. 32:40ם� י ָאֹנִכ�י ְלֹעָל� ְרִּתי ַח� Wי ְוָאַמ �ִים ָיִד א ֶאל&ָׁשַמ� י&ֶאָּׂש�   ִּכ�
Deut. 32:41ט ז ְּבִמְׁשָּפ� י ְותֹאֵח� ם� ִאם&ַׁשּנֹוִתי1 ְּבַר�ק ַחְרִּב+ י ֲאַׁשֵּל� י ְוִלְמַׂשְנַא� י ָאִׁשBיב ָנָקם1 ְלָצָר+ �  ָיִד
Deut. 32:42ֹות אֹוֵי�ב� אׁש ַּפְרע� �ֹ ה ֵמר 1 ְוִׁשְבָי+ ם ָחָלל Bר ִמַּד�ם ְוַחְרִּב�י ּתֹאַכ�ל ָּבָׂש   ַאְׁשִּכBיר ִחַּצי1 ִמָּד+
Deut. 32:43 ֹום �יו ִיּק ֹו ִּכ�י ַדם&ֲעָבָד� Bינּו גֹוִים1 ַעּמ+ ֹו� פ ַהְרִנ ֹו ַעּמ� ר ַאְדָמת� יו ְוִכֶּפ�  ְוָנָקם1 ָיִׁש�יב ְלָצָר+
Deut. 32:44ּון� ַע ִּבן&נ� ּוא ְוהֹוֵׁש� �ם ה� �י ָהָע ֹ�את ְּבָאְזֵנ ה&ַהּז י ַהִּׁשיָר� ה ַוְיַדֵּב>ר ֶאת&ָּכל&ִּדְבֵר� א ֹמֶׁש3 �ֹ   ַוָּיב
Deut. 32:45ים ָהֵא� ה ְלַדֵּב>ר ֶאת&ָּכל&ַהְּדָבִר� ל� ַוְיַכ�ל ֹמֶׁש3  ֶּלה ֶאל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא�



Deut. 32:46 רBֹום ֲאֶׁש�ים ֲאֶׁש=ר ָאֹנִכ>י ֵמִע�יד ָּבֶכ�ם ַהּי ם ְלָכל&ַהְּדָבִר+ Bֹאֶמר ֲאֵלֶהם1 ִׂש�ימּו ְלַבְבֶכ+  ַוּי
את� �ֹ ה ַהּז י ַהּתֹוָר� ֹות ֶאת&ָּכל&ִּדְבֵר� ר ַלֲעׂש+ ם ִלְׁשֹמ�  ְּתַצֻּום1 ֶאת&ְּבֵניֶכ+

Deut. 32:47�ֹ י ל ִּ Tה  כ יכּו ָיִמים1 ַעל&ָה�ֲאָדָמ+ Bה ַּתֲאִר ּוא ַחֵּייֶכ�ם ּוַבָּדָב�ר ַהֶּז3 ם ִּכי&ה� ק הּוא1 ִמֶּכ+ ר ֵר� א&ָדָב2
ּה� פ ָּמה ְלִרְׁשָּת� ן ָׁש� ים ֶאת&ַהַּיְרֵּד> ם ֹעְבִר= Mר ַאֶּת  ֲאֶׁש2

Deut. 32:48ר� ה ְּבֶע>ֶצם ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה ֵלאֹמ�   ַוְיַדֵּבBר ְיהָוה1 ֶאל&ֹמֶׁש+
Deut. 32:49 1ֹו ּוְרֵאה ��י ְיֵרח ר ַעל&ְּפֵנ ב ֲאֶׁש� ֹו ֲאֶׁשר1 ְּבֶא�ֶרץ מֹוָא+ ה ַהר&ְנב3 Mים ַהֶּז ה ֶאל&ַהרZ ָהֲעָבִר2  ֲעֵל]

ל ַלֲאֻחָּז�ה� �י ִיְׂשָרֵא� ן ִלְבֵנ �י ֹנֵת> ר ֲאִנ ַען ֲאֶׁש2  ֶאת&ֶא�ֶרץ ְּכַנ+
Deut. 32:50ָּמ ת ָּבָהר1 ֲאֶׁשBר ַאָּתה1 ֹעֶל�ה ָׁש+ ר  ּוֻמ3 ן ָאִח1יָך1 ְּבֹה� Bת ַאֲהֹר Qֲאֶׁשר&ֵמ ף ֶאל&ַעֶּמ�יָך ַּכ� ה ְוֵהָאֵס�

יו� ֶסף ֶאל&ַעָּמ� ר ַוֵּיָא�  ָהָה+
Deut. 32:51 רBל ֲאֶׁש� �ן ַע ׁש ִמְדַּבר&ִצ ת ָקֵד� י&ְמִריַב� ל ְּבֵמ� �י ִיְׂשָרֵא+ י ְּבתֹוְך1 ְּבֵנ ם ִּב3 Mר ְמַעְלֶּת Z ֲאֶׁש2  ַעל

א&ִקַּדְׁשֶּתם1 אֹוִת+ �ֹ ל�ל �י ִיְׂשָרֵא� ֹוְך ְּבֵנ  י ְּבת�
Deut. 32:52 ל� �י ִיְׂשָרֵא� ן ִלְבֵנ �י ֹנֵת� ֶרץ ֲאֶׁשר&ֲאִנ Wֹוא ֶאל&ָהָא א ָתב+ �ֹ �5ֶגד ִּתְרֶא�ה ֶאת&ָהָא�ֶרץ ְוָׁש1ָּמה1 ל  ִּכ�י ִמֶּנ

 פ
Deut. 33:1י ִי� ים ֶאת&ְּבֵנ ְך ֹמֶׁש>ה ִא�יׁש ָהֱאֹלִה� ר ֵּבַר� ה ֲאֶׁש2 ֹ�את ַהְּבָרָכ3 ֹו� ְוז  ְׂשָרֵא�ל ִלְפֵנ�י מֹות�
Deut. 33:2 ֶדׁש �ת ֹק ה ֵמִרְבֹב� ן ְוָאָת� 1יַע1 ֵמַה�ר ָּפאָר+ מֹו הֹוִפ ח ִמֵּׂשִעיר1 ָל+ Bה ִמִּסיַנ�י ָּבא1 ְוָזַר Qר ְיהָו  ַוּיֹאַמ3

ֹו ֵאְׁשָּדת  Wיִמינ ׁש[ִמ� ת] [ֵא� מֹו�] ָּד�  ָל�
Deut. 33:3ַPיו ְּבָי א ים ָּכל&ְקֹדָׁש� יָך�ף ֹחֵב�ב ַעִּמ+ א ִמַּדְּבֹרֶת� ָך ִיָּׂש� ּו ְלַרְגֶל+  ֶד�ָך ְוֵהם1 ֻּתּכ�
Deut. 33:4ב� ה ְקִהַּל�ת ַיֲעֹק� ה ִצָּוה&ָל�נּו ֹמֶׁש�ה מֹוָרָׁש�   ּתֹוָר�
Deut. 33:5ל� י ִיְׂשָרֵא� ם ַי�ַחד ִׁשְבֵט� ּון ֶמ�ֶלְך ְּבִהְתַאֵּסף1 ָר�אֵׁשי ָע+ י ִביֻׁשר�   ַוְיִה�
Deut. 33:6י ְראּו ר� ס ְיִח� יו ִמְסָּפ� י ְמָת� ת ִויִה� �ן ְוַאל&ָיֹמ  ֵב�
Deut. 33:7 ֹו ְוֵע�ֶזר ֹו ְּתִביֶא�ּנּו ָיָדיו1 ָר�ב ל+ ה ְוֶאל&ַעּמ� ֹול ְיהּוָד+ יהּוָדהH ַוּיֹאַמרG ְׁשַמBע ְיהָוה1 ק� ֹ�את ִל�  ְוז

יו ִּתְהֶי�ה� ס  ִמָּצָר�
Deut. 33:8� יָך ְלִא יָך ְואּוֶר� ר ֻּתֶּמ� �י ָאַמ+ ה� ּוְלֵלִו י ְמִריָב� הּו ַעל&ֵמ� ה ְּתִריֵב�  יׁש ֲחִסיֶד�ָך ֲאֶׁשBר ִנִּסיתֹו1 ְּבַמָּס+
Deut. 33:9 יר ְוֶאת&ָּבנֹו א ִהִּכ+ �ֹ יו ְוֶאת&ֶאָחיו1 ל א ְרִאיִת+ �ֹ ר ְלָאִבBיו ּוְלִאּמֹו1 ל Qי ] ָּבָנ�יו[ ָהֹאֵמBע ִּכ�א ָיָד �ֹ ל

רּו� יְתָך� ִיְנֹצ� ָך ּוְבִר� ְמרּו1 ִאְמָרֶת+  ָׁש�
Deut. 33:10ָך� ל&ִמְזְּבֶח� ָך ְוָכִל�יל ַע� ב ְותֹוָרְתָך� ְלִיְׂשָרֵא�ל ָיִׂשBימּו ְקטֹוָרה1 ְּבַאֶּפ+ ּו ִמְׁשָּפֶט1יָך1 ְלַיֲעֹק+ Bיֹור  
Deut. 33:11ּון יו ִמן&ְיקּומ� =5ִים ָקָמ>יו ּוְמַׂשְנָא� ץ ָמְתַנ יו ִּתְרֶצ�ה ְמַח2 ַעל ָיָד� ֹו ּוֹפ� ְך ְיהָוה1 ֵחיל+ Bס ָּבֵר � 
Deut. 33:12 ן� יו ָׁשֵכ� ין ְּכֵתיָפ� ֹום ּוֵב� �יו ֹחֵפBף ָעָליו1 ָּכל&ַהּי+ ַטח ָעָל ן ָלֶב� ה ִיְׁשֹּכ� יד ְיהָֹו+ ר ְיִד�  ְלִבְנָיִמ�ן ָאַמ+

 ס
Deut. 33:13�ֶצת ָּת ֹום ֹרֶב� ל ּוִמְּתה� ֹו ִמֶּמBֶגד ָׁשַמ1ִים1 ִמָּט+ �ֶכת ְיהָֹו�ה ַאְרצ ר ְמֹבֶר�  ַחת� ּוְליֹוֵס�ף ָאַמ+
Deut. 33:14ים� ֶגד ֶּג�ֶרׁש ְיָרִח� ת ָׁש�ֶמׁש ּוִמֶּמ� ֶגד ְּתבּוֹא�   ּוִמֶּמ�
Deut. 33:15ם� ֹות עֹוָל� ֶגד ִּגְבע� ֶדם ּוִמֶּמ� �אׁש ַהְרֵרי&ֶק �ֹ   ּוֵמר
Deut. 33:16ֶPֶגד א ף ּוְלָק ּוִמֶּמ3 אׁש יֹוֵס+ �ֹ �ה ָּתב1ֹואָתה1 ְלר ֹון ֹׁשְכִנ�י ְסֶנ ּה ּוְרצ� יו�ֶרץ ּוְמֹלָא+ �יר ֶאָח� ד ְנִז  ְדֹק�
Deut. 33:17 1ֶרץ ְוֵהם�ו ַאְפֵסי&ָא ם ַעִּמ>ים ְיַנַּג�ח ַיְחָּד� יו ָּבֶה3 Bי ְרֵאם1 ַקְרָנ+ ֹו ְוַקְרֵנ ֹו ָהָד�ר ל3 Mֹור ׁשֹור  ְּבכ2

ה� ס י ְמַנֶּׁש� ם ַאְלֵפ� ִים ְוֵה� ֹות ֶאְפַר+  ִרְבב�
Deut. 33:18 ח ְזבּוֻל�ן ר ְׂשַמ� �ן ָאַמ+ יָך� ְוִלְזבּוֻל  ְּבֵצאֶת�ָך ְוִיָּׂששָכ�ר ְּבֹאָהֶל�
Deut. 33:19ֹול� ס ּוֵני ח� קּו ּוְׂשפּוֵנ�י ְטמ� �י ֶׁשBַפע ַיִּמים1 ִייָנ+ ּו ִזְבֵחי&ֶצ�ֶדק ִּכ ם ִיְזְּבח� אּו ָׁש�   ַעִּמים1 ַהר&ִיְקָר+
Deut. 33:20ף ן ְוָטַר� �יא ָׁשֵכ+ �ד ְּכָלִב ּוְך ַמְרִח�יב ָּג ר ָּבר� �ד ָאַמ+ ד� ּוְלָג ֹוַע ַאף&ָקְדֹק�   ְזר�
Deut. 33:21 ה ת ְיהָוה1 ָעָׂש+ Bם ִצְדַק ּון ַוֵּיֵתא1 ָר�אֵׁשי ָע+ �ק ָספ ת ְמֹחֵק� ֹו ִּכי&ָׁש>ם ֶחְלַק� 5Bְרא ֵראִׁשית1 ל+  ַוַּי

ל� ס יו ִעם&ִיְׂשָרֵא�  ּוִמְׁשָּפָט�
Deut. 33:22ן �ה ְיַזֵּנ�ק ִמן&ַהָּבָׁש� ן ּג�ּור ַאְרֵי ר ָּד� ן ָאַמ+  � ּוְלָד�



Deut. 33:23ָׁשה� ס ֹום ְיָר� �ה ָי�ם ְוָדר� ֹון ּוָמֵל�א ִּבְרַּכ�ת ְיהָו ר ַנְפָּתִלי1 ְׂשַב�ע ָרצ+ �י ָאַמ+   ּוְלַנְפָּתִל
Deut. 33:24ֹו� ֶמן ַרְגל� ל ַּבֶּׁש� יו ְוֹטֵב� ּוְך ִמָּבִנ�ים ָאֵׁש�ר ְיִהBי ְרצּוי1 ֶאָח+ ר ָּבר�   ּוְלָאֵׁש�ר ָאַמ+
Deut. 33:25ל� ָך� ַּבְרֶז יָך ָּדְבֶא� ֶׁשת ִמְנָעֶל�יָך ּוְכָיֶמ�   ּוְנֹח�
Deut. 33:26ים� ֹו ְׁשָחִק� ָך ּוְבַגֲאָות� ּון ֹרֵכBב ָׁשַמ1ִים1 ְבֶעְזֶר+ �ל ְיֻׁשר ין ָּכֵא�   ֵא�
Deut. 33:27ֹ�אֶמר ַה >יָך אֹוֵי�ב ַוּי =ֶרׁש ִמָּפֶנ ת עֹוָל�ם ַוְיָג ַחת ְזֹרֹע� ֶדם ּוִמַּת� ֵהי ֶק+ ד� ְמֹעָנה1 ֱאֹל�  ְׁשֵמ�
Deut. 33:28ל� יו ַי�ַעְרפּו ָט� ֹוׁש ַאף&ָׁשָמ� ��ן ְוִתיר ֶרץ ָּדָג ב ֶאל&ֶא� �ין ַיֲעֹק+ ל ֶּבBַטח ָּבָדד1 ֵע Z ִיְׂשָרֵא2   ַוִּיְׁשֹּכן
Deut. 33:29ַPֹוָך ע ל ִמ�י ָכמ3 Mיָך ִיְׂשָרֵא ֶרב ַּגֲאָוֶת� ַאְׁשֶר2 ָך ַוֲאֶׁשר&ֶח� �ן ֶעְזֶר+ ה ָמֵג יהָו+ ּו ם נֹוַׁש�ע ַּב� Bֲחׁש ָך ְוִיָּכ�

ְך� ס ימֹו ִתְדֹר� ה ַעל&ָּבמֹוֵת� ְך ְוַאָּת�  ֹאְיֶב1יָך1 ָל+
Deut. 34:1ֹ Pֹו ר ת מֹוָאב1 ֶאל&ַה�ר ְנב+ Bַעְרֹב ה ֵמ� Mַעל ֹמֶׁש =ה  ַוַּי2 הּו ְיהָו ֹו ַוַּיְרֵא2 ��י ְיֵרח ר ַעל&ְּפֵנ ה ֲאֶׁש� אׁש ַהִּפְסָּג+

 ן�ֶאת&ָּכל&ָהָא>ֶרץ ֶאת&ַהִּגְלָע�ד ַעד&ָּד�
Deut. 34:2ֹון� �ם ָהַאֲחר� ה ַע�ד ַהָּי ִים ּוְמַנֶּׁש�ה ְוֵאת1 ָּכל&ֶא�ֶרץ ְיהּוָד+ ֶרץ ֶאְפַר� י ְוֶאת&ֶא�   ְוֵאת1 ָּכל&ַנְפָּתִל+
Deut. 34:3ַער� ים ַעד&ֹצ� ֹו ִע�יר ַהְּתָמִר� ר ִּבְקַע=ת ְיֵרח> Qֶאת&ַהִּכָּכ ֶגב ְו�   ְוֶאת&ַהֶּנ3
Deut. 34:4 ה Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ר  ַוּי ְלַיֲעֹקב1 ֵלאֹמ+ ם ְלִיְצָחBק ּו� ְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָה2 ִ Tר נ�את ָהָא1ֶרץ1 ֲאֶׁשBֹ יו ז ֵאָל3

ר� א ַתֲעֹב� �ֹ ָּמה ל יָך ְוָׁש� �ָּנה ֶהְרִאיִת�יָך ְבֵעיֶנ+  ְלַזְרֲעָך� ֶאְּתֶנ
Deut. 34:5ב ַעל&ִּפ�י ְיהָו�ה ֶרץ מֹוָא� >ה ְּבֶא� ֶבד&ְיהָו ם ֹמֶׁש=ה ֶע� Mָמת ָׁש  � ַוָּי2
Deut. 34:6 ֹו ַע�ד ַהּי�ֹום ע ִאיׁש1 ֶאת&ְקֻב�ָרת+ א&ָיַד� �ֹ ֹור ְול �ּול ֵּב�ית ְּפע ב מ� 1 ְּבֶא�ֶרץ מֹוָא+ ֹו ַבַּגְי Bר ֹאת  ַוִּיְקֹּב2

 ַהֶּז�ה�
Deut. 34:7ה� ֹו ְולֹא&ָנ�ס ֵלֹח� ה ֵעינ� א&ָכֲהָת� �ֹ ֹו ל �ים ָׁשָנ�ה ְּבֹמת ה ֶּבן&ֵמָא=ה ְוֶעְׂשִר>   ּוֹמֶׁש3
Deut. 34:8ה� ֶבל ֹמֶׁש� י ְבִכ�י ֵא� ּו ְיֵמ� 5ִּיְּתמ+ ב ְׁשֹלִׁש�ים י�ֹום ַו� ת מֹוָא� ְרֹב� י ִיְׂשָרֵא=ל ֶאת&ֹמֶׁש>ה ְּבַע� Z ְבֵנ2   ַוִּיְבּכּו
Deut. 34:9 יוBּו ֵאָל �יו ַוִּיְׁשְמע2 יו ָעָל ְך ֹמֶׁש>ה ֶאת&ָיָד� י&ָסַמ� ה ִּכ� ּוַח ָחְכָמ+ ּון ָמֵלא1 ר� יהֹוֻׁש�ַע ִּבן&נ3  ִו�

ה�ְּב ּו ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� 5ַּיֲעׂש+ 1 ַו�  ֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל
Deut. 34:10ה ָּפִנ�ים ֶאל&ָּפִנ�ים� ֹו ְיהָו+ ל ְּכֹמֶׁש�ה ֲאֶׁשר1 ְיָדע� ֹוד ְּבִיְׂשָרֵא� ם ָנִב�יא ע> א&ָק2 �ֹ   ְול
Deut. 34:11ה ַל ים ֲאֶׁשBר ְׁשָלחֹו1 ְיהָו+ ֹות ְוַהּמֹוְפִת3 Mֹאת ה  ְלָכל&ָה2 ִים ְלַפְרֹע� �ֹות ְּבֶא�ֶרץ ִמְצָר ֲעׂש�

ֹו� יו ּוְלָכל&ַאְרצ�  ּוְלָכל&ֲעָבָד�
Deut. 34:12ל� ה ְלֵעיֵנ�י ָּכל&ִיְׂשָרֵא� ֹול ֲאֶׁשר1 ָעָׂש�ה ֹמֶׁש+ �ל ַהּמֹוָר�א ַהָּגד ה ּוְלֹכ� �ד ַהֲחָזָק+ 1 ַהָּי   ּוְלֹכל
Josh. 1:1ה� �ֶבד ְיהָו ה ֶע ֹות ֹמֶׁש� י מ� י ַאֲחֵר> ר� ַוְיִה3 ה ֵלאֹמ� ת ֹמֶׁש� ּון ְמָׁשֵר� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ְיהֹוֻׁש�ַע ִּבן&נ+   ַוּי
Josh. 1:2 ֶרץ ֲאֶׁש=ר Wה ֶאל&ָהָא �ם ַהֶּז+ ה ַאָּתה1 ְוָכל&ָהָע ן ַהֶּז3 ר ֶאת&ַהַּיְרֵּד� Mּום ֲעֹב י ֵמ�ת ְוַעָּתהZ ק2 ה ַעְבִּד�  ֹמֶׁש�

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ם ִלְבֵנ ן ָלֶה�  ָאֹנִכ>י ֹנֵת�
Josh. 1:3ה� ְרִּתי ֶאל&ֹמֶׁש� ר ִּדַּב� ֹו ָלֶכ�ם ְנַתִּת�יו ַּכֲאֶׁש� ף&ַרְגְלֶכ>ם ּב� ְך ַּכ� ר ִּתְדֹר= ֹום ֲאֶׁש2   ָּכל&ָמק3
Josh. 1:4ֹּPת כ ֹול ְנַהר&ְּפָר3 ַעד&ַהָּנָה=ר ַהָּגד� ה ְו� Mֹון ַהֶּז �ם  ֵמַהִּמְדָּברZ ְוַהְּלָבנ2 ים ְוַעד&ַהָּי ִחִּת+ ל ֶא�ֶרץ ַה�
ֹול ְמ ם�ַהָּגד� ֹוא ַהָּׁש�ֶמׁש ִי�ְהֶי�ה ְּגבּוְלֶכ�  ב�
Josh. 1:5 א ַאְרְּפָך� �ֹ ְך ל �ה ִעָּמ+ Bיִתי ִעם&ֹמֶׁשה1 ֶאְהֶי ר ָהִי ֲאֶׁש2 �יָך ַּכ� ל ְיֵמ�י ַחֶּי יָך ֹּכ� ב ִאיׁש1 ְלָפֶנ+ א&ִיְתַיֵּצ� �ֹ  ל

ָּך� א ֶאֶעְזֶב� �ֹ  ְול
Josh. 1:61 ֶאת&ָה ה ַּתְנִחיל �י ַאָּת3 �ק ֶוֱאָמ�ץ ִּכ ת  ֲחַז ם ָלֵת� ְעִּתי ַלֲאבֹוָת� ֶרץ ֲאֶׁשר&ִנְׁשַּב� Wה ֶאת&ָהָא �ם ַהֶּז+ ָע

ם�  ָלֶה�
Josh. 1:7 ּור י ַאל&ָּתס� ה ֲאֶׁשBר ִצְּוָך1 ֹמֶׁש�ה ַעְבִּד+ ר ַלֲעׂשֹות1 ְּכָכל&ַהּתֹוָר3 Bד ִלְׁשֹמ ץ ְמֹא3 Mֱאַמ ק ֶו�  ַרקZ ֲחַז2

יל  אול ְלַמ�ַען ַּתְׂשִּכ+ �ֹ ּנּו ָיִמ�ין ּוְׂשמ ְך�ִמֶּמ� ר ֵּתֵל� ל ֲאֶׁש�  ְּבֹכ�
Josh. 1:8 ֹות ר ַלֲעׂש+ 1ַען1 ִּתְׁשֹמ� ְיָלה ְלַמ Bיָת ּבֹו1 יֹוָמ�ם ָוַל+ יָך ְוָהִג ה ִמִּפ3 Mה ַהֶּז ּוׁש ֵסֶפרZ ַהּתֹוָר2 א&ָימ] �ֹ  ל

יל� ז ַּתְׂשִּכ� ֹו ִּכי&ָא>ז ַּתְצִל�יַח ֶאת&ְּדָרֶכ�ָך ְוָא� �ּוב ּב  ְּכָכל&ַהָּכת�
Josh. 1:9ֹוא ִצ Bְך�  ֲהל ר ֵּתֵל� ל ֲאֶׁש� יָך ְּבֹכ� �ה ֱאֹלֶה+ ץ ְוַאל&ֵּתָח�ת ִּכBי ִעְּמָך1 ְיהָו ל&ַּתֲעֹר� ץ ַא� �ק ֶוֱאָמ+ ִּויִת1יָך1 ֲחַז

 פ



Josh. 1:10ר� י ָהָע�ם ֵלאֹמ� ַע ֶאת&ֹׁשְטֵר�   ַוְיַצ�ו ְיהֹוֻׁש+
Josh. 1:11ר ָה ּו ֶאת&ָהָעם1 ֵלאֹמ+ Bה ְוַצּו ַּמֲחֶנ3 ֶרב ַה� ּוA ְּבֶק� ים  ִעְבר� ֶׁשת ָיִמ3 ֹודA ְׁשֹל� י ְּבע� Qה ִּכ�ִכ�ינּו ָלֶכ�ם ֵציָד

ּה� ס ן ָלֶכ�ם ְלִרְׁשָּת� ם ֹנֵת� ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל� ֶרץ ֲאֶׁשר1 ְיהָו ה ָלבֹוא1 ָלֶר�ֶׁשת ֶאת&ָהָא+ ן ַהֶּז+ ְבִרים1 ֶאת&ַהַּיְרֵּד�  ַאֶּתם1 ֹע�
Josh. 1:12ְמ י ְוַלֲחִצ�י ֵׁש�ֶבט ַה� אּוֵבִני1 ְוַלָּגִד+ ר� ְוָלר� ַע ֵלאֹמ� ר ְיהֹוֻׁש�  ַנֶּׁש�ה ָאַמ�
Josh. 1:13 ם �יַח ָלֶכ+ Bה ֱאֹלֵהיֶכם1 ֵמִנ ר ְיהָו �ֶבד&ְיהָו�ה ֵלאֹמ ה ֶע� ר ִצָּו�ה ֶאְתֶכ>ם ֹמֶׁש� ר ֲאֶׁש2  ָזכֹור1 ֶאת&ַהָּדָב+

את� �ֹ ֶרץ ַהּז ן ָלֶכ�ם ֶאת&ָהָא�  ְוָנַת�
Josh. 1:14ּו Wֵיְׁשב Gּוִמְקֵניֶכם Hם ַטְּפֶכם�ְנֵׁשיֶכ  Zן ְוַאֶּתם ��ֶבר ַהַּיְרֵּד ה ְּבֵע ן ָלֶכ>ם ֹמֶׁש� ר ָנַת� ֶרץ ֲאֶׁש2 Wָּבָא 

ֹּPם כ �י ֲאֵחיֶכ3 ים ִלְפֵנ Mּו ֲחֻמִׁש ם�ַּתַעְבר2 ם אֹוָת� ִיל ַוֲעַזְרֶּת� י ַהַח+  ל ִּגּבֹוֵר�
Josh. 1:15&ָּמה ֶאת ּו ַגם&ֵה+ ֲאֵחיֶכםH ָּכֶכםG ְוָיְרׁש� יַח ְיהָו�הA ַל� ד ֲאֶׁשר&ָיִנ2 ַ Tֵהיֶכ�ם  ע ֶרץ ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֱאֹל� Wָהָא

ן  ה ְּבֵע�ֶבר ַהַּיְרֵּד� �ֶבד ְיהָו+ ם ֹמֶׁשה1 ֶע ּה ֲאֶׁש�רA ָנַת�ן ָלֶכ3 יִרְׁשֶּת�ם אֹוָת+ ם ְלֶאBֶרץ ְיֻרַּׁשְתֶכם1 ִו� Qם ְוַׁשְבֶּת�ֹנֵת�ן ָלֶה
ֶמׁש� ח ַהָּׁש�  ִמְזַר�
Josh. 1:16ל Bר ֹּכ �ַע ֵלאֹמ ּו ֶאת&ְיהֹוֻׁש� 5ַּיֲענ+ ְך� ַו� נּו ֵנֵל� ר ִּתְׁשָלֵח� ל&ָּכל&ֲאֶׁש� ה ְוֶא� 1 ַנ�ֲעֶׂש+   ֲאֶׁשר&ִצִּויָת1נּו
Josh. 1:17 ר ָהָי�ה ְך ַּכֲאֶׁש� Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ִעָּמ+ ה ְיהָו Qק ִי�ְהֶי ַ Tיָך ר�ה ֵּכ�ן ִנְׁשַמ�ע ֵאֶל ל ֲאֶׁשר&ָׁשַמ1ְענּו1 ֶאל&ֹמֶׁש+ Bְּכֹכ 
ה�  ִעם&ֹמֶׁש�
Josh. 1:18יׁש ֲאֶׁש Qק  ָּכל&ִא ל ֲאֶׁשר&ְּתַצֶּו�ּנּו יּוָמ�ת ַר� יָך ְלֹכ� א&ִיְׁשַמ=ע ֶאת&ְּדָבֶר> �ֹ יָך ְול ר&ַיְמֶר�ה ֶאת&ִּפ3

ץ� פ �ק ֶוֱאָמ�  ֲחַז
Josh. 2:1 ּו ּו ְרא� ר ְלכ> ים ְׁשַנ�5ִים&ֲאָנִׁשBים ְמַרְּגִלים1 ֶח�ֶרׁש ֵלאֹמ+ Qן&ַהִּׁשִּט ּון ִמ� Tַע&ִּבן&נ�ח ְיהֹוֻׁש�ַוִּיְׁשַל 
ֶרץ ָּמה�ֶאת&ָהָא� ב ַוִּיְׁשְּכבּו&ָׁש� ּה ָרָח� >ה ּוְׁשָמ� ה זֹוָנ ָּיֹבאּו ֵּבית&ִאָּׁש� ַ Tּו ו Mְלכ ֹו ַוֵּי2 �  ְוֶאת&ְיִריח
Josh. 2:2 ר ל ַלְחֹּפ� �י ִיְׂשָרֵא� ָנִׁשים ָּב�אּו ֵה=ָּנה ַהַּל>ְיָלה ִמְּבֵנ ֲ Tה א� ר ִהֵּנ �ֹו ֵלאֹמ ֶלְך ְיִריח� ר ְלֶמ� �ָאַמ+  ַוֵּי
ֶרץ�  ֶאת&ָהָא�
Josh. 2:3 ְך 1ִיְך1 ֲאֶׁשר&ָּב�אּו ְלֵביֵת+ ים ַהָּבִאBים ֵאַל ֹוִציִאי ָהֲאָנִׁש2 Tר ה �ב ֵלאֹמ ֹו ֶאל&ָרָח�  ַוִּיְׁשַלח1 ֶמ�ֶלְך ְיִריח+

אּו� ֶרץ ָּב� ר ֶאת&ָּכל&ָהָא�  ִּכ>י ַלְחֹּפ�
Josh. 2:4Aאֶמר �ֹ ִּתְצְּפנ�ֹו ַוּת ִאָּׁש>ה ֶאת&ְׁשֵנ�י ָהֲאָנִׁש�ים ַו� ח ָה� ִין  ַוִּתַּק= ְעִּתי ֵמַא� א ָיַד� �ֹ ים ְול ֲאָנִׁש+ ן ָּבBאּו ֵאַלי1 ָה�  ֵּכ3

ָּמה�  ֵה�
Josh. 2:5 ּו ַמֵה>ר ֲאָנִׁש�ים ִרְדפ� ּו ָה� ָנה ָהְלכ� ְעִּתי ָא� א ָיַד+ �ֹ אּו ל ֶׁשְך1 ְוָהֲאָנִׁש�ים ָיָצ+ ֹור ַּבֹח2 ַער ִלְסּג3 Mי ַהַּׁש  ַוְיִה2

ּום� ם ִּכ�י ַתִּׂשיג�  ַאֲחֵריֶה�
Josh. 2:6 ֹות ָל�ּה ַעל&ַהָּג�ג� ץ ָהֲעֻרכ� ִּתְטְמֵנם1 ְּבִפְׁשֵּת�י ָהֵע+ �ָגה ַו� �ַתם ַהָּג יא ֶהֱעָל  ְוִה�
Josh. 2:7 ּו י ַּכֲאֶׁש>ר ָיְצא� Wרּו ַאֲחֵר ֹות ְוַהַּׁש�ַער ָסָג+ �ַּמְעְּבר ן ַע�ל ַה� ֲחֵריֶהם1 ֶּד�ֶרְך ַהַּיְרֵּד+ ּו ַא� Bים ָרְדפ  ְוָהֲאָנִׁש3

ם�ָהֹרְדִפ�ים ַאֲחֵר  יֶה�
Josh. 2:8ם ַעל&ַהָּג�ג� ה ֲעֵליֶה� ּון ְוִה>יא ָעְלָת� �ָּמה ֶט�ֶרם ִיְׁשָּכב   ְוֵה�
Josh. 2:9 ינּו יַמְתֶכם1 ָעֵל+ י&ָנְפָלBה ֵא� >ה ָלֶכ�ם ֶאת&ָהָא�ֶרץ ְוִכ� ן ְיהָו י&ָנַת= ְעִּתי ִּכ� Wים ָיַד 1ֹאֶמר1 ֶאל&ָה�ֲאָנִׁש+  ַוּת

י ָהָא� גּו ָּכל&ֹיְׁשֵב� ם�ְוִכ�י ָנֹמ>  ֶרץ ִמְּפֵניֶכ�
Josh. 2:10 ר�ִים ַוֲאֶׁש �ם ְּבֵצאְתֶכ�ם ִמִּמְצָר ה ֶאת&ֵמBי ַים&סּוף1 ִמְּפֵניֶכ+ Mיׁש ְיהָו ת ֲאֶׁשר&הֹוִב2 ֵ Tְענּו א �י ָׁשַמ3  ִּכ

ר ֶהֱחַרְמֶּת� ֹוג ֲאֶׁש� ן ּוְלע+ ר ְּבֵעBֶבר ַהַּיְרֵּדן1 ְלִסיֹח� י ֲאֶׁש2 Mי ָהֱאֹמִר Z ַמְלֵכ2 ם ִלְׁשֵני ם�ֲעִׂשיֶת]  ם אֹוָת�
Josh. 2:11ִּPם כ�ּוַח ְּבִא�יׁש ִמְּפֵניֶכ ֹוד ר> ָמה ע� נּו ְולֹא&ָק2 ּוא  ַוִּנְׁשַמע1 ַוִּיַּמ�ס ְלָבֵב+ Bם ה ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל� י ְיהָו

ַחת� ֶרץ ִמָּת� ַעל ְוַעל&ָהָא�  ֱאֹלִהים1 ַּבָּׁשַמ�ִים ִמַּמ+
Josh. 2:12 ה יהָו+ ְבעּו&ָנ�א ִלי1 ַּב� ה ִהָּׁש� ם ִעם&ֵּבBית ָאִבי1  ְוַעָּת3 Mם ַּגם&ַאֶּת ִּכי&ָעִׂש�יִתי ִעָּמֶכ�ם ָח�ֶסד ַוֲעִׂשיֶת2

ת� ֹות ֱאֶמ� ם ִל�י א� ֶסד ּוְנַתֶּת�  ֶח+
Josh. 2:13 י ְוֶאת&ַאַחי1 ְוֶאת&ַאחֹוַתי �י ְוֶאת&ִאִּמ3 ם ֶאת&ָאִב Qי[ ְוַהֲחִיֶת ת ָּכל&ֲאֶׁש�ר ָלֶה�ם ] ַאְחיֹוַת+ ְוֵא�

ם ֶאת&ַנְפ ֶות�ְוִהַּצְלֶּת� ינּו ִמָּמ�  ֹׁשֵת�
Josh. 2:14ִ Pּות א ים ַנְפֵׁשBנּו ַתְחֵּתיֶכם1 ָלמ+ ֹ=אְמרּו ָל�ּה ָהֲאָנִׁש3 ה  ַוּי �ה ְוָהָי3 נּו ֶז ידּו ֶאת&ְּדָבֵר� א ַתִּג+ �ֹ ם ל



ת� ֶסד ֶוֱאֶמ� ְך ֶח� ֶרץ ְוָעִׂש�ינּו ִעָּמ� 1נּו1 ֶאת&ָהָא+  ְּבֵתת&ְיהָו�ה ָל
Josh. 2:15ֶב ם ַּבֶח� ֶבת� ַוּתֹוִרֵד� יא יֹוָׁש� ה ִה� חֹוָמ� ה ּוַב� חֹוָמ+ יר ַה� ֹון ִּכBי ֵביָתּה1 ְּבִק� �ַחּל �ד ַה�  ל ְּבַע
Josh. 2:16ַPים ע ֶׁשת ָיִמ3 ָּמה ְׁשֹל� Mם ָׁש �ים ְוַנְחֵּבֶת2 ּו ָבֶכ�ם ָהֹרְדִפ ן&ִיְפְּגע� כּו ֶּפ� אֶמר ָלֶהם1 ָהָה�ָרה ֵּל+ Bֹ ד  ַוּת

ּו ר ֵּתְלכ� ים ְוַאַח� ְדִפ+ ֹוב ָהֹר� ם�ׁש�   ְלַדְרְּכֶכ�
Josh. 2:17נּו� ר ִהְׁשַּבְעָּת� ְך ַהֶּז�ה ֲאֶׁש� ְחנּו ִמְּׁשֻבָעֵת� �ם ֲאַנ+ ּו ֵאֶל�יָה ָהֲאָנִׁש�ים ְנִקִּי   ַוּיֹאְמר�
Josh. 2:18ר ה�ַחּלֹון1 ֲאֶׁש י ַּב� ה ִּתְקְׁשִר3 Mי ַהֶּז ת חּוטZ ַהָּׁשִנ2 >ה ֲאַנ�ְחנּו ָבִא�ים ָּבָא�ֶרץ ֶאת&ִּתְקַו] ֹו  ִהֵּנ ֹוַרְדֵּת�נּו ב+

ְיָתה� יְך ַּתַאְסִפ�י ֵאַל�ִיְך ַהָּב� ִיְך ְוֵאת1 ָּכל&ֵּב�ית ָאִב+ ְך ְוֶאת&ַאַח3 Mיְך ְוֶאת&ִאֵּמ  ְוֶאת&ָאִב2
Josh. 2:19ר ֹכל ֲאֶׁש2 ְ Tם ו� �ְחנּו ְנִקִּי ֹו ַוֲאַנ ֹו ְברֹאׁש� ּוָצה ָּדמ� י ֵביֵת=ְךA ַהח> ל ֲאֶׁשר&ֵיֵצאZ ִמַּדְלֵת2 ה ֹּכ� Bה  ְוָהָי]  ִי�ְהֶי

ֹו� ְהֶיה&ּב� נּו ִאם&ָי�ד ִּת� ֹו ְברֹאֵׁש+ ִית ָּדמ�  ִאָּתְך1 ַּבַּב+
Josh. 2:20נּו� ר ִהְׁשַּבְעָּת� ְך ֲאֶׁש� ם ִמְּׁשֻבָעֵת� �ינּו ְנִקִּי+ �ה ְוָהִי נּו ֶז �יִדי ֶאת&ְּדָבֵר�   ְוִאם&ַּתִּג
Josh. 2:21ְּתַׁשְּלֵח� ּוא ַו� 1ֹאֶמר1 ְּכִדְבֵריֶכ�ם ֶּכן&ה+ ֹון� ַוּת ר ֶאת&ִּתְקַו�ת ַהָּׁשִנ�י ַּבַחּל�  ם ַוֵּיֵל�כּו ַוִּתְקֹׁש>
Josh. 2:22 ּו ָהֹרְדִפ>ים �ים ַוְיַבְקׁש= בּו ָהֹרְדִפ ים ַעד&ָׁש� ֶׁשת ָיִמ+ Bְׁשבּו ָׁשם1 ְׁשֹל� ָרה ַוֵּי אּו ָהָה+  ַוֵּיְלכּו1 ַוָּיֹב�

אּו� א ָמָצ� �ֹ ֶרְך ְול  ְּבָכל&ַהֶּד�
Josh. 2:23בּו Mת  ַוָּיֻׁש ֹו ֵא� ְּפרּו&ל+ ּון ַוְיַס2 �ַע ִּבן&נ אּו ֶאל&ְיהֹוֻׁש� ר ַוַּיַעְברּו1 ַוָּיֹב+ ָהָה+ ּו ֵמ� ֲאָנִׁשים1 ַוֵּיְרד� Bי ָה�  ְׁשֵנ

ם� ֹות אֹוָת�  ָּכל&ַהֹּמְצא�
Josh. 2:24גּו ָּכ נּו ֶאת&ָּכל&ָהָא�ֶרץ ְוַגם&ָנֹמ> >ה ְּבָיֵד� ן ְיהָו י&ָנַת= ַע ִּכ� ֶרץ  ַוּיֹאְמרּו1 ֶאל&ְיהֹוֻׁש+ י ָהָא� ל&ֹיְׁשֵב�
 ִמָּפֵנ�ינּו� ס
Josh. 3:1 ם �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוָּיִל�נּו ָׁש� ּוא ְוָכל&ְּבֵנ ן ה� ים ַוָּיֹב1אּו1 ַעד&ַהַּיְרֵּד+ ַהִּׁשִּט3 ּו ֵמ� ֶקר ַוִּיְסע� Mַע ַּבֹּב  ַוַּיְׁשֵּכםZ ְיהֹוֻׁש2

רּו� ֶרם ַיֲעֹב�  ֶט�
Josh. 3:2�ֶׁשת ָיִמ ה ְׁשֹל� י ִמְקֵצ� Wַּמֲחֶנ�ה� ַוְיִה ֶרב ַה� ים ְּבֶק� ּו ַהֹּׁשְטִר�  ים ַוַּיַעְבר�
Josh. 3:3 ם ֲהִנים1 ַהְלִוִּי+ ם ְוַהֹּכ� ֵהיֶכ+ ֹון ְּבִרית&ְיהָוה1 ֱאֹל� Bת ֲאר�ם ֵא ֹוְתֶכ3 �ם ֵלאֹמרG ִּכְרא�  ַוְיַצּוּוH ֶאת&ָהָע

ם ַאֲחָר� ם ַוֲהַלְכֶּת� ֹוְמֶכ+ ם ִּתְסעּו1 ִמְּמק� ֹו ְוַאֶּת3 � יו�ֹנְׂשִא�ים ֹאת
Josh. 3:4 יֵניֶכם1 ּוֵבינֹו ה ֵּב� ֹוק ִיְהֶי3 יו][ּו[ ַא�ְךA ָרח� יו ְלַמBַען ] ֵביָנ+ ּו ֵאָל3 ל&ִּתְקְרב� ה ַּבִּמָּד�ה ַא� ִים ַאָּמ� ְּכַאְלַּפ�

ֹול ִׁשְלׁש� ֶרְך ִמְּתמ� א ֲעַבְרֶּת>ם ַּבֶּד� =ֹ �י ל ּה ִּכ ְלכּו&ָב+ ְדעּו1 ֶאת&ַהֶּד1ֶרְך1 ֲאֶׁש�ר ֵּת�  ֹום� סֲאֶׁשר&ֵּת�
Josh. 3:5ֹות� >ה ְּבִקְרְּבֶכ�ם ִנְפָלא� ר ַיֲעֶׂש=ה ְיהָו �י ָמָח3 ֹ=אֶמר ְיהֹוֻׁש>ַע ֶאל&ָהָע�ם ִהְתַקָּד�ׁשּו ִּכ   ַוּי
Josh. 3:61ם ַוִּיְׂשאּו� �י ָהָע ּו ִלְפֵנ ית ְוִעְבר� ֹון ַהְּבִר+ ר ְׂשאּו1 ֶאת&ֲאר� �ים ֵלאֹמ+ Bֹאֶמר ְיהֹוֻׁש1ַע1 ֶאל&ַהֹּכֲהִנ   ַוּי

ם� ס ּו ִלְפֵנ�י ָהָע� ית ַוֵּיְלכ� ֹון ַהְּבִר+  ֶאת&ֲאר�
Josh. 3:7 י ּון ִּכ3 1 ַּגֶּדְלָך+ ְּבֵעיֵנ�י ָּכל&ִיְׂשָרֵא�ל ֲאֶׁשר1 ֵי�5ְדע+ ה ָאֵחל ַע ַהּי�ֹום ַהֶּז3 Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ְיהֹוֻׁש+  ַוּי

ְך� ה ֶאְהֶי�ה ִעָּמ� >יִתי ִעם&ֹמֶׁש� ר ָהִי  ַּכֲאֶׁש�
Josh. 3:83ן  ְוַאָּת ם ַעד&ְקֵצה1 ֵמ�י ַהַּיְרֵּד+ ר ְּכֹבֲאֶכ3 �ית ֵלאֹמ ֹון&ַהְּבִר� י ֲאר� ים ֹנְׂשֵא� ֲהִנ+ ה ְּתַצֶּוה1 ֶאת&ַהֹּכ�

דּו� פ ן ַּתֲעֹמ�  ַּבַּיְרֵּד�
Josh. 3:9ֵה י ְיהָו�ה ֱאֹל� ּו ֶאת&ִּדְבֵר� Wָּנה ְוִׁשְמע �י ִיְׂשָרֵא�ל ֹּג�ׁשּו ֵה+ ַע ֶאל&ְּבֵנ ֹ�אֶמר ְיהֹוֻׁש� ם� ַוּי  יֶכ�
Josh. 3:10 י ְּפֵניֶכם ֶאת&ַהְּכַנֲעִנ2 ִ Tיׁש מ י ְּבִקְרְּבֶכ�ם ְוהֹוֵר�ׁש יֹוִר� ל ַח� ּון ִּכ>י ֵא� ְדע+ ַע ְּבזֹאת1 ֵּת� ֹ�אֶמר ְיהֹוֻׁש+  ַוּי

י� י ְוַהְיבּוִס� י ְוָהֱאֹמִר� י ְוֶאת&ַהְּפִרִּזי1 ְוֶאת&ַהִּגְרָּגִׁש+ י ְוֶאת&ַהִחִּו3 Mְוֶאת&ַהִחִּת 
Josh. 3:11ן� ר ִלְפֵניֶכ�ם ַּבַּיְרֵּד� ֹון ָּכל&ָהָא�ֶרץ ֹעֵב� ית ֲאד� ֹון ַהְּבִר+   ִהֵּנה1 ֲאר�
Josh. 3:12ֶבט� ד ַלָּׁש� ד ִאיׁש&ֶאָח� י ִיְׂשָרֵא�ל ִאיׁש&ֶאָח� יׁש ִמִּׁשְבֵט� �י ָעָׂש�ר ִא+ ּו ָלֶכם1 ְׁשֵנ Bה ְקח   ְוַעָּת3
Josh. 3:13י ַה� ֹות ַרְגֵל ֹוַח ַּכּפ� ה ְּכנ� ן ֵמBי  ְוָהָי] ֹון ָּכל&ָהָא1ֶרץ1 ְּבֵמ�י ַהַּיְרֵּד+ Bה ֲאד Mֹון ְיהָו Z ֲאר2 ים ֹנְׂשֵאי ֹּכֲהִנ]

ד� ּו ֵנ�ד ֶאָח� ים ִמְלָמ�ְעָלה ְוַיַעְמד� ִים ַהֹּיְרִד� ּון ַהַּמ� �ֵרת+  ַהַּיְרֵּדן1 ִיָּכ
Josh. 3:14ן ְו�ר ֶאת&ַהַּיְרֵּד ם ַלֲעֹב� ַע ָהָעם1 ֵמָא�ֳהֵליֶה+ Bי ִּבְנֹס ית ִלְפֵנ�י  ַוְיִה3 ֹון ַהְּבִר� ְׂשֵא>י ָהָאר� ים ֹנ� ַהֹּכֲהִנ3

ם�  ָהָע�
Josh. 3:15 ִים�ּו ִּבְקֵצ�ה ַהָּמ ֹון ִנְטְּבל� ָאר+ ֲהִנים1 ֹנְׂשֵא�י ָה� ן ְוַרְגֵלBי ַהֹּכ� ָארֹון1 ַעד&ַהַּיְרֵּד+ ֹוא ֹנְׂשֵאBי ָה� Qּוְכב 



י ָק ל ְיֵמ� יו ֹּכ� ן ָמֵלא1 ַעל&ָּכל&ְּגדֹוָת+ יר�ְוַהַּיְרֵּד3  ִצ�
Josh. 3:16 ד ָבָאָדם Mק ְמֹא ד ַהְרֵח2 ְעָלה ָק�מּו ֵנד&ֶאָח3 Mים ִמְלַמ ּו ַהַּמִיםZ ַהֹּיְרִד2 ם][ֵמ�[ ַוַּיַעְמד] Bָהִעיר1 ] ָאָד

�5ֶגד ְי ּו ֶנ ַלח ַּת�ּמּו ִנְכָר�תּו ְוָהָע�ם ָעְבר� =ם ָהֲעָרָב>ה ָים&ַהֶּמ� �ל ָי ים ַע ן ְוַהֹּיְרִד3 ְרָת+ ֹו�ֲאֶׁשר1 ִמַּצ�ד ָצ�  ִריח�
Josh. 3:17 ל �ן ְוָכל&ִיְׂשָרֵא3 ן ָהֵכ ֹוְך ַהַּיְרֵּד� ָרָב>ה ְּבת� ה ֶּבָח� Mֹון ְּבִרית&ְיהָו ְׂשֵאי ָהָאר2 ֹ Tים נ ּו ַהֹּכֲהִנ]  ַוַּיַעְמד�

ן� ר ֶאת&ַהַּיְרֵּד� ֹוי ַלֲעֹב� ה ַעBד ֲאֶׁשר&ַּת1ּמּו1 ָּכל&ַהּג+ ְבִרים1 ֶּבָח�ָרָב+  ֹע�
Josh. 4:1ר� ַוְיִהי1 ַּכֲאֶׁש ַע ֵלאֹמ� ה ֶאל&ְיהֹוֻׁש� ֹ�אֶמר ְיהָו+ ֹור ֶאת&ַהַּיְרֵּד�ן פ ַוּי ֹוי ַלֲעב�  ר&ַּת�ּמּו ָכל&ַהּג+
Josh. 4:2ֶבט� ד ִמָּׁש� ד ִאיׁש&ֶאָח� ר ֲאָנִׁש�ים ִאיׁש&ֶאָח� ם ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ּו ָלֶכם1 ִמן&ָהָע+ Bְקח  
Josh. 4:3Mם ִמֶּז ּו&ָלֶכ2 ּו אֹוָתםH ֵלאֹמרG ְׂשא� ים ָהִכ�ין  ְוַצּו� �י ַהֹּכֲהִנ+ ן ִמַּמַּצב1 ַרְגֵל ֹוְך ַהַּיְרֵּד3 ה ִמּת�

ְיָלה� ס ֹו ַהָּל� ֹון ֲאֶׁשר&ָּתִל�ינּו ב� Wם ַּבָּמל ם ְוִהַּנְחֶּת�ם אֹוָת+ �ים ְוַהֲעַבְרֶּתBם אֹוָתם1 ִעָּמֶכ+  ְׁשֵּתים&ֶעְׂשֵר�ה ֲאָבִנ
Josh. 4:4ָעָׂש Bים ֶה� ַע ֶאל&ְׁשֵנ ד  ַוִּיְקָר�א ְיהֹוֻׁש3 ד ִאיׁש&ֶאָח� �י ִיְׂשָרֵא�ל ִאיׁש&ֶאָח� ר ֵהִכ�ין ִמְּבֵנ יׁש ֲאֶׁש� ר1 ִא+
ֶבט�  ִמָּׁש�

Josh. 4:5 ם Mימּו ָלֶכ ן ְוָהִר2 �ֹוְך ַהַּיְרֵּד ֵהיֶכ�ם ֶאל&ּת� >ה ֱאֹל� ֹון ְיהָו י ֲאר= ְברּו ִלְפֵנ2 ִ Tַע ע Bֹאֶמר ָלֶהם1 ְיהֹוֻׁש+  ַוּי
ֹו ְל �יׁש ֶאBֶבן ַאַחת1 ַעל&ִׁשְכמ+ ל�ִא י ְבֵני&ִיְׂשָרֵא� ר ִׁשְבֵט�  ִמְסַּפ�

Josh. 4:6 ֶּלה ר ָמ>ה ָהֲאָבִנ�ים ָהֵא� ּון ְּבֵניֶכBם ָמָחר1 ֵלאֹמ+ י&ִיְׁשָאל2 ֹות ְּבִקְרְּבֶכ�ם ִּכ� ֹ�את א� >ה ז ְהֶי ַען ִּת�  ְלַמ3
ם�  ָלֶכ�

Josh. 4:71י ַהַּיְרֵּדן1 ִמְּפֵניBּו ֵמיֵמ Mר ִנְכְרת ם ֲאֶׁש2 ּו  ַוֲאַמְרֶּת�ם ָלֶה3 ן ִנְכְרת� ה ְּבָעְברֹו1 ַּבַּיְרֵּד+ ֹון ְּבִרית&ְיהָו+  ֲאר�
ם� ל ַעד&עֹוָל� �י ִיְׂשָרֵא� ֹון ִלְבֵנ ים ָהֵא=ֶּלה ְלִזָּכר> ָהיּו ָהֲאָבִנ2 ְ Tן ו � ֵמ�י ַהַּיְרֵּד

Josh. 4:8י ּו ְׁשֵּת� �ה ְיהֹוֻׁשַעG ַוִּיְׂשא] H ַּכֲאֶׁש�ר ִצָּו �ן ְּבֵני&ִיְׂשָרֵאל ן  ַוַּיֲעׂשּו&ֵכ ֹוְך ַהַּיְרֵּד3 ים ִמּת� Mה ֲאָבִנ &ֶעְׂשֵר2
ם� ּום ָׁש� ֹון ַוַּיִּנח� ּום ִעָּמם1 ֶאל&ַהָּמל+ Bל ַוַּיֲעִבר�ר ִׁשְבֵט�י ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא ַע ְלִמְסַּפ� ר ִּדֶּבBר ְיהָוה1 ֶאל&ְיהֹוֻׁש+  ַּכֲאֶׁש2

Josh. 4:9ֹו ים ְיהֹוֻׁשַעH ְּבת� ים ֵהִק� ֹון  ּוְׁשֵּת=ים ֶעְׂשֵר�ה ֲאָבִנ3 י ֲאר� ים ֹנְׂשֵא� �י ַהֹּכֲהִנ+ ַחת ַמַּצב1 ַרְגֵל ְך ַהַּיְרֵּדןG ַּת3
ֹום ַהֶּז�ה� ם ַע�ד ַהּי� �ְהיּו ָׁש+ ית ַוִּי � ַהְּבִר

Josh. 4:10 הB ה ְיהָו ָּדָבר ֲאֶׁשר&ִצָּו2 ַ Tל&ה ם ָּכ� �ד ֹּת� ֹוְך ַהַּיְרֵּדןG ַע ֹון ֹעְמִדיםH ְּבת� ים ֹנְׂשֵא�י ָהָאר3 Qְוַהֹּכֲהִנ 
רּו�ֶא 5ַּיֲעֹב� ּו ָהָע�ם ַו� ה ֶאת&ְיהֹוֻׁש�ַע ַוְיַמֲהר� ל ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ֹמֶׁש� ם ְּכֹכ> 1ַע1 ְלַדֵּב�ר ֶאל&ָהָע+  ת&ְיהֹוֻׁש

Josh. 4:11ם� >ה ְוַהֹּכֲהִנ�ים ִלְפֵנ�י ָהָע� ר ֲארֹון&ְיהָו ֹור ַוַּיֲעֹב= �ֲעב ם ָּכל&ָהָע�ם ַל� ֲאֶׁשר&ַּת�   ַוְיִה>י ַּכ�
Josh. 4:12ַּיַע ַ Tל ַּכֲאֶׁש>ר  ו��י ִיְׂשָרֵא �י ְּבֵנ ים ִלְפֵנ ְמַנֶּׁשה1 ֲחֻמִׁש+ י ֵׁשBֶבט ַה� ד ַוֲחִצ2 Mן ּוְבֵני&ָג ְברּו ְּבֵני&ְראּוֵב2

ה� ם ֹמֶׁש� ר ֲאֵליֶה�  ִּדֶּב�
Josh. 4:13ֹות ְרב� ל ַע� ה ֶא� Bי ְיהָוה1 ַלִּמְלָחָמ+ ּו ִלְפֵנ Qא ָעְבר�ֶלף ֲחלּוֵצ�י ַהָּצָב ֹו� ס ְּכַאְרָּבִע�ים ֶא�   ְיִריח�
Josh. 4:14 ּו ֹו ַּכֲאֶׁש>ר ָיְרא� ּו ֹאת+ ַע ְּבֵעיֵנ�י ָּכל&ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּי�5ְרא� ל ְיהָוה1 ֶאת&ְיהֹוֻׁש+ Bּוא ִּגַּד  ַּבּי�ֹום ַהה3

י ַחָּי�יו� פ ה ָּכל&ְיֵמ�  ֶאת&ֹמֶׁש�
Josh. 4:15ר� ַע ֵלאֹמ� ה ֶאל&ְיהֹוֻׁש� ֹ�אֶמר ְיהָו+   ַוּי
Josh. 4:16ן� ַצֵּוה1 ֶא ּו ִמן&ַהַּיְרֵּד� ּות ְוַיֲעל� �ֹון ָהֵעד י ֲאר� ים ֹנְׂשֵא� ֲהִנ+  ת&ַהֹּכ�
Josh. 4:17ן� ּו ִמן&ַהַּיְרֵּד� ר ֲעל� �ַע ֶאת&ַהֹּכֲהִנ�ים ֵלאֹמ   ַוְיַצ�ו ְיהֹוֻׁש+
Josh. 4:18 ְיִהי ַּבֲעלֹות ַ Tֹות][ַּכ[ ו ֹוְך] ֲעל2 ֹון ְּבִרית&ְיהָוה1 ִמּת� Bי ֲאר ים ֹנְׂשֵא2 Mּו ַּכּפֹות1 ַהֹּכֲהִנ ן ִנְּתק3  ַהַּיְרֵּד+

יו� ֹום ַעל&ָּכל&ְּגדֹוָת� ּו ִכְתמֹול&ִׁשְלׁש� ם ַוֵּיְלכ� י&ַהַּיְרֵּדן1 ִלְמקֹוָמ+ ל ֶהָחָרָב�ה ַוָּיֻׁשBבּו ֵמ� ים ֶא� �י ַהֹּכֲהִנ+  ַרְגֵל
Josh. 4:195ַּיֲח ֹון ַו� �ֶדׁש ָהִראׁש ֹור ַלֹח� ן ֶּבָעׂש� ם ָעלּו1 ִמן&ַהַּיְרֵּד+ ֹו� ְוָהָע3 ח ְיִריח� ה ִמְזַר� ל ִּבְקֵצ�  נּו1 ַּבִּגְלָּג+
Josh. 4:20ַע ַּבִּגְלָּג�ל� ים ְיהֹוֻׁש� ן ֵהִק� �ּו ִמן&ַהַּיְרֵּד ר ָלְקח� ֶּלה ֲאֶׁש� ֲאָבִנים1 ָהֵא+ ה ָה� Bים ֶעְׂשֵר   ְוֵאתZ ְׁשֵּת2
Josh. 4:21ּון ְּב ר ֲאֶׁשרZ ִיְׁשָאל2 �ל ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא� ֹ>אֶמר ֶאל&ְּבֵנ ה  ַוּי ר ָמ� ֵניֶכBם ָמָחר1 ֶאת&ֲאבֹוָת�ם ֵלאֹמ+

ֶּלה�  ָהֲאָבִנ�ים ָהֵא�
Josh. 4:22ן ַהֶּז�ה� ל ֶאת&ַהַּיְרֵּד� ר ַּבַּיָּבָׁשה1 ָעַב�ר ִיְׂשָרֵא+ �ם ֶאת&ְּבֵניֶכ�ם ֵלאֹמ   ְוהֹוַדְעֶּת�
Josh. 4:23ן ִמְּפֵניֶכ� ם ֶאת&ֵמ=י ַהַּיְרֵּד> Mה ֱאֹלֵהיֶכ ה  ֲאֶׁשר&הֹוִביׁשZ ְיהָו2 ד&ָעְבְרֶכ�ם ַּכֲאֶׁש�ר ָעָׂשהZ ְיהָו2 ם ַע�

נּו� ּוף ֲאֶׁשר&הֹוִב�יׁש ִמָּפֵנ�ינּו ַעד&ָעְבֵר�  ֱאֹלֵהיֶכ=ם ְלַים&ס>



Josh. 4:24 יא ְלַמ=ַען ְיָראֶת>ם ֶאת&ְיהָו�ה�ה ִה ה ִּכ�י ֲחָזָק� �ד ְיהָו+ ַעת ָּכל&ַעֵּמBי ָהָא1ֶרץ1 ֶאת&ַי Mַמַען ַּד ְ Tל 
ים� סֱאֹלֵהיֶכ�ם ָּכל&ַהָּי  ִמ�

Josh. 5:1 ר�ְּכַנֲעִני1 ֲאֶׁש ָּמה ְוָכל&ַמְלֵכBי ַה� ן ָי3 Mֶבר ַהַּיְרֵּד י ֲאֶׁשרZ ְּבֵע2 �י ָהֱאֹמִר] ַע ָּכל&ַמְלֵכ  ַוְיִה�י ִכְׁשֹמ�
ל ַעד&ָעְבָרנּו  ן ִמְּפֵנ�י ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ה ֶאת&ֵמ=י ַהַּיְרֵּד> Mיׁש ְיהָו ת ֲאֶׁשר&הֹוִב2 ֵ Tם א ם ] םָעְבָר�[ַעל&ַהָּי+ ַוִּיַּמ�ס ְלָבָב3

ל� ס �י ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ּוַח ִמְּפֵנ ם עֹוד1 ר+ ָיה ָב�  ְולֹא&ָה2
Josh. 5:2 ל ל ֶאת&ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ּוב ֹמ� ים ְוׁש> �ֹות ֻצִר ְרב� ה ְלָך� ַח� ַע ֲעֵׂש� יא ָאַמBר ְיהָוה1 ֶאל&ְיהֹוֻׁש+ �ת ַהִה3  ָּבֵע

 ֵׁשִנ�ית�
Josh. 5:3ֹו ְיהֹו ֹות� ַוַּיַעׂש&ל� ל ֶאל&ִּגְבַע�ת ָהֲעָרל� �י ִיְׂשָרֵא+ 1 ֶאת&ְּבֵנ ים ַוָּי1ָמל �ֹות ֻצִר ְרב� ַע ַח�  ֻׁש�
Josh. 5:4 ה לA ַאְנֵׁש�י ַהִּמְלָחָמ3 ים ֹּכ� Mִים ַהְּזָכִר �ם ַהֹּיֵצאZ ִמִּמְצַר2 ר ֲאֶׁשר&ָמ�ל ְיהֹוֻׁש�ַע ָּכל&ָהָע �ה ַהָּדָב�  ְוֶז

ֶרְך ְּבֵצ ִים�ֵמBתּו ַבִּמְדָּבר1 ַּבֶּד+ ם ִמִּמְצָר�  אָת�
Josh. 5:5 ִים ם ִמִּמְצַר� ֶרְך ְּבֵצאָת� ר ַּבֶּד> ים ַּבִּמְדָּב� ָעם ַהִּיrִד2 ָ Tים ְוָכל&ה� ְצִא ּו ָּכל&ָהָע�ם ַהֹּי� י&ֻמִל�ים ָהי+  ִּכ�
לּו�  לֹא&ָמ�
Josh. 5:62ַעד&ֹּת Gַּבִּמְדָּבר H ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל ה ָהְלכ� �ים ָׁשָנ3 �יA ַאְרָּבִע ֹוי ַאְנֵׁשBי ַהִּמְלָחָמה1  ִּכ Mם ָּכל&ַהּג

י ַהְראֹוָת�ם  Qם ְלִבְלִּת ר ִנְׁשַּבBע ְיהָוה1 ָלֶה+ �ה ֲאֶׁש2 ֹול ְיהָו ּו ְּבק� א&ָׁשְמע� �ֹ ר ל ִים ֲאֶׁש� �ים ִמִּמְצַר+ ַהֹּיְצִא
ת ָחָל�ב ּוְד נּו ֶא>ֶרץ ָזַב� �ֶתת ָל+ ֲאבֹוָתם1 ָל Bה ַל� ע ְיהָו ֶרץ ֲאֶׁשרZ ִנְׁשַּב2 ׁש�ֶאת&ָהָא3  ָב�

Josh. 5:7ֶרְך� ם ַּבָּד� לּו אֹוָת� ּו ִּכ>י לֹא&ָמ� ם ָמ�ל ְיהֹוֻׁש�ַע ִּכי&ֲעֵרִל�ים ָהי+ ם ֹאָת� ים ַּתְחָּת+   ְוֶאת&ְּבֵניֶהם1 ֵהִק�
Josh. 5:8ם� פ ַּמֲחֶנ�ה ַע�ד ֲחיֹוָת� ּו ַתְחָּת>ם ַּב� ֹול ַוֵּיְׁשב� �ֹוי ְלִהּמ ּמּו ָכל&ַהּג�   ַוְיִה>י ַּכֲאֶׁשר&ַּת�
Josh. 5:9 ֹום Bם ַהָּמק�א ֵׁש Qם ַוִּיְקָר�ִים ֵמֲעֵליֶכ ת ִמְצַר� ֹוִתי ֶאת&ֶחְרַּפ� ֹום ַּגּל> ַע ַהּי3 Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ְיהֹוֻׁש+  ַוּי

ל ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה�  ַההּוא1 ִּגְלָּג+
Josh. 5:10 ַסח ּו ֶאת&ַהֶּפ] �ל ַוַּיֲעׂש� ל ַּבִּגְלָּג ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ֶדׁש ָּבֶע�ֶרב  ַוַּיֲחנ� ר י�ֹום ַלֹח> ְּבַאְרָּבָעהZ ָעָׂש2

ֹו� ֹות ְיִריח� ְרב�  ְּבַע�
Josh. 5:11ֹום ַהֶּז�ה� ּוי ְּבֶע�ֶצם ַהּי� �ֹות ְוָקל ַסח ַמּצ� ת ַהֶּפ� ֳחַר� ּור ָהָא>ֶרץ ִמָּמ� ּו ֵמֲעב� Mאְכל 2ֹ   ַוּי
Josh. 5:12 ּור ת ְּבָאְכָלם1 ֵמֲעב� ָּמֳחָר3 ן ִמ� Mת ַהָּמ ּו  ַוִּיְׁשֹּב2 ל ָמ�ן ַוּיֹאְכל3 �י ִיְׂשָרֵא� ֹוד ִלְבֵנ ָיה ע> ֶרץ ְולֹא&ָה� ָהָא+

יא� ס ַען ַּבָּׁשָנ�ה ַהִה�  ִמְּתבּוַאת1 ֶא�ֶרץ ְּכַנ+
Josh. 5:13ֹו ְׁש ֹו ְוַחְרּב� ְרא ְוִהֵּנה&ִאיׁש1 ֹעֵמ�ד ְלֶנְגּד+ G ַוִּיָּׂשBא ֵעיָניו1 ַוַּי+ ְהי�ֹות ְיהֹוֻׁשַעH ִּביִריחֹו י ִּב� ה  ַוְיִה3 לּוָפ�

ינּו� ה ִאם&ְלָצֵר� ֹו ֲהָל�נּו ַאָּת� ֹ�אֶמר ל+ ֶלְך ְיהֹוֻׁשBַע ֵאָליו1 ַוּי ֹו ַוֵּי2 � ְּבָיד
Josh. 5:14 חּו ַע ֶאל&ָּפָנ�יו ַא1ְרָצה1 ַוִּיְׁשָּת+ Z ְיהֹוֻׁש2 א&ְיהָו�ה ַעָּת�ה ָב�אִתי ַוִּיֹּפל א ִּכ>י ֲאִנ�י ַׂשר&ְצָב� 3ֹ ֹ�אֶמרA ל  ַוּי
ֹו ָמ� ֹ�אֶמר ל+ ֹו�ַוּי ר ֶאל&ַעְבּד�  ה ֲאֹדִנ�י ְמַדֵּב�
Josh. 5:15 ד ר ַאָּת>ה ֹעֵמ� ֹום ֲאֶׁש� �י ַהָּמק3 ָך ִּכ �ל ַרְגֶל+ ַע ַׁשל&ַנ�ַעְלָך1 ֵמַע ה ֶאל&ְיהֹוֻׁש3 Mא ְיהָו  ַוּיֹאֶמרZ ַׂשר&ְצָב2

ן� ַע ֵּכ� �ַעׂש ְיהֹוֻׁש� ּוא ַוַּי �ֶדׁש ה  ָעָל�יו ֹק�
Josh. 6:1ֶרת ּוְמ� יִריחֹו1 ֹסֶג א� ס ִו� ין ָּב� א ְוֵא� ין יֹוֵצ� �י ִיְׂשָרֵא�ל ֵא� �י ְּבֵנ ֶרת ִמְּפֵנ  ֻסֶּג+
Josh. 6:2ִיל� י ֶהָח� ֹו ְוֶאת&ַמְלָּכ�ּה ִּגּבֹוֵר� ַע ְרֵאה1 ָנַת�ִּתי ְבָי�5ְדָך+ ֶאת&ְיִריח� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ְיהֹוֻׁש+   ַוּי
Josh. 6:3ֹּPיר כ ֶׁשת ל ַאְנֵׁש�י ַהִּמְלָח ְוַסֹּבֶת�ם ֶאת&ָהִע3 ה ֵׁש� ה ַתֲעֶׂש� יף ֶאת&ָהִע�יר ַּפ�ַעם ֶאָח�ת ֹּכ� ה ַהֵּק� ָמ+

ים�  ָיִמ�
Josh. 6:4 ּבּו י ָּתֹס� ֹון ּוַבּיֹום1 ַהְּׁשִביִע+ �י ָהָאר+ ֹוְבִלים1 ִלְפֵנ ֹות ַהּי� Bה ׁשֹוְפר Z ִׁשְבָע2 ים ִיְׂשאּו �ה ֹכֲהִנ]  ְוִׁשְבָע

ים  ֲהִנ+ ֹות�ֶאת&ָהִע�יר ֶׁש�ַבע ְּפָעִמ�ים ְוַהֹּכ� ּו ַּבּׁשֹוָפר�  ִיְתְקע�
Josh. 6:5 ל ְּבָׁשְמֲעֶכם ֶרן ַהּיֹוֵב3 ְךA ְּבֶק� ה ִּבְמֹׁש� Qיעּו ָכל&ָהָע�ם ] ָׁשְמֲעֶכם1][ְּכ[ ְוָהָי ר ָיִר� ֹול ַהּׁשֹוָפ+ ֶאת&ק�

ֹו� ּו ָהָע�ם ִא�יׁש ֶנְגּד� יָה ְוָעל� ה חֹוַמBת ָהִעיר1 ַּתְחֶּת+ Mְפָל �ה ְגדֹוָל�ה ְוָנ2  ְּתרּוָע
Josh. 6:6 ים ֲהִנ3 �ה ֹכ� ית ְוִׁשְבָע �ֹון ַהְּבִר ּו ֶאת&ֲאר� ם ְׂשא� ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה+ ים ַוּי ֲהִנ+ א ְיהֹוֻׁשBַע ִּבן&נּון1 ֶאל&ַהֹּכ� Qַוִּיְקָר 

ֹון ְיהָו�ה� ים ִלְפֵנ�י ֲאר� ֹוְפרֹות1 יֹוְבִל+  ִיְׂשאּו1 ִׁשְבָעBה ׁש�
Josh. 6:7 1ֹאֶמר1][ַו[ ַוּיֹאְמרּו ם ִעְב] ּי ֹון ְיהָו�ה�ֶאל&ָהָע+ ר ִלְפֵנ�י ֲאר� Wּוץ ַיֲעֹב �יר ְוֶה�ָחל+ ּבּו ֶאת&ָהִע ּו ְוֹס�  ר�



Josh. 6:8 י� ֹוְבִלים1 ִלְפֵנ ֹות ַהּי� Bה ׁשֹוְפר ים ֹנְׂשִאיםZ ִׁשְבָע2 �ה ַהֹּכֲהִנ] ר ְיהֹוֻׁשַעH ֶאל&ָהָעםG ְוִׁשְבָע י ֶּכֱאֹמ�  ַוְיִה3
ֹות ַו� �ֹוָפר ּו ַּבּׁש� ּו ְוָתְקע� Wה ָעְבר ם�ְיהָו+ ה ֹהֵל�ְך ַאֲחֵריֶה� ית ְיהָו+  ֲארֹון1 ְּבִר�

Josh. 6:9 ים ָּתְקעּו ֲהִנ+ ְך ִלְפֵני1 ַהֹּכ� ּוץ ֹהֵל+ ֹון ] ֹּתְקֵע�י[ ְוֶהָחל� י ָהָאר+ ף ֹהֵלְך1 ַאֲחֵר� ְמַאֵּס3 ֹות ְוַה� �ֹוָפר ַהּׁש�
ֹות� ֹוַע ַּבּׁשֹוָפר� ֹוְך ְוָתק�  ָהל�

Josh. 6:10Mה ְיהֹוֻׁש א ִמִּפיֶכ�ם  ְוֶאת&ָהָעםZ ִצָּו2 ם ְולֹא&ֵיֵצ� א&ַתְׁשִמ�יעּו ֶאת&קֹוְלֶכ+ �ֹ א ָתִר1יעּו1 ְול Bֹ ר ל ַע ֵלאֹמ3
ם� יעּו ַוֲהִריֹעֶת� י ֲאֵליֶכ>ם ָהִר� ד י�ֹום ָאְמִר= ַ Tר ע� ָּדָב

Josh. 6:11ה ַוָּיִל� ַּמֲחֶנ+ ף ַּפ�ַעם ֶאָח�ת ַוָּיֹב1אּו1 ַה� יר ַהֵּק� ַּמֲחֶנ�ה� פ ַוַּיֵּסBב ֲארֹון&ְיהָוה1 ֶאת&ָהִע+  ינּו ַּב�
Josh. 6:12ֹון ְיהָו�ה� ּו ַהֹּכֲהִנ�ים ֶאת&ֲאר� ֶקר ַוִּיְׂשא� �ַע ַּבֹּב   ַוַּיְׁשֵּכ�ם ְיהֹוֻׁש�
Josh. 6:13 ֹוְך �ים ָהל+ ה ֹהְלִכ ֹון ְיהָו+ ים ִלְפֵני1 ֲאר� ֹות ַהֹּיְבִל3 Mה ׁשֹוְפר ים ֹנְׂשִאיםZ ִׁשְבָע2 �ה ַהֹּכֲהִנ]  ְוִׁשְבָע
ּו ַּב ה הֹוֵלְך ְוָתְקע� ֹון ְיהָו+ ֲחֵרי1 ֲאר� ף ֹהֵלְך1 ַא� ְמַאֵּס3 ם ְוַה� ֹות ְוֶהָחלּוץ1 ֹהֵל�ְך ִלְפֵניֶה+ �ֹוְך[ּׁשֹוָפר ֹוַע ] ָהל� ְוָתק�

ֹות�  ַּבּׁשֹוָפר�
Josh. 6:14ּו ֵׁש� ה ָעׂש� �ה ֹּכ� ַּמֲחֶנ בּו ַה� ת ַוָּיֻׁש� יר ַּבּיBֹום ַהֵּׁשִני1 ַּפ�ַעם ַאַח+ Mּבּו ֶאת&ָהִע ים� ַוָּיֹס2  ֶׁשת ָיִמ�
Josh. 6:15 ַבע�ט ַהֶּז�ה ֶׁש ּבּו ֶאת&ָהִע>יר ַּכִּמְׁשָּפ� ַחר ַוָּיֹס= ֹות ַהַּׁש+ י ַוַּיְׁשִּכ1מּו1 ַּכֲעל�  ַוְיִה�יA ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע3
ַPים ר�ים�ְּפָעִמ ַבע ְּפָעִמ� ּו ֶאת&ָהִע�יר ֶׁש� ּוא ָסְבב�  ק ַּבּי�ֹום ַהה+

Josh. 6:16�יעּו  ַוְיִהי1 ַּבַּפ אֶמר ְיהֹוֻׁשBַע ֶאל&ָהָעם1 ָהִר+ 2ֹ ֹות ַוּי �ּו ַהֹּכֲהִנ�ים ַּבּׁשֹוָפר ית ָּתְקע� ַעם ַהְּׁשִביִע+
יר� >ה ָלֶכ�ם ֶאת&ָהִע� ן ְיהָו י&ָנַת=  ִּכ�

Josh. 6:17ִPה ה ְחֶי3 ה ִּת� Mב ַהּזֹוָנ �ה ַרקZ ָרָח2 יהָו ּה ַל� יא ְוָכל&ֲאֶׁשר&ָּב� ה ָהִע�יר ֵח>ֶרם ִה� א ְוָכל&ֲאֶׁש�ר י ְוָהְיָת2
ְחנּו� ר ָׁשָל� ָתה ֶאת&ַהַּמְלָאִכ�ים ֲאֶׁש� �י ֶהְחְּבַא+ ִית ִּכ  ִאָּת�ּה ַּבַּב+

Josh. 6:18 הB ם ֶאת&ַמֲחֵנ Qֶרם ְוַׂשְמֶּת�ימּו ּוְלַקְחֶּת�ם ִמן&ַהֵח ן&ַּתֲחִר� ֶרם ֶּפ� ּו ִמן&ַהֵח+  ְוַרק&ַאֶּתם1 ִׁשְמר�
ם אֹות� ֶרם ַוֲעַכְרֶּת� 1 ְלֵח+  ֹו�ִיְׂשָרֵאל

Josh. 6:19ֹוא� ר ְיהָו�ה ָיב� �ה אֹוַצ� יהָו ּוא ַל� ֶדׁש ה� ל ֹק� ֶׁשת1 ּוַבְרֶז+ ב ּוְכֵלBי ְנֹח2 �ֶסף ְוָזָה3 לA ֶּכ   ְוֹכ�
Josh. 6:20� יעּו ָהָעם1 ְּתרּוָע Bר ַוָּיִר ֹול ַהּׁשֹוָפ3 ם ֶאת&ק� Mַע ָהָע Z ִכְׁשֹמ2 ֹות ַוְיִהי �ָפר ּו ַּבֹּׁש� 5ִּיְתְקע� ם ַו� �5ַרע ָהָע+ ה  ַוָּי

יר� ּו ֶאת&ָהִע� 5ִּיְלְּכד� ֹו ַו� �יׁש ֶנְגּד+ ַעל ָהָעBם ָהִע1יָרה1 ִא יָה ַוַּי2 ה ַּתְחֶּת3 Mחֹוָמ ל ַה� ה ַוִּתֹּפ2  ְגדֹוָל+
Josh. 6:21 ֹור ֹור ָוֶׂש>ה ַוֲחמ� ד ׁש� ן ְוַע2 �ה ִמַּנ�ַער ְוַעד&ָזֵק יר ֵמִאיׁש1 ְוַעד&ִאָּׁש+ 5ַּיֲחִר1ימּו1 ֶאת&ָּכל&ֲאֶׁש�ר ָּבִע+  ַו�

ֶרב�ְל  ִפי&ָח�
Josh. 6:22 יאּו �ה ְוהֹוִצ2 אּו ֵּבית&ָהִאָּׁש�ה ַהּזֹוָנ ַע ֹּב� ְמַרְּגִלBים ֶאת&ָהָא1ֶרץ1 ָאַמ�ר ְיהֹוֻׁש+ ים ַה� Mִים ָהֲאָנִׁש  ְוִלְׁשַנ2

ּה� ם ָל� ר ִנְׁשַּבְעֶּת� ּה ַּכֲאֶׁש� ִאָּׁשה1 ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ָל+  ִמָּׁשBם ֶאת&ָה�
Josh. 6:23אּו ַה Mּה ְוֶאת&ַאֶח1יָה1  ַוָּיֹבBיָה ְוֶאת&ִאָּמ ָחב ְוֶאת&ָאִב2 ָ Tיאּו ֶאת&ר ים ַוֹּיִצ] ְמַרְּגִל3 ים ַה� ְּנָעִר�

ל� ּוץ ְלַמֲחֵנ�ה ִיְׂשָרֵא� ּום ִמח� ִּניח+ �יאּו ַוַּי2 יָה הֹוִצ ת ָּכל&ִמְׁשְּפחֹוֶת� ּה ְוֵא�  ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ָל+
Josh. 6:24&ׁש ְוָכל ּו ָבֵא� ּו  ְוָהִע>יר ָׂשְרפ� ל ָנְתנ� ֶׁשת1 ְוַהַּבְרֶז+ ב ּוְכֵלBי ַהְּנֹח2 �ֶסף ְוַהָּזָה3 ֲאֶׁשר&ָּב�ּה ַר�קA ַהֶּכ

ר ֵּבית&ְיהָו�ה�  אֹוַצ�
Josh. 6:25 ֶרב�ַע ַוֵּת1ֶׁשב1 ְּבֶק �ה ְיהֹוֻׁש+ ית ָאִבBיָה ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ָלּה1 ֶהֱחָי ּזֹוָנה ְוֶאת&ֵּב2 ַ Tב ה�ֶאת&ָרָח  ְו�

ל ַע�ד ַהּי� ֹו� פִיְׂשָרֵא+ ַע ְלַרֵּג�ל ֶאת&ְיִריח� ים ֲאֶׁשר&ָׁשַל�ח ְיהֹוֻׁש� �ה ִּכBי ֶהְחִּב1יָאה1 ֶאת&ַהַּמְלָאִכ+  ֹום ַהֶּז
Josh. 6:26 ירBה ֶאת&ָהִע Qר ָיקּום1 ּוָבָנBה ֲאֶׁש �י ְיהָו3 יׁש ִלְפֵנ Mּור ָהִא ר ָאר2 �יא ֵלאֹמ ַע ָּבֵע�ת ַהִה�  ַוַּיְׁשַּב�ע ְיהֹוֻׁש+

יָה�ַהּזֹאת1 ֶאת&ְיִר יב ְּדָלֶת� ֹו ַיִּצ� ָּנה ּוִבְצִעיר� ֹו ְיַיְּסֶד+ ֹו ִּבְבֹכר�  יח+
Josh. 6:27ֶרץ� ֹו ְּבָכל&ָהָא� י ָׁשְמע� י ְיהָו�ה ֶאת&ְיהֹוֻׁש�ַע ַוְיִה�   ַוְיִה�
Josh. 7:1 י Z ֶבן&ַזְבִּד2 �ן ֶּבן&ַּכְרִמי ח ָעָכ ַעל ַּבֵח�ֶרם ַוִּיַּק] ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ַמ� ַרח ְלַמֵּטBה ְיהּוָדה1  ַוִּיְמֲעל= Mֶבן&ֶז

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ף ְיהָו�ה ִּבְבֵנ ֶרם ַוִּי�ַחר&ַא�  ִמן&ַהֵח+
Josh. 7:2 1אֶמר ֲאֵליֶהםBֹ ל ַוּי ית&ֵא+ ֶדם ְלֵב� 1ֶון1 ִמֶּק� ית ָא ר ִעם&ֵּב� י ֲאֶׁש2 Qֹו ָהַע יִריח3 ים ִמ� Mַע ֲאָנִׁש  ַוִּיְׁשַלחZ ְיהֹוֻׁש2

ּו ֶאת ּו ְוַרְּגל� ר ֲעל� י�ֵלאֹמ+ ּו ֶאת&ָהָע� 5ְיַרְּגל� ים ַו� 5ַּיֲעלּו1 ָהֲאָנִׁש+  &ָהָא�ֶרץ ַו�
Josh. 7:3Pיׁש א �ַעל ָּכל&ָהָעםG ְּכַאְלַּפ�ִים ִא3 ּו ֵאָליוH ַאל&ַי ַע ַוּיֹאְמר� �ים  ַוָּיֻׁש�בּו ֶאל&ְיהֹוֻׁש3 ֶׁשת ֲאָלִפ ֹו ִּכְׁשֹל�



�י ַאל&ְּתַיַּגע&ָׁש1ָּמה1 ּו ֶאת&ָהָע ּו ְוַיּכ� יׁש ַיֲעל� ָּמה�ִא+ ם ִּכ�י ְמַע�ט ֵה�   ֶאת&ָּכל&ָהָע+
Josh. 7:4י� י ָהָע� �י ַאְנֵׁש� סּו ִלְפֵנ Wיׁש ַוָּיֻנ� ֶׁשת ֲאָלִפ�ים ִא ָּמה ִּכְׁשֹל� ּו ִמן&ָהָעם1 ָׁש+ Bַוַּיֲעל  
Josh. 7:5יB ּום ִלְפֵנ Q5ִּיְרְּדפ יׁש ַו� י ִּכְׁשֹלִׁשBים ְוִׁשָּׁשה1 ִא+ ם ַאְנֵׁש�י ָהַע3 Mּו ֵמֶה ּום  ַוַּיּכ2 ים ַוַּיּכ� 1ַער1 ַעד&ַהְּׁשָבִר+  ַהַּׁש

ִים� י ְלָמ� ס ְלַבב&ָהָע�ם ַוְיִה�  ַּבּמֹוָר�ד ַוִּיַּמ�
Josh. 7:6 י� ּוא ְוִזְקֵנ ֶרב ה� ֹון ְיהָוה1 ַעד&ָהֶע+ Bי ֲאר ְרָצה ִלְפֵנ2 Mיו ַא Z ַעל&ָּפָנ2 יו ַוִּיֹּפל ַע ִׂשְמֹלָת3 Mע ְיהֹוֻׁש  ַוִּיְקַר2

ּו ם�ִיְׂשָרֵא�ל ַוַּיֲעל� ר ַעל&רֹאָׁש�   ָעָפ�
Josh. 7:7 ת ן ָלֵת� יר ֶאת&ָהָעBם ַהֶּזה1 ֶאת&ַהַּיְרֵּד+ Mְרָּת ַהֲעִב ָמה ֵהֲעַב2 ָ Tה ל �י ְיהִו3 ַע ֲאָה�ּהA ֲאֹדָנ Mאֶמר ְיהֹוֻׁש 2ֹ  ַוּי

ן� ֶׁשב ְּבֵע�ֶבר ַהַּיְרֵּד� י ְלַהֲאִביֵד�נּו ְולּו1 הֹוַא�ְלנּו ַוֵּנ+  ֹאָת>נּו ְּבַי�ד ָהֱאֹמִר�
Josh. 7:8יו� ֶרף ִלְפֵנ�י ֹאְיָב� ר ָהַפ=ְך ִיְׂשָרֵא>ל ֹע� ֲחֵרי ֲאֶׁש2 ַ Tר א �י ָמ�ה ֹאַמ+   ִּב�י ֲאֹדָנ
Josh. 7:9 ֶרץ�נּו ִמן&ָהָא יתּו ֶאת&ְׁשֵמ� ינּו ְוִהְכִר� ֶרץ ְוָנַס�ּבּו ָעֵל+ 1 ֹיְׁשֵב�י ָהָא+ י ְוֹכל ְּכַנֲעִנ3 ּו ַה�  ְוִיְׁשְמע�

ה ְלִׁשְמָך� ַה ה&ַּתֲעֵׂש� ֹול� סּוַמ�  ָּגד�
Josh. 7:10ל ַעל&ָּפֶנ�יָך� ה ֹנֵפ� ה ַאָּת� �ָּמה ֶּז+ ַע ֻק�ם ָל�ְך ָל >ה ֶאל&ְיהֹוֻׁש� ֹ=אֶמר ְיהָו   ַוּי
Josh. 7:11 1ְנבּו Bם ָּג� ֶרם ְוַג ְקחּו1 ִמן&ַהֵח+ Bם ָל� ר ִצִּו�יִתי אֹוָת�ם ְוַג י ֲאֶׁש� ּו ֶאת&ְּבִריִת+ ל ְוַגם1 ָעְבר�  ָחָטא1 ִיְׂשָרֵא+

�ם  ם�ְוַג מּו ִבְכֵליֶה� ּו ְוַג�ם ָׂש� ֲחׁש+  ִּכ�
Josh. 7:12 א Bֹ ם ִּכ�י ָהי�ּו ְלֵח�ֶרם ל ְיֵביֶה+ �י ֹא� ֶרף ִיְפנּו1 ִלְפֵנ ם ֹע3 �י ֹאְיֵביֶה+ ל ָלקּום1 ִלְפֵנ �י ִיְׂשָרֵא3 ּו ְּבֵנ Mא ֻיְכל 2ֹ  ְול

ִּקְרְּבֶכ� ֶרם ִמ� א ַתְׁשִמ>ידּו ַהֵח� �ֹ ם ִאם&ל ְהי�ֹות ִעָּמֶכ+  ם�אֹוִסיף1 ִל�
Josh. 7:13ֻPֶרם  קBל ֵח ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mר ְיהָו �י ֹכהZ ָאַמ2 ּו ְלָמָח�ר ִּכ ם ְוָאַמְרָּת� ִהְתַקְּדׁש� ם ַקֵּד�ׁש ֶאת&ָהָע+

ם� ִּקְרְּבֶכ� ֶרם ִמ� יָך ַעד&ֲהִסיְרֶכ�ם ַהֵח� �י ֹאְיֶב+ ל ָלקּום1 ִלְפֵנ א תּוַכ3 �ֹ ל ל  ְּבִקְרְּבָך1 ִיְׂשָרֵא+
Josh. 7:14ֹות  ְוִנְק ה ִיְקַר�ב ַלִּמְׁשָּפח3 Mּנּו ְיהָו ה ַהֵּׁשֶבטZ ֲאֶׁשר&ִיְלְּכֶד2 ֶקר ְלִׁשְבֵטיֶכ�ם ְוָהָי] ם ַּבֹּב� ַרְבֶּת�

ים� ב ַלְּגָבִר� ה ִיְקַר� ּנּו ְיהָו+ 1ִית1 ֲאֶׁש�ר ִיְלְּכֶד� ים ְוַהַּב ָּנה ְיהָוה1 ִּתְקַר�ב ַלָּבִּת+ Bר&ִיְלְּכֶד ה ֲאֶׁש� Qְוַהִּמְׁשָּפָח 
Josh. 7:15 ה ית ְיהָו+ ֹו ִּכBי ָעַבר1 ֶאת&ְּבִר� �ֹו ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ל ׁש ֹאת� ֶרם ִיָּׂשֵר�ף ָּבֵא+  ְוָהָיה1 ַהִּנְלָּכ�ד ַּבֵח+

ל� ה ְנָבָל�ה ְּבִיְׂשָרֵא� י&ָעָׂש�  ְוִכ�
Josh. 7:16יו ַוִּי�ל ִלְׁשָבָט ב ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ֶקר ַוַּיְקֵר� 1ַע1 ַּבֹּב+ ה� ַוַּיְׁשֵּכBם ְיהֹוֻׁש ֶבט ְיהּוָד�  ָּלֵכ�ד ֵׁש�
Josh. 7:17 1ַחת ַהַּזְרִחיBב ֶאת&ִמְׁשַּפ Qי ַוַּיְקֵר�ת ִמְׁשַּפ�ַחת ַהַּזְרִח ד ֵא� Wה ַוִּיְלֹּכ  ַוַּיְקֵרב1 ֶאת&ִמְׁשַּפ�ַחת ְיהּוָד+

י� ים ַוִּיָּלֵכ�ד ַזְבִּד�  ַלְּגָבִר+
Josh. 7:183ים ַוִּיָּלֵכ �ֹו ַלְּגָבִר ב ֶאת&ֵּבית� ה� ַוַּיְקֵר� �5ַרח ְלַמֵּט�ה ְיהּוָד� י ֶּבן&ֶז ן ֶּבן&ַּכְרִמ=י ֶבן&ַזְבִּד> Qד ָעָכ 
Josh. 7:19 ה�ֹו תֹוָד ל ְוֶתן&ל� י ִיְׂשָרֵא� >ה ֱאֹלֵה� יהָו ֹוד ַל� �א ָכב3 ים&ָנ ן ְּבִני1 ִׂש� ַע ֶאל&ָעָכ3 Mאֶמר ְיהֹוֻׁש 2ֹ  ַוּי

ִּני� ד ִמֶּמ� יָת ַאל&ְּתַכֵח�  ְוַהֶּגד&ָנ�א ִלי1 ֶמ�ה ָעִׂש+
Josh. 7:20 ֹ�את ֹ�את ְוָכז ל ְוָכז יהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ה ָאֹנִכBי ָחָט1אִתי1 ַל� ַע ַוּיֹאַמ�ר ָאְמָנ3 =ַען ָעָכ>ן ֶאת&ְיהֹוֻׁש�  ַוַּי

יִתי�  ָעִׂש�
Josh. 7:21 ֶרא][ָו[ ָוֶאְרֶאה�ֶס] ֵא �ים ֶּכ3 ִים ְׁשָקִל ה ּוָמאַת= Mת טֹוָב ל ַאֶּד�ֶרת ִׁשְנָערZ ַאַח2 ֹון ָזָהBב ַבָּׁשָל] ף ּוְלׁש2

ֳהִל�י ְוַהֶּכ�ֶסף  ֹוְך ָהָא� ם ְטמּוִנ�ים ָּבָא>ֶרץ ְּבת� ֶאָּקֵח�ם ְוִהָּנ2 ם ָו� ֶאְחְמֵד� ֹו ָו� ֶאָחד1 ֲחִמִּׁשBים ְׁשָקִלים1 ִמְׁשָקל+
יָה�  ַּתְחֶּת�

Josh. 7:22< =ה ְטמּוָנ ֱהָלה ְוִהֵּנ �צּו ָהֹא ים ַוָּיֻר� 1ַע1 ַמְלָאִכ+ יָה� ַוִּיְׁשַלBח ְיהֹוֻׁש ֹו ְוַהֶּכ�ֶסף ַּתְחֶּת�  ה ְּבָאֳהל�
Josh. 7:23י ְיהָו�ה�� ם ִלְפֵנ �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוַּיִּצֻק� ל ָּכל&ְּבֵנ ַע ְוֶא� ֶהל ַוְיִבאּום1 ֶאל&ְיהֹוֻׁש+ ֹוְך ָהֹא+   ַוִּיָּקחּום1 ִמּת�
Josh. 7:24&ֶסף ְוֶאת� ַרח ְוֶאת&ַהֶּכ �ן ֶּבן&ֶז] יו  ַוִּיַּק�ח ְיהֹוֻׁש�ַע ֶאת&ָעָכ ֶאת&ָּבָנ] ב ְו� ֹון ַהָּזָה] ֶאת&ְלׁש� ָהַאֶּד�ֶרת ְו�

ּו  ֹו ַוַּיֲעל� �ל ִעּמ ֹו ְוָכל&ִיְׂשָרֵא� ת&ָאֳהלֹו1 ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ל+ ֹו ְוֶא� Bֹו ְוֶאת&צֹאנ Z ְוֶאת&ֲחֹמר2 יו ְוֶאת&ׁשֹורֹו ֶאת&ְּבֹנָת] ְו�
ֹור� ם ֵע�ֶמק ָעכ�  ֹאָת�

Josh. 7:25 ה�1ַע1 ֶמ Bֹאֶמר ְיהֹוֻׁש ֶבן  ַוּי 1 ֶא+ ֹו ָכל&ִיְׂשָרֵאל Bּו ֹאת �ה ַוִּיְרְּגמ2 נּו ַיְעֳּכְרָך� ְיהָו�ה ַּבּי�ֹום ַהֶּז ֲעַכְרָּת+
ם ָּבֲאָבִנ�ים� ּו ֹאָת� ׁש ַוִּיְסְקל� ּו ֹאָתם1 ָּבֵא+ Bַוִּיְׂשְרפ 

Josh. 7:26ַPֹול ע �ים ָּגד3 יו ַּגל&ֲאָבִנ Mימּו ָעָל �ָׁשב ְיה ַוָּיִק2 ה ַוָּי א ֵׁש�ם ד ַהּי�ֹום ַהֶּז+ Qן ָקָר ֵּ Tֹו ַעל&כ �ֹון ַאּפ ָו�ה ֵמֲחר�



ֹור ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� פ �ֶמק ָעכ+ ֹום ַההּוא1 ֵע Bַהָּמק 
Josh. 8:1ֵPח ִעְּמָך3 א�ת ַק Bה ֶאל&ְיהֹוֻׁש1ַע1 ַאל&ִּתיָר�א ְוַאל&ֵּתָח+ אֶמר ְיהָו 2ֹ ּום  ַוּי ה ְוק� �ם ַהִּמְלָחָמ+ ת ָּכל&ַע

�י ְרֵא�הA ָנַת� ֹו�ֲעֵל�ה ָהָע ֹו ְוֶאת&ַאְרצ� ֹו ְוֶאת&ִעיר�  ִּתי ְבָיְדָך3 ֶאת&ֶמBֶלְך ָהַעי1 ְוֶאת&ַעּמ+
Josh. 8:2 ם�ּזּו ָלֶכ ּה ָּתֹב� ּה ַרק&ְׁשָלָל�ּה ּוְבֶהְמָּת� יִריחֹו1 ּוְלַמְלָּכ+ ר ָעִׂשBיָת ִל� ּה ַּכֲאֶׁש2 י ּוְלַמְלָּכ3 Mיָת ָלַע  ְוָעִׂש2

יָה ב ָלִע�יר ֵמַאֲחֶר�  �ִׂשים&ְלָך� ֹאֵר>
Josh. 8:3 י�ֶלף ִאיׁש1 ִּגּבֹוֵרBים ֶא הֹוֻׁשַע ְׁשֹלִׁש2 ְ Tר י�י ַוִּיְבַח� ֹות ָהָע ה ַלֲעל� =5ָקם ְיהֹוֻׁש>ַע ְוָכל&ַע�ם ַהִּמְלָחָמ�  ַוָּי

ְיָלה� ם ָל� ִיל ַוִּיְׁשָלֵח�  ַהַח+
Josh. 8:4+י ָהִע ם ֹאְרִבBים ָלִעיר1 ֵמַאֲחֵר� Qאּו ַאֶּת ְTר ר ם ֵלאֹמ3 Mו ֹאָת ד  ַוְיַצ2 �יקּו ִמן&ָהִע�יר ְמֹא יר ַאל&ַּתְרִח�

ם ֻּכְּלֶכ�ם ְנֹכִנ�ים�  ִוְהִייֶת�
Josh. 8:5 ה אֹׁשָנ+ ּו ִלְקָראֵת1נּו1 ַּכֲאֶׁש�ר ָּבִר� Bי&ֵיְצא ה ִּכ� �יר ְוָהָי3 ב ֶאל&ָהִע י ִנְקַר� י ְוָכל&ָהָעם1 ֲאֶׁש�ר ִאִּת+  ַוֲאִנ3

ם�  ְוַנ�ְסנּו ִלְפֵניֶה�
Josh. 8:6ּו ַאֲח �ה  ְוָיְצא� אֹׁשָנ ר ָּבִר� ינּו ַּכֲאֶׁש� �ים ְלָפֵנ+ ּו ָנִס אְמר+ �ֹ �י י יר ִּכ נּו אֹוָתם1 ִמן&ָהִע+ Bד ַהִּתיֵק� ינּו ַע ֵר3

ם�  ְוַנ�ְסנּו ִלְפֵניֶה�
Josh. 8:7ם� ֵהיֶכ�ם ְּבֶיְדֶכ� >ּה ְיהָו�ה ֱאֹל� �יר ּוְנָתָנ ם ֶאת&ָהִע ב ְוהֹוַרְׁשֶּת� ם ָּתֻק1מּו1 ֵמָה�אֹוֵר+   ְוַאֶּת3
Josh. 8:8 ּו ִצִּו�יִתי ּו ְרא� �ר ְיהָו�ה ַּתֲעׂש ׁש ִּכְדַב� יר ַּתִּצBיתּו ֶאת&ָהִעיר1 ָּבֵא+ �ם ֶאת&ָהִע3 ה ְּכָתְפְׂשֶכ Qְוָהָי 
ם�  ֶאְתֶכ�

Josh. 8:9� �ם ָלָע ין ָהַע�י ִמָּי ית&ֵא>ל ּוֵב� ּו ֵּב=ין ֵּב� ב ַוֵּיְׁשב3 ַע ַוֵּי�ְלכּו1 ֶאל&ַהַּמְאָר+ =ֶלן ְיהֹוֻׁש>ַע  ַוִּיְׁשָלֵח�ם ְיהֹוֻׁש3 י ַוָּי
ם� ֹוְך ָהָע� ּוא ְּבת�  ַּבַּל�ְיָלה ַהה�

Josh. 8:10י� =י ִיְׂשָרֵא>ל ִלְפֵנ�י ָהָע�ם ָהָע� ּוא ְוִזְקֵנ Mַעל ה �ם ַוַּי2 ד ֶאת&ָהָע ֶקר ַוִּיְפֹק� 1ַע1 ַּבֹּב+   ַוַּיְׁשֵּכBם ְיהֹוֻׁש
Josh. 8:11ֹו ָעל ה ֲאֶׁש�ר ִאּת3 Mם ַהִּמְלָחָמ י ְוַהַּג�י  ְוָכל&ָהָע2 ֹון ָלַע+ 5ַּיֲחנּו1 ִמְּצפ� �יר ַו� �5ֶגד ָהִע אּו ֶנ ּו ַוָּיֹב� 5ִּיְּגׁש+ 1 ַו� ּו

י�] ֵּביָנ�יו[ֵּבינֹו   ּוֵבין&ָהָע�
Josh. 8:12יר� �ם ָלִע� ין ָהַע�י ִמָּי ית&ֵא>ל ּוֵב� ב ֵּב=ין ֵּב� ם ֹאֵר3 Mֶׂשם אֹוָת �יׁש ַוָּי2 ֶׁשת ֲאָלִפ�ים ִא ח ַּכֲחֵמ� Wַוִּיַּק  
Josh. 8:13 ֶלְך ְיהֹוֻׁש>ַע= �יר ַוֵּי �ם ָלִע ֹו ִמָּי יר ְוֶאת&ֲעֵקב� ֹון ָלִע+ ה ֲאֶׁשר1 ִמְּצפ� ַּמֲחֶנ3 ם ֶאת&ָּכל&ַה� Mימּו ָהָע  ַוָּיִׂש2

ֶמק� ֹוְך ָהֵע� ּוא ְּבת�  ַּבַּל�ְיָלה ַהה�
Josh. 8:14�ימּו ַוֵּיְצא ּו ַוַּיְׁשִּכ] 5ְיַמֲהר] י ַו� ֶלְך&ָהַע3 ֹות ֶמ� י ִּכְרא� Qְׂשָרֵאל  ַוְיִה ִ Tאת&י �יר ִלְקַר� י&ָהִע ּו ַאְנֵׁש�

יר� י ָהִע� ֹו ֵמַאֲחֵר� ב ל� י&ֹאֵר� ע ִּכ� א ָיַד+ �ֹ ֲעָרָב�ה ְוהּוא1 ל �י ָה� ֹו ַלּמֹוֵע�ד ִלְפֵנ ּוא ְוָכל&ַעּמ> ה ה= Qִּמְלָחָמ  ַל�
Josh. 8:15ֶר ל ִלְפֵניֶה�ם ַוָּיֻנ�סּו ֶּד� ַע ְוָכל&ִיְׂשָרֵא� ּו ְיהֹוֻׁש� 5ְגע> ר� ַוִּיָּנ�  ְך ַהִּמְדָּב�
Josh. 8:16 ר ָּבִעיר�ּו ָּכל&ָהָעם1 ֲאֶׁש י][ָּב[ ַוִּיָּזֲעק3 ּו ] ַע+ ַע ַוִּיָּנְתק� י ְיהֹוֻׁש+ 5ִּיְרְּדפּו1 ַאֲחֵר� ף ַאֲחֵריֶה�ם ַו� ִלְרֹּד�
יר�  ִמן&ָהִע�
Josh. 8:17י�ּו ַאֲחֵר א&ָיְצא� �ֹ ר ל ל ֲאֶׁש� יׁש ָּבַעי1 ּוֵב�ית ֵא+ א&ִנְׁשַא�ר ִא3 �ֹ ה  ְול ּו ֶאת&ָהִעיר1 ְּפתּוָח+ Bל ַוַּיַעְזב� ִיְׂשָרֵא

ל� פ י ִיְׂשָרֵא� ּו ַאֲחֵר� 5ִּיְרְּדפ�  ַו�
Josh. 8:18 ט= �ָּנה ַוֵּי י ִּכ�י ְבָיְדָך� ֶאְּתֶנ ֹון ֲאֶׁשר&ְּבָי�5ְדָך1 ֶאל&ָהַע+ Bֵטה ַּבִּכיד ְ Tַע נ ה ֶאל&ְיהֹוֻׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

ֹון ֲאֶׁשר&ְּב יר�ְיהֹוֻׁש>ַע ַּבִּכיד� ֹו ֶאל&ָהִע�  ָיד�
Josh. 8:19 יתּו ּו ַוַּיִּצ� 5ְיַמֲהר+ ּוָה ַו� �5ִּיְלְּכד אּו ָהִע�יר ַו� ֹו ַוָּיֹב� ֹות ָיד+ ֹו ַוָּיר1ּוצּו1 ִּכְנט� Bה ִמְּמקֹומ ב ָקםZ ְמֵהָר2  ְוָהאֹוֵר]

ׁש�  ֶאת&ָהִע�יר ָּבֵא�
Josh. 8:20 ּו ם ַוִּיְרא3 Mי ַאֲחֵריֶה Z ָהַע2 ּו ַאְנֵׁשי ִים  ַוִּיְפנ� ם ָיַד> ה ָבֶה� ְיָמה ְולֹא&ָהָי2 ה ֲעַׁשBן ָהִעיר1 ַהָּׁשַמ+ Mה ָעָל ְוִהֵּנ2

ף� ְך ֶאל&ָהרֹוֵד� ר ֶנְהַּפ� �ס ַהִּמְדָּב+  ָלנ�ּוס ֵה�ָּנה ָוֵה�ָּנה ְוָהָעם1 ַהָּנ
Josh. 8:21יר ְוִכ�י ָעָל� ֹאֵרב1 ֶאת&ָהִע+ י&ָלַכBד ָה� ּו ִּכ� ל ָרא3 Mל&ִיְׂשָרֵא ַע ְוָכ� ּו  ִויהֹוֻׁש2 בּו ַוַּיּכ� Wיר ַוָּיֻׁש� ה ֲעַׁש�ן ָהִע

י� י ָהָע�  ֶאת&ַאְנֵׁש�
Josh. 8:22 ּו �ה ַוַּיּכ� ֶּלה ִמֶּז�ה ְוֵא�ֶּלה ִמֶּז ֶוְך ֵא� 1 ַּבָּת+ ם ַוִּי�ְהיBּו ְלִיְׂשָרֵאל ּו ִמן&ָהִעיר1 ִלְקָראָת+ Bֶּלה ָיְצא  ְוֵא2

יד ּוָפִל� ֹו ָׂשִר� יר&ל� י ִהְׁשִא� ם ַעד&ִּבְלִּת�  יט�אֹוָת+



Josh. 8:23ַע� ֹו ֶאל&ְיהֹוֻׁש� בּו ֹאת� ֶלְך ָהַע�י ָּת�ְפׂשּו ָח�י ַוַּיְקִר�   ְוֶאת&ֶמ�
Josh. 8:24 ּו 5ִּיְּפל� ֹו ַו� ּום ּב+ ה ַּבִּמְדָּבר1 ֲאֶׁש�ר ְרָדפ� י ַּבָּׂשֶד3 Mי ָהַע Z ֶאת&ָּכל&ֹיְׁשֵב2 ל ַלֲהֹרג ֹות ִיְׂשָרֵא]  ַוְיִה�י ְּכַכּל�

ֶרב ַע ֶרב�ֻכָּל>ם ְלִפי&ֶח� ּה ְלִפי&ָח� ּו ֹאָת� י ַוַּיּכ� 1 ָהַע+  ד&ֻּתָּמ�ם ַוָּיֻׁשBבּו ָכל&ִיְׂשָרֵאל
Josh. 8:25י� י ָהָע� ל ַאְנֵׁש� ר ָא�ֶלף ֹּכ� ה ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� �יׁש ְוַעד&ִאָּׁש+ ים ַּבּיBֹום ַההּוא1 ֵמִא Mְפִל Z ָכל&ַהּנ2ֹ   ַוְיִהי
Josh. 8:26ֹו ֲא א&ֵהִׁש�יב ָיד+ �ֹ ֹון עPַ ִויהֹוֻׁש1ַע1 ל �ר ָנָט�ה ַּבִּכיד י�ֶׁש� י ָהָע� ת ָּכל&ֹיְׁשֵב� ים ֵא�  ד ֲאֶׁש�ר ֶהֱחִר+
Josh. 8:27 ר ִצָּו�ה ה ֲאֶׁש� ם ִיְׂשָרֵא�ל ִּכְדַב�ר ְיהָו+ יא ָּבְזז�ּו ָלֶה� �יר ַהִה+ 1 ָהִע ה ּוְׁשַלל  ַר�ק ַהְּבֵהָמ3
ַע�  ֶאת&ְיהֹוֻׁש�
Josh. 8:28� ַע ֶאת&ָהָע ף ְיהֹוֻׁש� ה ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ַוִּיְׂשֹר�  י ַוְיִׂשיֶמBָה ֵּתל&עֹוָלם1 ְׁשָמָמ+
Josh. 8:29 ידּו ַע ַוֹּיִר= Mה ְיהֹוֻׁש ֹוא ַהֶּׁשֶמׁשZ ִצָּו2 �ֶרב ּוְכב� �ת ָהָע  ְוֶאת&ֶמ=ֶלְך ָהַע>י ָּתָל�ה ַעל&ָהֵע�ץ ַעד&ֵע

ץ ַוַּיְׁשִלBיכּו אֹוָתּה1 ֶאל&ֶּפ1ַתח1 ַׁש�ַע ֹו ִמן&ָהֵע3 ֹול ַע�ד ַהּי�ֹום ֶאת&ִנְבָלת� �ים ָּגד+ ימּו ָעָליו1 ַּגל&ֲאָבִנ Bיר ַוָּיִק ר ָהִע+
 ַהֶּז�ה� פ

Josh. 8:30ל� ר ֵעיָב� יהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ְּבַה� ַח ַל� 1ַע1 ִמְזֵּב+ Bה ְיהֹוֻׁש   ָא�ז ִיְבֶנ
Josh. 8:31ל ַּכ �י ִיְׂשָרֵא3 ה ֶאת&ְּבֵנ Mֶבד&ְיהָו ה ֶע� ה ִמְזַּבח1  ַּכֲאֶׁש�ר ִצָּוהZ ֹמֶׁש2 ָּכתּוב1 ְּבֵס1ֶפר1 ּתֹוַר�ת ֹמֶׁש+

ים� ּו ְׁשָלִמ� 5ִּיְזְּבח� ה ַו� יהָו+ ּו ָעָלBיו ֹעלֹות1 ַל� �ל ַוַּיֲעל2 ן ַּבְרֶז א&ֵהִנ�יף ֲעֵליֶה� �ֹ ֹות ֲאֶׁש>ר ל �ים ְׁשֵלמ+  ֲאָבִנ
Josh. 8:32ה ֲא ת ִמְׁשֵנה1 ּתֹוַר�ת ֹמֶׁש+ �ים ֵא3 ם ַעל&ָהֲאָבִנ ל� ַוִּיְכָּתב&ָׁש� �י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ ב ִלְפֵנ  ֶׁש�ר ָּכַת+
Josh. 8:33 ם Mים ַהְלִוִּי ֹון ֶנֶגדZ ַהֹּכֲהִנ2 �הA ָלָאר] �הA ּוִמֶּז ים ִמֶּז יו ֹעְמִד� יםA ְוֹׁשְפָט] יו ְוֹׁשְטִר� ל ּוְזֵקָנ]  ְוָכל&ִיְׂשָרֵא]

ח ֶחְציֹו1 ֶאל&מ� ֶאְזָר+ ה ַּכֵּגר1 ָּכ� ֹון ְּבִרית&ְיהָו3 ר ֹנְׂשֵא�יA ֲאר� ּול ַהר&ֵעיָב�ל ַּכֲאֶׁש2 ֶחְצי�ֹו ֶאל&מ� ים ְוַה� ּול ַהר&ְּגִרִז+
ל ָּבִראֹׁשָנ�ה� ְך ֶאת&ָהָע�ם ִיְׂשָרֵא� ה ְלָבֵר> ֶבד&ְיהָו3 ה ֹמֶׁש�ה ֶע� Mִצָּו 

Josh. 8:34ּוב ְּב ה ַהְּבָרָכ�ה ְוַהְּקָלָל�ה ְּכָכל&ַהָּכת� ן ָקָרא1 ֶאת&ָּכל&ִּדְבֵר�י ַהּתֹוָר+ ֲחֵרי&ֵכ3 ֶפר  ְוַא� ֵס�
ה�  ַהּתֹוָר�

Josh. 8:35 1 �5ֶגד ָּכל&ְקַהBל ִיְׂשָרֵאל ַע ֶנ א ְיהֹוֻׁש3 Mא&ָקָר �ֹ ר ל �ה ֹמֶׁש�ה ֲאֶׁש2 ל ֲאֶׁשר&ִצָּו ר ִמֹּכ� �ה ָדָב+ א&ָהָי �ֹ  ל
ם� פ ף ְוַהֵּג�ר ַהֹהֵל�ְך ְּבִקְרָּב�  ְוַהָּנִׁש�ים ְוַהַּט+

Josh. 9:1ים ֲאֶׁש ל&ַהְּמָלִכ] ַע ָּכ� 1 חP ַוְיִה�י ִכְׁשֹמ� ה ּוְבֹכל ן ָּבָה�ר ּוַבְּׁשֵפָל3 Mֶבר ַהַּיְרֵּד ֹול רZ ְּבֵע2 �ם ַהָּגד+ ֹוף ַהָּי
י� י ַהִחִּו�י ְוַהְיבּוִס� ְּכַנֲעִני1 ַהְּפִרִּז+ י ַה� ִחִּתי1 ְוָה�ֱאֹמִר+ ּול ַהְּלָבנ�ֹון ַה�  ֶאל&מ�

Josh. 9:2ַע ְוִעם ם ִעם&ְיהֹוֻׁש� ו ְלִהָּלֵח� ּו ַיְחָּד+ ד� פ ַוִּי�ְתַקְּבצ� ה ֶאָח�  &ִיְׂשָרֵא�ל ֶּפ�
Josh. 9:3י� ֹו ְוָלָע� יִריח� ר ָעָׂש=ה ְיהֹוֻׁש>ַע ִל� ּו ֵאתZ ֲאֶׁש2 ֹון ָׁשְמע3 Mי ִגְבע   ְוֹיְׁשֵב2
Josh. 9:4ם ְונֹאד� ֹוֵריֶה+ ים ָּבִלים1 ַלֲחמ� Bּו ַׂשִּק Qרּו ַוִּיְקח� ּו ַוִּיְצַטָּי ה ַוֵּיְלכ� ּו ַגם&ֵה1ָּמה1 ְּבָעְרָמ+ B1ִין1  ַוַּיֲעׂש ֹות ַי

ים� ים ּוְמֻבָּקִע�ים ּוְמֹצָרִר�  ָּבִל+
Josh. 9:5 ׁש ָהָי�ה ם ָיֵב� 1 ֶל�ֶחם ֵציָד+ ֹות ֲעֵליֶה�ם ְוֹכל ֹות ָּבל� ם ּוְׂשָלמ� ֹות ּוְמֻטָּלאֹות1 ְּבַרְגֵליֶה+ Bֹות ָּבל  ּוְנָעל2
ים�  ִנֻּקִד�

Josh. 9:6ַּמֲחֶנ�ה ַהִּגְל ּו ֶאל&ְיהֹוֻׁש>ַע ֶאל&ַה� ל ֵמֶאBֶרץ ְרחֹוָקה1  ַוֵּיְלכ= �יׁש ִיְׂשָרֵא3 יו ְוֶאל&ִא Mּו ֵאָל �ל ַוּיֹאְמר2 ָּג
ית� ה ִּכְרתּו&ָל�נּו ְבִר� אנּו ְוַעָּת�  ָּב+

Josh. 9:7 ֹ�אֶמר][ַו[ ַוּיֹאְמרּו יְך ] ּי ב ְוֵא� י ְּבִקְרִּבי1 ַאָּת�ה יֹוֵׁש+ �י אּוַל3 ל ֶאל&ַהִחִּו יׁש&ִיְׂשָרֵא� ִא�
ְכָרת[ֶאְכרֹות& ית�&ְלָך�]ֶא�   ְבִר�

Josh. 9:8אּו� ִין ָּתֹב� ם ּוֵמַא� י ַאֶּת� אֶמר ֲאֵלֶה=ם ְיהֹוֻׁש>ַע ִמ� 2ֹ �ְחנּו ַוּי ַע ֲעָבֶד�יָך ֲאָנ ּו ֶאל&ְיהֹוֻׁש�   ַוּיֹאְמר�
Josh. 9:9ְע�י&ָׁשַמ �ה ֱאֹלֶה�יָך ִּכ� ם ְיהָו יָך ְלֵׁש� ה ְמֹאד1 ָּב�אּו ֲעָבֶד+ Bֶרץ ְרחֹוָק יו ֵמֶא2 ּו ֵאָל3 ֹו  ַוּיֹאְמר� נּו ָׁשְמע+

ִים� ה ְּבִמְצָר� ר ָעָׂש�  ְוֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש�
Josh. 9:10 ֹון �ֶבר ַהַּיְרֵּד�ן ְלִסיחֹון1 ֶמ�ֶלְך ֶחְׁשּב+ ר ְּבֵע י ֲאֶׁש� �י ָהֱאֹמִר+ ה ִלְׁשֵני1 ַמְלֵכ  ְוֵא�תA ָּכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש3

ֹות� ר ְּבַעְׁשָּתר� ן ֲאֶׁש� ֶלְך&ַהָּבָׁש� ֹוג ֶמ�  ּוְלע�
Josh. 9:11ּו  ַו ֶרְך ּוְלכ� ּו ְבֶיְדֶכBם ֵציָדה1 ַלֶּד+ ר ְקח2 נּו ֵלאֹמ3 Mי ַאְרֵצ Z ְוָכל&ֹיְׁשֵב2 ינּו ְז�5ֵקיֵנינּו ּו ֵאֵל] ּיֹאְמר�

ית� ה ִּכְרתּו&ָל�נּו ְבִר� ְחנּו ְוַעָּת�  ִלְקָראָת�ם ַוֲאַמְרֶּתBם ֲאֵליֶהם1 ַעְבֵדיֶכ�ם ֲאַנ+



Josh. 9:125ְדB ם ִהְצַטַּי Qנּו ָח �הA ַלְחֵמ3 ׁש  ֶז �ה ָיֵב+ �ֶכת ֲאֵליֶכ�ם ְוַעָּתה1 ִהֵּנ נּו ָלֶל ינּו ְּבי�ֹום ֵצאֵת� נּו ֹאתֹו1 ִמָּב�ֵּת+
ים�  ְוָהָי�ה ִנֻּקִד�
Josh. 9:13 ּו Wינּו ָּבל עּו ְוֵאBֶּלה ַׂשְלמֹוֵת1ינּו1 ּוְנָעֵל+ �ים ְוִהֵּנ�ה ִהְתַּבָּק 1ִין1 ֲאֶׁש�ר ִמֵּל�אנּו ֲחָדִׁש+ ֹות ַהַּי Bֶּלה נֹאד  ְוֵא2

ד� ֶרְך ְמֹא� ב ַהֶּד�  ֵמֹר�
Josh. 9:14לּו� א ָׁשָא� �ֹ ֲאָנִׁש�ים ִמֵּציָד�ם ְוֶאת&ִּפ�י ְיהָו�ה ל ּו ָה�   ַוִּיְקח�
Josh. 9:15ה� י ָהֵעָד� ם ְנִׂשיֵא� ּו ָלֶה+ ית ְלַחּיֹוָת�ם ַוִּיָּׁשְבע� ת ָלֶה>ם ְּבִר� ֹום ַוִּיְכֹר� ַעׂש ָלֶהBם ְיהֹוֻׁש1ַע1 ָׁשל+   ַוַּי2
Josh. 9:16 יו ּו ִּכי&ְקֹרִב�ים ֵהם1 ֵאָל+ 5ִּיְׁשְמע3 ית ַו� �ם ְּבִר ּו ָלֶה� י ֲאֶׁשר&ָּכְרת� Wים ַאֲחֵר ֶׁשת ָיִמ+ י ִמְקֵצה1 ְׁשֹל�  ַוְיִה3

ים� ם ֹיְׁשִב� ֹו ֵה�  ּוְבִקְרּב�
Josh. 9:17י ְוָעֵריֶה� ם ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש אּו ֶאל&ָעֵריֶה� ל ַוָּיֹב> ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא3 ה  ַוִּיְסע� ֹון ְוַהְּכִפיָר+ ם1 ִּגְבע�

ים� ֹות ְוִקְרַי�ת ְיָעִר�  ּוְבֵאר�
Josh. 9:18 נּו �rל ַוִּי�יהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא ה ַּב� ֵעָד+ ּו ָלֶהם1 ְנִׂשיֵא�י ָה� Bי&ִנְׁשְּבע ל ִּכ� �י ִיְׂשָרֵא+ א ִהּכּום1 ְּבֵנ Bֹ  ְול

ים� ה ַעל&ַהְּנִׂשיִא�  ָכל&ָהֵעָד�
Josh. 9:19Bה  ַוּיֹאְמר Wל ְוַעָּת�יהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא ם ַּב� 1ְחנּו1 ִנְׁשַּב�ְענּו ָלֶה+ ה ֲאַנ ּו ָכל&ַהְּנִׂשיִאים1 ֶאל&ָּכל&ָה�ֵעָד+

ם� ַע ָּבֶה� א נּוַכ�ל ִלְנֹּג� �ֹ  ל
Josh. 9:20ֶצף ַעל&ַהְּׁשבּוָע�ה 1ינּו1 ֶק+ Bה ָעֵל א&ִי�ְהֶי �ֹ �ה אֹוָת�ם ְול ם ְוַהֲחֵי ה ָלֶה� ֹ>את ַנֲעֶׂש� ְענּו  ז  ֲאֶׁשר&ִנְׁשַּב�

ם�  ָלֶה�
Josh. 9:21 ה ַּכֲאֶׁש>ר ֲאֵבי&ַמ1ִים1 ְלָכל&ָה�ֵעָד+ י ֵעִצBים ְוֹׁש� ִּי�ְהיּו ֹחְטֵב2 ַ Tּו ו�ּו ֲאֵליֶה>ם ַהְּנִׂשיִא�ים ִי�ְחי  ַוּיֹאְמר=

ים� ם ַהְּנִׂשיִא� ּו ָלֶה�  ִּדְּבר�
Josh. 9:22ר ֲא ַע ַוְיַדֵּב� א ָלֶהם1 ְיהֹוֻׁש+ Bְחנּו  ַוִּיְקָרB ים ֲאַנ ר ְרחֹוִק2 נּו ֵלאֹמ3 Mם ֹאָת ר ָלָּמהZ ִרִּמיֶת2 �ם ֵלאֹמ ֵליֶה�

ים� נּו ֹיְׁשִב� ם ְּבִקְרֵּב� ד ְוַאֶּת�  ִמֶּכם1 ְמֹא+
Josh. 9:23י� ית ֱאֹלָה� ִים ְלֵב� ֲאֵבי&ַמ� י ֵעִצ>ים ְוֹׁש� ֶבד ְוֹחְטֵב� ם ֶע3 Mת ִמֶּכ א&ִיָּכֵר2 �ֹ ים ַאֶּת�ם ְול ה ֲארּוִר�   ְוַעָּת�
Josh. 9:24 ה�ה ֱאֹלֶה1יָך1 ֶאת&ֹמֶׁשB ה ְיהָו Mר ִצָּו Bד ַלֲעָבֶד1יָך1 ֵאתZ ֲאֶׁש2 ד ֻהַּג Z ֻהֵּג2 ּו ִּכי ַע ַוּיֹאְמר3 Mּו ֶאת&ְיהֹוֻׁש  ַוַּיֲענ2

ד  Bא ְמֹא �ם ַוִּניָר2 ֶרץ ִמְּפֵניֶכ י ָהָא� ֶרץ ּוְלַהְׁשִמ>יד ֶאת&ָּכל&ֹיְׁשֵב� ֹו ָלֵתBת ָלֶכם1 ֶאת&ָּכל&ָהָא+ ְלַנְפֹׁשֵת1ינּו1 ַעְבּד+
ר ַהֶּז�ה� ה ֶאת&ַהָּדָב� ַּנֲעֵׂש� ם ַו�  ִמְּפֵניֶכ+

Josh. 9:25ה� ֹות ָל�נּו ֲעֵׂש� >יָך ַלֲעׂש� ֹוב ְוַכָּיָׁש=ר ְּבֵעיֶנ ּו ְבָיֶד�ָך ַּכּט2 ה ִהְננ�   ְוַעָּת�
Josh. 9:26�ֹ ל ְול �ד ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ל אֹוָת>ם ִמַּי �ן ַוַּיֵּצ� ם ֵּכ �ַעׂש ָלֶה� ּום� ַוַּי  א ֲהָרג�
Josh. 9:27 ֹום�ח ְיהָוה1 ַעד&ַהּיBה ּוְלִמְזַּב�ֵעָד ִים ָל� ֲאֵבי ַמ� י ֵעִצ>ים ְוֹׁש� ּוא ֹחְטֵב� ַע ַּבּי�ֹום ַהה3 Mם ְיהֹוֻׁש  ַוִּיְּתֵנ2

ר� פ ר ִיְבָח� ֹום ֲאֶׁש� ה ֶאל&ַהָּמק�  ַהֶּז+
Josh. 10:1ֶלְך ְירּוָׁש�ֶדק ֶמ Mִני&ֶצ ַע ֲאֹד� Z ִכְׁשֹמ2 ר ָעָׂשBה  ַוְיִהי ד ְיהֹוֻׁש�ַע ֶאת&ָהַעיH ַוַּיֲחִריָמּהG ַּכֲאֶׁש2 י&ָלַכ2 ִם ִּכ� ַל3

ם� ל ַוִּי�ְהי�ּו ְּבִקְרָּב� ימּו ֹיְׁשֵבBי ִגְבעֹון1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ Mי ִהְׁשִל �ּה ְוִכ2 ה ָלַע�י ּוְלַמְלָּכ ּה ֵּכן&ָעָׂש� יִריחֹו1 ּוְלַמְלָּכ+  ִל�
Josh. 10:2�ד ִּכ ּו ְמֹא+ י  ַוִּי�יְרא� י ִהBיא ְגדֹוָלה1 ִמן&ָהַע+ י ַהַּמְמָלָכ�ה ְוִכ2 ת ָעֵר� ֹון ְּכַאַח� י ִעBיר ְּגדֹוָלה1 ִּגְבע+

ים� יָה ִּגֹּבִר�  ְוָכל&ֲאָנֶׁש�
Josh. 10:3 ּות Mֶלְך&ַיְרמ ם ֶמ� ְברֹון ְוֶאל&ִּפְרָא2 ֶ Tֶלְך&ח ִם ֶאל&הֹוָה�ם ֶמ� ֶדק ֶמ�ֶלְך ְירּוָׁשַל3 Mח ֲאֹדִני&ֶצ  ַוִּיְׁשַל2

ר�ְוֶא ֹון ֵלאֹמ� ֶלְך&ֶעְגל� ֶלְך&ָלִכ>יׁש ְוֶאל&ְּדִב�יר ֶמ�  ל&ָיִפ=יַע ֶמ�
Josh. 10:4ל� �י ִיְׂשָרֵא� ַע ְוֶאת&ְּבֵנ י&ִהְׁשִל�יָמה ֶאת&ְיהֹוֻׁש� ֹון ִּכ� �ִני ְוַנֶּכ�ה ֶאת&ִּגְבע �י ְוִעְזֻר+ ּו&ֵאַל   ֲעל�
Josh. 10:5י ָה� ּו ֲחֵמ�ֶׁשתA ַמְלֵכ M5ַּיֲעל ּו ַו� ֶלְך&ַיְרמּות1  ַוֵּיָאְספ2 ֹון ֶמ� Bֶלְך&ֶחְבר ִם ֶמ� Mֶלְך ְירּוָׁשַל�י ֶמ ֱאֹמִר3

יָה� ּו ָעֶל� ֹון ַוִּי�ָּלֲחמ� 5ַּיֲחנּו1 ַעל&ִּגְבע+ ֲחֵניֶה�ם ַו� ם ְוָכל&ַמ� ֹון ֵה� ֶלְך&ֶעְגל+ �יׁש ֶמ� ֶלְך&ָלִכ  ֶמ�
Josh. 10:6ַּמֲחֶנ ֹון ֶאל&ְיהֹוֻׁשBַע ֶאל&ַה� Z ִגְבע2 ּו ַאְנֵׁשי ֲעָבֶד�יָך  ַוִּיְׁשְלח� יָך ֵמ� ֶרף ָיֶד� ר ַאל&ֶּת� �ָלה ֵלאֹמ+ ה1 ַהִּגְלָּג

ִּPנּו כ 1נּו1 ְוָעְזֵר+ ה ְוהֹוִׁשBיָעה ָּל �ינּו ְמֵהָר3 ר�ֲעֵל=ה ֵאֵל י ָהָה� י ֹיְׁשֵב� ינּו ָּכל&ַמְלֵכ�י ָהֱאֹמִר� ּו ֵאֵל+  י ִנְקְּבצ�
Josh. 10:7Pל ה ַע ִמן&ַהִּגְלָּג3 Mַעל ְיהֹוֻׁש ִיל� פּוא ְוָכל& ַוַּי2 י ֶהָח� ל ִּגּבֹוֵר� ֹו ְוֹכ�  ַעBם ַהִּמְלָחָמה1 ִעּמ+
Josh. 10:8 ם ד ִא>יׁש ֵמֶה� א&ַיֲעֹמ� �ֹ ם ִּכ�י ְבָיְדָך� ְנַתִּת�ים ל Bה ֶאל&ְיהֹוֻׁש1ַע1 ַאל&ִּתיָר�א ֵמֶה+ אֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי



 ְּבָפֶנ�יָך�
Josh. 10:9Wם ָּכל&ַהַּל �ַע ִּפְתֹא א ֲאֵליֶה>ם ְיהֹוֻׁש� =ֹ  ְיָלה ָעָל�ה ִמן&ַהִּגְלָּג�ל� ַוָּיב
Josh. 10:10ֶּ Pם ד 5ִּיְרְּדֵפ3 ֹון ַו� �ה&ְגדֹוָל�ה ְּבִגְבע ל ַוַּיֵּכ�ם ַמָּכ� �י ִיְׂשָרֵא+ ֶרְך ַמֲעֵל�ה  ַוְיֻהֵּמBם ְיהָוה1 ִלְפֵנ

ה� ה ְוַעד&ַמֵּקָד� ן ַוַּיֵּכ�ם ַעד&ֲעֵזָק�  ֵבית&חֹוֹר+
Josh. 10:11י� י ְּבֻנָס�םA ִמְּפֵנ Qים  ַוְיִה ה ִהְׁשִל�יְך ֲעֵליֶהםZ ֲאָבִנ2 ד ֵּבית&חֹוֹרן1 ַו�יהָו] Bם ְּבמֹוַר Qל ֵה  ִיְׂשָרֵא3

ל  �י ִיְׂשָרֵא� ּו ְּבֵנ ר ָהְרג> ד ֵמֲאֶׁש� �י ַהָּבָר+ ים ֲאֶׁשר&ֵמ1תּו1 ְּבַאְבֵנ ה ַוָּיֻמ�תּו ַרִּב3 ֹות ִמן&ַהָּׁשַמ>ִים ַעד&ֲעֵזָק� ְּגֹדל=
ֶרב� ס  ֶּבָח�

Josh. 10:12ז ְיַד�י  ָא� ֹ�אֶמרA ְלֵעיֵנ �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוּי �י ְּבֵנ י ִלְפֵנ ֹום ֵּתBת ְיהָוה1 ֶאת&ָה�ֱאֹמִר+ ה ְּבי3 יהָו+ ֵּבBר ְיהֹוֻׁשַע1 ַל�
ֶjPל ש ֹון�ִיְׂשָרֵא3 ַח ְּבֵע�ֶמק ַאָּיל� ֹום ְוָיֵר� ֹון ּד+  ֶמׁש ְּבִגְבע�

Josh. 10:13 ם ד ַעד&ִיֹּק� ֶמׁש ְוָיֵר�ַח ָעָמ3 Mם ַהֶּׁש יא ְכתּוָב�ה ַעל&ֵס�ֶפר ַהָּיָׁש�ר  ַוִּיֹּד2 יו ֲהלֹא&ִה� ְיָב+ ּגֹוי1 ֹא�
ים� ֹוא ְּכי�ֹום ָּתִמ� ץ ָלב� ִים ְולֹא&ָא� �י ַהָּׁשַמ+ ד ַהֶּׁש1ֶמׁש1 ַּבֲחִצ Bַוַּיֲעֹמ 

Josh. 10:14י ְי� �יׁש ִּכ ֹול ִא ַע ְיהָו�ה ְּבק� יו ִלְׁשֹמ� �יו ְוַאֲחָר+ ה ַּכּיBֹום ַההּוא1 ְלָפָנ Mא ָהָי 2ֹ ם  ְול ה ִנְלָח� הָו+
ל� פ  ְלִיְׂשָרֵא�
Josh. 10:15ַּמֲחֶנ�ה ַהִּגְלָּג�ָלה� ֹו ֶאל&ַה� 1ַע1 ְוָכל&ִיְׂשָרֵא�ל ִעּמ+ Bָׁשב ְיהֹוֻׁש   ַוָּי
Josh. 10:16ה� ה ְּבַמֵּקָד� ּו ַבְּמָעָר� �ים ָהֵא�ֶּלה ַוֵּיָחְבא� ֶׁשת ַהְּמָלִכ סּו ֲחֵמ� Wַוָּיֻנ  
Josh. 10:17�ה� ַוֻּיַּג�ד ִליהֹוֻׁש ה ְּבַמֵּקָד� ים ֶנְחְּבִא�ים ַּבְּמָעָר� ר ִנְמְצאּו1 ֲחֵמ�ֶׁשת ַהְּמָלִכ+ � ַע ֵלאֹמ
Josh. 10:18ם� ידּו ָעֶל>יָה ֲאָנִׁש�ים ְלָׁשְמָר� �י ַהְּמָעָר�ה ְוַהְפִק= ֹות ֶאל&ִּפ ַע ֹּג>ּלּו ֲאָבִנ�ים ְּגֹדל� ֹ�אֶמר ְיהֹוֻׁש+   ַוּי
Josh. 10:19+ל&ַּתֲעֹמ ם  ְוַאֶּתם1 ַא� �ֵריֶה+ ּום ָלבֹוא1 ֶאל&ָע ל&ִּתְּתנ3 ם אֹוָת�ם ַא� ם ְוִזַּנְבֶּת� ְיֵביֶכ+ י ֹא� דּו ִרְדפּו1 ַאֲחֵר�

ם� >ם ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ְּבֶיְדֶכ�  ִּכ=י ְנָתָנ
Josh. 10:20ד ַעד&ֻּת ה&ְמֹא� ל ְלַהּכֹוָת>ם ַמָּכ�ה ְגדֹוָל� �י ִיְׂשָרֵא3 ַע ּוְבֵנ Mֹות ְיהֹוֻׁש Z ְּכַכּל2 ָּמ�ם ְוַהְּׂשִריִדים1  ַוְיִהי

ר� י ַהִּמְבָצ� אּו ֶאל&ָעֵר� ם ַוָּיֹב� ּו ֵמֶה+  ָׂשְרד�
Josh. 10:21 י ִיְׂשָרֵא>ל= ץ ִלְבֵנ Qא&ָחַר �ֹ ֹום ל �ה ְּבָׁשל =ה ֶאל&ְיהֹוֻׁש>ַע ַמֵּקָד� ם ֶאל&ַהַּמֲחֶנ Z ָכל&ָהָע2  ַוָּיֻׁשבּו

ֹו�  ְלִא�יׁש ֶאת&ְלֹׁשנ�
Josh. 10:22+אֶמר ְיהֹוֻׁש�ֹ ֶּלה  ַוּי י ֶאת&ֲחֵמ>ֶׁשת ַהְּמָלִכ�ים ָהֵא� �יאּו ֵאַל3 �י ַהְּמָעָר�ה ְוהֹוִצ ּו ֶאת&ִּפ ַע ִּפְתח�
ה�  ִמן&ַהְּמָעָר�
Josh. 10:23 ִם ֶּלה ִמן&ַהְּמָעָר�ה ֵא�תA ֶמ�ֶלְך ְירּוָׁשַל3 יו ֶאת&ֲחֵמ>ֶׁשת ַהְּמָלִכ�ים ָהֵא� �יאּו ֵאָל3 ן ַוֹּיִצ �ֲעׂשּו ֵכ+  ַוַּי
ֹון�ֶאת&ֶמBֶלְך ֶחְב ֶלְך ֶעְגל� ֶלְך ָלִכ�יׁש ֶאת&ֶמ� ּות ֶאת&ֶמ�  רֹון1 ֶאת&ֶמ�ֶלְך ַיְרמ+
Josh. 10:24 ל �יׁש ִיְׂשָרֵא3 ַע ֶאל&ָּכל&ִא Mא ְיהֹוֻׁש �ים ָהֵאֶּלהH ֶאל&ְיהֹוֻׁשַעG ַוִּיְקָר2 ם ֶאת&ַהְּמָלִכ Qהֹוִציָא ְיִהי ְּכ� ַ Tו 

י ַאְנֵׁשBי ַהִּמְלָחָמה1 ֶהָה Qּיֹאֶמר ֶאל&ְקִציֵנ ַ Tִו�Pּו ש ֹו ִקְרב3 ּוא ִאּת+ �ים ְלכ� י ַהְּמָלִכ ל&ַצְּואֵר� ם ַע� ימּו ֶאת&ַרְגֵליֶכ+
ם� ם ַעל&ַצְּואֵריֶה� ּו ַוָּיִׂש�ימּו ֶאת&ַרְגֵליֶה� 5ִּיְקְרב+  ָהֵא�ֶּלה ַו�

Josh. 10:25�ּו ִּכ ּו ְוִאְמצ+ ּו ְוַאל&ֵּתָח�ּתּו ִחְזק� יְרא� ַע ַאל&ִּת� Bֹאֶמר ֲאֵליֶהם1 ְיהֹוֻׁש+ ָכה ַיֲעֶׂשBה ְיהָוה1  ַוּי י ָכ3
ם� ים אֹוָת� ם ִנְלָחִמ� ר ַאֶּת� ם ֲאֶׁש� ְיֵביֶכ+  ְלָכל&ֹא�

Josh. 10:26 ם ַעל&ָהֵעִצ�ים� �ים ַוִּי�ְהי>ּו ְּתלּוִי ם ַע�ל ֲחִמָּׁש�ה ֵעִצ Wם ַוִּיְתֵל ֲחֵרי&ֵכן1 ַוְיִמיֵת+ ם ְיהֹוֻׁשBַע ַא�  ַוַּיֵּכ2
ֶרב�  ַעד&ָהָע�
Josh. 10:27� י ְלֵע Qר  ַוְיִה�ה ֲאֶׁש ם ֶאל&ַהְּמָעָר� ְׁשִלֻכ+ ים ַוַּי2 �ל ָהֵעִצ+ ִרידּום1 ֵמַע 1ַע1 ַוֹּי� Bה ְיהֹוֻׁש ֶמׁש ִצָּו ֹוא ַהֶּׁש3 תA ּב�

ה ַעד&ֶע�ֶצם ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� פ �י ַהְּמָעָר+ Bים ְּגֹדלֹות1 ַעל&ִּפ מּו ֲאָבִנ Mם ַוָּיִׂש� ֶנְחְּבאּו&ָׁש
Josh. 10:28 ד ם  ְוֶאת&ַמֵּקָדהZ ָלַכ2 ם אֹוָת3 �ָה ְלִפי&ֶחֶרבH ְוֶאת&ַמְלָּכּהG ֶהֱחִר� ּוא ַוַּיֶּכ ַע ַּבּי�ֹום ַהה3 Mְיהֹוֻׁש

ֹו� ֶלְך ְיִריח� ה ְלֶמ� ר ָעָׂש� ה ַּכֲאֶׁש� יד ַוַּי1ַעׂש1 ְלֶמ�ֶלְך ַמֵּקָד+ �א ִהְׁשִא�יר ָׂשִר �ֹ ּה ל 1ֶפׁש1 ֲאֶׁשר&ָּב+  ְוֶאת&ָּכל&ַהֶּנ
Josh. 10:29הֹוֻׁש ְ Tר י �ה ַוִּיָּל�ֶחם ִעם&ִלְבָנ�ה� ַוַּיֲעֹב� ה ִלְבָנ ֹו ִמַּמֵּקָד� ל ִעּמ> ל&ִיְׂשָרֵא�  ַע ְוָכ�
Josh. 10:30 11ֶפׁש ֶרב ְוֶאת&ָּכל&ַהֶּנ �ָה ְלִפי&ֶח3 H ְוֶאת&ַמְלָּכּהG ַוַּיֶּכ �ד ִיְׂשָרֵאל ּה ְּבַי Mה ַּגם&אֹוָת Z ְיהָו2  ַוִּיֵּתן

יד ַו �ּה ָׂשִר א&ִהְׁשִא�יר ָּב� �ֹ ּה ל ֹו� סֲאֶׁשר&ָּב+ ֶלְך ְיִריח� ה ְלֶמ� ר ָעָׂש� ּה ַּכֲאֶׁש� �ַעׂש ְלַמְלָּכ+  ַּי



Josh. 10:31ּה� יָה ַוִּיָּל�ֶחם ָּב� �ַחן ָעֶל+ �יָׁשה ַוִּי ֹו ִמִּלְבָנ�ה ָלִכ ל ִעּמ> הֹוֻׁשַע ְוָכל&ִיְׂשָרֵא� ְ Tר י   ַוַּיֲעֹב�
Josh. 10:325 ל ַו� �ד ִיְׂשָרֵא3 יׁש ְּבַי Mה ֶאת&ָלִכ Z ְיהָו2 ֶרב  ַוִּיֵּתן �ָה ְלִפי&ֶח+ י ַוַּיֶּכ ִּיְלְּכָדּה1 ַּבּי�ֹום ַהֵּׁשִנ+

ה ְלִלְבָנ�ה� פ ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש�  ְוֶאת&ָּכל&ַהֶּנ�ֶפׁש ֲאֶׁשר&ָּב�ּה ְּכֹכ�
Josh. 10:33ֹו ַעד&ִּבְלִּת� 1ַע1 ְוֶאת&ַעּמ+ �יׁש ַוַּיֵּכBהּו ְיהֹוֻׁש ֶזר ַלְעֹז�ר ֶאת&ָלִכ ה ֹהָרם1 ֶמ�ֶלְך ֶּג+ י  ָא�ז ָעָל3

יד� ֹו ָׂשִר� יר&ל�  ִהְׁשִא�
Josh. 10:34יָה� ּו ָעֶל� יָה ַוִּי�ָּלֲחמ� ּו ָעֶל+ ָנה ַוַּיֲחנ� �ֹו ִמָּלִכ�יׁש ֶעְגֹל ל ִעּמ> הֹוֻׁשַע ְוָכל&ִיְׂשָרֵא� ְ Tר י   ַוַּיֲעֹב�
Josh. 10:35ֶפׁש� ֶרב ְוֵאת1 ָּכל&ַהֶּנ ּוָה ְלִפי&ֶח+ ּוָה ַּבּיBֹום ַההּוא1 ַוַּיּכ� M5ִּיְלְּכד ּוא  ַו� ּה ַּבּי�ֹום ַהה�  ֲאֶׁשר&ָּב+

יׁש� פ ה ְלָלִכ� ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש� ים ְּכֹכ� � ֶהֱחִר
Josh. 10:36יָה� ּו ָעֶל� ֹוָנה ַוִּי�ָּלֲחמ� �ֹוָנה ֶחְבר ֹו ֵמֶעְגל� ל ִעּמ> ל&ִיְׂשָרֵא� הֹוֻׁשַע ְוָכ� ְ Tַעל י�   ַוַּי
Josh. 10:37ֶרב ְוֶאת&ַמ ֶ Tּוָה&ְלִפי&ח ּוָה ַוַּיּכ� Bֶפׁש ֲאֶׁשר&ָּבּה1  ַוִּיְלְּכד� יָה ְוֶאת&ָּכל&ַהֶּנ Mּה ְוֶאת&ָּכל&ָעֶר ְלָּכ2

ּה� ס ּה ְוֶאת&ָּכל&ַהֶּנ�ֶפׁש ֲאֶׁשר&ָּב� ֹון ַוַּיֲחֵר�ם אֹוָת+ �ה ְלֶעְגל ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש� יד ְּכֹכ� �יר ָׂשִר+ א&ִהְׁשִא �ֹ  ל
Josh. 10:38 ָרה� ֹו ְּדִב ל ִעּמ� =ָׁשב ְיהֹוֻׁש>ַע ְוָכל&ִיְׂשָרֵא� יָה� ַוָּי  ַוִּיָּל�ֶחם ָעֶל�
Josh. 10:39 ֶפׁש� 5ַּיֲחִר1ימּו1 ֶאת&ָּכל&ֶנ ֶרב ַו� ּום ְלִפי&ֶח+ ּה ְוֶאת&ַמְלָּכBּה ְוֶאת&ָּכל&ָעֶר1יָה1 ַוַּיּכ� Q5ִּיְלְּכָד  ַו�

ֹון ֵּכן&ָעָׂשBה ִלְדִב1ָרה1 ּוְלַמְלָּכ+ ה ְלֶחְבר3 Mר ָעָׂש יד ַּכֲאֶׁש2 �א ִהְׁשִא�יר ָׂשִר �ֹ ּה ל ר ָעָׂש>ה ֲאֶׁשר&ָּב+ ּה ְוַכֲאֶׁש�
ּה�  ְלִלְבָנ�ה ּוְלַמְלָּכ�

Josh. 10:40 א �ֹ ם ל ֹות ְוֵאת1 ָּכל&ַמְלֵכיֶה+ ה ְוָהֲאֵׁשד3 Mֶגב ְוַהְּׁשֵפָל ֶרץ ָהָהרZ ְוַהֶּנ2  ַוַּיֶּכ�ה ְיהֹוֻׁש�ַע ֶאת&ָּכל&ָהָא]
ה ְי ים ַּכֲאֶׁש�ר ִצָּו+ יד ְוֵאBת ָּכל&ַהְּנָׁשָמה1 ֶהֱחִר+ �ל�ִהְׁשִא�יר ָׂשִר י ִיְׂשָרֵא�  הָו�ה ֱאֹלֵה�

Josh. 10:41ֹון� ֶׁשן ְוַעד&ִּגְבע� ֶרץ ֹּג� �ה ְוֵא>ת ָּכל&ֶא� �ַע ְוַעד&ַעָּז ׁש ַּבְרֵנ   ַוַּיֵּכ=ם ְיהֹוֻׁש>ַע ִמָּקֵד�
Josh. 10:421י ְיהָוה ַע ַּפ�ַעם ֶאָח�ת ִּכ3 ם ָלַכ�ד ְיהֹוֻׁש� ת ָּכל&ַהְּמָלִכBים ָהֵא1ֶּלה1 ְוֶאת&ַאְרָצ+ ל  ְוֵא2  ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+

ל� ם ְלִיְׂשָרֵא�  ִנְלָח�
Josh. 10:43ַּמֲחֶנ�ה ַהִּגְלָּג�ָלה� פ ֹו ֶאל&ַה� 1ַע1 ְוָכל&ִיְׂשָרֵא�ל ִעּמ+ Bָׁשב ְיהֹוֻׁש   ַוָּי
Josh. 11:1ֶלְך ִׁש ֹון ְוֶאל&ֶמ� ח ֶאל&יֹוָבב1 ֶמ�ֶלְך ָמד+ ֹור ַוִּיְׁשַל3 �ֶלְך&ָחצ �ין ֶמ� ַע ָיִב י ִּכְׁשֹמ� Wֹון  ַוְיִה ְמר�

ף� ֶלְך ַאְכָׁש�  ְוֶאל&ֶמ�
Josh. 11:2ֹור ִמָּי�ם� ֹות ּד� �ה ּוְבָנפ� ֹות ּוַבְּׁשֵפָל נֲר� �5ֶגב ִּכ� ֹון ָּבָה=ר ּוָבֲעָרָב>ה ֶנ ים ֲאֶׁש�ר ִמְּצפ3 Qֶאל&ַהְּמָלִכ   ְו�
Josh. 11:3י ְו� י ְוַהִחִּת>י ְוַהְּפִרִּז ם ְוָהֱאֹמִר= ְּכַנֲעִני1 ִמִּמְזָר�ח ּוִמָּי+ ֹון  ַה� ִחִּוי1 ַּת�ַחת ֶחְרמ+ ַהְיבּוִס�י ָּבָה�ר ְוַה�

ה� ֶרץ ַהִּמְצָּפ�  ְּבֶא�
Josh. 11:4 ֶכב ּוס ָוֶר� ב ְוס� ��ם ָלֹר ר ַעל&ְׂשַפת&ַהָּי ֹול ֲאֶׁש� ב ַּכח> Wם ַעם&ָר ֲחֵניֶהם1 ִעָּמ+ ם ְוָכל&ַמ� ּו ֵה3  ַוֵּיְצא�
ד�  ַרב&ְמֹא�
Josh. 11:5י� ל ַהְּמָלִכ ּו ֹּכ� �ֲעד+ ל� פ ַוִּיָּו ם ִעם&ִיְׂשָרֵא� ֹום ְלִהָּלֵח� ּו ַיְחָּדו1 ֶאל&ֵמ�י ֵמר+ Bאּו ַוַּיֲחנ Mֶּלה ַוָּיֹב� ם ָהֵא
Josh. 11:6 י ֹנֵת=ן ֶאת&ֻּכָּל>ם Qאת ָאֹנִכ 3ֹ �ת ַהּז ר ָּכֵע Qי&ָמָח �ה ֶאל&ְיהֹוֻׁשַעH ַאל&ִּתיָר�א ִמְּפֵניֶהםG ִּכ� אֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

�י ִיְׂשָרֵא�ל  ׁש�ֲחָלִל�ים ִלְפֵנ ף ָּבֵא� ם ִּתְׂשֹר� ר ְוֶאת&ַמְרְּכֹבֵתיֶה�  ֶאת&סּוֵסיֶה�ם ְּתַעֵּק+
Josh. 11:7ם� ּו ָּבֶה� 5ִּיְּפל� ם ַו� �ֹום ִּפְתֹא י ֵמר� ֹו ֲעֵליֶה>ם ַעל&ֵמ� ה ִעּמ= ַע ְוָכל&ַעםZ ַהִּמְלָחָמ2 א ְיהֹוֻׁש] �ֹ   ַוָּיב
Josh. 11:8ַוַּיּכּו H ם ְיהָו�ה ְּבַי�ד&ִיְׂשָרֵאל ִים  ַוִּיְּתֵנ2 ֹות ַמ+ ה ְוַעד1 ִמְׂשְרפ� ֹון ַרָּב3 ּום ַעד&ִציד� Q5ִּיְרְּדפ םG ַו�

יד� ם ָׂשִר� יר&ָלֶה� י ִהְׁשִא� ם ַעד&ִּבְלִּת� Wָחה ַוַּיֻּכ�ה ִמְזָר  ְוַעד&ִּבְקַע�ת ִמְצֶּפ�
Josh. 11:9ר ְו �ה ֶאת&סּוֵסיֶה�ם ִעֵּק+ ֹו ְיהָו ַמר&ל� ר ָא� ַע ַּכֲאֶׁש� Bַעׂש ָלֶהם1 ְיהֹוֻׁש+ ף  ַוַּי ם ָׂשַר� ֶאת&ַמְרְּכֹבֵתיֶה�

ׁש� ס  ָּבֵא�
Josh. 11:10 ֹור י&ָחצ� ֹור ְוֶאת&ַמְלָּכ�ּה ִהָּכ�ה ֶבָח�ֶרב ִּכ� ד ֶאת&ָחצ+ ַע ָּבֵעBת ַהִהיא1 ַוִּיְלֹּכ� Mָׁשב ְיהֹוֻׁש  ַוָּי2

ֶּלה� ֹות ָהֵא� אׁש ָּכל&ַהַּמְמָלכ� �ֹ יא ר Wים ִה  ְלָפִנ+
Josh. 11:112ַּיּכּו ֶאת&ָּכל&ַהֶּנ ַ Tֹור  ו ר ָּכל&ְנָׁשָמ�ה ְוֶאת&ָחצ� א נֹוַת� �ֹ ם ל ֲחֵר+ ֶפׁש ֲאֶׁשר&ָּבBּה ְלִפי&ֶח1ֶרב1 ַה�
ׁש� ף ָּבֵא�  ָׂשַר�
Josh. 11:12 ֶרב ם ָלַכ=ד ְיהֹוֻׁש>ַע ַוַּיֵּכ�ם ְלִפי&ֶח� Qֶאת&ָּכל&ַמְלֵכיֶה ֵאֶּלה ְו� ָ Tים&ה י ַהְּמָלִכ� ֶאת&ָּכל&ָעֵר�  ְו�



ים אֹוָת�ם ַּכֲאֶׁש�ר ִצ ה ֶע�ֶבד ְיהָו�ה�ֶהֱחִר� ה ֹמֶׁש�  ָּו+
Josh. 11:13 ף ּה ָׂשַר� ֹור ְלַבָּד� ם ִיְׂשָרֵא�ל זּוָלִת>י ֶאת&ָחצ� א ְׂשָרָפ� �ֹ ם ל ְמדֹות1 ַעל&ִּתָּל+ ים ָהֹע�  ַר�ק ָּכל&ֶהָעִר3

ַע�  ְיהֹוֻׁש�
Josh. 11:14י� ם ְּבֵנ ה ָּבְזז�ּו ָלֶה� ים ָהֵא1ֶּלה1 ְוַהְּבֵהָמ+ Bל ֶהָעִר Qֹכל ְׁשַל ְ Tּו  ו ם ִהּכ� Qת&ָּכל&ָהָאָד  ִיְׂשָרֵא�ל ַר�ק ֶא�

ה� א ִהְׁשִא�ירּו ָּכל&ְנָׁשָמ� �ֹ ם ל ֶרב ַעד&ִהְׁשִמָדם1 אֹוָת+  ְלִפי&ֶח3
Josh. 11:15 ַע ה ֶאת&ְיהֹוֻׁש�ַע ְוֵכן1 ָעָׂש�ה ְיהֹוֻׁש+ ֹו ֵּכן&ִצָּו�ה ֹמֶׁש� Bה ְיהָוה1 ֶאת&ֹמֶׁש�ה ַעְבּד+ ר ִצָּו  ַּכֲאֶׁש2
�יר ָּד א&ֵהִס �ֹ ה�ל ל ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� ר ִמֹּכ>  ָב+
Josh. 11:16 ֶׁשן 1ֶגב1 ְוֵאת1 ָּכל&ֶא�ֶרץ ַהּגֹ+ את ָהָהBר ְוֶאת&ָּכל&ַהֶּנ 3ֹ ַע ֶאת&ָּכל&ָהָא�ֶרץ ַהּז Mח ְיהֹוֻׁש  ַוִּיַּק2

ה� ל ּוְׁשֵפָלֹת� ר ִיְׂשָרֵא�  ְוֶאת&ַהְּׁשֵפָל�ה ְוֶאת&ָהֲעָרָב�ה ְוֶאת&ַה�
Josh. 11:17 תBֹון ְוֵא �ַחת ַהר&ֶחְרמ ֹון ַּת� �ת ַהְּלָבנ+ יר ְוַעד&ַּבBַעל ָּגד1 ְּבִבְקַע ָחָלק1 ָהעֹוֶל�ה ֵׂשִע+  ִמן&ָהָהBר ֶה�

ם� ד ַוַּיֵּכ�ם ַוְיִמיֵת�  ָּכל&ַמְלֵכיֶהם1 ָלַכ+
Josh. 11:18ה� ֶּלה ִמְלָחָמ� ים ָעָׂש=ה ְיהֹוֻׁש>ַע ֶאת&ָּכל&ַהְּמָלִכ�ים ָהֵא�   ָיִמ�ים ַרִּב3
Josh. 11:19 ל ֹון ֶאת&ַהֹּכ� �י ַהִחִּו�י ֹיְׁשֵב�י ִגְבע ל ִּבְלִּת� �י ִיְׂשָרֵא+ 1יָמה1 ֶאל&ְּבֵנ יר ֲאֶׁשBר ִהְׁשִל א&ָהְיָת�ה ִע3 �ֹ  ל

ה� ּו ַבִּמְלָחָמ�  ָלְקח�
Josh. 11:20ה ֶאת&ִיְׂשָרֵאBאת ַהִּמְלָחָמ �ק ֶאת&ִלָּבםZ ִלְקַר2 ה ְלַחֵּז �הA ָהְיָת] �י ֵמֵא�ת ְיהָו ם  ִּכ ֲחִריָמ+ 1 ְלַמ�ַען ַה� ל

ִּPה כ� ם ְּתִחָּנ י ֱהיֹות&ָלֶה� ה� סְלִבְלִּת� ם ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש�  י ְלַמ�ַען ַהְׁשִמיָד+
Josh. 11:21+ר ִמן&ֲעָנ�ר ִמן&ֶחְברֹון1 ִמן&ְּדִבBֲעָנִקים1 ִמן&ָהָה ת ֶאת&ָה� Bיא ַוַּיְכֵר �ת ַהִה3 ַע ָּבֵע Mא ְיהֹוֻׁש 2ֹ ב  ַוָּיב

ַע� ם ְיהֹוֻׁש� ם ֶהֱחִריָמ� ל ַה�ר ִיְׂשָרֵא�ל ִעם&ָעֵריֶה� ה ּוִמֹּכ� 1 ַה�ר ְיהּוָד+  ּוִמֹּכל
Josh. 11:22רּו� ֹוד ִנְׁשָא� >ה ְּבַג�ת ּוְבַאְׁשּד� ק ְּבַעָּז �י ִיְׂשָרֵא�ל ַר3 ֶרץ ְּבֵנ ים ְּבֶא� א&נֹוַת�ר ֲעָנִק+ �ֹ   ל
Josh. 11:23ַע ֶאת&ָּכל Mח ְיהֹוֻׁש ַע ְלַנֲחָל=ה  ַוִּיַּק2 ר ִּדֶּב�ר ְיהָוהH ֶאל&ֹמֶׁשהG ַוִּיְּתָנּהZ ְיהֹוֻׁש2 ֹכל ֲאֶׁש2 ְּ Tֶרץ כ &ָהָא3

ה� פ ֶרץ ָׁשְקָט�ה ִמִּמְלָחָמ� ם ְלִׁשְבֵטיֶה�ם ְוָהָא�  ְלִיְׂשָרֵא>ל ְּכַמְחְלֹקָת�
Josh. 12:15�1 ַוִּי ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bר ִהּכ ֶרץ ֲאֶׁש2 �י ָהָא3 ן ִמְזְרָח�ה  ְוֵא�ֶּלהA ַמְלֵכ ם ְּבֵע�ֶבר ַהַּיְרֵּד� ּו ֶאת&ַאְרָצ+ ְרׁש�

ָחה� ה ִמְזָר� ֹון ְוָכל&ָהֲעָרָב� Bַחל ַאְרנֹון1 ַעד&ַה�ר ֶחְרמ+  ַהָּׁש�ֶמׁש ִמַּנ
Josh. 12:2ֹון Mַחל ַאְרנ ר ֲאֶׁשרZ ַעל&ְׂשַפת&ַנ2 ל ֵמֲערֹוֵע] ֹון ֹמֵׁש] �ב ְּבֶחְׁשּב י ַהּיֹוֵׁש� ֹוְך  ִסיחֹון1 ֶמ�ֶלְך ָהֱאֹמִר+ Bְות 

ֹון� ּול ְּבֵנ�י ַעּמ� ַחל ְּגב� ק ַהַּנ+ ד ְוַעד1 ַיֹּב� �י ַהִּגְלָע+ 1 ַוֲחִצ 1ַחל  ַהַּנ
Josh. 12:3 ית�ֶרְך ֵּב ָחה ֶּד� �ם ָהֲעָרָבBה ָים&ַהֶּמ1ַלח1 ִמְזָר+ ַעד ָי ְ Tָחה ו ֹות ִמְזָר3 Mם ִּכְנר  ְוָהֲעָרָבהZ ַעד&ָי2

ַחת ַאְׁשּד� ן ַּת� ֵּתיָמ+ ֹות ּוִמ2 � ֹות ַהִּפְסָּג�ה�ַהְיִׁשמ
Josh. 12:4Pּול ע ִעי� ּוְגב3 ֹות ּוְבֶאְדֶר� ב ְּבַעְׁשָּתר� �ים ַהּיֹוֵׁש� �ֶתר ָהְרָפִא ן ִמֶּי  ֹוג ֶמ�ֶלְך ַהָּבָׁש+
Josh. 12:5י ַוֲחִצי1 ַה�י ְוַהַּמֲעָכִת ּול ַהְּגׁשּוִר� ן ַעד&ְּגב� ֹון ּוְבַסְלָכה1 ּוְבָכל&ַהָּבָׁש+ Bר ֶחְרמ ֹּמֵׁשל ְּבַה2 Tד  ו ִּגְלָע+

ֹון� ֶלְך&ֶחְׁשּב� ֹון ֶמ� ּול ִסיח�  ְּגב�
Josh. 12:6 י אּוֵבִני1 ְוַלָּגִד+ ה ָלֻר� ה ְיֻרָּׁש3 Mֶבד&ְיהָו ה ֶע� ִּיְּתָנּה ֹמֶׁש2 � ַ Tּום ו �ל ִהּכ �י ִיְׂשָרֵא� >ה ּוְבֵנ ֶבד&ְיהָו  ֹמֶׁש=ה ֶע�

ה� ס ְמַנֶּׁש� ֶבט ַה�  ְוַלֲחִצ�י ֵׁש�
Josh. 12:7 י� ָּמה ִמַּבBַעל ָּגד1  ְוֵא�ֶּלה ַמְלֵכ ל ְּבֵעBֶבר ַהַּיְרֵּדן1 ָי+ �י ִיְׂשָרֵא3 ַע ּוְבֵנ Mה ְיהֹוֻׁש ֶרץ ֲאֶׁשרZ ִהָּכ2 ָהָא]

ה  ַע ְלִׁשְבֵט=י ִיְׂשָרֵא>ל ְיֻרָּׁש� Mּה ְיהֹוֻׁש �יָרה ַוִּיְּתָנ2 ר ֶהָחָל�ק ָהֹעֶל�ה ֵׂשִע ֹון ְוַעד&ָהָה� �ת ַהְּלָבנ+ ְּבִבְקַע
ם�  ְּכַמְחְלֹקָת�
Josh. 12:8 י ְּכַנֲעִני1 ַהְּפִרִּז+ י ְוַה� ֱאֹמִר+ ִחִּתי1 ָה� �5ֶגב ַה� ר ּוַבֶּנ ֹות ּוַבִּמְדָּב� ֲעָרָבה1 ּוָב�ֲאֵׁשד+ ה ּוָב�  ָּבָה�ר ּוַבְּׁשֵפָל3

י� פ  ַהִחִּו�י ְוַהְיבּוִס�
Josh. 12:9ד� ל ֶאָח� ית&ֵא� ד ֵּב� ֹו ֶאָח�ד ֶמ=ֶלְך ָהַע>י ֲאֶׁשר&ִמַּצ� ֶלְך ְיִריח�   ֶמ�
Josh. 12:10ד� ֹון ֶאָח� ֶלְך ֶחְבר� ד ֶמ� 1ִם1 ֶאָח+   ֶמBֶלְך ְירּוָׁשַל
Josh. 12:11ד� ֶלְך ָלִכ�יׁש ֶאָח� ד ֶמ�   ֶמBֶלְך ַיְרמּות1 ֶאָח+
Josh. 12:12ד� ֶלְך ֶּג�ֶזר ֶאָח� ד ֶמ�   ֶמBֶלְך ֶעְגלֹון1 ֶאָח+



Josh. 12:13ד� ֶלְך ֶּג�ֶדר ֶאָח� ד ֶמ�   ֶמBֶלְך ְּדִבר1 ֶאָח+
Josh. 12:14ד� ד ֶאָח� ֶלְך ֲעָר� ד ֶמ�   ֶמBֶלְך ָחְרָמה1 ֶאָח+
Josh. 12:15ד� ֶלְך ֲעֻדָּל�ם ֶאָח� ד ֶמ�   ֶמBֶלְך ִלְבָנה1 ֶאָח+
Josh. 12:16ד� ל ֶאָח� ית&ֵא� ֶלְך ֵּב� ד ֶמ�   ֶמBֶלְך ַמֵּקָדה1 ֶאָח+
Josh. 12:17ד� ֶפר ֶאָח� ֶלְך ֵח� ד ֶמ�   ֶמBֶלְך ַּתּפ1ּוַח1 ֶאָח+
Josh. 12:18ֶלְךBד� ֶמ ֹון ֶאָח� ֶלְך ַלָּׁשר� ד ֶמ�   ֲאֵפק1 ֶאָח+
Josh. 12:19ד� ֹור ֶאָח� ֶלְך ָחצ� ד ֶמ�   ֶמBֶלְך ָמדֹון1 ֶאָח+
Josh. 12:20ד� ף ֶאָח� ֶלְך ַאְכָׁש� ד ֶמ� ֹון ְמראֹון1 ֶאָח+ Bֶלְך ִׁשְמר�ֶמ  
Josh. 12:21ד� ֹו ֶאָח� ֶלְך ְמִגּד� ד ֶמ�   ֶמBֶלְך ַּתְעַנְך1 ֶאָח+
Josh. 12:22ֶלBד� ֶמ ל ֶאָח� ֶלְך&ָיְקנֳָע�ם ַלַּכְרֶמ� ד ֶמ�  ְך ֶק1ֶדׁש1 ֶאָח+
Josh. 12:23ד� �ם ְלִגְלָּג�ל ֶאָח� ֶלְך&ּגֹוִי ֹור ֶאָח�ד ֶמ� ת ּד� ֹור ְלָנַפ� ֶלְך ּד>   ֶמ�
Josh. 12:24ד� פ ה ֶאָח�ד ָּכל&ְמָלִכ�ים ְׁשֹלִׁש�ים ְוֶאָח� ֶלְך ִּתְרָצ�   ֶמ�
Josh. 13:1ן ָּב� ה  ִויהֹוֻׁש�ַע ָזֵק+ ים ְוָהָא>ֶרץ ִנְׁשֲאָר� 1ְנָּתה1 ָּב�אָת ַבָּיִמ+ יו ַאָּתBה ָזַק ה ֵאָל3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ א ַּבָּיִמ�ים ַוּי

ּה� ד ְלִרְׁשָּת� ה&ְמֹא�  ַהְרֵּב�
Josh. 13:2י� ים ְוָכל&ַהְּגׁשּוִר� ֹות ַהְּפִלְׁשִּת� ֶרץ ַהִּנְׁשָא�ֶרת ָּכל&ְּגִליל� ֹ�את ָהָא�   ז
Josh. 13:3Qן&ַהִּׁשיח ְּכַנֲעִנ�י ֵּתָחֵׁש�ב ֲחֵמ�ֶׁשתA  ִמ� ֹוָנה ַל� ּול ֶעְקרֹון1 ָצפ+ Bד ְּגב ִים ְוַע2 �י ִמְצַר3 ֹור ֲאֶׁש�רA ַעל&ְּפֵנ

ים� �י ְוָהַעִּו� י ְוָהֶעְקרֹוִנ �י ַהִּגִּת+ ים ָהַעָּזִתBי ְוָהַאְׁשּדֹוִדי1 ָהֶאְׁשְקלֹוִנ �י ְפִלְׁשִּת3  ַסְרֵנ
Josh. 13:4�ֶרץ ַה�ן ָּכל&ֶא Qי� ִמֵּתיָמ ּול ָהֱאֹמִר� ר ַלִּציֹדִנ�ים ַעד&ֲאֵפ�ָקה ַע�ד ְּגב� ה ֲאֶׁש� י ּוְמָעָר>  ְּכַנֲעִנ3
Josh. 13:5 ֹוא ֹון ַע�ד ְלב� �ַחת ַהר&ֶחְרמ ד ַּת� ֶמׁש ִמַּב�ַעל ָּג+ י ְוָכל&ַהְּלָבנֹון1 ִמְזַר�ח ַהֶּׁש+  ְוָהָא�ֶרץ ַהִּגְבִל3

ת�  ֲחָמ�
Josh. 13:6ן ָהר ִמ� ָ Tי ה�י  ָּכל&ֹיְׁשֵב� �י ְּבֵנ ם ִמְּפֵנ ֹנִכי1 אֹוִריֵׁש+ ים ָא� �יֹדִנ+ ת ַמ1ִים1 ָּכל&ִצ ֹון ַעד&ִמְׂשְרֹפ� Qַהְּלָבנ&

יָך� ר ִצִּויִת� ה ַּכֲאֶׁש� ַנֲחָל+ 1 ְּב� ק ַהִּפֶלBָה ְלִיְׂשָרֵאל ַ Tל ר� ִיְׂשָרֵא
Josh. 13:7ת ַהְּׁש� ֹ>את ְּבַנֲחָל�ה ְלִתְׁשַע ק ֶאת&ָהָא=ֶרץ ַהּז Qה ַחֵּל ה� ְוַעָּת3 ְמַנֶּׁש� ֶבט ַה� �ים ַוֲחִצ�י ַהֵּׁש�  ָבִט
Josh. 13:8 ָחה ה ְּבֵעBֶבר ַהַּיְרֵּדן1 ִמְזָר+ ם ֹמֶׁש3 Mן ָלֶה ּו ַנֲחָלָת�ם ֲאֶׁשרZ ָנַת2 י ָלְקח� אּוֵבִני1 ְוַהָּגִד+ ֹו ָהר�  ִעּמ3

ה ֶע�ֶבד ְיהָו�ה� ם ֹמֶׁש�  ַּכֲאֶׁשר1 ָנַת�ן ָלֶה+
Josh. 13:9&ַעל Zר ֲאֶׁשר א  ֵמֲערֹוֵע] ר ֵמיְדָב� >ַחל ְוָכל&ַהִּמיֹׁש� יר ֲאֶׁש=ר ְּבתֹוְך&ַהַּנ ֹון ְוָהִע2 Mַחל ַאְרנ ְׂשַפת&ַנ2
ֹון�  ַעד&ִּדיב�
Josh. 13:10ֹון� ּול ְּבֵנ�י ַעּמ� ֹון ַעד&ְּגב� �ר ָמַל�ְך ְּבֶחְׁשּב י ֲאֶׁש� ל ָעֵרי1 ִסיחֹון1 ֶמ�ֶלְך ָהֱאֹמִר+   ְוֹכ3
Josh. 13:11 ּול ד ּוְגב= Qה� ְוַהִּגְלָע ן ַעד&ַסְלָכ� ֹון ְוָכל&ַהָּבָׁש� ר ֶחְרמ> ל ַה� י ְוֹכ2 י ְוַהַּמֲעָכִת3  ַהְּגׁשּוִר�
Josh. 13:12 ים �ֶתר ָהְרָפִא+ ּוא ִנְׁשַאר1 ִמֶּי Bִעי ה�ֹות ּוְבֶאְדֶר ן ֲאֶׁשר&ָמַל�ְך ְּבַעְׁשָּתר� ּות עֹוג1 ַּבָּבָׁש+  ָּכל&ַמְמְלכ�

ם� ה ַוֹּיִרֵׁש�  ַוַּיֵּכ�ם ֹמֶׁש�
Josh. 13:13 ֶרב�ֲעָכת1 ְּבֶק ּור ּוַמ� Bֶׁשב ְּגׁש י ְוֶאת&ַהַּמֲעָכִת�י ַוֵּי2 ל ֶאת&ַהְּגׁשּוִר� �י ִיְׂשָרֵא+ א הֹוִר1יׁשּו1 ְּבֵנ Bֹ  ְול

ל ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה�  ִיְׂשָרֵא+
Josh. 13:14ַP1  ר ה ֱאֹלֵהBי ִיְׂשָרֵאל Mי ְיהָו ן ַנֲחָל�ה ִאֵּׁש2 א ָנַת� �ֹ י ל ר ק ְלֵׁש�ֶבט ַהֵּלִו+ ֹו ַּכֲאֶׁש� ּוא ַנֲחָלת+ ה�
ֹו� ס  ִּדֶּבר&ל�
Josh. 13:15ם� ן ְלִמְׁשְּפֹחָת� ה ְלַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ְראּוֵב�   ַוִּיֵּת�ן ֹמֶׁש+
Josh. 13:16 ַחל< יר ֲאֶׁש=ר ְּבתֹוְך&ַהַּנ ֹון ְוָהִע2 Mַחל ַאְרנ ר ֲאֶׁשרZ ַעל&ְׂשַפת&ַנ2 ּול ֵמֲערֹוֵע] ם ַהְּגב3 Mי ָלֶה  ַוְיִה2

א�ְוָכל&ַהִּמי ר ַעל&ֵמיְדָב�  ֹׁש�
Josh. 13:17ֹון� ַעל ְמע� ית ַּב� ַעל ּוֵב� ֹות ַּב+ ר ִּדיבֹון1 ּוָבמ� �יָה ֲאֶׁש�ר ַּבִּמיֹׁש ֹון ְוָכל&ָעֶר�   ֶחְׁשּב�
Josh. 13:18ַעת� ת ּוֵמָפ�   ְוַי�ְהָצה ּוְקֵדֹמ�
Josh. 13:19ֶמק� ר ָהֵע� ַחר ְּבַה� ֶרת ַהַּׁש� ה ְוֶצ�   ְוִקְרָיַת�ִים ְוִׂשְבָמ+



Josh. 13:20ֹות� ית ַהְיִׁשמ� ֹות ַהִּפְסָּג�ה ּוֵב� ֹור ְוַאְׁשּד� ית ְּפע>   ּוֵב�
Josh. 13:21 ה ֹון ֲאֶׁשרZ ִהָּכ2 �ר ָמַל�ְך ְּבֶחְׁשּב י ֲאֶׁש� ּות ִסיחֹון1 ֶמ�ֶלְך ָהֱאֹמִר+ ל&ַמְמְלכ3 ר ְוָכ� י ַהִּמיֹׁש+ 1 ָעֵר�  ְוֹכל

ן ֶאת ֹוA ְוֶאת&ְנִׂשיֵא�י ִמְדָי3 ה ֹאת� Mי ֹמֶׁש ֹון ֹיְׁשֵב� �י ִסיח+ ַבע ְנִסיֵכ ּור ְוֶאת&חּור1 ְוֶאת&ֶר+ Bי ְוֶאת&ֶר1ֶקם1 ְוֶאת&צB &ֱאִו
ֶרץ�  ָהָא�

Josh. 13:22ם� ֶרב ֶאל&ַחְלֵליֶה� ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ַּבֶח� ֹור ַהּקֹוֵס�ם ָהְרג=   ְוֶאת&ִּבְלָע�ם ֶּבן&ְּבע�
Josh. 13:23ן ַה �י ְראּוֵב+ 1 ְּבֵנ י ְּגבּול ים  ַוְיִה3 ם ֶהָעִר� ֹ�את ַנֲחַלBת ְּבֵנ�י&ְראּוֵבן1 ְלִמְׁשְּפֹחָת+ ּול ז �ן ּוְגב ַּיְרֵּד�
ן� פ  ְוַחְצֵריֶה�
Josh. 13:24ם� ד ִלְבֵני&ָג�ד ְלִמְׁשְּפֹחָת�   ַוִּיֵּתBן ֹמֶׁשה1 ְלַמֵּטה&ָג+
Josh. 13:25 י Wד ַוֲחִצ י ַהִּגְלָע+ ּול ַיְעֵזר1 ְוָכל&ָעֵר� ר  ַוְיִהBי ָלֶהם1 ַהְּגב+ ר ֲאֶׁש� Wֹון ַעד&ֲערֹוֵע ��י ַעּמ ֶרץ ְּבֵנ ֶא�
ה�  ַעל&ְּפֵנ�י ַרָּב�
Josh. 13:26ר� ּול ִלְדִב� �5ִים ַעד&ְּגב� ַּמֲחַנ �ים ּוִמ� ה ּוְבֹטִנ ת ַהִּמְצֶּפ� ֹון ַעד&ָרַמ�   ּוֵמֶחְׁשּב>
Josh. 13:27ֶP ֹון י ֹות ְוָצפ3 ה ְוֻסּכ� Mית ִנְמָר ֶמק ֵּב�ית ָהָרםZ ּוֵב2 ֹון ֶתר ַמְמ ּוָבֵע] ּות ִסיחֹון1 ֶמ�ֶלְך ֶחְׁשּב+ ְלכ3

ָחה� ן ִמְזָר� ֶרת ֵע�ֶבר ַהַּיְרֵּד� ן ּוְגֻב�ל ַעד&ְקֵצה1 ָים&ִּכֶּנ+  ַהַּיְרֵּד�
Josh. 13:28ם� ים ְוַחְצֵריֶה� ֹ>את ַנֲחַל�ת ְּבֵני&ָג�ד ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ֶהָעִר�   ז
Josh. 13:29�ה ַלֲחִצ�י ֵׁש�ֶבט ְמַנֶּׁש ם� ַוִּיֵּת�ן ֹמֶׁש+ ה ְלִמְׁשְּפחֹוָת� י ַלֲחִצ>י ַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ְמַנֶּׁש�  ה ַוְיִה3
Josh. 13:30 ר ת ָיִא>יר ֲאֶׁש� ן ְוָכל&ַחֹּו� ֶלְך&ַהָּבָׁש3 ֹוג ֶמ� ּותA ע� ל&ַמְמְלכ� ן ָּכ� Mל&ַהָּבָׁש ִים ָּכ� ם ִמַּמֲחַנ2  ַוְיִה�י ְגבּוָל3

יר� ן ִׁשִּׁש�ים ִע�  ַּבָּבָׁש�
Josh. 13:31י ַהִּגBה  ַוֲחִצ Bי ָמִכיר1 ֶּבן&ְמַנֶּׁש+ ֹוג ַּבָּבָׁש�ן ִלְבֵנ ּות ע� י ַמְמְלכ� ִעי ָעֵר> ֹות ְוֶאְדֶר+ ְלָעד1 ְוַעְׁשָּתר�

ם�  ַלֲחִצ�י ְבֵנ�י&ָמִכ�יר ְלִמְׁשְּפחֹוָת�
Josh. 13:32ָחה� ֹו ִמְזָר� ן ְיִריח� ֹות מֹוָא�ב ֵמֵע>ֶבר ְלַיְרֵּד� ְרב� ה ְּבַע� ל ֹמֶׁש� ֶּלה ֲאֶׁשר&ִנַח� Wס ֵא  
Josh. 13:33 ר ר ִּדֶּב� ם ַּכֲאֶׁש� ּוא ַנֲחָלָת+ 1 ה� ה ֱאֹלֵהBי ִיְׂשָרֵאל Qה ְיהָו�ה ַנֲחָל ן ֹמֶׁש� א&ָנַת� �ֹ י ל  ּוְלֵׁש1ֶבט1 ַהֵּלִו+

ם�  ָלֶה�
Josh. 14:1ר ַהB ם ֶאְלָעָז ּו אֹוָת3 Mר ִנ�ֲחל �ַען ֲאֶׁש2 ל ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ֹּכֵהן1 ִויהֹוֻׁש�ַע  ְוֵא>ֶּלה ֲאֶׁשר&ָנֲחל�

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ֹות ִלְבֵנ ֹות ַהַּמּט� ּון ְוָראֵׁש>י ֲאב�  ִּבן&נ+
Josh. 14:2ה� ֹות ַוֲחִצ�י ַהַּמֶּט� ה ְלִתְׁשַע�ת ַהַּמּט� Bה ְיהָוה1 ְּבַיד&ֹמֶׁש+ ר ִצָּו ל ַנֲחָלָת�ם ַּכֲאֶׁש2   ְּבגֹוַר�
Josh. 14:3י ַהB ת ְׁשֵנ ה ַנֲחַל2 Mן ֹמֶׁש י&ָנַת2 ן ַנֲחָל�ה  ִּכ� א&ָנַת� �ֹ ם ל ְלִוִּי+ ן ְוַל2 �ה ֵמֵע�ֶבר ַלַּיְרֵּד �י ַהַּמֶּט+ ַּמּטֹות1 ַוֲחִצ
ם�  ְּבתֹוָכ�

Josh. 14:4 יBֶרץ ִּכ ם ָּבָא3 Mֶלק ַלְלִוִּי Z ֵח2 א&ָנְתנּו �ֹ ִים ְול �ֹות ְמַנֶּׁש�ה ְוֶאְפָר י&ָהי=ּו ְבֵנ�י&יֹוֵס>ף ְׁשֵנ�י ַמּט�  ִּכ�
ֶבת ּוִמ2 ם ּוְלִקְנָיָנ�ם�ִאם&ָעִרים1 ָלֶׁש+ ם ְלִמְקֵניֶה�  ְגְרֵׁשיֶה+

Josh. 14:5ֶרץ� פ ּו ֶאת&ָהָא� 5ַּיְחְלק� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַו� ּו ְּבֵנ ה ֵּכ�ן ָעׂש� Bה ְיהָוה1 ֶאת&ֹמֶׁש+ ר ִצָּו   ַּכֲאֶׁש2
Josh. 14:6יו ָּכֵל� ֹ�אֶמר ֵאָל+ ל ַוּי 1ַע1 ַּבִּגְלָּג+ ה ֶאל&ְיהֹוֻׁש Bּו ְבֵנ�י&ְיהּוָד ְעָּת  ַוִּיְּגׁש2 �י ַאָּת�ה ָיַד] ב ֶּבן&ְיֻפֶּנ�ה ַהְּקִנִּז

ׁש ַּבְרֵנ�ַע� יָך ְּבָקֵד� י ְוַע�ל ֹאדֹוֶת� ים ַע=ל ֹאדֹוַת> ה ֶאל&ֹמֶׁש�ה ִאיׁש&ָהֱאֹלִה3 Mר ְיהָו ת&ַהָּדָברZ ֲאֶׁשר&ִּדֶּב2  ֶא�
Josh. 14:7ֶבד&ְיהָו� ה ֶע� ְׁשֹלַח ֹמֶׁש2 ִּ Tי ב ה ָאֹנִכ3 Mים ָׁשָנ �ל ֶאת&ָהָא�ֶרץ  ֶּבן&ַאְרָּבִע2 �ַע ְלַרֵּג ׁש ַּבְרֵנ ה ֹאִת>י ִמָּקֵד�

י� ר ִעם&ְלָבִב� ר ַּכֲאֶׁש�  ָוָאֵׁשBב ֹאתֹו1 ָּדָב+
Josh. 14:8י� י ְיהָו�ה ֱאֹלָה� אִתי ַאֲחֵר� �י ִמֵּל+ �ם ְוָאֹנִכ �ב ָהָע י ִהְמִס�יו ֶאת&ֵל ּו ִעִּמ+   ְוַאַחי1 ֲאֶׁש�ר ָעל�
Josh. 14:9ה ַּב =ה  ַוִּיָּׁשַב�ע ֹמֶׁש3 ְהֶי ּה ְלָך2 ִת� ר ָּדְרָכBה ַרְגְלָך1 ָּב+ א ָהָא1ֶרץ1 ֲאֶׁש2 3ֹ ּי�ֹום ַההּואH ֵלאֹמרG ִאם&ל

י� י ְיהָו�ה ֱאֹלָה� אָת ַאֲחֵר� �י ִמֵּל+  ְלַנֲחָל>ה ּוְלָבֶנ�יָך ַעד&עֹוָל�ם ִּכ
Josh. 14:10ַא Zֶזה Gר ִּדֵּבר�ַּכֲאֶׁש Hאֹוִתי Aה� ה ְיהָו ה ִהֵּנהZ ֶהֱחָי2 ה  ְוַעָּת3 Mר ְיהָו ָאז ִּדֶּב2 ֵ Tה מ ׁש ָׁשָנ3 Mים ְוָחֵמ ְרָּבִע2

ׁש ּוְׁשמֹוִנ�ים  ֹום ֶּבן&ָחֵמ� �י ַהּי+ �ה ָאֹנִכ ל ַּבִּמְדָּב�ר ְוַעָּתה1 ִהֵּנ ה ֲאֶׁשר&ָהַל�ְך ִיְׂשָרֵא� ֶאת&ַהָּדָבBר ַהֶּזה1 ֶאל&ֹמֶׁש+
 ָׁשָנ�ה�

Josh. 14:112ֲאֶׁשר1 ְּבי ק ַּכ� ֹום ָחָז3 Mִּני ַהּי ה  עֹוֶד2 �ָּתה ַלִּמְלָחָמ� ִחי ָע ז ּוְכֹכ� ִחי ָא� ה ְּכֹכ� ַח אֹוִתי1 ֹמֶׁש+ Bֹום ְׁשֹל



ֹוא� את ְוָלב�  ְוָלֵצ�
Josh. 14:12 ֹום Z ַבּי2 ה&ָׁשַמְעָּת �י ַאָּת� ּוא ִּכ �ר ְיהָו�ה ַּבּי�ֹום ַהה ה ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� ה ְּתָנה&ִּלי1 ֶאת&ָהָה�ר ַהֶּז+  ְוַעָּת3

ים ָׁש3 י&ֲעָנִק� ּוא ִּכ� Mר ְיהָו�ה�ַהה ר ִּדֶּב� ים ַּכֲאֶׁש� ֹוַרְׁשִּת+ Bה אֹוִתי1 ְוה� י ְיהָו ֹות אּוַל2 ֹות ְּבֻצר+  ם ְוָעִרים1 ְּגֹדל�
Josh. 14:13ה� ֹון ְלָכֵל�ב ֶּבן&ְיֻפֶּנ�ה ְלַנֲחָל� 5ְיָבְרֵכ�הּו ְיהֹוֻׁש�ַע ַוִּיֵּת=ן ֶאת&ֶחְבר>   ַו�
Josh. 14:142ְברֹון ְלָכֵל ֶ Tה&ח �ן ָהְיָת� Pַ ַעל&ֵּכ �ה י ֹום ַהֶּז ה ַע�ד ַהּי� ַנֲחָל+ Bה ַהְּקִנִּזי1 ְל� א ב ֶּבן&ְיֻפֶּנ ַען ֲאֶׁש�ר ִמֵּל+

ל� י ִיְׂשָרֵא� י ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� Wַאֲחֵר 
Josh. 14:15 ֶרץ ָׁשְקָט�ה ּוא ְוָהָא� �ים ה ֹול ָּבֲעָנִק� ם ַהָּגד> ע ָהָאָד= �ת ַאְרַּב+ ֹון ְלָפִנים1 ִקְרַי Bם ֶחְבר  ְוֵׁש2

 ה� פִמִּמְלָחָמ�
Josh. 15:1 ה ֹום ִמְדַּבר&ִצ>ן ֶנ�5ְגָּבה ִמְקֵצ� ּול ֱאד= ה ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ֶאל&ְּגב2 ל ְלַמֵּט>ה ְּבֵנ�י ְיהּוָד�  ַוְיִה�י ַהּגֹוָר3

ן�  ֵתיָמ�
Josh. 15:25ְגָּבה� ן ַהֹּפֶנ�ה ֶנ� �ם ַהֶּמ�ַלח ִמן&ַהָּלֹׁש� ה ָי ֶגב ִמְקֵצ� ּול ֶנ+   ַוְיִהBי ָלֶהם1 ְּגב�
Josh. 15:3 1ר ֶחְצרֹוןBַע ְוָעַב� �5ֶגב ְלָקֵד�ׁש ַּבְרֵנ ָנה ְוָעָל�ה ִמֶּנ �ַבר ִצ+ ֶגב ְלַמֲעֵלBה ַעְקַרִּבים1 ְוָע Mָיָצא ֶאל&ִמֶּנ ְ Tו 

ָעה� ב ַהַּקְרָק� ָרה ְוָנַס�  ְוָעָל�ה ַאָּד+
Josh. 15:4 ִים ְוָהָיה �ַחל ִמְצַר+ ֹוָנה ְוָיָצא1 ַנ ֹו] ָהי>ּו][ְו[ ְוָעַב�ר ַעְצמ3 �ָּמה ֶזה&ִיְהֶי�ה ָלֶכ�ם ֹּתְצא� ּול ָי ת ַהְּגב�
ּול ֶנ�5ֶגב�  ְּגב�
Josh. 15:5 ה ם ִמְקֵצ� ֹון ַהָּי+ ּול ִלְפַאBת ָצפ1ֹוָנה1 ִמְּלׁש� Qן ּוְגב �ה ַהַּיְרֵּד ַלח ַעד&ְקֵצ� �ם ַהֶּמ+ ּול ֵק1ְדָמה1 ָי  ּוְגב�

ן�  ַהַּיְרֵּד�
Josh. 15:6Wה ְוָעַב 1 ֵּב�ית ָחְגָל+ ַהן  ְוָעָלBה ַהְּגבּול ֶבן ֹּב� ּול ֶא� ֹון ְלֵב�ית ָהֲעָרָב�ה ְוָעָל�ה ַהְּגב+ ר ִמְּצפ�
ן�  ֶּבן&ְראּוֵב�
Josh. 15:7 ה�ַכח1 ְלַמֲעֵל ל ֲאֶׁשר&נ2ֹ �ה ֶאל&ַהִּגְלָּג3 ֹוָנה ֹּפֶנ Mְוָצפ Gֶמק ָעכֹור� ּולA ְּדִבָרהH ֵמֵע ה ַהְּגב�  ְוָעָל2

�ַחל ְוָעַבBר ַהְּג �5ֶגב ַלָּנ ר ִמֶּנ ים ֲאֶׁש� יו ֶאל&ֵע�ין ֹרֵג�ל�ֲאֻדִּמ+ ֶמׁש ְוָהי�ּו ֹתְצֹאָת� �ין ֶׁש+ 1 ֶאל&ֵמי&ֵע  בּול
Josh. 15:8 אׁש �ֹ ּול ֶאל&ר Mה ַהְּגב �ִם ְוָעָל2 ּוָׁשָל יא ְיר� ֶגב ִה� ם ֶאל&ֶּכBֶתף ַהְיבּוִסי1 ִמֶּנ+ �י ֶבן&ִהּנ3ֹ ּול ֵּג Mה ַהְּגב  ְוָעָל2

ָּמה ֲאֶׁש> Bי ֵג�י&ִהֹּנם1 ָי+ ֶׁשר ַעל&ְּפֵנ ֲ Tר א ָנה�ָהָה3 ֶמק&ְרָפִא�ים ָצֹפ� ה ֵע�  ר ִּבְקֵצ�
Josh. 15:9 רBֹון ְוָתַא �א ֶאל&ָעֵר�י ַהר&ֶעְפר ֹוַח ְוָיָצ� ר ֶאל&ַמְעַין1 ֵמ�י ֶנְפּת+ אׁש ָהָה3 �ֹ ּול ֵמר Mר ַהְּגב  ְוָתַא2

ים� יא ִקְרַי�ת ְיָעִר� ה ִה� 1 ַּבֲעָל+  ַהְּגבּול
Josh. 15:101 ּול ִמַּבֲעָל�ה ָי ֹוָנה ִה�יא  ְוָנַסבZ ַהְּגב2 ים ִמָּצפ� ר ֶאל&ֶּכ=ֶתף ַהר&ְיָעִר> Wיר ְוָעַב ָּמה1 ֶאל&ַה�ר ֵׂשִע+

ר ִּתְמָנ�ה� ֶמׁש ְוָעַב� ית&ֶׁש� ד ֵּב� ֹון ְוָיַר� � ְכָסל
Josh. 15:11ַּבֲעָל�ה ר ַהר&ַה� ֹוָנה ְוָעַב� 1 ִׁשְּכר+ �ֶתף ֶעְקרֹוןH ָצפֹוָנהG ְוָתַאBר ַהְּגבּול ּול ֶאל&ֶּכ Mא ַהְּגב  ְוָיָצ�א  ְוָיָצ2

ּול ָי�ָּמה� ֹות ַהְּגב�  ַיְבְנֵא�ל ְוָהי>ּו ֹּתְצא�
Josh. 15:12ם� ה ָסִב�יב ְלִמְׁשְּפֹחָת� ּול ְּבֵנ�י&ְיהּוָד> ֶה ְּגב= Tּול ז �ֹול ּוְגב �ָּמה ַהָּגד� ם ַהָּי ּול ָי+   ּוְגב�
Josh. 15:13+ֹוְך ְּבֵנ�י&ְיהּוָד Bַתן ֵח1ֶלק1 ְּבת� ה ָנ �ב ֶּבן&ְיֻפֶּנ3 יהֹוֻׁש�ַע ֶאת&ִקְרַי�ת ַאְרַּב>ע  ּוְלָכֵל ה ֶאל&ִּפ�י ְיהָו�ה ִל�

ֹון� יא ֶחְבר�  ֲאִב�י ָהֲעָנ�ק ִה�
Josh. 15:14 י י ְיִליֵד� �ק ֶאת&ֵׁשַׁשBי ְוֶאת&ֲאִחיַמן1 ְוֶאת&ַּתְלַמ+ �י ָהֲעָנ ה ְּבֵנ ב ֶאת&ְׁשלֹוָׁש�  ַוֹּיBֶרׁש ִמָּׁשם1 ָּכֵל+

 ָהֲעָנ�ק�
Josh. 15:15+ַעל ִמָּׁש� ֶפר� ַוַּי י ְּדִב�ר ְוֵׁשם&ְּדִב�ר ְלָפִנ�ים ִקְרַית&ֵס�  ם ֶאל&ֹיְׁשֵב�
Josh. 15:16ה� י ְלִאָּׁש� ה ִבִּת� ֹו ֶאת&ַעְכָס� ִּתי ל> ֶפר ּוְלָכָד�ּה ְוָנַת� ב ֲאֶׁשר&ַיֶּכ�ה ֶאת&ִקְרַית&ֵס� ֹ�אֶמר ָּכֵל+   ַוּי
Josh. 15:17י ָכ�ל ֶּבן&ְקַנ�ז ֲאִח ּה ָעְתִניֵא� 5ִּיְלְּכָד> ה� ַו� ֹו ְלִאָּׁש� ה ִבּת� ֹו ֶאת&ַעְכָס� �ב ַוִּיֶּתן&ל>  ֵל
Josh. 15:18 אֶמר&ָל�ּה �ֹ ֹור ַוּי ��ל ַהֲחמ ה ַוִּתְצַנ�ח ֵמַע ֵאת&ָאִב1יָה1 ָׂשֶד+ ֹול ֵמ� Bּה ַוְּתִסיֵת1הּו1 ִלְׁשא  ַוְיִה�י ְּבבֹוָא3

ְך�  ָּכֵל�ב ַמה&ָּל�
Josh. 15:19Bי ֶא� ה ִּכ �י ְבָרָכ3 אֶמר ְּתָנה&ִּל Mֹ ּה אPֵ ַוּת ת ָמ�ִים ַוִּיֶּתן&ָל3 �rה ִל�י ֻּג ִני ְוָנַתָּת� 1ֶגב1 ְנַתָּת+ ת ֶרץ ַהֶּנ �rת ֻּג

ֹות� פ ת ַּתְחִּתּי� �rת ֻּג ֹות ְוֵא�  ִעִּלּי+



Josh. 15:20ם� ה ְלִמְׁשְּפֹחָת� את ַנֲחַל>ת ַמֵּט�ה ְבֵני&ְיהּוָד� 3ֹ   ז
Josh. 15:21�ים ִמְקֵצה1 ְלַמֵּט ל ְוֵע�ֶדר  ַוִּי�ְהי�ּו ֶהָעִר3 �5ְגָּבה ַקְבְצֵא� ֹום ַּבֶּנ ּול ֱאד� ה ֶאל&ְּגב� ה ְבֵנ�י&ְיהּוָד+

ּור�  ְוָיג�
Josh. 15:22ה� ימֹוָנ�ה ְוַעְדָעָד�   ְוִקיָנ�ה ְוִד�
Josh. 15:23ֹור ְוִיְתָנ�5ן� ֶדׁש ְוָחצ�   ְוֶק�
Josh. 15:24ֹות� ֶלם ּוְבָעל� �יף ָוֶט�   ִז
Josh. 15:25ֲחַדָּתה1 ּו Aֹור Bֹור� ְוָחצ יא ָחצ� ֹון ִה� ֹות ֶחְצר�  ְקִרּי+
Josh. 15:26ה� ע ּומֹוָלָד� ם ּוְׁשַמ�   ֲאָמ�
Josh. 15:27ֶלט� ית ָּפ� ֹון ּוֵב� ה ְוֶחְׁשמ� ר ַּגָּד>   ַוֲחַצ�
Josh. 15:28ַבע ּוִבְזיֹוְתָי�ה� ר ֶׁש� ר ׁשּוָע>ל ּוְבֵא�   ַוֲחַצ�
Josh. 15:29ֶצם�   ַּבֲעָל�ה ְוִעִּי�ים ָוָע�
Josh. 15:30ה�   ְוֶאְלּתֹוַל�ד ּוְכִס�יל ְוָחְרָמ�
Josh. 15:31ְקַל�ג ּוַמְדַמָּנ�ה ְוַסְנַסָּנ�ה�   ְוִצ�
Josh. 15:32ן� ס ַׁשע ְוַחְצֵריֶה� ים ָוֵת� ים ֶעְׂשִר� ֹון ָּכל&ָעִר> ��ִין ְוִרּמ ים ְוַע ֹות ְוִׁשְלִח�   ּוְלָבא�
Josh. 15:33ֹול ְוָצְרָע�ה ְוַאְׁש  ָנ�ה� ַּבְּׁשֵפָל�ה ֶאְׁשָּתא�
Josh. 15:34ּוַח ְוָהֵעיָנ�ם� ים ַּתּפ� �ין ַּגִּנ+   ְוָזנ1ֹוַח1 ְוֵע
Josh. 15:35ה� ה ַוֲעֵזָק� ם ׂשֹוֹכ�   ַיְרמּות1 ַוֲעֻדָּל+
Josh. 15:36ן� ה ְוַחְצֵריֶה� ע&ֶעְׂשֵר� ים ַאְרַּב� ה ּוְגֵדֹרָת�ִים ָעִר� ִים ְוַהְּגֵדָר�   ְוַׁשֲעַר1ִים1 ַוֲעִדיַת+
Josh. 15:37ה ּוִמְגַּדל&ָּג�ד� ְצ �5ן ַוֲחָדָׁש�  ָנ
Josh. 15:38ל� ה ְוָיְקְתֵא�   ְוִדְלָע�ן ְוַהִּמְצֶּפ�
Josh. 15:39ֹון� ת ְוֶעְגל�   ָלִכ�יׁש ּוָבְצַק�
Josh. 15:40יׁש� ס ְוִכְתִל� ֹון ְוַלְחָמ�   ְוַכּב�
Josh. 15:41&ים ֵׁשׁש ה ּוַמֵּקָד�ה ָעִר� ֹון ְוַנֲעָמ� ֹות ֵּבית&ָּדג� Wן� ס ּוְגֵדר ה ְוַחְצֵריֶה�  ֶעְׂשֵר�
Josh. 15:42ן�   ִלְבָנ�ה ָוֶע�ֶתר ְוָעָׁש�
Josh. 15:43יב� ח ְוַאְׁשָנ�ה ּוְנִצ�   ְוִיְפָּת�
Josh. 15:44ן� ַׁשע ְוַחְצֵריֶה� ים ֵּת� ֵראָׁש�ה ָעִר� �יב ּוָמ�   ּוְקִעיָל�ה ְוַאְכִז
Josh. 15:45יָה� יָה ַוֲחֵצֶר� ֹון ּוְבֹנֶת�   ֶעְקר�
Josh. 15:46ן� ֹוד ְוַחְצֵריֶה� ל ֲאֶׁשר&ַעל&ַי�ד ַאְׁשּד� �ָּמה ֹּכ> ֹון ָוָי   ֵמֶעְקר�
Josh. 15:47 ם ַהָּגבֹול� ִים ְוַהָּי ��ַחל ִמְצָר יָה ַעד&ַנ יָה ַוֲחֵצֶר� יָה ַעָּז�ה ְּבנֹוֶת� ֹוד ְּבנֹוֶת�יָה ַוֲחֵצֶר3 Qַאְׁשּד 

ֹול][ַה[ ּול� ס] ָּגד�  ּוְגב�
Josh. 15:48יר ה� ּוָבָה�ר ָׁשִמ� יר ְוׂשֹוֹכ�   ְוַיִּת�
Josh. 15:49ר� יא ְדִב�   ְוַדָּנ�ה ְוִקְרַית&ַסָּנ�ה ִה�
Josh. 15:50ה ְוָעִנ�ים�   ַוֲעָנ�ב ְוֶאְׁשְּתֹמ�
Josh. 15:51ן� ה ְוַחְצֵריֶה� ַחת&ֶעְׂשֵר� ים ַא� ה ָעִר� �ן ְוִגֹל ֶׁשן ְוֹחֹל�   ְוֹג�
Josh. 15:52ן� ה ְוֶאְׁשָע� ב ְורּוָמ�   ֲאַר�
Josh. 15:53 ָקה�] ָינ�ּום][ְו[ ְוָיִנים ּוַח ַוֲאֵפ�  ּוֵבית&ַּתּפ�
Josh. 15:54ן� ס ַׁשע ְוַחְצֵריֶה� ים ֵּת� ר ָעִר� �ֹון ְוִציֹע יא ֶחְבר� ה ְוִקְרַי�ת ַאְרַּב>ע ִה�   ְוֻחְמָט3
Josh. 15:55ה� �יף ְויּוָּט� ל ָוִז ֹוןA ַּכְרֶמ�   ָמע�
Josh. 15:56�ֹוַח� ְוִיְזְרֶע�אל ְוָיְקְדָע�ם ְוָזנ 
Josh. 15:57ן� ים ֶע�ֶׂשר ְוַחְצֵריֶה� �ה ָעִר� �ה ְוִתְמָנ ִין ִּגְבָע   ַהַּק�
Josh. 15:58ֹור� ּור ּוְגד� ית&צ� ּול ֵּב�   ַחְלח�



Josh. 15:59ן� ׁש ְוַחְצֵריֶה� ים ֵׁש� ן ָעִר� �ת ּוֵבית&ֲענ�ֹות ְוֶאְלְּתֹק   ּוַמֲעָר�
Josh. 15:60ַעל ִה>יא ִקְרַי�ת ְיָעִר� ן� ס ִקְרַית&ַּב3 ִים ְוַחְצֵריֶה� ים ְׁשַּת� ַרָּב�ה ָעִר�  ים ְוָה�
Josh. 15:61ֵּ Pר ב�ה� ַּבִּמְדָּב ין ּוְסָכָכ� ה ִמִּד�  ית ָהֲעָרָב+
Josh. 15:62ן� ׁש ְוַחְצֵריֶה� ים ֵׁש� �ִדי ָעִר� �ין ֶּג ַלח ְוֵע ן ְוִעיר&ַהֶּמ�   ְוַהִּנְבָׁש�
Josh. 15:63ּו א&יּוְכלּו  ְוֶאת&ַהְיבּוִסי1 יֹוְׁשֵב�י ְיר� �ֹ ִם ל ּו[ָׁשַל+ י ] ָיְכל� Mֶׁשב ַהְיבּוִס ֹוִריָׁש�ם ַוֵּי2 ה ְלה� ְבֵנ�י&ְיהּוָד�

ִם ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� פ ּוָׁשַל+ Bי ְיהּוָדה1 ִּביר�  ֶאת&ְּבֵנ
Josh. 16:1ָחה ַהִּמ�ֹו ִמְזָר י ְיִריח� ֹו ְלֵמ� ן ְיִריח+ Bי יֹוֵסף1 ִמַּיְרֵּד� ל ִלְבֵנ Mא ַהּגֹוָר ר  ַוֵּיֵצ2 ֹו ָּבָה� ר ֹעֶל=ה ִמיִריח> ְדָּב3
ל� ית&ֵא�  ֵּב�

Josh. 16:2ֹות� ּול ָהַאְרִּכ�י ֲעָטר� ּוָזה ְוָעַב>ר ֶאל&ְּגב� �ל ל ית&ֵא� א ִמֵּב�   ְוָיָצ�
Josh. 16:3ֶזר ְוָהי�ּו ֹת� ֹון ְוַעד&ָּג ן ַּתְחּת� ּול ֵּבית&חֹוֹר> �ד ְּגב= י ַע ּול ַהַּיְפֵלִט3 ָּמה ֶאל&ְּגב� Mְצֹאתֹו  ְוָי�5ַרד&ָי

יו[  ָי�ָּמה�] ֹתְצֹאָת�
Josh. 16:4ִים� ה ְוֶאְפָר� ף ְמַנֶּׁש� ּו ְבֵני&יֹוֵס�   ַוִּיְנֲחל�
Josh. 16:5 ית ר ַעד&ֵּב� ֹות ַאָּד+ ָחה ַעְטר� ּול ַנֲחָלָתם1 ִמְזָר+ Bי ְּגב Qם ַוְיִה�ִים ְלִמְׁשְּפֹחָת ּול ְּבֵנ�י&ֶאְפַר�  ַוְיִה>י ְּגב�
ֹון� ן ֶעְלי�  חֹוֹר�
Josh. 16:6 ֹו ה ְוָעַב�ר אֹות+ ��ת ִׁשֹל ָחה ַּתֲאַנ ּול ִמְזָר� ֹון ְוָנַס=ב ַהְּגב> ִּמְכְמָתת1 ִמָּצפ+ ָּמה ַה� ּול ַהָּי3 Mא ַהְּגב  ְוָיָצ2

ֹוָחה� ח ָינ�  ִמִּמְזַר�
Josh. 16:7ן� א ַהַּיְרֵּד� ֹו ְוָיָצ� יִריח+ ֹות ְוַנֲעָר�ָתה ּוָפַגע1 ִּב� ד ִמָּינ�ֹוָחה ֲעָטר�   ְוָיַר�
Josh. 16:8 ִים את ַנֲחַל>ת ַמֵּט�ה ְבֵני&ֶאְפַר� 3ֹ �ָּמה ז יו ַהָּי ה ְוָהי�ּו ֹתְצֹאָת� �ַחל ָקָנ+ 1ָּמה1 ַנ ּול ָי ְך ַהְּגב� ּוַח ֵיֵל2 Mִמַּתּפ 
ם�  ְלִמְׁשְּפֹחָת�
Josh. 16:9ל&ֶהָע ֹוְך ַנֲחַל�ת ְּבֵנ�י&ְמַנֶּׁש�ה ָּכ� ִים ְּבת� �י ֶאְפַר+ ים ַהִּמְבָּדלֹות1 ִלְבֵנ ן� ְוֶהָעִר3 ים ְוַחְצֵריֶה�  ִר�
Josh. 16:10 ה ֶרב ֶאְפַר1ִים1 ַעד&ַהּי�ֹום ַהֶּז+ Bי ְּבֶק Mְּכַנֲעִנ ֶׁשב ַה� �ֶזר ַוֵּי2 ְּכַנֲעִנ�י ַהּיֹוֵׁש�ב ְּבָג יׁשּו ֶאת&ַה� א הֹוִר+ �ֹ  ְול

ד� פ י ְלַמס&ֹעֵב�  ַוְיִה�
Josh. 17:1�ּוא ְּבכ ה ִּכי&ה� 1 ְלַמֵּט�ה ְמַנֶּׁש+ �י  ַוְיִהBי ַהּגֹוָרל ד ִּכ �י ַהִּגְלָע3 ה ֲאִב Mֹור ְמַנֶּׁש ֹור יֹוֵס�ף ְלָמִכירZ ְּבכ2

ן� ֹו ַהִּגְלָע�ד ְוַהָּבָׁש� 5ְיִהי&ל� ה ַו� �יׁש ִמְלָחָמ+ ּוא ָהָיה1 ִא Bה 
Josh. 17:2B ֶלק ְוִלְבֵנ ֶזר ְוִלְבֵני&ֵח3 Mי ֲאִביֶע ה ַהּנֹוָתִריםH ְלִמְׁשְּפֹחָתםG ִלְבֵנ2 י ְמַנֶּׁש� ְיִהי ִלְבֵנ2 ַ T1  ו י ַאְׂשִריֵאל

ם� ים ְלִמְׁשְּפֹחָת� י ְמַנֶּׁש=ה ֶּבן&יֹוֵס>ף ַהְּזָכִר� ֶּלה ְּבֵנ2 ֵ Tע א��י ְׁשִמיָד ֶפר ְוִלְבֵנ ֶכם ְוִלְבֵני&ֵח�  ְוִלְבֵני&ֶׁש+
Josh. 17:3 י� ֹו ָּבִנ�ים ִּכ יּו ל> ה לֹא&ָה� �יר ֶּבן&ְמַנֶּׁש3 ד ֶּבן&ָמִכ Mֶפר ֶּבן&ִּגְלָע ִאם&ָּבנ�ֹות  ְוִלְצָלְפָחדZ ֶּבן&ֵח2

ה� ה ָחְגָל�ה ִמְלָּכ�ה ְוִתְרָצ� �ה ְוֹנָע+ יו ַמְחָל ֹות ְּבֹנָת+  ְוֵא1ֶּלה1 ְׁשמ�
Josh. 17:4 ה� ר ְיהָוה1 ִצָּו Bי ַהְּנִׂשיִאים1 ֵלאֹמ+ ּון ְוִלְפֵנ �יA ְיהֹוֻׁש�ַע ִּבן&נ3 ן ְוִלְפֵנ Mר ַהֹּכֵה Z ֶאְלָעָז2 ְבָנה ִלְפֵני  ַוִּתְקַר]

ֶתת&ָל� ה ָל� ן�ֶאת&ֹמֶׁש+ י ֲאִביֶה� ֹוְך ֲאֵח� ה ְּבת� ם ֶאל&ִּפBי ְיהָוה1 ַנ�ֲחָל+ Mן ָלֶה ֹוְך ַאֵח�ינּו ַוִּיֵּת2  נּו ַנֲחָל�ה ְּבת�
Josh. 17:5ן� ר ֵמֵע�ֶבר ַלַּיְרֵּד� ן ֲאֶׁש� ד ֵמֶאBֶרץ ַהִּגְלָעד1 ְוַהָּבָׁש+ Qה ְלַב�ה ֲעָׂשָר י&ְמַנֶּׁש� ּו ַחְבֵל�   ַוִּיְּפל�
Josh. 17:6ִּPכ �ים�י ְּבנ ֹוָתִר� ה ַהּנ� ה ִלְבֵנ�י&ְמַנֶּׁש� ד ָהְיָת� �יו ְוֶא1ֶרץ1 ַהִּגְלָע+ ֹוְך ָּבָנ ּו ַנֲחָל�ה ְּבת� ה ָנֲחל�  ֹות ְמַנֶּׁש+
Josh. 17:7 ין 1 ֶאל&ַהָּיִמ+ �י ְׁשֶכ�ם ְוָהַלBְך ַהְּגבּול ר ַעל&ְּפֵנ ת ֲאֶׁש� ִּמְכְמָת+ ר ַה� ָאֵׁש+  ַוְיִהBי ְגבּול&ְמַנֶּׁשה1 ֵמ�

ּוַח�ֶאל&ֹיְׁש י ֵע�ין ַּתּפ�  ֵב�
Josh. 17:8ִים� ה ִלְבֵנ�י ֶאְפָר� ּול ְמַנֶּׁש� ּוַח ֶאל&ְּגב� ּוַח ְוַתּפ> �ה ֶא�ֶרץ ַּתּפ ה ָהְיָת� Wִלְמַנֶּׁש  
Josh. 17:9 ה�י ְמַנֶּׁש ֹוְך ָעֵר� ִים ְּבת� ים ָהֵא1ֶּלה1 ְלֶאְפַר+ Bַחל ָעִר �5ְגָּבה ַלַּנ3 ה ֶנ Mַחל ָקָנ Z ַנ2 ּול  ְוָיַר�ד ַהְּגבּול Bּוְגב

יו ַהָּי�ָּמה� י ֹתְצֹאָת� ַחל ַוְיִה� ֹון ַלַּנ+  ְמַנֶּׁשה1 ִמְּצפ�
Josh. 17:10 ֹון ּוְבִיָּׂששָכ�ר ּון ִמָּצפ+ ֹו ּוְבָאֵׁשר1 ִיְפְּגע� ��ם ְּגבּול י ַהָּי ה ַוְיִה� ִים ְוָצפ1ֹוָנה1 ִלְמַנֶּׁש+ �5ְגָּבה ְלֶאְפַר3  ֶנ

ח�  ִמִּמְזָר�
Josh. 17:11י ִלְמַנ אר  ַוְיִה2 �ֹ ֶאת&ֹיְׁשֵב=י ד יָה ְו� Mם ּוְבנֹוֶת ְּבנֹוֶתיָה ְוִיְבְלָע2 Tן ו�ר ֵּבית&ְׁשָא ה ְּבִיָּׂששָכ�ר ּוְבָאֵׁש3 Mֶּׁש

ֶׁשת ַהָּנ�ֶפת� ֹו ּוְבנֹוֶת�יָה ְׁשֹל� י ְמִגּד� יָה ְוֹיְׁשֵב� יָה ְוֹיְׁשֵבBי ַתְעַנְך1 ּוְבֹנֶת+ ין&ֹּדר1 ּוְבֹנֶת+ יָה ְוֹיְׁשֵבBי ֵע�  ּוְבנֹוֶת3



Josh. 17:12 ֶרץ ֶבת ָּבָא� י ָלֶׁש� ְּכַנֲעִנ+ 1 ַה� ים ָהֵא�ֶּלה ַוּי1ֹוֶאל ָעִר� יׁש ֶאת&ֶה� ה ְלהֹוִר� �י ְמַנֶּׁש+ א ָיְכלּו1 ְּבֵנ Bֹ  ְול
את� �ֹ  ַהּז

Josh. 17:13א הֹו �ֹ ׁש ל ְּכַנֲעִנ�י ָלַמ�ס ְוהֹוֵר� ּו ֶאת&ַה� ל ַוִּיְּתנ� �י ִיְׂשָרֵא+ ְזקּו1 ְּבֵנ י ִּכBי ָח� 5ְיִה3 ֹו� ס ַו�  ִריׁש�
Josh. 17:14 ד ל ֶאָחד1 ְוֶח�ֶבל ֶאָח+ Bה ּגֹוָר י ַנֲחָל3 Mָּתה ִּל Z ָנַת2 ר ַמּדּוַע �ַע ֵלאֹמ ף ֶאת&ְיהֹוֻׁש� �י יֹוֵס+ 5ְיַדְּברּו1 ְּבֵנ  ַו�

ִני ְיהָו�ה� ְרַכ� ה ֵּב� ב ַע�ד ֲאֶׁשר&ַעד&ֹּכ� �י ַעם&ָר+ ֲאִנ  ַו�
Josh. 17:15ַע ִא ם ְיהֹוֻׁש3 Mאֶמר ֲאֵליֶה 2ֹ ֶרץ  ַוּי ם ְּבֶא� ְעָרה ּוֵבֵראָתB ְלָך1 ָׁש+ ב ַאָּתה1 ֲעֵל�ה ְלָך� ַהַּי+ Bם&ַעם&ַר

ִים� ץ ְלָך� ַהר&ֶאְפָר� י&ָא� �ים ִּכ� ְרָפִא �י ְוָה�  ַהְּפִרִּז
Josh. 17:16ְּכַנֲעִני1 ַהֹּי ל ְּבָכל&ַה� ֵצא ָל�נּו ָהָה�ר ְוֶר�ֶכב ַּבְרֶז3 א&ִיָּמ� �ֹ ף ל �י יֹוֵס+ אְמרּו1 ְּבֵנ �ֹ ֵׁש�ב  ַוּי

אל� ר ְּבֵע�ֶמק ִיְזְרֶע� ֲאֶׁש� יָה ְוַל� ֲאֶׁשBר ְּבֵבית&ְׁשָאן1 ּוְבנֹוֶת+ ֶמק ַל� ֶרץ&ָהֵע+  ְּבֶא�
Josh. 17:17 ְך 1 ָל+ ַח ָּגדֹול Bה ְוֹכ ר ַעם&ַר�ב ַאָּת3 �ה ֵלאֹמ ִים ְוִלְמַנֶּׁש� ף ְלֶאְפַר� Bֹאֶמר ְיהֹוֻׁש1ַע1 ֶאל&ֵּב�ית יֹוֵס+  ַוּי

א&ִיְהֶי�ה ְלָך� ּגֹו �ֹ ד�ל ל ֶאָח�  ָר�
Josh. 17:18 י� י ִּכ ְּכַנֲעִנ3 יׁש ֶאת&ַה� י&תֹוִר� ְצֹאָת�יו ִּכ� ֹו ְוָהָי�ה ְלָך� ֹּת� ּוא ּוֵב�ֵראת+ �ַער ה+ י&ַי �י ַהBר ִי�ְהֶיה&ָּלְך1 ִּכ�  ִּכ

ּוא� פ �ק ה� ֹו ִּכ�י ָחָז 1 ל+ ֶכב ַּבְרֶזל Bֶר 
Josh. 18:11 ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bּו ָּכל&ֲעַד Mֲהל ה  ַוִּיָּק2 ֶרץ ִנְכְּבָׁש� �ד ְוָהָא� ֶהל מֹוֵע ם ֶאת&ֹא� ה ַוַּיְׁשִּכ�ינּו ָׁש�  ִׁשֹל+
ם�  ִלְפֵניֶה�

Josh. 18:2ים� ּו ֶאת&ַנ�ֲחָלָת�ם ִׁשְבָע�ה ְׁשָבִט� א&ָחְלק� �ֹ ר ל ל ֲאֶׁש� �י ִיְׂשָרֵא+   ַוִּיָּו�ְתרּו1 ִּבְבֵנ
Josh. 18:3 ל��י ִיְׂשָרֵא ַע ֶאל&ְּבֵנ ֹ�אֶמר ְיהֹוֻׁש� ֶרץ ֲאֶׁשר1  ַוּי ים ָלבֹוא1 ָלֶר�ֶׁשת ֶאת&ָהָא+ 1ָנה1 ַאֶּת�ם ִמְתַרִּפ+ ַעד&ָא

ם� ֹוֵתיֶכ� י ֲאב� ם ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�  ָנַת�ן ָלֶכ+
Josh. 18:4ּו אֹוָת>ּה ְלִפ�י ּו ָבָא>ֶרץ ְוִיְכְּתב� מּו ְוִי�ְתַהְּלכ� Mם ְוָיֻק ה ֲאָנִׁש�ים ַלָּׁש�ֶבט ְוֶאְׁשָלֵח3 ּו ָלֶכ>ם ְׁשֹלָׁש�   ָהב�

י� אּו ֵאָל� ם ְוָיֹב�  ַנ�ֲחָלָת�
Josh. 18:5 ּו ית יֹוֵס>ף ַיַעְמד� ֶגב ּוֵב� ד ַעל&ְּגבּולֹו1 ִמֶּנ+ Bה ַיֲעֹמ Qים ְיהּוָד ��ה ֲחָלִק ּה ְלִׁשְבָע ּו ֹאָת� ְתַחְּלק�  ְוִה�

ֹון�  ַעל&ְּגבּוָל�ם ִמָּצפ�
Josh. 18:6 ים �ה ֲחָלִק+ ּו ֶאת&ָהָא1ֶרץ1 ִׁשְבָע Bם ִּתְכְּתב Qה  ְוַאֶּת 1 ֹּפ+ יִתי ָלֶכBם ּגֹוָרל ם ֵאַל�י ֵה�ָּנה ְוָיִר2 ַו�ֲהֵבאֶת�

ינּו�  ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�
Josh. 18:7 ה Mְמַנֶּׁש ֶבט ַה� Z ֵׁש2 ן ַוֲחִצי ד ּוְראּוֵב] ֹו ְוָג] �י&ְכֻהַּנ�ת ְיהָו�ה ַנֲחָלת ם ִּכ� ין&ֵחBֶלק ַלְלִוִּים1 ְּבִקְרְּבֶכ+ י ֵא� ִּ Tכ 

ם ֵמ ּו ַנֲחָלָת3 ה ֶע�ֶבד ְיהָו�ה�ָלְקח� ם ֹמֶׁש� ָחה ֲאֶׁשר1 ָנַת�ן ָלֶה+  ֵעBֶבר ַלַּיְרֵּדן1 ִמְזָר+
Josh. 18:8 כּו ְ Tר ל ֶרץ ֵלאֹמ3 Mב ֶאת&ָהָא ַע ֶאת&ַהֹהְלִכיםZ ִלְכֹּת2 מּו ָהֲאָנִׁש�ים ַוֵּיֵל�כּו ַוְיַצ�ו ְיהֹוֻׁש]  ַוָּיֻק�

ּובּו  ּו אֹוָתּה1 ְוׁש� Bֶרץ ְוִכְתב Mּו ָבָא ה�ְוִהְתַהְּלכ2 ל ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ְּבִׁשֹל� יְך ָלֶכ�ם ּגֹוָר> ֹּפה ַאְׁשִל2 Tי ו  ֵאַל+
Josh. 18:9 אּו ים ַעל&ֵס�ֶפר ַוָּיֹב= ים ְלִׁשְבָע�ה ֲחָלִק� ָעִר> ּוָה ֶל� ֶרץ ַוִּיְכְּתב= ּו ָבָא+ ֲאָנִׁשים1 ַוַּיַעְבר� ּו ָה� Bַוֵּיְלכ 

ה� ַּמֲחֶנ�ה ִׁשֹל�  ֶאל&ְיהֹוֻׁש>ַע ֶאל&ַה�
Josh. 18:10 ם ְיהֹוֻׁש=ַע ֶאת&ָהָא>ֶרץ ִלְבֵנ�י �ה ַוְיַחֶּלק&ָׁש2 �י ְיהָו ה ִלְפֵנ ל ְּבִׁשֹל� ם ְיהֹוֻׁש=ַע ּגֹוָר>  ַוַּיְׁשֵלְךZ ָלֶה2

ם� פ ל ְּכַמְחְלֹקָת�  ִיְׂשָרֵא�
Josh. 18:11+ֹוָרָל ּול ּג� ן ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ַוֵּיֵצא1 ְּגב� ל ַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ִבְנָיִמ� ַעל ּגֹוַר> ֵּ ַוַּי3 Pין ְּבֵנ�י ם ב ה ּוֵב� �י ְיהּוָד+ ין ְּבֵנ

ף�  יֹוֵס�
Josh. 18:12 ֹון ֹו ִמָּצפ3 Mֶתף ְיִריח Z ֶאל&ֶּכ2 ן ְוָעָל�ה ַהְּגבּול �ֹוָנה ִמן&ַהַּיְרֵּד ת ָצפ� ּול ִלְפַא� י ָלֶה=ם ַהְּגב>  ַוְיִה2

ָּמה ְוָהָיה  ָרה ֵּב�] ָהיּו1][ְו[ְוָעָלBה ָבָהר1 ָי+ יו ִמְדַּב� ְצֹאָת+ ֶון�ֹּת�  ית ָא�
Josh. 18:13 ֹות 1 ַעְטר� ד ַהְּגבּול Bל ְוָיַר�ית&ֵא יא ֵּב� ְגָּבה ִה� 1ּוָזה1 ֶנ+ ּוָזה ֶאל&ֶּכBֶתף ל ּול ל3 Mם ַהְּגב  ְוָעַברZ ִמָּׁש2

ֹון� ֹון ַּתְחּת� �5ֶגב ְלֵבית&ֹחר� ר ֲאֶׁש>ר ִמֶּנ Wר ַעל&ָהָה  ַאָּד+
Josh. 18:14Mב ִלְפַאת&ָי Z ְוָנַס2 ר ַעל&ְּפֵנ�י ֵבית&ֹחרֹוןH ֶנְגָּבהG ְוָהָיה  ְוָתַא�ר ַהְּגבּול ְגָּבה ִמן&ָהָהר1 ֲאֶׁש2 ם ֶנ3

1 הPִ] ָהי�ּו][ְו[ יו ֶאל&ִקְרַית&ַּב1ַעל ְצֹאָת3 ֹ�את ְּפַאת&ָי�ם�ֹת� �י ְיהּוָד�ה ז ים ִע�יר ְּבֵנ �ת ְיָעִר+  יא ִקְרַי
Josh. 18:15 אBים ְוָיָצ ��ת ְיָעִר ה ִקְרַי ְגָּבה ִמְקֵצ� Wֹוַח� ּוְפַאת&ֶנ י ֶנְפּת� �5ן ֵמ� א ֶאל&ַמְעַי Wָּמה ְוָיָצ 1 ָי+  ַהְּגבּול



Josh. 18:16 ֹוָנה �ם ֲאֶׁש>ר ְּבֵע�ֶמק ְרָפִא�ים ָצפ �י ֶבן&ִהּנֹ+ ר ֲאֶׁשר1 ַעל&ְּפֵני1 ֵּג ּול ֶאל&ְקֵצ�ה ָהָה3 Mד ַהְּגב  ְוָיַר2
ד ֵע�ין ְגָּבה ְוָיַר� 1 ֶנ+ ם ֶאל&ֶּכBֶתף ַהְיבּוִסי Mֹי ִהּנ   ֹרֵג�ל�ְוָיַרדZ ֵּג2

Josh. 18:17 ֶבן ד ֶא� Wים ְוָיַר�ֹות ֲאֶׁשר&ֹנ�ַכח ַמֲעֵל�ה ֲאֻדִּמ ֶמׁש ְוָיָצא1 ֶאל&ְּגִליל+ �ין ֶׁש+ ֹון ְוָיָצא1 ֵע  ְוָתַא�ר ִמָּצפ3
ן� ַהן ֶּבן&ְראּוֵב�  ֹּב�

Josh. 18:18ָתה� ד ָהֲעָרָב� ֹוָנה ְוָיַר� �ה ָצפ ֲעָרָב�   ְוָעַב>ר ֶאל&ֶּכ�ֶתף מּול&ָה�
Josh. 18:19 ְוָהָיה Gָצפֹוָנה Hֶתף ֵּבית&ָחְגָלה� ּול ֶאל&ֶּכ Mר ַהְּגב ֹות[ֹּתְצאֹוָתיו ] ָהי�ּוA][ְו[ ְוָעַב2 ּול ] ֹּתְצא� ַהְּגב3

ּול ֶנ�5ֶגב� �ה ְּגב� �5ְגָּבה ֶז ן ֶנ ה ַהַּיְרֵּד� ֹוָנה ֶאל&ְקֵצ� ֹון ָים&ַהֶּמ1ַלח1 ָצפ+ Bֶאל&ְלׁש 
Josh. 18:20 ֹו ן ִיְגֹּבל&ֹאת� יָה ָסִב�יב  ְוַהַּיְרֵּד� ּוֹלֶת> י ִבְנָיִמ=ן ִלְגב� את ַנֲחַלתZ ְּבֵנ2 [ֹ ְדָמה ז �ִלְפַאת&ֵק
ם�  ְלִמְׁשְּפֹחָת�
Josh. 18:21יץ� ֹו ּוֵבית&ָחְגָל�ה ְוֵע�ֶמק ְקִצ� ֹוֵתיֶה�ם ְיִריח� ן ְלִמְׁשְּפח� ים ְלַמֵּט>ה ְּבֵנ�י ִבְנָיִמ� ָעִר3   ְוָהי�ּו ֶה�
Josh. 18:22ֲעָרָב>ה ּוְצ ל� ּוֵב=ית ָה� ית&ֵא� ִים ּוֵב�  ָמַר�
Josh. 18:23ה� ה ְוָעְפָר�   ְוָהַעִּו�ים ְוַהָּפָר�
Josh. 18:24 ה[ ּוְכַפ=ר ָהַעֹּמִני< ַעֹּמָנ ן�] ְכַפ=ר ָה� ה ְוַחְצֵריֶה� ים ְׁשֵּתים&ֶעְׂשֵר� �ַבע ָעִר� �י ָוָג ָעְפִנ  ְוָה�
Josh. 18:25ֹות� ה ּוְבֵאר� ָרָמ� ֹון ְוָה�   ִּגְבע�
Josh. 18:26ה� ְוַה ה ְוַהֹּמָצ� ה ְוַהְּכִפיָר�  ִּמְצֶּפ�
Josh. 18:27ה� ל ְוַתְרֲאָל� ֶקם ְוִיְרְּפֵא�   ְוֶר�
Josh. 18:28 את<ֹ ה ְוַחְצֵריֶה�ן ז ע&ֶעְׂשֵר� ים ַאְרַּב� ת ָעִר� �ת ִקְרַי+ 1 ִּגְבַע 1ִם ּוָׁשַל י ִהBיא ְיר� ֶלף ְוַהְיבּוִס2 Mע ָהֶא  ְוֵצַל]

ן ְלִמְׁש ם� פַנ�ֲחַל�ת ְּבֵנ�י&ִבְנָיִמ�  ְּפֹחָת�
Josh. 19:1 ֹוְך ַנֲחַל�ת ם ְּבת� 1 ַנ�ֲחָלָת+ 5ְיִהי ֹון ְלִמְׁשְּפחֹוָת�ם ַו� ֹון ְלַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ִׁשְמע� ל ַהֵּׁשִני1 ְלִׁשְמע+ Bא ַהּגֹוָר Qַוֵּיֵצ 
ה�  ְּבֵנ�י&ְיהּוָד�
Josh. 19:2ה� ַבע ּומֹוָלָד� ַבע ְוֶׁש� ר&ֶׁש� ם ְּבַנ�ֲחָלָת�ם ְּבֵא� י ָלֶה�   ַוְיִה�
Josh. 19:3ֶצם� ר ׁשּוָע>ל ּוָבָל�ה ָוָע�   ַוֲחַצ�
Josh. 19:4ה� ּול ְוָחְרָמ�   ְוֶאְלּתֹוַל�ד ּוְבת�
Josh. 19:5ה� ר סּוָס� ֹות ַוֲחַצ� ְקַל�ג ּוֵבית&ַהַּמְרָּכב�   ְוִצ�
Josh. 19:6ן� ה ְוַחְצֵריֶה� ים ְׁשֹלׁש&ֶעְׂשֵר� רּוֶח�ן ָעִר� ֹות ְוָׁש� ית ְלָבא�   ּוֵב�
Josh. 19:7 ן� ע ְוַחְצֵריֶה� ים ַאְרַּב� �ֶתר ְוָעָׁש�ן ָעִר� ֹון ָוֶע  ַע�ִיןA ִרּמ�
Josh. 19:8 את ַנֲחַל>ת 3ֹ �5ֶגב ז ר ָר�אַמת ֶנ ֲעַל�ת ְּבֵא� ֶּלה ַעד&ַּב� ים ָהֵא+ ָעִר� ים ֲאֶׁשBר ְסִביבֹות1 ֶה� ֲחֵצִר3  ְוָכל&ַה�

ם� ֹון ְלִמְׁשְּפֹחָת�  ַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ִׁשְמע�
Josh. 19:91 ּו  ֵמֶח1ֶבל ם ַוִּיְנֲחל� ה ֵחBֶלק ְּבֵנ�י&ְיהּוָדה1 ַר�ב ֵמֶה+ Qי&ָהָי ֹון ִּכ� ��י ִׁשְמע ה ַנֲחַל�ת ְּבֵנ �י ְיהּוָד+  ְּבֵנ

ם� פ ֹוְך ַנֲחָלָת� ֹון ְּבת�  ְבֵנ�י&ִׁשְמע�
Josh. 19:10 ּול י ִלְבֵנ�י ְזבּוֻל�ן ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ַוְיִה>י ְּגב� 1 ַהּגֹוָר�ל ַהְּׁשִליִׁש+ יד� ַוַּי1ַעל ם ַעד&ָׂשִר�  ַנֲחָלָת�
Josh. 19:11ם� �י ָיְקְנָע� ר ַעל&ְּפֵנ ַחל ֲאֶׁש� �ע ְּבַדָּב�ֶׁשת ּוָפַגע1 ֶאל&ַהַּנ+ >ָּמה ּוַמְרֲעָל�ה ּוָפַג ה ְגבּוָל=םA ַלָּי   ְוָעָל2
Josh. 19:12ֵPיד ק ר ְוָי ְוָׁש�ב ִמָּׂשִר3 �ת ָּתֹב ּול ִּכְסֹל� ֶמׁש ַעל&ְּגב� ת ְוָעָל�ה ְדָמה ִמְזַר�ח ַהֶּׁש+ ְבַר� א ֶאל&ַהָּד� ָצ�

יַע�  ָיִפ�
Josh. 19:13ה� ר ַהֵּנָע� ֹון ַהְּמֹתָא� �ין ְוָיָצ>א ִרּמ� ֶפר ִעָּת�ה ָקִצ ה ֵח� ָחה ִּגָּת� ְדָמה ִמְזָר+   ּוִמָּׁשBם ָעַבר1 ֵק�
Josh. 19:14יו ֵּג�י ִיְפ ְצֹאָת+ 1 ֹּת� ן ְוָהיּו �ֹון ַחָּנֹת ּול ִמְּצפ� ל� ְוָנַסBב ֹאתֹו1 ַהְּגב+  ַּתח&ֵא�
Josh. 19:15ן� ה ְוַחְצֵריֶה� ים ְׁשֵּתים&ֶעְׂשֵר� ֹון ְוִיְדֲאָל�ה ּוֵב�ית ָל�ֶחם ָעִר� 1 ְוִׁשְמר+   ְוַקָּטBת ְוַנ�ֲהָלל
Josh. 19:16ן� פ ֶּלה ְוַחְצֵריֶה� ים ָהֵא� ָעִר� ֹ>את ַנֲחַל�ת ְּבֵנ�י&ְזבּוֻל�ן ְלִמְׁשְּפחֹוָת�ם ֶה�   ז
Josh. 19:17ר ָּׂששָכ+ ם� ְלִי2 �י ִיָּׂששָכ�ר ְלִמְׁשְּפחֹוָת� �י ִלְבֵנ ְרִביִע א ַהּגֹוָר�ל ָה�   ָיָצ�
Josh. 19:18ת ְוׁשּוֵנ�ם� י ְּגבּוָל�ם ִיְזְרֶע�אָלה ְוַהְּכסּוֹל�   ַוְיִה�
Josh. 19:19ת� ן ַוֲאָנֲחַר� ִים ְוִׁשיֹא�   ַוֲחָפַר�



Josh. 19:20ֶבץ� ַרִּב�ית ְוִקְׁשי�ֹון ָוָא�   ְוָה�
Josh. 19:21 ץ� ית ַּפֵּצ� ה ּוֵב� >ים ְוֵע�ין ַחָּד� ֶמת ְוֵעין&ַּגִּנ  ְוֶר=
Josh. 19:22 ֹור ְוַׁשֲחצּוָמה Bּול ְּבָתב ן ] ַׁשֲחִצ1יָמה1][ְו[ ּוָפַגעZ ַהְּגב2 �ֹות ְּגבּוָל�ם ַהַּיְרֵּד ֶמׁש ְוָהי>ּו ֹּתְצא� ּוֵב�ית ֶׁש+

ן� ה ְוַחְצֵריֶה� ים ֵׁשׁש&ֶעְׂשֵר�  ָעִר�
Josh. 19:23את ַנ 3ֹ ן� פ ז ים ְוַחְצֵריֶה�  ֲחַל>ת ַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ִיָּׂששָכ�ר ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ֶהָעִר�
Josh. 19:24ם� ר ְלִמְׁשְּפחֹוָת� י ְלַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ָאֵׁש� ֲחִמיִׁש+   ַוֵּיֵצא1 ַהּגֹוָר�ל ַה�
Josh. 19:25ף� ֶטן ְוַאְכָׁש� ת ַוֲחִל�י ָוֶב� י ְּגבּוָל�ם ֶחְלַק�   ַוְיִה�
Josh. 19:26ֹור ִלְבָנ�ת� ְו ָּמה ּוְבִׁשיח� 1 ַהָּי+ Bע ְּבַכְרֶמל ֶלְך ְוַעְמָע�ד ּוִמְׁשָא�ל ּוָפַג ַלֶּמ�  ַא�
Josh. 19:27 ל�ית ָהֵע�ֶמק ּוְנִעיֵא ֹוָנה ֵּב� ל ָצפ> י ִיְפַּתח&ֵא� ְזֻבלּון ּוְבֵג2 ִּ Tע ב� ב ִמְזַר�ח ַהֶּׁשֶמׁשH ֵּב�ית ָּדֹגןG ּוָפַג  ְוָׁש2

ּול ִמ א ֶאל&ָּכב� אל�ְוָיָצ� �ֹ  ְּׂשמ
Josh. 19:28ה� ֹון ַרָּב� �ה ַע�ד ִציד� ֹון ְוָקָנ ב ְוַחּמ� ן ּוְרֹח�   ְוֶעְבֹר�
Josh. 19:29 ה ְוִיְהיּו 1 ֹחָס+ ר ְוָׁשBב ַהְּגבּול �ה ְוַעד&ִע�יר ִמְבַצר&ֹצ ָרָמ+ 1 ָה� יו ] ָהי=ּו][ְו[ ְוָׁשBב ַהְּגבּול ֹתְצֹאָת>

ֶבל ַאְכִז�יָבה� �ָּמה ֵמֶח�  ַהָּי
Josh. 19:30ן� ִים ְוַחְצֵריֶה� ים ּוְׁשַּת� ים ֶעְׂשִר� ב ָעִר> �ק ּוְרֹח ה ַוֲאֵפ�   ְוֻעָמ�
Josh. 19:31ן� פ ֶּלה ְוַחְצֵריֶה� ים ָהֵא� ר ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ֶהָעִר� את ַנֲחַל>ת ַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ָאֵׁש� 3ֹ   ז
Josh. 19:32י ַנְפ� �י ִלְבֵנ א ַהּגֹוָר�ל ַהִּׁשִּׁש י ָיָצ� �י ַנְפָּתִל+ ם� ִלְבֵנ  ָּתִל�י ְלִמְׁשְּפֹחָת�
Josh. 19:33 יו י ֹתְצֹאָת� ּום ַוְיִה� �ל ַעד&ַלּק >5ֶקב ְוַיְבְנֵא� י ַהֶּנ ים ַוֲאָדִמ� ֹון ְּבַצֲעַנִּנ3 Mֵאל ֶלף ֵמ� ם ֵמֵח2  ַוְיִה�י ְגבּוָל3

ן�  ַהַּיְרֵּד�
Josh. 19:34ם חּו א ִמָּׁש� ֹור ְוָיָצ� 1ָּמה1 ַאְזנ�ֹות ָּתב+ ּול ָי ב ַהְּגב� �ע  ְוָׁש2 ֶגב ּוְבָאֵׁשר1 ָּפַג ּון ִמֶּנ3 Mע ִּבְזֻבל ָקה ּוָפַג2 �ֹק

ֶמׁש� ח ַהָּׁש� ן ִמְזַר� ה ַהַּיְרֵּד� ם ּוִב�יהּוָד+  ִמָּי+
Josh. 19:35ת ְוִכָּנ�5ֶרת� ת ַרַּק� ר ְוַחַּמ� ים ֵצ+ י ִמְבָצ�ר ַהִּצִּד�   ְוָעֵר�
Josh. 19:36ֹור� ה ְוָחצ� ה ְוָהָרָמ�   ַוֲאָדָמ�
Josh. 19:37ֹור� ְוֶק� ִעי ְוֵע�ין ָחצ�  ֶדׁש ְוֶאְדֶר�
Josh. 19:38ן� ה ְוַחְצֵריֶה� ע&ֶעְׂשֵר� ים ְּתַׁש� ם ּוֵבית&ֲעָנ�ת ּוֵב�ית ָׁש�ֶמׁש ָעִר� ל ֳחֵר�   ְוִיְראֹון1 ּוִמְגַּדל&ֵא+
Josh. 19:39ן� פ ים ְוַחְצֵריֶה� את ַנֲחַל>ת ַמֵּט�ה ְבֵנ�י&ַנְפָּתִל�י ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ֶהָעִר� 3ֹ   ז
Josh. 19:40י� ל ַהְּׁשִביִע� א ַהּגֹוָר� ן ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ָיָצ�   ְלַמֵּט�ה ְבֵני&ָד�
Josh. 19:41ֶמׁש� ֹול ְוִע�יר ָׁש� ּול ַנֲחָלָת�ם ָצְרָע�ה ְוֶאְׁשָּתא� י ְּגב�   ַוְיִה�
Josh. 19:42ה� ֹון ְוִיְתָל� ֲעַלִּב�ין ְוַאָּיל�   ְוַׁש�
Josh. 19:43ֹון ְוִתְמָנ�ָתה ְו ֹון� ְוֵאיל�  ֶעְקר�
Josh. 19:44ת� ֹון ּוַבֲעָל� ה ְוִגְּבת�   ְוֶאְלְּתֵק�
Josh. 19:45ֹון� ק ְוַגת&ִרּמ� ד ּוְבֵנ�י&ְבַר�   ִויֻה�
Josh. 19:46ֹו� ּול ָיפ� ּול מ� ם&ַהְּגב� ֹון ִע� �ַרּק ֹון ְוָה� י ַהַּיְרק�   ּוֵמ�
Josh. 19:47ּו ְבֵנ�י ן ֵמֶה�ם ַוַּיֲעל� א ְגבּול&ְּבֵני&ָד� ּו אֹוָת�ּה  ַוֵּיֵצ� ּו אֹוָת�ּהA ַוַּיּכ= ֶׁשם ַוִּיְלְּכד� Mּו ִעם&ֶל ן ַוִּיָּלֲחמ2 ָ Tד&

ם� ן ֲאִביֶה� ם ָּד� ן ְּכֵׁש� 1ֶׁשם1 ָּד+ ּו ְלֶל Bּה ַוִּיְקְרא �ְׁשבּו ָב+ ּו אֹוָתּה1 ַוֵּי Bֶרב ַוִּי�5ְרׁש  ְלִפי&ֶח3
Josh. 19:48�ם ֶה�ן ְלִמְׁשְּפֹחָת את ַנֲחַל>ת ַמֵּט�ה ְבֵני&ָד� 3ֹ ן� פ ז ֶּלה ְוַחְצֵריֶה� ים ָהֵא�  ָעִר�
Josh. 19:49 ַע ִּבן&נ�ּון ּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵא=ל ַנֲחָל>ה ִליהֹוֻׁש� ּוֹלֶת�יָה ַוִּיְּתנ2 ֶרץ ִלְגב� ּו ִלְנֹחל&ֶאת&ָהָא�  ַוְיַכּל�

ם�  ְּבתֹוָכ�
Josh. 19:50ל ֶאת&ִּתְמַנ ֹו ֶאת&ָהִעיר1 ֲאֶׁש�ר ָׁשָא+ �ְתנּו ל3 ה ָנ Mי ְיהָו ִים ַוִּיְבֶנ�ה  ַעל&ִּפ2 �ַרח ְּבַה�ר ֶאְפָר ת&ֶס�

ּה� �ֶׁשב ָּב�  ֶאת&ָהִע�יר ַוֵּי
Josh. 19:51 Zֹות ְלַמּטֹות ָאב� �ר ַהֹּכֵה�ןA ִויהֹוֻׁש{ַע ִּבן&נ|ּון ְוָראֵׁש�י ָה� ּו ֶאְלָעָז ת ֲאֶׁש�ר ִנֲחל�  ֵא�ֶּלה ַהְּנָחֹל]

�י ְיהָו+ לA ְּבִׁשֹלה1 ִלְפֵנ Bְּבגֹוָר Aל ֶרץ� פְּבֵני&ִיְׂשָרֵא2 ַחֵּל�ק ֶאת&ָהָא� ּו ֵמ� Wד ַוְיַכּל� ֶהל מֹוֵע ַתח ֹא�  ה ֶּפ�



Josh. 20:1ר� ַע ֵלאֹמ� ה ֶאל&ְיהֹוֻׁש�   ַוְיַדֵּב�ר ְיהָו+
Josh. 20:2 ְרִּתי ֲאֵליֶכ�ם ט ֲאֶׁשר&ִּדַּב� י ַהִּמְקָל+ ּו ָלֶכם1 ֶאת&ָעֵר� Bר ְּתנ �ל ֵלאֹמ  ַּדֵּב>ר ֶאל&ְּבֵנ�י ִיְׂשָרֵא�
ה  �ְּבַיד&ֹמֶׁש�
Josh. 20:3ם� ל ַהָּד� ט ִמֹּגֵא� ַח ַמֵּכה&ֶנ�ֶפׁש ִּבְׁשָגָג�ה ִּבְבִלי&ָד�ַעת ְוָהיBּו ָלֶכם1 ְלִמְקָל+   ָלנ�ּוס ָׁש1ָּמה1 רֹוֵצ+
Josh. 20:4ֶּ Pֶּלה ְוָעַמד1 פ ים ָהֵא3 ס ֶאל&ַאַח�תA ֵמֶהָעִר� Qיר&ַה ְוָנ �י ָהִע� >י ִזְקֵנ יר ְוִדֶּב>ר ְּבָאְזֵנ יא ַתח ַׁש�ַער ָהִע+ ִה�

ם� ב ִעָּמ� ֹום ְוָיַׁש� ֹו ָמק� ם ְוָנְתנּו&ל� ֹו ָהִע1יָרה1 ֲאֵליֶה+ Bּו ֹאת יו ְוָאְספ2 � ֶאת&ְּדָבָר
Josh. 20:5 ה�י ִבְבִלי&ַד1ַעת1 ִהָּכBֹו ִּכ �ַח ְּבָיד �רּו ֶאת&ָהֹרֵצ� א&ַיְסִּג �ֹ יו ְול ֲחָר+ ף ֹּגֵאBל ַהָּדם1 ַא� Mי ִיְרֹּד  ְוִכ2

� א&ֹׂשֵנ �ֹ הּו ְול ֹום�ֶאת&ֵרֵע+ ֹול ִׁשְלׁש� ֹו ִמְּתמ� ּוא ל�  א ה>
Josh. 20:6 ר ִיְהֶי�ה ֹול ֲאֶׁש� ט ַעד&מֹות1 ַהֹּכֵה�ן ַהָּגד+ ֵעָדה1 ַלִּמְׁשָּפ+ Bי ָה� ֹו ִלְפֵנ Qיא ַעד&ָעְמד �יר ַהִה3  ְוָיַׁש�בA ָּבִע

ֹו ֶאל&ָהִע� ַח ּוָבBא ֶאל&ִעירֹו1 ְוֶאל&ֵּבית+ ּוב ָהרֹוֵצ3 ם�ַּבָּיִמ�ים ָהֵה�ם ָא�זA ָיׁש�  יר ֲאֶׁשר&ָנ�ס ִמָּׁש�
Josh. 20:7 יא י ְוֶאת&ְׁשֶכ�ם ְּבַה�ר ֶאְפָר�ִים ְוֶאת&ִקְרַי�ת ַאְרַּב>ע ִה� 1 ְּבַה�ר ַנְפָּתִל+ ֶדׁש ַּבָּגִליל Bׁשּו ֶאת&ֶק Mַוַּיְקִּד 

ה� ר ְיהּוָד� ֹון ְּבַה�  ֶחְבר�
Josh. 20:8ּו ֶא Qָחה ָנְתנ ן ְיִריחֹו1 ִמְזָר+ Bֶבר ְלַיְרֵּד Mן  ּוֵמֵע�ר ִמַּמֵּט�ה ְראּוֵב ת&ֶּב=ֶצר ַּבִּמְדָּב>ר ַּבִּמיֹׁש�

ד ְוֶאת&ָּגלֹון  ת ַּבִּגְלָעד1 ִמַּמֵּטה&ָג+ Bה�] ּגֹוָל�ן[ְוֶאת&ָראֹמ ן ִמַּמֵּט�ה ְמַנֶּׁש�  ַּבָּבָׁש�
Josh. 20:9ר ְּב� ל ְוַלֵּגר1 ַהָּג �י ִיְׂשָרֵא3 לA ְּבֵנ ה ְלֹכ� Mּוָעָד י ַהּמ� Z ָעֵר2 ָּמה  ֵא�ֶּלה ָהיּו ם ָלנ�ּוס ָׁש+ תֹוָכ+

ה� פ ֹו ִלְפֵנ�י ָהֵעָד� ם ַעד&ָעְמד� ּות ְּבַיד1 ֹּגֵא�ל ַהָּד+ א ָימ3 �ֹ �ה ְול  ָּכל&ַמֵּכה&ֶנ�ֶפׁש ִּבְׁשָגָג
Josh. 21:1 ּון ְוֶאל&ָראֵׁש>י �ַע ִּבן&נ ן ְוֶאל&ְיהֹוֻׁש� ם ֶאל&ֶאְלָעָזר1 ַהֹּכֵה+ ֹות ַהְלִוִּי+ ּו ָראֵׁשי1 ֲאב� 5ִּיְּגׁש3 ֹות  ַו� ֲאב�

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ֹות ִלְבֵנ  ַהַּמּט�
Josh. 21:2 ים ֶתת&ָל�נּו ָעִר� ה ָל� �ה ְבַיד&ֹמֶׁש+ ר ְיהָוה1 ִצָּו 1ַען1 ֵלאֹמ+ ה ְּבֶאBֶרץ ְּכַנ ם ְּבִׁשֹל3 Mּו ֲאֵליֶה  ַוְיַדְּבר2

נּו� ן ִלְבֶהְמֵּת�  ָלָׁש�ֶבת ּוִמְגְרֵׁשיֶה�
Josh. 21:3ּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵא=ל ַל ן� ַוִּיְּתנ2 ֶּלה ְוֶאת&ִמְגְרֵׁשיֶה� ים ָהֵא� �ה ֶאת&ֶהָעִר� �י ְיהָו ם ֶאל&ִּפ >ם ִמַּנֲחָלָת�  ְלִוִּי
Josh. 21:4 הּוָדה ְ Tה י�ם ִמַּמֵּט ן ִמן&ַהְלִוִּי3 Mן ַהֹּכֵה Z ַאֲהֹר2 י ִלְבֵני ת ַהְּקָהִת�י ַוְיִה] ל ְלִמְׁשְּפֹח� א ַהּגֹוָר�  ַוֵּיֵצ�

י ּוִמַּמ Mה ַהִּׁשְמֹעִנ ה� סּוִמַּמֵּט2 ׁש ֶעְׂשֵר� ים ְׁשֹל� ל ָעִר�  ֵּטBה ִבְנָיִמן1 ַּבּגֹוָר+
Josh. 21:5 ל י ַמֵּט=ה ְמַנֶּׁש>ה ַּבּגֹוָר� ן ּוֵמֲחִצ2 Qִמַּמֵּטה&ָד ְפַרִים ּו� ֶ Tה&א ת ַמֵּט� ים ִמִּמְׁשְּפֹח� ת ַהּנֹוָתִר3 Mי ְקָה  ְוִלְבֵנ2

ֶׂשר� ס ים ָע�  ָעִר�
Josh. 21:6ֹון ִמִּמְׁש �י ֵגְרׁש3 ה  ְוִלְבֵנ ֵּמֲחִצי ַמֵּט2 Tי ו Mה ַנְפָּתִל ֵׁשר ּוִמַּמֵּט2 ָ Tה&א �ר ּוִמַּמֵּט� ה&ִיָּׂששָכ ֹות ַמֵּט� ְּפח�

ה� ס ׁש ֶעְׂשֵר� ים ְׁשֹל� ל ָעִר�  ְמַנֶּׁשBה ַבָּבָׁשן1 ַּבּגֹוָר+
Josh. 21:7ה�ן ּוִמַּמֵּטה&ָגד1 ּוִמַּמֵּטBה ְראּוֵב ם ִמַּמֵּט2 י ְלִמְׁשְּפֹחָת3 Mי ְמָרִר ה� ִלְבֵנ2 ים ֶעְׂשֵר� ים ְׁשֵּת� ן ָעִר�   ְזבּוֻל+
Josh. 21:8 ה< =ה ְיהָו ר ִצָּו ֶּלה ְוֶאת&ִמְגְרֵׁשיֶה�ן ַּכֲאֶׁש2 ים ָהֵא� ם ֶאת&ֶהָעִר� 1 ַלְלִוִּי+ ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bַוִּיְּתנ 

ל� פ ה ַּבּגֹוָר�  ְּבַיד&ֹמֶׁש�
Josh. 21:9ה ּוִמַּמ �י ְיהּוָד+ ּו ִמַּמֵּטה1 ְּבֵנ 5ִּיְּתנ3 ֹון אPֵ ַו� ��י ִׁשְמע ן ֵּט�ה ְּבֵנ א ֶאְתֶה� ֶּלה ֲאֶׁשר&ִיְקָר� ים ָהֵא+ ָעִר� ת ֶה�

ם�  ְּבֵׁש�
Josh. 21:10ל ִריאֹׁשָנ�ה� �י ִּכ�י ָלֶה>ם ָהָי�ה ַהּגֹוָר� �י ֵלִו י ִמְּבֵנ ֹות ַהְּקָהִת� ן ִמִּמְׁשְּפח� �י ַאֲהֹר+ 5ְיִהי1 ִלְבֵנ   ַו�
Josh. 21:11ם ֶאת&ִק Mּו ָלֶה ָה  ַוִּיְּתנ2 ֹון ְּבַה�ר ְיהּוָד�ה ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� יא ֶחְבר� ֲענ>ֹוק ִה� ע ֲאִב=י ָה� ְרַיתZ ַאְרַּב2
יָה�  ְסִביֹבֶת�

Josh. 21:12ֹו� ס ּו ְלָכֵל�ב ֶּבן&ְיֻפֶּנ�ה ַּבֲאֻחָּזת� יָה ָנ�ְתנ> �ה ָהִע�יר ְוֶאת&ֲחֵצֶר   ְוֶאת&ְׂשֵד�
Josh. 21:131ן ָנ�ְתנּו ן ַהֹּכֵה3 �יA ַאֲהֹר� ֹון ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ְוֶאת&ִלְבָנ�ה  ְוִלְבֵנ ַח ֶאת&ֶחְבר�  ֶאת&ִעיר1 ִמְקַל�ט ָהֹרֵצ+
ָה�  ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�
Josh. 21:14ָה� ַע ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� ָה ְוֶאת&ֶאְׁשְּתֹמ�   ְוֶאת&ַיִּתר1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
Josh. 21:15�ָה ְוֶאת&ְּדִב�ר ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש  ָה� ְוֶאת&ֹחֹלן1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
Josh. 21:16 ים ֶמׁש ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ָעִר� ית ֶׁש� ָה ֶאת&ֵּב� ָה ְוֶאת&ֻיָּטה1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+ �ִין ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש3  ְוֶאת&ַע



ֶּלה� פ ת ְׁשֵנ�י ַהְּׁשָבִט�ים ָהֵא� Wַׁשע ֵמֵא  ֵּת+
Josh. 21:17&ָה ֶאת�ֹון ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש ן ֶאת&ִּגְבע� ָה� ּוִמַּמֵּט�ה ִבְנָיִמ+  ֶּג�ַבע ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�
Josh. 21:18ע� ים ַאְרַּב� ֹון ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ָעִר� ָה ְוֶאת&ַעְלמ�   ֶאת&ֲעָנתֹות1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
Josh. 21:19ן� ס ים ּוִמְגְרֵׁשיֶה� ה ָעִר� �ים ְׁשֹלׁש&ֶעְׂשֵר� ֲהִנ ן ַהֹּכ� י ְבֵנ�י&ַאֲהֹר�   ָּכל&ָעֵר�
Josh. 21:20ֹות Bִים� ּוְלִמְׁשְּפח ם ִמַּמֵּט�ה ֶאְפָר� ֹוָרָל+ י ג� 5ְיִהי1 ָעֵר� �י ְקָה�ת ַו� ים ִמְּבֵנ ם ַהּנֹוָתִר�   ְּבֵנ�י&ְקָהת1 ַהְלִוִּי+
Josh. 21:21 ִים ְוֶאת&ֶּג�ֶזר �ָה ְּבַה�ר ֶאְפָר יר ִמְקַל=ט ָהֹרֵצ>ַח ֶאת&ְׁשֶכ�ם ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� ם ֶאת&ִע2 Mּו ָלֶה  ַוִּיְּתנ2
ָה�  ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�
Josh. 21:22ע� ס ים ַאְרַּב� ן ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ָעִר� ית חֹוֹר� ָה ְוֶאת&ֵּב� 1ִים1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+   ְוֶאת&ִקְבַצ
Josh. 21:23ָה� ֹון ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� ת&ִּגְּבת� א ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ֶא� ת&ֶאְלְּתֵק� ן ֶא� ֵּטה&ָד+   ּוִמַּמ2
Josh. 21:24ָה ע� ס ֶאת&ַאָּילֹון1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+ ים ַאְרַּב� ֹון ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ָעִר�   ֶאת&ַּגת&ִרּמ�
Josh. 21:25 ים ֹון ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ָעִר� ָה ְוֶאת&ַּגת&ִרּמ� ה ֶאת&ַּתְעַנְך1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+ ַּמֲחִצית1 ַמֵּט�ה ְמַנֶּׁש+  ּוִמ�

ִים�  ְׁשָּת�
Josh. 21:26ן ְלִמְׁש�ים ֶע�ֶׂשר ּוִמְגְרֵׁשיֶה ים� ס ָּכל&ָעִר� ת ַהּנֹוָתִר� ֹות ְּבֵנ�י&ְקָה�  ְּפח�
Josh. 21:27 ַח ֶאת&ָּגלֹון ה ֶאת&ִעיר1 ִמְקַל�ט ָהֹרֵצ+ י ַמֵּט�ה ְמַנֶּׁש3 Qֵמֲחִצ Gת ַהְלִוִּים �י ֵגְרׁשֹוןH ִמִּמְׁשְּפֹח�  ְוִלְבֵנ

ה ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה] ּגֹוָלBן[ ת&ְּבֶעְׁשְּתָר� ָה ְוֶא� ִים� סַּבָּבָׁשן1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+ ים ְׁשָּת�   ָעִר�
Josh. 21:28ָה� ת ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� ְבַר� ר ֶאת&ִקְׁשי�ֹון ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ֶאת&ָּד�   ּוִמַּמֵּט�ה ִיָּׂששָכ+
Josh. 21:29ע� ס ים ַאְרַּב� ָה ֶאת&ֵע�ין ַּגִּנ�ים ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ָעִר�   ֶאת&ַיְרמּות1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
Josh. 21:30�ָה� ּוִמַּמֵּט ֹון ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� ל ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ֶאת&ַעְבּד� ר ֶאת&ִמְׁשָא�  ה ָאֵׁש+
Josh. 21:31ע� ס ים ַאְרַּב� ב ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ָעִר� ָה ְוֶאת&ְרֹח�   ֶאת&ֶחְלָקת1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
Josh. 21:32 ֶדׁש ַח ֶאת&ֶק2 ֹרֵצ3 �ירA ִמְקַל�ט ָה� י ֶאת&ִע Mה ַנְפָּתִל ת  ּוִמַּמֵּט2 ַּבָּגִלBיל ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש1ָה1 ְוֶאת&ַחֹּמ�

ׁש� ים ָׁשֹל� ן ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ָעִר� ָה ְוֶאת&ַקְרָּת�  ּדֹאר1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
Josh. 21:33ן� ס ה ִע�יר ּוִמְגְרֵׁשיֶה� י ַהֵּגְרֻׁשִּנ�י ְלִמְׁשְּפֹחָת�ם ְׁשֹלׁש&ֶעְׂשֵר�   ָּכל&ָעֵר�
Josh. 21:34 ֹות ת&ָיְקְנָע�ם ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה  ּוְלִמְׁשְּפח� ן ֶא� �ם ַהּנֹוָתִריםG ֵמֵאת1 ַמֵּט�ה ְזבּוֻל+ ְּבֵנ�י&ְמָרִריH ַהְלִוִּי

ָה� ה ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�  ֶאת&ַקְרָּת�
Josh. 21:35ע� ים ַאְרַּב� ת&ַנֲהָל�ל ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ָעִר� ָה ֶא�   ֶאת&ִּדְמָנה1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
Josh. 21:36�ָה� ּוִמַּמֵּט ֶצר ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ְוֶאת&ַי�ְהָצה ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� ן ֶאת&ֶּב�  ה ְראּוֵב+
Josh. 21:37ע� ס ים ַאְרַּב� ַעת ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ָעִר� ָה ְוֶאת&ֵמיָפ�   ֶאת&ְקֵדמֹות1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
Josh. 21:38ת ַּבִּגְל ַח ֶאת&ָרֹמ� ד ֶאת&ִעיר1 ִמְקַל�ט ָהֹרֵצ+ �5ִים  ּוִמַּמֵּטה&ָג3 ת&ַמֲחַנ ָע�ד ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ְוֶא�
ָה�  ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�
Josh. 21:39ע� ים ַאְרַּב� �ר ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�ָה ָּכל&ָעִר� ָה ֶאת&ַיְעֵז   ֶאת&ֶחְׁשּבֹון1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
Josh. 21:40�ים ִמִּמְׁשְּפח ם ַהּנֹוָתִר� Bי ְמָרִרי1 ְלִמְׁשְּפֹחָת+ ים ִלְבֵנ Mָעִר ים  ָּכל&ֶה2 ם ָעִר� �ם ַוְיִהי1 ּגֹוָרָל+ ֹות ַהְלִוִּי
ה� ים ֶעְׂשֵר�  ְׁשֵּת�
Josh. 21:41ֹּPן� כ ים ַאְרָּבִע�ים ּוְׁשֹמֶנ�ה ּוִמְגְרֵׁשיֶה� �ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא�ל ָעִר> ֹוְך ֲאֻחַּז ם ְּבת� י ַהְלִוִּי+  ל ָעֵר�
Josh. 21:42יר ּוִמ �יר ִע+ ֶּלה ִע ים ָהֵא+ 1יָנה1 ֶהָעִר� ְהֶי ֶּלה� ס ִּת� ים ָהֵא� יָה ְסִביֹבֶת�יָה ֵּכ�ן ְלָכל&ֶהָעִר�  ְגָרֶׁש�
Josh. 21:43ּה� �ְׁשבּו ָב� ּוָה ַוֵּי ע ָלֵת�ת ַלֲאבֹוָת�ם ַוִּיָרׁש� ר ִנְׁשַּב� ֶרץ ֲאֶׁש� ל ֶאת&ָּכל&ָהָא+ ן ְיהָוה1 ְלִיְׂשָרֵא+ Bַוִּיֵּת  
Josh. 21:44ל ֲאֶׁש יב ְּכֹכ� Bה ָלֶהם1 ִמָּסִב+ ַנח ְיהָו ַמד ִאBיׁש ִּבְפֵניֶהם1  ַוָּי2 ע ַלֲאבֹוָת�ם ְולֹא&ָע2 ר&ִנְׁשַּב�

ֵPם א ְיֵביֶה+ ם�ִמָּכל&ֹא� ן ְיהָו�ה ְּבָיָד� ם ָנַת� ְיֵביֶה+  ת ָּכל&ֹא�
Josh. 21:45א� פ ל ָּב� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ַהֹּכ� ֹוב ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� 1 ַהָּדָב�ר ַהּט+ ר ִמֹּכל א&ָנַפ�ל ָּדָב+ �ֹ   ל
Josh. 22:1ָPה� א י ְוַלֲחִצ�י ַמֵּט�ה ְמַנֶּׁש� ��י ְוַלָּגִד אּוֵבִנ ַע ָלר�  ז ִיְקָר�א ְיהֹוֻׁש+
Josh. 22:2ֵPם א ם ַאֶּת�ם ְׁשַמְרֶּת+ ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה+ ּו  ַוּי �ה ַוִּתְׁשְמע� �ֶבד ְיהָו ה ֶע ם ֹמֶׁש� �ה ֶאְתֶכ+ ת ָּכל&ֲאֶׁש�ר ִצָּו

ל ֲאֶׁשר&ִצִּו�יִתי ֶאְתֶכ� י ְלֹכ�  ם�ְבקֹוִל+



Josh. 22:3ֶP ם ז א&ֲעַזְבֶּת�ם ֶאת&ֲאֵחיֶכ3 �ֹ ֶרת ִמְצַו�ת  ל Wם ֶאת&ִמְׁשֶמ Wה ּוְׁשַמְרֶּת� ים ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז ה ָיִמ�ים ַרִּב+
ם�  ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�

Josh. 22:4ה ְּפ ר ִּדֶּב�ר ָלֶה�ם ְוַעָּת] ם ַּכֲאֶׁש� ֲאֵחיֶכ+ ֵהיֶכם1 ַל� Bה ֱאֹל� יַח ְיהָו ה ֵהִנ2 ם  ְוַעָּת3 Mּו ָלֶכ Z ּוְלכ2 נּו
ן� ה ְּבֵע�ֶבר ַהַּיְרֵּד� �ֶבד ְיהָו+ ם ֹמֶׁשה1 ֶע ם ֲאֶׁש�רA ָנַת�ן ָלֶכ3 ם ֶאל&ֶא1ֶרץ1 ֲאֻחַּזְתֶכ+  ְלָאֳהֵליֶכ3

Josh. 22:5Gֶבד&ְיהָוה �ה ֶאְתֶכםH ֹמֶׁש�ה ֶע� �ה ְוֶאת&ַהּתֹוָרהH ֲאֶׁש�ר ִצָּו ֹות ֶאת&ַהִּמְצָו ד ַלֲעׂש2 ּו ְמֹא3   ַר�קA ִׁשְמר�
ֹו  Wֹו ּוְלָעְבד �יו ּוְלָדְבָקה&ב ר ִמְצֹוָת� ם ְוָלֶל=ֶכת ְּבָכל&ְּדָרָכ>יו ְוִלְׁשֹמ� Mֵהיֶכ ה ֱאֹל� ַאֲהָבה ֶאת&ְיהָו2 ְ Tל

ם�  ְּבָכל&ְלַבְבֶכ�ם ּוְבָכל&ַנְפְׁשֶכ�
Josh. 22:6ם� ס ּו ֶאל&ָאֳהֵליֶה� ם ַוֵּיְלכ� 5ְיַׁשְּלֵח+ 5ְיָבְרֵכ�ם ְיהֹוֻׁש�ַע ַו�   ַו�
Josh. 22:7ם ֵמֵעֶבר  ְו ן ְיהֹוֻׁש1ַע1 ִעם&ֲאֵחיֶה+ Bֹו ָנַת ה ָנַת�ן ֹמֶׁשהH ַּבָּבָׁשןG ּוְלֶחְצי3 ְמַנֶּׁש3 �יA ֵׁש�ֶבט ַה� ַלֲחִצ

ם�] ֵע�ֶבר][ְּב[ ם ַוְיָבֲרֵכ� �י ִׁשְּלָח=ם ְיהֹוֻׁש>ַע ֶאל&ָאֳהֵליֶה� ַגם ִּכ ְ Tָּמה ו� ן ָי  ַהַּיְרֵּד�
Josh. 22:8ר ִּב ם ֵלאֹמ3 Mאֶמר ֲאֵליֶה 2ֹ ֶסף  ַוּי ד ְּבֶכ2 �ה ַרב&ְמֹא+ ֳהֵליֶכם1 ּוְבִמְקֶנ ּובּו ֶאל&ָא� Bים ׁש Mים ַרִּב ְנָכִס2

ם� פ ּו ְׁשַלל&ֹאְיֵביֶכ�ם ִעם&ֲאֵחיֶכ� ד ִחְלק� �ֹות ַהְרֵּב�ה ְמֹא >ל ּוִבְׂשָלמ� ֶׁשת ּוְבַבְרֶז ב ּוִבְנֹח= Mּוְבָזָה 
Josh. 22:9ן ּוְבֵני ּו ְּבֵני&ְראּוֵב2 ה ֲאֶׁש�ר  ַוָּיֻׁש�בּו ַוֵּיְלכ] ל ִמִּׁשֹל� �י ִיְׂשָרֵא+ ה ֵמֵאת1 ְּבֵנ ְמַנֶּׁש3 �יA ֵׁש�ֶבט ַה� ד ַוֲחִצ Mָג&

ה� ּה ַעל&ִּפ�י ְיהָו�ה ְּבַיד&ֹמֶׁש� אֲחזּו&ָב+ �ֹ ד ֶאל&ֶאBֶרץ ֲאֻחָּזָתם1 ֲאֶׁש�ר נ ֶכת ֶאל&ֶא�ֶרץ ַהִּגְלָע3 Mַען ָלֶל� ֶרץ&ְּכָנ  ְּבֶא�
Josh. 22:10ֹו �י ֵׁשֶבטZ  ַוָּיֹב1אּו1 ֶאל&ְּגִליל� ד ַוֲחִצ ּו ְבֵני&ְראּוֵב�ן ּוְבֵני&ָג] �ַען ַוִּיְבנ� ר ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ ן ֲאֶׁש� ת ַהַּיְרֵּד+

ה� ֹול ְלַמְרֶא� ַח ָּגד� ן ִמְזֵּב� 1ַח1 ַעל&ַהַּיְרֵּד+ ה ָׁשBם ִמְזֵּב ְמַנֶּׁש2  ַה�
Josh. 22:11�ּו ְבֵנ�ה ָבנ� ר ִהֵּנ �ל ֵלאֹמ ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ה  ַוִּיְׁשְמע� Mְמַנֶּׁש ֶבט ַה� Z ֵׁש2 ד ַוֲחִצי י&ְראּוֵב�ן ּוְבֵני&ָג]

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ן ֶאל&ֵע�ֶבר ְּבֵנ ַען ֶאל&ְּגִלילֹות1 ַהַּיְרֵּד+ 1 ֶא�ֶרץ ְּכַנ+ ַח ֶאל&מּול  ֶאת&ַהִּמְזֵּב3
Josh. 22:121 ת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bּו ָּכל&ֲעַד Mֲהל �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיָּק2 ּו ְּבֵנ 5ִּיְׁשְמע� א� פ ַו� ם ַלָּצָב� ֹות ֲעֵליֶה� ה ַלֲעל�   ִׁשֹל+
Josh. 22:13 ֶרץ�ה ֶאל&ֶא ֶבט&ְמַנֶּׁש� >ד ְוֶאל&ֲחִצ�י ֵׁש� ל ֶאל&ְּבֵני&ְראּוֵב=ן ְוֶאל&ְּבֵני&ָג Mּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא  ַוִּיְׁשְלח2

ן� �ר ַהֹּכֵה� ס ֶּבן&ֶאְלָעָז �ד ֶאת&ִּפיְנָח�  ַהִּגְלָע
Josh. 22:14ה ְנִׂשִא Bאׁש  ַוֲעָׂשָר =ֹ יׁש ר ֹות ִיְׂשָרֵא�ל ְוִא2 ל ַמּט� ב ְלֹכ� ד ָנִׂשBיא ֶאָחד1 ְלֵב�ית ָא+ Mיא ֶאָח ֹו ָנִׂש2 ים1 ִעּמ+

ל� י ִיְׂשָרֵא� ָּמה ְלַאְלֵפ�  ֵּבית&ֲאבֹוָת>ם ֵה�
Josh. 22:15ֶרץ ַה�ה ֶאל&ֶא ֶבט&ְמַנֶּׁש� >ד ְוֶאל&ֲחִצ�י ֵׁש� אּו ֶאל&ְּבֵני&ְראּוֵב=ן ְוֶאל&ְּבֵני&ָג Mּו  ַוָּיֹב �ד ַוְיַדְּבר� ִּגְלָע
ר� ם ֵלאֹמ�  ִאָּת�
Josh. 22:16 ּוב ל ָלׁש� ה&ַהַּמBַעל ַהֶּזה1 ֲאֶׁשBר ְמַעְלֶּתם1 ֵּבאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ה ָמ� לA ֲעַד�ת ְיהָו3 ּו ֹּכ� Qה ָאְמר  ֹּכ�

ַח ִלְמָרְדֶכ�ם ַהּי�ֹום ַּביהָו� ֹוְתֶכBם ָלֶכם1 ִמְזֵּב+ �ה ִּבְבנ� י ְיהָו ֹום ֵמַאֲחֵר�  ה�ַהּי+
Josh. 22:17 ת �5ֶגף ַּבֲעַד� י ַהֶּנ �ה ַוְיִה� ּנּו ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז א&ִהַּטַה1ְרנּו1 ִמֶּמ+ �ֹ ֹור ֲאֶׁשBר ל ן ְּפע+ 1נּו1 ֶאת&ֲעֹו�  ַהְמַעט&ָל

 ְיהָו�ה�
Josh. 22:18י ּו ַהּיֹום1 ַּב� Bם ִּתְמְרד Qה ַאֶּת �ה ְוָהָי3 י ְיהָו ֹום ֵמַאֲחֵר� ר  ְוַאֶּתם1 ָּתֻׁש�בּו ַהּי+ Wה ּוָמָח הָו+

ף� ל ִיְקֹצ� ת ִיְׂשָרֵא� ל&ָּכל&ֲעַד�  ֶא�
Josh. 22:19 1ַכן&ָׁשם Bת ְיהָוה1 ֲאֶׁשBר ָׁש� ֶרץ ֲאֻחַּז ם ֶאל&ֶא2 Mּו ָלֶכ ם ִעְבר2 ה ֶא�ֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכ3 Mְך ִאם&ְטֵמָא  ְוַא2

דּו ְוֹאָת1נ �ה ַאל&ִּתְמֹר3 יהָו �נּו ּוַב� ה ְוֵהָאֲחז�ּו ְּבתֹוֵכ �ן ְיהָו+ ַח ִמְׁשַּכ ְתֶכBם ָלֶכם1 ִמְזֵּב+ דּו ִּבְבֹנ� ּו1 ֶאל&ִּתְמֹר+
ינּו� ח ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� י ִמְזַּב� ַּבְלֲעֵד+  ִמ�

Josh. 22:20 יׁש� ֶצף ְוהּוא1 ִא �ל ָה�ָיה ָק ת ִיְׂשָרֵא� ל&ָּכל&ֲעַד� ֶרם ְוַע� 1 ַּבֵח+ ַרח ָמBַעל ַמ1ַעל �ן ֶּבן&ֶז3 ֹואA ָעָכ  ֲהל�
ֹו�  א ָגַו�ע ַּבֲעֹונ� �ֹ ד ל  פֶאָח+

Josh. 22:21ל� י ִיְׂשָרֵא� י ַאְלֵפ� ּו ֶאת&ָראֵׁש� 5ְיַדְּבר+ ְמַנֶּׁש�ה ַו� ד ַוֲחִצ�י ֵׁש�ֶבט ַה� 5ַּיֲענּו1 ְּבֵני&ְראּוֵב�ן ּוְבֵני&ָג+   ַו�
Josh. 22:22 ֶרדBע ִאם&ְּבֶמ�ּוא ֵיָד ל ה� ַע ְוִיְׂשָרֵא� ּוא ֹיֵד+ ה ֵא�לA ֱאֹלִהBיםA ְיהָוה1 ה� Mְיהָו Aים A ֱאֹלִה2 Zֵאל 

ה ַאל&ּתֹוִׁשיֵע�נּו ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה�ְו יהָו+ 1 ַּב�  ִאם&ְּבַמ1ַעל
Josh. 22:23 ֹות Bה ְוִאם&ַלֲעׂש יו עֹוָל�ה ּוִמְנָח3 Mֹות ָעָל �ה ְוִאם&ְלַהֲעל2 י ְיהָו ּוב ֵמַאֲחֵר� ַח ָלׁש� 1נּו1 ִמְזֵּב+  ִלְבנ�ֹות ָל

ׁש� ּוא ְיַבֵּק� ים ְיהָו�ה ה�  ָעָליו1 ִזְבֵח�י ְׁשָלִמ+



Josh. 22:24 ר 1ינּו1 ֵלאֹמ+ ּו ְבֵניֶכBם ְלָבֵנ ר יֹאְמר2 ר ָמָח3 �ֹ�את ֵלאֹמ ר ָעִׂש�ינּו ֶאת&ז א ִמְּדָאָגה1 ִמָּדָב+ Bֹ  ְוִאם&ל
ל� י ִיְׂשָרֵא� יהָו�ה ֱאֹלֵה� ם ְוַל� Wַמה&ָּלֶכ 

Josh. 22:25&ן ּוְבֵני&ָגד1 ֶאתBם ְּבֵני&ְראּוֵב Mנּו ּוֵביֵניֶכ הָוה ֵּביֵנ2 ְ Tּול ָנ�ַתן&י ֶלק  ּוְגב� ן ֵאין&ָלֶכ�ם ֵח� ַהַּיְרֵּד+
א ֶאת&ְיהָו�ה� �ֹ י ְיר ינּו ְלִבְלִּת� �ה ְוִהְׁשִּבBיתּו ְבֵניֶכם1 ֶאת&ָּבֵנ+ יהָו  ַּב�

Josh. 22:26א ְלָז�ַבח� �ֹ א ְלעֹוָל�ה ְול �ֹ נּו ִלְבנ�ֹות ֶאת&ַהִּמְזֵּב�ַח ל �א ָל+ אֶמר ַנֲעֶׂשה&ָּנ Wֹ   ַוּנ
Josh. 22:27� ּוא ֵּביֵנ Mד ה Z ֵע2 יו  ִּכי ת ְיהָוה1 ְלָפָנ+ Bד ֶאת&ֲעֹבַד Qַלֲעֹב Gַאֲחֵרינּו Hין ֹּדרֹוֵתינּו�ם ּוֵב ינּו ּוֵביֵניֶכ3

ֶלק ַּביהָו�ה� ינּו ֵאין&ָלֶכ�ם ֵח� ּו ְבֵניֶכBם ָמָחר1 ְלָבֵנ+ ינּו ּוִבְׁשָלֵמ�ינּו ְולֹא&יֹאְמר2 ינּו ּוִבְזָבֵח�  ְּבֹעלֹוֵת�
Josh. 22:28ֹ י&י ה ִּכ� אֶמר ְוָהָי3 Wֹ ח  ַוּנ ּו ֶאת&ַּתְבִניתZ ִמְזַּב2 ְרנּו ְרא� ינּו ָמָח�ר ְוָאַמ] ּו ֵאֵל>ינּו ְוֶאל&ֹּדֹרֵת� אְמר�

ם� ּוא ֵּביֵנ�ינּו ּוֵביֵניֶכ� �ד ה+ ַבח ִּכי&ֵע א ְלֶז+ �ֹ א ְלעֹוָלה1 ְול Bֹ ינּו ל ּו ֲאבֹוֵת3 ה ֲאֶׁשר&ָעׂש� Mְיהָו 
Josh. 22:293יהָו ד ַּב� ּנּו ִלְמֹר� Mנּו ִמֶּמ ַח ְלֹעָל�ה  ָחִליָלהZ ָּל2 ה ִלְבנ�ֹות ִמְזֵּב+ י ְיהָו+ ּוב ַהּיֹום1 ֵמַאֲחֵר� Bה ְוָלׁש

ֹו� פ ר ִלְפֵנ�י ִמְׁשָּכנ� ינּו ֲאֶׁש� �ה ֱאֹלֵה+ ד ִמְזַּבח1 ְיהָו �ַבח ִמְּלַב3  ְלִמְנָח�ה ּוְלָז
Josh. 22:30יBי ַאְלֵפ ה ְוָראֵׁש2 Mי ָהֵעָד ן ּוְנִׂשיֵא2 יְנָח�ס ַהֹּכֵה3 ע ִּפ� Qים  ַוִּיְׁשַמ ְּדָבִר+ ֹו ֶאת&ַה2 1 ֲאֶׁש�ר ִאּת+  ִיְׂשָרֵאל

ם� ב ְּבֵעיֵניֶה� �י ְמַנֶּׁש�ה ַוִּייַט� ן ּוְבֵני&ָג�ד ּוְבֵנ ּו ְּבֵני&ְראּוֵב�  ֲאֶׁש=ר ִּדְּבר>
Josh. 22:31 י� ד ְוֶאל&ְּבֵנ Mן ְוֶאל&ְּבֵני&ָג ן ֶאל&ְּבֵני&ְראּוֵב2 �ר ַהֹּכֵה] יְנָח�ס ֶּבן&ֶאְלָעָז ֹ�אֶמר ִּפ� ה ַהּיBֹוםA  ַוּי ְמַנֶּׁש3

�ד  ל ִמַּי �י ִיְׂשָרֵא� ז ִהַּצְלֶּת>ם ֶאת&ְּבֵנ �ה ָא3 יהָו�ה ַהַּמ�ַעל ַהֶּז ם ַּב� א&ְמַעְלֶּת� �ֹ ה ֲאֶׁש>ר ל �נּו ְיהָו+ י&ְבתֹוֵכ ָיַד1ְענּו1 ִּכ�
 ְיהָו�ה�

Josh. 22:32�ים ֵמֵא �ר ַהֹּכֵה�ןA ְוַהְּנִׂשיִא] יְנָח�ס ֶּבן&ֶאְלָעָז �ָׁשב ִּפ� ד ֵמֶא=ֶרץ  ַוָּי Mת ְּבֵני&ָג Z ּוֵמֵא2 ת ְּבֵנ�י&ְראּוֵבן
ר� ם ָּדָב� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוָּיִׁש�בּו אֹוָת� ֶרץ ְּכַנ�ַען ֶאל&ְּבֵנ  ַהִּגְלָע>ד ֶאל&ֶא�

Josh. 22:333א ָאְמר �ֹ �י ִיְׂשָרֵא�ל ְול ים ְּבֵנ ּו ֱאֹלִה� ל ַוְיָבֲרכ� �י ִיְׂשָרֵא+ ר ְּבֵעיֵני1 ְּבֵנ ֹות  ַוִּייַט�ב ַהָּדָב3 Bּו ַלֲעל
ּה� ן ּוְבֵני&ָג�ד ֹיְׁשִב�ים ָּב� ֶרץ ֲאֶׁש>ר ְּבֵני&ְראּוֵב� א ְלַׁשֵחת1 ֶאת&ָהָא+  ֲעֵליֶהם1 ַלָּצָב+

Josh. 22:34ים� פ ינּו ִּכ�י ְיהָו�ה ָהֱאֹלִה� יֹנֵת+ �י ֵע�ד הּוא1 ֵּב� ן ּוְבֵני&ָג�ד ַלִּמְזֵּב�ַח ִּכ ּו ְּבֵני&ְראּוֵב� 5ִּיְקְרא>   ַו�
Josh. 23:1 ַע�יב ִויהֹוֻׁש� ם ִמָּסִב =ה ְלִיְׂשָרֵא>ל ִמָּכל&ֹאְיֵביֶה� יַח ְיהָו ֲחֵרי ֲאֶׁשר&ֵהִנ2 ַ Tים א 5ְיִהי1 ִמָּיִמ�ים ַרִּב+  ַו�

ים� א ַּבָּיִמ� ן ָּב�  ָזֵק+
Josh. 23:2י�ְטָר יו ּוְלֹׁש� יו ּוְלֹׁשְפָט� ל ִלְזֵקָניו1 ּוְלָראָׁש+ א ְיהֹוֻׁש1ַע1 ְלָכל&ִיְׂשָרֵא+ Bי  ַוִּיְקָר� ם ֲאִנ ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה+ ו ַוּי

ים� אִתי ַּבָּיִמ� ְנִּתי ָּב�  ָזַק+
Josh. 23:3ִּPם כ�ֶּלה ִמְּפֵניֶכ �ם ָהֵא� =ה ֱאֹלֵהיֶכ>ם ְלָכל&ַהּגֹוִי ה ְיהָו Mר ָעָׂש ם ֵאתZ ָּכל&ֲאֶׁש2 �ה  ְוַאֶּת�ם ְרִאיֶת3 י ְיהָו

ם� ם ָלֶכ� ּוא ַהִּנְלָח� ם ה�  ֱאֹלֵהיֶכ+
Josh. 23:42ִהַּפ Z ן  ְראּו ים ָהֵא>ֶּלה ְּבַנֲחָל�ה ְלִׁשְבֵטיֶכ�ם ִמן&ַהַּיְרֵּד3 ּגֹוִים ַהִּנְׁשָאִר� ַ Tת&ה ם ֶא� Mְלִּתי ָלֶכ

ֶמׁש� ֹוא ַהָּׁש� ֹול ְמב� �ם ַהָּגד� ִּתי ְוַהָּי  ְוָכל&ַהּגֹוִים1 ֲאֶׁש�ר ִהְכַר+
Josh. 23:5Pם ה ֵהיֶכ3 �ה ֱאֹל� יׁש ֹא ַויהָו ם ְוהֹוִר� ם ּוא ֶיְהֳּדֵפ�ם ִמְּפֵניֶכ+ יִרְׁשֶּתם1 ֶאת&ַאְרָצ+ ם ִמִּלְפֵניֶכ�ם ִו� ָת�

ם� ר ִּדֶּב>ר ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ָלֶכ�  ַּכֲאֶׁש�
Josh. 23:6ֵPֹות א ר ְוַלֲעׂש+ ד ִלְׁשֹמ� ּנּו  ַוֲחַזְקֶּת�ם ְמֹא+ י סּור&ִמֶּמ� ֶפר ּתֹוַר�ת ֹמֶׁש�ה ְלִבְלִּת� ּוב ְּבֵס� ת ָּכל&ַהָּכת+

אול� �ֹ ין ּוְׂשמ  ָיִמ�
Josh. 23:7 א �ֹ ם ֱאֹלֵהיֶהBם לֹא&ַתְזִּכ1ירּו1 ְול ֶּלה ִאְּתֶכ�ם ּוְבֵׁש2 ים ָהֵא� ֶּלה ַהִּנְׁשָאִר� �ם ָהֵא+  ְלִבְלִּתי&בֹוא1 ַּבּגֹוִי

ם� ּו ָלֶה� ְׁשַּתֲחו� א ִת� �ֹ ּום ְול א ַתַעְבד+ �ֹ יעּו ְול  ַתְׁשִּב+
Josh. 23:8ר�קּו ַּכֲאֶׁש�ם ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ִּכ>י ִאם&ַּביהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ִּתְדָּב   ֲעִׂשיֶת+
Josh. 23:9 ם ַע�ד ַהּי�ֹום ם לֹא&ָעBַמד ִאיׁש1 ִּבְפֵניֶכ+ �ים ַוֲעצּוִמ�ים ְוַאֶּת3 �ם ְּגֹדִל ם ּגֹוִי  ַוּיBֹוֶרׁש ְיהָוה1 ִמְּפֵניֶכ+

 ַהֶּז�ה�
Josh. 23:10Pם ה �ה ֱאֹלֵהיֶכ3 �יA ְיהָו ד ִמֶּכ�ם ִיְרָּדף&ָא�ֶלף ִּכ ר ּו ִאיׁש&ֶאָח� ר ִּדֶּב� ם ַּכֲאֶׁש� א ַהִּנְלָח�ם ָלֶכ+

ם�  ָלֶכ�
Josh. 23:11ם� ֵתיֶכ�ם ְלַאֲהָב�ה ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� ד ְלַנְפֹׁש� ם ְמֹא�   ְוִנְׁשַמְרֶּת�



Josh. 23:12ֶּלה ִאְּת ים ָהֵא� ֶּלה ַהִּנְׁשָאִר� �ם ָהֵא+ 1ֶתר1 ַהּגֹוִי ּובּו ּוְדַבְקֶּתם1 ְּבֶי ֹוב ָּתׁש3 �יA ִאם&ׁש� ֶכ�ם  ִּכ
ם� ם ָּבֶכ� ם ְוֵה� ם ָּבֶה� ם ָּבֶה>ם ּוָבאֶת� ְתַחַּתְנֶּת�  ְוִה�

Josh. 23:13 ּו ֶּלה ִמִּלְפֵניֶכ�ם ְוָהי2 �ם ָהֵא� יׁש ֶאת&ַהּגֹוִי ם ְלהֹוִר> �ה ֱאֹלֵהיֶכ3 יף ְיהָו Mא יֹוִס 2ֹ Z ל ּו ִּכי ְדע+  ָיד1ֹוַע1 ֵּת�
ׁש ּוְלֹׁשֵטBט ְּבִצֵּדיֶכם1  ם ְלַפ�ח ּוְלמֹוֵק3 Mאת ָלֶכ +ֹ ַעל ָהֲאָדָמBה ַהּטֹוָבה1 ַהּז ֵ Tם מ ם ַעד&ֲאָבְדֶכ3 �ים ְּבֵעיֵניֶכ+ ְוִלְצִנִנ

ם� ם ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�  ֲאֶׁשר1 ָנַת�ן ָלֶכ+
Josh. 23:14 י� ם ִּכ ם ְּבָכל&ְלַבְבֶכ�ם ּוְבָכל&ַנְפְׁשֶכ3 Qֶרץ ִויַדְעֶּת�ֶרְך ָּכל&ָהָא ֹום ְּבֶד� ה ָאֹנִכBי הֹוֵלְך1 ַהּי+  ְוִהֵּנ2

�ֹ ם ל 1 ָּב�אּו ָלֶכ+ ם ַהֹּכל Bה ֱאֹלֵהיֶכם1 ֲעֵליֶכ+ ר ְיהָו Mר ִּדֶּב ים ֲאֶׁש2 ים ַהּטֹוִב3 לA ַהְּדָבִר� ד ִמֹּכ� Mר ֶאָח Z ָּדָב2 א&ָנַפל
ד� ר ֶאָח� ּנּו ָּדָב� ל ִמֶּמ� א&ָנַפ� �ֹ  ל

Josh. 23:15ר ִּדֶּב>ר ֹוב ֲאֶׁש� ה ַּכֲאֶׁשר&ָּבBא ֲעֵליֶכם1 ָּכל&ַהָּדָב�ר ַהּט+ Z  ְוָהָי3  ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ֲאֵליֶכ�ם ֵּכן
ֵPם א ה ֲעֵליֶכ3 Mיא ְיהָו את ֲאֶׁשר1 ָיִב2 +ֹ ַעל ָהֲאָדָמBה ַהּטֹוָבה1 ַהּז ֵ Tם מ ֹו אֹוְתֶכ3 ע ַעד&ַהְׁשִמיד� ת ָּכל&ַהָּדָב�ר ָהָר+

ם� ם ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�  ָנַת�ן ָלֶכ+
Josh. 23:16Hית ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכם ָעְבְרֶכם ֶאת&ְּבִר2 ְּ Tים  ב�ם ַוֲעַבְדֶּתם1 ֱאֹלִה �ה ֶאְתֶכםG ַוֲהַלְכֶּת3  ֲאֶׁש�ר ִצָּו

ן  ר ָנַת� ה ֲאֶׁש� 1 ָהָא�ֶרץ ַהּטֹוָב+ ה ֵמַעל ם ַוֲאַבְדֶּת�ם ְמֵהָר+ ה ַאף&ְיהָוה1 ָּבֶכ+ Bם ְוָחָר�ם ָלֶה ים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶת� ֲאֵחִר+
ם� פ  ָלֶכ�

Josh. 24:1ף ְיהֹוֻׁש>ַע ֶאת&ָּכל&ִׁשְבֵט� ְפָטיו1  ַוֶּיֶאֹס= יו ּוְלֹׁש� ל ּוְלָראָׁש3 Mי ִיְׂשָרֵא �ָמה ַוִּיְקָראZ ְלִזְקֵנ2 ל ְׁשֶכ י ִיְׂשָרֵא�
ים� ּו ִלְפֵנ�י ָהֱאֹלִה� יו ַוִּי�ְתַיְּצב� ְטָר+  ּוְלֹׁש�

Josh. 24:23ֶבר ַהָּנָה� G ְּבֵע ה&ָאַמ�ר ְיהָוהH ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵאל ם ֹּכ� ַע ֶאל&ָּכל&ָהָע3 Mאֶמר ְיהֹוֻׁש 2ֹ ּו  ַוּי Bר ָיְׁשב
ים� ים ֲאֵחִר� ּו ֱאֹלִה� ֹור ַוַּיַעְבד� ��י ָנח ם ַוֲאִב ם ֶּת>ַרח ֲאִב�י ַאְבָרָה� עֹוָל+ ֹוֵתיֶכם1 ֵמ�  ֲאב�

Josh. 24:3 ַען ָוֶאֶרב� ֹו ְּבָכל&ֶא�ֶרץ ְּכָנ ר ָואֹוֵל�ְך אֹות� �ֶבר ַהָּנָה+ ֶאַּקח ֶאת&ֲאִביֶכBם ֶאת&ַאְבָרָהם1 ֵמֵע ָ Tו 
ק�ֶאת&ַז] ַאְרֶּבה1][ָו[ ֹו ֶאת&ִיְצָח� ֶאֶּתן&ל� ֹו ָו�  ְרע+

Josh. 24:4 יו� ב ּוָבָנ ֹו ְוַיֲעֹק� ו ֶאת&ַהBר ֵׂשִעיר1 ָלֶר�ֶׁשת אֹות+ Mן ְלֵעָׂש ב ְוֶאת&ֵעָׂש�ו ָוֶאֵּת2 ת&ַיֲעֹק� ק ֶא�  ָוֶאֵּת�ן ְלִיְצָח+
ִים� ּו ִמְצָר�  ָיְרד�
Josh. 24:5 ף�ת&ַאֲהֹרן1 ָוֶאֹּג ח ֶאת&ֹמֶׁשBה ְוֶא� Qאִתי  ָוֶאְׁשַל ר הֹוֵצ� ֹו ְוַאַח� �ר ָעִׂש�יִתי ְּבִקְרּב ִים ַּכֲאֶׁש� ֶאת&ִמְצַר+

ם�  ֶאְתֶכ�
Josh. 24:6 ֶכב י ֲאבֹוֵתיֶכ>ם ְּבֶר� ִים ַאֲחֵר= Mּו ִמְצַר �ָּמה ַוִּיְרְּדפ2 אּו ַהָּי ִים ַוָּתֹב� ֹוֵתיֶכם1 ִמִּמְצַר+  ָו�אֹוִצBיא ֶאת&ֲאב�

ּוף�  ּוְבָפָרִׁש�ים ַים&ס�
Josh. 24:7הּו  ַוִּי א ָעָלBיו ֶאת&ַהָּים1 ַוְיַכֵּס+ ים ַוָּיֵב2 �םA ּוֵב�ין ַהִּמְצִר3 ל ֵּביֵניֶכ Mֲאֵפ ֶׂשם ַמ� ה ַוָּי2 ּו ֶאל&ְיהָו3 ְצֲעק�

ים� ים ַרִּב� ר ָיִמ� ּו ַבִּמְדָּב� ִים ַוֵּתְׁשב� �ת ֲאֶׁשר&ָעִׂש�יִתי ְּבִמְצָר ם ֵא� 1יָנה1 ֵעיֵניֶכ+  ַוִּתְרֶא
Josh. 24:8 יא][ָו[ ָוָאִבָאה� ן ] ָאִב ּו ִאְּתֶכ�ם ָוֶאֵּת2 ן ַוִּי�ָּלֲחמ� �ֶבר ַהַּיְרֵּד+ ם ֶאל&ֶאBֶרץ ָהֱאֹמִרי1 ַהּיֹוֵׁשב1 ְּבֵע ֶאְתֶכ3

ם� ם ִמְּפֵניֶכ� ם ָוַאְׁשִמיֵד� ּו ֶאת&ַאְרָצ+ יְרׁש�  אֹוָתBם ְּבֶיְדֶכם1 ַוִּת�
Josh. 24:9ב ַוִּיָּל� ָקם ָּבָלBק ֶּבן&ִצּפֹור1 ֶמ�ֶלְך מֹוָא+ ֹור  ַוָּי2 א ְלִבְלָע�ם ֶּבן&ְּבע� ח ַוִּיְקָר> ֶחם ְּבִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיְׁשַל3

ם�  ְלַקֵּל�ל ֶאְתֶכ�
Josh. 24:10ֹו� ל ֶאְתֶכ�ם ִמָּיד� ם ָוַאִּצ� �ם ַוְיָבBֶרְך ָּברֹוְך1 ֶאְתֶכ+ ַע ְלִבְלָע א ָאִב�יִתי ִלְׁשֹמ� �ֹ   ְול
Josh. 24:11 אּו ּו ֶאת&ַהַּיְרֵּדןH ַוָּתֹב� י  ַוַּתַעְבר� Mי ְוַהְּפִרִּז ֱאֹמִר2 ִריחֹו ָה� ְ Tי&י ּו ָבֶכ�ם ַּבֲעֵל� G ַוִּיָּלֲחמ� ֶאל&ְיִריחֹו

ם� ם ְּבֶיְדֶכ� ן אֹוָת� �י ָוֶאֵּת� ִחִּו�י ְוַהְיבּוִס י ַה� ִחִּתי1 ְוַהִּגְרָּגִׁש+ י ְוַה� ְּכַנֲעִנ3  ְוַה�
Josh. 24:12ֶרׁש אֹוָתB ה ַוְּתָג א ְבַחְרְּבָך�  ָוֶאְׁשַלBח ִלְפֵניֶכם1 ֶאת&ַהִּצְרָע+ �ֹ י ל ��י ָהֱאֹמִר ם ְׁשֵנ�י ַמְלֵכ ם1 ִמְּפֵניֶכ+
ָך� א ְבַקְׁשֶּת� �ֹ  ְול
Josh. 24:13 יםBם ְּכָרִמ�ּו ָּבֶה ם ַוֵּתְׁשב� ּה ְוָעִרים1 ֲאֶׁש�ר לֹא&ְבִניֶת+ �ְעָּת ָּב3 א&ָיַג �ֹ ם ֶא�ֶרץA ֲאֶׁש=ר ל Mן ָלֶכ  ָוֶאֵּת2

ם ַאֶּת� א&ְנַטְעֶּת+ �ֹ ים�ְוֵזיִתים1 ֲאֶׁש�ר ל  ם ֹאְכִל�
Josh. 24:14 ּו ים ֲאֶׁשרZ ָעְבד2 �ירּו ֶאת&ֱאֹלִה3 ֱאֶמ�ת ְוָהִס ֹו ְּבָתִמ�ים ּוֶב� ּו ֹאת� >ה ְוִעְבד� אּו ֶאת&ְיהָו ה ְיר= Qְוַעָּת 

ּו ֶאת&ְיהָו�ה� ִים ְוִעְבד� ם ְּבֵעBֶבר ַהָּנָהר1 ּוְבִמְצַר+ Mֲאבֹוֵתיֶכ 



Josh. 24:15ם ַלֲע Mֵעיֵניֶכ ע ְּב� ּו ָלֶכ�ם ַהּיֹוםH ֶאת&ִמ�י ַתֲעֹבדּוןG ִא�ם  ְוִאםZ ַר2 ה ַּבֲחר2 ד ֶאת&ְיהָו3 ֹב�
ם ֲאֶׁשר1 ְּבֵעֶבר  ּו ֲאבֹוֵתיֶכ3 ים ֲאֶׁשר&ָעְבד� Qֶבר][ֵמ[ֶאת&ֱאֹלִה� ר ] ֵע י ֲאֶׁש� ר ְוִאם1 ֶאת&ֱאֹלֵה�י ָהֱאֹמִר+ ַהָּנָה+

ד ֶאת י ַנֲעֹב� �י ּוֵביִת+ �ים ְּבַאְרָצ�ם ְוָאֹנִכ ם ֹיְׁשִב  &ְיהָו�ה� פַאֶּת�
Josh. 24:16ים� ים ֲאֵחִר� ד ֱאֹלִה� �ה ַלֲעֹב� נּו ֵמֲעֹז�ב ֶאת&ְיהָו �יָלה ָּל+ אֶמר ָחִל +ֹ Bַען ָהָעם1 ַוּי   ַוַּי
Josh. 24:17ִּPים  כ �ִים ִמֵּב�ית ֲעָבִד ֶרץ ִמְצַר� ינּו ֵמֶא� ה ֹאָת=נּו ְוֶאת&ֲאבֹוֵת> ינּו הּואZ ַהַּמֲעֶל2 �ה ֱאֹלֵה+ י ְיהָו

1 ַוֲאֶׁש=ר ָע ּה ּוְבֹכל �ְכנּו ָב+ נּו ְּבָכל&ַהֶּד1ֶרְך1 ֲאֶׁש�ר ָהַל 5ִּיְׁשְמֵר3 ֶּלה ַו� ֹות ַהְּגֹדלֹות1 ָהֵא+ Bינּו ֶאת&ָהֹאת ָׂש�ה ְלֵעיֵנ3
ם� ְרנּו ְּבִקְרָּב� ר ָעַב� ים ֲאֶׁש� ַעִּמ+  ָה�

Josh. 24:18ֶר ב ָהָא� י ֹיֵׁש� ים ְוֶאת&ָהֱאֹמִר> ה ֶאת&ָּכל&ָהַעִּמ3 Mֶרׁש ְיהָו ד  ַוְיָג2 1ְחנּו1 ַנֲעֹב� �ינּו ַּגם&ֲאַנ ץ ִמָּפֵנ
ינּו� ס ּוא ֱאֹלֵה� ה ִּכי&ה�  ֶאת&ְיהָו+

Josh. 24:19 ּוא �ים ְקֹדִׁש�ים ה י&ֱאֹלִה� ה ִּכ� ד ֶאת&ְיהָו+ ּוְכלּו1 ַלֲעֹב� א ת� Bֹ ם ל ַע ֶאל&ָהָע3 Mאֶמר ְיהֹוֻׁש 2ֹ  ַוּי
א ְלִפְׁשֲעֶכ�ם ּוְלַחּטֹאוֵת א&ִיָּׂש� �ֹ ּוא ל ל&ַקּנ�ֹוא ה+ ם�ֵא�  יֶכ�

Josh. 24:20 י ם ַאֲחֵר� ע ָלֶכם1 ְוִכָּל�ה ֶאְתֶכ+ Bב ְוֵהַר ם ֱאֹלֵה�י ֵנָכ�ר ְוָׁש2 ה ַוֲעַבְדֶּת� ַעְזבּו1 ֶאת&ְיהָו+  ִּכBי ַת�
ם�  ֲאֶׁשר&ֵהיִט�יב ָלֶכ�

Josh. 24:21ד� א ִּכ�י ֶאת&ְיהָו�ה ַנֲעֹב� Wֹ ֹ�אֶמר ָהָע�ם ֶאל&ְיהֹוֻׁש�ַע ל   ַוּי
Josh. 24:22אֶמר 2ֹ ד  ַוּי ם ָלֶכ>ם ֶאת&ְיהָו�ה ַלֲעֹב� ם ְּבַחְרֶּת� Qי&ַאֶּת ם ִּכ� ים ַאֶּתם1 ָּבֶכ+ Bם ֵעִד ַע ֶאל&ָהָע3 Mְיהֹוֻׁש 

ים� ּו ֵעִד� ֹו ַוּיֹאְמר� � אֹות
Josh. 24:23י ם ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� י ַהֵּנָכ�ר ֲאֶׁש�ר ְּבִקְרְּבֶכ�ם ְוַהּטּו1 ֶאת&ְלַבְבֶכ+ ה ָהִס>ירּו ֶאת&ֱאֹלֵה� Wְוַעָּת  

ל�  ִיְׂשָרֵא�
Josh. 24:24ע� ֹו ִנְׁשָמ� ד ּוְבקֹול� Bה ֱאֹלֵה1ינּו1 ַנֲעֹב+ ּו ָהָע�ם ֶאל&ְיהֹוֻׁש�ַע ֶאת&ְיהָו   ַוּיֹאְמר�
Josh. 24:25ם� ט ִּבְׁשֶכ� ק ּוִמְׁשָּפ� ֹו ֹח� �ֶׂשם ל> ּוא ַוָּי �ית ָלָע�ם ַּבּי�ֹום ַהה ת ְיהֹוֻׁש=ַע ְּבִר>   ַוִּיְכֹר2
Josh. 24:26Bָה  ַוִּיְכֹּת�ה ַוְיִקיֶמ ֶפר ּתֹוַר�ת ֱאֹלִה�ים ַוִּיַּקח1 ֶא�ֶבן ְּגדֹוָל+ ֶּלה ְּבֵס� ים ָהֵא+ ב ְיהֹוֻׁש1ַע1 ֶאת&ַהְּדָבִר�

ַּ Pם ת ׁש ְיהָו�ה� סָּׁש+ ר ְּבִמְקַּד� ה ֲאֶׁש� ַאָּל+  ַחת ָה�
Josh. 24:27ְה ה ָהֶאBֶבן ַהּזֹאת1 ִּת� ם ִהֵּנ2 ַע ֶאל&ָּכל&ָהָע3 Mאֶמר ְיהֹוֻׁש 2ֹ ה אPֵ ַוּי י&ִה�יא ָׁשְמָע3 ה ִּכ� ת ֶיה&ָּב�נּו ְלֵעָד+

ם� ּון ֵּבאֹלֵהיֶכ� ן&ְּתַכֲחׁש� ה ֶּפ� ר ִעָּמ�נּו ְוָהְיָתBה ָבֶכם1 ְלֵעָד+ ר ִּדֶּב� ה ֲאֶׁש� י ְיהָו+  ָּכל&ִאְמֵר�
Josh. 24:28ֹו� פ ם ִא�יׁש ְלַנֲחָלת�   ַוְיַׁשַּלBח ְיהֹוֻׁש1ַע1 ֶאת&ָהָע+
Josh. 24:29�י ַא ה ָוֶע�ֶׂשר ָׁשִנ�ים� ַוְיִה3 �ה ֶּבן&ֵמָא� �ֶבד ְיהָו ּון ֶע ַע ִּבן&נ� >ָמת ְיהֹוֻׁש� ֶּלה ַוָּי ים ָהֵא+  ֲחֵרי1 ַהְּדָבִר�
Josh. 24:30ֹון ְלַהר&ָּג�ַעׁש� ִים ִמְּצפ� �ַרח ֲאֶׁש�ר ְּבַהר&ֶאְפָר ֹו ְּבִתְמַנת&ֶס� ּול ַנֲחָלת+ ּו ֹאתֹו1 ִּבְגב� Bַוִּיְקְּבר  
Josh. 24:31י  ַוַּיֲע יכּו ָיִמים1 ַאֲחֵר� Bר ֶהֱאִר ים ֲאֶׁש2 לA ְיֵמ�י ַהְּזֵקִנ3 ל ְיֵמ�י ְיהֹוֻׁש�ַע ְוֹכ� ה ֹּכ� 1 ֶאת&ְיהָו+ ד ִיְׂשָרֵאל Bֹב

ֵPּו א ַע ַוֲאֶׁש�ר ָיְדע3 ל�ְיהֹוֻׁש+ ה ְלִיְׂשָרֵא� ר ָעָׂש� ה ֲאֶׁש�  ת ָּכל&ַמֲעֵׂש�ה ְיהָו+
Josh. 24:32ֹוֵסף ֲאֶׁשר&ֶהֱע Tֹות י ה  ְוֶאת&ַעְצמ� ּו ִבְׁשֶכםG ְּבֶחְלַק�ת ַהָּׂשֶד3 לA ִמִּמְצַרִיםH ָקְבר� ּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵא� ל2

ה� ף ְלַנֲחָל� י&ְׁשֶכ�ם ְּבֵמָא�ה ְקִׂשיָט�ה ַוִּי�ְהי�ּו ִלְבֵנ�י&יֹוֵס� ֹור ֲאִב� ב ֵמֵא>ת ְּבֵנ�י&ֲחמ� =ה ַיֲעֹק> ר ָקָנ  ֲאֶׁש2
Josh. 24:33ת ַוִּיְק�ן ֵמ ן&ַאֲהֹר� �ר ֶּב� ִים� ְוֶאְלָעָז ר ֶאְפָר� ֹו ְּבַה� ר ִנַּתן&ל� ֹו ֲאֶׁש� יְנָח�ס ְּבנ+ ֹו ְּבִגְבַעת1 ִּפ� ּו ֹאת3  ְּבר�
Judg. 1:1 י< ְּכַנֲעִנ ר ִמ�י ַיֲעֶלה&ָּל=נּו ֶאל&ַה� �ל ַּביהָו�ה ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא+ 5ִּיְׁשֲאלּו1 ְּבֵנ ַע ַו� ֹות ְיהֹוֻׁש+ י ַאֲחֵרי1 מ�  ַוְיִה3

 ֹו�ַּבְּתִחָּל�ה ְלִהָּל�ֶחם ּב�
Judg. 1:2ֹו� ֶרץ ְּבָיד� ִּתי ֶאת&ָהָא� >ה ָנַת� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ְיהּוָד�ה ַיֲעֶל�ה ִהֵּנ   ַוּי
Judg. 1:3 י ִאְּתָך�< י ְוָהַלְכִּת=י ַגם&ֲאִנ ְּכַנֲעִנ+ י ְוִנ�ָּלֲחָמה1 ַּב� יו ֲעֵל=ה ִאִּת�י ְבגֹוָרִל3 Mֹון ָאִח ֹ�אֶמר ְיהּוָדהZ ְלִׁשְמע2  ַוּי
� ֹון�ְּבגֹוָרֶל�ָך ַוֵּי ֹו ִׁשְמע�  ֶלְך ִאּת�
Judg. 1:4יׁש� ֶרת ֲאָלִפ�ים ִא� ֶזק ֲעֶׂש� ּום ְּבֶב+ �י ְּבָיָד�ם ַוַּיּכ� �י ְוַהְּפִרִּז >ה ֶאת&ַהְּכַנֲעִנ ן ְיהָו ה ַוִּיֵּת= �ַעל ְיהּוָד+   ַוַּי
Judg. 1:5Wֹו ַוַּיּכ �ּו ּב ֶזק ַוִּי�ָּלֲחמ� �י ֶב1ֶזק1 ְּבֶב+ ִּיְמְצאּו ֶאת&ֲאֹדִנ � ַ Tְּכַנֲעִנ�י ְוֶאת&ַהְּפִרִּז�י� ו  ּו ֶאת&ַה�
Judg. 1:6יו� יו ְוַרְגָל� ּו ֶאת&ְּבֹהנ�ֹות ָיָד� 5ְיַקְּצצ+ ֹו ַו� יו ַוּיֹאֲחז�ּו ֹאת+ �ּו ַאֲחָר 5ִּיְרְּדפ� ֶזק ַו� ִני ֶב+ 1ָנס1 ֲאֹד�   ַוָּי
Judg. 1:7ם ֹהנֹותZ ְיֵדיֶה2 ים ְּב� �יםA ְמָלִכ] ֶזק ִׁשְבִע ִני&ֶב3 ֹ�אֶמר ֲאֹד� ים ָהיBּו ְמַלְּקִטים1 ַּת�ַחת  ַוּי ם ְמֻקָּצִצ3 Mְוַרְגֵליֶה 



ם� פ �ָמת ָׁש� הּו ְירּוָׁשַל�ִם ַוָּי יִתי ֵּכ�ן ִׁשַּלם&ִל�י ֱאֹלִה�ים ַוְיִביֻא� י ַּכֲאֶׁש�ר ָעִׂש+  ֻׁשְלָחִנ+
Judg. 1:8ּה ַוַּיּכ� ּו אֹוָת+ ִם ַוִּיְלְּכד� ּוָׁשַל+ ּו ְבֵנ�י&ְיהּוָדה1 ִּביר� Bׁש� ַוִּיָּלֲחמ ּו ָבֵא�  ּוָה ְלִפי&ָח�ֶרב ְוֶאת&ָהִע�יר ִׁשְּלח�
Judg. 1:9ה� �5ֶגב ְוַהְּׁשֵפָל� ר ְוַהֶּנ �י יֹוֵׁש�ב ָהָה+ ְּכַנֲעִנ ם ַּב� ה ְלִהָּלֵח� �י ְיהּוָד+ ר ָי�5ְרדּו1 ְּבֵנ   ְוַאַח3
Judg. 1:10ֹון ְוֵׁשם&ֶח ְּכַנֲעִני1 ַהּיֹוֵׁש�ב ְּבֶחְבר+ ה ֶאל&ַה� �ֶלְך ְיהּוָד3 ּו  ַוֵּי �ת ַאְרַּב�ע ַוַּיּכ> �ים ִקְרַי ֹון ְלָפִנ ְבר�

י� ן ְוֶאת&ַּתְלָמ� י ְוֶאת&ֲאִחיַמ�  ֶאת&ֵׁשַׁש�
Judg. 1:11ֶפר� י ְּדִב�יר ְוֵׁשם&ְּדִב�יר ְלָפִנ�ים ִקְרַית&ֵס� ם ֶאל&יֹוְׁשֵב� �ֶלְך ִמָּׁש+   ַוֵּי
Judg. 1:12 ֶפר ב ֲאֶׁשר&ַיֶּכ�ה ֶאת&ִקְרַית&ֵס� ֹ�אֶמר ָּכֵל+ ה� ַוּי י ְלִאָּׁש� ה ִבִּת� ֹו ֶאת&ַעְכָס� ִּתי ל>  ּוְלָכָד�ּה ְוָנַת�
Judg. 1:13ה� ֹו ְלִאָּׁש� ה ִבּת� ֹו ֶאת&ַעְכָס� ן ִמֶּמ�ּנּו ַוִּיֶּתן&ל> י ָכֵל�ב ַהָּקֹט� ז ֲאִח� 5ִּיְלְּכָדּה1 ָעְתִניֵא�ל ֶּבן&ְקַנ+   ַו�
Judg. 1:14 ֹול Bּה ַוְּתִסיֵת1הּו1 ִלְׁשא אֶמר&ָל�ּה  ַוְיִה�י ְּבבֹוָא3 �ֹ ֹור ַוּי ��ל ַהֲחמ ה ַוִּתְצַנ�ח ֵמַע ֵאת&ָאִב1יָה1 ַהָּׂשֶד+ ֵמ�

ְך�  ָּכֵל�ב ַמה&ָּל�
Judg. 1:15 ב ת ָמ�ִים ַוִּיֶּתן&ָל�ּה ָּכֵל3 �rה ִל�י ֻּג ִני ְוָנַתָּת� 1ֶגב1 ְנַתָּת+ �י ֶאBֶרץ ַהֶּנ ה ִּכ �י ְבָרָכ3 ָבה&ִּל ֹו ָה� Mאֶמר ל 2ֹ  ַוּת

ֵPת ִעִּל+א �rית� פת ֻּג ת ַּתְחִּת� �rת ֻּג  ית ְוֵא�
Judg. 1:16 5ֶגב� ר ְּבֶנ ה ֲאֶׁש� ה ִמְדַּב�ר ְיהּוָד+ �י ְיהּוָד+ ּו ֵמִעBיר ַהְּתָמִרים1 ֶאת&ְּבֵנ ה ָעל2 Mן ֹמֶׁש Z ֹחֵת2 �י ֵקיִני  ּוְבֵנ

ם� �ֶׁשב ֶאת&ָהָע� �ֶלְך ַוֵּי  ֲעָר�ד ַוֵּי
Judg. 1:17+ֹון ָאִח Bֶלְך ְיהּוָדה1 ֶאת&ִׁשְמע� א  ַוֵּי ּה ַוִּיְקָר� ימּו אֹוָת+ ְּכַנֲעִנ�י יֹוֵׁש�ב ְצַפ�ת ַוַּיֲחִר� ּו ֶאת&ַה� Wיו ַוַּיּכ

ה�  ֶאת&ֵׁשם&ָהִע�יר ָחְרָמ�
Judg. 1:18 ֹון �ּה ְוֶאת&ֶעְקר� ֹון ְוֶאת&ְּגבּוָל ת&ַאְׁשְקל� ּה ְוֶא� �ה ְוֶאת&ְּגבּוָל+ ד ְיהּוָדה1 ֶאת&ַעָּז Bַוִּיְלֹּכ 
ּה�  ְוֶאת&ְּגבּוָל�
Judg. 1:19 ֶכב ֶמק ִּכי&ֶר� א ְלהֹוִריׁש1 ֶאת&ֹיְׁשֵב�י ָהֵע+ Bֹ �י ל ה ַוֹּי�ֶרׁש ֶאת&ָהָה�ר ִּכ  ַוְיִהBי ְיהָוה1 ֶאת&ְיהּוָד+
ם� �ל ָלֶה�  ַּבְרֶז
Judg. 1:20ה ְּבֵנ�י ָה ם ֶאת&ְׁשֹלָׁש� ר ִּדֶּב�ר ֹמֶׁש�ה ַוּי�ֹוֶרׁש ִמָּׁש+ ֲאֶׁש� ֹון ַּכ� ּו ְלָכֵלב1 ֶאת&ֶחְבר+ Bֲעָנ�ק� ַוִּיְּתנ 
Judg. 1:21 1י ִבְנָיִמןB י ֶאת&ְּבֵנ Mֶׁשב ַהְיבּוִס �י ִבְנָיִמ�ן ַוֵּי2 יׁשּו ְּבֵנ א הֹוִר� �ֹ ִם ל ּוָׁשַל+ 1 ֹיֵׁש�ב ְיר�  ְוֶאת&ַהְיבּוִסי

ִם ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ס ּוָׁשַל+  ִּביר�
Judg. 1:22�ל ַו�יהָו�ה ִעָּמ�ית&ֵא ם ֵּב� ּו ֵבית&יֹוֵס>ף ַּגם&ֵה�  ם� ַוַּיֲעל=
Judg. 1:23ּוז� ית&ֵא�ל ְוֵׁשם&ָהִע�יר ְלָפִנ�ים ל� ף ְּבֵב� ירּו ֵבית&יֹוֵס�   ַוָּיִת�
Judg. 1:24 יר ְוָעִׂש�ינּו ֹוא ָהִע+ ֹו ַהְרֵאBנּו ָנא1 ֶאת&ְמב� ֹ�אְמרּו ל3 �יר ַוּי ים ִא�יׁש יֹוֵצ�א ִמן&ָהִע ְמִר+  ַוִּיְראּו1 ַהֹּׁש�
ֶסד�  ִעְּמָך� ָח�
Judg. 1:25ֹו  ַוַּיְר ּו ֶאת&ָהִע�יר ְלִפי&ָח�ֶרב ְוֶאת&ָהִא�יׁש ְוֶאת&ָּכל&ִמְׁשַּפְחּת� יר ַוַּיּכ� ֹוא ָהִע+ ֵאם1 ֶאת&ְמב�

חּו�  ִׁשֵּל�
Judg. 1:26ּה ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� פ ּוא ְׁשָמ+ ּוז ה� א ְׁשָמּה1 ל+ Bיר ַוִּיְקָר �ֶבן ִע3 ֶרץ ַהִחִּת�ים ַוִּי יׁש ֶא� �ֶלְך ָהִא+   ַוֵּי
Judg. 1:27 ְוֶאת&ֹיֵׁשב G5ְך ְוֶאת&ְּבֹנֶתיָה� ה ֶאת&ֵּבית&ְׁשָא�ן ְוֶאת&ְּבנֹוֶתיָהH ְוֶאת&ַּתְעַנ יׁש ְמַנֶּׁש3  ְולֹא&הֹוִר�

י[ 1 ] ֹיְׁשֵב2 ֹו ְוֶאת&ְּבנֹוֶת�יָה ַוּי1ֹוֶאל י ְמִגּד� יָה ְוֶאת&יֹוְׁשֵב� יָה ְוֶאת&יֹוְׁשֵבBי ִיְבְלָעם1 ְוֶאת&ְּבֹנֶת+ ֹור ְוֶאת&ְּבנֹוֶת3 Mד
את�ַה� �ֹ ֶרץ ַהּז ֶבת ָּבָא� י ָלֶׁש�  ְּכַנֲעִנ+

Judg. 1:28ֹו� ס א הֹוִריׁש� �ֹ יׁש ל ְּכַנֲעִנ�י ָלַמ�ס ְוהֹוֵר� �ֶׂשם ֶאת&ַה� ל ַוָּי �ק ִיְׂשָרֵא+ י&ָחַז 5ְיִהי1 ִּכ�   ַו�
Judg. 1:29ְּכ =ֶׁשב ַה� �ֶזר ַוֵּי ְּכַנֲעִנ�י ַהּיֹוֵׁש�ב ְּבָג יׁש ֶאת&ַה� א הֹוִר+ �ֹ ֶזר� פ ְוֶאְפַר1ִים1 ל ֹו ְּבָג� >י ְּבִקְרּב�  ַנֲעִנ
Judg. 1:30 ֹו ַוִּי�ְהי�ּו ְּכַנֲעִני1 ְּבִקְרּב+ Bֶׁשב ַה� ל ַוֵּי �י ַנֲהֹל ֹון ְוֶאת&יֹוְׁשֵב� א הֹוִריׁש1 ֶאת&יֹוְׁשֵב�י ִקְטר+ Bֹ ן ל  ְזבּוֻל3

ס� ס  ָלַמ�
Judg. 1:31ֹו ְוֶאת&יֹוְׁשֵב� א הֹוִריׁש1 ֶאת&ֹיְׁשֵב�י ַעּכ+ Bֹ ר ל ֹון ְוֶאת&ַאְחָלBב ְוֶאת&ַאְכִזיב1  ָאֵׁש3 �י ִציד

ב� ה ְוֶאת&ֲאִפ�יק ְוֶאת&ְרֹח�  ְוֶאת&ֶחְלָּב+
Judg. 1:32ֹו� ס א הֹוִריׁש� �ֹ �י ֹיְׁשֵב�י ָהָא�ֶרץ ִּכ�י ל ְּכַנֲעִנ ֶרב ַה� י ְּבֶק�   ַוֵּי1ֶׁשב1 ָהָא�ֵׁשִר+
Judg. 1:33ית&ֶׁש1ֶמ יׁש ֶאת&ֹיְׁשֵבBי ֵב� Qא&הֹוִר �ֹ י ל ְּכַנֲעִנ�י  ַנְפָּתִל3 ֶרב ַה� ֶׁשב ְּבֶק� Wת ַוֵּי ׁש1 ְוֶאת&ֹיְׁשֵב�י ֵבית&ֲעָנ+



ס� ס ם ָלַמ� ת ָהי�ּו ָלֶה� ית&ֶׁש1ֶמׁש1 ּוֵב�ית ֲעָנ+  ֹיְׁשֵב�י ָהָא�ֶרץ ְוֹיְׁשֵבBי ֵב�
Judg. 1:34ֶמק� ֶדת ָלֵע� ֹו ָלֶר� א ְנָתנ� �ֹ ן ָהָה�ָרה ִּכי&ל י ֶאת&ְּבֵני&ָד� ּו ָהֱאֹמִר>   ַוִּיְלֲחצ=
Judg. 1:35 ף ַוִּיְהי�ּו �ד ֵּבית&יֹוֵס+ ַעְלִב�ים ַוִּתְכַּבד1 ַי ֹון ּוְבַׁש� ֶרס ְּבַאָּיל� ֱאֹמִרי1 ָלֶׁש�ֶבת ְּבַהר&ֶח+  ַוּיBֹוֶאל ָה�

ס�  ָלַמ�
Judg. 1:36ְעָלה� פ ַלע ָוָמ� �ים ֵמַהֶּס� ַּמֲעֵל�ה ַעְקַרִּב י ִמ� 1 ָהֱאֹמִר+   ּוְגבּול
Judg. 2:1< =ַעל ַמְלַאְך&ְיהָו ִים ָוָאִבBיא  ַוַּי ם ִמִּמְצַר3 Mה ֶאְתֶכ �ים פ ַוּיֹאֶמרZ ַאֲעֶל2 ה ִמן&ַהִּגְלָּג�ל ֶאל&ַהֹּבִכ

ם� א&ָאֵפ=ר ְּבִריִת>י ִאְּתֶכ�ם ְלעֹוָל� �ֹ ר ל Wם ָוֹאַמ ֵתיֶכ+ ֶרץ ֲאֶׁשBר ִנְׁשַּב1ְעִּתי1 ַלֲאֹב�  ֶאְתֶכם1 ֶאל&ָהָא3
Judg. 2:2ֹו ּו ְבִרית1 ְלי� Bא&ִתְכְרת �ֹ ם ל ם ְּבֹקִל�י  ְוַאֶּת3 א&ְׁשַמְעֶּת� �ֹ ּון ְול �ם ִּתֹּתצ את ִמְזְּבחֹוֵתיֶה� +ֹ ְׁשֵבי1 ָהָא�ֶרץ ַהּז

ם� ֹ�את ֲעִׂשיֶת�  ַמה&ּז
Judg. 2:3ׁש� ם ִיְהי�ּו ָלֶכ�ם ְלמֹוֵק� ֵהיֶה+ ים ֵואֹל� ם ִמְּפֵניֶכ�ם ְוָהיBּו ָלֶכם1 ְלִצִּד+ ׁש אֹוָת� א&ֲאָגֵר� �ֹ ְרִּתי ל �ם ָאַמ+   ְוַג
Judg. 2:4ּו ָהָע>ם  ַוְי �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיְׂשא� ל&ָּכל&ְּבֵנ ֶּלה ֶא� ים ָהֵא+ ר ַמְלַאBְך ְיהָוה1 ֶאת&ַהְּדָבִר� Qי ְּכַדֵּב ִה3

ּו�  ֶאת&קֹוָל�ם ַוִּיְבּכ�
Judg. 2:5יהָו�ה� פ ם ַל� �ים ַוִּיְזְּבחּו&ָׁש� ּוא ֹּבִכ ֹום ַהה� ם&ַהָּמק� ּו ֵׁש� 5ִּיְקְרא>   ַו�
Judg. 2:6ֶרץ� ַוְיַׁשַּל�ח ְיה ֶׁשת ֶאת&ָהָא� ֹו ָלֶר� ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ִא�יׁש ְלַנֲחָלת� �ם ַוֵּיְלכ= ַע ֶאת&ָהָע  ֹוֻׁש�
Judg. 2:7 י�יכּו ָיִמים1 ַאֲחֵר Bר ֶהֱאִר ים ֲאֶׁש2 לA ְיֵמ�י ַהְּזֵקִנ3 ל ְיֵמ�י ְיהֹוֻׁש�ַע ְוֹכ� ה ֹּכ� ּו ָהָעם1 ֶאת&ְיהָו+ Bַוַּיַעְבד 

ּו  ּוַע ֲאֶׁש�ר ָרא3 ל�ְיהֹוׁש+ ה ְלִיְׂשָרֵא� ר ָעָׂש� ֹול ֲאֶׁש�  ֵא�ת ָּכל&ַמֲעֵׂשBה ְיהָוה1 ַהָּגד+
Judg. 2:8ה ָוֶע�ֶׂשר ָׁשִנ�ים� �ה ֶּבן&ֵמָא� �ֶבד ְיהָו ּון ֶע ַע ִּבן&נ� >ָמת ְיהֹוֻׁש�   ַוָּי
Judg. 2:9ִים ִמְּצ �ֶרס ְּבַה�ר ֶאְפָר ֹו ְּבִתְמַנת&ֶח� ּול ַנֲחָלת+ ּו אֹותֹו1 ִּבְגב� Bֹון ְלַהר&ָּג�ַעׁש� ַוִּיְקְּבר  פ�
Judg. 2:10 1ר לֹא&ָי�5ְדעּוBם ֲאֶׁש ר ַאֲחֵריֶה3 Mֹור ַאֵח ּו ֶאל&ֲאבֹוָת�יו ַוָּיָקםZ ּד2 ּוא ֶנֶאְספ� ֹור ַהה+  ְוַגם1 ָּכל&ַהּד�

ל� ס ה ְלִיְׂשָרֵא� ר ָעָׂש� ה ֲאֶׁש� ַּמֲעֶׂש+ ה ְוַגם1 ֶאת&ַה�  ֶאת&ְיהָו+
Judg. 2:11<ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא ים� ַוַּיֲעׂש= ּו ֶאת&ַהְּבָעִל� �ה ַוַּיַעְבד� �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ  ל ֶאת&ָהַר�
Judg. 2:12 ים�ֱאֹלִה Aי ּו ַאֲחֵר� Qַוֵּיְלכ Gֶרץ ִמְצַרִים�ֵמֶא Hיא אֹוָתם� ם ַהּמֹוִצ �הA ֱאֹלֵה�י ֲאבֹוָת3 ּו ֶאת&ְיהָו Qַוַּיַעְזב 

ם ַוִּי� ֹוֵתיֶה+ ַעִּמים1 ֲאֶׁשר1 ְסִביב� ים ֵמֱאֹלֵהBי ָה� ּו ָלֶה�ם ַוַּיְכִע�סּו ֶאת&ְיהָו�ה�ֲאֵחִר3  ְׁשַּתֲחו�
Judg. 2:13ֹות� ַעל ְוָלַעְׁשָּתר� ּו ַלַּב� �ה ַוַּיַעְבד� ּו ֶאת&ְיהָו   ַוַּיַעְזב�
Judg. 2:14�ד אB ם ְּבַי Q5ִּיְמְּכֵר ּסּו אֹוָת�ם ַו� ים ַוָּיֹׁש� 5ִּיְּתֵנם1 ְּבַיד&ֹׁשִס+ ל ַו� ֹוְיֵביֶהם1  ַוִּי�ַחר&ַאBף ְיהָוה1 ְּבִיְׂשָרֵא+

ם� ד ִלְפֵנ�י אֹוְיֵביֶה� ֹוד ַלֲעֹמ� ּו ע+ א&ָיְכל� �ֹ יב ְול  ִמָּסִב+
Judg. 2:15 ע ְיהָו�ה ה ְוַכֲאֶׁש>ר ִנְׁשַּב� ֲאֶׁשר1 ִּדֶּב�ר ְיהָו+ ה ַּכ� ּו ַיד&ְיהָוה1 ָהְיָתה&ָּב�ם ְלָרָע+ לA ֲאֶׁש�ר ָיְצא3  ְּבֹכ�

ד� ם ְמֹא� �ֶצר ָלֶה�  ָלֶה�ם ַוֵּי
Judg. 2:165� ם� ַוָּי �ד ֹׁשֵסיֶה� ּום ִמַּי ֹוִׁשיע+ �ים ַוּי� ְפִט  ֶקם ְיהָו�ה ֹׁש�
Judg. 2:17 ר ּו ָלֶה�ם ָס�רּו ַמֵה3 ים ַוִּי�ְׁשַּתֲחו� ֲחֵרי1 ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר+ ּו ַא� �י ָזנ3 עּו ִּכ א ָׁשֵמ+ �ֹ ְפֵטיֶהם1 ל Bם ֶאל&ֹׁש�  ְוַג

ַע ִמְצֹו ּו ֲאבֹוָת>ם ִלְׁשֹמ� ר ָהְלכ= ֶרְך ֲאֶׁש2 Mן�ִמן&ַהֶּד  ת&ְיהָו�ה לֹא&ָע�ׂשּו ֵכ�
Judg. 2:18 י�ל ְיֵמ ם ֹּכ� ְיֵביֶה+ �ד ֹא� ֹוִׁשיָעם1 ִמַּי ט ְוה� Bה ְיהָוה1 ִעם&ַהֹּׁשֵפ+ ְפִטיםG ְוָהָי ים ְיהָו�הA ָלֶהםH ֹׁש� י&ֵהִק2  ְוִכ�

ם� ם ְוֹדֲחֵקיֶה� �י ֹלֲחֵציֶה� ם ִמְּפֵנ י&ִיָּנֵחBם ְיהָוה1 ִמַּנ�ֲאָקָת+  ַהּׁשֹוֵפ�ט ִּכ�
Judg. 2:19 ם ים ְלָעְבָד� ֲחֵרי1 ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר+ ֶכת ַא� ם ָלֶל3 ֲאבֹוָת+ ט ָיֻׁש1בּו1 ְוִהְׁשִח�יתּו ֵמ� ֹות ַהּׁשֹוֵפ3 �הA ְּבמ�  ְוָהָי

ה� ם ּוִמַּדְרָּכ�ם ַהָּקָׁש� א ִהִּפ1ילּו1 ִמַּמ�ַעְלֵליֶה+ Bֹ  ּוְלִהְׁשַּתֲחֹו�ת ָלֶה�ם ל
Judg. 2:20ף ְיהָו�ה ְּבִיְׂש �יִתי  ַוִּי�ַחר&ַא� ה ֶאת&ְּבִריִתי1 ֲאֶׁש�ר ִצִּו ֹוי ַהֶּז3 ּו ַהּג� Mר ָעְבר Z ֲאֶׁש2 אֶמר ַיַען 3ֹ ָרֵא�ל ַוּי

י� ּו ְלקֹוִל� א ָׁשְמע� �ֹ ם ְול  ֶאת&ֲאבֹוָת+
Judg. 2:21ת� ַע ַוָּיֹמ� �ב ְיהֹוֻׁש� >ם ֲאֶׁשר&ָעַז יׁש ִא�יׁש ִמְּפֵניֶה�ם ִמן&ַהּגֹוִי יף ְלהֹוִר� א אֹוִס+ �ֹ   ַּגם&ֲאִני1 ל
Judg. 2:22 ּו ם ַּכֲאֶׁש>ר ָׁשְמר� �ֶכת ָּב3 ה ָלֶל Mֶרְך ְיהָו ים ֵהםZ ֶאת&ֶּד2 ם ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ֲהֹׁשְמִר� ֹות ָּב�  ְלַמ>ַען ַנּס�

א� �ֹ ם ִאם&ל  ֲאבֹוָת�
Judg. 2:23&א ְנָתָנ�ם ְּבַיד �ֹ ם ַמֵה�ר ְול י הֹוִריָׁש� ֶּלה ְלִבְלִּת� �ם ָהֵא+ Bח ְיהָוה1 ֶאת&ַהּגֹוִי ַע� פ ַוַּיַּנ  ְיהֹוֻׁש�



Judg. 3:1ֵPל א�ם ֶאת&ִיְׂשָרֵא ֹות ָּב� ה ְלַנּס� �יַח ְיהָו+ ת  ְוֵאBֶּלה ַהּגֹוִים1 ֲאֶׁש�ר ִהִּנ ּו ֵא� א&ָיְדע+ �ֹ ת ָּכל&ֲאֶׁש�ר ל
ֹות ְּכָנ�ַען�  ָּכל&ִמְלֲחמ�

Judg. 3:2ַּ P1ַען1 ד ק ְלַמ ם ִמְלָחָמ�ה ַר� ַר3 ל ְלַלְּמָד� ֹות ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא+ ּום�ַעת ֹּדר� א ְיָדע� �ֹ  ק ֲאֶׁשר&ְלָפִנ�ים ל
Judg. 3:3 ַעל�ֹון ֵמַהר1 ַּב �ב ַה�ר ַהְּלָבנ י ֹיֵׁש� י ְוַה�ִחִּו+ ְּכַנֲעִני1 ְוַהִּצ�יֹדִנ+ ים ְוָכל&ַה� �י ְפִלְׁשִּת3  ֲחֵמ�ֶׁשתA ַסְרֵנ

ת� ֹוא ֲחָמ� ֹון ַע�ד ְלב�  ֶחְרמ+
Judg. 3:4�ם ֶאת&ִיְׂשָרֵא ֹות ָּב� ּו ְלַנּס� W5ִּיְהי ם  ַו� ה ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ֶאת&ֲאבֹוָת� ַעת ֲהִיְׁשְמעּו1 ֶאת&ִמְצֹו�ת ְיהָו+ ל ָלַד3
ה�  ְּבַיד&ֹמֶׁש�
Judg. 3:5י� י ְוַהִחִּו�י ְוַהְיבּוִס� ֱאֹמִרי1 ְוַהְּפִרִּז+ �י ַהִחִּתBי ְוָה� ְּכַנֲעִנ ֶרב ַה� ּו ְּבֶק� ל ָיְׁשב� �י ִיְׂשָרֵא+   ּוְבֵנ
Judg. 3:6ּו ֶאת&ְּבנֹו ם� פ ַוִּיְקח2 ּו ֶאת&ֱאֹלֵהיֶה� ּו ִלְבֵניֶה�ם ַוַּיַעְבד� ם ָנְתנ� ים ְוֶאת&ְּבנֹוֵתיֶה�  ֵתיֶהBם ָלֶהם1 ְלָנִׁש+
Judg. 3:7 ּו ֵהיֶה�ם ַוַּיַעְבד� �ה ֱאֹל� ּו ֶאת&ְיהָו 5ִּיְׁשְּכח� ה ַו� �י ְיהָו+ ּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵאBל ֶאת&ָהַרע1 ְּבֵעיֵנ  ַוַּיֲעׂש2

ֹות�ֶאת&ַהְּבָעִל�ים ְוֶאת&ָהֲאֵׁש  ר�
Judg. 3:8 ּו ִים ַוַּיַעְבד= �ֶלְך ֲאַר�ם ַנֲהָר ִים ֶמ� ם ְּבַיד1 ּכּוַׁש�ן ִרְׁשָעַת+ 5ִּיְמְּכֵר3 ל ַו�  ַוִּי�ַחר&ַאBף ְיהָוה1 ְּבִיְׂשָרֵא+

ִים ְׁשֹמֶנ�ה ָׁשִנ�ים� ן ִרְׁשָעַת�  ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ֶאת&ּכּוַׁש�
Judg. 3:91 ֶא ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bַוִּיְזֲעק ֵPם א� ֹוִׁשיֵע ל ַוּי� �י ִיְׂשָרֵא� ֶקם ְיהָו�ה מֹוִׁש>יַע ִלְבֵנ ה ַוָּי2 ת ָעְתִניֵא�ל ל&ְיהָו+

ּנּו� ן ִמֶּמ� י ָכֵל�ב ַהָּקֹט� ז ֲאִח�  ֶּבן&ְקַנ+
Judg. 3:101ן ְיהָוה Bה ַוִּיֵּת G ַוֵּיֵצא1 ַלִּמְלָחָמ+ ט ֶאת&ִיְׂשָרֵאל ּוַח&ְיהָוהH ַוִּיְׁשֹּפ� י ָעָל�יו ר� ן  ַוְּתִה2 ֹו ֶאת&ּכּוַׁש�  ְּבָיד+

ִים� ן ִרְׁשָעָת� ֹו ַע�ל ּכּוַׁש� ִים ֶמ�ֶלְך ֲאָר�ם ַוָּת�ָעז ָיד+  ִרְׁשָעַת�
Judg. 3:11ל ֶּבן&ְקַנ�ז� פ �ָמת ָעְתִניֵא� �ה ַוָּי �ים ָׁשָנ ֶרץ ַאְרָּבִע ט ָהָא�   ַוִּתְׁשֹק�
Judg. 3:12ע ְּב ֹות ָהַר� ל ַלֲעׂש� �י ִיְׂשָרֵא+ ֶלְך&מֹוָאב1  ַוֹּיִס1פּו1 ְּבֵנ ֹון ֶמ� Bה ֶאת&ֶעְגל Mק ְיהָו �ה ַוְיַחֵּז2 �י ְיהָו ֵעיֵנ

ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה� ּו ֶאת&ָהַר� י&ָעׂש� ל ַע>ל ִּכ�  ַעל&ִיְׂשָרֵא+
Judg. 3:13ּו ֶאת&ִע�י ל ַוִּי�יְרׁש� ֶלְך ַוַּיְך1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ ֹון ַוֲעָמֵל�ק ַוֵּי3 יו ֶאת&ְּבֵנ�י ַעּמ� ף ֵאָל+ ים� ַוֶּיֱאֹס�  ר ַהְּתָמִר�
Judg. 3:14ה ָׁשָנ�ה� ס ב ְׁשמֹוֶנ�ה ֶעְׂשֵר� ֶלְך&מֹוָא+ ֹון ֶמ� 1 ֶאת&ֶעְגל� ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bַוַּיַעְבד  
Judg. 3:15 י ּוד ֶּבן&ֵּגָרא1 ֶּבן&ַהְיִמיִנ+ Bיַע ֶאת&ֵאה ם מֹוִׁש3 Mה ָלֶה H ֶאל&ְיהָוהG ַוָּיֶקםZ ְיהָו2 ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְזֲעק�

ב� ֶלְך מֹוָא� ֹון ֶמ� ה ְלֶעְגל� ּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵאBל ְּבָידֹו1 ִמְנָח+ ֹו ַוִּיְׁשְלח2 � ִא�יׁש ִאֵּט�ר ַיד&ְיִמינ
Judg. 3:16 5ֶרְך� יו ַע�ל ֶי ֶרב ְוָל>ּה ְׁשֵנ�י ֵפי�ֹות ֹּג�ֶמד ָאְרָּכ�ּה ַוַּיְחֹּגBר אֹוָתּה1 ִמַּת�ַחת ְלַמָּד+ ּוד ֶח3 Mֹו ֵאה  ַוַּיַעׂשZ ל2

ֹו�ְיִמי  נ�
Judg. 3:17ד� יא ְמֹא� ֹון ִא�יׁש ָּבִר� Wב ְוֶעְגל�ֹון ֶמ�ֶלְך מֹוָא ה ְלֶעְגל�   ַוַּיְקֵרב1 ֶאת&ַהִּמְנָח+
Judg. 3:18ה� י ַהִּמְנָח� ם ֹנְׂשֵא� יב ֶאת&ַהִּמְנָח�ה ַוְיַׁשַּלח1 ֶאת&ָהָע+ ה ְלַהְקִר� 5ְיִהי1 ַּכֲאֶׁש�ר ִּכָּל+   ַו�
Judg. 3:19ב ִמן&ַה ּוא ָׁש3 ֹ�אֶמר  ְוה� ֶתר ִל>י ֵאֶל�יָך ַהֶּמ�ֶלְך ַוּי אֶמר ְּדַבר&ֵס� Wֹ ל ַוּי ְּפִסיִלים1 ֲאֶׁש�ר ֶאת&ַהִּגְלָּג+

יו� ים ָעָל� יו ָּכל&ָהֹעְמִד� ָעָל+ ס ַוֵּי�ְצאּו1 ֵמ�  ָה+
Judg. 3:20�ֹ ֹו ַוּי ה ֲאֶׁשר&לֹו1 ְלַבּד+ Bת ַהְּמֵקָר ֵׁשב ַּבֲעִלַּי2 ֹ Tּוא&י יו ְוה� ּודA ָּב�א ֵאָל3 ּוד  ְוֵאה� אֶמר ֵאה+

א� �5ָקם ֵמַע�ל ַהִּכֵּס� �יָך ַוָּי ים ִל�י ֵאֶל  ְּדַבר&ֱאֹלִה�
Judg. 3:21ֹו� ֹו ַוִּיְתָקֶע�ָה ְּבִבְטנ� ��5ֶרְך ְיִמינ ֶרב ֵמַע�ל ֶי ֹו ַוִּיַּקח1 ֶאת&ַהֶח+ �ד ְׂשמֹאל+   ַוִּיְׁשַלBח ֵאהּוד1 ֶאת&ַי
Judg. 3:22ַה ב ַאַח�ר ַהַּל3 Mא ַג�ם&ַהִּנָּצ 2ֹ ֹו  ַוָּיב �ֶרב ִמִּבְטנ א ָׁשַל>ף ַהֶח� �ֹ �י ל ַהב ִּכ �ד ַהַּל+ ב ַוִּיְסֹּגBר ַהֵח1ֶלב1 ְּבַע

ָנה� ַּפְרְׁשֹד� א ַה�  ַוֵּיֵצ�
Judg. 3:23ל� ֹו ְוָנָע� >ה ַּבֲעד� ֹות ָהַעִלָּי ר ַּדְלת= Qֹוָנה ַוִּיְסֹּג �ִּמְסְּדר ּוד ַה� א ֵאה�   ַוֵּיֵצ�
Judg. 3:24+יו ָּב ּוא ָיָצא1 ַוֲעָבָד� Bּוא  ְוה ּו ַא�ְך ֵמִס�יְך ה> ֹ�אְמר+ ֹות ַוּי ��ה ְנֻעל ֹות ָהֲעִלָּי >ה ַּדְלת� ּו ְוִהֵּנ Wאּו ַוִּיְרא

ה� ר ַהְּמֵקָר�  ֶאת&ַרְגָל�יו ַּבֲחַד�
Judg. 3:251ַח1 ַוִּי ּו ֶאת&ַהַּמְפֵּת Bה ַוִּיְקח� ֲעִלָּי ֹות ָה� ַח ַּדְלת� >ה ֵאיֶנ�ּנּו ֹפֵת� ֹוׁש ְוִהֵּנ חּו ְוִהֵּנה1  ַוָּיִח�ילּו ַעד&ּב+ ְפָּת+

ת� ְרָצה ֵמ� ל ַא� ם ֹנֵפ� ֵניֶה+  ֲאֹד�
Judg. 3:26ָתה� ים ַוִּיָּמֵל�ט ַהְּׂשִעיָר� ְתַמְהְמָה�ם ְוהּוא1 ָעַב�ר ֶאת&ַהְּפִסיִל+ �ד ִה� ּוד ִנְמַל�ט ַע   ְוֵאה�



Judg. 3:27ּו ִים ַוֵּיְרד2 �ר ְּבַה�ר ֶאְפָר ע ַּבּׁשֹוָפ� ֹו ַוִּיְתַק� ּוא  ַוְיִה�י ְּבבֹוא+ ר ְוה� ֹו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ִמן&ָהָה�  ִעּמ=
ם�  ִלְפֵניֶה�

Judg. 3:28 יו ּו ַאֲחָר3 ב ְּבֶיְדֶכ�ם ַוֵּיְרד� =ה ֶאת&ֹאְיֵביֶכ>ם ֶאת&מֹוָא� ן ְיהָו י&ָנַת2 י ִּכ� ּו ַאֲחַר+ Bֹאֶמר ֲאֵלֶהם1 ִרְדפ�  ַוּי
א& �ֹ ב ְול ֹות ַהַּיְרֵּדן1 ְלמֹוָא+ Bּו ֶאת&ַמְעְּבר Q5ִּיְלְּכד ר�ַו� ּו ִא�יׁש ַלֲעֹב�  ָנְתנ�

Judg. 3:29 א ִנְמַל�ט �ֹ �יׁש ָח�ִיל ְול ן ְוָכל&ִא יׁש ָּכל&ָׁשֵמ� יא ַּכֲעֶׂשBֶרת ֲאָלִפים1 ִא+ �ת ַהִה3 ב ָּבֵע Mּו ֶאת&מֹוָא  ַוַּיּכ2
יׁש�  ִא�

Judg. 3:30ט ָהָא� �ד ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּתְׁשֹק� ַחת ַי ּוא ַּת� Bע מֹוָאב1 ַּבּי�ֹום ַהה+  ֶרץ ְׁשמֹוִנ�ים ָׁשָנ�ה� ס ַוִּתָּכַנ
Judg. 3:31 ר ַוֹּי�ַׁשע�ד ַהָּבָק יׁש ְּבַמְלַמ� ֹות ִא+ ׁש&ֵמא� 5Bְך ֶאת&ְּפִלְׁשִּתים1 ֵׁש� ת ַוַּי �ר ֶּבן&ֲעָנ+ יו ָהָיה1 ַׁשְמַּג Bְוַאֲחָר 

ל� ס ּוא ֶאת&ִיְׂשָרֵא�  ַּגם&ה�
Judg. 4:1ע ְּב ֹות ָהַר� ל ַלֲעׂש� �י ִיְׂשָרֵא+ ת� ַוֹּיִס1פּו1 ְּבֵנ ּוד ֵמ� �ה ְוֵאה� �י ְיהָו  ֵעיֵנ
Judg. 4:2 ב ּוא יֹוֵׁש� א ְוה� יְסָר+ ֹור ְוַׂשר&ְצָבאֹו1 ִס� �ר ָמַל�ְך ְּבָחצ ַען ֲאֶׁש� ֶלְך&ְּכַנ+ �ין ֶמ� ה ְּבַיד1 ָיִב  ַוִּיְמְּכֵר�ם ְיהָו3

ֶׁשת ַהּגֹוִי�ם�  ַּבֲחֹר�
Judg. 4:3י ִּ Tה כ� ל ֶאל&ְיהָו ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� =י  ַוִּיְצֲעק� ץ ֶאת&ְּבֵנ Qהּוא ָלַח ְTֹו ו 1 ל+ ֶכב&ַּבְרֶזל ֹות ֶר� Bע ֵמא  ְּתַׁש2

ים ָׁשָנ�ה� ס ה ֶעְׂשִר�  ִיְׂשָרֵא>ל ְּבָחְזָק�
Judg. 4:4יא� ל ָּבֵע�ת ַהִה� ֹות ִה>יא ֹׁשְפָט�ה ֶאת&ִיְׂשָרֵא� �ֶׁשת ַלִּפיד ה ֵא�   ּוְדבֹוָרה1 ִאָּׁש�ה ְנִביָא+
Judg. 4:5�ֶבת ַּת ִהיא יֹוֶׁש2 ְ Tּו ֵאֶל>יָה  ו ִים ַוַּיֲעל� �ל ְּבַה�ר ֶאְפָר ית&ֵא� ין ֵּב� ה ֵּב=ין ָהָרָמ>ה ּוֵב� ֶמר ְּדבֹוָר3 Mַחת&ֹּת

ט� ל ַלִּמְׁשָּפ� �י ִיְׂשָרֵא�  ְּבֵנ
Judg. 4:6ְיה Aה� א ִצָּו �ֹ יו ֲהל Mאֶמר ֵאָל 2ֹ �י ַוּת ֶדׁש ַנְפָּתִל ַעם ִמֶּק� ח ַוִּתְקָרא1 ְלָבָר�ק ֶּבן&ֲאִבינֹ+ �ה  ַוִּתְׁשַל3 ָו

�י  �י ַנְפָּתִל�י ּוִמְּבֵנ יׁש ִמְּבֵנ ֹור ְוָלַקְחָּת� ִעְּמָך3 ֲעֶׂשBֶרת ֲאָלִפים1 ִא+ ַׁשְכָּת1 ְּבַה�ר ָּתב+ ל ֵלBְך ּוָמ� י&ִיְׂשָרֵא3 ֱאֹלֵה�
ּון�  ְזֻבל�

Judg. 4:7ין ְוֶאת&ִר יְסָרא1 ַׂשר&ְצָב�א ָיִב+ ֹון ֶאת&ִס� �ַחל ִקיׁש3 יָך ֶאל&ַנ Mי ֵאֶל ֹו  ּוָמַׁשְכִּת2 �ֹו ְוֶאת&ֲהמֹונ ְכּב�
ָך� יהּו ְּבָיֶד�  ּוְנַתִּת�

Judg. 4:8ְך� א ֵאֵל� �ֹ י ל א ֵתְלִכ>י ִעִּמ� �ֹ �ְכִּתי ְוִאם&ל י ְוָהָל ק ִאם&ֵּתְלִכ�י ִעִּמ� 1יָה1 ָּבָר+ Bֹאֶמר ֵאֶל   ַוּי
Judg. 4:9ֶPְך א ְך ֵאֵל�ְך ִעָּמ3 אֶמר ָהֹל= Mֹ ְפַאְרְּתָך3 ַוּת ה ִּת� Mְהֶי א ִת� 2ֹ Z ל �י ֶפס ִּכי ְך ִּכ  ַעל&ַהֶּד1ֶרְך1 ֲאֶׁש�ר ַאָּת�ה הֹוֵל+

ְדָׁשה� ק ֶק� ֶלְך ִעם&ָּבָר� ה ַוֵּת� יְסָר�א ַוָּת=ָקם ְּדבֹוָר> ר ְיהָו�ה ֶאת&ִס� ה ִיְמֹּכ� ַיד&ִאָּׁש+  ְב�
Judg. 4:10יו ֲעֶׂש� �ַעל ְּבַרְגָל+ ְדָׁשה ַוַּי ק ֶאת&ְזבּוֻלBן ְוֶאת&ַנְפָּתִלי1 ֶק+ Mק ָּבָר ֹו  ַוַּיְזֵע2 ַעל ִעּמ� �יׁש ַוַּת� י ִא ֶרת ַאְלֵפ�

ה�  ְּדבֹוָר�
Judg. 4:11 ֹון ַּבְצַעִּנים ֹו ַעד&ֵאל� �ט ָאֳהל+ ב ֹחֵת�ן ֹמֶׁש�ה ַוֵּי ִין ִמְּבֵנ�י ֹחָב�  ְוֶחBֶבר ַהֵּקיִני1 ִנְפָר�ד ִמַּק+

ֶדׁש�] ַצֲעַנִּנ�ים][ְּב[ ר ֶאת&ֶק�  ֲאֶׁש�
Judg. 4:12א ִּכ��יְסָר �דּו ְלִס� ֹור� ס ַוַּיִּג ק ֶּבן&ֲאִביֹנ�ַעם ַהר&ָּתב�  י ָעָל>ה ָּבָר�
Judg. 4:13 ֹו �ל ְוֶאת&ָּכל&ָהָע�ם ֲאֶׁש�ר ִאּת ֹו ְּתַׁשBע ֵמאֹות1 ֶר�ֶכב ַּבְרֶז+ א ֶאת&ָּכל&ִרְכּב3 Mיְסָר ק ִס�  ַוַּיְזֵע2

ֹון� �ם ֶאל&ַנ�ַחל ִקיׁש� ֶׁשת ַהּגֹוִי  ֵמֲחֹר�
Judg. 4:14Mה ֶאל&ָּבָר א  ַוּתֹאֶמרZ ְּדֹבָר2 �ֹ ָך ֲהל יְסָרא1 ְּבָיֶד+ Bה ֶאת&ִס� ן ְיהָו Bה ַהּיֹום1 ֲאֶׁשרZ ָנַת2 �י ֶז ּום ִּכ ק ק3

יו� ֹור ַוֲעֶׂש=ֶרת ֲאָלִפ>ים ִא�יׁש ַאֲחָר� 5Bֶרד ָּבָרק1 ֵמַה�ר ָּתב+ �יָך ַוֵּי  ְיהָו�ה ָיָצ�א ְלָפֶנ
Judg. 4:15&ֶכב ְוֶאת א ְוֶאת&ָּכל&ָהֶר= יְסָר2 הָוה ֶאת&ִס� ְ Tָהם י� =5ֶרד  ַוָּי �י ָבָר�ק ַוֵּי ֶרב ִלְפֵנ >ה ְלִפי&ֶח� ַּמֲחֶנ ָּכל&ַה�

יו� �ָנס ְּבַרְגָל� ה ַוָּי א ֵמַע�ל ַהֶּמְרָּכָב� יְסָר>  ִס�
Judg. 4:16 1יְסָרא Bה ִס� ל ָּכל&ַמֲחֵנ Qם ַוִּיֹּפ� ֶׁשת ַהּגֹוִי ה ַע�ד ֲחֹר� ַּמֲחֶנ+ י ַה� י ָהֶר1ֶכב1 ְוַאֲחֵר� Bף ַאֲחֵר Qק ָרַד  ּוָבָר3

ֶר ד�ְלִפי&ֶח+ ר ַעד&ֶאָח� א ִנְׁשַא� �ֹ  ב ל
Judg. 4:17ֵּ Pֹום ב �י ָׁשל3 �י ִּכ ֶׁשת ֶח�ֶבר ַהֵּקיִנ ל ֵא� ֶהל ָיֵע+ יו ֶאל&ֹא� �ס ְּבַרְגָל+ יְסָרא1 ָנ ֹור  ְוִס� ֶלְך&ָחצ+ �ין ֶמ� ין ָיִב

ֶבר ַהֵּקיִנ�י� ית ֶח� ין ֵּב� Wּוֵב 
Judg. 4:18 אֶמר �ֹ יְסָראG ַוּת H ִלְקַר�את ִס� Bַסר  ַוֵּתֵצ�א ָיֵעל ה ֵאַל�י ַאל&ִּתיָר�א ַוָּי >י סּוָר� ה ֲאֹדִנ יו סּוָר= ֵאָל3



ה� הּו ַּבְּׂשִמיָכ� ֱהָלה ַוְּתַכֵּס� 1יָה1 ָהֹא+  ֵאֶל
Judg. 4:19 הּו ֹ=אוד ֶהָחָל>ב ַוַּתְׁשֵק� ח ֶאת&נ Qאִתי ַוִּתְפַּת��י ָצֵמ ִים ִּכ ֹ=אֶמר ֵאֶל>יָה ַהְׁשִקיִני&ָנ�א ְמַעט&ַמ�  ַוּי
הּו�  ַוְּתַכֵּס�

Judg. 4:20 ה ִא�יׁש ְך ְוָאַמ>ר ֲהֵי�ׁש&ֹּפ� ֹוא ּוְׁשֵאֵל3 Mיׁש ָיב ֶהל ְוָהָיהZ ִאם&ִא2 �ד ֶּפ�ַתח ָהֹא יָה ֲעֹמ� ֹ�אֶמר ֵאֶל+  ַוּי
ִין� ְרְּת ָא�  ְוָאַמ�
Judg. 4:21Bּה ַוָּתב ֶבת ְּבָיָד3 ֶהל ַוָּת=ֶׂשם ֶאת&ַהַּמֶּק� Mד ָהֹא ֶבר ֶאת&ְיַת2 ֶ Tֶׁשת&ח �ל ֵא� אט  ַוִּתַּק�ח ָיֵע ֹוא ֵאָליו1 ַּבָּל+

ת� �ַעף ַוָּיֹמ� ם ַוָּי ּוא&ִנְרָּד� ֹו ַוִּתְצַנ�ח ָּבָא�ֶרץ ְוה� ע ֶאת&ַהָּיֵתד1 ְּבַרָּקת+ Bַוִּתְתַק 
Judg. 4:22 ָּך ֶאת&ָהִא�יׁש ֹו ֵל�ְך ְוַאְרֶא+ אֶמר ל+ �ֹ ֹו ַוּת 1 ִלְקָראת+ יְסָראG ַוֵּתֵצBא ָיֵעל �ה ָבָרקH ֹרֵד�ף ֶאת&ִס�  ְוִהֵּנ

ֹו�ֲאֶׁשר ד ְּבַרָּקת� ת ְוַהָּיֵת� יְסָרא1 ֹנֵפ�ל ֵמ+ Bה ִס� יָה ְוִהֵּנ א ֵאֶל+ �ֹ  &ַאָּת�ה ְמַבֵּק�ׁש ַוָּיב
Judg. 4:23ל� �י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ �ַען ִלְפֵנ ֶלְך&ְּכָנ �ין ֶמ� ת ָיִב ּוא ֵא� Bע ֱאֹלִהים1 ַּבּי�ֹום ַהה+   ַוַּיְכַנ
Judg. 4:241 Bד ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל ֶלְך ַי Mַוֵּת ַPַען ע� ֶלְך&ְּכָנ �ין ֶמ� ה ַע�ל ָיִב ֹוְך ְוָקָׁש+ ת ָיִב�ין  ָהל� יתּו ֵא� ד ֲאֶׁש�ר ִהְכִר+

ֶלְך&ְּכָנ�ַען� פ  ֶמ�
Judg. 5:1ר� ּוא ֵלאֹמ� ק ֶּבן&ֲאִביֹנ�ַעם ַּבּי�ֹום ַהה� ה ּוָבָר�   ַוָּת�ַׁשר ְּדבֹוָר+
Judg. 5:2ב ל ְּבִהְתַנֵּד� ַע ְּפָרעֹות1 ְּבִיְׂשָרֵא+ Bּו ְיהָו�ה� ִּבְפֹר �ם ָּבֲרכ�   ָע
Judg. 5:3ל� י ִיְׂשָרֵא� יהָו�ה ֱאֹלֵה� ר ַל� Wיָרה ֲאַזֵּמ �י ָאִׁש+ יהָוה1 ָאֹנִכ י ַל� ֹנִכ3 �ים ָא� ְזִנ �ינּו ֹר� ים ַהֲאִז ּו ְמָלִכ+   ִׁשְמע�
Judg. 5:4ָׁשה ַּגם ֹום ֶא�ֶרץ ָרָע+ ה ְּבֵצאְתָךB ִמֵּׂשִעיר1 ְּבַצְעְּדָך1 ִמְּׂשֵד�ה ֱאד+ ִים ָנָט�פּו ַּגם&ָעִב�ים  ְיהָו3 &ָׁשַמ�
ִים�  ָנ�ְטפּו ָמ�
Judg. 5:5ל� י ִיְׂשָרֵא� י ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� Wי ִמְּפֵנ �ה ִסיַנ+ �ה ֶז �י ְיהָו ּו ִמְּפֵנ ים ָנְזל�   ָהִר�
Judg. 5:6 ּו Wֹות ֵיְלכ �י ְנִתיב+ ֹות ְוֹהְלֵכ �ּו ֳאָרח ל ָחְדל� Bר ֶּבן&ֲעָנת1 ִּביֵמ�י ָיֵע+ י ַׁשְמַּג Qֹות� ִּביֵמ ֹות ֲעַקְלַקּל�  ֳאָרח�
Judg. 5:7ל� ם ְּבִיְׂשָרֵא� ְמִּתי ֵא� ה ַׁשַּק� 1ְמִּתי1 ְּדבֹוָר+ ל ָחֵד�ּלּו ַעBד ַׁשַּק ּו ְפָרז>ֹון ְּבִיְׂשָרֵא�   ָחְדל=
Judg. 5:8ַמח ְּבַאְרָּבִע�ים ֶא� Bן ִאם&ֵי�5ָרֶאה1 ָוֹר+ ים ָמֵג �ז ָלֶח�ם ְׁשָעִר ים ָא� ֶלף  ִיְבַחר1 ֱאֹלִה�ים ֲחָדִׁש+
ל�  ְּבִיְׂשָרֵא�
Judg. 5:9ּו ְיהָו�ה� �ם ָּבֲרכ� ְתַנְּדִב�ים ָּבָע ל ַהִּמ� י ִיְׂשָרֵא+   ִלִּבי1 ְלחֹוְקֵק�
Judg. 5:10יחּו� ֶרְך ִׂש� ין ְוֹהְלֵכ�י ַעל&ֶּד� ֹות ֹיְׁשֵב=י ַעל&ִמִּד> Mֹות ְצֹחר Z ֲאֹתנ2   ֹרְכֵבי
Judg. 5:11ֵּ Pים ב ְצִצ3 ֹול ְמַח� ּו ין ַמְׁשַאִּב+ ִמּק� ֹו ְּבִיְׂשָרֵא�ל ָא>ז ָיְרד� ת ִּפְרֹזנ� ה ִצְדֹק� ֹות ְיהָו+ ים ָׁשBם ְיַתּנּו1 ִצְדק�

ים ַעם&ְיהָו�ה�  ַלְּׁשָעִר�
Judg. 5:12ַעם� ה ֶׁשְבְיָך� ֶּבן&ֲאִביֹנ� ֲׁשֵב� ק ּו� ּום ָּבָר> ּוִרי ַּדְּבִרי&ִׁש�יר ק� ּוִרי ע� ה ע� י עּוִרי1 ְּדבֹוָר+ Bעּוִר  
Judg. 5:13ָPים�ז א ה ְיַרד&ִל�י ַּבִּגּבֹוִר� Wם ְיהָו� ים ָע יד ְלַאִּדיִר�   ְיַר�ד ָׂשִר+
Judg. 5:14 ים ְקִק+ יר ָי�5ְרדּו1 ְמֹח� �י ָמִכ3 ֲעָמֶמ�יָך ִמִּנ ין ַּב� יָך ִבְנָיִמ� ק ַאֲחֶר� ִים ָׁשְרָׁשם1 ַּבֲעָמֵל+ �י ֶאְפַר3  ִמִּנ

ר� ֶבט ֹסֵפ� ן ֹמְׁשִכ�ים ְּבֵׁש� ְּזבּוֻל+  ּוִמ2
Judg. 5:15 ן �יו ִּבְפַלּג�ֹות ְראּוֵב+ ק ָּבֵע�ֶמק ֻׁשַּל�ח ְּבַרְגָל �ן ָּבָר+ ה ְוִיָּׂששָכר1 ֵּכ י ְּבִיָּׂששָכר1 ִעם&ְּדֹבָר+ Bְוָׂשַר 

ב�  ְּגֹדִל�ים ִחְקֵקי&ֵל�
Judg. 5:16ֵּ Pְבָּת ב �ָּמה ָיַׁש3 ים ִלְפַלּג�ֹות ְרא ָל �ֹות ֲעָדִר ַע ְׁשִרק� ִים ִלְׁשֹמ� ִּמְׁשְּפַת+ ן ְּגדֹוִל�ים ין ַה� ּוֵב+
ב�  ִחְקֵרי&ֵל�
Judg. 5:17 יו ים ְוַע�ל ִמְפָרָצ� ֹוף ַיִּמ+ ר ָיַׁשב1 ְלח� ן ָל�ָּמה ָיג�ּור ֳאִנּי�ֹות ָאֵׁש3 Wן ְוָד ד ְּבֵעBֶבר ַהַּיְרֵּדן1 ָׁשֵכ+  ִּגְלָע3

ֹון�  ִיְׁשּכ�
Judg. 5:18י ַע�ל ְמ� ּות ְוַנְפָּתִל ֹו ָלמ� ף ַנְפׁש> �ם ֵחֵר� ּון ַע ה� ְזֻבל3 י ָׂשֶד�  רֹוֵמ�
Judg. 5:19חּו� א ָלָק� �ֹ ַצע ֶּכ�ֶסף ל ֹו ֶּב� ��5ְך ַעל&ֵמ�י ְמִגּד ַען ְּבַתְעַנ �י ְכַנ+ מּו ָאBז ִנְלֲחמּו1 ַמְלֵכ   ָּבBאּו ְמָלִכים1 ִנְלָח+
Judg. 5:20א� ּו ִעם&ִסיְסָר� ם ִנְלֲחמ� ֹוָכִבים1 ִמְּמִסּלֹוָת+ ִים ִנְלָח�מּו ַהּכ�   ִמן&ָׁשַמ�
Judg. 5:21ז� ֹון ִּתְדְרִכ�י ַנְפִׁש�י ֹע� ��ַחל ִקיׁש ים ַנ ם ַנ�ַחל ְקדּוִמ� Bַחל ִקיׁשֹון1 ְּגָרָפ+   ַנ
Judg. 5:22יו� ֹות ַאִּביָר� ֹות ַּדֲהר� ַּדֲהר� ּוס ִמ� �ּו ִעְּקֵבי&ס ז ָהְלמ�   ָא�



Judg. 5:23�ֹ ֹור ֹיְׁשֶב�יָה ִּכBי ל רּו ָאר� ה ֹא� ֹוז ָאַמר1 ַמְלַא�ְך ְיהָו+ ֹורּו ֵמר3 ת  א� ה ְלֶעְזַר� א&ָב1אּו1 ְלֶעְזַר�ת ְיהָו+
ים�  ְיהָו�ה ַּבִּגּבֹוִר�

Judg. 5:24ְך� ֶהל ְּתֹבָר� �י ִמָּנִׁש�ים ָּבֹא� ֶׁשת ֶח�ֶבר ַהֵּקיִנ ל ֵא� Wים ָיֵע   ְּתֹבַרְך1 ִמָּנִׁש+
Judg. 5:25ה� יָבה ֶחְמָא� ים ִהְקִר� ֶפל ַאִּדיִר� ל ָחָל�ב ָנָת�ָנה ְּבֵס� ִים ָׁשַא�   ַמ�
Judg. 5:26 ה ֹו ּוָמֲחָצ� יְסָרא1 ָמֲחָק�ה רֹאׁש+ �ים ְוָהְלָמBה ִס� ּות ֲעֵמִל יִמיָנ�ּה ְלַהְלמ� ְחָנה ִו�  ָיָדּה1 ַלָּיֵת�ד ִּתְׁשַל+

ֹו� ה ַרָּקת�  ְוָחְלָפ�
Judg. 5:27ע ָׁש� ל ַּבֲאֶׁש�ר ָּכַר+ 1יָה1 ָּכַר�ע ָנָפ+ ל ָׁשָכ�ב ֵּבBין ַרְגֶל ע ָנַפ� יָה ָּכַר� ּוד� ֵּב�ין ַרְגֶל+ ל ָׁשד�  ם ָנַפ�
Judg. 5:28 ּוַע ֹוא ַמּד� ּוַע ֹּבֵׁשBׁש ִרְכּבֹו1 ָלב+ �ב ַמּד3 ֶאְׁשָנ �ד ָה� א ְּבַע יְסָר� ם ִס� ֹון ִנְׁשְקָפ=ה ַוְּתַיֵּב>ב ֵא�  ְּבַעדZ ַהַחּל2

יו� י ַמְרְּכבֹוָת� ּו ַּפֲעֵמ� ֱחר+  ֶא�
Judg. 5:29יא Wיָּנה ַאף&ִה� יָה ַּתֲעֶנ ֹות ָׂשרֹוֶת� ּה� ַחְכמ� יָה ָל�   ָּתִׁש�יב ֲאָמֶר�
Judg. 5:30 א ְׁשַל�ל �יְסָר+ ֶבר ְׁשַלBל ְצָבִעים1 ְלִס אׁש ֶּג+ �ֹ ַחם ַרֲחָמַת1ִים1 ְלר Bל ַר ּו ָׁשָל3 ּו ְיַחְּלק� Mא ִיְמְצא 2ֹ  ֲהל

ל� י ָׁשָל� ִים ְלַצְּואֵר� ַבע ִרְקָמַת�  ְצָבִע�ים ִרְקָמ�ה ֶצ�
Judg. 5:31ּו ָכל&אֹוְיֶב1י Bן יֹאְבד ֵּ Tֶרץ ַאְרָּבִע�ים  כ ט ָהָא� ֹו ַוִּתְׁשֹק� �ֶמׁש ִּבְגֻבָרת את ַהֶּׁש� יו ְּכֵצ� ֲהָב+ ה ְוֹא� ָך1 ְיהָו+

 ָׁשָנ�ה� פ
Judg. 6:1ַבע ָׁשִנ�ים� �5ן ֶׁש� >ה ְּבַיד&ִמְדָי =ם ְיהָו �ה ַוִּיְּתֵנ �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ ּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵא>ל ָהַר�   ַוַּיֲעׂש=
Judg. 6:2ָעז ַיד&ִמְד ל ֶאת&ַהִּמְנָהרֹות1 ֲאֶׁש�ר  ַוָּת� �י ִיְׂשָרֵא3 ּו ָלֶה�םA ְּבֵנ ן ָעׂש� Mי ִמְדָי �5ן ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ִמְּפֵנ2 ָי

ֹות� ֹות ְוֶאת&ַהְּמָצד� ים ְוֶאת&ַהְּמָער� ָהִר+  ֶּב�
Judg. 6:3י ּו ָעָל� ֶדם ְוָעל� ֲעָמֵל>ק ּוְבֵני&ֶק� =5ן ַו� ה ִמְדָי  ו� ְוָהָי�ה ִאם&ָזַר�ע ִיְׂשָרֵא�ל ְוָעָל2
Judg. 6:4 ל ְחָיה1 ְּבִיְׂשָרֵא+ א&ַיְׁשִאBירּו ִמ� �ֹ �ה ְול ֶרץ ַעד&ּבֹוֲאָך� ַעָּז ּול ָהָא+ ם ַוַּיְׁשִח1יתּו1 ֶאת&ְיב� ּו ֲעֵליֶה3  ַוַּיֲחנ�

ֹור� ֹור ַוֲחמ� ה ָוׁש�  ְוֶׂש�
Judg. 6:5 ם ָיֹבאּו ּו ְוָאֳהֵליֶה3 Mם ַיֲעל י ֵהםZ ּוִמְקֵניֶה2 י&ַא] ָבBאּו][ּו[ ִּכ] ם ֵא�ין ְכֵד� ם ְוִלְגַמֵּליֶה� ב ְוָלֶה� ְרֶּבה1 ָלֹר+

ּה� ֶרץ ְלַׁשֲחָת� אּו ָבָא�  ִמְסָּפ�ר ַוָּיֹב�
Judg. 6:6ל ֶאל&ְיהָו�ה� פ ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� �5ן ַוִּיְזֲעק� �י ִמְדָי ד ִמְּפֵנ ל ִיְׂשָרֵא>ל ְמֹא�   ַוִּיַּד=
Judg. 6:7&ל ֶאל ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� י&ָזֲעק� י ִּכ� Wֹות ִמְדָי�5ן� ַוְיִה �ה ַע�ל ֹאד�  ְיהָו
Judg. 6:8 ל �הA ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 ר ְיהָו ם ֹּכה&ָאַמ� Mאֶמר ָלֶה 2ֹ �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוּי >ה ִא�יׁש ָנִב�יא ֶאל&ְּבֵנ  ַוִּיְׁשַל=ח ְיהָו

ים� ית ֲעָבִד� ִים ָוֹאִצ�יא ֶאְתֶכ�ם ִמֵּב� י ֶהֱעֵלBיִתי ֶאְתֶכם1 ִמִּמְצַר+ Qָאֹנִכ 
Judg. 6:9ם ָוֶאְּתָנ�ה ָלֶכ�ם  ָו ׁש אֹוָתם1 ִמְּפֵניֶכ+ Bם ָוֲאָגֵר��ד ָּכל&ֹלֲחֵציֶכ ִים ּוִמַּי �ד ִמְצַר+ ַאִּצBל ֶאְתֶכם1 ִמַּי
ם�  ֶאת&ַאְרָצ�
Judg. 6:10 ים� ם יֹוְׁשִב ר ַאֶּת� י ֲאֶׁש� יְראּו1 ֶאת&ֱאֹלֵה�י ָהֱאֹמִר+ א ִת� Bֹ ם ל �ה ֱאֹלֵהיֶכ+ ם ֲאִני1 ְיהָו  ָוֹאְמָר�ה ָלֶכ3

י� פְּב ם ְּבקֹוִל� א ְׁשַמְעֶּת� �ֹ  ַאְרָצ�ם ְול
Judg. 6:11 ֹון י ְוִגְדע� �ֶעְזִר �י ָה� ׁש ֲאִב ר ְליֹוָא� ה ֲאֶׁש� ֵאָלה1 ֲאֶׁש�ר ְּבָעְפָר+ ה ַוֵּי1ֶׁשב1 ַּתBַחת ָה� א ַמְלַא�ְך ְיהָו3 Qֹ  ַוָּיב

ת ְלָהִנ�יס ִמְּפֵנ�י ִמְדָי�5ן� ֹו ֹחֵבBט ִחִּטים1 ַּבַּג+  ְּבנ3
Judg. 6:12 ִיל� ֹור ֶהָח� יו ְיהָו�ה ִעְּמָך� ִּגּב� ֹ�אֶמר ֵאָל+ �ה ַוּי א ֵאָל�יו ַמְלַא�ְך ְיהָו  ַוֵּיָר�
Judg. 6:13 ה� �את ְוַאֵּיֹ ְתנּו ָּכל&ז נּו ְוָל�ָּמה ְמָצַא� Bׁש ְיהָוה1 ִעָּמ+ י ְוֵי �י ֲאֹדִנ+ אֶמר ֵאָלBיו ִּגְדעֹון1 ִּב 2ֹ  ַוּי

יו ֲאֶׁשרZ ִסְּפרּו&ָל2 ל&ִנְפְלֹאָת] ה ָכ� ה ְוַעָּתה1 ְנָטָׁש�נּו ְיהָו+ �נּו ְיהָו+ א ִמִּמְצַר1ִים1 ֶהֱעָל Bֹ ר ֲהל ינּו ֵלאֹמ3 Mנּו ֲאבֹוֵת
5ִּיְּתֵנ�נּו ְּבַכף&ִמְדָי�5ן�  ַו�

Judg. 6:14ֵPאֶמר ל 3ֹ ה ַוּי Bֶפן ֵאָליו1 ְיהָו+ א  ַוִּי �ֹ �5ן ֲהל ל ִמַּכ�ף ִמְדָי ה ְוהֹוַׁשְעָּת� ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ְך ְּבֹכֲחָך� ֶז+
יָך�ְׁש  ַלְחִּת�

Judg. 6:15 ה ְוָאֹנִכ�י ַהָּצִע�יר Bה ַאְלִּפי1 ַהַּד�ל ִּבְמַנֶּׁש+ ה אֹוִׁש�יַע ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ִהֵּנ י ַּבָּמ� �י ֲאֹדָנ+ 1 ִּב Bֹאֶמר ֵאָליו  ַוּי
י� ית ָאִב�  ְּבֵב�
Judg. 6:16ְך ְוִהִּכיָת� ֶאת&ִמְד�ה ִּכ�י ֶאְהֶי�ה ִעָּמ 1 ְיהָו+ Bֹאֶמר ֵאָליו ד� ַוּי �5ן ְּכִא�יׁש ֶאָח�  ָי



Judg. 6:17י� ר ִעִּמ� ה ְמַדֵּב� ֹות ָׁשַאָּת� �יָך ְוָעִׂשBיָת ִּלי1 א+ ן ְּבֵעיֶנ אִתי ֵח� >א ָמָצ� יו ִאם&ָנ ֹ�אֶמר ֵאָל+   ַוּי
Judg. 6:18 יָך� י ְלָפֶנ י ְוִהַּנְחִּת� ֵצאִתי1 ֶאת&ִמְנָחִת+ יָך ְוֹה� �י ֵאֶל+ א ָתֻמBׁש ִמֶּזה1 ַעד&ֹּבִא ר ָאֹנִכ�י  ַאל&ָנ2 Wַוּיֹאַמ

ָך� ב ַע�ד ׁשּוֶב�  ֵאֵׁש�
Judg. 6:19 ּור �ק ָׂש�ם ַּבָּפר ל ְוַהָּמַר� ֹות ַהָּבָׂשר1 ָׂש�ם ַּבַּס+ ַמח ַמּצ+ י&ִעִּזים1 ְוֵאיַפת&ֶק� Bַעׂש ְּגִד� א ַוַּי ֹון ָּב3  ְוִגְדע�

ַחת ָהֵאָל�ה ַוַּיַּג�ׁש� ס א ֵאָל>יו ֶאל&ַּת�  ַוּיֹוֵצ�
Judg. 6:20אֶמ 2ֹ ז  ַוּי ים ַק�ח ֶאת&ַהָּבָׂשBר ְוֶאת&ַהַּמּצֹות1 ְוַהַּנח1 ֶאל&ַהֶּס�ַלע ַהָּל+ יו ַמְלַא�ְך ָהֱאֹלִה3 Mר ֵאָל

ן� �ַעׂש ֵּכ� ֹוְך ַוַּי �ק ְׁשפ  ְוֶאת&ַהָּמַר�
Judg. 6:21ֹו ַוִּיַּג�ע ַּבָּבָׂש�ר ה ֶאת&ְקֵצBה ַהִּמְׁשֶע1ֶנת1 ֲאֶׁש�ר ְּבָיד+ ח ַמְלַא�ְך ְיהָו3 Qׁש  ַוִּיְׁשַל Mַעל ָהֵא ֹות ַוַּת2 � ּוַבַּמּצ

ה ָהַל�ְך ֵמֵעיָנ�יו� ֹות ּוַמְלַא�ְך ְיהָו+ אַכל ֶאת&ַהָּבָׂשר1 ְוֶאת&ַהַּמּצ+ Bֹ ּור ַוּת  ִמן&ַהּצ3
Judg. 6:22ןBי&ַעל&ֵּכ ה ִּכ� �י ְיהִו+ ֹון ֲאָהּה1 ֲאֹדָנ ֹ�אֶמר ִּגְדע3 ּוא ס ַוּי �ְך ְיהָו�ה ה י&ַמְלַא� ֹון ִּכ� �5ְרא ִּגְדע+ 1יִתי1  ַוַּי  ָרִא

ה ָּפִנ�ים ֶאל&ָּפִנ�ים�  ַמְלַא�ְך ְיהָו+
Judg. 6:23ּות� א ָּתמ� �ֹ ֹום ְלָך� ַאל&ִּתיָר�א ל >ה ָׁשל� ֹו ְיהָו אֶמר ל= 2ֹ   ַוּי
Judg. 6:24ַPֹום ע �ֹו ְיהָו�ה ָׁשל ה ַוִּיְקָרא&ל� יהָו+ 1ַח1 ַל� ֹון ִמְזֵּב Bם ִּגְדע Z ָׁש2 ּנּו ַוִּיֶבן Wה עֹוֶד ֹום ַהֶּז+ ת ד ַהּי�  ְּבָעְפָר�

י� פ  ֲאִב�י ָהֶעְזִר�
Judg. 6:25 ַבע�ר ַהֵּׁשִנ�י ֶׁש יָך ּוַפ� ח ֶאת&ַּפר&ַהּׁשֹור1 ֲאֶׁש�ר ְלָאִב+ Bה ַק ֹו ְיהָו3 ֹ=אֶמר ל� �ְיָלה ַההּואG ַוּי  ַוְיִהיH ַּבַּל

ה ֲאֶׁש יָך ְוֶאת&ָהֲאֵׁשָר� 1 ֲאֶׁש�ר ְלָאִב+ �ים ְוָהַרְסָּת3 ֶאת&ִמְזַּבBח ַהַּב1ַעל ת�ָׁשִנ  ר&ָעָל�יו ִּתְכֹר�
Judg. 6:26 י ַקְחָּת1 ֶאת&ַהָּפ�ר ַהֵּׁשִנ+ ֲעָרָכ�ה ְוָל� ֹוז ַהֶּז�ה ַּבַּמ� אׁש ַהָּמע> =ֹ �ל ר יָך ַע �ה ֱאֹלֶה3 ַח ַליהָו Mיָת ִמְזֵּב  ּוָבִנ2

ת� ר ִּתְכֹר� ה ֲאֶׁש� י ָהֲאֵׁשָר� ה ַּבֲעֵצ� �יָת עֹוָל+  ְוַהֲעִל
Judg. 6:27ֹון ֲע Mח ִּגְדע י ַּכֲאֶׁש�ר ָיֵראZ  ַוִּיַּק2 �ה ַוְיִה] ר ֵאָל�יו ְיהָו ַעׂש ַּכֲאֶׁש>ר ִּדֶּב� Wיו ַוַּי ֲעָבָד+ ה ֲאָנִׁשים1 ֵמ� Bָׂשָר

ְיָלה� �ַעׂש ָל� ם ַוַּי ֹות יֹוָמ� י ָהִע>יר ֵמֲעׂש� יו ְוֶאת&ַאְנֵׁש� Mית ָאִב  ֶאת&ֵּב2
Judg. 6:28 הB ֶקר ְוִהֵּנ ימּו ַאְנֵׁשBי ָהִעיר1 ַּבֹּב+ Mָתה ְוֵאת1  ַוַּיְׁשִּכ�ה ֲאֶׁשר&ָעָל�יו ֹּכָר ַעל ְוָהֲאֵׁשָר� ֻנַּתץ1 ִמְזַּב�ח ַהַּב+

ּוי� ַח ַהָּבנ� ה ַעל&ַהִּמְזֵּב� ֲעָל+ י ֹה�  ַהָּפ�ר ַהֵּׁשִנ+
Judg. 6:29ּו ִּג ֹ�אְמר+ ּו ַוּי 5ִּיְדְרׁשּו1 ַוְיַבְקׁש+ �ה ַו� ה ַהָּדָב�ר ַהֶּז י ָעָׂש� הּו ִמ� �יׁש ֶאל&ֵרֵע+ אְמרּו1 ִא �ֹ ׁש  ַוּי ְדעֹון1 ֶּבן&יֹוָא+

ר ַהֶּז�ה� ה ַהָּדָב�  ָעָׂש�
Judg. 6:30 ת ַעל ְוִכ�י ָכַר� ת ִּכBי ָנַתץ1 ֶאת&ִמְזַּב�ח ַהַּב+ �א ֶאת&ִּבְנָך� ְוָיֹמ ׁש הֹוֵצ� ּו ַאְנֵׁשBי ָהִעיר1 ֶאל&יֹוָא+ Mאְמר 2ֹ  ַוּי

יו� ה ֲאֶׁשר&ָעָל�  ָהֲאֵׁשָר�
Judg. 6:31ֲאֶׁש Z ׁש ְלֹכל ֹ�אֶמר יֹוָא] ֹו  ַוּי ּון אֹות+ ַעל ִאם&ַאֶּתם1 ּתֹוִׁשיע� ּון ַלַּב3 יו ַהַאֶּת�םA ְּתִריב� Mּו ָעָל ר&ָעְמד2

ֹו� ת&ִמְזְּבח� ץ ֶא� ֹו ִּכ�י ָנַת� �5ֶרב ל+ ים הּוא1 ָי ֶקר ִאם&ֱאֹלִה� �ת ַעד&ַהֹּב ֹו יּוַמ� יב ל> ר ָיִר�  ֲאֶׁש2
Judg. 6:32 ר �ּוא ְיֻרַּב�ַעל ֵלאֹמ ֹו ַבּיֹום&ַהה� ֹו� פ ַוִּיְקָרא&ל� ת&ִמְזְּבח� ץ ֶא� ַעל ִּכ�י ָנַת� 5Bֶרב ּבֹו1 ַהַּב+  ָי
Judg. 6:33אל� ּו ְּבֵע�ֶמק ִיְזְרֶע� 5ַּיֲחנ� ּו ַו� ו ַוַּיַעְבר� �ּו ַיְחָּד ֶדם ֶנֶאְספ� =5ן ַוֲעָמֵל>ק ּוְבֵני&ֶק�   ְוָכל&ִמְדָי
Judg. 6:34ר ֹון ַוִּיְתַקע1 ַּבּׁשֹוָפ+ �ה ֶאת&ִּגְדע ה ָלְבָׁש� ּוַח ְיהָו+ יו� ְור�   ַוִּיָּזֵע�ק ֲאִביֶע�ֶזר ַאֲחָר�
Judg. 6:35 1ר ּוִבְזֻבלּוןBח ְּבָאֵׁש �ים ָׁשַל3 יו ּוַמְלָאִכ �ּוא ַאֲחָר ה ַוִּיָּזֵע�ק ַּגם&ה�  ּוַמְלָאִכים1 ָׁשַל�ח ְּבָכל&ְמַנֶּׁש+

ם� ּו ִלְקָראָת� 5ַּיֲעל� י ַו�  ּוְבַנְפָּתִל+
Judg. 6:36�ֹון ֶאל&ָהֱאֹלִה ֹ�אֶמר ִּגְדע� ְרָּת� ַוּי ר ִּדַּב� ל ַּכֲאֶׁש� י ֶאת&ִיְׂשָרֵא�  ים ִאם&ֶיְׁשָךQ מֹוִׁש=יַע ְּבָיִד>
Judg. 6:37 1ּה ְוַעל&ָּכל&ָהָא1ֶרץ ה ְלַבָּד3 Mל&ַהִּגָּז ה ַע� Z ִיְהֶי2 ם ַטל ֶמר ַּבֹּג�ֶרן ִא] י ַמִּצ>יג ֶאת&ִּגַּז�ת ַהֶּצ� �ה ָאֹנִכ3  ִהֵּנ

י&תֹוִׁש=יַע ְּב י ִּכ� ֶרב ְוָיַדְעִּת3 ְרָּת�ֹח+ ר ִּדַּב� ל ַּכֲאֶׁש� י ֶאת&ִיְׂשָרֵא�  ָיִד>
Judg. 6:38ִים� ֶפל ָמ� ֹוא ַהֵּס� ה ְמל� 1 ִמן&ַהִּגָּז+ Bֶמץ ַטל �ה ַוִּי �5ַזר ֶאת&ַהִּגָּז ת ַוָּי ָּמֳחָר+ ן ַוַּיְׁשֵּכם1 ִמ� Wַוְיִהי&ֵכ  
Judg. 6:39+ַחר ַאְּפָך1 ִּבB ים ַאל&ִי Bֹאֶמר ִּגְדעֹון1 ֶאל&ָה�ֱאֹלִה+ ה ַא�ְך ַהָּפ�ַעם ֲאַנֶּסBה  ַוּי י ַוֲאַדְּבָר�

ל� ֶרץ ִי�ְהֶיה&ָּט� ּה ְוַעל&ָּכל&ָהָא� ֶרב ֶאל&ַהִּגָּזה1 ְלַבָּד+ Bא ֹח ה ְיִהי&ָנ2  ָּנא&ַרק&ַהַּפ1ַעם1 ַּבִּגָּז+
Judg. 6:40ּה ְו ֶרב ֶאל&ַהִּגָּזה1 ְלַבָּד+ Bּוא ַוְיִהי&ֹח ��ְיָלה ַהה =ַעׂש ֱאֹלִה>ים ֵּכ�ן ַּבַּל ָיה  ַוַּי ֶרץ ָה� ַעל&ָּכל&ָהָא�

ל� פ  ָט�



Judg. 7:1 1ה ִמְדָיןB ד ּוַמֲחֵנ ��ין ֲחֹר ּו ַעל&ֵע 5ַּיֲחנ� ֹו ַו� ֹון ְוָכל&ָהָעם1 ֲאֶׁש�ר ִאּת+ ּוא ִגְדע3 ַעל ה� Mם ְיֻרַּב  ַוַּיְׁשֵּכ2
ֶמק� ה ָּבֵע� ֹון ִמִּגְבַע�ת ַהּמֹוֶר� ֹו ִמָּצפ+  ָהָיה&ל�

Judg. 7:2אֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ִּגBֹ ר ָעַלBי  ַוּי �5ן ְּבָיָד�ם ֶּפן&ִיְתָּפֵא2 י ֶאת&ִמְדָי ְך ִמִּתִּת� ב ָהָעם1 ֲאֶׁש�ר ִאָּת+ ֹון ַר3 ְדע+
י� י הֹוִׁש�יָעה ִּל� ר ָיִד� 1 ֵלאֹמ+  ִיְׂשָרֵאל

Judg. 7:3� ר ֵמַה�ר ַהִּגְלָע ב ְוִיְצֹּפ� ד ָיֹׁש� י&ָיֵר�א ְוָחֵר+ ר ִמ� Bי ָהָעם1 ֵלאֹמ+ א ְּבָאְזֵנ Mא ָנ ה ְקָר2 �ָׁשב  ְוַעָּת3 ד ַוָּי
רּו� ס ֶרת ֲאָלִפ�ים ִנְׁשָא� ֶלף ַוֲעֶׂש� 1ִים1 ֶא+ ים ּוְׁשַנ Bם ֶעְׂשִר  ִמן&ָהָע3

Judg. 7:4 ה ּנּו ְלָך� ָׁש�ם ְוָהָי] ִים ְוֶאְצְרֶפ� ד אֹוָתם1 ֶאל&ַהַּמ+ Bהֹוֵר Gם ָרב� ֹון עֹודH ָהָע ה ֶאל&ִּגְדע3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי
� �הA ֵיֵל יָך ֶז Mר ֵאֶל ְך הPֲאֶׁשרZ ֹאַמ2 Pְֶך ִאָּת3 יָך ז ר ֵאֶל3 Mל ֲאֶׁשר&ֹאַמ ְך ְוֹכ2 א ּוא ֵיֵל�ְך ִאָּת+ �ֹ ּוא ל ְך ה� ה לֹא&ֵיֵל�ְך ִעָּמ+

ְך�  ֵיֵל�
Judg. 7:5 ִים Mֹו ִמן&ַהַּמ ל ֲאֶׁשר&ָיֹלקZ ִּבְלׁשֹונ2 ֹון ֹּכ� ה ֶאל&ִּגְדע3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי�ֹוֶרד ֶאת&ָהָע�ם ֶאל&ַהָּמ�ִים ס ַוּי
ֹות�ַּכֲאֶׁש=ר ָי ע ַעל&ִּבְרָּכ�יו ִלְׁשּת� ל ֲאֶׁשר&ִיְכַר� ד ְוֹכ> ֶלב ַּתִּצBיג אֹותֹו1 ְלָב+ ק ַהֶּכ3  ֹל�

Judg. 7:6 ּו ם ָּכְרע� �ֶתר ָהָע+ 1 ֶי �יׁש ְוֹכל ֹות ִא ׁש ֵמא� ם ְׁשֹל� ים ְּבָיָדם1 ֶאל&ִּפיֶה+ Bֲמַלְקִק ר ַה� Qי ִמְסַּפ  ַוְיִה3
ִים� ס ֹות ָמ� ם ִלְׁשּת�  ַעל&ִּבְרֵכיֶה�

Judg. 7:7 5ן� י ֶאת&ִמְדָי ם ְוָנַתִּת� �יַע ֶאְתֶכ+ ֲמַלְקִקים1 אֹוִׁש ֹות ָהִאBיׁש ַה� ֹון ִּבְׁשֹלׁשZ ֵמא2 ה ֶאל&ִּגְדע3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי
ֹו� ּו ִא�יׁש ִלְמֹקמ� ם ֵיְלכ�  ְּבָיֶד�ָך ְוָכל&ָהָע+

Judg. 7:8 ם ֵתיֶה3 ם ְוֵא�ת ׁשֹוְפֹר� Mם ְּבָיָד ּו ֶאת&ֵצָדהZ ָהָע2 יו  ַוִּיְקח� ָהָל+ �יׁש ְלֹא� 1 ִׁשַּלח1 ִא ת ָּכל&ִאBיׁש ִיְׂשָרֵאל ְוֵא2
ֶמק� פ ַחת ָּבֵע� ֹו ִמַּת� ָיה ל� ן ָה� �ה ִמְדָי+ �יק ּוַמֲחֵנ ֱחִז ֹות ָהִא�יׁש ֶה�  ּוִבְׁשֹלׁש&ֵמא�

Judg. 7:9ה ִּכ�י ְנ� ַּמֲחֶנ ּום ֵר�ד ַּב� ה ק� Bֹאֶמר ֵאָליו1 ְיהָו+ ּוא ַוּי �ְיָלה ַהה+ 5ְיִהי1 ַּבַּל ָך� ַו� יו ְּבָיֶד�  ַתִּת�
Judg. 7:10ַּמֲחֶנ�ה� ה ַנַעְרָך� ֶאל&ַה� ד ַאָּת>ה ּוֻפָר� ה ָלֶר�ֶדת ֵר� א ַאָּת�   ְוִאם&ָיֵר�
Judg. 7:11 ֹו 5Bֶרד הּוא1 ּוֻפָר�ה ַנֲער+ �ה ַוֵּי ַּמֲחֶנ יָך ְוָיַרְדָּת� ַּב� �5ְקָנה ָיֶד+ רּו ְוַאַחר1 ֶּתֱחַז ַמְעָּת1 ַמה&ְיַדֵּב+  ְוָׁש�

ַּמֲחֶנ�ה�ֶאל&ְקֵצ� ר ַּב�  ה ַהֲחֻמִׁש�ים ֲאֶׁש�
Judg. 7:12 ר ב ְוִלְגַמֵּליֶהם1 ֵא�ין ִמְסָּפ+ �ה ָלֹר ֶמק ָּכַאְרֶּב� ן ַוֲעָמֵלBק ְוָכל&ְּבֵני&ֶק1ֶדם1 ֹנְפִל�ים ָּבֵע+  ּוִמְדָי2

ב� �ם ָלֹר� ת ַהָּי ֹול ֶׁשַעל&ְׂשַפ�  ַּכח>
Judg. 7:13יׁש ְמַס ֵּנה&ִא+ ֹון ְוִה2 א ִגְדע+ �ֹ ה ְצלֹול  ַוָּיב ְמִּתי ְוִהֵּנ2 ֹום ָחַל3 =ה ֲחל� אֶמר ִהֵּנ Mֹ ֹום ַוּי �ר ְלֵרֵע�הּו ֲחל ֵּפ�

יל[ Mל ] ְצִל ְעָלה ְוָנַפ� ל ַוַּיַהְפֵכ�הּו ְלַמ� ֹאֶהל ַוַּיֵּכ=הּו ַוִּיֹּפ> ָ Tא ַעד&ה �ֹ ן ַוָּיב �ה ִמְדָי+ ֶלBֶחם ְׂשֹעִרים1 ִמְתַהֵּפְך1 ְּבַמֲחֵנ
ֶהל�  ָהֹא�

Judg. 7:14ַע ֱאֹלִהים1  ַוַּי2 ן ָה� Bל ָנַת��יׁש ִיְׂשָרֵא ׁש ִא ֹון ֶּבן&יֹוָא� י ִאם&ֶח>ֶרב ִּגְדע� את ִּבְלִּת3 +ֹ 1ֹאֶמר1 ֵא�ין ז ן ֵרֵעBהּו ַוּי
ַּמֲחֶנ�ה� פ �5ן ְוֶאת&ָּכל&ַה� ֹו ֶאת&ִמְדָי  ְּבָיד+

Judg. 7:15ֹו ַוִּי ֹום ְוֶאת&ִׁשְבר� ֹון ֶאת&ִמְסַּפ=ר ַהֲחל> Mַע ִּגְדע Z ִכְׁשֹמ2 ל  ַוְיִהי �ה ִיְׂשָרֵא+ 1ָׁשב1 ֶאל&ַמֲחֵנ ְׁשָּת�חּו ַוָּי
>ה ְּבֶיְדֶכ�ם ֶאת&ַמֲחֵנ�ה ִמְדָי�5ן� ן ְיהָו י&ָנַת= ּומּו ִּכ� ֹ�אֶמר ק+  ַוּי

Judg. 7:16 ים ים ֵרִק+ ֹות ְּבַיד&ֻּכָּלם1 ְוַכִּד� Bן ׁשֹוָפר ֹות ָהִא�יׁש ְׁשֹלָׁש�ה ָראִׁש�ים ַוִּיֵּת2 >ַחץ ֶאת&ְׁשֹלׁש&ֵמא�  ַוַּי
ים�ְו ֹוְך ַהַּכִּד� ים ְּבת�  ַלִּפִד�

Judg. 7:17 ה ְוָהָי�ה ַּמֲחֶנ+ ה ָאֹנִכ�י ָבא1 ִּבְקֵצ�ה ַה� ּו ְוִהֵּנ2 ��ן ַּתֲעׂש ּו ְוֵכ ִּני ִתְרא� ם ִמֶּמ� ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה+  ַוּי
ּון� ה ֵּכ�ן ַּתֲעׂש�  ַכֲאֶׁשר&ֶאֱעֶׂש�

Judg. 7:18�ר ָאֹנִכ�י ְוָכל&ֲאֶׁש ם ְסִביבֹות1  ְוָתַקְעִּתי1 ַּבּׁשֹוָפ+ ֹות ַּגם&ַאֶּת3 Mם ַּבּׁשֹוָפר ר ִאִּת�י ּוְתַקְעֶּת2
ֹון� פ ם ַליהָו�ה ּוְלִגְדע� ה ַוֲאַמְרֶּת� ַּמֲחֶנ+  ָּכל&ַה�

Judg. 7:19ֹ Pה ר ַּמֲחֶנ3 ֹו ִּבְקֵצ�ה ַה� Mיׁש ֲאֶׁשר&ִאּת ְדעֹון ּוֵמָאה&ִא2 ִ Tא ג �ֹ ם  ַוָּיב ה ַא>ְך ָהֵק� יכֹוָנ+ ֶרת ַהִּת� אׁש ָהַאְׁשֹמ�
ם� ר ְּבָיָד� ים ֲאֶׁש� ֹוץ ַהַּכִּד� ֹות ְוָנפ� ֹוָפר+ 5ִּיְתְקעּו1 ַּבּׁש� ים ַו� �ְמִר ימּו ֶאת&ַהֹּׁש�  ֵהִק�

Judg. 7:20 ים Bיקּו ְבַיד&ְׂשמאֹוָלם1 ַּבַּלִּפִד+ ּו ַהַּכִּדיםG ַוַּיֲחִז ֹוָפרֹותH ַוִּיְׁשְּבר� ֶׁשת ָהָראִׁש�ים ַּבּׁש� ִּיְתְקעּו ְׁשֹל2 � ַ Tו 
ד&ְיִמ ֹון�ּוְבַי2 יהָו�ה ּוְלִגְדע� ֶרב ַל� ּו ֶח� 5ִּיְקְרא+ ֹוַע ַו� �ֹות ִלְתק ם ַהּׁשֹוָפר�  יָנ+

Judg. 7:21 יעּו ַוָּיִניסּו >ה ַוָּיִר� ַּמֲחֶנ =5ָרץ ָּכל&ַה� �ה ַוָּי ַּמֲחֶנ יו ָסִב�יב ַל� �יׁש ַּתְחָּת+ ּוסּו�][ַו[ ַוַּי�ַעְמדּו1 ִא  ]ָּינ�



Judg. 7:22ֹו 5ִּיְתְקעּוH ְׁשֹלׁש&ֵמא� ָנס  ַו� �ה ַוָּי2 ַּמֲחֶנ ֶרב ִא>יׁש ְּבֵרֵע�הּו ּוְבָכל&ַה� ה ֵא�ת ֶח� �ֶׂשם ְיהָו3 ת ַהּׁשֹוָפרֹותG ַוָּי
ת� ל ְמחֹוָל�ה ַעל&ַטָּב� ָתה ַע>ד ְׂשַפת&ָאֵב� ֵרָר+ ה ַעד&ֵּבBית ַהִּׁשָּטה1 ְצ� Mַּמֲחֶנ  ַה�

Judg. 7:23יׁש&ִיְׂשָרֵא>ל ִמַּנְפָּתִל�י ּוִמן&ָאֵׁש� י ִמְדָי�5ן� ַוִּיָּצֵע=ק ִא� ּו ַאֲחֵר� 5ִּיְרְּדפ�  ר ּוִמן&ָּכל&ְמַנֶּׁש�ה ַו�
Judg. 7:24 1ּו ָלֶהם Bאת ִמְדָין1 ְוִלְכד Bּו ִלְקַר Qר ְרד ִים ֵלאֹמ3 Mר ֶאְפַר Z ְּבָכל&ַה2 ים ָׁשַל�ח ִּגְדעֹון  ּוַמְלָאִכ]

ק ָּכל&ִאBי Qן ַוִּיָּצֵע �ה ְוֶאת&ַהַּיְרֵּד ית ָּבָר� ִים ַע>ד ֵּב� ה ֶאת&ַהַּמ+ ית ָּבָר� ִים ַע>ד ֵּב� ּו ֶאת&ַהַּמ+ ׁש ֶאְפַר1ִים1 ַוִּיְלְּכד�
ן�  ְוֶאת&ַהַּיְרֵּד�
Judg. 7:25 1ב ְּבצּור&עֹוֵרב1 ְוֶאת&ְזֵאב Bּו ֶאת&עֹוֵר ב ַוַּיַהְרג2 ן ֶאת&ֹעֵר�ב ְוֶאת&ְזֵא3 Mי ִמְדָי ּו ְׁשֵנ�י&ָׂשֵר2 5ִּיְלְּכד]  ַו�

ּו  5ִּיְרְּדפ� ב ַו� ּו ְבֶי�5ֶקב&ְזֵא+ ן�ָהְרג� ֹון ֵמֵע�ֶבר ַלַּיְרֵּד� ב ֵהִב1יאּו1 ֶאל&ִּגְדע+ �5ן ְורֹאׁש&ֹעֵר�ב ּוְזֵא+  ֶאל&ִמְדָי
Judg. 8:1 נּו ִּכ�י ָהַל�ְכָּת אות ָל+ �ֹ נּו ְלִבְלִּתי1 ְקר �יָת ָּל+ ה&ַהָּדָבBר ַהֶּזה1 ָעִׂש ִים ָמ� �יׁש ֶאְפַר3 יו ִא Mּו ֵאָל  ַוּיֹאְמר2

ּו �5ן ַוְיִריב� ה�ְלִהָּלֵח�ם ְּבִמְדָי ֹו ְּבָחְזָק�  ן ִאּת�
Judg. 8:2ֶזר� ִים ִמְבִצ�יר ֲאִביֶע� ֹות ֶאְפַר� ֹוב ֹעְלל� ֹוא ט> ה ָּכֶכ�ם ֲהל3 ם ֶמה&ָעִׂש�יִתי ַעָּת� ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה+   ַוּי
Judg. 8:3ֹות ָּכ ְלִּתי ֲעׂש� ב ּוַמה&ָּיֹכ� י ִמְדָין1 ֶאת&ֹעֵר�ב ְוֶאת&ְזֵא+ Bים ֶאת&ָׂשֵר Mן ֱאֹלִה ז  ְּבֶיְדֶכםZ ָנַת2 ֶכ�ם ָא3

ר ַהֶּז�ה� ֹו ַהָּדָב� יו ְּבַדְּבר� ָעָל+  ָרְפָתBה רּוָחם1 ֵמ�
Judg. 8:4ים� ֹו ֲעֵיִפ�ים ְוֹרְדִפ� ֹות ָהִאיׁש1 ֲאֶׁש�ר ִאּת+ Bּוא ּוְׁשֹלׁש&ֵמא ֹון ַהַּיְרֵּד�ָנה ֹעֵב�ר ה3 א ִגְדע� �ֹ   ַוָּיב
Judg. 8:5ֹות ְּתנּו&ָנא1 ִּכְּכ 1ֹאֶמר1 ְלַאְנֵׁש�י ֻסּכ+ ף  ַוּי י ֹרֵד> ם ְוָאֹנִכ3 �ים ֵה+ �י ִּכי&ֲעֵיִפ ֶחם ָלָע�ם ֲאֶׁש�ר ְּבַרְגָל ֹות ֶל+ ר�

�ַבח ְוַצְלֻמָּנ�ע ַמְלֵכ�י ִמְדָי�5ן� י ֶז  ַאֲחֵר>
Judg. 8:6ֶחם� ְצָבֲאָך� ָל� ן ִל� י&ִנֵּת� ה ְּבָיֶד�ָך ִּכ� >ע ַעָּת� =ַבח ְוַצְלֻמָּנ ַכף ֶז ֲ Tֹות ה י ֻסּכ+ 1ֹאֶמר1 ָׂשֵר�   ַוּי
Judg. 8:7 ם י ְוַדְׁשִּתי1 ֶאת&ְּבַׂשְרֶכ+ ��ַבח ְוֶאת&ַצְלֻמָּנ�ע ְּבָיִד >ה ֶאת&ֶז ן ְּבֵת=ת ְיהָו ֹון ָלֵכ3 ֹ�אֶמר ִּגְדע+  ַוּי

ַּבְרֳקִנ�ים� ר ְוֶאת&ַה� י ַהִּמְדָּב�  ֶאת&קֹוֵצ�
Judg. 8:8 1ּו אֹותֹוBאת ַוַּיֲענ�ֹ ם ָּכז ר ֲאֵליֶה� ל ַוְיַדֵּב� Bַעל ִמָּׁשם1 ְּפנּוֵא+ י  ַוַּי ּו ַאְנֵׁש� ר ָענ� ל ַּכֲאֶׁש� ַאְנֵׁש�י ְפנּוֵא+

ֹות�  ֻסּכ�
Judg. 8:9ל ַהֶּז�ה� פ ץ ֶאת&ַהִּמְגָּד� ֹום ֶאֹּת� �י ְבָׁשל+ ר ְּבׁשּוִב �ל ֵלאֹמ י ְפנּוֵא� ֹ>אֶמר ַּגם&ְלַאְנֵׁש�   ַוּי
Judg. 8:10ֶׁשת ָעBם ִעָּמם1 ַּכֲחֵמBר ּוַמֲחֵניֶה ע ַּבַּקְרֹק3 Mַבח ְוַצְלֻמָּנ ֶלף כPֹּ ְוֶז2 �ה ָׂשר1 ֶא+ ל ַמֲחֵנ ים ִמֹּכ� ֹוָתִר+ ל ַהּנ�

ֶרב� ף ָח� ֵל� ים ֶא>ֶלף ִא�יׁש ֹׁש� ה ְוֶעְׂשִר� ים ֵמָא2 ְפִל+ ֶדם ְוַהֹּנ� � ְבֵני&ֶק
Judg. 8:11ֶּ Pֹון ד �ַעל ִּגְדע3 ַּמֲחֶנ+ ַוַּי ֶדם ְלֹנ�ַבח ְוָיְגֳּבָה�ה ַוַּיְך1 ֶאת&ַה� ים ִמֶּק� ֳאָהִל+ �י ָב� ַּמֲחֶנ�ה ֶרְך ַהְּׁשכּוֵנ ה ְוַה�
ַטח� ָיה ֶב�  ָה�
Judg. 8:12ֶP ּוסּו ז 1ַבח1  ַוָּינ3 ן ֶאת&ֶז �י ִמְדָי3 �יA ַמְלֵכ ד ֶאת&ְׁשֵנ Qם ַוִּיְלֹּכ�ף ַאֲחֵריֶה ע ַוִּיְרֹּד� ַבח ְוַצְלֻמָּנ+

יד� ַּמֲחֶנ�ה ֶהֱחִר� ע ְוָכל&ַה�  ְוֶאת&ַצְלֻמָּנ+
Judg. 8:13ׁש ִמ ֹון ֶּבן&יֹוָא� >ָׁשב ִּגְדע� ֶרס� ַוָּי ְלַמֲעֵל�ה ֶהָח�  ן&ַהִּמְלָחָמ�ה ִמ�
Judg. 8:14 יָה ִׁשְבִע�ים י ֻסּכֹות1 ְוֶאת&ְזֵקֶנ+ Bיו ֶאת&ָׂשֵר Mב ֵאָל ֹות ַוִּיְׁשָאֵל�הּו ַוִּיְכֹּת2 י ֻסּכ� >ַער ֵמַאְנֵׁש�  ַוִּיְלָּכד&ַנ
יׁש�  ְוִׁשְבָע�ה ִא�
Judg. 8:15אֶמר ִהֵּנ� Wֹ ֹות ַוּי �ַבח  ַוָּיבֹא1 ֶאל&ַאְנֵׁש�י ֻסּכ+ ַכף ֶז ֲ Tר ה י ֵלאֹמ3 Mם אֹוִת �ע ֲאֶׁשרZ ֵחַרְפֶּת2 �ַבח ְוַצְלֻמָּנ ה ֶז

ֶחם� יָך ַהְּיֵעִפ�ים ָל� ן ַלֲאָנֶׁש� ָך ִּכ�י ִנֵּת> Bע ַעָּתה1 ְּבָיֶד+  ְוַצְלֻמָּנ
Judg. 8:16�ים ַוֹּי� ַּבְרֳקִנ ר ְוֶאת&ַה� י ַהִּמְדָּב� יר ְוֶאת&קֹוֵצ� �י ָהִע+ ֹות� ַוִּיַּקח1 ֶאת&ִזְקֵנ י ֻסּכ� ת ַאְנֵׁש� ם ֵא�  ַדע ָּבֶה+
Judg. 8:17יר� י ָהִע� ג ֶאת&ַאְנֵׁש� 5ַּיֲהֹר� ל ָנָת�ץ ַו� ל ְּפנּוֵא�   ְוֶאת&ִמְגַּד�
Judg. 8:18 ֹוָך ֹור ַו�ּיֹאְמרּו1 ָּכמ� �ם ְּבָתב ר ֲהַרְגֶּת� ים ֲאֶׁש� ע ֵאיֹפה1 ָהֲאָנִׁש+ 1ַבח1 ְוֶאל&ַצְלֻמָּנ+ אֶמר ֶאל&ֶז 3ֹ  ַוּי

ם  ֶלְך�ְכמֹוֶה+ ַאר ְּבֵנ�י ַהֶּמ� ד ְּכֹת� Wֶאָח 
Judg. 8:19Pה ל י ֵה�ם ַחי&ְיהָו3 י ְּבֵנ�י&ִאִּמ� ר ַאַח� Wם� ַוּיֹאַמ ְגִּתי ֶאְתֶכ� א ָהַר� �ֹ ם ל  ּו ַהֲחִיֶת�ם אֹוָת+
Judg. 8:20י ָי� Bַער ַחְרּבֹו1 ִּכ ף ַהַּנ ג אֹוָת�ם ְולֹא&ָׁשַל2 ּום ֲהֹר� ֹו ק� �ֶתר ְּבכֹור+ 1ֹאֶמר1 ְלֶי ּנּו ָנ�ַער� ַוּי א ִּכ�י עֹוֶד�  ֵר+
Judg. 8:21 15ַּיֲהֹרג ֹון ַו� �5ָקם ִּגְדע3 ֹו ַוָּי �נּו ִּכ�י ָכִא�יׁש ְּגבּוָרת ּום ַאָּתה1 ּוְפַגע&ָּב+ Bע ק �ַבח ְוַצְלֻמָּנ3 אֶמר ֶז Mֹ  ַוּי

י ְגַמֵּלי ר ְּבַצְּואֵר� ים ֲאֶׁש� ע ַוִּיַּקח1 ֶאת&ַהַּׂש�ֲהֹרִנ+ �ַבח ְוֶאת&ַצְלֻמָּנ+ ם�ֶאת&ֶז  ֶה�



Judg. 8:22 נּו �5ָך ִּכ�י הֹוַׁשְעָּת� �ם ֶּבן&ְּבֶנ ה ַּגם&ִּבְנָך� ַּג ֹון ְמָׁשל&ָּב1נּו1 ַּגם&ַאָּת+ 1 ֶאל&ִּגְדע+ יׁש&ִיְׂשָרֵאל ּו ִא� Bַוּיֹאְמר 
�ד ִמְדָי�5ן�  ִמַּי
Judg. 8:23 ל א&ִיְמֹׁש� �ֹ ם ְול ל ֲאִני1 ָּבֶכ+ Bא&ֶאְמֹׁש �ֹ ֹון ל Bֹאֶמר ֲאֵלֶהם1 ִּגְדע+ ם� ַוּי ל ָּבֶכ� �ם ְיהָו�ה ִיְמֹׁש�  ְּבִנ�י ָּבֶכ
Judg. 8:24 ם י&ִנְזֵמBי ָזָהב1 ָלֶה+ ֹו ִּכ� ��5ֶזם ְׁשָלל י ִא�יׁש ֶנ Wה ּוְתנּו&ִל ֹון ֶאְׁשֲאָלBה ִמֶּכם1 ְׁשֵאָל+ ם ִּגְדע3 Mאֶמר ֲאֵלֶה 2ֹ  ַוּי

ם�  ִּכ�י ִיְׁשְמֵעאִל�ים ֵה�
Judg. 8:255ִּיְפ ֹון ִנֵּת�ן ַו� ּו ָנת� ֹו� ַוּיֹאְמר� �5ֶזם ְׁשָלל� ָּמה ִא�יׁש ֶנ �יכּו ָׁש+ ה ַוַּיְׁשִל  ְרׂשּו1 ֶאת&ַהִּׂשְמָל+
Judg. 8:26 ים ַבד ִמן&ַהַּׂשֲהֹרִנ2 ְ Tב ל�ֹות ָזָה ֶלף ּוְׁשַבע&ֵמא� ל ֶא� ל ִנְזֵמBי ַהָּזָהב1 ֲאֶׁש�ר ָׁשָא+ Qי ִמְׁשַק  ַוְיִה3

�י  1 ַמְלֵכ ן ֶׁשַעל י ָהַאְרָּגָמ3 ֹות ּוִבְגֵד� Mם�ְוַהְּנִטפ י ְגַמֵּליֶה� ר ְּבַצְּואֵר� ֹות ֲאֶׁש� ן ּוְלַבד1 ִמן&ָה�ֲעָנק+  ִמְדָי+
Judg. 8:27 ם ַוְיִה>י�יו ָׁש ל&ִיְׂשָרֵא>ל ַאֲחָר� ּו ָכ� ה ַוִּיְזנ= ֹו ְבִעירֹו1 ְּבָעְפָר+ Bג אֹות ֹוד ַוַּיֵּצ2 ֹון ְלֵאפ3 Mֹו ִגְדע  ַוַּיַעׂשZ אֹות2

ׁש� ֹו ְלמֹוֵק� ֹון ּוְלֵבית�  ְלִגְדע�
Judg. 8:28 ט ָהָא>ֶרץ ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ�ה ּו ָלֵׂש�את רֹאָׁש�ם ַוִּתְׁשֹק� א ָיְספ� �ֹ ל ְול �י ִיְׂשָרֵא+ ן ִלְפֵני1 ְּבֵנ �ע ִמְדָי3  ַוִּיָּכַנ

ֹון� פ י ִגְדע�  ִּביֵמ�
Judg. 8:29ֹו� �ֶׁשב ְּבֵבית� ׁש ַוֵּי ַעל ֶּבן&יֹוָא� >ֶלְך ְיֻרַּב�   ַוֵּי
Judg. 8:30ֹון ָהי ֹו� ּוְלִגְדע3 יּו ל� ֹות ָה� י&ָנִׁש�ים ַרּב� ֹו ִּכ� �י ְיֵרכ ים ֹיְצֵא� �ים ָּבִנ+ 1 ִׁשְבִע  ּו
Judg. 8:31ֶלְך� ֹו ֲאִביֶמ� �ֶׂשם ֶאת&ְׁשמ� יא ֵּב�ן ַוָּי ֹו ַגם&ִה� ם ָי�ְלָדה&ּל� יַלְגׁשֹו1 ֲאֶׁש�ר ִּבְׁשֶכ+   ּוִפ�
Judg. 8:32�ׁש ְּבֵׂשיָב�ה טֹוָב ֹון ֶּבן&יֹוָא� >ָמת ִּגְדע� י� פ ַוָּי ֶעְזִר� ה ֲאִב�י ָה� יו ְּבָעְפָר� ר ְּבֶק1ֶבר1 יֹוָא�ׁש ָאִב+  ה ַוִּיָּקֵב3
Judg. 8:33 ַעל �ים ַוָּיִׂש=ימּו ָלֶה>ם ַּב� י ַהְּבָעִל ּו ַאֲחֵר� ל ַוִּיְזנ� �י ִיְׂשָרֵא+ ֹון ַוָּיׁש1ּובּו1 ְּבֵנ ֲאֶׁשר1 ֵמ�ת ִּגְדע+ י ַּכ�  ַוְיִה3

ים� ית ֵלאֹלִה�  ְּבִר�
Judg. 8:34 יב� ם ִמָּסִב� �ד ָּכל&ֹאְיֵביֶה� יל אֹוָת>ם ִמַּי ל ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶה�ם ַהַּמִּצ� �י ִיְׂשָרֵא+ א ָז�ְכרּו1 ְּבֵנ Bֹ  ְול
Judg. 8:35ל� פ ה ִעם&ִיְׂשָרֵא� ר ָעָׂש� ה ֲאֶׁש� ֹון ְּכָכל&ַהּטֹוָב+ �ַעל ִּגְדע ית ְיֻרַּב� ֶסד ִעם&ֵּב� ּו ֶח+ א&ָעׂש� �ֹ   ְול
Judg. 9:1ֶל ם ְוֶאל&ָּכל&ִמְׁשַּפ>ַחת  ַוֵּי2 ֹו ַוְיַדֵּב�ר ֲאֵליֶה+ �י ִאּמ ָמה ֶאל&ֲאֵח� 1 ְׁשֶכ+ ְך ֲאִביֶמBֶלְך ֶּבן&ְיֻרַּב1ַעל

ר� ֹו ֵלאֹמ�  ֵּבית&ֲאִב�י ִאּמ�
Judg. 9:2ֹּPיׁש כ �ים ִא3 ם ִׁשְבִע Mל ָּבֶכ ֹוב ָלֶכםG ַהְמֹׁש2 �י ְׁשֶכםH ַמה&ּט� י ָכל&ַּבֲעֵל א ְּבָאְזֵנ2 Qי  ַּדְּברּו&ָנ� ל ְּבֵנ

י&ַעְצֵמֶכ�ם ּוְבַׂשְרֶכ�ם ָאִנ�י� ם ִּכ� Wד ּוְזַכְרֶּת��יׁש ֶאָח ל ָּבֶכ�ם ִא ַעל ִאם&ְמֹׁש�  ְיֻרַּב+
Judg. 9:3 י Bט ִלָּבם1 ַאֲחֵר� ים ָהֵא�ֶּלה ַוֵּי ת ָּכל&ַהְּדָבִר� ם ֵא� �י ְׁשֶכ+ יו ְּבָאְזֵני1 ָּכל&ַּבֲעֵל ֹו ָעָל3 Mי&ִאּמ ּו ֲאֵח�  ַוְיַדְּבר2

ּוא�ֲאִביֶמ+ ינּו ה� ּו ָאִח�  ֶלְך ִּכ�י ָאְמר�
Judg. 9:4 ים ֲחִז+ ֶלְך ֲאָנִׁשBים ֵריִקים1 ּוֹפ� ם ֲאִביֶמ3 Mר ָּבֶה ית ַוִּיְׂשֹּכ2 �ית ַּב�ַעל ְּבִר ֶסף ִמֵּב� �ים ֶּכ+  ַוִּיְּתנּו&לֹו1 ִׁשְבִע

יו� ּו ַאֲחָר�  ַוֵּיְלכ�
Judg. 9:5Q5ַּיֲהֹר ָתה ַו� א ֵבית&ָאִביו1 ָעְפָר+ Bֹ ג ֶאת&ֶאָח=יו ְּבֵנ�י&ְיֻרַּב>ַעל ִׁשְבִע�ים ִא�יׁש ַעל&ֶא�ֶבן ֶאָח�ת  ַוָּיב

א� ס ן ִּכ�י ֶנְחָּב� ר יֹוָת=ם ֶּבן&ְיֻרַּב>ַעל ַהָּקֹט� Qַוִּיָּוֵת 
Judg. 9:6�ֶלְך ְלֶמ ּו ַוַּיְמִל�יכּו ֶאת&ֲאִביֶמ� �ְלכ+ ֹוא ַוֵּי ּו ָּכל&ַּבֲעֵלBי ְׁשֶכם1 ְוָכל&ֵּב�ית ִמּל+ Mְספ ֹון  ַוֵּיָא2 ֶלְך ִעם&ֵאל�

ם� ר ִּבְׁשֶכ� ב ֲאֶׁש�  ֻמָּצ�
Judg. 9:7 1ּו ֵאַלי Bם ִׁשְמע ֹ�אֶמר ָלֶה3 ֹו ַוִּיְקָר�א ַוּי א קֹול� ים ַוִּיָּׂש� אׁש ַהר&ְּגִרִז+ �ֹ 5ַּיֲעֹמד1 ְּבר ם ַוֵּי1ֶלְך1 ַו� �דּו ְליֹוָת3  ַוַּיִּג

ים� ע ֲאֵליֶכ�ם ֱאֹלִה� ם ְוִיְׁשַמ� �י ְׁשֶכ+  ַּבֲעֵל
Judg. 9:8 5ִית ְמלֹוָכה� ּו ַלַּז ם ֶמ�ֶלְך ַוּיֹאְמר� ַח ֲעֵליֶה� ים ִלְמֹׁש� ְלכּו1 ָהֵעִצ+ ֹוְך ָה� Bינּו�] ָמְלָכ�ה[ ָהל  ָעֵל�
Judg. 9:9 ּוַע י ָלנ� ים ַוֲאָנִׁש�ים ְוָה�ַלְכִּת+ ּו ֱאֹלִה� י ֲאֶׁשר&ִּב>י ְיַכְּבד� ִית ֶהֳחַד1ְלִּתי1 ֶאת&ִּדְׁשִנ+ Bֹאֶמר ָלֶהם1 ַהַּז+  ַוּי

ים�ַעל  &ָהֵעִצ�
Judg. 9:10ינּו� ְּת ָמְלִכ�י ָעֵל� �ה ְלִכי&ַא� ּו ָהֵעִצ�ים ַלְּתֵאָנ   ַוּיֹאְמר�
Judg. 9:11 ּוַע י ָלנ� י ַהּטֹוָב�ה ְוָה�ַלְכִּת+ י ְוֶאת&ְּתנּוָבִת� ה ֶהֳחַד1ְלִּתי1 ֶאת&ָמְתִק+ אֶמר ָלֶהם1 ַהְּתֵאָנ+ Bֹ  ַוּת
ים�  ַעל&ָהֵעִצ�
Judg. 9:12ּו ָהֵע ְּת ָמלֹוִכי  ַוּיֹאְמר� �ֶפן ְלִכי&ַא� ינּו�] ָמְלִכ�י[ִצ�ים ַלָּג  ָעֵל�



Judg. 9:13 ּוַע י ָלנ� ים ַוֲאָנִׁש�ים ְוָה�ַלְכִּת+ ַח ֱאֹלִה� ְמַׂשֵּמ� י ַה� ֶפן ֶהֳחַד1ְלִּתי1 ֶאת&ִּת�ירֹוִׁש+ אֶמר ָלֶהם1 ַהֶּג+ Bֹ  ַוּת
ים�  ַעל&ָהֵעִצ�
Judg. 9:14ּו ָכל&ָהֵעִצ�ים ֶאל&ָהָא ינּו� ַוּיֹאְמר� ה ְמָלְך&ָעֵל�  ָט�ד ֵל�ְך ַאָּת�
Judg. 9:15 ּו אּו ֲחס� ם ֹּב� 1ֶלְך1 ֲעֵליֶכ+ ים ֹאִתBי ְלֶמ ם ֶּבֱאֶמ�ת ַאֶּתםZ ֹמְׁשִח2 ֹ�אֶמר ָהָאָטדH ֶאל&ָהֵעִציםG ִא]  ַוּי

ֹון� �י ַהְּלָבנ� ד ְותֹאַכ�ל ֶאת&ַאְרֵז ִין ֵּתBֵצא ֵאׁש1 ִמן&ָה�ָאָט+ Wי ְוִאם&ַא�  ְבִצִּל
Judg. 9:16 1ה ֲעִׂשיֶתםBֶלְך ְוִאם&טֹוָב�ם ַוַּתְמִל�יכּו ֶאת&ֲאִביֶמ ה ִאם&ֶּבֱאֶמBת ּוְבָתִמים1 ֲעִׂשיֶת+  ְוַעָּת3

ֹו� יו ֲעִׂש�יֶתם ל� ּול ָיָד� ֹו ְוִאם&ִּכְגמ�  ִעם&ְיֻרַּב�ַעל ְוִעם&ֵּבית+
Judg. 9:17+ְך ֶאת&ַנְפׁשֹו1 ִמֶּנBם ַוַּיְׁשֵל�ם ָאִב�י ֲעֵליֶכ �ד ִמְדָי�5ן� ֲאֶׁשר&ִנְלַח� ל ֶאְתֶכ�ם ִמַּי  ֶגד ַוַּיֵּצ�
Judg. 9:18 ת�>יו ִׁשְבִע�ים ִא�יׁש ַעל&ֶא�ֶבן ֶאָח ּו ֶאת&ָּבָנ ֹום ַוַּתַהְרג= ם ַעל&ֵּבBית ָאִבי1 ַהּי+ ם ַקְמֶּת2 Qְוַאֶּת 

ּוא� ם ִּכ�י ֲאִחיֶכ�ם ה� �י ְׁשֶכ+ יכּו ֶאת&ֲאִביֶמBֶלְך ֶּבן&ֲאָמתֹו1 ַעל&ַּבֲעֵל Mַוַּתְמִל 
Judg. 9:19 ֶלְך �ה ִׂשְמחּו1 ַּבֲאִביֶמ+ ֹו ַהּי�ֹום ַהֶּז ַעל ְוִעם&ֵּבית� ת ּוְבָתִמ=ים ֲעִׂשיֶת>ם ִעם&ְיֻרַּב�  ְוִאם&ֶּבֱאֶמ2

ם� ּוא ָּבֶכ� ח ַּגם&ה�  ְוִיְׂשַמ�
Judg. 9:20�ֶלְך ְותֹאַכ>ל ֶאת&ַּבֲעֵל�י ְׁשֶכ�ם ְוֶאת&ֵּב�ית ִמּל ִין ֵּתBֵצא ֵאׁש1 ֵמֲאִביֶמ+ Wׁש  ְוִאם&ַא Mא ֵא ֹוא ְוֵתֵצ2

ֶלְך� ֹוא ְותֹאַכ�ל ֶאת&ֲאִביֶמ�  ִמַּבֲעֵלBי ְׁשֶכם1 ּוִמֵּב�ית ִמּל+
Judg. 9:21יו� פ ֶלְך ָאִח� ם ִמְּפֵנ�י ֲאִביֶמ� �ֶׁשב ָׁש+ �ֶלְך ְּבֵא�ָרה ַוֵּי ח ַוֵּי ם ַוִּיְבַר� �ָנס יֹוָת+   ַוָּי
Judg. 9:22ל ָׁש =ַׂשר ֲאִביֶמ>ֶלְך ַעל&ִיְׂשָרֵא� ׁש ָׁשִנ�ים� ַוָּי  ֹל�
Judg. 9:23 ּו ַבֲעֵלי&ְׁשֶכ�ם �י ְׁשֶכ�ם ַוִּיְבְּגד� ין ַּבֲעֵל ֶלְך ּוֵב� ה ֵּב�ין ֲאִביֶמ+ ּוַח ָרָע+  ַוִּיְׁשַלBח ֱאֹלִהים1 ר�
ֶלְך�  ַּבֲאִביֶמ�
Judg. 9:24ֶלְך ֲאִחיֶהBּום ַעל&ֲאִביֶמ Qם ָלׂש �ים ְּבֵנ�י&ְיֻרָּב�ַעל ְוָדָמ3 ס ִׁשְבִע ֹוא ֲחַמ� Wם  ָלב ג אֹוָת+ ם1 ֲאֶׁש�ר ָהַר�

יו� ג ֶאת&ֶאָח� יו ַלֲהֹר� ּו ֶאת&ָיָד� ם ֲאֶׁשר&ִחְּזק� �י ְׁשֶכ+ 1 ַּבֲעֵל  ְוַעל
Judg. 9:25ַPים ע ם ְמָאְרִב3 Mי ְׁשֶכ Z ַבֲעֵל2 ם  ַוָּיִׂש�ימּו לֹו ר ֲעֵליֶה� ּו ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁשר&ַיֲעֹב� ים ַוִּיְגְזל3 ל ָראֵׁש�י ֶהָהִר+
ֶלְך� פַּבָּד�ֶרְך ַוֻּיַּג�  ד ַלֲאִביֶמ�
Judg. 9:26ם� ֹו ַּבֲעֵל�י ְׁשֶכ� ּו ִּבְׁשֶכ�ם ַוִּיְבְטחּו&ב� יו ַוַּיַעְבר� Bַעל ֶּבן&ֶע1ֶבד1 ְוֶאָח+ א ַּג Qֹ   ַוָּיב
Judg. 9:27�ים ַוָּיֹב1אּו1 ֵּב� ּו ִהּלּוִל 5ַּיֲעׂש� ּו ַו� 5ִּיְדְרכ+ ּו ֶאת&ַּכְרֵמיֶהם1 ַו� B5ִּיְבְצר ה ַו� Mּו ַהָּׂשֶד ם  ַוֵּיְצא2 ֵהיֶה+ ית א�ֹל�

ֶלְך� ּו ֶאת&ֲאִביֶמ� 5ְיַקְלל� ּו ַו� אְכלּו1 ַוִּיְׁשּת+ �ֹ  ַוּי
Judg. 9:28 ֹו �ַעל ּוְזֻב�ל ְּפִקיד א ֶבן&ְיֻרַּב� �ֹ ּנּו ֲהל �י ַנַעְבֶד+ י&ְׁשֶכם1 ִּכ י&ֲאִביֶמBֶלְך ּוִמ� ֶבד ִמ� �ַעל ֶּבן&ֶע3 ֹ�אֶמרA ַּג  ַוּי

�י ּו ֶאת&ַאְנֵׁשBי ֲחמֹור1 ֲאִב ּנּו ֲאָנ�ְחנּו�ִעְבד3 ּוַע ַנַעְבֶד� ם ּוַמּד�   ְׁשֶכ+
Judg. 9:29 ה ְצָבֲאָך� ֶלְך ַרֶּב� 1ֹאֶמר1 ַלֲאִביֶמ+ י ְוָאִס�יָרה ֶאת&ֲאִביֶמ�ֶלְך ַוּי ן ֶאת&ָהָעBם ַהֶּזה1 ְּבָיִד+ Mי ִיֵּת  ּוִמ2

ָאה�  ָוֵצ�
Judg. 9:30ַעל ֶּבן� י ַּג יר ֶאת&ִּדְבֵר� 1 ַׂשר&ָהִע+ ע ְזֻבל ֹו� ַוִּיְׁשַמ3 �ֶבד ַוִּי�ַחר ַאּפ�  &ָע
Judg. 9:31 ָמה �ים ְׁשֶכ+ ַעל ֶּבן&ֶעBֶבד ְוֶאָחיו1 ָּבִא ר ִהֵּנהZ ַג2 �ֶלְך ְּבָתְרָמ�ה ֵלאֹמ  ַוִּיְׁשַל=ח ַמְלָאִכ>ים ֶאל&ֲאִביֶמ�

יָך� ים ֶאת&ָהִע�יר ָעֶל� >ם ָצִר�  ְוִהָּנ
Judg. 9:32&ם ֲאֶׁשר� ה ְוָהָע ְיָלה ַאָּת� ּום ַל+ ה� ְוַעָּתה1 ק� ב ַּבָּׂשֶד�  ִאָּת�ְך ֶוֱאֹר�
Judg. 9:33 1ם ֲאֶׁשר&ִאּתֹוBּוא ְוָהָע Qיר ְוִהֵּנה&ה� ֶמׁש ַּתְׁשִּכ�ים ּוָפַׁשְטָּת� ַעל&ָהִע ַח ַהֶּׁש+ ֶקר1 ִּכְזֹר� Bה ַבֹּב2  ְוָהָי

ָך� ס א ָיֶד� ר ִּתְמָצ� ֹו ַּכֲאֶׁש� �יָת ּל+ יָך ְוָעִׂש �ים ֵאֶל+  ֹיְצִא
Judg. 9:345ָקם ֲאִב= ים� ַוָּי ם ַאְרָּבָע�ה ָראִׁש� ּו ַעל&ְׁשֶכ+ �ְיָלה ַוֶּיֶאְרב� ֹו ָל  יֶמ>ֶלְך ְוָכל&ָהָע�ם ֲאֶׁשר&ִעּמ�
Judg. 9:35 ֹו =5ָקם ֲאִביֶמ>ֶלְך ְוָהָע�ם ֲאֶׁשר&ִאּת� �יר ַוָּי ַתח ַׁש�ַער ָהִע ד ֶּפ� Wֶבד ַוַּיֲעֹמ �ַעל ֶּבן&ֶע+  ַוֵּיֵצא1 ַּג
ב�  ִמן&ַהַּמְאָר�
Judg. 9:36ל  ַוַּיְרא Bֹאֶמר ֵאָליו1 ְזֻב+ ים ַוּי �י ֶהָהִר ד ֵמָראֵׁש� �ם יֹוֵר+ ל ִהֵּנה&ָע ֹ�אֶמר ֶאל&ְזֻב+ H ֶאת&ָהָעםG ַוּי &ַּגַעל

ים� ס ה ָּכֲאָנִׁש� ה ֹרֶא� ים ַאָּת�  ֵא�ת ֵצ=ל ֶהָהִר>
Judg. 9:37ּור ים ֵמִע�ם ַטּב� ֹוְרִד+ אֶמר ִהֵּנה&ָעם1 י� Wֹ H ְלַדֵּברG ַוּי ֹוד ַּגַעל ֶסף ע� א  ַוּי2ֹ  ָהָא�ֶרץ ְורֹאׁש&ֶאָח�ד ָּב+



ֹון ְמעֹוְנִנ�ים� ֶרְך ֵאל�  ִמֶּד�
Judg. 9:38 1ה ָהָעםB א ֶז 2ֹ �י ַנַעְבֶד�ּנּו ֲהל ֶלְך ִּכ י ֲאִביֶמ� ר ִמ� 1יָך1 ֲאֶׁש�ר ּתֹאַמ+ ֹוא ִפ ה ֵאפ� ל ַאֵּי2 יו ְזֻב3 Mאֶמר ֵאָל 2ֹ  ַוּי

ה ְוִהָּל�ֶחם ּב� ֹו ֵצא&ָנ�א ַעָּת�  ֹו� סֲאֶׁש�ר ָמַא�ְסָּתה ּב+
Judg. 9:39ֶלְך� �י ְׁשֶכ�ם ַוִּיָּל�ֶחם ַּבֲאִביֶמ� ַעל ִלְפֵנ�י ַּבֲעֵל �ֵצא ַג+   ַוֵּי
Judg. 9:40ַער� ַתח ַהָּׁש� ּו ֲחָלִל�ים ַרִּב�ים ַעד&ֶּפ� 5ִּיְּפל> �יו ַו� �ָנס ִמָּפָנ ֶלְך ַוָּי   ַוִּיְרְּדֵפ�הּו ֲאִביֶמ+
Judg. 9:41�ֶלְך ָּבארּוָמ �ֶׁשב ֲאִביֶמ� ם� ַוֵּי ֶבת ִּבְׁשֶכ� יו ִמֶּׁש� =ֶרׁש ְזֻב>ל ֶאת&ַּג�ַעל ְוֶאת&ֶאָח�  ה ַוְיָג
Judg. 9:42ֶלְך� �דּו ַלֲאִביֶמ� א ָהָע�ם ַהָּׂשֶד�ה ַוַּיִּג ת ַוֵּיֵצ� ָּמֳחָר+ 5ְיִהי1 ִמ�   ַו�
Judg. 9:43ה ַו�ב ַּבָּׂשֶד ים ַוֶּיֱאֹר� 5ֶּיֱחֵצם1 ִלְׁשֹלָׁש�ה ָראִׁש+ ם ַו� Bה ָהָעם1 ֹיֵצ�א  ַוִּיַּק�ח ֶאת&ָהָע3 ְרא ְוִהֵּנ ַּי3

ם� ם ַוַּיֵּכ� �5ָקם ֲעֵליֶה� יר ַוָּי  ִמן&ָהִע+
Judg. 9:44 ּו ְׁשט> ים ָּפ� ָראִׁש3 �י ָה� �יר ּוְׁשֵנ ַתח ַׁש�ַער ָהִע ּו ֶּפ� �ַעְמד+ ּו ַוַּי Wֹו ָּפְׁשט ֶלְך ְוָהָראִׁשים1 ֲאֶׁש�ר ִעּמ+  ַוֲאִביֶמ3

ּו ה ַוַּיּכ� ר ַּבָּׂשֶד� ל&ָּכל&ֲאֶׁש�  ם�ַע�
Judg. 9:45ֹּPיר כ ֶלְך ִנְלָח�ם ָּבִע3 Mג  ַוֲאִביֶמ�ּה ָהָר יר ְוֶאת&ָהָע�ם ֲאֶׁשר&ָּב� ּוא ַוִּיְלֹּכד1 ֶאת&ָהִע+ ל ַהּי�ֹום ַהה+

ַלח� פ יר ַוִּיְזָרֶע�ָה ֶמ�  ַוִּיֹּתץ1 ֶאת&ָהִע+
Judg. 9:46אּו ֶאל&ְצ ְגַּדל&ְׁשֶכ�ם ַוָּיֹב� ל&ַּבֲעֵל�י ִמ� ּו ָּכ� 5ִּיְׁשְמע+ ית� ַו� ל ְּבִר� ית ֵא� יַח ֵּב�  ִר+
Judg. 9:47ם� ְגַּדל&ְׁשֶכ� ל&ַּבֲעֵל�י ִמ� ּו ָּכ� ְתַקְּבצ+ �י ִה�   ַוֻּיַּג�ד ַלֲאִביֶמ�ֶלְך ִּכ
Judg. 9:48 ֹות Mֶלְך ֶאת&ַהַּקְרֻּדּמ G ַוִּיַּקחZ ֲאִביֶמ2 �ם ֲאֶׁשר&ִאּתֹו ֹון הּואH ְוָכל&ָהָע ֶלְך ַהר&ַצְלמ3 Mַעל ֲאִביֶמ  ַוַּי2

יִתי ְּבָיד3 ֹו ָמBה ְרִאיֶתם1 ָעִׂש+ �ם ֲאֶׁשר&ִעּמ3 אֶמר ֶאל&ָהָע Mֹ ֹו ַוּי ��ֶׂשם ַעל&ִׁשְכמ ָה ַוָּי ָּׂשֶא+ ים ַוִּי2 ֹו ַוִּיְכֹרת1 ׂשֹוַכ�ת ֵעִצ+
ֹוִני� ּו ָכמ� ּו ֲעׂש�  ַמֲהר�

Judg. 9:4911ֶלְך י ֲאִביֶמ Bּו ַאֲחֵר Mְלכ ה ַוֵּי2 �יׁש ׂשֹוֹכ3 ם ִא Mּו ַגם&ָּכל&ָהָע יַח ַוַּיִּצ=יתּו  ַוִּיְכְרת2 ל&ַהְּצִר+  ַוָּיִׂש�ימּו ַע�
ה� פ ֶלף ִא�יׁש ְוִאָּׁש� ְגַּדל&ְׁשֶכ>ם ְּכֶא� �ם ָּכל&ַאְנֵׁש=י ִמ� תּו ַּג Mׁש ַוָּיֻמ�יַח ָּבֵא ת&ַהְּצִר�  ֲעֵליֶה>ם ֶא�

Judg. 9:50ּה� 5ִּיְלְּכָד� ץ ַו� ֶלְך ֶאל&ֵּתֵב�ץ ַוִּי�ַחן ְּבֵתֵב� �ֶלְך ֲאִביֶמ�   ַוֵּי
Judg. 9:51 יר �י ָהִע+ 1 ַּבֲעֵל ים ְוֹכל ָּמה ָּכל&ָהֲאָנִׁש�ים ְוַהָּנִׁש3 Mסּו ָׁש �ה ְבתֹוְך&ָהִעירG ַוָּיֻנ2  ּוִמְגַּדל&ֹעזH ָהָי

ל� ּו ַעל&ַּג�ג ַהִּמְגָּד� 5ַּיֲעל� ּו ַּבֲעָד�ם ַו� 5ִּיְסְּגר�  ַו�
Judg. 9:52 ֹו �ל ַוִּיָּל�ֶחם ּב 1ֶלְך1 ַעד&ַהִּמְגָּד+ א ֲאִביֶמ Bֹ ׁש� ַוָּיב ֹו ָבֵא� ל ְלָׂשְרפ� ַתח ַהִּמְגָּד� >ׁש ַעד&ֶּפ�  ַוִּיַּג
Judg. 9:53ֹו� ִרץ ֶאת&ֻּגְלָּגְלּת� אׁש ֲאִביֶמ�ֶלְך ַוָּת� �ֹ ֶכב ַעל&ר ַלח ֶר� ה ַאַח>ת ֶּפ� ְך ִאָּׁש� Qַוַּתְׁשֵל  
Judg. 9:54 ף Bאֶמר לֹו1 ְׁשֹלBֹ יו ַוּי �ַערA ֹנֵׂש�א ֵכָל3 ה ֶאל&ַהַּנ Mא ְמֵהָר ֹ�אְמרּו ִל�י  ַוִּיְקָר2 ִני ֶּפן&י ֹוְתֵת+ ַחְרְּבָך1 ּומ�

ת� ֹו ַוָּיֹמ� הּו ַנֲער� �ְתהּו ַוִּיְדְקֵר�  ִאָּׁש�ה ֲהָרָג
Judg. 9:55ֹו� ּו ִא�יׁש ִלְמֹקמ� �י ֵמ�ת ֲאִביֶמ�ֶלְך ַוֵּיְלכ� ל ִּכ יׁש&ִיְׂשָרֵא� ּו ִא�   ַוִּיְרא�
Judg. 9:56ֶלְך��ת ֲאִביֶמ ת ָרַע ים ֵא� �ֶׁשב ֱאֹלִה+ יו� ַוָּי ג ֶאת&ִׁשְבִע�ים ֶאָח� יו ַלֲהֹר�   ֲאֶׁשBר ָעָׂשה1 ְלָאִב+
Judg. 9:57 ם ֲלַל�ת יֹוָת� ם ִק� א ֲאֵליֶה+ �ֹ ים ְּברֹאָׁש�ם ַוָּתב ם ֵהִׁש�יב ֱאֹלִה� ת ָּכל&ָרַעת1 ַאְנֵׁש�י ְׁשֶכ+  ְוֵא3

ַעל� פ  ֶּבן&ְיֻרָּב�
Judg. 10:1יַע ֶא� ֶלְך ְלהֹוִׁש Mי ֲאִביֶמ �יׁש ִיָּׂששָכ�ר  ַוָּיָקםZ ַאֲחֵר2 ֹו ִא ל ּתֹוָל=ע ֶּבן&ּפּוָא>ה ֶּבן&ּדֹוד� ת&ִיְׂשָרֵא3

ִים� ר ֶאְפָר� יר ְּבַה� ב ְּבָׁשִמ� ּוא&ֹיֵׁש�  ְוה�
Judg. 10:2יר� פ ר ְּבָׁשִמ� �ָמת ַוִּיָּקֵב� �ה ַוָּי ׁש ָׁשָנ ים ְוָׁשֹל� ל ֶעְׂשִר�   ַוִּיְׁשֹּפט1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+
Judg. 10:3י �5ָקם ַאֲחָר+ ִים ָׁשָנ�ה� ַוָּי ים ּוְׁשַּת� ל ֶעְׂשִר� י ַוִּיְׁשֹּפט1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ � ו ָיִא�יר ַהִּגְלָעִד
Judg. 10:4 Aּו ם ִיְקְרא� Qם ָלֶה�ים ָלֶה ים ּוְׁשֹלִׁש�ים ֲעָיִר� ְכִבים1 ַעל&ְׁשֹלִׁש�ים ֲעָיִר+ ים ֹר� ֹו ְׁשֹלִׁש�ים ָּבִנ3 Q5ְיִהי&ל  ַו�
ַPיר ע ת ָיִא3 ד�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז+ַחֹּו� ֶרץ ַהִּגְלָע� ר ְּבֶא�  ה ֲאֶׁש�
Judg. 10:5ֹון� פ ר ְּבָקמ� יר ַוִּיָּקֵב� �ָמת ָיִא+   ַוָּי
Judg. 10:6 ֹות ּו ֶאת&ַהְּבָעִל�ים ְוֶאת&ָהַעְׁשָּתר] �י ְיהָוהG ַוַּיַעְבד� ֹות ָהַרעH ְּבֵעיֵנ ל ַלֲעׂש� �י ִיְׂשָרֵא3  ַוֹּיִס�פּוA ְּבֵנ

ת ֱאֹלֵה�י ְפִלְׁשִּת�ים ְוֶאת&ֱאֹלֵה�י ֲאָרםZ ְוֶאת&ֱאֹלֵה2 ֹון ְוֵא� ב ְוֵאת1 ֱאֹלֵה�י ְבֵני&ַעּמ+ ֹון ְוֵא�תA ֱאֹלֵה�י מֹוָא3 Mי ִציד
ּוהּו� א ֲעָבד� �ֹ ּו ֶאת&ְיהָו�ה ְול  ַוַּיַעְזב�



Judg. 10:7ֹו ים ּוְבַי�ד ְּבֵנ�י ַעּמ� 5ִּיְמְּכֵרם1 ְּבַיד&ְּפִלְׁשִּת+ ף ְיהָו�ה ְּבִיְׂשָרֵא�ל ַו�  ן� ַוִּי�ַחר&ַא�
Judg. 10:8 1 Bי ִיְׂשָרֵאל ת&ָּכל&ְּבֵנ ה ֶא� ה ָׁשָנ3 Mה ֶעְׂשֵר ל ַּבָּׁשָנ�ה ַהִה�יא ְׁשֹמֶנ2 �י ִיְׂשָרֵא+ ְצצּו1 ֶאת&ְּבֵנ ּו ַוְיֹר� B5ִּיְרֲעצ  ַו�

ד� ר ַּבִּגְלָע� י ֲאֶׁש� ֶרץ ָהֱאֹמִר� ן ְּבֶא� �ֶבר ַהַּיְרֵּד+  ֲאֶׁשר1 ְּבֵע
Judg. 10:9ּו ְבֵנ�י&ַעּמֹו Bֶצר  ַוַּיַעְבר ִים ַוֵּת� �ין ּוְבֵב�ית ֶאְפָר ה ּוְבִבְנָיִמ� ן ְלִהָּלֵח>ם ַּגם&ִּביהּוָד� ן1 ֶאת&ַהַּיְרֵּד+

ד� ל ְמֹא�  ְלִיְׂשָרֵא�
Judg. 10:10 ד ַּנֲעֹב� ינּו ַו� 1ְבנּו1 ֶאת&ֱאֹלֵה+ ְך ְוִכBי ָעַז ר ָחָט�אנּו ָל+ �ל ֶאל&ְיהָו�ה ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא+ 5ִּיְזֲעקּו1 ְּבֵנ  ַו�

ים� פֶאת&ַה  ְּבָעִל�
Judg. 10:11 ֹון י ּוִמן&ְּבֵנ�י ַעּמ� א ִמִּמְצַר1ִים1 ּוִמן&ָה�ֱאֹמִר+ Bֹ �י ִיְׂשָרֵא�ל ֲהל  ַו�ּיֹאֶמר ְיהָו�ה ֶאל&ְּבֵנ
ים�  ּוִמן&ְּפִלְׁשִּת�
Judg. 10:12י ָואֹוִׁש�יָעה ֶא ּו ֵאַל+ �ם ַוִּתְצֲעק� ּו ֶאְתֶכ ֹון ָלֲחצ� Bים ַו�ֲעָמֵלק1 ּוָמע+ ם� ְוִצידֹוִנ  ְתֶכ�ם ִמָּיָד�
Judg. 10:13ם� א&אֹוִס�יף ְלהֹוִׁש�יַע ֶאְתֶכ� �ֹ ים ָלֵכ�ן ל �ּו ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר י ַוַּתַעְבד�   ְוַאֶּתם1 ֲעַזְבֶּת�ם אֹוִת+
Judg. 10:14�ם ֵה>ָּמה יֹוִׁש�יעּו ָלֶכ�ם ְּבֵע�ת ָצַרְתֶכ�ם ָּב ר ְּבַחְרֶּת� ים ֲאֶׁש� ּו ְוַז�ֲעקּו1 ֶאל&ָה�ֱאֹלִה+  ם� ְלכ3
Judg. 10:15 יָך ַא>ְך� ֹוב ְּבֵעיֶנ נּו ְּכָכל&ַהּט� אנּו ֲעֵׂשה&ַאָּת�ה ָל+ ּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵאBל ֶאל&ְיהָוה1 ָחָט+  ַוּיֹאְמר2

 ַהִּציֵל�נּו ָנ�א ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה�
Judg. 10:16ה ַוִּתְק� ּו ֶאת&ְיהָו ם ַוַּיַעְבד� ירּו ֶאת&ֱאֹלֵהBי ַהֵּנָכר1 ִמִּקְרָּב+ Mל� פ ַוָּיִס ל ִיְׂשָרֵא� ֹו ַּבֲעַמ� ר ַנְפׁש�  ַצ�
Judg. 10:17ה� ּו ַּבִּמְצָּפ� 5ַּיֲחנ� ל ַו� �י ִיְׂשָרֵא+ ְספּו1 ְּבֵנ �ד ַוֵּיָא� ּו ַּבִּגְלָע 5ַּיֲחנ� ֹון ַו� �י ַעּמ+ ֲעקּו1 ְּבֵנ   ַוִּיָּצ�
Judg. 10:18יׁש הּו ִמ�י ָהִא+ �יׁש ֶאל&ֵרֵע+ י ִגְלָעד1 ִא Bם ָׂשֵר Mּו ָהָע ֹון  ַוּיֹאְמר2 ��י ַעּמ ם ִּבְבֵנ ל ְלִהָּלֵח�  ֲאֶׁש�ר ָיֵח+

ד� פ י ִגְלָע� ל ֹיְׁשֵב� אׁש ְלֹכ� +ֹ �ה ְלר  ִי�ְהֶי
Judg. 11:1ח� �ה ַוּי�ֹוֶלד ִּגְלָע�ד ֶאת&ִיְפָּת� ּוא ֶּבן&ִאָּׁש�ה זֹוָנ ִיל ְוה� ֹור ַח+ י ָהָיה1 ִּגּב�   ְוִיְפָּת�ח ַהִּגְלָעִד3
Judg. 11:2ֶׁשת&ִּגְל Bֹאְמרּו לֹו1  ַוֵּת=ֶלד ֵא� ח ַוּי ּו ֶאת&ִיְפָּת3 ה ַוְיָגְרׁש� Mֵני&ָהִאָּׁש ּו ְב� �ים ַוִּיְגְּדל2 ֹו ָּבִנ ָע>ד ל�

ָּתה� ֶרת ָא� ה ַאֶח� ינּו ִּכ>י ֶּבן&ִאָּׁש� א&ִתְנַח�ל ְּבֵבית&ָאִב+ �ֹ  ל
Judg. 11:3ֹוב ַוִּי�ְתַל ��ֶׁשב ְּבֶא�ֶרץ ט יו ַוֵּי �י ֶאָח+ ח ִיְפָּתח1 ִמְּפֵנ Bּו  ַוִּיְבַר ים ַוֵּיְצא� ּו ֶאל&ִיְפָּתח1 ֲאָנִׁש�ים ֵריִק+ Bְּקט

ֹו� פ  ִעּמ�
Judg. 11:4ל� ֹון ִעם&ִיְׂשָרֵא� ּו ְבֵנ�י&ַעּמ� י ִמָּיִמ�ים ַוִּיָּלֲחמ�   ַוְיִה�
Judg. 11:5ַח ד ָלַק� �י ִגְלָע+ ֹון ִעם&ִיְׂשָרֵא�ל ַוֵּי�ְלכּו1 ִזְקֵנ ּו ְבֵנ�י&ַעּמ� י ַּכֲאֶׁשר&ִנְלֲחמ� Wֶרץ  ַוְיִה ח ֵמֶא� ת ֶאת&ִיְפָּת�

ֹוב�  ט�
Judg. 11:6ֹון� ה ִּבְבֵנ�י ַעּמ� �ין ְוִנ�ָּלֲחָמ� �יָתה ָּל�נּו ְלָקִצ ה ְוָהִי Wח ְלָכ ּו ְלִיְפָּת+   ַוּיֹאְמר�
Judg. 11:7� ּוִני ִמֵּב�ית ָאִב י ַוְּתָגְרׁש� א ַאֶּתם1 ְׂשֵנאֶת�ם אֹוִת+ Bֹ ד ֲהל �י ִגְלָע+ Bֹאֶמר ִיְפָּתח1 ְלִזְקֵנ ּוַע  ַוּי Mי ּוַמּד

ם� ר ָלֶכ� ר ַצ� ָּתה ַּכֲאֶׁש�  ָּבאֶתBם ֵאַלי1 ַע+
Judg. 11:8 ֹון ��י ַעּמ נּו ְוִנְלַחְמָּת� ִּבְבֵנ יָך ְוָהַלְכָּת� ִעָּמ+ ח ָלֵכן1 ַעָּתה1 ַׁש�ְבנּו ֵאֶל+ ד ֶאל&ִיְפָּת3 Mי ִגְלָע Z ִזְקֵנ2  ַוּיֹאְמרּו

י ל ֹיְׁשֵב� אׁש ְלֹכ� +ֹ 1נּו1 ְלר Bיָת ָּל ד�ְוָהִי   ִגְלָע�
Judg. 11:9 ה< ֹון ְוָנַת=ן ְיהָו �י ַעּמ+ ים ַאֶּתBם אֹוִתי1 ְלִהָּלֵחם1 ִּבְבֵנ ד ִאם&ְמִׁשיִב2 �י ִגְלָע3 ח ֶאל&ִזְקֵנ Mאֶמר ִיְפָּת 2ֹ  ַוּי

אׁש� �ֹ י ֶאְהֶי�ה ָלֶכ�ם ְלר Wי ָאֹנִכ� ם ְלָפָנ  אֹוָת�
Judg. 11:10ח ְי�ּו ִזְקֵנ�י&ִגְלָע�ד ֶאל&ִיְפָּת ה� ַוּיֹאְמר� א ִכְדָבְרָך� ֵּכ�ן ַנֲעֶׂש� �ֹ ינּו ִאם&ל ינֹוֵת+ 1ַע1 ֵּב� Bה ֹׁשֵמ ה ִיְהֶי  הָו3
Judg. 11:11 ר ִיְפָּת=ח �ין ַוְיַדֵּב2 אׁש ּוְלָקִצ �ֹ ם ְלר ֹו ֲעֵליֶה� ימּו ָהָע�ם אֹות> ד ַוָּיִׂש2 �י ִגְלָע+ Bֶלְך ִיְפָּתח1 ִעם&ִזְקֵנ  ַוֵּי

�י ְיהָו�ה ַּב יו ִלְפֵנ ה� פֶאת&ָּכל&ְּדָבָר>  ִּמְצָּפ�
Judg. 11:12 אָת ֵאַל�י י&ָב� ְך ִּכ� �י ָוָל+ ר ַמה&ִּל �ֹון ֵלאֹמ ֶלְך ְּבֵנ�י&ַעּמ� ים ֶאל&ֶמ�  ַוִּיְׁשַלBח ִיְפָּתח1 ַמְלָאִכ+

י� ם ְּבַאְרִצ�  ְלִהָּלֵח�
Judg. 11:13Bח ִיְׂשָרֵא י&ָלַק2 ח ִּכ� �י ִיְפָּת3 ֹון ֶאל&ַמְלֲאֵכ Mֶלְך ְּבֵני&ַעּמ ֹו  ַוּיֹאֶמרZ ֶמ2 ל ֶאת&ַאְרִצי1 ַּבֲעלֹות�

ֹום� ן ְּבָׁשל� ה ָהִׁש�יָבה ֶאְתֶה� Wן ְוַעָּת �ק ְוַעד&ַהַּיְרֵּד ֹון ְוַעד&ַהַּיֹּב� ִים ֵמַאְרנ�  ִמִּמְצַר+
Judg. 11:14ֹון� ֶלְך ְּבֵנ�י ַעּמ� ים ֶאל&ֶמ� ֹוד ִיְפָּת�ח ַוִּיְׁשַלח1 ַמְלָאִכ+   ַוּי�ֹוֶסף ע�



Judg. 11:15ֹו ֹּכ� ֹ�אֶמר ל+ ֹון� ַוּי ֶרץ ְּבֵנ�י ַעּמ� ב ְוֶאת&ֶא� 1 ֶאת&ֶא�ֶרץ מֹוָא+ ח ִיְׂשָרֵאל Bא&ָלַק �ֹ  ה ָאַמ�ר ִיְפָּת�ח ל
Judg. 11:16ָׁשה� א ָקֵד� �ֹ ּוף ַוָּיב ֶלְך ִיְׂשָרֵאBל ַּבִּמְדָּבר1 ַעד&ַים&ס+ ִים ַוֵּי2 �  ִּכ�י ַּבֲעלֹוָת�ם ִמִּמְצָר
Judg. 11:17ל ַמְלָא�ח ִיְׂשָרֵא�א ָׁשַמע1  ַוִּיְׁשַל Bֹ ָך ְול �א ְבַאְרֶצ3 ר ֶאְעְּבָרה&ָּנ Mֵלאֹמ Aֹום �יםA ֶאל&ֶמֶלְךZ ֱאד2 ִכ

ׁש� ל ְּבָקֵד� �ֶׁשב ִיְׂשָרֵא� א ָאָב�ה ַוֵּי �ֹ ם ֶאל&ֶמ=ֶלְך מֹוָא>ב ָׁשַל�ח ְול ֹום ְוַג2  ֶמ�ֶלְך ֱאד+
Judg. 11:18ֶר�ֶרץ ֱאדֹום1 ְוֶאת&ֶאBָסב ֶאת&ֶא Mר ַוָּי �ֶלְך ַּבִּמְדָּב3 א ִמִּמְזַרח&ֶׁש1ֶמׁש1 ְלֶא�ֶרץ  ַוֵּי Bֹ ב ַוָּיב ץ מֹוָא+

ב� ּול מֹוָא� ֹון ְּגב� ב ִּכ�י ַאְרנ� ּול מֹוָא+ ֹון ְולֹא&ָב1אּו1 ִּבְגב� ��ֶבר ַאְרנ ּון ְּבֵע 5ַּיֲחנ� ב ַו�  מֹוָא+
Judg. 11:19�י ֶמ�ֶלְך ֶחְׁשּב ֶלְך&ָהֱאֹמִר� ֹון ֶמ� ים ֶאל&ִסיח� 1 ַמְלָאִכ+ ל  ַוִּיְׁשַלBח ִיְׂשָרֵאל Bֹאֶמר לֹו1 ִיְׂשָרֵא+ ֹון ַוּי

י�  ַנְעְּבָרה&ָּנ�א ְבַאְרְצָך� ַעד&ְמקֹוִמ�
Judg. 11:20 ְהָצה� ּו ְּבָי 5ַּיֲחנ� ֹו ַו� ף ִסיחֹון1 ֶאת&ָּכל&ַעּמ+ Bֹו ַוֶּיֱאֹס ר ִּבְגֻבל+ 1 ֲעֹב� ֹון ֶאת&ִיְׂשָרֵאל Bין ִסיח  ְולֹא&ֶהֱאִמ2

ל�  ַוִּיָּל�ֶחם ִעם&ִיְׂשָרֵא�
Judg. 11:21ַ Tל  ו ּום ַוִּייַרׁש1 ִיְׂשָרֵא+ �ל ַוַּיּכ ֹו ְּבַי�ד ִיְׂשָרֵא� ֹון ְוֶאת&ָּכל&ַעּמ> ל ֶאת&ִסיח= Mי&ִיְׂשָרֵא ה ֱאֹלֵה� ִּיֵּתן ְיהָו2

ֵPיא�א ֶרץ ַהִה� ב ָהָא� י יֹוֵׁש�  ת ָּכל&ֶא�ֶרץ ָהֱאֹמִר+
Judg. 11:22ַאְרנֹון1 ְוַעד י ֵמ� �ּול ָהֱאֹמִר ת ָּכל&ְּגב� ּו ֵא� �יְרׁש+ ן� ַוִּי ר ְוַעד&ַהַּיְרֵּד� ק ּוִמן&ַהִּמְדָּב�  &ַהַּיֹּב+
Judg. 11:23ּנּו� ה ִּתיָרֶׁש� ֹו ִיְׂשָרֵא�ל ְוַאָּת� י ִמְּפֵנ�י ַעּמ� ל הֹוִריׁש1 ֶאת&ָה�ֱאֹמִר+ �הA ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 ה ְיהָו Qְוַעָּת  
Judg. 11:24יָך אֹות� ֹוׁש ֱאֹלֶה� יְׁשָך> ְּכמ� א ֵא�ת ֲאֶׁש=ר יֹוִר� Qֹ =ה  ֲהל יׁש ְיהָו Mר הֹוִר ֹו ִתיָר�ׁש ְוֵאתZ ָּכל&ֲאֶׁש2

ׁש� ֹו ִניָר�  ֱאֹלֵה>ינּו ִמָּפֵנ�ינּו אֹות�
Judg. 11:25 ל ֹוב ָרב1 ִעם&ִיְׂשָרֵא+ ֹור ֶמ�ֶלְך מֹוָא�ב ֲהר� ה ִמָּבָל�ק ֶּבן&ִצּפ� ֹוב טֹוב1 ַאָּת+ ה ֲהט�  ְוַעָּת3

ם� ם ָּב� ם ִנְלַח�  ִאם&ִנְלֹח�
Judg. 11:26ֶב�י  ְּבֶׁש ָעִרים1 ֲאֶׁשר1 ַעל&ְיֵד� יָה ּוְבָכל&ֶה� ֹור ּוִבְבנֹוֶת3 יָה ּוְבַעְרע� Mֹון ּוִבְבנֹוֶת ְׂשָרֵאל ְּבֶחְׁשּב2 ִ Tת י

יא� ם ָּבֵע�ת ַהִה� א&ִהַּצְלֶּת� �ֹ ּוַע ל �ה ּוַמּד� ֹות ָׁשָנ ׁש ֵמא� ֹון ְׁשֹל�  ַאְרנ+
Judg. 11:27ה ֹעֶׂש� Qְך ְוַאָּת א&ָחָט�אִתי ָל+ �ֹ ֹנִכי1 ל ֹום  ְוָא� Bה ַהֹּׁשֵפט1 ַהּי+ ט ְיהָו �י ִיְׁשֹּפ2 �ֶחם ִּב ה ִאִּת>י ָרָע�ה ְלִהָּל

ֵּ Pֹון�ב ין ְּבֵנ�י ַעּמ� ל ּוֵב� �י ִיְׂשָרֵא+  ין ְּבֵנ
Judg. 11:28יו� פ ר ָׁשַל�ח ֵאָל� ח ֲאֶׁש� י ִיְפָּת+ ֹון ֶאל&ִּדְבֵר� ��י ַעּמ ֶלְך ְּבֵנ ע ֶמ� א ָׁשַמ+ �ֹ   ְול
Judg. 11:29י ַעלBד  ַוְּתִה 5ַּיֲעֹבר1 ֶאת&ִמְצֵּפ�ה ִגְלָע+ ר ֶאת&ַהִּגְלָע�ד ְוֶאת&ְמַנֶּׁש�ה ַו� ה ַוַּיֲעֹב� ּוַח ְיהָו+ &ִיְפָּתח1 ר�

ֹון� ר ְּבֵנ�י ַעּמ� ד ָעַב�  ּוִמִּמְצֵּפ�ה ִגְלָע+
Judg. 11:30ֹו ֹון ִּתֵּת>ן ֶאת&ְּבֵנ�י ַעּמ� >5ֶדר ַליהָו�ה ַוּיֹאַמ�ר ִאם&ָנת� ח ֶנ ר ִיְפָּת� י� ַוִּיַּד2  ן ְּבָיִד�
Judg. 11:31 1ֹון ְוָהָיה ��י ַעּמ ֹום ִמְּבֵנ י ְּבׁשּוִב�י ְבָׁשל� י ֵביִתי1 ִלְקָראִת+ Bא ִמַּדְלֵת Mר ֵיֵצ א ֲאֶׁש2 �ה ַהּיֹוֵצ3  ְוָהָי

ה� פ ה ְוַהֲעִליִת�הּו עֹוָל� יהָו+  ַל�
Judg. 11:32ם ַוִּי��ֶחם ָּב ֹון ְלִהָּל ר ִיְפָּת>ח ֶאל&ְּבֵנ�י ַעּמ� ֹו� ַוַּיֲעֹב�  ְּתֵנ�ם ְיהָו�ה ְּבָיד�
Judg. 11:33 ד �ים ַמָּכ�ה ְּגדֹוָל�ה ְמֹא יר ְוַעד1 ָאֵב�ל ְּכָרִמ+ ים ִע3 ית ֶעְׂשִר� Mְוַעד&ּבֹוֲאָך1 ִמִּנ Zם ֵמֲערֹוֵער  ַוַּיֵּכ]

ל� פ �י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ ֹון ִמְּפֵנ �י ַעּמ+ ְנעּו1 ְּבֵנ  ַוִּיָּכ�
Judg. 11:34ח ַה�א ִיְפָּת 2ֹ ֹות ְוַרק1  ַוָּיב �ֹו ְבֻתִּפ�ים ּוִבְמֹחל Bה ִבּתֹו1 ֹיֵצ�את ִלְקָראת+ G ְוִהֵּנ ִּמְצָּפהH ֶאל&ֵּביתֹו

ת� ן אֹו&ַב� ֹו ִמֶּמ>ּנּו ֵּב� ין&ל� ה ֵא�  ִה�יא ְיִחיָד+
Judg. 11:35ַע�ּה ִּבִּתי1 ַהְכֵרB1ֹאֶמר1 ֲאָה יו ַוּי ּה ַוִּיְקַר�ע ֶאת&ְּבָגָד3 Mֹו אֹוָת Z ִכְראֹות2 �יְת  ַוְיִהי ְּת ָהִי ִני ְוַא�  ִהְכַרְעִּת+

ּוב� א אּוַכ�ל ָלׁש� �ֹ ה ְול י ָּפִצBיִתי&ִפי1 ֶאל&ְיהָו+ י ְוָאֹנִכ3 �ְכָר  ְּבֹע�
Judg. 11:36 ר�י ֲאֶׁש �יָך ַאֲחֵר] ר ָיָצ�א ִמִּפ י ַּכֲאֶׁש� ה ֲעֵׂש�ה ִל+ יו ָאִבי1 ָּפִצBיָתה ֶאת&ִּפ1יָך1 ֶאל&ְיהָו+ אֶמר ֵאָל3 �ֹ  ַוּת

ֹון�ָעָׂשהZ ְלָך1 יָך ִמְּבֵנ�י ַעּמ� ֹות ֵמֹאְיֶב� =ה ְנָקמ>   ְיהָו
Judg. 11:37 י�ְלָכה1 ְוָיַרְדִּת ים ְוֵא� �5ִים ֳחָדִׁש3 ִּני ְׁשַנ Mה ִמֶּמ �ה ַהְרֵּפ2 יָה ֵיָע�ֶׂשה ִּל�י ַהָּדָב�ר ַהֶּז 1ֹאֶמר1 ֶאל&ָאִב+  ַוּת

י ָאֹנִכ�י ְוֵרְעֹיָתי  ים ְוֶאְבֶּכה1 ַעל&ְּבתּוַל+ ָהִר+ י�][ְו[ַעל&ֶה�  ]ֵרעֹוָת�
Judg. 11:38 ְבְּך ַעל&ְּבתּוֶל�יָה יָה ַוֵּת� �י ֳחָדִׁש�ים ַוֵּתBֶלְך ִהיא1 ְוֵר�עֹוֶת+ ּה ְׁשֵנ ִכי ַוִּיְׁשַל�ח אֹוָת� ֹ�אֶמר ֵל+  ַוּי
ים�  ַעל&ֶהָהִר�



Judg. 11:39 ּה �ַעׂש ָל+ יָה ַוַּי ים ַוָּת1ָׁשב1 ֶאל&ָאִב+ �5ִים ֳחָדִׁש3 ץA ְׁשַנ י ִמֵּק� Qר ְוִהיא1  ַוְיִה�ֹו ֲאֶׁש�ר ָנָד ֶאת&ִנְדר�
ל� ק ְּבִיְׂשָרֵא� יׁש ַוְּתִהי&ֹח� �ה ִא+  לֹא&ָיְדָע

Judg. 11:40 ים ַעת ָיִמ� י ַאְרַּב� �ח ַהִּגְלָעִד ֹות ְלַבת&ִיְפָּת� Wל ְלַתּנ 1ְכָנה1 ְּבנ�ֹות ִיְׂשָרֵא+ יָמה ֵּתַל  ִמָּיִמ�יםA ָיִמ3
 ַּבָּׁשָנ�ה� ס

Judg. 12:1�ֹון  ַוִּיָּצֵעק1 ִא ּוַעA ָעַב�ְרָּתA ְלִהָּלֵח�ם ִּבְבֵני&ַעּמ3 ח ַמּד� Mּו ְלִיְפָּת ֹוָנה ַוּיֹאְמר2 �ר ָצפ 5ַּיֲעֹב� ִים ַו� יׁש ֶאְפַר+
ׁש� ף ָעֶל�יָך ָּבֵא� ְך ֵּביְתָךW ִנְׂשֹר� �ֶכת ִעָּמ+ א ָקָר1אָת1 ָלֶל Bֹ 1נּו1 ל  ְוָל

Judg. 12:2יב ָה �יׁש ִר3 ם ִא Bֹאֶמר ִיְפָּתח1 ֲאֵליֶה+ ם  ַוּי �ק ֶאְתֶכ+ ד ָוֶאְזַע �ֹון ְמֹא י ּוְבֵנ�י&ַעּמ� >י ְוַעִּמ� >יִתי ֲאִנ ִי
ם� י ִמָּיָד� ם אֹוִת� א&הֹוַׁשְעֶּת� �ֹ  ְול

Judg. 12:3�ֹון ַוִּיְּתֵנ�ם ְיהָו�ה ְּבָיִד �י ַעּמ+ ֶאְעְּבָרה1 ֶאל&ְּבֵנ 1 ָו� יָמה ַנְפִׁשBי ְבַכִּפי יַע ָוָאִׂש2 י&ֵאיְנָך� מֹוִׁש3 ה ִּכ� Qֶאְרֶא י  ָו�
י� ם ֵאַל>י ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה ְלִהָּל�ֶחם ִּב� ה ֲעִליֶת� Qְוָלָמ 

Judg. 12:4 יBִים ִּכ ד ֶאת&ֶאְפַר3 Mי ִגְלָע Z ַאְנֵׁש2 ִים ַוַּיּכּו �ד ַוִּיָּל�ֶחם ֶאת&ֶאְפָר ץ ִיְפָּתח1 ֶאת&ָּכל&ַאְנֵׁש�י ִגְלָע+ Bַוִּיְקֹּב 
ד  Wם ִּגְלָע ה�ָאְמרּו1 ְּפִליֵטBי ֶאְפַר1ִים1 ַאֶּת+ ֹוְך ְמַנֶּׁש� ִים ְּבת� ֹוְך ֶאְפַר�  ְּבת�

Judg. 12:5 ָרה ּו ְּפִליֵטBי ֶאְפַר1ִים1 ֶאֱעֹב+ Qי יֹאְמר� ָהָיה ִּכ � ְTִים ו �ן ְלֶאְפָר ֹות ַהַּיְרֵּד� ת&ַמְעְּבר� ד ִּגְלָע>ד ֶא�  ַוִּיְלֹּכ�
�ֹ רA ל ֹ�אֶמ� ָּתה ַוּי י ַא� ֶאְפָרִת� י&ִגְלָע>ד ַה� ֹו ַאְנֵׁש� אְמרּו ל= 2ֹ  א�ַוּי

Judg. 12:6 ּוהּו ֹו ַוִּיְׁשָחט� ן ַוּיֹאֲחז�ּו אֹות+ א ָיִכין1 ְלַדֵּב�ר ֵּכ+ Bֹ ֶלת ְול ֹ�אֶמר ִסֹּב3 ֶלת ַוּי Mא ִׁשֹּב Z ֱאָמר&ָנ2 ֹ�אְמרּו לֹו  ַוּי
ֶלף� �5ִים ָא� ִים ַאְרָּבִע�ים ּוְׁשַנ ֶאְפַר+ ל ָּבֵעBת ַהִהיא1 ֵמ� Qן ַוִּיֹּפ �ֹות ַהַּיְרֵּד  ֶאל&ַמְעְּבר�

Judg. 12:7ד� פ י ִגְלָע� ר ְּבָעֵר� י ַוִּיָּקֵב� ָמת ִיְפָּתח1 ַהִּגְלָעִד+ �ים ַוָּי3 ל ֵׁש�ׁש ָׁשִנ ט ִיְפָּת>ח ֶאת&ִיְׂשָרֵא�   ַוִּיְׁשֹּפ�
Judg. 12:8ֶחם� ית ָל� ן ִמֵּב� ל ִאְבָצ� ֲחָריו1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ ט ַא� Bַוִּיְׁשֹּפ  
Judg. 12:9ים ּוְׁש ֹו ְׁשֹלִׁש�ים ָּבִנ3 Qֹות ֵהִב�יא ְלָבָנ�יו  ַוְיִהי&ל ּוָצה ּוְׁשֹלִׁש�ים ָּבנ+ ֹלִׁשBים ָּבנֹות1 ִׁשַּל�ח ַהח+

ַבע ָׁשִנ�ים� ל ֶׁש� ט ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ּוץ ַוִּיְׁשֹּפ� � ִמן&ַהח
Judg. 12:10ֶחם� פ ית ָל� ר ְּבֵב� ן ַוִּיָּקֵב� �ָמת ִאְבָצ+   ַוָּי
Judg. 12:11ל ֵא ֲחָריו1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ ט ַא� Bל ֶע�ֶׂשר ָׁשִנ�ים� ַוִּיְׁשֹּפ ט ֶאת&ִיְׂשָרֵא� �י ַוִּיְׁשֹּפ� ּוֹלִנ ֹון ַהְּזב�  יל�
Judg. 12:12ן� פ ֶרץ ְזבּוֻל� ֹון ְּבֶא� ר ְּבַאָּיל� �י ַוִּיָּקֵב� ּוֹלִנ ֹון ַהְּזב� �ָמת ֵאל�   ַוָּי
Judg. 12:13ֹון ֶּבן&ִהֵּל�ל ַהִּפְרָעתֹו יו ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ַעְבּד� ט ַאֲחָר�  ִנ�י� ַוִּיְׁשֹּפ�
Judg. 12:14 ט ם ַוִּיְׁשֹּפ� ��ים ֲעָיִר ים ֹרְכִב�ים ַעל&ִׁשְבִע �י ָבִנ+ ים ּוְׁשֹלִׁשים1 ְּבֵנ �ים ָּבִנ3 ֹו ַאְרָּבִע Qַוְיִהי&ל 

ל ְׁשֹמֶנ�ה ָׁשִנ�ים�  ֶאת&ִיְׂשָרֵא�
Judg. 12:151ר ְּבִפְרָעתֹוןBי ַוִּיָּקֵב� ֹון ֶּבן&ִהֵּל�ל ַהִּפְרָעתֹוִנ >ָמת ַעְבּד� י� פ ַוָּי ר ָהֲעָמֵלִק� ִים ְּבַה�   ְּבֶא�ֶרץ ֶאְפַר+
Judg. 13:1 ים ַאְרָּבִע�ים >ה ְּבַיד&ְּפִלְׁשִּת� =ם ְיהָו �ה ַוִּיְּתֵנ �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ ֹות ָהַר� ל ַלֲעׂש� �י ִיְׂשָרֵא+  ַוֹּיִס1פּו1 ְּבֵנ

 ָׁשָנ�ה� פ
Judg. 13:2ַחת יׁש ֶאָח=ד ִמָּצְרָע>ה ִמִּמְׁשַּפ� Z ִא2 ָדה� ַוְיִהי א ָיָל� �ֹ ה ְול ֹו ֲעָקָר� ֹוַח ְוִאְׁשּת� �ֹו ָמנ   ַהָּדִנ�י ּוְׁשמ�
Judg. 13:3 ית ְדְּת ְוָהִר� א ָיַל+ �ֹ Bא ַאְּת&ֲעָקָרה1 ְול יָה ִהֵּנה&ָנ ֹ�אֶמר ֵאֶל3 א ַמְלַאְך&ְיהָו�ה ֶאל&ָהִאָּׁש�ה ַוּי  ַוֵּיָר�
ן�  ְוָיַל�ְדְּת ֵּב�
Judg. 13:4 א א� ְוַעָּתה1 ִהָּׁש�ְמִרי ָנ+ �5ִין ְוֵׁשָכ�ר ְוַאל&ּתֹאְכִל�י ָּכל&ָטֵמ� י ַי  ְוַאל&ִּתְׁשִּת�
Judg. 13:5 יר ֱאֹלִה>ים ִיְהֶי�ה ַהַּנ�ַער= י&ְנִז ֹו ִּכ� ן ּומֹוָרה1 לֹא&ַיֲעֶל�ה ַעל&רֹאׁש+ �ְדְּת ֵּב3 ה ְוֹיַל Mְך ָהָר Z ִהָּנ2  ִּכי

ל ִמ ּוא ָיֵח>ל ְלהֹוִׁש�יַע ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ים�ִמן&ַהָּב�ֶטן ְוה3 �ד ְּפִלְׁשִּת�  ַּי
Judg. 13:6 ְך הּו ְּכַמְרֵא>ה ַמְלַא� Wי ּוַמְרֵא אֶמר ְלִאיָׁשּהH ֵלאֹמרG ִאBיׁש ָהֱאֹלִהים1 ָּב�א ֵאַל+ �ֹ ה ַוּת א ָהִאָּׁש3 �ֹ  ַוָּתב

י� �יד ִל� א&ִהִּג �ֹ ֹו ל ּוא ְוֶאת&ְׁשמ� �ה ה+ י&ִמֶּז א ְׁשִאְלִּת1יהּו1 ֵא� Bֹ ד ְול �ים נֹוָר�א ְמֹא  ָהֱאֹלִה�
Judg. 13:7 ה אְכִלי1 ָּכל&ֻטְמָא+ �ֹ ר ְוַאל&ּת �5ִין ְוֵׁשָכ3 ה ַאל&ִּתְׁשִּת�יA ַי Qן ְוַעָּת��ְדְּת ֵּב ה ְוֹיַל �5ְך ָהָר� י ִהָּנ ֹ�אֶמר ִל+  ַוּי

ֹו� פ ֶטן ַעד&י�ֹום מֹות� ַער ִמן&ַהֶּב� �ה ַהַּנ+ Bיר ֱאֹלִהים1 ִיְהֶי י&ְנִז  ִּכ�
Judg. 13:8ֹוַח ֶאל&ְיה ר ָמנ> ְחָּת ָיבֹוא&ָנ�א עֹוד1  ַוֶּיְעַּת� ים ֲאֶׁש�ר ָׁשַל3 Qיׁש ָהֱאֹלִה� י ִא �י ֲאדֹוָנ+ ָו�ה ַוּיֹאַמ�ר ִּב

ד� ה ַלַּנ�ַער ַהּיּוָּל� ה&ַּנֲעֶׂש� נּו ַמ� Wינּו ְויֹוֵר  ֵאֵל+



Judg. 13:9ה ֹוד ֶאל&ָהִאָּׁש3 Mים ע א ַמְלַאְךZ ָהֱאֹלִה2 �ֹ ֹוַח ַוָּיב �ֹול ָמנ ים ְּבק� ע ָהֱאֹלִה�  ְוִהיא1 יֹוֶׁש�ֶבת  ַוִּיְׁשַמ�
ּה� ין ִעָּמ� ּה ֵא� ֹוַח ִאיָׁש� ה ּוָמנ�  ַּבָּׂשֶד+

Judg. 13:10 א יׁש ֲאֶׁשר&ָּב� ה ִנְרָאBה ֵאַלי1 ָהִא+ יו ִהֵּנ2 אֶמר ֵאָל+ �ֹ �ד ְלִאיָׁש�ּה ַוּת ָרץ ַוַּתֵּג ה ַוָּת� ִאָּׁש+  ַוְּתַמֵהר1 ָה�
י�  ַבּי�ֹום ֵאָל�

Judg. 13:11ֶלְך ָמנ�� >5ָקם ַוֵּי ְרָּת  ַוָּי ה ָהִא>יׁש ֲאֶׁשר&ִּדַּב� ֹו ַהַאָּת� ֹ�אֶמר ל3 יׁש ַוּי 1 ֶאל&ָהִא+ ֹו ַוָּיבֹא �י ִאְׁשּת ֹוַח ַאֲחֵר�
ִני� ֹ�אֶמר ָא� ה ַוּי  ֶאל&ָהִאָּׁש�

Judg. 13:12הּו� א ְדָבֶר�יָך ַמה&ִּי�ְהֶי�ה ִמְׁשַּפט&ַהַּנ�ַער ּוַמֲעֵׂש� �ֹ ה ָיב ֹוַח ַעָּת� ֹ�אֶמר ָמנ+   ַוּי
Judg. 13:13ר� ה ִּתָּׁשֵמ� ְרִּתי ֶאל&ָהִאָּׁש� ל ֲאֶׁשר&ָאַמ� ֹוַח ִמֹּכ> �ְך ְיהָו�ה ֶאל&ָמנ ֹ>אֶמר ַמְלַא�   ַוּי
Judg. 13:14 ל� ה ַאל&ּתֹאַכ ְׁשְּת ְוָכל&ֻטְמָא� 5Bִין ְוֵׁשָכר1 ַאל&ֵּת+ ל ְוַי א תֹאַכ3 �ֹ ִין ל Mֶפן ַהַּי ל ֲאֶׁשר&ֵיֵצאZ ִמֶּג2  ִמֹּכ�

יָה ִּת ל ֲאֶׁשר&ִצִּויִת� ר�ֹּכ�  ְׁשֹמ�
Judg. 13:15י ִעִּז�ים� ה ְלָפֶנ�יָך ְּגִד� ְך ְוַנֲעֶׂש� �א אֹוָת+ �ה ַנְעְצָרה&ָּנ ֹוַח ֶאל&ַמְלַא�ְך ְיהָו ֹ�אֶמר ָמנ�   ַוּי
Judg. 13:16 ה ָך ְוִאם&ַּתֲעֶׂש�ה ֹעָל+ 1ִני1 לֹא&ֹאַכ�ל ְּבַלְחֶמ+ ֹוַח ִאם&ַּתְעְצֵר ה ֶאל&ָמנ3 Mְך ְיהָו  ַוּיֹאֶמרZ ַמְלַא2

�ָּנה כPִַּליהָו� ּוא�ה ַּתֲעֶל ְך ְיהָו�ה ה� י&ַמְלַא� ֹוַח ִּכ�  י לֹא&ָיַד�ע ָמנ+
Judg. 13:17 א ִדְבֶריָך �ֹ י&ָיב ְך ְיהָו�ה ִמ�י ְׁשֶמ�ָך ִּכ� ֹוַח ֶאל&ַמְלַא� ֹ=אֶמר ָמנ> ּוָך�] ְדָבְרָך�[ ַוּי  ְוִכַּבְדנ�
Judg. 13:18ה ָל�ָּמה ֶּז�ה ִּת Bֹאֶמר לֹו1 ַמְלַא�ְך ְיהָו+ ִלאי� ס ַוּי  ְׁשַא�ל ִלְׁשִמ�י ְוהּוא&ֶפ�
Judg. 13:19 ֹות �ה ּוַמְפִל�א ַלֲעׂש+ יהָו ּור ַל� �ַעל ַעל&ַהּצ� ה ַוַּי י ָהִעִּזים1 ְוֶאת&ַהִּמְנָח+ Bֹוַח ֶאת&ְּגִד Mח ָמנ  ַוִּיַּק2

ים� ֹו ֹרִא� ֹוַח ְוִאְׁשּת�  ּוָמנ�
Judg. 13:201ל ַהִּמְזֵּבBַהב ֵמַע Mֹות ַהַּל Z ַבֲעל2 ֹוַח  ַוְיִהי Bַח ּוָמנ��ַעל ַמְלַאְך&ְיהָו�ה ְּבַל�ַהב ַהִּמְזֵּב ְיָמה ַוַּי ַח1 ַהָּׁשַמ+

ְרָצה� ם ָא� ּו ַעל&ְּפֵניֶה� ים ַוִּיְּפל�  ְוִאְׁשּתֹו1 ֹרִא+
Judg. 13:21ָPֹו א �ֹוַח ְוֶאל&ִאְׁשּת ה ֶאל&ָמנ� ה ְלֵהָרֹא� Bַסף עֹוד1 ַמְלַא�ְך ְיהָו+ ֹוַח ִּכ� ְולֹא&ָי ְך ז ָיַד�ע ָמנ+ י&ַמְלַא�
ּוא�  ְיהָו�ה ה�

Judg. 13:22ינּו� ים ָרִא� ּות ִּכ�י ֱאֹלִה� �ֹות ָנמ ֹו מ� ֹוַח ֶאל&ִאְׁשּת� ֹ=אֶמר ָמנ>   ַוּי
Judg. 13:23 נּו א ֶהְרָא� �ֹ ה ְול ח ִמָּיֵד1נּו1 ֹעָל�ה ּוִמְנָח+ Bא&ָלַק �ֹ Bה ַלֲהִמיֵת1נּו1 ל ץ ְיהָו Z ָחֵפ2 ֹו לּו ֹו ִאְׁשּת3 אֶמר ל� =ֹ  ַוּת

את�ֶאת&ָּכ �ֹ א ִהְׁשִמיָע�נּו ָּכז �ֹ ת ל Wֶּלה ְוָכֵע� ל&ֵא
Judg. 13:245ְיָבְרֵכ�הּו ְיהָו�ה� ַער ַו� ֹון ַוִּיְגַּד�ל ַהַּנ+ �ֹו ִׁשְמׁש א ֶאת&ְׁשמ� ן ַוִּתְקָר� ִאָּׁשה1 ֵּב+   ַוֵּתBֶלד ָה�
Judg. 13:25ין ָצְרָע�ה ּו ן ֵּב� �ֹו ְּבַמֲחֵנה&ָד ה ְלַפֲעמ� ּוַח ְיהָו+ 1 ר� ל� פ ַוָּת1ֶחל ין ֶאְׁשָּתֹא�  ֵב�
Judg. 14:1ים� �5ְרא ִאָּׁש>ה ְּבִתְמָנ�ָתה ִמְּבנ�ֹות ְּפִלְׁשִּת� �ָתה ַוַּי ֹון ִּתְמָנ �5ֶרד ִׁשְמׁש�   ַוֵּי
Judg. 14:2Wים ְוַעָּת�אֶמר ִאָּׁש>ה ָרִא�יִתי ְבִתְמָנ�ָתה ִמְּבנ�ֹות ְּפִלְׁשִּת 3ֹ ֹו ַוּי �יו ּוְלִאּמ+ ַעל ַוַּיֵּגד1 ְלָאִב ה  ַוַּי3

ה� ּה ִּל�י ְלִאָּׁש�  ְקחּו&אֹוָת�
Judg. 14:3 ה ַחת ִאָּׁש+ י&ַאָּתBה הֹוֵלְך1 ָלַק� ה ִּכ� ֹות ַאֶחBיָך ּוְבָכל&ַעִּמי1 ִאָּׁש+ Z ִּבְבנ2 ֹו ַהֵאין �יו ְוִאּמ3 ֹו ָאִב Mאֶמר ל 2ֹ  ַוּי

ח&ִל+ ֹון ֶאל&ָאִביו1 אֹוָת�ּה ַק� Bאֶמר ִׁשְמׁש 2ֹ �ים ַוּי ים ָהֲעֵרִל ה ְבֵעיָנ�י�ִמְּפִלְׁשִּת� יא ָיְׁשָר� י&ִה�  י ִּכ�
Judg. 14:4 יא �ת ַהִה+ ׁש ִמְּפִלְׁשִּת�ים ּוָבֵע ּוא&ְמַבֵּק� יא ִּכי&ֹתֲאָנ�ה ה� ּו ִּכBי ֵמְיהָוה1 ִה+ א ָיְדע3 �ֹ ֹו ל Mיו ְוִאּמ  ְוָאִב2

ל� פ ים ֹמְׁשִל�ים ְּבִיְׂשָרֵא�  ְּפִלְׁשִּת�
Judg. 14:5 ֹון ְוָאִב�יו =5ֶרד ִׁשְמׁש> ג  ַוֵּי ֹות ֹׁשֵא� �יר ֲאָרי+ ָתה ְוִהֵּנה1 ְּכִפ �ָתה ַוָּיֹב1אּו1 ַעד&ַּכְרֵמ�י ִתְמָנ+ ֹו ִּתְמָנ ְוִאּמ�
ֹו�  ִלְקָראת�

Judg. 14:6 יו� א ִהִּגיד1 ְלָאִב Bֹ ֹו ְול �ּוָמה ֵא�ין ְּבָיד י ּוְמא� 5ְיַׁשְּסֵע1הּו1 ְּכַׁשַּס�ע ַהְּגִד+ ה ַו� ּוַח ְיהָו3 יו ר� Mח ָעָל  ַוִּתְצַל2
ה�ּוְלִא ר ָעָׂש� ת ֲאֶׁש� ֹו ֵא�  ּמ+

Judg. 14:7ֹון� ר ְּבֵעיֵנ�י ִׁשְמׁש� �5ֶרד ַוְיַדֵּב�ר ָלִאָּׁש�ה ַוִּתיַׁש�   ַוֵּי
Judg. 14:8 ת� ים ִּבְגִוַּי ת ְּדבֹוִר> ה ֲעַד= �ה ְוִהֵּנ2 ת ַמֶּפ�ֶלת ָהַאְרֵי ֹות ֵא� �ַסר ִלְרא+ ּה ַוָּי Bָׁשב ִמָּיִמים1 ְלַקְחָּת+  ַוָּי
ׁש�ָהַאְרֵי�ה ּו  ְדָב�

Judg. 14:9 לּו�ם ַוּיֹאֵכ ן ָלֶה� ֹו ַוִּיֵּת� �יו ְוֶאל&ִאּמ+ ל ַוֵּי1ֶלְך1 ֶאל&ָאִב Bֶלְך ָהלֹוְך1 ְוָאֹכ+ יו ַוֵּי  ַוִּיְרֵּד�הּו ֶאל&ַּכָּפ3



ׁש� ה ַהְּדָב� �ת ָהַאְרֵי�ה ָרָד� ם ִּכ>י ִמְּגִוַּי �יד ָלֶה+ א&ִהִּג �ֹ  ְול
Judg. 14:105ֶרד ָאִב�יהּו ֶאל&ָה� ים� ַוֵּי ּו ַהַּבחּוִר� ה ִּכ>י ֵּכ�ן ַיֲעׂש� ַעׂש ָׁשBם ִׁשְמׁשֹון1 ִמְׁשֶּת+  ִאָּׁש�ה ַוַּי2
Judg. 14:11ֹו� ים ַוִּיְהי�ּו ִאּת� ֵרִע+ �ים ֵמ� ֹו ַוִּיְקחּו1 ְׁשֹלִׁש �י ִּכְראֹוָת�ם אֹות   ַוְיִה�
Judg. 14:12�ּוָדה&ָּנ�א ָלֶכ�ם ִחיָד ֹון ָאח� Bֹאֶמר ָלֶהם1 ִׁשְמׁש+ ת ְיֵמBי  ַוּי י ִׁשְבַע2 Mּה ִל Z אֹוָת2 �ד ַּתִּגידּו ה ִאם&ַהֵּג

ים� ת ְּבָגִד� ים ּוְׁשֹלִׁש�ים ֲחִלֹפ� ם ְוָנַתִּתBי ָלֶכם1 ְׁשֹלִׁש�ים ְסִדיִנ+  ַהִּמְׁשֶּתה1 ּוְמָצאֶת+
Judg. 14:13ים �ים ְסִדיִנ+ ם ִלי1 ְׁשֹלִׁש ם ַאֶּת� �יד ִליG ּוְנַתֶּת2 א תּוְכלּוH ְלַהִּג �ֹ ים  ְוִאם&ל �ֹות ְּבָגִד  ּוְׁשֹלִׁש�ים ֲחִליפ�

ָּנה� ּוָדה ִחיָדְתָך� ְוִנְׁשָמֶע� ֹו ח� ֹ�אְמרּו ל+  ַוּי
Judg. 14:14 ֶׁשת ה ְׁשֹל� �יד ַהִחיָד� ּו ְלַהִּג א ָיְכל> �ֹ ֹוק ְול �ל ּוֵמַע�ז ָיָצ�א ָמת 1 ָיָצ�א ַמֲאָכ+ ֹאֵכל ם ֵמָה� ֹ�אֶמר ָלֶה3  ַוּי

ים�  ָיִמ�
Judg. 14:15ַּב Aי�ה  ַוְיִה 1נּו1 ֶאת&ַה�ִחיָד+ ְך ְוַיֶּגד&ָל ֶׁשת&ִׁשְמׁשֹון1 ַּפִּת�י ֶאת&ִאיֵׁש3 ּו ְלֵא� Bי ַוּיֹאְמר ּי�ֹום ַהְּׁשִביִע3

א� �ֹ ם ָל�נּו ֲהל נּו ְקָראֶת� Wׁש ַהְלָיְרֵׁש�ית ָאִב�יְך ָּבֵא ף אֹוָת>ְך ְוֶאת&ֵּב�  ֶּפן&ִנְׂשֹר�
Judg. 14:163ֹון ָעָל Mֶׁשת ִׁשְמׁש Z ֵא2 י  ַוֵּתְבְּך �י ַעִּמ+ ה ַח1ְדָּת1 ִלְבֵנ ִחיָד� ִני ַה� א ֲאַהְבָּת+ �ֹ 1ִני1 ְול 1ֹאֶמר1 ַרק&ְׂשֵנאַת יו ַוּת

א ִהַּג�ְדִּתי ְוָל�ְך ַאִּג�יד� �ֹ ה ְלָאִב=י ּוְלִאִּמ>י ל ּה ִהֵּנ2 ֹ�אֶמר ָל3 �ְדָּתה ַוּי א ִהַּג �ֹ  ְוִל�י ל
Judg. 14:17ים ֲאֶׁש �ת ַהָּיִמ+ 1 ִׁשְבַע ְבְּך ָעָליו Bי  ַוֵּת� י ַוַּיֶּגד&ָלּה1 ִּכ ם ַהִּמְׁשֶּת�ה ַוְיִה�יA ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע3 ר&ָהָי�ה ָלֶה�

ּה� ה ִלְבֵנ�י ַעָּמ� ְתהּו ַוַּתֵּג�ד ַהִחיָד�  ֱהִציַק+
Judg. 14:18ֹוק ִמ ְרָסה ַמה&ָּמת� א ַהַח+ �ֹ י ְּבֶט1ֶרם1 ָיב יר ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע3 Mי ָהִע Z ַאְנֵׁש2 ֹ�אְמרּו לֹו ה ַע�ז  ַוּי ׁש ּוֶמ� ְּדַב+

י� ם ִחיָדִת� א ְמָצאֶת� �ֹ י ל ם לּוֵלא1 ֲחַרְׁשֶּת�ם ְּבֶעְגָלִת+ ֹ�אֶמר ָלֶה+ י ַוּי � ֵמֲאִר
Judg. 14:19 ם �יצֹוָת+ יׁש ַוִּיַּקח1 ֶאת&ֲחִל �5ְך ֵמֶה�םA ְׁשֹלִׁש�ים ִא3 ֹון ַוַּי Mֶרד ַאְׁשְקל ה ַוֵּי2 ּוַח ְיהָו3 יו ר� Mח ָעָל  ַוִּתְצַל2

יהּו� פַוִּיֵּתן1  ית ָאִב� �ַעל ֵּב� ֹו ַוַּי �ַחר ַאּפ+ י ַהִחיָד�ה ַוִּי ֹות ְלַמִּגיֵד�  ַהֲחִליפ+
Judg. 14:20ֹו� ר ֵרָע�ה ל� הּו ֲאֶׁש� ֹון ְלֵמ�ֵרֵע+ �י ֵא�ֶׁשת ִׁשְמׁש   ַוְּתִה�
Judg. 15:1 1ֹון ֶאת&ִאְׁשּתֹו Bד ִׁשְמׁש ים ַוִּיְפֹק2 ים ִּביֵמ�י ְקִציר&ִחִּט3 Mי ִמָּיִמ ָאה  ַוְיִה2 אֶמר ָאֹב� Wֹ ים ַוּי י ִעִּז+ ִּבְגִד�

ֹוא� ֹו ָאִב�יָה ָלב� א&ְנָתנ� �ֹ י ֶהָח�ְדָרה ְול  ֶאל&ִאְׁשִּת�
Judg. 15:2 1ּה ַהְּקַטָּנהBא ֲאֹחָת 2ֹ �ָך ֲהל ּה ָוֶאְּתֶנ�ָּנה ְלֵמֵרֶע ֹ�א ְׂשֵנאָת+ ר ָאַמ1ְרִּתי1 ִּכי&ָׂשנ Bיָה ָאֹמ ֹ�אֶמר ָאִב3  ַוּי

ָּנה ְּתִה יָה�טֹוָב�ה ִמֶּמ+  י&ָנ�א ְלָך� ַּתְחֶּת�
Judg. 15:3ה� ם ָרָע� >י ִעָּמ� ה ֲאִנ י&ֹעֶׂש� ַעם ִמְּפִלְׁשִּת�ים ִּכ� יִתי ַהַּפ� ֹון ִנֵּק� Bֹאֶמר ָלֶהם1 ִׁשְמׁש+   ַוּי
Judg. 15:41ֶפן ָזָנבB ים ַוֶּי �ים ַוִּיַּק�ח ַלִּפִד3 ֹות ׁשּוָעִל ד ְׁשֹלׁש&ֵמא� ֹון ַוִּיְלֹּכ� �ֶלְך ִׁשְמׁש+ ֶׂשם ַלִּפ�יד  ַוֵּי ב ַוָּי2  ֶאל&ָזָנ+

ֶוְך� ֹות ַּבָּת�  ֶאָח>ד ֵּבין&ְׁשֵנ�י ַהְּזָנב�
Judg. 15:5 ה ְוַעד&ֶּכ�ֶרם יׁש ְוַעד&ָקָמ� ֹות ְּפִלְׁשִּת�ים ַוַּיְבֵע>ר ִמָּגִד� ים ַוְיַׁשַּל�ח ְּבָקמ�  ַוַּיְבֶער&ֵאׁש1 ַּבַּלִּפיִד+

 ָז�5ִית�
Judg. 15:6ּו ְפִלְׁשִּתי י כPִּ ַוּיֹאְמר� ּו ִׁשְמׁשֹון1 ֲחַת�ן ַהִּתְמִנ+ �ָׂשה זֹאתG ַוּיֹאְמר3 5ִּיְּתָנ�ּה םH ִמ�י ָע ֹו ַו� י ָלַק�ח ֶאת&ִאְׁשּת+

ׁש� ּו אֹוָת>ּה ְוֶאת&ָאִב�יָה ָּבֵא� ים ַוִּיְׂשְרפ� ּו ְפִלְׁשִּת+ �הּו ַוַּיֲעל�  ְלֵמֵרֵע
Judg. 15:7ּון ָּכ ם&ַּתֲעׂש� ֹון ִא� Bֹאֶמר ָלֶהם1 ִׁשְמׁש+ ל� ַוּי ר ֶאְחָּד� ְמִּתי ָבֶכ�ם ְוַאַח� �את ִּכ>י ִאם&ִנַּק�ֹ  ז
Judg. 15:8ם� ס ַלע ֵעיָט� ֶׁשב ִּבְסִע�יף ֶס� �5ֶרד ַוֵּי+ ְך ַמָּכ�ה ְגדֹוָל�ה ַוֵּי ֹוק ַעל&ָיֵר� ם ׁש> ְך אֹוָת�   ַוַּי2
Judg. 15:9�ּו ַּבֶּל ּו ִּביהּוָד�ה ַוִּיָּנְטׁש� 5ַּיֲחנ� ים ַו� ּו ְפִלְׁשִּת+  ִחי� ַוַּיֲעל�
Judg. 15:10 ֹות ינּו ַלֲעׂש� ֹור ֶאת&ִׁשְמׁשֹון1 ָעִל+ Bּו ֶלֱאס �ינּו ַוּיֹאְמר3 ה ֲעִליֶת�ם ָעֵל ה ָלָמ� �יׁש ְיהּוָד+ אְמרּו1 ִא �ֹ  ַוּי

נּו� ר ָע�ָׂשה ָל� ֹו ַּכֲאֶׁש�  ל+
Judg. 15:11ַלע ֵעיָט�ֶס Hה ֶאל&ְסִעיף יהּוָד3 יׁש ִמ� Mים ִא ּו ְׁשֹלֶׁשתZ ֲאָלִפ2 א  ַוֵּיְרד] Bֹ ֹון ֲהל ּו ְלִׁשְמׁש3 םG ַוּיֹאְמר�

ם� י ֵּכ�ן ָעִׂש�יִתי ָלֶה� �ׂשּו ִל+ ם ַּכֲאֶׁשר1 ָע ֹ�אֶמר ָלֶה+ �נּו ַוּי �יָת ָּל ֹ�את ָעִׂש ים ּוַמה&ּז י&ֹמְׁשִל�ים ָּב1נּו1 ְּפִלְׁשִּת+  ָיַד1ְעָּת1 ִּכ�
Judg. 15:12ְדנּו ְלִתְּתָך� ְּב 1 ֶלֱאָסְרָך� ָיַר+ Bֹאְמרּו לֹו י  ַוּי ּו ִל+ ֹון ִהָּׁשְבע� Bֹאֶמר ָלֶהם1 ִׁשְמׁש+ ַיד&ְּפִלְׁשִּת�ים ַוּי

ם� ּון ִּב�י ַאֶּת� ן&ִּתְפְּגע�  ֶּפ�
Judg. 15:13 הּו א ְנִמיֶת�ָך ַוַּיַאְסֻר3 �ֹ ת ל ם ְוָהֵמ� ר ֶנ�ֱאָסְרָך1 ּוְנַתּנ�ּוָך ְבָיָד+ Bי&ָאֹס א ִּכ� Bֹ ר ל ֹו ֵלאֹמ3 ֹ=אְמרּו ל�  ַוּי



� 1ִים1 ֲעֹבִת ַלע�ִּבְׁשַנ ּוהּו ִמן&ַהָּס� 5ַּיֲעל� ים ַו�  ים ֲחָדִׁש+
Judg. 15:14 יָנה ה ַוִּתְהֶי2 ּוַח ְיהָו3 יו ר� Mח ָעָל ֹו ַוִּתְצַל2 �יעּו ִלְקָראת ים ֵהִר� ִחי ּוְפִלְׁשִּת�  הּוא&ָב�א ַעד&ֶל+

ּס ׁש ַוִּיַּמ� ּו ָבֵא+ יו ַּכִּפְׁשִּתים1 ֲאֶׁש�ר ָּבֲער� ים ֲאֶׁש�ר ַעל&ְזרֹועֹוָת3 Mיו�ָהֲעֹבִת יו ֵמַע�ל ָיָד�  ּו ֱאסּוָר�
Judg. 15:15יׁש� ֶלף ִא� ּה ֶא� ָה ַוַּיְך&ָּב� �ה ַוִּיְׁשַלBח ָידֹו1 ַוִּיָּקֶח+ ֹור ְטִרָּי י&ֲחמ� א ְלִח�   ַוִּיְמָצ�
Judg. 15:16ֶל ֹור ִהֵּכ�יִתי ֶא� ֹור ֲחֹמָרָת�ִים ִּבְלִח�י ַהֲחמ+ ֹור ֲחמ� ֹון ִּבְלִח�י ַהֲחמ+ ֹ�אֶמר ִׁשְמׁש+ יׁש� ַוּי  ף ִא�
Judg. 15:17ִחי� ַמת ֶל� ּוא ָר� ֹום ַהה� א ַלָּמק� ֹו ַוִּיְקָר> �י ִמָּיד ר ַוַּיְׁשֵל�ְך ַהְּלִח� ֹו ְלַדֵּב+ 5ְיִהי1 ְּכַכrת�   ַו�
Judg. 15:18ָּת ְבַי�ד&ַעְבְּדָך+ ֶאת&ַהְּתׁשּוָע�ה ַה�ר ַאָּתה1 ָנַת א ֶאל&ְיהָוה1 ַוּיֹאַמ+ Bַוִּיְקָר Gְמֹאד Hְּגֹדָל�ה  ַוִּיְצָמא

ים� י ְּבַי�ד ָהֲעֵרִל� א ְוָנַפְלִּת� ּות ַּבָּצָמ+ �את ְוַעָּתה1 ָאמ�ֹ  ַהּז
Judg. 15:19 ִחי� ֹו ַוֶּי ָׁשב רּוח� ְׁשְּת ַוָּת� 1ִים1 ַוֵּי+ ּו ִמֶּמBּנּו ַמ ִחי ַוֵּיְצא2 ים ֶאת&ַהַּמְכֵּת�ׁש ֲאֶׁשר&ַּבֶּל3 Mע ֱאֹלִה  ַוִּיְבַק2

Bּה ֵע �ןA ָקָר�א ְׁשָמ3 ֹום ַהֶּז�ה�ַעל&ֵּכ ִחי ַע�ד ַהּי�  ין ַהּקֹוֵרא1 ֲאֶׁש�ר ַּבֶּל+
Judg. 15:20ים ָׁשָנ�ה� פ ים ֶעְׂשִר� י ְפִלְׁשִּת� ט ֶאת&ִיְׂשָרֵא>ל ִּביֵמ�   ַוִּיְׁשֹּפ=
Judg. 16:1יָה� א ֵאֶל� �ֹ ה ַוָּיב �ָתה ַוַּיְרא&ָׁשם1 ִאָּׁש�ה זֹוָנ+ ֹון ַעָּז �ֶלְך ִׁשְמׁש�   ַוֵּי
Judg. 16:2ַעָּז �יר  ַל� ֹו ָכל&ַהַּל�ְיָלה ְּבַׁש�ַער ָהִע ּבּו ַוֶּיֶאְרבּו&ל� ָּנה ַוָּיֹס> ר ָּבBא ִׁשְמׁשֹון1 ֵה+ ִת�יםA ֵלאֹמ3

ֶקר ַוֲהְרְגֻנ�הּו� ֹור ַהֹּב� ר ַעד&א� 1ְיָלה1 ֵלאֹמ+ ּו ָכל&ַהַּל Bַוִּיְתָחְרׁש 
Judg. 16:35ָקם� �י ַהַּלְיָלהG ַוָּי ַער&ָהִעיר1  ַוִּיְׁשַּכ�ב ִׁשְמׁשֹוןH ַעד&ֲחִצ ֹות ַׁש� Bז ְּבַדְלת Qְיָלה ַוֶּיֱאֹח �י ַהַּל3 A ַּבֲחִצ

ֹון�  ר ַעל&ְּפֵנ�י ֶחְבר� ר ֲאֶׁש� אׁש ָהָה+ �ֹ 5ַּיֲעֵלם1 ֶאל&ר �ֶׂשם ַעל&ְּכֵתָפ�יו ַו� יַח ַוָּי ם&ַהְּבִר+ ֹות ַוִּיָּסֵעם1 ִע� ּוִבְׁשֵּת�י ַהְּמזּוז+
 פ

Judg. 16:4ן ַוֶּיֱאַה� 5ְיִהי1 ַאֲחֵרי&ֵכ+ ה� ַו� ּה ְּדִליָל� �ַחל ֹׂשֵר�ק ּוְׁשָמ� ה ְּבַנ  ב ִאָּׁש�
Judg. 16:5 ּוַכל�ֹול ּוַבֶּמה1 נ ֹו ָגד+ ֹו ּוְרִאי1 ַּבֶּמה1 ֹּכח� ּה ַּפִּת�י אֹות3 Mאְמרּו ָל 2ֹ ים ַוּי �י ְפִלְׁשִּת3 יָה ַסְרֵנ Mּו ֵאֶל  ַוַּיֲעל2

Wְך ִא 1ְחנּו1 ִנַּתן&ָל+ ֹו ַוֲאַנ �ֹו ַוֲאַסְרֻנ�הּו ְלַעֹּנת ֶסף�ל+ ה ָּכ� ֶלף ּוֵמָא�  יׁש ֶא�
Judg. 16:6ָך� ר ְלַעּנֹוֶת� ה ֵתָאֵס� ֹול ּוַבֶּמ� �ה ֹּכֲחָך� ָגד י ַּבֶּמ� �א ִל+ ֹון ַהִּג�יָדה&ָּנ אֶמר ְּדִליָלה1 ֶאל&ִׁשְמׁש+ Bֹ   ַוּת
Judg. 16:7�ים ֲאֶׁש ים ַלִח� ִני ְּבִׁשְבָע>ה ְיָתִר� ֹון ִאם&ַיַאְסֻר3 1יָה1 ִׁשְמׁש+ Bֹאֶמר ֵאֶל בּו ְוָחִל�יִתי  ַוּי ר לֹא&ֹחָר�

ם� ד ָהָאָד� �יִתי ְּכַאַח�  ְוָהִי
Judg. 16:8ם� הּו ָּבֶה� ים ֲאֶׁש�ר לֹא&ֹחָר�בּו ַוַּתַאְסֵר� ים ַלִח� ים ִׁשְבָע>ה ְיָתִר� �י ְפִלְׁשִּת3 ּה ַסְרֵנ Qַוַּיֲעלּו&ָל  
Judg. 16:9יו ְּפִל אֶמר ֵאָל+ �ֹ ֶדר ַוּת ב ָלּה1 ַּבֶח+ ב ֹיֵׁש� ים  ְוָהֹאֵר3 ֹון ַוְיַנֵּתק1 ֶאת&ַהְיָתִר+ �ים ָעֶל�יָך ִׁשְמׁש ְׁשִּת�

ֹו� ע ֹּכח� א נֹוַד� �ֹ ׁש ְול ֹו ֵא+ ֶרת1 ַּבֲהִריח� יל&ַהְּנֹע2 ר ִיָּנֵתBק ְּפִת�  ַּכֲאֶׁש2
Judg. 16:10ים ַעָּת� ר ֵאַל�י ְּכָזִב י ַוְּתַדֵּב� ֹון ִהֵּנה1 ֵהַת�ְלָּת ִּב+ אֶמר ְּדִליָלה1 ֶאל&ִׁשְמׁש+ Bֹ י  ַוּת �א ִל+ ה1 ַהִּג�יָדה&ָּנ
ר� ה ֵּתָאֵס�  ַּבֶּמ�
Judg. 16:11 ה�ם ְמָלאָכ ה ָבֶה� א&ַנֲעָׂש� �ֹ ים ֲאֶׁש>ר ל ֹור ַיַאְסר1ּוִני1 ַּבֲעֹבִת�ים ֲחָדִׁש+ Bיָה ִאם&ָאס ֹ�אֶמר ֵאֶל+  ַוּי

ם� ד ָהָאָד� �יִתי ְּכַאַח�  ְוָחִל�יִתי ְוָהִי
Judg. 16:12ים ֹון  ַוִּתַּק�ח ְּדִליָלהZ ֲעֹבִת2 1יָך1 ִׁשְמׁש+ 1 ְּפִלְׁשִּתBים ָעֶל אֶמר ֵאָליו Bֹ ם ַוּת ים ַוַּתַאְסֵר�הּו ָבֶה3 Mֲחָדִׁש 

ּוט� יו ַּכח� ם ֵמַע�ל ְזֹרֹעָת� 5ְיַנְּתֵק> ב ֹיֵׁש�ב ֶּבָח�ֶדר ַו�  ְוָהֹאֵר�
Judg. 16:13 רBְלָּת ִּבי1 ַוְּתַדֵּב Bָּנה ֵהַת Mֹון ַעד&ֵה ה ֶאל&ִׁשְמׁש3 Mאֶמר ְּדִליָל 2ֹ ה  ַוּת י ַּבֶּמ� �יָדה ִּל+ ים ַהִּג ֵאַלי1 ְּכָזִב+

ֶכת� ֹות רֹאִׁש�י ִעם&ַהַּמָּס� י ֶאת&ֶׁש>ַבע ַמְחְלפ� יָה ִאם&ַּתַאְרִג3 ֹ�אֶמר ֵאֶל+  ֵּתָאֵס�ר ַוּי
Judg. 16:14ֹו ַו ֹון ַוִּייַקץ1 ִמְּׁשָנת+ �ים ָעֶל�יָך ִׁשְמׁש יו ְּפִלְׁשִּת� אֶמר ֵאָל+ �ֹ ד ַוּת ד  ַוִּתְתַקע1 ַּבָּיֵת+ ִּיַּס>ע ֶאת&ַהְיַת�

ֶכת� ֶרג ְוֶאת&ַהַּמָּס�  ָהֶא�
Judg. 16:15ֵPיו א אֶמר ֵאָל3 �ֹ י  ַוּת ׁש ְּפָעִמים1 ֵהַת�ְלָּת ִּב+ Bה ָׁשֹל� יְך ְוִלְּבָך� ֵא�ין ִאִּת�י ֶז יְך ּתֹאַמ�ר ֲאַהְבִּת+

ֹול� ה ֹּכֲחָך� ָגד� י ַּבֶּמ� �ְדָּת ִּל+  ְולֹא&ִהַּג
Judg. 16:16�ְיִהי ִּכ ַ Tּות� ו ֹו ָלמ� ר ַנְפׁש� ֲלֵצ�הּו ַוִּתְקַצ� ים ַוְּתַא� יָה ָּכל&ַהָּיִמ� ֹו ִבְדָבֶר> יָקה ּל=  י&ֵהִצ2
Judg. 16:17 יר ֱאֹלִה>ים ֲאִנ�י= י&ְנִז י ִּכ� א&ָעָל�ה ַעל&רֹאִׁש+ �ֹ Bֹאֶמר ָלּה1 מֹוָרה1 ל ֹו ַוּי  ַוַּיֶּגד&ָל�ּה ֶאת&ָּכל&ִלּב3

1ְחִּתי1 ם�ִמֶּב�ֶטן ִאִּמ�י ִאם&ֻּגַּל �יִתי ְּכָכל&ָהָאָד� י ְוָחִל�יִתי ְוָהִי   ְוָס�ר ִמֶּמ�ִּני ֹכִח+



Judg. 16:18 1ים ֵלאֹמרBי ְפִלְׁשִּת ח ַוִּתְקָראZ ְלַסְרֵנ2 G ַוִּתְׁשַל] �יד ָלּהH ֶאת&ָּכל&ִלּבֹו י&ִהִּג ה ִּכ�  ַוֵּת�ֶרא ְּדִליָל3
�יד ָלּה  י&ִהִּג ַעם ִּכ� ּו ַהַּפ+ ֹו] ִל�י[ֲעל� �ם�ֶאת&ָּכל&ִלּב ּו ַהֶּכ�ֶסף ְּבָיָד� ים ַוַּיֲעל� �י ְפִלְׁשִּת+ 1יָה1 ַסְרֵנ ּו ֵאֶל Bְוָעל  

Judg. 16:19 ֹו 1 ְלַעּנֹות+ ֹו ַוָּת1ֶחל �ֹות רֹאׁש ַבע ַמְחְלפ� ח ֶאת&ֶׁש� Wיׁש ַוְּתַגַּל יָה ַוִּתְקָר�א ָלִא+ 1הּו1 ַעל&ִּבְרֶּכ+  ַוְּתַיְּׁשֵנ
יו� ֹו ֵמָעָל� �ַסר ֹּכח�  ַוָּי

Judg. 16:20 1ר ְוהּוא א ְּכַפBַעם ְּבַפ1ַעם1 ְוִאָּנֵע+ Q1ֹאֶמר1 ֵאֵצ ֹו ַוּי ץ ִמְּׁשָנת3 ֹון ַוִּיַק� �ים ָעֶל�יָך ִׁשְמׁש אֶמר ְּפִלְׁשִּת� Wֹ  ַוּת
יו� ר ֵמָעָל� ע ִּכ�י ְיהָו�ה ָס� א ָיַד+ �ֹ  ל

Judg. 16:21ידּו �יו ַוּיֹוִר2 ּו ֶאת&ֵעיָנ 5ְיַנְּקר� ים ַו� י  ַוּיֹאֲחז�ּוהּו ְפִלְׁשִּת+ ִים ַוְיִה� ְנֻחְׁשַּת+ ָתה ַוַּיַאְסר1ּוהּו1 ַּב� ֹו ַעָּז3 Mאֹות 
ית ָהֲאִסיִרים  ן ְּבֵב� ים�][ָה[טֹוֵח�  ]ֲאסּוִר�

Judg. 16:22ח� פ ר ֻּגָּל� ַח ַּכֲאֶׁש� ֹו ְלַצֵּמ� =ֶחל ְׂשַער&רֹאׁש>   ַוָּי
Judg. 16:23<ַח ֶז�ַבח&ָּגד ים ֶנ�ֱאְספּו1 ִלְזֹּב= �י ְפִלְׁשִּת3 ן  ְוַסְרֵנ Bּו ָנַת ֹ�אְמר+ ם ּוְלִׂשְמָח�ה ַוּי ֹון ֱאֹלֵהיֶה� ֹול ְלָדג�

ינּו� ֹון אֹוְיֵב� ת ִׁשְמׁש� נּו ֵא�  ֱאֹלֵה1ינּו1 ְּבָיֵד+
Judg. 16:24 1נּו ְוֵאת ֹוְיֵב+ ן ֱאֹלֵהBינּו ְבָיֵד1נּו1 ֶאת&א� ּו ָנַת2 �י ָאְמר3 ּו ֶאת&ֱאֹלֵהיֶה�ם ִּכ 5ְיַהְלל� ם ַו� ּו ֹאתֹו1 ָהָע+ Bַוִּיְרא 

ינּו�ַמ ה ֶאת&ֲחָלֵל� ר ִהְרָּב� נּו ַוֲאֶׁש� יב ַאְרֵצ+  ֲחִר�
Judg. 16:25 5ְיִהי1 ִּכי טֹוב ֹוב][ְּכ[ ַו� ֹון ] ט� Mּו ְלִׁשְמׁש �נּו ַוִּיְקְרא2 ֶחק&ָל ֹון ִויַׂש� ּו ְלִׁשְמׁש� ּו ִקְרא� ֹ�אְמר+ ם ַוּי ִלָּב+

ים][ָה[ִמֵּב�ית ָהֲאִסיִרים  ם ַו] ֲאסּוִר3 ים�ַוְיַצֵחק1 ִלְפֵניֶה+ ין ָהַעּמּוִד� ֹו ֵּב� ידּו אֹות�  ַּיֲעִמ�
Judg. 16:26 ְוֵהיִמֵׁשִני Gיָחה אֹוִתי� �יק ְּבָידֹוH ַהִּנ ַער ַהַּמֲחִז ֹון ֶאל&ַהַּנ2 Mאֶמר ִׁשְמׁש 2ֹ 1ִני1][ַו[ ַוּי ] ֲהִמֵׁש

ם� ֹון ֲעֵליֶה�ם ְוֶאָּׁשֵע�ן ֲעֵליֶה� ִית ָנכ� ר ַהַּב� ים ֲאֶׁש� ַעֻּמִד+  ֶאת&ָה�
Judg. 16:27 1ֶׁשת ֲאָלִפים Bג ִּכְׁשֹל �י ְפִלְׁשִּת�ים ְוַעל&ַהָּג3 ל ַסְרֵנ ָּמה ֹּכ� Wים ְוָׁש ֲאָנִׁשים1 ְוַהָּנִׁש+ ִית ָמֵלBא ָה�  ְוַהַּב3

ֹון� ֹוק ִׁשְמׁש� ה ָהֹרִא�ים ִּבְׂשח� �יׁש ְוִאָּׁש+  ִא
Judg. 16:28 ה �י יֱהִֹו] ֹון ֶאל&ְיהָו�ה ַוּיֹאַמ�ר ֲאֹדָנ א ִׁשְמׁש> א ַא�ְך ַהַּפBַעם ַהֶּזה1  ַוִּיְקָר� Mִני ָנ ִני ָנאZ ְוַחְּזֵק2 ָזְכֵר�

ים� י ֵעיַנ�י ִמְּפִלְׁשִּת� ים ְוִאָּנְקָמ=ה ְנַקם&ַאַח>ת ִמְּׁשֵת�  ָהֱאֹלִה+
Judg. 16:29ם ַוִּיָּסֵמ�ְך ֹון ֲעֵליֶה+ 1ִית1 ָנכ� ֶוְך ֲאֶׁשBר ַהַּב י ַהָּת3 �יA ַעּמּוֵד� ֹון ֶאת&ְׁשֵנ Mת ִׁשְמׁש ד  ַוִּיְלֹּפ2  ֲעֵליֶה�ם ֶאָח�

ֹו� ד ִּבְׂשמֹאל� ֹו ְוֶאָח�  ִּביִמינ�
Judg. 16:30 ים ל ַהַּב1ִית1 ַעל&ַהְּסָרִנ+ Bַח ַוִּיֹּפ �ט ְּבֹכ+ ֹות ַנְפִׁשיH ִעם&ְּפִלְׁשִּתיםG ַוֵּי ֹון ָּתמ� ֹ�אֶמר ִׁשְמׁש3  ַוּי

ֹו ַוִּיְהיBּו ַהֵּמִתים1 ֲאֶׁש�ר ֵהִמ�ית ְּב �ית ְּבַחָּי�יו�ְוַעל&ָּכל&ָהָע�ם ֲאֶׁשר&ּב ר ֵהִמ� ים ֵמֲאֶׁש� Wֹו ַרִּב  מֹות+
Judg. 16:31 ין�ין ָצְרָעה1 ּוֵבBֹו ֵּב ּו אֹות3 ּוA ַוִּיְקְּבר� 5ַּיֲעל� G ַו� ּו ֹאתֹו יו ְוָכל&ֵּב�ית ָאִביהּוH ַוִּיְׂשא� Mּו ֶאָח  ַוֵּיְרד2

ל ט ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ּוא ָׁשַפ� �יו ְוה> ֹוַח ָאִב ֶבר ָמנ� ל ְּבֶק� ים ָׁשָנ�ה� פֶאְׁשָּתֹא+   ֶעְׂשִר�
Judg. 17:1ְיהּו� ֹו ִמיָכ� ִים ּוְׁשמ� ַהר&ֶאְפָר� 5ְיִהי&ִא�יׁש ֵמ�   ַו�
Judg. 17:2 ְך ְוַאִּתי ח&ָל3 ַּק� ֶסף ֲאֶׁש�ר ֻל� Mה ַהֶּכ ֹו ֶאֶלףZ ּוֵמָא2 ֹ�אֶמר ְלִאּמ] י ] ַאBְּת][ְו[ ַוּי ָאִלית1 ְוַגם1 ָאַמ�ְרְּת ְּבָאְזַנ+

ּוְך ְּבִנ�י ַליהָו�ה�ִהֵּנ�ה&ַהֶּכ�ֶסף ִאִּת� ֹו ָּבר� אֶמר ִאּמ+ �ֹ �י ְלַקְחִּת�יו ַוּת  י ֲאִנ
Judg. 17:3 ה ְׁשִּתי ֶאת&ַהֶּכֶסףZ ַליהָו2 ֹו ַהְקֵּד�ׁש ִהְקַּד� אֶמר ִאּמ] �ֹ ֹו ַוּת �ה ַהֶּכ�ֶסף ְלִאּמ ֶלף&ּוֵמָא� >ֶׁשב ֶאת&ֶא�  ַוָּי

ה ְוַעָּת� ֲעׂשֹות1 ֶּפ�ֶסל ּוַמֵּסָכ+ י ַל� י ִלְבִנ3 Mְך�ִמָּיִד ּנּו ָל�  ה ֲאִׁשיֶב�
Judg. 17:4 ה 1הּו1 ֶּפ�ֶסל ּוַמֵּסָכ+ 5ַּיֲעֵׂש ף ַו� �הּו ַלּצֹוֵר3 ֶסף ַוִּתְּתֵנ Mִים ֶּכ Z ָמאַת2 ֹו ַוִּתַּק�ח ִאּמֹו ��ֶׁשב ֶאת&ַהֶּכ�ֶסף ְלִאּמ  ַוָּי

ְיהּו� ית ִמיָכ� י ְּבֵב�  ַוְיִה�
Judg. 17:5ים ַו�ֹו ֵּב�ית ֱאֹלִה ה ל� �יׁש ִמיָכ+ ֹו  ְוָהִא יו ַוְיִהי&ל� Bד ַאַחד1 ִמָּבָנ+ א ֶאת&ַי ים ַוְיַמֵּל3 Bַעׂש ֵאפֹוד1 ּוְתָרִפ+ ַּי

ן�  ְלֹכֵה�
Judg. 17:6ה� פ ר ְּבֵעיָנ�יו ַיֲעֶׂש� ֶלְך ְּבִיְׂשָרֵא�ל ִא>יׁש ַהָּיָׁש� ין ֶמ� ם ֵא�   ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+
Judg. 17:7ה ִמִּמְׁשַּפ� 1ֶחם1 ְיהּוָד+ ית ֶל ַער ִמֵּב� ם� ַוְיִהי&ַנ3 ּוא ָג�ר&ָׁש� ּוא ֵלִו�י ְוה�  ַחת ְיהּוָד�ה ְוה�
Judg. 17:8 ית ִים ַעד&ֵּב� א ַהר&ֶאְפַר> =ֹ ה ָלג�ּור ַּבֲאֶׁש�ר ִיְמָצ�א ַוָּיב 1ֶחם1 ְיהּוָד+ ית ֶל יר ִמֵּב� יׁש ֵמָהִע3 Mֶלְך ָהִא  ַוֵּי2

ֹו� ֹות ַּדְרּכ�  ִמיָכ�ה ַלֲעׂש�
Judg. 17:9ִי�ֹו ִמיָכ�ה ֵמַא ְך  ַוּיֹאֶמר&ל� �י ֹהֵל+ ה ְוָאֹנִכ 1ֶחם1 ְיהּוָד+ ית ֶל ִכי ִמֵּב� �י ָאנ3ֹ יו ֵלִו Mאֶמר ֵאָל 2ֹ ֹוא ַוּי �ן ָּתב



א� ר ֶאְמָצ�  ָלג�ּור ַּבֲאֶׁש�
Judg. 17:10 1ֶרת ֶּכ1ֶסףBֲעֶׂש Mֶּתן&ְלָך י ֶא� י ֶו�ְהֵיה&ִליH ְלָא�ב ּוְלֹכֵהןG ְוָאֹנִכ2 ה ְׁשָב�ה ִעָּמִד3 Mֹו ִמיָכ  ַוּיֹאֶמרZ ל2

י�ַלָּי �ֶלְך ַהֵּלִו� ים ּוִמְחָיֶת�ָך ַוֵּי ים ְוֵע�ֶרְך ְּבָגִד�  ִמ+
Judg. 17:11ד ִמָּבָנ�יו� ֹו ְּכַאַח� 1ַער1 ל+ �יׁש ַוְיִהBי ַהַּנ   ַוּי�ֹוֶאל ַהֵּלִו�י ָלֶׁש�ֶבת ֶאת&ָהִא
Judg. 17:12ן ַוְיִה��ֹו ַהַּנ�ַער ְלֹכֵה י ַוְיִהי&ל� �ד ַהֵּלִו+ ה� ַוְיַמֵּלBא ִמיָכה1 ֶאת&ַי ית ִמיָכ�  י ְּבֵב�
Judg. 17:13ן� �י ִּכ=י ָהָיה&ִל>י ַהֵּלִו�י ְלֹכֵה� י&ֵייִט�יב ְיהָו�ה ִל ְעִּתי ִּכ� ה ַעָּת�ה ָיַד+ ֹ�אֶמר ִמיָכ+   ַוּי
Judg. 18:11ֹו ַנ�ֲחָלה Bי ְמַבֶּקׁש&ל Qֶבט ַהָּדִנ�ם ֵׁש ֶלְך ְּבִיְׂשָרֵא�ל ּוַבָּיִמ�ים ָהֵה3 ין ֶמ� ם ֵא� Z  ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+ ֶבת ִּכי  ָלֶׁש+

ה� ס ל ְּבַנֲחָל� י ִיְׂשָרֵא� ּוא ְּבתֹוְך&ִׁשְבֵט� ֹו ַעד&ַהּי�ֹום ַהה> Mְפָלה ּל א&ָנ2 �ֹ  ל
Judg. 18:2 ה� ִיל ִמָּצְרָע Mים ְּבֵני&ַח ם ֲחִמָּׁש�ה ֲאָנִׁש�ים ִמְקצֹוָתםZ ֲאָנִׁש2 ִּמְׁשַּפְחָּת] ןA ִמ� ּו ְבֵני&ָד�  ַוִּיְׁשְלח�

ל ְלַר ֶאְׁשָּתֹא3 אּו ַהר&ֶאְפַר1ִים1 ּוֵמ� Bֶרץ ַוָּיֹב�ּו ֶאת&ָהָא ּו ִחְקר� ם ְלכ� ּו ֲאֵלֶה+ ּה ַוּיֹאְמר� Bל ֶאת&ָהָא1ֶרץ1 ּוְלָחְקָר+ ֵּג
ם� ה ַוָּיִל�ינּו ָׁש�  ַעד&ֵּב�ית ִמיָכ+

Judg. 18:3ֵPּורּו ָׁש3 ה �י ַוָּיס� ֹול ַהַּנ�ַער ַהֵּלִו ירּו ֶאת&ק� ה ְוֵה�ָּמה ִהִּכ+ Bֹאְמרּו לֹו1 ָּמה ִעם&ֵּב�ית ִמיָכ+ ם ַוּי
ה� �ה ּוַמה&ְּלָך� ֹפ� ה ֹעֶׂש>ה ָּבֶז ה&ַאָּת� ם ּוָמ� י&ֱהִביֲאָך� ֲהֹל+  ִמ�

Judg. 18:4ן� ֹו ְלֹכֵה� ִני ָוֱאִהי&ל� Wה ַוִּיְׂשְּכֵר�ה ָע�ָׂשה ִל�י ִמיָכ ם ָּכֹז�ה ְוָכֶז+ ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה+   ַוּי
Judg. 18:5ים��א ֵבאֹלִה ֹו ְׁשַאל&ָנ ֹ�אְמרּו ל� יָה� ַוּי ר ֲאַנ�ְחנּו ֹהְלִכ�ים ָעֶל� נּו ֲאֶׁש� �יַח ַּדְרֵּכ+ ה ֲהַתְצִל �5ְדָע+   ְוֵנ
Judg. 18:6ּה� פ ְלכּו&ָב� ר ֵּת� ה ַּדְרְּכֶכ�ם ֲאֶׁש� ֹום ֹנ�ַכח ְיהָו+ �ּו ְלָׁשל ן ְלכ� ֹ=אֶמר ָלֶה>ם ַהֹּכֵה�   ַוּי
Judg. 18:7ְיָׁש� אּו ָל ים ַוָּיֹב� ֶבַטח  ַוֵּיְלכּו1 ֲחֵמ�ֶׁשת ָהֲאָנִׁש+ ָ Tֶבת&ל �ם ֲאֶׁשר&ְּבִקְרָּב�ּה יֹוֶׁש� ּו ֶאת&ָהָע ה ַוִּיְרא�

ר  ים ְוָדָב� ים ֵה1ָּמה1 ִמִּצ�ֹדִנ+ ֶצר ּוְרֹחִק� ים ָּדָבBר ָּבָא1ֶרץ1 יֹוֵר�ׁש ֶע+ ַח ְוֵאין&ַמְכִל2 טA ּוֹבֵט3 ים ֹׁשֵק� Mט ִצֹדִנ ְּכִמְׁשַּפ2
ם� ם ִעם&ָאָד�  ֵאין&ָלֶה�

Judg. 18:8ם� ַוָּיֹב1אּו1 ֶאל ה ַאֶּת� ם ָמ� ּו ָלֶה>ם ֲאֵחיֶה� ל ַוּיֹאְמר� �ם ָצְרָע�ה ְוֶאְׁשָּתֹא  &ֲאֵחיֶה+
Judg. 18:9Pּו ק ים  ַוּיֹאְמר3 ד ְוַאֶּת�ם ַמְחִׁש+ �ה ְמֹא ֶרץ ְוִהֵּנ�ה טֹוָב� 1ינּו1 ֶאת&ָהָא+ ם ִּכBי ָרִא ּוָמה ְוַנֲעֶל�ה ֲעֵליֶה+

ֶׁשת ֶאת&ָה א ָלֶר� �ֹ ּו ָלֶל�ֶכת ָלב �ְצל+ ֶרץ�ַאל&ֵּתָע  ָא�
Judg. 18:10 1ם ָמקֹום�ים ְּבֶיְדֶכ י&ְנָתָנ�ּה ֱאֹלִה� ִים ִּכ� ַח ְוָהָא1ֶרץ1 ַרֲחַב�ת ָיַד+ �ם ֹּבֵט3 אּוA ֶאל&ַע ם ָּתֹב� Qְּכֹבֲאֶכ 

ֶרץ� ר ָּבָא� ר ֲאֶׁש� ֹור ָּכל&ָּדָב� ין&ָׁש�ם ַמְחס+  ֲאֶׁש�ר ֵא�
Judg. 18:11+ַחת ַהָּדִנ�ּו ִמָּׁשם1 ִמִּמְׁשַּפ Bה� ַוִּיְסע יׁש ָחג�ּור ְּכֵל�י ִמְלָחָמ� ֹות ִא+ ׁש&ֵמא� ל ֵׁש� � י ִמָּצְרָע�ה ּוֵמֶאְׁשָּתֹא
Judg. 18:12ַPן ע ּוא ַמֲחֵנה&ָד3 Mֹום ַהה Z ַלָּמק2 ן ָקְראּו יהּוָד�ה ַעל&ֵּכ] ים ִּב� ּו ְּבִקְרַי�ת ְיָעִר� 5ַּיֲחנ> ּו ַו� 5ַּיֲעל3 ד ַהּי�ֹום  ַו�

י ִקְרַי�ת ְי ה ַאֲחֵר� Wה ִהֵּנ ים�ַהֶּז+  ָעִר�
Judg. 18:13ה� ית ִמיָכ� אּו ַעד&ֵּב� ִים ַוָּיֹב� �ם ַהר&ֶאְפָר ּו ִמָּׁש�   ַוַּיַעְבר�
Judg. 18:14 ם ם ַהְיַדְעֶּת3 אְמרּו1 ֶאל&ֲאֵחיֶה+ �ֹ H ֶאת&ָהָא�ֶרץ ַלִיׁשG ַוּי ים ַהֹהְלִכיםH ְלַרֵּגל ּו ֲחֵמ�ֶׁשת ָהֲאָנִׁש3 Q5ַּיֲענ  ַו�

1ֶּל �ׁש ַּבָּבִּתBים ָהֵא י ֵי ִּ Tּו�כ ה&ַּתֲעׂש� ּו ַמ� ה ְּדע� �ה ְוַעָּת� ֶסל ּוַמֵּסָכ ים ּוֶפ� ֹוד ּוְתָרִפ+  ה1 ֵאפ�
Judg. 18:15ֹום� ֹו ְלָׁשל� ית&ַהַּנ�ַער ַהֵּלִו�י ֵּב�ית ִמיָכ�ה ַוִּיְׁשֲאלּו&ל� אּו ֶאל&ֵּב� ָּמה ַוָּיֹב> ּורּו ָׁש+   ַוָּיס�
Judg. 18:16י�יׁש ֲחגּוִרים1 ְּכֵל ֹות ִא3 ן� ְוֵׁשׁש&ֵמא� ר ִמְּבֵני&ָד� ם ִנָּצִב�ים ֶּפ�ַתח ַהָּׁש�ַער ֲאֶׁש�   ִמְלַחְמָּת+
Judg. 18:17 1 ּו ֶאת&ַהֶּפ1ֶסל ָּמה ָלְקח3 �ל ֶאת&ָהָאֶרץG ָּב�אּו ָׁש+ ים ַהֹהְלִכיםH ְלַרֵּג ּו ֲחֵמ�ֶׁשת ָהֲאָנִׁש3 Q5ַּיֲעל  ַו�

ֹוד ְוֶאת&ַהְּתָרִפ�ים ְוֶאת&ַהַּמֵּסָכ�ה ְוַהֹּכֵה3 יׁש ֶהָחג�ּור ְּכֵל�י ְוֶאת&ָה�ֵאפ+ ֹות ָהִא+ ַער ְוֵׁשׁש&ֵמא� ן ִנָּצב1 ֶּפ�ַתח ַהַּׁש+
ה�  ַהִּמְלָחָמ�

Judg. 18:18ָּ Pֶּלה ב Bֹאֶמר  ְוֵא3 ֹוד ְוֶאת&ַהְּתָרִפ�ים ְוֶאת&ַהַּמֵּסָכ�ה ַוּי ה ַוִּיְקחּו1 ֶאת&ֶּפ�ֶסל ָהֵאפ+ אּו ֵּב�ית ִמיָכ+
י ם ֹעִׂש� ה ַאֶּת� ן ָמ�  ם�ֲאֵליֶהם1 ַהֹּכֵה+

Judg. 18:19 Aֹוב נּו ֶו�ְהֵיה&ָל�נּו ְלָא�ב ּוְלֹכֵה�ן ֲהט� ים&ָיְדָךB ַעל&ִּפ1יָך1 ְוֵל�ְך ִעָּמ+ ׁש ִׂש� Mֹו ַהֲחֵר Z ל2  ַוּיֹאְמרּו
Pד א �יׁש ֶאָח+ ן ְלֵבית1 ִא ל�ֱהיֹוְתָך� ֹכֵה3 ה ְּבִיְׂשָרֵא� ֶבט ּוְלִמְׁשָּפָח� ן ְלֵׁש�  ֹו ֱהיֹוְתָך� ֹכֵה+

Judg. 18:20ם� ַוִּיי ֶרב ָהָע� א ְּבֶק� �ֹ ֹוד ְוֶאת&ַהְּתָרִפ�ים ְוֶאת&ַהָּפ�ֶסל ַוָּיב ן ַוִּיַּקח1 ֶאת&ָה�ֵאפ+  ַטב1 ֵל�ב ַהֹּכֵה+
Judg. 18:21ם� ה ִלְפֵניֶה� >ה ְוֶאת&ַהְּכבּוָּד� ימּו ֶאת&ַהַּט=ף ְוֶאת&ַהִּמְקֶנ ּו ַוֵּיֵל�כּו ַוָּיִׂש2   ַוִּיְפנ�



Judg. 18:22יקּו ִמ ָּמה ִהְרִח� ּו  ֵה� 5ְזֲעק+ ה ִנ� ים ֲאֶׁשBר ַּבָּבִּתים1 ֲאֶׁשר1 ִעם&ֵּב�ית ִמיָכ+ ֵּב�ית ִמיָכ�ה ְוָהֲאָנִׁש3
ן�  ַוַּיְדִּב�יקּו ֶאת&ְּבֵני&ָד�

Judg. 18:23ְקָּת� ה ַמה&ְּלָך� ִּכ�י ִנְזָע� ּו ְלִמיָכ+ ּבּו ְּפֵניֶה�ם ַוּיֹאְמר� ן ַוַּיֵּס� 5ִּיְקְראּו1 ֶאל&ְּבֵני&ָד+   ַו�
Judg. 18:24 ה< ֹוד ּוַמה&ֶּז ��י ע ּו ּוַמה&ִּל ֶאת&ַהֹּכֵה>ן ַוֵּתְלכ� יִתי ְלַקְחֶּת=ם ְו� Z ֲאֶׁשר&ָעִׂש2 אֶמר ֶאת&ֱאֹלַהי [ֹ  ַוּי

ְך� ּו ֵאַל�י ַמה&ָּל�  ּתֹאְמר�
Judg. 18:25ם ֲאָנִׁשי ּו ָבֶכ3 ן&ִיְפְּגע� ע קֹוְלָך� ִעָּמ�נּו ֶּפ� ן ַאל&ַּתְׁשַמ� ּו ֵאָליו1 ְּבֵני&ָד+ Bֶפׁש  ַוּיֹאְמר ם1 ָמ�ֵרי ֶנ+

ָך� ה ַנְפְׁשָך� ְוֶנ�ֶפׁש ֵּביֶת�  ְוָאַסְפָּת�
Judg. 18:26ֹו� �ָׁשב ֶאל&ֵּבית� �ֶפן ַוָּי ּנּו ַוִּי ים ֵה1ָּמה1 ִמֶּמ+ ה ִּכי&ֲחָזִק� �5ְרא ִמיָכ3 ן ְלַדְרָּכ�ם ַוַּי ּו ְבֵני&ָד�   ַוֵּיְלכ�
Judg. 18:273ה ִמיָכ�ּו ֵא=ת ֲאֶׁשר&ָעָׂש Mָּמה ָלְקח ִיׁש ַעל&ַעם1  ְוֵה2 אּו ַעל&ַל3 G ַוָּיֹב� ֶאת&ַהֹּכֵהןH ֲאֶׁש�ר ָהָיה&לֹו ה ְו�

ׁש� ּו ָבֵא� ם ְלִפי&ָח�ֶרב ְוֶאת&ָהִע�יר ָׂשְרפ� ּו אֹוָת� ַח ַוַּיּכ�  ֹׁשֵק�ט ּוֹבֵט+
Judg. 18:28יא Wם ְוִה ֹון ְוָדָבBר ֵאין&ָלֶהם1 ִעם&ָאָד+ חֹוָקה&ִה�יא ִמִּציד3 יל ִּכ=י ְר� Mין ַמִּצ  ָּבֵע�ֶמק ֲאֶׁש�ר  ְוֵא2

ּה� �ְׁשבּו ָב� ֹוב ַוִּיְבנ�ּו ֶאת&ָהִע�יר ַוֵּי � ְלֵבית&ְרח
Judg. 18:29 ל ְואּוָל>ם ַל�ִיׁש ֵׁשם&ָהִע�יר�ר יּוַּל�ד ְלִיְׂשָרֵא ם ֲאֶׁש� ן ֲאִביֶה+ ן ְּבֵׁשם1 ָּד� ּו ֵׁשם&ָהִעיר1 ָּד+ Bַוִּיְקְרא 
 ָלִראֹׁשָנ�ה�

Judg. 18:30 ימּו ָלֶה>ם יו ָהיBּו ֹכֲהִנים1  ַוָּיִק= ּוא ּוָבָנ3 ה ה� Mם ֶּבן&ְמַנֶּׁש יהֹוָנָתן ֶּבן&ֵּגְרֹׁש2 ִ Tֶסל ו�ן ֶאת&ַהָּפ ְּבֵני&ָד�
ֶרץ� ֹות ָהָא� י ַעד&י�ֹום ְּגל�  ְלֵׁש�ֶבט ַהָּדִנ+

Judg. 18:31ה ָּכל&ְיֵמ>י ֱהי�ֹות ֵּבית&ָהֱאֹלִה��ֶסל ִמיָכ�ה ֲאֶׁש�ר ָעָׂש ם ֶאת&ֶּפ� ה� פ ַוָּיִׂש�ימּו ָלֶה+  ים ְּבִׁשֹל�
Judg. 19:1ָּP י ג �יׁש ֵלִו3 ֶלְך ֵא�ין ְּבִיְׂשָרֵא�ל ַוְיִה�יA ִא ם ּוֶמ� ח&לֹו1  ַוְיִהי1 ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+ ִים ַוִּי�5ַּק� ר ְּבַיְרְּכֵת�י ַהר&ֶאְפַר+

ה� ית ֶל�ֶחם ְיהּוָד� ֶגׁש ִמֵּב�  ִאָּׁש�ה ִפיֶל+
Judg. 19:2ֹו יַלְגׁש+ Bה ָעָליו1 ִּפ� ם  ַוִּתְזֶנ Wה ַוְּתִהי&ָׁש�ית ֶל�ֶחם ְיהּוָד יָה ֶאל&ֵּב� ִאּתֹו1 ֶאל&ֵּב�ית ָאִב+  ַוֵּתBֶלְך ֵמ�

ים� ים ַאְרָּבָע�ה ֳחָדִׁש�  ָיִמ�
Judg. 19:3 ר ַעל&ִלָּבּה1 ַלֲהִׁשיבֹוBיָה ְלַדֵּב �ֶלְך ַאֲחֶר3 ּה ַוֵּי Mָקם ִאיָׁש ּה][ַל[ ַוָּי2 ֹו ְוֶצ�ֶמד ] ֲהִׁשיָב+ ֹו ִעּמ� ְוַנֲער�

ֹו�ֲחֹמ ח ִלְקָראת� ה ַוִּיְׂשַמ� ַּנֲעָר+ �י ַה� יָה ַוִּיְרֵא1הּו1 ֲאִב ים ַוְּתִביֵא1הּו1 ֵּב�ית ָאִב+ � ִר
Judg. 19:4ם� ּו ַוָּיִל�ינּו ָׁש� ֶׁשת ָיִמ�ים ַוּיֹאְכלּו1 ַוִּיְׁשּת+ ֹו ְׁשֹל� �ֶׁשב ִאּת� ה ַוֵּי ַּנֲעָר+ �י ַה� ְתנֹו1 ֲאִב ֹו ֹח� Bַוֶּיֱחַזק&ּב  
Judg. 19:55 ֹו ְסָע=ד  ַו� ה ֶאל&ֲחָתנ3 Mַּנֲעָר י ַה� �ֶכת ַוּיֹאֶמרZ ֲאִב2 �5ָקם ָלֶל ֶקר ַוָּי י ַוַּיְׁשִּכ�ימּו ַבֹּב� ְיִהי1 ַּבּי�ֹום ָהְרִביִע+

כּו� ר ֵּתֵל�  ִלְּבָך> ַּפת&ֶל�ֶחם ְוַאַח�
Judg. 19:6Bאֶמר ֲאִב Mֹ ּו ַוּי �ו ַוִּיְׁשּת ּו ְׁשֵניֶה>ם ַיְחָּד� ּו ַוּיֹאְכל= ֹוֶאל&ָנ�א ְוִל�ין ְוִיַט�ב  ַוֵּיְׁשב3 יׁש ה� ַּנֲעָרה1 ֶאל&ָהִא+ י ַה�

ָך�  ִלֶּב�
Judg. 19:7ם� �ֶלן ָׁש� �ָׁשב ַוָּי ֹו ַוָּי �ֶכת ַוִּיְפַצר&ּבֹו1 ֹחְתנ+ �5ָקם ָהִא�יׁש ָלֶל   ַוָּי
Judg. 19:8ַּנֲע �י ַה� ֹ�אֶמרA ֲאִב ֶקר ַּבּי�ֹום ַהֲחִמיִׁשיH ָלֶלֶכתG ַוּי Mם ַּבֹּב ּו  ַוַּיְׁשֵּכ2 ְתַמְהְמה� ה ְסָעד&ָנא1 ְלָב�ְבָך+ ְוִה� ָר3

ם� ּו ְׁשֵניֶה� ֹות ַהּי�ֹום ַוּיֹאְכל�  ַעד&ְנט�
Judg. 19:9 ה �ה ָנאZ ָרָפ2 ה ִהֵּנ ַּנֲעָר] �י ַה� ֹו ֲאִב ֹו ֹחְתנ� ֹ�אֶמר ל� ֹו ַוּי �ֹו ְוַנֲער ּוא ּוִפיַלְגׁש� ֶכת ה� 5Bָקם ָהִאיׁש1 ָלֶל+  ַוָּי

Qינּו&ָנ ב ִל� ֹום ַלֲעֹר3 Mם ְוָהַלְכָּת� ַהּי ָך ְוִהְׁשַּכְמֶּתBם ָמָחר1 ְלַדְרְּכֶכ+ ה ֲחנBֹות ַהּיֹום1 ִל�ין ֹּפה1 ְוִייַט�ב ְלָבֶב+ א ִהֵּנ2
ָך�  ְלֹאָהֶל�

Judg. 19:10 ֶמדBֹו ֶצ �ִם ְוִעּמ3 יא ְירּוָׁשָל ּוס ִה� ֶלְך ַוָּיבֹא1 ַעד&ֹנ�ַכח ְיב+ �5ָקם ַוֵּי3 ּון ַוָּי א&ָאָבBה ָהִאיׁש1 ָלל+ �ֹ  ְול
ֹו�ֲח ֹו ִעּמ� ים ּוִפיַלְגׁש�  מֹוִרים1 ֲחבּוִׁש+

Judg. 19:11 ּוָרה >א ְוָנס> יו ְלָכה&ָּנ ַער ֶאל&ֲאֹדָנ3 Mאֶמר ַהַּנ 2ֹ ד ַוּי �ּוס ְוַהּי�ֹום ַר�ד ְמֹא  ֵה�ם ִעם&ְיב+
ּה� ֹ�את ְוָנִל�ין ָּב� יר&ַהְיבּוִס�י ַהּז  ֶאל&ִע�

Judg. 19:12א ָנסּו Bֹ יו ל Bֹאֶמר ֵאָליו1 ֲאֹדָנ+ ְרנּו  ַוּי ל ֵה�ָּנה ְוָעַב� �י ִיְׂשָרֵא� א&ִמְּבֵנ �ֹ י ֲאֶׁש>ר ל �יר ָנְכִר+ ר1 ֶאל&ִע
ה�  ַעד&ִּגְבָע�

Judg. 19:13ה� ֹו ָבָרָמ� ֹות ְוַל�ּנּו ַבִּגְבָע�ה א� �ה ְּבַאַח�ד ַהְּמֹקמ ֹו ְלָך� ְוִנְקְרָב� ֹ�אֶמר ְלַנֲער+   ַוּי



Judg. 19:14א ָל Bֹ ּו ַוֵּיֵל�כּו ַוָּתב ן� ַוַּיַעְבר� ר ְלִבְנָיִמ� ֶצל ַהִּגְבָע�ה ֲאֶׁש� ֶמׁש ֵא�  ֶהם1 ַהֶּׁש+
Judg. 19:15 ם ף&אֹוָת� ין ִא>יׁש ְמַאֵּס� יר ְוֵא� ֹוב ָהִע+ א ַוֵּי1ֶׁשב1 ִּבְרח� 3ֹ �ה ַוָּיב ּון ַּבִּגְבָע ֹוא ָלל� ם ָלב�  ַוָּיֻס�רּו ָׁש+
ּון� ְיָתה ָלל�  ַהַּב�
Judg. 19:16�א ִמ�ן ָּב �יׁש ָזֵק3 �הA ִא ִים ְוהּוא&ָג�ר  ְוִהֵּנ ֶרב ְוָהִאיׁש1 ֵמַה�ר ֶאְפַר+ ן&ַמֲעֵׂשBהּו ִמן&ַהָּׂשֶדה1 ָּבֶע+

�י ְיִמיִנ�י� ֹום ְּבֵנ י ַהָּמק� �ה ְוַאְנֵׁש�  ַּבִּגְבָע
Judg. 19:17ָנ ן ָא� אֶמר ָהִא=יׁש ַהָּזֵק> 2ֹ �יר ַוּי ב ָהִע ַח ִּבְרֹח� >5ְרא ֶאת&ָהִא�יׁש ָהֹאֵר� יו ַוַּי ִין  ַוִּיָּׂש�א ֵעיָנ3 ה ֵתֵל�ְך ּוֵמַא�

ֹוא�  ָּתב�
Judg. 19:18 ִכי �ֶחם ְיהּוָדהH ַעד&ַיְרְּכֵת�י ַהר&ֶאְפַרִיםG ִמָּׁש�ם ָאנֹ+ ית&ֶל ְחנּו ִמֵּב� Mים ֲאַנ יו ֹעְבִר2 ֹ�אֶמר ֵאָל3  ַוּי

ף יׁש ְמַאֵּס� ְך ְוֵא�ין ִא+ �י ֹהֵל+ ית ֶל�ֶחם ְיהּוָד�ה ְוֶאת&ֵּבBית ְיהָוה1 ֲאִנ ְך ַעד&ֵּב� Wְיָתה�ָוֵאֵל י ַהָּב�   אֹוִת�
Judg. 19:19 יָך�ָך ְוַלַּנ�ַער ִעם&ֲעָבֶד ֲאָמֶת+ 5Bִין ֶיׁש&ִלי1 ְוַל� �ֶחם ָוַי ַגם ֶל ְ Tינּו ו �ׁש ַלֲחמֹוֵר+ ֶבן ַּגם&ִמְסּפֹוא1 ֵי Bְוַגם&ֶּת 

ר� ֹור ָּכל&ָּדָב� ין ַמְחס�  ֵא�
Judg. 19:20ק ָּכל ְך ַר� ֹום ָל+ אֶמר ָהִאBיׁש ַהָּזֵקן1 ָׁשל� 2ֹ ן� ַוּי ֹוב ַאל&ָּתַל� ק ָּבְרח� �י ַר�  &ַמְחסֹוְרָך� ָעָל
Judg. 19:21 ֹו ַוִּיּבֹול �ָבל][ַו[ ַוְיִביֵא�הּו ְלֵבית+ ּו�] ָּי ּו ַוִּיְׁשּת� ם ַוּיֹאְכל� 5ִּיְרֲחצּו1 ַרְגֵליֶה+ ים ַו� � ַלֲחמֹוִר
Judg. 19:22�יר ַאְנֵׁש Mי ָהִע ִית  ֵהָּמהH ֵמיִטיִב�ים ֶאת&ִלָּבםG ְוִהֵּנהZ ַאְנֵׁש2 ַעל ָנַס1ּבּו1 ֶאת&ַהַּב+ י ְבֵנ�י&ְבִלַּי3

א  א ֶאת&ָהִא>יׁש ֲאֶׁשר&ָּב� ר הֹוֵצ3 ִאיׁש ַּב�ַעל ַהַּבBִית ַהָּזֵקן1 ֵלאֹמ+ ָ Tּו ֶאל&ה ים ַעל&ַהָּד�ֶלת ַוּיֹאְמר3 ְתַּדְּפִק� ִמ�
ּנּו�  ֶאל&ֵּביְתָך� ְוֵנָדֶע�

Judg. 19:23ַעל ַה�ם ָהִאיׁש1 ַּב א  ַוֵּיֵצ�א ֲאֵליֶה3 Qֲחֵרי ֲאֶׁשר&ָּב ַ Tא א� י ַאל&ָּתֵר�עּו ָנ ם ַאל&ַאַח� ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה+ ִית ַוּי ַּב+
את� �ֹ ּו ֶאת&ַהְּנָבָל�ה ַהּז ל&ַּתֲעׂש� י ַא�  ָהִאBיׁש ַהֶּזה1 ַאל&ֵּביִת+

Judg. 19:24ם ַו Bא אֹוָתם1 ְוַעּנ�ּו אֹוָת+ יָאה&ָּנ הּו אֹוִצ� יַלְגֵׁש3 ה ּוִפ� Mי ַהְּבתּוָל ֹוב  ִהֵּנהZ ִבִּת2 ם ַהּט� ּו ָלֶה+ ֲעׂש�
את� �ֹ ר ַהְּנָבָל�ה ַהּז ּו ְּדַב� א ַתֲעׂש+ �ֹ  ְּבֵעיֵניֶכ�ם ְוָלִאBיׁש ַהֶּזה1 ל

Judg. 19:25 ֹוָתּה Tּו א ּוץ ַוֵּיְדע� �ם ַהח א ֲאֵליֶה� ֹו ַוֹּיֵצ� �יַלְגׁש+ Bק ָהִאיׁש1 ְּבִפ ֹו ַוַּיֲחֵז ַע� ל+ ּו ָהֲאָנִׁשים1 ִלְׁשֹמ� Bא&ָאב �ֹ  ְול
ּוָה ַּבֲעלֹות ַוִּי�ְתַעְּל 5ְיַׁשְּלח� ֶקר ַו� 1ְיָלה1 ַעד&ַהֹּב+ ֹות][ַּכ[לּו&ָבBּה ָּכל&ַהַּל ַחר�] ֲעל�  ַהָּׁש�

Judg. 19:26ֹור� ם ַעד&ָהא� ל ֶּפ=ַתח ֵּבית&ָהִא>יׁש ֲאֶׁשר&ֲאדֹוֶנ�יָה ָּׁש� Qֶקר ַוִּתֹּפ �ה ִלְפנ�ֹות ַהֹּב א ָהִאָּׁש� �ֹ   ַוָּתב
Judg. 19:27יָה Mָקם ֲאֹדֶנ ֹו  ַוָּי2 יַלְגׁש3 =ה ָהִאָּׁש�ה ִפ� ֹו ְוִהֵּנ ��ֶכת ְלַדְרּכ א ָלֶל ִית ַוֵּיֵצ� ֹות ַהַּב+ ֶקר ַוִּיְפַּתח1 ַּדְלת�  ַּבֹּב3

ף� יָה ַעל&ַהַּס� ִית ְוָיֶד�  ֹנֶפ1ֶלת1 ֶּפ�ַתח ַהַּב+
Judg. 19:28+ל&ַהֲחמ 1ָה1 ַע� �ה ַוִּיָּקֶח ּוִמי ְוֵנֵל�ָכה ְוֵא�ין ֹעֶנ ֹ=אֶמר ֵאֶל>יָה ק� ֹו� ַוּי �ֶלְך ִלְמֹקמ� יׁש ַוֵּי �5ָקם ָהִא+  ֹור ַוָּי
Judg. 19:29 ר יָה ִלְׁשֵנ�ים ָעָׂש� 1 ַלֲעָצֶמ+ 1ָה 5ְיַנְּתֶח ֹו ַו� יַלְגׁש+ �ק ְּבִפ� ַּמֲאֶכ1ֶלת1 ַוַּיֲחֵז ח ֶאת&ַה� Bֹו ַוִּיַּק א ֶאל&ֵּבית3 �ֹ  ַוָּיב

ל� ּול ִיְׂשָרֵא� ל ְּגב� ָה ְּבֹכ� 5ְיַׁשְּלֶח+  ְנָתִח�ים ַו�
Judg. 19:30 1 ֹות ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bֹום ֲעל Qאת ְלִמּי +ֹ א&ִנְרֲאָתה1 ָּכז �ֹ א&ִנְהְיָתBה ְול �ֹ ה ְוָאַמר1 ל �ה ָכל&ָהֹרֶא3  ְוָהָי

רּו� פ ימּו&ָלֶכ�ם ָעֶל�יָה ֻע�צּו ְוַדֵּב� �ה ִׂש� ִים ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז  ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+
Judg. 20:1ַו G �י ִיְׂשָרֵאל ֶרץ  ַוֵּיְצאּוH ָּכל&ְּבֵנ ַבע ְוֶא� ד ְלִמָּדן1 ְוַעד&ְּבֵא�ר ֶׁש+ �יׁש ֶאָח3 ה ְּכִא Mל ָהֵעָד ִּתָּקֵה2

ה� �ד ֶאל&ְיהָו�ה ַהִּמְצָּפ�  ַהִּגְלָע
Judg. 20:2ֹּPם כ ּו ִּפּנ�ֹות ָּכל&ָהָע3 Qֹות ֶא>ֶלף  ַוִּי�ְתַיְּצב ע ֵמא� �ם ָהֱאֹלִה�ים ַאְרַּב2 ל ַע ל ִּבְקַה� ל ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא+

ֶרב� פִא�יׁש ַר ף ָח� ֵל�  ְגִל�י ֹׁש�
Judg. 20:3 ּו ֵאיָכ�ה Wל ַּדְּבר �י ִיְׂשָרֵא+ אְמרּו1 ְּבֵנ �ֹ ל ַהִּמְצָּפ�ה ַוּי ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� י&ָעל� ן ִּכ� �י ִבְנָיִמ+ 5ִּיְׁשְמעּו1 ְּבֵנ  ַו�

את� �ֹ ה ָהָרָע�ה ַהּז  ִנְהְיָת�
Judg. 20:4י ִא>יׁש ָהִאָּׁש� �יׁש ַהֵּלִו3 ַען ָהִא Mן ָּב>אִתי ֲאִנ�י  ַוַּי ה ַוּיֹאַמ�ר ַהִּגְבָע1ָתה1 ֲאֶׁש�ר ְלִבְנָיִמ+ ה ַהִּנְרָצָח�

ּון� יַלְגִׁש�י ָלל�  ּוִפ�
Judg. 20:5 ג ְוֶאת&ִּפיַלְגִׁש�י ּו ַלֲהֹר+ �ְיָלה אֹוִתי1 ִּדּמ� ִית ָל ּבּו ָעַל>י ֶאת&ַהַּב� ה ַוָּיֹס= �י ַהִּגְבָע+ מּו ָעַלי1 ַּבֲעֵל Bַוָּיֻק 

ּו ַוָּת ת�ִעּנ�  ֹמ�
Judg. 20:6 ה ּוְנָבָל�ה ּו ִזָּמ� ה ַנֲחַל�ת ִיְׂשָרֵא�ל ִּכ�י ָעׂש> ָה ְּבָכל&ְׂשֵד� ֲאַׁשְּלֶח+ ָה ָו� ֲאַנְּתֶח+ 1 ָו� יַלְגִׁשי ֹאֵחBז ְּבִפ�  ָו�



ל�  ְּבִיְׂשָרֵא�
Judg. 20:7ם� ה ֲהֹל� ר ְוֵעָצ� ּו ָלֶכ>ם ָּדָב� �י ִיְׂשָרֵא�ל ָהב�   ִהֵּנ�ה ֻכְּלֶכ�ם ְּבֵנ
Judg. 20:8ֹו� ּור ִא�יׁש ְלֵבית� א ָנס� �ֹ ֹו ְול �יׁש ְלָאֳהל+ א ֵנֵלְך1 ִא Bֹ ר ל �ד ֵלאֹמ ם ְּכִא�יׁש ֶאָח�   ַוָּי1ָקם1 ָּכל&ָהָע+
Judg. 20:9ל� �ה ָעֶל�יָה ְּבגֹוָר� ה ַלִּגְבָע ר ַנֲעֶׂש� ר ֲאֶׁש� �ה ַהָּדָב+ ה ֶז Wְוַעָּת  
Judg. 20:10ים ַלֵּמ ְחנּו ֲעָׂשָרהZ ֲאָנִׁש2 ה  ְוָלַק� 1ֶלף1 ְוֶא�ֶלף ָלְרָבָב+ ל ּוֵמָאBה ָלֶא לA ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא3 ה ְלֹכ� Mָא

ל� ה ְּבִיְׂשָרֵא� ר ָעָׂש� ה ֲאֶׁש� ְּנָבָל+ ן ְּכָכל&ַה2 �ַבע ִּבְנָיִמ+ ֹות ְלבֹוָאם1 ְלֶג �ם ַלֲעׂש3 ה ָלָע ַחת ֵצָד�  ָלַק�
Judg. 20:11יר ְּכ 1 ֶאל&ָהִע+ ף ָּכל&ִאBיׁש ִיְׂשָרֵאל Qים� פ ַוֵּי�ָאֵס ד ֲחֵבִר�  ִא�יׁש ֶאָח�
Judg. 20:12ָPר מ �ן ֵלאֹמ י ִבְנָיִמ� ים ְּבָכל&ִׁשְבֵט� 1 ֲאָנִׁש+ ּו ִׁשְבֵטBי ִיְׂשָרֵאל Q5ִּיְׁשְלח ר  ַו� את ֲאֶׁש� +ֹ �ה ַהּז ה ָהָרָע
ם� ה ָּבֶכ�  ִנְהְיָת�
Judg. 20:13ר ַּבִּגBַעל ֲאֶׁש Mים ְּבֵנ�י&ְבִלַּי Z ֶאת&ָהֲאָנִׁש2 ה ְּתנּו ה ָרָע�ה ִמִּיְׂשָרֵא�ל  ְוַעָּת] ם ּוְנַבֲעָר� ְבָעה1 ּוְנִמיֵת+

א ָאבּו1  Bֹ �י() [ְול ל�] ְּבֵנ ם ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ֹול ֲאֵחיֶה� ַע ְּבק� Wן ִלְׁשֹמ  ִּבְנָיִמ+
Judg. 20:14ה ִעם&ְּבֵנ�י ִיְׂשָר את ַלִּמְלָחָמ� �ָתה ָלֵצ� ים ַהִּגְבָע ּו ְבֵנ�י&ִבְנָיִמ>ן ִמן&ֶהָעִר� ל� ַוֵּיָאְספ=  ֵא�
Judg. 20:15 ַבד ְ Tֶרב ל�ף ָח ֵל� ה ֶא>ֶלף ִא�יׁש ֹׁש� ים ְוִׁשָּׁש� ים ֶעְׂשִר2 ן ַּבּיBֹום ַההּוא1 ֵמֶה�ָעִר+ Mי ִבְנָיִמ Z ְבֵנ2 ְקדּו  ַוִּיְתָּפ�

ּור� ֹות ִא�יׁש ָּבח� ע ֵמא� ּו ְׁשַב�  ִמֹּיְׁשֵבBי ַהִּגְבָעה1 ִהְתָּפ�ְקד+
Judg. 20:16ה ְׁש �ם ַהֶּז3 לA ָהָע ה ֹקֵל=ַע ָּבֶא>ֶבן  ִמֹּכ� ּור ִאֵּט�ר ַיד&ְיִמינ�ֹו ָּכל&ֶז3 �יׁש ָּבח+ ַבBע ֵמאֹות1 ִא

א� פ א ַיֲחִט� �ֹ ה ְול ַּׂשֲעָר�  ֶאל&ַה�
Judg. 20:17 ה ִא�יׁש� ף ָח�ֶרב ָּכל&ֶז ֵל� ֹות ֶא>ֶלף ִא�יׁש ֹׁש� ע ֵמא� ן ַאְרַּב2 ּו ְלַבד1 ִמִּבְנָיִמ+ ְקד3 ל ִהְתָּפ� Mיׁש ִיְׂשָרֵא  ְוִא2

ה�ִמְל  ָחָמ�
Judg. 20:18ִPל מ �י ִיְׂשָרֵא+ אְמרּו1 ְּבֵנ �ֹ ּו ֵבאֹלִהיםG ַוּי H ַוִּיְׁשֲאל� ית&ֵאל ּו ֵב� מּו ַוַּיֲעל� Mה  ַוָּיֻק �נּו ַבְּתִחָּל+ י ַיֲעֶלה&ָּל

ה� ה ַבְּתִחָּל� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ְיהּוָד� �י ִבְנָיִמ�ן ַוּי ה ִעם&ְּבֵנ  ַלִּמְלָחָמ�
Judg. 20:19ּומּו ְב ה� פ ַוָּיק� ֶקר ַוַּי�ֲחנ�ּו ַעל&ַהִּגְבָע� �ל ַּבֹּב  ֵנ�י&ִיְׂשָרֵא�
Judg. 20:20 ה יׁש&ִיְׂשָרֵא>ל ִמְלָחָמ� ּו ִאָּת=ם ִא� ה ִעם&ִּבְנָיִמ�ן ַוַּיַעְרכ2 ל ַלִּמְלָחָמ� �יׁש ִיְׂשָרֵא+  ַוֵּיֵצא1 ִא
ה�  ֶאל&ַהִּגְבָע�
Judg. 20:21� ן ִמן&ַהִּגְבָע ּו ְבֵנ�י&ִבְנָיִמ� ים ֶא>ֶלף ִא�יׁש  ַוֵּיְצא� ִים ְוֶעְׂשִר� ּוא ְׁשַנ2 ל ַּבּי�ֹום ַהה3 Mיתּו ְבִיְׂשָרֵא ה ַוַּיְׁשִח2

ְרָצה�  ָא�
Judg. 20:22 ם ַּבּי�ֹום ֹום ֲאֶׁשר&ָע�ְרכּו ָׁש� Wה ַּבָּמק ְך ִמְלָחָמ+ �יׁש ִיְׂשָרֵא�ל ַוֹּיִס1פּו1 ַלֲעֹר�  ַוִּיְתַחֵּז�ק ָהָע�ם ִא

ֹון�  ָהִראׁש�
Judg. 20:23יף  ַוַּי ר ַהאֹוִס3 יהָוה1 ֵלאֹמ+ ּו ַב� Bַוִּיְׁשֲאל Gַעד&ָהֶעֶרב Hּו ִלְפֵנ�י&ְיהָוה ל ַוִּיְבּכ� ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא3 ֲעל�

יו� פ ּו ֵאָל� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֲעל� ן ָאִח�י ַוּי ה ִעם&ְּבֵנ�י ִבְנָיִמ� 1ֶׁשת1 ַלִּמְלָחָמ+  ָלֶג
Judg. 20:24&ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ֶאל ן ַּבּי�ֹום ַהֵּׁשִנ�י� ַוִּיְקְרב=  ְּבֵנ�י ִבְנָיִמ�
Judg. 20:25 ת ֹוד ְׁשֹמַנ2 ל ע3 Mי ִיְׂשָרֵא Z ִבְבֵנ2 ן&ַהִּגְבָעהH ַּבּי�ֹום ַהֵּׁשִניG ַוַּיְׁשִחיתּו םA ִמ� ןA ִלְקָראָת�  ַוֵּיֵצאZ ִבְנָיִמ2

ֶרב� ְלֵפי ָח� ֶּלה ֹׁש� ר ֶא>ֶלף ִא�יׁש ָא�ְרָצה ָּכל&ֵא�  ָעָׂש�
Judg. 20:26ּומּו  ַוַּי ה ַוָּיצ� �י ְיהָו+ Bְׁשבּו ָׁשם1 ִלְפֵנ ל ַוִּיְבּכּו1 ַוֵּי ית&ֵא3 אּו ֵב� ם ַוָּיֹב� Mל ְוָכל&ָהָע Z ִיְׂשָרֵא2 ּו ָכל&ְּבֵני ֲעל�

�י ְיהָו�ה� ים ִלְפֵנ ֹות ּוְׁשָלִמ� ּו ֹעל� 5ַּיֲעל> �ֶרב ַו� ּוא ַעד&ָהָע  ַבּיֹום&ַהה�
Judg. 20:27ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ם� ַוִּיְׁשֲאל� ים ָהֵה� ים ַּבָּיִמ� ית ָהֱאֹלִה+ ם ֲארֹון1 ְּבִר� �ה ְוָׁש3 יהָו  ל ַּב�
Judg. 20:28 ֹוד ָלֵצ=את Mף ע יו ַּבָּיִמ�ים ָהֵהםH ֵלאֹמרG ַהאֹוִס2 ן ֹעֵמ�דA ְלָפָנ3 Mן&ַאֲהֹר ר ֶּב� ִּפיְנָחס ֶּבן&ֶאְלָעָז2 Tו 

Bֹ י ִאם&ֶאְחָּד�ל ַוּי ן ָאִח� ָך�ַלִּמְלָחָמ>ה ִעם&ְּבֵנ�י&ִבְנָיִמ� ר ֶאְּתֶנ�ּנּו ְבָיֶד� ּו ִּכ�י ָמָח�  אֶמר ְיהָוה1 ֲעל+
Judg. 20:29יב� פ ים ֶאל&ַהִּגְבָע�ה ָסִב� ְרִב+ 1 ֹא� Bֶׂשם ִיְׂשָרֵאל   ַוָּי
Judg. 20:30ּו ֶאל&ַהִּגְבָע�ה ְּכ �י ַוַּיַעְרכ� ן ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ֶאל&ְּבֵנ�י ִבְנָיִמ� ַעם� ַוַּיֲעל= ַעם ְּבָפ�  ַפ�
Judg. 20:31 ים Mם ֲחָלִל ּלּו ְלַהּכֹותZ ֵמָהָע2 �יר ַוָּיֵח] ּו ִמן&ָהִע ם ָהְנְּתק� ּו ְבֵנ�י&ִבְנָיִמן1 ִלְקַר�את ָהָע+ Bַוֵּיְצא 

ה ִּכְׁשֹלִׁש� ל ְוַאַחBת ִּגְבָע1ָתה1 ַּבָּׂשֶד+ ית&ֵא3 ת ֹעָל�ה ֵב� Mר ַאַח ְמִסּלֹות1 ֲאֶׁש2 ַעם ַּב� ל�ְּכַפ�ַעםA ְּבַפ3  ים ִא�יׁש ְּבִיְׂשָרֵא�



Judg. 20:32 הּו ְנַתְּקֻנ+ ּו ָננ1ּוָסה1 ּו� =י ִיְׂשָרֵא�ל ָאְמר3 �ה ּוְבֵנ ן ִנָּגִפ�ים ֵה>ם ְלָפֵנ�ינּו ְּכָבִראֹׁשָנ �י ִבְנָיִמ+ אְמרּו1 ְּבֵנ �ֹ  ַוּי
ֹות� ְמִסּל�  ִמן&ָהִע�יר ֶאל&ַה�

Judg. 20:33ָPל ק �יׁש ִיְׂשָרֵא3 לA ִא ֹו מּו ִמְּמ ְוֹכ� �יַח ִמְּמֹקמ� ב ִיְׂשָרֵא>ל ֵמִג ּו ְּבַב�ַעל ָּתָמ�ר ְוֹאֵר= ֹו ַוַּיַעְרכ� קֹומ+
ֲעֵרה&ָג�ַבע�  ִמַּמ�
Judg. 20:34 1ָדה ְוֵהם�ה ָּכֵב ל ְוַהִּמְלָחָמ� ים ִאBיׁש ָּבחּור1 ִמָּכל&ִיְׂשָרֵא+ ה ֲעֶׂשֶרתZ ֲאָלִפ2 Mֶגד ַלִּגְבָע Z ִמֶּנ2  ַוָּיֹבאּו
ּו ִּכ� א ָיְדע+ �ֹ ה� פל ם ָהָרָע�  י&ֹנַג�ַעת ֲעֵליֶה�

Judg. 20:35 ּוא י ִיְׂשָרֵאBל ְּבִבְנָיִמן1 ַּבּי�ֹום ַהה+ Z ְבֵנ2 G ַוַּיְׁשִחיתּו �י ִיְׂשָרֵאל ת&ִּבְנָיִמןH ִלְפֵנ ף ְיהָו�הA ֶא�  ַוִּיּג2ֹ
ֶרב� ֵלף ָח� ֶּלה ֹׁש� �יׁש ָּכל&ֵא� ה ִא ה ֶא>ֶלף ּוֵמָא� ים ַוֲחִמָּׁש�  ֶעְׂשִר2

Judg. 20:36 ב ְטחּו1 ֶאל&ָה�ֹאֵר+ ן ִּכBי ָב� יׁש&ִיְׂשָרֵאBל ָמקֹום1 ְלִבְנָיִמ+ ּו ִא� �פּו ַוִּיְּתנ2 �י ִנָּג ן ִּכ ּו ְבֵנ�י&ִבְנָיִמ�  ַוִּיְרא�
ה� מּו ֶאל&ַהִּגְבָע�  ֲאֶׁשר ָׂש�

Judg. 20:375� ב ַוַּי �ה ַוִּיְמֹׁשְך1 ָהֹאֵר+ ּו ֶאל&ַהִּגְבָע 5ִּיְפְׁשט� יׁשּו ַו� ֶרב� ְוָהֹאֵר�ב ֵהִח+  ְך ֶאת&ָּכל&ָהִע�יר ְלִפי&ָח�
Judg. 20:38יר� ן ִמן&ָהִע� ת ֶהָעָׁש� ֶרב ְלַהֲעלֹוָת>ם ַמְׂשַא� Wב ֶה�ל ִעם&ָהֹאֵר >ה ְלִא�יׁש ִיְׂשָרֵא� ד ָהָי   ְוַהּמֹוֵע3
Judg. 20:39 יםBֹות ֲחָלִל Z ְלַהּכ2 ן ֵהֵחל ל ַּבִּמְלָחָמ�ה ּוִבְנָיִמ] יׁש&ִיְׂשָרֵא� ְך ִא� 1  ַוַּיֲהֹפ� יׁש&ִיְׂשָרֵאל ְּבִא�

ה ָהִראֹׁשָנ�ה� ינּו ַּכִּמְלָחָמ� ֹוף ִנָּג�ף הּוא1 ְלָפֵנ+ ּו ַאְךZ ִנּג2 �י ָאְמר+ יׁש ִּכ  ִּכְׁשֹלִׁש�ים ִא+
Judg. 20:40 ה ָעָל�ה< יו ְוִהֵּנ Bֶפן ִּבְנָיִמן1 ַאֲחָר+ ּוד ָעָׁש�ן ַוִּי ֹות ִמן&ָהִע�יר ַעּמ� ת ֵהֵח>ָּלה ַלֲעל�  ְוַהַּמְׂשֵא3

ְיָמה�ְכ  ִליל&ָהִע�יר ַהָּׁשָמ�
Judg. 20:41ה� יו ָהָרָע� י&ָנְגָע�ה ָעָל� ה ִּכ� �י ָרָא+ �יׁש ִּבְנָיִמ�ן ִּכ ל ִא ְך ַוִּיָּבֵה� 1 ָהַפ+   ְוִאBיׁש ִיְׂשָרֵאל
Judg. 20:42ְתה �ה ִהְדִּביָק ר ְוַהִּמְלָחָמ� 1 ֶאל&ֶּד�ֶרְך ַהִּמְדָּב+ י ִאBיׁש ִיְׂשָרֵאל ּו ִלְפֵנ2 Qים  ַוִּיְפנ ּו ַוֲאֶׁשר1 ֵמֶה�ָעִר+

ֹו� ֹו ְּבתֹוכ� ים אֹות�  ַמְׁשִחיִת�
Judg. 20:43ֶמׁש� ה ִהְדִריֻכ�הּו ַע>ד ֹנ�ַכח ַהִּגְבָע�ה ִמִּמְזַרח&ָׁש� הּו ְמנּוָח� ּו ֶאת&ִּבְנָיִמן1 ִהְרִדיֻפ+ Bִּכְּתר  
Judg. 20:44יׁש ֶא� ֶלף ִא ר ֶא� ן ְׁשֹמָנ�ה&ָעָׂש� 5ִּיְּפלּו1 ִמִּבְנָיִמ+ ִיל� ַו� ֶּלה ַאְנֵׁשי&ָח�  ת&ָּכל&ֵא�
Judg. 20:45 יׁש� ֶׁשת ֲאָלִפ�ים ִא ֹות ֲחֵמ� ְמִסּל+ 1הּו1 ַּב� ְלֻל ֹון ַוְיֹע� ִרּמ+ Bסּו ַהִּמְדָּב1ָרה1 ֶאל&ֶס�ַלע ָה� ּו ַוָּיֻנ Qַוִּיְפנ 

יׁש� ִים ִא� ּנּו ַאְלַּפ� ּו ִמֶּמ� ם ַוַּיּכ�  ַוַּיְדִּבBיקּו ַאֲחָריו1 ַעד&ִּגְדֹע+
Judg. 20:46 ּוא �ֶרב ַּבּי�ֹום ַהה ף ֶח� ֵל� ֶלף ִא>יׁש ֹׁש� ה ֶא� ן ֶעְׂשִריםZ ַוֲחִמָּׁש2 ים ִמִּבְנָיִמ3 Mְפִל Z ָכל&ַהּנ2ֹ  ַוְיִהי

ִיל� ֶּלה ַאְנֵׁשי&ָח� ת&ָּכל&ֵא�  ֶא�
Judg. 20:47יׁש ַוֵּי�ְׁש� ֹות ִא ׁש ֵמא� ֹון ֵׁש� ִרּמ+ Bסּו ַהִּמְדָּב1ָרה1 ֶאל&ֶס�ַלע ָה� ּו ַוָּיֻנ Qֹון ַאְרָּבָע�ה  ַוִּיְפנ בּו1 ְּבֶס�ַלע ִרּמ+

ים�  ֳחָדִׁש�
Judg. 20:48 ה ַע�ד ֶרב ֵמִעBיר ְמֹתם1 ַעד&ְּבֵהָמ+ ּום ְלִפי&ֶח+ Bי ִבְנָיִמן1 ַוַּיּכ� ל ָׁש�בּו ֶאל&ְּבֵנ Mיׁש ִיְׂשָרֵא  ְוִא2

ׁש� פ ּו ָבֵא� ֹות ִׁשְּלח� ים ַהִּנְמָצא� >ם ָּכל&ֶהָעִר�  ָּכל&ַהִּנְמָצ�א ַּג
Judg. 21:1ה� ן ְלִאָּׁש� ֹו ְלִבְנָיִמ� ן ִּבּת> ּנּו לֹא&ִיֵּת� �יׁש ִמֶּמ+ ר ִא �ה ֵלאֹמ ע ַּבִּמְצָּפ� ל ִנְׁשַּב� �יׁש ִיְׂשָרֵא+   ְוִא
Judg. 21:2 ּו ְּבִכ�י ם ַוִּיְבּכ� ּו קֹוָל+ ֶרב ִלְפֵנ�י ָהֱאֹלִה�ים ַוִּיְׂשא� Bְׁשבּו ָׁשם1 ַעד&ָהֶע+ ל ַוֵּי ית&ֵא+ א ָהָעם1 ֵּב� Bֹ  ַוָּיב

ֹול�  ָגד�
Judg. 21:3 ֶבט ל ֵׁש� ד ַהּי>ֹום ִמִּיְׂשָרֵא� ֹ�את ְּבִיְׂשָרֵא�ל ְלִהָּפֵק� ְיָתה ז ל ָה� ה ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ּו ָלָמ3 ֹ�אְמר+  ַוּי

ד�  ֶאָח�
Judg. 21:4ֹו ּו ֹעל� ם ִמְזֵּב�ַח ַוַּיֲעל� ם ַוִּיְבנּו&ָׁש� ת ַוַּיְׁשִּכ�ימּו ָהָע+ ָּמֳחָר+ 5ְיִהי1 ִמ� ים� פ ַו�  ת ּוְׁשָלִמ�
Judg. 21:5 Z �ה ִּכי ל ֶאל&ְיהָו י ִיְׂשָרֵא� ר לֹא&ָעָל=ה ַבָּקָה>ל ִמָּכל&ִׁשְבֵט� י ֲאֶׁש2 ִ Tל מ �י ִיְׂשָרֵא+ אְמרּו1 ְּבֵנ �ֹ  ַוּי

ת� ֹות יּוָמ� ר מ� =ה ַהִּמְצָּפ>ה ֵלאֹמ� ה ֶאל&ְיהָו ֲאֶׁשר לֹא&ָעָל2 ַ Tה ל ה ָהְיָת3 Mה ַהְּגדֹוָל  ַהְּׁשבּוָע2
Judg. 21:6ל� ד ִמִּיְׂשָרֵא� ֶבט ֶאָח� ע ַהּי>ֹום ֵׁש� ּו ִנְגַּד� ֹ�אְמר+ ן ָאִח�יו ַוּי ל ֶאל&ִּבְנָיִמ� �י ִיְׂשָרֵא+   ַוִּיָּנ�ֲחמּו1 ְּבֵנ
Judg. 21:7ם ִמְּבנֹו ה ְלִבְלִּת>י ֵּתת&ָלֶה� יהָו+ 1ְחנּו1 ִנְׁשַּב�ְענּו ַב� ים ְלָנִׁש�ים ַוֲאַנ ה ָלֶה>ם ַלּנֹוָתִר� ינּו  ַמה&ַּנֲעֶׂש� ֵת�

ים�  ְלָנִׁש�
Judg. 21:8 א ָבא&ִא=יׁש �ֹ ִהֵּנה ל ְ Tה ו�א&ָעָל�ה ֶאל&ְיהָו�ה ַהִּמְצָּפ �ֹ ל ֲאֶׁש>ר ל י ֶאָחד1 ִמִּׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא+ ּו ִמ3 ֹ�אְמר+  ַוּי



ל� יׁש ִּגְלָע�ד ֶאל&ַהָּקָה� >ה ִמָּיֵב� ַּמֲחֶנ  ֶאל&ַה�
Judg. 21:9ין Bה ֵא� �ם ְוִהֵּנ ד ָהָע ד� ַוִּיְתָּפֵק� ׁש ִּגְלָע� י ָיֵב� יׁש ִמּיֹוְׁשֵב�  &ָׁשם1 ִא+
Judg. 21:10 כּו ְ Tר ל ם ֵלאֹמ3 Mּו אֹוָת �י ֶהָח�ִיל ַוְיַצּו2 ר ֶא>ֶלף ִא�יׁש ִמְּבֵנ ה ְׁשֵנים&ָעָׂש�  ַוִּיְׁשְלחּו&ָׁש�ם ָהֵעָד3

ף� ֶרב ְוַהָּנִׁש�ים ְוַהָּט� י ָיֵבBׁש ִּגְלָעד1 ְלִפי&ֶח+ ם ֶאת&יֹוְׁשֵב2 Qְוִהִּכיֶת 
Judg. 21:11ימּו� ַעת ִמְׁשַּכב&ָזָכ�ר ַּתֲחִר� ר ְוָכל&ִאָּׁש>ה ֹיַד� ּו ָּכל&ָזָכ3 �ר ֲאֶׁש�ר ַּתֲעׂש �ה ַהָּדָב�   ְוֶז
Judg. 21:12 א&ָיְדָע>ה ִא�יׁש �ֹ ה ֲאֶׁש=ר ל ד ַאְרַּבBע ֵמאֹות1 ַנֲעָר�ה ְבתּוָל+ ּו ִמּיֹוְׁשֵב�יA ָיֵב�יׁש ִּגְלָע3 Q5ִּיְמְצא  ַו�
�ב ָז ֶרץ ְּכָנ�ַען� סְלִמְׁשַּכ ר ְּבֶא� ה ֲאֶׁש� ַּמֲחֶנה1 ִׁשֹל+ יאּו אֹוָתBם ֶאל&ַה�  ָכ�ר ַוָּיִב2

Judg. 21:13ֹום� ם ָׁשל� ּו ָלֶה� ֹון ַוִּיְקְרא� �ר ְּבֶס�ַלע ִרּמ ן ֲאֶׁש� �י ִבְנָיִמ+ 5ְיַדְּברּו1 ֶאל&ְּבֵנ ה ַו� 5ִּיְׁשְלחּו1 ָּכל&ָה�ֵעָד+   ַו�
Judg. 21:141ָׁשב ִּבְנָיִמןB ּו  ַוָּי א&ָמְצא� �ֹ �ד ְול י ָיֵב�ׁש ִּגְלָע ּו ִמְּנֵׁש� ים ֲאֶׁש�ר ִחּי+ ּו ָלֶהם1 ַהָּנִׁש+ Bיא ַוִּיְּתנ �ת ַהִה+  ָּבֵע

ן� ם ֵּכ�  ָלֶה�
Judg. 21:15ל� י ִיְׂשָרֵא� ֶרץ ְּבִׁשְבֵט� >ה ֶּפ� י&ָעָׂש=ה ְיהָו ם ְלִבְנָיִמ�ן ִּכ�   ְוָהָע�ם ִנָח�
Judg. 21:16 י� ּו ִזְקֵנ אְמר2 �ֹ ה� ַוּי ן ִאָּׁש� ה ִמִּבְנָיִמ� י&ִנְׁשְמָד� ים ְלָנִׁש�ים ִּכ� ה ַלּנֹוָתִר� ה ַמה&ַּנֲעֶׂש�  ָהֵעָד+
Judg. 21:17ל� ֶבט ִמִּיְׂשָרֵא� ה ֵׁש� א&ִיָּמֶח� �ֹ ת ְּפֵליָט�ה ְלִבְנָיִמ�ן ְול ּו ְיֻרַּׁש� ֹ�אְמר+   ַוּי
Judg. 21:18ם ָנִׁש�ים ִמְּב א נּוַכ>ל ָלֵתת&ָלֶה� �ֹ ְחנּו ל ן  ַוֲאַנ3 ּור ֹנֵת� Wר ָאר 1 ֵלאֹמ+ ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bי&ִנְׁשְּבע נֹוֵת�ינּו ִּכ�

ן� ס ה ְלִבְנָיִמ�  ִאָּׁש�
Judg. 21:19 ֶמׁש 1 ִמְזְרָח�ה ַהֶּׁש+ ית&ֵאל ֹוָנה ְלֵב� Bר ִמְּצפ Qיָמה ֲאֶׁש ֹו ִמָּיִמ�יםA ָיִמ3 Mה ְּבִׁשל ּו ִהֵּנהZ ַחג&ְיהָו2  ַוּיֹאְמר]

ה ָהֹעָל�ה ִמ �5ֶגב ִלְלבֹוָנ�ה�ִלְמִסָּל+ �ָמה ּוִמֶּנ ל ְׁשֶכ ית&ֵא�  ֵּב�
Judg. 21:20 ּו][ַו[ ַוְיַצו Wים�] ְיַצּו ם ַּבְּכָרִמ� ּו ַוֲאַרְבֶּת� ר ְלכ� �ן ֵלאֹמ  ֶאת&ְּבֵנ�י ִבְנָיִמ�
Judg. 21:21יָצאֶתם1 ִמן&ַהְּכ ּול ַּבְּמֹחלֹותG ִו� ּו ְבנֹות&ִׁשילֹוH ָלח� ְצא� ִהֵּנה ִאם&ֵי2 ְ Tם ו ם  ּוְרִאיֶת3 ים ַוֲחַטְפֶּת� ָרִמ+

ן� ֶרץ ִּבְנָיִמ� ם ֶא� ֹו ַוֲהַלְכֶּת� �ֹו ִמְּבנ�ֹות ִׁשיל  ָלֶכ>ם ִא�יׁש ִאְׁשּת�
Judg. 21:22 ם ָלרֹוב Mֹו ֲאֵחיֶה אּו ֲאבֹוָתםZ א2 י&ָיֹב� ה ִּכ� יבA][ָל[ ְוָהָי] ם ] ִר� ּונּו אֹוָת+ ינּו ְוָאַמBְרנּו ֲאֵליֶהם1 ָחּנ� ֵאֵל3
ְחנּו א ָלַק> �ֹ �י ל מּו� סִּכ ם ָּכֵע�ת ֶּתְאָׁש� ם ָלֶה� א ַאֶּת>ם ְנַתֶּת� �ֹ �י ל ֹו ַּבִּמְלָחָמ�ה ִּכ   ִא�יׁש ִאְׁשּת�
Judg. 21:23 1ּו ַוָּיׁש1ּובּו �לּו ַוֵּיְלכ3 ֹות ֲאֶׁש�ר ָּגָז ם ִמן&ַהְּמֹחְלל� ּו ָנִׁשים1 ְלִמְסָּפָר+ Bן ַוִּיְׂשא �י ִבְנָיִמ+  ַוַּי�ֲעׂשּו&ֵכן1 ְּבֵנ

�ֲחָלָת+ ם�ֶאל&ַנ ּו ָּבֶה� ים ַוֵּיְׁשב�  ם ַוִּיְבנּו1 ֶאת&ֶה�ָעִר+
Judg. 21:24 ם ִא�יׁש ּו ִמָּׁש+ ֹו ַוֵּיְצא� �ֹו ּוְלִמְׁשַּפְחּת יא ִא�יׁש ְלִׁשְבט� �ת ַהִה+ 1 ָּבֵע ּו ִמָּׁשBם ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְתַהְּלכ2

ֹו�  ְלַנֲחָלת�
Judg. 21:25ֶלְך ְּב ין ֶמ� ם ֵא� ה� ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+ ר ְּבֵעיָנ�יו ַיֲעֶׂש�  ִיְׂשָרֵא�ל ִא>יׁש ַהָּיָׁש�
1Sam. 1:1 ּוא ְלָקָנה ֶּבן&ְיֹרָח=ם ֶּבן&ֱאִליה> ֶ Tֹו א ִים ּוְׁשמ] �ִים צֹוִפ�ים ֵמַה�ר ֶאְפָר ד ִמן&ָהָרָמַת> Mיׁש ֶאָח Z ִא2  ַוְיִהי

י� ּוף ֶאְפָרִת� חּו ֶבן&צ�  ֶּבן&ֹּת�
1Sam. 1:2םBים ֵׁש ין  ְולֹו1 ְׁשֵּת�י ָנִׁש+ ים ּוְלַחָּנ�ה ֵא� �ה ַוְיִהBי ִלְפִנָּנה1 ְיָלִד+ ם ַהֵּׁשִנ�ית ְּפִנָּנ ה ְוֵׁש�  ַאַחת1 ַחָּנ+

ים�  ְיָלִד�
1Sam. 1:3 ה �ֹות ְּבִׁשֹל ַח ַליהָו�ה ְצָבא� ת ְוִלְזֹּב> ְׁשַּתֲחֹו= יָמה ְלִה� ִעירֹו1 ִמָּיִמ�יםA ָיִמ+ ּוא ֵמ� Bיׁש ַהה  ְוָעָלהZ ָהִא2
�י ְבֵנ� ם ְׁשֵנ Qס ֹּכֲהִנ�ים ַליהָו�ה�ְוָׁש �ְנָח+ י ָחְפִני1 ּוִפ  י&ֵעִל3
1Sam. 1:4ֹות� יָה ָמנ� >יָה ּוְבנֹוֶת� ְלָכל&ָּבֶנ ֹו ּו� �ה ִאְׁשּת3 ן ִלְפִנָּנ Qה ְוָנַת� ח ֶאְלָקָנ ֹום ַוִּיְזַּב�   ַוְיִה�י ַהּי+
1Sam. 1:5+י ֶאת&ַחָּנה1 ָאֵהBִים ִּכ�ת ַאָּפ ן ָמָנ�ה ַאַח� ה ִיֵּת> Wּה� ּוְלַחָּנ  ב ַו�יהָו�ה ָסַג�ר ַרְחָמ�
1Sam. 1:6ּה� י&ָסַג�ר ְיהָו�ה ְּבַע�ד ַרְחָמ� ּור ַהְ�ִעָמ�ּה ִּכ� ַעס ַּבֲעב� ָרָתּה1 ַּגם&ַּכ+ ֲעַסBָּתה ָצ�   ְוִכ�
1Sam. 1:7ָּנה ַוִּתְבֶּכ�ה�ה ֵּכ�ן ַּתְכִעֶס י ֲעֹלָתּה1 ְּבֵב�ית ְיהָו+ Bה ִמֵּד �ה ְבָׁשָנ3 ה ָׁשָנ Mן ַיֲעֶׂש ל� ְוֵכ2 א תֹאַכ� �ֹ   ְול
1Sam. 1:8 ֹוא Bְך ֲהל�י ְוָל�ֶמה ֵיַר�ע ְלָבֵב אְכִל+ �ֹ א ת �ֹ 1ֶמה1 ל י ְוָל ּה ַחָּנה1 ָל�ֶמה ִתְבִּכ3 �ה ִאיָׁש3 ּה ֶאְלָקָנ Mאֶמר ָל 2ֹ  ַוּי

ה ָּבִנ�ים� ְך ֵמֲעָׂשָר� ֹוב ָל+ ֹנִכי1 ט�  ָא�
1Sam. 1:9ה ְוַאֲח י ָאְכָל�ה ְבִׁשֹל� ה ַאֲחֵר> �ת  ַוָּת�ָקם ַחָּנ+ א ַעל&ְמזּוַז ן ֹיֵׁשב1 ַעל&ַהִּכֵּס+ �י ַהֹּכֵה3 ה ְוֵעִל �י ָׁשֹת ֵר�
 ֵהיַכ�ל ְיהָו�ה�



1Sam. 1:10ה� ה ִתְבֶּכ� �ֶפׁש ַוִּתְתַּפֵּל�ל ַעל&ְיהָו�ה ּוָבֹכ� יא ָמ�ַרת ָנ   ְוִה�
1Sam. 1:11י� ה ִתְרֶא�הA ָּבֳעִנ ֹות ִאם&ָרֹא� Mה ְצָבא ר ְיהָו2 ֶדר ַוּתֹאַמ3 Mר ֶנ א&ִתְׁשַּכ�ח  ַוִּתֹּד2 �ֹ 1ִני1 ְול ָך ּוְזַכְרַּת  ֲאָמֶת3

ֹו� ה לֹא&ַיֲעֶל�ה ַעל&רֹאׁש� יו ּומֹוָר� יהָוה1 ָּכל&ְיֵמ�י ַחָּי+ �5ַרע ֲאָנִׁש�ים ּוְנַתִּתBיו ַל� ה ַלֲאָמְתָך� ֶז ָך ְוָנַתָּת�  ֶאת&ֲאָמֶת+
1Sam. 1:12ה ְוֵע� �י ְיהָו ה ְלִהְתַּפֵּל�ל ִלְפֵנ �י ִהְרְּבָת+ יָה� ְוָהָיה1 ִּכ ר ֶאת&ִּפ�  ִל�י ֹׁשֵמ�
1Sam. 1:13ִPה ה ּה רPַ ְוַחָּנ3 ָה ֵעִל�י יא ְמַדֶּב�ֶרת ַעל&ִלָּב+ א ִיָּׁשֵמ�ַע ַוַּיְחְׁשֶב� �ֹ ֹות ְוקֹוָל�ּה ל ק ְׂשָפֶת�יָה ָּנע+
ה�  ְלִׁשֹּכָר�

1Sam. 1:145� ין ָהִס�יִרי ֶאת&ֵייֵנ �י ִּתְׁשַּתָּכִר י ַעד&ָמַת� 1יָה1 ֵעִל+ Bֹאֶמר ֵאֶל ִיְך� ַוּי  ְך ֵמָעָל�
1Sam. 1:15 ְך א ָׁשִת�יִתי ָוֶאְׁשֹּפ� �ֹ �5ִין ְוֵׁשָכ�ר ל ִכי ְוַי י ִאָּׁשBה ְקַׁשת&ר1ּוַח1 ָאנֹ+ א ֲאֹדִנ+ �ֹ 1ֹאֶמר1 ל Bה ַוּת ַען ַחָּנ  ַוַּת2

 ֶאת&ַנְפִׁש�י ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה�
1Sam. 1:16�ַעל ִּכ� ָּנה� ַאל&ִּתֵּתן1 ֶאת&ֲאָמ�ְתָך+ ִלְפֵנ�י ַּבת&ְּבִלָּי ְרִּתי ַעד&ֵה� ב ִׂשיִח>י ְוַכְעִס�י ִּדַּב�  י&ֵמֹר�
1Sam. 1:17ֹו� ְלְּת ֵמִעּמ� ר ָׁשַא� ְך ֲאֶׁש� ל ִיֵּתן1 ֶאת&ֵׁש�ָלֵת+ ֹום ֵואֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 ��י ְלָׁשל ֹ�אֶמר ְלִכ =ַען ֵעִל>י ַוּי   ַוַּי
1Sam. 1:18יָך ַו� ן ְּבֵעיֶנ אֶמר ִּתְמָצ=א ִׁשְפָחְתָך> ֵח� Wֹ ל ּוָפֶנ�יָה לֹא&ָהיּו&ָל�ּה  ַוּת ֶלְך ָהִאָּׁשBה ְלַדְרָּכּה1 ַוּתֹאַכ+ ֵּת2

ֹוד�  ע�
1Sam. 1:19 15ַדע ֶאְלָקָנהB ם ָהָרָמ�ָתה ַוֵּי אּו ֶאל&ֵּביָת� ה ַוָּיֻׁש>בּו ַוָּיֹב� �י ְיהָו+ ֶקר ַוִּי�ְׁשַּתֲחוּו1 ִלְפֵנ  ַוַּיְׁשִּכ�מּו ַבֹּב3

5ְזְּכֶר� ֹו ַוִּי� �ה ִאְׁשּת+  ָה ְיהָו�ה�ֶאת&ַחָּנ
1Sam. 1:20 ל ִּכ�י ֵמְיהָו�ה א ֶאת&ְׁשמֹו1 ְׁשמּוֵא+ Bן ַוִּתְקָר�ַהר ַחָּנ�ה ַוֵּת�ֶלד ֵּב ים ַוַּת� ֹות ַהָּיִמ+  ַוְיִהי1 ִלְתֻקפ�

יו�  ְׁשִאְלִּת�
1Sam. 1:21 ים �ַבח ַהָּיִמ� >ה ֶאת&ֶז יהָו ַח ַל� ֹו ִלְזֹּב= �>ַעל ָהִא�יׁש ֶאְלָקָנ�ה ְוָכל&ֵּבית ֹו� ַוַּי  ְוֶאת&ִנְדר�
1Sam. 1:22 ה �י ְיהָו+ יו ְוִנְרָאה1 ֶאת&ְּפֵנ 1ַער1 ַוֲהִבֹאִת3 �ד ִיָּגֵמBל ַהַּנ ּה ַע י&ָאְמָר�ה ְלִאיָׁש3 �ָתה ִּכ� א ָעָל �ֹ  ְוַחָּנ�ה ל

ם� ם ַעד&עֹוָל�  ְוָי�ַׁשב ָׁש�
1Sam. 1:23ִיְך ֹוב ְּבֵעיַנ3 ּה ֲעִׂש=י ַהּט� Mה ִאיָׁש ֹ�אֶמר ָלּהZ ֶאְלָקָנ2 ם ְיהָו�ה  ַוּי ֹו ַא>ְך ָיֵק�  ְׁשִבי1 ַעד&ָּגְמֵל�ְך ֹאת+

ֹו� ּה ַעד&ָגְמָל�ּה ֹאת� ִאָּׁשה1 ַוֵּת�יֶנק ֶאת&ְּבָנ+ ֹו ַוֵּתBֶׁשב ָה� � ֶאת&ְּדָבר
1Sam. 1:24ִין �ֶבל ַי+ 1ַמח1 ְוֵנ ת ֶק ה ַאַח� ים ְׁשֹלָׁשה1 ְוֵאיָפ2 Bּתּו ְּבָפִר ּה ַּכֲאֶׁש�ר ְּגָמַל3 Mהּו ִעָּמ הּו  ַוַּתֲעֵל2  ַוְּתִבֵא�

ֹו ְוַהַּנ�ַער ָנ�ַער� � ֵבית&ְיהָו�ה ִׁשל
1Sam. 1:25י� ּו ֶאת&ַהָּפ�ר ַוָּיִב�יאּו ֶאת&ַהַּנ�ַער ֶאל&ֵעִל� 5ִּיְׁשֲחט�   ַו�
1Sam. 1:26ה ְלִהְתַּפֵּל� ה ַהִּנֶּצBֶבת ִעְּמָכה1 ָּבֶז+ �י ָהִאָּׁש3 �י ֲאִנ י ַנְפְׁשָך� ֲאֹדִנ י ֵח� �י ֲאֹדִנ+ 1ֹאֶמר1 ִּב  ל ֶאל&ְיהָו�ה� ַוּת
1Sam. 1:27ֹו� ְלִּתי ֵמִעּמ� ר ָׁשַא� י ֲאֶׁש� ן ְיהָו�ה ִלי1 ֶאת&ְׁשֵא�ָלִת+ �ְלִּתי ַוִּיֵּת2   ֶאל&ַהַּנ�ַער ַהֶּז�ה ִהְתַּפָּל
1Sam. 1:28ה ַוִּי� יהָו ּול ַל� ּוא ָׁשא� ה ה� ה ָּכל&ַהָּיִמים1 ֲאֶׁש�ר ָהָי+ יהָו+ י ִהְׁשִאְלִּת1הּו1 ַל� �ם ָאֹנִכ3 ם  ְוַג חּו ָׁש� ְׁשַּת�
 ַליהָו�ה� פ
1Sam. 2:1 י ִּכ�י ֹוְיַב+ ַחב ִּפי1 ַעל&א� Bה ָר� יהָו ָמה ַקְרִנ�י ַּב� ה ָר� יהָו+ ר ָעַלBץ ִלִּבי1 ַּב�  ַוִּתְתַּפֵּלBל ַחָּנה1 ַוּתֹאַמ+

ָך� ְחִּתי ִּביׁשּוָעֶת�  ָׂשַמ�
1Sam. 2:2ָך ְוֵא���י ֵא�ין ִּבְלֶּת ֹוׁש ַּכיהָו�ה ִּכ ינּו� ֵאין&ָקד� ּור ֵּכאֹלֵה�  ין צ�
1Sam. 2:3 ה ְולֹא �י ֵאBל ֵּדעֹות1 ְיהָו+ ק ִמִּפיֶכ�ם ִּכ א ָעָת� ה ֵיֵצ� ּו ְתַדְּברּו1 ְּגֹבָה�ה ְגֹבָה+ Bֹו][ְו[ ַאל&ַּתְרּב ] ל�

ֹות� ּו ֲעִלל�  ִנְתְּכנ�
1Sam. 2:4ִיל� ְזרּו ָח� ים ַחִּת�ים ְוִנְכָׁשִל�ים ָא� ֶׁשת ִּגֹּבִר�   ֶק�

1Sam. 2:5ָלה� ְׂש ת ָּבִנ�ים ֻאְמָל� ה ְוַרַּב� רּו ּוְרֵעִב�ים ָחֵד�ּלּו ַעד&ֲעָקָרה1 ָיְלָד�ה ִׁשְבָע+ 1ֶחם1 ִנְׂשָּכ+  ֵבִעBים ַּבֶּל
1Sam. 2:6ֹול ַוָּי�ַעל� יד ְׁשא� �ה מֹוִר�   ְיהָו�ה ֵמִמ�ית ּוְמַחֶּי

1Sam. 2:7ם� יׁש ּוַמֲעִׁש�יר ַמְׁשִּפ�יל ַאף&ְמרֹוֵמ�   ְיהָו�ה מֹוִר�
1Sam. 2:8 יBם ִּכ�ֹוד ַיְנִחֵל א ָכב� ים ְוִכֵּס� ֹון ְלהֹוִׁשיב1 ִעם&ְנִדיִב+ ים ֶאְבי+ ַאְׁשֹּפת1 ָיִר� ל ֵמ� ר ָּד3 Mים ֵמָעָפ  ֵמִק2

ל� ם ֵּתֵב� �ֶׁשת ֲעֵליֶה� ֶרץ ַוָּי יהָוה1 ְמֻצ�ֵקי ֶא+  ַל�
1Sam. 2:9 י ֲחִסידֹוBֶׁשְך] ֲחִסיָדיו1[ ַרְגֵל ר ּוְרָׁשִע�ים ַּבֹח� יׁש�ִיְׁשֹמ+ ַח ִיְגַּבר&ִא� א ְבֹכ� �ֹ י&ל   ִיָּד�ּמּו ִּכ�



1Sam. 2:10 ּתּו ְמִריבֹו�ה ֵיַח Qיו[ ְיהָו ין ַאְפֵסי&ָא�ֶרץ ] ָעָליו1[ָעלֹו ] ְמִריָב3 ם ְיהָו�ה ָיִד� ַּבָּׁשַמ�ִים ַיְרֵע+
ֹו� פ ֶרן ְמִׁשיח� ם ֶק� ֹו ְוָיֵר� ז ְלַמְלּכ+  ְוִיֶּתן&ֹע�

1Sam. 2:11< =ֶלְך ֶאְלָקָנ ן� ַוֵּי ה ֶאת&ְּפֵנ�י ֵעִל�י ַהֹּכֵה� Bה ְמָׁשֵרת1 ֶאת&ְיהָו+ ַער ָהָי ֹו ְוַהַּנ3 �ָתה ַעל&ֵּבית  ה ָהָרָמ�
1Sam. 2:12ּו ֶאת&ְיהָו�ה� א ָיְדע� �ֹ �ַעל ל �י ְבִלָּי   ּוְבֵנ�י ֵעִל�י ְּבֵנ

1Sam. 2:13B א ַנ ַבח ּוָב2 יׁש ֹזֵב�ַח ֶז3 Qם ָּכל&ִא� ט ַהֹּכֲהִנ�ים ֶאת&ָהָע ר ְוַהַּמְזֵל>ג  ּוִמְׁשַּפ� ַער ַהֹּכֵהן1 ְּכַבֵּׁש�ל ַהָּבָׂש+
ֹו� �5ִים ְּבָיד� ׁש&ַהִּׁשַּנ  ְׁשֹל�

1Sam. 2:14ֹּPּור כ ֹו ַבָּפר+ 1ַחת1 א� ֹו ַבַּקַּל Bּוד א ֹו ַבּד3 ֹור א� Mה ַבִּכּי ֹו  ְוִהָּכ2 �ן ּב ח ַהֹּכֵה� ג ִיַּק� �ה ַהַּמְזֵל+ ל ֲאֶׁש�ר ַיֲעֶל
ָּPּו ְלָכל&ִיְׂשָרכ ה�ָכה ַיֲעׂש� ם ְּבִׁשֹל� ל ַהָּבִא�ים ָׁש�  ֵא+

1Sam. 2:15 ֹות ר ִלְצל� �ה ָבָׂש+ ַח ְּתָנ �יׁש ַהֹּזֵב+ ן ְוָאַמר1 ָלִא �ַער ַהֹּכֵה3 ּון ֶאת&ַהֵחֶלבG ּוָב�אA ַנ  ַּגםH ְּבֶטֶרםH ַיְקִטר�
י� ל ִּכ�י ִאם&ָח� ר ְמֻבָּׁש� ח ִמְּמָך> ָּבָׂש� א&ִיַּק= �ֹ  ַלֹּכֵה�ן ְול

1Sam. 2:16אֶמ 2ֹ רA  ַוּי ר ְּתַאֶּו�ה ַנְפֶׁש�ָך ְוָאַמ� ח&ְלָך+ ַּכֲאֶׁש� ֶלב ְוַק2 ּון ַּכּיֹום1 ַהֵח+ Bר ַיְקִטיר יׁש ַקֵּט2 יו ָהִא3 Mר ֵאָל
ה�כPִּ] לֹא1[לֹו  ְחִּתי ְבָחְזָק� א ָלַק� �ֹ ן ְוִאם&ל  י ַעָּת�ה ִתֵּת+

1Sam. 2:17י� ד ֶאת&ְּפֵנ ים ְּגדֹוָל�ה ְמֹא� י ַחַּט=את ַהְּנָעִר> ת ְיהָו�ה� ַוְּתִה2 ת ִמְנַח� ים ֵא� ֲאָנִׁש+ �ה ִּכBי ִנ�ֲאצּו1 ָה�   ְיהָו
1Sam. 2:18ד� ֹוד ָּב� ַער ָחג�ּור ֵאפ� Wה ַנ� �י ְיהָו ת ֶאת&ְּפֵנ ל ְמָׁשֵר� Wּוְׁשמּוֵא  
1Sam. 2:19ֲעלֹוָתּה1 ֶאת ֹו ִמָּיִמ�יםA ָיִמ�יָמה ַּב� ה ל� ֹו ְוַהַעְלָת� ֹו ִאּמ+ ַח  ּוְמִעBיל ָקֹטן1 ַּתֲעֶׂשה&ּל� ּה ִלְזֹּב� &ִאיָׁש+

ים� �ַבח ַהָּיִמ�  ֶאת&ֶז
1Sam. 2:20ַּ Pאת ת +ֹ 1ַרע1 ִמן&ָהִאָּׁש�ה ַהּז ה ְלָך� ֶז ֹו ְוָאַמר1 ָיֵׂשםZ ְיהָו2 �ה ְוֶאת&ִאְׁשּת3 י ֶאת&ֶאְלָקָנ Mְך ֵעִל ַחת  ּוֵבַר2

ֹו� ּו ִלְמֹקמ� �ה ְוָהְלכ� יהָו ל ַל� ר ָׁשַא� ה ֲאֶׁש�  ַהְּׁשֵאָל+
1Sam. 2:21י&ָפ ל  ִּכ� ל ַהַּנ�ַער ְׁשמּוֵא� ה&ָבִנ�ים ּוְׁשֵּת�י ָבנ�ֹות ַוִּיְגַּד> ֶלד ְׁשֹלָׁש� ה ַוַּת>ַהר ַוֵּת� ד ְיהָוה1 ֶאת&ַחָּנ+ Bַק
 ִעם&ְיהָו�ה� ס
1Sam. 2:22ר&ִיְׁשְּכ ל ְוֵאBת ֲאֶׁש� ּון ָּבָניו1 ְלָכל&ִיְׂשָרֵא+ Bר ַיֲעׂש ע ֵאתZ ָּכל&ֲאֶׁש2 ד ְוָׁשַמ3 �ן ְמֹא בּון1  ְוֵעִל�י ָזֵק�

ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ֹא� ֹות ֶּפ� ְבא+ ים ַהֹּצ�  ֶאת&ַהָּנִׁש+
1Sam. 2:23 ת ים ֵמֵא� 1ַע1 ֶאת&ִּדְבֵריֶכ�ם ָרִע+ ר ָאֹנִכBי ֹׁשֵמ ים ָהֵא�ֶּלה ֲאֶׁש2 ּון ַּכְּדָבִר� ם ָל�ָּמה ַתֲעׂש� ֹ�אֶמר ָלֶה+  ַוּי

ֶּלה�  ָּכל&ָהָע�ם ֵא�
1Sam. 2:24 הBֹוא&טֹוָב י ל� ִּ Tי כ� ל ָּבָנ ים ַעם&ְיהָו�ה� ַא� ַע ַמֲעִבִר� �י ֹׁשֵמ+  ַהְּׁשֻמָעה1 ֲאֶׁש�ר ָאֹנִכ
1Sam. 2:25 א Bֹ ֹו ְול �י ִיְתַּפֶּלל&ל יׁש ִמ� יהָוה1 ֶי�ֱחָטא&ִא+ ים ְוִאBם ַל� ֹו ֱאֹלִה+ ְלל� א ִאBיׁש ְלִאיׁש1 ּוִפ�  ִאם&ֶיֱחָט2

ם� ץ ְיהָו�ה ַלֲהִמיָת� י&ָחֵפ� ם ִּכ� ֹול ֲאִביֶה+  ִיְׁשְמעּו1 ְלק�
1Sam. 2:26ַּP ֹוב ג �ל ָוט ל ֹהֵל�ְך ְוָגֵד� �ַער ְׁשמּוֵא+ ים� ס ְוַהַּנ ה ְוַג�ם ִעם&ֲאָנִׁש�  ם ִעם&ְיהָו+
1Sam. 2:27ֹּPיו כ ֹ�אֶמר ֵאָל3 �י ַוּי ים ֶאל&ֵעִל א ִאיׁש&ֱאֹלִה� �ֹ 1יִתי1 ֶאל&ֵּב�ית  ַוָּיב ה ִנְגֵל Bה ֲהִנְגֹל ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ִי ם ְּבִמְצַר� ְהיֹוָת� יָך ִּב� ה�ָאִב+ ית ַּפְרֹע�  ם ְלֵב�
1Sam. 2:28 את ֶרת ָלֵׂש� י ְלַהְקִט�יר ְקֹט> ל&ִמְזְּבִח3 ֹות ַע� ן ַלֲעל� ל ִלי1 ְלֹכֵה+ י ִיְׂשָרֵא� תֹו ִמָּכל&ִׁשְבֵט2 ֹ Tר א  ּוָבֹח�

ל� �י ִיְׂשָרֵא� י ְּבֵנ יָך ֶאת&ָּכל&ִאֵּׁש� ֶאְּתָנה1 ְלֵב�ית ָאִב+ �י ָו� ֹוד ְלָפָנ  ֵאפ�
1Sam. 2:29ָּמה ִתְב�ם  ָל יֲאֶכ3 ִּני ְלַהְבִר� 1יָך1 ִמֶּמ+ ֹון ַוְּתַכֵּבBד ֶאת&ָּבֶנ �ר ִצִּו�יִתי ָמע י ֲאֶׁש� ּו ְּבִזְבִחי1 ּוְבִמְנָחִת+ ֲעט3

י� ל ְלַעִּמ� ת ִיְׂשָרֵא�  ֵמֵראִׁש>ית ָּכל&ִמְנַח�
1Sam. 2:30�יְתָך1 ּוֵב ְרִּתי ֵּב� ֹור ָאַמ+ G ָאמ� ן ְנֻאם&ְיהָוהH ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵאל ּו ְלָפַנ�י  ָלֵכ3 יָך ִיְתַהְּלכ� ית ָאִב+

ּלּו� �י ֵיָק� ד ּוֹבַז י ֲאַכֵּב� י&ְמַכְּבַד� י ִּכ� �יָלה ִּל+  ַעד&עֹוָל�ם ְוַעָּתBה ְנֻאם&ְיהָוה1 ָחִל
1Sam. 2:31�ן ְּבֵביֶת ְהי�ֹות ָזֵק� ַע ֵּב�ית ָאִב�יָך ִמ� ֲעָך+ ְוֶאת&ְזֹר� ים ְוָג�ַדְעִּתי1 ֶאת&ְזֹר�  ָך� ִהֵּנה1 ָיִמ�ים ָּבִא+
1Sam. 2:32ים� ן ְּבֵביְתָך� ָּכל&ַהָּיִמ� א&ִיְהֶי�ה ָזֵק> �ֹ ל ֲאֶׁשר&ֵייִט�יב ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ְול ֹון ְּבֹכ�   ְוִהַּבְטָּת1 ַצ�ר ָמע+
1Sam. 2:33 ָך�יב ֶאת&ַנְפֶׁש ֹות ֶאת&ֵעיֶנ�יָך ְוַלֲאִד� י ְלַכּל� �ם ִמְזְּבִח+ ית ְלָך1 ֵמִע Bא&ַאְכִר �ֹ יׁש ל  ְוִא3

ים�ְוָכל&ַמ ּותּו ֲאָנִׁש�  ְרִּב�ית ֵּביְתָך� ָימ�
1Sam. 2:34ם� ּותּו ְׁשֵניֶה� ד ָימ� יְנָח�ס ְּבי�ֹום ֶאָח� יָך ֶאל&ָחְפִנ�י ּוִפ� �י ָבֶנ+ ֹות ֲאֶׁשBר ָיבֹא1 ֶאל&ְׁשֵנ   ְוֶזה&ְּלָך� ָהא3



1Sam. 2:35ן ַּכֲאֶׁש>ר ִּבְלָבִב�י ּוְבַנְפִׁש�י י ִלי1 ֹּכֵה�ן ֶנֱאָמ+ ן ְוהְתַהֵּל�ְך  ַוֲהִקיֹמִת� Bיִתי לֹו1 ַּב�ִית ֶנֱאָמ+  ַיֲעֶׂש�ה ּוָבִנ
ים� י ָּכל&ַהָּיִמ�  ִלְפֵנ�י&ְמִׁשיִח�

1Sam. 2:36 ר �ֶחם ְוָאַמ3 ֹו ַלֲאג�ֹוַרת ֶּכ�ֶסף ְוִכַּכר&ָל ה ָּכל&ַהּנֹוָתר1 ְּבֵב�יְתָך+ ָיבֹוא1 ְלִהְׁשַּתֲחֹו�ת ל+  ְוָהָי3
ת ַהְּכֻהּנ� >א ֶאל&ַאַח� ִני ָנ ֶחם� סְסָפֵח� ל ַּפת&ָל�  ֹות ֶלֱאֹכ�

1Sam. 3:1 ין ם ֵא� Bה ָיָקר1 ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+ ה ָהָי �י ּוְדַבר&ְיהָו3 �י ֵעִל ת ֶאת&ְיהָו�ה ִלְפֵנ =ַער ְׁשמּוֵא>ל ְמָׁשֵר�  ְוַהַּנ
ץ� ס  ָחז�ֹון ִנְפָר�
1Sam. 3:2 ֹו ְוֵעינֹו ��ב ִּבְמֹקמ ּוא ְוֵעִל�י ֹׁשֵכ 5ְיִהי1 ַּבּי�ֹום ַהה+ ֹות�] ֵעיָניו1][ְו[ ַו� א יּוַכ�ל ִלְרא� �ֹ ֹות ל  ֵהֵח�ּלּו ֵכה+
1Sam. 3:3ים� פ ֹון ֱאֹלִה� ם ֲאר� ה ֲאֶׁשר&ָׁש� �ב ְּבֵהיַכ�ל ְיהָו+ ל ֹׁשֵכ ה ּוְׁשמּוֵא� Bר ֱאֹלִהים1 ֶט�ֶרם ִיְכֶּב+   ְוֵנ
1Sam. 3:4ֹ�אֶמר ִהֵּנ�ִני� ל ַוּי >ה ֶאל&ְׁשמּוֵא� א ְיהָו   ַוִּיְקָר=

1Sam. 3:55ָרץ� ב�  ַוָּי �ֶלְך ַוִּיְׁשָּכ� �ב ַוֵּי ּוב ְׁשָכ אִתי ׁש� א&ָקָר� �ֹ ֹ�אֶמר ל י ַוּי י&ָקָר�אָת ִּל+ Bֹאֶמר ִהְנִני1 ִּכ� י ַוּי  ֶאל&ֵעִל3
 ס

1Sam. 3:6י� אָת ִל י ִּכ�י ָקָר� ֹ�אֶמר ִהְנִנ+ י ַוּי �ֶלְך ֶאל&ֵעִל+ 1 ַוֵּי 5Bָקם ְׁשמּוֵאל G ַוָּי א עֹודH ְׁשמּוֵאל �ֹ ה ְקר   ַוֹּי�ֶסף ְיהָו3
ב� ּוב ְׁשָכ� אִתי ְבִנ�י ׁש� א&ָקָר� �ֹ ֹ>אֶמר ל  ַוּי

1Sam. 3:7ה ְוֶט>ֶרם ִיָּגֶל�ה ֵאָל�יו ְּדַבר&ְיהָו�ה�� ֶרם ָיַד�ע ֶאת&ְיהָו ל ֶט� Wּוְׁשמּוֵא  
1Sam. 3:8 י ֹ�אֶמר ִהְנִנ+ י ַוּי �ֶלְך ֶאל&ֵעִל+ 1ָקם1 ַוֵּי H ַּבְּׁשִלִׁשיתG ַוָּי ֶסף ְיהָו�ה ְקרֹא&ְׁשמּוֵאל �ֶבן  ַוּי2ֹ �י ַוָּי אָת ִל ִּכ�י ָקָר�

א ַלָּנ�ַער� י ִּכ�י ְיהָו�ה ֹקֵר�  ֵעִל+
1Sam. 3:9 ַע ה ִּכ�י ֹׁשֵמ� 1 ַּדֵּב�ר ְיהָו+ ַמְרָּת יָך ְוָא� H ֵל�ְך ְׁשָכבG ְוָהָיה1 ִאם&ִיְקָר�א ֵאֶל+ �י ִלְׁשמּוֵאל אֶמר ֵעִל 2ֹ  ַוּי

ל ַוִּיְׁשַּכ�ב ִּבְמקֹו �ֶלְך ְׁשמּוֵא+ ֹו�ַעְבֶּד�ָך ַוֵּי  מ�
1Sam. 3:10 ר ִּכ�י 1 ַּדֵּב+ Bֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ַעם ְׁשמּוֵא�לA ְׁשמּוֵא�ל ַוּי ַעם&ְּבַפ� א ְכַפ� ב ַוִּיְקָר� א ְיהָוה1 ַוִּיְתַיַּצ+ Bֹ  ַוָּיב

ָך� פ ַע ַעְבֶּד�  ֹׁשֵמ�
1Sam. 3:11 ל�ר ְּבִיְׂשָרֵא ה ָדָב� =ה ָאֹנִכ>י ֹעֶׂש� ל ִהֵּנ Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ְׁשמּוֵא+ ֹו ְּתִצֶּל�יָנה  ַוּי ְמע+ ֲאֶׁשר1 ָּכל&ֹׁש�
י ָאְזָנ�יו�  ְׁשֵּת�
1Sam. 3:12ה� ל ְוַכֵּל� ֹו ָהֵח� �ְרִּתי ֶאל&ֵּבית ר ִּדַּב� י ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� ים ֶאל&ֵעִל+   ַּבּיBֹום ַההּוא1 ָאִק�
1Sam. 3:13 ן ֹו ַעד&עֹוָל�ם ַּבֲעֹו� >י ֶאת&ֵּבית� ט ֲאִנ י&ֹׁשֵפ� ֹו ִּכ� �ְדִּתי ל+ יו  ְוִהַּג ְלִלBים ָלֶהם1 ָּבָנ+ י&ְמַק� ע ִּכ� ֲאֶׁשר&ָיַד3

ם� ה ָּב� א ִכָה� �ֹ  ְול
1Sam. 3:14ם� ה ַעד&עֹוָל� �ַבח ּוְבִמְנָח� ן ֵּבית&ֵעִל>י ְּבֶז ר ֲעֹו= Qם&ִיְתַּכֵּפ �י ִא� ְעִּתי ְלֵב�ית ֵעִל   ְוָלֵכ�ן ִנְׁשַּב�
1Sam. 3:15ֶקר ַוִּיְפַּת� 1 ַעד&ַהֹּב+ �יד  ַוִּיְׁשַּכBב ְׁשמּוֵאל א ֵמַהִּג �ה ּוְׁשמּוֵא�ל ָיֵר+ ֹות ֵּבית&ְיהָו ח ֶאת&ַּדְלת�

י� ה ֶאל&ֵעִל�  ֶאת&ַהַּמְרָא�
1Sam. 3:16ֹ�אֶמר ִהֵּנ�ִני� �י ַוּי ֹ�אֶמר ְׁשמּוֵא�ל ְּבִנ ל ַוּי א ֵעִלי1 ֶאת&ְׁשמּוֵא+ Bַוִּיְקָר  
1Sam. 3:17יָך ַאל&ָנ� אֶמר ָמBה ַהָּדָבר1 ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב�ר ֵאֶל+ 3ֹ ה  ַוּי ה ַיֲעֶׂשה&ְּלָךB ֱאֹלִהים1 ְוֹכ� ד ִמֶּמ�ִּני ֹּכ� א ְתַכֵח�

יָך� ר ֵאֶל� ר ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� ר ִמָּכל&ַהָּדָב� 1ִּני1 ָּדָב+ יף ִאם&ְּתַכֵחBד ִמֶּמ  יֹוִס+
1Sam. 3:18ּוא �ה ה+ ר ְיהָו Wּנּו ַוּיֹאַמ�ד ִמֶּמ א ִכֵח� �ֹ ים ְול 1 ֶאת&ָּכל&ַהְּדָבִר+ ֹו ְׁשמּוֵאל Bֹוב ְּבֵעיָנ�ו  ַוַּיֶּגד&ל  ַהּט�

ה� פ  ַיֲעֶׂש�
1Sam. 3:19ְרָצה� יו ָא� א&ִהִּפ�יל ִמָּכל&ְּדָבָר� �ֹ ֹו ְול �ה ִעּמ+ ל ְׁשמּוֵא�ל ַו�יהָוה1 ָהָי   ַוִּיְגַּד�
1Sam. 3:20ִּPַבע כ�ן ְוַעד&ְּבֵא�ר ָׁש ל ִמָּד� ל ְלָנִב�יא ַליהָו�ה� ַוֵּי1ַדע1 ָּכל&ִיְׂשָרֵא+  י ֶנֱאָמ�ן ְׁשמּוֵא+
1Sam. 3:21ר ְיהָו�ה� פ ֹו ִּבְדַב� =ה ֶאל&ְׁשמּוֵא>ל ְּבִׁשל� ה ְיהָו י&ִנְגָל2 ה ִּכ� �ה ְבִׁשֹל   ַוֹּי�ֶסף ְיהָו�ה ְלֵהָרֹא�
1Sam. 4:1 15ַּיֲחנּו ה ַו� ים ַלִּמְלָחָמ3 Mאת ְּפִלְׁשִּת Z ִלְקַר2 ל ְלָכל&ִיְׂשָרֵא�ל ַוֵּיֵצ�א ִיְׂשָרֵאל י ְדַבר&ְׁשמּוֵא�  ַוְיִה�
ק�ַעל&ָהֶא�ֶב ּו ַבֲאֵפ� ים ָחנ� ֶזר ּוְפִלְׁשִּת�  ן ָהֵע+

1Sam. 4:2 ּו Bים ַוַּיּכ��י ְפִלְׁשִּת ל ִלְפֵנ �5ֶגף ִיְׂשָרֵא� ה ַוִּיָּנ ל ַוִּתֹּטׁש1 ַהִּמְלָחָמ+ ים ִלְקַר�את ִיְׂשָרֵא3 Mּו ְפִלְׁשִּת  ַוַּיַעְרכ2
יׁש� ַעת ֲאָלִפ�ים ִא� ה ְּכַאְרַּב� ֲעָרָכה1 ַּבָּׂשֶד+  ַבַּמ�

1Sam. 4:3 ים��י ְפִלְׁשִּת >ה ַהּי�ֹום ִלְפֵנ �ָּמה ְנָגָפ=נּו ְיהָו ל ָל �י ִיְׂשָרֵא+ אְמרּו1 ִזְקֵנ �ֹ ַּמֲחֶנהG ַוּי א ָהָעםH ֶאל&ַה� �ֹ  ַוָּיב



ינּו� נּו ְוֹיִׁשֵע�נּו ִמַּכ�ף ֹאְיֵב� א ְבִקְרֵּב+ �ֹ ה ְוָיב ית ְיהָו+ ה ֶאת&ֲארֹון1 ְּבִר� �ינּו ִמִּׁשֹל3  ִנְקָח=ה ֵאֵל
1Sam. 4:4 י� ם ְׁשֵנ Qים ְוָׁש�ֹות ֹיֵׁש�ב ַהְּכֻרִב >ה ְצָבא� ֹון ְּבִרית&ְיהָו ם ֵא�ת ֲאר= ּו ִמָּׁש3 ה ַוִּיְׂשא�  ַוִּיְׁשַלBח ָהָעם1 ִׁשֹל+

ס� יְנָח� ים ָחְפִנ�י ּוִפ� ית ָהֱאֹלִה+ י ִעם&ֲארֹון1 ְּבִר�  ְבֵנ�י&ֵעִל3
1Sam. 4:5�ֹון ְּבִרית&ְיהָוה1 ֶאל&ַה Bֹוא ֲאר י ְּכב2 ם  ַוְיִה3 �ה ְגדֹוָל�ה ַוֵּתֹה� ל ְּתרּוָע עּו ָכל&ִיְׂשָרֵא� ה ַוָּיִר� ַּמֲחֶנ+

ֶרץ�  ָהָא�
1Sam. 4:6 ה� ֹ�את ְּבַמֲחֵנ ֹול ַהְּתרּוָע=ה ַהְּגדֹוָל>ה ַהּז ה ק� ֶ Tּו מ ֹ�אְמר+ ה ַוּי ֹול ַהְּתרּוָע+ ּו ְפִלְׁשִּתים1 ֶאת&ק� Bַוִּיְׁשְמע 

ִּPּו כ �5ְדע+ ים ַוֵּי �ֹון ְיהָהִעְבִר ַּמֲחֶנ�ה�י ֲאר� א ֶאל&ַה� ה ָּב�  ָו+
1Sam. 4:7 א ָהְיָת>ה �ֹ �י ל נּו ִּכ ֹוי ָל+ �ה ַוּיֹאְמרּו1 א� ַּמֲחֶנ ים ֶאל&ַה� א ֱאֹלִה� ּו ָּב� �י ָאְמר+ ים ִּכ  ַוִּי�5ְראּו1 ַהְּפִלְׁשִּת+

ם� ֹול ִׁשְלֹׁש� ֹ�את ֶאְתמ�  ָּכז
1Sam. 4:8ים ָה >ד ָהֱאֹלִה� נּו ִמַּי נּו ִמ�י ַיִּציֵל+ ֹוי ָל+ ים ַהַּמִּכ=ים  א� ים ָהֵא�ֶּלה ֵא=ֶּלה ֵה�ם ָהֱאֹלִה3 ַאִּדיִר�

ר� ִים ְּבָכל&ַמָּכ�ה ַּבִּמְדָּב�  ֶאת&ִמְצַר>
1Sam. 4:9ֶּ Pים פ ֲאָנִׁשים1 ְּפִלְׁשִּת+ ְהיBּו ַל� ּו ִו� Qְתַחְּזק ם  ִה� ּו ָלֶכ�ם ִוְהִייֶת� ר ָעְבד� ים ַּכֲאֶׁש� ּו ָלִעְבִר+ ן ַּתַעְבד�
ם�ַלֲאָנִׁש�ים ְוִנְל  ַחְמֶּת�
1Sam. 4:10 1 ד ַוִּיֹּפל �י ַהַּמָּכ�ה ְּגדֹוָל�ה ְמֹא יו ַוְּתִה� �יׁש ְלֹאָהָל+ 1סּו1 ִא 1 ַוָּיֻנ 5Bֶגף ִיְׂשָרֵאל ים ַוִּיָּנ ּו ְפִלְׁשִּת3  ַוִּיָּלֲחמ�

י� ֶלף ַרְגִל� ל ְׁשֹלִׁש�ים ֶא�  ִמִּיְׂשָרֵא+
1Sam. 4:11�י ְבֵנB ים ִנְלָק�ח ּוְׁשֵנ ֹון ֱאֹלִה� ס� ַוֲאר� יְנָח� תּו ָחְפִנ�י ּוִפ�  י&ֵעִלי1 ֵמ+
1Sam. 4:12 ה ים ַוֲאָדָמ� יו ְקֻרִע+ ּוא ּוַמָּד� �ה ַּבּי�ֹום ַהה א ִׁשֹל� �ֹ ה ַוָּיב 5Bָרץ ִאיׁש&ִּבְנָיִמן1 ֵמַהַּמ�ֲעָרָכ+  ַוָּי
ֹו�  ַעל&רֹאׁש�
1Sam. 4:13 א ַיְך Mל&ַהִּכֵּס ב ַע� ִלי ֹיֵׁש2 ֵ Tה ע� ֹוא ְוִהֵּנ ֹון ֶּד1] ַי�ד[ ַוָּיב3 ד ַע�ל ֲאר� Bה ִלּבֹו1 ָחֵר+ י&ָהָי ה ִּכ� ֶרְך1 ְמַצֶּפ+

ָּ Pיׁש ב יר�ָהֱאֹלִה�ים ְוָהִא3 יר ַוִּתְזַע�ק ָּכל&ָהִע� �יד ָּבִע+  א ְלַהִּג
1Sam. 4:14א ַו �ֹ ר ַוָּיב �יׁש ִמַה+ �ה ְוָהִא ֹון ַהֶּז ֹול ֶהָהמ� אֶמר ֶמ>ה ק� Wֹ ה ַוּי ֹול ַהְּצָעָק+ ַּיֵּג�ד  ַוִּיְׁשַמBע ֵעִלי1 ֶאת&ק�

י�  ְלֵעִל�
1Sam. 4:15ֹות� ֹול ִלְרא� א ָיכ� �ֹ ָמה ְול �יו ָק+ �ה ְוֵעיָנ י ֶּבן&ִּתְׁשִע�ים ּוְׁשֹמֶנ�ה ָׁשָנ Wְוֵעִל  
1Sam. 4:16 אֶמר<ֹ �ְסִּתי ַהּי�ֹום ַוּי י ִמן&ַהַּמֲעָרָכ�ה ַנ Wה ַוֲאִנ ֹנִכי1 ַהָּב�א ִמן&ַהַּמֲעָרָכ+ י ָא� יׁש ֶאל&ֵעִל3 Mאֶמר ָהִא 2ֹ  ַוּי

ר ְּבִנ�י� ה&ָהָי�ה ַהָּדָב�  ֶמ�
1Sam. 4:17 ם� ה ְגדֹוָל�ה ָהְיָת�ה ָבָע >ם ַמֵּגָפ� ים ְוַג �י ְפִלְׁשִּת+ 1 ִלְפֵנ Bס ִיְׂשָרֵאל אֶמר ָנ 3ֹ ר ַוּי Mְמַבֵּׂש ַען ַה�  ַוַּי2

ָחה� פ ים ִנְלָק� ֹון ָהֱאֹלִה� ס ַוֲאר� �יְנָח+ תּו ָחְפִני1 ּוִפ יָך ֵמ3 Mי ָבֶנ  ְוַגם&ְׁשֵנ2
1Sam. 4:18 ַער �ד ַהַּׁש3 �דA ַי ית ְּבַע Mַרִּנ ִּכֵּסא ֲאֹח2 ַ Tַעל&ה ל ֵמ� ים ַוִּיֹּפ� ֹון ָהֱאֹלִה3 ֹוA ֶאת&ֲאר� י ְּכַהְזִּכיר� Qַוְיִה 

ל ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ�ה� ט ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ּוא ָׁשַפ� ן ָהִא�יׁש ְוָכֵב�ד ְוה> י&ָזֵק� ת ִּכ�  ַוִּתָּׁשֵבBר ַמְפַרְקּתֹו1 ַוָּיֹמ+
1Sam. 4:19ת  ְו ים ּוֵמ� ֹון ָהֱאֹלִה+ ה ֶאל&ִהָּלַקח1 ֲאר� ֶׁשת&ִּפיְנָחסH ָהָר�ה ָלַלתG ַוִּתְׁשַמ�ע ֶאת&ַהְּׁשֻמָע+ ֹו ֵא� ַכָּלת�

יָה� ּו ָעֶל�יָה ִצֶר� י&ֶנֶהְפכ� ֶלד ִּכ� יָה ְוִאיָׁש�ּה ַוִּתְכַר�ע ַוֵּת+  ָחִמ�
1Sam. 4:20ֹות ָע ּה ַוְּתַדֵּב1ְרָנה1 ַהִּנָּצב� �ת מּוָת3 ָתה  ּוְכֵע ה ְולֹא&ָׁש� א ָעְנָת� �ֹ �ְדְּת ְול �י ֵב�ן ָיָל יְרִא�י ִּכ יָה ַאל&ִּת� ֶל+

ּה�  ִלָּב�
1Sam. 4:21 ים ֹון ָהֱאֹלִה+ ֹוד ִמִּיְׂשָרֵא�ל ֶאל&ִהָּלַקח1 ֲאר� ר ָּגָל�ה ָכב� י&ָכבֹוד1 ֵלאֹמ+ ַער ִא�  ַוִּתְקָר�א ַלַּנ3

ּה� יָה ְוִאיָׁש�  ְוֶאל&ָחִמ�
1Sam. 4:22אֶמר ָּג Wֹ ים� פ ַוּת ֹון ָהֱאֹלִה� ח ֲאר� ֹוד ִמִּיְׂשָרֵא�ל ִּכ�י ִנְלַק�  ָל�ה ָכב�
1Sam. 5:1ֹוָדה� ֶבן ָהֵע�ֶזר ַאְׁשּד� ֹון ָהֱאֹלִה�ים ַוְיִבֻא>הּו ֵמֶא� ת ֲאר� ּו ֵא� ְקח+   ּוְפִלְׁשִּתים1 ָל�
1Sam. 5:2�ֹו ֵּב ים ַוָּיִב�יאּו ֹאת� ֹון ָהֱאֹלִה+ ּו ְפִלְׁשִּתים1 ֶאת&ֲאר� Bֹון� ַוִּיְקח ֶצל ָּדג� ֹו ֵא� יגּו ֹאת� ֹון ַוַּיִּצ� � ית ָּדג
1Sam. 5:3 1ה ַוִּיְקחּו� ֹון ְיהָו ְרָצה ִלְפֵנ�י ֲאר� ֹון ֹנֵפBל ְלָפָניו1 ַא+ �ה ָדג3 ת ְוִהֵּנ ָּמֳחָר+  ַוַּיְׁשִּכBמּו ַאְׁשּדֹוִדים1 ִמ�

ֹו� ֹו ִלְמקֹומ� ֹון ַוָּיִׁש�בּו ֹאת�  ֶאת&ָּדג+
1Sam. 5:4�ֹון  ַוַּיְׁשִּכ Mאׁש ָּדג 2ֹ �ה ְור ֹון ְיהָו ְרָצה ִלְפֵנ�י ֲאר� ֹון ֹנֵפBל ְלָפָניו1 ַא+ �ה ָדג3 ָּמֳחָרתG ְוִהֵּנ מּו ַבֹּבֶקרH ִמ�



יו� ר ָעָל� ֹון ִנְׁשַא� ק ָּדג� ן ַר� יו ְּכֻרתֹות1 ֶאל&ַהִּמְפָּת+ ֹות ָיָד3  ּוְׁשֵּת�יA ַּכּפ�
1Sam. 5:5ֹו Mי ָדג Z ֹכֲהֵנ2 א&ִיְדְרכּו �ֹ ן ל ֹוד ַע�ד  ַעל&ֵּכ] �ֹון ְּבַאְׁשּד ן ָּדג� ֹון ַעל&ִמְפַּת� ל&ַהָּבִא=ים ֵּבית&ָּדג> ן ְוָכ�

 ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ס
1Sam. 5:6 5ְך ֹאָתם1 ָּבֳעָפִליםB ים ַוְיִׁשֵּמ�ם ַוַּי >ה ֶאל&ָהַאְׁשּדֹוִד� ים][ַּב[ ַוִּתְכַּב=ד ַיד&ְיהָו ֹוד ] ְּטֹחִר+ ֶאת&ַאְׁשּד�

יָה�  ְוֶאת&ְּגבּוֶל�
1Sam. 5:7 1ה ָידֹוBי&ָקְׁשָת נּו ִּכ� 1 ִעָּמ+ ֹון ֱאֹלֵהBי ִיְׂשָרֵאל ב ֲאר2 Qא&ֵיֵׁש �ֹ ּו ל �ן ְוָאְמר3 י&ֵכ ֹוד ִּכ� י&ַאְׁשּד� ּו ַאְנֵׁש�  ַוִּיְרא�

ינּו� ֹון ֱאֹלֵה� ינּו ְוַע�ל ָּדג�  ָעֵל+
1Sam. 5:8ם ַו ים ֲאֵליֶה3 Mי ְפִלְׁשִּת Z ֶאת&ָּכל&ַסְרֵנ2 ּו ַוַּיַאְספּו ֲארֹון1 ֱאֹלֵה�י  ַוִּיְׁשְלח] ה ַל� ה&ַּנֲעֶׂש3 אְמרּו1 ַמ� �ֹ ּי

ל� ס י ִיְׂשָרֵא� ֹון ֱאֹלֵה� ּבּו ֶאת&ֲאר� Wל ַוַּיֵּס�ֹון ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא ב ֲאר� �ת ִיֹּס+ ּו ַּג ֹ�אְמר+ ל ַוּי  ִיְׂשָרֵא+
1Sam. 5:9ָּבִעיר1 ְמהּוָמה1 ְּג AהB י ַיד&ְיהָו ֹו ַוְּתִה2 יA ֵהַס�ּבּו ֹאת3 י ַאֲחֵר� Qיר  ַוְיִה ד ַוַּיְך1 ֶאת&ַאְנֵׁש�י ָהִע+ דֹוָל�ה ְמֹא+

ם ֳעָפִלים  ּו ָלֶה� ֹול ַוִּיָּׂשְתר� �ן ְוַעד&ָּגד ים�[ִמָּקֹט�  ]ְטֹחִר�
1Sam. 5:10 ּו ֹון ַוִּיְזֲעק2 ֹון ָהֱאֹלִהים1 ֶעְקר+ Bֹוא ֲאר י ְּכב2 ֹון ַוְיִה3 �ים ֶעְקר ֹון ָהֱאֹלִה� ּו ֶאת&ֲאר� 5ְיַׁשְּלח>  ַו�
ים  Mֶעְקֹרִנ י�ָה� ִני ְוֶאת&ַעִּמ� ל ַלֲהִמיֵת� ר ֵהַסBּבּו ֵאַלי1 ֶאת&ֲארֹון1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+  ֵלאֹמ3

1Sam. 5:11 ב 1 ְוָיֹׁש� ֹון ֱאֹלֵהBי ִיְׂשָרֵאל ּו ֶאת&ֲאר2 Qאְמרּו1 ַׁשְּלח �ֹ ים ַוּי �י ְפִלְׁשִּת3 ּו ֶאת&ָּכל&ַסְרֵנ Mּו ַוַּיַאְספ  ַוִּיְׁשְלח2
ית ֹאִת� א&ָיִמ� �ֹ ֹו ְול ים ִלְמֹקמ+ ד ַי�ד ָהֱאֹלִה� ה ְמֹא> יר ָּכְבָד� ּוַמת&ָמ1ֶות1 ְּבָכל&ָהִע+ י&ָהְיָתBה ְמה� י ְוֶאת&ַעִּמ�י ִּכ�

ם�  ָׁש�
1Sam. 5:12 ּו ָּבֳעָפִלים תּו ֻהּכ� ֲאָנִׁשים1 ֲאֶׁש�ר לֹא&ֵמ+ ים][ַּב[ ְוָה� �ִים�] ְּטֹחִר ְוַע�ת ָהִע�יר ַהָּׁשָמ�  ַוַּת>ַעל ַׁש�
1Sam. 6:1ים� ַוְיִה=י ֲאר ים ִׁשְבָע�ה ֳחָדִׁש� ה ְפִלְׁשִּת� >ה ִּבְׂשֵד�  ֹון&ְיהָו
1Sam. 6:2 ה נּו ַּבֶּמ� Wה הֹוִדֻע� ֹון ְיהָו ה ַלֲאר� ה&ַּנֲעֶׂש� ר ַמ� ְסִמים1 ֵלאֹמ+ Bים ְוַלֹּק� ים ַלֹּכֲהִנ ּו ְפִלְׁשִּת3  ַוִּיְקְרא�

ֹו� ּנּו ִלְמקֹומ�  ְנַׁשְּלֶח�
1Sam. 6:3Qם&ְמַׁשְּלִח ּו ִא� ב ָּתִׁש>יבּו  ַוּיֹאְמר3 י&ָהֵׁש� ם ִּכ� ּו ֹאתֹו1 ֵריָק+ B1 ַאל&ְּתַׁשְּלח ֹון ֱאֹלֵהBי ִיְׂשָרֵאל ים ֶאת&ֲאר2

ם� ֹו ִמֶּכ� ּור ָיד� ם ָל>ָּמה לֹא&ָתס� ְפאּו1 ְונֹוַד�ע ָלֶכ+ ֹו ָאָׁש�ם ָאBז ֵּתָר�  ל�
1Sam. 6:4ּו ִמְס G ַוּיֹאְמר3 ּו ָמ�ה ָהָאָׁשםH ֲאֶׁש�ר ָנִׁש�יב לֹו ים ֲחִמָּׁשה1 ָעְפֵלי  ַוּיֹאְמר3 �י ְפִלְׁשִּת+ י[ַּפר1 ַסְרֵנ ] ְטֹחֵר�

ם� ה ַאַח>ת ְלֻכָּל�ם ּוְלַסְרֵניֶכ� י&ַמֵּגָפ� י ָזָה�ב ִּכ� ה ַעְכְּבֵר� ב ַוֲחִמָּׁש�  ָזָה+
1Sam. 6:5 י ָעְפֵליֶכם ם[ ַוֲעִׂשיֶתםZ ַצְלֵמ2 Mם ַהַּמְׁשִחיִתם1 ֶאת&ָהָא+] ְטֹחֵריֶכ ֶרץ ּוְנַתֶּת>ם ְוַצְלֵמ�י ַעְכְּבֵריֶכ3

ם� ם ּוֵמַע�ל ֱאֹלֵהיֶכ�ם ּוֵמַע�ל ַאְרְצֶכ� ֲעֵליֶכ+ ל ֶאת&ָידֹו1 ֵמ� Bי ָיֵק ֹוד אּוַל3 �ל ָּכב י ִיְׂשָרֵא�  ֵלאֹלֵה�
1Sam. 6:6 ר�ם ֲהלֹוא1 ַּכֲאֶׁש�ה ֶאת&ִלָּב ִים ּוַפְרֹע� ּו ִמְצַר� ם ַּכֲאֶׁש=ר ִּכְּבד>  ְוָלBָּמה ְתַכְּבדּו1 ֶאת&ְלַבְבֶכ+

כּו�ִהְתַע ּום ַוֵּיֵל� 5ְיַׁשְּלח� ם ַו�  ֵּל�ל ָּבֶה+
1Sam. 6:7 ל �ם ֹע ֹות ֲאֶׁש>ר לֹא&ָעָל�ה ֲעֵליֶה� ת ּוְׁשֵּתBי ָפרֹות1 ָעל+ ּו ֲעָגָלBה ֲחָדָׁשה1 ֶאָח+ Mּו ַוֲעׂש ה ְקח2  ְוַעָּת3

ם ַהָּב� ה ַוֲהֵׁשיֹבֶת=ם ְּבֵניֶה>ם ֵמַאֲחֵריֶה�  ְיָתה�ַוֲאַסְרֶּתBם ֶאת&ַהָּפרֹות1 ָּבֲעָגָל+
1Sam. 6:8 1ם לֹו ר ֲהֵׁשֹבֶת� ב ֲאֶׁש2 �י ַהָּזָה3 ה ְוֵא�תA ְּכֵל ה ּוְנַתֶּתBם ֹאתֹו1 ֶאל&ָה�ֲעָגָל+ ֹון ְיהָו3 ם ֶאת&ֲאר� Qּוְלַקְחֶּת 

ְך� ֹו ְוָהָל� ם ֹאת� ֹו ְוִׁשַּלְחֶּת� �ם ָּתִׂש�ימּו ָבַאְרַּג�ז ִמִּצּד  ָאָׁש+
1Sam. 6:9Bֶרְך ְּגבּול ם ִאם&ֶּד2 ֶמׁש הP ּוְרִאיֶת3 �את ֹו ַי�ֲעֶלה1 ֵּב�ית ֶׁש+ֹ נּו ֶאת&ָהָרָע�ה ַהְּגדֹוָל�ה ַהּז �ָׂשה ָל+ ּוא ָע

נּו� ָיה ָל� ּוא ָה� ה ה� נּו ִמְקֶר� �5ְגָעה ָּב+ 1 ָנ א ָידֹו Bֹ �י ל א ְוָיַד1ְענּו1 ִּכ 3ֹ  ְוִאם&ל
1Sam. 6:10 ֹות ּו ְׁשֵּתBי ָפרֹות1 ָעל+ ן ַוִּיְקח3 ּו ָהֲאָנִׁשים1 ֵּכ+ Bִית� ַוַּיֲעׂש ּו ַבָּב� ם ָּכל� ּום ָּבֲעָגָל�ה ְוֶאת&ְּבֵניֶה�  ַוַּיַאְסר�
1Sam. 6:11 י ת ַצְלֵמ� ב ְוֵא� י ַהָּזָה+ ז ְוֵאת1 ַעְכְּבֵר� ֹון ְיהָו�ה ֶאל&ָהֲעָגָל�ה ְוֵא�ת ָהַאְרַּג3  ַוָּיִׂש>מּו ֶאת&ֲאר�
ם�  ְטֹחֵריֶה�

1Sam. 6:121ֶרְך ַעל&ֶּד ֹות ַּבֶּד3 Mְרָנה ַהָּפר רּו  ַוִיַּׁש2 ֹו ְולֹא&ָס� ּו ָהֹלְך1 ְוָגע+ Bת ָהְלכ ֶמׁש ִּבְמִסָּל�ה ַאַח3 ֶרְך1 ֵּב�ית ֶׁש+
ֶמׁש� ית ָׁש� ּול ֵּב� ם ַעד&ְּגב� �ים ַאֲחֵריֶה+ Bי ְפִלְׁשִּתים1 ֹהְלִכ אול ְוַסְרֵנ �ֹ  ָיִמ�ין ּוְׂשמ

1Sam. 6:13ּו ֶא �ֶמק ַוִּיְׂשא� ים ָּבֵע ים ְקִציר&ִחִּט� ֶמׁש ֹקְצִר� ּו  ּוֵב�ית ֶׁש+ 5ִּיְׂשְמח� ֹון ַו� ם ַוִּיְראּו1 ֶאת&ָה�ָאר+ ת&ֵעיֵניֶה3
ֹות�  ִלְרא�



1Sam. 6:14 15ְיַבְּקעּו ם ֶא�ֶבן ְּגדֹוָל�ה ַו� ם ְוָׁש� ד ָׁש+ ית&ַהִּׁשְמִׁשי1 ַוַּתֲעֹמ� ה ְיהֹוֻׁשBַע ֵּב� ָאה ֶאל&ְׂשֵד2 ָּ Tה ב  ְוָהֲעָגָל]
ּו ֹעָל� ֹות ֶהֱעל� ָּפר+ ה ְוֶאת&ַה2  ה ַליהָו�ה� סֶאת&ֲעֵצ�י ָהֲעָגָל+

1Sam. 6:15 ב ַוָּיִׂש�מּו י&ָזָה+ ֹו ְכֵל� Bז ֲאֶׁשר&ִאּתֹו1 ֲאֶׁשר&ּב� ה ְוֶאת&ָהַאְרַּג ֹון ְיהָו3 ידּוA ֶאת&ֲאר� ם הֹוִר� Qְוַהְלִוִּי 
ּו ְזָבִח>ים ַּבּי�ֹום ַהה� 5ִּיְזְּבח= ֹות ַו� Mּו ֹעל ֶמׁש ֶהֱעל2 ית&ֶׁש3 יהָו�ה�ֶאל&ָהֶא�ֶבן ַהְּגדֹוָל�ה ְוַאְנֵׁש�י ֵב�  ּוא ַל�

1Sam. 6:16ּוא� ס ֹון ַּבּי�ֹום ַהה� בּו ֶעְקר� ּו ַוָּיֻׁש� �ים ָרא ה ַסְרֵנ�י&ְפִלְׁשִּת�   ַוֲחִמָּׁש�
1Sam. 6:17 1ה ֶאָחדB ד ְלַעָּז ֹוד ֶאָח+ �ה ְלַאְׁשּד2 יהָו ם ַל� ר ֵהִׁש=יבּו ְפִלְׁשִּת>ים ָאָׁש� ב ֲאֶׁש2 י ַהָּזָה+  ְוֵא1ֶּלה1 ְטֹחֵר�

ֹו ד� סְלַאְׁשְקל� ֹון ֶאָח� ד ְלֶעְקר� ד ְלַג�ת ֶאָח�  ן ֶאָח+
1Sam. 6:18 ֶפר ר ְוַע�ד ֹּכ� �יר ִמְבָצ+ ים ֵמִע י ְפִלְׁשִּתים1 ַלֲחֵמ�ֶׁשת ַהְּסָרִנ+ Bר ָּכל&ָעֵר Qב ִמְסַּפ י ַהָּזָה3  ְוַעְכְּבֵר�

ֵP1יָה1 א Bיחּו ָעֶל ר ִהִּנ ה ֲאֶׁש2 �דA ָאֵב�ל ַהְּגדֹוָל3 �י ְוַע ֹון ְיַהְּפָרִז ה עPַת ֲאר� ַע הָו+ ה ְיהֹוֻׁש� ה ִּבְׂשֵד� ד ַהּי�ֹום ַהֶּז+
י� ית&ַהִּׁשְמִׁש�  ֵּב�
1Sam. 6:19 יׁש� ֶלף ִא יׁש ֲחִמִּׁש�ים ֶא� �ים ִא+ 5Bְך ָּבָעם1 ִׁשְבִע ה ַוַּי ֹון ְיהָו+ ֶמׁש ִּכBי ָראּו1 ַּבֲאר� ית&ֶׁש3 ְך ְּבַאְנֵׁש�י ֵב� Qַוַּי 

י&ִהָּכ=ה ְי ם ִּכ� ּו ָהָע+ ה�ַוִּי�ְתַאְּבל� >ה ָּבָע�ם ַמָּכ�ה ְגדֹוָל�  הָו
1Sam. 6:20ִPֶמׁש מ ית&ֶׁש+ אְמרּו1 ַאְנֵׁש�י ֵב� �ֹ י  ַוּי �ה ְוֶאל&ִמ� ֹוׁש ַהֶּז =ה ָהֱאֹלִה>ים ַהָּקד� י ְיהָו ד ִלְפֵנ2 �ל ַלֲעֹמ+ י יּוַכ

ינּו� ס  ַיֲעֶל�ה ֵמָעֵל�
1Sam. 6:21י ִקְרַית&ְיָעִר� ים ֶאל&יֹוְׁשֵב� 5ִּיְׁשְלחּו1 ַמְלָאִכ+ ה  ַו� ֹון ְיהָו+ ר ֵהִׁשBבּו ְפִלְׁשִּתים1 ֶאת&ֲאר� �ים ֵלאֹמ

ם� ֹו ֲאֵליֶכ� ּו ֹאת� ּו ַהֲעל� Wְרד 
1Sam. 7:1 ה� ב ַּבִּגְבָע ית ֲאִביָנָד� ֹו ֶאל&ֵּב� ה ַוָּיִב�אּו ֹאת+ ֹון ְיהָו+ 5ַּיֲעלּו1 ֶאת&ֲאר� ים ַו� �ת ְיָעִר3 אּו ַאְנֵׁש�יA ִקְרַי Mַוָּיֹב 

Bר ְּבנֹו1  ֹון ְיהָו�ה� פְוֶאת&ֶאְלָעָז ר ֶאת&ֲאר� ּו ִלְׁשֹמ�  ִקְּדׁש+
1Sam. 7:2 ית ּו ָּכל&ֵּב� �ה ַוִּיָּנה> ים ָׁשָנ ים ַוִּי�ְהי�ּו ֶעְׂשִר� ים ַוִּיְרּבּו1 ַהָּיִמ+ �ת ְיָעִר+ ָארֹון1 ְּבִקְרַי ֹום ֶׁשBֶבת ָה� Qי ִמּי  ַוְיִה3

י ְיהָו�ה� ס ל ַאֲחֵר�  ִיְׂשָרֵא�
1Sam. 7:33אֶמר ְׁשמּוֵא�ֹ ה  ַוּי ם ַאֶּתBם ָׁשִבים1 ֶאל&ְיהָו+ H ֵלאֹמרG ִאם&ְּבָכל&ְלַבְבֶכ3 ל ֶאל&ָּכל&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵאל

ל  ֹו ְוַיֵּצ� ינּו ְלַבְבֶכBם ֶאל&ְיהָוה1 ְוִעְבֻד�הּו ְלַבּד+ ֹות ְוָהִכ2 �ירּו ֶאת&ֱאֹלֵה=י ַהֵּנָכ>ר ִמּתֹוְכֶכ�ם ְוָהַעְׁשָּתר Mָהִס
ים� �ד ְּפִלְׁשִּת�  ֶאְתֶכ�ם ִמַּי

1Sam. 7:4ֹו� פ ּו ֶאת&ְיהָו�ה ְלַבּד� ת ַוַּיַעְבד� �ל ֶאת&ַהְּבָעִל�ים ְוֶאת&ָהַעְׁשָּתֹר �י ִיְׂשָרֵא+   ַוָּיִס1ירּו1 ְּבֵנ
1Sam. 7:5ָתה ְוֶאְתַּפֵּל�ל ַּבַעְדֶכ�ם ֶאל&ְיהָו�ה��ל ַהִּמְצָּפ ּו ֶאת&ָּכל&ִיְׂשָרֵא� ל ִקְבצ� ֹ�אֶמר ְׁשמּוֵא+   ַוּי
1Sam. 7:6ם  ַוִּיָּקְב ֹ�אְמרּו ָׁש+ ּוא ַוּי ה ַוָּיצ1ּומּו1 ַּבּי�ֹום ַהה+ �י ְיהָו3 ּוA ִלְפֵנ 5ִּיְׁשְּפכ� ִים ַו� Mִּמְצָּפָתה ַוִּי�ְׁשֲאבּו&ַמ ַ Tּו ה צ�

ה� ל ַּבִּמְצָּפ� �י ִיְׂשָרֵא� ט ְׁשמּוֵא>ל ֶאת&ְּבֵנ �ה ַוִּיְׁשֹּפ= אנּו ַליהָו  ָחָט�
1Sam. 7:7&י ים ִּכ� ּו ְפִלְׁשִּת3 ים  ַוִּיְׁשְמע� ּו ַסְרֵנ�י&ְפִלְׁשִּת� ָתה ַוַּיֲעל� 1 ַהִּמְצָּפ+ ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bִהְתַקְּבצ

ים� ּו ִמְּפֵנ�י ְפִלְׁשִּת� ל ַוִּי�5ְרא� �י ִיְׂשָרֵא+ 5ִּיְׁשְמעּו1 ְּבֵנ  ֶאל&ִיְׂשָרֵא�ל ַו�
1Sam. 7:8 ּנּו ל ַאל&ַּתֲחֵר�ׁש ִמֶּמ+ 1 ֶאל&ְׁשמּוֵא+ ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bד  ַוּיֹאְמר� �ה ֱאֹלֵה�ינּו ְוֹיִׁשֵע�נּו ִמַּי ק ֶאל&ְיהָו ִמְּזֹע�
ים�  ְּפִלְׁשִּת�
1Sam. 7:9 ד ַוַּיֲעֶלה ל ְטֵלBה ָחָלב1 ֶאָח+ ק ְׁשמּוֵאBל ] ַּיֲעֵל=הּו][ַו[ ַוִּיַּק�ח ְׁשמּוֵא3 �ה ַוִּיְזַע2 יהָו עֹוָל>ה ָּכִל�יל ַל�

5ַּיֲעֵנ�הּו ְיהָו� ל ַו� �ד ִיְׂשָרֵא+  ה�ֶאל&ְיהָוה1 ְּבַע
1Sam. 7:10 Aה� �ם ְיהָו ה ְּבִיְׂשָרֵא�ל ַוַּיְרֵע ּו ַלִּמְלָחָמ� ה ּוְפִלְׁשִּת�ים ִנְּגׁש+ 1 ַמֲעֶל�ה ָהעֹוָל+  ַוְיִהBי ְׁשמּוֵאל

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ּו ִלְפֵנ ם ַוִּיָּנְגפ� ּוא ַעל&ְּפִלְׁשִּתים1 ַוְיֻהֵּמ+ Bֹום ַהה ָּדֹול ַּבּי2 Tְּבקֹול&ג 
1Sam. 7:11ּו Mְצא ר� ַוֵּי2 ית ָּכ� ַחת ְלֵב� ּום ַעד&ִמַּת� Wים ַוַּיּכ�ּו ֶאת&ְּפִלְׁשִּת 5ִּיְרְּדפ� ה ַו� 1 ִמן&ַהִּמְצָּפ+   ַאְנֵׁשBי ִיְׂשָרֵאל
1Sam. 7:12 ֶזר� ּה ֶא�ֶבן ָהָע א ֶאת&ְׁשָמ� ן ַוִּיְקָר� ין&ַהִּמְצָּפה1 ּוֵב�ין ַהֵּׁש+ Bֶׂשם ֵּב� ת ַוָּי ל ֶא�ֶבן ַאַח3 Mח ְׁשמּוֵא  ַוִּיַּק2

ֹ נּו ְיהָו�ה�ַוּי ָּנה ֲעָזָר� ר ַעד&ֵה� Wאַמ 
1Sam. 7:13 ים ּול ִיְׂשָרֵא�ל ַוְּתִהBי ַיד&ְיהָוה1 ַּבְּפִלְׁשִּת+ ֹוא ִּבְגב� ֹוד ָלב� ּו ע+ ים ְולֹא&ָיְספ� ְנעּו1 ַהְּפִלְׁשִּת+  ַוִּיָּכ�

ל� י ְׁשמּוֵא� ל ְיֵמ�  ֹּכ�
1Sam. 7:14ְקחּו&ְפ ים ֲאֶׁש�ר ָל� ְבָנה ֶהָעִר] ת  ַוָּתֹׁש� ֹון ְוַעד&ַּג+ 1 ֵמֶעְקר� ת ִיְׂשָרֵאBלA ְלִיְׂשָרֵאל ִלְׁשִּתיםZ ֵמֵא2



י� ין ָהֱאֹמִר� ל ּוֵב� ין ִיְׂשָרֵא� ֹום ֵּב� �ד ְּפִלְׁשִּת�ים ַוְיִה�י ָׁשל+ ל ִמַּי יל ִיְׂשָרֵא� ן ִהִּצ� ת&ְּגבּוָל+  ְוֶא2
1Sam. 7:15י ַח ל ְיֵמ� ל ֹּכ� 1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ ט ְׁשמּוֵאל Bָּי�יו� ַוִּיְׁשֹּפ 

1Sam. 7:16 ת ל ֵא� ל ְוַהִּגְלָּג�ל ְוַהִּמְצָּפ�ה ְוָׁשַפט1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ ית&ֵא+ ה ְוָסַבב1 ֵּב� י ָׁשָנה1 ְּבָׁשָנ+ Bְך ִמֵּד  ְוָהַל3
ֶּלה� ֹות ָהֵא�  ָּכל&ַהְּמקֹומ�

1Sam. 7:17�ם ָׁשָפ�ט ֶאת&ִיְׂשָרֵא ֹו ְוָׁש� י&ָׁש�ם ֵּבית+ ֹו ָהָרָמ1ָתה1 ִּכ� Bיהָו�ה� פ ּוְתֻׁשָבת ַח ַל� ם ִמְזֵּב�  ל ַוִּי�ֶבן&ָׁש�
1Sam. 8:1ל� >יו ֹׁשְפִט�ים ְלִיְׂשָרֵא� =ֶׂשם ֶאת&ָּבָנ ן ְׁשמּוֵא�ל ַוָּי ר ָזֵק� י ַּכֲאֶׁש� Wַוְיִה  
1Sam. 8:2ַבע� ר ָׁש� �ה ֹׁשְפִט�ים ִּבְבֵא� ם ִמְׁשֵנ�הּו ֲאִבָּי ל ְוֵׁש� ֹו ַהְּבכֹור1 יֹוֵא+ Bי ֶׁשם&ְּבנ Qַוְיִה  
1Sam. 8:3 ּו ָבָניו1 ְּבַדְרּכֹו Bא&ָהְלכ �ֹ יו][ִּב[ ְול ט� פ] ְדָרָכ+ ּו ִמְׁשָּפ� ַחד ַוַּיּט� ְקחּו&ֹׁש+ י ַהָּב�ַצע ַוִּי2 ּו ַאֲחֵר�  ַוִּיּט�
1Sam. 8:4ָתה� ל ָהָרָמ� אּו ֶאל&ְׁשמּוֵא� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוָּיֹב� ל ִזְקֵנ ּו ֹּכ�   ַוִּי�ְתַקְּבצ+
1Sam. 8:5י ּו ֵאָל3 יָמה&ָּל�נּו ֶמ>ֶלְך  ַוּיֹאְמר� ה ִׂש� �יָך ַעָּת3 ּו ִּבְדָרֶכ א ָהְלכ� �ֹ יָך ל Wְנָּת ּוָבֶנ ו ִהֵּנה1 ַאָּת�ה ָזַק+

נּו ְּכָכל&ַהּגֹוִי�ם�  ְלָׁשְפֵט�
1Sam. 8:6נּו ַוִּיְתַּפֵּל��ֶלְך ְלָׁשְפֵט ּו ְּתָנה&ָּל�נּו ֶמ� ל ַּכֲאֶׁש�ר ָאְמר+ �י ְׁשמּוֵא+ 5Bַרע ַהָּדָבר1 ְּבֵעיֵנ ל  ַוֵּי ל ְׁשמּוֵא�
 ֶאל&ְיהָו�ה� פ
1Sam. 8:7 סּו ְתָך1 ָמָא+ א ֹא� Bֹ �י ל �יָך ִּכ ּו ֵאֶל ל ֲאֶׁשר&יֹאְמר� ם ְלֹכ� ֹול ָהָע+ ל ְׁשַמע1 ְּבק� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ְׁשמּוֵא+  ַוּי

ם� ְך ֲעֵליֶה� ּו ִמְּמֹל� י ָמֲאס� י&ֹאִת�  ִּכ�
1Sam. 8:8ּו ִמּיֹו ל&ַהַּמֲעִׂש�ים ֲאֶׁשר&ָעׂש3 ִני  ְּכָכ� �ַעְזֻב+ ה ַוַּי י ֹאָתBם ִמִּמְצַר1ִים1 ְוַעד&ַהּי�ֹום ַהֶּז+ םZ ַהֲעֹלִת2

ְך� ָּמה ֹעִׂש�ים ַּגם&ָל� ים ֵּכ>ן ֵה� �ּו ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר  ַוַּיַעְבד�
1Sam. 8:9+ט ַהֶּמ�ם ִמְׁשַּפ ם ְוִהַּגְדָּת� ָלֶה+ י&ָהֵעBד ָּתִעיד1 ָּבֶה+ ְך ִּכ� ה ְׁשַמ�ע ְּבקֹוָל�ם ַא3 ְך  ְוַעָּת� ר ִיְמֹל� ֶלְך ֲאֶׁש�
ם� ס  ֲעֵליֶה�

1Sam. 8:10ֶלְך� ס ֹו ֶמ� ם ַהֹּׁשֲאִל�ים ֵמִאּת� Wה ֶאל&ָהָע� י ְיהָו ת ָּכל&ִּדְבֵר� ל ֵא� ֹ�אֶמר ְׁשמּוֵא+   ַוּי
1Sam. 8:11ח ְו �ם ִיָּק3 ְך ֲעֵליֶכ�ם ֶאת&ְּבֵניֶכ ר ִיְמֹל� ֶלְך ֲאֶׁש� ה ִי�ְהֶיה1 ִמְׁשַּפ�ט ַהֶּמ+ אֶמר ֶז3 Wֹ ם לֹו1  ַוּי ָׂש�

ֹו� ּו ִלְפֵנ�י ֶמְרַּכְבּת� יו ְוָרצ� ֹו ּוְבָפָרָׁש+  ְּבֶמְרַּכְבּת�
1Sam. 8:12 ֹות ֹו ְוַלֲעׂש� ר ְקִציר+ ׁש ֲחִריׁשֹו1 ְוִלְקֹצ� Bים ְוַלֲחֹר�י ֲחִמִּׁש י ֲאָלִפ�ים ְוָׂשֵר� ֹו ָׂשֵר� ּום ל+  ְוָלׂש�

ֹו� ֹו ּוְכֵל�י ִרְכּב� י&ִמְלַחְמּת�  ְּכֵל�
1Sam. 8:13 ֹות� ֹות ּוְלֹאפ� ֹות ּוְלַטָּבח�  ְוֶאת&ְּבנֹוֵתיֶכ�ם ִיָּק�ח ְלַרָּקח�
1Sam. 8:14יו� ן ַלֲעָבָד� ֹוֵתיֶכם ְוֶאת&ַּכְרֵמיֶכ=ם ְוֵזיֵתיֶכ>ם ַהּטֹוִב�ים ִיָּק�ח ְוָנַת�   ְוֶאת&ְׂשד�
1Sam. 8:15�יו ְוַלֲעָבָד ן ְלָסִריָס� ר ְוָנַת� � יו� ְוַזְרֵעיֶכ�ם ְוַכְרֵמיֶכ�ם ַיְעֹׂש
1Sam. 8:16 ה ם ְוֶאת&ַּבחּוֵריֶכ=ם ַהּטֹוִב>ים ְוֶאת&ֲחמֹוֵריֶכ�ם ִיָּק�ח ְוָעָׂש� Mֹוֵתיֶכ ֶאת&ִׁשְפח2  ְוֶאת&ַעְבֵדיֶכםZ ְו�
ֹו�  ִלְמַלאְכּת�
1Sam. 8:17ים� ֹו ַלֲעָבִד� ְהיּו&ל� ם ִּת� ר ְוַאֶּת� �  צֹאְנֶכ�ם ַיְעֹׂש

1Sam. 8:18ּוא ִמ >ה ֶאְתֶכ�ם  ּוְזַעְקֶּתם1 ַּבּי�ֹום ַהה+ =ה ְיהָו א&ַיֲעֶנ �ֹ ם ָלֶכ�ם ְול ר ְּבַחְרֶּת� ם ֲאֶׁש� �י ַמְלְּכֶכ+ ִּלְפֵנ
ּוא�  ַּבּי�ֹום ַהה�
1Sam. 8:19ינּו� ֶלְך ִי�ְהֶי�ה ָעֵל� א ִּכ�י ִאם&ֶמ� +ֹ ּו ּל ֹול ְׁשמּוֵא�ל ַוּיֹאְמר� ַע ְּבק� ם ִלְׁשֹמ� ּו ָהָע+   ַוְיָמֲאנ�
1Sam. 8:20ינּו ַגם&ֲאַנ�ְח� נּו� ְוָהִי ם ֶאת&ִמְלֲחֹמֵת� ינּו ְוִנְלַח� �ם ּוְׁשָפָטBנּו ַמְלֵּכ1נּו1 ְוָיָצ�א ְלָפֵנ+  נּו ְּכָכל&ַהּגֹוִי
1Sam. 8:21ם ְּבָאְזֵנ�י ְיהָו�ה� פ 5ְיַדְּבֵר� �ם ַו� י ָהָע ת ָּכל&ִּדְבֵר� ל ֵא�   ַוִּיְׁשַמ�ע ְׁשמּוֵא+
1Sam. 8:22ע ְּב�1 ְׁשַמ Bה ֶאל&ְׁשמּוֵאל אֶמר ְיהָו 2ֹ 1 ֶאל&ַאְנֵׁש�י  ַוּי Bֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ם ֶמ�ֶלְך ַוּי ם ְוִהְמַלְכָּת� ָלֶה� קֹוָל+

ֹו� פ ּו ִא�יׁש ְלִעיר� ל ְלכ�  ִיְׂשָרֵא+
1Sam. 9:1 יׁש ִמִּבן&ָיִמין� 5ְיִהי&ִא ין][ִמ[ ַו� ת ֶּבן&ֲאִפ�יַח ] ִּבְנָיִמ3 ֹור ֶּבן&ְּבכֹוַר> ל ֶּבן&ְצר= Qיׁש ֶּבן&ֲאִביֵא ְּׁשמֹו ִק� Tו

� ִיל�ֶּבן&ִא ֹור ָח� �י ִּגּב�  יׁש ְיִמיִנ
1Sam. 9:2 ְעָלה ֹו ָוַמ+ ֹוב ִמֶּמ�ּנּו ִמִּׁשְכמ� ל ט� �י ִיְׂשָרֵא� ין ִא>יׁש ִמְּבֵנ ֹוב ְוֵא� ּור ָוט+ 1 ָּבח� ֹו ָׁשאּול Bן ּוְׁשמ Mה ֵב  ְולֹו&ָהָי2

ם� ַּה ִמָּכל&ָהָע�  ָּגֹב�



1Sam. 9:3י ָׁש� יׁש ֲאִב ֹות ְלִק� Bא ִאְּתָך1 ֶאת&ַאַח�ד  ַוּתֹאַב1ְדָנה1 ָהֲאֹתנ+ ֹו ַקח&ָנ ּול ְּבנ3 יׁש ֶאל&ָׁשא� Mאֶמר ִק 2ֹ ּול ַוּי �א
ת� ׁש ֶאת&ָהֲאֹתֹנ� ְך ַּבֵּק� ּום ֵל+ ים ְוק� ַהְּנָעִר+  ֵמ�

1Sam. 9:4+ֶרץ&ַׁשֲעִלים1 ָוַא ּו ְבֶא� Bאּו ַוַּיַעְבר�א ָמָצ �ֹ ֶרץ&ָׁשִל�ָׁשה ְול ר ְּבֶא� ִים ַוַּיֲעֹב� ר ְּבַהר&ֶאְפַר> ִין  ַוַּיֲעֹב=
אּו� א ָמָצ� �ֹ ֶרץ&ְיִמיִנ�י ְול ר ְּבֶא�  ַוַּיֲעֹב�

1Sam. 9:5ָּ Pָּמה ב ל ָאִב>י  ֵה3 ּוָבה ֶּפן&ֶיְחַּד� �ֹו ְלָכ�ה ְוָנׁש ֹו ֲאֶׁשר&ִעּמ� ּול ָאַמ>ר ְלַנֲער� ּוף ְוָׁשא� אּו ְּבֶא�ֶרץ צ+
נּו� ַאג ָל�  ִמן&ָהֲאֹתנ�ֹות ְוָד�

1Sam. 9:6א ִאB ֹו ִהֵּנה&ָנ ֹ�אֶמר ל3 ֹוא  ַוּי �ֹוא ָיב ר ּב� ל ֲאֶׁשר&ְיַדֵּב� ד ֹּכ� �יׁש ִנְכָּב+ את ְוָהִא +ֹ �יר ַהּז יׁש&ֱאֹלִהים1 ָּבִע
יָה� נּו ֶאת&ַּדְרֵּכ�נּו ֲאֶׁשר&ָהַל�ְכנּו ָעֶל� �יד ָל+ ם אּוַלי1 ַיִּג �ֲלָכה ָּׁש+  ַעָּתה1 ֵנ

1Sam. 9:7י�ּוַמה&ָּנִב Hה ֵנֵלְך� ֹו ְוִהֵּנ ּול ְלַנֲער3 Mאֶמר ָׁשא 2ֹ ה  ַוּי ינּו ּוְתׁשּוָר� �ל ִמֵּכֵל+ 1ֶחם1 ָאַז א ָלִאיׁשG ִּכBי ַהֶּל
נּו� ה ִאָּת� �יׁש ָהֱאֹלִה�ים ָמ�  ֵאין&ְלָהִב�יא ְלִא

1Sam. 9:8 יׁש� �ֶסף ְוָנ�ַתִּתי1 ְלִא ַבע ֶׁש�ֶקל ָּכ י ֶר� אֶמר ִהֵּנה1 ִנְמָצ�א ְבָיִד+ Wֹ ּול ַוּי 1ַער1 ַלֲענ�ֹות ֶאת&ָׁשא+  ַוֹּיBֶסף ַהַּנ
נּו�ָהֱאֹלִה+ �יד ָל�נּו ֶאת&ַּדְרֵּכ�  ים ְוִהִּג

1Sam. 9:9 יBה ִּכ�ּו ְוֵנְלָכ�ה ַעד&ָהֹרֶא ים ְלכ� ֹוׁש ֱאֹלִה+ ה&ָאַמBר ָהִאיׁש1 ְּבֶלְכּתֹו1 ִלְדר� ל ֹּכ� �יםA ְּבִיְׂשָרֵא3  ְלָפִנ
ה� �ים ָהֹרֶא� א ְלָפִנ ֹום ִיָּקֵר�  ַלָּנִביא1 ַהּי+

1Sam. 9:10ּול ְלַנֲע אֶמר ָׁשא= 2ֹ ם ִא�יׁש  ַוּי יר ֲאֶׁשר&ָׁש� �ָכה ַוֵּי�ְלכּו1 ֶאל&ָהִע+ �הA ֵנֵל ֹוב ְּדָבְרָך� ְלָכ ֹו ט� ר>
ים�  ָהֱאֹלִה�

1Sam. 9:11 ן ֲהֵי�ׁש ּו ָלֶה+ ב ָמ�ִים ַוּיֹאְמר� ֹות ִלְׁשֹא� ֹות ֹיְצא� ּו ְנָער+ יר ְוֵה1ָּמה1 ָמְצא� ָּמה ֹעִלים1 ְּבַמֲעֵל�ה ָהִע+  ֵה3
ה� �ה ָהֹרֶא�  ָּבֶז
1Sam. 9:12 ַבח= �י ֶז יר ִּכ ה ִּכBי ַהּיֹום1 ָּב�א ָלִע+ �יָך ַמֵה�רA ַעָּת3 �ה ְלָפֶנ �ׁש ִהֵּנ ְרָנה ֵּי =יָנה אֹוָת>ם ַוּתֹאַמ�  ַוַּתֲעֶנ

ה�  ַהּי>ֹום ָלָע�ם ַּבָּבָמ�
1Sam. 9:13 י ִּ Tל כ ָתה ֶלֱאֹכ3 Mה ַהָּבָמ ֹו ְּבֶטֶרםZ ַיֲעֶל2 ּון ֹאת] �ן ִּתְמְצא� �יר ֵּכ א&יֹאַכBל ָהָעם1  ְּכֹבֲאֶכ�ם ָהִע �ֹ ל

ֹו� ּון ֹאת� ֹו ְכַהּי�ֹום ִּתְמְצא� י&ֹאת� ּו ִּכ� �ים ְוַעָּת�ה ֲעל+ ּו ַהְּקֻרִא ַבח ַאֲחֵרי&ֵכ�ן יֹאְכל� י&הּוא1 ְיָבֵר�ְך ַהֶּז+ ֹו ִּכ�  ַעד&ֹּבא+
1Sam. 9:14א�1 ֹיֵצ Bה ְׁשמּוֵאל יר ְוִהֵּנ ֹוְך ָהִע+ ָּמה ָּבִאים1 ְּבת� �יר ֵה3 ּו ָהִע 5ַּיֲעל� ה� ס ַו� ֹות ַהָּבָמ� ם ַלֲעל�   ִלְקָראָת+
1Sam. 9:15ר� ּול ֵלאֹמ� ֹוא&ָׁשא� ד ִלְפֵנ�י ב� ֶזן ְׁשמּוֵא�ל י�ֹום ֶאָח+ ה ָּגָל�ה ֶאת&ֹא�   ַו�יהָו+
1Sam. 9:16 ל ֹו ְלָנִגיד1 ַעל&ַעִּמ�י ִיְׂשָרֵא+ Bן ּוְמַׁשְחּת יׁש ֵמֶא�ֶרץ ִּבְנָיִמ3 Mיָך ִא ר ֶאְׁשַלחZ ֵאֶל2 �תA ָמָח] ְוהֹוִׁש�יַע  ָּכֵע

י� ֹו ֵאָל� ָאה ַצֲעָקת� י ִּכ>י ָּב� 1יִתי1 ֶאת&ַעִּמ+ �ד ְּפִלְׁשִּת�ים ִּכBי ָרִא י ִמַּי  ֶאת&ַעִּמ�
1Sam. 9:17י� ר ְּבַעִּמ� �ה ַיְעֹצ� יָך ֶז Bה ָהִאיׁש1 ֲאֶׁש�ר ָאַמ�ְרִּתי ֵאֶל+ הּו ִהֵּנ �ה ָעָנ+ ּול ַויהָו �ל ָרָא�ה ֶאת&ָׁשא   ּוְׁשמּוֵא�
1Sam. 9:18ה� ַו ית ָהֹרֶא� �ה ֵּב� י ֵאי&ֶז �א ִל+ 1ֹאֶמר1 ַהִּג�יָדה&ָּנ ֹוְך ַהָּׁש�ַער ַוּי ל ְּבת� ּול ֶאת&ְׁשמּוֵא�  ִּיַּג�ׁש ָׁשא>
1Sam. 9:19 ֹום�י ַהּי ם ִעִּמ� ה ַוֲאַכְלֶּת� ה ֲעֵלBה ְלָפַני1 ַהָּבָמ+ �י ָהֹרֶא+ 1ֹאֶמר1 ָאֹנִכ ּול ַוּי ל ֶאת&ָׁשא3 Mַען ְׁשמּוֵא  ַוַּי2

ְך�ְוִׁשַּל �יד ָל� ְלָבְבָך� ַאִּג ר ִּב� ל ֲאֶׁש� ֶקר ְוֹכ>  ְחִּת�יָך ַבֹּב+
1Sam. 9:20 1אּו ּוְלִמי��י ִנְמָצ ם ִּכ ת&ִלְּבָך> ָלֶה� ים ַאל&ָּת=ֶׂשם ֶא� ֶׁשת ַהָּיִמ+ ֹות ְלָך3 ַהּיֹום1 ְׁשֹל� ֹות ָהֹאְבד� Qְוָלֲאֹתנ 

ית  ל ֵּב� ֹוא ְלָך+ ּוְלֹכ� ל ֲהל� יָך� סָּכל&ֶחְמַּד�ת ִיְׂשָרֵא+  ָאִב�
1Sam. 9:21 ה ל ּוִמְׁשַּפְחִּתי1 ַהְּצִעָר+ 1ֹנִכי1 ִמַּקַטֵּני1 ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא+ Bי ָא ֹוא ֶבן&ְיִמיִנ אֶמר ֲהל2 3ֹ ּול ַוּי Mַען ָׁשא  ַוַּי2

ר ַהֶּז�ה� ס י ַּכָּדָב� 1ָּמה1 ִּדַּב�ְרָּת ֵאַל+ ֹות ִׁשְבֵט�י ִבְנָיִמ�ן ְוָל ל&ִמְׁשְּפח�  ִמָּכ�
1Sam. 9:22 אׁש �ֹ ן ָלֶהBם ָמקֹום1 ְּבר �ָתה ַוִּיֵּת2 ם ִלְׁשָּכ ֹו ַוְיִביֵא� ת&ַנֲער+ ּול ְוֶא� 1 ֶאת&ָׁשא� ח ְׁשמּוֵאל Bַוִּיַּק 

יׁש� ָּמה ִּכְׁשֹלִׁש�ים ִא� ים ְוֵה�  ַהְּקרּוִא+
1Sam. 9:231ְך ֲאֶׁשר�ִּתי ָל ר ָנַת� ה ֲאֶׁש� ח ְּתָנה1 ֶאת&ַהָּמָנ+ 1 ַלַּטָּב+ Bֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ּה  ַוּי יָך ִׂש�ים ֹאָת�  ָאַמ�ְרִּתי ֵאֶל+

ְך�  ִעָּמ�
1Sam. 9:24 יָך� Bה ַהִּנְׁשָאר1 ִׂשים&ְלָפֶנ 1ֹאֶמר1 ִהֵּנ ּול ַוּי �י ָׁשא3 �ֶׂשםA ִלְפֵנ יָה ַוָּי Mֹוק ְוֶהָעֶל ַּטָּבח ֶאת&ַהּׁש2 ַ T5ֶרם ה�  ַוָּי

=ֹ �םA ָקָר�אִתי ַוּי ר ָהָע מּור&ְלָך� ֵלאֹמ� ל ִּכ=י ַלּמֹוֵע>ד ָׁש� ּוא�ֱאֹכ+ ל ַּבּי�ֹום ַהה� ּול ִעם&ְׁשמּוֵא�  אַכל ָׁשא>
1Sam. 9:25ּול ַעל&ַהָּג�ג� ר ִעם&ָׁשא� �יר ַוְיַדֵּב� ה ָהִע ּו ֵמַהָּבָמ�   ַוֵּיְרד�



1Sam. 9:26 1 ַהָּגג א ְׁשמּוֵאBל ֶאל&ָׁשאּול ֹות ַהַּׁש1ַחר1 ַוִּיְקָר2 Bי ַּכֲעל Qמּו ַוְיִה �ָגה][ַה[ ַוַּיְׁשִּכ3 ר ק�] ָּג ּוָמה ֵלאֹמ+
ּוָצה� ל ַהח� ּוא ּוְׁשמּוֵא� ּו ְׁשֵניֶה>ם ה� ּול ַוֵּיְצא= �5ָקם ָׁשא3  ַוֲאַׁשְּלֶח�ָּך ַוָּי

1Sam. 9:27 ר ְלָפֵנ�ינּו >ַער ְוַיֲעֹב� ר ַלַּנ ּול ֱאֹמ� ל ָאַמ�ר ֶאל&ָׁשא3 Qיר ּוְׁשמּוֵא ֹוְרִדים1 ִּבְקֵצ�ה ָהִע+ ָּמה י�  ֵה3
ֹו ד ַּכּי+ ר ְוַאָּתה1 ֲעֹמ� �5ַּיֲעֹב ים� פַו� ר ֱאֹלִה�  ם ְוַאְׁשִמיֲעָך� ֶאת&ְּדַב�

1Sam. 10:1 ה< י&ְמָׁשֲחָך= ְיהָו ֹוא ִּכ� אֶמר ֲהל3 Wֹ ֹו ַוִּיָּׁשֵק�הּו ַוּי ק ַעל&רֹאׁש� ְך ַהֶּׁש>ֶמן ַוִּיֹצ� ל ֶאת&ַּפ� Mח ְׁשמּוֵא  ַוִּיַּק2
ֹו ְלָנִג�יד�  ַעל&ַנֲחָלת�

1Sam. 10:2י ּוָמ ן ְּבֶצְלַצ�ח  ְּבֶלְכְּתָךB ַהּיֹום1 ֵמִעָּמִד+ ּול ִּבְנָיִמ� ת ָרֵח>ל ִּבְגב� ים ִעם&ְקֻבַר� Mי ֲאָנִׁש Z ְׁשֵנ2 ָצאָת
ֹות ְוָדַאBג ָלֶכם1  י ָהֲאֹתנ+ ה ָנַטBׁש ָאִב1יָך1 ֶאת&ִּדְבֵר� ׁש ְוִהֵּנ2 �ְכָּת ְלַבֵּק+ ּו ָהֲאֹתנֹות1 ֲאֶׁש�ר ָהַל Bיָך ִנְמְצא ּו ֵאֶל3 ְוָאְמר�

ה ִלְבִנ�י ה ֶאֱעֶׂש� ר ָמ�  �ֵלאֹמ+
1Sam. 10:3 ים ֹעִל�ים ּוָך ָּׁשם1 ְׁשֹלָׁש�ה ֲאָנִׁש+ Bֹור ּוְמָצא ֹון ָּתב+ ְלָאה ּוָב1אָת1 ַעד&ֵאל� ם ָוָה3 Mְוָחַלְפָּת2 ִמָּׁש 

א ד ֹנֵׂש� ֶחם ְוֶאָח� ֹות ֶל+ א ְׁשֹלֶׁשת1 ִּכְּכר� ים ְוֶאָחד1 ֹנֵׂש3 ד ֹנֵׂש�אA ְׁשֹלָׁש�ה ְגָדִי3 Qל ֶאָח�ית&ֵא ים ֵּב�  1ֶאל&ָהֱאֹלִה�
5ִין�  ֵנ�ֶבל&ָי�

1Sam. 10:4ם� ֶחם ְוָלַקְחָּת� ִמָּיָד� ּו ְלָך1 ְׁשֵּתי&ֶל+ Bֹום ְוָנְתנ �ּו ְלָך� ְלָׁשל   ְוָׁשֲאל�
1Sam. 10:5 יר ם ָהִע3 Mְכֹבֲאָך2 ָׁש Z ם ְנִצֵב�י ְפִלְׁשִּת�ים ִויִהי ים ֲאֶׁשר&ָׁש� �ת ָהֱאֹלִה+ ן ָּתבֹוא1 ִּגְבַע  ַא�ַחר ֵּכ3
ים�ּוָפַגְעָּתQ ֶחBֶבל ְנ ְתַנְּבִא� ָּמה ִמ� ֹור ְוֵה� �יל ְוִכּנ+ Bֶבל ְוֹתף1 ְוָחִל ם ֵנ Qה ְוִלְפֵניֶה ַהָּבָמ+ ים ֵמ�  ִביִאים1 ֹיְרִד�
1Sam. 10:6ר� ה ְוִהְתַנִּב�יָת ִעָּמ�ם ְוֶנְהַּפְכָּת� ְלִא�יׁש ַאֵח� ּוַח ְיהָו+ 1יָך1 ר�   ְוָצְלָחBה ָעֶל
1Sam. 10:7 ה ִּכ�י ְתֹבֶאיָנה ֹ>[ ְוָהָי3 ָך ִּכ�י ] אָנהָתב ֶּלה ָל�ְך ֲעֵׂשBה ְלָך1 ֲאֶׁש�ר ִּתְמָצ�א ָיֶד+ ֹות ָהֵא� ָהֹאת�

ְך� ים ִעָּמ�  ָהֱאֹלִה�
1Sam. 10:8 ים�ַח ִזְבֵח�י ְׁשָלִמ ֹות ִלְזֹּב� ֹות ֹעל+ יָך ְלַהֲעל� ֹנִכי1 ֹיֵר�ד ֵאֶל+ Bה ָא� G ְוִהֵּנ  ְוָיַרְדָּת� ְלָפַניH ַהִּגְלָּגל

ת ָיִמBים ּתֹוֵח ה�ִׁשְבַע2 ר ַּתֲעֶׂש� ת ֲאֶׁש� יָך ְוהֹוַדְעִּת�י ְלָך+ ֵא� �י ֵאֶל+ 1 ַעד&ּבֹוִא  ל
1Sam. 10:9 אּו ים ֵל�ב ַאֵח�ר ַוָּיֹב> ֹו ֱאֹלִה� ל ַוַּיֲהָפְך&ל� �ם ְׁשמּוֵא+ 1ֶכת1 ֵמִע ֹו ִׁשְכמֹו1 ָלֶל Bה ְּכַהְפֹנת  ְוָהָי3

ּוא� ס ֶּלה ַּבּי�ֹום ַהה� ֹות ָהֵא�  ָּכל&ָהֹאת�
1Sam. 10:10א  ַוָּי ים ַוִּיְתַנֵּב� ּוַח ֱאֹלִה+ ֹו ַוִּתְצַלBח ָעָליו1 ר� �ֶבל&ְנִבִא�ים ִלְקָראת ָתה ְוִהֵּנ�ה ֶח� אּו ָׁשם1 ַהִּגְבָע+ Bֹב

ם�  ְּבתֹוָכ�
1Sam. 10:11 ם Mאֶמר ָהָע 2ֹ ּו ְוִהֵּנ�ה ִעם&ְנִבִא�ים ִנָּב�א ַוּי Wֹום ַוִּיְרא ֹול ִׁשְלׁש+ ֹוְדעֹו1 ֵמִאְּתמ� י ָּכל&י� �יׁש  ַוְיִה3 ִא

ים� ּול ַּבְּנִביִא� יׁש ֲהַג�ם ָׁשא� �ה ְלֶבן&ִק+ הּו ַמה&ֶּזה1 ָהָי  ֶאל&ֵרֵע3
1Sam. 10:12ים� ּול ַּבְּנִבִא� ל ֲהַג�ם ָׁשא� ֹ�אֶמר ּוִמ�י ֲאִביֶה�ם ַעל&ֵּכן1 ָהְיָת�ה ְלָמָׁש+ ַען ִא�יׁש ִמָּׁש>ם ַוּי   ַוַּי2
1Sam. 10:13א ַה �ֹ ֹות ַוָּיב ִהְתַנּב+ 1 ֵמ� ה� ַוְיַכל  ָּבָמ�

1Sam. 10:14 ה�ֹות ַוִּנְרֶא אֶמר ְלַבֵּקׁש1 ֶאת&ָה�ֲאֹתנ+ Wֹ ֹו ָא�ן ֲהַלְכֶּת�ם ַוּי ל&ַנֲער� ּול ֵאָל>יו ְוֶא� ֹוד ָׁשא�  ַוּיֹאֶמרZ ּד2
ל� ֹוא ֶאל&ְׁשמּוֵא� ִין ַוָּנב�  ִכי&ַא+

1Sam. 10:15ר ָלֶכ� ה&ָאַמ� י ָמ� �א ִל+ ּול ַהִּג�יָדה&ָּנ �ֹוד ָׁשא ֹ�אֶמר ּד� ל� ַוּי  ם ְׁשמּוֵא�
1Sam. 10:16 1ר ַהְּמלּוָכהBֹות ְוֶאת&ְּדַב�ּו ָהֲאֹתנ נּו ִּכ�י ִנְמְצא� Bד ִהִּגיד1 ָל+ ֹו ַהֵּג 1 ֶאל&ּדֹוד+ Bֹאֶמר ָׁשאּול  ַוּי

ל� פ ר ְׁשמּוֵא� ר ָאַמ� ֹו ֲאֶׁש� �יד ל+ א&ִהִּג �ֹ  ל
1Sam. 10:17�ם ֶאל&ְיהָו�ה ַהִּמְצָּפ 1 ֶאת&ָהָע+  ה� ַוַּיְצֵעBק ְׁשמּוֵאל

1Sam. 10:18 ל ָאֹנִכ>י ֶהֱעֵל�יִתי ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ל פ ֹּכ� �י ִיְׂשָרֵא3 ֹ�אֶמרA ֶאל&ְּבֵנ  ַוּי
ם� ֹות ַהrֲחִצ�ים ֶאְתֶכ� ִים ּוִמַּיד1 ָּכל&ַהַּמְמָלכ+ �ד ִמְצַר+ ִים ָוַאִּצBיל ֶאְתֶכם1 ִמַּי � ִמִּמְצָר

1Sam. 10:192ם  ְוַאֶּת�ִמָּכל&ָרעֹוֵתיֶכ Hיַע ָלֶכם� ּוא מֹוִׁש ם ֲאֶׁשר&ה� ֹום ְמַאְסֶּת�ם ֶאת&ֱאֹלֵהיֶכ3 Mם ַהּי
ם� ה ְלִׁשְבֵטיֶכ�ם ּוְלַאְלֵפיֶכ� �י ְיהָו+ ְתַיְּצבּו1 ִלְפֵנ ה ִה� �ינּו ְוַעָּת3 ֶלְך ָּתִׂש�ים ָעֵל ֹו ִּכי&ֶמ� אְמרּו ל+ �ֹ ֵתיֶכםG ַוּת  ְוָצֹר�

1Sam. 10:20ב�ן� ַוַּיְקֵר ֶבט ִּבְנָיִמ� ת ָּכל&ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיָּלֵכ�ד ֵׁש� ל ֵא�   ְׁשמּוֵא+
1Sam. 10:21 ֶבט ִּבְנָיִמן1 ְלִמְׁשַּפְחּתֹוBב ֶאת&ֵׁש Qיו][ְל[ ַוַּיְקֵר י ַוִּיָּלֵכד1 ] ִמְׁשְּפֹחָת+ �ַוִּתָּלֵכ�ד ִמְׁשַּפ�ַחת ַהַּמְטִר

�ֹ הּו ְול יׁש ַוְיַבְקֻׁש� ּול ֶּבן&ִק+ א�ָׁשא�  א ִנְמָצ�



1Sam. 10:22 א ּוא ֶנְחָּב� ה ִהֵּנה&ה� ֹ�אֶמר ְיהָו+ �יׁש ס ַוּי ם ִא ֹוד ֲהֹל� א ע� ה ֲהָב� יהָו+  ַוִּיְׁשֲאלּו&עֹוד1 ַּב�
ים�  ֶאל&ַהֵּכִל�
1Sam. 10:23ם ִמִּׁש �ם ַוִּיְגַּבּה1 ִמָּכל&ָהָע+ ֹוְך ָהָע ב ְּבת� ם ַוִּיְתַיֵּצ� ְעָלה� ַוָּיֻר1צּו1 ַוִּיָּקֻח�הּו ִמָּׁש+ ֹו ָוָמ�  ְכמ�
1Sam. 10:24 הּו ין ָּכֹמ� ה ִּכ>י ֵא� ֹו ְיהָו+ ַחר&ּב� ם ַהְ�ִאיֶתם1 ֲאֶׁש�ר ָּב� ל ֶאל&ָּכל&ָהָע3 Mאֶמר ְׁשמּוֵא 2ֹ  ַוּי

ֶלְך� פ י ַהֶּמ� ּו ְיִח� עּו ָכל&ָהָע>ם ַוּיֹאְמר� �ם ַוָּיִר=  ְּבָכל&ָהָע
1Sam. 10:25ֵPם א ל ֶאל&ָהָע3 Mר ְׁשמּוֵא �ה ַוְיַׁשַּל=ח  ַוְיַדֵּב2 �י ְיהָו ֶפר ַוַּיַּנ�ח ִלְפֵנ ב ַּבֵּס+ ה ַוִּיְכֹּת� ת ִמְׁשַּפ�ט ַהְּמֻלָכ+

ֹו�  ְׁשמּוֵא>ל ֶאת&ָּכל&ָהָע�ם ִא�יׁש ְלֵבית�
1Sam. 10:26�ים ְּבִלָּב ִיל ֲאֶׁשר&ָנַג�ע ֱאֹלִה� Wֹו ַהַח ּו ִעּמ+ �ָתה ַוֵּיְלכ� ֹו ִּגְבָע ּול ָהַל�ְך ְלֵבית� ם&ָׁשא+  ם� ְוַג2
1Sam. 10:27יׁש� פ י ְּכַמֲחִר� ֹו ִמְנָח�ה ַוְיִה� א&ֵהִב�יאּו ל� �ֹ הּו ְול Wה ַוִּיְבֻז ּו ַמה&ֹּיִׁשֵע1נּו1 ֶז+ �ַעל ָאְמר3 =י ְבִלַּי   ּוְבֵנ
1Sam. 11:1&י ָיֵביׁש1 ֶאלBּו ָּכל&ַאְנֵׁש Mאְמר 2ֹ �ד ַוּי י ַוִּי�ַחן ַעל&ָיֵב�ׁש ִּגְלָע ַעּמֹוִנ+ ַעל ָנָחׁש1 ָה� ׁש ְּכָרת&ָל�נּו  ַוַּי3 ָנָח+

ָּך� ית ְוַנַעְבֶד�  ְבִר�
1Sam. 11:2 יָה �ין ָיִמ�ין ְוַׂשְמִּת� ֹור ָלֶכ�ם ָּכל&ֵע ם ִּבְנק� ת ָלֶכ+ י ְּבזֹאת1 ֶאְכֹר� ם ָנָחׁש1 ָהַעּמֹוִנ+ ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה3  ַוּי

ל� ה ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא�  ֶחְרָּפ�
1Sam. 11:3יׁש �י ָיֵב3 יו ִזְקֵנ Mּו ֵאָל ּול ִיְׂשָרֵא�ל  ַוּיֹאְמר2 ל ְּגב� ים ְּבֹכ� ים ְוִנְׁשְלָחה1 ַמְלָאִכ+ �ת ָיִמ+ 1נּו1 ִׁשְבַע  ֶהBֶרף ָל

יָך� אנּו ֵאֶל� נּו ְוָיָצ� ין מֹוִׁש>יַע ֹאָת�  ְוִאם&ֵא�
1Sam. 11:4=ם ַוִּיְׂשא� �י ָהָע ים ְּבָאְזֵנ ּו ַהְּדָבִר� ּול ַוְיַדְּבר� �ת ָׁשא+ אּו ַהַּמְלָאִכים1 ִּגְבַע Bּו ָכל&ָהָע>ם  ַוָּיֹב

ּו�  ֶאת&קֹוָל�ם ַוִּיְבּכ�
1Sam. 11:5 ֹו ְּפרּו&ל+ ּו ַוְיַס2 ��י ִיְבּכ ּול ַמה&ָּלָע�ם ִּכ ֹ�אֶמר ָׁשא+ ה ַוּי י ַהָּבָקר1 ִמן&ַהָּׂשֶד+ Bא ַאֲחֵר�ּול ָּב �ה ָׁשא3  ְוִהֵּנ

יׁש� י ָיֵב� י ַאְנֵׁש�  ֶאת&ִּדְבֵר�
1Sam. 11:6&ּוַח&ֱאֹלִהים1 ַעל ּול ְּבָׁשְמעֹו  ַוִּתְצַלBח ר� ֹו][ְּכ[ָׁשא+ ֹו ] ָׁשְמע� ים ָהֵא�ֶּלה ַוִּי�ַחר ַאּפ� ֶאת&ַהְּדָבִר�

ד�  ְמֹא�
1Sam. 11:7 Zֲאֶׁשר Gֵלאֹמר Aים� �ד ַהַּמְלָאִכ H ְּבַי ּול ִיְׂשָרֵאל ח ְּבָכל&ְּגב� Qהּו ַוְיַׁשַּל 5ְיַנְּתֵח3 ר ַו� Mֶמד ָּבָק  ַוִּיַּקחZ ֶצ2

י ָׁש Bא ַאֲחֵר Mּנּו ֹיֵצ ּו ְּכִא�יׁש ֵאיֶנ2 ם ַוֵּיְצא� ַחד&ְיהָוה1 ַעל&ָהָע+ ל ַּפ� Bֹו ַוִּיֹּפ �ה ִלְבָקר ה ֵיָעֶׂש� ל ֹּכ� 1 ְוַאַח�ר ְׁשמּוֵא+ אּול
ד�  ֶאָח�

1Sam. 11:8ֶלף� ה ְׁשֹלִׁש�ים ָא� ֶלף ְוִא�יׁש ְיהּוָד� ֹות ֶא+ ׁש ֵמא� 1 ְׁשֹל� ם ְּבָב�ֶזק ַוִּיְהיBּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל 5ִּיְפְקֵד�   ַו�
1Sam. 11:9 ד ָמָח>ר ִּתְהֶי�ה&ָלֶכ�ם ְּתׁשּוָע�ה אְמרּון1 ְלִאיׁש1 ָיֵב�יׁש ִּגְלָע+ �ֹ ה ת Bים ֹּכ �ים ַהָּבִא3 ּו ַלַּמְלָאִכ Qַוּיֹאְמר 

ם][ְּכ[ְּבֹחם  חּו�] ֹח� יׁש ַוִּיְׂשָמ� י ָיֵב� >ידּו ְלַאְנֵׁש� ים ַוַּיִּג אּו ַהַּמְלָאִכ3  ַהָּׁש�ֶמׁש ַוָּיֹב�
1Sam. 11:10ם� ס ַו�ּיֹאְמ ֹוב ְּבֵעיֵניֶכ� נּו ְּכָכל&ַהּט� �ם ַוֲעִׂשיֶת�ם ָּל+ ר ֵנֵצ�א ֲאֵליֶכ יׁש ָמָח�  רּו1 ַאְנֵׁש�י ָיֵב+
1Sam. 11:11 ֶרת ַּמֲחֶנה1 ְּבַאְׁשֹמ� אּו ְבתֹוְך&ַה� Bַוָּיֹב Gה ָראִׁשים�ְׁשֹלָׁש Hּול ֶאת&ָהָעם ֶׂשם ָׁשא� ת ַוָּי2 ָּמֳחָר3  ַוְיִה�י ִמ�
ּו ֶקר ַוַּיּכ� �5ִים ָי�ַחד�ַהֹּב+ ם ְׁשַנ א ִנְׁשֲארּו&ָב� �ֹ צּו ְול ם ַהּי�ֹום ַוְיִהBי ַהִּנְׁשָאִרים1 ַוָּיֻפ+ ֹון ַעד&ֹח�   ֶאת&ַעּמ�

1Sam. 11:12ם� ּו ָהֲאָנִׁש�ים ּוְנִמיֵת� �ינּו ְּתנ� ְך ָעֵל ּול ִיְמֹל� ר ָׁשא� ל ִמ�י ָהֹאֵמ+ Bֹאֶמר ָהָעם1 ֶאל&ְׁשמּוֵא+   ַוּי
1Sam. 11:13 אֶמר�ֹ ל� ס ַוּי ה&ְיהָו�ה ְּתׁשּוָע�ה ְּבִיְׂשָרֵא� �ה ִּכ�י ַהּי>ֹום ָעָׂש� ת ִא�יׁש ַּבּי�ֹום ַהֶּז א&יּוַמ� �ֹ ּול ל  ָׁשא+
1Sam. 11:14ה� ם ַהְּמלּוָכ� ׁש ָׁש� �ל ּוְנַחֵּד� ּו ְוֵנְלָכ�ה ַהִּגְלָּג ם ְלכ� 1 ֶאל&ָהָע+ Bֹאֶמר ְׁשמּוֵאל   ַוּי
1Sam. 11:15ם ַהִּג Mּו ָכל&ָהָע ל ַוִּיְזְּבחּו&ָׁש>ם  ַוֵּיְלכ2 Bי ְיהָוה1 ַּבִּגְלָּג+ ּול ִלְפֵנ Mם ֶאת&ָׁשא Z ָׁש2 ל ַוַּיְמִלכּו ְלָּג3

ד� פ ל ַעד&ְמֹא� י ִיְׂשָרֵא� ּול ְוָכל&ַאְנֵׁש� ם ָׁשא> ח ָׁש� �ה ַוִּיְׂשַמ2 �י ְיהָו ים ִלְפֵנ ים ְׁשָלִמ�  ְזָבִח�
1Sam. 12:1ל ִה 1 ֶאל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא+ Bֹאֶמר ְׁשמּוֵאל �י  ַוּי ם ִל ל ֲאֶׁשר&ֲאַמְרֶּת� ם ְלֹכ� ְלֶכ+ ֵּנה1 ָׁשַמ�ְעִּתי ְבֹק�

ֶלְך�  ָוַאְמִל�יְך ֲעֵליֶכ�ם ֶמ�
1Sam. 12:2 1ם ַוֲאִני��ם ִאְּתֶכ �י ִהָּנ ְבִּתי ּוָבַנ ְנִּתי ָוַׂש+ ם ַוֲאִני1 ָזַק� ה ִהֵּנ�ה ַהֶּמ�ֶלְךA ִמְתַהֵּל�ְך ִלְפֵניֶכ3 Qְוַעָּת 

�ְכִּתי ִלְפֵניֶכ+ י ַעד&ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה�ִהְתַהַּל  ם ִמְּנֻעַר�
1Sam. 12:3 יBְחִּתי ְוֶאת&ִמ ֹור ִמ�י ָלַק3 ְחִּתי ַוֲחמ= Mי ָלַק A ִמ2 Zֹו ֶאת&ׁשֹור �5ֶגד ְמִׁשיח3 ה ְוֶנ Mֶגד ְיהָו Z ֶנ2 ּו ִבי �י ֲענ�  ִהְנִנ

� ֶפר ְוַאְעִל�ים ֵעיַנ ְחִּתי ֹכ+ ֹוִתי ּוִמַּיד&ִמי1 ָלַק� ם�ָעַׁש1ְקִּתי1 ֶאת&ִמ�י ַרּצ+ ֹו ְוָאִׁש�יב ָלֶכ� � י ּב



1Sam. 12:4ּוָמה� ְחָּת ִמַּיד&ִא�יׁש ְמא� א&ָלַק� �ֹ א ַרּצֹוָת�נּו ְול �ֹ נּו ְול א ֲעַׁשְקָּת� �ֹ ּו ל ֹ�אְמר+   ַוּי
1Sam. 12:5י ְמ א ְמָצאֶת>ם ְּבָיִד� =ֹ �י ל ה ִּכ ם ְוֵעBד ְמִׁשיחֹו1 ַהּי�ֹום ַהֶּז+ �ה ָּבֶכ3 ם ֵע=ד ְיהָו Mאֶמר ֲאֵליֶה 2ֹ ּוָמה  ַוּי �א
ד� פ ֹ�אֶמר ֵע�  ַוּי
1Sam. 12:6 ן ַוֲאֶׁש=ר ֶהֱעָל>ה ת&ַאֲהֹר+ ה ֲאֶׁשBר ָעָׂשה1 ֶאת&ֹמֶׁש�ה ְוֶא� �ם ְיהָו3 ל ֶאל&ָהָע ֹ�אֶמר ְׁשמּוֵא�  ַוּי

ִים� ֶרץ ִמְצָר�  ֶאת&ֲאֹבֵתיֶכ�ם ֵמֶא�
1Sam. 12:7� �י ְיהָו ּו ְוִאָּׁשְפָט�ה ִאְּתֶכ�ם ִלְפֵנ ְתַיְּצב> ה ִה� ה ִאְּתֶכ�ם ה אPֵ ְוַעָּת3 ה ֲאֶׁשר&ָעָׂש� ֹות ְיהָו+ ת ָּכל&ִצְדק�

ם�  ְוֶאת&ֲאבֹוֵתיֶכ�
1Sam. 12:8 ה�ה ֶאת&ֹמֶׁש Mח ְיהָו ה ַוִּיְׁשַל2 ֹוֵתיֶכם1 ֶאל&ְיהָו+ ּו ֲאב� Bִים ַוִּיְזֲעק �ב ִמְצָר א ַיֲעֹק� ֲאֶׁשר&ָּב�  ַּכ�

ִים ֵתיֶכם1 ִמִּמְצַר+ ן ַוּיֹוִצBיאּו ֶאת&ֲאֹב� ת&ַאֲהֹר3 ֹום ַהֶּז�ה�ְוֶא� ּום ַּבָּמק�   ַוֹּיִׁשב�
1Sam. 12:9 ֹור Mא ָחצ יְסָראZ ַׂשר&ְצָב2 �ד ִס� ם ְּבַי ר ֹאָת] �ה ֱאֹלֵהיֶה�ם ַוִּיְמֹּכ� ּו ֶאת&ְיהָו 5ִּיְׁשְּכח�  ַו�

ם� ּו ָּב� ב ַוִּי�ָּלֲחמ� ים ּוְבַיד1 ֶמ�ֶלְך מֹוָא+  ּוְבַיד&ְּפִלְׁשִּת3
1Sam. 12:10 1ּו ֶאל&ְיהָוה Bּו][ַו[ַוּיֹאֶמר  ַוִּיְזֲעק ד ֶאת&ַהְּבָעִל�ים ] ּיֹאְמר� ה ַוַּנֲעֹב� 1ְבנּו1 ֶאת&ְיהָו+ אנּו ִּכBי ָעַז ָחָט+

ָּך� ינּו ְוַנַעְבֶד� �ד ֹאְיֵב� ה ַהִּציֵל>נּו ִמַּי ֹות ְוַעָּת3 � ְוֶאת&ָהַעְׁשָּתר
1Sam. 12:11 ח ן ְוֶאת&ִיְפָּת� Bד  ַוִּיְׁשַלBח ְיהָוה1 ֶאת&ְיֻרַּב�ַעל ְוֶאת&ְּבָד+ ם ִמַּי Mל ֶאְתֶכ ְוֶאת&ְׁשמּוֵא�ל ַוַּיֵּצ2

ַטח� ּו ֶּב� יב ַוֵּתְׁשב� ְיֵביֶכם1 ִמָּסִב+  ֹא�
1Sam. 12:12 ינּו� ְך ָעֵל ֶלְך ִיְמֹל� א ִּכי&ֶמ� Wֹ י ל אְמרּו ִל+ �ֹ ׁש ֶמ�ֶלְך ְּבֵנ�י&ַעּמֹוןH ָּב�א ֲעֵליֶכםG ַוּת Qי&ָנָח ּו ִּכ�  ַוִּתְרא3

 ם�ַויהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ַמְלְּכֶכ�
1Sam. 12:13ֶלְך� >ה ֲעֵליֶכ�ם ֶמ� ן ְיהָו ה ָנַת= ם ֲאֶׁש�ר ְׁשֶאְלֶּת�ם ְוִהֵּנ2 ר ְּבַחְרֶּת� ה ִהֵּנ�ה ַהֶּמ>ֶלְך ֲאֶׁש�   ְוַעָּת3
1Sam. 12:14ה ִוְהִי� �י ְיהָו ּו ֶאת&ִּפ א ַתְמר� �ֹ ֹו ְול ה ַוֲעַבְדֶּתBם ֹאתֹו1 ּוְׁשַמְעֶּת�ם ְּבֹקל+ ּו ֶאת&ְיהָו3 יְרא� ֶת�ם  ִאם&ִּת�

ם� ר ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� ם ַאַח� ם ְוַגם&ַהֶּמ1ֶלְך1 ֲאֶׁש�ר ָמַל�ְך ֲעֵליֶכ+  ַּגם&ַאֶּת3
1Sam. 12:15 ה ָּבֶכ�ם< �ה ְוָהְיָת=ה ַיד&ְיהָו �י ְיהָו ם ֶאת&ִּפ ה ּוְמִריֶת� ֹול ְיהָו+ א ִתְׁשְמעּו1 ְּבק� Bֹ  ְוִאם&ל
ם�  ּוַבֲאֹבֵתיֶכ�

1Sam. 12:16�ם� ַּגם&ַעָּתה1 ִהְתַיְּצב ה ְלֵעיֵניֶכ� ה ֹעֶׂש� �ה ֲאֶׁש�ר ְיהָו+ ֹול ַהֶּז ר ַהָּגד� ּו ֶאת&ַהָּדָב�  ּו ּוְרא+
1Sam. 12:17 םBי&ָרַעְתֶכ ּו ִּכ� ּו ּוְרא3 ֹות ּוָמָט�ר ּוְדע� ן ֹקל� ה ְוִיֵּת� ֹום ֶאְקָרא1 ֶאל&ְיהָו+ ֹוא ְקִציר&ִחִּטים1 ַהּי+ Bֲהל 

�י ְיהָו+ ֶלְך� סַרָּבה1 ֲאֶׁשBר ֲעִׂשיֶתם1 ְּבֵעיֵנ ֹול ָלֶכ�ם ֶמ�  ה ִלְׁשא�
1Sam. 12:18 ד א ָכל&ָהָע�ם ְמֹא> ּוא ַוִּייָר2 �ת ּוָמָט�ר ַּבּי�ֹום ַהה >ה ֹקֹל� ן ְיהָו ה ַוִּיֵּת= 1 ֶאל&ְיהָו+ א ְׁשמּוֵאל Bַוִּיְקָר 

ל�  ֶאת&ְיהָו�ה ְוֶאת&ְׁשמּוֵא�
1Sam. 12:19ל ִהְתַּפֵּל=ל ְּב ם ֶאל&ְׁשמּוֵא3 Mּו ָכל&ָהָע ּות  ַוּיֹאְמר2 �יָך ְוַאל&ָנמ יָך ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ַעד&ֲעָבֶד>

ֶלְך� ס ל ָל�נּו ֶמ� ה ִלְׁשֹא� 1ינּו1 ָרָע+ י&ָיַסBְפנּו ַעל&ָּכל&ַחּטֹאֵת  ִּכ�
1Sam. 12:20 ְך �את ַא3ֹ ת ָּכל&ָהָרָע�ה ַהּז ם ֵא� אּו ַאֶּת�ם ֲעִׂשיֶת+ אֶמר ְׁשמּוֵאBל ֶאל&ָהָעם1 ַאל&ִּתיָר+ 2ֹ  ַוּי
ם�ַאל&ָּתס1ּורּו1 ם ֶאת&ְיהָו�ה ְּבָכל&ְלַבְבֶכ� ה ַוֲעַבְדֶּת� י ְיהָו+   ֵמַאֲחֵר�

1Sam. 12:21ָּמה� הּו ֵה� ילּו ִּכי&ֹת� א ַיִּצ� �ֹ א&יֹוִע>ילּו ְול �ֹ הּו ֲאֶׁש=ר ל י ַהֹּת3 �יA ַאֲחֵר� ּורּו ִּכ �א ָּתס �ֹ   ְול
1Sam. 12:22 ֹו ּור ְׁשמ� ֹו ַּבֲעב� ׁש ְיהָוה1 ֶאת&ַעּמ+ Bא&ִיֹּט �ֹ י ל ִּ Tכ ִּPֹול כ �ֹו ַהָּגד ֹות ֶאְתֶכ>ם ל� ה ַלֲעׂש� �יל ְיהָו+ י הֹוִא

ם�  ְלָע�
1Sam. 12:23 ם ל ְלִהְתַּפֵּל�ל ַּבַעְדֶכ�ם ְוהֹוֵריִת�י ֶאְתֶכ+ ה ֵמֲחֹד� יהָו+ א ַל� �ֹ י ָחִלBיָלה ִּלי1 ֵמֲחט �ם ָאֹנִכ3  ַּג

ה� ה ְוַהְיָׁשָר� ֶרְך ַהּטֹוָב�  ְּבֶד�
1Sam. 12:24אּו ֶאת&ְי ל  ַא�ְךA ְיר� ת ֲאֶׁשר&ִהְגִּד� ּו ֵא� �י ְרא+ ת ְּבָכל&ְלַבְבֶכ�ם ִּכ ֹו ֶּבֱאֶמ� ם ֹאת> ה ַוֲעַבְדֶּת� הָו3

ם�  ִעָּמֶכ�
1Sam. 12:25ּו� פ ם ַּג�ם&ַמְלְּכֶכ�ם ִּתָּספ� ַע ָּתֵר�עּו ַּגם&ַאֶּת�   ְוִאם&ָהֵר�
1Sam. 13:1 ים ָמַל�ְך ֹו ּוְׁשֵּת�י ָׁשִנ+ �ּול ְּבָמְלכ ל� ֶּבן&ָׁשָנ�ה ָׁשא�  ַעל&ִיְׂשָרֵא�
1Sam. 13:2 ר�ִים ְּבִמְכָמׂש1 ּוְבַה ּול ַאְלַּפ3 Mּו ִעם&ָׁשא G ַוִּיְהי2 ֶׁשת ֲאָלִפיםH ִמִּיְׂשָרֵאל ּול ְׁשֹל� Mֹו ָׁשא  ַוִּיְבַחר&ל2



ם ִׁשַּל�ח ִא�יׁש ְלֹאָהָל� �ֶתר ָהָע+ ן ְּבִגְבַע�ת ִּבְנָיִמ�ין ְוֶי ֶלף ָהיּו1 ִעם&י�ֹוָנָת+ ל ְוֶא3 ית&ֵא+  יו�ֵּב�
1Sam. 13:3 רBע ַּבּׁשֹוָפ Z ָּתַק2 ּו ְּפִלְׁשִּת�ים ְוָׁשאּול 5ִּיְׁשְמע� ַבע ַו� ן ֵא�ת ְנִצBיב ְּפִלְׁשִּתים1 ֲאֶׁש�ר ְּבֶג+ �5ְך יֹוָנָת3  ַוַּי

ים� ּו ָהִעְבִר� ר ִיְׁשְמע�  ְּבָכל&ָהָא1ֶרץ1 ֵלאֹמ+
1Sam. 13:41 ר ִהָּכBה ָׁשאּול ּו ֵלאֹמ3 ל ָׁשְמע� Qל  ְוָכל&ִיְׂשָרֵא ים ְוַגם&ִנְבַאׁש ִיְׂשָרֵא� �יב ְּפִלְׁשִּת+  ֶאת&ְנִצ

ּול ַהִּגְלָּג�ל� י ָׁשא� ּו ָהָע>ם ַאֲחֵר�  ַּבְּפִלְׁשִּת�ים ַוִּיָּצֲעק�
1Sam. 13:5 ים ים ֶאBֶלף ֶר1ֶכב1 ְוֵׁשBֶׁשת ֲאָלִפים1 ָּפָרִׁש+ ל ְׁשֹלִׁש2 ּוA ְלִהָּלֵח�ם ִעם&ִיְׂשָרֵא3 ים ֶנֶאְספ� Qּוְפִלְׁשִּת 

ֶון�ְו ית ָא� ת ֵּב� ׂש ִקְדַמ� ּו ְבִמְכָמ+ 5ַּיֲעלּו1 ַוַּיֲחנ� ב ַו� ��ם ָלֹר ת&ַהָּי ר ַעל&ְׂשַפ� ֹול ֲאֶׁש� ם ַּכח> Wָע 
1Sam. 13:6 1ֲחָוִחים ֹות ּוַב� Bם ַּבְּמָער ּו ָהָע3 �ם ַוִּי�ְתַחְּבא� ֹו ִּכ�י ִנַּג�ׂש ָהָע �י ַצר&ל+ יׁש ִיְׂשָרֵאBל ָראּו1 ִּכ  ְוִא2
ים  ֹות�ּוַבְּסָלִע+ ים ּוַבֹּבר�  ּוַבְּצִרִח�

1Sam. 13:7 ּו ל ְוָכל&ָהָע�ם ָחְרד� ּנּו ַבִּגְלָּג+ 1 עֹוֶד� �ד ְוָׁשאּול ֶרץ ָּג�ד ְוִגְלָע ן ֶא� ְברּו1 ֶאת&ַהַּיְרֵּד+ ים ָע�  ְוִעְבִר3
יו�  ַאֲחָר�

1Sam. 13:8 ַו[ ַוִּייֶחל][Aֹוֶחל�ל ] ּי ים ַלּמֹוֵעד1 ֲאֶׁש�ר ְׁשמּוֵא+ �ת ָיִמ3 �ֶפץ ִׁשְבַע �ל ַוָּי ל ַהִּגְלָּג א ְׁשמּוֵא� ְולֹא&ָב�
יו�  ָהָע�ם ֵמָעָל�
1Sam. 13:9ה� �ַעל ָהֹעָל� י ָהֹעָל�ה ְוַהְּׁשָלִמ�ים ַוַּי �ׁשּו ֵאַל+ ּול ַהִּג ֹ�אֶמר ָׁשא+   ַוּי
1Sam. 13:10ּו א ָׁשא> ל ָּב�א ַוֵּיֵצ� ה ְוִהֵּנ�ה ְׁשמּוֵא� ֹות ָהֹעָל+ י ְּכַכrתֹו1 ְלַהֲעל� ֹו� ַוְיִה3 ֹו ְלָבֲרכ�  ל ִלְקָראת�
1Sam. 13:11 1י ְוַאָּתה ם ֵמָעַל3 Mץ ָהָע י&ָנַפ2 Z ִכ� י&ָרִאיִתי ּול ִּכ� ֹ�אֶמר ָׁשא] �יָת ַוּי ל ֶמ�ה ָעִׂש ֹ�אֶמר ְׁשמּוֵא�  ַוּי

ׂש� ים ֶנֱאָסִפ�ים ִמְכָמ� ים ּוְפִלְׁשִּת� �ד ַהָּיִמ+  לֹא&ָב1אָת1 ְלמֹוֵע
1Sam. 13:122ָּתה ֵיְרד ַ Tר ע ק ָוַאֲעֶל�ה  ָוֹאַמ3 ֶאְתַאַּפ+ �יִתי ָו� א ִחִּל �ֹ �י ְיהָו�ה ל ל ּוְפֵנ ּו ְפִלְׁשִּתBים ֵאַלי1 ַהִּגְלָּג+

ה� ס  ָהֹעָל�
1Sam. 13:13 י� ְך ִּכ Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ֲאֶׁש�ר ִצָּו+ ת ְיהָו Qְרָּת ֶאת&ִמְצַו א ָׁשַמ3 �ֹ �ְלָּת ל ּול ִנְסָּכ ֹ=אֶמר ְׁשמּוֵא>ל ֶאל&ָׁשא�  ַוּי

י ה ֵהִכ2 ם�ַעָּת3 ל ַעד&עֹוָל� ְמַלְכְּתָך> ֶאל&ִיְׂשָרֵא� =ה ֶאת&ַמ�  ן ְיהָו
1Sam. 13:14 ֹו Bה ְלָנִגיד1 ַעל&ַעּמ+ הּו ְיהָו ֹו ַוְיַצֵּו2 �יׁש ִּכְלָבב3 ֹו ִא Mה ל ּום ִּבֵּקׁשZ ְיהָו2 �ה ַמְמַלְכְּתָך� לֹא&ָתק  ְוַעָּת�

ִּPר&ִצְּוָך� ְיהָו�ה� פכ ת ֲאֶׁש� ְרָּת ֵא� א ָׁשַמ+ �ֹ  י ל
1Sam. 13:15 ֹו �ים ִעּמ+ ּול ֶאת&ָהָעם1 ַהִּנְמְצִא ד ָׁשא3 �ת ִּבְנָיִמ�ן ַוִּיְפֹק� >ַעל ִמן&ַהִּגְלָּג�ל ִּגְבַע ל ַוַּי �5ָקם ְׁשמּוֵא3  ַוָּי

יׁש� ֹות ִא� ׁש ֵמא�  ְּכֵׁש�
1Sam. 13:16ַבע ִּבְנָי� ם ֹיְׁשִב�ים ְּבֶג ֹו ְוָהָעם1 ַהִּנְמָצ�א ִעָּמ+ ּול ְויֹוָנָת�ן ְּבנ3 Qׂש� ְוָׁשא ּו ְבִמְכָמ� ים ָחנ�  ִמ�ן ּוְפִלְׁשִּת�
1Sam. 13:17 ֶרְך >ה ֶאל&ֶּד� ד ִיְפֶנ אׁש ֶאָח� 2ֹ ים ְׁשֹלָׁש�ה ָראִׁש�ים ָהר  ַוֵּיֵצ=א ַהַּמְׁשִח>ית ִמַּמֲחֵנ�ה ְפִלְׁשִּת�

ל� ֶרץ ׁשּוָע� ה ֶאל&ֶא�  ָעְפָר�
1Sam. 13:18 ֹון �ֶרְך ֵּב�ית ֹחר ה ֶּד� אׁש ֶאָחד1 ִיְפֶנ+ Bֹ ף ַעל&ֵּג�י  ְוָהר ּול ַהִּנְׁשָק> אׁש ֶאָחBד ִיְפֶנה1 ֶּד�ֶרְך ַהְּגב+ 2ֹ ְוָהר

ָרה� ס  ַהְּצֹבִע�ים ַהִּמְדָּב�
1Sam. 13:19 י&ָאַמר ל ֶא�ֶרץ ִיְׂשָרֵא�ל ִּכ� א ְּבֹכ� א ִיָּמֵצ+ �ֹ ּו[ ְוָחָרׁש1 ל ֶּ] ָאְמר� Pים פ ים ְפִלְׁשִּת+ ּו ָהִעְבִר+ ן ַיֲעׂש�
ֹו ֲחִנ�ית� ֶרב א�  ֶח�
1Sam. 13:20 ֹו ֹו ְוֶאת&ֵאתֹו1 ְוֶאת&ַקְרֻּדּמ+ Bיׁש ֶאת&ַמֲחַרְׁשּת� ְלטֹוׁש ִא ִ Tים ל�ל ַהְּפִלְׁשִּת ּו ָכל&ִיְׂשָרֵא�  ַוֵּיְרד�
ֹו� ת ַמֲחֵרָׁשת�  ְוֵא�
1Sam. 13:21�ֹון ּוְלַהַּקְרֻּדִּמ ׁש ִקְּלׁש� ים ְוִלְׁשֹל� �ֵאִת+ ֲחֵרֹׁשת1 ְוָל ים ַלַּמ� �יָרה ִפ3 ה ַהְּפִצ Qָהְיָת יב  ְו� ים ּוְלַהִּצ�

ן�  ַהָּדְרָב�
1Sam. 13:22 ּול ר ֶאת&ָׁשא� ם ֲאֶׁש� �ד ָּכל&ָהָע+ א ֶחBֶרב ַוֲחִנית1 ְּבַי Mא ִנְמָצ 2ֹ ֶמת ְול  ְוָהָיה1 ְּבי�ֹום ִמְלֶח+

ֹו� ן ְּבנ� ּול ּוְליֹוָנָת�  ְוֶאת&יֹוָנָת�ן ַוִּתָּמֵצ�א ְלָׁשא+
1Sam. 13:23�ים ֶא ׂש� ס ַוֵּיֵצא1 ַמַּצ�ב ְּפִלְׁשִּת+ ר ִמְכָמ�  ל&ַמֲעַב�

1Sam. 14:1 ב�ה ְוַנְעְּבָרה1 ֶאל&ַמַּצ יו ְלָכ3 1ַער1 ֹנֵׂש�א ֵכָל+ 1 ֶאל&ַהַּנ אֶמר יֹוָנָתBן ֶּבן&ָׁשאּול 2ֹ ֹום ַוּי  ַוְיִה�י ַהּי3
א ִהִּג�יד� �ֹ �ז ּוְלָאִב�יו ל �ֶבר ַהָּל ר ֵמֵע ים ֲאֶׁש�  ְּפִלְׁשִּת+



1Sam. 14:2ּול יֹוֵׁשב1 ִּבְק ֹות  ְוָׁשא3 ׁש ֵמא� ֹו ְּכֵׁש� ֹון ְוָהָעם1 ֲאֶׁש�ר ִעּמ+ �ֹון ֲאֶׁש�ר ְּבִמְגר ַחת ָהִרּמ� ה ַּת� ֵצ�ה ַהִּגְבָע+
יׁש�  ִא�

1Sam. 14:3 ֹוד �ֹו ֹנֵׂש�א ֵאפ >ה ְּבִׁשל� י ֹּכֵה=ןA ְיהָו Mס ֶּבן&ֵעִל ֹודA ֶּבן&ִּפיְנָח2 י ִאיָכב� ּוב ֲאִח] �ה ֶבן&ֲאִחט]  ַוֲאִחָּי
ע א ָיַד+ �ֹ ן�ְוָהָעם1 ל   ִּכ�י ָהַל�ְך יֹוָנָת�
1Sam. 14:4 ה ים ֵׁשן&ַהֶּסBַלע ֵמָהֵע1ֶבר1 ִמֶּז+ ֲעֹבר1 ַעל&ַמַּצ�ב ְּפִלְׁשִּת+ ֹוָנָתן1 ַל� ׁש י� Bר ִּבֵּק ֹות ֲאֶׁש2 ַּמְעְּבר3  ּוֵב�ין ַה�

ֶּנה� ד ֶס� ם ָהֶאָח� ץ ְוֵׁש� ֶאָחד1 ּבֹוֵצ+ �ה ְוֵׁשBם ָה� ַלע ֵמָהֵע�ֶבר ִמֶּז  ְוֵׁשן&ַהֶּס�
1Sam. 14:5ּול ָּג�ַבע� ס �5ֶגב מ� ד ִמֶּנ ּול ִמְכָמ�ׂש ְוָהֶאָח� ֹון מ� ּוק ִמָּצפ�   ַהֵּׁש=ן ָהֶאָח>ד ָמצ�
1Sam. 14:6 ֶּלה אּוַל>י ה ֶאל&ַמַּצב1 ָהֲעֵרִל�ים ָהֵא+ יו ְלָכה1 ְוַנְעְּבָר3 �ַערA ֹנֵׂש�א ֵכָל3 ן ֶאל&ַהַּנ Mאֶמר ְיהֹוָנָת 2ֹ  ַוּי

�י �נּו ִּכ ה ְיהָו�ה ָל ט�ַיֲעֶׂש� ֹו ִבְמָע� ב א� ֹור ְלהֹוִׁש�יַע ְּבַר� יהָוה1 ַמְעצ+   ֵאBין ַל�
1Sam. 14:7ָך� ס ְך ִהְנִנ�י ִעְּמָך� ִּכְלָבֶב� ה ָּכל&ֲאֶׁש�ר ִּבְלָבֶב�ָך ְנֵט�ה ָל+ יו ֲעֵׂש� Bֹאֶמר לֹו1 ֹנֵׂש�א ֵכָל+   ַוּי
1Sam. 14:8&ים ֶאל >ה ֲאַנ�ְחנּו ֹעְבִר� ן ִהֵּנ ֹוָנָת+ 1ֹאֶמר1 ְיה� ם� ַוּי  ָהֲאָנִׁש�ים ְוִנְגִל�ינּו ֲאֵליֶה�
1Sam. 14:9ם� א ַנֲעֶל�ה ֲאֵליֶה� �ֹ ינּו ְול ּמּו ַעד&ַהִּגיֵע�נּו ֲאֵליֶכ�ם ְוָעַמ�ְדנּו ַתְחֵּת+ Wינּו ֹּד אְמרּו1 ֵאֵל+ �ֹ ה י Bִאם&ֹּכ  
1Sam. 14:10 י&ְנָתָנ�ם ְיהָו�ה ינּו ִּכ� 1ינּו1 ְוָעִל+ ּו ָעֵל Bּו ֲעל Mה יֹאְמר ֹות� ְוִאם&ֹּכ2 נּו ְוֶזה&ָּל�נּו ָהא� � ְּבָיֵד
1Sam. 14:11 ים ים ִמן&ַהֹחִר� ְצִא+ Bה ִעְבִרים1 ֹי� ים ִהֵּנ ּו ְפִלְׁשִּת+ ב ְּפִלְׁשִּת�ים ַוּיֹאְמר� ם ֶאל&ַמַּצ� ּו ְׁשֵניֶה+  ַוִּיָּגל�

ם� ר ִהְתַחְּבאּו&ָׁש�  ֲאֶׁש�
1Sam. 14:12ן�ה ֶאת&יֹוָנָת Mי ַהַּמָּצָב Z ַאְנֵׁש2 יָעה ֶאְתֶכ�ם  ַוַּיֲענּו ינּו ְונֹוִד� ּו ֵאֵל+ אְמרּו1 ֲעל� �ֹ יו ַוּי A ְוֶאת&ֹנֵׂש�א ֵכָל3

ל� י&ְנָתָנ�ם ְיהָו�ה ְּבַי�ד ִיְׂשָרֵא� י ִּכ� ן ֶאל&ֹנֵׂשBא ֵכָליו1 ֲעֵל�ה ַאֲחַר+ Mאֶמר יֹוָנָת 2ֹ  ָּדָב�ר פ ַוּי
1Sam. 14:13יו ְוֹנֵׂש� ן ַעל&ָיָדיו1 ְוַעל&ַרְגָל+ �ַעל יֹוָנָת3 א ֵכָל�יו  ַוַּי ן ְוֹנֵׂש� �י יֹוָנָת+ 5ִּיְּפלּו1 ִלְפֵנ יו ַו� �א ֵכָל�יו ַאֲחָר

יו� ת ַאֲחָר�  ְממֹוֵת�
1Sam. 14:14 יׁש ְּכַבֲחִצ�י ַמֲעָנ�ה� ים ִא א ֵכָל�יו ְּכֶעְׂשִר� ן ְוֹנֵׂש� ר ִהָּכ=ה יֹוָנָת> ה ֲאֶׁש2 י ַהַּמָּכ�ה ָהִראֹׁשָנ3 Qַוְּתִה 
ה� ֶמד ָׂשֶד�  ֶצ�

1Sam. 14:15ז  ַוְּת� ּו ַּגם&ֵה�ָּמה ַוִּתְרַּג ית ָחְרד� ם ַהַּמָּצב1 ְוַהַּמְׁשִח+ Bה ַבָּׂשֶדה1 ּוְבָכל&ָהָע+ ה ַבַּמֲחֶנ Z ֲחָרָד2 ִהי
ים� ת ֱאֹלִה� י ְלֶחְרַּד� ֶרץ ַוְּתִה�  ָהָא+

1Sam. 14:16ֹוג ַו ֹון ָנמ� =ה ֶהָהמ> ּול ְּבִגְבַע�ת ִּבְנָיִמ�ן ְוִהֵּנ ּו ַהֹּצִפים1 ְלָׁשא+ Bם� פ ַוִּיְרא �ֶלְך ַוֲהֹל�  ֵּי
1Sam. 14:17 ין >ה ֵא� ּו ְוִהֵּנ 5ִּיְפְקד+ י ָהַל�ְך ֵמִעָּמ�נּו ַו� ּו ִמ� �א ּוְרא+ ֹו ִּפְקדּו&ָנ ּול ָלָעם1 ֲאֶׁש�ר ִאּת+ ֹ�אֶמר ָׁשא3  ַוּי

יו� א ֵכָל� ן ְוֹנֵׂש�  יֹוָנָת�
1Sam. 14:18ֹון ָהֱאֹל �יָׁשה ֲאר� ה ַהִּג ֲאִחָּי+ 1 ַל� Bֹאֶמר ָׁשאּול ּוא  ַוּי ֹון ָהֱאֹלִה>ים ַּבּי�ֹום ַהה� ה ֲאר= Qי&ָהָי ִה�ים ִּכ�
ל� �י ִיְׂשָרֵא�  ּוְבֵנ
1Sam. 14:19 ב פ�ֹוְך ָוָר �ֶלְך ָהל� ים ַוֵּי �ה ְפִלְׁשִּת+ ֹון ֲאֶׁשר1 ְּבַמֲחֵנ ן ְוֶהָהמ3 1 ֶאל&ַהֹּכֵה+ �ד ִּדֶּבBר ָׁשאּול י ַע  ַוְיִה3

ף ָיֶד� ן ֱאֹס� ּול ֶאל&ַהֹּכֵה� ֹ=אֶמר ָׁשא>  ָך�ַוּי
1Sam. 14:20 1ֶרב ִאיׁשBה ֶח Mה ָהְיָת אּו ַעד&ַהִּמְלָחָמ�ה ְוִהֵּנ2 ֹו ַוָּיֹב� ּול ְוָכל&ָהָעם1 ֲאֶׁש�ר ִאּת+ �ק ָׁשא3  ַוִּיָּזֵע

ד� ה ְּגדֹוָל�ה ְמֹא� הּו ְמהּוָמ�  ְּבֵרֵע+
1Sam. 14:21 ר ֹום ֲאֶׁש2 ֹול ִׁשְלׁש+ ים ָהיBּו ַלְּפִלְׁשִּתים1 ְּכֶאְתמ� ָּמה  ְוָהִעְבִר3 ַּמֲחֶנ�ה ָסִב�יב ְוַגם&ֵה3 ּו ִעָּמ>ם ַּב� ָעל�

ן� ּול ְויֹוָנָת� ל ֲאֶׁש�ר ִעם&ָׁשא� ְהיֹות1 ִעם&ִיְׂשָרֵא+  ִל�
1Sam. 14:22 ּו 5ַּיְדְּבק� י&ָנ�סּו ְּפִלְׁשִּת�ים ַו� ּו ִּכ� ְמע+ ְתַחְּבִאBים ְּבַהר&ֶאְפַר1ִים1 ָׁש� ל ַהִּמ� Mיׁש ִיְׂשָרֵא Z ִא2  ְוֹכל
ה�ַגם&ֵה>ָּמה ַא ם ַּבִּמְלָחָמ�  ֲחֵריֶה�

1Sam. 14:23ֶון� ית ָא� ה ֶאת&ֵּב� ה ָעְבָר� ִּמְלָחָמ+ ּוא ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ְוַה2 >ה ַּבּי�ֹום ַהה�   ַוּי=ֹוַׁשע ְיהָו
1Sam. 14:24ִאיׁש ֲאֶׁש ָ Tּור ה ר ָאר� ם ֵלאֹמ3 Mּול ֶאת&ָהָע Z ָׁשא2 ּוא ַוֹּיֶאל �ל ִנַּג�ׂש ַּבּי�ֹום ַהה יׁש&ִיְׂשָרֵא� אַכל  ְוִא� 2ֹ ר&י

ֶחם� ס א ָטַע�ם ָּכל&ָהָע�ם ָל� �ֹ י ְול ְיַב+ ֶרב ְוִנַּקְמִּתי1 ֵמֹא� ֶחם ַעד&ָהֶע3 Mֶל 
1Sam. 14:25ה� ׁש ַעל&ְּפֵנ�י ַהָּׂשֶד� י ְדַב� �ַער ַוְיִה� ֶרץ ָּב�אּו ַבָּי   ְוָכל&ָהָא�
1Sam. 14:26ׁש ְוֵאי�ַער ְוִהֵּנ�ה ֵה�ֶלְך ְּדָב א ָהָעם1 ֶאל&ַהַּי+ Bֹ א ָהָע�ם  ַוָּיב י&ָיֵר� יו ִּכ� ן&ַמִּׂשBיג ָידֹו1 ֶאל&ִּפ+



ה�  ֶאת&ַהְּׁשֻבָע�
1Sam. 14:27 ֹו ח ֶאת&ְקֵצBה ַהַּמֶּטה1 ֲאֶׁש�ר ְּבָיד+ �יַע ָאִביוH ֶאת&ָהָעםG ַוִּיְׁשַל3 ע ְּבַהְׁשִּב א&ָׁשַמ3 �ֹ  ְויֹוָנָת�ן ל

Bֶׁשב ָידֹו1  ּה ְּבַיְעַר�ת ַהְּדָב�ׁש ַוָּי ל אֹוָת� יו ַוָּתרֹאָנה ַוִּיְטֹּב� ְרָנה][ַו[ֶאל&ִּפ+  ֵעיָנ�יו�] ָּתֹא�
1Sam. 14:28 ּור ָהִא>יׁש ר ָאר� יַע ָאִבBיָך ֶאת&ָהָעם1 ֵלאֹמ+ Z ִהְׁשִּב2 אֶמר ַהְׁשֵּבַע 3ֹ ם ַוּי Mָהָע יׁש ֵמ� Z ִא2  ַוַּיַען

ם� �ַעף ָהָע� ֹ�אַכל ֶל�ֶחם ַהּי�ֹום ַוָּי  ֲאֶׁשר&י
1Sam. 14:29ן ָע ֹוָנָת+ 1ֹאֶמר1 י� ׁש ַהֶּז�ה� ַוּי ְמִּתי ְמַע�ט ְּדַב� �י ָטַע+ י ִּכ רּו ֵעיַנ+ י&ֹא�  ַכ�ר ָאִב�י ֶאת&ָהָא�ֶרץ ְראּו&ָנא1 ִּכ�
1Sam. 14:30 ה א&ָרְבָת� �ֹ יו ֲאֶׁש�ר ָמָצ�א ִּכ�י ַעָּת>ה ל ם ִמְּׁשַל�ל ֹאְיָב� ל ָאַכBל ַהּיֹום1 ָהָע+ י לּואZ ָאֹכ2 ף ִּכ]  ַא3

ים�  ַמָּכ�ה ַּבְּפִלְׁשִּת�
1Sam. 14:31ד� �ַעף ָהָע�ם ְמֹא� ָנה ַוָּי �ׂש ַאָּיֹל ים ִמִּמְכָמ� ּו ַּבּיBֹום ַההּוא1 ַּבְּפִלְׁשִּת+ Qַוַּיּכ  
1Sam. 14:32 ַעט][ַו[ ַוַּיַעׂשB ל][ַה[ָהָעם1 ֶאל&ָׁשָלל ] ַּי ר ַוִּיְׁשֲחטּו&ָא�ְרָצה ] ָּׁשָל+ ר ּוְבֵנ�י ָבָק� אן ּוָבָק> =ֹ ּו צ ַוִּיְקח2
ֹ�אַכל ָהָע�ם ם�ַוּי   ַעל&ַהָּד�

1Sam. 14:33 ם ֹ�אֶמר ְּבַגְדֶּת+ ל ַעל&ַהָּד�ם ַוּי יהָו�ה ֶלֱאֹכ� ר ִהֵּנ�ה ָהָע>ם ֹחִט�אים ַל� 1 ֵלאֹמ+ Bידּו ְלָׁשאּול  ַוַּיִּג
ה� ֶבן ְּגדֹוָל� ּלּו&ֵאַל�י ַהּי�ֹום ֶא�  ֹּג�

1Sam. 14:34� ם ַהִּג ם ַוֲאַמְרֶּת�ם ָלֶה] ּול ֻּפ�צּו ָבָע] ֹ�אֶמר ָׁשא� הּו ּוְׁשַחְטֶּתBם  ַוּי �יׁש ְׂשֵי3 ֹו ְוִא Mיׁש ׁשֹור Z ִא2 יׁשּו ֵאַלי
>דֹו ַהַּל�ְיָלה  ֹו ְבָי �יׁש ׁשֹור= ם ִא Mׁשּו ָכל&ָהָע ל ֶאל&ַהָּד�ם ַוַּיִּג2 יהָו�ה ֶלֱאֹכ� ּו ַל� א&ֶתֶחְטא� �ֹ ם ְול ָּבֶזה1 ַוֲאַכְלֶּת+

ם�  ַוִּיְׁשֲחטּו&ָׁש�
1Sam. 14:35ּול ִמְזֵּב� =ֶבן ָׁשא> יהָו�ה� פ ַוִּי ַח ַל� ל ִלְבנ�ֹות ִמְזֵּב� ֹו ֵהֵח+ �ה ֹאת� יהָו  ַח ַל�
1Sam. 14:36 רBא&ַנְׁשֵא �ֹ ֶקר ְול ֹור ַהֹּב3 ָזה ָבֶה�םA ַעד&א� ָנֹב� ְיָלה ְו� Mַל Aים Z ְפִלְׁשִּת2 ּול ֵנְרָד�ה ַאֲחֵרי ֹ�אֶמר ָׁשא]  ַוּי

ֹוב ְּבֵעיֶנ�יָך ֲעֵׂש�ה  ּו ָּכל&ַהּט� ֹ�אְמר+ יׁש ַוּי ים�ָּבֶהם1 ִא+ ם ֶאל&ָהֱאֹלִה� ה ֲהֹל� ן ִנְקְרָב� 1ֹאֶמר1 ַהֹּכֵה+  ס ַוּי
1Sam. 14:37 א ָעָנ�הּו ַּבּי�ֹום �ֹ �ד ִיְׂשָרֵא�ל ְול ים ֲהִתְּתֵנ�ם ְּבַי י ְפִלְׁשִּת+ ֵאֵרד1 ַאֲחֵר� ים ַה� אֹלִה+ 1 ֵּב�  ַוִּיְׁשַאBל ָׁשאּול

ּוא�  ַהה�
1Sam. 14:38ם ֹּכ� ּו ֲהֹל+ ּול ֹּג�ׁש� ֹ�אֶמר ָׁשא+ ֹ�את  ַוּי ְיָת>ה ַהַחָּט�את ַהּז ה ָה� ּו ַּבָּמ3 ּו ּוְרא+ �ם ּוְדע� ל ִּפּנ�ֹות ָהָע

ֹום�  ַהּי�
1Sam. 14:39 ין ֹעֵנ�הּו ּות ְוֵא� �ֹות ָימ �י מ� ן ְּבִנ�י ִּכ ֹו ְּביֹוָנָת� ל ִּכ=י ִאם&ֶיְׁשנ> ה ַהּמֹוִׁש1יַע1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ �י ַחי&ְיהָו3  ִּכ
ם�  ִמָּכל&ָהָע�

1Sam. 14:40ד  ַו��ֶבר ֶאָח י ִנְהֶי�ה ְלֵע ֲאִני1 ְויֹוָנָת�ן ְּבִנ+ ד ַו� �ֶבר ֶאָח+ ְהיּו1 ְלֵע ל ַאֶּתם1 ִּת� ֹ�אֶמר ֶאל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא3 ּי
ה� ס ֹוב ְּבֵעיֶנ�יָך ֲעֵׂש� ּול ַהּט� ּו ָהָעם1 ֶאל&ָׁשא+ Bַוּיֹאְמר 

1Sam. 14:41ָב�ל ָה י ִיְׂשָרֵא� >ה ֱאֹלֵה� ּול ֶאל&ְיהָו ֹ�אֶמר ָׁשא3 אּו� ַוּי ּול ְוָהָע�ם ָיָצ� ן ְוָׁשא�  ה ָתִמ�ים ַוִּיָּלֵכ=ד יֹוָנָת>
1Sam. 14:42ן� �י ַוִּיָּלֵכ�ד יֹוָנָת� ין יֹוָנָת�ן ְּבִנ י ּוֵב� Wילּו ֵּביִנ Wּול ַהִּפ ֹ�אֶמר ָׁשא+   ַוּי
1Sam. 14:43&יָתה ַוַּיֶּגד��יָדה ִּל�י ֶמ�ה ָעִׂש ן ַהִּג 1 ֶאל&י�ֹוָנָת+ Bֹאֶמר ָׁשאּול ְמִּתי  ַוּי Mם ָטַע ן ַוּיֹאֶמרZ ָטֹע2 ֹו יֹוָנָת3 ל�

ּות� ׁש ִהְנִנ�י ָאמ� י ְמַע�ט ְּדַב� ה ַהַּמֶּט=ה ֲאֶׁשר&ְּבָיִד>  ִּבְקֵצ2
1Sam. 14:44ן� ּות יֹוָנָת� ֹות ָּתמ� י&מ� ה יֹוִס�ף ִּכ� ים ְוֹכ� ה ֱאֹלִה� ה&ַיֲעֶׂש� ּול ֹּכ� ֹ�אֶמר ָׁשא+   ַוּי
1Sam. 14:45&ם ֶאל Mאֶמר ָהָע 2ֹ G  ַוּי ה ַהְּגדֹוָל�ה ַהּזֹאתH ְּבִיְׂשָרֵאל ָׂשה ַהְיׁשּוָע2 ָ Tר ע�ָימּות1 ֲאֶׁש Aן Bיֹוָנָת wּול ה ָׁשא3

ּו ָהָע>ם  �ה ַוִּיְפּד� ֹום ַהֶּז ה ַהּי� ים ָעָׂש� י&ִעם&ֱאֹלִה� ְרָצה ִּכ� ת רֹאׁשֹו1 ַא+ Bל ִמַּׂשֲעַר Qיָלה ַחי&ְיהָוה1 ִאם&ִיֹּפ ָחִל3
ת� ס ן ְולֹא&ֵמ�  ֶאת&יֹוָנָת�

1Sam. 14:46ם� ּו ִלְמקֹוָמ� ים ָהְלכ� י ְּפִלְׁשִּת�ים ּוְפִלְׁשִּת� ּול ֵמַאֲחֵר� �ַעל ָׁשא+   ַוַּי
1Sam. 14:47 ֹון יו ְּבמֹוָא�בA ּוִבְבֵני&ַעּמ2 ָכל&ֹאְיָב] �יבA ְּב� ּול ָלַכ�ד ַהְּמלּוָכ�ה ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיָּל�ֶחם ָסִב  ְוָׁשא>

ֹום ּוְבַמְלֵכBי צֹוָבה1 Mיַע�ּוֶבֱאד ל ֲאֶׁשר&ִיְפֶנ�ה ַיְרִׁש� ים ּוְבֹכ�   ּוַבְּפִלְׁשִּת+
1Sam. 14:48הּו� ס �ד ֹׁשֵס� ל ִמַּי ל ֶאת&ִיְׂשָרֵא� �5ְך ֶאת&ֲעָמֵל�ק ַוַּיֵּצ� ִיל ַוַּי �ַעׂש ַח+   ַוַּי
1Sam. 14:49�ּוַע ְוֵׁשם1 ְׁשֵּת �ן ְוִיְׁשִו�י ּוַמְלִּכי&ׁש ּול יֹוָנָת� �י ָׁשא+ ם  ַוִּי�ְהיּו1 ְּבֵנ ב ְוֵׁש� יו ֵׁשBם ַהְּבִכיָרה1 ֵמַר+ י ְבֹנָת+
ל�  ַהְּקַטָּנ�ה ִמיַכ�



1Sam. 14:50ּול� ֹוד ָׁשא� ר ֶּבן&ֵנ�ר ּד� ּול ֲאִחיֹנ�ַעם ַּבת&ֲאִחיָמ�ַעץ ְוֵׁשBם ַׂשר&ְצָבאֹו1 ֲאִביֵנ+   ְוֵׁשם1 ֵא�ֶׁשת ָׁשא+
1Sam. 14:51י&ַאְבֵנ�ר ֶּב ּול ְוֵנ�ר ֲאִב� י&ָׁשא> יׁש ֲאִב� ל� ס ְוִק=  ן&ֲאִביֵא�
1Sam. 14:52 1יׁש ִּגּבֹורBּול ָּכל&ִא Mה ָׁשא ּול ְוָרָא2 �ל ְיֵמ�י ָׁשא ים ֹּכ�  ַוְּתִהBי ַהִּמְלָחָמה1 ֲחָזָק�ה ַעל&ְּפִלְׁשִּת+

יו� ס הּו ֵאָל� ִיל ַוַּיַאְסֵפ�  ְוָכל&ֶּבן&ַח+
1Sam. 15:1ח ְיהָוה1 ִלBי ָׁשַל ּול ֹאִת2 1 ֶאל&ָׁשא+ Bֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֹו ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל  ַוּי ֶלְך ַעל&ַעּמ� ְמָׁשֳחָך� ְלֶמ+

י ְיהָו�ה� ס ֹול ִּדְבֵר� ע ְלק�  ְוַעָּת�ה ְׁשַמ+
1Sam. 15:2 ֶרְך ם לֹו1 ַּבֶּד+ ה ֲעָמֵל�ק ְלִיְׂשָרֵא�ל ֲאֶׁשר&ָׂש� ְדִּתי ֵא>ת ֲאֶׁשר&ָעָׂש� Wֹות ָּפַק �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bֹּכ 

ִים� ֹו ִמִּמְצָר�  ַּבֲעֹלת�
1Sam. 15:3 ה Qיו ְוֵהַמָּת� ל ָעָל א ַתְחֹמ� �ֹ ֹו ְול ֲחַרְמֶּתם1 ֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ל+ ק ְוַה� ה ֶאת&ֲעָמֵל3 Mיָת ְך ְוִהִּכ�  ַעָּתהZ ֵל2

ֹור� ס ל ְוַעד&ֲחמ� ה ִמָּגָמ� ֹור ְוַעד&ֶׂש+ ק ִמּׁש� 1 ְוַעד&יֹוֵנ+ ֹעֵלל ה ֵמ� �יׁש ַעד&ִאָּׁש3  ֵמִא
1Sam. 15:41 ֶאת&ָה ֶרת ֲאָלִפ�ים  ַוְיַׁשַּמBע ָׁשאּול �י ַוֲעֶׂש� ֶלף ַרְגִל ִים ֶא� ים ָמאַת� 5ִּיְפְקֵדם1 ַּבְּטָלִא+ ם ַו� ָע+

ה�  ֶאת&ִא�יׁש ְיהּוָד�
1Sam. 15:55ֶרב ַּבָּנ�ַחל�� �יר ֲעָמֵל�ק ַוָּי ּול ַעד&ִע א ָׁשא� �ֹ   ַוָּיב

1Sam. 15:6ֹוְך ֲע ּו ִמּת� Mרּו ְרד Z ֻּס2 י ְלכּו ל&ַהֵּקיִנ] ּול ֶא� ֹ�אֶמר ָׁשא� ה ָעִׂשBיָתה  ַוּי Qֹו ְוַאָּת ִסְפָך1 ִעּמ+ י ֶּפן&ֹא� ָמֵלִק3
ק� ֹוְך ֲעָמֵל� �ַסר ֵקיִנ�י ִמּת� ִים ַוָּי �ם ִמִּמְצָר ל ַּבֲעלֹוָת� �י ִיְׂשָרֵא+  ֶח1ֶסד1 ִעם&ָּכל&ְּבֵנ

1Sam. 15:7ִי ר ַעל&ְּפֵנ�י ִמְצָר� ּור ֲאֶׁש� ֲחִויָלה1 ּבֹוֲאָך� ׁש+ ּול ֶאת&ֲעָמֵל�ק ֵמ� �5ְך ָׁשא�  ם� ַוַּי
1Sam. 15:8ֶרב� ים ְלִפי&ָח� ֶלְך&ֲעָמֵל�ק ָח�י ְוֶאת&ָּכל&ָהָע�ם ֶהֱחִר� ׂש ֶאת&ֲאַג�ג ֶמ�   ַוִּיְתֹּפ>
1Sam. 15:9 1ים ְוַעל&ַהָּכִריםB ר ְוַהִּמְׁשִנ Z ְוַהָּבָק2 ג ְוַעל&ֵמיַט�ב ַהּצֹאן ם ַעל&ֲאָג3 Mּול ְוָהָע Z ָׁשא2  ַוַּיְחֹמל

ּו א ָאב� �ֹ ֹוב ְול ימּו� פְוַעל&ָּכל&ַהּט+ ּה ֶהֱחִר� ס ֹאָת� �ה ְוָנֵמ�   ַהֲחִריָמ�ם ְוָכל&ַהְּמָלאָכ>ה ְנִמְבָז
1Sam. 15:10ר� ל ֵלאֹמ� ה ֶאל&ְׁשמּוֵא� 5ְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+   ַו�

1Sam. 15:11ים �א ֵהִק �ֹ י ל י ְוֶאת&ְּדָבַר� ֲחַר+ י&ָׁשב1 ֵמַא� ֶלְך ִּכ� 1 ְלֶמ+ י&ִהְמַלBְכִּתי ֶאת&ָׁשאּול ְמִּתי ִּכ�  ַוִּי1ַחר1  ִנַח3
ְיָלה� ל ַוִּיְזַע�ק ֶאל&ְיהָו�ה ָּכל&ַהָּל�  ִלְׁשמּוֵא+

1Sam. 15:12 1ּול ַהַּכְרֶמ1ָלה Bא&ָׁשא ר ָּב� ל ֵלאֹמ3 Mד ִלְׁשמּוֵא ֶקר ַוֻּיַּג2 �ּול ַּבֹּב את ָׁשא�  ַוַּיְׁשֵּכ=ם ְׁשמּוֵא>ל ִלְקַר�
�5ֶר ר ַוֵּי 5ַּיֲעֹב+ ד ַוִּיֹּסב1 ַו� יב לֹו1 ָי+ ה ַמִּצ�  ד ַהִּגְלָּג�ל�ְוִהֵּנ2

1Sam. 15:13 ר ִתי ֶאת&ְּדַב� ה ֲהִקיֹמ� יהָו+ ּוְך ַאָּתה1 ַל� Bּול ָּבר ֹו ָׁשא3 ֹ=אֶמר ל� ּול ַוּי �ל ֶאל&ָׁשא א ְׁשמּוֵא� �ֹ  ַוָּיב
 ְיהָו�ה�

1Sam. 15:14ר ָאֹנִכ� ר ֲאֶׁש� ֹול ַהָּבָק+ �י ְוק� אן ַהֶּז�ה ְּבָאְזָנ �ֹ ֹול&ַהּצ ל ּוֶמ>ה ק� ֹ�אֶמר ְׁשמּוֵא+ ַע� ַוּי  י ֹׁשֵמ�
1Sam. 15:15 ַען ר ְלַמ� ר ָחַמBל ָהָעם1 ַעל&ֵמיַטBב ַהּצֹאן1 ְוַהָּבָק+ ּום ֲאֶׁש2 י ֱהִביא3 ּול ֵמֲעָמֵלִק� Mאֶמר ָׁשא 2ֹ  ַוּי

ְמנּו� ס ר ֶהֱחַר� �ה ֱאֹלֶה�יָך ְוֶאת&ַהּיֹוֵת� ַח ַליהָו  ְזֹב�
1Sam. 15:16ֶPּול ה 1 ֶאל&ָׁשא+ Bֹאֶמר ְׁשמּוֵאל � ַוּי �ְיָלה ֶרף ְוַאִּג >ה ֵאַל�י ַהָּל ר ִּדֶּב=ר ְיהָו יָדה ְּלָך+ ֵאתZ ֲאֶׁש2

ֹ�אֶמר][ַו[ַוּיֹאְמרּו  ר� ס] ּי ֹו ַּדֵּב�  ל�
1Sam. 15:17 =ָּתה ַוִּיְמָׁשֲחָך�ל ָא י ִיְׂשָרֵא� אׁש ִׁשְבֵט� <ֹ יָך ר ן ַאָּתה1 ְּבֵעיֶנ+ Bֹוא ִאם&ָקֹט ל ֲהל3 ֹ�אֶמר ְׁשמּוֵא+  ַוּי

ֶלְך ַעל&ִי >ה ְלֶמ� ל�ְיהָו  ְׂשָרֵא�
1Sam. 15:18 ֹו ק ְוִנְלַחְמָּת� ב+ ַחָּטִאים1 ֶאת&ֲעָמֵל+ ה ֶאת&ַה� Qְך ְוַהֲחַרְמָּת�אֶמר ֵל 3ֹ  ַוִּיְׁשָלֲחָך� ְיהָו�ה ְּבָד�ֶרְך ַוּי

ם� ם ֹאָת�  ַע�ד ַּכּלֹוָת�
1Sam. 15:19ַע ל ַוַּת� �ה ַוַּת1ַעט1 ֶאל&ַהָּׁשָל+ ֹול ְיהָו ְעָּת ְּבק� ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה� ס ְוָל�ָּמה לֹא&ָׁשַמ�  ׂש ָהַר�
1Sam. 15:20 ִני�ֶרְך ֲאֶׁשר&ְׁשָלַח ְך ַּבֶּד� Wה ָוֵאֵל ֹול ְיהָו+ ל ֲאֶׁשBר ָׁשַמ1ְעִּתי1 ְּבק� ּול ֶאל&ְׁשמּוֵא3 Mאֶמר ָׁשא 2ֹ  ַוּי

ְמִּתי� ק ְוֶאת&ֲעָמֵל�ק ֶהֱחַר� יא ֶאת&ֲאַגג1 ֶמ�ֶלְך ֲעָמֵל+ �ה ָוָאִב3  ְיהָו
1Sam. 15:212יָך ַּבִּגְלָּג�ל� ַוִּיַּק יהָו�ה ֱאֹלֶה� ַח ַל� ר ֵראִׁש�ית ַהֵח�ֶרם ִלְזֹּב> אן ּוָבָק� �ֹ  ח ָהָע=ם ֵמַהָּׁשָל>ל צ
1Sam. 15:22 ַבח� ַע1 ִמֶּז Bה ְׁשֹמ2 �ה ִהֵּנ ֹול ְיהָו ַע ְּבק� ים ִּכְׁשֹמ� ֹות ּוְזָבִח+ יהָוה1 ְּבֹעל� ל ַהֵחBֶפץ ַל� ֹ�אֶמר ְׁשמּוֵא3  ַוּי
ֹוב ְלַהְקִׁש�יב  ים�ט+ ֶלב ֵאיִל�  ֵמֵח�



1Sam. 15:23 ה ַוִּיְמָאְסָך� 1ְסָּת1 ֶאת&ְּדַב�ר ְיהָו+ ַען ָמַא ֶון ּוְתָרִפ�ים ַהְפַצ�ר ַי3 ִרי ְוָא�  ִּכBי ַחַּטאת&ֶק1ֶסם1 ֶמ+
ֶלְך� ס  ִמֶּמ�

1Sam. 15:24י&ְיהָו�ה ְוֶאת ְרִּתי ֶאת&ִּפ� י&ָעַב� אִתי ִּכ� 1 ָחָט+ ּול ֶאל&ְׁשמּוֵאל Bאֶמר ָׁשא 2ֹ &ְּדָבֶר�יָך ִּכBי ָיֵר1אִתי1  ַוּי
ם� ע ְּבקֹוָל� ם ָוֶאְׁשַמ�  ֶאת&ָהָע+

1Sam. 15:25יהָו�ה� ְׁשַּתֲחֶו�ה ַל� י ְוֶא� ּוב ִעִּמ+ א ָנ�א ֶאת&ַחָּטאִת�י ְוׁש� ה ָׂש� Wְוַעָּת  
1Sam. 15:26�י ָמַא1ְסָּתה1 ֶאת&ְּדַבBְך ִּכ�ּוב ִעָּמ א ָאׁש� �ֹ ּול ל 1 ֶאל&ָׁשא+ Bֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ה  ַוּי ה ַוִּיְמָאְסָך� ְיהָו+ ר ְיהָו+

ל� ס ֶלְך ַעל&ִיְׂשָרֵא�  ִמְהי�ֹות ֶמ�
1Sam. 15:27ע� ֹו ַוִּיָּקַר� �ק ִּבְכַנף&ְמִעיל� �ֶכת ַוַּיֲחֵז ל ָלֶל ב ְׁשמּוֵא�   ַוִּיֹּס�
1Sam. 15:28ּות ִיְׂשָרֵא>ל ֵמָעֶל�יָך ת&ַמְמְלכ= ה ֶא� Mע ְיהָו ל ָקַר2 Bֹאֶמר ֵאָליו1 ְׁשמּוֵא+ ּה ְלֵרֲעָך�  ַוּי Wֹום ּוְנָתָנ� ַהּי
ָּך� ֹוב ִמֶּמ�  ַהּט�
1Sam. 15:29ם� ּוא ְלִהָּנֵח� ם ה� א ָאָד> �ֹ �י ל א ִיָּנֵח�ם ִּכ �ֹ ר ְול א ְיַׁשֵּק� �ֹ ל ל �ַצח ִיְׂשָרֵא+   ְוַגם1 ֵנ
1Sam. 15:305ֶגד ִיְׂש� י ְוֶנ �5ֶגד ִזְקֵנ�י&ַעִּמ� >א ֶנ ִני ָנ ה ַּכְּבֵד� אִתי ַעָּת3 ֹ�אֶמר ָחָט+ ְׁשַּתֲחֵו�יִתי  ַוּי י ְוִה� ּוב ִעִּמ+ ָרֵא�ל ְוׁש�

יָך� יהָו�ה ֱאֹלֶה�  ַל�
1Sam. 15:31יהָו�ה� ס ּול ַל� חּו ָׁשא� ּול ַוִּיְׁשַּת� �י ָׁשא ל ַאֲחֵר� �ָׁשב ְׁשמּוֵא�   ַוָּי
1Sam. 15:32י �ֶלְך ֵאָל+ ק ַוֵּי Bיׁשּו ֵאַלי1 ֶאת&ֲאַגג1 ֶמ�ֶלְך ֲעָמֵל+ ל ַהִּג ֹ�אֶמר ְׁשמּוֵא3 ג  ַוּי ֹ�אֶמר ֲאָג+ ו ֲאַג�ג ַמֲעַדֹּנ�ת ַוּי

ֶות� ס ר ַמר&ַהָּמ�  ָאֵכ�ן ָס�
1Sam. 15:33 ף ְׁשמּוֵא=ל ָך ֵּכן&ִּתְׁשַּכ�ל ִמָּנִׁש�ים ִאֶּמ�ָך ַוְיַׁשֵּס2 ר ִׁשְּכָלBה ָנִׁשים1 ַחְרֶּב+ ל ַּכֲאֶׁש2 ֹ�אֶמר ְׁשמּוֵא+  ַוּי

>ג ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ַּבִּגְלָּג�ל� ס  ֶאת&ֲאָג
1Sam. 15:34ּול� ֹו ִּגְבַע�ת ָׁשא� ּול ָעָל�ה ֶאל&ֵּבית� ל ָהָרָמ�ָתה ְוָׁשא> �ֶלְך ְׁשמּוֵא�   ַוֵּי
1Sam. 15:35 ּול �ל ֶאל&ָׁשא ל ְׁשמּוֵא� י&ִהְתַאֵּב� ֹו ִּכ� 1 ַעד&י�ֹום מֹות+ ֹות ֶאת&ָׁשאּול Bל ִלְרא Mף ְׁשמּוֵא  ְולֹא&ָיַס2

ּול  י&ִהְמִל�יְך ֶאת&ָׁשא� ם ִּכ� �ה ִנָח+ ל� פַויהָו  ַעל&ִיְׂשָרֵא�
1Sam. 16:1 ְך יו ִמְּמֹל� �י ְמַאְסִּת+ ּול ַוֲאִנ ל ַעד&ָמַתי1 ַאָּתה1 ִמְתַאֵּב�ל ֶאל&ָׁשא+ ה ֶאל&ְׁשמּוֵא3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

י&ָרִא=יִתי ְּבָב י ִּכ� ית&ַהַּלְחִמ+ ְׁשָלֲחָך1 ֶאל&ִיַׁש�י ֵּב� ֶמן ְוֵלBְך ֶא� א ַקְרְנָךM ֶׁש3 ֶלְך�ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ַמֵּל2 >יו ִל�י ֶמ�  ָנ
1Sam. 16:2 ָך ה ֶעְגַלBת ָּבָקר1 ִּתַּק�ח ְּבָיֶד+ ֹ�אֶמר ְיהָו3 �ִני ס ַוּי ּול ַוֲהָרָג ע ָׁשא� ְך ְוָׁשַמ� 1 ֵא�יְך ֵאֵל+ Bֹאֶמר ְׁשמּוֵאל  ַוּי

אִתי� יהָו�ה ָּב� ַח ַל�  ְוָא�ַמְרָּת+ ִלְזֹּב�
1Sam. 16:33ֹנִכ �ַבח ְוָא� י ַּבָּז אָת ְלִיַׁש� ר  ְוָקָר� ת ֲאֶׁשר&ֹאַמ� י ֵא� ה ּוָמַׁשְחָּת� ִל+ ר&ַּתֲעֶׂש+ יֲעָך1 ֵא�ת ֲאֶׁש� י אֹוִד�

יָך�  ֵאֶל�
1Sam. 16:4ֵPל א �ַעׂש ְׁשמּוֵא3 ֹו  ַוַּי Bי ָהִעיר1 ִלְקָראת+ ּו ִזְקֵנ Qֶחם ַוֶּיֶחְרד� א ֵּב�ית ָל �ֹ ה ַוָּיב ת ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב�ר ְיהָו+

ָך� ם ּבֹוֶא� ֹ�אֶמר ָׁשֹל�  ַוּי
1Sam. 16:5 1ׁש ֶאת&ִיַׁשי Bַבח ַוְיַקֵּד� י ַּבָּז ם ִאִּת� ּו ּוָבאֶת� ְתַקְּדׁש+ אִתי ִה� יהָוה1 ָּב+ ַח ַל� Bֹום ִלְזֹּב ֹ�אֶמרA ָׁשל3  ַוּי

ם ַלָּז�ַבח� א ָלֶה� יו ַוִּיְקָר�  ְוֶאת&ָּבָנ+
1Sam. 16:6 5ֶגד ְיהָו�ה� אֶמר ַא>ְך ֶנ Wֹ �5ְרא ֶאת&ֱאִליָא�ב ַוּי ם ַוַּי ֹו� ַוְיִה�י ְּבבֹוָא+  ְמִׁשיח�
1Sam. 16:7 א 3ֹ �יA ל �י ְמַאְסִּת�יהּו ִּכ ֹו ִּכ ַּה קֹוָמת� ל ַאל&ַּתֵּב=ט ֶאל&ַמְרֵא>הּו ְוֶאל&ְּגֹב� ה ֶאל&ְׁשמּוֵא3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

ב� ה ַלֵּלָב� ִים ַויהָו�ה ִיְרֶא� ָאָדם1 ִיְרֶא�ה ַלֵעיַנ+ ם ִּכBי ָה�  ֲאֶׁשBר ִיְרֶאה1 ָהָאָד+
1Sam. 16:8Bר ְיהָו�ה� ַוִּיְקָר א&ָבַח� �ֹ �ה ל אֶמר ַּגם&ָּבֶז Wֹ �י ְׁשמּוֵא�ל ַוּי הּו ִלְפֵנ ב ַוַּיֲעִבֵר� �יָנָד+  א ִיַׁשי1 ֶאל&ֲאִב
1Sam. 16:9ר ְיהָו�ה� �ה לֹא&ָבַח� אֶמר ַּגם&ָּבֶז Wֹ י ַׁשָּמ�ה ַוּי ר ִיַׁש�   ַוַּיֲעֵב�
1Sam. 16:10י ְׁש� ר ִיַׁש>י ִׁשְבַע�ת ָּבָנ�יו ִלְפֵנ ר ְיהָו�ה  ַוַּיֲעֵב� י לֹא&ָבַח� 1 ֶאל&ִיַׁש+ Bֹאֶמר ְׁשמּוֵאל מּוֵא�ל ַוּי

ֶּלה�  ָּבֵא�
1Sam. 16:11Pאֶמר ע 3ֹ אֶמר ְׁשמּוֵא�ל ֶאל&ִיַׁשיH ֲהַת�ּמּו ַהְּנָעִריםG ַוּי 2ֹ אן  ַוּי �ֹ ן ְוִהֵּנ�ה ֹרֶע�ה ַּבּצ ֹוד ָׁשַא�ר ַהָּקָט+

ּנ אֶמר ְׁשמּוֵאBל ֶאל&ִיַׁשי1 ִׁשְלָח�ה ְוָקֶח+ 2ֹ ה�ַוּי ֹו ֹפ� ב ַעד&ֹּבא�  ּו ִּכ�י לֹא&ָנֹס�
1Sam. 16:12 הּו ּום ְמָׁשֵח� >ה ק� ֹ=אֶמר ְיהָו ִאי פ ַוּי �ֹוב ֹר �5ִים ְוט� ה ֵעיַנ י ִעם&ְיֵפ� ּוא ַאְדמֹוִנ+  ַוִּיְׁשַלBח ַוְיִביֵא1הּו1 ְוה�



ּוא� �ה ה� י&ֶז  ִּכ�
1Sam. 16:13�ֶמן ַוִּיְמַׁש ֶרן ַהֶּׁש3 ל ֶאת&ֶק� Mח ְׁשמּוֵא ד  ַוִּיַּק2 ּוַח&ְיהָוה1 ֶאל&ָּדִו+ ֶרב ֶאָחיוG ַוִּתְצַלBח ר� ח ֹאתֹוH ְּבֶק�

ָתה� ס �ֶלְך ָהָרָמ� ל ַוֵּי �5ָקם ְׁשמּוֵא+ ּוא ָוָמ�ְעָלה ַוָּי  ֵמַהּי�ֹום ַהה�
1Sam. 16:14ת ְיהָו�ה� ּוַח&ָרָע�ה ֵמֵא� ּתּו ר� ֲעַת� ּול ּוִב� ��ם ָׁשא ָרה ֵמִע >ה ָס� ּוַח ְיהָו   ְור=
1Sam. 16:15ָך� ַו ּוַח&ֱאֹלִה>ים ָרָע�ה ְמַבִעֶּת� =א ר� �יו ִהֵּנה&ָנ ּול ֵאָל י&ָׁשא� ּו ַעְבֵד�  ּיֹאְמר�
1Sam. 16:16 יָךBֹות ָעֶל ְהי2 ה ִּב� �ן ַּבִּכּנ�ֹור ְוָהָי3 ַע ְמַנֵּג יׁש ֹיֵד� Wּו ִא Wיָך ְיַבְקׁש 1נּו1 ֲעָבֶד�יָך ְלָפֶנ+ Bא ֲאֹדֵנ  יֹאַמר&ָנ

ה ְוִנֵּג� ּוַח&ֱאֹלִהים1 ָרָע+ ְך� פר� ֹוב ָל� ֹו ְוט�  ן ְּבָיד�
1Sam. 16:17ִPי א �א ִל3 יו ְראּו&ָנ �ּול ֶאל&ֲעָבָד ֹ�אֶמר ָׁשא� י� ַוּי ם ֵאָל� ן ַוֲהִביאֹוֶת�  יׁש ֵמיִט�יב ְלַנֵּג+
1Sam. 16:18ַע�ֹיֵד Gית ַהַּלְחִמי�ֵּב Hן ְלִיַׁשי�יִתי ֵּב Mה ָרִא אֶמר ִהֵּנ2 3ֹ ים ַוּי Mד ֵמַהְּנָעִר Z ֶאָח2 ִיל  ַוַּיַען Mֹור ַח ֵּגן ְוִגּב2 ַ Tנ 

ֹו� ַאר ַויהָו�ה ִעּמ� ��יׁש ֹּת ר ְוִא ֹון ָּדָב�  ְוִא=יׁש ִמְלָחָמ>ה ּוְנב�
1Sam. 16:19אן� �ֹ ר ַּבּצ ה ֵאַל>י ֶאת&ָּדִו�ד ִּבְנָך� ֲאֶׁש� אֶמר ִׁשְלָח� Wֹ ּול ַמְלָאִכ�ים ֶאל&ִיָׁש�י ַוּי   ַוִּיְׁשַל�ח ָׁשא>
1Sam. 16:20י Mח ִיַׁש ּול� ַוִּיַּק2 �ים ֶאָח�ד ַוִּיְׁשַל>ח ְּבַיד&ָּדִו�ד ְּבנ�ֹו ֶאל&ָׁשא� י ִעִּז ִין ּוְגִד� ֹ�אד ַי+ 1ֶחם1 ְונ ֹור ֶל   ֲחמ�
1Sam. 16:21ים� א ֵכִל� ֹו ֹנֵׂש� 5ְיִהי&ל� ד ַו� ּו ְמֹא+ �יו ַוֶּיֱאָהֵב�ה� ד ְלָפָנ 5ַּיֲעֹמ� ּול ַו� א ָדִוד1 ֶאל&ָׁשא+ Bֹ   ַוָּיב
1Sam. 16:22+ח ָׁשא�ן ְּבֵעיָנ�י� ַוִּיְׁשַל ָצא ֵח� י&ָמ� י ִּכ� Bא ָדִוד1 ְלָפַנ+ ר ַיֲעָמד&ָנ �י ֵלאֹמ  ּול ֶאל&ִיַׁש�
1Sam. 16:23 1 Bח ְלָׁשאּול ֹו ְוָרַו ��ן ְּבָיד >ד ֶאת&ַהִּכּנ�ֹור ְוִנֵּג ח ָּדִו ּול ְוָלַק� ּוַח&ֱאֹלִהים1 ֶאל&ָׁשא+ ְהיBֹות ר� ה ִּב�  ְוָהָי3

ּו ָרה ֵמָעָל�יו ר� ֹו ְוָס� ֹוב ל+ ה� פְוט�  ַח ָהָרָע�
1Sam. 17:1 5ַּיֲחנ>ּו ה ֲאֶׁש�ר ִליהּוָד�ה ַו� ּו ֹׂשֹכ� ה ַוֵּיָא�ְספ+ ֲחֵניֶהם1 ַלִּמְלָחָמ+ ּו ְפִלְׁשִּתBים ֶאת&ַמ�  ַוַּיַאְספ2

ים� ֶפס ַּדִּמ� ה ְּבֶא� ה ּוֵבין&ֲעֵזָק�  ֵּבין&ׂשֹוֹכ�
1Sam. 17:25ַּיֲחנ� ּו ַו� 1 ֶנֶאְספ+ יׁש&ִיְׂשָרֵאל ּול ְוִא� Bים� ְוָׁשא את ְּפִלְׁשִּת� ה ִלְקַר� ּו ִמְלָחָמ� �ֶמק ָהֵאָל�ה ַוַּיַעְרכ�  ּו ְּבֵע
1Sam. 17:3ם� �ה ְוַהַּג�ְיא ֵּביֵניֶה� ר ִמֶּז ים ֶאל&ָהָה� ה ְוִיְׂשָרֵא>ל ֹעְמִד� ים ֶאל&ָהָהר1 ִמֶּז+ Bים ֹעְמִד Qּוְפִלְׁשִּת  
1Sam. 17:4ֹות ְּפִל�1ִים1 ִמַּמֲחנ יׁש&ַהֵּבַנ ֹות ָוָז�5ֶרת� ַוֵּיֵצBא ִא� ׁש ַאּמ� ֹו ֵׁש� Wת ָּגְבה� ֹו ִמַּג ים ָּגְלָי�ת ְׁשמ�  ְׁשִּת+
1Sam. 17:5 ֹון ֲחֵמֶׁשת&ֲאָלִפ�ים 1 ַהִּׁשְרי+ ּוׁש ּוִמְׁשַקל �ּוא ָלב ֹו ְוִׁשְרי�ֹון ַקְׂשַקִּׂש�ים ה� ֶׁשת1 ַעל&רֹאׁש+ ֹוַבע ְנֹח2 Bְוכ 

ת� ֶׁש�  ְׁשָקִל�ים ְנֹח�
1Sam. 17:6ֶׁש ת ְנֹח� יו� ּוִמְצַח� ין ְּכֵתָפ� ֶׁשת ֵּב� ֹון ְנֹח� �יו ְוִכיד�  ת ַעל&ַרְגָל
1Sam. 17:7 ץ][ְו[ ְוָחץ� א ] ֵע �ל ְוֹנֵׂש� ֹות ְׁשָקִל�ים ַּבְרֶז ֹו ֵׁשׁש&ֵמא� ים ְוַלֶה�ֶבת ֲחִנית+ ְרִג+ ֹו ִּכְמנֹור1 ֹא� ֲחִנית3

 ַהִּצָּנ�ה ֹהֵל�ְך ְלָפָנ�יו�
1Sam. 17:8ד ַוִּיְקָרא1 ֶאל&ַמ 5ַּיֲעֹמ3 ֹוא  ַו� ְך ִמְלָחָמ�ה ֲהל= ּו ַלֲעֹר� ם ָל�ָּמה ֵתְצא� ֹ�אֶמר ָלֶה+ ל ַוּי ת ִיְׂשָרֵא+ ַעְרֹכ�

י� ד ֵאָל� ּול ְּברּו&ָלֶכ�ם ִא�יׁש ְוֵיֵר� ים ְלָׁשא+ י ְוַאֶּתם1 ֲעָבִד� �י ַהְּפִלְׁשִּת3  ָאֹנִכ
1Sam. 17:9ינּו ָלֶכ�ם ַלֲע� ִני ְוָהִי ל ְלִהָּלֵחBם ִאִּתי1 ְוִהָּכ+ Qיו  ִאם&יּוַכ ּוַכל&לֹו1 ְוִהִּכיִת+ Bי א� ים ְוִאם&ֲאִנ �ָבִד

נּו� ם ֹאָת� ים ַוֲעַבְדֶּת� 1נּו1 ַלֲעָבִד+ Bיֶתם ָל  ִוְהִי
1Sam. 17:10 ה יׁש ְוִנ�ָּלֲחָמ� �י ִא+ �ה ְּתנּו&ִל ל ַהּי�ֹום ַהֶּז ֹות ִיְׂשָרֵא� ְפִּתי ֶאת&ַמַעְרכ� י ֵחַר> י ֲאִנ3 1ֹאֶמר1 ַהְּפִלְׁשִּת+  ַוּי

 ָי�ַחד�
1Sam. 17:11ד� פ ּו ְמֹא� ּתּו ַוִּי�5ְרא� י ָהֵא�ֶּלה ַוֵּיַח� י ַהְּפִלְׁשִּת� ל ֶאת&ִּדְבֵר� 1 ְוָכל&ִיְׂשָרֵא+   ַוִּיְׁשַמBע ָׁשאּול
1Sam. 17:12 1ים ְוָהִאיׁש� �ה ָבִנ ֹו ְׁשֹמָנ י ְול� ֹו ִיַׁש+ ה ּוְׁשמ� 1ֶחם1 ְיהּוָד+ ית ֶל ה ִמֵּב� י ַהֶּז3 Mיׁש ֶאְפָרִת  ְוָדִודZ ֶּבן&ִא2

ים� א ַבֲאָנִׁש� ן ָּב� ּול ָזֵק�  ִּביֵמ�י ָׁשא+
1Sam. 17:13 יו ֶׁשת ָּבָנ3 ּול ַלִּמְלָחָמ�ה ְוֵׁש�םA ְׁשֹל� ּו ַאֲחֵרי&ָׁשא� ים ָהְלכ� ֶׁשת ְּבֵנ�י&ִיַׁשי1 ַהְּגֹדִל+ Bּו ְׁשֹל Mְלכ  ַוֵּי2

�יָנָד+ 1הּו1 ֲאִב ֹור ּוִמְׁשֵנ ה ֱאִליָא�ב ַהְּבכ3 ה�ֲאֶׁשBר ָהְלכּו1 ַּבִּמְלָחָמ+  ב ְוַהְּׁשִלִׁש�י ַׁשָּמ�
1Sam. 17:14ּול� ס י ָׁשא� ּו ַאֲחֵר� ים ָהְלכ� ּוא ַהָּקָט�ן ּוְׁשֹלָׁשה1 ַהְּגֹדִל+   ְוָדִו�ד ה�
1Sam. 17:15ֶחם� ית&ָל� אן ָאִב�יו ֵּב� �ֹ ֹות ֶאת&צ ּול ִלְרע> ��ל ָׁשא ב ֵמַע >ד ֹהֵל�ְך ָוָׁש�   ְוָדִו
1Sam. 17:16ֹום� פ ַוִּיַּג�ׁש ַהְּפִלְׁשִּת� ב ַאְרָּבִע�ים י�  י ַהְׁשֵּכ�ם ְוַהֲעֵר�ב ַוִּיְתַיֵּצ�
1Sam. 17:17 ץ �ה ְוָהֵר� ה ֶל�ֶחם ַהֶּז ה ַוֲעָׂשָר� Bא ְלַאֶח1יָך1 ֵאיַפBת ַהָּקִליא1 ַהֶּז+ ֹו ַקח&ָנ �ד ְּבנ3 י ְלָדִו Mאֶמר ִיַׁש 2ֹ  ַוּי



יָך� ַּמֲחֶנ�ה ְלַאֶח�  ַה�
1Sam. 17:18יBֶרת ֲחִרֵצ Mֵאת ֲעֶׂש ְ Tֹום  ו ד ְלָׁשל+ ֶּלה ָּתִב�יא ְלַׂשר&ָהָא�ֶלף ְוֶאת&ַאֶח1יָך1 ִּתְפֹק� ָחָלב1 ָהֵא+  ֶה�

ח� ם ִּתָּק�  ְוֶאת&ֲעֻרָּבָת�
1Sam. 17:19ים� ים ִעם&ְּפִלְׁשִּת� ֵאָל�ה ִנְלָחִמ� ל ְּבֵע�ֶמק ָה� �יׁש ִיְׂשָרֵא+ 1ָּמה1 ְוָכל&ִא ּול ְוֵה Bְוָׁשא  
1Sam. 17:20 ד Mם ָּדִו 1  ַוַּיְׁשֵּכ2 ר ִצָּו�הּו ִיָׁש�י ַוָּיבֹא ֶלְך ַּכֲאֶׁש� ר ַוִּיָּׂש�א ַוֵּי+ ׁש ֶאת&ַהּצֹאן1 ַעל&ֹׁשֵמ+ Bֶקר ַוִּיֹּט ַּבֹּב3

ה� עּו ַּבִּמְלָחָמ� ה ְוֵהֵר� ִיל ַהֹּיֵצא1 ֶאל&ַהַּמ�ֲעָרָכ+ ָלה ְוַהַח3  ַהַּמְעָּג+
1Sam. 17:21 ים ַמֲעָרָכ�ה 1 ּוְפִלְׁשִּת+ ְך ִיְׂשָרֵאל Bה� ַוַּתֲעֹר את ַמֲעָרָכ�  ִלְקַר�
1Sam. 17:22 ל א ַוִּיְׁשַא� Wֹ �5ָרץ ַהַּמֲעָרָכ�ה ַוָּיב ים ַוָּי יו ַעל&ַיד1 ׁשֹוֵמ�ר ַהֵּכִל+ ים ֵמָעָל3 Mד ֶאת&ַהֵּכִל  ַוִּיֹּטׁשZ ָּדִו2

ֹום� יו ְלָׁשל�  ְלֶאָח�
1Sam. 17:23ה ָּג Qִים עֹוֶל �יׁש ַהֵּבַנ] �ה ִא ם ְוִהֵּנ ּואA ְמַדֵּב�ר ִעָּמ3 ֹו ִמַּגת1 ִמַּמֲערֹות  ְוה� Bי ְׁשמ ְלָיתZ ַהְּפִלְׁשִּת2

ֹות][ִמ[ ע ָּדִו�ד�] ַּמַעְרכ� ים ָהֵא�ֶּלה ַוִּיְׁשַמ� ר ַּכְּדָבִר� ים ַוְיַדֵּב�  ְּפִלְׁשִּת+
1Sam. 17:24ד� ּו ְמֹא� יו ַוִּי�יְרא� 1סּו1 ִמָּפָנ+ �יׁש ַוָּיֻנ ם ֶאת&ָהִא ל ִּבְראֹוָת� �יׁש ִיְׂשָרֵא+ 1 ִא   ְוֹכל
1Sam. 17:25 ָהָיה � ְTה ו�ל ֹעֶל ף ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ה ִּכ>י ְלָחֵר� ֹעֶלה1 ַהֶּז+ ל ַהְ�ִאיֶתם1 ָהִאBיׁש ָה� �יׁש ִיְׂשָרֵא3 ֹ�אֶמרA ִא  ַוּי

יו ַיֲעֶׂש� ֹו ְוֵאת1 ֵּב�ית ָאִב+ ֹול ְוֶאת&ִּבּתֹו1 ִיֶּתן&ל+ ֶׁשר ָּגד3 ּנּו ַהֶּמ�ֶלְךA ֹע� ּנּו ַיְעְׁשֶר� Mיׁש ֲאֶׁשר&ַיֶּכ ה ָחְפִׁש�י ָהִא2
ל�  ְּבִיְׂשָרֵא�

1Sam. 17:26 1ר ַיֶּכהBה ָלִאיׁש1 ֲאֶׁש ים ִעּמֹוH ֵלאֹמרG ַמה&ֵּיָעֶׂש3 ים ָהֹעְמִד� Qל&ָהֲאָנִׁש ד ֶא� ֹ�אֶמר ָּדִו3  ַוּי
ה 1 ַהֶּז+ ָעֵרל י ַהְּפִלְׁשִּתBי ֶה� �י ִמ3 �ל ִיְׂשָרֵא�ל ִּכ ה ֵמַע ז ְוֵהִס�יר ֶחְרָּפ� ֹות ֶאת&ַהְּפִלְׁשִּת�י ַהָּל+ ף ַמַעְרכ� �י ֵחֵר+  ִּכ

ים ַחִּי�ים�  ֱאֹלִה�
1Sam. 17:27ּנּו� ר ַיֶּכ� ה ָלִא�יׁש ֲאֶׁש� ה ֵיָעֶׂש+ ר ֹּכ� �ר ַהֶּז�ה ֵלאֹמ ם ַּכָּדָב� Bֹאֶמר לֹו1 ָהָע+   ַוּי
1Sam. 17:28ֱאִל Zים ַוִּי�ַחר&ַאף�ֹו ֶאל&ָהֲאָנִׁש ֹול ְּבַדְּבר� ֹ�אֶמרA  ַוִּיְׁשַמBע ֱאִליָאב1 ָאִח�יו ַהָּגד+ ד ַוּי Mב ְּבָדִו יָא2

י  ָך ִּכ3 ַע ְלָבֶב+ ְעִּתי ֶאת&ְזֹדְנָך3 ְוֵאת1 ֹר� =י ָיַד� ר ֲאִנ אן ָהֵה1ָּנה1 ַּבִּמְדָּב+ Bֹ ט ַהּצ ְׁשָּת ְמַע2 Mי ָנַט ְדָּת ְוַעל&ִמ2 �ה ָיַר3 ָלָּמה&ֶּז
ְדָּת� ה ָיָר� ֹות ַהִּמְלָחָמ�  ְלַמ>ַען ְרא�

1Sam. 17:29ד ֶמ�ה ֹ�אֶמר ָּדִו+ ּוא� ַוּי ר ה� ֹוא ָּדָב� �ָּתה ֲהל�   ָעִׂש�יִתי ָע
1Sam. 17:30 ר ר ַּכָּדָב� �ה ַוְיִׁשֻבBהּו ָהָעם1 ָּדָב+ ֹ�אֶמר ַּכָּדָב�ר ַהֶּז ר ַוּי ּול ַאֵח+ ֶאְצלֹו1 ֶאל&מ� ב ֵמ� Bַוִּיֹּס 

ֹון�  ָהִראׁש�
1Sam. 17:31דּו� �ד ַוַּיִּג ר ִּדֶּב�ר ָּדִו ים ֲאֶׁש� ְמעּו1 ַהְּדָבִר+ הּו� ַוְּיָּׁש� ּול ַוִּיָּקֵח�   ִלְפֵנ�י&ָׁשא�
1Sam. 17:32 י ם ִעם&ַהְּפִלְׁשִּת� ְך ְוִנְלַח� �יו ַעְבְּדָך� ֵיֵל+ ם ָעָל ל ֵלב&ָאָד� ּול ַאל&ִיֹּפ� Bֹאֶמר ָּדִוד1 ֶאל&ָׁשא+  ַוּי

 ַהֶּז�ה�
1Sam. 17:33י�1ֶכת1 ֶאל&ַהְּפִלְׁשִּת 1 ָלֶל א תּוַכל Bֹ ד ל ּול ֶאל&ָּדִו3 Mאֶמר ָׁשא 2ֹ �ַער  ַוּי י&ַנ ֹו ִּכ� �ם ִעּמ ה ְלִהָּלֵח�  ַהֶּז+

יו� ס ה ִמְּנֻעָר� ּוא ִא�יׁש ִמְלָחָמ� ָּתה ְוה>  ַא+
1Sam. 17:34 א ֹוב ְוָנָׂש� ֲאִרי1 ְוֶאת&ַהּד+ אן ּוָבBא ָה� �ֹ =ה ַעְבְּדָך> ְלָאִב�יו ַּבּצ ה ָהָי ּול ֹרֶע2 Bֹאֶמר ָּדִוד1 ֶאל&ָׁשא+  ַוּי
ֶדר� ה ֵמָהֵע�  ֶׂש�
1Sam. 17:35יו� ְוָי יו ַוֲהִמיִּת� ֹו ְוִהִּכִת� 1ְקִּתי1 ִּבְזָקנ+ י ְוֶהֱחַז �5ָקם ָעַל+ �יו ַוָּי יו ְוִהַּצ�ְלִּתי ִמִּפ יו ְוִהִּכִת�  ָצ=אִתי ַאֲחָר>
1Sam. 17:36�ם ִּכ ל ַהֶּזה1 ְּכַאַח�ד ֵמֶה+ Bי ֶהָעֵר ָהָיה ַהְּפִלְׁשִּת2 � ְTָך ו�ֹוב ִהָּכ�ה ַעְבֶּד י ַּגם&ַהּד� ת&ָהֲאִר> =ם ֶא� י  ַּג

ים ַחִּי�ים� ס ת ֱאֹלִה� ף ַמַעְרֹכ�  ֵחֵר+
1Sam. 17:37 י �ד ַהְּפִלְׁשִּת� ִני ִמַּי ּוא ַיִּציֵל+ ב ה� �ד ַהֹּד+ ֲאִרי1 ּוִמַּי Bד ָה� ִני ִמַּי Mר ִהִּצַל ה ֲאֶׁש2  ַוּיֹאֶמרH ָּדִודG ְיהָו3

ְך ַו�יהָו�ה ִיְהֶי�ה ִעָּמ� ּול ֶאל&ָּדִוד1 ֵל+ Bאֶמר ָׁשא 2ֹ �ה ס ַוּי  ְך�ַהֶּז
1Sam. 17:38ֹון� ֹו ִׁשְרי� ׁש ֹאת� ֹו ַוַּיְלֵּב� �ֶׁשת ַעל&רֹאׁש ֹוַבע ְנֹח� יו ְוָנַת>ן ק� ּול ֶאת&ָּדִוד1 ַמָּד+ Bׁש ָׁשא   ַוַּיְלֵּב2
1Sam. 17:39ד ֶא Mאֶמר ָּדִו 2ֹ א&ִנָּסהG ַוּי �ֹ �י ל יו ַוֹּי�ֶאל ָלֶלֶכתH ִּכ Mל ְלַמָּד ְרּבֹו ֵמַע2 ַ Tד ֶאת&ח� ּול  ַוַּיְחֹּג�ר ָּדִו ל&ָׁשא3

יו� ם ָּדִו�ד ֵמָעָל� �יִתי ַוְיִסֵר� א ִנִּס �ֹ �י ל ֶּלה ִּכ א אּוַכ>ל ָלֶל�ֶכת ָּבֵא� �ֹ  ל
1Sam. 17:40 י ָתם ִּבְכִל2 ֹ Tֶׂשם א� ַחל ַוָּי �יםA ִמן&ַהַּנ] י&ֲאָבִנ ֹו ֲחִמָּׁש�ה ַחֻּלֵק� ֹו ַוִּיְבַחר&ל� ֹו ְּבָיד3 Mח ַמְקל  ַוִּיַּק2



ֹו ּוַבַּי י�ָהֹרִע=ים ֲאֶׁשר&ל> ֹו ַוִּיַּג�ׁש ֶאל&ַהְּפִלְׁשִּת� �ֹו ְבָיד ּוט ְוַקְּלע�  ְלק�
1Sam. 17:41א ַהִּצָּנ�ה ְלָפָנ�יו� �ד ְוָהִא>יׁש ֹנֵׂש� ב ֶאל&ָּדִו י ֹהֵל�ְך ְוָקֵר�   ַוֵּי1ֶלְך1 ַהְּפִלְׁשִּת+
1Sam. 17:42י �הּו ִּכ� ה ֶאת&ָּדִו�ד ַוִּיְבֵז ה� ַוַּיֵּב=ט ַהְּפִלְׁשִּת>י ַוִּיְרֶא� ה ַמְרֶא� ַער ְוַאְדֹמִנ�י ִעם&ְיֵפ� �ה ַנ+  &ָהָי
1Sam. 17:43 ֹות ַוְיַקֵּל=ל ַהְּפִלְׁשִּת>י �א&ֵאַל�י ַּבַּמְקל ה ָב� י&ַאָּת� ִכי ִּכ� �ֶלב ָאנֹ+ ד ֲהֶכ Bֹאֶמר ַהְּפִלְׁשִּתי1 ֶאל&ָּדִו+  ַוּי

יו�  ֶאת&ָּדִו�ד ֵּבאֹלָה�
1Sam. 17:44י ֶאל&ָּד ֹ�אֶמר ַהְּפִלְׁשִּת� ת  ַוּי ִים ּוְלֶבֱהַמ� ֹוף ַהָּׁשַמ� י ְוֶאְּתָנה1 ֶאת&ְּבָׂש�ְרָך+ ְלע� �ד ְלָכ�ה ֵאַל+ ִו

ה� ס  ַהָּׂשֶד�
1Sam. 17:45 יָך א&ֵאֶל3 �י ָב� ֹון ְוָאֹנִכ ��ית ּוְבִכיד ֶרב ּוַבֲחִנ י ְּבֶח� י ַאָּתה1 ָּב�א ֵאַל+ Bֹאֶמר ָּדִוד1 ֶאל&ַהְּפִלְׁשִּת+  ַוּי

ֹות  �ה ְצָבא+ ְפָּת�ְּבֵׁשם1 ְיהָו ר ֵחַר� ל ֲאֶׁש� ֹות ִיְׂשָרֵא�  ֱאֹלֵה>י ַמַעְרכ�
1Sam. 17:46 ֶגר�י ֶּפ Mַתִּת יָך ְוָנ2 אְׁשָך1 ֵמָעֶל+ �ֹ ָך ַוֲהִסֹרִתBי ֶאת&ר י ְוִהִּכיִת3 Mה ְּבָיִד ה ְיַסֶּגְרָךZ ְיהָו2  ַהּי�ֹום ַהֶּז]

� ִים ּוְלַחַּי ֹוף ַהָּׁשַמ� ה ְלע� Bה ְפִלְׁשִּתים1 ַהּי�ֹום ַהֶּז+ ים ַמֲחֵנ ֶרץ ִּכ>י ֵי�ׁש ֱאֹלִה� ת ָהָא�ֶרץ ְוֵי�5ְדעּו1 ָּכל&ָהָא+
ל�  ְלִיְׂשָרֵא�

1Sam. 17:47 ה יהָוה1 ַהִּמְלָחָמ+ �ה ִּכBי ַל� �יַע ְיהָו ֶרב ּוַבֲחִנ�ית ְיהֹוִׁש א ְּבֶח� <ֹ י&ל ה ִּכ�  ְוֵי�5ְדעּו1 ָּכל&ַהָּקָה�ל ַהֶּז+
נּו� ן ֶאְתֶכ�ם ְּבָיֵד�  ְוָנַת�

1Sam. 17:485ָרץ ַהַּמֲעָרָכ�ה  ְוָהָי� ד ַוָּי �ד ַוְיַמֵה�ר ָּדִו+ ב ִלְקַר�את ָּדִו �ֶלְך ַוִּיְקַר� י ַוֵּי י&ָק�ם ַהְּפִלְׁשִּת+ ה1 ִּכ�
י� את ַהְּפִלְׁשִּת�  ִלְקַר�

1Sam. 17:495ְך ֶאת&ַהְּפ� ע ַוַּי 1ֶבן1 ַוְיַקַּל+ ם ֶא ח ִמָּׁש� ִלי ַוִּיַּק2 ֹו ֶאל&ַהֶּכ3 Mד ֶאת&ָיד ֹו  ַוִּיְׁשַלחZ ָּדִו2 �י ֶאל&ִמְצח ִלְׁשִּת�
ְרָצה� ל ַעל&ָּפָנ�יו ָא� ֹו ַוִּיֹּפ� 1ֶבן1 ְּבִמְצח+  ַוִּתְטַּבBע ָהֶא

1Sam. 17:50 ין ֶרב ֵא� י ַוְיִמיֵת�הּו ְוֶח� �5ְך ֶאת&ַהְּפִלְׁשִּת� ֶבן ַוַּי ַלע ּוָבֶא+ Bד ִמן&ַהְּפִלְׁשִּתי1 ַּבֶּק� ק ָּדִו  ַוֶּיֱחַז2
ד�  ְּבַיד&ָּדִו�

1Sam. 17:51הּו  ַו ְתֵת+ 5ִּיְׁשְלָפBּה ִמַּתְעָרּה1 ַוְיֹמ� ְרּבֹו ַו� ַ Tח ֶאת&ח�י ַוִּיַּק Mד ֶאל&ַהְּפִלְׁשִּת ִוד ַוַּיֲעֹמ2 ָּ T5ָרץ ד� ָּי
ם ַוָּיֻנ�סּו� ת ִּגּבֹוָר� י&ֵמ� ּו ַהְּפִלְׁשִּת>ים ִּכ� ֹו ַוִּיְרא= �ּה ֶאת&רֹאׁש  ַוִּיְכָרת&ָּב�

1Sam. 17:52ִיְׂשָר Z ְיא ְוַע�ד  ַוָּיֻק�מּו ַאְנֵׁשי ים ַעד&ּבֹוֲאָך� ַג+ 5ִּיְרְּדפּו1 ֶאת&ַהְּפִלְׁשִּת+ עּו ַו� ה ַוָּיִר3 Mל ִויהּוָד ֵא2
ֹון� ִים ְוַעד&ַּג�ת ְוַעד&ֶעְקר� ְלֵלBי ְפִלְׁשִּתים1 ְּבֶד�ֶרְך ַׁשֲעַר+ ּו ַח� Q5ִּיְּפל ֹון ַו� �י ֶעְקר  ַׁשֲעֵר�

1Sam. 17:53ל ִמְּדֹל� �י ִיְׂשָרֵא+ ם� ַוָּיֻׁש1בּו1 ְּבֵנ ּסּו ֶאת&ַמֲחֵניֶה� י ְפִלְׁשִּת�ים ַוָּיֹׁש�  ק ַאֲחֵר�
1Sam. 17:54ֹו� ס ם ְּבָאֳהל� �ִם ְוֶאת&ֵּכָל�יו ָׂש� הּו ְירּוָׁשָל י ַוְיִבֵא� אׁש ַהְּפִלְׁשִּת+ �ֹ ח ָּדִוד1 ֶאת&ר Bַוִּיַּק  
1Sam. 17:55 י ד ֹיֵצא1 ִלְקַר�את ַהְּפִלְׁשִּת+ ּול ֶאת&ָּדִו3 Mֹות ָׁשא א  ְוִכְרא2 ר ֶאל&ַאְבֵנר1 ַׂש�ר ַהָּצָב+ ָאַמ3

ְעִּתי� ֶלְך ִאם&ָיָד� י&ַנְפְׁשָך� ַהֶּמ� ר ֵח� ֹ�אֶמר ַאְבֵנ+ �ר ַוּי �ה ַהַּנ�ַער ַאְבֵנ  ֶּבן&ִמי&ֶז
1Sam. 17:56ֶלם� ס �ה ָהָע� ה ֶּבן&ִמי&ֶז ֹ�אֶמר ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשַא�ל ַאָּת+   ַוּי
1Sam. 17:57&ַהּכֹות1 ֶאת ד ֵמ� ּוב ָּדִו3 אׁש  ּוְכׁש� �ֹ ּול ְור ��י ָׁשא הּו ִלְפֵנ ר ַוְיִבֵא� ח ֹאתֹו1 ַאְבֵנ+ Bי ַוִּיַּק ַהְּפִלְׁשִּת+

ֹו� י ְּבָיד�  ַהְּפִלְׁשִּת�
1Sam. 17:58י� ית ַהַּלְחִמ� י ֵּב� ן&ַעְבְּדָך� ִיַׁש� ד ֶּב� ֹ�אֶמר ָּדִו+ �ַער ַוּי ה ַהָּנ י ַאָּת� ּול ֶּבן&ִמ� Bֹאֶמר ֵאָליו1 ָׁשא+   ַוּי
1Sam. 18:1ד ַוֶּיֱאָהבֹו  ַוְי� �ֶפׁש ָּדִו ה ְּבֶנ ן ִנְקְׁשָר� ֹוָנָת+ 1ֶפׁש1 ְיה� ּול ְוֶנ י ְּכַכrתֹו1 ְלַדֵּב�ר ֶאל&ָׁשא+ הּו][ַו[ִה3 ] ֶּיֱאָהֵב�

ֹו� ן ְּכַנְפׁש�  ְיהֹוָנָת�
1Sam. 18:2יו� ית ָאִב� ּוב ֵּב� ֹו ָלׁש� א ְנָתנ+ �ֹ ּוא ְול �ּול ַּבּי�ֹום ַהה הּו ָׁשא�   ַוִּיָּקֵח�
1Sam. 18:3ֹו� ֹו ְּכַנְפׁש� ֹו ֹאת� ית ְּבַאֲהָבת� �ן ְוָדִו�ד ְּבִר ת ְיהֹוָנָת>   ַוִּיְכֹר=
1Sam. 18:4 ֹו ֹו ְוַעד&ַקְׁשּת� יו ְוַעד&ַחְרּב� Wד ּוַמָּד� 5ִּיְּתֵנ�הּו ְלָדִו יו ַו� 1 ֲאֶׁש�ר ָעָל+ ת&ַהְּמִעיל ן ֶא�  ַוִּיְתַּפֵּׁש�ט ְיהֹוָנָת3
ֹו�  ְוַעד&ֲחֹגר�
1Sam. 18:52ה ַוִּייַטב1  ַוֵּיֵצ�ּול ַע�ל ַאְנֵׁש�י ַהִּמְלָחָמ יל ַוְיִׂשֵמ�הּו ָׁשא+ 1 ַיְׂשִּכ+ ר ִיְׁשָלֶחBּנּו ָׁשאּול Z ֲאֶׁש2 ד ְּבֹכל Mא ָדִו

ּול� פ י ָׁשא� ם ְּבֵעיֵנ�י ַעְבֵד� Wם ְוַג �י ָכל&ָהָע+  ְּבֵעיֵנ
1Sam. 18:6ֹות ֶאת&ַהְּפ ּוב ָּדִוד1 ֵמַהּכ� Bם ְּבׁש 1  ַוְיִה�י ְּבבֹוָא3 י ִיְׂשָרֵאל Bים ִמָּכל&ָעֵר Mאָנה ַהָּנִׁש י ַוֵּתֶצ2 ִלְׁשִּת+



ים�] ִׁש�יר][ָל[ָלׁשּור  ה ּוְבָׁשִלִׁש� ּול ַהֶּמ�ֶלְך ְּבֻתִּפ�ים ְּבִׂשְמָח� את ָׁשא� ֹות ִלְקַר�  ְוַהְּמֹחל+
1Sam. 18:7 1 ֹות ַוּתֹאַמ�ְרןָ ִהָּכBה ָׁשאּול ְמַׂשֲחק� >יָנה ַהָּנִׁש�ים ַה� ַּתֲעֶנ יו][ַּב[ְּבַאְלּפֹו  ַו� יו�] ֲאָלָפ+  ְוָדִו�ד ְּבִרְבֹבָת�
1Sam. 18:8 ֹות ְוִל�י ָנְתנ�ּו ּו ְלָדִוד1 ְרָבב+ Bאֶמר ָנְתנ 3ֹ ה ַוּי 5Bַרע ְּבֵעיָניו1 ַהָּדָב�ר ַהֶּז+ ד ַוֵּי ּול ְמֹא3 Mַחר ְלָׁשא  ַוִּי2

ה� ְך ַהְּמלּוָכ� ֹו ַא� ֹוד ל� �ים ְוע�  ָהֲאָלִפ
1Sam. 18:9י ָׁש ּול ָעֹון  ַוְיִה� �5ן[א� ְלָאה� ס] עֹוֵי ּוא ָוָה� �ד ֵמַהּי�ֹום ַהה�  ֶאת&ָּדִו
1Sam. 18:10 ד ְמַנֵּג�ן< ִית ְוָדִו 1 ַוִּיְתַנֵּב�א ְבתֹוְך&ַהַּב+ יםA ָרָעBהA ֶאל&ָׁשאּול Z ֱאֹלִה2 ת ַוִּתְצַל�ח רּוַח ָּמֳחָר3  ַוְיִה�י ִמ�

ֹו ְּכי�ֹוםA ְּבי�ֹום ְוַהֲחִנ�ית ְּבַיד&ָׁשא�  ּול�ְּבָיד�
1Sam. 18:11ִים� >ד ִמָּפָנ�יו ַּפֲעָמ� ב ָּדִו יר ַוִּיֹּס� �אֶמר ַאֶּכ�ה ְבָדִו�ד ּוַבִּק Wֹ ית ַוּי ת&ַהֲחִנ+ 1 ֶא� Bֶטל ָׁשאּול   ַוָּי
1Sam. 18:12ר� ּול ָס� ֹו ּוֵמִע�ם ָׁשא� Bה ְיהָוה1 ִעּמ+ י&ָהָי �ד ִּכ� �י ָדִו ּול ִמִּלְפֵנ א ָׁשא�   ַוִּיָר�
1Sam. 18:13Bם� פ ַוְיִסֵר א ִלְפֵנ�י ָהָע� �ֹ א ַוָּיב ֹו ַׂשר&ָא�ֶלף ַוֵּיֵצ� הּו ל� ֹו ַוְיִׂשֵמ� ִעּמ+ 1 ֵמ�  הּו ָׁשאּול
1Sam. 18:14ֹו� �יל ַו�יהָו�ה ִעּמ� >ד ְלָכל&ָּדְרָכ�ו ַמְׂשִּכ י ָדִו   ַוְיִה�

1Sam. 18:155ָגר ִמָּפָנ�יו�� ד ַוָּי �ּוא ַמְׂשִּכ�יל ְמֹא ּול ֲאֶׁשר&ה� �5ְרא ָׁשא+   ַוַּי
1Sam. 18:16ם� פ א ִלְפֵניֶה� א ָוָב� ּוא יֹוֵצ� י&ה> �ד ִּכ� ב ֶאת&ָּדִו ה ֹאֵה� 1 ִויהּוָד+   ְוָכל&ִיְׂשָרֵאל
1Sam. 18:17ַPה א י ַהְּגדֹוָלBה ֵמַרב1 ֹאָתּה1 ֶאֶּתן&ְלָך� ְלִאָּׁש+ ד ִהֵּנהZ ִבִּת2 ּול ֶאל&ָּדִו3 Mאֶמר ָׁשא 2ֹ �י  ַוּי ְך ֱהֵיה&ִּל

ם ִיל ְוִהָּלֵח� ים� סְלֶבן&ַח+ ֹו ַיד&ְּפִלְׁשִּת� ֹו ּוְתִהי&ב� ר ַאל&ְּתִהBי ָיִדי1 ּב+ ּול ָאַמ3 �ה ְוָׁשא� ֹות ְיהָו   ִמְלֲחמ�
1Sam. 18:18 ן י&ֶאְהֶי�ה ָחָת� ַחת ָאִב�י ְּבִיְׂשָרֵא�ל ִּכ� י ִמְׁשַּפ� ֹנִכי1 ּוִמ�י ַחַּי+ ּול ִמBי ָא� ד ֶאל&ָׁשא3 Mאֶמר ָּדִו 2ֹ  ַוּי

ֶלְך�  ַלֶּמ�
1Sam. 18:19ה� ַו י ְלִאָּׁש� ל ַהְּמֹחָלִת� >ה ְלַעְדִריֵא� �ד ְוִה=יא ִנְּתָנ ּול ְלָדִו ב ַּבת&ָׁשא� י ְּבֵע�ת ֵּת>ת ֶאת&ֵמַר�  ְיִה3
1Sam. 18:20ר ְּבֵעיָנ�יו� ר ַהָּדָב� ּול ַוִּיַׁש� �דּו ְלָׁשא+ �ד ַוַּיִּג ּול ֶאת&ָּדִו   ַוֶּתֱאַה>ב ִמיַכ�ל ַּבת&ָׁשא�
1Sam. 18:21Mאֶמר ָׁשא 2ֹ 1  ַוּי Bֹאֶמר ָׁשאּול ֹו ַיד&ְּפִלְׁשִּת�ים ַוּי ׁש ּוְתִהי&ב� ֹו ְלמֹוֵק+ Bָּנה ּלֹו1 ּוְתִהי&ל� ּול ֶאְּתֶנ

ֹום� ן ִּב�י ַהּי� ִים ִּתְתַחֵּת� ד ִּבְׁשַּת>  ֶאל&ָּדִו+
1Sam. 18:22ץ ְּבBה ָחֵפ ר ִהֵּנ2 ּו ֶאל&ָּדִוBד ַּבָּלט1 ֵלאֹמ+ ו ַּדְּבר2 ּול ֶאת&ֲעָבָד3 Mו ָׁשא יו  ַוְיַצ2 ֶלְך ְוָכל&ֲעָבָד� ָך1 ַהֶּמ+

ֶלְך� ן ַּבֶּמ� ה ִהְתַחֵּת� ּוָך ְוַעָּת� � ֲאֵהב
1Sam. 18:23 1יֵניֶכם ְנַקָּלBה ְבֵע� ד ַה� ֹ�אֶמר ָּדִו3 ים ָהֵא�ֶּלה ַוּי ד ֶאת&ַהְּדָבִר� �י ָדִו+ 1 ְּבָאְזֵנ י ָׁשאּול Bּו ַעְבֵד Q5ְיַדְּבר  ַו�

יׁש& ֶלְך ְוָאֹנִכ�י ִא� ה�ִהְתַחֵּת�ן ַּבֶּמ+ ׁש ְוִנְקֶל�  ָר�
1Sam. 18:24ר ָּדִו�ד� פ ֶּלה ִּדֶּב� ים ָהֵא� ר ַּכְּדָבִר� �ֹו ֵלאֹמ ּול ל� י ָׁשא> דּו ַעְבֵד� Mַוַּיִּג  
1Sam. 18:25 ֹות י ְּבֵמָאה1 ָעְרל� ַהר ִּכ3 ין&ֵחBֶפץ ַלֶּמ1ֶלְך1 ְּבֹמ+ ד ֵא� ּו ְלָדִו3 ה&תֹאְמר� ּול ֹּכ� Mאֶמר ָׁשא 2ֹ  ַוּי
ים ְלִהָּנ ים�ְּפִלְׁשִּת+ ב ְלַהִּפ�יל ֶאת&ָּדִו�ד ְּבַיד&ְּפִלְׁשִּת� ּול ָחַׁש+ ם ְּבֹאְיֵב�י ַהֶּמ�ֶלְך ְוָׁשא�  ֵק�
1Sam. 18:26 ֶלְך�ן ַּבֶּמ ד ְלִהְתַחֵּת� �י ָדִו+ ֶּלה ַוִּיַׁשBר ַהָּדָבר1 ְּבֵעיֵנ ים ָהֵא+ יו ְלָדִוד1 ֶאת&ַהְּדָבִר� Bדּו ֲעָבָד  ַוַּיִּג2

י ּו ַהָּיִמ� א ָמְלא� �ֹ  ם�ְול
1Sam. 18:27 ם ֵתיֶה+ �5ְך ַּבְּפִלְׁשִּתיםH ָמאַת�ִים ִאיׁשG ַוָּיֵבBא ָדִוד1 ֶאת&ָעְרֹל� יו ַוַּי ּוא ַוֲאָנָׁש3 �ֶלְךA ה� ד ַוֵּי Mָקם ָּדִו  ַוָּי2

ה� ס ֹו ְלִאָּׁש� ּול ֶאת&ִמיַכ�ל ִּבּת� ֹו ָׁשא> ן ַּבֶּמ�ֶלְך ַוִּיֶּתן&ל� ֶלְך ְלִהְתַחֵּת� ּום ַלֶּמ+  ַוְיַמְלא�
1Sam. 18:28ְתהּו� ּול ֲאֵהַב� �ד ּוִמיַכ�ל ַּבת&ָׁשא� ַדע ִּכ�י ְיהָו�ה ִעם&ָּדִו 1 ַוֵּי+ 5Bְרא ָׁשאּול   ַוַּי
1Sam. 18:29ים� ס ּול ֹאֵי�ב ֶאת&ָּדִו�ד ָּכל&ַהָּיִמ� י ָׁשא> ֹוד ַוְיִה� �א ִמְּפֵנ�י ָדִו�ד ע <ֹ ּול ֵלר ֹ�אֶסף ָׁשא3   ַוּי
1Sam. 18:30י ְפִל ּו ָׂשֵר� ֹו  ַוֵּיְצא� ר ְׁשמ� ּול ַוִּייַק� 1 ַעְבֵד�י ָׁשא+ ם ָׂשַכBל ָּדִוד1 ִמֹּכל י ֵצאָת3 ְׁשִּת�ים ַוְיִה�יA ִמֵּד�

ד� ס  ְמֹא�
1Sam. 19:1 ץ ּול ָחֵפ� ֹוָנָתן1 ֶּבן&ָׁשא+ �ד ִויה� ית ֶאת&ָּדִו יו ְלָהִמ� ּול ֶאל&יֹוָנָתBן ְּבנֹו1 ְוֶאל&ָּכל&ֲעָבָד+  ַוְיַדֵּב�ר ָׁשא3
ד  �ְּבָדִו�ד ְמֹא�
1Sam. 19:2 ֶקר �א ַבֹּב+ ֶמר&ָנ ּול ָאִב�י ַלֲהִמיֶת�ָך ְוַעָּתה1 ִהָּׁש� ׁש ָׁשא� ר ְמַבֵּק> �ד ֵלאֹמ+ Bד ְיהֹוָנָתן1 ְלָדִו  ַוַּיֵּג

אָת� ֶתר ְוַנְחֵּב�  ְוָיַׁשְבָּת� ַבֵּס�
1Sam. 19:3 ם י ַּבָּׂשֶדה1 ֲאֶׁש�ר ַאָּת�ה ָׁש+ א ְוָעַמְדִּת�י ְלַיד&ָאִב3 Mי ֵאֵצ �י ְוָרִא�יִתי  ַוֲאִנ2 ר ְּבָך� ֶאל&ָאִב י ֲאַדֵּב� Wַוֲאִנ



ְך� ס ה ְוִהַּג�ְדִּתי ָל�  ָמ�
1Sam. 19:4 ֹו ֶלְך ְּבַעְבּד� Mא ַהֶּמ ָליו ַאל&ֶיֱחָט2 ֵ Tאֶמר א�ֹ �יו ַוּי ּול ָאִב ֹוב ֶאל&ָׁשא� ן ְּבָדִוד1 ט+ Bר ְיהֹוָנָת  ַוְיַדֵּב2

י ְך ְוִכ�י ַמֲעָׂש� ֹוא ָחָטא1 ָל+ Bי ל� ד ִּכ ד�ְבָדִו3  ו טֹוב&ְלָך� ְמֹא�
1Sam. 19:5 ל ה ְּתׁשּוָעBה ְגדֹוָלה1 ְלָכל&ִיְׂשָרֵא+ Mַעׂש ְיהָו י ַוַּי2 �5ְך ֶאת&ַהְּפִלְׁשִּת3 ֹו ַוַּי Mֹו ְבַכּפ  ַוָּיֶׂשםZ ֶאת&ַנְפׁש2

ית ֶאת&ָּדִו�ד ִחָּנ�ם� י ְלָהִמ� ֱחָטא1 ְּבָד�ם ָנִק+  ָרִא�יָת ַוִּתְׂשָמ�ח ְוָלBָּמה ֶת�
1Sam. 19:6ת� ַו ּול ַחי&ְיהָו�ה ִאם&יּוָמ� ֹול ְיהֹוָנָת�ן ַוִּיָּׁשַב�ע ָׁשא+ ּול ְּבק� ע ָׁשא�  ִּיְׁשַמ�
1Sam. 19:7 1ן ֶאת&ָּדִודBא ְיהֹוָנָת ים ָהֵא�ֶּלה ַוָּיֵב2 ת ָּכל&ַהְּדָבִר� ן ֵא� ֹוָנָת+ ד ַוַּיֶּגד&לֹו1 ְיה� א ְיהֹוָנָתן1 ְלָדִו+ Bַוִּיְקָר 

� י ְלָפָנ ּול ַוְיִה� ֹום� סֶאל&ָׁשא+ ֹול ִׁשְלׁש�  יו ְּכֶאְתמ�
1Sam. 19:8 ה ַוָּיֻנ�סּו 5Bְך ָּבֶהם1 ַמָּכ�ה ְגדֹוָל+ ים ַוַּי ד ַוִּיָּל�ֶחם ַּבְּפִלְׁשִּת3 Mא ָדִו ְהי�ֹות ַוֵּיֵצ2 ה ִל� ֹוֶסף ַהִּמְלָחָמ�  ַוּת�

 ִמָּפָנ�יו�
1Sam. 19:9ּול ְוהּוא1 ְּבֵב BהA ָרָעה1 ֶאל&ָׁשא+ ּוַח ְיהָו Z ר2 ֹו ְוָדִו�ד ְמַנֵּג�ן ְּבָי�ד� ַוְּתִהי �ֹו ְּבָיד ב ַוֲחִנית� ֹו יֹוֵׁש+  ית�
1Sam. 19:10 ת&ַהֲחִנ�ית �5ְך ֶא� ּול ַוַּי �י ָׁשא+ יר ַוִּיְפַטר1 ִמְּפֵנ �ד ּוַבִּק+ ֲחִנית1 ְּבָדִו ֹות ַּב� Bּול ְלַהּכ Mׁש ָׁשא  ַוְיַבֵּק2

ּוא� פ >ד ָנ�ס ַוִּיָּמֵל�ט ַּבַּל�ְיָלה ה� יר ְוָדִו � ַּבִּק
1Sam. 19:11 לBד ִמיַכ �ד ְלָדִו3 ֶקר ַוַּתֵּג �ֹו ַּבֹּב ֹו ְוַלֲהִמית� ים ֶאל&ֵּבBית ָּדִוד1 ְלָׁשְמר+ Mּול ַמְלָאִכ  ַוִּיְׁשַלחZ ָׁשא2

ת� ה מּוָמ� ר ַאָּת� ְיָלה ָמָח� ת&ַנְפְׁשָך1 ַהַּל+ יְנָךM ְמַמֵּלBט ֶא� ר ִאם&ֵא2  ִאְׁשּתֹו1 ֵלאֹמ+
1Sam. 19:12 ֶרד ִמיַכ>ל ט� ַוֹּת= ח ַוִּיָּמֵל� �ֶלְך ַוִּיְבַר� ֹון ַוֵּי ��ד ַהַחּל  ֶאת&ָּדִו�ד ְּבַע
1Sam. 19:13 יו�ֲאֹׁשָת ָמה ְמַר� ים ָׂש� ִעִּז+ �יר ָה� ה ְוֵאת1 ְּכִב ים ַוָּת1ֶׂשם1 ֶאל&ַהִּמָּט+ ל ֶאת&ַהְּתָרִפ3 Mח ִמיַכ  ַוִּתַּק2

ֶגד� ס  ַוְּתַכ�ס ַּבָּב�
1Sam. 19:14ּול ַמְל ּוא� פ ַוִּיְׁשַל�ח ָׁשא> אֶמר ֹחֶל�ה ה� �ֹ �ד ַוּת ַחת ֶאת&ָּדִו  ָאִכ�ים ָלַק�
1Sam. 19:15 ֹו ַבִּמָּט>ה ֵאַל�י ּו ֹאת= ר ַהֲעל2 �ֹות ֶאת&ָּדִו�ד ֵלאֹמ ים ִלְרא� 1 ֶאת&ַהַּמְלָאִכ+  ַוִּיְׁשַלBח ָׁשאּול

ֹו�  ַלֲהִמת�
1Sam. 19:16ים ְוִהֵּנ�ה ַהְּתָרִפ�ים ֶאל&ַהִּמ יו� ַוָּיֹב1אּו1 ַהַּמְלָאִכ+ �ים ְמַרֲאֹׁשָת�  ָּט�ה ּוְכִב�יר ָהִעִּז
1Sam. 19:17 1 אֶמר ִמיַכל Bֹ י ֶאת&ֹאְיִב�י ַוִּיָּמֵל�ט ַוּת ִני ַוְּתַׁשְּלִח� ל ָלBָּמה ָּכ1ָכה1 ִרִּמיִת+ ּול ֶאל&ִמיַכ3 Mאֶמר ָׁשא 2ֹ  ַוּי

ְך� ה ֲאִמיֵת� ִני ָלָמ� ר ֵאַל>י ַׁשְּלִח� ּול הּוא&ָאַמ�  ֶאל&ָׁשא+
1Sam. 19:18  ּול �ֹו ָׁשא ָׂשה&ל� ר ָע� ֹו ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� ֶּגד&ל+ ָתה ַוַּי2 1 ָהָרָמ+ א ֶאל&ְׁשמּוֵאל Bֹ ט ַוָּיב ח ַוִּיָּמֵל3 Mד ָּבַר ְוָדִו2

ּו ְּבנִֹוית  ל ַוֵּיְׁשב� Bֶלְך הּוא1 ּוְׁשמּוֵא+  ]ָנ�יֹות�][ְּב[ַוֵּי
1Sam. 19:19ד ְּבנִֹוי �ה ָדִו+ ר ִהֵּנ �ּול ֵלאֹמ ה�] ָני�ֹות][ְּב[ת  ַוֻּיַּג�ד ְלָׁשא�  ָּבָרָמ�
1Sam. 19:20 ל Wים ּוְׁשמּוֵא ת ַהְּנִביִאים1 ִנְּבִא+ Bת&ַלֲהַק ְרא ֶא� ַחת ֶאת&ָּדִודG ַוַּי3 ּול ַמְלָאִכיםH ָלַק� ח ָׁשא�  ַוִּיְׁשַל2

ּו ַּגם ים ַוִּי�ְתַנְּבא� ּוַח ֱאֹלִה+ 1 ר� ל&ַמְלֲאֵכBי ָׁשאּול י ַע� Qם ַוְּתִה�ב ֲעֵליֶה ד ִנָּצ� ָּמה�ֹעֵמ�  &ֵה�
1Sam. 19:21 1ּול ַוִּיְׁשַלח ּו ַּגם&ֵה�ָּמה ַוֹּי�ֶסף ָׁשא3 ים ַוִּי�ְתַנְּבא� �ים ֲאֵחִר+ ּול ַוִּיְׁשַלח1 ַמְלָאִכ �דּו ְלָׁשא3  ַוַּיִּג

ָּמה� ּו ַּגם&ֵה� ים ַוִּי�ְתַנְּבא� �ים ְׁשִלִׁש+  ַמְלָאִכ
1Sam. 19:22ָתה ַוָּיבֹא1 ַע ּוא ָהָרָמ3 Mֶלְך ַּגם&ה ה  ַוֵּי2 אֶמר ֵאיֹפ� +ֹ כּו ַוִּיְׁשַא�ל ַוּי 1 ֲאֶׁש�ר ַּבֶּׂש+ ֹור ַהָּגדֹול Bד&ּב

אֶמר ִהֵּנ�ה ְּבנִֹוית  Wֹ �ד ַוּי ל ְוָדִו ה�] ָני�ֹות][ְּב[ְׁשמּוֵא�  ָּבָרָמ�
1Sam. 19:23 ם ֶאל&נִֹוית �ֶלְך ָׁש+ ים ַו] ָני�ֹות[ ַוֵּי ּוַח ֱאֹלִה3 ּוא ר� Mיו ַּגם&ה Z ָעָל2 Bֶלְך ָהלֹוְך1 ָּבָרָמ�ה ַוְּתִהי ֵּי

ֹו ְּבנִֹוית  א ַעד&ֹּבא� ה�] ָני�ֹות][ְּב[ַוִּיְתַנֵּב+  ָּבָרָמ�
1Sam. 19:24 ּוא ם ָּכל&ַהּי�ֹום ַהה� ל ָעֹר+ ל ַוִּיֹּפ� �י ְׁשמּוֵא+ יו ַוִּיְתַנֵּבBא ַגם&הּוא1 ִלְפֵנ ּוא ְּבָגָד3 Mט ַּגם&ה  ַוִּיְפַׁש2

ּו ֲהַג� אְמר+ �ֹ �ְיָלה ַעל&ֵּכן1 י ם� פְוָכל&ַהָּל ּול ַּבְּנִביִא�  ם ָׁשא�
1Sam. 20:1 ד ִמּנִוֹות Bי ] ָּני�ֹות][ִמ[ ַוִּיְבַר�ח ָּדִו+ ה&ֲעֹוִנ 1יִתי1 ֶמ� ן ֶמBה ָעִׂש �י ְיהֹוָנָת3 ֹ�אֶמרA ִלְפֵנ א ַוּי Qֹ ָּבָרָמ�ה ַוָּיב

י� ׁש ֶאת&ַנְפִׁש� יָך ִּכ�י ְמַבֵּק� �י ָאִב+ ה&ַחָּטאִתי1 ִלְפֵנ  ּוֶמ�
1Sam. 20:2אֶמ 2ֹ ה לֹו&ָעָׂשה  ַוּי א ָתמּותG ִהֵּנ] �ֹ ֹו ָחִליָלהH ל א[ר ל� �ֹ ה[&]ל ֹול אP] ַיֲעֶׂש2 י ָּדָב�ר ָּגד3 Mר ָאִב�ֹו ָּדָב

את� �ֹ ין ז ר ַהֶּז�ה ֵא� יר ָאִב�י ִמֶּמ>ִּני ֶאת&ַהָּדָב� Z ַיְסִּת2 �י ּוַמּדּוַע א ִיְגֶל�ה ֶאת&ָאְזִנ �ֹ ן ְול  ָקֹט+



1Sam. 20:3ד ֹוד ָּדִו3 Mע ע ֹ�את  ַוִּיָּׁשַב2 ֹ>אֶמר ַאל&ֵי�5ַדע&ז יָך ַוּי י&ָמָצBאִתי ֵחן1 ְּבֵעיֶנ+ יָך ִּכ� ע ָאִב3 Mַע ָיַד 1ֹאֶמר1 ָיֹד2  ַוּי
ֶות� ין ַהָּמ� ַׂשע ֵּביִנ�י ּוֵב� �י ְכֶפ+ ָך ִּכ ם ַחי&ְיהָוה1 ְוֵח�י ַנְפֶׁש+ ן ֶּפן&ֵי�ָעֵצ�ב ְואּוָל3  ְיהֹוָנָת�

1Sam. 20:4 ד� ן ֶאל&ָּדִו ֹ�אֶמר ְיהֹוָנָת� ְך� פ ַוּי ֱעֶׂשה&ָּל� ר ַנְפְׁשָך� ְוֶא�  ַמה&ּתֹאַמ�
1Sam. 20:5 ֹול �ֶלְך ֶלֱאכ ב ִעם&ַהֶּמ� ר ְוָאֹנִכ>י ָיֹׁשב&ֵאֵׁש� ֶדׁש1 ָמָח+ ֵּנה&ֹח2 ן ִה� ד ֶאל&ְיהֹוָנָת3 Mאֶמר ָּדִו 2ֹ  ַוּי

ית� ה ַע�ד ָהֶע�ֶרב ַהְּׁשִלִׁש� 1ִני1 ְוִנְסַּתְרִּת�י ַבָּׂשֶד+  ְוִׁשַּלְחַּת
1Sam. 20:6י  ִא� ֹו ִּכ ית&ֶל�ֶחם ִעיר+ ל ִמֶּמBִּני ָדִוד1 ָלרּוץ1 ֵּב� Z ִנְׁשַא2 ִני ָאִב�יָך ְוָאַמְרָּת3 ִנְׁשֹאל ד ִיְפְקֵד� ם&ָּפֹק�

ה� ם ְלָכל&ַהִּמְׁשָּפָח� =ַבח ַהָּיִמ>ים ָׁש�  ֶז
1Sam. 20:7Wֹו ַּד ה ֶי�ֱחֶרה1 ל+ Bָך ְוִאם&ָחֹר�ֹום ְלַעְבֶּד ֹוב ָׁשל� ה יֹאַמ>ר ט� ֹו� ִאם&ֹּכ� ה ָהָרָע�ה ֵמִעּמ� י&ָכְלָת�  ע ִּכ�
1Sam. 20:8ִּPָך כ ת&ַעְבְּדָך� ִעָּמ�ְך ְוִאם&ֶיׁש&ִּבBי ָעֹון1  ְוָעִׂשBיָת ֶח1ֶסד1 ַעל&ַעְבֶּד+ אָת ֶא� ה ֵהֵב� ית ְיהָו+ י ִּבְבִר�

ִני� פ ָּתה ְוַעד&ָאִב�יָך ָלָּמה&ֶּז�ה ְתִביֵא�  ֲהִמיֵת�ִני ַא+
1Sam. 20:9ֹ�אֶמר ְיהֹו ֹוא  ַוּי ה ֵמִעBם ָאִבי1 ָלב� Mה ָהָרָע י&ָכְלָת2 ע ִּכ� ַע ֵאַד3 �יA ִאם&ָיֹד� �יָלה ָּל�ְך ִּכ ן ָחִל ָנָת�

ְך� ס �יד ָל� ּה ַאִּג א ֹאָת� �ֹ יָך ְול  ָעֶל+
1Sam. 20:10ה� ס ֹו ַמה&ַּיַעְנָך� ָאִב�יָך ָקָׁש� �י א> �יד ִל י ַיִּג ן ִמ� ֹוָנָת+ Bֹאֶמר ָּדִוד1 ֶאל&ְיה�   ַוּי
1Sam. 20:11ה� ס ם ַהָּׂשֶד� ּו ְׁשֵניֶה� ד ְלָכ�ה ְוֵנֵצ�א ַהָּׂשֶד�ה ַוֵּיְצא� ֹוָנָתן1 ֶאל&ָּדִו+ Bֹאֶמר ְיה�   ַוּי
1Sam. 20:12 1ָמָחר AתBי ָּכֵע ר ֶאת&ָאִב3 י&ֶאְחֹק� 1 ִּכ� ה ֱאֹלֵהBי ִיְׂשָרֵאל Qד ְיהָו ן ֶאל&ָּדִו3 Mאֶמר ְיהֹוָנָת 2ֹ  ַוּי

ֹוב ֶאל&ָּד ית ְוִהֵּנה&ט� יָך ְוָגִל�יִתי ֶאת&ָאְזֶנ�5ָך�ַהְּׁשִלִׁש+ א&ָאז1 ֶאְׁשַל�ח ֵאֶל+ �ֹ �ד ְול  ִו
1Sam. 20:13 11יִתי יָך ְוָגִל ָרָעה1 ָעֶל+ ב ֶאל&ָאִבBי ֶאת&ָה� י&ֵייִט2 יף ִּכ� ה ֹיִס3 ן ְוֹכ� Mיהֹוָנָת ה ִל� ה&ַיֲעֶׂשהZ ְיהָו2  ֹּכ�

ֹום ִויִהBי ְיה �יָך ְוָהַלְכָּת� ְלָׁשל ָך ְוִׁשַּלְחִּת� י�ֶאת&ָאְזֶנ+ ר ָהָי�ה ִעם&ָאִב� ְך ַּכֲאֶׁש�  ָוה1 ִעָּמ+
1Sam. 20:14ּות� א ָאמ� �ֹ ֶסד ְיהָו�ה ְול י ֶח� א&ַתֲעֶׂש=ה ִעָּמִד> �ֹ ִּני ָח�י ְול א ִאם&עֹוֶד� �ֹ   ְול
1Sam. 20:15+י ָדִו�ת ְיהָוה1 ֶאת&ֹאְיֵב Bא ְּבַהְכִר 3ֹ י ַעד&עֹוָל�ם ְול ת&ַחְסְּדָך> ֵמִע�ם ֵּביִת� ת ֶא� א&ַתְכִר= �ֹ יׁש  ְול Wד ִא

ה�  ֵמַע�ל ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ�
1Sam. 20:16י ָדִו�ד� �ד ֹאְיֵב� ה ִמַּי �ד ּוִבֵּק�ׁש ְיהָו+ ן ִעם&ֵּב�ית ָּדִו ת ְיהֹוָנָת�   ַוִּיְכֹר�
1Sam. 20:17 ֹו� ֹו ֲאֵהב� ת ַנְפׁש� י&ַאֲהַב� ֹו ִּכ� �ֹו ֹאת ד ְּבַאֲהָבת� �יַע ֶאת&ָּדִו+ ֹוָנָתן1 ְלַהְׁשִּב  ס ַוּיBֹוֶסף ְיה�
1Sam. 20:18ָך� ד מֹוָׁשֶב� ְדָּת ִּכ�י ִיָּפֵק� Wֶדׁש ְוִנְפַק �ן ָמָח�ר ֹח ֹו ְיהֹוָנָת� אֶמר&ל� �ֹ   ַוּי
1Sam. 20:19 ֶצל �ַׁשְבָּת+ ֵא� ַּמֲעֶׂש�ה ְוָי ם ְּבי�ֹום ַה� ְרָּת ָּׁש� ֹום ֲאֶׁשר&ִנְסַּת� ד ּוָבאָת1 ֶאל&ַהָּמק+  ְוִׁשַּלְׁשָּת1 ֵּתֵר�ד ְמֹא+

ֶז ֶבן ָהָא�  ל�ָהֶא�
1Sam. 20:20ה� ח&ִל�י ְלַמָּטָר� ַּל� ים ִצָּד�ה אֹוֶר�ה ְלַׁש� ֶׁשת ַהִחִּצ� י ְׁשֹל� Wַוֲאִנ  
1Sam. 20:21 Aים�ַער ִהֵּנ�ה ַהִחִּצ Mר ַלַּנ ַער ֵל�ְך ְמָצ�א ֶאת&ַהִחִּצ�ים ִאם&ָאֹמרZ ֹאַמ2  ְוִהֵּנה1 ֶאְׁשַל�ח ֶאת&ַהַּנ+

ָאה ִּכ� ָּנה ָקֶח=ּנּוA ָוֹב> ר ַחי&ְיהָו�ה�ִמְּמָך� ָוֵה3 ין ָּדָב� ֹום ְלָך> ְוֵא�  י&ָׁשל�
1Sam. 20:22ַּלֲחָך� ְיהָו�ה� ְך ִּכ�י ִׁש� Wְלָאה ֵל�ים ִמְּמָך� ָוָה ֶלם ִהֵּנ�ה ַהִחִּצ� ה ֹאַמר1 ָלֶע+ Bְוִאם&ֹּכ  
1Sam. 20:23ה ֵּביִנ�י ּוֵביְנ< =ה ְיהָו �י ָוָא�ָּתה ִהֵּנ ְרנּו ֲאִנ ר ִּדַּב� ר ֲאֶׁש� ָּדָב+ ם� ס ְוַה2  ָך� ַעד&עֹוָל�
1Sam. 20:24&ֶׁשב ַהֶּמ>ֶלְך ַעל= ֶדׁש ַוֵּי ר ָּדִו�ד ַּבָּׂשֶד�ה ַוְיִה�י ַהֹח+ ֹול�]ֶאל[ ַוִּיָּסֵת�  &ַהֶּל�ֶחם ֶלֱאכ�
1Sam. 20:25� ן ַוֵּי ֹוָנָת+ 1ָקם1 ְיה� יר ַוָּי ַעם ֶאל&מֹוַׁשב1 ַהִּק+ ֹו ְּכַפ�ַעםA ְּבַפ3 Mֹוָׁשב ֶּמֶלְך ַעל&מ2 ַ Tֶׁשב ה� ֶׁשב ַאְבֵנ�ר  ַוֵּי

ֹום ָּדִו�ד� ד ְמק� ּול ַוִּיָּפֵק� � ִמַּצ�ד ָׁשא
1Sam. 20:26 א �ֹ י&ל ּוא ִּכ� ֹור ה� י ָטה> ּוא ִּבְלִּת� ּוא ִּכBי ָאַמר1 ִמְקֶר�ה ה+ �ּוָמה ַּבּי�ֹום ַהה ּול ְמא� ר ָׁשא> א&ִדֶּב� �ֹ  ְול

ֹור� ס  ָטה�
1Sam. 20:27+ֶדׁש1 ַהֵּׁשִנ ת ַהֹח2 Bָּמֳחַר י ִמ� ּוַע  ַוְיִה3 Mֹו ַמּד 1 ֶאל&ְיהֹוָנָת�ן ְּבנ+ Bֹאֶמר ָׁשאּול �ד ס ַוּי ֹום ָּדִו ד ְמק� י ַוִּיָּפֵק�

ֶחם� ֹול ַּגם&ַהּי�ֹום ֶאל&ַהָּל�  לֹא&ָב=א ֶבן&ִיַׁש>י ַּגם&ְּתמ�
1Sam. 20:28ֶחם ית ָל� י ַעד&ֵּב� >ד ֵמִעָּמִד� ל ָּדִו ל ִנְׁשַא� ּול ִנְׁשֹא2 �ן ֶאת&ָׁשא �ַען ְיהֹוָנָת�  � ַוַּי
1Sam. 20:29 אִתיBה ִאם&ָמָצ י ְוַעָּת3 ּוא ִצָּו�ה&ִלי1 ָאִח+ Bיר ְוה נּו ָּבִע3 Mה ָל �י ֶזַבחZ ִמְׁשָּפָח2 א ִּכ אֶמר ַׁשְּלֵח�ִני ָנ] [ֹ  ַוּי

ֶלְך� ס ן ַהֶּמ� א ֶאל&ֻׁשְלַח� �ן לֹא&ָב+ ְלָטה ָּנ�א ְוֶאְרֶא�ה ֶאת&ֶאָח�י ַעל&ֵּכ יָך ִאָּמ�  ֵחן1 ְּבֵעיֶנ+



1Sam. 20:30ר ַאָּתה1  ַוBי&ֹבֵח ְעִּתי ִּכ� ֹוא ָיַד3 ּות ֲהל� �ן&ַנֲעַו�ת ַהַּמְרּד ֹו ֶּב� ֹ�אֶמר ל+ ן ַוּי ֹוָנָת+ 1 ִּביה� ִּי�ַחר&ַאBף ָׁשאּול
ָך� ֶׁשת ֶעְרַו�ת ִאֶּמ� ְׁשְּתָך+ ּוְלֹב� י ְלָב2  ְלֶבן&ִיַׁש+

1Sam. 20:31ה ים ֲאֶׁשBר ֶּבן&ִיַׁשי1 ַח�י ַעל&ָהֲאָדָמ+ �י ָכל&ַהָּיִמ3 ח  ִּכ ה ְׁשַל2 ֹון ַאָּת�ה ּוַמְלכּוֶת�ָך ְוַעָּת3 א ִתּכ� �ֹ  ל
ּוא� ס ֶות ה� י ִּכ�י ֶבן&ָמ� ח ֹאתֹו1 ֵאַל+ Bְוַק 

1Sam. 20:32ה� ה ָעָׂש� ת ֶמ� ֹ=אֶמר ֵאָל>יו ָל�ָּמה יּוַמ� �יו ַוּי ּול ָאִב ן ֶאת&ָׁשא� ֹוָנָת+ 1ַען1 ְיה�   ַוַּי
1Sam. 20:33ית ָע< ת&ַהֲחִנ ּול ֶא� ֶטל ָׁשא= ית  ַוָּי2 י&ָכ�ָלה ִה>יא ֵמִע�ם ָאִב�יו ְלָהִמ� ן ִּכ� ֹוָנָת+ ֹו ַוֵּי1ַדע1 ְיה� �ָל�יו ְלַהֹּכת
 ֶאת&ָּדִו�ד� ס

1Sam. 20:34 1י ֶנְעַצבBֶחם ִּכ ֶדׁש ַהֵּׁשִני1 ֶל+ Bל ְּביֹום&ַהֹח Qף ְולֹא&ָאַכ�ן ָּבֳחִרי&ָא ן ֵמִע�ם ַהֻּׁשְלָח� =5ָקם ְיהֹוָנָת>  ַוָּי
ד ִּכ�י ִהְכ יו� סֶאל&ָּדִו+ ֹו ָאִב�  ִלמ�
1Sam. 20:35ֹו� ן ִעּמ� �ד ְוַנ�ַער ָקֹט� �ד ָּדִו ה ְלמֹוֵע ן ַהָּׂשֶד� ֶקר ַוֵּיֵצ=א ְיהֹוָנָת>   ַוְיִה�י ַבֹּב+
1Sam. 20:36 ה ּוא&ָיָר� ץ ְוה� �ַער ָר+ ר ָאֹנִכ�י מֹוֶר�ה ַהַּנ ים ֲאֶׁש� א ָנא1 ֶאת&ַה�ִחִּצ+ ץ ְמָצ� ֹו ֻר3 ֹ�אֶמר ְלַנֲער+  ַוּי

ִצי  ֹו�ַהֵח�  ְלַהֲעִבר�
1Sam. 20:37 אֶמר +ֹ 1ַער1 ַוּי י ַהַּנ Bן ַאֲחֵר Mא ְיהֹוָנָת ה ְיהֹוָנָת�ן ַוִּיְקָר2 ר ָיָר� ִצי ֲאֶׁש� ֹום ַהֵח+ 1ַער1 ַעד&ְמק� א ַהַּנ Bֹ  ַוָּיב

ְלָאה� ִצי ִמְּמָך� ָוָה� ֹוא ַהֵח�  ֲהל�
1Sam. 20:38ּו ה ח� ַער ְמֵהָר� י ַהַּנ+ ֹוָנָתן1 ַאֲחֵר� א ְיה� Bֹוָנָתן1 ֶאת&ַהֵחִצי  ַוִּיְקָר Bַער ְיה� ט ַנ Qד ַוְיַלֵּק �ל&ַּתֲעֹמ ָׁשה ַא�

ים][ַה�[ א ֶאל&ֲאֹדָנ�יו�] ִחִּצ+ �ֹ  ַוָּיב
1Sam. 20:39ר� ּו ֶאת&ַהָּדָב� ד ָיְדע� ֹוָנָתן1 ְוָדִו+ ּוָמה ַאBְך ְיה� �א&ָיַד�ע ְמא �ֹ   ְוַהַּנ�ַער ל
1Sam. 20:40יו ֶאל ֹוָנָתן1 ֶאת&ֵּכָל+ ן ְיה� Bיר� ַוִּיֵּת יא ָהִע� ֹו ֵל�ְך ָהֵב� ֹ�אֶמר ל+ ֹו ַוּי � &ַהַּנ�ַער ֲאֶׁשר&ל
1Sam. 20:41ָPד ק ּוA  ַהַּנַערH ָּבאG ְוָדִו3 5ִּיְּׁשק� ׁש ְּפָעִמ�ים ַו� חּו ָׁשֹל� יו ַא>ְרָצה ַוִּיְׁשַּת� ל ְלַאָּפ� ֶגב ַוִּיֹּפ2 ם ֵמֵא�ֶצל ַהֶּנ+

ה �יׁש ֶאת&ֵרֵע+ הּו ַוִּיְבּכּו1 ִא �יׁש ֶאת&ֵרֵע3 יל�ִא  ּו ַעד&ָּדִו�ד ִהְגִּד�
1Sam. 20:42 ה Qר ְיהָו ְחנּו ְּבֵׁשBם ְיהָוה1 ֵלאֹמ+ ינּו ֲאַנ3 Mְענּו ְׁשֵנ ֹום ֲאֶׁשרZ ִנְׁשַּב2 �ן ְלָדִו�ד ֵל�ְך ְלָׁשל ֹ=אֶמר ְיהֹוָנָת>  ַוּי

ם� פ ין ַזְרֲעָך� ַעד&עֹוָל� ין ַזְרִע>י ּוֵב� ָך ּוֵב� �י ּוֵביֶנ3 �הA ֵּביִנ  ִי�ְהֶי
1Sam. 21:1יר� א ָהִע� ן ָּב� �5ָקם ַוֵּיַל�ְך ִויהֹוָנָת�   ַוָּי

1Sam. 21:2 ּוַע Bאֶמר לֹו1 ַמּדBֹ ד ַוּי ֶלְך ִלְקַר�את ָּדִו3 Mד ֲאִחיֶמ ֶלְך ַהֹּכֵה�ן ַוֶּיֱחַר2 ֶבה ֶאל&ֲאִחיֶמ� א ָדִוד1 נֹ+ Bֹ  ַוָּיב
ְך� ין ִאָּת� ָך ְוִא�יׁש ֵא�  ַאָּתה1 ְלַבֶּד+

1Sam. 21:3 ד Mאֶמר ָּדִו 2ֹ ּוָמה  ַוּי =5ַדע ְמא> �יׁש ַאל&ֵי י ִא ֹ�אֶמר ֵאַל3 �ִני ָדָברG ַוּי ן ַהֶּמֶלְךH ִצַּו ַלֲאִחיֶמ�ֶלְך ַהֹּכֵה3
ֹום ְּפֹלִנ�י ַאְלמֹוִנ�י� ְעִּתי ֶאל&ְמק� ים יֹוַד+ ֲחָך� ַוֲאֶׁש�ר ִצִּויִת�ָך ְוֶאת&ַהְּנָעִר�  ֶאת&ַהָּדָב>ר ֲאֶׁשר&ָאֹנִכ�י ֹׁשֵל�

1Sam. 21:4= ה ַמה&ֵּי א� ְוַעָּת3 ֹו ַהִּנְמָצ� י א� ��ה ְבָיִד ַחת&ָיְדָך> ֲחִמָּׁשה&ֶל�ֶחם ְּתָנ  ׁש ַּת�
1Sam. 21:5 ׁש ֶדׁש1 ֵי+ י&ִאם&ֶלBֶחם ֹק2 י ִּכ� �ל ֶאל&ַּת�ַחת ָיִד ין&ֶל�ֶחם ֹח� אֶמר ֵא� +ֹ ַען ַהֹּכֵהBן ֶאת&ָּדִוד1 ַוּי  ַוַּי2

ה� פ ְך ֵמִאָּׁש� ים ַא� ּו ַהְּנָעִר�  ִאם&ִנְׁשְמר�
1Sam. 21:6 י ַוִּיְהי�ּו Wם ְּבֵצאִת ֹול ִׁשְלֹׁש+ 1נּו1 ִּכְתמ� ָרה&ָל �י ִאם&ִאָּׁשBה ֲעֻצ� ֹו ִּכ ֹ�אֶמר ל3 ן ַוּי Mד ֶאת&ַהֹּכֵה Z ָּדִו2  ַוַּיַען

ִלי� ׁש ַּבֶּכ� ף ִּכ�י ַהּי�ֹום ִיְקַּד� Wל ְוַא ֶדׁש ְוהּוא1 ֶּד�ֶרְך ֹח+ �ים ֹק י&ַהְּנָעִר�  ְכֵל�
1Sam. 21:7ֹו ַהֹּכ �י  ַוִּיֶּתן&ל� ּוָסִרים1 ִמִּלְפֵנ י&ִאם&ֶלBֶחם ַהָּפִנים1 ַהּמ� ֶחם ִּכ� ם ֶל3 Mָיה ָׁש Z לֹא&ָה2 ֶדׁש ִּכי �ן ֹק ֵה�

ֹו� ם ְּבי�ֹום ִהָּלְקח� ה ָלׂשּום1 ֶל�ֶחם ֹח+  ְיהָו+
1Sam. 21:8ג�ֹו ֹּדֵא ה ּוְׁשמ� �י ְיהָו+ ּוא ֶנְעָצר1 ִלְפֵנ ּול ַּבּי�ֹום ַהה3 Mי ָׁשא ם ִאיׁשZ ֵמַעְבֵד2  ָהֲאֹדִמ�י ַאִּב�יר  ְוָׁש]

ּול� ר ְלָׁשא�  ָהֹרִע�ים ֲאֶׁש�
1Sam. 21:9 1י ְוַגם&ֵּכַליBי ַגם&ַחְרִּב� �ית אֹו&ָח�ֶרב ִּכ ַחת&ָיְדָך� ֲחִנ ה ַת� ֶלְך ְוִא>ין ֶיׁש&ֹּפ� Bֹאֶמר ָּדִוד1 ַלֲאִחיֶמ+  ַוּי

ּוץ� ס ֶלְך ָנח� י&ָהָי�ה ְדַבר&ַהֶּמ� י ִּכ� ְחִּתי ְבָיִד+ א&ָלַק� �ֹ  ל
1Sam. 21:10 ה�יא לּוָט Qה ִהֵּנה&ִה �ֶמק ָהֵאָל3 �יָתA ְּבֵע י ֲאֶׁשר&ִהִּכ Mת ַהְּפִלְׁשִּת ן ֶחֶרבZ ָּגְלָי2 ֹ�אֶמר ַהֹּכֵה3  ַוּי

ֹוָה ין ָּכמ� >ד ֵא� ֹ=אֶמר ָּדִו �ה ַוּי ּה ָּבֶז ין ַאֶח>ֶרת זּוָלָת� �י ֵא� ח ִּכ ַּקח&ְלָך1 ָק+ י ָהֵאפֹודG ִאם&ֹאָתBּה ִּת�  ַבִּׂשְמָלהH ַאֲחֵר�
י�  ְּתֶנ�ָּנה ִּל�



1Sam. 21:11ֶלְך ַּג�ת� א ֶאל&ָאִכ�יׁש ֶמ� Wֹ ּול ַוָּיב ��י ָׁשא ּוא ִמְּפֵנ ח ַּבּיֹום&ַהה� ד ַוִּיְבַר� �5ָקם ָּדִו+   ַוָּי
1Sam. 21:12ּו ַבְּמֹחלֹו Bה ַיֲענ ֹוא ָלֶז3 �ה ָדִו�ד ֶמ�ֶלְך ָהָא�ֶרץ ֲהל� יו ֲהלֹוא&ֶז י ָאִכיׁש1 ֵאָל+ Bּו ַעְבֵד Mאְמר 2ֹ ת1  ַוּי

1 ְּבַאְלּפֹו  ר ִהָּכBה ָׁשאּול יו][ַּב[ֵלאֹמ+ יו�][ְּב[ְוָדִו�ד ְּבִרְבֹבתֹו ] ֲאָלָפ+  ]ִרְבֹבָת�
1Sam. 21:13ֶלְך&ַּג�ת� ד ִמְּפֵנ�י ָאִכ�יׁש ֶמ� ֹו ַוִּיָר�א ְמֹא+ �ֶּלה ִּבְלָבב ים ָהֵא� >ד ֶאת&ַהְּדָבִר� =ֶׂשם ָּדִו   ַוָּי
1Sam. 21:141ֹו ֶאת&ַטְעמֹוBם ַוְיַתו  ַוְיַׁשּנ�ם ַוִּיְתֹהֵל�ל ְּבָיָד �יֵניֶה+ ַער ַוּי�ֹוֶרד ] ְיָתיו1][ַו[ ְּבֵע ֹות ַהַּׁש+ ַעל&ַּדְלת�
ֹו� ֹו ֶאל&ְזָקנ�  ִריר�
1Sam. 21:15י� ֹו ֵאָל� ַע ָל>ָּמה ָּתִב�יאּו ֹאת� �יׁש ִמְׁשַּתֵּג+ Bה ִתְראּו1 ִא יו ִהֵּנ �ֹ�אֶמר ָאִכ�יׁש ֶאל&ֲעָבָד   ַוּי
1Sam. 21:16י� ס ֲח ֹוא ֶאל&ֵּביִת� �ה ָיב� �י ֲהֶז ה ְלִהְׁשַּתֵּג�ַע ָעָל ִני ִּכי&ֲהֵבאֶת�ם ֶאת&ֶז+  ַסBר ְמֻׁשָּגִעים1 ָא+
1Sam. 22:1 ּו ֵאָל�יו יו ַוֵּיְרד� ּו ֶאָחיו1 ְוָכל&ֵּב�ית ָאִב+ Bם ַוִּיְׁשְמע�ם ַוִּיָּמֵל�ט ֶאל&ְמָעַר�ת ֲעֻדָּל Bֶלְך ָּדִוד1 ִמָּׁש+  ַוֵּי

ָּמה�  ָׁש�
1Sam. 22:2 י ֶפׁש ַוְיִה� �יׁש ַמר&ֶנ+ ֹו ֹנֶׁשא1 ְוָכל&ִא Bיׁש ֲאֶׁשר&ל ֹוק ְוָכל&ִא2 Mיׁש ָמצ ָליו ָּכל&ִא2 ֵ Tּו א  ַוִּי�ְתַקְּבצ�

יׁש� ֹות ִא� ע ֵמא� ֹו ְּכַאְרַּב� ם ְלָׂש�ר ַוִּיְהי�ּו ִעּמ+  ֲעֵליֶה�
1Sam. 22:3אֶמר�ֹ ם ִמְצֵּפ�ה מֹוָא�ב ַוּי >ד ִמָּׁש� =ֶלְך ָּדִו ם עPַ ַוֵּי א ָאִבBי ְוִאִּמי1 ִאְּתֶכ+ Qב ֵי�ֵצא&ָנ ד A ֶאל&ֶמ�ֶלְך מֹוָא3

ים� ע ַמה&ַּי�ֲעֶׂשה&ִּל�י ֱאֹלִה�  ֲאֶׁש�ר ֵאַד+
1Sam. 22:4ה� ס י ֱהיֹות&ָּדִו�ד ַּבְּמצּוָד� ֹו ָּכל&ְיֵמ� ּו ִעּמ+ ם ֶאת&ְּפֵנ�י ֶמ�ֶלְך מֹוָא�ב ַוֵּיְׁשב� Wַוַּיְנֵח  
1Sam. 22:5ד ד  ַוּיֹאֶמרZ ָּג2 �ֶלְך ָּדִו+ אָת&ְּלָך� ֶא�ֶרץ ְיהּוָד�ה ַוֵּי ה ֵל�ְך ּוָב� א ֵתֵׁשב1 ַּבְּמצּוָד+ Bֹ ד ל יא ֶאל&ָּדִו3 Mַהָּנִב 

ֶרת� ס א ַי�ַער ָח� �ֹ  ַוָּיב
1Sam. 22:6ִּPּול כ ה ַּת� ַוִּיְׁשַמ�ע ָׁשא+ Mב ַּבִּגְבָע Z יֹוֵׁש2 ֹו ְוָׁשאּול �ד ַוֲאָנִׁש�ים ֲאֶׁש�ר ִאּת ַחת&ָהֶאBֶׁשל י נֹוַד�ע ָּדִו+

יו� יו ִנָּצִב�ים ָעָל� ֹו ְוָכל&ֲעָבָד� ֹו ְבָיד+ ָרָמה1 ַוֲחִנית�  ָּב�
1Sam. 22:7 1ן ֶּבן&ִיַׁשיBם ִיֵּת �י ַּגם&ְלֻכְּלֶכ3 �י ְיִמיִנ יו ִׁשְמעּו&ָנ�א ְּבֵנ ֲעָבָדיו1 ַהִּנָּצִב�ים ָעָל+ ּול ַל� ֹ�אֶמר ָׁשא3  ַוּי

ים ְלֻכְּלֶכ�ם ָיִׂש+ ֹות ּוְכָרִמ+ ֹות�ָׂשד� י ֵמא� י ֲאָלִפ�ים ְוָׂשֵר�  ים ָׂשֵר�
1Sam. 22:8 י ְוֵאין&ֹחֶל�ה ִמֶּכ>ם �י ִעם&ֶּבן&ִיַׁש+ י ְוֵאין&ֹּגֶלBה ֶאת&ָאְזִני1 ִּבְכָרת&ְּבִנ ם ָעַל3 Mם ֻּכְּלֶכ Z ְקַׁשְרֶּת2  ִּכי

ב ַּכ י ָעַל>י ְלֹאֵר� י ֶאת&ַעְבִּד� �י ֵהִקיםZ ְּבִנ2 �י ִּכ  ּי�ֹום ַהֶּז�ה� סָעַל�י ְוֹגֶל�ה ֶאת&ָאְזִנ
1Sam. 22:9 ֶבה י ָּב�א נֹ+ 1יִתי1 ֶאת&ֶּבן&ִיַׁש+ ּול ַוּיֹאַמ�ר ָרִא י&ָׁשא� ב ַעל&ַעְבֵד� ּוא ִנָּצ� י ְוה> ַען ֹּדֵא�ג ָהֲאֹדִמ3 Mַוַּי 

ּוב� ֶלְך ֶּבן&ֲאִחט�  ֶאל&ֲאִחיֶמ�
1Sam. 22:10ת ֶח>ֶר ֹו ְוֵא3 ��ַתן ל ה ָנ ה ְוֵציָד� יהָו+ 1 ַּב� ֹו� ַוִּיְׁשַאל&לֹו י ָנ�ַתן ל�  ב ָּגְלָי�ת ַהְּפִלְׁשִּת�
1Sam. 22:11 ית ָאִב>יו ַהֹּכֲהִנ�ים ת ָּכל&ֵּב� ן ְוֵא2 ּוב ַהֹּכֵה3 Mֶלְך ֶּבן&ֲאִחיט Z ֶאת&ֲאִחיֶמ2 ֶלְך ִלְקרֹא  ַוִּיְׁשַל�ח ַהֶּמ]

ֶלְך� ס אּו ֻכָּל�ם ֶאל&ַהֶּמ�  ֲאֶׁש�ר ְּבֹנ�ב ַוָּיֹב�
1Sam. 22:12 ּול ֹ�אֶמר ָׁשא+ ֹ�אֶמר ִהְנִנ�י ֲאֹדִנ�י� ַוּי ּוב ַוּי �ע&ָנ�א ֶּבן&ֲאִחיט ַמ�  ְׁש�
1Sam. 22:13 אֶמר ֵאלֹוBֹ ּול לPָ] ֵאָליו1[ ַוּי ֶרב ָׁשא+ �ֶחם ְוֶח3 ֹו ֶל Mי ְּבִתְּתָך1 ל�ה ּוֶבן&ִיָׁש י ַאָּת� ָּמה ְקַׁשְרֶּת�ם ָעַל+

ב ַּכּי�ֹום ַה ּום ֵאַל>י ְלֹאֵר� ים ָלק� אֹלִה+ ֹול לֹו1 ֵּב�  ֶּז�ה� סְוָׁשא�
1Sam. 22:14 ר ן ַהֶּמ>ֶלְך ְוָס� ן ַוֲחַת� �ד ֶנֱאָמ+ ֶלְך ַוּיֹאַמ�ר ּוִמBי ְבָכל&ֲעָבֶד1יָך1 ְּכָדִו =ַען ֲאִחיֶמ>ֶלְך ֶאת&ַהֶּמ�  ַוַּי

ָך� ד ְּבֵביֶת� ָך ְוִנְכָּב�  ֶאל&ִמְׁשַמְעֶּת�
1Sam. 22:15&ִתי ְלָׁשאֹול <rי]ְׁשָאל][ִל[ ַהּי=ֹום ַהִח ֹו ֵבאֹלִה� ֹו &ל� Bֶלְך ְּבַעְבּד �י ַאל&ָיֵׂשםZ ַהֶּמ2 �יָלה ִּל ם ָחִל

ֹול� ֹו ָגד� ן א� ר ָקֹט� את ָּדָב� +ֹ ע ַעְבְּדָך1 ְּבָכל&ז Bא&ָיַד �ֹ י ל ִּ Tי כ  ָדָבר1 ְּבָכל&ֵּב�ית ָאִב+
1Sam. 22:16יָך� ית ָאִב� ה ְוָכל&ֵּב� ּות ֲאִחיֶמ�ֶלְך ַאָּת� ֹות ָּתמ� ֶלְך מ� ֹ�אֶמר ַהֶּמ+   ַוּי
1Sam. 22:17 ד ה ִּכBי ַגם&ָיָדם1 ִעם&ָּדִו+ �י ְיהָו3 ּבּו ְוָהִמ�יתּוA ֹּכֲהֵנ יו ֹס� Mים ָעָל ֶלְך ָלָרִציםZ ַהִּנָּצִב2 ֹ�אֶמר ַהֶּמ]  ַוּי

ּו ֶאת&ָאְזנֹו  א ָגל� �ֹ ּוא ְול י&ֹבֵר�ַח ה+ �י[ְוִכBי ָי�5ְדעּו1 ִּכ� ם ִל] ָאְזִנ ַח ֶאת&ָיָד+ י ַהֶּמ1ֶלְך1 ִלְׁשֹל� Bּו ַעְבֵד Qא&ָאב �ֹ ַע ְול ְפֹג�
 ְּבֹכֲהֵנ�י ְיהָו�ה� ס
1Sam. 22:18 אֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ְלדֹוֵיגBֹ ג][ְל[ ַוּי ב ּדֹוֵיג ] דֹוֵא+ Qים ַוִּיֹּס� ה ּוְפַג�ע ַּבֹּכֲהִנ ב ַאָּת+ י ] ּדֹוֵא�ג[ֹס� ָהֲאֹדִמ3

Bים ַוֲחִמָּׁשה1 ִא+ ּוא ְׁשֹמִנ �ֶמתA ַּבּי�ֹום ַהה3 ים ַוָּי ֲהִנ+ ד�ַוִּיְפַּגע&הּוא1 ַּבֹּכ� ֹוד ָּב� א ֵאפ�  יׁש ֹנֵׂש�



1Sam. 22:19 ֹור �ק ְוׁש= ה ֵמעֹוֵל�ל ְוַעד&יֹוֵנ ֶרב ֵמִאיׁש1 ְוַעד&ִאָּׁש+ ֲהִנים1 ִהָּכ�ה ְלִפי&ֶח+ ת ֹנBב ִעיר&ַהֹּכ�  ְוֵא2
ֶרב� ה ְלִפי&ָח� ֹור ָוֶׂש�  ַוֲחמ>

1Sam. 22:20ֹו ּוב ּוְׁשמ� ד ַלֲאִחיֶמ1ֶלְך1 ֶּבן&ֲאִחט+ ד� ַוִּיָּמֵל�ט ֵּבן&ֶאָח3 י ָדִו� ח ַאֲחֵר�   ֶאְבָיָת�ר ַוִּיְבַר�
1Sam. 22:21ִּPד כ� ר ְלָדִו ת ֹּכֲהֵנ�י ְיהָו�ה� ַוַּיֵּג�ד ֶאְבָיָת� ּול ֵא�  י ָהַר�ג ָׁשא+
1Sam. 22:22 י&ָׁשם1 ּדֹוֵיג ְעִּתי ַּבּיBֹום ַההּוא1 ִּכ� Mר ָיַד ד ְלֶאְבָיָת3 Mאֶמר ָּדִו 2ֹ י&ַהֵּג�] ּדֹוֵא�ג[ ַוּי י ִּכ� �יד ָהֲאֹדִמ+ ד ַיִּג

יָך� ית ָאִב� ִתי ְּבָכל&ֶנ�ֶפׁש ֵּב� �י ַסֹּב+ ּול ָאֹנִכ � ְלָׁשא
1Sam. 22:23 ה ֶרת ַאָּת� י&ִמְׁשֶמ� ׁש ֶאת&ַנְפִׁש�י ְיַבֵּק�ׁש ֶאת&ַנְפֶׁש�ָך ִּכ� א ִּכ>י ֲאֶׁשר&ְיַבֵּק�  ְׁשָבBה ִאִּתי1 ַאל&ִּתיָר+

י�  ִעָּמִד�
1Sam. 23:1��דּו ְלָדִו�ד ֵלאֹמ ֹות� ַוַּיִּג ָּמה ֹׁשִס�ים ֶאת&ַהּגֳָרנ� ה ְוֵה� Bה ְפִלְׁשִּתים1 ִנְלָחִמ�ים ִּבְקִעיָל+  ר ִהֵּנ
1Sam. 23:2 ד ה ֶאל&ָּדִו3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ים ָהֵא�ֶּלה ס ַוּי יִתי ַּבְּפִלְׁשִּת� ר ַהֵאֵל�ְך ְוִהֵּכ+ יהָוה1 ֵלאֹמ+ Bד ַּב� ל ָּדִו  ַוִּיְׁשַא2

ֵPיםל �יָת ַבְּפִלְׁשִּת+ ה�ְך ְוִהִּכ   ְוהֹוַׁשְעָּת� ֶאת&ְקִעיָל�
1Sam. 23:3 ה י&ֵנֵל�ְך ְקִעָל+ �ים ְוַאף1 ִּכ� ה ְיֵרִא יהּוָד� ה ִּב� ה ֲאַנ�ְחנּו ֹפ> יו ִהֵּנ2 ּו ַאְנֵׁשBי ָדִוד1 ֵאָל+ Mאְמר 2ֹ  ַוּי

ים� ס ֹות ְּפִלְׁשִּת� ַעְרכ�  ֶאל&ַמ�
1Sam. 23:45ַּי ה ס ַו� יהָו+ ל ַּב� ֹוד ָּדִוד1 ִלְׁשֹא� Bֹוֶסף ע אֶמר קP ַוּי2 3ֹ �ה ַוּי ן ֲעֵנ�הּו ְיהָו �י ֹנֵת> י&ֲאִנ ה ִּכ� ּום ֵר�ד ְקִעיָל+

ָך� ים ְּבָיֶד�  ֶאת&ְּפִלְׁשִּת�
1Sam. 23:5 ְוֲאָנׁשֹו Zֶלְך ָּדִוד� יו][ַו[ ַוֵּי ם ] ֲאָנָׁש2 �5ְך ָּבֶה� ם ַוַּי ים ַוִּיְנַהג1 ֶאת&ִמְקֵניֶה+ ה ַוִּיָּל�ֶחם ַּבְּפִלְׁשִּת3 Mְקִעיָל

ה� סַמָּכ�ה ְג י ְקִעיָל� ת ֹיְׁשֵב� ד ֵא�  דֹוָל�ה ַוֹּי�ַׁשע ָּדִו+
1Sam. 23:6ֹו� ד ְּבָיד� ֹוד ָיַר� ְבֹרַח ֶאְבָיָת=ר ֶּבן&ֲאִחיֶמ>ֶלְך ֶאל&ָּדִו�ד ְקִעיָל�ה ֵאפ� ִּ Tי ב   ַוְיִה3
1Sam. 23:7ֹו Bר ֹאת ּול ִנַּכ2 ֹ�אֶמר ָׁשא3 א ָדִו�ד ְקִעיָל�ה ַוּי ּול ִּכי&ָב� �ד ְלָׁשא+ י כPִּ ַוֻּיַּג �ר  ֱאֹלִהים1 ְּבָיִד+ י ִנְסַּג

יַח� ִים ּוְבִר� ֹוא ְּבִע�יר ְּדָלַת�  ָלב+
1Sam. 23:8יו� ּור ֶאל&ָּדִו�ד ְוֶאל&ֲאָנָׁש� ה ָלצ� ּול ֶאת&ָּכל&ָהָע�ם ַלִּמְלָחָמ�ה ָלֶר�ֶדת ְקִעיָל+ ע ָׁשא>   ַוְיַׁשַּמ�
1Sam. 23:9�ּול ַמֲחִר יו ָׁשא� �י ָעָל+ ד ִּכ �5ַדע ָּדִו+ ֹוד�  ַוֵּי �יָׁשה ָהֵאפ� ן ַהִּג 1ֹאֶמר1 ֶאל&ֶאְבָיָת�ר ַהֹּכֵה+ �ה ַוּי יׁש ָהָרָע

 ס
1Sam. 23:10 ֹוא ּול ָלב� ׁש ָׁשא� י&ְמַבֵּק� ַע ָׁשַמע1 ַעְבְּדָך+ ִּכ� Bל ָׁשֹמ  ַוּיֹאֶמרH ָּדִודG ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+

י� ת ָלִע�יר ַּבֲעבּוִר�  ֶאל&ְקִעיָל�ה ְלַׁשֵח�
1Sam. 23:11 ל ָך ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ֲאֶׁשר1 ָׁשַמ�ע ַעְבֶּד+ ּול ַּכ� ֹו ֲהֵיֵר�ד ָׁשא3 Mה ְבָיד Z ְקִעיָל2 ִני ַבֲעֵלי  ֲהַיְסִּגֻר�

ד� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֵיֵר�  ַהֶּגד&ָנ�א ְלַעְבֶּד�ָך ס ַוּי
1Sam. 23:12י ְוֶאת&ֲא רּו ַּבֲעֵל=י ְקִעיָל>ה ֹאִת� Mד ֲהַיְסִּג ֹ�אֶמר ָּדִו+ ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ַיְסִּג�ירּו�  ַוּי ּול ַוּי �י ְּבַיד&ָׁשא ָנַׁש�

 ס
1Sam. 23:13 כּו�ּו ַּבֲאֶׁש�ר ִיְתַהָּל ה ַוִּי�ְתַהְּלכ� יׁש ַוֵּיְצאּו1 ִמְּקִעָל+ ֹות ִא3 יו ְּכֵׁשׁש&ֵמא� Mד ַוֲאָנָׁש  ַוָּיָקםZ ָּדִו2

ה ַוֶּי י&ִנְמַלBט ָּדִוד1 ִמְּקִעיָל+ ד ִּכ� ּול ֻהַּג3 את�ּוְלָׁשא� ל ָלֵצ�  ְחַּד�
1Sam. 23:14 ים 1 ָּכל&ַהָּיִמ+ �יף ַוְיַבְקֵׁשBהּו ָׁשאּול ר ְּבִמְדַּבר&ִז �ֶׁשב ָּבָה� ֹות ַוֵּי Bד ַּבִּמְדָּבר1 ַּבְּמָצד+ ֶׁשב ָּדִו  ַוֵּי2

ֹו� ים ְּבָיד� ֹו ֱאֹלִה� א&ְנָתנ� �ֹ  ְול
1Sam. 23:15ׁש ֶאת�ּול ְלַבֵּק א ָׁשא� י&ָיָצ� ד ִּכ� �5ְרא ָדִו+ ְרָׁשה� ס ַוַּי �יף ַּבֹח� ֹו ְוָדִו�ד ְּבִמְדַּבר&ִז � &ַנְפׁש
1Sam. 23:16ים� ֹו ֵּבאֹלִה� ְרָׁשה ַוְיַחֵּז�ק ֶאת&ָיד� ��ֶלְך ֶאל&ָּדִו�ד ֹח ּול ַוֵּי   ַוָּי1ָקם1 ְיהֹוָנָת�ן ֶּבן&ָׁשא+
1Sam. 23:17ַP ְמָצֲאָך1 י א ִת� Bֹ י ל ִּ Tא כ יו ַאל&ִּתיָר3 Mאֶמר ֵאָל 2ֹ ּול ָא ַוּי ל ד ָׁשא� ְך ַעל&ִיְׂשָרֵא+ י ְוַאָּתה1 ִּתְמֹל� ִב+

ן� ַע ֵּכ� ּול ָאִב�י ֹיֵד� �ה ְוַגם&ָׁשא� ְהֶיה&ְּלָך� ְלִמְׁשֶנ  ְוָאֹנִכ�י ֶא�
1Sam. 23:18ֹו� ס ן ָהַל�ְך ְלֵבית� ְרָׁשה ִויהֹוָנָת� Bֶׁשב ָּדִוד1 ַּבֹח+ �ה ַוֵּי �י ְיהָו ית ִלְפֵנ ּו ְׁשֵניֶה>ם ְּבִר�   ַוִּיְכְרת=
1Sam. 23:19 ְרָׁשה ר ִעָּמBנּו ַבְּמָצדֹות1 ַּבֹח+ ִוד ִמְסַּתֵּת2 ָ Tֹוא ד ר ֲהל� �ּול ַהִּגְבָע�ָתה ֵלאֹמ ּו ִזִפים1 ֶאל&ָׁשא+ Bַוַּיֲעל 

ֹון� ין ַהְיִׁשימ� ר ִמיִמ� ה ֲאֶׁש� ֲחִכיָל+  ְּבִגְבַעת1 ַה�
1Sam. 23:20ד ְוָל��ֶדת ֵר ת ַנְפְׁשָך� ַהֶּמ>ֶלְך ָלֶר� ַעָּתה ְלָכל&ַאַּו2 ְ Tֶלְך� ו ֹו ְּבַי�ד ַהֶּמ�  נּו ַהְסִּגיר�



1Sam. 23:21י� ם ָעָל� �ה ִּכ�י ֲחַמְלֶּת� יהָו ם ַל� ּול ְּברּוִכ�ים ַאֶּת� ֹ�אֶמר ָׁשא+   ַוּי
1Sam. 23:22ִּPם כ�הּו ָׁש י ָרָא� ֹו ִמ� �ה ַרְגל+ ְהֶי ּו ּוְראּו1 ֶאת&ְמקֹומֹו1 ֲאֶׁש�ר ִּת� Bֹוד ּוְדע �ינּו ע3 א ָהִכ Qר ְלכּו&ָנ�י ָאַמ 

ּוא� ם ה� ֹום ַיְעִר� י ָער�  ֵאַל+
1Sam. 23:23 ם�י ִאְּתֶכ ֹון ְוָהַלְכִּת� ם ְוַׁשְבֶּתBם ֵאַלי1 ֶאל&ָנכ+ ֲחֹבִאים1 ֲאֶׁש�ר ִיְתַחֵּב�א ָׁש+ ל ַהַּמ� Bּו ִמֹּכ ּו ּוְדע3  ּוְרא�

ה� י ְיהּוָד� ל ַאְלֵפ� ֹו ְּבֹכ� ֶרץ ְוִחַּפְׂשִּת�י ֹאת+ ֹו ָבָא+  ְוָהָיה1 ִאם&ֶיְׁשנ�
1Sam. 23:24 ין ל ְיִמ� ה ֶא� יו ְּבִמְדַּבBר ָמעֹון1 ָּבֲעָרָב+ Mד ַוֲאָנָׁש ּול ְוָדִו2 ��י ָׁשא �יָפה ִלְפֵנ ּו ִז ּומּו ַוֵּיְלכ�  ַוָּיק>

ֹון�  ַהְיִׁשימ�
1Sam. 23:25ֶׁשב ְּבִמְד� ַלע ַוֵּי �5ֶרד ַהֶּס+ ד ַוֵּי �דּו ְלָדִו+ ּול ַוֲאָנָׁשיוH ְלַבֵּקׁשG ַוַּיִּג ֶלְך ָׁשא� ֹון ַוִּיְׁשַמ�ע  ַוֵּי2 �ַּב�ר ָמע

ֹון� ר ָמע� י&ָדִו�ד ִמְדַּב� ף ַאֲחֵר� ּול ַוִּיְרֹּד�  ָׁשא+
1Sam. 23:26 11ֶכת ד ֶנְחָּפBז ָלֶל Mי ָדִו �ה ַוְיִה2 ר ִמֶּז ד ָהָה� =ד ַוֲאָנָׁש>יו ִמַּצ� ה ְוָדִו ּול ִמַּצBד ָהָהר1 ִמֶּז+ Mֶלְך ָׁשא  ַוֵּי2

ּול ַוֲאָנ ּול ְוָׁשא� �י ָׁשא+ ם�ִמְּפֵנ יו ְלָתְפָׂש� ים ֶאל&ָּדִו�ד ְוֶאל&ֲאָנָׁש� ְטִר> יו ֹע�  ָׁש3
1Sam. 23:27ֶרץ� ים ַעל&ָהָא� ּו ְפִלְׁשִּת� י&ָפְׁשט� ָכה ִּכ� ר ַמֲהָר�ה ְוֵל+ �ּול ֵלאֹמ א ֶאל&ָׁשא�   ּוַמְלָא�ְך ָּב+
1Sam. 23:28את ְּפִל�ֶלְך ִלְקַר� ד ַוֵּי י ָדִו+ ּול ִמְרֹדף1 ַאֲחֵר� �ָׁשב ָׁשא3 ּוא  ַוָּי ֹום ַהה+ ְראּו1 ַלָּמק� ן ָק� ְׁשִּת�ים ַעל&ֵּכ3

ֹות� ַּמְחְלק� ַלע ַה�  ֶס�
1Sam. 24:1ין&ֶּג�ִדי� ֹות ֵע� �ֶׁשב ִּבְמָצד� �ַעל ָּדִו�ד ִמָּׁש�ם ַוֵּי   ַוַּי

1Sam. 24:2� ר ִהֵּנ Bדּו לֹו1 ֵלאֹמ+ י ְּפִלְׁשִּת�ים ַוַּיִּג ּול ֵמַאֲחֵר� ֲאֶׁשר1 ָׁש�ב ָׁשא+ י ַּכ� ר ֵע�ין ֶּג�ִדי�  ַוְיִה3 ד ְּבִמְדַּב� ה ָדִו+
 ס

1Sam. 24:3 יו ֲאָנָׁש+ ׁש ֶאת&ָּדִוד1 ַו� Bֶלְך ְלַבֵּק ּור ִמָּכל&ִיְׂשָרֵא�ל ַוֵּי3 ֶׁשת ֲאָלִפ>ים ִא�יׁש ָּבח� ּול ְׁשֹל=  ַוִּיַּק�ח ָׁשא3
ים� י ַהְּיֵעִל�  ַעל&ְּפֵנ�י צּוֵר�

1Sam. 24:4אן ַעל Bֹ ֹות ַהּצ ָּיבֹא ֶאל&ִּגְדר2 ַ Tיו ְוָדִוד1  ו� ּול ְלָהֵס�ְך ֶאת&ַרְגָל א ָׁשא� �ֹ ה ַוָּיב &ַהֶּד1ֶרְך1 ְוָׁש�ם ְמָעָר+
ים� ה ֹיְׁשִב� י ַהְּמָעָר� יו ְּבַיְרְּכֵת�  ַוֲאָנָׁש+

1Sam. 24:5 ןBי ֹנֵת Mה ָאֹנִכ יָך ִהֵּנ2 �ה ֵאֶל3 ֹום אwֶׁשר&ָאַמ=ר ְיהָו Mה ַהּי יו ִהֵּנ2 ד ֵאָל3 Mי ָדִו Z ַאְנֵׁש2 ֶאת&ֹאְיֶביָך  ַוּיֹאְמרּו
ִיְבָך1[ ּול ] ֹא� ת ֶאת&ְּכַנ�5ף&ַהְּמִע�יל ֲאֶׁשר&ְלָׁשא� ד ַוִּיְכֹר> �5ָקם ָּדִו3 �יָך ַוָּי ר ִיַט�ב ְּבֵעיֶנ ֹו ַּכֲאֶׁש� �יָת ּל+ ָך ְוָעִׂש ְּבָיֶד+

ט�  ַּבָּל�
1Sam. 24:6ַPֹו ע ��5ְך ֵלב&ָּדִו�ד ֹאת ן ַוַּי ֲחֵרי&ֵכ+ 5ְיִהי1 ַא� ת ֶאת& ַו� ּול� סל ֲאֶׁש�ר ָּכַר+ �5ף ֲאֶׁש�ר ְלָׁשא�  ָּכָנ
1Sam. 24:7 ה �יַח ְיהָו+ אֹדִני1 ִלְמִׁש Bה ַל� ר ַהֶּז ה ִאם&ֶאֱעֶׂשהZ ֶאת&ַהָּדָב2 יהָו3 �י ֵמ� יו ָחִל=יָלה ִּל Mאֶמר ַלֲאָנָׁש 2ֹ  ַוּי

ּוא� י&ְמִׁש�יַח ְיהָו�ה ה� ֹו ִּכ� �י ּב ַח ָיִד�  ִלְׁשֹל�
1Sam. 24:8ד ֶאת&ֲאָנָׁשB ע ָּדִו ה  ַוְיַׁשַּס2 ם ֵמַהְּמָעָר� ּול ָק� ּול ְוָׁשא> �ּום ֶאל&ָׁשא א ְנָתָנ�ם ָלק� �ֹ ים ְול יו1 ַּבְּדָבִר+

ֶרְך� ס �ֶלְך ַּבָּד�  ַוֵּי
1Sam. 24:9 ן ַוֵּיֵצא1 ִמן&ַהְּמָעָרה ד ַאֲחֵרי&ֵכ3 Mָקם ָּדִו ה][ַה][ֵמ�[ ַוָּי2 ר ] ְּמָעָר+ ּול ֵלאֹמ� ֲחֵרי&ָׁשא> א ַא� ַוִּיְקָר=
�י ַהֶּמ�ֶלְך חּו� סֲאֹדִנ ְרָצה ַוִּיְׁשָּת� ד ָּדִו�ד ַאַּפ>ִים ַא� יו ַוִּיֹּק2 ֲחָר+ 1 ַא�   ַוַּיֵּבBט ָׁשאּול
1Sam. 24:10ָך� ׁש ָרָעֶת� ד ְמַבֵּק� �ה ָדִו+ ר ִהֵּנ �ם ֵלאֹמ י ָאָד� ּול ָל=ָּמה ִתְׁשַמ>ע ֶאת&ִּדְבֵר� Bֹאֶמר ָּדִוד1 ְלָׁשא+   ַוּי
1Sam. 24:11�ה ָרא Mֹום ַהֶּז ר ַלֲהָרגֲָך�  ִהֵּנהZ ַהּי2 ה ְוָאַמ� הA ַהּיBֹוםA ְּבָיִדי1 ַּבְּמָעָר+ יָך ֵא�ת ֲאֶׁשר&ְנָתְנָךZ ְיהָו2 ּו ֵעיֶנ3

ּוא� י ִּכי&ְמִׁש�יַח ְיהָו�ה ה� אֹדִנ+ ר לֹא&ֶאְׁשַלBח ָיִדי1 ַּב� �יָך ָוֹאַמ3  ַוָּת�ָחס ָעֶל
1Sam. 24:125ף ְמִעיְלָך� ְּב� ם ְרֵא>ה ֶאת&ְּכַנ ה ַּג3 �י ְרֵא+ א  ְוָאִב �ֹ יְלָךM ְול ף ְמִע� Z ֶאת&ְּכַנ2 י ְּבָכְרִתי י ִּכ] �ָיִד

ּה� ה ֶאת&ַנְפִׁש�י ְלַקְחָּת� ְך ְוַאָּת>ה ֹצֶד� י ָרָעBה ָוֶפ1ַׁשע1 ְולֹא&ָחָט�אִתי ָל+ Mין ְּבָיִד Z ֵא2 ע ּוְרֵאה1 ִּכי Bיָך ַּד  ֲהַרְגִּת3
1Sam. 24:13 ִני ָך ּוְנָקַמ� �י ּוֵביֶנ+ ט ְיהָוה1 ֵּביִנ Bְך� ִיְׁשֹּפ ְהֶיה&ָּב� א ִת� �ֹ י ל  ְיהָו�ה ִמֶּמ�ָּך ְוָיִד�
1Sam. 24:14ְך� ְהֶיה&ָּב� א ִת� �ֹ י ל �ֵצא ֶר�ַׁשע ְוָיִד� י ֵמְרָׁשִע�ים ֵי 1 ַהַּקְדֹמִנ+ ר ְמַׁשל   ַּכֲאֶׁש�ר יֹאַמ3
1Sam. 24:15�ֲחֵרי1 ֶּכ י ַאָּת�ה ֹרֵד�ף ַא� י ִמ� ל ַאֲחֵר� י ִמBי ָיָצא1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+ ׁש  ַאֲחֵר2 י ַּפְרֹע� ת ַאֲחֵר� ֶלב ֵמ+

ד�  ֶאָח�
1Sam. 24:16ָך� פ ִני ִמָּיֶד� י ְוִיְׁשְּפֵט� 1ֶרא1 ְוָיֵר�ב ֶאת&ִריִב+ �5ָך ְוֵי �י ּוֵביֶנ ט ֵּביִנ ן ְוָׁשַפ� Bה ְיהָוה1 ְלַדָּי+   ְוָהָי



1Sam. 24:17ים ָהֵא1ֶּלה1 ֶאל&ָׁש Bר ֶאת&ַהְּדָבִר Qד ְלַדֵּב ֹות ָּדִו3 �ה  ַוְיִה�יA ְּכַכּל� ּול ֲהֹקְלָך� ֶז ֹ�אֶמר ָׁשא+ ּול ַוּי א+
ֹו ַוֵּי�ְבְּך� ּול ֹקל� א ָׁשא> �ד ַוִּיָּׂש� �י ָדִו  ְּבִנ

1Sam. 24:18ה� יָך ָהָרָע� ה ַוֲאִנ�י ְּגַמְלִּת� ה ִמֶּמ�ִּני ִּכBי ַאָּתה1 ְּגַמְלַּת�ִני ַהּטֹוָב+ יק ַאָּת� ד ַצִּד� 1ֹאֶמר1 ֶאל&ָּדִו+   ַוּי
1Sam. 24:19 ה ] ַאָּתה1][ְו[ ְוַאְּת< ִני ְיהָו ר ִסְּגַר= י טֹוָב�ה ֵאתZ ֲאֶׁש2 ֹום ֵא>ת ֲאֶׁשר&ָעִׂש�יָתה ִאִּת� �ְדָּת ַהּי+ ִהַּג

ִני� א ֲהַרְגָּת� �ֹ  ְּבָיְדָך� ְול
1Sam. 24:20ַּ Pה ת ֹו ְּבֶד�ֶרְך טֹוָב�ה ַו�יהָוה1 ְיַׁשֶּלְמָך� טֹוָב+ ֹו ְוִׁשְּלח� ְיב+ א ִאיׁש1 ֶאת&ֹא� י&ִיְמָצ� ה  ְוִכ� ַחת ַהּי�ֹום ַהֶּז+

י� ר ָעִׂש�יָתה ִל�  ֲאֶׁש�
1Sam. 24:21ל� �5ְדָך+ ַמְמֶל�ֶכת ִיְׂשָרֵא� ֹוְך ְוָק1ָמה1 ְּבָי �ְך ִּתְמל ְעִּתי ִּכ�י ָמֹל� �ה ָיַד+   ְוַעָּתה1 ִהֵּנ
1Sam. 24:22&י ְוִאם �ֲחָר ית ֶאת&ַזְרִע�י ַא� ה ִאם&ַּתְכִר� יהָו+ ה ִהָּׁשBְבָעה ִּלי1 ַּב� ית  ְוַעָּת3 י ִמֵּב� יד ֶאת&ְׁשִמ� ַּתְׁשִמ�

י�  ָאִב�
1Sam. 24:23ה� פ ּו ַעל&ַהְּמצּוָד� יו ָעל� ֲאָנָׁש+ ֹו ְוָדִוד1 ַו� 1 ֶאל&ֵּבית+ Bֶלְך ָׁשאּול ּול ַוֵּי �ע ָּדִו�ד ְלָׁשא   ַוִּיָּׁשַב�
1Sam. 25:1ֹו ַוִּי 1 ַוִּיְסְּפדּו&ל+ ּו ָכל&ִיְׂשָרֵאל Bל ַוִּיָּקְבצ �ָמת ְׁשמּוֵא+ ד  ַוָּי �5ָקם ָּדִו+ ֹו ָּבָרָמ�ה ַוָּי הּו ְּבֵבית� ְקְּבֻר�

ן� ס ר ָּפאָר� �5ֶרד ֶאל&ִמְדַּב�  ַוֵּי
1Sam. 25:2 ים� ֶׁשת&ֲאָלִפ�ים ְוֶא�ֶלף ִעִּז אן ְׁשֹל� �ֹ ֹו צ ד ְול> ֹול ְמֹא+ ל ְוָהִאיׁש1 ָּגד� ֹון ּוַמֲעֵׂש�הּו ַבַּכְרֶמ3 Mיׁש ְּבָמע  ְוִא2

ֹו ַּב ל�ַוְיִה>י ִּבְגֹז�ז ֶאת&צֹאנ�  ַּכְרֶמ�
1Sam. 25:3 ע ַאר ְוָהִא�יׁש ָקֶׁש>ה ְוַר� �יַפת ֹּת+ 1 ִו 1ֶכל ֹוַבת&ֶׂש �ִיל ְוָהִאָּׁשBה ט� ֹו ֲאִבָג ם ִאְׁשּת� ל ְוֵׁש�  ְוֵׁשBם ָהִאיׁש1 ָנָב+

ּוא ְכִלּבֹו  י�[ַמֲעָלִל�ים ְוה�  ]ָכִלִּב�
1Sam. 25:4ל �ז ָנָב� י&ֹגֵז ע ָּדִו�ד ַּבִּמְדָּב�ר ִּכ� ֹו� ַוִּיְׁשַמ�   ֶאת&צֹאנ�

1Sam. 25:5 ל ּו ַכְרֶמ1ָלה1 ּוָבאֶת�ם ֶאל&ָנָב+ Bים ֲעל ד ַלְּנָעִר3 Mאֶמר ָּדִו 2ֹ ים ַוּי � ַוִּיְׁשַל�ח ָּדִו�ד ֲעָׂשָר�ה ְנָעִר
ֹום� י ְלָׁשל� ֹו ִבְׁשִמ�  ּוְׁשֶאְלֶּתם&ל�

1Sam. 25:6 ֹום ה ֶלָח�י ְוַאָּתBה ָׁשלֹום1 ּוֵביְתָך� ָׁשל+ ם ֹּכ� ֹום� ַוֲאַמְרֶּת� ל ֲאֶׁשר&ְלָך� ָׁשל�  ְוֹכ�
1Sam. 25:7 ּום א ֶהְכַלְמנ3 �ֹ נּו ל ה ָהֹרִעBים ֲאֶׁשר&ְלָך1 ָהי�ּו ִעָּמ+ �ים ָל�ְך ַעָּת3 ְעִּתי ִּכ�י ֹגְזִז  ְוַעָּת�ה ָׁשַמ+

ל� ם ַּבַּכְרֶמ� י ֱהיֹוָת� ּוָמה ָּכל&ְיֵמ� ד ָלֶהם1 ְמא+ Bא&ִנְפַק �ֹ  ְול
1Sam. 25:8 יָך Mל ֶאת&ְנָעֶר א  ְׁשַא2 ֹוב ָּב�נּו ְּתָנה&ָּנ3 י&ַעל&י�ֹום ט� יָך ִּכ� ים ֵחן1 ְּבֵעיֶנ+ ּו ַהְּנָעִר� ְך ְוִיְמְצא2 �ידּו ָל3 ְוַיִּג

ד� יָך ּוְלִבְנָך� ְלָדִו� ר ִּתְמָצBא ָי�5ְדָך1 ַלֲעָבֶד+  ֵאתZ ֲאֶׁש2
1Sam. 25:9י ּו ֶאל&ָנָב>ל ְּכָכל&ַהְּדָבִר� ד ַוְיַדְּבר= ּוחּו� ַוָּיֹב1אּו1 ַנֲעֵר�י ָדִו+ �ד ַוָּינ� ֶּלה ְּבֵׁש�ם ָּדִו  ם ָהֵא�
1Sam. 25:10 ים ים ַהִּמְתָּפ�ְרִצ+ ּו ֲעָבִד+ י ָדִו�ד ּוִמ�י ֶבן&ִיָׁש�י ַהּיֹום1 ַרּב� אֶמר ִמ� +ֹ י ָדִוד1 ַוּי Bל ֶאת&ַעְבֵד Mַען ָנָב  ַוַּי2

 ִא�יׁש ִמְּפֵנ�י ֲאֹדָנ�יו�
1Sam. 25:11י ֶאת&ַלְחִמי1 ְוֶאת&ֵמיBים ֲאֶׁשר1  ְוָלַקְחִּת ֲאָנִׁש+ �י ְוָנ�ַתִּתי1 ַל� ְזָז ְחִּתי ְלֹג� ר ָטַב� י ֲאֶׁש� י ְוֵאת1 ִטְבָחִת+ ַמ+

ָּמה� י ִמֶּז�ה ֵה� ְעִּתי ֵא� א ָיַד+ �ֹ  ל
1Sam. 25:12ֶּל ים ָהֵא� ל ַהְּדָבִר� ֹו ְּכֹכ� �דּו ל+ אּו ַוַּיִּג י&ָדִו�ד ְלַדְרָּכ�ם ַוָּיֻׁש1בּו1 ַוָּיֹב+ ּו ַנֲעֵר�  ה� ַוַּיַהְפכ�
1Sam. 25:13 ֹו ַוַּיְחֹּג�ר ַּגם&ָּדִו�ד �יׁש ֶאת&ַחְרּב+ 5ַּיְחְּגרּו1 ִא ֹו ַו� �יׁש ֶאת&ַחְרּב3 ּוA ִא יו ִחְגר� Mד ַלֲאָנָׁש  ַוּיֹאֶמרZ ָּדִו2

ים� ּו ַעל&ַהֵּכִל� ִים ָיְׁשב� יׁש ּוָמאַת� ד ְּכַאְרַּבBע ֵמאֹות1 ִא+ י ָדִו3 ּוA ַאֲחֵר� 5ַּיֲעל� ֹו ַו� � ֶאת&ַחְרּב
1Sam. 25:14 Aד ַמְלָאִכ=ים �ה ָׁשַלחZ ָּדִו2 ר ִהֵּנ �ים ֵלאֹמ =יד ַנ�ַער&ֶאָח>ד ֵמַהְּנָעִר� ל ִהִּג 1 ֵא�ֶׁשת ָנָב+ 1ִיל  ְוַלֲאִביַג

ם� �ַעט ָּבֶה� ְך ֶאת&ֲאֹדֵנ�ינּו ַוָּי ַהִּמְדָּב>ר ְלָבֵר�  ֵמ�
1Sam. 25:151ְמנּו1 ְו א ָהְכַל Bֹ ד ְול �ים ֹטִב�ים ָל�נּו ְמֹא ם  ְוָה�ֲאָנִׁש+ �ְכנּו ִאָּת+ ּוָמה ָּכל&ְיֵמי1 ִהְתַהַּל ְדנּו ְמא+ א&ָפַק� �ֹ ל

ה� נּו ַּבָּׂשֶד� ְהיֹוֵת�  ִּב�
1Sam. 25:16אן� �ֹ ם ֹרִע�ים ַהּצ נּו ִעָּמ� ינּו ַּגם&ַל�ְיָלה ַּגם&יֹוָמ�ם ָּכל&ְיֵמ>י ֱהיֹוֵת�   חֹוָמה1 ָהי�ּו ָעֵל+
1Sam. 25:17+ה&ַּתֲעִׂש ה ְּדִעBי ּוְרִאי1 ַמ� ֹו ְוהּוא1  ְוַעָּת3 ��ל ָּכל&ֵּבית י&ָכְלָת=ה ָהָרָע>ה ֶאל&ֲאֹדֵנ�ינּו ְוַע י ִּכ�

יו� ר ֵאָל� ַעל ִמַּדֵּב�  ֶּבן&ְּבִלַּי+
1Sam. 25:18 ר ֲאבֹוַגִיל�ִיל[ ַוְּתַמֵה אן ֲעָׂשוֹות ] ֲאִביַג] Bֹ ׁש צ ִין ְוָחֵמ2 �5ִים ִנְבֵלי&ַי3 ֶחם ּוְׁשַנ Mִים ֶל ַוִּתַּקחZ ָמאַת2



ים�ְו] ֲעׂשּוֹית1[ ֶׂשם ַעל&ַהֲחֹמִר� �ים ַוָּת� ים ּוָמאַת�ִים ְּדֵבִל ה ִצֻּמִק� י ּוֵמָא�  ָחֵמBׁש ְסִאים1 ָקִל+
1Sam. 25:19א ִהִּג�יָדה� �ֹ ל ל ּה ָנָב� י ִהְנִנ�י ַאֲחֵריֶכ�ם ָּבָא�ה ּוְלִאיָׁש� ּו ְלָפַנ+ אֶמר ִלְנָעֶר1יָה1 ִעְבר� Bֹ   ַוּת
1Sam. 25:20�ֶבת ַע� ה ִה�יאA ֹרֶכ Qים  ְוָהָי יו ֹיְרִד� Bה ָדִוד1 ַוֲאָנָׁש+ ר ְוִהֵּנ ֹור ְוֹיֶר1ֶדת1 ְּבֵס�ֶתר ָהָה+ ל&ַהֲחמ3

ם�  ִלְקָראָת�ּה ַוִּתְפֹּג�ׁש ֹאָת�
1Sam. 25:21 ד ר ְולֹא&ִנְפַק� ת&ָּכל&ֲאֶׁשBר ָלֶזה1 ַּבִּמְדָּב+ ְרִּתי ֶא� Mֶקר ָׁשַמ ר ַאְךZ ַלֶּׁש2 �ד ָאַמ3  ְוָדִו

ּוָמה �ֹו ְמא ה�ִמָּכל&ֲאֶׁשר&ל� ַחת טֹוָב�   ַוָּי�ֶׁשב&ִל�י ָרָע�ה ַּת�
1Sam. 25:22 ֶקר ֹו ַעד&ַהֹּב� �יף ִאם&ַאְׁשִא=יר ִמָּכל&ֲאֶׁשר&ל> ה ֹיִס י ָדִו�ד ְוֹכ�  ֹּכה&ַיֲעֶׂש=ה ֱאֹלִה>ים ְלֹאְיֵב�
יר� ין ְּבִק�  ַמְׁשִּת�
1Sam. 25:23ל� ֶרד ֵמַע ר ַוֵּת� Wד ַוְּתַמֵה 1 ֶאת&ָּדִו+ 1ִיל יָה  ַוֵּתBֶרא ֲאִביַג ל ְלַאֵּפBי ָדִוד1 ַעל&ָּפֶנ+ Qֹור ַוִּתֹּפ � ַהֲחמ
ֶרץ� חּו ָא�  ַוִּתְׁשַּת�
1Sam. 25:24 ת ע ֵא� Wיָך ּוְׁשַמ ְתָך1 ְּבָאְזֶנ+ Bא ֲאָמ� ְתַדֶּבר&ָנ ן ּו� �ָעֹו �י ֶה� אֶמר ִּבי&ֲאִנ�י ֲאֹדִנ Wֹ יו ַוּת 1 ַעל&ַרְגָל+  ַוִּתֹּפל
ָך� י ֲאָמֶת�  ִּדְבֵר�
1Sam. 25:25א ָי� ּוא ָנָב�ל  ַאל&ָנ ל ִּכBי ִכְׁשמֹו1 ֶּכן&ה+ ה ַעל&ָנָב3 Mַעל ַהֶּז ֹו ֶאל&ִאיׁשZ ַהְּבִלַּי2 �יA ֶאת&ִלּב] �ים ֲאֹדִנ ִׂש

ְחָּת� ר ָׁשָל� י ֲאֹדִנ�י ֲאֶׁש� א ָרִא>יִתי ֶאת&ַנֲעֵר� �ֹ ֲאִני1 ֲאָמ�ְתָך+ ל ֹו ַו� �ֹו ּוְנָבָל�ה ִעּמ  ְׁשמ+
1Sam. 25:26B י ַחי&ְיהָו ַע ָיְדָך� ָל�ְך  ְוַעָּת�ה ֲאֹדִנ3 ים ְוהֹוֵׁש� ֹוא ְבָדִמ+ ר ְמָנֲעָךB ְיהָוה1 ִמּב� י&ַנְפְׁשָך1 ֲאֶׁש2 ה ְוֵח�

ה� ְמַבְקִׁש�ים ֶאל&ֲאֹדִנ�י ָרָע� יָך ְוַה� 1 ֹאְיֶב+ ה ִי�ְהיBּו ְכָנָבל  ְוַעָּת3
1Sam. 25:27י ְוִנ� אֹדִנ את ֲאֶׁשר&ֵהִב�יא ִׁשְפָחְתָך� ַל� +ֹ ְתַהְּלִכ�ים  ְוַעָּתה1 ַהְּבָרָכ�ה ַהּז ים ַהִּמ� ְּתָנה1 ַלְּנָעִר+
 ְּבַרְגֵל�י ֲאֹדִנ�י�
1Sam. 25:28 1ֹות ְיהָוה Bן ִּכי&ִמְלֲחמ י ַּב�ִית ֶנֱאָמ3 Mאֹדִנ ה ַל� ה&ַיֲעֶׂשהZ ְיהָו2 �י ָעֹׂש� א ָנ�א ְלֶפ�ַׁשע ֲאָמֶת�ָך ִּכ  ָׂש�

יָך� א ְבָך� ִמָּיֶמ� ם ְוָרָע>ה לֹא&ִתָּמֵצ� �י ִנְלָח+  ֲאֹדִנ
1Sam. 25:29 ים ֹור ַהַחִּי3 י ְצרּוָר�הA ִּבְצר� Mֶפׁש ֲאֹדִנ ָהְיָתהZ ֶנ2 ׁש ֶאת&ַנְפֶׁש�ָך ְו� 5Bָקם ָאָדם1 ִלְרָדְפָך+ ּוְלַבֵּק�  ַוָּי

ֵPַלע�א ֹוְך ַּכ�ף ַהָּק� ָּנה ְּבת� Bֶפׁש ֹאְיֶב1יָך1 ְיַקְּלֶע+ ת ֶנ יָך ְוֵא2 �ה ֱאֹלֶה+  ת ְיהָו
1Sam. 25:30ה ְיBי&ַיֲעֶׂש ה ִּכ� �יד  ְוָהָי3 �יָך ְוִצְּוָך� ְלָנִג ה ָעֶל ר ֶאת&ַהּטֹוָב� ל ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� י ְּכֹכ> אֹדִנ+ הָוה1 ַל�
ל�  ַעל&ִיְׂשָרֵא�
1Sam. 25:31 ם ּוְלהֹוִׁש�יַע ֲאֹדִנ�י י ְוִלְׁשָּפְך&ָּדם1 ִחָּנ+ ב ַלאֹדִנ3 Mֹול ֵל ֹ�אתA ְלָך] ְלפּוָקהZ ּוְלִמְכׁש2 �ה ז א ִתְהֶי �ֹ  ְול
ֹו ְוֵהיִטBב ְיהָו �ָך� סל י ְוָזַכְרָּת� ֶאת&ֲאָמֶת� אֹדִנ+  ה1 ַל�
1Sam. 25:32י� ל ֲאֶׁש=ר ְׁשָלֵח>ְך ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה ִלְקָראִת� ּוְך ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ Bל ָּבר� ֹ�אֶמר ָּדִו�ד ַלֲאִביַג   ַוּי
1Sam. 25:33 ֹוםBִני ַהּי Mר ְּכִלִת ְך ּוְברּוָכ�ה ָא�ְּת ֲאֶׁש2 ּוְך ַטְעֵמ� י� ּוָבר� י ִל� ַע ָיִד� ים ְוֹהֵׁש� ֹוא ְבָדִמ+  ַהֶּזה1 ִמּב�
1Sam. 25:34 ְרְּת ַוָּתבֹאִתי �י ִמַה3 �יA לּוֵל ע ֹאָת�ְך ִּכ ִני ֵמָהַר� ל ֲאֶׁש�ר ְמָנַע+ ם ַחי&ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+  ְואּוָל3

ֶקר ַמ] ָּתבֹאת1][ַו[ ֹור ַהֹּב� �י ִאם&נֹוַת=ר ְלָנָב>ל ַעד&א� י ִּכ יר�ִלְקָראִת+ ין ְּבִק�  ְׁשִּת�
1Sam. 25:35 ְעִּתי�ְך ְרִאי1 ָׁשַמ ר ֲעִלBי ְלָׁשלֹום1 ְלֵביֵת+ ֹו ְוָל�ּה ָאַמ3 �ת ֲאֶׁשר&ֵהִב�יָאה ל ּה ֵא� ח ָּדִוד1 ִמָּיָד+ Bַוִּיַּק 

א ָּפָנ�5ִיְך� ְך ָוֶאָּׂש�  ְבקֹוֵל+
1Sam. 25:362ִמְׁשֶּת Z ל ְוִהֵּנה&לֹו �ִילA ֶאל&ָנָב] א ֲאִביַג �ֹ ֹוב  ַוָּתב 1 ט� ֶלְך ְוֵלBב ָנָבל ֹו ְּכִמְׁשֵּת�ה ַהֶּמ3 Mה ְּבֵבית

ֶקר� ֹור ַהֹּב� ֹול ַעד&א� ן ְוָגד� ר ָקֹט> ֹו ָּדָב� �יָדה ּל3 א&ִהִּג �ֹ ד ְול �ר ַעד&ְמֹא ּוא ִׁשֹּכ� יו ְוה�  ָעָל+
1Sam. 25:37ֹו ֶאת&ַה ֹו ִאְׁשּת+ ל ַוַּתֶּגד&ל� 1ִין1 ִמָּנָב+ ֶקר ְּבֵצBאת ַהַּי Bָמת ִלּבֹו1  ַוְיִה�י ַבֹּב3 ים ָהֵא�ֶּלה ַוָּי ְּדָבִר�

ֶבן� ּוא ָהָי�ה ְלָא� ֹו ְוה�  ְּבִקְרּב+
1Sam. 25:38ת� ל ַוָּיֹמ� >ה ֶאת&ָנָב� י ַּכֲעֶׂש�ֶרת ַהָּיִמ�ים ַוִּיֹּג=ף ְיהָו   ַוְיִה�
1Sam. 25:39Zר ָרב�ה ֲאֶׁש ּוְך ְיהָו] אֶמר ָּבר� [ֹ G ַוּי �י ֵמ�ת ָנָבל ל  ַוִּיְׁשַמ�ע ָּדִודH ִּכ �ד ָנָב3 י ִמַּי Mיב ֶחְרָּפִת  ֶאת&ִר2

ּה  ִיל ְלַקְחָּת� ֹו ַוִּיְׁשַלBח ָּדִוד1 ַוְיַדֵּב�ר ַּבֲאִביַג+ �ל ֵהִׁש�יב ְיהָו�ה ְּברֹאׁש �ת ָנָב+ ה ְוֵאת1 ָרַע ָרָע+ ְוֶאת&ַעְבּדֹו1 ָחַׂש�ְך ֵמ�
ה� ֹו ְלִאָּׁש�  ל�

1Sam. 25:40ד ֶאל&ֲאִביַג�ִיל< י ָדִו אּו ַעְבֵד� Mִיְך  ַוָּיֹב ר ָּדִוד1 ְׁשָלָח�נּו ֵאַל+ 1יָה1 ֵלאֹמ+ ּו ֵאֶל Bָלה ַוְיַדְּבר� ַהַּכְרֶמ



ה� ֹו ְלִאָּׁש� ְך ל�  ְלַקְחֵּת�
1Sam. 25:41י ֲאֹדִנ�י� ץ ַרְגֵל�י ַעְבֵד� Wה ִלְרֹח ְתָך1 ְלִׁשְפָח+ Bה ֲאָמ� אֶמר ִהֵּנ 3ֹ ִים ָא�ְרָצה ַוּת חּו ַאַּפ� ָקם ַוִּתְׁשַּת� Wַוָּת  
1Sam. 25:42ֶלְך  ַו ֹות ְלַרְגָל�ּה ַוֵּת3 יָה ַהֹהְלכ� ֹור ְוָחֵמׁש1 ַנֲעֹרֶת+ ל&ַהֲחמ+ ִיל ַוִּתְרַּכב1 ַע� ר ַוָּת�ָקם ֲאִביַג3 Qְּתַמֵה

ה� ֹו ְלִאָּׁש� ד ַוְּתִהי&ל� �י ָדִו+ ֲחֵרי1 ַמְלֲאֵכ  ַא�
1Sam. 25:43יןָ ַּג�ם&ְׁש< �אל ַוִּתְהֶי ִּיְזְרֶע ח ָּדִו�ד ִמ� ים� ס ְוֶאת&ֲאִחיֹנ>ַעם ָלַק� ֹו ְלָנִׁש� ן ל�  ֵּתיֶה�
1Sam. 25:44ים� ר ִמַּגִּל� �ד ְלַפְלִט�י ֶבן&ַל�ִיׁש ֲאֶׁש� ֹו ֵא�ֶׁשת ָּדִו ּול ָנַת>ן ֶאת&ִמיַכ�ל ִּבּת�   ְוָׁשא3
1Sam. 26:1ת ַהֲחִכי� Bד ִמְסַּתֵּתר1 ְּבִגְבַע ֹוא ָדִו ר ֲהל2 �ּול ַהִּגְבָע�ָתה ֵלאֹמ אּו ַהִּזִפים1 ֶאל&ָׁשא+ Bה ַע�ל  ַוָּיֹב ָל+
ן�  ְּפֵנ�י ַהְיִׁשיֹמ�
1Sam. 26:2 ׁש י ִיְׂשָרֵא�ל ְלַבֵּק� ֶׁשת&ֲאָלִפ�ים ִא�יׁש ְּבחּוֵר� ֹו ְׁשֹל� יף ְוִאּת> ּול ַוֵּי1ֶרד1 ֶאל&ִמְדַּבר&ִז+ �5ָקם ָׁשא3  ַוָּי

 ֶאת&ָּדִו�ד ְּבִמְדַּבר&ִז�יף�
1Sam. 26:3ה ֲאֶׁש>ר �ת ַהֲחִכיָל3 ּול ְּבִגְבַע Mַחן ָׁשא ר  ַוִּי2 ן ַעל&ַהָּד�ֶרְך ְוָדִוד1 ֹיֵׁש�ב ַּבִּמְדָּב+  ַעל&ְּפֵנ�י ַהְיִׁשיֹמ�

ָרה� יו ַהִּמְדָּב� ּול ַאֲחָר� א ָׁשא> �י ָב� ְרא ִּכ Wַוַּי 
1Sam. 26:4ֹון� ּול ֶאל&ָנכ� א ָׁשא� י&ָב� ַדע ִּכ� Wים ַוֵּי�   ַוִּיְׁשַל�ח ָּדִו�ד ְמַרְּגִל
1Sam. 26:5�ֶא Hד ַוָּיבֹא �5ָקם ָּדִו3 ד ֶאת&ַהָּמקֹום1 ֲאֶׁש�ר  ַוָּי �5ְרא ָּדִו3 G ַוַּי ל&ַהָּמקֹוםH ֲאֶׁש�ר ָחָנה&ָׁש�ם ָׁשאּול

ל ְוָהָע�ם ֹחִנ�ים ְסִביֹבתֹו  1 ֹׁשֵכ�ב ַּבַּמְעָּג+ ֹו ְוָׁשאּול �ּול ְוַאְבֵנ�ר ֶּבן&ֵנ�ר ַׂשר&ְצָבא ַכב&ָׁש�ם ָׁשא+ יו�[ָׁש�  ]ְסִביֹבָת�
1Sam. 26:6א�ֹ ד ַוּי Mַען ָּדִו ר  ַוַּי2 ה ֲאִחBי יֹוָאב1 ֵלאֹמ+ Mי ֶּבן&ְצרּוָי י ְוֶאל&ֲאִביַׁש2 ֶמרA ֶאל&ֲאִחיֶמ�ֶלְך ַהִחִּת3

ְך� ד ִעָּמ� י ֲאִנ�י ֵאֵר� ֹ�אֶמר ֲאִביַׁש+ �ה ַוּי ַּמֲחֶנ ּול ֶאל&ַה� ד ִאִּת>י ֶאל&ָׁשא� י&ֵיֵר�  ִמ�
1Sam. 26:7ה ָׁש� יA ֶאל&ָהָעםH ַלְיָלהG ְוִהֵּנ ד ַוֲאִביַׁש� Z ָדִו2 ֹו  ַוָּיבֹא ל ַוֲחִנית� ּול ֹׁשֵכBב ָיֵׁשן1 ַּבַּמְעָּג+ א3

ֶרץ ְמַרֲאֹׁשתֹו  ה&ָבָא� ם ֹׁשְכִב�ים ְסִביֹבתֹו ] ְמַרֲאֹׁשָת�יו[ְמעּוָכ� �ר ְוָהָע+ יו�[ְוַאְבֵנ  ס] ְסִביֹבָת�
1Sam. 26:8ָך�ים ַהּי>ֹום ֶאת&אֹוִיְבָך� ְּבָיֶד ר ֱאֹלִה� ד ִסַּג2 Bֹאֶמר ֲאִביַׁשי1 ֶאל&ָּדִו+ Bית  ַוּי א ַּבֲחִנ Mּנּו ָנ  ְוַעָּתהZ ַאֶּכ2

ֹו� א ֶאְׁשֶנ�ה ל� �ֹ ת ְול  ּוָבָא1ֶרץ1 ַּפ�ַעם ַאַח+
1Sam. 26:9ה� פ ֹו ִּבְמִׁש�יַח ְיהָו�ה ְוִנָּק� י ִמ�י ָׁשַל�ח ָיד> ִּ Tהּו כ�י ַאל&ַּתְׁשִחיֵת >ד ֶאל&ֲאִביַׁש� ֹ=אֶמר ָּדִו   ַוּי
1Sam. 26:10 ה Bֹאֶמר ָּדִוד1 ַחי&ְיהָו+ ד  ַוּי ֹו ַבִּמְלָחָמ>ה ֵיֵר� ת א= ֹו ָיבֹוא1 ָוֵמ+ Bֹו&יֹומ ִּכ�י ִאם&ְיהָו�ה ִיָּגֶפ�ּנּו א�

ה�  ְוִנְסָּפ�
1Sam. 26:11 ית ֲאֶׁש=ר Mת&ַהֲחִנ א ֶא� ַעָּתה ַקח&ָנ2 ְ Tה ו� �יַח ְיהָו י ִּבְמִׁש ַח ָיִד� ה ִמְּׁשֹל� יהָו+  ָחִלBיָלה ִּלי1 ֵמ�

נּו�ְוֶאת&ַצ] ְמַרֲאֹׁשָת>יו[ְמַרֲאֹׁשתֹו  ִים ְוֵנ�ֲלָכה ָּל� ַחת ַהַּמ�  ַּפ�
1Sam. 26:12 ין ּו ָלֶה�ם ְוֵא�ין ֹרֶאהZ ְוֵא2 ּול ַוֵּיְלכ� ית ְוֶאת&ַצַּפBַחת ַהַּמ1ִים1 ֵמַרֲאֹׁשֵת�י ָׁשא+ Mת&ַהֲחִנ ד ֶא�  ַוִּיַּקחZ ָּדִו2

ִּPים כ יץ ִּכBי ֻכָּלם1 ְיֵׁשִנ+ ַע ְוֵא�ין ֵמִק3 Mה ָנְפיֹוֵד ם�י ַּתְרֵּדַמ�ת ְיהָו+  ָל�ה ֲעֵליֶה�
1Sam. 26:13ם� ֹום ֵּביֵניֶה� ב ַהָּמק� ק ַר� �ָרֹח ר ֵמ� ד ַעל&רֹאׁש&ָהָה� ֶבר ַוַּיֲעֹמ� ר ָּדִוד1 ָהֵע+ Bַוַּיֲעֹב  
1Sam. 26:14 1ַען ַאְבֵנרB �ר ַוַּי ֹוא ַתֲעֶנ�ה ַאְבֵנ ר ֲהל� Bר ֶּבן&ֵנר1 ֵלאֹמ+ ם ְוֶאל&ַאְבֵנ ד ֶאל&ָהָע3 Mא ָדִו  ַוִּיְקָר2

אֶמר +ֹ ֶלְך� פַוּי אָת ֶאל&ַהֶּמ� ה ָקָר� י ַאָּת�   ִמ�
1Sam. 26:15 ְרָּת א ָׁשַמ+ �ֹ 1ָּמה1 ל ל ְוָל ה ּוִמBי ָכמ1ֹוָך1 ְּבִיְׂשָרֵא+ �יׁש ַאָּת3 ר ֲהלֹוא&ִא Mד ֶאל&ַאְבֵנ  ַוּיֹאֶמרZ ָּדִו2

ֶלְך ֲאֹדֶנ�יָך� ית ֶאת&ַהֶּמ� ם ְלַהְׁשִח�  ֶאל&ֲאֹדֶנ�יָך ַהֶּמ�ֶלְך ִּכי&ָבא1 ַאַח�ד ָהָע+
1Sam. 26:16 א&ְׁשַמְרֶּת>ם �ֹ ם ֲאֶׁש=ר ל ה ִּכBי ְבֵני&ָמ1ֶות1 ַאֶּת+ ֹוב ַהָּדָב�ר ַהֶּזהH ֲאֶׁש�ר ָעִׂשיָתG ַחי&ְיהָו3 Qלֹא&ט 

ר ְמַרֲאֹׁשתֹו  ִים ֲאֶׁש� ַחת ַהַּמ� י&ֲחִנ�ית ַהֶּמ>ֶלְך ְוֶאת&ַצַּפ� ה ֵא� �ה ְוַעָּת�הA ְרֵא3 �יַח ְיהָו ַעל&ֲאֹדֵניֶכ�ם ַעל&ְמִׁש
יו�ְמַר[  ]ֲאֹׁשָת�

1Sam. 26:17 ד קֹוִל�י ֲאֹדִנ�י ֹ�אֶמר ָּדִו+ �ד ַוּי �י ָדִו �ה ְּבִנ אֶמר ֲהקֹוְלָך� ֶז Wֹ ד ַוּי ֹול ָּדִו+ 1 ֶאת&ק�  ַוַּיֵּכBר ָׁשאּול
ֶלְך�  ַהֶּמ�

1Sam. 26:18ִּPֹו כ �י ַעְבּד ף ַאֲחֵר� >ה ֲאֹדִנ�י ֹרֵד� אֶמר ָל�ָּמה ֶּז Wֹ יִתי ּוַמה&ְּב ַוּי ה�י ֶמ�ה ָעִׂש+ י ָרָע�  ָיִד�
1Sam. 26:19 Aם�ה ְוִא יְתָך� ִבי1 ָיַר�ח ִמְנָח+ ה ֱהִס� Qֹו ִאם&ְיהָו �י ַעְבּד ת ִּדְבֵר� ֶלְך ֵא� �י ַהֶּמ+ ע&ָנא1 ֲאֹדִנ ה ִי�ְׁשַמ�  ְוַעָּת3

Bַח ְּבַנֲחַל Mֹום ֵמִהְסַּתֵּפ ּוִני ַהּי3 י&ֵגְרׁש� ה ִּכ� �י ְיהָו+ ים ֵהם1 ִלְפֵנ ם ֲארּוִר� �י ָהָאָד3 ד ְּבֵנ ר ֵל�ְך ֲעֹב� ת ְיהָוה1 ֵלאֹמ+



ים� ים ֲאֵחִר�  ֱאֹלִה�
1Sam. 26:20 ׁש ל ְלַבֵּקׁש1 ֶאת&ַּפְרֹע� א ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא3 Qי&ָיָצ �ה ִּכ� �י ְיהָו �5ֶגד ְּפֵנ ְרָצה ִמֶּנ ִמי1 ַא+ ל ָּד� Bה ַאל&ִיֹּפ  ְוַעָּת3

ים� א ֶּבָהִר� ף ַהֹּקֵר� ד ַּכֲאֶׁש>ר ִיְרֹּד�  ֶאָח+
1Sam. 26:21ֹ ה ַנְפִׁש>י  ַוּי ר ָיְקָר� ַחת ֲאֶׁש2 ַּ Tֹוד ת ע ְלָך1 ע+ Bא&ָאַר �ֹ י ל ִּ Tד כ ּוב ְּבִנ�י&ָדִו3 אִתי ׁש� Mּול ָחָט אֶמרZ ָׁשא2

ד� ה ְמֹא� �ה ִהֵּנ�ה ִהְסַּכ>ְלִּתי ָוֶאְׁשֶּג�ה ַהְרֵּב�  ְּבֵעיֶנ�יָך ַהּי�ֹום ַהֶּז
1Sam. 26:22 אֶמר ִהֵּנ�ה ַהֲחִנית +ֹ Bַען ָּדִוד1 ַוּי �יתֲח[ ַוַּי ָה�] ִנ ים ְוִיָּקֶח� ַהְּנָעִר� ד ֵמ� ר ֶאָח�  ַהֶּמ�ֶלְך ְוַיֲעֹב>
1Sam. 26:23 יִתי א ָאִב+ �ֹ ד ְול BהA ַהּיֹום1 ְּבָי+ ֹו ֲאֶׁשרZ ְנָתְנָך1 ְיהָו �ֹו ְוֶאת&ֱאֻמָנת יׁש ֶאת&ִצְדָקת�  ַו�יהָוה1 ָיִׁש�יב ָלִא+

י ִּבְמִׁש�יַח ְיהָו�ה� ַח ָיִד�  ִלְׁשֹל�
1Sam. 26:24ִני  ְוִה ה ְוַיִּצֵל� �י ְיהָו+ 1 ְּבֵעיֵנ ל ַנְפִׁשי Bן ִּתְגַּד� �י ֵּכ ר ָּגְדָל=ה ַנְפְׁשָך> ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה ְּבֵעיָנ ה ַּכֲאֶׁש2 ֵּנ3
ה� פ  ִמָּכל&ָצָר�
1Sam. 26:25ַּP ד ג �י ָדִו+ ּוְך ַאָּתה1 ְּבִנ Bד ָּבר ּול ֶאל&ָּדִו3 Mאֶמר ָׁשא 2ֹ ה ְוַג�ם ָיֹכ� ַוּי ה ַתֲעֶׂש+ Bֶלְך ם ָעֹׂש� �ל ַוֵּי ל ּתּוָכ

ֹו� פ ב ִלְמקֹומ� ּול ָׁש� ֹו ְוָׁשא�  ָּדִוד1 ְלַדְרּכ+
1Sam. 27:1 י ִהָּמֵל�ט� ֹוב ִּכ Mי ט ין&ִל2 ּול ֵא� �ד ְּבַיד&ָׁשא ה יֹום&ֶאָח� ֹו ַעָּת>ה ֶאָּסֶפ� Bֹאֶמר ָּדִוד1 ֶאל&ִלּב+  ַוּי

ׁש ִמֶּמBִּני ָׁש ים ְונֹוַא2 ֹו�ִאָּמֵל�טA ֶאל&ֶא�ֶרץ ְּפִלְׁשִּת3 י ִמָּיד� ל ְוִנְמַלְטִּת� ּול ִיְׂשָרֵא+ 1 ְלַבְקֵׁשBִני עֹוד1 ְּבָכל&ְּגב�  אּול
1Sam. 27:2ֶלְך ַּג�ת� ֹוְך ֶמ� ֹו ֶאל&ָאִכ�יׁש ֶּבן&ָמע� �ֹות ִא�יׁש ֲאֶׁש�ר ִעּמ ּוא ְוֵׁשׁש&ֵמא� ר ה+ ד ַוַּיֲעֹב� �5ָקם ָּדִו+   ַוָּי
1Sam. 27:3ד ִעם&ָאִכ�יׁש ְּב ַעם1  ַוֵּיֶׁשבZ ָּדִו2 יו ֲאִחינ2ֹ ֹו ָּדִוד1 ּוְׁשֵּת�י ָנָׁש+ ��יׁש ּוֵבית יו ִא ּוא ַוֲאָנָׁש� >ת ה� ַג

ית� ַּכְרְמִל� ל ַה� ֶׁשת&ָנָב� ית ַוֲאִביַג�ִיל ֵא�  ַהִּיְזְרֵעאִל+
1Sam. 27:4 א&יֹוַסף �ֹ �ת ְול ח ָּדִו�ד ַּג י&ָבַר� ּול ִּכ� �ד ְלָׁשא+ ף[ ַוֻּיַּג ֹו� ס] ָיַס� ֹוד ְלַבְקׁש�  ע�
1Sam. 27:5 ה י ַהָּׂשֶד� ֹום ְּבַאַח>ת ָעֵר� �י ָמק3 1יָך1 ִיְּתנּו&ִל אִתי ֵחBן ְּבֵעיֶנ יׁש ִאם&ָנאZ ָמָצ2 ד ֶאל&ָאִכ3 Mאֶמר ָּדִו 2ֹ  ַוּי

ְך� ָּמה ֵיֵׁש=ב ַעְבְּדָך> ְּבִע�יר ַהַּמְמָלָכ�ה ִעָּמ�  ְוֵא�ְׁשָבה ָּׁש�ם ְוָל2
1Sam. 27:6ּו ֹו ָאִכ>יׁש ַּבּי�ֹום ַהה� ה ַע�ד ַהּי�ֹום  ַוִּיֶּתן&ל� �י ְיהּוָד+ ְקַלג1 ְלַמְלֵכ ן ָהְיָתBה ִצ� Qג ָלֵכ� ְקָל א ֶאת&ִצ�

 ַהֶּז�ה� פ
1Sam. 27:7ים� ים ְוַאְרָּבָע�ה ֳחָדִׁש� ב ָּדִו�ד ִּבְׂשֵד�ה ְפִלְׁשִּת�ים ָיִמ� ים ֲאֶׁשר&ָיַׁש� 5ְיִהי1 ִמְסַּפ�ר ַהָּיִמ+   ַו�
1Sam. 27:8 יו ֲאָנָׁש+ Bַעל ָּדִוד1 ַו� י ְוַהִּגְרִזי  ַוַּי ּו ֶאל&ַהְּגׁשּוִר� 5ִּיְפְׁשט> י][ַה][ְו[ַו� ֹות ] ִּגְזִר� Bָּנה ֹיְׁשב Mי ֵה� י ִּכ �ְוָהֲעָמֵלִק

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ּוָרה ְוַעד&ֶא� ם ּבֹוֲאָך� ׁש� עֹוָל+  ָהָא1ֶרץ1 ֲאֶׁש�ר ֵמ�
1Sam. 27:9 ה��יׁש ְוִאָּׁש �ה ִא א ְיַחֶּי �ֹ ֶרץ ְול ים ּוְגַמִּלים1  ְוִהָּכBה ָדִוד1 ֶאת&ָהָא+ Bר ַוֲחֹמִר Mאן ּוָבָק 2ֹ ְוָלַקחZ צ

יׁש� א ֶאל&ָאִכ� �ֹ �ָׁשב ַוָּיב ים ַוָּי  ּוְבָגִד+
1Sam. 27:10 י �5ֶגב ַהַּיְרְחְמֵאִל+ 5Bֶגב ְיהּוָדה1 ְוַעל&ֶנ ד ַעל&ֶנ ֹ�אֶמר ָּדִו3 ם ַהּי�ֹום ַוּי יׁש ַאל&ְּפַׁשְטֶּת� ֹ�אֶמר ָאִכ+  ַוּי

�5ֶגב ַהֵּקיִנ�י�  ְוֶאל&ֶנ
1Sam. 27:11 1ה ָדִודBה&ָעָׂש ר ֹּכ� ��דּו ָעֵל�ינּו ֵלאֹמ ר ֶּפן&ַיִּג ד ְלָהִב�יא ַגת1 ֵלאֹמ+ �ה ָדִו3 א&ְיַחֶּי �ֹ ה ל Mיׁש ְוִאָּׁש  ְוִא2

ים� ה ְפִלְׁשִּת� ב ִּבְׂשֵד� ר ָיַׁש� ים ֲאֶׁש� ָּיִמ+ ֹו ָּכל&ַה2 ה ִמְׁשָּפט+  ְוֹכ�
1Sam. 27:12 ר ��ד ֵלאֹמ ן ָאִכ�יׁש ְּבָדִו ם� פ ַוַּיֲאֵמ� ָיה ִל�י ְלֶע�ֶבד עֹוָל� ל ְוָה� ֹו ְבִיְׂשָרֵא+  ַהְבֵאBׁש ִהְבִאיׁש1 ְּבַעּמ�
1Sam. 28:1 אֶמרBֹ ם ְּבִיְׂשָרֵא�ל ַוּי א ְלִהָּלֵח� ֲחֵניֶהם1 ַלָּצָב+ ּו ְפִלְׁשִּתBים ֶאת&ַמ� ם ַוִּיְקְּבצ2 5ְיִהי1 ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+  ַו�

ע ִּכBי ַע ֵּתַד3 ד ָיֹד� יָך�ָאִכיׁש1 ֶאל&ָּדִו+ ה ַוֲאָנֶׁש� ה ַאָּת� ַּמֲחֶנ+   ִאִּתי1 ֵּתֵצ�א ַב�
1Sam. 28:2 ד Bֹאֶמר ָאִכיׁש1 ֶאל&ָּדִו+ ה ַעְבֶּד�ָך ַוּי ת ֲאֶׁשר&ַיֲעֶׂש� ע ֵא� יׁש ָלֵכן1 ַאָּת�ה ֵתַד+ Bֹאֶמר ָּדִוד1 ֶאל&ָאִכ+  ַוּי

ים� פ יְמָך� ָּכל&ַהָּיִמ� ן ֹׁשֵמ=ר ְלרֹאִׁש>י ֲאִׂש�  ָלֵכ3
1Sam. 28:3ֹות  ּוְׁש ּול ֵהִס>יר ָהֹאב� ֹו ְוָׁשא3 �ה ּוְבִעיר הּו ָבָרָמ� ל ַוִּיְקְּבֻר� ת ַוִּיְסְּפדּו&לֹו1 ָּכל&ִיְׂשָרֵא+ מּוֵא�ל ֵמ+

ֶרץ�  ְוֶאת&ַהִּיְּדֹעִנ�ים ֵמָהָא�
1Sam. 28:41 ֶאת&ָּכל ץ ָׁשאּול Bם ַוִּיְקֹּב� אּו ַוַּיֲחנ�ּו ְבׁשּוֵנ ים ַוָּיֹב� ּו ְפִלְׁשִּת+ ַע� ַוִּיָּקְבצ� ּו ַּבִּגְלֹּב� 5ַּיֲחנ� ל ַו�  &ִיְׂשָרֵא+
1Sam. 28:5ד� ֹו ְמֹא� ד ִלּב� א ַוֶּיֱחַר� Wים ַוִּיָר��ה ְפִלְׁשִּת ּול ֶאת&ַמֲחֵנ �5ְרא ָׁשא�   ַוַּי
1Sam. 28:6ים ַּג�ם ַּבְּנִב ֹות ַּג�ם ָּבאּוִר� =ם ַּבֲחֹלמ> �ה ַּג א ָעָנ�הּו ְיהָו �ֹ ה ְול יהָו+ 1 ַּב� ם� ַוִּיְׁשַאBל ָׁשאּול  יִא�



1Sam. 28:7 ּה�ֹוב ְוֵאְלָכ�ה ֵאֶל�יָה ְוֶאְדְרָׁשה&ָּב יו ַּבְּקׁשּו&ִלי1 ֵא�ֶׁשת ַּבֲעַלת&א+ ּול ַלֲעָבָד3 Mאֶמר ָׁשא 2ֹ  ַוּי
ֹור� ֹוב ְּבֵע�ין ּד� ֲעַלת&א� ֶׁשת ַּב� >ה ֵא� יו ִהֵּנ ּו ֲעָבָדיו1 ֵאָל+ Bַוּיֹאְמר 

1Sam. 28:81ּול ַוִּיְלַּבׁש ה  ַוִּיְתַחֵּפ�ׂש ָׁשא3 אּו ֶאל&ָהִאָּׁש� ֹו ַוָּיֹב� Bי ֲאָנִׁשים1 ִעּמ+ ּוא ּוְׁשֵנ �ֶלְך ה3 ים ַוֵּי ים ֲאֵחִר+  ְּבָגִד�
אֶמר ָקסֹוִמי& 3ֹ �ְיָלה ַוּי ֳסִמי[ָל ִיְך�]ָק� ר ֵאָל� ת ֲאֶׁשר&ֹאַמ� י ֵא� ֹוב ְוַה�ֲעִלי ִל+  &ָנ�א ִלי1 ָּבא+

1Sam. 28:9Bה ַאָּת יו ִהֵּנ2 ה ֵאָל3 Mִאָּׁש אֶמר ָה� 2ֹ ֹות  ַוּת ית ֶאת&ָהֹאב� ר ִהְכִר> ּול ֲאֶׁש� ה ָיַד1ְעָּת1 ֵא�ת ֲאֶׁשר&ָעָׂש�ה ָׁשא+
ִני� ׁש ְּבַנְפִׁש�י ַלֲהִמיֵת� ה ַאָּת>ה ִמְתַנֵּק�  ְוֶאת&ַהִּיְּדֹעִנ�י ִמן&ָהָא�ֶרץ ְוָלָמ�

1Sam. 28:10ְך ם&ִיְּקֵר� ה ִא� Wר ַחי&ְיהָו �יהָו�ה ֵלאֹמ ּול ַּב� ע ָלּה1 ָׁשא+ ר ַהֶּז�ה� ַוִּיָּׁשBַב� ן ַּבָּדָב�   ָעֹו�
1Sam. 28:11י� ֲעִלי&ִל� ל ַה� אֶמר ֶאת&ְׁשמּוֵא� Wֹ ֲעֶלה&ָּל�ְך ַוּי י ַא� ה ֶאת&ִמ� ִאָּׁש+ 1ֹאֶמר1 ָה�   ַוּת
1Sam. 28:12ר ָל� ּול ֵלאֹמ> ה ֶאל&ָׁשא= ֹול ַוּתֹאֶמרZ ָהִאָּׁש2 �ֹול ָּגד ל ַוִּתְזַע�ק ְּבק� ִאָּׁשה1 ֶאת&ְׁשמּוֵא+ ָּמה  ַוֵּתBֶרא ָה�

ּול� ה ָׁשא� ִני ְוַאָּת�  ִרִּמיָת�
1Sam. 28:13 ים ּול ֱאֹלִה� ִאָּׁשה1 ֶאל&ָׁשא+ אֶמר ָה� Bֹ �ית ַוּת �י ָמ�ה ָרִא יְרִא�י ִּכ אֶמר ָל�ּה ַהֶּמ>ֶלְך ַאל&ִּת� 2ֹ  ַוּי

ֶרץ�  ָרִא�יִתי ֹעִל�ים ִמן&ָהָא�
1Sam. 28:14יׁש ָזֵקBאֶמר ִא 3ֹ ֹו ַוּת ה&ָּתֳאר+ Bֹאֶמר ָלּה1 ַמ� 1  ַוּי 5Bַדע ָׁשאּול �יל ַוֵּי ּוא ֹעֶט�ה ְמִע ה ְוה� ן1 ֹעֶל+

חּו� ס ְרָצה ַוִּיְׁשָּת� ד ַאַּפ>ִים ַא� ּוא ַוִּיֹּק� י&ְׁשמּוֵא�ל ה+  ִּכ�
1Sam. 28:15 אֶמר�ֹ ֹות ֹאִת�י ַוּי ִני ְלַהֲעל� ּול ָל�ָּמה ִהְרַּגְזַּת� 1 ֶאל&ָׁשא+ Bֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ד   ַוּי Mי ְמֹא Tָׁשאּול ַצר&ִל2

ֹות ָוֶאְקָרֶא�ה ּוְפ Bם ְּבַי�ד&ַהְּנִביִאם1 ַּגם&ַּב�ֲחֹלמ+ ֹוד ַּג �ִני ע3 א&ָעָנ �ֹ ָעַלי1 ְול ים ָסBר ֵמ� Qי ֵו�אֹלִה ִלְׁשִּת�יםA ִנְלָחִמ�ים ִּב3
ה� ס ה ֶאֱעֶׂש�  ְלָך+ ְלהֹוִדיֵע�ִני ָמ�

1Sam. 28:16ר ֵמָע >ה ָס� �ִני ַויהָו ל ְוָל�ָּמה ִּתְׁשָאֵל ֹ�אֶמר ְׁשמּוֵא+ ָך� ַוּי י ָעֶר�  ֶל�יָך ַוְיִה�
1Sam. 28:17 5ִּיְּתָנ�ּה ְלֵרֲעָך� ָך ַו� Bה ֶאת&ַהַּמְמָלָכה1 ִמָּיֶד+ ע ְיהָו י ַוִּיְקַר2 �ר ִּדֶּב�ר ְּבָיִד ֹו ַּכֲאֶׁש� Bַעׂש ְיהָוה1 ל+  ַוַּי

ד�  ְלָדִו�
1Sam. 28:18א&ָעִׂש�יָת ֲחרֹון �ֹ ה ְול ֹול ְיהָו+ 1ְעָּת1 ְּבק� א&ָׁשַמ �ֹ ה  ַּכֲאֶׁשBר ל ֹו ַּבֲעָמֵל�ק ַעל&ֵּכן1 ַהָּדָב�ר ַהֶּז+ &ַאּפ�

ה&ְלָך� ְיהָו�ה ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה�  ָעָׂש�
1Sam. 28:19ַּP ה ּוָבֶנ�יָך ִעִּמ�י ג ר ַאָּת� Wים ּוָמָח �ם ֶאת&ִיְׂשָרֵאBל ִעְּמָך1 ְּבַיד&ְּפִלְׁשִּת+ הָוה ַּג ְ Tן י�ה  ְוִיֵּת� ם ֶאת&ַמֲחֵנ

ן ְיהָו�ה ְּב ל ִיֵּת� ים�ִיְׂשָרֵא+  ַיד&ְּפִלְׁשִּת�
1Sam. 28:20 ָיה�ַח1 לֹא&ָה ד ִמִּדְבֵר�י ְׁשמּוֵא�ל ַּגם&ֹּכ2 א ְמֹא� ְרָצה ַוִּיָר� ֹוָמתֹו1 ַא+ ל ְמלֹא&ק� Bּול ַוִּיֹּפ  ַוְיַמֵה�ר ָׁשא3

ְיָלה� ֶחם ָּכל&ַהּי�ֹום ְוָכל&ַהָּל� 1 ֶל+ א ָאַכל Bֹ �י ל ֹו ִּכ  ב+
1Sam. 28:21ִאָּׁשה1 ֶאל ֹוא ָה� Bְתָך1  ַוָּתב ה ָׁשְמָעBה ִׁשְפָח� יו ִהֵּנ2 אֶמר ֵאָל3 �ֹ ד ַוּת �ֶרא ִּכי&ִנְבַה�ל ְמֹא ּול ַוֵּת� &ָׁשא+

י� ְרָּת ֵאָל� ר ִּדַּב� יָך ֲאֶׁש� ֶאְׁשַמע1 ֶאת&ְּדָבֶר+ י ָו� ָך ָוָאִׂשBים ַנְפִׁשי1 ְּבַכִּפ+  ְּבקֹוֶל+
1Sam. 28:22ֹול ִׁשְפָח Bא ַגם&ַאָּתה1 ְּבק� ע&ָנ ה ְׁשַמ� ֹול ִויִהBי ְבָך1  ְוַעָּת3 �>יָך ַּפת&ֶל�ֶחם ֶוֱאכ ָך ְוָאִׂש=ָמה ְלָפֶנ ֶת+

ֶרְך� ַח ִּכ�י ֵתֵל�ְך ַּבָּד�  ֹּכ+
1Sam. 28:23 ֶרץ ָהָא+ ע ְלֹקָל�ם ַוָּי1ָקם1 ֵמ� ה ַוִּיְׁשַמ� ֹו ֲעָבָדיו1 ְוַגם&ָה�ִאָּׁש+ Bל ַוִּיְפְרצּו&ב א ֹאַכ+ �ֹ 1ֹאֶמר1 ל ן ַוּי  ַוְיָמֵא3
�ֶׁשב ֶאל&ַהִּמ ה�ַוֵּי  ָּט�
1Sam. 28:24ֹות� הּו ַמּצ� ָלׁש ַוֹּתֵפ� ַמח ַוָּת+ ר ַוִּתְזָּבֵח�הּו ַוִּתַּקח&ֶק� ִית ַוְּתַמֵה� ֶגל&ַמְרֵּבק1 ַּבַּב+   ְוָלִאָּׁשBה ֵע�
1Sam. 28:25ּו ַּבַּל�ְיָלה ַה מּו ַוֵּיְלכ� יו ַוּיֹאֵכ�לּו ַוָּיֻק� ּול ְוִלְפֵנ�י ֲעָבָד� =ׁש ִלְפֵנ�י&ָׁשא> ּוא� פ ַוַּתֵּג  ה�
1Sam. 29:1אל� ר ְּבִיְזְרֶע� ים ַּבַע�ִין ֲאֶׁש� ם ֲאֵפ�ָקה ְוִיְׂשָרֵא�ל ֹחִנ+ ּו ְפִלְׁשִּת>ים ֶאת&ָּכל&ַמֲחֵניֶה�   ַוִּיְקְּבצ=
1Sam. 29:2ים ָּבַאֲחֹרָנ�ה ִעם ְבִר> יו ֹע� �ד ַוֲאָנָׁש3 �ים ְוָדִו ֹות ְוַלֲאָלִפ ים ְלֵמא� ְבִר+ Bי ְפִלְׁשִּתים1 ֹע� יׁש� ְוַסְרֵנ  &ָאִכ�
1Sam. 29:3 ים י ְפִלְׁשִּת3 יׁש ֶאל&ָׂשֵר� Mאֶמר ָאִכ 2ֹ ים ָהֵא�ֶּלה ַוּי ה ָהִעְבִר� ים ָמ� י ְפִלְׁשִּת+ אְמרּו1 ָׂשֵר� �ֹ  ַוּי

א&ָמָצBאִת �ֹ ים ְול �ה ָׁשִנ+ Bה ָיִמים1 אֹו&ֶז Bה ִאִּתי1 ֶז ר ָהָי ל ֲאֶׁש2 ֶלְך&ִיְׂשָרֵא3 ּול ֶמ� �ֶבדA ָׁשא� ד ֶע Mה ָדִו ֹוא&ֶז2 י בֹו1 ֲהל�
ֹו ַעד&ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� פ ּוָמה ִמּי�ֹום ָנְפל�  ְמא+

1Sam. 29:4 1יׁש ְוָיֹׁשב ים ָהֵׁש�ב ֶאת&ָהִא3 Mי ְפִלְׁשִּת Z ָׂשֵר2 ֹ�אְמרּו לֹו ים ַוּי י ְפִלְׁשִּת3 יו ָׂשֵר� Mּו ָעָל  ַוִּיְקְצפ2
ד ִעָּמ1נּו1 ַּב Bא&ֵיֵר �ֹ ם ְול ֹו ָׁש+ ה ֶאל&ְמקֹומֹו1 ֲאֶׁש�ר ִהְפַקְדּת� ן ַּבִּמְלָחָמ�ה ּוַבֶּמ3 ה ְולֹא&ִי�ְהֶיה&ָּל�נּו ְלָׂשָט� ִּמְלָחָמ+



ם� י ָהֲאָנִׁש�ים ָהֵה� ֹוא ְּבָראֵׁש� Wיו ֲהל ה ֶזה1 ֶאל&ֲאֹדָנ+  ִיְתַרֶּצ�
1Sam. 29:5יו ְוָדִו�ד ְּב ֲאָלָפ+ 1 ַּב� ר ִהָּכBה ָׁשאּול �ֹות ֵלאֹמ ֹו ַּבְּמֹחל� ד ֲאֶׁש=ר ַיֲענּו&ל> �ה ָדִו+ ִרְבֹבתֹו  ֲהלֹוא&ֶז

יו�][ְּב[  ס] ִרְבֹבָת�
1Sam. 29:6 Bֵעיַני ֵצאְתָך1 ּוֹבֲאָך ְּ Tֹוב ב ה ְוט� ה ִּכי&ָיָׁש�ר ַאָּת3 Qָליו ַחי&ְיהָו ֵ Tאֶמר א�ֹ ד ַוּי יׁש ֶאל&ָּדִו3 Mא ָאִכ  ַוִּיְקָר2

ה ִמּי>ֹום ֹּבֲאָך� ֵאַל�י ַעד&ַה י ְבָך1 ָרָע+ א&ָמָצBאִת� �ֹ י ל ִּ Tה כ ַּמֲחֶנ+ ֹוב ִאִּתי1 ַּב� א&ט� �ֹ �ה ּוְבֵעיֵנ�י ַהְּסָרִנ�ים ל ּי�ֹום ַהֶּז
ָּתה�  ָא�

1Sam. 29:7ים� ס ע ְּבֵעיֵנ�י ַסְרֵנ�י ְפִלְׁשִּת� א&ַתֲעֶׂש�ה ָר+ �ֹ ֹום ְול �ּוב ְוֵל�ְך ְּבָׁשל ה ׁש�   ְוַעָּת�
1Sam. 29:8אָת ְבַעְבְּד�1יִתי1 ּוַמה&ָּמָצ �י ֶמBה ָעִׂש יׁש ִּכ ד ֶאל&ָאִכ3 Mאֶמר ָּדִו 2ֹ יָך  ַוּי �יִתי ְלָפֶנ+ ָך+ ִמּיֹום1 ֲאֶׁש�ר ָהִי

ֶלְך� י ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ� ְמִּתי ְּבֹאְיֵב� א ָאבֹוא1 ְוִנְלַח+ Bֹ �י ל �ה ִּכ  ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז
1Sam. 29:9�ים ַא�ֹוב ַאָּת>ה ְּבֵעיַנ�י ְּכַמְלַא�ְך ֱאֹלִה �י ט� ְעִּתי ִּכ Wָיַד Gאֶמר ֶאל&ָּדִוד�ֹ �ַען ָאִכיׁשH ַוּי י  ַוַּי Bְך ָׂשֵר

ה� נּו ַּבִּמְלָחָמ� א&ַיֲעֶל�ה ִעָּמ� �ֹ ּו ל ְמר+  ְפִלְׁשִּתים1 ָא�
1Sam. 29:10 ֹור ָלֶכ�ם ֶקר ְוא� י ֲאֹדֶנ�יָך ֲאֶׁשר&ָּב�אּו ִאָּת�ְך ְוִהְׁשַּכְמֶּת�ם ַּבֹּב+ ֶקר ְוַעְבֵד�  ְוַעָּתה1 ַהְׁשֵּכ�ם ַּבֹּב+

כּו�  ָוֵל�
1Sam. 29:11ּו Bד ה Mם ָּדִו ּו  ַוַּיְׁשֵּכ2 ים ָעל� ּוב ֶאל&ֶא�ֶרץ ְּפִלְׁשִּת�ים ּוְפִלְׁשִּת� ֶקר ָלׁש� �ֶכת ַּבֹּב+ ֲאָנָׁשיו1 ָלֶל א ַו�
אל� ס  ִיְזְרֶע�
1Sam. 30:1 1ג ַוַּיּכּו �ְקַל+ 1ֶגב1 ְוֶאל&ִצ ּו ֶאל&ֶנ ְׁשט3 י ָפ� �י ַוֲעָמֵלִק� ְקַל�ג ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש =ד ַוֲאָנָׁש>יו ִצ� א ָדִו 2ֹ י ְּבב Qַוְיִה 

ׁש� ּה ָּבֵא� ּו ֹאָת� ג ַוִּיְׂשְרפ� �ְקַל+  ֶאת&ִצ
1Sam. 30:2ם� ּו ְלַדְרָּכ� ּו ַוֵּיְלכ� �יׁש ַוִּי�ְנֲהג+ יתּו ִא א ֵהִמ� �ֹ ֹול ל ן ְוַעד&ָּגד+ ּו ֶאת&ַהָּנִׁשBים ֲאֶׁשר&ָּבּה1 ִמָּקֹט�   ַוִּיְׁשּב2
1Sam. 30:3יר ְוִהֵּנ�ה ְׂש ֲאָנָׁשיו1 ֶאל&ָהִע+ Bד ַו� א ָדִו 2ֹ ּו� ַוָּיב ם ִנְׁשּב� ם ּוְבֹנֵתיֶה� ה ָּבֵא�ׁש ּוְנֵׁשיֶה>ם ּוְבֵניֶה�  רּוָפ�
1Sam. 30:4ֹות� ַח ִלְבּכ� �ד ֲאֶׁש=ר ֵאין&ָּבֶה>ם ֹּכ� ּו ַע �ֹו ֶאת&קֹוָל�ם ַוִּיְבּכ ד ְוָהָע=ם ֲאֶׁשר&ִאּת> Mא ָדִו   ַוִּיָּׂש2
1Sam. 30:5ַעם1 ַהִּי ּו ֲאִחינ2ֹ �י&ָדִו�ד ִנְׁשּב י ְנֵׁש� י� ּוְׁשֵּת� ַּכְרְמִל� ל ַה� ֶׁשת ָנָב� ִיל ֵא� Wית ַוֲאִביַג  ְזְרֵעִל+
1Sam. 30:6 ם ִא�יׁש ַעל&ְּבנֹו �ֶפׁש ָּכל&ָהָע+ י&ָמ1ָרה1 ֶנ ֹו ִּכ� ּו ָהָעם1 ְלָסְקל+ Bי&ָאְמר ד ִּכ� ד ְמֹא3 Mֶצר ְלָדִו �יו[ ַוֵּת2 ] ָּבָנ

יו� ס ד ַּביהָו�ה ֱאֹלָה� �ק ָּדִו+  ְוַעל&ְּבֹנָת�יו ַוִּיְתַחֵּז
1Sam. 30:7 ׁש ֶאְבָיָת>ר= ד ַוַּיֵּג �ֶלְך ַהִּג�יָׁשה&ָּנ�א ִל�י ָהֵאֹפ ד ֶאל&ֶאְבָיָתBר ַהֹּכֵהן1 ֶּבן&ֲאִחיֶמ+ ֹ�אֶמר ָּדִו3  ַוּי

ד� ד ֶאל&ָּדִו�  ֶאת&ָהֵאֹפ�
1Sam. 30:8ּנּו� ַאִּׂשֶג י ַהְּגדּוד&ַהֶּז�ה ַה� ף ַאֲחֵר� ר ֶאְרֹּד> יהָוה1 ֵלאֹמ+ Bד ַּב� ל ָּדִו ף  ַוִּיְׁשַא2 Bֹאֶמר לֹו1 ְרֹד+  ַוּי

יל� ל ַּתִּצ� ג ַּתִּׂש�יג ְוַהֵּצ� י&ַהֵּׂש�  ִּכ�
1Sam. 30:9דּו� ים ָעָמ� ֹוָתִר� ֹור ְוַהּנ� ��ַחל ַהְּבׂש אּו ַעד&ַנ ֹו ַוָּיֹב� ֹות ִאיׁש1 ֲאֶׁש�ר ִאּת+ ּוא ְוֵׁשׁש&ֵמא� Bד ה �ֶלְך ָּדִו3   ַוֵּי
1Sam. 30:10ּוא ְוַאְרַּב ד ה� ף ָּדִו+ ר  ַוִּיְרֹּד� ּו ֵמֲעֹב� יׁש ֲאֶׁש�ר ִּפְּגר+ �יׁש ַוַּי�ַעְמדּו1 ָמאַת�ִים ִא+ ֹות ִא ע&ֵמא�

ֹור�  ֶאת&ַנ�ַחל ַהְּבׂש�
1Sam. 30:11ִים� הּו ָמ� אַכל ַוַּיְׁשֻק� +ֹ 1ֶחם1 ַוּי ֹו ֶל �ד ַוִּיְּתנּו&ל� ֹו ֶאל&ָּדִו ּו ֹאת� ה ַוִּיְקח� ּו ִאיׁש&ִמְצִרי1 ַּבָּׂשֶד+ B5ִּיְמְצא   ַו�
1Sam. 30:12 11ֶחם א&ָאBַכל ֶל �ֹ י ל ִּ Tיו כ� ֹו ֵאָל ָׁשב רּוח� אַכל ַוָּת� +ֹ Bי ִצֻּמִקים1 ַוּי ה ּוְׁשֵנ Mַלח ְּדֵבָל Z ֶפ2  ַוִּיְּתנּו&לֹו

ֹות� ס ה ֵליל� ים ּוְׁשֹלָׁש� ה ָיִמ� ִים ְׁשֹלָׁש�  ְולֹא&ָׁש�ָתה ַמ+
1Sam. 30:13ָּת�י ִמֶּז�ה ָא ָּתה ְוֵא� ִמי&ַא+ ֹו ָדִוד1 ְל� Bאֶמר ל 2ֹ ִכי עPֶ ַוּי י ָאנ3ֹ =ַער ִמְצִר� אֶמר ַנ Mֹ י ה ַוּי ֵלִק+ �יׁש ֲעָמ� ֶבד ְלִא

ה� >י ִּכ�י ָחִל�יִתי ַהּי�ֹום ְׁשֹלָׁש�  ַוַּיַעְזֵב=ִני ֲאֹדִנ
1Sam. 30:14ְפנּו �ב ְוֶאת&ִצְקַל�ג ָׂשַר� �5ֶגב ָּכֵל ה ְוַעל&ֶנ יהּוָד� ר ִל� =5ֶגב ַהְּכֵרִת>י ְוַעל&ֲאֶׁש� ְטנּו ֶנ Mְחנּו ָּפַׁש   ֲאַנ]

ׁש�  ָבֵא�
1Sam. 30:15 ים Mאֹלִה י ֵב� אֶמר ִהָּׁשְבָעהZ ִּל2 [ֹ �ה ַוּי ּוד ַהֶּז ִני ֶאל&ַהְּגד� ד ֲהתֹוִרֵד� Bֹאֶמר ֵאָליו1 ָּדִו+  ַוּי

ּוד ַהֶּז�ה� ְדָך� ֶאל&ַהְּגד� י ְואֹוִר� 1ִני1 ְּבַיד&ֲאֹדִנ+ ִני ְוִאם&ַּתְסִּגֵר  ִאם&ְּתִמיֵת3
1Sam. 30:16הּו ְוִהֵּנ� ֹול  ַוֹּי�ִרֵד+ 1 ַהָּׁשָל�ל ַהָּגד+ ים ְּבֹכל ְגִג+ �י ָכל&ָהָא�ֶרץ ֹאְכִלBים ְוֹׁשִתים1 ְוֹח� ה ְנֻטִׁש�ים ַעל&ְּפֵנ

ה� ֶרץ ְיהּוָד� ים ּוֵמֶא� ֶרץ ְּפִלְׁשִּת� ּו ֵמֶא� ר ָלְקח>  ֲאֶׁש�



1Sam. 30:17ט ֵמBא&ִנְמַל �ֹ ֳחָרָת�ם ְול >ד ֵמַהֶּנ�ֶׁשף ְוַעד&ָהֶע�ֶרב ְלָמ� ֹות  ַוַּיֵּכ�ם ָּדִו ע ֵמא= Z ִאם&ַאְרַּב2 יׁש ִּכי ֶהם1 ִא+
ּו ַעל&ַהְּגַמִּל�ים ַוָּיֻנ�סּו� >ַער ֲאֶׁשר&ָרְכב� יׁש&ַנ  ִא�

1Sam. 30:18יל ָּדִו�ד� יו ִהִּצ� י ָנָׁש� ּו ֲעָמֵל�ק ְוֶאת&ְׁשֵּת� ר ָלְקח� ד ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש�   ַוַּיֵּצ�ל ָּדִו+
1Sam. 30:192ֶהם ִמן&ַהָּקֹט ָ Tא ֶנְעַּדר&ל �ֹ ר  ְול ל ְוַע>ד ָּכל&ֲאֶׁש� Bים ּוָבנֹות1 ּוִמָּׁשָל+ ֹול ְוַעד&ָּבִנ Mן ְוַעד&ַהָּגד

ל ֵהִׁש�יב ָּדִו�ד� ּו ָלֶה�ם ַהֹּכ�  ָלְקח�
1Sam. 30:20ה ְׁשַל�ל ָּדִו�ד�� ּו ֶז ֹ�אְמר+ ּוא ַוּי �ה ַהה+ ּו ִלְפֵני1 ַהִּמְקֶנ אן ְוַהָּבָק�ר ָנֲהג3 �ֹ ד ֶאת&ָּכל&ַהּצ   ַוִּיַּק�ח ָּדִו+
1Sam. 30:21 ַחל� ִׁשיֻבם1 ְּבַנ ד ַוֹּי� י ָדִו3 �ֶכתA ַאֲחֵר� ּוA ִמֶּל ר&ִּפְּגר� ים ֲאֶׁש� Mִים ָהֲאָנִׁש ד ֶאל&ָמאַת2 א ָדִו3 �ֹ  ַוָּיב

ם  ל ָלֶה� ם ַוִּיְׁשַא� Bׁש ָּדִוד1 ֶאת&ָהָע+ ֹו ַוִּיַּג ��ם ֲאֶׁשר&ִאּת את ָהָע ד ְוִלְקַר� ֹור ַוֵּי�ְצאּו1 ִלְקַר�את ָּדִו+ ֹום� סַהְּבׂש+  ְלָׁשל�
1Sam. 30:22ַP ּו י ּו ִעם&ָּדִודG ַוּיֹאְמר3 ָהֲאָנִׁשיםH ֲאֶׁש�ר ָהְלכ� ַעל ֵמ� יׁש&ָר�ע ּוְבִלַּי3 ַען ָּכל&ִא� Mר  ַוַּי�ַען ֲאֶׁש

י&ִאם&ִאBיׁש ֶאת&ִאְׁשּתֹו1 ְוֶאת&ָּב ם ֵמַהָּׁשָל�ל ֲאֶׁש�ר ִהַּצ�ְלנּו ִּכ� א&ִנֵּת�ן ָלֶה+ �ֹ י ל ּו ִעִּמ+ א&ָהְלכ� �ֹ כּו� ל ּו ְוֵיֵל� יו ְוִיְנֲהג� ָנ+
 ס

1Sam. 30:23 ן נּו ַוִּיֵּת3 ר ֹאָת+ 1נּו1 ַוִּיְׁשֹמ� ן ְיהָו�ה ָל ת ֲאֶׁשר&ָנַת2 ֵ Tי א�ּו ֵכ�ן ֶאָח א&ַתֲעׂש� �ֹ ד ל ֹ�אֶמר ָּדִו+  ַוּי
נּו� א ָעֵל�ינּו ְּבָיֵד� ּוד ַהָּב� ת&ַהְּגד>  ֶא�

1Sam. 30:24� ר ַהֶּז ם ַלָּדָב� ב ַעל&ַהֵּכִל�ים  ּוִמי1 ִיְׁשַמ�ע ָלֶכ+ ְכֵח>ֶלק ַהֹּיֵׁש� ה ּו� י ְּכֵח�ֶלקA ַהֹּיֵר�ד ַּבִּמְלָחָמ3 Qה ִּכ
קּו� ס ו ַיֲחֹל�  ַיְחָּד�
1Sam. 30:25ל ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� פ ק ּוְלִמְׁשָּפט1 ְלִיְׂשָרֵא+ Bָה ְלֹח Mְעָלה ַוְיִׂשֶמ�ּוא ָוָמ ַהּי�ֹום ַהה� י ֵמ� Wַוְיִה  
1Sam. 30:26 א Bֹ ה  ַוָּיב Bה ָלֶכם1 ְּבָרָכ+ ר ִהֵּנ ��הּו ֵלאֹמ ה ְלֵרֵע ַהָּׁשָל>ל ְלִזְקֵנ�י ְיהּוָד� ג ַוְיַׁשַּל=ח ֵמ� �ְקַל+ ָדִוד1 ֶאל&ִצ

י ְיהָו�ה�  ִמְּׁשַל�ל ֹאְיֵב�
1Sam. 30:27ר� ר ְּבַיִּת� �5ֶגב ְוַלֲאֶׁש� ֹות&ֶנ ר ְּבָרמ� ית&ֵא>ל ְוַלֲאֶׁש�   ַלֲאֶׁש=ר ְּבֵב�
1Sam. 30:28 ַע� ס ְוַלֲאֶׁש=ר ר ְּבֶאְׁשְּתֹמ� ֹות ְוַלֲאֶׁש� ְפמ� ר ְּבִׂש�  ַּבֲעֹרֵע>ר ְוַלֲאֶׁש�
1Sam. 30:29י ַהֵּקיִנ�י� ר ְּבָעֵר� י ְוַלֲאֶׁש� י ַהְּיַרְחְמֵאִל+ ֲאֶׁשר1 ְּבָעֵר� ל ְוַל�   ְוַלֲאֶׁש�ר ְּבָרָכ3
1Sam. 30:30 ר ן ְוַלֲאֶׁש� ר ְּבבֹור&ָעָׁש� ְך� ְוַלֲאֶׁש=ר ְּבָחְרָמ>ה ְוַלֲאֶׁש�  ַּבֲעָת�
1Sam. 30:31יו� פ ּוא ַוֲאָנָׁש� ם ָּדִו�ד ה� ר&ִהְתַהֶּלְך&ָׁש� ֹות ֲאֶׁש� ְלָכל&ַהְּמֹקמ> ֹון ּו� �ר ְּבֶחְבר   ְוַלֲאֶׁש�
1Sam. 31:1ּו ֲחָל ים ַוִּיְּפל� �י ְפִלְׁשִּת+ 1 ִמְּפֵנ סּו ַאְנֵׁשBי ִיְׂשָרֵאל Mל ַוָּיֻנ�ים ִנְלָחִמ�ים ְּבִיְׂשָרֵא ר  ּוְפִלְׁשִּת� ִל�ים ְּבַה�

ַע�  ַהִּגְלֹּב�
1Sam. 31:2 ב ן ְוֶאת&ֲאִביָנָד> ים ֶאת&ְיהֹוָנָת= ּו ְפִלְׁשִּת3 �יו ַוַּיּכ� ּול ְוֶאת&ָּבָנ ים ֶאת&ָׁשא� ּו ְפִלְׁשִּת+  ַוַּיְדְּבק�

ּול� ּוַע ְּבֵנ�י ָׁשא�  ְוֶאת&ַמְלִּכי&ׁש�
1Sam. 31:3ּול ַוִּיְמָצ ים� ַוִּתְכַּבBד ַהִּמְלָחָמה1 ֶאל&ָׁשא+ ד ֵמַהּמֹוִר� �ֶחל ְמֹא� ֶׁשת ַוָּי �ים ֲאָנִׁש�ים ַּבָּק  ֻא�הּו ַהּמֹוִר�
1Sam. 31:4 ֶּלהBים ָהֵא ָבֹואּו ָהֲעֵרִל2 Tּה ֶּפן&י ִני ָב3 A ְוָדְקֵר� ף ַחְרְּבָך� יו ְׁשֹל� Mא ֵכָל Z ְלֹנֵׂש2 ֹ�אֶמר ָׁשאּול  ַוּי

א ָאָבה1 ֹנֵׂש�א  Bֹ י ְול 1ִני1 ְוִהְתַעְּללּו&ִב+ יָה�ּוְדָקֻר ל ָעֶל� ֶרב ַוִּיֹּפ� 1 ֶאת&ַהֶח+ ח ָׁשאּול Bד ַוִּיַּק �א ְמֹא יו ִּכ�י ָיֵר�  ֵכָל+
1Sam. 31:5ֹו� �ָמת ִעּמ� ֹו ַוָּי ּוא ַעל&ַחְרּב� ל ַּגם&ה> ּול ַוִּיֹּפ� ��י ֵמ�ת ָׁשא א&ֵכָל�יו ִּכ �5ְרא ֹנֵׂש�   ַוַּי
1Sam. 31:6 א Z ְוֹנֵׂש2 ֶׁשת ָּבָניו ּול ּוְׁשֹל� �ָמת ָׁשא] ו� ַוָּי ּוא ַיְחָּד� =ם ָּכל&ֲאָנָׁש>יו ַּבּי�ֹום ַהה� יו ַּג Mֵכָל 
1Sam. 31:7 ל 1סּו1 ַאְנֵׁש�י ִיְׂשָרֵא+ י&ָנ ן ִּכ� �ֶבר ַהַּיְרֵּד3 ֶמק ַוֲאֶׁש�רA ְּבֵע Mֶבר ָהֵע ְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר&ְּבֵע2 ִ Tי&י ּו ַאְנֵׁש�  ַוִּיְרא�

ָעִר ּו ֶאת&ֶה� Bיו ַוַּיַעְזב� ּול ּוָבָנ תּו ָׁשא� ן� סְוִכי&ֵמ� ּו ָּבֶה� ים ַוֵּי�ְׁשב� אּו ְפִלְׁשִּת+ סּו ַוָּיֹב�  ים1 ַוָּיֻנ+
1Sam. 31:8 ֶׁשת 1 ְוֶאת&ְׁשֹל� ּו ֶאת&ָׁשאּול B5ִּיְמְצא �ים ַו� ט ֶאת&ַהֲחָלִל ים ְלַפֵּׁש� אּו ְפִלְׁשִּת+ ת ַוָּיֹב� ָּמֳחָר+ 5ְיִהי1 ִמ�  ַו�

ַע� ר ַהִּגְלֹּב� יו ֹנְפִל�ים ְּבַה�  ָּבָנ+
1Sam. 31:95 ית  ַו� יב ְלַבֵּׂש>ר ֵּב� ים ָסִב3 Mֶרץ&ְּפִלְׁשִּת ּו ְבֶא� �יו ַוְיַׁשְּלח2 ֹו ַוַּיְפִׁש�יטּו ֶאת&ֵּכָל ִּיְכְרתּו1 ֶאת&רֹאׁש+

ם� ם ְוֶאת&ָהָע�  ֲעַצֵּביֶה�
1Sam. 31:10�ית ָׁש ת ֵּב� ּו ְּבחֹוַמ� ֹות ְוֶאת&ְּגִוָּיתֹו1 ָּתְקע+ �ית ַעְׁשָּתר יו ֵּב� 1מּו1 ֶאת&ֵּכָל+  ן� ַוָּיִׂש
1Sam. 31:11ּול� ים ְלָׁשא� ּו ְפִלְׁשִּת� �ד ֵא>ת ֲאֶׁשר&ָעׂש� י ָיֵב�יׁש ִּגְלָע יו ֹיְׁשֵב� ּו ֵאָל+   ַוִּיְׁשְמע�
1Sam. 31:12 יו ּול ְוֵאת1 ְּגִוֹּי�ת ָּבָנ+ �ת ָׁשא3 ּו ֶאת&ְּגִוַּי Qַוִּיְקח Gּו ָכל&ַהַּלְיָלה H ַוֵּיְלכ� �יׁש ַחִיל ּומּו ָּכל&ִא Mַוָּיק 



ם�ֵמחֹוַמ� ם ָׁש� ּו ֹאָת� ָׁשה ַוִּיְׂשְרפ� אּו ָיֵב+  ת ֵּב�ית ָׁש�ן ַוָּיֹב�
1Sam. 31:13ים� פ מּו ִׁשְבַע�ת ָיִמ� ֶׁשל ְּבָיֵב�ָׁשה ַוָּיֻצ� ַחת&ָהֶא� ּו ַת� ם ַוִּיְקְּבר� ֵתיֶה+   ַוִּיְקחּו1 ֶאת&ַעְצֹמ�
2Sam. 1:1ֹו ב ֵמַהּכ� �ד ָׁש+ ּול ְוָדִו ֹות ָׁשא+ ֲחֵרי1 מ� י ַא� ים ְׁשָנ�5ִים� ַוְיִה3 >ד ְּבִצְקָל�ג ָיִמ� =ֶׁשב ָּדִו  ת ֶאת&ָהֲעָמֵל�ק ַוֵּי
2Sam. 1:2 ה ים ַוֲאָדָמ� יו ְקֻרִע+ ּול ּוְבָגָד� �ם ָׁשא+ ַּמֲחֶנה1 ֵמִע יׁש ָּבBא ִמן&ַה� י ְוִהֵּנהZ ִא2  ַוְיִה�יA ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש3

ל  ד ַוִּיֹּפ� ֹו ֶאל&ָּדִו+ ֹו ַוְיִהי1 ְּבֹבא� �חּו�ַעל&רֹאׁש ְרָצה ַוִּיְׁשָּת�  ַא�
2Sam. 1:3ְטִּתי� ל ִנְמָל� יו ִמַּמֲחֵנ�ה ִיְׂשָרֵא� ֹ�אֶמר ֵאָל+ ֹוא ַוּי �י ִמֶּז�ה ָּתב ד ֵא� Bֹאֶמר לֹו1 ָּדִו+   ַוּי
2Sam. 1:4ם ִמן&ַהִּמְל Mס ָהָע ּיֹאֶמר ֲאֶׁשר&ָנ2 ַ Tי ו� �א ִל ר ַהֶּגד&ָנ >ד ֶמה&ָהָי�ה ַהָּדָב� אֶמר ֵאָל�יו ָּדִו 2ֹ ה  ַוּי ָחָמ3

תּו� ֹו ֵמ� ן ְּבנ� ּול ִויהֹוָנָת� ם ָׁשא> תּו ְוַג3 ה ָנַפBל ִמן&ָהָעם1 ַוָּיֻמ+ Qְוַגם&ַהְרֵּב 
2Sam. 1:5ֹו� ן ְּבנ� ֹוָנָת� ּול ִויה� ת ָׁשא� ְעָּת ִּכי&ֵמ� ֹו ֵא�יְך ָיַד+ ��יד ל ד ֶאל&ַהַּנ�ַער ַהַּמִּג ֹ�אֶמר ָּדִו+   ַוּי
2Sam. 1:6� �ַערA ַהַּמִּג אֶמר ַהַּנ Mֹ ֹו  ַוּי ��ן ַעל&ֲחִנית ּול ִנְׁשָע ַע ְוִהֵּנ�ה ָׁשא� א ִנְקֵר1יִתי1 ְּבַה�ר ַהִּגְלֹּב+ Bֹ ֹו ִנְקר יד ל3

הּו� ֶכב ּוַבֲעֵל�י ַהָּפָרִׁש�ים ִהְדִּבֻק�  ְוִהֵּנ�ה ָהֶר>
2Sam. 1:7ר ִהֵּנ�ִני� י ָוֹאַמ� יו ַוִּיְרֵא�ִני ַוִּיְקָר�א ֵאָל+   ַוִּי�ֶפן ַאֲחָר�
2Sam. 1:8�ֹ ִכי�] ֹאַמ�ר][ָו[אֶמר ִל�י ִמי&ָא�ָּתה ַוּיֹאֶמר  ַוּי י ָאֹנ� יו ֲעָמֵלִק�  ֵאָל+
2Sam. 1:9י� ֹוד ַנְפִׁש�י ִּב� י&ָכל&ע� �ִני ַהָּׁשָב�ץ ִּכ� ִני ִּכ�י ֲאָחַז ְתֵת+ Bא ָעַלי1 ּוֹמ� י ֲעָמד&ָנ ֹ�אֶמר ֵאַל3   ַוּי
2Sam. 1:10ְעִּת �י ָיַד+ הּו ִּכ ְתֵת+ ד ָעָליו1 ַוֲאֹמ� Bר  ָוֶאֱעֹמ�ֲאֶׁש A5ֶזר� ח ַהֵּנ Qֹו ָוֶאַּק �י ִנְפל א ִי�ְחֶי�ה ַאֲחֵר� �ֹ י ִּכ>י ל

ָּנה� ם ֶאל&ֲאֹדִנ�י ֵה� ֹו ָוֲאִביֵא� ֹו ְוֶאְצָעָדה1 ֲאֶׁש�ר ַעל&ְזֹרע+  ַעל&רֹאׁש3
2Sam. 1:11 ד ִּבְבָגדֹו< �ק ָּדִו יו][ִּב[ ַוַּיֲחֵז �ם ְוַג�ם ָּכל&ָהֲאָנִׁש�ים ֲאֶׁש�] ְבָגָד� ֹו�ַוִּיְקָרֵע  ר ִאּת�
2Sam. 1:12 ית�ם ְיהָוה1 ְוַעל&ֵּבBֹו ְוַעל&ַע ּול ְוַעל&ְיהֹוָנָת�ן ְּבנ3 Qֶרב ַעל&ָׁשא� מּו ַעד&ָהָע ּו ַוָּיֻצ� 5ִּיְסְּפדּו1 ַוִּיְבּכ+  ַו�

ֶרב� ס ּו ֶּבָח� ל ִּכ�י ָנְפל�  ִיְׂשָרֵא+
2Sam. 1:13י ִמ ֹו ֵא� �יד ל+ 1ַער1 ַהַּמִּג ד ֶאל&ַהַּנ ֹ�אֶמר ָּדִו3 ִכי� ַוּי י ָאֹנ� אֶמר ֶּבן&ִא>יׁש ֵּג�ר ֲעָמֵלִק� Wֹ  ֶּז�ה ָא�ָּתה ַוּי
2Sam. 1:14ֵPד א� ֹ�אֶמר ֵאָל�יו ָּדִו ת ֶאת&ְמִׁש�יַח ְיהָו�ה� ַוּי 1 ָי�5ְדָך+ ְלַׁשֵח� אָת ִלְׁשֹלַח א ָיֵר+ �ֹ  1יְך ל
2Sam. 1:15ׁש ְּפַגע� ֹ�אֶמר ַּג ים ַוּי ַהְּנָעִר+ ד ְלַאַחד1 ֵמ� ת� ַוִּיְקָר�א ָדִו3 ֹו ַוַּיֵּכ�הּו ַוָּיֹמ� � &ּב
2Sam. 1:16 ד ָּדֶמיָך Bֹאֶמר ֵאָליו1 ָּדִו+ ִּתי ] ָּדְמָך�[ ַוּי ר ָאֹנִכ�י ֹמַת� Bה ְבָך1 ֵלאֹמ+ יָך ָעָנ �י ִפ3 ַעל&רֹאֶׁש�ָך ִּכ

 ֶאת&ְמִׁש�יַח ְיהָו�ה� ס
2Sam. 1:17ּול ְוַעל&ְי �את ַעל&ָׁשא�ֹ ד ֶאת&ַהִּקיָנ�ה ַהּז �5ן ָּדִו+ ֹו� ַוְיֹקֵנ ן ְּבנ�  הֹוָנָת�
2Sam. 1:18ר� ֶפר ַהָּיָׁש� ה ַעל&ֵס� ֶׁשת ִהֵּנ�ה ְכתּוָב� �ה ָק ד ְּבֵנ�י&ְיהּוָד� אֶמר ְלַלֵּמ� Wֹ   ַוּי
2Sam. 1:19ים� ּו ִגּבֹוִר� יְך ָנְפל� יָך ָחָל�ל ֵא� ל ַעל&ָּבמֹוֶת�   ַהְּצִבי1 ִיְׂשָרֵא+
2Sam. 1:20ּו ל&ְּתַבְּׂשר� ת ַא� �ידּו ְבַג+ ים  ַאל&ַּתִּג ֹון ֶּפן&ִּתְׂשַמ1ְחָנה1 ְּבנ�ֹות ְּפִלְׁשִּת+ �ת ַאְׁשְקל  ְּבחּוֹצ�

ים� ְזָנה ְּבנ�ֹות ָהֲעֵרִל� ן&ַּתֲעֹל�  ֶּפ�
2Sam. 1:21 ן� ים ָמֵג �ן ִּגּבֹוִר+ 1 ָמֵג �י ָׁשBם ִנְגַעל ת ִּכ �ַע ַאל&ַט=ל ְוַאל&ָמָט>ר ֲעֵליֶכ�ם ּוְׂשֵד�י ְתרּוֹמ י ַבִּגְלֹּב3  ָהֵר�

ּול ְּב ֶמן�ָׁשא+  ִל�י ָמִׁש�יַח ַּבָּׁש�
2Sam. 1:22ֶPים ק ים ֵמֵח1ֶלב1 ִּגּבֹוִר+ ּוב  ִמַּד�ם ֲחָלִל3 א ָתׁש� �ֹ ּול ל ֹור ְוֶח�ֶרב ָׁשא+ �ֹוג ָאח א ָנׂש� �ֹ ן ל ֹוָנָת+ ֶׁשת ְיה�

ם�  ֵריָק�
2Sam. 1:23�ֹ ם ל ם ּוְבמֹוָת� ן ַהֶּנֱאָהִבBים ְוַהְּנִעיִמם1 ְּבַחֵּייֶה+ ּול ִויהֹוָנָת3 ּלּו  ָׁשא� ים ַק+ א ִנְפָר�דּו ִמְּנָׁשִר�

רּו�  ֵמֲאָרי�ֹות ָּגֵב�
2Sam. 1:24 ב ַע�ל י ָזָה+ ַּמֲעֶלה1 ֲעִד� ים ַה� ְׁשֶכBם ָׁשִני1 ִעם&ֲעָדִנ+ �יָנה ַהַּמְלִּב� ּול ְּבֶכ ל ֶאל&ָׁשא�  ְּבנֹות1 ִיְׂשָרֵא+

ן�  ְלבּוְׁשֶכ�
2Sam. 1:25ֵPֹוְך ַהִּמְל א ים ְּבת� ּו ִגֹּבִר+ ל�יְך ָנְפל� יָך ָחָל� ן ַעל&ָּבמֹוֶת� ֹוָנָת+  ָחָמ�ה ְיה�
2Sam. 1:26ים� ת ָנִׁש� י ֵמַאֲהַב� ְתָך1 ִל+ ד ִנְפְלַאBָתה ַאֲהָב� �ן ָנַע�ְמָּת ִּל�י ְמֹא ֹוָנָת+ יָך ָאִחי1 ְיה� �י ָעֶל3   ַצר&ִל
2Sam. 1:27ֵPה� פ א ּו ְּכֵל�י ִמְלָחָמ� ים ַוּיֹאְבד� ּו ִגּבֹוִר+  יְך ָנְפל�
2Sam. 2:1ה  ַו< ֹ=אֶמר ְיהָו ה ַוּי י ְיהּוָד+ ה ְּבַאַחת1 ָעֵר� BהA ֵלאֹמר1 ַהֶאֱעֶל3 יהָו ד ַּב� Z ָּדִו2 ן ַוִּיְׁשַאל ֲחֵרי&ֵכ3 ְיִה�י ַא�



ָנה� ֹ�אֶמר ֶחְבֹר� ָנה ֶאֱעֶל�ה ַוּי >ד ָא� ֹ=אֶמר ָּדִו  ֵאָל�יו ֲעֵל�ה ַוּי
2Sam. 2:2יו ֲאִחי�ד ְוַג�ם ְׁשֵּת�י ָנָׁש Bַעל ָׁשם1 ָּדִו+ י� ַוַּי ַּכְרְמִל� ל ַה� ֶׁשת ָנָב� ִיל ֵא� Wית ַוֲאִביַג ַעם1 ַהִּיְזְרֵעִל+  נ2ֹ
2Sam. 2:3ֹון� י ֶחְבר� ּו ְּבָעֵר� ֹו ַוֵּיְׁשב� ��יׁש ּוֵבית ֹו ֶהֱעָל�ה ָדִו�ד ִא   ַוֲאָנָׁש=יו ֲאֶׁשר&ִעּמ>
2Sam. 2:4ֶל >ד ְלֶמ� ה ַוִּיְמְׁשחּו&ָׁש=ם ֶאת&ָּדִו ר  ַוָּיֹב1אּו1 ַאְנֵׁש�י ְיהּוָד+ Bדּו ְלָדִוד1 ֵלאֹמ+ ְך ַעל&ֵּב�ית ְיהּוָד�ה ַוַּיִּג

ּול� ס ּו ֶאת&ָׁשא� ר ָקְבר� ד ֲאֶׁש�  ַאְנֵׁשי1 ָיֵב�יׁש ִּגְלָע+
2Sam. 2:5 ר ה ֲאֶׁש2 יהָו+ ם ְּבֻרִכBים ַאֶּתם1 ַל� ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה3 �ד ַוּי י ָיֵב�יׁש ִּגְלָע ים ֶאל&ַאְנֵׁש�  ַוִּיְׁשַלBח ָּדִוד1 ַמְלָאִכ+

ֹו�ֲעִׂש ּו ֹאת� ּול ַו�ִּתְקְּבר� ֵניֶכם1 ִעם&ָׁשא+ ה ִעם&ֲאֹד� ם ַהֶח�ֶסד ַהֶּז3 Mיֶת 
2Sam. 2:6 ר את ֲאֶׁש� +ֹ י ֶאֱעֶׂשBה ִאְּתֶכם1 ַהּטֹוָב�ה ַהּז �ם ָאֹנִכ3 ה ַי�ַעׂש&ְיהָו�ה ִעָּמֶכ�ם ֶח�ֶסד ֶוֱאֶמ�ת ְוַג Wְוַעָּת 

ר ַהֶּז�ה� ם ַהָּדָב�  ֲעִׂשיֶת�
2Sam. 2:7ֶּת Aה�ּו  ְוַעָּת י ָמְׁשח= ּול ְוַגם&ֹאִת3 �ת ֲאֹדֵניֶכ�ם ָׁשא ִיל ִּכי&ֵמ� ְהיּו1 ִלְבֵני&ַח+ ם ִו� �5ְקָנה ְיֵדיֶכ3 ֱחַז

ם� פ ֶלְך ֲעֵליֶה� ה ְלֶמ�  ֵבית&ְיהּוָד>
2Sam. 2:8ה ּול ַוַּיֲעִבֵר� ֶׁשת1 ֶּבן&ָׁשא+ ח ֶאת&ִא�יׁש ֹּב2 ּול ָלַק3 �א ֲאֶׁש�ר ְלָׁשא ר ַׂשר&ָצָב� �ר ֶּבן&ֵנ+  ּו ַמֲחָנ�5ִים� ְוַאְבֵנ
2Sam. 2:9 ן �אל ְוַעל&ֶאְפַר1ִים1 ְוַעל&ִּבְנָיִמ+ ל&ִיְזְרֶע י ְוֶא� ד ְוֶאל&ָהֲאׁשּוִר�  ַוַּיְמִלֵכ1הּו1 ֶאל&ַהִּגְלָע+

ה� פ �rל ֻּכ  ְוַעל&ִיְׂשָרֵא�
2Sam. 2:10ל ּול ְּבָמְלכֹו1 ַעל&ִיְׂשָרֵא+ ֶׁשת ֶּבן&ָׁשא3 יׁש&ֹּב� ה ִא� Mים ָׁשָנ ִים ָׁשִנ�ים ָמָל�ְך אPַ ֶּבן&ַאְרָּבִע2 ְך  ּוְׁשַּת�

י ָדִו�ד� ה ָהי�ּו ַאֲחֵר�  ֵּב�ית ְיהּוָד+
2Sam. 2:11 ה ַבע ָׁשִנ�ים ְוִׁשָּׁש� ֹון ַעל&ֵּב�ית ְיהּוָד�ה ֶׁש� ה ָדִו�ד ֶמ>ֶלְך ְּבֶחְבר� ים ֲאֶׁשרZ ָהָי2 5ְיִהי1 ִמְסַּפ�ר ַהָּיִמ+  ַו�
ים� ס  ֳחָדִׁש�
2Sam. 2:12ר� ֹוָנה� ַוֵּיֵצא1 ַאְבֵנ �5ִים ִּגְבע� ַּמֲחַנ ּול ִמ� �ֶׁשת ֶּבן&ָׁשא יׁש&ֹּב� י ִא� ר ְוַעְבֵד�   ֶּבן&ֵנ+
2Sam. 2:13 ֶּלהBּו ֵא Mְׁשב ו ַוֵּי2 �ֹון ַיְחָּד ּום ַעל&ְּבֵרַכ�ת ִּגְבע� 5ִּיְפְּגׁש> ּו ַו� י ָדִוד1 ָי�ְצא+ Bה ְוַעְבֵד Mב ֶּבן&ְצרּוָי  ְויֹוָא2

ֶּלה ַע ה ְוֵא�  ל&ַהְּבֵרָכ�ה ִמֶּז�ה�ַעל&ַהְּבֵרָכה1 ִמֶּז+
2Sam. 2:14מּו� ב ָיֻק� ֹ�אֶמר יֹוָא� �ינּו ַוּי ּו ְלָפֵנ יַׂשֲחק� ים ִו� ּומּו ָנא1 ַהְּנָעִר+ Bב ָיק Bֹאֶמר ַאְבֵנר1 ֶאל&יֹוָא+   ַוּי
2Sam. 2:15ֶׁשת1 ֶּבן&ָׁש ן ּוְלִא�יׁש ֹּב2 =ים ָעָׂש�ר ְלִבְנָיִמ3 ּו ְבִמְסָּפ�ר ְׁשֵנ מּו ַוַּיַעְבר� ר  ַוָּיֻק� ּול ּוְׁשֵנ�ים ָעָׂש� א+
י ָדִו�ד�  ֵמַעְבֵד�
2Sam. 2:16 ּוא ֹום ַהה+ ו ַוִּיְקָרא1 ַלָּמק� �ּו ַיְחָּד 5ִּיְּפל� הּו ַו� הּו ְוַחְרּבֹו1 ְּבַצ�ד ֵרֵע+ אׁש ֵרֵע3 �ֹ �יׁשA ְּבר קּו ִא M5ַּיֲחִז  ַו�

ֹון� ר ְּבִגְבע� ים ֲאֶׁש� ת ַהֻּצִר�  ֶחְלַק�
2Sam. 2:17<י  ַוְּתִה=י ַהִּמְלָחָמ ל ִלְפֵנ�י ַעְבֵד� 5Bֶגף ַאְבֵנר1 ְוַאְנֵׁש�י ִיְׂשָרֵא+ ּוא ַוִּיָּנ �ד ַּבּי�ֹום ַהה ה ַעד&ְמֹא� ה ָקָׁש�

 ָדִו�ד�
2Sam. 2:18 ד יו ְּכַאַח� ל ְּבַרְגָל+ 1 ַק� י ַוֲעָׂשהֵא�ל ַוֲעָׂשהֵאל ב ַוֲאִביַׁש� ה יֹוָא� �י ְצרּוָי+ ם ְׁשֹלָׁשה1 ְּבֵנ  ַוִּי�ְהיּו&ָׁש3

�ם ה�ַהְּצָבִי ר ַּבָּׂשֶד�   ֲאֶׁש�
2Sam. 2:19 י אול ֵמַאֲחֵר� +ֹ ל&ַהְּׂשמ ֶכת ַעל&ַהָּיִמין1 ְוַע� א&ָנָט�ה ָלֶל3 �ֹ �ר ְול י ַאְבֵנ ל ַאֲחֵר� ף ֲעָׂשהֵא�  ַוִּיְרֹּד�

 ַאְבֵנ�ר�
2Sam. 2:20ִכי� ֹ�אֶמר ָאֹנ� �ה ֲעָׂשהֵא�ל ַוּי ה ֶז אֶמר ַהַאָּת� Wֹ יו ַוּי ֲחָר+ Bֶפן ַאְבֵנר1 ַא�   ַוִּי
2Sam. 2:21 ים ַהְּנָעִר+ ז ְלָך3 ֶאָחד1 ֵמ� ָך ֶוֱאֹח� ֹו ַעל&ְׂשמֹאֶל+ יְנָך1 א� ר ְנֵטBה ְלָך1 ַעל&ְיִמ� ֹו ַאְבֵנ3 ֹ=אֶמר ל�  ַוּי

יו� ּור ֵמַאֲחָר� ל ָלס� א&ָאָב�ה ֲעָׂשהֵא+ �ֹ ֹו ְול � ְוַקח&ְלָך� ֶאת&ֲחִלָצת
2Sam. 2:22ּו ל ס� ר ֵלאֹמר1 ֶאל&ֲעָׂשהֵא+ ֹוד ַאְבֵנ3 ְרָצה ְוֵאיְך1 ֶאָּׂש�א  ַוֹּי=ֶסף ע� י ָלBָּמה ַאֶּכ1ָּכה1 ַא+ �ֲחָר ר ְלָך� ֵמַא�

יָך� ב ָאִח� י ֶאל&יֹוָא�  ָפַנ+
2Sam. 2:23 ם יו ַוִּיָּפל&ָׁש� ֲחִנית1 ֵמַאֲחָר+ ֶמׁש ַוֵּתֵצBא ַה� ית ֶאל&ַהֹח3 Mי ַהֲחִנ ּור ַוַּיֵּכ�הּו ַאְבֵנרZ ְּבַאֲחֵר2  ַוְיָמֵא�ן ָלס3
�ָמת ַּתַחתֹו  דּו�] ְחָּת�יוַּת[ַוָּי 5ַּיֲעֹמ� ת ַו� ַפל ָׁש=ם ֲעָׂשהֵא>ל ַוָּיֹמ� ל&ַהָּמקֹוםZ ֲאֶׁשר&ָנ2 י ָּכל&ַהָּב�א ֶא�  ַוְיִה]
2Sam. 2:24ָּ Pָּמה ב ָאה ְוֵה3 �ר ְוַהֶּׁש�ֶמׁש ָּב+ י ַאְבֵנ י ַאֲחֵר� ב ַוֲאִביַׁש� ּו יֹוָא� 5ִּיְרְּדפ> ה ֲאֶׁשר1  ַו� �ת ַאָּמ+ אּו ַעד&ִּגְבַע

ֹון�ַעל&ְּפֵני&ִג+ ר ִּגְבע� ֶרְך ִמְדַּב�  יַח ֶּד�



2Sam. 2:25ת� ּו ַע�ל רֹאׁש&ִּגְבָע�ה ֶאָח� �ַעְמד+ ר ַוִּיְהי�ּו ַלֲאֻגָּד�ה ֶאָח�ת ַוַּי י ַאְבֵנ+ ּו ְבֵנ�י&ִבְנָיִמן1 ַאֲחֵר� Bַוִּי�ְתַקְּבצ  
2Sam. 2:26ֶר אַכל ֶח+ �ֹ 1ַצח1 ּת 1ֹאֶמר1 ֲהָלֶנ ב ַוּי ר ֶאל&יֹוָא3 Mא ַאְבֵנ ה ִתְהֶי�ה  ַוִּיְקָר2 י&ָמָר� ְעָּתה ִּכ� ֹוא ָיַד+ ב ֲהל�

ם� י ֲאֵחיֶה� ּוב ֵמַאֲחֵר� ם ָלׁש� א&תֹאַמ�ר ָלָע+ �ֹ �ה ְוַעד&ָמַתי1 ל  ָּבַאֲחרֹוָנ
2Sam. 2:27ַPב ח ֹ�אֶמר יֹוָא+ ם ִא�יׁש ֵמַאֲחֵר� ַוּי ֶקר1 ַנֲעָל�ה ָהָע+ ַהֹּב2 �י ָאBז ֵמ� ים ִּכ�י לּוֵל�א ִּדַּב�ְרָּת ִּכ ֱאֹלִה+ י י ָה�

יו�  ָאִח�
2Sam. 2:28 ֹוד ּו ע� א&ָיְספ� �ֹ י ִיְׂשָרֵא�ל ְול ֹוד ַאֲחֵר� ּו ע� א&ִיְרְּדפ� �ֹ ם ְול ר ַוַּי�ַעְמדּו1 ָּכל&ָהָע+ ע יֹוָאב1 ַּבּׁשֹוָפ+ Bַוִּיְתַק 

ם�  ְלִהָּלֵח�
2Sam. 2:29ּוא ַוַּיַעְב ��ְיָלה ַהה ל ַהַּל ה ֹּכ� ֲעָרָב+ ְלכּו1 ָּב� יו ָה� ֲאָנָׁש3 �ר ַו� ן ַוֵּי�ְלכּו1  ְוַאְבֵנ ּו ֶאת&ַהַּיְרֵּד3 ר�

אּו ַמֲחָנ�5ִים� ֹון ַוָּיֹב�  ָּכל&ַהִּבְתר+
2Sam. 2:30ָjPב ש ר ִא�יׁש  ְויֹוָא3 ה&ָעָׂש� >ד ִּתְׁשָע� י ָדִו ּו ֵמַעְבֵד� Mְקד �ם ַוִּיָּפ2 ץ ֶאת&ָּכל&ָהָע ר ַוִּיְקֹּב� י ַאְבֵנ+ ב ֵמַאֲחֵר�
ל�  ַוֲעָׂשה&ֵא�
2Sam. 2:313י ָדִו תּו� ְוַעְבֵד� ֹות ְוִׁשִּׁש>ים ִא�יׁש ֵמ� �ר ְׁשֹלׁש&ֵמא= י ַאְבֵנ ן ּוְבַאְנֵׁש�  ד ִהּכּו1 ִמִּבְנָיִמ+
2Sam. 2:32 1ְיָלה יֹוָאב ּו ָכל&ַהַּל3 �ֶחם ַוֵּיְלכ� ר ֵּב�ית ָל יו ֲאֶׁש� ֶבר ָאִב+ 5ִּיְקְּבֻר1הּו1 ְּבֶק� ל ַו�  ַוִּיְׂשאּו1 ֶאת&ֲעָׂשהֵא+

ם  ר ָלֶה� יו ַוֵּיֹא� ֲאָנָׁש+ ֹון�ַו�  ְּבֶחְבר�
2Sam. 3:1ֵּ Pה ב ּול  ַוְּתִהBי ַהִּמְלָחָמה1 ֲאֻרָּכ+ ית ָׁשא� ק ּוֵב� �ד ְוָדִוד1 ֹהֵל�ְך ְוָחֵז+ ין ֵּב�ית ָּדִו ּול ּוֵב� ין ֵּב�ית ָׁשא+

ים� ס  ֹהְלִכ�ים ְוַדִּל�
2Sam. 3:2 ּו][ַו[ ַוֵּיְלדּו ֹון ַוְיִהBי ְבכֹו] ִּיָּוְלד= �>ד ָּבִנ�ים ְּבֶחְבר ת�ְלָדִו ֹון ַלֲאִחיֹנ�ַעם ַהִּיְזְרֵעאִל�  רֹו1 ַאְמנ+
2Sam. 3:3 ב ַלֲאִביֵגל �הּו ִכְלָא+ ִיל][ַל[ ּוִמְׁשֵנ Wִביַג wה ] א ן&ַמֲעָכ+ ֹום ֶּב� �י ְוַהְּׁשִלִׁשי1 ַאְבָׁשל� ַּכְרְמִל ֶׁשת ָנָב�ל ַה� ֵא�

ּור� ֶלְך ְּגׁש� י ֶמ�  ַּבת&ַּתְלַמ�
2Sam. 3:4ה ֶב� ל� ְוָהְרִביִע�י ֲאֹדִנָּי �ית ְוַהֲחִמיִׁש�י ְׁשַפְטָי�ה ֶבן&ֲאִביָט�  ן&ַחִּג
2Sam. 3:5ֹון� פ ּו ְלָדִו�ד ְּבֶחְבר� �ד ֵא>ֶּלה ֻיְּלד� ם ְלֶעְגָל�ה ֵא�ֶׁשת ָּדִו �י ִיְתְרָע+   ְוַהִּׁשִּׁש
2Sam. 3:6ֵּ Pה ב ְהיֹות1 ַהִּמְלָחָמ+ י ִּב� �ד ְוַאְב ַוְיִה3 ין ֵּב�ית ָּדִו ּול ּוֵב� ית ין ֵּב�ית ָׁשא+ >ר ָהָי�ה ִמְתַחֵּז�ק ְּבֵב� ֵנ

ּול�  ָׁשא�
2Sam. 3:7י� אָתה ֶאל&ִּפיֶל�ֶגׁש ָאִב� ּוַע ָּב� ר ַמּד� 1ֹאֶמר1 ֶאל&ַאְבֵנ+ �ה ַוּי ּה ִרְצָּפ�ה ַבת&ַאָּי ֶגׁש ּוְׁשָמ� ּול ִּפֶל+   ּוְלָׁשא�
2Sam. 3:811ֹאֶמר ֶׁשת ַוּי יׁש&ֹּב3 י ִא� ד ַעל&ִּדְבֵר� Mר ְמֹא ֹום  ַוִּיַחרZ ְלַאְבֵנ2 יהּוָדהG ַהּי2 ִכיH ֲאֶׁש�ר ִל� אׁש ֶּכ�ֶלב ָאנֹ� 2ֹ  ֲהר

ד ָעַל>י  �ד ַוִּתְפֹק� א ִהְמִציִת�ָך ְּבַיד&ָּדִו �ֹ הּו ְול יָך ֶאל&ֶאָחיו1 ְוֶאל&ֵמ�ֵרֵע+ ּול ָאִב3 ֶסד ִעם&ֵּב�יתA ָׁשא� Mֱעֶׂשה&ֶח ֶא�
ֹום� ה ַהּי� ן ָהִאָּׁש�  ֲעֹו�

2Sam. 3:9ה ֱאֹלִהים1 ְלַאBה&ַיֲעֶׂש י&ֵכ�ן  ֹּכ� ד ִּכ� ר ִנְׁשַּבBע ְיהָוה1 ְלָדִו+ י ַּכֲאֶׁש2 ֹו ִּכ3 ��יף ל ה ֹיִס ר ְוֹכ� ְבֵנ+
ֹו� ֱעֶׂשה&ּל�  ֶא�
2Sam. 3:10 ה 1 ְוַעל&ְיהּוָד+ ד ַעל&ִיְׂשָרֵאל ים ֶאת&ִּכֵּס�א ָדִו3 Qּול ּוְלָהִק �ֲעִב�יר ַהַּמְמָלָכ�ה ִמֵּב�ית ָׁשא  ְלַה�

ַבע� ר ָׁש� ן ְוַעד&ְּבֵא�  ִמָּד�
2Sam. 3:11ֹו� ס ֹו ֹאת� ֹוד ְלָהִׁש�יב ֶאת&ַאְבֵנ�ר ָּדָב�ר ִמִּיְרָאת� ל ע+ א&ָיֹכ� �ֹ   ְול
2Sam. 3:12 ד ַּתַחתֹו< ר ַמְלָאִכ=יםA ֶאל&ָּדִו יו[ ַוִּיְׁשַלחZ ַאְבֵנ2 ר ָּכְרָתBה ] ַּתְחָּת� ר ְלִמי&ָא�ֶרץ ֵלאֹמ3 ֵלאֹמ�

ְך ְלָהֵס� י ִעָּמ+ י ְוִהֵּנה1 ָיִד� יְתָך1 ִאִּת+ ל�ְבִר�  ב ֵאֶל�יָך ֶאת&ָּכל&ִיְׂשָרֵא�
2Sam. 3:13 1ֵלאֹמר Bל ֵמִאְּתָך Z ֹׁשֵא2 ד ָאֹנִכי ית ַא�ְך ָּדָב�ר ֶאָח] �ת ִאְּתָך� ְּבִר י ֶאְכֹר� Wֹוב ֲאִנ ֹ�אֶמר ט+  ַוּי

ֵPי ֱהִביֲאָך3 א� �יA ִאם&ִלְפֵנ י ִּכ ֹות לֹא&ִתְרֶא�ה ֶאת&ָּפַנ+ ּול ְּבֹבֲאָך� ִלְרא� �ל ַּבת&ָׁשא+  ֶאת&ָּפָנ�י� סת ִמיַכ
2Sam. 3:14 ל Bה ֶאת&ִאְׁשִּתי1 ֶאת&ִמיַכ+ ר ְּתָנ �ּול ֵלאֹמ ֶׁשת ֶּבן&ָׁשא� יׁש&ֹּב� ים ֶאל&ִא�  ַוִּיְׁשַלBח ָּדִוד1 ַמְלָאִכ+

ים� ֹות ְּפִלְׁשִּת� ה ָעְרל� י ְּבֵמָא� ְׂשִּתי ִל+  ֲאֶׁשר1 ֵאַר�
2Sam. 3:15�ִע�ָה ֵמ ֶׁשת ַוִּיָּקֶח� �יׁש ֹּב+ ל ֶּבן&לּוׁש  ַוִּיְׁשַלח1 ִא �יׁש ֵמִע�ם ַּפְלִטיֵא� ִיׁש�[ם ִא  ]ָל�
2Sam. 3:16 ּוב >ר ֵל�ְך ׁש� אֶמר ֵאָל�יו ַאְבֵנ 2ֹ ים ַוּי �ֻחִר יָה ַעד&ַּב� ה ַאֲחֶר� ֹוְך ּוָבֹכ> ּה ָהל= ּה ִאיָׁש3 Mֶלְך ִאָּת  ַוֵּי2

ב�  ַוָּיֹׁש�



2Sam. 3:17�ל ֵלאֹמ �י ִיְׂשָרֵא� ה ִעם&ִזְקֵנ �ר ָהָי+ ם ְמַבְקִׁש=ים  ּוְדַבר&ַאְבֵנ Qם ֱהִייֶת 1 ַּגם&ִׁשְלֹׁש+ ר ַּגם&ְּתמֹול
ם� ֶלְך ֲעֵליֶכ� >ד ְלֶמ�  ֶאת&ָּדִו

2Sam. 3:18 1 יַע ֶאת&ַעִּמBי ִיְׂשָרֵאל Mי הֹוִׁש �ד ַעְבִּד3 �דA ָּדִו ר ְּבַי ה ָאַמBר ֶאל&ָּדִוד1 ֵלאֹמ+ �י ְיהָו3 ּו ִּכ �ה ֲעׂש  ְוַעָּת�
�ד ָּכ ים ּוִמַּי �ד ְּפִלְׁשִּת+ ם�ִמַּי  ל&ֹאְיֵביֶה�

2Sam. 3:19 תBֹון ֵא Bי ָדִוד1 ְּבֶחְבר+ ר ְּבָאְזֵנ Qר ְלַדֵּב �ֶלְך ַּגם&ַאְבֵנ3 �י ִבְנָיִמ�ין ַוֵּי ר ַּגם&ַאְבֵנ�ר ְּבָאְזֵנ  ַוְיַדֵּב�
ן� ית ִּבְנָיִמ� ל ּוְבֵעיֵנ�י ָּכל&ֵּב� �י ִיְׂשָרֵא+  ָּכל&ֲאֶׁשר&טֹוב1 ְּבֵעיֵנ

2Sam. 3:20B א ַאְבֵנ 2ֹ >ר ְוַלֲאָנִׁש�ים  ַוָּיב =ד ְלַאְבֵנ ַעׂש ָּדִו ים ֲאָנִׁש�ים ַוַּי2 ֹו ֶעְׂשִר� ֹון ְוִאּת� ר ֶאל&ָּדִוד1 ֶחְבר+
ה� ֹו ִמְׁשֶּת�  ֲאֶׁשר&ִאּת�

2Sam. 3:21 ל ֶלְך ֶאת&ָּכל&ִיְׂשָרֵא3 Mי ַהֶּמ ָכה ְוֶאְקְּבָצהZ ֶאל&ֲאֹדִנ2 ֵאֵל] ּוָמהA ְו� ד ָאק� �ר ֶאל&ָּדִו] ֹ�אֶמר ַאְבֵנ  ַוּי
ֹום�ְוִי �ֶלְך ְּבָׁשל� >ד ֶאת&ַאְבֵנ�ר ַוֵּי ל ֲאֶׁשר&ְּתַאֶּו�ה ַנְפֶׁש�ָך ַוְּיַׁשַּל�ח ָּדִו ית ּוָמ�ַלְכָּת+ ְּבֹכ� ּו ִאְּתָך1 ְּבִר+ Bְכְרת 

2Sam. 3:22ּנB ר ֵאיֶנ �יאּו ְוַאְבֵנ3 ב ִעָּמ�ם ֵהִב ּוד ְוָׁשָל�ל ָר� ַהְּגד+ Bד ְויֹוָאב1 ָּב�א ֵמ� י ָדִו ּו ִעם&ָּדִוד1  ְוִהֵּנהZ ַעְבֵד2
ֹום� �ֶלְך ְּבָׁשל� ֹו ַוֵּי ֹון ִּכ�י ִׁשְּלח�  ְּבֶחְבר+

2Sam. 3:23 ֶלְך Bר ֶּבן&ֵנר1 ֶאל&ַהֶּמ+ א&ַאְבֵנ ר ָּב� Bדּו ְליֹוָאב1 ֵלאֹמ+ ֹו ָּב�אּו ַוַּיִּג א ֲאֶׁשר&ִאּת�  ְויֹוָא>ב ְוָכל&ַהָּצָב�
ֹום� �ֶלְך ְּבָׁשל� הּו ַוֵּי 5ְיַׁשְּלֵח�  ַו�

2Sam. 3:24ֹו  ַו יָך ָלָּמה&ֶּז�ה ִׁשַּלְחּת� ֹ�אֶמר ֶמ�ה ָעִׂש�יָתה ִהֵּנה&ָבBא ַאְבֵנר1 ֵאֶל+ ֶלְך ַוּי א יֹוָאב1 ֶאל&ַהֶּמ+ Bֹ ָּיב
ֹוְך� �ֶלְך ָהל�  ַוֵּי
2Sam. 3:25 ֲאָך1 ְוֶאת&ְמבֹוֶאָך ַעת ֶאת&מֹוָצ� Mא ְוָלַד�ר ִּכ�י ְלַפֹּתְתָך� ָּב �ר ֶּבן&ֵנ+ ֹוָב[ ָיַד1ְעָּת1 ֶאת&ַאְבֵנ ָךמ� ] ֶא+

ה� ה ֹעֶׂש� ר ַאָּת� ַעת ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� Wְוָלַד 
2Sam. 3:26 ה ְוָדִו�ד�ֹור ַהִּסָר ֹו ִמּב� ר ַוָּיִׁש�בּו ֹאת� י ַאְבֵנ+ ד ַוִּיְׁשַלBח ַמְלָאִכים1 ַאֲחֵר� �ם ָּדִו+  ַוֵּיֵצBא יֹוָאב1 ֵמִע

ע� א ָיָד� �ֹ  ל
2Sam. 3:27 הּוBֹון ַוַּיֵּט Bָׁשב ַאְבֵנר1 ֶחְבר+ ֶמׁש  ַוָּי ֹו ַּבֶּׁש�ִלי ַוַּיֵּכBהּו ָׁשם1 ַהֹח+ ר ִאּת� ַער ְלַּדֵּב� ֹוְך ַהַּׁש+ יֹוָאב1 ֶאל&ּת�

יו� ל ָאִח� ם ֲעָׂשה&ֵא� ָמת ְּבַד� Wַוָּי 
2Sam. 3:28ם ִמְּדֵמ��י ָאֹנִכ=י ּוַמְמַלְכִּת>י ֵמִע�ם ְיהָו�ה ַעד&עֹוָל אֶמר ָנִק2 3ֹ ן ַוּי י ַאְבֵנ�ר  ַוִּיְׁשַמBע ָּדִוד1 ֵמַא�ֲחֵרי ֵכ+

 ֶּבן&ֵנ�ר�
2Sam. 3:29 יק� ע ּוַמֲחִז Qָב ּוְמֹצָר Tב ז ַאל&ִיָּכֵר�ת ִמֵּב�ית יֹוָא] �יו ְו� ל ָּכל&ֵּב�ית ָאִב ב ְוֶא� אׁש יֹוָא+ �ֹ  ָיֻח1לּו1 ַעל&ר

ֶחם� ֶרב ַוֲחַסר&ָל� ל ַּבֶח�  ַּבֶּפ>ֶלְך ְוֹנֵפ�
2Sam. 3:30� ּו ְלַאְבֵנ יו ָהְרג� ֹון  ְויֹוָאב1 ַוֲאִביַׁש�י ָאִח+ ית ֶאת&ֲעָׂשהֵא=ל ֲאִחיֶה>ם ְּבִגְבע� Mר ֵהִמ Z ֲאֶׁש2 ר ַעל
ה� פ  ַּבִּמְלָחָמ�
2Sam. 3:31 ּו ים ְוִסְפד� ּו ַׂשִּק+ ּו ִבְגֵדיֶכם1 ְוִחְגר� Bֹו ִקְרע �ם ֲאֶׁשר&ִאּת3 ב ְוֶאל&ָּכל&ָהָע Mד ֶאל&יֹוָא  ַוּיֹאֶמרZ ָּדִו2

ד ֹהֵל�ְך  �ר ְוַהֶּמ�ֶלְך ָּדִו+ �י ַאְבֵנ ה�ִלְפֵנ י ַהִּמָּט�  ַאֲחֵר�
2Sam. 3:32 ּו ר ַוִּיְבּכ� ֶבר ַאְבֵנ+ ֹו ַוֵּיְבְּך1 ֶאל&ֶק� ֹון ַוִיָּׂש=א ַהֶּמ�ֶלְך ֶאת&קֹול3 �ּו ֶאת&ַאְבֵנ�ר ְּבֶחְבר  ַוִּיְקְּבר�
ם� פ  ָּכל&ָהָע�
2Sam. 3:33�ּות ַאְבֵנ ל ָימ� ֹות ָנָב� �5ן ַהֶּמ>ֶלְך ֶאל&ַאְבֵנ�ר ַוּיֹאַמ�ר ַהְּכמ�  ר� ַוְיֹקֵנ
2Sam. 3:34 ְלָּת ַוֹּיִס�פּו��י ְבֵנ�י&ַעְוָל�ה ָנָפ ֹול ִלְפֵנ ׁשּו ִּכְנפ> 1יָך1 לֹא&ִלְנֻחְׁשַּת�ִים ֻהָּג+ ֹות ְוַרְגֶל א&ֲאֻסר3 �ֹ  ָיֶד�ָך ל

יו� ֹות ָעָל�  ָכל&ָהָע�ם ִלְבּכ�
2Sam. 3:35ֹום ַו�ֹוד ַהּי >ד ֶל�ֶחם ְּבע� ֹות ֶאת&ָּדִו ם ְלַהְבר= א ָכל&ָהָע3 �ֹ ה ַיֲעֶׂשה&ִּלBי  ַוָּיב ר ֹּכ� ד ֵלאֹמ3 Mע ָּדִו ִּיָּׁשַב2

ּוָמה� ֹו ָכל&ְמא� ֹוא&ַהֶּׁש>ֶמׁש ֶאְטַעם&ֶל�ֶחם א� =י ב� �י ִאם&ִלְפֵנ יף ִּכ ה ֹיִס+  ֱאֹלִהים1 ְוֹכ�
2Sam. 3:36ֶלְך ְּבֵעיֵנ�י ָכ 1 ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ַהֶּמ+ יֵניֶה�ם ְּכֹכל ב ְּבֵע� ירּו ַוִּייַט� �ם ִהִּכ+ ֹוב� ְוָכל&ָהָע  ל&ָהָע�ם ט�
2Sam. 3:37 ית ֶאת&ַאְבֵנ�ר ֶלְך ְלָהִמ� ַהֶּמ+ א ָהְיָתה1 ֵמ� Bֹ �י ל ּוא ִּכ �ל ַּבּי�ֹום ַהה ּו ָכל&ָהָע>ם ְוָכל&ִיְׂשָרֵא�  ַוֵּיְדע=
 ֶּבן&ֵנ�ר� פ

2Sam. 3:38ֹול ָנַפ>ל ַהּי�ֹום ּו ִּכי&ַׂש�ר ְוָגד3 ֹוא ֵתְדע+ יו ֲהל� �ֶלְך ֶאל&ֲעָבָד ֹ�אֶמר ַהֶּמ� ל� ַוּי   ַהֶּז�ה ְּבִיְׂשָרֵא�



2Sam. 3:39 ה< ֶלְך ְוָהֲאָנִׁש�ים ָהֵא>ֶּלה ְּבֵנ�י ְצרּוָי�ה ָקִׁש�ים ִמֶּמ�ִּני ְיַׁשֵּל=ם ְיהָו ּוַח ֶמ+ י ַהּי�ֹום ַרְך1 ּוָמׁש�  ְוָאֹנִכ2
ֹו� פ ה ָהָרָע�ה ְּכָרָעת�  ְלֹעֵׂש�

2Sam. 4:1ת ַאְבֵנר1 ְּבBי ֵמ� ּול ִּכ לּו� ַוִּיְׁשַמ�ע ֶּבן&ָׁשא3 ל ִנְבָה� יו ְוָכל&ִיְׂשָרֵא� �ּו ָיָד ֹון ַוִּיְרּפ�  ֶחְבר+
2Sam. 4:2 ֹון >י ִרּמ� ב ְּבֵנ �י ֵרָכ3 ה ְוֵׁש=ם ַהֵּׁשִנ Mֲעָנ ד ַּב� ים ָהי{ּו ֶבן&ָׁשא|ּול ֵׁשםZ ָהֶאָח2 י&ְגדּוִד� �י ֲאָנִׁש�ים ָׂשֵר�  ּוְׁשֵנ

ִּPן כ��י ִבְנָיִמ י ִמְּבֵנ ֹרִת� ן�י ַּגם&ְּבֵאר+ַהְּבֶא� ב ַעל&ִּבְנָיִמ�  ֹות ֵּתָחֵׁש�
2Sam. 4:3ים ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ס 5ִּיְהיּו&ָׁש�ם ָּגִר+ ים ִּגָּת�ְיָמה ַו� ּו ַהְּבֵאֹרִת�   ַוִּיְבְרח�
2Sam. 4:4 ּול א ְׁשֻמַעתZ ָׁשא2 �ֹ ה ְּבב �ים ָהָי] �ִים ֶּבן&ָחֵמ�ׁש ָׁשִנ ן ְנֵכ�ה ַרְגָל ּול ֵּב� ֹוָנָתן1 ֶּבן&ָׁשא+ ן  ְוִליה� Mֹוָנָת ִויה�

ֶׁשת� ֹו ְמִפיֹב� ַח ּוְׁשמ� ל ַוִּיָּפֵס� �ּה ָלנ>ּוס ַוִּיֹּפ� י ְּבָחְפָז Qס ַוְיִה ַמְנּתֹו1 ַוָּתנֹ+ אל ַוִּתָּׂשֵאBהּו ֹא� ִּיְזְרֶע3  ִמ�
2Sam. 4:5ֹום ֶאל&ֵּב� ם ַהּי+ ה ַוָּיֹב1אּו1 ְּכֹח� ֹרִתי1 ֵרָכ�ב ּוַבֲעָנ+ ֹון ַהְּבֵא� Bּו ְּבֵנ�י&ִרּמ Mְלכ ּוא  ַוֵּי2 ֶׁשת ְוה� ��יׁש ֹּב ית ִא

ִים� ָּצֳהָר� ת ִמְׁשַּכ�ב ַה� ב ֵא�  ֹׁשֵכ+
2Sam. 4:6טּו� יו ִנְמָל� ֶמׁש ְוֵרָכ>ב ּוַבֲעָנ�ה ָאִח� �ים ַוַּיֻּכ�הּו ֶאל&ַהֹח ֹוְך ַהַּב1ִית1 ֹלְקֵח�י ִחִּט+ Bאּו ַעד&ּת Mֵהָּנה ָּב ְ Tו  
2Sam. 4:7ב ַעBּוא&ֹׁשֵכ ִית ְוה� אּו ַהַּב3 ֹו  ַוָּיֹב� �הּו ַוָּיִס�ירּו ֶאת&רֹאׁש ֹו ַוַּיֻּכ1הּו1 ַוְיִמֻת+ ל&ִמָּטתֹו1 ַּבֲחַד�ר ִמְׁשָּכב+

ְיָלה� ה ָּכל&ַהָּל� ֶרְך ָהֲעָרָב� ּו ֶּד� ֹו ַוֵּי�ְלכ>  ַוִּיְקחּו1 ֶאת&רֹאׁש+
2Sam. 4:8+אְמרּו1 ֶאל&ַהֶּמ �ֹ ֶׁשת ֶאל&ָּדִודH ֶחְברֹוןG ַוּי יׁש&ֹּב� אׁש ִא� 2ֹ ָּיִבאּו ֶאת&ר ַ Tֶׁשת  ו יׁש&ֹּב3 אׁש ִא� �ֹ ֶלְך ִהֵּנ�ה&ר

ּול  ה ִמָּׁשא� י ַהֶּמBֶלְך ְנָקמֹות1 ַהּי�ֹום ַהֶּז+ אֹדִנ2 הָוה ַל� ְ Tן י�ָך ַוִּיֵּת�ׁש ֶאת&ַנְפֶׁש ר ִּבֵּק� ִיְבָך+ ֲאֶׁש� 1 ֹא� ֶּבן&ָׁשאּול
ֹו� ס  ּוִמַּזְרע�
2Sam. 4:9י �ה ָאִח3 �בA ְוֶאת&ַּבֲעָנ ד ֶאת&ֵרָכ Mַען ָּדִו ה  ַוַּי2 Wם ַחי&ְיהָו�ֹ�אֶמר ָלֶה י ַוּי ֹרִת� ֹון ַהְּבֵא� >י ִרּמ� ו ְּבֵנ

ה� ה ֶאת&ַנְפִׁש�י ִמָּכל&ָצָר�  ֲאֶׁשר&ָּפָד�
2Sam. 4:10 ֹו ָוֶאְהְרֵג�הּו �ה ב+ יו ָוֹאֲחָז Bה ִכְמַבֵּׂשר1 ְּבֵעיָנ+ ּוא&ָהָי ּול ְוה� ר ִהֵּנה&ֵמ�ת ָׁשא3 Mי ֵלאֹמ �י ַהַּמִּגידZ ִל2  ִּכ
�ג ֲא ְקָל ה�ְּבִצ� ֹו ְּבֹׂשָר� ר ְלִתִּתי&ל�  ֶׁש�

2Sam. 4:11 ׁש Bֹוא ֲאַבֵּק ה ֲהל2 ֹו ְוַעָּת3 �ֹו ַעל&ִמְׁשָּכב יק ְּבֵבית� ּו ֶאת&ִאיׁש&ַצִּד> ים ָהְרג= �ים ְרָׁשִע3 י&ֲאָנִׁש ף ִּכ� Qַא 
ֶרץ� י ֶאְתֶכ�ם ִמן&ָהָא� ם ּוִבַעְרִּת�  ֶאת&ָּדמֹו1 ִמֶּיְדֶכ+

2Sam. 4:12ד ֶאת&ַה Z ָּדִו2 ּו ַעל&ַהְּבֵרָכ�ה  ַוְיַצו ם ַוִּיְתל� ּו ֶאת&ְיֵדיֶהם1 ְוֶאת&ַרְגֵליֶה+ B5ְיַקְּצצ ּום ַו� ים ַוַּיַהְרג3 Mְּנָעִר
ֹון� פ ֶבר&ַאְבֵנ�ר ְּבֶחְבר� ּו ְבֶק� חּו ַוִּיְקְּבר� ֶׁשת1 ָלָק+ יׁש&ֹּב2 אׁש ִא� Bֹ ת ר ֹון ְוֵא2 � ְּבֶחְבר

2Sam. 5:1אּו ָּכל&ִׁשְבֵט=י ִיְׂשָרֵא>ל ֶאל Mְבָׂשְרָך� ֲאָנ�ְחנּו� ַוָּיֹב ּו ַעְצְמָך� ּו� ר ִהְננ> ּו ֵלאֹמ+ ֹוָנה ַוּיֹאְמר� � &ָּדִו�ד ֶחְבר
2Sam. 5:2 ה ָהִייָתה ינּו ַאָּת3 ּול ֶמ1ֶלְך1 ָעֵל+ ֹות ָׁשא� ֹום ִּבְהי2 ֹול ַּגם&ִׁשְלׁש3 >יָת[ ַּגם&ֶאְתמ� מֹוִציא ] ָהִי

ל ֶאת&ִי] ֵּמִב�יא][ַה][ְו[ְוַהֵּמִבי ] ּמֹוִצ�יא][ַה[ ה ִתְרֶעBה ֶאת&ַעִּמי1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ ה ְלָך3 ַאָּת2 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ְׂשָרֵא�ל ַוּי
ל� �יד ַעל&ִיְׂשָרֵא�  ְוַאָּת>ה ִּתְהֶי�ה ְלָנִג

2Sam. 5:3ית ְּבֶחְב ֶלְך ָּדִו�ד ְּבִר> ת ָלֶהםZ ַהֶּמ2 ֹוָנה ַוִּיְכֹר� י ִיְׂשָרֵאBל ֶאל&ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶחְבר+ ָּיֹבאּו ָּכל&ִזְקֵנ2 ַ Tֹון  ו ר�
ל� פ ֶלְך ַעל&ִיְׂשָרֵא� >ד ְלֶמ� ּו ֶאת&ָּדִו �ה ַוִּיְמְׁשח= �י ְיהָו  ִלְפֵנ

2Sam. 5:4ְך� ֹו ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ�ה ָמָל� �>ה ָּדִו�ד ְּבָמְלכ   ֶּבן&ְׁשֹלִׁש�ים ָׁשָנ
2Sam. 5:5ים ּוִביר�ַבע ָׁשִנ�ים ְוִׁשָּׁש�ה ֳחָדִׁש ה ֶׁש� ְך ְׁשֹלִׁשBים ְוָׁשֹלׁש1  ְּבֶחְברֹון1 ָמַל�ְך ַעל&ְיהּוָד+ �ִם ָמַל3 ּוָׁשַל

ה� ל ִויהּוָד� ה ַע�ל ָּכל&ִיְׂשָרֵא�  ָׁשָנ+
2Sam. 5:6 ֹוא Bד ֵלאֹמר1 לֹא&ָתב� אֶמר ְלָדִו 2ֹ ִם ֶאל&ַהְיֻבִס�י יֹוֵׁש�ב ָהָא�ֶרץ ַוּי ּוָׁשַל+ ֲאָנָׁשיו1 ְיר� ֶלְך ַהֶּמBֶלְך ַו�  ַוֵּי2

Bיְרָך3 ַהִעְוִר �י ִאם&ֱהִס� ָּנה ִּכ ָּנה�ֵה+ ֹוא ָדִו�ד ֵה� א&ָיב� �ֹ ר ל  ים ְוַהִּפְסִחים1 ֵלאֹמ+
2Sam. 5:7יא ִע�יר ָּדִו�ד� ֹון ִה� �ת ְמֻצַד�ת ִצּי ד ֵא� ד ָּדִו+   ַוִּיְלֹּכ�
2Sam. 5:8+ִעְוִר�ֹור ְוֶאת&ַהִּפְסִחים1 ְוֶאת&ַה �ע ַּבִּצּנ+ ּוא ָּכל&ַמֵּכBה ְיֻבִסי1 ְוִיַּג ד ַּבּי�ֹום ַהה3 Mאֶמר ָּדִו 2ֹ ים ָׂשְנאּו  ַוּי

י[ ִית�] ְׂשֻנֵא� ֹוא ֶאל&ַהָּב� א ָיב� �ֹ ַח ל �ר ּוִפֵּס+ ּו ִעֵּו אְמר+ �ֹ �ד ַעל&ֵּכן1 י �ֶפׁש ָּדִו  ֶנ
2Sam. 5:9ְיָתה� ֹוא ָוָב� יב ִמן&ַהִּמּל� Bֶבן ָּדִוד1 ָסִב+ �ד ַוִּי �יר ָּדִו ה ַוִּיְקָרא&ָל�ּה ִע Bֶׁשב ָּדִוד1 ַּבְּמֻצָד+   ַוֵּי
2Sam. 5:10ֶל� ֹו� פ ַוֵּי ֹות ִעּמ� י ְצָבא� >ה ֱאֹלֵה� ֹול ַויהָו �ֹוְך ְוָגד  ְך ָּדִו�ד ָהל�
2Sam. 5:11 יר �י ֶא�ֶבן ִק ָרֵׁש� ץ ְוָח� ים ְוָחָרֵׁש�י ֵע+ ר ַמְלָאִכיםH ֶאל&ָּדִודG ַוֲעֵצ�י ֲאָרִז+ ֶלְך&ֹצ� ם ֶמ� ִּיְׁשַלח ִחיָר2 ַ Tו 



ִית ְלָדִו�ד� ּו&ַב�  ַוִּיְבנ�
2Sam. 5:12+5ַדע ָּדִו� ֹו  ַוֵּי ּור ַעּמ� ֹו ַּבֲעב� ֶלְך ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ְוִכי1 ִנֵּׂש�א ַמְמַלְכּת+ >ה ְלֶמ� ֹו ְיהָו י&ֱהִכינ= ד ִּכ�
ל� ס  ִיְׂשָרֵא�

2Sam. 5:13 ֹוד ְלָדִו�ד ֹון ַוִּיָּו�ְלדּו ע> �ֹו ֵמֶחְבר י ֹּבא� ִם ַאֲחֵר� ּוָׁשַל+ ַלְגִׁשBים ְוָנִׁשים1 ִמיר� ֹוד ִּפ� Mד ע  ַוִּיַּקחZ ָּדִו2
ֹות�ָּב  ִנ�ים ּוָבנ�

2Sam. 5:14ה� ן ּוְׁשֹלֹמ� ב ְוָנָת� ּוַע ְוׁשֹוָב+ �ִם ַׁשּמ� ֹו ִּבירּוָׁשָל ים ל� ֹות ַהִּיrִד� ֶּלה ְׁשמ>   ְוֵא3
2Sam. 5:15יַע� �ֶפג ְוָיִפ� ּוַע ְוֶנ ר ֶוֱאִליׁש�   ְוִיְבָח�

2Sam. 5:16ֶלט� פ ע ֶוֱאִליָפ� ע ְוֶאְלָיָד�   ֶוֱאִליָׁשָמ�
2Sam. 5:17ׁש  ַוִּי�ים ְלַבֵּק ּו ָכל&ְּפִלְׁשִּת� ל ַוַּיֲעל� Bד ְלֶמ1ֶלְך1 ַעל&ִיְׂשָרֵא+ ּו ֶאת&ָּדִו ים ִּכי&ָמְׁשח2 ּו ְפִלְׁשִּת3 ְׁשְמע�

ה� �5ֶרד ֶאל&ַהְּמצּוָד� ד ַוֵּי �ד ַוִּיְׁשַמ�ע ָּדִו+  ֶאת&ָּדִו
2Sam. 5:18ים� ּו ְּבֵע�ֶמק ְרָפִא� ים ָּב�אּו ַוִּיָּנְטׁש�   ּוְפִלְׁשִּת�
2Sam. 5:19 1ה ֶאל&ָּדִודB אֶמר ְיהָו 2ֹ י ַוּי �ים ֲהִתְּתֵנ�ם ְּבָיִד ֱעֶלה1 ֶאל&ְּפִלְׁשִּת+ ר ַהֶא� יהָוה1 ֵלאֹמ+ Bד ַּב� ל ָּדִו  ַוִּיְׁשַא2

ָך� ים ְּבָיֶד� ן ֶאֵּת>ן ֶאת&ַהְּפִלְׁשִּת� י&ָנֹת� ה ִּכ�  ֲעֵל+
2Sam. 5:20�ם ָׁש�ַוַּיֵּכ Hַעל&ְּפָרִצים א ָדִו�ד ְּבַב� 2ֹ =ה ֶאת&ֹאְיַב>י ְלָפַנ�י ְּכֶפ�ֶרץ  ַוָּיב ץ ְיהָו אֶמר ָּפַר2 Wֹ ם ָּדִודG ַוּי

ים� ַעל ְּפָרִצ� ּוא ַּב� ֹום ַהה� ם&ַהָּמק� א ֵׁש� ן ָקָר>  ָמ�ִים ַעל&ֵּכ3
2Sam. 5:21יו� פ ם ָּדִו�ד ַוֲאָנָׁש� ם ֶאת&ֲעַצֵּביֶה�ם ַוִּיָּׂשֵא�   ַוַּיַעְזבּו&ָׁש�
2Sam. 5:22ֹוד ְּפ ים� ַוֹּיִס�פּו ע> ּו ְּבֵע�ֶמק ְרָפִא� ֹות ַוִּיָּנ�ְטׁש� �ֲעל ים ַל�  ִלְׁשִּת�
2Sam. 5:23ים� ּול ְּבָכִא� ם ִמּמ� אָת ָלֶה� ם ּוָב� א ַתֲעֶל�ה ָהֵסב1 ֶאל&ַא�ֲחֵריֶה+ �ֹ ֹ�אֶמר ל ה ַוּי יהָו+   ַוִּיְׁשַאBל ָּדִוד1 ַּב�
2Sam. 5:24 יִהי ְּבָׁשְמֲעָך ִ Tְּכ�[ ו][Qֹול ְצָעָד>] ָׁשְמֲעָך ז ָיָצBא ֶאת&ק= �י ָא3 י ַהְּבָכִא�ים ָא�ז ֶּתֱחָר�ץ ִּכ ה ְּבָראֵׁש�

ים� ֹות ְּבַמֲחֵנ�ה ְפִלְׁשִּת� יָך ְלַהּכ�  ְיהָוה1 ְלָפֶנ+
2Sam. 5:25ֶזר� פ ים ִמֶּג�ַבע ַעד&ֹּבֲאָך� ָג� �ה ַוַּיְך1 ֶאת&ְּפִלְׁשִּת+ ר ִצָּו�הּו ְיהָו ן ַּכֲאֶׁש� Bַעׂש ָּדִוד1 ֵּכ+   ַוַּי
2Sam. 6:1ֶלף� ַו ל ְׁשֹלִׁש�ים ָא� ּור ְּבִיְׂשָרֵא� ֹוד ָּדִו>ד ֶאת&ָּכל&ָּבח� ֶסף ע�  ּי2ֹ
2Sam. 6:2ֵPם א ֹות ִמָּׁש3 ַּבֲעֵל�י ְיהּוָד�ה ְלַהֲעל� ֹו ִמ� ד ְוָכל&ָהָעם1 ֲאֶׁש�ר ִאּת+ �ֶלְך ָּדִו3 �5ָקםA ַוֵּי ֹון  ַוָּי ת ֲאר�

=ה ְצָבא> ם ֵׁש�ם ְיהָו ים ֲאֶׁשר&ִנְקָר�א ֵׁש3 יו�ָהֱאֹלִה+ ב ַהְּכֻרִב�ים ָעָל�  ֹות ֹיֵׁש�
2Sam. 6:3 ה� ב ֲאֶׁש�ר ַּבִּגְבָע ית ֲאִביָנָד� הּו ִמֵּב� ה ַוִּיָּׂשֻא+ �ה ֲחָדָׁש+ ֱאֹלִהים1 ֶאל&ֲעָגָל ֹון ָה� Bבּו ֶאת&ֲאר Mַוַּיְרִּכ 

ה� �ים ֶאת&ָהֲעָגָל�ה ֲחָדָׁש� ב ֹנֲהִג �יָנָד+ ֹו ְּבֵני1 ֲאִב �א ְוַאְחי3  ְוֻעָּז
2Sam. 6:4ֹון� ַוִּי ֹו ֹהֵל�ְך ִלְפֵנ�י ָהָאר� Wים ְוַאְחי�ֹון ָהֱאֹלִה ה ִע�ם ֲאר� יָנָדב1 ֲאֶׁש�ר ַּבִּגְבָע+ הּו ִמֵּבBית ֲאִב�  ָּׂשֻא3
2Sam. 6:5 1ֹות ּוִבְנָבִלים Bים ּוְבִכֹּנר�ל ֲעֵצ�י ְברֹוִׁש ה ְּבֹכ� �י ְיהָו+ ֲחִקים1 ִלְפֵנ ל ְמַׂש� �דA ְוָכל&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא3  ְוָדִו

ים�ּוְב ְבֶצְלֶצִל� ים ּוִבְמַנ�ַעְנִע�ים ּו�  ֻתִּפ+
2Sam. 6:6ר� ּו ַהָּבָק� ֹו ִּכ�י ָׁשְמט� ֹ�אֶחז ּב+ ֱאֹלִהים1 ַוּי ֹון ָה� Bא ֶאל&ֲאר Mח ֻעָּז ֹון ַוִּיְׁשַל2 �ֶרן ָנכ אּו ַעד&ֹּג�   ַוָּיֹב�
2Sam. 6:7ים ַעל ה ַוַּיֵּכ�הּו ָׁש>ם ָהֱאֹלִה� ים� ַוִּי�ַחר&ַאBף ְיהָוה1 ְּבֻעָּז+ ֹון ָהֱאֹלִה� ם ִע�ם ֲאר� �ָמת ָׁש+  &ַהַּׁש�ל ַוָּי
2Sam. 6:8 ה ַע�ד ַהּי�ֹום ֹום ַההּוא1 ֶּפ�ֶרץ ֻעָּז+ Bא ַלָּמק Qה ַוִּיְקָר� ֶרץ ְּבֻעָּז >ה ֶּפ� ץ ְיהָו ר ָּפַר= Z ֲאֶׁש2 ד ַעל �ַחר ְלָדִו+  ַוִּי

 ַהֶּז�ה�
2Sam. 6:9 ּוא �>ד ֶאת&ְיהָו�ה ַּבּי�ֹום ַהה א ָדִו ֹון ְיהָו�ה� ַוִּיָר� ֹוא ֵאַל�י ֲאר� אֶמר ֵא>יְך ָיב� Wֹ  ַוּי
2Sam. 6:10 ית ד ֵּב� �ד ַוַּיֵּט�הּו ָדִו+ �יר ָּדִו ֹון ְיהָו�ה ַעל&ִע ד ְלָהִס�יר ֵאָל>יו ֶאת&ֲאר� א&ָאָב�ה ָדִו3 �ֹ  ְול

י� ֹום ַהִּגִּת� ד&ֱאד�  ֹעֵב�
2Sam. 6:11ם ַהִּג ד ֱאֹד> ה ֵּב�ית ֹעֵב� Mֹון ְיהָו ם  ַוֵּיֶׁשבZ ֲאר2 ד ֱאֹד� >ה ֶאת&ֹעֵב� י ְׁשֹלָׁש�ה ֳחָדִׁש�ים ַוְיָב=ֶרְך ְיהָו ִּת�

ֹו�  ְוֶאת&ָּכל&ֵּבית�
2Sam. 6:12 ּור ֹו ַּבֲעב� ית ֹעֵבBד ֱאֹדם1 ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ל+ ה ֶאת&ֵּב2 ד ַלֶּמ�ֶלְך ָּדִודH ֵלאֹמרG ֵּבַר�ְך ְיהָו3  ַוֻּיַּג3

ד ַוַּי �ֶלְך ָּדִו3 ֹון ָהֱאֹלִה�ים ַוֵּי ה�ֲאר� ם ִע�יר ָּדִו�ד ְּבִׂשְמָח� ד ֱאֹד> ית ֹעֵב� ים ִמֵּב2 Mֹון ָהֱאֹלִה Z ֶאת&ֲאר2  ַעל
2Sam. 6:13יא� ֹור ּוְמִר� ח ׁש� ים ַוִּיְזַּב� �י ֲארֹון&ְיהָו�ה ִׁשָּׁש�ה ְצָעִד ּו ֹנְׂשֵא� י ִּכ=י ָצֲעד>   ַוְיִה3



2Sam. 6:14ה ְוָד� �י ְיהָו ז ִלְפֵנ >ד ְמַכְרֵּכ�ר ְּבָכל&ֹע� ד� ְוָדִו ֹוד ָּב� ד ָחג�ּור ֵאפ� Wִו 
2Sam. 6:15ר� ֹול ׁשֹוָפ� �ה ִּבְתרּוָע�ה ּוְבק� ֹון ְיהָו ל ַמֲעִל�ים ֶאת&ֲאר�   ְוָדִוד1 ְוָכל&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+
2Sam. 6:16ֶר ֹון ַוֵּת2 �ד ַהַחּל3 ּול ִנְׁשְקָפ�הA ְּבַע Mל ַּבת&ָׁשא �ד ּוִמיַכ2 �יר ָּדִו א ִע ה ָּב� ֹון ְיהָו+ א  ְוָהָיה1 ֲאר�

ּה� ֹו ְּבִלָּב� ֶבז ל� ה ַוִּת� �י ְיהָו+ Bז ּוְמַכְרֵּכר1 ִלְפֵנ  ֶאת&ַהֶּמBֶלְך ָּדִוד1 ְמַפֵּז
2Sam. 6:17 ַעל ָּדִו�ד �ד ַוַּי2 ֹו ָּדִו ר ָנָטה&ל� ֶהל ֲאֶׁש� ֹוְך ָהֹא+ ֹו ְּבת� ה ַוַּיִּצBגּו ֹאתֹו1 ִּבְמקֹומ+ ֹון ְיהָו3 אּו ֶאת&ֲאר� Mַוָּיִב 

�י ְיהָו� ֹות ִלְפֵנ ים�ֹעל>  ה ּוְׁשָלִמ�
2Sam. 6:18ֹות� ם ְיהָו�ה ְצָבא� ם ְּבֵׁש� ֹות ָהעֹוָל�ה ְוַהְּׁשָלִמ�ים ַוְיָב�ֶרְך ֶאת&ָהָע+ ד ֵמַהֲעל�   ַוְיַכ�ל ָּדִו+
2Sam. 6:19 ת 1ֶחם1 ַאַח+ יׁש ַחַּל�ת ֶל �יׁש ְוַעד&ִאָּׁשהG ְלִא3 H ְלֵמִא ֹון ִיְׂשָרֵאל ם ְלָכל&ֲהמ� Mק ְלָכל&ָהָע  ַוְיַחֵּל2

ֹו�ְו �ֶלְך ָּכל&ָהָע�ם ִא�יׁש ְלֵבית� ה ֶאָח�ת ַוֵּי ד ַוֲאִׁשיָׁש�  ֶאְׁשָּפ�ר ֶאָח+
2Sam. 6:20 ד אֶמר ַמה&ִּנְכַּב2 3ֹ ד ַוּת 1 ִלְקַר�את ָּדִו+ א ִמיַכBל ַּבת&ָׁשאּול Qֹו ַוֵּתֵצ ��ָׁשב ָּדִו�ד ְלָבֵר�ְך ֶאת&ֵּבית  ַוָּי

ר ִנְגָלBה ַה ל ֲאֶׁש2 ֹום ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא3 Mים�ַהּי ד ָהֵרִק� ֹות ַאַח� ֹות ִנְגל� יו ְּכִהָּגל� ֹות ֲעָבָד+ י ַאְמה�  ּיֹום1 ְלֵעיֵנ2
2Sam. 6:21 יד< י ָנִג ת ֹאִת� ֹו ְלַצּו2ֹ ָאִביְך1 ּוִמָּכל&ֵּבית+ ַחר&ִּבBי ֵמ� ר ָּב� ה ֲאֶׁש2 �י ְיהָו3 G ִלְפֵנ ֹ�אֶמר ָּדִודH ֶאל&ִמיַכל  ַוּי

�י ְיהָו�ה�ַעל&ַע�ם ְיהָו�ה ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ְוִׂשַח י ִלְפֵנ  ְקִּת�
2Sam. 6:22ָדה� ם ִאָּכֵב� ְרְּת ִעָּמ� ֲאָמהֹות1 ֲאֶׁש�ר ָאַמ+ �י ְוִעם&ָה� ל ְּבֵעיָנ �יִתי ָׁשָפ� את ְוָהִי +ֹ ִתי עֹוד1 ִמּז Brּוְנַק  
2Sam. 6:23ּה� פ �ֶלד ַע�ד י�ֹום מֹוָת� ָיה ָל�ּה ָי א&ָה� �ֹ ּול ל 1 ַּבת&ָׁשא+   ּוְלִמיַכל
2Sam. 7:1Wיו� ַוְיִה ֹו ִמָּסִב�יב ִמָּכל&ֹאְיָב� >ה ֵהִנ�יַח&ל� ֹו ַויהָו �ֶלְך ְּבֵבית ב ַהֶּמ�  י ִּכי&ָיַׁש�
2Sam. 7:2 ב ים ֹיֵׁש� ֱאֹלִה+ �ים ַו�ֲארֹון1 ָה� ב ְּבֵב�ית ֲאָרִז א ָאֹנִכ�י יֹוֵׁש� יא ְרֵא�ה ָנ+ Bֹאֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶאל&ָנָת�ן ַהָּנִב+  ַוּי

ה� ֹוְך ַהְיִריָע�  ְּבת�
2Sam. 7:3ְך� ס ְלָבְבָך� ֵל�ְך ֲעֵׂש�ה ִּכ�י ְיהָו�ה ִעָּמ� ר ִּב� ל ֲאֶׁש� ֶלְך ֹּכ> Bֹאֶמר ָנָתן1 ֶאל&ַהֶּמ+   ַוּי
2Sam. 7:4ר� ן ֵלאֹמ� ה ֶאל&ָנָת� 5ְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+ ּוא ַו� ��ְיָלה ַהה י ַּבַּל   ַוְיִה�
2Sam. 7:5�ה ָאַמ ד ֹּכ� י ֶאל&ָּדִו+ ַמְרָּת1 ֶאל&ַעְבִּד� י� ֵלBְך ְוָא� ִית ְלִׁשְבִּת� �ה ַהַאָּת>ה ִּתְבֶנה&ִּל�י ַב�  ר ְיהָו
2Sam. 7:6 1ְהֶיה �ה ָוֶא� ִים ְוַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז 1 ִמִּמְצַר+ Bי ִיְׂשָרֵאל י ֶאת&ְּבֵנ Qִמּיֹום ַהֲעֹלִת ְ Tִית ל א ָיַׁש1ְבִּתי1 ְּבַב+ Bֹ �י ל  ִּכ

ן� ֶהל ּוְבִמְׁשָּכ� ְך ְּבֹא�  ִמְתַהֵּל+
2Sam. 7:7ל ֲא ל ֲאֶׁש�ר  ְּבֹכ� ְרִּתי ֶאת&ַאַחד1 ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא+ G ֲהָדָב�ר ִּדַּב3 �י ִיְׂשָרֵאל ר&ִהְתַהַּלְכִּתיH ְּבָכל&ְּבֵנ ֶׁש�

ית ֲאָרִז�ים� ם ִל�י ֵּב� א&ְבִניֶת� �ֹ ר ָל>ָּמה ל �ל ֵלאֹמ י ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ֹות ֶאת&ַעִּמ� יִתי ִלְרע>  ִצִּו3
2Sam. 7:8ר ְלַע Qה&תֹאַמ ַעָּתה ֹּכ� ְ Tר  ו ה ֵמַאַח� Bי ְלַקְחִּת1יָך1 ִמן&ַהָּנֶו+ ֹות ֲאִנ �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bד ֹּכ י ְלָדִו3 ְבִּד�

ל� י ַעל&ִיְׂשָרֵא� יד ַעל&ַעִּמ� ְהי�ֹות ָנִג+ אן ִל� �ֹ  ַהּצ
2Sam. 7:9יָך ְוָע� יָך ִמָּפֶנ ָתה ֶאת&ָּכל&ֹאְיֶב� ְכָּת ָוַאְכִר� 1 ֲאֶׁש�ר ָהַל+ �ה ִעְּמָך3 ְּבֹכל ֹול  ָוֶאְהֶי י ְלָך1 ֵׁש�ם ָּגד+ ִׂשBִת�

ֶרץ� ר ָּבָא� ם ַהְּגֹדִל�ים ֲאֶׁש�  ְּכֵׁש�
2Sam. 7:10 יפּוBא&ֹיִס �ֹ ֹוד ְול �א ִיְרַּג�ז ע �ֹ יו ְול �ן ַּתְחָּת+ י ְלִיְׂשָרֵאBל ּוְנַטְעִּתיו1 ְוָׁשַכ קֹום ְלַעִּמ2 ָ Tי מ�ְוַׂשְמִּת 

ֹו ַּכֲאֶׁש�ר ָּבִראׁשֹוָנ�  ה�ְבֵנ�י&ַעְוָלה1 ְלַעּנֹות+
2Sam. 7:11 ידB ִתי ְלָך� ִמָּכל&ֹאְיֶב�יָך ְוִהִּג ל ַוֲהִניֹח� ְפִטים1 ַעל&ַעִּמ�י ִיְׂשָרֵא+ Bיִתי ֹׁש� ר ִצִּו ֹום ֲאֶׁש2  ּוְלִמן&ַהּי3

ִית ַיֲעֶׂשה&ְּלָך� ְיהָו�ה� ה ִּכי&ַב�  ְלָך1 ְיהָו+
2Sam. 7:12יָך ַו ַכְבָּת1 ֶאת&ֲאֹבֶת+ יָך ְוָׁש� ּו ָיֶמ3 �יA ִיְמְלא� �יָך  ִּכ א ִמֵּמֶע ר ֵיֵצ� יָך ֲאֶׁש� ת&ַזְרֲעָך1 ַאֲחֶר+ ֲהִקיֹמִתBי ֶא�

ֹו� י ֶאת&ַמְמַלְכּת�  ַוֲהִכיֹנִת�
2Sam. 7:13ם� ֹו ַעד&עֹוָל� א ַמְמַלְכּת� ִית ִלְׁשִמ�י ְוֹכַנְנִּת>י ֶאת&ִּכֵּס� ּוא ִיְבֶנה&ַּב�   ה�
2Sam. 7:14י�ּוא ִיְהֶיה&ִּל ב ְוה� ֹו ְלָא+ ים ּוְבִנְגֵע�י  ֲאִני1 ֶאְהֶיה&ּל� ַכְחִּתיו1 ְּבֵׁש�ֶבט ֲאָנִׁש+ ֹו ְוֹה�  ְלֵב�ן ֲאֶׁשר1 ְּבַה�ֲעֹות+
ם�  ְּבֵנ�י ָאָד�

2Sam. 7:15ִתי ִמְּלָפֶנ�יָך� ר ֲהִסֹר� ּול ֲאֶׁש� �ם ָׁשא+ ִתי1 ֵמִע ּור ִמֶּמ�ּנּו ַּכֲאֶׁשBר ֲהִסֹר2 י לֹא&ָיס�   ְוַחְסִּד�
2Sam. 7:16ְמ ן ֵּביְתָך= ּוַמ� ם� ְוֶנְאַמ2 ֹון ַעד&עֹוָל� ְסֲאָך+ ִיְהֶי�ה ָנכ� �יָך ִּכ�  ַלְכְּתָך> ַעד&עֹוָל�ם ְלָפֶנ
2Sam. 7:17ן ֶאל&ָּדִו�ד� ס ר ָנָת� �ה ֵּכ>ן ִּדֶּב� ל ַהִחָּזי�ֹון ַהֶּז ֶּלה ּוְכֹכ� ים ָהֵא+ 1 ַהְּדָבִר�   ְּכֹכל



2Sam. 7:183ֹ �ה ַוּי �י ְיהָו �ֶׁשב ִלְפֵנ ד ַוֵּי 1 ַהֶּמ�ֶלְך ָּדִו+ ִני  ַוָּיבֹא י ִּכ�י ֲהִביֹאַת� Bי ְיהִוה1 ּוִמ�י ֵביִת+ י ֲאֹדָנ Qי ָאֹנִכ�אֶמר ִמ
ם�  ַעד&ֲהֹל�

2Sam. 7:19 את<ֹ ֹוק ְוז �ָרח ית&ַעְבְּדָך� ְלֵמ� ה ַוְּתַדֵּב>ר ַּג�ם ֶאל&ֵּב� �י ְיהִו+ 1יָך1 ֲאֹדָנ Bֹאת ְּבֵעיֶנ ֹוד ז Z ע2  ַוִּתְקַטן
ה� ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו� ת ָהָאָד�  ּתֹוַר�

2Sam. 7:20ת&ַעְבְּדָך� ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ְעָּת ֶא� �יָך ְוַאָּת>ה ָיַד� ֹוד ְלַדֵּב�ר ֵאֶל >ד ע�   ּוַמה&ּיֹוִס�יף ָּדִו
2Sam. 7:21ָך� יַע ֶאת&ַעְבֶּד� �את ְלהֹוִד�ֹ ת ָּכל&ַהְּגדּוָּל�ה ַהּז יָת ֵא� Wְכִלְּבָך+ ָעִׂש ְרָך1 ּו� ּור ְּדָב� Bַּבֲעב  
2Sam. 7:22ְל ְענּו  ַעל&ֵּכ�ן ָּגַד� ל ֲאֶׁשר&ָׁשַמ� ָך ְּבֹכ� ּוָלֶת+ ֹוָך ְוֵאBין ֱאֹלִהים1 ז� י&ֵא�ין ָּכמ3 �ה ִּכ� �י ְיהִו ָּת ֲאֹדָנ

 ְּבָאְזֵנ�ינּו�
2Sam. 7:23 ֹו ּום ל� ם ְוָלׂש= Mֹו ְלָע ֹות&ל2 ֱֹלִהים ִלְפּד� Tּו&א ד ָּבָא�ֶרץ ֲאֶׁש�ר ָהְלכ� ל ּג�ֹוי ֶאָח�  ּוִמBי ְכַעְּמָך1 ְּכִיְׂשָרֵא+

ם יו�ֵׁש3 �ם ֵואֹלָה� ִים ּגֹוִי יָת ְּלָך1 ִמִּמְצַר+ Bר ָּפִד �י ַעְּמָך3 ֲאֶׁש2 ָך ִמְּפֵנ ָראֹות1 ְלַאְרֶצ+ ם ַהְּגדּוָּלBה ְוֹנ� Mֹות ָלֶכ   ְוַלֲעׂש2
2Sam. 7:24ם ֵל �יָת ָלֶה� ה ָהִי ָך ֶאת&ַעְּמָך1 ִיְׂשָרֵא=לA ְלָך> ְלָע�ם ַעד&עֹוָל�ם ְוַאָּת�ה ְיהָו+ ְ Tֹוֵנ�5ן ל ים�  ַוְּתכ� אֹלִה�

 ס
2Sam. 7:25 ה ם ַעד&עֹוָל�ם ַוֲעֵׂש� ֹו ָהֵק� ל&ַעְבְּדָך1 ְוַעל&ֵּבית+ ר ִּדַּבBְרָּת ַע� ר ֲאֶׁש2 ים ַהָּדָב3 �ה ֱאֹלִה+  ְוַעָּתה1 ְיהָו

ְרָּת� ר ִּדַּב�  ַּכֲאֶׁש�
2Sam. 7:26ים ַעל&ִיְׂש ֹות ֱאֹלִה� �ה ְצָבא+ ר ְיהָו ל ִׁשְמָךB ַעד&עֹוָלם1 ֵלאֹמ+ ד  ְוִיְגַּד2 ָרֵא�ל ּוֵבית1 ַעְבְּדָך� ָדִו+

ֹון ְלָפֶנ�יָך�  ִיְהֶי�ה ָנכ�
2Sam. 7:27 ְך�ִית ֶאְבֶנה&ָּל ר ַּב� ֶזן ַעְבְּדָך1 ֵלאֹמ+ Bיָתה ֶאת&ֹא Mל ָּגִל ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mה ְצָבא י&ַאָּתהZ ְיהָו2  ִּכ�

יָך ֶא �ל ֵאֶל+ ֹו ְלִהְתַּפֵּל ן ָמָצBא ַעְבְּדָך1 ֶאת&ִלּב+ את�ַעל&ֵּכ3 �ֹ  ת&ַהְּתִפָּל�ה ַהּז
2Sam. 7:28 +ל&ַעְבְּדָך יָך ִיְהי�ּו ֱאֶמ�ת ַוְּתַדֵּבר1 ֶא� ים ּוְדָבֶר� ֱאֹלִה+ ה ַאָּתה&הּוא1 ָה� �י ְיהִו3  ְוַעָּת�הA ֲאֹדָנ

את� �ֹ ה ַהּז  ֶאת&ַהּטֹוָב�
2Sam. 7:29ית ַעְבְּדָך+ ִלְהי�ֹות ְלעֹוָל�ם ְל�1 ּוָבֵרְך1 ֶאת&ֵּב ה הֹוֵאל Bי ְיהִוה1  ְוַעָּת3 ה ֲאֹדָנ Qי&ַאָּת �יָך ִּכ� ָפֶנ

ם� פ ית&ַעְבְּדָך� ְלעֹוָל� ְך ֵּב� �ְתָך+ ְיֹבַר� ְרָּת ּוִמִּבְרָכ  ִּדַּב+
2Sam. 8:1 ד� ה ִמַּי ֶתג ָהַאָּמ� >ד ֶאת&ֶמ� ח ָּדִו �ם ַוִּיַּק� ים ַוַּיְכִניֵע >ד ֶאת&ְּפִלְׁשִּת� �5ְך ָּדִו ן ַוַּי ֲחֵרי&ֵכ+ 5ְיִהי1 ַא�  ַו�

 ים�ְּפִלְׁשִּת�
2Sam. 8:2 א �ֹ ית ּוְמל ד ְׁשֵנ�י&ֲחָבִלים1 ְלָהִמ+ Bְרָצה ַוְיַמֵּד 1 ַהְׁשֵּכ�ב אֹוָת�ם ַא+ ם ַּבֶח1ֶבל B5ְיַמְּדֵד ב ַו� �5ְך ֶאת&מֹוָא3  ַוַּי

ה� י ִמְנָח� ים ֹנְׂשֵא� ד ַלֲעָבִד� ֶבל ְלַהֲחי�ֹות ַוְּתִהBי מֹוָאב1 ְלָדִו+  ַהֶח�
2Sam. 8:3ד ֶאת&ֲהַדְד �5ְך ָּדִו+ ְנַהר& ַוַּי ֹו ִּב� ֹו ְלָהִׁש�יב ָיד� Wה ְּבֶלְכּת�ב ֶמ�ֶלְך צֹוָב ת�() [ֶע�ֶזר ֶּבן&ְרֹח�  ]ְּפָר�
2Sam. 8:4 1ר ָּדִוד Bי ַוְיַעֵּק� �יׁש ַרְגִל ֶלף ִא ים ֶא� ים ְוֶעְׂשִר� ּנּו ֶאBֶלף ּוְׁשַבע&ֵמאֹות1 ָּפָרִׁש+ ד ִמֶּמ3 Mד ָּדִו  ַוִּיְלֹּכ2

ר ִמ ֶכב ַוּיֹוֵת� ֶכב�ֶאת&ָּכל&ָהֶר+ ָאה ָר� ּנּו ֵמ�  ֶּמ�
2Sam. 8:5 ֶלף �5ִים ֶא� ים&ּוְׁשַנ ם ֶעְׂשִר� ֲאָר+ 5Bְך ָּדִוד1 ַּב� ר ַלֲהַדְדֶע�ֶזר ֶמ�ֶלְך צֹוָב�ה ַוַּי Wֶֹׂשק ַלְעז 1 ֲאַר�ם ַּדֶּמ+  ַוָּתבֹא

יׁש�  ִא�
2Sam. 8:6 ד ֶׂשק ַוְּתִהBי ֲאָרם1 ְלָדִו+ Bד ְנִצִבים1 ַּבֲאַר�ם ַּדֶּמ+ ֶׂשם ָּדִו ים נֹוְׂשֵא�י ִמְנָח�ה ַוֹּיBַׁשע ְיהָוה1  ַוָּי2 ַלֲעָבִד�

ְך� ר ָהָל� ל ֲאֶׁש� ד ְּבֹכ�  ֶאת&ָּדִו+
2Sam. 8:7ֵPד א ִם� ַוִּיַּק�ח ָּדִו3 ם ְירּוָׁשָל� �ֶזר ַוְיִביֵא� י ֲהַדְדָע ל ַעְבֵד� ּו ֶא� ב ֲאֶׁש�ר ָהי+  ת ִׁשְלֵט�י ַהָּזָה+
2Sam. 8:8י ֲה�י ָעֵר ֹרַת� ַטח ּוִמֵּב� ד� ס ּוִמֶּב� ה ְמֹא� ֶׁשת ַהְרֵּב� >ד ְנֹח� ח ַהֶּמ=ֶלְך ָּדִו Qֶזר ָלַק�  ַדְדָע
2Sam. 8:9ִּPת כ�ִעי ֶמ�ֶלְך ֲחָמ ע ֹּת� Wֶזר� ַוִּיְׁשַמ יל ֲהַדְדָע� ת ָּכל&ֵח� ד ֵא�  י ִהָּכ�ה ָדִו+
2Sam. 8:10ֹו ְל ִוד ִלְׁשָאל&ל2 ָּ Tֶלְך&ד ֹוָרם&ְּבנ�ֹו ֶאל&ַהֶּמ� ִעי ֶאת&י� ר  ַוִּיְׁשַל�ח ֹּת� Z ֲאֶׁש2 ֹו ַעל ְלָבֲרכ3 ֹום ּו� Mָׁשל

ב  י&ָזָה� י&ֶכ�ֶסף ּוְכֵל� ֹו ָהי>ּו ְּכֵל� �ֶזר ּוְבָיד3 �ה ֲהַדְדָע ִעי ָהָי ֹות ֹּת� הּו ִּכי&ִא>יׁש ִמְלֲחמ� ִנְלַחBם ַּבֲהַדְדֶע1ֶזר1 ַוַּיֵּכ+
ֶׁשת�  ּוְכֵל�י ְנֹח�
2Sam. 8:11� יהָו ֶלְך ָּדִו�ד ַל� יׁש ַהֶּמ� ם ִהְקִּד> Wם  ַּגם&ֹאָת� יׁש ִמָּכל&ַהּגֹוִי ה ִעם&ַהֶּכBֶסף ְוַהָּזָהב1 ֲאֶׁש�ר ִהְקִּד+
ׁש� ר ִּכֵּב�  ֲאֶׁש�



2Sam. 8:12 ֶלְך ב ֶמ� ֲעָמֵל�ק ּוִמְּׁשַל>ל ֲהַדְדֶע�ֶזר ֶּבן&ְרֹח� ים ּוֵמ� ֹון ּוִמְּפִלְׁשִּת� �י ַעּמ+ ם ּוִמּמֹוָאב1 ּוִמְּבֵנ Bֵמֲאָר 
ה�  צֹוָב�

2Sam. 8:13ַעׂש ָּדִוB ֶלף� ַוַּי ר ָא� ם ְּבֵגיא&ֶמ�ַלח ְׁשמֹוָנ�ה ָעָׂש� ֹו ֶאת&ֲאָר� ֹו ֵמַהּכֹות� Wם ְּבֻׁשב  ד1 ֵׁש+
2Sam. 8:14 ֹוַׁשעBד ַוּי� ים ְלָדִו ֹום ֲעָבִד� י ָכל&ֱאד� ים ַוְיִה� ים ְּבָכל&ֱאדֹום1 ָׂש�ם ְנִצִב+ ֹום ְנִצִב3 Mֶׂשם ֶּבֱאד  ַוָּי2

ְך� ר ָהָל� ל ֲאֶׁש� ד ְּבֹכ�  ְיהָוה1 ֶאת&ָּדִו+
2Sam. 8:15ֹו� ה ְלָכל&ַעּמ� ט ּוְצָדָק� ד ֹעֶׂש>ה ִמְׁשָּפ� ְך ָּדִו�ד ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא�ל ַוְיִה�י ָדִו3   ַוִּיְמֹל�
2Sam. 8:16יר� ּוד ַמְזִּכ� ט ֶּבן&ֲאִחיל� ב ֶּבן&ְצרּוָי�ה ַעל&ַהָּצָב�א ִויהֹוָׁשָפ�   ְויֹוָא�
2Sam. 8:17ֶל ּוב ַוֲאִחיֶמ� ֹוק ֶּבן&ֲאִחיט> ר� ְוָצד= �ים ּוְׂשָרָי�ה סֹוֵפ� ר ֹּכֲהִנ  ְך ֶּבן&ֶאְבָיָת�
2Sam. 8:18ּו� פ י ְוַהְּפֵלִת�י ּוְבֵנ�י ָדִו�ד ֹּכֲהִנ�ים ָהי� ע ְוַהְּכֵרִת� ֹוָיָד+ 1הּו1 ֶּבן&ְיה�   ּוְבָנָי
2Sam. 9:11ה ִעּמֹוBּול ְוֶאֱעֶׂש �ר ְלֵב�ית ָׁשא ר נֹוַת� ֹוד ֲאֶׁש� �י ֶיׁש&ע+ ד ֲהִכ ֹ�אֶמר ָּדִו+ ן� ַוּי ּור ְיהֹוָנָת� ֶסד ַּבֲעב�   ֶח+
2Sam. 9:2 א ה ִציָב� אֶמר ַהֶּמ=ֶלְך ֵאָל>יו ַהַאָּת� 2ֹ �ד ַוּי ֹו ֶאל&ָּדִו א ַוִּיְקְראּו&ל� ֹו ִציָב+ ּול ֶע1ֶבד1 ּוְׁשמ� ית ָׁשא�  ּוְלֵב2

ָך� ֹ�אֶמר ַעְבֶּד�  ַוּי
2Sam. 9:3+ית ָׁשא�ֹוד ִאיׁש1 ְלֵב ֶפס ע� ֶלְך ַהֶא2 ֹ�אֶמר ַהֶּמ3 Bֹאֶמר ִציָבא1  ַוּי ֹו ֶח�ֶסד ֱאֹלִה�ים ַוּי ה ִעּמ� ּול ְוֶאֱעֶׂש�

ִים� ן ְנֵכ�ה ַרְגָל� ן ִליהֹוָנָת� ֹוד ֵּב� ֶלְך ע>  ֶאל&ַהֶּמ+
2Sam. 9:4 ּוא ֵּב>ית ָמִכ�יר ֶּבן&ַעִּמיֵא�ל ֶלְך ִהֵּנה&ה3 Bֹאֶמר ִציָבא1 ֶאל&ַהֶּמ+ ּוא ַוּי �ה ה ֶלְך ֵאיֹפ� ֹו ַהֶּמ� אֶמר&ל� �ֹ  ַוּי

ֹו ר�ְּבל�   ְדָב�
2Sam. 9:5ר� ֹו ְדָב� ל ִמּל� הּו ִמֵּב>ית ָמִכ�יר ֶּבן&ַעִּמיֵא� �ד ַוִּיָּקֵח3   ַוִּיְׁשַל�ח ַהֶּמ�ֶלְך ָּדִו
2Sam. 9:6 1אֶמר ָּדִודBֹ ל ַעל&ָּפָנ�יו ַוִּיְׁשָּת�חּו ַוּי ד ַוִּיֹּפ� 1 ֶאל&ָּדִו+ ֶׁשת ֶּבן&ְיהֹוָנָתBן ֶּבן&ָׁשאּול ָּיבֹא ְמִפיֹב2 ַ Tו 

ָך�ְמִפיֹב+ ֹ�אֶמר ִהֵּנ�ה ַעְבֶּד�  ֶׁשת ַוּי
2Sam. 9:7 י�יָך ַוֲהִׁשֹבִת ֲעבּור1 ְיהֹוָנָת�ן ָאִב+ ה ִעְּמָך� ֶח1ֶסד1 ַּב� �י ָעֹׂשהZ ֶאֱעֶׂש2 א ִּכ ד ַאל&ִּתיָר3 Mֹו ָדִו  ַוּיֹאֶמרZ ל2

אַכל ֶל>ֶחם ַעל&ֻׁשְלָחִנ�י  �ֹ ה ּת ּול ָאִב�יָך ְוַאָּת3 ה ָׁשא� ת&ָּכל&ְׂשֵד� יד�ְלָך+ ֶא�  ָּתִמ�
2Sam. 9:8ֹוִני� ר ָּכמ� ת ֲאֶׁש� יָת ֶאל&ַהֶּכ�ֶלב ַהֵּמ� �י ָפִנ+ ֹ�אֶמר ֶמ�ה ַעְבֶּד�ָך ִּכ חּו ַוּי Wַוִּיְׁשַּת  
2Sam. 9:9 ֹו 1 ּוְלָכל&ֵּבית+ Bה ְלָׁשאּול ר ָהָי Z ֲאֶׁש2 �יו ֹּכל ֹ�אֶמר ֵאָל ּול ַוּי ֶלְך ֶאל&ִציָב>א ַנ�ַער ָׁשא�  ַוִּיְקָר�א ַהֶּמ3

ִּת  י ְלֶבן&ֲאֹדֶנ�יָך�ָנַת�
2Sam. 9:10 ֹו 1ֶחם1 ַוֲאָכל+ Bיָך ֶּל ה ְלֶבן&ֲאֹדֶנ אָת ְוָהָי2 יָך ְוֵהֵב3 Mיָך ַוֲעָבֶד ה ַאָּתהZ ּוָבֶנ2 ת&ָהֲאָדָמ] ֹו ֶא�  ְוָעַב�ְדָּת ּל�

ה ָעָׂש> א ֲחִמָּׁש� �י ּוְלִציָב3 יָך יֹאַכ�ל ָּתִמ>יד ֶל�ֶחם ַעל&ֻׁשְלָחִנ ֶׁשת1 ֶּבן&ֲאֹדֶנ+ ים�ּוְמִפיֹב2 ים ֲעָבִד�  ר ָּבִנ�ים ְוֶעְׂשִר�
2Sam. 9:11 ָך�ֹו ֵּכ�ן ַיֲעֶׂש�ה ַעְבֶּד Bי ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶאת&ַעְבּד+ ה ֲאֹדִנ Mר ְיַצֶּו Z ֲאֶׁש2 ֶלְך ְּכֹכל Bֹאֶמר ִציָבא1 ֶאל&ַהֶּמ+  ַוּי

ֶלְך� ד ִמְּבֵנ�י ַהֶּמ� י ְּכַאַח� 1 ַעל&ֻׁשְלָחִנ+ ֶׁשת ֹאֵכל  ּוְמִפיֹב3
2Sam. 9:12ֶׁשת� ְוִלְמ ים ִלְמִפיֹב� א ֲעָבִד� 1 מֹוַׁש�ב ֵּבית&ִציָב+ �א ְוֹכל ֹו ִמיָכ ן ּוְׁשמ� ֶׁשת ֵּבן&ָקָט�  ִפיֹב�
2Sam. 9:13 י ַח ְׁשֵּת� ּוא ִּפֵּס� ּוא ֹאֵכ�ל ְוה� יד ה� ן ַהֶּמ>ֶלְך ָּתִמ� �י ַעל&ֻׁשְלַח� ִם ִּכ ּוָׁשַל+ ֶׁשת ֹיֵׁשב1 ִּביר�  ּוְמִפיֹב3

יו� פ  ַרְגָל�
2Sam. 10:15ְי יו� ַו� ֹו ַּתְחָּת� ּון ְּבנ� ְך ָחנ� ֹון ַוִּיְמֹל> ��י ַעּמ ֶלְך ְּבֵנ ָמת ֶמ� Wן ַוָּי ֲחֵרי&ֵכ+  ִהי1 ַא�
2Sam. 10:2 ח ֶסד ַוִּיְׁשַל2 ה ָאִבBיו ִעָּמִדי1 ֶח+ ׁש ַּכֲאֶׁשרZ ָעָׂש2 ּון ֶּבן&ָנָח3 ד ֶאֱעֶׂשה&ֶח�ֶסדA ִעם&ָחנ� Mאֶמר ָּדִו 2ֹ  ַוּי

ֹו ְּבַיד&ֲעָב =ד ְלַנֲחמ> ֹון�ָּדִו ֶרץ ְּבֵנ�י ַעּמ� ד ֶא� י ָדִו+ �יו ַוָּיֹב1אּו1 ַעְבֵד� יו ֶאל&ָאִב  ָד�
2Sam. 10:3 י&ָׁשַל�ח יָך ִּכ� Bד ֶאת&ָאִב1יָך1 ְּבֵעיֶנ+ ד ָּדִו ְמַכֵּב2 ם ַה� ֵניֶה3 ּון ֲאֹד� ֹון ֶאל&ָחנ� Mי ְבֵנ�י&ַעּמ Z ָׂשֵר2  ַוּיֹאְמרּו

ֹור ֶאת Bּור ֲחק Qלֹוא ַּבֲעב ֲ Tים ה�יָך�ְלָך� ְמַנ�ֲחִמ יו ֵאֶל� >ד ֶאת&ֲעָבָד� ּה ָׁשַל�ח ָּדִו  &ָהִעיר1 ּוְלַרְּגָל�ּה ּוְלָהְפָכ+
2Sam. 10:4 ד� ִצי ַע ת ֶאת&ַמְדֵויֶה>ם ַּבֵח� ם ַוִּיְכֹר= �י ְזָקָנ+ ד ַוְיַגַּלח1 ֶאת&ֲחִצ י ָדִו3 ּון ֶאת&ַעְבֵד� Mח ָחנ  ַוִּיַּק2

ם� 5ְיַׁשְּלֵח� ֹוֵתיֶה�ם ַו�  ְׁשת�
2Sam. 10:5דB ּו  ַוַּיִּג Bֹאֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ְׁשב� ד ַוּי �י&ָהי�ּו ָהֲאָנִׁש�ים ִנְכָלִמ�ים ְמֹא ם ִּכ� ּו ְלָדִוד1 ַוִּיְׁשַל�ח ִלְקָראָת+

ם� ח ְזַקְנֶכ�ם ְוַׁשְבֶּת� ֹו ַעד&ְיַצַּמ� יֵרח+  ִב�
2Sam. 10:6[ּו ְבֵנ�י&ַעּמ �ד ַוִּיְׁשְלח� ּו ְּבָדִו ֹון ִּכ�י ִנְבֲאׁש� �י ַעּמ+ ֹוב  ַוִּיְראּו1 ְּבֵנ Mם ֵּבית&ְרח Z ֶאת&ֲאַר2 ֹון ַוִּיְׂשְּכרּו



יׁש� ֶלף ִא� ר ֶא� ֹוב ְׁשֵנים&ָעָׂש� �יׁש ט+ יׁש ְוִא ֲעָכה1 ֶא�ֶלף ִא+ י ְוֶאת&ֶמBֶלְך ַמ� ים ֶא1ֶלף1 ַרְגִל+ א ֶעְׂשִר�  ְוֶאת&ֲאַר�ם צֹוָב3
2Sam. 10:7ת ָּכל&ַהָּצָב� ב ְוֵא� �ד ַוִּיְׁשַלח1 ֶאת&יֹוָא+ ע ָּדִו ים� ַוִּיְׁשַמ�  א ַהִּגֹּבִר�
2Sam. 10:8 ה ֲעָכ+ ֹוב ּוַמ� יׁש&ט� ם צֹוָבBא ּוְרחֹוב1 ְוִא� ה ֶּפ�ַתח ַהָּׁש�ַער ַוֲאַר2 ּו ִמְלָחָמ� ֹון ַוַּיַעְרכ� �י ַעּמ+  ַוֵּי�ְצאּו1 ְּבֵנ

ה� ם ַּבָּׂשֶד�  ְלַבָּד�
2Sam. 10:9ה ִמ �י ַהִּמְלָחָמ+ י&ָהְיָתBה ֵאָליו1 ְּפֵנ ב ִּכ� �5ְרא יֹוָא3 י  ַוַּי 1 ְּבחּוֵר� ר ִמֹּכל ֹור ַוִּיְבַח3 �ָאח ָּפִנ�ים ּוֵמ�
ל[ְּבִיְׂשָרֵאל  ם�] ִיְׂשָרֵא+ את ֲאָר� ְך ִלְקַר� 5ַּיֲעֹר�  ַו�

2Sam. 10:10ֹון� את ְּבֵנ�י ַעּמ� ְך ִלְקַר� W5ַּיֲעֹר ן ְּבַי�ד ַאְבַׁש�י ָאִח�יו ַו� Wם ָנַת �ֶתר ָהָע+   ְוֵאת1 ֶי
2Sam. 10:11B אֶמר ִאם&ֶּתֱחַז 3ֹ י  ַוּי ּו ִמְּמָך+ ְוָהַלְכִּת� Bי ַעּמֹון1 ֶיֱחְזק� �ה ְוִאם&ְּבֵנ יׁשּוָע �ָתה ִּל�י ִל� ִּני ְוָהִי ק ֲאָרם1 ִמֶּמ+
ְך� יַע� ָל�  ְלהֹוִׁש�
2Sam. 10:12ֹוב ְּבֵעיָנ�יו� ה ַהּט� ה ַיֲעֶׂש� י ֱאֹלֵה�ינּו ַו�יהָו+ נּו ּוְבַע�ד ָעֵר� Bק ְוִנְתַחַּזק1 ְּבַעד&ַעֵּמ+   ֲחַז
2Sam. 10:13ם ַוָּיֻנ�סּו ִמָּפָנ�יו��ֲאָר ה ַּב� ֹו ַלִּמְלָחָמ� ב ְוָהָעם1 ֲאֶׁש�ר ִעּמ+ �ׁש יֹוָא3   ַוִּיַּג
2Sam. 10:14 י� 1 ְּבֵנ ב ֵמַעל �ָׁשב יֹוָא3 �יר ַוָּי אּו ָהִע י ַוָּיֹב� �י ֲאִביַׁש+ 1סּו1 ִמְּפֵנ ם ַוָּיֻנ �ס ֲאָר+ ֹון ָראּו1 ִּכי&ָנ Bי ַעּמ  ּוְבֵנ2

�ֹ ֹון ַוָּיב ִם�ַעּמ+  א ְירּוָׁשָל�
2Sam. 10:15ּו ָי�ַחד� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוֵּיָאְספ� ם ִּכ�י ִנַּג�ף ִלְפֵנ �5ְרא ֲאָר+   ַוַּי
2Sam. 10:16 א אּו ֵחיָל�ם ְוׁשֹוַב>ְך ַׂשר&ְצָב� ר ַוָּיֹב� �ֶבר ַהָּנָה+ ֶזר ַוֹּיֵצBא ֶאת&ֲאָרם1 ֲאֶׁשר1 ֵמֵע  ַוִּיְׁשַל�ח ֲהַדְדֶע3

 ם�ֲהַדְדֶע�ֶזר ִלְפֵניֶה�
2Sam. 10:17 ּו Bאָמה ַוַּיַעְרכ�א ֵחָל �ֹ ן ַוָּיב ר ֶאת&ַהַּיְרֵּד+ 1 ַוַּיֲעֹב� ף ֶאת&ָּכל&ִיְׂשָרֵאל Bד ס ַוֶּיֱאֹס �ד ְלָדִו3  ַוֻּיַּג

ֹו� ּו ִעּמ� ד ַוִּיָּלֲחמ�  ֲאָרם1 ִלְקַר�את ָּדִו+
2Sam. 10:18ד ֵמ Mג ָּדִו G ַוַּיֲהֹר2 �י ִיְׂשָרֵאל �ָנס ֲאָרםH ִמְּפֵנ ֶלף ָּפָרִׁש�ים  ַוָּי ֶכב ְוַאְרָּבִע�ים ֶא� ם ְׁשַבBע ֵמאֹות1 ֶר+ ֲאָר3

ם� �ָמת ָׁש� ֹו ִהָּכ�ה ַוָּי ת ׁשֹוַב=ְך ַׂשר&ְצָבא>  ְוֵא2
2Sam. 10:19 ל ל ַוַּיְׁשִל�מּו ֶאת&ִיְׂשָרֵא� �י ִיְׂשָרֵא+ ֶזר ִּכBי ִנְּגפּו1 ִלְפֵנ י ֲהַדְדֶע3 ים ַעְבֵד� Mל&ַהְּמָלִכ ּו ָכ�  ַוִּיְרא2

ֹון� פַוַּי� ֹוד ֶאת&ְּבֵנ�י ַעּמ� ם ְלהֹוִׁש�יַע ע� ּו ֲאָר+ ּום ַוִּי�5ְרא� � ַעְבד
2Sam. 11:1 ֹו Mיו ִעּמ ד ֶאת&יֹוָאבZ ְוֶאת&ֲעָבָד2 ים ַוִּיְׁשַל�ח ָּדִו] �תA ֵצ�את ַהַּמְלֿאִכ3 ה ְלֵע Mת ַהָּׁשָנ Z ִלְתׁשּוַב2  ַוְיִהי

�י  1 ֶאת&ְּבֵנ ל ַוַּיְׁשִח1תּו ִם� סְוֶאת&ָּכל&ִיְׂשָרֵא3 ב ִּבירּוָׁשָל� רּו ַעל&ַרָּב�ה ְוָדִו�ד יֹוֵׁש� ֹון ַוָּיֻצ�  ַעּמ+
2Sam. 11:2 5ְרא ִאָּׁש>ה� ֶלְך ַוַּי �ג ֵּבית&ַהֶּמ+ ד ֵמַעBל ִמְׁשָּכבֹו1 ַוִּיְתַהֵּלְך1 ַעל&ַּג Mָקם ָּדִו ֶרב ַוָּי2 �ת ָהֶע3  ַוְיִה�יA ְלֵע

ת ַמְר ה טֹוַב� �ג ְוָה�ִאָּׁש+ �ל ַהָּג ֶצת ֵמַע ד�ֹרֶח� ה ְמֹא�  ֶא�
2Sam. 11:3 ה� ֶׁשת אּוִרָּי ם ֵא� אֶמר ֲהלֹוא&זֹאת1 ַּבת&ֶׁש�ַבע ַּבת&ֱאִליָע+ 3ֹ ִאָּׁש�ה ַוּי ׁש ָל� ד ַוִּיְדֹר�  ַוִּיְׁשַל�ח ָּדִו+

י�  ַהִחִּת�
2Sam. 11:4ּה ְוִה� ֹוא ֵאָליו1 ַוִּיְׁשַּכ�ב ִעָּמ3 Bָה ַוָּתב ים ַוִּיָּקֶח3 Mד ַמְלָאִכ ֶׁשת ִמֻּטְמָאָת�ּה  ַוִּיְׁשַלחZ ָּדִו2 יא ִמְתַקֶּד�

ּה� ָׁשב ֶאל&ֵּביָת�  ַוָּת�
2Sam. 11:5ִכי� ה ָאֹנ� אֶמר ָהָר� �ֹ ד ַוּת �ד ְלָדִו+ ִאָּׁש�ה ַוִּתְׁשַלח1 ַוַּתֵּג ַהר ָה�   ַוַּת�
2Sam. 11:6י ַוִּיְׁשַל�ח יֹו��ה ַהִחִּת ּוִרָּי י ֶאת&א� ב ְׁשַל�ח ֵאַל+ ד� ַוִּיְׁשַלBח ָּדִוד1 ֶאל&יֹוָא+ �ה ֶאל&ָּדִו� ּוִרָּי  ָא>ב ֶאת&א�
2Sam. 11:7ה� ֹום ַהִּמְלָחָמ� ם ְוִלְׁשל� ֹום ָהָע+ ֹום יֹוָאב1 ְוִלְׁשל� Bד ִלְׁשל �יו ַוִּיְׁשַא�ל ָּדִו3 �ה ֵאָל א אּוִרָּי �ֹ   ַוָּיב
2Sam. 11:8ּו �יָך ַוֵּיֵצBא א� ד ְלֵביְתָך� ּוְרַח�ץ ַרְגֶל ה ֵר� ּוִרָּי3 Bֹאֶמר ָּדִוד1 ְלא� א  ַוּי ֶלְך ַוֵּתֵצ� ִרָּיה1 ִמֵּב�ית ַהֶּמ+

ֶלְך� ת ַהֶּמ� יו ַמְׂשַא�  ַאֲחָר�
2Sam. 11:9ֶּ Pה פ ֹו� ַוִּיְׁשַּכ�ב אּוִרָּי3 ד ֶאל&ֵּבית� א ָיַר� �ֹ �יו ְול י ֲאֹדָנ ת ָּכל&ַעְבֵד� ֶלְך ֵא�  ַתח ֵּב�ית ַהֶּמ+
2Sam. 11:10ה ֶא� ד אּוִרָּי א&ָיַר� �ֹ ר ל Bדּו ְלָדִוד1 ֵלאֹמ+ ֹוא ִמֶּד1ֶרְך1  ַוַּיִּג Bה ֲהל ד ֶאל&אּוִרָּי3 Mאֶמר ָּדִו 2ֹ ֹו ַוּי �ל&ֵּבית

ָך� ְדָּת ֶאל&ֵּביֶת� א&ָיַר� �ֹ ּוַע ל א ַמּד�  ַאָּת�ה ָב+
2Sam. 11:11 י Bב ְוַעְבֵד Mי יֹוָא ֹות ַואֹדִנ2 ה ֹיְׁשִב�ים ַּבֻּסּכ3 Mיהּוָד ל ִו� ָארֹון ְוִיְׂשָרֵא2 ָ Tד ה ה ֶאל&ָּדִו3 Mאֶמר אּוִרָּי 2ֹ  ַוּי

ָך ֲא ֹות ְוִלְׁשַּכ�ב ִעם&ִאְׁשִּת�י ַחֶּי1ָך1 ְוֵח�י ַנְפֶׁש+ ל ְוִלְׁשּת� ֹוא ֶאל&ֵּביִת>י ֶלֱאֹכ� י ָאב= Qים ַוֲאִנ Bי ַהָּׂשֶדה1 ֹחִנ+ י ַעל&ְּפֵנ ֹדִנ2
ר ַהֶּז�ה� ה ֶאת&ַהָּדָב� ם&ֶאֱעֶׂש�  ִא�



2Sam. 11:12ה ַּגם&ַהּי�ֹו< ב ָּבֶז ה ֵׁש� ד ֶאל&אּוִרָּי3 Mאֶמר ָּדִו 2ֹ =ה ִבירּוָׁשַל>ִם  ַוּי ֶׁשב אּוִרָּי ם ּוָמָח�ר ֲאַׁשְּלֶח�ָּך ַוֵּי2
ת� ָּמֳחָר� ּוא ּוִמ�  ַּבּי�ֹום ַהה�

2Sam. 11:13 1ב ְּבִמְׁשָּכבֹוBֶרב ִלְׁשַּכ 5ְיַׁשְּכֵר�הּו ַוֵּיֵצ�א ָבֶע3 �ְׁשְּת ַו� >יו ַוֵּי ֹ=אַכל ְלָפָנ ד ַוּי ֹו ָדִו3  ַוִּיְקָרא&ל�
יו ְו י ֲאֹדָנ+ ד�ִעם&ַעְבֵד� א ָיָר� �ֹ ֹו ל  ֶאל&ֵּבית�

2Sam. 11:14ב ַוִּיְׁשַל�ח ְּבַי�ד אּוִרָּי�ה��ֶפר ֶאל&יֹוָא >ד ֵס� ב ָּדִו ֶקר ַוִּיְכֹּת�   ַוְיִה�י ַבֹּב+
2Sam. 11:15 ם ה ְוַׁשְבֶּת� ֲחָזָק+ Bי ַהִּמְלָחָמה1 ַה� 1 ְּפֵנ ה ֶאל&מּול ּוִרָּי3 ּו ֶאת&א� ר ָהב� �ֶפר ֵלאֹמ ב ַּבֵּס�  ַוִּיְכֹּת�

ת� סֵמ יו ְוִנָּכ�ה ָוֵמ�  ַאֲחָר�
2Sam. 11:16 ִיל ע ִּכ�י ַאְנֵׁשי&ַח� ה ֶאל&ַהָּמקֹום1 ֲאֶׁש�ר ָיַד+ ּוִרָּי+ �יר ַוִּיֵּתן1 ֶאת&א� ב ֶאל&ָהִע ֹור יֹוָא� י ִּבְׁשמ� Wַוְיִה 

ם�  ָׁש�
2Sam. 11:17ל ִמן&ָה ב ַוִּיֹּפ� ּו ֶאת&יֹוָא+ ּו ַאְנֵׁשBי ָהִעיר1 ַוִּיָּלֲחמ� Mְצא �ה  ַוֵּי2 ָמת ַּג�ם אּוִרָּי Wד ַוָּי� י ָדִו ָע�ם ֵמַעְבֵד�

י�  ַהִחִּת�
2Sam. 11:18ה� י ַהִּמְלָחָמ� ד ֶאת&ָּכל&ִּדְבֵר� �ד ְלָדִו+   ַוִּיְׁשַל�ח יֹוָא�ב ַוַּיֵּג
2Sam. 11:19ר ֶאל ה ְלַדֵּב� י ַהִּמְלָחָמ� ר ְּכַכּלֹוְתָך3 ֵא>ת ָּכל&ִּדְבֵר� �ְך ֵלאֹמ ו ֶאת&ַהַּמְלָא� ֶלְך� ַוְיַצ�  &ַהֶּמ�
2Sam. 11:20 ֹוא ם ֶאל&ָהִע�יר ְלִהָּלֵח�ם ֲהל� ּוַע ִנַּגְׁשֶּת� ֶלְך ְוָאַמ�ר ְלָך+ ַמּד> ם&ַּתֲעֶלה1 ֲחַמ�ת ַהֶּמ+ ה ִא�  ְוָהָי3

ה� ּו ֵמַע�ל ַהחֹוָמ� ת ֲאֶׁשר&ֹיר� ם ֵא�  ְיַדְעֶּת+
2Sam. 11:21ֹוא&ִא ֶׁשת ֲהל� ה ֶאת&ֲאִביֶמ�ֶלְך ֶּבן&ְיֻרֶּב3 Qי&ִהָּכ ֶכב ֵמַעBל  ִמ� Mַלח ֶר Z ֶּפ2 �יָכה ָעָליו ה ִהְׁשִל ָּׁש]

ת� י ֵמ� �ה ַהִחִּת� ם ַעְבְּדָך> אּוִרָּי חֹוָמ�ה ְוָא�ַמְרָּת+ ַּג3 ם ֶאל&ַה� ץ ָל�ָּמה ִנַּגְׁשֶּת� �ָמת ְּבֵתֵב+ חֹוָמה1 ַוָּי  ַה�
2Sam. 11:22ד ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� �ד ְלָדִו+ 1 ַוַּיֵּג �ֶלְך ַהַּמְלָא�ְך ַוָּיבֹא ב� ַוֵּי ֹו יֹוָא�  ר ְׁשָלח�
2Sam. 11:23 ה ַוִּנְהֶי�ה�ּו ֵאֵל�ינּו ַהָּׂשֶד ים ַוֵּיְצא� ֲאָנִׁש+ 1ינּו1 ָה� ּו ָעֵל Bי&ָגְבר ד ִּכ� Bֹאֶמר ַהַּמְלָאְך1 ֶאל&ָּדִו+  ַוּי

ַער� ַתח ַהָּׁש� ם ַעד&ֶּפ�  ֲעֵליֶה�
2Sam. 11:24 ּו][ַו[ ַוֹּיְראּו ים][ַה[ַהּמֹוְרִאים ] ֹּיר2 Bי ]ּמֹוִר�ּותּו ֵמַעְבֵד ה ַוָּימ� �ל ַהחֹוָמ+  ֶאל&ֲעָבֶד1ָך1 ֵמַע

ת� ס י ֵמ� �ה ַהִחִּת� ם ַעְבְּדָך> אּוִרָּי  ַהֶּמ�ֶלְך ְוַג3
2Sam. 11:25 ה 1יָך1 ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז+ ע ְּבֵעיֶנ Bר ֶאל&יֹוָאב1 ַאל&ֵיַרBה&תֹאַמ ְך ֹּכ� ד ֶאל&ַהַּמְלָא3 Mאֶמר ָּדִו 2ֹ  ַוּי
� י&ָכֹז�ה ְוָכֶז הּו�ִּכ� ּה ְוַחְּזֵק� ק ִמְלַחְמְּתָך= ֶאל&ָהִע>יר ְוָהְרָס�  ה ּתֹאַכ�ל ֶהָח�ֶרב ַהֲחֵז2

2Sam. 11:26ּה� ד ַעל&ַּבְעָל� �ה ִאיָׁש�ּה ַוִּתְסֹּפ� ת אּוִרָּי ה ִּכי&ֵמ� ּוִרָּי+   ַוִּתְׁשַמע1 ֵא�ֶׁשת א�
2Sam. 11:27ּהBד ַוַּיַאְסָפ Mח ָּדִו ֶבל ַוִּיְׁשַל2 ר ָהֵא3 =5ַרע  ַוַּיֲעֹב� ֹו ֵּב�ן ַוֵּי ֶלד ל� ה ַוֵּת� ֹו ְלִאָּׁש+  ֶאל&ֵּביתֹו1 ַוְּתִהי&ל�

ה ָדִו�ד ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה� פ  ַהָּדָב>ר ֲאֶׁשר&ָעָׂש�
2Sam. 12:1ת ֶא �יר ֶאָח+ ים ָהיּו1 ְּבִע �י ֲאָנִׁש3 Bֹאֶמר לֹו1 ְׁשֵנ יו ַוּי א ֵאָל3 �ֹ �ד ַוָּיב ן ֶאל&ָּדִו >ה ֶאת&ָנָת� ד  ַוִּיְׁשַל=ח ְיהָו ָח�

אׁש� ד ָר�  ָעִׁש�יר ְוֶאָח�
2Sam. 12:2ד� ה ְמֹא� ר ַהְרֵּב� אן ּוָבָק� �ֹ >ה צ יר ָהָי   ְלָעִׁש3

2Sam. 12:3 ֹו ְוִעם&ָּבָנ�יו ל ִעּמ> ָה ַוִּתְגַּד� Wה ַוְיַחֶּי ה ַאַחBת ְקַטָּנה1 ֲאֶׁש�ר ָקָנ+ Z ִאם&ִּכְבָׂש2 ל ִּכי ין&ֹּכ3  ְוָלָר�ׁש ֵא�
Mֹו תֹאַכ ו ִמִּפּת2 �ת�ַיְחָּד ֹו ְּכַב� ב ַוְּתִהי&ל� ֹו ִתְׁשָּכ+ ֹו ִתְׁשֶּתה1 ּוְבֵחיק� Bל ּוִמֹּכס 

2Sam. 12:4 ֹו �ַח ַהָּבא&ל ֹות ָלֹאֵר� Wֹו ַלֲעׂש ַחת ִמּצֹאנֹו1 ּוִמְּבָקר+ Bל ָלַק ָעִׁשירG ַוַּיְחֹמ3 �יׁש ֶה� �בֹא ֵהֶלְךH ְלִא  ַוָּי
5ַּיֲעֶׂש+ אׁש ַו� �יׁש ָהָר+ ח ֶאת&ִּכְבַׂשת1 ָהִא יו�ַוִּיַּק3 א ֵאָל�  ָה ָלִא�יׁש ַהָּב�

2Sam. 12:5את� �ֹ ה ז ֶות ָהִא�יׁש ָהֹעֶׂש� �י ֶבן&ָמ+ ה ִּכ Wן ַחי&ְיהָו 1ֹאֶמר1 ֶאל&ָנָת+ ד ַוּי �>ד ָּבִא�יׁש ְמֹא ף ָּדִו   ַוִּי�ַחר&ַא�
2Sam. 12:6+ר ַהֶּז�ר ָעָׂשה1 ֶאת&ַהָּדָבBֶקב ֲאֶׁש ה ְיַׁשֵּל�ם ַאְרַּבְעָּת�ִים ֵע3 ר  ְוֶאת&ַהִּכְבָׂש� ה ְוַע�ל ֲאֶׁש�
ל� א&ָחָמ� �ֹ  ל

2Sam. 12:7 11ֶלְך י ְמַׁשְחִּתBיָך� ְלֶמ Qל ָאֹנִכ ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mר ְיהָו �יׁש ֹּכה&ָאַמ2 ֹ=אֶמר ָנָת>ן ֶאל&ָּדִו�ד ַאָּת�ה ָהִא  ַוּי
ּול� �ד ָׁשא� יָך ִמַּי ל ְוָאֹנִכ�י ִהַּצְלִּת�  ַעל&ִיְׂשָרֵא+

2Sam. 12:8Mה ְלָך ל  ָוֶאְּתָנ2 ית ִיְׂשָרֵא� �ה ְלָך+ ֶאת&ֵּב� ָך ָוֶאְּתָנ 1יָך1 ְּבֵחיֶק+ יָך ְוֶאת&ְנֵׁשBי ֲאֹדֶנ  ֶאת&ֵּב�ית ֲאֹדֶנ3
ָּנה� ָּנה ְוָכֵה� ט ְוֹאִס�ָפה ְּלָך� ָּכֵה� ם&ְמָע+ יהּוָד�ה ְוִא2  ִו�



2Sam. 12:9 ְּבֵעינֹו Hֹות ָהַרע ה ַלֲעׂש� �יָתA ֶאת&ְּדַב�ר ְיהָו3 ּוַע ָּבִז Mְּב[ ַמּד][Gיָת ] ֵעיַני� ִחִּתי1 ִהִּכ Bה ַה� ֵא�ת אּוִרָּי
ֹון� ֶרב ְּבֵנ�י ַעּמ� ְגָּת ְּבֶח� ֹו ָהַר+ ְחָּת ְּלָך� ְלִאָּׁש�ה ְוֹאת� ֹו ָלַק� ת&ִאְׁשּת+ ֶרב ְוֶא2  ַבֶח+

2Sam. 12:10ֵPם ע�ּור ֶח>ֶרב ִמֵּביְתָך� ַעד&עֹוָל ה לֹא&ָתס� 1 ְוַעָּת3 ח ֶאת&ֵא ִני ַוִּתַּק3 �י ְבִזָת+ �ה ֶקב ִּכ ֶׁשת1 אּוִרָּי
ה� ס י ִלְהי�ֹות ְלָך� ְלִאָּׁש�  ַהִחִּת+

2Sam. 12:11 י יָך ְוָנַתִּת� ָך ְוָלַקְחִּתBי ֶאת&ָנֶׁש1יָך1 ְלֵעיֶנ+ ים ָעֶלBיָך ָרָעה1 ִמֵּביֶת+ Z ֵמִק2 ה ִהְנִני הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ֹּכ�
את� �ֹ ֶמׁש ַהּז יָך ְלֵעיֵנ�י ַהֶּׁש� �יָך ְוָׁשַכב1 ִעם&ָנֶׁש+  ְלֵרֶע

2Sam. 12:12ֶמׁש� ס �5ֶגד ַהָּׁש� ל ְוֶנ �5ֶגד ָּכל&ִיְׂשָרֵא� ה ֶנ י ֶאֱעֶׂשה1 ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז+ �יָת ַבָּס�ֶתר ַוֲאִנ3 ה ָעִׂש   ִּכ�י ַאָּת�
2Sam. 12:13 ה ֶהֱעִב�יר< ד ַּגם&ְיהָו ן ֶאל&ָּדִו3 Mאֶמר ָנָת 2ֹ �ה ס ַוּי יהָו אִתי ַל� ן ָחָט� Bֹאֶמר ָּדִוד1 ֶאל&ָנָת+  ַוּי

ּות�ַחָּט א ָתמ� �ֹ  אְתָך� ל
2Sam. 12:14ּות� ֹות ָימ� ֹוד ְלָך� מ� ם ַהֵּב>ן ַהִּיּל� �ה ַּג3 ר ַהֶּז ה ַּבָּדָב� 1ְצָּת1 ֶאת&ֹאְיֵב�י ְיהָו+ י&ִנֵאBץ ִנַא ֶפס ִּכ�   ֶא3
2Sam. 12:15ֶׁשת&א ה ֵא� ר ָיְלָד= ֶלד ֲאֶׁש2 Mה ֶאת&ַהֶּי ֹו ַוִּיֹּג�ף ְיהָו3 �ן ֶאל&ֵּבית �ֶלְך ָנָת� >ה ְלָדִו�ד ַוֵּיָאַנ�ׁש� ַוֵּי  ּוִרָּי
2Sam. 12:16ְרָצה� א ְוָל�ן ְוָׁשַכ�ב ָא� ֹום ּוָב� Bָצם ָּדִוד1 צ+ �ַער ַוָּי �ד ַהָּנ ים ְּבַע >ד ֶאת&ָהֱאֹלִה� ׁש ָּדִו   ַוְיַבֵּק�
2Sam. 12:17א&ָבָר� �ֹ ה ְול א ָאָב+ �ֹ ֹו ִמן&ָהָא�ֶרץ ְול יו ַלֲהִקימ� Bי ֵביתֹו1 ָעָל+ מּו ִזְקֵנ Mֶחם� ַוָּיֻק ם ָל�  א ִאָּת�
2Sam. 12:18 יBֶלד ִּכ ֹוA ִּכי&ֵמ�ת ַהֶּי3 �יד ל� ד ְלַהִּג Mי ָדִו Z ַעְבֵד2 5ְראּו �ֶלד ַוִּי� �ָמת ַהָּי  ַוְיִה>י ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע�י ַוָּי

יְך נּו ְוֵא2 י ִּדַּבBְרנּו ֵאָליו1 ְולֹא&ָׁשַמ�ע ְּבקֹוֵל+ ֶלד ַח3 Mֹות ַהֶּי ְמרּו1 ִהֵּנהZ ִבְהי2 ה ָא� �ֶלד ְוָעָׂש� ת ַהֶּי ר ֵאָל>יו ֵמ�  נֹאַמ�
ה�  ָרָע�

2Sam. 12:19 יו =ד ֶאל&ֲעָבָד> אֶמר ָּדִו 2ֹ �ֶלד ַוּי �י ֵמ�ת ַהָּי �ֶבן ָּדִו�ד ִּכ ים ַוָּי ְתַלֲחִׁש+ ד ִּכBי ֲעָבָדיו1 ִמ� �5ְרא ָּדִו3  ַוַּי
ת� ֹ�אְמרּו ֵמ� �ֶלד ַוּי ת ַהֶּי  ֲהֵמ�

2Sam. 12:20Mד ֵמָהָא ֶסְך ַוְיַחֵּלף1 ִׂשְמָלתֹו  ַוָּיָקםZ ָּדִו2 יו[ֶרץ ַוִּיְרַח�ץ ַוָּי3 א ֵבית&ְיהָו�ה ַוִּיְׁשָּת�חּו ] ִׂשְמֹלָת+ �ֹ ַוָּיב
ל� ֹו ֶל�ֶחם ַוּיֹאַכ� ל ַוָּיִׂש�ימּו ל> Wֹו ַוִּיְׁשַא  ַוָּיבֹא1 ֶאל&ֵּבית+

2Sam. 12:21�ר ַהֶּז�ה ֲאֶׁש�ר ָעִׂש ה&ַהָּדָב� יו ָמ� ּו ֲעָבָדיו1 ֵאָל+ Bְבְּך  ַוּיֹאְמר Bֶלד ַחי1 ַצ�ְמָּת ַוֵּת+ ּור ַהֶּי Qיָתה ַּבֲעב
ֶחם� אַכל ָל� �ֹ ְמָּת ַוּת ֶלד ַק� ֲאֶׁשר1 ֵמ�ת ַהֶּי+  ְוַכ�

2Sam. 12:22 ַע ְיָחַּנִני ֶאְבֶּכ�ה ִּכBי ָאַמ1ְרִּתי1 ִמ�י יֹוֵד+ ְמִּתי ָו� י ַצ� �ֶלד ַח+ אֶמר ְּבעֹוד1 ַהֶּי Wֹ �ִני][ְו[ ַוּי י ] ַחַּנ ְיהָו�ה ְוַח�
 ַהָּי�ֶלד�

2Sam. 12:23 ּוב א&ָיׁש� �ֹ ּוא ל יו ְוה� ֹוד ֲאִני1 ֹהֵל�ְך ֵאָל+ �ֹו ע ם ַהאּוַכ�ל ַלֲהִׁשיב� �י ָצ+ ת ָלBָּמה ֶּזה1 ֲאִנ  ְוַעָּת�הA ֵמ3
י�  ֵאָל�

2Sam. 12:24ֵPד א א ֵאֶל�יָה ַוִּיְׁשַּכ�ב ִעָּמ�ּה ַוֵּת�ֶל ַוְיַנֵח�ם ָּדִו3 �ֹ ֹו ַוָּיב ן ַוִּיְקָרא ת ַּבת&ֶׁש�ַבע ִאְׁשּת+ ד ֵּב3
א][ַו[ Bֹו�] ִּתְקָר ה ַויהָו�ה ֲאֵהב�  ֶאת&ְׁשמֹו1 ְׁשֹלֹמ+

2Sam. 12:25ּור ְיהָו�ה� פ �ּה ַּבֲעב� יְדָי ֹו ְיִד� א ֶאת&ְׁשמ� יא ַוִּיְקָר� ח ְּבַיד1 ָנָת�ן ַהָּנִב+   ַוִּיְׁשַל3
2Sam. 12:26ֹון ַוִּיְל ��י ַעּמ ת ְּבֵנ ב ְּבַרַּב� ה� ַוִּיָּל�ֶחם יֹוָא+ ד ֶאת&ִע�יר ַהְּמלּוָכ�  ֹּכ�
2Sam. 12:27ִים� ה ַּגם&ָלַכ�ְדִּתי ֶאת&ִע�יר ַהָּמ� 1ֹאֶמר1 ִנְלַח�ְמִּתי ְבַרָּב+ �ד ַוּי   ַוִּיְׁשַל�ח יֹוָא>ב ַמְלָאִכ�ים ֶאל&ָּדִו
2Sam. 12:28 ד Bּה ֶּפן&ֶאְלֹּכ�ם ַוֲחֵנ�ה ַעל&ָהִע�יר ְוָלְכָד �ֶתר ָהָע+ ה ֱאֹסף1 ֶאת&ֶי א  ְוַעָּת3 יר ְוִנְקָר� ֲאִני1 ֶאת&ָהִע+
יָה� י ָעֶל�  ְׁשִמ�

2Sam. 12:29ּה� 5ִּיְלְּכָד� ּה ַו� �ֶלְך ַרָּב�ָתה ַוִּיָּל�ֶחם ָּב� >ד ֶאת&ָּכל&ָהָע�ם ַוֵּי ף ָּדִו   ַוֶּיֱאֹס�
2Sam. 12:30ֶבן�ר ָזָהב1 ְוֶאBּה ִּכַּכ ֹו ּוִמְׁשָקָל2 Mל רֹאׁש ֶרת&ַמְלָּכםZ ֵמַע2 אׁש  ַוִּיַּק�ח ֶאת&ֲעֶט� �ֹ י ַעל&ר ה ַוְּתִה�  ְיָקָר+

ד� ה ְמֹא� �ד ּוְׁשַל�ל ָהִע>יר הֹוִצ�יא ַהְרֵּב�  ָּדִו
2Sam. 12:31 ל ת ַהַּבְרֶז3 ְבַמְגְזֹר� ל ּו� Mי ַהַּבְרֶז ְּמֵגָרה ּוַבֲחִרֵצ2 ַּ Tֶׂשם ב� יא ַוָּי ּה הֹוִצ3 Mם ֲאֶׁשר&ָּב  ְוֶאת&ָהָע2

ִם� ] ןַּמְלֵּב+][ַּב[ְוֶהֱעִבBיר אֹוָתם1 ַּבַּמְלֶּכן  >ד ְוָכל&ָהָע�ם ְירּוָׁשָל� =ָׁשב ָּדִו ֹון ַוָּי �י ְבֵנ�י&ַעּמ ל ָעֵר� ה ְלֹכ� �ן ַיֲעֶׂש+ ְוֵכ
 פ

2Sam. 13:1ֹון ֶּבן&ָּדִו�ד� ָה ַאְמנ� ה ּוְׁשָמ�ּה ָּתָמ�ר ַוֶּיֱאָהֶב� ֹות ָיָפ� >ד ָאח� ֹום ֶּבן&ָּדִו ן ּוְלַאְבָׁשל= ֲחֵרי&ֵכ3   ַוְיִה�י ַא�
2Sam. 13:2ֶצ ֹון  ַוֵּי2 �י ַאְמנ+ ֹו ִּכ�י ְבתּוָל�ה ִה�יא ַוִּיָּפֵלא1 ְּבֵעיֵנ ֲעבּור1 ָּתָמ�ר ֲאֹחת+ ֹות ַּב� ֹון ְלִהְתַחּל3 Mר ְלַאְמנ



ּוָמה� ֹות ָל�ּה ְמא�  ַלֲעׂש�
2Sam. 13:3ד ב ִא�יׁש ָחָכ�ם ְמֹא� �ד ְוי�ֹוָנָד+ ב ֶּבן&ִׁשְמָע�ה ֲאִח�י ָדִו ֹוָנָד+ ַע ּוְׁשמֹו1 י�  � ּוְלַאְמנ�ֹון ֵר3
2Sam. 13:4 1אֶמר לֹוBֹ �י ַוּי �יד ִל ֹוא ַּתִּג ֶקר ֲהל� ֶקר ַּבֹּב+ ל ֶּבן&ַהֶּמ1ֶלְך1 ַּבֹּב� Bָכה ַּד� ָּתה ָּכ ַ Tּוַע א ֹו ַמּד� ֹ�אֶמר ל3  ַוּי

ב� י ֲאִנ�י ֹאֵה� ם ָאִח� ֹות ַאְבָׁשֹל� ר ֲאח> ֹון ֶאת&ָּתָמ3  ַאְמנ+
2Sam. 13:5ב ְׁשַכ�ב ַעל&ִמ ֹוָנָד+ Bֹאֶמר לֹו1 ְיה� יו ָּת�בֹא  ַוּי ָך ְוָאַמְרָּת� ֵאָל] ְׁשָּכְבָך� ְוִהְתָח�ל ּוָב=א ָאִב�יָך ִלְראֹוֶת3

ּה� י ִמָּיָד� ה ְוָאַכְלִּת� 1ַען1 ֲאֶׁש�ר ֶאְרֶא+ ה ְלַמ ֶחם ְוָעְׂשָתBה ְלֵעיַני1 ֶאת&ַהִּבְרָי+ ִני ֶל3 י ְוַתְבֵר� Mר ֲאחֹוִת  ָנאZ ָתָמ2
2Sam. 13:6ר  ַוִּיְׁשַּכ�ב ַאְמנ�ֹון ַוִּיְת�א ָּתָמ Qבֹוא&ָנ ֹון ֶאל&ַהֶּמ1ֶלְך1 ָּת� Bאֶמר ַאְמנ 2ֹ ֹו ַוּי ֶלְך ִלְרֹאת3 Mא ַהֶּמ 2ֹ ָח�ל ַוָּיב

ּה� ה ִמָּיָד� ֹות ְוֶאְבֶר� י ּוְתַלֵּבBב ְלֵעיַני1 ְׁשֵּת�י ְלִבב+  ֲאֹחִת3
2Sam. 13:7ֵּ Pא ב �י ָנ3 ר ְלִכ �ר ַהַּב�ְיָתה ֵלאֹמ >ד ֶאל&ָּתָמ� ֹו ַהִּבְרָי�ה�ית ַאְמ ַוִּיְׁשַל�ח ָּדִו יְך ַוֲעִׂשי&ל� ֹון ָאִח+  נ�
2Sam. 13:8 ק ַוָּתלֹוׁשBח ֶאת&ַהָּבֵצ ּוא ֹׁשֵכ�ב ַוִּתַּק2 יָה ְוה� ֹון ָאִח� ר ֵּב>ית ַאְמנ� 1ָלׁש1][ַו[ ַוֵּת�ֶלְך ָּתָמ3 ַוְּתַלֵּב�ב ] ָּת

ֹות� ל ֶאת&ַהְּלִבב� יו ַוְּתַבֵּׁש�  ְלֵעיָנ+
2Sam. 13:9ח ֶאת&ַהַּמְׂש Bי  ַוִּתַּק ָעַל+ ֹון הֹוִצBיאּו ָכל&ִאיׁש1 ֵמ� ֹ�אֶמר ַאְמנ3 ֹול ַוּי �ן ֶלֱאכ יו ַוְיָמֵא� ק ְלָפָנ+ ֵרת1 ַוִּתֹצ�

יו� ּו ָכל&ִא�יׁש ֵמָעָל�  ַוֵּיְצא�
2Sam. 13:10 ר ה ִמָּיֵד�ְך ַוִּתַּק�ח ָּתָמ3 ר ְוֶאְבֶר� ר ָהִבBיִאי ַהִּבְרָיה1 ַהֶחֶד+ ֹון ֶאל&ָּתָמ3 Mאֶמר ַאְמנ 2ֹ  ַוּי

ְדָרה�ֶאת&ַה יָה ֶהָח� ָתה ַוָּתֵב>א ְלַאְמנ�ֹון ָאִח�  ְּלִבבֹות1 ֲאֶׁש�ר ָעָׂש+
2Sam. 13:11י� י ֲאחֹוִת� ֹוִאי ִׁשְכִב�י ִעִּמ� ּה ּב> ֹ�אֶמר ָל+ ל ַוַּי�ֲחֶזק&ָּבּה1 ַוּי �ֱאֹכ   ַוַּתֵּג�ׁש ֵאָל�יו ֶל�
2Sam. 13:12�ִני ִּכ>י לֹא&ֵי ֹו ַאל&ָאִחי1 ַאל&ְּתַעֵּנ+ אֶמר ל3 �ֹ ה ֶאת&ַהְּנָבָל�ה  ַוּת ל&ַּתֲעֵׂש� ה ֵכ�ן ְּבִיְׂשָרֵא�ל ַא� ָעֶׂש�

את� �ֹ  ַהּז
2Sam. 13:13 א� ד ַהְּנָבִל�ים ְּבִיְׂשָרֵא�ל ְוַעָּתה1 ַּדֶּבר&ָנ >ה ְּכַאַח� ה ִּתְהֶי י ְוַאָּת3 י ָאBָנה אֹוִליְך1 ֶאת&ֶחְרָּפִת+  ַוֲאִנ3

ָּך� א ִיְמָנֵע�ִני ִמֶּמ� �ֹ ֶלְך ִּכ>י ל  ֶאל&ַהֶּמ+
2Sam. 13:14ּה� ָה ַוִּיְׁשַּכ�ב ֹאָת� 1ָּנה1 ַוְיַעֶּנ+ Bק ִמֶּמ ַע ְּבקֹוָל�ּה ַוֶּיֱחַז ה ִלְׁשֹמ� א ָאָב� �ֹ   ְול
2Sam. 13:15 ר�ה ֲאֶׁש ּה ֵמַאֲהָב� ה ַהִּׂשְנָאה1 ֲאֶׁש�ר ְׂשֵנָא+ �י ְגדֹוָל3 ד ִּכ ֹון ִׂשְנָאה1 ְּגדֹוָל�ה ְמֹא+  ַוִּיְׂשָנֶא�ָה ַאְמנ3

ִכי�ֲאֵהָב�ּה ַו� ּוִמי ֵל�  ּיֹאֶמר&ָל�ּה ַאְמנ�ֹון ק�
2Sam. 13:16 א �ֹ י ְלַׁשְּלֵח�ִני ְול את ֵמַאֶח>ֶרת ֲאֶׁשר&ָעִׂש�יָת ִעִּמ� +ֹ ת ָהָרָעBה ַהְּגדֹוָלה1 ַהּז Qֹו ַאל&אֹוֹד אֶמר ל3 �ֹ  ַוּת

ּה� ַע� ָל� ה ִלְׁשֹמ�  ָאָב�
2Sam. 13:17אֶמר Wֹ ֹו ַוּי ת&ַנֲערֹו1 ְמָׁש�ְרת+ א ֶא� ֶלת  ַוִּיְקָר3 ל ַהֶּד� ּוָצה ּוְנֹע� �ֹ>את ֵמָעַל�י ַהח  ִׁשְלחּו&ָנ�א ֶאת&ז

יָה�  ַאֲחֶר�
2Sam. 13:18 ּהBא אֹוָת �ים ַוֹּיֵצ2 ת ְמִעיִל ן ִּתְלַּב=ְׁשןָ ְבנֹות&ַהֶּמ>ֶלְך ַהְּבתּוֹל� Z ֵכ2 ים ִּכי ֶנת ַּפִּס+ 1יָה1 ְּכֹת�  ְוָעֶל

יָה ֶלת ַאֲחֶר� ּוץ ְוָנַע�ל ַהֶּד� ְרתֹו1 ַהח+  �ְמָׁש�
2Sam. 13:19 1ֶׂשם ָיָדּהBָעה ַוָּת�ר ָעֶל�יָה ָקָר ֶנת ַהַּפִּס>ים ֲאֶׁש� ּה ּוְכֹת= ר ֵא1ֶפר1 ַעל&רֹאָׁש+ ח ָּתָמ�  ַוִּתַּק2

ָקה� ֹוְך ְוָזָע� ֶלְך ָהל� ּה ַוֵּת�  ַעל&רֹאָׁש+
2Sam. 13:20ה ִעָּמ� ֹון ָאִחיְךH ָהָי יָה ַהֲאִמינ� ֹום ָאִח3 יָה ַאְבָׁשל� Mאֶמר ֵאֶל 2ֹ ה ֲאחֹוִתBי ַהֲחִר1יִׁשי1  ַוּי Qְוַעָּת Gְך

יָה� ֹום ָאִח� ית ַאְבָׁשל� ה ֵּב� ֵמָמ+ �ה ַוֵּתBֶׁשב ָּתָמר1 ְוֹׁש� ְך ַלָּדָב�ר ַהֶּז ּוא ַאל&ָּתִׁש�יִתי ֶאת&ִלֵּב�  ָאִח�יְך ה+
2Sam. 13:21�ֹו ְמֹא ים ָהֵא�ֶּלה ַוִּי�ַחר ל� ת ָּכל&ַהְּדָבִר� ע ֵא� Wד ָׁשַמ  ד� ְוַהֶּמ�ֶלְך ָּדִו+
2Sam. 13:22 ֹון Bא ַאְבָׁשלֹום1 ֶאת&ַאְמנ+ י&ָׂשֵנ ֹוב ִּכ� �ֹון ְלֵמָר�ע ְוַעד&ט ֹום ִעם&ַאְמנ� א&ִדֶּב=ר ַאְבָׁשל> �ֹ  ְול

ֹו� פ ר ֲאֹחת� ת ָּתָמ� ה ֵא�  ַעל&ְּדַבר1 ֲאֶׁש�ר ִעָּנ+
2Sam. 13:23ֹום ְּב ְזִזים1 ְלַאְבָׁשל+ ים ַוִּיְהיBּו ֹג� 5ְיִהי1 ִלְׁשָנַת�ִים ָיִמ+ א  ַו� ִים ַוִּיְקָר� �ֹור ֲאֶׁש�ר ִעם&ֶאְפָר ַעל ָחצ� ַב�

ֶלְך� ֹום ְלָכל&ְּבֵנ�י ַהֶּמ�  ַאְבָׁשל�
2Sam. 13:24 יו �ים ְלַעְבֶּד�ָך ֵי�ֶלְך&ָנ�א ַהֶּמ>ֶלְך ַוֲעָבָד� אֶמר ִהֵּנה&ָנ�א ֹגְזִז Wֹ ֶלְך ַוּי א ַאְבָׁשלֹום1 ֶאל&ַהֶּמ+ Bֹ  ַוָּיב
ָך�  ִעם&ַעְבֶּד�

2Sam. 13:252ֹ ֹו  ַוּי �יָך ַוִּיְפָרץ&ּב> ד ָעֶל א ִנְכַּב� �ֹ נּו ְול Bא ֵנֵלְך1 ֻּכָּל+ ֹום ַאל&ְּבִני1 ַאל&ָנ ֶלְך ֶאל&ַאְבָׁשל3 Mאֶמר ַהֶּמ



הּו� 5ְיָבֲרֵכ� ה ָלֶל�ֶכת ַו� א&ָאָב� �ֹ  ְול
2Sam. 13:261אֶמר לֹוBֹ ֹון ָאִח�י ַוּי נּו ַאְמנ� א ֵי�ֶלְך&ָנ�א ִאָּת� Wֹ ֹום ָול 1ֹאֶמר1 ַאְבָׁשל+ ְך� ַוּי ֶלְך ָל�ָּמה ֵיֵל�ְך ִעָּמ�   ַהֶּמ+
2Sam. 13:27ֶלְך� ס ת ָּכל&ְּבֵנ�י ַהֶּמ� ֹון ְוֵא� ֹום ַוִּיְׁשַלBח ִאּתֹו1 ֶאת&ַאְמנ+ �ֹו ַאְבָׁשל   ַוִּיְפָרץ&ּב�
2Sam. 13:281ִין1 ְוָא ֹוב ֵלב&ַאְמנBֹון ַּבַּי ָא ְּכט2 Tּו נ ר ְרא� יו ֵלאֹמ3 Mֹום ֶאת&ְנָעָר Z ַאְבָׁשל2 ּו  ַוְיַצו ם ַהּכ= ַמְרִּת�י ֲאֵליֶכ+

ִיל� ּו ִוְהי�ּו ִלְבֵני&ָח� ם ִחְזק� �יִתי ֶאְתֶכ+ 1 ִצִּו ֹנִכי ֹוא ִּכBי ָא� ֹו ַאל&ִּתיָר�אּו ֲהל3 ם ֹאת� ֹון ַוֲהִמֶּת�  ֶאת&ַאְמנ>
2Sam. 13:29מּו�ֹום ַוָּיֻק �ר ִצָּו�ה ַאְבָׁשל ֹון ַּכֲאֶׁש� י ַאְבָׁשלֹום1 ְלַאְמנ+ Bּו ַנֲעֵר Q5ַּיֲעׂש ּו  ַו� 5ִּיְרְּכב> ֶלְך ַו� �י ַהֶּמ3 A ָּכל&ְּבֵנ

ֹו ַוָּיֻנ�סּו�  ִא�יׁש ַעל&ִּפְרּד�
2Sam. 13:30 י� ר ִהָּכBה ַאְבָׁשלֹום1 ֶאת&ָּכל&ְּבֵנ �ָאה ֶאל&ָּדִו�ד ֵלאֹמ �ה ָב+ ֶרְך ְוַהְּׁשֻמָע 5ְיִהי1 ֵה�ָּמה ַבֶּד+  ַו�

ד� ס ם ֶאָח� ר ֵמֶה� א&נֹוַת� �ֹ ֶלְך ְול  ַהֶּמ+
2Sam. 13:31ים� ס ַו יו ִנָּצִב�ים ְקֻרֵע�י ְבָגִד� יו ַוִּיְׁשַּכ�ב ָא�ְרָצה ְוָכל&ֲעָבָד� ע ֶאת&ְּבָגָד� =5ָקם ַהֶּמ>ֶלְך ַוִּיְקַר�  ָּי
2Sam. 13:32 ים Bת ָּכל&ַהְּנָעִר�ר ֲאֹדִני1 ֵאBאֶמר ַאל&יֹאַמ 3ֹ ד ַוּי Mי&ָדִו ה ֲאִח� ַען יֹוָנָד�בA ֶּבן&ִׁשְמָע2  ַוַּי]
ר ְּבֵנ�י&ַהֶּמ1ֶלְך1 ֵה ת ָּתָמ� ֹו ֵא� ה ִמּיֹום1 ַעֹּנת+ י&ַעל&ִּפBי ַאְבָׁשלֹום1 ָהְיָת�ה ׂשּוָמ+ ֹו ֵמ�ת ִּכ� ֹון ְלַבּד� י&ַאְמנ� יתּו ִּכ� ִמ+

ֹו�  ֲאֹחת�
2Sam. 13:33 תּו�ֶלְך ֵמ ר ָּכל&ְּבֵנ�י ַהֶּמ� י ַהֶּמBֶלְך ֶאל&ִלּבֹו1 ָּדָב�ר ֵלאֹמ+ ה ַאל&ָיֵׂשםZ ֲאֹדִנ2  ְוַעָּת]
י&ִאם&ַאְמ ת� פִּכ� ֹו ֵמ� ֹון ְלַבּד�  נ�

2Sam. 13:34 ַער ַהֹּצֶפה1 ֶאת&ֵעינֹוB א ַהַּנ Qֹום ַוִּיָּׂש �ח ַאְבָׁשל יו[ ַוִּיְבַר� ב ֹהְלִכ�ים ] ֵעיָנ+ Mה ַעם&ַר ְרא ְוִהֵּנ2 ַוַּי3
ר� ד ָהָה� יו ִמַּצ� ֶרְך ַאֲחָר�  ִמֶּד>

2Sam. 13:35ֶלְך ִהֵּנ�ה ְבֵנ�י&ַה ֹוָנָדב1 ֶאל&ַהֶּמ+ Bֹאֶמר י� ר ַעְבְּדָך� ֵּכ�ן ָהָי�ה� ַוּי ֶלְך ָּב�אּו ִּכְדַב�  ֶּמ�
2Sam. 13:36 1ּו ְוַגם&ַהֶּמ1ֶלְך �ּו קֹוָל�ם ַוִּיְבּכ אּו ַוִּיְׂשא� Bה ְבֵנ�י&ַהֶּמ1ֶלְך1 ָּב+ ר ְוִהֵּנ ֹו ְלַדֵּב3  ַוְיִה�יA ְּכַכrת�

ד� ֹול ְמֹא� ּו ְּבִכ�י ָּגד� Wיו ָּבכ  ְוָכל&ֲעָבָד+
2Sam. 13:37י ֶּבן&ַעִּמיחּור  ְוַאְבָׁש >ֶלְך ֶאל&ַּתְלַמ� ח ַוֵּי ֹום ָּבַר+ ּוד[ל� ֹו ] ַעִּמיה� ל ַעל&ְּבנ� ּור ַוִּיְתַאֵּב� �ֶמ�ֶלְך ְּגׁש
ים�  ָּכל&ַהָּיִמ�

2Sam. 13:38ׁש ָׁשִנ�ים� ם ָׁשֹל� ּור ַוְיִהי&ָׁש� ��ֶלְך ְּגׁש ח ַוֵּי ֹום ָּבַר�   ְוַאְבָׁשל�
2Sam. 13:39+ד ַהֶּמ� 1 ָּדִו ת� ס ַוְּתַכל י&ֵמ� ֹון ִּכ� ם ַעל&ַאְמנ� י&ִנַח� ֹום ִּכ� �את ֶאל&ַאְבָׁשל  ֶלְך ָלֵצ�
2Sam. 14:1ֹום� ֶלְך ַעל&ַאְבָׁשל� י&ֵל�ב ַהֶּמ� �ה ִּכ� �5ַדע יֹוָא�ב ֶּבן&ְצֻרָי   ַוֵּי
2Sam. 14:2 ֶליָה ֵ Tאֶמר א�ֹ ם ִאָּׁש�ה ֲחָכָמ�ה ַוּי ח ִמָּׁש� ֹוָעה ַוִּיַּק� �א  ַוִּיְׁשַלBח יֹוָאב1 ְּתק+ א ְוִלְבִׁשי&ָנ Qְתַאְּבִלי&ָנ ִה�

ֶP ה ז ית ְּכִאָּׁש3 Wֶמן ְוָהִי ֶבל ְוַאל&ָּתס1ּוִכי1 ֶׁש+ ת�ִבְגֵדי&ֵא3 ֶלת ַעל&ֵמ� ים ִמְתַאֶּב�  ה ָיִמ�ים ַרִּב+
2Sam. 14:3ים ְּב =ֶׂשם יֹוָא>ב ֶאת&ַהְּדָבִר� �ה ַוָּי ְרְּת ֵאָל�יו ַּכָּדָב�ר ַהֶּז ֶלְך ְוִדַּב� יָה� ּוָבאת1 ֶאל&ַהֶּמ+  ִפ�
2Sam. 14:4 אֶמר הֹוִׁש�ָעה �ֹ ְרָצה ַוִּתְׁשָּת�חּו ַוּת ל ַעל&ַאֶּפ>יָה ַא� ֶלְך ַוִּתֹּפ= ַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשBה ַהְּתֹקִעית1 ֶאל&ַהֶּמ+ Tו 
ֶלְך� ס  ַהֶּמ�

2Sam. 14:5� ִני ַוָּי ה&ַאְלָמָנ�ה ָא� אֶמר ֲאָב>ל ִאָּׁש� 3ֹ ֶלְך ַמה&ָּל�ְך ַוּת אֶמר&ָל�ּה ַהֶּמ� �ֹ י� ַוּי  ָמת ִאיִׁש�
2Sam. 14:6 ד ֹו ָהֶאָח>ד ֶאת&ָהֶאָח� יֵניֶה�ם ַוַּיּכ= יל ֵּב� ין ַמִּצ� ה ְוֵא� ּו ְׁשֵניֶהם1 ַּבָּׂשֶד+ Bים ַוִּיָּנצ �י ָבִנ+ ְתָך1 ְׁשֵנ  ּוְלִׁשְפָח�
ֹו� �ֶמת ֹאת�  ַוָּי

2Sam. 14:71אְמרּו �ֹ ָך ַוּי ה ַעל&ִׁשְפָחֶת3 Mל&ַהִּמְׁשָּפָח ָמה ָכ� Bֶפׁש  ְוִהֵּנהZ ָק2 יו ּוְנִמֵת1הּו1 ְּבֶנ �יA ֶאת&ַמֵּכ�ה ָאִח3  ְּתִנ
ָרה ְלִבְלִּת=י  ּו ֶאת&ַּג�ַחְלִּתי1 ֲאֶׁש�ר ִנְׁשָא+ �ם ֶאת&ַהּיֹוֵר�ׁש ְוִכּב3 יָדה ַּג ג ְוַנְׁשִמ� ָאִחיו1 ֲאֶׁש�ר ָהָר+

ה� פ]ִׂשים[ׂשּום& ית ַעל&ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ� ם ּוְׁשֵאִר�  &ְלִאיִׁש>י ֵׁש�
2Sam. 14:8ִיְך� �י ְלֵביֵת�ְך ַוֲאִנ�י ֲאַצֶּו�ה ָעָל� ה ְלִכ ֹ=אֶמר ַהֶּמ>ֶלְך ֶאל&ָהִאָּׁש�   ַוּי
2Sam. 14:9 ֶלְך �י ְוַהֶּמ� ן ְוַעל&ֵּב�ית ָאִב י ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ>ֶלְך ֶהָעֹו� Qֶלְך ָעַל אֶמר ָהִאָּׁשBה ַהְּתקֹוִעית1 ֶאל&ַהֶּמ+ Mֹ  ַוּת
י� ס ֹו ָנִק�  ְוִכְסא�
2Sam. 14:10�ֹ ְך� ַוּי ֹוד ָלַג�ַעת ָּב� א&ֹיִס�יף ע� �ֹ י ְול ֹו ֵאַל+ 1ִיְך1 ַו�ֲהֵבאת� ְמַדֵּבBר ֵאַל  אֶמר ַהֶּמ�ֶלְך ַה�
2Sam. 14:11 יָך ֵמַהְרִּבית �ה ֱאֹלֶה3 ֶלְך ֶאת&ְיהָו Mא ַהֶּמ ת][ֵמ[ ַוּתֹאֶמרZ ִיְזָּכר&ָנ2 Qת ] ַהְרַּב ֹּגֵאBל ַהָּדם1 ְלַׁשֵח+



�י ַו א ַיְׁשִמ�ידּו ֶאת&ְּבִנ �ֹ ְרָצה�ְול �5ְך ָא� ת ְּבֵנ ל ִמַּׂשֲעַר� ה ִאם&ִיֹּפ> 1ֹאֶמר1 ַחי&ְיהָו+  ּי
2Sam. 14:12ִרי� ס ֹ�אֶמר ַּדֵּב� ֶלְך ָּדָב�ר ַוּי =א ִׁשְפָחְתָך> ֶאל&ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ� ה ְּתַדֶּבר&ָנ ִאָּׁש+ 1ֹאֶמר1 ָה�   ַוּת
2Sam. 14:13 ֹ�את ה ְוָל=ָּמה ָחַׁש>ְבָּתה ָּכז ִאָּׁש+ 1ֹאֶמר1 ָה� ֶלְך ַהָּדָבBר ַהֶּזה1  ַוּת Mר ַהֶּמ �ם ֱאֹלִה�ים ּוִמַּדֵּב2 ַעל&ַע

ֹו� ת&ִנְּדח� ֶלְך ֶא� ם ְלִבְלִּת>י ָהִׁש�יב ַהֶּמ�  ְּכָאֵׁש+
2Sam. 14:14 1ֶפׁש ְוָחַׁשב א&ִיָּׂשBא ֱאֹלִהים1 ֶנ+ �ֹ א ֵיָאֵס�פּו ְול �ֹ ר ל ְרָצה ֲאֶׁש� ים ַא+ 1ִים1 ַהִּנָּגִר� ּות ְוַכַּמ ֹות ָנמ+  ִּכי&מ�

ח�ַמ� ּנּו ִנָּד� ח ִמֶּמ� ֹות ְלִבְלִּת>י ִיַּד�  ֲחָׁשב+
2Sam. 14:15 אֶמר Bֹ �ם ַוּת ִני ָהָע 5ְרֻא� ה ִּכ�י ֵי� ר ֶאל&ַהֶּמBֶלְך ֲאֹדִני1 ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז+ אִתי ְלַדֵּב2 Mַעָּתה ֲאֶׁשר&ָּב ְ Tו 

ֶלְך ה ַהֶּמ� ֶלְך אּוַל>י ַיֲעֶׂש� �א ֶאל&ַהֶּמ+ ְתָך1 ֲאַדְּבָרה&ָּנ ֹו�ִׁשְפָח� ר ֲאָמת�   ֶאת&ְּדַב�
2Sam. 14:16ִּPַּנֲחַל�ת  כ ַחד ִמ� יד ֹאִתBי ְוֶאת&ְּבִני1 ַי+ �יׁש ְלַהְׁשִמ2 ֹו ִמַּכ�ף ָהִא יל ֶאת&ֲאָמת� ֶלְך ְלַהִּצ� י ִיְׁשַמ�ע ַהֶּמ+

ים�  ֱאֹלִה�
2Sam. 14:17ֶלְך ִלְמנּו >א ְּדַבר&ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ� 1ֹאֶמר1 ִׁשְפָח�ְתָך+ ִי�ְהֶיה&ָּנ �ן  ַוּת ים ֵּכ �יA ְּכַמְלַא�ְך ָהֱאֹלִה3 ָח�ה ִּכ

ְך� פ י ִעָּמ� יָך ְיִה� ע ַו�יהָו�ה ֱאֹלֶה� ֹוב ְוָהָר+ ַע1 ַהּט� Bי ַהֶּמ1ֶלְך1 ִלְׁשֹמ2  ֲאֹדִנ
2Sam. 14:18�ר ָאֹנִכ�י ֹׁשֵא ר ֲאֶׁש� 1ִּני1 ָּדָב+ י ִמֶּמ Bא ְתַכֲחִד ה ַאל&ָנ2 1ֹאֶמר1 ֶאל&ָה�ִאָּׁש+ ֶלְך ַוּי �ַען ַהֶּמ3 ל ֹאָת�ְך  ַוַּי

ֶלְך� ה ְיַדֶּבר&ָנ�א ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ� ִאָּׁש+ 1ֹאֶמר1 ָה�  ַוּת
2Sam. 14:19 י י&ַנְפְׁשָךZ ֲאֹדִנ2 אֶמר ֵח� [ֹ �את ַוַּת�ַען ָהִאָּׁש�ה ַוּתֹ ְך ְּבָכל&ז ֶלְך ֲהַי�ד יֹוָא>ב ִאָּת� ֹ�אֶמר ַהֶּמ+  ַוּי

ל ֲא Bיל ִמֹּכ �ׁשA ְלֵהִמ�ין ּוְלַהְׂשִמ3 ֶלְך ִאם&ִא Mּוא ַהֶּמ ִני ְוה3 ּוא ִצָּו+ י&ַעְבְּדָךB יֹוָאב1 ה� ֶלְך ִּכ� �י ַהֶּמ+ ֶׁשר&ִּדֶּבר1 ֲאֹדִנ
ָ�Pֶּלה�ש ים ָהֵא� ת ָּכל&ַהְּדָבִר� ְתָך+ ֵא� �י ִׁשְפָח�  ם ְּבִפ

2Sam. 14:20� �ה ַואֹדִנ ב ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז ר ָעָׂש>ה ַעְבְּדָך� יֹוָא� �י ַהָּדָב+ ּור ַסֵּבב1 ֶאת&ְּפֵנ Bם  ְלַבֲעב י ָחָכ3
ֶרץ� ס ר ָּבָא� ת&ָּכל&ֲאֶׁש� ַעת ֶא� ים ָלַד�  ְּכָחְכַמת1 ַמְלַא�ְך ָהֱאֹלִה+

2Sam. 14:21 ב ֶאת&ַהַּנ�ַער �ה ְוֵל>ְך ָהֵׁש� ב ִהֵּנה&ָנ�א ָעִׂש�יִתי ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז Bֹאֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶאל&יֹוָא+  ַוּי
ֹום�  ֶאת&ַאְבָׁשל�
2Sam. 14:22ב ֶא Z יֹוָא2 ע  ַוִּיֹּפל ב ַהּיֹוםZ ָיַד2 ֹ�אֶמר יֹוָא] חּו ַוְיָב�ֶרְך ֶאת&ַהֶּמ�ֶלְך ַוּי ל&ָּפָנ�יו ַא>ְרָצה ַוִּיְׁשַּת�

ר ַעְבּדֹו  ֶלְך ֶאת&ְּדַב� ה ַהֶּמ� ֶלְך ֲאֶׁשר&ָעָׂש� �י ַהֶּמ+ 1יָך1 ֲאֹדִנ אִתי ֵחBן ְּבֵעיֶנ ָך�[ַעְבְּדָךM ִּכי&ָמָצ2  ]ַעְבֶּד�
2Sam. 14:23ב ַו �5ָקם יֹוָא� ִם� פ ַוָּי ֹום ְירּוָׁשָל� א ֶאת&ַאְבָׁשל� ּוָרה ַוָּיֵב� ��ֶלְך ְּגׁש  ֵּי
2Sam. 14:24 ֶלְך �י ַהֶּמ� ֹו ּוְפֵנ ב ַאְבָׁשלֹום1 ֶאל&ֵּבית+ Bה ַוִּיֹּס�א ִיְרֶא �ֹ �י ל ֹו ּוָפַנ ב ֶאל&ֵּבית+ Bֹאֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ִיֹּס�  ַוּי
ה� ס א ָרָא� �ֹ  ל

2Sam. 14:25 ה= ֹום לֹא&ָהָי ֹו  ּוְכַאְבָׁשל3 �ד ָקְדֳקד+ ד ִמַּכBף ַרְגלֹו1 ְוַע �ל ְלַהֵּל�ל ְמֹא ִאיׁש&ָיֶפ>ה ְּבָכל&ִיְׂשָרֵא�
ּום� ֹו מ� ָיה ב�  לֹא&ָה�

2Sam. 14:26 1 ֹו ְוָׁשַקל �ד ָעָל�יו ְוִגְּלח י&ָכֵב� ַח ִּכ� ָהָיה ִמֵּקץ1 ָיִמBיםA ַלָּיִמים1 ֲאֶׁש�ר ְיַגֵּל+ � ְTו G ְבַגְּלחֹוH ֶאת&רֹאׁשֹו  ּו�
� ֶלְך�ֶאת&ְׂשַע ֶבן ַהֶּמ� ִים ְׁשָקִל�ים ְּבֶא� ֹו ָמאַת�  ר רֹאׁש+

2Sam. 14:27 ת ה ְיַפ� ה ִאָּׁש� ת ּוְׁשָמ�ּה ָּתָמ�ר ִה�יא ָהְיָת+ ת ַאַח� ים ּוַב� ּו ְלַאְבָׁשלֹום1 ְׁשלֹוָׁש�ה ָבִנ+ B5ָּוְלד  ַוִּי�
ה� פ  ַמְרֶא�

2Sam. 14:28ִי�ֹום ִּבירּוָׁשַל�ִם ְׁשָנַת =ֶׁשב ַאְבָׁשל> ה� ַוֵּי א ָרָא� �ֹ ֶלְך ל �י ַהֶּמ�  ם ָיִמ�ים ּוְפֵנ
2Sam. 14:29 יו ַוִּיְׁשַל�ח� ֹוא ֵאָל א ָאָב�ה ָלב� �ֹ ֶלְך ְול ַח ֹאתֹו1 ֶאל&ַהֶּמ+ Bב ִלְׁשֹל ֹום ֶאל&יֹוָא3 Mח ַאְבָׁשל  ַוִּיְׁשַל2

ֹוא� ה ָלב� א ָאָב� �ֹ ית ְול  עֹוד1 ֵׁשִנ+
2Sam. 14:302ֶחְלַק Z יו ְראּו Mאֶמר ֶאל&ֲעָבָד 2ֹ ּו ְוהֹוִצִּתיָה  ַוּי ים ְלכ� ת יֹוָאBב ֶאל&ָיִדי1 ְולֹו&ָׁש�ם ְׂשֹעִר+

ּוָה][ְו[ ׁש� פ] ַהִּצית� ה ָּבֵא� ֹום ֶאת&ַהֶחְלָק� י ַאְבָׁשל> תּו ַעְבֵד= Mׁש ַוַּיִּצ� ָבֵא
2Sam. 14:31=ָּמה ִהִּצ� יו ָל ֹ�אֶמר ֵאָל+ ֹום ַהָּב�ְיָתה ַוּי א ֶאל&ַאְבָׁשל� �ֹ ב ַוָּיב �5ָקם יֹוָא+ ָך  ַוָּי יתּו ֲעָבֶד>

ׁש� ה ֲאֶׁשר&ִל�י ָּבֵא�  ֶאת&ַהֶחְלָק�
2Sam. 14:32 1ֹאְתָך Zָּנה ְוֶאְׁשְלָחה ֵ Tא ה �ֹ ר ּב �יָךA ֵלאֹמ] �ְחִּתי ֵאֶל �ה ָׁשַל ב ִהֵּנ ֹום ֶאל&יֹוָא] ֹ�אֶמר ַאְבָׁשל�  ַוּי

�ד ֲאִני&ָׁש ֹוב ִל�י ֹע� ּור ט� ר ָלBָּמה ָּב1אִתי1 ִמְּגׁש+ ֶלְך ֵלאֹמ3 Mֶלְך ְוִאם&ֶיׁש&ִּב�י ֶאל&ַהֶּמ �י ַהֶּמ+ ה ֶאְרֶאה1 ְּפֵנ ם ְוַעָּת3



ִני� ן ֶוֱהִמָת�  ָעֹו�
2Sam. 14:33 ֹו חּו ל= ֶלְך ַוִּיְׁשַּת2 א ֶאל&ַהֶּמ+ �ֹ א ֶאל&ַאְבָׁשלֹום1 ַוָּיב Bַוִּיְקָר G א יֹוָא�ב ֶאל&ַהֶּמֶלְךH ַוַּיֶּגד&לֹו 2ֹ  ַוָּיב

�י ַהֶּמ�ֶלְך ַו ְרָצה ִלְפֵנ ֹום� פַעל&ַאָּפ>יו ַא� ֶלְך ְלַאְבָׁשל� ק ַהֶּמ�  ִּיַּׁש�
2Sam. 15:1ים ַוֲחִמִּׁש�ים ִא�יׁש ָרִצ�ים ְלָפָנ�יו�� ה ְוֻסִס ֹום ֶמְרָּכָב� Bַעׂש לֹו1 ַאְבָׁשל+ ן ַוַּי 5ְיִהי1 ֵמַא�ֲחֵרי ֵכ+   ַו�
2Sam. 15:2י ָּכ ד ַעל&ַי�ד ֶּד�ֶרְך ַהָּׁש�ַער ַוְיִה] Wֹום ְוָעַמ ר&ִיְהֶיה&ּלֹו&ִריבZ  ְוִהְׁשִּכים1 ַאְבָׁשל+ �יׁש ֲאֶׁש� ל&ָהִא

ד  אֶמר ֵמַאַח� Wֹ ָּתה ַוּי י&ִמֶּז�ה ִעיר1 ַא+ אֶמר ֵא� 3ֹ ֹום ֵאָליו1 ַוּי Bא ַאְבָׁשל ט ַוִּיְקָר2 ֶלְך ַלִּמְׁשָּפ3 Mֹוא ֶאל&ַהֶּמ ָלב2
ָך� ל ַעְבֶּד� י&ִיְׂשָרֵא�  ִׁשְבֵט�

2Sam. 15:3ה ְדָבֶר� ֹום ְרֵא� Bֹאֶמר ֵאָליו1 ַאְבָׁשל+ ֶלְך� ַוּי ת ַהֶּמ� ַע ֵאין&ְלָך� ֵמֵא�  ָך טֹוִב�ים ּוְנֹכִח�ים ְוֹׁשֵמ�
2Sam. 15:4 יב ר&ִיְהֶיה&ּלֹו&ִר� ֹוא ָּכל&ִא>יׁש ֲאֶׁש� י ָיב� ט ָּבָא�ֶרץ ְוָעַל3 ִני ֹׁשֵפ� ֹום ִמי&ְיִׂשֵמ� 1ֹאֶמר1 ַאְבָׁשל+  ַוּי

יו� ט ְוִהְצַּדְקִּת�  ּוִמְׁשָּפ�
2Sam. 15:5+ֹו� ְוָהָיה1 ִּבְקָרב&ִא ֹו ְוָנ�ַׁשק ל� �יק ל� ֹו ְוֶהֱחִז ֹו ְוָׁשַל=ח ֶאת&ָיד> � יׁש ְלִהְׁשַּתֲחֹו�ת ל
2Sam. 15:6 1ֶלְך ַוְיַגֵּנב�ט ֶאל&ַהֶּמ אּו ַלִּמְׁשָּפ� ל ֲאֶׁשר&ָיֹב� ֹום ַּכָּדָבBר ַהֶּזה1 ְלָכל&ִיְׂשָרֵא+ Mַעׂש ַאְבָׁשל  ַוַּי2

ל� פ י ִיְׂשָרֵא� ֹום ֶאת&ֵל�ב ַאְנֵׁש�  ַאְבָׁשל+
2Sam. 15:7 י א ַוֲאַׁשֵּל>ם ֶאת&ִנְדִר> ֶלְך ֵא�ֲלָכה ָּנ3 Bֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום1 ֶאל&ַהֶּמ+ �ה ַוּי �ים ָׁשָנ ץ ַאְרָּבִע י ִמֵּק� Wַוְיִה 

ֹון� יהָו�ה ְּבֶחְבר� ְרִּתי ַל�  ֲאֶׁשר&ָנַד�
2Sam. 15:8ר �ם ֵלאֹמ ּור ַּבֲאָר� י ִבְגׁש> 1ֶדר1 ָנַד�ר ַעְבְּדָך+ ְּבִׁשְבִּת� ֹוב[ ִאם&ָיִׁשיב  ִּכי&ֵנ ְיִׁשיֵבBִני ְיהָוה1 ] ָיׁש2

י ֶאת&ְיהָו�ה� ִם ְוָעַבְדִּת� ּוָׁשַל+  ְיר�
2Sam. 15:9ֹוָנה� פ �ֶלְך ֶחְבר� �5ָקם ַוֵּי ֹום ַוָּי �ֶלְך ֵל�ְך ְּבָׁשל ֹו ַהֶּמ� אֶמר&ל� �ֹ   ַוּי
2Sam. 15:10י ִיְׂשָרֵא� ים ְּבָכל&ִׁשְבֵט� ר  ַוִּיְׁשַלBח ַאְבָׁשלֹום1 ְמַרְּגִל+ ֹול ַהֹּׁשָפ+ ר ְּכָׁשְמֲעֶכם1 ֶאת&ק� �ל ֵלאֹמ

ֹון� ֹום ְּבֶחְבר� ם ָמַל�ְך ַאְבָׁשל� Wַוֲאַמְרֶּת 
2Sam. 15:11 ּו א ָיְדע� �ֹ �ים ְלֻתָּמ�ם ְול ִם ְקֻרִא�ים ְוֹהְלִכ ּוָׁשַל+ ִים ִאיׁש1 ִמיר� Bּו ָמאַת Qֹום ָהְלכ  ְוֶאת&ַאְבָׁשל3

ר�  ָּכל&ָּדָב�
2Sam. 15:12 ח�ים  ַוִּיְׁשַל�ֹו ֶאת&ַהְּזָבִח ה ְּבָזְבח� ִעירֹו1 ִמִּגֹל+ ד ֵמ� �ץ ָּדִו3 י יֹוֵע Mֶפל ַהִּג�יֹלִנ ְבָׁשלֹום ֶאת&ֲאִחיֹת2 ַ Tא

ֹום� ב ֶאת&ַאְבָׁשל� ץ ְוָהָע>ם הֹוֵל�ְך ָוָר�  ַוְיִהBי ַהֶּק1ֶׁשר1 ַאִּמ+
2Sam. 15:13ה ֶלב&ִא�יׁש ִיְׂש< ר ָהָי �יד ֶאל&ָּדִו�ד ֵלאֹמ 1 ַהַּמִּג+ ֹום� ַוָּיבֹא י ַאְבָׁשל� ל ַאֲחֵר�  ָרֵא�
2Sam. 15:14 ְהֶיה&ָּל�נּו ָחה ִּכ>י לֹא&ִת� ּומּו ְוִנְבָר+ 1ִם1 ק� ֹו ִבירּוָׁשַל Bיו ֲאֶׁשר&ִאּת ִוד ְלָכל&ֲעָבָד2 ָּ Tאֶמר ד�ֹ  ַוּי

1 יַח ָעֵל B1נּו1 ְוִהִּד ֶכת ֶּפן&ְיַמֵהBר ְוִהִּׂשָג ּו ָלֶל3 ֹום ַמֲהר� ��י ַאְבָׁשל ה ְוִהָּכ�ה ָהִע�יר ְפֵליָט�ה ִמְּפֵנ ינּו1 ֶאת&ָה�ָרָע+
ֶרב�  ְלִפי&ָח�

2Sam. 15:15יָך� ֶלְך ִהֵּנ�ה ֲעָבֶד� ל ֲאֶׁשר&ִיְבַח>ר ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ� ֶלְך ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ְּכֹכ= י&ַהֶּמ� ּו ַעְבֵד�   ַוּיֹאְמר�
2Sam. 15:16ֶל �יו ַוַּיֲעֹז�ב ַהֶּמ3 ֹו ְּבַרְגָל א ַהֶּמ>ֶלְך ְוָכל&ֵּבית� ר  ַוֵּיֵצ� ַלְגִׁש�ים ִלְׁשֹמ� ְך ֵא�ת ֶע=ֶׂשר ָנִׁש>ים ִּפ�

ִית�  ַהָּב�
2Sam. 15:17ק� ית ַהֶּמְרָח� ּו ֵּב� �יו ַוַּיַעְמד� א ַהֶּמ>ֶלְך ְוָכל&ָהָע�ם ְּבַרְגָל   ַוֵּיֵצ�
2Sam. 15:18Qל&ַהִּגִּת י ְוָכל&ַהְּפֵלִת�י ְוָכ� ֹו ְוָכל&ַהְּכֵרִת� ים ַעל&ָיד+ יׁש  ְוָכל&ֲעָבָדיו1 ֹעְבִר� ֹות ִא3 ים ֵׁשׁש&ֵמא�

ֶלְך� ים ַעל&ְּפֵנ�י ַהֶּמ� ת ֹעְבִר�  ֲאֶׁשר&ָּבBאּו ְבַרְגלֹו1 ִמַּג+
2Sam. 15:19 1ב ִעם&ַהֶּמ1ֶלְךBּוב ְוֵׁש ה ִאָּת�נּו ׁש� י ָל=ָּמה ֵתֵל>ְך ַּגם&ַאָּת� Bֹאֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶאל&ִאַּת�י ַהִּגִּת+  ַוּי

ָּתה ְוַגם&ֹּגֶל�ה י ַא+ י&ָנְכִר� ָך�ִּכ� ה ִלְמקֹוֶמ�   ַאָּת�
2Sam. 15:20 ֹום ֲאנֹוֲעָך Qָך ְוַהּי ֹולA ּבֹוֶא3 ְך ַע�ל ֲאֶׁשר&ֲאִנ�י הֹוֵל�ְך ] ֲאִנ�יֲעָךB[ ְּתמ� �י הֹוֵל+ ֶכת ַוֲאִנ ִעָּמ1נּו1 ָלֶל+

ת� ֶסד ֶוֱאֶמ� ְך ֶח� ּוב ְוָהֵׁש=ב ֶאת&ַאֶח>יָך ִעָּמ�  ׁש�
2Sam. 15:21ֶלְך =ַען ִאַּת>י ֶאת&ַהֶּמ� ר  ַוַּי ֹום ֲאֶׁש� Qי ִאם&ִּבְמק ִּ Tֶלְך כ �י ַהֶּמ+ ה ְוֵחי1 ֲאֹדִנ  ַוּיֹאַמ�ר ַחי&ְיהָו3

ָך� ם ִיְהֶי�ה ַעְבֶּד� ים ִּכי&ָׁש� ֶלְך ִאם&ְלָמ1ֶות1 ִאם&ְלַחִּי+ �י ַהֶּמ3  ִי�ְהֶיה&ָּׁש�םA ֲאֹדִנ
2Sam. 15:22יBר ִאַּת Q5ַּיֲעֹב ר ַו� �י ֵל�ְך ַוֲעֹב ֹ=אֶמר ָּדִו>ד ֶאל&ִאַּת� ֹו� ַוּי ר ִאּת� ף ֲאֶׁש� יו ְוָכל&ַהַּט�   ַהִּגִּתי1 ְוָכל&ֲאָנָׁש+



2Sam. 15:23 ֹון �ַחל ִקְדר+ ֶלְך ֹעֵבר1 ְּבַנ ים ְוַהֶּמ3 �ְבִר ֹול ְוָכל&ָהָע�ם ֹע� ֹול ָּגד+ ֶרץ ּבֹוִכים1 ק�  ְוָכל&ָהָא3
ר� ֶרְך ֶאת&ַהִּמְדָּב� ים ַעל&ְּפֵני&ֶד�  ְוָכל&ָהָעם1 ֹעְבִר+

2Sam. 15:242ֹון  ְוִהֵּנ ים ַוַּיִּצ1קּו1 ֶאת&ֲאר� ית ָהֱאֹלִה+ ְׂשִאים1 ֶאת&ֲארֹון1 ְּבִר� ֹו ֹנ� �ם ִאּת3 ל&ַהְלִוִּי ֹוק ְוָכ� Mה ַגם&ָצד
יר� ֹור ִמן&ָהִע� ם ָּכל&ָהָע�ם ַלֲעב� �ַעל ֶאְבָיָת�ר ַעד&ֹּת� ים ַוַּי  ָהֱאֹלִה+

2Sam. 15:25ֹון ָה ֹוק ָהֵׁש>ב ֶאת&ֲאר� Bֹאֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ְלָצד+ ה  ַוּי �י ְיהָו+ א ֵחן1 ְּבֵעיֵנ �יר ִאם&ֶאְמָצ� ים ָהִע ֱאֹלִה�
ֹו ְוֶאת&ָנֵו�הּו� ִני ֹאת� ִני ְוִהְרַא� Wֶוֱהִׁשַב 

2Sam. 15:26ֹוב ְּבֵעיָנ�יו� ס ר ט� י ַּכֲאֶׁש� Wי ַי�ֲעֶׂשה&ִּל Wְך ִהְנִנ�ְצִּתי ָּב א ָחַפ� �ֹ ר ל ה יֹאַמ+   ְוִאם1 ֹּכ�
2Sam. 15:27אֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶאBֹ ַעץ ִּבְנָךM  ַוּי ֹום ַוֲאִחיַמ2 �ָבה ָהִע�יר ְּבָׁשל ה ֻׁש� ן ֲהרֹוֶא�ה ַאָּת+ ֹוק ַהֹּכֵה+ ל&ָצד�

ם� ן ֶּבן&ֶאְבָיָת>ר ְׁשֵנ�י ְבֵניֶכ�ם ִאְּתֶכ�  ִויהֹוָנָת=
2Sam. 15:28 ַּה ְּבַעְברֹות �י ִמְתַמְהֵמ+ ֹות][ְּב[ ְראּו1 ָאֹנִכ ְרב� ֹוא ָדָב>ר ֵמִע] ַע� �ד ּב� �יד ַהִּמְדָּב�ר ַע ָּמֶכ�ם ְלַהִּג

י�  ִל�
2Sam. 15:29ם� ּו ָׁש� �ִם ַוֵּיְׁשב� ים ְירּוָׁשָל ֹון ָהֱאֹלִה� ֹוק ְוֶאְבָיָת>ר ֶאת&ֲאר� ֶׁשב ָצד=   ַוָּי2
2Sam. 15:30 ם� ּוא ֹהֵל�ְך ָיֵח�ף ְוָכל&ָהָע ּוי ְוה� אׁש לֹו1 ָחפ+ �ֹ ה ְור ים ֹעֶל�הA ּובֹוֶכ3 Mה ַהֵּזיִת ד ֹעֶלהZ ְבַמֲעֵל2  ְוָדִו]

ה�ֲא ה ּוָבֹכ� ּו ָעֹל� ֹו ְוָעל� �יׁש רֹאׁש+ ֹו ָחפּו1 ִא  ֶׁשר&ִאּת3
2Sam. 15:31 ת >א ֶאת&ֲעַצ� ד ַסֶּכל&ָנ ֹ�אֶמר ָּדִו+ ֹום ַוּי �ים ִעם&ַאְבָׁשל ֶפל ַּבֹּקְׁשִר� ר ֲאִחיֹת� �יד ֵלאֹמ+  ְוָדִוד1 ִהִּג

ֶפל ְיהָו�ה�  ֲאִחיֹת�
2Sam. 15:32אׁש ֲא +ֹ י  ַוְיִהBי ָדִוד1 ָּב�א ַעד&ָהר Bה ִלְקָראתֹו1 חּוַׁש�י ָהַאְרִּכ+ ם ֵלאֹלִה�ים ְוִהֵּנ ר&ִיְׁשַּתֲחֶו�ה ָׁש� ֶׁש�

ֹו� ה ַעל&רֹאׁש� ֹו ַוֲאָדָמ�  ָקר1ּוַע1 ֻּכָּתְנּת+
2Sam. 15:33ִ Pד א� ֹו ָּדִו ֹ�אֶמר ל� א� ַוּי �ָת ָעַל�י ְלַמָּׂש� י ְוָהִי  ם ָעַב�ְרָּת ִאִּת+
2Sam. 15:34 ּוב �יר ָּתׁש3 ז  ְוִאם&ָהִע ֲאִני1 ֵמָא+ �ֶבד ָאִבBיָך ַו� ה ֶע ְהֶי+ Bי ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶא� ְוָאַמְרָּתB ְלַאְבָׁשלֹום1 ַעְבְּדָך1 ֲאִנ

ֶפל� ת ֲאִחיֹת� ת ֲעַצ� י ֵא� �י ַעְבֶּד�ָך ְוֵהַפְרָּת�ה ִל+ ה ַוֲאִנ  ְוַעָּת�
2Sam. 15:35ה ָּכ �ים ְוָהָי3 ר ַהֹּכֲהִנ ֹוק ְוֶאְבָיָת� ם ָצד� ֹוא ִעְּמָך1 ָׁש+ Bית  ַוֲהל�ר ִּתְׁשַמע1 ִמֵּבBל&ַהָּדָבר1 ֲאֶׁש

ר ַהֹּכֲהִנ�ים� ֹוק ּוְלֶאְבָיָת� יד ְלָצד� Wֶלְך ַּתִּג  ַהֶּמ+
2Sam. 15:36 י ן ְלֶאְבָיָת�ר ּוְׁשַלְחֶּתBם ְּבָיָדם1 ֵאַל+ ֹוק ִויהֹוָנָת� ם ֲאִחיַמ�ַעץ ְלָצד+ �י ְבֵניֶה+  ִהֵּנה&ָׁשBם ִעָּמם1 ְׁשֵנ

ר ִּת ר ֲאֶׁש� עּו�ָּכל&ָּדָב�  ְׁשָמ�
2Sam. 15:37ִם� א ְירּוָׁשָל� �ֹ ם ָיב �יר ְוַאְבָׁשֹל+ א חּוַׁש>י ֵרֶע�ה ָדִו�ד ָהִע �ֹ   ַוָּיב
2Sam. 16:1 ים ים ֲחֻבִׁש3 Mֶמד ֲחֹמִר ֹו ְוֶצ2 �ֶׁשת ִלְקָראת אׁש ְוִהֵּנ�ה ִציָב>א ַנ�ַער ְמִפי&ֹב� +ֹ ָהר ד ָעַבBר ְמַעט1 ֵמ�  ְוָדִו3

ֶחם Mִים ֶל 5ִין�ַוֲעֵליֶהםZ ָמאַת2 ִיץ ְוֵנ�ֶבל ָי� ָאה ַק� ים ּוֵמ�   ּוֵמָא=ה ִצּמּוִק>
2Sam. 16:2 ב ֶלְך ִלְרֹּכ3 Mים ְלֵבית&ַהֶּמ יָבא ַהֲחמֹוִר2 ִ Tאֶמר צ�ֹ א ָמה&ֵא�ֶּלה ָּל�ְך ַוּי ֹ=אֶמר ַהֶּמ>ֶלְך ֶאל&ִציָב�  ַוּי
ִי] ֶּלBֶחם][ַה][ְו[ּוְלַהֶּלֶחם  Wים ְוַהַּי ֹול ַהְּנָעִר+ 1ִיץ1 ֶלֱאכ� ר�ְוַהַּק ֹות ַהָּיֵע�ף ַּבִּמְדָּב�  ן ִלְׁשּת�

2Sam. 16:3 י� ִם ִּכ ֶלְך ִהֵּנה1 יֹוֵׁש�ב ִּבירּוָׁשַל+ א ֶאל&ַהֶּמ3 Mאֶמר ִציָב 2ֹ �יָך ַוּי �ה ֶּבן&ֲאֹדֶנ ֶלְך ְוַאֵּי ֹ�אֶמר ַהֶּמ+  ַוּי
י� ּות ָאִב� ת ַמְמְלכ� ל ֵא� ֹום ָיִׁשBיבּו ִלי1 ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ ר ַהּי3  ָאַמ+

2Sam. 16:4 יִתי ְׁשַּתֲחֵו+ Bֹאֶמר ִציָבא1 ִה� ֶׁשת ַוּי �ל ֲאֶׁש�ר ִלְמִפי&ֹב �ה ְלָך+ ֹּכ� א ִהֵּנ Bֹאֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ְלִצָב+  ַוּי
ֶלְך� ן ְּבֵעיֶנ�יָך ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ�  ֶאְמָצא&ֵח�

2Sam. 16:5א ִמִּמ Mיׁש יֹוֵצ �ה ִמָּׁשםZ ִא2 ים ְוִהֵּנ �חּוִר ֶלְך ָּדִו�ד ַעד&ַּב� ּול ּוְׁשמֹו1  ּוָב>א ַהֶּמ� ְׁשַּפ�ַחת ֵּבית&ָׁשא3
ל� ֹוא ּוְמַקֵּל� א ָיצ� א ֹיֵצ� �י ֶבן&ֵּגָר+  ִׁשְמִע

2Sam. 16:6 ים ִמיִמינ�ֹו �ד ְוָכל&ָהָעם1 ְוָכל&ַהִּגֹּבִר+ י ַהֶּמ�ֶלְך ָּדִו ד ְוֶאת&ָּכל&ַעְבֵד� ֲאָבִנים1 ֶאת&ָּדִו+ ל ָּב� Bַוְיַסֵּק 
ֹו�  ּוִמְּׂשמֹאל�

2Sam. 16:7ה&ָאַמ� ים ְוִא�יׁש ַהְּבִלָּי�ַעל� ְוֹכ� א ֵצ>א ִא�יׁש ַהָּדִמ� ֹו ֵצ� �ְלל  ר ִׁשְמִע�י ְּבַק�
2Sam. 16:8 1ְכָּת1 ַּתְחּתֹו ּול ֲאֶׁשBר ָמַל לA ְּדֵמ�י ֵבית&ָׁשא3 ה ֹּכ� Mיָך ְיהָו יו[ ֵהִׁשיבZ ָעֶל2 ן ְיהָוה1 ] ַּתְחָּת+ Bַוִּיֵּת

�5ָך  ֹום ְּבֶנ ה ְּבַי�ד ַאְבָׁשל� ָּתה�ֶאת&ַהְּמלּוָכ+ ים ָא� ָך ִּכ>י ִא�יׁש ָּדִמ� ָעֶת+  ְוִהְּנָך1 ְּבָר�



2Sam. 16:9 ֶלְך�ה ֶאת&ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ ל ַהֶּכBֶלב ַהֵּמת1 ַהֶּז+ Qָּמה ְיַקֵּל� ֶלְך ָל אֶמר ֲאִביַׁשBי ֶּבן&ְצרּוָיה1 ֶאל&ַהֶּמ+ 2ֹ  ַוּי
ֹו� ס  ֶאְעְּבָרה&ָּנ�א ְוָאִס�יָרה ֶאת&רֹאׁש�

2Sam. 16:10אֶמר ַה�ֹ �ה ִּכי  ַוּי �י ְצֻרָי ֶלְך ַמה&ִּל�י ְוָלֶכ�ם ְּבֵנ ה[ֶּמ+ ל ְוִכי ] ֹּכ� ְיהָוה1 ָאBַמר לֹו1 ַקֵּל�ל ] ִּכBי[ְיַקֵּל3
ן� ס ּוַע ָעִׂש�יָתה ֵּכ� ר ַמּד� ד ּוִמ�י יֹאַמ+  ֶאת&ָּדִו+

2Sam. 16:11י ֲאֶׁשר< יו ִהֵּנ�ה ְבִנ אֶמר ָּדִוBד ֶאל&ֲאִביַׁשי1 ְוֶאל&ָּכל&ֲעָבָד+ 2ֹ �י  ַוּי א ִמֵּמַע�י ְמַבֵּק�ׁש ֶאת&ַנְפִׁש &ָיָצ�
ֹו ְיהָו�ה� ַמר&ל� ל ִּכ�י ָא� יַקֵּל+ 1 ִו� Bחּו לֹו י ַהִּנ ה ֶּבן&ַהְיִמיִנ3 Mי&ַעָּת ף ִּכ�  ְוַא2

2Sam. 16:12 ה ְיהָו�ה ְּבֲעֹוִני �י][ְּב[ אּוַל>י ִיְרֶא� ֹו] ֵעיִנ ֹו ַהּי� ַחת ִקְלָלת� ה ַּת� יב ְיהָו�ה ִלי1 טֹוָב+  ם ַהֶּז�ה�ְוֵהִׁש2
2Sam. 16:13 ל Bל ַוְיַסֵּק ֹו ָהלֹוְך1 ַוְיַקֵּל+ ר ְלֻעָּמת3 Mַלע ָהָה י ֹהֵלְךZ ְּבֵצ2 יו ַּבָּד�ֶרְך ס ְוִׁשְמִע] >ד ַוֲאָנָׁש� =ֶלְך ָּדִו  ַוֵּי

ר� פ ר ֶּבָעָפ� ֹו ְוִעַּפ� ֲאָבִנים1 ְלֻעָּמת+  ָּב�
2Sam. 16:14א ַהֶּמ>ֶלְך ְוָכל&ָהָע�ם ֲאֶׁשר&ִאּת� �ֹ ם� ַוָּיב ׁש ָׁש� �ים ַוִּיָּנֵפ�  ֹו ֲעֵיִפ
2Sam. 16:15ֹו� ֶפל ִאּת� �ִם ַוֲאִחיֹת� אּו ְירּוָׁשָל ל ָּב� �יׁש ִיְׂשָרֵא+ ֹום ְוָכל&ָהָעם1 ִא   ְוַאְבָׁשל3
2Sam. 16:16אֶמר חּוַׁשי1 ֶאל&ַאBֹ ֹום ַוּי �א חּוַׁש=י ָהַאְרִּכ>י ֵרֶע�ה ָדִו�ד ֶאל&ַאְבָׁשל Qֲאֶׁשר&ָּב י ַּכ� ם  ַוְיִה3 ְבָׁשֹל+

ֶלְך� י ַהֶּמ� ֶלְך ְיִח� י ַהֶּמ�  ְיִח�
2Sam. 16:17ָך� א&ָהַל�ְכָּת ֶאת&ֵרֶע� �ֹ �ָך ָל�ָּמה ל �ה ַחְסְּדָך� ֶאת&ֵרֶע י ֶז Bֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום1 ֶאל&חּוַׁש+   ַוּי
2Sam. 16:18ה ְוָהָע�ם ַהֶּז�< ר ָּבַח=ר ְיהָו Z ֲאֶׁש2 א ִּכי Wֹ ֹ�אֶמר חּוַׁשיH ֶאל&ַאְבָׁשֹלםG ל �יׁש ִיְׂשָרֵא�ל לֹא  ַוּי ה ְוָכל&ִא

ֹו[ ב�] ל� ֹו ֵאֵׁש�  ֶאְהֶי�ה ְוִאּת�
2Sam. 16:19 יָך ֵּכ�ן ֶאְהֶי�ה �י ָאִב+ ֹו ַּכֲאֶׁשBר ָעַב1ְדִּתי1 ִלְפֵנ ��י ְבנ ֹוא ִלְפֵנ ד ֲהל� ֱעֹב+ �י ֶא� ית ְלִמי1 ֲאִנ  ְוַהֵּׁשִנ3

 ְלָפֶנ�יָך� פ
2Sam. 16:20ֹום ֶאל&ֲא ֹ�אֶמר ַאְבָׁשל� ה� ַוּי ה&ַּנֲעֶׂש� ה ַמ� ּו ָלֶכ>ם ֵעָצ� ֶפל ָהב� � ִחיֹת
2Sam. 16:21ּ Pם ב 1 ֶאל&ַאְבָׁשֹל+ ֶפל Bֹאֶמר ֲאִחיֹת2 ֹור ַהָּב�ִית  ַוּי ר ִהִּנ�יַח ִלְׁשמ� יָך ֲאֶׁש� וֹא ֶאל&ִּפַלְגֵׁש�י ָאִב+

י ָּכל& ּו ְיֵד� יָך ְוָח�ְזק+ י&ִנְבַא�ְׁשָּת ֶאת&ָאִב+ 1 ִּכ� ְך�ְוָׁשַמBע ָּכל&ִיְׂשָרֵאל ר ִאָּת�  ֲאֶׁש�
2Sam. 16:22ל� יו ְלֵעיֵנ�י ָּכל&ִיְׂשָרֵא� ַלְגֵׁש�י ָאִב+ א ַאְבָׁשלֹום1 ֶאל&ִּפ� Bֹ �ג ַוָּיב ֶהל ַעל&ַהָּג ֹום ָהֹא� ּו ְלַאְבָׁשל>   ַוַּיּט=
2Sam. 16:23&ר ִיְׁשַאל ם ַּכֲאֶׁש� ֶפל ֲאֶׁשBר ָיַעץ1 ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+ ן ְדַב�ר ָהֱאֹלִה�ים כPִֵּּב] ִא�יׁש() [ ַוֲעַצ�ת ֲאִחיֹת3

ם� ס ֶפל ַּגם&ְלָדִו�ד ַּג�ם ְלַאְבָׁשֹל�  ָּכל&ֲעַצ�ת ֲאִחיֹת+
2Sam. 17:1 ה ּוָמה ְוֶאְרְּדָפ� יׁש ְוָאק> ר ֶא1ֶלף1 ִא+ א ְׁשֵנים&ָעָׂש� ם ֶאְבֲחָר�ה ָּנ3 �ֶפל ֶאל&ַאְבָׁשֹל ֹ�אֶמר ֲאִחיֹת�  ַוּי

ְיָלה�  ַאֲחֵרי&ָדִו�ד ַהָּל�
2Sam. 17:2ֹו י  ְוָאב� ֹו ְוִהֵּכיִת� ��ם ֲאֶׁשר&ִאּת ֹו ְוָנ�ס ָּכל&ָהָע ֲחַרְדִּת�י ֹאת+ ִים ְוַה� 1ַע1 ּוְרֵפ�ה ָיַד+ ּוא ָיֵג Bיו ְוה א ָעָל3

ֹו� ֶלְך ְלַבּד�  ֶאת&ַהֶּמ�
2Sam. 17:3ׁש ָּכל&ָהָע�ם ִיְה ל ָהִאיׁש1 ֲאֶׁש�ר ַאָּת�ה ְמַבֵּק+ ּוב ַהֹּכ+ ֹום� ְוָאִׁש�יָבה ָכל&ָהָע�ם ֵאֶל�יָך ְּכׁש�  ֶי�ה ָׁשל�
2Sam. 17:4ל� ס �י ִיְׂשָרֵא� �י ָּכל&ִזְקֵנ ם ּוְבֵעיֵנ ��י ַאְבָׁשֹל ר ְּבֵעיֵנ ר ַהָּדָב�   ַוִּייַׁש�
2Sam. 17:5ּוא� �י ְוִנְׁשְמָע�ה ַמה&ְּבִפ�יו ַּגם&ה� א ַּג�ם ְלחּוַׁש�י ָהַאְרִּכ ֹום ְקָר�א ָנ+ 1ֹאֶמר1 ַאְבָׁשל+   ַוּי
2Sam. 17:6א חּוַׁש �ֹ ֶפל  ַוָּיב ר ַּכָּדָבBר ַהֶּזה1 ִּדֶּב�ר ֲאִחיֹת+ יו ֵלאֹמ3 Mֹום ֵאָל יH ֶאל&ַאְבָׁשלֹוםG ַוּיֹאֶמרZ ַאְבָׁשל2

ר� ס ה ַדֵּב� ִין ַאָּת� ֹו ִאם&ַא� �ה ֶאת&ְּדָבר  ֲהַנֲעֶׂש�
2Sam. 17:7ֶפל ַּבַּפ� א&טֹוָב=ה ָהֵעָצ>ה ֲאֶׁשר&ָיַע�ץ ֲאִחיֹת� �ֹ ֹום ל �י ֶאל&ַאְבָׁשל ֹ�אֶמר חּוַׁש� את� ַוּי �ֹ  ַעם ַהּז
2Sam. 17:8 ב ָּמה ְּכֹד� 1ֶפׁש1 ֵה+ י ֶנ ָּמה ּוָמֵר� ים ֵה3 יו ִּכ=י ִגֹּבִר� Mיָך ְוֶאת&ֲאָנָׁש ַָדְעָּת ֶאת&ָאִב2 Tה י�י ַאָּת ֹ�אֶמר חּוַׁש3  ַוּי

ם� א ָיִל�ין ֶאת&ָהָע� �ֹ ה ְול �יׁש ִמְלָחָמ+ 1יָך1 ִא ּול ַּבָּׂשֶד�ה ְוָאִב  ַׁשּכ�
2Sam. 17:9ה ַע ה  ִהֵּנ2 ל ָּבֶהם1 ַּבְּתִחָּל+ Bה ִּכְנֹפ ת ְוָהָי3 �ֹו ְּבַאַח�ד ַהְּמקֹוֹמ ים א� ּוא&ֶנְחָּבא1 ְּבַאַח�ת ַהְּפָחִת+ ָּתBה ה�

ם� י ַאְבָׁשֹל� ר ַאֲחֵר� ם ֲאֶׁש� Wה ָּבָע ְיָתה1 ַמֵּגָפ+ ר ָה� 1ַע1 ְוָאַמ+  ְוָׁשַמBע ַהֹּׁשֵמ
2Sam. 17:10 ֹו ר ִלּב> ִיל ֲאֶׁש� ּוא ַגם&ֶּבן&ַח3 ֹור  ְוה� 1 ִּכי&ִגּב� ַע ָּכל&ִיְׂשָרֵאל Bי&ֹיֵד ְּכֵל�ב ָהַאְרֵי�ה ִהֵּמ�ס ִיָּמ�ס ִּכ�

ֹו� ר ִאּת� ִיל ֲאֶׁש� יָך ּוְבֵני&ַח�  ָאִב+
2Sam. 17:11 ֹול ַבע ַּכח� 1 ִמָּדן1 ְוַעד&ְּבֵא�ר ֶׁש+ ף ָעֶלBיָך ָכל&ִיְׂשָרֵאל ָאֹסף ֵיָאֵס2 ֵ Tְצִּתי ה �י ָיַע3  ִּכ



��ם ָלֹר ב�ֲאֶׁשר&ַעל&ַהָּי  ב ּוָפֶנ�יָך ֹהְלִכ�ים ַּבְקָר�
2Sam. 17:12 יו ְּבַאַחת ל ] ַאַחBד][ְּב[ ּוָב�אנּו ֵאָל3 ל ַהַּט� יו ַּכֲאֶׁש>ר ִיֹּפ� �ְחנּו ָעָל+ ם ְוַנ ַהְּמקֹוֹמת1 ֲאֶׁש�ר ִנְמָצ�א ָׁש+

ד� ֹו ַּגם&ֶאָח� ֹו ּוְבָכל&ָהֲאָנִׁש�ים ֲאֶׁשר&ִאּת� א&נ�ֹוַתר ּב> �ֹ  ַעל&ָהֲאָדָמ�ה ְול
2Sam. 17:13 1ְבנּו ֹאתֹוBים ְוָסַח� יא ֲחָבִל ל&ִיְׂשָרֵא>ל ֶאל&ָהִע�יר ַהִה� ף ְוִהִּׂש=יאּו ָכ�  ְוִאם&ֶאל&ִעיר1 ֵי�ָאֵס+

ֹור� פ ם ַּגם&ְצר� א ָׁש� ר&לֹא&ִנְמָצ� ַחל ַע>ד ֲאֶׁש�  ַעד&ַהַּנ+
2Sam. 17:14 1ה ֲעַצת ל טֹוָב3 �יׁש ִיְׂשָרֵא+ Bֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום1 ְוָכל&ִא �ה  ַוּי ֶפל ַויהָו �ת ֲאִחיֹת י ֵמֲעַצ� חּוַׁש�י ָהַאְרִּכ+

ה� ס ֹום ֶאת&ָהָרָע� >ה ֶאל&ַאְבָׁשל� ּור ָהִב=יא ְיהָו ה ְלַבֲעב3 1 ַהּטֹוָב+ ֶפל ר ֶאת&ֲעַצBת ֲאִחיֹת2 Qה ְלָהֵפ  ִצָּו3
2Sam. 17:15א 3ֹ ֹ�את ְוָכז ים ָּכז ֲהִנ+ ֹוק ְוֶאל&ֶאְבָיָתר1 ַהֹּכ� Bי ֶאל&ָצד ֹ�אֶמר חּוַׁש3 1  ַוּי ֶפל ת ָיַעBץ ֲאִחיֹת2

ִני� ֹ�את ָיַע�ְצִּתי ָא� ֹ�את ְוָכז �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָכז ת ִזְקֵנ ם ְוֵא�  ֶאת&ַאְבָׁשֹל+
2Sam. 17:16 ר ְוַג�ם ֹות ַהִּמְדָּב+ ְרב� 1ְיָלה1 ְּבַע� ֶלן ַהַּל Bר ַאל&ָּת ד ֵלאֹמ3 Mידּו ְלָדִו ּו ְמֵהָרהZ ְוַהִּג2 ה ִׁשְלח�  ְוַעָּת]

ֶּ Pֹור פ �ֹור ַּתֲעב ֹו�ָעב� ר ִאּת� ֶלְך ּוְלָכל&ָהָע�ם ֲאֶׁש�  ן ְיֻבַּל�ע ַלֶּמ+
2Sam. 17:17 ּו ם ְוֵהם1 ֵי�ְלכ+ �יָדה ָלֶה+ ל ְוָהְלָכBה ַהִּׁשְפָחה1 ְוִהִּג ים ְּבֵעין&ֹרֵג3 ַעץ ֹעְמִד� Mן ַוֲאִחיַמ  ִויהֹוָנָת2

ֹוא  ֹות ָלב� ּו ְלֵהָרא� א יּוְכל> �ֹ �י ל �ד ִּכ �ידּו ַלֶּמ�ֶלְך ָּדִו יָרה�ְוִהִּג  ָהִע�
2Sam. 17:18 יׁש� ית&ִא אּוA ֶאל&ֵּב� ה ַוָּיֹב� Mם ְמֵהָר Z ְׁשֵניֶה2 ם ַוֵּיְלכּו �ַער ַוַּיֵּג�ד ְלַאְבָׁשֹל 5Bְרא ֹאָתם1 ַנ+  ַוַּי

ם� �5ְרדּו ָׁש� ֹו ַוֵּי ֹו ְבֵא>ר ַּבֲחֵצר� ים ְול�  ְּבַבחּוִר3
2Sam. 17:19 1ׂש ֶאת&ַהָּמָסְך Bה ַוִּתְפֹר ע  ַוִּתַּק�ח ָהִאָּׁש3 א נֹוַד� �ֹ ֹות ְול �ִרפ ר ַוִּתְׁשַט�ח ָעָל�יו ָה� �י ַהְּבֵא+ ַעל&ְּפֵנ

ר�  ָּדָב�
2Sam. 17:20 אֶמר Bֹ ן ַוּת ֹוָנָת+ ה ֲאִחיַמ1ַעץ1 ִויה� אְמרּו1 ַאֵּי3 �ֹ ְיָתה ַוּי ה ַהַּב3 Mל&ָהִאָּׁש ֹום ֶא� Z ַאְבָׁשל2 אּו ַעְבֵדי  ַוָּיֹב�

ּו ִמיַכ�ל ַהָּמ�ִי ה ָעְבר� ִאָּׁש+ ִם� סָלֶהם1 ָה� בּו ְירּוָׁשָל� אּו ַוָּיֻׁש� א ָמָצ+ �ֹ  ם ַוְיַבְקׁשּו1 ְול
2Sam. 17:21 ּומּו ד ק� ּו ֶאל&ָּדִו3 �ד ַוּיֹאְמר� �דּו ַלֶּמ�ֶלְך ָּדִו ּו ַוַּיִּג �ְלכ+ ר ַוֵּי ַהְּבֵא+ 5ַּיֲעלּו1 ֵמ� ם ַו� י ֶלְכָּת3  ַוְיִה�יA ַאֲחֵר�

ִים ִּכי&ָכ>ָכה ָיַע� ּו ְמֵהָרה1 ֶאת&ַהַּמ+ Bֶפל�ְוִעְבר  ץ ֲעֵליֶכ�ם ֲאִחיֹת�
2Sam. 17:22 א �ֹ ֶקר ַעד&ַאַחד1 ל ֹור ַהֹּב3 ּו ֶאת&ַהַּיְרֵּד�ן ַעד&א� ֹו ַוַּיַעְבר� ד ְוָכל&ָהָעם1 ֲאֶׁש�ר ִאּת+ �5ָקם ָּדִו3  ַוָּי

ן� ר ֶאת&ַהַּיְרֵּד� ר לֹא&ָעַב� ר ֲאֶׁש�  ֶנְעָּד+
2Sam. 17:23 Hא ֶנֶעְׂשָתה �ֹ �י ל ה ִּכ ֶפל ָרָא3 Bֶלְך ֶאל&ֵּביתֹו1  ַוֲאִחיֹת� ָקם ַוֵּי Mֹור ַוָּי ת&ַהֲחמ3 ׁש ֶא� G ַוַּיֲחֹב� ֲעָצתֹו

יו� ס ֶבר ָאִב� ר ְּבֶק� ָמת ַוִּיָּקֵב� Wק ַוָּי� ֹו ַוֵּיָחַנ ו ֶאל&ֵּבית� ֹו ַוְיַצ�  ֶאל&ִעיר+
2Sam. 17:24ּוא ְוָכל&ִא�יׁש Wן ה ם ָעַבר1 ֶאת&ַהַּיְרֵּד+ �5ְיָמה ְוַאְבָׁשֹל3 ֹו� ְוָדִו�ד ָּב�א ַמֲחָנ ל ִעּמ�   ִיְׂשָרֵא�
2Sam. 17:25 א�יׁש ּוְׁשמֹו1 ִיְתָר ב ַעל&ַהָּצָב�א ַוֲעָמָׂש�א ֶבן&ִא3 ַחת יֹוָא� ם ַּת� א ָׂש=ם ַאְבָׁשֹל>  ְוֶאת&ֲעָמָׂש3

ב� ם יֹוָא� ֹות ְצרּוָי�ה ֵא� ׁש ֲאח� �ל ַּבת&ָנָח+ י ֲאֶׁשר&ָּבא1 ֶאל&ֲאִביַג  ַהִּיְׂשְרֵאִל+
2Sam. 17:26ַחן ִיְׂשB ד� ס ַוִּי ֶרץ ַהִּגְלָע� ם ֶא� 1 ְוַאְבָׁשֹל+  ָרֵאל

2Sam. 17:27 א �ֹ 1 ִמּל ֹון ּוָמִכBיר ֶּבן&ַעִּמיֵאל ׁש ֵמַרַּב�ת ְּבֵנ�י&ַעּמ3 Mי ֶבן&ָנָח �5ְיָמה ְוֹׁשִב2 ֹוא ָדִו�ד ַמֲחָנ י ְּכב� Wַוְיִה 
ים� י ֵמֹרְגִל� ר ּוַבְרִזַּל�י ַהִּגְלָעִד�  ְדָב+

2Sam. 17:28ב ְוַסּפֹוBי� ִמְׁשָּכ ֹול ַוֲעָדִׁש�ים ְוָקִל� �י ּופ� ַמח ְוָקִל ים ְוֶק� ים ּוְׂשֹעִר� ר ְוִחִּט� �י יֹוֵצ+  ת1 ּוְכִל
2Sam. 17:29 ּו �י ָאְמר+ ֹול ִּכ �ֹו ֶלֱאכ >ד ְוָלָע�ם ֲאֶׁשר&ִאּת� =יׁשּו ְלָדִו ר ִהִּג ֹות ָּבָק+ ה ְוצֹאן1 ּוְׁשפ�  ּוְדַב�ׁש ְוֶחְמָא3

א ַּב �5ף ְוָצֵמ� ם ָרֵע>ב ְוָעֵי ר�ָהָע3  ִּמְדָּב�
2Sam. 18:1ֹות� י ֵמא� י ֲאָלִפ�ים ְוָׂשֵר� ם ָׂשֵר� �ֶׂשם ֲעֵליֶה+ ֹו ַוָּי �ד ֶאת&ָהָע�ם ֲאֶׁש�ר ִאּת ד ָּדִו+   ַוִּיְפֹק�
2Sam. 18:2י ֶּבן&ְצרּוָיה1 ֲאBד ֲאִביַׁש ַהְּׁשִלִׁשית ְּבַי2 ְ Tית ְּבַיד&יֹוָאב1 וBם ַהְּׁשִלִׁש ד ֶאת&ָהָע3 Mח ָּדִו ִח�י  ַוְיַׁשַּל2

ם� א ֵאֵצ>א ַּגם&ֲאִנ�י ִעָּמֶכ� �ֹ ם ָיצ Bֹאֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶאל&ָהָע+ ת ְּבַי�ד ִאַּת�י ַהִּגִּת�י ס ַוּי ְּׁשִלִׁש+ ב ְוַה2  יֹוָא+
2Sam. 18:3 11נּו ב ְוִאם&ָיֻמBתּו ֶחְצֵי �ינּו ֵל3 ּוס לֹא&ָיִׂש=ימּו ֵאֵל Mס ָננ Z ִאם&נ2ֹ א ִּכי א ֵתֵצ3 �ֹ ם ל Mאֶמר ָהָע 2ֹ  ַוּי

א& �ֹ ְהֶיה&ָּל�נּו ֵמִע�יר ַלְעִזיר ל ֹוב ִּכי&ִת� �ים ְוַעָּת�ה ט+ נּו ֲעָׂשָר�ה ֲאָלִפ ה ָכֹמ� י&ַעָּת� ב ִּכ� 1ינּו1 ֵל+ ָיִׂשBימּו ֵאֵל
ֹור�][ַל[  ס] ְעז�

2Sam. 18:4ד� ד ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶאל&ַי Bה ַוַּיֲעֹמ�ב ְּבֵעיֵניֶכ�ם ֶאֱעֶׂש ֶלְך ֲאֶׁשר&ִייַט� Bֹאֶמר ֲאֵליֶהם1 ַהֶּמ+ ַער  ַוּי  ַהַּׁש+



ים� ֹות ְוַלֲאָלִפ� ּו ְלֵמא�  ְוָכל&ָהָעם1 ָי�ְצא+
2Sam. 18:5 ֹום ��ַער ְלַאְבָׁשל ר ְלַאט&ִל�י ַלַּנ ֹוָאב ְוֶאת&ֲאִביַׁשBי ְוֶאת&ִאַּתי1 ֵלאֹמ+ Tֶלְך ֶאת&י  ַוְיַצ�ו ַהֶּמ]

ר  ים ַעל&ְּדַב� ּו ְּבַצֹּו�ת ַהֶּמ>ֶלְך ֶאת&ָּכל&ַהָּׂשִר� �ם ָׁשְמע3 ֹום�ְוָכל&ָהָע  ַאְבָׁשל�
2Sam. 18:6ִים� ה ְּבַי�ַער ֶאְפָר� י ַהִּמְלָחָמ� ה ִלְקַר�את ִיְׂשָרֵא�ל ַוְּתִה� א ָהָע>ם ַהָּׂשֶד�   ַוֵּיֵצ�
2Sam. 18:7 ּוא ם ַהַּמֵּגָפ=ה ְגדֹוָל>ה ַּבּי�ֹום ַהה� Qד ַוְּתִהי&ָׁש� י ָדִו ל ִלְפֵנ�י ַעְבֵד� �ם ִיְׂשָרֵא+ 5Bְגפּו ָׁשם1 ַע  ַוִּיָּנ

ֶלף�ֶעְׂש ים ָא�  ִר�
2Sam. 18:8 ֶצת[ ַוְּתִהי&ָׁש=ם ַהִּמְלָחָמ>ה ָנֹפֵצית ם ] ָנֹפ� ל ָּבָע+ 5Bֶרב ַהַּי1ַער1 ֶלֱאֹכ� �י ָכל&ָהָא�ֶרץ ַוֶּי ַעל&ְּפֵנ

ּוא� ֶרב ַּבּי�ֹום ַהה� ר ָאְכָל>ה ַהֶח�  ֵמֲאֶׁש�
2Sam. 18:9Qד ְוַאְבָׁשל� י ָדִו ֹום ִלְפֵנ�י ַעְבֵד� ֶרד ַּת�ַחת  ַוִּיָּקֵרא1 ַאְבָׁשל+ א ַהֶּפ] �ֹ ֶרד ַוָּיב ֹום ֹרֵכ�ב ַעל&ַהֶּפ3

יו  ֶרד ֲאֶׁשר&ַּתְחָּת� ֶרץ ְוַהֶּפ� ה ַוֻּיַּתן1 ֵּבBין ַהָּׁשַמ1ִים1 ּוֵב�ין ָהָא+ ֹו ָבֵאָל3 =ק רֹאׁש� ה ַוֶּיֱחַז Mה ַהְּגדֹוָל ׂשֹוֶבְךZ ָהֵאָל2
ר�  ָעָב�

2Sam. 18:10ד ַוַּיֵּג�ד ְליֹו �יׁש ֶאָח+ ה� ַוַּיְרא1 ִא ּוי ָּבֵאָל� ם ָּתל� �יִתי ֶאת&ַאְבָׁשֹל+ אֶמר ִהֵּנה1 ָרִא 3ֹ  ָא�ב ַוּי
2Sam. 18:11 ֶתתBי ָל ם ָא�ְרָצה ְוָעַל3 ֹו ָׁש� א&ִהִּכית� �ֹ ּוַע ל יָת ּוַמּד> �ה ָרִא+ ֹו ְוִהֵּנ �יד ל+ ב ָלִאיׁש1 ַהַּמִּג ֹ�אֶמר יֹוָא3  ַוּי

ת� ה ֶאָח� ֶסף ַוֲחֹגָר�  ְלָך1 ֲעָׂש�ָרה ֶכ+
2Sam. 18:12 ב ְולֹא Bֹאֶמר ָהִאיׁש1 ֶאל&יֹוָא+ ּוא][ְו[ ַוּי י ] ל2 א&ֶאְׁשַל�ח ָיִד� �ֹ ֶסף ל ל ַעל&ַּכַּפי1 ֶא�ֶלף ֶּכ+ Bי ֹׁשֵק Mָאֹנִכ

י ַּבַּנ�ַער  Wר ִׁשְמרּו&ִמ ְתָך ְוֶאת&ֲאִביַׁשBי ְוֶאת&ִאַּתי1 ֵלאֹמ+ ֹ Tֶלְך א �ה ַהֶּמ3 ינּו ִצָּו Mי ְבָאְזֵנ� ֶאל&ֶּבן&ַהֶּמ�ֶלְך ִּכ
ֹום�ְּבַא  ְבָׁשל�

2Sam. 18:13 יִתי ְבַנְפׁשֹוBֹו&ָעִׂש ב ] ַנְפִׁשי1][ְב[ א� ה ִּתְתַיֵּצ� ר לֹא&ִיָּכֵח�ד ִמן&ַהֶּמ�ֶלְך ְוַאָּת� ֶקר ְוָכל&ָּדָב� ֶׁש+
 ִמֶּנ�5ֶגד�

2Sam. 18:14ֹו ים ְּבַכּפ3 Mה ְׁשָבִט �יָך ַוִּיַּקחZ ְׁשֹלָׁש2 ב לֹא&ֵכ�ן ֹאִח�יָלה ְלָפֶנ ֹ�אֶמר יֹוָא+ �ב  ַוּי  ַוִּיְתָקֵעם1 ְּבֵל
ה� י ְּבֵל�ב ָהֵאָל� ּנּו ַח� ֹום עֹוֶד�  ַאְבָׁשל+

2Sam. 18:15הּו� ֹום ַוְיִמיֻת� ּו ֶאת&ַאְבָׁשל� �י יֹוָא�ב ַוַּיּכ� י ְּכֵל ים ֹנְׂשֵא� ּבּו1 ֲעָׂשָר�ה ְנָעִר+   ַוָּיֹס2
2Sam. 18:16 ף ם ִמְרֹד� �ָׁשב ָהָע+ ר ַוָּי ע יֹוָאב1 ַּבֹּׁשָפ+ Bם� ַוִּיְתַק ב ֶאת&ָהָע� ְך יֹוָא� י&ָחַׂש� י ִיְׂשָרֵא�ל ִּכ�  ַאֲחֵר�
2Sam. 18:17 ים� ֹול ַוַּיִּצ=בּו ָעָל>יו ַּגל&ֲאָבִנ ֹו ַבַּי1ַער1 ֶאל&ַהַּפ�ַחת ַהָּגד+ Bיכּו ֹאת ֹום ַוַּיְׁשִל2 ּו ֶאת&ַאְבָׁשל3  ַוִּיְקח�

ל ָנ�סּו ִא�יׁש ְלָאֳהלֹו  ד ְוָכל&ִיְׂשָרֵא+ �ֹול ְמֹא יו�ֹא][ְל[ָּגד�  ס] ָהָל�
2Sam. 18:18 ֹו ְבַחָּיו Bח ַוַּיֶּצב&ל ם ָלַק3 ֶלְך ִּכBי ָאַמר1 ] ַחָּייו1][ְב[ ְוַאְבָׁשֹל� ֶמק&ַהֶּמ+ ֶאת&ַמֶּצ1ֶבת1 ֲאֶׁש�ר ְּבֵע�

�ד ַאְבָׁש ֵרא ָלּה1 ַי Bֹו ַוִּיָּק א ַלַּמֶּצ1ֶבת1 ַעל&ְׁשמ+ Bי ַוִּיְקָר�ּור ַהְזִּכ�יר ְׁשִמ ן ַּבֲעב� �י ֵב+ ין&ִל ם ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� סֵא�  ֹל+
2Sam. 18:19 ד� ֹו ְיהָו�ה ִמַּי ה ֶאת&ַהֶּמ�ֶלְך ִּכי&ְׁשָפט� א ַוֲאַבְּׂשָר� ּוָצה ָּנ+ ר ָאר�  ַוֲאִחיַמBַעץ ֶּבן&ָצדֹוק1 ָאַמ+

יו�  ֹאְיָב�
2Sam. 18:20ה ּוִבַּׂש ה ַאָּתה1 ַהּי�ֹום ַהֶּז+ Bיׁש ְּבֹׂשָר Z ִא2 ב לֹא ֹו יֹוָא3 ֹ=אֶמר ל� א  ַוּי �ֹ ְרָּת� ְּבי�ֹום ַאֵח�ר ְוַהּיBֹום ַהֶּזה1 ל
י&ַעל  ר ִּכ� ת�] ַעל&ֵּכ�ן() [ְתַבֵּׂש+ ֶלְך ֵמ�  ֶּבן&ַהֶּמ�
2Sam. 18:21ץ� ב ַוָּיֹר� �יָתה ַוִּיְׁשַּת=חּו כּוִׁש>י ְליֹוָא� ֶלְך ֲאֶׁש�ר ָרִא י ֵל>ְך ַהֵּג�ד ַלֶּמ� Bֹאֶמר יֹוָאב1 ַלּכּוִׁש+   ַוּי
2Sam. 18:222ֹי  ַוּי ִני ַאֲחֵר� ָצה&ָּנ�א ַגם&ָא� ה ָאֻר� �יִהי ָמ+ ב ִו ֹ�אֶמר ֶאל&יֹוָא+ ֹוד ֲאִחיַמBַעץ ֶּבן&ָצדֹוק1 ַוּי Mֶסף ע

את� ה ֹמֵצ� י ּוְלָכ�ה ֵאין&ְּבׂשֹוָר� ה ָרץ1 ְּבִנ+ ה ַאָּת� Qָּמה&ֶּז ב ָל� ֹ�אֶמר יֹוָא3 �י ַוּי  ַהּכּוִׁש
2Sam. 18:23�ֹו ר ֹ�אֶמר ל� ּוץ ַוּי י� ִויִהי&ָמ�ה ָאר+ ר ֶאת&ַהּכּוִׁש� 5ַּיֲעֹב� ר ַו� 5Bָרץ ֲאִחיַמ1ַעץ1 ֶּד�ֶרְך ַהִּכָּכ+  ּוץ ַוָּי
2Sam. 18:24 אBה ַוִּיָּׂש Bג ַהַּׁש1ַער1 ֶאל&ַה�חֹוָמ+ ה ֶאל&ַּג Mֶלְך ַהֹּצֶפ ים ַוֵּי2 ��י ַהְּׁשָעִר ב ֵּבין&ְׁשֵנ  ְוָדִו�ד יֹוֵׁש�

ץ ְלַבּד� ְרא ְוִהֵּנה&ִא�יׁש ָר�  ֹו�ֶאת&ֵעיָניו1 ַוַּי+
2Sam. 18:25 ֹוְך �ֶלְך ָהל� �יו ַוֵּי ֹו ְּבׂשֹוָר�ה ְּבִפ ֶלְך ִאם&ְלַבּד� ֹ�אֶמר ַהֶּמ+ ֶלְך ַוּי �ד ַלֶּמ+ א ַהֹּצֶפה1 ַוַּיֵּג Bַוִּיְקָר 

ב�  ְוָקֵר�
2Sam. 18:26אֶמר ִהֵּנה&ִא� Wֹ ר ַוּי א ַהֹּצֶפה1 ֶאל&ַהֹּׁשֵע+ Bַוִּיְקָר Gר ָרץ�ִאיׁש&ַאֵח H5ְרא ַהֹּצֶפה� ֹו  ַוַּי �יׁש ָר�ץ ְלַבּד

ר� �ה ְמַבֵּׂש� ֶלְך ַּגם&ֶז ֹ�אֶמר ַהֶּמ�  ַוּי



2Sam. 18:27 אֶמרBֹ ֹוק ַוּי �ת ֲאִחיַמ�ַעץ ֶּבן&ָצד ֹון ִּכְמֻרַצ� Bי ֹרֶאה1 ֶאת&ְמרּוַצ�ת ָהִראׁש+ ה ֲאִנ 1ֹאֶמר1 ַהֹּצֶפ+  ַוּי
ֹוא� ה ָיב� ה טֹוָב� ה ְוֶאל&ְּבׂשֹוָר� ֹוב ֶז+ יׁש&ט�  ַהֶּמ1ֶלְך1 ִא�

2Sam. 18:28 אֶמר 3ֹ יו ָא�ְרָצה ס ַוּי ֹום ַוִּיְׁשַּת=חּו ַלֶּמ>ֶלְך ְלַאָּפ� Bֹאֶמר ֶאל&ַהֶּמ1ֶלְך1 ָׁשל+ ַעץ ַוּי  ַוִּיְקָר�א ֲאִחיַמ3
ֶלְך� אֹדִנ�י ַהֶּמ� ם ַּב� ּו ֶאת&ָיָד� ים ֲאֶׁשר&ָנְׂשא� יָך ֲאֶׁשBר ִסַּגר1 ֶאת&ָה�ֲאָנִׁש+ �ה ֱאֹלֶה+  ָּברּוְך1 ְיהָו

2Sam. 18:29�ֹ ֹול  ַוּי Mֹון ַהָּגד Z ֶהָהמ2 ַעץ ָרִאיִתי ֹ�אֶמר ֲאִחיַמ] ֹום ַוּי �ֹום ַלַּנ�ַער ְלַאְבָׁשל ֶלְך ָׁשל� אֶמר ַהֶּמ+
ה� ְעִּתי ָמ� א ָיַד� �ֹ ָך ְול ֶבד ַהֶּמBֶלְך יֹוָאב1 ְוֶאת&ַעְבֶּד+ ְׁשֹלַח ֶאת&ֶע2 ִ Tל 

2Sam. 18:30ה ַוִּיֹּס� �ב ִהְתַיֵּצ�ב ֹּכ ֶלְך ֹס� ֹ�אֶמר ַהֶּמ+ ד� ַוּי 5ַּיֲעֹמ�  ב ַו�
2Sam. 18:31 ד� ֹום ִמַּי י&ְׁשָפְטָךB ְיהָוה1 ַהּי+ ֶלְך ִּכ� �י ַהֶּמ+ י ִיְתַּבֵּׂשר1 ֲאֹדִנ ֹ�אֶמר ַהּכּוִׁש3  ְוִהֵּנ�ה ַהּכּוִׁש�י ָּב�א ַוּי

יָך� ס ים ָעֶל�  ָּכל&ַהָּקִמ�
2Sam. 18:32ֹום ַלַּנ�ַער ְל י ֲהָׁשל� Bֹאֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶאל&ַהּכּוִׁש+ ְיֵבי1  ַוּי 1ַער1 ֹא� י ִיְהיBּו ַכַּנ ֹ�אֶמר ַהּכּוִׁש3 ֹום ַוּי �ַאְבָׁשל

ה� ס מּו ָעֶל�יָך ְלָרָע� ל ֲאֶׁשר&ָק� ֶלְך ְוֹכ> �י ַהֶּמ+  ֲאֹדִנ
2Sam. 19:1י ַאְבָׁשלֹוB ֹו ְּבִנ הA ָאַמ�ר ְּבֶלְכּת3 �ְבְּך ְוֹכ� ַער ַוֵּי �ת ַהַּׁש� >ַעל ַעל&ֲעִלַּי ֶלְך ַוַּי �ז ַהֶּמ3 �י  ַוִּיְרַּג �י ְבִנ ם1 ְּבִנ

ֹום ְּבִנ�י ְבִנ�י� יָך ַאְבָׁשל� �י ַתְחֶּת+ י&ִיֵּתBן מּוִתי1 ֲאִנ ֹום ִמ�  ַאְבָׁשל+
2Sam. 19:2ם� ל ַעל&ַאְבָׁשֹל� ה ַהֶּמ=ֶלְך ֹּבֶכ>ה ַוִּיְתַאֵּב�   ַוֻּיַּג�ד ְליֹוָא�ב ִהֵּנ2
2Sam. 19:3ֶבל ְלָכ ּוא ְלֵא� ה ַּבּי�ֹום ַהה> Mי ַהְּתֻׁשָע ב  ַוְּתִה2 ר ֶנֱעַצ� ם ַּבּיBֹום ַההּוא1 ֵלאֹמ+ י&ָׁשַמ�ע ָהָע3 �ם ִּכ� ל&ָהָע

ֹו� ֶלְך ַעל&ְּבנ�  ַהֶּמ�
2Sam. 19:4 ם ים ְּבנּוָס� ב ָהָעם1 ַהִּנְכָלִמ+ �יר ַּכֲאֶׁש�ר ִיְתַּגֵּנ3 ֹוא ָהִע ּוא ָלב�  ַוִּיְתַּגֵּנ�ב ָהָע>ם ַּבּי�ֹום ַהה�
ה�  ַּבִּמְלָחָמ�

2Sam. 19:5 1ֹום ְּבִנ�י ְבִנ�י� ס ְוַהֶּמ1ֶלְך ֹום ַאְבָׁשל� ֹול ְּבִני1 ַאְבָׁשל+ �ֹול ָּגד ֶלְך ק� יו ַוִּיְזַע�ק ַהֶּמ�  ָלַא�ט ֶאת&ָּפָנ+
2Sam. 19:6 יםBְמַמְּלִט יָך ַה� �י ָכל&ֲעָבֶד3 ֹום ֶאת&ְּפֵנ Mְׁשָּת ַהּי ֶלְך ַהָּב�ִית ַוּיֹאֶמרZ ֹהַב2 א יֹוָא>ב ֶאל&ַהֶּמ� �ֹ  ַוָּיב
ת&ַנְפְׁשָך1 ַה יָך�ֶא� יָך ְוֶנ�ֶפׁש ִּפַלְגֶׁש� �ֶפׁש ָנֶׁש+ יָך ְוֶנ 1יָך1 ּוְבֹנֶת+ Bֶפׁש ָּבֶנ ת ֶנ ֹום ְוֵא2  ּי+
2Sam. 19:7 ים ים ַוֲעָבִד+ �י ֵאBין ְלָך1 ָׂשִר� ֹום ִּכ �ְדָּת ַהּי3 �יA ִהַּג ֹ�א ֶאת&ֹאֲהֶב�יָך ִּכ יָך ְוִלְׂשנ ְנֶא+ ֲהָבה1 ֶאת&ֹׂש�  ְלַא�

ִּ Tֹום כ ְעִּתי ַהּי3 �יA ָיַד� ּו[י לֹא ִּכ ר ְּבֵעיֶנ�יָך�] ל� ז ָיָׁש� ים ִּכי&ָא� ֹום ַחי1 ְוֻכָּלBנּו ַהּיֹום1 ֵמִת+  ַאְבָׁשל�
2Sam. 19:8 ין א ִאם&ָיִל2 ְעִּתי ִּכי&ֵאיְנָך� יֹוֵצ3 Mה ִנְׁשַּב Z ַביהָו2 ר ַעל&ֵל�ב ֲעָבֶד�יָך ִּכי א ְוַדֵּב� ּום ֵצ+  ְוַעָּתה1 ק�

ְיָלה ְוָרָע= ָּתה� סִאBיׁש ִאְּתָך1 ַהַּל+ יָך ַעד&ָע� יָך ִמְּנֻעֶר� את ִמָּכל&ָהָרָעה1 ֲאֶׁשר&ָּב�ָאה ָעֶל+ 3ֹ  ה ְלָך� ז
2Sam. 19:9 א Bֹ ַער ַוָּיב Bה ַהֶּמ1ֶלְך1 יֹוֵׁש�ב ַּבַּׁש+ ר ִהֵּנ �ידּו ֵלאֹמ3 ם ִהִּג Qְלָכל&ָהָע �ֶׁשב ַּבָּׁש�ַער ּו� ֶלְך ַוֵּי �5ָקם ַהֶּמ�  ַוָּי

ֶלְך  �י ַהֶּמ+ יו� סָכל&ָהָעם1 ִלְפֵנ ל ָנ�ס ִא�יׁש ְלֹאָהָל�  ְוִיְׂשָרֵא+
2Sam. 19:10 ּוא Bינּו ְוה �נּוA ִמַּכ�ף ֹאְיֵב3 ֶלְך ִהִּציָל Mר ַהֶּמ �ל ֵלאֹמ י ִיְׂשָרֵא� ֹון ְּבָכל&ִׁשְבֵט�  ַוְיִהBי ָכל&ָהָעם1 ָנד+

ֹו ֶרץ ֵמַע�ל ַאְבָׁשל� ח ִמן&ָהָא� ים ְוַעָּת>ה ָּבַר�  ם�ִמְּלָט1נּו1 ִמַּכ�ף ְּפִלְׁשִּת+
2Sam. 19:11 ה ַאֶּת>ם ַמֲחִרִׁש�ים ְלָהִׁש�יב ה ָלָמ� ת ַּבִּמְלָחָמ�ה ְוַעָּת3 ינּו ֵמ�  ְוַאְבָׁשלֹום1 ֲאֶׁש�ר ָמַׁש�ְחנּו ָעֵל+
ֶלְך� ס  ֶאת&ַהֶּמ�
2Sam. 19:12 ד ּו ֶאל&ִז  ְוַהֶּמ�ֶלְך ָּדִו3 Qַּדְּבר Gֵלאֹמר Hר ַהֹּכֲהִנים ֹוק ְוֶאל&ֶאְבָיָת� Bי ְיהּוָדהT 1ָׁשַלח ֶאל&ָצד2 ְקֵנ

ֶלְך  א ֶאל&ַהֶּמ� ל ָּב� ֹו ּוְדַבר1 ָּכל&ִיְׂשָרֵא+ �ֶלְך ֶאל&ֵּבית ים ְלָהִׁש�יב ֶאת&ַהֶּמ� ֲחֹרִנ+ ְהיּו1 ַא� ר ָלBָּמה ִת� ֵלאֹמ+
ֹו�  ֶאל&ֵּבית�

2Sam. 19:13ם ְוָל=ָּמה ִתְהי>ּו ַאֲחֹרִנ�ים ְלָהִׁש�יב ֶא�י ַאֶּת י ּוְבָׂשִר� ם ַעְצִמ� ֶלְך� ַאַח�י ַאֶּת+  ת&ַהֶּמ�
2Sam. 19:14 ֹא Tיף ִאם&ל ה יֹוִס+ ה ַי�ֲעֶׂשה&ִּלBי ֱאֹלִהים1 ְוֹכ� י ָא�ָּתה ֹּכ� י ּוְבָׂשִר� ֹוא ַעְצִמ� ּו ֲהל> ְמר+ ֲעָמָׂשא1 ֹּת�  ְוַל�

ב� ַחת יֹוָא� ים ַּת� >י ָּכל&ַהָּיִמ� =ה ְלָפַנ א ִּתְהֶי Qַׂשר&ָצָב 
2Sam. 19:15ב ָּכל&ִאיׁש&ְיהּו >ט ֶאת&ְלַב� ה  ַוַּי ּוב ַאָּת� ֶלְך ׁש� 5ִּיְׁשְלחּו1 ֶאל&ַהֶּמ+ �יׁש ֶאָח�ד ַו� ה ְּכִא ָד�
יָך�  ְוָכל&ֲעָבֶד�
2Sam. 19:16 ֶלְך 1ֶכת1 ִלְקַר�את ַהֶּמ+ ָלה ָלֶל ה ָּב�א ַהִּגְלָּג3 Qן ִויהּוָד �א ַעד&ַהַּיְרֵּד �ֹ ֶלְך ַוָּיב �ָׁשב ַהֶּמ+  ַוָּי

ן� ֶלְך ֶאת&ַהַּיְרֵּד�  ְלַהֲעִב�יר ֶאת&ַהֶּמ�



2Sam. 19:17 את ה ִלְקַר� �יׁש ְיהּוָד+ ים ַוֵּי1ֶרד1 ִעם&ִא �חּוִר ר ִמַּב� י ֲאֶׁש� ר ִׁשְמִעBי ֶבן&ֵּגָרא1 ֶּבן&ַהְיִמיִנ+  ַוְיַמֵה3
ד� ֶלְך ָּדִו�  ַהֶּמ�
2Sam. 19:18ַP א נ �יׁש ִעּמֹוH ִמִּבְנָיִמןG ְוִציָב3 ֶלף ִא > ְוֶא2 ר ָּבָנ ֶׁשת ָעָׂש� ּול ַוֲחֵמ2 יו ַער ֵּב�ית ָׁשא+ ים ֲעָבָד� יו ְוֶעְׂשִר�

ֶלְך� ן ִלְפֵנ�י ַהֶּמ� ּו ַהַּיְרֵּד� ֹו ְוָצְלח� � ִאּת
2Sam. 19:19 ֹוב ְּבֵעינֹו ֹות ַהּט� ֶלְך ְוַלֲעׂש� ֲעִביר1 ֶאת&ֵּב�ית ַהֶּמ+ ה ַל� �יו][ְּב[ ְוָעְבָר�ה ָהֲעָבָר3 �י ] ֵעיָנ ְוִׁשְמִע

ֹו ֶלְך ְּבָעְבר� �י ַהֶּמ+ 1 ִלְפֵנ א ָנַפל ן�ֶבן&ֵּגָר3   ַּבַּיְרֵּד�
2Sam. 19:20ֵPר א �י ֲאֹדִניH ָעֹוןG ְוַאל&ִּתְזֹּכ3 ֶלְך ַאל&ַיֲחָׁשב&ִל ֹ�אֶמר ֶאל&ַהֶּמ3 ֹום  ַוּי Wה ַעְבְּדָך+ ַּבּי� ת ֲאֶׁש�ר ֶהֱעָו

ֹו� ֶלְך ֶאל&ִלּב� ּום ַהֶּמ� �ִם ָלׂש� ּוָׁשָל ֶלְך ִמיר� א3 ֲאֹדִנ�י&ַהֶּמ� ָצ�3  ֲאֶׁשר&ָי3
2Sam. 19:21ִּPכ �ֶדת י ָיַד Wף ָלֶר ֹום ִראׁשֹון1 ְלָכל&ֵּב�ית יֹוֵס+ �י ָחָט�אִתי ְוִהֵּנ�ה&ָב�אִתי ַהּי3 ע ַעְבְּדָך+ ִּכ�י ֲאִנ

ֶלְך� ס את ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ�  ִלְקַר�
2Sam. 19:22י ִּכ�י ִקֵּל�ל ֶאת&ְמִׁש�� ת ִׁשְמִע א יּוַמ� �ֹ את ל +ֹ אֶמר ֲהַת�ַחת ז +ֹ ַען ֲאִביַׁשBי ֶּבן&ְצרּוָיה1 ַוּי יַח  ַוַּי2

 ְיהָו�ה� ס
2Sam. 19:23 1ּוַמת ִאיׁשBֹום י ְהיּו&ִל�י ַהּי�ֹום ְלָׂשָט�ן ַהּי3 ה ִּכי&ִת� �י ְצרּוָי+ ד ַמה&ִּלBי ְוָלֶכם1 ְּבֵנ ֹ�אֶמר ָּדִו3  ַוּי
ִּPל כ ל�ְּבִיְׂשָרֵא+ ֶלְך ַעל&ִיְׂשָרֵא� ְעִּתי ִּכ�י ַהּי�ֹום ֲאִני&ֶמ� ֹוא ָיַד+  י ֲהל�

2Sam. 19:24אֶמר=ֹ ֶלְך� ס ַוּי ֹו ַהֶּמ� ע ל� ַב� ּות ַוִּיָּׁש� �א ָתמ �ֹ   ַהֶּמ>ֶלְך ֶאל&ִׁשְמִע�י ל
2Sam. 19:25 ֹו יו ְולֹא&ָעָׂש�ה ְׂשָפמ3 Mה ַרְגָל ד ִלְקַר�את ַהֶּמ�ֶלְך ְולֹא&ָעָׂש2 ּול ָיַר� ֶׁשת1 ֶּבן&ָׁשא+  ּוְמִפֹב2

ֶלְך ַעד �ֶכת ַהֶּמ+ ס ְלִמן&ַהּיֹום1 ֶל א ִכֵּב+ �ֹ ֹום�ְוֶאת&ְּבָגָדיו1 ל א ְבָׁשל�  &ַהּי�ֹום ֲאֶׁשר&ָּב�
2Sam. 19:26 י ֶלְך ָל>ָּמה לֹא&ָהַל�ְכָּת ִעִּמ� Bֹאֶמר לֹו1 ַהֶּמ+ א ְירּוָׁשַל�ִם ִלְקַר�את ַהֶּמ�ֶלְך ַוּי  ַוְיִה>י ִּכי&ָב�

ֶׁשת�  ְמִפיֹב�
2Sam. 19:27ר ַעְבְּד י&ָאַמ2 י ִרָּמ�ִני ִּכ� ֶלְך ַעְבִּד� ר ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ� W1יָה1  ַוּיֹאַמ ֹור ְוֶאְרַּכBב ָעֶל Z ַהֲחמ2 ָךM ֶאְחְּבָׁשה&ִּלי

ָך� ַח ַעְבֶּד� ֶלְך ִּכ�י ִפֵּס�  ְוֵאֵל�ְך ֶאת&ַהֶּמ+
2Sam. 19:28 ֹוב ה ַהּט� ים ַוֲעֵׂש� Bי ַהֶּמ1ֶלְך1 ְּכַמְלַא�ְך ָהֱאֹלִה+ �ל ְּבַעְבְּדָך+ ֶאל&ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ�ֶלְך ַואֹדִנ  ַוְיַרֵּג

 ְּבֵעיֶנ�יָך�
2Sam. 19:29 +ת&ַעְבְּדָך ֶלְך ַוָּת1ֶׁשת1 ֶא� �י ַהֶּמ+ י ִּכBי ִאם&ַאְנֵׁשי&ָמ1ֶות1 ַלאֹדִנ ה ָּכל&ֵּב�ית ָאִב3 Mא ָהָי 2ֹ Z ל  ִּכי

ֶלְך� פ ֹוד ֶאל&ַהֶּמ� ק ע� ה ְוִלְזֹע� �5ָך ּוַמה&ֶּיׁש&ִל�י עֹוד1 ְצָדָק+  ְּבֹאְכֵל�י ֻׁשְלָחֶנ
2Sam. 19:30 ֶלְך ָל>ָּמה Bֹאֶמר לֹו1 ַהֶּמ+ ּו  ַוּי א ַּתְחְלק� ְרִּתי ַאָּת�ה ְוִציָב+ Wיָך ָאַמ�ֹוד ְּדָבֶר ר ע� ְּתַדֵּב�
ה�  ֶאת&ַהָּׂשֶד�

2Sam. 19:31 ֹום א ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ>ֶלך ְּבָׁשל� Qֲחֵרי ֲאֶׁשר&ָּב ַ Tח א�ל ִיָּק ֶלְך ַּג�ם ֶאת&ַהֹּכ� ֶׁשת1 ֶאל&ַהֶּמ+ Bֹאֶמר ְמִפיֹב2  ַוּי
ֹו� ס  ֶאל&ֵּבית�
2Sam. 19:32ֹו ֶאת&ַּבַּיְרֵּדן  ּוַבְרִזַּל ן ְלַׁשְּלח� ר ֶאת&ַהֶּמ1ֶלְך1 ַהַּיְרֵּד+ Bים ַוַּיֲעֹב� ד ֵמֹרְגִל י ָיַר� י1 ַהִּגְלָעִד+

ן�][ַה[  ]ַּיְרֵּד�
2Sam. 19:33 ִים ֹו ְבַמֲחַנ+ ּוא&ִכְלַּכBל ֶאת&ַהֶּמ1ֶלְך1 ְבִׁשיָבת� �ה ְוה� ד ֶּבן&ְׁשֹמִנ�ים ָׁשָנ ן ְמֹא+  ּוַבְרִזַּלי1 ָזֵק�

י& ד�ִּכ� ּוא ְמֹא� ֹול ה�  ִא>יׁש ָּגד�
2Sam. 19:34ִם� י ִּבירּוָׁשָל� י ֹאְתָך> ִעָּמִד� י ְוִכְלַּכְלִּת� ר ִאִּת+ �י ַאָּתה1 ֲעֹב� ֶלְך ֶאל&ַּבְרִזָּל ֹ�אֶמר ַהֶּמ�   ַוּי
2Sam. 19:35י ִּכי&ֶאֱעֶל�ה ֶאת �י ַחַּי+ 1 ְׁשֵנ ה ְיֵמי ֹ�אֶמר ַּבְרִזַּל�י ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ַּכָּמ3 ִם� ַוּי ֶלְך ְירּוָׁשָל�  &ַהֶּמ�
2Sam. 19:36 1 ע ִאם&ִיְטַעBם ַעְבְּדָך1 ֶאת&ֲאֶׁשBר ֹאַכל ֹוב ְלָר3 ֹום ַהֵאַד�עA ֵּבין&ט� Mי ַהּי �ים ָׁשָנהZ ָאֹנִכ2  ֶּבן&ְׁשֹמִנ

ה ַעְבְּדָך� ֹות ְוָלָּמהZ ִי�ְהֶי2 �ים ְוָׁשר ֹול ָׁשִר� ֹוד ְּבק� ה ִאם&ֶאְׁשַמ�ע ע+ א ֶאל&ֲאֹדִנ�י ְוֶאת&ֲאֶׁש�ר ֶאְׁשֶּת+  עֹוד1 ְלַמָּׂש+
ֶלְך�  ַהֶּמ�

2Sam. 19:37את� �ֹ ֶלְך ַהְּגמּוָל�ה ַהּז �ִני ַהֶּמ+ 1ָּמה1 ִיְגְמֵל ן ֶאת&ַהֶּמ�ֶלְך ְוָל ר ַעְבְּדָך> ֶאת&ַהַּיְרֵּד� ט ַיֲעֹב= Qִּכְמַע  
2Sam. 19:38�ֶבר ָאִב�י ְוִאִּמ י ִע>ם ֶק� Bא ַעְבְּדָך1 ְוָאֻמ�ת ְּבִעיִר+ ם ַי�ֲעֹבר1  ָי�ָׁשב&ָנ �הA ַעְבְּדָך� ִכְמָה3 י ְוִהֵּנ

ֹוב ְּבֵעיֶנ�יָך� ס ת ֲאֶׁשר&ט� ֹו ֵא� Wֶלְך ַוֲעֵׂשה&ל �י ַהֶּמ+  ִעם&ֲאֹדִנ



2Sam. 19:39 ל �יָך ְוֹכ> ֹוב ְּבֵעיֶנ ֹו ֶאת&ַהּט� ם ַוֲאִני1 ֶאֱעֶׂשה&ּל+ ר ִּכְמָה+ ֶלְך ִאִּתי1 ַיֲעֹב� ֹ�אֶמר ַהֶּמ3  ַוּי
ר ָעַל� ְך�ֲאֶׁשר&ִּתְבַח� ֱעֶׂשה&ָּל�  י ֶא�
2Sam. 19:40 ָׁשב� הּו ַוָּי ק ַהֶּמBֶלְך ְלַבְרִזַּלי1 ַוְיָב�ֲרֵכ+ ן ְוַהֶּמ�ֶלְך ָעָב�ר ַוִּיַּׁש2 ר ָּכל&ָהָע>ם ֶאת&ַהַּיְרֵּד�  ַוַּיֲעֹב=

ֹו� ס  ִלְמֹקמ�
2Sam. 19:41&ֹו ְוָכל �ן ָעַב�ר ִעּמ ָלה ְוִכְמָה� ר ַהֶּמ1ֶלְך1 ַהִּגְלָּג+ Bם ְיהּוָדה1 ַוַּיֲעִברּו  ַוַּיֲעֹבBירּו[ַע�ֶהֱעִב [

ל� ם ֲחִצ�י ַע�ם ִיְׂשָרֵא� Wֶלְך ְוַג  ֶאת&ַהֶּמ+
2Sam. 19:42 ינּו Mּוָך ַאֵח Z ְּגָנב2 ֶלְך ַמּדּוַע ּו ֶאל&ַהֶּמ] �ים ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ַוּיֹאְמר� ל ָּבִא >ה ָּכל&ִא�יׁש ִיְׂשָרֵא�  ְוִהֵּנ

רּו ֶאת&ַה ה ַוַּיֲעִב2 �יׁש ְיהּוָד3 ֹו� סִא י ָדִו�ד ִעּמ� ן ְוָכל&ַאְנֵׁש�  ֶּמBֶלְך ְוֶאת&ֵּביתֹו1 ֶאת&ַהַּיְרֵּד+
2Sam. 19:43 +ה ְלָך�ָּמה ֶּזה1 ָחָרBי ְוָל ֹוב ַהֶּמ1ֶלְך1 ֵאַל+ Bי&ָקר ל ִּכ� �יׁש ִיְׂשָרֵא3 ה ַעל&ִא Mיׁש ְיהּוָד Z ָּכל&ִא2  ַוַּיַען

1ְלנּו1 ִמן&ַהֶּמ+ ֹול ָאַכ Bה ֶהָאכ� ר ַהֶּז נּו� סַעל&ַהָּדָב� א ָל� את ִנָּׂש�  ֶלְך ִאם&ִנֵּׂש�
2Sam. 19:44 י� �י ַבֶּמֶלְךH ְוַגם&ְּבָדִודH ֲאִנ ֹות ִל ֶׂשר&ָיד2 אֶמר ֶע� 3ֹ ה ַוּי Mיׁש ְיהּוָד Z ֶאת&ִא2 יׁש&ִיְׂשָרֵאל �ַען ִא�  ַוַּי

ֹון ִל�י ְלָהִׁש�יב ֶאת& י ִראׁש> ה ְדָבִר� ִני ְולֹא&ָהָי2 ה ִמְּמָךG ּוַמּד1ּוַע1 ֱהִקrַת+ �יׁש ְיהּוָד+ �י ַוִּי1ֶקׁש1 ְּדַבר&ִא ַמְלִּכ
ל� ס ר ִא�יׁש ִיְׂשָרֵא�  ִמְּדַב�

2Sam. 20:1 ּיֹאֶמר ַ Tר ו �י ַוִּיְתַק�ע ַּבֹּׁשָפ3 �יׁש ְיִמיִנ י ִא ַבע ֶּבן&ִּבְכִר� ֹו ֶׁש� ַעל ּוְׁשמ> �יׁש ְּבִלַּי3 א ִא Mם ִנְקָר  ְוָׁש2
א ַנ�ֲחָלה Bֹ ד ְול ֶלק ְּבָדִו3 Mנּו ֵח ין&ָל2 ל�ֵא� י ִא�יׁש ְלֹאָהָל�יו ִיְׂשָרֵא� 1נּו1 ְּבֶבן&ִיַׁש+  &ָל

2Sam. 20:2 ּו י ְוִאBיׁש ְיהּוָדה1 ָּדְבק� �י ֶׁש�ַבע ֶּבן&ִּבְכִר ד ַאֲחֵר� י ָדִו+ 1 ֵמַאֲחֵר� ַעל ָּכל&ִאBיׁש ִיְׂשָרֵאל Mַוַּי 
ִם� ן ְוַעד&ְירּוָׁשָל� ם ִמן&ַהַּיְרֵּד�  ְבַמְלָּכ+

2Sam. 20:3� א ָדִו 2ֹ Z  ַוָּיב ים ֲאֶׁש�ר ִהִּניַח ֶׂשר&ָנִׁש�יםA ִּפַלְגִׁש] ֶלְך ֵא�ת ֶע� ּוָׁשַלִםG ַוִּיַּק�ח ַהֶּמ] ד ֶאל&ֵּביתֹוH ְיר�
ן  ֹות ַעד&י�ֹום ֻמָת� =יָנה ְצֻרר> ם לֹא&ָב�א ַוִּתְהֶי ם ַוֲאֵליֶה� 5ְיַכְלְּכֵל+ Bם ֵּבית&ִמְׁשֶמ1ֶרת1 ַו� 5ִּיְּתֵנ ִית ַו� Mר ַהַּב ִלְׁשֹמ2

 ּות� סַאְלְמנ�ּות ַחּי�
2Sam. 20:4ד� ה ֲעֹמ� ה ֹּפ� ֶׁשת ָיִמ�ים ְוַאָּת� ה ְׁשֹל� א ַהְזֶעק&ִל�י ֶאת&ִאיׁש&ְיהּוָד� Bֹאֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶאל&ֲעָמָׂש+   ַוּי
2Sam. 20:5 ה ַוֵּייַחר��יק ֶאת&ְיהּוָד א ְלַהְזִע �ֶלְך ֲעָמָׂש� ֹוֶחר][ַו[ ַוֵּי Wֹו� ס] ּי ר ְיָעד�  ִמן&ַהּמֹוֵע�ד ֲאֶׁש�
2Sam. 20:6 ח Qָּתה ַק ַ Tֹום א �י ִמן&ַאְבָׁשל ַבע ֶּבן&ִּבְכִר� ע ָל>נּו ֶׁש� =5ַר� ה ֵי י ַעָּת3 Bֹאֶמר ָּדִוד1 ֶאל&ֲאִביַׁש+  ַוּי

יל ֵעיֵנ�נּו� ֹות ְוִהִּצ� ים ְּבֻצר� ֹו ָעִר� ָצא ל> יו ֶּפן&ָמ� ף ַאֲחָר+ 1יָך1 ּוְרֹד� י ֲאֹדֶנ Bֶאת&ַעְבֵד 
2Sam. 20:7�ֲחָריו1 ַאְנֵׁש ּו ַא� Bף  ַוֵּיְצא Wִם ִלְרֹּד ּוָׁשַל+ ים ַוֵּי�ְצאּו1 ִמיר� �י ְוָכל&ַהִּגֹּבִר י ְוַהְּפֵלִת� ב ְוַהְּכֵרִת� י יֹוָא+

י� ַבע ֶּבן&ִּבְכִר� י ֶׁש�  ַאֲחֵר�
2Sam. 20:8ֹו ְלֻב ב ָחג�ּורA ִמּד� Qם ְויֹוָא�א ָּב�א ִלְפֵניֶה ֹון ַוֲעָמָׂש� ם ִעם&ָהֶאBֶבן ַהְּגדֹוָלה1 ֲאֶׁש�ר ְּבִגְבע+ ּו  ֵה3 ׁש3

יו][ְו[ְוָעלֹו  Qל� ס] ָעָל א ַוִּתֹּפ� ּוא ָיָצ� ּה ְוה�  ֲחג�ֹור ֶח1ֶרב1 ְמֻצֶּמBֶדת ַעל&ָמְתָניו1 ְּבַתְעָר+
2Sam. 20:9ֹו� א ִלְנָׁשק&ל� ן ֲעָמָׂש� ין יֹוָא>ב ִּבְזַק� ֶחז ַיד&ְיִמ� Mי ַוֹּת�ה ָאִח ֹום ַאָּת� א ֲהָׁשל� Bֹאֶמר יֹוָאב1 ַלֲעָמָׂש+   ַוּי
2Sam. 20:10 ְך ֵמָע�יו ֶמׁש ַוִּיְׁשֹּפ2 Mּה ֶאל&ַהֹח Z ָב2 ב ַוַּיֵּכהּו ר ַּבֶח�ֶרבA ֲאֶׁש�ר ְּבַיד&יֹוָא3 Mא&ִנְׁשַמ �ֹ א ל  ַוֲעָמָׂש2

י� ַבע ֶּבן&ִּבְכִר� י ֶׁש� ף ַאֲחֵר� Wיו ָרַד ת ס ְויֹוָאב1 ַוֲאִביַׁש�י ָאִח+ �ֹו ַוָּיֹמ ָנה ל�  ַא>ְרָצה ְולֹא&ָׁש�
2Sam. 20:11�י  ְוִאיׁש1 ָעַמ י ֲאֶׁשר&ְלָדִו�ד ַאֲחֵר� ר ָחֵפ=ץ ְּביֹוָא>ב ּוִמ� Z ֲאֶׁש2 אֶמר ִמי 3ֹ י יֹוָא�ב ַוּי ַּנֲעֵר� יו ִמ� ד ָעָל+

ב�  יֹוָא�
2Sam. 20:12 Zם ַוַּיֵּסב י&ָעַמ�ד ָּכל&ָהָע3 יׁש ִּכ� Mְרא ָהִא ְּמִסָּל�ה ַוַּי2 ֹוְך ַה� ם ְּבת�  ַוֲעָמָׂש>א ִמְתֹּגֵל�ל ַּבָּד�
א ִמן& ד�ֶאת&ֲעָמָׂש2 א ָעָל�יו ְוָעָמ� ה ָּכל&ַהָּב� ֶגד ַּכֲאֶׁש�ר ָרָא+ ְמִסָּלBה ַהָּׂשֶדה1 ַוַּיְׁשֵלBְך ָעָליו1 ֶּב+  ַה�
2Sam. 20:13י� ַבע ֶּבן&ִּבְכִר� י ֶׁש� ף ַאֲחֵר� Wב ִלְרֹּד י יֹוָא+ ְמִסָּל�ה ָעַבBר ָּכל&ִאיׁש1 ַאֲחֵר� ר ֹהָג�ה ִמן&ַה�   ַּכֲאֶׁש�
2Sam. 20:14ר ְּב Q5ַּיֲעֹב ים ס ַוִּיָּקְלהּו  ַו� �ית ַמֲעָכ�ה ְוָכל&ַהֵּבִר ל ָאֵב>ָלה ּוֵב� ּו][ַו[ָכל&ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא3 ֲהל+ ] ִּיָּק�

יו� אּו ַאף&ַאֲחָר�  ַוָּיֹב�
2Sam. 20:15יר ַו�ַּתֲע ְלָלה1 ֶאל&ָהִע+ ּו ֹס� Bה ַוִּיְׁשְּפכ ַּמֲעָכ+ יו ְּבָאֵב1ָלה1 ֵּב�ית ַה� אּו ַוָּיֻצ�רּו ָעָל3 Mל  ַוָּיֹב�ד ַּבֵח ֹמ�

ה� ב ַמְׁשִחיִת�ם ְלַהִּפ�יל ַהחֹוָמ�  ְוָכל&ָהָעם1 ֲאֶׁש�ר ֶאת&יֹוָא+
2Sam. 20:16 ָּנה ב ְקַר�ב ַעד&ֵה+ �א ֶאל&יֹוָא+ ּו ִׁשְמעּו1 ִאְמרּו&ָנ Bיר ִׁשְמע� ה ִמן&ָהִע ה ֲחָכָמ� א ִאָּׁש�  ַוִּתְקָר>



יָך� ה ֵאֶל�  ַוֲאַדְּבָר�
2Sam. 20:17 יָה ָך  ַוִּיְקַר�ב ֵאֶל+ י ֲאָמֶת+ ֹו ְׁשַמע1 ִּדְבֵר� אֶמר ל3 �ֹ ֹ�אֶמר ָא�ִני ַוּת ב ַוּי ה יֹוָא� אֶמר ָהִאָּׁש>ה ַהַאָּת� =ֹ ַוּת

ִכי� ַע ָאֹנ� ֹ�אֶמר ֹׁשֵמ�  ַוּי
2Sam. 20:18ּמּו� ל ְוֵכ�ן ֵהַת� ּו ְּבָאֵב� ל ְיָׁשֲאל> ר ָׁשֹא= אֹׁשָנה1 ֵלאֹמ+ ּו ָבִר� Bר ְיַדְּבר ר ַּדֵּב2 �אֶמר ֵלאֹמ �ֹ   ַוּת
2Sam. 20:19 ל ָל�ָּמה ְתַבַּל�ע ית ִעBיר ְוֵאם1 ְּבִיְׂשָרֵא+ ׁש ְלָהִמ2 �י ִיְׂשָרֵא�ל ַאָּת�ה ְמַבֵּק3 י ֱאמּוֵנ י ְׁשֻלֵמ� Wָאֹנִכ 
 ַנֲחַל�ת ְיהָו�ה� פ
2Sam. 20:20ית� י ִאם&ֲאַבַּל�ע ְוִאם&ַאְׁשִח� 1יָלה1 ִל+ ב ַוּיֹאַמ�ר ָחִלBיָלה ָחִל �ַען יֹוָא�   ַוַּי
2Sam. 20:21 ד ֹו ָנָׂשBא ָידֹו1 ַּבֶּמ�ֶלְך ְּבָדִו+ י ְׁשמ3 ִים ֶׁש=ַבע ֶּבן&ִּבְכִר� Mר ֶאְפַר י ִאיׁשZ ֵמַה2 ר ִּכ] �ן ַהָּדָב3  לֹא&ֵכ

ֹו ֻמְׁשָל�ְך ֵאֶל�יָך ְּבַע�ד  ב ִהֵּנ�ה רֹאׁש> ִאָּׁשה1 ֶאל&יֹוָא+ אֶמר ָה� Bֹ �יר ַוּת �ל ָהִע ֹו ְוֵאְלָכ�ה ֵמַע ֹו ְלַבּד+ ּו&ֹאת� ְּתנ�
 ה�ַהחֹוָמ�

2Sam. 20:22 כּו�ַבע ֶּבן&ִּבְכִרי1 ַוַּיְׁשִלBאׁש ֶׁש 2ֹ ּו ֶאת&ר Q5ִּיְכְרת ּה ַו� ם ְּבָחְכָמָת3 Mה ֶאל&ָּכל&ָהָע  ַוָּתבֹואZ ָהִאָּׁש2
ב ְירּוָׁשַל�ִם ֶאל&ַהֶּמ� �יו ְויֹוָא>ב ָׁש� �יׁש ְלֹאָהָל ַעל&ָהִע�יר ִא צּו ֵמ� ר ַוָּיֻפ� ב ַוִּיְתַקע1 ַּבּׁשֹוָפ+  ֶלְך� סֶאל&יֹוָא+

2Sam. 20:23 ע ַעל&ַהְּכִרי ֹוָיָד+ א ִיְׂשָרֵא�ל ּוְבָנָיה1 ֶּבן&ְיה� ל ָּכל&ַהָּצָב� ב ֶא� Wי][ַה[ ְויֹוָא י�] ְּכֵרִת�  ְוַעל&ַהְּפֵלִת�
2Sam. 20:24יר� ּוד ַהַּמְזִּכ� ט ֶּבן&ֲאִחיל� ם ַעל&ַהַּמ�ס ִויהֹוָׁשָפ�   ַוֲאֹדָר�
2Sam. 20:25 ר ֹּכֲהִנ�ים�ֹס] ְׁשָו�א][ּו[ ְוֵׁשָיא ֹוק ְוֶאְבָיָת�  ֵפ�ר ְוָצד�
2Sam. 20:26ן ְלָדִו�ד� ס י ָהָי�ה ֹכֵה� �ִאִר+ ם ִעיָרא1 ַהָּי   ְוַג3
2Sam. 21:1 אֶמר�ֹ �ה ס ַוּי �י ְיהָו ׁש ָּדִו�ד ֶאת&ְּפֵנ ה ַוְיַבֵּק� י ָׁשָנ+ ים ָׁשָנה1 ַאֲחֵר� ׁש ָׁשִנ3 ד ָׁשֹל� Mי ָדִו  ַוְיִה�י ָרָעבZ ִּביֵמ2

ה ֶא ית ֶאת&ַהִּגְבֹעִנ�ים�ְיהָו3 ים ַעל&ֲאֶׁשר&ֵהִמ� 1 ְוֶאל&ֵּב�ית ַהָּדִמ+  ל&ָׁשאּול
2Sam. 21:2ִּPָּמה כ =י ִיְׂשָרֵא�ל ֵה3 א ִמְּבֵנ �ֹ ים ל Qם ְוַהִּגְבֹעִנ�ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה א ַהֶּמ>ֶלְך ַלִּגְבֹעִנ�ים ַוּי י  ַוִּיְקָר�

1 ִנְׁשְּב Bי ִיְׂשָרֵאל י ּוְבֵנ �ֶתר ָהֱאֹמִר+ ל ִאם&ִמֶּי ֹו ִלְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ם ְּבַקּנֹאת� 1 ְלַהֹּכָת+ ׁש ָׁשאּול Bם ַוְיַבֵּק ּו ָלֶה+ ע�
ה�  ִויהּוָד�

2Sam. 21:3ּו ֶאת&ַנֲחַל�ת ְיהָו�ה� ר ּוָבְרכ� ה ָלֶכ�ם ּוַבָּמ�ה ֲאַכֵּפ+ ה ֶאֱעֶׂש� ים ָמ� Bֹאֶמר ָּדִוד1 ֶאל&ַהִּגְבֹעִנ+   ַוּי
2Sam. 21:4ֹו ַהִּגְבֹע ֹ=אְמרּו ל� ין&ִלי  ַוּי ים ֵא� נּו[ִנ3 Mין&ָל�נּו ִא�יׁש ] ָל ֹו ְוֵא� ּול ְוִעם&ֵּבית+ ֶּכBֶסף ְוָזָהב1 ִעם&ָׁשא�

ם� ה ָלֶכ� ים ֶאֱעֶׂש� ם ֹאְמִר� ה&ַאֶּת� ֹ>אֶמר ָמ�  ְלָהִמ�ית ְּבִיְׂשָרֵא�ל ַוּי
2Sam. 21:5�ר ִּדָּמה&ָל נּו ַוֲאֶׁש� ֶלְך ָהִאיׁש1 ֲאֶׁש�ר ִּכָּל+ אְמרּו1 ֶאל&ַהֶּמ+ �ֹ ל  ַוּי ב ְּבָכל&ְּגֻב� ִהְתַיֵּצ� ְדנּו ֵמ� Wנּו ִנְׁשַמ

ל�  ִיְׂשָרֵא�
2Sam. 21:6&ה ס ]ֻיַּתן[ ְיָנָתן� ּול ְּבִח�יר ְיהָו ה ְּבִגְבַע�ת ָׁשא� יהָו+ ֲענּום1 ַל� יו ְוהֹוַק� נּו ִׁשְבָעBה ֲאָנִׁשים1 ִמָּבָנ+ Mָל&

ן� ֶלְך ֲאִנ�י ֶאֵּת� ֹ�אֶמר ַהֶּמ�  ַוּי
2Sam. 21:7ל ם ֵּב�ין  ַוַּיְחֹמ� יֹנָת+ ּול ַעל&ְׁשֻבַעBת ְיהָוה1 ֲאֶׁש�ר ֵּב� �ֶׁשת ֶּבן&ְיהֹוָנָת�ן ֶּבן&ָׁשא ֶלְך ַעל&ְמִפי&ֹב�  ַהֶּמ+

ּול� ן ֶּבן&ָׁשא� ין ְיהֹוָנָת� ד ּוֵב�  ָּדִו+
2Sam. 21:8&ֶלְך ֶאת ּול  ַוִּיַּק�ח ַהֶּמ] י ִרְצָּפBה ַבת&ַאָּיה1 ֲאֶׁש�ר ָיְלָד�ה ְלָׁשא+ �י Tְׁשֵני ְּבֵנ2  ֶאת&ַאְרֹמִנ

י� ל ֶּבן&ַּבְרִזַּל�י ַהְּמֹחָלִת� ה ְלַעְדִריֵא� ר ָיְלָד> ּול ֲאֶׁש� ֶׁשת ְּבֵני1 ִמיַכ�ל ַּבת&ָׁשא+ ֶׁשת ְוֶאת&ֲחֵמ3 � ְוֶאת&ְמִפֹב
2Sam. 21:9 ּו ִׁשְבָעַתִים ה ַוִּיְּפל� �י ְיהָו+ ים ַוֹּיִקיֻעBם ָּבָהר1 ִלְפֵנ �ד ַהִּגְבֹעִנ3 ם ְּבַי Q5ִּיְּתֵנ ם[ ַו� �ַחד ְוֵהם ] ְׁשַבְעָּת� ָי

ָּמה][ְו[ ים ְּתִחַּלת ] ֵה2 אֹׁשִנ+ ּו ִּביֵמBי ָקִציר1 ָּבִר� Mים�] ְתִחַּל�ת][ִּב[ֻהְמת  ְקִצ�יר ְׂשֹעִר�
2Sam. 21:10יר ַע>ד ִנַּתְך&ַמ� הּו ָלBּה ֶאל&ַהּצּור1 ִמְּתִחַּל�ת ָקִצ+ ק ַוַּתֵּט2 Mה ֶאת&ַהַּׂש ִים  ַוִּתַּק�ח ִרְצָּפהZ ַבת&ַאָּי2

ְיָלה� ה ָל� �ת ַהָּׂשֶד� ם ְוֶאת&ַחַּי ּוַח ֲעֵליֶהם1 יֹוָמ+ Bִים ָלנ Mֹוף ַהָּׁשַמ א&ָנְתָנהZ ע2 �ֹ ם ִמן&ַהָּׁשָמ�ִים ְול  ֲעֵליֶה�
2Sam. 21:11ּול� �ה ִּפֶל�ֶגׁש ָׁשא� ה ַבת&ַאָּי �ד ֵא=ת ֲאֶׁשר&ָעְׂשָת>ה ִרְצָּפ�   ַוֻּיַּג�ד ְלָדִו
2Sam. 21:123ֶלְך ָּדִו� �ד  ַוֵּי ת ַּבֲעֵל�י ָיֵב�יׁש ִּגְלָע Wֹו ֵמֵא 1 ְוֶאת&ַעְצמֹות1 ְיהֹוָנָת�ן ְּבנ+ ֹות ָׁשאּול Bח ֶאת&ַעְצמ Qד ַוִּיַּק

ר ָּתלּום  ן ֲאֶׁש2 ית&ַׁש3 ב ֵּב� ם ֵמְרֹח� Mּו ֹאָת ּום[ֲאֶׁשרZ ָּגְנב2 ים] [ָׁש1ָּמה1[ָׁשם ַהְּפִלְׁשִּתים ] ְּתָלא� ֹום ] ְּפִלְׁשִּת+ ְּבי2
ֹות ְּפִל ַע�ַהּכ= ּול ַּבִּגְלֹּב�  ְׁשִּת>ים ֶאת&ָׁשא�

2Sam. 21:13 ֹות ּו ֶאת&ַעְצמ� �ַאְספ+ ֹו ַוַּי �ֹות ְיהֹוָנָת�ן ְּבנ ּול ְוֶאת&ַעְצמ� ֹות ָׁשא+ Bַעל ִמָּׁשם1 ֶאת&ַעְצמ�  ַוַּי



ים�  ַהּמּוָקִע�
2Sam. 21:14ֶרץ ִּב נֹו ְּבֶא2 ְּ Tּול ִויהֹוָנ�ָתן&ב ּו ֶאת&ַעְצמֹות&ָׁשא� ּו  ַוִּיְקְּבר� 5ַּיֲעׂש+ יו ַו� יׁש ָאִב+ ע ְּבֶק1ֶבר1 ִק� ן ְּבֵצָל3 Mְנָיִמ

ן� פ ֲחֵרי&ֵכ� ֶרץ ַא� ל ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ַהֶּמ�ֶלְך ַוֵּיָעֵת=ר ֱאֹלִה>ים ָלָא�  ֹּכ�
2Sam. 21:15ֹו ַוִּיָּל יו ִעּמ> ד ַוֲעָבָד� Mֶרד ָּדִו ים ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ַוֵּי2 ֹוד ִמְלָחָמ>ה ַלְּפִלְׁשִּת� ּו  ַוְּתִהי&ע= ֲחמ�

�ַעף ָּדִו�ד� ים ַוָּי  ֶאת&ְּפִלְׁשִּת�
2Sam. 21:16 ב Mֹב][ְו[ ְוִיְׁשּבֹו ְּבנ Mֹי ְּבנ ל ] ִיְׁשִּב2 ׁש ֵמאֹות1 ִמְׁשַק� Bל ֵקינֹו1 ְׁשֹל Bה ּוִמְׁשַק י ָהָרָפ3 ֲאֶׁש�רA ִּביִליֵד�

ד� ֹות ֶאת&ָּדִו� ֹ�אֶמר ְלַהּכ� ּוא ָחג�ּור ֲחָדָׁש�ה ַוּי ֶׁשת ְוה�  ְנֹח+
2Sam. 21:17 ֹו Mד ל Z ַאְנֵׁשי&ָדִו2 י ַוְיִמיֵת�הּו ָא�ז ִנְׁשְּבעּו �5ְך ֶאת&ַהְּפִלְׁשִּת� ה ַוַּי  ַוַּי�ֲעָזר&לֹו1 ֲאִביַׁש�י ֶּבן&ְצרּוָי+

ל� פ ה ֶאת&ֵנ�ר ִיְׂשָרֵא� א ְתַכֶּב� �ֹ ה ְול 1נּו1 ַלִּמְלָחָמ+ ֹוד ִאָּת Bא ע ר לֹא&ֵתֵצ2  ֵלאֹמ3
2Sam. 21:18+ֲחֵרי&ֵכ 5ְיִהי1 ַא� י  ַו� ה ִסְּבַכי1 ַהֻח�ָׁשִת+ ֹוד ַהִּמְלָחָמ>ה ְּבג�ֹוב ִעם&ְּפִלְׁשִּת�ים ָא�ז ִהָּכ3 ן ַוְּתִהי&ע=

ה� פ י ָהָרָפ� ר ִּביִלֵד� ף ֲאֶׁש� Wֶאת&ַס 
2Sam. 21:19 ית�ים ֵּב Mֶּבן&ַיְעֵרי1 ֹאְרִג Z ְך ֶאְלָחָנן ֹוד ַהִּמְלָחָמ>ה ְּבג�ֹוב ִעם&ְּפִלְׁשִּת�ים ַוַּי] י  ַוְּתִהי&ע= ַהַּלְחִמ3

ֵPֹו ִּכְמנ�ֹור ֹאְרִג�ים� סא �ץ ֲחִנית+ י ְוֵע �ת ַהִּגִּת+  ת ָּגְלָי
2Sam. 21:20 יׁש ָמִדין� �ת ַוְיִה�יA ִא ה ְּבַג ֹוד ִמְלָחָמ� ֹון[ ַוְּתִהי&ע� יו ֵׁש�ׁש ] ָמד3 Mת ַרְגָל Z ְוֶאְצְּבֹע2 ת ָיָדיו ְוֶאְצְּבֹע�

ר ְו ים ְוַאְרַּבע1 ִמְסָּפ+ Bׁש ֶעְׂשִר ה�ָוֵׁש3 ּוא ֻיַּל�ד ְלָהָרָפ�  ַגם&ה�
2Sam. 21:21 ן ֶּבן&ִׁשְמִעי ֹוָנָת+ ף ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ַוַּיֵּכ1הּו1 ְיה� ד�] ִׁשְמָע�ה[ ַוְיָחֵר� י ָדִו�  ֲאִח�
2Sam. 21:22יו� פ ּו ְבַיד&ָּדִו�ד ּוְבַי�ד ֲעָבָד� �ת ַוִּיְּפל� ה ְּבַג ּו ְלָהָרָפ� ַעת ֵא>ֶּלה ֻיְּלד�   ֶאת&ַאְרַּב�
2Sam. 22:1 יו ֹו ִמַּכ�ף ָּכל&ֹאְיָב� יל ְיהָו�ה ֹאת> �את ְּביֹוםZ ִהִּצ2ֹ י ַהִּׁשיָר�ה ַהּז ה ֶאת&ִּדְבֵר� יהָו+  ַוְיַדֵּבBר ָּדִוד1 ַל�
ּול�  ּוִמַּכ�ף ָׁשא�
2Sam. 22:2י� י ּוְמַפְלִטי&ִל� ְלִע�י ּוְמֻצָדִת� >ה ַס�   ַוּיֹאַמ�ר ְיהָו
2Sam. 22:3�י ֶאֱחֶסה&ּב י צּוִר� ִני� ֱאֹלֵה� ס ֹּתִׁשֵע� י ֵמָחָמ� Wי ֹמִׁשִע י ִמְׂשַּגִּבי1 ּוְמנּוִס+ ֶרן ִיְׁשִע3 י ְוֶק� Qֹו ָמִגִּנ 
2Sam. 22:4ַע� י ִאָּוֵׁש� �ה ּוֵמֹאְיַב�   ְמֻהָּל�ל ֶאְקָר�א ְיהָו
2Sam. 22:5ִני� �ַעל ְיַבֲעֻת� ִני ִמְׁשְּבֵרי&ָמ�ֶות ַנֲחֵל�י ְבִלַּי   ִּכ�י ֲאָפֻפ�
2Sam. 22:6ֶות� ֶחְבֵל� ְקֵׁשי&ָמ� ִני ֹמ� ֹול ַסֻּב�ִני ִקְּדֻמ�  י ְׁשא�
2Sam. 22:7י ְּבָאְזָנ�יו� י ְוַׁשְוָעִת� יָכלֹו1 קֹוִל+ י ֶאְקָר�א ַוִּיְׁשַמBע ֵמֵה� ה ְוֶאל&ֱאֹלַה�   ַּבַּצר&ִלי1 ֶאְקָר�א ְיהָו+
2Sam. 22:8 ׁש][ַו[ ַוִּתְגַעׁשBֹות ַה] ִּיְתָּגַע ֶרץ מֹוְסד� ֹו�ַוִּתְרַעׁש1 ָהָא+ ָרה ל� י&ָח� ּו ִּכ� �זּו ַוִּי�ְתָּגֲעׁש� ִים ִיְרָּג  ָּׁשַמ�
2Sam. 22:9ּנּו� ּו ִמֶּמ� �ל ֶּגָחִל�ים ָּבֲער� ׁש ִמִּפ�יו ּתֹאֵכ ֹו ְוֵא�   ָעָלBה ָעָׁשן1 ְּבַאּפ+
2Sam. 22:10יו� ַחת ַרְגָל� ל ַּת� ִים ַוֵּיַר�ד ַוֲעָרֶפ� �ט ָׁשַמ�   ַוֵּי
2Sam. 22:11&ּוַח� ַוִּיְרַּכ�ב ַעל א ַעל&ַּכְנֵפי&ר� ף ַוֵּיָר� �ּוב ַוָּיֹע  ְּכר�
2Sam. 22:12ים� י ְׁשָחִק� ִים ָעֵב� ְׁשַרת&ַמ� ֹות ַח� �יו ֻסּכ ֶׁשְך ְסִביֹבָת� �ֶׁשת ֹח>   ַוָּי
2Sam. 22:13ׁש� ּו ַּגֲחֵלי&ֵא� ֹו ָּבֲער� �  ִמֹּנ�ַגּה ֶנְגּד
2Sam. 22:14ה ְוֶעְלי�ֹון ִי� ִים ְיהָו ֹו� ַיְרֵע�ם ִמן&ָׁשַמ� ן קֹול�  ֵּת�
2Sam. 22:15 ק ַוְיֻהֵּמם ים ַוְיִפיֵצ�ם ָּבָר� ם�][ַו[ ַוִּיְׁשַל�ח ִחִּצ�  ]ָּיֹה�
2Sam. 22:16ֹו� ּוַח ַאּפ� ת ר� ה ִמִּנְׁשַמ� ֹות ֵּתֵב�ל ְּבַגֲעַר�ת ְיהָו+ ּו ֹמְסד� ם ִיָּגל� �ֵקי ָי+   ַוֵּי�5ָראּו1 ֲאִפ
2Sam. 22:17 ִני�ֹום ִיָּקֵח ים� ִיְׁשַל�ח ִמָּמר� ִים ַרִּב� ִני ִמַּמ�  ַי�ְמֵׁש�

2Sam. 22:18ִּני� ּו ִמֶּמ� י ִּכ�י ָאְמצ� ְנַא+ �ז ִמֹּׂש� ִני ֵמֹאְיִב�י ָע Wַיִּציֵל  
2Sam. 22:19י� >ה ִמְׁשָע�ן ִל� י ַוְיִה=י ְיהָו �ִני ְּבי�ֹום ֵאיִד   ְיַקְּדֻמ�
2Sam. 22:20�ֵפ ִני ִּכי&ָח� ב ֹאִת�י ְיַחְּלֵצ� א ַלֶּמְרָח� י� ַוֹּיֵצ�  ץ ִּב�
2Sam. 22:21י� י ָיִׁש�יב ִל� ר ָיַד� ִני ְיהָו�ה ְּכִצְדָקִת�י ְּכֹב�   ִיְגְמֵל�
2Sam. 22:22י� ְעִּתי ֵמֱאֹלָה� א ָרַׁש� �ֹ �ה ְול �י ְיהָו ְרִּתי ַּדְרֵכ   ִּכ�י ָׁשַמ�
2Sam. 22:23 יו[ ִּכ�י ָכל&ִמְׁשָּפטֹו ּור ִמ] ִמְׁשָּפָט� יו לֹא&ָאס� י ְוֻחֹּקָת� �ָּנה�ְלֶנְגִּד  ֶּמ�



2Sam. 22:24ה ֵמֲעֹוִנ�י� ֹו ָוֶאְׁשַּתְּמָר� �ים ל   ָוֶאְהֶי�ה ָתִמ�
2Sam. 22:255ֶגד ֵעיָנ�יו�� י ְלֶנ >ה ִל�י ְּכִצְדָקִת�י ְּכֹבִר� =ֶׁשב ְיהָו   ַוָּי
2Sam. 22:26ם� ים ִּתַּתָּמ� ֹור ָּתִמ�   ִעם&ָחִס�יד ִּתְתַחָּס�ד ִעם&ִּגּב�
2Sam. 22:27ר ִּתָּת ל� ִעם&ָנָב� ׁש ִּתַּתָּפ�  ָב�ר ְוִעם&ִעֵּק�
2Sam. 22:28יל� ים ַּתְׁשִּפ� �יַע ְוֵעיֶנ�יָך ַעל&ָרִמ�   ְוֶאת&ַע�ם ָעִנ�י ּתֹוִׁש
2Sam. 22:29י� �יַּה ָחְׁשִּכ� �ה ַויהָו�ה ַיִּג י ְיהָו ה ֵניִר� י&ַאָּת�   ִּכ�
2Sam. 22:30ּו י ֲאַדֶּלג&ׁש� ּוד ֵּבאֹלַה� �ּוץ ְּגד  ר� ִּכ�י ְבָכ�ה ָאר�
2Sam. 22:31ֹו� ל ַהֹחִס�ים ּב� ּוא ְלֹכ� �ן ה+ ה ָמֵג ת ְיהָוה1 ְצרּוָפ+ Bֹו ִאְמַר �ל ָּתִמ�ים ַּדְרּכ   ָהֵא�
2Sam. 22:32ינּו� י ֱאֹלֵה� ַּבְלֲעֵד� ּור ִמ� י צ� �ה ּוִמ� י ְיהָו ל ִמַּבְלֲעֵד�   ִּכ�י ִמי&ֵא�
2Sam. 22:33ים ַּד ר ָּתִמ� �י ָח�ִיל ַוַּיֵּת� ל ָמעּוִּז י�[ְרּכֹו  ָהֵא�  ]ַּדְרִּכ�
2Sam. 22:34 ִני�] ַרְגַל�י[ ְמַׁשֶּו�ה ַרְגָליו י ַיֲעִמֵד� ֹות ְוַע�ל ָּבמֹוַת� � ָּכַאָּיל
2Sam. 22:35י� ה ְזֹרֹעָת� ֶׁשת&ְנחּוָׁש� ת ֶק� י ַלִּמְלָחָמ�ה ְוִנַח� ד ָיַד�   ְמַלֵּמ�
2Sam. 22:36�ָך ַוֲעֹנְתָך� ַּתְרֵּב� �ן ִיְׁשֶע  ִני� ַוִּתֶּתן&ִל�י ָמֵג
2Sam. 22:37י� ּו ַקְרֻסָּל� א ָמֲעד� �ֹ י ַּתְחֵּת�ִני ְול יב ַצֲעִד�   ַּתְרִח�
2Sam. 22:38ם� ּוב ַעד&ַּכּלֹוָת� א ָאׁש� �ֹ י ָוַאְׁשִמיֵד�ם ְול ה ֹאְיַב�   ֶאְרְּדָפ�
2Sam. 22:39י� ַחת ַרְגָל� ּו ַּת� 5ִּיְּפל� ּון ַו� �א ְיקּומ �ֹ ם ְול   ָוֲאַכֵּל�ם ָוֶאְמָחֵצ�
2Sam. 22:40ִני� י ַּתְחֵּת� יַע ָקַמ� ִיל ַלִּמְלָחָמ�ה ַּתְכִר� ִני ַח�   ַוַּתְזֵר�
2Sam. 22:41ם� י ָוַאְצִמיֵת� ֶרף ְמַׂשְנַא� �ָּתה ִּל�י ֹע י ַּת� ְיַב+   ְוֹא�
2Sam. 22:42א ָעָנ�ם� �ֹ �יַע ֶאל&ְיהָו�ה ְול ּו ְוֵא�ין ֹמִׁש   ִיְׁשע�
2Sam. 22:43 ֶרץ�ם ַּכֲעַפר&ָא ם� ְוֶאְׁשָחֵק� ם ֶאְרָקֵע� ֹות ֲאִדֵּק�  ְּכִטיט&חּוצ�
2Sam. 22:44ִני� ְעִּתי ַיַעְבֻד� ם ַע�ם לֹא&ָיַד� אׁש ּגֹוִי+ �ֹ 1ִני1 ְלר י ַעִּמ�י ִּתְׁשְמֵר ִני ֵמִריֵב� ְּתַפְּלֵט+   ַו�
2Sam. 22:45י� ְמעּו ִל� ֶזן ִיָּׁש� ֹוַע ֹא� �י ִלְׁשמ� ֲחׁשּו&ִל �י ֵנָכ�ר ִיְתַּכ�   ְּבֵנ
2Sam. 22:46ם� ְּב ּו ִמִּמְסְּגרֹוָת� לּו ְוַיְחְּגר� ��י ֵנָכ�ר ִיֹּב  ֵנ
2Sam. 22:47י� ּור ִיְׁשִע� י צ� ם ֱאֹלֵה� Wי ְוָיֻר �ּוְך צּוִר   ַחי&ְיהָו�ה ּוָבר�
2Sam. 22:48ִני� ים ַּתְחֵּת� יד ַעִּמ� �י ּומֹוִר� ת ִל ן ְנָקֹמ� ל ַהֹּנֵת� Wָהֵא  
2Sam. 22:49י ּוִמָּקַמ�ְיָב ִני� ּומֹוִציִא�י ֵמֹא� ִני ֵמִא�יׁש ֲחָמִס�ים ַּתִּציֵל� ֹוְמֵמ+  י1 ְּתר�
2Sam. 22:50ר� �ם ּוְלִׁשְמָך� ֲאַזֵּמ�   ַעל&ֵּכ>ן אֹוְדָך� ְיהָו�ה ַּבּגֹוִי
2Sam. 22:51 ֹול[ ַמְגִּדיל ם� פ] ִמְגּד� ֹו ַעד&עֹוָל� ֹו ְלָדִו�ד ּוְלַזְרע� ֶׂשה&ֶח=ֶסד ִלְמִׁשיח> ֹו ְוֹע� �ֹות ַמְלּכ  ְיׁשּוע�
2Sam. 23:1 י�ל ְמִׁש1יַח1 ֱאֹלֵה 1ֶבר1 ֻה�ַקם ָע+ י ּוְנֻאBם ַהֶּג �ד ֶּבן&ִיַׁש3 �ים ְנֻא=ם ָּדִו ֲחֹרִנ י ָדִו�ד ָהַא�  ְוֵא>ֶּלה ִּדְבֵר�

ל� ֹות ִיְׂשָרֵא� ב ּוְנִע�ים ְזִמר�  ַי�ֲעֹק+
2Sam. 23:2ֹו ַעל&ְלׁשֹוִנ�י� �י ּוִמָּלת� ּוַח ְיהָו�ה ִּדֶּבר&ִּב   ר�
2Sam. 23:31ים� ָאַמר ת ֱאֹלִה� ל ִיְרַא� יק מֹוֵׁש� Wם ַצִּד 1 ָּבָאָד+ ּור ִיְׂשָרֵא�ל מֹוֵׁשל ר צ� ל ִל�י ִדֶּב�   ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+
2Sam. 23:4ֹּ Pֶמׁש ב�ֶקר ִיְזַרח&ָׁש ֹור ֹּב� ֶרץ� ּוְכא� ֶׁשא ֵמָא� ֹות ִמֹּנ�ַגּה ִמָּמָט�ר ֶּד� א ָעב+ �ֹ  ֶקר ל
2Sam. 23:5י ִעם י&לֹא&ֵכ�ן ֵּביִת� י&ָכל&ִיְׁשִע�י  ִּכ� ה ִּכ� 1 ּוְׁשֻמָר+ י ֲערּוָכBה ַבֹּכל ם ָׂש�ם ִל3 Mית עֹוָל Z ְבִר2 &ֵא�ל ִּכי

יַח� א ַיְצִמ� �ֹ י&ל ֶפץ ִּכ�  ְוָכל&ֵח�
2Sam. 23:6חּו� א ְבָי�ד ִיָּק� �ֹ י&ל �ַהם ִּכ� ֹוץ ֻמָנ�ד ֻּכָּל ַעל ְּכק� Wּוְבִלַּי  
2Sam. 23:7ם ִיָּמֵל�א ַבְר �ע ָּבֶה+ ֶבת� פ ְוִאיׁש1 ִיַּג ּו ַּבָּׁש� ֹוף ִיָּׂשְרפ� ׁש ָׂשר� Wית ּוָבֵא� �ץ ֲחִנ �ל ְוֵע  ֶז
2Sam. 23:8Pי ה אׁש ַהָּׁשִלִׁש3 �ֹ �יA ר ֶבת ַּתְחְּכֹמִנ Mב ַּבֶּׁש �ד ֹיֵׁש2 ים ֲאֶׁש�ר ְלָדִו ֹות ַהִּגֹּבִר� ֹו  ֵא>ֶּלה ְׁשמ� ּוא ֲעִדינ�

י][ָה�[ָהֶעְצנֹו  ֹות ָחָל�ל ְּב] ֶעְצִנ+ ַעם ֶאָחד ַעל&ְׁשֹמֶנ�ה ֵמא> ת�[ַפ�  ס] ֶאָח�
2Sam. 23:9 יו][ְו[ ְוַאֲחרֹו �ר ֶּבן&ֹּדִדי ] ַאֲחָר> ֹו[ֶאְלָעָז ה ִגֹּבִרים ] ֹּדד� ים][ַה[ֶּבן&ֲאֹחִח�י ִּבְׁשֹלָׁש2 Mִּגֹּבִר [

ל� ּו ִא�יׁש ִיְׂשָרֵא� 5ַּיֲעל� ה ַו� ְרָפBם ַּבְּפִלְׁשִּתים ֶנֶאְספּו&ָׁש�ם ַלִּמְלָחָמ+ ד ְּבָח�  ִעם&ָּדִו3



2Sam. 23:10 ה< =ַעׂש ְיהָו ֶרב ַוַּי ֹו ַוִּתְדַּבBק ָידֹו1 ֶאל&ַהֶח+ �ה ָיד3 י&ָיְגָע �דA ִּכ� ים ַע Mְך ַּבְּפִלְׁשִּת ּוא ָקםZ ַוַּי2  ה�
ט� ס יו ַאְך&ְלַפֵּׁש� בּו ַאֲחָר� ּוא ְוָהָע>ם ָיֻׁש� � ְּתׁשּוָע�ה ְגדֹוָל�ה ַּבּי�ֹום ַהה

2Sam. 23:11&א ֶבן יו ַׁשָּמ� ת ַהָּׂשֶדה1  ְוַאֲחָר> Bם ֶחְלַק Qה ַוְּתִהי&ָׁש ים ַלַחָּי3 Mּו ְפִלְׁשִּת י ַוֵּיָאְספ2 �ָאֵג�א ָהָרִר
ים� ים ְוָהָע�ם ָנ�ס ִמְּפֵנ�י ְפִלְׁשִּת�  ְמֵלָא�ה ֲעָדִׁש+

2Sam. 23:12ַעׂש ְיהָו�� �5ְך ֶאת&ְּפִלְׁשִּת�ים ַוַּי ָה ַוַּי ֶחְלָקה1 ַוַּיִּציֶל+ ה� ס ַוִּיְתַיֵּצBב ְּבתֹוְך&ַה�  ה ְּתׁשּוָע�ה ְגדֹוָל�
2Sam. 23:13 ּו ְׁשֹלִׁשים ה[ ַוֵּיְרד2 Mת ] ְׁשֹלָׁש ד ֶאל&ְמָעַר� אּו ֶאל&ָקִציר1 ֶאל&ָּדִו+ Bאׁש ַוָּיֹב 3ֹ ֵמַהְּׁשֹלִׁש�ים ר

ים� ים ֹחָנ�ה ְּבֵע�ֶמק ְרָפִא� �ת ְּפִלְׁשִּת+  ֲעֻדָּל�ם ְוַחַּי
2Sam. 23:14�ה ּוַמַּצ�ֶחם� ְוָדִו�ד ָא�ז ַּבְּמצּוָד ית ָל� ז ֵּב� ים ָא�  ב ְּפִלְׁשִּת+
2Sam. 23:15ִPר מ�ַער� ַוִּיְתַאֶּו�ה ָדִו�ד ַוּיֹאַמ ר ַּבָּׁש� ית&ֶל�ֶחם ֲאֶׁש� אר ֵּב� �ֹ ִים ִמּב ִני ַמ+  י ַיְׁשֵק�
2Sam. 23:16Bֹ ים ַוִּי�ְׁשֲאבּו&ַמ1ִים1 ִמּב �ה ְפִלְׁשִּת3 ים ְּבַמֲחֵנ Mֶׁשת ַהִּגֹּבִר Z ְׁשֹל2 1ֶחם1 ֲאֶׁש�ר  ַוִּיְבְקעּו ית&ֶל אר ֵּב�

יהָו�ה� ם ַל� ְך ֹאָת� ם ַוַּיֵּס� א ָאָבה1 ִלְׁשּתֹוָת+ Bֹ �ד ְול ּו ַוָּיִב�אּו ֶאל&ָּדִו ַער ַוִּיְׂשא�  ַּבַּׁש+
2Sam. 23:17א �ֹ ם ְול �ים ְּבַנְפׁשֹוָת+ ֲאָנִׁשים1 ַהֹהְלִכ ם ָה� Bאת ֲהַד 3ֹ ִתי ז ה ֵמֲעֹׂש� Mי ְיהָו אֶמר ָחִליָלהZ ִּל2 [ֹ ה  ַוּי  ָאָב�

ים� ס ֶׁשת ַהִּגֹּבִר� ּו ְׁשֹל�  ִלְׁשּתֹוָת�ם ֵא�ֶּלה ָעׂש+
2Sam. 23:18Pה ה י ֲאִח�יA יֹוָא�ב ֶּבן&ְצרּוָי3 Qאׁש ַהְּׁשֹלִׁשי  ַוֲאִביַׁש �ֹ ה][ַה[ּוא ר ֹו ] ְּׁשֹלָׁש+ ְוהּוא1 עֹוֵר�ר ֶאת&ֲחִנית+

ה� ם ַּבְּׁשֹלָׁש� ֹות ָחָל�ל ְולֹו&ֵׁש� ׁש ֵמא�  ַעל&ְׁשֹל�
2Sam. 23:19א� ס ה לֹא&ָב� ם ְלָׂש�ר ְוַעד&ַהְּׁשֹלָׁש� י ָלֶה� ד ַוְיִה� �י ִנְכָּב+   ִמן&ַהְּׁשֹלָׁשה1 ֲהִכ
2Sam. 23:20 יׁש&ַחי ע ֶּבן&ִא� הּו ֶבן&ְיהֹוָיָד= Bי ] ַח>ִיל[ ּוְבָנָי2 ה ֵא�ת ְׁשֵנ ּוא ִהָּכ3 ַּקְבְצֵא�ל ה� ַרב&ְּפָעִל�ים ִמ�

ד ְו Qהּוא ָיַר ְ Tב ו 1 מֹוָא+ ת&ָהֲאִרַּיה ֲאִרֵאל י][ָה[ִהָּכ=ה ֶא� ֶלג�] ֲאִר> אר ְּבי�ֹום ַהָּׁש� �ֹ ֹוְך ַהּב  ְּבת�
2Sam. 23:21 י ֲאֶׁשר Mיׁש ִמְצִר �יׁש[ ְוהּוא&ִהָּכהZ ֶאת&ִא2 �5ֶרד ֵאָל�יו ] ִא ית ַוֵּי Bד ַהִּמְצִרי1 ֲחִנ+ ה ּוְבַי ַמְרֶא3

י ַו �ד ַהִּמְצִר+ ת&ַהֲחִנית1 ִמַּי ֹו�ַּבָּׁש�ֶבט ַוִּיְגֹזBל ֶא�  ַּיַהְרֵג�הּו ַּבֲחִנית�
2Sam. 23:22ים� ה ַהִּגֹּבִר� ם ִּבְׁשֹלָׁש� ה ְּבָנָי�הּו ֶּבן&ְיהֹוָיָד�ע ְולֹו&ֵׁש�   ֵא�ֶּלה ָעָׂש+
2Sam. 23:23ֹו� ס הּו ָדִו�ד ֶאל&ִמְׁשַמְעּת� ה לֹא&ָב�א ַוְיִׂשֵמ� ד ְוֶאל&ַהְּׁשֹלָׁש�   ִמן&ַהְּׁשֹלִׁש�ים ִנְכָּב+
2Sam. 23:24ֶחם� ֲעָׂש ית ָל� ֹו ֵּב� �5ן ֶּבן&ֹּדד� �ים ֶאְלָחָנ ב ַּבְּׁשֹלִׁש י&יֹוָא� ל ֲאִח�  ה&ֵא�
2Sam. 23:25י� ס א ַהֲחֹרִד� י ֱאִליָק� ֲחֹרִד+   ַׁשָּמה1 ַה�
2Sam. 23:26ֶPי� ס ח ׁש ַהְּתקֹוִע� א ֶבן&ִעֵּק� י ִעיָר�  ֶלץ ַהַּפְלִט+
2Sam. 23:27י ַהֻח� י ְמֻבַּנ ַעְּנֹתִת+ י� ס ֲאִביֶע1ֶזר1 ָה�  ָׁשִת�
2Sam. 23:28י� ס י ַהְּנֹטָפִת� י ַמְהַר� ֲאֹחִח+   ַצְלמֹון1 ָה�
2Sam. 23:29ן� ס י ִמִּגְבַע�ת ְּבֵנ�י ִבְנָיִמ� ן&ַּבֲעָנ�ה ַהְּנֹטָפִת�י ס ִאַּתי1 ֶּבן&ִריַב+ ֶלב ֶּב�   ֵח�
2Sam. 23:30י ִמַּנ�ֲחֵלי ָג�ַעׁש� ס י ִהַּד� �ֹתִנ+ 1הּו1 ִּפְרָע   ְּבָנָי
2Sam. 23:31י� ס ֶות ַהַּבְרֻחִמ� י ַעְזָמ� ַעְרָבִת+ י&ַעְלבֹון1 ָה�   ֲאִב�
2Sam. 23:32ן� ס ן ְיהֹוָנָת� �י ָיֵׁש� י ְּבֵנ   ֶאְלַיְחָּבא1 ַהַּׁש�ַעְלֹבִנ+
2Sam. 23:33י� ס ר ָהאָרִר� ם ֶּבן&ָׁשָר� י ֲאִחיָא� ֲהָרִר+   ַׁשָּמה1 ַה�
2Sam. 23:34י ֶּבן&ַה ֶלט ֶּבן&ֲאַחְסַּב� ֶפל ַהִּגֹלִנ�י� ס ֱאִליֶפ� ֲעָכִת�י ס ֱאִליָע�ם ֶּבן&ֲאִחיֹת�  ַּמ�
2Sam. 23:35 י� ס] ֶחְצַרי1[ ֶחְצרֹו י ָהַאְרִּב� י ַּפֲעַר� ַּכְרְמִל+  ַה�
2Sam. 23:36י� ס ה ס ָּבִנ�י ַהָּגִד�   ִיְגָאBל ֶּבן&ָנָתן1 ִמֹּצָב+
2Sam. 23:37י ֹנְׂש �י ס ַנְחַרי1 ַהְּבֵא�ֹרִת+ ֶלק ָהַעֹּמִנ א[ֵאי  ֶצ� Wב ֶּבן&ְצֻרָי�ה� ס] ֹנֵׂש  ְּכֵל�י יֹוָא�
2Sam. 23:38י� ס ב ַהִּיְתִר� י ָּגֵר�   ִעיָרא1 ַהִּיְתִר+
2Sam. 23:39ה� פ ל ְׁשֹלִׁש�ים ְוִׁשְבָע� י ֹּכ� ִחִּת+ ּוִרָּיה1 ַה�   א�
2Sam. 24:1ד ָּבֶהB ֶסת ֶאת&ָּדִו ֹות ְּבִיְׂשָרֵא�ל ַוָּי2 ה ַלֲחר� ֶסף1 ַאף&ְיהָו+ ל  ַוּי2ֹ ר ֵל>ְך ְמֵנ�ה ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ם1 ֵלאֹמ+
ה�  ְוֶאת&ְיהּוָד�
2Sam. 24:2 11 ִמָּדן א ְּבָכל&ִׁשְבֵטBי ִיְׂשָרֵאל Qּוט&ָנ ֹו ׁש� ֶלְך ֶאל&יֹוָא�בA ַׂשר&ַהַח�ִיל ֲאֶׁשר&ִאּת3 Mאֶמר ַהֶּמ 2ֹ  ַוּי



ר ָה ת ִמְסַּפ� י ֵא� �5ַדְעִּת+ �ם ְוָי ּו ֶאת&ָהָע ַבע ּוִפְקד� ם� סְוַעד&ְּבֵא�ר ֶׁש+  ָע�
2Sam. 24:3 ים ְוֵעיֵנ�י ם ָּכֵהBםA ְוָכֵהם1 ֵמָא�ה ְפָעִמ+ Mיָך ֶאל&ָהָע ֶלְך ְויֹוֵס�ף ְיהָוהZ ֱאֹלֶה2 ב ֶאל&ַהֶּמ3 Mאֶמר יֹוָא 2ֹ  ַוּי

ר ַהֶּז�ה� ץ ַּבָּדָב� ֶלְך ָל�ָּמה ָחֵפ� �י ַהֶּמ+ ֹות ַואֹדִנ �ֶלְך ֹרא  ֲאֹדִנ�י&ַהֶּמ�
2Sam. 24:41ק ְּדַבר&ַהֶּמB ֶלְך  ַוֶּיֱחַז �י ַהֶּמ+ 1 ִלְפֵנ י ַהַח1ִיל Bב ְוָׂשֵר Mא יֹוָא י ֶהָח�ִיל ַוֵּיֵצ2 ב ְוַע�ל ָׂשֵר� ֶלְך1 ֶאל&יֹוָא+

ל� ד ֶאת&ָהָע�ם ֶאת&ִיְׂשָרֵא�  ִלְפֹק�
2Sam. 24:5ין ָהִע>יר ֲאֶׁש>ר ְּבתֹוְך&ַהַּנ�ַחל ַהָּג�ד ר ְיִמ� ּו ַבֲערֹוֵע3 ן ַוַּיֲחנ� �ּו ֶאת&ַהַּיְרֵּד   ְוֶאל&ַיְעֵז�ר� ַוַּיַעְבר�
2Sam. 24:6ֹון� ַען ְוָסִב�יב ֶאל&ִציד� ָנה ַּי+ �י ַוָּיֹב1אּו1 ָּד� ים ָחְדִׁש ֶרץ ַּתְחִּת� ָדה ְוֶאל&ֶא�   ַוָּיֹב1אּו1 ַהִּגְלָע+
2Sam. 24:7ה ְּב �5ֶגב ְיהּוָד� ּו ֶאל&ֶנ �י ַוֵּי�ְצא> ְּכַנֲעִנ י ַהִחִּו�י ְוַה� ר ְוָכל&ָעֵר� אּו ִמְבַצר&ֹצ+ ַבע� ַוָּיֹב2 ר ָׁש�  ֵא�
2Sam. 24:8ִם� ים י�ֹום ְירּוָׁשָל� ה ִתְׁשָע=ה ֳחָדִׁש>ים ְוֶעְׂשִר� אּו ִמְקֵצ2 Mֶרץ ַוָּיֹב�טּו ְּבָכל&ָהָא   ַוָּיֻׁש�
2Sam. 24:9 ֶלףBֹות ֶא ל ְׁשֹמֶנהZ ֵמא2 ר ִמְפַקד&ָהָע�ם ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ַוְּתִה�י ִיְׂשָרֵא] ן יֹוָא>ב ֶאת&ִמְסַּפ�  ַוִּיֵּת�

יׁש יׁש�ִא� ֶלף ִא� ֹות ֶא� ה ֲחֵמׁש&ֵמא� �יׁש ְיהּוָד+ ֶרב ְוִא ף ֶח+ ֵל� 1 ֹׁש�  &ַח1ִיל
2Sam. 24:10 1אִתי ְמֹאדBה ָחָט ד ֶאל&ְיהָו3 Mאֶמר ָּדִו 2ֹ �ם ס ַוּי ֹו ַאֲחֵרי&ֵכ�ן ָסַפ�ר ֶאת&ָהָע 5Bְך ֵלב&ָּדִוד1 ֹאת+  ַוַּי

ֲעֶבר&ָנא1 ֶאת&ֲעֹו� ה ַה� יִתי ְוַעָּת�ה ְיהָו+ ד�ֲאֶׁש�ר ָעִׂש+  ן ַעְבְּדָך+ ִּכ�י ִנְסַּכ�ְלִּתי ְמֹא�
2Sam. 24:11ר� �ה ָדִו�ד ֵלאֹמ� יא ֹחֵז �ד ַהָּנִב+ ה ָהָיה1 ֶאל&ָּג ֶקר פ ּוְדַבר&ְיהָו3 ��5ָקם ָּדִו�ד ַּבֹּב   ַוָּי
2Sam. 24:12ֹּPד כ ֹוְך ְוִדַּבְרָּת� ֶאל&ָּדִו3 Qיָך ְּב ָהל�ׁש ָאֹנִכ�י נֹוֵט�ל ָעֶל Wה ָׁשֹל ם ה ָאַמ�ר ְיהָו+ ַחת&ֵמֶה� ַחר&ְלָך� ַא�
ְך� ֱעֶׂשה&ָּל�  ְוֶא�
2Sam. 24:13 ָך �בA ְּבַאְרֶצ] �יםA ָרָע ַבע ָׁשִנ ֹוא ְלָך� ֶׁש� ֹו ֲהָתב� ֹ�אֶמר ל] ֹו ַוּי � ַוָּיבֹא&ָג�ד ֶאל&ָּדִו�ד ַוַּיֶּגד&ל

יֹות ְׁש ֱ Tָך ְוִאם&ה ּוא ֹרְדֶפ3 יָך ְוה� Mָדִׁשים ֻנְסָך1 ִלְפֵנ�י&ָצֶר ֳ Tה ח�ע ִאם&ְׁשֹלָׁש�ָך ַעָּתה1 ַּד ים ֶּד1ֶבר1 ְּבַאְרֶצ+ ֶׁשת ָיִמ� ֹל2
ר� ס י ָּדָב� ה ָמה&ָאִׁש�יב ֹׁשְלִח�  ּוְרֵא+

2Sam. 24:14 ים ַרֲחמֹו� י&ַרִּב Bא ְבַיד&ְיהָוה1 ִּכ� ד ִנְּפָלה&ָּנ ��י ְמֹא ֹ=אֶמר ָּדִו>ד ֶאל&ָּג�ד ַצר&ִל יו[ ַוּי ֲחָמ+ ] ַר�
ָלה� ם ַאל&ֶאֹּפ�  ּוְבַיד&ָאָד�

2Sam. 24:15 ר�ם ִמָּדן1 ְוַעד&ְּבֵא �ָמת ִמן&ָהָע3 �ד ַוָּי �ת מֹוֵע ֶקר ְוַעד&ֵע ל ֵמַהֹּב� ן ְיהָו�ה ֶּד1ֶבר1 ְּבִיְׂשָרֵא+  ַוִּיֵּת2
יׁש� ֶלף ִא� ַבע ִׁשְבִע�ים ֶא�  ֶׁש+

2Sam. 24:16�ֶחם ְיהָוה1 ֶאל&ָהB ּוָׁשַלִםH ְלַׁשֲחָתּהG ַוִּיָּנ ְךA ְיר� ֹו ַהַּמְלָא� ְך  ַוִּיְׁשַלחZ ָיד2 Qּיֹאֶמר ַלַּמְלָא ַ Tה ו ָרָע+
ֶרן ָהאֹוְרָנה  ה ִעם&ֹּג� ה ֶה�ֶרף ָיֶד�ָך ּוַמְלַאBְך ְיהָוה1 ָהָי+ ב ַעָּת� ְוָנה][ָה[ַהַּמְׁשִחBית ָּבָעם1 ַר+ י� ס] ֲאַר�  ַהְיֻבִס�

2Sam. 24:17 ם ת&ַהַּמְלָא�ְךA ַהַּמֶּכ�ה ָבָע3 ֹוA ֶא� ה ִּבְרֹאת� Mד ֶאל&ְיהָו ה ָאֹנִכBי ָחָט1אִתי1  ַוּיֹאֶמרZ ָּדִו2 1ֹאֶמר1 ִהֵּנ2 ַוּי
י� פ ית ָאִב� י ָנ�א ָיְדָך> ִּב�י ּוְבֵב� ּו ְּתִה2 �אן ֶמ�ה ָעׂש �ֹ ֶּלה ַהּצ יִתי ְוֵא� �י ֶהֱעֵו+  ְוָאֹנִכ

2Sam. 24:18ַח ְּבֹג�ֶר יהָוה1 ִמְזֵּב+ ם ַל� Bֹו ֲעֵלה1 ָהֵק ֹ�אֶמר ל3 ּוא ַוּי �ן ָאָרְנָיה  ַוָּיבֹא&ָג�ד ֶאל&ָּדִו�ד ַּבּי�ֹום ַהה
ְוָנה[ י�] ֲאַר�  ַהְיֻבִס�

2Sam. 24:19ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה� ד ַּכֲאֶׁש� Bַעל ָּדִוד1 ִּכְדַבר&ָּג+   ַוַּי
2Sam. 24:20 ְוָנה ַוִּיְׁשַּת=חּו �יו ַוֵּיֵצ�א ֲאַר+ ים ָעָל יו ֹעְבִר� 5Bְרא ֶאת&ַהֶּמ1ֶלְך1 ְוֶאת&ֲעָבָד+ ְוָנה ַוַּי ף ֲאַר3  ַוַּיְׁשֵק�

ְרָצה�ַלֶּמ>ֶלְך ַא יו ָא�  ָּפ�
2Sam. 24:21 �ד ִלְקנ=ֹות ֵמִעְּמָך Mאֶמר ָּדִו 2ֹ ֹו ַוּי �ֶלְך ֶאל&ַעְבּד א ֲאֹדִנ�י&ַהֶּמ� ּוַע ָּב� ְוָנה ַמּד> ֹ�אֶמר ֲאַר+  ַוּי

ם� ה ֵמַע�ל ָהָע� ר ַהַּמֵּגָפ� ה ְוֵתָעַצ� יהָו+ 1ַח1 ַל� ֶרן ִלְבנBֹות ִמְזֵּב  ֶאת&ַהּג3ֹ
2Sam. 24:22אֶמר ֲאַר1ְוBֹ ֹוב ְּבֵעינֹו  ַוּי ֶלְך ַהּט� >ַעל ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ� ח ְוַי ד ִיַּק� �יו][ְּב[ָנה1 ֶאל&ָּדִו+ ְרֵאה1 ַהָּבָק�ר ] ֵעיָנ

ים� ר ָלֵעִצ� >ים ּוְכֵל�י ַהָּבָק� ה ְוַהֹּמִרִּג  ָלֹעָל+
2Sam. 24:23+1ְוָנה1 ֶאל&ַהֶּמ Bֹאֶמר ֲאַר ֶלְך ַלֶּמ�ֶלְך ס ַוּי ְוָנה ַהֶּמ� ן ֲאַר� ל ָנַת> ָך� ַהֹּכ3 יָך ִיְרֶצ�  ֶלְך ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�
2Sam. 24:24 א ַאֲעֶל>ה ַליהָו�ה =ֹ יר ְול ֹוְתָך1 ִּבְמִח+ Bה ֵמא� ֹו ֶאְקֶנ י&ָקנ2 א ִּכ� Bֹ ְוָנה ל ֶלְך ֶאל&ֲאַר3 Mאֶמר ַהֶּמ 2ֹ  ַוּי

ר ְּבֶכ�ֶסף ְׁשָקִל�ים ֲח ֶרן1 ְוֶאת&ַהָּבָק+ Bד ֶאת&ַהּג2ֹ ֶקן ָּדִו �ם ַוִּי2 ֹות ִחָּנ י ֹעל� ים�ֱאֹלַה�  ִמִּׁש�
2Sam. 24:25 ר ֶרץ ַוֵּתָעַצ� ֹות ּוְׁשָלִמ�ים ַוֵּיָעֵתBר ְיהָוה1 ָלָא+ �ַעל ֹעל� ה ַוַּי יהָו+ 1ַח1 ַל� Bד ִמְזֵּב ם ָּדִו Z ָׁש2  ַוִּיֶבן

ל� ה ֵמַע�ל ִיְׂשָרֵא�  ַהַּמֵּגָפ�



1Kings 1:1+ים ַוְיַכֻּס1הּו1 ַּבְּבָגִד�א ַּבָּיִמ ן ָּב� ֹו� ְוַהֶּמBֶלְך ָּדִוד1 ָזֵק+ ם ל� א ִיַח� �ֹ  ים ְול
1Kings 1:2 ֹו ֶלְך ּוְתִהי&ל� �י ַהֶּמ+ ְמָדה1 ִלְפֵנ ה ְוָע� 1ֶלְך1 ַנֲעָר�ה ְבתּוָל+ Bי ַהֶּמ ּו ַלאֹדִנ Qיו ְיַבְקׁש ֹו ֲעָבָד3 ֹ=אְמרּו ל�  ַוּי

ֶלְך� ם ַלאֹדִנ�י ַהֶּמ� ָך ְוַח� �ֶנת ְוָׁשְכָב�ה ְבֵחיֶק+  ֹסֶכ
1Kings 1:3ה�ּה  ַוְיַבְקׁשּו1 ַנֲעָר ית ַוָּיִב�אּו ֹאָת� ּוַנִּמ+ ּו ֶאת&ֲאִביַׁשג1 ַהּׁש� 5ִּיְמְצא3 ּול ִיְׂשָרֵא�ל ַו� ל ְּגב� ה ְּבֹכ�  ָיָפ+

ֶלְך�  ַלֶּמ�
1Kings 1:4ּה� א ְיָדָע� �ֹ ֶלְך ל הּו ְוַהֶּמ� 1ֶנת1 ַוְּתָׁש�ְרֵת+ י ַלֶּמBֶלְך ֹסֶכ ד ַוְּתִה2 �ה ָיָפ�ה ַעד&ְמֹא ַּנֲעָר�   ְוַה�
1Kings 1:5ַוֲאֹדִנ ֶPֹו ר �ַעׂש ל3 ְך ַוַּי ��י ֶאְמֹל ר ֲאִנ א ֵלאֹמ� >ית ִמְתַנֵּׂש� =ה ֶבן&ַחִּג ים ַוֲחִמִּׁש�ים ִא�יׁש ָּי ֶכב ּוָפ�ָרִׁש+
 ָרִצ�ים ְלָפָנ�יו�
1Kings 1:6ד ְוֹאת� ֹוב&ֹּת1ַאר1 ְמֹא+ ּוא ט� Bיָת ְוַגם&ה� �ָכה ָעִׂש ּוַע ָּכ ר ַמּד� ֹו ָאִבBיו ִמָּיָמיו1 ֵלאֹמ+ א&ֲעָצב2 �ֹ ה  ְול ֹו ָיְלָד�

ֹום� י ַאְבָׁשל�  ַאֲחֵר�
1Kings 1:7ִ Pיו ע י ֲאֹדִנָּי�ה� ַוִּיְהי�ּו ְדָבָר+ ּו ַאֲחֵר� 5ַּיְעְזר+ ה ְוִע�ם ֶאְבָיָת�ר ַהֹּכֵה�ן ַו�  ם יֹוָא�ב ֶּבן&ְצרּוָי+
1Kings 1:8י ְו� ן ַהָּנִביא1 ְוִׁשְמִע Bע ְוָנָת Mהּו ֶבן&ְיהֹוָיָד ֹּכֵהן ּוְבָנָי2 ַ Tֹוק ה א  ְוָצד� �ֹ �ד ל ים ֲאֶׁש�ר ְלָדִו י ְוַהִּגּבֹוִר� ֵרִע+

 ָהי�ּו ִעם&ֲאֹדִנָּי�הּו�
1Kings 1:9ִ Pיא ע אן ּוָבָקר1 ּוְמִר+ Bֹ הּו צ א  ַוִּיְזַּב�ח ֲאֹדִנָּי3 �ל ַוִּיְקָר3 �ין ֹרֵג ֶצל ֵע ֶלת ֲאֶׁשר&ֵא� ם ֶא�ֶבן ַהֹּזֶח+

י ְיהּו ֶלְך ּוְלָכל&ַאְנֵׁש� �י ַהֶּמ+ ֶלְך�ֶאת&ָּכל&ֶאָחיו1 ְּבֵנ י ַהֶּמ� ה ַעְבֵד�  ָד�
1Kings 1:10א� א ָקָר� �ֹ יו ל ה ָאִח� ים ְוֶאת&ְׁשֹלֹמ� הּו ְוֶאת&ַהִּגּבֹוִר> Mיא ּוְבָנָי Z ַהָּנִב2 ֶאת&ָנָתן   ְו�
1Kings 1:11&הּו ֶבן� ַעְּת ִּכ�י ָמַל�ְך ֲאֹדִנָּי ֹוא ָׁשַמ+ ר ֲהל� ן ֶאל&ַּבת&ֶׁשBַבע ֵאם&ְׁשֹלֹמה1 ֵלאֹמ+ ֹ�אֶמר ָנָת3 �ית  ַוּי ַחִּג

ע� א ָיָד� �ֹ  ַוֲאֹדֵנ�ינּו ָדִו�ד ל
1Kings 1:12ה� �5ְך ְׁשֹלֹמ� ְך ְוֶאת&ֶנ�ֶפׁש ְּבֵנ ְך ָנ�א ֵעָצ�ה ּוַמְּלִטי1 ֶאת&ַנְפֵׁש+ ה ְלִכ>י ִאיָעֵצ� Wְוַעָּת  
1Kings 1:133י ַהֶּמ� ה ֲאֹדִנ Qא&ַאָּת �ֹ ד ְוָאַמBְרְּת ֵאָליו1 ֲהל ִאיA ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ָּדִו3 י ּוֹב� Qְתָך1  ְלִכ ֶלְך ִנְׁשַּבBְעָּת ַלֲאָמ�

ּוַע ָמַל�ְך ֲאֹדִנָי�הּו� �י ּוַמּד� ּוא ֵיֵׁש�ב ַעל&ִּכְסִא י ְוה� ְך ַאֲחַר+ ה ְבֵנְך1 ִיְמֹל� Bי&ְׁשֹלֹמ ר ִּכ�  ֵלאֹמ+
1Kings 1:14י ֶא ִיְך ּוִמֵּלאִת� ֹוא ַאֲחַר+ ם ִעם&ַהֶּמ�ֶלְך ַוֲאִני1 ָאב� ֶרת ָׁש� ְך ְמַדֶּב� ה עֹוָד> ִיְך� ִהֵּנ3  ת&ְּדָבָר�
1Kings 1:15 ת ית ְמָׁשַר� ּוַנִּמ+ ֲאִביַׁשג1 ַהּׁש� ד ַו� �ן ְמֹא ֶלְך ָזֵק� ְדָרה ְוַהֶּמ� א ַבת&ֶׁשBֶבע ֶאל&ַהֶּמ1ֶלְך1 ַהַח+ 2ֹ  ַוָּתב
ֶלְך�  ֶאת&ַהֶּמ�
1Kings 1:16ְך ֶלְך ַמה&ָּל� ֹ�אֶמר ַהֶּמ� חּו ַלֶּמ�ֶלְך ַוּי ַבע ַוִּתְׁשַּת� ד ַּבת&ֶׁש+  � ַוִּתֹּק�
1Kings 1:17 י�ְך ַאֲחָר �5ְך ִיְמֹל� ה ְבֵנ י&ְׁשֹלֹמ� ָך ִּכ� ֲאָמֶת+ Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ַל� יהָו ְעָּת ַּב� Mה ִנְׁשַּב ֹו ֲאֹדִני1 ַאָּת2 אֶמר ל3 �ֹ  ַוּת

י� ב ַעל&ִּכְסִא� ּוא ֵיֵׁש�  ְוה�
1Kings 1:18�ֹ ֶלְך ל �ה ָמָל�ְך ְוַעָּת>ה ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ� ה ִהֵּנ�ה ֲאֹדִנָּי Wְעָּת� ְוַעָּת  א ָיָד�
1Kings 1:19 ר�ב ַׂש ן ּוְלֹיָא� ֶלְך ּוְלֶאְבָיָתר1 ַהֹּכֵה+ �י ַהֶּמ+ ְמִריא&ְוצֹאןH ָלֹרבG ַוִּיְקָרא1 ְלָכל&ְּבֵנ ֹור ּו� ִּיְזַּבח ׁש� ַ Tו 

א� א ָקָר� �ֹ ה ַעְבְּדָך� ל  ַהָּצָב�א ְוִלְׁשֹלֹמ�
1Kings 1:20ֶלְך ֵעיֵנ�י ָכל&ִיְׂש �י ַהֶּמ+ א  ְוַאָּתה1 ֲאֹדִנ י ֵיֵׁש>ב ַעל&ִּכֵּס� ם ִמ3 �יד ָלֶה+ ל ָעֶל�יָך ְלַהִּג ָרֵא�

יו� ֶלְך ַאֲחָר�  ֲאֹדִנ�י&ַהֶּמ�
1Kings 1:21ים� ה ַחָּטִא� �י ְׁשֹלֹמ� >י ּוְבִנ יִתי ֲאִנ ֶלְך ִעם&ֲאֹבָת�יו ְוָהִי3 ה ִּכְׁשַכ�ב ֲאֹדִנ�י&ַהֶּמ� Wְוָהָי  
1Kings 1:22ֶרת ִעם ָּנה ְמַדֶּב� >ה עֹוֶד� א� ְוִהֵּנ ן ַהָּנִב�יא ָּב�  &ַהֶּמ�ֶלְך ְוָנָת�
1Kings 1:23 יו ֶלְך ַוִּיְׁשַּת=חּו ַלֶּמ>ֶלְך ַעל&ַאָּפ� �י ַהֶּמ+ 1 ִלְפֵנ �יא ַוָּיבֹא ר ִהֵּנ�ה ָנָת�ן ַהָּנִב 1ֶלְך1 ֵלאֹמ+ Bידּו ַלֶּמ  ַוַּיִּג

ְרָצה�  ָא�
1Kings 1:24ְר ֶלְך ַאָּת�ה ָאַמ+ �י ַהֶּמ+ י� ַוּיֹאֶמרH ָנָתןG ֲאֹדִנ ב ַעל&ִּכְסִא� ּוא ֵיֵׁש� י ְוה� �ְך ַאֲחָר �הּו ִיְמֹל�  ָּת ֲאֹדִנָּי
1Kings 1:25 1י ַהָּצָבא Bֶלְך ּוְלָׂשֵר Mי ַהֶּמ ְמִריא&ְוצֹאןH ָלֹרבG ַוִּיְקָראZ ְלָכל&ְּבֵנ2 ֹור ּו� ִּיְזַּבח ׁש� ַ Tֹום ו �יA ָיַר�ד ַהּי3  ִּכ

>ם ֹאְכִל�ים ְוֹׁש ן ְוִהָּנ ֶלְך ֲאֹדִנָּי�הּו�ּוְלֶאְבָיָת�ר ַהֹּכֵה+ י ַהֶּמ� ּו ְיִח� ֹ�אְמר+ �יו ַוּי ים ְלָפָנ  ִת�
1Kings 1:26א� א ָקָר� �ֹ ה ַעְבְּדָך� ל ע ְוִלְׁשֹלֹמ� =הּו ֶבן&ְיהֹוָיָד> ן ְוִלְבָנָי Mק ַהֹּכֵה ְבֶּדָך ּוְלָצֹד2 ַ Tי ֲאִנ�י&ע�   ְוִל
1Kings 1:27ר ַה�ֶלְך ִנְהָי�ה ַהָּדָב �י ַהֶּמ+ ם ֵמֵאת1 ֲאֹדִנ ת&ַעְבֶּדיָך  ִא3 א הֹוַד1ְעָּת1 ֶא� Bֹ �ה ְול י ֵיֵׁש>ב ] ַעְבְּדָך+[ֶּז ִמ3



יו� ס ֶלְך ַאֲחָר� א ֲאֹדִנ�י&ַהֶּמ�  ַעל&ִּכֵּס�
1Kings 1:28 ד ִלְפֵנ�י ַּתֲעֹמ� ֶלְך ַו� �י ַהֶּמ+ 1 ִלְפֵנ אֶמר ִקְראּו&ִל�י ְלַבת&ָׁש�ַבע ַוָּתבֹא +ֹ ַען ַהֶּמBֶלְך ָּדִוד1 ַוּי  ַוַּי2

ֶלְך�  ַהֶּמ�
1Kings 1:29ה� ה ֶאת&ַנְפִׁש�י ִמָּכל&ָצָר� ה ֲאֶׁשר&ָּפָד� Wר ַחי&ְיהָו�ֶלְך ַוּיֹאַמ ע ַהֶּמ�   ַוִּיָּׁשַב�
1Kings 1:30 י ְך ַאֲחַר+ ה ְבֵנְך1 ִיְמֹל� Bי&ְׁשֹלֹמ ר ִּכ� 1 ֵלאֹמ+ ה ֱאֹלֵהBי ִיְׂשָרֵאל ְך ַּביהָו2 Mְעִּתי ָל י ַּכֲאֶׁשרZ ִנְׁשַּב2  ִּכ]
ב ַע ּוא ֵיֵׁש� ה ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה�ְוה>  ל&ִּכְסִא�י ַּתְחָּת�י ִּכ>י ֵּכ�ן ֶאֱעֶׂש�
1Kings 1:31ם� פ ֶלְך ָּדִו�ד ְלֹעָל� >י ַהֶּמ� י ֲאֹדִנ אֶמר ְיִח3 Wֹ חּו ַלֶּמ�ֶלְך ַוּת ֶרץ ַוִּתְׁשַּת� 1ִים1 ֶא+ ד ַּבת&ֶׁשBַבע ַאַּפ   ַוִּתֹּק2
1Kings 1:32Qד ִקְראּו&ִל ֹ�אֶמרA ַהֶּמ�ֶלְך ָּדִו3 יא ְוִלְבָנָי�הּו ֶּבן&ְיהֹוָיָד�ע  ַוּי ֹוק ַהֹּכֵהן1 ּוְלָנָת�ן ַהָּנִב+ Bי ְלָצד

ֶלְך� אּו ִלְפֵנ�י ַהֶּמ�  ַוָּיֹב�
1Kings 1:33 י ה ְבִנ+ ם ְוִהְרַּכְבֶּתם1 ֶאת&ְׁשֹלֹמ� י ֲאֹדֵניֶכ+ ּו ִעָּמֶכם1 ֶאת&ַעְבֵד� Bם ְקח ֶלְך ָלֶה3 Mאֶמר ַהֶּמ 2ֹ  ַוּי

� ה ֲאֶׁשר&ִל ֹון�ַעל&ַהִּפְרָּד� ֹו ֶאל&ִּגח� ם ֹאת�  י ְוהֹוַרְדֶּת�
1Kings 1:34 ֹו ר   ּוָמַׁש�ח ֹאת� ֶלְך ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ּוְתַקְעֶּתם1 ַּבּׁשֹוָפ+ ן ַהָּנִב>יא ְלֶמ� ן ְוָנָת= Mֹוק ַהֹּכֵה Tָׁשם ָצד2

ה� ֶלְך ְׁשֹלֹמ� י ַהֶּמ� ם ְיִח� Wַוֲאַמְרֶּת 
1Kings 1:35�יו ּוָבא1 ְוָיַׁש יד  ַוֲעִליֶת�ם ַאֲחָר3 ְהי�ֹות ָנִג+ 1יִתי1 ִל� ֹו ִצִּו Bי ְוֹאת�ְך ַּתְחָּת ּוא ִיְמֹל� י ְוה� ב ַעל&ִּכְסִא+

ה� ל ְוַעל&ְיהּוָד�  ַעל&ִיְׂשָרֵא�
1Kings 1:36ֵּPן כ�ֹ�אֶמרA ָאֵמ ֶלְך ַוּי ע ֶאת&ַהֶּמ� ֹוָיָד> =הּו ֶבן&ְיה� ַען ְּבָנָי ֶלְך� ַוַּי2 י ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ� ה ֱאֹלֵה�  ן יֹאַמ�ר ְיהָו+
1Kings 1:37 ֶלְך ֵּכ�ן ְיִהי �י ַהֶּמ+ Bה ְיהָוה1 ִעם&ֲאֹדִנ ר ָהָי �ה[ ַּכֲאֶׁש2 ֹו ] ִי�ְהֶי 1 ֶאת&ִּכְסא+ יַגֵּדל ה ִו� �ִעם&ְׁשֹלֹמ

ד� ֶלְך ָּדִו� א ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ� ִּכֵּס+  ִמ2
1Kings 1:38ע �הּו ֶבן&ְיהֹוָיָד3 יא ּוְבָנָי Mן ַהָּנִב ֹּכֵהן ְוָנָת2 ַ Tֹוק ה �5ֶרד ָצד� י ַוַּיְרִּכ1בּו1  ַוֵּי  ְוַהְּכֵרִתי1 ְוַהְּפֵלִת+

ֹון� ֹו ַעל&ִּגח� �ד ַוֹּיִל�כּו ֹאת� ת ַהֶּמ�ֶלְך ָּדִו ה ַעל&ִּפְרַּד�  ֶאת&ְׁשֹלֹמ+
1Kings 1:39+5ִּיְתְקעּו1 ַּבּׁשֹוָפ ה ַו� �ח ֶאת&ְׁשֹלֹמ ֶהל ַוִּיְמַׁש� ֶרן ַהֶּׁש1ֶמן1 ִמן&ָהֹא+ Bן ֶאת&ֶק Mֹוק ַהֹּכֵה ר  ַוִּיַּקחZ ָצד2

ה� ֶלְך ְׁשֹלֹמ� י ַהֶּמ� ם ְיִח� אְמרּו1 ָּכל&ָהָע+ �ֹ  ַוּי
1Kings 1:40 ע ים ִׂשְמָח�ה ְגדֹוָל�ה ַוִּתָּבַק� ים ּוְׂשֵמִח� יו ְוָהָעם1 ְמַחְּלִל�ים ַּבֲחִלִל+ ֲחָר+ ּו ָכל&ָהָעם1 ַא� Bַוַּיֲעל 

ם� ֶרץ ְּבקֹוָל�  ָהָא�
1Kings 1:41הּו ְוָכל&ַהְּקֻר ֹול  ַוִּיְׁשַמ�ע ֲאֹדִנָּי3 ל ַוִּיְׁשַמBע יֹוָאב1 ֶאת&ק� �ּו ֶלֱאֹכ ם ִּכּל� ֹו ְוֵה� ִאים1 ֲאֶׁש�ר ִאּת+

ה� ֹול&ַהִּקְרָי�ה הֹוָמ� ּוַע ק� אֶמר ַמּד� Wֹ ר ַוּי  ַהּׁשֹוָפ+
1Kings 1:42 א +ֹ Bֹאֶמר ֲאֹדִנָּי1הּו1 ּב ן ָּב�א ַוּי ר ַהֹּכֵה� =ה יֹוָנָת>ן ֶּבן&ֶאְבָיָת� ר ְוִהֵּנ ּנּו ְמַדֵּב+ �י ִא�יׁש ַח>ִיל  עֹוֶד� ִּכ

ר� ֹוב ְּתַבֵּׂש� ָּתה ְוט�  ַא�
1Kings 1:43ה� ֶלְך&ָּדִו�ד ִהְמִל�יְך ֶאת&ְׁשֹלֹמ� ל ֲאֹדֵנ�ינּו ַהֶּמ� Wהּו ֲאָב� ֹ�אֶמר ַלֲאֹדִנָּי ן ַוּי 1ַען1 יֹוָנָת+   ַוַּי
1Kings 1:44ן ַהָּנ�ן ְוֶאת&ָנָת Mֹוק ַהֹּכֵה ֶּמֶלְך ֶאת&ָצד2 ַ Tֹו&ה י  ַוִּיְׁשַל�ח ִאּת� ע ְוַהְּכֵרִת� ֹוָיָד+ 1 ֶּבן&ְיה� 1הּו יא ּוְבָנָי ִב3

ֶלְך� ת ַהֶּמ� ֹו ַע�ל ִּפְרַּד� �בּו ֹאת+  ְוַהְּפֵלִת�י ַוַּיְרִּכ
1Kings 1:45 ם ים ַוֵּתֹה� ּו ִמָּׁשם1 ְׂשֵמִח+ Bֹון ַוַּיֲעל ֶלְך ְּבִגח3 Mיא ְלֶמ Z ַהָּנִב2 ֹוק ַהֹּכֵה�ן ְוָנָתן ֹו ָצד� ּו ֹאת]  ַוִּיְמְׁשח�

ם�ַהִּק ר ְׁשַמְעֶּת� ֹול ֲאֶׁש� ּוא ַהּק� �ה ה�  ְרָי
1Kings 1:46ה� א ַהְּמלּוָכ� ה ַע�ל ִּכֵּס�   ְוַגם1 ָיַׁש�ב ְׁשֹלֹמ+

1Kings 1:47 ב ֱאֹלֶהיָך ינּו ַהֶּמ�ֶלְך ָּדִודH ֵלאֹמרG ֵייֵט2 Mָבֵרְך ֶאת&ֲאֹדֵנ ְ Tֶלְך ל י ַהֶּמ3 אּו ַעְבֵד� Mים[ ְוַגם&ָּב Mֱאֹלִה [
ב�ֶאת&ֵׁשBם ְׁשֹלֹמ ֶלְך ַעל&ַהִּמְׁשָּכ� חּו ַהֶּמ� ֹו ִמִּכְסֶא�ָך ַוִּיְׁשַּת� ל ֶאת&ִּכְסא� יַגֵּד� ָך ִו�  ה1 ִמְּׁשֶמ+
1Kings 1:48 ב ַעל&ִּכְסִא�י ן ַהּי>ֹום ֹיֵׁש� ר ָנַת� ל ֲאֶׁש2 ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mּוְך ְיהָו  ְוַגם&ָּכ�ָכה ָאַמ�ר ַהֶּמ�ֶלְך ָּבר2
ֹות�  ְוֵעיַנ�י ֹרא�
1Kings 1:49ֹו� ּו ִא�יׁש ְלַדְרּכ� �הּו ַוֵּיְלכ� ר ַלֲאֹדִנָּי ים ֲאֶׁש� ְּקֻרִא+ מּו ָּכל&ַה2   ַוֶּי�ֶחְרדּו1 ַוָּיֻק+
1Kings 1:50ַח� �ק ְּבַקְרנ�ֹות ַהִּמְזֵּב� 5ַּיֲחֵז ֶלְך ַו� �5ָקם ַוֵּי+ ה ַוָּי ��י ְׁשֹלֹמ א ִמְּפֵנ הּו ָיֵר� ִנָּי+   ַוֲאֹד�
1Kings 1:51ד ִלְׁשֹלֹמB ז ְּבַקְרנBֹות  ַוֻּיַּג Qִהֵּנה ָאַח ְ Tה ו �א ֶאת&ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ הּו ָיֵר� ִנָּי+ ר ִהֵּנה1 ֲאֹד� ה1 ֵלאֹמ+



ֶרב� ֹו ֶּבָח� ית ֶאת&ַעְבּד� ה ִאם&ָיִמ� ע&ִלBי ַכּיֹום1 ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ+ ַב� ר ִיָּׁש� 1ַח1 ֵלאֹמ+  ַהִּמְזֵּב
1Kings 1:52ִ Pה א ֹ�אֶמר ְׁשֹלֹמ+ �ה ְלֶבן& ַוּי ֹו ם ִיְהֶי ֹו ָא�ְרָצה ְוִאם&ָרָע�ה ִתָּמֵצא&ב� ל ִמַּׂשֲעָרת� א&ִיֹּפ� �ֹ ִיל ל ַח+

ת�  ָוֵמ�
1Kings 1:53 ֹו אֶמר&ל� �ֹ ה ַוּי �חּו ַלֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ א ַוִּיְׁשַּת� Wֹ ַח ַוָּיב �ל ַהִּמְזֵּב+ ה ַוֹּיִרֻד1הּו1 ֵמַע ח ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ3 Qַוִּיְׁשַל 

ָך� פ ה ֵל�ְך ְלֵביֶת�  ְׁשֹלֹמ�
1Kings 2:1ר� ֹו ֵלאֹמ� ה ְבנ� ּות ַוְיַצ>ו ֶאת&ְׁשֹלֹמ� �י&ָדִו�ד ָלמ ּו ְיֵמ�   ַוִּיְקְרב�
1Kings 2:2יׁש� �יָת� ְלִא� ֶרְך ָּכל&ָהָא�ֶרץ ְוָחַזְקָּת� ְוָהִי ְך ְּבֶד� �י ֹהֵל+   ָאֹנִכ
1Kings 2:3ֶכת ִּבְדָרָכיו1 ִלBיָך ָלֶל �ה ֱאֹלֶה3 יו ִמְצֹוָתיו1 ּוִמְׁשָּפָט�יו  ְוָׁשַמְרָּתQ ֶאת&ִמְׁשֶמ�ֶרתA ְיהָו Bר ֻחֹּקָת ְׁשֹמ2

ֵPיל א ּוב ְּבתֹוַר�ת ֹמֶׁש�ה ְלַמ�ַען ַּתְׂשִּכ3 יו ַּכָּכת� ם�ְוֵעְדֹוָת+ ר ִּתְפֶנ�ה ָׁש� ה ְוֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� ֲעֶׂש+  ת ָּכל&ֲאֶׁש�ר ַּת�
1Kings 2:4 Hר ָעַלי�ר ִּדֶּב ֹו ֲאֶׁש2 ה ֶאת&ְּדָבר3 Mים ְיהָו Z ָיִק2 ם  ְלַמַען יָך ֶאת&ַּדְרָּכ3 Mּו ָבֶנ ֵלאֹמרG ִאם&ִיְׁשְמר2

ל� א ִיְׂשָרֵא� יׁש ֵמַע�ל ִּכֵּס� ת ְלָך1 ִא+ Bא&ִיָּכֵר �ֹ ר ל Wם ֵלאֹמ�ם ּוְבָכל&ַנְפָׁש ת ְּבָכל&ְלָבָב�  ָלֶלBֶכת ְלָפַני1 ֶּבֱאֶמ+
1Kings 2:53ב ֶּבן&ְצרּוָי�י יֹוָא Mָׂשה ִל ְעָּת ֵאתZ ֲאֶׁשר&ָע2 �ם ַאָּת�ה ָיַד] ֹות  ְוַג י ִצְבא� ה ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ִלְׁשֵנ�י&ָׂשֵר�

ה  ן ְּדֵמ�י ִמְלָחָמ3 Qם ַוִּיֵּת �ה ְּבָׁשֹל י&ִמְלָחָמ� �ֶׂשם ְּדֵמ� ם ַוָּי �ַהְרֵג+ 1ֶתר1 ַוַּי ר ְוַלֲעָמָׂשBא ֶבן&ֶי Mר ֶּבן&ֵנ ְׂשָרֵאל ְלַאְבֵנ2 ִ Tי
ר ְּבַר ֹו ֲאֶׁש� ְבַנֲעל� יו ּו� ָרתֹו1 ֲאֶׁש�ר ְּבָמְתָנ+ יו�ַּבֲחֹג�  ְגָל�

1Kings 2:6ל� ס ם ְׁשֹא� ֹו ְּבָׁשֹל� ד ֵׂשיָבת> א&תֹוֵר= �ֹ   ְוָעִׂש�יָת ְּכָחְכָמֶת�ָך ְול
1Kings 2:7 י Wי ְּבָבְרִח ּו ֵאַל+ �5ָך ִּכי&ֵכן1 ָקְרב� �י ֻׁשְלָחֶנ ֶסד ְוָהי�ּו ְּבֹאְכֵל ֲעֶׂשה&ֶח+ י ַבְרִזַּלBי ַהִּגְלָעִדי1 ַּת�  ְוִלְבֵנ2

ֹום  יָך�ִמְּפֵנ�י ַאְבָׁשל�  ָאִח�
1Kings 2:8 ֶצת ְּבי�ֹום 1ִני1 ְקָלָל�ה ִנְמֶר+ ְלַל ּוא ִק� Bְוה Gִמַּבֻחִרים Hא ֶבן&ַהְיִמיִני י ֶבן&ֵּגָר� ְמִע2 ְּמָך ִׁש� ִ Tה ע�  ְוִהֵּנ

יְתָך�  ר ִאם&ֲאִמ� יהָוה1 ֵלאֹמ+ ֹו ַב� Bע ל ַב� ן ָוֶאָּׁש2 ד ִלְקָראִתי1 ַהַּיְרֵּד+ Bּוא&ָיַר �5ִים ְוה� ֶרב�ֶלְכִּת�י ַמֲחָנ  ֶּבָח�
1Kings 2:9 ֹו ֹו ְוהֹוַרְדָּת= ֶאת&ֵׂשיָבת> ֲעֶׂשה&ּל+ הּו ִּכ>י ִא�יׁש ָחָכ�ם ָא�ָּתה ְוָי�5ַדְעָּת1 ֵא�ת ֲאֶׁש�ר ַּת�  ְוַעָּתה1 ַאל&ְּתַנֵּק+
ֹול� ם ְׁשא�  ְּבָד�
1Kings 2:10ר ְּבִע�יר ָּדִו�ד� פ   ַוִּיְׁשַּכ�ב ָּדִו�ד ִעם&ֲאֹבָת�יו ַוִּיָּקֵב�
1Kings 2:11 ים ֹון ָמַלְך1 ֶׁש�ַבע ָׁשִנ+ Bה ְּבֶחְבר� ל ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ ר ָמַלBְך ָּדִוד1 ַעל&ִיְׂשָרֵא+ ים ֲאֶׁש2  ְוַהָּיִמ3

ׁש ָׁשִנ�ים� ְך ְׁשֹלִׁש�ים ְוָׁשֹל� �ִם ָמַל+  ּוִבירּוָׁשַל
1Kings 2:12ֹו ן ַמְלֻכת� �יו ַוִּתֹּכ� �ד ָאִב א ָּדִו ב ַעל&ִּכֵּס� Wה ָיַׁש Wד� ּוְׁשֹלֹמ   ְמֹא�
1Kings 2:13 ֹ�אֶמר ֹום ֹּבֶא�ָך ַוּי אֶמר ֲהָׁשל� �ֹ ה ַוּת ית ֶאל&ַּבת&ֶׁש1ַבע1 ֵאם&ְׁשֹלֹמ+ �הּו ֶבן&ַחֵּג3 א ֲאֹדִנָּי Qֹ  ַוָּיב

ֹום�  ָׁשל�
1Kings 2:14ר� אֶמר ַּדֵּב� �ֹ �ִיְך ַוּת ר ִל�י ֵאָל אֶמר ָּדָב� Wֹ   ַוּי

1Kings 2:15ְּת ָיַד1ַעְּת1 ִּכיBאֶמר ַא 3ֹ ב  ַוּי Bְך ַוִּתֹּס �ם ִלְמֹל ל&ִיְׂשָרֵא>ל ְּפֵניֶה� י ָׂש=מּו ָכ� Qה ְוָעַל &ִלי1 ָהְיָת�ה ַהְּמלּוָכ+
ֹו� ְיָתה ּל� י ִּכ�י ֵמְיהָו�ה ָה�  ַהְּמלּוָכה1 ַוְּתִה�י ְלָאִח+

1Kings 2:16י ַו� ְך ַאל&ָּתִׁש�ִבי ֶאת&ָּפָנ ִאָּת+ ֹנִכי1 ֹׁשֵא�ל ֵמ� ה ְׁשֵאָלBה ַאַחת1 ָא� ר� ְוַעָּת3 אֶמר ֵאָל�יו ַּדֵּב� �ֹ  ּת
1Kings 2:17 ג �5ִיְך ְוִיֶּתן&ִל>י ֶאת&ֲאִביַׁש� א&ָיִׁש�יב ֶאת&ָּפָנ �ֹ ֶלְך ִּכ�י ל ה ַהֶּמ+ אֶמר ִאְמִרי&ָנא1 ִלְׁשֹלֹמ� 3ֹ  ַוּי

ה� ית ְלִאָּׁש�  ַהּׁשּוַנִּמ�
1Kings 2:18�ר ָעֶל�יָך ֶאל&ַהֶּמ י ֲאַדֵּב� Wֹוב ָאֹנִכ �ַבע ט אֶמר ַּבת&ֶׁש� �ֹ  ֶלְך� ַוּת
1Kings 2:19 ּה Mֶלְך ִלְקָראָת �הּו ַוָּיָקםZ ַהֶּמ2 ֹו ַעל&ֲאֹדִנָּי ה ְלַדֶּבר&ל� א ַבת&ֶׁש1ַבע1 ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ+ Bֹ  ַוָּתב

ֹו� יִמינ� ֶׁשב ִל� ֶלְך ַוֵּת� Bֶׂשם ִּכֵּסא1 ְלֵא�ם ַהֶּמ+ ֹו ַוָּי ּה ַוֵּי1ֶׁשב1 ַעל&ִּכְסא+  ַוִּיְׁשַּת�חּו ָל3
1Kings 2:20  1ּה ַהֶּמ1ֶלְךBאֶמר&ָל �ֹ �י ַוּי ֶׁשב ֶאת&ָּפָנ ְך ַאל&ָּת� ִאָּת+ ֹנִכי1 ֹׁשֶא�ֶלת ֵמ� ה ַאַחBת ְקַטָּנה1 ָא� אֶמר ְׁשֵאָל2 3ֹ ַוּת

א&ָאִׁש�יב ֶאת&ָּפָנ�5ִיְך� �ֹ י ִּכ�י ל �י ִאִּמ+  ַׁשֲאִל
1Kings 2:21הּו ָא� ן ֶאת&ֲאִביַׁש�ג ַהֻּׁשַנִּמ�ית ַלֲאֹדִנָּי אֶמר ֻיַּת� Wֹ ה� ַוּת יָך ְלִאָּׁש�  ִח�
1Kings 2:22 הּו ִנָּי+ ֶלת ֶאת&ֲאִביַׁשBג ַהֻּׁשַנִּמית1 ַלֲאֹד� Mְּת ֹׁשֶא ֹו ְוָלָמהZ ַא2 ֹ�אֶמר ְלִאּמ3 ה ַוּי Mֶלְך ְׁשֹלֹמ Z ַהֶּמ2  ַוַּיַען

ֹול ִמֶּמ�ִּני ְולֹו1 ּוְלֶאְבָיָת�ר ַה י ַהָּגד� ּוא ָאִח� ה ִּכ>י ה� ֲאִלי&לֹו1 ֶאת&ַהְּמלּוָכ+ ב ֶּבן&ְצרּוָי�ה� פְוַׁש� ן ּוְליֹוָא�  ֹּכֵה+



1Kings 2:23 ֹו �י ְבַנְפׁש+ יף ִּכ ה יֹוִס+ ה ַי�ֲעֶׂשה&ִּלBי ֱאֹלִהים1 ְוֹכ� ר ֹּכ� �יהָו�ה ֵלאֹמ ה ַּב�  ַוִּיָּׁשַבע1 ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ+
ר ַהֶּז�ה� הּו ֶאת&ַהָּדָב� ִנָּי+  ִּדֶּבר1 ֲאֹד�

1Kings 2:24�ה ַחי&ְיהָוה1 ֲאֶׁש ִני ַוּיֹוִׁשיִביִני  ְוַעָּת3 1ִני1][ַו[ר ֱהִכיַנ3 ֹוִׁשיַב י ַוֲאֶׁש=ר ] ּי� �ד ָאִב+ ַעל&ִּכֵּסא1 ָּדִו
ת ֲאֹדִנָּי�הּו� ֹום יּוַמ� �י ַהּי+ ִית ַּכֲאֶׁש�ר ִּדֵּב�ר ִּכ ָׂשה&ִל>י ַּב�  ָע�

1Kings 2:25ע ַו��הּו ֶבן&ְיהֹוָיָד ה ְּבַי�ד ְּבָנָי ת� ס ַוִּיְׁשַלח1 ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ+ ֹו ַוָּיֹמ�  ִּיְפַּגע&ּב�
1Kings 2:26 ה Mֹום ַהֶּז ֶות ָא�ָּתה ּוַבּי2 יָך ִּכ>י ִא�יׁש ָמ� ֶלְך ֲעָנֹתת1 ֵל�ְך ַעל&ָׂשֶד+ ן ָאַמ�ר ַהֶּמ3 Mר ַהֹּכֵה  ּוְלֶאְבָיָת2

�י ִהְת י ְוִכ �ד ָאִב+ Bי ְיהִֹוה1 ִלְפֵני1 ָּדִו ֹון ֲאֹדָנ אָת ֶאת&ֲאר2 Mי&ָנָׂש ָך ִּכ� א ֲאִמיֶת3 �ֹ י�ל ר&ִהְתַעָּנ�ה ָאִב� ל ֲאֶׁש� יָת ְּבֹכ�  ַעִּנ+
1Kings 2:27 ר ִּדֶּב>ר ה ֲאֶׁש� �ה ְלַמֵּלא1 ֶאת&ְּדַב�ר ְיהָו+ יהָו ן ַל� ר ִמְהי�ֹות ֹּכֵה� Bֶרׁש ְׁשֹלֹמה1 ֶאת&ֶאְבָיָת+  ַוְיָג

ה� פ ית ֵעִל�י ְּבִׁשֹל�  ַעל&ֵּב�
1Kings 2:28 י� ב ִּכ Bָנס  ְוַהְּׁשֻמָעה1 ָּב�ָאה ַעד&יֹוָא+ א ָנָט�ה ַוָּי �ֹ ֹום ל י ַאְבָׁשל� ה ְוַאֲחֵר� י ֲאֹדִנָּי+ ב ָנָטה1 ַאֲחֵר� יֹוָא3

ַח� �ק ְּבַקְרנ�ֹות ַהִּמְזֵּב� 5ַּיֲחֵז ה ַו� ֶהל ְיהָו+  יֹוָאב1 ֶאל&ֹא�
1Kings 2:29ֶצל ַהִּמְז�ה ְוִהֵּנ�ה ֵא ֶהל ְיהָו+ Bס יֹוָאב1 ֶאל&ֹא� �י ָנ ה ִּכ ד ַלֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ3 Qה  ַוֻּיַּג Mח ְׁשֹלֹמ ֵּב�ַח ַוִּיְׁשַל2

ֹו� ר ֵל�ְך ְּפַגע&ּב� ע ֵלאֹמ� =הּו ֶבן&ְיהֹוָיָד>  ֶאת&ְּבָנָי
1Kings 2:30 ה �י ֹפ� א ִּכ �ֹ ֹ�אֶמרA ל א ַוּי ה&ָאַמBר ַהֶּמ1ֶלְך1 ֵצ+ יו ֹּכ� Mאֶמר ֵאָל 2ֹ ה ַוּי ֶהל ְיהָו3 הּו ֶאל&ֹא� Mא ְבָנָי 2ֹ  ַוָּיב

Bהּו ֶאת&ַה ֶׁשב ְּבָנָי ּות ַוָּי2 �ה ָעָנ�ִני�ָאמ ב ְוֹכ� ר יֹוָא� ה&ִדֶּב� ר ֹּכ�  ֶּמ1ֶלְך1 ָּדָב�ר ֵלאֹמ+
1Kings 2:31 ְך�ם ֲאֶׁשר1 ָׁשַפ ָתA ְּדֵמ�י ִחָּנ3 ֹו ַוֲהִסיֹר� �ֹו ּוְקַבְרּת ר ּוְפַגע&ּב� ֶלְך ֲעֵׂשה1 ַּכֲאֶׁש�ר ִּדֶּב+ ֹו ַהֶּמ3 ֹ=אֶמר ל�  ַוּי

י� ית ָאִב� י ּוֵמַע�ל ֵּב� Wב ֵמָעַל  יֹוָא+
1Kings 2:32 1ים ִמֶּמ1ּנּוBים ְוֹטִב ָנִׁשים ַצִּדִק2 ֲ Tע ִּבְׁשֵנ�י&א� ֹו ֲאֶׁש�ר ָּפַג ֹו ַעל&רֹאׁש3 Mה ֶאת&ָּדמ  ְוֵהִׁשיבZ ְיהָו2

א ֶבן&ֶי�ֶתר  ל ְוֶאת&ֲעָמָׂש� Bר ֶּבן&ֵנר1 ַׂשר&ְצָב�א ִיְׂשָרֵא+ א ָיָד�ע ֶאת&ַאְבֵנ �ֹ ֶרב ְוָאִב�י ָדִו�ד ל �ם ַּבֶח+ ַוַּיַהְרֵג
א ה�ַׂשר&ְצָב�   ְיהּוָד�

1Kings 2:33 ֹו Mֹו ּוְלִכְסא ְּלַזְרעֹו ּוְלֵבית2 Tד ו ֹו ְלֹעָל�ם ּוְלָדִו] אׁש ַזְרע� �ֹ ב ּוְבר אׁש יֹוָא+ �ֹ  ְוָׁשBבּו ְדֵמיֶהם1 ְּבר
ֹום ַעד&עֹוָל�ם ֵמִע�ם ְיהָו�ה�  ִיְהֶי�ה ָׁשל>

1Kings 2:34ֹו ע ַוִּיְפַּגע&ּב� ֹוָיָד+ 1הּו1 ֶּבן&ְיה� ַעל ְּבָנָי ר� ַוַּי3 ֹו ַּבִּמְדָּב� ר ְּבֵבית�   ַוְיִמֵת�הּו ַוִּיָּקֵב�
1Kings 2:35 ֶלְך ֹוק ַהֹּכֵהן1 ָנַת�ן ַהֶּמ+ Bא ְוֶאת&ָצד�יו ַעל&ַהָּצָב ע ַּתְחָּת� =הּו ֶבן&ְיהֹוָיָד> ֶלְך ֶאת&ְּבָנָי Mן ַהֶּמ  ַוִּיֵּת2
ר� ַחת ֶאְבָיָת�  ַּת�
1Kings 2:36 א�ח ַהֶּמ1ֶלְך1 ַוִּיְקָרBם  ַוִּיְׁשַל�ִם ְוָיַׁשְבָּת� ָׁש ּוָׁשַל+ ֵנה&ְלָך� ַב1ִית1 ִּביר� ֹו ְּב� ֹ�אֶמר ל3 י ַוּי ְלִׁשְמִע+

ָנה� ֶנה ָוָא� ם ָא� א ִמָּׁש� א&ֵתֵצ� �ֹ  ְול
1Kings 2:37ּות ָּדְמָך� ִיְהֶי�ה �ֹות ָּתמ �י מ� ע ִּכ ַע ֵּתַד� ֹון ָיֹד� �ַחל ִקְדר+ ַבְרָּת1 ֶאת&ַנ �הA ְּבי�ֹום ֵצאְתָך3 ְוָע�   ְוָהָי

ָך�  ְברֹאֶׁש�
1Kings 2:38 ֶׁשב= ֶלְך ֵּכ�ן ַיֲעֶׂש�ה ַעְבֶּד�ָך ַוֵּי �י ַהֶּמ+ ר ַּכֲאֶׁשBר ִּדֶּבר1 ֲאֹדִנ ֹוב ַהָּדָב+ אֶמר ִׁשְמִעBי ַלֶּמ1ֶלְך1 ט� 2ֹ  ַוּי

ים� ס ים ַרִּב�  ִׁשְמִע>י ִּבירּוָׁשַל�ִם ָיִמ�
1Kings 2:39Bים ַוִּיְבְרח ׁש ָׁשִנ+ י ִמֵּקץ1 ָׁשֹל� �ת  ַוְיִה3 ן&ַמֲעָכ�ה ֶמ�ֶלְך ַּג י ֶאל&ָאִכ�יׁש ֶּב� ּו ְׁשֵנ�י&ֲעָבִדים1 ְלִׁשְמִע+

יָך ְּבַג�ת� ר ִהֵּנ�ה ֲעָבֶד� Bידּו ְלִׁשְמִעי1 ֵלאֹמ+  ַוַּיִּג
1Kings 2:40יו ַו �ׁש ֶאת&ֲעָבָד יׁש ְלַבֵּק� 1ָתה1 ֶאל&ָאִכ+ Bֶלְך ַּג ֹו ַוֵּי 5ַּיֲחֹבׁש1 ֶאת&ֲחֹמר+ י ַו� �5ָקם ִׁשְמִע3 י  ַוָּי �ֶלְך ִׁשְמִע+ ֵּי

יו ִמַּג�ת� א ֶאת&ֲעָבָד�  ַוָּיֵב�
1Kings 2:41ב� ְך ִׁשְמִע=י ִמירּוָׁשַל>ִם ַּג�ת ַוָּיֹׁש� ה ִּכי&ָהַל2 �  ַוֻּיַּג�ד ִלְׁשֹלֹמ
1Kings 2:423יהָו ֹוא ִהְׁשַּבְעִּת�יָך ַב� יו ֲהל= Mאֶמר ֵאָל 2ֹ י ַוּי ֶלְך ַוִּיְקָר�א ְלִׁשְמִע3 Mח ַהֶּמ ה ָוָאִעBד ְּבָך1  ַוִּיְׁשַל2

ְעִּתי� ר ָׁשָמ� ֹוב ַהָּדָב� אֶמר ֵאַל>י ט� =ֹ ּות ַוּת �ֹות ָּתמ �י מ� ע ִּכ ַע ֵּתַד� ָנה ָיֹד� ַלְכָּת1 ָא�ֶנה ָוָא+ ר ְּבי�ֹום ֵצאְתָך3 ְוָה�  ֵלאֹמ+
1Kings 2:43ה ְוֶאת&ַהִּמְצָו�ה ֲאֶׁשר&ִצִּו�י� �ת ְיהָו ת ְׁשֻבַע ְרָּת ֵא� א ָׁשַמ+ �ֹ ּוַע ל Wיָך� ּוַמּד  ִתי ָעֶל�
1Kings 2:44 ר ָעִׂש�יָת ה ֲאֶׁשBר ָיַדע1 ְלָב�ְבָך+ ֲאֶׁש� י ַאָּתBה ָיַד1ְעָּת1 ֵא�ת ָּכל&ָהָרָע3 ֶלְך ֶאל&ִׁשְמִע3 Mאֶמר ַהֶּמ 2ֹ  ַוּי

ָך� >ה ֶאת&ָרָעְתָך� ְּברֹאֶׁש� �י ְוֵהִׁש=יב ְיהָו �ד ָאִב  ְלָדִו



1Kings 2:45ּוְך ְוִכ �ה ָּבר ֶלְך ְׁשֹלֹמ� ם� ְוַהֶּמ� ֹון ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ַעד&עֹוָל� ד ִיְהֶי�ה ָנכ>  ֵּס�א ָדִו3
1Kings 2:46 ֹוָנה ת ְוַהַּמְמָלָכ�ה ָנכ� �ֹו ַוָּיֹמ א ַוִּיְפַּגע&ּב� Wע ַוֵּיֵצ ֹוָיָד+ 1הּו1 ֶּבן&ְיה� ֶלְך ֶאת&ְּבָנָי  ַוְיַצ�ו ַהֶּמ3
ה�  ְּבַיד&ְׁשֹלֹמ�
1Kings 3:1ה ֶאת&ַּפְרֹע� ד  ַוִּיְתַחֵּת�ן ְׁשֹלֹמ+ �יר ָּדִו+ 1ָה1 ֶאל&ִע ה ַוְיִביֶא ִים ַוִּיַּק�ח ֶאת&ַּבת&ַּפְרֹע3 �ה ֶמ�ֶלְך ִמְצָר

יב� ת ְירּוָׁשַל�ִם ָסִב� ה ְוֶאת&חֹוַמ� ֹו ִלְבנBֹות ֶאת&ֵּביתֹו1 ְוֶאת&ֵּב�ית ְיהָו+ �ד ַּכrת3  ַע
1Kings 3:21י לֹא&ִנְבָנ�ה ַב1ִית ִּ Tֹות כ �ים ַּבָּבמ ם ְמַזְּבִח� ם� פ ַר�ק ָהָע+ ים ָהֵה� ה ַע�ד ַהָּיִמ�   ְלֵׁש�ם ְיהָו+
1Kings 3:3ַPיו ר� �ד ָאִב ֹות ָּדִו ֶכת ְּבֻחּק� Wה ָלֶל יר� ַוֶּיֱאַהBב ְׁשֹלֹמה1 ֶאת&ְיהָו+ ַח ּוַמְקִט� ּוא ְמַזֵּב� ֹות ה�  ק ַּבָּבמ+
1Kings 3:4ה�יא ַהָּבָמ ם ִּכ�י ִה� ַח ָׁש+ ָנה1 ִלְזֹּב� ֶלְך ַהֶּמBֶלְך ִּגְבֹע2 ה ַע�ל  ַוֵּי2  ַהְּגדֹוָל�ה ֶאBֶלף ֹעלֹות1 ַיֲעֶל�ה ְׁשֹלֹמ+

ּוא� ַח ַהה�  ַהִּמְזֵּב�
1Kings 3:5ְך� ה ֶאֶּתן&ָל� ל ָמ� ים ְׁשַא� ֹ�אֶמר ֱאֹלִה+ �ְיָלה ַוּי ֹום ַהָּל ה ַּבֲחל� >ה ֶאל&ְׁשֹלֹמ� ֹון ִנְרָא=ה ְיהָֹו   ְּבִגְבע3
1Kings 3:6יָת ִעם Mה ָעִׂש ה ַאָּת2 ֹ�אֶמר ְׁשֹלֹמ3 יָך  ַוּי Mְך ְלָפֶנ G ַּכֲאֶׁשרZ ָהַל2 �ד ָאִביH ֶח�ֶסד ָּגדֹול &ַעְבְּדָך1 ָדִו

ב  ֹו ֵב>ן ֹיֵׁש� ה ַוִּתֶּתן&ל� 1 ַהֶּז+ ֹו ֶאת&ַהֶחBֶסד ַהָּגדֹול ב ִעָּמ�ְך ַוִּתְׁשָמר&ל3 ת ֵלָב� ה ּוְבִיְׁשַר� ֶּבֱאֶמ=ת ּוִבְצָדָק>
ֹו ַּכּי�ֹום ַהֶּז�ה�  ַעל&ִּכְסא�

1Kings 3:7 1ע  ְוַעָּתה א ֵאַד� �ֹ ן ל �ַער ָקֹט+ ֹנִכי1 ַנ �י ְוָא� �ד ָאִב ַחת ָּדִו ת&ַעְבְּדָך+ ַּת� �ְכָּת ֶא� י ַאָּתה1 ִהְמַל �ה ֱאֹלָה+ ְיהָו
א� �ֹ את ָוב  ֵצ�
1Kings 3:8ב� ר ֵמֹר� א ִיָּסֵפ� �ֹ >ה ְול א&ִיָּמֶנ �ֹ ב ֲאֶׁש=ר ל Wְרָּת ַעם&ָר�ֹוְך ַעְּמָך� ֲאֶׁש�ר ָּבָח ְבְּדָך+ ְּבת�   ְוַע2
1Kings 3:9 ט 1 ִלְׁשֹּפ+ �י ִמBי יּוַכל ֹוב ְלָר�ע ִּכ ין&ט� ת&ַעְּמָך+ ְלָהִב�ין ֵּב� ט ֶא� 1ַע1 ִלְׁשֹּפ�  ְוָנַתָּת2 ְלַעְבְּדָךM ֵלBב ֹׁשֵמ

ד ַהֶּז�ה�  ֶאת&ַעְּמָך� ַהָּכֵב�
1Kings 3:10ִּPי כ� �י ֲאֹדָנ ר ְּבֵעיֵנ ב ַהָּדָב� ר ַהֶּז� ַוִּייַט� ה ֶאת&ַהָּדָב�  ה�י ָׁשַא�ל ְׁשֹלֹמ+
1Kings 3:11 ים ְלָּת ְּלָךM ָיִמ�ים ַרִּב3 א&ָׁשַא2 �ֹ ה ְול ְלָּת ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז3 Mר ָׁשַא Z ֲאֶׁש2 יו ַיַען ים ֵאָל3 Mאֶמר ֱאֹלִה 2ֹ  ַוּי

ַע ִמְׁשָּפ� �ֶפׁש ֹאְיֶב�יָך ְוָׁשַא=ְלָּת ְּלָך> ָהִב�ין ִלְׁשֹמ� ְלָּת ֶנ א ָׁשַא� �ֹ ֶׁשר ְול א&ָׁשַאBְלָּת ְּלָך1 ֹע+ �ֹ  ט�ְול
1Kings 3:12ֵPִּתי ְלָך3 ל�ָנַת Aה� יָך  ִהֵּנ�ה ָעִׂש�יִתי ִּכְדָבֶר�יָך ִהֵּנ �ה ְלָפֶנ+ ֹון ֲאֶׁשBר ָּכמ1ֹוָך1 לֹא&ָהָי ב ָחָכ�ם ְוָנב+

ֹוָך� ּום ָּכמ� יָך לֹא&ָיק�  ְוַאֲחֶר�
1Kings 3:13ֶׁשר ַּגם&ָּכ ְך ַּגם&ֹע� 1ְלָּת1 ָנַת�ִּתי ָל+ א&ָׁשַא �ֹ ם ֲאֶׁשBר ל ֹוָך ִא>יׁש  ְוַג2 ה ָכמ� ֶׁשר לֹא&ָהָי2 ֲ Tֹוד א �ב

יָך�  ַּבְּמָלִכ�ים ָּכל&ָיֶמ�
1Kings 3:14 י �יד ָאִב�יָך ְוַהַאַרְכִּת� ר ָהַל�ְך ָּדִו י ַּכֲאֶׁש� ר ֻחַּקי1 ּוִמְצֹוַת+ Bי ִלְׁשֹמ �םA ֵּתֵל�ְך ִּבְדָרַכ3  ְוִא
יָך� ס  ֶאת&ָיֶמ�
1Kings 3:15ה ֲח� ה ְוִהֵּנ ץ ְׁשֹלֹמ� Bַעל ֹעלֹות1  ַוִּיַק� י ַוַּי ֹון ְּבִרית&ֲאֹדָנ3 �יA ֲאר� דA ִלְפֵנ 5ַּיֲעֹמ� ִם ַו� Mֹוא ְירּוָׁשַל ֹום ַוָּיב2 �ל

יו� פ ה ְלָכל&ֲעָבָד� �ַעׂש ִמְׁשֶּת� ים ַוַּי �ַעׂש ְׁשָלִמ+  ַוַּי
1Kings 3:16�ְדָנה ְלָפָנ ַּתֲעֹמ� ִים ָנִׁש�ים ֹזנ�ֹות ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ַו� אָנה ְׁשַּת> 3ֹ  יו� ָא�ז ָּתב
1Kings 3:17 ּה ת ְּבַב�ִית ֶאָח�ד ָוֵאֵל�ד ִעָּמ� את ֹיְׁשֹב� +ֹ י ֲאִני1 ְוָהִאָּׁש�ה ַהּז �י ֲאֹדִנ+ ַאַחת1 ִּב אֶמר ָהִאָּׁשBה ָה� Mֹ  ַוּת

ִית�  ַּבָּב�
1Kings 3:18ְחנּו ַי� �את ַוֲאַנֹ ֶלד ַּגם&ָהִאָּׁש�ה ַהּז י ַוֵּת� י ַּבּיBֹום ַהְּׁשִליִׁשי1 ְלִלְדִּת+ Qִית  ַוְיִה Bר ִאָּת1נּו1 ַּבַּב+ ין&ָז ו ֵא� ְחָּד3

ִית� ִים&ֲאַנ�ְחנּו ַּבָּב� י ְׁשַּת�  זּוָלִת�
1Kings 3:19יו� ה ָעָל� ר ָׁשְכָב� �ְיָלה ֲאֶׁש� ֹ�את ָל ה ַהּז >ָמת ֶּבן&ָהִאָּׁש�   ַוָּי
1Kings 3:20ְת י ַוֲאָמ� ֶאְצִל3 �י ֵמ� ח ֶאת&ְּבִנ ְיָלה ַוִּתַּק= Mֹוְך ַהַּל ּה  ַוָּתָקםZ ְּבת2 �הּו ְּבֵחיָק ה ַוַּתְׁשִּכיֵב� ָך1 ְיֵׁשָנ+

י� ת ִהְׁשִּכ�יָבה ְבֵחיִק�  ְוֶאת&ְּבָנ�ּה ַהֵּמ�
1Kings 3:21 א&ָהָי�ה ְבִנ�י �ֹ >ה ל ֶקר ְוִהֵּנ 5Bן ֵאָליו1 ַּבֹּב+ ֶקר ְלֵהיִנ�יק ֶאת&ְּבִנ�י ְוִהֵּנה&ֵמ�ת ָוֶאְתּבֹוֵנ ם ַּבֹּב>  ָוָאֻק�
ְדִּתי� ר ָיָל�  ֲאֶׁש�
1Kings 3:22 ת �5ְך ַהֵּמ� י ְּבֵנ א ִכ+ �ֹ Bֹאת ֹאֶמ1ֶרת1 ל ת ְוז �5ְך ַהֵּמ+ Bי ַהַחי1 ּוְבֵנ י ְּבִנ א ִכ3 �ֹ ֶרת ל Mה ָהַאֶח  ַוּתֹאֶמרZ ָהִאָּׁש2

ֶלְך� ְרָנה ִלְפֵנ�י ַהֶּמ� �י ֶהָח�י ַוְּתַדֵּב�  ּוְבִנ



1Kings 3:23 5ְך� י ּוְבֵנ ֶרת ֶזה&ְּבִנ�י ַהַח� ֹ�את ֹאֶמ+ ֶלְך ז ֹ�אֶמר ַהֶּמ+ ת  ַוּי �5ְך ַהֵּמ� י ְּבֵנ א ִכ+ �ֹ Bֹאת ֹאֶמ1ֶרת1 ל ַהֵּמ�ת ְוז
י� פ  ּוְבִנ�י ֶהָח�
1Kings 3:24ֶלְך� ֶרב ִלְפֵנ�י ַהֶּמ� ּו ִלי&ָח�ֶרב ַוָּיִב�אּו ַהֶח� ֶלְך ְקח� ֹ�אֶמר ַהֶּמ�   ַוּי
1Kings 3:25ת ּו ֶא� B5ִים ּוְתנ� י ִלְׁשָנ �ֶלד ַהַח� ּו ֶאת&ַהֶּי ֶלְך ִּגְזר> ֹ�אֶמר ַהֶּמ+ ת&ַהֲחִצ�י  ַוּי ת ְוֶא� &ַהֲחִצי1 ְלַאַח+

ת�  ְלֶאָח�
1Kings 3:26 י� אֶמרA ִּב �ֹ ּו ַרֲחֶמיָהH ַעל&ְּבָנּהG ַוּת י&ִנְכְמר� ֶלְך ִּכ� י ֶאל&ַהֶּמ3 Mּה ַהַח אֶמר ָהִאָּׁשהZ ֲאֶׁשר&ְּבָנ2 �ֹ  ַוּת

ֹ�את ֹא ת ַאל&ְּתִמיֻת�הּו ְוז י ְוָהֵמ� ּוד ַהַח+ י ְּתנּו&ָלּה1 ֶאת&ַהָּיל� רּו�ֲאֹדִנ3 א ִיְהֶי�ה ְּגֹז� �ֹ ֶרת ַּגם&ִל�י ַגם&ָל>ְך ל  ֶמ3
1Kings 3:27ֹו� יא ִאּמ� א ְתִמיֻת�הּו ִה� �ֹ ת ל י ְוָהֵמ� ּוד ַהַח+ אֶמר ְּתנּו&ָלּה1 ֶאת&ַהָּיל� 3ֹ ֶלְך ַוּי Mַען ַהֶּמ   ַוַּי2
1Kings 3:28ֶל ל ֶאת&ַהִּמְׁשָּפט1 ֲאֶׁש�ר ָׁשַפ�ט ַהֶּמ+ ּו ָכל&ִיְׂשָרֵא3 ּו  ַוִּיְׁשְמע� �י ָרא+ �י ַהֶּמ�ֶלְך ִּכ ּו ִמְּפֵנ ְך ַוִּי�5ְרא�

ט� ס ֹות ִמְׁשָּפ� ֹו ַלֲעׂש� י&ָחְכַמ=ת ֱאֹלִה>ים ְּבִקְרּב�  ִּכ�
1Kings 4:1ל� ס ֶלְך ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא� ה ֶמ� 5ְיִהי1 ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ+   ַו�
1Kings 4:2ֹו ֹו ֲעַזְרָי�הּו ֶבן&ָצד� �ים ֲאֶׁשר&ל ֶּלה ַהָּׂשִר� ן� ס ְוֵא�  ק ַהֹּכֵה�
1Kings 4:3יר� ּוד ַהַּמְזִּכ� ט ֶּבן&ֲאִחיל� ים ְיהֹוָׁשָפ� �א ֹסְפִר >ה ְּבֵנ�י ִׁשיָׁש� ֶרף ַוֲאִחָּי   ֱאִליֹח=
1Kings 4:4ר ֹּכֲהִנ�ים� ס ֹוק ְוֶאְבָיָת� ע ַעל&ַהָּצָב�א ְוָצד�   ּוְבָנָי�הּו ֶבן&ְיהֹוָיָד�
1Kings 4:5ן ַעל&ַה ֶלְך� ַוֲעַזְרָי�הּו ֶבן&ָנָת� ן ֵרֶע�ה ַהֶּמ� ן ֹּכֵה� ּוד ֶּבן&ָנָת>  ִּנָּצִב�ים ְוָזב=
1Kings 4:6ס� ס א ַעל&ַהַּמ� ם ֶּבן&ַעְבָּד� ר ַעל&ַהָּב�ִית ַוֲאֹדִניָר�   ַוֲאִחיָׁש�
1Kings 4:7�ֶלְך ְוֶאת&ֵּבית ּו ֶאת&ַהֶּמ� ל ְוִכְלְּכל� ה ְׁשֵנים&ָעָׂשBר ִנָּצִבים1 ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא+ Qֶדׁש  ְוִלְׁשֹלֹמ ֹו ֹח=

>ה ִיְהֶי�ה ַעל&ֶאָחד  ד][ָה[ַּבָּׁשָנ ל� ס] ֶאָח�  ְלַכְלֵּכ�
1Kings 4:8ִים� ס ר ֶאְפָר� ּור ְּבַה� ם ֶּבן&ח�   ְוֵא�ֶּלה ְׁשמֹוָת+

1Kings 4:9ית ָחָנ�5ן� ס ֹון ֵּב� ַעְלִב�ים ּוֵב�ית ָׁש�ֶמׁש ְוֵאיל� ץ ּוְבַׁש� ֶקר ְּבָמַק�   ֶּבן&ֶּד>
1Kings 4:10ֶסד ֶפר� ס ֶּבן&ֶח� ֶרץ ֵח� ה ְוָכל&ֶא� ֹו ֹׂשֹכ� ֹות ל� �ֲאֻרּב   ָּב�
1Kings 4:11ה� ס ֹו ְלִאָּׁש� ְיָתה ּל� ה ָה� אר ָטַפת1 ַּבת&ְׁשֹלֹמ+ �ֹ �ַפת ּד ב ָּכל&ָנ יָנָד�   ֶּבן&ֲאִב�
1Kings 4:12Mֶצל ָצְרַת ן ֲאֶׁשרZ ֵא2 ֹו ְוָכל&ֵּב�ית ְׁשָא] ��5ְך ּוְמִגּד ּוד ַּתְעַנ ֲעָנא1 ֶּבן&ֲאִחיל+ אל  ַּב� ָנה ִמַּת�ַחת ְלִיְזְרֶע3
ַPית ְׁשָאן1 עBם� סִמֵּב ה ַע�ד ֵמֵע�ֶבר ְלָיְקֳמָע�  ד ָאֵב�ל ְמחֹוָל+
1Kings 4:13Pד ל ה ֲאֶׁש�ר ַּבִּגְלָע3 Mיר ֶּבן&ְמַנֶּׁש ֹו ַחֹּותZ ָיִא2 �ד ל] ת ִּגְלָע ֹו ֶחBֶבל ַאְרֹּגב1 ֲאֶׁש�ר  ֶּבן&ֶּג�ֶבר ְּבָרֹמ�

ן ִׁשִּׁשים1 ָע ֶׁשת� סַּבָּבָׁש+ יַח ְנֹח� ה ּוְבִר� ֹות חֹוָמ� ים ְּגֹדל+  ִר�
1Kings 4:14א ַמֲחָנ�5ְיָמה� �ֹ ב ֶּבן&ִעּד יָנָד�   ֲאִח�
1Kings 4:15ה� ה ְלִאָּׁש� ת ַּבת&ְׁשֹלֹמ� ח ֶאת&ָּבְׂשַמ� ּוא ָלַק> �י ַּגם&ה3 ַעץ ְּבַנְפָּתִל   ֲאִחיַמ�
1Kings 4:16�ר ּוְבָעל י ְּבָאֵׁש� ֲעָנא1 ֶּבן&חּוָׁש+  ֹות� ס ַּב�

1Kings 4:17ר� ס ּוַח ְּבִיָׂששָכ� ט ֶּבן&ָּפר�   ְיהֹוָׁשָפ�
1Kings 4:18ן� ס   ִׁשְמִע�י ֶבן&ֵאָל�א ְּבִבְנָיִמ�

1Kings 4:19 ד ן ּוְנִצ�יב ֶאָח� י ְוֹעג1 ֶמ�ֶלְך ַהָּבָׁש+ ֹוןA ֶמ�ֶלְך ָהֱאֹמִר3 ֶרץ ִסיח� Mד ֶא� י ְּבֶא�ֶרץ ִּגְלָע  ֶּג�ֶבר ֶּבן&ֻאִר�
ר ָּב ֶרץ�ֲאֶׁש�  ָא�

1Kings 4:20ים� ים ּוְׂשֵמִח� ב ֹאְכִל�ים ְוֹׁשִת� ��ם ָלֹר ֹול ֲאֶׁשר&ַעל&ַהָּי ים ַּכח� 1 ַרִּב+ ה ְוִיְׂשָרֵאל Bְיהּוָד  
1Kings 5:1 ִים �ּול ִמְצָר ים ְוַע�ד ְּגב� ֹות ִמן&ַהָּנָהר1 ֶא�ֶרץ ְּפִלְׁשִּת+ 1 ְּבָכל&ַהַּמְמָלכ+ Bה מֹוֵׁשל ה ָהָי  ּוְׁשֹלֹמ3

י ַחָּי�יו� פַמִּגִׁש� ה ָּכל&ְיֵמ� ים ֶאת&ְׁשֹלֹמ�  ים ִמְנָח>ה ְוֹעְבִד�
1Kings 5:2ַמח� ר ָק� ֶלת ְוִׁשִּׁש�ים ֹּכ� ה ְלי�ֹום ֶאָח�ד ְׁשֹלִׁש�ים ֹּכר1 ֹס+ ֶחם&ְׁשֹלֹמ� י ֶל�   ַוְיִה�
1Kings 5:3�ַבד ֵמ ְ Tאן ל �ֹ ר ְרִע�י ּוֵמ�ָאה צ ים ָּבָק> ים ְוֶעְׂשִר� ר ְּבִרִא3 Mה ָבָק ּור  ֲעָׂשָר2 Bל ּוְצִבי1 ְוַיְחמ+ ַאָּי

ים� ים ֲאבּוִס�  ּוַבְרֻּבִר�
1Kings 5:4 ֹום �ֶבר ַהָּנָה�ר ְוָׁשל3 ה ְּבָכל&ַמְלֵכ�י ֵע ר ִמִּתְפַסח1 ְוַעד&ַעָּז+ �ֶבר ַהָּנָה3 ּוא ֹרֶד�הA ְּבָכל&ֵע Qִּכי&ה 

יב� יו ִמָּסִב� ֹו ִמָּכל&ֲעָבָר� ָיה ל>  ָה�



1Kings 5:5ה ְו ל  ַוֵּיֶׁשבZ ְיהּוָד2 ן ְוַעד&ְּבֵא�ר ָׁש�ַבע ֹּכ� ֹו ִמָּד� ָנת+ �יׁש ַּתBַחת ַּגְפנֹו1 ְוַת�ַחת ְּתֵא� ַטח ִא ל ָלֶב3 Mִיְׂשָרֵא
ה� ס י ְׁשֹלֹמ�  ְיֵמ�
1Kings 5:6ים� ֶלף ָּפָרִׁש� ר ֶא� ֹו ּוְׁשֵנים&ָעָׂש� �ה ַאְרָּבִע�ים ֶא>ֶלף ֻאְרֹו�ת סּוִס�ים ְלֶמְרָּכב   ַוְיִה�י ִלְׁשֹלֹמ3
1Kings 5:7 ה ֶלְך&ְׁשֹלֹמ� ן ַהֶּמ� ב ֶאל&ֻׁשְלַח� ה ְוֵא=ת ָּכל&ַהָּקֵר> ֶּלה ֶאת&ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ3 Mים ָהֵא Z ַהִּנָּצִב2  ְוִכְלְּכלּו

ר� ּו ָּדָב� א ְיַעְּדר� �ֹ ֹו ל ��יׁש ָחְדׁש  ִא
1Kings 5:8�אּו ֶאל&ַהָּמקֹום1 ֲאֶׁש ֶבן ַלּסּוִס�ים ְוָלָר�ֶכׁש ָיִב3 ים ְוַהֶּת+ ֹו� ס ְוַהְּׂשֹעִר� ם ִא�יׁש ְּכִמְׁשָּפט�  ר ִי�ְהֶיה&ָּׁש+
1Kings 5:9 ת ר ַעל&ְׂשַפ� ֹול ֲאֶׁש� Wב ַּכח ַחב ֵל+ ד ְוֹר� �ה ּוְתבּוָנ�ה ַהְרֵּב�ה ְמֹא ים ָחְכָמ=ה ִלְׁשֹלֹמ> Z ֱאֹלִה2  ַוִּיֵּתן

 ַהָּי�ם�
1Kings 5:10ֶדם ּוִמ �ת ָּכל&ְּבֵני&ֶק ָחְכַמ� ה ֵמ� ִים� ַוֵּת1ֶרב1 ָחְכַמ�ת ְׁשֹלֹמ+ ת ִמְצָר� ל ָחְכַמ�  ֹּכ�
1Kings 5:11 ֹו י&ְׁשמ� ֹול ַוְיִה� ��י ָמח ע ְּבֵנ ל ְוַדְרַּד� י ְוֵהיָמ=ן ְוַכְלֹּכ> ָאָדםG ֵמֵאיָת�ן ָהֶאְזָרִח3  ַוֶּיְחַּכםH ִמָּכל&ָה�

יב� �ם ָסִב� ל&ַהּגֹוִי  ְבָכ�
1Kings 5:12ֹו י ִׁשיר� ֶׁשת ֲאָלִפ�ים ָמָׁש�ל ַוְיִה� ר ְׁשֹל� Wֶלף� ַוְיַדֵּב ה ָוָא�   ֲחִמָּׁש�
1Kings 5:13 1יר ַוְיַדֵּבר �א ַּבִּק ר ֹיֵצ� ֹוב ֲאֶׁש� ֹון ְוַעד1 ָהֵאז+ 1ֶרז1 ֲאֶׁש�ר ַּבְּלָבנ+ ֵעִציםG ִמן&ָהֶא  ַוְיַדֵּברH ַעל&ָה�

ֶמׂש ְוַעל&ַהָּדִג�ים� ֹוף ְוַעל&ָהֶר�  ַעל&ַהְּבֵהָמ�ה ְוַעל&ָהע+
1Kings 5:14+ַעִּמ�ּו  ַוָּיֹב1אּו1 ִמָּכל&ָה ר ָׁשְמע� ֶרץ ֲאֶׁש� �י ָהָא+ ה ֵמֵאת1 ָּכל&ַמְלֵכ �ת ָחְכַמ�ת ְׁשֹלֹמ ַע ֵא� Wים ִלְׁשֹמ

ֹו� ס  ֶאת&ָחְכָמת�
1Kings 5:15 ַחת�ֶלְך ַּת ּו ְלֶמ� ֹו ָמְׁשח� ע ִּכ�י ֹאת> �י ָׁשַמ+ ה ִּכ ֹור ֶאת&ֲעָבָדיו1 ֶאל&ְׁשֹלֹמ+ Bֶלְך&צ ם ֶמ� ִּיְׁשַלח ִחיָר2 ַ Tו 
�י ֹאֵה3 ים� סָאִב�יהּו ִּכ ם ְלָדִו�ד ָּכל&ַהָּיִמ�  ב ָהָי�ה ִחיָר>
1Kings 5:16ר� ם ֵלאֹמ� ה ֶאל&ִחיָר�   ַוִּיְׁשַל�ח ְׁשֹלֹמ+

1Kings 5:17 יו ִמְּפֵנ�י ַהִּמְלָחָמ�ה �ה ֱאֹלָה+ ִית ְלֵׁשם1 ְיהָו 1 ִלְבנ�ֹות ַּב3 א ָיֹכל Bֹ �י ל י ִּכ �ד ָאִב3 ְעָּת ֶאת&ָּדִו Mה ָיַד  ַאָּת2
ֹות ַרְגלֹו ֲאֶׁש�ר ְסָבֻב�הּו  ַחת ַּכּפ� ם ַּת� י�[ַעBד ֵּתת&ְיהָוה1 ֹאָת+  ]ַרְגָל�
1Kings 5:18ע� ַגע ָר� ין ֶּפ� ן ְוֵא� =ה ֱאֹלַה>י ִל�י ִמָּסִב�יב ֵא�ין ָׂשָט+ יַח ְיהָו ה ֵהִנ2 Wְוַעָּת  
1Kings 5:19ר�ִּדֶּב Aר�י ַּכֲאֶׁש��ה ֱאֹלָה ם ְיהָו ִית ְלֵׁש� ר ִלְבנ�ֹות ַּב+ �י ֹאֵמ+ ר  ְוִהְנִנ Bד ָאִבי1 ֵלאֹמ+ ה ֶאל&ָּדִו  ְיהָו3

י� ִית ִלְׁשִמ� ּוא&ִיְבֶנ�ה ַהַּב� ָך ה� ן ַּתְחֶּת1יָך1 ַעל&ִּכְסֶא+ Bר ֶאֵּת  ִּבְנָך3 ֲאֶׁש2
1Kings 5:201ר ֲעָבֶד1יָךBיָך ּוְׂשַכ ֲעָבַדי1 ִיְהי�ּו ִעם&ֲעָבֶד+ ֹון ַו� ים ִמן&ַהְּלָבנ3 Mי ֲאָרִז ה ַצֵּוהZ ְוִיְכְרתּו&ִל2   ְוַעָּת]

ַע ִלְכָרת&ֵעִצ�ים ַּכִּצֹדִנ�ים� ין ָּב>נּו ִא>יׁש ֹיֵד� �י ֵא� ְעָּת ִּכ �יA ַאָּת�ה ָיַד3 ל ֲאֶׁש�ר ּתֹאֵמ�ר ִּכ  ֶאֵּת�ן ְלָך+ ְּכֹכ�
1Kings 5:21 ֹום ּוְך ְיהָוה1 ַהּי+ Bאֶמר ָּבר 3ֹ ד ַוּי �ה ַוִּיְׂשַמ�ח ְמֹא י ְׁשֹלֹמ� ם ֶאת&ִּדְבֵר� ַע ִחיָר> י ִּכְׁשֹמ= Qר  ַוְיִה ֲאֶׁש2

ב ַהֶּז�ה� ם ַעל&ָהָע�ם ָהָר� ן ְלָדִוד1 ֵּב�ן ָחָכ+ Bָנַת 
1Kings 5:22 1ֱעֶׂשה Bי ֶא� �י ֲאִנ ת ֲאֶׁשר&ָׁשַל�ְחָּת ֵאָל ְעִּתי ֵא� Wר ָׁשַמ ה ֵלאֹמ+  ַוִּיְׁשַלBח ִחיָרם1 ֶאל&ְׁשֹלֹמ�

ים� י ְברֹוִׁש� �ים ּוַבֲעֵצ� י ֲאָרִז  ֶאת&ָּכל&ֶחְפְצָך+ ַּבֲעֵצ�
1Kings 5:23  ֹום ֲאֶׁשר&ִּתְׁשַל�ח Qד&ַהָּמק ֹות ַּבָּים1 ַע� Bם ֹּדְבר ֲאִני ֲאִׂשיֵמ2 ַ Tָּמה ו ֹון ָי3 Mדּו ִמן&ַהְּלָבנ ָבַדי ֹיִר2 ֲ Tע

י� ת ֶל�ֶחם ֵּביִת� י ָלֵת� ם ְוַאָּת�ה ִתָּׂש�א ְוַאָּתה1 ַּתֲעֶׂש�ה ֶאת&ֶחְפִצ+ ים ָׁש�  ֵאַל>י ְוִנַּפְצִּת�
1Kings 5:24�ֹום ֹנֵת Mי ִחיר ֹו� ַוְיִה2 י ְברֹוִׁש�ים ָּכל&ֶחְפצ� >ים ַוֲעֵצ� ה ֲעֵצ=י ֲאָרִז  ן ִלְׁשֹלֹמ3
1Kings 5:25 ית�ר ֶׁש�ֶמן ָּכִת ים ֹּכ� ֹו ְוֶעְׂשִר� ֶלת ְלֵבית+ ר ִחִּטים1 ַמֹּכ� Bֶלף ֹּכ ם ֶעְׂשִריםZ ֶא2 Mן ְלִחיָר  ּוְׁשֹלֹמהZ ָנַת2

ם ָׁשָנ�ה ְבָׁשָנ�ה� פ ה ְלִחיָר� ה&ִיֵּת=ן ְׁשֹלֹמ>  ֹּכ�
1Kings 5:26 ה ם ֵּבBין ִחיָרם1 ּוֵב�ין ְׁשֹלֹמ+ ֹו ַוְיִה�י ָׁשֹל3 �ר ִּדֶּבר&ל ה ַּכֲאֶׁש� ה ָנַתBן ָחְכָמה1 ִלְׁשֹלֹמ+  ַויהָו3

ם� ית ְׁשֵניֶה� ּו ְבִר�  ַוִּיְכְרת�
1Kings 5:27ֶל ס ְׁשֹלִׁש�ים ֶא� ס ִמָּכל&ִיְׂשָרֵא�ל ַוְיִה�י ַהַּמ+ ה ַמ� ַעל ַהֶּמ=ֶלְך ְׁשֹלֹמ> יׁש� ַוַּי2  ף ִא�
1Kings 5:28ֹPֹות ח ֶדׁש1 ֲחִליפ+ ֶרת ֲאָלִפBים ַּבֹח2 ֹוָנה ֲעֶׂש2 �5ִים ֳחָדִׁש�ים  ַוִּיְׁשָלֵח�ם ְלָבנ3 ֹון ְׁשַנ ֶדׁש ִיְהי�ּו ַבְּלָבנ+

ס� ס ם ַעל&ַהַּמ� ֹו ַוֲאֹדִניָר� � ְּבֵבית
1Kings 5:29ל ּוְׁשֹמ�ֶלף ֹנֵׂש�א ַסָּב ה ִׁשְבִע�ים ֶא� ר� ַוְיִה=י ִלְׁשֹלֹמ> ב ָּבָה� ֶלף ֹחֵצ�  ִנ�ים ֶא�



1Kings 5:30 ֹות �ׁש ֵמא ֶׁשת ֲאָלִפ�ים ּוְׁשֹל� ה ְׁשֹל� י ַהִּנָּצִבBים ִלְׁשֹלֹמה1 ֲאֶׁש�ר ַעל&ַהְּמָלאָכ+ ַבד ִמָּׂשֵר2 ְ Tל 
ה� ם ָהֹעִׂש�ים ַּבְּמָלאָכ� ים ָּבָע+  ָהֹרִד�

1Kings 5:31Mים ְּגֹדל Z ֲאָבִנ2 ֶלְך ַוַּיִּסעּו �י ָגִז�ית� ַוְיַצ�ו ַהֶּמ] ִית ַאְבֵנ ד ַהָּב� ֹות ְלַיֵּס� =ים ְיָקר>  ֹות ֲאָבִנ
1Kings 5:32ִית� פ �ים ַוָּיִכ>ינּו ָהֵעִצ�ים ְוָהֲאָבִנ�ים ִלְבנ�ֹות ַהָּב� ֹום ְוַהִּגְבִל ה ּוֹבֵנ�י ִחיר� =י ְׁשֹלֹמ> ּו ֹּבֵנ Q5ִּיְפְסל   ַו�
1Kings 6:1ע ֵמ�ה ְוַאְרַּב� �ים ָׁשָנ ה  ַוְיִה�י ִבְׁשמֹוִנ ֶרץ&ִמְצַרִיםZ ַּבָּׁשָנ2 ה ְלֵצ�את ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא�ל ֵמֶא� ֹות ָׁשָנ] א�

Pו ה ֶדׁש ִז3 ית ְּבֹח� Mִית ַליהָו�ה�ָהְרִביִע ה ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּי�ֶבן ַהַּב� ְך ְׁשֹלֹמ� י ִלְמֹל� ֶדׁש ַהֵּׁשִנ+  ּוא ַהֹח�
1Kings 6:21ֶלְך ְׁשֹלֹמהBה ַהֶּמ Mר ָּבָנ ִית ֲאֶׁש2 ֹו ּוְׁשֹלִׁש�ים  ְוַהַּב3 �ים ָרְחּב Bֹו ְוֶעְׂשִר ה ָאְרּכ� ים&ַאָּמ� ה ִׁשִּׁש� יהָו+  ַל�
ֹו� ה קֹוָמת�  ַאָּמ�
1Kings 6:3 ִית ֶע=ֶׂשר ָּבַאָּמ>ה�ַחב ַהָּב ֹו ַעל&ְּפֵנ�י ֹר� ים ַאָּמה1 ָאְרּכ+ ִית ֶעְׂשִר� ם ַעל&ְּפֵני1 ֵהיַכ�ל ַהַּב+  ְוָהאּוָל3

ִי ֹו ַעל&ְּפֵנ�י ַהָּב�  ת�ָרְחּב�
1Kings 6:4ים� ִית ַחּלֹוֵנ�י ְׁשֻקִפ�ים ֲאֻטִמ� �ַעׂש ַלָּב+   ַוַּי

1Kings 6:5 ִית ָיצֹוַעBיר ַהַּב Z ַעל&ִק2 1יַע1[ ַוִּיֶבן �יר ] ָיִצ ֵהיָכ�ל ְוַלְּדִב יב ַל� 1ִית1 ָסִב+ ֹות ַהַּב Bיב ֶאת&ִקיר ָסִב+
יב� ֹות ָסִב� �ַעׂש ְצָלע�  ַוַּי

1Kings 6:6 ּה ] יַעָּיִצ2][ַה[ ַהָּיצֹוַע ַאָּמה1 ָרְחָּב+ יֹכָנה1 ֵׁשBׁש ָּב� ּה ְוַהִּת� ה ָחֵמ=ׁש ָּבַאָּמ�ה ָרְחָּב3 Mַהַּתְחֹּתָנ
ִית� ירֹות&ַהָּב� ז ְּבִק� י ֲאֹח� ּוָצה ְלִבְלִּת� ן ַלַּבBִית ָסִביב1 ח+ י ִמְגָרעֹותZ ָנַת2 ה ָרְחָּב�ּה ִּכ] ַבע ָּבַאָּמ� ית ֶׁש� ְּׁשִליִׁש+  ְוַה2

1Kings 6:71ע  ְוַהַּב א&ִנְׁשַמ� �ֹ ל ל �י ַבְרֶז+ ֹות ְוַהַּגְרֶזן1 ָּכל&ְּכִל Bה ּוַמָּקב� ע ִנְבָנ ה ַמָּס� ֶבן&ְׁשֵלָמ� ֹו ֶא� ִית1 ְּבִהָּב�ֹנת+
ֹו� ִית ְּבִהָּבֹנת�  ַּבַּב�

1Kings 6:8�ים ַי�ֲעלּו1 ַעל&ַהִּת �ית ּוְבלּוִּל3 ִית ַהְיָמִנ ה ֶאל&ֶּכ�ֶתף ַהַּב� ַתח ַהֵּצָלע1 ַהִּת�יֹכָנ+ ה  ֶּפ3 יֹכָנ+
ים� יֹכָנ�ה ֶאל&ַהְּׁשִלִׁש�  ּוִמן&ַהִּת�

1Kings 6:9ת ָּבֲאָרִז�ים� ים ּוְׂשֵדֹר� 1ִית1 ֵּגִב+ ן ֶאת&ַהַּב Bהּו ַוִּיְסֹּפ�ִית ַוְיַכֵּל   ַוִּי�ֶבן ֶאת&ַהַּב�
1Kings 6:10 ֶבן ֶאת&ַהָּיצֹוַעB 1יַע1][ַה[ ַוִּי ֹו] ָּיִצ ֹות ק� ׁש ַאּמ� ִית ָחֵמ� י ַעל&ָּכל&ַהַּב+ ִית ַּבֲעֵצ� ז ֶאת&ַהַּב� ֹו ַוֶּיֱאֹח� �ָמת

 ֲאָרִז�ים� פ
1Kings 6:11ר� ה ֵלאֹמ� ה ֶאל&ְׁשֹלֹמ� 5ְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+   ַו�

1Kings 6:12 ה ְוָׁשַמְרָּת� ֲעֶׂש+ ה ִאם&ֵּתֵלBְך ְּבֻחֹּקַתי1 ְוֶאת&ִמְׁשָּפַט�י ַּת� ה ֲאֶׁשר&ַאָּת�ה ֹבֶנ3 Mִית ַהֶּז  ַהַּב2
יָך�ֶאת&ָּכל&ִמְצֹוַת� ְרִּתי ֶאל&ָּדִו�ד ָאִב� ר ִּדַּב� ְך ֲאֶׁש� �ֶכת ָּבֶה�ם ַוֲהִקֹמִתBי ֶאת&ְּדָבִרי1 ִאָּת+  י ָלֶל
1Kings 6:13ל� ס י ִיְׂשָרֵא� א ֶאֱעֹז�ב ֶאת&ַעִּמ� �ֹ �י ִיְׂשָרֵא�ל ְול ֹוְך ְּבֵנ י ְּבת�   ְוָׁש�ַכְנִּת+
1Kings 6:14�ִית ַוְיַכֵּל ה ֶאת&ַהַּב� =ֶבן ְׁשֹלֹמ>  הּו� ַוִּי

1Kings 6:15 ן ֹות ַהִּסֻּפ+ ע ַהַּב1ִית1 ַעד&ִקיר� Bים ִמַּקְרַק ֹות ֲאָרִז+ 1ְיָתה1 ְּבַצְלע� ֹות ַהַּבBִית ִמַּב Z ֶאת&ִקיר2  ַוִּיֶבן
ים� ֹות ְּברֹוִׁש� ִית ְּבַצְלע� ע ַהַּב� ה ֵע�ץ ִמָּב�ִית ַוְיַצ>ף ֶאת&ַקְרַק�  ִצָּפ�

1Kings 6:16Mים ַאָּמ Z ֶאת&ֶעְׂשִר2 י][ִמ�[ה ִמַּיְרּכֹוֵתי  ַוִּיֶבן Bע ] ַּיְרְּכֵת ים ִמן&ַהַּקְרַק� ֹות ֲאָרִז+ 1ִית1 ְּבַצְלע� ַהַּב
ים� ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש� יר ְלֹק� Bֶבן לֹו1 ִמַּב�ִית ִלְדִב+ ֹות ַוִּי � ַעד&ַהִּקיר

1Kings 6:17ּוא ַהֵהיָכ�ל ִלְפָנ�י� �ה ַהָּב�ִית ה� ה ָהָי   ְוַאְרָּבִע�ים ָּבַאָּמ�
1Kings 6:18ה� ֶבן ִנְרָא� ין ֶא� ֶרז ֵא� ל ֶא+ י ִצִּצ�ים ַהֹּכ� ים ּוְפטּוֵר� �ַעת ְּפָקִע+ יָמה ִמְקַל 1ִית1 ְּפִנ+   ְוֶאBֶרז ֶאל&ַהַּב
1Kings 6:19ית ְיהָו�ה� ֹון ְּבִר� ם ֶאת&ֲאר� �ין ְלִתֵּת�ן ָׁש+   ּוְדִב=יר ְּבתֹוְך&ַהַּב>ִית ִמְּפִנ�יָמה ֵהִכ
1Kings 6:20[י ַהְּדִב� הּו  ְוִלְפֵנ ֹו ַוְיַצֵּפ� ֹוָמת+ ים ַאָּמה1 ק� Bַחב ְוֶעְׂשִר ים ַאָּמ�ה ֹר3 ֶרְך ְוֶעְׂשִר= Mה ֹא יר ֶעְׂשִריםZ ַאָּמ2

ֶרז� ַח ָא� ף ִמְזֵּב�  ָזָה�ב ָסג�ּור ַוְיַצ�
1Kings 6:21 ר ְּבַרִּתיקֹות Qּור ַוְיַעֵּב�ה ֶאת&ַהַּב>ִית ִמְּפִנ�יָמה ָזָה�ב ָסג ף ְׁשֹלֹמ= ֹותַר][ְּב[ ַוְיַצ2 Bי ] ּתּוק� ָזָהב1 ִלְפֵנ

ב� הּו ָזָה� יר ַוְיַצֵּפ�  ַהְּדִב+
1Kings 6:22ב� ה ָזָה� ַח אwֶׁשר&ַלְּדִב�יר ִצָּפ� ם ָּכל&ַהָּב�ִית ְוָכל&ַהִּמְזֵּב� ב ַעד&ֹּת� ה ָזָה�   ְוֶאת&ָּכל&ַהַּב>ִית ִצָּפ�
1Kings 6:23 ֶמן�יר ְׁשֵנ�י ְכרּוִב�ים ֲעֵצי&ָׁש �ַעׂש ַּבְּדִב+ ֹו� ַוַּי ֹות קֹוָמת�  ֶע�ֶׂשר ַאּמ�
1Kings 6:24 ֹות �ֶׂשר ַאּמ+ �ית ֶע ּוב ַהֵּׁשִנ �5ף ַהְּכר� ֹות ְּכַנ ת ְוָחֵמ�ׁש ַאּמ+ ֶאָח+ 5Bף ַהְּכרּוב1 ָה� ֹות ְּכַנ  ְוָחֵמ�ׁש ַאּמ3



יו� ֹות ְּכָנָפ� יו ְוַעד&ְקצ� ֹות ְּכָנָפ�  ִמְקצ�
1Kings 6:25� ּוב ַהֵּׁשִנ ה ַהְּכר� ַאָּמ+ ים� ְוֶע1ֶׂשר1 ָּב� ד ִלְׁשֵנ�י ַהְּכֻרִב� ֶצב ֶאָח� ה ַאַח>ת ְוֶק�  י ִמָּד�
1Kings 6:26ּוב ַהֵּׁשִנ�י� ַאָּמ�ה ְוֵכ�ן ַהְּכר� ד ֶע�ֶׂשר ָּב� ֶאָח+ ּוב ָה�   קֹוַמת1 ַהְּכר�
1Kings 6:27י ַה�ֶאת&ַּכְנֵפ H5ִּיְפְרׂשּו י ַו� ֹוְךA ַהַּב�ִית ַהְּפִניִמ3 ים ְּבת� Mן ֶאת&ַהְּכרּוִב Bע  ַוִּיֵּת2 ְּכֻרִביםG ַוִּתַּג

�5ף  ת ָּכָנ ִית ֹנְגֹע� ֹוְך ַהַּב+ �י ְוַכְנֵפיֶהם1 ֶאל&ּת� יר ַהֵּׁשִנ י ֹנַג�ַעת ַּבִּק� ּוב ַהֵּׁשִנ+ יר ּוְכַנף1 ַהְּכר� ֶאָחד1 ַּבִּק+ ְּכַנף&ָה�
 ֶאל&ָּכָנ�5ף�

1Kings 6:28ב� ף ֶאת&ַהְּכרּוִב�ים ָזָה�   ַוְיַצ�
1Kings 6:29 ֹות י ִצִּצ�ים  ְוֵאתZ ָּכל&ִקיר2 ת ּוְפטּוֵר� ֹמֹר+ �ים ְוִת� ע ִּפּתּוֵחי1 ִמְקְלעֹות1 ְּכרּוִב ִית ֵמַס�בA ָקַל3 Mַהַּב

ֹון�  ִמִּלְפִנ�ים ְוַלִחיצ�
1Kings 6:30ֹון� ִית ִצָּפ�ה ָזָה�ב ִלְפִנ�יָמה ְוַלִחיצ� ע ַהַּב�   ְוֶאת&ַקְרַק�
1Kings 6:31 ֹות ה ַּדְלת� יר ָעָׂש� ית� ְוֵאת1 ֶּפ�ַתח ַהְּדִב+ ִיל ְמזּוז�ֹות ֲחִמִׁש�  ֲעֵצי&ָׁש�ֶמן ָהַא�
1Kings 6:32 ים י ִצִּצ� ֹות ּוְפטּוֵר� ֹות ְּכרּוִב=ים ְוִתֹמר> ֵליֶהם ִמְקְלע2 ֲ Tע ע�ְוָקַל Gֹות ֲעֵצי&ֶׁשֶמן  ּוְׁשֵּתיH ַּדְלת�

ב� ֹות ֶאת&ַהָּזָה� ֹמר� >5ֶרד ַעל&ַהְּכרּוִב�ים ְוַעל&ַהִּת�  ְוִצָּפ�ה ָזָה�ב ַוָּי
1Kings 6:33ית� ת ְרִבִע� ֵהיָכ�ל ְמזּוז�ֹות ֲעֵצי&ָׁש�ֶמן ֵמֵא� ַתח ַה�   ְוֵכ�ן ָעָׂש>ה ְלֶפ�
1Kings 6:34 ֶלת =י ְקָלִע>ים ַהֶּד� ים ּוְׁשֵנ ַאַחת1 ְּגִליִל+ ֶלת ָה� Bים ַהֶּד Mי ְצָלִע ֹות ֲעֵצ�י ְברֹוִׁש�ים ְׁשֵנ2 י ַדְלת�  ּוְׁשֵּת�

ים�  ַהֵּׁשִנ�ית ְּגִליִל�
1Kings 6:35ה� ְוָק ר ַעל&ַהְּמֻחֶּק� ב ְמֻיָּׁש� י ִצִּצ�ים ְוִצָּפ�ה ָזָה+ ֹות ּוְפֻטֵר�  ַלBע ְּכרּוִבים1 ְוִת�ֹמר+
1Kings 6:36ת ֲאָרִז�ים� ּור ְּכֻרֹת� �ית ְוט� י ָגִז ה טּוֵר� ית ְׁשֹלָׁש�   ַוִּי1ֶבן1 ֶאת&ֶהָחֵצ�ר ַהְּפִניִמ+
1Kings 6:37 ית�ד ֵּב ית ֻיַּס� ְרִביִע+ �5ַרח ִז�ו� ַּבָּׁשָנה1 ָה� �ה ְּבֶי  ְיהָו
1Kings 6:38Pּול ה �5ַרח ּב3 ה ְּבֶי Mת ֶעְׂשֵר יו  ּוַבָּׁשָנהZ ָהַאַח2 ִית ְלָכל&ְּדָבָר� י ָּכָל�ה ַהַּב+ ֶדׁש ַהְּׁשִמיִנ+ ּוא ַהֹח�

ַבע ָׁשִנ�ים�] ִמְׁשָּפָט�יו[ּוְלָכל&ִמְׁשָּפטֹו   ַוִּיְבֵנ�הּו ֶׁש�
1Kings 7:1ה ְׁשֹל� ֹו� ְוֶאת&ֵּביתֹו1 ָּבָנ �ה ַוְיַכ�ל ֶאת&ָּכל&ֵּבית� ה ָׁשָנ ׁש ֶעְׂשֵר� ה ְׁשֹל�  ֹמ+
1Kings 7:2 ה ֹו ּוְׁשֹלִׁש�ים ַאָּמ� ה ַאָּמBה ָאְרּכֹו1 ַוֲחִמִּׁשBים ַאָּמה1 ָרְחּב+ ֹון ֵמָא2 �ַער ַהְּלָבנ3 ֶבן ֶאת&ֵּב�יתA ַי Mַוִּי 

ים ּוְכֻרת� י ֲאָרִז+ ל ַאְרָּבָעה1 טּוֵרי1 ַעּמּוֵד� ֹו ַע3 �ים�קֹוָמת �ים ַעל&ָהַעּמּוִד�  ֹות ֲאָרִז
1Kings 7:3 ר ה ָעָׂש� ים ַאְרָּבִע�ים ַוֲחִמָּׁש�ה ֲחִמָּׁש� ַעּמּוִד+ 1 ַעל&ַהְּצָלֹעת1 ֲאֶׁש�ר ַעל&ָה� ֶרז ִמַּמ1ַעל  ְוָסֻפ�ן ָּבֶא3

ּור�  ַהּט�
1Kings 7:4�ׁש ְּפָעִמ �ה ָׁשֹל� �ה ֶאל&ֶמֱחָז ים ּוֶמֱחָז � ים� ּוְׁשֻקִפ�ים ְׁשֹלָׁש�ה טּוִר
1Kings 7:5ים� ׁש ְּפָעִמ� �ה ָׁשֹל� >ה ֶאל&ֶמֱחָז ּול ֶמֱחָז �ים ָׁש�ֶקף ּומ= ים ְוַהְּמזּוז�ֹות ְרֻבִע   ְוָכל&ַהְּפָתִח�
1Kings 7:6 1ֹו ְואּוָלם �ֹו ּוְׁשֹלִׁש�ים ַאָּמ�ה ָרְחּב ה ֲחִמִּׁשBים ַאָּמה1 ָאְרּכ+ ַעּמּוִדים1 ָעָׂש+ ת אּוָלBם ָה�  ְוֵא2
ם ם�ַעל&ְּפֵניֶה+ ים ְוָע�ב ַעל&ְּפֵניֶה�   ְוַעֻּמִד�
1Kings 7:7 ע ֶרז ֵמַהַּקְרַק� ּון ָּבֶא+ ט ָעָׂש�ה ְוָספ� ם ֻאָל�ם ַהִּמְׁשָּפ�  ְואּוָלBם ַהִּכֵּסא1 ֲאֶׁש�ר ִיְׁשָּפט&ָׁש+
ע�  ַעד&ַהַּקְרָק�
1Kings 7:8ם ַּכ אּוָל+ ֶרת ִמֵּבית1 ָל� ם ָחֵצ�ר ָהַאֶח3 Mֶׁשב ָׁש Z ֲאֶׁשר&ֵי2 ִית ַיֲעֶׂשBה  ּוֵביתֹו Mה ּוַב� ה ַהֶּז�ה ָהָי ֲעֶׂש� ַּמ�

ה ָּכאּוָל�ם ַהֶּז�ה�  ְלַבת&ַּפְרֹעה1 ֲאֶׁש�ר ָלַק�ח ְׁשֹלֹמ+
1Kings 7:9 1ּוץ ּוִמַּמָּסד �ה ִמַּב�ִית ּוִמח ֹות ַּבְּמֵגָר� ית ְמֹגָרר� ת ָּגִז+ Bים ְיָקֹרת1 ְּכִמֹּד� ֶּלה ֲאָבִנ Mָּכל&ֵא 

ּוץ ַע ֹות ּוִמח� ה�ַעד&ַהְּטָפח+ ר ַהְּגדֹוָל�  ד&ֶהָחֵצ�
1Kings 7:10ֹות� �י ְׁשֹמֶנ�ה ַאּמ� ֹות ְוַאְבֵנ �ֶׂשר ַאּמ+ ֹות ַאְבֵני1 ֶע ��ים ְּגֹדל ֹות ֲאָבִנ ד ֲאָבִנ�ים ְיָקר� Wּוְמֻיָּס  
1Kings 7:11ֶרז� �ית ָוָא� ֹות ָּגִז ֹות ְּכִמּד� =ים ְיָקר> ְעָלה ֲאָבִנ   ּוִמְלַמ3
1Kings 7:12Mר ַהְּגדֹוָל >ה  ְוָחֵצ2 �ים ְוַלֲחַצ=ר ֵּבית&ְיהָו ת ֲאָרִז ּור ְּכֻרֹת� ית ְוט� ים ָּגִז+ יב ְׁשֹלָׁשה1 טּוִר� ה ָסִב3

ִית� פ ית ּוְלֻאָל�ם ַהָּב�  ַהְּפִניִמ�
1Kings 7:13ר� ם ִמֹּצ� ח ֶאת&ִחיָר� ה ַוִּיַּק�   ַוִּיְׁשַלח1 ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ+



1Kings 7:14ּוא ִמַּמ Mה ה ִּיָּמֵלא  ֶּבן&ִאָּׁשהZ ַאְלָמָנ2 ַ Tו Gׁש ְנֹחֶׁשת�ֹחֵר Hיו ִאיׁש&ֹצִרי� י ְוָאִב ֵּט�ה ַנְפָּתִל3
ה  ֶׁשת ַוָּיבֹוא1 ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ+ �ֹות ָּכל&ְמָלאָכ�ה ַּבְּנֹח ַעת ַלֲעׂש� ֶאת&ַהָחְכָמBה ְוֶאת&ַהְּתבּוָנה1 ְוֶאת&ַהַּד+

ֹו� �ַעׂש ֶאת&ָּכל&ְמַלאְכּת�  ַוַּי
1Kings 7:15 ַצר< ד ְוחּוט1  ַוָּי ּוד ָהֶאָח+ ה קֹוַמת1 ָהַעּמ� ה ַאָּמ3 Mה ֶעְׂשֵר ֶׁשת ְׁשֹמֶנ2 �ים ְנֹח ֶאת&ְׁשֵנ�י ָהַעּמּוִד�

ּוד ַהֵּׁשִנ�י� ב ֶאת&ָהַעּמ� ה ָיֹס�  ְׁשֵּתים&ֶעְׂשֵר�ה ַאָּמ+
1Kings 7:16�ֶׁשת ָחֵמ �ים ֻמַצ�ק ְנֹח ַעּמּוִד� י ָה� ה ָלֵת>ת ַעל&ָראֵׁש� ת ָעָׂש3 Mי ֹכָתֹר ֹות קֹוַמת1 ַהֹּכֶת�ֶרת  ּוְׁשֵּת2 ׁש ַאּמ3

ֶרת ַהֵּׁשִנ�ית� ת ַהֹּכֶת� ֹות קֹוַמ� ת ְוָחֵמ�ׁש ַאּמ+  ָהֶאָח+
1Kings 7:17 ים �אׁש ָהַעּמּוִד �ֹ ר ַעל&ר ת ֲאֶׁש� ָתֹר+ ֹות ַלֹּכ� ה ְּגִדִלים1 ַמֲעֵׂש�ה ַׁשְרְׁשר+ ים ַמֲעֵׂש�ה ְׂשָבָכ3 Qְׂשָבִכ 

ת ְוִׁשְב ֶרת ַהֵּׁשִנ�ית�ִׁשְבָעה1 ַלֹּכֶת�ֶרת ָהֶאָח+  ָע�ה ַלֹּכֶת�
1Kings 7:18 1ָתֹרת ֹות ֶאת&ַהֹּכ� Bת ְלַכּס יב ַעל&ַהְּׂשָבָכ�ה ָהֶאָח3 Mים ָסִב Z טּוִר2 ים ּוְׁשֵני ��ַעׂש ֶאת&ָהַעּמּוִד  ַוַּי

ֶרת ַהֵּׁשִנ�ית� ה ַלֹּכֶת� �ן ָעָׂש+ ים ְוֵכ ִרֹּמִנ+ אׁש ָה� �ֹ  ֲאֶׁשר1 ַעל&ר
1Kings 7:191ת ֲאֶׁשר ָתֹר3 ֹות� ְוֹכ� ע ַאּמ� אּוָל�ם ַאְרַּב� ה ׁשּוַׁש�ן ָּב� ים ַמֲעֵׂש� אׁש ָהַעּמּוִד+ �ֹ   ַעל&ר
1Kings 7:20 ֶבר ְׂשָבָכה� ר ְלֵע ֶטן ֲאֶׁש� 1 ִמְּלֻעַּמ�ת ַהֶּב+ ים ַּגם&ִמַּמ1ַעל ַעּמּוִד+ ת ַעל&ְׁשֵני1 ָה� ] ְּׂשָבָכ�ה][ַה[ ְוֹכָתֹר3

יב ַע� ים ָסִב+ Bים ָמאַת1ִים1 ֻטִר� ֶרת ַהֵּׁשִנ�ית�ְוָהִרּמֹוִנ  ל ַהֹּכֶת�
1Kings 7:21 ין א ֶאת&ְׁשמֹו1 ָיִכ+ Bי ַוִּיְקָר ּוד ַהְיָמִנ3 ֶקם ֶאת&ָהַעּמ� Mל ַוָּי�ֵהיָכ ים ְלֻאָל�ם ַה� ַעֻּמִד+  ַוָּי1ֶקם1 ֶאת&ָה�

ַעז� ֹו ֹּב� א ֶאת&ְׁשמ� י ַוִּיְקָר� ּוד ַהְּׂשָמאִל+  ַוָּי1ֶקם1 ֶאת&ָהַעּמ�
1Kings 7:22 אׁש �ֹ ים� ְוַע>ל ר ם ְמֶל�אֶכת ָהַעּמּוִד� ים ַמֲעֵׂש�ה ׁשֹוָׁש�ן ַוִּתֹּת�  ָהַעּמּוִד�
1Kings 7:23 1ַאָּמה יב ְוָחֵמBׁש ָּב� ֹו ָעֹג�לA ָסִב3 Mֹו ַעד&ְׂשָפת ַאָּמה ִמְּׂשָפת2 ָּ Tֶׂשר ב� �ם מּוָצ�ק ֶע �ַעׂש ֶאת&ַהָּי  ַוַּי
ֹו ּוְקֵוה  ב] ָקו1][ְו[קֹוָמת+ ה ָיֹס� ַאָּמ+ יב�ְׁשֹלִׁש�ים ָּב� ֹו ָסִב�   ֹאת�
1Kings 7:24ֶPֹו ע ֹוA ָסִביב1 ֹסְבִב�ים ֹאת+ Bַחת ִלְׂשָפת Bי  ּוְפָקִעיםZ ִמַּת2 �ם ָסִב�יב ְׁשֵנ ה ַמִּקִפ�ים ֶאת&ַהָּי ַאָּמ+ ֶׂשר ָּב�

ֹו� ים ִּביֻצָקת� ים ְיֻצִק�  טּוִרים1 ַהְּפָקִע+
1Kings 7:25� ר ְׁשֹלָׁש�ה ֹפִנ =י ָעָׂש�ר ָּבָק3 ד ַעל&ְׁשֵנ Qים  ֹעֵמ� ָּמה ּוְׁשֹלָׁש�הA ֹּפִנ Mָי Aים ֹוָנה ּוְׁשֹלָׁשהZ ֹפִנ2 יםA ָצפ]

ְיָתה� ם ָּב� ֵריֶה� ם ִמְלָמ�ְעָלה ְוָכל&ֲאֹח� �ם ֲעֵליֶה� ָחה ְוַהָּי �ים ִמְזָר+ ְגָּבה ּוְׁשֹלָׁשה1 ֹּפִנ  ֶנ3
1Kings 7:26�ֹוס ֶּפ�ַרח ׁשֹוָׁש ה ְׂשַפת&ּכ� ֹו ְּכַמֲעֵׂש� ַפח ּוְׂשָפת> יל� פ ְוָעְבי�ֹו ֶט+ ת ָיִכ� ִים ַּב�  ן ַאְלַּפ�
1Kings 7:27ֹPה א ֶׁשת ַאְרַּב�ע ָּבַאָּמ3 �=ַעׂש ֶאת&ַהְּמֹכנ>ֹות ֶע�ֶׂשר ְנֹח ַאָּמה1  ַוַּי ת ְוַאְרַּבBע ָּב� ֶאָח+ �ה ָה� ֶרְך ַהְּמכֹוָנ

ּה� ה קֹוָמָת� ׁש ָּבַאָּמ� ּה ְוָׁשֹל�  ָרְחָּב+
1Kings 7:28ה ַהְּמכֹוָנ�ה ִמ >ה ַמֲעֵׂש� ים� ְוֶז ין ַהְׁשַלִּב� ת ֵּב� ת ָלֶה�ם ּוִמְסְּגֹר�  ְסְּגֹר�
1Kings 7:29 ַעל��ן ִמָּמ ים ְוַעל&ַהְׁשַלִּב�ים ֵּכ ים ֲאָריBֹותA ָּבָקר1 ּוְכרּוִב+ ֹות ֲאֶׁש�רA ֵּב�ין ַהְׁשַלִּב3 Qל&ַהִּמְסְּגר  ְוַע�

ד� ה מֹוָר� ר ֹלי�ֹות ַמֲעֵׂש�  ּוִמַּת1ַחת1 ַלֲאָרי�ֹות ְוַלָּבָק+
1Kings 7:30 ם�ת ָלֶה יו ְּכֵתֹפ� ֶׁשת ְוַאְרָּבָע�ה ַפֲעֹמָת� �י ְנֹח+ ַאַחת1 ְוַסְרֵנ Bה ָה� ֶׁשת ַלְּמכֹוָנ Mי ְנֹח  ְוַאְרָּבָעהZ אֹוַפֵּנ2

ֹות� ֹות ֵמֵע�ֶבר ִא�יׁש ֹלי� ת ְיֻצק+  ִמַּתBַחת ַלִּכֹּיר1 ַהְּכֵתֹפ�
1Kings 7:31�ֶרת ָוַמ1ְעָלה1 ָּבBית ַלֹּכֶת ִּפיהּו ִמֵּב2 Tה  ו�ַאָּמ �י ָה� ה ַוֲחִצ ן ַאָּמ� 1יָה1 ָעֹג�ל ַמֲעֵׂשה&ֵכ+ ה ּוִפ ַאָּמ+

ֹות� א ֲעֻגּל� �ֹ ֹות ל ם ְמֻרָּבע� ֹות ּוִמְסְּגֹרֵתיֶה� 1יָה1 ִמְקָלע+  ְוַגם&ַעל&ִּפ
1Kings 7:32 ה� ֹוַפִּנ�ים ַּבְּמכֹוָנ ֹות ָהא� ֹות ִויד� ִּמְסְּגר+ ים ְלִמַּת1ַחת1 ַל� ֹוַפִּנ3 ד  ְוַאְרַּב�ַעת ָהא� ְוקֹוַמת1 ָהאֹוַפ�ן ָהֶאָח+

ה� ה ַוֲחִצ�י ָהַאָּמ�  ַאָּמ�
1Kings 7:33 ל ם ַהֹּכ� ם ְוִחֻּׁשֵקיֶה>ם ְוִחֻּׁשֵריֶה� ה אֹוַפ�ן ַהֶּמְרָּכָב�ה ְידֹוָת�ם ְוַגֵּביֶה3 ים ְּכַמֲעֵׂש� ֹוַפִּנ+ ֲעֵׂשה1 ָהא�  ּוַמ�

ק�  מּוָצ�
1Kings 7:34ֶPֹות א יָה�ל ַאְרַּב�ע ִּפ ְוַאְרַּב�ע ְּכֵתפ+ ֶאָח�ת ִמן&ַהְּמֹכָנ�ה ְּכֵתֶפ� ֹות ַהְּמֹכָנ�ה ָה�  ּנ+
1Kings 7:35 יָה יָה ּוִמְסְּגֹרֶת� אׁש ַהְּמֹכָנה1 ְיֹדֶת+ Bֹ ל ר ה ָעֹג�לA ָסִב�יב ְוַע2 ה ֲחִצ=י ָהַאָּמ>ה קֹוָמ� אׁש ַהְּמכֹוָנ3 �ֹ  ּוְבר

ָּנה�  ִמֶּמ�
1Kings 7:36יָה ְוַע 1 ּוִמְסְּגֹרֶתיָה  ַוְיַפַּתBח ַעל&ַהֻּלֹחת1 ְיֹדֶת+ יָה[ל ת ] ִמְסְּגֹרֶת+ �ְּכרּוִב�ים ֲאָרי�ֹות ְוִתֹמֹר



יב� ַער&ִא�יׁש ְוֹלי�ֹות ָסִב�  ְּכַמ�
1Kings 7:37ְהָנה� ס ד ְלֻכָּל� ֶצב ֶאָח� ה ַאַח>ת ֶק� ד ִמָּד� Mק ֶאָח �ֶׂשר ַהְּמֹכנ�ֹות מּוָצ2 ת ֶע ה ֵא� ֹ�את ָעָׂש+   ָּכז
1Kings 7:38ה >ַעׂש ֲעָׂשָר� ַאָּמה1 ַהִּכּי�ֹור  ַוַּי ד ַאְרַּבBע ָּב� �ילA ַהִּכּי�ֹור ָהֶאָח3 ת ָיִכ Mים ַּב ֶׁשת ַאְרָּבִע2 �ֹות ְנֹח  ִכֹּיר�

ֹות� ת ְלֶע�ֶׂשר ַהְּמֹכנ� �ה ָהַאַח+ ד ִּכּיBֹור ֶאָחד1 ַעל&ַהְּמכֹוָנ  ָהֶאָח+
1Kings 7:391ִית1 ִמָּי ׁש ַעל&ֶּכBֶתף ַהַּב Qֹות ָחֵמ ֹו  ַוִּיֵּתן1 ֶאת&ַהְּמֹכנ+ �ִית ִמְּׂשמֹאל ין ְוָחֵמ>ׁש ַעל&ֶּכ�ֶתף ַהַּב� ִמ+

ּול ֶנ�5ֶגב� ס ְדָמה ִמּמ� >ית ֵק� ֶתף ַהַּב=ִית ַהְיָמִנ ן ִמֶּכ2 Qם ָנַת  ְוֶאת&ַהָּי3
1Kings 7:40 1ֲעׂשֹות ם ַל� ֹות ַוְיַכ�ל ִחיָר3 �ֹות ְוֶאת&ַהָּיִע�ים ְוֶאת&ַהִּמְזָרק ִּכֹּיר+ ֹום ֶאת&ַה2 �ַעׂש ִחיר+  ַוַּי

ית ְיהָו�ה�ֶאת& ה ֵּב� ֶלְך ְׁשֹלֹמ� ר ָעָׂש>ה ַלֶּמ� ה ֲאֶׁש�  ָּכל&ַהְּמָלאָכ+
1Kings 7:41 ִים ֹות ְׁשַּת+ ים ְׁשָּת�ִים ְוַהְּׂשָבכ� ַעֻּמִד� אׁש ָה� �ֹ ת ֲאֶׁשר&ַעל&ר ת ַהֹּכָתֹר> =rִים ְוֻג ים ְׁשַנ+  ַעֻּמִד�

�ֹ ר ַעל&ר ת ֲאֶׁש� ָתֹר+ ת ַהֹּכ� �rֹות ֶאת&ְׁשֵּתי1 ֻּג ים�ְלַכּס3  אׁש ָהַעּמּוִד�
1Kings 7:42 ת ֶאָח+ ים ִרֹּמִנים1 ַלְּׂשָבָכ�ה ָה� Bֹות ְׁשֵנ�י&טּוִר �ֹות ִלְׁשֵּת�י ַהְּׂשָבכ ע ֵמא� >ים ַאְרַּב�  ְוֶאת&ָהִרֹּמִנ

ים� ר ַעל&ְּפֵנ�י ָהַעּמּוִד� ת ֲאֶׁש� ָתֹר+ ת ַהֹּכ� �rֹות ֶאת&ְׁשֵּתי1 ֻּג  ְלַכּס3
1Kings 7:43ֹות� ְוֶאת&ַהְּמֹכנ�ֹות ה ַעל&ַהְּמֹכנ� ת ֲעָׂשָר� �ֶׂשר ְוֶאת&ַהִּכֹּיֹר�   ָע
1Kings 7:44ַחת ַהָּי�ם� ר ַּת� ר ְׁשֵנים&ָעָׂש� �ם ָהֶאָח�ד ְוֶאת&ַהָּבָק�   ְוֶאת&ַהָּי
1Kings 7:45 ים ָהֹאֶהל� ֹות ְוֵאת1 ָּכל&ַהֵּכִל ים ְוֶאת&ַהִּמְזָרק3 Mֹות ְוֶאת&ַהָּיִע ֶּלה][ָה[ ְוֶאת&ַהִּסיר2 ר ֲאֶׁש2] ֵא+

ט� ֶׁשת ְמֹמָר� �ה ְנֹח� ה ֵּב�ית ְיהָו ֶלְך ְׁשֹלֹמ� ם ַלֶּמ� ה ִחיָר>  ָעָׂש�
1Kings 7:46ן� ין ָצְרָת� ֹות ּוֵב� ין ֻסּכ� ה ָהֲאָדָמ�ה ֵּב� ֶלְך ְּבַמֲעֵב�   ְּבִכַּכBר ַהַּיְרֵּדן1 ְיָצָק�ם ַהֶּמ+
1Kings 7:47ד ב ְמֹא� ים ֵמֹר� Bח ְׁשֹלֹמה1 ֶאת&ָּכל&ַהֵּכִל+ ֶׁשת� ַוַּיַּנ ל ַהְּנֹח� ר ִמְׁשַק� א ֶנְחַק� �ֹ ד ל �  ְמֹא
1Kings 7:48ֵPה א �ַעׂש ְׁשֹלֹמ+ �ה אPֵ ַוַּי ר ֵּב�ית ְיהָו ים ֲאֶׁש� ר ת ָּכל&ַהֵּכִל+ ן ֲאֶׁש� ב ְוֶאת&ַהֻּׁשְלָח3 ת ִמְזַּב�ח ַהָּזָה+

ב�  ָעָל>יו ֶל�ֶחם ַהָּפִנ�ים ָזָה�
1Kings 7:49Mׁש ִמָּיִמ ְּמֹנרֹות ָחֵמ2 ַ Tת  ְוֶאת&ה אול ִלְפֵנ�י ַהְּדִב�יר ָזָה�ב ָסג�ּור ְוַהֶּפ=ַרח ְוַהֵּנֹר> <ֹ ין ְוָחֵמ=ׁש ִמְּׂשמ

ב� ִים ָזָה�  ְוַהֶּמְלַקַח�
1Kings 7:50 Zֹות ְלַדְלתֹות ֹות ָזָה�ב ָסג�ּור ְוַהֹּפת] ֹות ְוַהַּמְחּת� ֹות ְוַהַּכּפ� ֹות ְוַהִּמְזָרק> ְמַזְּמר= ַהִּסּפֹות ְוַה� ְ Tו 

ִית ַהְּפ ב� פַהַּב2 י ַהַּב>ִית ַלֵהיָכ�ל ָזָה� ים ְלַדְלֵת� ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש3 י ְלֹק� Mִניִמ 
1Kings 7:51 Aי�ה ֶאת&ָקְדֵׁש Mא ְׁשֹלֹמ �ה ַוָּיֵב2 ה ֵּב�ית ְיהָו ֶלְך ְׁשֹלֹמ� ר ָעָׂש>ה ַהֶּמ� ה ֲאֶׁש�  ַוִּתְׁשַלם1 ָּכל&ַהְּמָלאָכ+

יו ֶאת&ַהֶּכBֶסף ְוֶאת&ַהָּזָהב1 ְוֶאת& �ד ָאִב3 ית ְיהָו�ה� פָּדִו ֹות ֵּב� ן ְּבֹאְצר� Wים ָנַת  ַהֵּכִל+
1Kings 8:1 י ִיְׂשָרֵא>ל= ֹות ִלְבֵנ Mי ָהָאב ל ֶאת&ָּכל&ָראֵׁש�י ַהַּמּטֹותZ ְנִׂשיֵא2 �י ִיְׂשָרֵא] ה ֶאת&ִזְקֵנ  ָא�ז ַיְקֵה�ל ְׁשֹלֹמ�

ֹון ְּבִרית&ְיה ֹות ֶאת&ֲאר= Qַהֲעל �ִם ְל� ה ְירּוָׁשָל ֶלְך ְׁשֹלֹמ� ֹון�ֶאל&ַהֶּמ� יא ִצּי� >ה ֵמִע�יר ָּדִו�ד ִה�  ָו
1Kings 8:2 ֶדׁש ּוא ַהֹח� ָתִנ�ים ֶּבָח�ג ה� �5ַרח ָהֵא� ל ְּבֶי �יׁש ִיְׂשָרֵא+ ּו ֶאל&ַהֶּמBֶלְך ְׁשֹלֹמה1 ָּכל&ִא Mֲהל  ַוִּיָּק2
י�  ַהְּׁשִביִע�

1Kings 8:3ּו ַהֹּכֲהִנ�ים ֶאת&ָה �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיְׂשא� ל ִזְקֵנ אּו ֹּכ� Wֹון� ַוָּיֹב  ָאר�
1Kings 8:4 ם ּו ֹאָת+ ֶהל ַוַּיֲעל� �ֶדׁש ֲאֶׁש�ר ָּבֹא ת&ָּכל&ְּכֵל�י ַהֹּק� ד ְוֶא� ֶהל מֹוֵע+ ֹון ְיהָוה1 ְוֶאת&ֹא� Bּו ֶאת&ֲאר Q5ַּיֲעל  ַו�

 ַהֹּכֲהִנ�ים ְוַהְלִוִּי�ם�
1Kings 8:5יו ִאּת� ים ָעָל+ 1 ַהּנֹוָעִד� ת ִיְׂשָרֵאל Bה ְוָכל&ֲעַד אן  ְוַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ3 �ֹ ֹון ְמַזְּבִחים1 צ �ָאר �י ָה� ֹו ִלְפֵנ

ב� א ִיָּמנ�ּו ֵמֹר� �ֹ ּו ְול א&ִיָּסְפר> �ֹ ר ֲאֶׁש=ר ל  ּוָבָק+
1Kings 8:6 ים�ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש ִית ֶאל&ֹק� ֹו ֶאל&ְּדִב�יר ַהַּב� =ה ֶאל&ְמקֹומ> ֹון ְּבִרית&ְיהָו ֹּכֲהִנים ֶאת&ֲאר2 ַ Tאּו ה�ַוָּיִב 

י ַהְּכ ַחת ַּכְנֵפ� ים�ֶאל&ַּת�  רּוִב�
1Kings 8:7 יו ֹון ְוַעל&ַּבָּד� ּכּו ַהְּכֻרִב>ים ַעל&ָהָאר� ֹון ַוָּיֹס= �ָאר ֹום ָה� ִים ֶאל&ְמק�  ִּכBי ַהְּכרּוִבים1 ֹּפְרִׂש�ים ְּכָנַפ+
ְעָלה�  ִמְלָמ�
1Kings 8:8י� ֶדׁש1 ַעל&ְּפֵנ ים ִמן&ַהֹּק2 Bי ַהַּבִּד Z ָראֵׁש2 5ַּיֲאִרכּוH ַהַּבִּדיםG ַוֵּיָראּו ּוָצה  ַו� �ּו ַהח א ֵיָרא� �ֹ יר ְול  ַהְּדִב+

ם ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� �ְהיּו ָׁש+  ַוִּי



1Kings 8:9ֵPת ְיהָוה1  א Bר ָּכַר ה ְּבֹחֵר�ב ֲאֶׁש2 ר ִהִּנ�ַח ָׁש>ם ֹמֶׁש� ים ֲאֶׁש2 ֹות ָהֲאָבִנ+ ק ְׁשֵני1 ֻלח� ֹון ַר3 ָאר+ ין ָּב�
ֶרץ ִמְצָר� ם ֵמֶא� ל ְּבֵצאָת� �י ִיְׂשָרֵא+  ִים�ִעם&ְּבֵנ

1Kings 8:10ית ְיהָו�ה� �5ן ָמֵל�א ֶאת&ֵּב� ֶדׁש ְוֶהָעָנ �את ַהֹּכֲהִנ�ים ִמן&ַהֹּק י ְּבֵצ� Wַוְיִה  
1Kings 8:11 ית ְיהָו�ה� �5ן ִּכי&ָמֵל�א ְכבֹוד&ְיהָו�ה ֶאת&ֵּב� ָעָנ �י ֶה� ת ִמְּפֵנ ד ְלָׁשֵר� >ים ַלֲעֹמ� ּו ַהֹּכֲהִנ א&ָיְכל= �ֹ  ְול

 פ
1Kings 8:12ר ְׁש�ז ָאַמ ל� ָא� ן ָּבֲעָרֶפ� ר ִלְׁשֹּכ� �ה ָאַמ+ ה ְיהָו � ֹלֹמ
1Kings 8:13ים� ֹון ְלִׁשְבְּתָך� עֹוָלִמ� ל ָל�ְך ָמכ� ית ְזֻב� >יִתי ֵּב�   ָּבֹנ�ה ָבִנ
1Kings 8:14ד� ל ֹעֵמ� ל ִיְׂשָרֵא� ת ָּכל&ְקַה�ל ִיְׂשָרֵא�ל ְוָכל&ְקַה� ֶרְך ֵא� Wיו ַוְיָב   ַוַּיֵּסBב ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶאת&ָּפָנ+
1Kings 8:15ר� ֹו ִמֵּל�א ֵלאֹמ� �י ּוְבָיד� �ד ָאִב ת ָּדִו יו ֵא� ל ֲאֶׁשר1 ִּדֶּב�ר ְּבִפ+ ּוְך ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ Bאֶמר ָּבר 3ֹ   ַוּי
1Kings 8:16 1 יר ִמֹּכל א&ָבַח�ְרִּתי ְבִע3 �ֹ H ִמִּמְצַרִיםG ל אִתי ֶאת&ַעִּמ�י ֶאת&ִיְׂשָרֵאל Mר הֹוֵצ ֹום ֲאֶׁש2  ִמן&ַהּי3

ל�ִׁש י ִיְׂשָרֵא� ְהי�ֹות ַעל&ַעִּמ� ד ִל� י ָׁש�ם ָוֶאְבַח�ר ְּבָדִו+ ִית ִלְהי�ֹות ְׁשִמ� ל ִלְבנ�ֹות ַּב+  ְבֵט�י ִיְׂשָרֵא+
1Kings 8:17ל� י ִיְׂשָרֵא� ם ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ִית ְלֵׁש� �י ִלְבנ�ֹות ַּב+ �ד ָאִב ב ָּדִו י ִעם&ְלַב� Wַוְיִה  
1Kings 8:18&אֶמר ְיהָוה1 ֶאלBֹ ָת ִּכ�י  ַוּי ִית ִלְׁשִמ�י ֱהִטיֹב+ ַען ֲאֶׁשBר ָהָיה1 ִעם&ְלָב�ְבָך+ ִלְבנ�ֹות ַּב� י ַי3 �ד ָאִב+ ָּדִו

ָך�  ָהָי�ה ִעם&ְלָבֶב�
1Kings 8:19י� ִית ִלְׁשִמ� ּוא&ִיְבֶנ�ה ַהַּב� יָך ה� א ִתְבֶנ�ה ַהָּב�ִית ִּכBי ִאם&ִּבְנָך1 ַהֹּיֵצ�א ֵמֲחָלֶצ+ �ֹ ה ל   ַר�ק ַאָּת+
1Kings 8:20 ל י ָוֵאֵׁש�ב ַעל&ִּכֵּס�א ִיְׂשָרֵא3 Mד ָאִב ם ַּתַחתZ ָּדִו2 ֹו ֲאֶׁש�ר ִּדֵּב�ר ָוָאֻק] ה ֶאת&ְּדָבר� �5ֶקם ְיהָו+  ַוָּי

ל� י ִיְׂשָרֵא� ם ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ִית ְלֵׁש� �ה ַהַּב+ ה ָוֶאְבֶנ ֲאֶׁשר1 ִּדֶּב�ר ְיהָו+  ַּכ�
1Kings 8:21ֹון ֲאֶׁש ָאר+ ם ָׁשBם ָמקֹום1 ָל� ם  ָוָאִׂש2 ֹו ֹאָת� ינּו ְּבהֹוִציא� �ה ֲאֶׁשBר ָּכַרת1 ִעם&ֲאֹבֵת+ ית ְיהָו ם ְּבִר� ר&ָׁש�

ִים� ס ֶרץ ִמְצָר�  ֵמֶא�
1Kings 8:22ִים� יו ַהָּׁשָמ� ׂש ַּכָּפ� �5ֶגד ָּכל&ְקַה�ל ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיְפֹר� ה ֶנ ה ִלְפֵני1 ִמְזַּב�ח ְיהָו+ ד ְׁשֹלֹמ3   ַוַּיֲעֹמ�
1Kings 8:23ר ְי ֶרץ ִמָּת�ַחת  ַוּיֹאַמ3 ַעל ְוַעל&ָהָא� ים ַּבָּׁשַמ�ִים ִמַּמ+ ֹוָך ֱאֹלִה+ 1 ֵאין&ָּכמ� ה ֱאֹלֵהBי ִיְׂשָרֵאל Qהָו

ם� יָך ַהֹהְלִכ�ים ְלָפֶנ�יָך ְּבָכל&ִלָּב� Wֶסד ַלֲעָבֶד ַהֶח+  ֹׁשֵמBר ַהְּבִרית1 ְו�
1Kings 8:24ת ֲאֶׁשר י ֵא� �ד ָאִב+ ְרָּת ְלַעְבְּדָך1 ָּדִו ר ְּבִפ>יָך ּוְבָיְדָך� ִמֵּל�אָת  ֲאֶׁש�ר ָׁשַמ3 ֹו ַוְּתַדֵּב� �ְרָּת ל &ִּדַּב�
 ַּכּי�ֹום ַהֶּז�ה�

1Kings 8:25 ל �הA ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 ה ְיהָו Qר   ְוַעָּת ר ִּדַּבBְרָּת ּלֹו1 ֵלאֹמ+ Bד ָאִבי1 ֵאתZ ֲאֶׁש2 Tְׁשֹמר ְלַעְבְּדָך1 ָדִו
י ֹיֵׁש� ת ְלָך� ִאיׁש1 ִמְּלָפַנ+ י לֹא&ִיָּכֵר2 �ֶכת ְלָפַנ+ Bיָך ֶאת&ַּדְרָּכם1 ָלֶל ּו ָבֶנ ק ִאם&ִיְׁשְמר2 ַ Tל ר�ב ַעל&ִּכֵּס�א ִיְׂשָרֵא

ר ָהַל�ְכָּת ְלָפָנ�י�  ַּכֲאֶׁש�
1Kings 8:26 ֶמן ָנא1 ְּדָבֶריָךBל ֵיָא�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא י�] ְּדָב�ְרָך+[ ְוַעָּת� ְרָּת ְלַעְבְּדָך� ָּדִו�ד ָאִב�  ֲאֶׁש�ר ִּדַּב+
1Kings 8:27ִּPף  כ Wּוָך ַא א ְיַכְלְּכל+ �ֹ ִים ּוְׁשֵמBי ַהָּׁשַמ1ִים1 ל Mֵּנה ַהָּׁשַמ ִ Tֶרץ ה�ים ַעל&ָהָא ב ֱאֹלִה� ם ֵיֵׁש� ֻאְמָנ+ י ַה�

ר ָּבִנ�יִתי� ִית ַהֶּז�ה ֲאֶׁש� י&ַהַּב�  ִּכ�
1Kings 8:28��ה ֱאֹלָה ֹו ְיהָו יָת ֶאל&ְּתִפַּל=ת ַעְבְּדָך> ְוֶאל&ְּתִחָּנת� Mה  ּוָפִנ ִרָּנה1 ְוֶאל&ַהְּתִפָּל+ ַע ֶאל&ָה� Bי ִלְׁשֹמ

ֹום�  ֲאֶׁש=ר ַעְבְּדָך> ִמְתַּפֵּל�ל ְלָפֶנ�יָך ַהּי�
1Kings 8:29 י ְרָּת ִיְהֶי�ה ְׁשִמ� ֹום ֲאֶׁש�ר ָאַמ+ ָּמק+ ֹום ֶאל&ַה2 �ְיָלה ָוי+ ֹות ֶאל&ַהַּבBִית ַהֶּזה1 ַל Mָך ְפֻתח  ִלְהיֹותZ ֵעיֶנ2

ַע1 ֶאל&ַה ֹום ַהֶּז�ה�ָׁש�ם ִלְׁשֹמ2 �ל ַעְבְּדָך+ ֶאל&ַהָּמק� ה ֲאֶׁש�ר ִיְתַּפֵּל  ְּתִפָּל+
1Kings 8:30 ַאָּתה ְ Tה ו� ֹום ַהֶּז ּו ֶאל&ַהָּמק� ְלל� ר ִי�ְתַּפ� ל ֲאֶׁש� Bת ַעְבְּדָך1 ְוַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא+ ַמְעָּתM ֶאל&ְּתִחַּנ  ְוָׁש2

ִים ְוָׁש ֹום ִׁשְבְּתָך1 ֶאל&ַהָּׁשַמ+ Bע ֶאל&ְמק Qְחָּת�ִּתְׁשַמ  ַמְעָּת� ְוָסָל�
1Kings 8:31 ִית ְזַּבֲחָך� ַּבַּב� �י ִמ� א ָאָל>ה ִלְפֵנ ֹו ּוָב3 �ֲאֹלת ֹו ָאָל�ה ְלַה� הּו ְוָנ�ָׁשא&ב� א ִאיׁש1 ְלֵרֵע+ ר ֶיֱחָט�  ֵאתZ ֲאֶׁש2

 ַהֶּז�ה�
1Kings 8:32י 1יָת1 ְוָׁשַפְטָּת� ֶאת&ֲעָבֶד+ ִים ְוָעִׂש ֹו  ְוַאָּת�הA ִּתְׁשַמ�ע ַהָּׁשַמ3 ת ַּדְרּכ� ע ָלֵת� �יַע ָרָׁש+ ָך ְלַהְרִׁש

ֹו� ס ֹו ְּכִצְדָקת� יק ָל�ֶתת ל� יק ַצִּד+ ֹו ּוְלַהְצִּד� � ְּברֹאׁש
1Kings 8:33 ָך ּו ֶאת&ְׁשֶמ+ 1יָך1 ְוהֹוד� ף ַעְּמָך= ִיְׂשָרֵא>ל ִלְפֵנ�י אֹוֵי�ב ֲאֶׁש�ר ֶיֶחְטאּו&ָל�ְך ְוָׁשBבּו ֵאֶל Qִהָּנֵג  ְּב�



ּו ְלל= ְתַּפ� ִית ַהֶּז�ה�ְוִה� ּו ֵאֶל�יָך ַּבַּב� ְתַחְּננ>   ְוִה�
1Kings 8:34 ר ה ֲאֶׁש� ֹבָתם1 ֶאל&ָה�ֲאָדָמ+ ִים ְוָס�ַלְחָּת+ ְלַחַּט�את ַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא�ל ַוֲהֵׁש�  ְוַאָּתה1 ִּתְׁשַמ�ע ַהָּׁשַמ+

ם� ס ָּת ַלֲאבֹוָת�  ָנַת�
1Kings 8:35ר ָׁשַמ>ִים ְולֹא&ִיְהֶי�ה ָמָט� ּו  ְּבֵהָעֵצ� ֹום ַהֶּזה1 ְוהֹוד� Bּו ֶאל&ַהָּמק Qְלל ְתַּפ� �י ֶיֶחְטאּו&ָל�ְך ְוִה� ר ִּכ

ּון ִּכ�י ַתֲעֵנ�ם� ם ְיׁשּוב� ָך ּוֵמַחָּטאָת�  ֶאת&ְׁשֶמ+
1Kings 8:36&ם ֶאת ל ִּכ�י תֹוֵר> ַלְחָּתM ְלַחַּטBאת ֲעָבֶד1יָך1 ְוַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא+ ִים ְוָס2 ֶרְך  ְוַאָּת�הA ִּתְׁשַמ�ע ַהָּׁשַמ3 ַהֶּד�

ה� ס ָּתה ְלַעְּמָך� ְלַנֲחָל� ה ֲאֶׁש�ר ֵי�ְלכּו&ָב�ּה ְוָנַתָּתBה ָמָטר1 ַעל&ַאְרְצָך+ ֲאֶׁשר&ָנַת�  ַהּטֹוָב�
1Kings 8:37 ה ִּכ=י �י ִיְהֶי+ 1 ִּכ ֹון ַאְרֶּבBה ָחִסיל Mֹון ֵיָרק ְהֶיה ִׁשָּדפ2 ִ Tי&י ֶרץ ֶּד�ֶבר ִּכ� �ה ָבָא3 י&ִיְהֶי ב ִּכ� Qָרָע 

ה�ָי�ַצר&ל> ל&ַמֲחָל� �5ַגע ָּכ� יו ָּכל&ֶנ �ֹו ְּבֶא�ֶרץ ְׁשָעָר  ֹו ֹאְיב�
1Kings 8:38ִPּון א ל ַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא�ל ֲאֶׁש�ר ֵיְדע3 ם ְלֹכ� ְהֶיה1 ְלָכל&ָה�ָאָד+ ה ֲאֶׁשBר ִת� יׁש  ָּכל&ְּתִפָּל�ה ָכל&ְּתִחָּנ3

ִית ַהֶּז�ה� יו ֶאל&ַהַּב� ׂש ַּכָּפ� ֹו ּוָפַר� �5ַגע ְלָבב+  ֶנ
1Kings 8:39 ר יו ֲאֶׁש� יָת ְוָנַתָּתB ָלִאיׁש1 ְּכָכל&ְּדָרָכ+ ֹון ִׁשְבֶּת1ָך1 ְוָסַלְחָּת� ְוָעִׂש+ Bִים ְמכ Mע ַהָּׁשַמ ַאָּתה ִּתְׁשַמ2 ְ Tו 

ם� ב ָּכל&ְּבֵנ�י ָהָאָד� י&ַאָּתBה ָיַד1ְעָּת1 ְלַבְּדָך+ ֶאת&ְלַב� ֹו ִּכ� �ע ֶאת&ְלָבב  ֵּתַד�
1Kings 8:40ּוָך 1ַען1 ִי�5ָרא+ ינּו� ְלַמ ָּתה ַלֲאֹבֵת� ר ָנַת� �י ָהֲאָדָמ�ה ֲאֶׁש� ם ַחִּי�ים ַעל&ְּפֵנ ים ֲאֶׁשר&ֵה� ָּיִמ+   ָּכל&ַה2
1Kings 8:41ָך� ַען ְׁשֶמ� ה ְלַמ� ֶרץ ְרחֹוָק� ּוא ּוָב>א ֵמֶא� �ל ה י ֲאֶׁש>ר לֹא&ֵמַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא�   ְוַגם1 ֶאל&ַהָּנְכִר+
1Kings 8:42י ִיְׁשְמעּון1 ֶאת&ִׁשְמBא ְוִהְתַּפֵּל�ל  ִּכ �ה ּוָב� ְזֹרֲעָך� ַהְּנטּוָי ה ּו� ֲחָזָק+ ֹול ְוֶאת&ָי�5ְדָך1 ַה� ָך� ַהָּגד+

ִית ַהֶּז�ה�  ֶאל&ַהַּב�
1Kings 8:43 ַען�י ְלַמ �א ֵאֶל�יָך ַהָּנְכִר ל ֲאֶׁשר&ִיְקָר� יָת ְּכֹכ> Wָך ְוָעִׂש ֹון ִׁשְבֶּת+ ה ִּתְׁשַמBע ַהָּׁשַמ1ִים1 ְמכ� Qַאָּת 

Z ָּכ ִית ֵיְדעּון א ַעל&ַהַּב� ַעת ִּכי&ִׁשְמָך� ִנְקָר+ Wל ְוָלַד ְתָך1 ְּכַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא+ ָך ְלִיְרָאBה ֹא� ֶרץ ֶאת&ְׁשֶמ3 Mי ָהָא ל&ַעֵּמ2
ר ָּבִנ�יִתי�  ַהֶּז�ה ֲאֶׁש�

1Kings 8:44�ם ְוִהְתַּפ�ֶרְך ֲאֶׁש�ר ִּתְׁשָלֵח ֹו ַּבֶּד� ְיב+ א ַעְּמָךB ַלִּמְלָחָמה1 ַעל&ֹא� ֶרְך  ִּכי&ֵיֵצ2 Bה ֶּד ּו ֶאל&ְיהָו3 ְלל�
ָך� ִית ֲאֶׁשר&ָּבִנ�ִתי ִלְׁשֶמ� ּה ְוַהַּב�  ָהִעיר1 ֲאֶׁש�ר ָּבַח�ְרָּת ָּב+

1Kings 8:45ם� ם ְוֶאת&ְּתִחָּנָת�ם ְוָעִׂש�יָת ִמְׁשָּפָט� ִים ֶאת&ְּתִפָּלָת�   ְוָׁשַמְעָּת1 ַהָּׁשַמ+
1Kings 8:46ין ָאBי ֵא� ְך ִּכ �י ֶי�ֶחְטאּו&ָל3 ּום  ִּכ Bב ְוָׁשב� �י אֹוֵי ם ִלְפֵנ ם ּוְנַתָּת� א ְוָאַנְפָּת� ָב+ ָדם1 ֲאֶׁש�ר לֹא&ֶיֱחָט+

ה� ֹו ְקרֹוָב� ה א� ב ְרחֹוָק� ֵביֶהם1 ֶאל&ֶא�ֶרץ ָהאֹוֵי+  ֹׁש�
1Kings 8:47Bיָך ְּבֶא ּו ֵאֶל3 ְתַחְּננ� ֶרץ ֲאֶׁש�ר ִנְׁשּבּו&ָׁש�ם ְוָׁש�בּוA ְוִה� ם ָּבָא� ר  ְוֵהִׁש1יבּו1 ֶאל&ִלָּב+ ֵביֶהם1 ֵלאֹמ+ ֶרץ ֹׁש�

ְענּו� אנּו ְוֶהֱעִו�ינּו ָרָׁש�  ָחָט�
1Kings 8:48 ּו ְלל� ְתַּפ� ּו ֹאָת�ם ְוִה� ם ֲאֶׁשר&ָׁשב� ֶרץ ֹאְיֵביֶה� ם ְּבֶא� יָך ְּבָכל&ְלָבָבם1 ּוְבָכל&ַנְפָׁש+  ְוָׁש�בּו ֵאֶל3

ם ָהִעיר1 ֲא ֶרְך ַאְרָצם1 ֲאֶׁש�ר ָנַת�ָּתה ַלֲאבֹוָת+ Bיָך ֶּד ִית ֲאֶׁשר&ָּבִניָת ֵאֶל3 ְרָּת ְוַהַּב� ָך�] ָּבִנ�יִתי[ֶׁש�ר ָּבַח+  ִלְׁשֶמ�
1Kings 8:49ם� ם ְוֶאת&ְּתִחָּנָת�ם ְוָעִׂש�יָת ִמְׁשָּפָט� ֹון ִׁשְבְּתָך+ ֶאת&ְּתִפָּלָת�   ְוָׁשַמְעָּתB ַהָּׁשַמ1ִים1 ְמכ�
1Kings 8:50ְך ּוְל ְטאּו&ָל+ ם ֲאֶׁש�ר ָּפְׁשעּו&ָב�ְך ּוְנַתָּת=ם ְלַרֲחִמ>ים  ְוָסַלְחָּתB ְלַעְּמָך1 ֲאֶׁש�ר ָח� ָכל&ִּפְׁשֵעיֶה�

ּום� ֲחמ� ם ְוִר�  ִלְפֵנ�י ֹׁשֵביֶה�
1Kings 8:51ּור ַהַּבְרֶז�ל� ֹוְך ּכ� ִים ִמּת� י&ַעְּמָך� ְוַנֲחָלְתָך� ֵה�ם ֲאֶׁשBר הֹוֵצ1אָת1 ִמִּמְצַר+   ִּכ�
1Kings 8:52&יָך ְפֻתחֹות1 ֶאלB ֹות ֵעיֶנ ם  ִלְהי2 ַע ֲאֵליֶה+ �ת ַעְבְּדָך+ ְוֶאל&ְּתִחַּנ�ת ַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא�ל ִלְׁשֹמ� ְּתִחַּנ

יָך� ם ֵאֶל� ל ָקְרָא�  ְּבֹכ�
1Kings 8:53 ָך �דA ֹמֶׁש�ה ַעְבֶּד3 ְרָּת ְּבַי Mר ִּדַּב ל ַעֵּמ�י ָהָא�ֶרץ ַּכֲאֶׁש2 ה ִמֹּכ� ַנֲחָל+ ה ִהְבַּדְלָּתBם ְלָך1 ְל� Qי&ַאָּת  ִּכ�

ִים ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� פְּבהֹוִציֲאָך= ינּו ִמִּמְצַר�   ֶאת&ֲאֹבֵת>
1Kings 8:54 י ם ִמִּלְפֵנ2 Qאת ָק�ֹ ה ֵא>ת ָּכל&ַהְּתִפָּל�ה ְוַהְּתִחָּנ�ה ַהּז 1 ֶאל&ְיהָו+ ה ְלִהְתַּפֵּלל ֹות ְׁשֹלֹמ3  ַוְיִה�יA ְּכַכּל�

ֹות  יו ְּפֻרׂש� יו ְוַכָּפ� ַע ַעל&ִּבְרָּכ+ ִים�ִמְזַּבBח ְיהָוה1 ִמְּכֹר�  ַהָּׁשָמ�
1Kings 8:55ר� ֹול ֵלאֹמ� ֹול ָּגד� ת ָּכל&ְקַה�ל ִיְׂשָרֵא�ל ק� ֶרְך ֵא� Wד ַוְיָב W5ַּיְעֹמ   ַו�
1Kings 8:56 ד ל ָּדָב�ר ֶאָח3 Qא&ָנַפ �ֹ ל ֲאֶׁש�ר ִּדֵּב�ר ל ל ְּכֹכ� ֹו ִיְׂשָרֵא+ ר ָנַתBן ְמנּוָחה1 ְלַעּמ� ה ֲאֶׁש2 ּוְך ְיהָו3  ָּבר�



ֹו ַהּט+ 1 ְּדָבר� ֹו�ִמֹּכל ה ַעְבּד� ר ְּבַי�ד ֹמֶׁש�  ֹוב ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב+
1Kings 8:57נּו� ל&ִיְּטֵׁש� נּו ְוַא� ר ָהָי�ה ִעם&ֲאֹבֵת�ינּו ַאל&ַיַעְזֵב� נּו ַּכֲאֶׁש� Bה ֱאֹלֵה1ינּו1 ִעָּמ+ י ְיהָו   ְיִה2
1Kings 8:58ר ִמְצֹו יו ְוִלְׁשֹמ2 �ֶכת ְּבָכל&ְּדָרָכ3 �יו ָלֶל נּו ֵאָל ֹות ְלָבֵב� ר ִצָּו�ה  ְלַהּט� יו ֲאֶׁש� יו ְוֻחָּקיו1 ּוִמְׁשָּפָט+ Bָת
ינּו�  ֶאת&ֲאֹבֵת�
1Kings 8:59 ְיָלה� ינּו יֹוָמ�ם ָוָל ה ְקֹרִב>ים ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� �י ְיהָו+ 1ְנִּתי1 ִלְפֵנ ֶּלה ֲאֶׁשBר ִהְתַחַּנ י ֵא3 Mּו ְדָבַר  ְוִי�ְהי2

ֹו ֹו ּוִמְׁשַּפ>ט ַעּמ� ֹותA ִמְׁשַּפ�ט ַעְבּד3 ֹו�ַלֲעׂש� ל ְּדַבר&י�ֹום ְּביֹומ�   ִיְׂשָרֵא�
1Kings 8:60ַּ Pַען ד ֹוד� ְלַמ3 ין ע� ּוא ָהֱאֹלִה�ים ֵא� ֶרץ ִּכ�י ְיהָו�ה ה�  ַעת ָּכל&ַעֵּמ�י ָהָא+
1Kings 8:61יו ַּכּי�ֹום ַה ר ִמְצֹוָת� יו ְוִלְׁשֹמ� �ה ֱאֹלֵה�ינּו ָלֶל=ֶכת ְּבֻחָּק> ם ִע�ם ְיהָו Bה ְלַבְבֶכם1 ָׁשֵל+  ֶּז�ה� ְוָהָי
1Kings 8:62ַבח ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה�� ים ֶז ֹו ֹזְבִח� �ל ִעּמ ֶלְך ְוָכל&ִיְׂשָרֵא� ַהֶּמ+   ְו�
1Kings 8:63 אן Wֹ ֶלף ְוצ 1ִים1 ֶא+ ים ּוְׁשַנ Bר ֶעְׂשִר �ַבח ַהְּׁשָלִמיםH ֲאֶׁש�ר ָזַב�ח ַליהָוהG ָּבָק3 ה ֵא�ת ֶז  ַוִּיְזַּב�ח ְׁשֹלֹמ3

5 ים ָא�ֶלף ַו� ה ְוֶעְׂשִר� ל�ֵמָא� �י ִיְׂשָרֵא� ֶלְך ְוָכל&ְּבֵנ ה ַהֶּמ�  ַּיְחְנכּו1 ֶאת&ֵּב�ית ְיהָו+
1Kings 8:64 ם �ָׂשה ָׁש3 ה ִּכי&ָע �י ֵבית&ְיהָו+ ר ֲאֶׁשר1 ִלְפֵנ ֹוְך ֶהָחֵצ3 ֶלְך ֶאת&ּת� Mׁש ַהֶּמ ּוא ִקַּד2  ַּבּי�ֹום ַהה3

ת ֶחְלֵב�י ַהְּׁשָלִמ�ים ִּכ� ה ְוֵא� ֹעָלה1 ְוֶאת&ַהִּמְנָח+ 1 ֶאת&ָה� ָהִכיל ן ֵמ� ה ָקֹט3 �י ְיהָו+ ֶׁשת1 ֲאֶׁש�ר ִלְפֵנ י&ִמְזַּבBח ַהְּנֹח2
ים� י ַהְּׁשָלִמ� ת ֶחְלֵב� ה ְוֵא�  ֶאת&ָהֹעָל�ה ְוֶאת&ַהִּמְנָח+

1Kings 8:65 Aת�ֹוא ֲחָמ ֹול ִמְּלב� Mל ָּגד Z ָקָה2 ג ְוָכל&ִיְׂשָרֵא�ל ִעּמֹו ֵעת&ַהִה�יאA ֶאת&ֶהָח] ה ָב� �ַעׂש ְׁשֹלֹמ�  ַוַּי
ֹום�ַעד& ר י� �ת ָיִמ�ים ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� ים ְוִׁשְבַע ינּו ִׁשְבַע�ת ָיִמ� �ה ֱאֹלֵה+ ִים ִלְפֵני1 ְיהָו �ַחל ִמְצַר3  ַנ

1Kings 8:66 ֹוֵבי ם ְׂשֵמִחים1 ְוט� ּו ְלָאֳהֵליֶה3 ּו ֶאת&ַהֶּמ�ֶלְך ַוֵּיְלכ� 5ְיָבֲרכ� ם ַו�  ַּבּיBֹום ַהְּׁשִמיִני1 ִׁשַּל�ח ֶאת&ָהָע+
�ל ָּכ ב ַע ֹו�ֵל+ ל ַעּמ� ֹו ּוְלִיְׂשָרֵא� �ד ַעְבּד+ ר ָעָׂשBה ְיהָוה1 ְלָדִו ה ֲאֶׁש2  ל&ַהּטֹוָב3

1Kings 9:1 ה ה ִלְבנ�ֹות ֶאת&ֵּבית&ְיהָו�ה ְוֶאת&ֵּב�ית ַהֶּמ�ֶלְך ְוֵאת1 ָּכל&ֵח�ֶׁשק ְׁשֹלֹמ+ ֹות ְׁשֹלֹמ+  ַוְיִהי1 ְּכַכּל�
ֹות� פ ץ ַלֲעׂש� ר ָחֵפ�  ֲאֶׁש�

1Kings 9:2 א ֹון� ַוֵּיָר= ה ֵאָל�יו ְּבִגְבע� �ית ַּכֲאֶׁש>ר ִנְרָא� ה ֵׁשִנ >ה ֶאל&ְׁשֹלֹמ�  ְיהָו
1Kings 9:3 יו ה ֵאָל3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ְׁשִּתי   ַוּי �ְנָּתה ְלָפַניG ִהְקַּד3 Tָׁשַמְעִּתי ֶאת&ְּתִפָּלְתָך� ְוֶאת&ְּתִחָּנְתָךH ֲאֶׁש�ר ִהְתַחַּנ

ָתה ָלׂש� ים�ֶאת&ַהַּבBִית ַהֶּזה1 ֲאֶׁש�ר ָּבִנ+ ם ָּכל&ַהָּיִמ� =י ְוִלִּב>י ָׁש� ּו ֵעיַנ ם ַעד&עֹוָל�ם ְוָהי2 י ָׁש�  ּום&ְׁשִמ�
1Kings 9:4 ר�ל ֲאֶׁש ֹות ְּכֹכ� Wֶׁשר ַלֲעׂש Bד ָאִב1יָך1 ְּבָתם&ֵלָב�ב ּוְביֹ+ ְך ָּדִו Mר ָהַל י ַּכֲאֶׁש2 ה ִאם&ֵּתֵל�ְך ְלָפַנ3 Qְוַאָּת 

י ִּתְׁש י ּוִמְׁשָּפַט� ר�ִצִּויִת�יָך ֻחַּק�  ֹמ�
1Kings 9:5 ר Bד ָאִב1יָך1 ֵלאֹמ+ ְרִּתי ַעל&ָּדִו ל ְלֹעָל�ם ַּכֲאֶׁש�ר ִּדַּב3 ְמַלְכְּתָך> ַעל&ִיְׂשָרֵא� י ֶאת&ִּכֵּס=א ַמ� Mֹמִת  ַוֲהִק2

ל� א ִיְׂשָרֵא� יׁש ֵמַע�ל ִּכֵּס� ת ְלָך1 ִא+ Bא&ִיָּכֵר �ֹ  ל
1Kings 9:6ַא ּון ַאֶּתBם ּוְבֵניֶכם1 ֵמ� Mֹוב ְּתֻׁשב ִּתי ִלְפֵניֶכ�ם  ִאם&ׁש2 ר ָנַת� י ֲאֶׁש� א ִתְׁשְמרּו1 ִמְצֹוַת�י ֻחֹּקַת+ Bֹ י ְול ֲחַר+

ם� ם ָלֶה� ים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶת� ם ַוֲעַבְדֶּתם1 ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר+  ַוֲהַלְכֶּת3
1Kings 9:71ם ְוֶאת&ַהַּב Bי ָהֲאָדָמה1 ֲאֶׁש�ר ָנַת�ִּתי ָלֶה+ ל ְּפֵנ ל ֵמַע2 ְׁשִּתי  ְוִהְכַרִּת�י ֶאת&ִיְׂשָרֵא3 ִית1 ֲאֶׁש�ר ִהְקַּד�

ים� ל ְוִלְׁשִניָנ�ה ְּבָכל&ָהַעִּמ� =ה ִיְׂשָרֵא>ל ְלָמָׁש� �י ְוָהָי �ל ָּפָנ י ֲאַׁשַּל�ח ֵמַע  ִלְׁשִמ+
1Kings 9:81ה ְיהָוהBה ָעָׂש ּו ַעל&ֶמ2 ם ְוָׁשָר�ק ְוָאְמר3 ר ָעָל�יו ִיֹּׁש� ֹון ָּכל&ֹעֵב� �ה ֶעְלי+ ָכה  ְוַהַּבBִית ַהֶּזה1 ִיְהֶי  ָּכ+

ִית ַהֶּז�ה� ֹ�את ְוַלַּב� ֶרץ ַהּז  ָלָא�
1Kings 9:9 Gֶרץ ִמְצַרִים�ֵמֶא Hיא ֶאת&ֲאֹבָתם� ר הֹוִצ ם ֲאֶׁש2 �ה ֱאֹלֵהיֶה3 ּו ֶאת&ְיהָו Mר ָעְזב Z ֲאֶׁש2 ּו ַעל  ְוָאְמר3

ים ַוִּיְׁשַּתחּו  1קּו1 ֵּבאֹלִה�ים ֲאֵחִר+ 5ַּיֲחִז ּו][ַו[ַו� ם ַוַּיַעְב] ִּיְׁשַּתֲחו� ת ָלֶה� ם ֵא� ן ֵהִבBיא ְיהָוה1 ֲעֵליֶה+ ֻד�ם ַעל&ֵּכ3
את� פ �ֹ  ָּכל&ָהָרָע�ה ַהּז

1Kings 9:10 ית ית ְיהָו�ה ְוֶאת&ֵּב� �י ַהָּבִּת�ים ֶאת&ֵּב� ה ֶאת&ְׁשֵנ ה ֲאֶׁשר&ָּבָנ�ה ְׁשֹלֹמ� ים ָׁשָנ+ י ִמְקֵצה1 ֶעְׂשִר�  ַוְיִה3
ֶלְך�  ַהֶּמ�

1Kings 9:11א ר ִנָּׂש2 ֹ Tֶלְך&צ ֹו  ִחיָר�ם ֶמ� �ב ְלָכל&ֶחְפצ ים ּוַבֲעֵצ=י ְברֹוִׁש>ים ּוַבָּזָה� Z ֲאָרִז2 ה ַּבֲעֵצי Mֶאת&ְׁשֹלֹמ 
יל� ֶרץ ַהָּגִל� יר ְּבֶא� ים ִע+ ה ְלִחיָרם1 ֶעְׂשִר� Bֶלְך ְׁשֹלֹמ Z ַהֶּמ2 ז ִיֵּתן  ָא]

1Kings 9:12�ֹו ְׁשֹלֹמ ר ָנַתן&ל� ים ֲאֶׁש� ר ִלְראֹות1 ֶאת&ֶה�ָעִר+ ּו ְּבֵעיָנ�יו� ַוֵּיֵצBא ִחיָרם1 ִמֹּצ+ א ָיְׁשר� �ֹ  ה ְול



1Kings 9:13ָPאֶמר מ Wֹ ּול ַע�ד ַהּי�ֹום  ַוּי א ָלֶהם1 ֶא�ֶרץ ָּכב+ Bי ַוִּיְקָר�ָּתה ִּל�י ָאִח ֶּלה ֲאֶׁשר&ָנַת� ים ָהֵא+ ה ֶהָעִר�
 ַהֶּז�ה� פ

1Kings 9:14ב� ים ִּכַּכ�ר ָזָה� ה ְוֶעְׂשִר� ם ַלֶּמ�ֶלְך ֵמָא�   ַוִּיְׁשַל�ח ִחיָר�
1Kings 9:15 1ה ְוֶאת&ֵּביתֹוB ית ְיהָו ה ִלְבנֹותZ ֶאת&ֵּב2 ר&ֶהֱעָל�הA ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ3 ס ֲאֶׁש� Mה ְדַבר&ַהַּמ  ְוֶז2

ֶזר� ֹו ְוֶאת&ָּג� ר ְוֶאת&ְמִגּד� �ִם ְוֶאת&ָחֹצ� ת חֹוַמ�ת ְירּוָׁשָל ֹוא ְוֵא�  ְוֶאת&ַהִּמּל+
1Kings 9:16ה ַוִּי ִים ָעָל3 Mֶלְך&ִמְצַר ה ֶמ� ב ָּבִע�יר  ַּפְרֹע2 >י ַהֹּיֵׁש� ְּכַנֲעִנ ׁש ְוֶאת&ַה� 1ֶזר1 ַוִּיְׂשְרָפ�ּה ָּבֵא+ ד ֶאת&ֶּג Bְלֹּכ

ה� ֶׁשת ְׁשֹלֹמ� ֹו ֵא� ים ְלִבּת� 5ִּיְּתָנּה1 ִׁשֻּלִח+ ג ַו� � ָהָר
1Kings 9:17ֹון� ן ַּתְחּת� ית ֹחֹר� ֶזר ְוֶאת&ֵּב� Bֶבן ְׁשֹלֹמה1 ֶאת&ָּג+   ַוִּי
1Kings 9:18ת&ַּבֲעָל>ת ר[ ְוֶאת&ָּתָמר  ְוֶא� ֶרץ�] ַּתְדֹמ� ר ָּבָא�  ַּבִּמְדָּב�
1Kings 9:19 Aת�ים ְוֵא�י ַהָּפָרִׁש ת ָעֵר� ֶכב ְוֵא� י ָהֶר+ ה ְוֵאת1 ָעֵר� ִּמְסְּכנֹות1 ֲאֶׁש�ר ָהי�ּו ִלְׁשֹלֹמ+ י ַה� Bת ָּכל&ָעֵר  ְוֵא2

1ִם1 ּוַבְּלָבנ+ ה ֲאֶׁשBר ָחַׁשק1 ִלְבנBֹות ִּבירּוָׁשַל ֹו�ֵח�ֶׁשק ְׁשֹלֹמ3 ֶרץ ֶמְמַׁשְלּת� ל ֶא�  ֹון ּוְבֹכ�
1Kings 9:20 ל �י ִיְׂשָרֵא� א&ִמְּבֵנ �ֹ י ֲאֶׁש>ר ל �י ְוַהְיבּוִס+ י ַהִחִּתBי ַהְּפִרִּזי1 ַהִחִּו Mר ִמן&ָהֱאֹמִר ָעם ַהּנֹוָת2 ָ Tָּכל&ה 

ָּמה�  ֵה�
1Kings 9:21א&ָיְכ �ֹ ֶרץ ֲאֶׁש=ר ל ּו ַאֲחֵריֶהם1 ָּבָא+ Bר ֹנְתר ם ֲאֶׁש2 ֲחִריָמ�ם ַוַּיֲעֵלBם  ְּבֵניֶה3 ל ְלַה� �י ִיְׂשָרֵא� ּו ְּבֵנ ל>

ד ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה�  ְׁשֹלֹמה1 ְלַמס&ֹעֵב+
1Kings 9:22 יו יו ְוָׁשִלָׁש+ ה ַוֲעָבָדיו1 ְוָׂשָר� ם ַאְנֵׁש�י ַהִּמְלָחָמ3 Qֶבד ִּכי&ֵה� ה ָע ן ְׁשֹלֹמ� א&ָנַת� �ֹ ל ל  ּוִמְּבֵני1 ִיְׂשָרֵא+
ֹו ּו י ִרְכּב� יו� סְוָׂשֵר�  ָפָרָׁש�
1Kings 9:23 ם ים ָּבָע+ ֹות ָהֹרִד� �ה ֲחִמִּׁש�ים ַוֲחֵמ�ׁש ֵמא ים ֲאֶׁשBר ַעל&ַהְּמָלאָכה1 ִלְׁשֹלֹמ+ י ַהִּנָּצִב3  ֵא�ֶּלהA ָׂשֵר�

ה�  ָהֹעִׂש�ים ַּבְּמָלאָכ�
1Kings 9:24ָנ ּה ֲאֶׁש�ר ָּב� ד ֶאל&ֵּביָת� �יר ָּדִו+ ְלָתה1 ֵמִע ה ָע� ֹוא� ַא�ְך ַּבת&ַּפְרֹע3 ז ָּבָנ�ה ֶאת&ַהִּמּל�  ה&ָל�ּה ָא�
1Kings 9:25 ה �ה ַליהָו+ 1ַח1 ֲאֶׁש�ר ָּבָנ ים ַעל&ַהִּמְזֵּב ֹות ּוְׁשָלִמ3 ה ֹעל� Mים ַּבָּׁשָנ ה ָׁשֹלׁשZ ְּפָעִמ2  ְוֶהֱעָל�ה ְׁשֹלֹמ]

ִית� �ה ְוִׁשַּל�ם ֶאת&ַהָּב� �י ְיהָו ר ִלְפֵנ ֹו ֲאֶׁש�  ְוַהְקֵט�יר ִאּת3
1Kings 9:26[ֶרץ  ָוֳאִנ ּוף ְּבֶא� ת ַים&ס� ֹות ַעל&ְׂשַפ� ֶבר ֲאֶׁש=ר ֶאת&ֵאל> ֹון&ֶּג2 ה ְּבֶעְצי� Mֶלְך ְׁשֹלֹמ י ָעָׂשהZ ַהֶּמ2

ֹום�  ֱאד�
1Kings 9:27ה� י ְׁשֹלֹמ� �ם ִע�ם ַעְבֵד� ֹות ֹיְדֵע�י ַהָּי יו ַאְנֵׁש�י ֳאִנּי+ ֳאִני1 ֶאת&ֲעָבָד+ ם ָּב� Bח ִחיָר   ַוִּיְׁשַל2
1Kings 9:28�ֶלְך  ַוָּיֹב ים ִּכָּכ�ר ַוָּיִב�אּו ֶאל&ַהֶּמ� ֹות ְוֶעְׂשִר� ב ַאְרַּבע&ֵמא� ּו ִמָּׁשם1 ָזָה+ Bיָרה ַוִּיְקח אּו אֹוִפ+
ה� פ  ְׁשֹלֹמ�

1Kings 10:1ֹות� ֹו ְּבִחיד� א ְלַנֹּסת� �ֹ �ה ַוָּתב ה ְלֵׁש�ם ְיהָו ַמע ְׁשֹלֹמ� א ֹׁשַמ>ַעת ֶאת&ֵׁש� ְלַּכת&ְׁשָב3   ּוַמ�
1Kings 10:2�ֹ ד ְוֶא�ֶבן  ַוָּתב ים ְּבָׂשִמ=ים ְוָזָה>ב ַרב&ְמֹא� ַמִּלים ֹנְׂשִא2 ְּ Tג Gד ְמֹאד�ָּכֵב H ָמה ְּבַחִיל א ְירּוָׁשַל3ְ

ּה� ר ָהָי�ה ִעם&ְלָבָב� יו ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� ה ַוְּתַדֵּב�ר ֵאָל+  ְיָקָר�ה ַוָּתבֹא1 ֶאל&ְׁשֹלֹמ+
1Kings 10:3�ה ֶאת&ָּכל&ְּדָבֶר �יד  ַוַּיֶּגד&ָל�ּה ְׁשֹלֹמ� א ִהִּג nֹ ֶלְך ֲאֶׁש=ר ל Bה ָּדָבר1 ֶנְעָל�ם ִמן&ַהֶּמ+ א&ָהָי �ֹ יָה ל

ּה�  ָל�
1Kings 10:4ר ָּבָנ�ה� ִית ֲאֶׁש� ה ְוַהַּב� �ת ָּכל&ָחְכַמ�ת ְׁשֹלֹמ א ֵא� ְלַּכת&ְׁשָב+   ַוֵּת1ֶרא1 ַמ�
1Kings 10:5 ד ְמָׁשְרתֹו Z ּוַמֲעַמ2 ֹו ּומֹוַׁש�ב ֲעָבָדיו יו[ ּוַמֲאַכ�ל ֻׁשְלָחנ] Mֹו ] ְמָׁשְרָת ָלת+ יו ְוֹע� ֵׁשיֶהם1 ּוַמְׁשָק+ ּוַמְלֻּב�

ּוַח� ֹוד ר� ָיה ָב>ּה ע� �ה ְולֹא&ָה� ר ַיֲעֶל�ה ֵּב�ית ְיהָו  ֲאֶׁש�
1Kings 10:6 יָך �י ַעל&ְּדָבֶר� ְעִּתי ְּבַאְרִצ ר ָׁשַמ� ר ֲאֶׁש� �ה ַהָּדָב+ ֶלְך ֱאֶמת1 ָהָי 1ֹאֶמר1 ֶאל&ַהֶּמ+  ַוּת
ָך�  ְוַעל&ָחְכָמֶת�
1Kings 10:7 ִצי�א&ֻהַּגד&ִל�י ַהֵח �ֹ י ְוִהֵּנ�ה ל ים ַעBד ֲאֶׁשר&ָּב1אִתי1 ַוִּתְרֶא�יָנה ֵעיַנ+ א&ֶהֱאַמ�ְנִּתי ַלְּדָבִר3 �ֹ  ְול

ְעִּתי� ר ָׁשָמ� ֹוב ֶאל&ַהְּׁשמּוָע�ה ֲאֶׁש�  הֹוַסBְפָּת ָחְכָמה1 ָוט+
1Kings 10:8ֶּלה�י ֲעָבֶד�יָך ֵא יָך ַאְׁשֵר� י ֲאָנֶׁש+ ָך� ַאְׁשֵר� יד ַהֹּׁשְמִע�ים ֶאת&ָחְכָמֶת� 1יָך1 ָּתִמ+ ים ְלָפֶנ Bֹעְמִד   ָה�
1Kings 10:9 הB ת ְיהָו ּוְך ֲאֶׁשר1 ָחֵפ�ץ ְּבָך+ ְלִתְּתָך� ַעל&ִּכֵּס�א ִיְׂשָרֵא�ל ְּבַאֲהַב2 Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ָּבר+ י ְיהָו  ְיִה2



ֹות ִמ ֶלְך ַלֲעׂש� יְמָך� ְלֶמ+ ם ַוְיִׂש� 1 ְלֹעָל+ ה�ֶאת&ִיְׂשָרֵאל ט ּוְצָדָק�  ְׁשָּפ�
1Kings 10:10 Zה לֹא&ָבא�ד ְוֶא�ֶבן ְיָקָר ה ְמֹא� ב ּוְבָׂשִמ>ים ַהְרֵּב� יםA ִּכַּכ�ר ָזָה3 ה ְוֶעְׂשִר� ֶלְך ֵמָא� Mן ַלֶּמ  ַוִּתֵּת2

ה� ֶלְך ְׁשֹלֹמ� א ַלֶּמ� ְלַּכת&ְׁשָב� ב ֲאֶׁשר&ָנְתָנ�ה ַמ� ּוא עֹוד1 ָלֹר+ ֶׂשם ַהה�  ַכֹּב2
1Kings 10:111ד  ְוַגם ה ְמֹא� >ים ַהְרֵּב� יר ֲעֵצ=י ַאְלֻמִּג Mיא ֵמֹאִפ �יר ֵהִב2 ב ֵמאֹוִפ א ָזָה� ם ֲאֶׁשר&ָנָׂש� �י ִחיָר+  ֳאִנ
ה� ֶבן ְיָקָר�  ְוֶא�

1Kings 10:12 ֹות ּוְנָבִל�ים ֶלְך ְוִכֹּנר� ים ִמְסָעBד ְלֵבית&ְיהָוה1 ּוְלֵב�ית ַהֶּמ+ Mי ָהַאְלֻמִּג ֶּמֶלְך ֶאת&ֲעֵצ2 ַ Tַעׂש ה�  ַוַּי
ה ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה�ַל א ִנְרָא+ �ֹ ן ֲעֵצBי ַאְלֻמִּגים1 ְול Qא&ֵכ א ָב� �ֹ ים ל � ָּׁשִר

1Kings 10:13 ר�ָלה ִמְּלַבד1 ֲאֶׁש א ֶאת&ָּכל&ֶחְפָצּה1 ֲאֶׁש�ר ָׁשָא+ ְלַּכת&ְׁשָב3 ה ָנַת�ן ְלַמ� Mֶלְך ְׁשֹלֹמ  ְוַהֶּמ2
ֶפן ַו ה ַוֵּת> �ּה ְּכַי�ד ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ יָה� סָנ�ַתן&ָל+ יא ַוֲעָבֶד� ּה ִה� ֶלְך ְלַאְרָצ�  ֵּת�

1Kings 10:14 ׁש ִּכַּכ�ר ֹות ִׁשִּׁש�ים ָוֵׁש� ׁש ֵמא> �ה ֶאָח�ת ֵׁש� ה ְּבָׁשָנ א ִלְׁשֹלֹמ� ב ֲאֶׁשר&ָּב� ל ַהָּזָה+ 5ְיִהי1 ִמְׁשַק�  ַו�
ב�  ָזָה�

1Kings 10:15ים ְוָכל&ַמ�ר ָהֹרְכִל ים ּוִמְסַח� ֶרץ� ְלַבד1 ֵמַאְנֵׁש�י ַהָּתִר+ ֹות ָהָא�  ְלֵכ�י ָהֶע�ֶרב ּוַפח�
1Kings 10:16 ב ַיֲעֶל�ה ַעל&ַהִּצָּנ�ה ֹות ָזָה+ ּוט ֵׁשׁש&ֵמא� �ִים ִצָּנ�ה ָזָה�ב ָׁשח ה ָמאַת� ַעׂש ַהֶּמ=ֶלְך ְׁשֹלֹמ>  ַוַּי2

ת�  ָהֶאָח�
1Kings 10:17ב ַי ֶׁשת ָמִנים1 ָזָה+ Bּוט ְׁשֹל ִגִּנים1 ָזָה�ב ָׁשח+ ֹות ָמ� Bם  ּוְׁשֹלׁש&ֵמא� �ן ָהֶאָח�ת ַוִּיְּתֵנ ֲעֶל�ה ַעל&ַהָּמֵג

ֹון� פ ית ַי�ַער ַהְּלָבנ� ֶלְך ֵּב�  ַהֶּמ+
1Kings 10:18ז� ב מּוָפ� הּו ָזָה� ֹול ַוְיַצֵּפ� �ן ָּגד =ַעׂש ַהֶּמ>ֶלְך ִּכֵּסא&ֵׁש�   ַוַּי
1Kings 10:19יו ְוָי ֲחָר+ ה ְורֹאׁש&ָעֹגBל ַלִּכֵּסה1 ֵמַא� ֹות ַלִּכֵּס3 ֹום ַהָּׁש�ֶבת  ֵׁש=ׁש ַמֲעל� ת ִמֶּז�ה ּוִמֶּז�ה ֶאל&ְמק� ֹד>

ֹות� ֶצל ַהָּיד� ים ֵא� ֹות ֹעְמִד� �5ִים ֲאָרי+  ּוְׁשַנ
1Kings 10:20 ה ֵכ�ן א&ַנֲעָׂש� �ֹ �ה ל �ה ּוִמֶּז ֹות ִמֶּז ַּמֲעל� ׁש ַה� ים ָׁש>ם ַעל&ֵׁש� ים ֹעְמִד� =ים ָעָׂש�ר ֲאָרִי3  ּוְׁשֵנ
ֹות�  ְלָכל&ַמְמָלכ�
1Kings 10:21ֹכ ְ Tין  ו�ּור ֵא�ֹון ָזָה�ב ָסג ית&ַי�ַער ַהְּלָבנ� ל ְּכֵל>י ֵּב� ב ְוֹכ3 ה ַהֶּמBֶלְך ְׁשֹלֹמה1 ָזָה+ י ַמְׁשֵק2 Qל ְּכֵל

ּוָמה� ה ִלְמא� י ְׁשֹלֹמ� א ֶנְחָׁש>ב ִּביֵמ� �ֹ ֶסף ל  ֶּכ3
1Kings 10:22ְלָׁש Zם ַאַחת��י ִחיָר ם ִע�ם ֳאִנ י ַתְרִׁשBיׁש ַלֶּמ1ֶלְך1 ַּבָּי+ Z ֳאִנ2 יׁש  ִּכי �י ַתְרִׁש3 ֹואA ֳאִנ ים ָּתב� Mׁש ָׁשִנ ֹל2

ֶסף ֶׁשְנַהִּב�ים ְוֹקִפ�ים ְוֻתִּכִּי�ים� ְׂשֵאת1 ָזָה�ב ָוֶכ+  ֹנ�
1Kings 10:23ה� ֶׁשר ּוְלָחְכָמ� �י ָהָא�ֶרץ ְלֹע� ל ַמְלֵכ ה ִמֹּכ� 1 ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ+   ַוִּיְגַּדל
1Kings 10:24ֶרץ ְמַבְקִׁש�ים ֶאת&ְּפ ל&ָהָא+ ֹו� ְוָכ2 ים ְּבִלּב� ן ֱאֹלִה� ֹו ֲאֶׁשר&ָנַת� ַע1 ֶאת&ָחְכָמת+ ה ִלְׁשֹמ2 ��י ְׁשֹלֹמ  ֵנ
1Kings 10:25 ים סּוִס�ים �ֶׁשק ּוְבָׂשִמ+ י ָזָהBב ּוְׂשָלמֹות1 ְוֵנ �י ֶכֶסףZ ּוְכֵל2 ֹו ְּכֵל �יׁש ִמְנָחת] �ים ִא  ְוֵה�ָּמה ְמִבִא

ים ְּדַבר&ָׁשָנ�ה ְּבָׁשָנ�ה� ס � ּוְפָרִד
1Kings 10:26 ֶלף ר ֶא� ֶכב ּוְׁשֵנים&ָעָׂש� ֹו ֶאBֶלף ְוַאְרַּבע&ֵמאֹות1 ֶר+ ף ְׁשֹלֹמהH ֶר�ֶכב ּוָפָרִׁשיםG ַוְיִהי&ל3  ַוֶּיֱאֹס�

ִם� ֶלְך ִּבירּוָׁשָל� ֶכב ְוִעם&ַהֶּמ� י ָהֶר+ ָרִׁש�ים ַוַּיְנֵחם1 ְּבָעֵר�  ָּפ�
1Kings 10:27ִ ן ַהֶּמ=ֶלְך ֶאת&ַהֶּכ>ֶסף ִּבירּוָׁשַל� ים  ַוִּיֵּת2 ן ַּכִּׁשְקִמ� ים ָנַת> �ים ְוֵא�ת ָהֲאָרִז3 ם ָּכֲאָבִנ

ב�  ֲאֶׁשר&ַּבְּׁשֵפָל�ה ָלֹר�
1Kings 10:28יר� ּו ִמְקֵו�ה ִּבְמִח� ֶלְך ִיְקח� י ַהֶּמ+ ה ֹסֲחֵר� Wִים ּוִמְקֵו �ה ִמִּמְצָר ר ִלְׁשֹלֹמ�   ּומֹוָצ=א ַהּסּוִס>ים ֲאֶׁש�
1Kings 10:29א ֶמְר ַּתֲעֶלה ַוֵּתֵצ2 � ַ Tֵכן  ו ְ Tה ו�ּוס ַּבֲחִמִּׁש�ים ּוֵמָא ֶסף ְוס� ֹות ֶּכ+ ָּכָבBה ִמִּמְצַר1ִים1 ְּבֵׁש�ׁש ֵמא�

אּו� פ ם ֹיִצ� ם ְּבָיָד�  ְלָכל&ַמְלֵכ=י ַהִחִּת>ים ּוְלַמְלֵכ�י ֲאָר�
1Kings 11:1ה מֹוֲא �ֹות ְוֶאת&ַּבת&ַּפְרֹע ב ָנִׁש=ים ָנְכִרּי>ֹות ַרּב� Qה ָאַה ת  ְוַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ3 ִמּיֹ+ ִבּיBֹות ַעֳּמִנּיֹות1 ֲאֹד�
ת�  ֵצְדִנֹּי�ת ִחִּתֹּי�
1Kings 11:2 1ם ָאֵכן אּו ָבֶכ+ ם ְוֵהם1 לֹא&ָיֹב� אּו ָבֶה3 א&ָתֹב� �ֹ ל ל Mי ִיְׂשָרֵא ַמר&ְיהָוהZ ֶאל&ְּבֵנ2 ם ֲאֶׁש�ר ָא�  ִמן&ַהּגֹוִי3

ק ְׁשֹלֹמ� י ֱאֹלֵהיֶה�ם ָּבֶה>ם ָּדַב� ם ַאֲחֵר� ּו ֶאת&ְלַבְבֶכ+ ה�ַיּט�  ה ְלַאֲהָב�
1Kings 11:3ֹו� יו ֶאת&ִלּב� ּו ָנָׁש� ֹות ַוַּיּט� �ׁש ֵמא ַלְגִׁש�ים ְׁשֹל� ֹות ּוִפ� ים ָׂשרֹות1 ְׁשַב�ע ֵמא+ ֹו ָנִׁש3   ַוְיִהי&ל�



1Kings 11:42ים ְולֹא&ָהָי �י ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר ֹו ַאֲחֵר� ּו ֶאת&ְלָבב+ ה ָנָׁשיו1 ִהּט� �ת ְׁשֹלֹמ+ י ְלֵעת1 ִזְקַנ ֹו  ַוְיִה3 Bה ְלָבב
יו� ב ָּדִו�יד ָאִב� יו ִּכְלַב� �ה ֱאֹלָה+  ָׁשֵלם1 ִעם&ְיהָו

1Kings 11:5ץ ַעֹּמִנ�ים� ם ִׁשֻּק� י ִמְלֹּכ+ �ים ְוַאֲחֵר� י ִצֹדִנ ֶרת ֱאֹלֵה� י ַעְׁשֹּת+ ה ַאֲחֵר� �ֶלְך ְׁשֹלֹמ+   ַוֵּי
1Kings 11:6<א ִמֵּל �ֹ �ה ְול �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ ה ָהַר� =ַעׂש ְׁשֹלֹמ> יו� ס ַוַּי י ְיהָו�ה ְּכָדִו�ד ָאִב�  א ַאֲחֵר�
1Kings 11:7 ץ ֶלְך ִׁשֻּק� Wִם ּוְלֹמ� �י ְירּוָׁשָל ר ַעל&ְּפֵנ ר ֲאֶׁש� Wב ָּבָה ה ִלְכמֹוׁש1 ִׁשֻּק�ץ מֹוָא+ ה ָּבָמ3 Mה ְׁשֹלֹמ Z ִיְבֶנ2  ָאז

ֹון�  ְּבֵנ�י ַעּמ�
1Kings 11:8ֹות ַמְק�יו ַהָּנְכִרּי ה ְלָכל&ָנָׁש� �ן ָעָׂש+ ן� ְוֵכ ֹות ֵלאֹלֵהיֶה� ְמַזְּבח� ֹות ּו�  ִטיר�
1Kings 11:9 ה ֵאָל�יו ל ַהִּנְרָא� ֹו ֵמִעBם ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ י&ָנָט�ה ְלָבב3 ה ִּכ� ��5ף ְיהָו�ה ִּבְׁשֹלֹמ  ַוִּיְתַאַּנ

ִים�  ַּפֲעָמ�
1Kings 11:10ֶכת ַאֲחֵר� ְלִּתי&ֶל+ ה ְלִב2 Bה ֵאָליו1 ַעל&ַהָּדָב�ר ַהֶּז+ ת  ְוִצָּו ר ֵא� א ָׁשַמ+ �ֹ ים ְול �י ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר

 ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה� פ
1Kings 11:11ַP ה י ה ִלְׁשֹלֹמ3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ר  ַוּי י ֲאֶׁש� א ָׁשַמ1ְרָּת1 ְּבִריִת�י ְוֻחֹּקַת+ Bֹ ְך ְול ֹ�את ִעָּמ+ ְיָתה&ּז ַען ֲאֶׁש�ר ָה�

ע ֶאת&ַהַּמְמָלָכ Bַע ֶאְקַר ָך�ִצִּו�יִתי ָעֶל�יָך ָקֹר2 יָה ְלַעְבֶּד� יָך ּוְנַתִּת� ָעֶל+  ה1 ֵמ�
1Kings 11:12ָּנה� �ד ִּבְנָך� ֶאְקָרֶע� �ד ָאִב�יָך ִמַּי ַען ָּדִו ָּנה ְלַמ� א ֶאֱעֶׂש+ �ֹ   ַאְך&ְּבָיֶמ1יָך1 ל
1Kings 11:13ד� 1ַען1 ָּדִו �5ָך ְלַמ ד ֶאֵּת�ן ִלְבֶנ ֶבט ֶאָח� ע ֵׁש� א ֶאְקָר+ �ֹ ק ֶאת&ָּכל&ַהַּמְמָלָכה1 ל Bַען  ַר י ּוְלַמ�  ַעְבִּד+

ְרִּתי� ר ָּבָח�  ְירּוָׁשַל�ִם ֲאֶׁש�
1Kings 11:14ֹום� ּוא ֶּבֱאד� =5ַרע ַהֶּמ>ֶלְך ה� ת ֲהַד�ד ָהֲאֹדִמ�י ִמֶּז ה ֵא� Bה ָׂשָטן1 ִלְׁשֹלֹמ+ ֶקם ְיהָו   ַוָּי2
1Kings 11:15+ר ַהָּצָב�ֹות יֹוָאב1 ַׂש ֹום ַּבֲעל3 ְהיBֹות ָּדִוד1 ֶאת&ֱאד+ י ִּב� �5ְך  ַוְיִה3 �ים ַוַּי א ְלַקֵּב�ר ֶאת&ַהֲחָלִל

ֹום�  ָּכל&ָזָכ�ר ֶּבֱאד�
1Kings 11:16ֹום� ית ָּכל&ָזָכ�ר ֶּבֱאד� ב ְוָכל&ִיְׂשָרֵא�ל ַעד&ִהְכִר� ם יֹוָא� �י ֵׁש=ֶׁשת ֳחָדִׁש>ים ָי�ַׁשב&ָׁש�   ִּכ
1Kings 11:17י ָא ים ֵמַעְבֵד� Mים ֲאֹדִמִּי ד הּואZ ַוֲאָנִׁש2 ד ַנ�ַער  ַוִּיְבַר�ח ֲאַד] ִים ַוֲהַד� �ֹוא ִמְצָר ֹו ָלב� ִב>יו ִאּת�

ן�  ָקָט�
1Kings 11:18 ה אּו ִמְצַר1ִים1 ֶאל&ַּפְרֹע� Bן ַוָּיֹב ם ִמָּפאָר3 Mים ִעָּמ Z ֲאָנִׁש2 ן ַוִּיְקחּו �אּו ָּפאָר ן ַוָּיֹב�  ַוָּיֻק1מּו1 ִמִּמְדָי+

1ֶחם1 ָא�ַמר ל+ ִית ְוֶל ֹו ַב3 ִים ַוִּיֶּתן&ל� ֶלְך&ִמְצַר+ ֹו�ֶמ� ֶרץ ָנ�ַתן ל�  ֹו ְוֶא�
1Kings 11:19 ֹות ַּתְחְּפֵנ�יס ֹו ֲאח� ֹות ִאְׁשּת+ ֹו ִאָּׁשה1 ֶאת&ֲאח� Bד ַוִּיֶּתן&ל �ה ְמֹא ד ֵח>ן ְּבֵעיֵנ�י ַפְרֹע�  ַוִּיְמָצא1 ֲהַד�

ה�  ַהְּגִביָר�
1Kings 11:20ֵPיס א ֹות ַּתְחְּפֵנ3 ֹו ֲאח� Mֶלד ל � ַוֵּת2 ֹו ַוִּתְגְמֵל ה ַוְיִהBי ת ְּגֻנַב�ת ְּבנ+ �ֹוְך ֵּב�ית ַּפְרֹע ס ְּבת� הּו ַתְחְּפֵנ+

ה� ֹוְך ְּבֵנ�י ַפְרֹע� ה ְּבת�  ְגֻנַבת1 ֵּב�ית ַּפְרֹע+
1Kings 11:21 אֶמרBֹ ר&ַהָּצָב�א ַוּי ת יֹוָא�ב ַׂש� יו ְוִכי&ֵמ� י&ָׁשַכBב ָּדִוד1 ִעם&ֲאֹבָת+ ִים ִּכ� ד ָׁשַמ�ע ְּבִמְצַר3 Qַוֲהַד 

ה ַׁש י�ֲהַדד1 ֶאל&ַּפְרֹע+ ִני ְוֵאֵל�ְך ֶאל&ַאְרִצ�  ְּלֵח�
1Kings 11:22 Aאֶמר�ֹ ׁש ָלֶל�ֶכת ֶאל&ַאְרֶצ�ָך ַוּי י ְוִהְּנָך� ְמַבֵּק� י ָמה&ַאָּתBה ָחֵסר1 ִעִּמ+ ִּ Tה כ ֹו ַפְרֹע3 ֹ=אֶמר ל�  ַוּי

ִני� א ִּכ�י ַׁשֵּל�ַח ְּתַׁשְּלֵח� +ֹ  ל
1Kings 11:23ן ֶאת&ְרז� ים לֹו1 ָׂשָט+ ֶקם ֱאֹלִה� ה  ַוָּי2 ֶלְך&צֹוָב� ח ֵמֵא>ת ֲהַדְדֶע�ֶזר ֶמ� ֹון ֶּבן&ֶאְלָיָד�ע ֲאֶׁש�ר ָּבַר3

 ֲאֹדָנ�יו�
1Kings 11:24 ּה �ְׁשבּו ָב+ ּו ַדֶּמ1ֶׂשק1 ַוֵּי Bם ַוֵּיְלכ�ג ָּדִו�ד ֹאָת ּוד ַּבֲהֹר� ים ַוְיִה�י ַׂשר&ְּגד+ ץ ָעָליו1 ֲאָנִׁש+ Bַוִּיְקֹּב 

ֶׂשק� ּו ְּבַדָּמ� 5ִּיְמְלכ�  ַו�
1Kings 11:25 ְך ל ַוִּיְמֹל� ה ְוֶאת&ָהָרָע�ה ֲאֶׁש�ר ֲהָד�ד ַוָּי1ָקץ1 ְּבִיְׂשָרֵא+ 1 ָּכל&ְיֵמ�י ְׁשֹלֹמ+ י ָׂשָטBן ְלִיְׂשָרֵאל  ַוְיִה2
ם� פ  ַעל&ֲאָר�

1Kings 11:26ה ֶע� ה ְוֵׁשBם ִאּמֹו1 ְצרּוָעה1 ִאָּׁש�ה ַאְלָמָנ+ י ִמן&ַהְּצֵרָד3 Mט ֶאְפָרִת ֶבד  ְוָיָרְבָעםZ ֶּבן&ְנָב2
ֶלְך� �5ֶרם ָי�ד ַּבֶּמ� ה ַוָּי � ִלְׁשֹלֹמ

1Kings 11:27 ֶרץ ִע�יר ָּדִו�ד Wר ֶאת&ֶּפ Wֹוא ָסַג �ה ֶאת&ַהִּמּל+ ים ָי�ד ַּבֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמה1 ָּבָנ ר ֲאֶׁשר&ֵהִר� �ה ַהָּדָב+  ְוֶז



יו�  ָאִב�
1Kings 11:28ה ֶא Mְרא ְׁשֹלֹמ ֹור ָח�ִיל ַוַּי2 ּוא ַוַּיְפֵק�ד  ְוָהִא�יׁש ָיָרְבָע�ם ִּגּב� י&ֹעֵׂשBה ְמָלאָכה1 ה+ ַער ִּכ� ת&ַהַּנ3

ף� ס ית יֹוֵס� ֶבל ֵּב� ֹו ְלָכל&ֵס�  ֹאת+
1Kings 11:29 ֶרְך יא ַּבֶּד3 Mי ַהָּנִב ֹו ֲאִחָּיהZ ַהִּׁשיֹלִנ2 �ִם ַוִּיְמָצ�א ֹאת] יא ְוָי�5ָרְבָע�ם ָיָצ�א ִמירּוָׁשָל �ת ַהִה+ 5ְיִהי1 ָּבֵע  ַו�

ּוא ִמְתַּכֶּסה1 ְּב Bה�ְוה ם ַּבָּׂשֶד� ם ְלַבָּד� ה ּוְׁשֵניֶה�  ַׂשְלָמ�ה ֲחָדָׁש+
1Kings 11:30ים� ר ְקָרִע� ָה ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ְקָרֶע+ �יו ַוִּי2 ה ֲאֶׁש�ר ָעָל ה ַהֲחָדָׁש� ה ַּבַּׂשְלָמ� ׂש ֲאִחָּי+   ַוִּיְתֹּפ�
1Kings 11:31י ֹכ� �ים ִּכ ם ַקח&ְלָך� ֲעָׂשָר�ה ְקָרִע 1ֹאֶמר1 ְלָי�5ָרְבָע+ י  ַוּי ל ִהְנִנ2 ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mר ְיהָו הZ ָאַמ2

ים� ה ַהְּׁשָבִט� ת ֲעָׂשָר� ה ְוָנַתִּת�י ְלָך+ ֵא� �ד ְׁשֹלֹמ+ ַע ֶאת&ַהַּמְמָלָכה1 ִמַּי Bֹקֵר 
1Kings 11:32�ִם ָהִעיר1 ֲאֶׁש ּוָׁשַל+ 1ַען1 ְיר� ד ּוְלַמ י ָדִו3 ֹו ְלַמ�ַעןA ַעְבִּד� �ד ִי�ְהֶיה&ּל ֶבט ָהֶאָח� ּה  ְוַהֵּׁש� ר ָּבַח�ְרִּתי ָב+

ל� י ִיְׂשָרֵא� ל ִׁשְבֵט�  ִמֹּכ�
1Kings 11:33 ם ב ּוְלִמְלֹּכ� ֹדִניןG ִלְכמֹוׁש1 ֱאֹלֵה�י מֹוָא+ ּוִני ַוִּי�ְׁשַּתֲחוּוH ְלַעְׁשֹּתֶרתH ֱאֹלֵה�י ִצ� �ַעןA ֲאֶׁש�ר ֲעָזב3  ַי

ֹות ַה י ַלֲעׂש2 ּו ִבְדָרַכ3 א&ָהְלכ� �ֹ ֹון ְול �יו�ֱאֹלֵה�י ְבֵנ�י&ַעּמ י ְּכָדִו�ד ָאִב� י ּוִמְׁשָּפַט� >י ְוֻחֹּקַת�  ָּיָׁש=ר ְּבֵעיַנ
1Kings 11:34ֹּPּנּו כ �יA ָנִׂש�יא ֲאִׁשֶת3 ֹו ִּכ �ח ֶאת&ָּכל&ַהַּמְמָלָכ�ה ִמָּיד א&ֶאַּק� �ֹ Bד ַעְבִּדי1  ְול ַען ָּדִו יו ְלַמ2 ל ְיֵמ�י ַחָּי+

ר ִמְצֹו ר ָׁשַמ� ֹו ֲאֶׁש� י�ֲאֶׁש�ר ָּבַח�ְרִּתי ֹאת+ י ְוֻחֹּקָת�  ַת�
1Kings 11:35ים� ֶרת ַהְּׁשָבִט� ת ֲעֶׂש� ֹו ּוְנַתִּת�יָה ְּלָך+ ֵא� ��ד ְּבנ י ַהְּמלּוָכ�ה ִמַּי   ְוָלַקְחִּת�
1Kings 11:36ִ ּוָׁשַל+ ל&ַהָּיִמBיםA ְלָפַני1 ִּביר� ְבִּדי ָּכ� ַ Tִויד&ע �יר ְלָד� ֹות&ִנ ֶבט&ֶאָח�ד ְלַמ�ַען ֱהי� ֹו ֶאֵּת�ן ֵׁש� ם  ְוִלְבנ�

ם� י ָׁש� ּום ְׁשִמ� י ָלׂש�  ָהִעיר1 ֲאֶׁש�ר ָּבַח�ְרִּתי ִל+
1Kings 11:37ל� ֶלְך ַעל&ִיְׂשָרֵא� �יָת ֶּמ� ל ֲאֶׁשר&ְּתַאֶּו�ה ַנְפֶׁש�ָך ְוָהִי ח ּוָמ�ַלְכָּת+ ְּבֹכ�   ְוֹאְתָך� ֶאַּק+
1Kings 11:38�ְוָהַלְכָּת Gר ֲאַצֶּוָך�ֶאת&ָּכל&ֲאֶׁש Hה ִאם&ִּתְׁשַמע ֹור  ְוָהָי3 Bר ְּבֵעיַני1 ִלְׁשמBיָת ַהָּיָׁש י ְוָעִׂש2  ִבְדָרַכ3

ד  �יִתי ְלָדִו+ ִית&ֶנֱאָמן1 ַּכֲאֶׁש�ר ָּבִנ יִתי ְלָךB ַב� ְך ּוָבִנ2 �יִתי ִעָּמ3 י ְוָהִי ��ד ַעְבִּד ה ָּדִו ר ָעָׂש� י ַּכֲאֶׁש� ֻחּקֹוַתי1 ּוִמְצֹוַת+
ל� י ְלָך� ֶאת&ִיְׂשָרֵא�  ְוָנַתִּת�

1Kings 11:39�ים� ס ַו א ָכל&ַהָּיִמ� �ֹ ְך ל �את ַא�ֹ �5ַרע ָּדִו�ד ְלַמ�ַען ז >ה ֶאת&ֶז  אַעֶּנ
1Kings 11:40 ק�ח ִמְצַר1ִים1 ֶאל&ִׁשיַׁש Bם ַוִּיְבַר �5ָקם ָיָרְבָע3 �ם ַוָּי ה ְלָהִמ�ית ֶאת&ָיָרְבָע ׁש ְׁשֹלֹמ�  ַוְיַבֵּק�

ה� ֹות ְׁשֹלֹמ� ִים ַעד&מ� י ְבִמְצַר� ִים ַוְיִה� ֶלְך&ִמְצַר+  ֶמ�
1Kings 11:41 י ֶפר ִּדְבֵר� ים ַעל&ֵס� ֹוא&ֵה�ם ְּכֻתִב+ ֹו ֲהל� �ה ְוָחְכָמת ר ָעָׂש� ה ְוָכל&ֲאֶׁש� י ְׁשֹלֹמ> ֶתר ִּדְבֵר=  ְוֶי2

ה�  ְׁשֹלֹמ�
1Kings 11:42ל ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ�ה� 1ִם1 ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא+ ה ִבירּוָׁשַל Bְך ְׁשֹלֹמ ים ֲאֶׁשרZ ָמַל2   ְוַהָּיִמ3
1Kings 11:43יו� ס ַו ֹו ַּתְחָּת� ְך ְרַחְבָע�ם ְּבנ� �יו ַוִּיְמֹל> �ד ָאִב ר ְּבִע�יר ָּדִו ָּקֵב+ יו ַוִּי2  ִּיְׁשַּכBב ְׁשֹלֹמה1 ִעם&ֲאֹבָת+
1Kings 12:1ֹו� ל ְלַהְמִל�יְך ֹאת� א ָכל&ִיְׂשָרֵא� �ֶלְך ְרַחְבָע�ם ְׁשֶכ�ם ִּכ�י ְׁשֶכ>ם ָּב�   ַוֵּי
1Kings 12:2 Aַע י ִּכְׁשֹמ� Qה  ַוְיִה �ח ִמְּפֵנ�י ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ ִים ֲאֶׁש�ר ָּבַר+ ּנּו ְבִמְצַר+ ט ְוהּוא1 עֹוֶד� �ם ֶּבן&ְנָב3 ָיָרְבָע

ִים� �ֶׁשב ָיָרְבָע�ם ְּבִמְצָר�  ַוֵּי
1Kings 12:3 ֹו ַוָּיֹבאּו 5ִּיְׁשְלחּו1 ַוִּיְקְראּו&ל+ א][ַו[ ַו� �ֹ 5ְיַדְּב] ָּיב ּו ֶאל&ְרַחְבָע�ם ָיָרְבָע�ם ְוָכל&ְקַה�ל ִיְׂשָרֵא�ל ַו� ר+

ר�  ֵלאֹמ�
1Kings 12:4 ֹו ַהָּכֵב>ד ה ּוֵמֻעּל= יָך ַהָּקָׁש3 Mת ָאִב Z ֵמֲעֹבַד2 ה ַעָּת�ה ָהֵקל �נּו ְוַאָּת]  ָאִב�יָך ִהְקָׁש�ה ֶאת&ֻעֵּל

ָּך� ן ָעֵל�ינּו ְוַנַעְבֶד�  ֲאֶׁשר&ָנַת�
1Kings 12:5 ים ה ָיִמ� ד ְׁשֹלָׁש� ּו ֹע> ם ְלכ� ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה3 ם� ַוּי ּו ָהָע� �י ַוֵּיְלכ� ּובּו ֵאָל  ְוׁש�
1Kings 12:6 י ֹו ַח� ְהֹית� יו ִּב� ה ָאִב+ ים ֶאת&ְּפֵני1 ְׁשֹלֹמ� ם ֶאת&ַהְּזֵקִנים1 ֲאֶׁשר&ָהי�ּו ֹעְמִד3 ץ ַהֶּמ�ֶלְך ְרַחְבָע3 Qַוִּיָּוַע 

ֵPר א �ר�ֵלאֹמ ָעם&ַהֶּז�ה ָּדָב� ים ְלָהִׁש�יב ֶאת&ָה� ֹוָעִצ+  יְך ַאֶּת�ם נ�
1Kings 12:7 ם ] ְיַדְּברּו1][ַו[ ַוְיַדֵּבר Wם ַוֲעִניָת ֲעַבְדָּת+ ֶבד ָלָעBם ַהֶּזה1 ַו� Mְהֶיה&ֶע ּיֹום ִּת� ַ Tר ִאם&ה יו ֵלאֹמ3 Mֵאָל

ים� ים ָּכל&ַהָּיִמ� ים טֹוִב�ים ְוָהי�ּו ְלָך> ֲעָבִד� ם ְּדָבִר�  ְוִדַּבְרָּת� ֲאֵליֶה�
1Kings 12:8 ת ַהְּזֵקִנ�ים 5ַּיֲעֹז>ב ֶאת&ֲעַצ� ר  ַו� ֹו ֲאֶׁש� ּו ִאּת+ ץ ֶאת&ַהְיָלִדים1 ֲאֶׁש�ר ָּגְדל� ֲאֶׁש�ר ְיָעֻצ�הּו ַוִּיָּוַע3



ים ְלָפָנ�יו�  ָהֹעְמִד�
1Kings 12:9ָPם מ ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה3 ר  ַוּי ּו ֵאַלי1 ֵלאֹמ+ Bר ִּדְּבר �ה ֲאֶׁש2 �ם ַהֶּז ר ֶאת&ָהָע ים ְוָנִׁש�יב ָּדָב� ֹוָעִצ+ ה ַאֶּת�ם נ�

ל ֲאֶׁש 1 ִמן&ָהֹע+ ינּו�ָהֵקל ן ָאִב�יָך ָעֵל�  ר&ָנַת�
1Kings 12:10 ּו ה ֲאֶׁשרZ ִּדְּבר2 �ם ַהֶּז] ה&תֹאַמ�ר ָלָע ּו ִאּתֹוH ֵלאֹמרG ֹּכ� ר ָּגְדל� יו ַהְיָלִדים1 ֲאֶׁש2 ּו ֵאָל3  ַוְיַדְּבר�

ֹּPינּו כ� ל ֵמָעֵל ה ָהֵק� נּו ְוַאָּת� ר ָאִב1יָך1 ִהְכִּב�יד ֶאת&ֻעֵּל+ יָך ֵלאֹמ3 Mֵאֶל�ה ִמָּמְתֵנ�י ה ְּתַדֵּב ָטִּנ�י ָעָב� ם ָק� ר ֲאֵליֶה+
י�  ָאִב�

1Kings 12:11 1ר ֶאְתֶכםBי ִיַּס �ם ָאִב3 ל&ֻעְּלֶכ �יף ַע� ד ַוֲאִנ�י אֹוִס ל ָּכֵב+ ה ָאִבי1 ֶהְעִמBיס ֲעֵליֶכם1 ֹע�  ְוַעָּת3
ים� ר ֶאְתֶכ�ם ָּבַעְקַרִּב� י ֲאַיֵּס� Wים ַוֲאִנ  ַּבּׁשֹוִט+

1Kings 12:12 ֹוא][ַו[ ַוָּיבֹו ר ִּדֶּבBר ַהֶּמ1ֶלְך1 ] ָּיב2 �י ַּכֲאֶׁש2 ָיָרְבָע=ם ְוָכל&ָהָע>ם ֶאל&ְרַחְבָע�ם ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש
י� ּובּו ֵאַל�י ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש� ר ׁש�  ֵלאֹמ+

1Kings 12:13ר ְי ת ַהְּזֵקִנ�ים ֲאֶׁש� 5ַּיֲעֹז>ב ֶאת&ֲעַצ� =ַען ַהֶּמ>ֶלְך ֶאת&ָהָע�ם ָקָׁש�ה ַו� הּו� ַוַּי  ָעֻצ�
1Kings 12:14 יף� �י ֹאִס ם ַוֲאִנ ת&ֻעְּלֶכ+ �יד ֶא� ר ָאִבי1 ִהְכִּב ם ַּכֲעַצBת ַהְיָלִדים1 ֵלאֹמ+  ַוְיַדֵּב�ר ֲאֵליֶה3

ים� ר ֶאְתֶכ�ם ָּבַעְקַרִּב� י ֲאַיֵּס� Wים ַוֲאִנ י ִיַּסBר ֶאְתֶכם1 ַּבּׁשֹוִט+ ל&ֻעְּלֶכ�ם ָאִב3  ַע�
1Kings 12:15ע ַהֶּמ� א&ָׁשַמ� �ֹ ר  ְול ֹו ֲאֶׁש2 ים ֶאת&ְּדָבר3 ַען ָהִק� Mה ְלַמ �ם ְיהָו+ י&ָהְיָתBה ִסָּבה1 ֵמִע �ם ִּכ� ֶלְך ֶאל&ָהָע

ט� י ֶאל&ָיָרְבָע�ם ֶּבן&ְנָב� �ה ַהִּׁשיֹלִנ+  ִּדֶּבBר ְיהָוה1 ְּבַיד1 ֲאִחָּי
1Kings 12:16ַוָּי Gֲאֵליֶהם Hע ַהֶּמֶלְך�א&ָׁשַמ �ֹ י ל ִּ Tל כ �5ְרא ָּכל&ִיְׂשָרֵא3 ר  ַוַּי �ם ֶאת&ַהֶּמ�ֶלְך ָּדָב�רA ֵלאֹמ] �בּו ָהָע ִׁש

ל  �ֶלְך ִיְׂשָרֵא� �ד ַוֵּי ה ֵביְתָך� ָּדִו ה ְרֵא� Wל ַעָּת 1יָך1 ִיְׂשָרֵא+ י ְלֹאָהֶל א&ַנֲחָל�ה ְּבֶבן&ִיַׁש3 �ֹ ד ְול Mֶלק ְּבָדִו Z ֵח2 ַמה&ָּלנּו
יו�  ְלֹאָהָל�

1Kings 12:17�ל ַהֹּיְׁשִב�ים ְּבָעֵר �י ִיְׂשָרֵא+ ם� פ ּוְבֵנ ם ְרַחְבָע� ְך ֲעֵליֶה�  י ְיהּוָד�ה ַוִּיְמֹל�
1Kings 12:18 ֶבן ֹו ֶא� ל ּב> ּו ָכל&ִיְׂשָרֵא� ס ַוִּיְרְּגמ2 ם ֶאת&ֲאֹדָרם1 ֲאֶׁש�ר ַעל&ַהַּמ+ ח ַהֶּמ�ֶלְך ְרַחְבָע3 Qַוִּיְׁשַל 

ה ָלנ�ּוס ְי ֹות ַּבֶּמְרָּכָב+ ם ִהְתַאֵּמץ1 ַלֲעל� ת ְוַהֶּמ�ֶלְך ְרַחְבָע3 �ִם�ַוָּיֹמ  רּוָׁשָל�
1Kings 12:19ד ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ס 1 ְּבֵב�ית ָּדִו+ ּו ִיְׂשָרֵאל Bַוִּיְפְׁשע  
1Kings 12:20 ה ַוַּיְמִל�יכּו ּו ֹאתֹו1 ֶאל&ָה�ֵעָד+ Bּו ַוִּיְקְרא 5ִּיְׁשְלח3 ם ַו� י&ָׁש�ב ָיָרְבָע+ 1 ִּכ� ַע ָּכל&ִיְׂשָרֵאל Bי ִּכְׁשֹמ Qַוְיִה 
ֹו ַעל&ָּכל&ִיְׂש ֹו�ֹאת� ה ְלַבּד� ֶבט&ְיהּוָד� י ֵׁש� ד זּוָלִת� י ֵבית&ָּדִו+ א ָהָיה1 ַאֲחֵר� Bֹ  ָרֵא�ל ל
1Kings 12:21 א][ַו[ ַוָּיֹבאּו �ֹ ן ] ָּיב ה ְוֶאת&ֵׁש�ֶבט ִּבְנָיִמ3 Mית ְיהּוָד Z ֶאת&ָּכל&ֵּב2 ְרַחְבָעםH ְירּוָׁשַלִםG ַוַּיְקֵהל

ּור ֹעֵׂש�ה ִמְל ה ּוְׁשֹמִנ�ים ֶא>ֶלף ָּבח� ה ִלְרַחְבָע�ם ֵמָא2 ל ְלָהִׁשיב1 ֶאת&ַהְּמלּוָכ+ ָחָמ�ה ְלִהָּלֵחם1 ִעם&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+
ה� פ  ֶּבן&ְׁשֹלֹמ�
1Kings 12:22ר� ים ֵלאֹמ� ים ֶאל&ְׁשַמְעָי�ה ִאיׁש&ָהֱאֹלִה� ֱאֹלִה+   ַוְיִהי1 ְּדַב�ר ָה�
1Kings 12:23ה ְו ר ֶאל&ְרַחְבָעBם ֶּבן&ְׁשֹלֹמה1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ �ֶתר  ֱאֹמ3 ה ּוִבְנָיִמ�ין ְוֶי ית ְיהּוָד� ֶאל&ָּכל&ֵּב�
ר�  ָהָע�ם ֵלאֹמ�
1Kings 12:24jPל ש ּון ִעם&ֲאֵחיֶכ�ם ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא3 Mֲחמ Z ְולֹא&ִתָּל2 א&ַתֲעלּו �ֹ ה ל ה ָאַמ�ר ְיהָו] ֹו  ֹּכ� �יׁש ְלֵבית+ ּובּו ִא

�ה ַוִּיְׁשְמעּו1 ֶאת& ר ְיהָו�ה� סִּכ=י ֵמִאִּת>י ִנְהָי�ה ַהָּדָב�ר ַהֶּז בּו ָלֶל�ֶכת ִּכְדַב� ה ַוָּיֻׁש�  ְּדַב�ר ְיהָו+
1Kings 12:25ל� ם ַוִּי�ֶבן ֶאת&ְּפנּוֵא� �ֶׁשב ָּב�ּה ַוֵּיֵצ�א ִמָּׁש+ ִים ַוֵּי ר ֶאְפַר� ֶבן ָיָרְבָע=ם ֶאת&ְׁשֶכ>ם ְּבַה�   ַוִּי2
1Kings 12:26ּוב ַהַּמ ֹו ַעָּת>ה ָּתׁש� �ֹ�אֶמר ָיָרְבָע�ם ְּבִלּב ד� ַוּי ית ָּדִו�  ְמָלָכ�ה ְלֵב�
1Kings 12:27 1ם ַהֶּזהBב ָהָע�ָׁשב ֵל ְ Tִם ו ּוָׁשַל+ ֹות ְזָבִחBים ְּבֵבית&ְיהָוה1 ִּביר� ה ַלֲעׂש2 �ם ַהֶּז3 ם&ַיֲעֶל�הA ָהָע  ִא�

ה ֶלְך&ְיהּוָד� בּו ֶאל&ְרַחְבָע�ם ֶמ� ִני ְוָׁש� Wה ַוֲהָרֻג�ם ֶאל&ְרַחְבָע�ם ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד ֵניֶה+  �ֶאל&ֲאֹד�
1Kings 12:28 הB ִם ִהֵּנ ֹות ְירּוָׁשַל+ ם ַרב&ָלֶכם1 ֵמֲעל� ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה3 �י ָזָה�ב ַוּי ַעׂש ְׁשֵנ�י ֶעְגֵל Wֶלְך ַוַּי �ץ ַהֶּמ+  ַוִּיָּוַע

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ּוָך ֵמֶא� ר ֶהֱעל� ל ֲאֶׁש�  ֱאֹלֶה1יָך1 ִיְׂשָרֵא+
1Kings 12:29ל ְוֶא�ית&ֵא ד ְּבֵב� �ֶׂשם ֶאת&ָהֶאָח� ן� ַוָּי ן ְּבָד� ד ָנַת�  ת&ָהֶאָח�
1Kings 12:30ן� ד ַעד&ָּד� ּו ָהָע>ם ִלְפֵנ�י ָהֶאָח� ר ַהֶּז�ה ְלַחָּט�את ַוֵּיְלכ�   ַוְיִה>י ַהָּדָב�
1Kings 12:31י� א&ָהי�ּו ִמְּבֵנ�י ֵלִו� �ֹ ר ל ם ֲאֶׁש� ֹות ָהָע+ ֲהִנים1 ִמְקצ� Bַעׂש ֹּכ� ֹות ַוַּי ��ַעׂש ֶאת&ֵּב�ית ָּבמ   ַוַּי



1Kings 12:32 ה ֶדׁש ֶּכָח�גA ֲאֶׁש�ר ִּביהּוָד3 Mַלֹח Aֹום ה&ָעָׂשרZ י2 �י ַּבֲחִמָּׁש� ֶדׁש ַהְּׁשִמיִנ ג ַּבֹח� �םA ָח] �ַעׂש ָיָרְבָע  ַוַּי
ל ֶאת&ֹּכֲה ַח ָלֲעָגִל�ים ֲאֶׁשר&ָעָׂש�ה ְוֶהֱעִמיד1 ְּבֵב�ית ֵא+ ל ְלַזֵּב� ית&ֵא+ ַח ֵּכBן ָעָׂשה1 ְּבֵב� 1 ַעל&ַהִּמְזֵּב+ �י ַוַּי1ַעל ֵנ

ה� ר ָעָׂש� ֹות ֲאֶׁש�  ַהָּבמ�
1Kings 12:33 ֶדׁש י ַּבֹח� ֶדׁש ַהְּׁשִמיִנ+ ר יֹום1 ַּבֹח� ה ָעָׂש� ל ַּבֲחִמָּׁש2 ית&ֵא3 ל&ַהִּמְזֵּב�ַחA ֲאֶׁשר&ָעָׂש�ה ְּבֵב� ַעל ַע� Mַוַּי 

ֹו][ִמ[ֲאֶׁשר&ָּבָד�א ִמִּלַּבד  ��ַעל ] ִּלּב ל ַוַּי �י ִיְׂשָרֵא+ Bַעׂש ָחג1 ִלְבֵנ יר� פַוַּי ַח ְלַהְקִט�  ַעל&ַהִּמְזֵּב�
1Kings 13:1 ַח ד ַעל&ַהִּמְזֵּב� ית&ֵא�ל ְוָיָרְבָע>ם ֹעֵמ� ר ְיהָו�ה ֶאל&ֵּב� ה ִּבְדַב� ים ָּב=א ִמיהּוָד> �יׁש ֱאֹלִה3 �הA ִא  ְוִהֵּנ

יר�  ְלַהְקִט�
1Kings 13:2�1ֹאֶמר1 ִמְזֵּב ה ַוּי 1ַח1 ִּבְדַב�ר ְיהָו+ א ַעל&ַהִּמְזֵּב Bד  ַוִּיְקָרBן נֹוָל Qה ִהֵּנ�ה&ֵב� ה ָאַמ�ר ְיהָו ַח ֹּכ� ַח ִמְזֵּב+

ּו  ם ִיְׂשְרפ� ֹות ָאָד� יָך ְוַעְצמ� ים ָעֶל+ Bי ַהָּבמֹות1 ַהַּמְקִטִר� יָך ֶאת&ֹּכֲהֵנ ֹו ְוָזַב�ח ָעֶל3 �הּו ְׁשמ+ ְלֵבית&ָּדִוד1 יֹאִׁשָּי
יָך�  ָעֶל�

1Kings 13:3 ר ּוא מֹוֵפת1 ֵלאֹמ+ Bֹום ַהה Z ַּבּי2 ע  ְוָנַתן 1ַח1 ִנְקָר+ Bה ַהִּמְזֵּב �ה ִהֵּנ ר ִּדֶּב�ר ְיהָו ת ֲאֶׁש� �ה ַהּמֹוֵפ+ ֶז
יו� ֶׁשן ֲאֶׁשר&ָעָל� ְך ַהֶּד�  ְוִנְׁשַּפ�

1Kings 13:4 ל ית&ֵא+ 1ַח1 ְּבֵב� א ַעל&ַהִּמְזֵּב Bר ָקָר ים ֲאֶׁש2 ֶלְך ֶאת&ְּדַב�ר ִאיׁש&ָהֱאֹלִה3 Mַע ַהֶּמ Z ִכְׁשֹמ2  ַוְיִהי
ח ָיָרְבָע= ל ַוִּיְׁשַל2 א ָיֹכ� �ֹ יו ְול רA ִּתְפֻׂש�הּו ַוִּתיַבBׁש ָידֹו1 ֲאֶׁש�ר ָׁשַל�ח ָעָל+ ַח ֵלאֹמ� ֹו ֵמַע�ל ַהִּמְזֵּב� ם ֶאת&ָיד>

יו� ּה ֵאָל�  ַלֲהִׁשיָב�
1Kings 13:5ן ִא�יׁש ָהֱא ר ָנַת> ת ֲאֶׁש� ֶׁשן ִמן&ַהִּמְזֵּב�ַח ַּכּמֹוֵפ3 ְך ַהֶּד� ע ַוִּיָּׁשֵפ� ר  ְוַהִּמְזֵּב�ַח ִנְקָר+ ים ִּבְדַב� ֹלִה�

 ְיהָו�ה�
1Kings 13:6 י Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ְוִהְתַּפֵּל�ל ַּבֲעִד+ י ְיהָו א ֶאת&ְּפֵנ2 Qים ַחל&ָנ �יׁש ָהֱאֹלִה3 ֹ�אֶמרA ֶאל&ִא ֶלְך ַוּי Mַען ַהֶּמ  ַוַּי2

ה ַוָּתBָׁשב ַיד&ַהֶּמ1ֶל �י ְיהָו+ ֱאֹלִהים1 ֶאת&ְּפֵנ �י ַוְיַחBל ִאיׁש&ָה� י ֵאָל ב ָיִד� אֹׁשָנ�ה�ְוָתֹׁש� י ְּכָבִר� יו ַוְּתִה�  ְך1 ֵאָל+
1Kings 13:7ת� �ָדה ְוֶאְּתָנ�ה ְלָך� ַמָּת� ְסָע ְיָתה ּו� י ַהַּב� ים ֹּבָאה&ִאִּת� �יׁש ָהֱאֹלִה+   ַוְיַדֵּבBר ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶאל&ִא
1Kings 13:8+י ֵביֶת� ֶלְך ִאם&ִּתֶּתן&ִלי1 ֶאת&ֲחִצ ֱאֹלִהים1 ֶאל&ַהֶּמ+ Bֹאֶמר ִאיׁש&ָה� א ִעָּמ�ְך  ַוּי �ֹ א ָאב �ֹ ָך ל

ֹום ַהֶּז�ה� ִים ַּבָּמק� א ֶאְׁשֶּתה&ַּמ+ �ֹ 1ֶחם1 ְול ַכל ֶל Bא&ֹא �ֹ  ְול
1Kings 13:9 ּוב א ָתׁש+ �ֹ א ִתְׁשֶּתה&ָּמ�ִים ְול �ֹ אַכל ֶל�ֶחם ְול �ֹ ר לֹא&ת י ִּבְדַבBר ְיהָוה1 ֵלאֹמ+ �ה ֹאִת3 �ןA ִצָּו י&ֵכ  ִּכ�

ְכָּת� ר ָהָל� ֶרְך ֲאֶׁש�  ַּבֶּד�
1Kings 13:10ל� פ ית&ֵא� ּה ֶאל&ֵּב� א ָב� ֶרְך ֲאֶׁש>ר ָּב� א&ָׁש�ב ַּבֶּד+ �ֹ �ֶלְך ְּבֶד�ֶרְך ַאֵח�ר ְול   ַוֵּי
1Kings 13:11 Zה ֲאֶׁשר&ָעָׂשה�ֹו ֶאת&ָּכל&ַהַּמֲעֶׂש ֹו ַוְיַסֶּפר&ל� ֹוא ְבנ] ית&ֵא�ל ַוָּיב� ב ְּבֵב� ן ֹיֵׁש�  ְוָנִבBיא ֶאָחד1 ָזֵק+

ֹום Mַהּי Aים ם�ִאיׁש&ָהֱאֹלִה2 ּום ַלֲאִביֶה� 5ְיַסְּפר� ֶלְך ַו� ל ֶאת&ַהְּדָבִרים1 ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב�ר ֶאל&ַהֶּמ+ ית&ֵא3   ְּבֵב�
1Kings 13:12 יׁש� יו ֶאת&ַהֶּד1ֶרְך1 ֲאֶׁשBר ָהַלְך1 ִא ּו ָבָנ3 ֶרְך ָהָל�ְך ַוִּיְרא� �ה ַהֶּד� י&ֶז ם ֵא�  ַוְיַדֵּבBר ֲאֵלֶהם1 ֲאִביֶה+

א ִמיהּו ים ֲאֶׁשר&ָּב� ה�ָהֱאֹלִה+  ָד�
1Kings 13:13יו� ֹור ַוִּיְרַּכ�ב ָעָל� ֹו ַהֲחמ+ ֹור ַוַּיְחְּבׁשּו&ל� �יו ִחְבׁשּו&ִל�י ַהֲחמ 1ֹאֶמר1 ֶאל&ָּבָנ+   ַוּי
1Kings 13:14 יו ַהַאָּת=ה ֹ�אֶמר ֵאָל3 ב ַּת�ַחת ָהֵאָל�ה ַוּי הּו ֹיֵׁש� ְמָצֵא+ ים ַוִּי2 �יׁש ָהֱאֹלִה+ ֲחֵרי1 ִא ֶלְך ַא�  ַוֵּי3

ִני�ִאיׁש&ָהֱאֹל ֹ�אֶמר ָא� ה ַוּי יהּוָד� אָת ִמ�  ִה>ים ֲאֶׁשר&ָּב�
1Kings 13:15ֶחם� ל ָל� י ַהָּב�ְיָתה ֶוֱאֹכ� יו ֵל�ְך ִאִּת� ֹ�אֶמר ֵאָל+   ַוּי
1Kings 13:16 ִים א&ֶאְׁשֶּתBה ִאְּתָך1 ַמ+ �ֹ ֶחם ְול ַכל ֶל3 א&ֹא� �ֹ ֹוא ִאָּת�ְך ְול ְך ְוָלב� ּוב ִאָּת� א אּוַכ>ל ָלׁש� �ֹ אֶמר ל 3ֹ  ַוּי
ֹום ַהֶּז�ה�  ַּבָּמק�
1Kings 13:17 ֶכת ּוב ָלֶל+ ם ָמ�ִים לֹא&ָתׁש� ה ָׁש� א&ִתְׁשֶּת� �ֹ ֶחם ְול א&תֹאַכ�ל ֶל+ �ֹ ה ל י&ָדָבBר ֵאַלי1 ִּבְדַב�ר ְיהָו+  ִּכ�

ּה� ֶרְך ֲאֶׁשר&ָהַל�ְכָּת ָּב�  ַּבֶּד�
1Kings 13:18ְך ִּד �י ָנִביאH ָּכמֹוָךG ּוַמְלָא] ֹו ַּגם&ֲאִנ ֹ�אֶמר ל3 ר ֲהִׁשֵבBהּו ִאְּתָך1  ַוּי ה ֵלאֹמ3 Mר ְיהָו Z ִּבְדַב2 ֶּב�ר ֵאַלי

ֹו� ׁש ל� �ְׁשְּת ָמ�ִים ִּכֵח� ֹ�אַכל ֶל�ֶחם ְוֵי ָך ְוי  ֶאל&ֵּביֶת+
1Kings 13:19ִים� �ְׁשְּת ָמ� ֹו ַוֵּי ֹ�אַכל ֶל>ֶחם ְּבֵבית� ֹו ַוּי �ָׁשב ִאּת3   ַוָּי
1Kings 13:20ם ֹיְׁשִב�ים ֶאל&ַהֻּׁש י ֵה� Wֹו� ַוְיִה ר ֱהִׁשיב� ה ֶאל&ַהָּנִב�יא ֲאֶׁש� 5ְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+  ְלָח�ן פ ַו�



1Kings 13:21 1י ָמִר1יָתBַען ִּכ �ה ַי3 ה ָאַמ�ר ְיהָו ר ֹּכ� יהּוָדה1 ֵלאֹמ+ ים ֲאֶׁשר&ָּבBא ִמ� �יׁש ָהֱאֹלִה3 א ֶאל&ִא Qַוִּיְקָר 
ר ִצְּו ה ֲאֶׁש� א ָׁשַמ1ְרָּת1 ֶאת&ַהִּמְצָו+ Bֹ ה ְול �י ְיהָו+ יָך�ִּפ  ָך� ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�

1Kings 13:22 אַכל ֶל�ֶחם �ֹ יָך ַאל&ּת ִים ַּבָּמקֹום1 ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב�ר ֵאֶל+ 1ֶחם1 ַוֵּת�ְׁשְּת ַמ+ אַכל ֶל Bֹ ָׁשב ַוּת  ַוָּת3
יָך� ֶבר ֲאֹבֶת� ֹוא ִנְבָלְתָך� ֶאל&ֶק� א&ָתב� �ֹ  ְוַאל&ֵּת�ְׁשְּת ָמ�ִים ל

1Kings 13:23ֹו י ָאְכל� י ַאֲחֵר> ֹו� ַוְיִה3 ר ֱהִׁשיב� ֹור ַלָּנִב�יא ֲאֶׁש� ֹו ַהֲחמ+ ֹו ַוַּיֲחָבׁש&ל� �  ֶל�ֶחם ְוַאֲחֵר�י ְׁשתֹות
1Kings 13:24 ד�ֶרְך ְוַהֲחמֹור1 ֹעֵמ �ֶכת ַּבֶּד+ ֶרְך ַוְיִמיֵת�הּו ַוְּתִהBי ִנְבָלתֹו1 ֻמְׁשֶל >ה ַּבֶּד� ֶלְך ַוִּיְמָצֵא=הּו ַאְרֵי Wַוֵּי 

ה ֹעֵמ� ּה ְוָה�ַאְרֵי+ ה�ֶאְצָל+ ֶצל ַהְּנֵבָל�  ד ֵא�
1Kings 13:25 ֶצל�ד ֵא ה ֹעֵמ� ֶרְך ְוֶאת&ָה�ַאְרֵי+ �ֶכת ַּבֶּד+ ּו ֶאת&ַהְּנֵבָלה1 ֻמְׁשֶל Bים ַוִּיְרא =ה ֲאָנִׁש�ים ֹעְבִר3  ְוִהֵּנ

ּה� ב ָּב� ן ֹיֵׁש� יר ֲאֶׁש>ר ַהָּנִב�יא ַהָּזֵק� ּו ָבִע+  ַהְּנֵבָל�ה ַוָּיֹב1אּו1 ַוְיַדְּבר�
1Kings 13:26  ה ר ָמָר� ּוא ֲאֶׁש� �יׁש ָהֱאֹלִה�ים ה+ 1ֹאֶמר1 ִא ֹו ִמן&ַהֶּדֶרְךG ַוּי ַוִּיְׁשַמ�ע ַהָּנִביאH ֲאֶׁש�ר ֱהִׁשיב�

ֹו� ר ִּדֶּבר&ל� ר ְיהָו�ה ֲאֶׁש� הּו ִּכְדַב� 5ִּיְׁשְּבֵר1הּו1 ַוְיִמֵת+ ה ַו� ה ָלַאְרֵי3 Mהּו ְיהָו �ה ַוִּיְּתֵנ2 �י ְיהָו  ֶאת&ִּפ
1Kings 13:27Bׁשּו� ַוְיַדֵּב 5ַּיֲחֹב� ֹור ַו� �ת&ַהֲחמ ר ִחְבׁשּו&ִל�י ֶא�  ר ֶאל&ָּבָניו1 ֵלאֹמ+
1Kings 13:28 ה�ים ֵא�ֶצל ַהְּנֵבָל ה ֹעְמִד� ֶרְך ַו�ֲחמֹור1 ְוָה�ַאְרֵי+ �ֶכת ַּבֶּד+ ֶלְך ַוִּיְמָצBא ֶאת&ִנְבָלתֹו1 ֻמְׁשֶל  ַוֵּי3

ר ֶא� א ָׁשַב� �ֹ ה ְול ַאְרֵיה1 ֶאת&ַהְּנֵבָל+ א&ָאַכBל ָה� �ֹ ֹור�ל  ת&ַהֲחמ�
1Kings 13:29 1א ֶאל&ִעיר 3ֹ ֹור ַוְיִׁשיֵב�הּו ַוָּיב ל&ַהֲחמ� הּו ֶא� יא ֶאת&ִנְבַל=ת ִאיׁש&ָהֱאֹלִה>ים ַוַּיִּנֵח� Mא ַהָּנִב  ַוִּיָּׂש2

ֹו� ד ּוְלָקְבר� ן ִלְסֹּפ� �יא ַהָּזֵק+  ַהָּנִב
1Kings 13:30ּו ֹו ַוִּיְסְּפד� �ֹו ְּבִקְבר י� ַוַּיַּנ�ח ֶאת&ִנְבָלת� ֹוי ָאִח�   ָעָל�יו ה�
1Kings 13:31 ֶבר ֲאֶׁש>ר Wי ַּבֶּק ר ְּבמֹוִתי1 ּוְקַבְרֶּת�ם ֹאִת+ Bֹאֶמר ֶאל&ָּבָניו1 ֵלאֹמ+ G ַוּי ֹו ֹאתֹו י ָקְבר�  ַוְיִהיH ַאֲחֵר�

ֵPֹו א �ּור ּב ים ָקב� י�ִא�יׁש ָהֱאֹלִה� יו ַהִּנ�יחּו ֶאת&ַעְצֹמָת�  ֶצל ַעְצֹמָת+
1Kings 13:322ָֹהי Z 1  ִּכי ית&ֵא�ל ְוַעל ַח ֲאֶׁש�ר ְּבֵב� ה ַעל&ַהִּמְזֵּב� ר ֲאֶׁשBר ָקָרא1 ִּבְדַב�ר ְיהָו+ ה ַהָּדָב3 Mה ִיְהֶי

ֹון� פ י ֹׁשְמר� ר ְּבָעֵר� ֹות ֲאֶׁש�  ָּכל&ָּבֵּת�י ַהָּבמ+
1Kings 13:33Mָּיָׁשב ַוַּי ַ Tה ו� ֹו ָהָרָע ב ָיָרְבָע�ם ִמַּדְרּכ� א&ָׁש� �ֹ ה ל �י  ַאַחר1 ַהָּדָב�ר ַהֶּז+ ֹות ָהָעם1 ֹּכֲהֵנ Bַעׂש ִמְקצ

ֹות� י ֹּכֲהֵנ�י ָבמ� ֹו ִויִה� ָחֵפץ1 ְיַמֵּל�א ֶאת&ָיד+ ֹות ֶה�  ָבמ+
1Kings 13:34ה� פ יד ֵמַע�ל ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ� �ם ּוְלַהְכִחיד1 ּוְלַהְׁשִמ+ ה ְלַחַּט�את ֵּב�ית ָיָרְבָע   ַוְיִהי1 ַּבָּדָב�ר ַהֶּז+
1Kings 14:1 יא �ת ַהִה+ ם� ָּבֵע �ה ֶבן&ָיָרְבָע�  ָחָל�ה ֲאִבָּי

1Kings 14:2 ּו ִּכי&ַאִּתי א ֵי�5ְדע+ �ֹ ית ְול ּוִמי ָנא1 ְוִהְׁשַּתִּנ+ Bֹו ק ם ְלִאְׁשּת3 Mאֶמר ָיָרְבָע 2ֹ ְּת[ ַוּי �ם ] ַא� ֵא�ֶׁשת ָיָרְבָע
ֶלְך ַעל ר ָעַל>י ְלֶמ� ּוא&ִדֶּב� יא ה� �ה ַהָּנִב+ ה ִהֵּנה&ָׁשם1 ֲאִחָּי �ְכְּת ִׁשֹל3  &ָהָע�ם ַהֶּז�ה�ְוָהַל

1Kings 14:3Pיו ה� ׁש ּוָב�את ֵאָל ק ְּדַב� ים ּוַבְקֻּב� ה ֶל=ֶחם ְוִנֻּקִד> ָיֵדְך ֲעָׂשָר2 ְּ Tַחְּת ב ְך  ְוָלַק� �יד ָל+ ּוא ַיִּג
 ַמה&ִּי�ְהֶי�ה ַלָּנ�ַער�

1Kings 14:4�א ֵּב �ֹ ה ַוָּתב ם ַוָּת1ָקם1 ַוֵּת�ֶלְך ִׁשֹל+ ֹות  ַוַּתBַעׂש ֵּכן1 ֵא�ֶׁשת ָיָרְבָע+ ל ִלְרא+ א&ָיֹכ� �ֹ �ה ַוֲאִחָּי1הּו1 ל ית ֲאִחָּי
ֹו� ס מּו ֵעיָנ�יו ִמֵּׂשיב�  ִּכ>י ָק�

1Kings 14:5 1ֶאל&ְּבָנּה Bר ֵמִעְּמָך ם ָּבָא�ה ִלְדֹרׁשZ ָּדָב2 �ה ֵא�ֶׁשת ָיָרְבָע] הּו ִהֵּנ ה ָאַמ�ר ֶאל&ֲאִחָּי3 Qַויהָו 
�ה ְּתַדֵּב� ּוא ָּכֹז�ה ְוָכֶז י&ֹחֶל�ה ה+ ה�ִּכ� יא ִמְתַנֵּכָר� ּה ְוִה� �יָה ִויִה�י ְכֹבָא+  ר ֵאֶל

1Kings 14:6 ה �ָּמה ֶּז3 �ם ָל ִאי ֵא�ֶׁשת ָיָרְבָע אֶמר ֹּב� Wֹ ַתח ַוּי 1יָה1 ָּבָא�ה ַבֶּפ+ ֹול ַרְגֶל Bהּו ֶאת&ק Mַע ֲאִחָּי Z ִכְׁשֹמ2  ַוְיִהי
ַPה�א ּוַח ֵאַל�ִיְך ָקָׁש� י ָׁשל� ה ְוָא�ֹנִכ+  ְּת ִמְתַנֵּכָר+

1Kings 14:7 ם� ֹוְך ָהָע יָך ִמּת� ר ֲהִריֹמִת� >ַען ֲאֶׁש� ל ַי ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ם ֹּכ� י ְלָיָרְבָע3 י ִאְמִר� Qְלִכ 
ל� י ִיְׂשָרֵא� יד ַע�ל ַעִּמ�  ָוֶאֶּתְנָך� ָנִג+

1Kings 14:8א&ָה �ֹ ד ָוֶאְּתֶנ�ָה ָל�ְך ְול ע ֶאת&ַהַּמְמָלָכה1 ִמֵּב�ית ָּדִו+ Bר  ָוֶאְקַר ד ֲאֶׁשרZ ָׁשַמ2 י ָדִו3 יָת ְּכַעְבִּד� Mִי
ר ְּבֵעיָנ�י� ק ַהָּיָׁש� ֹות ַר� Wֹו ַלֲעׂש י ַוֲאֶׁשר&ָהַלBְך ַאֲחַרי1 ְּבָכל&ְלָבב+ Mִמְצֹוַת 

1Kings 14:9ים ּוַמֵּס Bים ֲאֵחִר ֶלְך ַוַּתֲעֶׂשה&ְּלָךZ ֱאֹלִה2 �יָך ַוֵּת] ל ֲאֶׁשר&ָהי�ּו ְלָפֶנ ֹות ִמֹּכ� כֹות1  ַוָּת�ַרע ַלֲעׂש+
י ַגֶּו�5ָך� ס י ִהְׁשַל�ְכָּת ַאֲחֵר� ִני ְוֹאִת�  ְלַהְכִעיֵס+



1Kings 14:10 ּור יר ָעצ� ם ְוִהְכַרִּתBי ְלָי�5ָרְבָעם1 ַמְׁשִּת�ין ְּבִק+ י ֵמִבBיא ָרָעה1 ֶאל&ֵּב�ית ָיָרְבָע+ ן ִהְנִנ2  ָלֵכ3
ם  י ֵבית&ָיָרְבָע+ ַעְרִּתי1 ַאֲחֵר� ֹו�ְוָעז�ּוב ְּבִיְׂשָרֵא�ל ּוִב�  ַּכֲאֶׁש>ר ְיַבֵע�ר ַהָּגָל�ל ַעד&ֻּתּמ�

1Kings 14:11 ִים ִּכ�י ְיהָו�ה�ֹוף ַהָּׁשָמ ּו ע� ה יֹאְכל� ים ְוַהֵּמת1 ַּבָּׂשֶד+ ּו ַהְּכָלִב+ ת ְלָי�5ָרְבָעBם ָּבִעיר1 יֹאְכל�  ַהֵּמ2
ר�  ִּדֵּב�

1Kings 14:12 ה ַרְגַל>ִיְך �י ְלֵביֵת�ְך ְּבֹבָא� ּוִמי ְלִכ ְּת ק� ת ַהָּי�ֶלד� ְוַא�  ָהִע�יָרה ּוֵמ�
1Kings 14:13 ַען� ֶבר ַי �א ְלָיָרְבָע�ם ֶאל&ָק �ֹ ֹו ָיב �ה ְלַבּד+ י&ֶז ֹו ִּכ� ּו ֹאת+ 1 ְוָקְבר� ֹו ָכל&ִיְׂשָרֵאל Bְפדּו&ל  ְוָס�

ם� ית ָיָרְבָע� ל ְּבֵב� י ִיְׂשָרֵא� >ה ֱאֹלֵה� ֹוב ֶאל&ְיהָו ֹו ָּדָב�ר ט3 Qִנְמָצא&ב 
1Kings 14:14ְי Zה  ְוֵהִקים �ה ַהּי�ֹום ּוֶמ� ית ָיָרְבָע�ם ֶז ית ֶאת&ֵּב� ר ַיְכִר> ל ֲאֶׁש� ֹו ֶמ1ֶלְך1 ַעל&ִיְׂשָרֵא+ ה ל� הָו2

ָּתה�  ַּגם&ָע�
1Kings 14:15 ה ַעל ָהֲאָדָמ2 ֵ Tל מ ר ָינ�ּוד ַהָּקֶנהH ַּבַּמִיםG ְוָנַת�ׁש ֶאת&ִיְׂשָרֵא3 ל ַּכֲאֶׁש2 ה ֶאת&ִיְׂשָרֵא3 Mה ְיהָו  ְוִהָּכ2

ֹ ם ַמְכִעיִס�ים ַהּטֹוָבBה ַהּז ַען ֲאֶׁשBר ָעׂשּו1 ֶאת&ֲאֵׁש�ֵריֶה+ �ֶבר ַלָּנָה�ר ַי3 ם ֵמֵע ם ְוֵזָר� ֹוֵתיֶה+ את1 ֲאֶׁשBר ָנַתן1 ַלֲאב�
 ֶאת&ְיהָו�ה�

1Kings 14:16ל� ר ֶהֱחִט�יא ֶאת&ִיְׂשָרֵא� א ַוֲאֶׁש� אות ָי�5ָרְבָעם1 ֲאֶׁש�ר ָחָט+ Bֹ ל ַחּט Qל ִּבְגַל�ן ֶאת&ִיְׂשָרֵא   ְוִיֵּת�
1Kings 14:17ת� ִית ְוַהַּנ�ַער ֵמ� ה ְבַסף&ַהַּב� א ִתְרָצ�ָתה ִה>יא ָּבָא� �ֹ ֶלְך ַוָּתב ם ַוֵּת�   ַוָּת1ָקם1 ֵא�ֶׁשת ָיָרְבָע+
1Kings 14:18הּו� ֹו ֲאִחָּי ר ְּבַיד&ַעְבּד� ֹו ָּכל&ִיְׂשָרֵא�ל ִּכְדַבBר ְיהָוה1 ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב+ ֹו ַוִּיְסְּפדּו&ל� ּו ֹאת>   ַוִּיְקְּבר�

יא�  ַהָּנִב�
1Kings 14:19 ים י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� �ם ְּכתּוִב3 ם ַוֲאֶׁש�ר ָמָל�ְך ִהָּנ ר ִנְלַח� ם ֲאֶׁש� י ָי�5ָרְבָע+ 1ֶתר1 ִּדְבֵר�  ְוֶי

ל�  ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא�
1Kings 14:20ה ַו� ִים ָׁשָנ ים ּוְׁשַּת� ם ֶעְׂשִר� ב ְּבנ�ֹו  ְוַהָּיִמים1 ֲאֶׁש�ר ָמַל�ְך ָיָרְבָע+ ְך ָנָד� יו ַוִּיְמֹל> ִּיְׁשַּכב1 ִעם&ֲאֹבָת+

יו� פ  ַּתְחָּת�
1Kings 14:21 ע ֲׁשַב2 ֹו ּו� Mם ְּבָמְלכ �ים ְוַאַח�ת ָׁשָנהZ ְרַחְבָע2 יהּוָד�ה ֶּבן&ַאְרָּבִע ה ָמַל�ְך ִּב�  ּוְרַחְבָעם1 ֶּבן&ְׁשֹלֹמ+

ִעיר ֲאֶׁש ָ Tִם ה �הA ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשַל3 ה ָׁשָנ ל ְוֵׁש�ם ֶעְׂשֵר� 1 ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא+ ֹו ָׁשם1 ִמֹּכל ּום ֶאת&ְׁשמ� ה ָלׂש2 Mר ְיהָו ר&ָּבַח2
ה ָהַעֹּמִנ�ית� ֹו ַנֲעָמ�  ִאּמ+

1Kings 14:22 ר ם ֲאֶׁש� ם ְּבַחּטֹאָת� ּו ֲאֹבָת+ 1 ֲאֶׁש�ר ָעׂש� ֹו ִמֹּכל ּו ֹאת3 �ה ַוְיַקְנא� �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ ה ָהַר� =ַעׂש ְיהּוָד>  ַוַּי
אּו  �ָחָט�

1Kings 14:23ַPים ע �ֹות ַוֲאֵׁשִר ֹות ּוַמֵּצב� ּו ַגם&ֵה=ָּמה ָלֶה>ם ָּבמ� ַחת ָּכל&ֵע�ץ  ַוִּיְבנ2 ה ְוַת� �ה ְגֹבָה+ ל ָּכל&ִּגְבָע
 ַרֲעָנ�5ן�

1Kings 14:24ה ִמְּפֵנ� יׁש ְיהָו+ ם ֲאֶׁשר1 הֹוִר� ת ַהּגֹוִי+ 1 ַהּתֹוֲעֹב� ּו ְּכֹכל �ה ָבָא�ֶרץ ָעׂש3 ׁש ָהָי י ְּבֵנ�י  ְוַגם&ָקֵד�
ל� פ  ִיְׂשָרֵא�

1Kings 14:25 ם ָעָל>ה ׁשּוַׁשק� ק[ ַוְיִה>י ַּבָּׁשָנ�ה ַהֲחִמיִׁש�ית ַלֶּמ�ֶלְך ְרַחְבָע ִים ] ִׁשיַׁש� ֶלְך&ִמְצַר� ֶמ�
ִם�  ַעל&ְירּוָׁשָל�
1Kings 14:26&ֶלְך ְוֶאת ֹוְצרֹות1 ֵּב�ית ַהֶּמ+ ה ְוֶאת&א� ֹות ֵּבית&ְיהָו3 ח ֶאת&ֹאְצר� Qח ַוִּיַּקח1  ַוִּיַּק�ל ָלָק ַהֹּכ�

ה� ה ְׁשֹלֹמ� ר ָעָׂש� ב ֲאֶׁש� �י ַהָּזָה+  ֶאת&ָּכל&ָמִגֵּנ
1Kings 14:27 ים ְמִר+ ים ַהֹּׁש� י ָהָרִצ+ יד ַעל&ַיד1 ָׂשֵר� ֶׁשת ְוִהְפִק3 �ם ָמִגֵּנ�י ְנֹח ַעׂש ַהֶּמBֶלְך ְרַחְבָעם1 ַּתְחָּת+  ַוַּי2

ֶלְך� ית ַהֶּמ� ַתח ֵּב�  ֶּפ�
1Kings 14:28ים� ַוְי א ָהָרִצ� ּום ֶאל&ָּת� ים ֶוֱהִׁשיב� ָרִצ+ �ה ִיָּׂשאּום1 ָה� ֶלְך ֵּב�ית ְיהָו א ַהֶּמ� �ֹ  ִה>י ִמֵּדי&ב
1Kings 14:29 ים י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� י ְרַחְבָע�ם ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ֲהלֹא&ֵה�ָּמה ְכתּוִב3 >ֶתר ִּדְבֵר�  ְוֶי
ה�  ְלַמְלֵכ�י ְיהּוָד�
1Kings 14:30ים� ין ָיָרְבָע�ם ָּכל&ַהָּיִמ� ה ָהְיָת=ה ֵבין&ְרַחְבָע>ם ּוֵב�   ּוִמְלָחָמ2
1Kings 14:31 ית� ה ָהַעֹּמִנ ֹו ַנֲעָמ� ד ְוֵׁש�ם ִאּמ+ �יר ָּדִו+ יו ַוִּיָּקֵבBר ִעם&ֲאֹבָתיו1 ְּבִע ם ִעם&ֲאֹבָת3 Mב ְרַחְבָע  ַוִּיְׁשַּכ2

יו� פ ֹו ַּתְחָּת� �ם ְּבנ� ְך ֲאִבָּי  ַוִּיְמֹל>



1Kings 15:1ה� �ם ַעל&ְיהּוָד� �ם ֶּבן&ְנָב�ט ָמַל�ְך ֲאִבָּי ֶלְך ָיָרְבָע ה ַלֶּמ� �ה ֶעְׂשֵר+   ּוִבְׁשַנת1 ְׁשֹמֶנ
1Kings 15:2ֹום� ֹו ַמֲעָכ�ה ַּבת&ֲאִביָׁשל� �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ים ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ׁש ָׁשִנ+   ָׁשֹל�
1Kings 15:3אות ָאִב� �ֹ ֶלְך ְּבָכל&ַחּט Wיו  ַוֵּי �ה ֱאֹלָה+ ֹו ָׁשֵלם1 ִעם&ְיהָו Bה ְלָבב �יו ְולֹא&ָהָי2 יו ֲאֶׁשר&ָעָׂש�ה ְלָפָנ

יו� ב ָּדִו�ד ָאִב�  ִּכְלַב�
1Kings 15:4ִּPיד  כ ְלַהֲעִמ� יו ּו� ים ֶאת&ְּבנֹו1 ַאֲחָר+ Bִם ְלָהִק� �יר ִּבירּוָׁשָל ֹו ִנ יו ל> ה ֱאֹלָה� Z ְיהָו2 ד ָנַתן י ְלַמ�ַען ָּדִו+
ִ  ם�ֶאת&ְירּוָׁשָל�

1Kings 15:5ֹּPהּו כ ל ֲאֶׁשר&ִצָּו3 ר ִמֹּכ� Qא&ָס �ֹ �ה ְול �י ְיהָו ר ְּבֵעיֵנ >ד ֶאת&ַהָּיָׁש� ה ָדִו ר ָעָׂש� ק  ֲאֶׁש2 Wיו ַר ל ְיֵמ�י ַחָּי+
י� �ה ַהִחִּת� ר אּוִרָּי  ִּבְדַב�

1Kings 15:6�י ַחָּי ין ָיָרְבָע�ם ָּכל&ְיֵמ� ה ָהְיָת=ה ֵבין&ְרַחְבָע>ם ּוֵב�  יו� ּוִמְלָחָמ2
1Kings 15:7 ים י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ֹוא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 ה ֲהל� י ֲאִבָּים1 ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש+ Bֶתר ִּדְבֵר  ְוֶי2

ם� ין ָיָרְבָע� �ם ּוֵב� ין ֲאִבָּי ה ָהְיָת>ה ֵּב� �י ְיהּוָד�ה ּוִמְלָחָמ�  ְלַמְלֵכ
1Kings 15:8יו ַו יו� פ ַוִּיְׁשַּכBב ֲאִבָּים1 ִעם&ֲאֹבָת+ ֹו ַּתְחָּת� א ְבנ� ְך ָאָס� �ד ַוִּיְמֹל> �יר ָּדִו ֹו ְּבִע ּו ֹאת�  ִּיְקְּבר�
1Kings 15:9ה� ֶלְך ְיהּוָד� א ֶמ� ים ְלָיָרְבָע�ם ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא�ל ָמַל�ְך ָאָס� �ת ֶעְׂשִר+   ּוִבְׁשַנ
1Kings 15:10�ִם ְוֵׁש� ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ֹום� ְוַאְרָּבִעBים ְוַאַחת1 ָׁשָנ+ ֹו ַמֲעָכ�ה ַּבת&ֲאִביָׁשל�  ם ִאּמ+
1Kings 15:11יו� �ה ְּכָדִו�ד ָאִב� �י ְיהָו ר ְּבֵעיֵנ =ַעׂש ָאָס>א ַהָּיָׁש�   ַוַּי
1Kings 15:12יו� ּו ֲאֹבָת� ר ָעׂש� ים ֲאֶׁש� ר ַהְּקֵדִׁש�ים ִמן&ָהָא�ֶרץ ַוָּי1ַסר1 ֶאת&ָּכל&ַהִּגֻּלִל+   ַוַּיֲעֵב�
1Kings 15:13ֶאת Aם� ת ָאָסא1  ְוַג Bה ַוִּיְכֹר�ה ִמְפֶל�ֶצת ָלֲאֵׁשָר ה ֲאֶׁשר&ָעְׂשָת� 1ָה1 ִמְּגִביָר+ ֹו ַוְיִסֶר &ַמֲעָכ�ה ִאּמ3

ֹון� �ַחל ִקְדר� ף ְּבַנ ּה ַוִּיְׂשֹר�  ֶאת&ִמְפַלְצָּת+
1Kings 15:14יו� א ָהָי�ה ָׁשֵל>ם ִעם&ְיהָו�ה ָּכל&ָיָמ� ֹות לֹא&ָס�רּו ַר�ק ְלַבב&ָאָס3   ְוַהָּבמ�
1Kings 15:15 יו ְוָקְדׁשֹו י][ְו[ ַוָּיֵבא1 ֶאת&ָקְדֵׁש�י ָאִב+ ים�] ָקְדֵׁש� ב ְוֵכִל� �ה ֶּכ�ֶסף ְוָזָה�  ֵּב�ית ְיהָו
1Kings 15:16ם� ל ָּכל&ְיֵמיֶה� ֶלְך&ִיְׂשָרֵא� א ֶמ� א ּוֵב>ין ַּבְעָׁש� ה ֵּב�ין ָאָס3 Mה ָהְיָת   ּוִמְלָחָמ2
1Kings 15:17ֶלְך ַעל ַּבְעָׁשBא ֶמ� ֵּ ַוַּי2 Pי ת ה ַוִּי�ֶבן ֶאת&ָהָרָמ�ה ְלִבְלִּת3 1 ַעל&ְיהּוָד+ א &ִיְׂשָרֵאל א ְלָאָס� ת ֹיֵצ�א ָוָב+
ה� ֶלְך ְיהּוָד�  ֶמ�
1Kings 15:18 1ֹוְצרֹות ה ְוֶאת&א� ֹות ֵּבית&ְיהָו3 יםA ְּבאֹוְצר� ּנֹוָתִר� ב ַה� Mֶסף ְוַהָּזָה ָסא ֶאת&ָּכל&ַהֶּכ2 ָ Tח א�ַוִּיַּק 

ן ֶּבן&ֶחְזיֹון1 ] ֶלְךֶּמ+][ַה[ֵּב�ית ֶמֶלְך  Bַדד ֶּבן&ַטְבִרֹּמ ֲ Tא ֶאל&ֶּבן&ה ם ַהֶּמ�ֶלְך ָאָס3 Qיו ַוִּיְׁשָלֵח �5ִּיְּתֵנ�ם ְּבַיד&ֲעָבָד ַו�
ר� ֶׂשק ֵלאֹמ� ב ְּבַדֶּמ� ם ַהֹּיֵׁש�  ֶמ�ֶלְך ֲאָר+

1Kings 15:19ְח ין ָאִב�י ּוֵב�ין ָאִב�יָך ִהֵּנהZ ָׁשַל2 ָך ֵּב� �י ּוֵביֶנ+ ב ֵל�ְך  ְּבִרית1 ֵּביִנ �ֶסף ְוָזָה+ ַחד1 ֶּכ י ְלָך� ֹׁש2 ִּת�
י� ל ְוַיֲעֶל�ה ֵמָעָל� ֶלְך&ִיְׂשָרֵא+ יְתָך1 ֶאת&ַּבְעָׁש�א ֶמ� ָרה ֶאת&ְּבִר�  ָהֵפ3

1Kings 15:20 י�ים ֲאֶׁשר&לֹו1 ַעל&ָעֵרBי ַהֲחָיִל ִּיְׁשַלח ֶאת&ָׂשֵר2 ַ Tא ו ד ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ָאָס3 Mע ֶּבן&ֲהַד  ַוִּיְׁשַמ2
י�ִיְׂשָרֵא+ ֶרץ ַנְפָּתִל� ֹות ַע�ל ָּכל&ֶא� ית&ַמֲעָכ�ה ְוֵאת1 ָּכל&ִּכְנר+ ת ָאֵב�ל ֵּב� ן ְוֵא� ֹון ְוֶאת&ָּד+  ל ַוַּיְך1 ֶאת&ִעּי�

1Kings 15:21ה� �ֶׁשב ְּבִתְרָצ� ָרָמ�ה ַוֵּי ל ִמְּבנ�ֹות ֶאת&ָה� Wא ַוֶּיְחַּד ַע ַּבְעָׁש+ 5ְיִהי1 ִּכְׁשֹמ�   ַו�
1Kings 15:22ֶלְך ָא יָה  ְוַהֶּמ2 ָרָמה1 ְוֶאת&ֵעֶצ+ Bי ָה� ּו ֶאת&ַאְבֵנ Qי ַוִּיְׂשא א ִהְׁשִמBיַע ֶאת&ָּכל&ְיהּוָדה1 ֵא�ין ָנִק+ Mָס

ה� ן ְוֶאת&ַהִּמְצָּפ� א ֶאת&ֶּג�ַבע ִּבְנָיִמ� Bֶבן ָּבם1 ַהֶּמ�ֶלְך ָאָס+ ר ָּבָנ�ה ַּבְעָׁש�א ַוִּי  ֲאֶׁש�
1Kings 15:23ָסא ְוָכל&ְּג ָ Tי&א �ֶתר ָּכל&ִּדְבֵר� א&ֵה�ָּמה  ְוֶי �ֹ ה ֲהל ָעִרים1 ֲאֶׁש�ר ָּבָנ+ ה ְוֶה� ֹו ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש3 Mּוָרת ב2

ַPה ר��י ְיהּוָד ים ְלַמְלֵכ י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� יו�ְכתּוִב3 ֹו ָחָל�ה ֶאת&ַרְגָל� �ת ִזְקָנת+  ק ְלֵע
1Kings 15:24יו ַוִּיָּקֵבר1 ִעם&ֲאֹב ֹו  ַוִּיְׁשַּכBב ָאָסא1 ִעם&ֲאֹבָת+ ט ְּבנ� ְך ְיהֹוָׁשָפ� �יו ַוִּיְמֹל> �ד ָאִב יו ְּבִע�יר ָּדִו ָת+

יו� פ  ַּתְחָּת�
1Kings 15:25 ְך א ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ַוִּיְמֹל� ִים ְלָאָס� �ת ְׁשַּת+ ל ִּבְׁשַנ ם ָמַלְך1 ַעל&ִיְׂשָרֵא+  ְוָנָד�ב ֶּבן&ָיָרְבָע3

ִים� ל ְׁשָנָת�  ַעל&ִיְׂשָרֵא�
1Kings 15:26ַעׂש� ל� ַוַּי ר ֶהֱחִט�יא ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ֹו ֲאֶׁש� ְבַחָּטאת+ יו ּו2 �ה ַוֵּי1ֶלְך1 ְּבֶד�ֶרְך ָאִב+ �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ   ָהַר�
1Kings 15:27 ים�ֹון ֲאֶׁש�ר ַלְּפִלְׁשִּת א ְּבִגְּבת� ר ַוַּיֵּכ�הּו ַבְעָׁש+ יו ַּבְעָׁשBא ֶבן&ֲאִחָּיה1 ְלֵב�ית ִיָּׂששָכ+ Mר ָעָל  ַוִּיְקֹׁש2



ֹון�ְוָנָד ל&ִּגְּבת� ים ַע� ל ָצִר�  ב1 ְוָכל&ִיְׂשָרֵא+
1Kings 15:28יו� ְך ַּתְחָּת� א ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ַוִּיְמֹל� ׁש ְלָאָס� �ת ָׁשֹל+ א ִּבְׁשַנ   ַוְיִמֵת�הּו ַבְעָׁש+
1Kings 15:29 א&ִהְׁשִא=יר ָּכל&ְנָׁשָמ>ה �ֹ ם ל ֹו ִהָּכה1 ֶאת&ָּכל&ֵּב�ית ָיָרְבָע+ ְלָיָרְבָע�ם  ַוְיִה�י ְכָמְלכ3

�ה ַהִּׁשיֹלִנ�י� ֹו ֲאִחָּי ר ְּבַיד&ַעְבּד� ה ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב+ ֹו ִּכְדַב�ר ְיהָו+ � ַעד&ִהְׁשִמד
1Kings 15:30 יס ֹו ֲאֶׁש�ר ִהְכִע+ Wל ְּבַכְעס�ר ֶהֱחִט�יא ֶאת&ִיְׂשָרֵא א ַוֲאֶׁש� אות ָיָרְבָעם1 ֲאֶׁש�ר ָחָט+ Bֹ  ַעל&ַחּט

י ִיְׂשָרֵא�  ל�ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�
1Kings 15:31 ים י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ב ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ֲהלֹא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 י ָנָד� >ֶתר ִּדְבֵר�  ְוֶי

ל�  ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא�
1Kings 15:32ם� פ ל ָּכל&ְיֵמיֶה� ֶלְך&ִיְׂשָרֵא� א ֶמ� א ּוֵב>ין ַּבְעָׁש� ה ֵּב�ין ָאָס3 Mה ָהְיָת   ּוִמְלָחָמ2
1Kings 15:33 ה 1 ְּבִתְרָצ+ Bה ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵאל א ֶבן&ֲאִחָּי ַלְך ַּבְעָׁש2 ָ Tה מ�א ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד ׁש ְלָאָס� �ת ָׁשֹל+  ִּבְׁשַנ

ע ָׁשָנ�ה� ים ְוַאְרַּב�  ֶעְׂשִר�
1Kings 15:34ֹו ֲאֶׁש� ְבַחָּטאת+ ם ּו2 �ה ַוֵּי1ֶלְך1 ְּבֶד�ֶרְך ָיָרְבָע+ �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר� ל�  ַוַּי ר ֶהֱחִט�יא ֶאת&ִיְׂשָרֵא�

 ס
1Kings 16:1ר� א ֵלאֹמ� ִני ַעל&ַּבְעָׁש� ּוא ֶבן&ֲחָנ+   ַוְיִהBי ְדַבר&ְיהָוה1 ֶאל&ֵיה�
1Kings 16:2 ם יד ַע�ל ַעִּמ�י ִיְׂשָרֵא�ל ַוֵּת�ֶלְךA ְּבֶד�ֶרְך ָיָרְבָע3 ר ָוֶאֶּתְנָך� ָנִג+ ַען ֲאֶׁשBר ֲהִריֹמִת1יָך1 ִמן&ֶה�ָעָפ+  ַי3

ַּת ם�ַו� ִני ְּבַחּטֹאָת� ל ְלַהְכִעיֵס�  ֲחִטא1 ֶאת&ַעִּמ�י ִיְׂשָרֵא+
1Kings 16:3ט� ית ָיָרְבָע�ם ֶּבן&ְנָב� ֹו ְוָנ�ַתִּתי1 ֶאת&ֵּב�יְתָך+ ְּכֵב� �י ֵבית א ְוַאֲחֵר� י ַבְעָׁש�   ִהְנִנ�י ַמְבִע>יר ַאֲחֵר�
1Kings 16:4� ּו ַהְּכָלִב אְכל� �ֹ יר י ִים� ַהֵּמBת ְלַבְעָׁשא1 ָּבִע+ ֹוף ַהָּׁשָמ� ּו ע� ה יֹאְכל� ת לֹו1 ַּבָּׂשֶד+  ים ְוַהֵּמ�
1Kings 16:5 ים י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ֹו ֲהלֹא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 �ּוָרת ה ּוְגב� ר ָעָׂש� י ַבְעָׁש>א ַוֲאֶׁש� ֶתר ִּדְבֵר�  ְוֶי2

ל�  ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא�
1Kings 16:6ב ַּבְעָׁשא1 ִעם&ֲאBיו� ַוִּיְׁשַּכ ֹו ַּתְחָּת� ְך ֵאָל�ה ְבנ� ר ְּבִתְרָצ�ה ַוִּיְמֹל> יו ַוִּיָּקֵב�  ֹבָת+
1Kings 16:7 ֹו ְוַע�ל Mא ְוֶאל&ֵּבית ה ָהָיהZ ֶאל&ַּבְעָׁש2 יא ְּדַבר&ְיהָו] ִני ַהָּנִב3 Mּוא ֶבן&ֲחָנ ם ְּבַיד&ֵיה2  ְוַג]

ה ְלַהְכִעיסֹו1 ְּב �י ְיהָו3 �הA ֲאֶׁשר&ָעָׂש�הA ְּבֵעיֵנ �ם ְוַע�ל ֲאֶׁשר&ִהָּכ�ה ָּכל&ָהָרָע יו ִלְהי�ֹות ְּכֵב�ית ָיָרְבָע ַמֲעֵׂש�ה ָיָד+
ֹו� פ  ֹאת�

1Kings 16:8 ה ֶבן&ַּבְעָׁש=א ַעל&ִיְׂשָרֵא>ל ַלְך ֵאָל2 ָ Tה מ�א ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד ה ְלָאָס� ים ָוֵׁשׁש1 ָׁשָנ+ Bת ֶעְׂשִר  ִּבְׁשַנ2
ִים� ה ְׁשָנָת�  ְּבִתְרָצ�

1Kings 16:9ר ָע Bא  ַוִּיְקֹׁש ֹור ֵּב�ית ַאְרָצ+ ּוא ְבִתְרָצה1 ֹׁשֶת�ה ִׁשּכ+ Bֶכב ְוה��ית ָהָר ר ַמֲחִצ י ַׂש� ֹו ִזְמִר+ ָליו1 ַעְבּד�
ה� ִית ְּבִתְרָצ� ר ַעל&ַהַּב�  ֲאֶׁש�

1Kings 16:10ה�א ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד ַבע ְלָאָס� ים ָוֶׁש+ הּו ִּבְׁשַנת1 ֶעְׂשִר� א ִזְמִרי1 ַוַּיֵּכ�הּו ַוְיִמיֵת+ Bֹ ְך  ַוָּיב  ַוִּיְמֹל�
יו�  ַּתְחָּת�

1Kings 16:11 ין�ֹו ַמְׁשִּת א&ִהְׁשִא�יר ל� �ֹ א ל ֹו ִהָּכה1 ֶאת&ָּכל&ֵּב�ית ַּבְעָׁש+ ֹו ַעל&ִּכְסא3 ֹו ְּכִׁשְבּת� Mי ְבָמְלכ  ַוְיִה2
הּו� יר ְוֹגֲאָל�יו ְוֵרֵע� � ְּבִק

1Kings 16:12א ִּכְד�ת ָּכל&ֵּב�ית ַּבְעָׁש י ֵא� ּוא  ַוַּיְׁשֵמ�ד ִזְמִר+ א ְּבַי�ד ֵיה� ַבBר ְיהָוה1 ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב�ר ֶאל&ַּבְעָׁש+
יא�  ַהָּנִב�

1Kings 16:13ֶPל  א ּו ַוֲאֶׁשBר ֶהֱחִט1יאּו1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ ֹו ֲאֶׁש�ר ָחְטא3 �אות ֵאָל�ה ְבנ �ֹ א ְוַחּט אות ַּבְעָׁש+ �ֹ ל ָּכל&ַחּט
ל ְּבַהְבֵליֶה� י ִיְׂשָרֵא� >ה ֱאֹלֵה� יס ֶאת&ְיהָו  ם�ְלַהְכִע3

1Kings 16:14 ים י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ֹוא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 י ֵאָל�ה ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ֲהל� >ֶתר ִּדְבֵר�  ְוֶי
ל� פ  ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא�

1Kings 16:15 י ִׁשְבַע�ת ה ָמַל�ְך ִזְמִר> ה ְלָאָסא1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ ַבע ָׁשָנ3 Mים ָוֶׁש ים ְּבִתְרָצ�ה  ִּבְׁשַנתZ ֶעְׂשִר2 ָיִמ�
ים� ר ַלְּפִלְׁשִּת� ֹון ֲאֶׁש� ל&ִּגְּבת� ים ַע� �ם ֹחִנ+  ְוָהָע

1Kings 16:16 ְׂשָרֵאל ִ Tל&י י ְוַג�ם ִהָּכ�ה ֶאת&ַהֶּמ�ֶלְך ַוַּיְמִל�כּו ָכ� ר ָקַׁש�ר ִזְמִר+ �ים ֵלאֹמ+  ַוִּיְׁשַמBע ָהָעם1 ַהֹחִנ



י ַׂשר&ָצָב=א ַעל&ִיְׂשָרֵא>ל ַּבּי� ַּמֲחֶנ�ה�ֶאת&ָעְמִר2 ּוא ַּב�  ֹום ַהה�
1Kings 16:17ה� רּו ַעל&ִּתְרָצ� ֹון ַוָּיֻצ� �ִּגְּבת ֹו ִמ� ל ִעּמ� י ְוָכל&ִיְׂשָרֵא�   ַוַּיֲעֶל�ה ָעְמִר>
1Kings 16:18=ף ָעָל ֹון ֵּבית&ַהֶּמ�ֶלְך ַוִּיְׂשֹר2 א ֶאל&ַאְרמ� �ֹ יר ַוָּיב י&ִנְלְּכָד�ה ָהִע+ ֹות ִזְמִרי1 ִּכ� Bי ִּכְרא Qיו  ַוְיִה

ת� ׁש ַוָּיֹמ� ית&ֶמ>ֶלְך ָּבֵא�  ֶאת&ֵּב�
1Kings 16:19 ם ] ַחּטֹאָתיו1[ ַעל&ַחָּטאתֹו 1ֶכת1 ְּבֶד�ֶרְך ָיָרְבָע+ �ה ָלֶל �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ ֹות ָהַר� א ַלֲעׂש� ֲאֶׁש�ר ָחָט+

ל� ה ְלַהֲחִט�יא ֶאת&ִיְׂשָרֵא�  ּוְבַחָּטאתֹו1 ֲאֶׁש�ר ָעָׂש+
1Kings 16:20�1ֶתר1 ִּדְבֵר ים  ְוֶי י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� א&ֵה�ם ְּכתּוִב3 �ֹ ֹו ֲאֶׁש�ר ָקָׁש�ר ֲהל י ְוִקְׁשר� י ִזְמִר+

ל� פ  ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא�
1Kings 16:21 ֹו ְוַהֲחִצ�י Bי ֶבן&ִּגיַנת1 ְלַהְמִליכ+ י ִתְבִנ ָיה ַאֲחֵר2 ָ Tם ה Mי ָהָע ל ַלֵח�ִצי ֲחִצ2  ָא=ז ֵיָחֵל>ק ָהָע�ם ִיְׂשָרֵא�

י�ַא י ָעְמִר�  ֲחֵר�
1Kings 16:22 י �ָמת ִּתְבִנ+ �ת ַוָּי �י ֶבן&ִּגיַנ י ִּתְבִנ ר ַאֲחֵר� ם ֲאֶׁש� Wי ֶאת&ָהָע י ָעְמִר+ Bק ָהָעם1 ֲאֶׁש�ר ַאֲחֵר�  ַוֶּיֱחַז

י� פ ְך ָעְמִר�  ַוִּיְמֹל�
1Kings 16:23Bה ָמַל ה ְלָאָסא1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ ת ָׁשָנ3 Mים ְוַאַח ים  ִּבְׁשַנתZ ְׁשֹלִׁש2 ל ְׁשֵּת� ְך ָעְמִרי1 ַעל&ִיְׂשָרֵא+

ה ָמַל�ְך ֵׁשׁש&ָׁשִנ�ים� �ה ְּבִתְרָצ� ה ָׁשָנ  ֶעְׂשֵר�
1Kings 16:24 םBא ֶאת&ֵׁש ר ַוִּיְקָר3 1ֶבן1 ֶאת&ָהָה+ �ֶסף ַוִּי ִים ָּכ ֶמר ְּבִכְּכַר� ֶאת ֶׁש� ֹון ֵמ� ר ֹׁשְמר> ֶקן ֶאת&ָהָה� Mַוִּי 

�ל ֶׁשם&ֶׁש+ ה ַע ֹון�ָהִעיר1 ֲאֶׁש�ר ָּבָנ+ ר ֹׁשְמר�  ֶמר ֲאֹדֵנ�י ָהָה�
1Kings 16:25ר ְלָפָנ�יו� ל ֲאֶׁש� ַרע ִמֹּכ� Wה ַוָּי� �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ י ָהַר� ה ָעְמִר>   ַוַּיֲעֶׂש�
1Kings 16:26 ט ּוְבַחּטֹאָתיו �ם ֶּבן&ְנָב+ ֶלְך ְּבָכל&ֶּד1ֶרְך1 ָיָרְבָע ֹו][ְב][ּו[ ַוֵּי3 ר ֶהֱחִט�יא ] ַחָּטאת+ ֲאֶׁש�

ם�ֶאת&ִי ל ְּבַהְבֵליֶה� י ִיְׂשָרֵא� >ה ֱאֹלֵה� יס ֶאת&ְיהָו  ְׂשָרֵא�ל ְלַהְכִע3
1Kings 16:27 ים ַעל&ֵס>ֶפר א&ֵה�ם ְּכתּוִב3 �ֹ ֹו ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ֲהל ה ּוְגבּוָרת� י ָעְמִרי1 ֲאֶׁש�ר ָעָׂש+ Bֶתר ִּדְבֵר  ְוֶי2

ל� ים ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא� י ַהָּיִמ�  ִּדְבֵר�
1Kings 16:28יו� פ ַוִּי ֹו ַּתְחָּת� ב ְּבנ� ְך ַאְחָא� ֹון ַוִּיְמֹל> �ר ְּבֹׁשְמר יו ַוִּיָּקֵב�  ְׁשַּכBב ָעְמִרי1 ִעם&ֲאֹבָת+
1Kings 16:29 ה�א ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד ה ְלָאָס� ת ְׁשֹלִׁשBים ּוְׁשֹמֶנה1 ָׁשָנ+ ל ִּבְׁשַנ2 י ָמַלְך1 ַעל&ִיְׂשָרֵא+  ְוַאְחָא�ב ֶּבן&ָעְמִר3
ִּיְמֹלְך ַאְחָא2 ַ Tִים ָׁשָנ�ה�ו ים ּוְׁשַּת� ֹון ֶעְׂשִר� ְמר+ 1 ְּבֹׁש� י ַעל&ִיְׂשָרֵאל Bב ֶּבן&ָעְמִר 

1Kings 16:30ר ְלָפָנ�יו� ל ֲאֶׁש� �ה ִמֹּכ� �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ י ָהַר� ַעׂש ַאְחָא=ב ֶּבן&ָעְמִר>   ַוַּי2
1Kings 16:31ט��ם ֶּבן&ְנָב אות ָיָרְבָע �ֹ ֹו ְּבַחּט ל ֶלְכּת+ 1  ַוְיִהי1 ֲהָנֵק� ֶבל ַּבת&ֶאְתַּב1ַעל ה ֶאת&ִאיֶז3 Mח ִאָּׁש  ַוִּיַּק2

ֹו� חּו ל� ַעל ַוִּיְׁשַּת� ד ֶאת&ַהַּב+ 5ַּיֲעֹב� ים ַוֵּי1ֶלְך1 ַו�  ֶמ�ֶלְך ִציֹדִנ+
1Kings 16:32ֹון� ר ָּבָנ�ה ְּבֹׁשְמר� ַעל ֲאֶׁש� ַח ַלָּב�ַעל ֵּב�ית ַהַּב+ �5ֶקם ִמְזֵּב�   ַוָּי
1Kings 16:33ַעׂש ַאְחָא�� ל  ַוַּי ֹות ְלַהְכִעיס1 ֶאת&ְיהָֹוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ב ַלֲעׂש3 Mֹוֶסף ַאְחָא ב ֶאת&ָהֲאֵׁשָר�ה ַוּי2

ר ָהי�ּו ְלָפָנ�יו� ל ֲאֶׁש� �י ִיְׂשָרֵא+ ל ַמְלֵכ  ִמֹּכ2
1Kings 16:34ּה ּו ֹו ִיְּסָד3 Mם ְּבֹכר ה ַּבֲאִביָר2 �ית ָהֱאִל�י ֶאת&ְיִריֹח יו ָּבָנ�ה ִחיֵא>ל ֵּב� Qִבְׂשִגיב  ְּבָיָמ

ּון� ס] ְׂשגBּוב][ִב][ּו[ ַע ִּבן&נ� ר ְּבַי�ד ְיהֹוֻׁש� ה ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב+ יָה ִּכְדַב�ר ְיהָו+  ְצִעירֹו1 ִהִּצ�יב ְּדָלֶת+
1Kings 17:1 ר�1 ֲאֶׁש ה ֱאֹלֵהBי ִיְׂשָרֵאל Qַחי&ְיהָו Gֶאל&ַאְחָאב Hי ִגְלָעד�י ִמֹּתָׁשֵב Mהּו ַהִּתְׁשִּב  ַוּיֹאֶמרZ ֵאִלָּי2

י� סָע ֶּלה ַט�ל ּוָמָט�ר ִּכ�י ִאם&ְלִפ�י ְדָבִר� >ה ַהָּׁשִנ�ים ָהֵא� יו ִאם&ִיְהֶי  ַמ�ְדִּתי ְלָפָנ+
1Kings 17:2ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאָל�יו ֵלאֹמ�   ַוְיִה�

1Kings 17:3ר ַעל&ְּפֵנ� ית ֲאֶׁש� �ַחל ְּכִר+ ְדָמה ְוִנְסַּתְרָּת1 ְּבַנ �ה ּוָפִנ�יָת ְּלָך� ֵק ן� ֵל�ְך ִמֶּז+  י ַהַּיְרֵּד�
1Kings 17:4ם� יִתי ְלַכְלֶּכְלָך� ָׁש� �ַחל ִּתְׁשֶּת�ה ְוֶאת&ָהֹעְרִב�ים ִצִּו+   ְוָהָי�ה ֵמַהַּנ
1Kings 17:5ן� ר ַעל&ְּפֵנ�י ַהַּיְרֵּד� ית ֲאֶׁש� �ַחל ְּכִר+ ֶלְך ַוֵּי1ֶׁשב1 ְּבַנ �ה ַוֵּי3 �ַעׂש ִּכְדַב�ר ְיהָו �ֶלְך ַוַּי   ַוֵּי
1Kings 17:6ה� ְוָה �ֶרב ּוִמן&ַהַּנ�ַחל ִיְׁשֶּת� ר ָּבָע ֶקר ְוֶל�ֶחם ּוָבָׂש� ֹו ֶלBֶחם ּוָבָׂשר1 ַּבֹּב+ Mים ל ים ְמִביִא2  ֹעְרִב3
1Kings 17:7ֶרץ� ס א&ָהָי�ה ֶג�ֶׁשם ָּבָא� �ֹ �ַחל ִּכ>י ל ים ַוִּייַב�ׁש ַהָּנ ץ ָיִמ�   ַוְיִה>י ִמֵּק�
1Kings 17:8�י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאָל�יו ֵלאֹמ  ר� ַוְיִה�



1Kings 17:9ָך� ה ַאְלָמָנ�ה ְלַכְלְּכֶל� ה ִצִּו�יִתי ָׁש>ם ִאָּׁש� ֹון ְוָיַׁשְבָּת� ָׁש�ם ִהֵּנ2 ּום ֵלBְך ָצְרַפ1ָתה1 ֲאֶׁש�ר ְלִציד+   ק�
1Kings 17:10ה ַאְלָמָנ�ה ְמֹק יר ְוִהֵּנ�ה&ָׁש>ם ִאָּׁש� ָתה ַוָּיבֹא1 ֶאל&ֶּפ�ַתח ָהִע+ �ֶלְך ָצְרַפ3 �5ָקםA ַוֵּי �ים  ַוָּי ֶׁש�ֶׁשת ֵעִצ

ה� א ִל=י ְמַעט&ַמ>ִים ַּבְּכִל�י ְוֶאְׁשֶּת� ר ְקִחי&ָנ2 1יָה1 ַוּיֹאַמ+ א ֵאֶל Bַוִּיְקָר 
1Kings 17:11ְך� ְקִחי&ָנ�א ִל>י ַּפת&ֶל�ֶחם ְּבָיֵד� ר ִל� 1יָה1 ַוּיֹאַמ+ א ֵאֶל Bַחת ַוִּיְקָר �ֶלְך ָלַק   ַוֵּת�
1Kings 17:121ה ֱאֹלֶהB אֶמר ַחי&ְיהָו 3ֹ ֶמן  ַוּת ד ּוְמַעט&ֶׁש� א ַכף&ֶק1ַמח1 ַּבַּכ+ Bֹ �י ִאם&ְמל ֹוג ִּכ �י ָמע+ יָך1 ִאם&ֶיׁש&ִל

ְתנּו� י ַוֲאַכְלֻנ�הּו ָוָמ� �י ְוִלְבִנ+ ים ּוָב1אִתי1 ַוֲעִׂשיִת1יהּו1 ִל �5ִים ֵעִצ3 ֶׁשת ְׁשַנ Mי ְמֹקֶׁש  ַּבַּצָּפ�ַחת ְוִהְנִנ2
1Kings 17:13יָה ֵאִלָּי1הּו1 ַאBאֶמר ֵאֶל 2ֹ Bה  ַוּי ה ְקַטָּנ ָּׁשם ֻעָג2 ִ Tי מ� �י ִכְדָבֵר�ְך ַא�ְך ֲעִׂשי&ִל ִאי ֲעִׂש י ֹּב� ל&ִּת�יְרִא+

ְך ַּתֲעִׂש�י ָּבַאֲחֹרָנ�ה� ס �ְך ְוִלְבֵנ+ י ְוָל  ָבִראֹׁשָנה1 ְוהֹוֵצ�אְת ִל+
1Kings 17:14 ה א ִתְכָל+ �ֹ ל ַּכBד ַהֶּק1ַמח1 ל ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mר ְיהָו �י ֹכהZ ָאַמ2 א ֶתְחָס�ר  ִּכ �ֹ ֶמן ל ַחת ַהֶּׁש� ְוַצַּפ�
ד י=ֹום ִּתֶּתן& ַ Tה�]ֵּתת[ע >ה ֶּג�ֶׁשם ַעל&ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ�  &ְיהָו
1Kings 17:15 אַכל הּוא&ָוִהיא =ֹ �הּו ַוּת ה ִּכְדַב�ר ֵאִלָּי ֶלְך ַוַּתֲעֶׂש� יא[ ַוֵּת� ּוא][ָו[&]ִה� ים�] ה> ּה ָיִמ�  ּוֵביָת�
1Kings 17:16 1ד ַהֶּק1ַמחBר ְּבַי�ד  ַּכ ר ִּדֶּב� ה ֲאֶׁש� א ָחֵס�ר ִּכְדַב�ר ְיהָו+ �ֹ ֶמן ל ַחת ַהֶּׁש� ָתה ְוַצַּפ� א ָכָל+ �ֹ ל

 ֵאִלָּי�הּו� פ
1Kings 17:17 ד ַע>ד �ק ְמֹא+ ה ַּבֲעַל�ת ַהָּב�ִית ַוְיִהBי ָחְליֹו1 ָחָז ה ֶּבן&ָהִאָּׁש� Wֶּלה ָחָל ים ָהֵא+ י ַאַחר1 ַהְּדָבִר�  ַוְיִה3
ֹוְת ר לֹא&נ� ה�ֲאֶׁש� ֹו ְנָׁשָמ�  ָרה&ּב�
1Kings 17:18 ית �יׁש ָהֱאֹלִה�ים ָּב=אָת ֵאַל>י ְלַהְזִּכ�יר ֶאת&ֲעֹוִנ�י ּוְלָהִמ� הּו ַמה&ִּל�י ָוָל�ְך ִא 1ֹאֶמר1 ֶאל&ֵא�ִלָּי+  ַוּת

 ֶאת&ְּבִנ�י�
1Kings 17:195ַּי ּה ַו� �5ְך ַוִּיָּקֵח�הּו ֵמֵחיָק3 �י ֶאת&ְּבֵנ ֹ�אֶמר ֵאֶל�יָה ְּתִנ�י&ִל ה ֲאֶׁשר&הּוא1 ֹיֵׁש�ב  ַוּי 1הּו1 ֶאל&ָהֲעִלָּי3 ֲעֵל

ֹו� הּו ַעל&ִמָּטת� ם ַוַּיְׁשִּכֵב�  ָׁש+
1Kings 17:20 ר ִעָּמ>ּה י ִמְתּגֹוֵר� ה ֲאֶׁשר&ֲאִנ2 Qַגם ַעל&ָהַאְלָמָנ ֲ Tי ה �ה ֱאֹלָה+ א ֶאל&ְיהָו�ה ַוּיֹאַמ�ר ְיהָו  ַוִּיְקָר�

ית ֶאת&ְּבָנ�ּה� ֹוָת ְלָהִמ�  ֲהֵרע�
1Kings 17:21 א< ָׁשב ָנ י ָּת� �ה ֱאֹלָה+ א ֶאל&ְיהָו�ה ַוּיֹאַמ�ר ְיהָו ים ַוִּיְקָר� ׁש ְּפָעִמ+ ד ַעל&ַהֶּי1ֶלד1 ָׁשֹל� Bַוִּיְתֹמֵד 

ֹו� �ֶלד ַהֶּז�ה ַעל&ִקְרּב�  ֶנ�ֶפׁש&ַהֶּי
1Kings 17:22ֶלד ַעל&ִקְרּב�< �הּו ַוָּת=ָׁשב ֶנ�ֶפׁש&ַהֶּי ֹול ֵאִלָּי ע ְיהָו�ה ְּבק�  ֹו ַוֶּי�ִחי� ַוִּיְׁשַמ�
1Kings 17:23 הּו 1ֹאֶמר1 ֵא�ִלָּי+ ֹו ַוּי �5ִּיְּתֵנ�הּו ְלִאּמ ְיָתה ַו� הּו ִמן&ָהֲעִלָּיה1 ַהַּב+ Bֶלד ַוֹּיִרֵד הּו ֶאת&ַהֶּי3 Mח ֵאִלָּי  ַוִּיַּק2
י ְּבֵנ�5ְך�  ְרִא�י ַח�
1Kings 17:24ְעִּתי �ה ָיַד+ הּו ַעָּתה1 ֶז ִאָּׁשה1 ֶאל&ֵא�ִלָּי+ אֶמר ָה� Bֹ ים ָא�ָּתה ּוְדַבר&ְיהָו�ה ְּבִפ�יָך  ַוּת  ִּכ>י ִא�יׁש ֱאֹלִה�

ת� פ  ֱאֶמ�
1Kings 18:1ֵPר ל �הּו ַּבָּׁשָנ�ה ַהְּׁשִליִׁש�ית ֵלאֹמ ה ָהָיה1 ֶאל&ֵא�ִלָּי+ ים ּוְדַבר&ְיהָו3 ְך ֵהָרֵא�ה  ַוְיִהי1 ָיִמ�ים ַרִּב+

ה� ב ְוֶאְּתָנ�ה ָמָט�ר ַעל&ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ�  ֶאל&ַאְחָא+
1Kings 18:2ֹון� �ק ְּבֹׁשְמר� ֹות ֶאל&ַאְחָא�ב ְוָהָרָע�ב ָחָז הּו ְלֵהָרא� ִלָּי+   ַוֵּי1ֶלְך1 ֵא�
1Kings 18:3ד� א ֶאת&ְיהָו�ה ְמֹא� הּו ָהָי�ה ָיֵר> ב ֶאל&ֹעַבְדָי�הּו ֲאֶׁש�ר ַעל&ַהָּב�ִית ְוֹעַבְדָי3   ַוִּיְקָר�א ַאְחָא+
1Kings 18:4ֶבל ית ִאיֶז+ ם ֲחִמִּׁש�ים  ַוְיִהי1 ְּבַהְכִר� Q5ַּיְחִּביֵא ים ַו� הּו ֵמָא�ה ְנִבִא3 Mח ֹעַבְדָי �ה ַוִּיַּק2 ת ְנִביֵא�י ְיהָו  ֵא�

ִים� ה ְוִכְלְּכָל�ם ֶל�ֶחם ָוָמ�  ִאיׁש1 ַּבְּמָעָר+
1Kings 18:5ל ָּכל&ַה ִים ְוֶא� �י ַהַּמ+ 1ֶרץ1 ֶאל&ָּכל&ַמְעְיֵנ הּו ֵלBְך ָּבָא ַבְדָי+ Bֹאֶמר ַאְחָאב1 ֶאל&ֹע� �יA  ַוּי ְּנָחִל�ים אּוַל

ה� ית ֵמַהְּבֵהָמ� ֹוא ַנְכִר� ֶרד ְול� ּוס ָוֶפ+ יר ּוְנַחֶּיה1 ס�  ִנְמָצ�א ָחִצ3
1Kings 18:6 הּו ָהַל�ְך< ַבְדָי ֹו ְוֹע� ֶרְך ֶאָחד1 ְלַבּד+ Bְך ְּבֶד ב ָהַל2 Qּה ַאְחָא�ֲעָבר&ָּב ֶרץ ַל� ּו ָלֶה>ם ֶאת&ָהָא� 5ְיַחְּלק�  ַו�

ֹו� ד ְלַבּד�  ְּבֶדֶרְך&ֶאָח�
1Kings 18:7 ה� ה ֶז אֶמר ַהַאָּת� Wֹ יו ַוּי ל ַעל&ָּפָנ+ ֹו ַוַּיִּכֵר1הּו1 ַוִּיֹּפ� ��הּו ִלְקָראת ֶרְך ְוִהֵּנ�ה ֵאִלָּי 1הּו1 ַּבֶּד+  ַוְיִהBי ֹעַבְדָי
 ֲאֹדִנ�י ֵאִלָּי�הּו�
1Kings 18:8ר ַלאֹדֶנ�יָך ִהֵּנ�ה ֵאִלָּי�הּו� ֹו ָא�ִני ֵל>ְך ֱאֹמ� ֹ�אֶמר ל�   ַוּי



1Kings 18:9ִני� ב ַלֲהִמיֵת� ת&ַעְבְּדָך> ְּבַיד&ַאְחָא� ן ֶא� ה ֹנֵת= Qי&ַאָּת ֹ�אֶמר ֶמ�ה ָחָט�אִתי ִּכ�   ַוּי
1Kings 18:10 ּו ח ֲאֹדִנ�י ָׁשם1 ְלַבֶּקְׁשָך+ ְוָאְמר� א&ָׁשַל2 �ֹ ֶׁשר ל ֲ Tֹוי ּוַמְמָלָכה1 א Bיָך ִאם&ֶיׁש&ּג �ה ֱאֹלֶה3  ַח�יA ְיהָו

ָּכה�ָא�ִין ְוִהְׁשִּבBיַע ֶאת&ַה א ִיְמָצֶא� �ֹ ֹוי ִּכ�י ל  ַּמְמָלָכה1 ְוֶאת&ַהּג+
1Kings 18:11ר ַלאֹדֶנ�יָך ִהֵּנ�ה ֵאִלָּי�הּו� ה ַאָּת�ה ֹאֵמ�ר ֵל>ְך ֱאֹמ�   ְוַעָּת�
1Kings 18:12ַPִי�ָּׂשֲאָך1 ע AהB ּוַח ְיהָו ְך ְור2 �יA ֵאֵל�ְך ֵמִאָּת3 ה ֲאִנ Qאִתי ְלַה ְוָהָי ע ּוָב2 א&ֵאָד+ �ֹ =יד ְלַאְחָא>ב ל ֲאֶׁש�ר ל ִּג

י� א ֶאת&ְיהָו�ה ִמְּנֻעָר� �ִני ְוַעְבְּדָך> ָיֵר� א ִי�ְמָצֲאָך� ַוֲהָרָג �ֹ  ְול
1Kings 18:13 י �ה ָוַאְחִּבאZ ִמְּנִביֵא2 ת ְנִביֵא�י ְיהָו ֶבל ֵא� ג ִאיֶז+ יִתי ַּבֲהֹר� אֹדִני1 ֵא�ת ֲאֶׁשר&ָעִׂש+ Bד ַל� א&ֻהַּג �ֹ  ֲהל

יׁש ֲחִמִּׁש2 ה ֵמ�ָאה ִא3 Mִים�ְיהָו ה ָוֲאַכְלְּכֵל�ם ֶל�ֶחם ָוָמ�  ים ֲחִמִּׁש�ים ִאיׁש1 ַּבְּמָעָר+
1Kings 18:14ִני� ס �הּו ַוֲהָרָג� �ה ֵאִלָּי אֹדֶנ�יָך ִהֵּנ ר ַל� ר ֵל>ְך ֱאֹמ�   ְוַעָּתה1 ַאָּת�ה ֹאֵמ+
1Kings 18:15ַPהּו ח ִלָּי+ 1ֹאֶמר1 ֵא� � ַוּי ְדִּתי ְלָפָנ ר ָעַמ� ֹות ֲאֶׁש� �ה ְצָבא+ יו�י ְיהָו ה ֵאָל�  יו ִּכ�י ַהּי�ֹום ֵאָרֶא�
1Kings 18:16את ֵאִלָּי�הּו� ב ִלְקַר� �ֶלְך ַאְחָא� ֹו ַוֵּי �ב ַוַּיֶּגד&ל את ַאְחָא� >הּו ִלְקַר� =ֶלְך ֹעַבְדָי   ַוֵּי
1Kings 18:17ה ֹעֵכ�� ה ֶז יו ַהַאָּת� Bֹאֶמר ַאְחָאב1 ֵאָל+ �הּו ַוּי ב ֶאת&ֵאִלָּי ֹות ַאְחָא� ל� ַוְיִה>י ִּכְרא�  ר ִיְׂשָרֵא�
1Kings 18:18 ה ֲעָזְבֶכם1 ֶאת&ִמְצֹו�ת ְיהָו+ ה ּוֵב�ית ָאִב�יָך ַּב� ל ִּכ�י ִאם&ַאָּת� 1ְרִּתי1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ א ָעַכ Bֹ אֶמר ל 3ֹ  ַוּי

ים� י ַהְּבָעִל� ֶלְך ַאֲחֵר�  ַוֵּת�
1Kings 18:19ר ַה�ל ֶאל&ַה ץ ֵאַל>י ֶאת&ָּכל&ִיְׂשָרֵא� ח ְקֹב� ה ְׁשַל2 ַעל ַאְרַּב=ע  ְוַעָּת3 Mי ַהַּב ַּכְרֶמ�ל ְוֶאת&ְנִביֵא2

ן ִאיָז�ֶבל� ֹות ֹאְכֵל�י ֻׁשְלַח� ֲאֵׁשָרה1 ַאְרַּב�ע ֵמא+ ים ּוְנִביֵאBי ָה� ֹות ַוֲחִמִּׁש3  ֵמא�
1Kings 18:20ל� ר ַהַּכְרֶמ� ץ ֶאת&ַהְּנִביִא�ים ֶאל&ַה� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיְקֹּב� ב ְּבָכל&ְּבֵנ   ַוִּיְׁשַל�ח ַאְחָא�
1Kings 18:21 Gי ַהְּסִעִּפים�ַעל&ְׁשֵּת Hם ֹּפְסִחים�י ַאֶּת Q1ֹאֶמר1 ַעד&ָמַת ם ַוּי הּו ֶאל&ָּכל&ָהָע3 Mׁש ֵאִלָּי  ַוִּיַּג2

ר� ֹו ָּדָב� ּו ָהָע>ם ֹאת� א&ָענ� �ֹ יו ְול �ּו ַאֲחָר ַעל ְלכ� יו ְוִאם&ַהַּב� ּו ַאֲחָר+ ֱאֹלִהים1 ְלכ� Bה ָה�  ִאם&ְיהָו
1Kings 18:22אֶמBֹ ַעל  ַוּי י ּוְנִביֵא�י ַהַּב+ �י נֹוַת=ְרִּתי ָנִב>יא ַליהָו�ה ְלַבִּד Qם ֲאִנ ר ֵאִלָּי1הּו1 ֶאל&ָהָע+

יׁש� ֹות ַוֲחִמִּׁש�ים ִא�  ַאְרַּבע&ֵמא�
1Kings 18:23&1ימּו1 ַעל הּו ְוָיִׂש יַנְּתֻח3 ד ִו� Mר ָהֶאָח ּו ָלֶהםZ ַהָּפ2 ים ְוִיְבֲחר� �5ִים ָּפִר3 נּו ְׁשַנ Mׁש  ְוִיְּתנּו&ָל ים ְוֵא� ָה�ֵעִצ+

ים� א ָאִׂש� �ֹ ׁש ל ים ְוֵא� ד ְוָנ�ַתִּתי1 ַעל&ָה�ֵעִצ+ י ֶאֱעֶׂש�הA ֶאת&ַהָּפ�ר ָהֶאָח3 Qימּו ַוֲאִנ�א ָיִׂש �ֹ  ל
1Kings 18:24 ׁש =ה ָהֱאֹלִה>ים ֲאֶׁשר&ַיֲעֶנ�ה ָבֵא� ה ְוָהָי ֲאִני1 ֶאְקָר�א ְבֵׁשם&ְיהָו+ ם ַו� ֵהיֶכ3 ם ְּבֵׁש�ם ֱאֹל� Qּוְקָראֶת 

ּו ר�ה� ֹוב ַהָּדָב� ּו ט� =ַען ָּכל&ָהָע>ם ַוּיֹאְמר�  א ָהֱאֹלִה�ים ַוַּי
1Kings 18:25 ם ה ִּכ�י ַאֶּת� ּו ִראֹׁשָנ+ ֶאָחד1 ַוֲעׂש� ם ַהָּפBר ָה� Mּו ָלֶכ ַעל ַּבֲחר2 הּו ִלְנִביֵא�י ַהַּב3 Mאֶמר ֵאִלָּי 2ֹ  ַוּי

א ָתִׂש� �ֹ ׁש ל ם ְוֵא� �ים ְוִקְראּו1 ְּבֵׁש�ם ֱאֹלֵהיֶכ+  ימּו�ָהַרִּב
1Kings 18:26 ִים Bֶקר ְוַעד&ַהָּצֳהַר ַּבַעל ֵמַהֹּב2 ַ Tּו ְבֵׁשם&ה 5ַּיֲעׂשּוG ַוִּיְקְרא� ר ֲאֶׁשר&ָנַת�ן ָלֶהםH ַו� ִּיְקחּו ֶאת&ַהָּפ2 ַ Tו 

ה� ר ָעָׂש� ַח ֲאֶׁש� ּו ַעל&ַהִּמְזֵּב� 5ְיַפְּסח+ �ה ַו� ֹול ְוֵא�ין ֹעֶנ ין ק� נּו ְוֵא�  ֵלאֹמר1 ַהַּב�ַעל ֲעֵנ+
1Kings 18:27 י� ּוא ִּכ י&ֱאֹלִה�ים ה+ 1 ִּכ� ּו ְבקֹול&ָּגדֹול B1ֹאֶמר1 ִקְרא הּו ַוּי ִים ַוְיַהֵּת=ל ָּבֶה�ם ֵאִלָּי3 Mָּצֳהַר י ַב�  ַוְיִה2

ץ� ּוא ְוִיָק� ן ה� ֹו אּוַל>י ָיֵׁש� �י&ֶד�ֶרְך ל ֹו ְוִכ� י&ִׂש>יג ל�  ִׂש=יַח ְוִכ�
1Kings 18:28ֹול ַוִּי ֹול ָּגד+ 5ִּיְקְראּו1 ְּבק� ם� ַו� ם ֲעֵליֶה� ְרָמִח�ים ַעד&ְׁשָפְך&ָּד� ֹות ּוָב� ם ַּבֲחָרב� ְדדּו1 ְּכִמְׁשָּפָט+  ְתֹּג�
1Kings 18:29ֶׁשב� ין ָק� ֹול ְוֵאין&ֹעֶנ�ה ְוֵא� ין&ק� ֹות ַהִּמְנָח�ה ְוֵא� ּו ַע�ד ַלֲעל� ִים ַוִּי�ְתַנְּבא+ ָּצֳהַר+ ר ַה� 5ְיִהי1 ַּכֲעֹב�   ַו�
1Kings 18:30B אֶמר ֵאִלָּי 2ֹ ח ְיהָו�ה  ַוּי �יו ַוְיַרֵּפ>א ֶאת&ִמְזַּב� ּו ָכל&ָהָע�ם ֵאָל י ַוִּיְּגׁש� ּו ֵאַל+ הּו ְלָכל&ָהָעם1 ְּגׁש�

ּוס�  ֶהָהר�
1Kings 18:31 הB ה ְדַבר&ְיהָו ב ֲאֶׁשרZ ָהָי2 �ר ִׁשְבֵט�י ְבֵנ�י&ַיֲעֹק ים ְּכִמְסַּפ� הּו ְׁשֵּתBים ֶעְׂשֵרה1 ֲאָבִנ+  ַוִּיַּק�ח ֵאִלָּי3

ָך�ֵאָליו1 ֵלא ל ִיְהֶי�ה ְׁשֶמ� ר ִיְׂשָרֵא�  ֹמ+
1Kings 18:32 ַרע ָסִב�יב ה ְּכֵבית1 ָסאַת�ִים ֶז+ �ַעׂש ְּתָעָל3 �ה ַוַּי ַח ְּבֵׁש�ם ְיהָו >ים ִמְזֵּב� =ה ֶאת&ָהֲאָבִנ  ַוִּיְבֶנ

ַח�  ַלִּמְזֵּב�
1Kings 18:33&ֶׂשם ַעל� ר ַוָּי �ים ַוְיַנַּתח1 ֶאת&ַהָּפ+ ֵעִצ ְך ֶאת&ָה� 5ַּיֲעֹר� ים� ַו�  ָהֵעִצ�
1Kings 18:34 ּו Bֹאֶמר ְׁשנּו1 ַוִּיְׁשנ+ �ים ַוּי ּו ַעל&ָהֹעָל�ה ְוַעל&ָהֵעִצ ִים ְוִי�ְצק� ּו ַאְרָּבָעBה ַכִּדים1 ַמ+ אֶמר ִמְלא2 3ֹ  ַוּי



ׁשּו� ֹ�אֶמר ַׁשֵּל�ׁשּו ַוְיַׁשֵּל�  ַוּי
1Kings 18:35ַח ְוַג�ם ֶאת&ַהְּת�ִים ָסִב�יב ַלִּמְזֵּב ּו ַהַּמ+ ִים� ַוֵּיְלכ�  ָעָל�ה ִמֵּלא&ָמ�
1Kings 18:36 ק�ה ֱאֹלֵהי1 ַאְבָרָהם1 ִיְצָח �הּו ַהָּנִביאH ַוּיֹאַמרG ְיהָו3 ׁש ֵאִלָּי Qה ַוִּיַּג ֹות ַהִּמְנָח3  ַוְיִה�יA ַּבֲעל�

�י ַעְבֶּד�ָך ּוְבִדְבֶרי ל ַוֲאִנ י&ַאָּת=ה ֱאֹלִה>ים ְּבִיְׂשָרֵא� ע ִּכ� ל ַהּי�ֹום ִיָּוַד3 ת ] ְדָבְרָך�][ִב][ּו[ָך ְוִיְׂשָרֵא+ יִתי ֵא� ָעִׂש+
ֶּלה� ים ָהֵא�  ָּכל&ַהְּדָבִר�

1Kings 18:37 ם ָת ֶאת&ִלָּב� ה ְיהָו�ה ָהֱאֹלִה�ים ְוַאָּת>ה ֲהִסֹּב� י&ַאָּת� ה ִּכ� �ם ַהֶּז+ ִני ְוֵי�5ְדעּו1 ָהָע Bִני ְיהָוה1 ֲעֵנ+  ֲעֵנ
 ֲאֹחַרִּנ�ית�

1Kings 18:38Bֹ ה ַוּת ל ֵאׁש&ְיהָו3 ים ְוֶאת&ָהֲאָבִנ�ים ְוֶאת&ֶהָעָפ�ר  ַוִּתֹּפ� ֹעָלה1 ְוֶאת&ָה�ֵעִצ+ אַכל ֶאת&ָה�
ָכה� ִים ֲאֶׁשר&ַּבְּתָעָל�ה ִלֵח�  ְוֶאת&ַהַּמ�

1Kings 18:39ים� ּוא ָהֱאֹלִה� ים ְיהָו�ה ה� ּוא ָהֱאֹלִה+ ּו ְיהָוה1 ה� ֹ�אְמר+ ּו ַעל&ְּפֵניֶה�ם ַוּי 5ִּיְּפל� ם ַו�   ַוַּיְרא1 ָּכל&ָהָע+
1Kings 18:40 ּום �5ִּיְתְּפׂש ם ַו� ַעל ִא>יׁש ַאל&ִיָּמֵל�ט ֵמֶה� ּוA ֶאת&ְנִביֵא�י ַהַּב3 ם ִּתְפׂש� Mהּו ָלֶה  ַוּיֹאֶמרZ ֵאִלָּי2

ם� ֹון ַוִּיְׁשָחֵט�ם ָׁש� �ַחל ִקיׁש+ ם ֵאִלָּי1הּו1 ֶאל&ַנ Bַוּיֹוִרֵד 
1Kings 18:41�ל ּוְׁשֵת ב ֲעֵל�ה ֱאֹכ� Bֹאֶמר ֵאִלָּי1הּו1 ְלַאְחָא+ ֹון ַהָּג�ֶׁשם� ַוּי ֹול ֲהמ�  ה ִּכי&ק�
1Kings 18:42 ֶׂשם� ְרָצה ַוָּי 1 ַוִּיְגַה�ר ַא+ אׁש ַהַּכְרֶמל Bֹ ה ֶאל&ר הּו ָעָל2 Mִלָּי ֹות ְוֵא2 �ל ְוִלְׁשּת ב ֶלֱאֹכ�  ַוַּיֲעֶל�ה ַאְחָא�
ין ְּבָרכֹו  יו�[ָּפָנ�יו ֵּב�  ]ִּבְרָּכ�
1Kings 18:431ה&ָנא ֹו ֲעֵל� ל&ַנֲער3 ֹ�אֶמר ֶא� ב  ַוּי אֶמר ֻׁש� Wֹ ּוָמה ַוּי �ֹ�אֶמר ֵא�ין ְמא ט ַוּי 1 ַוַּיֵּב+ ם ַוַּי1ַעל ֶרְך&ָי+  ַהֵּב�ט ֶּד�
ים� ַבע ְּפָעִמ�  ֶׁש�
1Kings 18:44 ר Bה ֱאֹמ אֶמר ֲעֵל2 3ֹ �ם ַוּי אֶמר ִהֵּנה&ָע>ב ְקַטָּנ�ה ְּכַכף&ִא�יׁש ֹעָל�ה ִמָּי 3ֹ ית ַוּי 5ְיִהי1 ַּבְּׁשִבִע+  ַו�

ר ָו א ַיַעָצְרָכ�ה ַהָּג�ֶׁשם�ֶאל&ַאְחָאב1 ֱאֹס� �ֹ ד ְול  ֵר+
1Kings 18:45 ֹול ַוִּיְרַּכ�ב ��ֶׁשם ָּגד י ֶּג ּוַח ַוְיִה� ְתַקְּדרּו1 ָעִב�ים ְור+ ה ְוַהָּׁשַמ1ִים1 ִה� ה ְוַעד&ֹּכ3  ַוְיִה�יA ַעד&ֹּכ�

אָלה� �ֶלְך ִיְזְרֶע� ב ַוֵּי  ַאְחָא�
1Kings 18:46ה ְיָתה1 ֶאל&ֵא�ִלָּי+ ה ָה� אָלה� ְוַיד&ְיהָו3 ב ַעד&ֹּבֲאָכ�ה ִיְזְרֶע� �י ַאְחָא+ �יו ַוָּי1ָרץ1 ִלְפֵנ  ּו ַוְיַׁשֵּנ�ס ָמְתָנ
1Kings 19:1 ג ר ָהַר> ת ָּכל&ֲאֶׁש� �הּו ְוֵא2 ה ֵאִלָּי ר ָעָׂש� ֶבל ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� Bד ַאְחָאב1 ְלִאיֶז+  ַוַּיֵּג

ֶרב�  ֶאת&ָּכל&ַהְּנִביִא�ים ֶּבָח�
1Kings 19:21 י&ָכֵעBת  ַוִּתְׁשַלBח ִאיֶז ּון ִּכ� ה יֹוִספ+ ּון ֱאֹלִהים1 ְוֹכ� Bה&ַיֲעׂש ר ֹּכ� ��הּו ֵלאֹמ ְך ֶאל&ֵאִלָּי 1 ַמְלָא+ ֶבל

ם� ד ֵמֶה� ת&ַנְפְׁשָך+ ְּכֶנ�ֶפׁש ַאַח�  ָמָחר1 ָאִׂש�ים ֶא�
1Kings 19:3יהּו ַבע ֲאֶׁש�ר ִל� ר ֶׁש� א ְּבֵא� Wֹ ֹו ַוָּיב �ֶלְך ֶאל&ַנְפׁש+ ְרא ַוָּי1ָקם1 ַוֵּי ם� ַוַּי3 ֹו ָׁש� ת&ַנֲער�  ָד�ה ַוַּיַּנ�ח ֶא�
1Kings 19:4 ֶתם ֶאָחת ַחת ֹר� ֶׁשב ַּת� Wא ַוֵּי Wֹ ֹום ַוָּיב ּוא&ָהַלBְך ַּבִּמְדָּבר1 ֶּד�ֶרְך י+ ַוִּיְׁשַאBל ֶאת&ַנְפׁשֹו1 ] ֶאָח�ד[ ְוה�

ֹוב ָאֹנִכ�י ֵמֲא י&לֹא&ט� י ִּכ� ב ַעָּתBה ְיהָוה1 ַק�ח ַנְפִׁש+ ֹ�אֶמרA ַר3 ּות ַוּי י�ָלמ+  ֹבָת�
1Kings 19:5ֹול� ּום ֱאכ� ֹו ק� ֹ�אֶמר ל� ֹו ַוּי �ַע ּב+ Bה ַמְלָאְך1 ֹנֵג ֶתם ֶאָח�ד ְוִהֵּנ�ה&ֶז ַחת ֹר� ן ַּת�   ַוִּיְׁשַּכב1 ַוִּייַׁש+
1Kings 19:6ָׁש� ְׁשְּת ַוָּי ֹ�אַכל ַוֵּי+ יו ֻעַג�ת ְרָצִפ�ים ְוַצַּפ�ַחת ָמ�ִים ַוּי =ה ְמַרֲאֹׁשָת> ט ְוִהֵּנ Wב� ַוַּיֵּב  ב ַוִּיְׁשָּכ�
1Kings 19:7ֶרְך� ב ִמְּמָך� ַהָּד� ל ִּכ>י ַר� �ּום ֱאֹכ ֹ�אֶמר ק� ֹו ַוּי BהA ֵׁשִנית1 ַוִּיַּגע&ּב+ ְך ְיהָו   ַוָּיָׁשבZ ַמְלַא2
1Kings 19:8יא ַאְרָּבִע�ים יֹום1 ְוַאְרָּב ַחA ָהֲאִכיָל�ה ַהִה3 ֶלְך ְּבֹכ� Mה ַוֵּי�ֹ�אַכל ַוִּיְׁשֶּת �5ָקם ַוּי ְיָלה ַע>ד  ַוָּי �ים ַל+ ִע

ב� ים ֹחֵר� ר ָהֱאֹלִה�  ַה�
1Kings 19:9 ה ֹו ַמה&ְּלָך� ֹפ� ֹ�אֶמר ל+ יו ַוּי Bה ְדַבר&ְיהָוה1 ֵאָל+ �ֶלן ָׁש�ם ְוִהֵּנ ה ַוָּי ם ֶאל&ַהְּמָעָר�  ַוָּיבֹא&ָׁש�

 ֵאִלָּי�הּו�
1Kings 19:10�ֹות ִּכ �הA ֱאֹלֵה�י ְצָבא3 אִתי ַליהָו Mא ִקֵּנ 2ֹ ל  ַוּיֹאֶמרZ ַקּנ �י ִיְׂשָרֵא+ יְתָך1 ְּבֵנ ּו ְבִר� Bי&ָעְזב

ּה� ּו ֶאת&ַנְפִׁש�י ְלַקְחָּת� י ַוְיַבְקׁש� ִאָּוֵתBר ֲאִני1 ְלַבִּד+ ּו ֶבָח�ֶרב ָו� יָך ָהְרג� סּו ְוֶאת&ְנִביֶא�  ֶאת&ִמְזְּבֹחֶת�יָך ָהָר+
1Kings 19:11ה= �י ְיהָוהG ְוִהֵּנ אֶמר ֵצ�א ְוָעַמְדָּת� ָבָהרH ִלְפֵנ 3ֹ ק ְמָפֵרקZ  ַוּי Qה ְוָחָז ּוַח ְּגדֹוָל] ר ְור� �ה ֹעֵב3  ְיהָו

ַעׁש ְיהָו�ה� א ָבַר� �ֹ ַעׁש ל ּוַח ַר+ �ה ְוַאַחBר ָהר2 ּוַח ְיהָו א ָבר� �ֹ ה ל �י ְיהָו+ ים ּוְמַׁשֵּבBר ְסָלִעים1 ִלְפֵנ  ָהִר2
1Kings 19:12ֹול ׁש ק� �ה ְוַאַח�ר ָהֵא+ ׁש ְיהָו א ָבֵא� �ֹ ׁש ל ה� ְוַאַחBר ָהַר1ַעׁש1 ֵא+ ה ַדָּק�   ְּדָמָמ�



1Kings 19:13 ֹול Bה ֵאָליו1 ק+ ד ֶּפ�ַתח ַהְּמָעָר�ה ְוִהֵּנ 5ַּיֲעֹמ� א ַו� Wֹו ַוֵּיֵצ Bֶלט ָּפָניו1 ְּבַאַּדְרּת+ הּו ַוָּי ַע ֵאִלָּי3  ַוְיִה�יA ִּכְׁשֹמ�
ה ֵאִלָּי�הּו� אֶמר ַמה&ְּלָך� ֹפ� Wֹ  ַוּי

1Kings 19:14אִתי ַליה Mא ִקֵּנ 2ֹ ל  ַוּיֹאֶמרZ ַקּנ �י ִיְׂשָרֵא+ יְתָך1 ְּבֵנ ּו ְבִר� Bי&ָעְזב ֹות ִּכ� �הA ֱאֹלֵה�י ְצָבא3 ָו
ּה� ס ּו ֶאת&ַנְפִׁש�י ְלַקְחָּת� י ַוְיַבְקׁש� ּו ֶבָח�ֶרב ָוִאָּוֵתBר ֲאִני1 ְלַבִּד+ יָך ָהְרג� סּו ְוֶאת&ְנִביֶא�  ֶאת&ִמְזְּבֹחֶת�יָך ָהָר+

1Kings 19:15 יו ֵל>ְך Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֵאָל+ אָת ּוָמַׁשְחָּת= ֶאת&ֲחָזֵא>ל  ַוּי ּוב ְלַדְרְּכָך� ִמְדַּב�ָרה ַדָּמ�ֶׂשק ּוָב3 ׁש�
ם� ֶלְך ַעל&ֲאָר�  ְלֶמ�
1Kings 19:16 ל�ע ֶּבן&ָׁשָפט1 ֵמָאֵבBל ְוֶאת&ֱאִליָׁש�ֶלְך ַעל&ִיְׂשָרֵא ח ְלֶמ� י ִּתְמַׁש� ּוא ֶבן&ִנְמִׁש+  ְוֵאת1 ֵיה�

ח ְלָנִב�יא ַּתְחֶּת� ה ִּתְמַׁש�  יָך�ְמחֹוָל+
1Kings 19:17ע� ית ֱאִליָׁש� ּוא ָיִמ� ֶרב ֵיה� ּוא ְוַהִּנְמָל>ט ֵמֶח� �ל ָיִמ�ית ֵיה ֶרב ֲחָזֵא� ה ַהִּנְמָל>ט ֵמֶח�   ְוָהָי3
1Kings 19:18+ל&ַהֶּפ ַעל ְוָכ2 ְרעּו1 ַלַּב+ א&ָכ� �ֹ ִים ֲאֶׁשBר ל �ים ָּכל&ַהִּבְרַּכ3 �ת ֲאָלִפ ל ִׁשְבַע י ְבִיְׂשָרֵא� ה  ְוִהְׁשַאְרִּת�

ֹו� ק ל� א&ָנַׁש� �ֹ ר ל  ֲאֶׁש�
1Kings 19:19 ּוא יו ְוה� ׁש ְׁשֵנים&ָעָׂשBר ְצָמִדים1 ְלָפָנ+ ּוא ֹחֵר+ א ֶאת&ֱאִליָׁשBע ֶּבן&ָׁשָפט1 ְוה� Qָּׁשם ַוִּיְמָצ ִ Tֶלְך מ�  ַוֵּי

יו� ֹו ֵאָל� יו ַוַּיְׁשֵל�ְך ַאַּדְרּת� ר ֵאִלָּי1הּו1 ֵאָל+ Bר ַוַּיֲעֹב��ים ֶהָעָׂש  ִּבְׁשֵנ
1Kings 19:20 י ְוֵאְלָכ�ה �י ּוְלִאִּמ+ אֶמר ֶאְּׁשָקה&ָּנא1 ְלָאִב 3ֹ הּו ַוּי ִלָּי+ י ֵא� ר ַוָּי1ָרץ1 ַאֲחֵר�  ַוַּיֲעֹז�ב ֶאת&ַהָּבָק3

ְך� ּוב ִּכ�י ֶמה&ָעִׂש�יִתי ָל� Bֹאֶמר לֹו1 ֵל�ְך ׁש+  ַאֲחֶר�יָך ַוּי
1Kings 19:21ח ֶאת&ֶצ=ֶמד ַה�יו ַוִּיַּק Mָׁשב ֵמַאֲחָר ן  ַוָּי2 ר ַוִּיֵּת� הּו ּוִבְכִלBי ַהָּבָקר1 ִּבְּׁשָל�ם ַהָּבָׂש+ ָּבָק�ר ַוִּיְזָּבֵח3

הּו� פ �הּו ַוְיָׁשְרֵת� י ֵאִלָּי >ֶלְך ַאֲחֵר� ָקם ַוֵּי  ָלָע�ם ַוּיֹאֵכ�לּו ַוָּי3
1Kings 20:15ִים ֶמ>ֶל� ים ּוְׁשַנ ֹו ּוְׁשֹלִׁש2 ם ָקַבץ1 ֶאת&ָּכל&ֵחיל+ ֶלְך&ֲאָר3 ּוס ָוָר�ֶכב  ּוֶבן&ֲהַד�ד ֶמ� ֹו ְוס� ְך ִאּת�

ּה� ֹון ַוִּיָּל�ֶחם ָּב� ְמר+ ַעל ַוָּי1ַצר1 ַעל&ֹׁש�  ַוַּי3
1Kings 20:2יָרה� ל ָהִע� ֶלְך&ִיְׂשָרֵא� ב ֶמ�   ַוִּיְׁשַל=ח ַמְלָאִכ>ים ֶאל&ַאְחָא�
1Kings 20:3ֹּPֹו כ ֹ�אֶמר ל3 ּוא ַוּי �י&ה ְזָהְבָך� ִל� ד ַּכְסְּפָך� ּו� ם�ה ָאַמ�ר ֶּבן&ֲהַד+ >יָך ַהּטֹוִב�ים ִלי&ֵה�   ְוָנֶׁש=יָך ּוָבֶנ
1Kings 20:4י� �י ַהֶּמ�ֶלְך ְלָך� ֲאִנ�י ְוָכל&ֲאֶׁשר&ִל� אֶמר ִּכְדָבְרָך� ֲאֹדִנ +ֹ 1 ַוּי ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל Bַען ֶמ�   ַוַּי
1Kings 20:5�ר ִּכ �ד ֵלאֹמ ר ֶּבן&ֲהַד� ה&ָאַמ� ּו ֹּכ� ֹ�אְמר+ ים ַוּי ר ַּכְסְּפָך=  ַוָּיֻׁש1בּו1 ַהַּמְלָאִכ+ 1יָך1 ֵלאֹמ+ י&ָׁשַלBְחִּתי ֵאֶל

ן� �יָך ִל�י ִתֵּת�  ּוְזָהְבָך> ְוָנֶׁש=יָך ּוָבֶנ
1Kings 20:6 1יָך ְוָהָיה�ת ָּבֵּת�י ֲעָבֶד יָך ְוִחְּפׂשּו1 ֶאת&ֵּב�יְתָך+ ְוֵא� ר ֶאְׁשַלBח ֶאת&ֲעָבַדי1 ֵאֶל+ �ת ָמָח3 �יA ִאם&ָּכֵע  ִּכ

יָך ָיִׂש� חּו�ָּכל&ַמְחַמ�ד ֵעיֶנ+ ם ְוָלָק�  ימּו ְבָיָד�
1Kings 20:7 ׁש��ה ְמַבֵּק ּו ִּכ�י ָרָע�ה ֶז �א ּוְרא+ ּו&ָנ 1ֹאֶמר1 ְּדע� ֶרץ ַוּי �י ָהָא+ 1 ְלָכל&ִזְקֵנ ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל א ֶמ� Bַוִּיְקָר 

ּנּו �ְעִּתי ִמֶּמ� א ָמַנ �ֹ י ְול �י ְוִלְזָהִב+ י ְלָנַׁשBי ּוְלָבַני1 ּוְלַכְסִּפ Mח ֵאַל י&ָׁשַל2  �ִּכ�
1Kings 20:8ה� ֹוא תֹאֶב� ע ְול� �ם ַאל&ִּתְׁשַמ� ּו ֵאָל>יו ָּכל&ַהְּזֵקִנ�ים ְוָכל&ָהָע   ַוּיֹאְמר�
1Kings 20:9 Bְחָּת ֶאל&ַעְבְּדָך Z ֲאֶׁשר&ָׁשַל2 Bי ַהֶּמ1ֶלְך1 ֹּכל אֹדִנ ּו ַל� Qד ִאְמר �י ֶבן&ֲהַד3 אֶמר ְלַמְלֲאֵכ Mֹ  ַוּי

ה ְוַהָּדָב�ר ַה אֹׁשָנה1 ֶאֱעֶׂש+ ר�ָבִר� הּו ָּדָב� ים ַוְיִׁשֻב� ֹות ַוֵּי�ְלכּו1 ַהַּמְלָאִכ+ �א אּוַכ�ל ַלֲעׂש �ֹ ה ל  ֶּז+
1Kings 20:10 ר�פּו ִאם&ִיְׂשֹּפק1 ֲעַפ�ה יֹוִס ים ְוֹכ� ּון ִל>י ֱאֹלִה� ה&ַיֲעׂש� אֶמר ֹּכ� Wֹ ד ַוּי  ַוִּיְׁשַלBח ֵאָליו1 ֶּבן&ֲהַד+

ר ְּב ים ְלָכל&ָהָע�ם ֲאֶׁש� Wֹון ִלְׁשָעִל י�ֹׁשְמר+  ַרְגָל�
1Kings 20:11ַח� ּו ַאל&ִיְתַהֵּל�ל ֹחֵג�ר ִּכְמַפֵּת� ֹ�אֶמר ַּדְּבר+ 1 ַוּי ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל Bַען ֶמ�   ַוַּי
1Kings 20:12 1אֶמר ֶאל&ֲעָבָדיוBֹ ֹות ַוּי �ּוא ְוַהְּמָלִכ�ים ַּבֻּסּכ ּוא ֹׁשֶת>ה ה� ה ְוה� ַע1 ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז+ י ִּכְׁשֹמ2  ַוְיִה3

ימּו ַו יר�ִׂש+  ָּיִׂש�ימּו ַעל&ָהִע�
1Kings 20:13ֹּPאֶמר כ 3ֹ G ַוּי ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל ד ִנַּגׁשH ֶאל&ַאְחָא�ב ֶמ� �יא ֶאָח3 �הA ָנִב יָת ֵא>ת  ְוִהֵּנ ָרִא+ ה ְה� ה ָאַמ�ר ְיהָו+

י&ֲאִנ�י ְי ֹום ְוָיַדְעָּת� ִּכ� ֹו ְבָי�5ְדָך1 ַהּי+ Bי ֹנְתנ �ה ִהְנִנ2 ֹול ַהֶּז ֹון ַהָּגד�  הָו�ה�ָּכל&ֶהָהמ�
1Kings 20:14 ר י&ֶיְאֹס� ֹ>אֶמר ִמ� י ַהְּמִדינ�ֹות ַוּי י ָׂשֵר� ה ְּבַנֲעֵר� ה&ָאַמ�ר ְיהָו+ 1ֹאֶמר1 ֹּכ� י ַוּי Bֹאֶמר ַאְחָאב1 ְּבִמ+  ַוּי

ָּתה� ֹ�אֶמר ָא� ה ַוּי  ַהִּמְלָחָמ�
1Kings 20:15ִים ּו ָמאַת� Wֹות ַוִּיְהי י ַהְּמִדינ+ ת&ַנֲעֵרי1 ָׂשֵר� ד ֶא� ד  ַוִּיְפֹק3 ם ָּפַק= �5ִים ּוְׁשֹלִׁש�ים ְוַאֲחֵריֶה3  ְׁשַנ



ים� ל ִׁשְבַע�ת ֲאָלִפ� �י ִיְׂשָרֵא�  ֶאת&ָּכל&ָהָע>ם ָּכל&ְּבֵנ
1Kings 20:16 ֶלְך �5ִים ֶמ� ים&ּוְׁשַנ ּוא ְוַהְּמָלִכ>ים ְׁשֹלִׁש� ֹות ה= ֹור ַּבֻּסּכ3 Mה ִׁשּכ ִים ּוֶבן&ֲהַדדZ ֹׁשֶת2 �ָּצֳהָר ּו ַּב�  ַוֵּיְצא�

�ר ֹא ֹו�ֹעֵז  ת�
1Kings 20:17 ּו ים ָיְצא� Wר ֲאָנִׁש Bידּו לֹו1 ֵלאֹמ+ ד ַוַּיִּג �ה ַוִּיְׁשַל�ח ֶּבן&ֲהַד3 אֹׁשָנ י ַהְּמִדינ�ֹות ָּבִר� י ָׂשֵר� ּו ַנֲעֵר>  ַוֵּיְצא3

ֹון�  ִמֹּׁשְמר�
1Kings 20:18ים ְוִא=ם ְלִמְלָחָמ>ה ָיָצ�� ּום ַחִּי אּו ִּתְפׂש� ֹום ָיָצ� ֹ>אֶמר ִאם&ְלָׁשל� ּום� ַוּי  אּו ַחִּי�ים ִּתְפׂש�
1Kings 20:19ם� ר ַאֲחֵריֶה� ִיל ֲאֶׁש� י ַהְּמִדינ�ֹות ְוַהַח� י ָׂשֵר� יר ַנֲעֵר� ּו ִמן&ָהִע+   ְוֵא1ֶּלה1 ָיְצא�
1Kings 20:20 ֶלְך�ט ֶּבן&ֲהַדד1 ֶמ ם ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיָּמֵל3 5ִּיְרְּדֵפ� ם ַו� �סּו ֲאָר+ ֹו ַוָּיֻנ �יׁש ִאיׁש+ ּוס  ַוַּיּכּו1 ִא ם ַעל&ס� ֲאָר+

ים�  ּוָפָרִׁש�
1Kings 20:21ה� ם ַמָּכ�ה ְגדֹוָל� ּוס ְוֶאת&ָהָר�ֶכב ְוִהָּכ�ה ַבֲאָר� �5ְך ֶאת&ַהּס� ל ַוַּי   ַוֵּיֵצא1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+
1Kings 20:22ע ּוְרֵא� ק ְוַד� Bֹאֶמר לֹו1 ֵל�ְך ִהְתַחַּז+ ל ַוּי Bׁש ַהָּנִביא1 ֶאל&ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+ ר&ַּתֲעֶׂש�ה  ַוִּיַּג ה ֵא�ת ֲאֶׁש�

ִּPיָך� סכ ם ֹעֶל�ה ָעֶל� ֶלְך ֲאָר� ה ֶמ�  י ִלְתׁשּוַב�ת ַהָּׁשָנ+
1Kings 20:23 ם ּו ִמֶּמ�ּנּו ְואּוָל3 ם ַעל&ֵּכ�ן ָחְזק� ֵהיֶה+ יו ֱאֹלֵהBי ָהִרים1 ֱאֹל� ּו ֵאָל3 ם ָאְמר� Mֶלְך&ֲאָר י ֶמ�  ְוַעְבֵד2

�ֹ ֹור ִאם&ל ם�ִנָּלֵחBם ִאָּתם1 ַּבִּמיׁש+ �ק ֵמֶה�  א ֶנֱחַז
1Kings 20:24ם� ֹות ַּתְחֵּתיֶה� ֹו ְוִׂש�ים ַּפח� �יׁש ִמְּמֹקמ+ ר ַהֶּז�ה ֲעֵׂש�ה ָהֵסBר ַהְּמָלִכים1 ִא   ְוֶאת&ַהָּדָב�
1Kings 20:25�ֶכב ְוִנ ּוסA ְוֶר�ֶכב ָּכֶר3 ּוס ַּכּס� ְך ְוס� Mל ֵמאֹוָת Z ַהֹּנֵפ2 ִיל ַּכַחִיל A ַח] ְמֶנה&ְלָך� ָּלֲחָמBה  ְוַאָּת�ה ִת�

ן� פ �ַעׂש ֵּכ� ע ְלֹקָל�ם ַוַּי �ק ֵמֶה�ם ַוִּיְׁשַמ� א ֶנֱחַז �ֹ ֹור ִאם&ל  אֹוָתם1 ַּבִּמיׁש+
1Kings 20:26 ה ָקה ַלִּמְלָחָמ� �ַעל ֲאֵפ+ ד ֶאת&ֲאָר�ם ַוַּי ד ֶּבן&ֲהַד� ה ַוִּיְפֹק� 5ְיִהי1 ִלְתׁשּוַב�ת ַהָּׁשָנ+  ַו�
ל�  ִעם&ִיְׂשָרֵא�

1Kings 20:27י ִיְׂש� ם ִּכְׁשֵני1  ּוְבֵנ ל ֶנְגָּד3 Mּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא ּו ִלְקָראָת�ם ַוַּיֲחנ2 ּו ַוֵּיְלכ� ל ָהְתָּפְקדּו1 ְוָכְלְּכל+ ָרֵא3
ֶרץ� ּו ֶאת&ָהָא� ם ִמְלא� ים ַוֲאָר�  ֲחִׂשֵפ�י ִעִּז+

1Kings 20:28�אֶמר ֹּכ Mֹ G ַוּי ים ַוּיֹאֶמרH ֶאל&ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵאל �יׁש ָהֱאֹלִה3 ׁש ִא Qר  ַוִּיַּג ַען ֲאֶׁש2 ַ Tה י ה&ָאַמ�ר ְיהָו3
ָך  Bדֹול ַהֶּזה1 ְּבָיֶד+ ֹון ַהָּג ָנַתִּתי ֶאת&ָּכל&ֶהָהמ2 ְ Tּוא ו �ים ה י ֲעָמִק� א&ֱאֹלֵה� �ֹ ה ְול ּו ֲאָרם1 ֱאֹלֵהBי ָהִרים1 ְיהָו+ Bָאְמר

י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ם ִּכ� יַדְעֶּת�  ִו�
1Kings 20:29ֶּלה ִׁש ּו ֵאnֶּלה ֹנ�ַכח ֵא� 5ַּיֲחנ= ּו  ַו� ה ַוַּיּכ2 י ַוִּתְקַרב1 ַהִּמְלָחָמ+ �ת ָיִמ�ים ַוְיִה�יA ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע3 ְבַע

ד� ֶלף ַרְגִל�י ְּבי�ֹום ֶאָח� ם ֵמָאה&ֶא�  ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא=ל ֶאת&ֲאָר>
1Kings 20:30ים ְוִׁש ה ַעל&ֶעְׂשִר2 1 ַהחֹוָמ+ יםA ֲאֵפָקהH ֶאל&ָהִעירG ַוִּתֹּפל סּו ַהּנֹוָתִר� ְבָע�ה ֶא>ֶלף ִא�יׁש  ַוָּיֻנ2

ֶדר� ס ֶדר ְּבָח� א ֶאל&ָהִע�יר ֶח� �ֹ ס ַוָּיב ים ּוֶבן&ֲהַד�ד ָנ+ � ַהּנֹוָתִר
1Kings 20:31 ם�ֶסד ֵה י&ַמְלֵכ�י ֶח� ל ִּכ� י ַמְלֵכי1 ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ ְענּו ִּכ3 �א ָׁשַמ+ ּו ֵאָליוH ֲעָבָדיוG ִהֵּנ�ה&ָנ  ַוּיֹאְמר�

ים ְּב ָך�ָנִׂש�יָמה ָּנאZ ַׂשִּק2 �ה ֶאת&ַנְפֶׁש� ל אּוַל�י ְיַחֶּי נּו ְוֵנֵצא1 ֶאל&ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+ ינּו ַוֲחָבִל�ים ְּברֹאֵׁש3 Mָמְתֵנ 
1Kings 20:32 ּו ֹ�אְמר+ ל ַוּי ם ַוָּיֹב1אּו1 ֶאל&ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+ ם ַוֲחָבִל�ים ְּבָראֵׁשיֶה3 Mים ְּבָמְתֵניֶה Z ַׂשִּק2  ַוַּיְחְּגרּו
ּוא�ַעְבְּדָך= ֶבן&ֲהַד> י ה� י ָאִח� ּנּו ַח� ֹ>אֶמר ַהעֹוֶד� �י ַוּי �א ַנְפִׁש י&ָנ ר ְּתִח�  ד ָאַמ�
1Kings 20:33 הּו�אּו ָקֻח ֹ�אֶמר ֹּב� ד ַוּי אְמרּו1 ָאִח�יָך ֶבן&ֲהַד+ �ֹ ּנּו ַוּי ּו ֲהִמֶּמ3 ּו ַוַּיְחְלט� M5ְיַמֲהר ּו ַו�  ְוָהֲאָנִׁשיםZ ְיַנֲחׁש2

5ַּיֲע ד ַו� ה�ַוֵּיֵצBא ֵאָליו1 ֶּבן&ֲהַד+  ֵל�הּו ַעל&ַהֶּמְרָּכָב�
1Kings 20:34 1ְבַדֶּמ1ֶׂשק Bים ְלָך חּוצֹות ָּתִׂש2 ְTיב ו יָך ָאִׁש3 Mת ָאִב Z ֵמֵא2 ַקח&ָאִבי ים ֲאֶׁשר&ָל� יו ֶהָעִר� ֹ�אֶמר ֵאָל]  ַוּי

5 ית ַו� ֹו ְבִר� ית ֲאַׁשְּלֶח�ָּך ַוִּיְכָרת&ל� ֹון ַוֲאִנ�י ַּבְּבִר� ְמר+ הּו� סַּכֲאֶׁשר&ָׂשBם ָאִבי1 ְּבֹׁש�  ְיַׁשְּלֵח�
1Kings 20:35 ן ָהִא�יׁש �א ַוְיָמֵא� �יִני ָנ ר ְיהָו�ה ַהֵּכ ים ָאַמ=ר ֶאל&ֵרֵע>הּו ִּבְדַב� �י ַהְּנִביִא3 ד ִמְּבֵנ Mיׁש ֶאָח  ְוִא2

ֹו�  ְלַהֹּכת�
1Kings 20:36ַP ֹו י ֹ�אֶמר ל3 ה ִהְּנָךB הֹוֵלְך1  ַוּי ֹול ְיהָו+ 1ְעָּת1 ְּבק� א&ָׁשַמ �ֹ �ה ַוֵּי1ֶלְך1 ַען ֲאֶׁשBר ל י ְוִהְּכָך� ָהַאְרֵי ִאִּת+ ֵמ�

הּו� הּו ָהַאְרֵי�ה ַוַּיֵּכ� ֹו ַוִּיְמָצֵא� ֶאְצל+  ֵמ�
1Kings 20:37ַע� �א ַוַּיֵּכ�הּו ָהִא�יׁש ַהֵּכ�ה ּוָפֹצ� �יִני ָנ ֹ�אֶמר ַהֵּכ ר ַוּי �יׁש ַאֵח+   ַוִּיְמָצא1 ִא



1Kings 20:38ד ַלֶּמ� יא ַוַּיֲעֹמ� ר ַעל&ֵעיָנ�יו� ַוֵּי1ֶלְך1 ַהָּנִב+ ׂש ָּבֲאֵפ�  ֶלְך ַעל&ַהָּד�ֶרְך ַוִּיְתַחֵּפ�
1Kings 20:39 ה ֶרב&ַהִּמְלָחָמ3 A ָיָצ�א ְבֶק� אֶמר ַעְבְּדָך� Mֹ �ק ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ַוּי ּוא ָצַע ר ְוה�  ַוְיִהBי ַהֶּמ1ֶלְך1 ֹעֵב+

1ֹאֶמר1 ְׁשֹמר1 ֶאת יׁש ַוּי �י ִא3 ר ַוָּיֵב=א ֵאַל Mיׁש ָס ד ְוָהְיָתBה ַנְפְׁשָך1 ַּת�ַחת ְוִהֵּנ�ה&ִא2 ה ִאם&ִהָּפֵקד1 ִיָּפֵק+ �יׁש ַהֶּז+ &ָהִא
ֹול� ֹו ִכַּכר&ֶּכ�ֶסף ִּתְׁשק� ֹו א�  ַנְפׁש+

1Kings 20:40 ֶלְך&ִיְׂשָרֵא>ל ֵּכ�ן ִמְׁשָּפֶט�ָך אֶמר ֵאָל=יו ֶמ� 2ֹ �ּנּו ַוּי ּוא ֵאיֶנ ָּנה ְוה� ה ֵה>ָּנה ָוֵה�  ַוְיִה�י ַעְבְּדָך3 ֹעֵׂש�
ְצָּת�ַאָּת�  ה ָחָר�

1Kings 20:41 ר ֵמַעל ר ַוָּי1ַסר1 ֶאת&ָה�ֲאֵפ+ Wַהְּנִבִא�ים ] ֲעֵל�י][ֵמ[ ַוְיַמֵה ל ִּכ�י ֵמ� �יו ַוַּיֵּכBר ֹאתֹו1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+ ֵעיָנ
ּוא�  ה�

1Kings 20:42ֹּPיו כ ֹ�אֶמר ֵאָל3 � ַוּי י ִמָּי >ַען ִׁשַּל�ְחָּת ֶאת&ִאיׁש&ֶחְרִמ� ה ַי ד ְוָהְיָתBה ַנְפְׁשָך1 ַּת�ַחת ה ָאַמ�ר ְיהָו+
ֹו� ַחת ַעּמ� ֹו ְוַעְּמָך� ַּת�  ַנְפׁש+

1Kings 20:43ֹוָנה� פ א ֹׁשְמר� �ֹ �ף ַוָּיב ֹו ַס�ר ְוָזֵע ֶלְך&ִיְׂשָרֵא>ל ַעל&ֵּבית� =ֶלְך ֶמ�   ַוֵּי
1Kings 21:1ֹות ַהִּיְזְרֵע >ה ְלָנב� ֶּלה ֶּכ=ֶרם ָהָי ים ָהֵא+ י ַאַחר1 ַהְּדָבִר� �אל אPֵ ַוְיִה3 ֶצל ֵהיַכ�ל אִל�י ֲאֶׁש�ר ְּבִיְזְרֶע

ֹון� ֶלְך ֹׁשְמר� ב ֶמ�  ַאְחָא+
1Kings 21:2 1ּוא ָקרֹוב Bי ה� ק ִּכ �י ְלַגן&ָיָר3 יִהי&ִל ת&ַּכְרְמָךM ִו� י ֶא� A ְּתָנה&ִּל2 Zֵלאֹמר Aֹות  ַוְיַדֵּב�ר ַאְחָא�ב ֶאל&ָנב�

יו ֶּכ�ֶרם Bה ְלָך1 ַּתְחָּת+ י ְוֶאְּתָנ ִֵא�ֶצל ֵּביִת+ Pּנּו א�ֹוב ִמֶּמ יר ֶז�ה� ט� יָך ֶאְּתָנה&ְלָך� ֶכ�ֶסף ְמִח� ֹוב ְּבֵעיֶנ+  ם ט�
1Kings 21:3ְך� י ָל� ה ִמִּתִּת>י ֶאת&ַנֲחַל�ת ֲאֹבַת� יהָו+ 1 ֵמ� ֹות ֶאל&ַאְחָא�ב ָחִלBיָלה ִּלי ֹ�אֶמר ָנב�   ַוּי
1Kings 21:4ף ַעל&ַהָּדָב ֹו ַס�ר ְוָזֵע3 Mב ֶאל&ֵּבית Z ַאְחָא2 אֶמר  ַוָּיבֹא Wֹ י ַוּי יו ָנבֹות1 ַהִּיְזְרֵעאִל+ ר1 ֲאֶׁשר&ִּדֶּב�ר ֵאָל3

ֶחם� ַכל ָל� א&ָא� �ֹ ב ֶאת&ָּפָנ�יו ְול ֹו ַוַּיֵּס� ן ְלָך� ֶאת&ַנֲחַל�ת ֲאבֹוָת�י ַוִּיְׁשַּכב1 ַעל&ִמָּטת+ א&ֶאֵּת� �ֹ  ל
1Kings 21:5&יו ַמה ֹו ַוְּתַדֵּב�ר ֵאָל3 ��ֶבל ִאְׁשּת א ֵאָל�יו ִאיֶז �ֹ ֶחם� ַוָּתב ה ְוֵאיְנָך� ֹאֵכ�ל ָל�  ֶּזה1 רּוֲחָך� ָסָר+
1Kings 21:6 ֶסף ת&ַּכְרְמָך1 ְּבֶכ+ ֹו ְּתָנה&ִּלBי ֶא� ַמר ל3 י ָוֹא� Mֹות ַהִּיְזְרֵעאִל ַדֵּבר ֶאל&ָנב2 ֲ Tי&א יָה ִּכ�  ַוְיַדֵּב�ר ֵאֶל3

Pא&ֶאֵּת�א �ֹ אֶמר ל Wֹ ה ֶאְּתָנה&ְלָך� ֶכ�ֶרם ַּתְחָּת�יו ַוּי י�ֹו ִאם&ָחֵפ�ץ ַאָּת+  ן ְלָך� ֶאת&ַּכְרִמ�
1Kings 21:7 11ֶחם ּום ֱאָכל&ֶל Bל ק�ה ְמלּוָכ�ה ַעל&ִיְׂשָרֵא ה ַעָּת>ה ַּתֲעֶׂש� Wֹו ַאָּת �ֶבל ִאְׁשּת+ אֶמר ֵאָליו1 ִאיֶז Bֹ  ַוּת

י� ֹות ַהִּיְזְרֵעאִל� ָך ֲאִני1 ֶאֵּת�ן ְלָך+ ֶאת&ֶּכ�ֶרם ָנב�  ְוִיַט�ב ִלֶּב+
1Kings 21:8ב ְסָפ Bח ַהְסָפִרים  ַוִּתְכֹּת�ֹו ַוִּתְׁשַל �ם ְּבֹחָתמ ב ַוַּתְחֹּת� ים[ִרים1 ְּבֵׁש�ם ַאְחָא+ Bים ] ְסָפִר3 ֶאל&ַהְזֵקִנ

ֹות� ֹו ַהֹּיְׁשִב�ים ֶאת&ָנב� ֹחִרים1 ֲאֶׁש�ר ְּבִעיר+  ְוֶאל&ַה�
1Kings 21:9ֹות ְּב ֹום ְוהֹוִׁש�יבּו ֶאת&ָנב� ְראּו&צ+ ר ִק� �ים ֵלאֹמ ב ַּבְּסָפִר� ם� ַוִּתְכֹּת� אׁש ָהָע� �ֹ  ר
1Kings 21:10 ֶלְך�ים ָוֶמ ְכָּת ֱאֹלִה� ר ֵּבַר� G ִויִעֻד�הּו ֵלאֹמ+ H ֶנְגּדֹו ִים ֲאָנִׁש�ים ְּבֵנ�י&ְבִלַּיַעל הֹוִׁשיבּו ְׁשַנ2 ְ Tו 

ת� הּו ְוִסְקֻל�הּו ְוָיֹמ�  ְוהֹוִציֻא�
1Kings 21:11Bים ֲאֶׁש �ים ְוַהֹחִר3 ֹו ַהְּזֵקִנ Mי ִעיר Z ַאְנֵׁש2 ם  ַוַּיֲעׂשּו ה ֲאֵליֶה� ֹו ַּכֲאֶׁש>ר ָׁשְלָח� ְׁשִבים1 ְּבִעיר+ ר ַהֹּי�

ם� ה ֲאֵליֶה� ר ָׁשְלָח� ים ֲאֶׁש� �ֶבל ַּכֲאֶׁשBר ָּכתּוב1 ַּבְּסָפִר+  ִאיָז
1Kings 21:12ם� אׁש ָהָע� �ֹ ֹות ְּבר ֹום ְוֹהִׁש�יבּו ֶאת&ָנב� �ּו צ   ָקְרא�
1Kings 21:13�י ָהֲאָנִׁש�ים ְּבֵנ ָּיֹבאּו ְׁשֵנ2 ַ T5ֶגד  וB ֹות ֶנ ַעל ֶאת&ָנב3 Mי ַהְּבִלַּי Z ַאְנֵׁש2 G ַוְיִעֻדהּו ּו ֶנְגּדֹו H ַוֵּיְׁשב� י&ְבִלַּיַעל

ת� יר ַוִּיְסְקֻל�הּו ָבֲאָבִנ�ים ַוָּיֹמ� ּוץ ָלִע+ ים ָוֶמ�ֶלְך ַוֹּיִצֻא1הּו1 ִמח� ֹות ֱאֹלִה� ְך ָנב> ר ֵּבַר�  ָהָעם1 ֵלאֹמ+
1Kings 21:14� ּו ֶאל&ִאיֶז 5ִּיְׁשְלח� ת� ַו� ֹות ַוָּיֹמ� ל ָנב� ר ֻסַּק� � ֶבל ֵלאֹמ
1Kings 21:15 ׁש Qּום ֵר ב ק� ֶבל ֶאל&ַאְחָא3 Mאֶמר ִאיֶז 2ֹ ת ַוּת �ֹות ַוָּיֹמ ל ָנב� י&ֻסַּק� ֶבל ִּכ� ַע ִאיֶז+ 5ְיִהי1 ִּכְׁשֹמ�  ַו�

ֹות  ין ָנב> �י ֵא� ֶסף ִּכ י ֲאֶׁשBר ֵמֵאן1 ָלֶתת&ְלָך� ְבֶכ+ ֹות ַהִּיְזְרֵעאִל3 �ֶרםA ָנב� ת�ֶאת&ֶּכ י ִּכי&ֵמ�  ַח�
1Kings 21:16 ֹות ַהִּיְזְרֵעאִל�י ֶדת ֶאל&ֶּכ>ֶרם ָנב� ב ָלֶר> �5ָקם ַאְחָא3 ֹות ַוָּי ��י ֵמ�ת ָנב ב ִּכ ַע ַאְחָא�  ַוְיִה>י ִּכְׁשֹמ�

ֹו� ס  ְלִרְׁשּת�
1Kings 21:17ר� �הּו ַהִּתְׁשִּב�י ֵלאֹמ� ה ֶאל&ֵאִלָּי   ַוְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+
1Kings 21:183ּום ֵר �5ַרד  ק� ֹות ֲאֶׁשר&ָי �ֶרם ָנב+ ֹון ִהֵּנה1 ְּבֶכ �ל ֲאֶׁש�ר ְּבֹׁשְמר ֶלְך&ִיְׂשָרֵא� ב ֶמ� את ַאְחָא� ד ִלְקַר>
ֹו� ם ְלִרְׁשּת�  ָׁש�



1Kings 21:19ֹּPר כ יו ֵלאֹמ3 Mְוִדַּבְרָּת2 ֵאָל ֹּPר כ יו ֵלאֹמ3 Mְׁשָּת ְוִדַּבְרָּת2 ֵאָל �ְחָּת ְוַגם&ָיָר ה ֲהָרַצ� ה ה ָאַמ�ר ְיהָו+
ָּתה�ָא ּקּו ַהְּכָלִב>ים ֶאת&ָּדְמָך� ַּגם&ָא� ֹות ָיֹל= ּו ַהְּכָלִבים1 ֶאת&ַּד�ם ָנב+ Bר ָלְקק ֹום ֲאֶׁש2 ה ִּבְמק3  ַמ�ר ְיהָו+

1Kings 21:20ַP אִתי י ֹ�אֶמר ָמָצ+ �י ַוּי ִני ֹאְיִב ְמָצאַת� הּו ַה� Bֹאֶמר ַאְחָאב1 ֶאל&ֵא�ִלָּי+ ֹות  ַוּי ַען ִהְתַמֶּכְרָך+ ַלֲעׂש�
 ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה�ָהַר�

1Kings 21:21 י ֵמִבי יר ] ֵמִבBיא[ ִהְנִנ2 י ַאֲחֶר�יָך ְוִהְכַרִּתBי ְלַאְחָאב1 ַמְׁשִּת�ין ְּבִק+ ה ּוִבַעְרִּת� 1יָך1 ָרָע+ ֵאֶל
ל� ּור ְוָעז�ּוב ְּבִיְׂשָרֵא�  ְוָעצ�

1Kings 21:22ט ּו �ם ֶּבן&ְנָב+ �ה ֶאל&ַהַּכ1ַעס1 ֲאֶׁש�ר  ְוָנַתִּת�י ֶאת&ֵּביְתָך3 ְּכֵבית1 ָיָרְבָע ית ַּבְעָׁש�א ֶבן&ֲאִחָּי ְכֵב�
ל� ַּתֲחִט�א ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ְסָּת ַו�  ִהְכַע+

1Kings 21:23אל� ל ִיְזְרֶע� �ֶבל ְּבֵח� ּו ֶאת&ִאיֶז ר ַהְּכָלִב>ים יֹאְכל� �ר ְיהָו�ה ֵלאֹמ ֶבל ִּדֶּב� ם&ְלִאיֶז+   ְוַג2
1Kings 21:24 יר ִים� ַהֵּמBת ְלַאְחָאב1 ָּבִע+ ֹוף ַהָּׁשָמ� ּו ע� ה יֹאְכל� ּו ַהְּכָלִב�ים ְוַהֵּמת1 ַּבָּׂשֶד+  יֹאְכל�
1Kings 21:25ַPֹו  ר ָּתה ֹאת� �ה ֲאֶׁשר&ֵהַס� �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ ֹות ָהַר� ר ַלֲעׂש� ב ֲאֶׁש�ר ִהְתַמֵּכ+ �ה ְכַאְחָא+ א&ָהָי �ֹ ק ל
ֹו� �ֶבל ִאְׁשּת�  ִאיֶז
1Kings 21:26ד ָלֶל� �ב ְמֹא+ ה  ַוַּיְתֵע יׁש ְיהָו+ י ֲאֶׁשר1 הֹוִר� ּו ָהֱאֹמִר+ 1 ֲאֶׁש�ר ָעׂש� י ַהִּגֻּלִל�ים ְּכֹכל ֶכת ַאֲחֵר�

ל� ס �י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ  ִמְּפֵנ
1Kings 21:27ֹום �ֹו ַוָּיצ ק ַעל&ְּבָׂשר� יו ַוָּי�ֶׂשם&ַׂש� ים ָהֵא1ֶּלה1 ַוִּיְקַר�ע ְּבָגָד+ Bב ֶאת&ַהְּדָבִר Mַע ַאְחָא Z ִכְׁשֹמ2   ַוְיִהי

ט� ס ק ַוְיַהֵּל�ְך ַא�  ַוִּיְׁשַּכ�ב ַּבָּׂש+
1Kings 21:28ר� �הּו ַהִּתְׁשִּב�י ֵלאֹמ� ה ֶאל&ֵאִלָּי 5ְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+   ַו�
1Kings 21:29 א&ָאִבי �ֹ י ל �ע ִמָּפַנ3 י&ִנְכַנ ַען ִּכ� Mי ַי� ב ִמְּלָפָנ י&ִנְכַנ�ע ַאְחָא� יָת ִּכ� ָרִא+ wיא[ הBי] ָאִב ָרָעה1 ְּבָיָמ+ ו ָה�

ֹו� ֹו ָאִב�יא ָהָרָע�ה ַעל&ֵּבית�  ִּביֵמ�י ְבנ+
1Kings 22:1ֵPים א� ׁש ָׁשִנ ּו ָׁשֹל� ל� פ ַוֵּיְׁשב� ין ִיְׂשָרֵא� ם ּוֵב� ין ֲאָר� ה ֵּב�  ין ִמְלָחָמ+
1Kings 22:2�ֶלְך ִיְׂשָרֵא ה ֶאל&ֶמ� ֶלְך&ְיהּוָד� ט ֶמ� >5ֶרד ְיהֹוָׁשָפ� �ה ַהְּׁשִליִׁש�ית ַוֵּי י ַּבָּׁשָנ  ל� ַוְיִה�
1Kings 22:3 ַחת ים ִמַּק� �ְחנּו ַמְחִׁש+ �ד ַוֲאַנ ת ִּגְלָע י&ָל�נּו ָרֹמ� ם ִּכ� Wיו ַהְיַדְעֶּת 1 ֶאל&ֲעָבָד+ ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל Bֹאֶמר ֶמ�  ַוּי

ם� ֶלְך ֲאָר� �ד ֶמ� ּה ִמַּי  ֹאָת+
1Kings 22:4ת ִּג ה ָרֹמ� ט ֲהֵתֵל�ְך ִאִּת>י ַלִּמְלָחָמ� ֹוָׁשָפ+ 1ֹאֶמר1 ֶאל&ְיה� ֹוָׁשָפט1 ֶאל&ֶמ�ֶלְך  ַוּי Bֹאֶמר ְיה� �ד ַוּי ְלָע

יָך� י ְּכסּוֶס� ָך ְּכסּוַס� י ְכַעֶּמ� ֹוָך ְּכַעִּמ� ֹוִני ָכמ> ל ָּכמ=  ִיְׂשָרֵא+
1Kings 22:5ר ְיהָו�ה� ט ֶאל&ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא�ל ְּדָרׁש&ָנ�א ַכּי�ֹום ֶאת&ְּדַב� ֹ�אֶמר ְיהֹוָׁשָפ�   ַוּי
1Kings 22:6ֶל ץ ֶמ� ְך  ַוִּיְקֹּב2 Qם ַהֵאֵל ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה3 ֹות ִאיׁשG ַוּי ת&ַהְּנִביִאיםH ְּכַאְרַּב�ע ֵמא� ל ֶא� ְך&ִיְׂשָרֵא�

ֶלְך� ן ֲאֹדָנ�י ְּבַי�ד ַהֶּמ� ה ְוִיֵּת� ּו ֲעֵל+ ה ִאם&ֶאְחָּד�ל ַוּיֹאְמר� ת ִּגְלָע>ד ַלִּמְלָחָמ�  ַעל&ָרֹמ�
1Kings 22:7<ה ָנִב ין ֹּפ� ט ַהֵא2 ֹוָׁשָפ+ 1ֹאֶמר1 ְיה� ֹו� ַוּי ה ֵמאֹות� ֹוד ְוִנְדְרָׁש� � יא ַליהָו�ה ע
1Kings 22:8 י� ֹו ַוֲאִנ Mה ֵמֹאת ד ִלְדֹרׁשZ ֶאת&ְיהָו2 ֹוד ִאיׁש&ֶאָח] ט ע� ל&ְיהֹוָׁשָפ] ֶלְך&ִיְׂשָרֵא�לA ֶא� ֹ�אֶמר ֶמ�  ַוּי

ע ִמיָכ�ְיהּו ֶּבן&ִיְמָל�ה ַו �י ִאם&ָר+ א ָעַל�י טֹוב1 ִּכ א&ִיְתַנֵּב2 �ֹ י ל ִּ Tיו כ ֶלְך ְׂשֵנאִת3 ר ַהֶּמ� ט ַאל&יֹאַמ� ֹוָׁשָפ+ 1ֹאֶמר1 ְיה� ּי
ן�  ֵּכ�

1Kings 22:9ה� ה ִמיָכ�ְיהּו ֶבן&ִיְמָל� אֶמר ַמֲהָר� Wֹ יס ֶאָח�ד ַוּי ל ֶאל&ָסִר�   ַוִּיְקָרא1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+
1Kings 22:10יׁש ַעל&ִּכ ה ֹיְׁשִביםZ ִא2 ֶלְך&ְיהּוָד] יהֹוָׁשָפ�ט ֶמ� ל ִו� ֶרן  ּוֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא] ֹו ְמֻלָּבִׁשBים ְּבָגִדים1 ְּבגֹ+ Mְסא

ם� ְתַנְּבִא�ים ִלְפֵניֶה� ים ִמ� ל&ַהְּנִביִא+ ֹון ְוָכ2 �ַתח ַׁש�ַער ֹׁשְמר  ֶּפ�
1Kings 22:11 ה ְּבֵא>ֶּלה ְּתַנַּג�ח ה&ָאַמ�ר ְיהָו+ 1ֹאֶמר1 ֹּכ� �ל ַוּי �י ַבְרֶז ן&ְּכַנֲעָנ�ה ַקְרֵנ �ה ֶב� ֹו ִצְדִקָּי �ַעׂש ל>  ַוַּי

ם�ֶאת&ֲא ם ַעד&ַּכrָת�  ָר�
1Kings 22:12ֶלְך� ן ְיהָו�ה ְּבַי�ד ַהֶּמ� ח ְוָנַת� ת ִּגְלָעד1 ְוַהְצַל+ Bה ָרֹמ Qר ֲעֵל �ים ִנְּבִא�ים ֵּכ�ן ֵלאֹמ   ְוָכל&ַהְּנִבִא+
1Kings 22:13א ִּדְב Qר ִהֵּנה&ָנ ְיהּו ִּדֶּבBר ֵאָליו1 ֵלאֹמ+ א ִמיָכ3 �ֹ ְך ֲאֶׁשר&ָהַל�ְךA ִלְקר Qי ַהְּנִביִא>ים  ְוַהַּמְלָא ֵר=

�א ִדְבֶריָך  י&ָנ ֹוב ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ְיִה� ד ט� ה&ֶאָח� ֹוב�] ְדָבְרָך3[ֶּפ� ְרָּת ּט� ם ְוִדַּב� ד ֵמֶה�  ִּכְדַב>ר ַאַח�
1Kings 22:14ר� ֹו ֲאַדֵּב� >ה ֵאַל�י ֹאת� ר יֹאַמ=ר ְיהָו י ֶאת&ֲאֶׁש2 ִּ Tה כ Wְיהּו ַחי&ְיהָו� ֹ�אֶמר ִמיָכ   ַוּי



1Kings 22:15ה  ַו ת ִּגְלָע>ד ַלִּמְלָחָמ� ְך ֶאל&ָרֹמ� Q1ְיהּו1 ֲהֵנֵל יו ִמיָכ ֶלְך ֵאָל3 Mאֶמר ַהֶּמ 2ֹ ָּיבֹואH ֶאל&ַהֶּמֶלְךG ַוּי
ֶלְך� ן ְיהָו�ה ְּבַי�ד ַהֶּמ� ח ְוָנַת� Bֹאֶמר ֵאָליו1 ֲעֵל�ה ְוַהְצַל+  ִאם&ֶנְחָּד�ל ַוּי

1Kings 22:16 ה ֶלְך ַעד&ַּכֶּמ� Bֹאֶמר ֵאָליו1 ַהֶּמ+ ת  ַוּי ר ֵאַל>י ַרק&ֱאֶמ� א&ְתַדֵּב� �ֹ ֶׁשר ל ֲ Tָך א� �י ַמְׁשִּבֶע ים ֲאִנ ְפָעִמ�
ם ְיהָו�ה�  ְּבֵׁש�

1Kings 22:17 ה� ם ֹרֶע ר ֵאין&ָלֶה� אן ֲאֶׁש� Wֹ ים ַּכּצ 1 ְנֹפִצ�ים ֶאל&ֶהָהִר+ אֶמר ָרִאBיִתי ֶאת&ָּכל&ִיְׂשָרֵאל 3ֹ  ַוּי
ּו ֶּלה ָיׁש� �ים ָלֵא+ א&ֲאֹדִנ �ֹ Bֹאֶמר ְיהָוה1 ל ֹום�ַוּי ֹו ְּבָׁשל�  בּו ִאיׁש&ְלֵבית�

1Kings 22:18 ֹוב ִּכ�י א ָעַל>י ט� ֹוא&ִיְתַנֵּב� יָך ל� ל ֶאל&ְיהֹוָׁשָפ�ט ֲהלֹוא1 ָאַמ�ְרִּתי ֵאֶל+ ֶלְך&ִיְׂשָרֵא� ֹ�אֶמר ֶמ�  ַוּי
ע�  ִאם&ָר�

1Kings 22:19ב ַע�יִתי ֶאת&ְיהָוה1 ֹיֵׁשBה ָרִא� אֶמר ָלֵכ�ן ְׁשַמ�ע ְּדַבר&ְיהָו Wֹ ֹו ְוָכל&ְצָבBא ַהָּׁשַמ1ִים1  ַוּי ל&ִּכְסא+
ֹו� ֹו ּוִמְּׂשמֹאל� יו ִמיִמינ�  ֹעֵמ�ד ָעָל+

1Kings 22:20 ה� ה ְוֶז Bֹאֶמר ֶזה1 ְּבֹכ+ �ד ַוּי ת ִּגְלָע ל ְּבָרֹמ� ַעל ְוִיֹּפ� Wב ְוַי ה ִמBי ְיַפֶּתה1 ֶאת&ַאְחָא+ ֹ�אֶמר ְיהָו3  ַוּי
ה� ר ְּבֹכ�  ֹאֵמ�

1Kings 22:213א ָהר�ה� ַוֵּיֵצ >ה ֵאָל�יו ַּבָּמ� ֹ=אֶמר ְיהָו �י ֲאַפֶּת�ּנּו ַוּי ֹ�אֶמר ֲאִנ ה ַוּי �י ְיהָו+ 5ַּיֲעֹמד1 ִלְפֵנ  ּוַח ַו�
1Kings 22:22 א ל ֵצ� אֶמר ְּתַפֶּתה1 ְוַגם&ּתּוָכ+ 3ֹ ֶקר ְּבִפ�י ָּכל&ְנִביָא�יו ַוּי ּוַח ֶׁש+ 1יִתי1 ר� אֶמר ֵאֵצא1 ְוָהִי 3ֹ  ַוּי

ן�  ַוֲעֵׂשה&ֵכ�
1Kings 22:23 ה� ר ָעֶל�יָך ָרָע� ה ִּדֶּב� ֶקר ְּבִפ�י ָּכל&ְנִביֶא�יָך ֵא�ֶּלה ַו�יהָו+ ּוַח ֶׁש+ ן ְיהָוה1 ר� Bה ָנַת ה ִהֵּנ2  ְוַעָּת3
1Kings 22:24 ה ָעַב=ר אֶמר ֵאי&ֶז2 Wֹ �ִחי ַוּי ה ַוַּיֶּכ�ה ֶאת&ִמיָכ�ְיהּו ַעל&ַהֶּל ן&ְּכַנֲעָנ+ �הּו ֶב�  ַוִּיַּגׁש1 ִצְדִקָּי

>ה  ּוַח&ְיהָו ְך�ר� ר אֹוָת� י ְלַדֵּב�  ֵמִאִּת�
1Kings 22:25ה� ֶדר ְלֵהָחֵב� ֶדר ְּבֶח� א ֶח� <ֹ ר ָּתב ּוא ֲאֶׁש� �ה ַּבּי�ֹום ַהה ְיהּו ִהְּנָך� ֹרֶא� ֹ�אֶמר ִמיָכ+   ַוּי
1Kings 22:26ַPל ק 1ֹאֶמר1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+ �יר ְוֶאל& ַוּי ן ַׂשר&ָהִע הּו ֶאל&ָאֹמ� ְיהּו ַוֲהִׁשיֵב� ׁש ח ֶאת&ִמיָכ+ יֹוָא�

ֶלְך�  ֶּבן&ַהֶּמ�
1Kings 22:27ֹּPַחץ  ְוָאַמְרָּת3 כ 1ַחץ1 ּוַמ�ִים ַל+ הּו ֶלBֶחם ַל �ה ֵּב�ית ַהֶּכ�ֶלא ְוַהֲאִכיֻל2 ֶלְך ִׂש�ימּו ֶאת&ֶז ה ָאַמ�ר ַהֶּמ+

ֹום�  ַע�ד ֹּבִא�י ְבָׁשל�
1Kings 22:28א �ֹ ֹום ל ֹוב ָּתׁשּוב1 ְּבָׁשל+ Bְיהּו ִאם&ׁש ֹ�אֶמר ִמיָכ+ ים  ַוּי ּו ַעִּמ� אֶמר ִׁשְמע� Wֹ �י ַוּי ר ְיהָו�ה ִּב &ִדֶּב�

ם�  ֻּכָּל�
1Kings 22:29ד� ת ִּגְלָע� ה ָרֹמ� ֶלְך&ְיהּוָד� ט ֶמ� ֶלְך&ִיְׂשָרֵא>ל ְויהֹוָׁשָפ� =ַעל ֶמ�   ַוַּי
1Kings 22:30ה ְוַאָּת� א ַבִּמְלָחָמ+ �ֹ ט ִהְתַחֵּפׂש1 ָוב ל ֶאל&ְיהֹוָׁשָפ3 Mֶלְך ִיְׂשָרֵא ה ְלַב�ׁש ְּבָגֶד�יָך  ַוּיֹאֶמרZ ֶמ2

ה� ֹוא ַּבִּמְלָחָמ� ל ַוָּיב�  ַוִּיְתַחֵּפׂש1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+
1Kings 22:31ֹ Pר ל 1ִים1 ֵלאֹמ+ ֹו ְׁשֹלִׁשBים ּוְׁשַנ Mֶכב ֲאֶׁשר&ל Z ָהֶר2 �ה ֶאת&ָׂשֵרי ם ִצָּו ּו  ּוֶמ�ֶלְך ֲאָר] �ֲחמ+ א ִּתָּל

ֶל ם&ֶאת&ֶמ� ֹול ִּכ>י ִא� �ן ְוֶאת&ָּגד ֹו�ֶאת&ָקֹט� ל ְלַבּד�  ְך ִיְׂשָרֵא�
1Kings 22:32 רּו ּוא ַוָּיֻס� ֶלְך&ִיְׂשָרֵא�ל ה+ ְמרּו1 ַא�ְך ֶמ� ט ְוֵהBָּמה ָא� ֶכב ֶאת&ְיהֹוָׁשָפ3 Mי ָהֶר י ִּכְראֹותZ ָׂשֵר2  ַוְיִה]

ט�  ָעָל�יו ְלִהָּלֵח�ם ַוִּיְזַע�ק ְיהֹוָׁשָפ�
1Kings 22:33�ֶכב ִּכ י ָהֶר+ י ִּכְראֹות1 ָׂשֵר� יו� ַוְיִה3 ּובּו ֵמַאֲחָר� ּוא ַוָּיׁש� �ל ה ֶלְך ִיְׂשָרֵא�  י&לֹא&ֶמ�
1Kings 22:34 אֶמר�ֹ �5ן ַוּי ים ּוֵב�ין ַהִּׁשְרָי ין ַהְּדָבִק� ל ֵּב� ֹו ַוַּיֶּכה1 ֶאת&ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+ יׁש ָמַׁשBְך ַּבֶּק1ֶׁשת1 ְלֻתּמ+  ְוִא3

ַּמֲח ִני ִמן&ַה� ְך ָיְדָך> ְוהֹוִציֵא� ֹו ֲהֹפ� יִתי�ְלַרָּכב3  ֶנ�ה ִּכ�י ָהֳחֵל�
1Kings 22:35 ָמת� ה ֹנ�ַכח ֲאָר�ם ַוָּי =ה ָמֳעָמ>ד ַּבֶּמְרָּכָב� ֶלְך ָהָי ּוא ְוַהֶּמ3  ַוַּתֲעֶלBה ַהִּמְלָחָמה1 ַּבּי�ֹום ַהה+

ֶכב� יק ָהָר� ם&ַהַּמָּכ�ה ֶאל&ֵח� ֶרב ַוִּי�ֶצק ַּד�  ָּבֶע+
1Kings 22:36ה ַּמֲחֶנ+ ר ָהִרָּנה1 ַּב� Bֹו� ַוַּיֲעֹב ֹו ְוִא�יׁש ֶאל&ַאְרצ� ר ִא�יׁש ֶאל&ִעיר� �ֶמׁש ֵלאֹמ א ַהֶּׁש� �ֹ   ְּכב
1Kings 22:37ֹון� ֶלְך ְּבֹׁשְמר� ּו ֶאת&ַהֶּמ� ֹון ַוִּיְקְּבר� �ֹוא ֹׁשְמר ֶלְך ַוָּיב� �ָמת ַהֶּמ+   ַוָּי
1Kings 22:38ּקּו ַהְּכ Bֹון ַוָּיֹל �לA ְּבֵרַכ�ת ֹׁשְמר3 ֶכב ַע Mף ֶאת&ָהֶר ֹו ְוַהֹּזנ�ֹות ָרָח�צּו  ַוִּיְׁשֹט2 ָלִבים1 ֶאת&ָּדמ+

ר� ר ִּדֵּב� ר ְיהָו�ה ֲאֶׁש�  ִּכְדַב�



1Kings 22:39 ה� ים ֲאֶׁש�ר ָּבָנ ה ְוָכל&ֶהָעִר� ה ּוֵבBית ַהֵּׁשן1 ֲאֶׁש�ר ָּבָנ+ ב ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש3 Mי ַאְחָא  ְוֶיֶתרZ ִּדְבֵר2
י ַהָּי ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ֹוא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 ל�ֲהל� ים ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא�  ִמ�

1Kings 22:40יו� פ ֹו ַּתְחָּת� ְך ֲאַחְזָי�הּו ְבנ� ב ִעם&ֲאֹבָת�יו ַוִּיְמֹל>   ַוִּיְׁשַּכ�ב ַאְחָא�
1Kings 22:41ל� ֶלְך ִיְׂשָרֵא� ב ֶמ� ע ְלַאְחָא� �ת ַאְרַּב+ א ָמַל�ְך ַעל&ְיהּוָד�ה ִּבְׁשַנ ֹוָׁשָפט1 ֶּבן&ָאָס+   ִויה�
1Kings 22:42 ם�ִם ְוֵׁש� ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ים ְוָחֵמׁש1 ָׁשָנ+ Bֹו ְוֶעְׂשִר ים ְוָחֵמBׁש ָׁשָנה1 ְּבָמְלכ+ ט ֶּבן&ְׁשֹלִׁש2  ְיהֹוָׁשָפ3

י� ה ַּבת&ִׁשְלִח� ֹו ֲעזּוָב�  ִאּמ+
1Kings 22:43ר ְּב ֹות ַהָּיָׁש� א ָאִב�יו לֹא&ָס�ר ִמֶּמ�ּנּו ַלֲעׂש� ֶרְך ָאָס� ֶלְך ְּבָכל&ֶּד>  ֵעיֵנ�י ְיהָו�ה� ַוֵּי3
1Kings 22:44ֹות� ים ַּבָּבמ� ְמַקְּטִר� ים ּו� ֹוד ָהָע>ם ְמַזְּבִח� א&ָס�רּו ע� �ֹ ֹות ל ְך ַהָּבמ�   ַא�
1Kings 22:45ל� ֶלְך ִיְׂשָרֵא� ט ִעם&ֶמ�   ַוַּיְׁשֵל�ם ְיהֹוָׁשָפ�

1Kings 22:46ה ַו ֹו ֲאֶׁשר&ָעָׂש� י ְיהֹוָׁשָפ>ט ּוְגבּוָרת� ֶתר ִּדְבֵר= ים ַעל&ֵס>ֶפר  ְוֶי2 א&ֵה�ם ְּכתּוִב3 �ֹ ֲאֶׁש�ר ִנְלָח�ם ֲהל
ה� ים ְלַמְלֵכ�י ְיהּוָד� י ַהָּיִמ�  ִּדְבֵר�

1Kings 22:47ֶרץ� �יו ִּבֵע�ר ִמן&ָהָא� י ָאָס�א ָאִב ר ִּביֵמ� ׁש ֲאֶׁש�ר ִנְׁשַא+ 1ֶתר1 ַהָּקֵד+   ְוֶי
1Kings 22:48ֶלְך� ב ֶמ� ֹום ִנָּצ� ֶלְך ֵא>ין ֶּבֱאד�   ּוֶמ�
1Kings 22:49 ט ָעָׂשר י&ִנְׁשְּבָרה ] ָעָׂשהZ[ ְיהֹוָׁשָפ] א ָהָל�ְך ִּכ� �ֹ ב ְול יׁש ָלֶל=ֶכת אֹוִפ>יָרה ַלָּזָה� Mֹות ַּתְרִׁש ֳאִנּי2

ּו[  ֳאִנּי�ֹות ְּבֶעְצי�ֹון ָּג�ֶבר�] ִנְׁשְּבר�
1Kings 22:50<ּו ֲעָבַד ט ֵיְלכ= ֹוָׁשָפ+ Bהּו ֶבן&ַאְחָאב1 ֶאל&ְיה� ר ֲאַחְזָי Qז ָאַמ ָ Tה  א א ָאָב� �ֹ יָך ָּבֳאִנּי�ֹות ְול י ִעם&ֲעָבֶד�

ט�  ְיהֹוָׁשָפ�
1Kings 22:51 ם ְּבנ�ֹו ְך ְיהֹוָר� �יו ַוִּיְמֹל> �ד ָאִב יו ְּבִע�יר ָּדִו יו ַוִּיָּקֵבר1 ִעם&ֲאֹבָת+ ֹוָׁשָפט1 ִעם&ֲאֹבָת+  ַוִּיְׁשַּכBב ְיה�

יו� ס  ַּתְחָּת�
1Kings 22:52Bב ָמַל �הּו ֶבן&ַאְחָא3 ט ֶמ�ֶלְך  ֲאַחְזָי ה ִליהֹוָׁשָפ� ֹון ִּבְׁשַנת1 ְׁשַב�ע ֶעְׂשֵר+ ְמר+ 1 ְּבֹׁש� ְך ַעל&ִיְׂשָרֵאל

ִים� ל ְׁשָנָת� ְך ַעל&ִיְׂשָרֵא�  ְיהּוָד�ה ַוִּיְמֹל�
1Kings 22:53ֹו ּוְבֶד1ֶרְך1 ָיָרְב ֶרְך ָאִביו1 ּוְבֶד�ֶרְך ִאּמ+ Bֶלְך ְּבֶד �ה ַוֵּי3 �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר� ט  ַוַּי �ם ֶּבן&ְנָב+ ָע

ל� ר ֶהֱחִט�יא ֶאת&ִיְׂשָרֵא�  ֲאֶׁש�
1Kings 22:54 ה ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש� ל ְּכֹכ� ס ֶאת&ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ֹו ַוַּיְכֵע3 �ַעל ַוִּי�ְׁשַּתֲחֶו�ה ל 5ַּיֲעֹבד1 ֶאת&ַהַּב+  ַו�

יו�  ָאִב�
2Kings 1:1 ֹות י מ� ל ַאֲחֵר� ב� ַוִּיְפַׁשBע מֹוָאב1 ְּבִיְׂשָרֵא+  ַאְחָא�
2Kings 1:2 אֶמרBֹ ים ַוּי �ַחל ַוִּיְׁשַל�ח ַמְלָאִכ+ ֹון ַוָּי ר ְּבֹׁשְמר� ֹו ֲאֶׁש� ה ַּבֲעִלָּית> �ד ַהְּׂשָבָכ3 ה ְּבַע Mל ֲאַחְזָי  ַוִּיֹּפ2

ֹון ִאם&ֶאְחֶי�ה ֵמֳחִל�י ֶז�ה� ס ּו ְּבַבBַעל ְזבּוב1 ֱאֹלֵה�י ֶעְקר+ ּו ִדְרׁש3  ֲאֵלֶהם1 ְלכ�
2Kings 1:3ר  ּוַמְל�ֹון ְוַדֵּב �ֶלְך&ֹׁשְמר �י ֶמ� את ַמְלֲאֵכ ה ִלְקַר� ּום ֲעֵל+ י ק� �ה ַהִּתְׁשִּב+ ה ִּדֶּבר1 ֶאל&ֵאִלָּי ַא�ְך ְיהָו3

ֹון� י ֶעְקר� ּוב ֱאֹלֵה� ַעל ְזב� ׁש ְּבַב� Wים ִלְדֹר ְלִכ+ ל ַאֶּתם1 ֹה� ִמְּבִלBי ֵאין&ֱאֹלִהים1 ְּבִיְׂשָרֵא+ ם ַה�  ֲאֵלֶה+
2Kings 1:4�ֶלְך  ְוָלֵכן1 ֹּכ� ּות ַוֵּי �ֹות ָּתמ �י מ� ָּנה ִּכ ד ִמֶּמ� א&ֵתֵר� �ֹ ה ֲאֶׁשר&ָעִל�יָת ָּׁש>ם ל Qה ַהִּמָּט ה&ָאַמ�ר ְיהָו+

 ֵאִלָּי�ה�
2Kings 1:5ם� ם ַמה&ֶּז�ה ַׁשְבֶּת� ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה� �יו ַוּי ּובּו ַהַּמְלָאִכ�ים ֵאָל   ַוָּיׁש�
2Kings 1:6ה�ָעָל Aיׁש� יו ִא Mּו ֵאָל ּו ׁשּובּוH ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ֲאֶׁשר&ָׁשַל�ח  ַוּיֹאְמר2 ֹ�אֶמר ֵאֵלינּוH ְלכ� נּו ַוּי  ִלְקָראֵת3

ֹּPיו כ ַעל ֶאְתֶכםG ְוִדַּבְרֶּת�ם ֵאָל3 ׁש ְּבַב� Wַח ִלְדֹר ל ַאָּת�ה ֹׁשֵל+ ִמְּבִלBי ֵאין&ֱאֹלִהים1 ְּבִיְׂשָרֵא+ ה ַה� ה ָאַמ�ר ְיהָו+
Qֵכן ַהִּמָּט ָ Tֹון ל �ּוב ֱאֹלֵה�י ֶעְקר ּות�ְזב� ֹות ָּתמ� י&מ� ָּנה ִּכ� ד ִמֶּמ� א&ֵתֵר� �ֹ  ה ֲאֶׁשר&ָעִל�יָת ָּׁש>ם ל

2Kings 1:7ֶPם מ ים  ַוְיַדֵּב�ר ֲאֵלֶה+ ם ֶאת&ַהְּדָבִר� ר ָעָל�ה ִלְקַראְתֶכ�ם ַוְיַדֵּב�ר ֲאֵליֶכ+ יׁש ֲאֶׁש� ה ִמְׁשַּפ�ט ָהִא+
ֶּלה�  ָהֵא�

2Kings 1:8ִPיו א ּו ֵאָל3 ּוא�יׁש ַּב�ַעל ֵׂש ַוּיֹאְמר� �ה ַהִּתְׁשִּב�י ה� ר ֵאִלָּי Wיו ַוּיֹאַמ� ֹור ָאז�ּור ְּבָמְתָנ ר ְוֵאז�ֹור ע�  ָע+
2Kings 1:9 יו ר ַוְיַדֵּב�ר ֵאָל+ אׁש ָהָה+ �ֹ יו ְוִהֵּנה1 ֹיֵׁשב1 ַעל&ר �ַעל ֵאָל3  ַוִּיְׁשַל�ח ֵאָל>יו ַׂשר&ֲחִמִּׁש�ים ַוֲחִמָּׁש�יו ַוַּי

ִPֶלְך ִּדא ים ַהֶּמ� ֱאֹלִה+ ָדה�יׁש ָה� ר ֵר�  ֶּב�



2Kings 1:10 ִים ִני ֵּתBֶרד ֵאׁש1 ִמן&ַהָּׁשַמ+ הּו ַוְיַדֵּברH ֶאל&ַׂש�ר ַהֲחִמִּׁשיםG ְוִאם&ִאBיׁש ֱאֹלִהים1 ָא+ �ה ֵאִלָּי3  ַוַּיֲעֶנ
יו� ֹו ְוֶאת&ֲחִמָּׁש� אַכל ֹאת� �ֹ ִים ַוּת  ְותֹאַכ�ל ֹאְתָך� ְוֶאת&ֲחִמֶּׁש�יָך ַוֵּתBֶרד ֵאׁש1 ִמן&ַהָּׁשַמ+

2Kings 1:11ִPיו א 1ַען1 ַוְיַדֵּב�ר ֵאָל+ ר ַוֲחִמָּׁש�יו ַוַּי ָׁשב ַוִּיְׁשַל�ח ֵאָל>יו ַׂשר&ֲחִמִּׁש�ים ַאֵח� Mים  ַוָּי יׁש ָהֱאֹלִה+
ָדה� ה ֵר� ֶלְך ְמֵהָר� ר ַהֶּמ� ה&ָאַמ�  ֹּכ�

2Kings 1:12ִני ֱאֹלִהים1 ָא+ �ַען ֵאִלָּיהH ַוְיַדֵּב�ר ֲאֵליֶהםG ִאם&ִאBיׁש ָה� ִים ְותֹאַכ�ל ֹאְתָך�  ַוַּי  ֵּתBֶרד ֵאׁש1 ִמן&ַהָּׁשַמ+
יו� ֹו ְוֶאת&ֲחִמָּׁש� אַכל ֹאת� �ֹ ִים ַוּת  ְוֶאת&ֲחִמֶּׁש�יָך ַוֵּתBֶרד ֵאׁש&ֱאֹלִהים1 ִמן&ַהָּׁשַמ+

2Kings 1:13ַׂשר&ַהֲח Z ַעל ַוָּיבֹא ָׁשב ַוִּיְׁשַל>ח ַׂשר&ֲחִמִּׁש�ים ְׁשִלִׁש�ים ַוֲחִמָּׁש�יו ַוַּי] ע  ַוָּי3 י ַוִּיְכַר� Mים ַהְּׁשִליִׁש ִמִּׁש2
ִPיו א 5Bן ֵאָליו1 ַוְיַדֵּב�ר ֵאָל+ הּו ַוִּיְתַחֵּנ �5ֶגד ֵאִלָּי3 �יוA ְלֶנ יָך� ַעל&ִּבְרָּכ ֶפׁש ֲעָבֶד� י ְוֶנ2 �א ַנְפִׁש3 יַקר&ָנ ים ִּת� ֱאֹלִה+ יׁש ָה�

 ֵא>ֶּלה ֲחִמִּׁש�ים ְּבֵעיֶנ�יָך�
2Kings 1:145ְרָדה ֵאׁש1 ִמןB ֵּנה ָי ִ Tם  ה�י ַהֲחִמִּׁש>ים ָהִראֹׁשִנ�ים ְוֶאת&ֲחִמֵּׁשיֶה י ָׂשֵר= Qַּתֹאַכל ֶאת&ְׁשֵנ Tִים ו &ַהָּׁשַמ+

ר ַנְפִׁש�י ְּבֵעיֶנ�יָך� ס ה ִּתיַק� Wְוַעָּת 
2Kings 1:155ֶרד אֹו� >5ָקם ַוֵּי �יו ַוָּי א ִמָּפָנ ֹו ַאל&ִּתיָר� הּו ֵר�ד אֹות+ ר ַמְלַאBְך ְיהָוה1 ֶאל&ֵא�ִלָּי+ Qֹו  ַוְיַדֵּב ת�
ֶלְך�  ֶאל&ַהֶּמ�
2Kings 1:16 י�ֱאֹלֵה Hַעל ְזבּוב�ְּבַב Hִלְדֹרׁש Hְחָּת ַמְלָאִכים� ַען ֲאֶׁשר&ָׁשַל Mה ַי ה&ָאַמ�ר ְיהָו3 יו ֹּכ� Mר ֵאָל  ַוְיַדֵּב2

ה ֲאֶׁשר&ָעִל�י Qֵכן ַהִּמָּט ָ Tֹו ל �ׁש ִּבְדָבר ל ִלְדֹר� ִמְּבִלBי ֵאין&ֱאֹלִהים1 ְּבִיְׂשָרֵא+ ָּנה ֶעְקרֹוןG ַה� ד ִמֶּמ� א&ֵתֵר� �ֹ ָת ָּׁש>ם ל
ּות� ֹות ָּתמ� י&מ�  ִּכ�
2Kings 1:17 ם ִים ִליהֹוָר� �ת ְׁשַּת+ יו פ ִּבְׁשַנ ְך ְיהֹוָרם1 ַּתְחָּת+ Bהּו ַוִּיְמֹל �הA ֲאֶׁשר&ִּדֶּב�ר ֵאִלָּי3 ר ְיהָו ָמת ִּכְדַב� Mַוָּי 

ֹו ֵּב� ָיה ל� א&ָה� �ֹ ט ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ִּכ>י ל  ן�ֶּבן&ְיהֹוָׁשָפ�
2Kings 1:18 ים ְלַמְלֵכ�י י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ֹוא&ֵה�ָּמה ְכתּוִב3 י ֲאַחְזָי�הּו ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ֲהל� >ֶתר ִּדְבֵר�  ְוֶי
ל� פ  ִיְׂשָרֵא�
2Kings 2:1 הּו< =ֶלְך ֵאִלָּי ה ַהָּׁשָמ�ִים ַוֵּי ְסָעָר� הּו ַּב� ֹות ְיהָוה1 ֶאת&ֵא�ִלָּי+ Bי ְּבַהֲעל ע ִמן&ַהִּגְלָּג�ל� ַוְיִה3  ֶוֱאִליָׁש�
2Kings 2:2 ע ֹ�אֶמר ֱאִליָׁש+ ל ַוּי ית&ֵא+ ה ִּכBי ְיהָוה1 ְׁשָלַח�ִני ַעד&ֵּב� �א ֹפ3 ב&ָנ ע ֵׁש� Mהּו ֶאל&ֱאִליָׁש  ַוּיֹאֶמרZ ֵאִלָּי2

ל� ית&ֵא� ּו ֵּב� י&ַנְפְׁשָך� ִאם&ֶאֶעְזֶב�ָּך ַוֵּיְרד�  ַחי&ְיהָו�ה ְוֵח�
2Kings 2:3ּו ְב >ה  ַוֵּיְצא2 ֹום ְיהָו �י ַהּי3 ְעָּת ִּכ Wיו ֲהָיַד ּו ֵאָל+ H ֶאל&ֱאִליָׁשעG ַוּיֹאְמר� ית&ֵאל ֵנ�י&ַהְּנִביִא�ים ֲאֶׁשר&ֵּב�

ּו� ְעִּתי ֶהֱחׁש� �י ָיַד� ֹ>אֶמר ַּגם&ֲאִנ �ל רֹאֶׁש�ָך ַוּי ַח ֶאת&ֲאֹדֶנ�יָך ֵמַע  ֹלֵק�
2Kings 2:4� ב&ָנ הּו ֱאִליָׁש�עA ֵׁש� Mֹו ֵאִלָּי אֶמר ַחי&ְיהָו�ה  ַוּיֹאֶמרZ ל2 Wֹ ֹו ַוּי ה ִּכBי ְיהָוה1 ְׁשָלַח�ִני ְיִריח+ א ֹפ3

ֹו� אּו ְיִריח� י&ַנְפְׁשָך� ִאם&ֶאֶעְזֶב�ָּך ַוָּיֹב�  ְוֵח�
2Kings 2:5ֹום ְי �י ַהּי3 ְעָּת ִּכ Wיו ֲהָיַד ּו ֵאָל+ יִריחֹוH ֶאל&ֱאִליָׁשעG ַוּיֹאְמר� ּו ְבֵנ�י&ַהְּנִביִא�ים ֲאֶׁשר&ִּב� >ה  ַוִּיְּגׁש2 הָו

ּו� ְעִּתי ֶהֱחׁש� �י ָיַד� ֹ>אֶמר ַּגם&ֲאִנ �ל רֹאֶׁש�ָך ַוּי ַח ֶאת&ֲאֹדֶנ�יָך ֵמַע  ֹלֵק�
2Kings 2:6 י&ַנְפְׁשָך� אֶמר ַחי&ְיהָו�ה ְוֵח� Wֹ ָנה ַוּי ה ִּכBי ְיהָוה1 ְׁשָלַח�ִני ַהַּיְרֵּד+ �א ֹפ3 ב&ָנ הּו ֵׁש� Mֹו ֵאִלָּי  ַוּיֹאֶמרZ ל2

ם�ִאם&ֶאֶעְזֶב�ָּך ַוֵּיְלכ�  ּו ְׁשֵניֶה�
2Kings 2:7ן� ּו ַעל&ַהַּיְרֵּד� ם ָעְמד� ֹוק ּוְׁשֵניֶה� ��5ֶגד ֵמָרח ּו ִמֶּנ ּו ַוַּיַעְמד� ְלכ+ Bי ַהְּנִביִאים1 ָה� יׁש ִמְּבֵנ Mים ִא   ַוֲחִמִּׁש2
2Kings 2:8�ּו ֵה ִים ַוֵּיָחצ� ֹו ַוִּיְגֹלם1 ַוַּיֶּכ�ה ֶאת&ַהַּמ+ Bהּו ֶאת&ַאַּדְרּת ם  ַוִּיַּקחZ ֵאִלָּי2 ּו ְׁשֵניֶה� ָּנה ָוֵה�ָּנה ַוַּיַעְבר�
ה�  ֶּבָחָרָב�

2Kings 2:9 ְך�ֶרם ֶאָּלַק�ח ֵמִעָּמ ְך ְּבֶט� ֱעֶׂשה&ָּל+ 1 ָמ�ה ֶא� הּו ָאַמBר ֶאל&ֱאִליָׁשע1 ְׁשַאל Mִלָּי ם ְוֵא2  ַוְיִה�י ְכָעְבָר3
י� �5ִים ְּברּוֲחָך� ֵאָל� י&ְׁשַנ >א ִּפ� יִהי&ָנ ע ִו� ֹ�אֶמר ֱאִליָׁש+  ַוּי

2Kings 2:10א ִיְהֶי�ה� �ֹ ִין ל ן ְוִאם&ַא� י&ְלָך� ֵכ+ ִאָּתְך1 ְיִה� ח ֵמ� Bי ֻלָּק Mה ֹאִת ֹול ִאם&ִּתְרֶא2 ��יָת ִלְׁשא ֹ�אֶמר ִהְקִׁש   ַוּי
2Kings 2:11ין ְׁשֵני�דּו ֵּב ׁש ַוַּיְפִר� ּוֵסי ֵא+ ֶכב&ֵאׁש1 ְוס� Bה ֶר� ר ְוִהֵּנ י ֵה�ָּמה ֹהְלִכBים ָהלֹוְך1 ְוַדֵּב+ 1  ַוְיִה3 ֶה�ם ַוַּי1ַעל

ִים� ה ַהָּׁשָמ� ְּסָעָר� הּו ַּב�  ֵא�ִלָּי+
2Kings 2:12 15ַּיֲחֵזק ֹוד ַו� �הּו ע א ָרָא� �ֹ יו ְול 1 ּוָפ�ָרָׁש+ ֶכב ִיְׂשָרֵאל Bי ֶר �יA ָאִב3 ּוא ְמַצֵעק1 ָאִב Bה ְוה  ֶוֱאִליָׁש�ע ֹרֶא3

ים� �5ִים ְקָרִע� יו ַוִּיְקָרֵע�ם ִלְׁשַנ  ִּבְבָגָד+



2Kings 2:131ן� ַוָּי ת ַהַּיְרֵּד� ד ַעל&ְׂשַפ� 5ַּיֲעֹמ� �ָׁשב ַו� �יו ַוָּי ר ָנְפָל�ה ֵמָעָל הּו ֲאֶׁש�  ֶרם1 ֶאת&ַאֶּד�ֶרת ֵאִלָּי+
2Kings 2:14 י�ה ְיהָו�ה ֱאֹלֵה Wר ַאֵּי Wִים ַוּיֹאַמ ָעָליו1 ַוַּיֶּכ�ה ֶאת&ַהַּמ+ הּו ֲאֶׁשר&ָנְפָלBה ֵמ� Mֶרת ֵאִלָּי  ַוִּיַּקחZ ֶאת&ַאֶּד2

�הּו ע�ֵאִלָּי ר ֱאִליָׁש� 5ַּיֲעֹב� ָּנה ַו� ִים ַוֵּי�ָחצּו1 ֵה�ָּנה ָוֵה+ ּואA ַוַּיֶּכ�ה ֶאת&ַהַּמ3   ַאף&ה�
2Kings 2:15 ע��הּו ַעל&ֱאִליָׁש ּוַח ֵאִלָּי >ָחה ר� ּו ָנ ֹ�אְמר+ ֶגד ַוּי יִריחֹו1 ִמֶּנ+ הּו ְבֵנ�י&ַהְּנִביִאBים ֲאֶׁשר&ִּב�  ַוִּיְרֻא2

ֹו ַוִּי ְרָצה�ַוָּיֹב1אּו1 ִלְקָראת+ ֹו ָא�  ְׁשַּתֲחוּו&ל�
2Kings 2:16 ּו �ְלכּו ָנאH ִויַבְקׁש� ִיל ֵי ים ְּבֵנ�י&ַח3 Mים ֲאָנִׁש �א ֵי�ׁש&ֶאת&ֲעָבֶדיָךZ ֲחִמִּׁש2 יו ִהֵּנה&ָנ ּו ֵאָל]  ַוּיֹאְמר�

ֹו ְּבַאַח�ת  ים א� ה ַוַּיְׁשִלֵכ1הּו1 ְּבַאַח�ד ֶהָהִר+ ּוַח ְיהָו+ א ] ֵּגָאי�ֹות][ַה[ַהְּגָיאֹות ֶאת&ֲאֹדֶניָךG ֶּפן&ְנָׂשאֹו1 ר� �ֹ ֹ�אֶמר ל ַוּי
חּו�  ִתְׁשָל�

2Kings 2:17 א �ֹ ים ְול ה&ָיִמ� ּו ְׁשֹלָׁש� יׁש ַוְיַבְקׁש� 5ִּיְׁשְלחּו1 ֲחִמִּׁש�ים ִא+ ֹ�אֶמר ְׁשָל�חּו ַו� ׁש ַוּי ֹו ַעד&ֹּב�  ַוִּיְפְצרּו&ב�
הּו�  ְמָצֻא�

2Kings 2:18 ב�ּוא ֹיֵׁש יו ְוה� כּו� ַוָּיֻׁש�בּו ֵאָל+ ְרִּתי ֲאֵליֶכ�ם ַאל&ֵּתֵל� ֹוא&ָאַמ� ם ֲהל� ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה+ ֹו ַוּי � ִּביִריח
2Kings 2:19 ִים ר ֲאֹדִנ�י ֹרֶא�ה ְוַהַּמ� ֹוב ַּכֲאֶׁש� א מֹוַׁשBב ָהִעיר1 ט+ Qע ִהֵּנה&ָנ ּו ַאְנֵׁשBי ָהִעיר1 ֶאל&ֱאִליָׁש+ Mאְמר 2ֹ  ַוּי

ֶלת� ֶרץ ְמַׁשָּכ�  ָרִע�ים ְוָהָא�
2Kings 2:20יו� ַו ּו ֵאָל� ם ֶמ�ַלח ַוִּיְקח� ה ְוִׂש�ימּו ָׁש� אֶמר ְקחּו&ִלי1 ְצֹלִח�ית ֲחָדָׁש+ 3ֹ  ּי
2Kings 2:21 ֶּלה ה ִרִּפ1אִתי1 ַלַּמ�ִים ָהֵא+ ה&ָאַמ�ר ְיהָו3 אֶמר ֹּכ� Mֹ ם ֶמ�ַלח ַוּי ִים ַוַּיְׁשֶלְך&ָׁש�  ַוֵּיֵצא1 ֶאל&מֹוָצ�א ַהַּמ+

ֶות  ֹוד ָמ� א&ִיְהֶי�ה ִמָּׁש>ם ע� �ֹ ֶלת�ל  ּוְמַׁשָּכ�
2Kings 2:22ר� פ ר ִּדֵּב� ע ֲאֶׁש� ר ֱאִליָׁש� �ה ִּכְדַב� ִים ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז ּו ַהַּמ+   ַוֵּיָרפ�
2Kings 2:23 1יר ַוִּיְתַקְּלסּו&בֹו ּו ִמן&ָהִע+ ים ְקַטִּנים1 ָיְצא� Bֶרְך ּוְנָעִר ּואA ֹעֶל�ה ַבֶּד3 ית&ֵא�ל ְוה� ם ֵּב� �ַעל ִמָּׁש�  ַוַּי

ֹ�אְמ ַח�ַוּי ַח ֲעֵל�ה ֵקֵר� ֹו ֲעֵל�ה ֵקֵר�  רּו ל+
2Kings 2:24 ְעָנה ַער ַוְּתַבַּק� ִים ֻּדִּבים1 ִמן&ַהַּי+ Bאָנה ְׁשַּת �ה ַוֵּתֶצ2 5ְיַקְלֵל�ם ְּבֵׁש�ם ְיהָו ם ַו� ֲחָריו1 ַוִּיְרֵא+ Bֶפן ַא�  ַוִּי

ים� �י ְיָלִד� ם ַאְרָּבִע�ים ּוְׁשֵנ  ֵמֶה+
2Kings 2:25ם ֶא �ֶלְך ִמָּׁש� ֹון� פ ַוֵּי ב ֹׁשְמר� ם ָׁש�  ל&ַה�ר ַהַּכְרֶמ�ל ּוִמָּׁש�
2Kings 3:1 ֶלְך�ט ֶמ ה ִליהֹוָׁשָפ� �ה ֶעְׂשֵר+ ֹון ִּבְׁשַנת1 ְׁשֹמֶנ ְמר+ 1 ְּבֹׁש� ב ָמַלBְך ַעל&ִיְׂשָרֵאל  ִויהֹוָר�ם ֶּבן&ַאְחָא3

ה ָׁשָנ�ה� ְך ְׁשֵּתים&ֶעְׂשֵר�  ְיהּוָד�ה ַוִּיְמֹל�
2Kings 3:2ה ָהBה  ַוַּיֲעֶׂש ר ָעָׂש� ַעל ֲאֶׁש� ֹו ַוָּי1ַסר1 ֶאת&ַמְּצַב�ת ַהַּב+ �א ְכָאִב�יו ּוְכִאּמ �ֹ ק ל Wה ַר �י ְיהָו+ ַרע1 ְּבֵעיֵנ

יו�  ָאִב�
2Kings 3:3ָּנה� ס ר ִמֶּמ� ל ָּדֵב�ק לֹא&ָס� ן&ְנָב>ט ֲאֶׁשר&ֶהֱחִט�יא ֶאת&ִיְׂשָרֵא� אות ָיָרְבָע=ם ֶּב� Qֹ ק ְּבַחּט ַ Tר  
2Kings 3:4�ע ֶמ ֶלף  ּוֵמיַׁש� ָאה ֶא� ים ּוֵמ� 1 ֵמָאה&ֶא�ֶלף ָּכִר+ ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל �ה ֹנֵק�ד ְוֵהִׁשBיב ְלֶמ� ב ָהָי ֶלְך&מֹוָא�
ֶמר�  ֵאיִל�ים ָצ�
2Kings 3:5ל� ֶלְך ִיְׂשָרֵא� ב ְּבֶמ� ֶלְך&מֹוָא� ע ֶמ� ֹות ַאְחָא�ב ַוִּיְפַׁש� י ְּכמ�   ַוְיִה�
2Kings 3:6ם ַּבּי� א ַהֶּמ=ֶלְך ְיהֹוָר> Qל� ַוֵּיֵצ ד ֶאת&ָּכל&ִיְׂשָרֵא� ֹון ַוִּיְפֹק� �ּוא ִמֹּׁשְמר  ֹום ַהה�
2Kings 3:7 י ֲהֵתֵל�ְך ִאִּת>י ר ֶמBֶלְך מֹוָאב1 ָּפַׁש�ע ִּב+ ה ֵלאֹמ3 Mֶלְך&ְיהּוָד ט ֶמ� ֶלְך ַוִּיְׁשַלחZ ֶאל&ְיהֹוָׁשָפ2  ַוֵּי]

ֹוָך ְּכ ֹוִני ָכמ> ה ָּכמ= ֹ�אֶמר ֶאֱעֶל+ ב ַלִּמְלָחָמ�ה ַוּי יָך�ֶאל&מֹוָא� י ְּכסּוֶס� ָך ְּכסּוַס� י ְכַעֶּמ�  ַעִּמ�
2Kings 3:8ֹום� ר ֱאד� ֶרְך ִמְדַּב� אֶמר ֶּד� Wֹ ֶרְך ַנֲעֶל�ה ַוּי �ה ַהֶּד� אֶמר ֵאי&ֶז Wֹ   ַוּי
2Kings 3:9ֹ �ת ָיִמ�ים ְול ֶרְך ִׁשְבַע ּבּו ֶּד� Wֹום ַוָּיֹס ֶלך&ְיהּוָדה1 ּוֶמ�ֶלְך ֱאד+ ֶלְך ִיְׂשָרֵאBל ּוֶמ� ה  ַוֵּיֶלְךZ ֶמ2 א&ָהָי2

ם� ר ְּבַרְגֵליֶה� ה ֲאֶׁש� >ה ְוַלְּבֵהָמ� ַּמֲחֶנ  ַמ=ִים ַל�
2Kings 3:10 ם ת אֹוָת� ֶּלה ָלֵת� �ים ָהֵא+ ה ִלְׁשֹלֶׁשת1 ַהְּמָלִכ י&ָקָר�א ְיהָו3 ּה ִּכ� Wל ֲאָה�ֹ�אֶמר ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא 1 ַוּי
ב�  ְּבַיד&מֹוָא�
2Kings 3:11Bין ֹּפ ט ַהֵא2 ֹ�אֶמר ְיהֹוָׁשָפ3 י  ַוּי Bד ֵמַעְבֵד Qַּיַען ֶאָח ַ Tֹו ו �ה ֶאת&ְיהָו�ה ֵמאֹות ה ְוִנְדְרָׁש� יהָו+ ה ָנִביא1 ַל�

ֹּ Pאֶמר פ +ֹ 1 ַוּי ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל י ֵאִלָּי�הּו�ֶמ� ִים ַעל&ְיֵד� �ַצק ַמ� ט ֲאֶׁשר&ָי  ה ֱאִליָׁש�ע ֶּבן&ָׁשָפ+
2Kings 3:12ה� ֹו ְּדַבר&ְיהָו ט ֵי�ׁש אֹות� ֹוָׁשָפ+ 1ֹאֶמר1 ְיה� ֶלְך  ַוּי ט ּוֶמ� יו ֶמ=ֶלְך ִיְׂשָרֵא>ל ִויהֹוָׁשָפ� ּו ֵאָל3  ַוֵּיְרד�



ֹום�  ֱאד�
2Kings 3:13ֵPְך ל �י ָוָל+ 1 ַמה&ִּל ע ֶאל&ֶמBֶלְך ִיְׂשָרֵאל Mאֶמר ֱאִליָׁש 2ֹ י ִאֶּמ�ָך  ַוּי יָך ְוֶאל&ְנִביֵא� ְך ֶאל&ְנִביֵא�י ָאִב+

Bי&ָקָר ל ִּכ� ל ַא3 Bֹאֶמר לֹו1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+ ב�ַוּי ם ְּבַיד&מֹוָא� ת אֹוָת� ֶּלה ָלֵת� �ים ָהֵא+  1א ְיהָוה1 ִלְׁשֹלֶׁשת1 ַהְּמָלִכ
2Kings 3:14 ט >י ְיהֹוָׁשָפ� י לּוֵל>י ְּפֵנ יו ִּכ3 Bה ְצָבאֹות1 ֲאֶׁש�ר ָעַמ�ְדִּתי ְלָפָנ+ ע ַחי&ְיהָו ֹ�אֶמר ֱאִליָׁש3  ַוּי

�י ֹנֵׂש�א ִאם&ַאִּב�יט ֵאֶל�יָך ְו ה ֲאִנ ֶלְך&ְיהּוָד� ָּך�ֶמ�  ִאם&ֶאְרֶא�
2Kings 3:15י ָעָל�יו ַיד&ְיהָו�ה� ן ַוְּתִה� ְמַנֵּג+ �ן ַה� �ן ְוָהָיה1 ְּכַנֵּג �י ְמַנֵּג ה ְקחּו&ִל   ְוַעָּת�
2Kings 3:16ים� ה ַהַּנ�ַחל ַהֶּז�ה ֵּגִב�יםA ֵּגִב� �ה ָעֹׂש> ה ָאַמ�ר ְיהָו אֶמר ֹּכ� Wֹ   ַוּי
2Kings 3:17א �ֹ ה ל הA ָאַמ�ר ְיהָו3 י&ֹכ� ּוא ִיָּמ�ֵלא ָמ�ִים  ִּכ� ֶׁשם ְוַהַּנ�ַחל ַהה� ּו ֶג+ א&ִתְרא� �ֹ ּו ר1ּוַח1 ְול &ִתְרא�

ם� ְבֶהְמְּתֶכ� ם ּוִמְקֵניֶכ�ם ּו�  ּוְׁשִתיֶת>ם ַאֶּת�
2Kings 3:18ם� ב ְּבֶיְדֶכ� ן ֶאת&מֹוָא� �ה ְוָנַת� �י ְיהָו ֹ�את ְּבֵעיֵנ ל ז   ְוָנַק�
2Kings 3:191יר ִמְבָצרBם ָּכל&ִע Qִים  ְוִהִּכיֶת ילּו ְוָכל&ַמְעְיֵני&ַמ� ֹור ְוָכל&ֵע�ץ טֹוב1 ַּתִּפ+ �יר ִמְבח+  ְוָכל&ִע

ה ַּתְכִא�בּו ָּבֲאָבִנ�ים� 1 ַהֶחְלָק�ה ַהּטֹוָב+ מּו ְוֹכל � ִּתְסֹּת
2Kings 3:20ֹום ַוִּתָּמֵל�א ָה �ִים ָּבִא�ים ִמֶּד�ֶרְך ֱאד ה ְוִהֵּנה&ַמ� ֹות ַהִּמְנָח+ ֶקר1 ַּכֲעל� ֶרץ  ַוְיִהBי ַבֹּב2 ָא�
ִים�  ֶאת&ַהָּמ�

2Kings 3:21 ְעָלה Bר ֲחֹגָרה1 ָוַמ+ ל ֹחֵג ּו ִמֹּכ2 �ֶחם ָּב�ם ַוִּיָּצֲעק3 ּו ַהְּמָלִכ�ים ְלִהָּל י&ָעל� ּו ִּכ� ְמע+  ְוָכל&מֹוָאב1 ָׁש�
ּול� ל&ַהְּגב� ּו ַע�  ַוַּיַעְמד�

2Kings 3:22�ֶמׁש ָזְרָח�ה ַעל&ַהָּמ ֶקר ְוַהֶּׁש� ים  ַוַּיְׁשִּכ�ימּו ַבֹּב+ ִים ֲאֻדִּמ� >5ֶגד ֶאת&ַהַּמ� ב ִמֶּנ ּו מֹוָא� ִים ַוִּיְרא2
ם�  ַּכָּד�

2Kings 3:23ב� ה ַלָּׁשָל�ל מֹוָא� �הּו ְוַעָּת� �יׁש ֶאת&ֵרֵע ּו ִא ים ַוַּיּכ� ב ֶנ�ֶחְרבּו1 ַהְּמָלִכ+ Bה ָהֳחֵר אְמרּו1 ָּד�ם ֶז+ �ֹ   ַוּי
2Kings 3:24ַוָּי G �ה ִיְׂשָרֵאל ב ַוָּיֻנ�סּו ִמְּפֵניֶה�ם  ַוָּיֹבאּוH ֶאל&ַמֲחֵנ ּו ֶאת&מֹוָא+ 1 ַוַּיּכ� מּו ִיְׂשָרֵאל Bֻק

ב�]ַּיּכּו][ַו[ַוָּיבֹו& ֹות ֶאת&מֹוָא� ּה ְוַהּכ�  &ָב+
2Kings 3:25 ִיםBּוָה ְוָכל&ַמְעַין&ַמ ֹו ּוִמְלא3 Mיכּו ִאיׁש&ַאְבנ ֹוָבה ַיְׁשִל2 Tה ט�סּו ְוָכל&ֶחְלָק ים ַיֲהֹר]  ְוֶהָעִר�

מּו1 ְוָכ ּוָה�ִיְסֹּת2 ּבּו ַהַּקָּלִע�ים ַוַּיּכ� יר ֲחָר�ֶׂשת ַוָּיֹס� >יָה ַּבִּק� ילּו ַעד&ִהְׁשִא=יר ֲאָבֶנ ֹוב ַיִּפ+ ץ&ט�  ל&ֵע�
2Kings 3:26 ֶרב ף ֶח3 ֵל� יׁש ֹׁש� Mֹות ִא ֹותֹו ְׁשַבע&ֵמא2 Tח א�ה ַוִּיַּק�ּנּו ַהִּמְלָחָמ �ק ִמֶּמ� י&ָחַז ב ִּכ�  ַוַּיְרא1 ֶמ�ֶלְך מֹוָא+

יַע לּו�ְלַהְבִק> א ָיֹכ� �ֹ ֹום ְול ֶלְך ֱאד�   ֶאל&ֶמ�
2Kings 3:27 ֹול י ֶקֶצף&ָּגד� ה ַוְיִה� יו ַוַּיֲעֵלBהּו ֹעָלה1 ַעל&ַה�ֹחָמ+ ְך ַּתְחָּת3 ֹור ֲאֶׁשר&ִיְמֹל� Mֹו ַהְּבכ  ַוִּיַּקחZ ֶאת&ְּבנ2

ֶרץ� פ בּו ָלָא� יו ַוָּיֻׁש� ָעָל+  ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיְסעּו1 ֵמ�
2Kings 4:1�ה  ְוִאָּׁש�ת ְוַאָּת ר ַעְבְּדָךB ִאיִׁשי1 ֵמ+ ע ֵלאֹמ3 Mה ֶאל&ֱאִליָׁש ְּנִביִאים ָצֲעָק2 ַ Tי ְבֵנ�י&ה�ת ִמְּנֵׁש�ה ַאַח

ים� ֹו ַלֲעָבִד� י ל� =י ְיָלַד> ַחת ֶאת&ְׁשֵנ Mא ָלַק ה ָּב3 ֹּנֶׁש+ �ה ְוַה2 א ֶאת&ְיהָו �י ַעְבְּדָך+ ָהָי�ה ָיֵר� ְעָּת ִּכ  ָיַד+
2Kings 4:2Bאֶמר ֵאֶל 2ֹ י ַמה&ֶּיׁש&ְלִכי  ַוּי �יִדי ִל+ ְך ַהִּג ֱעֶׂשה&ָּל+ אֶמר ֵא�ין ] ָל�ְך[יָה ֱאִליָׁשע1 ָמ�ה ֶא� 3ֹ ַּבָּב�ִית ַוּת

ֶמן� ּוְך ָׁש� ִית ִּכ�י ִאם&ָאס� 1 ַּבַּב+  ְלִׁשְפָחְתָך� ֹכל
2Kings 4:3 ת ָּכל&ִׁשְכָנֵכי ּוץ ֵמֵא� י ַׁשֲאִלי&ָלBְך ֵּכִלים1 ִמן&ַהח+ אֶמר ְלִכ2 3ֹ �5ִיְךְׁש[ ַוּי ים ] ֵכָנ ֵּכִל�ים ֵרִק�
יִטי�  ַאל&ַּתְמִע�
2Kings 4:4 ֶּלה ְוַהָּמֵל�א�ְקְּת ַע�ל ָּכל&ַהֵּכִל�ים ָהֵא Wִיְך ְוָיַצ Bְרְּת ַהֶּד1ֶלת1 ַּבֲעֵד�ְך ּוְבַעד&ָּבַנ+ את ְוָסַג  ּוָב3

יִעי�  ַּתִּס�
2Kings 4:5ּה ֶלת ַּבֲעָד� ֹו ַוִּתְסֹּג�ר ַהֶּד+ ִאּת+ יא ֵמיָצֶקת  ַוֵּת1ֶלְך1 ֵמ� �יָה ֵה>ם ַמִּגִׁש�ים ֵאֶל�יָה ְוִה� �ד ָּבֶנ  ּוְבַע

ֶקת�[  ]מֹוָצ�
2Kings 4:6 ֹוד ין ע� יָה ֵא� ֹ�אֶמר ֵאֶל+ ִלי ַוּי יָׁשה ֵאַל�י עֹוד1 ֶּכ+ אֶמר ֶאל&ְּבָנּה1 ַהִּג2 Bֹ ים ַוּת את ַהֵּכִל3 �ֹ  ַוְיִה�יA ִּכְמל

ֶמן� ד ַהָּׁש� 5ַּיֲעֹמ� �ִלי ַו�  ֶּכ
2Kings 4:7י ֶאת&ִנְׁשֵיִכי  ַוָּת ֶמן ְוַׁשְּלִמ� י ֶאת&ַהֶּׁש+ אֶמר ְלִכי1 ִמְכִר� 3ֹ ים ַוּי �יׁש ָהֱאֹלִה+ א ַוַּתֵּגד1 ְלִא 3ֹ �5ְך[ב ] ִנְׁשֵי
ִיְך][ּו[ְוַא�ְּת ְּבֵניִכי  ר� פ] ָבַנ+ �י ַּבּנֹוָת� ְחִי  ִת�



2Kings 4:8ם ְוָׁשם1 ִא ר ֱאִליָׁש�ע ֶאל&ׁשּוֵנ3 ֹום ַוַּיֲעֹב= Mי ַהּי 5ְיִהי1  ַוְיִה2 �ֶחם ַו� ֹו ֶלֱאָכל&ָל ה ַוַּתֲחֶזק&ּב� ָּׁש�ה ְגדֹוָל+
ֶחם� ָּמה ֶלֱאָכל&ָל� ר ָׁש� ֹו ָיֻס� י ָעְבר+  ִמֵּד�

2Kings 4:9יד� ר ָעֵל�ינּו ָּתִמ� ּוא ֹעֵב� �ֹוׁש ה ים ָקד� ְעִּתי ִּכ>י ִא�יׁש ֱאֹלִה� �א ָיַד+ ּה ִהֵּנה&ָנ 1ֹאֶמר1 ֶאל&ִאיָׁש+   ַוּת
2Kings 4:10ֹו  ַנ�ֲעֶׂשה >ה ְּבֹבא� ן ְוִכֵּס�א ּוְמנֹוָר�ה ְוָהָי ֹו ָׁש>ם ִמָּט�ה ְוֻׁשְלָח� ים ל� ה ְוָנִׂש2 Bא ֲעִלַּית&ִקיר1 ְקַטָּנ+ &ָּנ

ָּמה� ּור ָׁש�  ֵאֵל�ינּו ָיס�
2Kings 4:11ָּמה� �ה ַוִּיְׁשַּכב&ָׁש� �ַסר ֶאל&ָהֲעִלָּי �בֹא ָׁש�ָּמה ַוָּי י ַהּי�ֹום ַוָּי   ַוְיִה�
2Kings 4:121ֹ ד ְלָפָנ�יו� ַוּי ַּתֲעֹמ� ּה ַו� �את ַוִּיְקָרא&ָל+ֹ א ַלּׁשּוַנִּמ�ית ַהּז ֹו ְקָר� �י ַנֲער+  אֶמר1 ֶאל&ֵּגֲחִז
2Kings 4:13ֶPמ Gה ַהּזֹאת�ֶאת&ָּכל&ַהֲחָרָד Hֵאֵלינּו Aְדְּת �ה ָחַר� �א ֵאֶליָהH ִהֵּנ ֹו ֱאָמר&ָנ ֹ�אֶמר ל3 ֹות  ַוּי ה ַלֲעׂש�

Bׁש ְלַדֶּבר&ָלְך1 ְך ֲהֵי ֶבת�ָל+ י ָאֹנִכ�י ֹיָׁש� ֹוְך ַעִּמ� אֶמר ְּבת� Wֹ ֹו ֶאל&ַׂש�ר ַהָּצָב�א ַוּת ֶלְך א�   ֶאל&ַהֶּמ+
2Kings 4:14ן� ּה ָזֵק� ין&ָל�ּה ְוִאיָׁש� ן ֵא� י ֲאָב>ל ֵּב� ֹ�אֶמר ֵּגיֲחִז3 ֹות ָל�ּה ַוּי ה ַלֲעׂש� אֶמר ּוֶמ� Wֹ   ַוּי
2Kings 4:15 ּה ֹ�אֶמר ְקָרא&ָל�ּה ַוִּיְקָרא&ָל+ ַתח� ַוּי ד ַּבָּפ� ַּתֲעֹמ�  ַו�
2Kings 4:16 ה ַאִּתי �ת ַחָּי+ אֶמר ַלּמֹוֵעBד ַהֶּזה1 ָּכֵע 3ֹ ְּת[ ַוּי ים ] ַא� �יׁש ָהֱאֹלִה+ אֶמר ַאל&ֲאֹדִני1 ִא 3ֹ ֹחֶב�ֶקת ֵּב�ן ַוּת

ָך�  ַאל&ְּתַכֵּז�ב ְּבִׁשְפָחֶת�
2Kings 4:171ד ַהֶּזהBן ַלּמֹוֵע�ה ַוֵּת�ֶלד ֵּב ַהר ָהִאָּׁש� ע� ַוַּת� ר ֵאֶל�יָה ֱאִליָׁש� ה ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� �ת ַחָּי+   ָּכֵע
2Kings 4:18ים� א ֶאל&ָאִב�יו ֶאל&ַהֹּקְצִר� ֹום ַוֵּיֵצ� �ֶלד ַוְיִה�י ַהּי+ ל ַהָּי   ַוִּיְגַּד�
2Kings 4:19ֹו� הּו ֶאל&ִאּמ� ַער ָׂשֵא� 1ֹאֶמר1 ֶאל&ַהַּנ+ �י ַוּי �יA רֹאִׁש ֹ�אֶמר ֶאל&ָאִב�יו רֹאִׁש   ַוּי
2Kings 4:20ת� ִים ַוָּיֹמ� ָּצֳהַר� =ֶׁשב ַעל&ִּבְרֶּכ>יָה ַעד&ַה� ֹו ַוֵּי �הּו ֶאל&ִאּמ הּו ַוְיִביֵא�   ַוִּיָּׂשֵא+
2Kings 4:21א� ֹו ַוֵּתֵצ� �יׁש ָהֱאֹלִה�ים ַוִּתְסֹּג�ר ַּבֲעד� ת ִא הּו ַעל&ִמַּט� 1 ַוַּתְׁשִּכֵב+   ַוַּת1ַעל
2Kings 4:223ֹ ּוָצה  ַוִּתְקָראH ֶאל&ִאיָׁשּהG ַוּת ת ָהֲאֹתנ�ֹות ְוָאר> ים ְוַאַח� ה ָנ�א ִלי1 ֶאָח�ד ִמן&ַהְּנָעִר+ אֶמר ִׁשְלָח2

ּוָבה� ים ְוָאׁש�  ַעד&ִא�יׁש ָהֱאֹלִה�
2Kings 4:23 ּדּוַע ַאִּתי ַ Tאֶמר מ 3ֹ אֶמר ] ֹהֶלBֶכת[ֹהַלְכִּתי ] ַא�ְּת[ ַוּי �ֹ א ַׁשָּב�ת ַוּת �ֹ ֶדׁש ְול א&ֹח� �ֹ ֹום ל ֵאָליו1 ַהּי+

ֹום�  ָׁשל�
2Kings 4:24 ְרִּתי ב ִּכ�י ִאם&ָאַמ� �י ִלְרֹּכ+ ּה ְנַה�ג ָוֵל�ְך ַאל&ַּתֲעָצר&ִל ל&ַנֲעָר� אֶמר ֶא� �ֹ ֹון ַוּת ָאת+  ַו�ַּתֲחֹבׁש1 ָה�

ְך�  ָל�
2Kings 4:25ים ֹאָתBֹות ִאיׁש&ָהֱאֹלִה ְיִהי ִּכְרא2 ַ Tל ו�ים ֶאל&ַה�ר ַהַּכְרֶמ ֹוא ֶאל&ִא�יׁש ָהֱאֹלִה� ֶלְך ַוָּתב> ּה1  ַוֵּת3

ז� ית ַהָּל� ֹו ִהֵּנ�ה ַהּׁשּוַנִּמ� �י ַנֲער+ 1ֹאֶמר1 ֶאל&ֵּגיֲחִז ֶגד ַוּי  ִמֶּנ+
2Kings 4:26 ֶלד� ֹום ַלָּי ְך ֲהָׁשל� ֹום ְלִאיֵׁש� ֹום ָל>ְך ֲהָׁשל� ּה ֲהָׁשל� �א ִלְקָראָתּהG ֶוֱאָמר&ָל3 ּוץ&ָנ  ַעָּתהH ר�

ֹום� אֶמר ָׁשל� �ֹ  ַוּת
2Kings 4:27 יׁשBא ֶאל&ִא Qֹ יׁש  ַוָּתב ּה ַוּיֹאֶמרZ ִא2 י ְלָהְדָפ3 Mיֲחִז ׁש ֵּג� �יו ַוִּיַּג2 �ק ְּבַרְגָל ַּתֲחֵז ר ַו� ֱאֹלִהים1 ֶאל&ָהָה+ ָה�

י� �יד ִל� א ִהִּג �ֹ ִּני ְול �ים ִמֶּמ+ ּה ַו�יהָוה1 ֶהְעִל ָרה&ָל+ י&ַנְפָׁש�ּה ָמ� ה&ָלּה1 ִּכ�  ָהֱאֹלִהBים ַהְרֵּפ�
2Kings 4:28ְלִּתי ֵב� אֶמר ֲהָׁשַא� Wֹ י� ַוּת א ַתְׁשֶל�ה ֹאִת� �ֹ ְרִּתי ל א ָאַמ+ �ֹ �י ֲהל  ן ֵמֵא�ת ֲאֹדִנ
2Kings 4:29 ּנּו א ְתָבְרֶכ+ �ֹ א ִאיׁש1 ל י&ִתְמָצ� ח ִמְׁשַעְנִּת�י ְבָיְדָךH ָוֵלְךG ִּכ� יָך ְוַק2 י ֲחֹג�ר ָמְתֶנ3 Mאֶמר ְלֵגיֲחִז 2ֹ  ַוּי

ּו ְוַׂשְמָּת� ִמְׁשַע �א ַתֲעֶנּנ �ֹ י&ְיָבֶרְכָך� ִא�יׁש ל �י ַהָּנ�ַער�ְוִכ� י ַעל&ְּפֵנ  ְנִּת�
2Kings 4:30יָה� �ֶלְך ַאֲחֶר� �5ָקם ַוֵּי י&ַנְפְׁשָך� ִאם&ֶאֶעְזֶב�ָּך ַוָּי ַער ַחי&ְיהָו�ה ְוֵח� 1ֹאֶמר1 ֵא�ם ַהַּנ+   ַוּת
2Kings 4:31ֹו ין ק� ַער ְוֵא� �י ַהַּנ+ Bֶׂשם ֶאת&ַהִּמְׁשֶע1ֶנת1 ַעל&ְּפֵנ ם ַוָּי י ָעַב�ר ִלְפֵניֶה3 Qָׁשב  ְוֵגֲחִזB ֶׁשב ַוָּי �ל ְוֵא�ין ָק

יץ ַהָּנ�ַער� א ֵהִק� �ֹ ר ל ֹו ֵלאֹמ+  ִלְקָראתֹו1 ַוַּיֶּגד&ל�
2Kings 4:32ֹו� ת ֻמְׁשָּכ�ב ַעל&ִמָּטת� 1ַער1 ֵמ+ Bה ַהַּנ ע ַהָּב�ְיָתה ְוִהֵּנ א ֱאִליָׁש� �ֹ   ַוָּיב
2Kings 4:33ם ַוִּיְת��ד ְׁשֵניֶה ֶלת ְּבַע א ַוִּיְסֹּג�ר ַהֶּד� Wֹ  ַּפֵּל�ל ֶאל&ְיהָו�ה� ַוָּיב
2Kings 4:34 יו ַעל&ַּכּפֹו�יו ַעל&ֵעיָניו1 ְוַכָּפB יו ְוֵעיָנ Mיו ַעל&ִּפ ֶלד ַוָּיֶׂשםZ ִּפ2 �ב ַעל&ַהֶּי3 ַעל ַוִּיְׁשַּכ Mיו[ ַוַּי ] ַּכָּפ+

ר ַהָּי�ֶלד� �ָחם ְּבַׂש� �יו ַוָּי ר ָעָל  ַוִּיְגַה�
2Kings 4:35 ִית �ֶלְך ַּבַּב3 ָׁשב ַוֵּי Mַבע  ַוָּי�1ַער1 ַעד&ֶׁש ר ַהַּנ Bיו ַוְיזֹוֵר� �ַעל ַוִּיְגַה�ר ָעָל ָּנה ַוַּי ת ֵה1ָּנה1 ְוַאַח�ת ֵה+ ַאַח�



ח ַהַּנ�ַער ֶאת&ֵעיָנ�יו� ים ַוִּיְפַק�  ְּפָעִמ+
2Kings 4:36ֹוא ָה ַוָּתב� את ַוִּיְקָרֶא� +ֹ 1ֹאֶמר1 ְקָרא1 ֶאל&ַהֻּׁשַנִּמ�ית ַהּז י ַוּי ֹ�אֶמר ְׂשִא�י  ַוִּיְקָר�א ֶאל&ֵּגיֲחִז3 �יו ַוּי  ֵאָל

 ְבֵנ�5ְך�
2Kings 4:37א� פ א ֶאת&ְּבָנ�ּה ַוֵּתֵצ� חּו ָא�ְרָצה ַוִּתָּׂש� יו ַוִּתְׁשַּת� ל ַעל&ַרְגָל+ 1 ַוִּתֹּפ�   ַוָּתבֹא
2Kings 4:38� ים ֹיְׁשִב�ים ְלָפָנ ֶרץ ּוְבֵני1 ַהְּנִביִא+ �ב ָּבָא+ 1ָלה1 ְוָהָרָע ע ָׁשBב ַהִּגְלָּג Qֹו  ֶוֱאִליָׁש ֹ�אֶמר ְלַנֲער3 יו ַוּי

ים� �י ַהְּנִביִא� �יד ִלְבֵנ ל ָנִז ה ּוַבֵּׁש�  ְׁשֹפת1 ַהִּס�יר ַהְּגדֹוָל+
2Kings 4:39 א �ֹ ה ְמל ת ָׂשֶד� ט ִמֶּמ>ּנּו ַּפֻּקֹע� ה ַוְיַלֵּק� �ֶפן ָׂשֶד+ א ֶאָח�ד ֶאל&ַהָּׂשֶדהH ְלַלֵּק�ט ֹאֹרתG ַוִּיְמָצא1 ֶּג  ַוֵּיֵצ2
א ַו 3ֹ ֹו ַוָּיב �עּו�ִבְגד א ָיָד� �ֹ י&ל �יד ִּכ�  ְיַפַּל>ח ֶאל&ִס�יר ַהָּנִז
2Kings 4:40 יׁש� אְמרּו1 ָמBֶות ַּבִּסיר1 ִא �ֹ קּו ַוּי יד ְוֵה�ָּמה ָצָע3 Mם ֵמַהָּנִז ְיִהי ְּכָאְכָל2 ַ Tֹול ו �ּו ַלֲאָנִׁש�ים ֶלֱאכ  ַוִּי�ְצק�

ל� ּו ֶלֱאֹכ� א ָיְכל� �ֹ ים ְול  ָהֱאֹלִה+
2Kings 4:411ֹאֶמר1 ּו ע  ַוּי ר ָר� >ה ָּדָב� א ָהָי �ֹ לּו ְול אֶמר ַצBק ָלָעם1 ְויֹאֵכ+ 3ֹ �יר ַוּי ַמח ַוַּיְׁשֵל�ְך ֶאל&ַהִּס ְקחּו&ֶק+

יר� ס  ַּבִּס�
2Kings 4:42 ים ים&ֶל�ֶחם ְׂשֹעִר+ ים ֶלBֶחם ִּבּכּוִרים1 ֶעְׂשִר� Mיׁש ָהֱאֹלִה ָׁשה ַוָּיֵבאZ ְלִא2 א ִמַּב�ַעל ָׁשִל3 Mיׁש ָּב  ְוִא2

ל ְּב לּו�ְוַכְרֶמ� ן ָלָע�ם ְויֹאֵכ� אֶמר ֵּת� Wֹ ֹו ַוּי � ִצְקֹלנ
2Kings 4:43ָPֹו מ 1ֹאֶמר1 ְמָׁש�ְרת+ ה ָאַמ>ר  ַוּי �י ֹכ� לּו ִּכ ן ָלָעם1 ְויֹאֵכ+ Bאֶמר ֵּת 3ֹ �יׁש ַוּי ה ִלְפֵנ�י ֵמ�ָאה ִא ה ֶאֵּת�ן ֶז+

ר� ל ְוהֹוֵת�  ְיהָו�ה ָאֹכ�
2Kings 4:44ּו ַו ן ִלְפֵניֶה>ם ַוּיֹאְכל� ר ְיהָו�ה� פ ַוִּיֵּת=  ּיֹוִת�רּו ִּכְדַב�
2Kings 5:1 ֹו ָנ�ַתן&ְיהָו�ה י&ב> ים ִּכ� Bי ֲאֹדָניו1 ּוְנֻׂש�א ָפִנ+ ֹול ִלְפֵנ �ה ִאיׁשZ ָּגד2 ם ָהָי Mֶלְך&ֲאָר א ֶמ� ַנֲעָמן ַׂשר&ְצָב2 ְ Tו 

ע� ִיל ְמֹצָר� ֹור ַח� >ה ִּגּב� יׁש ָהָי  ְּתׁשּוָע�ה ַלֲאָר�ם ְוָהִא3
2Kings 5:2ן� ַוֲאָרם1 ָי ֶׁשת ַנֲעָמ� �י ֵא� י ִלְפֵנ Wה ַוְּתִה� ל ַנֲעָר�ה ְקַטָּנ ֶרץ ִיְׂשָרֵא� ּו ֵמֶא� ים ַוִּיְׁשּב> ּו ְגדּוִד+  ְצא�
2Kings 5:3ֹו� ֹו ִמָּצַרְעּת� ף ֹאת� ֹון ָא>ז ֶיֱאֹס� ��י ַהָּנִב�יא ֲאֶׁש�ר ְּבֹׁשְמר י ִלְפֵנ �י ֲאֹדִנ+ ּה ַאֲחֵל 1ֹאֶמר1 ֶאל&ְּגִבְרָּת+   ַוּת
2Kings 5:4ל� ֶרץ ִיְׂשָרֵא� ר ֵמֶא� ה ֲאֶׁש� ַּנֲעָר+ Bֹאת ְוָכזֹאת1 ִּדְּבָר�ה ַה� ר ָּכז �א ַוַּיֵּג�ד ַלאֹדָנ�יו ֵלאֹמ Wֹ   ַוָּיב
2Kings 5:5 ֶׂשר� ֹו ֶע Mח ְּבָיד ֶפר ֶאל&ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא�ל ַוֵּיֶלְךZ ַוִּיַּק2 ה ֵס� א ְוֶאְׁשְלָח� +ֹ ֶלְך&ֲאָרם1 ֶלְך&ּב Bֹאֶמר ֶמ�  ַוּי

ים�ִּכְּכֵר ֹות ְּבָגִד� ב ְוֶע�ֶׂשר ֲחִליפ� ֶסף ְוֵׁשBֶׁשת ֲאָלִפים1 ָזָה+  י&ֶכ3
2Kings 5:6 ְחִּתיBה ָׁשַל יָך ִהֵּנ2 ֹוא ַהֵּסBֶפר ַהֶּזה1 ֵאֶל+ ה ְּכב2 ר ְוַעָּת3 �ל ֵלאֹמ ֶלְך ִיְׂשָרֵא� ֶפר ֶאל&ֶמ�  ַוָּיֵב�א ַהֵּס+

ֹו ִמָּצַרְע י ַוֲאַסְפּת� 1יָך1 ֶאת&ַנֲעָמ�ן ַעְבִּד+ ֹו�ֵאֶל  ּת�
2Kings 5:7 ית�1ִני1 ְלָהִמ ים ָא 1ֹאֶמר1 ַהֱאֹלִה� יו ַוּי ֶפר ַוִּיְקַר�ע ְּבָגָד3 Mל ֶאת&ַהֵּס ֶלְך&ִיְׂשָרֵא2 Z ֶמ� י ִּכְקרֹא  ַוְיִה]

� י&ִמְתַאֶּנ ּו ִּכ� ּו&ָנא1 ּוְרא+ ֹו ִּכBי ַאְך&ְּדע� �ַרְעּת ף ִא�יׁש ִמָּצ� י ֶלֱאֹס� �ַח ֵאַל+ י&ֶזה1 ֹׁשֵל ֹות ִּכ� ְלַהֲחי+ י�ּו� ּוא ִל�  ה ה�
2Kings 5:8 1יו ַוִּיְׁשַלח 1 ֶאת&ְּבָגָד+ ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל ע ֶמ� Bי&ָקַר ים ִּכ� ַעA ֱאִליָׁש�ע ִאיׁש&ָהֱאֹלִה3 י ִּכְׁשֹמ� Qַוְיִה 

ל ע ִּכ>י ֵי�ׁש ָנִב�יא ְּבִיְׂשָרֵא� Wי ְוֵיַד �א ֵאַל+ א&ָנ �ֹ ְעָּת ְּבָגֶד�יָך ָיב ר ָל�ָּמה ָקַר�  �ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ֵלאֹמ+
2Kings 5:9 ן ְּבסּוסֹו א ַנֲעָמ� �ֹ ע�] סּוָס�יו][ְּב[ ַוָּיב ִית ֶלֱאִליָׁש� ַתח&ַהַּב� ד ֶּפ� ֹו ַוַּיֲעֹמ� � ּוְבִרְכּב
2Kings 5:10 <ב ְּבָׂשְרָך ן ְוָיֹׁש= ַבע&ְּפָעִמים1 ַּבַּיְרֵּד+ ֹוְך ְוָרַחְצָּתB ֶׁש� ר ָהל3 �ע ַמְלָא�ְך ֵלאֹמ  ַוִּיְׁשַל�ח ֵאָל>יו ֱאִליָׁש�

ר�ְל  ָך� ּוְטָה�
2Kings 5:11 ה� ֹוא ְוָעַמד1 ְוָקָרא1 ְּבֵׁשם&ְיהָו �יA ֵיֵצ�א ָיצ3 ְרִּתי ֵאַל Mה ָאַמ ן ַוֵּיַל�ְך ַוּיֹאֶמרZ ִהֵּנ2 ף ַנֲעָמ�  ַוִּיְקֹצ�

ע� ף ַהְּמֹצָר� ֹום ְוָאַס� ֹו ֶאל&ַהָּמק� יו ְוֵהִנ�יף ָיד>  ֱאֹלָה+
2Kings 5:12 ֲאָבָנה Zא טֹוב [ֹ ה[ ֲהל ץ ּו] ֲאָמָנ2 א&ֶאְרַח� �ֹ ל ֲהל 1 ֵמיֵמ�י ִיְׂשָרֵא+ ֶׂשק ִמֹּכל ֹות ַּדֶּמ3 ר ַנֲהר� Mַפְרַּפ

ה� �ֶלְך ְּבֵחָמ� ם ְוָטָה�ְרִּתי ַוִּי�ֶפן ַוֵּי  ָּבֶה�
2Kings 5:13ר ֵאֶל�יָך ֲה ֹול ַהָּנִב>יא ִּדֶּב� ּו ָאִבי1 ָּדָב�ר ָּגד3 ּו ֵאָליוG ַוּיֹאְמר3 ּו ֲעָבָדיוH ַוְיַדְּבר� ֹוא ַתֲעֶׂש�ה  ַוִּיְּגׁש� ל�

ר� ץ ּוְטָה� ר ֵאֶל�יָך ְרַח� י&ָאַמ�  ְוַא>ף ִּכ�
2Kings 5:14 ֹו ִּכְבַׂש>ר ַנ�ַער �ָׁשב ְּבָׂשר3 �יׁש ָהֱאֹלִה�ים ַוָּי ר ִא ים ִּכְדַב� ל ַּבַּיְרֵּדן1 ֶׁש�ַבע ְּפָעִמ+ Bֶרד ַוִּיְטֹּב  ַוֵּי3
ר� ן ַוִּיְטָה�  ָקֹט�



2Kings 5:15יׁש ָה Bא ָיַד1ְעִּתי1  ַוָּיָׁשבZ ֶאל&ִא2 אֶמר ִהֵּנה&ָנ 3ֹ ד ְלָפָניוG ַוּי הּו ַוָּיבֹאH ַוַּיֲעֹמ� ל&ַמֲחֵנ3 ּוא ְוָכ� ים ה� Mֱאֹלִה
ָך� ת ַעְבֶּד� ֶרץ ִּכ�י ִאם&ְּבִיְׂשָרֵא�ל ְוַעָּת>ה ַקח&ָנ�א ְבָרָכ�ה ֵמֵא� �י ֵאBין ֱאֹלִהים1 ְּבָכל&ָהָא+  ִּכ

2Kings 5:16ה ֲאֶׁשר&ָע< אֶמר ַחי&ְיהָו Wֹ ן� ַוּי ַחת ַוְיָמֵא� ֹו ָלַק� ְדִּתי ְלָפָנ�יו ִאם&ֶאָּק�ח ַוִּיְפַצר&ּב�  ַמ�
2Kings 5:17 ֹוד ֹוא&ַיֲעֶׂשהZ ע2 י ל� ים ֲאָדָמ�ה ִּכ] ֶמד&ְּפָרִד� א ֶצ� �א ְלַעְבְּדָך+ ַמָּׂש� א ֻיַּתן&ָנ Wֹ  ַוּיֹאֶמרH ַנֲעָמןG ָול

ים ִּכ�י ִאם 1ַבח1 ֵלאֹלִה�ים ֲאֵחִר+  &ַליהָו�ה�ַעְבְּדָךM ֹעָלBה ָוֶז
2Kings 5:18 Aּוא ָּמה ְוה� Mת ָׁש Z ְלִהְׁשַּתֲחו2ֹ �י ֵבית&ִרּמֹון ֹוא ֲאֹדִנ ה ִיְסַל�ח ְיהָו�ה ְלַעְבֶּד�ָך ְּבב�  ַלָּדָב�ר ַהֶּז+

ן ִיְסַלח&ָנא  1ִתי1 ֵּב�ית ִרֹּמ+ ן ְּבִהְׁשַּתֲחָוָי 1יִתי1 ֵּב�ית ִרֹּמ+ ְׁשַּתֲחֵו י ְוִה� �ן ַעל&ָיִד3 ר ְיהָו�ה[] ִנְׁשָע  ְלַעְבְּדָך� ַּבָּדָב�
 ַהֶּז�ה�

2Kings 5:19ֶרץ� ס ֹו ִּכְבַרת&ָא� �ֶלְך ֵמִאּת� ֹום ַוֵּי �ֹו ֵל�ְך ְלָׁשל ֹ�אֶמר ל�   ַוּי
2Kings 5:20 ה ֲאַרִּמי1 ַהֶּז+ ת&ַנֲעָמBן ָה� י ֶא� �הA ָחַׂש�ְך ֲאֹדִנ3 י ַנַערH ֱאִליָׁש�ע ִאיׁש&ָהֱאֹלִהיםG ִהֵּנ ֹ�אֶמר ֵּגיֲחִז3  ַוּי

ּוָמה�ִמַּק� ֹו ְמא� י ֵמִאּת� יו ְוָלַקְחִּת� ְצִּתי ַאֲחָר+ י&ִאם&ַר� ֹו ֵא�ת ֲאֶׁשר&ֵהִב�יא ַחי&ְיהָוה1 ִּכ�  ַחת ִמָּיד�
2Kings 5:21 ֹו ל ֵמַע=ל ַהֶּמְרָּכָב>ה ִלְקָראת� Qיו ַוִּיֹּפ י ַנ�ֲעָמ�ן ַוִּיְרֶאBה ַנ�ֲעָמן1 ָר�ץ ַאֲחָר+ �י ַאֲחֵר� ף ֵּגיֲחִז  ַוִּיְרֹּד�

ֹ�א ֹום�ַוּי  ֶמר ֲהָׁשל�
2Kings 5:22 ִים ר ֶאְפַר� ים ֵמַה� ֶה ָּב�אּו ֵאַל=י ְׁשֵנ�י&ְנָעִר> Tה ז �ה ַעָּת] ֹום ֲאֹדִניH ְׁשָלַח�ִני ֵלאֹמרG ִהֵּנ ֹ�אֶמרA ָׁשל3  ַוּי

ים� ֹות ְּבָגִד� י ֲחִלפ� ֶסף ּוְׁשֵּת� Bא ָלֶהם1 ִּכַּכר&ֶּכ+ �ים ְּתָנה&ָּנ �י ַהְּנִביִא  ִמְּבֵנ
2Kings 5:23ים ּוְׁשֵּתי1  ַו �י ֲחִרִט3 ֶסף ִּבְׁשֵנ Mִים ֶּכ ֹו ַוָּיַצרZ ִּכְּכַר2 ִים ַוִּיְפָרץ&ּב3 �ל ַק�ח ִּכָּכָר ן הֹוֵא� ֹ�אֶמר ַנֲעָמ+ ּי

ּו ְלָפָנ�יו� יו ַוִּיְׂשא� �י ְנָעָר+ ים ַוִּיֵּתן1 ֶאל&ְׁשֵנ ֹות ְּבָגִד+  ֲחִלפ�
2Kings 5:24ח ִמָּיָד� ֶפל ַוִּיַּק� כּו� ַוָּיבֹא1 ֶאל&ָהֹע+ ד ַּבָּב�ִית ַוְיַׁשַּל�ח ֶאת&ָהֲאָנִׁש�ים ַוֵּיֵל�  ם ַוִּיְפֹק�
2Kings 5:25 ע ֵמָאן Bֹאֶמר ֵאָליו1 ֱאִליָׁש+ יו ַוּי ד ֶאל&ֲאֹדָנ+ ִין][ֵמ[ ְוהּוא&ָבא1 ַוַּיֲעֹמ� א&ָהַל�ְך ] ַא� �ֹ אֶמר ל Wֹ �י ַוּי ֵּגֲחִז

ָנה� ֶנה ָוָא�  ַעְבְּדָך� ָא�
2Kings 5:26אֶמר ֵאָלBֹ ַחת  ַוּי Bת ָלַק Qָך ַהֵע�ֹו ִלְקָראֶת ַפְך&ִא>יׁש ֵמַע�ל ֶמְרַּכְבּת� ְך ַּכֲאֶׁש=ר ָה� �י ָהַל+ יו1 לֹא&ִלִּב

ֹות� ים ּוְׁשָפח� ר ַוֲעָבִד� אן ּוָבָק+ �ֹ ים ְוֵזיִתBים ּוְכָרִמים1 ְוצ ַחת ְּבָגִד+  ֶאת&ַהֶּכ1ֶסף1 ְוָלַק�
2Kings 5:27 +ְדַּבק&ְּבָך ַעת ַנ�ֲעָמן1 ִּת� Bֶלג� ס ְוָצַר ע ַּכָּׁש� א ִמְּלָפָנ�יו ְמֹצָר� ְבַזְרֲעָך ְלעֹוָל�ם ַוֵּיֵצ�  ּו�
2Kings 6:1 ר ְחנּו ֹיְׁשִב�ים ָׁש>ם ְלָפֶנ�יָך ַצ� Mר ֲאַנ ֹום ֲאֶׁש2 �א ַהָּמק3 ּו ְבֵנ�י&ַהְּנִביִא�ים ֶאל&ֱאִליָׁש�ע ִהֵּנ�ה&ָנ  ַוּיֹאְמר�

ּנּו�  ִמֶּמ�
2Kings 6:2א ַעד&ַהַּיְר� ן ְוִנְקָחBה ִמָּׁשם1 אPִ ֵנ�ְלָכה&ָּנ ֹום ָלֶׁש�ֶבת ָׁש�ם ֵּד3 ת ְוַנֲעֶׂשה&ָּל�נּו ָׁש>ם ָמק� יׁש קֹוָר�ה ֶאָח+
כּו� ֹ�אֶמר ֵל�  ַוּי
2Kings 6:3ְך� ֹ�אֶמר ֲאִנ�י ֵאֵל� ֹוֶאל ָנ�א ְוֵל�ְך ֶאת&ֲעָבֶד�יָך ַוּי ד ה� ֶאָח+ 1ֹאֶמר1 ָה�   ַוּי
2Kings 6:4ם ַוָּיֹב1אּו1 ַה��ֶלְך ִאָּת ים� ַוֵּי ּו ָהֵעִצ� 5ִּיְגְזר� ָנה ַו�  ַּיְרֵּד+
2Kings 6:5 ּוא ּה ֲאֹדִנ�י ְוה� ֹ>אֶמר ֲאָה� �ל ָנַפ�ל ֶאל&ַהָּמ�ִים ַוִּיְצַע�ק ַוּי ה ְוֶאת&ַהַּבְרֶז �יל ַהּקֹוָר+ ֶאָחד1 ַמִּפ  ַוְיִהBי ָה�

ּול�  ָׁשא�
2Kings 6:6 1ל ַוַּיְרֵא1הּו�ים ָא�ָנה ָנָפ ֹ�אֶמר ִאיׁש&ָהֱאֹלִה� �ֶצף  ַוּי ָּמה ַוָּי ֹום ַוִּיְקָצב&ֵעץ1 ַוַּיְׁשֶלְך&ָׁש+ ֶאת&ַהָּמק+

 ַהַּבְרֶז�ל�
2Kings 6:7הּו� פ ֹו ַוִּיָּקֵח� ֹ�אֶמר ָה�ֶרם ָל�ְך ַוִּיְׁשַל�ח ָיד�   ַוּי

2Kings 6:8ֹום ְּפ ר ֶאל&ְמק> יו ֵלאֹמ3 ם ְּבִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיָּוַעץ1 ֶאל&ֲעָבָד� ם ָהָי�ה ִנְלָח� ֹלִנ�י ַאְלֹמִנ�י  ּוֶמ�ֶלְך ֲאָר+
י�  ַּתֲחֹנִת�

2Kings 6:9 ם י&ָׁש� �ה ִּכ� ֹום ַהֶּז ר ַהָּמק� ֶמר ֵמֲעֹב� Wר ִהָּׁש 1 ֵלאֹמ+ ים ֶאל&ֶמBֶלְך ִיְׂשָרֵאל �יׁש ָהֱאֹלִה3 ח ִא Qַוִּיְׁשַל 
ים� ם ְנִחִּת�  ֲאָר�
2Kings 6:10=ַמר&ל ר ָא� ֹום ֲאֶׁש2 Qל&ַהָּמק ל ֶא� ח ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא3 Qֹו ִאיׁש&ָהֱאֹלִה>ים ְוִהְזִהיָרּה  ַוִּיְׁשַל

ֹו][ְו[ ִים�] ִהְזִהיר� א ְׁשָּת� �ֹ ת ְול א ַאַח� �ֹ  ְוִנְׁשַמ�ר ָׁש�ם ל
2Kings 6:11 1ם ֲהלֹוא ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה+ א ֶאל&ֲעָבָדיו1 ַוּי Bה ַוִּיְקָר� ר ַהֶּז ם ַעל&ַהָּדָב� ֶלְך&ֲאָר+  ַוִּיָּסֵער1 ֵל�ב ֶמ�



י ִמֶּׁשָּל� י ִמ� �ידּו ִל+ ל�ַּתִּג ֶלְך ִיְׂשָרֵא�  נּו ֶאל&ֶמ�
2Kings 6:12 1ל ַיִּגיד י&ֱאִליָׁשBע ַהָּנִביא1 ֲאֶׁש�ר ְּבִיְׂשָרֵא+ �י ַהֶּמ�ֶלְך ִּכ� ֹוא ֲאֹדִנ יו ל� ֲעָבָד+ 1ֹאֶמר1 ַאַח�ד ֵמ�  ַוּי

ָך� ר ִמְׁשָּכֶב� ר ַּבֲחַד� ר ְּתַדֵּב� ים ֲאֶׁש� ְּדָבִר+ ל ֶאת&ַה2  ְלֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+
2Kings 6:13ן� ַו ר ִהֵּנ�ה ְבֹדָת� ֹו ֵלאֹמ� ּוא ְוֶאְׁשַל�ח ְוֶאָּקֵח�הּו ַוֻּיַּגד&ל� ה ה+ ּו ּוְראּו1 ֵאיֹכ� Bאֶמר ְלכ 3ֹ  ּי
2Kings 6:14יר� פּו ַעל&ָהִע� ְיָלה ַוַּיִּק� אּו ַל+ ֶכב ְוַח�ִיל ָּכֵב�ד ַוָּיֹב�   ַוִּיְׁשַלח&ָׁש>ָּמה סּוִס�ים ְוֶר�
2Kings 6:152ַּיְׁשֵּכם ְמָׁשֵר ַ Tֶכב  ו�ּוס ָוָר ב ֶאת&ָהִע�יר ְוס� א ְוִהֵּנה&ַח>ִיל סֹוֵב� Wַוֵּיֵצ Gָלקּום Hֱאֹלִהים ת ִא�יׁש ָה�

ה� ּה ֲאֹדִנ�י ֵאיָכ�ה ַנ�ֲעֶׂש� ֹו ֵאָל>יו ֲאָה� אֶמר ַנֲער� 2ֹ  ַוּי
2Kings 6:16ם� ר אֹוָת� נּו ֵמֲאֶׁש� ֹ�אֶמר ַאל&ִּתיָר�א ִּכBי ַרִּבים1 ֲאֶׁש�ר ִאָּת+   ַוּי
2Kings 6:17 ַער �י ַהַּנ+ ח ְיהָוה1 ֶאת&ֵעיֵנ Bה ַוִּיְפַק�ה ְּפַקח&ָנ�א ֶאת&ֵעיָנ�יו ְוִיְרֶא Wר ְיהָו  ַוִּיְתַּפֵּלBל ֱאִליָׁשע1 ַוּיֹאַמ+

ע� ת ֱאִליָׁש� ׁש ְסִביֹב� ֶכב ֵא� א סּוִס�ים ְוֶר> ר ָמֵל2 Mה ָהָה ְרא ְוִהֵּנ2  ַוַּי3
2Kings 6:18ל ֱא ים ַוַּיֵּכ�ם  ַוֵּיְרדּוH ֵאָליוG ַוִּיְתַּפֵּל2 �ר ַהְך&ָנ�א ֶאת&ַהּגֹוי&ַהֶּז�ה ַּבַּסְנֵוִר ִליָׁשBע ֶאל&ְיהָוה1 ַוּיֹאַמ+

ע� ר ֱאִליָׁש� ים ִּכְדַב�  ַּבַּסְנֵוִר�
2Kings 6:19 ם �יָכה ֶאְתֶכ+ י ְואֹוִל ּו ַאֲחַר+ א ֹז�ה ָהִעירG ְלכ� �ֹ �ה ַהֶּדֶרְךH ְול א ֶז �ֹ ע ל ם ֱאִליָׁש3 Mאֶמר ֲאֵלֶה 2ֹ  ַוּי

ֹוָנה�ֶאל&ָהִא� ם ֹׁשְמר� ּון ַוֹּי�ֶלְך אֹוָת� � יׁש ֲאֶׁש�ר ְּתַבֵּקׁש
2Kings 6:20 1ח ְיהָוה Bּו ַוִּיְפַק �ֶּלה ְוִיְרא ח ֶאת&ֵעיֵנ�י&ֵא� ה ְּפַק� Wע ְיהָו ֹ�אֶמר ֱאִליָׁש+  ַוְיִהיH ְּכֹבָא�ם ֹׁשְמרֹוןG ַוּי

ֹון� ֹוְך ֹׁשְמר� ּו ְוִהֵּנ�ה ְּבת� Wם ַוִּיְרא �יֵניֶה+  ֶאת&ֵע
2Kings 6:21י� ֹו אֹוָת�ם ַהַאֶּכ�ה ַאֶּכ�ה ָאִב� ע ִּכְרֹאת� 1 ֶאל&ֱאִליָׁש+ ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל Bֹאֶמר ֶמ�   ַוּי
2Kings 6:22 ִים Mֶחם ָוַמ ְבַקְׁשְּתָך� ַאָּת�ה ַמֶּכ�ה ִׂשיםZ ֶל2 ר ָׁשִב>יָת ְּבַחְרְּבָך� ּו� ה ַהֲאֶׁש� א ַתֶּכ+ �ֹ 1ֹאֶמר1 ל  ַוּי

אְכלּו1 ְוִי �ֹ ם ְוי ם�ִלְפֵניֶה3 ּו ֶאל&ֲאֹדֵניֶה� ּו ְוֵיְלכ�  ְׁשּת+
2Kings 6:23 1ְספּו עֹודB א&ָי �ֹ ֵניֶה�ם ְול ּו ֶאל&ֲאֹד� ם ַוֵּיְלכ� 5ְיַׁשְּלֵח+ ּו ַו� אְכלּו1 ַוִּיְׁשּת+ �ֹ ה ַוּי ם ֵּכָר�ה ְגדֹוָל3 Mה ָלֶה  ַוִּיְכֶר2

ל� פ ֶרץ ִיְׂשָרֵא� ֹוא ְּבֶא� ם ָלב� י ֲאָר+  ְּגדּוֵד�
2Kings 6:245ְיִהי1 ַא ֹון� ַו� �ַצר ַעל&ֹׁשְמר� ַעל ַוָּי Wהּו ַוַּי� ם ֶאת&ָּכל&ַמֲחֵנ ֶלְך&ֲאָר� ד ֶמ� ץ ֶּבן&ֲהַד� ן ַוִּיְקֹּב>  ֲחֵרי&ֵכ+
2Kings 6:25 ֶסף �ים ֶּכ+ �ד ֱהיBֹות רֹאׁש&ֲחמֹור1 ִּבְׁשֹמִנ �יָה ַע ים ָעֶל ֹון ְוִהֵּנ�ה ָצִר� ְמר+ 1 ְּבֹׁש� י ָרָעBב ָּגדֹול  ַוְיִה2

ב ֲחֵר ַבע ַהַּק� ֶסף�] ִּדְביֹוִנ�ים[ייֹוִנים ְוֹר>  ַּבֲחִמָּׁשה&ָכ�
2Kings 6:26ֶלְך� ר הֹוִׁש�יָעה ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ� ה ֵאָליו1 ֵלאֹמ+ Bה ָצֲעָק ר ַעל&ַהֹחָמ�ה ְוִאָּׁש3 ל ֹעֵב� 5ְיִהי1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+   ַו�
2Kings 6:27ְך ֲהִמן&ַה� ֹוִׁשיֵע ִין א� ה ֵמַא� �ְך ְיהָו+ 1ֹאֶמר1 ַאל&יֹוִׁשֵע ֹו ִמן&ַהָּי�5ֶקב� ַוּי  ֹּג�ֶרן א�
2Kings 6:28 ּנּו� Bי ֶאת&ְּבֵנְך1 ְונֹאְכֶל י ְּתִנ את ָאְמָר�ה ֵאַל3 Mֹ ה ַהּז אֶמר ָהִאָּׁש2 3ֹ ֶלְך ַמה&ָּל�ְך ַוּת אֶמר&ָל�ּה ַהֶּמ� �ֹ  ַוּי

ר� ֹום ְוֶאת&ְּבִנ�י נֹאַכ�ל ָמָח�  ַהּי+
2Kings 6:29 הּו�אְכֵל �ֹ �י ַוּנ ל ֶאת&ְּבִנ ּנּו ַוַּתְחִּב�א  ַוְּנַבֵּׁש� ֹ�אְכֶל+ Bי ֶאת&ְּבֵנְך1 ְונ ר ְּתִנ יָה ַּבּי�ֹום ָהַאֵח3 Mר ֵאֶל ָוֹאַמ2

 ֶאת&ְּבָנ�ּה�
2Kings 6:30 5ְרא� ּוא ֹעֵב�ר ַעל&ַהֹחָמ�ה ַוַּי יו ְוה� ִאָּׁשה1 ַוִּיְקַר�ע ֶאת&ְּבָגָד+ י ָה� Bֶלְך ֶאת&ִּדְבֵר Mַע ַהֶּמ Z ִכְׁשֹמ2  ַוְיִהי

ם ְוִהֵּנ�ה ַהַּׂש> ִית�ָהָע+ ֹו ִמָּב�  ק ַעל&ְּבָׂשר�
2Kings 6:31 אׁש ֱאִליָׁש=ע ֶּבן&ָׁשָפ>ט ָעָל�יו �ֹ ד ר Qם&ַיֲעֹמ ה יֹוִס�ף ִא� ים ְוֹכ� ה&ַיֲעֶׂשה&ִּל�י ֱאֹלִה� אֶמר ֹּכ� Wֹ  ַוּי

ֹום�  ַהּי�
2Kings 6:32Mח ִא ֹו ַוִּיְׁשַל2 ��ים ִאּת ֹו ְוַהְּזֵקִנ�ים ֹיְׁשִב ְך  ֶוֱאִליָׁשע1 ֹיֵׁש�ב ְּבֵבית+ Z ַהַּמְלָא2 יו ְּבֶט�ֶרם ָיבֹא יׁש ִמְּלָפָנ3

א  �ֹ ּוA ְּכב י ְרא� �יר ֶאת&רֹאִׁש+ ְמַרֵּצBַח ַהֶּזה1 ְלָהִס ח ֶּבן&ַה� Qי&ָׁשַל ים ַהְ�ִאיֶתם1 ִּכ� ּואA ָאַמ�ר ֶאל&ַהְּזֵקִנ3 יו ְוה� Mֵאָל
ֹוא ק> ֶלת ֲהל3 ּו ַהֶּד1ֶלת1 ּוְלַחְצֶּתBם ֹאתֹו1 ַּבֶּד+ Bְך ִסְגר יו�ַהַּמְלָא3  ֹול ַרְגֵל�י ֲאֹדָנ�יו ַאֲחָר�

2Kings 6:33 ה ָרָעה1 ֵמֵא�ת ְיהָו+ Bֹאת ָה� אֶמר ִהֵּנ�ה&ז 3ֹ �יו ַוּי ְך ֹיֵר�ד ֵאָל ם ְוִהֵּנ�ה ַהַּמְלָא�  עֹוֶד1ּנּו1 ְמַדֵּב�ר ִעָּמ+
ֹוד� ס יל ַליהָו�ה ע� ה&אֹוִח�  ָמ�

2Kings 7:1�ה ֹּכ� ּו ְּדַבר&ְיהָו ע ִׁשְמע� ֹ�אֶמר ֱאִליָׁש+ ֶקל  ַוּי ֶלת ְּבֶׁש3 ה&ֹס� ה ָּכֵעBתA ָמָחר1 ְסָא� הA ָאַמ�ר ְיהָו3
ֹון� ַער ֹׁשְמר� ֶקל ְּבַׁש� ים ְּבֶׁש� ִים ְׂשֹעִר>  ְוָסאַת=



2Kings 7:2 הBה ֹעֶׂש �ה ְיהָו3 �יׁש ָהֱאֹלִהיםH ַוּיֹאַמרG ִהֵּנ ֹו ֶאת&ִא Mן ַעל&ָיד יׁש ֲאֶׁשר&ַלֶּמֶלְךZ ִנְׁשָע2 �ַען ַהָּׁשִל]  ַוַּי
ל� סֲאֻרּב א תֹאֵכ� �ֹ ם ל יָך ּוִמָּׁש� אֶמר ִהְּנָכBה ֹרֶאה1 ְּבֵעיֶנ+ 3ֹ �ה ַוּי ִים ֲהִיְהֶי�ה ַהָּדָב�ר ַהֶּז  ֹות1 ַּבָּׁשַמ+

2Kings 7:3 ְחנּו ֹיְׁשִב�ים< ה ֲאַנ הּו ָמ3 �יׁש ֶאל&ֵרֵע+ אְמרּו1 ִא �ֹ  ְוַאְרָּבָע=ה ֲאָנִׁש>ים ָהי�ּו ְמֹצָרִע�ים ֶּפ�ַתח ַהָּׁש�ַער ַוּי
ה ְתנּו�ֹּפ�   ַעד&ָמ�

2Kings 7:4 1ה ְלכּו ה ָוָמ�ְתנּו ְוַעָּת3 ְבנּו ֹפ� ם ְוִאם&ָיַׁש� יר ְוָהָרָעBב ָּבִעיר1 ָוַמ�ְתנּו ָׁש+ Mֹוא ָהִע Z ָנב2  ִאם&ָאַמְרנּו
ְתנּו� נּו ָוָמ� ה ְוִאם&ְיִמיֻת� �נּו ִנ�ְחֶי+ ם ִאם&ְיַחֻּי �ה ֲאָר+  ְוִנְּפָלה1 ֶאל&ַמֲחֵנ

2Kings 7:5ּומּו יׁש� ַוָּיק� ם ִא� ין&ָׁש� ם ְוִהֵּנ�ה ֵא� �ה ֲאָר+ אּו ַעד&ְקֵצה1 ַמֲחֵנ �ה ֲאָר�ם ַוָּיֹב3 ֹוא ֶאל&ַמֲחֵנ ֶׁשף ָלב�   ַבֶּנ+
2Kings 7:6 יׁש� ּו ִא Qֹול ַוּיֹאְמר �ֹול ַח�ִיל ָּגד ּוס ק� ֹול ס+ ֹול ֶר1ֶכב1 ק� ם ק� �ה ֲאָר3 י ִהְׁשִמ�יַעA ֶאת&ַמֲחֵנ Qַואֹדָנ 

ַכ �ה ָׂש� יו ִהֵּנ ינּו�ֶאל&ָאִח3 ֹוא ָעֵל� ִים ָלב� ל ֶאת&ַמְלֵכ=י ַהִחִּת>ים ְוֶאת&ַמְלֵכ�י ִמְצַר� Mֶלְך ִיְׂשָרֵא Z ֶמ2  ר&ָעֵלינּו
2Kings 7:7 ַּמֲחֶנ�ה ם ַה� ֵריֶה+ ּוֵסיֶהם1 ְוֶאת&ֲחֹמ� ם ְוֶאת&ס� ּו ֶאת&ָאֳהֵליֶה3  ַוָּיקּומּוH ַוָּינ�ּוסּו ַבֶּנֶׁשףG ַוַּיַעְזב�

ם�ַּכֲאֶׁשר&ִה�יא ַוָּיֻנ�סּו   ֶאל&ַנְפָׁש�
2Kings 7:8 ּו ּו ַוִּיְׂשא� ּו ַוִּיְׁשּת+ ֶהל ֶאָחד1 ַוּיֹאְכל� Bאּו ֶאל&ֹא Mה ַוָּיֹב ַּמֲחֶנ3 ֶּלה ַעד&ְקֵצ�ה ַה� Mים ָהֵא ְמֹצָרִע2 Z ַה�  ַוָּיֹבאּו

בּו ַוָּיֹב1אּו1 ֶאל&ֹא� ּו ַוַּיְטִמ�נּו ַוָּיֻׁש3 ים ַוֵּיְלכ� ם ֶּכBֶסף ְוָזָהב1 ּוְבָגִד+ נּו�ִמָּׁש3 ּו ַוַּיְטִמ� ם ַוֵּיְלכ� ּו ִמָּׁש+ ר ַוִּיְׂשא�  ֶהל ַאֵח+
2Kings 7:9 ְחנּו� ּוא ַוֲאַנ ים ַהּיBֹום ַהֶּזה1 יֹום&ְּבֹׂשָר�ה ה+ �ְחנּו ֹעִׂש3 �ןA ֲאַנ א&ֵכ �ֹ הּו ל Mיׁש ֶאל&ֵרֵע Z ִא2  ַוּיֹאְמרּו

ֹון ְוַע �ֶקר ּוְמָצָא�נּו ָעו ֹור ַהֹּב� ים ְוִחִּכ>ינּו ַעד&א� ֶלְך�ַמְחִׁש3 ית ַהֶּמ� �יָדה ֵּב� ָאה ְוַנִּג ּו ְוָנֹב+  ָּתה1 ְלכ�
2Kings 7:10ָּ Pר ב Bידּו ָלֶהם1 ֵלאֹמ+ �ר ָהִעירG ַוַּיִּג 5ִּיְקְראּוH ֶאל&ֹׁשֵע אּו ַו� ם ְוִהֵּנ�ה  ַוָּיֹב3 �ה ֲאָר+ אנּו ֶאל&ַמֲחֵנ

ֹור  ּוס ָאסּור1 ְוַהֲחמ� Bי ִאם&ַהּס� ֹול ָאָד�ם ִּכ ין&ָׁש>ם ִא�יׁש ְוק� ָּמה�ֵא� ּור ְוֹאָהִל�ים ַּכֲאֶׁשר&ֵה�  ָאס+
2Kings 7:11ֶלְך ְּפִנ�יָמה� ית ַהֶּמ� ידּו ֵּב� Wים ַוַּיִּג �ֲעִר א ַהֹּׁש�   ַוִּיְקָר�
2Kings 7:12ּו Qם ָיְדע�ם ֵא>ת ֲאֶׁשר&ָע�ׂשּו ָל�נּו ֲאָר �א ָלֶכ+ יו ַאִּג�יָדה&ָּנ 1ֹאֶמר1 ֶאל&ֲעָבָד+ ְיָלה ַוּי ֶלְך ַל3 Mָקם ַהֶּמ   ַוָּי2

ַּמֲחֶנה1 ְלֵהָחֵבBה ְבַהָּׂשֶדה  ּו ִמן&ַה� Bְחנּו ַוֵּיְצא ּו ִמן&ָהִעיר1 ] ָּׂשֶדה1][ַב[ִּכי&ְרֵעִב�ים ֲאַנ3 Bי&ֵיְצא ר ִּכ� ֵלאֹמ+
א� �ֹ ים ְוֶאל&ָהִע�יר ָנב  ְוִנְתְּפֵׂש�ם ַחִּי+

2Kings 7:13ה ִמן�א ֲחִמָּׁש Qאֶמר ְוִיְקחּו&ָנ 3ֹ יו ַוּי Mד ֵמֲעָבָד Z ֶאָח2 ִּנְׁשָאִריםH ֲאֶׁש�ר ִנְׁשֲארּו&ָבּהG  ַוַּיַען &ַהּסּוִסיםH ַה�
ם ְּכָכל&ֶהָהמֹון  ֹון[ִהָּנ3 Bה ] ֲהמ ל ֲאֶׁשר&ָּת�ּמּו ְוִנְׁשְלָח� ֹון ִיְׂשָרֵא� ם ְּכָכל&ֲהמ� Wּה ִהָּנ 1 ֲאֶׁש�ר ִנְׁשֲארּו&ָב+ ִיְׂשָרֵאל

ה�  ְוִנְרֶא�
2Kings 7:14ים ַוִּי� ּו ְׁשֵנ�י ֶר�ֶכב סּוִס Wּו� ַוִּיְקח ּו ּוְרא� ר ְלכ� ם ֵלאֹמ� י ַמֲחֵנ�ה&ֲאָר> ֶלְך ַאֲחֵר= Mח ַהֶּמ  ְׁשַל2
2Kings 7:15 ים ֲאֶׁשר&ִהְׁשִל�יכּו ֶרְך ְמֵלָאBה ְבָגִדים1 ְוֵכִל+ �ה ָכל&ַהֶּד3 ּו ַאֲחֵריֶהםH ַעד&ַהַּיְרֵּדןG ְוִהֵּנ  ַוֵּיְלכ�

ם ְּבֵהָחְפָזם  �ם][ְּב[ֲאָר� ֶלְך�ַוָּיֻׁש1בּו1 ַהַּמְלָאִכ+] ָחְפָז �דּו ַלֶּמ�  ים ַוַּיִּג
2Kings 7:16 ֶקל ים ְּבֶׁש� ִים ְׂשֹעִר> ֶקל ְוָסאַת= ֶלת ְּבֶׁש3 Mי ְסָאה&ֹס �ה ֲאָר�ם ַוְיִה2 ת ַמֲחֵנ ּזּו ֵא� Wם ַוָּיֹב  ַוֵּיֵצ�א ָהָע+
ר ְיהָו�ה�  ִּכְדַב�
2Kings 7:171ן ַעל&ָידֹוBיׁש ֲאֶׁשר&ִנְׁשָע Mיד ֶאת&ַהָּׁשִל ַער  ְוַהֶּמֶלְךZ ִהְפִק2 ַער ַוִּיְרְמֻס=הּו ָהָע>ם ַּבַּׁש�  ַעל&ַהַּׁש+

יו� ֶלְך ֵאָל� ֶדת ַהֶּמ� ר ְּבֶר� ים ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב+ �יׁש ָהֱאֹלִה+ ת ַּכֲאֶׁשBר ִּדֶּבר1 ִא � ַוָּיֹמ
2Kings 7:18�ֶקל ּו ים ְּבֶׁש3 Mִים ְׂשֹעִר ר ָסאַת2 �ֶלְך ֵלאֹמ ים ֶאל&ַהֶּמ� �יׁש ָהֱאֹלִה+ י ְּכַדֵּבר1 ִא ֶלת1  ַוְיִה3 ְסָאה&ֹס2

ֹון� ַער ֹׁשְמר� ר ְּבַׁש� �ת ָמָח+ ֶקל ִיְהֶיה1 ָּכֵע  ְּבֶׁש+
2Kings 7:19 ִים ֲהִיְהֶי�ה ה ֹעֶׂשBה ֲאֻרּבֹות1 ַּבָּׁשַמ+ �ה ְיהָו3 �יׁש ָהֱאֹלִהיםH ַוּיֹאַמרG ְוִהֵּנ יׁש ֶאת&ִא Mַען ַהָּׁשִל  ַוַּי2

אֶמר ִהְּנָךB ֹרֶאה1 ְּבֵע 3ֹ �ה ַוּי ל�ַּכָּדָב�ר ַהֶּז א תֹאֵכ� �ֹ ם ל יָך ּוִמָּׁש�  יֶנ+
2Kings 7:20ת� ס ַער ַוָּיֹמ� ֹו ָהָע>ם ַּבַּׁש� ּו ֹאת� �ן ַוִּיְרְמס2 ֹו ֵּכ   ַוְיִהי&ל�
2Kings 8:1 ּוִמי ּוְלִכי1 ַאִּתי Bר ק ּה ֵלאֹמ3 Mה ֶאת&ְּבָנ ע ִּדֶּב�ר ֶאל&ָהִאָּׁשהZ ֲאֶׁשר&ֶהֱחָי2 ְך ] ַא�ְּת[ ֶוֱאִליָׁש] ּוֵביֵת+

ּוִרי  ַבע ָׁשִנ�ים�ְוג� ֶרץ ֶׁש� א ֶאל&ָהָא� ב ְוַגם&ָּב� ָרָע+ א ְיהָוה1 ָל� Bי&ָקָר ּוִרי ִּכ� � ַּבֲאֶׁש�ר ָּתג
2Kings 8:2 ים ֶרץ&ְּפִלְׁשִּת� ָגר ְּבֶא� ּה ַוָּת� �יׁש ָהֱאֹלִה�ים ַוֵּתBֶלְך ִהיא1 ּוֵביָת+ ר ִא ַעׂש ִּכְדַב� Wה ַוַּת ִאָּׁש+  ַוָּת1ָקם1 ָה�
ַבע ָׁשִנ�ים�  ֶׁש�
2Kings 8:3 ֶלְך ק ֶאל&ַהֶּמ+ ה ֵמֶא�ֶרץ ְּפִלְׁשִּת�ים ַוֵּתֵצא1 ִלְצֹע� ָׁשב ָהִאָּׁש� ים ַוָּת� י ִמְקֵצה1 ֶׁש�ַבע ָׁשִנ+  ַוְיִה3



ּה� ּה ְוֶאל&ָׂשָד�  ֶאל&ֵּביָת�
2Kings 8:4י ֵא� �א ִל+ ר ַסְּפָרה&ָּנ �ים ֵלאֹמ י ַנ�ַער ִאיׁש&ָהֱאֹלִה� �ֲחִז+ ֶלְך ְמַדֵּבר1 ֶאל&ֵּג ֹות  ְוַהֶּמ3 ת ָּכל&ַהְּגֹדל�

ע� ה ֱאִליָׁש�  ֲאֶׁשר&ָעָׂש�
2Kings 8:5 1ה ֶאת&ְּבָנּהB ה ֲאֶׁשר&ֶהֱחָי Mה ָהִאָּׁש �ה ֶאת&ַהֵּמתG ְוִהֵּנ2 ּוא ְמַסֵּפ�ר ַלֶּמֶלְךH ֵא�ת ֲאֶׁשר&ֶהֱחָי ְיִהי ה� ַ Tו 

Bֹאֶמר ֵּג�ֲחִזי1 ֲאֹד ּה ְוַעל&ָׂשָד�ּה ַוּי ֶלְך ַעל&ֵּביָת� �ֶקת ֶאל&ַהֶּמ+ Pֹֹצֶע ֶלְך ז �י ַהֶּמ+ ה ְוֶזה&ְּבָנ�ּה ִנ ִאָּׁש+ את ָה�
ע�  ֲאֶׁשר&ֶהֱחָי�ה ֱאִליָׁש�

2Kings 8:6 יבBר ָהֵׁש ד ֵלאֹמ3 Mיס ֶאָח ֹו ַוִּיֶּתן&ָל�ּה ַהֶּמֶלְךZ ָסִר2 �ה ַוְּתַסֶּפר&ל ל ַהֶּמ>ֶלְך ָלִאָּׁש�  ַוִּיְׁשַא�
ה ִמ ת ַהָּׂשֶד+ ָּתה� פֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ָלּה1 ְוֵאת1 ָּכל&ְּתבּוֹא� ֶרץ ְוַעד&ָע� ה ֶאת&ָהָא�  ּי>ֹום ָעְזָב�

2Kings 8:7 ים ר ָּב>א ִא�יׁש ָהֱאֹלִה� ֹו ֵלאֹמ+ ם ֹחֶל�ה ַוֻּיַּגד&ל� ֶלְך&ֲאָר� ד ֶמ� ֶׂשק ּוֶבן&ֲהַד� א ֱאִליָׁשע1 ַּדֶּמ+ Bֹ  ַוָּיב
ָּנה�  ַעד&ֵה�

2Kings 8:8+ח ְּבָי�5ְדָך1 ִמְנָח Bל ַק ֶלְך ֶאל&ֲחָזהֵא3 Mאֶמר ַהֶּמ 2ֹ �יׁש ָהֱאֹלִה�ים ְוָדַרְׁשָּת1  ַוּי את ִא ְך ִלְקַר� Wה ְוֵל
ר ַהֶאְחֶי�ה ֵמֳחִל�י ֶז�ה� אֹותֹו1 ֵלאֹמ+ Bה ֵמ�  ֶאת&ְיהָו

2Kings 8:9 1ל ַוָּיבֹא��ים ָּגָמ א ַאְרָּבִע ֶׂשק ַמָּׂש� ּוב ַּדֶּמ+ ח ִמְנָחBה ְבָידֹו1 ְוָכל&ט� G ַוִּיַּק2 H ִלְקָראתֹו �ֶלְך ֲחָזֵאל  ַוֵּי
ר ַהֶאְחֶי�ה ֵמֳחִל�י ֶז�ה�ַוַּיֲעֹמ� 1יָך1 ֵלאֹמ+ ֶלְך&ֲאָרם1 ְׁשָלַחBִני ֵאֶל ד ֶמ� Bאֶמר ִּבְנָך1 ֶבן&ֲהַד 3ֹ יו ַוּי  ד ְלָפָנ+

2Kings 8:10 ע ֵל�ְך ֱאָמר&לֹא Bֹאֶמר ֵאָליו1 ֱאִליָׁש+ ֹו[ ַוּי ּות�] ל� ֹות ָימ� י&מ� ִני ְיהָו�ה ִּכ� �ה ְוִהְרַא�  ָחֹי�ה ִתְחֶי
2Kings 8:11ים� ַוַּי �ְבְּך ִא�יׁש ָהֱאֹלִה� ׁש ַוֵּי ��ֶׂשם ַעד&ֹּב ד ֶאת&ָּפָנ�יו ַוָּי  ֲעֵמ�
2Kings 8:12 ל Mי ִיְׂשָרֵא ְעִּתי ֵא�ת ֲאֶׁשר&ַּתֲעֶׂשהZ ִלְבֵנ2 י&ָיַד] אֶמר ִּכ� [ֹ �י ֹבֶכ�ה ַוּי ּוַע ֲאֹדִנ ל ַמּד� ֹ�אֶמר ֲחָזֵא+  ַוּי

ֵר ם ְּתַׁשַּלBח ָּבֵאׁש1 ּוַבֻח� Qה ִמְבְצֵריֶה ַע�ָרָע3 ם ְּתַבֵּק� ׁש ְוָהֹרֵתיֶה� ג ְוֹעְלֵליֶה�ם ְּתַרֵּט+  יֶהם1 ַּבֶח�ֶרב ַּתֲהֹר+
2Kings 8:13 ע ֹ�אֶמר ֱאִליָׁש+ �ה ַוּי ֹול ַהֶּז ר ַהָּגד� ה ַהָּדָב� �י ַיֲעֶׂש+ ֶלב ִּכ �י ָמBה ַעְבְּדָך1 ַהֶּכ+ ל ִּכ ֹ�אֶמר ֲחָזהֵא+  ַוּי

ם ֶלְך ַעל&ֲאָר� >ה ֹאְתָך� ֶמ�  �ִהְרַא=ִני ְיהָו
2Kings 8:14 ַמר ִל�י אֶמר ָא� Wֹ ר ְלָך� ֱאִליָׁש�ע ַוּי ה&ָאַמ� ֹו ָמ� ֹ�אֶמר ל+ יו ַוּי ע ַוָּיבֹא1 ֶאל&ֲאֹדָנ+ �ֶלְךA ֵמֵא�ת ֱאִליָׁש3  ַוֵּי
 ָחֹי�ה ִתְחֶי�ה�
2Kings 8:15ׂש ַעל&ָּפָנ� ִים ַוִּיְפֹר� ל ַּבַּמ+ ח ַהַּמְכֵּבר1 ַוִּיְטֹּב� Bת ַוִּיַּק ָּמֳחָר3 ל  ַוְיִה�י ִמ� ְך ֲחָזהֵא� ת ַוִּיְמֹל� �יו ַוָּיֹמ
יו� פ  ַּתְחָּת�

2Kings 8:16 ם ט ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ָמַל>ְך ְיהֹוָר� ל ִויהֹוָׁשָפ� ם ֶּבן&ַאְחָאב1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+ Bׁש ְליֹוָר �ת ָחֵמ3  ּוִבְׁשַנ
ה� ֶלְך ְיהּוָד� ט ֶמ�  ֶּבן&ְיהֹוָׁשָפ�

2Kings 8:17ִי �ה ָׁשָנה  ֶּבן&ְׁשֹלִׁש�ים ּוְׁשַּת> ֹו ּוְׁשֹמֶנ ��ה ְבָמְלכ ים[ם ָׁשָנ�ה ָהָי ִם�] ָׁשִנ+  ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל�
2Kings 8:18ִּPב כ ל ַּכֲאֶׁשBר ָעׂשּו1 ֵּב�ית ַאְחָא+ �י ִיְׂשָרֵא3 ֶלְך ְּבֶד�ֶרְךA ַמְלֵכ ֹו ְלִאָּׁש�ה  ַוֵּי2 ְיָתה&ּל� ב ָה� י ַּבת&ַאְחָא+

ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה �ַעׂש ָהַר�  �ַוַּי
2Kings 8:19 יר< ֹו ִנ ת ל� ֹו ָלֵת2 ַמר&ל3 ֹו ַּכֲאֶׁש�ר ָא� ��ד ַעְבּד ַען ָּדִו ה ְלַמ� א&ָאָבBה ְיהָוה1 ְלַהְׁשִח�ית ֶאת&ְיהּוָד+ �ֹ  ְול

ים�  ְלָבָנ�יו ָּכל&ַהָּיִמ�
2Kings 8:20ֶלְך� ם ֶמ� ַחת ַיד&ְיהּוָד�ה ַוַּיְמִל�כּו ֲעֵליֶה� ֹום ִמַּת�   ְּבָיָמיו1 ָּפַׁש�ע ֱאד+
2Kings 8:21 יבBֹום ַהֹּסֵב Mה ֶאת&ֱאד ְיָלה ַוַּיֶּכ2 ם ַל3 ּוא ָק� Q5ְיִהי&ה ֹו ַו� �ֶכב ִעּמ יָרה ְוָכל&ָהֶר� ר יֹוָרם1 ָצִע+ Bַוַּיֲעֹב 

יו� �ָנס ָהָע�ם ְלֹאָהָל� ֶכב ַוָּי י ָהֶר+  ֵאָליו1 ְוֵאת1 ָׂשֵר�
2Kings 8:22�ה ַע�ד ַהּי ֹום ִמַּת1ַחת1 ַיד&ְיהּוָד+ יא� ַוִּיְפַׁש�ע ֱאד3 ע ִלְבָנ�ה ָּבֵע�ת ַהִה� �ה ָא>ז ִּתְפַׁש�  ֹום ַהֶּז
2Kings 8:23 ים י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ֹוא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 ם ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ֲהל� י יֹוָר� >ֶתר ִּדְבֵר�  ְוֶי

ה�  ְלַמְלֵכ�י ְיהּוָד�
2Kings 8:24 ר יו ַוִּיָּקֵב� יו� פ ַוִּיְׁשַּכBב יֹוָרם1 ִעם&ֲאֹבָת+ ֹו ַּתְחָּת� ְך ֲאַחְזָי�הּו ְבנ� �ד ַוִּיְמֹל> �יר ָּדִו יו ְּבִע  ִעם&ֲאֹבָת�
2Kings 8:25 ם ב ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא�ל ָמַל>ְך ֲאַחְזָי�הּו ֶבן&ְיהֹוָר� ם ֶּבן&ַאְחָא� ה ְליֹוָר�  ִּבְׁשַנת1 ְׁשֵּתים&ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+
ה� ֶלְך ְיהּוָד�  ֶמ�
2Kings 8:26ים ּו �ִם ְוֵׁשBם ִאּמֹו1  ֶּבן&ֶעְׂשִר2 ת ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל �ה ַאַח+ ֹו ְוָׁשָנ �הּו ְבָמְלכ+ ִים ָׁשָנה1 ֲאַחְזָי Bְׁשַּת



ל� ֶלְך ִיְׂשָרֵא� י ֶמ� הּו ַּבת&ָעְמִר�  ֲעַתְלָי+
2Kings 8:27<ב ִּכ�ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה ְּכֵב�ית ַאְחָא =ַעׂש ָהַר> ב ַוַּי ֶלְך ְּבֶד1ֶרְך1 ֵּב�ית ַאְחָא+ ב  ַוֵּי3 ן ֵּבית&ַאְחָא� י ֲחַת�

ּוא�  ה�
2Kings 8:28 ּו �ד ַוַּיּכ� ת ִּגְלָע ם ְּבָרֹמ� ֶלְך&ֲאָר� ל ֶמ� ב ַלִּמְלָחָמ>ה ִעם&ֲחָזהֵא� ֶלְך ֶאת&יֹוָר�ם ֶּבן&ַאְחָא3 Mַוֵּי 

ם� ים ֶאת&יֹוָר�  ֲאַרִּמ�
2Kings 8:29אל ִמן&ַה ֶלְך ְלִהְתַרֵּפ�א ְבִיְזְרֶע3 Mם ַהֶּמ ה  ַוָּיָׁשבZ יֹוָר2 ָרָמ+ ר ַיֻּכBהּו ֲאַרִּמים1 ָּב� ַּמִּכים1 ֲאֶׁש2

ם  ֹות ֶאת&יֹוָר= Qד ִלְרא ה ָיַר] ם ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד3 Mהּו ֶבן&ְיהֹוָר ל ֶמ�ֶלְך ֲאָר�ם ַוֲאַחְזָי2 ֹו ֶאת&ֲחָזהֵא� �ֲחמ+ ְּבִהָּל
ּוא� פ י&ֹחֶל�ה ה�  ֶּבן&ַאְחָא>ב ְּבִיְזְרֶע�אל ִּכ�

2Kings 9:1י ַקח ַּפ�ְך ַהֶּׁשBֶמן  ֶוֱאִליָׁשע1 ַהָּנִב+ ְ Tיָך ו ֹו ֲחֹג�ר ָמְתֶנ3 Mאֶמר ל 2ֹ �ים ַוּי �י ַהְּנִביִא ד ִמְּבֵנ א ְלַאַח� Wא ָקָר
ד� ת ִּגְלָע� ָך ְוֵל�ְך ָרֹמ�  ַהֶּזה1 ְּבָיֶד+

2Kings 9:2&ה אָת ָׁש�ָּמה ּוְרֵא� ֹמתֹו1 ִמ  ּוָב� י ּוָב1אָת1 ַוֲהֵק� ט ֶּבן&ִנְמִׁש3 Mּוא ֶבן&ְיהֹוָׁשָפ יו Tָׁשם ֵיה2 ֹוך ֶאָח+ ּת�
ֶדר� ֶדר ְּבָח� ֹו ֶח�  ְוֵהֵביאָת� ֹאת�

2Kings 9:3 ֶלְך יָך� ְלֶמ� ה ְמַׁשְחִּת� ה&ָאַמ�ר ְיהָו+ ַמְרָּת1 ֹּכ� ֹו ְוָא�  ְוָלַקְחָּתB ַפְך&ַהֶּׁש1ֶמן1 ְוָיַצְקָּת� ַעל&רֹאׁש+
ה� א ְתַחֶּכ� �ֹ ֶלת ְוַנ�ְסָּתה ְול  ֶאל&ִיְׂשָרֵא�ל ּוָפַתְחָּת� ַהֶּד>

2Kings 9:4ד� ת ִּגְלָע� >ַער ַהַּנ�ַער ַהָּנִב�יא ָרֹמ� =ֶלְך ַהַּנ   ַוֵּי
2Kings 9:5 נּו Bֹאֶמר ֵיהּוא1 ֶאל&ִמ�י ִמֻּכָּל+ ר ִל>י ֵאֶל�יָך ַהָּׂש�ר ַוּי אֶמר ָּדָב� Wֹ ים ַוּי ְׁשִב+ 1 ֹי� י ַהַח1ִיל Bה ָׂשֵר א ְוִהֵּנ2 3ֹ  ַוָּיב

ר� ֹ�אֶמר ֵאֶל�יָך ַהָּׂש�  ַוּי
2Kings 9:61ל  ַוָּי ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ֹו ֹּכ� ֹ�אֶמר ל3 ֹו ַוּי �ֶמן ֶאל&רֹאׁש ק ַהֶּׁש� ְיָתה ַוִּיֹצ� א ַהַּב+ �ֹ ָקם1 ַוָּיב

ל�  ְמַׁשְחִּת=יָך� ְלֶמ>ֶלְך ֶאל&ַע�ם ְיהָו�ה ֶאל&ִיְׂשָרֵא�
2Kings 9:7�י ְּדֵמ Qיָך ְוִנַּקְמִּת� ב ֲאֹדֶנ ית ַאְחָא� ה ֶאת&ֵּב� ִּכיָת+ י ְיהָו�ה  ְוִה2 ים ּוְדֵמ>י ָּכל&ַעְבֵד� י ַהְּנִביִא3 יA ֲעָבַד�
�ד ִאיָז�ֶבל�  ִמַּי
2Kings 9:8ל� ּור ְוָעז�ּוב ְּבִיְׂשָרֵא� יר ְוָעצ� ד ָּכל&ֵּב�ית ַאְחָא�ב ְוִהְכַרִּתBי ְלַאְחָאב1 ַמְׁשִּת�ין ְּבִק+   ְוָאַב�
2Kings 9:9ית ָיָר ב ְּכֵב� א ֶבן&ֲאִחָּי�ה� ְוָנ�ַתִּתי1 ֶאת&ֵּב�ית ַאְחָא+ ית ַּבְעָׁש� �ם ֶּבן&ְנָב�ט ּוְכֵב�  ְבָע
2Kings 9:10ס� ֶלת ַוָּיֹנ� ח ַהֶּד� ֶלק ִיְזְרֶע�אל ְוֵא�ין ֹקֵב�ר ַוִּיְפַּת� ּו ַהְּכָלִב>ים ְּבֵח� ֶבל יֹאְכל= Mְוֶאת&ִאיֶז  
2Kings 9:11 ֹום Bֹאֶמר לֹו1 ֲהָׁשל+ יו ַוּי י ֲאֹדָנ+ ּוא ָיָצא1 ֶאל&ַעְבֵד� ֹ�אֶמר  ְוֵיה3 �יָך ַוּי א&ַהְמֻׁשָּג�ע ַהֶּז�ה ֵאֶל ּוַע ָּב� ַמּד>

ֹו� ם ֶאת&ָהִא�יׁש ְוֶאת&ִׂשיח� ם ַאֶּת>ם ְיַדְעֶּת�  ֲאֵליֶה+
2Kings 9:12ֹּPר כ Bֹאת ְוָכזֹאת1 ָאַמBר ֵאַלי1 ֵלאֹמ+ אֶמר ָּכז 3ֹ �נּו ַוּי ֶקר ַהֶּגד&ָנ�א ָל ּו ֶׁש+ ה  ַוּיֹאְמר� ה ָאַמ�ר ְיהָו+

יָך� ל�ְמַׁשְחִּת� ֶלְך ֶאל&ִיְׂשָרֵא�   ְלֶמ�
2Kings 9:13 ּו ר ַוּיֹאְמר� 5ִּיְתְקעּו1 ַּבּׁשֹוָפ+ ֹות ַו� �ַּמֲעל �ֶרם ַה� יו ֶאל&ֶּג ֹו ַוָּיִׂש�ימּו ַתְחָּת� �יׁש ִּבְגד+ ּו ַוִּיְקחּו1 ִא 5ְיַמֲהר3  ַו�
ּוא�  ָמַל�ְך ֵיה�

2Kings 9:14ט ֶּבן&ִנְמִׁש� ּוא ֶּבן&ְיהֹוָׁשָפ� ר ֵיה> ד הP ַוִּיְתַקֵּׁש3 ת ִּגְלָע3 ר ְּבָרֹמ� Mה ֹׁשֵמ ּוא י ֶאל&יֹוָר�ם ְויֹוָרםZ ָהָי2
ם� ֶלְך&ֲאָר� ל ֶמ� ל ִמְּפֵנ�י ֲחָזֵא�  ְוָכל&ִיְׂשָרֵא+

2Kings 9:15 ֹו �ֲחמ+ ים ְּבִהָּל אל ִמן&ַהַּמִּכים1 ֲאֶׁש�ר ַיֻּכ�הּו ֲאַרִּמ+ ֶלְך ְלִהְתַרֵּפ�א ִבְיְזְרֶע3 Mם ַהֶּמ  ַוָּיָׁשבZ ְיהֹוָר2
יר ָלֶל�ֶכת ַלִּגיד ֶא ם ַאל&ֵיֵצBא ָפִליט1 ִמן&ָהִע+ �ׁש ַנְפְׁשֶכ+ Bֹאֶמר ֵיהּוא1 ִאם&ֵי ל ֶמ�ֶלְך ֲאָר�ם ַוּי ת&ֲחָזֵא�
�יד][ְל[ אל�] ַהִּג  ְּבִיְזְרֶע�

2Kings 9:16ֶלְך�ֲאַחְזָיה1 ֶמ ם ֹׁשֵכ�ב ָׁש�ָּמה ַו� אָלה ִּכ�י יֹוָר� �ֶלְך ִיְזְרֶע+ ֹות  ַוִּיְרַּכBב ֵיהּוא1 ַוֵּי ד ִלְרא� ה ָיַר�  ְיהּוָד+
ם�  ֶאת&יֹוָר�

2Kings 9:17 י� אֶמר ִׁשְפַע�ת ֲאִנ Wֹ ֹו ַוּי ְרא ֶאת&ִׁשְפַעBת ֵיהּוא1 ְּבֹבא+ Qאל ַוַּי ל ְּבִיְזְרֶע3 Mל&ַהִּמְגָּד ד ַע�  ְוַהֹּצֶפהZ ֹעֵמ2
ר ֲהָׁשל� ם ְויֹאַמ� ְׁשַל�ח ִלְקָראָת� ח ַרָּכ>ב ּו� ם ַק� ֹ�אֶמר ְיהֹוָר3  ֹום�ֹרֶא�ה ַוּי

2Kings 9:18 ּוא ַמה&ְּלָך� ֹ=אֶמר ֵיה> ֹום ַוּי ה&ָאַמBר ַהֶּמ1ֶלְך1 ֲהָׁשל+ 1ֹאֶמר1 ֹּכ� ֹו ַוּי ּוס ִלְקָראת3 Mב ַהּס  ַוֵּיֶלְךZ ֹרֵכ2
ב� א&ָׁש� �ֹ ם ְול ְך ַעד&ֵה� א&ַהַּמְלָא� ר ָּב� Bד ַהֹּצֶפה1 ֵלאֹמ+ י ַוַּיֵּג �ל&ַאֲחָר ב ֶא� ֹום ֹס�  ּוְלָׁשל�



2Kings 9:19ּוא  ַוִּיְׁש ֹ=אֶמר ֵיה> ֹום ַוּי �ֶלְך ָׁשל ר ַהֶּמ� ה&ָאַמ� ֹ>אֶמר ֹּכ� ם ַוּי א ֲאֵלֶה+ �ֹ ח ֹרֵכ�ב סּוסH ֵׁשִניG ַוָּיב ַל3
י� ל&ַאֲחָר� ב ֶא� ֹום ֹס�  ַמה&ְּלָך� ּוְלָׁשל�

2Kings 9:20�ג ְּכִמְנַהג1 ֵיה א&ָׁש�ב ְוַהִּמְנָה3 �ֹ ם ְול א ַעד&ֲאֵליֶה� ר ָּב� Bד ַהֹּצֶפה1 ֵלאֹמ+ י ִּכ�י  ַוַּיֵּג ּוא ֶבן&ִנְמִׁש+
ג� ֹון ִיְנָה�  ְבִׁשָּגע�
2Kings 9:21 ה Mֶלְך&ְיהּוָד הּו ֶמ� ְׂשָרֵאל ַוֲאַחְזָי2 ִ Tֶלְך&י ֹו ַוֵּיֵצ�א ְיהֹוָר�ם ֶמ� �ר ִרְכּב ר ַוֶּיְאֹס� Bֹאֶמר ְיהֹוָרם1 ֱאֹס+  ַוּי

הּו ְּבֶח ּוא ַוִּיְמָצֻא+ ֹו ַוֵּי�ְצאּו1 ִלְקַר�את ֵיה+ �יׁש ְּבִרְכּב3 י�ִא ֹות ַהִּיְזְרֵעאִל� ת ָנב�  ְלַק�
2Kings 9:22 י Qֹום ַעד&ְזנּוֵנ 1ֹאֶמר1 ָמ�ה ַהָּׁשל+ ּוא ַוּי �ֹום ֵיה ֹ�אֶמר ֲהָׁשל� ּוא ַוּי ֹות ְיהֹוָרם1 ֶאת&ֵיה+ Bי ִּכְרא  ַוְיִה3

ים� יָה ָהַרִּב� =ֶבל ִאְּמָך> ּוְכָׁשֶפ�  ִאיֶז
2Kings 9:23�יו ַוָּיֹנ ם ָיָד� ְך ְיהֹוָר> ה ֲאַחְזָי�ה� ַוַּיֲהֹפ= ֹ�אֶמר ֶאל&ֲאַחְזָי�הּו ִמְרָמ�  ס ַוּי
2Kings 9:24ֹו� ע ְּבִרְכּב� ֹו ַוִּיְכַר� �ִצי ִמִּלּב א ַהֵח� יו ַוֵּיֵצ� 5Bְך ֶאת&ְיהֹוָרם1 ֵּב�ין ְזֹרָע+ ֶׁשת ַוַּי ֹו ַבֶּק3 ּוא ִמֵּל=א ָיד� Qְוֵיה  
2Kings 9:25 אֶמר ֶאל&ִּבְדַקר1 ְׁשֹלָׁשה 3ֹ ֹו[ ַוּי ִלׁש+ �י ש�Pָ] ָׁש� ֹות ַהִּיְזְרֵעאִל ה ָנב� ת ְׂשֵד� Wהּו ְּבֶחְלַק א ַהְׁשִלֵכ+

א ַהֶּז�ה� יו ֶאת&ַהַּמָּׂש� יו ַו�יהָוה1 ָנָׂש�א ָעָל+ ֲחֵרי1 ַאְחָא�ב ָאִב+ ָּתה ֵא�ת ֹרְכִבBים ְצָמִדים1 ַא� �י ָוַא3 ר ֲאִנ Qי&ְזֹכ  ִּכ�
2Kings 9:26Mי ָבָנ א ֶאת&ְּדֵמ�י ָנבֹותZ ְוֶאת&ְּדֵמ2 [ֹ ה  ִאם&ל י ְלָך> ַּבֶחְלָק� ה ְוִׁשַּלְמִּת� יו ָרִאBיִתי ֶא1ֶמׁש1 ְנֻאם&ְיהָו+

ר ְיהָו�ה� ה ִּכְדַב� ה ָׂש=א ַהְׁשִלֵכ>הּו ַּבֶחְלָק� �ה ְוַעָּת3 ֹ�את ְנֻאם&ְיהָו  ַהּז
2Kings 9:27ף ַאֲח �ן ַוִּיְרֹּד2 ֶרְך ֵּב�ית ַהָּג ָנס ֶּד� Wה ַוָּי ֶלְך&ְיהּוָדה1 ָרָא+ Bה ֶמ� ֹו  ַוֲאַחְזָי Qּיֹאֶמר ַּגם&ֹאת ַ Tּוא ו יו ֵיה3 Mָר

ם� �ָמת ָׁש� ֹו ַוָּי �ָנס ְמִגּד� ם ַוָּי ת&ִיְבְלָע+ ֲעֵלה&גּור1 ֲאֶׁש�ר ֶא� ה ְּבַמ�  ַהֻּכ�הּו ֶאל&ַהֶּמְרָּכָב3
2Kings 9:28יו ְּב ֹו ִעם&ֲאֹבָת� ֹו ִבְקֻבָרת> ּו ֹאת= 5ְָמה ַוִּיְקְּבר2 � יו ְירּוָׁשָל ֹו ֲעָבָד�  ִע�יר ָּדִו�ד� פ ַוַּיְרִּכ=בּו ֹאת>
2Kings 9:29ה� ם ֶּבן&ַאְחָא�ב ָמַל�ְך ֲאַחְזָי�ה ַעל&ְיהּוָד� ה ְליֹוָר�   ּוִבְׁשַנת1 ַאַח�ת ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+
2Kings 9:30ּה ַוַּת 1יָה1 ַוֵּת�יֶטב ֶאת&רֹאָׁש+ ּוְך ֵעיֶנ Bֶׂשם ַּבּפ ה ַוָּת2 �ֶבל ָׁשְמָע3 �אָלה ְוִאיֶז ּוא ִיְזְרֶע ֹוא ֵיה� ף  ַוָּיב� ְׁשֵק�
ֹון�  ְּבַע�ד ַהַחּל�
2Kings 9:31ג ֲאֹדָנ�יו� י ֹהֵר� ֹום ִזְמִר� אֶמר ֲהָׁשל+ �ֹ ּוא ָּב�א ַבָּׁש�ַער ַוּת   ְוֵיה�
2Kings 9:32ים� ה ָסִריִס� �5ִים ְׁשֹלָׁש� יו ְׁשַנ יפּו ֵאָל+ י ִמ�י ַוַּיְׁשִק� י ִאִּת� אֶמר ִמ� Wֹ ֹון ַוּי   ַוִּיָּׂשBא ָפָניו1 ֶאל&ַה�ַחּל+
2Kings 9:33 ֹ�אֶמר ִׁשְמֻטהּו ּוָה[ ַוּי ָּנה�] ִׁשְמט� 5ִּיְרְמֶס� יר ְוֶאל&ַהּסּוִס�ים ַו� ז ִמָּדָמ=ּה ֶאל&ַהִּק> ּוָה ַוִּי2 �5ִּיְׁשְמט  ַו�
2Kings 9:34 ֶלְך ּוָה ִּכ�י ַבת&ֶמ� ה ַהּזֹאת1 ְוִקְבר+ Bא ֶאת&ָהֲארּוָר Qאֶמר ִּפְקדּו&ָנ 3ֹ �ְׁשְּת ַוּי ֹ�אַכל ַוֵּי א ַוּי �ֹ יא� ַוָּיב  ִה�
2Kings 9:35ִים� ֹות ַהָּיָד� ּה ִּכ=י ִאם&ַהֻּגְלֹּג>ֶלת ְוָהַרְגַל�ִים ְוַכּפ� ּו ְלָקְבָר�ּה ְולֹא&ָמ�ְצאּו ָב3   ַוֵּיְלכ�
2Kings 9:36הּו ַהִּת� ֹו ֵאִלָּי ר ְּבַיד&ַעְבּד> ּוא ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב3 �ה ה+ 1ֹאֶמר1 ְּדַבר&ְיהָו G ַוּי �ידּו לֹו ְׁשִּב�י  ַוָּיֻׁשבּוH ַוַּיִּג

ר ִאיָז�ֶבל� ּו ַהְּכָלִב�ים ֶאת&ְּבַׂש� אל יֹאְכל� ר ְּבֵח�ֶלק ִיְזְרֶע+ � ֵלאֹמ
2Kings 9:37 ה][ְו�[ ְוָהָית Qּו ] ָהְיָת א&יֹאְמר� �ֹ ר ל �אל ֲאֶׁש� ה ְּבֵח�ֶלק ִיְזְרֶע ֶמן ַעל&ְּפֵנ�י ַהָּׂשֶד� ֶבל ְּכֹד> ִנְבַל�ת ִאיֶז3
ֹ�את ִאיָז�ֶבל� פ  ז
2Kings 10:1י  ּוְלַא Bֹון ֶאל&ָׂשֵר ים ַוִּיְׁשַל�ח ֹׁשְמר3 Mּוא ְסָפִר ֹון ַוִּיְכֹּתבZ ֵיה2 �ְחָא>ב ִׁשְבִע�ים ָּבִנ�ים ְּבֹׁשְמר

ר� ב ֵלאֹמ� ים ְוֶאל&ָהֹאְמִנ�ים ַאְחָא� 1 ַהְּזֵקִנ+  ִיְזְרֶעאל
2Kings 10:2��י ֲאֹדֵניֶכ ם ְוִאְּתֶכ�ם ְּבֵנ א ַהֵּסBֶפר ַהֶּזה1 ֲאֵליֶכ+ 2ֹ ה ְּכב ים ְוִע�יר  ְוַעָּת3 ם ְוִאְּתֶכם1 ָהֶר�ֶכב ְוַהּסּוִס+

ר ְוַהָּנ�ֶׁשק�  ִמְבָצ�
2Kings 10:3 ית ּו ַעל&ֵּב� ָּלֲחמ� �יו ְוִה� ם ַעל&ִּכֵּס�א ָאִב ם ְוַׂשְמֶּת� �י ֲאֹדֵניֶכ+ ֹוב ְוַהָּיָׁשר1 ִמְּבֵנ Bם ַהּט Qּוְרִאיֶת 

ם�  ֲאֹדֵניֶכ�
2Kings 10:4א�ֹ ד ַוּי ד ְמֹא+ ד ֲאָנ�ְחנּו� ַוִּי�5ְראּו1 ְמֹא� יְך ַנֲעֹמ� �יו ְוֵא� ּו ְלָפָנ א ָעְמד� �ֹ ים ל �י ַהְּמָלִכ+ ּו ִהֵּנה1 ְׁשֵנ  ְמר+
2Kings 10:5 יָך�ֵלאֹמר1 ֲעָבֶד Aּוא Bים ֶאל&ֵיה יר ְוַהְּזֵקִניםZ ְוָהֹאְמִנ2  ַוִּיְׁשַל�ח ֲאֶׁשר&ַעל&ַהַּב�ִית ַוֲאֶׁש{ר ַעל&ָהִע|

ר ֵאֵל� ל ֲאֶׁשר&ּתֹאַמ� ְחנּו ְוֹכ> ה�ֲאַנ+ �יָך ֲעֵׂש� ֹוב ְּבֵעיֶנ יׁש ַהּט� �יְך ִא+ א&ַנְמִל �ֹ  ינּו ַנֲעֶׂש�ה ל
2Kings 10:6 1ים ְקחּו1 ֶאת&ָראֵׁשי �יA ַאֶּת�ם ֹׁשְמִע3 ם ּוְלֹקִל Mי ַאֶּת ר ִאם&ִל2 ית ֵלאֹמ3 Mֵׁשִנ Aֶפר ב ֲאֵליֶהםZ ֵס2  ַוִּיְכֹּת�

אּו ֵאַל>י ָּכֵע�ת ָמָח� ם ּוֹב= יׁש ֶאת&ְּגֹדֵל�י ָהִע�יר ַאְנֵׁש�י ְבֵנ�י&ֲאֹדֵניֶכ+ �ים ִא+ Bי ַהֶּמ1ֶלְך1 ִׁשְבִע �אָלה ּוְבֵנ ר ִיְזְרֶע
ם�  ְמַגְּדִל�ים אֹוָת�



2Kings 10:7 ימּוBיׁש ַוָּיִׂש� �ים ִא ּו ִׁשְבִע 5ִּיְׁשֲחט� ֶלְך ַו� �י ַהֶּמ+ ם ַוִּיְקחּו1 ֶאת&ְּבֵנ א ַהֵּס1ֶפר1 ֲאֵליֶה+ Bֹ י ְּכב  ַוְיִה3
אֵׁשיֶהם1 ַּבּדּו אָלה�ֶאת&ָר� ּו ֵאָל�יו ִיְזְרֶע� ים ַוִּיְׁשְלח�  ִד+

2Kings 10:8 י= ם ְׁשֵנ Qימּו ֹאָת�אֶמר ִׂש 3ֹ ר ֵהִב�יאּו ָראֵׁש�י ְבֵנ�י&ַהֶּמ�ֶלְך ַוּי ֹו ֵלאֹמ+ א ַהַּמְלָאְך1 ַוַּיֶּגד&ל� Bֹ  ַוָּיב
ֶקר� ַער ַעד&ַהֹּב� ַתח ַהַּׁש� ים ֶּפ�  ִצֻּבִר>

2Kings 10:9ֶקר1 ַוֵּי י ָקַׁשBְרִּתי  ַוְיִהBי ַבֹּב2 Mה ֲאִנ ים ַאֶּת�ם ִהֵּנ2 ם ַצִּדִק� 1ֹאֶמר1 ֶאל&ָּכל&ָהָע+ ד ַוּי 5ַּיֲעֹמ+ ֵצ�א ַו�
ֶּלה� י ִהָּכ�ה ֶאת&ָּכל&ֵא� הּו ּוִמ�  ַעל&ֲאֹדִני1 ָוֶאְהְרֵג+

2Kings 10:10ר ְיהָו�ה ַע ְרָצה ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� ל ִמְּדַבBר ְיהָוה1 ַא+ Mא ִיֹּפ 2ֹ Z ל ֹוא ִּכי ּו ֵאפ3 �ה  ְּדע� ל&ֵּב�ית ַאְחָא�ב ַויהָו
ֵPה א ֹו ֵאִלָּי�הּו�ָעָׂש+ ר ְּבַי�ד ַעְבּד�  ת ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב+

2Kings 10:11 יו� �יו ְוֹכֲהָנ אל ְוָכל&ְּגֹדָל�יו ּוְמֻיָּדָע ים ְלֵבית&ַאְחָאב1 ְּבִיְזְרֶע+ Bת ָּכל&ַהִּנְׁשָאִר�ּוא ֵא �5ְך ֵיה3  ַוַּי
ֹו ָׂשִר� יר&ל� י ִהְׁשִא�  יד�ַעד&ִּבְלִּת�

2Kings 10:12ֶרְך� ית&ֵע�ֶקד ָהֹרִע�ים ַּבָּד� ּוא ֵּב� ֹון ה> ��ֶלְך ֹׁשְמר א ַוֵּי +ֹ   ַוָּי1ָקם1 ַוָּיב
2Kings 10:13 11הּו ּו ֲאֵחBי ֲאַחְזָי ֹ�אֶמר ִמ�י ַאֶּת�ם ַוּיֹאְמר3 ה ַוּי ֶלְך&ְיהּוָד+ �הּו ֶמ� ּוא ָמָצא1 ֶאת&ֲאֵחי1 ֲאַחְזָי  ְוֵיה3
>5ֶרד ִל ְחנּו ַוֵּנ ה�ֲאַנ+ ֶלְך ּוְבֵנ�י ַהְּגִביָר� ֹום ְּבֵנ�י&ַהֶּמ�  ְׁשל�
2Kings 10:14 11ִים ֶקד ַאְרָּבִעBים ּוְׁשַנ ית&ֵע3 ֹור ֵּב� ּום ֶאל&ּב� Q5ִּיְׁשָחט �ים ַו� ּום ַחִּי 5ִּיְתְּפׂש� ים ַו� ּום ַחִּי+ 1ֹאֶמר1 ִּתְפׂש�  ַוּי

ם� ס א&ִהְׁשִא�יר ִא�יׁש ֵמֶה� �ֹ יׁש ְול  ִא+
2Kings 10:15ֶלְך� =ׁש  ַוֵּי יו ֲהֵי Mאֶמר ֵאָל 2ֹ הּו ַוּי 5ְיָבְרֵכ3 ֹו ַו� Mב ִלְקָראת ם ַוִּיְמָצ�א ֶאת&ְיהֹוָנָדבZ ֶּבן&ֵרָכ2  ִמָּׁש]

ֹו ַוַּיֲעֵל�הּו  �ה ֶאת&ָיֶד�ָך ַוִּיֵּת�ן ָיד+ >ׁש ָוֵי�ׁש ְּתָנ ב ֵי אֶמר ְיהֹוָנָד� 2ֹ ָך ַוּי ר ַּכֲאֶׁשBר ְלָבִבי1 ִעם&ְלָבֶב+ ֶאת&ְלָבְבָך� ָיָׁש3
ה�ֵאָל�  יו ֶאל&ַהֶּמְרָּכָב�

2Kings 10:16ֹו� ֹו ְּבִרְכּב� �ה ַוַּיְרִּכ�בּו ֹאת� ה ְּבִקְנָאִת�י ַליהָו י ּוְרֵא� 1ֹאֶמר1 ְלָכ�ה ִאִּת+   ַוּי
2Kings 10:17+ר ְיהָו�ֹו ִּכְדַב �ֹון ַעד&ִהְׁשִמיד ים ְלַאְחָא>ב ְּבֹׁשְמר� ַּיְך ֶאת&ָּכל&ַהִּנְׁשָאִר= ַ Tֹון ו ְמר+ 1 ֹׁש� ה  ַוָּיבֹא

ר ֶאל&ֵאִלָּי�הּו� פ ר ִּדֶּב�  ֲאֶׁש�
2Kings 10:18 ּוא �ט ֵיה� ַעל ְמָע ד ֶאת&ַהַּב� ב ָעַב� Wם ַאְחָא ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה+ ם ַוּי ץ ֵיהּוא1 ֶאת&ָּכל&ָהָע+ Bַוִּיְקֹּב 
ה� ּנּו ַהְרֵּב�  ַיַעְבֶד�
2Kings 10:19יו ְוָכל&ֹּכֲהָני�ַעל ָּכל&ֹעְבָד ַבח  ְוַעָּת�ה ָכל&ְנִביֵא�י ַהַּב] Z ֶז2 ד ִּכי �יׁש ַאל&ִיָּפֵק3 י ִא Mּו ֵאַל Z ִקְרא2 ו

ַעל� י ַהָּב� ַען ַהֲאִב�יד ֶאת&ֹעְבֵד� ה ְלַמ� �ה ְוֵיהּוא1 ָעָׂש�ה ְבָעְקָּב+ א ִי�ְחֶי �ֹ ד ל ל ֲאֶׁשר&ִיָּפֵק� ַעל ֹּכ� ֹול ִלי1 ַלַּב+  ָּגד�
2Kings 10:20ַעל ַוִּיְק ה ַלַּב� ּו ֲעָצָר> ּוא ַקְּדׁש= ֹ�אֶמר ֵיה3 אּו� ַוּי  ָר�
2Kings 10:21 א�א&ָב �ֹ ר ִא�יׁש ֲאֶׁש�ר ל א&ִנְׁשַא� �ֹ ַעל ְול י ַהַּב+ 1 ָּכל&ֹעְבֵד� ל ַוָּיֹב1אּו  ַוִּיְׁשַלBח ֵיהּוא1 ְּבָכל&ִיְׂשָרֵא+

ה� ה ָלֶפ� ַעל ֶּפ� ַעל ַוִּיָּמֵל�א ֵבית&ַהַּב�  ַוָּיֹב1אּו1 ֵּב�ית ַהַּב+
2Kings 10:22ֲאֶׁשר1 ַעל&ַהֶּמ אֶמר ַל� 3ֹ ּוׁש� ַוּי ם ַהַּמְלּב� א ָלֶה� י ַהָּב�ַעל ַוֹּיֵצ� ל ֹעְבֵד� ּוׁש ְלֹכ� ה הֹוֵצ�א ְלב+  ְלָּתָח+
2Kings 10:23 1ּו ּוְראּו Bַעל ַחְּפׂש י ַהַּב3 אֶמר ְלֹעְבֵד� Mֹ ב ֶּבן&ֵרָכ�ב ֵּב�ית ַהָּב�ַעל ַוּי ּוא ִויהֹוָנָד� א ֵיה> �ֹ  ַוָּיב

ה י ְיהָו+ ה ִעָּמֶכם1 ֵמַעְבֵד� Bם�ֶּפן&ֶיׁש&ֹּפ ַעל ְלַבָּד� י ַהַּב�   ִּכ>י ִאם&ֹעְבֵד�
2Kings 10:24 יׁשBאֶמר ָהִא 3ֹ יׁש ַוּי �ים ִא+ ֹו ַבחּוץ1 ְׁשֹמִנ Bּוא ָׂשם&ל Qֹות ְוֵיה �ֹות ְזָבִח�ים ְוֹעל אּו ַלֲעׂש� Wַוָּיֹב 

ַחת ַנְפ ֹו ַּת� ם ַנְפׁש� ים ֲאֶׁשBר ֲאִני1 ֵמִב�יא ַעל&ְיֵדיֶכ+ ֹו�ֲאֶׁשר&ִיָּמֵלט1 ִמן&ָהֲאָנִׁש3  ׁש�
2Kings 10:25 יׁש� אּו ַהּכּום1 ִא Bים ֹּב Mים ְוַלָּׁשִלִׁש ֵהּוא ָלָרִצ2 Tאֶמר י�ֹ ה ַוּי ֹות ָהֹעָל3 ֹוA ַלֲעׂש� י ְּכַכrת� Qַוְיִה 

ַעל� ּו ַעד&ִע�יר ֵּבית&ַהָּב� ים ַוֵּיְלכ� ָרִצים1 ְוַהָּׁש�ִלִׁש+ כּו ָה� ּום ְלִפי&ָח�ֶרב ַוַּיְׁשִל3 א ַוַּיּכ�  ַאל&ֵיֵצ+
2Kings 10:26ּוָה� 5ִּיְׂשְרפ� ַעל ַו� ֹות ֵּבית&ַהַּב�   ַוֹּיִצ>אּו ֶאת&ַמְּצב�
2Kings 10:27 הּו ְלַמֲחָראֹות ַעל ַוְיִׂשֻמ� 5ִּיְּתצּו1 ֶאת&ֵּב�ית ַהַּב+ ת ַמְּצַב�ת ַהָּב�ַעל ַו� ּו ֵא� 5ִּיְּתצ+ ֹות][ְל[ ַו� ֹוָצא� ] מ�

ֹום�  ַעד&ַהּי�
2Kings 10:28ּוא ֶאת&ַה ד ֵיה> ל� ַוַּיְׁשֵמ� ַעל ִמִּיְׂשָרֵא�  ַּב�

2Kings 10:29 1ם ֶעְגֵלי�ֲחֵריֶה ּוא ֵמַא� ר ֵיה� א&ָס� �ֹ ל ל י ָיָרְבָעBם ֶּבן&ְנָבט1 ֲאֶׁש�ר ֶהֱחִט�יא ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ Qק ֲחָטֵא ַ Tר 
ן� ס ר ְּבָד� ל ַוֲאֶׁש� ית&ֵא� ר ֵּב� ב ֲאֶׁש�  ַהָּזָה+



2Kings 10:30ַען ֲאֶׁשB ּוא ַי ה ֶאל&ֵיה3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ י  ַוּי 1 ֲאֶׁש�ר ִּבְלָבִב+ י ְּכֹכל ֹות ַהָּיָׁשר1 ְּבֵעיַנ+ Bָת1 ַלֲעׂש ר&ֱהִטיֹב2
ל� א ִיְׂשָרֵא� ּו ְלָך� ַעל&ִּכֵּס� ים ֵיְׁשב� �י ְרִבִע+  ָעִׂש�יָת ְלֵב�ית ַאְחָא�ב ְּבֵנ

2Kings 10:31&ל ְּבָכל י&ִיְׂשָרֵא� ֹוַרת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� א ָׁשַמ>ר ָלֶל>ֶכת ְּבת� �ֹ ּוא ל 1  ְוֵיה3 ר ֵמַעל א ָס3 �ֹ ֹו ל �ְלָבב
ל� ר ֶהֱחִט�יא ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ם ֲאֶׁש� אות ָי�5ָרְבָע+ �ֹ  ַחּט

2Kings 10:32ל� ּול ִיְׂשָרֵא� ל ְּבָכל&ְּגב� ֹות ְּבִיְׂשָרֵא�ל ַוַּיֵּכ�ם ֲחָזֵא� ה ְלַקּצ� ם ֵהֵח�ל ְיהָו+   ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+
2Kings 10:33 ֶמׁש �י ֵמֲעֹרֵער1 אPֵ ִמן&ַהַּיְרֵּדן1 ִמְזַר�ח ַהֶּׁש+ ְמַנִּׁש �י ְוַה� י ְוָהֻראוֵבִנ ד ַהָּגִד� ת ָּכל&ֶא�ֶרץ ַהִּגְלָע+

ן� ן ְוַהִּגְלָע�ד ְוַהָּבָׁש� �ַחל ַאְרנֹ+  ֲאֶׁש�ר ַעל&ַנ
2Kings 10:34ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּד ֹוא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 ֹו ֲהל� �ה ְוָכל&ְּגבּוָרת ר ָעָׂש� ּוא ְוָכל&ֲאֶׁש� י ֵיה> ֶתר ִּדְבֵר� י  ְוֶי2 ְבֵר�

ל� ים ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא�  ַהָּיִמ�
2Kings 10:35יו� ֹו ַּתְחָּת� ז ְּבנ� ְך ְיהֹוָאָח� ֹון ַוִּיְמֹל> �ֹו ְּבֹׁשְמר ּו ֹאת� יו ַוִּיְקְּבר�   ַוִּיְׁשַּכBב ֵיהּוא1 ִעם&ֲאֹבָת+
2Kings 10:36ים ּוְׁש ל ֶעְׂשִר� ר ָמַלBְך ֵיהּוא1 ַעל&ִיְׂשָרֵא+ ים ֲאֶׁש2 ֹון� פ ְוַהָּיִמ3  ֹמֶנ�ה&ָׁשָנ�ה ְּבֹׁשְמר�
2Kings 11:1 הּו ְוָרֲאָתה ֲעַתְלָיה1 ֵא�ם ֲאַחְזָי+ ה[ ַו� �5ַרע ] ָרֲאָת� ת ָּכל&ֶז ד ֵא� �ּה ַוָּת1ָקם1 ַוְּתַאֵּב+ �י ֵמ�ת ְּבָנ ִּכ
ה�  ַהַּמְמָלָכ�

2Kings 11:2הּו ֶא Mֹות ֲאַחְזָי ֹוָרם ֲאח2 Tֶלְך&י ה ַוִּתְגֹנBב ֹאתֹו1  ַוִּתַּק�ח ְיהֹוֶׁש�ַבע ַּבת&ַהֶּמ� ת&יֹוָא�ׁש ֶּבן&ֲאַחְזָי3
ֹוְך ְּבֵנ�י&ַהֶּמ1ֶלְך1 ַהָּממֹוְתִתים  Bים][ַה[ִמּת ּוָמִת+ ֹו ִמְּפֵנ�י ] ּמ� ֹות ַוַּיְסִּת=רּו ֹאת> �ֹו ַּבֲחַד�ר ַהִּמּט ֹו ְוֶאת&ֵמיִנְקּת� ֹאת�

ת� א הּוָמ� �ֹ  ֲעַתְלָי�הּו ְול
2Kings 11:3 ית�י ִאָּתּה1 ֵּבBֶרץ� פ ַוְיִה �ים ַוֲעַתְלָי�ה ֹמֶל�ֶכת ַעל&ָהָא� א ֵׁש�ׁש ָׁשִנ ה ִמְתַחֵּב�  ְיהָו+
2Kings 11:4 י ַהֵּמאיֹות ע ַוִּיַּק�חA ֶאת&ָׂשֵר� Mח ְיהֹוָיָד ְּׁשִביִעית ָׁשַל2 ַ Tה ה� ֹות][ַה[ ּוַבָּׁשָנ ים ] ֵּמא3 �ָרִצ+ ַלָּכִרי1 ְוָל

�ה ַוִּיְכֹר א ֹאָת>ם ֵאָל�יו ֵּב�ית ְיהָו ם ַוָּיֵב� �5ְרא ֹאָת� ה ַוַּי ית ַוַּיְׁשַּבBע ֹאָתם1 ְּבֵב�ית ְיהָו+ Mם ְּבִר תZ ָלֶה2
ֶלְך�  ֶאת&ֶּבן&ַהֶּמ�
2Kings 11:5 ֶרת י ִמְׁשֶמ� ְמֵר+ ת ְוֹׁש� ּון ַהְּׁשִלִׁשBית ִמֶּכם1 ָּבֵא�י ַהַּׁשָּב+ �ר ֲאֶׁש�ר ַּתֲעׂש �ה ַהָּדָב� ר ֶז �ם ֵלאֹמ+  ַוְיַצֵּו
ֶלְך� ית ַהֶּמ�  ֵּב�
2Kings 11:6 ִית ֶרת ַהַּב� �ים ּוְׁשַמְרֶּת>ם ֶאת&ִמְׁשֶמ� ַער ַאַח�ר ָהָרִצ ּור ְוַהְּׁשִלִׁש�ית ַּבַּׁש�  ְוַהְּׁשִלִׁשית1 ְּבַׁש�ַער ס+

ח�  ַמָּס�
2Kings 11:7�ֶרת ֵּבית&ְיהָו�ה ֶאל&ַהֶּמ ּו ֶאת&ִמְׁשֶמ� ְמר> ל ֹיְצֵא�י ַהַּׁשָּב�ת ְוָׁש� ם ֹּכ� י ַהָּידֹות1 ָּבֶכ+ Bֶלְך� ּוְׁשֵּת 
2Kings 11:8ִPיב א ֶלְך ָסִב3 Mם ַעל&ַהֶּמ ֹות יּוָמ�ת ִוְהי�ּו  ְוִהַּקְפֶּת2 א ֶאל&ַהְּׂשֵדר� ֹו ְוַהָּב� �יו ְּבָיד+ יׁש ְוֵכָל

ֹו� ֹו ּוְבֹבא� ֶלְך ְּבֵצאת�  ֶאת&ַהֶּמ�
2Kings 11:9 י ַהֵּמאיֹות ּו ָׂשֵר� Q5ַּיֲעׂש ֹות][ַה[ ַו� ל ֲאֶׁשר&ִצָּוהH ְיהֹוָי] ֵּמא3 יו ְּכֹכ� �יׁש ֶאת&ֲאָנָׁש+ ָד�ע ַהֹּכֵהןG ַוִּיְקחּו1 ִא

ן� ע ַהֹּכֵה� אּו ֶאל&ְיהֹוָיָד� ת ִע�ם ֹיְצֵא�י ַהַּׁשָּב�ת ַוָּיֹב�  ָּבֵא�י ַהַּׁשָּב+
2Kings 11:10 י ַהֵּמאיֹות ן ְלָׂשֵר� Mן ַהֹּכֵה ֹות][ַה[ ַוִּיֵּת2 ר ַלֶּמ�ֶל] ֵּמא3 ים ֲאֶׁש� ת&ַהֲחִנית1 ְוֶאת&ַהְּׁשָלִט+ �ד ֶא� ְך ָּדִו

ית ְיהָו�ה� ר ְּבֵב�  ֲאֶׁש�
2Kings 11:11 ית 1ִית1 ַהְּׂשָמאִל+ ֶתף ַהַּבBִית ַהְיָמִנית1 ַעד&ֶּכBֶתף ַהַּב ֹו ִמֶּכ2 �יו ְּבָיד3 �יׁשA ְוֵכָל ים ִא Mּו ָהָרִצ  ַוַּיַעְמד2

יב� ֶלְך ָסִב� ַח ְוַלָּב�ִית ַעל&ַהֶּמ�  ַלִּמְזֵּב�
2Kings 11:12א ֶאת&ֶּבן&ַה�הּו  ַוּיֹוִצ�ֹו ַוִּיְמָׁשֻח ּות ַוַּיְמִל�כּו ֹאת� 1ֶזר1 ְוֶאת&ָה�ֵעד+ ן ָעָליו1 ֶאת&ַהֵּנ Bֶלְך ַוִּיֵּת ֶּמ3

ֶלְך� ס י ַהֶּמ� ּו ְיִח� ף ַוּיֹאְמר�  ַוַּיּכּו&ָכ+
2Kings 11:13ית ְיהָו�ה� א ֶאל&ָהָע�ם ֵּב� �ֹ �ם ַוָּתב ָרִצ�ין ָהָע ֹול ָה� ה ֶאת&ק�   ַוִּתְׁשַמ�ע ֲעַתְלָי+
2Kings 11:14 ֶלְך ְצרֹות1 ֶאל&ַהֶּמ+ ים ְוַהֲחֹצ� Bט ְוַהָּׂשִר ּוד ַּכִּמְׁשָּפ3 Mל&ָהַעּמ ד ַע� �ה ַהֶּמֶלְךZ ֹעֵמ2 ֶרא ְוִהֵּנ  ַוֵּת]

ֶׁשר� ס ֶׁשר ָק� א ֶק� יָה ַוִּתְקָר� ע ֲעַתְלָיה1 ֶאת&ְּבָגֶד+ Bֹות ַוִּתְקַר �ְצר ַע ַּבֲחֹצ� ַח ְוֹתֵק�  ְוָכל&ַעBם ָהָא1ֶרץ1 ָׂשֵמ+
2Kings 11:15 י ַהֵּמיאֹות ן ֶאת&ָׂשֵר� Mע ַהֹּכֵה Z ְיהֹוָיָד2 ֹותA][ַה[ ַוְיַצו Bֹאֶמר ֲאֵליֶהם1 ] ֵּמא� ִיל ַוּי י ַהַח3 ְּפֻקֵד�

ִּPֶרב כ�יָה ָהֵמ�ת ֶּבָח א ַאֲחֶר� ת ְוַהָּב� ית ְיהָו�ה�הֹוִצBיאּו ֹאָתּה1 ֶאל&ִמֵּב�ית ַלְּׂשֵדֹר+ ת ֵּב� ן ַאל&ּתּוַמ�  י ָאַמ�ר ַהֹּכֵה+
2Kings 11:16ם� ס ת ָׁש� ֹוא ַהּסּוִס�ים ֵּב�ית ַהֶּמ�ֶלְך ַוּתּוַמ� ֶרְך&ְמב� ֹוא ֶּד� ִים ַוָּתב>   ַוָּיִׂשBמּו ָלּה1 ָיַד+



2Kings 11:17 ה� יהָו ם ִלְהי�ֹות ְלָע�ם ַל� ית ֵּבBין ְיהָוה1 ּוֵבBין ַהֶּמ1ֶלְך1 ּוֵב�ין ָהָע+ ת&ַהְּבִר3 ע ֶא� Mת ְיהֹוָיָד  ַוִּיְכֹר2
ין ַהֶּמ� ם�ּוֵב� ין ָהָע�  ֶלְך ּוֵב�

2Kings 11:18 הּו ֶאת&ִמְזְּבֹחתֹו 5ִּיְּתֻצ3 ַעל ַו� Mֶרץ ֵּבית&ַהַּב אּו ָכל&ַעםZ ָהָא2 יו[ ַוָּיֹב� Bְוֶאת&ְצָלָמיו1 ] ִמְזְּבֹחָת
=ֶׂשם ַהֹּכֵה>ן ְּפ ֹות ַוָּי �ִּמְזְּבח �י ַה� ּו ִלְפֵנ ַעל ָהְרג� ת ַמָּתן1 ֹּכֵה�ן ַהַּב+ ב ְוֵא3 ּו ֵהיֵט+ ית ְיהָו�ה�ִׁשְּבר� ֹות ַעל&ֵּב�  ֻקּד�

2Kings 11:19 ידּו Bֶרץ ַוֹּיִר �ם ָהָא3 ים ְוֵא�תA ָּכל&ַע Mי ְוֶאת&ָהָרִצ ֵּמאֹות ְוֶאת&ַהָּכִר2 ַ Tי ה  ַוִּיַּק�ח ֶאת&ָׂשֵר�
�ֶׁשב ַעל&ִּכ ַער ָהָרִצ�ים ֵּב�ית ַהֶּמ�ֶלְך ַוֵּי ֶרך&ַׁש� ֹואּו ֶּד� ה ַוָּיב> ים�ֶאת&ַהֶּמ1ֶלְך1 ִמֵּב�ית ְיהָו+ א ַהְּמָלִכ�  ֵּס�

2Kings 11:20 ית ֶמֶלְך ֶרב ֵּב� יתּו ַבֶח� >הּו ֵהִמ� ָטה ְוֶאת&ֲעַתְלָי ��יר ָׁשָק ֶרץ ְוָהִע ח ָּכל&ַעם&ָהָא�  ַוִּיְׂשַמ�
ֶלְך�][ַה[  ס] ֶּמ�

2Kings 12:1ֹו� פ ׁש ְּבָמְלכ� ַבע ָׁשִנ�ים ְיהֹוָא�   ֶּבן&ֶׁש�
2Kings 12:2 1ַבע ְלֵיהּואBֹו ִצְבָי�ה  ִּבְׁשַנת&ֶׁש �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ּוָׁשָל ה ָמַל�ְך ִּביר� �ים ָׁשָנ+ ׁש ְוַאְרָּבִע ָמַל�ְך ְיהֹוָא+

ַבע� ר ָׁש�  ִמְּבֵא�
2Kings 12:3ן� ע ַהֹּכֵה� הּו ְיהֹוָיָד� ַעׂש ְיהֹוָא=ׁש ַהָּיָׁש>ר ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה ָּכל&ָיָמ�יו ֲאֶׁש�ר הֹוָר+   ַוַּי2
2Kings 12:4ֹות ק ַהָּבמ� ֹות� ַר� ים ַּבָּבמ� ְמַקְּטִר� ים ּו� ֹוד ָהָע>ם ְמַזְּבִח�   לֹא&ָס�רּו ע�
2Kings 12:5 ר �ֶסף עֹוֵב+ ים ֲאֶׁשר&יּוָבBא ֵבית&ְיהָוה1 ֶּכ Mֶסף ַהֳּקָדִׁש Z ֶּכ2 ים ֹּכל ׁש ֶאל&ַהֹּכֲהִנ3 Mאֶמר ְיהֹוָא 2ֹ  ַוּי

ֶסף ֲאֶׁשBר ַי�ֲעֶלה1 ֹו ָּכל&ֶּכ3 �ֹות ֶעְרּכ יׁש ֶּכ�ֶסף ַנְפׁש� Wית ְיהָו�ה�ִא יׁש ְלָהִב�יא ֵּב� �ל ֶלב&ִא+   ַע
2Kings 12:6 א ל ֲאֶׁשר&ִיָּמֵצ� ִית ְלֹכ> ם ְיַחְּזקּו1 ֶאת&ֶּב�ֶדק ַהַּב+ ֹו ְוֵה3 �ים ִא�יׁש ֵמֵא�ת ַמָּכר ֲהִנ+ ּו ָלֶהם1 ַהֹּכ� Bִיְקח 
ֶדק� פ ם ָּב�  ָׁש�
2Kings 12:7�ׁש ָׁשָנ�ה ַלֶּמ ים ְוָׁשֹל> ת ֶעְׂשִר= י ִּבְׁשַנ2 ִית� ַוְיִה3 ֶדק ַהָּב� ּו ַהֹּכֲהִנ�ים ֶאת&ֶּב� א&ִחְּזק� �ֹ  ֶלְך ְיהֹוָא�ׁש ל
2Kings 12:8 ים ּוַע ֵאיְנֶכ�ם ְמַחְּזִק� ם ַמּד> ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה+ ים ַוּי ֲהִנ+ ע ַהֹּכֵהן1 ְוַלֹּכ� Bׁש ִליהֹוָיָד Mֶלְך ְיהֹוָא  ַוִּיְקָראZ ַהֶּמ2

1 ה ַאל&ִּתְקחּו&ֶכ ִית ִּתְּתֻנ�הּו�ֶאת&ֶּב�ֶדק ַהָּב�ִית ְוַעָּת3 ֶדק ַהַּב� י&ְלֶב� ם ִּכ� ֵריֶכ+  ֶסף1 ֵמֵא�ת ַמָּכ�
2Kings 12:9ִית� ֶדק ַהָּב� י ַחֵּז�ק ֶאת&ֶּב� ם ּוְלִבְלִּת� �ים ְלִבְלִּתBי ְקַחת&ֶּכ1ֶסף1 ֵמֵא�ת ָהָע+ ֲהִנ תּו ַהֹּכ�   ַוֵּיֹא�
2Kings 12:10ד ַוִּיֹּק� ֹון ֶאָח+ ע ַהֹּכֵהן1 ֲאר� Bח ְיהֹוָיָד Qַח ַּבָּיִמין  ַוִּיַּק Mֶצל ַהִּמְזֵּב Z ֵא2 ֹו ַוִּיֵּת�ן ֹאתֹו �ר ְּבַדְלּת ב ֹח�

ין][ִמ[ א ] ָּיִמ3 ף ֶאת&ָּכל&ַהֶּכ�ֶסף ַהּמּוָב� י ַהַּס+ ֲהִנים1 ֹׁשְמֵר� ה ְוָנ�ְתנּו&ָׁשBָּמה ַהֹּכ� ֹוא&ִאיׁש1 ֵּב�ית ְיהָו+ ְּבב�
 ֵבית&ְיהָו�ה�

2Kings 12:11י ם ִּכ� 5ְיִהי1 ִּכְראֹוָת+ ּו  ַו� ֹול ַוָּיֻצ1רּו1 ַוִּיְמנ+ ַעל ֹסֵפBר ַהֶּמ1ֶלְך1 ְוַהֹּכֵה�ן ַהָּגד+ ֹון ַוַּי2 �ָאר ב ַהֶּכ�ֶסף ָּב� &ַר�
א ֵבית&ְיהָו�ה�  ֶאת&ַהֶּכ�ֶסף ַהִּנְמָצ�

2Kings 12:12 ן ַעל&ַיד ְמֻתָּכ+ �ֶסף ַה� ה ַהְּפֻקִדים ] ְיֵדי1[ ְוָנְתנּו1 ֶאת&ַהֶּכ יםֻּמְפ][ַה[ֹעֵׂש�י ַהְּמָלאָכ+ ֵּב�ית ] ָקִד�
ית ְיהָו�ה� ים ָהֹעִׂש�ים ֵּב� הּו ְלָחָרֵׁשBי ָהֵעץ1 ְוַלֹּבִנ+ Mה ַוּיֹוִציֻא�  ְיהָו

2Kings 12:13 ה� ב ְלַחֵּז�ק ֶאת&ֶּב�ֶדק ֵּבית&ְיהָו �י ַמְחֵצ+ ֶבן ְוִלְקנBֹות ֵעִצים1 ְוַאְבֵנ ְדִרים1 ּוְלֹחְצֵב�י ָהֶא+  ְוַלֹּג�
א ַעל&ַהַּב� ל ֲאֶׁשר&ֵיֵצ� ה�ּוְלֹכ>  ִית ְלָחְזָק�

2Kings 12:14 ב ֹות ָּכל&ְּכִל�י ָזָה� ְצר+ ֹות ִמְזָרקֹות1 ֲחֹצ� Bֹות ֶּכ1ֶסף1 ְמַזְּמר ה ִסּפ� ה ֵּב�ית ְיהָו3 Mא ֵיָעֶׂש 2ֹ  ַאְךZ ל
א ֵבית&ְיהָו�ה� �ֶסף ִמן&ַהֶּכ�ֶסף ַהּמּוָב�  ּוְכִלי&ָכ

2Kings 12:15הּו ְוִח� י ַהְּמָלאָכ�ה ִיְּתֻנ י&ְלֹעֵׂש� ית ְיהָו�ה� ִּכ� ֹו ֶאת&ֵּב�  ְּזקּו&ב�
2Kings 12:16 ה ִּכ�י�ת ְלֹעֵׂש�י ַהְּמָלאָכ ם ָלֵת� ר ִיְּתנBּו ֶאת&ַהֶּכ1ֶסף1 ַעל&ָיָד+ ים ֲאֶׁש2 ּו ֶאת&ָהֲאָנִׁש3 א ְיַחְּׁשב� =ֹ  ְול

ים� ם ֹעִׂש�  ֶבֱאֻמָנ�ה ֵה�
2Kings 12:17ית�א ֵּב א יּוָב� �ֹ ֹות ל �ֶסף ַחָּטא+ ּו� פ ֶּכBֶסף ָאָׁשם1 ְוֶכ �ה ַלֹּכֲהִנ�ים ִיְהי�   ְיהָו
2Kings 12:18 ֹות יו ַלֲעל� 1 ָּפָנ+ Bֶׂשם ֲחָזֵאל 5ִּיְלְּכָד�ּה ַוָּי ם ַוִּיָּל�ֶחם ַעל&ַּג�ת ַו� 1 ֶמ�ֶלְך ֲאָר+ ה ֲחָזֵאל  ָא�ז ַיֲעֶל3
ִם�  ַעל&ְירּוָׁשָל�
2Kings 12:19[ת ָּכל&ַהֳּקָדִׁש�ה ֵא ֶלְך&ְיהּוָד3 ח ְיהֹוָא�ׁש ֶמ� Qַוִּיַּק  Zט ִויהֹוָרם�יׁשּו ְיהֹוָׁשָפ ים ֲאֶׁשר&ִהְקִּד�

ֹות ֵּבית&ְיהָו�ה ּוֵב�ית  ב ַהִּנְמָצ>א ְּבֹאְצר� יו ְוֵא�ת ָּכל&ַהָּזָה3 יו ַמְלֵכBי ְיהּוָדה1 ְוֶאת&ֳקָדָׁש+ Mהּו ֲאֹבָת ַוֲאַחְזָי2
ִ �ַעל ֵמַע�ל ְירּוָׁשָל� ם ַוַּי 1 ֶמ�ֶלְך ֲאָר+ ֲחָזֵאל ח ַל�  ם�ַהֶּמ�ֶלְך ַוִּיְׁשַל3



2Kings 12:20 ים י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ׁש ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ֲהלֹוא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 י יֹוָא� >ֶתר ִּדְבֵר�  ְוֶי
ה�  ְלַמְלֵכ�י ְיהּוָד�
2Kings 12:21ד ִס א ַהּיֹוֵר� �ֹ ית ִמּל ׁש ֵּב� ֶׁשר ַוַּיּכּו1 ֶאת&יֹוָא+ �ּו&ָק יו ַוִּיְקְׁשר� מּו ֲעָבָד� א� ַוָּיֻק�  ָּל�
2Kings 12:22&ד ֶּבן�יו   ְויֹוָזָב ֹו ִעם&ֲאֹבָת� ּו ֹאת> ת ַוִּיְקְּבר� ד ֶּבן&ֹׁשֵמBרA ֲעָבָדיו1 ִהֻּכ�הּו ַוָּיֹמ+ Tִׁשְמָעת ִויהֹוָזָב2

יו� פ ֹו ַּתְחָּת� ְך ֲאַמְצָי�ה ְבנ� �ד ַוִּיְמֹל> �יר ָּדִו  ְּבִע
2Kings 13:1+ים ְוָׁשֹלׁש1 ָׁשָנ Bת ֶעְׂשִר ּוא  ִּבְׁשַנ2 Bז ֶּבן&ֵיה ַלְך ְיהֹוָאָח2 ָ Tה מ�ׁש ֶּבן&ֲאַחְזָי�הּו ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד ה ְליֹוָא�

ה ָׁשָנ�ה� ע ֶעְׂשֵר� ֹון ְׁשַב� ְמר+ 1 ְּבֹׁש�  ַעל&ִיְׂשָרֵאל
2Kings 13:2 את ָיָרְבָע=ם ֶּבן&ְנָב>ט ֲאֶׁשר&ֶהֱחִט�יא Mֹ ר ַחּט ֵּיֶלְך ַאַח2 ַ Tה ו� �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר� ל  ַוַּי ֶאת&ִיְׂשָרֵא�

ָּנה� ר ִמֶּמ�  לֹא&ָס�
2Kings 13:3 ל ד ֶּבן&ֲחָזֵא� >ד ֶּבן&ֲהַד� ם ּוְבַי ֶלְך&ֲאָר3 �דA ֲחָזֵא�ל ֶמ� ם ְּבַי Q5ִּיְּתֵנ ף ְיהָו�ה ְּבִיְׂשָרֵא�ל ַו�  ַוִּי�ַחר&ַא�
ים�  ָּכל&ַהָּיִמ�
2Kings 13:4ע ֵאָלBה ַוִּיְׁשַמ� �י ְיהָו ז ֶאת&ְּפֵנ ל ְיהֹוָאָח� ץ  ַוְיַח� י&ָלַח� ל ִּכ� �ַחץ ִיְׂשָרֵא+ ה ִּכBי ָרָאה1 ֶאת&ַל יו1 ְיהָו+

ם� ֶלְך ֲאָר� ם ֶמ�  ֹאָת�
2Kings 13:5 ם ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ְּבָאֳהֵליֶה� ַחת ַיד&ֲאָר�ם ַוֵּיְׁשב= ּו ִמַּת� �ְצא+ יַע ַוֵּי 1 מֹוִׁש+ Bה ְלִיְׂשָרֵאל ן ְיהָו  ַוִּיֵּת2

ֹום� ֹול ִׁשְלׁש�  ִּכְתמ�
2Kings 13:6 אות ֵּבית&ָיָרְבָע>ם ֲאֶׁשר&ֶהֱחִטי =ֹ רּו ֵמַחּט Mא&ָס �ֹ ְך ל ַ Tְך ְוַגם1 ] ֶהֱחִט�יא[ א�ל ָּב�ּה ָהָל ֶאת&ִיְׂשָרֵא�

ֹון� ה ְּבֹׁשְמר� ה ָעְמָד�  ָהֲאֵׁשָר+
2Kings 13:7ֶכב ַו ָרִׁשים1 ַוֲעָׂש�ָרה ֶר+ �י ִאם&ֲחִמִּׁשBים ָּפ� ם ִּכ ז ָע3 Mיר ִליהֹוָאָח Z ִהְׁשִא2 �י לֹא ֶרת ֲאָלִפ�ים  ִּכ ֲעֶׂש�

ׁש� ר ָלֻד� ָעָפ� ם ֶּכ� ם ַוְיִׂשֵמ� �י ִּכBי ִאְּבָדם1 ֶמ�ֶלְך ֲאָר+  ַרְגִל
2Kings 13:8 י ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ֹו ֲהלֹוא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 �ה ּוְגבּוָרת ר ָעָׂש� י ְיהֹוָאָח>ז ְוָכל&ֲאֶׁש� ֶתר ִּדְבֵר=  ְוֶי2

ל� ים ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא�  ַהָּיִמ�
2Kings 13:9יו� פ ֹו ַּתְחָּת� ׁש ְּבנ� ְך יֹוָא� ֹון ַוִּיְמֹל> �הּו ְּבֹׁשְמר 5ִּיְקְּבֻר� יו ַו� ֹוָאָחז1 ִעם&ֲאֹבָת+   ַוִּיְׁשַּכBב ְיה�
2Kings 13:10ז ַעל&ִיְׂשָרBׁש ֶּבן&ְיהֹוָאָח ַלְך ְיהֹוָא2 ָ Tה מ�ׁש ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד ה ְליֹוָא� ת ְׁשֹלִׁשBים ָוֶׁש1ַבע1 ָׁשָנ+ 1  ִּבְׁשַנ2 ֵאל

ה ָׁשָנ�ה� ׁש ֶעְׂשֵר� ֹון ֵׁש� ְמר+  ְּבֹׁש�
2Kings 13:11 אות ָיָרְבָע=ם ֶּבן&ְנָב>ט ֲאֶׁשר&ֶהֱחִט�יא Qֹ ר ִמָּכל&ַחּט א ָס3 �ֹ �ה ל �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ ה ָהַר�  ַוַּי�ֲעֶׂש�

ְך� ּה ָהָל� ל ָּב�  ֶאת&ִיְׂשָרֵא�
2Kings 13:12ר ָע�י יֹוָאׁש1 ְוָכל&ֲאֶׁש Bֶתר ִּדְבֵר ֶלְך&ְיהּוָד�ה  ְוֶי2 �ה ֶמ� ם ִע�ם ֲאַמְצָי ֹו ֲאֶׁש�ר ִנְלַח+ ּוָרת+ ה ּוְגב� ָׂש+

ל� ים ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא� י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ֹוא&ֵה�ם ְּכתּוִב3  ֲהל�
2Kings 13:13ר יֹוָאBֹו ַוִּיָּקֵב �יו ְוָיָרְבָע�ם ָיַׁש�ב ַעל&ִּכְסא ֹון ִע�ם ַמְלֵכ�י  ַוִּיְׁשַּכBב יֹוָאׁש1 ִעם&ֲאֹבָת+ ְמר+ ׁש1 ְּבֹׁש�

ל� פ  ִיְׂשָרֵא�
2Kings 13:14 ְבְּךB ל ַוֵּי ֶלְך&ִיְׂשָרֵא3 יו יֹוָא�ׁש ֶמ� Mֶרד ֵאָל ֹו ַוֵּי2 �ּות ּב ר ָימ� ֹו ֲאֶׁש� ֱאִליָׁשע1 ָחָל�ה ֶאת&ָחְלי+  ֶו�

יו� ל ּוָפָרָׁש� ֶכב ִיְׂשָרֵא� י ֶר� �יA ָאִב+ ר ָאִב  ַעל&ָּפָניו1 ַוּיֹאַמ+
2Kings 13:15ים� ֶׁשת ְוִחִּצ� ח ֵאָל�יו ֶק� ֶׁשת ְוִחִּצ�ים ַוִּיַּק� ח ֶק� ע ַק� Bֹאֶמר לֹו1 ֱאִליָׁש+   ַוּי
2Kings 13:16 יו =ֶׂשם ֱאִליָׁש>ע ָיָד� ֹו ַוָּי �ֶׁשת ַוַּיְרֵּכ�ב ָיד ל ַהְרֵּכBב ָי�5ְדָך1 ַעל&ַהֶּק+ ֹ�אֶמרA ְלֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא3  ַוּי
ֶלְך� י ַהֶּמ�  ַעל&ְיֵד�
2Kings 13:17 הBאֶמר ֵחץ&ְּתׁשּוָע 3ֹ ֹור ַוּי Bֹאֶמר ֱאִליָׁשBע ְיֵרה1 ַוּי+ ְדָמה ַוִּיְפָּת�ח ַוּי ֹון ֵק� אֶמר ְּפַת=ח ַהַחּל> 3ֹ  ַוּי

ה� ק ַעד&ַּכֵּל� ם ַּבֲאֵפ� ם ְוִהִּכיָת= ֶאת&ֲאָר> ֲאָר+ �ה ַב� יהָוה1 ְוֵח�ץ ְּתׁשּוָע  ַל�
2Kings 13:18�ים ַוִּיָּק ח ַהִחִּצ� ֹ>אֶמר ַק� ים  ַוּי ֹלׁש&ְּפָעִמ� �5ְך ָׁש� ְרָצה ַוַּי 1 ַהְך&ַא+ ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל Bֹאֶמר ְלֶמ� ח ַוּי

ד� 5ַּיֲעֹמ�  ַו�
2Kings 13:19 ם ים ָא>ז ִהִּכ�יָת ֶאת&ֲאָר� ֹות ָחֵמBׁש אֹו&ֵׁשׁש1 ְּפָעִמ+ 1ֹאֶמר1 ְלַהּכ2 ים ַוּי �יׁש ָהֱאֹלִה3 יו ִא Mף ָעָל  ַוִּיְקֹצ2

ׁש ה ָׁשֹל� Wה ְוַעָּת�ם� סַעד&ַּכֵּל ים ַּתֶּכ�ה ֶאת&ֲאָר�   ְּפָעִמ�



2Kings 13:20א ָׁשָנ�ה� ֶרץ ָּב� אּו ָבָא� י מֹוָא>ב ָיֹב� 5ִּיְקְּבֻר�הּו ּוְגדּוֵד� ע ַו� �ָמת ֱאִליָׁש�   ַוָּי
2Kings 13:21ֶבר ּוד ַוַּיְׁשִל�יכּו ֶאת&ָהִא�יׁש ְּבֶק� ת&ַהְּגד+ ּו ֶא� יׁש ְוִהֵּנה1 ָרא� ים ִא3 י ֵה�םA ֹקְבִר� Qע  ַוְיִה� ֱאִליָׁש

יו� פ �5ָקם ַעל&ַרְגָל� י ַוָּי ע ַוְיִח� ֹות ֱאִליָׁש+ Bע ָהִאיׁש1 ְּבַעְצמ� ֶלְך ַוִּיַּג Mַוֵּי 
2Kings 13:22ז� י ְיהֹוָאָח� ל ְיֵמ� ץ ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ֹּכ� ם ָלַח� 1 ֶמ�ֶלְך ֲאָר+ ֲחָזֵאל   ַו�
2Kings 13:23ֶפן ֲא� 5ְיַרֲחֵמם1 ַוִּי ה ֹאָתBם ַו� Z ְיהָו2 א  ַוָּיָחן Bֹ ב ְול �ם ִיְצָח�ק ְוַי�ֲעֹק ֹו ֶאת&ַאְבָרָה� ם ְלַמ�ַען ְּבִרית+ ֵליֶה+

ָּתה� ַעל&ָּפָנ�יו ַעד&ָע� א&ִהְׁשִליָכ�ם ֵמ� �ֹ ם ְול  ָאָבה1 ַהְׁשִחיָת+
2Kings 13:24יו� ֹו ַּתְחָּת� ד ְּבנ� ְך ֶּבן&ֲהַד� ֶלְך&ֲאָר�ם ַוִּיְמֹל> �ָמת ֲחָזֵא�ל ֶמ�   ַוָּי
2Kings 13:25ָׁשב Mד  ַוָּי< ח ִמַּי ל ֲאֶׁש�ר ָלַק3 ָעִרים1 ִמַּיד1 ֶּבן&ֲהַד�ד ֶּבן&ֲחָזֵא+ ח ֶאת&ֶה� Bז ַוִּיַּק  ְיהֹוָא�ׁש ֶּבן&ְיהֹוָאָח3

ל� פ י ִיְׂשָרֵא� �ֶׁשב ֶאת&ָעֵר� ׁש ַוָּי ׁש ְּפָעִמים1 ִהָּכ�הּו יֹוָא+ Bה ָׁשֹל�ז ָאִב�יו ַּבִּמְלָחָמ  ְיהֹוָאָח�
2Kings 14:1ִים �ת ְׁשַּת+ ה� ִּבְׁשַנ ֶלְך ְיהּוָד� ׁש ֶמ� ז ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא�ל ָמַל>ְך ֲאַמְצָי�הּו ֶבן&יֹוָא� ׁש ֶּבן&יֹוָאָח�   ְליֹוָא�
2Kings 14:2 ֹו �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ים ָוֵת1ַׁשע1 ָׁשָנ+ Bֹו ְוֶעְׂשִר �ה ְבָמְלכ+ ים ְוָחֵמBׁש ָׁשָנה1 ָהָי  ֶּבן&ֶעְׂשִר2

ֹו[ְיהֹוַעִּדין  ןְיה� ִם�] ַעָּד�  ִמן&ְירּוָׁשָל�
2Kings 14:3ה� ׁש ָאִב�יו ָעָׂש� ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש>ה יֹוָא� �יו ְּכֹכ= �ד ָאִב א ְּכָדִו �ֹ ק ל Wה ַר �י ְיהָו+ Bַעׂש ַהָּיָׁשר1 ְּבֵעיֵנ   ַוַּי
2Kings 14:4ֹות� ים ַּבָּבמ� ְמַקְּטִר� ים ּו� ֹוד ָהָע>ם ְמַזְּבִח� ֹות לֹא&ָס�רּו ע� ק ַהָּבמ�   ַר�
2Kings 14:5יו� ֶלְך ָאִב� יו ַהַּמִּכ�ים ֶאת&ַהֶּמ� ֹו ַוַּיְך1 ֶאת&ֲעָבָד+ �ה ַהַּמְמָלָכ�ה ְּבָיד י ַּכֲאֶׁש>ר ָחְזָק� Wַוְיִה  
2Kings 14:6 ר ה ֵלאֹמ3 Mה ְיהָו ֶׁשה ֲאֶׁשר&ִצָּו2 ֹ Tֹוַרת&מ ּוב ְּבֵס�ֶפר ּת� א ֵהִמ�ית ַּכָּכת� �ֹ  ְוֶאת&ְּבֵנ�י ַהַּמִּכ�ים ל
ּו ָא ֹו ָימּות לֹא&יּוְמת2 ֹות ִּכ>י ִאם&ִא�יׁש ְּבֶחְטא� ּו ַעל&ָאב+ ֹות ַעל&ָּבִנים1 ּוָבִנים1 לֹא&יּוְמת� Bת�[ב  ]יּוָמ�
2Kings 14:7 ֹום ְּבֵגיא&ַהֶּמַלח Bה ֶאת&ֱאד ַלע ] ֵגיא&ֶמ1ַלח1[ הּוא&ִהָּכ2 ׂש ֶאת&ַהֶּס� ים ְוָתַפ� ֲעֶׂש�ֶרת ֲאָלִפ+

א ֶאת&ְׁשָמּה1  Bה ַוִּיְקָר�ל ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� פַּבִּמְלָחָמ  ָיְקְתֵא+
2Kings 14:8 ר ְלָכ�ה �ל ֵלאֹמ ֶלְך ִיְׂשָרֵא� ּוא ֶמ� ׁש ֶּבן&ְיהֹוָאָח=ז ֶּבן&ֵיה> ים ֶאל&ְיהֹוָא2  ָא�ז ָׁשַלBח ֲאַמְצָיה1 ַמְלָאִכ+
ה ָפִנ�ים�  ִנְתָרֶא�
2Kings 14:9הּו� ל ֶאל&ֲאַמְצָי ֶלְך&ִיְׂשָרֵא3 ח ְיהֹוָא�ׁש ֶמ� Qֹון  ַוִּיְׁשַל ֹוַח ֲאֶׁש�ר ַּבְּלָבנ3 Mַהח Gֵלאֹמר Hֶלְך&ְיהּוָדה  ֶמ�

Bת ַהָּׂשֶדה1 ֲאֶׁש�ר   ר ַחַּי Qַּתֲעֹב ר ְּתָנ�ה&ֶאת&ִּבְּתָך� ִלְבִנ�י ְלִאָּׁש�ה ַו� ֶרז ֲאֶׁשBר ַּבְּלָבנֹון1 ֵלאֹמ+ Mָׁשַלח ֶאל&ָהֶאT
ֹוַח� ס ֶאת&ַהח� ֹון ַוִּתְרֹמ�  ַּבְּלָבנ+

2Kings 14:101ה ִהִּכBה  ַהֵּכ ָך ְוָלBָּמה ִתְתָּגֶרה1 ְּבָרָע+ ְנָׂשֲאָך� ִלֶּב�ָך ִהָּכֵבד1 ְוֵׁש�ב ְּבֵביֶת+ ֹום ּו� יָת1 ֶאת&ֱאד+
ְך� ה ִעָּמ� ה ִויהּוָד� ה ַאָּת� �ַפְלָּת+  ְוָנ

2Kings 14:11ּו ים ה� ּו ָפִנ+ 1 ַוִּיְתָרא� ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיהֹוָאBׁש ֶמ� הּו ַוַּי2 �הּו  ְולֹא&ָׁשַמ�ע ֲאַמְצָי+ א ַוֲאַמְצָי
ה� ר ִליהּוָד� ֶמׁש ֲאֶׁש� ית ֶׁש� ֶלְך&ְיהּוָד�ה ְּבֵב�  ֶמ�

2Kings 14:12 ל ַוָּיֻנ�סּו ִא�יׁש ְלָאֳהלֹו��י ִיְׂשָרֵא ה ִלְפֵנ �5ֶגף ְיהּוָד� יו�][ְל[ ַוִּיָּנ  ]ֹאָהָל�
2Kings 14:133ׁש ֶּבן&ֲאַחְזָי�ה ֶּבן&ְיהֹוָא Mֶלְך&ְיהּוָד הּו ֶמ� ל ְּבֵב�ית  ְוֵאתZ ֲאַמְצָי2 ֶלְך&ִיְׂשָרֵא� ׁש ֶמ� הּו ָּתַפ>ׂש ְיהֹוָא�
1][ַו[ָׁש�ֶמׁש ַוָּיֹבאּו  ע ] ָּיבֹא ה ַאְרַּב� ִם ְּבַׁשBַער ֶאְפַר1ִים1 ַעד&ַׁש�ַער ַהִּפָּנ+ Mת ְירּוָׁשַל ִם ַוִּיְפֹרץZ ְּבחֹוַמ2 ּוָׁשַל+ ְיר�
ה� ֹות ַאָּמ�  ֵמא�

2Kings 14:14ְ Tח ֶאת&ָּכל&ַהָּזָהב&ו�ית  ְוָלַק�ְצרֹות1 ֵּב ה ּוְבֹא� �ים ֵּבית&ְיהָו3 ים ַהִּנְמְצִא Mת ָּכל&ַהֵּכִל ַהֶּכֶסף ְוֵא2
ֹוָנה� �ָׁשב ֹׁשְמר� ֹות ַוָּי �ֲעֻרב �י ַהַּת� ת ְּבֵנ ֶלְך ְוֵא�  ַהֶּמ+

2Kings 14:15� ם ִע�ם ֲאַמְצָי ֹו ַוֲאֶׁש�ר ִנְלַח+ ּוָרת+ ׁש ֲאֶׁשBר ָעָׂשה1 ּוְגב� Mי ְיהֹוָא ֶלְך&ְיהּוָד�ה  ְוֶיֶתרZ ִּדְבֵר2 הּו ֶמ�
ל� ים ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא� י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר�  ֲהלֹא&ֵה�ם ְּכתּוִב3

2Kings 14:16 ְך ָיָרְבָע�ם ְּבנ�ֹו �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיְמֹל> ֹון ִע�ם ַמְלֵכ ְמר+ יו ַוִּיָּקֵבר1 ְּבֹׁש�  ַוִּיְׁשַּכBב ְיהֹוָאׁש1 ִעם&ֲאֹבָת+
יו� פ  ַּתְחָּת�

2Kings 14:17 ל�ז ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא ֹוָאָח� ׁש ֶּבן&ְיה� ֹות ְיהֹוָא� ֲחֵר�י מ+ ה ַא� Bהּו ֶבן&יֹוָאׁש1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ י ֲאַמְצָי  ַוְיִח2
ה ָׁשָנ�ה� ׁש ֶעְׂשֵר�  ֲחֵמ�

2Kings 14:18ים י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� �הּו ֲהלֹא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 י ֲאַמְצָי ה� ְוֶי�ֶתר ִּדְבֵר�   ְלַמְלֵכ�י ְיהּוָד�



2Kings 14:19ם� הּו ָׁש� יָׁשה ַוְיִמֻת� ֲחָריו1 ָלִכ+ ּו ַא� Bיָׁשה ַוִּיְׁשְלח� �ָנס ָלִכ ֶׁשר ִּבירּוָׁשַל�ִם ַוָּי ּו ָעָל�יו ֶק>   ַוִּיְקְׁשר2
2Kings 14:20יו ְּב �ים ַוִּיָּקֵב=ר ִּבירּוָׁשַל>ִם ִעם&ֲאֹבָת� ֹו ַעל&ַהּסּוִס ּו ֹאת� ד� ַוִּיְׂשא�  ִע�יר ָּדִו�
2Kings 14:21 ַחת ָאִב�יו ֹו ַּת� �ה ַוַּיְמִל�כּו ֹאת+ ה ָׁשָנ ׁש ֶעְׂשֵר� ּוא ֶּבן&ֵׁש� Wה ְוה ּו ָּכל&ַעBם ְיהּוָדה1 ֶאת&ֲעַזְרָי+ Qַוִּיְקח 

 ֲאַמְצָי�הּו�
2Kings 14:22Pֶלְך  ה ב&ַהֶּמ� י ְׁשַכ� יהּוָד�ה ַאֲחֵר� ָה ִל� ת ַוְיִׁשֶב� �ה ֶאת&ֵאיַל+ יו� פּוא ָּבָנ  ִעם&ֲאֹבָת�
2Kings 14:23 ׁשBם ֶּבן&יֹוָא ַלְך ָיָרְבָע2 ָ Tה מ�ׁש ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד ה ַלֲאַמְצָי�הּו ֶבן&יֹוָא�  ִּבְׁשַנת1 ֲחֵמׁש&ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+

ת ָׁשָנ�ה� ֹון ַאְרָּבִע�ים ְוַאַח� ְמר+ 1 ְּבֹׁש� ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל  ֶמ�
2Kings 14:24י ְיה� ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר� ר ֶהֱחִט�יא  ַוַּי ט ֲאֶׁש� �ם ֶּבן&ְנָב+ ר ִמָּכל&ַחּטֹאות1 ָיָרְבָע א ָס3 �ֹ �ה ל ָו
ל�  ֶאת&ִיְׂשָרֵא�

2Kings 14:25 י�ר ְיהָוה1 ֱאֹלֵהBה ִּכְדַב��ם ָהֲעָרָב ת ַעד&ָי ֹוא ֲחָמ� ל ִמְּלב� ּול ִיְׂשָרֵא+ ּוא ֵהִׁשיב1 ֶאת&ְּגב�  ה3
ֹו יֹו Qר ְּבַיד&ַעְבּד ל ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב3 ֶפר�ִיְׂשָרֵא+ ר ִמַּג�ת ַהֵח� יא ֲאֶׁש� Bה ֶבן&ֲאִמַּתי1 ַהָּנִב+  ָנ

2Kings 14:26 ר� ין ֹעֵז ּוב ְוֵא� ד ְוֶאBֶפס ָעצּור1 ְוֶא�ֶפס ָעז+ �ל ֹמֶר�ה ְמֹא �י ִיְׂשָרֵא� >ה ֶאת&ֳעִנ  ִּכי&ָרָא=ה ְיהָו
ל�  ְלִיְׂשָרֵא�

2Kings 14:27+ם ִיְׂשָרֵא�ה ִלְמחֹות1 ֶאת&ֵׁש ם ְּבַי�ד ָיָרְבָע�ם  ְולֹא&ִדֶּב�ר ְיהָו+ ֹוִׁשיֵע+ ַחת ַהָּׁשָמ�ִים ַוּי� ל ִמַּת�
ׁש�  ֶּבן&יֹוָא�

2Kings 14:28 יב ֶאת&ַּדֶּמ=ֶׂשק Mר ֵהִׁש ם ַוֲאֶׁש2 ֹו ֲאֶׁשר&ִנְלָח+ ם ְוָכל&ֲאֶׁשBר ָעָׂשה1 ּוְגבּוָרת� Mי ָיָרְבָע  ְוֶיֶתרZ ִּדְבֵר2
ה ְּבִיְׂשָרֵא�ל ֲהלֹא&ֵה�ם ְּכ ל�ְוֶאת&ֲחָמ>ת ִליהּוָד� ים ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא� י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר�  תּוִב3

2Kings 14:29יו� פ ֹו ַּתְחָּת� ְך ְזַכְרָי�ה ְבנ� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיְמֹל> יו ִע�ם ַמְלֵכ   ַוִּיְׁשַּכBב ָי�5ָרְבָעם1 ִעם&ֲאֹבָת+
2Kings 15:1ה ְלָיָרְבָע� ים ָוֶׁש1ַבע1 ָׁשָנ+ Bת ֶעְׂשִר ֶלְך  ִּבְׁשַנ2 ם ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא�ל ָמַל>ְך ֲעַזְרָי�ה ֶבן&ֲאַמְצָי�ה ֶמ�

ה�  ְיהּוָד�
2Kings 15:2 ֹו �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ֹו ַוֲחִמִּׁשBים ּוְׁשַּת1ִים1 ָׁשָנ+ �ה ְבָמְלכ+ ה ָׁשָנה1 ָהָי Bׁש ֶעְׂשֵר  ֶּבן&ֵׁש2

ִם�  ְיָכְלָי�הּו ִמירּוָׁשָל�
2Kings 15:3� יו� ַוַּי ה ֲאַמְצָי�הּו ָאִב� ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש� �ה ְּכֹכ� �י ְיהָו ר ְּבֵעיֵנ  ַעׂש ַהָּיָׁש�
2Kings 15:4ֹות� ים ַּבָּבמ� ְמַקְּטִר� ים ּו� ֹוד ָהָע>ם ְמַזְּבִח� ֹות לֹא&ָס�רּו ע� ק ַהָּבמ�   ַר�
2Kings 15:5ֹו ֶלְך ַוְיִהBי ְמֹצָרע1 ַעד&י�ֹום ֹמת+ ה ֶאת&ַהֶּמ3 Mע ְיהָו �ֶׁשב ְּבֵב�ית ַהָחְפִׁש�ית ְויֹוָתBם  ַוְיַנַּג2  ַוֵּי

ֶרץ� ט ֶאת&ַע�ם ָהָא� ִית ֹׁשֵפ�  ֶּבן&ַהֶּמ1ֶלְך1 ַעל&ַהַּב+
2Kings 15:6 ים י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� י ֲעַזְרָי�הּו ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ֲהלֹא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 >ֶתר ִּדְבֵר�  ְוֶי

ה�  ְלַמְלֵכ�י ְיהּוָד�
2Kings 15:7 ם ְּבנ�ֹו ְך יֹוָת� �ד ַוִּיְמֹל> �יר ָּדִו יו ְּבִע ֹו ִעם&ֲאֹבָת� ּו ֹאת> יו ַוִּיְקְּבר�  ַוִּיְׁשַּכBב ֲעַזְרָיה1 ִעם&ֲאֹבָת+
יו� פ  ַּתְחָּת�

2Kings 15:8הּו ֶבן&ָיָרְב ַלְך ְזַכְרָי2 ָ Tה מ�ה ַלֲעַזְרָי�הּו ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד ת ְׁשֹלִׁשBים ּוְׁשֹמֶנה1 ָׁשָנ+ ָע=ם  ִּבְׁשַנ2
ים� ה ֳחָדִׁש� ֹון ִׁשָּׁש�  ַעל&ִיְׂשָרֵא>ל ְּבֹׁשְמר�

2Kings 15:9 ר ט ֲאֶׁש� �ם ֶּבן&ְנָב+ ַחּטֹאות1 ָיָרְבָע ר ֵמ� א ָס3 �ֹ ּו ֲאֹבָת�יו ל ר ָעׂש� ה ַּכֲאֶׁש� �י ְיהָו+ Bַעׂש ָהַרע1 ְּבֵעיֵנ  ַוַּי
ל�  ֶהֱחִט�יא ֶאת&ִיְׂשָרֵא�

2Kings 15:10�ר ָעָליו1 ַׁשֻּל Bיו� ַוִּיְקֹׁש ְך ַּתְחָּת� ָבְלָע�ם ַוְיִמיֵת�הּו ַוִּיְמֹל� ׁש ַוַּיֵּכ�הּו ָק�  ם ֶּבן&ָיֵב+
2Kings 15:11ל� ים ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא� י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� �ם ְּכתּוִב3 �ה ִהָּנ י ְזַכְרָי   ְוֶי�ֶתר ִּדְבֵר�
2Kings 15:12ר ֶאל&ֵיBר ִּדֶּב ה ֲאֶׁש2 ּוא ְדַבר&ְיהָו3 ּו ְלָך� ַעל&ִּכֵּס�א  ה� ים ֵיְׁשב� �י ְרִביִע+ ר ְּבֵנ הּוא1 ֵלאֹמ+

ן� פ 5ְיִהי&ֵכ�  ִיְׂשָרֵא�ל ַו�
2Kings 15:13 ְך �ה ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ַוִּיְמֹל� ה ְלֻעִזָּי ת ְׁשֹלִׁשBים ָוֵת1ַׁשע1 ָׁשָנ+ ְך ִּבְׁשַנ2 ּום ֶּבן&ָיֵביׁש1 ָמַל+ Bַׁשּל 

ֹון� ים ְּבֹׁשְמר�  ֶי�5ַרח&ָיִמ�
2Kings 15:14 ֹון �יׁש ְּבֹׁשְמר ּום ֶּבן&ָיֵב� >5ְך ֶאת&ַׁשּל� ֹון ַוַּי ה ַוָּיבֹא1 ֹׁשְמר+ י ִמִּתְרָצ3 Mם ֶּבן&ָּגִד Z ְמַנֵח2  ַוַּיַעל



יו� ְך ַּתְחָּת� הּו ַוִּיְמֹל�  ַוְיִמיֵת�
2Kings 15:15ים ַע �ם ְּכֻתִב3 ֹו ֲאֶׁש�ר ָקָׁש�ר ִהָּנ ּום ְוִקְׁשר� י ַׁשּל+ 1ֶתר1 ִּדְבֵר� ים ְלַמְלֵכ�י  ְוֶי י ַהָּיִמ� ל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר�

ל� ס  ִיְׂשָרֵא�
2Kings 15:16 ח א ָפַת� �ֹ ה ִּכ>י ל 1יָה1 ִמִּתְרָצ+ ח ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ָּבBּה ְוֶאת&ְּגבּוֶל ַנֵחם ֶאת&ִּתְפַס2 ְ Tה&מ  ָא�ז ַיֶּכ�

ַע� פ יָה ִּבֵּק� רֹוֶת� �5ְך ֵא>ת ָּכל&ֶהָה�  ַוַּי
2Kings 15:17ת ְׁשֹל י ַעל&ִיְׂשָרֵא>ל  ִּבְׁשַנ2 ם ֶּבן&ָּגִד= ַלְך ְמַנֵח2 ָ Tה מ�ה ַלֲעַזְרָי�ה ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד ִׁשBים ָוֵת1ַׁשע1 ָׁשָנ+

ֹון�  ֶע�ֶׂשר ָׁשִנ�ים ְּבֹׁשְמר�
2Kings 15:18 אות ָיָרְבָע=ם ֶּבן&ְנָב>ט ֲאֶׁשר&ֶהֱחִט�יא Mֹ ל ַחּט ר ֵמַע2 ָ Tא ס �ֹ �ה ל �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר�  ַוַּי

יו�ֶאת ל ָּכל&ָיָמ�  &ִיְׂשָרֵא�
2Kings 15:19 1ֹות ָיָדיוBֶסף ִלְהי� ֶלף ִּכַּכר&ָּכ ּול ֶא� ן ְמַנֵחם1 ְלפ+ Bֶרץ ַוִּיֵּת ֶלְך&ַאּׁשּור1 ַעל&ָהָא+ ּול ֶמ� Bא פ�ָּב 

ֹו� �יק ַהַּמְמָלָכ�ה ְּבָיד� ֹו ְלַהֲחִז  ִאּת+
2Kings 15:203ֶסף ַעל&ִיְׂשָרֵא Mם ֶאת&ַהֶּכ ּור ל עPַ ַוֹּיֵצאZ ְמַנֵח2 ִיל ָלֵתת1 ְלֶמ�ֶלְך ַאּׁש+ י ַהַח+ ל ָּכל&ִּגּבֹוֵר�

ֶרץ� ם ָּבָא� ּור ְולֹא&ָע�ַמד ָׁש� �יׁש ֶאָח�ד ַוָּי1ָׁשב1 ֶמ�ֶלְך ַאּׁש+  ֲחִמִּׁש=ים ְׁשָקִל>ים ֶּכ�ֶסף ְלִא
2Kings 15:21ים ַע ם ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ֲהלֹוא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 י ְמַנֵח� >ֶתר ִּדְבֵר� ים  ְוֶי י ַהָּיִמ� ל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר�

ל�  ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא�
2Kings 15:22יו� פ ֹו ַּתְחָּת� ְך ְּפַקְחָי�ה ְבנ� ם ִעם&ֲאֹבָת�יו ַוִּיְמֹל>   ַוִּיְׁשַּכ�ב ְמַנֵח�
2Kings 15:23ה ֶבן&ְמַנ ְחָי2 ַלְך ְּפַק� ָ Tה מ�ה ַלֲעַזְרָי�ה ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד ֵח=ם ַעל&ִיְׂשָרֵא>ל  ִּבְׁשַנת1 ֲחִמִּׁש�ים ָׁשָנ+

ִים� ֹון ְׁשָנָת�  ְּבֹׁשְמר�
2Kings 15:24 ר ֶהֱחִט�יא ט ֲאֶׁש� �ם ֶּבן&ְנָב+ ַחּטֹאות1 ָיָרְבָע ר ֵמ� א ָס3 �ֹ �ה ל �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר�  ַוַּי
ל�  ֶאת&ִיְׂשָרֵא�

2Kings 15:25ֹו ַוַּי הּו ָׁשִליׁש3 Mַקח ֶּבן&ְרַמְלָי Z ֶּפ2 ר ָעָליו ֹון ֵּבית&ֶמֶלְך  ַוִּיְקֹׁש� Bֹון ְּבַאְרמ Mהּו ְבֹׁשְמר ֵּכ2
יו�] ֶּמ1ֶלְך1][ַה[ ְך ַּתְחָּת� הּו ַוִּיְמֹל� ים ַוְיִמיֵת� ��י ִגְלָעִד ֹו ֲחִמִּׁש�ים ִא�יׁש ִמְּבֵנ ה ְוִעּמ>  ֶאת&ַאְרֹּג�ב ְוֶאת&ָהַאְרֵי+

2Kings 15:26� י ְפַקְחָי�ה ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ִהָּנ >ֶתר ִּדְבֵר� ים ְלַמְלֵכ�י  ְוֶי י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ם ְּכתּוִב3
ל� פ  ִיְׂשָרֵא�

2Kings 15:27 הּו= ַלְך ֶּפ�ַקח ֶּבן&ְרַמְלָי ָ Tה מ�ה ַלֲעַזְרָי�ה ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד ת ֲחִמִּׁשBים ּוְׁשַּת1ִים1 ָׁשָנ+  ִּבְׁשַנ2
ים ָׁשָנ�ה� ֹון ֶעְׂשִר�  ַעל&ִיְׂשָרֵא>ל ְּבֹׁשְמר�

2Kings 15:28 ר ֶהֱחִט�יא ט ֲאֶׁש� �ם ֶּבן&ְנָב+ ר ִמן&ַחּטֹאות1 ָיָרְבָע א ָס3 �ֹ �ה ל �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר�  ַוַּי
ל�  ֶאת&ִיְׂשָרֵא�

2Kings 15:29 ל�ֹון ְוֶאת&ָאֵב ל ָּבאH ִּתְגַל�ת ִּפְלֶאֶסרH ֶמ�ֶלְך ַאּׁשּורG ַוִּיַּק�ח ֶאת&ִעּי] ֶלְך&ִיְׂשָרֵא3 י ֶּפ�ַקח ֶמ� Qִּביֵמ 
�י ַוַּיְגֵל�ם ֵּב� ל ֶא�ֶרץ ַנְפָּתִל יָלה ֹּכ� ֹור ְוֶאת&ַהִּגְלָעד1 ְוֶאת&ַהָּגִל+ Bֶדׁש ְוֶאת&ָחצ ָנֹוַח ְוֶאת&ֶק2 Tה ְוֶאת&י ית&ַמֲעָכ]

ּוָרה�  ַאּׁש�
2Kings 15:30הּו הּו ַוַּיֵּכ1הּו1 ַוְיִמיֵת+ ה ַעל&ֶּפ1ַקח1 ֶּבן&ְרַמְלָי+ ֶׁשר הֹוֵׁש�ַע ֶּבן&ֵאָל3 Mיו  ַוִּיְקָׁשר&ֶק�ְך ַּתְחָּת  ַוִּיְמֹל�

ם ֶּבן&ֻעִזָּי�ה� ים ְליֹוָת� �ת ֶעְׂשִר+  ִּבְׁשַנ
2Kings 15:31 ים ְלַמְלֵכ�י י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� �ם ְּכתּוִב3 ַקח ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ִהָּנ  ְוֶי�ֶתר ִּדְבֵרי&ֶפ�

ל� פ  ִיְׂשָרֵא�
2Kings 15:32ַקח ִים ְלֶפ� �ת ְׁשַּת+ ה� ִּבְׁשַנ ֶלְך ְיהּוָד� �הּו ֶמ� ם ֶּבן&ֻעִזָּי   ֶּבן&ְרַמְלָי�הּו ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא�ל ָמַל>ְך יֹוָת�
2Kings 15:33 ֹו �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ֹו ְוֵׁשׁש&ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+ �ה ְבָמְלכ+ ים ְוָחֵמBׁש ָׁשָנה1 ָהָי  ֶּבן&ֶעְׂשִר2

ֹוק� א ַּבת&ָצד�  ְירּוָׁש�
2Kings 15:34ה� �הּו ָאִב�יו ָעָׂש� ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש>ה ֻעִזָּי �ה ְּכֹכ= �י ְיהָו ר ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ַהָּיָׁש�   ַוַּי
2Kings 15:35 ַער >ה ֶאת&ַׁש� ּוא ָּבָנ ֹות ה3 �ים ַּבָּבמ ְמַקְּטִר� ים ּו� ֹוד ָהָע>ם ְמַזְּבִח� רּו ע3 א ָס+ �ֹ ק ַהָּבמֹות1 ל Bַר 

ֹון�  ֵּבית&ְיהָו�ה ָהֶעְלי�



2Kings 15:36 ים ְלַמְלֵכ�י י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ם ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ֲהלֹא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 י יֹוָת� >ֶתר ִּדְבֵר�  ְוֶי
ה�  ְיהּוָד�

2Kings 15:37 ַקח ת ֶּפ� ה ְרִצ�ין ֶמ�ֶלְך ֲאָר�ם ְוֵא� יהּוָד+ 1יַח1 ִּב� ה ְלַהְׁשִל ם ֵהֵח�ל ְיהָו3  ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+
 ֶּבן&ְרַמְלָי�הּו�

2Kings 15:38 ז ְּבנ�ֹו ְך ָאָח� �יו ַוִּיְמֹל> �ד ָאִב יו ְּבִע�יר ָּדִו יו ַוִּיָּקֵבר1 ִעם&ֲאֹבָת+  ַוִּיְׁשַּכBב יֹוָתם1 ִעם&ֲאֹבָת+
יו� פ  ַּתְחָּת�

2Kings 16:1ֶלְך ְי ם ֶמ� ז ֶּבן&יֹוָת� �הּו ָמַל>ְך ָאָח� ַקח ֶּבן&ְרַמְלָי ה ְלֶפ� ע&ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+ ה� ִּבְׁשַנת1 ְׁשַב�  הּוָד�
2Kings 16:2 ר �ִם ְולֹא&ָעָׂש�ה ַהָּיָׁש3 ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ֹו ְוֵׁשׁש&ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+ ים ָׁשָנה1 ָאָח�ז ְּבָמְלכ+ Bֶּבן&ֶעְׂשִר 

יו� יו ְּכָדִו�ד ָאִב� >י ְיהָו�ה ֱאֹלָה�  ְּבֵעיֵנ
2Kings 16:3ם ֶאת&ְּבB �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוַג ֶרְך ַמְלֵכ ֶלְך ְּבֶד� Wיׁש  ַוֵּי Bר הֹוִר ם ֲאֶׁש2 ֲעבֹות1 ַהּגֹוִי+ ׁש ְּכֹת� נֹו1 ֶהֱעִב�יר ָּבֵא+

ל� �י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ ם ִמְּפֵנ  ְיהָוה1 ֹאָת+
2Kings 16:4ַחת ָּכל&ֵע�ץ ַרֲעָנ�5ן� ֹות ְוַת� �ֹות ְוַעל&ַהְּגָבע   ַוְיַזֵּב=ַח ַוְיַקֵּט>ר ַּבָּבמ�
2Kings 16:5ָר ֲ Tֶלְך&א �ין ֶמ� ֶלְך&ִיְׂשָרֵא>ל ְירּוָׁשַל�ִם ַלִּמְלָחָמ�ה  ָא�ז ַיֲעֶל�ה ְרִצ =הּו ֶמ� ַקח ֶּבן&ְרַמְלָי ם ּוֶפ2

ם� ּו ְלִהָּלֵח� א ָיְכל� �ֹ ז ְול  ַוָּיֻצ1רּו1 ַעל&ָאָח+
2Kings 16:6 ֹות �ֵאיל ים ֵמ� ל ֶאת&ַהְיהּוִד� ם ַוְיַנֵּׁש� ֲאָר+ ם ֶאת&ֵאיַלת1 ַל� Bֶלְך&ֲאָר ין ֶמ� ִׁשיב ְרִצ2 ֵ Tיא ה �ת ַהִה3  ָּבֵע

ם ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� פ] ֲאדֹוִמים1][ַו�[ֲאַרִּמים ַו �ְׁשבּו ָׁש+ ת ַוֵּי  ָּב�אּו ֵאיַל+
2Kings 16:7 ה ר ַעְבְּדָך� ּוִבְנָך� ָא�ִני ֲעֵל2 ֶלְך&ַאּׁשּור1 ֵלאֹמ+ ְגַלת ְּפֶלBֶסר ֶמ� ִּ Tים ֶאל&ת ז ַמְלָאִכ3 Mח ָאָח  ַוִּיְׁשַל2

ם  ֶלְך&ֲאָר3 ִני ִמַּכ�ף ֶמ� Mי�ְוהֹוִׁשֵע ים ָעָל� ל ַהּקֹוִמ�  ּוִמַּכף1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+
2Kings 16:8 ֶלְך ַוִּיְׁשַל�ח�ֹות ֵּב�ית ַהֶּמ ְצר� ה ּוְבֹא� ב ַהִּנְמָצא1 ֵּב�ית ְיהָו+ �ֶסף ְוֶאת&ַהָּזָה3 ז ֶאת&ַהֶּכ Mח ָאָח  ַוִּיַּק2

ַחד� ּור ֹׁש� ֶלְך&ַאּׁש�  ְלֶמ�
2Kings 16:9+ֶלְך ַאּׁש�ע ֵאָליו1 ֶמBיָרה  ַוִּיְׁשַמ �ָה ַוַּיְגֶל�ָה ִק 5ִּיְתְּפֶׂש+ ּור ֶאל&ַּדֶּמ1ֶׂשק1 ַו� Bֶלְך ַאּׁש Z ֶמ2 ּור ַוַּיַעל

ית�  ְוֶאת&ְרִצ�ין ֵהִמ�
2Kings 16:10 ַח �5ְרא ֶאת&ַהִּמְזֵּב� ֶׂשק ַוַּי ֶלְך&ַאּׁשּור1 ּדּוֶּמ+ ת ִּפְלֶאBֶסר ֶמ� ְקַראת ִּתְגַל2 ִ Tז ל �ֶלְך ַהֶּמ�ֶלְך ָאָח]  ַוֵּי

ֹו ֲאֶׁש�ר ְּב ּות ַהִּמְזֵּב>ַח ְוֶאת&ַּתְבִנית� ן ֶאת&ְּדמ= �ה ַהֹּכֵה3 ז ֶאל&אּוִרָּי Mֶלְך ָאָח ַדָּמ�ֶׂשק ַוִּיְׁשַלחZ ַהֶּמ2
הּו� ל&ַמֲעֵׂש�  ְלָכ�
2Kings 16:11Bֶׂשק ֵּכ ז ִמַּדֶּמ3 Mֶלְך ָאָח ל ֲאֶׁשר&ָׁשַלחZ ַהֶּמ2 ן ֶאת&ַהִּמְזֵּב�ַח ְּכֹכ� �ה ַהֹּכֵה� >ֶבן אּוִרָּי ן ָעָׂשה1  ַוִּי

ֶׂשק� ז ִמַּדָּמ� ֶלְך&ָאָח� ֹוא ַהֶּמ� ן ַעד&ּב� �ה ַהֹּכֵה+  אּוִרָּי
2Kings 16:12 ַעל� ַח ַוַּי ב ַהֶּמ>ֶלְך ַעל&ַהִּמְזֵּב� ֶלְך ֶאת&ַהִּמְזֵּב�ַח ַוִּיְקַר� �5ְרא ַהֶּמ� ֶׂשק ַוַּי א ַהֶּמ1ֶלְך1 ִמַּדֶּמ+ Bֹ  ַוָּיב

יו�  ָעָל�
2Kings 16:13ָל ֹו  ַוַּיְקֵטBר ֶאת&ֹע� ים ֲאֶׁשר&ל� ם&ַהְּׁשָלִמ� ק ֶאת&ַּד� ֹו ַוִּיְזֹר> �ֹו ַוַּיֵּס�ְך ֶאת&ִנְסּכ תֹו1 ְוֶאת&ִמְנָחת+
ַח�  ַעל&ַהִּמְזֵּב�

2Kings 16:14י ַח ּוִמֵּב� ִית ִמֵּבין1 ַהִּמְזֵּב+ �י ַהַּב+ ב ֵמֵאת1 ְּפֵנ �י ְיהָוהG ַוַּיְקֵר3 ת ַהִּמְזַּב�ח ַהְּנֹחֶׁשתH ֲאֶׁש�ר ִלְפֵנ ן  ְוֵא2
ֹוָנה� ַח ָצפ� �5ֶרְך ַהִּמְזֵּב� ֹו ַעל&ֶי ן ֹאת> �ה ַוִּיֵּת�  ֵּב�ית ְיהָו

2Kings 16:15 ה][ַו[ ַוְיַצֵּוהּו� ֹול ַהְקֵט�ר ] ְיַצֶּו �ל ַהִּמְזֵּב�ַח ַהָּגד] ר ַע ן ֵלאֹמ3 Mה ַהֹּכֵה ָחז ֶאת&אּוִרָּי2 ָ Tֶלְך&א ַהֶּמ�
ֶאת& ֶרב ְו� Mת ָהֶע ַלת&ַהֹּבֶקרZ ְוֶאת&ִמְנַח2 ת ָּכל&ַעBם ָהָא1ֶרץ1 ֶאת&ֹע� Qֵאת ֹעַל ְ Tֹו ו ֹעַל=ת ַהֶּמ�ֶלְך ְוֶאת&ִמְנָחת3

ר� ֶׁשת ִי�ְהֶיה&ִּל�י ְלַבֵּק� ק ּוִמְזַּב=ח ַהְּנֹח> ��יו ִּתְזֹר �ַבח ָעָל ם ֹעָל>ה ְוָכל&ַּדם&ֶז ם ְוָכל&ַּד�  ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה+
2Kings 16:16 ל �ה ַהֹּכֵה�ן ְּכֹכ� �ַעׂש אּוִרָּי ז� ַוַּי ֶלְך ָאָח�  ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ַהֶּמ�
2Kings 16:17&ֲעֵליֶהם1 ְוֶאת Bַסר ֵמ� ֹות ַוָּי ֹות ַהְּמֹכנ3 ז ֶאת&ַהִּמְסְּגר� Mֶלְך ָאָח ר ]ֶאת[ ַוְיַקֵּצץZ ַהֶּמ2 &ַהִּכּיֹ+

ֹו ַע�ל ַמְר ֶׁשת ֲאֶׁש�ר ַּתְחֶּת�יָה ַוִּיֵּת�ן ֹאת+ ר ַהְּנֹח� ד ֵמַע>ל ַהָּבָק� �ם הֹוִר+ ֶפת ֲאָבִנ�ים�ְוֶאת&ַהָּי  ֶצ�
2Kings 16:18 ְך[ ְוֶאת&ִמיַסְך ב ֵּב�ית ] מּוַס2 ֹוָנה ֵהֵס� ִחיצ+ ֹוא ַהֶּמ1ֶלְך1 ַה� Bִית ְוֶאת&ְמב ּו ַבַּב3 ת ֲאֶׁשר&ָּבנ� Mַהַּׁשָּב

ּור� ֶלְך ַאּׁש� �ה ִמְּפֵנ�י ֶמ�  ְיהָו



2Kings 16:19ם ְּכתּו�ה ֲהלֹא&ֵה�ז ֲאֶׁש�ר ָעָׂש י ָאָח� >ֶתר ִּדְבֵר� ים ְלַמְלֵכ�י  ְוֶי י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ִב3
ה�  ְיהּוָד�

2Kings 16:20 יו� ֹו ַּתְחָּת� �הּו ְבנ� ְך ִחְזִקָּי �ד ַוִּיְמֹל> �יר ָּדִו יו ְּבִע ר ִעם&ֲאֹבָת� יו ַוִּיָּקֵב�  ַוִּיְׁשַּכBב ָאָחז1 ִעם&ֲאֹבָת+
 פ

2Kings 17:1�ז ֶמ ה ְלָאָח� ל  ִּבְׁשַנת1 ְׁשֵּת�ים ֶעְׂשֵר+ ֹון ַעל&ִיְׂשָרֵא� ַע ֶּבן&ֵאָל=ה ְבֹׁשְמר> ַלְך הֹוֵׁש2 ָ Tה מ�ֶלְך ְיהּוָד
ַׁשע ָׁשִנ�ים�  ֵּת�
2Kings 17:2ֹ Pק ל �ה ַר3 �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר� ר ָהי�ּו ְלָפָנ�יו� ַוַּי ל ֲאֶׁש� �י ִיְׂשָרֵא+  א ְּכַמְלֵכ
2Kings 17:3�ֶסר ֶמ�ֶלְך ַאּׁש ה ַׁשְלַמְנֶא� �יו ָעָל+ ה� ָעָל ֹו ִמְנָח� �ֶׁשב ל� ֶבד ַוָּי 1ַע1 ֶע+ ֹו הֹוֵׁש B5ְיִהי&ל  ּור ַו�
2Kings 17:4 ִים ֶלְך&ִמְצַר+ ֹוא ֶמ� ר ָׁשַלBח ַמְלָאִכים1 ֶאל&ס� ֶׁשר ֲאֶׁש2 ַע ֶק3 Mּור ְּבהֹוֵׁש ֶלְך&ַאּׁש2  ַוִּיְמָצאZ ֶמ�

5ַּי �ה ַו� �ה ְבָׁשָנ ּור ְּכָׁשָנ ֶלְך ַאּׁש� ֶלא�ְולֹא&ֶהֱעָל�ה ִמְנָח>ה ְלֶמ� ית ֶּכ� הּו ֵּב� ּור ַוַּיַאְסֵר�  ַעְצֵר1הּו1 ֶמ�ֶלְך ַאּׁש+
2Kings 17:5ׁש ָׁשִנ�ים� �ַצר ָעֶל�יָה ָׁשֹל� ֹון ַוָּי 1 ֹׁשְמר+ ּור ְּבָכל&ָהָא�ֶרץ ַוַּי1ַעל ֶלְך&ַאּׁש� �ַעל ֶמ�   ַוַּי
2Kings 17:6ֶלְך&ַאּׁשּור1 ֶאת ַע ָלַכBד ֶמ� ית ְלהֹוֵׁש3 Mת ַהְּתִׁשיִע ּוָרה  ִּבְׁשַנ2 �ל ַאּׁש �5ֶגל ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ֹון ַוֶּי ְמר+ &ֹׁש�

י� פ י ָמָד� �5ן ְוָעֵר� ר ּגֹוָז ֹור ְנַה� ם ַּבְחַל=ח ּוְבָחב> Mֶׁשב ֹאָת  ַוּי2ֹ
2Kings 17:7 ַחת ַי�ד Wִים ִמַּת ם ַהַּמֲעֶלBה ֹאָתם1 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+ �ה ֱאֹלֵהיֶה+ 1 ַליהָו ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bי&ָחְטא י ִּכ�  ַוְיִה3

ים� ים ֲאֵחִר� ּו ֱאֹלִה� ִים ַוִּי�יְרא� �ֶלְך&ִמְצָר ה ֶמ�  ַּפְרֹע�
2Kings 17:8ּו� ר ָעׂש� ל ֲאֶׁש� �י ִיְׂשָרֵא�ל ּוַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ ה ִמְּפֵנ יׁש ְיהָו+ ם ֲאֶׁשר1 הֹוִר� ֹות ַהּגֹוִי+   ַוֵּי�ְלכּו1 ְּבֻחּק�
2Kings 17:9ל ְּד ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא3 ּו ָלֶהBם ָּבמֹות1  ַוְיַחְּפא� ן ַעל&ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶה�ם ַוִּיְבנ2 ָבִרים1 ֲאֶׁש�ר לֹא&ֵכ+

ר� ים ַעד&ִע�יר ִמְבָצ� ל נֹוְצִר� ם ִמִּמְגַּד� �ֵריֶה+  ְּבָכל&ָע
2Kings 17:10ַPים ע �ֹות ַוֲאֵׁשִר 5ן� ַוַּיִּצ=בּו ָלֶה>ם ַמֵּצב� ַחת ָּכל&ֵע�ץ ַרֲעָנ� ה ְוַת� �ה ְגֹבָה+  ל ָּכל&ִּגְבָע
2Kings 17:11 ים ים ָרִע+ 5ַּיֲעׂשּו1 ְּדָבִר� ם ֲאֶׁשר&ֶהְגָל�ה ְיהָו�ה ִמְּפֵניֶה�ם ַו� Wֹות ַּכּגֹוִי  ַוְיַקְּטרּו&ָׁשם1 ְּבָכל&ָּבמ+

 ְלַהְכִע�יס ֶאת&ְיהָו�ה�
2Kings 17:12ר ַה ּו ֶאת&ַהָּדָב� א ַתֲעׂש� �ֹ ם ל ר ָאַמBר ְיהָוה1 ָלֶה+ ּו ַהִּגֻּלִל�ים ֲאֶׁש2  ֶּז�ה� ַוַּי�ַעְבד�
2Kings 17:13 ָּכל&ְנִביאֹו Zה ְּבַיד ה ְּבִיְׂשָרֵא�ל ּוִביהּוָד] �ַעד ְיהָו] י[ ַוָּי ר ] ְנִביֵא2 ה ֵלאֹמ3 Mָכל&ֹחֶז Zֻj vבּו ש

ֲאֶׁשר1 ָׁש ֵתיֶכ�ם ַו� ר ִצִּו�יִתי ֶאת&ֲאֹב� ה ֲאֶׁש� ל&ַהּתֹוָר+ י ְּכָכ2 ָרִעים1 ְוִׁשְמרּו1 ִמְצֹוַת�י ֻחּקֹוַת+ �ְחִּתי ִמַּדְרֵכיֶכBם ָה� ַל
ים� י ַהְּנִביִא� ם ְּבַי�ד ֲעָבַד�  ֲאֵליֶכ+

2Kings 17:14ם� יהָו�ה ֱאֹלֵהיֶה� ינּו ַּב� א ֶהֱאִמ+ �ֹ ם ֲאֶׁשר1 ל ֶרף ֲאבֹוָת+ ּו ֶאת&ָעְרָּפם1 ְּכֹע� Bעּו ַוַּיְקׁש�א ָׁשֵמ �ֹ   ְול
2Kings 17:15ת ֶאת�ר ָּכַר�יו ְוֶאת&ְּבִריתֹו1 ֲאֶׁש ּו ֶאת&ֻחָּק3 ר ֵהִע�יד ָּב�ם  ַוִּיְמֲאס� יו ֲאֶׁש� ְדֹוָת+ ם ְוֵאת1 ֵע� &ֲאבֹוָת+

ֹות  י ֲעׂש� ם ְלִבְלִּת� Bה ְיהָוה1 ֹאָת+ ר ִצָּו ם ֲאֶׁש2 יֹבָת+ י ַהּגֹוִים1 ֲאֶׁש�ר ְסִב� Bלּו ְוַאֲחֵר 1 ַוֶּיְהָּב+ י ַהֶה1ֶבל Bַאֲחֵר Mְלכּו ַוֵּי2
ם�  ָּכֶה�

2Kings 17:16ה� ּו ֶאת&ָּכל&ִמְצֹות1 ְיהָו ּו ָלֶה>ם ַמֵּסָכ�ה ְׁשֵנים  ַוַּיַעְזב3 ם ַוַּיֲעׂש� �י[ ֱאֹלֵהיֶה+ ּו ] ְׁשֵנ �ים ַוַּיֲעׂש� ֲעָגִל
ַעל� ּו ֶאת&ַהָּב� ִים ַוַּיַעְבד� ה ַוִּי�ְׁשַּתֲחוּו1 ְלָכל&ְצָב�א ַהָּׁשַמ+  ֲאֵׁשיָר3

2Kings 17:17ּו ׁש ַוִּיְקְסמ� ֹוֵתיֶהם1 ָּבֵא+ ַּיֲעִבירּו ֶאת&ְּבֵניֶהBם ְוֶאת&ְּבנ� � ַ Tֹות  ו ּו ַלֲעׂש� ים ַוְיַנֵח�ׁשּו ַוִּי�ְתַמְּכר3  ְקָסִמ�
ֹו� ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה ְלַהְכִעיס�  ָהַר>

2Kings 17:18ֹו� ה ְלַבּד� ֶבט ְיהּוָד� ק ֵׁש� ר ַר> א ִנְׁשַא+ �ֹ �יו ל �ל ָּפָנ ם ֵמַע ל ַוְיִסֵר� Bה ְמֹאד1 ְּבִיְׂשָרֵא+ ף ְיהָו   ַוִּיְתַאַּנ2
2Kings 17:19ה Wּו� ַּגם&ְיהּוָד ר ָעׂש� ל ֲאֶׁש� ֹות ִיְׂשָרֵא� ּו ְּבֻחּק� �ְלכ+ �ה ֱאֹלֵהיֶה�ם ַוֵּי ר ֶאת&ִמְצֹו�ת ְיהָו א ָׁשַמ+ �ֹ   ל
2Kings 17:20ר ִהְׁשִליָכ�ם ִמָּפָנ�יו� �ים ַע>ד ֲאֶׁש� 5ִּיְּתֵנ�ם ְּבַיד&ֹׁשִס ם ַו� 1 ַוְיַעֵּנ+ 5Bַרע ִיְׂשָרֵאל ה ְּבָכל&ֶז Mס ְיהָו   ַוִּיְמַא2
2Kings 17:21�ט ַוַּיֵּדא  ִּכ��ם ֶּבן&ְנָב ד ַוַּיְמִל�יכּו ֶאת&ָיָרְבָע 1 ֵּב�ית ָּדִו+ ל ֵמַעל ח][ַו[י&ָקַר�ע ִיְׂשָרֵא3 ] ַּיַּד2

ה� ה ְגדֹוָל� ם ֲחָטָא� ה ְוֶהֱחֵטיָא� י ְיהָו+ 1 ֵמַאֲחֵר�  ָיָרְבָעBם ֶאת&ִיְׂשָרֵאל
2Kings 17:22אות ָי �ֹ ל ְּבָכל&ַחּט �י ִיְׂשָרֵא+ ָּנה� ַוֵּי�ְלכּו1 ְּבֵנ רּו ִמֶּמ�  ָרְבָע�ם ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה לֹא&ָס�
2Kings 17:23 ים� יו ַהְּנִביִא ר ְּבַי�ד ָּכל&ֲעָבָד� יו ַּכֲאֶׁש�ר ִּדֶּב+ �ל ָּפָנ+ 1 ֵמַע Bה ֶאת&ִיְׂשָרֵאל יר ְיהָו ד ֲאֶׁשר&ֵהִס2 ַ Tע 

ּוָרה ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� פ ל ֵמַעBל ַאְדָמתֹו1 ַאּׁש+ Mֶגל ִיְׂשָרֵא  ַוִּי2



2Kings 17:24 ֹון ְמר+ י ֹׁש� ֶׁשב1 ְּבָעֵר� ִים ַוּי2ֹ ֲחָמת1 ּוְסַפְרַו+ Bא ּוֵמ� ּּוָתה ּוֵמַעָּו Tִּמכ Tל ו ּור ִמָּבֶב] ֶלְך&ַאּׁש]  ַוָּיֵב�א ֶמ�
יָה� ּו ְּבָעֶר� ֹון ַוֵּי�ְׁשב� ְמר+ �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּי�5ְרׁשּו1 ֶאת&ֹׁש� ַחת ְּבֵנ  ַּת�

2Kings 17:251י ִּבְתִחַּלת ֹות ַוִּי�ְהי�ּו  ַוְיִה3 Bה ָּבֶהם1 ֶאת&ָה�ֲאָרי+ ח ְיהָו �ה ַוְיַׁשַּל2 ּו ֶאת&ְיהָו א ָיְרא� �ֹ ם ל  ִׁשְבָּת�ם ָׁש+
ם� �ים ָּבֶה�  ֹהְרִג
2Kings 17:26 ּו א ָי�5ְדע+ �ֹ ֹון ל י ֹׁשְמר+ 1יָת1 ַוּת1ֹוֶׁשב1 ְּבָעֵר� ם ֲאֶׁשBר ִהְגִל ּו ְלֶמ�ֶלְך ַאּׁשּורH ֵלאֹמרG ַהּגֹוִי3  ַוּיֹאְמר3

ים  �ם ֹיְדִע+ ם ַּכֲאֶׁשר1 ֵאיָנ ֹות ְוִהָּנם1 ְמִמיִת�ים אֹוָת+ ט ֱאֹלֵה�י ָהָא�ֶרץ ַוְיַׁשַּלח&ָּב�ם ֶאת&ָהֲאָרי3 ֶאת&ִמְׁשַּפ�
ֶרץ� י ָהָא� ט ֱאֹלֵה�  ֶאת&ִמְׁשַּפ�

2Kings 17:27�ֲהִנים1 ֲאֶׁש ר ֹהִלBיכּו ָׁש1ָּמה1 ֶאָחBד ֵמַהֹּכ� ּור ֵלאֹמ3 Mֶלְך&ַאּׁש ו ֶמ� ּו  ַוְיַצ2 ם ְוֵיְלכ� ר ִהְגִליֶת�ם ִמָּׁש+
ֶרץ� י ָהָא� ט ֱאֹלֵה� ם ֶאת&ִמְׁשַּפ� Wם ְוֹיֵר��ְׁשבּו ָׁש  ְוֵי

2Kings 17:28 יְך ם ֵא� 5ְיִהי1 מֹוֶר�ה ֹאָת+ ית&ֵא�ל ַו� �ֶׁשב ְּבֵב� ֹון ַוֵּי ְמר+ ים ֲאֶׁשBר ִהְגלּו1 ִמֹּׁש� א ֶאָח�ד ֵמַהֹּכֲהִנ3 Qֹ  ַוָּיב
ּו ֶאת&ְיהָו�ה�  ִי�יְרא�
2Kings 17:29 1ֹוי ּגֹוי ים ּג� ְמֹרִנ+ ֹות ֲאֶׁשBר ָעׂשּו1 ַהֹּׁש� �יחּוA ְּבֵב�ית ַהָּבמ3 ֹוי ֱאֹלָה�יו ַוַּיִּנ ֹוי ּג� ים ּג�  ַוִּיְהי�ּו ֹעִׂש+

ם� ם ֹיְׁשִב�ים ָׁש� ם ֲאֶׁש>ר ֵה� �ֵריֶה+  ְּבָע
2Kings 17:30+ֹות ְוַאְנֵׁשי&כ ֹות ְּבנ+ ל ָעׂשּו1 ֶאת&ֻסּכ� ּו  ְוַאְנֵׁש�י ָבֶב3 ת ָעׂש� י ֲחָמ� �ל ְוַאְנֵׁש� 5ְרַג ּו ֶאת&ֵנ� ּות ָעׂש�
א�  ֶאת&ֲאִׁשיָמ�

2Kings 17:31 ֶלְך ׁש ְלַאְדַרֶּמ� ים ֹׂשְרִפBים ֶאת&ְּבֵניֶהם1 ָּבֵא+ ז ְוֶאת&ַּתְרָּת�ק ְוַהְסַפְרִו3 ּו ִנְבַח� >ים ָעׂש�  ְוָהַעִּו
ֶלְך ֱאֹלַּה  ֲעַנֶּמ� י[ַו� 5ִים�[ְסָפִרים ] ֱאֹלֵה�  ]ְסַפְרָו�
2Kings 17:32 ית ם ְּבֵב� ֹות ַוִּיְהי>ּו ֹעִׂש�ים ָלֶה� �י ָבמ+ ּו ָלֶהBם ִמְקצֹוָתם1 ֹּכֲהֵנ �ה ַוַּיֲעׂש2  ַוִּיְהי�ּו ְיֵרִא�ים ֶאת&ְיהָו

ֹות�  ַהָּבמ�
2Kings 17:33ם ֲאֶׁש ים ְּכִמְׁשַּפט1 ַהּגֹוִי+ ְבִד+ ֵהיֶהם1 ָהי�ּו ֹע� �ים ְוֶאת&ֱאֹל� ם  ֶאת&ְיהָו�ה ָהי�ּו ְיֵרִא ּו ֹאָת� ר&ִהְגל�

ם�  ִמָּׁש�
2Kings 17:34 ים �ם ֹעִׂש3 ה ְוֵאיָנ Bם ְיֵרִאים1 ֶאת&ְיהָו+ �ים ֵאיָנ אֹׁשִנ ים ַּכִּמְׁשָּפִט�ים ָהִר� �ד ַהּיBֹום ַהֶּזה1 ֵה�ם ֹעִׂש+  ַע

�י ַיֲע Bה ְיהָוה1 ֶאת&ְּבֵנ ר ִצָּו ה ֲאֶׁש2 ם ְוַכּתֹוָר�ה ְוַכִּמְצָו3 ל�ְּכֻחֹּקָתם1 ּוְכִמְׁשָּפָט+ ֹו ִיְׂשָרֵא� ם ְׁשמ� ב ֲאֶׁשר&ָׂש�  ֹק+
2Kings 17:35 ּו ים ְולֹא&ִתְׁשַּתֲחו� �ּו ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר יְרא� א ִת� �ֹ ר ל �ם ֵלאֹמ+ ית ַוְיַצֵּו Bה ִאָּתם1 ְּבִר+ ת ְיהָו  ַוִּיְכֹר2

ם� ּו ָלֶה� א ִתְזְּבח� �ֹ ּום ְול א ַתַעְבד+ �ֹ ם ְול  ָלֶה+
2Kings 17:36 ה ם&ֶאת&ְיהָו3 �י ִא� ֹו  ִּכ ֹוַע ְנטּוָי�ה ֹאת� ֹול ּוִבְזר� ַח ָּגד> ִים ְּבֹכ= ם ֵמֶא=ֶרץ ִמְצַר> Mה ֶאְתֶכ ֲאֶׁשרZ ֶהֱעָל2

חּו� ֹו ִתְזָּב� ּו ְול� ְׁשַּתֲחו� ֹו ִת�  ִתיָר�אּו ְול�
2Kings 17:37ם ִּתְׁש ה ְוַהִּמְצָוה1 ֲאֶׁש�ר ָּכַת�ב ָלֶכ+ Bים ְוַהּתֹוָר Mים ְוֶאת&ַהִּמְׁשָּפִט ֹות  ְוֶאת&ַהֻחִּק2 ּון ַלֲעׂש� ְמר�

ים� ים ֲאֵחִר� ּו ֱאֹלִה� יְרא� א ִת� �ֹ  ָּכל&ַהָּיִמ�ים ְול
2Kings 17:38ים� ים ֲאֵחִר� ּו ֱאֹלִה� יְרא� א ִת� �ֹ א ִתְׁשָּכ�חּו ְול �ֹ ִּתי ִאְּתֶכ�ם ל ית ֲאֶׁשר&ָּכַר�   ְוַהְּבִר>
2Kings 17:39�אּו ְוהּוא1 ַיִּצ�ם&ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ִּתיָר ם� ִּכ>י ִא� �ד ָּכל&ֹאְיֵביֶכ� ם ִמַּי  יל ֶאְתֶכ+
2Kings 17:40ים� ם ֹעִׂש� ֹון ֵה� ִראׁש� ם&ְּכִמְׁשָּפָט�ם ָה� א ָׁשֵמ�עּו ִּכ>י ִא� �ֹ   ְול
2Kings 17:41� ים ַּגם&ְּבֵניֶה�םA ּוְבֵנ �ְבִד ם ָהי�ּו ֹע� יֵליֶה� ה ְוֶאת&ְּפִס� ֶּלה ְיֵרִאים1 ֶאת&ְיהָו+ �ם ָהֵא3 י  ַוִּיְהי�ּוA ַהּגֹוִי

ים ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� פ ּו ֲאֹבָתם1 ֵה�ם ֹעִׂש+ Bר ָעׂש ם ַּכֲאֶׁש2  ְבֵניֶה3
2Kings 18:1ה� ֶלְך ְיהּוָד� ז ֶמ� �ה ֶבן&ָאָח� ַע ֶּבן&ֵאָל�ה ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא�ל ָמַל>ְך ִחְזִקָּי ׁש ְלהֹוֵׁש� �ת ָׁשֹל+ 5ְיִהי1 ִּבְׁשַנ   ַו�
2Kings 18:2ׁש ָׁשBים ְוָחֵמ ֹו  ֶּבן&ֶעְׂשִר2 �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ים ָוֵת1ַׁשע1 ָׁשָנ+ Bֹו ְוֶעְׂשִר �ה ְבָמְלכ+ ָנה1 ָהָי

 ֲאִב�י ַּבת&ְזַכְרָי�ה�
2Kings 18:3יו� ה ָּדִו�ד ָאִב� ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש� �ה ְּכֹכ� �י ְיהָו ר ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ַהָּיָׁש�   ַוַּי
2Kings 18:4ֹות ְו �יר ֶאת&ַהָּבמ3 ּואA ֵהִס ֶׁשת  ה� Mׁש ַהְּנֹח ֲאֵׁשָר�ה ְוִכַּתתZ ְנַח2 ת ֶאת&ָה� ת ְוָכַר� ִׁשַּבר1 ֶאת&ַהַּמֵּצֹב+

ן� ֹו ְנֻחְׁשָּת� ֹו ַוִּיְקָרא&ל� ים ל+ 1 ְמַקְּטִר� �י ַעד&ַהָּיִמBים ָהֵה1ָּמה1 ָהיBּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל ה ִּכ  ֲאֶׁשר&ָעָׂש�ה ֹמֶׁש3
2Kings 18:5 ל י&ִיְׂשָרֵא� ר ָהי�ּו  ַּביהָו�ה ֱאֹלֵה� ה ַוֲאֶׁש� �י ְיהּוָד+ 1 ַמְלֵכ הּו ְּבֹכל �ה ָכֹמ3 יו לֹא&ָהָי Qח ְוַאֲחָר�ָּבָט



 ְלָפָנ�יו�
2Kings 18:6ה� יו ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְיהָו�ה ֶאת&ֹמֶׁש� יו ַוִּיְׁשֹמר1 ִמְצֹוָת+ �ֲחָר ר ֵמַא� ה לֹא&ָס� יהָו+   ַוִּיְדַּבק1 ַּב�
2Kings 18:7ֹו ְּבֹכ� Bה ְיהָוה1 ִעּמ+ ֹו� ְוָהָי א ֲעָבד� �ֹ ּור ְול ֶלְך&ַאּׁש� ד ְּבֶמ� �יל ַוִּיְמֹר� א ַיְׂשִּכ  ל ֲאֶׁשר&ֵיֵצ�
2Kings 18:8ר� פ ים ַעד&ִע�יר ִמְבָצ� ל נֹוְצִר� �יָה ִמִּמְגַּד� ּוא&ִהָּכ=ה ֶאת&ְּפִלְׁשִּת>ים ַעד&ַעָּז�ה ְוֶאת&ְּגבּוֶל   ה�
2Kings 18:9ֶל�ְרִביִעית1 ַלֶּמ Bה ָה� י ַּבָּׁשָנ Q5ְיִה הּו הPִ ַו� ַע ֶּבן&ֵאָל�ה ֶמ�ֶלְך ְך ִחְזִקָּי+ ית ְלהֹוֵׁש� �ה ַהְּׁשִביִע+ יא ַהָּׁשָנ

יָה� �ַצר ָעֶל� ֹון ַוָּי ּור ַעל&ֹׁשְמר� ֶלְך&ַאּׁש> ה ַׁשְלַמְנֶא=ֶסר ֶמ� Qל ָעָל� ִיְׂשָרֵא
2Kings 18:10� ׁש ְלִחְזִקָּי ים ִּבְׁשַנת&ֵׁש� ׁש ָׁשִנ+ ָה ִמְקֵצה1 ָׁשֹל� 5ִּיְלְּכֻד3 1ַע1 ֶמ�ֶלְך  ַו� ַׁשע ְלהֹוֵׁש ה ִה�יא ְׁשַנת&ֵּת3

ֹון� ה ֹׁשְמר� ל ִנְלְּכָד�  ִיְׂשָרֵא+
2Kings 18:11י� י ָמָד� �5ן ְוָעֵר� ר ּגֹוָז ֹור ְנַה� ם ַּבְחַל=ח ּוְבָחב> Qּוָרה ַוַּיְנֵח �ל ַאּׁש ּור ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ֶלְך&ַאּׁש> =5ֶגל ֶמ�   ַוֶּי
2Kings 18:123א&ָׁשְמע �ֹ �לA ֲאֶׁש�ר ל ֹו אPֵ ַע ם ַוַּיַעְברּו1 ֶאת&ְּבִרית+ �ה ֱאֹלֵהיֶה+ 1 ְיהָו ה ּו ְּבקֹול ת ָּכל&ֲאֶׁש�ר ִצָּו+

ּו� פ א ָעׂש� �ֹ ּו ְול א ָׁשְמע� �ֹ �ה ְול �ֶבד ְיהָו ה ֶע  ֹמֶׁש�
2Kings 18:13ל ָּכ� ֶלְך&ַאּׁשּור1 ַע יב ֶמ� Bה ַסְנֵחִר Qה ָעָל ה ַלֶּמ�ֶלְך ִחְזִקָּי3 Mה ָׁשָנ ה  ּוְבַאְרַּבעZ ֶעְׂשֵר2 י ְיהּוָד> ל&ָעֵר=

ם� 5ִּיְתְּפֵׂש� ֹות ַו�  ַהְּבֻצר�
2Kings 18:14 י ָעַל+ ּוב ֵמ� רA ָחָט1אִתי1 ׁש� Bֵלאֹמ Aיָׁשה A ָלִכ2 Zֶלְך&ַאּׁשּור ֶלְך&ְיהּוָד�ה ֶאל&ֶמ� �ה ֶמ�  ַוִּיְׁשַל�ח ִחְזִקָּי

ּור ַעל&ִחְזִק Mֶלְך&ַאּׁש ֶׂשם ֶמ� ן ָעַל�י ֶאָּׂש�א ַוָּי2 ֶסף ֵא>ת ֲאֶׁשר&ִּתֵּת� ׁש ֵמאֹות1 ִּכַּכר&ֶּכ+ Bה ְׁשֹל ֶלְך&ְיהּוָד3 �ה ֶמ� ָּי
ב�  ּוְׁשֹלִׁש�ים ִּכַּכ�ר ָזָה�

2Kings 18:15ֶלְך� ית ַהֶּמ� ֹות ֵּב� �ה ּוְבֹאְצר� ה ֶאת&ָּכל&ַהֶּכ�ֶסף ַהִּנְמָצ�א ֵבית&ְיהָו   ַוִּיֵּתן1 ִחְזִקָּי+
2Kings 18:16ה ֶאת&ַּד Mץ ִחְזִקָּי יא ִקַּצ2 �ת ַהִה3 �ה  ָּבֵע ה ִחְזִקָּי ֹות ֲאֶׁש�ר ִצָּפ+ ְמנ+ ֹות ֵהיַכBל ְיהָוה1 ְוֶאת&ָהֹא� ְלת2

ּור� פ ֶלְך ַאּׁש� 5ִּיְּתֵנ�ם ְלֶמ�  ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ַו�
2Kings 18:17 יׁש ֶאל&ַהֶּמ=ֶלְך Mה ִמן&ָלִכ יסA ְוֶאת&ַרב&ָׁשֵק2 ן ְוֶאת&ַרב&ָסִר� ּור ֶאת&ַּתְרָּת� ֶלְך&ַאּׁש]  ַוִּיְׁשַל�ח ֶמ�

אּו ַוַּי�ַעְמדּו1 ִּבְתָעַלת1 ַהְּבֵרָכ�ה ִחְזִק ּו ַוָּיֹב3 ִם ַוַּיֲעל� אּו ְירּוָׁשַל+ 5ַּיֲעלּו1 ַוָּיֹב� �ִם ַו� ד ְירּוָׁשָל יל ָּכֵב� >הּו ְּבֵח� ָּי
ס� ה כֹוֵב� ר ִּבְמִסַּל�ת ְׂשֵד� Wה ֲאֶׁש ֶעְליֹוָנ+  ָה�

2Kings 18:18ֶלְך ַוֵּיֵצ=א ֲאֵלֶה>ם 5ִּיְקְראּו1 ֶאל&ַהֶּמ+ �הּו ֲאֶׁש�ר ַעל&ַהָּב�ִית ְוֶׁשְבָנה1  ַו� ים ֶּבן&ִחְלִקָּי  ֶאְלָיִק�
יר� ף ַהַּמְזִּכ� ח ֶּבן&ָאָס� ר ְויֹוָא�  ַהֹּסֵפ+

2Kings 18:19 ּור 1 ֶמ�ֶלְך ַאּׁש+ ר ַהֶּמBֶלְך ַהָּגדֹול Qה&ָאַמ �הּו ֹּכ� ה ִאְמרּו&ָנ�א ֶאל&ִחְזִקָּי Bֹאֶמר ֲאֵלֶהם1 ַרב&ָׁשֵק+  ַוּי
ְחָּת�ָמ=ה ַהִּבָּטח> ר ָּבָט�  ֹון ַהֶּז�ה ֲאֶׁש�

2Kings 18:20 ְדָּת ְחָּת ִּכ�י ָמַר� ה ַלִּמְלָחָמ�ה ַעָּתה1 ַעל&ִמ�י ָבַט+ ה ּוְגבּוָר� ִים ֵעָצ�  ָאַמ1ְרָּת1 ַאְך&ְּדַבר&ְׂשָפַת+
י�  ִּב�

2Kings 18:21ּוץ ַהֶּז Bה ָהָרצ �ה ָבַט�ְחָּת ְּלָך] ַעל&ִמְׁשֶעֶנתZ ַהָּקֶנ2 ה ִהֵּנ ְך ִאיׁש1  ַעָּת] ר ִיָּסֵמ� ִים ֲאֶׁש2 ה1 ַעל&ִמְצַר+
ֵּPּה כ�ֹו ּוְנָקָב א ְבַכּפ� יו ּוָב� יו�ָעָל+ ים ָעָל� ל&ַהֹּבְטִח� ִים ְלָכ� ֶלְך&ִמְצַר+ ה ֶמ�  ן ַּפְרֹע�

2Kings 18:221יר ִחְזִקָּיBר ֵהִס ּוא ֲאֶׁש2 ינּו ָּבָט�ְחנּו ֲהלֹוא&ה3 י ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ּון ֵאַל+ הּו1  ְוִכי&תֹאְמר�
ִם� ּו ִּבירּוָׁשָל� ְׁשַּתֲחו� ה ִּת� ִם ִלְפֵני1 ַהִּמְזֵּב�ַח ַהֶּז+ ּוָׁשַל+ יהּוָדה1 ְוִליר� Bֹאֶמר ִל� יו ַוּי  ֶאת&ָּבֹמָת�יו ְוֶאת&ִמְזְּבֹחָת+

2Kings 18:23+ִים סּוִס�ה ְלָך1 ַאְלַּפB ּור ְוֶאְּתָנ �א ֶאת&ֲאֹדִנ�י ֶאת&ֶמ�ֶלְך ַאּׁש �ֶרב ָנ+ ל  ְוַעָּתה1 ִהְתָע Wים ִאם&ּתּוַכ
ם�  ָל�ֶתת ְלָך� ֹרְכִב�ים ֲעֵליֶה�

2Kings 18:24 ִים �ים ַוִּתְבַטBח ְלָך1 ַעל&ִמְצַר+ י ֲאֹדִנ�י ַהְּקַטִּנ ת ַאַח>ד ַעְבֵד� י ַפַח� ת ְּפֵנ2 ֵ Tיב א  ְוֵא�יְך ָּתִׁש3
ים� ֶכב ּוְלָפָרִׁש�  ְלֶר�

2Kings 18:25 ה ָעִל>יִתי י ְיהָו+ י ֲעֵל>ה  ַעָּתה1 ֲהִמַּבְלֲעֵד� ֹו ְיהָוה1 ָאַמ�ר ֵאַל+ �ֹום ַהֶּז�ה ְלַהְׁשִחת ַעל&ַהָּמק�
ּה� ֹ�את ְוַהְׁשִחיָת� ֶרץ ַהּז  ַעל&ָהָא�

2Kings 18:26 1א ֶאל&ֲעָבֶד1יָךB ה ַּדֶּבר&ָנ ח ֶאל&ַרב&ָׁשֵק3 Mה ְויֹוָא ְלִקָּיהּו ְוֶׁשְבָנ2 ִ Tים ֶּבן&ח ֹ�אֶמר ֶאְלָיִק�  ַוּי
ית ִּכ�י ֹׁשְמִע�ים ֲא ה�ֲאָרִמ+ ר ַעל&ַהֹחָמ� ם ֲאֶׁש� �י ָהָע+ ית ְּבָאְזֵנ �ְחנּו ְוַאל&ְּתַדֵּבBר ִעָּמ1נּו1 ְיהּוִד+  ָנ

2Kings 18:27 ים ר ֶאת&ַהְּדָבִר� י ְלַדֵּב� 1יָך1 ְׁשָלַח�ִני ֲאֹדִנ+ Bיָך ְוֵאֶל ל ֲאֹדֶנ ה ַהַע2 ם ַרב&ָׁשֵק3 Mאֶמר ֲאֵליֶה 2ֹ  ַוּי



ְׁש ים ַהֹּי� א ַעל&ָהֲאָנִׁש3 �ֹ ל ֶאת ֲחֵריֶהם ָהֵא�ֶּלה ֲהל ה ֶלֱאֹכ� ם[ִבים1 ַעל&ַה�ֹחָמ+ ֹות ֶאת&ֵׁשיֵניֶהם ] צֹוָאָת3 ְוִלְׁשּת>
יֵמי[ ם] [ֵמ� ם�] ַרְגֵליֶה�  ִעָּמֶכ�

2Kings 18:28 ֶלְך ּו ְּדַבר&ַהֶּמ� אֶמר ִׁשְמע> +ֹ ית ַוְיַדֵּב�ר ַוּי �ֹול ְיהּוִד א ְבקֹול&ָּגד� ה ַוִּיְקָר� 5ַּיֲעֹמד1 ַרב&ָׁשֵק+  ַו�
ֹול ּור�ַהָּגד� ֶלְך ַאּׁש�   ֶמ�

2Kings 18:29ֹּPֹו� כ יל ֶאְתֶכ�ם ִמָּיד� ל ְלַהִּצ� א יּוַכ+ �ֹ �הּו ִּכי&ל ֶלְך ַאל&ַיִּׁש�יא ָלֶכ�ם ִחְזִקָּי  ה ָאַמ�ר ַהֶּמ+
2Kings 18:30א ִתָּנֵת Bֹ �ה ְול ל ַיִּציֵל�נּו ְיהָו ר ַהֵּצ� �ה ֵלאֹמ+ ח ֶאְתֶכBם ִחְזִקָּי1הּו1 ֶאל&ְיהָו ן1  ְוַאל&ַיְבַט2

ּור� ֶלְך ַאּׁש� את ְּבַי�ד ֶמ� +ֹ �יר ַהּז  ֶאת&ָהִע
2Kings 18:31 י ּו ֵאַל+ ּו&ִאִּתBי ְבָרָכה1 ּוְצא� ּור ֲעׂש� ר ֶמ�ֶלְך ַאּׁש3 Mה ָאַמ Z ֹכ2 �הּו ִּכי ּו ֶאל&ִחְזִקָּי ל&ִּתְׁשְמע�  ַא�

ֹו� י&בֹור� ּו ִא�יׁש ֵמ� ֹו ּוְׁשת� ָנת+ �יׁש ְּתֵא� ּו ִאיׁש&ַּגְפנֹו1 ְוִא Bְוִאְכל 
2Kings 18:32 ים ֹוׁש ֶא=ֶרץ ֶל�ֶחם ּוְכָרִמ3 Mן ְוִתיר ם ֶאֶרץZ ָּדָג2 ם ֶאל&ֶא�ֶרץ ְּכַאְרְצֶכ3 Mי ֶאְתֶכ Z ְוָלַקְחִּת2  ַעד&ֹּבִאי

ר ְי י&ַיִּסBית ֶאְתֶכם1 ֵלאֹמ+ הּו ִּכ� ל&ִּתְׁשְמעּו1 ֶאל&ִחְזִקָּי+ א ָתֻמ�תּו ְוַא� �ֹ ְחי�ּו ְול ׁש ִו� Bית ִיְצָהר1 ּוְדַב+ הָו�ה ֶא�ֶרץ ֵז
נּו�  ַיִּציֵל�

2Kings 18:33ּור� ֶלְך ַאּׁש� �ד ֶמ� ֹו ִמַּי ��יׁש ֶאת&ַאְרצ �ם ִא י ַהּגֹוִי ל ִהִּצ>ילּו ֱאֹלֵה�   ַהַהֵּצ�
2Kings 18:34 ֹון ילּו ֶאת&ֹׁשְמר� י&ִהִּצ� �ה ִּכ� �ע ְוִעָּו י ְסַפְרַו�5ִים ֵהַנ >ה ֱאֹלֵה� ד ַאֵּי ת ְוַאְרָּפ3 Mי ֲחָמ  ַאֵּיהZ ֱאֹלֵה2

 י�ִמָּיִד�
2Kings 18:35ִPה  מ< י ִּכי&ַיִּצ=יל ְיהָו �ם ִמָּיִד ילּו ֶאת&ַאְרָצ� ֹות ֲאֶׁשר&ִהִּצ� ֲאָרצ+ י ְּבָכל&ֱאֹלֵה�י ָה�

י�  ֶאת&ְירּוָׁשַל�ִם ִמָּיִד�
2Kings 18:36א ַתֲע �ֹ ר ל ֶלְך ִה>יא ֵלאֹמ� ת ַהֶּמ� ֹו ָּדָב�ר ִּכי&ִמְצַו2 ּו ֹאת� א&ָענ� �ֹ ם ְול יׁשּו ָהָע+  ֻנ�הּו� ְוֶהֱחִר�
2Kings 18:37 ח ֶּבן&ָאָס=ף ַהַּמְזִּכ>יר ר ְויֹוָא2 Mא ַהֹּסֵפ ַּבִית ְוֶׁשְבָנ2 ַ Tה ֲאֶׁשר&ַעל&ה� ים ֶּבן&ִחְלִקָּי א ֶאְלָיִק� �ֹ  ַוָּיב

ה� י ַרב&ָׁשֵק� ֹו ִּדְבֵר� �דּו ל+ ים ַוַּיִּג ��י ְבָגִד �הּו ְקרּוֵע  ֶאל&ִחְזִקָּי
2Kings 19:1�ַע1 ַהֶּמ י ִּכְׁשֹמ2 ית ְיהָו�ה� ַוְיִה3 א ֵּב� �ֹ ק ַוָּיב יו ַוִּיְתַּכ�ס ַּבָּׂש+ �ע ֶאת&ְּבָגָד הּו ַוִּיְקַר�  ֶלְך ִחְזִקָּי+
2Kings 19:2 ים ִמְתַּכִּס�ים ֲהִנ+ �י ַהֹּכ� ר ְוֵאת1 ִזְקֵנ �א ַהֹּסֵפ3 ִית ְוֶׁשְבָנ Mים ֲאֶׁשר&ַעל&ַהַּב ִּיְׁשַלח ֶאת&ֶאְלָיִק2 ַ Tו 

ְעָי�הּו ים ֶאל&ְיַׁש� �ֹוץ�ַּבַּׂשִּק   ַהָּנִב�יא ֶּבן&ָאמ�
2Kings 19:3ֹּPיו כ ּו ֵאָל3 �י ָבBאּו ָבִנים1  ַוּיֹאְמר� �ה ִּכ ֹום ַהֶּז ה ַהּי� ה ְותֹוֵכָח>ה ּוְנָאָצ� הּו יֹום&ָצָר= ה ָאַמ�ר ִחְזִקָּי+

ה� ִין ְלֵלָד� ַח ַא� ר ְוֹכ�  ַעד&ַמְׁשֵּב+
2Kings 19:4ָּכ Aת�יָך ֵא Mה ֱאֹלֶה י ִיְׁשַמעZ ְיהָו2 ּורA ֲאֹדָניו1  אּוַל] Bֶלְך&ַאּׁש ֹו ֶמ� ה ֲאֶׁשרZ ְׁשָלח2 ל&ִּדְבֵר�י ַרב&ָׁשֵק3

ית  ה ְּבַע�ד ַהְּׁשֵאִר� �ה ֱאֹלֶה�יָך ְוָנָׂש�אָת ְתִפָּל+ ע ְיהָו ר ָׁשַמ� ים ֲאֶׁש� 1יַח1 ַּבְּדָבִר+ י ְוהֹוִכ ְלָחֵרף1 ֱאֹלִה�ים ַח+
ה�  ַהִּנְמָצָא�

2Kings 19:5י ַהֶּמ� אּו ַעְבֵד> ַעָי�הּו� ַוָּיֹב3 �הּו ֶאל&ְיַׁש�  ֶלְך ִחְזִקָּי
2Kings 19:6 יB ה ַאל&ִּתיָרא1 ִמְּפֵנ הA ָאַמ�ר ְיהָו3 ֵניֶכ�ם ֹּכ� ּון ֶאל&ֲאֹד� ה תֹאְמר� הּו ֹּכ� ְעָי+ Bֹאֶמר ָלֶהם1 ְיַׁש�  ַוּי

י� ּור ֹאִת� ֶלְך&ַאּׁש� י ֶמ� ּו ַנֲעֵר� ְעָּת ֲאֶׁש=ר ִּגְּדפ>  ַהְּדָבִרים1 ֲאֶׁש�ר ָׁשַמ3
2Kings 19:7ֹו� ֶרב ְּבַאְרצ� יו ַּבֶח� ֹו ְוִהַּפְלִּת� �ע ְׁשמּוָע�ה ְוָׁש�ב ְלַאְרצ ּוַח ְוָׁשַמ� ן ּבֹו1 ר+ י ֹנֵת�   ִהְנִנ2
2Kings 19:8יׁש� ע ִמָּלִכ� ע ִּכ�י ָנַס� �י ָׁשַמ+ �ה ִּכ ם ַעל&ִלְבָנ ּור ִנְלָח� ה ַוִּיְמָצא1 ֶאת&ֶמ�ֶלְך ַאּׁש+   ַוָּי1ָׁשב1 ַרב&ָׁשֵק+
2Kings 19:9 ח�ְך ַוָּי1ָׁשב1 ַוִּיְׁשַל�א ְלִהָּלֵח�ם ִאָּת ר ִהֵּנ�ה ָיָצ� ֶלך&ּכּוׁש1 ֵלאֹמ+ ע ֶאל&ִּתְרָהBָקה ֶמ�  ַוִּיְׁשַמ3

ר� �הּו ֵלאֹמ� ים ֶאל&ִחְזִקָּי  ַמְלָאִכ+
2Kings 19:10 יָך ר ַאל&ַיִּׁשֲאָך� ֱאֹלֶה+ ֶלְך&ְיהּוָדה1 ֵלאֹמ+ Bהּו ֶמ� ּון ֶאל&ִחְזִקָּי ה תֹאְמר3 ַח  ֹּכ� ר ַאָּת>ה ֹּבֵט� ֲאֶׁש�

ּור� ֶלְך ַאּׁש� ִם ְּבַי�ד ֶמ� ּוָׁשַל+ א ִתָּנֵתן1 ְיר� Bֹ ר ל �ֹו ֵלאֹמ  ּב�
2Kings 19:11 ה ֲחִריָמ�ם ְוַאָּת� ֹות ְלַה� ּור ְלָכל&ָהֲאָרצ� ּו ַמְלֵכ�י ַאּׁש> Mר ָעׂש ְעָּת ֵאתZ ֲאֶׁש2 �הA ַאָּת�ה ָׁשַמ3  ִהֵּנ

ל�  ִּתָּנֵצ�
2Kings 19:12יל ֶצף ּוְבֵני&ֶע�ֶדן  ַהִהִּצ2 ן ְוֶר� ��5ן ְוֶאת&ָחָר י ֶאת&ּגֹוָז ּו ֲאבֹוַת+ ם ֱאֹלֵהBי ַהּגֹוִים1 ֲאֶׁש�ר ִׁשֲחת� Mּו ֹאָת

ר� ר ִּבְתַלאָּׂש�  ֲאֶׁש�



2Kings 19:135ִים ֵהַנ�ע ְוִעָּו�ה�� �יר ְסַפְרָו ֶלְך ָלִע ד ּוֶמ� ֶלְך&ֲחָמת1 ּוֶמ�ֶלְך ַאְרָּפ+ ֹו ֶמ� Bַאּי  
2Kings 19:142הּו  ַוִּיַּק ה ַוִּיְפְרֵׂש� 1 ֵּב�ית ְיהָו+ �ד ַהַּמְלָאִכ�ים ַוִּיְקָרֵא�ם ַוַּי1ַעל ים ִמַּי =הּו ֶאת&ַהְּסָפִר> ח ִחְזִקָּי

�הּו ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה� פ  ִחְזִקָּי
2Kings 19:15�1 ֹיֵׁש ה ֱאֹלֵהBי ִיְׂשָרֵאל Qְיהָו Gַוּיֹאַמר Hי ְיהָוה� הּו ִלְפֵנ Mל ִחְזִקָּי ּוא  ַוִּיְתַּפֵּל2 Bים ַאָּתה&ה ב ַהְּכֻרִב+

ֶרץ� ִים ְוֶאת&ָהָא� יָת ֶאת&ַהָּׁשַמ� ֹות ָהָא�ֶרץ ַאָּת�ה ָעִׂש+ ל ַמְמְלכ� ֱאֹלִהים1 ְלַבְּדָך+ ְלֹכ�  ָה�
2Kings 19:16ֵPע א >ה ֵעיֶנ�יָך ּוְרֵא�ה ּוְׁשַמ3 ח ְיהָו ע ְּפַק= ֲׁשָמ+ BהA ָאְזְנָך1 ּו� ה ְיהָו יב ֲא ַהֵּט2 י ַסְנֵחִר+ ֶׁש�ר ת ִּדְבֵר�

י� ים ָח� ף ֱאֹלִה� ֹו ְלָחֵר�  ְׁשָלח+
2Kings 19:17ם� �ם ְוֶאת&ַאְרָצ� ּור ֶאת&ַהּגֹוִי יבּו ַמְלֵכ�י ַאּׁש> Mה ֶהֱחִר�   ָאְמָנ�ם ְיהָו
2Kings 19:18ֶב ם ֵע�ץ ָוֶא� י&ָאָד> �י ִאם&ַמֲעֵׂש=ה ְיֵד� ָּמה ִּכ ים ֵה3 Mא ֱאֹלִה 2ֹ Z ל ם ָּבֵא�ׁש ִּכי ן  ְוָנְתנ�ּו ֶאת&ֱאֹלֵהיֶה�

ּום� 5ְיַאְּבד�  ַו�
2Kings 19:19 ֶרץ ִּכ�י ַאָּת>ה ְיהָו�ה ֹות ָהָא+ ֹו ְוֵי�5ְדעּו1 ָּכל&ַמְמְלכ� �ינּו הֹוִׁשיֵע�נּו ָנ�א ִמָּיד �ה ֱאֹלֵה+  ְוַעָּתה1 ְיהָו

ָך� ס ים ְלַבֶּד�  ֱאֹלִה�
2Kings 19:20�ר ֹּכ ��הּו ֵלאֹמ ֹוץ ֶאל&ִחְזִקָּי �הּו ֶבן&ָאמ+ ְעָי ר  ַוִּיְׁשַלח1 ְיַׁש� ל ֲאֶׁש2 ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+

ְעִּתי� ּור ָׁשָמ� ֶלְך&ַאּׁש� ב ֶמ�  ִהְתַּפַּל=ְלָּת ֵאַל>י ֶאל&ַסְנֵחִר�
2Kings 19:21 1ֹון ַאֲחֶר1יָך �ה ְלָך3 ְּבתּוַלת1 ַּבת&ִצּי+ ה ְלָךM ָלֲעָג �יו ָּבָז2 ר ְיהָו�ה ָעָל ר ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� �ה ַהָּדָב+  ֶז

אׁש ֵהִנ+ �ֹ ִם�ר ת ְירּוָׁשָל�  יָעה ַּב�
2Kings 19:22ל� ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� ֹום ֵעיֶנ�יָך ַעל&ְקד� א ָמר> ֹול ַוִּתָּׂש� �ֹוָת ּק י ֲהִרימ� ְפָּת ְוַעל&ִמ�   ֶאת&ִמBי ֵחַר1ְפָּת1 ְוִגַּד+
2Kings 19:23 אֶמר ְּבֶרֶכב 3ֹ ְפָּתA ֲאֹדָניG ַוּת �ד ַמְלָאֶכיָךH ֵחַר� ב][ְּב[ ְּבַי ים ִרְכִּב>] ֹר� ֹום ָהִר� י ֲאִנ�י ָעִל>יִתי ְמר�

ֹו� ה ַי�ַער ַּכְרִמּל� ֹון ִקֹּצ+ יו ְוָאב1ֹוָאה1 ְמל� ֹור ְּבֹרָׁש+ ת קֹוַמBת ֲאָרָזיו1 ִמְבח� Qֹון ְוֶאְכֹר� ַיְרְּכֵת�י ְלָבנ
2Kings 19:24ל ְיֹאֵר� י ֹּכ� ים ְוַאְחִרב1 ְּבַכף&ְּפָעַמ+ �יִתי ַמ�ִים ָזִר ְרִּתי ְוָׁשִת� �י ַק+ ֹור� ֲאִנ  י ָמצ�
2Kings 19:25 י יָה ּוְתִה3 יַצְרִּת�יָה ַעָּת�ה ֲהֵביאִת3 ֶדם ִו� יֵמי ֶק� יִתי ְלִמ� ָרחֹוק1 ֹאָת�ּה ָעִׂש+ א&ָׁשַמBְעָּת ְלֵמ� �ֹ  ֲהל

ֹות� ים ְּבֻצר� ים ָעִר� ֹות ַּגִּל�ים ִנִּצ�  ַלְהׁש>
2Kings 19:26Qׁשּו ָהי �ּתּו ַוֵּיֹב ד ַח� ְׁשֵביֶהן1 ִקְצֵרי&ָי+ ה ִלְפֵנ�י  ְוֹי� ֹות ּוְׁשֵדָפ� �יר ַּגּג+ ֶׁשא ֲחִצ �יַרק ֶּד+ ּו ֵעBֶׂשב ָׂשֶדה1 ִו

ה�  ָקָמ�
2Kings 19:27י� ְתַרֶּגְזָך� ֵאָל� ת ִה� ְעִּתי ְוֵא� �  ְוִׁשְבְּתָך> ְוֵצאְתָך� ּוֹבֲאָך� ָיָד
2Kings 19:28ַP �י ְוַׂשְמ י י ְוַׁשֲאַנְנָך� ָעָל�ה ְבָאְזָנ יָך ַען ִהְתַרֶּגְזָך� ֵאַל+ ָך ּוִמְתִּגי1 ִּבְׂשָפֶת+ י ְּבַאֶּפ3 Mי ַחִח ִּת2

ּה� אָת ָּב� ֶרְך ֲאֶׁשר&ָּב� יָך ַּבֶּד� �ֹבִת+  ַוֲהִׁש
2Kings 19:29 ּו ית ִזְרע= �ה ַהְּׁשִליִׁש3 יַח ּוַבָּׁשָנ�ה ַהֵּׁשִנ�ית ָסִח�יׁש ּוַבָּׁשָנ ֹול ַהָּׁשָנה1 ָסִפ+ Bֹות ָאכ  ְוֶזה&ְּלָך� ָהא+

ּו ְוִנְט ּו ִפְרָי�ם�ְוִקְצר> ים ְוִאְכל� ּו ְכָרִמ�  ע�
2Kings 19:30ְעָלה� י ְלָמ� ה ְפִר� ֶרׁש ְלָמ�ָּטה ְוָעָׂש� ה ֹׁש� ה ַהִּנְׁשָאָר� ה ְּפֵליַט=ת ֵּבית&ְיהּוָד> Mְסָפ   ְוָי2
2Kings 19:31 ֹון ִקְנַא>ת ְיהָו�ה �ית ּוְפֵליָט�ה ֵמַה�ר ִצּי 1ִם1 ֵּתֵצ�א ְׁשֵאִר+ אֹותְצ() [ ִּכBי ִמירּוָׁשַל ] ָב�
את� ס �ֹ ֲעֶׂשה&ּז  ַּת�
2Kings 19:32 ץ�ם ֵח ה ָׁש� א&יֹוֶר� �ֹ את ְול +ֹ �יר ַהּז א ָיבֹא1 ֶאל&ָהִע Bֹ ּור ל ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֶאל&ֶמ�ֶלְך ַאּׁש+ ן ֹּכ�  ָלֵכ3

ה� ְך ָעֶל�יָה ֹסְלָל� א&ִיְׁשֹּפ� �ֹ ן ְול א&ְיַקְּדֶמ�ָּנה ָמֵג+ �ֹ  ְול
2Kings 19:33�ֹ ֶרְך ֲאֶׁשר&ָיב א ְנֻאם&ְיהָו�ה� ַּבֶּד� �ֹ א ָיב �ֹ ֹ>את ל ּוב ְוֶאל&ָהִע�יר ַהּז � א ָּב�ּה ָיׁש
2Kings 19:34י� ַען ָּדִו�ד ַעְבִּד� י ּוְלַמ� ֲעִנ+ �ּה ְלַמ� ֹוִׁשיָע ֹ�את ְלה�   ְוַגּנֹוִת>י ֶאל&ָהִע�יר ַהּז
2Kings 19:35ה ַוַּיְך1 ְּב �ְיָלה ַההּואG ַוֵּיֵצ�אA ַמְלַא�ְך ְיהָו3 ה  ַוְיִהיH ַּבַּל ּור ֵמָא>ה ְׁשמֹוִנ�ים ַוֲחִמָּׁש� �ה ַאּׁש+ ַמֲחֵנ

ים� ים ֵמִת� ֶקר ְוִהֵּנ�ה ֻכָּל�ם ְּפָגִר�  ָא�ֶלף ַוַּיְׁשִּכ�ימּו ַבֹּב+
2Kings 19:36ֶׁשב ְּבִנ�יְנֵו�ה�� ּור ַוֵּי �ֶלְך&ַאּׁש יב ֶמ� �ָׁשב ַסְנֵחִר� ֶלְך ַוָּי   ַוִּיַּס�ע ַוֵּי+
2Kings 19:37�ּוא ִמ Z ה2 ֶלְך ְוַׂשְרֶאBֶצר  ַוְיִהי ַאְדַרֶּמ2 יו ְו� ְך ֱאֹלָה3 ה ֵּב�יתA ִנְסֹר� Mֶרב ] ָּבָניו1() [ְׁשַּתֲחֶו ִהֻּכ�הּו ַבֶח+

יו� פ ֹו ַּתְחָּת� ן ְּבנ� ַסר&ַחֹּד� ְך ֵא� ּו ֶא�ֶרץ ֲאָרָר�ט ַוִּיְמֹל> ָּמה ִנְמְלט�  ְוֵה�



2Kings 20:1ּות ַו ��הּו ָלמ ם ָחָל�ה ִחְזִקָּי יו  ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+ Mאֶמר ֵאָל 2ֹ יא ַוּי ֹוץ ַהָּנִב3 Mהּו ֶבן&ָאמ ָליו ְיַׁשְעָי2 ֵ Tא א �ֹ ָּיב
ְחֶי�ה� א ִת� �ֹ ה ְול ת ַאָּת� ָך ִּכ>י ֵמ� ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ַצ�ו ְלֵביֶת+  ֹּכ�

2Kings 20:2ר� ל ֶאל&ְיהָו�ה ֵלאֹמ� ְתַּפֵּל+ יר ַוִּי2 �ב ֶאת&ָּפָנ�יו ֶאל&ַהִּק   ַוַּיֵּס�
2Kings 20:3ה ְי� ֹוב ְּבֵעיֶנ�יָך  ָאָּנ ם ְוַהּט� ֱאֶמת1 ּוְבֵלָב�ב ָׁשֵל+ יָך ֶּב� �ְכִּתי ְלָפֶנ3 א ֵא�ת ֲאֶׁש=ר ִהְתַהַּל Qה ְזָכר&ָנ הָו3

ֹול� ס �הּו ְּבִכ�י ָגד� �ְבְּך ִחְזִקָּי �יִתי ַוֵּי  ָעִׂש
2Kings 20:4 א ָהִעיר א ָיָצ+ �ֹ הּו ל ר[ ַוְיִה�י ְיַׁשְעָי+ �ה ּוְדַבר&ְיה] ָחֵצ� יֹכָנ ר�ַהִּת� ה ָהָי�ה ֵאָל�יו ֵלאֹמ�  ָו+
2Kings 20:5 1יָך ָׁשַמ1ְעִּתי �ד ָאִב+ ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵהי1 ָּדִו י ֹּכ� �הּו ְנִגיד&ַעִּמ3 ּוב ְוָאַמְרָּתQ ֶאל&ִחְזִקָּי  ׁש�

י ַּתֲעֶל�ה ְך ַּבּיֹום1 ַהְּׁשִליִׁש+ ֶפא ָל+ ָך ָרִא�יִתי ֶאת&ִּדְמָעֶת�ָך ִהְנִני1 ֹר� ית ְיהָו�ה�ֶאת&ְּתִפָּלֶת+   ֵּב�
2Kings 20:6 את�ֹ �יר ַהּז ת ָהִע ֶלְך&ַאּׁשּור1 ַאִּצ�יְלָך+ ְוֵא� ה ּוִמַּכBף ֶמ� יָך ֲחֵמBׁש ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+  ְוֹהַסְפִּת�י ַעל&ָיֶמ3

י� ַען ָּדִו�ד ַעְבִּד� י ּוְלַמ� ֲעִנ+ את ְלַמ� +ֹ �יר ַהּז  ְוַגּנֹוִתי1 ַעל&ָהִע
2Kings 20:7+ְעָי ֹ�אֶמר ְיַׁש� ין ַוֶּי�ִחי� ַוּי ל&ַהְּׁשִח� ּו ַוָּיִׂש�ימּו ַע� �ים ַוִּיְקח> ּו ְּדֶב�ֶלת ְּתֵאִנ  הּו ְקח�
2Kings 20:8 ית �י ְוָעִל>יִתי ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש�י ֵּב� א ְיהָו�ה ִל י&ִיְרָּפ� ֹות ִּכ� הּו ָמ�ה א+ ל&ְיַׁשְעָי+ Bֹאֶמר ִחְזִקָּי1הּו1 ֶא�  ַוּי

 ְיהָו�ה�
2Kings 20:9א�ֹ ה כPִּ ַוּי הּו ֶזה&ְּלָךB ָהאֹות1 ֵמֵא�ת ְיהָו+ ר ֲאֶׁש�ר ִּדֵּב�ר ָהַלBְך ֶמר ְיַׁשְעָי3 ה ֶאת&ַהָּדָב� י ַיֲעֶׂש�ה ְיהָו+

ֹות� ּוב ֶע�ֶׂשר ַמֲעל� ֹות ִאם&ָיׁש� ֲעל+ �ֶׂשר ַמ� 1 ֶע  ַהֵּצל
2Kings 20:10ֹו ��ֶׂשר ַמֲעל ֹות ֶע ל ִלְנט� ל ַלֵּצ+ הּו ָנֵק� 1ֹאֶמר1 ְיִחְזִקָּי+ ּוב ַהֵּצ>ל ֲאֹחַרִּנ�ית ֶע�ֶׂשר  ַוּי י ָיׁש� א ִכ+ �ֹ ת ל

ֹות�  ַמֲעל�
2Kings 20:11 ֹות ה ְּבַמֲעל� Mר ָיְרָד ַּמֲעלֹות ֲאֶׁש2 � ַּ Tל ב �ֶׁשב ֶאת&ַהֵּצ3 �ה ַוָּי א ְיַׁשְעָי�הּו ַהָּנִב�יא ֶאל&ְיהָו  ַוִּיְקָר>

ֹות� פ ַרִּנ�ית ֶע�ֶׂשר ַמֲעל�  ָאָח>ז ֲאֹח�
2Kings 20:12ת ַה� ה  ָּבֵע ים ּוִמְנָח� ֶלְך&ָּבֶב>ל ְסָפִר� ן ֶמ� ן&ַּבְלֲאָד= ְלֲאָדן ֶּב� ַּ Tְך ב�ח ְּברֹאַד יא ָׁשַל] ִה]

ע ִּכ�י ָחָל�ה ִחְזִקָּי�הּו� �י ָׁשַמ+ �הּו ִּכ  ֶאל&ִחְזִקָּי
2Kings 20:13ְו Zה ֶאת&ַהֶּכֶסף ב  ַוִּיְׁשַמ�ע ֲעֵליֶהםH ִחְזִקָּיהּוG ַוַּיְרֵא�ם ֶאת&ָּכל&ֵּב�ית ְנֹכֹת] ֶאת&ַהָּזָה2

ר  �ה ָדָב3 א&ָהָי �ֹ ֹוְצֹרָת�יו ל א ְּבא� ר ִנְמָצ� יו ְוֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� ֹוב ְוֵאת1 ֵּב�ית ֵּכָל+ ים ְוֵא�תA ֶׁש�ֶמן ַהּט3 Mְוֶאת&ַהְּבָׂשִמ
ֹו� ֹו ּוְבָכל&ֶמְמַׁשְלּת� >הּו ְּבֵבית� א&ֶהְרָא=ם ִחְזִקָּי �ֹ ֶׁשר ל ֲ Tא 

2Kings 20:14 הּו� ְעָי 1 ְיַׁש� ֶּלה  ַוָּיבֹא ּוA ָהֲאָנִׁש�ים ָהֵא3 ה ָאְמר� יו ָמ� Mאֶמר ֵאָל 2ֹ �הּו ַוּי ֶלְך ִחְזִקָּי יא ֶאל&ַהֶּמ� ַהָּנִב+
ל� אּו ִמָּבֶב� ה ָּב� הּו ֵמֶא=ֶרץ ְרחֹוָק> 1ֹאֶמר1 ִחְזִקָּי+ יָך ַוּי אּו ֵאֶל+ 1ִין1 ָיֹב�  ּוֵמַא

2Kings 20:15אֶמר ִחְזִק�ֹ ּו ְּבֵביֶת�ָך ַוּי ה ָרא� אֶמר ָמ� Wֹ ּו לֹא&ָהָי�ה ָדָב>ר  ַוּי הּו ֵא�ת ָּכל&ֲאֶׁשBר ְּבֵביִתי1 ָרא+ ָּי3
י� א&ִהְרִאיִת�ם ְּבֹאְצֹרָת� �ֹ ר ל  ֲאֶׁש�

2Kings 20:16ע ְּדַבר&ְיהָו�ה� �הּו ְׁשַמ� ֹ�אֶמר ְיַׁשְעָי�הּו ֶאל&ִחְזִקָּי   ַוּי
2Kings 20:17ָך ּו ֲאֹבֶת>יָך ַעד&ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה  ִהֵּנהH ָיִמ�ים ָּבִאיםG ְוִנָּׂש�אA ָּכל&ֲאֶׁש�ר ְּבֵביֶת3 ר ָאְצר=  ַוֲאֶׁש2

ר ְיהָו�ה� ר ָאַמ� ר ָּדָב� א&ִיָּוֵת� �ֹ  ָּבֶב�ָלה ל
2Kings 20:18 ר ּתֹוִל�יד ִיָּקח ּו ִמְּמָך> ֲאֶׁש� ר ֵיְצא= יָך ֲאֶׁש2 Mחּו[ ּוִמָּבֶנ�ֶלְך ] ִיָּק ים ְּבֵהיַכ�ל ֶמ� ִריִס+ ְוָהיּו1 ָס�

ל�  ָּבֶב�
2Kings 20:19Bֹ ֹום  ַוּי ֹוא ִאם&ָׁשל� אֶמר ֲהל> Wֹ ֹוב ְּדַבר&ְיהָו�ה ֲאֶׁש�ר ִּדַּב�ְרָּת ַוּי הּו ט� ְעָי+ ל&ְיַׁש� אֶמר ִחְזִקָּי1הּו1 ֶא�

י� ת ִיְהֶי�ה ְבָיָמ�  ֶוֱאֶמ�
2Kings 20:20ה ֶאת&ַהְּבֵרָכה1 ְוֶאת&ַהְּת ֹו ַוֲאֶׁש�ר ָעָׂש3 ּוָרת+ י ִחְזִקָּי1הּו1 ְוָכל&ְּגב� Bֶתר ִּדְבֵר א  ְוֶי2 ה ַוָּיֵב� ָעָל+

ה� ים ְלַמְלֵכ�י ְיהּוָד� י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� �יָרה ֲהלֹא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 ִים ָהִע  ֶאת&ַהַּמ�
2Kings 20:21יו� פ ֹו ַּתְחָּת� ה ְבנ� ְך ְמַנֶּׁש� �הּו ִעם&ֲאֹבָת�יו ַוִּיְמֹל>   ַוִּיְׁשַּכ�ב ִחְזִקָּי
2Kings 21:1ה Bים ֶעְׂשֵר ֹו  ֶּבן&ְׁשֵּת2 ם ִאּמ� �ִם ְוֵׁש� ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ֹו ַוֲחִמִּׁשBים ְוָחֵמׁש1 ָׁשָנ+  ָׁשָנה1 ְמַנֶּׁש�ה ְבָמְלכ+
ּה�  ֶחְפִצי&ָב�

2Kings 21:2ל� �י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ ה ִמְּפֵנ יׁש ְיהָו+ ם ֲאֶׁשר1 הֹוִר� ֹוֲעֹבת1 ַהּגֹוִי+ �ה ְּכת� �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר�   ַוַּי



2Kings 21:3 1ַעׂש ֲאֵׁשָרהB ַעל ַוַּי ת ַלַּב3 Mֶקם ִמְזְּבֹח �יו ַוָּי2 �הּו ָאִב ד ִחְזִקָּי ר ִאַּב� ֹות ֲאֶׁש� ָׁשב ַוִּי1ֶבן1 ֶאת&ַהָּבמ+  ַוָּי3
ם� ד ֹאָת� 5ַּיֲעֹב� ִים ַו� ל ַוִּיְׁשַּת1חּו1 ְלָכל&ְצָב�א ַהָּׁשַמ+ ה ַאְחָאב1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+  ַּכֲאֶׁש�ר ָעָׂש3

2Kings 21:4י� ה ִּבירּוָׁשַל�ִם ָאִׂש�ים ֶאת&ְׁשִמ� �ה ֲאֶׁשר1 ָאַמ�ר ְיהָו+ ת ְּבֵב�ית ְיהָו   ּוָבָנ�ה ִמְזְּבֹח�
2Kings 21:5ֹות ֵּבית&ְיהָו�ה� י ַחְצר� ֹות ְלָכל&ְצָב�א ַהָּׁשָמ�ִים ִּבְׁשֵּת�   ַוִּי�ֶבן ִמְזְּבח�
2Kings 21:65ן ְוִנ� ׁש ְועֹוֵנ ע ְּבֵעיֵנ�י  ְוֶהֱעִבBיר ֶאת&ְּבנֹו1 ָּבֵא+ ֹות ָהַר> ה ַלֲעׂש� �ים ִהְרָּב3 ֹוב ְוִיְּדֹעִנ ׁש ְוָע�ָׂשה א� ֵח+

יס�  ְיהָו�ה ְלַהְכִע�
2Kings 21:7 ֹו ה ְבנ+ ר ָאַמBר ְיהָוה1 ֶאל&ָּדִוד1 ְוֶאל&ְׁשֹלֹמ� ִית ֲאֶׁש2 ה ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ַּבַּב3 ֶסל ָהֲאֵׁשָר� ֶׂשם ֶאת&ֶּפ� Wַוָּי 

ה ּוִבירּו Mִית ַהֶּז ם�ַּבַּב2 י ְלעֹוָל� ל ָאִׂש�ים ֶאת&ְׁשִמ� 1 ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא+ ִם ֲאֶׁשBר ָּבַח1ְרִּתי1 ִמֹּכל  ָׁשַל3
2Kings 21:8 ּו ֲאבֹוָת�ם ַר�קA ִאם&ִיְׁשְמר� ִּתי ַל� ר ָנַת� ה ֲאֶׁש� ל ִמן&ָה�ֲאָדָמ+ יף ְלָהִניד1 ֶר�ֶגל ִיְׂשָרֵא+ א ֹאִס3 �ֹ  ְול

י 1 ֲאֶׁש�ר ִצִּויִת+ ֹות ְּכֹכל ה�ַלֲעׂש3 י ֹמֶׁש� ם ַעְבִּד� ה ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ֹאָת� ּתֹוָר+  ם ּוְלָכל&ַה2
2Kings 21:9 י ְּבֵנ�י� ה ִמְּפֵנ ם ֲאֶׁשר1 ִהְׁשִמ�יד ְיהָו+ ּגֹוִי+ ע ִמן&ַה2 ֹות ֶאת&ָהָר+ א ָׁשֵמ�עּו ַוַּיְתֵעBם ְמַנֶּׁשה1 ַלֲעׂש� �ֹ  ְול

ל�  ִיְׂשָרֵא�
2Kings 21:10ה ְּבַיד&ֲעָבָד�< ר� ַוְיַדֵּב=ר ְיהָו  יו ַהְּנִביִא�ים ֵלאֹמ�
2Kings 21:11 י ּו ָהֱאֹמִר� ל ֲאֶׁשר&ָעׂש� ע ִמֹּכ> Wֶּלה ֵהַר ֹות ָהֵא+ ֶלְך&ְיהּוָדה1 ַהֹּתֵעב� ה ְמַנֶּׁשBה ֶמ� Mר ָעָׂש Z ֲאֶׁש2  ַיַען

יו� פ ה ְּבִגּלּוָל� �יו ַוַּיֲחִט�א ַג�ם&ֶאת&ְיהּוָד�  ֲאֶׁש�ר ְלָפָנ
2Kings 21:12רBה&ָאַמ ן ֹּכ� יהּוָד�ה ֲאֶׁשר1  ָלֵכ3 ה ַעל&ְירּוָׁשַל�ִם ִו� �יא ָרָע+ ל ִהְנִני1 ֵמִב  ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+
ּה[ָּכל&ֹׁשְמָעיו  ְמָע+ י ָאְזָנ�יו�] ֹׁש� ְלָנה ְׁשֵּת�  ִּתַּצ�

2Kings 21:13ֵPִם א �יִתי ַעל&ְירּוָׁשַל3 ֶלת ֵּב�ית ַאְחָא�ב ּוָמ ְוָנִט ֹון ְוֶאת&ִמְׁשֹק� ְמר+ ו ֹׁש� ִם ת ָק� Mיִתי ֶאת&ְירּוָׁשַל ִח2
ְך ַעל&ָּפֶנ�יָה� ה ְוָהַפ� 1ַחת1 ָמָח+ ֲאֶׁשר&ִיְמֶחBה ֶאת&ַהַּצַּל  ַּכ�

2Kings 21:14ֵPי א ה  ְוָנַטְׁשִּת3 ְיֵביֶה�ם ְוָהי�ּו ְלַב>ז ְוִלְמִׁשָּס� �ד ֹא� י ּוְנַתִּת�ים ְּבַי ית ַנֲחָלִת+ ת ְׁשֵאִר�
ם�  ְלָכל&ֹאְיֵביֶה�
2Kings 21:15 ַען ּו ֲאבֹוָתם1  ַי3 Bר ָיְצא ֹום ֲאֶׁש2 י ַוִּיְהי�ּו ַמְכִעִס�ים ֹאִת�י ִמן&ַהּי3 ּו ֶאת&ָהַרע1 ְּבֵעיַנ+ Bר ָעׂש ֲאֶׁש2

ִים ְוַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה�  ִמִּמְצַר+
2Kings 21:16 ד ַע>ד ֲאֶׁשר&ִמֵּל�א ֶאת&ְירּוָׁשַל�ִם י ָׁשַפBְך ְמַנֶּׁשה1 ַהְרֵּב�ה ְמֹא+ Mם ָנִק ֶּפ�ה ָלֶפ�ה ְלַבBד  ְוַגםZ ָּד2

ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה� ֹות ָהַר� ה ַלֲעׂש� �יא ֶאת&ְיהּוָד+ ַחָּטאתֹו1 ֲאֶׁש�ר ֶהֱחִט  ֵמ�
2Kings 21:17 ים ֹו ֲאֶׁש�ר ָחָט�א ֲהלֹא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 ה ְוַחָּטאת� י ְמַנֶּׁשה1 ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש+ Bֶתר ִּדְבֵר  ְוֶי2

ים ְלַמ י ַהָּיִמ� ה�ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר�  ְלֵכ�י ְיהּוָד�
2Kings 21:18יו� פ ֹו ַּתְחָּת� ֹון ְּבנ� ְך ָאמ� �א ַוִּיְמֹל> ֹו ְּבַגן&ֻעָּז ר ְּבַגן&ֵּבית� יו ַוִּיָּקֵב�   ַוִּיְׁשַּכBב ְמַנֶּׁשה1 ִעם&ֲאֹבָת+
2Kings 21:19ים ָמַל�ְך ֹו ּוְׁשַּת�ִים ָׁשִנ+ ֹון ְּבָמְלכ+ ִים ָׁשָנה1 ָאמ� Bים ּוְׁשַּת ֹו  ֶּבן&ֶעְׂשִר2 �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+  ִּבירּוָׁשָל

ה� ּוץ ִמן&ָיְטָב�  ְמֻׁשֶּל�ֶמת ַּבת&ָחר�
2Kings 21:20יו� ה ָאִב� ה ְמַנֶּׁש� ר ָעָׂש� �ה ַּכֲאֶׁש� �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר�   ַוַּי
2Kings 21:21ד ֶאת&ַהִּגֻּלִלי 5ַּיֲעֹב3 �יו ַו� ֶרְך ֲאֶׁשר&ָהַל�ְך ָאִב ֶלְך ְּבָכל&ַהֶּד� Wחּו  ַוֵּי יו ַוִּיְׁשַּת� ם1 ֲאֶׁש�ר ָעַב�ד ָאִב+

ם�  ָלֶה�
2Kings 21:22ֶרְך ְיהָו�ה� א ָהַל�ְך ְּבֶד� �ֹ ב ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ֲאֹבָת�יו ְול Wַֹוַּיֲעז  
2Kings 21:23ֹו� ֶלְך ְּבֵבית� יתּו ֶאת&ַהֶּמ� �יו ַוָּיִמ� ֹון ָעָל י&ָאמ� ּו ַעְבֵד�   ַוִּיְקְׁשר�
2Kings 21:24 1הּו  ַוַּיְך� ֹון ַוַּיְמִל=יכּו ַעם&ָהָא>ֶרץ ֶאת&יֹאִׁשָּי �ים ַעל&ַהֶּמ�ֶלְך ָאמ ת ָּכל&ַהֹּקְׁשִר� ֶרץ ֵא� ַעם&ָהָא+
יו� ֹו ַּתְחָּת�  ְבנ�

2Kings 21:25 ים ְלַמְלֵכ�י י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ֹון ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ֲהלֹא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 י ָאמ� >ֶתר ִּדְבֵר�  ְוֶי
 ה�ְיהּוָד�

2Kings 21:26יו� פ ֹו ַּתְחָּת� �הּו ְבנ� ְך יֹאִׁשָּי �א ַוִּיְמֹל> ֹו ְּבַגן&ֻעָּז ֹו ִּבְקֻבָרת� ר ֹאת>   ַוִּיְקְּבֹ�
2Kings 22:1 ֹו �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ֹו ּוְׁשֹלִׁשBים ְוַאַחת1 ָׁשָנ+ �הּו ְבָמְלכ+ Bה ָׁשָנה1 יֹאִׁשָּי  ֶּבן&ְׁשֹמֶנ



ה  ת�ְיִדיָד� ָיה ִמָּבְצַק�  ַבת&ֲעָד�
2Kings 22:2אול� פ �ֹ ין ּוְׂשמ ר ָיִמ� יו ְולֹא&ָס� �ד ָאִב+ ֶלְך ְּבָכל&ֶּד1ֶרְך1 ָּדִו �ה ַוֵּי3 �י ְיהָו ר ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ַהָּיָׁש�   ַוַּי
2Kings 22:3ֶּמֶלְך ֶאת ַ Tח ה�הּו ָׁשַל� ֶלְך יֹאִׁשָּי ה ַלֶּמ� Bה ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+ י ִּבְׁשֹמֶנ Bהּו  ַוְיִה3 ן ֶּבן&ֲאַצְלָי &ָׁשָפ2

ר� ית ְיהָו�ה ֵלאֹמ� ר ֵּב�  ֶבן&ְמֻׁשָּלם1 ַהֹּסֵפ+
2Kings 22:4 ּו ר ָאְספ> �ה ֲאֶׁש� א ֵּב�ית ְיהָו ֶסף ַהּמּוָב� ֹול ְוַיֵּת�ם ֶאת&ַהֶּכ+ ה ֶאל&ִחְלִקָּי1הּו1 ַהֹּכֵה�ן ַהָּגד+  ֲעֵל3

ם� ת ָהָע� ף ֵמֵא� י ַהַּס�  ֹׁשְמֵר�
2Kings 22:5הּו][ְו[ה  ְוִיְּתֹנ ים ְּבֵבית ] ִיְּתֻנ3 ה ַהֻּמְפָקִד� ֹו ] ֵּב�ית[ַעל&ַיד1 ֹעֵׂש�י ַהְּמָלאָכ+ ּו ֹאת3 �ה ְוִיְּתנ� ְיהָו

ִית� ֶדק ַהָּב� ה ְלַחֵּז�ק ֶּב�  ְלֹעֵׂשBי ַהְּמָלאָכה1 ֲאֶׁשר1 ְּבֵב�ית ְיהָו+
2Kings 22:6ֹות ֵעִצBים ְוִלְקנ �ְדִר ים ְוַלֹּבִנ�ים ְוַלֹּג� ִית� ֶלָח�ָרִׁש+ ב ְלַחֵּז�ק ֶאת&ַהָּב� �י ַמְחֵצ+  ים1 ְוַאְבֵנ
2Kings 22:7ַPים� א ם ֹעִׂש� ם ַהֶּכ�ֶסף ַהִּנָּת�ן ַעל&ָיָד�ם ִּכ�י ֶבֱאמּוָנ�ה ֵה�  ְך לֹא&ֵיָחֵׁש�ב ִאָּת+
2Kings 22:8ה ָמָצ� ר ֵס=ֶפר ַהּתֹוָר> 1 ַעל&ָׁשָפ�ן ַהֹּסֵפ+ הּו ַהֹּכֵהBן ַהָּגדֹול Mּיֹאֶמר ִחְלִקָּי ַ Tה  ו� אִתי ְּבֵב�ית ְיהָו

הּו� ן ַוִּיְקָרֵא� =ה ֶאת&ַהֵּס>ֶפר ֶאל&ָׁשָפ� ן ִחְלִקָּי  ַוִּיֵּת2
2Kings 22:9 1יכּו ֲעָבֶד1יָךBאֶמר ִהִּת 3ֹ ֶלְך ָּדָב�ר ַוּי �ֶׁשב ֶאת&ַהֶּמ� ֶלְך ַוָּי א ָׁשָפBן ַהֹּסֵפר1 ֶאל&ַהֶּמ+ Qֹ  ַוָּיב

5ִּי ִית ַו� ית ְיהָו�ה�ֶאת&ַהֶּכ1ֶסף1 ַהִּנְמָצ�א ַבַּב+ ים ֵּב� ה ַהֻּמְפָקִד� הּו ַעל&ַיד1 ֹעֵׂש�י ַהְּמָלאָכ+  ְּתֻנ3
2Kings 22:10ֵPר ס ד ָׁשָפBן ַהֹּסֵפר1 ַלֶּמ�ֶלְך ֵלאֹמ+ Qי  ַוַּיֵּג� ן ִלְפֵנ הּו ָׁשָפ� �ה ַהֹּכֵה�ן ַוִּיְקָרֵא� י ִחְלִקָּי �ַתן ִל+ ֶפר ָנ

ֶלְך�  ַהֶּמ�
2Kings 22:11+ַע ַהֶּמ 5ְיִהי1 ִּכְׁשֹמ� יו� ַו� ע ֶאת&ְּבָגָד� י ֵס�ֶפר ַהּתֹוָר�ה ַוִּיְקַר�  ֶלְך ֶאת&ִּדְבֵר�
2Kings 22:12&ם ֶּבן�ן ְוֶאת&ֲאִחיָק �ה ַהֹּכֵה] ֶלְך ֶאת&ִחְלִקָּי ה ְוֵא�תA   ַוְיַצ�ו ַהֶּמ] Mֹור ֶּבן&ִמיָכָי Tָׁשָפן ְוֶאת&ַעְכּב2

ֶלְך ֵלאֹמ� ֶבד&ַהֶּמ� ר ְוֵא>ת ֲעָׂשָי�ה ֶע�  ר�ָׁשָפ�ן ַהֹּסֵפ3
2Kings 22:13 ֶפר י ַהֵּס� ה ַעל&ִּדְבֵר> ם ּוְבַעד1 ָּכל&ְיהּוָד+ י ּוְבַעד&ָהָע3 ה ַּבֲעִד� Mּו ֶאת&ְיהָו Z ִדְרׁש2  ְלכּו

ינּו ַעל&ִּדְבֵרי1  ּו ֲאֹבֵת3 Mא&ָׁשְמע �ֹ ר ל Z ֲאֶׁש2 נּו ַעל ה ֲאֶׁשר&ִהיא1 ִנְּצָת�ה ָב+ ה ֲחַמ�ת ְיהָו3 Qי&ְגדֹוָל �ה ִּכ� א ַהֶּז ַהִּנְמָצ�
ינּו�ַהֵּס� ּוב ָעֵל� ֹות ְּכָכל&ַהָּכת� ה ַלֲעׂש�  ֶפר ַהֶּז+

2Kings 22:14 Aֶׁשת�ה ֵא Mה ַהְּנִביָא ה ֶאל&ֻחְלָּד2 ֹור ְוָׁשָפ�ן ַוֲעָׂשָי3 Mם ְוַעְכּב ֹּכֵהן ַוֲאִחיָק2 ַ Tהּו ה� �ֶלְך ִחְלִקָּי  ַוֵּי
ים ְוִה>יא ֹיֶׁש� ה ֶּבן&ַחְרַחס1 ֹׁשֵמ�ר ַהְּבָגִד+ יָה�ַׁשֻּל�ם ֶּבן&ִּתְקָו3 ּו ֵאֶל� 5ְיַדְּבר� �ה ַו�  ֶבת ִּבירּוָׁשַל�ִם ַּבִּמְׁשֶנ

2Kings 22:15י� יׁש ֲאֶׁשר&ָׁשַל�ח ֶאְתֶכ�ם ֵאָל� ּו ָלִא+ ר ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ִאְמר� ה&ָאַמ� ם ֹּכ� אֶמר ֲאֵליֶה+ �ֹ   ַוּת
2Kings 22:16ֹּPי ֵמִב�יא ָרָע>ה ֶאל&ַהָּמק� כ ה ִהְנִנ2 ְׁשָב�יו אPֵה ָאַמ�ר ְיהָו+ ֶפר ֹום ַהֶּז�ה ְוַעל&ֹי� י ַהֵּס+ ת ָּכל&ִּדְבֵר�

ה� ֶלְך ְיהּוָד� א ֶמ� ר ָקָר�  ֲאֶׁש�
2Kings 22:17 ם�ל ַמֲעֵׂש�ה ְיֵדיֶה ִני ְּבֹכ� 1ַען1 ַהְכִעיֵס+ ים ְלַמ 5ְיַקְּטרּו1 ֵלאֹלִה�ים ֲאֵחִר+ ּוִני ַו�  ַּת�ַחתA ֲאֶׁש�ר ֲעָזב3

ֹו ה�ְוִנְּצָת=ה ֲחָמִת>י ַּבָּמק� א ִתְכֶּב� �ֹ  ם ַהֶּז�ה ְול
2Kings 22:18 1ר ְיהָוהBה&ָאַמ �יו ֹּכ� ּו ֵאָל ה תֹאְמר� ה ֹּכ� ׁש ֶאת&ְיהָו+ ה ַהֹּׁשֵלBַח ֶאְתֶכם1 ִלְדֹר�  ְוֶאל&ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד3

ְעָּת� ר ָׁשָמ� ים ֲאֶׁש� ל ַהְּדָבִר�  ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+
2Kings 22:19ע� ְבָךM ַוִּתָּכַנ ַַען ַרְך&ְלָב2 Tה  י Mֹום ַהֶּז Z ַעל&ַהָּמק2 ָׁשְמֲעָך] ֲאֶׁש�ר ִּדַּבְרִּתי ה ְּב� �י ְיהָו3 A ִמְּפֵנ

ְעִּתי ְנֻאם&ְיהָו�ה� =ם ָאֹנִכ>י ָׁשַמ� �י ְוַג יָך ַוִּתְבֶּכ�ה ְלָפָנ ה ַוִּתְקַרע1 ֶאת&ְּבָגֶד+ יו ִלְהיBֹות ְלַׁשָּמה1 ְוִלְקָלָל+  ְוַעל&ֹיְׁשָב3
2Kings 22:20�י ֹא Z ִהְנִנ2 יָך  ָלֵכן יָך ְוֶנֱאַסְפָּת� ֶאל&ִקְבֹרֶתיָךH ְּבָׁשלֹוםG ְולֹא&ִתְרֶא�יָנה ֵעיֶנ+ ִסְפָךM ַעל&ֲאֹבֶת3

ר� ֶלְך ָּדָב� �ה ַוָּיִׁש�יבּו ֶאת&ַהֶּמ� ֹום ַהֶּז ה ֲאֶׁשר&ֲאִנ�י ֵמִב�יא ַעל&ַהָּמק� ָרָע+ 1 ָה�  ְּבֹכל
2Kings 23:1יו ָּכ ּו ֵאָל+ ִם� ַוִּיְׁשַל�ח ַהֶּמ�ֶלְך ַוַּיַאְספ� ה ִוירּוָׁשָל� �י ְיהּוָד�  ל&ִזְקֵנ
2Kings 23:2 1ֲהִנים ֹו ְוַהֹּכ� ִם ִאּת3 Mי ְירּוָׁשַל �יׁש ְיהּוָדהZ ְוָכל&ֹיְׁשֵב2 ה ְוָכל&ִא �ַעל ַהֶּמ�ֶלְך ֵּבית&ְיהָו]  ַוַּי

ם ֶאת&ָּכל&ִּד ֹול ַוִּיְקָר�א ְבָאְזֵניֶה3 �ן ְוַעד&ָּגד ים ְוָכל&ָהָע�ם ְלִמָּקֹט� א ְוַהְּנִביִא+ ית ַהִּנְמָצ� ְבֵרי1 ֵס�ֶפר ַהְּבִר+
ית ְיהָו�ה�  ְּבֵב�
2Kings 23:3 ר ֶכת ַאַחBר ְיהָוה1 ְוִלְׁשֹמ2 Mה ָלֶל �י ְיהָו3 יתA ִלְפֵנ ת&ַהְּבִר� ת ֶא� ּוד ַוִּיְכֹר� Mַעּמ ל&ָה2 ֶּמֶלְך ַע� ַ Tד ה  ַוַּיֲעֹמ�

יו ְוֶאת&ֻחֹּקָתיו1 ְּבָכל&ֵל�ב ּוְבָכל Bיו ְוֶאת&ֵעְדֹוָת Mאת ַהְּכֻתִב�ים ִמְצֹוָת +ֹ ית ַהּז ים ֶאת&ִּדְבֵרי1 ַהְּבִר� ֶפׁש ְלָהִק3 &ֶנ+



ית� ד ָּכל&ָהָע�ם ַּבְּבִר� �ה ַוַּיֲעֹמ�  ַעל&ַהֵּס�ֶפר ַהֶּז
2Kings 23:4ְלהֹוִצ Gי ַהַּסף �י ַהִּמְׁשֶנהH ְוֶאת&ֹׁשְמֵר� ֹול ְוֶאת&ֹּכֲהֵנ Mן ַהָּגד Z ַהֹּכֵה2 ֶלְך ֶאת&ִחְלִקָּיהּו יא1  ַוְיַצ�ו ַהֶּמ]

ּוץ  Bם ִמח Q5ִּיְׂשְרֵפ ל ְצָב�א ַהָּׁשָמ�ִים ַו� ה ּוְלֹכ� ֲאֵׁשָר+ ֲעׂשּוִים1 ַלַּב�ַעל ְוָל� ים ָה� ה ֵא�ת ָּכל&ַהֵּכִל3 ֵמֵהיַכ�ל ְיהָו+
ל� ית&ֵא� ם ֵּב� א ֶאת&ֲעָפָר� ֹון ְוָנָׂש� ֹות ִקְדר+ 1ִם1 ְּבַׁשְדמ�  ִלירּוָׁשַל

2Kings 23:5ים ֲא י  ְוִהְׁשִּב�ית ֶאת&ַהְּכָמִר3 ה ּוְמִסֵּב� י ְיהּוָד+ ה ַוְיַקֵּטBר ַּבָּבמֹות1 ְּבָעֵר� �י ְיהּוָד+ ֶׁשBר ָנ�ְתנּו1 ַמְלֵכ
ִים� א ַהָּׁשָמ� ל ְצָב� ֹות ּוְלֹכ� 1ַח1 ְוַלַּמָּזל+ ַעל ַלֶּׁשBֶמׁש ְוַלָּיֵר ים ַלַּב3 ְמַקְּטִר� �ִם ְוֶאת&ַה�  ְירּוָׁשָל

2Kings 23:6 ית ף ֹאָת>ּה ְּבַנ�ַחל  ַוֹּיֵצ�א ֶאת&ָהֲאֵׁשָרהZ ִמֵּב2 ֹון ַוִּיְׂשֹר� �ַחל ִקְדר+ 1ִם1 ֶאל&ַנ ּוץ ִלירּוָׁשַל Bה ִמח Mְיהָו
ם� ֶבר ְּבֵנ�י ָהָע� ּה ַעל&ֶק� �5ֶדק ְלָעָפ�ר ַוַּיְׁשֵלְך1 ֶאת&ֲעָפָר+ ֹון ַוָּי  ִקְדר�

2Kings 23:7ר ַהָּנ�ה ֲאֶׁש� ר ְּבֵב�ית ְיהָו ים ֲאֶׁש� ה� ַוִּיֹּתץ1 ֶאת&ָּבֵּת�י ַהְּקֵדִׁש+ ים ָלֲאֵׁשָר� ים ֹאְרג�ֹות ָׁש>ם ָּבִּת�  ִׁש3
2Kings 23:8 ים ֲהִנ+ ֹות ֲאֶׁשBר ִקְּטרּו&ָׁש1ָּמה1 ַהֹּכ� ה ַוְיַטֵּמ�א ֶאת&ַהָּבמ3 י ְיהּוָד+ ֲהִנים1 ֵמָעֵר�  ַוָּיֵבBא ֶאת&ָּכל&ַהֹּכ�

ַת Mים ֲאֶׁשר&ֶּפ ֹות ַהְּׁשָעִר3 ץ ֶאת&ָּבמ� Qַבע ְוָנַת�יר ִמֶּג�ַבע ַעד&ְּבֵא�ר ָׁש ח ַׁשBַער ְיהֹוֻׁש1ַע1 ַׂשר&ָהִע+
יר� ַער ָהִע� אול ִא�יׁש ְּבַׁש� �ֹ ר&ַעל&ְׂשמ  ֲאֶׁש�

2Kings 23:9 ֹוְך ֹות ְּבת� ּו ַמּצ� �ִם ִּכ>י ִאם&ָאְכל� ח ְיהָו�ה ִּבירּוָׁשָל ֹות ֶאל&ִמְזַּב� �י ַהָּבמ+ א ַי�ֲעלּו1 ֹּכֲהֵנ Bֹ ְך ל  ַא3
ם�  ֲאֵחיֶה�

2Kings 23:10א ֶאת&ַה�ם  ְוִטֵּמ��י ְבֵני&ִהֹּנ ר ְּבֵג ֶפת ֲאֶׁש� �י ֶבן&ִהֹּנ�ם[ֹּת+ ֹו ] ֵג יׁש ֶאת&ְּבנ= Mיר ִא י ְלַהֲעִב2 ְלִבְלִּת3
ֶלְך� ׁש ַלֹּמ� ֹו ָּבֵא�  ְוֶאת&ִּבּת>

2Kings 23:11ה ֶאל&ִלְׁש א ֵבית&ְיהָו+ �ֹ ה ַלֶּׁש1ֶמׁש1 ִמּב Bי ְיהּוָד Z ַמְלֵכ2 ים ֲאֶׁש�ר ָנְתנּו ַּכת1  ַוַּיְׁשֵּב�ת ֶאת&ַהּסּוִס3
ׁש� ף ָּבֵא� ֶמׁש ָׂשַר� ֹות ַהֶּׁש� ים ְוֶאת&ַמְרְּכב� �ר ַּבַּפְרָוִר יס ֲאֶׁש�  ְנַתן&ֶמ�ֶלְך ַהָּסִר+

2Kings 23:12 1ִּמְזְּבחֹות ה ְוֶאת&ַה� �י ְיהּוָד3 ּוA ַמְלֵכ ז ֲאֶׁשר&ָעׂש� Mת ָאָח Z ֲעִלַּי2 ֹות ֲאֶׁש�ר ַעל&ַהָּגג ִּמְזְּבח] ת&ַה�  ְוֶא�
ם ֶאל&ַנ�ַחל ֲאֶׁשר&ָעָׂש�ה ְמַנ ם ְוִהְׁשִל�יְך ֶאת&ֲעָפָר� �5ָרץ ִמָּׁש+ ֹות ֵּבית&ְיהָו�ה ָנַת�ץ ַהֶּמ�ֶלְך ַוָּי י ַחְצר� ה ִּבְׁשֵּת> ֶּׁש+

ֹון�  ִקְדר�
2Kings 23:132ָנה ְׁשֹלֹמ ָּ Tר ב�ֲאֶׁש Gין ְלַהר&ַהַּמְׁשִחית�ִמיִמ Hִם ֲאֶׁשר �י ְירּוָׁשַל3 ֹות ֲאֶׁש�רA ַעל&ְּפֵנ Qֶאת&ַהָּבמ ה  ְו�

א  ֹון ִטֵּמ� �ם ּתֹוֲעַב�ת ְּבֵנ�י&ַעּמ ב ּוְלִמְלֹּכ� ים ְוִלְכמֹוׁש1 ִׁשֻּק�ץ מֹוָא+ ץ ִציֹדִנ3 ֶרתA ִׁשֻּק� ל ְלַעְׁשֹּת� Mֶלְך&ִיְׂשָרֵא ֶמ�
ֶלְך�  ַהֶּמ�

2Kings 23:14ֹו ם ַעְצמ� ים ַוְיַמֵּל�א ֶאת&ְמקֹוָמ� �ת ֶאת&ָהֲאֵׁשִר ֹות ַוִּיְכֹר� ם� ְוִׁשַּבר1 ֶאת&ַהַּמֵּצב+  ת ָאָד�
2Kings 23:15 יא�ר ֶהֱחִט�ם ֶּבן&ְנָבט1 ֲאֶׁשBה ָיָרְבָע Mר ָעָׂש ל ַהָּבָמה1 ֲאֶׁש2 ית&ֵא3 ַח ֲאֶׁש�ר ְּבֵב� Mם ֶאת&ַהִּמְזֵּב  ְוַג2

ר ְוָׂש ק ְלָעָפ� ף ֶאת&ַהָּבָמ>ה ֵהַד� ה ָנָת�ץ ַוִּיְׂשֹר= ּוא ְוֶאת&ַהָּבָמ� �ם ֶאת&ַהִּמְזֵּב=ַח ַהה> ל ַּג ה�ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ ף ֲאֵׁשָר�  ַר�
2Kings 23:16 1ֲעָצמֹות ח ֶאת&ָה� Bח ַוִּיַּק ר ַוִּיְׁשַל3 ים ֲאֶׁשר&ָׁשם1 ָּבָה+ Bְרא ֶאת&ַהְּקָבִר הּו ַוַּי2 �ֶפן יֹאִׁשָּי3  ַוִּי

�יׁש ָהֱאֹלִה+ ה ֲאֶׁשBר ָקָרא1 ִא 5ְיַטְּמֵא�הּו ִּכְדַב�ר ְיהָו3 ַח ַו� ף ַעל&ַהִּמְזֵּב� ים ַוִּיְׂשֹר� א ִמן&ַהְּקָבִר+ ים ֲאֶׁש�ר ָקָר+
ֶּלה� ים ָהֵא�  ֶאת&ַהְּדָבִר�

2Kings 23:17ָPאֶמר מ Wֹ ֶבר  ַוּי Bיר ַהֶּק יו ַאְנֵׁש�י ָהִע3 Mּו ֵאָל �י ֹרֶא�ה ַוּיֹאְמר2 ר ֲאִנ ז ֲאֶׁש� ּון ַהָּל+ ה ַהִּצּי�
ים ָהֵא1ֶּלה1 ֲאֶׁש� Bא ֶאת&ַהְּדָבִר ה ַוִּיְקָר3 יהּוָד+ ֱאֹלִהים1 ֲאֶׁשר&ָּב�א ִמ� ל�ִאיׁש&ָה� ית&ֵא� ח ֵּב� יָת ַע�ל ַהִּמְזַּב�  ר ָעִׂש+

2Kings 23:18ֵPיו א 5ְיַמְּלטּו1 ַעְצֹמָת+ �ע ַעְצֹמָת�יו ַו� ֹו ִא�יׁש ַאל&ָיַנ �יחּו ל+ 1ֹאֶמר1 ַהִּנ יא  ַוּי ֹות ַהָּנִב+ ת ַעְצמ�
ֹון� א ִמֹּׁשְמר�  ֲאֶׁשר&ָּב�

2Kings 23:19ְּב Aר�ֹות ֲאֶׁש Mי ַהָּבמ יס  ְוַגםZ ֶאת&ָּכל&ָּבֵּת2 1 ְלַהְכִע+ ּו ַמְלֵכBי ִיְׂשָרֵאל Mר ָעׂש ֹון ֲאֶׁש2 י ֹׁשְמר3 ָעֵר�
ל� ית&ֵא� ה ְּבֵב� ר ָעָׂש� ים ֲאֶׁש� ַּמֲעִׂש+ ם ְּכָכל&ַה� �ַעׂש ָלֶה+ �הּו ַוַּי אִׁשָּי �ֹ  ֵהִס�יר י

2Kings 23:20ֹות ַוִּי ִּמְזְּבח+ ֹות ֲאֶׁשר&ָׁשם1 ַעל&ַה� Bי ַהָּבמ ִּיְזַּבח ֶאת&ָּכל&ֹּכֲהֵנ2 ַ Tם  ו ֹות ָאָד� ף ֶאת&ַעְצמ� ְׂשֹר>
ִם� �ָׁשב ְירּוָׁשָל�  ֲעֵליֶה�ם ַוָּי

2Kings 23:21 ֶפר ּוב ַע>ל ֵס� Wם ַּכָּכת�ֵהיֶכ יהָו�ה ֱאֹל� ַסח ַל� ּו ֶפ+ ר ֲעׂש� �ם ֵלאֹמ+  ַוְיַצBו ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶאת&ָּכל&ָהָע
ית ַהֶּז�ה�  ַהְּבִר�
2Kings 23:22+ַסח ַהֶּז�א ַנ�ֲעָׂשה1 ַּכֶּפ Bֹ �י ל ל ְיֵמ>י ַמְלֵכ�י  ִּכ ּו ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ְוֹכ3 ר ָׁשְפט� ים ֲאֶׁש� ְפִט+ ה ִמיֵמי1 ַהֹּׁש�



ה� ל ּוַמְלֵכ�י ְיהּוָד�  ִיְׂשָרֵא�
2Kings 23:23ִם� >ה ַליהָו�ה ִּבירּוָׁשָל� ה ַהֶּפ=ַסח ַהֶּז Qהּו ַנֲעָׂש� אִׁשָּי �ֹ ֶלְך י ה ַלֶּמ� Bה ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+ י ִאם&ִּבְׁשֹמֶנ   ִּכ3
2Kings 23:24 ים ים ְוֵא�ת ָּכל&ַהִּׁשֻּקִצ3 Mים ְוֶאת&ַהִּגֻּלִל ִּיְּדֹעִנים ְוֶאת&ַהְּתָרִפ2 ַ Tֹות ְוֶאת&ה �ם ֶאת&ָהֹאב�  ְוַג

י ַהּתֹוָרה1 ַהְּכֻתִב�ים  Bים ֶאת&ִּדְבֵר Qַמַען ָהִק ְ Tהּו ל� אִׁשָּי �ֹ ִם ִּבֵע�ר י ּוָׁשַל+ ֲאֶׁשBר ִנְראּו1 ְּבֶאBֶרץ ְיהּוָדה1 ּוִביר�
ית ְיהָו�ה�ַעל&ַה ן ֵּב� �הּו ַהֹּכֵה� ר ָמָצ>א ִחְלִקָּי ֶפר ֲאֶׁש�  ֵּס+

2Kings 23:25 1ֹו ּוְבָכל&ַנְפׁשֹו Bב ֶאל&ְיהָוה1 ְּבָכל&ְלָבבBֶלְך ֲאֶׁשר&ָׁש יו ֶמ3 Mה ְלָפָנ א&ָהָי2 �ֹ Z ל  ְוָכֹמהּו
הּו� ם ָּכֹמ� א&ָק� �ֹ יו ל ל ּתֹוַר�ת ֹמֶׁש�ה ְוַאֲחָר� ֹו ְּכֹכ�  ּוְבָכל&ְמֹאד+

2Kings 23:26ַPה ע�יהּוָד ֹו ִּב� ה ַאּפ� ֹול ֲאֶׁשר&ָחָר� ֹון ַאּפֹו1 ַהָּגד+ Bה ֵמֲחר א&ָׁש�ב ְיהָו3 �ֹ ים  ַא�ְךA ל ל ָּכל&ַהְּכָעִס+
ה� ֹו ְמַנֶּׁש� ר ִהְכִעיס�  ֲאֶׁש�

2Kings 23:27ִתי ֶאת&ִי ר ֲהִסֹר� י ַּכֲאֶׁש� �ל ָּפַנ+ Bם ֶאת&ְיהּוָדה1 ָאִסיר1 ֵמַע ה ַּג ֹ�אֶמר ְיהָו3 ָּמַאְסִּתי  ַוּי Tל ו�ְׂשָרֵא
ם� י ָׁש� ְרִּתי ִיְהֶי�ה ְׁשִמ� ִית ֲאֶׁש�ר ָאַמ+ ִם ְוֶאת&ַהַּב+ ּוָׁשַל+ Bֹאת ֲאֶׁשר&ָּבַח1ְרִּתי1 ֶאת&ְיר� יר ַהּז  ֶאת&ָהִע2

2Kings 23:28י ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� �הּו ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ֲהלֹא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 י יֹאִׁשָּי >ֶתר ִּדְבֵר� ים  ְוֶי  ַהָּיִמ�
ה�  ְלַמְלֵכ�י ְיהּוָד�
2Kings 23:29 ֶלְךBֶלְך ַהֶּמ ּור ַעל&ְנַהר&ְּפָר�ת ַוֵּי2 ֶלְך ַאּׁש� ִים ַעל&ֶמ� ֶלְך&ִמְצַר> ה ֶמ� ה ְנֹכ= יו ָעָלהZ ַפְרֹע2  ְּבָיָמ]

ֹו� ֹו ֹאת� ֹו ִּכְרֹאת� ֹו ַוְיִמיֵת1הּו1 ִּבְמִגּד+  יֹאִׁשָּי1הּו1 ִלְקָראת+
2Kings 23:30ֶרץ  ַוַּיְר ֹו ַוִּיַּק�ח ַעם&ָהָא3 �ָרת הּו ִּבְקֻב� 5ִּיְקְּבֻר� ִם ַו� ּוָׁשַל+ 1הּו1 ְיר� ֹו ַוְיִבֻא יו ֵמת1 ִמְּמִגּד+ הּו ֲעָבָד� ִּכֻב2

יו� פ ַחת ָאִב� ֹו ַּת� ֹו ַוַּיְמִל�יכּו ֹאת� ּו ֹאת> הּו ַוִּיְמְׁשח� ֹ�אִׁשָּי+ ֹוָאָחז1 ֶּבן&י  ֶאת&ְיה�
2Kings 23:31ים ְו ֹו  ֶּבן&ֶעְׂשִר2 �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ים ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ֹו ּוְׁשֹלָׁש�ה ֳחָדִׁש+ ׁש ָׁשָנה1 ְיהֹוָאָח�ז ְּבָמְלכ+ Bָׁשֹל

ת&ִיְרְמָי�הּו ִמִּלְבָנ�ה� ל ַּב�  ֲחמּוַט�
2Kings 23:32יו� ּו ֲאֹבָת� ל ֲאֶׁשר&ָעׂש� �ה ְּכֹכ� �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר�   ַוַּי
2Kings 23:33ת ִּבְמֹלְך  ַוַּיַאְסֵרה ה ְבִרְבָלה1 ְּבֶא�ֶרץ ֲחָמ+ Bה ְנֹכ Z ַפְרֹע2 ְך][ִמ[ּו ֶנׁש1 ] ְּמֹל� �ִם ַוִּיֶּתן&ֹע2 ִּבירּוָׁשָל

ב� ה ִכַּכר&ֶּכ�ֶסף ְוִכַּכ�ר ָזָה� ֶרץ ֵמָא�  ַעל&ָהָא+
2Kings 23:34ַּ Pהּו ת ים ֶּבן&יֹאִׁשָּי3 ה ֶאת&ֶאְלָיִק� Mה ְנֹכ � ַוַּיְמֵלְךZ ַּפְרֹע2 ֹו ַחת יֹאִׁשָּי ב ֶאת&ְׁשמ� יו ַוַּיֵּס� הּו ָאִב+

ם� �ָמת ָׁש� ִים ַוָּי א ִמְצַר� �ֹ ח ַוָּיב ים ְוֶאת&ְיהֹוָאָח�ז ָלָק+ � ְיהֹוָיִק
2Kings 23:35ַPה א ן ְיהֹוָיִקים1 ְלַפְרֹע+ Bב ָנַת �ֶסף ְוַהָּזָה3 ת ֶאת&ַהֶּכ�ֶסף  ְוַהֶּכ ֶרץ ָלֵת� יְך ֶאת&ָהָא+ ְך ֶהֱעִר�

�יׁש ה ִא ��י ַפְרֹע ה� סַעל&ִּפ ה ְנֹכ� ת ְלַפְרֹע� ֶרץ ָלֵת� �ם ָהָא+ ׂש ֶאת&ַהֶּכBֶסף ְוֶאת&ַהָּזָהב1 ֶאת&ַע Qֹו ָנַג   ְּכֶעְרּכ3
2Kings 23:36 ם�ִם ְוֵׁש� ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ֹו ְוַאַחBת ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+ ים ְּבָמְלכ+ ה ְיהֹוָיִק� ים ְוָחֵמBׁש ָׁשָנ2  ֶּבן&ֶעְׂשִר2
ֹו ְזִביָדה  ה�] הְזבּוָּד�[ִאּמ+  ַבת&ְּפָדָי�ה ִמן&רּוָמ�

2Kings 23:37יו� ּו ֲאֹבָת� ל ֲאֶׁשר&ָעׂש� �ה ְּכֹכ� �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר�   ַוַּי
2Kings 24:1 ָׁשב� ים ַוָּי ׁש ָׁשִנ+ ים ֶע1ֶבד1 ָׁשֹל� ֹו ְיהֹוָיִק� ר ֶמ�ֶלְך ָּבֶב�ל ַוְיִהי&ל2 ה ְנֻבַכְדֶנאַּצ�  ְּבָיָמ�יו ָעָל+
ֹו  �ַוִּיְמָרד&ּב�

2Kings 24:2 י�ב ְוֵאת1 ְּגדּוֵד ם ְוֵא�תA ְּגדּוֵד�י מֹוָא3 Mי ֲאָר י ַכְׂשִּדיםZ ְוֶאת&ְּגדּוֵד2 ֹו ֶאת&ְּגדּוֵד� �הA ּב]  ַוְיַׁשַּל�ח ְיהָו
יו ַהְּנִב ר ְּבַי�ד ֲעָבָד� ה ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב+ ֹו ִּכְדַב�ר ְיהָו+ �ֲאִביד ה ְלַה� יהּוָד� ם ִּב� ֹון ַוְיַׁשְּלֵח� ים�ְבֵנ�י&ַעּמ+  יִא�

2Kings 24:3ה� ר ָעָׂש� ל ֲאֶׁש� ה ְּכֹכ� את ְמַנֶּׁש+ �ֹ �יו ְּבַחּט �ל ָּפָנ ה ְלָהִס�יר ֵמַע יהּוָד+ ְיָתה1 ִּב� ה ָה� �י ְיהָו3   ַא�ְךA ַעל&ִּפ
2Kings 24:4ה ְיהָו� א&ָאָב� �ֹ י ְול �ְך ַוְיַמֵּל�א ֶאת&ְירּוָׁשַל�ִם ָּד�ם ָנִק ם&ַהָּנִקי1 ֲאֶׁש�ר ָׁשָפ+ Bם ַּד� ַח� ְוַג  ה ִלְסֹל�
2Kings 24:5 ים י ַהָּיִמ� ים ַעל&ֵס>ֶפר ִּדְבֵר� ים ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ֲהלֹא&ֵה�ם ְּכתּוִב3 י ְיהֹוָיִק� >ֶתר ִּדְבֵר�  ְוֶי

ה�  ְלַמְלֵכ�י ְיהּוָד�
2Kings 24:6יו ֹו ַּתְחָּת� ְך ְיהֹוָיִכ�ין ְּבנ� ים ִעם&ֲאֹבָת�יו ַוִּיְמֹל>  � ַוִּיְׁשַּכ�ב ְיהֹוָיִק�
2Kings 24:7 1ַחל ִמְצַר1ִיםB ל ִמַּנ ח ֶמ�ֶלְך ָּבֶב3 Qי&ָלַק ֹו ִּכ� �ַאְרצ את ֵמ� ִים ָלֵצ� א&ֹהִס�יף עֹוד1 ֶמ�ֶלְך ִמְצַר+ �ֹ  ְול

ִים� פ ֶלְך ִמְצָר� ה ְלֶמ� ר ָהְיָת� ל ֲאֶׁש� ת ֹּכ>  ַעד&ְנַהר&ְּפָר+
2Kings 24:8+ין ְּבָמְלכ� ה ָׁשָנה1 ְיהֹוָיִכ Bה ֶעְׂשֵר ֹו  ֶּבן&ְׁשֹמֶנ2 �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ים ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ֹו ּוְׁשֹלָׁש�ה ֳחָדִׁש+



ִם� ן ִמירּוָׁשָל� א ַבת&ֶאְלָנָת�  ְנֻחְׁשָּת�
2Kings 24:9יו� ה ָאִב� ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש� �ה ְּכֹכ� �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר�   ַוַּי
2Kings 24:10 יא ָעָלה �ת ַהִה+ ּו[ ָּבֵע י ְנֻבַכְדֶנ] ָעל3 א ָהִע�יר ַעְבֵד> �ֹ �ִם ַוָּתב ל ְירּוָׁשָל ֶלְך&ָּבֶב� ר ֶמ� אַּצ�

ֹור�  ַּבָּמצ�
2Kings 24:11יָה� ים ָעֶל� יו ָצִר� �יר ַוֲעָבָד� ל ַעל&ָהִע ֶלְך&ָּבֶב� ר ֶמ� א ְנבּוַכְדֶנאַּצ� <ֹ   ַוָּיב
2Kings 24:12ֹו ּוא ְוִאּמ+ ל ה� ֶלְך&ְיהּוָדה1 ַעל&ֶמ�ֶלְך ָּבֶב+ א ְיהֹוָיִכBין ֶמ� Qח  ַוֵּיֵצ Bיו ַוִּיַּק�ִריָס יו ְוָס� יו ְוָׂשָר�  ַוֲעָבָד�

ֹו� ל ִּבְׁשַנ�ת ְׁשֹמֶנ�ה ְלָמְלכ�  ֹאתֹו1 ֶמ�ֶלְך ָּבֶב+
2Kings 24:13 י� ץ ֶאת&ָּכל&ְּכֵל Qֶלְך ַוְיַקֵּצ�ֹות ֵּב�ית ַהֶּמ ֹוְצר� ה ְוא� ם ֶאת&ָּכל&אֹוְצרֹות1 ֵּב�ית ְיהָו+  ַוּיֹוֵצ�א ִמָּׁש3
Mר ָעָׂש ב ֲאֶׁש2 ר ְיהָו�ה�ַהָּזָה3 ר ִּדֶּב� ֲאֶׁש� ה ַּכ� 1 ְּבֵהיַכ�ל ְיהָו+ ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל ה ֶמ� Bה ְׁשֹלֹמ 
2Kings 24:14 ִיל ֲעָׂשָרה י ַהַח3 ים ְוֵא�תA ָּכל&ִּגּבֹוֵר� Qֶאת&ָּכל&ַהָּׂשִר רּוָׁשַלִם ְו� ְ Tה ֶאת&ָּכל&י�ֶרת[ ְוִהְגָלBֲעֶׂש [

� ׁש ְוַהַּמְסֵּג ה ְוָכל&ֶהָחָר� ֶרץ�ֲאָלִפים1 ּגֹוֶל+ ר זּוַל�ת ַּדַּל�ת ַעם&ָהָא� א ִנְׁשַא+ �ֹ  ר ל
2Kings 24:15 יו ְוֵאת1 ֱאִוֵלי ֶלְך ְוֶאת&ָסִריָס3 Mי ַהֶּמ ֶּמֶלְך ְוֶאת&ְנֵׁש2 ַ Tם ה�ָלה ְוֶאת&ֵא��5ֶגל ֶאת&ְיהֹוָיִכ�ין ָּבֶב  ַוֶּי

�י[ ָלה�] ֵאיֵל ֶרץ הֹוִל>יְך ּגֹוָל�ה ִמירּוָׁשַל�ִם ָּבֶב�  ָהָא+
2Kings 24:16י  ְו�ים ֹעֵׂש ל ִּגּבֹוִר� Wֶלף ַהֹּכ ׁש ְוַהַּמְסֵּגר1 ֶא+ Bים ְוֶהָחָר �ת ֲאָלִפ3 ִיל ִׁשְבַע Mי ַהַח ֵאתZ ָּכל&ַאְנֵׁש2

ָלה� ֶלְך&ָּבֶב>ל ּגֹוָל�ה ָּבֶב�  ִמְלָחָמ�ה ַוְיִביֵא=ם ֶמ�
2Kings 24:17יו ַוַּיֵּס��ֹו ַּתְחָּת ֶלְך&ָּבֶב>ל ֶאת&ַמַּתְנָי�ה ֹדד� ֹו ִצְדִקָּי�הּו� פ ַוַּיְמֵל=ְך ֶמ�  ב ֶאת&ְׁשמ�
2Kings 24:18 ם�ִם ְוֵׁש� ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ֹו ְוַאַחBת ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+ �הּו ְבָמְלכ+ ים ְוַאַחBת ָׁשָנה1 ִצְדִקָּי  ֶּבן&ֶעְׂשִר2
ֹו ֲחִמיַטל  ל[ִאּמ+ ת&ִיְרְמָי�הּו ִמִּלְבָנ�ה�] ֲחמּוַט�  ַּב�
2Kings 24:19ע ְּב �ַעׂש ָהַר� ים� ַוַּי ה ְיהֹוָיִק� ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש� �ה ְּכֹכ� �י ְיהָו  ֵעיֵנ
2Kings 24:20 ד �יו ַוִּיְמֹר� �ל ָּפָנ ם ֵמַע ֹו ֹאָת� ה ַעד&ִהְׁשִלכ� 1 ּוִב�יהּוָד+ 1ִם ה ָהְיָתBה ִבירּוָׁשַל �יA ַעל&ַא�ף ְיהָו3  ִּכ

ל� ס ֶלְך ָּבֶב� �הּו ְּבֶמ�  ִצְדִקָּי
2Kings 25:1ת ַהְּתִׁש Z ִבְׁשַנ2 ר  ַוְיִהי א ְנֻבַכְדֶנאַּצ2 ָּ Tב Gֹור ַלֹחֶדׁש ֶדׁש ָהֲעִׂשיִריH ֶּבָעׂש� ֹו ַּבֹח� ית ְלָמְלכ3 Mיִע

יב� ּו ָעֶל�יָה ָּדֵי�ק ָסִב� �יָה ַוִּיְבנ� �ַחן ָעֶל ֹו ַעל&ְירּוָׁשַל�ִם ַוִּי ּוא ְוָכל&ֵחיל> ל ה= Mֶלְך&ָּבֶב  ֶמ�
2Kings 25:2ַPֹור ע �א ָהִע�יר ַּבָּמצ �ֹ ֶלְך ִצְדִקָּי�הּו�ד ַעְׁשֵּת�י ַוָּתב ה ַלֶּמ�   ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+
2Kings 25:3ֶרץ� ָיה ֶל�ֶחם ְלַע�ם ָהָא� �יר ְולֹא&ָה� �ק ָהָרָע�ב ָּבִע ֶדׁש ַוֶּיֱחַז �ה ַלֹח+   ְּבִתְׁשָע
2Kings 25:43ין ַהֹחֹמַת�ֵּב Aַער�ֶרְך ַׁש M1ְיָלה1 ֶּד י ַהִּמְלָחָמBהA ַהַּל יר ְוָכל&ַאְנֵׁש2 �ן  ַוִּתָּבַק�ע ָהִע3 ִים ֲאֶׁשר1 ַעל&ַּג

ה� ֶרְך ָהֲעָרָב� �ֶלְך ֶּד� �יב ַוֵּי ים ַעל&ָהִע�יר ָסִב ֶלְך ְוַכְׂשִּד�  ַהֶּמ+
2Kings 25:5יו� צּו ֵמָעָל� ֹו ָנֹפ� ֹו ְוָכל&ֵחיל+ �ֹות ְיֵרח ֹו ְּבַעְרב� ֶלְך ַוַּיִּׂש�גּו ֹאת� ּו ֵחיל&ַּכְׂשִּדים1 ַאַח�ר ַהֶּמ+ Bַוִּיְרְּדפ  
2Kings 25:65 ט� ַו� ֹו ִמְׁשָּפ� ּו ִאּת� �ָתה ַוְיַדְּבר� ל ִרְבָל ֶלְך ָּבֶב� ֹו ֶאל&ֶמ� ּו ֹאת> ֶלְך ַוַּיֲעל�  ִּיְתְּפׂשּו1 ֶאת&ַהֶּמ+
2Kings 25:7ה ִים ַוְיִבֵא� ְנֻחְׁשַּת+ ר ַוַּיַאְסֵר1הּו1 ַב� Bי ִצְדִקָּי1הּו1 ִעֵּו+ �יו ְוֶאת&ֵעיֵנ ּו ְלֵעיָנ הּו ָׁשֲחט� ּו  ְוֶאת&ְּבֵני1 ִצְדִקָּי+

ל� ס  ָּבֶב�
2Kings 25:8 ר�ֶלְך ְנֻבַכְדֶנאַּצ ה ַלֶּמ� ע&ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+ יא ְׁשַנת1 ְּתַׁש� ֶדׁש ִה3 �ה ַלֹח+ ֲחִמיִׁשי1 ְּבִׁשְבָע ֶדׁש ַה� Bּוַבֹח 

ִם� ל ְירּוָׁשָל� ֶלְך&ָּבֶב� ן ַרב&ַטָּבִח>ים ֶע�ֶבד ֶמ� א ְנבּוַזְרֲאָד= Qל ָּב�ֶלְך&ָּבֶב  ֶמ�
2Kings 25:9ֹול  ַוִּיְׂשֹר� ית ָּגד� י ְירּוָׁשַל>ִם ְוֶאת&ָּכל&ֵּב� ת ָּכל&ָּבֵּת= ף ֶאת&ֵּבית&ְיהָו�ה ְוֶאת&ֵּב�ית ַהֶּמ�ֶלְך ְוֵא2
ׁש� ף ָּבֵא�  ָׂשַר�

2Kings 25:10ים� ר ַרב&ַטָּבִח� ים ֲאֶׁש� �יב ָנ�ְתצּו1 ָּכל&ֵח�יל ַּכְׂשִּד+ ת ְירּוָׁשַל�ִם ָסִב   ְוֶאת&חֹוֹמ�
2Kings 25:112ֶי Zת  ְוֵאת ל ְוֵא� ְפִלים1 ֲאֶׁשBר ָנְפלּו1 ַעל&ַהֶּמ�ֶלְך ָּבֶב+ יר ְוֶאת&ַהֹּנ� ים ָּבִע3 ם ַהִּנְׁשָאִר� Mֶתר ָהָע

ים� ן ַרב&ַטָּבִח� ה ְנבּוַזְרֲאָד� Wֹון ֶהְגָל ��ֶתר ֶהָהמ  ֶי
2Kings 25:12ים� ים ּוְלֹיְגִב� ְרִמ� ֶרץ ִהְׁשִא�יר ַרב&ַטָּבִח�ים ְלֹכ�   ּוִמַּדַּל�ת ָהָא+
2Kings 25:13 ר ֶׁשת ֲאֶׁש� =ם ַהְּנֹח> ֹות ְוֶאת&ָי Qֶאת&ַהְּמֹכנ ה ְו� ֶׁשת ֲאֶׁש�ר ֵּבית&ְיהָו3 Mי ַהְּנֹח  ְוֶאת&ַעּמּוֵד2

ָלה� ם ָּבֶב� ּו ֶאת&ְנֻחְׁשָּת� ים ַוִּיְׂשא� �ּו ַכְׂשִּד  ְּבֵבית&ְיהָו�ה ִׁשְּבר�



2Kings 25:14�ְמַזְּמר ים ְוֶאת&ַה� Mת ְוֶאת&ַהָּיִע ר  ְוֶאת&ַהִּסיֹר2 ֶׁשת ֲאֶׁש� ת ָּכל&ְּכֵל=י ַהְּנֹח> ֹות ְוֵא2 ֹות ְוֶאת&ַהַּכּפ3
חּו� ם ָלָק� ְרתּו&ָב�  ְיָׁש�

2Kings 25:15ים� ח ַרב&ַטָּבִח� �ֶסף ָלַק� ב ַוֲאֶׁשר&ֶּכ�ֶסף ָּכ ֹות ֲאֶׁשBר ָזָהב1 ָזָה+   ְוֶאת&ַהַּמְחּתֹות1 ְוֶאת&ַהִּמְזָרק3
2Kings 25:16B ִים ַהָּי יםA ְׁשַנ3 �ה  ָהַעּמּוִד� �ה לֹא&ָהָי ה ְלֵב�ית ְיהָו ה ְׁשֹלֹמ� ֹות ֲאֶׁשר&ָעָׂש� ֶאָחד1 ְוַהְּמֹכנ+ ם ָה�

ֶּלה� ֶׁשת ָּכל&ַהֵּכִל�ים ָהֵא� ל ִלְנֹח�  ִמְׁשָק+
2Kings 25:17 Hת ַהֹּכֶתֶרת�ְוקֹוַמ Hְנֹחֶׁשת Aֶרת ָעָל�יו ד ְוֹכֶת2 ּוד ָהֶאָח3 ה קֹוַמ�תA ָהַעּמ� Mה ַאָּמ  ְׁשֹמֶנהZ ֶעְׂשֵר2

ּוד ַהֵּׁשִנ�י ] ַאּמֹותG[ׁש ַאָּמה ָׁשֹל� ַעּמ� ֶׁשת ְוָכֵא>ֶּלה ַל� �ל ְנֹח ל&ַהֹּכֶת>ֶרת ָסִב�יב ַהֹּכ� =ים ַע� ה ְוִרֹּמִנ ּוְׂשָבָכ2
ה�  ַעל&ַהְּׂשָבָכ�
2Kings 25:18ה ְוֶאת� אׁש ְוֶאת&ְצַפְנָי�הּו ֹּכֵה�ן ִמְׁשֶנ +ֹ ים ֶאת&ְׂשָרָיה1 ֹּכֵה�ן ָהר ֶׁשת  ַוִּיַּק�ח ַרב&ַטָּבִח3 &ְׁשֹל�
ף� י ַהַּס�  ֹׁשְמֵר�

2Kings 25:19 ים Mה ֲאָנִׁש ה ַוֲחִמָּׁש2 ידA ַעל&ַאְנֵׁש�י ַהִּמְלָחָמ3 ּוא ָפִק� ד אwֶׁשר&ה� Mיס ֶאָח יר ָלַקחZ ָסִר2  ּוִמן&ָהִע]
א ַהַּמְצִּב�א  ת ַהֹּסֵפר1 ַׂש�ר ַהָּצָב+ יר ְוֵא3 ּו ָבִע+ �ם ָהָא�ֶרץ ְוִׁשִּׁש�ים ִאיׁש1 ֵמֹרֵאBי ְפֵנ�י&ַהֶּמ1ֶלְך1 ֲאֶׁש�ר ִנְמְצא� ֶאת&ַע

יר� ִּנְמְצִא�ים ָּבִע� ֶרץ ַה� �ם ָהָא+  ֵמַע
2Kings 25:20ָתה� ל ִרְבָל� ֶלְך ָּבֶב� ן ַרב&ַטָּבִח�ים ַוֹּי=ֶלְך ֹאָת>ם ַעל&ֶמ� ם ְנבּוַזְרֲאָד�   ַוִּיַּק�ח ֹאָת+
2Kings 25:21ֶלְך ָּבֶב=ל ַוְיִמיֵת>ם ְּבִרְב �5ְך ֹאָתםZ ֶמ2 ֹו� ַוַּי ה ֵמַע�ל ַאְדָמת� �5ֶגל ְיהּוָד�  ָל�ה ְּבֶא�ֶרץ ֲחָמ�ת ַוִּי
2Kings 25:22 ם ר ֶמ�ֶלְך ָּבֶב�ל ַוַּיְפֵק�ד ֲעֵליֶה+ ּוַכְדֶנאַּצ� יר ְנב� ה ֲאֶׁש�ר ִהְׁשִא+ ם ַהִּנְׁשָאר1 ְּבֶא�ֶרץ ְיהּוָד+  ְוָהָע3

ן� פ ם ֶּבן&ָׁשָפ�  ֶאת&ְּגַדְלָי�הּו ֶּבן&ֲאִחיָק�
2Kings 25:23הּו  ַו 1 ֶאת&ְּגַדְלָי+ ֶלְך&ָּבֶבל יד ֶמ� Bי&ִהְפִק ים ִּכ� ים ֵה�ָּמה ְוָהֲאָנִׁש3 Mי ַהֲחָיִל Z ָכל&ָׂשֵר2 ִּיְׁשְמעּו

י  ֶמת ַהְּנֹטָפִת3 Mה ֶבן&ַּתְנֻח ֵרַח ּוְׂשָרָי2 ָ T5ן ֶּבן&ק� ה ְויֹוָחָנ �אל ֶּבן&ְנַתְנָי] אּו ֶאל&ְּגַדְלָי�הּו ַהִּמְצָּפ�ה ְוִיְׁשָמֵע ַוָּיֹב�
ם�ְוַי� ָּמה ְוַאְנֵׁשיֶה� י ֵה� 1הּו1 ֶּבן&ַהַּמ�ֲעָכִת+  ֲאַזְנָי

2Kings 25:24 ּו ים ְׁשב� �י ַהַּכְׂשִּד ּו ֵמַעְבֵד� יְרא� ם ַאל&ִּת� ֹ�אֶמר ָלֶה+ ם ַוּי 1הּו1 ּוְלַאְנֵׁשיֶה+ ע ָלֶהBם ְּגַדְלָי  ַוִּיָּׁשַב2
ם� ס ב ָלֶכ� ל ְוִיַט� ֶלְך ָּבֶב� ּו ֶאת&ֶמ� ֶרץ ְוִעְבד>  ָבָא3

2Kings 25:25 ה Bה ַוֲעָׂשָר �5ַרע ַהְּמלּוָכ3 ע ִמֶּז Mיָׁשָמ ַתְנָיה ֶּבן&ֱאִל2 ְ Tאל ֶּבן&נ� י ָּב�א ִיְׁשָמֵע ֶדׁש ַהְּׁשִביִע3  ַוְיִה�יA ַּבֹח�
ֹו ַּב ים ֲאֶׁשר&ָהי�ּו ִאּת� ת ְוֶאת&ַהְּיהּוִדים1 ְוֶאת&ַהַּכְׂשִּד+ �ּו ֶאת&ְּגַדְלָי�הּו ַוָּיֹמ ֹו ַוַּיּכ� ה�ֲאָנִׁשים1 ִאּת+  ִּמְצָּפ�

2Kings 25:26 ּו ִמְּפֵנ�י ִים ִּכ�י ָיְרא� �אּו ִמְצָר ים ַוָּיֹב� י ַהֲחָיִל+ 1 ְוָׂשֵר� ן ְוַעד&ָּגדֹול Bם ִמָּקֹט Mמּו ָכל&ָהָע  ַוָּיֻק2
ים� פ  ַכְׂשִּד�

2Kings 25:27ה ִּב ֶלְך&ְיהּוָד+ �ין ֶמ� ה ְלָגלּות1 ְיהֹוָיִכ ַבע ָׁשָנ3 Mים ָוֶׁש Z ִבְׁשֹלִׁש2 ֶדׁש  ַוְיִהי Bים ָעָׂשר1 ֹח+ ְׁשֵנ
ה  ֶלְך&ְיהּוָד� אׁש ְיהֹוָיִכ�ין ֶמ� <ֹ ֹו ֶאת&ר �ת ָמְלכ3 ל ִּבְׁשַנ Mֶלְך ָּבֶב �יל ְמֹרַדְךZ ֶמ2 א ֱאִו ֶדׁש ָנָׂש] �ים ְוִׁשְבָע�ה ַלֹח ְּבֶעְׂשִר�

ֶלא� ית ֶּכ�  ִמֵּב�
2Kings 25:28 ל ֹו ֵמַע3 ֹות ַוִּיֵּתן1 ֶאת&ִּכְסא+ �ֹו ֹטב ר ִאּת� ל� ַוְיַדֵּב� ֹו ְּבָבֶב�  ִּכֵּס=א ַהְּמָלִכ>ים ֲאֶׁש�ר ִאּת�
2Kings 25:29י ַחָּי�יו� ל ֶל=ֶחם ָּתִמ>יד ְלָפָנ�יו ָּכל&ְיֵמ� ֹו ְוָאַכ2 �י ִכְלא ת ִּבְגֵד� א ֵא� Wְוִׁשָּנ  
2Kings 25:30ֹו ֹּכ� �ֶלְך ְּדַבר&י�ֹום ְּביֹומ ת ַהֶּמ� ֹו ֵמֵא� ת ָּתִמ=יד ִנְּתָנה&ּל> ֹו ֲאֻרַח2 י ַחָּי�ו� ַוֲאֻרָחת3  ל ְיֵמ�

Is. 1:1 הּו� ז ְיִחְזִקָּי =הּו יֹוָת>ם ָאָח� י ֻעִּזָּי �ִם ִּביֵמ2 ה ִוירּוָׁשָל ה ַעל&ְיהּוָד� ֹוץ ֲאֶׁש�ר ָחָז+ �הּו ֶבן&ָאמ+ ְעָי  ֲחזֹון1 ְיַׁש�
ה�  ַמְלֵכ�י ְיהּוָד�

Is. 1:2ר ָּב�ֶרץ ִּכ�י ְיהָו�ה ִּדֵּב �יִני ֶא+ 1ִים1 ְוַהֲאִז ּו ָׁשַמ Bי� ִׁשְמע ְׁשעּו ִב� ם ָּפ� ְמִּתי ְוֵה� ְלִּתי ְורֹוַמ+  ִנים1 ִּגַּד�
Is. 1:3א ִהְתּבֹוָנ�5ן� �ֹ י ל ע ַעִּמ� א ָיַד+ �ֹ 1 ל �יו ִיְׂשָרֵאל ּוס ְּבָעָל ֹור ֵאב� הּו ַוֲחמ� ע ׁשֹור1 ֹקֵנ+   ָיַד�
Is. 1:4ַPא ע ֹוי ֹחֵט3 ֹויA ּג� ים ָּבִנ�ים ַמְׁשִחיִת� ה� �5ַרע ְמֵרִע+ ן ֶז �ֶבד ָעוֹ+ ֹוׁש ם ֶּכ ּו ֶאת&ְקד� ה ִנ�ֲאצ> ּו ֶאת&ְיהָו3 ים ָעְזב�

ֹור� ל ָנֹז�רּו ָאח�  ִיְׂשָרֵא�
Is. 1:5ב ַּדָּו�י� י ְוָכל&ֵלָב� אׁש ָלֳחִל+ �ֹ �יפּו ָסָר�ה ָּכל&ר ֹוד ּתֹוִס ּו ע� ה ֻתּכ> �ל ֶמ�   ַע
Is. 1:6�ה ּוַמָּכ ַצע ְוַחּבּוָר� ם ֶּפ� ֹו ְמֹת+ ין&ּב� ֶגל ְוַעד&רֹאׁש1 ֵא� Bא  ִמַּכף&ֶר �ֹ ׁשּו ְול א ֻחָּב+ �ֹ רּו1 ְול �ה לֹא&ז2ֹ ה ְטִרָּי

ֶמן�  ֻרְּכָכ�ה ַּבָּׁש�



Is. 1:7 ה ּה ּוְׁשָמָמ� �ים ֹאָת+ ם ְלֶנְגְּדֶכם1 ָזִרים1 ֹאְכִל ֹות ֵא�ׁש ַאְדַמְתֶכ3 ה ָעֵריֶכ�ם ְׂשֻרפ�  ַאְרְצֶכ�ם ְׁשָמָמ+
ים�  ְּכַמְהֵּפַכ�ת ָזִר�

Is. 1:8�ֹון ְּכֻסָּכ ה ַבת&ִצּי� ה� ְונֹוְתָר� ה ְּכִע�יר ְנצּוָר� �ֶרם ִּכְמלּוָנ�ה ְבִמְקָׁש�  ה ְבָכ
Is. 1:9ינּו� ס ה ָּדִמ� ינּו ַלֲעֹמָר� ם ָהִי+ �ט ִּכְסֹד� יד ִּכְמָע יר ָל>נּו ָׂשִר� ֹות הֹוִת� �ה ְצָבא+   לּוֵלי1 ְיהָו
Is. 1:10 ינּו ת ֱאֹלֵה� >ינּו ּתֹוַר� ם ַהֲאִז ��י ְסֹד ּו ְדַבר&ְיהָו�ה ְקִציֵנ ה� ִׁשְמע�  ַע�ם ֲעֹמָר�
Is. 1:11 ים ם ָּפִר= �ים ְוַד2 ֹות ֵאיִל�ים ְוֵח�ֶלב ְמִריִא ה ָׂשַב>ְעִּתי ֹעל�  ָלָּמה&ִּלBי ֹרב&ִזְבֵחיֶכם1 יֹאַמ�ר ְיהָו+

ְצִּתי� א ָחָפ� �ֹ ים ל  ּוְכָבִׂש>ים ְוַעּתּוִד�
Is. 1:12את ִמֶּיְדֶכ�ם ְרֹמ�<ֹ ׁש ז �י ִמי&ִבֵּק� ֹות ָּפָנ אּו ֵלָרא� �י ָתֹב+ י� ִּכ  ס ֲחֵצָר�
Is. 1:13 א לֹא&אּוַכ�ל א ִמְקָר+ �ֹ ֶדׁש ְוַׁשָּבת1 ְקר Bי ֹח� יא ִל ֶרת ּתֹוֵעָב>ה ִה� ְוא ְקֹט= יפּו ָהִביא1 ִמְנַחת&ָׁש+ א תֹוִס3 �ֹ  ל

ה� ֶון ַוֲעָצָר�  ָא�
Is. 1:14�ֹ יִתי ְנׂש ַרח ִנְלֵא� �י ָהי�ּו ָעַל�י ָלֹט  א� ָחְדֵׁשיֶכBם ּומֹוֲעֵדיֶכם1 ָׂשְנָא�ה ַנְפִׁש+
Is. 1:15 ים �ִּני ֹׁשֵמ�ַע ְיֵדיֶכ�ם ָּדִמ� ּו ְתִפָּל�ה ֵאיֶנ י&ַתְרּב� >ם ִּכ� ם ַּג ם ַאְעִלBים ֵעיַני1 ִמֶּכ+  ּוְבָפִרְׂשֶכ�ם ַּכֵּפיֶכ3
אּו�  ָמֵל�

Is. 1:16ַע� ּו ָהֵר� �י ִחְדל� �5ֶגד ֵעיָנ ַע ַמַעְלֵליֶכ�ם ִמֶּנ ּו ָהִס>ירּו ֹר�   ַרֲחצּו1 ִהַּזּכ+
Is. 1:17יבּו ַאְלָמָנ�ה� ס ִלְמ ֹום ִר� ּו ָית+ ֹוץ ִׁשְפט� �ּו ָחמ ט ַאְּׁשר� ּו ִמְׁשָּפ� ּו ֵהיֵט>ב ִּדְרׁש�  ד�
Is. 1:18 ימּו ַכּתֹוָל�ע ינּו ִאם&ַיְאִּד� ּו ֲחָטֵאיֶכBם ַּכָּׁשִנים1 ַּכֶּׁש�ֶלג ַיְלִּב+ �ה ִאם&ִי�ְהי2 ה יֹאַמ�ר ְיהָו >א ְוִנָּו�ְכָח�  ְלכּו&ָנ

ּו ֶמר ִיְהי�  �ַּכֶּצ�
Is. 1:19לּו� ֶרץ ּתֹאֵכ� ּוב ָהָא� ּו ּוְׁשַמְעֶּת�ם ט�   ִאם&ּתֹאב�
Is. 1:20ר� ס ּו ִּכ>י ִּפ�י ְיהָו�ה ִּדֵּב� ּו ּוְמִריֶת�ם ֶח�ֶרב ְּתֻאְּכל+   ְוִאם&ְּתָמֲאנ�
Is. 1:21ּה ט ֶצ>ֶדק ָיִל�ין ָּב� �ה ְמֵלֲאִת�י ִמְׁשָּפ3 ה ִקְרָי�ה ֶנֱאָמָנ ים� ֵאיָכה1 ָהְיָת�ה ְלזֹוָנ+ ה ְמַרְּצִח�   ְוַעָּת�
Is. 1:22ִים� ּול ַּבָּמ� ְך ָמה� �ים ָסְבֵא� �ה ְלִסיִג ְך ָהָי   ַּכְסֵּפ�
Is. 1:23 יב טּו ְוִר� א ִיְׁשֹּפ+ �ֹ �ים ָיתֹום1 ל ף ַׁשְלֹמִנ ַחד ְוֹרֵד� ים ֻּכּלֹו1 ֹאֵה�ב ֹׁש+ ים ְוַחְבֵרי1 ַּגָּנִב+  ָׂשַר�ִיְך סֹוְרִר3

ֹוא ֲאֵל א&ָיב� �ֹ ם� פַאְלָמָנ�ה ל  יֶה�
Is. 1:24Pל ה�ֹות ֲאִב�יר ִיְׂשָרֵא �ה ְצָבא+ ָאדֹון1 ְיהָו ן ְנֻאBם ָה� י� ָלֵכ3 ה ֵמאֹוְיָב� י ְוִאָּנְקָמ�  ֹוי ֶאָּנֵח�ם ִמָּצַר+
Is. 1:25ִיְך� �ִיְך ְוָאִס�יָרה ָּכל&ְּבִדיָל� ר ִסיָג ף ַּכֹּב� ִיְך ְוֶאְצֹר�   ְוָאִׁשBיָבה ָיִדי1 ָעַל+
Is. 1:26יָבBֶדק ִקְרָי�ה  ְוָאִׁש �יר ַהֶּצ+ ֵרא ָלְך1 ִע Bן ִיָּק ִיְך ְּכַבְּתִחָּל�ה ַאֲחֵרי&ֵכ3 ה ְוֹיֲעַצ� אֹׁשָנ+ ה ֹׁשְפַט1ִיְך1 ְּכָבִר�
 ֶנֱאָמָנ�ה�
Is. 1:27ה� יָה ִּבְצָדָק� ֹון ְּבִמְׁשָּפ�ט ִּתָּפֶד�ה ְוָׁשֶב�   ִצּי�
Is. 1:28ו ְוֹע �ּו� ְוֶׁש=ֶבר ֹּפְׁשִע>ים ְוַחָּטִא�ים ַיְחָּד י ְיהָו�ה ִיְכל�  ְזֵב�
Is. 1:29ם� ר ְּבַחְרֶּת� ּו ֵמַהַּגּנ�ֹות ֲאֶׁש� ְחְּפר+ ׁשּו ֵמֵאיִל�ים ֲאֶׁש�ר ֲחַמְדֶּת�ם ְוַת2 �י ֵיֹב+   ִּכ
Is. 1:30ּה� ין ָל� ִים ֵא� ה ֲאֶׁשר&ַמ� ְכַגָּנ+ �ָה ּו� ּו ְּכֵאָל�ה ֹנֶב�ֶלת ָעֶל ְהי+ �י ִת�   ִּכ
Is. 1:31+ה ֶהָחֹסן1 ִלְנֹעB ה� ס ְוָהָי ין ְמַכֶּב� ו ְוֵא� ּו ְׁשֵניֶה>ם ַיְחָּד� ֹוץ ּוָבֲער= �ֹו ְלִניצ  ֶרת ּוֹפֲעל�
Is. 2:1ִם� ה ִוירּוָׁשָל� ֹוץ ַעל&ְיהּוָד� �ְעָי�הּו ֶּבן&ָאמ ה ְיַׁש�   ַהָּדָבר1 ֲאֶׁש�ר ָחָז+
Is. 2:2�ֹ ה ַהBר ֵּבית&ְיהָוה1 ְּבר Mֹון ִי�ְהֶי ים ָנכ2 ית ַהָּיִמ3 �הA ְּבַאֲחִר� ּו ֵאָל�יו  ְוָהָי ֹות ְוָנֲהר� �א ִמְּגָבע ים ְוִנָּׂש� אׁש ֶהָהִר+

 ָּכל&ַהּגֹוִי�ם�
Is. 2:3 יו ב ְוֹיֵר1נּו1 ִמְּדָרָכ+ ה ֶאל&ֵּבית1 ֱאֹלֵה�י ַיֲעֹק+ ּוA ְוַנֲעֶל�ה ֶאל&ַהר&ְיהָו3 ים ְוָאְמרּו1 ְלכ� ּו ַעִּמ�ים ַרִּב3 Qָהְלכ  ְו�

ִם�ְוֵנְלָכ�ה ְּבֹאְרֹחָת�יו ִּכBי ִמִּצּיֹון1 ה ּוְדַבר&ְיהָו�ה ִמירּוָׁשָל�   ֵּתֵצ�א תֹוָר+
Is. 2:4 ֹות ֹוֵתיֶהם1 ְלַמְזֵמר+ ים ַוֲחִנית� ם ְלִאִּת3 Mּו ַחְרבֹוָת �ים ְוִכְּתת2 ם ְוהֹוִכ�יַח ְלַעִּמ�ים ַרִּב  ְוָׁשַפט1 ֵּב�ין ַהּגֹוִי+

ה� ֹוד ִמְלָחָמ� ּו ע� ֶרב ְולֹא&ִיְלְמד� א גBֹוי ֶאל&ּגֹוי1 ֶח+   פלֹא&ִיָּׂש2
Is. 2:5ֹור ְיהָו�ה� ּו ְוֵנְלָכ�ה ְּבא� ב ְלכ� �ית ַיֲעֹק   ֵּב�
Is. 2:6יקּו� ים ַיְׂשִּפ� י ָנְכִר� ְנִנ�ים ַּכְּפִלְׁשִּת�ים ּוְבַיְלֵד� ֶדם ְוֹע� ב ִּכBי ָמְלאּו1 ִמֶּק+ ְׁשָּתה ַעְּמָך1 ֵּב�ית ַיֲעֹק+ �י ָנַט3   ִּכ



Is. 2:7 ב �ֶסף ְוָזָה+ יו� ַוִּתָּמֵלBא ַאְרצֹו1 ֶּכ ֶצה ְלַמְרְּכֹבָת� ין ֵק� ים ְוֵא� ֶצה ְלֹאְצֹרָת�יו ַוִּתָּמֵלBא ַאְרצֹו1 סּוִס+ ין ֵק�  ְוֵא�
Is. 2:8יו� ּו ֶאְצְּבֹעָת� ר ָעׂש� ּו ַלֲאֶׁש� 1 ִי�ְׁשַּתֲחו+ ֹו ֱאִליִל�ים ְלַמֲעֵׂשBה ָיָדיו   ַוִּתָּמֵל�א ַאְרצ�
Is. 2:9יׁש ְוַאל� ם ַוִּיְׁשַּפל&ִא ח ָאָד� ם� ַוִּיַּׁש� א ָלֶה�  &ִּתָּׂש�
Is. 2:10ֹו� ר ְּגֹאנ� ה ּוֵמֲהַד� ָעָפ�ר ִמְּפֵני1 ַּפ�ַחד ְיהָו+ ן ֶּב� ּור ְוִהָּטֵמ� ֹוא ַבּצ+   ּב�
Is. 2:11ּוא� ס ֹו ַּבּי�ֹום ַהה� >ה ְלַבּד� =ב ְיהָו ּום ֲאָנִׁש�ים ְוִנְׂשַּג ח ר� ל ְוַׁש� ּות ָאָדם1 ָׁשֵפ+ Bי ַּגְבה Qֵעיֵנ  
Is. 2:12 ֹום Qי י� ל� ִּכ א ְוָׁשֵפ� ה ָוָר�ם ְוַע�ל ָּכל&ִנָּׂש� ֹות ַע�ל ָּכל&ֵּגֶא� =ה ְצָבא>  ַליהָו
Is. 2:13ן� �ים ְוַע�ל ָּכל&ַאּלֹוֵנ�י ַהָּבָׁש� ים ְוַהִּנָּׂשִא ֹון ָהָרִמ� �י ַהְּלָבנ+ 1 ָּכל&ַאְרֵז   ְוַעל
Is. 2:14ֹות ַהִּנָּׂש ים ָהָרִמ�ים ְוַע�ל ָּכל&ַהְּגָבע� ֹות� ְוַע�ל ָּכל&ֶהָהִר�  א�
Is. 2:15ה� ה ְבצּוָר� ַה ְוַע�ל ָּכל&חֹוָמ� �  ְוַע�ל ָּכל&ִמְגָּד�ל ָּגֹב
Is. 2:16ה�   ְוַע�ל ָּכל&ֳאִנּי�ֹות ַּתְרִׁש�יׁש ְוַע�ל ָּכל&ְׂשִכּי�ֹות ַהֶחְמָּד�
Is. 2:17ֹו ַּב >ה ְלַבּד� =ב ְיהָו ּום ֲאָנִׁש�ים ְוִנְׂשַּג ל ר� ם ְוָׁשֵפ� ּות ָהָאָד+ ּוא� ְוַׁשח1 ַּגְבה�  ּי�ֹום ַהה�
Is. 2:18ף�   ְוָהֱאִליִל�ים ָּכִל�יל ַיֲחֹל�
Is. 2:19 ץ ֹו ַלֲעֹר� ֹו ְּבקּומ� י ַּפBַחד ְיהָוה1 ּוֵמֲהַד�ר ְּגאֹונ+ Qר ִמְּפֵנ�ֹות ָעָפ ים ּוִבְמִחּל� ֹות ֻצִר+  ּוָב1אּו1 ִּבְמָער�
ֶרץ�  ָהָא�
Is. 2:20ֵPם א ת ת ֱא ַּבּיBֹום ַההּוא1 ַיְׁשִל�יְך ָהָאָד+ ְׁשַּתֲחוֹ+ ׂשּו&לֹו1 ְלִה� ֹו ֲאֶׁשBר ָע� ��י ְזָהב ת ֱאִליֵל ֹו ְוֵא� �י ַכְסּפ+ ִליֵל

ים� ֹות ְוָלֲעַטֵּלִפ� ר ֵּפר�  ַלְחֹּפ�
Is. 2:21 ץ ֹו ַלֲעֹר� ֹו ְּבקּומ� י ַּפBַחד ְיהָוה1 ּוֵמֲהַד�ר ְּגאֹונ+ Qים ִמְּפֵנ� י ַהְּסָלִע ים ּוִבְסִעֵפ� ֹות ַהֻּצִר+  ָלבֹוא1 ְּבִנְקר�

ֶרץ�ָה  ָא�
Is. 2:22ּוא� פ ב ה� ה ֶנְחָׁש� י&ַבֶּמ� ֹו ִּכ� �ה ְּבַאּפ ר ְנָׁשָמ� ם ֲאֶׁש� ּו ָלֶכם1 ִמן&ָה�ָאָד+ Bִחְדל  
Is. 3:1ֹּPה כ� ה ַמְׁשֵע�ן ּוַמְׁשֵעָנ 1ִם1 ּוִמ�יהּוָד+ ֹות ֵמִסBיר ִמירּוָׁשַל �ה ְצָבא3 ֹון ְיהָו Mה ָהָאד Z ִהֵּנ2 ֶחם  ִּכי ל ִמְׁשַען&ֶל+
ל ִמְׁש ִים�ְוֹכ�  ַען&ָמ�
Is. 3:2ן� ם ְוָזֵק� ט ְוָנִב�יא ְוֹקֵס� �יׁש ִמְלָחָמ�ה ׁשֹוֵפ� ֹור ְוִא   ִּגּב�
Is. 3:3ַחׁש� ֹון ָל� �ים ְויֹוֵע>ץ ַוֲחַכ�ם ֲחָרִׁש�ים ּוְנב� ּוא ָפִנ   ַׂשר&ֲחִמִּׁש�ים ּוְנׂש�
Is. 3:4ם� ים ָׂשֵריֶה�ם ְוַתֲעלּוִל�ים ִיְמְׁשלּו&ָב� י ְנָעִר�   ְוָנַתִּת�
Is. 3:5ד� ן ְוַהִּנְקֶל�ה ַּבִּנְכָּב� 1ַער1 ַּבָּזֵק+ ּו ַהַּנ �הּו ִיְרֲהב3 �יׁש ְּבֵרֵע ם ִא�יׁש ְּבִא�יׁש ְוִא �ׂש ָהָע+   ְוִנַּג
Is. 3:6ַח ֹ�את ַּת� �נּו ְוַהַּמְכֵׁשָל�ה ַהּז ְהֶיה&ָּל ה ָקִצ�ין ִּת� יו ִׂשְמָל�ה ְלָכ+ ׂש ִאBיׁש ְּבָאִחיו1 ֵּב�ית ָאִב+ י&ִיְתֹּפ2 ת  ִּכ�
ָך�  ָיֶד�

Is. 3:7 ִני ְקִצ�ין א ְתִׂשיֻמ� �ֹ ין ֶל�ֶחם ְוֵא�ין ִׂשְמָל�ה ל י ֵא� Wׁש ּוְבֵביִת �ה ֹחֵב+ ּואA ֵלאֹמר1 לֹא&ֶאְהֶי Bֹום ַהה  ִיָּׂשאZ ַבּי2
ם�  ָע�

Is. 3:8ה ַל ַעְלֵליֶהם1 ֶאל&ְיהָו+ Bם ּוַמ� י&ְלׁשֹוָנ ה ָנָפ�ל ִּכ� ִם ִויהּוָד� ּוָׁשַל+ ֹו� ִּכBי ָכְׁשָלה1 ְיר� ֹות ֵעֵנ�י ְכבֹוד�  ְמר�
Is. 3:9 ם ּו ָלֶה� י&ָגְמל� ם ִּכ� ֹוי ְלַנְפָׁש+ א ִכֵח�דּו א� �ֹ �ידּו ל ם ִהִּג ם ְוַחָּטאָת>ם ִּכְסֹד� �ְנָתה ָּב+ ת ְּפֵניֶהם1 ָע Bַהָּכַר 
ה�  ָרָע�

Is. 3:10לּו� ם יֹאֵכ� י ַמַעְלֵליֶה� י&ְפִר� ֹוב ִּכ� �יק ִּכי&ט ּו ַצִּד�   ִאְמר�
Is. 3:11ֹוי ֹו� א� יו ֵיָע�ֶׂשה ּל� ּול ָיָד� י&ְגמ�   ְלָרָׁש�ע ָר�ע ִּכ�
Is. 3:12עּו� ס יָך ִּבֵּל� ְרֹחֶת� ֶרְך ֹא� ים ְוֶד� 1 ְמַאְּׁשֶר�יָך ַמְתִע+ ֹו ַעִּמי �ל ְוָנִׁש�ים ָמ�ְׁשלּו ב   ַעִּמי1 ֹנְגָׂש�יו ְמעֹוֵל+
Is. 3:13ים� ין ַעִּמ� ד ָלִד� �ה ְוֹעֵמ� יב ְיהָו ב ָלִר�   ִנָּצ�
Is. 3:14ם� ָעִנ�י ְּבָבֵּתיֶכ� ֶרם ְּגֵזַל�ת ֶה� ַעְרֶּת�ם ַהֶּכ+ יו ְוַאֶּתם1 ִּב� �ֹו ְוָׂשָר ֹוא ִעם&ִזְקֵנ�י ַעּמ�   ְיהָוה1 ְּבִמְׁשָּפ�ט ָיב+
Is. 3:15 ֹות� ס] ָּלֶכם1[&]ַמה[ ַמָּלֶכם �י ֲעִנִּי�ים ִּתְטָח�נּו ְנֻאם&ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה ְצָבא� י ּוְפֵנ ּו ַעִּמ+  ְּתַדְּכא�
Is. 3:16ַP ה י ֹ�אֶמר ְיהָו3 1ְכָנה1 ְנטּוֹות  ַוּי ֹון ַוֵּתַל ֹוְך ] ְנטּוי�ֹות[ַען ִּכBי ָג�ְבהּו1 ְּבנ�ֹות ִצּי+ B5ִים ָהל� ֹות ֵעיָנ ְמַׂשְּקר� ֹון ּו� ָּגר+

ְסָנה� ם ְּתַעַּכ� ְכָנה ּוְבַרְגֵליֶה�  ְוָטֹפף1 ֵּתַל+
Is. 3:17�ד ְּבנ�ֹות ִצּי י ָקְדֹק� ה� ס ְוִׂשַּפ�ח ֲאֹדָנ+ ן ְיָעֶר�  ֹון ַויהָו�ה ָּפְתֵה�



Is. 3:18ת ִּתְפֶא=ֶרת ָהֲעָכִס>ים ְוַהְּׁשִביִס�ים ְוַהַּׂשֲהֹרִנ�ים��י ֵא �יר ֲאֹדָנ3 ּוא ָיִס Mֹום ַהה   ַּבּי2
Is. 3:19ֹות� ְרָעל� ֹות ְוָה� ֹות ְוַהֵּׁשיר�   ַהְּנִטיפ�
Is. 3:20ים ּוָב ים ְוַהְּצָעדֹות1 ְוַהִּקֻּׁשִר+ Bים� ַהְּפֵאִר �ֶפׁש ְוַהְּלָחִׁש� י ַהֶּנ  ֵּת�
Is. 3:21ף� י ָהָא� ֹות ְוִנְזֵמ�   ַהַּטָּבע�
Is. 3:22ים� ֹות ְוָהֲחִריִט� ֹות ְוַהִּמְטָּפח� ֲחָלצֹות1 ְוַהַּמ�ֲעָטפ+   ַהַּמ�
Is. 3:23ים� ֹות ְוָהְרִדיִד� ים ְוַהְּצִניפ�   ְוַהִּגְלֹיִנים1 ְוַהְּסִדיִנ+
Is. 3:24Mַחת ֹּב ַחת  ְוָהָיהZ ַת2 ה ְוַת� ַחת ַמֲעֶׂשBה ִמְקֶׁשה1 ָקְרָח+ ה ִנְקָּפה1 ְוַת2 Bַחת ֲחגֹוָר ה ְוַת2 ֶׂשם ַמ�ק ִי�ְהֶי3

ִפי� ַחת ֹי� �יל ַמֲחֹג�ֶרת ָׂש�ק ִּכי&ַת�  ְּפִתיִג
Is. 3:25ה� ְך ַּבִּמְלָחָמ� לּו ּוְגבּוָרֵת� �ִיְך ַּבֶח�ֶרב ִיֹּפ   ְמַת�
Is. 3:26יָה�ּו ְּפָתֶח ּו ְוָאְבל� ב� ְוָאנ� ֶרץ ֵּתֵׁש� ָתה ָלָא�   ְוִנָּק�
Is. 4:1 ק נּו ִנְלָּב�ׁש ַר3 ל ְוִׂשְמָלֵת� ר ַלְחֵמ�נּו נֹאֵכ+ ד ַּבּיBֹום ַההּוא1 ֵלאֹמ+ �יׁש ֶאָח3 ים ְּבִא Mַבע ָנִׁש Z ֶׁש2  ְוֶהֱחִזיקּו

נּו� ס ף ֶחְרָּפֵת� ינּו ֱאֹס� א ִׁשְמָך1 ָעֵל+ Bִיָּקֵר 
Is. 4:2�ּוא ִי�ְהֶיה1 ֶצ ֶרת ִלְפֵליַט�ת  ַּבּי�ֹום ַהה3 ֹון ּוְלִתְפֶא+ י ָהָא1ֶרץ1 ְלָגא� Bֹוד ּוְפִר �ה ִלְצִב�י ּוְלָכב ַמח ְיהָו+
ל�  ִיְׂשָרֵא�
Is. 4:3ִם� ּוב ַלַחִּי�ים ִּבירּוָׁשָל� ֹו ָּכל&ַהָּכת� �ֹוׁש ֵיָא�ֶמר ל ִם ָקד� ּוָׁשַל+ ֹון ְוַהּנֹוָתר1 ִּביר� �הA ַהִּנְׁשָא�ר ְּבִצּי3   ְוָהָי
Is. 4:4Aם�ִא ֵPי א ּוַח  ָרַח�ץ ֲאֹדָנ3 ט ּוְבר� ּוַח ִמְׁשָּפ� יַח ִמִּקְרָּב�ּה ְּבר� י ְירּוָׁשַל�ִם ָיִד� ֹון ְוֶאת&ְּדֵמ� ת ֹצַא�ת ְּבנֹות&ִצּי+
ר�  ָּבֵע�
Is. 4:5ׁש ֶל ן ְוֹנ>ַגּה ֵא� 5BןA יֹוָמם1 ְוָעָׁש+ ָה ָעָנ ֹון ְוַעל&ִמְקָרֶא3 Mֹון ַהר&ִצּי Z ָּכל&ְמכ2 ה ַעל �ְיָלה ִּכ�י  ּוָבָר�א ְיהָו] ה ָל ָהָב�

ה� ֹוד ֻחָּפ�  ַעל&ָּכל&ָּכב�
Is. 4:6ר� פ �5ֶרם ּוִמָּמָט� ֹור ִמֶּז ֶרב ּוְלַמְחֶסה1 ּוְלִמְסּת+ �ם ֵמֹח   ְוֻסָּכ>ה ִּתְהֶי�ה ְלֵצל&יֹוָמ�
Is. 5:1 ֶרן י ְּבֶק� יִדיִד� ֹו ֶּכ>ֶרם ָהָי�ה ִל� �י ְלַכְרמ ת ּדֹוִד� י ִׁשיַר� יִדיִד+ ֶמן� ָאִׁשBיָרה ָּנא1 ִל�  ֶּבן&ָׁש�
Is. 5:2 ֹות ֲעָנִב�ים ו ַלֲעׂש� ֹו ַוְיַק> ��5ֶקב ָחֵצ�ב ּב ֹו ְוַגם&ֶי 1 ְּבתֹוכ+ Bֶבן ִמְגָּדל ק ַוִּי הּו ַוִּיָּטֵע1הּו1 ֹׂשֵר+ 5ְיַסְּקֵל3 5ְיַעְּזֵק�הּו ַו�  ַו�

ים� �ַעׂש ְּבֻאִׁש�  ַוַּי
Is. 5:3ה ִׁשְפ��יׁש ְיהּוָד ב ְירּוָׁשַל�ִם ְוִא י� ְוַעָּת>ה יֹוֵׁש� ין ַּכְרִמ� א ֵּביִנ�י ּוֵב� Wטּו&ָנ 
Is. 5:4ים� �ַעׂש ְּבֻאִׁש� ֹות ֲעָנִב�ים ַוַּי >יִתי ַלֲעׂש� ּוַע ִקֵּו ֹו ַמּד= �א ָעִׂש�יִתי ּב �ֹ י ְול ֹות עֹוד1 ְלַכְרִמ+   ַמה&ַּלֲעׂש�
Is. 5:5רBי ָהֵס�ה ְלַכְרִמ ם ֵא>ת ֲאֶׁשר&ֲאִנ�י ֹעֶׂש� �א ֶאְתֶכ+ יָעה&ָּנ ץ  ְוַעָּתה1 אֹוִד� ר ָּפֹר� �ה ְלָבֵע+  ְמׂשּוָּכתֹו1 ְוָהָי

ס� ֹו ְוָהָי�ה ְלִמְרָמ�  ְּגֵדר�
Is. 5:6 ה ֵמַהְמִט�יר ָעָל�יו יר ָוָׁש�ִית ְוַעBל ֶהָעִבים1 ֲאַצֶּו+ ר ְוָעָל�ה ָׁשִמ� א ֵיָעֵד+ �ֹ א ִיָּזֵמר1 ְול Bֹ ה ל  ַוֲאִׁשיֵת�הּו ָבָת3
ר�  ָמָט�
Is. 5:7�ה ְצָבאֹות1 ֵּבB ֶרם ְיהָו Mי ֶכ� ח  ִּכ �ה ִמְׂשָּפ+ ו ְלִמְׁשָּפט1 ְוִהֵּנ Bיו ַוְיַק� ה ְנַט�ע ַׁשֲעׁשּוָע �יׁש ְיהּוָד+ ל ְוִא ית ִיְׂשָרֵא+

ה� ס ה ְוִהֵּנ�ה ְצָעָק�  ִלְצָדָק�
Is. 5:8ַPיבּו ע �ה ַיְקִר ה ְבָׂשֶד� ִית ָׂשֶד� ֹוי ַמִּגיֵע�י ַב1ִית1 ְּבַב+ ם ְלַבְּדֶכ�ם ה3 ּוַׁשְבֶּת� ֹום ְוה� ֶרב ד ֶא�ֶפס ָמק+  ְּבֶק�
ֶרץ�  ָהָא�
Is. 5:9ב� ין יֹוֵׁש� ּו ְּגֹדִל�ים ְוטֹוִב�ים ֵמֵא� א ָּבִּתBים ַרִּבים1 ְלַׁשָּמ�ה ִי�ְהי+ Qֹ ֹות ִאם&ל ��ה ְצָבא   ְּבָאְזָנ�י ְיהָו
Is. 5:10ה� פ ה ֵאיָפ� ֶמר ַיֲעֶׂש� �5ַרע ֹח� ּו ַּב�ת ֶאָח�ת ְוֶז ֶרם ַיֲעׂש� 1ֶרת1 ִצְמֵּדי&ֶכ+ י ֲעֶׂש   ִּכ3
Is. 5:11ם� �5ִין ַיְדִליֵק� ֶׁשף ַי י ַבֶּנ+ פּו ְמַאֲחֵר� �ֶקר ֵׁשָכ�ר ִיְרֹּד י ַבֹּב� ֹוי ַמְׁשִּכיֵמ�   ה>
Is. 5:12 א �ֹ יו ל ה ָיָד� יטּו ּוַמֲעֵׂש� א ַיִּב+ �ֹ ַעל ְיהָוה1 ל Bת ֹּפ �5ִין ִמְׁשֵּתיֶה�ם ְוֵא2 ף ְוָחִל>יל ָוַי ֶבל ֹּת= ֹור ָוֶנ3 Mה ִכּנ  ְוָהָי2

ּו�  ָרא�
Is. 5:13<א� ָלֵכ ה ָצָמ� ֹו ִצֵח� ב ַוֲהמֹונ� י ִמְּבִלי&ָד�ַעת ּוְכבֹודֹו1 ְמֵת�י ָרָע+  ן ָּגָל�ה ַעִּמ�
Is. 5:14 ּה ּוְׁשאֹוָנ�ּה ְוָעֵל�ז< ּה ַוֲהמֹוָנ ד ֲהָדָר= ק ְוָיַר2 �ה ִפ�יָה ִלְבִלי&ֹח ּה ּוָפֲעָר� 1 ַנְפָׁש+ ן ִהְרִחBיָבה ְּׁשאֹול  ָלֵכ3

ּה�  ָּב�



Is. 5:15ח ָאָד� ְלָנה� ַוִּיַּׁש� ים ִּתְׁשַּפ� �י ְגֹבִה� �יׁש ְוֵעיֵנ  ם ַוִּיְׁשַּפל&ִא
Is. 5:16ה� ׁש ִּבְצָדָק� ֹוׁש ִנְקָּד� 1 ַהָּקד+ ֹות ַּבִּמְׁשָּפ�ט ְוָהֵאל   ַוִּיְגַּב>ה ְיהָו�ה ְצָבא�
Is. 5:17לּו� ים יֹאֵכ� ים ָּגִר� ֹות ֵמִח� ּו ְכָבִׂש�ים ְּכָדְבָר�ם ְוָחְרב�   ְוָרע�
Is. 5:18ֹוי ֹמ ה� ה> ֹות ָהֲעָגָל�ה ַחָּטָא� �י ַהָּׁש�ְוא ְוַכֲעב� ן ְּבַחְבֵל ָעֹו�  ְׁשֵכ�י ֶה�
Is. 5:19 ָעה� ל ְוֵנָד� ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� ֹוָאה ֲעַצ>ת ְקד� הּו ְלַמ�ַען ִנְרֶא�ה ְוִתְקַר�ב ְוָתב3 ים ְיַמֵה=רA ָיִח>יָׁשה ַמֲעֵׂש�  ָהֹאְמִר3

 ס
Is. 5:20ֹוב ְוַל ע ט� ים ָלַר> ֹוי ָהֹאְמִר� ֹוק  ה� ים ַמ>ר ְלָמת� ֶׁשְך ָׂשִמ� ֹור ְלֹח+ ֶׁשְך ְלאֹור1 ְוא� Bים ֹח ֹוב ָר�ע ָׂשִמ2 ּט�

ר� ס ֹוק ְלָמ�  ּוָמת�
Is. 5:21ם ְנֹבִנ�ים� �5ֶגד ְּפֵניֶה� יֵניֶה�ם ְוֶנ ֹוי ֲחָכִמ�ים ְּבֵע�   ה�
Is. 5:22ר� ְך ֵׁשָכ� ִיל ִלְמֹס� �5ִין ְוַאְנֵׁשי&ַח� ֹות ָי ים ִלְׁשּת� ֹוי ִּגּבֹוִר� Wה  
Is. 5:23ּנּו� ס ים ָיִס�ירּו ִמֶּמ� ת ַצִּדיִק� ַחד ְוִצְדַק� ��ֶקב ֹׁש ע ֵע י ָרָׁש�   ַמְצִּדיֵק�
Is. 5:24 י� ם ָּכָאָב�ק ַיֲעֶל�ה ִּכ ה ּוִפְרָח� ה ָׁשְרָׁשם1 ַּכָּמ�ק ִי�ְהֶי+ ָהָבה1 ִיְרֶּפ+ ׁש ַוֲחַׁשBׁש ֶל� ֹון ֵא3 ׁש ְלׁש� Mל ַק Z ֶּכֱאֹכ2  ָלֵכן
ֵPּו א צּו�ת ּתֹוַרָמֲאס3 ל ִנֵא� ֹוׁש&ִיְׂשָרֵא� ת ְקד� ֹות ְוֵא>ת ִאְמַר� �ה ְצָבא+  ת1 ְיהָו
Is. 5:25 ה ים ַוְּתִה=י ִנְבָלָת>ם ַּכּסּוָח� ָהִר+ 5ִּיְרְּגזּו1 ֶה� הּו ַו� �יו ַוַּיֵּכ3 ֹו ָעָל �ט ָיד= ֹו ַוֵּי Mה ְּבַעּמ ן ָחָרהZ ַאף&ְיהָו2  ַעל&ֵּכ]

ֹות ְּבָכל&זֹאת1 לֹא&ָׁש�ב  �ֹו ְנטּוָי�ה�ְּבֶק�ֶרב חּוצ ֹוד ָיד� ֹו ְוע�  ַאּפ+
Is. 5:26ֹוא� ל ָיב� ה ַק� ֹו ִמְקֵצ�ה ָהָא�ֶרץ ְוִהֵּנ�ה ְמֵהָר� ַרק ל� ֹוק ְוָׁש� Bס ַלּגֹוִים1 ֵמָרח+   ְוָנ�ָׂשא&ֵנ
Is. 5:27�ֹ יו ְול א ִנְפַּתח1 ֵאז�ֹור ֲחָלָצ+ Bֹ א ִייָׁש�ן ְול �ֹ א ָינ�ּום ְול �ֹ ֹו ל 1 ּב+ 5Bף ְוֵאין&ּכֹוֵׁשל ֹוְך  ֵאין&ָעֵי ק ְׂשר� א ִנַּת�
יו�  ְנָעָל�

Is. 5:28ה� בּו ְוַגְלִּגָּל�יו ַּכּסּוָפ� ֹות סּוָסיו1 ַּכַּצ�ר ֶנְחָׁש+ Bֹות ַּפְרס �יו ְּדֻרכ ים ְוָכל&ַקְּׁשֹתָת�   ֲאֶׁשBר ִחָּציו1 ְׁשנּוִנ+
Is. 5:29 יא ְוָׁשַאג� ֹו ַּכָּלִב ג[ ְׁשָאָג�ה ל� ים ְוִיְנֹהם1 ְו] ִיְׁשַא2 Bיל�ַּכְּכִפיִר ין ַמִּצ� ֶרף ְוַיְפִל�יט ְוֵא�  יֹאֵח�ז ֶט+
Is. 5:30יָה� פ ְך ַּבֲעִריֶפ� ֹור ָחַׁש� ֶׁשְך ַצ�ר ָוא+ �ם ְוִנַּבBט ָלָא1ֶרץ1 ְוִהֵּנה&ֹח+ ּוא ְּכַנֲהַמת&ָי ם ָעָל>יו ַּבּי�ֹום ַהה�   ְוִיְנֹה�
Is. 6:1< הּו ָוֶאְרֶא=ה ֶאת&ֲאֹדָנ א ָר�ם ְוִנָּׂש�א ְוׁשּוָל�יו ְמֵלִא�ים  ִּבְׁשַנת&מֹות1 ַהֶּמ�ֶלְך ֻעִּזָּי+ ב ַעל&ִּכֵּס� י ֹיֵׁש�

ל�  ֶאת&ַהֵהיָכ�
Is. 6:2 יו ּוִבְׁשַּת>ִים ִים ְלֶאָח�ד ִּבְׁשַּת�ִיםA ְיַכֶּס�ה ָפָנ3 ׁש ְּכָנַפ� ֹו ֵׁש=ׁש ְּכָנַפ>ִים ֵׁש� 1 ל+ יםA ִמַּמ1ַעל Bים ֹעְמִד  ְׂשָרִפ2

ִים ְיעֹו ה ַרְגָל�יו ּוִבְׁשַּת� ף�ְיַכֶּס�  ֵפ�
Is. 6:3ֹו� ֶרץ ְּכבֹוד� א ָכל&ָהָא� �ֹ ֹות ְמל ��ה ְצָבא ֹוׁש ְיהָו ֹוׁש ָקד� ֹוׁשA ָקד> ר ָקד= Bה ֶאל&ֶזה1 ְוָאַמ+ א ֶז   ְוָקָר2
Is. 6:4ן� ִית ִיָּמֵל�א ָעָׁש� ֹול ַהּקֹוֵר�א ְוַהַּב� ים ִמּק� ֹות ַהִּסִּפ+ 1עּו1 ַאּמ�   ַוָּיֻנ
Is. 6:53י&ִנְדֵמ �י ִכ� ֹוי&ִל ר א� Qב  ָוֹאַמ�ִים ָאֹנִכ�י יֹוֵׁש ִכי ּוְבתֹוְך1 ַעם&ְטֵמ�א ְׂשָפַת+ א&ְׂשָפַת1ִים1 ָאנֹ+ �י ִאBיׁש ְטֵמ� יִתי ִּכ

ּו ֵעיָנ�י� ֹות ָרא� י ֶאת&ַהֶּמ>ֶלְך ְיהָו�ה ְצָבא�  ִּכ3
Is. 6:6ח ֵמַע� ִים ָלַק� ְלַקַח+ ֹו ִרְצָּפ�ה ְּבֶמ2 ים ּוְבָיד� י ֶאָחד1 ִמן&ַהְּׂשָרִפ+ �ָעף ֵאַל3 ַח� ַוָּי  ל ַהִּמְזֵּב�
Is. 6:7ר� ָך ְוַחָּטאְתָך� ְּתֻכָּפ� �ה ַעל&ְׂשָפֶת�יָך ְוָס�ר ֲעֹוֶנ+ >ה ָנַג�ע ֶז אֶמר ִהֵּנ Wֹ י ַוּי �ע ַעל&ִּפ+   ַוַּיַּג
Is. 6:8ִני� ר ִהְנִנ�י ְׁשָלֵח� �נּו ָוֹאַמ� י ֶאְׁשַל�ח ּוִמ�י ֵי�ֶלְך&ָל ר ֶאת&ִמ� ֹול ֲאֹדָני1 ֹאֵמ+ Bע ֶאת&ק Qָוֶאְׁשַמ  
Is. 6:9עּו� ֹו ְוַאל&ֵּתָד� ּו ָרא� ינּו ּוְרא� ּו ָׁשמ1ֹוַע1 ְוַאל&ָּתִב+ Bה ִׁשְמע� �ם ַהֶּז אֶמר ֵל�ְך ְוָאַמְרָּת� ָלָע Wֹ   ַוּי
Is. 6:10ע ּוְלָב �יו ִיְׁשָמ3 יו ּוְבָאְזָנ Mה ְבֵעיָנ �יו ָהַׁש�ע ֶּפן&ִיְרֶא2 ד ְוֵעיָנ ה ְוָאְזָנ�יו ַהְכֵּב� �ם ַהֶּז+ ֹו  ַהְׁשֵמן1 ֵלב&ָהָע ב�

ֹו� ָפא ל� ב ְוָר�  ָיִב>ין ָוָׁש�
Is. 6:11 ם ב ּוָבִּתים1 ֵמֵא�ין ָאָד+ ים ֵמֵא�ין יֹוֵׁש3 Mּו ָעִר �ד ֲאֶׁשרZ ִאם&ָׁשא2 אֶמר ַע [ֹ �י ַוּי י ֲאֹדָנ ר ַעד&ָמַת� Wָוֹאַמ 

ה� ה ְׁשָמָמ� ה ִּתָּׁשֶא�  ְוָהֲאָדָמ�
Is. 6:12ה ָהֲעזּוָב� ק ְיהָו�ה ֶאת&ָהָאָד�ם ְוַרָּב� ֶרץ� ְוִרַח� ֶרב ָהָא�  ה ְּבֶק�
Is. 6:13 5ַרע� ם ֶז 1ֶכת1 ַמֶּצ�ֶבת ָּב+ ֹון ֲאֶׁשBר ְּבַׁשֶּל �ר ָּכֵאָל�ה ְוָכַאּל3 ָבה ְוָהְיָת�ה ְלָבֵע ה ְוָׁש� �ִרָּי+ ֹוד ָּבּה1 ֲעִׂש  ְוע�

ּה� פ ֶדׁש ַמַּצְבָּת�  ֹק�
Is. 7:1 ֶלְך�הּו ֶמ Mם ֶּבן&ֻעִּזָּי ָחז ֶּבן&יֹוָת2 ָ Tי א�י ִּביֵמ Bהּו  ַוְיִה] ַקח ֶּבן&ְרַמְלָי ָרם ּוֶפ2 ֲ Tֶלְך&א �ין ֶמ� ה ָעָל�ה ְרִצ ְיהּוָד3



יָה� ם ָעֶל� ל ְלִהָּלֵח� א ָיֹכ� �ֹ �יָה ְול ה ָעֶל ִם ַלִּמְלָחָמ� ּוָׁשַל+ 1 ְיר� ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל  ֶמ�
Is. 7:2ַנע ְלָבבֹו1 ּוְלB ִים ַוָּי �ם ַעל&ֶאְפָר ה ֲאָר� �ָח� ר ָנ ד ְלֵבBית ָּדִוד1 ֵלאֹמ+ ֹוַע ֲעֵצי&ַי�ַער  ַוֻּיַּג3 ֹו ְּכנ� ַב�ב ַעּמ+

ּוַח�  ִמְּפֵני&ר�
Is. 7:3 1ה ְּתָעַלת �5ָך ֶאל&ְקֵצ3 ּוב ְּבֶנ ר ָיׁש� ה ּוְׁשָא� Wז ַאָּת ל&ְיַׁשְעָיהּוG ֵצא&ָנא1 ִלְקַר�את ָאָח+ ֹ�אֶמר ְיהָוהH ֶא�  ַוּי

ס� ה כֹוֵב� ה ֶאל&ְמִסַּל�ת ְׂשֵד�  ַהְּבֵרָכ�ה ָהֶעְליֹוָנ+
Is. 7:4ים ָהֲעֵׁשִנ�ים  ְוָאַמְר ֹות ָהאּוִד> י ַזְנב= ְך ִמְּׁשֵנ2 א ּוְלָבְבָך1 ַאל&ֵיַר+ ט ַאל&ִּתיָר3 Mר ְוַהְׁשֵק ָליו ִהָּׁשֵמ2 ֵ Tא �ָּת

ם ּוֶבן&ְרַמְלָי�הּו�  ָהֵא�ֶּלה ָּבֳחִרי&ַא>ף ְרִצ�ין ַוֲאָר�
Is. 7:5ִים ּוֶבן&ְרַמְלָי� �ה ֶאְפַר� ם ָרָע י&ָיַע�ץ ָעֶל>יָך ֲאָר� ַען ִּכ� ר� ַי3  הּו ֵלאֹמ�
Is. 7:6ל� ס ְבַא� ת ֶּבן&ָט� ּה ֵא� �ינּו ְוַנְמִל�יְך ֶמ1ֶלְך1 ְּבתֹוָכ+ ָּנה ְוַנְבִקֶע�ָּנה ֵאֵל יהּוָדה1 ּוְנִקיֶצ+   ַנֲעֶלBה ִב�
Is. 7:7ְהֶי�ה� א ִת� �ֹ ּום ְול א ָתק� �ֹ �ה ל �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ�   ֹּכ�
Is. 7:8אׁש �ֹ ֶׂשק ְור אׁש ֲאָרם1 ַּדֶּמ+ Bֹ �י ר ם� ִּכ ִים ֵמָע� ת ֶאְפַר� ה ֵיַח� ֹוד ִׁשִּׁשBים ְוָחֵמׁש1 ָׁשָנ+ �ין ּוְבע3 ֶׂשק ְרִצ   ַּדֶּמ�
Is. 7:9ִ Pהּו א� ֹון ֶּבן&ְרַמְלָי אׁש ֹׁשְמר� �ֹ ֹון ְור אׁש ֶאְפַר1ִים1 ֹׁשְמר+ Bֹ נּו� ס ְור א ֵתָאֵמ� �ֹ ינּו ִּכ�י ל א ַתֲאִמ+ �ֹ  ם ל
Is. 7:10ר ֶאל&ָאָח� ה ַּדֵּב� ר� ַוּי�ֹוֶסף ְיהָו+  ז ֵלאֹמ�
Is. 7:11ְעָלה� ַּה ְלָמ� ֹו ַהְגֵּב� ָלה א� �ה ֱאֹלֶה�יָך ַהְעֵמ�ק ְׁשָא+ ֹות ֵמִע�ם ְיהָו   ְׁשַאל&ְלָך� א+
Is. 7:12ה ֶאת&ְיהָו�ה� א&ֲאַנֶּס� �ֹ ל ְול ֹ�אֶמר ָאָח�ז לֹא&ֶאְׁשַא�   ַוּי
Is. 7:13ט ִמֶּכם1 ַהְלBד ַהְמַע� אֶמר ִׁשְמעּו&ָנ�א ֵּב�ית ָּדִו Wֹ י� ַוּי ּו ַּג�ם ֶאת&ֱאֹלָה� ים ִּכ�י ַתְלא� ֹות ֲאָנִׁש+  א�
Is. 7:14ל� נּו ֵא� ֹו ִעָּמ� את ְׁשמ� ן ְוָקָר� �ֶדת ֵּב+ ה ָהָרה1 ְוֹיֶל �ה ָהַעְלָמ3 ֹות ִהֵּנ �ּוא ָלֶכ�ם א ן ֲאֹדָנ�י ה> ֵכן ִיֵּת2 ָ Tל  
Is. 7:15ֹור ַּב ע ּוָבח� ֹוס ָּבָר� ֹו ָמא� ׁש יֹאֵכ�ל ְלַדְעּת> ה ּוְדַב� ֹוב� ֶחְמָא�  ּט�
Is. 7:16 ץ ִמְּפֵנ�י ְׁשֵנ�י Bב ָהֲאָדָמה1 ֲאֶׁש�ר ַאָּת�ה ָק+ ֹוב ֵּתָעֵז �ר ַּבּט ע ּוָבֹח� ס ָּבָר� >ַער ָמֹא� ע ַהַּנ ֶרם ֵיַד� י ְּבֶט2 ִּ Tכ 
יָה�  ְמָלֶכ�
Is. 7:17אּו ל&ַעְּמָךH ְוַעל&ֵּב�ית ָאִביָךG ָיִמים1 ֲאֶׁש�ר לֹא&ָב+ יָך ְוַע� ה ָעֶל3 Mיא ְיהָו ִים  ָיִב2  ְלִמּי�ֹום סּור&ֶאְפַר�

ּור� פ ֶלְך ַאּׁש� ת ֶמ� �ל ְיהּוָד�ה ֵא�  ֵמַע
Is. 7:18 ֶרץ ר ְּבֶא� ה ֲאֶׁש� ְּדבֹוָר+ ִים ְוַל2 �י ִמְצָר ה ְיֹאֵר� ר ִּבְקֵצ� ּוב ֲאֶׁש� ק ְיהָוה1 ַלְּזב+ Bּוא ִיְׁשֹר �הA ַּבּי�ֹום ַהה3  ְוָהָי
ּור�  ַאּׁש�
Is. 7:19ּו ֻכָּלם1 ְּב Bאּו ְוָנח ים� ּוָב2 ל ַהַּנֲהֹלִל� ים ּוְבֹכ� �ֲעצּוִצ+ 1 ַהַּנ �ים ּוְבֹכל י ַהְּסָלִע ֹות ּוִבְנִקיֵק� �י ַהַּבּת+  ַנֲחֵל
Is. 7:20 ַער�אׁש ְוַׂש �ֹ ּור ֶאת&ָהר י ָנָהר1 ְּבֶמ�ֶלְך ַאּׁש+ Bה ְּבֶעְבֵר Mַער ַהְּׂשִכיָר Z ְּבַת2 ּוא ְיַגַּל�ח ֲאֹדָני  ַּבּי�ֹום ַהה]

�ִים ְוַג�ם ֶא ה� סָהַרְגָל ן ִּתְסֶּפ�  ת&ַהָּזָק�
Is. 7:21אן� �ֹ ר ּוְׁשֵּתי&צ ּוא ְיַחֶּיה&ִא>יׁש ֶעְגַל�ת ָּבָק� �  ְוָהָי�ה ַּבּי�ֹום ַהה
Is. 7:22ֶרץ� ֶרב ָהָא� ר ְּבֶק� ל ָּכל&ַהּנֹוָת� י&ֶחְמָאBה ּוְדַבׁש1 יֹאֵכ+ �ל ֶחְמָא�ה ִּכ� ֹות ָחָל�ב יֹאַכ ב ֲעׂש� ה ֵמֹר>   ְוָהָי3
Is. 7:231ִית  ְוָהָיה יר ְוַלַּׁש� �ֶסף ַלָּׁשִמ� ֶלף ֶּג�ֶפן ְּבֶא�ֶלף ָּכ ֹום ֲאֶׁש=ר ִי�ְהֶיה&ָּׁש>ם ֶא� �ה ָכל&ָמק3 ּוא ִי�ְהֶי  ַּבּי�ֹום ַהה+
 ִי�ְהֶי�ה�

Is. 7:24ֶרץ� ְהֶי�ה ָכל&ָהָא� ִית ִּת� יר ָוַׁש� �בֹוא ָׁש�ָּמה ִּכי&ָׁשִמ� ֶׁשת ָי ים ּוַבֶּק�   ַּבִחִּצ�
Is. 7:253ל ֶהָהִר ת ָׁשִמ�יר ָוָׁש�ִית ְוָהָיה1 ְלִמְׁשַל�ח  ְוֹכ� ָּמה ִיְרַא� ֹוא ָׁש+ א&ָתב� �ֹ ּון ל �ֵדר+ ים ֲאֶׁשBר ַּבַּמְעֵּדר1 ֵיָע

ה� פ ס ֶׂש� ֹור ּוְלִמְרַמ�  ׁש+
Is. 8:1ר ָׁשָל�ל ֹוׁש ְלַמֵה� ב ָעָליו1 ְּבֶח�ֶרט ֱאנ+ Bֹול ּוְכֹת �י ַקח&ְלָך� ִּגָּלי�ֹון ָּגד Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֵאַל+ ז� ַוּי ׁש ַּב�   ָח�
Is. 8:2ֵPים א� ים ֶנֱאָמִנ י ֵעִד� �יָדה ִּל+ ן ְיֶבֶרְכָי�הּו� ְוָאִע ן ְוֶאת&ְזַכְרָי�הּו ֶּב� �ה ַהֹּכֵה+  ת אּוִרָּי
Is. 8:3ז ׁש ַּב� ר ָׁשָל�ל ָח� ֹו ַמֵה� י ְקָר�א ְׁשמ+ Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֵאַל+ ַהר ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ן ַוּי ה ַוַּת�  � ָוֶאְקַרב1 ֶאל&ַהְּנִביָא+
Is. 8:4 ֶלְך ֹון ִלְפֵנ�י ֶמ� ֶׂשק ְוֵאת1 ְׁשַל�ל ֹׁשְמר+ �י ְוִאִּמ�י ִיָּׂש�אA ֶאת&ֵח�יל ַּדֶּמ3 א ָאִב �ֹ ַער ְקר י ְּבֶט1ֶרם1 ֵיַד�ע ַהַּנ+  ִּכ3

ּור� ס  ַאּׁש�
Is. 8:5ר� ֹוד ֵלאֹמ� ר ֵאַל>י ע� ה ַּדֵּב�   ַוֹּי�ֶסף ְיהָו+
Is. 8:6 ה �ם ַהֶּז+ ַען ִּכBי ָמַאס1 ָהָע ֹוׂש ֶאת&ְרִצ�ין ּוֶבן&ְרַמְלָי�הּו�אPֵ ַי3 ַח ַהֹהְלִכ�ים ְלַא�ט ּוְמׂש�  ת ֵמ�י ַהִּׁשֹל+



Is. 8:7 ּור ֶלְך ַאּׁש� ים ֶאת&ֶמ� ר ָהֲעצּוִמים1 ְוָה�ַרִּב+ ם ֶאת&ֵמ�י ַהָּנָה3 Mה ֲעֵליֶה Z ַמֲעֶל2 �ה ֲאֹדָני ן ִהֵּנ  ְוָלֵכ]
יו ֹו ְוָעָלה1 ַעל&ָּכל&ֲאִפיָק+ �יו�ְוֶאת&ָּכל&ְּכבֹוד   ְוָהַל�ְך ַעל&ָּכל&ְּגדֹוָת�

Is. 8:8 ל� נּו ֵא� ַחב&ַאְרְצָך� ִעָּמ� א ֹר� �ֹ יו ְמל ֹות ְּכָנָפ+ �יַע ְוָהָיה1 ֻמּט� ר ַעד&ַצָּו�אר ַיִּג יהּוָדה1 ָׁשַט�ף ְוָעַב+  ְוָחַלBף ִּב�
 ס

Is. 8:9ֶרץ ִהְתַאְּז�ל ֶמְרַחֵּקי&ָא ינּו ֹּכ� ֲאִז+ ּתּו ְוַה� עּו ַעִּמים1 ָוֹח+ Bּתּו� ֹר ּו ָוֹח� ְתַאְּזר� ּתּו ִה� ּו ָוֹח+  ר�
Is. 8:10ל� ס נּו ֵא� ּום ִּכ�י ִעָּמ� א ָיק+ �ֹ ּו ָדָבר1 ְול Bר ַּדְּבר�ה ְוֻתָפ   ֻע�צּו ֵעָצ�
Is. 8:11ר� ָעם&ַהֶּז�ה ֵלאֹמ� ֶרְך ָה� ִני ִמֶּל>ֶכת ְּבֶד� Wד ְוִיְּסֵר� >ה ֵאַל�י ְּכֶחְזַק�ת ַהָּי ה ָאַמ=ר ְיהָו Z ֹכ2   ִּכי
Is. 8:12 א �ֹ ּו ְול יְרא� א&ִת� �ֹ ֹו ל ֶׁשר ְוֶאת&מֹוָרא� �ל ֲאֶׁשר&יֹאַמ>ר ָהָע�ם ַהֶּז�ה ָק ֶׁשר ְלֹכ= ּון ֶק+  לֹא&תֹאְמר�
יצּו�  ַתֲעִר�
Is. 8:13ם� ְצֶכ� ֲעִר� ּוא ַמ� ּוא מֹוַרֲאֶכ�ם ְוה� יׁשּו ְוה� �ֹו ַתְקִּד ֹות ֹאת�   ֶאת&ְיהָו�ה ְצָבא�
Is. 8:14�ׁש ּוְלֶא�ב  ְוָהָי�ה ְלִמְקָּד ׁש ְליֹוֵׁש� 1 ְלַפ�ח ּוְלמֹוֵק+ י ָבֵּתBי ִיְׂשָרֵאל ֹול ִלְׁשֵנ2 Mּור ִמְכׁש ֶֶגף ּוְלצ2 Tֶבן נ
ִם�  ְירּוָׁשָל�
Is. 8:15דּו� ס ּו ְוִנְלָּכ� רּו ְונֹוְקׁש� ּו ְוִנְׁשָּב+ �ים ְוָנְפל� ם ַרִּב   ְוָכ�ְׁשלּו ָב�
Is. 8:16י ה ְּבִלֻּמָד� ֹום ּתֹוָר� ֹור ְּתעּוָד�ה ֲחת�  � צ�
Is. 8:17ֹו� י&ל� �יִת� ב ְוִקֵּו �יר ָּפָנ�יו ִמֵּב�ית ַיֲעֹק ה ַהַּמְסִּת�   ְוִחִּכ1יִתי1 ַליהָו+
Is. 8:18 ֹות �ה ְצָבא+ ים ְּבִיְׂשָרֵא�ל ֵמִעם1 ְיהָו ֹות ּוְלמֹוְפִת� ה ְלֹאת� �י ְיהָו+ י ְוַהְיָלִדים1 ֲאֶׁש�ר ָנ�ַתן&ִל �ה ָאֹנִכ3  ִהֵּנ

ֹון� ר ִצּי�   סַהֹּׁשֵכ�ן ְּבַה�
Is. 8:19 1ים ֲהלֹוא&ַעם� ְמַצְפְצִפ�ים ְוַהַּמְהִּג ים ַה� ּו ֶאל&ָהֹאבֹות1 ְוֶאל&ַהִּיְּדֹעִנ+ Bם ִּדְרׁש ּו ֲאֵליֶכ3 י&יֹאְמר�  ְוִכ�

ים� ׁש ְּבַע�ד ַהַחִּי�ים ֶאל&ַהֵּמִת�  ֶאל&ֱאֹלָה�יו ִיְדֹר+
Is. 8:20ר ַה�אְמרּו1 ַּכָּדָב �ֹ א י Bֹ ה ְוִלְתעּוָד�ה ִאם&ל ַחר� ְלתֹוָר� ֹו ָׁש� ין&ל� ר ֵא� ה ֲאֶׁש�  ֶּז+
Is. 8:21ְעָלה� יו ּוָפָנ�ה ְלָמ� ֹו ּוֵבאֹלָה� ף ְוִקֵּל=ל ְּבַמְלּכ> ב ְוִהְתַקַּצ3 Mי&ִיְרַע ה ִכ� �ב ְוָהָי2 ּה ִנְקֶׁש�ה ְוָרֵע   ְוָע�ַבר ָּב�
Is. 8:22ה ַוֲאֵפָל� ּוף צּוָק+ ה ַוֲחֵׁשָכה1 ְמע� Bה ָצָר �יט ְוִהֵּנ2 ֶרץ ַיִּב ח� ְוֶאל&ֶא�  ה ְמֻנָּד�
Is. 8:23 ֹון י ְוָהַאֲחר� 1 ְוַא�ְרָצה ַנְפָּתִל+ ל ַאBְרָצה ְזֻבלּון Qֹון ֵהַק �ת ָהִראׁש3 א מּוָעףH ַלֲאֶׁש�ר מּוָצ�ק ָלּהG ָּכֵע �ֹ �י ל  ִּכ

ן ְּגִל�יל ַהּגֹוִי�ם� �ֶבר ַהַּיְרֵּד+ ֶרְך ַהָּים1 ֵע Bיד ֶּד�  ִהְכִּב
Is. 9:1ֶׁשְך �ים ַּבֹח+ ם� ָהָעם1 ַהֹהְלִכ ֹור ָנַג�ּה ֲעֵליֶה� ֶות א� ֹול ֹיְׁשֵבי1 ְּבֶא�ֶרץ ַצְלָמ+ �ֹור ָּגד ּו א�   ָרא�
Is. 9:2 ֹוי לֹא �יָת ַהּג+ ֹו[ ִהְרִּב �ילּו ] ל� ר ָיִג יר ַּכֲאֶׁש� 1יָך1 ְּכִׂשְמַח�ת ַּבָּקִצ+ ּו ְלָפֶנ Bה ָׂשְמח�ְלָּת ַהִּׂשְמָח ִהְגַּד�

ל� ם ָׁשָל�  ְּבַחְּלָק�
Is. 9:3�ֶאת&ֹע Aי� ָת ְּכי�ֹום ִמְדָי�5ן� ִּכ ֹו ַהִחֹּת� ��ׂש ּב ֶבט ַהֹּנֵג ֹו ֵׁש� ֹו ְוֵאת1 ַמֵּט�ה ִׁשְכמ+  ל ֻסֳּבל3
Is. 9:4ׁש� ֶלת ֵא� ה ַמֲאֹכ� ה ִלְׂשֵרָפ� ַעׁש ְוִׂשְמָל�ה ְמגֹוָלָל�ה ְבָדִמ�ים ְוָהְיָת�   ִּכBי ָכל&ְסאֹון1 ֹסֵא�ן ְּבַר+
Is. 9:5ֵּ Pנּו ב �ֶלד ֻיַּלד&ָל3 ֹור ן ִנַּת ִּכי&ֶי ֶלא יֹוֵעץ1 ֵא�ל ִּגּב+ ֶּ Tֹו פ Mא ְׁשמ ֹו ַוִּיְקָר2 �ה ַעל&ִׁשְכמ י ַהִּמְׂשָר� נּו ַוְּתִה� ן&ָל+

ֹום�  ֲאִביַע�ד ַׂשר&ָׁשל�
Is. 9:6 ה][ְל[ ְלַמְרֵּבה ֹו ְלָהִכBין ֹאָתּה1 ] ַמְרֵּב2 ץ ַעל&ִּכֵּסBא ָדִוד1 ְוַעל&ַמְמַלְכּת+ ין&ֵק3 ֹום ֵא� ה ּוְלָׁשל� Mַהִּמְׂשָר

את� סּו� �ֹ ֹות ַּתֲעֶׂשה&ּז ם ִקְנַא>ת ְיהָו�ה ְצָבא� ט ּוִבְצָדָק�ה ֵמַעָּתה1 ְוַעד&עֹוָל+ ּה ְּבִמְׁשָּפ�  ְלַסֲעָד+
Is. 9:7ל� ל ְּבִיְׂשָרֵא� ב ְוָנַפ� �  ָּדָב>ר ָׁשַל�ח ֲאֹדָנ�י ְּבַיֲעֹק
Is. 9:8ֹון ְּבַגֲא �ִים ְויֹוֵׁש�ב ֹׁשְמר ֹו ֶאְפַר� �ם ֻּכּל+ ר� ְוָיְדעּו1 ָהָע ב ֵלאֹמ� >ה ּוְבֹג�ֶדל ֵלָב�  ָו
Is. 9:9יף� �ים ַנֲחִל� עּו ַוֲאָרִז �ה ִׁשְקִמ�ים ֻּגָּד+ �ית ִנְבֶנ לּו ְוָגִז   ְלֵבִנ�ים ָנָפ�
Is. 9:10ְך� יו ְיַסְכֵס� �יו ְוֶאת&ֹאְיָב� י ְרִצ�ין ָעָל >ה ֶאת&ָצֵר� =ב ְיהָו   ַוְיַׂשֵּג
Is. 9:11ָא ֶדם ּוְפִלְׁשִּתים1 ֵמ� ֹו  ֲאָר�ם ִמֶּק3 ל ְּבָכל&ֶּפ�ה ְּבָכל&זֹאת1 לֹא&ָׁש�ב ַאּפ+ ּו ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ֹור ַוּיֹאְכל� ח+

ֹו ְנטּוָי�ה� ֹוד ָיד�  ְוע�
Is. 9:12ׁשּו� ס א ָדָר� �ֹ ֹות ל ב ַעד&ַהַּמֵּכ�הּו ְוֶאת&ְיהָו�ה ְצָבא�   ְוָהָע�ם לֹא&ָׁש�
Is. 9:13ב ִּכָּפ�< אׁש ְוָזָנ =ֹ ל ר ה ִמִּיְׂשָרֵא3 Mת ְיהָו ד� ַוַּיְכֵר2 ֹון י�ֹום ֶאָח�  ה ְוַאְגמ�



Is. 9:14ּוא ַהָּזָנ�ב� ֶקר ה� ֹוֶרה&ֶּׁש� אׁש ְוָנִב�יא מ� �ֹ ּוא ָהר ן ּוְנׂשּוא&ָפִנ�ים ה�   ָזֵק�
Is. 9:15ים� יו ְמֻבָּלִע� �ים ּוְמֻאָּׁשָר� ָעם&ַהֶּז�ה ַמְתִע י ָה�   ַוִּי�ְהי>ּו ְמַאְּׁשֵר�
Is. 9:16א&ִי �ֹ יו ל Mן ַעל&ַּבחּוָר �5ף  ַעל&ֵּכ2 ם ִּכBי ֻכּלֹו1 ָחֵנ א ְיַרֵח+ �ֹ י ְוֶאת&ְיֹתָמBיו ְוֶאת&ַאְלְמֹנָתיו1 ל ְׂשַמ�חA ֲאֹדָנ3

ֹו ְנטּוָי�ה� ֹוד ָיד� ֹו ְוע� ה ֹּדֵב�ר ְנָבָל�ה ְּבָכל&זֹאת1 לֹא&ָׁש�ב ַאּפ+ ע ְוָכל&ֶּפ�  ּוֵמַר+
Is. 9:17ל ַו�ִית ּתֹאֵכ יר ָוַׁש� ה ָׁשִמ� ה ָכֵאׁש1 ִרְׁשָע+ Bי&ָבֲעָר ן� ִּכ� ּות ָעָׁש� ּו ֵּגא� ַער ַוִּי�ְתַאְּבכ� �י ַהַּי+ ְבֵכ  ִּתַּצת1 ְּבִס�
Is. 9:18לּו� א ַיְחֹמ� �ֹ יו ל ׁש ִא�יׁש ֶאל&ָאִח� ֶלת ֵא+ ֹות ֶנְעַּת�ם ָא�ֶרץ ַוְיִהBי ָהָעם1 ְּכַמֲאֹכ� ת ְיהָו�ה ְצָבא�   ְּבֶעְבַר>
Is. 9:19ֹ�אַכל ַעל&ְׂש ב ַוּי לּו� ַוִּיְגֹזBר ַעל&ָיִמין1 ְוָרֵע+ ֹו יֹאֵכ� א ָׂשֵב�עּו ִא�יׁש ְּבַׂשר&ְזֹרע� �ֹ אול ְול �ֹ  מ
Is. 9:20 ֹו ָּמה ַעל&ְיהּוָד�ה ְּבָכל&זֹאת1 לֹא&ָׁש�ב ַאּפ+ ו ֵה� ה ַיְחָּד� ִים ְוֶאְפַר1ִים1 ֶאת&ְמַנֶּׁש+  ְמַנֶּׁש�ה ֶאת&ֶאְפַר3

ֹו ְנטּוָי�ה� ס ֹוד ָיד�  ְוע�
Is. 10:1ֶון�ים ִחְקֵקי&ָא ְקִק� ֹוי ַהֹח� בּו� ה� ל ִּכֵּת� ְמַכְּתִב�ים ָעָמ�   ּו�
Is. 10:2ּזּו� ים ָיֹב� ם ְוֶאת&ְיתֹוִמ� �י ַעִּמ�י ִלְהיBֹות ַאְלָמנֹות1 ְׁשָלָל+ ט ֲעִנֵּי ל ִמְׁשַּפ� Wֹים ְוִלְגז ֹות ִמִּדין1 ַּדִּל+ Bְלַהּט  
Is. 10:3ֹוא ַע �ה ִמֶּמְרָח�ק ָּתב ה ּוְלׁשֹוָא� ה&ַּתֲעׂשּו1 ְלי�ֹום ְּפֻקָּד+ ּו  ּוַמ� ָנה ַתַעְזב� ה ְוָא� ל&ִמי1 ָּתנ�ּוסּו ְלֶעְזָר+

ם�  ְּכבֹוְדֶכ�
Is. 10:4ֹו ְנטּוָי�ה� ס ֹוד ָיד� ֹו ְוע� לּו ְּבָכל&זֹאת1 לֹא&ָׁש�ב ַאּפ+ ��ים ִיֹּפ ַחת ֲהרּוִג יר ְוַת�   ִּבְלִּתBי ָכַרע1 ַּת�ַחת ַאִּס+
Is. 10:5ּוא ְבָי �י ּוַמֶּטה&ה� ּור ֵׁש�ֶבט ַאִּפ ֹוי ַאּׁש� י� ה� ם ַזְעִמ�  ָד�
Is. 10:6 ז ּוְלִׂשימֹו ז ַּב+ 1 ְוָלֹב� ל ָׁשָלל Bּנּו ִלְׁשֹל� י ֲאַצֶּו ּנּו ְוַעל&ַע�ם ֶעְבָרִת� ֹוי ָחֵנף1 ֲאַׁשְּלֶח+ Bֹו][ְל][ּו[ ְּבג ] ׂשּומ�

ֹות� ֶמר חּוצ� ס ְּכֹח�  ִמְרָמ�
Is. 10:7ִּPב כ ��ן ַיְחֹׁש ֹו לֹא&ֵכ ה ּוְלָבב� �ן ְיַדֶּמ+ ט�י ְוהּוא1 לֹא&ֵכ א ְמָע� �ֹ �ם ל ית ּגֹוִי ֹו ּוְלַהְכִר�   ְלַהְׁשִמ�יד ִּבְלָבב+
Is. 10:8ים� ו ְמָלִכ� י ַיְחָּד� א ָׂשַר> �ֹ   ִּכ�י יֹאַמ�ר ֲהל
Is. 10:9ֹון� ֶׂשק ֹׁשְמר� א ְכַדֶּמ� �ֹ ת ִאם&ל א ְכַאְרַּפד1 ֲחָמ+ Bֹ א ְּכַכְרְּכִמ�יׁש ַּכְלנ�ֹו ִאם&ל �ֹ   ֲהל
Is. 10:10 ה�ֹון� ַּכֲאֶׁשר1 ָמְצָא ּוָׁשַל�ִם ּוִמֹּׁשְמר� ם ִמיר� �יֵליֶה+ ת ָהֱאִל�יל ּוְפִס י ְלַמְמְלֹכ�  ָיִד+
Is. 10:11יָה� ס ה ִלירּוָׁשַל�ִם ְוַלֲעַצֶּב� �יָה ֵּכ>ן ֶאֱעֶׂש� ֹון ְוֶלֱאִליֶל ר ָעִׂש>יִתי ְלֹׁשְמר� א ַּכֲאֶׁש� 3ֹ   ֲהל
Is. 10:12+ֲעֵׂש י&ְיַבַּצBע ֲאֹדָני1 ֶאת&ָּכל&ַמ� ה ִּכ� 1 ְלַב�ב  ְוָהָי3 ֶדל ד ַעל&ְּפִרי&ג2ֹ �ִם ֶאְפֹק3 ֹון ּוִבירּוָׁשָל ר ִצּי� הּו ְּבַה�

ּום ֵעיָנ�יו� ֶרת ר� ּור ְוַעל&ִּתְפֶא� ֶלְך&ַאּׁש+  ֶמ�
Is. 10:13ים ַוֲעִתיֹדֵתיֶה ת ַעִּמ3 �ירA ְּגבּוֹל� ֹוִתי ְוָאִס ��י ְנֻבנ י ִּכ יִתי ּוְבָחְכָמִת� ַח ָיִדי1 ָעִׂש+ Bר ְּבֹכ �י ָאַמ3 ם  ִּכ

ֹוֵתיֶהם1][ַו[ ים�] ֲעתּוד� יד ַּכאִּב�יר יֹוְׁשִב� ִתי ְואֹוִר�  ׁשֹוֵׂש+
Is. 10:14 1א ָהָיה Bֹ �י ָאָס�ְפִּתי ְול ֶרץ ֲאִנ ֹות ָּכל&ָהָא� �ים ֲעֻזב+ ים ְוֶכֱאֹסף1 ֵּביִצ ַעִּמ+ ןA ָיִדי1 ְלֵח�יל ָה� Bא ַכֵּק  ַוִּתְמָצ2

ף� ה ּוְמַצְפֵצ� ה ֶפ� ף ּוֹפֶצ�  ֹנֵד�ד ָּכָנ+
Is. 10:15 יו ֹו ְּכָהִנ�יף ֵׁש1ֶבט1 ְוֶאת&ְמִריָמ+ ל ַהַּמּׂשֹור1 ַעל&ְמִניפ+ Bֹו ִאם&ִיְתַּגֵּד �ן ַע�ל ַהֹחֵצ�ב ּב  ֲהִיְתָּפֵאר1 ַהַּגְרֶז+

ץ� ים ַמֶּט�ה לֹא&ֵע�  ְּכָהִר�
Is. 10:16ֹון ְוַת=ַחת ְּכֹב�ֹות ְּבִמְׁשַמָּנ�יו ָרז =ה ְצָבא> ֹון ְיהָו Mח ָהָאד ֵכן ְיַׁשַּל2 ָ Tׁש� ל ֹוד ֵא� ד ִּכיק� ד ְיֹק� ֹו ֵיַק�  ד>
Is. 10:17ד� ֹו ְּבי�ֹום ֶאָח� ֹו ּוְׁשִמיר� ְכָל>ה ִׁשית� ה ְוָא� ֹו ְלֶלָהָב�ה ּוָבֲעָר3 ׁש ּוְקדֹוׁש� 1 ְלֵא+ ֹור&ִיְׂשָרֵאל Bה א�   ְוָהָי
Is. 10:18ה ְוָהָי�ה ִּכ�ר ְיַכֶּל ֹו ִמֶּנ�ֶפׁש ְוַעד&ָּבָׂש� ֹוד ַיְערֹו1 ְוַכְרִמּל+ Bס� ּוְכב ס ֹנֵס�  ְמֹס�
Is. 10:19ם� פ ֹו ִמְסָּפ�ר ִי�ְהי�ּו ְוַנ�ַער ִיְכְּתֵב� ר ֵע>ץ ַיְער�   ּוְׁשָא�
Is. 10:20 הּו�ב ְלִהָּׁשֵע�ן ַעל&ַמֵּכ ית&ַיֲעֹק+ 1 ּוְפֵליַט�ת ֵּב� ֹוד ְׁשָאBר ִיְׂשָרֵאל Mיף ע א&יֹוִס2 �ֹ ּוא ל �הA ַּבּי�ֹום ַהה3  ְוָהָי

>ה ְקד� ן ַעל&ְיהָו ת�ְוִנְׁשַע3 ל ֶּבֱאֶמ�  ֹוׁש ִיְׂשָרֵא�
Is. 10:21ֹור� ל ִּגּב� ב ֶאל&ֵא� �ּוב ְׁשָא�ר ַיֲעֹק ר ָיׁש�   ְׁשָא�
Is. 10:22ה� ף ְצָדָק� ּוץ ׁשֹוֵט� ֹו ִּכָּלי�ֹון ָחר� �ּוב ּב ר ָיׁש� ם ְׁשָא� ֹול ַהָּי+ 1 ְּכח� ה ַעְּמָךB ִיְׂשָרֵאל Qי ִאם&ִיְהֶי�   ִּכ
Is. 10:23ה�ֶרץ� ס ִּכ�י ָכָל�ה ְוֶנֱחָרָצ ֶרב ָּכל&ָהָא� ה ְּבֶק� ֹות ֹעֶׂש� Bי ְיהִוה1 ְצָבא+   ֲאֹדָנ
Is. 10:24 ָּכה ּוַמֵּט�הּו ּור ַּבֵּׁש�ֶבט ַיֶּכ+ �ַאּׁש ב ִצּי�ֹון ֵמ� א ַעִּמ>י ֹיֵׁש� ֹות ַאל&ִּתיָר� Bי ְיהִוה1 ְצָבא+ ר ֲאֹדָנ Qה&ָאַמ ן ֹּכ�  ָלֵכ3

ִים� ֶרְך ִמְצָר� א&ָעֶל�יָך ְּבֶד�  ִיָּׂש�



Is. 10:25ם� ַעם ְוַאִּפ�י ַעל&ַּתְבִליָת� �ָלה ַז+ �ר ְוָכ �ט ִמְזָע ֹוד ְמַע   ִּכי&ע�
Is. 10:26 ֶרְך ֹו ְּבֶד� ם ּוְנָׂשא� ּור עֹוֵר�ב ּוַמֵּט1הּו1 ַעל&ַהָּי+ �5ן ְּבצ� ֹוט ְּכַמַּכ�ת ִמְדָי Bה ְצָבאֹות1 ׁש+ יו ְיהָו Mר ָעָל  ְועֹוֵר2
ִים�  ִמְצָר�
Is. 10:273ֹום ַהה�ַּבּי Aה� ֶמן� ְוָהָי ל ִמְּפֵני&ָׁש� ל ֹע� �ל ַצָּואֶר�ָך ְוֻחַּב� ֹו ֵמַע ָך ְוֻעּל� �ל ִׁשְכֶמ+ ּור ֻסֳּבלֹו1 ֵמַע Bּוא ָיס 
Is. 10:28יו� יד ֵּכָל� ׂש ַיְפִק� ֹון ְלִמְכָמ� ��ת ָעַב�ר ְּבִמְגר א ַעל&ַעַּי   ָּב�
Is. 10:29ה ָרָמ+ ְרָדה1 ָה� �נּו ָח� ֹון ָל ה ֶּג�ַבע ָמל� ְברּו1 ַמְעָּבָר+ ּול ָנ�ָסה� ָע�   ִּגְבַע�ת ָׁשא�
Is. 10:30ֹות� �ה ֲעָנת�   ַצֲהִל�י קֹוֵל�ְך ַּבת&ַּגִּל�ים ַהְקִׁש�יִבי ַל�ְיָׁשה ֲעִנָּי
Is. 10:31יזּו� י ַהֵּגִב�ים ֵהִע� �ה ֹיְׁשֵב� ה ַמְדֵמָנ   ָנְדָד�
Is. 10:32&ר ֵּבית�ף ָידֹו1 ַהBד ְיֹנֵפ �ֲעֹמ ֹוד ַהּי�ֹום ְּבֹנ�ב ַל� ִם� ס&ִצ]ַּבת[ ע� ֹון ִּגְבַע�ת ְירּוָׁשָל�  ּי+
Is. 10:33 ים ים ְוַהְּגֹבִה� ה ְּבַמֲעָרָצ�ה ְוָרֵמBי ַהּקֹוָמה1 ְּגדּוִע+ ֹות ְמָסֵע�ף ֻּפאָר� �ה ְצָבא+ Bה ָהָאדֹון1 ְיהָו  ִהֵּנ
לּו�  ִיְׁשָּפ�

Is. 10:34�יר ִיּפ ֹון ְּבַאִּד� �ל ְוַהְּלָבנ� �ַער ַּבַּבְרֶז ְבֵכ�י ַהַּי ף ִס�  ֹול� ס ְוִנַּק>
Is. 11:1ה� יו ִיְפֶר� �ַזע ִיָׁש�י ְוֵנ�ֶצר ִמָּׁשָרָׁש� ֶטר ִמֵּג א ֹח�   ְוָיָצ�
Is. 11:2ת ְיהָו�ה� ַעת ְוִיְרַא� ּוַח ַּד� ה ר� ּוַח ֵעָצה1 ּוְגבּוָר+ Bה ר ּוַח ָחְכָמ�ה ּוִביָנ3 �ה ר= ּוַח ְיהָו ה ָעָל�יו ר�   ְוָנָח�
Is. 11:3ה ְו� ֹו ְּבִיְרַא�ת ְיהָו יַח� ַוֲהִריח� ע ָאְזָנ�יו יֹוִכ� א&ְלִמְׁשַמ� �ֹ ֹוט ְול א&ְלַמְרֵאBה ֵעיָניו1 ִיְׁשּפ+ �ֹ  ל
Is. 11:4 יו ּוַח ְׂשָפָת� יו ּוְבר� ָּכה&ֶא1ֶרץ1 ְּבֵׁש�ֶבט ִּפ+ ֹור ְלַעְנֵוי&ָא�ֶרץ ְוִה� ים ְוהֹוִכ�יַח ְּבִמיׁש�  ְוָׁשַפBט ְּבֶצ1ֶדק1 ַּדִּל+

ע� ית ָרָׁש�  ָיִמ�
Is. 11:5ָיה ֶצ� יו� ְוָה� �יו ְוָהֱאמּוָנ�ה ֵאז�ֹור ֲחָלָצ�  ֶדק ֵאז�ֹור ָמְתָנ
Is. 11:6ם� ג ָּב� ן ֹנֵה� ו ְוַנ�ַער ָקֹט� ֶגל ּוְכִפBיר ּוְמִריא1 ַיְחָּד+ י ִיְרָּב�ץ ְוֵע2 ר ִעם&ְּגִד� ֶבׂש ְוָנֵמ� Bר ְזֵאב1 ִעם&ֶּכ+   ְוָג
Is. 11:7ּו ַיְלֵד ו ִיְרְּבצ� יָנה ַיְחָּד� ה ָוֹדב1 ִּתְרֶע+ Bֶבן� ּוָפָר אַכל&ֶּת� �ֹ ר י  יֶה�ן ְוַאְרֵי�ה ַּכָּבָק�
Is. 11:8ה� ֹו ָהָד� ּול ָיד� י ָּגמ� 1 ְמאּוַר�ת ִצְפעֹוִנ+ ע יֹוֵנ�ק ַעל&ֻח�ר ָּפ�ֶתן ְוַעל ֲעַׁש�   ְוִׁש�
Is. 11:9 ה ֶרץ ֵּדָעה1 ֶאת&ְיהָו+ י&ָמְלָא�ה ָהָא3 �י ִּכ� יתּו ְּבָכל&ַה�ר ָקְדִׁש א&ַיְׁשִח� �ֹ עּו ְול א&ָיֵר� �ֹ �ם  ל ִים ַלָּי ַּכַּמ�

ים� פ  ְמַכִּס�
Is. 11:10 ֹו ה ְמֻנָחת� ׁשּו ְוָהְיָת� ��ם ִיְדֹר ים ֵאָל�יו ּגֹוִי �ס ַעִּמ+ י ֲאֶׁשBר ֹעֵמד1 ְלֵנ ֶרׁש ִיַׁש3 ּוא ֹׁש�  ְוָהָיה1 ַּבּי�ֹום ַהה+
ֹוד� פ  ָּכב�
Is. 11:11ֹו ִל BיA ֵׁשִנית1 ָיד+ יף ֲאֹדָנ ּוא יֹוִס2 �הA ַּבּי�ֹום ַהה3 ּור  ְוָהָי ֹו ֲאֶׁש�ר ִיָּׁשֵארZ ֵמַאּׁש2 �ְקנ�ֹות ֶאת&ְׁשָא�ר ַעּמ

�י ַהָּי�ם� ת ּוֵמִאֵּי ּוׁש ּוֵמֵעיָלBם ּוִמִּׁשְנָער1 ּוֵמ�ֲחָמ+ ֹוס ּוִמּכ3 ִים ּוִמַּפְתר� Mּוִמִּמְצַר 
Is. 11:12+ֹות ְיהּוָדה1 ְיַקֵּב Bל ּוְנֻפצ�ף ִנְדֵח�י ִיְׂשָרֵא ם ְוָאַס� א ֵנס1 ַלּגֹוִי+ ֶרץ� ְוָנָׂש� ֹות ָהָא� ע ַּכְנפ�  ץ ֵמַאְרַּב�
Is. 11:13 ה יהּוָד� ה ִו� �א ֶאת&ְיהּוָד+ א&ְיַקֵּנ �ֹ ה ִיָּכֵר�תּו ֶאְפַר1ִים1 ל י ְיהּוָד� ִים ְוֹצְרֵר�  ְוָס1ָרה1 ִקְנַא�ת ֶאְפַר+

ִים� ר ֶאת&ֶאְפָר� א&ָיֹצ� �ֹ  ל
Is. 11:14�ו ָיֹב ָּמה ַיְחָּד� ּו ְבָכֵתBף ְּפִלְׁשִּתים1 ָי+ ם ּוְבֵנ�י  ְוָעפ2 ֹוח ָיָד+ ֹום ּומֹוָאב1 ִמְׁשל� Bֶדם ֱאד �ּזּו ֶאת&ְּבֵני&ֶק

ם� ֹון ִמְׁשַמְעָּת�  ַעּמ�
Is. 11:15ֵPה א ים ְיהָו3 �ה  ְוֶהֱחִר� ֹו ְוִהָּכ1הּו1 ְלִׁשְבָע ��ם רּוח ר ַּבְעָי ֹו ַעל&ַהָּנָה� ִים ְוֵהִנ�יף ָיד> ֹון ָים&ִמְצַר+ ת ְלׁש�

יְך ַּבְּנ ים ְוִהְדִר� ים�ְנָחִל+  ָעִל�
Is. 11:16 ֹו ל ְּבי�ֹום ֲעֹלת� ְיָתה1 ְלִיְׂשָרֵא+ ּור ַּכֲאֶׁשBר ָה� �ַאּׁש ר ֵמ� ר ִיָּׁשֵא� ֹו ֲאֶׁש� ה ִלְׁשָא�ר ַעּמ+  ְוָהְיָת�ה ְמִסָּל+

ִים� ֶרץ ִמְצָר�  ֵמֶא�
Is. 12:1ב ַאְּפ �י ָיֹׁש� �ְפָּת ִּב ה ִּכ�י ָאַנ ּוא אֹוְדָך� ְיהָו+ ַמְרָּת1 ַּבּי�ֹום ַהה+ ִני� ְוָא� ְתַנֲחֵמ�  ָך� ּו�
Is. 12:2ה� יׁשּוָע� 5ְיִהי&ִל�י ִל� ה ַו� �ּה ְיהָו+ Bי ְוִזְמָרת1 ָי י&ָעִּז א ֶאְפָח�ד ִּכ� �ֹ ה ֵא=ל ְיׁשּוָעִת>י ֶאְבַט�ח ְול   ִהֵּנ2
Is. 12:3ה� �י ַהְיׁשּוָע� ֹון ִמַּמַעְיֵנ �ִים ְּבָׂשׂש   ּוְׁשַאְבֶּתם&ַמ�
Is. 12:4ֹום ַה�ם ַּבּי Qירּו ִּכ�י  ַוֲאַמְרֶּת Wיו ַהְזִּכ�יֹלָת ים ֲעִל� ַעִּמ� יעּו ָב� ֹו הֹוִד� ּו ִבְׁשמ+ יהָוה1 ִקְרא� ּו ַל� Bּוא הֹוד ה3

ֹו�  ִנְׂשָּג�ב ְׁשמ�



Is. 12:5 ה ְמֻיַּדַעת�ּות ָעָׂש ה ִּכ�י ֵגא� ּו ְיהָו+ ַעת[ ַזְּמר� ֶרץ�] מּוַד� ֹ�את ְּבָכל&ָהָא�  ז
Is. 12:6�ִּני יֹוֶׁש�ֶבת ִצּי ל� פ ַצֲהִל�י ָוֹר� ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� ְך ְקד� ֹול ְּבִקְרֵּב� י&ָגד�  ֹון ִּכ�
Is. 13:1ֹוץ� ה ְיַׁשְעָי�הּו ֶּבן&ָאמ� א ָּבֶב�ל ֲאֶׁש�ר ָחָז+   ַמָּׂש�
Is. 13:2ים� י ְנִדיִב� אּו ִּפְתֵח� ד ְוָיֹב� �יפּו ָי+ ֹול ָלֶה�ם ָהִנ ימּו ק� ס ָהִר� אּו&ֵנ+   ַעBל ַהר&ִנְׁשֶּפה1 ְׂש�
Is. 13:3 י� ֲאִנ�י �י ַּגֲאָוִת� י ַעִּליֵז אִתי ִגּבֹוַרי1 ְלַאִּפ+ Bם ָקָר�  ִצֵּו�יִתי ִלְמֻקָּדָׁש�י ַּג
Is. 13:4 ד ֹות ְמַפֵּק� �ה ְצָבא+ ים ְיהָו ֹות ּגֹוִים1 ֶנ�ֱאָסִפ+ Bֹון ַמְמְלכ Qֹול ְׁשא Tב ק�ּות ַעם&ָר ים ְּדמ� ָהִר� ֹון ֶּב� ֹול ָהמ>  ק�

ה� א ִמְלָחָמ�  ְצָב�
Is. 13:5ֶרץ� ָּבִא>ים ֵמ ל ָּכל&ָהָא� ֹו ְלַחֵּב� �י ַזְעמ+ ק ִמְקֵצ�ה ַהָּׁשָמ�ִים ְיהָוה1 ּוְכֵל ֶרץ ֶמְרָח�  ֶא�
Is. 13:6ֹוא� י ָיב� ד ִמַּׁשַּד� �ה ְּכֹׁש� ֹוב י�ֹום ְיהָו ילּו ִּכ�י ָקר� Wֵהיִל  
Is. 13:7ס� ב ֱאנ�ֹוׁש ִיָּמ�   ַעל&ֵּכ�ן ָּכל&ָיַד�ִים ִּתְרֶּפ�יָנה ְוָכל&ְלַב�
Is. 13:8�הּו ְּפֵנ�י ְלָהִב�ים  ְו ּון ִאBיׁש ֶאל&ֵרֵע1הּו1 ִיְתָמ+ �ה ְיִחיל ּון ַּכּיֹוֵלָד� אֵחז+ �ֹ ים ַו�ֲחָבִלים1 י Bִציִר Aלּו mִנְבָה
ם�  ְּפֵניֶה�
Is. 13:9יָה ַיְׁש ה ְוַחָּטֶא� ּום ָהָא1ֶרץ1 ְלַׁשָּמ+ Bף ָלׂש�ֹון ָא ה ַוֲחר� י ְוֶעְבָר� א ַאְכָזִר� Bה יֹום&ְיהָוה1 ָּב+ ָּנה� ִהֵּנ יד ִמֶּמ�  ִמ�
Is. 13:10 יַה� א&ַיִּג �ֹ ַח ל ֹו ְוָיֵר� ּלּו אֹוָר�ם ָחַׁשBְך ַהֶּׁש1ֶמׁש1 ְּבֵצאת+ א ָיֵה� �ֹ ם ל �יֵליֶה+ י&כֹוְכֵבBי ַהָּׁשַמ1ִים1 ּוְכִס  ִּכ�

ֹו�  אֹור�
Is. 13:11ֹו �ם ְוִהְׁשַּבִּתי1 ְּגא� ה ְוַעל&ְרָׁשִע�ים ֲעֹוָנ 1 ָרָע+ יל� ּוָפַקְדִּתBי ַעל&ֵּתֵבל ים ְוַגֲאַו�ת ָעִריִצ�ים ַאְׁשִּפ�  ן ֵזִד+
Is. 13:12יר� ם ִמֶּכ�ֶתם אֹוִפ� יר ֱאנ�ֹוׁש ִמָּפ�ז ְוָאָד�   אֹוִק�
Is. 13:13ֹו� ֹון ַאּפ� ֹות ּוְבי�ֹום ֲחר� �ה ְצָבא+ ֶרץ ִמְּמקֹוָמ�ּה ְּבֶעְבַרת1 ְיהָו יז ְוִתְרַע�ׁש ָהָא�   ַעל&ֵּכן1 ָׁשַמ�ִים ַאְרִּג+
Is. 13:14ּוסּו� ְוָה ֹו ָינ� ּו ְוִא�יׁש ֶאל&ַאְרצ� אן ְוֵא�ין ְמַקֵּב�ץ ִאBיׁש ֶאל&ַעּמֹו1 ִיְפנ+ �ֹ ח ּוְכצ �י ֻמָּד+  ָיה1 ִּכְצִב
Is. 13:15ֶרב� ֹול ֶּבָח� ה ִיּפ� א ִיָּדֵק�ר ְוָכל&ַהִּנְסֶּפ�   ָּכל&ַהִּנְמָצ�
Is. 13:16�ם ִיַּׁש1ּסּו1 ָּב�יֵניֶה ּו ְלֵע� ם ְיֻרְּטׁש� ם ִּתָּׁשַגְלָנה  ְוֹעְלֵליֶה� ם ּוְנֵׁשיֶה� ְבָנה�[ֵּתיֶה+  ]ִּתָּׁשַכ�
Is. 13:17ֹו� א ַיְחְּפצּו&ב� �ֹ ב ל בּו ְוָזָה� א ַיְחֹׁש+ �ֹ י ֲאֶׁשר&ֶּכ1ֶסף1 ל �ם ֶאת&ָמָד >י ֵמִע�יר ֲעֵליֶה�   ִהְנִנ
Is. 13:18מּו ַעל&ָּב א ְיַרֵח+ �ֹ ים ְּתַרַּט�ְׁשָנה ּוְפִרי&ֶב1ֶטן1 ל ֹות ְנָעִר� ּוס ֵעיָנ�ם� ּוְקָׁשת� א&ָתח� �ֹ  ִנ�ים ל
Is. 13:19 ם ים ֶאת&ְסֹד� �ת ֱאֹלִה+ ים ְּכַמְהֵּפַכ �ֹון ַּכְׂשִּד ֶרת ְּגא� ֹות ִּתְפֶא� �י ַמְמָלכ+ 1 ְצִב  ְוָהְיָתBה ָבֶבל

ה�  ְוֶאת&ֲעֹמָר�
Is. 13:20+ל ָׁשם1 ֲעָרִב א&ַיֵה� �ֹ ֹור ְול �ֹור ָוד ן ַעד&ּד� א ִתְׁשֹּכ� �ֹ ַצח ְול א&ֵתֵׁש�ב ָלֶנ+ �ֹ ם� ל  י ְוֹרִע�ים לֹא&ַיְרִּב�צּו ָׁש�
Is. 13:21ם� ים ְיַרְּקדּו&ָׁש� ה ּוְׂשִעיִר� ם ֹאִח�ים ְוָׁשBְכנּו ָׁשם1 ְּבנ�ֹות ַי�ֲעָנ+ ּו ָבֵּתיֶה� ים ּוָמְלא�   ְוָרְבצּו&ָׁש�ם ִצִּי+
Is. 13:22ֹוב Bֶנג ְוָקר �יו ְוַתִּנ�ים ְּבֵה�יְכֵלי ֹע Bה ִאִּיים1 ְּבַאְלמנֹוָת+ כּו� ְוָעָנ א ִיָּמֵׁש� �ֹ יָה ל ּה ְוָיֶמ�   ָלבֹוא1 ִעָּת+
Is. 14:1 ם Bה ַהֵּגר1 ֲעֵליֶה+ ם ַעל&ַאְדָמָת�ם ְוִנְלָו ל ְוִהִּניָח� ר עֹוד1 ְּבִיְׂשָרֵא+ ב ּוָבַח� ת&ַיֲעֹק3 ה ֶא� Mם ְיהָו Z ְיַרֵח2  ִּכי

ב� ית ַיֲעֹק� ּו ַעל&ֵּב�  ְוִנְסְּפח�
Is. 14:2ּו ּום ַעִּמיםH ֶוֱהִביא� ל עPַ ּוְלָקח� ית&ִיְׂשָרֵא3 ּום ֵּב� ְתַנֲחל� ים ם ֶאל&ְמקֹוָמםG ְוִה� ה ַלֲעָבִד� ל ַאְדַמ�ת ְיהָו+

ם� ס ּו ְּבֹנְגֵׂשיֶה� ם ְוָרד� ֵביֶה+ ֹות ְוָהיּו1 ֹׁשִב�ים ְלֹׁש� � ְוִלְׁשָפח
Is. 14:3ה �5ָך ּוִמן&ָהֲעֹבָד� ָעְצְּבָך� ּוֵמָרְגֶז Bיַח ְיהָוה1 ְלָך+ ֵמ� ֹום ָהִנ ה ְּבי2 ְך� ְוָהָי3 ר ֻעַּבד&ָּב� ה ֲאֶׁש�   ַהָּקָׁש�
Is. 14:4ֵPְרָּת א�ל ְוָאָמ ֶלְך ָּבֶב� >ה ַעל&ֶמ� ל ַהֶּז אָת ַהָּמָׁש� Mה� ְוָנָׂש ה ַמְדֵהָב� ׂש ָׁשְבָת�  יְך ָׁשַב�ת ֹנֵג+
Is. 14:5ים� ֶבט ֹמְׁשִל� �ים ֵׁש� ר ְיהָו�ה ַמֵּט�ה ְרָׁשִע   ָׁשַב�
Is. 14:6ה ַמ ְך� ַמֶּכBה ַעִּמים1 ְּבֶעְבָר+ ף ְּבִל�י ָחָׂש� ם ֻמְרָּד� ה ָבַאף1 ּגֹוִי+ Bה ֹרֶד� ַּכ�ת ִּבְלִּת�י ָסָר
Is. 14:7ּו ִרָּנ�ה�   ָנ�ָחה ָׁשְקָט�ה ָּכל&ָהָא�ֶרץ ָּפְצח�
Is. 14:8ינּו� ת ָעֵל� א&ַיֲעֶל�ה ַהֹּכֵר� �ֹ ְבָּת ל �י ְלָבנ�ֹון ֵמָא�ז ָׁשַכ+ ּו ְלָך� ַאְרֵז   ַּגם&ְּברֹוִׁש>ים ָׂשְמח�
Is. 14:9 1ֶרץ ֵהִקים ּוֵדי ָא+ ר ְלָךB ְרָפִאים1 ָּכל&ַעּת� �ה ְלָך� ִלְקַר�את ּבֹוֶא�ָך עֹוֵר2 ֹול ִמַּת>ַחת ָרְגָז  ְׁשא3

ל ַמְלֵכ�י גֹוִי�ם� ם ֹּכ�  ִמִּכְסאֹוָת+
Is. 14:10ְלָּת ֹונּו ֵאֵל�ינּו ִנְמָׁש� ּו ֵאֶל�יָך ַּגם&ַאָּת>ה ֻחֵּל�יָת ָכמ� ּו ְויֹאְמר�  � ֻּכָּל�ם ַי�ֲענ+



Is. 14:11ה� יָך ּתֹוֵלָע� ה ּוְמַכֶּס� �ת ְנָבֶל�יָך ַּתְחֶּת1יָך1 ֻיַּצ�ע ִרָּמ+ �5ָך ֶהְמַי ֹול ְגאֹוֶנ ד ְׁשא>   הּוַר�
Is. 14:12ֶרץ חֹוֵל�ׁש ַעל&ּגֹוִי�ם� ְעָּת ָלָא+ ִים ֵהיֵל�ל ֶּבן&ָׁש�ַחר ִנְגַּד� ְלָּת ִמָּׁשַמ�   ֵא>יְך ָנַפ�
Is. 14:13ְרָּתBה ָאַמ Qב  ְוַאָּת �י ְוֵאֵׁש� ים ִּכְסִא ל ָאִר� ֹוְכֵבי&ֵא� ַעל ְלכ� ה ִמַּמ� ֱעֶל+ ְלָבְבָך1 ַהָּׁשַמ�ִים ֶא�  ִב�

ֹון� י ָצפ�  ְּבַהר&מֹוֵע�ד ְּבַיְרְּכֵת�
Is. 14:14ֹון� ה ְלֶעְלי� �ב ֶאַּדֶּמ�   ֶאֱעֶל�ה ַעל&ָּב�ֳמֵתי ָע
Is. 14:15ֹור� ד ֶאל&ַיְרְּכֵתי&ב� ֹול ּתּוָר�   ַא=ְך ֶאל&ְׁשא>
Is. 14:16ֹות� ֶרץ ַמְרִע�יׁש ַמְמָלכ� �יז ָהָא+ Bה ָהִאיׁש1 ַמְרִּג �נּו ֲהֶז יחּו ֵאֶל�יָך ִיְתּבֹוָנ �יָך ַיְׁשִּג+   ֹרֶא1יָך1 ֵאֶל
Is. 14:17ְיָתה� ַתח ָּב� יו לֹא&ָפ� יו ָהָר�ס ֲאִסיָר� ר ְוָעָר� ם ֵּתֵב>ל ַּכִּמְדָּב�   ָׂש�
Is. 14:18ם ָׁש��ם ֻּכָּל ֹו� ָּכל&ַמְלֵכ�י גֹוִי ֹוד ִא�יׁש ְּבֵבית� ּו ְבָכב�  ְכב�
Is. 14:19 ֹור י ֶאל&ַאְבֵני&ב� ֲעֵני ָח�ֶרב יֹוְרֵד� �ים ְמֹט� ּוׁש ֲהֻרִג ב ְלב� �ֶצר ִנְתָע+ ִּקְבְרָך1 ְּכֵנ ה ָהְׁשַלBְכָּת ִמ� Qְוַאָּת 

ס� ֶגר מּוָב�  ְּכֶפ�
Is. 14:20 ָּת י&ַאְרְצָך� ִׁשַח� ה ִּכ� א&ֵתַחBד ִאָּתם1 ִּבְקבּוָר+ �ֹ ים� ל �5ַרע ְמֵרִע� א ְלעֹוָל�ם ֶז א&ִיָּקֵר� �ֹ ְגָּת ל � ַעְּמָך� ָהָר
Is. 14:21ים� ל ָעִר� ּו ְפֵנ�י&ֵתֵב� ֶרץ ּוָמְלא� �5ְרׁשּו ָא+ 1 ְוָי ן ֲאבֹוָת�ם ַּבל&ָיֻק1מּו ַח ַּבֲעֹו� >יו ַמְטֵּב�   ָהִכ=ינּו ְלָבָנ
Is. 14:22ֹות ְוִהְכַר ��ה ְצָבא ם ְיהָו ם ְנֻא� ם ּוְׁשָא>ר ְוִנ�ין ָוֶנ�ֶכד ְנֻאם&ְיהָו�ה� ְוַקְמִּת�י ֲעֵליֶה+ ל ֵׁש� Mי ְלָבֶב  ִּת2
Is. 14:23ֹות� פ ם ְיהָו�ה ְצָבא� ד ְנֻא� אֵטאִת1יָה1 ְּבַמְטֲאֵט�א ַהְׁשֵמ+ ד ְוַאְגֵמי&ָמ�ִים ְוֵט� ׁש ִקֹּפ�   ְוַׂשְמִּת>יָה ְלמֹוַר�
Is. 14:24Bא ַּכֲאֶׁש Qֹ ר ִאם&ל �ֹות ֵלאֹמ ּום� ִנְׁשַּב>ע ְיהָו�ה ְצָבא� יא ָתק� ר ָיַע�ְצִּתי ִה� ָתה ְוַכֲאֶׁש� �ן ָהָי+  ר ִּדִּמ1יִתי1 ֵּכ
Is. 14:25ּור� ֹו ָיס� ֹו ֵמַע�ל ִׁשְכמ� ֳּבל+ ֹו ְוֻס2 ֲעֵליֶהם1 ֻעּל+ י ֲאבּוֶס�ּנּו ְוָסBר ֵמ� י ְוַעל&ָהַר� ר ַאּׁשּור1 ְּבַאְרִצ+ Bִלְׁשֹּב  
Is. 14:26ה ַעל&ָּכל&ָה ה ַהְּיעּוָצ� ֹ>את ָהֵעָצ� �ד ַהְּנטּוָי�ה ַעל&ָּכל&ַהּגֹוִי�ם� ז ֹ>את ַהָּי  ָא�ֶרץ ְוז
Is. 14:27ָּנה� פ י ְיִׁשיֶב� ֹו ַהְּנטּוָי�ה ּוִמ� ֹות ָיָע�ץ ּוִמ�י ָיֵפ�ר ְוָיד� =ה ְצָבא> י&ְיהָו   ִּכ�
Is. 14:28א ַהֶּז�ה� ֹות ַהֶּמ�ֶלְך ָאָח�ז ָהָי�ה ַהַּמָּׂש�   ִּבְׁשַנת&מ�
Is. 14:29Bל&ִּתְׂשְמִח ף  ַא� ַפע ּוִפְרי�ֹו ָׂשָר� �ֵצא ֶצ+ ֶרׁש ָנָחׁש1 ֵי Bי&ִמֹּׁש ר ֵׁש�ֶבט ַמֵּכ�ְך ִּכ� ְך ִּכ�י ִנְׁשַּב� 1ֶׁשת1 ֻּכֵּל+ י ְפֶל
ף�  ְמעֹוֵפ�

Is. 14:30ְך ַיֲה ְך ּוְׁשֵאִריֵת� ָרָעב1 ָׁשְרֵׁש+ �ים ָלֶב�ַטח ִיְרָּב�צּו ְוֵהַמִּתBי ָב� ים ְוֶאְביֹוִנ י ַדִּל+ ג� ְוָרעּו1 ְּבכֹוֵר�  ֹר�
Is. 14:31יו� ד ְּבמֹוָעָד� ין ּבֹוֵד� א ְוֵא� ֹוג ְּפֶל�ֶׁשת ֻּכֵּל�ְך ִּכBי ִמָּצפֹון1 ָעָׁש�ן ָּב+ יר ָנמ� י ַׁש1ַער1 ַז�ֲעִקי&ִע+   ֵהיִלBיִל�
Is. 14:32ֹו� ס �י ַעּמ� ּו ֲעִנֵּי ּה ֶיֱחס� ֹון ּוָב� ֹוי ִּכBי ְיהָוה1 ִיַּס�ד ִצּי+ �ה&ַּיֲעֶנ�ה ַמְלֲאֵכי&ג   ּוַמ�
Is. 15:1ה� ב ִנְדָמ� ד ִקיר&מֹוָא� י ְּבֵל>יל ֻׁשַּד� ה ִּכ3 ד ָעBר מֹוָאב1 ִנְדָמ+ יל ֻׁשַּד2 Qי ְּבֵל ִּ Tב כ�א מֹוָא   ַמָּׂש�
Is. 15:2 ה יל ְּבָכל&רֹאָׁש�יו ָקְרָח+ יְדָבא1 מֹוָא�ב ְיֵיִל+ ֹו ְוַעBל ֵמ� Qִכי ַעל&ְנב�ֹות ְלֶב ן ַהָּבמ� ה ַהַּב=ִית ְוִדיֹב>  ָעָל2
ה�ָּכל&ָז ן ְּגרּוָע�  ָק�

Is. 15:3ִכי� ד ַּבֶּב� ה ְיֵיִל�יל ֹיֵר� �rיָה ּוִבְרֹחֹבֶת>יָה ֻּכ �ל ַּגּגֹוֶת= יו ָח�ְגרּו ָׂש�ק ַע   ְּבחּוֹצָת�
Is. 15:45ְר� ֹו ָי יעּו ַנְפׁש� ן ֲחֻלֵצBי מֹוָאב1 ָיִר+ ה ַעד&ַי�ַהץ ִנְׁשַמ�ע קֹוָל�ם ַעל&ֵּכ3 ֹו� ַוִּתְזַעBק ֶחְׁשּבֹון1 ְוֶאְלָעֵל+  ָעה ּל�
Is. 15:5ִּPֹו כ 1 ַי�ֲעֶלה&ּב+ ית ִּבְבִכי �יA ַמֲעֵל�ה ַהּלּוִח3 �ה ִּכ ַער ֶעְגַל�ת ְׁשִלִׁשָּי ָה ַעד&ֹצ� Wק ְּבִריֶח י  ִלִּבי1 ְלמֹוָא�ב ִיְזָע+

רּו� ֶבר ְיֹעֵע� ִים ַזֲעַקת&ֶׁש�  ֶּד�ֶרְך חֹוֹרַנ+
Is. 15:6�ּו ִּכ�ֹות ִי�ְהי ים ְמַׁשּמ� י ִנְמִר� י&ֵמ� א ָהָי�ה� ִּכ� �ֹ �5ֶרק ל ֶׁשא ֶי �ָלה ֶד+  י&ָיֵבBׁש ָחִציר1 ָּכ
Is. 15:7ּום� ם ַע>ל ַנ�ַחל ָהֲעָרִב�ים ִיָּׂשא�   ַעל&ֵּכ�ן ִיְתָר�ה ָעָׂש�ה ּוְפֻקָּדָת+
Is. 15:8�ר ֵאיִל�ים ִיְלָלָת ּה ּוְבֵא� 1ִים1 ִיְלָלָת+ ּול מֹוָא�ב ַעד&ֶאְגַל ה ֶאת&ְּגב� יָפה ַהְּזָעָק� י&ִהִּק�  ּה� ִּכ�
Is. 15:9 ית ה ְוִלְׁשֵאִר� ֹות ִלְפֵליַטBת מֹוָאב1 ַאְרֵי+ �ֹון נֹוָספ י&ָאִׁש�ית ַעל&ִּדימ� ם ִּכ� �י ֵמBי ִדימֹון1 ָמ�ְלאּו ָד+  ִּכ
ה�  ֲאָדָמ�
Is. 16:1ֹון� ר ַּבת&ִצּי� ֶרץ ִמֶּס�ַלע ִמְדָּב�ָרה ֶאל&ַה� ל&ֶא�   ִׁשְלחּו&ַכ�ר ֹמֵׁש�
Is. 16:2ֹון� ְוָהָי�ה ְכעֹוף&נֹוֵד� ת ְלַאְרנ� ב ַמְעָּבֹר� 1יָנה1 ְּבנ�ֹות מֹוָא+ ְהֶי ן ְמֻׁשָּל�ח ִּת�  ד ֵק�
Is. 16:3 יִאי[ ָהִביאּוBד ] ָהִב ים ֹנֵד� ִים ַסְּתִרי1 ִנָּדִח+ �ֹוְך ָצֳהָר ה ִׁש=יִתי ַכַּל>ִיל ִצֵּל�ְך ְּבת� ּו ְפִליָל+ ֵעָצה1 ֲעׂש�

י�  ַאל&ְּתַגִּל�



Is. 16:4+ּורּו ָבְך1 ִנָּדַחBס  ָיג ּמּו ֹרֵמ� ד ַּת� י&ָאֵפBס ַהֵּמץ1 ָּכ�ָלה ֹׁש+ �י ׁשֹוֵד�ד ִּכ� ֶתר ָל�מֹו ִמְּפֵנ י מֹוָא>ב ֱהִוי&ֵס�
ֶרץ�  ִמן&ָהָא�
Is. 16:5ֶדק� ט ּוְמִה�ר ֶצ� ׁש ִמְׁשָּפ� �ד ֹׁשֵפ>ט ְוֹדֵר� ֶהל ָּדִו ת ְּבֹא� ב ָעָל>יו ֶּבֱאֶמ� א ְוָיַׁש�   ְוהּוַכBן ַּבֶח1ֶסד1 ִּכֵּס+
Is. 16:6יו� ס ָׁש ֹו לֹא&ֵכ�ן ַּבָּד� ֹו ּוְגאֹונ>ֹו ְוֶעְבָרת� ד ַּגֲאָות= ��א ְמֹא ב ֵּג ְענּו ְגאֹון&מֹוָא�  ַמ�
Is. 16:7ים� ּו ַאְך&ְנָכִא� ֶׂשת ֶּתְהּג� ה ְיֵיִל�יל ַלֲאִׁשיֵׁש=י ִקיר&ֲחֶר> �rב ֻּכ ן ְיֵיִל�יל מֹוָא>ב ְלמֹוָא�   ָלֵכ3
Is. 16:8ֹון ֻא �י ַׁשְדמֹותZ ֶחְׁשּב2 �ר ָנָג�עּו ָּת�עּו  ִּכ יָה ַעד&ַיְעֵז ּו ְׂשרּוֶּק+ ה ַּבֲעֵלBי גֹוִים1 ָהְלמ� �ֶפן ִׂשְבָמ3 ל ֶּג Mְמָל

ּו ָע�ְברּו ָי�ם� יָה ִנְּטׁש�  ִמְדָּב�ר ְׁשֻל�חֹוֶת+
Is. 16:9ֹון ְוֶא י ֶחְׁשּב� 1ֶוְך1 ִּדְמָעִת+ ה ֲאַרָּי �ֶפן ִׂשְבָמ+ ה ִּבְבִכBי ַיְעֵזר1 ֶּג Qן ֶאְבֶּכ ְלָעֵל�ה ִּכ=י ַעל&ֵקיֵצ>ְך  ַעל&ֵּכ]

ל� ד ָנָפ� ְך ֵהיָד�  ְוַעל&ְקִציֵר�
Is. 16:10 ְך א&ִיְדֹר� �ֹ ִין ַּבְיָקִב>ים ל �ע ַי3 א ְיֹרָע �ֹ �5ן ל א&ְיֻרָּנ �ֹ ים ל ל ּוַבְּכָרִמ� 1 ִמן&ַהַּכְרֶמ+ ף ִׂשְמָחBה ָוִגיל  ְוֶנֱאַס2

ִּתי� ד ִהְׁשַּב� ְך ֵהיָד�  ַהֹּדֵר�
Is. 16:11 י� ֶרׂש� ַעל&ֵּכן1 ֵמַע יר ָח� ּו ְוִקְרִּב�י ְלִק� �ב ַּכִּכּנ�ֹור ֶי�ֱהמ  ְלמֹוָא+
Is. 16:12ל� א יּוָכ� �ֹ ֹו ְלִהְתַּפֵּל�ל ְול ב ַעל&ַהָּבָמ�ה ּוָב=א ֶאל&ִמְקָּדׁש> ה מֹוָא� י&ִנְלָא� י&ִנְרָא>ה ִּכ� =ה ִכ�   ְוָהָי
Is. 16:13ז� ב ֵמָא� >ה ֶאל&מֹוָא� ר ִּדֶּב=ר ְיהָו ר ֲאֶׁש2 �ה ַהָּדָב3   ֶז
Is. 16:14 ֹון ל ֶהָהמ� ב ְּבֹכ� ֹוד מֹוָא+ יר ְוִנְקָלה1 ְּכב� �י ָׂשִכ+ ׁש ָׁשִנים1 ִּכְׁשֵנ Bְּבָׁשֹל Gֵלאֹמר Hר ְיהָוה�ה ִּדֶּב  ְוַעָּת3

יר� ס ֹוא ַכִּב� ר ְמַע>ט ִמְזָע�ר ל�  ָהָר�ב ּוְׁשָא�
Is. 17:1יר ְוָהְי Bה ַדֶּמ1ֶׂשק1 מּוָס�ר ֵמִע+ א ַּדָּמ�ֶׂשק ִהֵּנ ה� ַמָּׂש� ה ְמִע�י ַמָּפָל�  ָת�
Is. 17:2יד� ין ַמֲחִר� ּו ְוֵא� יָנה ְוָרְבצ� ְהֶי+ ים ִּת� �ר ַלֲעָדִר� י ֲעֹרֵע ֹות ָעֵר�   ֲעֻזב�
Is. 17:3 ם ּו ְנֻא� 1 ִי�ְהי+ ֹוד ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bם ִּכְכב�ֶׂשק ּוְׁשָא�ר ֲאָר ִים ּוַמְמָלָכ�ה ִמַּדֶּמ� ֶאְפַר+  ְוִנְׁשַּבBת ִמְבָצר1 ֵמ�

ֹות� סְיהָו�  ה ְצָבא�
Is. 17:4ֹו ֵיָרֶז�ה� ן ְּבָׂשר� ב ּוִמְׁשַמ� �ֹוד ַיֲעֹק ל ְּכב� ּוא ִיַּד�   ְוָהָיה1 ַּבּי�ֹום ַהה+
Is. 17:5ים� ט ִׁשֳּבִל�ים ְּבֵע�ֶמק ְרָפִא� >ה ִּכְמַלֵּק� ֹור ְוָהָי ��ים ִיְקצ ֹו ִׁשֳּבִל ה ּוְזֹרע� �יר ָקָמ+ ֱאֹסף1 ָקִצ ה ֶּכ�   ְוָהָי3
Is. 17:6ה  ְוִנ �ה ֲחִמָּׁש3 אׁש ָאִמ�יר ַאְרָּבָע �ֹ ים ְּבר =5ִים ְׁשֹלָׁש>ה ַּגְרְּגִר� ִית ְׁשַנ ֹוֵלֹלת1 ְּכֹנ�ֶקף ַז+ ֹו ע� Bְׁשַאר&ּב

ל� ס י ִיְׂשָרֵא� ה ְנֻאם&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ִרָּי+ 1יָה1 ֹּפ�  ִּבְסִעֶפ
Is. 17:7יו ֶאל Wהּו ְוֵעיָנ�ם ַעל&ֹעֵׂש ּוא ִיְׁשֶע�ה ָהָאָד� יָנה� ַּבּי�ֹום ַהה+ ל ִּתְרֶא� ֹוׁש ִיְׂשָרֵא�  &ְקד�
Is. 17:8 ים ה ְוָהֲאֵׁשִר� א ִיְרֶא+ �ֹ ּו ֶאְצְּבֹעָתיו1 ל Bר ָעׂש יו ַוֲאֶׁש2 �ֹות ַמֲעֵׂש�ה ָיָד ִּמְזְּבח� ה ֶאל&ַה� א ִיְׁשֶע+ �ֹ  ְול

 ְוָהַחָּמִנ�ים�
Is. 17:91ֶרׁש ֹו ַּכֲעזּוַבBת ַהֹח2 י ָמֻעּז3 ּוא ִיְהי�ּוA ָעֵר� Mֹום ַהה ה  ַּבּי2 �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָהְיָת� �י ְּבֵנ ּו ִמְּפֵנ יר ֲאֶׁש�ר ָעְזב+  ְוָה�ָאִמ+
ה�  ְׁשָמָמ�

Is. 17:10 ר� ַרת ָז ים ּוְזֹמ� �י ַנֲעָמִנ+ ן ִּתְּטִעי1 ִנְטֵע �ְרְּת ַעל&ֵּכ3 א ָזָכ �ֹ ּור ָמֻעֵּז�5ְך ל ְך ְוצ� 1ַחְּת1 ֱאֹלֵה�י ִיְׁשֵע+  ִּכBי ָׁשַכ
ּנּו�  ִּתְזָרֶע�
Is. 17:11Bּוׁש� ס ְּבי ב ָאנ� יִחי ֵנ�ד ָקִצ>יר ְּבי�ֹום ַנֲחָל�ה ּוְכֵא� ��ְך ַּתְפִר ֶקר ַזְרֵע ִגי ּוַבֹּב�  ֹום ִנְטֵעְך1 ְּתַׂשְגֵׂש+
Is. 17:12ּון ים ִיָּׁשא� ִים ַּכִּביִר� ֹון ַמ� ים ִּכְׁשא> ֹון ְלֻאִּמ+ ים ֶיֱהָמי�ּון ּוְׁשא� ֹות ַיִּמ� ים ַּכֲהמ� ֹוי ֲהמֹון1 ַעִּמ�ים ַרִּב+  � ה3
Is. 17:13 ּוַח ץ ָהִרים1 ִלְפֵני&ר+ Bף ְּכֹמ �ס ִמֶּמְרָח�ק ְוֻרַּד3 ֹו ְוָנ ּון ְוָג�ַער ּב� ֹון ַמBִים ַרִּבים1 ִיָּׁשא+ Qים ִּכְׁשא  ְלֻאִּמ3

ה�  ּוְכַגְלַּג�ל ִלְפֵנ�י סּוָפ�
Is. 17:14ֶP �ּנּו ז ֶקר ֵאיֶנ ֶרם ֹּב� ה ְּבֶט� �ה ַבָּלָה+ ל ְלֹבְזֵז�ינּו� סה ֵח�ֶלק  ְלֵע�ת ֶע1ֶרב1 ְוִהֵּנ ינּו ְוגֹוָר�  ׁשֹוֵס+
Is. 18:1ּוׁש� ר ֵמֵע�ֶבר ְלַנ�ֲהֵרי&כ� ֶרץ ִצְלַצ�ל ְּכָנָפ�ִים ֲאֶׁש� ֹוי ֶא�   ה�
Is. 18:2 ט ים ֶאל&ּגֹוי1 ְמֻמָּׁש�ְך ּומֹוָר+ �ים ַקִּל3 ּוA ַמְלָאִכ ים ּוִבְכֵלי&ֹגֶמאH ַעל&ְּפֵני&ַמִיםG ְלכ� ם ִציִר3 Mַח ַּבָּי  ַהֹּׁשֵל2

Pֶּא ּוא ָוָה�ְלָאה ג א ִמן&ה� ֹו�ל&ַע�ם נֹוָר� ים ַאְרצ� ּו ְנָהִר� ה ֲאֶׁשר&ָּבְזא� ו ּוְמבּוָס+  ֹוי ַקו&ָק�
Is. 18:3עּו� ס ר ִּתְׁשָמ� ַע ׁשֹוָפ� ּו ְוִכְתֹק� Bס ָהִרים1 ִּתְרא+ ְכֵני ָא�ֶרץ ִּכְנׂשֹא&ֵנ ל ְוֹׁש� י ֵתֵב�   ָּכל&ֹיְׁשֵב�
Is. 18:4 1ר ְיהָוהBה ָאַמ Z ֹכ2 י ֶאְׁשקֹוָטה  ִּכי ל ] ֶאְׁשֳקָט�ה[ֵאַל+ ֹור ְּכָע�ב ַט� ם ַצח1 ֲעֵלי&א+ �י ְּכֹח� �יָטה ִבְמכֹוִנ ְוַאִּב



יר� ם ָקִצ�  ְּבֹח�
Is. 18:5 ֹות ת ַהַּזְלַזִּלים1 ַּבַּמְזֵמר+ Bה ְוָכַר��ה ִנָּצ ל ִי�ְהֶי ֶסר ֹּגֵמ� ַרח ּוֹב� Bי ָקִציר1 ְּכָתם&ֶּפ+ י&ִלְפֵנ  ִּכ�

ֹות ז�ְוֶאת&ַהְּנִטיׁש�   ֵהִס�יר ֵהַת�
Is. 18:6 ֶרץ ָעָל�יו ת ָהָא� ִיט ְוָכל&ֶּבֱהַמ� ץ ָעָליו1 ָהַע+ Bֶרץ ְוָק�ת ָהָא ְלֶבֱהַמ� ים ּו� �יט ָהִר+ ּו ַיְחָּדו1 ְלֵע Bֵיָעְזב 
ף�  ֶּתֱחָר�
Is. 18:7ַPֹות ע �ה ְצָבא3 י ַליהָו Mּוַבל&ַׁש יא י� א  ָּבֵעתZ ַהִה2 ט ּוֵמַע�ם נֹוָר� ֹויA ם ְמֻמָּׁש�ְך ּומֹוָר+ ּוא ָוָה�ְלָאה ּג� ִמן&ה�

ֹון� ס ֹות ַהר&ִצּי� ֹום ֵׁשם&ְיהָו�ה ְצָבא� ֹו ֶאל&ְמק> ּו ְנָהִרים1 ַאְרצ+ Bר ָּבְזא ה ֲאֶׁש2 ו ּוְמבּוָס3  ַקו&ָק�
Is. 19:1י ִמְצַר1ִים1 ִמָּפBּו ֱאִליֵל Qִים ְוָנע 1 ּוָב�א ִמְצַר+ ב ַעל&ָע�ב ַקל ה ֹרֵכ2 Mה ְיהָו ִים ִהֵּנ2 �א ִמְצָר ב  ַמָּׂש� יו ּוְלַב� ָנ+

ֹו� ס ְּבִקְרּב� ִים ִיַּמ�  ִמְצַר�
Is. 19:2 יר ַמְמָלָכ�ה �יר ְּבִע+ �הּו ִע �יׁש ְּבֵרֵע יו ְוִא ּו ִאיׁש&ְּבָאִח� ִים ְוִנְלֲחמ�  ְוִסְכַסְכִּתBי ִמְצַר1ִים1 ְּבִמְצַר+

ה�  ְּבַמְמָלָכ�
Is. 19:3 ֹו ֹו ַוֲעָצת� ּוַח&ִמְצַר1ִים1 ְּבִקְרּב+ ה ר� Bים  ְוָנְבָק ֱאִליִלים1 ְוֶאל&ָה�ִאִּט+ ּו ֶאל&ָה� Bַע ְוָדְרׁש� ֲאַבֵּל

ֹות ְוֶאל&ַהִּיְּדֹעִנ�ים�  ְוֶאל&ָהֹאב�
Is. 19:4ֹות� ֹון ְיהָו�ה ְצָבא� ם ָהָאד� ם ְנֻא� �ים ָקֶׁש�ה ּוֶמBֶלְך ַעז1 ִיְמָׁשל&ָּב+ ִים ְּבַי�ד ֲאֹדִנ   ְוִסַּכְרִּתי1 ֶאת&ִמְצַר+
Is. 19:5ִים ׁש� ְוִנְּׁשתּו&ַמ� ב ְוָיֵב� ר ֶיֱחַר� �ם ְוָנָה� ַהָּי   ֵמ�
Is. 19:6לּו� ּוף ָקֵמ� ֹור ָקֶנ�ה ָוס� �י ָמצ ּו ְיֹאֵר� ּו ְוָחְרב� ֹות ָּדֲלל� �יחּו ְנָהר+   ְוֶהֶאְזִנ
Is. 19:7ף ְוֵאיֶנ�ּנּו� ׁש ִנַּד� ֹור ִייַב� 1 ִמְזַר�ע ְיא+ ֹור ְוֹכל ��י ְיא ֹור ַעל&ִּפ ֹות ַעל&ְיא�   ָער�
Is. 19:81לּו� ְוָאנּו ִים ֻאְמָל� ֶרת ַעל&ְּפֵני&ַמ� י ִמְכֹמ> ֹור ַחָּכ�ה ּוֹפְרֵׂש� ּו ָּכל&ַמְׁשִליֵכ�י ַבְיא� ים ְוָא�ְבל+   ַהַּדָּיִג+
Is. 19:9י� �ים חֹוָר� ֹות ְוֹאְרִג �ים ְׂשִריק י ִפְׁשִּת� ׁשּו ֹעְבֵד�   ּוֹב>
Is. 19:10 ֶכר ֵׂשי ֶׂש� �ים ָּכל&ֹע� יָה ְמֻדָּכִא  ַאְגֵמי&ָנ�ֶפׁש� ְוָהי�ּו ָׁשֹתֶת�
Is. 19:11ֵPה א�ה ִנְבָעָר ה ֵעָצ� ַען ַחְכֵמי1 ֹיֲעֵצ�י ַפְרֹע+ ה  ַאְך&ֱאִוִלים1 ָׂש�ֵרי ֹצ+ ּו ֶאל&ַּפְרֹע+ יְך ּתֹאְמר�

ֶדם� ים ֲאִנ�י ֶּבן&ַמְלֵכי&ֶק�  ֶּבן&ֲחָכִמ�
Is. 19:12ּו ַמה&ָּי �5ְדע+ �ידּו ָנ�א ָל�ְך ְוֵי יָך ְוַיִּג ֹוא ֲחָכֶמ+ ִים� ַאָּים1 ֵאפ� ֹות ַעל&ִמְצָר�  ַע>ץ ְיהָו�ה ְצָבא�
Is. 19:13יָה� ִים ִּפַּנ�ת ְׁשָבֶט� ּו ֶאת&ִמְצַר� ּו ָׂש�ֵרי ֹנ�ף ִהְתע� ַען ִנְּׁשא� ֹוֲאלּו1 ָׂש�ֵרי ֹצ+   נ�
Is. 19:14הּו ְּכִהָּת ל&ַמֲעֵׂש+ ּו ֶאת&ִמְצַר1ִים1 ְּבָכ� Bים ְוִהְתע� ּוַח ִעְוִע ּה ר� ְך ְּבִקְרָּב� >ה ָמַס� ֹור  ְיהָו ֹות ִׁשּכ� ע�
ֹו�  ְּבִקיא�

Is. 19:15ֹון� ס ה ְוַאְגמ� אׁש ְוָזָנ�ב ִּכָּפ� �ֹ ֲעֶׂש�ה ֲאֶׁש=ר ַיֲעֶׂש>ה ר ִים ַמ� א&ִיְהֶי�ה ְלִמְצַר� �ֹ   ְול
Is. 19:16ה ְצָב� ד ִמְּפֵני1 ְּתנּוַפת1 ַיד&ְיהָו ִים ַּכָּנִׁש�ים ְוָחַר�דA ּוָפַח3 ּוא ִי�ְהֶי�ה ִמְצַר� ּוא  ַּבּי�ֹום ַהה+ ֹות ֲאֶׁשר&ה� א+

יו�  ֵמִנ�יף ָעָל�
Is. 19:17 1י ֲעַצת ר ַיְזִּכ�יר ֹאָת>ּה ֵאָל�יו ִיְפָח�ד ִמְּפֵנ3 Z ֲאֶׁש2 א ֹּכל ה ְלִמְצַר1ִים1 ְלָחָּג+ Bת ְיהּוָד ָהְיָתה ַאְדַמ2 ְ Tו 

יו� ס ּוא יֹוֵע�ץ ָעָל� ֹות ֲאֶׁשר&ה� �ה ְצָבא+  ְיהָו
Is. 19:18ָח Z ּוא ִיְהיּו �ה  ַּבּי�ֹום ַהה] ֹות ַליהָו ַען ְוִנְׁשָּבע� ִים ְמַדְּברֹות1 ְׂשַפ�ת ְּכַנ+ ים ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר3 Mׁש ָעִר ֵמ2

ת� ס ר ְלֶאָח� ֶרס ֵיָאֵמ� �יר ַהֶה+ ֹות ִע � ְצָבא
Is. 19:19 ֶצל&ְּגבּוָל�ּה ה ֵא� ִים ּוַמֵּצָב� �ֹוְך ֶא�ֶרץ ִמְצָר ה ְּבת� יהָו+ 1ַח1 ַל� Bה ִמְזֵּב ּוא ִי�ְהֶי יהָו�ה� ַּבּי�ֹום ַהה3  ַל�
Is. 19:20 ים ֲחִצ+ �י ֹל� ּו ֶאל&ְיהָוה1 ִמְּפֵנ Bי&ִיְצֲעק ִים ִּכ� �ֹות ְּבֶא�ֶרץ ִמְצָר יהָו�ה ְצָבא� ֹות ּוְלֵע>ד ַל� ה ְלא�  ְוָהָי2

ם� ב ְוִהִּציָל�  ְוִיְׁשַל�ח ָלֶה>ם מֹוִׁש�יַע ָוָר�
Is. 19:21&ִים ֶאת ּו ִמְצַר> ִים ְוָיְדע� ע ְיהָוה1 ְלִמְצַר+ Bה  ְונֹוַד �ַבח ּוִמְנָח+ ְבדּו1 ֶז ּוא ְוָע� �ְיהָו�ה ַּבּי�ֹום ַהה

מּו� יהָו�ה ְוִׁשֵּל� �5ֶדר ַל�  ְוָנְדרּו&ֵנ
Is. 19:22ם� ם ּוְרָפָא� ר ָלֶה� ה ְוֶנְעַּת� ֹוא ְוָׁש1בּו1 ַעד&ְיהָו+ �ִים ָנֹג�ף ְוָרפ >ה ֶאת&ִמְצַר� =ף ְיהָו   ְוָנַג
Is. 19:23Bה ְמִסָּל ּוא ִּתְהֶי2 ּור  ַּבּי�ֹום ַהה3 �ִים ְּבַאּׁש ִים ּוִמְצַר� ּור ְּבִמְצַר� א&ַאּׁש� ּוָרה ּוָב� ה ִמִּמְצַר1ִים1 ַאּׁש+

ּור� ס ִים ֶאת&ַאּׁש� ּו ִמְצַר�  ְוָעְבד�



Is. 19:24ֶרץ� ֶרב ָהָא� ּור ְּבָרָכ�ה ְּבֶק� �ִים ּוְלַאּׁש ה ְלִמְצַר� �יִׁשָּי+ 1 ְׁשִל Bה ִיְׂשָרֵאל ּוא ִיְהֶי   ַּבּי�ֹום ַהה3
Is. 19:25 ל� י ִיְׂשָרֵא� ּור ְוַנֲחָלִת� ִים ּוַמֲעֵׂשBה ָיַדי1 ַאּׁש+ י ִמְצַר3 Mּוְך ַעִּמ ר ָּבר2 �ֹות ֵלאֹמ ֹו ְיהָו�ה ְצָבא�  ֲאֶׁש=ר ֵּבֲרכ>

 ס
Is. 20:1 ֹוד ּור ַוִּיָּל�ֶחם ְּבַאְׁשּד� �ֹון ֶמ�ֶלְך ַאּׁש ְרג� ֹו ַס� ח ֹאת+ ֹוָדה ִּבְׁשֹל� א ַתְרָּתן1 ַאְׁשּד+ Bֹ ת ּב ּה� ִּבְׁשַנ2 5ִּיְלְּכָד�  ַו�
Is. 20:2 יָך �ל ָמְתֶנ+ ְך ּוִפַּתְחָּתB ַהַּׂשק1 ֵמַע �הּו ֶבן&ָאמֹוץH ֵלאֹמרG ֵל3 �ד ְיַׁשְעָי יא ִּדֶּב�ר ְיהָוהH ְּבַי �ת ַהִה3  ָּבֵע

ף� ס ֹום ְוָיֵח� ְך ָער� ן ָהֹל� �ַעׂש ֵּכ+ �יָך ַוַּי �ל ַרְגֶל ץ ֵמַע  ְוַנַעְלָך� ַתֲחֹל�
Is. 20:3אֶמר ְיה�ֹ ִים  ַוּי ת ַעל&ִמְצַר� ֹות ּומֹוֵפ+ ׁש ָׁשִנים1 א� Bף ָׁשֹל�ֹום ְוָיֵח י ְיַׁשְעָי�הּו ָער� ר ָהַל>ְך ַעְבִּד� ה ַּכֲאֶׁש� ָו+

ּוׁש�  ְוַעל&ּכ�
Is. 20:4 ף�ֹום ְוָיֵח �ים ָער� ים ּוְזֵקִנ ּוׁש ְנָעִר� ּות ּכ> ִים ְוֶאת&ָּגל� Mי ִמְצַר ּׁשּור ֶאת&ְׁשִב2 ַ Tֶלְך&א �ן ִיְנַה�ג ֶמ� י  ֵּכ ַוֲחׂשּוַפ�

ִים� ת ֶעְרַו�ת ִמְצָר�  ֵׁש�
Is. 20:5ם� ִים ִּתְפַאְרָּת� ם ּוִמן&ִמְצַר� ׁשּו ִמּכּוׁש1 ַמָּבָט+ �ּו ָוֹב   ְוַחּת�
Is. 20:6ל ִמְּפ ָּנֵצ+ ה ְלִה2 Bְסנּו ָׁשם1 ְלֶעְזָר+ נּו ֲאֶׁשר&ַנ ה ַמָּבֵט3 �י ַהֶּזהH ַּבּי�ֹום ַההּואG ִהֵּנה&ֹכ� ב ָהִא ָאַמר ֹיֵׁש2 ְ Tֵנ�י  ו

יְך ִנָּמֵל�ט ֲאָנ�ְחנּו� ס ּור ְוֵא� � ֶמ�ֶלְך ַאּׁש
Is. 21:1ה� ֶרץ נֹוָרָא� א ֵמֶא� ף ִמִּמְדָּב�ר ָּב+ ֲחֹל+ 1ֶגב1 ַל� ֹות ַּבֶּנ Bם ְּכסּופ� א ִמְדַּבר&ָי   ַמָּׂש�
Is. 21:21י ֵעיָלםBד ֲעִל BדA ּבֹוֵגד1 ְוַהּׁשֹוֵד�דA ׁשֹוֵד+ �י ַהּבֹוֵג ה ֻהַּגד&ִל ה  ָחז�ּות ָקָׁש� י ָּכל&ַאְנָחָת� י ָמַד+  צּוִר�
ִּתי�  ִהְׁשַּב�
Is. 21:3 ְלִּתי ַע ִנְבַה� �יִתי ִמְּׁשֹמ+ ֹוֵלָד�ה ַנֲעֵו י י� ּוִני ְּכִציֵר� ים ֲאָחז+ ה ִציִר� ּו ָמְתַני1 ַחְלָחָל+ Bן ָמְלא  ַעל&ֵּכ3
ֹות�  ֵמְרא�
Is. 21:4ֵPְתִני א�ֲעָת ּות ִּב� י ַּפָּלצ� �ה ְלָבִב+ �ֶׁשף ִח ָּתָע ה�ת ֶנ ם ִל�י ַלֲחָרָד� י ָׂש�  ְׁשִק+
Is. 21:5ּו ָמֵג�ן� פ ים ִמְׁשח� ּומּו ַהָּׂשִר� ה ק� �ֹול ָׁשֹת ה ַהָּצִפ�ית ָאכ� ְך ַהֻּׁשְלָח>ן ָצֹפ�   ָעֹר=
Is. 21:6ֵPי ל� ה ָאַמ>ר ֵאַל�י ֲאֹדָנ �י ֹכ� ה ַיִּג�יד� ִּכ ר ִיְרֶא� ה ֲאֶׁש� ְמַצֶּפ+  ְך ַהֲעֵמ�ד ַה�
Is. 21:7ֶכ ֶׁשב�ב צPֶ ְוָר�ָאה ֶר3 ֶׁשב ַרב&ָק� ֶכב ָּגָמ�ל ְוִהְקִׁש�יב ֶק� ֹור ֶר� ֶכב ֲחמ� ים ֶר� ָרִׁש+  ֶמד ָּפ�
Is. 21:8 ב י ָאֹנִכ�י ִנָּצ� ְׁשַמְרִּת+ ם ְוַעל&ִמ2 י ֹעֵמBד ָּתִמיד1 יֹוָמ+ Qי ָאֹנִכ �ה ַעל&ִמְצֶּפ�הA ֲאֹדָנ3 א ַאְרֵי  ַוִּיְקָר�

ֹות�  ָּכל&ַהֵּליל�
Is. 21:91ה ָבא� יָה  ְוִהֵּנה&ֶז ל ְוָכל&ְּפִסיֵל�י ֱאֹלֶה� אֶמר ָנְפָלBה ָנ�ְפָלה1 ָּבֶב+ 3ֹ �ַען ַוּי ָרִׁש�ים ַוַּי ֶמד ָּפ� יׁש ֶצ�  ֶר�ֶכב ִא+

ֶרץ� ר ָלָא�  ִׁשַּב�
Is. 21:10ם� ל ִהַּג�ְדִּתי ָלֶכ� י ִיְׂשָרֵא� ֹות ֱאֹלֵה� =ה ְצָבא> ת ְיהָו ְעִּתי ֵמֵא2 �י ֲאֶׁש�ר ָׁשַמ3 י ּוֶבן&ָּגְרִנ   ס ְמֻדָׁשִת�
Is. 21:11יל� ר ַמה&ִמֵּל� ְיָלה ֹׁשֵמ� יר ֹׁשֵמר1 ַמה&ִמַּל+ א ּדּוָמ�ה ֵאַלי1 ֹקֵר�א ִמֵּׂשִע+   ַמָּׂש�
Is. 21:12יּו� ס בּו ֵאָת� �ְיָלה ִאם&ִּתְבָעי�ּון ְּבָע�יּו ֻׁש� ֶקר ְוַגם&ָל ה ֹב� ר ָאָת�   ָאַמ�ר ֹׁשֵמ+
Is. 21:13ַער ַּבְעַרב1 ָּתB א ַּבְעָר�ב ַּבַּי ֹות ְּדָדִנ�ים� ַמָּׂש� ְרח� ינּו ֹא�  ִל+
Is. 21:14ד� ּו ֹנֵד� ֹו ִקְּדמ� א ְּבַלְחמ� א ֵהָת�יּו ָמ�ִים ֹיְׁשֵבי1 ֶא�ֶרץ ֵּתיָמ+ את ָצֵמ�   ִלְקַר�
Is. 21:15 ֶבד ה ּוִמְּפֵנ�י ֹּכ� ֶׁשת ְּדרּוָכ+ ה ּוִמְּפֵני1 ֶק� �יA ֶח�ֶרב ְנטּוָׁש3 ֹות ָנָד�דּו ִמְּפֵנ י&ִמְּפֵנ�י ֲחָרב� ה� ס ִּכ�  ִמְלָחָמ�
Is. 21:16ר� ֹוד ֵקָד� יר ְוָכָל�ה ָּכל&ְּכב� �י ָׂשִכ+ ֹוד ָׁשָנה1 ִּכְׁשֵנ Bי ְּבע� ר ֲאֹדָנ�י ֵאָל ה ָאַמ�   ִּכי&ֹכ>
Is. 21:17ר� ס ל ִּדֵּב� י&ִיְׂשָרֵא� �טּו ִּכ>י ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ר ִיְמָע י ְבֵנ�י&ֵקָד� ֶׁשת ִּגּבֹוֵר�   ּוְׁשָא=ר ִמְסַּפר&ֶק>
Is. 22:1ֹות� ַמ י&ָעִל�ית ֻּכָּל�ְך ַלַּגּג� ֹוא ִּכ� �יא ִחָּזי�ֹון ַמה&ָּל�ְך ֵאפ+ א ֵּג  ָּׂש�
Is. 22:2ִPה ע ֹותA ְמֵלָא3 ה� ְּתֻׁשא� י ִמְלָחָמ� א ֵמֵת� �ֹ ֶרב ְול א ַחְלֵלי&ֶח+ �ֹ 1ִיְך1 ל �ה ֲחָלַל ה ִקְרָי�ה ַעִּליָז ֹוִמָּי+  יר ה�
Is. 22:3�5ִיְך ָנ�5ְדדּו&ַי�ַחד ִמֶּק� חּו� ָּכל&ְקִציַנ ֹוק ָּבָר� ו ֵמָרח� ּו ַיְחָּד+ 1ִיְך1 ֻאְּסר�  ֶׁשת ֻאָּס�רּו ָּכל&ִנְמָצַא
Is. 22:4י� ד ַּבת&ַעִּמ� ִני ַעל&ֹׁש� �יצּו ְלַנ�ֲחֵמ+ ּו ִמִּנ�י ֲאָמֵר�ר ַּבֶּב�ִכי ַאל&ָּתִא   ַעל&ֵּכ�ן ָאַמ>ְרִּתי ְׁשע�
Is. 22:5�ה ַל ה ּוְמבּוָכ3 Mה ּוְמבּוָס �י יֹוםZ ְמהּוָמ2 ֹוַע  ִּכ ר ְוׁש� ר ִק� �יא ִחָּזי�ֹון ְמַקְרַק� ֹות ְּבֵג >ה ְצָבא� =י ְיהִו אֹדָנ

ר�  ֶאל&ָהָה�
Is. 22:6ה ָמֵג�ן� יר ֵעָר� ָרִׁש�ים ְוִק� ם ָּפ� ֶכב ָאָד� ה ְּבֶר�   ְוֵעיָלם1 ָנָׂש�א ַאְׁשָּפ+



Is. 22:7ת ָׁש� ים ֹׁש� ִיְך ָמ�ְלאּו ָר�ֶכב ְוַהָּפ�ָרִׁש+ י ִמְבַחר&ֲעָמַק� ְעָרה� ַוְיִה�  תּו ַהָּׁש�
Is. 22:8ית ַהָּי�ַער� ּוא ֶאל&ֶנ�ֶׁשק ֵּב� ת ָמַס�ְך ְיהּוָד�ה ַוַּתֵּבט1 ַּבּי�ֹום ַהה+ ל ֵא� Wַוְיַג  
Is. 22:9י ַהְּבֵרָכ�ה ַהַּתְחּתֹוָנ�ה� ּו ֶאת&ֵמ� ְּתַקְּבצ+ ם ִּכי&ָר�ּבּו ַו� >ד ְרִאיֶת� ת ְּבִקיֵע=י ִעיר&ָּדִו   ְוֵא2
Is. 22:10ה� ְוֶאת&ָּבֵּת� ר ַהחֹוָמ� ים ְלַבֵּצ�  י ְירּוָׁשַל�ִם ְסַפְרֶּת�ם ַוִּתְ�צּו1 ַהָּב�ִּת+
Is. 22:11ֵּ Pם ב �הA ֲעִׂשיֶת3 ּה  ּוִמְקָו יָה ְוֹיְצָר� א ִהַּבְטֶּתם1 ֶאל&ֹעֶׂש+ Bֹ �ה ְול י ַהְּבֵרָכ�ה ַהְיָׁשָנ ִים ְלֵמ� ֹמַת+ ין ַהֹח�

ם� א ְרִאיֶת� �ֹ ֹוק ל ָרח�  ֵמ�
Is. 22:123ק� ַוִּיְקָר ה ְוַלֲחֹג�ר ָׂש� ד ּוְלָקְרָח� ּוא ִלְבִכי1 ּוְלִמְסֵּפ+ �ֹות ַּבּי�ֹום ַהה >ה ְצָבא� =י ְיהִו  א ֲאֹדָנ
Is. 22:13 ר ֹו ִּכ�י ָמָח� ֹול ְוָׁשת+ �5ִין ָאכ� ֹות ָי ר ְוָׁשת� ל ָּבָׂש� אן ָאֹכ� +ֹ ט צ גA ָּבָקר1 ְוָׁשֹח� Bה ָהֹר ֹון ְוִׂשְמָח3 �הA ָׂשׂש�  ְוִהֵּנ

ּות�  ָנמ�
Is. 22:14 ּון ָאַמ>ר ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה Bה ָלֶכם1 ַעד&ְּתֻמת+ ֻכַּפר ֶהָעֹון1 ַהֶּז ְ Tֹות ִאם&י ��ה ְצָבא  ְוִנְגָל�ה ְבָאְזָנ�י ְיהָו
ֹות� פ  ְצָבא�
Is. 22:15ִית� ר ַעל&ַהָּב� ה ַעל&ֶׁשְבָנ�א ֲאֶׁש� �ן ַהֶּז+ ֹות ֶלְך&ּבֹא1 ֶאל&ַהֹּסֵכ �ה ָאַמ>ר ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה ְצָבא   ֹּכ�
Is. 22:16 ַלע ִמְׁשָּכ�ן י ַבֶּס� ֹו ֹחְקִק� ֶבר ֹחְצִבBי ָמרֹום1 ִקְבר+ �ה ָק י&ָחַצ=ְבָּת ְּלָך> ֹּפ� ה ִּכ�  ַמה&ְּלָך� ֹפה1 ּוִמ�י ְלָך� ֹפ+

ֹו�  ל�
Is. 22:17ה� �ֶבר ְוֹעְטָך� ָעֹט� Bה ְיהָוה1 ְמַטְלֶטְלָך+ ַטְלֵטָל�ה ָּג   ִהֵּנ
Is. 22:18ה ָך  ָצנBֹוף ִיְצָנְפָך1 ְצֵנָפ+ ֹות ְּכבֹוֶד+ ּות ְוָׁש1ָּמה1 ַמְרְּכב� ִים ָׁש�ָּמה ָתמ3 �ֶרץ ַרֲחַב�ת ָיָד ּור ֶאל&ֶא� Wַּכּד 

ית ֲאֹדֶנ�יָך� ֹון ֵּב�  ְקל�
Is. 22:19ָך� ְדָך� ֶיֶהְרֶס� יָך ִמַּמָּצֶב�ָך ּוִמַּמֲעָמ�   ַוֲהַדְפִּת�
Is. 22:20י ְלֶא ּוא ְוָקָר�אִתי ְלַעְבִּד+ �ים ֶּבן&ִחְלִקָּי�הּו� ְוָהָי�ה ַּבּי�ֹום ַהה  ְלָיִק�
Is. 22:21 ב ְירּוָׁשַל�ִם ֹו ְוָהָי�ה ְלָא>ב ְליֹוֵׁש� �ְמֶׁשְלְּתָך� ֶאֵּת�ן ְּבָיד ּנּו ּוֶמ� ָך ְוַאְבֵנ�ְטָך1 ֲאַחְּזֶק+  ְוִהְלַּבְׁשִּת�יו ֻּכָּתְנֶּת3

ה� ית ְיהּוָד�  ּוְלֵב�
Is. 22:22ַח ֵּבית&ָּדִו�ד ַעל&ִׁש ַח� ְוָנַתִּת>י ַמְפֵּת� ין ֹּפֵת� ר ְוָסַג�ר ְוֵא� ֹו ּוָפַתח1 ְוֵא�ין ֹסֵג+ � ְכמ
Is. 22:23יו� ית ָאִב� ֹוד ְלֵב� א ָכב� >ה ְלִכֵּס� ֹום ֶנֱאָמ�ן ְוָהָי ד ְּבָמק� יו ָיֵת�   ּוְתַקְעִּת�
Is. 22:24�ל ְּכֵל ֹות ֹּכ� ֱאָצִאים1 ְוַהְּצִפע+ יו ַהֶּצ� ֹוד ֵּבית&ָאִב3 לA ְּכב� יו ֹּכ� Mּו ָעָל ֹות  ְוָתל2 ַאָּגנ+ י ַהָּקָט�ן ִמְּכֵלי1 ָה�

ים�  ְוַע�ד ָּכל&ְּכֵל�י ַהְּנָבִל�
Is. 22:25 ה �ה ְוָנְפָל3 ֹום ֶנֱאָמ�ן ְוִנְגְּדָע ד ַהְּתקּוָע�ה ְּבָמק� ֹות ָּתמּוׁש1 ַהָּיֵת+ �ה ְצָבא+ ּוא ְנֻאם1 ְיהָו  ַּבּי�ֹום ַהה3

יָה ִּכ�י ְיהָו�ה ִּד ר� סְוִנְכַרת1 ַהַּמָּׂש�א ֲאֶׁשר&ָעֶל+  ֵּב�
Is. 23:1מֹו� ים ִנְגָלה&ָל� ֶרץ ִּכִּת� ֹוא ֵמֶא� ד ִמַּב1ִית1 ִמּב+ Bי&ֻׁשַּד יׁש ִּכ� �ילּוA ֳאִנּי�ֹות ַּתְרִׁש3 ר ֵהיִל �א ֹצ   ַמָּׂש�
Is. 23:2ּוְך� ר ָי�ם ִמְלא� ֹון ֹעֵב� ר ִציד> �י ֹסֵח� ּמּו ֹי�ְׁשֵבי ִא   ֹּד�
Is. 23:3 ר �5ַרע ִׁשֹח+ ר ּגֹוִי�ם� ּוְבַמBִים ַרִּבים1 ֶז י ְסַח� ּוָאָת�ּה ַוְּתִה� ֹור ְּתב�  ְקִצ�יר ְיא�
Is. 23:4 ים ְלִּתי ַּבחּוִר� א ִגַּד> �ֹ ְדִּתי ְול א&ָיַל3 �ֹ א&ַח�ְלִּתי ְול �ֹ ר ל ��ם ֵלאֹמ ֹוז ַהָּי ם ָמע� י&ָאַמ�ר ָי+ ֹון ִּכ� ֹוִׁשי ִציד+  ּב�

ֹות� ְמִּתי ְבתּול�  רֹוַמ�
Is. 23:5�ַמע ְלִמְצָר ֲאֶׁשר&ֵׁש� ר� ַּכ� ַמע ֹצ� ילּו ְּכֵׁש�  ִים ָיִח�
Is. 23:6י� ּו ַּתְרִׁש�יָׁשה ֵהיִל�ילּו ֹי�ְׁשֵבי ִא�   ִעְבר�
Is. 23:7ּור� ֹוק ָלג� ָרח� יָה ֵמ� ּוָה ַרְגֶל+ ֶדם ַקְדָמָתּה1 ֹיִבל� Bיֵמי&ֶק �ה ִמ� ֹ�את ָלֶכ�ם ַעִּליָז   ֲהז
Is. 23:8ִPר ֹס מBה ֲאֶׁש�ֲעִטיָר ר ַהַּמ� את ַעל&ֹצ� +ֹ �ץ ז ֶרץ�י ָיַע ים ִּכְנָעֶנ�יָה ִנְכַּבֵּדי&ָא�  ֲחֶר1יה1 ָׂשִר+
Is. 23:9ֶרץ� ל ָּכל&ִנְכַּבֵּדי&ָא� י ְלָהֵק� ֹון ָּכל&ְצִב+ 1 ְּגא� ֹות ְיָעָצ�ּה ְלַחֵּלל   ְיהָו�ה ְצָבא�
Is. 23:10ֹוד� ַזח ע� ין ֵמ� יׁש ֵא� Wר ַּבת&ַּתְרִׁש �ְך ַּכְיֹא י ַאְרֵצ�   ִעְבִר�
Is. 23:11 ה�ַען ַלְׁשִמ�ד ָמֻעְזֶנ�יָה� ָידֹו1 ָנָט �ה ֶאל&ְּכַנ+ ֹות ְיהָוה1 ִצָּו ��יז ַמְמָלכ ם ִהְרִּג  ַעל&ַהָּי+
Is. 23:12 ֹון ִּכִּתִּיים ה ְּבתּוַל�ת ַּבת&ִציד3 Qְמֻעָּׁשָק ֹוז ַה� �ֹוד ַלְעל א&תֹוִס�יִפי ע� �ֹ אֶמר ל Wֹ ִרי ] ִּכִּתים1[ ַוּי ּוִמי ֲעֹב+ ק�

ְך� ּוַח� ָל� ם לֹא&ָינ�  ַּגם&ָׁש�



Is. 23:13 ימּו ְבִחיָניו �ים ֵהִק� ּור ְיָסָד�ּה ְלִצִּי ה ַאּׁש� א ָהָי+ �ֹ Bה ָהָעם1 ל ים ֶז יו[ ֵה�ןA ֶא�ֶרץ ַּכְׂשִּד3 ֹעְררּו1 ] ַבחּוָנ3
ה� ּה ְלַמֵּפָל� יָה ָׂשָמ�  ַאְרְמנֹוֶת+

Is. 23:14ן� ס ד ָמֻעְּזֶכ�   ֵהיִל�ילּו ֳאִנּי�ֹות ַּתְרִׁש�יׁש ִּכ�י ֻׁשַּד�
Is. 23:15  ה� ץ ִׁשְבִעBים ָׁשָנה1 ִיְהֶי Qד ִמֵּק�י ֶמ�ֶלְך ֶאָח ה ִּכיֵמ� �ים ָׁשָנ+ ּוא ְוִנְׁשַּכBַחת ֹצר1 ִׁשְבִע ְוָהָיה1 ַּבּי�ֹום ַהה+

ת ַהּזֹוָנ�ה� ר ְּכִׁשיַר�  ְלֹצ+
Is. 23:16יר ְלַמ� �ה ִנְׁשָּכָח�ה ֵהיִטBיִבי ַנֵּגן1 ַהְרִּבי&ִׁש+ ִּבי ִע�יר זֹוָנ י ִכּנ>ֹור ֹס� ִרי� ְקִח�  ַען ִּתָּזֵכ�
Is. 23:17 ֹות �ה ְוָז�ְנָת>ה ֶאת&ָּכל&ַמְמְלכ� ה ְלֶאְתַנָּנ ר ְוָׁשָב� ד ְיהָוה1 ֶאת&ֹצ+ Bה ִיְפֹק �ים ָׁשָנ3 ץA ִׁשְבִע ה ִמֵּק� Qְוָהָי 

ה� ֶרץ ַעל&ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ�  ָהָא�
Is. 23:18ֹPּה ק ּה ְוֶאְתַנָּנ3 Mה ַסְחָר א ֵי�ָאֵצ� ְוָהָי2 �ֹ ה ל יהָו+ �ה ֶדׁש ַל� Bי ְיהָוה1 ִי�ְהֶי ים ִלְפֵנ Qי ַלֹּיְׁשִב� א ֵי�ָחֵס�ן ִּכ �ֹ ר ְול

יק� פ ה ָעִת� ל ְלָׂשְבָע�ה ְוִלְמַכֶּס� ּה ֶלֱאֹכ�  ַסְחָר+
Is. 24:1יָה� יָה ְוֵהִפ�יץ ֹיְׁשֶב� �ה ָפֶנ+ ּה ְוִעָּו �ֹוְלָק ֶרץ ּוב� ק ָהָא� >ה ּבֹוֵק� =ה ְיהָו   ִהֵּנ
Is. 24:2+ה ָכָעם1 ַּכֹּכֵהB ר ַּכַּמְלֶוה1 ַּכr ְוָהָי ה ַּכְּגִבְרָּת�ּה ַּכּקֹוֶנה1 ַּכּמֹוֵכ+ יו ַּכִּׁשְפָח� אֹדָנ+ ה ן ַּכֶע1ֶבד1 ַּכ� Wה ַּכֹּנֶׁש ֶו+

ֹו� א ב� ר ֹנֶׁש�  ַּכֲאֶׁש�
Is. 24:3ר ַהֶּז�ה� ר ֶאת&ַהָּדָב� ה ִּדֶּב� �י ְיהָו+ ֹוז ִּכ �ֹוזA ִּתּב ֶרץ ְוִהּב� ֹוק ָהָא� ֹוקA ִּתּב>   ִהּב=
Is. 24:4ֶרץ� ֹום ַעם&ָהָא� ֶרץ ֻאְמְלָל�ה ָנְבָל�ה ֵּתֵב�ל ֻאְמָל�לּו ְמר�   ָאְבָלBה ָנ�ְבָלה1 ָהָא+
Is. 24:5ם� ית עֹוָל� רּו ְּבִר� ק ֵהֵפ� ּו תֹוֹרת1 ָח�ְלפּו ֹח+ Bי&ָעְבר ה ַּת�ַחת ֹיְׁשֶב�יָה ִּכ� ֶרץ ָחְנָפ�   ְוָהָא�
Is. 24:65ֶּיְאְׁש ֶרץ ַו� ן ָאָלה1 ָא�ְכָלה ֶא+ ר� ַעל&ֵּכ3 ר ֱאנ�ֹוׁש ִמְזָע� ֶרץ ְוִנְׁשַא� 1 ֹי�ְׁשֵבי ֶא+ ן ָחרּו ּו ֹי�ְׁשֵבי ָב�ּה ַעל&ֵּכ3  מ�
Is. 24:7ב� ּו ָּכל&ִׂשְמֵחי&ֵל� �ֶפן ֶנֶאְנח� ֹוׁש ֻאְמְלָלה&ָג ל ִּתיר�   ָאַב�
Is. 24:8ֹור� ֹוׂש ִּכּנ� ת ְמׂש� �ים ָׁשַב� ֹון ַעִּליִז ל ְׁשא� ים ָחַד� ֹוׂש ֻּתִּפ+   ָׁשַבת1 ְמׂש�
Is. 24:9יו� ר ֵׁשָכ�ר ְלֹׁשָת� �5ִין ֵיַמ� א ִיְׁשּתּו&ָי �ֹ   ַּבִּׁש�יר ל
Is. 24:10ֹוא� ִית ִמּב� הּו ֻסַּג�ר ָּכל&ַּב� �ה ִקְרַית&ֹּת   ִנְׁשְּבָר�
Is. 24:11ֶרץ� ֹוׂש ָהָא� ה ָּגָל�ה ְמׂש� ְרָבה1 ָּכל&ִׂשְמָח+ ֹות ָע� �חּוצ �5ִין ַּב� ה ַעל&ַהַּי   ְצָוָח�
Is. 24:12ַער� ִנְׁשַא� �ה ֻיַּכת&ָׁש�  ר ָּבִע�יר ַׁשָּמ�ה ּוְׁשִאָּי
Is. 24:13יר� ת ִאם&ָּכָל�ה ָבִצ� ִית ְּכעֹוֵלֹל� ַעִּמ�ים ְּכֹנ�ֶקף ַז+ ֹוְך ָה� ֶרץ ְּבת� ֶרב ָהָא� >ה ְּבֶק� ה ִיְהֶי �י ֹכ�   ִּכ
Is. 24:14ּו ִמָּי�ם� ה ָצֲהל� ֹון ְיהָו+ ּנּו ִּבְגא� �ּו קֹוָל�ם ָיֹר   ֵה>ָּמה ִיְׂשא�
Is. 24:15ל� ס י ִיְׂשָרֵא� ם ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ם ֵׁש� �י ַהָּי+ �ה ְּבִאֵּי ּו ְיהָו ים ַּכְּבד�   ַעל&ֵּכ�ן ָּבֻאִר�
Is. 24:16 ֶגד דּו ּוֶב� ים ָּבָג+ �י ֹּבְגִד� ֹוי ִל ִזי&ִל�י א� יק ָוֹאַמ>ר ָרִזי&ִל�י ָר� �י ַלַּצִּד+ ת ָׁשַמ1ְענּו1 ְצִב Bֶרץ ְזִמֹר Mף ָהָא  ִמְּכַנ2

 ים ָּבָג�דּו�ּבֹוְגִד�
Is. 24:17ֶרץ� ב ָהָא� ַחת ָוָפ�ח ָעֶל�יָך יֹוֵׁש� ַחד ָוַפ�   ַּפ�
Is. 24:18 ֹות Bי&ֲאֻרּב ַחת ִיָּלֵכ�ד ַּבָּפ�ח ִּכ� ֹוְך ַהַּפ+ עֹוֶלה1 ִמּת� ַחת ְוָה� ל ֶאל&ַהַּפ+ ֹול ַהַּפ1ַחד1 ִיֹּפ� Bס ִמּק Qָהָיה ַהָּנ � ְTו 

ּו מ� 5ִּיְרֲעׁש� חּו ַו� ֶרץ�ִמָּמרֹום1 ִנְפָּת+  ֹוְסֵדי ָא�
Is. 24:19ֶרץ� ְתמֹוְטָט�ה ָא� ֹוט ִה� ֶרץ מ� ְתּפֹוְרָרה1 ֶא+ ֹור ִה� Bֶרץ ּפ�ְתֹרֲעָע�ה ָהָא ָעה ִה�   ֹר�
Is. 24:20ּו ּה ְוָנְפָל�ה ְולֹא&ֹתִס�יף ק� 1יָה1 ִּפְׁשָע+ �ה ְוָכַבBד ָעֶל ה ַּכְּמלּוָנ ְתנֹוְדָד� ֹור ְוִה� ּוַע ֶא1ֶרץ1 ַּכִּׁשּכ+ Bֹוַע ָּתנ ם�  נ�

 ס
Is. 24:21 ה ֹום ְוַעל&ַמְלֵכ�י ָהֲאָדָמ� �ֹום ַּבָּמר א ַהָּמר� >ה ַעל&ְצָב� ד ְיהָו ּוא ִיְפֹק=  ְוָהָיה1 ַּבּי�ֹום ַהה+

ה�  ַעל&ָהֲאָדָמ�
Is. 24:22דּו� ים ִיָּפֵק� ב ָיִמ� �ר ּוֵמֹר� ּו ַעל&ַמְסֵּג ֹור ְוֻסְּגר� ּו ֲאֵסָפBה ַאִּסיר1 ַעל&ּב+   ְוֻאְּספ2
Is. 24:23�5ֶגד ְזֵקָנ�יו  ְוָח� ִם ְוֶנ ּוָׁשַל+ ֹות ְּבַהBר ִצּיֹון1 ּוִביר� �ה ְצָבא3 ְך ְיהָו Qי&ָמַל ַחָּמ�ה ִּכ� ה ַה� ה ּובֹוָׁש� ְפָרה1 ַהְּלָבָנ+
ֹוד� פ  ָּכב�
Is. 25:1ּוָנ ֹוק ֱאמ� ָרח� ֹות ֵמ� ֹוִמְמָך1 אֹוֶד�ה ִׁשְמָך+ ִּכ�י ָעִׂש�יָת ֶּפ�ֶלא ֵעצ� ה ֲאר� Bה ֱאֹלַהי1 ַאָּת+ ֶמן� ְיהָו  ה ֹא�
Is. 25:2א ִיָּבֶנ�ה� �ֹ יר ְלעֹוָל�ם ל ֹון ָזִרים1 ֵמִע+ Bה ַאְרמ�ה ְלַמֵּפָל ל ִקְרָי�ה ְבצּוָר� �י ַׂשBְמָּת ֵמִעיר1 ַלָּג+   ִּכ



Is. 25:3ּוָך� �ם ָעִריִצ�ים ִייָרא� >ת ּגֹוִי �ז ִקְרַי ּוָך ַעם&ָע   ַעל&ֵּכ�ן ְיַכְּבד�
Is. 25:4<ֹוז ַלָּד יָת ָמע� י&ָהִי2 ּוַח ָעִריִצ�ים  ִּכ� ֶרב ִּכ>י ר� ֹו ַמְחֶסBה ִמֶּז1ֶרם1 ֵצ�ל ֵמֹח+ �ֹוז ָלֶאְבי�ֹון ַּבַּצר&ל ל ָמע�

יר� �5ֶרם ִק�  ְּכֶז
Is. 25:5ֹPיַע ח� ים ַּתְכִנ ֹון ָזִר� ֹון ְׁשא� ֶרב ְּבָצי+ ִריִצ�ים ַיֲעֶנ�ה� פ ְּכֹח� יר ָע� ב ְזִמ�  ֶרב ְּבֵצ�ל ָע+
Is. 25:6ֹו Mה ְצָבא ים ְׁשָמִנים1  ְוָעָׂשהZ ְיהָו2 �ה ְׁשָמִנ�ים ִמְׁשֵּת�ה ְׁשָמִר ה ִמְׁשֵּת� ַעִּמים1 ָּבָה�ר ַהֶּז+ ת ְלָכל&ָה�

ים� ים ְמֻזָּקִק� ם ְׁשָמִר�  ְמֻמ�ָחִי+
Is. 25:7�ים ְוַהַּמֵּסָכ�ה ַהְּנסּוָכ�ה ַעל&ָּכל&ַהּגֹוִי�ַעִּמ ֹוט ַעל&ָּכל&ָה� ֹוטA ַהּל� ה ְּפֵנ�י&ַהּל�  ם� ּוִבַּלע1 ָּבָה�ר ַהֶּז+
Is. 25:8 ל� ֹו ָיִסיר1 ֵמַע �ים ְוֶחְרַּפ�ת ַעּמ3 �ל ָּכל&ָּפִנ >ה ִּדְמָע�ה ֵמַע =י ְיהִו ה ֲאֹדָנ ַצח ּוָמָח2  ִּבַּלBע ַהָּמ1ֶות1 ָלֶנ+

ר� פ ֶרץ ִּכ�י ְיהָו�ה ִּדֵּב�  ָּכל&ָהָא+
Is. 25:9ֹו ֹו ְוי� >ה ִקִּו�ינּו ל� ינּו ֶז ה ֱאֹלֵה� ּוא ִהֵּנ2 ה  ְוָאַמר1 ַּבּי�ֹום ַהה+ �יָלה ְוִנְׂשְמָח� ֹו ָנִג �ינּו ל+ Bה ְיהָוה1 ִקִּו �נּו ֶז ִׁשיֵע

ֹו�  ִּביׁשּוָעת�
Is. 25:10 ן ְּבֵמי ּוׁש ַמְתֵּב� יו ְּכִהּד� Bדֹוׁש מֹוָאב1 ַּתְחָּת+ �ה ְוָנ ּוַח ַיד&ְיהָו�ה ָּבָה�ר ַהֶּז י&ָתנ� ֹו[ ִּכ�  ַמְדֵמָנ�ה�] ְּבמ�
Is. 25:11ֹו ׂש ָיָדיו1 ְּבִקְרּב+ Bיו� ּוֵפַר ֹות ָיָד� ֹו ִע�ם ָאְרּב� ֲאָות+ 1 ַּג� ֹות ְוִהְׁשִּפיל �ה ִלְׂשח ׂש ַהֹּׂשֶח�   ַּכֲאֶׁש>ר ְיָפֵר�
Is. 25:12ר� ס ֶרץ ַעד&ָעָפ� �יַע ָלָא� ח ִהְׁשִּפ>יל ִהִּג יָך ֵהַׁש� �ב חֹוֹמֶת3 ר ִמְׂשַּג Qּוִמְבַצ  
Is. 26:1ֶרץ�ּוא יּוַׁש�ר ַהִּׁשיר&ַהֶּז�ה ְּבֶא ל� ַּבּי�ֹום ַהה+ ֹות ָוֵח� נּו ְיׁשּוָע�ה ָיִׁש�ית חֹומ� �יר ָעז&ָל+   ְיהּוָד�ה ִע
Is. 26:2ר ֱאֻמִנ�ים� יק ֹׁשֵמ� א גֹוי&ַצִּד� �ֹ ים ְוָיב �ּו ְׁשָעִר   ִּפְתח�
Is. 26:3ּוַח� ֹום ִּכ�י ְבָך� ָּבט� �ֹוםA ָׁשל ר ָׁשל� ּוְך ִּתֹּצ� �ֶצר ָסמ+   ֵי
Is. 26:4ִּPד כ� יהָו�ה ֲעֵדי&ַע ּו ַב� ים� ִּבְטח� ּור עֹוָלִמ� ה צ� �ּה ְיהָו+  י ְּבָי
Is. 26:5ר� ֶרץ ַיִּגיֶע�ָּנה ַעד&ָעָפ� ֹום ִקְרָי�ה ִנְׂשָּגָב�ה ַיְׁשִּפיֶלBָּנה ַיְׁשִּפיָלּה1 ַעד&ֶא+   ִּכBי ֵהַׁשח1 ֹיְׁשֵב�י ָמר+
Is. 26:6ים� י ַדִּל� ָּנה ָר�ֶגל ַרְגֵל�י ָעִנ�י ַּפֲעֵמ�   ִּתְרְמֶס�
Is. 26:7ַרח ַלַּצ ס� ֹא� יק ְּתַפֵּל� ר ַמְעַּג�ל ַצִּד� Wים ָיָׁש �יָׁשִר יק ֵמ�  ִּד�
Is. 26:8ְלִזְכְרָך� ַּתֲאַות&ָנ�ֶפׁש� ַרח ִמְׁשָּפֶט>יָך ְיהָו�ה ִקִּוינ�ּוָך ְלִׁשְמָך� ּו�   ַא�ף ֹא=
Is. 26:9י ַּכ Qָּך ִּכ�ֲחֶר י ְבִקְרִּב�י ֲאַׁש� ְיָלה ַאף&רּוִח� ּו  ַנְפִׁשBי ִאִּויִת1יָך1 ַּבַּל+ ֶדק ָלְמד� ֶרץ ֶצ� ֲאֶׁשBר ִמְׁשָּפֶט1יָך1 ָלָא+

ל� י ֵתֵב�  ֹיְׁשֵב�
Is. 26:10ּות ְיהָו�ה� ס ה ֵּגא� �ל ּוַבל&ִיְרֶא� ֹות ְיַעֵּו ֶרץ ְנֹכח� ֶדק ְּבֶא�   ֻיַחBן ָרָׁשע1 ַּבל&ָלַמ�ד ֶצ+
Is. 26:11&1 ִקְנַאת ׁשּו ָמה ָיְדָך� ַּבל&ֶיֱחָזי�ּון ֶיֱחזBּו ְוֵיֹב2 >ה ָר� ם� ס ְיהָו יָך תֹאְכֵל� ׁש ָצֶר� ם ַאף&ֵא�  ָע+
Is. 26:12נּו� ינּו ָּפַע�ְלָּת ָּל� ל&ַמֲעֵׂש� �נּו ִּכ>י ַּג�ם ָּכ� ֹום ָל ת ָׁשל� ה ִּתְׁשֹּפ� Wְיהָו  
Is. 26:13ָך� ּוָלֶת�ָך ְלַבד&ְּבָך� ַנְזִּכ�יר ְׁשֶמ� ּונּו ֲאֹדִנ�ים ז� ינּו ְּבָעל� �ה ֱאֹלֵה+   ְיהָו
Is. 26:14מֹו� ֵמִתים1 ַּבל �ֶכר ָל� ם ַוְּתַאֵּב�ד ָּכל&ֵז 1ְדָּת1 ַוַּתְׁשִמיֵד+ ּו ְרָפִא�ים ַּבל&ָיֻק�מּו ָלֵכBן ָּפַק  &ִיְחי+
Is. 26:15ֶרץ� ְקָּת ָּכל&ַקְצֵוי&ָא� ֹוי ִנְכָּב�ְדָּת ִרַח� ְפָּת ַלּג� ה ָיַס�   ָיַסBְפָּת ַלּגֹוי1 ְיהָו+
Is. 26:16+ּון ַל ּוָך ָצק� �מֹו� ְיהָו�ה ַּבַּצ�ר ְּפָקד  ַחׁש מּוָסְרָך� ָל�
Is. 26:17ינּו ִמָּפֶנ�יָך ְיהָו�ה�� �יָה ֵּכ>ן ָהִי יל ִּתְזַע�ק ַּבֲחָבֶל ֶדת ָּתִח� יב ָלֶל+ ֹו ָהָרה1 ַּתְקִר� Bְּכמ  
Is. 26:18י ֵת ּו ֹיְׁשֵב� ל&ִיְּפל� ֶרץ ּוַב� �ֲעֶׂשה ֶא+ ּוַח ְיׁשּוֹעת1 ַּבל&ַנ ��ְדנּו ר ֹו ָיַל ְלנּו ְּכמ� ינּו ַח+ ל� ָהִר�  ֵב�
Is. 26:19 ֶרץ ְרָפִא�ים ָך ָוָא� �י ַטBל אֹוֹרת1 ַטֶּל+ ר ִּכ �י ָעָפ3 ּו ֹׁשְכֵנ Mיצּו ְוַרְּננ ּון ָהִק2 �י ְיקּומ יָך ְנֵבָלִת�  ִי�ְחי�ּו ֵמֶת+
יל� ס  ַּתִּפ�
Is. 26:20 ְסֹג�ר ְּדָלֶתיָך יָך ּו� א ַבֲחָדֶר+ �ֹ ַגע ַעד&ַיֲעבֹור ַּבֲעֶד�ָך ֲחִב�י ִכְמ] ְּדָלְתָך�[ ֵלBְך ַעִּמי1 ּב ַעט&ֶר�

 &ָז�ַעם�]ַיֲעָבר[
Is. 26:21 יָה �יו ְוִגְּלָתBה ָהָא1ֶרץ1 ֶאת&ָּדֶמ+ ֶרץ ָעָל ֵׁשב&ָהָא� ן ֹי� ד ֲעֹו� ֹו ִלְפֹק> Bה ְיהָוה1 ֹיֵצ�א ִמְּמקֹומ+ י&ִהֵּנ  ִּכ�

ֹוד ַעל&ֲהרּוֶג�יָה� ס ה ע� א&ְתַכֶּס� �ֹ  ְול
Is. 27:1Zד ְיהָוה ּוא ִיְפֹק� 1  ַּבּי�ֹום ַהה] ַח ְוַעל ה ַעBל ִלְוָיָתן1 ָנָח�ׁש ָּבִר+ ֲחָזָק3 ה ְוַהְּגדֹוָל�ה ְוַה� Mֹו ַהָּקָׁש  ְּבַחְרב2

ר ַּבָּי�ם� ס ג ֶאת&ַהַּתִּנ�ין ֲאֶׁש� ֹון ְוָהַר� �ׁש ֲעַקָּלת ן ָנָח�  ִלְוָיָת+



Is. 27:2ּה� ֶמד ַעּנּו&ָל� ּוא ֶּכ�ֶרם ֶח� �  ַּבּי�ֹום ַהה
Is. 27:3+ְצָר Bי ְיהָוה1 ֹנ� ֶּ ֲאִנ Pָּנה פ �ָּנה�ּה ִלְרָגִע�ים ַאְׁשֶק יָה ַל�ְיָלה ָוי�ֹום ֶאֳּצֶר� ד ָעֶל+  ן ִיְפֹק�
Is. 27:4ָּנה ָּי�ַחד� ּה ֲאִציֶת� ה ֶאְפְׂשָע�ה ָב� יר ַׁש1ִית1 ַּבִּמְלָחָמ+ ִני ָׁשִמ� Mי&ִיְּתֵנ �י ִמ� ה ֵא�ין ִל   ֵחָמ�
Is. 27:5Pֹו א ה ָׁשל� י ַיֲעֶׂש� �ק ְּבָמעּוִּז+ י�ֹו ַיֲחֵז ֹום ַי�ֲעֶׂשה&ִּל� �י ָׁשל�  ם ִל
Is. 27:6ה� ס ל ְּתנּוָב� ּו ְפֵני&ֵתֵב� ח ִיְׂשָרֵא�ל ּוָמְלא� ב ָיִצ�יץ ּוָפַר�   ַהָּבִאים1 ַיְׁשֵר�ׁש ַי�ֲעֹק+
Is. 27:7ג� ֶרג ֲהֻרָג�יו ֹהָר�   ַהְּכַמַּכ�ת ַמֵּכ�הּו ִהָּכ�הּו ִאם&ְּכֶה�
Is. 27:8ּה ְּתִר�ה ְּבַׁשְלָח ים� ְּבַסאְּסָא� ה ְּבי�ֹום ָקִד� ֹו ַהָּקָׁש� >ה ְּברּוח�  יֶב�ָּנה ָהָג
Is. 27:9 1ַח ְּכַאְבֵני&ִגר �י ִמְזֵּב3 ֹוA ָּכל&ַאְבֵנ ֹו ְּבׂשּומ� �י ָהִס�ר ַחָּטאת ה ָּכל&ְּפִר� Wב ְוֶז ן&ַיֲעֹק+ ן ְּבזֹאת1 ְיֻכַּפ�ר ֲעֹו�  ָלֵכ3

ים ְוַחָּמִנ�ים� מּו ֲאֵׁשִר� א&ָיֻק� �ֹ ֹות ל  ְמֻנָּפצ+
Is. 27:10 ץ ְוִכָּל�ה ם ִיְרָּב� �ב ַּכִּמְדָּב�ר ָׁש�ם ִיְרֶע�ה ֵע>ֶגל ְוָׁש� ה ְמֻׁשָּל�ח ְוֶנֱעָז Wד ָנֶו �י ִעBיר ְּבצּוָרה1 ָּבָד+  ִּכ
יָה�  ְסִעֶפ�
Is. 27:11ּו א ַעם&ִּבינֹות1 ה+ Bֹ �י ל ֹות אֹוָת�ּה ִּכ ֹות ְמִאיר� ים ָּבא� Wְרָנה ָנִׁש ׁש ְקִציָרּה1 ִּתָּׁשַב+ Bא ַעל&ֵּכן1  ִּביֹב

א ְיֻחֶּנ�ּנּו� ס �ֹ ֹו ל הּו ְוֹיְצר� א&ְיַרֲחֶמ�ּנּו ֹעֵׂש+ �ֹ  ל
Is. 27:12 ד ּו ְלַאַח� ִים ְוַאֶּת=ם ְּתֻלְּקט> ��ַחל ִמְצָר ר ַעד&ַנ ֶלת ַהָּנָה� >ה ִמִּׁשֹּב� ט ְיהָו ּוא ַיְחֹּב=  ְוָהָיה1 ַּבּי�ֹום ַהה+

ל� ס �י ִיְׂשָרֵא� ד ְּבֵנ  ֶאָח�
Is. 27:13 Aה� ים ְּבֶא�ֶרץ  ְוָהָי ּור ְוַהִּנָּדִח� ְבִדים1 ְּבֶא�ֶרץ ַאּׁש+ אּו ָהֹא� G ּוָב3 ּוא ִיָּתַקעH ְּבׁשֹוָפ�ר ָּגדֹול ַּבּי�ֹום ַהה3

ִם� ֶדׁש ִּבירּוָׁשָל� ר ַהֹּק� >ה ְּבַה� ּו ַליהָו ִים ְוִהְׁשַּתֲחו= � ִמְצָר
Is. 28:1ִים ְוִצ�יץ ֹנֵב� י ֶאְפַר+ ֹוי ֲעֶטBֶרת ֵּגאּות1 ִׁשֹּכֵר� אׁש ֵּג�יא&ְׁשָמִנ�ים  ה3 �ֹ ֹו ֲאֶׁש>ר ַעל&ר ��י ִתְפַאְרּת ל ְצִב

ּוֵמי ָי�5ִין�  ֲהל�
Is. 28:2 ֶרץ ים ֹׁשְטִפ>ים ִהִּנ�יַח ָלָא� ֶזֶרם ַמ�ִים ַּכִּביִר� ְּ Tֶטב כ �ד ַׂש�ַער ָק �5ֶרם ָּבָר� י ְּכֶז אֹדָנ+ Bק ְוַאִּמץ1 ַל� ה ָחָז  ִהֵּנ2
 ְּבָי�ד�

Is. 28:3ָר ִים� ְּבַרְגַל�ִים ֵּת� י ֶאְפָר� ּות ִׁשּכֹוֵר� ֶרת ֵּגא�  ַמ�ְסָנה ֲעֶט�
Is. 28:4 ר ִיץ ֲאֶׁש2 �ים ְּכִבּכּוָרּה1 ְּבֶט�ֶרם ַק+ �יא ְׁשָמִנ אׁש ֵּג �ֹ ר ַעל&ר ֹו ֲאֶׁש� �י ִתְפַאְרּת+ 1 ְצִב ה ִציַצBת ֹנֵבל Mְיָת ָה2  ְו�

ָּנה� ס ֹו ִיְבָלֶע� ּה ְּבַכּפ� ּה ְּבעֹוָד� ֹרֶאה1 אֹוָת+  ִיְרֶאBה ָה�
Is. 28:5ֹו� ר ַעּמ� ת ִּתְפָאָר�ה ִלְׁשָא� י ְוִלְצִפיַר� ֹות ַלֲעֶט�ֶרת ְצִב+ �ה ְצָבא+ ּוא ִי�ְהֶיה1 ְיהָו   ַּבּי�ֹום ַהה3
Is. 28:6ְעָרה� ס ה ָׁש� י ִמְלָחָמ� ה ְמִׁשיֵב� ְגבּוָר+ ט ְוִל2 ּוַח ִמְׁשָּפ�ט ַלּיֹוֵׁשב1 ַעל&ַהִּמְׁשָּפ+   ּוְלר�
Is. 28:75� ר  ְוַגם&ֵא1ֶּלה1 ַּבַּי ִין ָּתעּו1 ִמן&ַהֵּׁשָכ+ ּו ִמן&ַהַּי3 ר ִנְבְלע� Mּו ַבֵּׁשָכ ּו ֹּכֵה�ן ְוָנִביאZ ָׁשג2 �ּו ּוַבֵּׁשָכ�ר ָּתע ִין ָׁשג+

ּו ְּפִליִלָּי�ה� ה ָּפק� ֹרֶא+  ָׁשגּו1 ָּב�
Is. 28:8ִּPֹום� ס כ יא ֹצָא�ה ְּבִל�י ָמק� ּו ִק� ֹות ָמְלא�  י ָּכל&ֻׁשְלָחנ+
Is. 28:9ִים� ֶאת&ִמי1 יֹו י ִמָּׁשָד� ב ַעִּתיֵק� ָחָל+ �ה ְּגמּוֵלי1 ֵמ� �ין ְׁשמּוָע י ָיִב ה ְוֶאת&ִמ�  ֶר�ה ֵדָע+
Is. 28:10ם� ם ְזֵע�יר ָׁש� ו ְזֵע�יר ָׁש� �ו ָלָק ו ַק� ו ָלָק� ו ַק� �י ַצBו ָלָצו1 ַצ�ו ָלָצ+   ִּכ
Is. 28:11ִּPר ֶאל&ָה כ ֹון ַאֶח�ֶרת ְיַדֵּב� ה ּוְבָלׁש� �י ָׂשָפ+  ָע�ם ַהֶּז�ה�י ְּבַלֲעֵג
Is. 28:12ֹוַע� ּוא ְׁשמ� א ָאב� �ֹ �ה ְול ֹ�את ַהַּמְרֵּגָע ף ְוז ָעֵי+ �יחּו ֶל� Bֹאת ַהְּמנּוָחה1 ָהִנ ם ז   ֲאֶׁש�רA ָאַמ�ר ֲאֵליֶה3
Is. 28:13ם ְל��יר ָׁש ם ְזֵע ו ְזֵע�יר ָׁש� ו ָלָק+ ו ָלָקו1 ַק� Bו ָלָצו1 ַקBו ַצ Qו ָלָצ�ה ַצ ם ְּדַבר&ְיהָו3 Mה ָלֶה ּו  ְוָהָי2 Mַען ֵיְלכ ַמ2

דּו� פ ּו ְוִנְלָּכ� רּו ְונֹוְקׁש� ּו ָאחֹור1 ְוִנְׁשָּב+ Bְוָכְׁשל 
Is. 28:14ִם� ר ִּבירּוָׁשָל� ה ֲאֶׁש� �ם ַהֶּז+ ְׁשֵלי1 ָהָע ֹון ֹמ� �ּו ְדַבר&ְיהָו�ה ַאְנֵׁש�י ָלצ   ָלֵכ>ן ִׁשְמע�
Is. 28:15ֶות ְוִע ּו ְבִרית1 ֶאת&ָמ+ ְתנ� Bם ָּכַר �י ֲאַמְרֶּת3 �ה ִׁשיט  ִּכ �ינּו ֹחֶז ֹול ָעִׂש ֹוט[ם&ְׁשא� י&ָעַבר ] ׁש� ׁשֹוֵטBף ִּכ�

ְרנּו� ס] ַי�ֲעֹבר1[ ֶקר ִנְסָּת� נּו ּוַבֶּׁש� >ב ַמְחֵס� �י ַׂש=ְמנּו ָכָז נּו ִּכ א ְיבֹוֵא+ �ֹ  ל
Is. 28:16 ַחן Mֶבן ֹּב�ֶבן ֶא�ֹון ָא ד ְּבִצּי� >י ִיַּס� ה ִהְנִנ �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ ד  ָלֵכ3 Bת ִיְקַרת1 מּוָס�ד מּוָּס+ ִּפַּנ

יׁש� א ָיִח� �ֹ ין ל ַּמֲאִמ�  ַה�
Is. 28:17פּו� ִים ִיְׁשֹט� ֶתר ַמ� ב ְוֵס� ֶלת ְוָיָעBה ָבָרד1 ַמְחֵס�ה ָכָז+ �ה ְלִמְׁשָק ו ּוְצָדָק�   ְוַׂשְמִּתBי ִמְׁשָּפט1 ְלָק+



Is. 28:18ֶות ְוָחזּוְתֶכ�ם ֶאת&ְׁש יְתֶכם1 ֶאת&ָמ+ ֹו  ְוֻכַּפBר ְּבִר� �יֶתם ל� ר ִוְהִי �י ַי�ֲעֹב+ ֹוט ׁשֹוֵטף1 ִּכ Bּום ׁש �א ָתק �ֹ ֹול ל א�
ס�  ְלִמְרָמ�
Is. 28:19 ְיָלה ְוָהָי�ה ַרק&ְזָוָע�ה ָהִב�ין� ר ַּבּי�ֹום ּוַבָּל ֶקר ַיֲעֹב� ֶקר ַּבֹּב> י&ַבֹּב= ם ִּכ� י ָעְברֹו1 ִיַּק�ח ֶאְתֶכ+ Bִמֵּד 
ה�  ְׁשמּוָע�
Is. 28:20ר ַהַּמָּצ� י&ָקַצ� ָרה ְּכִהְתַּכֵּנ�ס� ִּכ� ַע ְוַהַּמֵּסָכ�ה ָצ� �ִהְׂשָּתֵר  ע ֵמ�
Is. 28:21 1ֲעֹבד הּו ְוַל� �ר ַמֲעֵׂש+ 1הּו1 ָז ֹות ַמֲעֵׂש Bז ַלֲעׂש� ֹון ִיְרָּג ה ְּכֵע�ֶמק ְּבִגְבע� ּום ְיהָו+  ִּכBי ְכַהר&ְּפָרִצים1 ָיק�

ֹו� �ה ֲעֹבָדת� ֹו ָנְכִרָּי ָדת+  ֲעֹב�
Is. 28:22&ה  ְוַעָּתה1 ַאל< =י ְיהִו ת ֲאֹדָנ ְעִּתי ֵמֵא2 ה ָׁשַמ3 Mה ְוֶנֱחָרָצ י&ָכָל2 ֹוְסֵריֶכ�ם ִּכ� ּו מ� ן&ֶיְחְזק� צּו ֶּפ� ִּתְתלֹוָצ+

ֶרץ� ֹות ַעל&ָּכל&ָהָא�  ְצָבא�
Is. 28:23י� ּו ִאְמָרִת� �י ַהְקִׁש�יבּו ְוִׁשְמע� ּו קֹוִל �ינּו ְוִׁשְמע�   ַהֲאִז
Is. 28:24ׁש ַהֹח ֹום ַיֲחֹר� ל ַהּי+ ֹו� ֲהֹכ� ד ַאְדָמת� יַׂשֵּד� ח ִו� ַע ְיַפַּת� �ׁש ִלְזֹר  ֵר�
Is. 28:25 ֶמת ן ְוֻכֶּס� ם ִחָּטBה ׂשֹוָרה1 ּוְׂשֹעָר�ה ִנְסָמ+ ק ְוָׂש2 �ן ִיְזֹר ַצח ְוַכֹּמ� יָה ְוֵהִפ�יץ ֶק� �ה ָפֶנ+  ֲהלֹוא1 ִאם&ִׁשָּו
ֹו�  ְּגֻבָלת�

Is. 28:26ּנּו� יו יֹוֶר� ט ֱאֹלָה� ֹו ַלִּמְׁשָּפ�   ְוִיְּסר�
Is. 28:27 ן ַצח ְוַכֹּמ� ֶבט ֶק� ן יּוָּס�ב ִּכ=י ַבַּמֶּט>ה ֵיָח� ה ַעל&ַּכֹּמ� ַצח ְואֹוַפ�ן ֲעָגָל+ ָחרּוץ1 י�ּוַדׁש ֶק+ א ֶב� Bֹ �י ל  ִּכ
ֶבט�  ַּבָּׁש�

Is. 28:28י ֹו ּוָפָרָׁש� =ל ֶעְגָלת> ָהַמם ִּגְלַּג ְ Tּנּו ו�ֹוׁש ְידּוֶׁש א ָלֶנ�ַצח ָאד� �ֹ ק ִּכ>י ל ּנּו� ֶל�ֶחם יּוָד+ א&ְיֻדֶּק� �ֹ  ו ל
Is. 28:29יל ּתּוִׁשָּי�ה� ס ה ִהְגִּד� �יא ֵעָצ+ ֹות ָיָצ�ָאה ִהְפִל את ֵמִע>ם ְיהָו�ה ְצָבא� Wֹ   ַּגם&ז
Is. 29:1Pפּו� ה �ים ִיְנֹק� >ה ַעל&ָׁשָנ�ה ַחִּג ּו ָׁשָנ �ד ְספ� �ה ָדִו ל ִקְרַי�ת ָחָנ  ֹוי ֲאִריֵא�ל ֲאִריֵא+
Is. 29:2ֲאִר ֹוִתי ַל� ל� ַוֲהִציק� ְיָתה ִּל�י ַּכֲאִריֵא� ה ְוָה� ֲאִנָּי+ ֲאִנָּיה1 ַו�  יֵא�ל ְוָהְיָתBה ַת�
Is. 29:3ת� י ָעַל�ִיְך ְמֻצֹר� יֹמִת� ב ַוֲהִק� 1ִיְך1 ֻמָּצ+ �ִיְך ְוַצְרִּתBי ָעַל ּור ָעָל   ְוָחִנ�יִתי ַכּד�
Is. 29:4�ר ִּתַּׁש�ח ִאְמָרֵת ָעָפ� ִרי ּוֵמ� ְך  ְוָׁשַפְלְּת1 ֵמֶא�ֶרץ ְּתַדֵּב+ ר ִאְמָרֵת� ְך ּוֵמָעָפ� ֹוב ֵמֶא1ֶרץ1 קֹוֵל+ Bָהָיה ְּכא � ְTְך ו
ף�  ְּתַצְפֵצ�
Is. 29:5ם� ַתע ִּפְתֹא� ים ְוָהָי�ה ְלֶפ� ִריִצ+ ֹון ָע� ץ ֹעֵבר1 ֲהמ� Bִיְך ּוְכֹמ �ֹון ָזָר ק ֲהמ� ק ַּד� >ה ְּכָאָב�   ְוָהָי
Is. 29:6ַעם ּוְבַר� ד ְּבַר� Bה ְצָבאֹות1 ִּתָּפֵק+ ם ְיהָו ה� ֵמִע2 ׁש אֹוֵכָל� ה ְוַל�ַהב ֵא� ֹול סּוָפה1 ּוְסָעָר+ �ֹול ָּגד  ַעׁש ְוק�
Is. 29:7 ּה ָדָת+ ם ַהֹּצְבִא�ים ַעל&ֲאִריֵא�ל ְוָכל&ֹצֶב1יָה1 ּוְמֹצ� ְיָלה ֲהמֹון1 ָּכל&ַהּגֹוִי+ ֲחלֹום1 ֲחז�ֹון ַל+ ה ַּכ�  ְוָהָי3

ּה� ים ָל�  ְוַהְּמִציִק�
Is. 29:82ַיֲחֹל Zה ַּכֲאֶׁשר �ה  ְוָהָי] ם ַהָּצֵמא1 ְוִהֵּנ Bר ַיֲחֹל G ְוַכֲאֶׁש2 ל ְוֵהִקיץH ְוֵריָק�ה ַנְפׁשֹו �ה אֹוֵכ3 ב ְוִהֵּנ Mם ָהָרֵע

ֹון� ס ר ִצּי� ם ַהֹּצְבִא�ים ַעל&ַה� ה ֲהמֹון1 ָּכל&ַהּגֹוִי+ �ן ִי�ְהֶי3 ֹו ׁשֹוֵקָק�ה ֵּכ ף ְוַנְפׁש� �ה ָעֵי+ ה ְוֵהִקיץ1 ְוִהֵּנ  ֹׁשֶת+
Is. 29:9 ּו ר� ִהְתַמְהְמה� א ֵׁשָכ� �ֹ ּו ְול ִין ָנע� ּו ְולֹא&ַי+ ְכר� עּו ָׁש� �ּו ָוֹׁש ַעְׁשע� הּו ִהְׁשַּת�  ּוְתָמ+
Is. 29:10 ם ֶאת&ַהְּנִביִא>ים ְוֶאת&ָראֵׁשיֶכ�ם�יֵניֶכ ם ֶאת&ֵע� ה ַוְיַעֵּצ� ּוַח ַּתְרֵּדָמ+ ְך ֲעֵליֶכBם ְיהָוה1 ר� י&ָנַס2  ִּכ�

ה� �ים ִּכָּס�  ַהֹחִז
Is. 29:11Mי ָלֶכ ַע ַהֵּסֶפר  ַוְּתִה2 ֹו ֶאל&יֹוֵד� ּו ֹאת3 ר&ִיְּתנ� ָחתּוםG ֲאֶׁש� ל ְּכִדְבֵריH ַהֵּס�ֶפר ֶה� ] ֵס>ֶפר[ם ָחז�ּות ַהֹּכ3

ּוא� ּום ה� ל ִּכ�י ָחת� א אּוַכ+ �ֹ �ה ְוָאַמר1 ל ר ְקָר�א ָנא&ֶז  ֵלאֹמ�
Is. 29:12א ָנא�ר ְקָר ע ֵס>ֶפר ֵלאֹמ� א&ָיַד� �ֹ ר ל Z ֲאֶׁש2 ֶפר ַעל ֶפר� ס ְוִנַּת�ן ַהֵּס3 ְעִּתי ֵס� א ָיַד� �ֹ ר ל Wה ְוָאַמ�  &ֶז
Is. 29:13ַP י י ֹ�אֶמר ֲאֹדָנ3 ֹו ִרַח�ק ִמֶּמ�ִּני ַוְּתִהBי  ַוּי ּוִני ְוִלּב� ה ְּבִפBיו ּוִבְׂשָפָתיו1 ִּכְּבד+ �ם ַהֶּז+ ַען ִּכBי ִנַּגׁש1 ָהָע

ה� י ִמְצַו�ת ֲאָנִׁש�ים ְמֻלָּמָד�  ִיְרָאָתם1 ֹאִת+
Is. 29:14ן ִהְנ יו ּוִביַנ�ת ְנֹבָנ�יו  ָלֵכ3 ְבָדה1 ָחְכַמ�ת ֲחָכָמ+ ָעם&ַהֶּז�ה ַהְפֵל�א ָוֶפ�ֶלא ְוָא� ִנ�י יֹוִס>ף ְלַהְפִל�יא ֶאת&ָה�

ר� ס  ִּתְסַּתָּת�
Is. 29:15נּו ּו י ֹרֵא� ּו ִמ� ֹ�אְמר+ ם ַוּי ֲעֵׂשיֶה+ Bה ְבַמְחָׁשְך1 ַמ� יהָו�ה ַלְסִּת�ר ֵעָצ�ה ְוָהָי ים ֵמ� ֹוי ַהַּמֲעִמיִק� י  ה> ִמ�
נּו�  יֹוְדֵע�



Is. 29:16 ֹו ר ְליֹוְצר� >ֶצר ָאַמ� ִני ְוֵי א ָעָׂש+ �ֹ 1הּו1 ל ר ַמֲעֶׂשBה ְלֹעֵׂש י&יֹאַמ2 ר ֵי�ָחֵׁש�ב ִּכ� ֶמר ַהֹּיֵצ� ם ִאם&ְּכֹח� ְפְּכֶכ+  ַה2
ין� א ֵהִב� �ֹ  ל
Is. 29:17� ל ַלַּי ב ְלָבנ�ֹון ַלַּכְרֶמ�ל ְוַהַּכְרֶמ� ר ְוָׁש� �ט ִמְזָע+ ב� ֲהלֹוא&עֹוד1 ְמַע  ַער ֵיָחֵׁש�
Is. 29:18יָנה� ים ִּתְרֶא� ֶׁשְך ֵעיֵנ�י ִעְוִר� ֶפל ּוֵמֹח+ ּוא ַהֵחְרִׁש�ים ִּדְבֵרי&ֵס�ֶפר ּוֵמֹא� ּו ַבּיֹום&ַהה>   ְוָׁשְמע=
Is. 29:19ל ָיִג�ילּו� ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� ם ִּבְקד� �י ָאָד+ יהָו�ה ִׂשְמָח�ה ְוֶאְביֹוֵנ >ים ַּב� ּו ֲעָנִו   ְוָיְספ=
Is. 29:20ֶון� ְקֵדי ָא� ּו ָּכל&ֹׁש� �ָלה ֵל�ץ ְוִנְכְרת� יץ ְוָכ ס ָעִר� י&ָאֵפ�   ִּכ�
Is. 29:21יק� ס הּו ַצִּד� ּו ַבֹּת� ּון ַוַּיּט� �ַער ְיֹקׁש ר ְוַלּמֹוִכ�יַח ַּבַּׁש�   ַמֲחִטיֵאBי ָאָדם1 ְּבָדָב+
Is. 29:22ר ָּפָד� ב ֲאֶׁש� ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֶאל&ֵּב�ית ַי�ֲעֹק+ ן ֹּכ� א  ָלֵכ3 �ֹ ב ְול א&ַעָּתBה ֵיבֹוׁש1 ַי�ֲעֹק+ �ֹ ה ֶאת&ַאְבָרָה�ם ל

ה ָּפָנ�יו ֶיֱחָו�רּו�  ַעָּת�
Is. 29:23 י ב ְוֶאת&ֱאֹלֵה� ֹוׁש ַי�ֲעֹק+ ּו ְׁשִמ�י ְוִהְקִּד1יׁשּו1 ֶאת&ְקד� יׁש� ֹו ַיְקִּד� י ְּבִקְרּב� ה ָיַד> יו ַמֲעֵׂש� Qְרֹאתֹו ְיָלָד ִ Tי ב�  ִּכ

יצּו� ל ַיֲעִר�  ִיְׂשָרֵא�
Is. 29:24ַקח� �ה ְורֹוְגִנ�ים ִיְלְמדּו&ֶל� ּוַח ִּביָנ ֵעי&ר� ּו ֹת�   ְוָיְדע�
Is. 30:1 ֹות א רּוִח�י ְלַמ>ַען ְספ� �ֹ ְך ַמֵּסָכ�ה ְול י ְוִלְנֹס� א ִמִּנ+ �ֹ ֹות ֵעָצה1 ְול Bה ַלֲעׂש ֹוְרִרים1 ְנֻאם&ְיהָו+ Bים ס� ֹוי ָּבִנ  ה�

את�  ַחָּט�את ַעל&ַחָּט�
Is. 30:2 1ִים� ַהֹהְלִכים ל ִמְצָר� ֹות ְּבֵצ� ה ְוַלְחס� ֹוז ַּפְרֹע+ א ָׁשָא�לּו ָלעֹוז1 ְּבָמע� �ֹ ִים ּוִפ�י ל  ָלֶר�ֶדת ִמְצַר+
Is. 30:3ה� ִים ִלְכִלָּמ� ּות ְּבֵצל&ִמְצַר� ֶׁשת ְוֶהָחס� �ה ְלֹב ֹוז ַּפְרֹע�   ְוָהָי�ה ָלֶכ>ם ָמע�
Is. 30:4יו ּוַמְלָאָכ�יו ָחֵנ� �ַען ָׂשָר י&ָהי�ּו ְבֹצ�  ס ַיִּג�יעּו� ִּכ�
Is. 30:5 ל ִהְבִאיׁש יׁש[ ֹּכ� ֶׁשת ] ֹהִב+ יל ִּכ�י ְלֹב� א ְלהֹוִע+ �ֹ א ְלֵע1ֶזר1 ְול Bֹ �ילּו ָל�מֹו ל ַעל&ַע�ם לֹא&יֹוִע

ה� ס  ְוַגם&ְלֶחְרָּפ�
Is. 30:6�ם ֶאְפֶעה1 ְוָׂשָר �ִיׁש ֵמֶה3 ה ָלִב=יא ָוַל Mה ְוצּוָק �5ֶגב ְּבֶאֶרץZ ָצָר2 ֹות ֶנ א ַּבֲהמ� Z  ַמָּׂש� ף ִיְׂשאּו ף ְמעֹוֵפ+

ילּו� א יֹוִע� �ֹ ם ַעל&ַע�ם ל ֹוְצֹרָת+ ם ְוַעל&ַּדֶּבBֶׁשת ְּגַמִּלים1 א� יֵלֶה3 ים ֵח� Mֶתף ֲעָיִר  ַעל&ֶּכ2
Is. 30:7ֶבת� ם ָׁש� ַהב ֵה� את ַר� +ֹ יק ַיְעֹז�רּו ָלֵכן1 ָקָר�אִתי ָלז ֶבל ָוִר� ִים ֶה� Wּוִמְצַר  
Is. 30:8ּה ַע ֹוא ָכְתָב� ה ּב� ם� ַעָּת3 ֹון ָלַע�ד ַעד&עֹוָל� ּה ּוְתִהי1 ְלי�ֹום ַאֲחר+ �ם ְוַעל&ֵס�ֶפר ֻחָּק ּוַח ִאָּת�  ל&ל>
Is. 30:9ת ְיהָו�ה� ֹוַע ּתֹוַר� ּו ְׁשמ� א&ָאב� �ֹ ים ל Wים ָּבִנ�ּוא ָּבִנ�ים ֶּכָחִׁש �י ַעBם ְמִרי1 ה+   ִּכ
Is. 30:10�ֹ ים ל �ֹחִז+ ּו ְוַל א ִתְרא+ �ֹ ֹרִאים1 ל ּו ָל� Bר ָאְמר ֹות ֲחז�ּו  ֲאֶׁש2 �נּו ֲחָלק+ ֹות ַּדְּברּו&ָל �א ֶתֱחזּו&ָל�נּו ְנֹכח
ֹות�  ַמֲהַתּל�
Is. 30:11Pל� ס ס ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� ַרח ַהְׁשִּב�יתּו ִמָּפֵנ�ינּו ֶאת&ְקד� �ּו ִמֵּני&ֹא ֶרְך ַהּט�  ּורּו ִמֵּני&ֶד+
Is. 30:12 ָאְסֶכ�ם �ַען ָמ� ל ַי ֹוׁש ִיְׂשָרֵא+ ה ָאַמר1 ְקד� Bן ֹּכ ּו  ָלֵכ3 ָּׁשֲענ� ֹוז ַוִּת� ֶׁשק ְוָנל+ �ה ַו�ִּתְבְטחּו1 ְּבֹע� ַּבָּדָב�ר ַהֶּז

יו�  ָעָל�
Is. 30:13 ֹוא ַתע ָיב� ם ְלֶפ� ל ִנְבֶע�ה ְּבחֹוָמ�ה ִנְׂשָּגָב�ה ֲאֶׁשר&ִּפְתֹא� ה ְּכֶפ�ֶרץ ֹנֵפ+ ן ַהֶּז+ Bה ָלֶכם1 ֶהָעֹו� ן ִי�ְהֶי  ָלֵכ3
ּה�  ִׁשְבָר�

Is. 30:142ְּׁשָבָרּה ְּכֵׁש Tֹות ֵאׁש1  ו ֶרׂש ַלְחּת� א&ִיָּמֵצBא ִבְמִכָּתתֹו1 ֶח+ �ֹ ל ְול �א ַיְחֹמ �ֹ ּות ל ים ָּכת� =ֶבל יֹוְצִר> ֶבר ֵנ
ִים ִמֶּג�ֶבא� פ ף ַמ� ּוד ְוַלְחֹׂש�  ִמָּיק+

Is. 30:15ּון ְּבַהְׁש �ֵׁשע+ 1ַחת1 ִּתָּו ל ְּבׁשּוָבBה ָוַנ ֹוׁש ִיְׂשָרֵא3 ה ְקד� Mי ְיהִו ה&ָאַמרZ ֲאֹדָנ2 �י ֹכ� ְהֶי�ה  ִּכ ה ִּת� ֵקט1 ּוְבִבְטָח+
ם� א ֲאִביֶת� �ֹ ּוַרְתֶכ�ם ְול  ְּגב�

Is. 30:16ם� ּלּו ֹרְדֵפיֶכ� ב ַעל&ֵּכ�ן ִיַּק� ל ִנְרָּכ+ ּון ְוַעל&ַק� ��ן ְּתנּוס ּוס ָננ�ּוס ַעל&ֵּכ ּו לֹא&ִכ>י ַעל&ס� אְמר� 2ֹ   ַוּת
Is. 30:17י ַּג< ד ִמְּפֵנ ד ִמְּפֵני1 ַּגֲעַר�ת ֶאָח+ אׁש  ֶא�ֶלף ֶאָח3 �ֹ ֶרן1 ַעל&ר ם ַּכֹּת2 �ד ִאם&נֹוַתְרֶּת3 �סּו ַע ה ָּתֻנ ת ֲחִמָּׁש� ֲעַר�

ה� ר ְוַכֵּנ�ס ַעל&ַהִּגְבָע�  ָהָה+
Is. 30:18 ֹוֵכי י ָּכל&ח� ה ַאְׁשֵר� י&ֱאֹלֵהBי ִמְׁשָּפט1 ְיהָו+ ֶחְמֶכ�ם ִּכ� ּום ְלַר� ם ְוָלֵכ�ן ָיר� ֲחַנְנֶכ+ ן ְיַחֶּכBה ְיהָוה1 ַל� Qְוָלֵכ 

ֹו� ס  ל�
Is. 30:19ֹו ָעָנ�5ְך� ָך ְּכָׁשְמָעת� ֹול ַזֲעֶק+ ֹון ָיְחְנָך1 ְלק� Bה ָחנ א&ִתְבֶּכ3 �ֹ ֹו ל �ִם ָּבכ� ּוָׁשָל ב ִּביר� ֹון ֵיֵׁש�   ִּכי&ַע>ם ְּבִצּי�



Is. 30:20יָך ְוָהי�ּו ֵעיֶנ�יָך ֹר �5ף עֹוד1 מֹוֶר+ א&ִיָּכֵנ �ֹ �ַחץ ְול ר ּוַמ�ִים ָל >י ֶל�ֶחם ָצ� ן ָלֶכ=ם ֲאֹדָנ ֹות  ְוָנַת2 א�
יָך�  ֶאת&מֹוֶר�
Is. 30:21ילּו� ינּו ְוִכ�י ַתְׂשְמִא� ֹו ִּכ�י ַתֲאִמ� ּו ב+ Bה ַהֶּד1ֶרְך1 ְלכ� ר ֶז �יָך ֵלאֹמ ַאֲחֶר� ר ֵמ� 1יָך1 ִּתְׁשַמ�ְעָנה ָדָב+   ְוָאְזֶנ
Is. 30:22ָך ִּת�ת ַמֵּסַכ�ת ְזָהֶב ָך ְוֶאת&ֲאֻפַּד� �י ַכְסֶּפ+ ם ֶאת&ִצּפּוי1 ְּפִסיֵל אַמר  ְוִטֵּמאֶת3 �ֹ א ּת ה ֵצ� ֹו ָדָו+ ְזֵרם1 ְּכמ�

ֹו�  ל�
Is. 30:23 ן�ן ְוָׁשֵמ ה ְוָהָי�ה ָדֵׁש� ֲאָדָמ+ 1ֶחם1 ְּתבּוַא�ת ָה� ה ְוֶל ר ַזְרֲעָךM ֲאֶׁשר&ִּתְזַר�ע ֶאת&ָהֲאָדָמ3 Z ְמַט2  ְוָנַתן

ב� ּוא ַּכ�ר ִנְרָח� >יָך ַּבּי�ֹום ַהה�  ִיְרֶע�ה ִמְקֶנ
Is. 30:24ים ְוָהֲעָי� ה� ְוָהֲאָלִפ ַחת ּוַבִּמְזֶר� ה ָבַר� יץ יֹאֵכ�לּו ֲאֶׁשר&ֹזֶר� ה ְּבִל�יל ָחִמ� ֲאָדָמ+ ְבֵדי1 ָה� ים ֹע�  ִר3
Is. 30:25 ל ב ִּבְנֹפ� �ים ִיְבֵלי&ָמ�ִים ְּביֹום1 ֶה�ֶרג ָר+ ה ְּפָלִג �ה ִנָּׂשָא+ 1 ָּכל&ִּגְבָע ַה ְוַעל �הA ַעל&ָּכל&ַה�ר ָּגֹב3  ְוָהָי
ים�  ִמְגָּדִל�
Is. 30:26B ֹום  ְוָהָי �ת ַהָּיִמ�ים ְּבי3 ֹור ִׁשְבַע ִים ְּכא� �ה ִׁשְבָעַת+ ַחָּמה1 ִיְהֶי ֹור ַה� Bה ְוא ַחָּמ+ ֹור ַה� ה אֹור&ַהְּלָבָנה1 ְּכא�

א� ס ֹו ִיְרָּפ� ַחץ ַמָּכת� ֹו ּוַמ� ׁש ְיהָוה1 ֶאת&ֶׁש�ֶבר ַעּמ+ Bֲחֹב 
Is. 30:27ֹו ְו �ר ַאּפ+ ק ֹּבֵע Bה ֵׁשם&ְיהָוה1 ָּב�א ִמֶּמְרָח+ ׁש  ִהֵּנ ַעם ּוְלׁשֹונ�ֹו ְּכֵא� ֶבד ַמָּׂשָא�ה ְׂשָפָתיו1 ָמ�ְלאּו ַז+ ֹכ�
ֶלת�  ֹאָכ�

Is. 30:28 ה ַע�ל ְלָחֵי�י �ַפת ָׁש�ְוא ְוֶר�ֶסן ַמְתֶע+ �ם ְּבָנ ה גֹוִי ה ַלֲהָנָפ� �אר ֶי�ֱחֶצ+ Bַחל ׁשֹוֵטף1 ַעד&ַצָּו ֹו ְּכַנ Qְורּוח 
ים�  ַעִּמ�

Is. 30:29ם ְּכ �ה ָלֶכ+ ֹוא ְבַהר&ְיהָו�ה  ַהִּׁשיר1 ִי�ְהֶי יל ָלב� ָחִל+ הֹוֵלְך1 ֶּב� ב ַּכ� ֵל�יל ִהְתַקֶּדׁש&ָח�ג ְוִׂשְמַח�ת ֵלָב3
ל� ּור ִיְׂשָרֵא�  ֶאל&צ�

Is. 30:30 5ֶרם� ף ְוַל�ַהב ֵא�ׁש אֹוֵכָל�ה ֶנ�ֶפץ ָוֶז �ַעף ַא+ ה ְּבַז Bַחת ְזרֹועֹו1 ַיְרֶא+ ֹו ְוַנ ֹוד קֹול3 ה ֶאת&ה� Mיַע ְיהָו  ְוִהְׁשִמ2
ֶבן ד�ְוֶא�   ָּבָר�

Is. 30:31ה� ֶבט ַיֶּכ� ּור ַּבֵּׁש� �ֹול ְיהָו�ה ֵיַח�ת ַאּׁש י&ִמּק�   ִּכ�
Is. 30:32 ֹות ֹות ּוְבִמְלֲחמ� �יו ְּבֻתִּפ�ים ּוְבִכֹּנר Bיַח ְיהָוה1 ָעָל+ ר ָיִנ ה ֲאֶׁש2 ּוָסָד+ ֲעַבר1 ַמֵּט�ה מ� ל ַמ� Bה ֹּכ  ְוָהָי3

ה ִנְלַחם&ָּבּה  ם�[ְּתנּוָפ�  ]ָּב�
Is. 30:33�ה ַּגם&הּוא  ִּכ 1 ָּתְפֶּת+ ֶאְתמּול ּוְך ֵמ� Bׁש ] ִה>יא[י&ָערBּה ֵא ֶלְך הּוָכ�ן ֶהְעִמ�יק ִהְרִח�ב ְמֻדָרָת3 ַלֶּמ�

ּה� ס ה ָּב� ית ֹּבֲעָר� �ַחל ָּגְפִר+ ה ִנְׁשַמBת ְיהָוה1 ְּכַנ  ְוֵעִצים1 ַהְרֵּב+
Is. 31:1ה ַעל&סּוִס�ים ִי ים ִמְצַר1ִים1 ְלֶעְזָר+ Bֹוי ַהֹּיְרִד ָרִׁשים1  ה� ב ְוַעBל ָּפ� �י ָר3 ֶכב ִּכ Mּו ַעל&ֶר �נּו ַוִּיְבְטח2 ָּׁשֵע

ׁשּו� א ָדָר� �ֹ ל ְוֶאת&ְיהָו�ה ל ֹוׁש ִיְׂשָרֵא+ א ָׁשעּו1 ַעל&ְקד� Bֹ ד ְול ּו ְמֹא+ י&ָעְצמ�  ִּכ�
Is. 31:2+ית ְמֵרִע�יר ְוָקם1 ַעל&ֵּב� א ֵהִס �ֹ יו ל ע ְוֶאת&ְּדָבָר� �ֵבא ָר+ ּוא ָחָכם1 ַוָּי Bֲעֵלי  ְוַגם&ה ת ֹּפ� ים ְוַעל&ֶעְזַר�

ֶון�  ָא�
Is. 31:3 ר ֹו ְוָכַׁשBל עֹוֵזר1 ְוָנַפ�ל ָעֻז+ ה ַיֶּט�ה ָיד3 Qּוַח ַו�יהָו �ר ְולֹא&ר ם ָּבָׂש� ל ְוסּוֵסיֶה� לֹא&ֵא+ ִים ָאָדם1 ְו� Bּוִמְצַר 

ּון� ס ו ֻּכָּל�ם ִיְכָלי�  ְוַיְחָּד�
Is. 31:4י ַּכֲא �הA ֵאַל] ַמר&ְיהָו ה ָא� �י ֹכ� א  ִּכ �ֹ א ָעָליו1 ְמל Bר ִיָּקֵר ֹו ֲאֶׁש2 יר ַעל&ַטְרּפ3 Mה ְוַהְּכִפ ֶׁש�ר ֶיְהֶּגהZ ָהַאְרֵי2

ֹון  א ַעל&ַהר&ִצּי� �ֹ ֹות ִלְצּב �ה ְצָבא+ ן ֵיֵרד1 ְיהָו �ה ֵּכ3 א ַי�ֲעֶנ �ֹ ֲהמֹוָנ�ם ל ת ּוֵמ� א ֵיָח+ �ֹ ים ִמּקֹוָלם1 ל ֹרִע+
ּה�  ְוַעל&ִּגְבָעָת�

Is. 31:5ֹו ים ָעפ+ יט� ְּכִצֳּפִר� ַח ְוִהְמִל� יל ָּפֹס� ֹון ְוִהִּצ� �ִם ָּגנ� ּוָׁשָל ֹות ַעל&ְיר� >ן ְיהָו�ה ְצָבא� ן ָיֵג  ת ֵּכ3
Is. 31:6ל� �י ִיְׂשָרֵא� ה ְּבֵנ יקּו ָסָר� ּובּו ַלֲאֶׁש>ר ֶהְעִמ�   ׁש3
Is. 31:7ִּPכ ִPּון א ּוא ִיְמָאס3 ֹו ֲאי ַּבּי�ֹום ַהה+ �ֹו ֶוֱאִליֵל�י ְזָהב �י ַכְסּפ+ ְטא�יׁש ֱאִליֵל ּו ָלֶכ>ם ְיֵדיֶכ�ם ֵח� ר ָעׂש�  ֶׁש2
Is. 31:8 ס יו ָלַמ� ֶרב ּוַבחּוָר� �ּנּו ְוָנ�ס לֹו1 ִמְּפֵני&ֶח+ אֲכֶל �ֹ ם ּת א&ָאָד� �ֹ ֶרב ל יׁש ְוֶח�  ְוָנַפBל ַאּׁשּור1 ְּבֶח�ֶרב לֹא&ִא+
ּו�  ִיְהי�

Is. 31:9יו ְנֻא �ּו ִמֵּנ�ס ָׂשָר ֹור ְוַחּת� ֹו  ְוַסְלעֹו1 ִמָּמג�ֹור ַי�ֲעב+ ֹון ְוַתּנ�ּור ל� ּור לֹו1 ְּבִצּי+ ה ֲאֶׁשר&א� ם&ְיהָו3
ִם� ס  ִּבירּוָׁשָל�



Is. 32:1רּו� ט ָיֹׂש� ים ְלִמְׁשָּפ� ֶדק ִיְמָלְך&ֶמ�ֶלְך ּוְלָׂשִר� ן ְלֶצ�   ֵה�
Is. 32:2ַלע&ָּכ ל ֶס� ֹון ְּכֵצ� �5ֶרם ְּכַפְלֵגי&ַמ�ִים ְּבָצי+ ּוַח ְוֵס�ֶתר ָז ֲחֵבא&ר� ה� ְוָהָיה&ִא�יׁש ְּכַמ� ֶרץ ֲעֵיָפ� ד ְּבֶא�  ֵב�
Is. 32:3ְבָנה� �י ֹׁשְמִע�ים ִּתְקַׁש� �ים ְוָאְזֵנ �י ֹרִא א ִתְׁשֶע�יָנה ֵעיֵנ �ֹ   ְול
Is. 32:4ֹות� ר ָצח� ר ְלַדֵּב� ים ְּתַמֵה� ֹון ִעְּלִג+ �ין ָלָד�ַעת ּוְלׁש� ים ָיִב ב ִנְמָהִר�   ּוְלַב�
Is. 32:5יב ּו �ל ָנִד ֹוד ְלָנָב� א ע> א&ִיָּקֵר� �ֹ ֹוַע� ל ר ׁש� א ֵי�ָאֵמ� �ֹ י ל Wְלִכיַל 
Is. 32:6 ֶפׁש� ה ְלָהִריק1 ֶנ ֶנף ּוְלַדֵּבBר ֶאל&ְיהָוה1 ּתֹוָע+ ֹות ֹח3 ֹו ַיֲעֶׂשה&ָא�ֶון ַלֲעׂש� ר ְוִלּב� 1 ְנָבָל�ה ְיַדֵּב+  ִּכBי ָנָבל

יר� א ַיְחִס� ה ָצֵמ� ב ּוַמְׁשֶק�  ָרֵע+
Is. 32:7Pים ה� �יו ָרִע ֹו ְוֵכַל�י ֵּכָל ץ ְלַחֵּבBל ֲעָנִוים ּוא ִזּמ� ר ֶאְבי�ֹון ] ֲעִנִּיים1[ת ָיָע+ ֶקר ּוְבַדֵּב� ְּבִאְמֵרי&ֶׁש+
ט�  ִמְׁשָּפ�
Is. 32:8ּום� פ ֹות ָיק� ּוא ַעל&ְנִדיב� �ץ ְוה� ֹות ָיָע יב ְנִדיב�   ְוָנִד�
Is. 32:9ָּנ� ֹות ַהְאֵז טח+ �י ָּבנֹות1 ֹּב� ְמָנה ְׁשַמ�ְעָנה קֹוִל ֹות ֹק� ֲאַנּנ+ י� ָנִׁשים1 ַׁש�  ה ִאְמָרִת�
Is. 32:10ִּPֹות כ �ְטח ה ִּתְרַּג�ְזָנה ֹּב� ֹוא� ָיִמים1 ַעל&ָׁשָנ+ ֶסף ְּבִל�י ָיב� יר ֹא�  י ָּכָל�ה ָבִצ+
Is. 32:11ִים� ָרה ַוֲחג�ֹוָרה ַעל&ֲחָלָצ� ה ְוֹע+ ָט� ֹות ְּפֹׁש� �ְטח ֹות ְרָג�ָזה ֹּב� ֲאַנּנ+   ִחְרדּו1 ַׁש�
Is. 32:12ים �ְפִד ִים ֹס� ֶמד ַעל&ֶּג�ֶפן ֹּפִרָּי�ה� ַעל&ָׁשַד� Wַעל&ְׂשֵדי&ֶח  
Is. 32:13ַPע ִּPה כ�ֲעֶל יר ַּת� ֹוץ ָׁשִמ� י ק� ֹוׂש ִקְרָי�ה ַעִּליָז�ה�ל ַאְדַמ�ת ַעִּמ+  י ַעל&ָּכל&ָּבֵּת�י ָמׂש+
Is. 32:14ד ְמָערֹות1 ַעדBה ְבַע ַחן ָהָי2 Mֶפל ָוַב �ב ֹע� ֹון ִע�יר ֻעָּז ׁש ֲהמ� ֹון ֻנָּט+ י&ַאְרמ� ֹוׂש ְּפָרִא�ים  ִּכ� ם ְמׂש� &עֹוָל+

ים�  ִמְרֵע�ה ֲעָדִר�
Is. 32:15 ל ְוַכְרֶמל Bה ִמְדָּבר1 ַלַּכְרֶמ+ ֹום ְוָהָי �ּוַח ִמָּמר ה ָעֵל>ינּו ר� ָעֶר� ל][ַה][ְו[ ַעד&ֵי2 ב�] ַּכְרֶמ� �ַער ֵיָחֵׁש�  ַלַּי
Is. 32:16ל ֵּת ה ַּבַּכְרֶמ� ר ִמְׁשָּפ�ט ּוְצָדָק� ב� ְוָׁשַכ�ן ַּבִּמְדָּב�  ֵׁש�
Is. 32:17ם� ַטח ַעד&עֹוָל� ט ָוֶב� ה ַהְׁשֵק� ֹום ַו�ֲעֹבַדת1 ַהְּצָדָק+ �ה ָׁשל ה ַהְּצָדָק� >ה ַמֲעֵׂש�   ְוָהָי
Is. 32:18ֹות� ת ַׁשֲאַנּנ� ים ּוִבְמנּוֹח� ְבִמְׁשְּכנֹות1 ִמְבַטִח+ ֹום ּו� ��ה ָׁשל י ִּבְנֵו ב ַעִּמ�   ְוָיַׁש�
Is. 32:19ַע� ד ְּבֶר�ֶדת ַהָּי יר� ּוָבַר� ל ָהִע�  ר ּוַבִּׁשְפָל�ה ִּתְׁשַּפ�
Is. 32:20ֹור� ס ֹור ְוַהֲחמ� ֶגל&ַהּׁש� י ֶר� ם ֹזְרֵע�י ַעל&ָּכל&ָמ�ִים ְמַׁשְּלֵח� Wַאְׁשֵריֶכ  
Is. 33:1ד ַּכְּנֹלְתָך� ְמָךB ׁשֹוֵדד1 ּתּוַּׁש+ ֹו ַּכֲהִת� �ּוד ּובֹוֵג�ד ְולֹא&ָב�ְגדּו ב א ָׁשד+ �ֹ ד ְוַאָּתה1 ל ֹוי ׁשֹוֵד3  ִלְבֹּג�ד  ה�

ְך� ס  ִיְבְּגדּו&ָב�
Is. 33:2ה� נּו ְּבֵע�ת ָצָר� ים ַאף&ְיׁשּוָעֵת� Bה ְזֹרָעם1 ַלְּבָקִר+ �ינּו ֱהֵי   ְיהָו�ה ָחֵּנ�נּו ְלָך� ִקִּו
Is. 33:3ּו ּגֹוִי�ם� ָך ָנְפצ� ֹוְמֻמֶת+ ּו ַעִּמ�ים ֵמר� ֹון ָנְדד� ֹול ָהמ+   ִמּק�
Is. 33:4ֶסף ם ֹא� ֹו� ְוֻאַּס�ף ְׁשַלְלֶכ+ ק ּב� ק ֵּגִב�ים ׁשֹוֵק� �יל ְּכַמַּׁש� ָחִס   ֶה�
Is. 33:5ה� ט ּוְצָדָק� ֹון ִמְׁשָּפ� ֹום ִמֵּל�א ִצּי+ �ה ִּכ�י ֹׁשֵכ�ן ָמר �ב ְיהָו+   ִנְׂשָּג
Is. 33:6ֹו� ס יא אֹוָצר� ת ְיהָו�ה ִה� ת ָחְכַמ�ת ָוָד�ַעת ִיְרַא� ֶסן ְיׁשּוֹע� יָך ֹח� �ת ִעֶּת+   ְוָהָיה1 ֱאמּוַנ
Is. 33:7ֵPּון� ה ר ִיְבָּכי� ֹום ַמ� �י ָׁשל+ ּו ֻח�ָצה ַמְלֲאֵכ ם ָצֲעק�  ן ֶאְרֶאָּל+
Is. 33:8ֹוׁש� ב ֱאנ� א ָחַׁש� �ֹ ים ל ַרח ֵהֵפBר ְּבִרית1 ָמַא�ס ָעִר+ �ת ֹעֵב�ר ֹא ֹות ָׁשַב�   ָנַׁש�ּמּו ְמִסּל+
Is. 33:9ה ַהָּׁשB ֹון ָקַמ�ל ָהָי ֶרץ ֶהְחִּפ�יר ְלָבנ� ל� ָאַבBל ֻאְמְלָלה1 ָא+ ן ְוַכְרֶמ� ה ְוֹנֵע�ר ָּבָׁש� ֲעָרָב+  רֹון1 ָּכ�
Is. 33:10א� ה ֶאָּנֵׂש� ם ַעָּת� רֹוָמ+ �ה ַעָּתה1 ֵא� ּום יֹאַמ�ר ְיהָו ה ָאק�   ַעָּת�
Is. 33:11ם� ׁש ּתֹאַכְלֶכ� ם ֵא� Wׁש רּוֲחֶכ�ׁש ֵּת�ְלדּו ַק ּו ֲחַׁש�   ַּתֲהר�
Is. 33:12יד קֹו�ֹות ִׂש ים ִמְׂשְרפ� ּתּו� ס ְוָהי�ּו ַעִּמ� ׁש ִיַּצ� ים ָּבֵא�  ִצ�ים ְּכסּוִח�
Is. 33:13י� ּו ְקרֹוִב�ים ְּגֻבָרִת� �יִתי ּוְדע� ים ֲאֶׁש�ר ָעִׂש ּו ְרחֹוִק�   ִׁשְמע�
Is. 33:14ֵPנּו א �ים ִמ�יA ָיג�ּור ָל3 ה ֲחֵנִפ �ה ְרָעָד� ים ָאֲחָז ּו ְבִצּיֹון1 ַחָּטִא+ Bה ִמי&ָיג�ּור ָל�נּו מֹוְקֵד� ָּפֲחד י ׁש אֹוֵכָל+
ם�  עֹוָל�

Is. 33:15 1ם ָאְזנֹוBַחד ֹאֵט ְך ַּבֹּׁש+ ֹות ֹנֵעBר ַּכָּפיו1 ִמְּתֹמ� ס ְּבֶב�ַצע ַמֲעַׁשּק3 Qים ֹמֵא �יָׁשִר ר ֵמ� ֹות ְוֹדֵב�  ֹהֵל�ְך ְצָדק+
ע� ֹות ְּבָר� ם ֵעיָנ�יו ֵמְרא� ים ְוֹעֵצ� ַע ָּדִמ+  ִמְּׁשֹמ�



Is. 33:16Pֹות  ה ן ְמָצד� יו ֶנֱאָמִנ�ים�ּוא ְמרֹוִמ�ים ִיְׁשֹּכ+ ן ֵמיָמ� ֹו ִנָּת+ ֹו ַלְחמ� � ְסָלִע�ים ִמְׂשַּגּב
Is. 33:17ים� ֶרץ ַמְרַחִּק� יָנה ֶא� �יָך ִּתְרֶא� �יָנה ֵעיֶנ ֶלְך ְּבָיְפי�ֹו ֶּתֱחֶז   ֶמ�
Is. 33:18ים� ר ֶאת&ַהִּמְגָּדִל� �ה ֹסֵפ� ל ַאֵּי �ה ֹׁשֵק+ Bה ֹסֵפר1 ַאֵּי �ה ֵאיָמ�ה ַאֵּי   ִלְּבָך� ֶיְהֶּג
Is. 33:19ין ִּביָנ�ה� ֹון ֵא� ֹוַע ִנְלַע�ג ָלׁש� י ָׂשָפה1 ִמְּׁשמ+ Bם ִעְמֵק� א ִתְרֶא�ה ַע �ֹ   ֶאת&ַע�ם נֹוָע�ז ל
Is. 33:20 עBֶהל ַּבל&ִיְצָען1 ַּבל&ִיַּס Bן ֹא �ה ַׁשֲאָנ3 ִם ָנֶו Mיָנה ְירּוָׁשַל ֹוֲעֵד�נּו ֵעיֶניָךZ ִתְרֶא2 ֹון ִקְרַי�ת מ� �ה ִצּי+  ֲחֵז
ֹדָתיו1  קּו�ְיֵת� ַצח ְוָכל&ֲחָבָל�יו ַּבל&ִיָּנֵת�  ָלֶנ+
Is. 33:21 ִיט ְוִצ�י ִים ַּבל&ֵּתBֶלְך ּבֹו1 ֳאִני&ַׁש+ �ים ַרֲחֵב�י ָיָד ים ְיֹאִר� נּו ְמקֹום&ְנָהִר� יר ְיהָוה1 ָל+ Bם ַאִּד Qי ִאם&ָׁש�  ִּכ

ּנּו� א ַיַעְבֶר� �ֹ יר ל  ַאִּד�
Is. 33:22נּו ְיהָו�ה ְמֹח נּו� ִּכBי ְיהָוה1 ֹׁשְפֵט+ ּוא יֹוִׁשיֵע� נּו ְיהָו�ה ַמְלֵּכ�נּו ה� � ְקֵק
Is. 33:23 ְזזּו ים ָּב� ה ִּפְסִח� 1 ַמְרֶּב+ ד&ָׁשָלל ס ָא�ז ֻחַּלBק ַע� ּו ֵכן&ָּתְרָנם1 ַּבל&ָּפ�ְרׂשּו ֵנ+ Bִיְך ַּבל&ְיַחְּזק� ּו ֲחָבָל  ִנְּטׁש�

ז�  ַב�
Is. 33:24יִתי ָהָע>ם ַהֹּיֵׁש�� ר ָׁשֵכ�ן ָחִל ן� ּוַבל&יֹאַמ� א ָעֹו� ּה ְנֻׂש�  ב ָּב�
Is. 34:1יָה� ל ְוָכל&ֶצֱאָצֶא� ּה ֵּתֵב� ים ַהְקִׁש�יבּו ִּתְׁשַמBע ָהָא1ֶרץ1 ּוְמֹלָא+ ַע ּוְלֻאִּמ� ּו גֹוִים1 ִלְׁשֹמ+ Bִקְרב  
Is. 34:2ַב ם ְנָתָנ�ם ַלָּט� ה ַעל&ָּכל&ְצָבָא�ם ֶהֱחִריָמ� ם ְוֵחָמ� יהָוה1 ַעל&ָּכל&ַהּגֹוִי+ ֶצף ַל� Bי ֶק�  ח� ִּכ
Is. 34:3ם� ים ִמָּדָמ� ּסּו ָהִר� ם ַיֲעֶל�ה ָבְאָׁש�ם ְוָנַמ� כּו ּוִפְגֵריֶה�   ְוַחְלֵליֶה�ם ֻיְׁשָל+
Is. 34:4 ֶפן ל ָעֶלה1 ִמֶּג+ Bֹול ִּכְנֹב ֶפר ַהָּׁשָמ�ִים ְוָכל&ְצָבָא�ם ִיּב+ ִים ְוָנֹג�ּלּו ַכֵּס�  ְוָנַמ1ּקּו1 ָּכל&ְצָב�א ַהָּׁשַמ+

ֶלת ִמְּתֵא  ָנ�ה�ּוְכֹנֶב�
Is. 34:5ט� י ְלִמְׁשָּפ� ד ְוַעל&ַע�ם ֶחְרִמ� ֹום ֵּתֵר+ �י ִהֵּנה1 ַעל&ֱאד� ִים ַחְרִּב ה ַבָּׁשַמ� י&ִרְּוָת�   ִּכ�
Is. 34:6 י� �ים ִּכ ֶלב ִּכְלי�ֹות ֵאיִל ים ֵמֵח� ם ָּכִרים1 ְוַעּתּוִד+ Bֶלב ִמַּד ְׁשָנה ֵמֵח+ ה ָדם1 ֻהַּד� ה ָמְלָא� Qֶרב ַליהָו�ֶח 

יהָו Bַבח ַל� ֹום�ֶז ֶרץ ֱאד� ֹול ְּבֶא� ַבח ָּגד� ה ְוֶט�  ה1 ְּבָבְצָר+
Is. 34:7ן� ֶלב ְיֻדָּׁש� ם ֵמֵח� ם ַוֲעָפָר� ים ְוִרְּוָתBה ַאְרָצם1 ִמָּד+ �ים ִעם&ַאִּביִר ם ּוָפִר� ּו ְרֵאִמים1 ִעָּמ+ Bְוָיְרד  
Is. 34:8ֹון� יב ִצּי� ים ְלִר� �ה ְׁשַנ�ת ִׁשּלּוִמ� יהָו ם ַל�   ִּכ>י י�ֹום ָנָק�
Is. 34:9ה� �ֶפת ֹּבֵעָר� ּה ְלֶז ית ְוָהְיָת�ה ַאְרָצ+ �ּה ְלָגְפִר ֶפת ַוֲעָפָר� 1יָה1 ְלֶז+ ּו ְנָחֶל Bְוֶנֶהְפכ  
Is. 34:10 ין ים ֵא� �ַצח ְנָצִח+ ב ְלֵנ ֹור ָלדֹור1 ֶּתֱחָר+ Bּה ִמּד� ה ְלעֹוָל�ם ַיֲעֶל�ה ֲעָׁשָנ א ִתְכֶּב+ �ֹ  ַלBְיָלה ְויֹוָמם1 ל
ּה� ר ָּב�  ֹעֵב�
Is. 34:11הּו� הּו ְוַאְבֵני&ֹב� ו&ֹת� ב ִיְׁשְּכנּו&ָב�ּה ְוָנָט�ה ָעֶל>יָה ַק� ֹוף ְוֹעֵר� ֹוד ְוַיְנׁש�   ִויֵרׁש1ּוָה1 ָקַא�ת ְוִקּפ+
Is. 34:12ֶפס� �ְהיּו ָא� יָה ִי ם ְמלּוָכ�ה ִיְקָר�אּו ְוָכל&ָׂשֶר� ין&ָׁש� יָה ְוֵא�   ֹחֶר�
Is. 34:13ים ִק ים ָחִצ�יר ִלְבנ�ֹות ַיֲעָנ�ה� ְוָעְלָתBה ַאְרְמֹנֶת1יָה1 ִסיִר+ �ה ַתִּנ+ יָה ְוָהְיָתה1 ְנֵו �ֹוַח ְּבִמְבָצֶר ֹוׂש ָוח�  ּמ�
Is. 34:14 ה ָל�ּה ית ּוָמְצָא� �יָעה ִּליִל+ �הּו ִיְקָר�א ַאְך&ָׁשם1 ִהְרִּג ים ְוָׂשִע�יר ַעל&ֵרֵע ּו ִצִּיים1 ֶאת&ִאִּי+ Bּוָפְגׁש 

ֹוַח�  ָמנ�
Is. 34:15 הB ּה� ָׁש�ָּמה ִקְּנָנ ה ְרעּוָת� ּו ַדּי�ֹות ִאָּׁש� ט ּוָבְקָע�ה ְוָדְגָר�ה ְבִצָּל�ּה ַאְך&ָׁש>ם ִנְקְּבצ�  ִקּפֹוז1 ַוְּתַמֵּל+
Is. 34:16 1י&ִפי א ָפָק�דּו ִּכ� �ֹ ּה ל ה ְרעּוָת� ָרה ִאָּׁש� א ֶנְעָּד+ �ֹ אּו ַאַחBת ֵמֵה1ָּנה1 ל ְקָר+ ַעל&ֵסBֶפר ְיהָוה1 ּו� ּו ֵמ�  ִּדְרׁש2
ה ּוא ִצָּו+ ן�ה� ּוא ִקְּבָצ� ֹו ה�   ְורּוח�
Is. 34:17 ֹור ֹור ָוד� ּוָה ְלד� ו ַעד&עֹוָלם1 ִי�יָרׁש+ �ם ַּבָּק ָּתה ָלֶה� ֹו ִחְּלַק� ל ְוָיד> ּוא&ִהִּפBיל ָלֶהן1 ּגֹוָר+  ְוה�

ּה� ס  ִיְׁשְּכנּו&ָב�
Is. 35:1ֶלת ח ַּכֲחַבָּצ� =ל ֲעָרָב>ה ְוִתְפַר� �ה ְוָתֵג ר ְוִצָּי ּום ִמְדָּב�  � ְיֻׂשׂש�
Is. 35:2ַPל א ח ְוָתֵג3 Mַח ִּתְפַר ֹון ֵה>ָּמה  ָּפֹר2 �ל ְוַהָּׁשר ר ַהַּכְרֶמ� ּה ֲהַד� ֹוד ַהְּלָבנֹון1 ִנַּתן&ָל+ Bן ְּכב ף ִּגיַל�ת ְוַרֵּנ+

ינּו� ס ר ֱאֹלֵה� ּו ְכבֹוד&ְיהָו�ה ֲהַד�  ִיְרא�
Is. 35:3צּו ֹות ַאֵּמ� ֹות ּוִבְרַּכ�ִים ֹּכְׁשל� �ִים ָרפ ּו ָיַד�  � ַחְּזק�
Is. 35:4 ֹוא ּוא ָיב� ים ה� ּול ֱאֹלִה+ ֹוא ְּגמ� ֵהיֶכם1 ָנָק�ם ָיב+ Bה ֱאֹל� ּו ַאל&ִּתיָר�אּו ִהֵּנ ב ִחְזק�  ִאְמרּו1 ְלִנְמֲהֵרי&ֵל+
ם�  ְוֹיַׁשֲעֶכ�



Is. 35:5ְחָנה� ים ְוָאְזֵנ�י ֵחְרִׁש�ים ִּתָּפַת� ��י ִעְוִר ְחָנה ֵעיֵנ ז ִּתָּפַק�   ָא�
Is. 35:6�ג ָּכBז ְיַדֵּל�ה� ָא ִים ּוְנָחִל�ים ָּבֲעָרָב� ּו ַבִּמְדָּבר1 ַמ+ Bי&ִנְבְקע ֹון ִאֵּל�ם ִּכ� ן ְלׁש� ַח ְוָתֹר� 1 ִּפֵּס+  ַאָּיל
Is. 35:7ֶמא� ּה ָחִצ�יר ְלָקֶנ�ה ָוֹג� Bה ַתִּנים1 ִרְבָצ+ ּוֵעי ָמ�ִים ִּבְנֵו ֹון ְלַמּב� ם ְוִצָּמא� Bה ַהָּׁשָרב1 ַלֲאַג+   ְוָהָי
Is. 35:8Qֶרְך  ְוָהָיה&ָׁש א ְוהּוא&ָל�מֹו ֹהֵל�ְך ֶּד> ּנּו ָטֵמ� א&ַיַעְבֶר� �ֹ ּה ל ֵרא ָל+ ֶדׁש1 ִיָּק� ֶרְך ַהֹּק2 Bֶרְך ְוֶד ּול ָוֶד3 ם ַמְסל�

ּו� א ִיְתע� �ֹ  ֶוֱאִויִל�ים ל
Is. 35:9ּו ְּגאּו א ָׁש�ם ְוָהְלכ� א ִתָּמֵצ� �ֹ ָּנה ל ל&ַיֲעֶל+ יץ ַחּיֹות1 ַּב� Bה ּוְפִר ם ַאְרֵי3 Mה ָׁש ים� לֹא&ִיְהֶי2  ִל�
Is. 35:10 יגּו ְוָנ�סּו ֹון ְוִׂשְמָחה1 ַיִּׂש+ Bם ָׂשׂש�ת עֹוָל�ם ַעל&רֹאָׁש ה ְוִׂשְמַח� ּון ּוָבBאּו ִצּיֹון1 ְּבִרָּנ+ ה ְיֻׁשב3 Mי ְיהָו  ּוְפדּוֵי2

ה� פ ֹון ַוֲאָנָח�  ָיג�
Is. 36:1ה Qהּו ָעָל ה ַלֶּמ�ֶלְך ִחְזִקָּי3 Mה ָׁשָנ י ְּבַאְרַּבעZ ֶעְׂשֵר2 ה  ַוְיִה] י ְיהּוָד> �ל ָּכל&ָעֵר= ֶלְך&ַאּׁשּור1 ַע יב ֶמ� Bַסְנֵחִר 

ם� 5ִּיְתְּפֵׂש� ֹות ַו�  ַהְּבֻצר�
Is. 36:2 ד��הּו ְּבֵח�יל ָּכֵב ֶלְך ִחְזִקָּי 5ְָמה ֶאל&ַהֶּמ� ה ִמָּלִכ=יׁש ְירּוָׁשַל> ּורA ֶאת&ַרב&ָׁשֵק2 ֶלְך&ַאּׁש�  ַוִּיְׁשַל�ח ֶמ�

ד ִּבְתָעַלת1 ַהְּבֵרָכ�ה 5ַּיֲעֹמ3 ס�ַו� ה כֹוֵב� ה ִּבְמִסַּל�ת ְׂשֵד�   ָהֶעְליֹוָנ+
Is. 36:3יר� ף ַהַּמְזִּכ� ח ֶּבן&ָאָס� ר ְויֹוָא� �הּו ֲאֶׁש�ר ַעל&ַהָּב�ִית ְוֶׁשְבָנא1 ַהֹּסֵפ+ ים ֶּבן&ִחְלִקָּי א ֵאָל>יו ֶאְלָיִק�   ַוֵּיֵצ�
Is. 36:4הּו� ה ִאְמרּו&ָנ�א ֶאל&ִחְזִקָּי Bֹאֶמר ֲאֵליֶהם1 ַרב&ָׁשֵק+ ּור ָמ=ה  ַוּי 1 ֶמ�ֶלְך ַאּׁש+ ר ַהֶּמBֶלְך ַהָּגדֹול Qה&ָאַמ  ֹּכ�

ְחָּת� ר ָּבָט� ֹון ַהֶּז�ה ֲאֶׁש�  ַהִּבָּטח>
Is. 36:5י� ְדָּת ִּב� ְחָּת ִּכ�י ָמַר� ה ַלִּמְלָחָמ�ה ַעָּתה1 ַעל&ִמ�י ָבַט+ ה ּוְגבּוָר� ִים ֵעָצ�   ָאַמ1ְרִּתי1 ַאְך&ְּדַבר&ְׂשָפַת+
Is. 36:6ְח �ה ָבַט] ֹו  ִהֵּנ א ְבַכּפ� יו ּוָב� ְך ִאיׁש1 ָעָל+ ר ִיָּסֵמ� ִים ֲאֶׁש2 ּוץ ַהֶּזה1 ַעל&ִמְצַר+ Bה ָהָרצ ָּת ַעל&ִמְׁשֶעֶנתZ ַהָּקֶנ2
ֵּPּה כ�יו�ּוְנָקָב ים ָעָל� ל&ַהֹּבְטִח� ִים ְלָכ� ֶלְך&ִמְצַר+ ה ֶמ�  ן ַּפְרֹע�
Is. 36:7ְחנּו�ינּו ָּבָט י ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ר ֵהִסBיר ִחְזִקָּי1הּו1 ֶאת&ָּבֹמָת�יו  ְוִכי&תֹאַמ�ר ֵאַל+ ּוא ֲאֶׁש2  ֲהלֹוא&ה3

ּו� ְׁשַּתֲחו� ַח ַהֶּז�ה ִּת� >י ַהִּמְזֵּב� ִם ִלְפֵנ ּוָׁשַל+ יהּוָדה1 ְוִליר� Bֹאֶמר ִל� יו ַוּי  ְוֶאת&ִמְזְּבֹחָת+
Is. 36:81ה ְלָךB ּור ְוֶאְּתָנ �א ֶאת&ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ�ֶלְך ַאּׁש �ֶרב ָנ+ ל ָל�ֶתת ְלָך�  ְוַעָּתה1 ִהְתָע Wים ִאם&ּתּוַכ  ַאְלַּפ�ִים סּוִס+

ם�  ֹרְכִב�ים ֲעֵליֶה�
Is. 36:9 ֶכב ִים ְלֶר� �ים ַוִּתְבַטBח ְלָך1 ַעל&ִמְצַר+ י ֲאֹדִנ�י ַהְקַטִּנ ת ַאַח>ד ַעְבֵד� י ַפַח� ת ְּפֵנ2 ֵ Tיב א  ְוֵא�יְך ָּתִׁש3

ים�  ּוְלָפָרִׁש�
Is. 36:10+י ְיהָו י ֲעֵל>ה  ְוַעָּתה1 ֲהִמַּבְלֲעֵד� ֹ�את ְלַהְׁשִחיָת�ּה ְיהָוה1 ָאַמ�ר ֵאַל+ ֶרץ ַהּז ה ָעִל>יִתי ַעל&ָהָא�

ּה� ֹ�את ְוַהְׁשִחיָת� ֶרץ ַהּז  ֶאל&ָהָא�
Is. 36:11 ית ִּכ�י ֹׁשְמִע�ים Bא ֶאל&ֲעָבֶד1יָך1 ֲאָרִמ+ ה ַּדֶּבר&ָנ ח ֶאל&ַרב&ָׁשֵק3 Mא ְויֹוָא ֹ�אֶמר ֶאְלָיִקיםZ ְוֶׁשְבָנ2  ַוּי
�ְחנּו  ה�ֲאָנ ם ֲאֶׁש�ר ַעל&ַהחֹוָמ� �י ָהָע+ ית ְּבָאְזֵנ 1 ְיהּוִד+ 1ינּו  ְוַאל&ְּתַדֵּבBר ֵאֵל

Is. 36:12 א �ֹ ים ָהֵא�ֶּלה ֲהל ר ֶאת&ַהְּדָבִר� י ְלַדֵּב� 1יָך1 ְׁשָלַח�ִני ֲאֹדִנ+ Bיָך ְוֵאֶל ל ֲאֹדֶנ ה ַהֶא2 ֹ�אֶמר ַרב&ָׁשֵק3  ַוּי
ה  ְׁשִבים1 ַעל&ַה�חֹוָמ+ ים ַהֹּי� ל ֶאת&ַחְרֵאיֶהם ַעל&ָהֲאָנִׁש3 ם[ֶלֱאֹכ� ֹות ֶאת&ֵׁשיֵניֶהם ] צֹוָאָת3 י[ְוִלְׁשּת> ] ֵמיֵמ�

ם[ ם�] ַרְגֵליֶה�  ִעָּמֶכ�
Is. 36:13 ֹול ֶלְך ַהָּגד� י ַהֶּמ� ּו ֶאת&ִּדְבֵר> אֶמר ִׁשְמע3 Wֹ ית ַוּי �ֹול ְיהּוִד א ְבקֹול&ָּגד� ה ַוִּיְקָר� 5ַּיֲעֹמד1 ַרב&ָׁשֵק+  ַו�

ּור� ֶלְך ַאּׁש�  ֶמ�
Is. 36:14ֹּPם� כ יל ֶאְתֶכ� א&יּוַכ�ל ְלַהִּצ� �ֹ �הּו ִּכ�י ל ֶלְך ַאל&ַיִּׁש�א ָלֶכ�ם ִחְזִקָּי  ה ָאַמ�ר ַהֶּמ+
Is. 36:15 את +ֹ �יר ַהּז א ִתָּנֵתן1 ָהִע Bֹ �ה ל ל ַיִּציֵל�נּו ְיהָו ר ַהֵּצ� �ה ֵלאֹמ+ ח ֶאְתֶכBם ִחְזִקָּי1הּו1 ֶאל&ְיהָו  ְוַאל&ַיְבַט2

ּו ֶלְך ַאּׁש�  ר�ְּבַי�ד ֶמ�
Is. 36:16 ּו Bי ְוִאְכל ּו ֵאַל+ ּו&ִאִּתBי ְבָרָכה1 ּוְצא� ּור ֲעׂש� ר ַהֶּמ�ֶלְך ַאּׁש3 Mה ָאַמ Z ֹכ2 �הּו ס ִּכי ּו ֶאל&ִחְזִקָּי ל&ִּתְׁשְמע�  ַא�

ֹו� ּו ִא�יׁש ֵמי&בֹור� ֹו ּוְׁשת� �יׁש ְּתֵאָנת+  ִאיׁש&ַּגְפנֹו1 ְוִא
Is. 36:17י ֶאְתֶכ�ם ֶא י ְוָלַקְחִּת� Wים� ַעד&ֹּבִא ֶרץ ֶל�ֶחם ּוְכָרִמ� ֹוׁש ֶא�  ל&ֶא�ֶרץ ְּכַאְרְצֶכ�ם ֶאBֶרץ ָּדָגן1 ְוִתיר+
Is. 36:18 ד� ֹו ִמַּי �יׁש ֶאת&ַאְרצ+ ילּו ֱאֹלֵהBי ַהּגֹוִים1 ִא Mנּו ַהִהִּצ� ר ְיהָו�ה ַיִּציֵל ית ֶאְתֶכBם ִחְזִקָּי1הּו1 ֵלאֹמ+  ֶּפן&ַיִּס2

ּור� ֶלְך ַאּׁש�  ֶמ�



Is. 36:19ה ֱאֹל Qי� ַאֵּי ֹון ִמָּיִד� ילּו ֶאת&ֹׁשְמר� י&ִהִּצ� �5ִים ְוִכ� �ה ֱאֹלֵה�י ְסַפְרָו ד ַאֵּי  ֵהBי ֲחָמת1 ְוַאְרָּפ+
Is. 36:20 ה< י&ַיִּצ=יל ְיהָו י ִּכ� �ם ִמָּיִד ילּו ֶאת&ַאְרָצ� ֶּלה ֲאֶׁשר&ִהִּצ� ֲאָרצֹות1 ָהֵא+ י ְּבָכל&ֱאֹלֵהBי ָה�  ִמ3

י�  ֶאת&ְירּוָׁשַל�ִם ִמָּיִד�
Is. 36:215 א ַתֲעֻנ�הּו� ַו� �ֹ ר ל ֶלְך ִה>יא ֵלאֹמ� ת ַהֶּמ� י&ִמְצַו2 ֹו ָּדָב�ר ִּכ� ּו ֹאת� א&ָענ� �ֹ יׁשּו ְול  ַּיֲחִר+
Is. 36:22 ח ֶּבן&ָאָס=ף ַהַּמְזִּכ>יר ר ְויֹוָא2 Mא ַהּסֹוֵפ ַּבִית ְוֶׁשְבָנ2 ַ Tהּו ֲאֶׁשר&ַעל&ה� ים ֶּבן&ִחְלִקָּי א ֶאְלָיִק� �ֹ  ַוָּיב

�הּו ְקרּו ה� סֶאל&ִחְזִקָּי י ַרב&ָׁשֵק� ת ִּדְבֵר� ֹו ֵא� �ידּו ל+ ים ַוַּיִּג ��י ְבָגִד  ֵע
Is. 37:1ית ְיהָו�ה� א ֵּב� �ֹ ק ַוָּיב יו ַוִּיְתַּכ�ס ַּבָּׂש+ �ע ֶאת&ְּבָגָד הּו ַוִּיְקַר� ַע1 ַהֶּמ�ֶלְך ִחְזִקָּי+ י ִּכְׁשֹמ2   ַוְיִה3
Is. 37:2ִית ְו Mים ֲאֶׁשר&ַעל&ַהַּב ִּיְׁשַלח ֶאת&ֶאְלָיִק2 ַ Tים ִמְתַּכִּס�ים  ו �י ַהֹּכֲהִנ+ ר ְוֵאת1 ִזְקֵנ �א ַהּסֹוֵפ3 ֵא�תA ֶׁשְבָנ

יא� ֹוץ ַהָּנִב� ְעָי�הּו ֶבן&ָאמ� ים ֶאל&ְיַׁש� � ַּבַּׂשִּק
Is. 37:3ֹּPיו כ ּו ֵאָל3 �י ָבBאּו ָבִנים1 ַוּיֹאְמר� �ה ִּכ ה ַהּי�ֹום ַהֶּז ה ְותֹוֵכָח>ה ּוְנָאָצ� הּו יֹום&ָצָר=  ה ָאַמ�ר ִחְזִקָּי+

ה� ִין ְלֵלָד� ַח ַא� ר ְוֹכ�  ַעד&ַמְׁשֵּב+
Is. 37:4 1ֲאֹדָניו1 ְלָחֵרף Aּור Bֶלְך&ַאּׁש ֹו ֶמ� ה ֲאֶׁשרZ ְׁשָלח2 יָך ֵא�תA ִּדְבֵר�י ַרב&ָׁשֵק3 Mה ֱאֹלֶה י ִיְׁשַמעZ ְיהָו2  אּוַל]

�ה ֱאֹלֶה�יָך ְוָנָׂש� ע ְיהָו ר ָׁשַמ� ים ֲאֶׁש� 1יַח1 ַּבְּדָבִר+ י ְוהֹוִכ ה�ֱאֹלִה�ים ַח+ ית ַהִּנְמָצָא� ה ְּבַע�ד ַהְּׁשֵאִר�  אָת ְתִפָּל+
Is. 37:5הּו ֶאל&ְיַׁשְעָי�הּו�� ֶלְך ִחְזִקָּי י ַהֶּמ� אּו ַעְבֵד>   ַוָּיֹב3
Is. 37:6 יB ה ַאל&ִּתיָרא1 ִמְּפֵנ הA ָאַמ�ר ְיהָו3 ּון ֶאל&ֲאֹדֵניֶכ�ם ֹּכ� ה תֹאְמר� הּו ֹּכ� ְעָי+ Bֹאֶמר ֲאֵליֶהם1 ְיַׁש�  ַוּי

י�ַהְּדָב ּור אֹוִת� י ֶמֶלְך&ַאּׁש� ּו ַנֲעֵר� ְעָּת ֲאֶׁש=ר ִּגְּדפ>  ִרים1 ֲאֶׁש�ר ָׁשַמ+
Is. 37:7ֹו� ֶרב ְּבַאְרצ� יו ַּבֶח� ֹו ְוִהַּפְלִּת� �ע ְׁשמּוָע�ה ְוָׁש�ב ֶאל&ַאְרצ ּוַח ְוָׁשַמ� ן ּבֹו1 ר+ י נֹוֵת�   ִהְנִנ2
Is. 37:8ֶלְך�ה ַוִּיְמָצא1 ֶאת&ֶמ יׁש� ַוָּי1ָׁשב1 ַרב&ָׁשֵק+ ע ִמָּלִכ� ע ִּכ�י ָנַס� �י ָׁשַמ+ �ה ִּכ ם ַעל&ִלְבָנ ּור ִנְלָח�   ַאּׁש+
Is. 37:9 ים א ְלִהָּלֵח�ם ִאָּת�ְך ַוִּיְׁשַמע1 ַוִּיְׁשַל�ח ַמְלָאִכ+ ר ָיָצ� ֶלְך&ּכּוׁש1 ֵלאֹמ+ ע ַעל&ִּתְרָהBָקה ֶמ�  ַוִּיְׁשַמ3

ר� �הּו ֵלאֹמ�  ֶאל&ִחְזִקָּי
Is. 37:10ּון ֶא ה תֹאְמר3 ֹו  ֹּכ� ַח ּב� ר ַאָּת>ה ּבֹוֵט� יָך ֲאֶׁש� ר ַאל&ַיִּׁשֲאָך� ֱאֹלֶה+ ֶלְך&ְיהּוָדה1 ֵלאֹמ+ Bהּו ֶמ� ל&ִחְזִקָּי

ּור� ֶלְך ַאּׁש� ִם ְּבַי�ד ֶמ� ּוָׁשַל+ א ִתָּנֵתן1 ְיר� Bֹ ר ל � ֵלאֹמ
Is. 37:11ֹו ּור ְלָכל&ָהֲאָרצ� ּו ַמְלֵכ�י ַאּׁש> Mר ָעׂש ְעָּת ֲאֶׁש2 �הA ַאָּת�ה ָׁשַמ3 ל� ִהֵּנ ה ִּתָּנֵצ�  ת ְלַהֲחִריָמ�ם ְוַאָּת�
Is. 37:12 ֶצף ּוְבֵני&ֶע�ֶדן ן ְוֶר� ��5ן ְוֶאת&ָחָר י ֶאת&ּגֹוָז ם ֱאֹלֵהBי ַהּגֹוִים1 ֲאֶׁש�ר ִהְׁשִח�יתּו ֲאבֹוַת+ Mילּו אֹוָת  ַהִהִּצ2

ר� ר ִּבְתַלָּׂש�  ֲאֶׁש�
Is. 37:13ֶלְך ד ּוֶמ� ֶלְך&ֲחָמת1 ּוֶמ�ֶלְך ַאְרָּפ+ Bה ֶמ� �5ִים ֵהַנ�ע ְוִעָּו�ה� ַאֵּי �יר ְסַפְרָו   ָלִע
Is. 37:14 הּו� הּו ִחְזִקָּי ה ַוִּיְפְרֵׂש� 1 ֵּב�ית ְיהָו+ �ד ַהַּמְלָאִכ�ים ַוִּיְקָרֵא�הּו ַוַּי1ַעל ים ִמַּי =הּו ֶאת&ַהְּסָפִר> ח ִחְזִקָּי  ַוִּיַּק2

 ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה�
Is. 37:15הּו ֶאל&ְיהָו� 1 ִחְזִקָּי+ ר� ַוִּיְתַּפֵּלל  ה ֵלאֹמ�
Is. 37:16 ֹות ל ַמְמְלכ� ֱאֹלִהים1 ְלַבְּדָך+ ְלֹכ� ּוא ָה� Bים ַאָּתה&ה 1 ֹיֵׁש�ב ַהְּכֻרִב+ ֹות ֱאֹלֵהBי ִיְׂשָרֵאל Mה ְצָבא  ְיהָו2

ֶרץ� ִים ְוֶאת&ָהָא� יָת ֶאת&ַהָּׁשַמ�  ָהָא�ֶרץ ַאָּת�ה ָעִׂש+
Is. 37:17ח ְיה ע ְּפַק= ְׁשָמ+ BהA ָאְזְנָך1 ּו� ה ְיהָו ע אPֵ ַהֵּט2 �5ָך ּוְרֵא�ה ּוְׁשַמ3 >ה ֵעיֶנ יב ֲאֶׁש�ר ָו י ַסְנֵחִר+ ת ָּכל&ִּדְבֵר�

י� ים ָח� ף ֱאֹלִה� ח ְלָחֵר�  ָׁשַל+
Is. 37:18ם� ֹות ְוֶאת&ַאְרָצ� ּור ֶאת&ָּכל&ָהֲאָרצ� יבּו ַמְלֵכ�י ַאּׁש> Mה ֶהֱחִר�   ָאְמָנ�ם ְיהָו
Is. 37:19 א 2ֹ Z ל ם ָּבֵא�ׁש ִּכי ן ֶאת&ֱאֹלֵהיֶה� ֶבן  ְוָנֹת� ם ֵע�ץ ָוֶא� י&ָאָד> �י ִאם&ַמֲעֵׂש=ה ְיֵד� ָּמה ִּכ ים ֵה3 Mֱאֹלִה
ּום� 5ְיַאְּבד�  ַו�
Is. 37:20ָך� ה ְיהָו�ה ְלַבֶּד� י&ַאָּת� ֶרץ ִּכ� ֹות ָהָא+ ֹו ְוֵי�5ְדעּו1 ָּכל&ַמְמְלכ� �ינּו הֹוִׁשיֵע�נּו ִמָיד �ה ֱאֹלֵה+   ְוַעָּתה1 ְיהָו
Is. 37:21 הּו� ְעָי ל ֲאֶׁשר1  ַוִּיְׁשַלח1 ְיַׁש� ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ר ֹּכ� ��הּו ֵלאֹמ ֹוץ ֶאל&ִחְזִקָּי ֶבן&ָאמ+

ּור� ֶלְך ַאּׁש� יב ֶמ� י ֶאל&ַסְנֵחִר� �ְלָּת ֵאַל+  ִהְתַּפַּל
Is. 37:22ֹו �ה ְלָך3 ְּבתּוַלת1 ַּבת&ִצּי+ ה ְלָךM ָלֲעָג �יו ָּבָז2 ר ְיהָו�ה ָעָל ר ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� �ה ַהָּדָב+ אׁש  ֶז �ֹ ן ַאֲחֶר1יָך1 ר

ִם� ת ְירּוָׁשָל� יָעה ַּב�  ֵהִנ+



Is. 37:23ל� ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� ֹום ֵעיֶנ�יָך ֶאל&ְקד� א ָמר> ֹול ַוִּתָּׂש� �ֹוָתה ּק י ֲהִרימ� ְפָּת ְוַעל&ִמ�   ֶאת&ִמBי ֵחַר1ְפָּת1 ְוִגַּד+
Is. 37:24ב ִרְכ אֶמר ְּבֹר� 3ֹ ְפָּתA ֲאֹדָניG ַוּת �ד ֲעָבֶדיָךH ֵחַר� ֹון  ְּבַי �ים ַיְרְּכֵת�י ְלָבנ ֹום ָהִר� ִּב>י ֲאִנ�י ָעִל>יִתי ְמר�

ֹו� ֹו ַי�ַער ַּכְרִמּל� ֹום ִקּצ+ יו ְוָאבֹוא1 ְמר� ת קֹוַמBת ֲאָרָזיו1 ִמְבַח�ר ְּבֹרָׁש+ Qְוֶאְכֹר 
Is. 37:25ֹור י ָמצ� ל ְיֹאֵר� י ֹּכ� ְרִּתי ְוָׁשִת�יִתי ָמ�ִים ְוַאְחִרב1 ְּבַכף&ְּפָעַמ+ �י ַק�  � ֲאִנ
Is. 37:26 י יָה ּוְתִה3 ֶדם ִויַצְרִּת�יָה ַעָּת�ה ֲהֵבאִת+ יֵמי ֶק� יִתי ִמ� ָרחֹוק1 אֹוָת�ּה ָעִׂש+ ֹוא&ָׁשַמBְעָּת ְלֵמ�  ֲהל�

ֹות� ים ְּבֻצר� ים ָעִר� ֹות ַּגִּל�ים ִנִּצ�  ְלַהְׁשא>
Is. 37:27 1ֶׂשב ָׂשֶדהBּו ֵע Qׁשּו ָהי �ּתּו ָוֹב ד ַח� ְׁשֵביֶהן1 ִקְצֵרי&ָי+ ה ִלְפֵנ�י  ְוֹי� ֹות ּוְׁשֵדָמ� �יר ַּגּג+ ֶׁשא ֲחִצ �יַרק ֶּד+ ִו

ה�  ָקָמ�
Is. 37:28י� ְתַרֶּגְזָך� ֵאָל� ת ִה� ְעִּתי ְוֵא� �  ְוִׁשְבְּתָך> ְוֵצאְתָך� ּובֹוֲאָך� ָיָד
Is. 37:29ַP ָך י י ְּבַאֶּפ3 Mי ַחִח �י ְוַׂשְמִּת2 י ְוַׁשֲאַנְנָך� ָעָל�ה ְבָאְזָנ יָך ַען ִהְתַרֶּגְזָך� ֵאַל+ �יֹבִת+ יָך ַוֲהִׁש 1 ִּבְׂשָפֶת+  ּוִמְתִּגי

ּה� אָת ָּב� ֶרְך ֲאֶׁשר&ָּב�  ַּבֶּד�
Is. 37:30 ּו ּו ְוִקְצר> ית ִזְרע= �ה ַהְּׁשִליִׁש3 יַח ּוַבָּׁשָנ�ה ַהֵּׁשִנ�ית ָׁשִח�יס ּוַבָּׁשָנ ֹול ַהָּׁשָנה1 ָסִפ+ Bֹות ָאכ  ְוֶזה&ְּלָך� ָהא+

ים ְוָאכֹול  ּו ְכָרִמ� ּו][ְו[ְוִנְטע�  ִפְרָי�ם�] ִאְכל�
Is. 37:31ְעָלה� י ְלָמ� ה ְפִר� ֶרׁש ְלָמ�ָּטה ְוָעָׂש� ה ֹׁש� ה ַהִּנְׁשָאָר� ה ְּפֵליַט=ת ֵּבית&ְיהּוָד> Mְסָפ   ְוָי2
Is. 37:32�ֹ ֲעֶׂשה&ּז ֹות ַּת� ֹון ִקְנַא>ת ְיהָו�ה ְצָבא� �ית ּוְפֵליָט�ה ֵמַה�ר ִצּי 1ִם1 ֵּתֵצ�א ְׁשֵאִר+ ּוָׁשַל  את� ס ִּכBי ִמיר�
Is. 37:33 ץ�ם ֵח ה ָׁש� א&יֹוֶר� �ֹ את ְול +ֹ �יר ַהּז א ָיבֹוא1 ֶאל&ָהִע Bֹ ּור ל ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֶאל&ֶמ�ֶלְך ַאּׁש+ ן ֹּכ�  ָלֵכ3

ה� ְך ֳעֶל�יָה ֹסְלָל� א&ִיְׁשֹּפ� �ֹ ן ְול א&ְיַקְּדֶמ�ָּנה ָמֵג+ �ֹ  ְול
Is. 37:34ּוב ְוֶאל&ָהִע�י �א ָּב�ּה ָיׁש ֶרְך ֲאֶׁשר&ָּב� ֹוא ְנֻאם&ְיהָו�ה� ַּבֶּד� א ָיב� �ֹ ֹ>את ל  ר ַהּז
Is. 37:35י� ס ַען ָּדִו�ד ַעְבִּד� י ּוְלַמ� ֲעִנ+ �ּה ְלַמ� ֹוִׁשיָע ֹ�את ְלה�   ְוַגּנֹוִת>י ַעל&ָהִע�יר ַהּז
Is. 37:36ֶלף ַו�ה ָא ּור ֵמָא>ה ּוְׁשֹמִנ�ים ַוֲחִמָּׁש� �ה ַאּׁש+ ה ַוַּיֶּכה1 ְּבַמֲחֵנ ֶקר  ַוֵּיֵצ�אA ַמְלַא�ְך ְיהָו3 �ימּו ַבֹּב+ ַּיְׁשִּכ

ים� ים ֵמִת�  ְוִהֵּנ�ה ֻכָּל�ם ְּפָגִר�
Is. 37:37ֶׁשב ְּבִנ�יְנֵו�ה�� ּור ַוֵּי �ֶלְך&ַאּׁש יב ֶמ� �ָׁשב ַסְנֵחִר� ֶלְך ַוָּי   ַוִּיַּס�ע ַוֵּי+
Is. 37:38ֶלְך ְוַׂשְר ַאְדַרֶּמ2 יו ְו� ְך ֱאֹלָה3 ה ֵּב�יתA ִנְסֹר� Mְׁשַּתֲחֶו ּוא ִמ� Z ה2 ָּמה  ַוְיִהי ֶרב ְוֵה� ֶאBֶצר ָּבָניו1 ִהֻּכ�הּו ַבֶח+

יו� ס ֹו ַּתְחָּת� ן ְּבנ� ַסר&ַחֹּד� ְך ֵא� ּו ֶא�ֶרץ ֲאָרָר�ט ַוִּיְמֹל>  ִנְמְלט�
Is. 38:1 יו Mאֶמר ֵאָל 2ֹ יא ַוּי ֹוץ ַהָּנִב3 Mהּו ֶבן&ָאמ ָליו ְיַׁשְעָי2 ֵ Tֹוא א ּות ַוָּיב� ��הּו ָלמ ם ָחָל�ה ִחְזִקָּי  ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+

ְחֶי�ה� א ִת� �ֹ ה ְול ת ַאָּת� ָך ִּכ>י ֵמ� ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ַצ�ו ְלֵביֶת+  ֹּכ�
Is. 38:2יר ַוִּיְתַּפֵּל�ל ֶאל&ְיהָו�ה� �>הּו ָּפָנ�יו ֶאל&ַהִּק   ַוַּיֵּס=ב ִחְזִקָּי
Is. 38:31ֱאֶמת יָך ֶּב� �ְכִּתי ְלָפֶנ3 א ֵא�ת ֲאֶׁש=ר ִהְתַהַּל Qה ְיהָוה1 ְזָכר&ָנB ר ָאָּנ ֹוב ְּבֵעיֶנ�יָך  ַוּיֹאַמ3 ם ְוַהּט�  ּוְבֵל�ב ָׁשֵל+

ֹול� ס �הּו ְּבִכ�י ָגד� �ְבְּך ִחְזִקָּי �יִתי ַוֵּי  ָעִׂש
Is. 38:4ר� ל&ְיַׁשְעָי�הּו ֵלאֹמ� ה ֶא� 5ְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+   ַו�
Is. 38:5יָך �ד ָאִב+ ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵהי1 ָּדִו הּו ֹּכ� ֹוְך ְוָאַמְרָּת� ֶאל&ִחְזִקָּי3 Qָך ָרִא�יִתי  ָהל  ָׁשַמ1ְעִּתי1 ֶאת&ְּתִפָּלֶת+

ה ָׁשָנ�ה� ׁש ֶעְׂשֵר� יָך ֲחֵמ�  ֶאת&ִּדְמָעֶת�ָך ִהְנִני1 יֹוִס�ף ַעל&ָיֶמ+
Is. 38:6את� �ֹ י ַעל&ָהִע�יר ַהּז �את ְוַגּנֹוִת�ֹ �יר ַהּז ת ָהִע ֶלְך&ַאּׁשּור1 ַאִּצ�יְלָך+ ְוֵא�   ּוִמַּכBף ֶמ�
Is. 38:7 ֹות ר� ְוֶזה&ְּלָך� ָהא� ר ִּדֵּב� ר ַהֶּז�ה ֲאֶׁש� ה ֶאת&ַהָּדָב� �ה ֲאֶׁשר1 ַיֲעֶׂש�ה ְיהָו+  ֵמֵא�ת ְיהָו
Is. 38:8 ֹות ��ֶׂשר ַמֲעל ז ַּבֶּׁש>ֶמׁש ֲאֹחַרִּנ�ית ֶע ֹות ָאָח� ֹות ֲאֶׁש�ר ָיְרָדהZ ְבַמֲעל2 ַּמֲעל] �י ֵמִׁש�יב ֶאת&ֵצ�ל ַה�  ִהְנִנ

ֹות ַּב� �ֶׂשר ַמֲעל+ ָדה� סַוָּתBָׁשב ַהֶּׁש1ֶמׁש1 ֶע ר ָיָר� ֹות ֲאֶׁש�  ַּמֲעל�
Is. 38:9ֹו� י ֵמָחְלי� ֹו ַוְיִח� Wה ַּבֲחֹלת�ֶלְך&ְיהּוָד �הּו ֶמ� ב ְלִחְזִקָּי   ִמְכָּת�
Is. 38:10י� ְדִּתי ֶי�ֶתר ְׁשנֹוָת� ֹול ֻּפַּק� �י ְׁשא י ָיַמ>י ֵאֵל�ָכה ְּבַׁשֲעֵר� ְרִּתי ִּבְדִמ� �י ָאַמ3   ֲאִנ
Is. 38:11ֶדל� ָאַמ1ְרִּתי1 לֹא&ֶא ֹוד ִעם&י�ֹוְׁשֵבי ָח� ם ע� �ים לֹא&ַאִּב�יט ָאָד> ּה ָי�ּה ְּבֶא�ֶרץ ַהַחִּי  ְרֶא�ה ָי+
Is. 38:12 ִני ִמּי�ֹום ַעד&ַל�ְיָלה ג ַחַּיי1 ִמַּדָּל�ה ְיַבְּצֵע+ Bְדִּתי ָכֹאֵר �י ִקַּפ2 ֶהל ֹרִע י ִנַּס=ע ְוִנְגָל>ה ִמִּנ�י ְּכֹא�  ּדֹוִר3
ִני�  ַּתְׁשִליֵמ�



Is. 38:13ִני� ר ָּכל&ַעְצמֹוָת�י ִמּי�ֹום ַעד&ַל�ְיָלה ַּתְׁשִליֵמ� י ֵּכ�ן ְיַׁשֵּב� ֲאִר+ ֶקר1 ָּכ� Bיִתי ַעד&ֹּב2   ִׁשִּו
Is. 38:14ִני� ְׁשָקה&ִּל�י ָעְרֵב� �י ָע� ֹום ֲאֹדָנ ּו ֵעיַני1 ַלָּמר+ Bה ַּדּל� ף ֶאְהֶּג�ה ַּכּיֹוָנ �ן ֲאַצְפֵצ+ ּוס ָעגּור1 ֵּכ Bְּכס  
Is. 38:15&ה י� ָמ� ר ַנְפִׁש� י ַעל&ַמ� ה ָכל&ְׁשנֹוַת� ּוא ָעָׂש�ה ֶאַּדֶּד� ַמר&ִל�י ְוה� ר ְוָא�  ֲאַדֵּב�
Is. 38:16ִני ְוַהֲחֵי�ִני� י ְוַתֲחִליֵמ� �י רּוִח+   ֲאֹדָנ�י ֲעֵליֶה�ם ִי�ְחי�ּו ּוְלָכל&ָּבֶהן1 ַחֵּי
Is. 38:17ְקָּת ַנְפBה ָחַׁש Qר ְוַאָּת��י ָמ ֹום ַמר&ִל י ֵגְוָך�  ִהֵּנ�ה ְלָׁשל� י ִּכ�י ִהְׁשַל>ְכָּת ַאֲחֵר� ִׁשי1 ִמַּׁש�ַחת ְּבִל+
י�  ָּכל&ֲחָטָא�
Is. 38:18ָך� ֹור ֶאל&ֲאִמֶּת� ֹוְרֵדי&ב� ּו י� א&ְיַׂשְּבר� �ֹ �ָּך ל ָּך ָמ�ֶות ְיַהְלֶל ֹול ּתֹוֶד� א ְׁשא> �ֹ �י ל   ִּכ
Is. 38:19י ֹוִני ַהּי�ֹום ָא�ב ְלָבִנ+ ָך ָּכמ� ּוא יֹוֶד� י ַח>י ה� ָך� ַח� יַע ֶאל&ֲאִמֶּת�  ם יֹוִד�
Is. 38:20ית ְיהָו�ה� �ינּו ַעל&ֵּב� י ַחֵּי >ן ָּכל&ְיֵמ� י ְנַנֵּג �ִני ּוְנִגנֹוַת=   ְיהָו�ה ְלהֹוִׁשיֵע
Is. 38:21ין ְוֶי�ִחי� ל&ַהְּׁשִח� ּו ַע� �ים ְוִיְמְרח� ּו ְּדֶב�ֶלת ְּתֵאִנ הּו ִיְׂשא� ֹ�אֶמר ְיַׁשְעָי+   ַוּי
Is. 38:22 ֹ�אֶמר ית ְיהָו�ה� ס ַוּי ֹות ִּכ�י ֶאֱעֶל�ה ֵּב� ��הּו ָמ�ה א  ִחְזִקָּי
Is. 39:1 הּו� ה ֶאל&ִחְזִקָּי ים ּוִמְנָח� ֶלְך&ָּבֶב>ל ְסָפִר� ן ֶמ� ן&ַּבְלֲאָד= ְלֲאָדן ֶּב� ַּ Tְך ב�ח ְמֹרַד וא ָׁשַל] �ת ַהִה]  ָּבֵע

5ֶּיֱחָז�ק� ע ִּכ�י ָחָל�ה ַו� Wַוִּיְׁשַמ 
Is. 39:2Hח ֲעֵליֶהם�ית ְנֹכָתה  ַוִּיְׂשַמ�ם ֶאת&ֵּב�ַוַּיְרֵא Gֹו[ ִחְזִקָּיהּו ב ] ְנֹכת] ֶאת&ַהֶּכֶסףZ ְוֶאת&ַהָּזָה2

ר  �ה ָדָב3 א&ָהָי �ֹ ְצֹרָת�יו ל א ְּבֹא� ר ִנְמָצ� יו ְוֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� ֹוב ְוֵאת1 ָּכל&ֵּב�ית ֵּכָל+ ים ְוֵא�תA ַהֶּׁש�ֶמן ַהּט3 Mְוֶאת&ַהְּבָׂשִמ
א&ֶהְרָא=ם ִחְזִק �ֹ ֶׁשר ל ֲ Tֹו�א ֹו ּוְבָכל&ֶמְמַׁשְלּת� >הּו ְּבֵבית�  ָּי

Is. 39:3 11ִין ֶּלה ּוֵמַא ּוA ָהֲאָנִׁש�ים ָהֵא3 ה ָאְמר� יו ָמ� Mאֶמר ֵאָל 2ֹ �הּו ַוּי ֶלְך ִחְזִקָּי יא ֶאל&ַהֶּמ� �הּו ַהָּנִב+ 1 ְיַׁשְעָי  ַוָּיבֹא
אּו  ה ָּב� הּו ֵמֶא=ֶרץ ְרחֹוָק> 1ֹאֶמר1 ִחְזִקָּי+ יָך ַוּי אּו ֵאֶל+ ל�ָיֹב�  ֵאַל�י ִמָּבֶב�

Is. 39:4 ר א&ָהָי�ה ָדָב>ר ֲאֶׁש� �ֹ ּו ל הּו ֵא�ת ָּכל&ֲאֶׁשBר ְּבֵביִתי1 ָרא+ ֹ�אֶמר ִחְזִקָּי3 ּו ְּבֵביֶת�ָך ַוּי ה ָרא� אֶמר ָמ� Wֹ  ַוּי
י� ים ְּבאֹוְצֹרָת� א&ִהְרִאיִת� �ֹ  ל

Is. 39:5ע ְּדַבר&ְיהָו� �הּו ְׁשַמ� ֹ�אֶמר ְיַׁשְעָי�הּו ֶאל&ִחְזִקָּי ֹות� ַוּי  ה ְצָבא�
Is. 39:6 ל�ּו ֲאֹבֶת>יָך ַעד&ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה ָּבֶב ר ָאְצר= ָך ַוֲאֶׁש2  ִהֵּנהH ָיִמ�ים ָּבִאיםG ְוִנָּׂש�אA ָּכל&ֲאֶׁש�ר ְּבֵביֶת3

ר ְיהָו�ה� ר ָאַמ� ר ָּדָב� א&ִיָּוֵת� �ֹ  ל
Is. 39:7�ר ּתֹוִל�יד ִיָּק ּו ִמְּמָך> ֲאֶׁש� ר ֵיְצא= יָך ֲאֶׁש2 Mל� ּוִמָּבֶנ ֶלְך ָּבֶב� ים ְּבֵהיַכ�ל ֶמ�  חּו ְוָהיּו1 ָסִריִס+
Is. 39:8 ת ֹום ֶוֱאֶמ� >ה ָׁשל� אֶמר ִּכ�י ִיְהֶי Wֹ ֹוב ְּדַבר&ְיהָו�ה ֲאֶׁש�ר ִּדַּב�ְרָּת ַוּי הּו ט� ל&ְיַׁשְעָי+ Bֹאֶמר ִחְזִקָּי1הּו1 ֶא�  ַוּי
י� פ  ְּבָיָמ�
Is. 40:1�ר ֱאֹלֵהיֶכ ּו ַעִּמ�י יֹאַמ� ּו ַנֲחמ�  ם� ַנֲחמ�
Is. 40:2 ד� �ּה ִּכBי ָלְקָחה1 ִמַּי ה ֲעֹוָנ ּה ִּכ�י ִנְרָצ� ְלָאה1 ְצָבָא+ יָה ִּכBי ָמ� ּו ֵאֶל+ 1ִם1 ְוִקְרא� ּוָׁשַל ּו ַעל&ֵלBב ְיר� Qַּדְּבר 

יָה� ס ה ִּכְפַל�ִים ְּבָכל&ַחּטֹאֶת�  ְיהָו+
Is. 40:3ה ַיְּׁש� ּו ֶּד�ֶרְך ְיהָו ר ַּפּנ� Wא ַּבִּמְדָּב ֹול קֹוֵר+ ינּו� ק� ה ְמִסָּל�ה ֵלאֹלֵה�  רּו1 ָּבֲעָרָב+
Is. 40:4ה� ֹור ְוָהְרָכִס�ים ְלִבְקָע� ָעֹקב1 ְלִמיׁש+ Bה ֶה� ר ְוִגְבָע�ה ִיְׁשָּפ�לּו ְוָהָי א ְוָכל&ַה�   ָּכל&ֶּגיא1 ִיָּנֵׂש+
Is. 40:5ו ִּכ>י ִּפ�י ְיהָו�ה ִּד ּו ָכל&ָּבָׂשר1 ַיְחָּד+ Bה ְוָרא� ֹוד ְיהָו ר� ס ְוִנְגָל�ה ְּכב�  ֵּב�
Is. 40:6Pה� ק ֹו ְּכִצ�יץ ַהָּׂשֶד� יר ְוָכל&ַחְסּד� ר ָמ�ה ֶאְקָר�א ָּכל&ַהָּבָׂש�ר ָחִצ+ א ְוָאַמ�  ֹול ֹאֵמ�ר ְקָר+
Is. 40:7ם� ֹו ָאֵכ�ן ָחִצ�יר ָהָע� ��ְׁשָבה ּב ּוַח ְיהָו�ה ָנ יץ ִּכ>י ר� ל ִצ+ �ֵב�   ָיֵבBׁש ָחִציר1 ָנ
Is. 40:8�ל ִצ �ֵב� ׁש ָחִצ�יר ָנ ם� ס ָיֵב� ּום ְלעֹוָל� ינּו ָיק�  יץ ּוְדַבר&ֱאֹלֵה�
Is. 40:9 1ִם ָהִר1יִמי� ֶרת ְירּוָׁשָל ְך ְמַבֶּׂש� ַח1 קֹוֵל+ יִמי ַבֹּכ2 Bֹון ָהִר ַה ֲעִלי&ָלְך1 ְמַבֶּׂש�ֶרת ִצּי+ Bל ַהר&ָּגֹב�  ַע

ם� ה ִהֵּנ�ה ֱאֹלֵהיֶכ� י ְיהּוָד+ ִאי ִאְמִרי1 ְלָעֵר�  ַאל&ִּתיָר+
Is. 40:10 ה ֹו ְלָפָנ�יו� ִהֵּנ2 ֹו ּוְפֻעָּלת� Bה ְׂשָכרֹו1 ִאּת+ ֹו ִהֵּנ �ְׁשָלה ל ֹו ֹמ� ֹוא ּוְזֹרע� �ק ָיב+ Bי ְיהִוה1 ְּבָחָז  ֲאֹדָנ
Is. 40:11ל� ס ֹות ְיַנֵה� ֹו ִיָּׂש�א ָעל� ים ּוְבֵחיק� ה ִּבְזֹרעֹו1 ְיַקֵּב�ץ ְטָלִא+ ֹו ִיְרֶע+   ְּכֹרֶעה1 ֶעְדר�
Is. 40:12ֹו Mד ְּבָׁשֳעל י&ָמַד2 ים  ִמ� ל ַּבֶּפ1ֶלס1 ָהִר+ Bֶרץ ְוָׁשַק�ן ְוָכ�ל ַּבָּׁשִל�ׁש ֲעַפ�ר ָהָא �5ֶרת ִּתֵּכ+ 1ִים1 ַּבֶּז ִים ְוָׁשַמ  ַמ3

ֹות ְּבמֹאְזָנ�5ִים�  ּוְגָבע�



Is. 40:13ּנּו� ֹו יֹוִדיֶע� �ה ְוִא�יׁש ֲעָצת� ּוַח ְיהָו י&ִתֵּכ�ן ֶאת&ר�   ִמ�
Is. 40:145ְי הּו ַו� ּנּו� ֶאת&ִמBי נֹוָעץ1 ַוְיִביֵנ+ ֶרְך ְּתבּונ�ֹות יֹוִדיֶע� ַעת ְוֶד� ַרח ִמְׁשָּפ�ט ַוְיַלְּמֵד�הּו ַד+ הּו ְּבֹא�  ַלְּמֵד�
Is. 40:15ֹול� ק ִיּט� ן ִאִּי�ים ַּכַּד� �5ִים ֶנְחָׁש�בּו ֵה� ַחק מֹאְזַנ י ּוְכַׁש�   ֵהBן ּגֹוִים1 ְּכַמ�ר ִמְּדִל+
Is. 40:16+ר ְוַחָּית� י ָּבֵע ין ֵּד� ֹון ֵא� Wה� ס ּוְלָבנ י עֹוָל� ין ֵּד�  ֹו ֵא�
Is. 40:17ֹו� הּו ֶנְחְׁשבּו&ל� ֶפס ָוֹת� ֹו ֵמֶא� ��ם ְּכַא�ִין ֶנְגּד   ָּכל&ַהּגֹוִי
Is. 40:18ֹו� ַעְרכּו ל� ּות ַּת� י ְּתַדְּמי�ּון ֵא�ל ּוַמה&ְּדמ�   ְוֶאל&ִמ�
Is. 40:19ּנּו ּוְר� ף ַּבָּזָה�ב ְיַרְּקֶע ׁש ְוֹצֵר� 1 ָנַס�ְך ָחָר+ ף� ַהֶּפ1ֶסל ֹות ֶּכ�ֶסף צֹוֵר�  ֻתק�
Is. 40:20ֹוט� א ִיּמ� �ֹ ֶסל ל ֹו ְלָהִכ�ין ֶּפ� ׁש ָחָכם1 ְיַבֶּקׁש&ל+ Bר ָחָר�ב ִיְבָח א&ִיְרַק� �ֹ ה ֵע�ץ ל �ן ְּתרּוָמ+ ְמֻסָּכ   ַה�
Is. 40:21ם מֹוְס �יֹנֶת+ אׁש ָלֶכ�ם ֲהלֹוא1 ֲהִב �ֹ ֹוא ֻהַּג�ד ֵמר עּו ֲהל> ֹוא ִתְׁשָמ+ ְדעּו1 ֲהל� ֹוא ֵת� Bֶרץ� ֲהל ֹות ָהָא�  ד�
Is. 40:22ֶבת� ֶהל ָלָׁש� ם ָּכֹא� ִים ַוִּיְמָּתֵח� יָה ַּכֲחָגִב�ים ַהּנֹוֶטBה ַכֹּדק1 ָׁשַמ+ ֶרץ ְוֹיְׁשֶב� ּוג ָהָא+   ַהֹּיֵׁשב1 ַעל&ח�
Is. 40:23ה� הּו ָעָׂש� ֶרץ ַּכֹּת� ְפֵטי ֶא� ן רֹוְזִנ�ים ְלָא�ִין ֹׁש�   ַהּנֹוֵת�
Is. 40:24 עּו ה אPַ ַא�ף ַּבל&ִנָּט3 ׁשּו ּוְסָעָר� �ם ְוַגם&ָנַׁשBף ָּבֶהם1 ַוִּיָב+ ֶרץ ִּגְזָע ׁש ָּבָא� עּו ַא>ף ַּבל&ֹׁשֵר� ף ַּבל&ֹזָר+

ם� ס ׁש ִּתָּׂשֵא�  ַּכַּק�
Is. 40:25ֹוׁש� ר ָקד� �ה יֹאַמ� י ְתַדְּמי�ּוִני ְוֶאְׁשֶו   ְוֶאל&ִמ�
Is. 40:26ֶּל ֹום ֵעיֵניֶכBם ּוְראּו1 ִמי&ָבָר�א ֵא+ א  ְׂשאּו&ָמר2 ר ְצָבָא�ם ְלֻכָּלם1 ְּבֵׁש�ם ִיְקָר+ ה ַהּמֹוִצ�יא ְבִמְסָּפ�

ר� ס א ֶנְעָּד� �ֹ ַח ִא�יׁש ל ב אֹוִנים1 ְוַאִּמ�יץ ֹּכ+ Bֵמֹר 
Is. 40:27ֹור� י ִמְׁשָּפִט�י ַיֲעב� ה ּוֵמֱאֹלַה� ה ַדְרִּכי1 ֵמְיהָו+ Bל ִנְסְּתָר�ר ִיְׂשָרֵא ב ּוְתַדֵּב�   ָלBָּמה תֹאַמר1 ַי�ֲעֹק+
Is. 40:28 ע� א ִייָג �ֹ א ִייַע�ף ְול �ֹ ֶרץ ל ֹות ָהָא+ י עֹוָלBםA ְיהָוה1 ּבֹוֵרא1 ְקצ� ְעָּת ֱאֹלֵה2 א ָׁשַמ3 �ֹ ְעָּת ִאם&ל Mֹוא ָיַד  ֲהל2

ֹו� ֶקר ִלְתבּוָנת� ין ֵח�  ֵא�
Is. 40:29ה� ה ַיְרֶּב� ין אֹוִנ�ים ָעְצָמ� ַח ּוְלֵא� �ן ַלָּיֵע�ף ֹּכ   ֹנֵת�
Is. 40:30ּו ְנָעִר� לּו� ְוִי�ֲעפ� ֹול ִיָּכֵׁש� ים ָּכׁש� �עּו ּוַבחּוִר�  ים ְוִיָג
Is. 40:31פּו� פ א ִייָע� �ֹ ּו ְול עּו ֵיְלכ� א ִייָג+ �ֹ ים ָיר1ּוצּו1 ְול �ֶבר ַּכְּנָׁשִר ּו ֵא� ַח ַיֲעל� �יפּו ֹכ+ B ְיהָוה1 ַיֲחִל   ְוקֹוֵי
Is. 41:1ַח ִיְּג ��יפּו ֹכ ים ַיֲחִל ים ּוְלֻאִּמ� יׁשּו ֵאַלי1 ִאִּי+ Bָבה� ַהֲחִר ט ִנְקָר� ו ַלִּמְׁשָּפ� רּו ַיְחָּד�  ׁשּו1 ָא�ז ְיַדֵּב+
Is. 41:2 ֹו ָעָפר1 ַחְרּב+ ן ֶּכ� Bְרְּד ִיֵּת �ים ַי+ Bיו ּגֹוִים1 ּוְמָלִכ ן ְלָפָנ ֹו ִיֵּת2 �ֶדק ִיְקָרֵא�הּו ְלַרְגל ח ֶצ�  ִמBי ֵהִעיר1 ִמִּמְזָר+

ֹו� ף ַקְׁשּת� ׁש ִנָּד�  ְּכַק�
Is. 41:3ם ַיֲע ֹוא� ִיְרְּדֵפ� א ָיב� �ֹ ַרח ְּבַרְגָל�יו ל ֹום ֹא� �ֹור ָׁשל  ב�
Is. 41:4ּוא� ֹון ְוֶאת&ַאֲחֹרִנ�ים ֲאִני&ה� Bי ְיהָוה1 ִראׁש+ אׁש ֲאִנ �ֹ ֹות ֵמר א ַהֹּדר� ה ֹקֵר� �ל ְוָעָׂש+ י&ָפַע   ִמ�
Is. 41:5ּון� ּו ַוֶּיֱאָתי� ֶרץ ֶיֱחָר�דּו ָקְרב� ֹות ָהָא� אּו ְקצ� ּו ִאִּיים1 ְוִייָר+ Bָרא  
Is. 41:6ר ֲחָז�ק� יו יֹאַמ�   ִא�יׁש ֶאת&ֵרֵע�הּו ַיְעֹז�רּו ּוְלָאִח�
Is. 41:7 הּו ּוא ַוְיַחְּזֵק� ֹוב ה+ ֹוֶלם ָּפ�ַעם ֹאֵמBר ַלֶּד1ֶבק1 ט� יׁש ֶאת&ה� ף ַמֲחִל�יק ַּפִּט� Bק ָחָרׁש1 ֶאת&ֹצֵר+  ַוְיַחֵּז

ֹוט� ס א ִיּמ� �ֹ ים ל  ְבַמְסְמִר�
Is. 41:8ל ַע�י� ְוַאָּתה1 ִיְׂשָרֵא ם ֹאֲהִב� �5ַרע ַאְבָרָה� ב ֲאֶׁש�ר ְּבַחְרִּת�יָך ֶז י ַיֲעֹק�  ְבִּד+
Is. 41:9 א �ֹ יָך ְול ָּתה ְּבַחְרִּת� ַמר ְלָך1 ַעְבִּדי&ַא+ Bיָך ָוֹא�ֶרץ ּוֵמֲאִציֶל�יָה ְקָראִת ֹות ָהָא+  ֲאֶׁשBר ֶהֱחַזְקִּת1יָך1 ִמְקצ�
יָך�  ְמַאְסִּת�
Is. 41:10&י ִעְּמָך� יָך  ַאל&ִּתיָרא1 ִּכ יָך ַאף&ְּתַמְכִּת� �י ֱאֹלֶה�יָך ִאַּמְצִּת1יָך1 ַאף&ֲעַזְרִּת+ י&ֲאִנ ע ִּכ� ִני ַאל&ִּתְׁשָּת� ָא+

י� ין ִצְדִק�  ִּביִמ�
Is. 41:11ָך� י ִריֶב� ּו ַאְנֵׁש� ים ָּב�ְך ִי�ְהי�ּו ְכַא>ִין ְויֹאְבד� ל ַהֶּנֱחִר� ּו ֹּכ� �ְלמ+ ׁשּו1 ְוִיָּכ   ֵהBן ֵיֹב2
Is. 41:12ָך� ְּתַבְקֵׁש י ִמְלַחְמֶּת� ֶפס ַאְנֵׁש� י ַמֻּצֶת�ָך ִיְהי�ּו ְכַא>ִין ּוְכֶא� ם ַאְנֵׁש� א ִתְמָצֵא+ �ֹ  ם1 ְול
Is. 41:13יָך� ס א ֲאִנ�י ֲעַזְרִּת� ר ְלָך> ַאל&ִּתיָר� �5ָך ָהֹאֵמ� �יק ְיִמיֶנ יָך ַמֲחִז >י ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� י ֲאִנ   ִּכ3
Is. 41:14ַעת ַי�ֲע� יְרִאי1 ּתֹוַל ל� ַאל&ִּת� ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� ה ְוֹגֲאֵל�ְך ְקד� Bי ֲעַזְרִּתיְך1 ְנֻאם&ְיהָו+ י ִיְׂשָרֵא�ל ֲאִנ ב ְמֵת�  ֹק+
Is. 41:15ים� ץ ָּתִׂש� ֹות ַּכֹּמ� ק ּוְגָבע� ּוׁש ָהִרים1 ְוָתֹד+ Bֹות ָּתד�יִפּי ַעל ִּפ� ׁש ַּב� ּוץ ָחָד+ יְך ְלמֹוַרג1 ָחר� �ה ַׂשְמִּת3   ִהֵּנ



Is. 41:16ּו ל� פ ִּתְזֵרם1 ְור� ל ִּתְתַהָּל� ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� ה ִּבְקד� יהָו+ �יל ַּב� �יץ אֹוָת�ם ְוַאָּתה1 ָּתִג ה ָּתִפ ם ּוְסָעָר�  ַח ִּתָּׂשֵא+
Is. 41:17 י ם ֱאֹלֵה� Bי ְיהָוה1 ֶאֱעֵנ+ ִין ְלׁשֹוָנ�ם ַּבָּצָמ�א ָנָׁש�ָּתה ֲאִנ 1ִים1 ָוַא+ ים ְמַבְקִׁש�ים ַמ Mים ְוָהֶאְביֹוִנ  ָהֲעִנִּי2

ם�ִיְׂשָר א ֶאֶעְזֵב� �ֹ ל ל  ֵא�
Is. 41:18 ה� ֶרץ ִצָּי ִים ְוֶא� ֹות ַמְעָינ�ֹות ָאִׂשBים ִמְדָּבר1 ַלֲאַגם&ַמ+ ֹוְך ְּבָקע� ֹות ּוְבת�  ֶאְפַּתBח ַעל&ְׁשָפִיים1 ְנָהר+

ִים� ֵאי ָמ�  ְלמֹוָצ�
Is. 41:19ים ָּב�ֶמן ָאִׂש��ץ ָׁש ס ְוֵע ה ַוֲהַד� ן ַּבִּמְדָּבר1 ֶא�ֶרז ִׁשָּט+ Bו� ֶאֵּת ּור ַיְחָּד� ר ּוְתַאּׁש� ֹוׁש ִּתְדָה� ה ְּבר>  ֲעָרָב3
Is. 41:20 ל ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� �את ּוְקד�ֹ �ְׂשָתה ּז ו ִּכ�י ַיד&ְיהָו�ה ָע ּו ְוָיִׂשBימּו ְוַיְׂשִּכ1ילּו1 ַיְחָּד+ ּו ְוֵיְדע3  ְלַמ=ַען ִיְרא�
ּה� פ  ְּבָרָא�
Is. 41:211 �ה ַהִּג יְבֶכ�ם יֹאַמ�ר ְיהָו ּו ִר� ב� ָקְרב� ֶלְך ַיֲעֹק� ר ֶמ� ם יֹאַמ� ֹוֵתיֶכ+  יׁשּו1 ֲעֻצמ�
Is. 41:22 ה� ידּו ְוָנִׂשBיָמה ִלֵּב1נּו1 ְוֵנְדָע Mָּנה ַהִּג יָנה ָהִראֹׁשנ�ֹותA ָמ�ה ֵה3 �ת ֲאֶׁש�ר ִּתְקֶר נּו ֵא� �ידּו ָל+ 1 ְוַיִּג 1יׁשּו  ַיִּג

נּו� ֹות ַהְׁשִמיֻע� ֹו ַהָּבא� ן א�  ַאֲחִריָת+
Is. 41:231יד ָעה ְוִנָרא  ַהִּג עּו ְוִנְׁשָּת� ים ַאֶּת�ם ַאף&ֵּתיִט�יבּו ְוָתֵר+ ה ִּכ�י ֱאֹלִה� �5ְדָע+ ֹור ְוֵנ ּו1 ָהֹאִתּי�ֹות ְלָאח+

ה][ְו[ ו�] ִנְרֶא�  ַיְחָּד�
Is. 41:24ם� ר ָּבֶכ� ה ִיְבַח� ִין ּוָפָעְלֶכ�ם ֵמָא�ַפע ּתֹוֵעָב�   ֵהן&ַאֶּת�ם ֵמַא+
Is. 41:25ֹוִתי ִמָּצפֹון1 ַו Bר  ַהִעיר ֹו יֹוֵצ� ֶמר ּוְכמ� א ְסָגִנים1 ְּכמֹו&ֹח+ Bֹ ֶמׁש ִיְקָר�א ִבְׁשִמ�י ְוָיב את ִמִּמְזַרח&ֶׁש� ַּי+

יט�  ִיְרָמס&ִט�
Is. 41:26ַPיד א יק ַא�ף ֵאין&ַמִּג3 �ָעה ּוִמְּלָפִנ�ים ְונֹאַמ�ר ַצִּד Bיד ֵמרֹאׁש1 ְוֵנָד+ י&ִהִּג ף  ִמ� יַע ַא� ף ֵא�ין ַמְׁשִמ+

ַע ִאְמֵר ם�ֵאין&ֹׁשֵמ�  יֶכ�
Is. 41:27ן� ר ֶאֵּת� �ם ְוִלירּוָׁשַל�ִם ְמַבֵּׂש� �ה ִהָּנ ֹון ִהֵּנ ֹון ְלִצּי�   ִראׁש�
Is. 41:28ר� �ץ ְוֶאְׁשָאֵל�ם ְוָיִׁש�יבּו ָדָב� ֶּלה ְוֵא�ין יֹוֵע יׁש ּוֵמֵא�   ְוֵא1ֶרא1 ְוֵא�ין ִא+
Is. 41:29הּו ּוַח ָוֹת� ֶפס ַמֲעֵׂשיֶה�ם ר� ֶון ֶא� ם ָא� ם� פ ֵה�ן ֻּכָּל+   ִנְסֵּכיֶה�
Is. 42:1יא� �ם יֹוִצ� ט ַלּגֹוִי יו ִמְׁשָּפ� י ָרְצָת�ה ַנְפִׁש�י ָנַתBִּתי רּוִחי1 ָעָל+ ֹו ְּבִחיִר�   ֵהBן ַעְבִּדי1 ֶאְתָמְך&ּב+
Is. 42:2ֹו� ּוץ קֹול� יַע ַּבח� א&ַיְׁשִמ� �ֹ א ִיָּׂש�א ְול �ֹ א ִיְצַע�ק ְול �ֹ   ל
Is. 42:3+א ִיְׁשּב �ֹ Bה ָרצּוץ1 ל ט� ָקֶנ ת יֹוִצ�יא ִמְׁשָּפ� א ְיַכֶּב�ָּנה ֶלֱאֶמ� �ֹ ה ל ה ֵכָה�  ֹור ּוִפְׁשָּת�
Is. 42:4ילּו� פ ֹו ִאִּי�ים ְיַיֵח� ֶרץ ִמְׁשָּפ�ט ּוְלתֹוָרת� ּוץ ַעד&ָיִׂש�ים ָּבָא� א ָיר+ �ֹ א ִיְכֶהה1 ְול Bֹ   ל
Is. 42:5+ֹוֵטיֶה 1ִים1 ְונ� א ַהָּׁשַמ Bה ּבֹוֵר ר ָהֵא�לA ְיהָו3 Qה&ָאַמ �ם  ֹּכ� ן ְנָׁשָמה1 ָלָע Bיָה ֹנֵת�ֶרץ ְוֶצֱאָצֶא ע ָהָא� ם ֹרַק�

ּה� ּוַח ַלֹהְלִכ�ים ָּב� יָה ְור�  ָעֶל+
Is. 42:6ֹור ּגֹוִי�ם� ית ָע�ם ְלא� �ק ְּבָיֶד�ָך ְוֶאָּצְרָך3 ְוֶאֶּתְנָך> ִלְבִר� ֶדק ְוַאְחֵז יָך� ְבֶצ� >ה ְקָראִת� =י ְיהָו   ֲאִנ
Is. 42:7��5ִים ִעְור ַח ֵעיַנ ֶׁשְך� ִלְפֹק� ית ֶּכ�ֶלא ֹי�ְׁשֵבי ֹח� יר ִמֵּב�  ֹות ְלהֹוִצBיא ִמַּמְסֵּגר1 ַאִּס+
Is. 42:8ים� י ַלְּפִסיִל� ן ּוְתִהָּלִת� א&ֶאֵּת+ �ֹ ּוא ְׁשִמ�י ּוְכבֹוִדי1 ְלַאֵח�ר ל   ֲאִנ�י ְיהָו�ה ה�
Is. 42:9ֶרם ִּת יד ְּבֶט� �י ַמִּג+ אֹׁשנ�ֹות ִהֵּנה&ָב�אּו ַו�ֲחָדׁשֹות1 ֲאִנ ם� פ ָהִר� יע ֶאְתֶכ� ְחָנה ַאְׁשִמ�  ְצַמ�
Is. 42:10ם� ֹו ִאִּי�ים ְוֹיְׁשֵביֶה� י ַהָּים1 ּוְמלֹא+ Bֶרץ יֹוְרֵד�ֹו ִמְקֵצ�ה ָהָא ׁש ְּתִהָּלת� יהָוה1 ִׁש�יר ָחָד+   ִׁשBירּו ַל�
Is. 42:11ַל 1 ֹי�ְׁשֵבי ֶס+ ּנּו ים ֵּתֵׁש�ב ֵקָד�ר ָיֹר2 יו ֲחֵצִר� ּו ִמְדָּבר1 ְוָעָר+ Bים ִיְצָו�חּו� ִיְׂשא אׁש ָהִר� �ֹ  ע ֵמר
Is. 42:12ֹו ָּבִאִּי�ים ַיִּג�ידּו� ֹוד ּוְתִהָּלת� �יהָו�ה ָּכב   ָיִׂש�ימּו ַל�
Is. 42:13ר� ס יו ִיְתַּגָּב� יַח ַעל&ֹאְיָב� �יר ִקְנָא�ה ָיִר1יַע1 ַאף&ַיְצִר+ ֹות ָיִע א ְּכִא�יׁש ִמְלָחמ� ֹור ֵיֵצ+   ְיהָוה1 ַּכִּגּב�
Is. 42:141ף ָי�ַחד� ֶהֱחֵׁש ם ְוֶאְׁשַא� ה ֶאֹּׁש� יׁש ֶאְתַאָּפ�ק ַּכּיֹוֵלָד�ה ֶאְפֶע+ ם ַאֲחִר� עֹוָל+  יִתי1 ֵמ�
Is. 42:15יׁש� ים אֹוִב� ים ַוֲאַגִּמ� ִאִּי+ �יׁש ְוַׂשְמִּתBי ְנָהרֹות1 ָל� ם אֹוִב ֹות ְוָכל&ֶעְׂשָּב� יב ָהִרים1 ּוְגָבע+ Bַאֲחִר  
Is. 42:16 ים ם  ְוהֹוַלְכִּת�י ִעְוִר3 Mְך ִלְפֵניֶה ּו ַאְדִריֵכ�ם ָאִׂשיםZ ַמְחָׁש2 א&ָיְדע� �ֹ ֹות ל עּו ִּבְנִתיב� א ָיָד+ �ֹ ְּבֶד1ֶרְך1 ל

ֵPֹור א ֲעַקִּׁשים1 ְלִמיׁש+ ֹור ּוַמ� ים�ָלא3 א ֲעַזְבִּת� �ֹ ים ֲעִׂשיִת�ם ְול  ֶּלה ַהְּדָבִר+
Is. 42:17ֶסל�ים ַּבָּפ ֶׁשת ַהֹּבְטִח� ׁשּו ֹב+ גּו ָאחֹור1 ֵיֹב� Bינּו� ס ָנֹס ם ֱאֹלֵה� ים ְלַמֵּסָכ�ה ַאֶּת�   ָהֹאְמִר�
Is. 42:18ֹות� ים ַהִּב�יטּו ִלְרא�   ַהֵחְרִׁש�ים ְׁשָמ�עּו ְוַהִעְוִר�



Is. 42:19ם ְוִעֵּו�ר ְּכֶע�ֶבד ְיהָו�ה� �י ֶאְׁשָל�ח ִמBי ִעֵּור1 ִּכְמֻׁשָּל+ ׁש ְּכַמְלָאִכ י ְוֵחֵר� �י ִאם&ַעְבִּד+   ִמBי ִעֵּור1 ִּכ
Is. 42:20 ֹות[ ָרִאיָת ע�] ָרא� א ִיְׁשָמ� �ֹ �5ִים ְול ֹוַח ָאְזַנ ר ָּפק� �א ִתְׁשֹמ �ֹ ֹות ְול  ַרּב�
Is. 42:21יר� ה ְוַיְאִּד� יל ּתֹוָר� ֹו ַיְגִּד� �ץ ְלַמ�ַען ִצְדק   ְיהָו�ה ָחֵפ�
Is. 42:22י ְכָלִא�י ם ּוְבָבֵּת� חּוִרים1 ֻּכָּל+ יל  ְוהּואH ַעם&ָּבז�ּוז ְוָׁשסּויG ָהֵפBַח ַּב� ם ָהְחָּב�אּו ָהיBּו ָלַבז1 ְוֵא�ין ַמִּצ+

ב� ר ָהַׁש� ה ְוֵאין&ֹאֵמ�  ְמִׁשָּס�
Is. 42:23ֹור� ע ְלָאח� �את ַיְקִׁש�ב ְוִיְׁשַמ�ֹ �ין ז י ָבֶכ�ם ַיֲאִז   ִמ�
Is. 42:24 ן ִלְמׁשֹוֶסה י&ָנַת2 P] ְמִׁשָּס=ה][ִל[ ִמ� �ה ז ֹוא ְיהָו �ים ֲהל� ל ְלֹבְזִז ב ְוִיְׂשָרֵא� ּו ּוַיֲעֹק> Bא&ָאב �ֹ ֹו ְול  ָחָט�אנּו ל+

ֹו� ּו ְּבתֹוָרת� א ָׁשְמע� �ֹ ֹוְך ְול  ִבְדָרָכיו1 ָהל+
Is. 42:25 ֹו ְולֹא&ָיִׂש�ים ע ַוִּתְבַער&ּב� א ָיָד+ �ֹ ֹו ֶוֱעז�ּוז ִמְלָחָמ�ה ַוְּתַלֲהֵטBהּו ִמָּסִביב1 ְול ְך ָעָליו1 ֵחָמ�ה ַאּפ+ Bַוִּיְׁשֹּפ 
ב� פ  ַעל&ֵל�
Is. 43:1�ה ֹּכ Qאִתי ְבִׁשְמָך�  ְוַעָּת יָך ָקָר� �י ְגַאְלִּת+ ב ְוֹיֶצְרָך� ִיְׂשָרֵא�ל ַאל&ִּתיָרא1 ִּכ ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֹּבַרֲאָך� ַיֲעֹק+
ָּתה�  ִלי&ָא�
Is. 43:2+א ִתָּכֶו �ֹ י&ֵתֵלBְך ְּבמֹו&ֵאׁש1 ל ּוָך ִּכ� �א ִיְׁשְטפ �ֹ ֹות ל ִני ּוַבְּנָהר� ר ַּבַּמ1ִים1 ִאְּתָך&ָא+ Bי&ַתֲעֹב ה  ִּכ� ה ְוֶלָהָב�

ְך� א ִתְבַער&ָּב� �ֹ  ל
Is. 43:3יָך� א ַּתְחֶּת� ּוׁש ּוְסָב� ִים ּכ� ִּתי ָכְפְרָך1 ִמְצַר+ Bָך ָנַת� ל מֹוִׁשיֶע ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� יָך ְקד� �ה ֱאֹלֶה+ י ֲאִני1 ְיהָו   ִּכ3
Is. 43:4Bיָך ְוֶאֵּת��י ֲאַהְבִּת ְדָּת ַוֲאִנ >י ִנְכַּב� ְרָּת ְבֵעיַנ ר ָיַק= ָך� ֵמֲאֶׁש2 ַחת ַנְפֶׁש� ים ַּת� יָך ּוְלֻאִּמ�  ן ָאָדם1 ַּתְחֶּת+
Is. 43:5ָּך� ב ֲאַקְּבֶצ� ַּמֲעָר� ָך ּוִמ� �יא ַזְרֶע+ �י ִאְּתָך&ָא�ִני ִמִּמְזָרח1 ָאִב א ִּכ   ַאל&ִּתיָר�
Is. 43:6ֹוק ּוְבנֹוַת� �ִאי ָהִבBיִאי ָבַני1 ֵמָרח+ ן ַאל&ִּתְכָל ִני ּוְלֵתיָמ� ֶרץ� ֹאַמBר ַלָּצפֹון1 ֵּת+ ה ָהָא�  י ִמְקֵצ�
Is. 43:7ֹּPיו� כ יו ַאף&ֲעִׂשיִת� י ְּבָראִת�יו ְיַצְרִּת� י ְוִלְכבֹוִד�  ל ַהִּנְקָר�א ִבְׁשִמ+
Is. 43:8מֹו� �5ִים ָל� �ׁש ְוֵחְרִׁש�ים ְוָאְזַנ �5ִים ֵי   הֹוִצ�יא ַעם&ִעֵּו�ר ְוֵעיַנ
Is. 43:9ְספ ו ְוֵיָא� ּו ַיְחָּד3 ם ִנְקְּבצ� Qל&ַהּגֹוִי �נּו ִיְּתנBּו  ָּכ� אֹׁשנ�ֹות ַיְׁשִמיֻע את ְוִר� +ֹ �יד ז ים ִמBי ָבֶהם1 ַיִּג ּו1 ְלֻאִּמ+

ת� ּו ֱאֶמ� ּו ְויֹאְמר� קּו ְוִיְׁשְמע� ֵדיֶהם1 ְוִיְצָּד+  ֵע�
Is. 43:101י ְוָתִבBינּו ִל ְדעּו ְוַתֲאִמ2 ֵּ Tַען ת�ְרִּתי ְלַמ�י ֲאֶׁש�ר ָּבָח ה ְוַעְבִּד� ּוא  ַאֶּתBם ֵעַדי1 ְנֻאם&ְיהָו+ �י ה+ י&ֲאִנ ינּו1 ִּכ�

א ִיְהֶי�ה� ס �ֹ י ל ל ְוַאֲחַר�  ְלָפַני1 לֹא&נ�ֹוַצר ֵא+
Is. 43:11יַע� י מֹוִׁש� ין ִמַּבְלָעַד� �ה ְוֵא�   ָאֹנִכ�י ָאֹנִכ�י ְיהָו
Is. 43:12י ְנ ם ֵעַד> �ר ְוַאֶּת� ין ָּבֶכ�ם ָז ְעִּתי ְוֵא� Bְדִּתי ְוהֹוַׁש1ְעִּתי1 ְוִהְׁשַמ+ י ִהַּג Qל� ָאֹנִכ ֲאִני&ֵא�  ֻאם&ְיהָו�ה ַו�
Is. 43:13ָּנה� ס י ְיִׁשיֶב� י ַמִּצ�יל ֶאְפַע�ל ּוִמ� ין ִמָּיִד� ּוא ְוֵא� �י ה+   ַּגם&ִמּיֹום1 ֲאִנ
Is. 43:14+ִריִחים1 ֻּכָּל ָלה ְוהֹוַרְדִּתBי ָב� �ְחִּתי ָבֶב3 ם ִׁשַּל Qל ְלַמַעְנֶכ�ֹוׁש ִיְׂשָרֵא >ה ֹּגַאְלֶכ�ם ְקד� ה&ָאַמ=ר ְיהָו ם  ֹּכ�

ם� ים ָּבֳאִנּי�ֹות ִרָּנָת�  ְוַכְׂשִּד�
Is. 43:15ם� ס ל ַמְלְּכֶכ� א ִיְׂשָרֵא� ֹוְׁשֶכ�ם ּבֹוֵר�   ֲאִנ�י ְיהָו�ה ְקד�
Is. 43:16ֹּPה� כ �ים ְנִתיָב� ִים ַעִּז �ם ָּד�ֶרְך ּוְבַמ� ן ַּבָּי ה ַהּנֹוֵת�  ה ָאַמ�ר ְיהָו+
Is. 43:17ִיל ְו�ּוס ַח ֶכב&ָוס� ּו� ַהּמֹוִצ�יא ֶר� ה ָכב� ּו ַּכִּפְׁשָּת� ּומּו ָּדֲעכ� ו ִיְׁשְּכבּו1 ַּבל&ָיק+ Bּוז ַיְחָּד� ִעּז
Is. 43:18ֹות ְוַקְדֹמִנּי�ֹות ַאל&ִּתְתֹּבָנ�נּו��אֹׁשנ ּו ִר� ל&ִּתְזְּכר�   ַא�
Is. 43:19ים ַּבִּמְדָּבBף ָאִׂש�ּוָה ַא �ָדע ֹוא ֵת� ח ֲהל� י ֹעֶׂשBה ֲחָדָׁשה1 ַעָּת�ה ִתְצָמ+ ֹות� ִהְנִנ2 ֹון ְנָהר� יִׁשמ� ֶרְך ִּב�  ר1 ֶּד+
Is. 43:20 ֹות ן ְלַהְׁשק� יִׁשיֹמ+ ִים ְנָהרֹות1 ִּב� ר ַמ3 Mִּתי ַבִּמְדָּב י&ָנַת2 �ה ִּכ� ה ַּתִּנ�ים ּוְבנ�ֹות ַי�ֲעָנ �ת ַהָּׂשֶד+ 1ִני1 ַחַּי  ְּתַכְּבֵד

י� י ְבִחיִר�  ַעִּמ�
Is. 43:21י ְי י ְּתִהָּלִת� רּו� ס ַעם&זּו1 ָיַצ�ְרִּתי ִל+  ַסֵּפ�
Is. 43:22ל� י&ָיַג�ְעָּת ִּב�י ִיְׂשָרֵא� ב ִּכ� �אָת ַי�ֲעֹק י ָקָר�   ְולֹא&ֹאִת�
Is. 43:23 יָך א הֹוַגְעִּת� �ֹ ה ְול א ֶהֱעַבְדִּת1יָך1 ְּבִמְנָח+ Bֹ א ִכַּבְדָּת�ִני ל �ֹ יָך ל יָך ּוְזָבֶח� 1 ֵׂש�ה ֹעֹלֶת+ א&ֵהֵבBיאָת ִּלי �ֹ  ל
 ִּבְלבֹוָנ�ה�
Is. 43:24&ִני  לֹא יָך הֹוַגְעַּת� 1ִני1 ְּבַחּטֹאוֶת+ ְך ֶהֱעַבְדַּת א ִהְרִויָת�ִני ַא3 �ֹ יָך ל ֶלב ְזָבֶח� ה ְוֵח� יָת ִּלBי ַבֶּכ1ֶסף1 ָקֶנ+ ָקִנ2



יָך� ס  ַּבֲעֹוֹנֶת�
Is. 43:25ר� א ֶאְזֹּכ� �ֹ יָך ל �י ְוַחּטֹאֶת� ה ְפָׁשֶע�יָך ְלַמֲעִנ ּוא ֹמֶח� י ָאֹנִכ�י ה>   ָאֹנִכ2
Is. 43:26ק� ַהְזִּכ ַען ִּתְצָּד� ה ְלַמ� ר ַאָּת� �ַחד ַסֵּפ� ִני ִנָּׁשְפָט�ה ָי Wיֵר 
Is. 43:27י� ְׁשעּו ִב� יָך ָּפ� ֹון ָחָט�א ּוְמִליֶצ�   ָאִב�יָך ָהִראׁש�
Is. 43:28ים� ס ל ְלִגּדּוִפ� ב ְוִיְׂשָרֵא� Bה ַלֵח1ֶרם1 ַיֲעֹק+ ֶדׁש ְוֶאְּתָנ �  ַוֲאַחֵּל�ל ָׂש�ֵרי ֹק
Is. 44:1ה ְׁש ֹו� ְוַעָּת� ְרִּתי ב� ל ָּבַח� י ְוִיְׂשָרֵא� �ב ַעְבִּד ע ַיֲעֹק�  ַמ�
Is. 44:2ֹו� ְרִּתי ב� ּון ָּבַח� ב ִויֻׁשר� י ַי�ֲעֹק+ ָּך ַאל&ִּתיָרא1 ַעְבִּד� �ֶטן ַיְעְזֶר ר ְיהָו�ה ֹעֶׂש>ָך ְוֹיֶצְרָך� ִמֶּב�   ֹּכה&ָאַמ2
Is. 44:3א ְוֹנְזִל�ים ַעל&ַיָּב יָך� ִּכBי ֶאָּצק&ַמ1ִים1 ַעל&ָצֵמ+ י ַעל&ֶצֱאָצֶא� ָך ּוִבְרָכִת� ק רּוִחי1 ַעל&ַזְרֶע+ Bה ֶאֹּצ� ָׁש
Is. 44:4ִים� �יר ַּכֲעָרִב�ים ַעל&ִיְבֵלי&ָמ� ּו ְּבֵב�ין ָחִצ   ְוָצְמח�
Is. 44:5ם ִי ה ּוְבֵׁש� יהָו+ ב ָידֹו1 ַל� Bה ִיְכֹּת ב ְוֶז3 �ם&ַיֲעֹק �ה ִיְקָר�א ְבֵׁש� ִני ְוֶז �ה ָא+ יהָו Bה יֹאַמר1 ַל� ל ְיַכֶּנ�ה� פ ֶז  ְׂשָרֵא�
Is. 44:6 ין י ֵא� ֹון ּוִמַּבְלָעַד� �י ַאֲחר+ Bי ִראׁשֹון1 ַוֲאִנ ֹות ֲאִנ ��ה ְצָבא ֹו ְיהָו ֶלְך&ִיְׂשָרֵא>ל ְוֹגֲאל� =ה ֶמ� ר ְיהָו ה&ָאַמ2  ֹּכ�
ים�  ֱאֹלִה�
Is. 44:7י ַעם י ִמּׂשּוִמ� 1ָה1 ִל+ ָה ְוַיְעְרֶכ Bא ְוַיִּגיֶד ֹוִני ִיְקָר3 י&ָכמ� מֹו� ּוִמ� �ידּו ָל� אָנה ַיִּג �ֹ ר ָּתב  &עֹוָל�ם ְוֹאִתּי>ֹות ַוֲאֶׁש�
Is. 44:8 י 1ֹוַּה1 ִמַּבְלָעַד+ Bׁש ֱאל י ֲהֵי �יָך ְוִהַּג�ְדִּתי ְוַאֶּת�ם ֵעָד א ֵמָא>ז ִהְׁשַמְעִּת� �ֹ ּו ֲהל ל&ִּתְפֲחדּו1 ְוַאל&ִּתְרה+  ַא�

ְעִּתי� ּור ַּבל&ָיָד� ין צ�  ְוֵא�
Is. 44:9ֶסלBְצֵרי&ֶפ ַען  ֹי� ּו ְלַמ� ּו ּוַבל&ֵיְדע� ה3 ַּבל&ִיְרא> ָּמ3 3 �ילּו ְוֵעֵדיֶה�ם ֵה3 ם ַּבל&יֹוִע הּו ַוֲחמּוֵדיֶה�  ֻּכָּלם1 ֹּת+
ׁשּו�  ֵיֹב�

Is. 44:10יל� י הֹוִע� ל ּוֶפ�ֶסל ָנָס�ְך ְלִבְלִּת� ר ֵא� י&ָיַצ�   ִמ�
Is. 44:11�ָאָד ָּמה ֵמ� ׁשּו ְוָחָרִׁש�ים ֵה� ׁשּו ָי�ַחד� ֵהBן ָּכל&ֲחֵבָריו1 ֵיֹב+ ּו ֵיֹב� דּו ִיְפֲחד� ּו ֻכָּלם1 ַי�ֲעֹמ+ Bם ִי�ְתַקְּבצ 
Is. 44:12 ין�ֹו ַּגם&ָרֵעב1 ְוֵא ֹוַע ֹּכח+ 1הּו1 ִּבְזר� ֹות ִיְּצֵר�הּו ַוִּיְפָעֵל ם ּוַבַּמָּקב� 1 ַּבֶּפָח+ ד ּוָפַעל ֲעָצ+ 1 ַמ� ׁש ַּבְרֶזל Bָחַר 

ף� ִים ַוִּייָע� ָתה ַמ� ַח לֹא&ָׁש�  ֹּכ+
Is. 44:13 11הּו 5ַּיֲעֵׂש ֹות ּוַבְּמחּוָג�ה ְיָתֳאֵר�הּו ַו� 1הּו1 ַּבַּמְקֻצע+ ֶרד ַיֲעֵׂש �ָטה ָקוG ְיָתֲאֵר�הּו ַבֶּׂש+  ָחַר�ׁש ֵעִציםH ָנ

ִית� ֶבת ָּב� ם ָלֶׁש� ֶרת ָאָד� יׁש ְּכִתְפֶא� �ית ִא+  ְּכַתְבִנ
Is. 44:14ֹון ַוְי ח ִּתְרָזה1 ְוַאּל+ Bים ַוִּיַּק ֹו ֲאָרִז+ ל� ִלְכָרת&ל� ֶרן ְוֶג�ֶׁשם ְיַגֵּד� ע ֹא� �ַער ָנַט� ֹו ַּבֲעֵצי&ָי  ַאֶּמץ&ל�
Is. 44:15 הּו חּו ָעָׂש� 1 ַוִּיְׁשָּת+ ָחם ַאף&ַיִּׂש�יק ְוָא�ָפה ָל�ֶחם ַאף&ִיְפַעל&ֵאל ח ֵמֶהם1 ַוָּי+ Bר ַוִּיַּק Bה ְלָאָדם1 ְלָבֵע+  ְוָהָי

מֹו� ֶסל ַוִּיְסָּגד&ָל�  ֶפ�
Is. 44:16ף ְּב�ח  ֶחְציֹו1 ָׂשַר ל ִיְצֶל�ה ָצִל�י ְוִיְׂשָּב�ע ַאף&ָיֹחם1 ְויֹאַמ�ר ֶהָא+ ׁש ַעל&ֶחְציֹו1 ָּבָׂש�ר יֹאֵכ+ מֹו&ֵא+

ּור� י ָרִא�יִתי א�  ַחּמֹוִת�
Is. 44:17&ֹו ִיְסּגֹוד �ה ְלִפְסל ל ָעָׂש� ֹו ְלֵא� יו ְויֹאַמר1 ַה]ִיְסָּגד[ ּוְׁשֵא�ִרית+ ֹו ְוִיְׁשַּת1חּו1 ְוִיְתַּפֵּל�ל ֵאָל+ Bִני ִּכ�י &ל ִּציֵל+
ָּתה�  ֵאִל�י ָא�
Is. 44:18ם� ם ֵמַהְׂשִּכ�יל ִלֹּבָת� יֵניֶה+ ְראֹות1 ֵע� �י ַטBח ֵמ� �ינּו ִּכ א ָיִב �ֹ ּו ְול א ָיְדע� �ֹ   ל
Is. 44:19יBַאף ָאִפ ְ Tׁש ו ְפִּתי ְבמֹו&ֵא3 ֹו ָׂשַר� Qֶחְצי Gֵלאֹמר Hא&ְתבּוָנה �ֹ ַעת ְול א ַד� 2ֹ ֹו ְול ִתי  ְולֹא&ָיִׁש�יב ֶאל&ִלּב3

ֹוד� ּול ֵע�ץ ֶאְסּג� ה ְלב� �ל ְוִיְתרֹו1 ְלתֹוֵעָב�ה ֶאֱעֶׂש+ ר ְוֹאֵכ ֶחם ֶאְצֶל�ה ָבָׂש�  ַעל&ֶּגָחָליו1 ֶל+
Is. 44:20ֶקר ִּביִמיִנ�י� ס ֹוא ֶׁש� ר ֲהל� א יֹאַמ+ �ֹ א&ַיִּצBיל ֶאת&ַנְפׁשֹו1 ְול �ֹ ל ִהָּט�הּו ְול ֶפר ֵל�ב הּוַת� �ה ֵא+   ֹרֶע
Is. 44:21ֶּלה�ִני� ְזָכר&ֵא א ִתָּנֵׁש� �ֹ ל ל ָּתה ִיְׂשָרֵא� ֶבד&ִלי1 ַא+ �י ַעְבִּדי&ָא�ָּתה ְיַצְרִּתBיָך ֶע� ל ִּכ ב ְוִיְׂשָרֵא�   ַיֲעֹק+
Is. 44:22יָך� ה ֵאַל�י ִּכ�י ְגַאְלִּת� �5ן ַחּטֹאוֶת�יָך ׁשּוָב� יָך ְוֶכָעָנ   ָמִחBיִתי ָכָעב1 ְּפָׁשֶע+
Is. 44:23 ה�י&ָעָׂש ִים ִּכ� Mּו ָׁשַמ ֹו  ָרּנ2 ��ץ ּב ה ַי�ַער ְוָכל&ֵע ּו ָהִרים1 ִרָּנ+ Bֶרץ ִּפְצח ֹות ָא+ ה ָהִר1יעּו1 ַּתְחִּתּי� ְיהָו3

ר� פ ל ִיְתָּפָא� ב ּוְבִיְׂשָרֵא� י&ָגַאBל ְיהָוה1 ַי�ֲעֹק+  ִּכ�
Is. 44:24ה ָׁשBל ֹנֶט ֶׂשה ֹּכ+ ָך ְוֹיֶצְרָך� ִמָּב�ֶטן ָאֹנִכBי ְיהָוה1 ֹע� ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֹּגֲאֶל+ ֶרץ  ֹּכ� ע ָהָא� י ֹרַק� ַמ1ִים1 ְלַבִּד+
י�][ֵמ[ִמי ִאִּתי   ]ִאִּת�
Is. 44:25ל� ם ְיַׂשֵּכ� ֹור ְוַדְעָּת� ים ְיהֹוֵל�ל ֵמִׁש=יב ֲחָכִמ>ים ָאח� ים ְוֹקְסִמ� ֹות ַּבִּד+   ֵמֵפר1 ֹאת�



Is. 44:26ר ִלירּוָׁש ת ַמְלָאָכ�יו ַיְׁשִל�ים ָהֹאֵמ2 ֹו ַוֲעַצ� יָנה  ֵמִקים1 ְּדַב�ר ַעְבּד+ י ְיהּוָדה1 ִּתָּבֶנ+ Bב ּוְלָעֵר ִם ּתּוָׁש3 Mַל
ם� יָה ֲאקֹוֵמ�  ְוָחְרבֹוֶת�

Is. 44:27יׁש� ִיְך אֹוִב� ִבי ְוַנֲהֹרַת� �ר ַלּצּוָל�ה ֳחָר   ָהֹאֵמ�
Is. 44:28ה ְוֵהיָכ�ל ִּת 1ִם1 ִּתָּבֶנ+ ר ִלירּוָׁשַל Bם ְוֵלאֹמ�י ְוָכל&ֶחְפִצ�י ַיְׁשִל ד� ס ָהֹאֵמBר ְלכ1ֹוֶרׁש1 ֹרִע+  ָּוֵס�
Is. 45:1 י ְמָלִכ�ים� ם ּוָמְתֵנ ֹו ְלַרד&ְלָפָניו1 ּגֹוִי+ יִמינ3 �5ְקִּתי ִב� ֹוֶרׁש ֲאֶׁשר&ֶהֱחַז  ֹּכה&ָאַמ�ר ְיהָוהH ִלְמִׁשיחֹוH ְלכ�

א ִיָּסֵג�רּו� �ֹ ים ל ִים ּוְׁשָעִר� ַח ְלָפָניו1 ְּדָלַת+ Bַח ִלְפֹּת� ֲאַפֵּת
Is. 45:2ְך ַו �יָך ֵאֵל+ ים אֹוִׁשר  ֲאִני1 ְלָפֶנ ַע�] ֲאַיֵּׁש�ר[ֲהדּוִר� �ל ֲאַגֵּד� י ַבְרֶז ר ּוְבִריֵח� ֹות ְנחּוָׁשה1 ֲאַׁשֵּב+ Bַּדְלת 
Is. 45:3 א ְבִׁשְמָך� >ה ַהּקֹוֵר� =י ְיהָו י&ֲאִנ ע ִּכ� ים ְלַמ�ַען ֵּתַד3 �ֶׁשְך ּוַמְטֻמֵנ�י ִמְסָּתִר ֹות ֹח+  ְוָנַתִּתBי ְלָך1 אֹוְצר�

ל� י ִיְׂשָרֵא�  ֱאֹלֵה�
Is. 45:4ִני� א ְיַדְעָּת� �ֹ ָך ֲאַכְּנָך� ְול א ְלָך1 ִּבְׁשֶמ+ Bי ָוֶאְקָר �ל ְּבִחיִר ב ְוִיְׂשָרֵא� י ַיֲעֹק+ 1ַען1 ַעְבִּד�   ְלַמ
Is. 45:5ִני� א ְיַדְעָּת� �ֹ י ֵא�ין ֱאֹלִה�ים ֲאַאֶּזְרָך� ְול ֹוד זּוָלִת� Bי ְיהָוה1 ְוֵא�ין ע+   ֲאִנ
Is. 45:6ּו ִמִּמְזַר ֹוד� ְלַמ�ַען ֵיְדע3 ין ע� י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ְוֵא� �ֶפס ִּבְלָעָד ה ִּכי&ֶא�  ח&ֶׁש1ֶמׁש1 ּוִמַּמ�ֲעָרָב+
Is. 45:7ֶּלה� ס ה ָכל&ֵא� ֹוֵרא ָר�ע ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֹעֶׂש� ֹום ּוב� ה ָׁשל� ֶׁשְך ֹעֶׂש� ר אֹור1 ּובֹוֵר�א ֹח+   יֹוֵצ�
Is. 45:8ים ִיְּז ַעל ּוְׁשָחִק� ַחד  ַהְרִעBיפּו ָׁשַמ1ִים1 ִמַּמ+ ה ַתְצִמ1יַח1 ַי+ Bַׁשע ּוְצָדָק לּו&ֶצ�ֶדק ִּתְפַּתח&ֶא�ֶרץ ְוִיְפרּו&ֶי3

יו� ס  ֲאִנ�י ְיהָו�ה ְּבָראִת�
Is. 45:9ָPֹוי ר ה ּוָפָעְלָך�  ה3 ה&ַּתֲעֶׂש+ ְצרֹו1 ַמ� ֶמר ְלֹי� Bה ֲהיֹאַמ1ר ֹח�ֶרׂש ֶאת&ַחְרֵׂש�י ֲאָדָמ ֹו ֶח� ב ֶאת&ֹי�ְצר+

ֹו� ס ִים ל�  ֵאין&ָיַד�
Is. 45:10ין� ס ה ַמה&ְּתִחיִל� ב ַמה&ּתֹוִל�יד ּוְלִאָּׁש� ר ְלָא� ֹוי ֹאֵמ�   ה>
Is. 45:11י ְּתַצֻּו�ִני� ַעל ָיַד� >י ְוַעל&ֹּפ� ּוִני ַעל&ָּבַנ ֹו ָהֹאִתּי�ֹות ְׁשָאל+ �ל ְוֹיְצר ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� >ה ְקד� ה&ָאַמ=ר ְיהָו   ֹּכ�
Is. 45:12�ם ָעֶל ֶרץ ְוָאָד� �יִתי ֶא+ ֹנִכי1 ָעִׂש ם ִצֵּו�יִתי� ָא� ִים ְוָכל&ְצָבָא� ּו ָׁשַמ+ י ָיַדי1 ָנט�  יָה ָבָר�אִתי ֲאִנ3
Is. 45:13 1א ִבְמִחיר Bֹ ַח ל Bה ִעיִרי1 ְוָגלּוִת�י ְיַׁשֵּל+ ּוא&ִיְבֶנ ֶדק ְוָכל&ְּדָרָכ�יו ֲאַיֵּׁש�ר ה� ּו ְבֶצ+  ָאֹנִכי1 ַהִעיֹרִת�ה�

ֹות� פ ר ְיהָו�ה ְצָבא� ַחד ָאַמ� א ְבֹׁש+ �ֹ  ְול
Is. 45:14 ּו רּו1 ְוָל�ְך ִי�ְהי+ ְסַחר&ּכּוׁשH ּוְסָבִאיםH ַאְנֵׁש�י ִמָּדהG ָעַלBִיְך ַיֲעֹב2 ִים ּו� יַע ִמְצַר� ה ְיִג2 הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ֹּכ�

ְך ֵא>ל ְוֵא� לּו ַא�ְך ָּב� �ִיְך ִיְתַּפָּל+ רּו ְוֵאַלBִיְך ִי�ְׁשַּתֲחּוּו1 ֵאַל �ים ַיֲעֹב כּו ַּבִּזִּק� ִיְך ֵיֵל+ ים�ַאֲחַר� ֶפס ֱאֹלִה� ֹוד ֶא�  ין ע�
Is. 45:15יַע� ל מֹוִׁש� י ִיְׂשָרֵא� ה ֵא�ל ִמְסַּתֵּת�ר ֱאֹלֵה� ן ַאָּת� Wָאֵכ  
Is. 45:16ים� י ִציִר� ה ָחָרֵׁש� ּו ַבְּכִלָּמ+ ּו ֻּכָּל�ם ַיְחָּדו1 ָהְלכ� ֹוׁשּו ְוַג�ם&ִנְכְלמ�   ּב�
Is. 45:17 ה ְּתׁשּוַע�ת 1 נֹוַׁש�ע ַּביהָו+ ד� פ ִיְׂשָרֵאל ֹוְלֵמי ַע� ּו ַעד&ע� ׁשּו ְולֹא&ִתָּכְלמ�  עֹוָלִמ�ים לֹא&ֵתֹב�
Is. 45:18 הּו ּה לֹא&ֹת� ֹוְנָנ+ ּוא כ� ר ָהָאBֶרץ ְוֹעָׂשּה1 ה� ים ֹיֵצ2 ּוא ָהֱאֹלִה3 ִים ה� Mא ַהָּׁשַמ הָוה ּבֹוֵר2 ְ Tַמר&י ה ָא� �י ֹכ�  ִּכ

ֹוד� ין ע� ּה ָלֶׁש�ֶבת ְיָצָר�ּה ֲאִנ�י ְיהָו�ה ְוֵא�  ְבָרָא�
Is. 45:19 1י ְיהָוהB ּוִני ֲאִנ �הּו ַבְּקׁש ב ֹּת� �5ַרע ַיֲעֹק� א ָאַמ>ְרִּתי ְלֶז �ֹ ֶׁשְך ל ְרִּתי ִּבְמקֹום1 ֶא�ֶרץ ֹח+ א ַבֵּס�ֶתר ִּדַּב3 =ֹ  ל

ים� �יד ֵמיָׁשִר� ֶדק ַמִּג  ֹּדֵב�ר ֶצ+
Is. 45:20�ֹ �ם ל ו ְּפִליֵט�י ַהּגֹוִי ּו ַיְחָּד� ְתַנְּגׁש� אּו ִה� ּו ָוֹב> ים  ִהָּקְבצ� ם ּוִמְתַּפְלִל+ �ץ ִּפְסָל+ ְׂשִאים1 ֶאת&ֵע ּו ַהֹּנ� א ָיְדע3

יַע� א יֹוִׁש� �ֹ ל ל  ֶאל&ֵא�
Is. 45:21 1י ְיהָוהB ֹוא ֲאִנ ּה ֲהל2 ֶדם ֵמָא�ז ִהִּגיָד3 Mאת ִמֶּק 2ֹ Z ז ו ִמ�י ִהְׁשִמיַע �ּו ַיְחָּד ף ִי�5ָּוֲעצ� יׁשּו ַא� �ידּו ְוַהִּג+  ַהִּג

ֹוד ֱאֹלִהים1 ִמַּב Bין&ע י�ְוֵא� ִין זּוָלִת� יַע ַא� יק ּומֹוִׁש+ ל&ַצִּד� י ֵא�  ְלָעַד+
Is. 45:22ֹוד� ין ע� ל ְוֵא� ּו ָּכל&ַאְפֵסי&ָא�ֶרץ ִּכ�י ֲאִני&ֵא�   ְּפנּו&ֵאַל�י ְוִהָּוְׁשע�
Is. 45:23ֶר ּוב ִּכי&ִלי1 ִּתְכַר�ע ָּכל&ֶּב+ �א ָיׁש �ֹ ר ְול ה ָּדָב� א ִמִּפ=י ְצָדָק> ְעִּתי ָיָצ2 �י ִנְׁשַּב+ ֹון� ִּב ע ָּכל&ָלׁש�  ְך ִּתָּׁשַב�
Is. 45:24ֹו� ים ּב� ל ַהֶּנֱחִר� ׁשּו ֹּכ� ֹוא ְוֵיֹב+ ז ָעָדיו1 ָיב� �ֹות ָוֹע ר ְצָדק� >ה ִל�י ָאַמ�   ַא=ְך ַּביהָו
Is. 45:25ל� �5ַרע ִיְׂשָרֵא� ּו ָּכל&ֶז ּו ְוִי�ְתַהְלל� >ה ִיְצְּדק�   ַּביהָו
Is. 46:11ֹו ָהיּו 1 ֹקֵר�ס ְנב+ ע ֵּבל ה� ָּכַר� א ַלֲעֵיָפ� ֹות ַמָּׂש� �ה ְוַלְּבֵהָמ�ה ְנֻׂשֹאֵתיֶכ�ם ֲעמּוס+ ם ַלַחָּי   ֲעַצֵּביֶה+
Is. 46:2ָכה� ס ם ַּבְּׁשִב�י ָהָל� ּו ַמֵּל�ט ַמָּׂש�א ְוַנְפָׁש� א ָיְכל� �ֹ ו ל ְרעּו1 ַיְחָּד+ ּו ָכ� Bָקְרס  



Is. 46:3 ית�ית ֵּב ב ְוָכל&ְׁשֵאִר� ּו ֵאַלי1 ֵּב�ית ַיֲעֹק+ Bַחם� ִׁשְמע ֶטן ַהְּנֻׂשִא�ים ִמִּני&ָר� ֲעֻמִסים1 ִמִּני&ֶב+  ִיְׂשָרֵא�ל ַה�
Is. 46:4ט� ס ל ַוֲאַמֵּל� א ַוֲאִנ�י ֶאְסֹּב� �י ֶאָּׂש+ 1יִתי1 ַוֲאִנ Bי ָעִׂש ל ֲאִנ ��י ֶאְסֹּב ה ֲאִנ ּוא ְוַעד&ֵשיָב� �י ה+   ְוַעד&ִזְקָנה1 ֲאִנ
Is. 46:5ּו ְוַתְמִׁש �י ְתַדְמי�ּוִני ְוַתְׁשו ה� ְלִמ� ּוִני ְוִנְדֶמ�  ל�
Is. 46:6ּו� ּו ַאף&ִי�ְׁשַּתֲחּו� ל ִיְסְּגד� ּו צֹוֵרף1 ְוַיֲעֵׂש�הּו ֵא+ Bלּו ִיְׂשְּכר ��ה ִיְׁשֹק יס ְוֶכ�ֶסף ַּבָּקֶנ   ַהָּזִלBים ָזָהב1 ִמִּכ+
Is. 46:7ד ִמְּמק 1 ְוַי�ֲעֹמ+ הּו ְוַיִּניֻחBהּו ַתְחָּתיו Mף ִיְסְּבֻל ָּׂשֻאהּו ַעל&ָּכֵת2 ִ Tא  י �ֹ א ָיִמ�יׁש ַאף&ִיְצַעBק ֵאָליו1 ְול �ֹ ֹו ל ֹומ�

ּנּו� ס א יֹוִׁשיֶע� �ֹ ֹו ל ה ִמָּצָרת�  ַיֲעֶנ+
Is. 46:8ב� ֹ�את ְוִהְתֹאָׁש�ׁשּו ָהִׁש�יבּו פֹוְׁשִע�ים ַעל&ֵל�   ִזְכרּו&ז
Is. 46:9ֶפ ים ְוֶא� ֹוד ֱאֹלִה� 1 ְוֵא�ין ע+ �י ָאֹנִכ�י ֵאל ּו ִראֹׁשנ�ֹות ֵמעֹוָל�ם ִּכ ֹוִני� ִזְכר�  ס ָּכמ�
Is. 46:10ה� ּום ְוָכל&ֶחְפִצ�י ֶאֱעֶׂש� ּו ֹאֵמר1 ֲעָצִת�י ָתק+ �ֶדם ֲאֶׁש�ר לֹא&ַנֲעׂש ית ּוִמֶּק� ֵראִׁשית1 ַאֲחִר+ Bיד ֵמ�   ַמִּג
Is. 46:11 יׁש ֲעָצתֹו� ק ִא ֶרץ ֶמְרָח� ִיט ֵמֶא� א ִמִּמְזָרח1 ַע+ Bי[ ֹקֵר�ָּנה] ֲעָצִת ְרִּתי ַאף&ִּדַּב1ְרִּתי1 ַאף&ֲאִביֶא+  ָיַצ�

ָּנה� ס  ַאף&ֶאֱעֶׂש�
Is. 46:12ה� ים ִמְּצָדָק� �יֵרי ֵל�ב ָהְרחֹוִק� ּו ֵאַל�י ַאִּב   ִׁשְמע�
Is. 46:13 ל ה ְלִיְׂשָרֵא� א ְתַאֵח�ר ְוָנַתִּתBי ְבִצּיֹון1 ְּתׁשּוָע+ �ֹ י ל ק ּוְתׁשּוָעִת� א ִתְרָח+ �ֹ ְבִּתי ִצְדָקִתי1 ל Bֵקַר 

י� ס  ִּתְפַאְרִּת�
Is. 47:11יִפי1  ְר א תֹוִס Bֹ �י ל ים ִּכ �א ַּבת&ַּכְׂשִּד ֶרץ ֵאין&ִּכֵּס� ל ְׁשִבי&ָלָא� ר ְּבתּוַלת1 ַּבת&ָּבֶב+ �י ַעל&ָעָפ3 יA ּוְׁשִב ִד�

ְך ַרָּכ�ה ַוֲעֻנָּג�ה�  ִיְקְראּו&ָל+
Is. 47:2ֹוק ִע ֶבל ַּגִּלי&ׁש� י ַצָּמֵת=ְך ֶחְׂשִּפי&ֹׁש> ַמח ַּגִּל2 �ִים ְוַט�ֲחִני ָק י ֵרַח� ֹות� ְקִח� י ְנָהר�  ְבִר�
Is. 47:3ם� ס א ֶאְפַּג�ע ָאָד� �ֹ ח ְול ה ֶחְרָּפֵת�ְך ָנָק�ם ֶאָּק+ ְך ַּג�ם ֵּתָרֶא� 1 ֶעְרָוֵת+   ִּתָּגל
Is. 47:4ל� ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� ֹו ְקד� �ֹות ְׁשמ נּו ְיהָו�ה ְצָבא� Wֹּגֲאֵל  
Is. 47:5�ים ִּכ �ֶׁשְך ַּבת&ַּכְׂשִּד ִאי ַבֹח� ֹות� ְׁשִב�י דּוָמ>ם ּוֹב� ֶרת ַמְמָלכ� ְך ְּגֶב� 1יִפי1 ִיְקְראּו&ָל+ א תֹוִס Bֹ  י ל
Is. 47:6 ְדְּת ן ִהְכַּב� Wים ַעל&ָזֵק י ָוֶאְּתֵנ�ם ְּבָיֵד�ְך לֹא&ַׂשBְמְּת ָלֶהם1 ַרֲחִמ+ 1ְלִּתי1 ַנֲחָלִת+ י ִחַּל  ָקַצ�ְפִּתי ַעל&ַעִּמ3

ד�  ֻעֵּל�ְך ְמֹא�
Is. 47:7ה ְג� י ְלעֹוָל�ם ֶאְהֶי אְמִר+ �ֹ ּה� ס ַוּת א ָזַכ�ְרְּת ַאֲחִריָת� �ֹ ְך ל ְמְּת ֵא1ֶּלה1 ַעל&ִלֵּב+ �ד לֹא&ַׂש�  ָב�ֶרת ַע
Is. 47:8 1א ֵאֵׁשב Bֹ ֹוד ל ��י ע �י ְוַאְפִס ָבּה ֲאִנ ְמָרה1 ִּבְלָב+ ַטח ָהֹא� Bֹאת ֲעִדיָנה1 ַהּיֹוֶׁש�ֶבת ָלֶב+ ה ִׁשְמִעי&ז Qְוַעָּת 

ֹול� ע ְׁשכ� א ֵאַד� �ֹ ה ְול  ַאְלָמָנ+
Is. 47:9ִיְך  ְוָת ב ְּכָׁשַפ+ ִיְך ְּבֹר� ן ְּכֻתָּמם1 ָּב�אּו ָעַל+ �ֹול ְוַאְלֹמ ד ְׁשכ� ַגע ְּבי�ֹום ֶאָח� ֶּלה ֶר> ְך ְׁשֵּתי&ֵא� בֹאָנהZ ָּל2

ד� ִיְך ְמֹא� ת ֲחָבַר�  ְּבָעְצַמ�
Is. 47:10יא ׁשֹוְב�ְך ִה ְך ְוַדְעֵּת� ִני ָחְכָמֵת� ְך ָאַמְרְּת1 ֵא�ין ֹרָא+ ְך ֲאִנ�י  ַוִּתְבְטִח�י ְבָרָעֵת3 י ְבִלֵּב+ ָב�ֶתְך ַוּתֹאְמִר�

ֹוד�  ְוַאְפִס�י ע�
Is. 47:11 א ָעַל=ִיְך 2ֹ א תּוְכִל�י ַּכְּפָר�ּה ְוָתב �ֹ ה ל 1ִיְך1 הָֹו+ ל ָעַל Bּה ְוִתֹּפ א ֵתְדִעי1 ַׁשְחָר+ Bֹ ה ל �ִיְך ָרָע3  ּוָב=א ָעַל

ִעי� א ֵתָד� �ֹ ה ל ם ׁשֹוָא�  ִּפְתֹא>
Is. 47:121א ַבֲחָבַרB ִיְך אּוַל>י ּתּוְכִל�י הֹוִע�יל אּוַל�י  ִעְמִדי&ָנ �ר ָיַג�ַעְּת ִמְּנעּוָר ִיְך ַּבֲאֶׁש� ב ְּכָׁשַפ+ ִיְך1 ּוְבֹר�
ֹוִצי�  ַּתֲער�
Is. 47:13 ְך ָהְברּו Mא ְויֹוִׁשיֻע ב ֲעָצָת�ִיְך ַיַעְמדּו&ָנ2 ית ְּבֹר� י[ ִנְלֵא� ֹוִדיִעם1 ] ֹהְבֵר� ים מ� ֹוָכִב+ ֹחִזים1 ַּבּכ� ִים ַה� ָׁשַמ3

ִיְך� אּו ָעָל� ר ָיֹב� ים ֵמֲאֶׁש�  ֶלֳחָדִׁש+
Is. 47:14 ּור ם א� ָהָב�ה ֵאין&ַּגֶח�ֶלת ַלְחָמ+ �ד ֶל� ם ִמַּי ילּו ֶאת&ַנְפָׁש� א&ַיִּצ� �ֹ ַתם ל ה ָהיBּו ְכַקׁש1 ֵא�ׁש ְׂשָרָפ+  ִהֵּנ2

ֹו� ֶבת ֶנְגּד�  ָלֶׁש�
Is. 47:15ִיְך ִמְּנ �ַעְּת ֹסֲחַר� ְך� ס ֵּכ�ן ָהיּו&ָל�ְך ֲאֶׁש�ר ָיָג ין מֹוִׁשיֵע� ּו ֵא� ִיְך ִאBיׁש ְלֶעְברֹו1 ָּתע+  עּוַר3
Is. 48:1 ה �יםA ְּבֵׁש�ם ְיהָו3 ִּנְׁשָּבִע ה ָיָצ�אּו ַה� י ְיהּוָד� ל ּוִמֵּמ� ב ַהִּנְקָרִאים1 ְּבֵׁש�ם ִיְׂשָרֵא+ ית&ַיֲעֹק3 ֹ�את ֵּב�  ִׁשְמעּו&ז

�ֹ ת ְול א ֶבֱאֶמ� �ֹ ירּו ל 1 ַיְזִּכ+ ה�ּוֵבאֹלֵהBי ִיְׂשָרֵאל  א ִבְצָדָק�
Is. 48:2ֹו� ס ֹות ְׁשמ� ל ִנְסָמ�כּו ְיהָו�ה ְצָבא� י ִיְׂשָרֵא� אּו ְוַעל&ֱאֹלֵה� ֶדׁש1 ִנְקָר+ י&ֵמִעBיר ַהֹּק2   ִּכ�



Is. 48:3אָנה� �ֹ ם ָעִׂש�יִתי ַוָּתב �ם ִּפְתֹא� ּו ְוַאְׁשִמיֵע ְדִּתי ּוִמִּפ�י ָיְצא� אֹׁשנֹות1 ֵמָא�ז ִהַּג+   ָהִר�
Is. 48:4ה� ִמַּדְע ָך ּוִמְצֲחָך� ְנחּוָׁש� 1 ָעְרֶּפ+ Bיד ַּבְרֶזל ה ָא�ָּתה ְוִג י ִּכ�י ָקֶׁש� Wִּת 
Is. 48:5ם ּוִפְסִל�י ְוִנְסִּכ�י ִצָּו�ם� �י ָעָׂש+ ֹוא ִהְׁשַמְעִּת�יָך ֶּפן&ּתֹאַמר1 ָעְצִּב ֶרם ָּתב� ז ְּבֶט� Bיד ְלָך1 ֵמָא+   ָוַאִּג
Is. 48:6ּה ְו ם� ָׁשַמBְעָּת� ֲחֵזה1 ֻּכָּל+ א ְיַדְעָּת� �ֹ ֹות ְול ָּתה ּוְנֻצר� �ידּו ִהְׁשַמְעִּתBיָך ֲחָדׁשֹות1 ֵמַע+ ֹוא ַתִּג ם ֲהל�  ַאֶּת�
Is. 48:7ין� ר ִהֵּנ�ה ְיַדְעִּת� א ְׁשַמְעָּת�ם ֶּפן&ּתֹאַמ� �ֹ ז ְוִלְפֵני&י�ֹום ְול א ֵמָא+ �ֹ   ַעָּתBה ִנְבְראּו1 ְול
Is. 48:8ַּP ְעָּת ג א&ָׁשַמ3 �ֹ �ם ל א ָי ַּג �ֹ ַע ם ל ֹוד ּוֹפֵׁש� �5ָך ִּכBי ָיַד1ְעִּתי1 ָּבג�ֹוד ִּתְבּג+ ז לֹא&ִפְּתָח�ה ָאְזֶנ ם ֵמָא� Wְעָּת ַּג ַד+

ְך� ָרא ָל� ֶטן ֹק�  ִמֶּב�
Is. 48:9ָך� י ַהְכִריֶת� י ֶאֱחָטם&ָל�ְך ְלִבְלִּת� י ּוְתִהָּלִת� יְך ַאִּפ+   ְלַמBַען ְׁשִמי1 ַאֲאִר�
Is. 48:10�ֹ יָך ְול ִני� ִהֵּנ�ה ְצַרְפִּת� ּור ֹע� יָך ְּבכ� �ֶסף ְּבַחְרִּת�  א ְבָכ
Is. 48:11ן� ס א&ֶאֵּת� �ֹ ר ל י ְלַאֵח� �י ֵא�יְך ֵיָח�ל ּוְכבֹוִד� ה ִּכ >י ֶאֱעֶׂש� =י ְלַמֲעִנ   ְלַמֲעִנ
Is. 48:12ֹון� ף ֲאִנ�י ַאֲחר� ֹון ַא� �י ִראׁש+ �י ֲאִני&הּוא1 ֲאִנ ל ְמֹקָרִא ב ְוִיְׂשָרֵא� 1 ַי�ֲעֹק+   ְׁשַמBע ֵאַלי
Is. 48:13ו� ּו ַיְחָּד� ם ַיַעְמד� >י ֲאֵליֶה� א ֲאִנ יִמיִנ�י ִטְּפָח�ה ָׁשָמ�ִים ֹקֵר� ֶרץ ִו� �ְסָדה ֶא+ 1 ָי   ַאף&ָיִדי
Is. 48:14 ֹו ל ּוְזֹרע� ֹו ַיֲעֶׂשBה ֶחְפצֹו1 ְּבָבֶב+ �ה ֲאֵהב+ �יד ֶאת&ֵא�ֶּלה ְיהָו ם ִהִּג י ָבֶה� עּו ִמ� ֲׁשָמ+ ּו ֻכְּלֶכם1 ּו� Bִהָּקְבצ 

 ים�ַּכְׂשִּד�
Is. 48:15ֹו� יו ְוִהְצִל�יַח ַּדְרּכ� ְרִּתי ַאף&ְקָראִת�יו ֲהִביֹאִת� >י ִּדַּב� �י ֲאִנ   ֲאִנ
Is. 48:16 ה< =י ְיהִו ה ֲאֹדָנ ּה ָׁש�ם ָא�ִני ְוַעָּת3 ְרִּתי ֵמֵע�ת ֱהיֹוָת� א ֵמרֹאׁש1 ַּבֵּס�ֶתר ִּדַּב+ Bֹ את ל 3ֹ �י ִׁשְמעּו&ז ּו ֵאַל  ִקְרב=

ֹו ִני ְורּוח�  � פְׁשָלַח�
Is. 48:17 יֲכָך� יל ַמְדִר� Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ְמַלֶּמְדָך� ְלהֹוִע+ י ְיהָו ֹוׁש ִיְׂשָרֵא�ל ֲאִנ2 >ה ֹּגַאְלָך� ְקד� ה&ָאַמ=ר ְיהָו  ֹּכ�

ְך� ֶרְך ֵּתֵל�  ְּבֶד�
Is. 48:18�ָך ְוִצְדָקְתָך� ְּכַגֵּל�י ַהָּי ְבָּת ְלִמְצֹוָת�י ַוְיִהBי ַכָּנָהר1 ְׁשלֹוֶמ+ ּוא ִהְקַׁש�  ם� ל�
Is. 48:19ֹו ִמְּלָפָנ�י� לֹא&ִיָּׁשֵמ>ד ְׁשמ� ת ְו� א&ִיָּכֵר= �ֹ י ֵמֶע�יָך ִּכְמֹעָת�יו ל ָך ְוֶצֱאָצֵא� 1 ַזְרֶע+   ַוְיִהBי ַכחֹול
Is. 48:20 ה�ּוָה ַעד&ְקֵצ את הֹוִציא� +ֹ Bידּו ַהְׁשִמ1יעּו1 ז ה ַהִּג ֹול ִרָּנ3 ּו ִמַּכְׂשִּדיםG ְּבק� H ִּבְרח� ּו ִמָּבֶבל ָהָא�ֶרץ  ְצא�

ב� ֹו ַיֲעֹק� ל ְיהָו�ה ַעְבּד� ּו ָּגַא� Wִאְמר 
Is. 48:21ִים� �בּו ָמ� ּור ַוָּיֻז ְבַקע&צ+ �יל ָל�מֹו ַוִּי2 ּור ִהִּז ִים ִמּצ� ם ַמ� ֹוִליָכ+ ּו ָּבֳחָרבֹות1 ה� א ָצְמא3 �ֹ   ְול
Is. 48:22ים� ס ר ְיהָו�ה ָלְרָׁשִע� ֹום ָאַמ�   ֵא�ין ָׁשל+
Is. 49:1ּו ִאִּיי Bי� ִׁשְמע י ִהְזִּכ�יר ְׁשִמ� ִני ִמְּמֵע�י ִאִּמ� ֹוק ְיהָוה1 ִמֶּב�ֶטן ְקָרָא+ �ים ֵמָרח י ְוַהְקִׁש�יבּו ְלֻאִּמ�  ם1 ֵאַל+
Is. 49:2ִני� ֹו ִהְסִּתיָר� ּור ְּבַאְׁשָּפת� 1ִני1 ְלֵח�ץ ָּבר+ ֹו ֶהְחִּביָא�ִני ַוְיִׂשיֵמ ל ָיד� ה ְּבֵצ� Bֶׂשם ִּפי1 ְּכֶח�ֶרב ַחָּד+   ַוָּי
Is. 49:3ר� ל ֲאֶׁשר&ְּבָך� ֶאְתָּפָא� Wָּתה ִיְׂשָרֵא�ֹ�אֶמר ִל�י ַעְבִּדי&ָא   ַוּי
Is. 49:4 י ה ּוְפֻעָּלִת� �י ֶאת&ְיהָו+ �יִתי ָאֵכן1 ִמְׁשָּפִט ֶבל ֹּכִח�י ִכֵּל הּו ְוֶה� ְעִּתי ְלֹת� יק ָיַג+ Bי ָאַמ1ְרִּתי1 ְלִר�  ַוֲאִנ

י�  ֶאת&ֱאֹלָה�
Is. 49:53ר ְיהָו�ָאַמ Aה�ל לֹא  ְוַעָּת יו ְוִיְׂשָרֵא� ֹו ְלׁשֹוֵבBב ַי�ֲעֹקב1 ֵאָל+ �ֶבד ל+ י ִמֶּב1ֶטן1 ְלֶע Bֹו[ה ֹיְצִר ֵיָאֵס�ף ] ל�

י ָהָי�ה ֻעִּז�י� ה ֵואֹלַה� �י ְיהָו+  ְוֶאָּכֵבד1 ְּבֵעיֵנ
Is. 49:6 ב ּוְנִציֵרי ֶבד ְלָהִקים1 ֶאת&ִׁשְבֵט�י ַיֲעֹק+ ְהיֹוְתָך� ִלי1 ֶע+ ל ִמ� אֶמר ָנֵק2 3ֹ י][ּו[ ַוּי ל ְלָהִׁש�יב ] ְנצּוֵר� ִיְׂשָרֵא�

ֶרץ� ס ה ָהָא� י ַעד&ְקֵצ� ְהי�ֹות ְיׁשּוָעִת� ם ִל� ֹור ּגֹוִי+  ּוְנַתִּת1יָך1 ְלא�
Is. 49:7 ּו ים ְמָלִכים1 ִיְרא� �ֶבד ֹמְׁשִל+ ב ּגֹוי1 ְלֶע ֵע� Bֶפׁש ִלְמָת Mֹו ִלְבֹזה&ֶנ ל ְקדֹוׁש3 Mל ִיְׂשָרֵא ַמר&ְיהָוהZ ֹּגֵא2 ה ָא�  ֹּכ�

ָּך�ָוָק+ ל ַוִּיְבָחֶר� ׁש ִיְׂשָרֵא� ן ְקֹד� ּו ְלַמBַען ְיהָוה1 ֲאֶׁש�ר ֶנֱאָמ+ �ים ְוִי�ְׁשַּתֲחּו  מּו ָׂשִר�
Is. 49:8 ם ית ָע+ יָך ּוְבי�ֹום ְיׁשּוָע�ה ֲעַזְרִּת�יָך ְוֶאָּצְרָך3 ְוֶאֶּתְנָך1 ִלְבִר� ה ְּבֵעBת ָרצֹון1 ֲעִניִת+ הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ֹּכ�

ֶרץ ְל ים ֶא+ ֹות�ְלָהִק� ֹות ֹׁשֵממ� יל ְנָחל�  ַהְנִח�
Is. 49:9ם� �ים ַמְרִעיָת� ּו ּוְבָכל&ְׁשָפִי �ים ִיְרע+ ּו ַעל&ְּדָרִכ �ֶׁשְך ִהָּגל ר ַּבֹח� אּו ַלֲאֶׁש� ֲאסּוִרים1 ֵצ+ ר ַל� Bֵלאֹמ  
Is. 49:10ם ְיַנ�ֶמׁש ִּכי&ְמַרֲחָמ�ב ָוָׁש אּו ְולֹא&ַיֵּכ�ם ָׁשָר� א ִיְצָמ+ �ֹ א ִיְרָע1בּו1 ְול Bֹ ִים  ל ּוֵעי ַמ� ם ְוַעל&ַמּב� ֲהֵג+
ם�  ְיַנֲהֵל�



Is. 49:11ּון� י ְיֻרמ� י ַלָּד�ֶרְך ּוְמִסrַת� י ָכל&ָהַר�   ְוַׂשְמִּת�
Is. 49:12ֶרץ ִסיִנ�ים� ֶּלה ֵמֶא� ם ְוֵא� ֹון ּוִמָּי+ ֵּנה&ֵא1ֶּלה1 ִמָּצפ� אּו ְוִה� �ֹוק ָיֹב ֶּלה ֵמָרח� Wִהֵּנה&ֵא  
Is. 49:13 1ּו ָׁשַמ1ִים Bֶרץ ִיְפְצחּו  ָרּנ �יִלי ָא+ ּו][ּו[ְוִג ם� ס] ִפְצח� �ו ְיַרֵח� ֹו ַוֲעִנָּי י&ִנַחBם ְיהָוה1 ַעּמ+ �ה ִּכ� ים ִרָּנ  ָהִר�
Is. 49:14ִני� �ה ַואֹדָנ�י ְׁשֵכָח� ֹון ֲעָזַב�ִני ְיהָו אֶמר ִצּי� �ֹ   ַוּת
Is. 49:15�ּה ַּגם&ֵא� ם ֶּבן&ִּבְטָנ ּה ֵמַרֵח� ְך� ֲהִתְׁשַּכBח ִאָּׁשה1 עּוָל+ א ֶאְׁשָּכֵח� �ֹ ְחָנה ְוָאֹנִכ�י ל  ֶּלה ִתְׁשַּכ+
Is. 49:16יד� י ָּתִמ� ִיְך ֶנְגִּד� ִים ַחֹּקִת�יְך חֹוֹמַת� ן ַעל&ַּכַּפ�   ֵה�
Is. 49:17אּו� ְך ֵיֵצ� ִיְך ִמֵּמ� ִיְך ּוַמֲחִרַב� ְרַס� �5ִיְך ְמָה� ּו ָּבָנ ֲהר�   ִמ�
Is. 49:18י ֻּכ 1ִיְך1 ּוְרִא+ י&ָסִבBיב ֵעיַנ ִׁשי  ְׂשִא� י ִתְלָּב+ ה ִּכBי ֻכָּלם1 ָּכֲעִד� אּו&ָל�ְך ַחי&ָא�ִני ְנֻאם&ְיהָו3 ּו ָב� ָּל�ם ִנְקְּבצ�

ה� ים ַּכַּכָּל� ְתַקְּׁשִר�  ּו�
Is. 49:19ִי ּו ְמַבְּלָע� ב ְוָרֲחק� י ִמּיֹוֵׁש+ ֻסֵת�יְך ִּכBי ַעָּתה1 ֵּתְצִר� ֶרץ ֲהִר� ִיְך ְוֶא� ְמֹמַת+  ְך� ִּכBי ָחְרֹבַת1ִיְך1 ְוֹׁש�
Is. 49:20Pָבה� ע ֹום ְּגָׁשה&ִּל�י ְוֵאֵׁש� �ִיְך ַצר&ִל�י ַהָּמק� ִיְך ְּבֵנ�י ִׁשֻּכָל ּו ְבָאְזַנ+  ֹוד יֹאְמר�
Is. 49:21 ל ה ְוֵא1ֶּלה1 ִמ�י ִגֵּד+ ֶּלה ַוֲאִנ�י ְׁשכּוָל�ה ְוַגְלמּוָד�ה ֹּגָל�הA ְוסּוָר3 ְך ִמBי ָי�ַלד&ִלי1 ֶאת&ֵא+  ְוָאַמ�ְרְּת ִּבְלָבֵב3

Bם� פֵה ה ֵה� ֶּלה ֵאיֹפ� י ֵא�  ן ֲאִני1 ִנְׁשַא�ְרִּתי ְלַבִּד+
Is. 49:22 ֶצן 1ִיְך1 ְּבֹח+ �י ְוֵהִבBיאּו ָבַנ ים ִנִּס ים ָאִר� י ְוֶאל&ַעִּמ� ה ֶאָּׂשBא ֶאל&ּגֹוִים1 ָיִד+ ה ִהֵּנ2 �י ְיהִו3 ר ֲאֹדָנ Qה&ָאַמ  ֹּכ�

אָנה� ף ִּתָּנֶׂש� ִיְך ַעל&ָּכֵת�  ּוְבֹנַת�
Is. 49:23ְוָה ֶPִים א ִיְך ַאַּפ3 �יֹקַת+ ֹוֵתיֶהם1 ֵמיִנ ִיְך ְוָׂשר� ְמַנ3 ים ֹא� Mּו ְמָלִכ ר ַרְגַל�ִיְך ְיַלֵח�כּו י2 ְך ַוֲעַפ� ֶרץ ִיְׁשַּת�ֲחוּו ָל+

ׁשּו קָֹו�י� ס א&ֵיֹב� �ֹ ה ֲאֶׁש�ר ל �י ְיהָו+ י&ֲאִנ  ְוָיַד1ַעְּת1 ִּכ�
Is. 49:24ֹוַח ְוִאם&ְׁשִב� �ֹור ַמְלק ח ִמִּגּב� ט� ֲהֻיַּק� יק ִיָּמֵל�  י ַצִּד�
Is. 49:25 יב �י ָאִר+ יץ ִיָּמֵל�ט ְוֶאת&ְיִריֵבְך1 ָאֹנִכ ֹוַח ָעִר� ח ּוַמְלק� ה ַּגם&ְׁשִבBי ִגּבֹור1 ֻיָּק+ הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ִּכי&ֹכ�

יַע� �5ִיְך ָאֹנִכ�י אֹוִׁש�  ְוֶאת&ָּבַנ
Is. 49:26ם ְוֶכָעִס� 1ִיְך1 ֶאת&ְּבָׂשָר+ Bי ְיהָוה1  ְוַהֲאַכְלִּתBי ֶאת&מֹוַנ �י ֲאִנ ר ִּכ ּו ָכל&ָּבָׂש3 ּון ְוָיְדע� �יס ָּדָמ�ם ִיְׁשָּכר

ב� ס ְך ְוֹגֲאֵל�ְך ֲאִב�יר ַיֲעֹק� ֹוִׁשיֵע+  מ�
Is. 50:1Pיָה א ּות ִאְּמֶכם1 ֲאֶׁש�ר ִׁשַּלְחִּת+ Bֶפר ְּכִרית�ֶה ֵס Tי ז�ה ֵא הA ָאַמ�ר ְיהָו3 י ֲאֶׁשר&ָמַכ�ְרִּתי  ֹּכ� ֹו ִמ�י ִמּנֹוַׁש+

ם�ֶאְת ה ִאְּמֶכ� ם ּוְבִפְׁשֵעיֶכ�ם ֻׁשְּלָח� ֵתיֶכם1 ִנְמַּכְרֶּת+ ֹו ֵהBן ַּבֲעֹוֹנ� � ֶכ�ם ל
Is. 50:2 ַח ין&ִּב�י ֹכ� ּות ְוִאם&ֵא� ה ָיִדי1 ִמְּפד+ Bֹור ָקְצָר אִתיH ְוֵא�ין עֹוֶנהG ֲהָקצ2 יׁש ָקָר� אִתי ְוֵא�ין ִא3 Mּוַע ָּב  ַמּד2

י י ַאֲחִר� Qן ְּבַגֲעָרִת�יל ֵה�א�ְלַהִּצ ת ַּבָּצָמ� ִים ְוָתֹמ� ר ִּתְבַאBׁש ְּדָגָתם1 ֵמֵא�ין ַמ+ ם ָאִׂשBים ְנָהרֹות1 ִמְדָּב+  ב ָי3
Is. 50:3ם� ס ק ָאִׂש�ים ְּכסּוָת� ּות ְוַׂש� �ִים ַקְדר   ַאְלִּב�יׁש ָׁשַמ�
Is. 50:4ּות ֶאת&ָיֵע�ף ָּד ַעת ָלע� ים ָלַד> ֹון ִלּמּוִד+ Bַתן ִלי1 ְלׁש� ה ָנ �י ְיהִֹו3 ֶקר ָיִע�יר  ֲאֹדָנ ֶקר ַּבֹּב3 �ירA ַּבֹּב� ָב�ר ָיִע

ים� ַע ַּכִּלּמּוִד� ֶזן ִלְׁשֹמ�  ִלי1 ֹא+
Is. 50:5ִתי� א ְנסּוֹג� �ֹ ֹור ל יִתי ָאח� �א ָמִר �ֹ ֶזן ְוָאֹנִכ�י ל �י ֹא+ ח&ִל Bי ְיהִוה1 ָּפַת�   ֲאֹדָנ
Is. 50:6א �ֹ ְרִט�ים ָּפַני1 ל �י ְלֹמ� ים ּוְלָחַי ק� ֵּגִוי1 ָנַת�ִּתי ְלַמִּכ+ ֹות ָוֹר� ְרִּתי ִמְּכִלּמ�   ִהְסַּת+
Is. 50:7 א �ֹ ע ִּכי&ל יׁש ָוֵאַד� ַחָּלִמ+ ן ַׂשBְמִּתי ָפַני1 ַּכ� Qְמִּתי ַעל&ֵּכ� א ִנְכָל �ֹ י ַעל&ֵּכ�ן ל Bי ְיהִוה1 ַי�ֲעָזר&ִל+  ַואֹדָנ
ֹוׁש�  ֵאב�
Is. 50:8&י �ַחד ִמ� �ַעְמָדה ָּי י ַנ יב ִאִּת� י&ָיִר� י ִמ� י� ָקרֹוב1 ַמְצִּדיִק+ ַעל ִמְׁשָּפִט�י ִיַּג�ׁש ֵאָל�  ַב�
Is. 50:9ם� ּו ָע�ׁש יֹאְכֵל� �ִני ֵהBן ֻּכָּלם1 ַּכֶּב�ֶגד ִיְבל+ ּוא ַיְרִׁשיֵע י ִמי&ה� Bי ְיהִוה1 ַי�ֲעָזר&ִל+   ֵה�ן ֲאֹדָנ
Is. 50:10ים ְוֵא� ֹו ֲאֶׁש�רA ָהַל�ְך ֲחֵׁשִכ3 �ֹול ַעְבּד ַע ְּבק� ה ֹׁשֵמ� ה  ִמBי ָבֶכם1 ְיֵר�א ְיהָו+ ֹו ִיְבַטח1 ְּבֵׁש�ם ְיהָו+ ַגּה1 ל+ ין נ2ֹ

יו�  ְוִיָּׁשֵע�ן ֵּבאֹלָה�
Is. 50:11 את�ֹ ם ִמָּיִדי1 ָהְיָתה&ּז ַעְרֶּת+ ם ּוְבִזיקֹות1 ִּב� ּור ֶאְׁשֶכ3 ּוA ְּבא� ֹות ְלכ� �י ִזיק ׁש ְמַאְּזֵר� ְדֵחי ֵא�  ֵה=ן ֻּכְּלֶכ>ם ֹק�

ּון� פ ה ִּתְׁשָּכב� ם ְלַמֲעֵצָב�  ָלֶכ+
Is. 51:1ם� ֹור ֻנַּקְרֶּת� ֶבת ּב� ם ְוֶאל&ַמֶּק� ּור ֻחַּצְבֶּת+ �ה ַהִּב1יטּו1 ֶאל&צ� ֶדק ְמַבְקֵׁש�י ְיהָו ְדֵפי ֶצ� ּו ֵאַל>י ֹר�   ִׁשְמע�
Is. 51:2 הּו� יו ַוֲאָבְרֵכ�הּו ְוַאְרֵּב� ה ְּתחֹוֶלְלֶכ�ם ִּכי&ֶאָח�ד ְקָראִת+ ם ְוֶאל&ָׂשָר�  ַהִּב1יטּו1 ֶאל&ַאְבָרָה�ם ֲאִביֶכ+



 ס
Is. 51:3 ֹון Bה ָׂשׂש� ּה ְּכַגן&ְיהָו ֶדן ְוַעְרָבָת� Bֶׂשם ִמְדָּבָרּה1 ְּכֵע+ יָה ַוָּי ֹון ִנַחם1 ָּכל&ָחְרֹבֶת+ ה ִצּי3 Mם ְיהָו י&ִנַח2  ִּכ�

ה� ס ֹול ִזְמָר� ה ְוק� ּה ּתֹוָד�  ְוִׂשְמָחה1 ִיָּמ�ֵצא ָב+
Is. 51:4� �י ַהֲאִז י ֵאַל י ּוְלאּוִּמ� ים ַאְרִּג�יַע� ַהְקִׁשBיבּו ֵאַלי1 ַעִּמ+ ֹור ַעִּמ� י ְלא� א ּוִמְׁשָּפִט+  ינּו ִּכBי תֹוָרה1 ֵמִאִּת�י ֵתֵצ+
Is. 51:5ּון� ּו ְוֶאל&ְזֹרִע�י ְיַיֵחל� �ים ְיַקּו+ טּו ֵאַלי1 ִאִּי �י ּוְזֹרַע�י ַעִּמ�ים ִיְׁשֹּפ ֹוב ִצְדִקי1 ָיָצ�א ִיְׁשִע+ Bָקר  
Is. 51:6�ם ְו Mיֵניֶכ ִים ֵע� Z ַלָּׁשַמ2 1חּו1 ְוָהָא1ֶרץ1 ַּכֶּב�ֶגד  ְׂשאּו ִים ֶּכָעָׁשBן ִנְמָל Mי&ָׁשַמ ַחת ִּכ� ַהִּב=יטּו ֶאל&ָהָא�ֶרץ ִמַּת3

ת� ס א ֵתָח� �ֹ י ל ה ְוִצְדָקִת� ְהֶי+ ּוָעִתי1 ְלעֹוָל�ם ִּת� ּון ִויׁש� ��ן ְימּות יָה ְּכמֹו&ֵכ ה ְוֹיְׁשֶב�  ִּתְבֶל+
Is. 51:7 ֶדק ַע�ם 1 ֹי�ְדֵעי ֶצ+ ּו ֵאַלי Bּתּו� ִׁשְמע ם ַאל&ֵּתָח� ֹוׁש ּוִמִּגֻּדֹפָת� יְראּו1 ֶחְרַּפ�ת ֱאנ+  ּתֹוָרִת�י ְבִלָּב�ם ַאל&ִּת�
Is. 51:8 ים� ֹור ּדֹוִר� י ְלד� ה ִויׁשּוָעִת� ְהֶי+ ֶמר יֹאְכֵל�ם ָס�ס ְוִצְדָקִתי1 ְלעֹוָל�ם ִּת� ׁש ְוַכֶּצ� �ם ָע+  ִּכBי ַכֶּב1ֶגד1 יֹאְכֵל

 ס
Is. 51:9י ִלְב Bי עּוִר ה עP עּוִר2 ֹוַע ְיהָו+ ֹוא ַאְּת&ִה>יא ִׁשי&ֹעז1 ְזר� ֹות עֹוָלִמ�ים ֲהל� ֶדם ֹּדר� �יֵמי ֶק+ ּוִרי ִּכ

ַהב ְמחֹוֶל�ֶלת ַּתִּנ�ין� ֶבת ַר�  ַהַּמְחֶצ�
Is. 51:10ר ְּג ֶרְך ַלֲעֹב� ם ֶּד� ֲעַמֵּקי&ָי+ 1ָמה1 ַמ� ֹום ַרָּב�ה ַהָּׂש י ְּתה� ם ֵמ� ֹוא ַאְּת&ִהיא1 ַהַּמֲחֶר�ֶבת ָי+ Bים� ֲהל  אּוִל�
Is. 51:11 ּון ֹון ְוִׂשְמָחה1 ַיִּׂשיג+ Bם ָׂשׂש�ת עֹוָל�ם ַעל&רֹאָׁש ה ְוִׂשְמַח� ּון ּוָבBאּו ִצּיֹון1 ְּבִרָּנ+ ה ְיׁשּוב3 Mי ְיהָו  ּוְפדּוֵי2

ה� ס ֹון ַוֲאָנָח�  ָנ�סּו ָיג�
Is. 51:12�יְרִאי1 ֵמֱאנ י&ַאBְּת ַוִּת� ּוא ְמַנֶחְמֶכ�ם ִמ� ן� ָאֹנִכ=י ָאֹנִכ>י ה� ם ָחִצ�יר ִיָּנֵת� ּות ּוִמֶּבן&ָאָד�  ֹוׁש ָימ+
Is. 51:13 יק ֹום ִמְּפֵני1 ֲחַמ�ת ַהֵּמִצ+ יד ָּכל&ַהּי3 Mד ָּתִמ ָך נֹוֶט�ה ָׁשַמִיםH ְוֹיֵס�ד ָאֶרץG ַוְּתַפֵח2 �ה ֹעֶׂש3 ח ְיהָו Qַוִּתְׁשַּכ 

יק� ת ַהֵּמִצ� �ה ֲחַמ� �5ן ְלַהְׁשִח�ית ְוַאֵּי ר ּכֹוֵנ  ַּכֲאֶׁש�
Is. 51:14ֹו� ר ַלְחמ� א ֶיְחַס� �ֹ ַחת ְול ּות ַלַּׁש+ ר ֹצֶע�ה ְלִהָּפֵת�ַח ְולֹא&ָימ�   ִמַה�
Is. 51:15ֹו� ֹות ְׁשמ� �יו ְיהָו�ה ְצָבא� ּו ַּגָּל ם ַוֶּיֱהמ� �ע ַהָּי+ יָך ֹרַג �ה ֱאֹלֶה+ ֹנִכי1 ְיהָו   ְוָא�
Is. 51:16יָך�י ִּכִּסיִת ל ָיִד� יָך ּוְבֵצ� ֹון  ָוָאִׂשBים ְּדָבַרי1 ְּבִפ+ ר ְלִצּי� ֶרץ ְוֵלאֹמ� ד ָא+ ַע ָׁשַמ1ִים1 ְוִליֹס� Bִלְנֹט 

ָּתה� ס  ַעִּמי&ָא�
Is. 51:17Pי ק ְתעֹוְרִר3 י ִה� ַעת  ִהְתעֹוְרִר� Mֹו ֶאת&ֻקַּב �ֹוס ֲחָמת �ד ְיהָו�ה ֶאת&ּכ� ר ָׁשִת>ית ִמַּי ִם ֲאֶׁש� ּוָׁשַל+ ּוִמי ְיר�

ית� ית ָמִצ� ֹוס ַהַּתְרֵעָל>ה ָׁשִת�  ּכ=
Is. 51:18 ָלה� ּה ִמָּכל&ָּבִנ�ים ִּגֵּד� �ָדה ְוֵאBין ַמֲחִזיק1 ְּבָיָד+ ּה ִמָּכל&ָּבִנ�ים ָיָל  ֵאין&ְמַנֵה�ל ָל+
Is. 51:19ְך� י ֲאַנֲחֵמ� ֶרב ִמ� ד ְוַהֶּׁש>ֶבר ְוָהָרָע�ב ְוַהֶח� י ָינ�ּוד ָל�ְך ַהֹּׁש= ִיְך ִמ� ְרֹאַת+ ִים ֵה1ָּנה1 ֹק� Bְׁשַּת  
Is. 51:20ִיְך ֻעְּלפ� Mִיְך� ָּבַנ ת ֱאֹלָה� ְמֵלִא�ים ֲחַמת&ְיהָו�ה ַּגֲעַר� ֹוא ִמְכָמ�ר ַה� ֹות ְּכת� אׁש ָּכל&חּוצ� �ֹ ּו ְּבר  ּו ָׁשְכב>
Is. 51:21א ִמָּי�5ִין� ס �ֹ ת ְול �ה ּוְׁשֻכַר� ֹ�את ֲעִנָּי   ָלֵכ>ן ִׁשְמִעי&ָנ�א ז
Is. 51:22ֹו יב ַעּמ+ ה ֵואֹלַה1ִיְך1 ָיִר� �5ִיְך ְיהָו3 ר ֲאֹדַנ Qה&ָאַמ ֹוס ַהַּתְרֵעָל�ה  ֹּכ� ְך ֶאת&ּכ� ְחִּתי ִמָּיֵד�  ִהֵּנ�ה ָלַק>

ֹוד� ּה ע� י לֹא&תֹוִס�יִפי ִלְׁשּתֹוָת� ֹוס ֲחָמִת+  ֶאת&ֻקַּב1ַעת1 ּכ�
Is. 51:23ְך ְוַכ ָרה ַוָּתִׂשBיִמי ָכָא1ֶרץ1 ֵּגֵו+ �ְך ְׁשִח�י ְוַנֲעֹב ּו ְלַנְפֵׁש� ִיְך ֲאֶׁשר&ָאְמר� ּוץ  ְוַׂשְמִּת1יָה1 ְּבַיד&מֹוַג+ ח�

ים� ס  ַלֹעְבִר�
Is. 52:1 א יֹוִס>יף �ֹ �י ל ֶדׁש ִּכ �יר ַהֹּק+ 1ִם1 ִע ְך ְירּוָׁשַל י ִתְפַאְרֵּת3 �יA ִּבְגֵד� ֹון ִלְבִׁש �י ִלְבִׁש�י ֻעֵּז�5ְך ִצּי י עּוִר>  עּוִר�

א� ל ְוָטֵמ� ֹוד ָעֵר� ְך ע�  ָיבֹא&ָב�
Is. 52:2ִ � ּוָׁשָל ּוִמי ְּׁשִב�י ְיר� י ֵמָעָפ>ר ק� ְתַּפְּתִחי1[ם ִהְתַּפְּתחּו  ִהְתַנֲעִר= ֹון� ] ִה� �ה ַּבת&ִצּי� ְך ְׁשִבָּי י ַצָּואֵר+ מֹוְסֵר�

 ס
Is. 52:3לּו� א ְבֶכ�ֶסף ִּתָּגֵא� �ֹ ה ִחָּנ�ם ִנְמַּכְרֶּת�ם ְול י&ֹכה1 ָאַמ�ר ְיהָו+   ִּכ�
Is. 52:4אֹׁשָנ� י ָבִר� ִים ָי�5ַרד&ַעִּמ� ה ִמְצַר> �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bי ֹכ� ֹו� ִּכ ֶפס ֲעָׁשק� ּור ְּבֶא�  ה ָלג�ּור ָׁש�ם ְוַאּׁש�
Is. 52:5&ה ִמי&ִליBם ֹמְׁשלֹו ]ִּלי[&]ַמה[ ְוַעָּת� י ִחָּנ ח ַעִּמ� י&ֻלַּק� ה ִּכ� 1ילּו1 ] ֹמְׁשָלBיו[&ֹפה1 ְנֻאם&ְיהָו+ ְיֵהיִל

ץ� י ִמֹּנָא� יד ָּכל&ַהּי�ֹום ְׁשִמ� ה ְוָתִמ�  ְנֻאם&ְיהָו+
Is. 52:6ע ַע ר ִהֵּנ�ִני� ָלֵכ>ן ֵיַד� ְמַדֵּב� ּוא ַה� י&ֲאִני&ה� ּוא ִּכ� י ְׁשִמ�י ָלֵכן1 ַּבּי�ֹום ַהה+  ִּמ�



Is. 52:7 ר ְלִצּי�ֹון �ה ֹאֵמ� ֹוב ַמְׁשִמ�יַע ְיׁשּוָע ר ט� ֹום ְמַבֵּׂש� ר ַמְׁשִמ=יַע ָׁשל> �י ְמַבֵּׂש3 ים ַרְגֵל Mּו ַעל&ֶהָהִר  ַמה&ָּנאו2
ִיְך�  ָמַל�ְך ֱאֹלָה�

Is. 52:8<ֹול ֹצַפ ֹון� ק� ּוב ְיהָו�ה ִצּי� ּו ְּבׁש� �י ַעBִין ְּבַע1ִין1 ִיְרא+ �נּו ִּכ ו ְיַרֵּנ ֹול ַיְחָּד�  ִיְך ָנ�ְׂשאּו ק�
Is. 52:9ִם� ל ְירּוָׁשָל� ֹו ָּגַא� י&ִנַחBם ְיהָוה1 ַעּמ+ �ִם ִּכ� ֹות ְירּוָׁשָל ו ָחְרב� ּו ַרְּננּו1 ַיְחָּד+ Bִּפְצח  
Is. 52:10ֹו ינּו�  ָחַׂשBף ְיהָוה1 ֶאת&ְזר� ת ְיׁשּוַע�ת ֱאֹלֵה� ֶרץ ֵא� �ם ְוָראּו1 ָּכל&ַאְפֵסי&ָא+ ֹו ְלֵעיֵנ�י ָּכל&ַהּגֹוִי ַע ָקְדׁש+

 ס
Is. 52:11י ְּכֵל�י ְיהָו�ה� רּו ֹנְׂשֵא� Wּה ִהָּב ּו ִמּתֹוָכ+ �עּו ְצא� א ַאל&ִּתָּג ם ָטֵמ� ּו ִמָּׁש+ ּורּו ס1ּורּו1 ְצא� Bס  
Is. 52:12א ְבִחָּפזֹון1 ֵּת Bֹ �י ל י  ִּכ ה ּוְמַאִּסְפֶכ�ם ֱאֹלֵה� י&ֹהֵלBְך ִלְפֵניֶכם1 ְיהָו+ ּון ִּכ� �א ֵתֵלכ �ֹ ה ל אּו ּוִבְמנּוָס� ֵצ+
ל� ס  ִיְׂשָרֵא�
Is. 52:13ד� ּה ְמֹא� ּום ְוִנָּׂש>א ְוָגַב� י ָיר= �  ִהֵּנ�ה ַיְׂשִּכ�יל ַעְבִּד
Is. 52:14ת ֵמִא� ים ֵּכן&ִמְׁשַח� 1יָך1 ַרִּב+ ּו ָעֶל Bר ָׁשְממ ם� ַּכֲאֶׁש2 ֹו ִמְּבֵנ�י ָאָד�  יׁש ַמְרֵא�הּו ְוֹתֲאר�
Is. 52:15 ר ּו ַוֲאֶׁש� א&ֻסַּפBר ָלֶהם1 ָרא+ �ֹ ר ל י ֲאֶׁש2 ִּ Tם כ�ּו ְמָלִכ�ים ִּפיֶה ים ָעָל>יו ִיְקְּפצ� �ם ַרִּב+  ֵּכBן ַיֶּזה1 ּגֹוִי

ּו ִהְתּבֹוָנ�נּו� א&ָׁשְמע� �ֹ  ל
Is. 53:1ֹו ין ִלְׁשֻמָעֵת�נּו ּוְזר� י ֶהֱאִמ� ָתה� ִמ� י ִנְגָל�  ַע ְיהָו�ה ַעל&ִמ�
Is. 53:2 ה א&ַמְרֶא� �ֹ הּו ְול א ָהָד�ר ְוִנְרֵא� �ֹ ֹו ְול ַאר ל� ה לֹא&ֹת� ֶרׁש1 ֵמֶא�ֶרץ ִצָּי+ יו ְוַכֹּׁש2 ק ְלָפָנ3 Mַעל ַּכּיֹוֵנ  ַוַּי2

הּו�  ְוֶנְחְמֵד�
Is. 53:3ִלי ּו �ּוַע ֹח ֹות ִויד� ים ִא�יׁש ַמְכֹאב� א ֲחַׁשְבֻנ�הּו� ִנְבֶזה1 ַוֲחַד�ל ִאיִׁש+ �ֹ �ה ְול ּנּו ִנְבֶז  ְכַמְסֵּתBר ָּפִנים1 ִמֶּמ+
Is. 53:4ים ּוְמֻעֶּנ�ה� ּוַע ֻמֵּכ�ה ֱאֹלִה� הּו ָנג> �ְחנּו ֲחַׁשְבֻנ+ ינּו ְסָבָל�ם ַוֲאַנ א ּוַמְכֹאֵב� ּוא ָנָׂש+ 1נּו1 ה�   ָאֵכBן ֳחָלֵי
Is. 53:5נּו ְמֻדָּכ�א ֵמֲעֹוֹנ נּו� ְוהּוא1 ְמֹחָל�ל ִמְּפָׁשֵע+ ֹו ִנְרָּפא&ָל� יו ּוַבֲחֻבָרת�  ֵת�ינּו מּוַסBר ְׁשלֹוֵמ1נּו1 ָעָל+
Is. 53:6נּו� ן ֻּכָּל� ת ֲעֹו� ֹו ֵא� �יַע ּב+ �ינּו ַו�יהָוה1 ִהְפִּג ֹו ָּפִנ ינּו ִא�יׁש ְלַדְרּכ� אן ָּתִע+ �ֹ 1נּו1 ַּכּצ   ֻּכָּל
Is. 53:7ַּכֶּׂש Gא ִיְפַּתח&ִּפיו �ֹ ּוא ַנֲעֶנהH ְול ׂש ְוה� ח  ִנַּג2 א ִיְפַּת� �ֹ �ָמה ְול �יָה ֶנֱאָל �י ֹגְזֶז ל ִלְפֵנ Wל ּוְכָרֵח ה1 ַלֶּט�ַבח יּוָב+

יו�  ִּפ�
Is. 53:8מֹו� �5ַגע ָל� י ֶנ ַׁשע ַעִּמ� ים ִמֶּפ� ֹו ִמ�י ְיׂשֹוֵח�ַח ִּכBי ִנְגַזר1 ֵמֶא�ֶרץ ַחִּי+ ח ְוֶאת&ּדֹור� ֶצר ּוִמִּמְׁשָּפט1 ֻלָּק+ Bֵמֹע  
Is. 53:9&ן ֶאתBַוִּיֵּת ַPיו ע�ֹו ְוֶאת&ָעִׁש�יר ְּבֹמָת יו�ְרָׁשִעים1 ִקְבר+ ה ְּבִפ� א ִמְרָמ� �ֹ ה ְול  ל לֹא&ָחָמ�ס ָעָׂש+
Is. 53:10 ֶפץ ְיהָו�ה יְך ָיִמ�ים ְוֵח� �5ַרע ַיֲאִר� ה ֶז ֹו ִיְרֶא� י ִאם&ָּתִׂשBים ָאָׁשם1 ַנְפׁש+ ֱחִל+ ה ָחֵפBץ ַּדְּכאֹו1 ֶה� Qַויהָו 

ח� ֹו ִיְצָל�  ְּבָיד�
Is. 53:11ל� ּוא ִיְסֹּב� ם ה� �ים ַוֲעֹוֹנָת� ַרִּב י ָל� יק ַעְבִּד� יק ַצִּד> ֹו ַיְצִּד� ע ְּבַדְעּת3   ֵמֲעַמBל ַנְפׁשֹו1 ִיְרֶא�ה ִיְׂשָּב+
Is. 53:12 ֹו ה ַלָּמ1ֶות1 ַנְפׁש+ Bר ֶהֱעָר ַחת ֲאֶׁש2 G ַּת3 ים ְוֶאת&ֲעצּוִמיםH ְיַחֵּל�ק ָׁשָלל ֹו ָבַרִּב3 ן ֲאַחֶּלק&ל� Qָלֵכ 
א ְוַלֹּפְׁשִע�ים ַיְפִּג�יַע� סְוֶאת&ֹּפ �ים ָנָׂש+ �ה ְוהּוא1 ֵחְטא&ַרִּב  ְׁשִע�ים ִנְמָנ

Is. 54:1 ֵני&ׁשֹוֵמָמ>ה ִמְּבֵנ�י ְבעּוָל�ה י&ַרִּב=ים ְּב� ָלה ִּכ� Bה ְוַצֲהִלי1 לֹא&ָח+ י ִרָּנ א ָיָל�ָדה ִּפְצִח2 �ֹ ה ל  ָרִּנ�י ֲעָקָר�
ר ְיהָו�ה�  ָאַמ�

Is. 54:2�ְמק Aיִבי�ִיְך  ַהְרִח ִיְך ִויֵתֹדַת� יָתַר+ 1יִכי1 ֵמ� ִכי ַהֲאִר �ּו ַאל&ַּתְחֹׂש ֹות ִמְׁשְּכנֹוַת>ִיְך ַיּט� ְך ִויִריע= ֹום ָאֳהֵל3
 ַחֵּז�5ִקי�

Is. 54:3יבּו� ֹות יֹוִׁש� ים ְנַׁשּמ� ׁש ְוָעִר� �ם ִייָר+ ִצי ְוַזְרֵעְך1 ּגֹוִי �אול ִּתְפֹר �ֹ ין ּוְׂשמ   ִּכי&ָיִמ�
Is. 54:4יְרִא ת  ַאל&ִּת� ִחי ְוֶחְרַּפ� ֶׁשת ֲעלּוַמ1ִיְך1 ִּתְׁשָּכ+ Bי ֹב� �יִרי ִּכ א ַתְחִּפ �ֹ �י ל י ִּכ ֹוִׁשי ְוַאל&ִּתָּכְלִמ� א ֵתב+ �ֹ י1 ִּכי&ל

ֹוד� א ִתְזְּכִרי&ע� �ֹ ִיְך ל  ַאְלְמנּוַת�
Is. 54:5ֹוׁש ִיְׂשָר ֲאֵלְך1 ְקד� ֹו ְוֹג� �ֹות ְׁשמ ִיְך ְיהָו�ה ְצָבא� 1ִיְך1 ֹעַׂש+ א� ִּכBי ֹבֲעַל ֶרץ ִיָּקֵר� י ָכל&ָהָא� ל ֱאֹלֵה�  ֵא+
Is. 54:6ִיְך� ר ֱאֹלָה� ס ָאַמ� ים ִּכ�י ִתָּמֵא� �ה ְוֵא=ֶׁשת ְנעּוִר> ּוַח ְקָרָא�ְך ְיהָו ּוַבת ר� י&ְכִאָּׁש=ה ֲעזּוָב>ה ַוֲעצ�   ִּכ�
Is. 54:7ְך� ים ְּגֹדִל�ים ֲאַקְּבֵצ� ן ֲעַזְבִּת�יְך ּוְבַרֲחִמ� ַגע ָקֹט�   ְּבֶר�
Is. 54:8 ר ֹּגֲאֵל�ְך ְיהָו�ה� ס ַחְמִּת�יְך ָאַמ� ֶסד עֹוָל�ם ִר� ְך ּוְבֶח� �י ֶר1ַגע1 ִמֵּמ+ ְרִּתי ָפַנ ֶצף ִהְסַּת2  ְּבֶׁש�ֶצף ֶק3
Is. 54:9ף ָעַל� ן ִנְׁשַּב>ְעִּתי ִמְּקֹצ� ֹוד ַעל&ָהָא�ֶרץ ֵּכ� ר ֵמי&ֹנ>ַח ע� ְעִּתי ֵמֲעֹב� י ֲאֶׁש�ר ִנְׁשַּב3 ֹ�את ִל+ ַח1 ז י נ2ֹ ִיְך  ִּכי&ֵמ�



ְך�  ּוִמְּגָער&ָּב�
Is. 54:10 ּוט א ָתמ+ �ֹ ית ְׁשלֹוִמי1 ל Bּוׁש ּוְבִר א&ָימ3 �ֹ י ֵמִאֵּת�ְך ל Qָנה ְוַחְסִּד�ֹות ְּתמּוֶט ּוׁשּו ְוַהְּגָבע� ָהִרים1 ָימ+  ִּכBי ֶה�

ְך ְיהָו�ה� ס ר ְמַרֲחֵמ�  ָאַמ�
Is. 54:11Bי ַמְרִּב Mה ָאֹנִכ א ֻנָח�ָמה ִהֵּנ2 �ֹ ה ל �ה ֹסֲעָר� ים� ֲעִנָּי יְך ַּבַּסִּפיִר� ִיְך ִויַסְדִּת�  יץ ַּבּפּוְך1 ֲאָבַנ+
Is. 54:12ֶפץ� �י ֶאְקָּד�ח ְוָכל&ְּגבּוֵל�ְך ְלַאְבֵני&ֵח� ִיְך ְלַאְבֵנ ִיְך ּוְׁשָעַר� ְדֹכד1 ִׁשְמֹׁשַת+   ְוַׂשְמִּתBי ַּכ�
Is. 54:13ֹום ָּבָנ�5ִיְך� ב ְׁשל� �ה ְוַר� י ְיהָו �5ִיְך ִלּמּוֵד�   ְוָכל&ָּבַנ
Is. 54:14ִיְך� ב ֵאָל� א&ִתְקַר� �ֹ ה ִּכ�י ל ְּמִחָּת+ ִאי ּוִמ2 א ִתיָר+ �ֹ י&ל ֶׁשק1 ִּכ� י ֵמֹע2 Bִני ַרֲחִק� ה ִּתּכֹוָנ   ִּבְצָדָק�
Is. 54:15ֹול� ְך ָעַל�ִיְך ִיּפ� אֹוִת�י ִמי&ָג�ר ִאָּת� ֶפס ֵמ�   ֵה�ן ּג�ֹור ָיג>ּור ֶא�
Is. 54:16 ה[ ֵהןB ֹנִכי1 ָּבָר�אִתי ] ִהֵּנ אִתי ָא� ם ּומֹוִצ�יא ְכִל�י ְלַמֲעֵׂש�הּו ְוָאֹנִכ>י ָּבָר� 1ַח1 ְּבֵא�ׁש ֶּפָח+ ׁש ֹנֵפ ָחָר+

ל� ית ְלַחֵּב�  ַמְׁשִח�
Is. 54:17 Zאת ַנֲחַלת [ֹ �יִעי ז ט ַּתְרִׁש ְך ַלִּמְׁשָּפ� קּום&ִאָּת� ֹון ָּת� ח ְוָכל&ָלׁש> א ִיְצָל+ �ֹ 1ִיְך1 ל י יּוַצBר ָעַל Qָּכל&ְּכִל 
= י ְיהָו י ְנֻאם&ְיהָו�ה� סַעְבֵד2  ה ְוִצְדָקָת>ם ֵמִאִּת�
Is. 55:1 ּו ְּבלֹוא&ֶכ>ֶסף ּו ִׁשְבר3 לּו ּוְלכ� ֱאֹכ+ 1 ֶו� ּו ִׁשְברּו Bֶסף ְלכ� ֹו ָּכ ין&ל� ר ֵא� ִים ַוֲאֶׁש� ּו ַלַּמ+ ֹוי ָּכל&ָצֵמא1 ְלכ� Bה 

ב� �5ִין ְוָחָל� יר ַי ֹוא ְמִח�  ּוְבל�
Is. 55:2לֹו ֹוב  ָלBָּמה ִתְׁשְקלּו&ֶכ1ֶסף1 ְּב� ֹוַע ֵאַלי1 ְוִאְכלּו&ט+ Bּו ָׁשמ �ה ִׁשְמע2 ֹוא ְלָׂשְבָע ֶחם ִויִגיֲעֶכ�ם ְּבל� א&ֶל+

ם� ֶׁשן ַנְפְׁשֶכ�  ְוִתְתַעַּנ�ג ַּבֶּד�
Is. 55:3 י ָדִו�ד ְסֵד� ם ַח� ית עֹוָל+ �ם ְוֶאְכְרָתBה ָלֶכם1 ְּבִר� ּו ּוְתִח�י ַנְפְׁשֶכ י ִׁשְמע� ּו ֵאַל+ ּו ָאְזְנֶכם1 ּוְלכ� Bַהּט 

 ֶּנֱאָמִנ�ים�ַה
Is. 55:4ים� �יד ּוְמַצֵּו�ה ְלֻאִּמ� ים ְנַתִּת�יו ָנִג   ֵה>ן ֵע�ד ְלאּוִּמ�
Is. 55:5 ל ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� יָך ְוִלְקד� �ה ֱאֹלֶה+ 1ַען1 ְיהָו ּוצּו ְלַמ �ּוָך ֵאֶל�יָך ָיר א&ְיָדע� �ֹ ֹוי ל א ְוג� א&ֵתַדע1 ִּתְקָר+ �ֹ ֹוי ל Bן ּג�ֵה 

ְך� ס  ִּכ�י ֵפֲאָר�
Is. 55:6ֹוב� ֹו ָקר� ְהיֹות� הּו ִּב� ֹו ְקָרֻא� �ּו ְיהָו�ה ְּבִהָּמְצא   ִּדְרׁש�
Is. 55:7 ה י&ַיְרֶּב� ינּו ִּכ� הּו ְוֶאל&ֱאֹלֵה� יַרֲחֵמ+ ב ֶאל&ְיהָוה1 ִו� Bיו ְוָיֹׁש�ֶון ַמְחְׁשֹבָת ֹו ְוִא�יׁש ָא�  ַיֲעֹזBב ָרָׁשע1 ַּדְרּכ+
ֹוַח�  ִלְסל�
Is. 55:8א ַמְחְׁשבֹוַתי1 ַמ Bֹ �י ל ם ְיהָו�ה� ִּכ �י ְנֻא� א ַדְרֵכיֶכ�ם ְּדָרָכ �ֹ ם ְול ֹוֵתיֶכ+  ְחְׁשב�
Is. 55:9ם� י ִמַּמְחְׁשֹבֵתיֶכ� ם ּוַמְחְׁשֹבַת� ּו ְדָרַכי1 ִמַּדְרֵכיֶכ+ Bן ָּגְבה� ִים ֵמָא�ֶרץ ֵּכ ּו ָׁשַמ� י&ָגְבה�   ִּכ�
Is. 55:10ִי ֶלג ִמן&ַהָּׁשַמ3 Mֶׁשם ְוַהֶּׁש י ַּכֲאֶׁש�ר ֵיֵרדZ ַהֶּג2 ּוב כPִּ ִּכ] א ָיׁש+ �ֹ ֶרץ ם ְוָׁש1ָּמה1 ל �ה ֶאת&ָהָא+ י ִאם&ִהְרָו

ל� ַע ְוֶל�ֶחם ָלֹאֵכ� 1ַרע1 ַלֹּזֵר+ Bַתן ֶז ּה ְוִהְצִמיָח�ּה ְוָנ  ְוהֹוִליָד�
Is. 55:11+ר ָחַפ�י ִאם&ָעָׂשה1 ֶאת&ֲאֶׁשBם ִּכ�ּוב ֵאַל�י ֵריָק א&ָיׁש� �ֹ י ל Bה ְדָבִרי1 ֲאֶׁש�ר ֵיֵצ�א ִמִּפ+ �ן ִי�ְהֶי ְצִּתי  ֵּכ

יו� ר ְׁשַלְחִּת�  ְוִהְצִל�יַח ֲאֶׁש�
Is. 55:12 י ה ְוָכל&ֲעֵצ� ּו ִלְפֵניֶכם1 ִרָּנ+ Bֹות ִיְפְצח ים ְוַהְּגָבע3 ּון ֶהָהִר� �ּוָבל ֹום ּת� אּו ּוְבָׁשל� י&ְבִׂשְמָח�ה ֵתֵצ+  ִּכ�

ף� ה ִיְמֲחאּו&ָכ�  ַהָּׂשֶד�
Is. 55:13ֹוׁש ַּת ַּנֲעצּוץ1 ַיֲעֶל�ה ְבר+ ַחת][ְו[ַחת  ַּתBַחת ַה� ם ] ַת� יהָוה1 ְלֵׁש+ Bה ַל� ד ַיֲעֶל�ה ֲהַד�ס ְוָהָי ַהִּסְרַּפ�

ת� ס א ִיָּכֵר� �ֹ ֹות עֹוָל�ם ל  ְלא�
Is. 56:1ֹּPֹות� כ י ְלִהָּגל� ֹוא ְוִצְדָקִת� ּוָעִתי1 ָלב+ י&ְקרֹוָבBה ְיׁש� ּו ְצָדָק�ה ִּכ� ט ַוֲעׂש� ּו ִמְׁשָּפ� ה ִׁשְמר�  ה ָאַמ�ר ְיהָו+
Is. 56:2ֹות  ַאְׁש ֹו ֵמֲעׂש� ר ָיד� ֹו ְוֹׁשֵמ� ַחְּלל+ �יק ָּב�ּה ֹׁשֵמBר ַׁשָּבת1 ֵמ� ם ַיֲחִז את ּוֶבן&ָאָד� +ֹ י ֱאנֹוׁש1 ַיֲעֶׂשה&ּז Bֵר

ע� ס  ָּכל&ָר�
Is. 56:3&ֹו ְוַאל ��ל ַעּמ ל ַיְבִּדיַל>ִני ְיהָו�ה ֵמַע ר ַהְבֵּד= Bה ֶאל&ְיהָוה1 ֵלאֹמ+ ר ַהִּנְלָו יֹאַמר1  ְוַאל&יֹאַמ�ר ֶּבן&ַהֵּנָכ3

ׁש� ס ן ֲאִנ�י ֵע�ץ ָיֵב� יס ֵה�  ַהָּסִר+
Is. 56:4 ים ּו ַּבֲאֶׁש�ר ָחָפ�ְצִּתי ּוַמֲחִזיִק� ֲחר� י ּוָב� ִריִסים1 ֲאֶׁשBר ִיְׁשְמרּו1 ֶאת&ַׁשְּבתֹוַת+ ה ַלָּס� הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ִּכי&ֹכ�
י�  ִּבְבִריִת�



Is. 56:5� ֹוֹמַתי1 ָי ם ְּבֵביִתBי ּוְבח� Mי ָלֶה א  ְוָנַתִּת2 �ֹ ר ל ֹו ֲאֶׁש� �ים ּוִמָּבנ�ֹות ֵׁשBם עֹוָלם1 ֶאֶּתן&ל+ ֹוב ִמָּבִנ ם ט� ד ָוֵׁש+
ת� ס  ִיָּכֵר�
Is. 56:6 ים �ֹו ַלֲעָבִד ה ִלְהי�ֹות ל� ְלַאֲהָבה1 ֶאת&ֵׁש�ם ְיהָו+ ֹו ּו� Bים ַעל&ְיהָוה1 ְלָׁש�ְרת+ ר ַהִּנְלִו �י ַהֵּנָכ3  ּוְבֵנ

ֹו ּוַמ ַחְּלל+ י�ָּכל&ֹׁשֵמBר ַׁשָּבת1 ֵמ� ים ִּבְבִריִת�  ֲחִזיִק�
Is. 56:7 ֹון י עֹוֹלֵתיֶה=ם ְוִזְבֵחיֶה>ם ְלָרצ� י ְוִׂשַּמְחִּתים1 ְּבֵב�ית ְּתִפָּלִת+ ים ֶאל&ַה�ר ָקְדִׁש3 Qַוֲהִביאֹוִת 

ים� א ְלָכל&ָהַעִּמ� י ֵּבית&ְּתִפָּל�ה ִיָּקֵר� �י ֵביִת+ ל&ִמְזְּבִח�י ִּכ  ַע�
Is. 56:8ה ְמ �י ְיהִו+ יו� ְנֻאם1 ֲאֹדָנ ץ ָעָל�יו ְלִנְקָּבָצ� ֹוד ֲאַקֵּב� ץ ִנְדֵח�י ִיְׂשָרֵא�ל ע>  ַקֵּב�
Is. 56:9ֹו ַּבָּי�ַער� ס ל ָּכל&ַחְית� יּו ֶלֱאֹכ� Wי ֵאָת �ֹו ָׂשָד ל ַחְית�   ֹּכ�
Is. 56:10 יו[ ָצפּו Qּו ִלְנ] ֹצָפ א יּוְכל� �ֹ ים ל עּו ֻּכָּלם1 ְּכָלִב�ים ִאְּלִמ+ א ָיָד+ �ֹ ים ֻּכָּלם1 ל Bים ִעְוִר ְכִב+ ַח ֹהִזים1 ֹׁש� �ֹּב

ּום� י ָלנ�  ֹאֲהֵב�
Is. 56:11 ּו ִא�יׁש ּו ָהִב�ין ֻּכָּלם1 ְלַדְרָּכ�ם ָּפנ+ א ָיְדע� �ֹ ים ל ה ְוֵה�ָּמה ֹרִע+ א ָי�5ְדעּו1 ָׂשְבָע+ Bֹ ֶפׁש ל  ְוַהְּכָלִב�ים ַעֵּזי&ֶנ3

הּו� ֹו ִמָּקֵצ�  ְלִבְצע�
Is. 56:12�5ִין ְוִנְסְּבָא� יּו ֶאְקָחה&ַי ד� ֵאָת� ֹול ֶי�ֶתר ְמֹא� ר ָּגד� Bה ָכֶזה1 י�ֹום ָמָח+  ה ֵׁשָכ�ר ְוָהָי
Is. 57:1 י&ִמְּפֵנ�י ָהָרָע�ה ין ִּכ� �ב ְוַאְנֵׁשי&ֶחBֶסד ֶנ�ֱאָסִפים1 ְּבֵא�ין ֵמִב+ ין ִא�יׁש ָׂש�ם ַעל&ֵל ד ְוֵא� יק ָאָב+  ַהַּצִּד�

יק� ף ַהַּצִּד�  ֶנֱאַס�
Is. 57:2&ֹום ָינ�ּוחּו ַעל ֹוא ָׁשל+ ֹו� ָיב�  ִמְׁשְּכבֹוָת�ם ֹהֵל�ְך ְנֹכח�
Is. 57:3ף ַוִּתְזֶנ�ה� �5ַרע ְמָנֵא� �ה ֶז �י ֹעְנָנ ָּנה ְּבֵנ ם ִקְרבּו&ֵה�   ְוַאֶּת�
Is. 57:4ֶקר� �5ַרע ָׁש� ַׁשע ֶז ם ִיְלֵדי&ֶפ� ֹוא&ַאֶּת� ֹון ֲהל� �יכּו ָלׁש ה ַּתֲאִר� יבּו ֶפ� גּו ַעל&ִמ>י ַּתְרִח�   ַעל&ִמי1 ִּתְתַעָּנ+
Is. 57:5ים� ַה י ַהְּסָלִע� ַחת ְסִעֵפ� ים ַּת� �5ן ֹׁשֲחֵטBי ַהְיָלִדים1 ַּבְּנָחִל+ �ץ ַרֲעָנ ַחת ָּכל&ֵע ים ַּת� ֵאִל+  ֵּנ�ָחִמים1 ָּב�
Is. 57:6 ֶּלה ַעל ֵא� ה ַה� �ית ִמְנָח+ 1ֶסְך1 ֶהֱעִל ְכְּת ֶנ ם ָׁשַפ� Qְך ַּגם&ָלֶה�ם ּגֹוָרֵל ם ֵה� ְך ֵה� �ַחל ֶחְלֵק+  ְּבַחְּלֵקי&ַנ
ם�  ֶאָּנֵח�
Is. 57:7ַח ָז�ַבח� ם ָעִל�ית ִלְזֹּב� ְמְּת ִמְׁשָּכֵב�ְך ַּגם&ָׁש� א ַׂש� 1 ְוִנָּׂש+ ַּה   ַעBל ַהר&ָּגֹב2
Is. 57:8 ְך� י ִהְרַחBְבְּת ִמְׁשָּכֵבְך1 ַוִּתְכָרת&ָל �ית ַו�ַּתֲעִל3 י ִּגִּל Qי ֵמִאִּת� �5ְך ִּכ ְמְּת ִזְכרֹוֵנ ה ַׂש�  ְוַאַחBר ַהֶּד1ֶלת1 ְוַהְּמזּוָז+

ם ָי�ד ָחִז�ית�ֵמֶה+ ְבְּת ִמְׁשָּכָב�  ם ָאַה�
Is. 57:9ֹול� ק ַוַּתְׁשִּפ�יִלי ַעד&ְׁשא� ֶמן ַוַּתְרִּב�י ִרֻּקָח�ִיְך ַוְּתַׁשְּלִחBי ִצַר1יְך1 ַעד&ֵמ�ָרֹח+ 1ֶלְך1 ַּבֶּׁש+   ַוָּתֻׁשBִרי ַלֶּמ
Is. 57:10B ְרְּת נֹוָא�ׁש ַחַּי א ָאַמ� �ֹ ַעְּת ל ב ַּדְרֵּכְך1 ָיַג+ Bית� ְּבֹר א ָחִל� �ֹ את ַעל&ֵּכ�ן ל  ת ָיֵדְך1 ָמָצ+
Is. 57:11 1י ַמְחֶׁשהB א ֲאִנ 2ֹ ְמְּת ַעל&ִלֵּב�ְך ֲהל ְרְּת לֹא&ַׂש� א ָזַכ+ �ֹ ִבי ְואֹוִתי1 ל �י ְתַכֵּז+ יְרִאי1 ִּכ י ָּדַאBְגְּת ַוִּת� Qְוֶאת&ִמ 

ִאי� א ִתיָר� �ֹ י ל ם ְואֹוִת�  ּוֵמ�ֹעָל+
Is. 57:12��יד ִצְדָקֵת �י ַאִּג ּוְך� ֲאִנ א יֹוִעיל� �ֹ ִיְך ְול ת&ַמֲעַׂש�  ְך ְוֶא�
Is. 57:13 ׁש ֶרץ ְוִייַר� ה ִבי1 ִיְנַחל&ֶא+ ּוַח ִיַּקח&ָה�ֶבל ְוַהחֹוֶס� ִיְך ְוֶאת&ֻּכָּל�ם ִיָּׂשא&ר�  ְּבַז�ֲעֵקְך1 ַיִּציֻל�ְך ִקּבּוַצ+

י�  ַהר&ָקְדִׁש�
Is. 57:14ימּו ּלּו ַּפּנּו&ָד�ֶרְך ָהִר� ּלּו&ֹס� ר ֹס� י� ס ְוָאַמ� ֶרְך ַעִּמ� ֹול ִמֶּד�   ִמְכׁש�
Is. 57:15 ּוַח ֹון ְוֶאת&ַּדָּכא1 ּוְׁשַפל&ר+ �ֹוׁש ֶאְׁשּכ ֹום ְוָקד� ֹו ָמר� ֹוׁש ְׁשמ+ א ֹׁשֵכ�ן ַעד1 ְוָקד� ר ָר�ם ְוִנָּׂש3 Mה ָאַמ Z ֹכ2  ִּכי

ים� ְלַהֲחי�ֹות ֵל�ב ִנְדָּכִא� ים ּו� ּוַח ְׁשָפִל+  ְלַהֲחיֹות1 ר�
Is. 57:16Bֹ �י ל יִתי� ִּכ ֹות ֲאִנ�י ָעִׂש� ֹוף ּוְנָׁשמ� �י ַי�ֲעט+ ֹוף ִּכי&ר1ּוַח1 ִמְּלָפַנ �א ָלֶנ�ַצח ֶאְּקצ �ֹ יב ְול  א ְלעֹוָלם1 ָאִר+
Is. 57:17ֹו� ֶרְך ִלּב� ב ְּבֶד� �ֶלְך ׁשֹוָב� ף ַוֵּי �ְפִּתי ְוַאֵּכ�הּו ַהְסֵּת�ר ְוֶאְקֹצ ֹו ָקַצ� ן ִּבְצע>   ַּבֲעֹו�
Is. 57:18יו� ְּדָרָכ�יו ָרִא� ֹו ְוַלֲאֵבָל� הּו ַוֲאַׁשֵּל=ם ִנ�ֻחִמ>ים ל� Wהּו ְוַאְנֵח� יִתי ְוֶאְרָּפֵא
Is. 57:19 א נּוב �יב[ ּבֹוֵר� יו�] ִנ ר ְיהָו�ה ּוְרָפאִת� ֹוב ָאַמ� ֹוק ְוַלָּקר> ֹום ָלָרח= Mָׁשל Aֹום  ְׂשָפָת�ִים ָׁשל2
Is. 57:20�ֹ �ם ִנְגָר�ׁש ִּכBי ַהְׁשֵקט1 ל יט� ְוָהְרָׁשִע�ים ַּכָּי ֶפׁש ָוִט� יו ֶר� ּו ֵמיָמ� ל ַוִּיְגְרׁש�  א יּוָכ+
Is. 57:21ים� ס י ָלְרָׁשִע� ֹום ָאַמ�ר ֱאֹלַה�   ֵא�ין ָׁשל+
Is. 58:1ם� ב ַחּטֹאָת� ית ַיֲעֹק� ם ּוְלֵב� Bד ְלַעִּמי1 ִּפְׁשָע+ ר ָהֵר�ם קֹוֶל�ָך ְוַהֵּג ְך ַּכּׁשֹוָפ� א ְבָגרֹון1 ַאל&ַּתְחֹׂש+ Bְקָר  



Is. 58:23א  ְואֹוִת �ֹ ה ּוִמְׁשַּפBט ֱאֹלָהיו1 ל ֹוי ֲאֶׁשר&ְצָדָק�ה ָעָׂש3 Qּון ְּכג �ַעת ְּדָרַכ�י ֶיְחָּפצ ּון ְוַד� י י�ֹום יֹום1 ִיְדֹרׁש+
ּון� ים ֶיְחָּפצ� ת ֱאֹלִה� ֶדק ִקְרַב� 1ּוִני1 ִמְׁשְּפֵטי&ֶצ+ ב ִיְׁשָאל  ָעָז+

Is. 58:3יָת ִעִּנ�ינּו ַנְפ א ָרִא+ �ֹ ֶפץ ְוָכל&ַעְּצֵביֶכ�ם  ָלBָּמה ַּצ1ְמנּו1 ְול ְמֶכם1 ִּתְמְצאּו&ֵח+ א ֵתָד�ע ֵה�ן ְּביBֹום ֹצ� �ֹ נּו ְול ֵׁש�
ׂשּו�  ִּתְנֹּג�
Is. 58:4ם� ֹום קֹוְלֶכ� יַע ַּבָּמר� ֹום ְלַהְׁשִמ� ּומּו ַכּי+ ף ֶר�ַׁשע לֹא&ָתצ� ֹות ְּבֶאְגֹר� ּומּו ּוְלַהּכ� יב ּוַמָּצה1 ָּתצ+ Bן ְלִר�ֵה  
Is. 58:5ה ִי�ְה יַע  ֲהָכֶז3 ֹו ְוַׂשBק ָוֵא1ֶפר1 ַיִּצ+ ן רֹאׁש3 Mף ְּכַאְגֹמ ֹו ֲהָלֹכ2 �ם ַנְפׁש הּו י>ֹום ַעּנ�ֹות ָאָד� ֹום ֶאְבָחֵר+ ֶיה1 צ�

ֹון ַליהָו�ה� ֹום ְוי�ֹום ָרצ�  ֲהָלֶזה1 ִּתְקָרא&צ+
Is. 58:6ֹות ר ֲאֻגּד� ַׁשע ַהֵּת� ֹות ֶר+ 1ַח1 ַחְרֻצּב� ֹום ֶאְבָחֵרהּוG ַּפֵּת ֹוא ֶזהH צ� ים  ֲהל�  מֹוָט�ה ְוַׁשַּלBח ְרצּוִצים1 ָחְפִׁש+

קּו�  ְוָכל&מֹוָט�ה ְּתַנֵּת�
Is. 58:7 ֹו ּוִמְּבָׂשְרָך� י&ִתְרֶאBה ָעֹרם1 ְוִכִּסית+ ים ָּת�ִביא ָב�ִית ִּכ� ָך ַוֲעִנִּי�ים ְמרּוִד� ָרֵעב1 ַלְחֶמ+ ס ָל� Bֹוא ָפֹר  ֲהל2

ם� א ִתְתַעָּל� �ֹ  ל
Is. 58:8ע ַּכַּׁש1ַח Bז ִיָּבַק�ָך� ָא ֹוד ְיהָו�ה ַיַאְסֶפ� ָך ְּכב� 1יָך1 ִצְדֶק+ ָך ַוֲאֻרָכְתָך� ְמֵהָר�ה ִתְצָמ�ח ְוָהַלBְך ְלָפֶנ  ר1 אֹוֶר+
Is. 58:9 ע ה ְׁשַל�ח ֶאְצַּב� ֹוְכָך1 מֹוָט+ �ִני ִאם&ָּתִסBיר ִמּת� ה ְּתַׁשַּו�ע ְויֹאַמ�ר ִהֵּנ �ה ַיֲעֶנ+  ָאBז ִּתְקָרא1 ַויהָו

ֶון�  ְוַדֶּבר&ָא�
Is. 58:10ִים� ָּצֳהָר� ָך ַוֲאֵפָלְתָך� ַּכ� ֶׁשְך1 אֹוֶר+ ח ַּבֹח2 Bיַע ְוָזַר� ָך ְוֶנ�ֶפׁש ַנֲעָנ�ה ַּתְׂשִּב ָרֵעב1 ַנְפֶׁש+   ְוָתֵפBק ָל�
Is. 58:11+ן ָרֶו� 1יָת1 ְּכַג �יץ ְוָהִי יָך ַיֲחִל ָך ְוַעְצֹמֶת� ה ּוְכמֹוָצ�א  ְוָנֲחָך� ְיהָוהH ָּתִמידG ְוִהְׂשִּבBיַע ְּבַצְחָצחֹות1 ַנְפֶׁש+

יו� ּו ֵמיָמ� ר לֹא&ְיַכְּזב� ִים ֲאֶׁש�  ַמ+
Is. 58:12 ֹות ב ְנִתיב� ֶרץ ְמֹׁשֵב� א ְלָך1 ֹּגֵד�ר ֶּפ+ Bם ְוֹקָר�ֹור ְּתקֹוֵמ י דֹור&ָוד� ם מֹוְסֵד� ֹות עֹוָל+ ּו ִמְּמָך1 ָחְרב� Bּוָבנ 
ֶבת�  ָלָׁש�

Is. 58:13ֹות ֲח ָך ֲעׂש� ֹוׁש ְיהָוה1  ִאם&ָּתִׁשBיב ִמַּׁשָּבת1 ַרְגֶל+ Bֶנג ִלְקד ת ֹע3 Mאָת ַלַּׁשָּב �י ְוָקָר2 יָך ְּבי�ֹום ָקְדִׁש ָפֶצ�
ר� ר ָּדָב� ֹוא ֶחְפְצָך� ְוַדֵּב� יָך ִמְּמצ� ֹות ְּדָרֶכ+ ד ְוִכַּבְדּתֹו1 ֵמֲעׂש�  ְמֻכָּב+

Is. 58:14 יָך ַעל&ָּבמֹוֵתי ה ְוִהְרַּכְבִּת� ז ִּתְתַעַּנג1 ַעל&ְיהָו+ יָך ָא�ֶרץ] ָּב�ֳמֵתי[ ָא3 ב ָאִב+ יָך ַנֲחַלת1 ַיֲעֹק�  ְוַהֲאַכְלִּת3
ר� ס  ִּכ>י ִּפ�י ְיהָו�ה ִּדֵּב�

Is. 59:1ֹוַע� ֹו ִמְּׁשמ� ה ָאְזנ� �יַע ְולֹא&ָכְבָד� הֹוִׁש ה ַיד&ְיהָו�ה ֵמ� א&ָקְצָר� �ֹ   ֵה>ן ל
Is. 59:2 ם�ֵהיֶכ ין ֱאֹל� ם ְלֵב� Wים ֵּביֵנֶכ ֵתיֶכם1 ָהי�ּו ַמְבִּדִל+ >ים ִמֶּכ�ם  ִּכBי ִאם&ֲעֹוֹנ� ם ִהְסִּת=ירּו ָפִנ אוֵתיֶכ3 �ֹ ְוַחּט
ֹוַע�  ִמְּׁשמ�
Is. 59:3 ֶקר ְלׁשֹוְנֶכ�ם ַעְוָל�ה ֹוֵתיֶכם1 ִּדְּברּו&ֶׁש+ ן ִׂשְפת� �ָעֹו ם ְוֶאְצְּבעֹוֵתיֶכ�ם ֶּב� ּו ַבָּד+  ִּכBי ַכֵּפיֶכם1 ְנֹגֲאל�
 ֶתְהֶּג�ה�
Is. 59:4ט ֶּב ין ִנְׁשָּפ� ֶדק ְוֵא� ֶון� ֵאין&ֹקֵר�א ְבֶצ+ ל ְוהֹוֵל�יד ָא� ֹו ָעָמ� ְוא ָהר� הּו1 ְוַדֶּבר&ָׁש+ ֹוַח ַעל&ֹּת2 Bה ָּבט�  ֱאמּוָנ
Is. 59:5ה� ע ֶאְפֶע� ה ִּתָּבַק� ּות ְוַהּזּוֶר� יֵציֶהם1 ָימ+ גּו ָהֹאֵכBל ִמֵּב� �י ַעָּכִב�יׁש ֶיֱאֹר עּו ְוקּוֵר�   ֵּביֵצBי ִצְפעֹוִני1 ִּבֵּק+
Is. 59:6ּו�ּוֵריֶהם1 לֹא&ִיְהי ס  ק� ַעל ָחָמ� ֶון ּוֹפ� ֲעֵׂשי&ָא+ ֲעֵׂשיֶהם1 ַמ� ֲעֵׂשיֶה�ם ַמ� ּו ְּבַמ� א ִיְתַּכּס� �ֹ ֶגד ְול  ְלֶב+
ם�  ְּבַכֵּפיֶה�
Is. 59:7 ֶבר ד ָוֶׁש� ֶון ֹׁש� ֹות ָא+ ֹוֵתיֶהם1 ַמְחְׁשב� י ַמְחְׁשב� �ְך ָּד�ם ָנִק ּו ִלְׁשֹּפ� יַמֲהר+ צּו ִו�  ַרְגֵליֶהם1 ָלַר�ע ָיֻר+

ם�  ִּבְמִסּלֹוָת�
Is. 59:8ֹּPם כ ּו ָלֶה+ ֹוֵתיֶהם1 ִעְּקׁש� ט ְּבַמְעְּגלֹוָת�ם ְנִתיב� ין ִמְׁשָּפ� עּו ְוֵא� א ָיָד+ �ֹ ֶרְך ָׁשלֹום1 ל Bא  ֶּד �ֹ ּה ל ל ֹּדֵר�ְך ָּב+

ֹום� ע ָׁשל�  ָיַד�
Is. 59:9ה ָלאֹור1 ְוB א ַתִּׂשיֵג�נּו ְצָדָק�ה ְנַקֶּו �ֹ ּנּו ְול ן ָרַחBק ִמְׁשָּפט1 ִמֶּמ+ ֹות  ַעל&ֵּכ3 ֹות ָּבֲאֵפל� ֶׁשְך ִלְנֹגה� ִהֵּנה&ֹח+
ְך�  ְנַהֵּל�

Is. 59:10ים� �ים ַּכֵּמִת� ֶׁשף ָּבַאְׁשַמִּנ ָּצֳהַר1ִים1 ַּכֶּנ+ �5ִים ְנַגֵּׁש�ָׁשה ָּכַׁשBְלנּו ַב� ין ֵעיַנ יר ּוְכֵא� ִעְוִרים1 ִק+ ְׁשָׁשBה ַכ�   ְנַג�
Is. 59:11נּו ְוַכּיֹוִנ�ים ּנּו� ֶנֱהֶמBה ַכֻּדִּבים1 ֻּכָּל+ ה ִמֶּמ� יׁשּוָע�ה ָרֲחָק� ִין ִל� Bה ַלִּמְׁשָּפט1 ָוַא+ �ה ְנַקֶּו   ָהֹג�ה ֶנְהֶּג
Is. 59:12ּום� ֲענ� ינּו ְיַד� נּו ַוֲעֹוֹנֵת� �ינּו ִאָּת+ י&ְפָׁשֵע �ְנָתה ָּב�נּו ִּכ� ינּו ָע ָך ְוַחּטֹאוֵת� ּו ְפָׁשֵע1ינּו1 ֶנְגֶּד+ Bי&ַרּב   ִּכ�



Is. 59:131ַע ְוַכֵחׁש Bֶקר� ָּפֹׁש ֹו ִמֵּל�ב ִּדְבֵרי&ָׁש� ֹו ְוֹהג> ה ֹהר= ֶׁשק ְוָסָר+ ֹוג ֵמַאַח�ר ֱאֹלֵה�ינּו ַּדֶּבר&ֹע� ה ְוָנס� יהָו+   ַּב�
Is. 59:14 ה לֹא&תּוַכ�ל ת ּוְנֹכָח� ְרחֹוב1 ֱאֶמ+ י&ָכְׁשָלBה ָב� ד ִּכ� �ֹוק ַּתֲעֹמ ה ֵמָרח� ט ּוְצָדָק�  ְוֻהַּסBג ָאחֹור1 ִמְׁשָּפ+
ֹוא�  ָלב�

Is. 59:15 ט� ין ִמְׁשָּפ� י&ֵא� �5ַרע ְּבֵעיָנ�יו ִּכ� >ה ַוֵּי =5ְרא ְיהָו ע ִמְׁשּתֹוֵל�ל ַוַּי ר ֵמָר� ֶרת ְוָס� ֱאֶמת1 ֶנְעֶּד+  ַוְּתִהBי ָה�
Is. 59:16�יא ְסָמָכ ֹו ִה� ֹו ְוִצְדָקת� ע לֹו1 ְזֹרע+ ֹוַׁש� Bיַע ַוּת� �י ֵא�ין ַמְפִּג ם ִּכ יׁש ַוִּיְׁשּתֹוֵמ� י&ֵא�ין ִא+  ְתהּו� ַוַּיְרא1 ִּכ�
Is. 59:17 ַעט ַּכְמִע�יל� ֶׁשת ַוַּי י ָנָקם1 ִּתְלֹּב+ Bׁש ִּבְגֵד Qֹו ַוִּיְלַּב �ֹוַבע ְיׁשּוָע�ה ְּברֹאׁש ן ְוכ�  ַוִּיְלַּבBׁש ְצָדָקה1 ַּכִּׁשְרָי+
ה�  ִקְנָא�

Is. 59:18יו ָלִאִּי��ְיָב ּול ְלֹא� יו ְּגמ� ם ֵחָמ�ה ְלָצָר+ �ל ְיַׁשֵּל+ ם� ְּכַעBל ְּגֻמלֹות1 ְּכַע ּול ְיַׁשֵּל�  ים ְּגמ�
Is. 59:19 ּוַח ְיהָו�ה ר ר� ֹוא ַכָּנָהר1 ָצ+ Bי&ָיב ֹו ִּכ� �ֶמׁש ֶאת&ְּכבֹוד ה ּוִמִּמְזַרח&ֶׁש� ַּמֲעָרב1 ֶאת&ֵׁש�ם ְיהָו+ ּו ִמ� Bְוִי�יְרא 
ֹו�  ֹנ�ְסָסה ב�
Is. 59:20ם ְי ב ְנֻא� �ַׁשע ְּבַי�ֲעֹק י ֶפ� ל ּוְלָׁשֵב�  הָו�ה� ּוָבBא ְלִצּיֹון1 ּגֹוֵא+
Is. 59:21 יָך� י ֲאֶׁשר&ַׂש�ְמִּתי ְּבִפ יָך ּוְדָבַר� ה רּוִחי1 ֲאֶׁש�ר ָעֶל+ ֹ�את ְּבִריִתBי אֹוָתם1 ָאַמ�ר ְיהָו+ י ז  ַוֲאִנ3

ם� ס ה ְוַעד&עֹוָל� ה ֵמַעָּת� 5Bַרע ַזְרֲעָך1 ָאַמ�ר ְיהָו+ י ֶז י ַזְרֲעָךM ּוִמִּפ2 ּוׁשּו ִמִּפיָךZ ּוִמִּפ2 א&ָימ] �ֹ  ל
Is. 60:1ח� ק� ֹוד ְיהָו�ה ָעַל�ִיְך ָזָר� �י ָב�א אֹוֵר�ְך ּוְכב� ֹוִרי ִּכ  ּוִמי א�
Is. 60:2ה� ֹו ָעַל�ִיְך ֵיָרֶא� ה ּוְכבֹוד� 1ִיְך1 ִיְזַר�ח ְיהָו+ ל ְלֻאִּמ�ים ְוָעַל ֶרץ ַוֲעָרֶפ� ֶׁשְך1 ְיַכֶּסה&ֶא+ Bה ַהֹח2 י&ִהֵּנ   ִּכ�
Is. 60:3 ְך ּוְמָלִכ�ים��ם ְלאֹוֵר ּו גֹוִי ְך� ְוָהְלכ�  ְלֹנ�ַגּה ַזְרֵח�
Is. 60:4 ד ִיְך ַעל&ַצ� אּו ּוְבֹנַת� ֹוק ָיֹב+ 1ִיְך1 ֵמָרח� אּו&ָל�ְך ָּבַנ ּו ָב� י ֻּכָּל�ם ִנְקְּבצ� 1ִיְך1 ּוְרִא+ י&ָסִבBיב ֵעיַנ  ְׂשִא�
ָנה�  ֵּתָאַמ�
Is. 60:51ִי י&ֵיָהֵפBְך ָעַל ב ְלָבֵב�ְך ִּכ� ד ְוָרַח� ְרְּת ּוָפַח� ְך� ָאBז ִּתְרִאי1 ְוָנַה+ אּו ָל� �ם ָיֹב� יל ּגֹוִי ם ֵח� ֹון ָי+  ְך1 ֲהמ�
Is. 60:6 ת �rאּו ּוְתִה אּו ָזָהBב ּוְלבֹוָנה1 ִיָּׂש+ �ה ֻּכָּל�ם ִמְּׁשָב�א ָיֹב י ִמְדָין1 ְוֵעיָפ+ Bְך ִּבְכֵר ים ְּתַכֵּס3 Mת ְּגַמִּל ְפַע2  ִׁש�

רּו�  ְיהָו�ה ְיַבֵּׂש�
Is. 60:7+ְבצּו ָל אן ֵקָדר1 ִיָּק� Bֹ י  ָּכל&צ ית ִּתְפַאְרִּת� י ּוֵב� ּו ַעל&ָרצֹון1 ִמְזְּבִח+ Bּוֶנְך ַיֲעל �ְך ֵאיֵל�י ְנָבי�ֹות ְיָׁשְרת
ר�  ֲאָפֵא�
Is. 60:8ם� �ב ְּתעּוֶפ�יָנה ְוַכּיֹוִנ�ים ֶאל&ֲאֻרֹּבֵתיֶה� ֶּלה ָּכָע   ִמי&ֵא�
Is. 60:9אֹׁש ּו ָוֳאִנּיBֹות ַּתְרִׁשיׁש1 ָּבִר� �ים ְיַקּו3 �יA ִאִּי י&ִל ם ִאָּת�ם  ִּכ� ם ּוְזָהָב� ֹוק ַּכְסָּפ� ָרח+ 1ִיְך1 ֵמ� ה ְלָהִבBיא ָבַנ ָנ+

ְך� ל ִּכ�י ֵפֲאָר� ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� ִיְך ְוִלְקד� �ה ֱאֹלַה+  ְלֵׁשם1 ְיהָו
Is. 60:10יְך ּוִבְרצֹוִנ�י ּוֶנְך ִּכBי ְבִקְצִּפי1 ִהִּכיִת+ �ם ְיָׁשְרת ִיְך ּוַמְלֵכיֶה� ּו ְבֵנ�י&ֵנָכר1 ֹחֹמַת+ Bיְך� ּוָבנ ַחְמִּת�   ִר�
Is. 60:11ם ְנהּוִג�ים� ם ּוַמְלֵכיֶה� 1ִיְך1 ֵח�יל ּגֹוִי+ �רּו ְלָהִבBיא ֵאַל א ִיָּסֵג �ֹ ם ָוַל�ְיָלה ל ִיְך ָּתִמ>יד יֹוָמ� ּו ְׁשָעַר=   ּוִפְּתח2
Is. 60:12ב ֶי �ם ָחֹר� ּוְך יֹאֵב�דּו ְוַהּגֹוִי ר לֹא&ַיַעְבד� ֹוי ְוַהַּמְמָלָכ>ה ֲאֶׁש� י&ַהּג= בּו� ִּכ�  ֱחָר�
Is. 60:13 ֹום י ּוְמק� ֹום ִמְקָּדִׁש+ ו ְלָפֵאר1 ְמק� �ּור ַיְחָּד ר ּוְתַאּׁש� ֹוׁש ִּתְדָה� ֹוא ְּבר> �ִיְך ָיב+ 1 ֵאַל ֹוד ַהְּלָבנֹון Bְּכב 

ד�  ַרְגַל�י ֲאַכֵּב�
Is. 60:14ּו ַעל&ַּכּפ� ְׁשַּתֲחו> ִיְך ְוִה� �י ְמַעַּנ+ ּו ֵאַלBִיְך ְׁשח1ֹוַח1 ְּבֵנ �יר  ְוָהְלכ2 ְראּו ָלְך1 ִע Bִיְך ְוָק�ֹות ַרְגַל�ִיְך ָּכל&ְמַנ�ֲאָצ

ל� ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� ֹון ְקד� ה ִצּי�  ְיהָו+
Is. 60:15ֹור� ֹור ָוד� ֹוׂש ּד� ם ְמׂש� ֹון עֹוָל+ ה ְוֵא�ין עֹוֵב�ר ְוַׂשְמִּתיְך1 ִלְגא� ה ּוְׂשנּוָא�   ַּת=ַחת ֱהיֹוֵת>ְך ֲעזּוָב�
Is. 60:16ב ּג�ב� ְוָיַנְקְּת1 ֲחֵל ְך ְוֹגֲאֵל�ְך ֲאִב�יר ַיֲעֹק� ֹוִׁשיֵע+ Bי ְיהָוה1 מ� �י ֲאִנ ַעְּת ִּכ �5ִקי ְוָיַד3 ד ְמָלִכ�ים ִּתיָנ ם ְוֹׁש�  ֹוִי+
Is. 60:17 ַחת ָהֲאָבִנ�ים ֶׁשת ְוַת� ֵעִצים1 ְנֹח+ ֶסף ְוַתBַחת ָה� 1 ָא�ִביא ֶכ+ ב ְוַתBַחת ַהַּבְרֶזל �יא ָזָה3 ֶׁשת ָאִב Mַחת ַהְּנֹח�ַּת 

� ה�ַּבְרֶז ִיְך ְצָדָק� ֹום ְוֹנְגַׂש�  ל ְוַׂשְמִּתBי ְפֻקָּדֵתְך1 ָׁשל+
Is. 60:18 ִיְך ִיְך ּוְׁשָעַר� את ְיׁשּוָעה1 חֹוֹמַת+ Bִיְך ְוָקָר� ֶבר ִּבְגבּוָל ד ָוֶׁש� ְך ֹׁש� ֹוד ָחָמס1 ְּבַאְרֵצ+ Bע ע  לֹא&ִיָּׁשַמ2
ה�  ְּתִהָּל�

Is. 60:19ֹוד ַהֶּׁש1ֶמׁש1 ְל Bְך ע ֹור  לֹא&ִי�ְהֶיה&ָּל2 �יר ָל�ְך ְוָהָיה&ָלBְך ְיהָוה1 ְלא� ַח לֹא&ָיִא ַגּה ַהָּיֵר� Wֹם ּוְלנ ֹור יֹוָמ+ א�
ְך� ִיְך ְלִתְפַאְרֵּת� ם ֵואֹלַה�  עֹוָל+



Is. 60:20 י ּו ְיֵמ� ם ְוָׁשְלמ� ֹור עֹוָל+ ה ִי�ְהֶיה&ָּלְך1 ְלא� �י ְיהָו3 א ֵיָאֵס�ף ִּכ �ֹ ְך ל ְך ִויֵרֵח� ֹוא עֹוד1 ִׁשְמֵׁש+  לֹא&ָיב�
ְך�ֶא  ְבֵל�

Is. 60:21 ֶצר ַמָּטעֹו= �יְרׁשּו ָא�ֶרץ ֵנ ים ְלעֹוָל�ם ִי ר�] ַמָּטַע>י[ ְוַעֵּמְך1 ֻּכָּל�ם ַצִּדיִק+ י ְלִהְתָּפֵא� ה ָיַד�  ַמֲעֵׂש�
Is. 60:22ָּנה� ס ּה ֲאִחיֶׁש� ּום ֲאִנ�י ְיהָו�ה ְּבִעָּת� �ֶלף ְוַהָּצִע�יר ְלג�ֹוי ָעצ �ה ָלֶא+   ַהָּקֹטן1 ִי�ְהֶי
Is. 61:1 ב ׁש ְלִנְׁשְּבֵרי&ֵל+ 1ִני1 ַלֲחֹב� ים ְׁשָלַח י ְלַבֵּׂש�ר ֲעָנִו3 Mה ֹאִת ַען ָמַׁשחZ ְיהָו2 �י ַי] ּוַח ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה ָעָל  ר>

ֹוַח� ים ְּפַקח&ק� ֹור ְוַלֲאסּוִר� א ִלְׁשבּוִים1 ְּדר+ Bֹ  ִלְקר
Is. 61:2�ם ֵלאֹלֵה ה ְוי�ֹום ָנָק� יהָו+ א ְׁשַנת&ָרצֹון1 ַל� Bֹ ים� ִלְקר ם ָּכל&ֲאֵבִל�  ינּו ְלַנֵח�
Is. 61:3 ה ֶבל ַמֲעֵט�ה ְתִהָּל+ ֶפר ֶׁשBֶמן ָׂשׂשֹון1 ַּת�ַחת ֵא+ ר ַּת�ַחת ֵא3 Mם ְּפֵא ֹון ָלֵתתZ ָלֶה2 �י ִצּי3 ּוםA ַלֲאֵבֵל  ָלׂש�

ר� ֶדק ַמַּט�ע ְיהָו�ה ְלִהְתָּפֵא� �י ַהֶּצ+ א ָלֶהם1 ֵאיֵל Bה ְוֹקָר�ּוַח ֵּכָה ַחת ר�  ַּת�
Is. 61:4ֹור� ּו ֹור ָוד� ֹות ּד� ֶרב ֹׁשְממ� �ֵרי ֹח+ אֹׁשִנ�ים ְיקֹוֵמ�מּו ְוִחְּדׁשּו1 ָע ֹות ִר� ם ֹׁשְממ� ֹות עֹוָל+  ָבנּו1 ָחְרב�
Is. 61:5ם� ר ִאָּכֵריֶכ�ם ְוֹכְרֵמיֶכ� �י ֵנָכ+ ּו צֹאְנֶכ�ם ּוְבֵנ ים ְוָרע� ּו ָזִר+   ְוָעְמד�
Is. 61:6אּו Bי ְיהָוה1 ִּתָּקֵר+ ם ֹּכֲהֵנ ם  ְוַאֶּת3 לּו ּוִבְכבֹוָד� ר ָלֶכ�ם ֵחBיל ּגֹוִים1 ּתֹאֵכ+ ינּו ֵיָאֵמ�  ְמָׁשְרֵת�י ֱאֹלֵה+
רּו�  ִּתְתַיָּמ�
Is. 61:7 ת עֹוָל�ם ִּתְהֶי�ה ׁשּו ִׂשְמַח� �ה ִייָר+ ּנּו ֶחְלָק�ם ָלֵכBן ְּבַאְרָצם1 ִמְׁשֶנ ה ָיֹר� ה ּוְכִלָּמ�  ַּתBַחת ָּבְׁשְּתֶכם1 ִמְׁשֶנ+
ם�  ָלֶה�

Is. 61:8�ֹות  ִּכ ית עֹוָל�ם ֶאְכר� ת ּוְבִר� �ל ְּבעֹוָל�ה ְוָנַתִּתBי ְפֻעָּלָתם1 ֶּבֱאֶמ+ ט ֹׂשֵנ�א ָגֵז Bי ְיהָוה1 ֹאֵה�ב ִמְׁשָּפ+ י ֲאִנ
ם�  ָלֶה�

Is. 61:9 5ַרע� ם ֶז ּום ִּכ>י ֵה� ֵאיֶהם1 ַיִּכיר+ ֹוְך ָהַעִּמ�ים ָּכל&ֹר� ם ְּבת� ם ְוֶצֱאָצֵאיֶה� ע ַּבּגֹוִים1 ַזְרָע+ Bְך  ְונֹוַד ֵּבַר�
 ְיהָו�ה� ס
Is. 61:10 1ָחָתן ה ְיָעָט�ִני ֶּכ� ַׁשע ְמִע�יל ְצָדָק� 1ִני1 ִּבְגֵדי&ֶי+ י ִּכBי ִהְלִּביַׁש אֹלַה+ Bל ַנְפִׁשי1 ֵּב� ה ָּתֵג יהָו3 ֹוׂש ָאִׂש�יׂש ַּב�  ׂש=

יָה� ה ֵכֶל� ר ְוַכַּכָּל�ה ַּתְעֶּד�  ְיַכֵה�ן ְּפֵא+
Is. 61:11יא ִצ� ה  ִּכBי ָכָא1ֶרץ1 ּתֹוִצ ה ַיְצִמBיַח ְצָדָקה1 ּוְתִהָּל+ �י ְיהִו3 �ןA ֲאֹדָנ �יָה ַתְצִמ�יַח ֵּכ ּה ּוְכַגָּנ�ה ֵזרּוֶע ְמָח+

�5ֶגד ָּכל&ַהּגֹוִי�ם�  ֶנ
Is. 62:1 ּה ּה ִויׁשּוָעָת� ַגּה1 ִצְדָק+ ֹוט ַעד&ֵיֵצBא ַכּנ2ֹ �א ֶאְׁשק �ֹ ַען ְירּוָׁשַל�ִם ל ה ּוְלַמ� א ֶאֱחֶׁש+ �ֹ  ְלַמBַען ִצּיֹון1 ל

ר�ְּכ  ַלִּפ�יד ִיְבָע�
Is. 62:2ּנּו� ׁש ֲאֶׁש>ר ִּפ�י ְיהָו�ה ִיֳּקֶב� ָרא ָלְך1 ֵׁש�ם ָחָד+ Bְך ְוֹק�ְך ְוָכל&ְמָלִכ�ים ְּכבֹוֵד ּו גֹוִים1 ִצְדֵק+ Bְוָרא  
Is. 62:3 ה ּוְצנֹוף� ֶרת ְּבַיד&ְיהָו ֶרת ִּתְפֶא� >יְת ֲעֶט� ִיְך] ְצִנ�יף][ּו[ ְוָהִי  �ְמלּוָכ�ה ְּבַכף&ֱאֹלָה�
Is. 62:4 ּה ְך ִיָּקֵרא1 ֶחְפִצי&ָב+ �י ָל3 ה ִּכ ר עֹוד1 ְׁשָמָמ+ ה ּוְלַאְרֵצְך1 לֹא&ֵיָאֵמ� ֹוד ֲעזּוָב3 Mְך ע א&ֵיָאֵמרZ ָל2 �ֹ  ל

ל� ְך ִּתָּבֵע� ְך ְוַאְרֵצ� י&ָחֵפBץ ְיהָוה1 ָּב+ ְך ְּבעּוָל�ה ִּכ�  ּוְלַאְרֵצ�
Is. 62:5ה ִיְבָעל� י&ִיְבַעBל ָּבחּור1 ְּבתּוָל+ ִיְך� ִּכ� ה ָיִׂש�יׂש ָעַל�ִיְך ֱאֹלָה� ֹוׂש ָחָתן1 ַעל&ַּכָּל+ B5ִיְך ּוְמׂש�  ּוְך ָּבָנ
Is. 62:6 ּו �א ֶיֱחׁש �ֹ יד ל ים ָּכל&ַהּי=ֹום ְוָכל&ַהַּל>ְיָלה ָּתִמ� ְמִר+ 1ְדִּתי1 ֹׁש� ִם ִהְפַק  ַעל&חֹוֹמַת�ִיְך ְירּוָׁשַל3

ם� י ָלֶכ� ה ַאל&ֳּדִמ�  ַהַּמְזִּכִרים1 ֶאת&ְיהָו+
Is. 62:7ֶרץ� ּוָׁשַל>ִם ְּתִהָּל�ה ָּבָא� ן ְוַעד&ָיִׂש=ים ֶאת&ְיר� Qֹו ַעד&ְיכֹוֵנ �י ל ּו ֳדִמ� ל&ִּתְּתנ�   ְוַא�
Is. 62:8 ּו Bִיְך ְוִאם&ִיְׁשּת ְיַב+ 1 ְלֹא� ֲאָכל ֹוד ַמ� Bְך ע Z ֶאת&ְּדָגֵנ2 ֹוַע ֻעּז�ֹו ִאם&ֶאֵּתן ֹו ּוִבְזר� יִמינ� >ה ִּב�  ִנְׁשַּב=ע ְיהָו
ֹו�ְבֵנ�י&ֵנָכר1  ר ָיַג�ַעְּת ּב� ְך ֲאֶׁש� ירֹוֵׁש+  ִּת�
Is. 62:9י� ס ֹות ָקְדִׁש� הּו ְּבַחְצר� יו ִיְׁשֻּת� ְמַקְּבָצ� �ה ּו� ּו ֶאת&ְיהָו ְלל� הּו ְוִה�   ִּכBי ְמַאְסָפיו1 יֹאְכֻל+
Is. 62:10 1ְמִסָּלה ּלּו ַה� Bּלּו ֹס �ם ֹס� ּו ֶּד�ֶרְך ָהָע ים ַּפּנ� ּו ִעְברּו1 ַּבְּׁשָעִר+ Bימּו ֵנ�ס  ִעְבר ֶבן ָהִר� ּו ֵמֶא+ ַסְּקל�

ים�  ַעל&ָהַעִּמ�
Is. 62:11 ֹו Bה ְׂשָכרֹו1 ִאּת+ ֹון ִהֵּנ�ה ִיְׁשֵע�ְך ָּב�א ִהֵּנ ֶרץ ִאְמרּו1 ְלַבת&ִצּי+ ה ִהְׁשִמ1יַע1 ֶאל&ְקֵצ�ה ָהָא+ �ה ְיהָו3  ִהֵּנ

ֹו ְלָפָנ�יו�  ּוְפֻעָּלת�
Is. 62:12ֶדׁש ְּגא ּו ָלֶה>ם ַעם&ַהֹּק� א ֶנֱעָז�ָבה� ס ְוָקְרא� �ֹ ה ִע�יר ל �ה ְוָלְך1 ִיָּקֵר�א ְדרּוָׁש+ �י ְיהָו  ּוֵל



Is. 63:1ֶP ה ז ּוץ ְּבָגִדים1 ִמָּבְצָר+ Bֹום ֲחמ �הA ָּב�א ֵמֱאד3 ר  ִמי&ֶז >י ְמַדֵּב� ֹו ֲאִנ �ב ֹּכח ֹו ֹצֶע�ה ְּבֹר� ּור ִּבְלבּוׁש+ ה ָהד�
יַע� ב ְלהֹוִׁש� ה ַר�  ִּבְצָדָק�

Is. 63:2ּוַע ָאֹד� ְך ְּבַג�ת� ַמּד� יָך ְּכֹדֵר�  ם ִלְלבּוֶׁש�ָך ּוְבָגֶד�
Is. 63:3 1ז ִנְצָחםB ם ַּבֲחָמִת�י ְוֵי י ְוֶאְרְמֵס� י ְוֶאְדְרֵכ�ם ְּבַאִּפ+ �יׁש ִאִּת+ ין&ִא ַעִּמים1 ֵא� י ּוֵמ� ְכִּתי ְלַבִּד3  ּפּוָר�הA ָּדַר�

ְלִּתי� י ֶאְגָא� י ְוָכל&ַמְלּבּוַׁש�  ַעל&ְּבָגַד+
Is. 63:4 ָאה� ִּכ>י �י ּוְׁשַנ�ת ְּגאּוַל�י ָּב� ם ְּבִלִּב  י�ֹום ָנָק�
Is. 63:5ְתִני� יא ְסָמָכ� י ִה� י ַוֲחָמִת� ע ִלי1 ְזֹרִע+ ֹוַׁש� Bְך ַוּת�ם ְוֵא�ין סֹוֵמ ר ְוֶאְׁשּתֹוֵמ�   ְוַאִּביט1 ְוֵא�ין ֹעֵז+
Is. 63:6יד ם ַּבֲחָמִת�י ְואֹוִר� י ַוֲאַׁשְּכֵר� ּוס ַעִּמים1 ְּבַאִּפ+ Bם� ס ְוָאב ֶרץ ִנְצָח�   ָלָא�
Is. 63:7 ל �ה ְוַרב&טּוב1 ְלֵב�ית ִיְׂשָרֵא+ ל ֲאֶׁשר&ְּגָמָל�נּו ְיהָו ל ֹּכ� Wה ְּכַע ת ְיהָו+ �rַאְזִּכיר1 ְּתִה AהB י ְיהָו ְסֵד2  ַח�

יו� ב ֲחָסָד� יו ּוְכֹר� ַרֲחָמ�  ֲאֶׁשר&ְּגָמָל�ם ְּכ�
Is. 63:8�ֹ ָּמה ָּבִנ�ים ל 1ֹאֶמר1 ַאְך&ַעִּמ�י ֵה+ יַע� ַוּי ם ְלמֹוִׁש� י ָלֶה�  א ְיַׁשֵּק�רּו ַוְיִה�
Is. 63:9 לֹא Aם�ָכל&ָצָרָת ֹו[ ְּב� 5ְיַנְּטֵל�ם ] ל� ּוא ְגָאָל�ם ַו� ֹו ה� ֹו ּוְבֶחְמָלת� ם ְּבַאֲהָבת� ֹוִׁשיָע+ ר ּוַמְלַאBְך ָּפָניו1 ה� ָצ3

ם� י עֹוָל� ם ָּכל&ְיֵמ� 5ְיַנְּׂשֵא�  ַו�
Is. 63:10ּו ְוִעְּצב� ם� ְוֵה>ָּמה ָמר� ּוא ִנְלַחם&ָּב� ְך ָלֶה>ם ְלאֹוֵי�ב ה� ֹו ַוֵּיָהֵפ� �ּוַח ָקְדׁש  ּו ֶאת&ר�
Is. 63:11ֵPם א ַּמֲעֵל�ם ִמָּי3 �הA ַה� ֹו ַאֵּי �י&עֹוָל�ם ֹמֶׁש�ה ַעּמ ר ְיֵמ� ּוַח  ַוִּיְזֹּכ� ֹו ֶאת&ר� ם ְּבִקְרּב� >ה ַהָּׂש� ֹו ַאֵּי �י צֹאנ+ ת ֹרֵע
ֹו�  ָקְדׁש�

Is. 63:12�ם� מֹוִליְך1 ִליִמ ם עֹוָל� ֹו ֵׁש� ֹות ל� ם ַלֲעׂש� ַע ַמ1ִים1 ִמְּפֵניֶה+ ֹוֵק� Bֹו ּב �ֹוַע ִּתְפַאְרּת ה ְזר�  ין ֹמֶׁש+
Is. 63:13לּו� א ִיָּכֵׁש� �ֹ ר ל ּוס ַּבִּמְדָּב� ֹות ַּכּס� �  מֹוִליָכ�ם ַּבְּתֹהמ
Is. 63:14ֵּPּנּו כ�ּוַח ְיהָו�ה ְּתִניֶח ד ר� �ה ֵתֵר+ ֶרת�ן ִנ ַּכְּבֵהָמה1 ַּבִּבְקָע ם ִּתְפָא� ֹות ְלָך� ֵׁש�  ַה�ְגָּת ַעְּמָך+ ַלֲעׂש�
Is. 63:15 ֹון ֵמֶע>יָך ָך ֲהמ� ּוֹרֶת+ ְתָך1 ּוְגב� Bה ִקְנָא� ל ָקְדְׁשָך� ְוִתְפַאְרֶּת�ָך ַאֵּי ה ִמְּזֻב�  ַהֵּבBט ִמָּׁשַמ1ִים1 ּוְרֵא+

קּו� יָך ֵאַל�י ִהְתַאָּפ� 5ַרֲחֶמ�  ְו�
Is. 63:16ינּו י&ַאָּת�ה ָאִב+ ינּו ֹּגֲאֵל�נּו  ִּכ� א ַיִּכיָר�נּו ַאָּתBה ְיהָוה1 ָאִב+ �ֹ ל ל נּו ְוִיְׂשָרֵא� א ְיָדָע+ �ֹ  ִּכBי ַאְבָרָהם1 ל

ָך� עֹוָל�ם ְׁשֶמ�  ֵמ�
Is. 63:17jPָך ש�נּו ִמִּיְרָאֶת יָך ַּתְקִׁש�יַח ִלֵּב� י ַנֲח ָל�ָּמה ַתְתֵעBנּו ְיהָוה1 ִמְּדָרֶכ+ יָך ִׁשְבֵט� ָך�ּוב ְלַמ�ַען ֲעָבֶד+  ָלֶת�
Is. 63:18ָך� ּו ִמְקָּדֶׁש� ינּו ּבֹוְסס� Wָך ָצֵר�ּו ַעם&ָקְדֶׁש ר ָיְרׁש� Wַלִּמְצָע  
Is. 63:19 ְדָּת ִמָּפֶנ�יָך 1ִים1 ָיַר+ ְעָּת ָׁשַמ Bם לּוא&ָקַר�א ִׁשְמָך� ֲעֵליֶה א&ִנְקָר� �ֹ ם ל א&ָמַׁש�ְלָּת ָּב+ �ֹ עֹוָלם1 ל ינּו ֵמ�  ָהִי3

ּלּו� ים ָנֹז�  ָהִר�
Is. 64:1ַPים מ ַח ֵא�ׁש ֲהָמִס3 זּו� ִּכְקֹד= �ם ִיְרָּג� יַע ִׁשְמָך� ְלָצֶר�יָך ִמָּפֶנ�יָך ּגֹוִי ׁש ְלהֹוִד�  ִים ִּתְבֶעה&ֵא+
Is. 64:2ּלּו� ים ָנֹז� ְדָּת ִמָּפֶנ�יָך ָהִר� Wה ָיַר� א ְנַקֶּו �ֹ ֹות ל   ַּבֲעׂשֹוְתָך� נֹוָרא�
Is. 64:3י� א ֶהֱאִז �ֹ ּו ל ֹו� ּוֵמעֹוָל�ם לֹא&ָׁשְמע� ה ִלְמַחֵּכה&ל� �ְתָך+ ַיֲעֶׂש� ָתה ֱאֹלִהים1 זּוָל א&ָרָא3 �ֹ �ִין ל  נּו ַע
Is. 64:4ַע� ם עֹוָל�ם ְוִנָּוֵׁש� א ָּבֶה� ֶּנֱחָט+ 1 ַו� 1ְפָּת ּוָך ֵהן&ַאָּתBה ָקַצ �ֶדק ִּבְדָרֶכ�יָך ִיְזְּכר ֵׂשה ֶצ+ Bְעָּת ֶאת&ָׂשׂש1 ְוֹע�   ָּפַג
Is. 64:5נ נּו� ַוְּנִהBי ַכָּטֵמא1 ֻּכָּל+ ּוַח ִיָּׂשֻא� נּו ַוֲעֹוֵנ�נּו ָּכר� ָעֶלה1 ֻּכָּל+ Bֶבל ֶּכ� ים ָּכל&ִצְדֹקֵת�ינּו ַוָּנ ֶגד ִעִּד�  ּו ּוְכֶב�
Is. 64:6ּנּו ַוְּתמּוֵג�נּו ְּבַיד&ֲעֹוֵנ�נּו� 1יָך1 ִמֶּמ+ י&ִהְסַּתBְרָּת ָפֶנ �יק ָּב�ְך ִּכ� ר ְלַהֲחִז   ְוֵאין&קֹוֵר�א ְבִׁשְמָך+ ִמְתעֹוֵר�
Is. 64:7נּו� ה ָיְדָך� ֻּכָּל� נּו ּוַמֲעֵׂש� ֶמר1 ְוַאָּת�ה ֹיְצֵר+ Bְחנּו ַהֹח2 �ינּו ָא�ָּתה ֲאַנ ה ְיהָו�ה ָאִב   ְוַעָּת�
Is. 64:8נּו� ן ַהֶּבט&ָנ�א ַעְּמָך� ֻכָּל� ן ֵה� �ר ָעֹו ד ְוַאל&ָלַע�ד ִּתְזֹּכ� ף ְיהָוה1 ַעד&ְמֹא+ Bַאל&ִּתְקֹצ  
Is. 64:9�י ָקְדְׁשָך� ָהי ה� ָעֵר� ָתה ְירּוָׁשַל�ִם ְׁשָמָמ�  ּו ִמְדָּב�ר ִצּיֹון1 ִמְדָּב�ר ָהָי+
Is. 64:10 ינּו ָהָי�ה ינּו ָהָי�ה ִלְׂשֵר�ַפת ֵא�ׁש ְוָכל&ַמֲחַמֵּד� 1ּוָך1 ֲאֹבֵת+ ְלל נּו ֲאֶׁשBר ִה�  ֵּב=ית ָקְדֵׁש�נּו ְוִתְפַאְרֵּת3
ה�  ְלָחְרָּב�
Is. 64:11 ה� ק ְיהָו ֶּלה ִתְתַאַּפ� ד� ס ַהַעל&ֵא� ה ּוְתַעֵּנ�נּו ַעד&ְמֹא�  ֶּתֱחֶׁש�
Is. 65:1י� א ִבְׁשִמ� א&ֹקָר� �ֹ ֹוי ל ִני ֶאל&ּג� �ִני ִהֵּנ+ א ִבְקֻׁש�ִני ָאַמ1ְרִּתי1 ִהֵּנ �ֹ אִתי ְלל לּו ִנְמֵצ� ֹוא ָׁשָא+   ִנְדַר1ְׁשִּתי1 ְלל�
Is. 65:2�ר ַהֹהְלִכים1 ַהֶּד��ם סֹוֵר י ָּכל&ַהּי�ֹום ֶאל&ַע ְׂשִּתי ָיַד> ם� ֵּפַר= ר ַמְחְׁשֹבֵתיֶה� ֹוב ַאַח�  ֶרְך לֹא&ט+



Is. 65:3ים ַעל&ַהְּלֵבִנ�ים� ְמַקְּטִר� ֹות ּו� ְבִחים1 ַּבַּגּנ+ ם ַהַּמְכִעיִס�ים אֹוִת>י ַעל&ָּפַנ�י ָּתִמ�יד ֹז�   ָהָע3
Is. 65:4י ְכִלים1 ְּבַׂש�ר ַהֲחִז+ �ינּו ָהֹא� ים ָיִל ים ּוַבְּנצּוִר� ְׁשִבים1 ַּבְּקָבִר+ ק][ּו[ר ּוְפַרק  ַהֹּי� ִּפֻּגִל�ים ] ְמַר�
ם�  ְּכֵליֶה�
Is. 65:5ֵPיָך א��י ְקַדְׁשִּת יָך ַאל&ִּתַּגׁש&ִּב�י ִּכ ְמִרים1 ְקַר�ב ֵאֶל+ ֹום� ָהֹא� ֶדת ָּכל&ַהּי� ׁש ֹיֶק� י ֵא�  ֶּלה ָעָׁש�ן ְּבַאִּפ+
Is. 65:6ְמִּתי �י ִאם&ִׁשַּל+ א ֶאֱחֶׂשה1 ִּכ Bֹ �י ל ה ְלָפָנ ם� ִהֵּנ�ה ְכתּוָב� י ַעל&ֵחיָק�   ְוִׁשַּלְמִּת�
Is. 65:7 ּוִני �ֹות ֵחְרפ ים ְוַעל&ַהְּגָבע� ה ֲאֶׁשBר ִקְּטרּו1 ַעל&ֶה�ָהִר+ ת ֲאבֹוֵתיֶכBם ַיְחָּדו1 ָאַמ�ר ְיהָו+ ֹוֹנֵתיֶכם ַוֲעֹונ2ֹ ֲ Tע 

אֹׁשָנ�ה ַעל& ם� ס]ֶאל[ּוַמֹּדִת=י ְפֻעָּלָת>ם ִר�  &ֵחיָק�
Is. 65:8ה ַּכ הA ָאַמ�ר ְיהָו3 ֹו ֵּכBן  ֹּכ� �הּו ִּכ�י ְבָרָכ�ה ּב ֹול ְוָאַמר1 ַאל&ַּתְׁשִחיֵת+ ֶאְׁשּכ+ ר ִיָּמֵצBא ַהִּתירֹוׁש1 ָּב� ֲאֶׁש2

ל� ית ַהֹּכ� ְׁשִח� י ַה� י ְלִבְלִּת� ֱעֶׂשה1 ְלַמ�ַען ֲעָבַד+  ֶא�
Is. 65:9+ּוָה ְבִחיַר י ִויֵרׁש� �ה יֹוֵר�ׁש ָהָר ַרע ּוִמיהּוָד� ַּיֲעֹקב1 ֶז+ ָּמה� ְוהֹוֵצאִתBי ִמ� י ִיְׁשְּכנּו&ָׁש�  י ַוֲעָבַד�
Is. 65:10ּוִני� ר ְּדָרׁש� י ֲאֶׁש� ֹור ְלֵר�ֶבץ ָּבָק�ר ְלַעִּמ� אן ְוֵע�ֶמק ָעכ� +ֹ Bה ַהָּׁשרֹון1 ִלְנֵוה&צ   ְוָהָי
Is. 65:11ְמ ן ְוַה� ֹעְרִכBים ַלַּגד1 ֻׁשְלָח+ �י ַה� ים ֶאת&ַה�ר ָקְדִׁש ה ַהְּׁשֵכִח� ַמְלִא�ים ַלְמִנ�י  ְוַאֶּתם1 ֹעְזֵב�י ְיהָו+
ְך�  ִמְמָס�

Is. 65:12 א �ֹ ְרִּתי ְול ם ִּדַּב� א ֲעִניֶת+ �ֹ Bַען ָקָר1אִתי1 ְול עּו ַי ֶרב ְוֻכְּלֶכם1 ַלֶּט�ַבח ִּתְכָר+ ם ַלֶח3 Mיִתי ֶאְתֶכ  ּוָמִנ2
ם� פ ְצִּתי ְּבַחְרֶּת� א&ָחַפ� �ֹ ר ל י ּוַבֲאֶׁש� ּו ָהַרע1 ְּבֵעיַנ+ Bם ַוַּתֲעׂש� ְׁשַמְעֶּת

Is. 65:13 ם�ּו ְוַאֶּת י ִיְׁשּת� =ה ֲעָבַד> בּו ִהֵּנ יA יֹאֵכ1לּו1 ְוַאֶּת�ם ִּתְרָע+ Bה ֲעָבַד ה ִהֵּנ2 �י ְיהִו3 ן ֹּכה&ָאַמ�רA ֲאֹדָנ Qָלֵכ 
ׁשּו� ם ֵּתֹב� חּו ְוַאֶּת� י ִיְׂשָמ� =ה ֲעָבַד>  ִּתְצָמ�אּו ִהֵּנ

Is. 65:14ם ִּתBב ְוַאֶּת�ּוב ֵל ּנּו ִמּט� י ָיֹר� =ה ֲעָבַד> ילּו� ִהֵּנ ּוַח ְּתֵיִל� ֶבר ר� ב ּוִמֵּׁש�  ְצֲעקּו1 ִמְּכֵא�ב ֵל+
Is. 65:15ר� ם ַאֵח� א ֵׁש� יו ִיְקָר� �ה ְוַלֲעָבָד� �י ְיהִו י ֶוֱהִמיְתָך� ֲאֹדָנ ם ִׁשְמֶכBם ִלְׁשבּוָעה1 ִלְבִחיַר+   ְוִהַּנְחֶּת2
Is. 65:16י ָא�ֶרץ ִיְתָּבֵרְך1 ֵּבאֹלֵה ְך ָּבָא3 Mר ַהִּמְתָּבֵר �י  ֲאֶׁש2 ע ֵּבאֹלֵה�י ָאֵמ�ן ִּכ ֶרץ ִיָּׁשַב� ן ְוַהִּנְׁשָּב�ע ָּבָא+ ֵמ+

ּו ֵמֵעיָנ�י� ֹות ְוִכ�י ִנְסְּתר� אֹׁשנ+ ּו ַהָּצרֹות1 ָהִר�  ִנְׁשְּכח3
Is. 65:17א ַתֲע �ֹ ֹות ְול אֹׁשנ+ 1ְרָנה1 ָהִר� א ִתָּזַכ Bֹ ִים ֲחָדִׁש�ים ָוָא�ֶרץ ֲחָדָׁש�ה ְול א ָׁשַמ� י&ִהְנִנ�י בֹוֵר> ֶל�יָנה  ִּכ�
ב�  ַעל&ֵל�
Is. 65:18 ּה א ֶאת&ְירּוָׁשַל>ִם ִּגיָל�ה ְוַעָּמ� י בֹוֵר= Z ִהְנִנ2 �י בֹוֵר�א ִּכי ר ֲאִנ ד ֲאֶׁש� 1ילּו1 ֲעֵדי&ַע+ י&ִאם&ִׂשBיׂשּו ְוִג  ִּכ�
ֹוׂש�  ָמׂש�

Is. 65:19ֹוד ע ָּבּה1 ע+ א&ִיָּׁשַמ� �ֹ י ִבירּוָׁשַל�ִם ְוַׂשְׂשִּת�י ְבַעִּמ�י ְול ה� ְוַגְלִּת� ֹול ְזָעָק� ֹול ְּבִכ�י ְוק�   ק�
Is. 65:20 1ה ָׁשָנהBַער ֶּבן&ֵמָא �י ַהַּנ3 א&ְיַמֵּל�א ֶאת&ָיָמ�יו ִּכ �ֹ ר ל ן ֲאֶׁש� ּול ָיִמים1 ְוָזֵק+ Bֹוד ע ם ע3 Mה ִמָּׁש  לֹא&ִי�ְהֶי2

ל� ה ָׁשָנ�ה ְיֻקָּל� א ֶּבן&ֵמָא� ּות ְוַה�חֹוֶט+  ָימ+
Is. 65:21בּו�ים ְוָיָׁש ּו ָבִּת� ּו ִּפְרָי�ם� ּוָבנ� ים ְוָאְכל� ּו ְכָרִמ+   ְוָנְטע�
Is. 65:22 ּו ם ְיַבּל� ה ְיֵדיֶה� י ּוַמֲעֵׂש� י&ִכיֵמBי ָהֵעץ1 ְיֵמ�י ַעִּמ+ ּו ְוַאֵח�ר יֹאֵכ�ל ִּכ� א ִיְּטע� �ֹ ב ל א ִיְבנּו1 ְוַאֵח�ר ֵיֵׁש+ Bֹ  ל
י�  ְבִחיָר�

Is. 65:23�ּו ַלֶּבָהָל א ֵיְלד� �ֹ יק ְול א ִי�יְגעּו1 ָלִר+ Bֹ ם� ל ם ִאָּת� ָּמה ְוֶצֱאָצֵאיֶה� ַרע ְּברּוֵכBי ְיהָוה1 ֵה+ Mי ֶז�  ה ִּכ
Is. 65:24ע� ים ַוֲאִנ�י ֶאְׁשָמ� ם ְמַדְּבִר� ֹוד ֵה� �ה ע> �י ֶאֱעֶנ אּו ַוֲאִנ ֶרם&ִיְקָר�   ְוָהָי�ה ֶט�
Is. 65:25ֶבן ְוָנָח� אַכל&ֶּת+ �ֹ ד ְוַאְרֵיה1 ַּכָּבָק�ר י ּו ְכֶאָח3 ה ִיְרע� Mב ְוָטֶל עּו  ְזֵא2 א&ָיֵר= �ֹ ֹו ל �ׁש ָעָפ�ר ַלְחמ

ר ְיהָו�ה� ס ר ָקְדִׁש�י ָאַמ� א&ַיְׁשִח>יתּו ְּבָכל&ַה� �ֹ  ְול
Is. 66:1ֹּPֹום  כ �ה ָמק� י ְוֵאי&ֶז �ה ַב1ִית1 ֲאֶׁש�ר ִּתְבנּו&ִל+ �י ֵאי&ֶז ם ַרְגָל ֶרץ ֲהֹד� י ְוָהָא� ה ַהָּׁשַמ�ִים ִּכְסִא+ ה ָאַמ�ר ְיהָו+
י�  ְמנּוָחִת�
Is. 66:2ּוַח  ְוֶא יט ֶאל&ָעִני1 ּוְנֵכה&ר+ �ה ַאִּב+ �ה ְוֶאל&ֶז ֶּלה ְנֻאם&ְיהָו ָתה ַוִּיְהי�ּו ָכל&ֵא� י ָעָׂש+ 1ֶּלה1 ָיִד� ת&ָּכל&ֵא

י� ד ַעל&ְּדָבִר�  ְוָחֵר�
Is. 66:3יר ַמְזִּכ� ֶלב ַמֲעֵלBה ִמְנָחה1 ַּדם&ֲחִז+ ף ֶּכ+ ֵר� יׁש זֹוֵבBַח ַהֶּׂשה1 ֹע� ֹור ַמֵּכה&ִא3 Mט ַהּׁש יר ְלֹבָנ�ה  ׁשֹוֵח2

ָצה� ם ָחֵפ� ם ַנְפָׁש� ם ּוְבִׁשּקּוֵציֶה� ֲחרּו1 ְּבַדְרֵכיֶה+ ָּמה ָּב� ְך ָא�ֶון ַּגם&ֵה3  ְמָב�ֵר�



Is. 66:4 א �ֹ ְרִּתי ְול ה ִּדַּב� Bַען ָקָר1אִתי1 ְוֵא�ין עֹוֶנ+ ם ַי �יא ָלֶה+ ּוֹרָתם1 ָאִב ם ּוְמג� י ֶאְבַח�ר ְּבַתֲעֻלֵליֶה3 Qַּגם&ֲאִנ 
רּו� סָׁשֵמ�עּו ַוַּי ְצִּתי ָּבָח� א&ָחַפ� �ֹ ר ל י ּוַבֲאֶׁש� ּו ָהַרע1 ְּבֵעיַנ+ Bֲעׂש 
Is. 66:5 ד�ַען ְׁשִמי1 ִיְכַּבBם ְלַמ ם ְמַנֵּדיֶכ3 Mם ֹׂשְנֵאיֶכ Z ֲאֵחיֶכ2 ֹו ָאְמרּו �ים ֶאל&ְּדָבר ה ַהֲחֵרִד�  ִׁשְמעּו1 ְּדַבר&ְיהָו+

ׁשּו� ם ֵיֹב� ה ְבִׂשְמַחְתֶכ�ם ְוֵה� ה ְוִנְרֶא�  ְיהָו+
Is. 66:6יו� ּול ְלֹאְיָב� ה ְמַׁשֵּל�ם ְּגמ� ֹול ְיהָו+ ֵהיָכ�ל ק� ֹול ֵמ� יר ק� ֹול ָׁשאֹון1 ֵמִע+ Bק  
Is. 66:7ר� ֹוא ֵח>ֶבל ָל�ּה ְוִהְמִל�יָטה ָזָכ� ֶרם ָיב� יל ָיָל�ָדה ְּבֶט2 ֶרם ָּתִח�   ְּבֶט�
Is. 66:81ֶרץ1 ְּב ֶּלה ֲהיBּוַחל ֶא את ִמBי ָרָאה1 ָּכֵא+ 3ֹ י&ָׁשַמ�ע ָּכז י&ָח>ָלה  ִמ� ֹוי ַּפ�ַעם ֶאָח�ת ִּכ� ד ּג� �ֵל� ד ִאם&ִיָּו י�ֹום ֶאָח+

ֹון ֶאת&ָּבֶנ�יָה� ה ִצּי�  ַּגם&ָיְלָד�
Is. 66:9ִיְך� ס ר ֱאֹלָה� ְרִּתי ָאַמ� =י ַהּמֹוִל>יד ְוָעַצ� �ה ִאם&ֲאִנ א אֹוִל�יד יֹאַמ�ר ְיהָו �ֹ   ַהֲאִנ�י ַאְׁשִּב>יר ְול
Is. 66:10ּו ֶאת&ְירּוָׁש יָה� ִׂשְמח= ְתַאְּבִל�ים ָעֶל� ֹוׂש ָּכל&ַהִּמ� ּה ָּכל&ֹאֲהֶב�יָה ִׂשBיׂשּו ִאָּתּה1 ָמׂש+ �ילּו ָב�  ַל>ִם ְוִג
Is. 66:11ּה� ס �יז ְּכבֹוָד� ם ִמִּז ּצּו ְוִהְתַעַּנְגֶּת� ד ַּתְנֻחֶמ�יָה ְלַמ=ַען ָּתֹמ> ם ִמֹּׁש� יְנקּו1 ּוְׂשַבְעֶּת+   ְלַמBַען ִּת�
Is. 66:12ָא Aה י&ֹכ� יַנְקֶּת�ם  ִּכ� �ם ִו� ֹוד ּגֹוִי =ַחל ׁשֹוֵט>ף ְּכב� ֹום ּוְכַנ Mר ָׁשל ֶליָה ְּכָנָה2 ֵ Tה&א �י ֹנֶט� ה ִהְנִנ ַמ�ר ְיהָו3

עּו� אּו ְוַעל&ִּבְרַּכ�ִים ְּתָׁשֳעָׁש�  ַעל&ַצד1 ִּתָּנֵׂש+
Is. 66:13�ם ּוִביר �ֶחְמֶכ+ ֹנִכי1 ֲאַנ ֹו ְּתַנֲחֶמ�ּנּו ֵּכBן ָא� ר ִאּמ� יׁש ֲאֶׁש� Wמּו� ְּכִא  ּוָׁשַל�ִם ְּתֻנָח�
Is. 66:14 יו ְוָזַע�ם ם ְוַעְצמֹוֵתיֶכ�ם ַּכֶּד�ֶׁשא ִתְפַר�ְחָנה ְונֹוְדָעBה ַיד&ְיהָוה1 ֶאת&ֲעָבָד+  ּוְרִאיֶתם1 ְוָׂש�ׂש ִלְּבֶכ+
יו�  ֶאת&ֹאְיָב�
Is. 66:15יBיו ְלָהִׁש�ה ַמְרְּכֹבָת ֹוא ְוַכּסּוָפ� Bה ְיהָוה1 ָּבֵא�ׁש ָיב+ י&ִהֵּנ ׁש� ִּכ� ֹו ְּבַלֲהֵבי&ֵא� ֹו ְוַגֲעָרת�  ב ְּבֵחָמה1 ַאּפ+
Is. 66:16ְלֵל�י ְיהָו�ה� ּו ַח� ֹו ֶאת&ָּכל&ָּבָׂש�ר ְוַרּב� ט ּוְבַחְרּב� �ה ִנְׁשָּפ+   ִּכBי ָבֵאׁש1 ְיהָו
Is. 66:17 ר ֶאָחדBֹות ַאַח ים ֶאל&ַהַּגּנ3 Mַּטֲהִר ים ְוַהִּמ� ֶוְך ֹא�] ַאַחת1[ ַהִּמְתַקְּדִׁש2 ֶקץ ַּבָּת+ יר ְוַהֶּׁש� ְכֵלי1 ְּבַׂש�ר ַהֲחִז+

פּו ְנֻאם&ְיהָו�ה� ו ָיֻס�  ְוָהַעְכָּב�ר ַיְחָּד�
Is. 66:18 ּו אּו ְוָרא� �ם ְוַהְּלֹׁשנ�ֹות ּוָב� ץ ֶאת&ָּכל&ַהּגֹוִי ה ְלַקֵּב� Wם ָּבָא ֵתיֶה+ י ַמֲעֵׂשיֶהם1 ּוַמְחְׁשֹב�  ְוָאֹנִכ3

י�  ֶאת&ְּכבֹוִד�
Is. 66:19Mי ָבֶה ֶׁשת  ְוַׂשְמִּת2 ְׁשֵכי ֶק� ּוד ֹמ� ּול ְול> יׁש ּפ� ם ַּתְרִׁש2 Qל&ַהּגֹוִי ֵליִטים ֶא� ְּ Tפ Aם�י ֵמֶה�ֹות ְוִׁשַּלְחִּת ם א3

י  �ידּו ֶאת&ְּכבֹוִד� י ְוִהִּג ּו ֶאת&ְּכבֹוִד+ ּו ֶאת&ִׁשְמִעי1 ְולֹא&ָרא� Bר לֹא&ָׁשְמע ים ֲאֶׁש2 �ים ָהְרֹחִק3 �5ן ָהִאִּי ֻּתַב�ל ְוָיָו
 ַּבּגֹוִי�ם�

Is. 66:20 ים Mים ּוַבְּפָרִד ָּבֶרֶכב ּוַבַּצִּב2 Tים ו ה ַּבּסּוִס] יהָו] �םA ִמְנָח�הA ַל�  ְוֵהִב�יאּו ֶאת&ָּכל&ֲאֵחיֶכ�ם ִמָּכל&ַהּגֹוִי
י ִיְׂשָרֵא=ל ֶאת&ַהִּמְנָח>ה ִּבְכ Z ְבֵנ2 �ה ַּכֲאֶׁש�ר ָיִביאּו ר ָקְדִׁש>י ְירּוָׁשַל�ִם ָאַמ�ר ְיהָו �ל ַה� ֹות ַע ֹור ּוַבִּכְרָּכר3 ִל�י ָטה�

ית ְיהָו�ה�  ֵּב�
Is. 66:21ר ְיהָו�ה� ח ַלֹּכֲהִנ�ים ַלְלִוִּי�ם ָאַמ� ם ֶאַּק>   ְוַגם&ֵמֶה�
Is. 66:22 ה ֵּכ>ן� ים ְלָפַנ�י ְנֻאם&ְיהָו ר ֲאִנ�י ֹעֶׂש>ה ֹעְמִד� ה ֲאֶׁש2 Mֶרץ ַהֲחָדָׁש ֳחָדִׁשים ְוָהָא2 ַ Tִים ה�ר ַהָּׁשַמ�י ַכֲאֶׁש�  ִּכ

ד ַזְרֲעֶכ� ם�ַיֲעֹמ�  ם ְוִׁשְמֶכ�
Is. 66:23 ר ֹוא ָכל&ָּבָׂש>ר ְלִהְׁשַּתֲחֹו�ת ְלָפַנ�י ָאַמ� ֹו ָיב= �ת ְּבַׁשַּבּת י ַׁשָּב� ֹו ּוִמֵּד� ֶדׁש1 ְּבָחְדׁש+ ֵּדי&ֹח2 ה ִמ�  ְוָהָי3

 ְיהָו�ה�
Is. 66:24 ם Qי תֹוַלְעָּת� �י ִּכ ים ַהֹּפְׁשִע�ים ִּב ּו ְּבִפְגֵרי1 ָהֲאָנִׁש+ ּו ְוָרא+ ה ְוָהי�ּו  ְוָיְצא� א ִתְכֶּב+ �ֹ ּות ְוִאָּׁשם1 ל א ָתמ3 �ֹ ל

ר� ֹון ְלָכל&ָּבָׂש�  ֵדָרא�
Jer. 1:1ן� ֶרץ ִּבְנָיִמ� ֹות ְּבֶא� ֲהִנים1 ֲאֶׁש�ר ַּבֲעָנת+ �הּו ִמן&ַהֹּכ� י ִיְרְמָי�הּו ֶּבן&ִחְלִקָּי   ִּדְבֵר�
Jer. 1:2 הּו� יו ִּביֵמ>י יֹאִׁשָּי Bה ְדַבר&ְיהָוה1 ֵאָל+ ר ָהָי ה ָׁשָנ�ה  ֲאֶׁש2 ֹון ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ִּבְׁשֹלׁש&ֶעְׂשֵר� ֶבן&ָאמ�
ֹו�  ְלָמְלכ�
Jer. 1:3 הּו� ה ְלִצְדִקָּי ה ַעד&ֹּתם1 ַעְׁשֵּת�י ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+ ים ֶּבן&יֹאִׁשָּי1הּו1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ Bי ְיהֹוָיִק י ִּביֵמ2  ַוְיִה3

ֹות ְיר �הּו ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ַעד&ְּגל� י� סֶבן&יֹאִׁשָּי ֶדׁש ַהֲחִמיִׁש�  ּוָׁשַל�ִם ַּבֹח�
Jer. 1:4ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�



Jer. 1:5 ֶרם ֶאּצֹוְרָך �ם ] ֶאָּצְרָךB[ ְּבֶט2 ֶחם ִהְקַּדְׁשִּת�יָך ָנִב�יא ַלּגֹוִי א ֵמֶר� יָך ּוְבֶט>ֶרם ֵּתֵצ� ַבֶּב1ֶטן1 ְיַדְעִּת+
יָך�  ְנַתִּת�
Jer. 1:61ר ֲאָהּה ִכי� פ ָוֹאַמ3 ְעִּתי ַּדֵּב�ר ִּכי&ַנ�ַער ָאֹנ� ה ִהֵּנ�ה לֹא&ָיַד� �י ְיהִֹו+   ֲאֹדָנ
Jer. 1:7 ר ְך ְוֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� ְׁשָלֲחָך1 ֵּתֵל+ ל&ָּכל&ֲאֶׁשBר ֶא� י ַע� ִּ Tִכי כ ��ַער ָאֹנ ר ַנ י ַאל&ּתֹאַמ� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֵאַל+  ַוּי

ר�  ֲאַצְּוָך� ְּתַדֵּב�
Jer. 1:8א ִמְּפ >י ְלַהִּצֶל�ָך ְנֻאם&ְיהָו�ה� ַאל&ִּתיָר� י&ִאְּתָך� ֲאִנ  ֵניֶה�ם ִּכ�
Jer. 1:9יָך� י ְּבִפ� ִּתי ְדָבַר� >ה ָנַת� י ִהֵּנ Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֵאַל+ �י ַוּי ֹו ַוַּיַּג�ע ַעל&ִּפ   ַוִּיְׁשַלBח ְיהָוה1 ֶאת&ָיד+
Jer. 1:10ה ַעל&ַהּגֹוִים1 ְוַע ה ִהְפַקְדִּת�יָךA ַהּי�ֹום ַהֶּז3 Qיד  ְרֵא�ֹוץ ּוְלַהֲאִב ֹוׁש ְוִלְנת� ֹות ִלְנת� ל&ַהַּמְמָלכ+

ֹוַע� פ ֹוס ִלְבנ�ֹות ְוִלְנט� � ְוַלֲהר
Jer. 1:11ה� ד ֲאִנ�י ֹרֶא� ל ָׁשֵק� ר ַמֵּק� Wהּו ָוֹאַמ� ה ִיְרְמָי ה ֹרֶא� ר ָמה&ַאָּת� �י ֵלאֹמ+   ַוְיִהBי ְדַבר&ְיהָוה1 ֵאַל
Jer. 1:12ְב�ה ֵאַל�י ֵהיַט< ֹ=אֶמר ְיהָו ֹו� פ ַוּי י ַלֲעֹׂשת� >י ַעל&ְּדָבִר� ד ֲאִנ י&ֹׁשֵק� ֹות ִּכ� � ָּת ִלְרא
Jer. 1:13 ה ּוָפָנ�יו ִמְּפֵנ�י �י ֹרֶא+ ר ִסBיר ָנפ1ּוַח1 ֲאִנ ה ֹרֶא�ה ָוֹאַמ3 ה ַאָּת� ר ָמ� �ית ֵלאֹמ+ BהA ֵאַלי1 ֵׁשִנ י ְדַבר&ְיהָו  ַוְיִה2
ֹוָנה�  ָצפ�

Jer. 1:14י ִמָּצפֹו� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֵאָל ֶרץ� ַוּי י ָהָא� ה ַע�ל ָּכל&ֹיְׁשֵב�  ן1 ִּתָּפַת�ח ָהָרָע+
Jer. 1:15 Aַתח�ֹו ֶּפ Mיׁש ִּכְסא Z ִא2 ָנְתנּו אּו ְו� �ה ּוָב] ֹוָנה ְנֻאם&ְיהָו ֹות ָצפ� ֹות ַמְמְלכ� ל&ִמְׁשְּפח> א ְלָכ� �י ֹקֵר3 �יA ִהְנִנ  ִּכ

יב ְוַע�ל ָּכ ִם ְוַעBל ָּכל&חֹוֹמֶת1יָה1 ָסִב+ י ְירּוָׁשַל3 ה�ַׁשֲעֵר� י ְיהּוָד�  ל&ָעֵר�
Jer. 1:16 ּו ים ַוִּי�ְׁשַּתֲחו� 5ְיַקְּטרּו1 ֵלאֹלִה�ים ֲאֵחִר+ ּוִני ַו� ם ַע�ל ָּכל&ָרָעָת�ם ֲאֶׁש�ר ֲעָזב3  ְוִדַּבְרִּתBי ִמְׁשָּפַטי1 אֹוָת+

ם� י ְיֵדיֶה�  ְלַמֲעֵׂש�
Jer. 1:17+ֲאֵליֶה �יָך ְוַקְמָּת1 ְוִדַּבְרָּת ם  ְוַאָּתה1 ֶּתְאֹז�ר ָמְתֶנ+ �5ָּך ַאל&ֵּתַחת1 ִמְּפֵניֶה+ ר ָאֹנִכ�י ֲאַצֶּו ם ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש�

ם� ן&ֲאִחְּתָך� ִלְפֵניֶה�  ֶּפ�
Jer. 1:18 ֶרץ�ֶׁשת ַעל&ָּכל&ָהָא ֹות ְנֹח� >ל ּוְלֹחמ� ּוד ַּבְרֶז ר ּוְלַעּמ� Mיר ִמְבָצ ֹום ְלִע2 =ה ְנַתִּת�יָך ַהּי3 י ִהֵּנ Qַוֲאִנ 

י ֶרץ�ְלַמְלֵכBי ְיהּוָדה1 ְלָׂשֶר+  ָה ְלֹכֲהֶנ�יָה ּוְלַע�ם ָהָא�
Jer. 1:19ָך� פ >י ְנֻאם&ְיהָו�ה ְלַהִּציֶל� י&ִאְּתָך� ֲאִנ ּו ֵאֶל�יָך ְולֹא&י�ּוְכלּו ָל�ְך ִּכ�   ְוִנְלֲחמ�
Jer. 2:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Jer. 2:2ֹּPר כ ִם ֵלאֹמ3 Mְבָאְזֵני1 ְירּוָׁשַל Z ָראָת ְך ְוָק� ת  ָהֹל] ִיְך ַאֲהַב� ה ָזַכBְרִּתי ָלְך1 ֶח�ֶסד ְנעּוַר+ ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ה� א ְזרּוָע� �ֹ ֶרץ ל ר ְּבֶא�  ְּכלּוֹלָת�ִיְך ֶלְכֵּתBְך ַאֲחַרי1 ַּבִּמְדָּב+
Jer. 2:3ם ְנֻא א ֲאֵליֶה� �ֹ מּו ָרָע>ה ָּתב �יו ֶיְאָׁש+ ה ָּכל&ֹאְכָל �ה ֵראִׁש�ית ְּתבּוָאֹת 1 ַליהָו+ ֶדׁש ִיְׂשָרֵאל Bם&ְיהָו�ה�  ֹק

 פ
Jer. 2:4ל� ית ִיְׂשָרֵא� ֹות ֵּב� ל&ִמְׁשְּפח� ב ְוָכ� �ּו ְדַבר&ְיהָו�ה ֵּב�ית ַיֲעֹק   ִׁשְמע�
Jer. 2:5 ֶבל י ַהֶה� ּו ַאֲחֵר� �י ַוֵּי�ְלכ> ּו ֵמָעָל ֶול ִּכ�י ָרֲחק� ּו ֲאבֹוֵתיֶכ�ם ִּבי1 ָע+ ה ַמה&ָּמְצא2 הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ֹּכ�
לּו�  ַוֶּיְהָּב�
Jer. 2:6ה  ְוBֶרץ ֲעָרָב ר ְּבֶא2 נּו ַּבִּמְדָּב3 Mיְך ֹאָת ִים ַהּמֹוִל2 �נּו ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר ה ַהַּמֲעֶל�ה ֹאָת� �ה ְיהָו+ ּו ַאֵּי א ָאְמר+ �ֹ ל

ם� ם ָׁש� ב ָאָד� א&ָיַׁש� �ֹ יׁש ְול א&ָעBַבר ָּבּה1 ִא+ �ֹ ֶרץ ל ֶות ְּבֶא3 �ה ְוַצְלָמ+  ְוׁשּוָחה1 ְּבֶא1ֶרץ1 ִצָּי
Jer. 2:7יא ֶאBי  ָוָאִב י ְוַנֲחָלִת� ּו ֶאת&ַאְרִצ+ ל ִּפְרָי�ּה ְוטּוָב�ּה ַוָּתֹב1אּו1 ַוְּתַטְּמא� ל ֶלֱאֹכ� ְתֶכם1 ֶאל&ֶא�ֶרץ ַהַּכְרֶמ+

ה� ם ְלתֹוֵעָב�  ַׂשְמֶּת�
Jer. 2:8�ּוִני ְוָהֹרִע�ים ָּפ�ְׁשעּו ִב א ְיָדע+ �ֹ ה ְוֹתְפֵׂשBי ַהּתֹוָרה1 ל �ה ְיהָו+ ְמרּו1 ַאֵּי א ָא� Bֹ ים ל י ְוַהְּנִביִאים1  ַהֹּכֲהִנ3

כּו� א&יֹוִע�לּו ָהָל� �ֹ י ל ַעל ְוַאֲחֵר� ּו ַבַּב+  ִנְּבא�
Jer. 2:9יב� �ה ְוֶאת&ְּבֵנ�י ְבֵניֶכ�ם ָאִר� יב ִאְּתֶכ�ם ְנֻאם&ְיהָו ד ָאִר� ן ֹע>   ָלֵכ3
Jer. 2:10�ּו ְמֹא ְתּבֹוְננ� ּו ְוִה� ר ִׁשְלח� ּו ְוֵקָד> Bי ִכִּתִּיים1 ּוְרא+ ּו ִאֵּי Qי ִעְבר� את� ִּכ �ֹ ה ָּכז ן ָהְיָת� ּו ֵה� Wד ּוְרא 
Jer. 2:11יל� ֹוא יֹוִע� ֹו ְּבל� יר ְּכבֹוד� א ֱאֹלִה�ים ְוַעִּמ>י ֵהִמ� �ֹ ָּמה ל ים ְוֵה� יר ּגֹוי1 ֱאֹלִה+   ַהֵהיִמ�
Jer. 2:12ד ְנֻאם&ְיהָו�ה� ּו ְמֹא� ּו ָחְרב� �את ְוַׂשֲער>ֹ ִים ַעל&ז ּמּו ָׁשַמ�   ֹׁש�



Jer. 2:13ִים י&ְׁשַּת� ֹות ּבֹאֹרת1  ִּכ� ב ָלֶהם1 ּבֹאר+ Bים ַלְחֹצ ֹורA ַמ�ִים ַחִּי3 ּו ְמק� Mי ָעְזב ֹות ָעָׂש�ה ַעִּמ�י ֹאִת2  ָרע�
ִים� ר לֹא&ָיִכ�לּו ַהָּמ� ים ֲאֶׁש�  ִנְׁשָּבִר+

Jer. 2:14ז� ּוַע ָהָי�ה ָלַב� ּוא ַמּד� �ִית ה ל ִאם&ְיִל�יד ַּב�   ַהֶע1ֶבד1 ִיְׂשָרֵא+
Jer. 2:15�יו ִנְּצָתה  ָעָליו1 ִיְׁשֲאג ה ָעָר� ים ָנְתנ�ּו קֹוָל�ם ַוָּיִׁשBיתּו ַאְרצֹו1 ְלַׁשָּמ+ ּו[ּו ְכִפִר+ ב�] ִנְּצת�  ִמְּבִל�י ֹיֵׁש�
Jer. 2:16 ס][ְו[ ַּגם&ְּבֵני&ֹנ�ף ְוַתְחְּפֵנס�ד�] ַתְחַּפְנֵח ּוְך ָקְדֹק�  ִיְרע�
Jer. 2:17 ה� ֹ�את ַּתֲעֶׂשה&ָּל�ְך ָעְזֵבְך1 ֶאת&ְיהָו ֶרְך� ֲהלֹוא&ז ִיְך ְּבֵע�ת מֹוִליֵכ�ְך ַּבָּד�  ֱאֹלַה+
Jer. 2:18 י ֹות ֵמ� ּור ִלְׁשּת� ֹור ּוַמה&ָּלְך1 ְלֶד�ֶרְך ַאּׁש+ �ֹות ֵמ�י ִׁשח ִים ִלְׁשּת� ה ַמה&ָּלְך1 ְלֶד�ֶרְך ִמְצַר+  ְוַעָּת3

ר�  ָנָה�
Jer. 2:19 יBְך ּוְדִע בֹוַת1ִיְך1 ּתֹוִכֻח+ ְך ּוְמֻׁש� א  ְּתַיְּסֵר�ְך ָרָעֵת3 Bֹ �ה ֱאֹלָה�ִיְך ְול ְך ֶאת&ְיהָו ר ָעְזֵב� ּוְרִאי1 ִּכי&ַר�ע ָוָמ+

ֹות� ִיְך ְנֻאם&ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה ְצָבא�  ַפְחָּדִתי1 ֵאַל+
Jer. 2:20 א ֶאֱעֹבד �ֹ י ל ִיְך ַוּתֹאְמִר� ְך ִנַּת1ְקִּתי1 מֹוְסֹרַת+ ם ָׁשַב�ְרִּתי ֻעֵּל3 Qי ֵמעֹוָל� ֹור[ ִּכ ��י ] ֶאֱעב ִּכ
ל&ָּכל&ִּג ְּת ֹצָע�ה ֹזָנ�ה�ַע� ן ַא� �ץ ַרֲעָנ+ ה ְוַת1ַחת1 ָּכל&ֵע ה ְּגֹבָה3 Qְבָע 
Jer. 2:21י ַהֶּג�ֶפן ָנְכִרָּי�ה� י סּוֵר� �5ַרע ֱאֶמ�ת ְוֵאיְך1 ֶנְהַּפ�ְכְּת ִל+ ה ֶז �rק ֻּכ ֹנִכי1 ְנַטְעִּת�יְך ֹׂשֵר+   ְוָא�
Jer. 2:22 ֶתר ְוַתְרִּבי&ָל�ְך ה� ִּכBי ִאם&ְּתַכְּבִסי1 ַּבֶּנ+ ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו� י ְנֻא� ית ִנְכָּתBם ֲעֹוֵנְך1 ְלָפַנ+ � ֹּבִר
Jer. 2:23 ית�ְיא ְּדִע�י ֶמ�ה ָעִׂש ְכִּתי ְרִאBי ַדְרֵּכְך1 ַּבַּג+ א ָהַל+ �ֹ י ַהְּבָעִלים1 ל Bאִתי ַאֲחֵר א ִנְטֵמ3 �ֹ י ל Qיְך ּתֹאְמִר�ֵא 

יָה� ֶכת ְּדָרֶכ� ה ַקָּל�ה ְמָׂשֶר�  ִּבְכָר�
Jer. 2:24ֶר�ת ַנְפׁשֹו  ֶּפB ר ְּבַאַּו ּה ִמ�י ְיִׁשיֶב�ָּנה ָּכל&ְמַבְקֶׁש1יָה1 ] ַנְפָׁשּה1[הA ִלֻּמ�ד ִמְדָּב3 ּוַח ַּתֲאָנָת� ָׁשֲאָפ�ה ר+

ּוְנָה� ּה ִיְמָצא� פּו ְּבָחְדָׁש� א ִייָע+ �ֹ  ל
Jer. 2:25 ף ְוגֹוְרֵנְך �5ְך][ּו[ ִמְנִעBי ַרְגֵלְך1 ִמָּיֵח+ ים ִמִּצְמָא�ה ַוּתֹאְמ] ְגרֹוֵנ ְבִּתי ָזִר� י&ָאַה� ֹוא ִּכ� Wׁש ל י נֹוָא+ ִר�

ְך� ם ֵאֵל�  ְוַאֲחֵריֶה�
Jer. 2:26 ם ם ְוֹכֲהֵניֶה� ֵריֶה+ א ֵּכ�ן ֹהִב�יׁשּו ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ֵהBָּמה ַמְלֵכיֶהם1 ָׂש� �י ִיָּמֵצ+ ֶׁשת ַּגָּנב1 ִּכ Bְּכֹב 
ם�  ּוְנִביֵאיֶה�
Jer. 2:27 ָּתה ץ ָא�ִבי ַא3 Mים ָלֵע 1ֶבן1 ַא�ְּת ְיִלְדִּתִני  ֹאְמִר2 נּו[ְוָלֶא �ים ּוְבֵעBת ] ְיִלְדָּת+ א ָפִנ �ֹ ֶרף ְול ּו ֵאַל>י ֹע� י&ָפנ� ִּכ�

נּו� ּוָמה ְוהֹוִׁשיֵע� ּו ק� אְמר+ �ֹ ָעָתם1 י  ָר�
Jer. 2:28ִּPָך כ��ת ָרָעֶת ּוָך ְּבֵע ּומּו ִאם&יֹוִׁשיע� Wְך ָיק �יָת ָּל+ Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ֲאֶׁש�ר ָעִׂש יָך ָהי�ּו י ִמ ְוַאֵּי ְסַּפ�ר ָעֶר+

ה� ס יָך ְיהּוָד�  ֱאֹלֶה�
Jer. 2:29ם ִּב�י ְנֻאם&ְיהָו�ה� �י ֻּכְּלֶכ>ם ְּפַׁשְעֶּת� יבּו ֵאָל   ָל�ָּמה ָתִר�
Jer. 2:30ית� יֵאיֶכ�ם ְּכַאְרֵי�ה ַמְׁשִח� א ָלָק�חּו ָאְכָל=ה ַחְרְּבֶכ>ם ְנִב� �ֹ ר ל ם מּוָס� �יִתי ֶאת&ְּבֵניֶכ+   ַלָּׁשְוא1 ִהֵּכ
Jer. 2:31 ּו Bּוַע ָאְמר Mה ַמּד� ְלָי ֶרץ ַמְאֵּפ� ל ִא>ם ֶא� 1יִתי1 ְלִיְׂשָרֵא+ ה ֲהִמְדָּבBר ָהִי ּו ְדַבר&ְיהָו+ ֹור ַאֶּתם1 ְרא�  ַהּד3

יָך� ֹוד ֵאֶל� ֹוא ע� ֹוא&ָנב� ְדנּו ל�  ַעִּמי1 ַר+
Jer. 2:32י ְׁש�יָה ְוַעִּמ �ּה ַּכָּל�ה ִקֻּׁשֶר ר� ֲהִתְׁשַּכBח ְּבתּוָלה1 ֶעְדָי+ ין ִמְסָּפ� ים ֵא� ּוִני ָיִמ�  ֵכח+
Jer. 2:33 ֹות ִלַּמְדִּתי �ם ֶאת&ָהָרע+ 1 ַּג ְדְּת[ ַמה&ֵּתיִט�ִבי ַּדְרֵּכ�ְך ְלַבֵּק�ׁש ַאֲהָב�ה ָלֵכן ִיְך�] ִלַּמ�  ֶאת&ְּדָרָכ�
Jer. 2:34א&ַב �ֹ �ים ל �ים ְנִקִּי ֹות ֶאְביֹוִנ ם ַנְפׁש� ּו ַּד> 1ִיְך1 ִנְמְצא+ Bם ִּבְכָנַפ ים ִּכ�י  ַּג ֶרת ְמָצאִת� ַּמְחֶּת�

ֶּלה�  ַעל&ָּכל&ֵא�
Jer. 2:35אִתי� א ָחָט� �ֹ ְך ל ְך ַעל&ָאְמֵר� ֹו ִמֶּמ�ִּני ִהְנִני1 ִנְׁשָּפ�ט אֹוָת+ ב ַאּפ� יִתי ַא>ְך ָׁש� �י ִנֵּק+ אְמִרי1 ִּכ �ֹ   ַוּת
Jer. 2:36ם ִמִּמְצַר1ִיB ד ְלַׁשּנ�ֹות ֶאת&ַּדְרֵּכ�ְך ַּג ּור� ַמה&ֵּתְזִל�י ְמֹא� ְׁשְּת ֵמַאּׁש� ֹוִׁשי ַּכֲאֶׁשר&ֹּב�  ם1 ֵּתב+
Jer. 2:37ם� א ַתְצִל�יִחי ָלֶה� �ֹ ִיְך ְול י&ָמַאBס ְיהָֹוה1 ְּבִמְבַטַח+ ִיְך ַעל&רֹאֵׁש�ְך ִּכ� י ְוָיַד� ְצִא+ ת ֶזה1 ֵּת� �ם ֵמֵא�   ַּג
Jer. 3:1 ֹו Mה ֵמִאּת Z ְוָהְלָכ2 �יׁש ֶאת&ִאְׁשּתֹו ר ֵה�ן ְיַׁשַּל�ח ִא ֹוד  ֵלאֹמ] 1יָה1 ע+ ּוב ֵאֶל Bר ֲהָיׁש ְוָהְיָת�ה ְלִאיׁש&ַאֵח3

ֹוב ֵאַל�י ְנֻאם&ְיהָֹו�ה� ים ְוׁש� �ים ַרִּב+ ְּת ָזִנית1 ֵרִע �5ף ָהָא�ֶרץ ַהִה�יא ְוַא3 ֹוא ָחנ�ֹוף ֶּתֱחַנ  ֲהל>
Jer. 3:2 א ֻׁשַּגְלְּת �ֹ י ֵאיֹפה1 ל ם ּוְרִא3 Mִיְך ַעל&ְׁשָפִי י&ֵעיַנ2 ְּבְּת[ ְׂשִא� ם ַּכֲעָרִב�י ַע] ֻׁשַּכ+ ל&ְּדָרִכים1 ָיַׁש�ְבְּת ָלֶה+

ְך� ִיְך ּוְבָרָעֵת� ֶרץ ִּבְזנּוַת� �יִפי ֶא+  ַּבִּמְדָּב�ר ַוַּתֲחִנ



Jer. 3:3ם� ְנְּת ִהָּכֵל� ְך ֵמַא� ַצח ִאָּׁשBה זֹוָנה1 ָה�ָיה ָל+ �ה ּוֵמ2 ֹוא ָהָי ֹוׁש ל� ים ּוַמְלק� ּו ְרִבִב+   ַוִּיָּמְנע�
Jer. 3:4ָּת ֹוא ֵמַע+ את[ה ָקָראִתי  ֲהל� ָּתה�] ָקָר� י ָא� ּוף ְנֻעַר� �י ַאּל�  ִל�י ָאִב
Jer. 3:5 ַצח ִהֵּנ�ה ִדַּבְרִּתי� ר ָלֶנ ם ִאם&ִיְׁשֹמ� ר ְלעֹוָל+ ל� פ] ִדַּב>ְרְּת[ ֲהִיְנֹט� ֹות ַוּתּוָכ�  ַוַּתֲעִׂש�י ָהָרע�
Jer. 3:6wֶלְך ה �הּו ַהֶּמ+ י ִּביֵמי1 יֹאִׁשָּי ה ֵאַל3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ יא  ַוּי Mה ִה ה ְמֻׁשָב�ה ִיְׂשָרֵא�ל ֹהְלָכ2 ר ָעְׂשָת� יָת ֲאֶׁש� ָרִא+

ם� ַּה ְוֶאל&ַּת>ַחת ָּכל&ֵע�ץ ַרֲעָנ�5ן ַוִּתְזִני&ָׁש�  ַעל&ָּכל&ַה�ר ָּגֹב3
Jer. 3:7 ָבה ַוֵּתֶראה�ּוב ְולֹא&ָׁש י ֲעׂשֹוָת=ּה ֶאת&ָּכל&ֵא>ֶּלה ֵאַל�י ָּתׁש� ר ַאֲחֵר2 ה ָּבגֹו] ֵּת>ֶרא][ַו[ ָוֹאַמ3 ָד�

ה� ּה ְיהּוָד�  ֲאחֹוָת�
Jer. 3:8 יָה ֶפר ְּכִריֻתֶת� יָה ָוֶאֵּת>ן ֶאת&ֵס� Wל ִׁשַּלְחִּת ֶרא ִּכBי ַעל&ָּכל&ֹאדֹות1 ֲאֶׁשBר ִנ�ֲאָפה1 ְמֻׁשָב�ה ִיְׂשָרֵא+  ָוֵא3

יא� ֶזן ַּגם&ִה� ֶלְך ַוִּת� ּה ַוֵּת� ה ְיהּוָדה1 ֲאחֹוָת+ Bֵגָד ה ֹּב� Mא ָי�5ְרָא 2ֹ �יָה ְול  ֵאֶל
Jer. 3:9ץ� ֶבן ְוֶאת&ָהֵע� ף ֶאת&ָהֶא� �5ף ֶאת&ָהָא�ֶרץ ַוִּתְנַא� ּה ַוֶּתֱחַנ ל ְזנּוָת+   ְוָהָיה1 ִמֹּק�
Jer. 3:10 ֶקר ה ְּבָכל&ִלָּב�ּה ִּכ�י ִאם&ְּבֶׁש� ה ֲאחֹוָת>ּה ְיהּוָד� י ָּבגֹוָד= Mָבה ֵאַל את לֹא&ָׁש2 3ֹ  ְוַגם&ְּבָכל&ז

 ְנֻאם&ְיהָו�ה� פ
Jer. 3:11אֶמר ְיהָוBֹ ה� ַוּי ה ְיהּוָד� ּה ְמֻׁשָב�ה ִיְׂשָרֵא�ל ִמֹּבֵגָד� ה ַנְפָׁש� י ִצְּדָק�  ה1 ֵאַל+
Jer. 3:12 ה 1 ְנֻאם&ְיהָו+ ּוָבה ְמֻׁשָבBה ִיְׂשָרֵאל ָאַמְרָּת ׁש� ְ Tֹוָנה ו ֶּלה ָצפ3 Mים ָהֵא Z ֶאת&ַהְּדָבִר2 ָראָת ְך ְוָק�  ָהֹל]

י&ָחִסBיד ֲאִני1 ְנ �י ָּבֶכ�ם ִּכ� ֹוא&ַאִּפ�יל ָּפַנ ם�ל� ֹור ְלעֹוָל� א ֶאּט� �ֹ ה ל  ֻאם&ְיהָו+
Jer. 3:13ַPא ַּ Pים ת ִיְך ַלָּזִר3 Mי ֶאת&ְּדָרַכ ִיְך ָּפָׁש�ַעְּת ַוְּתַפְּזִר2 ְך ִּכ>י ַּביהָו�ה ֱאֹלַה� �י ֲעֹוֵנ+ ן ְך ְּדִע �ץ ַרֲעָנ+ ַחת ָּכל&ֵע

ם ְנֻאם&ְיהָֹו�ה�  ּוְבקֹוִל�י לֹא&ְׁשַמְעֶּת�
Jer. 3:14ים ׁשB ּובּו ָבִנ 1ִים1  ׁש� יר ּוְׁשַנ ם ֶאָח�ד ֵמִע3 Mי ֶאְתֶכ �ְלִּתי ָבֶכ�ם ְוָלַקְחִּת2 ה ִּכ�י ָאֹנִכ�י ָּבַע ֹוָבִבים1 ְנֻאם&ְיהָו+

ֹון� י ֶאְתֶכ�ם ִצּי� ה ְוֵהֵבאִת�  ִמִּמְׁשָּפָח+
Jer. 3:15יל� ּו ֶאְתֶכ�ם ֵּדָע�ה ְוַהְׂשֵּכ� �י ְוָרע� י ָלֶכ>ם ֹרִע�ים ְּכִלִּב   ְוָנַתִּת�
Jer. 3:16  1ֹוד ֲארֹון ֹ�אְמרּו ע3 ה לֹא&י ֶרץ ַּבָּיִמBים ָהֵה1ָּמה1 ְנֻאם&ְיהָו+ Mם ָּבָא Z ּוְפִריֶת2 �י ִתְרּבּו ה ִּכ ְוָהָי]

ֹוד� ה ע� א ֵיָעֶׂש� �ֹ דּו ְול א ִיְפֹק+ �ֹ א ִיְזְּכרּו&בֹו1 ְול Bֹ א ַיֲעֶל�ה ַעל&ֵל�ב ְול �ֹ ה ְול  ְּבִרית&ְיהָו+
Jer. 3:17ּו ִל Bיא ִיְקְרא �ת ַהִה3 �ִם  ָּבֵע ם ְיהָו�ה ִלירּוָׁשָל >ם ְלֵׁש� ל&ַהּגֹוִי ּו ֵאֶל=יָה ָכ� ה ְוִנְקּו2 1ִם1 ִּכֵּס�א ְיהָו+ ירּוָׁשַל

ע� ס ם ָהָר� ּות ִלָּב� י ְׁשִרר� Wֹוד ַאֲחֵר ּו ע+  ְולֹא&ֵיְלכ�
Jer. 3:18אּו ַיְחָּד Bל ְוָיֹב�ה ַעל&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא ּו ֵבית&ְיהּוָד� ָּמה ֵיְלכ� ֶרץ  ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+ Wֹון ַעל&ָהָא ו1 ֵמֶא�ֶרץ ָצפ+

ם� ְלִּתי ֶאת&ֲאבֹוֵתיֶכ� ר ִהְנַח�  ֲאֶׁש�
Jer. 3:19ֵPְרִּתי א �י ָאַמ3 ר  ְוָאֹנִכ �ם ָוֹאַמ3 ֹות ּגֹוִי ה ַנֲחַל�ת ְצִב�י ִצְבא� ים ְוֶאֶּתן&ָלְך1 ֶא�ֶרץ ֶחְמָּד+ יְך ֲאִׁשיֵת�ְך ַּבָּבִנ+

י ּוֵמַאֲח]ִּתְקְרִאי[ָאִבי1 ִּתְקְראּו& א ָתׁשּובּו &ִל+ �ֹ י ל ּוִבי�[ַר�  ]ָתׁש�
Jer. 3:20ל ְנֻאם&ְיהָו�ה� ית ִיְׂשָרֵא� ם ִּב>י ֵּב� �ן ְּבַגְדֶּת� �ּה ֵּכ ה ֵמֵרָע ה ִאָּׁש�   ָאֵכ>ן ָּבְגָד�
Jer. 3:21Pם ָׁשְכ ק �י ִיְׂשָרֵא�ל ִּכBי ֶהֱעּוּו1 ֶאת&ַּדְרָּכ+ �י ְּבֵנ ע ְּבִכ�י ַתֲחנּוֵנ �ים ִנְׁשָמ+ ּו ֶאת&ְיהָֹו�ה ֹול ַעל&ְׁשָפִי ח�
ם�  ֱאֹלֵהיֶה�
Jer. 3:22jPינּו� ש ה ְיהָֹו�ה ֱאֹלֵה� ְך ִּכ�י ַאָּת� ֵתיֶכ�ם ִהְננּו1 ָאָת�נּו ָל+ ה ְמׁשּוֹב� ים ֶאְרָּפ� �ים ׁשֹוָבִב+  ּובּו ָּבִנ
Jer. 3:23ינּו ְּתׁשּוַע� �ה ֱאֹלֵה+ ים ָאֵכן1 ַּביהָֹו �ֹון ָהִר ֹות ָהמ� ל� ָאֵכ�ן ַלֶּׁש>ֶקר ִמְּגָבע�  ת ִיְׂשָרֵא�
Jer. 3:24 ם ם ֶאת&ְּבֵניֶה� ינּו ֶאת&צֹאָנם1 ְוֶאת&ְּבָקָר+ �ינּו ִמְּנעּוֵר �יַע ֲאבֹוֵת� ְכָל>ה ֶאת&ְיִג ֶׁשת ָא�  ְוַהֹּב3

ם�  ְוֶאת&ְּבנֹוֵתיֶה�
Jer. 3:25א ינּו ָחָט3 Mה ֱאֹלֵה Z ַליהָו2 ְתַכֵּסנּוH ְּכִלָּמֵתנּוG ִּכי נּו ּו� ינּו  ִנְׁשְּכָב�ה ְּבָבְׁשֵּת3 ינּו ִמְּנעּוֵר� 1ְחנּו1 ַוֲאבֹוֵת+ נּו ֲאַנ

ינּו� ס ֹול ְיהָֹו�ה ֱאֹלֵה� ְענּו ְּבק� א ָׁשַמ+ �ֹ �ה ְול  ְוַעד&ַהּי�ֹום ַהֶּז
Jer. 4:1ּוד� א ָתנ� �ֹ ּוב ְוִאם&ָּתִס=יר ִׁשּקּוֶצ>יָך ִמָּפַנ�י ְול �>ה ֵאַל�י ָּתׁש ּוב ִיְׂשָרֵא=לA ְנֻאם&ְיהָו   ִאם&ָּתׁש2
Jer. 4:2לּו� ס ְוִנ ֹו ִיְתַהָּל� �ם ּוב� ֹו ּגֹוִי ְרכּו ב> ת ְּבִמְׁשָּפ�ט ּוִבְצָדָק�ה ְוִהְתָּב� ה ֶּבֱאֶמ� 1ְעָּת1 ַחי&ְיהָו+  ְׁשַּב
Jer. 4:3ים� ּו ֶאל&קֹוִצ� ל&ִּתְזְרע� �יר ְוַא� ִם ִנ�ירּו ָלֶכ�ם ִנ ּוָׁשַל+ ה ְלִאBיׁש ְיהּוָדה1 ְוִליר� הA ָאַמ�ר ְיהָֹו3   ִּכי&ֹכ�
Jer. 4:4י  ִה ׁש ֲחָמִת3 Mא ָכֵא �ִם ֶּפן&ֵּתֵצ2 ה ְוֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשָל ם ִא�יׁש ְיהּוָד� ֹות ְלַבְבֶכ+ ה ְוָהִס1רּו1 ָעְרל� לּו ַליהָֹו3 ֹּמ�



ם� ַע ַמַעְלֵליֶכ� �י ֹר� ה ִמְּפֵנ  ּוָבֲעָרה1 ְוֵא�ין ְמַכֶּב+
Jer. 4:5ּו Wיעּו ְוִאְמר 1ִם1 ַהְׁשִמ+ ה ּוִבירּוָׁשַל יהּוָד3 �ידּו ִב� ּו[ ְוִתְקעּו  ַהִּג ּו ַמְלאּו1 ] ִּתְקע� Bֶרץ ִקְרא�ר ָּבָא ׁשֹוָפ�

ר� י ַהִּמְבָצ� ֹוָאה ֶאל&ָעֵר� ּו ְוָנב� ּו ֵהָאְספ�  ְוִאְמר+
Jer. 4:6ֹול� ֶבר ָּגד� ֹון ְוֶׁש� ה ָאֹנִכ>י ֵמִב�יא ִמָּצפ� �י ָרָע3 דּו ִּכ �ל&ַּתֲעֹמ ֹוָנה ָהִע�יזּו ַא� �ס ִצּי+   ְׂשאּו&ֵנ
Jer. 4:7ה ַאBיָנה  ָעָל ִיְך ִּתֶּצ� ה ָעַר� ּום ַאְרֵצְך1 ְלַׁשָּמ+ Bֹו ָלׂש �ע ָיָצ�א ִמְּמֹקמ ם ָנַס� ֹו ּוַמְׁשִח�ית ּגֹוִי+ ֻּסְּבכ+ ְרֵיה1 ִמ�

ב� ין יֹוֵׁש�  ֵמֵא�
Jer. 4:8ּנּו� פ ֹון ַאף&ְיהָֹו�ה ִמֶּמ� ּו ְוֵהיִל�ילּו ִּכ�י לֹא&ָׁש>ב ֲחר� ים ִסְפד� ּו ַׂשִּק� ֹ>את ִחְגר�   ַעל&ז
Jer. 4:9 ים ְוַהְּנִביִא�ים ֲהִנ+ ים ְוָנַׁש1ּמּו1 ַהֹּכ� �ֶלְך ְוֵל�ב ַהָּׂשִר ד ֵלב&ַהֶּמ� ה יֹאַב� Bה ַבּיֹום&ַההּוא1 ְנֻאם&ְיהָו+  ְוָהָי
הּו�  ִיְתָמ�

Jer. 4:10ר ָׁש �ִם ֵלאֹמ+ אָת ָלָעBם ַהֶּזה1 ְוִלירּוָׁשַל Mא ִהֵּׁש Z ַהֵּׁש2 ה ָאֵכן �י ְיהִו3 ר ֲאָה�ּהA ֲאֹדָנ Qם  ָוֹאַמ��ה ָלֶכ ֹום ִיְהֶי ל�
ֶרב ַעד&ַהָּנ�ֶפׁש�  ְוָנְגָע�ה ֶח�

Jer. 4:11 ֹוא ֶרְך ַּבת&ַעִּמ�י ל� ר ֶּד� ּוַח ַצBח ְׁשָפִיים1 ַּבִּמְדָּב+ ִם ר� ּוָׁשַל+ ָעם&ַהֶּזה1 ְוִליר� יא ֵיָאֵמBר ָל� �ת ַהִה3  ָּבֵע
ר� ֹוא ְלָהַב� ֹות ְול�  ִלְזר�

Jer. 4:12בֹו� ֶּלה ָי ּוַח ָמֵל>א ֵמֵא� ם� ר= ר ִמְׁשָּפִט�ים אֹוָת� >י ֲאַדֵּב� ה ַּגם&ֲאִנ Wי ַעָּת�  א ִל
Jer. 4:13ְדנּו� ֹוי ָל�נּו ִּכ�י ֻׁשָּד� ים סּוָס�יו א� ּו ִמְּנָׁשִר� יו ַקּל� ה ְוַכּסּוָפה1 ַמְרְּכבֹוָת+ �ים ַיֲעֶל3 �הA ַּכֲעָנִנ   ִהֵּנ
Jer. 4:14ַע ִם ְלַמ� ּוָׁשַל+ י ֵמָרָעBה ִלֵּבְך1 ְיר� ֹות אֹוֵנ�5ְך� ַּכְּבִס2 ְך ַמְחְׁשב� י ָּתִל�ין ְּבִקְרֵּב�  ן ִּתָּוֵׁש�ִעי ַעד&ָמַת>
Jer. 4:15ִים� ר ֶאְפָר� ֶון ֵמַה� יַע ָא� ן ּוַמְׁשִמ� ��יד ִמָּד ֹול ַמִּג   ִּכ>י ק�
Jer. 4:16ֶרץ ַהֶּמ�ים ָּבִא�ים ֵמֶא ִם ֹנְצִר� ם ִהֵּנה1 ַהְׁשִמ�יעּו ַעל&ְירּוָׁשַל+ י  ַהְזִּכ�ירּו ַלּגֹוִי3 ּו ַעל&ָעֵר� 5ִּיְּתנ> ְרָח�ק ַו�

ם� ה קֹוָל�  ְיהּוָד�
Jer. 4:17ָתה ְנֻאם&ְיהָו�ה� י ָמָר� י ָהי�ּו ָעֶל�יָה ִמָּסִב�יב ִּכי&ֹאִת� י ָׂשַד+   ְּכֹׁשְמֵר�
Jer. 4:18�ר ִּכ�י ָנַג�ע ַעד&ִלֵּב �י ָמ+ Bֹאת ָרָעֵתְך1 ִּכ ֶּלה ָל�ְך ז ֹו ֵא� ִיְך ָעׂש�  ְך� ס ַּדְרֵּכְך1 ּוַמ�ֲעָלַל+
Jer. 4:19 ָאחּוָלה Aי �יA ֵמַע2 יָלה[ ֵמַע Mֹול ׁשֹוָפר1 ] אֹוִח Bי ק� יׁש ִּכ �א ַאֲחִר �ֹ ֶמה&ִּל�י ִלִּב�י ל ֹות ִלִּב>י ֹה� ִקיר�
ה�] ָׁשַמ�ַעְּת[ָׁשַמְעִּתי  י ְּתרּוַע�ת ִמְלָחָמ�  ַנְפִׁש+

Jer. 4:20�ה ָּכל&ָהָא א ִּכ�י ֻׁשְּדָד� י� ֶׁשBֶבר ַעל&ֶׁש1ֶבר1 ִנְקָר+ ַגע ְיִריֹעָת� י ֶר� ּו ֹאָהַל+  ֶרץ ִּפְתֹאם1 ֻׁשְּדד�
Jer. 4:21ר� ס ֹול ׁשֹוָפ� �ס ֶאְׁשְמָע�ה ק� י ֶאְרֶאה&ֵּנ   ַעד&ָמַת�
Jer. 4:22 ע ים ֵה1ָּמה1 ְלָהַר+ א ְנבֹוִנ�ים ֵה�ָּמה ֲחָכִמ� �ֹ ָּמה ְול Bים ְסָכִלים1 ֵה+ עּו ָּבִנ א ָיָד+ �ֹ י אֹוִתי1 ל �יל ַעִּמ3 �יA ֱאִו  ִּכ

עּו� א ָיָד� �ֹ  ּוְלֵהיִט�יב ל
Jer. 4:23ם� ין אֹוָר� ִים ְוֵא� הּו ְוֶאל&ַהָּׁשַמ� �הּו ָוֹב ֶרץ ְוִהֵּנה&ֹת� 1יִתי1 ֶאת&ָהָא+   ָרִא
Jer. 4:24לּו� ֹות ִהְתַקְלָק� ים ְוִהֵּנ�ה ֹרֲעִׁש�ים ְוָכל&ַהְּגָבע� ָהִר+ 1יִתי1 ֶה�   ָרִא
Jer. 4:25 ם�יִתי ְוִהֵּנ�ה ֵא�ין ָהָאָד Wדּו� ָרִא ִים ָנָד� ֹוף ַהָּׁשַמ�  ְוָכל&ע�
Jer. 4:26ֹו� ס ֹון ַאּפ� ה ִמְּפֵנ�י ֲחר� �י ְיהָו+ יו ִנְּתצּו1 ִמְּפֵנ ל ַהִּמְדָּב�ר ְוָכל&ָעָר3 יִתי ְוִהֵּנ�ה ַהַּכְרֶמ� Wָרִא  
Jer. 4:27ה� א ֶאֱעֶׂש� �ֹ ה ִתְהֶי�ה ָּכל&ָהָא�ֶרץ ְוָכָל�ה ל ה ְׁשָמָמ�   ִּכי&ֹכה1 ָאַמ�ר ְיהָו+
Jer. 4:28 ְמִּתי א ִנַח� �ֹ ִתי ְול ִים ִמָּמ�ַעל ַעBל ִּכי&ִדַּב1ְרִּתי1 ַזֹּמ+ ּו ַהָּׁשַמ� ֶרץ ְוָקְדר�  ַעל&זֹאת1 ֶּתֱאַב�ל ָהָא+

ָּנה� ּוב ִמֶּמ�  ְולֹא&ָאׁש�
Jer. 4:29ָּ Pיר ב ֶׁשת ֹּבַר1ַחת1 ָּכל&ָהִע+ ֵמה ֶק3 ׁש ְוֹר� Mֹול ָּפָר ים ּוַבֵּכִפ�ים ָעל� ִמּק2 ה אּו ֶּבָעִב+ �יר ֲעזּוָב+ ּו ָּכל&ָהִע

יׁש� ן ִא� ב ָּבֵה�  ְוֵאין&יֹוֵׁש�
Jer. 4:30 ְּת][ְו[ ְוַאִּתי י&ִתְקְרִעBי ַבּפּוְך1 ] ַא2 ב ִּכ� י ֲעִדי&ָזָה3 י ִּכי&ַתְעִּד� Mי ָׁשִנ י&ִתְלְּבִׁש2 י ִּכ� ה&ַּתֲעִׂש3 ּוד ַמ� Mָׁשד

ְך ֹעְגִב�ים  �י ָמֲאסּו&ָב� ְוא ִּתְתַיִּפ ִיְך ַלָּׁש� ׁשּו�ֵעיַנ+ ְך ְיַבֵּק�  ַנְפֵׁש�
Jer. 4:31 י �א ִל+ ֹוי&ָנ ַח ְּתָפֵר�ׂש ַּכֶּפ�יָה א� ֹון ִּתְתַיֵּפ� ֹול ַּבת&ִצּי> ה ק= ְעִּתי ָצָרה1 ְּכַמְבִּכיָר+ ה ָׁשַמ3 Mֹול ְּכחֹוָל Z ק2  ִּכי

ה ַנְפִׁש�י ְלֹהְרִג�ים� פ י&ָעְיָפ�  ִּכ�
Jer. 5:1ִם ּוְר ֹות ְירּוָׁשַל3 ּו ְּבחּוצ� Qׁש  ׁשֹוְטט< יׁש ִאם&ֵי ּו ִא+ יָה ִאם&ִּתְמְצא� ּו ִבְרחֹובֹוֶת+ Bא ּוְדעּו1 ּוַבְקׁש� אּו&ָנ



ּה� �ה ְוֶאְסַל�ח ָל� ט ְמַבֵּק�ׁש ֱאמּוָנ ה ִמְׁשָּפ�  ֹעֶׂש�
Jer. 5:2עּו� ֶקר ִיָּׁשֵב�   ְוִא�ם ַחי&ְיהָֹו�ה יֹאֵמ�רּו ָלֵכ�ן ַלֶּׁש�
Jer. 5:3Gֹוא ֶלֱאמּוָנה ה ֵעיֶניָךH ֲהל� ּו ְפֵניֶהם1  ְיהָֹו3 Bר ִחְּזק�ַחת מּוָס ּו ַק� ם ֵמֲאנ� Wלּו ִּכִּליָת לֹא&ָח+  ִהִּכBיָתה ֹאָתם1 ְו�

ּוב� ּו ָלׁש� ַלע ֵמֲאנ�  ִמֶּס+
Jer. 5:4ם� ט ֱאֹלֵהיֶה� ה ִמְׁשַּפ� א ָיְדעּו1 ֶּד�ֶרְך ְיהָו+ Bֹ �י ל ּו ִּכ Wם נֹוֲאל�ְרִּתי ַאְך&ַּדִּל�ים ֵה �י ָאַמ+   ַוֲאִנ
Jer. 5:5ֲלָכה ט ֱאֹלֵהיֶה�ם ַא�ְך  ֵא� ה ִמְׁשַּפ� ָּמה ָיְדעּו1 ֶּד�ֶרְך ְיהָו+ �י ֵה3 ם ִּכ &ִּלBי ֶאל&ַהְּגֹדִלים1 ַוֲאַדְּבָר�ה אֹוָת+

ֹות� ּו מֹוֵסר� ל ִנְּתק�  ֵהBָּמה ַיְחָּדו1 ָׁש�ְברּו ֹע+
Jer. 5:6ר ֹׁשֵקBם ָנֵמ ַער ְזֵאBב ֲעָרבֹות1 ְיָׁשְדֵד+ ה ִמַּי3 Mם ַאְרֵי Z ִהָּכ2 ָּנה  ַעל&ֵּכן א ֵמֵה� ם ָּכל&ַהּיֹוֵצ� �ֵריֶה+ ד1 ַעל&ָע

ּו ְמֻׁשבֹוֵתיֶהם  ם ָעְצמ� ם�[ִיָּטֵר�ף ִּכBי ַרּבּו1 ִּפְׁשֵעיֶה+  ]ְמׁשּובֹוֵתיֶה�
Jer. 5:7&י ָלזֹאת1 ֶאְסלֹוַחBח[ ֵא ְסַל� א ֱאֹלִה�ים ָוַאְׂשִּבBַע אֹוָתם1 ]ֶא� �ֹ ּו ְּבל ּוִני ַוִּיָּׁשְבע� �5ִיְך ֲעָזב+ ְך ָּבַנ פּו &ָל+ ַוִּיְנָא+

דּו� ית זֹוָנ�ה ִיְתֹּגָד�  ּוֵב�
Jer. 5:8לּו� ֶׁשת ֵרֵע�הּו ִיְצָה�   סּוִס�ים ְמֻיָּזִנ�ים ַמְׁשִּכ�ים ָהי�ּו ִא>יׁש ֶאל&ֵא�
Jer. 5:9י� ס ם ַנְפִׁש� א ִתְתַנֵּק� �ֹ ה ל ֹוי ֲאֶׁשר&ָּכֶז+ �ה ְוִאם1 ְּבג� ד ְנֻאם&ְיהָֹו ֶּלה לֹוא&ֶאְפֹק� ַעל&ֵא�   ַה�
Jer. 5:10ָּמה� ֹוא ַליהָו�ה ֵה� יָה ִּכ>י ל� ּו ָהִס1ירּו1 ְנִט�יׁשֹוֶת+ �ל&ַּתֲעׂש תּו ְוָכָל�ה ַא� ּו ְבָׁשרֹוֶת1יָה1 ְוַׁשֵח+ Bֲעל  
Jer. 5:11ה ְנֻאם&ְיהָו�ה� ית ְיהּוָד� י ֵּב=ית ִיְׂשָרֵא>ל ּוֵב� ּו ִּב3 Mֹוד ָּבְגד Z ָבג2   ִּכי
Jer. 5:12ּו ה ַוּיֹאְמר� ֲחׁשּו1 ַּביהָו+ ה� ִּכ� ֹוא ִנְרֶא� ֶרב ְוָרָע�ב ל� ה ְוֶח� 1ינּו1 ָרָע+ ֹוא ָעֵל Bּוא ְולֹא&ָתב �  לֹא&ה
Jer. 5:13ם� ס ה ָלֶה� ה ֵיָעֶׂש� ר ֵא�ין ָּבֶה�ם ֹּכ� ּוַח ְוַהִּדֵּב�   ְוַהְּנִביִאים1 ִי�ְהי�ּו ְלר+
Jer. 5:14ַP ֹות י ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ְצָבא+ ן ֹּכ� ם ֶאת ָלֵכ3 יָך ַען ַּדֶּבְרֶכ+ Mי ְּבִפ Z ְּדָבַר2 �י ֹנֵתן �ה ִהְנִנ ר ַהֶּז &ַהָּדָב�

ַתם� >ה ֵעִצ�ים ַוֲאָכָל� ׁש ְוָהָע�ם ַהֶּז  ְלֵא3
Jer. 5:15 ּוא ֹוי ֵמעֹוָלם1 ה+ Bּוא ּג ֹויA ֵאיָת�ן ה3 �ה ּג� ל ְנֻאם&ְיהָֹו ית ִיְׂשָרֵא� ֹוי ִמֶּמְרָח>ק ֵּב� ם ּג= �י ֵמִביאZ ֲעֵליֶכ2  ִהְנִנ

ּP ר�ֹוי לֹא&ֵתַד�ע ְלג ע ַמה&ְיַדֵּב� א ִתְׁשַמ� �ֹ ֹו ְול  ֹׁשנ+
Jer. 5:16ים� ּוַח ֻּכָּל�ם ִּגּבֹוִר� �ֶבר ָּפת ֹו ְּכֶק�   ַאְׁשָּפת�
Jer. 5:17 ָך�ָך יֹאַכ�ל ַּגְפְנָך� ּוְתֵאָנֶת יָך יֹאַכBל צֹאְנָך1 ּוְבָקֶר+ �יָך ּוְבנֹוֶת+ ָך יֹאְכלּו1 ָּבֶנ יְרָךM ְוַלְחֶמ3 ל ְקִצ�  ְוָאַכ2

ׁש Qֶרב�ְיֹרֵׁש ָּנה ֶּבָח� ַח ָּבֵה� ר ַאָּת>ה ּבֹוֵט� יָך ֲאֶׁש� י ִמְבָצֶר3   ָעֵר�
Jer. 5:18ה� ה ִאְּתֶכ�ם ָּכָל� א&ֶאֱעֶׂש� �ֹ �ה ל ָּמה ְנֻאם&ְיהָֹו ים ָהֵה� >ם ַּבָּיִמ�   ְוַג
Jer. 5:19ֶּל�=ה ֱאֹלֵה>ינּו ָל�נּו ֶאת&ָּכל&ֵא ה ְיהָֹו ה ָעָׂש2 ּו ַּת�ַחת ֶמ3 �י תֹאְמר+ ר  ְוָהָיה1 ִּכ ם ַּכֲאֶׁש2 ה ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה3

ֵּPם כ ּו ֱאֹלֵהBי ֵנָכר1 ְּבַאְרְצֶכ+ Qם אֹוִתי1 ַוַּתַעְבדBם� סֲעַזְבֶּת א ָלֶכ� �ֹ ֶרץ ל ים ְּבֶא� ּו ָזִר+  ן ַּתַעְבד�
Jer. 5:20ר� ה ֵלאֹמ� ּוָה ִביהּוָד� ב ְוַהְׁשִמיע� �ֹ�את ְּבֵב�ית ַיֲעֹק �ידּו ז   ַהִּג
Jer. 5:21א� עּו� ִׁשְמעּו&ָנ א ִיְׁשָמ� �ֹ ם ְול �5ִים ָלֶה� ּו ָאְזַנ א ִיְרא+ �ֹ 5Bִים ָלֶהם1 ְול �ב ֵעיַנ את ַע�ם ָסָכ�ל ְוֵא�ין ֵל +ֹ   ז
Jer. 5:22 ם ּול ַלָּי+ 1 ְּגב� ילּו ֲאֶׁשר&ַׂשBְמִּתי חֹול א ָתִח+ �ֹ 1 ל ה ִאBם ִמָּפַני אּו ְנֻאם&ְיהָֹו3 Mי לֹא&ִתיָר  ַהאֹוִת2

א ַיַעְבֶר�ְנהּו �ֹ ְנהּו�ָחק&עֹוָל�ם ְול א ַיַעְבֻר� �ֹ ּו ַגָּל�יו ְול לּו ְוָהמ� א יּוָכ+ �ֹ   ַוִּי�ְתָּגֲעׁשּו1 ְול
Jer. 5:23כּו� רּו ַוֵּיֵל� ה ֵל�ב סֹוֵר�ר ּומֹוֶר�ה ָס�   ְוָלָעBם ַהֶּזה1 ָהָי+
Jer. 5:24 ֶׁשם ְוֹיֶרה< ן ֶּג ינּו ַהֹּנֵת3 �ה ֱאֹלֵה+ Bיָרא ָנא1 ֶאת&ְיהָו ם ִנ ּו ִבְלָבָב3 א&ָאְמר� �ֹ ה[ ְול ֹו ] יֹוֶר� �ֹוׁש ְּבִעּת ּוַמְלק�

נּו� ֹות ָקִצ�יר ִיְׁשָמר&ָל� ֹות ֻחּק�  ְׁשֻבע>
Jer. 5:25ם� ֹוב ִמֶּכ� ּו ַהּט� ם ָמְנע� אוֵתיֶכ+ �ֹ   ֲעֹונֹוֵתיֶכ�ם ִהּטּו&ֵא�ֶּלה ְוַחּט
Jer. 5:26יבּו ַמְׁש ים ִהִּצ� �ים ָיׁשּור1 ְּכַׁש�ְך ְיקּוִׁש+ י ְרָׁשִע ּו ְבַעִּמ� דּו� ִּכי&ִנְמְצא� ית ֲאָנִׁש�ים ִיְלֹּכ�  ִח�
Jer. 5:27ירּו� 5ַּיֲעִׁש� ּו ַו� �ים ִמְרָמ�ה ַעל&ֵּכ�ן ָּגְדל� ם ְמֵלִא ֹוף ֵּכ�ן ָּבֵּתיֶה�   ִּכְכלּוב1 ָמ�ֵלא ע+
Jer. 5:28ַּP ּו ג ּו ָעְׁשת3 ֹום ְוַיְצִל�יחּו ּוִמְׁשַּפ� ָׁשְמנ� ין ָית� נּו ִּד� ין לֹא&ָד+ ע ִּד� ּו ִדְבֵרי&ָר+ ְבר� א ם ָע� �ֹ ט ֶאְביֹוִנ�ים ל
טּו�  ָׁשָפ�

Jer. 5:29ִ Pה א� ד ְנֻאם&ְיהָֹו א&ֶאְפֹק� �ֹ ֶּלה ל ַעל&ֵא� י� ס ַה� ם ַנְפִׁש� א ִתְתַנֵּק� �ֹ ה ל ֹוי ֲאֶׁשר&ָּכֶז+  ם ְּבג�
Jer. 5:30ֶרץ� ה ָּבָא� ה ִנְהְיָת�   ַׁשָּמה1 ְוַׁש�ֲערּוָר+



Jer. 5:31ֶקר ְוַהֹּכֲה ּו&ַבֶּׁש3 ים ִנְּבא� Qּו  ַהְּנִביִא ה&ַּתֲעׂש� �ן ּוַמ� י ָא�ֲהבּו ֵכ ם ְוַעִּמ� ּו ַעל&ְיֵדיֶה+ ִנים1 ִיְרּד�
ּה�  ְלַאֲחִריָת�
Jer. 6:1 ת ִּכ�י�ּו ַמְׂשֵא ית ַהֶּכ�ֶרם ְׂשא� ר ְוַעל&ֵּב� ּו ׁשֹוָפ+ ִם ּוִבְתק1ֹוַע1 ִּתְקע� ּוָׁשַל+ ן ִמֶּק1ֶרב1 ְיר� �י ִבנָיִמ3 �זּוA ְּבֵנ  ָהִע

ה ִמָּצ ֹול�ָרָע>ה ִנְׁשְקָפ� ֶבר ָּגד� ֹון ְוֶׁש�  פ�
Jer. 6:2ֹון� יִתי ַּבת&ִצּי� ה ָּדִמ�   ַהָּנָוה1 ְוַהְּמֻעָּנָג+
Jer. 6:3ֹו� ּו ִא�יׁש ֶאת&ָיד� יב ָרע� ּו ָעֶלBיָה ֹאָהִלים1 ָסִב+ אּו ֹרִע�ים ְוֶעְדֵריֶה�ם ָּתְקע2   ֵאֶל>יָה ָיֹב�
Jer. 6:4�ּומּו ְוַנֲעֶל ה ק� 1יָה1 ִמְלָחָמ+ ּו ָעֶל Bֶרב� ַקְּדׁש ּו ִצְלֵלי&ָע� ֹום ִּכ�י ִיָּנט� �ה ַהּי+ 1נּו1 ִּכי&ָפָנ ֹוי ָל ִים א� �ָּצֳהָר  ה ַב�
Jer. 6:5Pיָה� ס ק יָתה ַאְרְמנֹוֶת� ְיָלה ְוַנְׁשִח�  ּומּו ְוַנֲעֶל�ה ַבָּל+
Jer. 6:6ּו ַעל&ְירּוָׁשַל�ִם ֹסְל ה ְוִׁשְפכ� ּו ֵעָצ+ ֹות ִּכְרת� �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bי ֹכ� �ה הPִ ִּכ ד ָל �יר ָהְפַק+ יא ָהִע

ּה� ֶׁשק ְּבִקְרָּב�  ֻּכָּל�ּה ֹע�
Jer. 6:7 יר ְּבֵור יד ֳחִל�י ] ַּב1ִיר1[ ְּכָהִק� >י ָּתִמ� ַמע ָּב=ּה ַעל&ָּפַנ ֹׁשד ִיָּׁש2 ָ Tס ו�ּה ָחָמ�ָרה ָרָעָת יָה ֵּכ�ן ֵהֵק� ֵמיֶמ+
ה�  ּוַמָּכ�

Jer. 6:8ע ַנ ִם ֶּפן&ֵּתַק� ּוָׁשַל+ ָבה� פ ִהָּוְסִרי1 ְיר� ֹוא נֹוָׁש� ֶרץ ל� ה ֶא�  ְפִׁש�י ִמֵּמ�ְך ֶּפן&ֲאִׂשיֵמ�ְך ְׁשָמָמ+
Jer. 6:9 ר ית ִיְׂשָרֵא�ל ָהֵׁשב1 ָיְדָך+ ְּכבֹוֵצ� ּו ַכֶּג�ֶפן ְׁשֵאִר� ֹות עֹוֵל>ל ְיעֹוְלל� �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָֹו Bֹּכ 

ֹות�  ַעל&ַסְלִסּל�
Jer. 6:10ה ְוָאִע1יָדה1 ְו Bי ֲאַדְּבָר �ה  ַעל&ִמ2 ּו ְלַהְקִׁש�יב ִהֵּנ א יּוְכל� �ֹ ם ְול עּו ִהֵּנה1 ֲעֵרָל�ה ָאְזָנ+ ִיְׁשָמ+

ֹו� א ַיְחְּפצּו&ב� �ֹ ה ל ה ָהָי�ה ָלֶה>ם ְלֶחְרָּפ�  ְדַבר&ְיהָו3
Jer. 6:11י ֹוד ַּבחּוִר� ּוץ ְוַע>ל ס� 1 ַּבח+ ְך ַעל&עֹוָלל Bיל ְׁשֹפ 1אִתי1 ִנְלֵא�יִתי ָהִכ+ BהA ָמֵל ת ְיהָו ו  ְוֵאתZ ֲחַמ2 �ם ַיְחָּד

ים� ן ִעם&ְמֵל�א ָיִמ� דּו ָזֵק� י&ַגם&ִאBיׁש ִעם&ִאָּׁשה1 ִיָּלֵכ+  ִּכ�
Jer. 6:12 ֶרץ י ָהָא� י ַעל&ֹיְׁשֵב� י&ַאֶּט=ה ֶאת&ָיִד> ו ִּכ� �ֹות ְוָנִׁש�ים ַיְחָּד ים ָׂשד� ֵּתיֶהם1 ַלֲאֵחִר+  ְוָנַסBּבּו ָב�
 ְנֻאם&ְיהָו�ה�
Jer. 6:13י ִמְּקַטָּנם1 ְוַעד&ְּגBֶקר� ִּכ ֶׂשה ָּׁש� ֹו ֹע� ן ֻּכּל� ֹו ּבֹוֵצ�ַע ָּב�ַצע ּוִמָּנִביא1 ְוַעד&ֹּכֵה+ ם ֻּכּל�  דֹוָל+
Jer. 6:14ֹום� ין ָׁשל� ֹום ְוֵא� �ֹוםA ָׁשל ר ָׁשל� ה ֵלאֹמ� ּו ֶאת&ֶׁשBֶבר ַעִּמי1 ַעל&ְנַקָּל+ Q5ְיַרְּפא   ַו�
Jer. 6:15�ֹ ֹוׁש ל ּו ַּגם&ּב� �ה ָעׂש יׁשּו ִּכ�י תֹוֵעָב� Wּו ַבֹּנְפִל>ים  ֹהִב ן ִיְּפל= Qעּו ָלֵכ א ָיָד+ �ֹ ֹוׁשּו ַּגם&ַהְכִלים1 ל א&ֵיב3

ר ְיהָו�ה� ס ּו ָאַמ� ים ִיָּכְׁשל�  ְּבֵעת&ְּפַקְדִּת�
Jer. 6:16 1ֶרְך ַהּטֹוב Bה ֶד ם ֵאי&ֶז2 ֹות עֹוָל3 ּוA ִלְנִתב� ּו ְוַׁשֲאל� Mים ּוְרא Z ַעל&ְּדָרִכ2 ה ִעְמדּו ה ָאַמ�ר ְיהָו]  ֹּכ�
ְך�ּוְלכּו&ָב+ א ֵנֵל� �ֹ ּו ל ֹוַע ְלַנְפְׁשֶכ�ם ַוּיֹאְמר� ּו ַמְרּג�  ּה ּוִמְצא�

Jer. 6:17יב� א ַנְקִׁש� �ֹ ּו ל ֹול ׁשֹוָפ�ר ַוּיֹאְמר� ים ַהְקִׁש�יבּו ְלק�   ַוֲהִקֹמִתBי ֲעֵליֶכם1 ֹצִפ+
Jer. 6:18ם� ה ֶאת&ֲאֶׁשר&ָּב� �ם ּוְדִע�י ֵעָד� ּו ַהּגֹוִי   ָלֵכ�ן ִׁשְמע�
Jer. 6:19א  ִׁשְמ �ֹ י ַמְחְׁשבֹוָת�ם ִּכBי ַעל&ְּדָבַרי1 ל י ֵמִב�יא ָרָע>ה ֶאל&ָהָע�ם ַהֶּז�ה ְּפִר� Mה ָאֹנִכ ֶרץ ִהֵּנ2 �י ָהָא+ ִע

ּה� י ַוִּיְמֲאסּו&ָב� יבּו ְותֹוָרִת�  ִהְקִׁש+
Jer. 6:20�ק ֹעל�ֹוב ֵמֶא�ֶרץ ֶמְרָח ֹוא ְוָקֶנ�ה ַהּט� ה ִלBי ְלבֹוָנה1 ִמְּׁשָב�א ָתב+ ֹון  ָלָּמה&ֶּז2 א ְלָרצ+ �ֹ ֹוֵתיֶכם1 ל

י� ס  ְוִזְבֵחיֶכ�ם לֹא&ָע�ְרבּו ִל�
Jer. 6:21ֹּPן כ ו  ָלֵכ3 ֹות ּוָבִנ�ים ַיְחָּד> ם ָאב2 ָ Tְׁשלּו ב� �ים ְוָכ �י ֹנֵת>ן ֶאל&ָהָע�ם ַהֶּז�ה ִמְכֹׁשִל ה ִהְנִנ ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ֹו יֹאֵבדּו  דּו�][ְו[ָׁשֵכ�ן ְוֵרע�  פ] ָאָב�
Jer. 6:22ֹּPכ �ֶרץ�ה ָאַמ ֹור ִמַּיְרְּכֵתי&ָא� ֹול ֵיע� ֹוי ָּגד+ ֹון ְוג� �א ֵמֶא�ֶרץ ָצפ >ה ַע�ם ָּב� ה ִהֵּנ  ר ְיהָו+
Jer. 6:23 ּוְך ה ְוַעל&סּוִס�ים ִיְרָּכ�בּו ָער3 �ם ֶיֱהֶמ+ מּו קֹוָלם1 ַּכָּי א ְיַרֵח+ �ֹ י הּוא1 ְול יקּו ַאְכָזִר� ֹון ַיֲחִז3 Qֶׁשת ְוִכיד  ֶק�

ה ָע ֹון�ְּכִאיׁש1 ַלִּמְלָחָמ+  ַל�ִיְך ַּבת&ִצּי�
Jer. 6:24ה� יל ַּכּיֹוֵלָד� ְתנּו ִח� ינּו ָצָרה1 ֶהֱחִזיַק+ �ּו ָיֵד ֹו ָרפ� ְענּו ֶאת&ָׁשְמע�   ָׁשַמ�
Jer. 6:25 ְצאּו1[ ַאל&ֵּתְצִאי ֶרְך ַאל&ֵּתֵלִכי ] ֵּת� ה ּוַבֶּד� �כּו[ַהָּׂשֶד+ יב�כPִּ] ֵּתֵל ב ָמג�ֹור ִמָּסִב�  י ֶח�ֶרב ְלֹאֵי+
Jer. 6:26 ם �י ִפְתֹא+ ים ִּכ �ד ַּתְמרּוִר ְך ִמְסַּפ� �י ָל+ ֶפר ֵאBֶבל ָיִחיד1 ֲעִׂש �י ָבֵא+  ַּבת&ַעִּמBי ִחְגִרי&ָׂשק1 ְוִהְתַּפְּלִׁש



ינּו� ד ָעֵל� א ַהֹּׁשֵד� �ֹ  ָיב
Jer. 6:27ם� ע ּוָבַחְנָּת� ֶאת&ַּדְרָּכ� Wר ְוֵתַד�י ִמְבָצ יָך ְבַעִּמ� ֹון ְנַתִּת�   ָּבח>
Jer. 6:28ָּמה� ֻּכָּל ים ֵה� �ל ֻּכָּל�ם ַמְׁשִחיִת� ֶׁשת ּוַבְרֶז ים ֹהְלֵכ�י ָרִכ�יל ְנֹח� ֹוְרִר+ י ס�  ם1 ָסֵר�
Jer. 6:29 ַח ֵמִאְׁשַּתם ׁש][ֵמ[ ָנַח�ר ַמֻּפ+ קּו�] ַּת�ם] [ֵא� א ִנָּת� �ֹ ֹוף ְוָרִע�ים ל  ֹעָפ�ֶרת ַלָּׁשְוא1 ָצַר�ף ָצר+
Jer. 6:30�ם ִּכ�ּו ָלֶה ס ָקְרא� �ֶסף ִנְמָא+ ם� פ ֶּכ ס ְיהָו�ה ָּבֶה�  י&ָמַא�
Jer. 7:1ר� ת ְיהָו�ה ֵלאֹמ� הּו ֵמֵא� ל&ִיְרְמָי+ �ה ֶא�   ַהָּדָבר1 ֲאֶׁש�ר ָהָי
Jer. 7:2 ה ּו ְדַבר&ְיהָו3 �ה ְוָאַמְרָּתQ ִׁשְמע� ר ַהֶּז ם ֶאת&ַהָּדָב� ה ְוָקָר�אָת ָּׁש+ ד ְּבַׁש1ַער1 ֵּב�ית ְיהָו+  ֲעֹמ3

ְׁשַּתֲחֹו�ת ַליהָו�ה� סָּכל&ְיהּוָדה1 ַהָּבִאים1 ַּב ֶּלה ְלִה� ים ָהֵא+  ְּׁשָעִר�
Jer. 7:3 ם �ה ֶאְתֶכ+ �ם ַוֲאַׁשְּכָנ ַעְלֵליֶכ ל ֵהיִט�יבּו ַדְרֵכיֶכ�ם ּוַמ� Bה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ר ְיהָו Qה&ָאַמ  ֹּכ�

ֹום ַהֶּז�ה�  ַּבָּמק�
Jer. 7:4ֶקר ֵל י ַהֶּׁש� ם ֶאל&ִּדְבֵר� ּו ָלֶכ+ ָּמה� ַאל&ִּתְבְטח� ה ֵהיַכ�ל ְיהָו�ה ֵה� ר ֵהיַכBל ְיהָוה1 ֵהיַכ�ל ְיהָו+ � אֹמ
Jer. 7:5 ין ין ִא�יׁש ּוֵב� ט ֵּב� ֲעׂשּו1 ִמְׁשָּפ+ ֹו ַת� Bם ִאם&ָעׂש�ַעְלֵליֶכ יבּו ֶאת&ַּדְרֵכיֶכ�ם ְוֶאת&ַמ�  ִּכBי ִאם&ֵהיֵטיב1 ֵּתיִט+
הּו�  ֵרֵע�

Jer. 7:6+ֲעֹׁש א ַת� �ֹ ֹום ְוַאְלָמָנה1 ל Bר ָית� ים  ֵּג י ֱאֹלִה=ים ֲאֵחִר> �ה ְוַאֲחֵר2 ֹום ַהֶּז ּו ַּבָּמק� ל&ִּתְׁשְּפכ� י ַא� קּו ְוָד�ם ָנִק+
ם� ע ָלֶכ� ּו ְלַר� א ֵתְלכ� �ֹ  ל

Jer. 7:7ם� ֹוֵתיֶכ�ם ְלִמן&עֹוָל�ם ְוַעד&עֹוָל� ִּתי ַלֲאב� ר ָנַת� ֶרץ ֲאֶׁש� Wה ָּבָא ֹום ַהֶּז+   ְוִׁשַּכְנִּתBי ֶאְתֶכם1 ַּבָּמק�
Jer. 7:8יל� ִה י הֹוִע� י ַהָּׁש�ֶקר ְלִבְלִּת� ם ַעל&ִּדְבֵר� Bה ַאֶּתם1 ֹּבְטִח�ים ָלֶכ+  ֵּנ
Jer. 7:9 ר ים ֲאֶׁש� ים ֲאֵחִר� י ֱאֹלִה� ְך ַאֲחֵר> ֶקר ְוַקֵּט�ר ַלָּב�ַעל ְוָהֹל3 ַע ַלֶּׁש� ף ְוִהָּׁשֵב� ָנֹא3 1 ְו� ַח  ֲהָגֹנBבA ָרֹצ2

ם� א&ְיַדְעֶּת� �ֹ  ל
Jer. 7:10ם ַוֲעַמְד Qֹות  ּוָבאֶת ם ִנַּצ�ְלנּו ְלַמ�ַען ֲעׂש+ יו ַוֲאַמְרֶּת� י ַּבַּבBִית ַהֶּזה1 ֲאֶׁש�ר ִנְקָרא&ְׁשִמ�י ָעָל+ ֶּת�ם ְלָפַנ3

ֶּלה� ֹות ָהֵא� ת ָּכל&ַהּתֹוֵעב�  ֵא�
Jer. 7:11ם ָא= �ם ַּג י ָעָל�יו ְּבֵעיֵניֶכ א&ְׁשִמ� >ה ֲאֶׁשר&ִנְקָר� ה ַהַּב=ִית ַהֶּז ים ָהָי2 ֹנִכ>י ִהֵּנ�ה ָרִא�יִתי  ַהְמָעַר�ת ָּפִרִצ3

 ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס
Jer. 7:12 ת�ה ּוְראּו1 ֵא� אׁשֹוָנ ם ָּבִר� י ְׁשִמ>י ָׁש� ר ִׁשַּכ=ְנִּת� ֹו ֲאֶׁש2 א ֶאל&ְמקֹוִמי1 ֲאֶׁש�ר ְּבִׁשיל+ �י ְלכּו&ָנ3  ִּכ

ל� י ִיְׂשָרֵא� י ָרַע�ת ַעִּמ� Wֹו ִמְּפֵנ �יִתי ל+  ֲאֶׁשר&ָעִׂש
Jer. 7:13ַע= ה ַי ם ַהְׁשֵּכBם ְוַדֵּבר1  ְוַעָּת3 Mר ֲאֵליֶכ �ה ָוֲאַדֵּב2 ֶּלה ְנֻאם&ְיהָו ֲעִׂש�ים ָהֵא� ן ֲעׂשֹוְתֶכ>ם ֶאת&ָּכל&ַהַּמ�

ם� א ֲעִניֶת� �ֹ א ֶאְתֶכ�ם ְול ם ָוֶאְקָר� א ְׁשַמְעֶּת+ �ֹ  ְול
Jer. 7:14י�ר ַאֶּתם1 ֹּבְטִחBיו ֲאֶׁש יִתי ַלַּב�ִיתA ֲאֶׁש=ר ִנ�5ְקָרא&ְׁשִמ�י ָעָל3 Mִּתי ָלֶכ�ם  ְוָעִׂש ֹום ֲאֶׁשר&ָנַת� ָּמק+ ֹו ְוַל2 ם ּב+

ֹו� ר ָעִׂש�יִתי ְלִׁשל� ֹוֵתיֶכ�ם ַּכֲאֶׁש�  ְוַלֲאב�
Jer. 7:15ִים� ס �5ַרע ֶאְפָר� ת ָּכל&ֶז ם ֵא� 1ְכִּתי1 ֶאת&ָּכל&ֲאֵחיֶכ+ �י ַּכֲאֶׁשBר ִהְׁשַל �ל ָּפָנ י ֶאְתֶכ�ם ֵמַע   ְוִהְׁשַלְכִּת�
Jer. 7:16ה ַאל&ִּתְתַּפ Qי  ְוַאָּת� ם ִרָּנ�ה ּוְתִפָּל�ה ְוַאל&ִּתְפַּגע&ִּב ה ְוַאל&ִּתָּׂש=א ַבֲעָד> �ם ַהֶּז3 ֵּל�לA ְּבַעד&ָהָע

ְך� ַע ֹאָת� �ִּני ֹׁשֵמ�  ִּכי&ֵאיֶנ
Jer. 7:17ִם� ֹות ְירּוָׁשָל� י ְיהּוָד�ה ּוְבֻחצ� ָּמה ֹעִׂש�ים ְּבָעֵר� ה ָמ>ה ֵה� ֵאיְנָך� ֹרֶא+   ַה�
Jer. 7:18ים ְמַלְּק Qים  ַהָּבִנ Mֹות ַּכָּוִנ ֹות ָּבֵצ�ק ַלֲעׂש2 ׁש ְוַהָּנִׁש�ים ָלׁש� ים ֶאת&ָהֵא+ ָאבֹות1 ְמַבֲעִר� ים ְוָה� ִט�ים ֵעִצ3

ִני� ַען ַהְכִעֵס� ים ְלַמ� ִים ְוַהֵּסBְך ְנָסִכים1 ֵלאֹלִה�ים ֲאֵחִר+ �ֶכת ַהָּׁשַמ3  ִלְמֶל
Jer. 7:19+ֹוא ֹאָת �ה ֲהל� ם ַמְכִעִס�ים ְנֻאם&ְיהָו ם� ס ַהֹאִת>י ֵה� ֶׁשת ְּפֵניֶה� ַען ֹּב�  ם ְלַמ�
Jer. 7:20 1ָאָדם ה ַעל&ָה� ֹום ַהֶּז+ ה ַאִּפBי ַו�ֲחָמִתי1 ִנֶּת1ֶכת1 ֶאל&ַהָּמק� ה ִהֵּנ2 �י ְיהִֹו3 ן ֹּכה&ָאַמ�רA ֲאֹדָנ Qָלֵכ 

ה� ס א ִתְכֶּב� �ֹ ה ְול ֲאָדָמ�ה ּוָבֲעָר� י ָה� ה ְוַעל&ְּפִר� ה ְוַעל&ֵע�ץ ַהָּׂשֶד�  ְוַעל&ַהְּבֵהָמ+
Jer. 7:21ר� ּו ָבָׂש� ּו ַעל&ִזְבֵחיֶכ�ם ְוִאְכל� ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ֹעלֹוֵתיֶכ>ם ְספ� ה ָאַמ>ר ְיהָו�ה ְצָבא�   ֹּכ�
Jer. 7:22 ים ְּבי>ֹום הֹוִציא א ִצִּויִת+ �ֹ ֹוֵתיֶכם1 ְול א&ִדַּבBְרִּתי ֶאת&ֲאב� �ֹ י ל ִּ Tִים ] הֹוִציִא�י[ כ �ם ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר אֹוָת�
י עֹוָל�ה ָוָז�ַבח�ַעל&ִּדְב  ֵר�



Jer. 7:23 ם ים ְוַאֶּת� אֹלִה+ Bיִתי ָלֶכם1 ֵל� י ְוָהִי ּו ְבקֹוִל+ יִתי אֹוָתBם ֵלאֹמר1 ִׁשְמע� ֶּזה ִצִּו2 ַ Tר ה�ם&ֶאת&ַהָּדָב �י ִא�  ִּכ
ב ָל ַען ִייַט� ם ְלַמ� �ה ֶאְתֶכ+ ם ְּבָכל&ַהֶּד1ֶרְך1 ֲאֶׁש�ר ֲאַצֶּו �ם ַוֲהַלְכֶּת3 �י ְלָע ְהיּו&ִל ם�ִּת�  ֶכ�

Jer. 7:24 א �ֹ ֹור ְול ּות ִלָּב�ם ָהָר�ע ַוִּיְהי�ּו ְלָאח� ֹות ִּבְׁשִרר� ֵעצ+ ם ַוֵּי�ְלכּו1 ְּבֹמ� ּו ֶאת&ָאְזָנ+ א&ִהּט� �ֹ ְמעּו1 ְול א ָׁש� Bֹ  ְול
 ְלָפִנ�ים�

Jer. 7:25 ה� ִים ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז ֹוֵתיֶכם1 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+ ּו ֲאב� Bר ָיְצא ֹום ֲאֶׁש2 ָוֶאְׁשַלBח ֲאֵליֶכם1  ְלִמן&ַהּי3
ַח� ים י�ֹום ַהְׁשֵּכ�ם ְוָׁשֹל� י ַהְּנִביִא+  ֶאת&ָּכל&ֲעָבַד�

Jer. 7:26ם� עּו ֵמֲאבֹוָת� ם ֵהֵר� �ם ַוַּיְקׁשּו1 ֶאת&ָעְרָּפ+ ּו ֶאת&ָאְזָנ א ִהּט� �ֹ י ְול ֹוא ָׁשְמעּו1 ֵאַל+ Bְול  
Jer. 7:27+ים ָהֵא א  ְוִדַּבְרָּתB ֲאֵליֶהם1 ֶאת&ָּכל&ַהְּדָבִר� �ֹ ם ְול אָת ֲאֵליֶה� �יָך ְוָקָר� ּו ֵאֶל א ִיְׁשְמע� �ֹ ֶּלה ְול
ּוָכה�  ַיֲענ�

Jer. 7:28 1ְבָדה ּו מּוָס�ר ָא� א ָלְקח� �ֹ יו ְול �ה ֱאֹלָה+ 1 ְיהָו ּו ְּבקֹול ֹוא&ָׁשְמע3 Bה ַהּגֹוי1 ֲאֶׁש�ר ל� ם ֶז  ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה3
ם� ס ה ִמִּפיֶה� ה ְוִנְכְרָת� ֱאמּוָנ+  ָה�

Jer. 7:29 ִּPה כ� �ם ִקיָנ יִכי ּוְׂשִא�י ַעל&ְׁשָפִי ַהְׁשִל+ Bי ִנְזֵרְך1 ְו� ֹו�ָּגִּז ֹור ֶעְבָרת� ׁש ֶאת&ּד� ה ַוִּיֹּט�  י ָמַא�ס ְיהָו+
Jer. 7:30 י ם ַּבַּב>ִית ֲאֶׁשר&ִנְקָרא&ְׁשִמ� ּוֵציֶה3 �ה ָׂש�מּו ִׁשּק� ע ְּבֵעיַנ�י ְנֻאום&ְיהָו ה ָהַר> ּו ְבֵני&ְיהּוָד� י&ָעׂש2  ִּכ�

ֹו�ָע  ָל�יו ְלַטְּמא�
Jer. 7:31 א �ֹ ם ָּבֵא�ׁש ֲאֶׁשר1 ל ם ְוֶאת&ְּבֹנֵתיֶה� ף ֶאת&ְּבֵניֶה� ם ִלְׂשֹר> �יא ֶבן&ִהּנֹ+ ֶפת ֲאֶׁשר1 ְּבֵג ֹות ַהֹּת3 ּו ָּבמ� Qּוָבנ 

י� ס ה ַעל&ִלִּב� א ָעְלָת� �ֹ יִתי ְול  ִצִּו+
Jer. 7:32&ה ְולֹא ן ִהֵּנ�ה&ָיִמBים ָּבִאים1 ְנֻאם&ְיהָו+ Qיא  ָלֵכ� ם ִּכ�י ִאם&ֵּג �יא ֶבן&ִהּנֹ+ ֶפת1 ְוֵג ֹוד ַהֹּת2 Bר ע ֵיָאֵמ2

ֹום� ין ָמק� ֶפת ֵמֵא� ּו ְבֹת� �ה ְוָקְבר�  ַהֲהֵרָג
Jer. 7:33יד� ין ַמֲחִר� ִים ּוְלֶבֱהַמ�ת ָהָא�ֶרץ ְוֵא� ֹוף ַהָּׁשַמ� ל ְלע� ֲאָכ+ ת ָהָעBם ַהֶּזה1 ְלַמ� ה ִנְבַל2 Mְיָת ָה2   ְו�
Jer. 7:34�ה  ְוִהְׁשַּבִּת�ֹול ַּכָּל ן ְוק� ֹול ָחָת� ה ק� ֹול ִׂשְמָח+ ֹול ָׂשׂשֹון1 ְוק� Bִם ק ּוָׁשַל+ ֻחצֹות1 ְיר� ה ּוֵמ� י ְיהּוָד3 יA ֵמָעֵר�

ֶרץ� ה ִּתְהֶי�ה ָהָא�  ִּכ�י ְלָחְרָּב�
Jer. 8:1 ה ְוֹיִציאּו �ת ַהִה�יא ְנֻאם&ְיהָו] �יאּו[ ָּבֵע י&ְיהּוָד�ה ְוֶאת&ַע] יֹוִצ ֹות ַמְלֵכ� Z ֶאת&ַעְצמ� ְצמֹות&ָׂשָריו

ם� י&ְירּוָׁשָל�ִם ִמִּקְבֵריֶה� ֹות יֹוְׁשֵב� ים ְוֵא>ת ַעְצמ� ֹות ַהְּנִביִא3 ים ְוֵא�תA ַעְצמ� Mֹות ַהֹּכֲהִנ  ְוֶאת&ַעְצמ2
Jer. 8:2ֲאֶׁש ּום ַוֲאֶׁשBר ֲעָבדּום1 ַו� Mר ֲאֵהב ִים ֲאֶׁש2 לA ְצָב�א ַהָּׁשַמ3 ַח ּוְלֹכ� Mֶמׁש ְוַלָּיֵר ּו  ּוְׁשָטחּוםZ ַלֶּׁש2 ר1 ָהְלכ�

ּו� ה ִי�ְהי� ֶמן ַעל&ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ� רּו ְלֹד> א ִיָּקֵב+ �ֹ ְספּו1 ְול א ֵיָא� Bֹ ּו ָלֶה�ם ל ְׁשַּתֲחו� ר ִה� ּום ַוֲאֶׁש� ם ַוֲאֶׁש�ר ְּדָרׁש+ ֲחֵריֶה+  ַא�
Jer. 8:3ים ִמן&ַהִּמְׁשָּפָח� ל ַהְּׁשֵאִרית1 ַהִּנְׁשָאִר+ ם ְלֹכ3 ַחִּיי+ 1ֶות1 ֵמ� ר ָמ ֹות  ְוִנְבַח� Bאת ְּבָכל&ַהְּמֹקמ�ֹ ָרָע�ה ַהּז ה ָה�

ֹות� ס ם ְיהָו�ה ְצָבא� ם ְנֻא�  ַהִּנְׁשָאִרים1 ֲאֶׁש�ר ִהַּדְחִּת�ים ָׁש+
Jer. 8:4ֹּPם כ ּוב� ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה3 א ָיׁש� �ֹ ּוב ְול ּומּו ִאם&ָיׁש� �א ָיק �ֹ ּו ְול ה ֲהִיְּפל�  ה ָאַמ�ר ְיהָו+
Jer. 8:5ה ָה Mּוַע ׁשֹוְבָב ּוב� ַמּד2 ּו ָלׁש� ית ֵמֲאנ� 1יקּו1 ַּבַּתְרִמ+ >ה ְירּוָׁשַל�ִם ְמֻׁשָב�ה ִנַּצ�ַחת ֶהֱחִז  ָע�ם ַהֶּז
Jer. 8:6ָjPה ש 3rיִתי ֻּכ� ר ֶמ�ה ָעִׂש ֹו ֵלאֹמ� יׁש ִנָחם1 ַעל&ָר�ָעת+ רּו ֵא�ין ִא3 �ן ְיַדֵּב+ ֶאְׁשָמע1 לֹוא&ֵכ ב  ִהְקַׁשBְבִּתי ָו�

ּוָצָת+][ִּב[ִּבְמֻרצֹוָתם  ה�] םְמר� ף ַּבִּמְלָחָמ� ּוס ׁשֹוֵט�  ְּכס�
Jer. 8:7 ר ְוסּוס Bיָה ְוֹת ֹוֲעֶד+ ִים ָי�5ְדָעה1 מ� י ] ִסיס1][ְו[ ַּגם&ֲחִסיָד�ה ַבָּׁשַמ3 Wָנה ְוַעִּמ��ת ֹּבָא ּו ֶאת&ֵע ּור ָׁשְמר� ְוָעג3

ט ְיהָו�ה� ת ִמְׁשַּפ� ּו ֵא� א ָי�5ְדע+ �ֹ  ל
Jer. 8:8+ים ֲאַנ�אְמרּו1 ֲחָכִמ �ֹ ים� ֵאיָכBה ת ֶקר ֹסְפִר� ה ֵע�ט ֶׁש� �ה ַלֶּׁש�ֶקר ָעָׂש+ ת ְיהָו�ה ִאָּת�נּו ָאֵכן1 ִהֵּנ  ְחנּו ְותֹוַר�
Jer. 8:9ם� ס ה ָלֶה� ת&ֶמ� סּו ְוָחְכַמ� Bה ִבְדַבר&ְיהָוה1 ָמָא+ ּתּו ַוִּיָּלֵכ�דּו ִהֵּנ ים ַח�   ֹהִב�יׁשּו ֲחָכִמ+
Jer. 8:10 ים ם ַלֲאֵחִר3 Mן ֶאת&ְנֵׁשיֶה Z ֶאֵּת2 ה ֹּבֵצ�ַע  ָלֵכן �rֹול ֻּכ ים ִּכBי ִמָּקֹטן1 ְוַעד&ָּגד+ ֹוֵתיֶהם1 ְלי�ֹוְרִׁש+ ְׂשד�

ֶקר� ֶׂשה ָּׁש� ה ֹע� �rן ֻּכ  ָּב�ַצע ִמָּנִביא1 ְוַעד&ֹּכֵה+
Jer. 8:11ֹום� ין ָׁשל� ֹום ְוֵא� �ֹוםA ָׁשל ר ָׁשל� ה ֵלאֹמ� ּו ֶאת&ֶׁשBֶבר ַּבת&ַעִּמי1 ַעל&ְנַקָּל+ Qַוְיַרּפ  
Jer. 8:12ים ְּבֵע=ת  ֹה ּו ַבֹּנְפִל3 ן ִיְּפל� Qעּו ָלֵכ א ָיָד+ �ֹ ׁשּו ְוִהָּכֵלם1 ל א&ֵיֹב3 �ֹ ֹוׁש ל ּו ַּגם&ּב� �ה ָעׂש ׁשּו ִּכ�י תֹוֵעָב� Wִב

ר ְיהָו�ה� ס ּו ָאַמ�  ְּפֻקָּדָת>ם ִיָּכְׁשל�
Jer. 8:13ים� ֶפן ְוֵא=ין ְּתֵאִנ Mים ַּבֶּג Z ֲעָנִב2 �ה ֵאין ם ְנֻאם&ְיהָֹו ף ֲאִסיֵפ� ם  ָאֹס� ן ָלֶה� ל ָוֶאֵּת� ָעֶלה1 ָנֵב+ ה ְוֶה�  ַּבְּתֵאָנ3



ּום�  ַיַעְבר�
Jer. 8:14 ינּוBה ֱאֹלֵה Z ְיהָו2 ר ְוִנְּדָמה&ָּׁש�ם ִּכי י ַהִּמְבָצ� ֹוא ֶאל&ָעֵר� ּו ְוָנב> ָאְספ3 ים ֵה� ְׁשִב+ �ְחנּו ֹי�  ַעל&ָמה1 ֲאַנ

אנּו ַליהָו� אׁש ִּכ�י ָחָט� +ֹ נּו ֵמי&ר  ה�ֲהִדָּמ1נּו1 ַוַּיְׁשֵק�
Jer. 8:15ה� ה ְוִהֵּנ�ה ְבָעָת� ֹוב ְלֵע�ת ַמְרֵּפ� �ֹום ְוֵא�ין ט   ַקֵּו�ה ְלָׁשל�
Jer. 8:16 ֶרץ�אְכלּו1 ֶא �ֹ ֹואּו ַוּי ה ָּכל&ָהָא�ֶרץ ַוָּיב3 יו ָרֲעָׁש� ֹות ַאִּביָר+ 1 ִמְצֲהל� יו ִמּקֹול ן ִנְׁשַמע1 ַנְחַר�ת סּוָס3 Bִמָּד 

ּה ּה ִע�יר ְוֹי�ְׁשֵבי ָב�  � סּוְמלֹוָא+
Jer. 8:17ּו ֶאְתֶכ�ם ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס ם ָל�ַחׁש ְוִנְּׁשכ� ר ֵאין&ָלֶה� ים ֲאֶׁש� ם ְנָחִׁשים1 ִצְפֹעִנ+ ַח ָּבֶכ3 Mי ְמַׁשֵּל Z ִהְנִנ2   ִּכי
Jer. 8:18ֹון ָעַל�י ִלִּב�י ַדָּו�י� ��י ָיג י ֲעֵל   ַמְבִל�יִגיִת�
Jer. 8:191י ֵמֶא �ת ַּבת&ַעִּמ3 ְוַע ֹול ַׁש� Qּוַע  ִהֵּנה&ק ֹון ִאם&ַמְלָּכ�ּה ֵא�ין ָּב�ּה ַמּד3 יהָוה1 ֵא�ין ְּבִצּי+ ים ַה� ֶרץ1 ַמְרַחִּק+

ר� ם ְּבַהְבֵל�י ֵנָכ� ּוִני ִּבְפִסֵליֶה�  ִהְכִעס>
Jer. 8:20ְענּו� ֹוא נֹוָׁש� ִיץ ַוֲאַנ�ְחנּו ל� ��ָלה ָק ר ָקִצ�יר ָּכ   ָעַב�
Jer. 8:21ְרִּתי�י ָהְׁשָּב ֶבר ַּבת&ַעִּמ� ְתִני� ַעל&ֶׁש� ה ֶהֱחִזָק� ְרִּתי ַׁשָּמ� Wָקַד  
Jer. 8:22י� ה ֲאֻרַכ�ת ַּבת&ַעִּמ� ְלָת+ א ָע� �ֹ י ַמּד1ּוַע1 ל א ֵא�ין ָׁש�ם ִּכ3 ד ִאם&ֹרֵפ�   ַהֳצִרי1 ֵא�ין ְּבִגְלָע+
Jer. 8:23 ת ְיָלה ֵא� �ה ְוֶאְבֶּכה1 יֹוָמ�ם ָוַל+ ֹור ִּדְמָע ִים ְוֵעיִנ�י ְמק� י&ִיֵּתBן רֹאִׁשי1 ַמ+ י� ִמ� ְלֵל�י ַבת&ַעִּמ�  ַח�
Jer. 9:1 ֶרת ים ֲעֶצ� �ֲאִפ+ ִאָּת�ם ִּכBי ֻכָּלם1 ְמָנ י ְוֵאְלָכ�ה ֵמ� ֶעְזָבה1 ֶאת&ַעִּמ+ ים ְוֶא� ְרִח+ ר ְמלֹון1 ֹא� �ִני ַבִּמְדָּב3 י&ִיְּתֵנ  ִמ�
ים�  ֹּבְגִד�
Jer. 9:2א ֶלֱאמּוָנ�ה ָּג �ֹ ֶקר ְול ּו ֶאת&ְלׁשֹוָנם1 ַקְׁשָּת�ם ֶׁש+ B5ַּיְדְרכ ה ֶאל&ָרָע=הA ָיָצ>אּו  ַו� Z ֵמָרָע2 ּו ָבָא�ֶרץ ִּכי ְבר�

עּו ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס א&ָיָד� �ֹ י ל  ְוֹאִת�
Jer. 9:3 ַע ָרִכ�יל ב ְוָכל&ֵר� ֹוב ַיְעֹק+ ח ַאל&ִּתְבָט�חּו ִּכBי ָכל&ָאח1 ָעק� רּו ְוַעל&ָּכל&ָא�  ִאBיׁש ֵמֵרֵע1הּו1 ִהָּׁשֵמ+
ְך�  ַיֲהֹל�
Jer. 9:4יׁש ְּבֵרֵע1הBּו� ְוִא ֶקר ַהֲעֵו�ה ִנְלא� >ם ַּדֶּבר&ֶׁש� ּו ְלׁשֹוָנ א ְיַדֵּב�רּו ִלְּמד= �ֹ ת ל ּלּו ֶוֱאֶמ�  ּו1 ְיָהֵת+
Jer. 9:5י ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס ַעת&אֹוִת� ּו ַד� ֹוְך ִמְרָמ�ה ְּבִמְרָמ>ה ֵמֲאנ�   ִׁשְבְּתָך� ְּבת�
Jer. 9:6ם ֹות ִהְנִנ�י צֹוְרָפ� �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bן ֹּכ י� ָלֵכ3 ה ִמְּפֵנ�י ַּבת&ַעִּמ� י&ֵא�יְך ֶאֱעֶׂש+   ּוְבַחְנִּת�ים ִּכ�
Jer. 9:7 ץ ׁשֹוֵחט ּוט[ ֵח� ֹו ָיִׂש�ים ] ָׁשח> ר ּוְבִקְרּב� ֹום ֶאת&ֵרֵע1הּו1 ְיַדֵּב3 Bיו ָׁשל ְלׁשֹוָנ�ם ִמְרָמ�ה ִדֵּב�ר ְּבִפ3
ֹו�  ָאְרּב�

Jer. 9:8 ה� ם ְנֻאם&ְיהָו א&ֶאְפָקד&ָּב� �ֹ ֶּלה ל ִ ַהַעל&ֵא� Pי� סא ם ַנְפִׁש� א ִתְתַנֵּק� �ֹ ה ל ֹוי ֲאֶׁשר&ָּכֶז+  ם ְּבג�
Jer. 9:9 ּו א ָׁשְמע� �ֹ ר ְול �יׁש ֹעֵב+ ה ִּכBי ִנְּצתּו1 ִמְּבִלי&ִא ֹות ִמְדָּבר1 ִקיָנ+ Bִהי ְוַעל&ְנא �י ָוֶנ3 ים ֶאָּׂש=א ְבִכ Mָהִר  ַעל&ֶה2

ּו ה ָנְדד� ֹוף ַהָּׁשַמ1ִים1 ְוַעד&ְּבֵהָמ+ Bה ֵמע� ֹול ִמְקֶנ כּו�ק�   ָהָל�
Jer. 9:10ב� ס ה ִמְּבִל�י יֹוֵׁש� ן ְׁשָמָמ� ה ֶאֵּת� י ְיהּוָד> �ים ְוֶאת&ָעֵר= ֹון ַּתִּנ   ְוָנַתִּת=י ֶאת&ְירּוָׁשַל>ִם ְלַגִּל�ים ְמע�
Jer. 9:11ּה ַעל&ָמ�>ה ֵאָל�יו ְוַיִּגָד י&ְיהָו ר ִּדֶּב=ר ִּפ� את ַוֲאֶׁש2 +ֹ ָחָכם1 ְוָיֵב�ן ֶאת&ז י&ָהִאBיׁש ֶה� ֶרץ  ִמ� ה1 ָאְבָד�ה ָהָא+

ר� ס ר ִמְּבִל�י ֹעֵב� ה ַכִּמְדָּב�  ִנְּצָת�
Jer. 9:12 ְלכּו ּו ְבקֹוִל�י ְולֹא&ָה� ִּתי ִלְפֵניֶה�ם ְולֹא&ָׁשְמע� ר ָנַת� י ֲאֶׁש� ֹוָרִת+ ה ַעל&ָעְזָבם1 ֶאת&ּת� ֹ�אֶמר ְיהָו+  ַוּי

ּה�  ָב�
Jer. 9:13ם ְוַא�ּות ִלָּב י ְׁשִרר� ּו ַאֲחֵר� �ְלכ+ ם� ס ַוֵּי ּום ֲאבֹוָת� ר ִלְּמד� ים ֲאֶׁש�  ֲחֵרי1 ַהְּבָעִל+
Jer. 9:14 ה� ֲעָנ =י ַמֲאִכיָל>ם ֶאת&ָהָע�ם ַהֶּז�ה ַל� ל ִהְנִנ Bה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ר ְיהָו Qה&ָאַמ ן ֹּכ�  ָלֵכ3

אׁש� �ֹ ים ֵמי&ר  ְוִהְׁשִקיִת�
Jer. 9:15+א ָי�5ְדע �ֹ ם ֲאֶׁשר1 ל צֹוִתים1 ַּבּגֹוִי+ ֶרב ַע�ד  ַוֲהִפ� ֲחֵריֶהם1 ֶאת&ַהֶח+ ָּמה ַו�ֲאבֹוָת�ם ְוִׁשַּלְחִּתBי ַא� ּו ֵה�

ם� פ י אֹוָת�  ַּכּלֹוִת�
Jer. 9:16 ּו ֹות ִׁשְלח� ּו ַלְמקֹוְננ�ֹות ּוְתבֹוֶא�יָנה ְוֶאל&ַהֲחָכמ� ּו ְוִקְרא� ֹוְננ> ֹות ִהְתּב� �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bֹּכ 
ֹואָנה�  ְוָתב�
Jer. 9:17ְר Wִים� ּוְתַמֵה ינּו ִיְּזלּו&ָמ� ה ְוַעְפַעֵּפ� 1ינּו1 ִּדְמָע+ ְדָנה ֵעיֵנ Bִהי ְוֵתַר� ָנה ָעֵל�ינּו ֶנ  ָנה ְוִתֶּׂש�



Jer. 9:18 ֶרץ ִּכ�י ִהְׁשִל�יכּו �ְבנּו ָא+ י&ָעַז ּו ְמֹאד1 ִּכ� ְׁשנ� Bְדנּו ֹּב�ֹון ֵא�יְך ֻׁשָּד ע ִמִּצּי� ֹול ְנִה>י ִנְׁשַמ� �י ק�  ִּכ
ינּו�   סִמְׁשְּכנֹוֵת�
Jer. 9:19 ה ִהי ְוִאָּׁש� ֹוֵתיֶכם1 ֶנ+ �יו ְוַלֵּמBְדָנה ְבנ� ח ָאְזְנֶכ�ם ְּדַבר&ִּפ ה ְוִתַּק� י&ְׁשַמBְעָנה ָנִׁשים1 ְּדַבר&ְיהָו+  ִּכ�

ּה ִקיָנ�ה�  ְרעּוָת�
Jer. 9:20ּוץ 1 ִמח+ ית עֹוָלל Bינּו ְלַהְכִר�א ְּבַאְרְמנֹוֵת ינּו ָּב� י&ָעBָלה ָמ1ֶות1 ְּבַחּלֹוֵנ+ ֹות� ִּכ� ים ֵמְרֹחב�   ַּבחּוִר�
Jer. 9:21ֹּPר כ ר  ַּדֵּב3 י ַהֹּקֵצ� �י ַהָּׂשֶד�ה ּוְכָעִמ>יר ֵמַאֲחֵר� ֶמן ַעל&ְּפֵנ ם ְּכֹד� ָאָד+ ה ְוָנ�ְפָלה1 ִנְבַל�ת ָה� ה ְנֻאם&ְיהָו+

ף� ס ין ְמַאֵּס�  ְוֵא�
Jer. 9:22ֹו ְוַא ה ַאל&ִיְתַהֵּלBל ָחָכם1 ְּבָחְכָמת+ הA ָאַמ�ר ְיהָו3 ֹו ַאל&ִיְתַהֵּל�ל  ֹּכ� �ּוָרת ֹור ִּבְגב� ל&ִיְתַהֵּל�ל ַהִּגּב�

ֹו�  ָעִׁש�יר ְּבָעְׁשר�
Jer. 9:23ִּPכ Gַע אֹוִתי H ְוָיֹד� ל ַהְׂשֵּכל את ִיְתַהֵּל�ל ַהִּמְתַהֵּל3 Qֹ �י ִאם&ְּבז ט  ִּכ ֶׂשה ֶח>ֶסד ִמְׁשָּפ� ה ֹע� �י ְיהָו+ י ֲאִנ

ְצ ֶּלה ָחַפ� י&ְבֵא� ה ָּבָא�ֶרץ ִּכ�  ִּתי ְנֻאם&ְיהָו�ה� סּוְצָדָק�
Jer. 9:24ה� ּול ְּבָעְרָל� י ַעל&ָּכל&מ� �ה ּוָפ�ַקְדִּת+ ים ָּבִא�ים ְנֻאם&ְיהָו >ה ָיִמ�   ִהֵּנ
Jer. 9:25 ה 1 ָּכל&ְקצּוֵצ�י ֵפָא+ ב ְוַעל Bי ַעּמֹון1 ְוַעל&מֹוָא+ ֹום ְוַעל&ְּבֵנ Qה ְוַעל&ֱאד ִים ְוַעל&ְיהּוָד3  ַעל&ִמְצַר�

ב� סַהֹּיְׁשִב�ים ַּבִּמ ל ַעְרֵלי&ֵל� ית ִיְׂשָרֵא� ים ְוָכל&ֵּב�  ְדָּב�ר ִּכBי ָכל&ַהּגֹוִים1 ֲעֵרִל+
Jer. 10:1ל� ית ִיְׂשָרֵא� >ה ֲעֵליֶכ�ם ֵּב� ר ִּדֶּב=ר ְיהָו ר ֲאֶׁש2 ּו ֶאת&ַהָּדָב3   ִׁשְמע�
Jer. 10:2ֹות ַהָּׁש דּו ּוֵמֹאת� ֶרְך ַהּגֹוִים1 ַאל&ִּתְלָמ+ Bה ֶאל&ֶּד הA ָאַמ�ר ְיהָו3 ּתּו  ֹּכ� י&ֵיַח� ִים ַאל&ֵּתָח�ּתּו ִּכ� ַמ�

ָּמה� �ם ֵמֵה�  ַהּגֹוִי
Jer. 10:3ד� ַּמֲעָצ� ׁש ַּב� י&ָחָר� ה ְיֵד� ֹו ַמֲעֵׂש� �ַער ְּכָרת+ י&ֵעץ1 ִמַּי ּוא ִּכ� �ים ֶה�ֶבל ה ַעִּמ� ֹות ָה� י&ֻחּק�   ִּכ�
Jer. 10:4ֹות ֹות ּוְבַמָּקב> ב ְיַיֵּפ�הּו ְּבַמְסְמר= יק� ְּבֶכ�ֶסף ּוְבָזָה� ֹוא ָיִפ� ּום ְול�   ְיַחְּזק�
Jer. 10:5 א �ֹ ּו ֵמֶהם1 ִּכי&ל Bיְרא �דּו ַאל&ִּת� א ִיְצָע �ֹ �י ל ּוא ִּכ ֹוא ִיָּנׂש� רּו ָנׂש� א ְיַדֵּב+ �ֹ ה ֵה1ָּמה1 ְול ֶמר ִמְקָׁש�  ְּכֹת2

ם� ס ין אֹוָת� יב ֵא� עּו ְוַגם&ֵהיֵט�  ָיֵר+
Jer. 10:6<ֹול ַאָּת �ה ָּגד� ֹוָך ְיהָו ין ָּכמ� ה� ֵמֵא� ֹול ִׁשְמָך� ִּבְגבּוָר�  ה ְוָגד�
Jer. 10:7 ין ם ֵמֵא� >ם ּוְבָכל&ַמְלכּוָת� �י ְבָכל&ַחְכֵמ=י ַהּגֹוִי ם ִּכ�י ְלָך� ָיָא�ָתה ִּכ א ִי�5ָרֲאָך1 ֶמ�ֶלְך ַהּגֹוִי+ Bֹ  ִמ�י ל
ֹוָך�  ָּכמ�

Jer. 10:8ּוא� ר ֲהָבִל�ים ֵע�ץ ה� ּו ְוִיְכָס�לּו מּוַס� ת ִיְבֲער�   ּוְבַאַח�
Jer. 10:9 1ֶלת ְוַאְרָּגָמןBף ְּתֵכ�ׁש ִויֵד�י צֹוֵר ה ָחָר� ז ַמֲעֵׂש� אּוָפ+ א ְוָזָהב1 ֵמ� ע ִמַּתְרִׁש�יׁש יּוָב3 Qֶסף ְמֻרָּק�  ֶּכ

ם� ים ֻּכָּל� ה ֲחָכִמ� ם ַמֲעֵׂש�  ְלבּוָׁש+
Jer. 10:10ם ִמִּקְצּפ�ים ַחִּי�ים ּוֶמ�ֶלְך עֹוָל ּוא&ֱאֹלִה� ת ה� Bה ֱאֹלִהים1 ֱאֶמ+ א&ָיִכ�לּו  ַו�יהָו �ֹ ֶרץ ְול �ׁש ָהָא+ ֹו1 ִּתְרַע

ֹו� ס �ם ַזְעמ�  גֹוִי
Jer. 10:11 ֹות ַאְרָע>א ּוִמן&ְּתח� �א ֲעַב�דּו ֵיאַב=דּו ֵמ� א ָל �א ְוַאְרָק� י&ְׁשַמָּי א ִּד� �ַהָּי+ ֹום ֱאָל ּון ְלה+  ִּכְדָנה1 ֵּתאְמר�

ֶּלה� ס �א ֵא�  ְׁשַמָּי
Jer. 10:12ֹו ֵמִכ� ה ֶא1ֶרץ1 ְּבֹכח+ ִים� ֹעֵׂש� ֹו ָנָט�ה ָׁשָמ� ֹו ּוִבְתבּוָנת� �ל ְּבָחְכָמת  ין ֵּתֵב�
Jer. 10:13 ה ֶאֶרץ�ִים ַוַּיֲעֶל�ה ְנִׂשִא�ים ִמְקֵצ ֹון ַמ1ִים1 ַּבָּׁשַמ+ ֹו ֲהמ� Mֹול ִּתּת ים ַלָּמָטר1 ] ָא�ֶרץ][ָה[ ְלק2 Bְּבָרִק

יו� ּוַח ֵמֹאְצֹרָת� ה ַוּי�ֹוֵצא ר�  ָעָׂש+
Jer. 10:14ר ָּכלBם� ִנְבַע ּוַח ָּב� ֹו ְולֹא&ר� ֶקר ִנְסּכ� ף ִמָּפ�ֶסל ִּכ>י ֶׁש� ַעת ֹהִב�יׁש ָּכל&צֹוֵר�  &ָאָדם1 ִמַּד+
Jer. 10:15דּו� ם יֹאֵב� �ים ְּבֵע�ת ְּפֻקָּדָת� ה ַּתְעֻּתִע ָּמה ַמֲעֵׂש�   ֶה�ֶבל ֵה+
Jer. 10:16ְׂשָר ּוא ְוִי2 1 ה+ י&יֹוֵצBר ַהֹּכל ב ִּכ� ֶּלה ֵח�ֶלק ַיֲעֹק3 Mא&ְכֵא �ֹ ֹו� ס ל ֹות ְׁשמ� ֹו ְיהָו�ה ְצָבא� �ֶבט ַנ�ֲחָלת ל ֵׁש�  ֵא+
Jer. 10:17 ְך ֹיַׁשְבִּתי�ֶרץ ִּכְנָעֵת ֶבת[ ִאְסִּפ�י ֵמֶא� ֹור� ס] ֹיֶׁש�  ַּבָּמצ�
Jer. 10:18 ם ֹוִתי ָלֶה� �את ַוֲהֵצר�ֹ ֶרץ ַּבַּפ�ַעם ַהּז י ָהָא� ה ִהְנִנ�י קֹוֵל>ַע ֶאת&יֹוְׁשֵב� י&ֹכה1 ָאַמ�ר ְיהָו+ ַען  ִּכ� ְלַמ�
אּו� ס  ִיְמָצ�
Jer. 10:19ּנּו� �ה ֳחִל�י ְוֶאָּׂשֶא� ְרִּתי ַא>ְך ֶז �י ָאַמ+ י ַנְחָל�ה ַמָּכִת�י ַוֲאִנ ֹוי ִלי1 ַעל&ִׁשְבִר+   א�



Jer. 10:20 ים י ּוֵמִק� ם ֵאין&ֹנֶט�ה עֹוד1 ָאֳהִל+ 1ִני1 ְוֵאיָנ+ Bי ְיָצֻא י ִנָּת�קּו ָּבַנ ד ְוָכל&ֵמיָתַר� �י ֻׁשָּד+ י� ָאֳהִל  ְיִריעֹוָת�
Jer. 10:21ֹוָצה� ס ם ָנפ� ילּו ְוָכל&ַמְרִעיָת� א ִהְׂשִּכ+ �ֹ א ָדָר�ׁשּו ַעל&ֵּכן1 ל �ֹ ים ְוֶאת&ְיהָו�ה ל ֹרִע+   ִּכBי ִנְבֲערּו1 ָה�
Jer. 10:22ה ְׁשָמ י ְיהּוָד> ּום ֶאת&ָעֵר= Qֹון ָלׂש �ֹול ֵמֶא�ֶרץ ָצפ ַעׁש ָּגד� ה ְוַר� �ה ָבָא+ ֹול ְׁשמּוָעה1 ִהֵּנ Bֹון  ק ה ְמע� ָמ�
 ַּתִּנ�ים� ס

Jer. 10:23ֹו� ת&ַצֲעד� ְך ְוָהִכ�ין ֶא� �יׁש ֹהֵל+ א&ְלִא �ֹ ֹו ל �ם ַּדְרּכ א ָלָאָד� �ֹ ה ִּכ>י ל ְעִּתי ְיהָו+   ָיַד�
Jer. 10:24ִני� ִני ְיהָו�ה ַאְך&ְּבִמְׁשָּפ�ט ַאל&ְּבַאְּפָך� ֶּפן&ַּתְמִעֵט�   ַיְּסֵר�
Jer. 10:25ְך ֲחָמְתָך3 ַעל&ַה א ָקָר�אּו  ְׁשֹפ� �ֹ ר ְּבִׁשְמָך� ל ֹות ֲאֶׁש� 1 ִמְׁשָּפח+ ּוָך ְוַעל א&ְיָדע+ �ֹ ּגֹוִים1 ֲאֶׁש�ר ל

ּמּו� פ הּו ְוֶאת&ָנֵו�הּו ֵהַׁש� 1הּו1 ַוְיַכֻּל+ ב ַוֲאָכֻל ת&ַיֲעֹק3 ּו ֶא� י&ָאְכל�  ִּכ�
Jer. 11:1ר� ת ְיהָו�ה ֵלאֹמ� הּו ֵמֵא� ל&ִיְרְמָי+ �ה ֶא�   ַהָּדָבר1 ֲאֶׁש�ר ָהָי
Jer. 11:2ִם� י ְירּוָׁשָל� ה ְוַעל&ֹיְׁשֵב� �יׁש ְיהּוָד+ �את ְוִדַּבְרָּתם1 ֶאל&ִאֹ ית ַהּז י ַהְּבִר� ּו ֶאת&ִּדְבֵר� Wִׁשְמע  
Jer. 11:3 י ע ֶאת&ִּדְבֵר� א ִיְׁשַמ+ �ֹ יׁש ֲאֶׁשר1 ל ּור ָהִא+ ר ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ָאר� ה&ָאַמ� ם ֹּכ�  ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה+
ית את�ַהְּבִר� �ֹ   ַהּז

Jer. 11:4 ר ל ֵלאֹמ3 Mּור ַהַּבְרֶז ֶרץ&ִמְצַרִיםZ ִמּכ2 י&אֹוָת�ם ֵמֶא� ם ְּבי�ֹום הֹוִציִא� ֹוֵתיֶכ] �יִתי ֶאת&ֲאב�  ֲאֶׁש�ר ִצִּו
י ֶאְהֶי�ה ָל ם ְוָא�ֹנִכ+ Bיֶתם ִלי1 ְלָע+ ל ֲאֶׁשר&ֲאַצֶּו�ה ֶאְתֶכ�ם ִוְהִי ם ְּכֹכ� ּו ְבקֹוִלי1 ַוֲעִׂשיֶת�ם אֹוָת+ Bֶכ�ם ִׁשְמע

ים�  ֵלאֹלִה�
Jer. 11:5 ת ָחָל>ב ּוְדַב�ׁש ם ָלֵתBת ָלֶהם1 ֶא�ֶרץ ָזַב� ֹוֵתיֶכ3 ה ֲאֶׁשר&ִנְׁשַּב�ְעִּתי ַלֲאב� Mים ֶאת&ַהְּׁשבּוָע Z ָהִק2  ְלַמַען

ןA ְיהָו�ה� ס ר ָאֵמ� ַען ָוֹאַמ� �ה ָוַא�  ַּכּי�ֹום ַהֶּז
Jer. 11:6א ֶאת&ָּכל&ַה י ְקָר2 Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֵאַל+ ר  ַוּי �ֹות ְירּוָׁשַל�ִם ֵלאֹמ ה ּוְבֻחצ� י ְיהּוָד+ ים ָהֵא1ֶּלה1 ְּבָעֵר� Bְּדָבִר

ם� ם אֹוָת� את ַוֲעִׂשיֶת� +ֹ ית ַהּז ּו ֶאת&ִּדְבֵרי1 ַהְּבִר�  ִׁשְמע3
Jer. 11:7ֹו�ֶרץ ִמְצַר1ִים1 ְוַעד&ַהּיBם ֵמֶא Mי אֹוָת ם ְּביֹוםZ ַהֲעלֹוִת2 ֹוֵתיֶכ3 ִתי ַּבֲאב� Mד ַהִעֹד Z ָהֵע2 ה ַהְׁשֵּכ�ם  ִּכי ם ַהֶּז+

י� ּו ְּבקֹוִל� ר ִׁשְמע� � ְוָהֵע�ד ֵלאֹמ
Jer. 11:8 ם Mיא ֲעֵליֶה ּות ִלָּב�ם ָהָר�ע ָוָאִב2 יׁש ִּבְׁשִריר� Wּו ִא �ְלכ+ ם ַוֵּי ּו ֶאת&ָאְזָנ+ א&ִהּט� �ֹ ְמעּו1 ְול א ָׁש� Bֹ  ְול

ֹות ְו ֹ>את ֲאֶׁשר&ִצִּו�יִתי ַלֲעׂש� י ַהְּבִרית&ַהּז ת&ָּכל&ִּדְבֵר= ּו� סֶא� א ָעׂש� �ֹ  ל
Jer. 11:9ִם� י ְירּוָׁשָל� ה ּוְבֹיְׁשֵב� �יׁש ְיהּוָד+ �י ִנ�ְמָצא&ֶק1ֶׁשר1 ְּבִא ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֵאָל   ַוּי
Jer. 11:10 י ּו ַאֲחֵר> י ְוֵה�ָּמה ָהְלכ3 ֹוַע ֶאת&ְּדָבַר+ ֲאנּו1 ִלְׁשמ� ים ֲאֶׁשBר ֵמ� אֹׁשִנ3 ם ָהִר� Mת ֲאבֹוָת Z ַעל&ֲעֹונ2ֹ בּו Zָׁש 

ם� סֱאֹלִה� ִּתי ֶאת&ֲאבֹוָת� ר ָּכַר� י ֲאֶׁש� Wה ֶאת&ְּבִריִת 1 ּוֵב�ית ְיהּוָד+ ית&ִיְׂשָרֵאל ים ְלָעְבָד�ם ֵהֵפBרּו ֵב�  ים ֲאֵחִר�
Jer. 11:11ֹּPן כ י  ָלֵכ3 ּו ֵאַל+ ּו ָלֵצ�את ִמֶּמ�ָּנה ְוָזֲעק� א&יּוְכל� �ֹ ר ל ה ֲאֶׁש� י ֵמִבBיא ֲאֵליֶהם1 ָרָע+ ה ִהְנִנ2 ה ָאַמ�ר ְיהָו+

�ֹ ם�ְול ע ֲאֵליֶה�  א ֶאְׁשַמ�
Jer. 11:12 ם�ים ָלֶה ם ְמַקְּטִר� ים ֲאֶׁש>ר ֵה� ִם ְוָז�ֲעקּו1 ֶאל&ָה�ֱאֹלִה+ ּוָׁשַל+ ה ְוֹיְׁשֵבי1 ְיר� י ְיהּוָד3 ּו ָעֵר� Qְלכ  ְוָה�

ם� ם ְּבֵע�ת ָרָעָת� א&יֹוִׁש�יעּו ָלֶה� �ֹ  ְוהֹוֵׁש>ַע ל
Jer. 11:13ִּPיָך ָהי�ּו ֱאֹלֶה� כ ֶׁשת י ִמְסַּפ�ר ָעֶר+ ִם ַׂשְמֶּתBם ִמְזְּבחֹות1 ַלֹּב+ ֹות ְירּוָׁשַל3 ר ֻחצ� Qה ּוִמְסַּפ�יָך ְיהּוָד

ַעל� ס ֹות ְלַקֵּט�ר ַלָּב�  ִמְזְּבח�
Jer. 11:14ַע ְּב �ִּני ֹׁשֵמ3 �י ֵאיֶנ �ה ּוְתִפָּל�ה ִּכ ם ִרָּנ א ַבֲעָד� ה ְוַאל&ִּתָּׂש� �ם ַהֶּז+ 1 ְּבַעד&ָהָע ה ַאל&ִּתְתַּפֵּלל ֵע>ת  ְוַאָּת3

ם� ס ם ֵאַל�י ְּבַע�ד ָרָעָת�  ָקְרָא�
Jer. 11:15 ִכי �ִיְך ִּכ�י ָרָעֵת� ָעָל ּו ֵמ� ֶדׁש ַיַעְבר� ים ּוְבַׂשר&ֹק� ַרִּב+ ְמִזָּמ1ָתה1 ָה� י ֲעׂשֹוָתBּה ַה� י ְּבֵביִת3 Qיִדיִד  ֶמ�ה ִל�
ִזי� ז ַּתֲעֹל�  ָא�
Jer. 11:16א ְיהָו� ַאר ָקָר� ֲעָנן1 ְיֵפ�ה ְפִרי&ֹת+ 5Bִית ַר� ּו  ַז יָה ְוָרע� ית ֵאׁש1 ָעֶל+ ה ִהִּצ� ֹולA ֲהמּוָּל�ה ְגֹדָל3 ה ְׁשֵמ�ְך ְלק�
יו�  ָּדִלּיֹוָת�

Jer. 11:17 ה ל ּוֵב�ית ְיהּוָד3 Mית&ִיְׂשָרֵא ת ֵּב� ְגַלל ָרַע2 ִּ Tה ב� ִיְך ָרָע ר ָעַל� ְך ִּדֶּב� Bה ְצָבאֹות1 ַהּנֹוֵט�ַע אֹוָת+  ַויהָו
ִנ ּו ָלֶה>ם ְלַהְכִעֵס� ר ָעׂש� ַעל� סֲאֶׁש2  י ְלַקֵּט�ר ַלָּב�

Jer. 11:18ם� ִני ַמַעְלֵליֶה� ז ִהְרִאיַת� ֵאָד�ָעה ָא� ֹוִדיַע�ִני ָו�   ַו�יהָו�ה ה�



Jer. 11:19 ץBיָתה ֵע ֹות ַנְׁשִח2 ּו ַמֲחָׁשב3 �יA ָחְׁשב� י&ָעַל ְעִּתי ִּכ� Mא&ָיַד �ֹ ֹוַח ְול �ּוף יּוַב�ל ִלְטב י ְּכֶכ�ֶבׂש ַאּל� Wַוֲאִנ 
ֹוד�ְּבַלְחמֹו1 ְוִנ א&ִיָּזֵכ�ר ע� �ֹ ֹו ל ים ּוְׁשמ�  ְכְרֶת1ּנּו1 ֵמֶא�ֶרץ ַחִּי+
Jer. 11:20 ם ִּכ�י ֵאֶל�יָך ִּגִּל�יִתי ְתָך1 ֵמֶה+ ן ְּכָלי�ֹות ָוֵל�ב ֶאְרֶאBה ִנְקָמ� ֶדק ֹּבֵח� Bה ְצָבאֹות1 ֹׁשֵפ�ט ֶצ+  ַו�יהָו
י� ס  ֶאת&ִריִב�
Jer. 11:21�ר ְיהָוה1 ַעל&ַאְנֵׁשBה&ָאַמ ן ֹּכ� א ִתָּנֵבא1 ְּבֵׁש�ם  ָלֵכ3 Bֹ ר ל �ת&ַנְפְׁשָך� ֵלאֹמ ְמַבְקִׁש�ים ֶא� ֹות ַה� י ֲעָנת+

נּו� ס ּות ְּבָיֵד� א ָתמ� �ֹ ה ְול  ְיהָו+
Jer. 11:22 1ֶרב ְּבֵניֶהם חּוִרים1 ָיֻמ�תּו ַבֶח+ ד ֲעֵליֶה�ם ַהַּב� ֹות ִהְנִנ�י ֹפֵק� �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bן ֹּכ  ָלֵכ3

ת ם ָיֻמ� ֹוֵתיֶה+ ב�ּוְבנ�  ּו ָּבָרָע�
Jer. 11:23ם� ס ֹות ְׁשַנ�ת ְּפֻקָּדָת� י ֲעָנת� י&ָאִב�יא ָרָע>ה ֶאל&ַאְנֵׁש� ְהֶי�ה ָלֶה�ם ִּכ� א ִת� �ֹ ית ל Wּוְׁשֵאִר  
Jer. 12:1 1ֶרְך ְרָׁשִעים Bּוַע ֶּד ְך ַמּד3 יב ֵאֶל�יָך ַאBְך ִמְׁשָּפִטים1 ֲאַדֵּב�ר אֹוָת+ ה ִּכ�י ָאִר� יק ַאָּתה1 ְיהָו+ Bָחה  ַצִּד ָצֵל+

ֶגד� ְגֵדי ָב� ּו ָּכל&ֹּב�  ָׁשל�
Jer. 12:2ם� ֹוק ִמִּכְליֹוֵתיֶה� ם ְוָרח� ֹוב ַאָּתה1 ְּבִפיֶה+ Bִרי ָקר��ׂשּו ֶפ ּו ַּגם&ָע ׁשּו ֵיְלכ�   ְנַטְעָּתם1 ַּגם&ֹׁשָר+
Jer. 12:31ְך ַהִּתֵקם�ִני ּוָבַחְנָּת� ִלִּב�י ִאָּת Wִני ִּתְרֵא ם ְלי�ֹום  ְוַאָּתBה ְיהָוה1 ְיַדְעָּת+ ה ְוַהְקִּדֵׁש� אן ְלִטְבָח+ �ֹ  ְּכצ
 ֲהֵרָג�ה� ס
Jer. 12:4 ֹוף ּה ָסְפָתBה ְבֵהמֹות1 ָוע+ ְׁשֵבי&ָב3 �ת ֹי� ה ִייָב�ׁש ֵמָרַע ֶרץ ְוֵע�ֶׂשב ָּכל&ַהָּׂשֶד�  ַעד&ָמַתי1 ֶּתֱאַב�ל ָהָא+

נּו� ה ֶאת&ַאֲחִריֵת� א ִיְרֶא� �ֹ ּו ל �י ָאְמר+  ִּכ
Jer. 12:5י ֶאת&ַרְגִל�� ַח  ִּכ �ים ּוְבֶאBֶרץ ָׁשלֹום1 ַאָּת�ה בֹוֵט+ ה ֶאת&ַהּסּוִס ֲחֶר� יְך ְּתַת� ּוָך ְוֵא� יםA ַר1ְצָּתה1 ַוַּיְלא+

ן� ֹון ַהַּיְרֵּד� ה ִּבְגא� יְך ַּתֲעֶׂש�  ְוֵא�
Jer. 12:6י ּו ַאֲחֶר� ְך ַּגם&ֵה>ָּמה ָקְרא� יָך ַּגם&ֵה1ָּמה1 ָּב�ְגדּו ָב+ ָך ָמֵל�א ַאל&ַּתֲאֵמ�ן  ִּכ=י ַגם&ַאֶח�יָך ּוֵבית&ָאִב3

ֹות� ס ּו ֵאֶל�יָך טֹוב� י&ְיַדְּבר� ם ִּכ�  ָּב+
Jer. 12:7יָה� ּות ַנְפִׁש�י ְּבַכ�ף ֹאְיֶב� ְׁשִּתי ֶאת&ַנֲחָלִת�י ָנַת>ִּתי ֶאת&ְיִדד� י ָנַט� 1ְבִּתי1 ֶאת&ֵּביִת+   ָעַז
Jer. 12:8<ַער ָנְתָנ�ה ָעַל� �ה ַבָּי י ְּכַאְרֵי יָה� ָהְיָתה&ִּל�י ַנֲחָלִת�  י ְּבקֹוָל�ּה ַעל&ֵּכ�ן ְׂשֵנאִת�
Jer. 12:9ה� יּו ְלָאְכָל� ה ֵהָת� �ת ַהָּׂשֶד� ּו ָּכל&ַחַּי ּו ִאְספ> �יָה ְלכ3 י ַהַע�ִיט ָסִב�יב ָעֶל ּוַע ַנֲחָלִתי1 ִל+ Bִיט ָצב   ַהַע2
Jer. 12:10י ָנ�ְתנ>ּו ֶא�ּו ֶאת&ֶחְלָקִת י ֹּבְסס� ּו ַכְרִמ+ ֲחת� ה� ֹרִעBים ַרִּבים1 ִׁש� ר ְׁשָמָמ� י ְלִמְדַּב� ת ֶחְמָּדִת�  ת&ֶחְלַק�
Jer. 12:11ב� ם ַעל&ֵל� ין ִא�יׁש ָׂש� ֶרץ ִּכ>י ֵא� ה ָאְבָל�ה ָעַל�י ְׁשֵמָמ�ה ָנַׁש1ָּמה1 ָּכל&ָהָא+   ָׂשָמּה1 ִלְׁשָמָמ+
Jer. 12:12ָּ Pר ב �ם ַּבִּמְדָּב3 ל&ָּכל&ְׁשָפִי יהָוה1 ֹא� ַע� �י ֶחBֶרב ַל� ים ִּכ ְדִד+ ֶרץ ְוַעד&ְקֵצ�ה אּו ֹׁש� ה ִמְקֵצה&ֶא� ְכָל+

ר� ס ֹום ְלָכל&ָּבָׂש� ין ָׁשל�  ָהָא�ֶרץ ֵא�
Jer. 12:13ֹון ַאף&ְיהָו�ה� ס ם ֵמֲחר� ֵתיֶכ+ ׁשּו1 ִמְּתבּוֹא� �לּו ּוֹב2 א יֹוִע �ֹ ּו ל רּו ֶנְחל� �ים ָקָצ+ ּו ִחִּטים1 ְוֹקִצ Bָזְרע  
Jer. 12:14 1ה ַעל&ָּכל&ְׁשֵכַני הA ָאַמ�ר ְיהָו3 י  ֹּכ� ְלִּתי ֶאת&ַעִּמ� ה ֲאֶׁשר&ִהְנַח� ַּנֲחָל+ ְגִעים1 ַּב� ים ַהֹּנ� ָרִע+ ָה�

ם� ֹוׁש ִמּתֹוָכ� ה ֶאּת� ית ְיהּוָד� ם ְוֶאת&ֵּב� �ל ַאְדָמָת+ ְתָׁשם1 ֵמַע Bי ֹנ�  ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ִהְנִנ
Jer. 12:15<ים ַוֲהִׁשֹבִת�ַחְמִּת ּוב ְוִר� ם ָאׁש� �י אֹוָת+ ֲחֵרי1 ָנְתִׁש ה ַא� ֹו� ְוָהָי3 ֹו ְוִא�יׁש ְלַאְרצ�  ים ִא�יׁש ְלַנֲחָלת�
Jer. 12:16 י ה ַּכֲאֶׁשBר ִלְּמדּו1 ֶאת&ַעִּמ+ י ְלִהָּׁשֵבBַע ִּבְׁשִמי1 ַחי&ְיהָו+ Mי ַעִּמ ְרֵכ2 Z ֶאת&ַּד� ד ִיְלְמדּו ה ִאם&ָלֹמ�  ְוָהָי]

י� ֹוְך ַעִּמ� ּו ְּבת� ַע ַּבָּב�ַעל ְוִנְבנ�  ְלִהָּׁשֵב�
Jer. 12:17א �ֹ ד ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס ְוִא�ם ל ֹוׁש ְוַאֵּב� ּוא ָנת� ֹוי ַהה> י ֶאת&ַהּג� Mַתְׁשִּת   ִיְׁשָמ�עּו ְוָנ2
Jer. 13:1 א �ֹ ִים ל �יָך ּוַבַּמ� ֹו ַעל&ָמְתֶנ ים ְוַׂשְמּת� Bיָת ְּלָך1 ֵאז�ֹור ִּפְׁשִּת+ ֹוְך ְוָקִנ Qי ָהל ה ֵאַל3 Mר ְיהָו ה&ָאַמ2  ֹּכ�
הּו�  ְתִבֵא�
Jer. 13:2ה ָוָאִׂש�ם ַעל&ָמְתָנ�י� ס ָוֶאְקֶנ�ה ֶאת&ָה�  ֵאז�ֹור ִּכְדַב�ר ְיהָו
Jer. 13:3ר� >ה ֵאַל�י ֵׁשִנ�ית ֵלאֹמ�   ַוְיִה=י ְדַבר&ְיהָו
Jer. 13:4ַלע� יק ַהָּס� ם ִּבְנִק� ָתה ְוָטְמֵנ�הּו ָׁש� �יָך ְוקּום1 ֵל�ְך ְּפָר+ ר ָקִנ�יָת ֲאֶׁש�ר ַעל&ָמְתֶנ ח ֶאת&ָהֵאז>ֹור ֲאֶׁש�   ַק=
Jer. 13:5י� ָו ְך ָוֶאְטְמֵנ�הּו ִּבְפָר�ת ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ְיהָו�ה אֹוִת� Wֵאֵל 
Jer. 13:6Pי ק ה ֵאַל3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ �ים ַוּי ץ ָיִמ�ים ַרִּב י ִמֵּק� Wר  ַוְיִה ֹור ֲאֶׁש� ח ִמָּׁשם1 ֶאת&ָה�ֵאז+ Bָתה ְוַק ּום ֵל�ְך ְּפָר+



ם� יָך ְלָטְמנֹו&ָׁש�  ִצִּויִת�
Jer. 13:7+ְך ְּפָר�ת  ָוֵאֵל�ָּמה ְוִהֵּנה1 ִנְׁשַח�ֹום ֲאֶׁשר&ְטַמְנִּת�יו ָׁש ֹור ִמן&ַהָּמק� ֶאַּקח1 ֶאת&ָה�ֵאז+ ר ָו� ָתה ָוֶאְחֹּפ3

ל� פ א ִיְצַל�ח ַלֹּכ� �ֹ ֹור ל  ָהֵאז+
Jer. 13:8ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Jer. 13:9ֹון ְיה ית ֶאת&ְּגא= Qָכה ַאְׁשִח ָּ Tה כ� ה ָאַמ�ר ְיהָו ב� ֹּכ� ֹון ְירּוָׁשַל�ִם ָהָר� ה ְוֶאת&ְּגא�  ּוָד>
Jer. 13:10 1ֲחֵרי ּו ַא� ם ַוֵּיְלכ3 ּות ִלָּב+ ְלִכים1 ִּבְׁשִרר� י ַהֹה� ֹוַע ֶאת&ְּדָבַר3 �יםA ִלְׁשמ� ֵּמֲאִנ ע ַה� Mה ָהָר  ָהָעםZ ַהֶּז2

ם ּוְלִהְׁשַּתֲחֹו�ת ָלֶה�ם ִויִהי1 ָּכֵאז�ֹור ַהֶּז+ ים ְלָעְבָד� ל�ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר+ ר לֹא&ִיְצַל�ח ַלֹּכ�  ה ֲאֶׁש�
Jer. 13:11 ל Mית ִיְׂשָרֵא ַלי ֶאת&ָּכל&ֵּב2 ֵ Tְקִּתי א�ן ִהְדַּב� יׁש ֵּכ ֹור ֶאל&ָמְתֵני&ִא3 Mק ָהֵאז י ַּכֲאֶׁשרZ ִיְדַּב2  ִּכ]

�ם ְוִלְתִהָּל�ה ּוְלִתְפָא ם ּוְלֵׁש� ְהי�ֹות ִלי1 ְלָע+ ה ִל� עּו�ְוֶאת&ָּכל&ֵּבBית ְיהּוָדה1 ְנֻאם&ְיהָו+ א ָׁשֵמ� �ֹ  ֶרת ְול
Jer. 13:12 5ִין� ל ָּכל&ֵנ�ֶבל ִיָּמ�ֵלא ָי ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ה ס ֹּכ� ם ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז3 Mְוָאַמְרָּת1 ֲאֵליֶה 

5ִין� ֵלא ָי� ע ִּכ�י ָכל&ֵנ�ֶבל ִיָּמ� א ֵנַד+ �ֹ ַע1 ל יָך ֲהָיֹד2 ּו ֵאֶל+  ְוָאְמר�
Jer. 13:13ים  ְוָאַמְרָּת1 ֲאֵל� ֹ|את ְוֶאת&ַהְּמָלִכ �י ְמַמֵּל�א ֶאת&ָּכל&ֹיְׁשֵב�י ָהָא{ֶרץ ַהּז ה ִהְנִנ ה&ָאַמ�ר ְיהָו3 ם ֹּכ� Mיֶה

ֹון� י ְירּוָׁשָל�ִם ִׁשָּכר� ים ְוֵא>ת ָּכל&ֹיְׁשֵב� �ים ְוֶאת&ַהְּנִביִא3 ֹו ְוֶאת&ַהֹּכֲהִנ Mד ַעל&ִּכְסא  ַהֹּיְׁשִביםZ ְלָדִו2
Jer. 13:142ִא Zא  ְוִנַּפְצִּתים �ֹ ּוס ְול א&ָאח> �ֹ ֹול ְול א&ֶאְחמ= �ֹ �ה ל ו ְנֻאם&ְיהָו >ים ַיְחָּד� ֹות ְוַהָּבִנ יו ְוָהָאב= Mיׁש ֶאל&ָאִח

ם� ס ם ֵמַהְׁשִחיָת�  ֲאַרֵח�
Jer. 13:15ר� �ינּו ַאל&ִּתְגָּב�הּו ִּכ�י ְיהָו�ה ִּדֵּב� ּו ְוַהֲאִז   ִׁשְמע�
Jer. 13:16 1ם ָּכבֹודBה ֱאֹלֵהיֶכ Z ַליהָו2 �ֶׁשף  ְּתנּו ּו ַרְגֵליֶכ�ם ַעל&ָה�ֵרי ָנ ְך ּוְבֶט>ֶרם ִי�ְתַנְּגפ� ְּבֶט�ֶרם ַיְחִׁש+

ֶות ָיִׁשית  ל�] ִׁש�ית][ְו[ְוִקִּויֶתBם ְלאֹור1 ְוָׂשָמ�ּה ְלַצְלָמ+  ַלֲעָרֶפ�
Jer. 13:17ַע �ה ְוָדֹמ2 �י ֵגָו ה&ַנְפִׁש�י ִמְּפֵנ ים ִּתְבֶּכ� ּוָה ְּבִמְסָּתִר� א ִתְׁשָמע+ �ֹ ה  ְוִאם1 ל ד ֵעיִני1 ִּדְמָע+ Bע ְוֵתַר Mִּתְדַמ 

ה ֵע�ֶדר ְיהָו�ה� ס  ִּכ�י ִנְׁשָּב�
Jer. 13:18ם� ְפַאְרְּתֶכ� ם ֲעֶט�ֶרת ִּת� ֹוֵתיֶכ+ �ילּו ֵׁש�בּו ִּכBי ָיַרד1 ַמְרֲאׁש� ה ַהְׁשִּפ ר ַלֶּמ>ֶלְך ְוַלְּגִביָר�   ֱאֹמ�
Jer. 13:19ַח ָה�ּו ְוֵא�ין ֹּפֵת >5ֶגב ֻסְּגר� י ַהֶּנ ים� ס ָעֵר� ה ֻּכָּל�ּה ָהְגָל�ת ְׁשלֹוִמ�  ְגָל=ת ְיהּוָד>
Jer. 13:20 ּו[ ְׂשִאי Bיֵניֶכם1 ּוְרִאי ] ְׂשא ּו][ּו[ֵע� ְך�] ְרא+ אן ִּתְפַאְרֵּת� �ֹ ְך צ ה ָהֵע1ֶדר1 ִנַּתן&ָל+ ֹון ַאֵּי3 � ַהָּבִא�ים ִמָּצפ
Jer. 13:21ְד ַאְּת ִלַּמ2 ְ Tִיְך ו ד ָעַל+ י&ִיְפֹק� אְמִרי1 ִּכ� �ֹ ֹוא ֲחָבִלים1  ַמה&ּת Bאׁש ֲהל �ֹ ם ָעַל>ִיְך ַאֻּלִפ�ים ְלר ְּת ֹאָת�

ה� ֶׁשת ֵלָד� ֹו ֵא� ּוְך ְּכמ�  יֹאֱחז+
Jer. 13:22ִיְך� ּו ֲעֵקָב� ּו ׁשּוַל�ִיְך ֶנְחְמס� >5ְך ִנְגל� ב ֲעֹוֵנ ּוַע ְקָרֻא�ִני ֵא�ֶּלה ְּבֹר= ְך ַמּד�   ְוִכBי תֹאְמִרי1 ִּבְלָבֵב+
Jer. 13:23ְך ּכּו Bַע� ֲהַיֲהֹפ י ָהֵר� יב ִלֻּמֵד� ּו ְלֵהיִט+ ר ֲחַבְרֻּבֹרָת�יו ַּגם&ַאֶּתם1 ּתּוְכל� ֹו ְוָנֵמ�  ִׁשי1 עֹור+
Jer. 13:24ר� ּוַח ִמְדָּב� ם ְּכַקׁש&עֹוֵב�ר ְלר�   ַוֲאִפיֵצ�
Jer. 13:25י ַו�ִּת �ַחְּת אֹוִת+ �ה ֲאֶׁשר1 ָׁשַכ י ְנֻאם&ְיהָו ִאִּת� ִיְך ֵמ� �ה גֹוָרֵל=ְך ְמָנת&ִמַּד> ֶקר� ֶז י ַּבָּׁש�  ְבְטִח�
Jer. 13:26ה ְקלֹוֵנ�5ְך� �5ִיְך ְוִנְרָא� ְפִּתי ׁשּוַל�ִיְך ַעל&ָּפָנ >י ָחַׂש�   ְוַגם&ֲאִנ
Jer. 13:27 ִם ּוָׁשַל+ ֹוי ָלְך1 ְיר� ה ָרִא�יִתי ִׁשּקּוָצ�ִיְך א� ְך ַעל&ְּגָבעֹות1 ַּבָּׂשֶד+  ִנ�ֻאַפBִיְך ּוִמְצֲהלֹוַת1ִיְך1 ִזַּמ�ת ְזנּוֵת+

א  �ֹ ד� פל י ֹע� י ָמַת� י ַאֲחֵר�  ִתְטֲהִר+
Jer. 14:1ֹות� י ַהַּבָּצר� הּו ַעל&ִּדְבֵר� ל&ִיְרְמָי+ Bה ְדַבר&ְיהָוה1 ֶא� ר ָהָי   ֲאֶׁש2
Jer. 14:2ָתה� ת ְירּוָׁשַל�ִם ָעָל� ּו ָלָא�ֶרץ ְוִצְוַח� ּו ָקְדר� יָה ֻאְמְלל� ה ּוְׁשָעֶר�   ָאְבָל�ה ְיהּוָד+
Jer. 14:3ם ָׁש ֵריֶה+ ּו ְצעֹוֵריֶהם  ְוַאִּד� ם[ְלח� ִים ָׁשBבּו ] ְצִעיֵריֶה� ים לֹא&ָמ�ְצאּו ַמ3 Qאּו ַעל&ֵּגִב�ִים ָּב�ַלָּמ

ם� ּו רֹאָׁש� ּו ְוָחפ� ׁשּו ְוָהְכְלמ� ם ֹּב�  ְכֵליֶהם1 ֵריָק+
Jer. 14:4ֹ ּו ר ים ָחפ� ׁשּו ִאָּכִר� ָּתה ִּכ>י לֹא&ָהָי�ה ֶג�ֶׁשם ָּבָא�ֶרץ ֹּב� ּור ָהֲאָדָמה1 ַח+ Bם� ַּבֲעב  אָׁש�
Jer. 14:5ֶׁשא� א&ָהָי�ה ֶּד� �ֹ ה ְוָעז�ֹוב ִּכ�י ל ה ָיְלָד�   ִּכBי ַגם&ַאֶּי1ֶלת1 ַּבָּׂשֶד+
Jer. 14:6ֶׂשב� ין ֵע� ם ִּכי&ֵא� ּו ֵעיֵניֶה� �ים ָּכל� ּוַח ַּכַּתִּנ ּו ר� ם ָׁשֲאפ� ּו ַעל&ְׁשָפִי+   ּוְפָרִאים1 ָעְמד�
Jer. 14:7נּו ְי �נּו ָב+ 1ינּו1 ָע אנּו� ִאם&ֲעֹוֵנ ינּו ְלָך� ָחָט� ּו ְמׁשּוֹבֵת� י&ַרּב� ה ְלַמ�ַען ְׁשֶמ�ָך ִּכ� ה ֲעֵׂש� Wהָו 
Jer. 14:8ּון� ַח ָנָט�ה ָלל� ֶרץ ּוְכֹאֵר� �ר ָּבָא+ ְהֶיה1 ְּכֵג �ת ָצָר�ה ָלBָּמה ִת� ֹו ְּבֵע ֹוִׁשיע� ל מ�   ִמְקֵוה1 ִיְׂשָרֵא+



Jer. 14:9ם ְּכִגּב� �יׁש ִנְדָה+ ְהֶיה1 ְּכִא ה ְוִׁשְמָך> ָעֵל�ינּו  ָלBָּמה ִת� �יַע ְוַאָּת=ה ְבִקְרֵּב�נּו ְיהָו3 ֹור לֹא&יּוַכ�ל ְלהֹוִׁש
נּו� ס א ַאל&ַּתִּנֵח�  ִנְקָר�

Jer. 14:10 1ם ַעָּתה א ָרָצ+ �ֹ א ָחָׂש�כּו ַויהָוה1 ל �ֹ ם ל ּוַע ַרְגֵליֶה� ֲהבּו1 ָלנ+ ה ֵּכBן ָא� �ם ַהֶּז3 ה ָלָע Mר ְיהָו ה&ָאַמ2  ֹּכ�
ר ֲעֹוָנ+ ם� סִיְזֹּכ� ד ַחּטֹאָת�  ם ְוִיְפֹק�

Jer. 14:11ה� �י ַאל&ִּתְתַּפֵּל>ל ְּבַעד&ָהָע�ם ַהֶּז�ה ְלטֹוָב� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֵאָל   ַוּי
Jer. 14:12ב� י ַּבֶח1ֶרב1 ּוָבָרָע �ִּני ֹרָצ�ם ִּכ3 ה ֵאיֶנ ּו ֹעָל�ה ּוִמְנָח� ם ְוִכ=י ַיֲעל> 1ַע1 ֶאל&ִרָּנָת+ Bִּני ֹׁשֵמ מּו ֵאיֶנ �י ָיֻצ3   ִּכ

ם� ס ֶבר ָאֹנִכ�י ְמַכֶּל�ה אֹוָת�  ּוַבֶּד+
Jer. 14:13 ה� א&ִיְהֶי �ֹ ֶרב ְוָרָע�ב ל ּו ֶח+ א&ִתְרא� �ֹ ים ָלֶהם1 ל Bים ֹאְמִר Mה ַהְּנִבִא ה ִהֵּנ2 �י ְיהִו3 ר ֲאָה�ּהA ֲאֹדָנ Qָוֹאַמ 

ֹום ַהֶּז�ה� ס ם ַּבָּמק� ֹום ֱאֶמת1 ֶאֵּת�ן ָלֶכ+ Bי&ְׁשל  ָלֶכ�ם ִּכ�
Jer. 14:14א 2ֹ י שjPֶ ַוּי ה ֵאַל3 Mְרִּתי ֶמר ְיהָו א ִדַּב� �ֹ ים ְול א ִצִּויִת+ �ֹ א ְׁשַלְחִּתים1 ְול Bֹ י ל �ים ִּבְׁשִמ+ ֶקר ַהְּנִבִאים1 ִנְּבִא

ֶסם ֶוֱאלּול  Bֶקר ְוֶק Mֹון ֶׁש 1][ֶו�[ֲאֵליֶה�ם ֲחז2 ם� ס] ַתְרִמ�ית][ְו[ְוַתְרמּות ] ֱאִליל ְתַנְּבִא�ים ָלֶכ� ָּמה ִמ� ם ֵה�  ִלָּב+
Jer. 14:15 ים ְמִר+ א&ְׁשַלְחִּתיםG ְוֵה1ָּמה1 ֹא� �ֹ �י ל �ים ִּבְׁשִמיH ַוֲאִנ ים ַהִּנְּבִא Qל&ַהְּנִבִא ה ַע� ה&ָאַמ�ר ְיהָו3 ן ֹּכ� Qָלֵכ 

ָּמה� ּמּו ַהְּנִבִא�ים ָהֵה� ָרָעב1 ִיַּת+ �את ַּבֶחBֶרב ּוָב�ֹ א ִיְהֶי�ה ָּבָא�ֶרץ ַהּז �ֹ ב ל  ֶח�ֶרב ְוָרָע+
Jer. 14:16ם ֲאֶׁשר� ֶרב  ְוָהָע �ב ְוַהֶח3 �יA ָהָרָע ִם ִמְּפֵנ Mֹות ְירּוָׁשַל ם ִי�ְהי�ּו ֻמְׁשָלִכיםZ ְּבֻחצ2 �ים ָלֶה] &ֵה�ָּמה ִנְּבִא

ם� ם ֶאת&ָרָעָת� י ֲעֵליֶה� ֵתיֶה�ם ְוָׁשַפְכִּת� ם ּוְבֹנ� ם ּוְבֵניֶה� ָּמה ֵה�ָּמה ְנֵׁשיֶה+  ְוֵאBין ְמַקֵּבר1 ָלֵה+
Jer. 14:17ֲאֵליֶהם1 ֶאת Bְוָאַמְרָּת  Z ם ְוַאל&ִּתְדֶמ�יָנה ִּכי ְדָנה ֵעיַנ�י ִּדְמָע>ה ַל�ְיָלה ְויֹוָמ� ה ֵּתַר2 &ַהָּדָב�ר ַהֶּז+

ד� י ַמָּכ�ה ַנְחָל�ה ְמֹא� ה ְּבתּוַלת1 ַּבת&ַעִּמ+ ֹול ִנְׁשְּבָר3 Mֶבר ָּגד  ֶׁש2
Jer. 14:18יר ֶרב ְוִאם1 ָּב�אִתי ָהִע+ ה ְוִהֵּנה1 ַחְלֵלי&ֶח+ �ב  ִאם&ָיָצ�אִתי ַהָּׂשֶד3  ְוִהֵּנ�ה ַּתֲחלּוֵא�י ָרָע

עּו� ס א ָיָד� �ֹ ֶרץ ְול ּו ֶאל&ֶא� י&ַגם&ָנִב=יא ַגם&ֹּכֵה>ן ָסֲחר�  ִּכ�
Jer. 14:19 הB ין ָל�נּו ַמְרֵּפ�א ַקֵּו נּו ְוֵא� ָך ַמּד1ּוַע1 ִהִּכיָת+ ה ִאם&ְּבִצּיֹון1 ָּגֲעָל�ה ַנְפֶׁש+ ְסָּת ֶאת&ְיהּוָד3 Mס ָמַא  ֲהָמֹא2
ה�ְלָׁשלֹום1 ְוֵא�י א ְוִהֵּנ�ה ְבָעָת� ֹוב ּוְלֵע�ת ַמְרֵּפ�  ן ט+
Jer. 14:20ְך� אנּו ָל� ן ֲאבֹוֵת�ינּו ִּכ�י ָחָט� >ה ִרְׁשֵע�נּו ֲעֹו� ְענּו ְיהָו   ָיַד=
Jer. 14:21נּו� יְתָך� ִאָּת� ר ְּבִר� ר ַאל&ָּתֵפ� Wָך ְזֹכ�ל ִּכֵּס�א ְכבֹוֶד   ַאל&ִּתְנַאץ1 ְלַמ�ַען ִׁשְמָך+ ַאל&ְּתַנֵּב�
Jer. 14:22 1ה ֱאֹלֵה1ינּוB ּוא ְיהָו Mא ַאָּתה&ה 2ֹ �ים ֲהל ּו ְרִבִב ִים ִיְּתנ� ים ְוִאם&ַהָּׁשַמ� ׁש ְּבַהְבֵלBי ַהּגֹוִים1 ַמְגִׁשִמ+  ֲהֵי2

ֶּלה� פ ה ָעִׂש�יָת ֶאת&ָּכל&ֵא� י&ַאָּת� ְך ִּכ� ְנַקֶּוה&ָּל+  ּו2
Jer. 15:1ה ּוְׁשBד ֹמֶׁש י ִאם&ַיֲעֹמ2 Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֵאַל+ �ה ַׁשַּל�ח  ַוּי �ם ַהֶּז ין ַנְפִׁש�י ֶאל&ָהָע י ֵא� 1 ְלָפַנ+ מּוֵאל

אּו� �י ְוֵיֵצ� ַעל&ָּפַנ  ֵמ�
Jer. 15:2 11ֶות ר ַלָּמBֶות ַלָּמ ה ֲאֶׁש2 ה&ָאַמ�ר ְיהָו3 ם ֹּכ� Mא ְוָאַמְרָּת2 ֲאֵליֶה�ּו ֵאֶל�יָך ָא�ָנה ֵנֵצ י&יֹאְמר� >ה ִּכ�  ְוָהָי

Bֶרב ַוֲאֶׁש ִבי�ַוֲאֶׁשBר ַלֶח1ֶרב1 ַלֶח+ ר ַלְּׁשִב�י ַלֶּׁש� ב ַוֲאֶׁש� ָרָע+ ָרָעב1 ָל�  ר ָל�
Jer. 15:3 ב �ג ְוֶאת&ַהְּכָלִב�ים ִלְסֹח ֲהֹר+ ה ֶאת&ַהֶח�ֶרב ַל� ם ַאְרַּבBע ִמְׁשָּפחֹות1 ְנֻאם&ְיהָו+ Mי ֲעֵליֶה  ּוָפַקְדִּת2

ית� ל ּוְלַהְׁשִח� ֶרץ ֶלֱאֹכ� ת ָהָא� ֹוף ַהָּׁשַמ>ִים ְוֶאת&ֶּבֱהַמ�  ְוֶאת&ע=
Jer. 15:4 ים ִלְזָוָעה�ה][ְל[ ּוְנַתִּת ה ] ַז�ֲעָו+ ְגַלל ְמַנֶּׁשBה ֶבן&ְיִחְזִקָּי1הּו1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ ִּ Tֶרץ ב�ֹות ָהָא ל ַמְמְלכ� ְלֹכ�

ִם� ה ִּבירּוָׁשָל�  ַע�ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש�
Jer. 15:5 י�ְך ּוִמ�י ָינ�ּוד ָל ִם ּוִמ� ּוָׁשַל+ 1ִיְך1 ְיר� ל ָעַל Bי&ַיְחֹמ י ִמ� ִּ Tְך� כ ם ָל� ל ְלָׁשֹל� ּור ִלְׁשֹא�  ָיס+
Jer. 15:6ם� יִתי ִהָּנֵח� ְך ִנְלֵא� ַאְׁשִחיֵת+ 1ִיְך1 ָו� י ָעַל Bט ֶאת&ָיִד �ִכי ָוַא2 ֹור ֵּתֵל ְׁשְּת ֹאִת>י ְנֻאם&ְיהָו�ה ָאח�   ַא�ְּת ָנַט�
Jer. 15:7ְלִּתי ִאַּב1ְדִּתי1 ֶאBֶרץ ִׁשַּכ�י ָהָא ה ְּבַׁשֲעֵר� ם ְּבִמְזֶר� בּו� ָוֶאְזֵר� ם לֹוא&ָׁש� י ִמַּדְרֵכיֶה�  ת&ַעִּמ+
Jer. 15:8 ְלִּתיBִים ִהַּפ �ָּצֳהָר ּור ֹׁשֵד�ד ַּב� ם ַעל&ֵא>ם ָּבח� אִתי ָלֶה� ים ֵהֵב2 ֹול ַיִּמ+ ְצמּו&ִלBי ַאְלְמֹנָתו1 ֵמח�  ָע�

ֹות� ם ִע�יר ּוֶבָהל� 1יָה1 ִּפְתֹא+  ָעֶל
Jer. 15:9ה ה ָנְפָח� ה ֹיֶל�ֶדת ַהִּׁשְבָע3 Qא[ ַנְפָׁש>ּה ָּבָאה  ֻאְמְלָל ֹוָׁשה ְוָחֵפ�ָרה ] ָּב� ם ּב� ד יֹוָמ� ִׁשְמָׁש>ּה ְּבֹע�

ם ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס ם ַלֶח=ֶרב ֶאֵּת>ן ִלְפֵנ�י ֹאְיֵביֶה� ִריָת3  ּוְׁשֵא�
Jer. 15:10א&ָנִׁש�יִת �ֹ ֹון ְלָכל&ָהָא�ֶרץ ל יב ְוִא�יׁש ָמד� ִני ִא�יׁש ִר> �י ְיִלְדִּת3 י ִּכ �י ִאִּמ+ ֹוי&ִל י ְולֹא&ָנ�ׁשּו&ִב�י  א�



וִני� ס ה ְמַקְלַל� �rֻּכ 
Jer. 15:11 א ָׁשרֹוִתָך �ֹ ה ִאם&ל יָך[ ָאַמ�ר ְיהָו+ ִריִת� י ְבָך3 ְּבֵע�ת&ָרָע>ה ּוְבֵע�ת ] ֵׁש� �ְעִּת� ֹואA ִהְפַּג ֹוב ִאם&ל� �ְלט

ה ֶאת&ָהֹאֵי�ב�  ָצָר�
Jer. 15:12ֶׁש ֹון ּוְנֹח� >ל ִמָּצפ� =לA ַּבְרֶז ַע ַּבְרֶז  ת� ֲהָיֹר2
Jer. 15:13יָך� יָך ּוְבָכל&ְּגבּוֶל� א ִבְמִח�יר ּוְבָכל&ַחּטֹאוֶת� �ֹ ן ל ז ֶאֵּת�   ֵחיְלָך= ְואֹוְצרֹוֶת>יָך ָלַב�
Jer. 15:14ד� ס ה ְבַאִּפ�י ֲעֵליֶכ�ם ּתּוָק� י&ֵא>ׁש ָקְדָח� ְעָּת ִּכ� �א ָיָד �ֹ ֶרץ ל יָך ְּבֶא� ְיֶב+ ֲעַבְרִּתי1 ֶאת&ֹא�   ְוַה�
Jer. 15:15=י  ַאָּת ע ְׂשֵאִת� Wִני ַּד�ֶרְך ַאְּפָך� ִּתָּקֵח י ַאל&ְלֶא� ְדַפ+ 5Bֶקם ִלי1 ֵמֹר� 1ִני1 ְוִהָּנ ִני ּוָפְקֵד Bה ָזְכֵר ְעָּת ְיהָו3 ה ָיַד�

ה�  ָעֶל�יָך ֶחְרָּפ�
Jer. 15:16 י ְדָבֶריָךBם ַוְיִה ְכֵל+ ּו ְדָבֶר1יָך1 ָוֹא� Bְרָך1[ ִנְמְצא ֹון ּוְלִׂשְמַח�ת ] ְדָב� י ְלָׂשׂש� א ִל+ Bי&ִנְקָר �י ִּכ� ְלָבִב

ֹות� ס י ְצָבא� י ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�  ִׁשְמָך1 ָעַל+
Jer. 15:17ִני� ס �ַעם ִמֵּלאָת� י&ַז ְבִּתי ִּכ� Bי ָי�5ְדָך1 ָּבָד�ד ָיַׁש+ ז ִמְּפֵנ �ֶאְעֹל ים ָו� ְבִּתי ְבסֹוד&ְמַׂשֲחִק� א&ָיַׁש� �ֹ   ל
Jer. 15:18י ֲא ַצח ּוַמָּכִת� Bה ְכֵאִבי1 ֶנ+ �ָּמה ָהָי א  ָל �ֹ ִים ל ב ַמ� ֹו ַאְכָז+ ְהֶי�ה ִלי1 ְּכמ� ֹו ִת� א ָהי2 ָרֵפ+ ֲאָנה1 ֵה� נּוָׁש�ה1 ֵמ�
נּו� ס  ֶנֱאָמ�

Jer. 15:19 י� ר ִמּזֹוֵל�ל ְּכִפ ד ְוִאם&ּתֹוִצ�יא ָיָק> ֲעֹמ+ �י ַּת� יְבָך1 ְלָפַנ ּוב ַוֲאִׁש� Bה ִאם&ָּתׁש ה&ָאַמ�ר ְיהָו3 ן ֹּכ� Qָלֵכ 
�ה ָיֻׁשBבּו ֵה1ָּמה1 ֵא ְהֶי ם�ִת� ּוב ֲאֵליֶה� א&ָתׁש� �ֹ ה ל יָך ְוַאָּת�  ֶל+

Jer. 15:20 י< י&ִאְּתָך� ֲאִנ ּו ֵאֶל�יָך ְולֹא&י�ּוְכלּו ָל�ְך ִּכ� ה ְוִנְלֲחמ� ֶׁשת1 ְּבצּוָר+ ה ְלחֹוַמBת ְנֹח2 �ם ַהֶּז3 יָך ָלָע Mּוְנַתִּת 
יֲעָך� ּוְלַהִּציֶל�ָך ְנֻאם&ְיהָו�ה�  ְלהֹוִׁש�

Jer. 15:21יָך ִמ ים� פ ְוִהַּצְלִּת� יָך ִמַּכ�ף ָעִרִצ� �ים ּוְפִדִת� �ד ָרִע  ַּי
Jer. 16:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Jer. 16:2ֹום ַהֶּז�ה� ֹות ַּבָּמק� �ים ּוָבנ+ א&ִיְהיBּו ְלָך1 ָּבִנ �ֹ ח ְלָך� ִאָּׁש�ה ְול א&ִתַּק� �ֹ   ל
Jer. 16:3ה ַעל&ַהָּבִנים1 ְוַעל&ַה הA ָאַמ�ר ְיהָו3 ֹות  ִּכי&ֹכ� ם ַהֹּיְלד� Qל&ִאֹּמָת �ה ְוַע� ֹום ַהֶּז ים ַּבָּמק� ֹות ַהִּיּלֹוִד� ָּבנ+

את� �ֹ ֶרץ ַהּז ם ָּבָא� ים אֹוָת� ם ְוַעל&ֲאבֹוָת>ם ַהּמֹוִלִד�  אֹוָת3
Jer. 16:4ה ִי�ְה ֶמן ַעל&ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ� רּו ְלֹד> א ִיָּקֵב+ �ֹ ְפדּו1 ְול א ִיָּס� Bֹ תּו ל ים ָיֻמ3 Mי ַתֲחֻלִא י�ּו ּוַבֶחBֶרב  ְממֹוֵת2

ֶרץ� ס ת ָהָא� ִים ּוְלֶבֱהַמ� ֹוף ַהָּׁשַמ� ל ְלע� ּו ְוָהְיָתBה ִנְבָלָתם1 ְלַמֲאָכ+ ָרָעב1 ִיְכל+  ּוָב�
Jer. 16:5 ְפִּתי י&ָאַס2 ֹוד ְוַאל&ָּתֹנ�ד ָלֶה�ם ִּכ� ַח ְוַאל&ֵּתֵל�ְך ִלְסּפ+ ה ַאל&ָּתבֹוא1 ֵּב�ית ַמְרֵז+ הA ָאַמ�ר ְיהָו3 י&ֹכ�  ִּכ�
ים�ֶאת&ְׁשל ַרֲחִמ� ֶסד ְוֶאת&ָה� ה ֶאת&ַהֶח� ת ָהָעBם&ַהֶּזה1 ְנֻאם&ְיהָו+ י ֵמֵא2 Mֹוִמ 

Jer. 16:6 ַח א ִיָּקֵר� �ֹ ד ְול א ִיְתֹּגַד+ �ֹ ם ְול ּו ָלֶה+ א&ִיְסְּפד� �ֹ א ִיָּקֵב�רּו ְול �ֹ ֹ�את ל ֶרץ ַהּז >ים ָּבָא� תּו ְגֹדִל=ים ּוְקַטִּנ  ּוֵמ2
ם�  ָלֶה�

Jer. 16:7<ּו ָלֶה א&ִיְפְרס� �ֹ ים ַעל&ָאִב�יו  ְול ֹוס ַּתְנחּוִמ+ ּו אֹוָתם1 ּכ� Bא&ַיְׁשק �ֹ ֹו ַעל&ֵמ�ת ְול ֶבל ְלַנֲחמ� ם ַעל&ֵא�
ֹו�  ְוַעל&ִאּמ�
Jer. 16:8ֹות� ס ל ְוִלְׁשּת� ֹוא ָלֶׁש�ֶבת אֹוָת�ם ֶלֱאֹכ� ה לֹא&ָתב�   ּוֵבית&ִמְׁשֶּת�
Jer. 16:9+י ִיְׂשָרֵא�ה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵהB ר ְיהָו Mה ָאַמ Z ֹכ2 >ה ְלֵעיֵניֶכ�ם  ִּכי ֹום ַהֶּז ית ִמן&ַהָּמק� Mי ַמְׁשִּב ל ִהְנִנ2

ה� ֹול ַּכָּל� ן ְוק� ֹול ָחָת� ה ק� ֹול ִׂשְמָח+ ֹול ָׂשׂשֹון1 ְוק� Bם ק�יֵמיֶכ  ּוִב�
Jer. 16:102ִדֶּב Zיָך ַעל&ֶמה ּו ֵאֶל3 ים ָהֵא�ֶּלה ְוָאְמר� ת ָּכל&ַהְּדָבִר� ה ֵא� �ם ַהֶּז+ ה ִּכBי ַתִּגיד1 ָלָע Bה  ְוָהָי3 ר ְיהָו

ינּו� יהָו�ה ֱאֹלֵה� אנּו ַל� ר ָחָט� נּו ֲאֶׁש� 1נּו1 ּוֶמ�ה ַחָּטאֵת+ את ּוֶמBה ֲעֹוֵנ +ֹ 1ינּו1 ֵא�ת ָּכל&ָהָרָעBה ַהְּגדֹוָלה1 ַהּז  ָעֵל
Jer. 16:11ֲחֵרי1 ֱא ּו ַא� ה ַוֵּיְלכ3 ּו ֲאבֹוֵתיֶכBם אֹוִתי1 ְנֻאם&ְיהָו+ Z ֲאֶׁשר&ָעְזב2 ם ַעל ים  ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה3 ֹלִה�ים ֲאֵחִר+

רּו� א ָׁשָמ� �ֹ י ל בּו ְוֶאת&ּתֹוָרִת� ּו ָלֶה�ם ְוֹאִת�י ָעָז+ ּום ַוִּיְׁשַּתֲחו�  ַוַּיַעְבד�
Jer. 16:12ִPים א ֹוֵתיֶכ�ם ְוִהְּנֶכ�ם ֹהְלִכ3 ֹות ֵמֲאב� ם ַלֲעׂש� ע  ְוַאֶּת>ם ֲהֵרֹעֶת� ֹו&ָהָר+ ּות ִלּב� ֲחֵרי1 ְׁשִרר� יׁש ַא�

ַע ֵא י ְׁשֹמ� י�ְלִבְלִּת�  ָל�
Jer. 16:13 ם�ֹוֵתיֶכ ם ַוֲאב� ם ַאֶּת� א ְיַדְעֶּת+ �ֹ ֶרץ ֲאֶׁשר1 ל Wאת ַעל&ָהָא +ֹ 1 ָהָא�ֶרץ ַהּז ם ֵמַעל  ְוֵהַטְלִּת�י ֶאְתֶכ3

ן ָלֶכ�ם ֲחִניָנ�ה� ס א&ֶאֵּת� �ֹ ְיָלה ֲאֶׁש>ר ל ם ֶאת&ֱאֹלִהBים ֲאֵחִרים1 יֹוָמ�ם ָוַל+ Qַוֲעַבְדֶּתם&ָׁש 



Jer. 16:14ה ֲאֶׁש=ר ֶהֱעָל>ה ֶאת&ְּבֵנ�י  ָלֵכ>ן ִהֵּנ�ה ר עֹוד1 ַחי&ְיהָו+ א&ֵיָאֵמ� �ֹ �ה ְול ים ָּבִא�ים ְנֻאם&ְיהָו &ָיִמ�
ִים� ֶרץ ִמְצָר� ל ֵמֶא�  ִיְׂשָרֵא�

Jer. 16:15 ר ֹות ֲאֶׁש� ֲאָרצ+ 1 ָה� ֹון ּוִמֹּכל 1 ֵמֶא�ֶרץ ָצפ+ Bי ִיְׂשָרֵאל ה ֶאת&ְּבֵנ Mר ֶהֱעָל ה ֲאֶׁש2 �י ִאם&ַחי&ְיהָו3  ִּכ
ם� סִהִּדי ִּתי ַלֲאבֹוָת� ר ָנַת� ם ֲאֶׁש� ֹבִתים1 ַעל&ַאְדָמָת+ ם ָׁש�ָּמה ַוֲהִׁש�  ָח�

Jer. 16:16 ַח ְלַדָּוִגים Mי ֹׁשֵל �ים][ְל[ ִהְנִנ2 �ים ] ַדָּיִג ן ֶאְׁשַלח1 ְלַרִּב ֲחֵרי&ֵכ3 ַרִּב>ים ְנֻאם&ְיהָו�ה ְוִדיג�ּום ְוַא�
�ל ָּכ ּום ֵמַעBל ָּכל&ַהר1 ּוֵמַע Qים ְוָצד ים�ַצָּיִד+ י ַהְּסָלִע� ה ּוִמְּנִקיֵק�  ל&ִּגְבָע+

Jer. 16:175ֶגד ֵעיָנ�י�� ן ֲעֹוָנ�ם ִמֶּנ א&ִנְצַּפ� �ֹ �י ְול ּו ִמְּלָפָנ א ִנְסְּתר� �ֹ ם ל   ִּכBי ֵעיַני1 ַעל&ָּכל&ַּדְרֵכיֶה+
Jer. 16:18ם ֶאת&ַא�ם ַע�ל ַחְּלָל Bה ֲעֹוָנם1 ְוַחָּטאָת+ ה ִמְׁשֵנ אׁשֹוָנ3 ּוֵציֶהם1  ְוִׁשַּלְמִּת�י ִר� �י ְּבִנְבַלBת ִׁשּק� ְרִצ

י� ס ּו ֶאת&ַנֲחָלִת� ם ָמְלא� ֹוֵתיֶה+  ְותֹוֲעב�
Jer. 16:19 1ּו ַאְך&ֶׁש1ֶקר ֶרץ ְויֹאְמר3 ַאְפֵסי&ָא+ Bם ָיֹב1אּו1 ֵמ� יָך ּגֹוִי >י ּוְמנּוִס�י ְּבי�ֹום ָצָר�ה ֵאֶל3 =י ּוָמֻעִּז ה ֻעִּז Qְיהָו 

ין ֶבל ְוֵא� ינּו ֶה� ּו ֲאבֹוֵת+ יל�ָנֲחל� ם מֹוִע�  &ָּב�
Jer. 16:20ים� א ֱאֹלִה� �ֹ ָּמה ל ם ֱאֹלִה�ים ְוֵה� ֹו ָאָד�   ֲהַיֲעֶׂשה&ּל�
Jer. 16:21י ְיהָו�ה� ס י&ְׁשִמ� ּו ִּכ� ּוָרִת�י ְוָיְדע� י ְוֶאת&ְּגב� את אֹוִדיֵע�ם ֶאת&ָיִד� +ֹ ם ַּבַּפ�ַעם ַהּז ֹוִדיָע+ �י מ�   ָלֵכן1 ִהְנִנ
Jer. 17:1ה ְּכ ם ּוְלַקְרנ�ֹות  ַחַּט�את ְיהּוָד3 ּוַח ִלָּב+ ֶרן ָׁשִמ�יר ֲחרּוָׁשה1 ַעל&ל� �ל ְּבִצֹּפ� תּוָב>ה ְּבֵע�ט ַּבְרֶז

ם�  ִמְזְּבחֹוֵתיֶכ�
Jer. 17:2ֹות� ֹות ַהְּגֹבה� �5ן ַע�ל ְּגָבע� ֲעָנ �ץ ַר� ם ַעל&ֵע ם ַוֲאֵׁשֵריֶה� ר ְּבֵניֶהם1 ִמְזְּבחֹוָת+ Bִּכְזֹּכ  
Jer. 17:3ה ֵח יָך� ֲהָרִרי1 ַּבָּׂשֶד+ יָך ְּבַחָּט�את ְּבָכל&ְּגבּוֶל� Wן ָּבֹמֶת�יָך ָלַב�ז ֶאֵּת  יְלָך� ָכל&אֹוְצרֹוֶת�
Jer. 17:4 ְעָּת�א&ָיָד �ֹ ֶרץ ֲאֶׁש�ר ל יָך ָּבָא� ְיֶב+ ְך ְוַהֲעַבְדִּת1יָך1 ֶאת&ֹא� ְתָך1 ֲאֶׁש�ר ָנַת�ִּתי ָל+ ה ּוְבָך1 ִמַּנֲחָל�  ְוָׁשַמְטָּת3

ם ְּבַא י&ֵא>ׁש ְקַדְחֶּת� ד� סִּכ�  ִּפ�י ַעד&עֹוָל�ם ּתּוָק�
Jer. 17:5ֹו� ּור ִלּב� ֹו ּוִמן&ְיהָו�ה ָיס� �ר ְזֹרע ם ָּבָׂש� ם ְוָׂש� ָאָד+ 1ֶבר1 ֲאֶׁש�ר ִיְבַט�ח ָּב� ּור ַהֶּג Bה ָאר הA ָאַמ�ר ְיהָו3   ֹּכ�
Jer. 17:6 ןBֹוב ְוָׁשַכ �ֹוא ט ה ִּכי&ָיב� א ִיְרֶא� �ֹ ה ְול ֲעָרָב+ �ר ָּב� ה  ְוָהָיה1 ְּכַעְרָע ֶרץ ְמֵלָח� ר ֶא� ֲחֵרִרים1 ַּבִּמְדָּב+

ב� ס א ֵתֵׁש� �ֹ  ְול
Jer. 17:7ֹו� �ה ְוָהָי�ה ְיהָו�ה ִמְבַטח� יהָו ר ִיְבַט�ח ַּב� ֶבר ֲאֶׁש� ּוְך ַהֶּג+   ָּבר�
Jer. 17:8 א ִיָרא Bֹ יו ְול ָרָׁש+ 1 ְיַׁשַּל�ח ָׁש� ִים ְוַעל&יּוַבל ּול ַעל&ַמ3 �ץA ָׁשת� ה ְּכֵע Qם ְוָהָי�ה ִּכ�] ִיְרֶאה1[ ְוָהָי א ֹח+ �ֹ י&ָיב

ִרי� ֹות ֶּפ� יׁש ֵמֲעׂש� א ָיִמ� �ֹ ג ְול א ִיְדָא+ �ֹ ֶרת1 ל Bת ַּבֹּצ2 �5ן ּוִבְׁשַנ ֲעָנ  ָעֵל�הּו ַר�
Jer. 17:9ּנּו� י ֵיָדֶע� ּוא ִמ� ��ׁש ה ל ְוָאֻנ ב ַהֵּל>ב ִמֹּכ�   ָעֹק�
Jer. 17:10ת ְלִאBֹות ְוָלֵת�ר ֵל�ב ֹּבֵח�ן ְּכָלי >ה ֹחֵק� =י ְיהָו יו][ִּכ[יׁש1 ְּכַדְרּכֹו  ֲאִנ יו� ס] ְדָרָכ+ י ַמֲעָלָל�  ִּכְפִר�
Jer. 17:11 י ֹימֹוBט ַּבֲחִצ�א ְבִמְׁשָּפ �ֹ ֶׁשר ְול ֶׂשה ֹע� ד ֹע� א ָיָל+ �ֹ א ָדַגר1 ְול Bֹו ִיְהֶי�ה ] ָיָמיו1[ ֹקֵר ּנּו ּוְבַאֲחִרית� ַיַעְזֶב+

ל�  ָנָב�
Jer. 17:12 ֹון �ִראׁש ֹום ֵמ� ֹוד ָמר� נּו� ִּכֵּס�א ָכב+ ֹום ִמְקָּדֵׁש�  ְמק�
Jer. 17:13 ׁשּו ִיּסֹוַרי �יָך ֵיֹב ה ָּכל&ֹעְזֶב� 1 ְיהָו+ Bה ִיְׂשָרֵאל ֹור ] סּוַרי1][ְו[ ִמְקֵו ּו ְמק� בּו ִּכ�י ָעְזב> ָּבָא�ֶרץ ִיָּכֵת+

ִים&ַחִּי�ים ֶאת&ְיהָו�ה� ס  ַמ�
Jer. 17:14�א הֹוִׁשיֵע�ִני ְוִאָּוֵׁש ָּתה� ְרָפֵאBִני ְיהָוה1 ְוֵא�ָרֵפ+ י ָא�  ָעה ִּכ�י ְתִהָּלִת�
Jer. 17:15ה ְדַבר&ְיהָו�ה ָי�בֹוא ָנ�א�� �י ַאֵּי ים ֵאָל ָּמה ֹאְמִר� Wִהֵּנה&ֵה  
Jer. 17:16 י ֹנ�ַכח א ִהְתַאֵּו�יִתי ַאָּת�ה ָיָד�ְעָּת מֹוָצ�א ְׂשָפַת+ �ֹ יָך ְוי�ֹום ָאנ>ּוׁש ל �ה ַאֲחֶר3 י לֹא&ַא�ְצִּתיA ֵמֹרֶע Qַוֲאִנ 

  ָהָי�ה�ָּפֶנ�יָך
Jer. 17:17ה� ָּתה ְּבי�ֹום ָרָע� ֲחִסי&ַא� י ִלְמִחָּת�ה ַמ� ְהֵיה&ִל�   ַאל&ִּת�
Jer. 17:18 ה ָּתה ָא�ִני ָהִבBיא ֲעֵליֶהם1 י�ֹום ָרָע+ ָּמה ְוַאל&ֵאַח� ִני ֵיַח�ּתּו ֵה+ ָׁשה ָא+ ׁשּו ֹרְדַפי1 ְוַאל&ֵאֹב� Bֵיֹב 

ם� ס ֹון ָׁשְבֵר�  ּוִמְׁשֶנ�ה ִׁשָּבר�
Jer. 17:19 ַער ְּבֵנ�י&ָעם�ַמְדָּת1 ְּבַׁש ְך ְוָע� Bי ָהֹל ה ֵאַל3 Mר ְיהָו ם][ָה[ ֹּכה&ָאַמ2 ה ] ָע+ �י ְיהּוָד+ אּו בֹו1 ַמְלֵכ Bר ָיֹב ֲאֶׁש2

ִם� י ְירּוָׁשָל� ל ַׁשֲעֵר� ֹו ּוְבֹכ� ��ְצאּו ב ר ֵי  ַוֲאֶׁש�



Jer. 17:20י ְיהּוBה ַמְלֵכ Mּו ְדַבר&ְיהָו ֵליֶהם ִׁשְמע2 ֲ Tא �ִם  ְוָאַמְרָּת� ל ֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשָל ה ְוֹכ� ָדה1 ְוָכל&ְיהּוָד+
ֶּלה� ס ים ָהֵא�  ַהָּבִא�ים ַּבְּׁשָעִר�

Jer. 17:21ֹּPי  כ ם ְּבַׁשֲעֵר� ת ַוֲהֵבאֶת� ּו ַמָּׂשא1 ְּבי�ֹום ַהַּׁשָּב+ Bם ְוַאל&ִּתְׂשא�ֹוֵתיֶכ ּו ְּבַנְפׁש� ה ִהָּׁשְמר� ה ָאַמ�ר ְיהָו+
ִם�  ְירּוָׁשָל�

Jer. 17:22ֹום  ְו�ּו ְוִקַּדְׁשֶּתם1 ֶאת&י �ֲעׂש א ַת� �ֹ ת ְוָכל&ְמָלאָכ�ה ל ֵּתיֶכם1 ְּבי�ֹום ַהַּׁשָּב+ יאּו ַמָּׂשBא ִמָּב� לֹא&תֹוִצ2
ם� ר ִצִּו�יִתי ֶאת&ֲאבֹוֵתיֶכ� ת ַּכֲאֶׁש�  ַהַּׁשָּב+

Jer. 17:23ם ְל 1 ֶאת&ָעְרָּפ+ �ם ַוַּיְקׁשּו ּו ֶאת&ָאְזָנ א ִהּט� �ֹ ּו ְול ְמע+ א ָׁש� �ֹ ֹוַע[ִבְלִּת�י ׁשֹוֵמַע  ְול ַחת ] ְׁשמ+ י ַק� ּוְלִבְלִּת�
ר�  מּוָס�

Jer. 17:24 ֹום�ֹ�את ְּבי י ָהִע�יר ַהּז א ְּבַׁשֲעֵר> �יא ַמָּׂש3 ה ְלִבְלִּת�יA ָהִב ּון ֵאַלי1 ְנֻאם&ְיהָו+ Bַע ִּתְׁשְמע ָהָיה ִאם&ָׁשֹמ2 ְ Tו 
י ת ְלִבְלִּת� ֹות&ֹּבה ַהַּׁשָּב�ת ּוְלַקֵּדׁש1 ֶאת&י�ֹום ַהַּׁשָּב+ ֹו[ ֲעׂש� ה�] ּב�  ָּכל&ְמָלאָכ�

Jer. 17:25 ֶכב�ָּבֶר Aים� ד ֹרְכִב Mא ָדִו ים ֹיְׁשִביםZ ַעל&ִּכֵּס2 �יםA ְוָׂשִר] את ְמָלִכ [ֹ �יר ַהּז י ָהִע  ּוָב�אּו ְבַׁשֲעֵר�
ֵPים ה ה ָה�ּוַבּסּוִס3 �ִם ְוָיְׁשָב� ה ְוֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשָל ם ִא�יׁש ְיהּוָד� ם�ָּמה ְוָׂש�ֵריֶה+ ֹ�את ְלעֹוָל�  ִעיר&ַהּז
Jer. 17:26 1ה ּוִמן&ָהָהרBן ּוִמן&ַהְּׁשֵפָל ִם ּוֵמֶא�ֶרץ ִּבְנָיִמ3 Mֹות ְירּוָׁשַל הּוָדה ּוִמְּסִביב2 ְ Tי&י  ּוָב�אּו ֵמָעֵר�

ית ְיהָו�ה� ה ֵּב� י תֹוָד� �ה ּוְמִבֵא� �ַבח ּוִמְנָח�ה ּוְלבֹוָנ ֶגב ְמִבִא>ים עֹוָל�ה ְוֶז  ּוִמן&ַהֶּנ+
Jer. 17:27 י ְירּוָׁשַל�ִם א ְּבַׁשֲעֵר� <ֹ א ּוב ת ּוְלִבְלִּת�יA ְׂשֵא�ת ַמָּׂש3 י ְלַקֵּדׁש1 ֶאת&י�ֹום ַהַּׁשָּב+ ּו ֵאַל3 Mא ִתְׁשְמע 2ֹ  ְוִאם&ל

ה� פ א ִתְכֶּב� �ֹ ְכָל>ה ַאְרְמנ�ֹות ְירּוָׁשַל�ִם ְול יָה ְוָא�  ְּבי�ֹום ַהַּׁשָּב�ת ְוִהַּצ=ִּתי ֵא�ׁש ִּבְׁשָעֶר3
Jer. 18:1ר� ת ְיהָו�ה ֵלאֹמ� הּו ֵמֵא� ל&ִיְרְמָי+ �ה ֶא�   ַהָּדָבר1 ֲאֶׁש�ר ָהָי
Jer. 18:2י� יֲעָך� ֶאת&ְּדָבָר� ָּמה ַאְׁשִמ� ּום ְוָיַרְדָּת� ֵּב�ית ַהּיֹוֵצ�ר ְוָׁש�   ק�
Jer. 18:3 ר ְוִהֵּנהּו�ד ֵּב�ית ַהּיֹוֵצ ּוא[&]ִהֵּנה][ְו[ ָוֵאֵר� ה ְמָלאָכ�ה ַעל&ָהָאְבָנ�5] ה>  ִים�ֹעֶׂש�
Jer. 18:4 ר ָיַׁש>ר ר ַּכֲאֶׁש� �י ַאֵח+ 1הּו1 ְּכִל 5ַּיֲעֵׂש ב ַו� �ד ַהּיֹוֵצ�ר ְוָׁש3 ֶמר ְּבַי ּוא ֹעֶׂש>ה ַּבֹח� ר ה� י ֲאֶׁש2  ְוִנְׁשַח�ת ַהְּכִל3

ֹות� פ ר ַלֲעׂש�  ְּבֵעיֵנ�י ַהּיֹוֵצ�
Jer. 18:5ֹור� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאמ�   ַוְיִה�
Jer. 18:6 ר ר  ֲהַכּיֹוֵצ2 �ד ַהּיֹוֵצ+ ֶמר1 ְּבַי Bה ַכֹח2 �ה ִהֵּנ ל ְנֻאם&ְיהָו ית ִיְׂשָרֵא� ֹות ָלֶכ>ם ֵּב� ל ַלֲעׂש� ה לֹא&אּוַכ2 Mַהֶּז

ל� ס ית ִיְׂשָרֵא� י ֵּב� ם ְּבָיִד�  ֵּכן&ַאֶּת�
Jer. 18:7יד� ְלַהֲאִב� ֹוץ ּו� ֹוׁש ְוִלְנת� ֹוי ְוַעל&ַמְמָלָכ�ה ִלְנת� ר ַעל&ּג� ַגע ֲאַדֵּב+   ֶר�
Jer. 18:8 ֹות ְבִּתי ַלֲעׂש� ר ָחַׁש� ה ֲאֶׁש� �יו ְוִנ�ַחְמִּתי1 ַעל&ָה�ָרָע+ ְרִּתי ָעָל ר ִּדַּב� ֹו ֲאֶׁש� ּוא ֵמָר�ָעת+ ֹוי ַהה+  ְוָׁשב1 ַהּג�

ֹו� ס  ל�
Jer. 18:9ַע� ֹוי ְוַעל&ַמְמָלָכ�ה ִלְבֹנ�ת ְוִלְנֹט� ר ַעל&ּג� ַגע ֲאַדֵּב+   ְוֶר�
Jer. 18:10 ה ָהָרָעהBְרִּתי ] ַרע1][ָה[ ְוָעָׂש ר ָאַמ� ה ֲאֶׁש� �י ְוִנ�ַחְמִּתי1 ַעל&ַהּטֹוָב+ ַע ְּבקֹוִל י ְׁשֹמ� י ְלִבְלִּת� ְּבֵעיַנ+

ֹו� ס  ְלֵהיִט�יב אֹות�
Jer. 18:11ֹּPר כ ִם ֵלאֹמ3 Mי ְירּוָׁשַל �א ֶאל&ִאיׁש&ְיהּוָדהZ ְוַעל&יֹוְׁשֵב2 ה ֱאָמר&ָנ י  ְוַעָּת] Mה ָאֹנִכ ה ִהֵּנ2 ה ָאַמ�ר ְיהָו+
א אPִיֹוֵצBר ֲעֵל ּובּו ָנ3 ֲחָׁשָב�ה ׁש� ב ֲעֵליֶכ�ם ַמ� ה ְוֹחֵׁש� ה ְוֵהיִט�יבּו ַדְרֵכיֶכ�ם יֶכם1 ָרָע+ ָרָע+ ֹו ָה� יׁש ִמַּדְרּכ�

ם�  ּוַמַעְלֵליֶכ�
Jer. 18:12ה� ס ע ַנֲעֶׂש� ֹו&ָהָר� ּות ִלּב� ְך ְוִא>יׁש ְׁשִרר� י ַמְחְׁשבֹוֵת1ינּו1 ֵנֵל+ Bי&ַאֲחֵר ּו נֹוָא�ׁש ִּכ�   ְוָאְמר�
Jer. 18:13ֹּPן כ ד ְּבתּוַל�ת  ָלֵכ3 ֲעֻרִרת1 ָעְׂשָת�ה ְמֹא+ ע ָּכֵא�ֶּלה ַׁש� י ָׁשַמ� ם ִמ� ֲאלּו&ָנא1 ַּבּגֹוִי+ ה ַׁש� ה ָאַמ�ר ְיהָו+
ל�  ִיְׂשָרֵא�

Jer. 18:14ים� ים נֹוְזִל� ים ָקִר� ּו ַמ>ִים ָזִר� ֹון ִאם&ִיָּנְתׁש3 �י ֶׁש�ֶלג ְלָבנ ּור ָׂשַד�   ֲהַיֲעֹז�ב ִמּצ>
Jer. 18:15 ֶרְך ֹות ֶּד� �ֶכת ְנִתיב+ ם ָלֶל �י עֹוָל+ ּום ְּבַדְרֵכיֶהם1 ְׁשִביֵל Bרּו ַוַּיְכִׁשל�י ַלָּׁש�ְוא ְיַקֵּט ִני ַעִּמ� י&ְׁשֵכֻח�  ִּכ�
ה� א ְסלּוָל� �ֹ  ל
Jer. 18:16 ה ְׁשרּוַקת ּום ַאְרָצ>ם ְלַׁשָּמ� ֹות[ ָלׂש� ם ְוָיעֹוָל�ם כPֹּ] ְׁשִריק� יָה ִיֹּׁש� ֹו�ל עֹוֵב�ר ָעֶל+  ִנ�יד ְּברֹאׁש�
Jer. 18:17ם� ס ם ְּבי�ֹום ֵאיָד� >ים ֶאְרֵא� א&ָפִנ �ֹ ֶרף ְול �ב ֹע= �י אֹוֵי ם ִלְפֵנ ים ֲאִפיֵצ� ּוַח&ָקִד�   ְּכר�



Jer. 18:18+ָחָכ ן ְוֵעָצה1 ֵמ� ה ִמֹּכֵה3 Mד ּתֹוָר Z לֹא&תֹאַב2 ל&ִיְרְמָיהּוH ַמֲחָׁשבֹותG ִּכי ּו ְוַנְחְׁשָב�ה ַע� ּו ְלכ2 ם  ַוּיֹאְמר3
יו� ֹון ְוַאל&ַנְקִׁש�יָבה ֶאל&ָּכל&ְּדָבָר� ר ִמָּנִב�יא ְלכּו1 ְוַנֵּכ�הּו ַבָּלׁש+  ְוָדָב�

Jer. 18:19י� ֹול ְיִריָב� ע ְלק� �י ּוְׁשַמ�   ַהְקִׁש�יָבה ְיהָו�ה ֵאָל
Jer. 18:20�ָעְמִד Aר �י ְזֹכ� ה ְלַנְפִׁש ּו ׁשּוָח� י&ָכר� ה ִּכ� ַחת&טֹוָבה1 ָרָע+ יָך ְלַדֵּבBר ֲעֵליֶהם1  ַהְיֻׁשַּלBם ַּת� י ְלָפֶנ3

ם� ה ְלָהִׁש�יב ֶאת&ֲחָמְתָך� ֵמֶה�  טֹוָב+
Jer. 18:21 ֹות ָנה ְנֵׁשיֶהBם ַׁשֻּכלֹות1 ְוַאְלָמנ+ ְהֶי2 ב ְוַהִּגֵרםH ַעל&ְיֵדי&ֶחֶרבG ְוִת� ם ָלָרָע3 Mן ֶאת&ְּבֵניֶה Z ֵּת2  ָלֵכן

ּוֵרי ֵגי ָמ�ֶות ַּבח� ם ִי�ְהי�ּו ֲהֻר� ְנֵׁשיֶה+ ה�ְוַא2 ֶרב ַּבִּמְלָחָמ� ם ֻמֵּכי&ֶח�  ֶה+
Jer. 18:22 ּו ִׁשיָחה Bי&ָכר ם ִּכ� �ּוד ִּפְתֹא י&ָתִב=יא ֲעֵליֶה>ם ְּגד� ם ִּכ� ִני ] ׁשּוָחה1[ ִּתָּׁשַמBע ְזָעָקה1 ִמָּב�ֵּתיֶה+ ְלָלְכֵד+

י� ּו ְלַרְגָל� ים ָטְמנ�  ּוַפִח�
Jer. 18:23Bת&ָּכל&ֲעָצָת ְעָּת ֶא� Mהָוה ָיַד ְ Tה י�יָך  ְוַאָּת� ם ִמְּלָפֶנ ם ְוַחָּטאָת� ֶות ַאל&ְּתַכֵּפר1 ַעל&ֲעֹוָנ+ ם ָעַלי1 ַלָּמ+

ם� ס] ִיְהיBּו][ְו[ַאל&ֶּת�ְמִחי ְוָהיּו  ה ָבֶה� יָך ְּבֵע�ת ַאְּפָך� ֲעֵׂש�  ֻמְכָׁשִלים1 ְלָפֶנ+
Jer. 19:1ֹּPֶרׂש ּוִמִּז כ�ק יֹוֵצ�ר ָח ֹוְך ְוָקִנ�יָת ַבְקֻּב� ה ָהל> ם ּוִמִּזְקֵנ�י ַהֹּכֲהִנ�ים�ה ָאַמ�ר ְיהָו+ �י ָהָע+  ְקֵנ
Jer. 19:2 ַער ַהֲחָרסּות�ַתח ַׁש ר ֶּפ� Wם ֲאֶׁש �יא ֶבן&ִהּנֹ+ �ית][ַה�[ ְוָיָצ1אָת1 ֶאל&ֵּג ם ] ַחְרִס ְוָקָר�אָת ָּׁש+

יָך� ר ֵאֶל� ים ֲאֶׁשר&ֲאַדֵּב�  ֶאת&ַהְּדָבִר�
Jer. 19:3�ה ַמְלֵכ ּו ְדַבר&ְיהָו+ ַמְרָּת1 ִׁשְמע� ֹות ֱאֹלֵה�י  ְוָא� Mה ְצָבא ה&ָאַמרZ ְיהָו2 �ִם ֹּכ� ּוָׁשָל י ְיר� ה ְוֹיְׁשֵב� י ְיהּוָד+

ְלָנה ָאְזָנ�יו� ר ָּכל&ֹׁשְמָע�ּה ִּתַּצ� ה ֲאֶׁש� ֹום ַהֶּז+ י ֵמִבBיא ָרָעה1 ַעל&ַהָּמק� ל ִהְנִנ2  ִיְׂשָרֵא3
Jer. 19:4ֹום ַהֶּז Bּו ֶאת&ַהָּמק Q5ְיַנְּכר ִני ַו� �ַעןA ֲאֶׁש�ר ֲעָזֻב3 ּום  ַי א&ְיָדע> �ֹ ים ֲאֶׁש=ר ל ה1 ַוְיַקְּטרּו&בֹו1 ֵלאֹלִה�ים ֲאֵחִר+

ם ְנִקִּי�ם� ֹום ַהֶּז�ה ַּד� ּו ֶאת&ַהָּמק� ְלא> �י ְיהּוָד�ה ּוָמ� ם ּוַמְלֵכ ֹוֵתיֶה� ָּמה ַוֲאב�  ֵה�
Jer. 19:5ַע�ֹות ַלָּב ׁש ֹעל� ף ֶאת&ְּבֵניֶה>ם ָּבֵא� ַעל ִלְׂשֹר= ֹות ַהַּב3 ּו ֶאת&ָּבמ� Qא  ּוָבנ �ֹ 1יִתי1 ְול א&ִצִּו �ֹ ל ֲאֶׁשBר ל

י� פ ה ַעל&ִלִּב� א ָעְלָת� �ֹ ְרִּתי ְול  ִדַּב+
Jer. 19:6 ם ִּכ�י��יא ֶבן&ִהֹּנ ֶפת ְוֵג ֹוד ַהֹּת� ֹום ַהֶּז�ה ע> ה ְולֹא&ִיָּקֵראZ ַלָּמק2 ן ִהֵּנ�ה&ָיִמBים ָּבִאים1 ְנֻאם&ְיהָו+ Qָלֵכ 

 ִאם&ֵּג�יא ַהֲהֵרָג�ה�
Jer. 19:7 ַּבֹּקִתי Tם ּוְבַי�ד  ו ְיֵביֶה+ �י ֹא� ה ְוִהַּפְלִּתBים ַּבֶח1ֶרב1 ִלְפֵנ ֹום ַהֶּז+ 1ִם1 ַּבָּמק� ה ִוירּוָׁשַל Bת ְיהּוָד ֶאת&ֲעַצ2

ֶרץ� ת ָהָא� ִים ּוְלֶבֱהַמ� ֹוף ַהָּׁשַמ� ל ְלע� ֲאָכ+  ְמַבְקֵׁש�י ַנְפָׁש�ם ְוָנַתִּתBי ֶאת&ִנְבָלָתם1 ְלַמ�
Jer. 19:8יר ַה� ה ְוִלְׁשֵרָק�ה כPֹּ ְוַׂשְמִּתי1 ֶאת&ָהִע את ְלַׁשָּמ� +ֹ ָה�ּז ק ַעל&ָּכל&ַמֹּכֶת� ם ְוִיְׁשֹר� יָה ִיֹּׁש�  ל ֹעֵב�ר ָעֶל+
Jer. 19:9 1לּו ְּבָמצֹור�ם ְוִא�יׁש ְּבַׂשר&ֵרֵע�הּו יֹאֵכ ם ְוֵאת1 ְּבַׂש�ר ְּבֹנֵתיֶה+ ים ֶאת&ְּבַׂש�ר ְּבֵניֶה3 Qֲאַכְלִּת  ְוַה�

ר ָיִצ=יקּו ָל ֹוק ֲאֶׁש2 ם�ּוְבָמצ+ י ַנְפָׁש� ם ּוְמַבְקֵׁש�  ֶה>ם ֹאְיֵביֶה�
Jer. 19:10ְך� ים ַהֹהְלִכ�ים אֹוָת� ֲאָנִׁש+   ְוָׁשַבְרָּת� ַהַּבְקֻּב�ק ְלֵעיֵני1 ָה�
Jer. 19:11 את +ֹ �יר ַהּז ר ֶאת&ָהָעBם ַהֶּזה1 ְוֶאת&ָהִע Qָכה ֶאְׁשֹּב� ֹות ָּכ �ה ְצָבא3 ם ֹּכה&ָאַמ�רA ְיהָו Mְוָאַמְרָּת1 ֲאֵליֶה 

ֹור�ַּכ ֹום ִלְקּב� ין ָמק� ּו ֵמֵא� ֶפת ִיְקְּבר+ ֹוד ּוְבֹת� �ה ע א&יּוַכ�ל ְלֵהָרֵפ� �ֹ ר ֲאֶׁש>ר ל �י ַהּיֹוֵצ+  ֲאֶׁשBר ִיְׁשֹּבר1 ֶאת&ְּכִל
Jer. 19:12ֶפת� ֹ�את ְּכֹת� ֹוְׁשָב�יו ְוָלֵת>ת ֶאת&ָהִע�יר ַהּז >ה ְנֻאם&ְיהָו�ה ּוְלי� ֹום ַהֶּז ה ַלָּמק� Qן&ֶאֱעֶׂש   ֵּכ�
Jer. 19:13 ר ים ֲאֶׁש2 ל ַהָּבִּת3 �ים ְלֹכ� ֶפת ַהְּטֵמִא ֹום ַהֹּת� ה ִּכְמק� �י ְיהּוָד+ ִם ּוָבֵּתי1 ַמְלֵכ ּו ָּבֵּת�י ְירּוָׁשַל3 Qְוָהי 

ים� פ ים ֲאֵחִר� ְך ְנָסִכ�ים ֵלאֹלִה� ִים ְוַהֵּס� 1 ְצָב�א ַהָּׁשַמ+ ֵתיֶהם1 ְלֹכל ּו ַעל&ַּגֹּג� Mִקְּטר 
Jer. 19:141 א ִיְרְמָי Bֹ ֹ�אֶמר  ַוָּיב ה ַוּי 5ַּיֲעֹמד1 ַּבֲחַצ�ר ֵּבית&ְיהָו+ ם ְלִהָּנֵב�א ַו� >ה ָׁש� ֹו ְיהָו ר ְׁשָלח= ֶפת ֲאֶׁש2 ַהֹּת+ 1 ֵמ� הּו

ם� ס  ֶאל&ָּכל&ָהָע�
Jer. 19:15 י ֵמִבי ל ִהְנִנ2 Bה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ר ְיהָו Qה&ָאַמ יא[ ֹּכ� Mיר ַהּזֹאת1 ] ֵמִבBֶאל&ָהִע

י י�ָה אPְֵוַעל&ָּכל&ָעֶר+ ֹוַע ֶאת&ְּדָבָר� י ְׁשמ� ם ְלִבְלִּת� �יָה ִּכBי ִהְקׁשּו1 ֶאת&ָעְרָּפ+ ְרִּתי ָעֶל ר ִּדַּב� ה ֲאֶׁש�  ת ָּכל&ָה�ָרָע+
Jer. 20:1 א הּו ִנָּב� ת&ִיְרְמָי+ �ה ֶא� �יד ְּבֵב�ית ְיהָו יד ָנִג ּוא&ָפִק� ן ְוה�  ַוִּיְׁשַמBע ַּפְׁשחּור1 ֶּבן&ִאֵּמ�ר ַהֹּכֵה+
ֶּלה�ֶאת&ַהְּדָב ים ָהֵא�  ִר�
Jer. 20:2 ֹון ֶעְלי+ ר ְּבַׁשBַער ִּבְנָיִמן1 ָה� ֶכת ֲאֶׁש2 ֹו ַעל&ַהַּמְהֶּפ3 Mן ֹאת �יא ַוִּיֵּת2 �הּו ַהָּנִב ת ִיְרְמָי ּור ֵא�  ַוַּיֶּכ�ה ַפְׁשח+

ית ְיהָו�ה� ר ְּבֵב�  ֲאֶׁש�



Jer. 20:3ת&ִיְרְמָי�הּו ּור ֶא� א ַפְׁשח> ת ַוֹּיֵצ� ָּמֳחָר+ 5ְיִהי1 ִמ� א ַפְׁשחּור1  ַו� Bֹ הּו ל יו ִיְרְמָי3 Mאֶמר ֵאָל 2ֹ  ִמן&ַהַּמְהָּפ�ֶכת ַוּי
יב� פ ָך ִּכ�י ִאם&ָמג�ֹור ִמָּסִב� א ְיהָוה1 ְׁשֶמ+ Bָקָר 

Jer. 20:4� ם ְוֵעיֶנ ֶרב ֹאְיֵביֶה� ּו ְּבֶח� יָך ְוָנ�ְפל> ֹור ְלָך� ּוְלָכל&ֹאֲהֶב3 Mֹנֶתְנָך1 ְלָמג Z ה ִהְנִני ה ָאַמ�ר ְיהָו] �י ֹכ� יָך  ִּכ
ֶרב� ָלה ְוִהָּכ�ם ֶּבָח� ל ְוִהְגָל�ם ָּבֶב� ֶלְך&ָּבֶב+ �ד ֶמ� ה ֶאֵּתן1 ְּבַי ֹות ְוֶאת&ָּכל&ְיהּוָד3 � ֹרא

Jer. 20:5 ֹות Mת ָּכל&אֹוְצר את ְוֶאת&ָּכל&ְיִגיָע�ּה ְוֶאת&ָּכל&ְיָקָר�ּה ְוֵא2 +ֹ �יר ַהּז ֶסן1 ָהִע י ֶאת&ָּכל&ֹח2  ְוָנַתִּת3
ה ֶאֵּתן1 �י ְיהּוָד3 ָלה�ַמְלֵכ ּום ָּבֶב� ּום ֶוֱהִביא� ם ּוְבָזזּום1 ּוְלָקח+ ְיֵביֶה+ �ד ֹא�   ְּבַי

Jer. 20:6 1ר ַאָּתה ֹוא ְוָׁשBם ָּתמּות1 ְוָׁש�ם ִּתָּקֵב+ ּו ַּבֶּׁש�ִבי ּוָבֶב�ל ָּתב3 ָך ֵּתְלכ� 1 ֹיְׁשֵב�י ֵביֶת+ ּור ְוֹכל  ְוַאָּת�ה ַפְׁשח3
ם ַּב אָת ָלֶה� יָך ֲאֶׁשר&ִנֵּב� ֲהֶב+ ֶקר� סְוָכל&ֹא�  ָּׁש�

Jer. 20:7י� ה ֹלֵע�ג ִל� �rֹום ֻּכ Bיִתי ִלְׂשחֹוק1 ָּכל&ַהּי+ ִני ַוּתּוָכ�ל ָהִי ת ֲחַזְקַּת� ֶאָּפ+ ִני ְיהָוה1 ָו� Bִּפִּתיַת  
Jer. 20:8ֶל ה ּוְלֶק� ה ְדַבר&ְיהָו�ה ִל>י ְלֶחְרָּפ� י&ָהָי2 ד ֶאְקָר�א ִּכ� ס ָוֹׁש� ק ָחָמ� י ֲאַדֵּבר1 ֶאְזָע+ Bי&ִמֵּד ס  ִּכ�
ֹום�  ָּכל&ַהּי�
Jer. 20:9 י�ר ְּבַעְצֹמָת ֶרת ָעֻצ� Bה ְבִלִּבי1 ְּכֵא�ׁש ֹּבֶע+ ֹו ְוָהָי ר עֹוד1 ִּבְׁשמ+ א&ֲאַדֵּב� �ֹ ּנּו ְול א&ֶאְזְּכֶר3 �ֹ  ְוָאַמְרִּת�י ל

ל� א אּוָכ� �ֹ ְלֵכ�ל ְול יִתי ַּכ�  ְוִנְלֵא�
Jer. 20:10ֹור ִמָּס�ָמג Hת ַרִּבים�ְעִּתי ִּדַּב Mי ָׁשַמ� ּנּו כPֹּ ִּכ 1ידּו1 ְוַנִּגיֶד+ �י אּוַלBי ִביבG ַהִּג י ַצְלִע י ֹׁשְמֵר� ל ֱאנ�ֹוׁש ְׁשלֹוִמ+

ּנּו� נּו ִמֶּמ� ה ִנְקָמֵת� ֹו ְוִנְקָח� ּוְכָלה ל+  ְיֻפֶּתה1 ְונ�
Jer. 20:11ׁשּו Bלּו ֹּב� א ֻיָכ �ֹ ּו ְול י ִיָּכְׁשל� יץ ַעל&ֵּכ>ן ֹרְדַפ� ֹור ָעִר+ Bה אֹוִתי1 ְּכִגּב� ילּו  ַו�יהָו א ִהְׂשִּכ+ �ֹ י&ל  ְמֹאד1 ִּכ�

ַח� א ִתָּׁשֵכ� �ֹ ת עֹוָל�ם ל  ְּכִלַּמ�
Jer. 20:12 ם ִּכ�י ֵאֶל�יָך ִּגִּל�יִתי ְתָך1 ֵמֶה+ ה ְכָלי�ֹות ָוֵל�ב ֶאְרֶאBה ִנְקָמ� יק ֹרֶא� Bה ְצָבאֹות1 ֹּבֵח�ן ַצִּד+  ַויהָו
י� ס  ֶאת&ִריִב�
Jer. 20:13ִjPּו ֶאת& ש ְלל� ה ַה� יהָו+ ים� סירּו ַל� �ד ְמֵרִע� �ה ִּכ�י ִהִּצ>יל ֶאת&ֶנ�ֶפׁש ֶאְבי�ֹון ִמַּי  ְיהָו
Jer. 20:14ּוְך� י ָבר� י ַאל&ְיִה� ְתִני ִאִּמ� ֹו י>ֹום ֲאֶׁשר&ְיָלַד� �ר ֻיַּל�ְדִּתי ּב ֹום ֲאֶׁש� ּור ַהּי+   ָאר�
Jer. 20:15�ר ֻי�ַּלד&ְלָך� ֵּב ר ִּבַּׂשBר ֶאת&ָאִבי1 ֵלאֹמ+ יׁש ֲאֶׁש2 ּור ָהִא3 הּו� ָאר� ַח ִׂשֳּמָח�  ן ָזָכ�ר ַׂשֵּמ�
Jer. 20:16 ֶקר ּוְתרּוָע�ה א ִנָח�ם ְוָׁשַמBע ְזָעָקה1 ַּבֹּב+ �ֹ ְך ְיהָו�ה ְול ים ֲאֶׁשר&ָהַפ� ָעִר> ּוא ֶּכ� �יׁש ַהה+  ְוָהָיה1 ָהִא

ִים�  ְּבֵע�ת ָצֳהָר�
Jer. 20:17+י ִאִּמי1 ִקְבִרBֶחם ַוְּתִהי&ִל�ִני ֵמָר ר לֹא&מֹוְתַת� ם� ֲאֶׁש� ת עֹוָל� � ֲהַר�  י ְוַרְחָמ�
Jer. 20:18י� פ ֶׁשת ָיָמ� ּו ְּבֹב� ֹון ַוִּיְכל� �ל ְוָיג ֹות ָעָמ� אִתי ִלְרא�   ָלBָּמה ֶּזה1 ֵמֶר�ֶחם ָיָצ+
Jer. 21:1הּו ֶאת&ַּפְׁש יו ַהֶּמ�ֶלְך ִצְדִקָּי3 Mַח ֵאָל �ה ִּבְׁשֹל2 ל&ִיְרְמָי�הּו ֵמֵא�ת ְיהָו חּור1  ַהָּדָב>ר ֲאֶׁשר&ָהָי�ה ֶא�

ר� ן ֵלאֹמ� >ה ַהֹּכֵה� =ה ֶבן&ַמֲעֵׂשָי ה ְוֶאת&ְצַפְנָי  ֶּבן&ַמְלִּכָּי+
Jer. 21:2 הB ה ְיהָו Z ַיֲעֶׂש2 �ינּו אּוַלי ל ִנְלָח�ם ָעֵל ֶלְך&ָּבֶב� ר ֶמ� ה ִּכ>י ְנבּוַכְדֶראַּצ� Bא ַבֲעֵד1נּו1 ֶאת&ְיהָו+  ְּדָרׁש&ָנ

יו ְוַיֲעֶל�ה ֵמָע ינּו� סאֹוָת1נּו1 ְּכָכל&ִנְפְלֹאָת+  ֵל�
Jer. 21:3ן ֶאל&ִצְדִקָּי�הּו� ה תֹאְמֻר� ֹ�אֶמר ִיְרְמָי�הּו ֲאֵליֶה�ם ֹּכ�   ַוּי
Jer. 21:4 ם Mר ַאֶּת �י ַהִּמְלָחָמהH ֲאֶׁש�ר ְּבֶיְדֶכםG ֲאֶׁש2 �י ֵמֵסבH ֶאת&ְּכֵל ל ִהְנִנ ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mר ְיהָו ה&ָאַמ2  ֹּכ�

1 ם ֶאת&ֶמBֶלְך ָּבֶבל ֹוְך ִנְלָחִמ�ים ָּב3 ם ֶאל&ּת� חֹוָמ�ה ְוָאַסְפִּת�י אֹוָת+ ּוץ ַל� ם ִמח� ים ֲעֵליֶכ+ ים ַהָּצִר�  ְוֶאת&ַהַּכְׂשִּד+
את� �ֹ  ָהִע�יר ַהּז

Jer. 21:5ֹול� ֶצף ָּגד� ה ּוְבֶק� ף ּוְבֵחָמ� ֹוַע ֲחָזָק�ה ּוְבַא� ם ְּבָי�ד ְנטּוָי�ה ּוִבְזר�   ְוִנְלַחְמִּתBי ֲאִני1 ִאְּתֶכ+
Jer. 21:6תּו� ְוִהֵּכ ֹול ָיֻמ� ֶבר ָּגד� ם ְוֶאת&ַהְּבֵהָמ�ה ְּבֶד� את ְוֶאת&ָהָאָד� +ֹ �יר ַהּז ֹוְׁשֵבי1 ָהִע י ֶאת&י�  יִת3
Jer. 21:7 ם יוA ְוֶאת&ָהָע] ֶלְך&ְיהּוָד�ה ְוֶאת&ֲעָבָד� �הּו ֶמ� ה ֶאֵּת�ן ֶאת&ִצְדִקָּי �ן ְנֻאם&ְיהָו]  ְוַאֲחֵרי&ֵכ

את ִמ Mֹ יר ַהּז ל ּוְבַיד1 ְוֶאת&ַהִּנְׁשָאִריםZ ָּבִע2 ֶלְך&ָּבֶב+ ב ְּבַיד1 ְנבּוַכְדֶראַּצ�ר ֶמ� ן&ַהֶּד�ֶברA ִמן&ַהֶח�ֶרב ּוִמן&ָהָרָע3
ם� א ְיַרֵח� �ֹ ל ְול א ַיְחֹמ� �ֹ ם ְול ּוס ֲעֵליֶה+ א&ָיח� �ֹ ֶרב ל ם ּוְבַי�ד ְמַבְקֵׁש�י ַנְפָׁש�ם ְוִהָּכ�ם ְלִפי&ֶח+ ְיֵביֶה+  ֹא�

Jer. 21:8ר ֹּכ� ֶרְך  ְוֶאל&ָהָעBם ַהֶּזה1 ּתֹאַמ+ ֶרְך ַהַחִּי�ים ְוֶאת&ֶּד� ם ֶאת&ֶּד� Bי ֹנֵתן1 ִלְפֵניֶכ+ �ה ִהְנִנ ה ָאַמ�ר ְיהָו
ֶות�  ַהָּמ�



Jer. 21:9 ים Bים ַהָּצִר Mל ַעל&ַהַּכְׂשִּד �ב ּוַבָּד�ֶבר ְוַהּיֹוֵצאZ ְוָנַפ2 ֶרב ּוָבָרָע ּות ַּבֶח� Wאת ָימ +ֹ �יר ַהּז  ַהֹּיֵׁשב1 ָּבִע
ל�] הָחָי+][ְו[ֲעֵליֶכם1 ִיְחֶיה  ֹו ְלָׁשָל� ֹו ַנְפׁש� ְיָתה&ּל�  ְוָה�
Jer. 21:10 ן 1 ִּתָּנֵת+ �ה ְּבַיד&ֶמBֶלְך ָּבֶבל ה ְנֻאם&ְיהָו א ְלטֹוָב� �ֹ ֹ=את ְלָרָע>ה ְול יר ַהּז ַני ָּבִע2 ָ Tְמִּתי פ�י ַׂש�  ִּכ

ׁש� ס ּה ָּבֵא�  ּוְׂשָרָפ�
Jer. 21:11�ּו ְּדַבר&ְיהָו ה ִׁשְמע�  ה� ּוְלֵבית1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+
Jer. 21:12ֹּPד כ ׁש  ֵּב�ית ָּדִו3 Mא ָכֵא �ד עֹוֵׁש�ק ֶּפן&ֵּתֵצ2 ילּו ָגז�ּול ִמַּי ט ְוַהִּצ� ֶקר1 ִמְׁשָּפ+ ינּו ַלֹּב2 Bה ִּד ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ַע ַמַעְלֵליֶהם  �י ֹר� ה ִמְּפֵנ י ּוָבֲעָרה1 ְוֵא�ין ְמַכֶּב+ ם�[ֲחָמִת3  ]ַמַעְלֵליֶכ�
Jer. 21:13ִיְך ֹי Mי ֵאַל ֹוא  ִהְנִנ2 י ָיב� ינּו ּוִמ� י&ֵיַח�ת ָעֵל+ ְמִרים1 ִמ� �ה ָהֹא� ר ְנֻאם&ְיהָו ּור ַהִּמיֹׁש� ֶׁש=ֶבת ָהֵע>ֶמק צ�
ינּו�  ִּבְמעֹונֹוֵת�
Jer. 21:14 יָה� ּה ְוָאְכָל�ה ָּכל&ְסִביֶב� �ה ְוִהַּצBִּתי ֵאׁש1 ְּבַיְעָר+ י ַמַעְלֵליֶכ�ם ְנֻאם&ְיהָו  ּוָפַקְדִּת=י ֲעֵליֶכ>ם ִּכְפִר�

 ס
Jer. 22:1ֹּPר ַהֶּז�ה� כ ם ֶאת&ַהָּדָב� ית&ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ְוִדַּבְרָּת� ָׁש+ ד ֵּב� ה ֵר�  ה ָאַמ�ר ְיהָו+
Jer. 22:2 +ה ַוֲעָבֶד1יָך1 ְוַעְּמָךBד ַאָּת� ב ַעל&ִּכֵּס�א ָדִו ה ַהֹּיֵׁש� ה ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ ַמְרָּת1 ְׁשַמ�ע ְּדַבר&ְיהָו+  ְוָא�

ֶּלה� סַהָּבִא�ים ַּבְּׁשָעִר�  ים ָהֵא�
Jer. 22:3 1ה ַאל&ֹּתנּוB ֹום ְוַאְלָמָנ ֹוק ְוֵגרZ ָית2 ��ד ָעׁש ילּו ָגז�ּול ִמַּי ה ְוַהִּצ� ּו ִמְׁשָּפט1 ּוְצָדָק+ Bה ֲעׂש הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ֹּכ�

ֹום ַהֶּז�ה� ּו ַּבָּמק� ל&ִּתְׁשְּפכ� י ַא� סּו ְוָד�ם ָנִק+  ַאל&ַּתְחֹמ+
Jer. 22:4�י ִאם&ָעׂשֹו1 ַּתBד  ִּכ Mים ְלָדִו ה ְמָלִכיםZ ֹיְׁשִב2 י ַהַּב�ִית ַהֶּז] �ה ּוָב�אּו ְבַׁשֲעֵר� ר ַהֶּז ּו ֶאת&ַהָּדָב� ֲעׂש+

ּוא ְוַעְבּדֹו  ים ה� ְכִבים1 ָּבֶר�ֶכב ּוַבּסּוִס+ ֹו ֹר� יו][ַו[ַעל&ִּכְסא3 ֹו�] ֲעָבָד�  ְוַעּמ�
Jer. 22:5Bֶּלה ִּב�ים ָהֵא ּו ֶאת&ַהְּדָבִר� א ִתְׁשְמע+ �ֹ ִית  ְוִאם1 ל ה ִי�ְהֶי�ה ַהַּב� ה ִּכי&ְלָחְרָּב� י ִנְׁשַּב1ְעִּתי1 ְנֻאם&ְיהָו+
 ַהֶּז�ה� ס

Jer. 22:6 1יְתָך א ֲאִׁש� Bֹ אׁש ַהְּלָבנ�ֹון ִאם&ל �ֹ ה ִּגְלָע�ד ַאָּת>ה ִל�י ר ה ַעל&ֵּבית1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ הA ָאַמ�ר ְיהָו3 י&ֹכ�  ִּכ�
א נֹוָׁשָבה  �ֹ ים ל ר ָעִר�  ]בּו�נֹוָׁש�[ִמְדָּב+

Jer. 22:7ׁש� יָך ְוִהִּפ�ילּו ַעל&ָהֵא� ְרתּו1 ִמְבַח�ר ֲאָרֶז+ �יו ְוָכ� �יׁש ְוֵכָל ים ִא י ָעֶל>יָך ַמְׁשִחִת�   ְוִקַּדְׁשִּת�
Jer. 22:8 ָכה ה ָעָׂשBה ְיהָוה1 ָּכ+ הּו ַעל&ֶמ2 �יׁש ֶאל&ֵרֵע+ ְמרּו1 ִא �את ְוָא�ֹ �יר ַהּז ים ַע�ל ָהִע �ם ַרִּב+ ְברּו1 ּגֹוִי  ְוָע�

את� �ֹ  ָלִע�יר ַהְּגדֹוָל�ה ַהּז
Jer. 22:9ַPּו ע ּום�  ְוָא�ְמר+ ים ַוַּיַעְבד� ים ֲאֵחִר� ּו ֵלאֹלִה� ֵהיֶה�ם ַוִּי�ְׁשַּתֲחו> ית ְיהָו�ה ֱאֹל� ּו ֶאת&ְּבִר� ְזב+ ל ֲאֶׁש�ר ָע�

 ס
Jer. 22:10Bֹ �י ל ְך ִּכ ֹהֵל+ ּו ָבכֹו1 ַל� Bֹו ְּבכ �ת ְוַאל&ָּתֻנ�דּו ל ּו ְלֵמ+ ֶרץ  ַאל&ִּתְבּכ� ה ֶאת&ֶא� ֹוד ְוָרָא� א ָיׁשּוב1 ע+
ֹו� ס  מֹוַלְדּת�
Jer. 22:11ַּ Pה ַהֹּמֵלְך1 ת הּו ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד3 Mם ֶּבן&יֹאִׁשָּי הָוה ֶאל&ַׁשֻּל2 ְ Tַמר&י ה ָא� �י ֹכ� ר  ִּכ יו ֲאֶׁש� �הּו ָאִב+ ַחת יֹאִׁשָּי

ֹוד� ם ע� ּוב ָׁש� א&ָיׁש� �ֹ �ה ל ֹום ַהֶּז א ִמן&ַהָּמק�  ָיָצ�
Jer. 22:12ֹוד� ס ה ע� א&ִיְרֶא� �ֹ ֹ�את ל ֶרץ ַהּז ּות ְוֶאת&ָהָא� �ֹו ָׁש�ם ָימ ּו ֹאת� ֹום ֲאֶׁשר&ִהְגל� י ִּבְמק>   ִּכ3
Jer. 22:13 א �ֹ ֹו ל ם ּוֹפֲעל� ד ִחָּנ+ א ִמְׁשָּפ�ט ְּבֵרֵע1הּו1 ַיֲעֹב� �ֹ יו ְּבל ֶדק ַוֲעִלּיֹוָת� לֹא&ֶצ+ Bה ֵביתֹו1 ְּב� ֹוי ֹּבֶנ  ה�
ֹו�  ִיֶּתן&ל�

Jer. 22:14  ֹוַח ֶרז ּוָמׁש� ּון ָּבָא+ י ְוָספ� ע לֹו1 ַחּלֹוָנ+ ַר� Bים ְוָק�ֹות ַוֲעִלּי�ֹות ְמֻרָּוִח ר ֶאְבֶנה&ִּלי1 ֵּב�ית ִמּד+ ָהֹאֵמ3
ר�  ַּבָּׁשַׁש�

Jer. 22:15ה ִמְׁשָּפט1 ּוְצָדBה ְוָעָׂש ֹוא ָאַכ�ל ְוָׁשָת3 יָך ֲהל= Mֶרז ָאִב�ה ְמַתֲחֶר�ה ָבָא ְך ִּכ�י ַאָּת� ְמֹל+ ז  ֲהִת� ה ָא� ָק+
ֹו� ֹוב ל�  ט�

Jer. 22:16י ְנֻאם&ְיהָו�ה� ַעת ֹאִת� ֹוב ֲהלֹוא&ִה>יא ַהַּד� ��י ְוֶאְבי�ֹון ָא�ז ט ן ִּדין&ָעִנ   ָּד>
Jer. 22:17 ֶׁשק ֹוְך ְוַעל&ָהֹע� ם&ַהָּנִקי1 ִלְׁשּפ+ �ָך ְוַעBל ַּד� 1יָך1 ְוִלְּבָך+ ִּכ�י ִאם&ַעל&ִּבְצֶע �י ֵאBין ֵעיֶנ  ִּכ
ֹות� סְוַעל&ַהְּמרּו ה ַלֲעׂש�  ָצ�



Jer. 22:18 ֹוי י ְוה� ֹוי ָאִח� ֹו ה� ּו ל+ ה לֹא&ִיְסְּפד� ים ֶּבן&יֹאִׁשָּי1הּו1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ Bה ֶאל&ְיהֹוָיִק ה&ָאַמ�ר ְיהָו3 ן ֹּכ� Qָלֵכ 
ה� ֹוי ֹהֹד� ֹון ְוה� ֹוי ָאד� ֹו ה� ּו ל+ ֹות לֹא&ִיְסְּפד� � ָאח

Jer. 22:19�ר ָסח�ֹור ִיָּקֵב ת ֲחמ� ִם� ס ְקבּוַר� י ְירּוָׁשָל� ְלָאה ְלַׁשֲעֵר� ְך ֵמָה�  ֹוב ְוַהְׁשֵל+
Jer. 22:20ִיְך� ּו ָּכל&ְמַאֲהָב� ים ִּכ�י ִנְׁשְּבר� ֲעָבִר+ ֲעִקי1 ֵמ� �י קֹוֵל�ְך ְוַצ� ן ְּתִנ ִקי ּוַבָּבָׁש� ְצָע+   ֲעִלBי ַהְּלָבנֹון1 ּו�
Jer. 22:21ְר ִיְך ָאַמ� 1ִיְך1 ְּבַׁשְלֹוַת+ י� ִּדַּבBְרִּתי ֵאַל ַעְּת ְּבקֹוִל� א&ָׁשַמ� �ֹ ִיְך ִּכ�י ל Bה ַדְרֵּכְך1 ִמְּנעּוַר+ א ֶאְׁשָמ�ע ֶז �ֹ  ְּת ל
Jer. 22:22ְך� ל ָרָעֵת� ְמְּת ִמֹּכ� ִׁשי1 ְוִנְכַל+ �י ָאBז ֵּתֹב2 �כּו ִּכ �י ֵיֵל ִיְך ַּבְּׁשִב ְמַאֲהַב� ּוַח ּו�   ָּכל&ֹרַע1ִיְך1 ִּתְרֶעה&ר+
Jer. 22:23 ֹון ְמֻקַּנְנִּתי ] ֹיַׁשְבְּת1[ ֹיַׁשְבִּתי �ְנְּת[ַּבְּלָבנ+ יל ] ְמֻקַּנ ים ִח� �ים ַמה&ֵּנַחְנְּת1 ְּבבֹא&ָל�ְך ֲחָבִל+ ֲאָרִז ָּב�
ה�  ַּכֹּיֵלָד�

Jer. 22:24י ִּכ�� �ד ְיִמיִנ ם ַעל&ַי ה חֹוָת� ֹוָיִקים1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ Bהּו ֶבן&ְיה� ה ָּכְנָי Qי ִאם&ִיְהֶי� י  ַחי&ָאִניH ְנֻאם&ְיהָוהG ִּכ
ְנָּך� ם ֶאְּתֶק�  ִמָּׁש�
Jer. 22:25 ר >ד ְנבּוַכְדֶראַּצ� ה ָיג�ֹור ִמְּפֵניֶה�ם ּוְבַי >ד ֲאֶׁשר&ַאָּת� ָך ּוְבַי יָך ְּבַיד1 ְמַבְקֵׁש�י ַנְפֶׁש+  ּוְנַתִּת3

ים� ל ּוְבַי�ד ַהַּכְׂשִּד� ֶלְך&ָּבֶב�  ֶמ�
Jer. 22:26ר ְיָל�ת&ִאְּמָך1 ֲאֶׁש ַטְלִּת�י ֹאְתָך3 ְוֶא� ְתָך עPַ ְוֵה� ם ַד+ ם ָׁש�ם ְוָׁש� א&ֻיַּלְדֶּת� �ֹ ר ל ֶרת ֲאֶׁש� ל ָהָא�ֶרץ ַאֶח+

ּותּו�  ָּתמ�
Jer. 22:27ּובּו� ס א ָיׁש� �ֹ ָּמה ל ּוב ָׁש�ם ָׁש� ם ָלׁש� ֶרץ ֲאֶׁשר&ֵה>ם ְמַנְּׂשִא�ים ֶאת&ַנְפָׁש�   ְוַעל&ָהָא3
Jer. 22:28ה ּוץ ָהִאBיׁש ַהֶּזה1 ָּכְנָי+ ה ָנפ3 Mֶצב ִנְבֶז ֹו  ַהֶע2 ּוא ְוַזְרע+ ּוֲטלּו1 ה� ּוַע ה� Bֹו ַמּד �ֶפץ ּב ין ֵח� י ֵא� ם&ְּכִל+ ּו ִא2

עּו� ר לֹא&ָיָד� ֶרץ ֲאֶׁש� ּו ַעל&ָהָא� ְׁשְלכ+  ְוֻה2
Jer. 22:29ֶרץ ִׁשְמִע�י ְּדַבר&ְיהָו�ה� ס�ֶרץ ָא ֶרץ ֶא�   ֶא�
Jer. 22:30י ּו ֶאת&ָהִאBיׁש ַהֶּזה1 ֲעִריִר+ Qה ִּכְתב הA ָאַמ�ר ְיהָו3 ח  ֹּכ� Mא ִיְצַל 2ֹ Z ל  ֶּג�ֶבר לֹא&ִיְצַל�ח ְּבָיָמ�יו ִּכי
ִPֹו א ה�ִמַּזְרע3 ֹוד ִּביהּוָד� ל ע� ד ּוֹמֵׁש�  יׁש ֹיֵׁשב1 ַעל&ִּכֵּס�א ָדִו+
Jer. 23:1י ְנֻאם&ְיהָו�ה� אן ַמְרִעיִת� �ֹ ים ּוְמִפִצ>ים ֶאת&צ ים ְמַאְּבִד= ֹוי ֹרִע3   ה�
Jer. 23:2ה ֱאֹל Mר ְיהָו ה&ָאַמ2 ֵכן ֹּכ� ָ T1  ל ם ֲהִפֹצֶתBם ֶאת&צֹאִני Qַאֶּת Gים ֶאת&ַעִּמי� ל&ָהֹרִעיםH ָהֹרִע ל ַע� ֵה�י ִיְׂשָרֵא3

ַע ַמַעְלֵליֶכ�ם ְנֻאם&ְיהָו�ה� ד ֲעֵליֶכ>ם ֶאת&ֹר� י ֹפֵק= ם ֹאָת�ם ִהְנִנ2 א ְפַקְדֶּת� �ֹ ּום ְול  ַוַּתִּדח+
Jer. 23:31 ָהֲאָר י ִמֹּכל ית צֹאִנ+ י ֲאַקֵּבץ1 ֶאת&ְׁשֵאִר� י ֶאְתֶה>ן  ַוֲאִנ3 ם ָׁש�ם ַוֲהִׁשֹבִת� ְחִּתי ֹאָת� ֹות ֲאֶׁשר&ִהַּד� צ+

ּו� ּו ְוָרב� ן ּוָפר�  ַעל&ְנֵוֶה�
Jer. 23:4דּו ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס א ִיָּפֵק� �ֹ ֹוד ְולֹא&ֵיַח>ּתּו ְול ּו ע= ּום ְולֹא&ִי�יְרא2 �  ַוֲהִקֹמִת=י ֲעֵליֶה>ם ֹרִע�ים ְוָרע
Jer. 23:5 1ים ָּבִאיםBה ָיִמ יל ְוָעָׂש>ה  ִהֵּנ2 יק ּוָמBַלְך ֶמ1ֶלְך1 ְוִהְׂשִּכ+ �י ְלָדִו�ד ֶצ�ַמח ַצִּד ה ַוֲהִקֹמִת� ְנֻאם&ְיהָו+

ֶרץ� ה ָּבָא� ט ּוְצָדָק�  ִמְׁשָּפ�
Jer. 23:6נ ֹו ְיהָו�הA ִצְדֵק� ֹו אwֶׁשר&ִיְקְרא� ן ָלֶב�ַטח ְוֶזה&ְּׁשמ� ל ִיְׁשֹּכ� ה ְוִיְׂשָרֵא�  ּו� ס ְּבָיָמיו1 ִּתָּוַׁש�ע ְיהּוָד+
Jer. 23:7 ה ֲאֶׁש=ר ֶהֱעָל>ה ֶאת&ְּבֵנ�י Bֹאְמרּו עֹוד1 ַחי&ְיהָו+ �ה ְולֹא&י ים ָּבִא�ים ְנֻאם&ְיהָו  ָלֵכ>ן ִהֵּנ�ה&ָיִמ�

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ל ֵמֶא�  ִיְׂשָרֵא�
Jer. 23:81 ֵמ ַרע ֵּבBית ִיְׂשָרֵאל יא ֶאת&ֶז2 Mר ֵהִב ה ֲאֶׁש�ר ֶהֱעָלהZ ַוֲאֶׁש2 �י ִאם&ַחי&ְיהָו3 1  ִּכ ֹוָנה ּוִמֹּכל ֶא�ֶרץ ָצפ+

ם� ס ּו ַעל&ַאְדָמָת� ים ָׁש�ם ְוָיְׁשב� ר ִהַּדְחִּת� ֹות ֲאֶׁש� ֲאָרצ+  ָה�
Jer. 23:9 5ִין� ֹור ּוְכֶג�ֶבר ֲעָב�רֹו ָי �יׁש ִׁשּכ3 1יִתי1 ְּכִא י ָהִי ֲחפּו1 ָּכל&ַעְצמֹוַת+ י ָר� �י ְבִקְרִּב3 ים ִנְׁשַּב=ר ִלִּב Qַלְּנִבִא 

ה  �י ְיהָו+ ֹו�ִמְּפֵנ י ָקְדׁש�  ּוִמְּפֵנ�י ִּדְבֵר�
Jer. 23:10 יBר ַוְּתִה�ֹות ִמְדָּב ּו ְנא� ֶרץ ָיְבׁש� Bי ָאָלה1 ָאְבָל�ה ָהָא+ י&ִמְּפֵנ ֶרץ ִּכ�  ִּכBי ְמָנ�ֲאִפים1 ָמְלָא�ה ָהָא+

ן� ם לֹא&ֵכ� ה ּוְגבּוָרָת� ּוָצָתם1 ָרָע+  ְמר�
Jer. 23:11פּו ַּג� ן ָחֵנ י&ַגם&ָנִב�יא ַגם&ֹּכֵה� ם ְנֻאם&ְיהָו�ה� ִּכ� אִתי ָרָעָת�  ם&ְּבֵביִת>י ָמָצ�
Jer. 23:12 ם ָרָע>ה יא ֲעֵליֶה� י&ָאִב2 �ְפלּו ָב�ּה ִּכ� חּו ְוָנ ה ִיַּד� ֲאֵפָל+ ם ַּכֲחַלְקַלּקֹות1 ָּב� ם ָלֶה3 Mה ַדְרָּכ Z ִי�ְהֶי2  ָלֵכן

ם ְנֻאם&ְיהָו�ה�  ְׁשַנ�ת ְּפֻקָּדָת�
Jer. 23:13ֹון ָר י ֹׁשְמר� ל� ס ּוִבְנִביֵא� י ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ּו ֶאת&ַעִּמ� ַעל ַוַּיְתע� ּו ַבַּב+ �יִתי ִתְפָל�ה ִהַּנְּבא�  ִא



Jer. 23:14 בּו ְלִּתי&ָׁש+ ים ְלִב2 י ְמֵרִע+ ְך ַּבֶּׁש1ֶקר1 ְוִחְּזקּו1 ְיֵד� Bֹוף ְוָהֹל Qה ָנא �יִתי ַׁשֲערּוָר3 ִם ָרִא Mי ְירּוָׁשַל  ּוִבְנִבֵא2
יּו&ִלBי ֻכ ֹו ָה� �ָעת ה� סִא�יׁש ֵמָר� יָה ַּכֲעֹמָר� ם ְוֹיְׁשֶב�  ָּלם1 ִּכְסֹד+

Jer. 23:15 אׁש �ֹ ים ֵמי&ר ה ְוִהְׁשִקִת� ֲעָנ+ י ַמֲאִכBיל אֹוָתם1 ַל� ים ִהְנִנ2 Bה ְצָבאֹות1 ַעל&ַהְּנִבִא+ ר ְיהָו ה&ָאַמ2 ן ֹּכ� Qָלֵכ 
ֶרץ� פ ה ְלָכל&ָהָא� ה ֲחֻנָּפ� ִם ָיְצָא� י ֵמֵאת1 ְנִביֵא�י ְירּוָׁשַל+  ִּכ3

Jer. 23:16 ָּמה ם ַמְהִּבִל�ים ֵה� �ים ָלֶכ+ י ַהְּנִבִאים1 ַהִּנְּבִא Bּו ַעל&ִּדְבֵר Qל&ִּתְׁשְמע ֹות ַא� �ה ְצָבא3 ר ְיהָו Qה&ָאַמ  ֹּכ�
א ִמִּפ�י ְיהָו�ה� �ֹ רּו ל  ֶאְתֶכ�ם ֲחזBֹון ִלָּבם1 ְיַדֵּב+

Jer. 23:17� ֹום ִי�ְהֶי ה ָׁשל� י ִּדֶּב�ר ְיהָו+ ְמַנֲאַצ+ ים ָאמֹור1 ִל� Bּו  ֹאְמִר ְמר+ ּות ִלּבֹו1 ָא� Bְך ִּבְׁשִרר Qֹכל ֹהֵל ְ Tם ו�ה ָלֶכ
ה� ֹוא ֲעֵליֶכ�ם ָרָע� א&ָתב� �ֹ  ל

Jer. 23:18 י&ִהְקִׁש�יב ְּדָבִרי ֹו ִמ� ��5ֶרא ְוִיְׁשַמ�ע ֶאת&ְּדָבר ה ְוֵי ֹוד ְיהָו+ �י ִמBי ָעַמד1 ְּבס� ֹו[ ִּכ ע� ס] ְּדָבר�  ַוִּיְׁשָמ�
Jer. 23:193ת ְיהָו�ַסֲעַר Aה� ּול� ִהֵּנ אׁש ְרָׁשִע�ים ָיח� �ֹ ַער ִמְתחֹוֵל�ל ַע>ל ר ה ְוַס�  ה ֵחָמה1 ָי�ְצָא+
Jer. 23:20 ּה ֹוְננּו ָב� ים ִּתְתּב� ֲחִרית1 ַהָּיִמ+ ֹו ְּבַא� �ֹות ִלּב ֹו ְמִזּמ� ֹו ְוַעד&ֲהִקימ� ה ַעד&ֲעֹׂשת� א ָיׁשּוב1 ַאף&ְיהָו+ Bֹ  ל

 ִּביָנ�ה�
Jer. 23:21אּו� לֹא&ָׁשַל�ְחִּתי ֶאת&ַהְּנִב ם ִנָּב� ם ְוֵה� ְרִּתי ֲאֵליֶה�  ִא�ים ְוֵה�ם ָר�צּו לֹא&ִדַּב�
Jer. 23:22ם� ס ַעְלֵליֶה� ַע ַמ� ע ּוֵמֹר� יִׁשבּום1 ִמַּדְרָּכ�ם ָהָר+ י ִו� י ְוַיְׁשִמBעּו ְדָבַרי1 ֶאת&ַעִּמ+ �ּו ְּבסֹוִד ם&ָעְמד�   ְוִא�
Jer. 23:23�ֹ �ה ְול ִני ְנֻאם&ְיהָו ב ָא� ק� ַהֱאֹלֵה=י ִמָּקֹר> י ֵמָרֹח�  א ֱאֹלֵה�
Jer. 23:24 ֹוא ֶאת&ַהָּׁשַמ=ִים ְוֶאת&ָהָא>ֶרץ �ה ֲהל2 ּנּו ְנֻאם&ְיהָו א&ֶאְרֶא� �ֹ ים ַוֲאִנ�י ל ר ִא=יׁש ַּבִּמְסָּתִר>  ִאם&ִיָּסֵת2

 ֲאִנ�י ָמֵל�א ְנֻאם&ְיהָו�ה�
Jer. 23:25ִּנְּבִא�ים ִּב ים ַה� ְמרּו1 ַהְּנִבִא+ ְעִּתי ֵאBת ֲאֶׁשר&ָא� ְמִּתי� ָׁשַמ3 ר ָחַל�ְמִּתי ָחָל� �ֶקר ֵלאֹמ  ְׁשִמ>י ֶׁש�
Jer. 23:26ם� י ַּתְרִמ�ת ִלָּב� >ׁש ְּבֵל�ב ַהְּנִבִא�ים ִנְּבֵא�י ַהָּׁש�ֶקר ּוְנִביֵא� י ֲהֵי   ַעד&ָמַת3
Jer. 23:27יׁש ְל� ּו ִא ר ְיַסְּפר� ם ֲאֶׁש� ֹוֹמָת+ י ַּבֲחל� ים ְלַהְׁשִּכBיַח ֶאת&ַעִּמי1 ְׁשִמ+ ּו  ַהֹחְׁשִב3 ר ָׁשְכח= �הּו ַּכֲאֶׁש2 ֵרֵע

ַעל� י ַּבָּב�  ֲאבֹוָת>ם ֶאת&ְׁשִמ�
Jer. 23:28 ֶבן י ֱאֶמ�ת ַמה&ַלֶּת� ר ְּדָבִר� ֹו ְיַדֵּב� ֹום ַוֲאֶׁשBר ְּדָבִרי1 ִאּת+ ֹו ֲחלֹום1 ְיַסֵּפ�ר ֲחל+ Bיא ֲאֶׁשר&ִאּת Qַהָּנִב 

ר ְנֻאם&ְיהָו�ה�  ֶאת&ַהָּב�
Jer. 23:29י ה ְדָבִר> ֹוא ֹכ= ַלע� ס ֲהל2 ץ ָס� ֵצ� יׁש ְיֹפ� �ה ּוְכַפִּט� ׁש ְנֻאם&ְיהָו   ָּכֵא�
Jer. 23:30הּו� ת ֵרֵע� י ִא�יׁש ֵמֵא� �ה ְמַגְּנֵב�י ְדָבַר+   ָלֵכ>ן ִהְנִנ�י ַעל&ַהְּנִבִא�ים ְנֻאם&ְיהָו
Jer. 23:31�ּו ְנֻא 5ִּיְנֲאמ� ם ַו� �ה ַהrְקִח�ים ְלׁשֹוָנ+  ם� ִהְנִנ�י ַעל&ַהְּנִביִא�ם ְנֻאם&ְיהָו
Jer. 23:32 ם י ְּבִׁשְקֵריֶה� ּו ֶאת&ַעִּמ+ 5ְיַסְּפרּום1 ַוַּיְתע� ה ַו� ֹות ֶׁש1ֶקר1 ְנֻאם&ְיהָו+ י ֲחֹלמ� Qל&ִנְּבֵא ְנִני ַע� ִ Tה 

ָעם&ַהֶּז�ה ְנֻאם&ְיהָו�ה� א&יֹוִע�ילּו ָל� �ֹ ים ְוהֹוֵע>יל ל א ִצִּויִת3 �ֹ ים ְול Mא&ְׁשַלְחִּת �ֹ י ל  ּוְבַפֲחזּוָת�ם ְוָאֹנִכ2
Jer. 23:33 1ֲאֵליֶהם Bה ְוָאַמְרָּת� א ְיהָו ר ַמה&ַמָּׂש� ֹו&ֹכֵהן1 ֵלאֹמ+ ֹו&ַהָּנִבBיא א� ה א� Mם ַהֶּז  ְוִכי&ִיְׁשָאְלָךZ ָהָע2

י ֶאְתֶכ�ם ְנֻאם&ְיהָו�ה� א ְוָנַטְׁשִּת�  ֶאת&ַמה&ַמָּׂש+
Jer. 23:34ה ּוָפ� ר ַמָּׂש�א ְיהָו ר יֹאַמ� ם ֲאֶׁש� ֹו� ְוַהָּנִבBיא ְוַהֹּכֵהן1 ְוָהָע+ ּוא ְוַעל&ֵּבית�  ַקְדִּת>י ַעל&ָהִא�יׁש ַהה�
Jer. 23:35ר ְיהָו�ה� ה ּוַמה&ִּדֶּב� �ה ְיהָו+ �יׁש ֶאל&ָאִח�יו ֶמה&ָעָנ ּו ִא�יׁש ַעל&ֵרֵע�הּו ְוִא ה תֹאְמר>   ֹּכ�
Jer. 23:36ֹו �יׁש ְּדָבר+ א ִי�ְהֶיה1 ְלִא �י ַהַּמָּׂש3 ֹוד ִּכ �א ִתְזְּכרּו&ע �ֹ א ְיהָו�ה ל ם ֶאת&ִּדְבֵרי1 ֱאֹלִה�ים  ּוַמָּׂש�  ַוֲהַפְכֶּת3

ינּו� ֹות ֱאֹלֵה� ים ְיהָו�ה ְצָבא�  ַחִּי+
Jer. 23:37ר ְיהָו�ה� ה ּוַמה&ִּדֶּב� �5ְך ְיהָו+ ר ֶאל&ַהָּנִב�יא ֶמה&ָעָנ ה תֹאַמ�   ֹּכ�
Jer. 23:38ֹּPן כ =ַען ֲאָמְרֶכ>ם ֶא ְוִאם&ַמָּׂש�א ְיהָוהH ּתֹאֵמרּוG ָלֵכ3 ה ַי �ה ה ָאַמ�ר ְיהָו+ ר ַהֶּז�ה ַמָּׂש�א ְיהָו ת&ַהָּדָב�

א ְיהָו�ה� ּו ַמָּׂש� א תֹאְמר� �ֹ ר ל  ָוֶאְׁשַלBח ֲאֵליֶכם1 ֵלאֹמ+
Jer. 23:39 ִּתי ָלֶכ>ם ְוַלֲאבֹוֵתיֶכ�ם ר ָנַת= ם ְוֶאת&ָהִעיר1 ֲאֶׁש2 א ְוָנַטְׁשִּת�י ֶאְתֶכ3 �ֹ י ְוָנִׁש�יִתי ֶאְתֶכ�ם ָנׁש �ן ִהְנִנ+  ָלֵכ
 ֵמַע�ל ָּפָנ�י�
Jer. 23:40ַח� ס א ִתָּׁשֵכ� �ֹ ר ל ם ֲאֶׁש� ּות עֹוָל+ י ֲעֵליֶכ�ם ֶחְרַּפ�ת עֹוָל�ם ּוְכִלּמ�   ְוָנַתִּת�
Jer. 24:1 ֹות י ַהְגל� �ה ַאֲחֵר� �ל ְיהָו ים ִלְפֵנ�י ֵהיַכ Wים מּוָעִד ה ְׁשֵני1 ּדּוָדֵא�י ְתֵאִנ+  ִהְרַאִניH ְיהָוהG ְוִהֵּנ3



ל ֶא ֶלְך&ָּבֶב] ׁש ְנבּוַכְדֶראַּצ�ר ֶמ� Bה ְוֶאת&ֶהָחָר Mי ְיהּוָד ֶלְך&ְיהּוָדהZ ְוֶאת&ָׂשֵר2 ים ֶמ� �הּו ֶבן&ְיהֹוָיִק� ת&ְיָכְנָי
ל� ם ָּבֶב� ִם ַוְיִבֵא� ּוָׁשַל+  ְוֶאת&ַהַּמְסֵּגר1 ִמיר�

Jer. 24:2�ד ְּתֵאִנים1 ָרע ּוד ֶאָח3 ֹות ְוַהּד� �ד ִּכְתֵאֵנ�י ַהַּבֻּכר ֹות ְמֹא+ ד ְּתֵאִנים1 ֹטב� ּוד ֶאָח3 ר  ַהּד� ד ֲאֶׁש� ֹות ְמֹא+
ַע� ס ָאַכ�ְלָנה ֵמֹר�  לֹא&ֵת�

Jer. 24:3 ד ֹות ְמֹא+ Bים ַהֹּטבֹות1 ֹטב� �ים ַהְּתֵאִנ ר ְּתֵאִנ הּו ָוֹאַמ� ה&ַאָּתBה ֹרֶאה1 ִיְרְמָי+ י ָמ� ה ֵאַל3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי
ַע� פ ר לֹא&ֵתָאַכ�ְלָנה ֵמֹר� ד ֲאֶׁש� ֹות ְמֹא+ ָרעֹות1 ָרע�  ְוָה�

Jer. 24:4ר� ַוְיִה�  י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�
Jer. 24:5 ר ה ֲאֶׁש2 ּות ְיהּוָד3 יר ֶאת&ָּגל� Qן&ַאִּכ ֹות ָהֵא�ֶּלה ֵּכ� ל ַּכְּתֵאִנ�ים ַהֹּטב� ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+  ֹּכ�

ה� ים ְלטֹוָב� ֶרץ ַּכְׂשִּד� >ה ֶא� ֹום ַהֶּז ְחִּתי ִמן&ַהָּמק� Mִׁשַּל 
Jer. 24:6י ים  ְוַׂשְמִּת2 ס ּוְנַטְעִּת� א ֶאֱהֹר+ �ֹ �את ּוְבִניִתים1 ְולֹ ה ַוֲהִׁשֹבִת�ים ַעל&ָהָא�ֶרץ ַהּז Bי ֲעֵליֶהם1 ְלטֹוָב+  ֵעיִנ

ֹוׁש� א ֶאּת� �ֹ  ְול
Jer. 24:7ִּPי כ ב ָלַד�ַעת ֹאִת3 Mם ֵל Z ָלֶה2 ם ֵלאֹלִה�י ְוָנַתִּתי י ֶאְהֶי�ה ָלֶה� ם ְוָא�ֹנִכ+ �י ְלָע+ ה ְוָהיּו&ִל �י ְיהָו+ ם י ֲאִנ

ם� ס בּו ֵאַל�י ְּבָכל&ִלָּב� י&ָיֻׁש�  ִּכ�
Jer. 24:8 הּו ֵּתן ֶאת&ִצְדִקָּי2 ֶ Tן א� ה ֵּכ הA ָאַמ�ר ְיהָו3 ַע ִּכי&ֹכ� �ר לֹא&ֵתָאַכ�ְלָנה ֵמֹר ֹות ֲאֶׁש� ָרע+  ְוַכְּתֵאִנים1 ָה�

ִם ַהִּנְׁשָאִרים1 ָּבָא� ית ְירּוָׁשַל3 1 ְוֵא�תA ְׁשֵאִר� ה ְוֶאת&ָׂשָריו Bֶלְך&ְיהּוָד ִים�ֶמ� ֶרץ ִמְצָר� את ְוַהֹּיְׁשִב�ים ְּבֶא� +ֹ  ֶרץ ַהּז
Jer. 24:9 ה][ְל[ ּוְנַתִּתים1 ִלְזָוָעה� �ה ] ַזֲעָו 1 ִלְׁשִניָנ ֹות ָהָא�ֶרץ ְלֶחְרָּפBה ּוְלָמָׁשל ל ַמְמְלכ� ה ְלֹכ� ְלָרָע+

ם� ם ָׁש� ר&ַאִּדיֵח� ֹות ֲאֶׁש� ה ְּבָכל&ַהְּמֹקמ�  ְוִלְקָלָל+
Jer. 24:10ְח�ִּתי  ְוִׁשַּל ה ֲאֶׁשר&ָנַת� �ל ָהֲאָדָמ+ �ב ְוֶאת&ַהָּד�ֶבר ַעד&ֻּתָּמם1 ֵמַע ֶרב ֶאת&ָהָרָע ם ֶאת&ַהֶח� ִּתי ָב+

ם� פ ם ְוַלֲאבֹוֵתיֶה�  ָלֶה�
Jer. 25:1 ים ית ִליהֹוָיִק� ְרִבִע+ ה ַּבָּׁשָנה1 ָה� �ם ְיהּוָד+ 1הּו1 ַעל&ָּכל&ַע ל&ִיְרְמָי Bה ַע� ר ֲאֶׁשר&ָהָי Qַהָּדָב 
� ל�ֶּבן&יֹאִׁשָּי ֶלְך ָּבֶב� ר ֶמ� ּוַכְדֶראַּצ� ית ִלְנב� אֹׁשִנ+ יא ַהָּׁשָנה1 ָהִר�  הּו ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ִה3
Jer. 25:2ר� י ְירּוָׁשַל�ִם ֵלאֹמ� ה ְוֶא>ל ָּכל&ֹיְׁשֵב� �ם ְיהּוָד+ Bהּו ַהָּנִביא1 ַעל&ָּכל&ַע ר ִיְרְמָי Mר ִּדֶּב   ֲאֶׁש2
Jer. 25:3ה ְל ׁש ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ] Pֶ ִמן&ְׁשֹל� ה ז �דA ַהּי�ֹום ַהֶּז3 ה ְוַע Mֶלְך ְיהּוָד Z ֶמ2 �הּו ֶבן&ָאמֹון ׁש ְוֶעְׂשִרים1 יֹאִׁשָּי Bה ָׁשֹל

ם� א ְׁשַמְעֶּת� �ֹ ר ְול ה ָהָי�ה ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאָל�י ָוֲאַדֵּב=ר ֲאֵליֶכ>ם ַאְׁשֵּכ�ים ְוַדֵּב�  ָׁשָנ+
Jer. 25:4 יו ת&ָּכל&ֲעָבָד= ם ֶא� Mה ֲאֵליֶכ ם  ְוָׁשַלחZ ְיהָו2 א&ִהִּטיֶת� �ֹ א ְׁשַמְעֶּת�ם ְול �ֹ ַח ְול ַהְּנִבִא>ים ַהְׁשֵּכ�ם ְוָׁשֹל�

ַע� ת&ָאְזְנֶכ�ם ִלְׁשֹמ�  ֶא�
Jer. 25:5 ה< ן ְיהָו ר ָנַת= ה ֲאֶׁש2 ם ּוְׁשבּו1 ַעל&ָה�ֲאָדָמ+ ַע ַמַעְלֵליֶכ+ ָרָעה1 ּוֵמֹר� ֹו ָה� Bיׁש ִמַּדְרּכ� א ִא Qּובּו&ָנ ר ׁש�  ֵלאֹמ3

ֹוֵתי ם�ָלֶכ�ם ְוַלֲאב� �ם ְלִמן&עֹוָל�ם ְוַעד&עֹוָל�  ֶכ
Jer. 25:6 1יסּו אֹוִתיBא&ַתְכִע �ֹ ם ּוְלִהְׁשַּתֲחֹו�ת ָלֶה�ם ְול ים ְלָעְבָד� ֲחֵרי1 ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר+ ּו ַא�  ְוַאל&ֵּתְלכ3

ם� ע ָלֶכ� א ָאַר� �ֹ ם ְול  ְּבַמֲעֵׂש�ה ְיֵדיֶכ+
Jer. 25:7ה ְלַמ=ַע� ם ֵאַל�י ְנֻאם&ְיהָו א&ְׁשַמְעֶּת� �ֹ ם� ס] ַהְכִעיֵס>ִני[ן ִהְכִעסּוִני  ְול ע ָלֶכ� ה ְיֵדיֶכ�ם ְלַר�  ְּבַמֲעֵׂש�
Jer. 25:8י� ם ֶאת&ְּדָבָר� א&ְׁשַמְעֶּת� �ֹ ר ל ַען ֲאֶׁש� Wֹות ַי ��ה ְצָבא ר ְיהָו ה ָאַמ� ן ֹּכ� Wָלֵכ  
Jer. 25:9ה ְו ֹון ְנֻאם&ְיהָו3 Mֹות ָצפ Z ֶאת&ָּכל&ִמְׁשְּפח2 ַח ְוָלַקְחִּתי �י ֹׁשֵל] H  ִהְנִנ ֶלְך&ָּבֶבל ּוַכְדֶראַּצ�ר ֶמ� ֶאל&ְנב�

ים ְוַׂשְמִּתים1  ֶּלה ָסִב�יב ְוַה�ֲחַרְמִּת+ �ם ָהֵא� יָה ְוַע>ל ָּכל&ַהּגֹוִי ים ַעל&ָהָאBֶרץ ַהּזֹאת1 ְוַעל&ֹי�ְׁשֶב+ Mֹאִת ַעְבִּדיG ַוֲהִב2
ם� ֹות עֹוָל� ה ּוְלָחְרב�  ְלַׁשָּמ�ה ְוִלְׁשֵרָק+

Jer. 25:10י ֵמ�ֹור ֵנ�ר� ְוַהֲאַבְדִּת ִים ְוא� ֹול ֵרַח� ֹול ַּכָּל�ה ק� ן ְוק� ֹול ָחָת� ה ק� ֹול ִׂשְמָח+ ֹול ָׂשׂשֹון1 ְוק� Bם ק  ֶה3
Jer. 25:11 ל ִׁשְבִע�ים ֶלְך ָּבֶב� �ם ָהֵא>ֶּלה ֶאת&ֶמ� ּו ַהּגֹוִי Mְבד ה ְלַׁשָּמ�ה ְוָע2 את ְלָחְרָּב� +ֹ ְיָתה1 ָּכל&ָהָא�ֶרץ ַהּז  ְוָה�

 ָׁשָנ�ה�
Jer. 25:12� >ה  ְוָהָי ּוא ְנֻאם&ְיהָו ֹוי ַהה= Z ְוַעל&ַהּג2 ֶלְך&ָּבֶבל ד ַעל&ֶמ� ה ֶאְפֹק� �ים ָׁשָנ] אות ִׁשְבִע �ֹ ה ִכְמל

ם� ֹות עֹוָל� ְממ� ֹו ְלִׁש� י ֹאת� ים ְוַׂשְמִּת� � ֶאת&ֲעֹוָנ�ם ְוַעל&ֶא�ֶרץ ַּכְׂשִּד
Jer. 25:13 ֵבאִתי1][ְו[ ְוֵהֵבאיִתי יא ֶאת&ָּכל&ְּדָב] ֵה� �יָה ֵאBת ַעל&ָהָא�ֶרץ ַהִה+ י ֲאֶׁשר&ִּדַּב�ְרִּתי ָעֶל ַר�



א ִיְרְמָי�הּו ַעל&ָּכל&ַהּגֹוִי�ם� ה ֲאֶׁשר&ִנָּב�  ָּכל&ַהָּכתּוב1 ַּבֵּס�ֶפר ַהֶּז+
Jer. 25:14י ָלֶה>ם ְּכָפֳעָל�ם ּוְכַמֲעֵׂש� �ים ְוִׁשַּלְמִּת� ים ּוְמָלִכ�ים ְּגדֹוִל �ם ַרִּב+ ְבדּו&ָבBם ַּגם&ֵה1ָּמה1 ּגֹוִי �י ָע� ה  ִּכ
ם� ס  ְיֵדיֶה�
Jer. 25:15 הBי ְוִהְׁשִקיָת �ֹ�את ִמָּיִד =5ִין ַהֵחָמ>ה ַהּז ֹוס ַהַּי ח ֶאת&ּכ2 ַ Tי ק 1 ֵאַל+ ה ֱאֹלֵהBי ִיְׂשָרֵאל Mר ְיהָו �י ֹכהZ ָאַמ2  ִּכ

ם� ם ֲאֶׁש=ר ָאֹנִכ>י ֹׁשֵל�ַח אֹוְתָך� ֲאֵליֶה�  ֹאתֹו1 ֶאת&ָּכל&ַהּגֹוִי+
Jer. 25:16�ְתֹּג ּו ְוִה� Wם� ְוָׁשת ֶרב ֲאֶׁש>ר ָאֹנִכ�י ֹׁשֵל�ַח ֵּביֹנָת� �י ַהֶח+ ּו ְוִהְתֹהָל�לּו ִמְּפֵנ  ֲעׁש�
Jer. 25:17ם� ִני ְיהָו�ה ֲאֵליֶה� ם ֲאֶׁשר&ְׁשָלַח� ַאְׁשֶקה1 ֶאת&ָּכל&ַהּגֹוִי+ �ה ָו� �ד ְיהָו ֹוס ִמַּי ח ֶאת&ַהּכ�   ָוֶאַּק�
Jer. 25:18ה ְו י ְיהּוָד+ 1 ְוֶאת&ָעֵר� 1ִם ם ְלָחְרָּב=ה ְלַׁשָּמ>ה  ֶאת&ְירּוָׁשַל Mת ֹאָת יָה ָלֵת2 �ֶאת&ְמָלֶכ�יָה ֶאת&ָׂשֶר

ה ְוִלְקָלָל�ה ַּכּי�ֹום ַהֶּז�ה�  ִלְׁשֵרָק�
Jer. 25:19ֹו� יו ְוֶאת&ָּכל&ַעּמ� יו ְוֶאת&ָׂשָר� ִים ְוֶאת&ֲעָבָד� ֶלְך&ִמְצַר> ה ֶמ�   ֶאת&ַּפְרֹע=
Jer. 25:20ת ָּכל&ַמְלֵכ� Wֶרב ְוֵא ים  ְוֵאת1 ָּכל&ָהֶע+ ת ָּכל&ַמְלֵכי1 ֶא�ֶרץ ְּפִלְׁשִּת+ ּוץ ְוֵא3 �י ֶא�ֶרץ ָהע

ֹוד� ית ַאְׁשּד� ת ְׁשֵאִר� ֹון ְוֵא� ֹון ְוֶאת&ַעָּזה1 ְוֶאת&ֶעְקר+ Bְוֶאת&ַאְׁשְקל 
Jer. 25:21ֹון� ב ְוֶאת&ְּבֵנ�י ַעּמ� ֹום ְוֶאת&מֹוָא�   ֶאת&ֱאד�
Jer. 25:22� ת ָּכל&ַמְלֵכ ר ְוֵא� ר ְּבֵע�ֶבר ַהָּי�ם� ְוֵאת1 ָּכל&ַמְלֵכי&ֹצ+ י ֲאֶׁש� �י ָהִא+ ֹון ְוֵאת1 ַמְלֵכ � י ִציד
Jer. 25:23ה� י ֵפָא� ת ָּכל&ְקצּוֵצ� ּוז ְוֵא� ן ְוֶאת&ֵּתיָמא1 ְוֶאת&ּב+ Bְוֶאת&ְּדָד  
Jer. 25:24ר� ֶרב ַהֹּׁשְכִנ�ים ַּבִּמְדָּב� �י ָהֶע+ �י ֲעָר�ב ְוֵאת1 ָּכל&ַמְלֵכ ת ָּכל&ַמְלֵכ   ְוֵא�
Jer. 25:25י� ְו ת ָּכל&ַמְלֵכ�י ָמָד� ם ְוֵא� �י ֵעיָל+ י ְוֵאת1 ָּכל&ַמְלֵכ �י ִזְמִר3  ֵא�תA ָּכל&ַמְלֵכ
Jer. 25:26 ֶרץ ֹות ָהָא+ יו ְוֵאת1 ָּכל&ַהַּמְמְלכ� �יׁש ֶאל&ָאִח+ ְרֹחִקים1 ִא ֹון ַהְּקֹרִבBים ְוָה� �י ַהָּצפ3  ְוֵא�תA ָּכל&ַמְלֵכ

ֶלְך ֵׁש �י ָהֲאָדָמ�ה ּוֶמ� ר ַעל&ְּפֵנ ם�ֲאֶׁש� ה ַאֲחֵריֶה� ְך ִיְׁשֶּת�  ַׁש�
Jer. 25:27 א �ֹ ּו ְול ּו ְוִנְפל� ּו ְוִׁשְכרּו1 ּוְקי+ Bל ְׁשת ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mה ְצָבא ה&ָאַמרZ ְיהָו2 ם ס ֹּכ�  ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה]

ם� ֶרב ֲאֶׁש>ר ָאֹנִכ�י ֹׁשֵל�ַח ֵּביֵניֶכ� �י ַהֶח+ ּומּו ִמְּפֵנ � ָתק
Jer. 25:28 ה ֹות  ְוָהָי3 ה ָאַמ>ר ְיהָו�ה ְצָבא� ם ֹּכ� ֹות ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה3 �ֹוס ִמָּיְדָך� ִלְׁשּת ַחת&ַהּכ� ּו ָלַק� ִּכ=י ְיָמֲאנ>
ּו� ֹו ִתְׁשּת�  ָׁשת�
Jer. 25:29�ֹ ּו ל �ם ִהָּנֵק�ה ִתָּנק ע ְוַאֶּת� ֹנִכי1 ֵמֵח�ל ְלָהַר+ יָה ָא� יר ֲאֶׁש=ר ִנ�5ְקָרא&ְׁשִמ�י ָעֶל3 Mה ָבִע Z ִהֵּנ2 ּו  ִּכי א ִתָּנק+

ֹות� ם ְיהָו�ה ְצָבא� ֶרץ ְנֻא� Bי ֹקֵרא1 ַעל&ָּכל&ֹיְׁשֵב�י ָהָא+ ֶרב ֲאִנ �י ֶח3  ִּכ
Jer. 25:30 1ֹום ִיְׁשָאג Bה ִמָּמר Qם ְיהָו ים ָהֵא�ֶּלה ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה3 ת ָּכל&ַהְּדָבִר� ם ֵא�  ְוַאָּתה1 ִּתָּנֵב�א ֲאֵליֶה+

ֹון ָקְדׁשֹו1 ִיֵּת�ן קֹו Bֶרץ�ּוִמְּמע י ָהָא� ל ָּכל&ֹיְׁשֵב� ה ֶא� �ים ַי�ֲעֶנ+ הּו ֵהיָדד1 ְּכֹדְרִכ ג ִיְׁשַאג1 ַעל&ָנֵו+ Bֹו ָׁשֹא  ל+
Jer. 25:31 ר ָהְרָׁשִע>ים ְנָתָנ�ם�ּוא ְלָכל&ָּבָׂש ט ה� ם ִנְׁשָּפ� יהָוה1 ַּבּגֹוִי+ יב ַל� Bי ִר� ֶרץ ִּכ  ָּבBא ָׁשאֹון1 ַעד&ְקֵצ�ה ָהָא+

ֶרב ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס  ַלֶח�
Jer. 25:32ֶרץ� ֹור ִמַּיְרְּכֵתי&ָא� ֹול ֵיע� ֹוי ְוַס�ַער ָּגד+ �ֹוי ֶאל&ּג את ִמּג� ֹות ִהֵּנ�ה ָרָע>ה ֹיֵצ� �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bֹּכ  
Jer. 25:33א ֵי Bֹ ּו ְול א ִיָּסְפד3 �ֹ ֶרץ ְוַעד&ְקֵצ�ה ָהָא�ֶרץ ל ה ָהָא� ּוא ִמְקֵצ� ְלֵלBי ְיהָוה1 ַּבּי�ֹום ַהה+ ּו ַח� Qְספּו1  ְוָהי ָא�

ּו� ה ִי�ְהי� ֶמן ַעל&ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ� רּו ְלֹד> א ִיָּקֵב+ �ֹ  ְול
Jer. 25:34 ם ֹוִתיֶכ+ ֹוַח ּוְתפֹוצ� �ּו ְיֵמיֶכ�ם ִלְטב י&ָמְלא� אן ִּכ� +ֹ י ַהּצ ְתַּפְּלׁשּו1 ַאִּדיֵר� ּו ְוִה� ים ְוַזֲעק3 Mילּו ָהֹרִע  ֵהיִל2

ה� ם ִּכְכִל�י ֶחְמָּד�  ּוְנַפְלֶּת�
Jer. 25:35אן� ְו �ֹ י ַהּצ �ים ּוְפֵליָט�ה ֵמַאִּדיֵר� ֹרִע ד ָמנ�ֹוס ִמן&ָה�  ָאַב�
Jer. 25:36Pם� ק ד ְיהָו�ה ֶאת&ַמְרִעיָת� י&ֹׁשֵד� אן ִּכ� �ֹ י ַהּצ יְלַל�ת ַאִּדיֵר� ים ִו� ֹרִע+ ת ָה�  ֹול ַצֲעַק�
Jer. 25:37ֹון ַאף&ְיהָו�ה� ֹום ִמְּפֵנ�י ֲחר� �ֹות ַהָּׁשל ּמּו ְנא�   ְוָנַד�
Jer. 25:38ֹו� פ ֹון ַאּפ� ה ּוִמְּפֵנ�י ֲחר� ֹון ַהּיֹוָנ+ ה ִמְּפֵני1 ֲחר� י&ָהְיָתBה ַאְרָצם1 ְלַׁשָּמ+ ֹו ִּכ� ��ב ַּכְּכִפ�יר ֻסּכ   ָעַז
Jer. 26:1 ת ְיהָו�ה ה ֵמֵא� �הּו ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ָהָיה1 ַהָּדָב�ר ַהֶּז+ ים ֶּבן&יֹאִׁשָּי ּות ְיהֹוָיִק� ית ַמְמְלכ>  ְּבֵראִׁש3

ר  �ֵלאֹמ�
Jer. 26:2 ת�ה ַהָּבִאים1 ְלִהְׁשַּתֲחֹו י ְיהּוָד3 ה ֲעֹמדH ַּבֲחַצ�ר ֵּבית&ְיהָוהG ְוִדַּבְרָּתQ ַעל&ָּכל&ָעֵר� הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ֹּכ�



ֵPה א ר�ֵּבית&ְיהָו+ ע ָּדָב� יָך ְלַדֵּב�ר ֲאֵליֶה�ם ַאל&ִּתְגַר� ר ִצִּויִת� ים ֲאֶׁש�  ת ָּכל&ַהְּדָבִר+
Jer. 26:3י ִיְׁש� ֹות  אּוַל ר ָאֹנִכBי ֹחֵׁשב1 ַלֲעׂש� ה ֲאֶׁש2 �ה ְוִנַחְמִּת�י ֶאל&ָהָרָע3 ֹו ָהָרָע בּו ִא�יׁש ִמַּדְרּכ� Wּו ְוָיֻׁש ְמע+

ם� ַע ַמַעְלֵליֶה� �י ֹר� ם ִמְּפֵנ  ָלֶה+
Jer. 26:4 י ֹוָרִת+ 1ֶכת1 ְּבת� י ָלֶל א ִתְׁשְמעּו1 ֵאַל+ Bֹ �ה ִאם&ל ה ָאַמ�ר ְיהָו ם ֹּכ� ִּתי  ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה+ ר ָנַת� ֲאֶׁש�
ם�  ִלְפֵניֶכ�
Jer. 26:5ם� א ְׁשַמְעֶּת� �ֹ ַח ְול �ַח ֲאֵליֶכ�ם ְוַהְׁשֵּכ�ם ְוָׁשֹל� ר ָאֹנִכ�י ֹׁשֵל ים ֲאֶׁש� י ַהְּנִבִא+ י ֲעָבַד� ַע ַעל&ִּדְבֵר2   ִלְׁשֹמ3
Jer. 26:6 יר ַהּזֹאָתהBה ְוֶאת&ָהִע �ִית ַהֶּז�ה ְּכִׁשֹל ֹ][ַה[ ְוָנַתִּת>י ֶאת&ַהַּב� ל ּגֹוֵי�י ] את1ּז ה ְלֹכ� ֶאֵּת�ן ִלְקָלָל+
ֶרץ� ס  ָהָא�
Jer. 26:7 ית ֶּלה ְּבֵב� ים ָהֵא� הּו ְמַדֵּב>ר ֶאת&ַהְּדָבִר� ת&ִיְרְמָי+ �ם ֶא� ּו ַהֹּכֲהִנ�ים ְוַהְּנִבִא�ים ְוָכל&ָהָע 5ִּיְׁשְמע>  ַו�

 ְיהָו�ה�
Jer. 26:8ת ָּכל�הּו ְלַדֵּבר1 ֵא ֹות ִיְרְמָי3 ֹו  ַוְיִה�יA ְּכַכּל� Mּו ֹאת �ם ַוִּיְתְּפׂש2 ר ֶאל&ָּכל&ָהָע ה ְלַדֵּב� �ה ְיהָו+ &ֲאֶׁשר&ִצָּו

ּות� ֹות ָּתמ� ר מ� =ים ְוַהְּנִבִא>ים ְוָכל&ָהָע�ם ֵלאֹמ�  ַהֹּכֲהִנ
Jer. 26:9את ֶּתֱחַר�<ֹ ה ְוָהִע�יר ַהּז 1 ִי�ְהֶיה1 ַהַּב�ִית ַהֶּז+ ר ְּכִׁשלֹו ה ֵלאֹמ3 Mיָת ְבֵׁשם&ְיהָו Z ִנֵּב2 ב ֵמֵא�ין יֹוֵׁש�ב  ַמּדּוַע

ית ְיהָו�ה� ל&ִיְרְמָי�הּו ְּבֵב�  ַוִּיָּקֵה=ל ָּכל&ָהָע>ם ֶא�
Jer. 26:10ֵPה א י ְיהּוָד3 ּוA ָׂשֵר� 5ִּיְׁשְמע� ַתח  ַו� ּו ְּבֶפ� �ה ַוֵּי�ְׁשב> ֶלְך ֵּב�ית ְיהָו ּו ִמֵּבית&ַהֶּמ� ֶּלה ַוַּיֲעל� ים ָהֵא+ ת ַהְּדָבִר�

ׁש� ס ַער&ְיהָו�ה ֶהָחָד�  ַׁש�
Jer. 26:11 ה �יׁש ַהֶּז+ ר ִמְׁשַּפט&ָמ1ֶות1 ָלִא �ים ְוֶאל&ָּכל&ָהָע�ם ֵלאֹמ Bים ְוַהְּנִבִאים1 ֶאל&ַהָּׂשִר+ ּו ַהֹּכֲהִנ Mאְמר 2ֹ  ַוּי

ם� ם ְּבָאְזֵניֶכ� ר ְׁשַמְעֶּת� את ַּכֲאֶׁש� +ֹ �יר ַהּז  ִּכBי ִנָּבא1 ֶאל&ָהִע
Jer. 26:12+1הּו1 ֶאל&ָּכל&ַהָּׂשִר Bֹאֶמר ִיְרְמָי א ֶאל&ַהַּבBִית  ַוּי Qִני ְלִהָּנֵב �ה ְׁשָלַח3 ר ְיהָו �ים ְוֶאל&ָּכל&ָהָע�ם ֵלאֹמ

ם� ר ְׁשַמְעֶּת� ים ֲאֶׁש� ת ָּכל&ַהְּדָבִר� את ֵא� +ֹ �יר ַהּז  ַהֶּזה1 ְוֶאל&ָהִע
Jer. 26:13ם ְו��ה ֱאֹלֵהיֶכ ֹול ְיהָו ּו ְּבק� Wם ְוִׁשְמע ה ֵהיִטBיבּו ַדְרֵכיֶכם1 ּוַמ�ַעְלֵליֶכ+ ה  ְוַעָּת3 ִיָּנֵח�ם ְיהָו+

ם� ר ֲעֵליֶכ� ר ִּדֶּב� ה ֲאֶׁש�  ֶאל&ָה�ָרָע+
Jer. 26:14ם� ר ְּבֵעיֵניֶכ� ֹוב ְוַכָּיָׁש� �י ְבֶיְדֶכ�ם ֲעׂשּו&ִל>י ַּכּט�   ַוֲאִנ�י ִהְנִנ
Jer. 26:15 ים� י ַאֶּתם1 ֹנְתִנ �י ִאם&ְמִמִת�ים ַאֶּתםH ֹאִתיG ִּכי&ָד�ם ָנִק3 ּו ִּכ ַע ֵּתְדע3 ם ְוֶאל&ָהִע�יר  ַא�ְךA ָיֹד� ֲעֵליֶכ+

ֶּלה� ס ים ָהֵא� ת ָּכל&ַהְּדָבִר� ם ֵא� ם ְלַדֵּבר1 ְּבָאְזֵניֶכ+ ת ְׁשָלַחBִני ְיהָוה1 ֲעֵליֶכ+ �י ֶבֱאֶמ3 ֹ�את ְוֶאל&ֹיְׁשֶב�יָה ִּכ  ַהּז
Jer. 26:16יׁשBים ֵאין&ָלִא� ם ֶאל&ַהֹּכֲהִנ�ים ְוֶאל&ַהְּנִביִא ּו ַהָּׂשִרים1 ְוָכל&ָהָע+ Bי  ַוּיֹאְמר ֶות ִּכ3  ַהֶּזה1 ִמְׁשַּפט&ָמ+

ינּו� ר ֵאֵל� ינּו ִּדֶּב�  ְּבֵׁש>ם ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�
Jer. 26:17ר� ל ָהָע�ם ֵלאֹמ� ּו ֶאל&ָּכל&ְקַה� ֹ�אְמר+ ים ִמִּזְקֵנ�י ָהָא�ֶרץ ַוּי   ַוָּיֻק�מּו ֲאָנִׁש+
Jer. 26:18 י ִח] ִמיָכה1[ ִמיָכָיה א ִּביֵמ� �ה ִנָּב+ י ָהָי ֹוַרְׁשִּת+ ֹ�אֶמר ֶאל&ָּכל&ַעםZ ַהּמ� ֶלְך&ְיהּוָד�ה ַוּי �הּו ֶמ� ְזִקָּי

ִית  ר ַהַּב� ה ְוַה� ְהֶי+ �ים ִּת� 1ִים1 ִעִּי ָחֵרׁש1 ִוירּוָׁשַל ה ֵת� Bֹון ָׂשֶד Qֹות ִצּי �ה ְצָבא3 ה&ָאַמ�רA ְיהָו ר ֹּכ� Mה ֵלאֹמ ְיהּוָד2
ֹות ָי�ַער�  ְלָבמ�
Jer. 26:19ֶלְך הּו ֶמ� ִמֻתהּו ִחְזִקָּי2 ֱ Tת ה�י  ֶהָהֵמ� 1 ֶאת&ְּפֵנ ה ֲהלֹאH ָיֵר�א ֶאת&ְיהָוהG ַוְיַחל ה ְוָכל&ְיהּוָד3 Mְיהּוָד&

ינּו� ְחנּו ֹעִׂש>ים ָרָע�ה ְגדֹוָל�ה ַעל&ַנְפׁשֹוֵת� ה ֶאל&ָהָרָע�ה ֲאֶׁשר&ִּדֶּב�ר ֲעֵליֶה�ם ַוֲאַנ3 �ֶחם ְיהָו+ ה ַוִּיָּנ  ְיהָו+
Jer. 26:20ם ְי�ה ִמְתַנֵּבא1 ְּבֵׁשB יׁש ָהָי א  ְוַגם&ִא3 Qים ַוִּיָּנֵב �הּו ִמִּקְרַי�ת ַהְּיָעִר ן&ְׁשַמְעָי+ ּוִרָּי1הּו1 ֶּב� ה א� הָו+

י ִיְרְמָי�הּו� ל ִּדְבֵר� את ְּכֹכ� +ֹ  ַעל&ָהִעBיר ַהּזֹאת1 ְוַעל&ָהָא�ֶרץ ַהּז
Jer. 26:21יו יו ְוָכל&ַהָּׂשִרים1 ֶאת&ְּדָבָר+ Bהֹוָיִקים ְוָכל&ִּגּבֹוָר ְ Tֶלְך&י ֹו  ַוִּיְׁשַמ�ע ַהֶּמ� �ֶלְך ֲהִמית ׁש ַהֶּמ�  ַוְיַבֵּק�

ִים� א ִמְצָר� �ֹ ח ַוָּיב א ַוִּיְבַר�  ַוִּיְׁשַמBע אּוִרָּי1הּו1 ַוִּיָר+
Jer. 26:22 ֹו ֹור ַוֲאָנִׁש�ים ִאּת� ים ֲאָנִׁש�ים ִמְצָר�ִים ֵא�ת ֶאְלָנָת=ן ֶּבן&ַעְכּב> ח ַהֶּמ=ֶלְך ְיהֹוָיִק> Qַוִּיְׁשַל 
ִים�  ֶאל&ִמְצָר�
Jer. 26:23  1ֶרב ַוַּיְׁשֵלְך�ים ַוַּיֵּכ�הּו ֶּבָח 1 ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ְיהֹוָיִק+ ִים ַוְיִבֻא1הּו הּו ִמִּמְצַר3 Mיאּו ֶאת&אּוִרָּי ַוּיֹוִצ2

ם� �י ָהָע� י ְּבֵנ ֹו ֶאל&ִקְבֵר�  ֶאת&ִנְבָלת+



Jer. 26:24ַP ְך י �הּו ְלִבְלִּת>י ֵּתת ַא3 ת&ִיְרְמָי ה ֶא� ן ָהְיָת� ֹו� פד ֲאִחיָק�ם ֶּבן&ָׁשָפ+ ֹו ְבַיד&ָהָע�ם ַלֲהִמית�  &ֹאת�
Jer. 27:1 ת ה ֵמֵא� ל&ִיְרְמָי+ ה ַהָּדָבBר ַהֶּזה1 ֶא� Qה ָהָי��הּו ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד ם ֶּבן&יֹאוִׁשָּי ית ַמְמֶל>ֶכת ְיהֹוָיִק�  ְּבֵראִׁש3

ר�  ְיהָו�ה ֵלאֹמ�
Jer. 27:2ֹו �ֹות ּוֹמט י ֲעֵׂש�ה ְלָך+ מֹוֵסר� ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֵאַל+ ָך� ֹּכ� ם ַעל&ַצָּואֶר�  ת ּוְנַתָּת�
Jer. 27:3 ר ֶלְך ֹצ� ֹון ְוֶאל&ֶמ� �י ַעּמ+ ב ְוֶאל&ֶמ1ֶלְך1 ְּבֵנ ֹום ְוֶאל&ֶמ�ֶלְך מֹוָא3 Mֶלְך ֱאד  ְוִׁשַּלְחָּתםZ ֶאל&ֶמ2

ה� ֶלְך ְיהּוָד� �הּו ֶמ� ִם ֶאל&ִצְדִקָּי �ים ְירּוָׁשַל+ Bד ַמְלָאִכים1 ַהָּבִא ֹון ְּבַי � ְוֶאל&ֶמ�ֶלְך ִציד
Jer. 27:4 ּו אְמר� �ֹ ה ת ל ֹּכ� Bה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ר ְיהָו Qה&ָאַמ ר ֹּכ� �ם ֵלאֹמ ֵניֶה� ם ֶאל&ֲאֹד�  ְוִצִּויָת� ֹאָת+

ם� ֵניֶכ�  ֶאל&ֲאֹד�
Jer. 27:5ֶרץ ְּבֹכִחי1 ַהָּג �י ָהָא+ ם ְוֶאת&ַהְּבֵהָמה1 ֲאֶׁשר1 ַעל&ְּפֵנ Bֶרץ ֶאת&ָהָאָד �יִתי ֶאת&ָהָא3 י ָעִׂש Qֹול  ָאֹנִכ ד+

ר ְּבֵעיָנ�י� ר ָיַׁש� יָה ַלֲאֶׁש� Wה ּוְנַתִּת�  ּוִבְזרֹוִע�י ַהְּנטּוָי
Jer. 27:6 1י ְוַגם �ל ַעְבִּד ֶלְך&ָּבֶב� ר ֶמ� >ד ְנבּוַכְדֶנאַּצ� ֶּלה ְּבַי ֹות ָהֵא+ 1ִּתי1 ֶאת&ָּכל&ָהֲאָרצ� ֹנִכי1 ָנַת ה ָא�  ְוַעָּת3

ֹו ְלָעְבד� ִּתי ל� ה ָנַת� �ת ַהָּׂשֶד+  ֹו�ֶאת&ַחַּי
Jer. 27:7 ם� ּוא ְוָעBְבדּו בֹו1 ּגֹוִי �ד ּבֹא&ֵעBת ַאְרצֹו1 ַּגם&ה+ ֹו ַע �ת&ֶּבן&ְּבנ ֹו ְוֶא� ם ְוֶאת&ְּבנ� ּו ֹאתֹו1 ָּכל&ַהּגֹוִי+ Bְוָעְבד 

ים� ים ּוְמָלִכ�ים ְּגֹדִל�  ַרִּב+
Jer. 27:8ּו ֹאתֹו1 ֶאת&ְנ Bא&ַיַעְבד �ֹ ר ל ה ֲאֶׁש2 ֹוי ְוַהַּמְמָלָכ3 Mה ַהּג ת ֲאֶׁשBר  ְוָהָי2 ל ְוֵא2 ֶלְך&ָּבֶב+ בּוַכְדֶנאַּצ�ר ֶמ�

ה  ֹוי ַההּוא1 ְנֻאם&ְיהָו+ Bד ַעל&ַהּג ֶבר ֶאְפֹק2 Mב ּוַבֶּד ל ֶמ�ֶלְך ָּבֶב�ל ַּבֶחֶרבZ ּוָבָרָע2 ֹו ְּבֹע� א&ִיֵּתן1 ֶאת&ַצָּואר+ �ֹ ל
ֹו� ם ְּבָיד� י ֹאָת�  ַעד&ֻּתִּמ�

Jer. 27:9ּו ֶאל&ְנִביֵאי ַאֶּתם ַאל&ִּתְׁשְמע2 ְ Tְנֵניֶכ�ם  ו ם ְוֶאל&ֹע� ֵתיֶכ+ 1 ֲחֹלֹמ� ם ְוֶאל ְסֵמיֶכ3 ם ְוֶאל&ֹק� Mֶכ
ל� ֶלְך ָּבֶב� ּו ֶאת&ֶמ� א ַתַעְבד� �ֹ ר ל ים ֲאֵליֶכם1 ֵלאֹמ+ Bם ֹאְמִר Qם ֲאֶׁשר&ֵה� ְוֶאל&ַּכָּׁשֵפיֶכ

Jer. 27:10+ל ַאְדַמְתֶכ� ַען ַהְרִחBיק ֶאְתֶכם1 ֵמַע �ים ָלֶכ�ם ְלַמ2 ם ִנְּבִא ֶקר ֵה� �י ֶׁש+ י ֶאְתֶכ�ם  ִּכ ם ְוִהַּדְחִּת�
ם�  ַוֲאַבְדֶּת�
Jer. 27:11 ה ֹו ְוִהַּנְחִּתBיו ַעל&ַאְדָמתֹו1 ְנֻאם&ְיהָו+ �ל ַו�ֲעָבד ֶלְך&ָּבֶב� ל ֶמ� ֹו ְּבֹע� ר ָיִב=יא ֶאת&ַצָּואר> ֹוי ֲאֶׁש2  ְוַהּג3

ּה� ּה ְוָי�ַׁשב ָּב� ֲעָבָד�  ַו�
Jer. 27:12ֶלְך&ְיהּוָדה1 ִּד Bה ֶמ� ם  ְוֶאל&ִצְדִקָּי Mיאּו ֶאת&ַצְּואֵריֶכ ר ָהִב2 �ֶּלה ֵלאֹמ ים ָהֵא� ְרִּתי ְּכָכל&ַהְּדָבִר� ַּב+

ּו� ְחי� ֹו ִו� ֹו ְוַעּמ� ּו ֹאת> ל ְוִעְבד� ֶלְך&ָּבֶב3 ל ֶמ�  ְּבֹע�
Jer. 27:13&ה ֶאל ֲאֶׁשר1 ִּדֶּב�ר ְיהָו+ �ב ּוַבָּד�ֶבר1 ַּכ� ֶרב ָּבָרָע ָך ַּבֶח� ר  ָלBָּמה ָתמ1ּותּו1 ַאָּת�ה ְוַעֶּמ+ ֹוי ֲאֶׁש� Wַהּג

ל� ֶלְך ָּבֶב� ד ֶאת&ֶמ� א&ַיֲעֹב� �ֹ  ל
Jer. 27:14 ל�ּו ֶאת&ֶמ�ֶלְך ָּבֶב א ַתַעְבד� �ֹ ר ל ים ֲאֵליֶכם1 ֵלאֹמ+ Bים ָהֹאְמִר י ַהְּנִבִא3 ּו ֶאל&ִּדְבֵר� Qל&ִּתְׁשְמע  ְוַא�

ם� ם ִנְּבִא�ים ָלֶכ� ֶקר ֵה� �י ֶׁש+  ִּכ
Jer. 27:15&א ְׁשַלְחִּתים1 ְנֻאם Bֹ �י ל ם  ִּכ ַען ַהִּדיִחBי ֶאְתֶכם1 ַוֲאַבְדֶּת+ י ַלָּׁש�ֶקר ְלַמ2 ה ְוֵה>ם ִנְּבִא�ים ִּבְׁשִמ� ְיהָו+

ם� ִּנְּבִא�ים ָלֶכ� ם ְוַהְּנִבִא�ים ַה� Wַאֶּת 
Jer. 27:16 ּו Qל&ִּתְׁשְמע ר ֹּכהH ָאַמ�ר ְיהָוהG ַא� ה ִּדַּב�ְרִּתי ֵלאֹמ3 Mם ַהֶּז  ְוֶאל&ַהֹּכֲהִניםZ ְוֶאל&ָּכל&ָהָע2

�י ֶא ָלה ַעָּת�ה ְמֵהָר�ה ִּכ >ה מּוָׁשִב�ים ִמָּבֶב� ה ְכֵל=י ֵבית&ְיהָו ר ִהֵּנ2 ִּנְּבִאBים ָלֶכם1 ֵלאֹמ+ ם ַה� יֵאיֶכ3 י ְנִב� ל&ִּדְבֵר�
ם� ָּמה ִנְּבִא�ים ָלֶכ� ֶקר ֵה�  ֶׁש+

Jer. 27:17ְה ְחי�ּו ָל=ָּמה ִת� ל ִו� ֶלְך&ָּבֶב� ּו ֶאת&ֶמ� ם ִעְבד� ּו ֲאֵליֶה+ ה� ַאל&ִּתְׁשְמע� ֹ�את ָחְרָּב� >ה ָהִע�יר ַהּז  ֶי
Jer. 27:18 אּו Mֹות ְלִבְלִּתי&ֹב �ה ְצָבא+ יהָו ם ְוִאם&ֵי�ׁש ְּדַבר&ְיהָו�ה ִאָּת�ם ִיְפְּגעּו&ָנא1 ַּב� �ים ֵה+  ְוִאם&ְנִבִא

ָלה� פ ה ּוִבירּוָׁשַל�ִם ָּבֶב� ית ֶמ=ֶלְך ְיהּוָד> ה ּוֵב2 ים ְּבֵבית&ְיהָו3 �יםA ַהּנֹוָתִר�  ַהֵּכִל
Jer. 27:19 ים �ֶתר ַהֵּכִל+ 1 ֶי �ם ְוַעל&ַהְּמֹכנ�ֹות ְוַעל ים ְוַעל&ַהָּי ַעֻּמִד+ ֹות ֶאל&ָה� �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bי ֹכ�  ִּכ

את� �ֹ ים ָּבִע�יר ַהּז  ַהּנֹוָתִר�
Jer. 27:20 ְגלֹותֹו ֶאת&ְיכֹוְנָיה ַּ Tל ב ּוַכְדֶנאַּצר1 ֶמ�ֶלְך ָּבֶב+ ם ְנב� א&ְלָקָח3 �ֹ הְיָכְנ[ ֲאֶׁש�ר ל ים ] ָי2 ֶבן&ְיהֹוָיִק=

ִם� ס ה ִוירּוָׁשָל� י ְיהּוָד� ּוָׁשַל�ִם ָּבֶב�ָלה ְוֵא>ת ָּכל&ֹחֵר� ה ִמיר� ֶלְך&ְיהּוָד>  ֶמ�



Jer. 27:21 ית ה ּוֵב� ֹוָתִרים1 ֵּב�ית ְיהָו+ ים ַהּנ� ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ַעל&ַהֵּכִל3 ה ָאַמ>ר ְיהָו�ה ְצָבא� �י ֹכ�  ִּכ
ה ִוי ֶלְך&ְיהּוָד� ִם�ֶמ�  רּוָׁשָל�

Jer. 27:22 ים �יֹבִת+ ֲעִליִתים1 ַוֲהִׁש ה ְוַה� י ֹאָתם1 ְנֻאם&ְיהָו+ Bֹום ָּפְקִד�ד י ַ Tּו ע�אּו ְוָׁש�ָּמה ִי�ְהי ָלה יּוָב�  ָּבֶב�
ֹום ַהֶּז�ה� פ  ֶאל&ַהָּמק�

Jer. 28:1ֶלְך&ְיהּו �ה ֶמ� 1ֶכת1 ִצְדִקָּי יא ְּבֵראִׁשית1 ַמְמֶל �ה ַהִה3 ה ִּבְׁשַנת  ַוְיִה�יA ַּבָּׁשָנ ית ] ָּׁשָנה1][ַּב[ָד+ ְרִבִע+ ָה�
>ים  =י ַהֹּכֲהִנ ה ְלֵעיֵנ יא ֲאֶׁשBר ִמִּגְבעֹון1 ְּבֵב�ית ְיהָו+ Mּור ַהָּנִב י ֲחַנְנָיהZ ֶבן&ַעּז2 �י ָאַמ�ר ֵאַל] ֶדׁש ַהֲחִמיִׁש ַּבֹח�

ר�  ְוָכל&ָהָע�ם ֵלאֹמ�
Jer. 28:2י ִיְׂשָר ֹות ֱאֹלֵה� =ה ְצָבא> ר ְיהָו Qה&ָאַמ ל� ֹּכ� ֶלְך ָּבֶב� ל ֶמ� ְרִּתי ֶאת&ֹע� Qר ָׁשַב � ֵא�ל ֵלאֹמ
Jer. 28:3 ח Mר ָלַק �ה ֲאֶׁש2 ת&ָּכל&ְּכֵל�י ֵּב�ית ְיהָו ה ֶא� ֹום ַהֶּז+ Bי ֵמִׁשיב1 ֶאל&ַהָּמק� ים ֲאִנ ֹודA ְׁשָנַת�ִים ָיִמ3  ְּבע�

ל� ם ָּבֶב� ה ַוְיִביֵא� ֹום ַהֶּז+ 1 ִמן&ַהָּמק� ֶלְך&ָּבֶבל  ְנבּוַכדֶנאַּצBר ֶמ�
Jer. 28:4 ָלה ֲאִנ�י ֵמִׁש>יב �ים ָּבֶב3 ה ַהָּבִא Mּות ְיהּוָד הּוָדה ְוֶאת&ָּכל&ָּגל2 ְ Tֶלְך&י ים ֶמ� �ה ֶבן&ְיהֹוָיִק�  ְוֶאת&ְיָכְנָי

ל� ֶלְך ָּבֶב� ל ֶמ� ר ֶאת&ֹע� �י ֶאְׁשֹּב+ �ה ִּכ ֹום ַהֶּז�ה ְנֻאם&ְיהָו  ֶאל&ַהָּמק�
Jer. 28:5יא ֶא �ה ַהָּנִב+ 1ֹאֶמר1 ִיְרְמָי ים  ַוּי ם ָהֹעְמִד� �י ָכל&ָהָע+ ֲהִנים1 ּוְלֵעיֵנ Bי ַהֹּכ� �יא ְלֵעיֵנ ל&ֲחַנְנָי�ה ַהָּנִב

ית ְיהָו�ה�  ְּבֵב�
Jer. 28:6 יב Qאָת ְלָהִׁש יָך ֲאֶׁש�ר ִנֵּב3 ם ְיהָוה1 ֶאת&ְּדָבֶר+ Bה ָיֵק� ן ֵּכ�ן ַיֲעֶׂש�ה ְיהָו Wיא ָאֵמ �ה ַהָּנִב+ 1ֹאֶמר1 ִיְרְמָי  ַוּי

ֹום ַהֶּז�ה�ְּכֵלBי ֵבית&ְיהָוה1 ל ֶאל&ַהָּמק� ה ִמָּבֶב�   ְוָכל&ַהּגֹוָל+
Jer. 28:7ם� �יָך ּוְבָאְזֵנ�י ָּכל&ָהָע� ר ָאֹנִכ�י ֹּדֵב�ר ְּבָאְזֶנ ה ֲאֶׁש� ע&ָנא1 ַהָּדָב�ר ַהֶּז+   ַאְך&ְׁשַמ�
Jer. 28:8ּו ֶא Mְבא עֹוָל�ם ַוִּיָּנ2 �יָך ִמן&ָה� >י ּוְלָפֶנ ר ָהי=ּו ְלָפַנ ים ֲאֶׁש2 ֹות  ַהְּנִביִא3 ֹות ַרּבֹות1 ְוַעל&ַמְמָלכ� Bל&ֲאָרצ

ֶבר� ה ּוְלָרָע�ה ּוְלָד� ֹות ְלִמְלָחָמ�  ְּגֹדל+
Jer. 28:9ת� ֹו ְיהָו�ה ֶּבֱאֶמ� יא ֲאֶׁשר&ְׁשָלח� יא ִיָּוַדע1 ַהָּנִב+ 1 ְּדַב�ר ַהָּנִב3 ֹום ְּבבֹא �א ְלָׁשל ר ִיָּנֵב� יא ֲאֶׁש� Wַהָּנִב  
Jer. 28:10ה ַהB ח ֲחַנְנָי Qהּו� ַוִּיַּק 5ִּיְׁשְּבֵר� �יא ַו� �ה ַהָּנִב ל ַצַּו�אר ִיְרְמָי Wה ֵמַע  ָּנִביא1 ֶאת&ַהּמֹוָט+
Jer. 28:11 ר�ַכְדֶנאַּצ לA ְנֻב� ר ֶאת&ֹע� Qָכה ֶאְׁשֹּב� ר ֹּכהH ָאַמ�ר ְיהָוהG ָּכ ם ֵלאֹמ3 Mי ָכל&ָהָע ֹ�אֶמר ֲחַנְנָיהZ ְלֵעיֵנ2  ַוּי

ים ל ְּבעֹוד1 ְׁשָנַת�ִים ָיִמ+ ֶלְך&ָּבֶב3 ֹו� פֶמ� >ֶלְך ִיְרְמָי�ה ַהָּנִב�יא ְלַדְרּכ� �ם ַוֵּי ל ַצַּו�אר ָּכל&ַהּגֹוִי Wֵמַע  
Jer. 28:12 אר ִיְרְמָי�ה< ל ַצַּו ה ֵמַע3 Bה ַהָּנִביא1 ֶאת&ַהּמֹוָט+ ֹור ֲחַנְנָי Qֲחֵרי ְׁשב ַ Tה א� ל&ִיְרְמָי י ְדַבר&ְיהָו�ה ֶא�  ַוְיִה�

ר�  ַהָּנִב�יא ֵלאֹמ�
Jer. 28:13ְוָא Zָהלֹוְך ֹּPר כ ה ֵלאֹמ3 Mן ַמְרָּת2 ֶאל&ֲחַנְנָי ת ֵע�ץ ָׁשָב�ְרָּת ְוָעִׂש�יָת ַתְחֵּתיֶה� ה מֹוֹט� ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ֹות ַּבְרֶז�ל�  ֹמט�
Jer. 28:14 ֶּלה �ם ָהֵא3 �ארA ָּכל&ַהּגֹוִי ִּתי ַעל&ַצַּו Mל ָנַת ל ַּבְרֶז] ל ֹע� ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mה ְצָבא ה&ָאַמרZ ְיהָו2 �י ֹכ�  ִּכ

ֹו� ִּתי ל� ה ָנַת� �ת ַהָּׂשֶד� >ם ֶאת&ַחַּי ל ַוֲעָבֻד�הּו ְוַג ֶלְך&ָּבֶב� ר ֶמ� ד ֶאת&ְנֻבַכְדֶנאַּצ�  ַלֲעֹב>
Jer. 28:15 ה ה ְוַאָּת3 א&ְׁשָלֲחָך� ְיהָו+ �ֹ �ה ל �א ֲחַנְנָי ע&ָנ =ה ַהָּנִב>יא ֶאל&ֲחַנְנָי�ה ַהָּנִב�יא ְׁשַמ� אֶמר ִיְרְמָי 2ֹ  ַוּי

ֶקר�ִהְבַט>ְחָּת ֶאת&ָהָע�ם   ַהֶּז�ה ַעל&ָׁש�
Jer. 28:16ֹּPן כ ְרָּת  ָלֵכ3 ה ִדַּב� י&ָסָר� ת ִּכ� �י ָהֲאָדָמ�ה ַהָּׁשָנה1 ַאָּת�ה ֵמ+ ֲחָך+ ֵמַע�ל ְּפֵנ ֵּל� ה ִהְנִני1 ְמַׁש� ה ָאַמ�ר ְיהָו+
 ֶאל&ְיהָו�ה�
Jer. 28:17ֶדׁש ַהְּׁשִב �ה ַהִה�יא ַּבֹח� >ָמת ֲחַנְנָי�ה ַהָּנִב�יא ַּבָּׁשָנ י� פ ַוָּי  יִע�
Jer. 29:1 ה �י ַהּגֹוָל3 ֶתר ִזְקֵנ Mִם ֶאל&ֶי� ר ָׁשַל>ח ִיְרְמָי�ה ַהָּנִב�יא ִמירּוָׁשָל ֶפר ֲאֶׁש� י ַהֵּס+  ְוֵא1ֶּלה1 ִּדְבֵר�

ָלה� ּוַכְדֶנאַּצ>ר ִמירּוָׁשַל�ִם ָּבֶב� ר ֶהְגָל=ה ְנב� ם ֲאֶׁש2 Bים ְוֶאל&ַהְּנִביִאים1 ְוֶאל&ָּכל&ָהָע+  ְוֶאל&ַהֹּכֲהִנ
Jer. 29:2 ׁש ְוַהַּמְסֵּג�ר ה ִוירּוָׁשַל>ִם ְוֶהָחָר� י ְיהּוָד= ים ָׂשֵר2 Mה ְוַהָּסִריִס ֶּמֶלְך ְוַהְּגִביָר2 ַ Tאת ְיָכְנָי�ה&ה�י ֵצ  ַאֲחֵר�
ִם�  ִמירּוָׁשָל�
Jer. 29:3ֶל �ה ֶמ� ח ִצְדִקָּי Mר ָׁשַל �ה ֲאֶׁש2 ן ּוְגַמְרָי�ה ֶּבן&ִחְלִקָּי ה  ְּבַיד1 ֶאְלָעָׂש�ה ֶבן&ָׁשָפ+ ְך&ְיהּוָד3

ר� ס ָלה ֵלאֹמ� ל ָּבֶב� ֶלְך ָּבֶב�  ֶאל&ְנבּוַכְדֶנאַּצ>ר ֶמ�
Jer. 29:4ָלה� ה ֲאֶׁשר&ִהְגֵל�יִתי ִמירּוָׁשַל�ִם ָּבֶב� ּגֹוָל+ ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ְלָכל&ַה2 ה ָאַמ>ר ְיהָו�ה ְצָבא�   ֹּכ�



Jer. 29:5ֹות ְו ּו ַגּנ+ ים ְוֵׁש�בּו ְוִנְטע� ּו ָבִּת� ּו ֶאת&ִּפְרָי�5ן� ְּבנ�  ִאְכל�
Jer. 29:6 ים ֲאָנִׁש+ ּו ַל� ֹוֵתיֶכם1 ְּתנ� ים ְוֶאת&ְּבנ� ם ָנִׁש3 Mּו ִלְבֵניֶכ �ים ּוָבנֹותG ּוְקח2 ים ְוהֹוִלידּוH ָּבִנ ּו ָנִׁש3  ְקח�

טּו� ם ְוַאל&ִּתְמָע� �ים ּוָבנ�ֹות ּוְרבּו&ָׁש�  ְוֵתַל�ְדָנה ָּבִנ
Jer. 29:7ֹום ָה ּו ֶאת&ְׁשל� Qי  ְוִדְרׁש� �ה ִּכ ּה ֶאל&ְיהָו ּו ַבֲעָד� ְלל� ָּמה ְוִהְתַּפ� ר ִהְגֵלBיִתי ֶאְתֶכם1 ָׁש+ יר ֲאֶׁש2 ִע3

ֹום� פ ּה ִיְהֶי�ה ָלֶכ�ם ָׁשל�  ִבְׁשלֹוָמ+
Jer. 29:8יֵאיֶכ�ם ֲאֶׁשר&ְּבִקְרְּבֶכ� ל ַאל&ַיִּׁש=יאּו ָלֶכ>ם ְנִב� Bה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ר ְיהָו Mה ָאַמ Z ֹכ2 ם  ִּכי

ים� ם ַמְחְלִמ� ר ַאֶּת� ם ֲאֶׁש� ֵתיֶכ+ ל&ִּתְׁשְמעּו1 ֶאל&ֲחֹלֹמ� ְסֵמיֶכ�ם ְוַא�  ְוֹק�
Jer. 29:9ים ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס א ְׁשַלְחִּת� �ֹ ֶקר ֵה>ם ִנְּבִא�ים ָלֶכ�ם ִּבְׁשִמ�י ל �י ְבֶׁש+   ִּכ
Jer. 29:10את ְלָבֶב>ל ִׁשְבִע� =ֹ י ְמל Qי ְלִפ ִּ Tה כ י&ֹכה1 ָאַמ�ר ְיהָו+ ד ֶאְתֶכ�ם ַוֲהִקֹמִתBי ֲעֵליֶכם1  ִּכ� ים ָׁשָנ�ה ֶאְפֹק�

ֹום ַהֶּז�ה� ם ֶאל&ַהָּמק� ֹוב ְלָהִׁש�יב ֶאְתֶכ+ י ַהּט+  ֶאת&ְּדָבִר�
Jer. 29:11 1ֹות ָׁשלֹום Bה ַמְחְׁשב� ב ֲעֵליֶכ�ם ְנֻאם&ְיהָו ת ֲאֶׁש=ר ָאֹנִכ>י ֹחֵׁש� ְעִּתי ֶאת&ַהַּמֲחָׁשֹב3 Mי ָיַד Z ָאֹנִכ2  ִּכי

א ְל �ֹ ית ְוִתְקָו�ה�ְול ת ָלֶכ�ם ַאֲחִר� ה ָלֵת�  ָרָע+
Jer. 29:12ם� י ֲאֵליֶכ� �י ְוָׁשַמְעִּת� ם ֵאָל ם ְוִהְתַּפַּלְלֶּת� 1 ַו�ֲהַלְכֶּת+   ּוְקָראֶתBם ֹאִתי
Jer. 29:13ם� ִני ְּבָכל&ְלַבְבֶכ� י ּוְמָצאֶת�ם ִּכ�י ִתְדְרֻׁש� ם ֹאִת�   ּוִבַּקְׁשֶּת�
Jer. 29:14Hאִתי ָלֶכם�י ֶאת&ְׁשִביְתֶכם  ְוִנְמֵצ�ְוַׁשְבִּת Gם[ ְנֻאם&ְיהָוה ם ] ְׁשבּוְתֶכ3 Qָּכל&ַהּגֹוִי ְתֶכם ִמ� ֶ Tי א�ְוִקַּבְצִּת

ֹום ֲאֶׁשר&ִהְגֵל�יִתי  ָּמק+ ם ֶאל&ַה2 �ה ַוֲהִׁשֹבִת�י ֶאְתֶכ+ ם ְנֻאם&ְיהָו ְחִּתי ֶאְתֶכ>ם ָׁש� ר ִהַּד= ֹות ֲאֶׁש2 ּוִמָּכל&ַהְּמקֹומ3
ם�  ֶאְתֶכ�ם ִמָּׁש�
Jer. 29:15ָלה� ס >ה ְנִבִא�ים ָּבֶב� ים ָל=נּו ְיהָו   ִּכ�י ֲאַמְרֶּת�ם ֵהִק2
Jer. 29:16 יר� ב ָּבִע ם ַהּיֹוֵׁש� ד ְוֶאל&ָּכל&ָהָע+ ה ֶאל&ַהֶּמ1ֶלְך1 ַהּיֹוֵׁשב1 ֶאל&ִּכֵּס�א ָדִו+ הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ִּכי&ֹכ�

ּו ִאְּתֶכ�ם ַּבּגֹוָל� א&ָיְצא� �ֹ ם ֲאֶׁש>ר ל Wאת ֲאֵחיֶכ�ֹ  ה�ַהּז
Jer. 29:17 י�ֶבר ְוָנַתִּת��ב ְוֶאת&ַהָּד ֶרב ֶאת&ָהָרָע ם ֶאת&ַהֶח� �ַח ָּב+ ֹות ִהְנִני1 ְמַׁשֵּל �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bֹּכ 

ַע� ר לֹא&ֵתָאַכ�ְלָנה ֵמֹר� ים ֲאֶׁש� ָעִר+ ם ַּכְּתֵאִנים1 ַהֹּׁש�  אֹוָת3
Jer. 29:18ב� ֶרב ָּבָרָע ם ַּבֶח� ֲחֵריֶה+ ַדְפִּתי1 ַא� ים ִלְזָוָעה  ְוָר� ה][ְל[ ּוַבָּד�ֶבר ּוְנַתִּת2 Mֹות ] ַזֲעָו לA ַמְמְלכ� ְלֹכ�

ם� ים ָׁש� �ם ֲאֶׁשר&ִהַּדְחִּת� ה ְּבָכל&ַהּגֹוִי ֶרץ ְלָאָלBה ּוְלַׁשָּמה1 ְוִלְׁשֵרָק�ה ּוְלֶחְרָּפ+  ָהָא3
Jer. 29:19ָׁש Zה ֲאֶׁשר� י ְנֻאם&ְיהָו ּו ֶאל&ְּדָבַר� ר&לֹא&ָׁשְמע� י ַהְּנִבִאים1  ַּת>ַחת ֲאֶׁש� Bם ֶאת&ֲעָבַד Mְחִּתי ֲאֵליֶה ַל2

ם ְנֻאם&ְיהָו�ה� א ְׁשַמְעֶּת� �ֹ ַח ְול  ַהְׁשֵּכ�ם ְוָׁשֹל+
Jer. 29:20ָלה� ס ה ֲאֶׁשר&ִׁשַּל�ְחִּתי ִמירּוָׁשַל�ִם ָּבֶב� ּגֹוָל+ �ה ָּכל&ַה2 ּו ְדַבר&ְיהָו ם ִׁשְמע�   ְוַאֶּת�
Jer. 29:21 ֹות Mה ְצָבא ה&ָאַמרZ ְיהָו2 ה  ֹּכ� ֲעֵׂשָי+ �הּו ֶבן&ַמ� ֹוָלָיה1 ְוֶאל&ִצְדִקָּי ל ֶאל&ַאְחָאBב ֶּבן&ק� ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3

ם� ל ְוִהָּכ�ם ְלֵעיֵניֶכ� ֶלְך&ָּבֶב+ ּוַכְדֶראַּצ�ר ֶמ� ם ְּבַיד1 ְנב� �יA ֹנֵת�ן ֹאָת3 י ָׁש�ֶקר ִהְנִנ ִּנְּבִא�ים ָלֶכ>ם ִּבְׁשִמ�  ַה�
Jer. 29:22 ה ח ֵמֶהם1 ְקָלָל+ Bהּו  ְוֻלַּק� ְמָךB ְיהָוה1 ְּכִצְדִקָּי ר ְיִׂש� �ל ֵלאֹמ ר ְּבָבֶב� ה ֲאֶׁש� ּות ְיהּוָד+ 1 ָּגל� ְלֹכל

ׁש� ל ָּבֵא� ֶלְך&ָּבֶב� ב ֲאֶׁשר&ָקָל�ם ֶמ�  ּוְכֶאָח+
Jer. 29:23 רBּו ָדָב ם ַוְיַדְּבר2 ֵעיֶה+ ל ַוְיַנ�ֲאפּו1 ֶאת&ְנֵׁש�י ֵר� ה ְּבִיְׂשָרֵא3 Mּו ְנָבָל ַען ֲאֶׁשרZ ָעׂש2 ר  ַי] ֶקר ֲאֶׁש� ִּבְׁשִמי1 ֶׁש+

ֹוא ִצִּויִת�ם ְוָאֹנִכ>י הּוֹיֵדַע  ַע][ַה[ל�  ָוֵע�ד ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס] ּיֹוֵד�
Jer. 29:24ר� ר ֵלאֹמ� י ּתֹאַמ�   ְוֶאל&ְׁשַמְעָי�הּו ַהֶּנֱחָלִמ�
Jer. 29:25ר ַא�ַען ֲאֶׁש ר ַי] �י ִיְׂשָרֵא�ל ֵלאֹמ ֹות ֱאֹלֵה� =ה ְצָבא> ר ְיהָו Qה&ָאַמ ים  ֹּכ� ה ְסָפִר3 Mְחָּת ְבִׁשְמָכ ָּתהZ ָׁשַל2

ר� ל ָּכל&ַהֹּכֲהִנ�ים ֵלאֹמ� ן ְוֶא� ֲעֵׂשָיה1 ַהֹּכֵה+ Bה ֶבן&ַמ� ִם ְוֶאל&ְצַפְנָי  ֶאל&ָּכל&ָהָעם1 ֲאֶׁש�ר ִּבירּוָׁשַל+
Jer. 29:26ַּ Pן ת ה ְנָתְנָך� ֹכֵה3 Qית ְיה ְיהָו�ֹות ְּפִקִדים1 ֵּבBְהי ן ִל� ה ְלָכל&ִא�יׁש ְמֻׁשָּג�ע ַחת ְיהֹוָיָד�ע ַהֹּכֵה+ ָו+

ק� ֶכת ְוֶאל&ַהִּציֹנ� ֹו ֶאל&ַהַּמְהֶּפ� ה ֹאת>  ּוִמְתַנֵּב�א ְוָנַתָּת�
Jer. 29:27ָPה ל ם� ְוַעָּת3 א ָלֶכ� ֲעְּנֹתִת�י ַהִּמְתַנֵּב� ְרָּת ְּבִיְרְמָי�הּו ָה� א ָגַע+ �ֹ  ָּמה ל
Jer. 29:28ל ֵלאֹמ� ן ָׁשַל�ח ֵאֵל>ינּו ָּבֶב� Qי ַעל&ֵּכ� ּו  ִּכ ֹות ְוִאְכל� ּו ַגּנ+ בּו ְוִנְטע� ּו ָבִּתים1 ְוֵׁש+ Bיא ְּבנ�ר ֲאֻרָּכ�ה ִה
ן�  ֶאת&ְּפִריֶה�



Jer. 29:29יא� פ �י ִיְרְמָי�הּו ַהָּנִב� �ה ְּבָאְזֵנ ן ֶאת&ַהֵּס�ֶפר ַהֶּז א ְצַפְנָי�ה ַהֹּכֵה�   ַוִּיְקָר>
Jer. 29:30�ל&ִיְרְמָי�הּו ֵלאֹמ ה ֶא� 5ְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+  ר� ַו�
Jer. 29:31ֹּPר כ ם  ְׁשַלBח ַעל&ָּכל&ַהּגֹוָלה1 ֵלאֹמ+ Mא ָלֶכ ַען ֲאֶׁשרZ ִנָּב2 ה ֶאל&ְׁשַמְעָי�ה ַהֶּנֱחָלִמ�י ַי] ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ֶקר� יו ַוַּיְבַט�ח ֶאְתֶכ�ם ַעל&ָׁש� א ְׁשַלְחִּת+ �ֹ ֲאִני1 ל ה ַו�  ְׁשַמְעָי3
Jer. 29:32 י ה ִהְנִנ2 ה&ָאַמ�ר ְיהָו3 ן ֹּכ� Qָלֵכ  Aיׁש� ֹו ִא Mה ל G לֹא&ִיְהֶי2 �ה ַהֶּנֱחָלִמיH ְוַעל&ַזְרעֹו ד ַעל&ְׁשַמְעָי Mֹפֵק

ר  ה ִדֶּב� י&ָסָר� �ה ִּכ� י ְנֻאם&ְיהָו ה&ְלַעִּמ� ֹוב ֲאֶׁשר&ֲאִנ�י ֹעֶׂש� ה ַבּט> א&ִיְרֶא� �ֹ ה ְול �ם ַהֶּז3 יֹוֵׁש�בA ְּבתֹוְך&ָהָע
 ַעל&ְיהָו�ה� ס
Jer. 30:1�ה ֶא� ר� ַהָּדָבר1 ֲאֶׁש�ר ָהָי ת ְיהָו�ה ֵלאֹמ� הּו ֵמֵא�  ל&ִיְרְמָי+
Jer. 30:2 ְרִּתי ֵאֶל�יָך ים ֲאֶׁשר&ִּדַּב� ר ְּכָתב&ְלָך3 ֵא=ת ָּכל&ַהְּדָבִר> �ל ֵלאֹמ י ִיְׂשָרֵא� >ה ֱאֹלֵה� ה&ָאַמ=ר ְיהָו  ֹּכ�
ֶפר�  ֶאל&ֵס�
Jer. 30:3ּו ַׁשְבִּתי ֶאת&ְׁשב2 ְ Tה ו ה ָיִמBים ָּבִאים1 ְנֻאם&ְיהָו+ י ִהֵּנ2 ִּ Tה  כ� ה ָאַמ�ר ְיהָו יהּוָד� ת ַעִּמ=י ִיְׂשָרֵא>ל ִו�

ּוָה� פ יֵרׁש� ם ִו� ִּתי ַלֲאבֹוָת� ים ֶאל&ָהָא>ֶרץ ֲאֶׁשר&ָנַת�  ַוֲהִׁשֹבִת3
Jer. 30:4ה� ל ְוֶאל&ְיהּוָד� >ה ֶאל&ִיְׂשָרֵא� ר ִּדֶּב=ר ְיהָו ים ֲאֶׁש2   ְוֵא�ֶּלה ַהְּדָבִר3
Jer. 30:5 ֹול ה ק� ֹום� ִּכי&ֹכה1 ָאַמ�ר ְיהָו+ ין ָׁשל� ַחד ְוֵא� ה ָׁשָמ�ְענּו ַּפ�  ֲחָרָד�
Jer. 30:6 ּו ה ְוֶנֶהְפכ� ֹוֵלָד+ יו ַעל&ֲחָלָציו1 ַּכּי� Bֶבר ָיָד Mיִתי ָכל&ֶּג Z ָרִא2 ּו ִאם&ֹיֵל�ד ָזָכ�ר ַמּדּוַע �א ּוְרא+  ַׁשֲאלּו&ָנ

ֹון�  ָכל&ָּפִנ�ים ְלֵיָרק�
Jer. 30:7�ּוא ֵמַא ֹול ַהּי�ֹום ַהה� ֹוי ִּכ�י ָגד> ַע� ה3 ָּנה ִיָּוֵׁש� ב ּוִמֶּמ� ה ִהיא1 ְלַי�ֲעֹק+ ת&ָצָר� הּו ְוֵע� � ִין ָּכֹמ
Jer. 30:8 ק�יָך ֲאַנֵּת ָך ּומֹוְסרֹוֶת� �ל ַצָּואֶר+ ר ֻעּלֹו1 ֵמַע Bֹות ֶאְׁשֹּב �ה ְצָבא3 ּוא ְנֻא�םA ְיהָו Mֹום ַהה  ְוָהָיהZ ַבּי2

ים� ֹוד ָזִר� ֹו ע�  ְולֹא&ַיַעְבדּו&ב�
Jer. 30:9+ְבד� ם� ס ְוָע ים ָלֶה� ר ָאִק� ם ֲאֶׁש� �ד ַמְלָּכ+ ֵהיֶה�ם ְוֵאת1 ָּדִו �ה ֱאֹל� ת ְיהָו  ּו ֵא�
Jer. 30:10 ֹוק ָרח+ יֲעָך1 ֵמ� Bי מֹוִׁש� י ִהְנִנ ִּ Tל כ ב ְנֻאם&ְיהָֹוה1 ְוַאל&ֵּתַח�ת ִיְׂשָרֵא+ Bי ַיֲעֹק ה ַאל&ִּתיָראZ ַעְבִּד2  ְוַאָּת]

�ם ְוָׁש= ת&ַזְרֲעָך� ֵמֶא�ֶרץ ִׁשְבָי יד�ְוֶא� ין ַמֲחִר� �5ן ְוֵא� ט ְוַׁשֲאַנ ב ְוָׁשַק�  ב ַיֲעֹק>
Jer. 30:11 ם �םA ֲאֶׁש=ר ֲהִפצֹוִת�יָך ָּׁש3 ל&ַהּגֹוִי ה ְּבָכ� Mה ָכָל Z ֶאֱעֶׂש2 �ָך ִּכי ֹוִׁשיֶע >י ְנֻאם&ְיהָו�ה ְלה� י&ִאְּתָך� ֲאִנ  ִּכ�

ט  ה ְוִיַּסְרִּת1יָך1 ַלִּמְׁשָּפ+ א&ֶאֱעֶׂש�ה ָכָל+ �ֹ ְתָך1 ל ָּך� פַאBְך ֹא� א ֲאַנֶּק� �ֹ ה ל  ְוַנֵּק�
Jer. 30:12ְך� ה ָאַמ>ר ְיהָו�ה ָאנ�ּוׁש ְלִׁשְבֵר�ְך ַנְחָל�ה ַמָּכֵת� �י ֹכ�   ִּכ
Jer. 30:13ְך� ין ָל� ֹות ְּתָעָל�ה ֵא� �5ְך ְלָמז�ֹור ְרֻפא� ן ִּדיֵנ ין&ָּד�   ֵא�
Jer. 30:14ׁשּו ִּכ �א ִיְדֹר �ֹ ְך ל ּוְך אֹוָת� י עPַ ָּכל&ְמַאֲהַב�ִיְך ְׁשֵכח+ Bב ִהִּכיִתיְך1 מּוַס�ר ַאְכָזִר+ ת אֹוֵי Z ַמַּכ2 ב י ל ֹר�

ִיְך� ּו ַחּטֹאָת� ְך ָעְצמ�  ֲעֹוֵנ+
Jer. 30:15ְך� ֶּלה ָל� ִיְך ָעִׂש�יִתי ֵא� ְצמּו1 ַחּטֹאַת+ ְך ָע� ב ֲעֹוֵנ3 �לA ֹר� ְך ָאנ�ּוׁש ַמְכֹאֵב�ְך ַע   ַמה&ִּתְזַעק1 ַעל&ִׁשְבֵר+
Jer. 30:161 ן ָּכל&ֹאְכַל Qה  ָלֵכ 1ִיְך1 ִלְמִׁשָּס+ �י ֵיֵל�כּו ְוָהיBּו ׁשֹאַס ִיְך ֻּכָּל�ם ַּבְּׁשִב לּו ְוָכל&ָצַר� ִיְך1 ֵיָאֵכ+

ז� ן ָלַב� �5ִיְך ֶאֵּת�  ְוָכל&ֹּבְזַז
Jer. 30:17�ְך ִצּי ְראּו ָל+ �ה ִּכBי ִנָּדָחה1 ָק� ְך ְנֻאם&ְיהָו ִיְך ֶאְרָּפֵא� ה ֲאֻרָכ�ה ָל>ְך ּוִמַּמּכֹוַת� Z ַאֲעֶל2 יא  ִּכי ֹון ִה+

ּה� ס ין ָל� ׁש ֵא�  ֹּדֵר�
Jer. 30:18 ּה ה ִעיר1 ַעל&ִּתָּל+ יו ֲאַרֵח�ם ְוִנְבְנָת� ֹוב ּוִמְׁשְּכֹנָת� �י ַי�ֲעק+ ה ִהְנִני&ָׁשב1 ְׁשבּות1 ָאֳהֵל הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ֹּכ�

ב� ֹו ֵיֵׁש� ֹון ַעל&ִמְׁשָּפט�  ְוַאְרמ�
Jer. 30:19ֹול ְמ ה ְוק� א ֵמֶה>ם ּתֹוָד� רּו� ְוָיָצ� א ִיְצָע� �ֹ ים ְול טּו ְוִהְכַּבְדִּת� א ִיְמָע+ �ֹ ים ְוִהְרִּבִתים1 ְול � ַׂשֲחִק
Jer. 30:20יו� י ַע�ל ָּכל&ֹלֲחָצ� ֹון ּוָפ�ַקְדִּת+ ��י ִּתּכ ֹו ְלָפַנ ֶדם ַוֲעָדת�   ְוָהיBּו ָבָניו1 ְּכֶק+
Jer. 30:21+ֹו ֵיֵצ ְׁשלֹו1 ִמִּקְרּב� ּנּו ּוֹמ� ֹו ִמֶּמ3 Mה ַאִּדיר ב  ְוָהָי2 ה ָעַר= Mי הּוא&ֶז Z ִמ2 �י ִּכי �ׁש ֵאָל יו ְוִנַּג א ְוִהְקַרְבִּת�

ֹו ָלֶג�ֶׁשת ֵאַל�י ְנֻאם&ְיהָו�ה�  ֶאת&ִלּב>
Jer. 30:22ים� ס י ֶאְהֶי�ה ָלֶכ�ם ֵלאֹלִה� �ם ְוָא�ֹנִכ+ �יֶתם ִל�י ְלָע   ִוְהִי
Jer. 30:23ַער ִמְתּגֹו ה ַס� ה ֵחָמה1 ָי�ְצָא+ �הA ַסֲעַר�ת ְיהָו3 ּול� ִהֵּנ אׁש ְרָׁשִע�ים ָיח� �ֹ  ֵר�ר ַע>ל ר



Jer. 30:24 ֹוְננּו ים ִּתְתּב� ית ַהָּיִמ� ֹו ְּבַאֲחִר� �ֹות ִלּב ֹו ְמִזּמ� ֹו ְוַעד&ֲהִקימ� ה ַעד&ֲעֹׂשת� ּוב ֲחרֹון1 ַאף&ְיהָו+ א ָיׁש3 �ֹ  ל
ּה�  ָב�

Jer. 31:1ל ִמְׁשְּפ ים ְלֹכ� אֹלִה+ ְהֶיה1 ֵל� ה ֶא� ם� ס ָּבֵעBת ַהִהיא1 ְנֻאם&ְיהָו+ ָּמה ִי�ְהיּו&ִל�י ְלָע� ֹות ִיְׂשָרֵא�ל ְוֵה�  ח�
Jer. 31:2ֹּPל� כ ֹו ִיְׂשָרֵא� ֹוְך ְלַהְרִּגיע� יֵדי ָח�ֶרב ָהל� ר ַע�ם ְׂשִר� א ֵחן1 ַּבִּמְדָּב+ ה ָמָצ�  ה ָאַמ�ר ְיהָו+
Jer. 31:3יְך ַעל&ֵּכ�ן ְמ �י ְוַאֲהַבBת עֹוָלם1 ֲאַהְבִּת+ ֹוק ְיהָו�ה ִנְרָא�ה ִל Wֶסד� ֵמָרח  ַׁשְכִּת�יְך ָח�
Jer. 31:4Pל ע�ית ְּבתּוַל�ת ִיְׂשָרֵא ִנְבֵנ+ ֹוד ֶאְבֵנְך1 ְו� Bים� ע ֹול ְמַׂשֲחִק� את ִּבְמח� ִיְך ְוָיָצ� י ֻתַּפ+  ֹוד ַּתְעִּד�
Jer. 31:5Pלּו� ע ּו ֹנְטִע�ים ְוִחֵּל� ֹון ָנְטע� �ְמר י ֹׁש� ים ְּבָהֵר� �י ְכָרִמ+  ֹוד ִּתְּטִע
Jer. 31:6י ֶיׁש� ִים קP ִּכ �ים ְּבַה�ר ֶאְפָר ּו ֹנְצִר� ֹום ָקְרא� ינּו� פ&י+ ֹון ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�  ּומּו ְוַנֲעֶל�ה ִצּי+
Jer. 31:7 ּו ְללּו1 ְוִאְמר+ �ם ַהְׁשִמBיעּו ַה� אׁש ַהּגֹוִי �ֹ ּו ְּבר ה ְוַצֲהל� ּו ְלַי�ֲעֹקב1 ִׂשְמָח+ Bה ָרּנ הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ִּכי&ֹכ�

ת&ַע ל�הֹוַׁשBע ְיהָוה1 ֶא� ית ִיְׂשָרֵא� ת ְׁשֵאִר�  ְּמָך+ ֵא�
Jer. 31:8ָּ Pב Gִמַּיְרְּכֵתי&ָאֶרץ Hֹון ְוִקַּבְצִּתים ם ֵמֶא�ֶרץ ָצפ3 Mיא אֹוָת Z ֵמִב2 ה ְוֹיֶל�ֶדת  ִהְנִני ַח ָהָר� �ר ּוִפֵּס+ ם ִעֵּו

ָּנה� ּובּו ֵה� ֹול ָיׁש� ל ָּגד� ו ָקָה� � ַיְחָּד
Jer. 31:9ְבַתֲחנּו אּו ּו� �י ָיֹב3 ּו ָּב�ּה  ִּבְבִכ א ִיָּכְׁשל� �ֹ ר ל ִים ְּבֶד�ֶרְך ָיָׁש+ �ֲחֵלי ַמ+ ֹוִליֵכם1 ֶאל&ַנ ֹוִביֵלםG א� ִניםH א�

ּוא� ס ִרי ה� ִים ְּבֹכ� ב ְוֶאְפַר� 1 ְלָא+ Bיִתי ְלִיְׂשָרֵאל י&ָהִי  ִּכ�
Jer. 31:10ּו ְמ �ידּו ָבִאִּי�ים ִמֶּמְרָח�ק ְוִאְמר3 ם ְוַהִּג ּו ְדַבר&ְיהָוה1 ּגֹוִי+ Bֹו  ִׁשְמע ּנּו ּוְׁשָמר� 1 ְיַקְּבֶצ+ ה ִיְׂשָרֵאל Bָזֵר

ֹו�  ְּכֹרֶע�ה ֶעְדר�
Jer. 31:11ּנּו� �ק ִמֶּמ� �ד ָחָז ֹו ִמַּי Wב ּוְגָאל �ת&ַיֲעֹק ה ְיהָו�ה ֶא� י&ָפָד�   ִּכ�
Jer. 31:12ׁש ה ַעל&ָּדָגן1 ְוַעל&ִּתיֹר� ּוב ְיהָו3 ּו ֶאל&ט� Qְוָנֲהר Gּו ִבְמרֹום&ִצּיֹון ר  ּוָבאּוH ְוִרְּננ�  ְוַעל&ִיְצָה+

ֹוד� ה ע� ה ְולֹא&יֹוִס�יפּו ְלַדֲאָב� �ן ָרֶו+ אן ּוָבָק�ר ְוָהְיָתBה ַנְפָׁשם1 ְּכַג �ֹ  ְוַעל&ְּבֵני&צ
Jer. 31:13 ים �ַחְמִּת+ י ֶאְבָלBם ְלָׂשׂשֹון1 ְוִנ ו ְוָהַפְכִּת2 �ים ּוְזֵקִנ�ים ַיְחָּד ֹול ּוַבֻחִר�  ָא�ז ִּתְׂשַמBח ְּבתּוָלה1 ְּבָמח+

ים ִמיגֹוָנ�ם�ְוִׂשַּמ  ְחִּת�
Jer. 31:14עּו ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס ֶׁשן ְוַעִּמ>י ֶאת&טּוִב�י ִיְׂשָּב� �  ְוִרֵּויִת>י ֶנ�ֶפׁש ַהֹּכֲהִנ�ים ָּד
Jer. 31:15 ה< �יָה ֵמֲאָנ ל ְמַבָּכ�ה ַעל&ָּבֶנ ים ָרֵח� �י ַתְמרּוִר+ ֹול ְּבָרָמBה ִנְׁשָמע1 ְנִהי1 ְּבִכ ה ק� הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ֹּכ�

ם ַעל&ָּבֶנ�יָה ִּכ�י ֵאיֶנ�ּנּו� סְל  ִהָּנֵח�
Jer. 31:16 ה ׁש ָׂשָכBר ִלְפֻעָּלֵתְך1 ְנֻאם&ְיהָו+ Z ֵי2 �ה ִּכי �5ִיְך ִמִּדְמָע ִכי ְוֵעיַנ ה ִמְנִעBי קֹוֵלְך1 ִמֶּב+ הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ֹּכ�

ֶרץ אֹוֵי�ב� בּו ֵמֶא�  ְוָׁש�
Jer. 31:17ְך ְנֻאם ם� ס ְוֵיׁש&ִּתְקָו�ה ְלַאֲחִריֵת� בּו ָבִנ�ים ִלְגבּוָל� �ה ְוָׁש�  &ְיהָו
Jer. 31:18 ּוָבה ִּכ�י א ֻלָּמ�ד ֲהִׁשיֵב�ִני ְוָאׁש+ �ֹ ר ְּכֵע�ֶגל ל ִאָּוֵס+ 1 ָו� 1ִני ד ִיַּסְרַּת ְעִּתי ֶאְפַר1ִים1 ִמְתנֹוֵד+ ֹוַע ָׁשַמ3  ָׁשמ�

י� ה ְיהָו�ה ֱאֹלָה�  ַאָּת�
Jer. 31:19ְמִּתי י ׁשּוִבי1 ִנַח+ Bי&ַאֲחֵר ֹּ ִּכ� Pְך ב�ְקִּתי ַעל&ָיֵר י ָסַפ� �5ְדִע+ ֲחֵרי1 ִהָּו אִתי  ְוַא� ְמִּתי ִּכ�י ָנָׂש� ְׁשִּתי ְוַגם&ִנְכַל+

י� ת ְנעּוָר�  ֶחְרַּפ�
Jer. 31:20ִ Pִים א י ֶאְפַר3 Mיר ִל Z ַיִּק2 ן ֲהֵבן ֹוד ַעל&ֵּכ3 �ּנּו ע ר ֶאְזְּכֶר� ֹו ָזֹכ� י ַדְּבִרי1 ּב+ Bי&ִמֵּד ים ִּכ� �ֶלד ַׁשֲעֻׁשִע+  ם ֶי

ּנּו ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס ם אwַרֲחֶמ� ֹו ַרֵח� ּו ֵמַעי1 ל+ Bָהמ 
Jer. 31:21 ֶרְך ָהָלְכִּתי�ְמִסָּל�ה ֶּד ְך ַל� �ִתי ִלֵּב+ ים ִׁש ים ִׂשBִמי ָלְך1 ַּתְמרּוִר+ �ְכְּת[ ַהִּצ=יִבי ָל�ְך ִצֻּיִנ3 ּוִבי שjP] ָהָל

ֶּלה� ִיְך ֵא� ִבי ֶאל&ָעַר� ל ֻׁש�  ְּבתּוַל�ת ִיְׂשָרֵא+
Jer. 31:22 ב ָּג�ֶבר� ֹוֵב� ה ְּתס� ֶרץ ְנֵקָב� Bה ֲחָדָׁשה1 ָּבָא+ א ְיהָו י&ָבָר2 ֹוֵבָב�ה ִּכ� ת ַהּׁש� ין ַהַּב�  ַעד&ָמַתי1 ִּתְתַחָּמִק+

 ס
Jer. 31:23 1ֶרץ ְיהּוָדהBה ְּבֶא ּו ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז3 Qֹוד יֹאְמר ל ע� Bה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ר ְיהָו Qה&ָאַמ  ֹּכ�

ֶדׁש�ּוְבָע ר ַהֹּק� ֶדק ַה� >ה ְנֵוה&ֶצ� יו ְּבׁשּוִב�י ֶאת&ְׁשבּוָת�ם ְיָבֶרְכָך= ְיהָו  ָר+
Jer. 31:24ֶדר� ּו ַּבֵע� ים ְוָנְסע� Wו ִאָּכִר �יו ַיְחָּד ה ְוָכל&ָעָר�   ְוָי�ְׁשבּו ָב>ּה ְיהּוָד�
Jer. 31:25�ה ִמֵּל �ֶפׁש ֲעֵיָפ�ה ְוָכל&ֶנ�ֶפׁש ָּדֲאָב�  אִתי� ִּכ�י ִהְרֵו�יִתי ֶנ



Jer. 31:26י� ס י ָע�ְרָבה ִּל� ִתי ָוֶאְרֶא�ה ּוְׁשָנִת� ֹ�את ֱהִקיֹצ�   ַעל&ז
Jer. 31:27 5ַרע� ם ְוֶז �5ַרע ָאָד� ה ֶז 1 ְוֶאת&ֵּב�ית ְיהּוָד+ י ֶאת&ֵּבBית ִיְׂשָרֵאל �ה ְוָזַרְעִּת3 ים ָּבִא�ים ְנֻאם&ְיהָו >ה ָיִמ�  ִהֵּנ

ה�  ְּבֵהָמ�
Jer. 31:28ה ַּכֲאֶׁש=ר ָׁש Qד  ְוָהָי �ן ֶאְׁשֹק= ַע ֵּכ ��יד ּוְלָהֵר ס ּוְלַהֲאִב ֹוץ ְוַלֲהֹר� ֹוׁש ְוִלְנת> ם ִלְנת= ְדִּתי ֲעֵליֶה3 ַק�

ֹוַע ְנֻאם&ְיהָו�ה�  ֲעֵליֶה>ם ִלְבנ�ֹות ְוִלְנט�
Jer. 31:29יָנה� �י ָבִנ�ים ִּתְקֶה� ֶסר ְוִׁשֵּנ �ֹות ָא�ְכלּו ֹב ֹוד ָאב� ּו ע+ ם לֹא&יֹאְמר�   ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+
Jer. 31:30יָנה ִׁשָּנ�יו� ס ֶסר ִּתְקֶה� ם ָהֹאֵכ�ל ַהֹּב� ָאָד> ּות ָּכל&ָה� �ֹו ָימ   ִּכ>י ִאם&ִא�יׁש ַּבֲעֹונ�
Jer. 31:31ה� ית ֲחָדָׁש� ה ְּבִר� ית ְיהּוָד� י ֶאת&ֵּב=ית ִיְׂשָרֵא>ל ְוֶאת&ֵּב� �ה ְוָכַרִּת3 ים ָּבִא�ים ְנֻאם&ְיהָו >ה ָיִמ�   ִהֵּנ
Jer. 31:323א ַכְּבִר �ֹ ִים  ל �ֶרץ ִמְצָר ם ֵמֶא� ם ְלהֹוִציָא� י ְבָיָד+ ם ְּביֹום1 ֶהֱחִזיִק� ית ֲאֶׁשBר ָּכַר1ִּתי1 ֶאת&ֲאבֹוָת+

ם ְנֻאם&ְיהָו�ה� י ְוָאֹנִכ>י ָּבַע�ְלִּתי ָב� ָּמה ֵהֵפ�רּו ֶאת&ְּבִריִת3 Mֲאֶׁשר&ֵה 
Jer. 31:33Mית ִיְׂשָרֵא ית ֲאֶׁש�ר ֶאְכֹרתZ ֶאת&ֵּב2 ֹ�את ַהְּבִר] �י ז ִּתי  ִּכ Bה ָנַת י ַהָּיִמBים ָהֵהם1 ְנֻאם&ְיהָו+ ל ַאֲחֵר2

ם� ָּמה ִי�ְהיּו&ִל�י ְלָע� ים ְוֵה� אֹלִה+ Bיִתי ָלֶהם1 ֵל� ם ֶאְכֲּתֶב�ָּנה ְוָהִי ם ְוַעל&ִלָּב� ֹוָרִתי1 ְּבִקְרָּב+  ֶאת&ּת�
Jer. 31:34+יׁש ֶאת&ָאִחיו1 ֵלאֹמBהּו ְוִא Mיׁש ֶאת&ֵרֵע� ֹוד ִא ּו ע3 א ְיַלְּמד� =ֹ ּו  ְול י&כּוָּלםZ ֵיְדע2 �ה ִּכ� ּו ֶאת&ְיהָו ר ְּדע�

ֹוד� ס א ֶאְזָּכר&ע� �ֹ ם ל ם ּוְלַחָּטאָת� ֲעֹוָנ+ ה ִּכBי ֶאְסַלח1 ַל� Bם ְוַעד&ְּגדֹוָלם1 ְנֻאם&ְיהָו+ י ְלִמְקַטָּנ Mאֹוִת 
Jer. 31:35ַח ְוכֹוָכִב� ת ָיֵר� ם ֻחֹּק> ֹור יֹוָמ+ ן ֶׁש1ֶמׁש1 ְלא� ה ֹנֵת� הA ָאַמ�ר ְיהָו3 Bע ַהָּים1  ֹּכ� �ְיָלה ֹרַג ֹור ָל ים ְלא�

ֹו� ֹות ְׁשמ� יו ְיהָו�ה ְצָבא� ּו ַגָּל+  ַוֶּיֱהמ�
Jer. 31:36 ֹוי ְלָפַנ�י ְהי�ֹות ּג> ּו ִמ� ל ִיְׁשְּבת3 Mַרע ִיְׂשָרֵא �ה ַּגםZ ֶז2 ים ָהֵא>ֶּלה ִמְּלָפַנ�י ְנֻאם&ְיהָו ׁשּו ַהֻחִּק� Mִאם&ָיֻמ 

ים� ס  ָּכל&ַהָּיִמ�
Jer. 31:37ה ס  ֹּכ� י ֶאְמַא2 Qָּטה ַּגם&ֲאִנ�ֶרץ ְלָמ ֹוְסֵדי&ֶא� ּו מ� ְעָלה ְוֵיָחְקר� ה ִאם&ִיַּמBּדּו ָׁשַמ1ִים1 ִמְלַמ+ A ָאַמ�ר ְיהָו3

ּו ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס ר ָעׂש� ל&ָּכל&ֲאֶׁש� =5ַרע ִיְׂשָרֵא>ל ַע�  ְּבָכל&ֶז
Jer. 31:38 ים >ה ָיִמ� �ה ְוִנְבְנָתBה ָה] ָּבִא�ים() [ ִהֵּנ ַער ַהִּפָּנ�ה�ְנֻאם&ְיהָו ל ַׁש� ל ֲחַנְנֵא� ה ִמִּמְגַּד� יהָו+  ִעיר1 ַל�
Jer. 31:39 ֹוד ְקֵוה Mא ע ו[ ְוָיָצ2 Bָתה�] ָק ב ֹּגָע� �ת ָּגֵר�ב ְוָנַס� ֹו ַע�ל ִּגְבַע  ַהִּמָּדה1 ֶנְגּד+
Jer. 31:40 ל&ַהְּׁשֵרמֹות ֶׁשן ְוָכ� יםA ְוַהֶּד] �ֶמק ַהְּפָגִר� ת ַע] ְּׁשֵדמֹותZ][ַה[ ְוָכל&ָהֵע ֹון ַעד&ִּפַּנ2 Mַחל ִקְדר ד&ַנ2

ם� ס ֹוד ְלעֹוָל� ס ע� א&ִיָּנֵת=ׁש ְו�לֹא&ֵיָהֵר> �ֹ �ה ל יהָו ֶדׁש ַל� ָחה ֹק�  ַׁשBַער ַהּסּוִסים1 ִמְזָר+
Jer. 32:1 ה ִּבְׁשַנת 1הּו1 ֵמֵא�ת ְיהָו+ ל&ִיְרְמָי Bה ֶא� ר ֲאֶׁשר&ָהָי Q] ָּׁשָנה1][ַּב[ ַהָּדָב�הּו ֶמ� ית ְלִצְדִקָּי ֶלְך ָהֲעִׂשִר+

ר� ּוַכְדֶראַּצ� ה ָׁשָנ�ה ִלְנב� >ה ְׁשֹמֶנ�ה&ֶעְׂשֵר�  ְיהּוָד�ה ִה=יא ַהָּׁשָנ
Jer. 32:2ֵPז ח ה  ְוָא3 Bה ָכלּוא1 ַּבֲחַצ�ר ַהַּמָּטָר+ יא ָהָי �הּו ַהָּנִב3 �ִם ְוִיְרְמָי ים ַעל&ְירּוָׁשָל ל ָצִר� יל ֶמ�ֶלְך ָּבֶב+

ה� ֶלְך ְיהּוָד� ית&ֶמ� ר ֵּב�  ֲאֶׁש�
Jer. 32:3ֹּPר כ א ֵלאֹמ3 Mה ִנָּב Z ַאָּת2 ר ַמּדּוַע �ה ֵלאֹמ ֶלְך&ְיהּוָד� �הּו ֶמ� ֹו ִצְדִקָּי י  ֲאֶׁש�ר ְּכָלא+ ה ִהְנִנ2 ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ּה� ל ּוְלָכָד� ֶלְך&ָּבֶב� ֹ>את ְּבַי�ד ֶמ� ן ֶאת&ָהִע�יר ַהּז Mֹנֵת 
Jer. 32:4 ד� א ִיָּמֵל�ט ִמַּי �ֹ ה ל ל  ְוִצְדִקָּי1הּו1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ ֶלְך&ָּבֶב+ �ד ֶמ� ן ִיָּנֵתן1 ְּבַי Bי ִהָּנֹת� ים ִּכ �ַהַּכְׂשִּד

יו ְוֵעיָנ�יו ֶאת&ֵעינֹו  �יו ִעם&ִּפ+ יָנה�] ֵעיָנ�יו[ְוִדֶּבר&ִּפ  ִּתְרֶא�
Jer. 32:5ּו ָּלֲחמ> �ה ִּכ=י ִת� ֹו ְנֻאם&ְיהָו י ֹאת� ה ַעד&ָּפְקִד� ל יֹוִלBְך ֶאת&ִצְדִקָּי1הּו1 ְוָׁש�ם ִי�ְהֶי+ Qים  ּוָבֶב  ֶאת&ַהַּכְׂשִּד�

יחּו� פ א ַתְצִל� �ֹ  ל
Jer. 32:6ר� �הּו ָהָי�ה ְּדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ� ֹ�אֶמר ִיְרְמָי   ַוּי
Jer. 32:7 <ֹות ִּכ�י ְלָך �ה ְלָך3 ֶאת&ָׂשִדי1 ֲאֶׁש�ר ַּבֲעָנת+ ר ְקֵנ �א ֵאֶל�יָך ֵלאֹמ ְדָך+ ָּב� ל ֶּבן&ַׁשֻּלם1 ֹּד� �ה ֲחַנְמֵא3  ִהֵּנ

ֹות�ִמְׁשַּפ�  ט ַהְּגֻאָּל�ה ִלְקנ�
Jer. 32:8 י ָא ֶאת&ָׂשִד2 Tה נ� י ְקֵנ ֹ�אֶמר ֵאַל] י ִּכְדַב�ר ְיהָוהH ֶאל&ֲחַצ�ר ַהַּמָּטָרהG ַוּי Mל ֶּבן&ֹּדִד ַלי ֲחַנְמֵא2 ֵ Tא א �ֹ  ַוָּיב

י&ְלָךQ ִמְׁשַּפ=ט ַהְיֻרָּׁש>ה ּוְלָך� ין ִּכ� ֹות ֲאֶׁש�רA ְּבֶא�ֶרץ ִּבְנָיִמ3 Mע ִּכ�י ֲאֶׁשר&ַּבֲעָנת Wְך ָוֵאַד� ַהְּגֻאָּל�ה ְקֵנה&ָל
ּוא�  ְדַבר&ְיהָו�ה ה�

Jer. 32:9 ֶסף ִׁשְבָע�ה ֶאְׁשֲקָלה&ּלֹו1 ֶאת&ַהֶּכ+ ֹות ָו� �י ֲאֶׁש�ר ַּבֲעָנת ל ֶּבן&ֹּדִד� ה ֵמֵא>ת ֲחַנְמֵא� ֶאְקֶנה1 ֶאת&ַהָּׂשֶד+  ָו�



ֶסף� ה ַהָּכ�  ְׁשָקִל�ים ַוֲעָׂשָר�
Jer. 32:101ב ַּבֵּס Bל ַהֶּכ�ֶסף ְּבמֹאְזָנ�5ִים� ָוֶאְכֹּת ים ָוֶאְׁשֹק� �ם ָוָאֵע�ד ֵעִד ֶאְחֹּת+  ֶפר1 ָו�
Jer. 32:11ּוי� ים ְוֶאת&ַהָּגל� ּום ַהִּמְצָו�ה ְוַהֻחִּק� ָחת> �ה ֶאת&ֶה� ח ֶאת&ֵס�ֶפר ַהִּמְקָנ   ָוֶאַּק�
Jer. 32:12ֶּב Hּוְך ֶּבן&ֵנִרָּיה ה ֶאל&ָּבר� ן ֶאת&ַהֵּס�ֶפר ַהִּמְקָנ3 Qי ּוְלֵעיֵני1  ָוֶאֵּת ן&ַמְחֵסָיהG ְלֵעיֵני1 ֲחַנְמֵא�ל ֹּדִד+

ה� ר ַהַּמָּטָר� ים ַהֹּיְׁשִב�ים ַּבֲחַצ� �ה ְלֵעיֵני1 ָּכל&ַהְּיהּוִד+ ים ַהֹּכְתִב�ים ְּבֵס�ֶפר ַהִּמְקָנ ֵעִד+  ָה�
Jer. 32:13ר� ם ֵלאֹמ� ּוְך ְלֵעיֵניֶה� ֲאַצֶּוה1 ֶאת ָּבר+   ָו�
Jer. 32:142ְיהָו Zה&ָאַמר ה  ֹּכ� ֶּלה ֵא�ת ֵסֶפרZ ַהִּמְקָנ2 ים ָהֵא] ֹוַח ֶאת&ַהְּסָפִר� ל ָלק� ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mה ְצָבא

ים� ס ים ַרִּב� ּו ָיִמ� ַען ַיַעְמד� ם ִּבְכִלי&ָח�ֶרׂש ְלַמ� ה ּוְנַתָּת� ת ֵסBֶפר ַהָּגלּוי1 ַהֶּז+ ּום ְוֵא2 ה ְוֵא�ת ֶהָחת3 Mַהֶּז 
Jer. 32:15ה ָאַמ>ר ְיהָו� �י ֹכ� ֶרץ  ִּכ ים ָּבָא� ֹות ּוְכָרִמ� ּו ָבִּת>ים ְוָׂשד� ֹוד ִיָּקנ� ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ע� ה ְצָבא�
את� פ �ֹ  ַהּז

Jer. 32:16ר� �ה ֵלאֹמ� ּוְך ֶּבן&ֵנִרָּי ה ֶאל&ָּבר� י ִתִּתי1 ֶאת&ֵס�ֶפר ַהִּמְקָנ+ Bה ַאֲחֵר�   ָוֶאְתַּפֵּל�ל ֶאל&ְיהָו
Jer. 32:17 Gי ְיהִוה� ְזֹרֲעָך�  ֲאָהּהH ֲאֹדָנ ֹול ּוִב� ֲחָך1 ַהָּגד+ ֶרץ ְּבֹכ� יָת ֶאת&ַהָּׁשַמ1ִים1 ְוֶאת&ָהָא+ �הA ַאָּת�ה ָעִׂש3 ִהֵּנ

ר� א&ִיָּפֵל�א ִמְּמָך� ָּכל&ָּדָב� �ֹ �ה ל  ַהְּנטּוָי
Jer. 32:18לBם ָהֵא�ם ַאֲחֵריֶה יק ְּבֵניֶה� ֹות ֶאל&ֵח� ן ָאב+ ים ּוְמַׁשֵּלם1 ֲעֹו� ֲאָלִפ+ ֶׂשה ֶח1ֶסד1 ַל� Bֹור  ֹע 1 ַהִּגּב+  ַהָּגדֹול

ֹו� ֹות ְׁשמ�  ְיהָו�ה ְצָבא�
Jer. 32:19 1ת ְלִאיׁשBם ָלֵת �י ָאָד+ ֹות ַעל&ָּכל&ַּדְרֵכי1 ְּבֵנ �יָך ְפֻקח3 �ה ֲאֶׁשר&ֵעיֶנ יִלָּי ב ָהֲעִל� ה ְוַר� ֵעָצ+ 1 ָה�  ְּגֹדל

יו� י ַמֲעָלָל� יו ְוִכְפִר�  ִּכְדָרָכ+
Jer. 32:20ֹות ּוֹמ ָאָד�ם  ֲאֶׁשר&ַׂשְמָּת ֹאת2 ל ּוָב� ה ּוְבִיְׂשָרֵא� ֶרץ&ִמְצַר1ִים1 ַעד&ַהּי�ֹום ַהֶּז+ ְפִתBים ְּבֶא�

ם ַּכּי�ֹום ַהֶּז�ה�  ַוַּתֲעֶׂשה&ְּלָך� ֵׁש�
Jer. 32:21 ֹוַע Bד ֲחָזָקה1 ּוְבֶאְזר� ים ּוְבָי ֹות ּוְבמֹוְפִת3 ִים ְּבֹאת� �ל ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר  ַוֹּתֵצ>א ֶאת&ַעְּמָך� ֶאת&ִיְׂשָרֵא�

ֹול�ְנטּו א ָּגד� ה ּוְבמֹוָר�  ָי+
Jer. 32:22 ת ָחָל�ב ם ָלֵת�ת ָלֶה�ם ֶא>ֶרץ ָזַב� ְעָּת ַלֲאבֹוָת� את ֲאֶׁשר&ִנְׁשַּב� +ֹ  ַוִּתֵּתBן ָלֶהם1 ֶאת&ָהָא�ֶרץ ַהּז

ׁש�  ּוְדָב�
Jer. 32:23 1ָך1 ּוְבֹתרֹוֶתָך ּו ְבקֹוֶל Bא&ָׁשְמע �ֹ ּה ְול ּו ֹאָת3 אּו ַוִּי�5ְרׁש� M][ְב][ּו[ ַוָּיֹב�תֹוָרְתָך [ Zכּו ֵאת לֹא&ָהָל+

את� �ֹ ת ָּכל&ָהָרָע�ה ַהּז ם ֵא� ּו ַוַּתְקֵר�א ֹאָת+ �א ָעׂש �ֹ ֹות ל =יָתה ָלֶה>ם ַלֲעׂש� ר ִצִּו  ָּכל&ֲאֶׁש2
Jer. 32:24+ים ָעֶל�ד ַהַּכְׂשִּדים1 ַהִּנְלָחִמB ה ְּבַי �יר ִנְּתָנ3 ֹות ָּב�אּו ָהִעירH ְלָלְכָדּהG ְוָהִע �ה ַהֹּסְלל3 >י  ִהֵּנ יָה ִמְּפֵנ

ה� ר ִּדַּב>ְרָּת ָהָי�ה ְוִהְּנָך� ֹרֶא� ֶרב ְוָהָרָע�ב ְוַהָּד�ֶבר ַוֲאֶׁש�  ַהֶח�
Jer. 32:25 ים ְוָהִע�יר ִנְּתָנ�ה ְּבַי�ד ��ד ֵעִד ה ַּבֶּכ�ֶסף ְוָהֵע ה ְקֵנ�ה&ְלָך= ַהָּׂשֶד> �י ְיהִו+ ה ָאַמBְרָּת ֵאַלי1 ֲאֹדָנ Qְוַאָּת 
ים�  ַהַּכְׂשִּד�
Jer. 32:26ר� ל&ִיְרְמָי�הּו ֵלאֹמ� ה ֶא�   ַוְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+
Jer. 32:27ר� ִּני ִיָּפֵל�א ָּכל&ָּדָב� ִמֶּמ+ wר ה�י ָּכל&ָּבָׂש ה ֱאֹלֵה� �י ְיהָו+   ִהֵּנה1 ֲאִנ
Jer. 32:28 ד< ים ּוְבַי �ד ַהַּכְׂשִּד3 את ְּבַי Mֹ יר ַהּז Z ֶאת&ָהִע2 �י ֹנֵתן �ה ִהְנִנ ה ָאַמ�ר ְיהָו ן ֹּכ� Wר  ָלֵכ ּוַכְדֶראַּצ� ְנב�

ּה� ל ּוְלָכָד� ֶלְך&ָּבֶב�  ֶמ�
Jer. 32:29 ּוָה �ׁש ּוְׂשָרפ ֹ>את ָּבֵא� יתּו ֶאת&ָהִע�יר ַהּז Mאת ְוִהִּצ +ֹ �יר ַהּז ים ַהִּנְלָחִמים1 ַעל&ָהִע  ּוָב�אּו ַהַּכְׂשִּד3

ַעל ְוִהִּסBכּו ְנ ם ַלַּב3 Mֹוֵתיֶה ּו ַעל&ַּגּג� ים ֲאֶׁשרZ ִקְּטר2 ִני�ְוֵא�ת ַהָּבִּת] ַען ַהְכִעֵס� ים ְלַמ�  ָסִכים1 ֵלאֹלִה�ים ֲאֵחִר+
Jer. 32:30 ְך�ל ַא �י ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא3 ֵתיֶה�ם ִּכ ע ְּבֵעיַנ�י ִמְּנֻעֹר� ה ַא�ְך ֹעִׂש�ים ָהַר> �י ְיהּוָד3 ל ּוְבֵנ Mּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא י&ָהי2  ִּכ�

ם ְנֻאם&ְיהָו�ה� ה ְיֵדיֶה�  ַמְכִעִס�ים ֹאִת>י ְּבַמֲעֵׂש�
Jer. 32:31 ֹום�ּה ְוַע�ד ַהּי את ְלִמן&ַהּיֹום1 ֲאֶׁש�ר ָּבנ�ּו אֹוָת+ +ֹ �יר ַהּז י ָהBְיָתה ִּלי1 ָהִע �י ְוַעל&ֲחָמִת3  ִּכ=י ַעל&ַאִּפ

ּה ֵמַע�ל ָּפָנ�י� �ה ַלֲהִסיָר�  ַהֶּז
Jer. 32:32ר ָעׂשּו1 ְלַהְכBה ֲאֶׁש �י ְיהּוָד3 ל ּוְבֵנ Mת ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא Z ָּכל&ָרַע2 ם  ַעל ֵריֶה+ ִני ֵהBָּמה ַמְלֵכיֶהם1 ָׂש� ִעֵס+

ִם� י ְירּוָׁשָל� ה ְוֹיְׁשֵב� �יׁש ְיהּוָד+ יֵאיֶה�ם ְוִא ם ּוְנִב�  ֹּכֲהֵניֶה�



Jer. 32:33ר� ַחת מּוָס� ד ְוֵאיָנ�ם ֹׁשְמִע�ים ָלַק� �ים ְוַלֵּמBד ֹאָתם1 ַהְׁשֵּכ�ם ְוַלֵּמ+ א ָפִנ �ֹ ֶרף ְול ּו ֵאַל>י ֹע�   ַוִּיְפנ�
Jer. 32:34 ֹו� י ָעָל�יו ְלַטְּמא� א&ְׁשִמ� ם ַּבַּב>ִית ֲאֶׁשר&ִנְקָר� ּוֵציֶה3  ַוָּיִׂש�ימּו ִׁשּק�
Jer. 32:35 Gַלֹּמֶלְך Hם ְוֶאת&ְּבנֹוֵתיֶהם�ַהֲעִביר ֶאת&ְּבֵניֶה ְ Tם ל �יא ֶבן&ִהּנ3ֹ ַעל ֲאֶׁש�רA ְּבֵג Mֹות ַהַּב Z ֶאת&ָּבמ2  ַוִּיְבנּו

ְל א ָע� Bֹ ים ְול א&ִצִּויִת3 �ֹ ַען ַהֲחִטי ֲאֶׁש�ר ל �את ְלַמ�ֹ ֹות ַהּתֹוֵעָב�ה ַהּז י ַלֲעׂש� ה� ] ַהֲחִט�יא[ָתה1 ַעל&ִלִּב+ ֶאת&ְיהּוָד�
 ס

Jer. 32:36 1ים ִנְּתָנה את ֲאֶׁש�רA ַאֶּת�ם ֹאְמִר3 Mֹ יר ַהּז ר ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ֶאל&ָהִע2 ה&ָאַמ� ה ָלֵכ>ן ֹּכ� Wְוַעָּת 
ֶר ל ַּבֶח� ֶלְך&ָּבֶב+ �ד ֶמ� ֶבר�ְּבַי  ב ּוָבָרָע�ב ּוַבָּד�

Jer. 32:37 ֹול �ֶצף ָּגד י ּוְבֶק� ים ָׁש>ם ְּבַאִּפ�י ּוַבֲחָמִת� ר ִהַּדְחִּת� ֹות ֲאֶׁש2 Bי ְמַקְּבָצם1 ִמָּכל&ָה�ֲאָרצ+  ִהְנִנ
ַטח� ים ָלֶב� ה ְוֹהַׁשְבִּת� ֹום ַהֶּז+ ֹבִתים1 ֶאל&ַהָּמק�  ַוֲהִׁש�

Jer. 32:38י Wם ַוֲאִנ� יּו ִל�י ְלָע ים� ְוָה� ם ֵלאֹלִה�   ֶאְהֶי�ה ָלֶה�
Jer. 32:39 ם ם ְוִלְבֵניֶה� ֹוב ָלֶה+ י ָּכל&ַהָּיִמ�ים ְלט� ה אֹוִת� ד ְלִיְרָא� ם ֵלBב ֶאָחד1 ְוֶד�ֶרְך ֶאָח+ Mי ָלֶה  ְוָנַתִּת2
ם�  ַאֲחֵריֶה�
Jer. 32:40ם ְלֵהיִט א&ָאׁשּוב1 ֵמַא�ֲחֵריֶה+ �ֹ ם ֲאֶׁשBר ל ית עֹוָל+ יִב�י אֹוָת�ם ְוֶאת&ִיְרָאִתי1 ֶאֵּת�ן  ְוָכַרִּתBי ָלֶהם1 ְּבִר�

י� ּור ֵמָעָל� י ס� ם ְלִבְלִּת�  ִּבְלָבָב+
Jer. 32:41י� ס ת ְּבָכל&ִלִּב�י ּוְבָכל&ַנְפִׁש� ים ָּבָאBֶרץ ַהּזֹאת1 ֶּבֱאֶמ+ Qם ּוְנַטְעִּת�ם ְלֵהִט�יב אֹוָת י ֲעֵליֶה�   ְוַׂשְׂשִּת�
Jer. 32:42Bה ַּכֲאֶׁש י&ֹכה1 ָאַמ�ר ְיהָו+ �ן  ִּכ� �את ֵּכֹ ה ֵא>ת ָּכל&ָהָרָע�ה ַהְּגדֹוָל�ה ַהּז �ם ַהֶּז+ ר ֵהֵב1אִתי1 ֶאל&ָהָע

ם� ר ֲעֵליֶה� ר ָאֹנִכ�י ֹּדֵב� ה ֲאֶׁש� י ֵמִבBיא ֲעֵליֶהם1 ֶאת&ָּכל&ַהּטֹוָב+ Qָאֹנִכ 
Jer. 32:43ה ִהי ים ְׁשָמָמ� �את ֲאֶׁש�רA ַאֶּת�ם ֹאְמִר3ֹ ה ָּבָא�ֶרץ ַהּז ה ִנְּתָנ�ה  ְוִנְקָנ�ה ַהָּׂשֶד� א1 ֵמֵאBין ָאָדם1 ּוְבֵהָמ+

ים�  ְּבַי�ד ַהַּכְׂשִּד�
Jer. 32:44 ִם ן ּוִבְסִביֵב�י ְירּוָׁשַל3 Mֶרץ ִּבְנָיִמ �ד ֵעִדיםG ְּבֶא2 ֶפרA ְוָחתֹוםH ְוָהֵע ֹוב ַּבֵּס� ּו ְוָכת2 �ֶסף ִיְקנ3 ֹות ַּבֶּכ Qָׂשד 

י ַהְּׁש ר ּוְבָעֵר� י ָהָה+ י ְיהּוָדה1 ּוְבָעֵר� Bם ְנֻאם&ְיהָו�ה� פּוְבָעֵר י&ָאִׁש�יב ֶאת&ְׁשבּוָת� �5ֶגב ִּכ� י ַהֶּנ  ֵפָל�ה ּוְבָעֵר�
Jer. 33:1ר� ה ֵלאֹמ� ר ַהַּמָּטָר� ּור ַּבֲחַצ� �ית ְוהּוא1 עֹוֶד�ּנּו ָעצ+ ל&ִיְרְמָי�הּו ֵׁשִנ >ה ֶא�   ַוְיִה=י ְדַבר&ְיהָו
Jer. 33:2<ר אֹוָת ה יֹוֵצ� ר ְיהָו�ה ֹעָׂש�ּה ְיהָו3 ה&ָאַמ� ֹו� ֹּכ�  ּה ַלֲהִכיָנ�ּה ְיהָו�ה ְׁשמ�
Jer. 33:3ם� ס א ְיַדְעָּת� �ֹ ֹות ל ֹות ּוְבֻצר� =יָדה ְּלָך> ְּגֹדל� �5ָּך ְוַאִּג א ֵאַל�י ְוֶאֱעֶנ   ְקָר�
Jer. 33:4 ה��י ְיהּוָד י ַמְלֵכ את ְוַעל&ָּבֵּת� +ֹ �יר ַהּז ל ַעל&ָּבֵּתי1 ָהִע ה ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ Z ֹכ2 ים  ִּכי Wַהְּנֻתִצ

ֶרב� ֹות ְוֶאל&ֶהָח�  ֶאל&ַהֹּסְלל�
Jer. 33:5 י�ם ֲאֶׁשר&ִהֵּכ�יִתי ְבַאִּפ�י ּוַבֲחָמִת י ָהָאָד+ ים ּוְלַמְלָאם1 ֶאת&ִּפְגֵר� ים ְלִהָּלֵחם1 ֶאת&ַהַּכְׂשִּד+  ָּבִא3

ם� את ַע�ל ָּכל&ָרָעָת� +ֹ �יר ַהּז ר ִהְסַּתBְרִּתי ָפַני1 ֵמָהִע  ַוֲאֶׁש2
Jer. 33:6ת� ִה ֹום ֶוֱאֶמ� ֶרת ָׁשל� ם ֲעֶת� א ּוְרָפאִת�ים ְוִגֵּליִת�י ָלֶה+ =י ַמֲעֶלה&ָּל>ּה ֲאֻרָכ�ה ּוַמְרֵּפ�  ְנִנ
Jer. 33:7אֹׁשָנ�ה� ים ְּכָבִר� ּות ִיְׂשָרֵא�ל ּוְבִנִת� ת ְׁשב� ה ְוֵא� ּות ְיהּוָד+ ֹבִתי1 ֶאת&ְׁשב�   ַוֲהִׁש�
Jer. 33:8�ים ִמָּכל&ֲעֹוָנ�ם ֲאֶׁש �ַהְרִּת+ י ְלכֹול& ְוִט �י ְוָסַלְחִּת3 ְטאּו&ִל י ]ָכל][ְל[ר ָח� ְטאּו&ִל+ ֹוֵתיֶהם1 ֲאֶׁש�ר ָח� &ֲעֹונ�

י� ְׁשעּו ִב� ר ָּפ�  ַוֲאֶׁש�
Jer. 33:9 ּו Mר ִיְׁשְמע �י ָהָא�ֶרץ ֲאֶׁש2 ל ּגֹוֵי ֶרת ְלֹכ� י ְלֵׁשBם ָׂשׂשֹון1 ִלְתִהָּל�ה ּוְלִתְפֶא+  ְוָה�ְיָתה ִּל3

Bה ֲאֶׁש ֹנִכ�י ֶאת&ָּכל&ַהּטֹוָב3 ר ָא� ֹום ֲאֶׁש� �ל ָּכל&ַהָּׁשל+ ּו ַעBל ָּכל&ַהּטֹוָבה1 ְוַע ְגז3 ּו ְוָר� ם ּוָפֲחד� ֹנִכי1 ֹעֶׂש�ה ֹאָת+ ר ָא�
ּה� ס ֶׂשה ָּל�  ֹע�
Jer. 33:10 ם ין ָאָד� ּוא ֵמֵא� ים ָחֵר�ב ה+ ְמִר+ ה עֹודH ִיָּׁשַמ�ע ַּבָּמקֹום&ַהֶּזהG ֲאֶׁשר1 ַאֶּת�ם ֹא� הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ֹּכ�

ה� ין ְּבֵהָמ� ב ּוֵמֵא� ין יֹוֵׁש� ם ּוֵמֵא� ין ָאָד> ֹות ֵמֵא� ְנַׁשּמ3 ִם ַה� ֹות ְירּוָׁשַל+ י ְיהּוָדה1 ּוְבֻחצ� Bה ְּבָעֵר� ּוֵמֵא�ין ְּבֵהָמ
Jer. 33:11ֹות Mה ְצָבא Z ֶאת&ְיהָו2 ים הֹודּו ֹול ֹאְמִר] ֹול ַּכָּלהG ק� ֹול ָחָתןH ְוק� ה ק� ֹול ִׂשְמָח3 ֹון ְוק� Qֹול ָׂשׂש   ק�

י&ָאִׁש=יב ֶאת&ְׁשבּות&ָהָא>ֶרץ ְּכָבִראֹׁשָנ�ה  �ה ִּכ� ה ֵּב�ית ְיהָו ֹו ְמִבִא�ים ּתֹוָד� י&ְלעֹוָל�ם ַחְסּד+ ֹוב ְיהָוה1 ִּכ� Bי&ט ִּכ�
ר ְיהָו�ה� ס  ָאַמ�
Jer. 33:12ם ְו ֵאין&ָאָד� ב ֵמ� ה ֶהָחֵר> ֹום ַהֶּז3 �הA ַּבָּמק� ֹוד ִי�ְהֶי Qע Gה ְצָבאֹות� ה&ָאַמרH ְיהָו ה  ֹּכ� ַעד&ְּבֵהָמ�



אן� �ֹ ים ַמְרִּבִצ�ים צ �ה ֹרִע+ יו ְנֵו � ּוְבָכל&ָעָר
Jer. 33:13 י�י ְירּוָׁשַל�ִם ּוְבָעֵר ֶגב ּוְבֶא=ֶרץ ִּבְנָיִמ>ן ּוִבְסִביֵב� י ַהֶּנ+ י ַהְּׁשֵפָלה1 ּוְבָעֵר� Bר ְּבָעֵר Mי ָהָה  ְּבָעֵר2

י מֹוֶנ�ה  אן ַעל&ְיֵד� <ֹ ְרָנה ַהּצ ד ַּתֲעֹב= ר ְיהָו�ה� סְיהּוָד�ה ֹע�  ָאַמ�
Jer. 33:14 ל ית ִיְׂשָרֵא� ר ִּדַּב>ְרִּתי ֶאל&ֵּב� ֹוב ֲאֶׁש� ֹמִתי1 ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהּט+ �ה ַוֲהִק� ים ָּבִא�ים ְנֻאם&ְיהָו >ה ָיִמ�  ִהֵּנ

ה� ית ְיהּוָד�  ְוַעל&ֵּב�
Jer. 33:15ה�יַח ְלָדִו�ד ֶצ�ַמח ְצָדָק יא ַאְצִמ� �ת ַהִה+ ֶרץ� ַּבָּיִמBים ָהֵהם1 ּוָבֵע ה ָּבָא� ט ּוְצָדָק�   ְוָעָׂש>ה ִמְׁשָּפ�
Jer. 33:16 נּו� �ה ֲאֶׁשר&ִיְקָרא&ָל�ּה ְיהָו�הA ִצְדֵק� ֹון ָלֶב�ַטח ְוֶז ה ִוירּוָׁשַל�ִם ִּתְׁשּכ�  ַּבָּיִמBים ָהֵהם1 ִּתָּוַׁש�ע ְיהּוָד+

 ס
Jer. 33:17יׁש ֹיֵׁש� Wד ִא א&ִיָּכֵר�ת ְלָדִו+ �ֹ �ה ל ה ָאַמ�ר ְיהָו ל� ִּכי&ֹכ� ית&ִיְׂשָרֵא� א ֵב�  ב ַעל&ִּכֵּס�
Jer. 33:18 ֶׂשה&ֶּז�ַבח ה ּוַמְקִט�יר ִמְנָח>ה ְוֹע� Mה עֹוָל �י ַמֲעֶל2 ת ִא�יׁש ִמְּלָפָנ א&ִיָּכֵר� �ֹ ם ל  ְוַלֹּכֲהִנים1 ַהְלִוִּי+

ים� ס  ָּכל&ַהָּיִמ�
Jer. 33:19ֹור� ל&ִיְרְמָי�הּו ֵלאמ� ה ֶא� 5ְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+   ַו�
Jer. 33:20ֹּPְיָלה ּוְלִבְלִּת>י ֱהי�ֹות  כ� י ַהָּל ֹום ְוֶאת&ְּבִריִת� ה ִאם&ָּתֵפ1רּו1 ֶאת&ְּבִריִת�י ַהּי+ ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ם� ֹוָמם&ָוַל�ְיָלה ְּבִעָּת�  י�
Jer. 33:21ֹו ְוֶאת&ַהְלִוִּי� �ן ֹמֵל�ְך ַעל&ִּכְסא ֹו ֵב� ֹות&ל� י ִמְהי� �ד ַעְבִּד+ ם ַהֹּכֲהִנ�ים  ַּגם&ְּבִריִתBי ֻתַפר1 ֶאת&ָּדִו
י�  ְמָׁשְרָת�

Jer. 33:22 י �ד ַעְבִּד+ 1ַרע1 ָּדִו ה ֶאת&ֶז �ן ַאְרֶּב3 �ם ֵּכ ֹול ַהָּי א ִיַּמ�ד ח� �ֹ ִים ְול א&ִיָּסֵפר1 ְצָב�א ַהָּׁשַמ+ �ֹ  ֲאֶׁשBר ל
י� ס י ֹאִת�  ְוֶאת&ַהְלִוִּי�ם ְמָׁשְרֵת�

Jer. 33:23�ל&ִיְרְמָי�הּו ֵלאֹמ ה ֶא� 5ְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+  ר� ַו�
Jer. 33:24 ם >ה ָּבֶה� ר ָּבַח=ר ְיהָו ֹות ֲאֶׁש2 ר ְׁשֵּת�י ַהִּמְׁשָּפח3 ּו ֵלאֹמ+ ה&ָהָעBם ַהֶּזה1 ִּדְּבר� יָת ָמ� ֹוא ָרִא3  ֲהל�

ם� ס ֹוי ִלְפֵניֶה� ֹוד ּג� ְהי�ֹות ע� ּון ִמ�  ַוִּיְמָאֵס�ם ְוֶאת&ַעִּמי1 ִיְנָאצ+
Jer. 33:25ֹּPא ְבִריִת� כ �ֹ ה ִאם&ל ְמִּתי�ה ָאַמ�ר ְיהָו+ ֶרץ לֹא&ָׂש� ִים ָוָא� ֹות ָׁשַמ� �ְיָלה ֻחּק>  י יֹוָמ�ם ָוָל
Jer. 33:26 ק�ם ִיְׂשָח �5ַרע ַאְבָרָה� ים ֶאל&ֶז ְׁשִל+ ַחת ִמַּזְרעֹו1 ֹמ� Bס ִמַּק י ֶאְמַא3 Mד ַעְבִּד �5ַרע ַיֲעקֹובZ ְוָדִו2  ַּגם&ֶז

י&ָאׁשּוב  ב ִּכ� �ם ְוִרַחְמִּת�] ָאִׁש�יב[ְוַיֲעֹק  ים� סֶאת&ְׁשבּוָת�
Jer. 34:1 ֹו ֶלְך&ָּבֶב�לA ְוָכל&ֵחיל] �ה ּוְנבּוַכְדֶראַּצ�ר ֶמ� ל&ִיְרְמָי�הּו ֵמֵא�ת ְיהָו  ַהָּדָב>ר ֲאֶׁשר&ָהָי�ה ֶא�

ר� יָה ֵלאֹמ� ים ִנְלָחִמ=ים ַעל&ְירּוָׁשַל>ִם ְוַעל&ָּכל&ָעֶר� ֹו ְוָכל&ָהַעִּמ3 Mֶלת ָיד ֹות ֶאֶרץZ ֶמְמֶׁש2  ְוָכל&ַמְמְלכ�
Jer. 34:2�ֹּכ ֹּPיו כ �הּו ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ְוָאַמְרָּת� ֵאָל3 ל ָהֹלְך1 ְוָא�ַמְרָּת+ ֶאל&ִצְדִקָּי ה ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+

ׁש� ּה ָּבֵא� ל ּוְׂשָרָפ� ֶלְך&ָּבֶב+ �ד ֶמ� ן ֶאת&ָהִעBיר ַהּזֹאת1 ְּבַי Mי ֹנֵת ה ִהְנִנ2  ָאַמ�ר ְיהָו+
Jer. 34:3ֹ Pה ל ֹו כPִּא ִתָּמֵל ְוַאָּת3 ל ט1 ִמָּיד+ Mֶלְך&ָּבֶב י ֶמ� ֵעיֶניָך ֶאת&ֵעיֵנ2 � ְTן ו�ֹו ִּתָּנֵת ׂש ּוְבָיד� ׂש ִּתָּתֵפ+ י ָּתֹפ�

ֹוא� ל ָּתב� ר ּוָבֶב� יָנה ּוִפ>יהּו ֶאת&ִּפ�יָך ְיַדֵּב�  ִּתְרֶא3
Jer. 34:4ַPר ְיהָו אBה&ָאַמ �הּו ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ֹּכ� ה ִצְדִקָּי ֶרב�ְך ְׁשַמ�ע ְּדַבר&ְיהָו+ ּות ֶּבָח� א ָתמ� �ֹ יָך ל  ה1 ָעֶל+
Jer. 34:5ֵּPיָך כ ים ֲאֶׁשר&ָהי�ּו ְלָפֶנ3 Mאֹׁשִנ ים ָהִר� ֲבֹוֶתיָך ַהְּמָלִכ2 Tֹות א ְכִמְׂשְרפ� ּות ּו� ֹום ָּתמ3 ְך  ְּבָׁשל� ן ִיְׂשְרפּו&ָל+

ְרִּתי ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס ר ֲאִנ�י&ִדַּב� י&ָדָב� ֹון ִיְסְּפדּו&ָל�ְך ִּכ� ֹוי ָאד�  ְוה�
Jer. 34:6ִם� ֶּלה ִּבירּוָׁשָל� ים ָהֵא� �הּו ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ֵא>ת ָּכל&ַהְּדָבִר� יא ֶאל&ִצְדִקָּי �הּו ַהָּנִב+   ַוְיַדֵּבר1 ִיְרְמָי
Jer. 34:7 1ֹות ֶאל&ָלִכיׁש �ֹוָתר ה ַהּנ� י ְיהּוָד� ִם ְוַע>ל ָּכל&ָעֵר� ּוָׁשַל+ ל ִנְלָחִמים1 ַעל&ְיר� ֶלְך&ָּבֶב3  ְוֵח�יל ֶמ�

ר� פְו י ִמְבָצ� ה ָעֵר� י ְיהּוָד� ּו ְּבָעֵר� ָּנה ִנְׁשֲאר> �י ֵה3 ה ִּכ  ֶאל&ֲעֵזָק+
Jer. 34:8 ית הּו ְּבִר3 Mֶלְך ִצְדִקָּי י ְּכֹרתZ ַהֶּמ2 �ה ַאֲחֵר] ל&ִיְרְמָי�הּו ֵמֵא�ת ְיהָו  ַהָּדָב>ר ֲאֶׁשר&ָהָי�ה ֶא�

ם ְּד א ָלֶה� �ֹ ִם ִלְקר ּוָׁשַל+ ֹור�ֶאת&ָּכל&ָהָעם1 ֲאֶׁש�ר ִּביר�  ר�
Jer. 34:9 ים ְלִבְלִּת=י ֲעָבד&ָּב>ם��ה ָחְפִׁש י ְוָהִעְבִרָּי ֹו ָהִעְבִר� ֹו ְוִא=יׁש ֶאת&ִׁשְפָחת> Qיׁש ֶאת&ַעְבּד� ַׁשַּלח ִא ְ Tל 

יׁש� יהּו ִא� י ָאִח�  ִּביהּוִד�
Jer. 34:10ַׁשַּל ְ Tית ל ם ֲאֶׁשר&ָּב�אּו ַבְּבִר3 Mים ְוָכל&ָהָע Z ָכל&ַהָּׂשִר2 ֹו ְוִאBיׁש  ַוִּיְׁשְמעּו Qיׁש ֶאת&ַעְבּד� ח ִא



חּו� ּו ַוְיַׁשֵּל� 5ִּיְׁשְמע� ֹוד ַו� �ם ע י ֲעָבד&ָּב� ים ְלִבְלִּת�  ֶאת&ִׁשְפָחתֹו1 ָחְפִׁש+
Jer. 34:11ים ַוַּיְכִּביׁשּו�ּו ָחְפִׁש ר ִׁשְּלח� ֹות ֲאֶׁש� ֲעָבִדים1 ְוֶאת&ַהְּׁשָפח+ בּו ֶאת&ָה� ן ַוָּיִׁש3 ם  ַוָּיׁש1ּובּו1 ַאֲחֵרי&ֵכ+

ּום][ַו�[ ֹות� ס] ִּיְכְּבׁש+ ים ְוִלְׁשָפח�  ַלֲעָבִד�
Jer. 34:12ר� ת ְיהָו�ה ֵלאֹמ� הּו ֵמֵא� ל&ִיְרְמָי+   ַוְיִהBי ְדַבר&ְיהָוה1 ֶא�
Jer. 34:131י אֹוָתםBֹום הֹוִצִא ם ְּבי2 ֹוֵתיֶכ+ י ְבִרית1 ֶאת&ֲאב� ִּת� Bי ָּכַר ר ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ָאֹנִכ3 ה&ָאַמ�   ֹּכ�

ר� ים ֵלאֹמ� ית ֲעָבִד� ִים ִמֵּב�  ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+
Jer. 34:14 ים ְדָך1 ֵׁש�ׁש ָׁשִנ+ ר&ִיָּמֵכ�ר ְלָך3 ַוֲעָב� י ֲאֶׁש� Mיו ָהִעְבִר ּו ִאיׁשZ ֶאת&ָאִח2 ַׁשְּלח] ים ְּת� ץ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ]  ִמֵּק�

ֹוֵתיֶכם1 ֵאַל+ ּו ֲאב� Bא&ָׁשְמע �ֹ ִעָּמ�ְך ְול ֹו ָחְפִׁש�י ֵמ� ּו ֶאת&ָאְזָנ�ם�ְוִׁשַּלְחּת� א ִהּט� �ֹ  י ְול
Jer. 34:15 1ּו ְבִרית Bהּו ַוִּתְכְרת� �יׁש ְלֵרֵע ֹור ִא א ְדר� �ֹ י ִלְקר ּו ֶאת&ַהָּיָׁשר1 ְּבֵעיַנ+ Bֹום ַוַּתֲעׂש ם ַהּי3 Mבּו ַאֶּת  ַוָּתֻׁש2

יו� י ָעָל� א ְׁשִמ� ִית ֲאֶׁשר&ִנְקָר� Wי ַּבַּב  ְלָפַנ+
Jer. 34:16ם  ַוָּתֻׁש1בּו1 ַוְּתַחְּל ֹו ֲאֶׁשר&ִׁשַּלְחֶּת� �יׁש ֶאת&ִׁשְפָחת+ בּו ִאBיׁש ֶאת&ַעְבּדֹו1 ְוִא י ַוָּתִׁש3 ּו ֶאת&ְׁשִמ+ ל�

ֹות� ס ים ְוִלְׁשָפח� ם ַלֲעָבִד� ְהי�ֹות ָלֶכ+ ם ִל� ּו ֹאָת+  ָחְפִׁש�ים ְלַנְפָׁש�ם ַוִּתְכְּבׁש�
Jer. 34:17 ם�א&ְׁשַמְעֶּת �ֹ �הּו  ָלֵכןH ֹּכה&ָאַמ�ר ְיהָוהG ַאֶּתם1 ל �יׁש ְלֵרֵע יו ְוִא ֹור ִא�יׁש ְלָאִח� א ְדר+ �ֹ י ִלְקר ֵאַל+

ב ְוָנַתִּתBי ֶאְתֶכם1 ִלְזָוָעה  ה ֶאל&ַהֶח1ֶרב1 ֶאל&ַהֶּד�ֶבר ְוֶאל&ָהָרָע+ ֹור ְנֻאם&ְיהָו3 Mם ְּדר �י ֹקֵראZ ָלֶכ2 ִהְנִנ
ה][ְל[ ֶרץ�] ַזֲעָו+ ֹות ָהָא� ל ַמְמְלכ�  ְלֹכ�

Jer. 34:18י ֶאת&ָהֲא�ר  ְוָנַתִּת ית ֲאֶׁש� י ַהְּבִר+ א&ֵהִק1ימּו1 ֶאת&ִּדְבֵר� �ֹ י ֲאֶׁשBר ל ְבִרים1 ֶאת&ְּבִרִת+ ים ָהֹע� ָנִׁש3
יו� ין ְּבָתָר� ּו ֵּב� ִים ַוַּיַעְבר� ּו ִלְׁשַנ+ 1 ֲאֶׁש�ר ָּכְרת� �י ָהֵע1ֶגל ּו ְלָפָנ  ָּכְרת�

Jer. 34:19ִרִסים1 ְוַה ִם ַהָּס� י ְירּוָׁשַל3 ה ְוָׂשֵר� Mי ְיהּוָד י  ָׂשֵר2 ין ִּבְתֵר� ים ֵּב� ְבִר+ �ם ָהָא�ֶרץ ָהֹע� ל ַע ים ְוֹכ� ֲהִנ+ ֹּכ�
ֶגל�  ָהֵע�

Jer. 34:20 ִים ֹוף ַהָּׁשַמ� ל ְלע� ֲאָכ+ ם ּוְבַי�ד ְמַבְקֵׁש�י ַנְפָׁש�ם ְוָהְיָתBה ִנְבָלָתם1 ְלַמ� ְיֵביֶה+ �ד ֹא�  ְוָנַתִּתBי אֹוָתם1 ְּבַי
ֶרץ� ת ָהָא�  ּוְלֶבֱהַמ�

Jer. 34:21ם ּוְבַיד  ְוֶאת&ִצְדִק�ם ּוְבַי�ד ְמַבְקֵׁש�י ַנְפָׁש ְיֵביֶה+ �ד ֹא� יו ֶאֵּתן1 ְּבַי ה ְוֶאת&ָׂשָר3 Mֶלְך&ְיהּוָד הּו ֶמ� ָּי2
ֵPם�ח ל ָהֹעִל�ים ֵמֲעֵליֶכ�  יל ֶמ�ֶלְך ָּבֶב+

Jer. 34:22יָה ּו ָעֶל+ ים ֶאל&ָהִעBיר ַהּזֹאת1 ְוִנְלֲחמ� Mֹבִת ה ַוֲהִׁש2 ה ְנֻאם&ְיהָו3 Mי ְמַצֶּו ּוָה ּוְׂשָרֻפ�ָה  ִהְנִנ2  ּוְלָכד�
ב� פ ין ֹיֵׁש� ה ֵמֵא� ן ְׁשָמָמ� ה ֶאֵּת� י ְיהּוָד>  ָבֵא�ׁש ְוֶאת&ָעֵר=

Jer. 35:1 ה ֶלְך ְיהּוָד� >הּו ֶמ� ים ֶּבן&יֹאִׁשָּי י ְיהֹוָיִק= �ה ִּביֵמ2 ל&ִיְרְמָי�הּו ֵמֵא�ת ְיהָו  ַהָּדָב>ר ֲאֶׁשר&ָהָי�ה ֶא�
ר�  ֵלאֹמ�

Jer. 35:2�ֶאל&ֵּב Hֹות  ָהלֹוְך �ת ַהְּלָׁשכ ה ֶאל&ַאַח� אֹוָתם1 ֵּב�ית ְיהָו+ ם ַוֲהִב� ית ָהֵרָכִביםG ְוִדַּבְרָּת� אֹוָת+
5ִין� ם ָי�  ְוִהְׁשִקיָת� אֹוָת�

Jer. 35:3 ית ת ָּכל&ֵּב� �יו ְוֵא� יו ְוֶאת&ָּכל&ָּבָנ ה ְוֶאת&ֶאָח� 1הּו1 ֶּבן&ֲחַבִּצְנָי+ ן&ִיְרְמָי Bה ֶב� ח ֶאת&ַיֲאַזְנָי Qָוֶאַּק 
ים�ָהֵר  ָכִב�

Jer. 35:4 ת� 1 ִלְׁשַּכ �יׁש ָהֱאֹלִה�ים ֲאֶׁשר&ֵא1ֶצל �5ן ֶּבן&ִיְגַּדְלָי�הּו ִא >י ָחָנ ת ְּבֵנ ה ֶאל&ִלְׁשַּכ3  ָוָאִבBא ֹאָתם1 ֵּב�ית ְיהָו+
ף� ר ַהַּס� ַעל ְלִלְׁשַּכ>ת ַמֲעֵׂשָי�הּו ֶבן&ַׁשֻּל�ם ֹׁשֵמ� ים ֲאֶׁש�ר ִמַּמ3  ַהָּׂשִר+

Jer. 35:5ן ִלְפ Q5ִין� ָוֶאֵּת ם ְׁשתּו&ָי� ר ֲאֵליֶה� ֹות ָוֹאַמ� ��5ִין ְוֹכס ים ְּגִבִע>ים ְמֵלִא�ים ַי �י ֵבית&ָהֵרָכִב3 �יA ְּבֵנ  ֵנ
Jer. 35:6 ם >5ִין ַאֶּת� א ִתְׁשּתּו&ַי =ֹ ר ל 1ינּו1 ֵלאֹמ+ Bה ָעֵל ינּו ִצָּו ב ָאִב3 Mב ֶּבן&ֵרָכ Z יֹוָנָד2 �5ִין ִּכי א ִנְׁשֶּתה&ָּי �ֹ ּו ל  ַוּיֹאְמר�
ם�ּוְבֵניֶכ�ם   ַעד&עֹוָל�

Jer. 35:7 1ְׁשבּו י ָּבֳאָהִלBים ֵּת� ִּ Tם כ� א ִי�ְהֶי�ה ָלֶכ �ֹ עּו ְול א&ִתָּט+ �ֹ �ֶרם ל א&ִתְזָר1עּו1 ְוֶכ �ֹ 5Bַרע ל ּו ְוֶז א&ִתְבנ3 �ֹ  ּוַב�ִית ל
ים ָׁש� ם ָּגִר� ר ַאֶּת� ה ֲאֶׁש� �י ָהֲאָדָמ+ ּו ָיִמBים ַרִּבים1 ַעל&ְּפֵנ Mְחי ַען ִּת� ם ְלַמ2  ם�ָּכל&ְיֵמיֶכ+

Jer. 35:8 ינּו 1ִין1 ָּכל&ָיֵמ+ ֹות&ַי �נּו ְלִבְלִּתBי ְׁשת� ל ֲאֶׁש�ר ִצָּו ינּו ְלֹכ� ב ֶּבן&ֵרָכב1 ָאִב+ Bֹול ְיהֹוָנָד ע ְּבק2  ַוִּנְׁשַמ3
ינּו� ינּו ָּבֵנ�ינּו ּוְבֹנֵת� �ְחנּו ָנֵׁש+  ֲאַנ

Jer. 35:9נּו ְוֶכ=ֶרם ְוָׂש�ים ְלִׁשְבֵּת נּו� ּוְלִבְלִּת>י ְּבנ�ֹות ָּבִּת� א ִי�ְהֶיה&ָּל� �ֹ �5ַרע ל ה ָוֶז  ֶד>



Jer. 35:10ינּו� ב ָאִב� ל ֲאֶׁשר&ִצָּו�נּו יֹוָנָד� ַעׂש ְּכֹכ� �ים ַוִּנְׁשַמ�ע ַוַּנ+ ֳאָהִל   ַוֵּנ�ֶׁשב ָּב�
Jer. 35:11ֹּ Pאֶמר ב 3ֹ H ֶאל&ָהָאֶרץG ַוּנ ֶלְך&ָּבֶבל ר ֶמ� ֹות ְנבּוַכְדֶראַּצ� י ַּבֲעל2 ֹוא ְירּו ַוְיִה3 ִם ִמְּפֵני1 אּו ְוָנב� ָׁשַל+

ִם� פ ים ּוִמְּפֵנ�י ֵח�יל ֲאָר�ם ַוֵּנ�ֶׁשב ִּבירּוָׁשָל�  ֵח�יל ַהַּכְׂשִּד+
Jer. 35:12ר� ל&ִיְרְמָי�הּו ֵלאֹמ� ה ֶא� 5ְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+   ַו�
Jer. 35:13יׁש ְיה� ַמְרָּת1 ְלִא ְך ְוָא� Bל ָהֹל Bה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ר ְיהָו Qה&ָאַמ �ִם  ֹּכ� ּוָׁשָל י ְיר� ֹוְׁשֵב� ה ּוְלי� ּוָד+

י ְנֻאם&ְיהָו�ה� ַע ֶאל&ְּדָבַר� ּו מּוָס>ר ִלְׁשֹמ� ֹוא ִתְקח�  ֲהל2
Jer. 35:14 1א ָׁשתּו Bֹ ִין ְול ֹות&ַי3 יו ְלִבְלִּת�י ְׁשת� Mה ֶאת&ָּבָנ ָכב ֲאֶׁשר&ִצָּו2 ֵ Tב ֶּבן&ר�י ְיהֹוָנָד ם ֶאת&ִּדְבֵר�  הּוַק]

ה ִּכ� י�ַעד&ַהּי�ֹום ַהֶּז+ ם ֵאָל� א ְׁשַמְעֶּת� �ֹ ר ְול י ִּדַּבBְרִּתי ֲאֵליֶכם1 ַהְׁשֵּכ�ם ְוַדֵּב+ Mֹנִכ �ת ֲאִביֶה�ם ְוָא2 ת ִמְצַו ּו ֵא� ְמע+  י ָׁש�
Jer. 35:15 ֹו א ִאיׁשZ ִמַּדְרּכ2 ר ֻׁשבּו&ָנ] ַחA ֵלאֹמ] �ים ְוָׁשֹל� �יםA ַהְׁשֵּכ י ַהְּנִבִא  ָוֶאְׁשַל�ח ֲאֵליֶכ�ם ֶאת&ָּכל&ֲעָבַד�

Mה ָהָרָע ם ּוְׁשבּו1 ֶאל&ָה�ֲאָדָמ+ י ֱאֹלִהBים ֲאֵחִרים1 ְלָעְבָד+ ּו ַאֲחֵר2 Mְלכ ם ְוַאל&ֵּת2 ַעְלֵליֶכ3 ה ְוֵהיִט�יבּו ַמ�
י� ם ֵאָל� א ְׁשַמְעֶּת� �ֹ ם ְול ת&ָאְזְנֶכ+ א ִהִּטיֶתם1 ֶא� Bֹ ֵתיֶכ�ם ְול ִּתי ָלֶכ�ם ְוַלֲאֹב�  ֲאֶׁשר&ָנַת�

Jer. 35:16ימּו ְּבֵני1 ְיה �י ֵהִק3 ּו  ִּכ א ָׁשְמע� �ֹ ה ל �ם ַהֶּז+ �ם ְוָהָע ם ֲאֶׁש�ר ִצָּו ב ֶאת&ִמְצַו�ת ֲאִביֶה� ֹוָנָד�ב ֶּבן&ֵרָכ+
י� ס  ֵאָל�

Jer. 35:17 לBה ְוֶא =י ֵמִב�יא ֶאל&ְיהּוָד3 ל ִהְנִנ ה ֱאֹלֵהBי ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ Mר ְיהָו ה&ָאַמ2 ֵכן ֹּכ� ָ Tל 
ֵPִם א ּוָׁשַל+ ֹוְׁשֵבי1 ְיר� א ת ָּכל&י� עּו ָוֶאְקָר� א ָׁשֵמ+ �ֹ �ַען ִּדַּבBְרִּתי ֲאֵליֶהם1 ְול ְרִּתי ֲעֵליֶה�ם ַי ר ִּדַּב� ה ֲאֶׁש� ָּכל&ָה�ָרָע+

ּו� א ָענ� �ֹ ם ְול  ָלֶה�
Jer. 35:18ַP ל י Bה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ר ְיהָו Qה&ָאַמ הּו ֹּכ� ים ָאַמ�ר ִיְרְמָי3 Mית ָהֵרָכִב ַען ֲאֶׁש�ר  ּוְלֵב2

ם� סְׁשַמְעֶּת+ ל ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ֶאְתֶכ� ּו ְּכֹכ� יו ַו�ַּתֲעׂש+ �ם ַו�ִּתְׁשְמרּו1 ֶאת&ָּכל&ִמְצֹוָת+  ם ַעל&ִמְצַו�ת ְיהֹוָנָד�ב ֲאִביֶכ
Jer. 35:19ד ְלָפַנ� ב ֶּבן&ֵרָכ>ב ֹעֵמ� יׁש ְליֹוָנָד= Mת ִא א&ִיָּכֵר2 �ֹ ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ל ה ָאַמ>ר ְיהָו�ה ְצָבא� ן ֹּכ� י  ָלֵכ3

ים� פ  ָּכל&ַהָּיִמ�
Jer. 36:1 הּו ל&ִיְרְמָי+ ה ַהָּדָבBר ַהֶּזה1 ֶא� Qה ָהָי��הּו ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד ים ֶּבן&יֹאִׁשָּי ת ִליהֹוָיִק� �ה ָהְרִביִע+ 5ְיִהי1 ַּבָּׁשָנ  ַו�

ר� ת ְיהָו�ה ֵלאֹמ�  ֵמֵא�
Jer. 36:2ת ָּכל&ַהְּד�יָה ֵא ל  ַקח&ְלָךH ְמִגַּלת&ֵסֶפרG ְוָכַתְבָּת� ֵאֶל3 ים ֲאֶׁשר&ִּדַּב=ְרִּתי ֵאֶל>יָך ַעל&ִיְׂשָרֵא� Qָבִר

הּו ְוַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� 1יָך1 ִמיֵמ�י יֹאִׁשָּי+ ֹום ִּדַּבBְרִּתי ֵאֶל Qם ִמּי� ה ְוַעל&ָּכל&ַהּגֹוִי  ְוַעל&ְיהּוָד�
Jer. 36:3ֵPה א ה ֲאֶׁש>ר ָאֹנִכ�י  אּוַלBי ִיְׁשְמעּו1 ֵּב�ית ְיהּוָד+ ּובּו ת ָּכל&ָה�ָרָע+ ֹות ָלֶה�ם ְלַמ�ַען ָיׁש3 ב ַלֲעׂש� ֹחֵׁש�

ִPם� סא י ַלֲעֹוָנ�ם ּוְלַחָּטאָת� ה ְוָסַלְחִּת� ֹו ָהָרָע+  יׁש ִמַּדְרּכ�
Jer. 36:4 ה< י ְיהָו הּו ֵא�ת ָּכל&ִּדְבֵר= �י ִיְרְמָי3 ּוְך ִמִּפ Mב ָּבר �ה ַוִּיְכֹּת2 5ִרָּי ּוְך ֶּבן&ֵנ� הּו ֶאת&ָּבר�  ַוִּיְקָר�א ִיְרְמָי+

ֶפר�ֲא ר ֵאָל�יו ַעל&ְמִגַּלת&ֵס�  ֶׁשר&ִּדֶּב�
Jer. 36:5ית ְיהָו�ה� ֹוא ֵּב� ל ָלב� א אּוַכ+ �ֹ ּור ל �י ָעצ+ ר ֲאִנ �ּוְך ֵלאֹמ הּו ֶאת&ָּבר� �ה ִיְרְמָי+   ַוְיַצֶּו
Jer. 36:6ה ְּב Mי ְיהָו Z ֶאת&ִּדְבֵר2 ְבָּת&ִמִּפי ה ְוָקָר�אָת ַבְּמִגָּל�ה ֲאֶׁשר&ָּכַת� ית ְיהָו�ה  ּוָבאָת� ַאָּת] ָאְזֵנ�י ָהָע>ם ֵּב�

ם� ם ִּתְקָרֵא� ה ַהָּבִא�ים ֵמָעֵריֶה� =י ָכל&ְיהּוָד> ם ְּבָאְזֵנ ֹום ְוַג2 � ְּבי�ֹום צ
Jer. 36:7 ה ֹול ָהַאף1 ְוַה�ֵחָמ+ Bי&ָגד �ה ִּכ� ֹו ָהָרָע בּו ִא�יׁש ִמַּדְרּכ� Wה ְוָיֻׁש �י ְיהָו+ ל ְּתִחָּנָתם1 ִלְפֵנ Bי ִּתֹּפ Qאּוַל 
ר ְיהָו�ה ֶאל&ָהָע�ם ַהֶּז�ה�ֲאֶׁשר&ִּד  ֶּב�

Jer. 36:8 ית י ְיהָו�ה ֵּב� א ַבֵּס>ֶפר ִּדְבֵר� �ֹ �הּו ַהָּנִב�יא ִלְקר ל ֲאֶׁשר&ִצָּו�הּו ִיְרְמָי ה ְּכֹכ� �5ִרָּי+ ַעׂש ָּברּוְך1 ֶּבן&ֵנ  ַוַּי3
 ְיהָֹו�ה� ס
Jer. 36:9B ים ֶּבן&יֹאִׁשָּי ֲחִמִׁשית ִליהֹוָיִק2 ַ Tה ה� ֹום  ַוְיִה�י ַבָּׁשָנ Mּו צ י ָקְרא2 ֶדׁש ַהְּתִׁשִע+ ֶלְך&ְיהּוָדה1 ַּבֹח� הּו ֶמ�

ִם� ה ִּבירּוָׁשָל� י ְיהּוָד� ם ַהָּבִא>ים ֵמָעֵר� �ִם ְוָכל&ָהָע3 ּוָׁשָל >ה ָּכל&ָהָע�ם ִּביר� =י ְיהָו  ִלְפֵנ
Jer. 36:10ה ְּב� י ִיְרְמָי�הּו ֵּב�ית ְיהָו ּוְך ַּבֵּס>ֶפר ֶאת&ִּדְבֵר� א ָבר� ר  ַוִּיְקָר2 Mן ַהֹּסֵפ Z ֶבן&ָׁשָפ2 ת ְּגַמְרָיהּו ִלְׁשַּכ]

ם� ׁש ְּבָאְזֵנ�י ָּכל&ָהָע� ָחָד+ ֹון ֶּפ�ַתח ַׁשBַער ֵּבית&ְיהָוה1 ֶה�  ֶּבָחֵצ�ר ָהֶעְלי3
Jer. 36:11ֶפר� י ְיהָו�ה ֵמַע�ל ַהֵּס� =הּו ֶבן&ָׁשָפ>ן ֶאת&ָּכל&ִּדְבֵר� ְיהּו ֶבן&ְּגַמְרָי ע ִמָכ2 ִּיְׁשַמ3 ַ Tו  
Jer. 36:12 ר ֹוְׁשִב�ים ֱאִליָׁשָמ�ע ַהֹּסֵפ] ים י� ם ָּכל&ַהָּׂשִר� ֵּנה&ָׁש+ ר ְוִה2 5Bֶרד ֵּבית&ַהֶּמ1ֶלְך1 ַעל&ִלְׁשַּכ�ת ַהֹּסֵפ+  ַוֵּי



�הּו ֶבן& �הּו ֶבן&ֲחַנְנָי�הּו ְוָכל&ַהָּׂש ּוְדָלָי =הּו ֶבן&ָׁשָפ>ן ְוִצְדִקָּי ֹור ּוְגַמְרָי Mן ֶּבן&ַעְכּב ים�Tְׁשַמְעָיהּו ְוֶאְלָנָת2  ִר�
Jer. 36:13ם� ֶפר ְּבָאְזֵנ�י ָהָע� ּוְך ַּבֵּס� א ָבר> �ֹ ים ֲאֶׁש�ר ָׁשֵמ�ַע ִּבְקר ת ָּכל&ַהְּדָבִר� ְיהּו ֵא� Bד ָלֶהם1 ִמָכ+   ַוַּיֵּג
Jer. 36:14הּו ֶבן&ּכּוִׁש� ַתְנָיהּו ֶּבן&ֶׁשֶלְמָי ְ Tי ֶּבן&נ ּוְך ֶאת&ְיהּוִד] ים ֶאל&ָּבר3 Mּו ָכל&ַהָּׂשִר יH ֵלאֹמרG  ַוִּיְׁשְלח2

ֹו  Bהּו ֶאת&ַהְּמִגָּלה1 ְּבָיד+ ּוְך ֶּבן&ֵנִרָּי ִּיַּקח ָּבר2 ַ Tְך ו�ָּנה ְבָיְדָך� ָוֵל ם ָקֶח� �י ָהָע+ אָת ָּבּה1 ְּבָאְזֵנ Bר ָקָר ה ֲאֶׁש2 ַהְּמִגָּל3
ם� א ֲאֵליֶה� �ֹ  ַוָּיב
Jer. 36:15ינּו ַוִּי� ָּנה ְּבָאְזֵנ א ּוְקָרֶא� יו ֵׁש�ב ָנ+ ּו ֵאָל+ ם� ַוּיֹאְמר� ּוְך ְּבָאְזֵניֶה� א ָבר�  ְקָר�
Jer. 36:16 1יד ַנִּגידB ּוְך ַהֵּג אְמרּו1 ֶאל&ָּבר+ �ֹ �הּו ַוּי �יׁש ֶאל&ֵרֵע ּו ִא ים ָּפֲחד� י ְּכָׁשְמָעם1 ֶאת&ָּכל&ַהְּדָבִר+  ַוְיִה3

ֶּלה� ים ָהֵא� ת ָּכל&ַהְּדָבִר� ֶלְך ֵא�  ַלֶּמ+
Jer. 36:17 ר �ּו ֵלאֹמ ּוְך ָׁשֲאל� ת&ָּבר+ יו� ְוֶא2 ֶּלה ִמִּפ� ים ָהֵא� ְבָּת ֶאת&ָּכל&ַהְּדָבִר� יְך ָּכַת> נּו ֵא3 �א ָל+  ַהֶּגד&ָנ
Jer. 36:18 ֶפר ב ַעל&ַהֵּס� >י ֹּכֵת� ים ָהֵא�ֶּלה ַוֲאִנ ת ָּכל&ַהְּדָבִר� י ֵא� ּוְך ִמִּפיו1 ִיְקָר�א ֵאַל+ Bֹאֶמר ָלֶהם1 ָּבר+  ַוּי
ֹו� פ  ַּבְּדי�

Jer. 36:191ּו ַהָּׂשִרים Bם� ַוּיֹאְמר ה ַאֶּת� ע ֵאיֹפ� �הּו ְוִא�יׁש ַאל&ֵיַד� ר ַאָּת�ה ְוִיְרְמָי ּוְך ֵל�ְך ִהָּסֵת�   ֶאל&ָּבר+
Jer. 36:20 י� 1ידּו1 ְּבָאְזֵנ דּו ְּבִלְׁשַּכ�ת ֱאִליָׁשָמ�ע ַהֹּסֵפ�ר ַוַּיִּג ָרה ְוֶאת&ַהְּמִגָּל�ה ִהְפִק+ אּו ֶאל&ַהֶּמ1ֶלְך1 ָחֵצ+ Bַוָּיֹב 

ת ָּכל&ַה ֶלְך ֵא� ים�ַהֶּמ+  ְּדָבִר�
Jer. 36:21 ָהBר ַוִּיְקָרֶא�ָה ִמִּלְׁשַּכ�ת ֱאִליָׁשָמ�ע ַהֹּסֵפ ָּקֶח+ ה ַוִּי2 י ָלַק1ַחת1 ֶאת&ַהְּמִגָּל+ ֶלְך ֶאת&ְיהּוִד3 Mח ַהֶּמ  ַוִּיְׁשַל2

ֶלְך� ים ֵמַע�ל ַהֶּמ� ים ָהֹעְמִד� ֶלְך ּוְבָאְזֵני1 ָּכל&ַהָּׂשִר+ �י ַהֶּמ+  ְיהּוִדי1 ְּבָאְזֵנ
Jer. 36:22ֶרת� ח ְלָפָנ�יו ְמֹבָע� �י ְוֶאת&ָהָא� ֶדׁש ַהְּתִׁשיִע ֶרף ַּבֹח� ֶלְך יֹוֵׁשב1 ֵּב�ית ַהֹח+   ְוַהֶּמ3
Jer. 36:23 ׁש ְך ֶאל&ָהֵא� Wר ְוַהְׁשֵל ׁש ְּדָלתֹותH ְוַאְרָּבָעהG ִי�5ְקָרֶע1ָה1 ְּבַת�ַער ַהֹּסֵפ+ י ָׁשֹל� ֹוא ְיהּוִד3  ַוְיִה�יA ִּכְקר�

ח�ֲאֶׁש�ר ֶאל&ָהָא�ח ר ַעל&ָהָא� ׁש ֲאֶׁש� ה ַעל&ָהֵא�   ַעד&ֹּתם1 ָּכל&ַהְּמִגָּל+
Jer. 36:24 ים ת ָּכל&ַהְּדָבִר� ים ֵא� ְמִע+ יו ַהֹּׁש� ּו ֶאת&ִּבְגֵדיֶה�ם ַהֶּמ1ֶלְך1 ְוָכל&ֲעָבָד+ א ָקְרע� �ֹ ּו ְול א ָפֲחד+ �ֹ  ְול

ֶּלה�  ָהֵא�
Jer. 36:25 11הּו Bהּו ּוְגַמְרָי ן ּוְדָלָי ע  ְוַגםZ ֶאְלָנָת2 א ָׁשַמ� �ֹ ף ֶאת&ַהְּמִגָּל�ה ְול י ְׂשֹר� ֶלְך ְלִבְלִּת� �עּו ַבֶּמ+ ִהְפִּג
ם�  ֲאֵליֶה�

Jer. 36:26 11הּו ֶלְמָי ל ְוֶאת&ֶׁש� �הּו ֶבן&ַעְזִריֵא3 ֶלְך ְוֶאת&ְׂשָרָי Mל ֶּבן&ַהֶּמ ֶּמֶלְך ֶאת&ְיַרְחְמֵא2 ַ Tה ה�  ַוְיַצֶּו
ּוְך ַהֹּס ל ָלַק1ַחת1 ֶאת&ָּבר� ן&ַעְבְּדֵא+ ם ְיהָו�ה� סֶּב� �יא ַוַּיְסִּתֵר� �הּו ַהָּנִב ת ִיְרְמָי ר ְוֵא�  ֵפ+

Jer. 36:27 ר ים ֲאֶׁש2 ֶלְך ֶאת&ַהְּמִגָּלה1 ְוֶאת&ַהְּדָבִר+ ף ַהֶּמ3 יA ְׂשֹר� �הּו ַאֲחֵר� ל&ִיְרְמָי י ְדַבר&ְיהָו�ה ֶא�  ַוְיִה�
ר� ּוְך ִמִּפ�י ִיְרְמָי�הּו ֵלאֹמ� ב ָּבר>  ָּכַת�

Jer. 36:28ּוב ַקח ּו  ׁש� ים ֲאֶׁש�ר ָהי3 אֹׁשִנ+ יָה ֵאBת ָּכל&ַהְּדָבִרים1 ָהִר� ב ָעֶל3 &ְלָך� ְמִגָּל�ה ַאֶח�ֶרת ּוְכֹת�
ה� ֶלְך&ְיהּוָד� ים ֶמ� ף ְיהֹוָיִק� ר ָׂשַר� ה ֲאֶׁש� אֹׁשָנ+  ַעל&ַהְּמִגָּלה1 ָהִר�

Jer. 36:29ַ Tה א� ה ָאַמ�ר ְיהָו ר ֹּכ� ֶלְך&ְיהּוָדה1 ּתֹאַמ+ ים ֶמ� Bה ַהּזֹאת1  ְוַעל&ְיהֹוָיִקBְפָּת ֶאת&ַהְּמִגָּל Mָּתה ָׂשַר
ָּנה  את ְוִהְׁשִּב�ית ִמֶּמ� +ֹ 1 ְוִהְׁשִחית1 ֶאת&ָהָא�ֶרץ ַהּז ֶלְך&ָּבֶבל ֹוא ֶמ� Bא&ָיב �ֹ ר ּב יָה ֵלאֹמ3 Mְבָּת ָעֶל Z ָּכַת2 ר ַמּדּוַע ֵלאֹמ+

ה� ס ם ּוְבֵהָמ�  ָאָד�
Jer. 36:30ֹוָיִקי ה ַעל&ְיה� ה&ָאַמ�ר ְיהָו3 ן ֹּכ� Qד  ָלֵכ� ב ַעל&ִּכֵּס�א ָדִו ֹו יֹוֵׁש� ה לֹא&ִי�ְהֶיה&ּל� ם1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+

ְיָלה� ַרח ַּבָּל� ֶרב ַּבּי�ֹום ְוַלֶּק� ֶכת ַלֹח� �ה ֻמְׁשֶל+ ְהֶי  ְוִנְבָלתֹו1 ִּת�
Jer. 36:31ֵליֶהם ְוַעל&ֹי ֲ Tי ע�ם ְוֵהֵבאִת� יו ֶאת&ֲעֹוָנ ֹו ְוַעל&ֲעָבָד� י ָעָל=יו ְוַעל&ַזְרע> ִם  ּוָפַקְדִּת2 Mי ְירּוָׁשַל ְׁשֵב2

עּו� ס א ָׁשֵמ� �ֹ ם ְול ְרִּתי ֲאֵליֶה� ה ֵא=ת ָּכל&ָהָרָע>ה ֲאֶׁשר&ִּדַּב� �יׁש ְיהּוָד3  ְוֶאל&ִא
Jer. 36:32 י� 1יָה1 ִמִּפ ב ָעֶל Bַוִּיְכֹּת Gַהֹּסֵפר Hּוְך ֶּבן&ֵנִרָּיהּו 5ִּיְּתָנּהH ֶאל&ָּבר� ֶרת ַו� הּו ָלַק�חA ְמִגָּל�ה ַאֶח3 Mְוִיְרְמָי 
ֵPהּו א ים ִיְרְמָי+ ֹוד נֹוַס=ף ֲעֵליֶה>ם ְּדָבִר� ה ָּבֵא�ׁש ְוע2 ֶלְך&ְיהּוָד� ים ֶמ� ף ְיהֹוָיִק� ר ָׂשַר> ֶפר ֲאֶׁש� י ַהֵּס+ ת ָּכל&ִּדְבֵר�

ָּמה� ס  ַרִּב�ים ָּכֵה�
Jer. 37:1ֹו 1הּו1 ֶּבן&ְיה� ַחת ָּכְנָי �הּו ַּת3 אִׁשָּי �ֹ �הּו ֶּבן&י ֶלְך ִצְדִקָּי ְמָלְך&ֶמ+ ר  ַוִּי2 ר ִהְמִל>יְך ְנבּוַכְדֶראַּצ� ים ֲאֶׁש� ָיִק+

ה� ֶרץ ְיהּוָד� ל ְּבֶא� ֶלְך&ָּבֶב�  ֶמ�



Jer. 37:2יא� ר ְּבַי�ד ִיְרְמָי�הּו ַהָּנִב� ה ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב+ י ְיהָו+ �ם ָהָא�ֶרץ ֶאל&ִּדְבֵר� יו ְוַע ּוא ַוֲעָבָד� א ָׁשַמ>ע ה� �ֹ   ְול
Jer. 37:3Mֶלְך ִצְדִקָּי ן  ַוִּיְׁשַלחZ ַהֶּמ2 ֲעֵׂשָיה1 ַהֹּכֵה+ Bהּו ֶבן&ַמ� ה ְוֶאת&ְצַפְנָי ֶלְמָי3 הּו ֶאת&ְיהּוַכ�ל ֶּבן&ֶׁש�

ינּו� נּו ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� �א ַבֲעֵד+ ר ִהְתַּפֶּלל&ָנ � ֶאל&ִיְרְמָי�הּו ַהָּנִב�יא ֵלאֹמ
Jer. 37:4ֹו ֵּב� ּו ֹאת� א&ָנְתנ� �ֹ �ם ְול ֹוְך ָהָע א ְּבת� א ְוֹיֵצ� הּו ָּב� Wּוא�][ַה[ית ַהְּכִליא  ְוִיְרְמָי  ]ְּכל�
Jer. 37:5 ּו �ָעל+ ם ַוֵּי 1ִם1 ֶאת&ִׁשְמָע+ ים ַעל&ְירּוָׁשַל Bים ַהָּצִר Mּו ַהַּכְׂשִּד ִים ַוִּיְׁשְמע2 �ה ָיָצ�א ִמִּמְצָר יל ַּפְרֹע�  ְוֵח�

ִם� פ  ֵמַע�ל ְירּוָׁשָל�
Jer. 37:6�ה ֶאל&ִיְרְמָי�הּו ַהָּנִב�יא ֵלאֹמ 5ְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+  ר� ַו�
Jer. 37:7ֹּPל כ ה&ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ה ַהֹּׁשֵל=ַח ֶאְתֶכ>ם ֵאַל�י ְלָדְרֵׁש�ִני  ֹּכ� אְמרּו1 ֶאל&ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ �ֹ ה ת

ִים� ֹו ִמְצָר� ב ְלַאְרצ� ה ָׁש� ה ַהֹּיֵצBא ָלֶכם1 ְלֶעְזָר+ �הA ֵח�יל ַּפְרֹע3  ִהֵּנ
Jer. 37:8 ים ׁש� ס ְוָׁש1בּו1 ַהַּכְׂשִּד+ ָה ָבֵא� ָה ּוְׂשָרֻפ� �את ּוְלָכֻד�ֹ �יר ַהּז ּו ַעל&ָהִע  ְוִנְלֲחמ�
Jer. 37:9כּו� א ֵיֵל� �ֹ ים ִּכי&ל �ּו ֵמָעֵל�ינּו ַהַּכְׂשִּד ְך ֵיְלכ� ר ָהֹל> ֵתיֶכם1 ֵלאֹמ+ ה ַאל&ַּתִּׁשBאּו ַנְפֹׁש� הA ָאַמ�ר ְיהָו3   ֹּכ�
Jer. 37:10יל ַּכְׂשִּדBם ָּכל&ֵח Qי ִאם&ִהִּכיֶת� ים ִאBיׁש  ִּכ �ם ֲאָנִׁש�ים ְמֻדָּקִר ְׁשֲארּו ָב+ ם ְוִנ2 ים1 ַהִּנְלָחִמ�ים ִאְּתֶכ+

ׁש� ֹ�את ָּבֵא� ּו ֶאת&ָהִע�יר ַהּז ְרפ> ּומּו ְוָׂש�  ְּבָאֳהלֹו1 ָיק+
Jer. 37:11ה� ס יל ַּפְרֹע� �ִם ִמְּפֵנ�י ֵח� ּוָׁשָל ים ֵמַע�ל ְיר� ָעלֹות1 ֵח�יל ַהַּכְׂשִּד+ ה ְּבֵה�   ְוָהָי3
Jer. 37:12ם� ֹוְך ָהָע� ם ְּבת� ִם ָלֶל�ֶכת ֶא�ֶרץ ִּבְנָיִמ�ן ַלֲחִל�ק ִמָּׁש� ּוָׁשַל+ 1הּו1 ִמיר�   ַוֵּיֵצBא ִיְרְמָי
Jer. 37:13ׂש Qה ַוִּיְתֹּפ� ֶלְמָי�ה ֶּבן&ֲחַנְנָי יה ֶּבן&ֶׁש� ת ּוְׁשמֹו1 ִיְרִאָּי+ ן ְוָׁשם1 ַּב�ַעל ְּפִקֻד+ ּוא ְּבַׁש�ַער ִּבְנָיִמ3 Qַוְיִהי&ה  

ל� ה ֹנֵפ� ים ַאָּת� ר ֶאל&ַהַּכְׂשִּד� Bהּו ַהָּנִביא1 ֵלאֹמ+ ת&ִיְרְמָי  ֶא�
Jer. 37:14 הּו ׂש ִיְרִאָּייה1 ְּבִיְרְמָי+ Bיו ַוִּיְתֹּפ� ע ֵאָל א ָׁשַמ� �ֹ ים ְול 1 ַעל&ַהַּכְׂשִּד+ Bִּני ֹנֵפל ֶקר ֵאיֶנ הּו ֶׁש3 Mאֶמר ִיְרְמָי 2ֹ  ַוּי

ים� הּו ֶאל&ַהָּׂשִר�  ַוְיִבֵא�
Jer. 37:15ֵּ Pּור ב ֹו ֵּב�ית ָהֵאס3 Mּו אֹות ֹו ְוָנְתנ2 �ּו ֹאת ל&ִיְרְמָי�הּו ְוִהּכ� ים ַע� ּו ַהָּׂשִר> ר  ַוִּיְקְצפ= ית ְיהֹוָנָת�ן ַהֹּסֵפ+

ֶלא� ית ַהֶּכ� ּו ְלֵב� ֹו ָעׂש� י&ֹאת�  ִּכ�
Jer. 37:16יֹות ַוֵּי�ֶׁשב&ָׁש�� ֲחֻנ ֹור ְוֶאל&ַה� ית ַהּב� >הּו ֶאל&ֵּב� �י ָב=א ִיְרְמָי ים� פ ִּכ ים ַרִּב�  ם ִיְרְמָי�הּו ָיִמ�
Jer. 37:17 ת�ר ֵמֵא אֶמר ֲהֵי�ׁש ָּדָב� Wֹ ֶתר ַוּי הּו ַהֶּמBֶלְך ְּבֵביתֹו1 ַּבֵּס+ הּו ַוִּיְׁשָאֵל2 הּו ַוִּיָּקֵח3 Mֶלְך ִצְדִקָּי  ַוִּיְׁשַלחZ ַהֶּמ2

ֶלְך&ָּבֶב� אֶמר ְּבַי�ד ֶמ� Wֹ ׁש ַוּי 1הּו1 ֵי+ Bֹאֶמר ִיְרְמָי �ה ַוּי ן� סְיהָו  ל ִּתָּנֵת�
Jer. 37:18 ם י&ְנַתֶּת� ה ִּכ� �ם ַהֶּז+ י ְלָךB ְוַלֲעָבֶד1יָך1 ְוָלָע אִת� �הּו ֶמהZ ָחָט2 ֶלְך ִצְדִקָּי הּו ֶאל&ַהֶּמ� ֹ�אֶמר ִיְרְמָי+  ַוּי

ֶלא� ית ַהֶּכ� י ֶאל&ֵּב�  אֹוִת�
Jer. 37:19 ּו ָלֶכ�ם ֵל] ַאֵּיה1][ְו[ ְוַאּיֹו ם ֲאֶׁשר&ִנְּבא� �יֵאיֶכ+ ם ְוַע�ל ְנִב 1 ֲעֵליֶכ+ ֶלְך&ָּבֶבל א ֶמ� Bֹ א&ָיב �ֹ ר ל �אֹמ

את� �ֹ ֶרץ ַהּז  ָהָא�
Jer. 37:20ֵּ Pִני ב יָך ְוַאל&ְּתִׁשֵב3 Bא ְתִחָּנִתי1 ְלָפֶנ+ �י ַהֶּמ�ֶלְך ִּתָּפל&ָנ ע&ָנ�א ֲאֹדִנ ַמ� ה ְׁש� Wר  ְוַעָּת ית ְיהֹוָנָת�ן ַהֹּסֵפ+

ם� ּות ָׁש� א ָאמ� �ֹ  ְול
Jer. 37:21ה ַה Qֶחם ַלּיֹום1  ַוְיַצֶּוBֹו ִכַּכר&ֶל Z ל2 ת&ִיְרְמָיהּוH ַּבֲחַצ�ר ַהַּמָּטָרהG ְוָנֹתן דּו ֶא� הּו ַוַּיְפִק� ֶּמ�ֶלְך ִצְדִקָּי3

ה� ר ַהַּמָּטָר� הּו ַּבֲחַצ� �ֶׁשב ִיְרְמָי+ �יר ַוֵּי ם ָּכל&ַהֶּל�ֶחם ִמן&ָהִע ים ַעד&ֹּת� ּוץ ָהֹאִפ+  ִמח�
Jer. 38:1ה ֶב� ע ְׁשַפְטָי Qה  ַוִּיְׁשַמ� ּור ֶּבן&ַמְלִּכָּי הּו ּוַפְׁשח� 1 ֶּבן&ֶׁש�ֶלְמָי+ ּור ְויּוַכל 1הּו1 ֶּבן&ַּפְׁשח+ ן ּוְגַדְלָי ן&ַמָּת3

ר� ס ר ֶאל&ָּכל&ָהָע�ם ֵלאֹמ� >הּו ְמַדֵּב� ים ֲאֶׁש=ר ִיְרְמָי ת&ַהְּדָבִר+  ֶא2
Jer. 38:2ֶר ּות ַּבֶח� Wאת ָימ +ֹ �יר ַהּז �ב ּוַבָּד�ֶבר ְוַהֹּיֵצBא ֶאל&ַהַּכְׂשִּדים1  ֹּכהH ָאַמ�ר ְיהָוהG ַהֹּיֵׁשב1 ָּבִע ב ָּבָרָע

ה][ְו[ִיְחֶיה  י� ס] ָחָי+ ֹו ְלָׁשָל�ל ָוָח� ֹו ַנְפׁש>  ְוָהְיָתה&ּל�
Jer. 38:3ּה� ל ּוְלָכָד� ֶלְך&ָּבֶב� יל ֶמ� >ד ֵח� את ְּבַי 3ֹ �יר ַהּז ן ָהִע Mן ִּתָּנֵת �ה ִהָּנֹת2 ה ָאַמ�ר ְיהָו   ֹּכ�
Jer. 38:4ּו Z  ַוּיֹאְמר2 א ֶאת&ְיֵדי ּוא&ְמַרֵּפ] ן ה� י&ַעל&ֵּכ] �יׁש ַהֶּזהG ִּכ� ֶלְך י�ּוַמת ָנאH ֶאת&ָהִא ים ֶאל&ַהֶּמ3 Mַהָּׂשִר 

 Aי� ים ָהֵא�ֶּלה ִּכ ם ַּכְּדָבִר� ם ְלַדֵּב�ר ֲאֵליֶה+ את ְוֵאת1 ְיֵד�י ָכל&ָהָע+ 3ֹ �יר ַהּז יםA ָּבִע ִּנְׁשָאִר� ה ַה� Mי ַהִּמְלָחָמ ַאְנֵׁש2
�יׁש ַהֶּז3 ה�ָהִא ֹום ָלָע�ם ַהֶּז�ה ִּכ�י ִאם&ְלָרָע� ׁש ְלָׁשל> ּנּו ֹדֵר=  ה ֵאיֶנ2
Jer. 38:5ר� ֶלְך יּוַכ�ל ֶאְתֶכ�ם ָּדָב� י&ֵא�ין ַהֶּמ+ ּוא ְּבֶיְדֶכ�ם ִּכ� הּו ִהֵּנה&ה� 1ֹאֶמר1 ַהֶּמ�ֶלְך ִצְדִקָּי+   ַוּי



Jer. 38:6ֹו ֶאל&ַה Mכּו ֹאת הּו ַוַּיְׁשִל2 ת&ִיְרְמָי3 ּו ֶא� ה  ַוִּיְקח� ֶלְך ֲאֶׁשר1 ַּבֲחַצ�ר ַהַּמָּטָר+ �הּו ֶבן&ַהֶּמ3 ֹורA ַמְלִּכָּי ּב�
יט� ס ע ִיְרְמָי�הּו ַּבִּט� יט ַוִּיְטַּב� �י ִאם&ִט+ ין&ַמ1ִים1 ִּכ ֹור ֵא� Bים ּוַבּב�ת&ִיְרְמָי�הּו ַּבֲחָבִל ּו ֶא�  ַוְיַׁשְּלח�

Jer. 38:73יׁש ָסִר� י ִא Mֶלְך ַהּכּוִׁש ֶבד&ֶמ2 ע ֶע� ֹור  ַוִּיְׁשַמ] �ת&ִיְרְמָי�הּו ֶאל&ַהּב ּו ֶא� י&ָנְתנ� ֶלְך ִּכ� יס ְוהּוא1 ְּבֵב�ית ַהֶּמ+
ן� ַער ִּבְנָיִמ� ב ְּבַׁש� ֶלְך יֹוֵׁש�  ְוַהֶּמ�

Jer. 38:8ר� ֶלְך ֵלאֹמ� ר ֶאל&ַהֶּמ� ֶלְך ִמֵּב�ית ַהֶּמ�ֶלְך ַוְיַדֵּב� ֶבד&ֶמ� א ֶע�   ַוֵּיֵצ�
Jer. 38:9עּו ָה Mֶלְך ֵהֵר �י ַהֶּמ3 ת  ֲאֹדִנ יא ֵא� �הּו ַהָּנִב+ ֲאָנִׁשBים ָהֵא1ֶּלה1 ֵא�ת ָּכל&ֲאֶׁשBר ָעׂשּו1 ְלִיְרְמָי

יר� ֹוד ָּבִע� ין ַהֶּל>ֶחם ע� �י ֵא� ב ִּכ ָרָע+ �י ָה� Bָמת ַּתְחָּתיו1 ִמְּפֵנ ֹור ַוָּי � ֲאֶׁשר&ִהְׁשִל�יכּו ֶאל&ַהּב
Jer. 38:10ֶלְך ַהּכּוִׁש� ֶבד&ֶמ� ֶלְך ֵא>ת ֶע� �ה ַהֶּמ+ יָת  ַוְיַצֶּו Mַהֲעִל ים ְו� ר ַק�ח ְּבָיְדָךB ִמֶּזה1 ְׁשֹלִׁש�ים ֲאָנִׁש+ �י ֵלאֹמ

ּות� ֶרם ָימ� ֹור ְּבֶט� =הּו ַהָּנִב>יא ִמן&ַהּב� ת&ִיְרְמָי  ֶא�
Jer. 38:11ח Bר ַוִּיַּק א ֵבית&ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶאל&ַּת�ַחת ָהאֹוָצ+ Bֹ ֹו ַוָּיב ים ְּבָיד3 Mֶלְך ֶאת&ָהֲאָנִׁש ֶבד&ֶמ2  ִמָּׁשם1  ַוִּיַּק�חA ֶע�

� ַהְּסָחבֹות  ֹות[ְּבלֹוֵי ים�] ְסָחב+ ֹור ַּבֲחָבִל� >הּו ֶאל&ַהּב� ל&ִיְרְמָי � ְמָלִח�ים ַוְיַׁשְּלֵח=ם ֶא�  ּוְבלֹוֵי
Jer. 38:12ַּ Pֹות ְוַהְּמָלִחים1 ת Bי ַהְּסָחב ָא ְּבלֹוֵא2 Tים נ�הּו ִׂש ל&ִיְרְמָי3 י ֶא� Mֶלְך ַהּכּוִׁש אֶמר ֶעֶבד&ֶמ2 [ֹ ַחת  ַוּי

ן�ַאִּצל� �ַעׂש ִיְרְמָי�הּו ֵּכ� �ים ַוַּי ַחת ַלֲחָבִל יָך ִמַּת�  ֹות ָיֶד+
Jer. 38:13ה� ס ר ַהַּמָּטָר� הּו ַּבֲחַצ� �ֶׁשב ִיְרְמָי+ ֹור ַוֵּי �ֹו ִמן&ַהּב ּו ֹאת� ים ַוַּיֲעל� ֲחָבִל+ 1הּו1 ַּב� ת&ִיְרְמָי ּו ֶא� Bַוִּיְמְׁשכ  
Jer. 38:14הּו ח ַהֶּמ�ֶלְך ִצְדִקָּי3 Qית  ַוִּיְׁשַל�ר ְּבֵב י ֲאֶׁש� יו ֶאל&ָמבֹוא1 ַהְּׁשִליִׁש+ Bהּו ַהָּנִביא1 ֵאָל+ ת&ִיְרְמָי ח ֶא� Qַוִּיַּק 

ר� ִּני ָּדָב� ד ִמֶּמ� ר ַאל&ְּתַכֵח� ְתָך1 ָּדָב+ Bי ֹא� ל ֲאִנ הּו ֹׁשֵא2 ל&ִיְרְמָי3 ֶלְך ֶא� Mאֶמר ַהֶּמ 2ֹ �ה ַוּי  ְיהָו
Jer. 38:15+1הּו1 ֶאל&ִצְדִקָּי Bֹאֶמר ִיְרְמָי ע הּו כPִּ ַוּי א ִתְׁשַמ� �ֹ �ְצָך+ ל ֹוא ָהֵמ�ת ְּתִמיֵת�ִני ְוִכי1 ִאיָע �יד ְלָך+ ֲהל� י ַאִּג

י�  ֵאָל�
Jer. 38:16 ה ֶאת Qר ַחי&ְיהָו �ל&ִיְרְמָי�הּו ַּבֵּס�ֶתר ֵלאֹמ >הּו ֶא� ע ַהֶּמ=ֶלְך ִצְדִקָּי Qנּו []  ַוִּיָּׁשַב ֲאֶׁשרZ ָעָׂשה&ָל2

Bֶפׁש ַהּזֹאת1 ִאם&ֲאִמ ָך� סֶאת&ַהֶּנ ר ְמַבְקִׁש�ים ֶאת&ַנְפֶׁש� ֶּלה ֲאֶׁש� ָך ְוִאם&ֶאֶּתְנָך3 ְּבַיד1 ָהֲאָנִׁש�ים ָהֵא+  יֶת+
Jer. 38:17 א 2ֹ ל ִאם&ָיצ ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mי ְצָבא ה&ָאַמ�ר ְיהָוהZ ֱאֹלֵה2 הּו ֹּכ� �הּו ֶאל&ִצְדִקָּי] ֹ�אֶמר ִיְרְמָי  ַוּי

1 ְו ֶלְך&ָּבֶבל י ֶמ� Bא ֶאל&ָׂשֵר Mָך�ֵתֵצ ה ּוֵביֶת� �ָתה ַאָּת� ף ָּבֵא�ׁש ְוָחִי א ִתָּׂשֵר� �ֹ את ל +ֹ �יר ַהּז ָך ְוָהִע  ָחְיָת�ה ַנְפֶׁש+
Jer. 38:18 ׁש�ּוָה ָּבֵא ים ּוְׂשָרפ� �ד ַהַּכְׂשִּד+ ה ָהִעBיר ַהּזֹאת1 ְּבַי Qל ְוִנְּתָנ א ֶאל&ָׂשֵרי1 ֶמ�ֶלְך ָּבֶב+ א&ֵתֵצ3 �ֹ  ְוִא�ם ל

א&ִתָּמֵל�ט ִמָּי �ֹ ה ל ם� סְוַאָּת�  ָד�
Jer. 38:19 ים ים ֲאֶׁשBר ָנ�ְפלּו1 ֶאל&ַהַּכְׂשִּד+ =י ֹדֵא�ג ֶאת&ַהְּיהּוִד3 �הּו ֲאִנ ל&ִיְרְמָי �הּו ֶא� ֶלְך ִצְדִקָּי ֹ>אֶמר ַהֶּמ�  ַוּי

י� פ ם ְוִהְתַעְּללּו&ִב� ּו ֹאִת>י ְּבָיָד� ן&ִיְּתנ�  ֶּפ�
Jer. 38:20�ַמ א ִיֵּת�נּו ְׁש� �ֹ ֹ�אֶמר ִיְרְמָי�הּו ל י  ַוּי �יַטב ְלָך� ּוְתִח� יָך ְוִי ה ַלֲאֶׁשBר ֲאִני1 ֹּדֵב�ר ֵאֶל+ ֹול ְיהָו3 �אA ְּבק� ע&ָנ

ָך�  ַנְפֶׁש�
Jer. 38:21ִני ְיהָו�ה� ר ִהְרַא� ר ֲאֶׁש� �ה ַהָּדָב+ ה ָלֵצ�את ֶז ן ַאָּת�   ְוִאם&ָמֵא�
Jer. 38:22ֶלְך&ְי ים ֲאֶׁשBר ִנְׁשֲארּו1 ְּבֵב�ית ֶמ� �ה ָכל&ַהָּנִׁש3 י ֶמ�ֶלְך ָּבֶב�ל ְוֵה�ָּנה  ְוִהֵּנ ֹות ֶאל&ָׂשֵר� Wה מּוָצא הּוָד+

ֹור� גּו ָאח� ץ ַרְגֶל�ָך ָנֹס� ּו ַבֹּב> ָך ָהְטְּבע� ּו ְלָך1 ַאְנֵׁש�י ְׁשֹלֶמ+ Bּוָך ְוָיְכל Mֹות ִהִּסית  ֹאְמר3
Jer. 38:23ֹ ה ל ים ְוַאָּת� ֹוִצִאים1 ֶאל&ַהַּכְׂשִּד+ יָך מ� Bד  ְוֶאת&ָּכל&ָנֶׁש�יָך ְוֶאת&ָּבֶנ3 �י ְבַי א&ִתָּמֵל�ט ִמָּיָד�ם ִּכ

ׁש� פ ף ָּבֵא� ֹ�את ִּתְׂשֹר� ׂש ְוֶאת&ָהִע�יר ַהּז 1 ִּתָּתֵפ+ ֶלְך&ָּבֶבל  ֶמ�
Jer. 38:24ּות� א ָתמ� �ֹ ֶּלה ְול ִרים&ָהֵא� ע ַּבְּדָב� הּו ִא>יׁש ַאל&ֵיַד� ל&ִיְרְמָי3 הּו ֶא� Mאֶמר ִצְדִקָּי 2ֹ   ַוּי
Jer. 38:25ּו ַהָּׂש י&ִיְׁשְמע� נּו  ְוִכ� Mא ָל יָך ַהִּג�יָדה&ָּנ2 ּו ֵאֶל| ָאְמר{ �יָך ְו� י&ִדַּב�ְרִּתי ִאָּתְךG ּוָב�אּו ֵאֶל ִריםH ִּכ�

ֶלְך� ר ֵאֶל�יָך ַהֶּמ� א ְנִמיֶת�ָך ּוַמה&ִּדֶּב� �ֹ ּנּו ְול ד ִמֶּמ�  ַמה&ִּדַּב=ְרָּת ֶאל&ַהֶּמ>ֶלְך ַאל&ְּתַכֵח�
Jer. 38:26ם ַמִּפיל&ֲאִנ� ּות  ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה+ ן ָלמ� ית ְיהֹוָנָת� �י ַהֶּמ�ֶלְך ְלִבְלִּת=י ֲהִׁשיֵב>ִני ֵּב� י ִלְפֵנ י ְתִחָּנִת�

ם� פ  ָׁש�
Jer. 38:27 ר ֶּלה ֲאֶׁש� ים ָהֵא+ Bד ָלֶהם1 ְּכָכל&ַהְּדָבִר� ֹו ַוַּיֵּג ּו ֹאת+ 1הּו1 ַוִּיְׁשֲאל� ל&ִיְרְמָי ים ֶא� Bאּו ָכל&ַהָּׂשִר  ַוָּיֹב2

ר� פִצָּו�ה ַהֶּמ�ֶלְך ַוַּי ע ַהָּדָב� א&ִנְׁשַמ� �ֹ ּנּו ִּכ�י ל ׁשּו ִמֶּמ+  ֲחִר�
Jer. 38:28 ה ר ִנְלְּכָד� ה ַּכֲאֶׁש� Wִם ס ְוָהָי� ה ַעד&י�ֹום ֲאֶׁשר&ִנְלְּכָד�ה ְירּוָׁשָל 1הּו1 ַּבֲחַצ�ר ַהַּמָּטָר+ Bֶׁשב ִיְרְמָי  ַוֵּי



ִם� פ  ְירּוָׁשָל�
Jer. 39:12ְּתִׁשִעית ְלִצְדִקָּי ַ Tה ה� ֶלְך&ָּבֶבBל  ַּבָּׁשָנ ר ֶמ� א ְנבּוַכְדֶראַּצ2 ָּ Tי ב ֶדׁש ָהֲעִׂשִר3 ה ַּבֹח� Mהּו ֶמֶלְך&ְיהּוָד

יָה� ס רּו ָעֶל� ִם ַוָּיֻצ� ּוָׁשַל+  ְוָכל&ֵחילֹו1 ֶאל&ְיר�
Jer. 39:2 ֶדׁש ָהְבְקָע�ה ��ה ַלֹח ֶדׁש ָהְרִביִע�י ְּבִתְׁשָע הּו ַּבֹח� ה ָׁשָנה1 ְלִצְדִקָּי+ Bי&ֶעְׂשֵר יר� ְּבַעְׁשֵּת�  ָהִע�
Jer. 39:3ֹּPאּו כ �ים  ַוָּיֹב3 ּו ַׂשר&ְסִכ Qְמַּגר&ְנב ֶצר ַס� ֶ Tל ַׂשר&א� ּו ְּבַׁש�ַער ַהָּת�ֶוְך ֵנְרַג ל ַוֵּיְׁשב� ֶלְך&ָּבֶב+ ל ָׂשֵר�י ֶמ�

ל� ֶלְך ָּבֶב� י ֶמ� ית ָׂשֵר� ג ְוָכל&ְׁשֵאִר+ Bל ַׂשר&ֶא1ֶצר1 ַרב&ָמ+ יס ֵנְרַג  ַרב&ָסִר3
Jer. 39:4י ַּכֲא ּו ַלBְיָלה  ַוְיִה] ִּיְבְרחּו ַוֵּיְצא2 � ַ Tה ו לA ַאְנֵׁש�י ַהִּמְלָחָמ3 ה ְוֹכ� Mֶלְך&ְיהּוָד הּו ֶמ� ָאם ִצְדִקָּי2 ָ Tר ר�ֶׁש
ֶּ Pה�ִמן&ָהִעיר1 ד ֶרְך ָהֲעָרָב� א ֶּד� ַער ֵּב�ין ַהֹחֹמָת�ִים ַוֵּיֵצ� ֶלְך ְּבַׁש� �ן ַהֶּמ+  ֶרְך ַּג
Jer. 39:5 ים Mּו ֵחיל&ַּכְׂשִּד ַּיֲעֻלהּו  ַוִּיְרְּדפ2 � ַ Tֹו ו ּו ֹאת3 G ַוִּיְקח� ֹות ְיֵרחֹו ְרב� �גּו ֶאת&ִצְדִקָּיהּוH ְּבַע� ם ַוַּיִּׂש ַאֲחֵריֶה3

ים� ֹו ִמְׁשָּפִט� ר ִאּת� ֶלְך&ָּבֶב>ל ִרְבָל�ָתה ְּבֶא�ֶרץ ֲחָמ�ת ַוְיַדֵּב�  ֶאל&ְנבּוַכְדֶראַּצ=ר ֶמ�
Jer. 39:6י ִצְד= ל ֶאת&ְּבֵנ Mֶלְך ָּבֶב ֶלְך  ַוִּיְׁשַחטZ ֶמ2 ט ֶמ� ה ָׁשַח� י ְיהּוָד+ �יו ְוֵאת1 ָּכל&ֹחֵר� >הּו ְּבִרְבָל�ה ְלֵעיָנ ִקָּי

ל�  ָּבֶב�
Jer. 39:7ָלה� ֹו ָּבֶב� ִים ָלִב�יא ֹאת� ְנֻחְׁשַּת+ �ר ַוַּיַאְסֵר1הּו1 ַּב� �הּו ִעֵּו   ְוֶאת&ֵעיֵנ�י ִצְדִקָּי
Jer. 39:8ם ָׂשְר 1ֶלְך1 ְוֶאת&ֵּב�ית ָהָע+ צּו� ְוֶאת&ֵּבBית ַהֶּמ ֹות ְירּוָׁשַל�ִם ָנָת� ים ָּבֵא�ׁש ְוֶאת&ֹחמ� ּו ַהַּכְׂשִּד�  פ�
Jer. 39:9 יו ְוֵא>ת ֶי�ֶתר ָהָע�ם ּו ָעָל+ ְפִלים1 ֲאֶׁש�ר ָנְפל� יר ְוֶאת&ַהֹּנ� ים ָּבִע3 ם ַהִּנְׁשָאִר� Mֶתר ָהָע  ְוֵאתZ ֶי2

ל� ים ָּבֶב� ן ַרב&ַטָּבִח� ּוַזר&ֲאָד� ים ֶהְגָל>ה ְנב� � ַהִּנְׁשָאִר
Jer. 39:10 ֶרץ�ים ְּבֶא ן ַרב&ַטָּבִח� ּוָמה ִהְׁשִא>יר ְנבּוַזְרֲאָד� ים ֲאֶׁשBר ֵאין&ָלֶהם1 ְמא+ �ם ַהַּדִּל3  ּוִמן&ָהָע

ּוא� יֵגִב�ים ַּבּי�ֹום ַהה� ים ִו� ן ָלֶה>ם ְּכָרִמ�  ְיהּוָד�ה ַוִּיֵּת�
Jer. 39:11ה� ל&ִיְרְמָי ל ַע� ֶלְך&ָּבֶב� ר ֶמ� ר� ַוְיַצ>ו ְנבּוַכְדֶראַּצ� ים ֵלאֹמ� ן ַרב&ַטָּבִח� >ד ְנבּוַזְרֲאָד�  ּו ְּבַי
Jer. 39:12 י ִאם ּוָמה ָ��ע ִּכ3 ֹו ְמא� ַעׂש ל� יו ְוַאל&ַּת� 1יָך1 ִׂש�ים ָעָל+ ּנּו ְוֵעיֶנ יָך ֵּכ�ן []  ָקֶח3 ֲאֶׁשר1 ְיַדֵּב�ר ֵאֶל+ ַּכ�
ֹו� ה ִעּמ�  ֲעֵׂש�
Jer. 39:133ן ַרב&ַטָּבִח�ּוַזְרֲאָד ח ְנב� Qי  ַוִּיְׁשַל ל ַרֵּב� ֶצר ַרב&ָמ�ג ְוֹכ� יס ְוֵנְרַג�ל ַׂשר&ֶא� ּוַׁשְזָּבן1 ַרב&ָסִר+ ים ּוְנב�
ל� ֶלְך&ָּבֶב�  ֶמ�
Jer. 39:14 ן 1הּו1 ֶּבן&ֲאִחיָק�ם ֶּבן&ָׁשָפ+ ּו ֹאתֹו1 ֶאל&ְּגַדְלָי Bה ַוִּיְּתנ הּו ֵמֲחַצ�ר ַהַּמָּטָר3 Mת&ִיְרְמָי ּו ֶא� Z ַוִּיְקח2  ַוִּיְׁשְלחּו
הּו ם� סְלהֹוִצֵא� ֹוְך ָהָע� �ֶׁשב ְּבת�   ֶאל&ַהָּב�ִית ַוֵּי
Jer. 39:15ר� ה ֵלאֹמ� ר ַהַּמָּטָר� ּור ַּבֲחַצ� ֹו ָעצ+ ְהֹית� �ה ִּב� �ה ְדַבר&ְיהָו ל&ִיְרְמָי�הּו ָהָי   ְוֶא�
Jer. 39:16�ה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵהB ר ְיהָו Qה&ָאַמ ר ֹּכ� י ֵלאֹמ3 Mֶלְך ַהּכּוִׁש ֹוְך ְוָאַמְרָּת] ְלֶעֶבד&ֶמ2 Z  ָהל� ל ִהְנִני י ִיְׂשָרֵא+

יא[ֵמִבי  ּוא�] ֵמִב2 א ְלטֹוָב�ה ְוָהי�ּו ְלָפֶנ�יָך ַּבּי�ֹום ַהה� �ֹ ֹ>את ְלָרָע�ה ְול י ֶאל&ָהִע�יר ַהּז Mֶאת&ְּדָבַר 
Jer. 39:17ה ָיג� ים ֲאֶׁשר&ַאָּת� ֲאָנִׁש+ �ד ָה� א ִתָּנֵתן1 ְּבַי Bֹ �ה ְול ּוא ְנֻאם&ְיהָו יָך ַבּיֹום&ַהה� ם� ְוִהַּצְלִּת�  ֹור ִמְּפֵניֶה�
Jer. 39:18 ְחָּת ִּב�י ְנֻאם&ְיהָו�ה� י&ָבַט� ל ִּכ� ה ְלָךB ַנְפְׁשָך1 ְלָׁשָל+ ל ְוָהְיָת2 �א ִתֹּפ �ֹ ֶרב ל  ִּכBי ַמֵּלט1 ֲאַמֶּלְטָך+ ּוַבֶח�

 ס
Jer. 40:1ֹו ְנבּו ה ַאַח�רA ַׁשַּל�ח ֹאת3 1הּו1 ֵמֵא�ת ְיהָו+ ל&ִיְרְמָי Bה ֶא� ר ֲאֶׁשר&ָהָי Qים  ַהָּדָב ן ַרב&ַטָּבִח� ַזְרֲאָד>

ָלה� ה ַהֻּמְגִל�ים ָּבֶב� יהּוָד+ 1 ִו� 1ִם ּות ְירּוָׁשַל Bֹוְך ָּכל&ָּגל אִזִּקים1 ְּבת2 ּור ָּב� Bּוא&ָאס ֹו ְוה� ֹו ֹאת3 ָרָמ�ה ְּבַקְחּת�  ִמן&ָה�
Jer. 40:2יָך ִּד �ה ֱאֹלֶה3 יו ְיהָו ֹ�אֶמר ֵאָל+ �הּו ַוּי ים ְלִיְרְמָי ח ַרב&ַטָּבִח� את  ַוִּיַּק� +ֹ �ה ַהּז ֶּבר1 ֶאת&ָהָרָע

ֹום ַהֶּז�ה�  ֶאל&ַהָּמק�
Jer. 40:3 ֹו ְוָהָי�ה ָלֶכ�ם ָּדָבר א&ְׁשַמְעֶּת�ם ְּבקֹול+ �ֹ יהָוה1 ְול י&ֲחָטאֶתBם ַל� >ַעׂש ְיהָו�ה ַּכֲאֶׁש�ר ִּדֵּב�ר ִּכ� א ַוַּי  ַוָּיֵב�

ר][ַה[  ַהֶּז�ה�] ָּדָב�
Jer. 40:4יָך�ה ִפַּתְחִּת= ה ִהֵּנ Qל  ְוַעָּת ֹוא ִאִּת�י ָבֶב3 יָך ָלב= Mֹוב ְּבֵעיֶנ ן&ָהאִזִּקיםH ֲאֶׁש�ר ַעל&ָיֶדָךG ִאם&ט2 ֹום ִמ�  ַהּי3

ֹ ּ Pיָך ב ל ֲחָד�ל ְרֵאה1 ָּכל&ָהָא�ֶרץ ְלָפֶנ+ י ָבֶב� ֹוא&ִאִּת� >יָך ָלב� ע ְּבֵעיֶנ יָך ְוִאם&ַר= א ְוָאִׂשBים ֶאת&ֵעיִני1 ָעֶל+
>יָך ֹוב ְוֶאל&ַהָּיָׁש=ר ְּבֵעיֶנ ְך�ֶאל&ט2 ָּמה ֵל�   ָלֶל�ֶכת ָׁש�

Jer. 40:5 י�ל ְּבָעֵר Mֶלְך&ָּבֶב יד ֶמ� ן ֲאֶׁשרZ ִהְפִק2 �ה ֶבן&ֲאִחיָק�ם ֶּבן&ָׁשָפ] ָבה ֶאל&ְּגַדְלָי ּוב ְוֻׁש] א&ָיׁש3 �ֹ  ְועֹוֶד�ּנּו ל



>יָך ָלֶל�ֶכת ֵל�ְך ֹו ֶאל&ָּכל&ַהָּיָׁש=ר ְּבֵעיֶנ Tם א ֹוְך ָהָע+ ה ְוֵׁשBב ִאּתֹו1 ְּבת� ה ְיהּוָד3 ֹו ַרב&ַטָּבִח>ים ֲאֻרָח�  ַוִּיֶּתן&ל=
הּו� 5ְיַׁשְּלֵח� ת ַו�  ּוַמְׂשֵא�

Jer. 40:6 ים ם ַהִּנְׁשָאִר� ֹוְך ָהָע+ Bֶׁשב ִאּתֹו1 ְּבת� ם ַהִּמְצָּפ�ָתה ַוֵּי >הּו ֶאל&ְּגַדְלָי�ה ֶבן&ֲאִחיָק� א ִיְרְמָי =ֹ  ַוָּיב
ֶרץ� ס  ָּבָא�
Jer. 40:7י ַהֲחָי Z ָכל&ָׂשֵר2 ה הPֵ ַוִּיְׁשְמעּו ים ֲאֶׁש�ר ַּבָּׂשֶד3 Mֶלְך&ָּבֶב>ל ִל יד ֶמ� י&ִהְפִק= ם ִּכ� ָּמה ְוַאְנֵׁשיֶה+

ר  ֶרץ ֵמֲאֶׁש� �ת ָהָא+ ף ּוִמַּדַּל ֹו ֲאָנִׁשBים ְוָנִׁשים1 ָוָט+ יד ִאּת3 �יA ִהְפִק� ם ָּבָא�ֶרץ ְוִכ ֶאת&ְּגַדְלָי�הּו ֶבן&ֲאִחיָק�
ָלה� ּו ָּבֶב� א&ָהְגל� �ֹ  ל

Jer. 40:8אּו ה  ַוָּיֹב� ֵרַח ּוְׂשָרָי2 ָ Tן ְּבֵנ�י&ק�5ן ְויֹוָנָת� הּו ְויֹוָחָנ �אל ֶּבן&ְנַתְנָי]  ֶאל&ְּגַדְלָי�ה ַהִּמְצָּפ�ָתה ְוִיְׁשָמֵע
�יA עֹוַפי  ֶמת ּוְבֵנ Mי[ֶבן&ַּתְנֻח�ם�] ֵעיַפ ָּמה ְוַאְנֵׁשיֶה� י ֵה� 1הּו1 ֶּבן&ַהַּמ�ֲעָכִת+ יַזְנָי י ִו�  ַהְּנֹטָפִת3

Jer. 40:92ֹוד  ַוִּיָּׁשַב ּו ֵמֲעב� יְרא� ר ַאל&ִּת� ם ֶּבן&ָׁשָפן1 ּוְלַאְנֵׁשיֶה�ם ֵלאֹמ+ Bהּו ֶבן&ֲאִחיָק ם ְּגַדְלָי2 Mע ָלֶה
ם� ב ָלֶכ� ל ְוִייַט� ֶלְך ָּבֶב� ּו ֶאת&ֶמ� ֶרץ ְוִעְבד> ּו ָבָא3 ים ְׁשב� � ַהַּכְׂשִּד

Jer. 40:10י ַהַּכ� ֲעֹמד1 ִלְפֵנ ה ַל� Bי ֹיֵׁשב1 ַּבִּמְצָּפ+ י ִהְנִנ ִיץ  ַוֲאִנ3 Mִין ְוַק Z ַי2 ם ִאְספּו �ינּו ְוַאֶּת] אּו ֵאֵל ר ָיֹב� ים ֲאֶׁש� ְׂשִּד+
ם� ּו ְּבָעֵריֶכ�ם ֲאֶׁשר&ְּתַפְׂשֶּת� ם ּוְׁשב� 1מּו1 ִּבְכֵליֶכ+ ֶמן ְוִׂש  ְוֶׁש3

Jer. 40:11ר ְּבָכBֹום ַוֲאֶׁש Mֹון ּוֶבֱאד ים ֲאֶׁשר&ְּבמֹוָא�בA ּוִבְבֵנ�י&ַעּמ2 ל&ַהְּיהּוִד] �ם ָּכ� ּו  ְוַג ְמע+ ֲאָרצֹות1 ָׁש� ל&ָה�
ן� ם ֶּבן&ָׁשָפ� ם ֶאת&ְּגַדְלָי�הּו ֶּבן&ֲאִחיָק� יד ֲעֵליֶה+ יהּוָד�ה ְוִכי1 ִהְפִק� ית ִל� ֶלְך&ָּבֶב>ל ְׁשֵאִר� ן ֶמ� י&ָנַת=  ִּכ�

Jer. 40:12ֶרץ אּו ֶא� ם ַוָּיֹב= ים ִמָּכל&ַהְּמֹקמֹות1 ֲאֶׁש�ר ִנְּדחּו&ָׁש+ ה ֶאל&ְּגַדְלָי�הּו  ַוָּיֻׁש�בּו ָכל&ַהְּיהּוִד3 &ְיהּוָד>
ד� פ ה ְמֹא� ִיץ ַהְרֵּב� �5ִין ָוַק� ּו ַי  ַהִּמְצָּפ�ָתה ַוַּיַאְספ>

Jer. 40:13ָתה� אּו ֶאל&ְּגַדְלָי�הּו ַהִּמְצָּפ� י ַהֲחָיִל�ים ֲאֶׁש�ר ַּבָּׂשֶד�ה ָּב� ַח ְוָכל&ָׂשֵר� ֹוָחָנן1 ֶּבן&ָקֵר+   ְוי�
Jer. 40:14Bיו ֲהָיֹד ּו ֵאָל3 ה  ַוּיֹאְמר� �אל ֶּבן&ְנַתְנָי+ ֹון ָׁשַלח1 ֶאת&ִיְׁשָמֵע �יסA ֶמ�ֶלְך ְּבֵנ�י&ַעּמ3 י ַּבֲעִל Qַע ֵּתַדע1 ִּכ

ם� ם ְּגַדְלָי�הּו ֶּבן&ֲאִחיָק� �ֶפׁש ְולֹא&ֶהֱאִמ�ין ָלֶה+  ְלַהֹּכְתָך� ָנ
Jer. 40:15 ה Mֶתר ַּבִּמְצָּפ Z ַבֵּס2 ַח ָאַמ�ר ֶאל&ְּגַדְלָיהּו �5ן ֶּבן&ָקֵר] ר ֵאBְלָכה ָּנא1 ְוַאֶּכה1  ְויֹוָחָנ ֵלאֹמ3

ה  יָך ְוָאְבָד� �ים ֵאֶל+ ה ַהִּנְקָּבִצ צּו1 ָּכל&ְיהּוָד+ ֶפׁש ְוָנֹפ2 �ָּכה ֶּנ3 א ֵיָד�ע ָל=ָּמה ַיֶּכ �ֹ ה ְוִא�יׁש ל �אל ֶּבן&ְנַתְנָי+ ֶאת&ִיְׁשָמֵע
ה� ית ְיהּוָד�  ְׁשֵאִר�

Jer. 40:16הּו ֶבן&ֲאִחיָקם1 ֶאל&יֹוB אֶמר ְּגַדְלָי 2ֹ ל&ַּתַעׂש  ַוּי ַח ַא� �5ן ֶּבן&ָקֵר+ ה[ָחָנ �ה ] ַּתֲעֵׂש� ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז
אל� ס ר ֶאל&ִיְׁשָמֵע� ה ֹדֵב� י&ֶׁש>ֶקר ַאָּת�  ִּכ�

Jer. 41:1ֶל Mי ַהֶּמ ְּמלּוָכה ְוַרֵּב2 ַ T5ַרע ה� �ה ֶבן&ֱאִליָׁשָמ�ע ִמֶּז �אל ֶּבן&ְנַתְנָי י ָּב�א ִיְׁשָמֵע ֶדׁש ַהְּׁשִביִע3 ְך  ַוְיִה�יA ַּבֹח�
ה� ו ַּבִּמְצָּפ� ם ֶל>ֶחם ַיְחָּד� אְכלּו ָׁש� 2ֹ ם ַהִּמְצָּפ�ָתה ַוּי ֹו ֶאל&ְּגַדְלָי�הּו ֶבן&ֲאִחיָק� ה ֲאָנִׁש�ים ִאּת>  ַוֲעָׂשָר2

Jer. 41:2הּו ַּיּכּו ֶאת&ְּגַדְלָי2 ַ Tֹו ו ֶרת ָהֲאָנִׁש�יםA ֲאֶׁשר&ָהי�ּו ִאּת3 ה ַוֲעֶׂש� Mאל ֶּבן&ְנַתְנָי ם  ַוָּיָקםZ ִיְׁשָמֵע2  ֶבן&ֲאִחיָק=
ֶרץ� ל ָּבָא� ֶלְך&ָּבֶב� יד ֶמ� ֹו ֲאֶׁשר&ִהְפִק� ��ֶמת ֹאת ֶרב ַוָּי  ֶּבן&ָׁשָפ>ן ַּבֶח�

Jer. 41:3 ם�ים ֲאֶׁש�ר ִנְמְצאּו&ָׁש ה ְוֶאת&ַהַּכְׂשִּד� 1הּו1 ַּבִּמְצָּפ+ ֹו ֶאת&ְּגַדְלָי Bּו ִאּת ים ֲאֶׁשר&ָהי2  ְוֵא�ת ָּכל&ַהְּיהּוִד3
ֵPי ַהִּמא�אל�ת ַאְנֵׁש ה ִהָּכ�ה ִיְׁשָמֵע�  ְלָחָמ+

Jer. 41:4ע� א ָיָד� �ֹ �הּו ְוִא�יׁש ל   ַוְיִה>י ַּבּי�ֹום ַהֵּׁשִנ�י ְלָהִמ�ית ֶאת&ְּגַדְלָי
Jer. 41:5ים ּוִמְת ן ּוְקֻרֵע�י ְבָגִד� י ָזָק> יׁש ְמֻגְּלֵח� �ים ִא+ ְמרֹון1 ְׁשֹמִנ ֹו ּוִמֹּׁש� Bם ִמִּׁשל Qָנִׁשים ִמְּׁשֶכ ֲ Tאּו א ים  ַוָּיֹב� �ְדִד ֹּג�

ית ְיהָו�ה� ם ְלָהִב�יא ֵּב�  ּוִמְנָחBה ּוְלבֹוָנה1 ְּבָיָד+
Jer. 41:6 ם 5ְיִהי1 ִּכְפֹג�ׁש ֹאָת+ ְך ּוֹבֶכ�ה ַו� ה ֹהֵל�ְך ָהֹל� Bה ִלְקָראָתם1 ִמן&ַהִּמְצָּפ+ אל ֶּבן&ְנַתְנָי ֵּיֵצא ִיְׁשָמֵע2 ַ Tו 

אּו ֶאל&ְּגַדְלָי�הּו ֶבן&ֲא ם ֹּב� ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה+ ם� סַוּי  ִחיָק�
Jer. 41:7 ּוא ְוָהֲאָנִׁש�ים ֹור ה� ֹוְך ַהּב+ ם ִיְׁשָמֵעBאל ֶּבן&ְנַתְנָיה1 ֶאל&ּת� Qיר ַוִּיְׁשָחֵט� ֹוְך ָהִע ם ֶאל&ּת� י ְּכבֹוָא� Wַוְיִה 
ֹו�  ֲאֶׁשר&ִאּת�
Jer. 41:8נּו 1 ַאל&ְּתִמֵת+ ּו ֶאל&ִיְׁשָמֵעאל Bם ַוּיֹאְמר ים ִנְמְצאּו&ָב3 Mה ֲאָנִׁש ה  ַוֲעָׂשָר2 י&ֶיׁש&ָלBנּו ַמְטֹמִנים1 ַּבָּׂשֶד+  ִּכ�

ם� ֹוְך ֲאֵחיֶה� ם ְּבת� א ֱהִמיָת� �ֹ ל ְול Wׁש ַוֶּיְחַּד�ים ְוֶׁש�ֶמן ּוְדָב ים ּוְׂשֹעִר�  ִחִּט�
Jer. 41:9ר ִהָּכה1 ְּבַיד&ְּגBים ֲאֶׁש י ָהֲאָנִׁש3 1 ֵא�תA ָּכל&ִּפְגֵר� יְך ָׁשBם ִיְׁשָמֵעאל ֹור ֲאֶׁשרZ ִהְׁשִל2 ּוא  ְוַהּב3 הּו ה3 ַדְלָי+



ים� ֹו ִמֵּל>א ִיְׁשָמֵע�אל ֶּבן&ְנַתְנָי�הּו ֲחָלִל� ֶלְך&ִיְׂשָרֵא�ל ֹאת3 א ִמְּפֵנ�י ַּבְעָׁש�א ֶמ�  ֲאֶׁשBר ָעָׂשה1 ַהֶּמ�ֶלְך ָאָס+
Jer. 41:10ֹות ַהֶּמ1ֶלBה ֶאת&ְּבנ ם ֲאֶׁש�ר ַּבִּמְצָּפ3 Mית ָהָע ְׁשָמֵעאל ֶאת&ָּכל&ְׁשֵאִר2 ִ Tי Aְׁשְּב� ְך1 ְוֶאת&ָּכל&ָהָעם1  ַוִּי

�אל  ם ַוִּיְׁשֵּבם1 ִיְׁשָמֵע �ים ֶאת&ְּגַדְלָי�הּו ֶּבן&ֲאִחיָק ּוַזְרֲאָדן1 ַרב&ַטָּבִח+ יד ְנב� ה ֲאֶׁש�ר ִהְפִק3 ים ַּבִּמְצָּפ+ ַהִּנְׁשָאִר�
ֹון� ס ר ֶאל&ְּבֵנ�י ַעּמ� ֶלְך ַלֲעֹב� Wה ַוֵּי  ֶּבן&ְנַתְנָי+

Jer. 41:115ן� ה  ַוִּיְׁשַמע1 יֹוָחָנ ָרָעה1 ֲאֶׁש�ר ָעָׂש+ ֹו ֵאBת ָּכל&ָה� �י ַהֲחָיִל�ים ֲאֶׁש�ר ִאּת ַח ְוָכל&ָׂשֵר�  ֶּבן&ָקֵר+
 ִיְׁשָמֵע�אל ֶּבן&ְנַתְנָי�ה�

Jer. 41:12ִי ֹו ֶאל&ַמ� ּו ֹאת+ �ה ַוִּיְמְצא� �אל ֶּבן&ְנַתְנָי ם ִעם&ִיְׁשָמֵע ּו ְלִהָּלֵח� �ְלכ+ ים ַוֵּי ם  ַוִּיְקחּו1 ֶאת&ָּכל&ָה�ֲאָנִׁש+
ֹון� ר ְּבִגְבע�  ַרִּב�ים ֲאֶׁש�

Jer. 41:13 י ַהֲחָיִל�ים ַח ְוֵא>ת ָּכל&ָׂשֵר� ֹוָחָנן1 ֶּבן&ָקֵר+ אל ֶאת&י� ֹות ָּכל&ָהָעם1 ֲאֶׁש�ר ֶאת&ִיְׁשָמֵע+ Bי ִּכְרא  ַוְיִה3
חּו� ֹו ַוִּיְׂשָמ� � ֲאֶׁש�ר ִאּת

Jer. 41:14ה ִיְׁשָמֵע�א ם ֲאֶׁשר&ָׁשָב� ּבּו1 ָּכל&ָהָע+ ַח� ַוָּיֹס2 �5ן ֶּבן&ָקֵר� ֹוָחָנ ּו ֶאל&י� �ְלכ+ 1 ַוֵּי  ל ִמן&ַהִּמְצָּפ�ה ַוָּיֻׁש1בּו
Jer. 41:15ֹון� ס �ֶלְך ֶאל&ְּבֵנ�י ַעּמ� �5ן ַוֵּי ֹוָחָנ �י י� ים ִמְּפֵנ �ה ֲאָנִׁש+ ה ִנְמַלט1 ִּבְׁשֹמָנ �אל ֶּבן&ְנַתְנָי3   ְוִיְׁשָמֵע
Jer. 41:16ַח ְוָכל Mן ֶּבן&ָקֵר ִׁשיב  ַוִּיַּקחZ יֹוָחָנ2 ֵ Tר ה�ית ָהָעם1 ֲאֶׁש Bת ָּכל&ְׁשֵאִר�ֹו ֵא י ַהֲחָיִל�ים ֲאֶׁשר&ִאּת3 &ָׂשֵר=

ה  ים ַאְנֵׁש�י ַהִּמְלָחָמ3 Qם ְּגָבִר�ה ֶאת&ְּגַדְלָי�ה ֶּבן&ֲאִחיָק ה ַאַח�ר ִהָּכ+ ת ִיְׁשָמֵעBאל ֶּבן&ְנַתְנָיה1 ִמן&ַהִּמְצָּפ+ ֵמֵא2
ר ֵה ים ֲאֶׁש� ֹון�ְוָנִׁשBים ְוַטף1 ְוָס�ִרִס+  ִׁש�יב ִמִּגְבע�

Jer. 41:17 ּות ְּכמֹוֶהם 1 ְּבֵגר� ּו ַוֵּי�ְׁשבּו ם[ ַוֵּיְלכ3 ִים�] ִּכְמָה+ ֹוא ִמְצָר� ֶצל ֵּב�ית ָל�ֶחם ָלֶל�ֶכת ָלב�  ֲאֶׁשר&ֵא�
Jer. 41:18ה ֶא �אל ֶּבן&ְנַתְנָי3 ה ִיְׁשָמֵע Qי&ִהָּכ ּו ִמְּפֵניֶה�ם ִּכ� ים ִּכ�י ָיְרא� ם  ִמְּפֵני1 ַהַּכְׂשִּד+ 1הּו1 ֶּבן&ֲאִחיָק+ ת&ְּגַדְלָי

ֶרץ� ס ל ָּבָא� ֶלְך&ָּבֶב� יד ֶמ�  ֲאֶׁשר&ִהְפִק�
Jer. 42:1 ן �ה ְוָכל&ָהָע�ם ִמָּקֹט� ְעָי יַזְנָי�ה ֶּבן&הֹוַׁש� ַח ִו� ֹוָחָנן1 ֶּבן&ָקֵר+ ים ְוי� י ַהֲחָיִל+ 5ִּיְּגׁשּו1 ָּכל&ָׂשֵר�  ַו�
ֹול�  ְוַעד&ָּגד�
Jer. 42:2ל&ִי ּו ֶא� Qיָך  ַוּיֹאְמר �ה ֱאֹלֶה+ יָך ְוִהְתַּפֵּלBל ַּבֲעֵד1נּו1 ֶאל&ְיהָו Bא ְתִחָּנֵת1נּו1 ְלָפֶנ+ יא ִּתָּפל&ָנ �הּו ַהָּנִב3 ְרְמָי

נּו� ֹות ֹאָת� ר ֵעיֶנ�יָך ֹרא� ה ַּכֲאֶׁש� ַהְרֵּב+ י&ִנְׁשַאBְרנּו ְמַעט1 ֵמ� �את ִּכ�ֹ ית ַהּז  ְּבַע�ד ָּכל&ַהְּׁשֵאִר�
Jer. 42:31נּו1 ְי ה� ְוַיֶּגד&ָל ר ַנֲעֶׂש� ר ֲאֶׁש� ֶרְך ֲאֶׁש�ר ֵנ�ֶלְך&ָּב�ּה ְוֶאת&ַהָּדָב� יָך ֶאת&ַהֶּד� �ה ֱאֹלֶה+  הָו
Jer. 42:4 ם� =י ִמְתַּפֵּל>ל ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ְּכִדְבֵריֶכ ְעִּתי ִהְנִנ Bהּו ַהָּנִביא1 ָׁשַמ+ ם ִיְרְמָי Mאֶמר ֲאֵליֶה 2ֹ  ַוּי

ל&ַהָּדָברZ ֲאֶׁשר&ַיֲע ה ָּכ� ָהָי] ר�ְו� א&ֶאְמַנ�ע ִמֶּכ�ם ָּדָב� �ֹ ם ל �יד ָלֶכ+ Bה ֶאְתֶכם1 ַאִּג ה ְיהָו  ֶנ2
Jer. 42:5 ר ָּדָבר ֲאֶׁש2 ַ Tָכל&ה א ְּכ� [ֹ נּו ְלֵע�ד ֱאֶמ�ת ְוֶנֱאָמ�ן ִאם&ל הּו ְיִהBי ְיהָוה1 ָּב+ ל&ִיְרְמָי+ ּו ֶא�  ְוֵה1ָּמה1 ָאְמר�

=ה ֱאֹלֶה>יָך ֵאֵל�ינּו ֵּכ�ן ַנֲעֶׂש�  ה�ִי�ְׁשָלֲחָךM ְיהָו
Jer. 42:6 ר ֲאנּו ינּו ֲאֶׁש2 �ה ֱאֹלֵה3 ֹולA ְיהָו ע ְּבק� ֹוב ְוִאם&ָר+ ְחנּו[ ִאם&ט� Mע ] ֲאַנ�ים ֹאְתָך> ֵאָל�יו ִנְׁשָמ ֹׁשְלִח�

ינּו� ס ֹול ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ע ְּבק� �י ִנְׁשַמ+ נּו ִּכ 1ַען1 ֲאֶׁש�ר ִי�יַטב&ָל+  ְלַמ
Jer. 42:7ים ַו�ץ ֲעֶׂש�ֶרת ָיִמ י ִמֵּק� Wל&ִיְרְמָי�הּו� ַוְיִה י ְדַבר&ְיהָו�ה ֶא�  ְיִה�
Jer. 42:8 ן ם ְלִמָּקֹט� ל&ָהָע+ ֹו ּוְלָכ2 �י ַהֲחָיִל�ים ֲאֶׁש�ר ִאּת ַח ְוֶא>ל ָּכל&ָׂשֵר� ֹוָחָנן1 ֶּבן&ָקֵר+ א ֶאל&י�  ַוִּיְקָר3
ֹול�  ְוַעד&ָּגד�
Jer. 42:9 ל�ר ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא ה&ָאַמ� ם ֹּכ� ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה+ יו ְלַהִּפ�יל ְּתִחַּנְתֶכ�ם  ַוּי ר ְׁשַלְחֶּתBם ֹאִתי1 ֵאָל+ ֲאֶׁש2
 ְלָפָנ�יו�

Jer. 42:10 יBֹוׁש ִּכ �א ֶאּת �ֹ י ֶאְתֶכ�ם ְול ס ְוָנַטְעִּת� א ֶאֱהֹר+ �ֹ Bיִתי ֶאְתֶכם1 ְול את ּוָבִנ +ֹ ְׁשבּו1 ָּבָא�ֶרץ ַהּז ֹוב ֵּת� Bִאם&ׁש 
ר ָעִׂש�יִתי ָל ה ֲאֶׁש� ם�ִנַח1ְמִּתי1 ֶאל&ָה�ָרָע+  ֶכ�

Jer. 42:11 ה ּו ִמֶּמ1ּנּו1 ְנֻאם&ְיהָו+ Bיְרא �יו ַאל&ִּת� ם ְיֵרִא�ים ִמָּפָנ ל ֲאֶׁשר&ַאֶּת� ּו ִמְּפֵני1 ֶמ�ֶלְך ָּבֶב+ יְרא3  ַאל&ִּת�
ֹו� יל ֶאְתֶכ�ם ִמָּיד� ִני ְלהֹוִׁש=יַע ֶאְתֶכ>ם ּוְלַהִּצ� י&ִאְּתֶכ�ם ָא+  ִּכ�

Jer. 42:12ים ְו ן ָלֶכ>ם ַרֲחִמ� ם� ְוֶאֵּת�  ִרַח�ם ֶאְתֶכ�ם ְוֵהִׁש�יב ֶאְתֶכ�ם ֶאל&ַאְדַמְתֶכ�
Jer. 42:13ם� ֹול ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� ַע ְּבק� �את ְלִבְלִּת�י ְׁשֹמ+ֹ ב ָּבָא�ֶרץ ַהּז א ֵנֵׁש� �ֹ ם ל ים ַאֶּת+   ְוִאם&ֹאְמִר�
Jer. 42:14ֹ Pר ל א&ִנְרֶאה1 ִמְלָח ֵלאֹמ3 �ֹ ֹוא ֲאֶׁשBר ל �י ֶאBֶרץ ִמְצַר1ִים1 ָנב+ א ִנְׁשָמ�ע א ִּכ �ֹ ר ל ֹול ׁשֹוָפ� ה ְוק� ָמ+



ב� ם ֵנֵׁש� א&ִנְרָע�ב ְוָׁש� �ֹ  ְוַלֶּל�ֶחם ל
Jer. 42:15 ל ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mה ְצָבא ה&ָאַמרZ ְיהָו2 ית ְיהּוָד�ה ֹּכ� ּו ְדַבר&ְיהָו�ה ְׁשֵאִר� ה ָלֵכ>ן ִׁשְמע� Wְוַעָּת 

א ִמ �ֹ ּון ְּפֵניֶכם1 ָלב Bֹום ְּתִׂשמ ֶּתם ׂש� ַ Tם�ִאם&א ם ָלג�ּור ָׁש� ִים ּוָבאֶת�  ְצַר+
Jer. 42:16 ב Qִים ְוָהָרָע �ָּנה ָׁש>ם ַּתִּׂש�יג ֶאְתֶכ�ם ְּבֶא�ֶרץ ִמְצָר �ים ִמֶּמ+ ֶרב ֲאֶׁשBר ַאֶּתם1 ְיֵרִא  ְוָהְיָת�ה ַהֶח3

תּו� ם ָּתֻמ� ִים ְוָׁש� ּנּו ָׁש�ם ִיְדַּב=ק ַאֲחֵריֶכ>ם ִמְצַר� �ים ִמֶּמ3  ֲאֶׁשר&ַאֶּת�םA ֹּדֲאִג
Jer. 42:17 ב� ֶרב ָּבָרָע ּותּו ַּבֶח� Wם ָימ ֹוא ִמְצַר1ִים1 ָלג�ּור ָׁש+ Bם ָלב Mמּו ֶאת&ְּפֵניֶה ים ֲאֶׁשר&ָׂש2  ְוִי�ְהי�ּו ָכל&ָהֲאָנִׁש3

ם� ס ר ֲאִנ�י ֵמִב�יא ֲעֵליֶה� ה ֲאֶׁש� ָרָע+ יט ִמְּפֵני1 ָה� יד ּוָפִל+ Bה ָלֶהם1 ָׂשִר� א&ִיְהֶי �ֹ  ּוַבָּד�ֶבר ְול
Jer. 42:18  ִם ּוָׁשַל+ ְׁשֵבי1 ְיר� י ַעל&ֹי� י ַוֲחָמִת3 Mְך ַאִּפ G ַּכֲאֶׁשרZ ִנַּת2 �ה ְצָבאֹותH ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵאל ר ְיהָו Mה ָאַמ Z ֹכ2 ִּכי

א&ִתְר �ֹ ה ְול ם ְלָאָלBה ּוְלַׁשָּמה1 ְוִלְקָלָל�ה ּוְלֶחְרָּפ+ Qִים ִוְהִייֶת �ם ְּבֹבֲאֶכ�ם ִמְצָר �ן ִּתַּתBְך ֲחָמִתי1 ֲעֵליֶכ+ ּו ֵּכ א�
ֹום ַהֶּז�ה� ֹוד ֶאת&ַהָּמק�  ע+

Jer. 42:19 ִתי ָבֶכ�ם ּו ִּכי&ַהִעיֹד� ְדע+ ַע1 ֵּת� ִים ָיֹד2 �אּו ִמְצָר ה ַאל&ָּתֹב� ית ְיהּוָד+ Bה ֲעֵליֶכם1 ְׁשֵאִר� ר ְיהָו  ִּדֶּב2
ֹום�  ַהּי�

Jer. 42:20 י ִהְתֵעֶתים� ם ְׁשַלְח] ִהְתֵעיֶתםH[ ִּכ Qי&ַאֶּת ֹוֵתיֶכםG ִּכ� ר ְּבַנְפׁש� ֵהיֶכם1 ֵלאֹמ+ Bה ֱאֹל� י ֶאל&ְיהָו ֶּת�ם ֹאִת3
ינּו� =ה ֱאֹלֵה>ינּו ֵּכ�ן ַהֶּגד&ָל�נּו ְוָעִׂש� ר ְיהָו Mר יֹאַמ Z ֲאֶׁש2 נּו ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�ינּו ּוְכֹכל  ִהְתַּפֵּל�ל ַּבֲעֵד+

Jer. 42:21ֵהי �ה ֱאֹל� 1 ְיהָו ם ְּבקֹול א ְׁשַמְעֶּת3 �ֹ �ד ָלֶכ�ם ַהּי�ֹום ְול ם� ָוַאִּג ִני ֲאֵליֶכ� ל ֲאֶׁשר&ְׁשָלַח� ם ּוְלֹכ�  ֶכ+
Jer. 42:22 ֹוא ָלג�ּור ם ָלב� ּותּו ַּבָּמקֹום1 ֲאֶׁש�ר ֲחַפְצֶּת+ �ֶבר ָּתמ י ַּבֶח>ֶרב ָּבָרָע�ב ּוַבֶּד� ּו ִּכ3 ְדע+ ַע ֵּת�  ְוַעָּתה1 ָיֹד�

ם� ס  ָׁש�
Jer. 43:13ר ֶאל&ָּכל&ָהָע�הּו ְלַדֵּב Mֹות ִיְרְמָי Z ְּכַכּל2 ֹו  ַוְיִהי ם ֲאֶׁש=ר ְׁשָלח> �ה ֱאֹלֵהיֶה+ ם ֶאת&ָּכל&ִּדְבֵרי1 ְיהָו

ֶּלה� ס ים ָהֵא� ת ָּכל&ַהְּדָבִר� ם ֲאֵליֶה�ם ֵא�  ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶה�
Jer. 43:23ל&ִיְרְמָי ים ֶא� ים ֹאְמִר� �ַח ְוָכל&ָהֲאָנִׁש�ים ַהֵּזִד �5ן ֶּבן&ָקֵר+ ְעָיה1 ְויֹוָחָנ Bה ֶבן&הֹוַׁש� אֶמר ֲעַזְרָי 2ֹ הּו  ַוּי

ֶjPם�ש ִים ָלג�ּור ָׁש� אּו ִמְצַר� א&ָתֹב� �ֹ ר ל Bה ֱאֹלֵה1ינּו1 ֵלאֹמ+ א ְׁשָלֲחָךQ ְיהָו �ֹ ר ל  ֶקר ַאָּת�ה ְמַדֵּב+
Jer. 43:3 נּו ת ֹאָתBנּו ְבַי�ד&ַהַּכְׂשִּדים1 ְלָהִמ�ית ֹאָת+ Z ֵּת2 ה ַמִּס�ית ֹאְתָך� ָּב�נּו ְלַמַען �5ִרָּי+ י ָּברּוְך1 ֶּבן&ֵנ  ִּכ3

ל�ּוְלַהְגל� נּו ָּבֶב�  ֹות ֹאָת�
Jer. 43:4 ֶרץ ֶבת ְּבֶא� �ה ָלֶׁש� ֹול ְיהָו י ַהֲחָיִל>ים ְוָכל&ָהָע�ם ְּבק� ַח ְוָכל&ָׂשֵר= Mן ֶּבן&ָקֵר א&ָׁשַמעZ יֹוָחָנ2 �ֹ  ְול
ה�  ְיהּוָד�

Jer. 43:5�ית ְיהּוָד ת ָּכל&ְׁשֵאִר� ים ֵא� י ַהֲחָיִל+ 1ַח1 ְוָכל&ָׂשֵר� 5Bן ֶּבן&ָקֵר ח יֹוָחָנ Qבּו ִמָּכל&ַהּגֹוִים1  ַוִּיַּק ה ֲאֶׁשר&ָׁש3
ה� ֶרץ ְיהּוָד� ם ָלג�ּור ְּבֶא�  ֲאֶׁש�ר ִנְּדחּו&ָׁש+

Jer. 43:6 11יַח ֶפׁש ֲאֶׁשBר ִהִּנ ְּגָבִרים ְוֶאת&ַהָּנִׁש�ים ְוֶאת&ַהַּטףH ְוֶאת&ְּבנ�ֹות ַהֶּמֶלְךG ְוֵא�ת ָּכל&ַהֶּנ3 ַ Tת&ה  ֶא�
ים ֶאת&ְּגַד ּוְך ֶּבן&ֵנִרָּי�הּו�ְנבּוַזְרֲאָד�ן ַרב&ַטָּבִח+ יא ְוֶאת&ָּבר� �הּו ַהָּנִב+  ְלָי�הּו ֶּבן&ֲאִחיָק�ם ֶּבן&ָׁשָפ�ן ְוֵאת1 ִיְרְמָי

Jer. 43:7ס� ס אּו ַעד&ַּתְחַּפְנֵח� �ה ַוָּיֹב� ֹול ְיהָו ּו ְּבק� א ָׁשְמע� �ֹ ִים ִּכ>י ל   ַוָּיֹב1אּו1 ֶא�ֶרץ ִמְצַר+
Jer. 43:8ל&ִי ר� ַוְיִהBי ְדַבר&ְיהָוה1 ֶא� ס ֵלאֹמ� הּו ְּבַתְחַּפְנֵח�  ְרְמָי+
Jer. 43:9 ס�ה ְּבַתְחַּפְנֵח ַתח ֵּבית&ַּפְרֹע� ן ֲאֶׁש>ר ְּבֶפ� ֹות ּוְטַמְנָּתBם ַּבֶּמ1ֶלט1 ַּבַּמְלֵּב+ �ים ְּגֹדל3  ַק�ח ְּבָיְדָךQ ֲאָבִנ

ים�  ְלֵעיֵנ�י ֲאָנִׁש�ים ְיהּוִד�
Jer. 43:10ְי Zה&ָאַמר ם ֹּכ� ָלַקְחִּתי  ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה] ְ T1ַח1 ו Bי ֹׁשֵל ל ִהְנִנ ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mה ְצָבא הָו2

ֶּלה ֲאֶׁש�ר ָטָמ�ְנִּתי ְוָנָט�ה  ֹו ִמַּמ>ַעל ָלֲאָבִנ�ים ָהֵא� י ְוַׂשְמִּת�י ִכְסא+ 1 ַעְבִּד+ ֶלְך&ָּבֶבל ֶאת&ְנבּוַכְדֶראַּצBר ֶמ�
ֹו[ֶאת&ַׁשְפרּורֹו  ם�] ַׁשְפִריר�  ֲעֵליֶה�
Jer. 43:11א][ּו[ָבָאה  ּו Wר ] ָב ִבי ַוֲאֶׁש� ֶות ַוֲאֶׁשBר ַלְּׁשִבי1 ַלֶּׁש+ ִים ֲאֶׁש=ר ַלָּמ�ֶות ַלָּמ3 �ְוִהָּכ�ה ֶאת&ֶא�ֶרץ ִמְצָר

ֶרב� ֶרב ֶלָח�  ַלֶח�
Jer. 43:12ִים ַּכ Mֶרץ ִמְצַר ם ְוָׁשָב�ם ְוָעָטהZ ֶאת&ֶא2 ִים ּוְׂשָרָפ� ׁש ְּבָבֵּתי1 ֱאֹלֵה�י ִמְצַר+ ֲאֶׁשר&ַיְעֶטBה  ְוִהַּצ�ִּתי ֵא3

ֹום� ם ְּבָׁשל� א ִמָּׁש� ֹו ְוָיָצ� ֹרֶעה1 ֶאת&ִּבְגד+  ָה�
Jer. 43:13 ף ִים ִיְׂשֹר� י&ִמְצַר� י ֱאֹלֵה� ִים ְוֶאת&ָּבֵּת� �ר ְּבֶא�ֶרץ ִמְצָר ֶמׁש ֲאֶׁש� ת&ַמְּצבֹות1 ֵּב�ית ֶׁש+ ר ֶא�  ְוִׁשַּב3



ׁש� ס  ָּבֵא�
Jer. 44:1ל&ִיְרְמ �ה ֶא� הּו אPֶ ַהָּדָבר1 ֲאֶׁש�ר ָהָי ִים ַהֹּיְׁשִבBים ָי+ �ים ַהֹּיְׁשִב�ים ְּבֶא�ֶרץ ִמְצָר ל ָּכל&ַהְּיהּוִד+

ר� ס ֹוס ֵלאֹמ� ֶרץ ַּפְתר� ף ּוְבֶא� 1 ּוְבַתְחַּפְנֵח�ס ּוְבנֹ+  ְּבִמְגֹּדל
Jer. 44:2Bָרָעה1 ֲאֶׁש ם ֵאBת ָּכל&ָה� ל ַאֶּת�ם ְרִאיֶת3 Bה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ר ְיהָו Qר ֵהֵב1אִתי1  ֹּכה&ָאַמ

ב� ם יֹוֵׁש� ין ָּבֶה� ה ְוֵא� Bם ָחְרָּבה1 ַהּי�ֹום ַהֶּז+ י ְיהּוָד�ה ְוִהָּנ ִם ְוַע�ל ָּכל&ָעֵר� ּוָׁשַל+  ַעל&ְיר�
Jer. 44:3 א �ֹ ים ֲאֶׁשר1 ל �ד ֵלאֹלִה�ים ֲאֵחִר ר ַלֲעֹב� �ֶכת ְלַקֵּט+ ִני ָלֶל ם ֲאֶׁשBר ָעׂשּו1 ְלַהְכִעֵס+ �י ָרָעָת3  ִמְּפֵנ

ּו ם�ְיָדע+ ם ַוֲאֹבֵתיֶכ� ָּמה ַאֶּת�  ם ֵה�
Jer. 44:4 ּו ֵא>ת �א ַתֲעׂש3 ר ַאל&ָנ �ַח ֵלאֹמ ים ַהְׁשֵּכ�ים ְוָׁשֹל� י ַהְּנִביִא+  ָוֶאְׁשַלBח ֲאֵליֶכם1 ֶאת&ָּכל&ֲעָבַד�

ר ָׂשֵנ�אִתי� ֹ�את ֲאֶׁש� ה ַהּז ר&ַהֹּתֵעָב�  ְּדַב�
Jer. 44:5ם ּו ֶאת&ָאְזָנ+ ְמעּו1 ְולֹא&ִהּט� א ָׁש� Bֹ ים� ְול ים ֲאֵחִר� י ַקֵּט�ר ֵלאֹלִה� ָעָת�ם ְלִבְלִּת� ּוב ֵמָר�   ָלׁש�
Jer. 44:6 ה ה ִלְׁשָמָמ� >יָנה ְלָחְרָּב� �ִם ַוִּתְהֶי ּוָׁשָל ֹות ְיר� ה ּוְבֻחצ� י ְיהּוָד+ י ַוִּתְבַער1 ְּבָעֵר�  ַוִּתַּתBְך ֲחָמִתי1 ְוַאִּפ+

 ַּכּי�ֹום ַהֶּז�ה� ס
Jer. 44:7ר�ה&ָאַמ ה ֹּכ� ים ָרָעBה ְגדֹוָלה1  ְוַעָּת] Mם ֹעִׂש ל ָלָמהZ ַאֶּת2 ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mי ְצָבא  ְיהָוהZ ֱאֹלֵה2

ית� יר ָלֶכ�ם ְׁשֵאִר� ֹוְך ְיהּוָד�ה ְלִבְלִּת>י הֹוִת� ית ָלֶכ=ם ִאיׁש&ְוִאָּׁש>ה עֹוֵל�ל ְויֹוֵנ�ק ִמּת� ם ְלַהְכִר2 ֵתֶכ+  ֶאל&ַנְפֹׁש�
Jer. 44:81ִני1 ְּבַמֲע ם ָּבִא�ים  ְלַהְכִעֵס ִים ֲאֶׁשר&ַאֶּת� ר ֵלאֹלִהBים ֲאֵחִרים1 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר+ Qם ְלַקֵּט ֵׂש�י ְיֵדיֶכ+

ֶרץ� �י ָהָא� ל ּגֹוֵי ה ְּבֹכ� ֹוְתֶכם1 ִלְקָלָל�ה ּוְלֶחְרָּפ+ ם ּוְלַמBַען ֱהי� ית ָלֶכ+ 1ַען1 ַהְכִר�  ָלג�ּור ָׁש�ם ְלַמ
Jer. 44:9Mֹות ֲאבֹוֵתיֶכ ְׁשַכְחֶּתםZ ֶאת&ָרע2 ם  ַה� ֵתֶכ+ יו ְוֵאת1 ָרֹע� ֹות ָנָׁש+ ה ְוֵאת1 ָרע� �י ְיהּוָד3 ֹותA ַמְלֵכ ם ְוֶאת&ָרע�

ִם� ֹות ְירּוָׁשָל� ה ּוְבֻחצ� ת ְנֵׁשיֶכ�ם ֲאֶׁשBר ָעׂשּו1 ְּבֶא�ֶרץ ְיהּוָד+ ת ָרֹע�  ְוֵא�
Jer. 44:10ֹוָר ּו ְבת� Bא&ָהְלכ �ֹ ּו ְול א ָיְרא3 �ֹ �ה ְול ּו ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז א ֻדְּכא+ �ֹ ִּתי ִלְפֵניֶכ�ם  ל י ֲאֶׁשר&ָנַת� ִתי1 ּוְבֻחֹּקַת+

ם� ס  ְוִלְפֵנ�י ֲאבֹוֵתיֶכ�
Jer. 44:11 ית �ה ּוְלַהְכִר� >י ָּבֶכ�ם ְלָרָע ם ָּפַנ י ָׂש� ל ִהְנִנ2 Bה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ר ְיהָו Qה&ָאַמ ן ֹּכ�  ָלֵכ3

ה�  ֶאת&ָּכל&ְיהּוָד�
Jer. 44:12�י ֶאת&ְׁשֵאִר Qל  ְוָלַקְחִּת Mּמּו ֹכ ֶרץ&ִמְצַרִיםH ָלג�ּור ָׁשםG ְוַת2 ֹוא ֶא� ם ָלב� Mמּו ְפֵניֶה ה ֲאֶׁשר&ָׂש2 ית ְיהּוָד3

ה  ֶרב ּוָבָרָע�ב ָיֻמ�תּו ְוָהיּו1 ְלָאָל�ה ְלַׁשָּמ+ ֹול ַּבֶח� ּמּו ִמָּקֹטן1 ְוַעד&ָּגד+ ָרָעב1 ִיַּת+ לּו ַּבֶחBֶרב ָּב� ִים ִיֹּפ3 ְּבֶא=ֶרץ ִמְצַר�
ה�ְוִלְקָלָל�ה ּו  ְלֶחְרָּפ�
Jer. 44:13 ֶרב ָּבָרָע�ב �ִם ַּבֶח� ּוָׁשָל ְדִּתי ַעל&ְיר� ר ָּפַק� ִים ַּכֲאֶׁש� ֹוְׁשִבים1 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר+ י ַעBל ַהּי�  ּוָפַקְדִּת3
ֶבר�  ּוַבָּד�

Jer. 44:14�ם ְּבֶא ּור&ָׁש� ה ַהָּבִא�ים ָלג� ית ְיהּוָד+ ה ָּפִלBיט ְוָׂשִריד1 ִלְׁשֵאִר� Mא ִיְהֶי 2ֹ ּובA  ְול ִים ְוָלׁש� �ֶרץ ִמְצָר
ים� ס ּובּו ִּכ�י ִאם&ְּפֵלִט� א&ָיׁש� �ֹ ם ִּכ�י ל ָּמה ְמַנְּׂשִאBים ֶאת&ַנְפָׁשם1 ָלׁשּוב1 ָלֶׁש�ֶבת ָׁש+ Mה ֲאֶׁשר&ֵה  ֶא�ֶרץ ְיהּוָד3

Jer. 44:15ֹות ְנֵׁש Bי&ְמַקְּטר ְדִעים1 ִּכ� הּו ָּכל&ָהֲאָנִׁשBים ַהֹּי� ת&ִיְרְמָי3 ּו ֶא� ים  ַוַּיֲענ� יֶהם1 ֵלאֹלִה�ים ֲאֵחִר+
ר� ֹוס ֵלאֹמ� ִים ְּבַפְתר� ֶרץ&ִמְצַר� ֹול ְוָכל&ָהָע>ם ַהֹּיְׁשִב�ים ְּבֶא� �ֹות ָקָה�ל ָּגד  ְוָכל&ַהָּנִׁש�ים ָהֹעְמד�

Jer. 44:16יָך� �ה ֵאיֶנ�ּנּו ֹׁשְמִע�ים ֵאֶל� ְרָּת ֵאֵל�ינּו ְּבֵׁש�ם ְיהָו   ַהָּדָב>ר ֲאֶׁשר&ִּדַּב�
Jer. 44:17Zּה  ִּכ�יְך&ָל �ֶכת ַהָּׁשַמִיםH ְוַהֵּס� ר ִלְמֶל Qינּו ְלַקֵּט ת&ָּכל&ַהָּדָב�רA ֲאֶׁשר&ָיָצ�א ִמִּפ3 ה ֶא� Mה ַנֲעֶׂש י ָעֹׂש2

�ִם ַוִּנ�ְׂש ֹות ְירּוָׁשָל ה ּוְבֻחצ� י ְיהּוָד+ ינּו ְּבָעֵר� �ינּו ְוָׂשֵר+ 1ינּו1 ְמָלֵכ Bְחנּו ַוֲאֹבֵת ינּו ֲאַנ Mר ָעִׂש 1ֶחם1 ְנָסִכיםG ַּכֲאֶׁש2 ע&ֶל ַּב�
ינּו� א ָרִא� �ֹ ים ְוָרָע�ה ל �ה טֹוִב+  ַוִּנ�ְהֶי

Jer. 44:18 ֶרב ּוָבָרָע�ב ל ּוַבֶח� �ְך&ָל�ּה ְנָסִכ�ים ָחַס�ְרנּו ֹכ ר ִלְמֶל=ֶכת ַהָּׁשַמ>ִים ְוַהֵּס� ְלנּו ְלַקֵּט2 Mז ָחַד  ּוִמן&ָא]
ְמנּו�  ָּת�

Jer. 44:19ֶכ� Bְחנּו ְמַקְּטִרים1 ִלְמֶל י&ֲאַנ ינּו ָלBּה  ְוִכ� ינּו ָעִׂש2 י ֲאָנֵׁש3 ַּבְלֲעֵד� �ים ֲהִמ� ְך ָל�ּה ְנָסִכ ִים ּוְלַהֵּס� ת ַהָּׁשַמ+
ים� פ ְך ָל�ּה ְנָסִכ� ה ְוַהֵּס�  ַּכָּוִנים1 ְלַה�ֲעִצָב+

Jer. 44:20ם ָהֹע ים ְוַעל&ַהָּנִׁשים1 ְוַעל&ָּכל&ָהָע+ Bם ַעל&ַהְּגָבִר� ֹ�אֶמר ִיְרְמָי�הּו ֶאל&ָּכל&ָהָע ֹו  ַוּי ִנ�ים ֹאת>
ר� ר ֵלאֹמ�  ָּדָב�



Jer. 44:21 ֹוֵתיֶכ>ם ִם ַאֶּת=ם ַוֲאב� ֹות ְירּוָׁשַל+ י ְיהּוָדה1 ּוְבֻחצ� Bם ְּבָעֵר Mר ִקַּטְרֶּת ר ֲאֶׁש2 ֹוא ֶאת&ַהִּקֵּט3  ֲהל�
ֹו� ַּתֲעֶל�ה ַעל&ִלּב� ה ַו� �ם ָהָא�ֶרץ ֹאָתם1 ָזַכ�ר ְיהָו+  ַמְלֵכיֶכ�ם ְוָׂשֵריֶכ�ם ְוַע

Jer. 44:22י  ְו�ם ַוְּתִה�ת ֲאֶׁש�ר ֲעִׂשיֶת ם ִמְּפֵנ�י ַהּתֹוֵעֹב� ַע ַמַעְלֵליֶכ+ את ִמְּפֵני1 ֹר� ֹוד ָלֵׂש3 Mה ע Z ְיהָו2 א&יּוַכל �ֹ ל
ב ְּכַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ין יֹוֵׁש� ה ּוְלַׁשָּמ=ה ְוִלְקָלָל>ה ֵמֵא� ְרְצֶכם ְלָחְרָּב2 ַ Tא 

Jer. 44:23=ם ַוֲאֶׁש Mר ִקַּטְרֶּת Z ֲאֶׁש2 ֹו ּוְבֻחֹּקָת>יו  ִמְּפֵני ה ּוְבֹתָרת= ֹול ְיהָו+ א ְׁשַמְעֶּתם1 ְּבק� Bֹ ה ְול ר ֲחָטאֶת�ם ַליהָו3
ֹ�את ַּכּי�ֹום ַהֶּז�ה� ס את ֶאְתֶכ>ם ָהָרָע�ה ַהּז ן ָקָר� Qם ַעל&ֵּכ�א ֲהַלְכֶּת �ֹ יו ל  ּוְבֵעְדֹוָת�

Jer. 44:24�ל ָּכל&ַהָּנִׁש ם ְוֶא� 1הּו1 ֶאל&ָּכל&ָהָע+ Bֹאֶמר ִיְרְמָי ר  ַוּי ה ֲאֶׁש� Wה ָּכל&ְיהּוָד ים ִׁשְמעּו1 ְּדַבר&ְיהָו+
ִים� ס ֶרץ ִמְצָר�  ְּבֶא�

Jer. 44:25 Hְרָנה ְּבִפיֶכם�ם ַוְּתַדֵּב Mם ּוְנֵׁשיֶכ ר ַאֶּת2 ל ֵלאֹמ3 Mי ִיְׂשָרֵא ה&ָאַמ�ר ְיהָו�ה&ְצָבאֹותZ ֱאֹלֵה2  ֹּכ�
ה ֶאת&ְנָד Mה ַנֲעֶׂש ְך ָל�ּה ּוִביֵדיֶכ�ם ִמֵּלאֶת�םA ֵלאֹמרG ָעֹׂש2 ִים ּוְלַהֵּס� �ֶכת ַהָּׁשַמ+ ינּו ֲאֶׁשBר ָנַד1ְרנּו1 ְלַקֵּטר1 ִלְמֶל ֵר3

ם� פ יָנה ֶאת&ִנְדֵריֶכ� ה ַתֲעֶׂש� ם ְוָעֹׂש� ים ָּתִק1יְמָנה1 ֶאת&ִנְדֵריֶכ+ Bים ָהֵק�  ְנָסִכ
Jer. 44:26ֶרץ ִמְצ�ה ַהֹּיְׁשִב�ים ְּבֶא Wה ָּכל&ְיהּוָד ּו ְדַבר&ְיהָו+ 1  ָלֵכן1 ִׁשְמע� ְעִּתי ִּבְׁשִמBי ַהָּגדֹול Mי ִנְׁשַּב ִים ִהְנִנ2 �ָר

ֶרץ  ה ֹאֵמ>ר ַחי&ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה ְּבָכל&ֶא� �יׁש ְיהּוָד3 �יA ָּכל&ִא י ִנְקָר�אA ְּבִפ Mֹוד ְׁשִמ ה ִאם&ִיְהֶיהZ ע2 ָאַמ�ר ְיהָו+
ִים�  ִמְצָר�

Jer. 44:27ה ְו�א ְלטֹוָב �ֹ ד ֲעֵליֶה>ם ְלָרָע�ה ְול י ֹׁשֵק= ִים  ִהְנִנ2 ֶרץ&ִמְצַר> ה ֲאֶׁש=ר ְּבֶא� Mיׁש ְיהּוָד Z ָכל&ִא2 ַתּמּו
ם� ֶרב ּוָבָרָע�ב ַעד&ְּכלֹוָת�  ַּבֶח�

Jer. 44:28 ית ּו ָּכל&ְׁשֵאִר� Q5ָיְדע ה ְמֵת�י ִמְסָּפ�ר ְו� ֶרץ ְיהּוָד� ִים ֶא� ּון ִמן&ֶא=ֶרץ ִמְצַר> ֶרב ְיֻׁשב2 Mי ֶח  ּוְפִליֵט2
ֶרץ&ִמְצַר1 ה ַהָּבִאBים ְלֶא� ם�ְיהּוָד3 ִּני ּוֵמֶה� ּום ִמֶּמ� י ָיק� ם ְּדַבר&ִמ�  ִים1 ָלג�ּור ָׁש+

Jer. 44:29 ֹום Z ק2 ּו ִּכי ְדע+ 1ַען1 ֵּת� �ה ְלַמ ֹום ַהֶּז >י ֲעֵליֶכ�ם ַּבָּמק� ד ֲאִנ י&ֹפֵק� ה ִּכ�  ְוזֹאת&ָלֶכBם ָהאֹות1 ְנֻאם&ְיהָו+
ה� ס י ֲעֵליֶכ�ם ְלָרָע� ּומּו ְדָבַר>  ָיק=

Jer. 44:30�ָאַמ Aה יו ּוְבַי�ד ְמַבְקֵׁש�י  ֹּכ� ְיָב+ �ד ֹא� ֶלְך&ִמְצַר1ִים1 ְּבַי ע ֶמ� Bה ָחְפַר ֵתן ֶאת&ַּפְרֹע2 ֹ Tי נ� ה ִהְנִנ ר ְיהָו3
ֹו� ס ׁש ַנְפׁש� ֹו ּוְמַבֵּק� ֶלְך&ָּבֶב>ל ֹאְיב� ד ְנבּוַכְדֶראַּצ=ר ֶמ� ה ְּבַי2 ֶלְך&ְיהּוָד3 �הּו ֶמ� ִּתי ֶאת&ִצְדִקָּי Mר ָנַת ֹו ַּכֲאֶׁש2 � ַנְפׁש

Jer. 45:1 ֶּלהBים ָהֵא Z ֶאת&ַהְּדָבִר2 �ה ְּבָכְתבֹו 5ִרָּי ן&ֵנ� ּוְך ֶּב� יא ֶאל&ָּבר� �הּו ַהָּנִב+ ר ֲאֶׁשBר ִּדֶּבר1 ִיְרְמָי  ַהָּדָב3
ר� ס ה ֵלאֹמ� ֶלְך ְיהּוָד� >הּו ֶמ� ים ֶּבן&יֹאִׁשָּי ית ִליהֹוָיִק= ְרִבִע+ הּו ַּבָּׁשָנה1 ָה� �י ִיְרְמָי+  ַעל&ֵס1ֶפר1 ִמִּפ

Jer. 45:2ּוְך� ר ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ָעֶל�יָך ָּבר� ה&ָאַמ�   ֹּכ�
Jer. 45:3אִתי� ס א ָמָצ� �ֹ ה ל י ּוְמנּוָח� 1ְעִּתי1 ְּבַאְנָחִת+ �י ָיַג ֹון ַעל&ַמְכֹאִב >ה ָיג� י&ָיַס=ף ְיהָו י ִּכ� �א ִל+ ֹוי&ָנ   ָאַמ1ְרָּת1 א�
Jer. 45:4ֹּPיו כ הA ּתֹאַמ�ר ֵאָל3 �י ֹנֵת�ׁש ה ָאַמ�ר ְיהָו+ ֹּכ� ְעִּתי ֲאִנ ת ֲאֶׁשר&ָנַט� ס ְוֵא� �י ֹהֵר+ 1יִתי1 ֲאִנ Bה ֲאֶׁשר&ָּבִנ ה ִהֵּנ

יא� ֶרץ ִה�  ְוֶאת&ָּכל&ָהָא�
Jer. 45:5 ה יא ָרָעBה ַעל&ָּכל&ָּבָׂשר1 ְנֻאם&ְיהָו+ Z ֵמִב2 י ִהְנִני ֹות ַאל&ְּתַבֵּק�ׁש ִּכ]  ְוַאָּת>ה ְּתַבֶּקׁש&ְלָך� ְגֹדל�

י ְלָךB ֶא� ם� סְוָנַתִּת2 ֶלְך&ָׁש� ר ֵּת� ֹות ֲאֶׁש� ל ַע�ל ָּכל&ַהְּמֹקמ�  ת&ַנְפְׁשָך1 ְלָׁשָל+
Jer. 46:1ה ֶאל&ִיְרְמָי�הּו ַהָּנִב�יא ַעל&ַהּגֹוִי�ם�< =ה ְדַבר&ְיהָו ר ָהָי   ֲאֶׁש2
Jer. 46:2ת ִים ֲאֶׁשר&ָהָי�ה ַעל&ְנַהר&ְּפָר� ה ְנכֹו1 ֶמ�ֶלְך ִמְצַר+ Bיל ַּפְרֹע ִים ַעל&ֵח2  ְּבַכְרְּכִמ�ׁש ֲאֶׁש�ר  ְלִמְצַר3

ה� ֶלְך ְיהּוָד� �הּו ֶמ� ים ֶּבן&יֹאִׁשָּי ית ִליהֹוָיִק� ְרִביִע+ ל ִּבְׁשַנת1 ָה� ּוַכְדֶראַּצר1 ֶמ�ֶלְך ָּבֶב+ ה ְנב�  ִהָּכ3
Jer. 46:3ה� ּו ַלִּמְלָחָמ� ה ּוְגׁש� ּו ָמֵגן1 ְוִצָּנ+ Bִעְרכ  
Jer. 46:4+ָרִׁש�ים ַו�ֲעלּו1 ַהָּפ ּו ַהּסּוִס3 ת� ִאְסר� ּו ַהִּסְרֹיֹנ� ים ִלְבׁש� ְרָמִח+ �ים ִמְרקּו1 ָה� ֹוָבִע ּו ְּבכ� ְתַיְּצב�  ים ְוִה�
Jer. 46:5 ּו ָמג�ֹור �א ִהְפנ �ֹ ּתּו ּוָמנ�ֹוס ָנ�סּו ְול �ים ָאחֹורG ְוִגּבֹוֵריֶה�ם ֻיַּכ+ יִתי ֵה�ָּמה ַחִּתיםH ְנֹסִג ּוַע ָרִא3  ַמּד�

 ִמָּסִב�יב ְנֻאם&ְיהָו�ה�
Jer. 46:6לּו� ַא ּו ְוָנָפ� ת ָּכְׁשל� �ד ְנַהר&ְּפָר+ ֹור ָצפ1ֹוָנה1 ַעל&ַי �ל ְוַאל&ִיָּמֵל�ט ַהִּגּב  ל&ָינ�ּוס ַהַּק+
Jer. 46:7יו� ּו ֵמיָמ� ֹות ִי�ְתָּגֲעׁש� Wה ַּכְּנָהר�ר ַי�ֲעֶל �ה ַּכְיֹא�   ִמי&ֶז
Jer. 46:8�ֹות ִיְתֹּג�ֲעׁשּו ָמ ה ְוַכְּנָהר� ר ַי�ֲעֶל+ ֶרץ ֹאִב�יָדה ִע�יר  ִמְצַר1ִים1 ַּכְיֹא� ֲעֶלה1 ֲאַכֶּסה&ֶא+ אֶמר ַא� 3ֹ ִים ַוּי
ּה�  ְוֹי�ְׁשֵבי ָב�



Jer. 46:9 י ים ֹּתְפֵׂש� Wן ְולּוִד ּוׁש ּופּוט1 ֹּתְפֵׂש�י ָמֵג+ Bים ּכ �ּו ַהִּגּבֹוִר ֶכב ְוֵיְצא� ּו ָהֶר+ ּו ַהּסּוִסים1 ְוִהְתֹהְלל� Bֲעל 
ֶׁשת� ְרֵכי ָק�  ֹּד�
Jer. 46:10ֹום ַה ַהּי2 ה  ְו� יו ְוָאְכָל�ה ֶח1ֶרב1 ְוָׂש�ְבָע+ ֹות יBֹום ְנָקָמה1 ְלִהָּנֵק�ם ִמָּצָר+ �ה ְצָבא3 =י ְיהִו ּוא ַלאֹדָנ Mה

ת� ֹון ֶאל&ְנַהר&ְּפָר� ֶרץ ָצפ� ֹות ְּבֶא� =ה ְצָבא> י ְיהִו ֶַבח ַלאֹדָנ2 Tי ז� ה ִמָּדָמ�ם ִּכ  ְוָרְוָת�
Jer. 46:11י ְּבתּוַל�ת ִים ַלָּׁשְוא1 ִהְרֵּביִתי  ֲעִלBי ִגְלָעד1 ּוְקִח�י ֳצִר+ �ין ] ִהְרֵּב�ית[ ַּבת&ִמְצָר ֹות ְּתָעָל�ה ֵא� ְרֻפא+

ְך�  ָל�
Jer. 46:12 ם� ּו ְׁשֵניֶה� יו ָנְפל� לּו ַיְחָּד� ֹור ְּבִגּבֹור1 ָּכָׁש+ Bי&ִגּב ְך ָמְלָא�ה ָהָא�ֶרץ ִּכ� ְך ְוִצְוָחֵת� ּו גֹוִים1 ְקלֹוֵנ+ Bָׁשְמע 

 פ
Jer. 46:13�ֹות  ַהָּדָבר1 ֲאֶׁש ל ְלַהּכ� ּוַכְדֶראַּצר1 ֶמ�ֶלְך ָּבֶב+ ֹוא ְנב� ל&ִיְרְמָי�הּו ַהָּנִב�יא ָלב3 ה ֶא� ר ִּדֶּב�ר ְיהָו+

ִים� ֶרץ ִמְצָר�  ֶאת&ֶא�
Jer. 46:14�ּו ִהְתַיֵּצב1 ְוָהֵכ יעּו ְבֹנ�ף ּוְבַתְחַּפְנֵח�ס ִאְמר3 ֹול ְוַהְׁשִמ� Bידּו ְבִמְצַר1ִים1 ְוַהְׁשִמ�יעּו ְבִמְגּד+ ְך  ַהִּג ן ָל+

יָך� ֶרב ְסִביֶב� י&ָאְכָל�ה ֶח�  ִּכ�
Jer. 46:15ֹו� ד ִּכ�י ְיהָו�ה ֲהָדפ� א ָעַמ+ �ֹ ּוַע ִנְסַח�ף ַאִּביֶר�יָך ל   ַמּד�
Jer. 46:16 1נּו ְוֶאל&ֶא1ֶרץ ּוָמהA ְוָנֻׁש�ָבה ֶאל&ַעֵּמ3 אְמרּו1 ק� �ֹ הּו ַוּי �יׁש ֶאל&ֵרֵע3 ל ִא Qל ַּגם&ָנַפ�ה ּכֹוֵׁש  ִהְרָּב�

ֹוַל ֶרב ַהּיֹוָנ�ה�מ� נּו ִמְּפֵנ�י ֶח�  ְדֵּת+
Jer. 46:17ד� ֹון ֶהֱעִב�יר ַהּמֹוֵע� ֶלְך&ִמְצַר1ִים1 ָׁשא+ ה ֶמ� Bם ַּפְרֹע�ּו ָׁש   ָקְרא�
Jer. 46:18ִּPֹו כ �ֹות ְׁשמ ֶלְך ְיהָו�ה ְצָבא� 1ִני1 ְנֻאם&ַהֶּמ+ ֹוא� ַחי&ָא �ם ָיב� ל ַּבָּי ים ּוְכַכְרֶמ� ָהִר+ ֹור ֶּב�  י ְּכָתב�
Jer. 46:19ב� ס ין יֹוֵׁש� ה ֵמֵא� ה ְוִנְּצָת� ְהֶי+ י&ֹנף1 ְלַׁשָּמ�ה ִת� ִים ִּכ� �ֶבת ַּבת&ִמְצָר ְך יֹוֶׁש� �י ָל+   ְּכֵלBי גֹוָלה1 ֲעִׂש
Jer. 46:20א� א ָב� ֹון ָּב� ֶרץ ִמָּצפ� ִים ֶק� ��ה ִמְצָר ה&ִפָּי   ֶעְגָל�ה ְיֵפ�
Jer. 46:21י�יָה ְבִקְרָּבּה1 ְּכֶעְגֵל Bי י�ֹום  ַּגם&ְׂשִכֶר� א ָעָמ�דּו ִּכ �ֹ יו ל ּו ָנ�סּו ַיְחָּד� י&ַגם&ֵה=ָּמה ִהְפנ> ק ִּכ�  ַמְרֵּב+

ם� ם ֵע�ת ְּפֻקָּדָת� א ֲעֵליֶה� ם ָּב�  ֵאיָד>
Jer. 46:22ים� י ֵעִצ� ּה ְּכֹחְטֵב� כּו ּוְבַקְרֻּדּמֹות1 ָּב�אּו ָל+ י&ְבַח�ִיל ֵיֵל+   קֹוָל�ּה ַּכָּנָח�ׁש ֵיֵל�ְך ִּכ�
Jer. 46:23ר� ָּכ ם ִמְסָּפ� ין ָלֶה� ה ְוֵא� ַאְרֶּב+ א ֵי�ָחֵק�ר ִּכBי ַרּבּו1 ֵמ� �ֹ ה ִּכ�י ל ּו ַיְעָרּה1 ְנֻאם&ְיהָו+ Bְרת 
Jer. 46:24ֹון� ִים ִנְּתָנ�ה ְּבַי�ד ַעם&ָצפ� �  ֹהִב�יָׁשה ַּבת&ִמְצָר
Jer. 46:25�י פֹוֵקד1 ֶאל&ָאמB ל ִהְנִנ ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mה ְצָבא ִים  ָאַמרZ ְיהָו2 א ְוַעל&ַּפְרֹעה1 ְוַעל&ִמְצַר+ +ֹ ֹון ִמּנ

ֹו� ים ּב� ה ְוַע�ל ַהֹּבְטִח� ל&ַּפְרֹע+ �יָה ְוַע2 יָה ְוַעל&ְמָלֶכ  ְוַעל&ֱאֹלֶה�
Jer. 46:26 יו ְוַאֲחֵרי&ֵכ>ן �ל ּוְבַיד&ֲעָבָד ֶלְך&ָּבֶב� ר ֶמ� ּוַכְדֶראַּצ� >ד ְנב� ם ּוְבַי ים ְּבַיד1 ְמַבְקֵׁש�י ַנְפָׁש+  ּוְנַתִּת3

ֶדם ְנֻאם&ְיהָו�ה� סִּת יֵמי&ֶק� ן ִּכ�  ְׁשֹּכ�
Jer. 46:27 ת&ַזְרֲעָך� ֹוק ְוֶא� ָרח+ ֲעָך1 ֵמ� Bי מֹוִׁש� י ִהְנִנ ִּ Tל כ י ַי�ֲעֹקב1 ְוַאל&ֵּתַח�ת ִיְׂשָרֵא+ Bא ַעְבִּד Qַאָּתה ַאל&ִּתיָר ְ Tו 

יד� ין ַמֲחִר� �5ן ְוֵא� ט ְוַׁשֲאַנ ֹוב ְוָׁשַק� �ם ְוָׁש=ב ַיֲעק>   סֵמֶא�ֶרץ ִׁשְבָי
Jer. 46:28 ֲאֶׁש=ר Aם� ל&ַהּגֹוִי ה ְּבָכ� Mה ָכָל Z ֶאֱעֶׂש2 ה ִּכ�י ִאְּתָך� ָא�ִני ִּכי י ַי�ֲעֹקב1 ְנֻאם&ְיהָו+ Bא ַעְבִּד Qָּתה ַאל&ִּתיָר ַ Tא 

ָּך א ֲאַנֶּק� �ֹ ה ל ט ְוַנֵּק� ה ְוִיַּסְרִּת1יָך1 ַלִּמְׁשָּפ+ ְתָך1 לֹא&ֶאֱעֶׂש�ה ָכָל+ ָּמה ְוֹא�  � סִהַּדְחִּת�יָך ָׁש3
Jer. 47:1ה ֶאת&ַעָּז�ה� ס >ה ֶאל&ִיְרְמָי�הּו ַהָּנִב�יא ֶאל&ְּפִלְׁשִּת�ים ְּבֶט>ֶרם ַיֶּכ�ה ַפְרֹע� =ה ְדַבר&ְיהָו ר ָהָי   ֲאֶׁש2
Jer. 47:2ּה ף ְוִיְׁשְטפּו1 ֶא�ֶרץ ּוְמלֹוָא+ �ַחל ׁשֹוֵט+ ִים ֹעִלBים ִמָּצפֹון1 ְוָהיּו1 ְלַנ Mה ִהֵּנה&ַמ הA ָאַמ�ר ְיהָו3  ִע�יר  ֹּכ�

ֶרץ� ב ָהָא� ל יֹוֵׁש� ל ֹּכ� Wם ְוֵהיִל ָאָד+  ְוֹי�ְׁשֵבי ָב�ּה ְוָז�ֲעקּו1 ָה�
Jer. 47:3 ים א&ִהְפנBּו ָאבֹות1 ֶאל&ָּבִנ+ �ֹ �יו ל ֹון ַּגְלִּגָּל ֹו ֲהמ� יו ֵמַר�ַעׁש ְלִרְכּב+ ֹות ַאִּביָר+ ֲעַטת1 ַּפְרס� ֹול ַׁש�  ִמּק3

ִים� ִרְפי�ֹון ָיָד�  ֵמ�
Jer. 47:43ר  ַעל&ַהּי� יד ֹעֵז ל ָׂשִר� ֹון ֹּכ� ית ְלֹצר1 ּוְלִציד+ Bים ְלַהְכִר ֹוד ֶאת&ָּכל&ְּפִלְׁשִּת+ ֹום ַהָּבא1 ִלְׁשד�

ֹור� ית ִא�י ַכְפּת� ים ְׁשֵאִר� ד ְיהָוה1 ֶאת&ְּפִלְׁשִּת+ Bי&ֹׁשֵד  ִּכ�
Jer. 47:5ם ַע�ית ִעְמָק ֹון ְׁשֵאִר� ה ַאְׁשְקל� ה ִנְדְמָת� ִדי� ס ָּבBָאה ָקְרָחה1 ֶאל&ַעָּז+ י ִּתְתּגֹוָד�  ד&ָמַת�
Jer. 47:6ֶPֹוי ח ִּמי� ה3 ְך ֵהָרְגִע�י ָוֹד� ְסִפי1 ַאל&ַּתְעֵר+ ִטי ֵהָא� �א ִתְׁשֹק �ֹ ָנה ל ה ַעד&ָא� יהָו+  ֶרב ַל�



Jer. 47:7ּה� ס ם ְיָעָד� �ם ָׁש� ֹוף ַהָּי ֹון ְוֶאל&ח� ל&ַאְׁשְקל> ִטי ַו�יהָו�ה ִצָּוה&ָל�ּה ֶא�   ֵא�יְך ִּתְׁשֹק+
Jer. 48:1 ה ָדה ֹהִב�יָׁשה ִנְלְּכָד� �י ֻׁשָּד+ ֹוי ֶאל&ְנבֹו1 ִּכ Bל ה ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mה ְצָבא ה&ָאַמרZ ְיהָו2 ב ֹּכ�  ְלמֹוָא]

ָּתה�  ִקְרָיָת�ִים ֹהִב�יָׁשה ַהִּמְׂשָּג�ב ָוָח�
Jer. 48:2ה ְל 1יָה1 ָרָע+ ּו ָעֶל Bֹון ָחְׁשב ִּמי  ֵא�ין עֹודH ְּתִהַּל�ת מֹוָאבG ְּבֶחְׁשּב3 ֹוי ַּגם&ַמְדֵמ�ן ִּתֹּד+ �ּו ְוַנְכִריֶת�ָּנה ִמּג כ�

ֶרב� ֶלְך ָח� ִיְך ֵּת�  ַאֲחַר�
Jer. 48:3ֹול� ֶבר ָּגד� ד ָוֶׁש� �5ִים ֹׁש� רֹוָנ ה ֵמֹח� ֹול ְצָעָק�   ק�
Jer. 48:4 ה ְצעֹוֶריָה יעּו ְּזָעָק� ה מֹוָא�ב ִהְׁשִמ� יָה�[ ִנְׁשְּבָר�  ]ְצִעיֶר�
Jer. 48:5ִּPה כ�ית][ַה[ ַהֻּלחֹות י ַמֲעֵל ֶבר ִּבְבִכ�י ַי�ֲעֶלה&ֶּב�ִכי כPִּ] ּלּוִח+ ֲעַקת&ֶׁש� י ַצ� ִים ָצֵר� י ְּבמֹוַר�ד חֹוֹרַנ+

עּו�  ָׁשֵמ�
Jer. 48:6ר� יָנה ַּכֲערֹוֵע�ר ַּבִּמְדָּב� Wְהֶי ּו ַנְפְׁשֶכ�ם ְוִת�   ֻנ�סּו ַמְּלט�
Jer. 48:7�1ִיְך1 ּוְבא �ַען ִּבְטֵחBְך ְּבַמֲעַׂש י ַי ִּ Tא ְכִמיׁש  כBִדי ְוָיָצ� ְּת ִּתָּלֵכ ִיְך ַּגם&ַא� ה ֹּכֲהָנ�יו ] ְכמֹוׁש1[ֹוְצרֹוַת+ ַּבּגֹוָל+

יו ַיַחד  יו�[ְוָׂשָר�  ]ַיְחָּד�
Jer. 48:8ר ְיהָו�ה� ר ָאַמ� ר ֲאֶׁש� �ד ָהֵע�ֶמק ְוִנְׁשַמ�ד ַהִּמיֹׁש ט ְוָאַב� א ִתָּמֵל+ �ֹ יר ְוִעיר1 ל ד ֶאל&ָּכל&ִע3 Mא ֹׁשֵד 2ֹ   ְוָיב
Jer. 48:9ן� ב ָּבֵה� ין יֹוֵׁש� יָנה ֵמֵא� ְהֶי+ א ֵּתֵצ�א ְוָעֶר1יָה1 ְלַׁשָּמ�ה ִת� �ֹ ב ִּכ�י ָנצ �יץ ְלמֹוָא+   ְּתנּו&ִצ
Jer. 48:10ם� ֹו ִמָּד� ּור ֹמֵנ�ַע ַחְרּב� Wה ְוָאר� ּור ֹעֶׂש>ה ְמֶל�אֶכת ְיהָו�ה ְרִמָּי   ָאר3
Jer. 48:11יו ְוֹׁשֵק� ב ִמְּנעּוָר3 Mן מֹוָא א  ַׁשֲאַנ2 �ֹ ִלי ּוַבּגֹוָל�ה ל 1 ֶאל&ֶּכ+ ק ִמְּכִלי Bא&הּוַר �ֹ יו ְול ט הּוא1 ֶאל&ְׁשָמָר+

ר� ס א ָנָמ� �ֹ ֹו ל ֹו ְוֵריח� ן ָעַמBד ַטְעמֹו1 ּב+  ָהָל�ְך ַעל&ֵּכ3
Jer. 48:12י �יו ָיִר+ �הּו ְוֵכָל ֹו ֹצִע�ים ְוֵצֻע ה ְוִׁשַּלְחִּתי&ל� ן ִהֵּנ�ה&ָיִמBים ָּבִאים1 ְנֻאם&ְיהָו+ Qם  ָלֵכ קּו ְוִנְבֵליֶה�

צּו�  ְיַנֵּפ�
Jer. 48:13ם� ל ִמְבֶטָח� ית ֵא� ל ִמֵּב� ׁשּו1 ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ ֹוׁש ַּכֲאֶׁשר&ֹּב2 �ב ִמְּכמ ׁש מֹוָא�   ּוֹב�
Jer. 48:14ֵPה� א ִיל ַלִּמְלָחָמ� �ְחנּו ְוַאְנֵׁשי&ַח� ים ֲאָנ ּו ִּגּבֹוִר� אְמר+ �ֹ  יְך ּת
Jer. 48:15�ד מֹוָאב1 ְוָעֶר Bֹו� ֻׁשַּד ֹות ְׁשמ� ֶלְך ְיהָו�ה ְצָבא� ם&ַהֶּמ+ ּו ַלָּט�ַבח ְנֻא2 יו ָיְרד� חּוָר� ר ַּב� ה ּוִמְבַח�  יָה ָעָל+
Jer. 48:16ד� ה ְמֹא� ֹו ִמֲהָר� ֹוא ְוָר�ָעת+ �ב ָלב ֹוב ֵאיד&מֹוָא�   ָקר�
Jer. 48:17ה ִנְׁשַּבBּו ֵאיָכ ֹו ִאְמר3 ��י ְׁשמ ל ֹיְדֵע יו ְוֹכ� Bדּו לֹו1 ָּכל&ְסִביָב+ ה� ֻנ ל ִּתְפָאָר� ז ַמֵּק�  ר1 ַמֵּטה&ֹע+
Jer. 48:18 י ִמָּכבֹוד1 ֹיְׁשֶבי Bי][ּו[ ְרִד� ת ] ְׁשִב ְך ִׁשֵח� �ָלה ָב+ ד מֹוָאב1 ָע Bי&ֹׁשֵד ֹון ִּכ� �ֶבת ַּבת&ִּדיב א ֹיֶׁש� ַבָּצָמ+
ִיְך�  ִמְבָצָר�
Jer. 48:19� �ר ַׁשֲאִלי&ָנ י ְוַצִּפ�י יֹוֶׁש�ֶבת ֲערֹוֵע ֶרְך ִעְמִד� י ַמה&ִּנ�ְהָי�ָתה� ֶאל&ֶּד> ָטה ִאְמִר�  ס ְוִנְמָל+
Jer. 48:20 ָּתה ֵהיִליִלי י&ַח� �ילּוA[ ֹהִב�יׁש מֹוָא>ב ִּכ� �קּו][ּו�[ּוְזָעִקי ] ֵהיִל ד ] ְזָע ֹון ִּכ�י ֻׁשַּד� �ידּו ְבַאְרנ+ ַהִּג

ב�  מֹוָא�
Jer. 48:21ֹון ְוֶאל&ַי� ר ֶאל&ֹחל� �א ֶאל&ֶא�ֶרץ ַהִּמיֹׁש ט ָּב� ַעת�[ְהָצה ְוַעל&מֹוָפַעת  ּוִמְׁשָּפ�  ]ֵמיָפ�
Jer. 48:22ִים� ית ִּדְבָלָת� ֹו ְוַעל&ֵּב� ֹון ְוַעל&ְנב+   ְוַעל&ִּדיב�
Jer. 48:23ֹון� ית ְמע� ּול ְוַעל&ֵּב� ית ָּגמ� ִים ְוַעל&ֵּב�   ְוַע=ל ִקְרָיַת>
Jer. 48:24 ב ל ָּכל&ָעֵרי1 ֶא�ֶרץ מֹוָא+ ֹות� ְוַעל&ְקִרּי�ֹות ְוַעל&ָּבְצָר�ה ְוַע3 ֹות ְוַהְּקֹרב�  ָהְרֹחק�
Jer. 48:25ם ְיהָו�ה� ֹו ִנְׁשָּב�ָרה ְנֻא� ב ּוְזֹרע� ֶרן מֹוָא+   ִנְגְּדָעה1 ֶק�
Jer. 48:26ּוא� ק ַּגם&ה� ֹו ְוָהָי�ה ִלְׂשֹח� יל ְוָסַפBק מֹוָאב1 ְּבִקיא+ �הּו ִּכ�י ַעל&ְיהָו�ה ִהְגִּד Wַהְׁשִּכיֻר  
Jer. 48:27ק ֹוא ַהְּׂשֹח3 �םA ל� ל ִאם&ְּבַגָּנִב�ים ִנְמָצָאה  ְוִא Bה ְלָך1 ִיְׂשָרֵא+ ֹו ] ִנְמָצ�א[ ָהָי יָך ּב� י ְדָבֶר� י&ִמֵּד= ִּכ�
ד�  ִּתְתנֹוָד�

Jer. 48:28ַחת� י ִפי&ָפ� �5ן ְּבֶעְבֵר� ה ְּתַקֵּנ ְהי�ּו ְכיֹוָנ+ י מֹוָא�ב ִו� ַלע ֹיְׁשֵב� ּו ַּבֶּס+ ּו ָעִרים1 ְוִׁשְכנ� Bִעְזב  
Jer. 48:29ְענּו ֹו� ָׁשַמ� ם ִלּב� ֹו ְוֻר� ֹו ְוַגֲאָות� ֹו ּוְגאֹונ> ד ָּגְבה= �ב ֵּגֶא�ה ְמֹא   ְגאֹון&מֹוָא�
Jer. 48:30ּו� יו לֹא&ֵכ�ן ָעׂש� �ן ַּבָּד� ֹו ְולֹא&ֵכ ה ֶעְבָרת� י ְנֻאם&ְיהָו+ ְעִּת2 Bי ָיַד2   ֲאִנ
Jer. 48:31ק ֶאל&ַא� ה ֶאְזָע �rב ֻּכ יל ּוְלמֹוָא� ֶרׂש ֶיְהֶּג�ה� ַעל&ֵּכן1 ַעל&מֹוָא�ב ֲאֵיִל+ יר&ֶח� י ִק�  ְנֵׁש�



Jer. 48:32 ְך �עּו ַעל&ֵקיֵצ� �ר ָנָג ם ַע>ד ָי�ם ַיְעֵז �ְברּו ָי+ יֹׁשַת1ִיְך1 ָע ה ְנִט� �ֶפן ִׂשְבָמ+ Bר ֶאְבֶּכה&ָּלְך1 ַהֶּג י ַיְעֵז  ִמְּבִכ2
ל� ד ָנָפ� ְך ֹׁשֵד�  ְוַעל&ְּבִציֵר�

Jer. 48:33יל ִמַּכְרֶמ�< ה ָוִג ה ִׂשְמָח� ד  ְוֶנֶאְסָפ2 ְך ֵהיָד+ א&ִיְדֹר� �ֹ ִּתי ל 1ִין1 ִמיָקִב�ים ִהְׁשַּב+ ל ּוֵמֶא�ֶרץ מֹוָא�ב ְוַי
ד� א ֵהיָד� �ֹ ד ל  ֵהיָד�

Jer. 48:34ִּPה כ� ִׁשָּי ִים ֶעְגַל�ת ְׁשִל� ֹרַנ+ ַער1 ַעד&ֹח� ם ִמֹּצ2 1ַהץ1 ָנְתנ�ּו קֹוָל+ ה ַעד&ַי ֹון ַעד&ֶאְלָעֵל3 Mת ֶחְׁשּב י  ִמַּזֲעַק2
ּו�ַּגם&ֵמ�י ִנְמִר+ ֹות ִיְהי�  ים ִלְמַׁשּמ�
Jer. 48:35יו� ה ּוַמְקִט�יר ֵלאֹלָה� �ה ַמֲעֶל�ה ָבָמ+ ב ְנֻאם&ְיהָו י ְלמֹוָא�   ְוִהְׁשַּבִּת�
Jer. 48:36 ה�ֶרׂש ַּכֲחִליִל�ים ֶיֱהֶמ יר&ֶח+ ה ְוִלִּבי1 ֶאל&ַאְנֵׁש�י ִק� �ים ֶיֱהֶמ+ ן ִלִּבBי ְלמֹוָאב1 ַּכֲחִלִל Qַעל&ֵּכ 
דּו�ַעל&ֵּכ>ן ִיְתַר� ה ָאָב�  ת ָעָׂש�
Jer. 48:37ק� �5ִים ָׂש� ת ְוַעל&ָמְתַנ �ה ַעBל ָּכל&ָיַד1ִים1 ְּגֻדֹד+ ן ְּגֻרָע ה ְוָכל&ָזָק�   ִּכBי ָכל&רֹאׁש1 ָקְרָח+
Jer. 48:38ין ב ִּכְכִל>י ֵא� י&ָׁשַב�ְרִּתי ֶאת&מֹוָא3 ה ִמְסֵּפ�ד ִּכ� �rיָה ֻּכ �ל ָּכל&ַּגּג�ֹות מֹוָא>ב ּוִבְרֹחֹבֶת� ֹו  ַע ֶפץ ּב� &ֵח�
 ְנֻאם&ְיהָו�ה�
Jer. 48:39 ה ק ְוִלְמִחָּת� ֹוׁש ְוָהָי�ה מֹוָא>ב ִלְׂשֹח� �ב ּב ֶרף מֹוָא� ילּו ֵא>יְך ִהְפָנה&ֹע� יְך ַח1ָּתה1 ֵהיִל+  ֵא�

יו� ס  ְלָכל&ְסִביָב�
Jer. 48:40יו ֶאל&מ ׂש ְּכָנָפ� ה ִהֵּנ�ה ַכֶּנ�ֶׁשר ִיְדֶא�ה ּוָפַר� ב� ִּכי&ֹכה1 ָאַמ�ר ְיהָו+  ֹוָא�
Jer. 48:41 ה ּוא ְּכֵל�ב ִאָּׁש� י מֹוָאב1 ַּבּי�ֹום ַהה+ Bב ִּגּבֹוֵר Qָהָיה ֵל � ְTָׂשה ו�ֹות ִנְתָּפ ֹות ְוַהְּמָצד�  ִנְלְּכָדה1 ַהְּקִרּי+

ה�  ְמֵצָר�
Jer. 48:42יל� �ם ִּכ�י ַעל&ְיהָו�ה ִהְגִּד� ב ֵמָע ד מֹוָא�   ְוִנְׁשַמ�
Jer. 48:43 ח�ַחת ָוָפ ַחד ָוַפ� ב ְנֻאם&ְיהָו�ה� ַּפ� ב מֹוָא�  ָעֶל>יָך יֹוֵׁש�
Jer. 48:44 ס[ ַהִּניס Qיא ] ַהָּנ י&ָאִב2 ַחת ִיָּלֵכ�ד ַּבָּפ�ח ִּכ� ֹעֶלה1 ִמן&ַהַּפ+ ַחת ְוָה� ל ֶאל&ַהַּפ+ Bי ַהַּפ1ַחד1 ִיֹּפ� ִמְּפֵנ

ם ְנֻאם&ְיהָו�ה�  ֵאֶל=יָה ֶאל&מֹוָא>ב ְׁשַנ�ת ְּפֻקָּדָת�
Jer. 48:45<ל ֶחְׁשּב 1 ְּפַא�ת  ְּבֵצ� 1ֹאַכל ֹון ַוּת ָהָבה1 ִמֵּב�ין ִסיח+ ֹון ְוֶל� ׁש ָיָצ�א ֵמֶחְׁשּב3 Qי&ֵא �ים ִּכ� ַח ָנִס ּו ִמֹּכ� ֹון ָעְמד�

ֹון� ד ְּבֵנ�י ָׁשא� ב ְוָקְדֹק�  מֹוָא+
Jer. 48:46יָך ַּבִּׁש ִבי ּוְבֹנֶת� 1יָך1 ַּבֶּׁש+ ּו ָבֶנ Bי&ֻלְּקח ֹוׁש ִּכ� �ד ַעם&ְּכמ ב ָאַב�  ְבָי�ה� אֹוי&ְלָך� מֹוָא+
Jer. 48:47ב� ס ט מֹוָא� ָּנה ִמְׁשַּפ� �ה ַעד&ֵה� ים ְנֻאם&ְיהָו ית ַהָּיִמ�   ְוַׁשְבִּת=י ְׁשבּות&מֹוָא>ב ְּבַאֲחִר�
Jer. 49:1ֹּPֹון כ �י ַעּמ3 ׁש ַמְלָּכם1  ִלְבֵנ Bּוַע ָיַר ֹו ַמּד3 �ׁש ֵא�ין ל ל ִאם&יֹוֵר� ה ֲהָבִנ�ים ֵאין1 ְלִיְׂשָרֵא+ ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ב�ֶא יו ָיָׁש� ֹו ְּבָעָר� ד ְוַעּמ�  ת&ָּג+
Jer. 49:2 1ְיָתה ה ְוָה� �ת ִמְלָחָמ3 ֹון ְּתרּוַע Mת ְּבֵני&ַעּמ ִהְׁשַמְעִּתי ֶאל&ַרַּב2 ְ Tה ו ים ְנֻאם&ְיהָו3 Mים ָּבִא ן ִהֵּנהZ ָיִמ2  ָלֵכ]

ׁש ִיְׂשָרֵא>ל ֶאת&ֹיְרָׁש� יָה ָּבֵא�ׁש ִּתַּצ�ְתָנה ְוָיַר= ה ּוְבֹנֶת� ר ְיהָו�ה�ְלֵת�ל ְׁשָמָמ+  יו ָאַמ�
Jer. 49:3 ְטָנה ְדָנה ְוִהְתׁשֹוַט� Wים ְסֹפ י ְצַעְקָנהH ְּבנ�ֹות ַרָּבהG ֲחֹג�ְרָנה ַׂשִּק+ �י ֻׁשְּדָדה&ַע3 ֹון ִּכ Mיִלי ֶחְׁשּב  ֵהיִל2

יו� יו ַיְחָּד� ְך ֹּכֲהָנ�יו ְוָׂשָר� �ה ֵיֵל+ ֹות ִּכBי ַמְלָּכם1 ַּבּגֹוָל � ַּבְּגֵדר
Jer. 49:4י� ַמה&ִּת ֹוא ֵאָל� י ָיב� יָה ִמ� ְצֹרֶת+ ְטָחה1 ְּבֹא� ֹוֵבָב�ה ַהֹּב� ת ַהּׁש� ְך ַהַּב� �ב ִעְמֵק+ ים ָז ֲעָמִק+ ְלִלי1 ָּב�  ְתַה�
Jer. 49:5 ין יו ְוֵא� �יׁש ְלָפָנ+ ֹות ִמָּכל&ְסִביָב�ִיְך ְוִנַּדְחֶּתם1 ִא >ה ְצָבא� =י ְיהִו ַחד ְנֻאם&ֲאֹדָנ ִיְך ַּפ3 Mיא ָעַל Z ֵמִב2  ִהְנִני

ד�ְמַק ץ ַלֹּנֵד�  ֵּב�
Jer. 49:6ֹון ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס ּות ְּבֵנ�י&ַעּמ� ן ָאִׁש>יב ֶאת&ְׁשב�   ְוַאֲחֵרי&ֵכ3
Jer. 49:7 ה ים ִנְסְרָח� ה ֵעָצה1 ִמָּבִנ+ Bן ָאְבָד�ה ְּבֵתיָמ ֹוד ָחְכָמ� ין ע> ֹות ַהֵא� �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bֹום ֹּכ  ֶלֱאד3
ם�  ָחְכָמָת�
Jer. 49:8סּו ָהְפנB יו� ֻנ אִתי ָעָל�יו ֵע�ת ְּפַקְדִּת� יד ֵעָׂש>ו ֵהֵב� �י ֵא� ן ִּכ �י ְּדָד ֶבת ֹיְׁשֵב�  ּו1 ֶהְעִמ�יקּו ָלֶׁש+
Jer. 49:9יתּו ַדָּי�ם� ֹות ִאם&ַּגָּנִב�ים ַּבַּל�ְיָלה ִהְׁשִח� �ֹוֵלל א ַיְׁשִא�רּו ע� �ֹ ְך ל ְצִרים1 ָּב�אּו ָל+   ִאם&ֹּב�
Jer. 49:10ְפִּת�י ָחַׂש Qי&ֲאִנ יו ּוְׁשֵכָנ�יו  ִּכ� ֹו ְוֶאָח� ד ַזְרע> א יּוָכ�ל ֻׁשַּד� �ֹ ה ל יו ְוֶנְחָּב� 1יִתי1 ֶאת&ִמְסָּתָר+ ו ִּגֵּל י ֶאת&ֵעָׂש3

 ְוֵאיֶנ�ּנּו�



Jer. 49:11חּו� ס יָך ָעַל�י ִּתְבָט� �ה ְוַאְלְמֹנֶת� �י ֲאַחֶּי יָך ֲאִנ ה ְיֹתֶמ�   ָעְזָב�
Jer. 49:12ֵּנה ִ Tה ה הA ָאַמ�ר ְיהָו3 ה  ִּכי&ֹכ� ּוא ָנֹק� ּו ְוַאָּת�ה ה+ ֹו ִיְׁשּת+ ֹות ַהּכֹוס1 ָׁשת� Bם ִלְׁשּת Mין ִמְׁשָּפָט  ֲאֶׁשר&ֵא2

ה� ה ִּתְׁשֶּת� ה ִּכ�י ָׁשֹת� א ִתָּנֶק+ �ֹ  ִּתָּנֶק�ה ל
Jer. 49:13� ְהֶי ֶרב ְוִלְקָלָל�ה ִּת� י&ְלַׁשָּמ=ה ְלֶחְרָּפ>ה ְלֹח� ה ִּכ� �י ִבBי ִנְׁשַּב1ְעִּתי1 ְנֻאם&ְיהָו+ ה ָבְצָר�ה  ִּכ

ם� ֹות עֹוָל� יָה ִתְהֶי�יָנה ְלָחְרב�  ְוָכל&ָעֶר�
Jer. 49:14ה� ּומּו ַלִּמְלָחָמ� יָה ְוק� אּו ָעֶל+ ְתַקְּבצּו1 ּוֹב� ּוַח ִה� ��ם ָׁשל ה ְוִצ�יר ַּבּגֹוִי   ְׁשמּוָעBה ָׁשַמ1ְעִּתי1 ֵמֵא�ת ְיהָו+
Jer. 49:15ם ָּב� יָך ַּבּגֹוִי ן ְנַתִּת� י&ִהֵּנ�ה ָקֹט> ם� ִּכ�  ז�ּוי ָּבָאָד�
Jer. 49:16 יַהBי&ַתְגִּב �ה ִּכ� ֹום ִּגְבָע ַלע ֹּתְפִׂש�י ְמר� �י ַהֶּס+ ְכִני1 ְּבַחְגֵו ָך ֹׁש� ֹון ִלֶּב+ ְפַלְצְּתָךQ ִהִּׁשBיא ֹאָתְך1 ְזד�  ִּת�

ֹוִריְדָך� ְנֻאם&ְיהָו�ה� ם א� ָך ִמָּׁש� 1ֶׁשר1 ִקֶּנ+  ַּכֶּנ
Jer. 49:17�ֹום ְלַׁשָּמ ה ֱאד� ָה�ה כPֹּ ְוָהְיָת� ק ַעל&ָּכל&ַמּכֹוֶת� ם ְוִיְׁשֹר� יָה ִיֹּׁש�  ל ֹעֵב�ר ָעֶל+
Jer. 49:18ם� ּה ֶּבן&ָאָד� א&ָיג�ּור ָּב� �ֹ יׁש ְול ב ָׁשם1 ִא+ א&ֵיֵׁש� �ֹ �ה ל ה ּוְׁשֵכֶנ�יָה ָאַמ�ר ְיהָו ם ַוֲעֹמָר> ת ְסֹד= Qַמְהֵּפַכ   ְּכ�
Jer. 49:19 ֹון ה ִמְּגא� ה ַיֲעֶל2 Qֵּנה ְּכַאְרֵי ִ Tּור  ה י ָבח� יָה ּוִמ� ָעֶל+ ּנּו ֵמ� Bיָעה ֲאִריֶצ2 י&ַאְרִּג �ה ֵאיָתןG ִּכ� ַהַּיְרֵּדןH ֶאל&ְנֵו

ד ְלָפָנ�י� ס ר ַיֲעֹמ� ה ֲאֶׁש� �ה ֹרֶע+ ִּני ּוִמי&ֶז �י ִמBי ָכמ1ֹוִני1 ּוִמ�י ֹיִעיֶד+ ד ִּכ ��יָה ֶאְפֹק  ֵאֶל
Jer. 49:20ר ָיַעץ1 ֶאBה ֲאֶׁש ּו ֲעַצת&ְיהָו3 ן ִׁשְמע� Qן  ָלֵכ�ב ֶאל&ֹיְׁשֵב�י ֵתיָמ ר ָחַׁש� יו ֲאֶׁש� ְחְׁשבֹוָת+ ֹום ּוַמ2 ל&ֱאד+

ם� ם ְנֵוֶה� א ַיִּׁש>ים ֲעֵליֶה� �ֹ אן ִאם&ל +ֹ י ַהּצ א ִיְסָחבּום1 ְצִעיֵר� Bֹ  ִאם&ל
Jer. 49:21ּה� ע קֹוָל� ּוף ִנְׁשַמ� ה ְּבַים&ס� Wֶרץ ְצָעָק�ה ָהָא ם ָרֲעָׁש� ֹול ִנְפָל+   ִמּק�
Jer. 49:22 הB ּוא  ִהֵּנ י ֱאדֹום1 ַּבּי�ֹום ַהה+ Bב ִּגּבֹוֵר Qָהָיה ֵל � ְTה ו�יו ַעל&ָּבְצָר ׂש ְּכָנָפ� ה ְוִיְפֹר� 1ֶׁשר1 ַיֲעֶל�ה ְוִיְדֶא+ ַכֶּנ

ה� ס ה ְמֵצָר�  ְּכֵל�ב ִאָּׁש�
Jer. 49:23ם ְּד� גּו ַּבָּי �ּו ָנֹמ ד ִּכי&ְׁשֻמָע�ה ָרָע>ה ָׁשְמע� ה ֲחָמת1 ְוַאְרָּפ+ ֹוָׁש� Bֶׂשק ּב ל� ְלַדֶּמ3 א יּוָכ� �ֹ ט ל ה ַהְׁשֵק�  ָאָג+
Jer. 49:24ה� �ָּתה ַּכּיֹוֵלָד� ה ַוֲחָבִל>ים ֲאָחַז �יָקה ָצָר= ה ָלנ�ּוס ְוֶר�ֶטטA ֶהֱחִז ה ַדֶּמ>ֶׂשק ִהְפְנָת�   ָרְפָת�
Jer. 49:25 יר ְּתִהָּלה� ה ִע א&ֻעְּזָב� �ֹ יְך ל י�] ְּתִהָּל�ת[ ֵא�  ִקְרַי�ת ְמׂשֹוִׂש�
Jer. 49:26ם ְיהָו�ה  ָלֵכ>ן ִיְּפ ּוא ְנֻא� י ַהִּמְלָחָמBה ִיַּד1ּמּו1 ַּבּי�ֹום ַהה+ יָה ִּבְרֹחֹבֶת�יָה ְוָכל&ַאְנֵׁש2 ּו ַבחּוֶר� ל�
ֹות�  ְצָבא�

Jer. 49:27ד� ס ׁש ְּבחֹוַמ�ת ַּדָּמ�ֶׂשק ְוָאְכָל�ה ַאְרְמנ�ֹות ֶּבן&ֲהָד� ִּתי ֵא�   ְוִהַּצ�
Jer. 49:28ֹו ֹות ָחצ3 ְלַמְמְלכ� ּוַכְדֶראַּצ�ר[ר ֲאֶׁשBר ִהָּכה1 ְנבּוַכְדֶראּצֹור  ְלֵקָד�רA ּו� ה ] ְנב� ל ֹּכ� ֶלְך&ָּבֶב+ ֶמ�

Pה ק� ֶדם�ָאַמ�ר ְיהָו ּו ֶאת&ְּבֵני&ֶק� ר ְוָׁשְדד� ּו ֶאל&ֵקָד+  ּומּו ֲעל�
Jer. 49:29�ּו ָלֶה ם ִיְׂשא� חּו ְיִריעֹוֵתיֶה=ם ְוָכל&ְּכֵליֶה>ם ּוְגַמֵּליֶה� ּו ֲעֵליֶה>ם  ָאֳהֵליֶהBם ְוצֹאָנם1 ִיָּק+ ם ְוָקְרא=

יב�  ָמג�ֹור ִמָּסִב�
Jer. 49:30 רBם ְנבּוַכְדֶראַּצ Mץ ֲעֵליֶכ י&ָיַע2 �ה ִּכ� ֹור ְנֻאם&ְיהָו י ָחצ� ד ֶהְעִמ=יקּו ָלֶׁש>ֶבת ֹיְׁשֵב� Mדּו ְמֹא Z ֻּנ2  ֻנסּו

ב ֲעֵליֶהם  ה ְוָחַׁש� 1 ֵעָצ+ ֶלְך&ָּבֶבל ה�] ֲעֵליֶכ�ם[ֶמ�  ַמֲחָׁשָב�
Jer. 49:31ּומּו ד  ק� ֹו ָּבָד� יַח ל� א&ְבִר> �ֹ ִים ְול �ה לֹא&ְדָלַת= ַטח ְנֻאם&ְיהָו ב ָלֶב� ֹוי ְׁשֵל>יו יֹוֵׁש� ּו ֶאל&ּג�  ֲעל3

נּו�  ִיְׁשֹּכ�
Jer. 49:32 ה�ּוַח ְקצּוֵצ�י ֵפָא ל ְוֵזִרִת�ים ְלָכל&ר� ֹון ִמְקֵניֶהם1 ְלָׁשָל+ Bז ַוֲהמ ם ָלַב3 Mּו ְגַמֵּליֶה  ְוָהי2

יו ָאִב� ם ְנֻאם&ְיהָו�ה�ּוִמָּכל&ֲעָבָר>  יא ֶאת&ֵאיָד�
Jer. 49:33 ּה א&ָיג�ּור ָּב� �ֹ יׁש ְול ב ָׁשם1 ִא+ א&ֵיֵׁש� �ֹ ה ַעד&עֹוָל�ם ל >ים ְׁשָמָמ� ֹון ַּתִּנ ֹור ִלְמע� Mה ָחצ  ְוָהְיָת2
ם� ס  ֶּבן&ָאָד�
Jer. 49:343ם ְּבֵראִׁש�>ה ֶאל&ִיְרְמָי�הּו ַהָּנִב�יא ֶאל&ֵעיָל =ה ְדַבר&ְיהָו ר ָהָי �ה  ֲאֶׁש2 ּות ִצְדִקָּי ית ַמְלכ>

ר� ה ֵלאֹמ� ֶלְך&ְיהּוָד�  ֶמ�
Jer. 49:35ם� ֶׁשת ֵעיָל�ם ֵראִׁש�ית ְּגבּוָרָת� ר ֶאת&ֶק� ֹות ִהְנִנ�י ֹׁשֵב� �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bֹּכ  
Jer. 49:36 ים �5ִרִת+ ִים ְוֵז ֹות ַהָּׁשַמ+ ַאְרַּבע1 ְקצ� ֹות ֵמ� ם ַאְרַּב�ע רּוח3 Mי ֶאל&ֵעיָל ֹות ָהֵא�ֶּלה  ְוֵהֵבאִת2 ל ָהֻרח� ְלֹכ�

י עֹוָלם  ם ִנְּדֵח� ֹוא ָׁש� א&ָיב� �ֹ ֹוי ֲאֶׁש>ר ל �ה ַהּג+ א&ִיְהֶי �ֹ ם�[ְול  ]ֵעיָל�



Jer. 49:37 ָרָע>ה Aי ֲעֵליֶה=ם ם ְוֵהֵבאִת2 �יA ְמַבְקֵׁש�י ַנְפָׁש3 ם ְוִלְפֵנ Mי ֹאְיֵביֶה יָלם ִלְפֵנ2 ֵ Tי ֶאת&ע�ְוַהְחַּתִּת 
ֹון ַאִּפ�י ְנֻאם& ם�ֶאת&ֲחר� י אֹוָת� ֶרב ַע�ד ַּכּלֹוִת� ֲחֵריֶהם1 ֶאת&ַהֶח+ �ה ְוִׁשַּלְחִּתBי ַא�  ְיהָו

Jer. 49:38ים ְנֻאם&ְיהָו�ה� ֶלְך ְוָׂשִר� י ִמָּׁש>ם ֶמ� י ִכְסִא�י ְּבֵעיָל�ם ְוַהֲאַבְדִּת�   ְוַׂשְמִּת�
Jer. 49:39 ים ָאׁשּוב ית ַהָּיִמ3 �הA ְּבַאֲחִר� ּות[ֶאת&ְׁשִבית ] ָאִׁש>יב[ ְוָהָי  ֵעיָל�ם ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס] ְׁשב�
Jer. 50:1יא� ים ְּבַי�ד ִיְרְמָי�הּו ַהָּנִב� �ל ֶאל&ֶא�ֶרץ ַּכְׂשִּד >ה ֶאל&ָּבֶב� ר ִּדֶּב=ר ְיהָו ר ֲאֶׁש2   ַהָּדָב3
Jer. 50:2ִנְלְּכ Z יעּו ַאל&ְּתַכֵח�דּו ִאְמרּו ס ַהְׁשִמ� ְׂשאּו&ֵנ+ Bם ְוַהְׁשִמ1יעּו1 ּו� ידּו ַבּגֹוִי 1 ַח�ת  ַהִּג2 ל ֹהִב�יׁש ֵּבל Mה ָבֶב ָד2

יָה� ּתּו ִּגּלּוֶל� יָה ַח� ְך ֹהִב�יׁשּו ֲעַצֶּב+  ְמֹרָד+
Jer. 50:3 ם ב ָּב�ּה ֵמָאָד� א&ִיְהֶי�ה יֹוֵׁש� �ֹ ה ְול ּוא&ָיִׁשBית ֶאת&ַאְרָצּה1 ְלַׁשָּמ+ ֹון ה� ֹוי ִמָּצפ3 Mיָה ּג �י ָעָלהZ ָעֶל2  ִּכ

כּו� ה ָנ�דּו ָהָל�  ְוַעד&ְּבֵהָמ�
Jer. 50:4 ֹוְך Bו ָהל �ה ַיְחָּד ָּמה ּוְבֵנ�י&ְיהּוָד� אּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ֵה� ה ָיֹב= ָּמה ּוָבֵעBת ַהִהיא1 ְנֻאם&ְיהָו+ Mים ָהֵה  ַּבָּיִמ2

ׁשּו� ם ְיַבֵּק� כּו ְוֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶה�  ּוָבכֹו1 ֵיֵל+
Jer. 50:5ֹּ Pם ב�ֶרְך ֵה�ָּנה ְפֵניֶה לּו ֶּד� ֹון ִיְׁשָא+ ַח� סאּו ִצּי� א ִתָּׁשֵכ� �ֹ ית עֹוָל�ם ל ה ְּבִר� ּו ֶאל&ְיהָו+   ְוִנְלו�
Jer. 50:6 ְבדֹות1 ָהָיה אן ֹא� Bֹ ים ׁשֹוֵבִבים ] ָהי�ּו[ צ ּום ָהִר� י ֹרֵעיֶה�ם ִהְתע+ ּום[ַעִּמ+ �ֹוְבב ֵמַהBר ֶאל&ִּגְבָעה1 ] ׁש�

ם� ּו ִרְבָצ� כּו ָׁשְכח�  ָהָל+
Jer. 50:7ּום ְו ֶדק  ָּכל&מֹוְצֵאיֶה�ם ֲאָכל+ יהָוה1 ְנֵוה&ֶצ+ ּו ַל� Bר ָחְטא ַחת ֲאֶׁש2 א ֶנְאָׁש�ם ַּת3 �ֹ ּו ל ם ָאְמר� ָצֵריֶה�

ם ְיהָו�ה� ס ֹוֵתיֶה�  ּוִמְקֵו�ה ֲאב�
Jer. 50:8ֻP ים ָיְצאּו  נ ֶרץ ַּכְׂשִּד� ל ּוֵמֶא� ֹוְך ָּבֶב+ אן�] ֵצ�אּו[דּו ִמּת� �ֹ ים ִלְפֵני&צ ּו ְּכַעּתּוִד� Wִוְהי 
Jer. 50:9ה� �י ִהֵּנ ם  ִּכ ּה ִמָּׁש� �ְרכּו ָל+ ֹון ְוָע Bם ְּגֹדִלים1 ֵמֶא�ֶרץ ָצפ+ ל ְקַהל&ּגֹוִי Mה ַעל&ָּבֶב י ֵמִעירZ ּוַמֲעֶל2  ָאֹנִכ]

ם� ּוב ֵריָק� א ָיׁש� �ֹ יל ל ֹור ַמְׁשִּכ+  ִּתָּלֵכ�ד ִחָּציו1 ְּכִגּב�
Jer. 50:10עּו ְנֻאם ים ְלָׁשָל�ל ָּכל&ֹׁשְלֶל�יָה ִיְׂשָּב� ה ַכְׂשִּד�  &ְיהָו�ה� ְוָהְיָת�
Jer. 50:11 י ִתְׂשְמִחיBי ַתֲעְלִזי ] ִתְׂשְמחּו1[ ִּכ� ּו[ִּכ ַעְלז+ י ַנֲחָלִת�י כPִּ] ַת� ה ] ָתפ1ּוׁשּו1[י ָתפּוִׁשי ֹׁשֵס� ְּכֶעְגָל�ה ָדָׁש+
ּו][ְו[ְוִתְצֲהִלי  ים�] ִתְצֲהל�  ָּכֲאִּבִר�

Jer. 50:12�ֹוַלְדְּתֶכ ה י� ד ָחְפָר� ֹוָׁשה ִאְּמֶכם1 ְמֹא+ Bה� ּב �ה ַוֲעָרָב� ר ִצָּי ם ִמְדָּב� ית ּגֹוִי+  ם ִהֵּנה1 ַאֲחִר�
Jer. 50:13ֹּPּה כ�ה ֻּכָּל ה ְׁשָמָמ� ב ְוָהְיָת� א ֵתֵׁש+ �ֹ ֶצף ְיהָוה1 ל Bק  ִמֶּק ם ְוִיְׁשֹר� ל ִיֹּׁש� ל ֹעֵב�ר ַעל&ָּבֶב+

יָה�  ַעל&ָּכל&ַמּכֹוֶת�
Jer. 50:14ְרֵכי ּו ַעל&ָּבֶבBלA ָסִביב1 ָּכל&ֹּד� יהָו�ה  ִעְרכ2 ּו ֶאל&ֵח�ץ ִּכ�י ַל� ל&ַּתְחְמל� יָה ַא� ּו ֵאֶל+ ֶׁשת ְיד�  ֶק+

ָאה�  ָחָט�
Jer. 50:15 ּה ָנ�ְפלּו1 ַאְׁשִוֹּיֶתיָה �ה ָיָד+ יעּו ָעֶלBיָה ָסִביב1 ָנְתָנ יָה[ ָהִר2 ת ] ָאְׁשיֹוֶת+ Z ִנְקַמ2 ֹומֹוֶת�יָה ִּכי ּו ח� ֶנֶהְרס�

ּה ַּכֲאֶׁש� �5ְקמּו ָב+ ּה�ְיהָו�ה ִהיא1 ִהָּנ ה ֲעׂשּו&ָל�  ר ָעְׂשָת�
Jer. 50:16 ּו ְוִא�יׁש ה ִאBיׁש ֶאל&ַעּמֹו1 ִיְפנ+ �יר ִמְּפֵני1 ֶח�ֶרב ַהּיֹוָנ+ �ת ָקִצ ׂש ַמָּג�ל ְּבֵע ל ְוֹתֵפ� 1ַע1 ִמָּבֶב+ ּו זֹוֵר Bִּכְרת 

ֹו ָיֻנ�סּו� ס  ְלַאְרצ�
Jer. 50:17Bיחּו ָהִראׁש �ל ֲאָרי�ֹות ִהִּד ה ִיְׂשָרֵא� ֹו  ֶׂש=ה ְפזּוָר> Bה ָהַאֲחרֹון1 ִעְּצמ+ ּור ְוֶז ֹון ֲאָכלֹו1 ֶמ�ֶלְך ַאּׁש+

ל� ס ֶלְך ָּבֶב� ר ֶמ�  ְנבּוַכְדֶראַּצ�
Jer. 50:18 ֹו �ל ְוֶאל&ַאְרצ ֶלְך ָּבֶב� ד ֶאל&ֶמ� ל ִהְנִנ�י ֹפֵק> Bה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ר ְיהָו Qה&ָאַמ ן ֹּכ�  ָלֵכ3

ֶלְך ַא ְדִּתי ֶאל&ֶמ� ר ָּפַק� ּור�ַּכֲאֶׁש�  ּׁש�
Jer. 50:19 ע ִים ְוַהִּגְלָע�ד ִּתְׂשַּב� ר ֶאְפַר> ל ְוַהָּבָׁש�ן ּוְבַה� הּו ְוָרָע�ה ַהַּכְרֶמ� 1 ֶאל&ָנֵו+  ְוֹׁשַבְבִּתBי ֶאת&ִיְׂשָרֵאל

ֹו�  ַנְפׁש�
Jer. 50:201 ְוֵאי ן ִיְׂשָרֵאל Bׁש ֶאת&ֲעֹו Qה ְיֻבַּק יא ְנֻאם&ְיהָו3 Mת ַהִה ה  ַּבָּיִמ�ים ָהֵהםZ ּוָבֵע2 את ְיהּוָד� �ֹ ּנּו ְוֶאת&ַחּט ֶנ+

יר� ר ַאְׁשִא� א ִתָּמֶצ�איָנה ִּכ�י ֶאְסַל�ח ַלֲאֶׁש� �ֹ  ְול
Jer. 50:21 ה ֲחֵריֶהם1 ְנֻאם&ְיהָו+ ם ַא� Bב ְוַהֲחֵר ֹוד ֲחֹר2 �י ְּפק יָה ְוֶאל&יֹוְׁשֵב�  ַעל&ָהָאBֶרץ ְמָרַת1ִים1 ֲעֵל�ה ָעֶל+

יָך� ס ר ִצִּויִת� ל ֲאֶׁש� ה ְּכֹכ� Wַוֲעֵׂש 



Jer. 50:22ֹול� ֶבר ָּגד� ה ָּבָא�ֶרץ ְוֶׁש� ֹול ִמְלָחָמ�   ק�
Jer. 50:23ל ַּבּגֹוִי�ם� יׁש ָּכל&ָהָא�ֶרץ ֵא�יְך ָהְיָת=ה ְלַׁשָּמ>ה ָּבֶב� ר ַּפִּט�   ֵאBיְך ִנְגַּדע1 ַוִּיָּׁשֵב+
Jer. 50:24 ַעְּת�א ָיָד �ֹ ְּת ל ל ְוַא� ְׁשִּתי ָלBְך ְוַגם&ִנְלַּכְדְּת1 ָּבֶב+ ית� ָיֹק2 יהָו�ה ִהְתָּגִר� ְׂשְּת ִּכ�י ַב�  ִנְמֵצאת1 ְוַגם&ִנְתַּפ+
Jer. 50:25 ֹות >ה ְצָבא� =י ְיהִו אֹדָנ יא ַל� ֹו ִּכי&ְמָלאָכ�ה ִה3 ��י ַזְעמ א ֶאת&ְּכֵל ֹו ַוּיֹוֵצ� ֹוָצר+  ָּפַתBח ְיהָוה1 ֶאת&א�

ים� ֶרץ ַּכְׂשִּד�  ְּבֶא�
Jer. 50:26ּו ַמֲא אּו&ָלBּה ִמֵּקץ1 ִּפְתח� ית� ֹּב� ּוָה ַאל&ְּתִהי&ָל�ּה ְׁשֵאִר� �ים ְוַהֲחִרימ ּוָה ְכמֹו&ֲעֵרִמ� יָה ָסּל�  ֻבֶס+
Jer. 50:27ם� ס ם ֵע�ת ְּפֻקָּדָת� א יֹוָמ� י&ָב� ם ִּכ� ֹוי ֲעֵליֶה+ ּו ַלָּט�ַבח ה� יָה ֵיְרד�   ִחְרבּו1 ָּכל&ָּפֶר+
Jer. 50:28יד ְּב� ֹול ָנִס>ים ּוְפֵלִט�ים ֵמֶא�ֶרץ ָּבֶב�ל ְלַהִּג ֹו� ק� ת ֵהיָכל� ינּו ִנְקַמ� �ה ֱאֹלֵה+ ֹון ֶאת&ִנְקַמת1 ְיהָו  ִצּי3
Jer. 50:29&יב ַאל&ְיִהי �יָה ָסִב3 ּו ָעֶל ֶׁשת ֲחנ= Mְרֵכי ֶק ִּבים ָּכל&ֹּד2 ַ Tר Aל�יעּו ֶאל&ָּבֶב�ה ] ָלּה1() [ ַהְׁשִמ ְּפֵלָט+

ה ֲעׂשּו&ָל�ּה  ר ָעְׂשָת� ל ֲאֶׁש� ּה ְּכֹכ> ל�ַׁשְּלמּו&ָל�ּה ְּכָפֳעָל+ ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� �5ָדה ֶאל&ְקד� >ה ָז  ִּכ=י ֶאל&ְיהָו
Jer. 50:30ּוא ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס ּמּו ַּבּי�ֹום ַהה� ּה ִיַּד> י ִמְלַחְמָּת� יָה ִּבְרֹחֹבֶת�יָה ְוָכל&ַאְנֵׁש2 ּו ַבחּוֶר�   ָלֵכ>ן ִיְּפל�
Jer. 50:31<ֹות ִּכ �ֹון ְנֻאם&ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה ְצָבא 1יָך1 ָזד+ Bי ֵאֶל יָך� ִהְנִנ א יֹוְמָך� ֵע�ת ְּפַקְדִּת�  י ָּב�
Jer. 50:32יו� ס יו ְוָאְכָל�ה ָּכל&ְסִביֹבָת� ים ְוִהַּצBִּתי ֵאׁש1 ְּבָעָר+ �ֹו ֵמִק ין ל� ל ְוֵא�   ְוָכַׁשBל ָזדֹון1 ְוָנַפ+
Jer. 50:33ה ַיְח ל ּוְבֵני&ְיהּוָד� ים ְּבֵני&ִיְׂשָרֵא� ֹות ֲעׁשּוִק> �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bיקּו  ֹּכ� ֵביֶהם1 ֶהֱחִז ו ְוָכל&ֹׁש� �ָּד

ם� ּו ַׁשְּלָח� ם ֵמֲאנ�  ָב+
Jer. 50:34 יז� ֶרץ ְוִהְרִּג �יַע ֶאת&ָהָא+ 1ַען1 ִהְרִּג יב ֶאת&ִריָב�ם ְלַמ יב ָיִר� ֹו ִר� Bה ְצָבאֹות1 ְׁשמ+ ק ְיהָו  ֹּגֲאָל�םA ָחָז3

ל� י ָבֶב�  ְלֹיְׁשֵב�
Jer. 50:35ים ְנֻאם&ְיה ֶרב ַעל&ַּכְׂשִּד� יָה� ֶח� יָה ְוֶאל&ֲחָכֶמ� ל ְוֶאל&ָׂשֶר� �ה ְוֶאל&ֹיְׁשֵב�י ָבֶב+  ָו
Jer. 50:36ּתּו� יָה ָוָח� ֶרב ֶאל&ִּגּבֹוֶר� ים ְוֹנָא�לּו ֶח� ֶרב ֶאל&ַהַּבִּד�   ֶח�
Jer. 50:37ֶרב ר ְּבתֹוָכ�ּה ְוָהי�ּו ְלָנִׁש�ים ֶח� ֹו ְוֶאל&ָּכל&ָהֶע>ֶרב ֲאֶׁש� ֶרב ֶאל&סּוָס�יו ְוֶאל&ִרְכּב3 Mֶח  

יָה ּוֻבָּז�זּו�  ֶאל&אֹוְצֹרֶת�
Jer. 50:38לּו� ים ִיְתֹהָל� יא ּוָבֵאיִמ� �י ֶאBֶרץ ְּפִסִלים1 ִה+ יָה ְוָיֵב�ׁשּו ִּכ ֶרב ֶאל&ֵמיֶמ�   ֹח�
Jer. 50:39א �ֹ ַצח ְול ב עֹוד1 ָלֶנ+ א&ֵתֵׁש� �ֹ �ה ְול ּה ְּבנ�ֹות ַי�ֲעָנ ים ְוָי�ְׁשבּו ָב� ּו ִצִּיים1 ֶאת&ִאִּי+ Bן ֵיְׁשב ֹון  ָלֵכ3  ִתְׁשּכ�

ֹור� ֹור ָוד�  ַעד&ּד�
Jer. 50:40 יׁש ב ָׁשם1 ִא+ א&ֵיֵׁש� �ֹ �ה ל ה ְוֶאת&ְׁשֵכֶנ�יָה ְנֻאם&ְיהָו ם ְוֶאת&ֲעֹמָר> ים ֶאת&ְסֹד= Mת ֱאֹלִה  ְּכַמְהֵּפַכ2

ם� ּה ֶּבן&ָאָד� א&ָיג�ּור ָּב� �ֹ  ְול
Jer. 50:41י� 1 ּוְמָלִכ ֹוי ָּגדֹול Bֹון ְוג �א ִמָּצפ >ה ַע�ם ָּב� ֶרץ� ִהֵּנ רּו ִמַּיְרְּכֵתי&ָא� ים ֵיֹע�  ם ַרִּב+
Jer. 50:42 בּו�ה ְוַעל&סּוִס�ים ִיְרָּכ �ם ֶיֱהֶמ+ מּו קֹוָלם1 ַּכָּי א ְיַרֵח+ �ֹ י ֵה1ָּמה1 ְול יקּו ַאְכָזִר� ן ַיֲחִז3 Qֶׁשת ְוִכיֹד  ֶק�

ל� ה ָעַל�ִיְך ַּבת&ָּבֶב� ּוְך ְּכִאיׁש1 ַלִּמְלָחָמ+  ָער3
Jer. 50:43ֶלְך ה� ָׁשַמ=ע ֶמ� יל ַּכּיֹוֵלָד� ְתהּו ִח� ּו ָיָד�יו ָצָרה1 ֶהֱחִזיַק+  &ָּבֶב>ל ֶאת&ִׁשְמָע�ם ְוָרפ�
Jer. 50:44 ָעה ֲארּוֵצםB י&ַאְרִּג �ה ֵאיָתןG ִּכ� ֹון ַהַּיְרֵּדןH ֶאל&ְנֵו ה ִמְּגא� ה ַיֲעֶל2 Qֵּנה ְּכַאְרֵי ִ Tיָה ] ֲאִריֵצם1[ ה ָעֶל+ ֵמ�

� ד ִּכ ��יָה ֶאְפֹק ּור ֵאֶל י ָבח� ד ְלָפָנ�י�ּוִמ� ר ַיֲעֹמ� ה ֲאֶׁש� �ה ֹרֶע+ י&ֶז ִּני ּוִמ�  י ִמBי ָכמ1ֹוִני1 ּוִמ�י יֹוִעֶד+
Jer. 50:45 ים �ב ֶאל&ֶא�ֶרץ ַּכְׂשִּד ר ָחַׁש� יו ֲאֶׁש� ְחְׁשבֹוָת+ ל ּוַמ2 ה ֲאֶׁשBר ָיַעץ1 ֶאל&ָּבֶב+ ּו ֲעַצת&ְיהָו3 ן ִׁשְמע� Qָלֵכ 

אן ִאם& +ֹ י ַהּצ א ִיְסָחבּום1 ְצִעיֵר� Bֹ ם ָנֶו�ה�ִאם&ל א ַיִּׁש>ים ֲעֵליֶה� �ֹ  ל
Jer. 50:46ע� ס �ם ִנְׁשָמ� ה ַּבּגֹוִי ה ָהָא�ֶרץ ּוְזָעָק� ל ִנְרֲעָׁש� 1 ִנְתְּפָׂש�ה ָבֶב+   ִמּקֹול
Jer. 51:1ֹּPית� כ ּוַח ַמְׁשִח� �ב ָקָמ�י ר� י ֵל ל ְוֶאל&ֹיְׁשֵב� �יר ַעל&ָּבֶב+ ה ִהְנִני1 ֵמִע  ה ָאַמ�ר ְיהָו+
Jer. 51:2ה� ְוִׁשַּלְח י&ָהי�ּו ָעֶל>יָה ִמָּסִב�יב ְּבי�ֹום ָרָע� ּו ֶאת&ַאְרָצ�ּה ִּכ� ּוָה ִויֹבְקק� י ְלָבֶבBלA ָזִרים1 ְוֵזר+  ִּת2
Jer. 51:3 ְך ִיְדֹרְך Bל&ִיְדֹר ימּו []  ֶא� יָה ַהֲחִר� ל&ַּתְחְמלּו1 ֶאל&ַּב�ֻחֶר+ ֹו ְוַא� �ֹו ְוֶאל&ִיְתַע�ל ְּבִסְרֹינ ַהֹּדֵרְך1 ַקְׁשּת+
ּה�ָּכל&ְצָב  ָא�

Jer. 51:4יָה� ים ְּבחּוצֹוֶת� ים ּוְמֻדָּקִר� �ּו ֲחָלִל�ים ְּבֶא�ֶרץ ַּכְׂשִּד   ְוָנְפל�
Jer. 51:5 ֹוׁש ם ִמְּקד� ֹות ִּכBי ַאְרָצם1 ָמְלָא�ה ָאָׁש+ �ְיהָו�ה ְצָבא יו ֵמ� ֱאֹלָה+ יהּוָדה1 ֵמ� ן ִיְׂשָרֵאBל ִו� א&ַאְלָמ2 �ֹ י ל ִּ Tכ 



ל�  ִיְׂשָרֵא�
Jer. 51:6Aסּו� ּול  ֻנ Wה ְּגמ יהָו+ ה ִהיא1 ַל� ת ְנָקָמ� Z ֵע2 �ּה ִּכי ּמּו ַּבֲעֹוָנ ֹו ַאל&ִּתַּד� �יׁש ַנְפׁש+ ל ּוַמְּלטּו1 ִא ֹוְך ָּבֶב3  ִמּת�

ּה� ּוא ְמַׁשֵּל�ם ָל�  ה�
Jer. 51:7ם ַעל&ֵּכ�ן ּו גֹוִי+ ה ְמַׁשֶּכ�ֶרת ָּכל&ָהָא�ֶרץ ִמֵּייָנּה1 ָׁשת� 1 ְּבַיד&ְיהָו+ ּו גֹוִי�ם� ּכֹוס&ָזָהBב ָּבֶבל   ִיְתֹהְלל�
Jer. 51:8א� ּה אּוַל�י ֵּתָרֵפ� ּו ֳצִרי1 ְלַמְכאֹוָב+ Bיָה ְקח ל ַוִּתָּׁשֵב�ר ֵהיִל�ילּו ָעֶל3 ם ָנְפָל�ה ָבֶב�   ִּפְתֹא>
Jer. 51:9 ינּו[ ִרִּפאנּו� Bע] ִרִּפ י&ָנַג ֹו ִּכ� ��יׁש ְלַאְרצ ּוָה ְוֵנֵל�ְך ִא Wָתה ִעְזב א ִנְרָּפ+ �ֹ 1 ְול  ֶאל&ַהָּׁשַמ1ִים1 ֶאת&ָּבֶבל

ים� א ַעד&ְׁשָחִק� ּה ְוִנָּׂש�  ִמְׁשָּפָט+
Jer. 51:10ֹּ Pינּו ב�ינּו� הֹוִצ�יא ְיהָו�ה ֶאת&ִצְדֹקֵת ה ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ת&ַמֲעֵׂש� ֹון ֶא�  אּו ּוְנַסְּפָר�ה ְבִצּי+
Jer. 51:111ה ֶאת&ר1ּוַח �יר ְיהָו3 ּו ַהְּׁשָלִטיםG ֵהִע ֹו  ָהֵב�רּו ַהִחִּציםH ִמְלא� ל ְמִזָּמת� י&ַעל&ָּבֶב� י ִּכ� �י ָמַד+  ַמְלֵכ

ֹו� ת ֵהיָכל� יא ִנְקַמ� י&ִנְקַמBת ְיהָוה1 ִה+  ְלַהְׁשִחיָת�ּה ִּכ�
Jer. 51:12ִּPים כ�ְרִב ים ָהִכ�ינּו ָהֹא� ְמִר+ ר ָהִק1ימּו1 ֹׁש� 1יקּו1 ַהִּמְׁשָמ+ ס ַהֲחִז ל ְׂשאּו&ֵנ3 Mת ָּבֶב י ַּגם&ָזַמ�ם  ֶאל&חֹוֹמ2

ה ַּג ל�ְיהָו+ י ָבֶב� ר ֶאל&ֹיְׁשֵב� ת ֲאֶׁשר&ִּדֶּב� ה ֵא� Wם&ָעָׂש 
Jer. 51:13 ְך�] ֹׁשַכְנְּת1[ ֹׁשַכְנִּתי ת ִּבְצֵע� ְך ַאַּמ� א ִקֵּצ� ת ָּב� �ֹוָצֹר ת א� ים ַרַּב�  ַעל&ַמ�ִים ַרִּב+
Jer. 51:14ֶל �י ִאם&ִמֵּלאִתBיְך ָאָדם1 ַּכֶּי+ ֹו ִּכ �ֹות ְּבַנְפׁש ד� ס ִנְׁשַּב>ע ְיהָו�ה ְצָבא� ּו ָעַל�ִיְך ֵהיָד�  ק ְוָענ�
Jer. 51:15ִים� ֹו ָנָט�ה ָׁשָמ� ֹו ּוִבְתבּוָנת� �ל ְּבָחְכָמת ֹו ֵמִכ�ין ֵּתֵב� ה ֶא1ֶרץ1 ְּבֹכח+   ֹעֵׂש�
Jer. 51:16 ה ים ַלָּמָטר1 ָעָׂש+ Bֶרץ ְּבָרִק��ַעל ְנִׂשִא�ים ִמְקֵצה&ָא ִים ַוַּי ֹון ַמ1ִים1 ַּבָּׁשַמ+ ֹו ֲהמ� Mֹול ִּתּת ַוֹּי�ֵצא  ְלק2

יו� ּוַח ֵמֹאְצֹרָת�  ר�
Jer. 51:17ם� ּוַח ָּב� ֹו ְולֹא&ר� ֶקר ִנְסּכ� ף ִמָּפ�ֶסל ִּכ>י ֶׁש� ַעת ֹהִב�יׁש ָּכל&ֹצֵר�   ִנְבַעBר ָּכל&ָאָדם1 ִמַּד+
Jer. 51:18דּו� ם יֹאֵב� �ים ְּבֵע�ת ְּפֻקָּדָת� ה ַּתְעֻּתִע ָּמה ַמֲעֵׂש�   ֶה�ֶבל ֵה+
Jer. 51:19ֶּלה Mא&ְכֵא �ֹ ֹו� ס ל ֹות ְׁשמ� ֹו ְיהָו�ה ְצָבא� �ֶבט ַנֲחָלת ּוא ְוֵׁש� 1 ה+ י&יֹוֵצBר ַהֹּכל ֹוב ִּכ�   ֵח�ֶלק ַיֲעק3
Jer. 51:20ֹות� י ְבָך� ַמְמָלכ� ם ְוִהְׁשַחִּת� י ְּכֵל�י ִמְלָחָמ�ה ְוִנַּפְצִּתBי ְבָך1 ּגֹוִי+   ַמֵּפץ&ַאָּת�ה ִל+
Jer. 51:21�ְכב ּוס ְוֹר� ֹו� ְוִנַּפְצִּת�י ְבָך+ ס� ֶכב ְוֹרְכב�  ֹו ְוִנַּפְצִּת�י ְבָך+ ֶר�
Jer. 51:22ה� ּור ּוְבתּוָל� �ַער ְוִנַּפְצִּת�י ְבָך+ ָּבח� ן ָוָנ י ְבָך� ָזֵק� ה ְוִנַּפְצִּת� �יׁש ְוִאָּׁש+   ְוִנַּפְצִּתBי ְבָך1 ִא
Jer. 51:23ר ְוִצ�י ְבָך� ִאָּכ ֹו ְוִנַּפְצִּת� �ה ְוֶעְדר+ ֹות ּוְסָגִנ�ים� ְוִנַּפְצִּתBי ְבָך1 ֹרֶע ֹו ְוִנַּפְצִּת�י ְבָך+ ַּפח� � ְמּד
Jer. 51:24 ם יֵניֶכ�ם ְנֻא� ֹון ְלֵע� ּו ְבִצּי� ים ֵא=ת ָּכל&ָרָעָת>ם ֲאֶׁשר&ָעׂש� לA יֹוְׁשֵב�י ַכְׂשִּד3 ל ּוְלֹכ� Mי ְלָבֶב  ְוִׁשַּלְמִּת2
 ְיהָו�ה� ס

Jer. 51:25+ר ַהַּמְׁשִחית1 ְנֻאם&ְיהָוBיָך ַה Mי ֵאֶל יָך  ִהְנִנ2 י ָעֶל3 Mיִתי ֶאת&ָיִד ית ֶאת&ָּכל&ָהָא�ֶרץ ְוָנִט2 ה ַהַּמְׁשִח�
ה� ר ְׂשֵרָפ� יָך ְלַה� ים ּוְנַתִּת�  ְוִגְלַּגְלִּת1יָך1 ִמן&ַהְּסָלִע+

Jer. 51:26ְהֶי�ה ְנֻאם&ְי ֹות עֹוָל>ם ִּת� י&ִׁשְממ� ֹות ִּכ� �ֹוָסד ֶבן ְלמ� ה ְוֶא� ּו ִמְּמָך1 ֶא�ֶבן ְלִפָּנ+ Bא&ִיְקח �ֹ  הָו�ה� ְול
Jer. 51:27 ט ֹות ֲאָרַר� ם ַהְׁשִמ=יעּו ָעֶל>יָה ַמְמְלכ� 1יָה1 ּגֹוִי+ ּו ָעֶל Bר ַּבּגֹוִים1 ַקְּדׁשBּו ׁשֹוָפ ֶרץ ִּתְקע2 �ס ָּבָא3  ְׂשאּו&ֵנ

ר� ּוס ְּכֶי�ֶלק ָסָמ� ֲעלּו&ס� ר ַה� 1יָה1 ִטְפָס+ ּו ָעֶל Bז ִּפְקד� �י ְוַאְׁשְּכָנ  ִמִּנ
Jer. 51:28Bּו ָעֶל ֶרץ  ַקְּדׁש2 ת ָּכל&ֶא� �יָה ְוֵא� יָה ְוֶאת&ָּכל&ְסָגֶנ י ֶאת&ַּפחֹוֶת� �י ָמַד+ יָה גֹוִים1 ֶאת&ַמְלֵכ
ֹו�  ֶמְמַׁשְלּת�
Jer. 51:29 ּום ֶאת&ֶא=ֶרץ ָּבֶב>ל ְלַׁשָּמ�ה Qה ָלׂש ֹות ְיהָו+ 1 ַמְחְׁשב� ָמה ַעל&ָּבֶבל Bי ָק� ל ִּכ �ֶרץ ַוָּתֹח  ַוִּתְרַע�ׁש ָהָא�
ב� ין יֹוֵׁש�  ֵמֵא�
Jer. 51:30 יתּו ם ָהי�ּו ְלָנִׁש�ים ִהִּצ� ה ְגבּוָרָת� ֹות ָנְׁשָת� ם ָי�ְׁשבּו1 ַּבְּמָצד+ ל ְלִהָּלֵח3 Mי ָבֶב Z ִגּבֹוֵר2  ָחְדלּו

יָה� ּו ְבִריֶח� יָה ִנְׁשְּבר�  ִמְׁשְּכֹנֶת�
Jer. 51:31ֶלְך ָּב�יד ְלַהִּגיד1 ְלֶמ� �יד ִלְקַר�את ַמִּג ּוץ ּוַמִּג ץ ִלְקַראת&ָרץ1 ָיר+ Bֹו  ָר ה ִעיר� י&ִנְלְּכָד� ל ִּכ� ֶב+

ה�  ִמָּקֶצ�
Jer. 51:32לּו� ס ה ִנְבָה� י ַהִּמְלָחָמ� ּו ָבֵא�ׁש ְוַאְנֵׁש� ים ָׂשְרפ� ׂשּו ְוֶאת&ָהֲאַגִּמ� ֹות ִנְתָּפ+   ְוַהַּמְעָּבר�
Jer. 51:33� ל ְּכֹג�ֶרן ֵע Wל ַּבת&ָּבֶב Bה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ר ְיהָו Mה ָאַמ Z ֹכ2 ָאה  ִּכי ט ּוָב� ֹוד ְמַע+ ת ִהְדִריָכ�ּה ע�



ּה� ת&ַהָּקִצ�יר ָל�  ֵע�
Jer. 51:34 ִני[ ֲאָכָלנּו� ִני[ֲהָמָמנּו ] ֲאָכַל G ִהִּציָגנּו ] ֲהָמַמ3 1ִני1[ְנבּוַכְדֶראַּצרH ֶמ�ֶלְך ָּבֶבל יק ] ִהִּציַג �י ִר+ ְּכִל

ֲע] ְּבָלַע1ִני1[ְּבָלָענּו  ֹו ֵמ� ין ִמָּל�א ְכֵרׂש� �י ֱהִדיָחנּו ַּכַּתִּנ+ ִני�[ָדָנ  ]ֱהִדיָח�
Jer. 51:35ִם� ס ר ְירּוָׁשָל� ים ּתֹאַמ� ֹון ְוָדִמי1 ֶאל&ֹיְׁשֵב�י ַכְׂשִּד+ �ר ֹיֶׁש�ֶבת ִצּי ל ּתֹאַמ�   ֲחָמִסBי ּוְׁשֵאִרי1 ַעל&ָּבֶב+
Jer. 51:36ֹּPן כ י ֶאת&ִנְקָמ ָלֵכ3 ְך ְוִנַּקְמִּת� ה ִהְנִני&ָרב1 ֶאת&ִריֵב+ ּה ה ָאַמ�ר ְיהָו+ ֵת�ְך ְוַהֲחַרְבִּתי1 ֶאת&ַיָּמ+

ּה� י ֶאת&ְמקֹוָר�  ְוֹהַבְׁשִּת�
Jer. 51:37ב� ין יֹוֵׁש� ה ֵמֵא� ה ּוְׁשֵרָק� >ים ַׁשָּמ� לA ְלַגִּל=יםA ְמעֹון&ַּתִּנ   ְוָהְיָתהZ ָבֶב2
Jer. 51:38ֹות� י ֲאָרי� ּו ְּכגֹוֵר� ים ִיְׁשָא�גּו ָנֲער� ו ַּכְּכִפִר�   ַיְחָּד�
Jer. 51:39ם  ְּב יצּו ְנֻא� �א ָיִק �ֹ ּו ְׁשַנת&עֹוָל�ם ְול זּו ְוָיְׁשנ� ם ְוִהְׁשַּכְרִּתים1 ְלַמ�ַען ַיֲעֹל+ ם ָאִׁש�ית ֶאת&ִמְׁשֵּתיֶה3 Qֻחָּמ

 ְיהָו�ה�
Jer. 51:40ים� ֹוַח ְּכֵאיִל�ים ִעם&ַעּתּוִד� �ים ִלְטב ם ְּכָכִר� ֹוִריֵד�   א�
Jer. 51:41ֵPְך ַוִּתָּת א ל ַּבּגֹוִי�ם�יְך ִנְלְּכָד�ה ֵׁשַׁש+ ׂש ְּתִהַּל�ת ָּכל&ָהָא�ֶרץ ֵא�יְך ָהְיָת=ה ְלַׁשָּמ>ה ָּבֶב�  ֵפ�
Jer. 51:42ָתה� ֹון ַּגָּל�יו ִנְכָס� �ם ַּבֲהמ� ל ַהָּי   ָעָל�ה ַעל&ָּבֶב�
Jer. 51:43יׁש ְו א&ֵיֵׁשBב ָּבֵהן1 ָּכל&ִא+ �ֹ ֶרץ ל �ה ַוֲעָרָב�ה ֶא3 ֶרץ ִצָּי ה ֶא� ן  ָהיBּו ָעֶר1יָה1 ְלַׁשָּמ+ ר ָּבֵה� א&ַיֲעֹב� �ֹ ל
ם�  ֶּבן&ָאָד�

Jer. 51:44 ת �ם ַּגם&חֹוַמ� ֹוד ּגֹוִי ּו ֵאָל>יו ע� א&ִיְנֲהר� �ֹ יו ְול ל ְוֹהֵצאִתBי ֶאת&ִּבְלעֹו1 ִמִּפ+ ל ְּבָבֶב3 Mי ַעל&ֵּב  ּוָפַקְדִּת2
ָלה� ל ָנָפ�  ָּבֶב�
Jer. 51:45��יׁש ֶאת&ַנְפׁש ּו ִא י ּוַמְּלט� ּו ִמּתֹוָכּה1 ַעִּמ+ Bֹון ַאף&ְיהָו�ה� ְצא  ֹו ֵמֲחר�
Jer. 51:46 יו Bה ְוַאֲחָר �ה ַהְּׁשמּוָע3 ּו ַּבְּׁשמּוָע�ה ַהִּנְׁשַמ�ַעת ָּבָא�ֶרץ ּוָב=א ַבָּׁשָנ יְרא+ ְך ְלַבְבֶכם1 ְוִת� Bּוֶפן&ֵיַר 

ל� ל ַעל&ֹמֵׁש� ֶרץ ּוֹמֵׁש� ה ְוָחָמ�ס ָּבָא+  ַּבָּׁשָנה1 ַהְּׁשמּוָע+
Jer. 51:47�ה ָיִמ� ּו  ָלֵכן1 ִהֵּנ ֹוׁש ְוָכל&ֲחָלֶל�יָה ִיְּפל� �ּה ֵּתב ל ְוָכל&ַאְרָצ� �י ָבֶב+ ים ּוָפַקְדִּתי1 ַעל&ְּפִסיֵל ים ָּבִא+
ּה�  ְבתֹוָכ�

Jer. 51:48 ים ֹון ָיבֹוא&ָל�ּה ַהּׁשֹוְדִד� ל ֲאֶׁש�ר ָּבֶה�ם ִּכ=י ִמָּצפ> ֶרץ ְוֹכ� 1 ָׁשַמ�ִים ָוָא+  ְוִרְּננBּו ַעל&ָּבֶבל
 ְנֻאם&ְיהָו�ה�
Jer. 51:49ֶרץ� ְלֵל�י ָכל&ָהָא� ּו ַח� ל ָנְפל� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַּגם&ְלָבֶב� ְלֵל ל ַח� ל ִלְנֹּפ� Wַּגם&ָּבֶב  
Jer. 51:50 ּוָׁשַל�ִם ַּתֲעֶל�ה ה ִויר� ָרחֹוק1 ֶאת&ְיהָו+ ּו ֵמ� Bדּו ִזְכר �ל&ַּתֲעֹמ ּו ַא� ֶרב ִהְלכ�  ְּפֵלִט�ים ֵמֶח+

ם�  ַעל&ְלַבְבֶכ�
Jer. 51:51ֹּ Pְִּׁשנּו ִּכ� בPינּו כ� ה ָּפֵנ ה ְכִלָּמ� ה ִּכְּסָת� ית ְיהָו�ה� סי&ָׁשַמ�ְענּו ֶחְרָּפ+ י ֵּב� ל&ִמְקְּדֵׁש� ים ַע�  י ָּב�אּו ָזִר+
Jer. 51:52ל� ּה ֶיֱאֹנ�ק ָחָל� �יָה ּוְבָכל&ַאְרָצ� י ַעל&ְּפִסיֶל ה ּוָפַקְדִּת� ן ִהֵּנ�ה&ָיִמBים ָּבִאים1 ְנֻאם&ְיהָו+ Qָלֵכ  
Jer. 51:53י&ַת ים ָל�ּה ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס ִּכ� אּו ֹׁשְדִד> י ָיֹב= �ּה ֵמִאִּת3 ֹום ֻעָּז ר ְמר� ִים ְוִכ�י ְתַבֵּצ� 1 ַהָּׁשַמ+  ֲעֶלBה ָבֶבל
Jer. 51:54ים� ֶרץ ַּכְׂשִּד� ֹול ֵמֶא� ֶבר ָּגד� ה ִמָּבֶב�ל ְוֶׁש� ֹול ְזָעָק�   ק�
Jer. 51:55ָּנ ד ִמֶּמ� ל ְוִאַּב� ד ְיהָוה1 ֶאת&ָּבֶב+ Bי&ֹׁשֵד ֹון  ִּכ� ן ְׁשא� ים ִנַּת� ּו ַגֵּליֶהם1 ְּכַמ�ִים ַרִּב+ Bֹול ְוָהמ �ֹול ָּגד ה ק�

ם�  קֹוָל�
Jer. 51:56 ֹות ְיהָו�ה �י ֵא=ל ְּגֻמל> ה ַקְּׁשתֹוָת�ם ִּכ יָה ִחְּתָת� 1 ִּגּבֹוֶר+ ד ְוִנְלְּכדּו 1 ׁשֹוֵד+ א ָעֶלBיָה ַעל&ָּבֶבל Z ָב2  ִּכי
ם�  ַׁשֵּל�ם ְיַׁשֵּל�
Jer. 51:57ִהְׁש ְ Tיצּו  ו �א ָיִק �ֹ ּו ְׁשַנת&עֹוָל�ם ְול יָה ְוָיְׁשנ� 1יָה1 ְוִגּבֹוֶר+ יָה ּוְסָגֶנ Bיָה ַּפחֹוֶת Mיָה ַוֲחָכֶמ ַּכְרִּתי ָׂשֶר2

ֹו� ס ֹות ְׁשמ� ֶלְך ְיהָו�ה ְצָבא� ם&ַהֶּמ+  ְנֻא2
Jer. 51:58+ר ִּתְתַעְרָע� ְרָחָבה1 ַעְרֵע מֹות ָּבֶבBל ָה� ֹ Tֹות ח �ה ְצָבא3 ר ְיהָו Qה&ָאַמ ים ָּבֵא�ׁש  ֹּכ� יָה ַהְּגֹבִה� ר ּוְׁשָעֶר�

פּו� ס ׁש ְוָיֵע� ים ְּבֵדי&ֵא� יק ּוְלֻאִּמ� ּו ַעִּמ=ים ְּבֵדי&ִר>  ִיַּצ�ּתּו ְוִי�5ְגע2
Jer. 51:59 ֹו Qְּבֶלְכּת Gֶּבן&ַמְחֵסָיה Hה ֶבן&ֵנִרָּיה� יא ֶאת&ְׂשָרָי �הּו ַהָּנִב3 �הA ִיְרְמָי ר ֲאֶׁשר&ִצָּו Qַהָּדָב 
B ה�ֶאת&ִצְדִקָּי ר ְמנּוָח� ֹו ּוְׂשָרָי�ה ַׂש� �ל ִּבְׁשַנ�ת ָהְרִבִע�ית ְלָמְלכ ֶלְך&ְיהּוָדה1 ָּבֶב+  הּו ֶמ�



Jer. 51:60ֵPד א�ל ֶאל&ֵס�ֶפר ֶאָח ֹוא ֶאל&ָּבֶב� הּו ֵא=ת ָּכל&ָהָרָע>ה ֲאֶׁשר&ָּתב� ב ִיְרְמָי3 ים  ַוִּיְכֹּת� ת ָּכל&ַהְּדָבִר�
ל� ֶּלה ַהְּכֻתִב�ים ֶאל&ָּבֶב�  ָהֵא+

Jer. 51:61ֶּלה� ים ָהֵא� ת ָּכל&ַהְּדָבִר� אָת ֵא� 5ָקָר+ יָת ְו� 5ָרִא+ ל ְו� �ה ְּכֹבֲאָך� ָבֶב+ ֹ�אֶמר ִיְרְמָי�הּו ֶאל&ְׂשָרָי   ַוּי
Jer. 51:62ב ְלֵמָאָד� ֹות&ּבֹו1 יֹוֵׁש+ ֹו ְלִבְלִּתBי ֱהי� ֹום ַהֶּזה1 ְלַהְכִרית+ Bְרָּת ֶאל&ַהָּמק Mה ִדַּב ם  ְוָאַמְרָּת3 ְיהָוה1 ַאָּת2

ְהֶי�ה� ֹות עֹוָל�ם ִּת� י&ִׁשְממ�  ְוַעד&ְּבֵהָמ�ה ִּכ�
Jer. 51:63ת� ֹוְך ְּפָר� ֹו ֶאל&ּת� ֶבן ְוִהְׁשַלְכּת� ר ָעָליו1 ֶא+ Bה ִּתְקֹׁש� א ֶאת&ַהֵּס�ֶפר ַהֶּז �ֹ ְתָך+ ִלְקר �rְוָהָיה1 ְּכַכ  
Jer. 51:64א&ָתקּום1 ִמְּפ �ֹ ע ָּבֶבBל ְול ָכה ִּתְׁשַק2 ָּ Tפּו  ְוָאַמְרָּת3 כ� ה ֲאֶׁש=ר ָאֹנִכ>י ֵמִב�יא ָעֶל�יָה ְוָיֵע �י ָהָרָע3 ֵנ

י ִיְרְמָי�הּו� ס ָּנה ִּדְבֵר�  ַעד&ֵה�
Jer. 52:1 ֹו �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ּוָׁשָל ה ָמַל�ְך ִּביר� ֹו ְוַאַחBת ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+ �הּו ְבָמְלכ+ ים ְוַאַחBת ָׁשָנה1 ִצְדִקָּי  ֶּבן&ֶעְׂשִר2
ל[ֲחִמיַטל   ת&ִיְרְמָי�הּו ִמִּלְבָנ�ה�ַּב�] ֲחמּוַט�
Jer. 52:2ים� ה ְיהֹוָיִק� ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש� �ה ְּכֹכ� �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר�   ַוַּי
Jer. 52:3 ד �יו ַוִּיְמֹר� �ל ָּפָנ ם ֵמַע ֹו אֹוָת� ה ַעד&ִהְׁשִליכ� יהּוָד+ �ִם ִו� ְיָתה1 ִּבירּוָׁשַל ה ָה� �יA ַעל&ַא�ף ְיהָו3  ִּכ
�הּו ְּב ל�ִצְדִקָּי ֶלְך ָּבֶב�  ֶמ�
Jer. 52:4 ר א ְנבּוַכְדֶראַּצ2 ָּ Tב Gֹור ַלֹחֶדׁש ֶדׁש ָהֲעִׂשיִריH ֶּבָעׂש� ֹו ַּבֹח� ית ְלָמְלכ3 Mה ַהְּתִׁשִע Z ַבָּׁשָנ2  ַוְיִהי

יב� ּו ָעֶל>יָה ָּדֵי�ק ָסִב� �יָה ַוִּיְבנ� ּו ָעֶל 5ַּיֲחנ� ִם ַו� ּוָׁשַל+ ּוא ְוָכל&ֵחילֹו1 ַעל&ְיר� Bל ה Mֶלְך&ָּבֶב  ֶמ�
Jer. 52:5ַPֹור ע �א ָהִע�יר ַּבָּמצ �ֹ ֶלְך ִצְדִקָּי�הּו� ַוָּתב ה ַלֶּמ�  ד ַעְׁשֵּת�י ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+
Jer. 52:6ֶרץ� �יר ְולֹא&ָהָי�ה ֶל�ֶחם ְלַע�ם ָהָא� �ק ָהָרָע�ב ָּבִע ֶדׁש ַוֶּיֱחַז �ה ַלֹח+ ְרִביִעי1 ְּבִתְׁשָע ֶדׁש ָה� Bַּבֹח  
Jer. 52:7 יר ֶרְך ַׁשBַער  ַוִּתָּבַק�ע ָהִע3 Mְיָלה ֶּד יר ַל3 Mּו ֵמָהִע Z ַוֵּיְצא2 ה ִיְבְרחּו ְוָכל&ַאְנֵׁש�י ַהִּמְלָחָמ]

ה� ֶרְך ָהֲעָרָב� ּו ֶּד� ים ַעל&ָהִע�יר ָסִב�יב ַוֵּיְלכ� ֶלְך ְוַכְׂשִּד� �ן ַהֶּמ+  ֵּבין&ַהֹחֹמַת1ִים1 ֲאֶׁשר1 ַעל&ַּג
Jer. 52:8י�ּו ֵחיל&ַּכְׂשִּדים1 ַאֲחֵר Bצּו  ַוִּיְרְּדפ ֹו ָנֹפ� ֹו ְוָכל&ֵחיל+ �ת ְיֵרח ְרֹב� �הּו ְּבַע� ֶלְך ַוַּיִּׂש�יגּו ֶאת&ִצְדִקָּי  ַהֶּמ+
יו�  ֵמָעָל�

Jer. 52:9 ֹו ר ִאּת� ֹו ֶאל&ֶמ=ֶלְך ָּבֶב>ל ִרְבָל�ָתה ְּבֶא�ֶרץ ֲחָמ�ת ַוְיַדֵּב� Mּו ֹאת ֶלְך ַוַּיֲעל2 5ִּיְתְּפׂשּו1 ֶאת&ַהֶּמ+  ַו�
ים�  ִמְׁשָּפִט�
Jer. 52:10 ָתה� ט ְּבִרְבָל� ה ָׁשַח� י ְיהּוָד� >ם ֶאת&ָּכל&ָׂשֵר� �יו ְוַג �הּו ְלֵעיָנ ֶלְך&ָּבֶב>ל ֶאת&ְּבֵנ�י ִצְדִקָּי  ַוִּיְׁשַח=ט ֶמ�
Jer. 52:11ָלה ַוִּיְּתֵנ�הּו 1 ָּבֶב+ ֶלְך&ָּבֶבל ִים ַוְיִבֵאBהּו ֶמ� ְנֻחְׁשַּת3 �ר ַוַּיַאְסֵר�הּו ַב� �הּו ִעֵּו   ְוֶאת&ֵעיֵנ�י ִצְדִקָּי

ית[ְבֵבית& ֹו�]ֵב� ת ַעד&י�ֹום מֹות�  &ַהְּפֻקֹּד�
Jer. 52:12 ר�ֶלְך ְנבּוַכְדֶראַּצ ה ַלֶּמ� ע&ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+ יא ְׁשַנת1 ְּתַׁש� ֶדׁש ִה3 ֹור ַלֹח+ ֲחִמיִׁשי1 ֶּבָעׂש� ֶדׁש ַה� Bּוַבֹח 

ֶלְך& ים ָעַמ>ד ִלְפֵנ�י ֶמ� ּוַזְרֲאָדן1 ַרב&ַטָּבִח+ א ְנב� ֶלְך&ָּבֶב�ל ָּב3 ִם�ֶמ� ל ִּבירּוָׁשָל�  ָּבֶב�
Jer. 52:13 ֹול ית ַהָּגד� י ְירּוָׁשַל>ִם ְוֶאת&ָּכל&ֵּב� ת ָּכל&ָּבֵּת= ף ֶאת&ֵּבית&ְיהָו�ה ְוֶאת&ֵּב�ית ַהֶּמ�ֶלְך ְוֵא2  ַוִּיְׂשֹר�
ׁש� ף ָּבֵא�  ָׂשַר�
Jer. 52:14+יל ַּכְׂשִּד�יב ָנ�ְתצּו1 ָּכל&ֵח� ֹות ְירּוָׁשַל�ִם ָסִב ים� ְוֶאת&ָּכל&ֹחמ� ר ֶאת&ַרב&ַטָּבִח�  ים ֲאֶׁש�
Jer. 52:15 ֶלְך�ר ָנ�ְפלּו1 ֶאל&ֶמBְפִלים1 ֲאֶׁש יר ְוֶאת&ַהֹּנ� ים ָּבִע3 �םA ַהִּנְׁשָאִר� ֶאת&ֶי�ֶתר ָהָע ם ְו� Mֹות ָהָע  ּוִמַּדּל2

ים� ן ַרב&ַטָּבִח� ה ְנבּוַזְרֲאָד� Wֹון ֶהְגָל �ָאמ �ֶתר ָה� ת ֶי ל ְוֵא�  ָּבֶב+
Jer. 52:16ֹו ים� ּוִמַּדּל� ים ּוְלֹיְגִב� ן ַרב&ַטָּבִח�ים ְלֹכְרִמ� יר ְנבּוַזְרֲאָד� Wֶרץ ִהְׁשִא  ת ָהָא+
Jer. 52:17 ר ֶׁשת ֲאֶׁש� =ם ַהְּנֹח> ֹות ְוֶאת&ָי Qֶאת&ַהְּמֹכנ ה ְו� ֶׁשת ֲאֶׁש�ר ְלֵבית&ְיהָו3 Mי ַהְּנֹח  ְוֶאת&ַעּמּוֵד2

ּו ֶאת&ָּכ ים ַוִּיְׂשא� �ּו ַכְׂשִּד ָלה�ְּבֵבית&ְיהָו�ה ִׁשְּבר� ם ָּבֶב�  ל&ְנֻחְׁשָּת�
Jer. 52:18 ת ָּכל&ְּכֵל=י ֹות ְוֵא2 ת ְוֶאת&ַהַּכּפ3 ֹות ְוֶאת&ַהִּמְזָרֹק� Mְמַזְּמר ים ְוֶאת&ַה� ִּסרֹות ְוֶאת&ַהָּיִע2 ַ Tְוֶאת&ה 

חּו� ם ָלָק� ּו ָבֶה� ֶׁשת ֲאֶׁשר&ְיָׁשְרת�  ַהְּנֹח>
Jer. 52:19ֹות ְוֶאת&ַה ִּסִּפים ְוֶאת&ַהַּמְחּת2 ַ Tֹות ְוֶאת&ַהַּכּפֹות1  ְוֶאת&ה ֹות ְוֶאת&ַהְּמֹנר3 ֹות ְוֶאת&ַהִּסיר� Mִּמְזָרק

ים� ח ַרב&ַטָּבִח� �ֶסף ָלַק� ב ַוֲאֶׁשר&ֶּכ�ֶסף ָּכ ֹות ֲאֶׁשBר ָזָהב1 ָזָה+  ְוֶאת&ַהְּמַנִקי+
Jer. 52:20ֶׁשת1 ֲאֶׁשר ר ְׁשֵנים&ָעָׂשBר ְנֹח2 Qם ֶאָחד1 ְוַהָּבָקB ִים ַהָּי יםA ְׁשַנ3 ר ָעָׂש>ה  ָהַעּמּוִד� ֹות ֲאֶׁש� &ַּת�ַחת ַהְּמֹכנ+



ֶּלה� ם ָּכל&ַהֵּכִל�ים ָהֵא� ל ִלְנֻחְׁשָּת� �ה ִמְׁשָק+ �ה לֹא&ָהָי ה ְלֵב�ית ְיהָו ֶלְך ְׁשֹלֹמ�  ַהֶּמ�
Jer. 52:21 ה ַאָּמה1 קֹוָמה Bה ֶעְׂשֵר ים ְׁשֹמֶנ2 ה ] קֹוַמת1[ ְוָהַעּמּוִד3 ּוט ְׁשֵּתים&ֶעְׂשֵר� ד ְוח> ה ָהַעֻּמ�ד ָהֶאָח+ ַאָּמ�

ּוב� ֹות ָנב� ע ַאְצָּבע�  ְיֻסֶּב�ּנּו ְוָעְבי>ֹו ַאְרַּב�
Jer. 52:22 ל&ַהּכֹוֶת>ֶרת =ים ַע� ה ְוִרּמֹוִנ ֶרת ָהַאַחתH ָחֵמ�ׁש ַאּמֹותG ּוְׂשָבָכ2 ת ַהֹּכֶת� ֶׁשת ְוקֹוַמ2 יו ְנֹח3 Mֶרת ָעָל  ְוֹכֶת2

�י ּוד ַהֵּׁשִנ ַעּמ� ֶׁשת ְוָכֵא>ֶּלה ַל� �ל ְנֹח   ְוִרּמֹוִנ�ים�ָסִב�יב ַהֹּכ�
Jer. 52:23יב� ּוָחה ָּכל&ָהִרּמֹוִנ�ים ֵמָא>ה ַעל&ַהְּׂשָבָכ�ה ָסִב� �ה ר ים ִּתְׁשִע�ים ְוִׁשָּׁש� ִרֹּמִנ+   ַוִּי�ְהיּו1 ָה�
Jer. 52:24ה ְוֶאת&ְׁשֹל�� אׁש ְוֶאת&ְצַפְנָי�ה ֹּכֵה�ן ַהִּמְׁשֶנ +ֹ ים ֶאת&ְׂשָרָיה1 ֹּכֵה�ן ָהר י  ַוִּיַּק�ח ַרב&ַטָּבִח3 ֶׁשת ֹׁשְמֵר�

ף�  ַהַּס�
Jer. 52:25 ים Mה ֲאָנִׁש ה ְוִׁשְבָע2 ידA ַעל&ַאְנֵׁש�י ַהִּמְלָחָמ3 ד אwֶׁשר&ָהָי�ה ָפִק� Mיס ֶאָח יר ָלַקחZ ָסִר2  ּוִמן&ָהִע]

��ם ָהָא א ַהַּמְצִּב�א ֶאת&ַע ת ֹסֵפר1 ַׂש�ר ַהָּצָב+ יר ְוֵא3 ּו ָבִע+ ֶרץ ְוִׁשִּׁש�ים ִאיׁש1 ֵמֹרֵאBי ְפֵני&ַהֶּמ1ֶלְך1 ֲאֶׁש�ר ִנְמְצא�
יר� ֹוְך ָהִע� ִּנְמְצִא�ים ְּבת� ֶרץ ַה� �ם ָהָא+  ֵמַע

Jer. 52:26ָתה� ל ִרְבָל� ֶלְך ָּבֶב� ן ַרב&ַטָּבִח�ים ַוֹּי=ֶלְך אֹוָת>ם ֶאל&ֶמ� ם ְנבּוַזְרֲאָד�   ַוִּיַּק�ח אֹוָת+
Jer. 52:27ֶלְך ָּבֶב=ל ַוְיִמֵת>ם ְּבִרְבָל�ה ֹו� ַוַּיֶּכ�ה אֹוָתםZ ֶמ2 ה ֵמַע�ל ַאְדָמת� �5ֶגל ְיהּוָד�   ְּבֶא�ֶרץ ֲחָמ�ת ַוִּי
Jer. 52:28 ים ֶׁשת ֲאָלִפ�ים ְוֶעְׂשִר� ים ְׁשֹל� Wַבע ְיהּוִד Wר ִּבְׁשַנת&ֶׁש�ּוַכְדֶראַּצ ר ֶהְגָל�ה ְנב� ם ֲאֶׁש� �ה ָהָע+  ֶז
ה�  ּוְׁשֹלָׁש�

Jer. 52:29ר�ּוַכְדֶראַּצ ה ִלְנב� >ת ְׁשמֹוֶנ�ה ֶעְׂשֵר� ֹות ְׁשֹלִׁש�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ִּבְׁשַנ ֶפׁש ְׁשֹמֶנ�ה ֵמא� Wִם ֶנ ּוָׁשַל+   ִמיר�
Jer. 52:30 ע ֶפׁש ְׁשַב� Wים ֶנ Wים ְיהּוִד ּוַזְרֲאָדן1 ַרב&ַטָּבִח+ ה ְנב� ּוַכְדֶראַּצרG ֶהְגָל3 ׁש ְוֶעְׂשִריםH ִלְנב� ת ָׁשֹל�  ִּבְׁשַנ2

ֶפׁש ַאְרַּב� Wה ָּכל&ֶנ��ים ַוֲחִמָּׁש ֹות ַאְרָּבִע ֹות� פֵמא� ׁש ֵמא�  ַעת ֲאָלִפ�ים ְוֵׁש�
Jer. 52:31 ים ֶדׁש ְּבֶעְׂשִר� ה ִּבְׁשֵניBם ָעָׂשר1 ֹח+ ֶלְך&ְיהּוָד+ �ן ֶמ� ה ְלָגלּות1 ְיהֹוָיִכ ַבע ָׁשָנ3 Mים ָוֶׁש Z ִבְׁשֹלִׁש2  ַוְיִהי

ֹו ֶא �ת ַמְלֻכת3 ל ִּבְׁשַנ Mֶלְך ָּבֶב �יל ְמֹרַדְךZ ֶמ2 א ֱאִו ֶדׁש ָנָׂש] �ה ַלֹח א ַוֲחִמָּׁש� ה ַוֹּיֵצ� ֶלְך&ְיהּוָד+ �ין ֶמ� ת&רֹאׁש1 ְיהֹוָיִכ
ית ַהְּכִליא  ֹו ִמֵּב� ּוא�][ַה[אֹות�  ]ְּכל�

Jer. 52:32 ַעל ְלִכֵּס=א ְמָלִכים ֹו ִמַּמ3 ֹות ַוִּיֵּתן1 ֶאת&ִּכְסא+ �ֹו ֹטב ר ִאּת� ֹו ] ְּמָלִכ>ים][ַה[ ַוְיַדֵּב� ר ִאּת� ֲאֶׁש�
ל�  ְּבָבֶב�

Jer. 52:33ה ֵא� Wי ַחָּי�ו� ְוִׁשָּנ יד ָּכל&ְיֵמ� >יו ָּתִמ� ל ֶל=ֶחם ְלָפָנ ֹו ְוָאַכ2 �י ִכְלא  ת ִּבְגֵד�
Jer. 52:34 ל ֹו ֹּכ� �ֹו ַעד&י�ֹום מֹות ֶלְך&ָּבֶב>ל ְּדַבר&י�ֹום ְּביֹומ� ֹו ֵמֵא=ת ֶמ� Mיד ִנְּתָנה&ּל ֹו ֲאֻרַחתZ ָּתִמ2  ַוֲאֻרָחת3
י ַחָּי�יו�  ְיֵמ�
Ezek. 1:1ים�ִּבְׁשֹלִׁש Aי�ר ִנְפְּתחּו1  ַוְיִה�ֹוְך&ַהּגֹוָל�ה ַעל&ְנַהר&ְּכָב ֶדׁש ַוֲאִנ�י ְבת� ְרִביִעי1 ַּבֲחִמָּׁש�ה ַלֹח+ ה ָּב�  ָׁשָנ3

ים� ֹות ֱאֹלִה� ה ַמְרא� ִים ָוֶאְרֶא�  ַהָּׁשַמ+
Ezek. 1:2ִPֶדׁש ה �ה ַלֹח ין� ַּבֲחִמָּׁש� ֶלְך יֹוָיִכ� ּות ַהֶּמ� ית ְלָגל� �ה ַהֲחִמיִׁש+  יא ַהָּׁשָנ
Ezek. 1:3 י ים ַעל&ְנַהר&ְּכָב�ר ַוְּתִה� ֶרץ ַּכְׂשִּד� =י ַהֹּכֵה>ן ְּבֶא� אל ֶּבן&ּבּוִז הָוה ֶאל&ְיֶחְזֵק2 ְ Tה ְדַבר&י�  ָהֹי�ה ָהָי

ם ַיד&ְיהָו�ה�  ָעָל>יו ָׁש�
Ezek. 1:4ַחת ְו 1 ְוֵא�ׁש ִמְתַלַּק+ 5Bן ָּגדֹול ֹון ָעָנ ה ָּבָא�ה ִמן&ַהָּצפ3 Mּוַח ְסָעָר ֶרא ְוִהֵּנהZ ר2 ֹו ָסִב�יב  ָוֵא] ַג�ּה ל� ֹנ�

ׁש� ֹוְך ָהֵא� ל ִמּת� ּה ְּכֵע�ין ַהַחְׁשַמ� ּתֹוָכ+  ּוִמ2
Ezek. 1:5ָּנה� ם ָלֵה� ּות ָאָד� ן ְּדמ� יֶה+ ּות ַאְרַּב�ע ַחּי�ֹות ְוֶזה1 ַמְרֵא� ּה ְּדמ� ּתֹוָכ+   ּוִמ2
Ezek. 1:6�ת ָלֶה ִים ְלַאַח� ע ְּכָנַפ�  ם� ְוַאְרָּבָע�ה ָפִנ�ים ְלֶאָח�ת ְוַאְרַּב�
Ezek. 1:7ל� ֶׁשת ָקָל� ים ְּכֵע�ין ְנֹח� ְצִצ+ ֶגל ְוֹנ� ם ְּכַכף1 ֶר�ֶגל ֵע+ ם ֶר�ֶגל ְיָׁשָר�ה ְוַכ�ף ַרְגֵליֶה3   ְוַרְגֵליֶה�
Ezek. 1:8 י][ִו[ ְוָידֹו ם ְלַאְרַּבְעָּת�] יֵד� ם ְוַכְנֵפיֶה� ם ַע�ל ַאְרַּב�ַעת ִרְבֵעיֶה�ם ּוְפֵניֶה� ם ִמַּת1ַחת1 ַּכְנֵפיֶה+  ם�ָאָד3
Ezek. 1:9כּו� ן ִא>יׁש ֶאל&ֵע�ֶבר ָּפָנ�יו ֵיֵל� ּה ַּכְנֵפיֶה�ם לֹא&ִיַּס�ּבּו ְבֶלְכָּת+ ה ֶאל&ֲאחֹוָת� ת ִאָּׁש� ְבֹר>   ֹח�
Ezek. 1:10 אול �ֹ ַהְּׂשמ ֹור ֵמ� ם ּוְפֵני&ׁש� Bה ֶאל&ַהָּיִמין1 ְלַאְרַּבְעָּת+ י ַאְרֵי �י ָאָדםG ּוְפֵנ2 ּות ְּפֵניֶהםH ְּפֵנ  ּוְדמ�

ן�ְלַא  ְרַּבְעָּת�ן ּוְפֵני&ֶנ�ֶׁשר ְלַאְרַּבְעָּת�
Ezek. 1:11ְjPיׁש ש ֹות ִמְלָמ�ְעָלה ְלִא3 ם ְּפֻרד� ם ְוַכְנֵפיֶה� Wת  ּוְפֵניֶה ֹות ֵא� יׁש ּוְׁשַּת�ִים ְמַכּס+ ֹות ִא+ ַּתִים ֹחְבר�



ָנה�  ְּגִוֹיֵתיֶה�
Ezek. 1:12�ִי Zל ֲאֶׁשר�כּו ֶא� ן� ְוִא>יׁש ֶאל&ֵע�ֶבר ָּפָנ�יו ֵיֵל ּבּו ְּבֶלְכָּת� א ִיַּס� �ֹ כּו ל 1ֶכת1 ֵיֵל+ ּוַח ָלֶל Bָּמה ָהר  ְהֶיה&ָׁש2
Ezek. 1:13 ין�יא ִמְתַהֶּל�ֶכת ֵּב Wים ִה ֲערֹות1 ְּכַמְרֵא�ה ַהַּלִּפִד+ ׁש ֹּב� ֹות ַמְרֵאיֶה�ם ְּכַגֲחֵלי&ֵא3 Mּות ַהַחּי  ּוְדמ2

א ָבָר� ׁש יֹוֵצ� ׁש ּוִמן&ָהֵא�  ק�ַהַחּי�ֹות ְוֹנ�ַגּה ָלֵא+
Ezek. 1:14ה ַהָּבָז�ק� ֹוב ְּכַמְרֵא� �ֹוא ָוׁש   ְוַהַחּי�ֹות ָרצ�
Ezek. 1:15ַעת ָּפָנ�יו� ֶצל ַהַחּי�ֹות ְלַאְרַּב� ד ָּבָא>ֶרץ ֵא� ן ֶאָח� ֹות ְוִהֵּנהZ אֹוַפ2 �ֶרא ַהַחּי   ָוֵא�
Ezek. 1:16ּות יׁש ּוְדמ� �ין ַּתְרִׁש+ Bים ּוַמֲעֵׂשיֶהם1 ְּכֵע ה ָהאֹוַפִּנ ם  ַמְרֵא2 ד ְלַאְרַּבְעָּת�ן ּוַמְרֵאיֶהם1 ּוַמ�ֲעֵׂשיֶה+  ֶאָח�

ן� ֹוְך ָהאֹוָפ� ן ְּבת�  ַּכֲאֶׁש>ר ִיְהֶי�ה ָהאֹוַפ�
Ezek. 1:17ן� ּבּו ְּבֶלְכָּת� א ִיַּס� �ֹ ן ְּבֶלְכָּת�ם ֵיֵל�כּו ל ַעת ִרְבֵעיֶה�   ַעל&ַאְרַּב�
Ezek. 1:18ם�ם ְוִיְרָא�ה ָלֶה ן ְוֹג�ַבּה ָלֶה� ֵּביֶה+ ן� ְוַג2 >5ִים ָסִב�יב ְלַאְרַּבְעָּת� ת ֵעיַנ ם ְמֵלֹא�   ְוַגֹּבָת3
Ezek. 1:19ּו ָהאֹוַפִּנ�ים� ֶרץ ִיָּנְׂשא� �ל ָהָא+ ַחּיֹות1 ֵמַע �ים ֶאְצָל�ם ּוְבִהָּנֵׂשBא ַה� ּו ָהאֹוַפִּנ ֹות ֵיְלכ� ַחּי+ 1ֶכת1 ַה�   ּוְבֶל
Ezek. 1:201ֶכת1 ֵי ּוַח ָלֶל Bם ָהר �ל ֲאֶׁשרZ ִי�ְהֶיה&ָּׁש2 ם  ַע ים ִיָּנְׂשאּו1 ְלֻעָּמָת+ �ֶכת ְוָהאֹוַפִּנ3 ּוַח ָלֶל ָּמה ָהר� כּו ָׁש� ֵל+

�ה ָּבאֹוַפִּנ�ים� ּוַח ַהַחָּי  ִּכ>י ר�
Ezek. 1:21 ם ִּכ>י ֹוַפִּנים1 ְלֻעָּמָת+ ּו ָהא� Bֶרץ ִיָּנְׂשא �ל ָהָא3 ם ֵמַע Qְבִהָּנְׂשָא דּו ּו� �ם ַי�ֲעֹמ כּו ּוְבָעְמָד�  ְּבֶלְכָּת�ם ֵיֵל+

ּו �ה ָּבאֹוַפִּנ�ים�ר�  ַח ַהַחָּי
Ezek. 1:22ְעָלה� ם ִמְלָמ� ּוי ַעל&ָראֵׁשיֶה� ַרח ַהּנֹוָר�א ָנט� יַע ְּכֵע�ין ַהֶּק� ּות ַעל&ָראֵׁשBי ַהַחָּיה1 ָרִק+ Qּוְדמ  
Ezek. 1:23ִים ְמַכּסBיׁש ְׁשַּת ה ֶאל&ֲאחֹוָת�ּה ְלִא3 ֹות ִאָּׁש� יַע ַּכְנֵפיֶה�ם ְיָׁשר+ יׁש  ְוַת1ַחת1 ָהָרִק+ ָּנה ּוְלִא3 ֹות1 ָלֵה+

ם� ת ְּגִוֹּיֵתיֶה� ָּנה ֵא� ִים ְמַכּסֹות1 ָלֵה+ Bְׁשַּת 
Ezek. 1:24 ֹול ֹול ֲהֻמָּל�ה ְּכק� ם ק� ִים ַרִּבBים ְּכקֹול&ַׁשַּדי1 ְּבֶלְכָּת+ Z ַמ2 ם ְּכקֹול ֹול ַּכְנֵפיֶה]  ָוֶאְׁשַמ�ע ֶאת&ק�

ן� יָנה ַכְנֵפיֶה� ם ְּתַרֶּפ� �ה ְּבָעְמָד�  ַמֲחֶנ
Ezek. 1:25ן� יָנה ַכְנֵפיֶה� ם ְּתַרֶּפ� יַע ֲאֶׁש�ר ַעל&רֹאָׁש�ם ְּבָעְמָד� ל ָלָרִק� Wֹול ֵמַע Wַוְיִהי&ק  
Ezek. 1:26 א ּות ַהִּכֵּס+ 1 ְּדמ� ּות ִּכֵּס�א ְוַעל ֶבן&ַסִּפ�יר ְּדמ� ה ֶא� ם ְּכַמְרֵא� 1יַע1 ֲאֶׁש�ר ַעל&רֹאָׁש+ ַעל ָלָרִק  ּוִמַּמ3

ה ָאָד> ּות ְּכַמְרֵא� Qְעָלה�ְּדמ  ם ָעָל�יו ִמְלָמ�
Ezek. 1:27 הBְעָלה ּוִמַּמְרֵא��יו ּוְלָמ ה ָמְתָנ יב ִמַּמְרֵא� ית&ָלּה1 ָסִב+ ל ְּכַמְרֵאה&ֵאBׁש ֵּב� �ין ַחְׁשַמ3  ָוֵא�ֶראA ְּכֵע

יב� ֹו ָסִב� ַג�ּה ל� ׁש ְוֹנ� 1יִתי1 ְּכַמְרֵאה&ֵא+ ָּטה ָרִא  ָמְתָניו1 ּוְלַמ+
Ezek. 1:28[ה ַהֶּק�ה  ְּכַמְרֵא ּוא ַמְרֵא� Wיב ה ַגּה1 ָסִב+ �ן ַמְרֵאBה ַהּנ2ֹ ֶׁשם ֵּכ ן ְּבי�ֹום ַהֶּג3 Mה ֶבָעָנ ֶׁשת ֲאֶׁשרZ ִי�ְהֶי2

ר� ס ֹול ְמַדֵּב� ע ק� י ָוֶאְׁשַמ� ל ַעל&ָּפַנ+ ֶאְרֶאה1 ָוֶאֹּפ� �ה ָו� ּות ְּכבֹוד&ְיהָו  ְּדמ�
Ezek. 2:1יָך ַו ד ַעל&ַרְגֶל+ �י ֶּבן&ָאָדם1 ֲעֹמ� ֹ�אֶמר ֵאָל ְך� ַוּי ר ֹאָת�  ֲאַדֵּב�
Ezek. 2:2י� פ ר ֵאָל� ת ִמַּדֵּב� ע ֵא� Wי ָוֶאְׁשַמ� ִני ַעל&ַרְגָל י ַוַּתֲעִמֵד� ֲאֶׁשר1 ִּדֶּב�ר ֵאַל+ ּוַח ַּכ� �י ר3   ַוָּת=בֹא ִב
Ezek. 2:3ם ַהּמֹו� ל ֶאל&ּגֹוִי �י ִיְׂשָרֵא+ ֹוְתָך1 ֶאל&ְּבֵנ Bי א� ַח ֲאִנ י ֶּבן&ָאָדם1 ׁשֹוֵל2 ֹ�אֶמר ֵאַל3 ים ֲאֶׁש�ר  ַוּי ְרִד�

י ַעד&ֶע�ֶצם ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� �י ֵהBָּמה ַוֲאבֹוָתם1 ָּפ�ְׁשעּו ִב+  ָמְרדּו&ִב
Ezek. 2:4 ר ֲאֹדָנ�י ה ָאַמ� ם ֹּכ� >י ׁשֹוֵל�ַח אֹוְתָך� ֲאֵליֶה�ם ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה+ ב ֲאִנ ים ְקֵׁשBי ָפִנים1 ְוִחְזֵקי&ֵל+  ְוַהָּבִנ3

ה�  ְיהִֹו�
Ezek. 2:5ם� פ ְוֵה1ָּמ ּו ִּכ�י ָנִב�יא ָהָי�ה ְבתֹוָכ� �5ְדע+ י ֵה�ָּמה ְוָי ית ְמִר� לּו ִּכ>י ֵּב� ּו ְוִאם&ֶיְחָּד+  ה1 ִאם&ִיְׁשְמע�
Ezek. 2:6 ְך �י ָסָרִבBים ְוַסּלֹוִנים1 אֹוָת+ א ִּכ ם ּוִמִּדְבֵריֶה�ם ַאל&ִּתיָר3 Mא ֵמֶה ָדם ַאל&ִּתיָר2 ָ Tה ֶבן&א�ְוַאָּת 

ָּמה�ְוֶאל&ַעְקַרִּב�ים ַאָּת� י ֵה� ית ְמִר� ת ִּכ>י ֵּב�  ה יֹוֵׁש�ב ִמִּדְבֵריֶהBם ַאל&ִּתיָרא1 ּוִמְּפֵניֶה�ם ַאל&ֵּתָח+
Ezek. 2:7ָּמה� פ י ֵה� ּו ְוִאם&ֶיְחָּד�לּו ִּכ�י ְמִר� ם&ִיְׁשְמע� ם ִא�   ְוִדַּבְרָּתB ֶאת&ְּדָבַרי1 ֲאֵליֶה+
Ezek. 2:8ת ֲאֶׁשר&ֲאBם ְׁשַמע1 ֵא יָך  ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד3 ִרי ְּכֵב�ית ַהֶּמ�ִרי ְּפֵצ�ה ִפ+ יָך ַאל&ְּתִהי&ֶמ� ִני1 ְמַדֵּב�ר ֵאֶל+

יָך� ן ֵאֶל� �י ֹנֵת� ת ֲאֶׁשר&ֲאִנ ל ֵא� Wֶוֱאֹכ 
Ezek. 2:9ֶפר� ֹו ְמִגַּלת&ֵס� �י ְוִהֵּנה&ב� ה ְוִהֵּנה&ָי�ד ְׁשלּוָח�ה ֵאָל Wָוֶאְרֶא  
Ezek. 2:10יא ְכ י ְוִה� ׂש אֹוָתּה1 ְלָפַנ+ Bי� ס ַוִּיְפֹר ֶגה ָוִה� יָה ִקִנ�ים ָוֶה� ּוב ֵאֶל+ ֹור ְוָכת� ��ים ְוָאח ה ָּפִנ  תּוָב�



Ezek. 3:1 ר את ְוֵל�ְך ַּדֵּב� +ֹ 1 ֶאת&ַהְּמִגָּל�ה ַהּז ֹול ֱאכֹול �א ֱאכ ת ֲאֶׁשר&ִּתְמָצ� ם ֵא� Wי ֶּבן&ָאָד ֹ�אֶמר ֵאַל+  ַוּי
ל� ית ִיְׂשָרֵא�  ֶאל&ֵּב�

Ezek. 3:2� �י ַוַּי ח ֶאת&ִּפ את� ָוֶאְפַּת� �ֹ ת ַהְּמִגָּל�ה ַהּז ִני ֵא�  ֲאִכֵל+
Ezek. 3:3ֵPא א �יָך ְתַמֵּל+ 1 ּוֵמֶע ֲאֵכל י ֶּבן&ָאָדם1 ִּבְטְנָךB ַת� ֹ�אֶמר ֵאַל3 �יָך  ַוּי �י ֹנֵת�ן ֵאֶל ר ֲאִנ את ֲאֶׁש� +ֹ ת ַהְּמִגָּל�ה ַהּז

ֹוק� פ ׁש ְלָמת� י ְּבִפ�י ִּכְדַב� ה ַוְּתִה� ְכָל+  ָוֹא�
Ezek. 3:4ֹ�אֶמר ֵא ם� ַוּי י ֲאֵליֶה� ל ְוִדַּבְרָּת� ִבְדָבַר� ם ֶלְך&ּבֹא1 ֶאל&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ �י ֶּבן&ָאָד3  ָל
Ezek. 3:5ל� ית ִיְׂשָרֵא� ּוַח ֶאל&ֵּב� �ֹון ַאָּת�ה ָׁשל י ָלׁש� י ָׂשָפ>ה ְוִכְבֵד� ם ִעְמֵק� Z ֶאל&ַע2 י לֹא   ִּכ]
Ezek. 3:6י ָׂשָפה1 ְוִכ Bים ִעְמֵק אA ֶאל&ַעִּמ�ים ַרִּב3 �ֹ א  ל Bֹ ע ִּדְבֵריֶה�ם ִאם&ל א&ִתְׁשַמ� �ֹ ר ל ֹון ֲאֶׁש� י ָלׁש+ ְבֵד�

יָך� ּו ֵאֶל� ָּמה ִיְׁשְמע� יָך ֵה�  ֲאֵליֶהם1 ְׁשַלְחִּת+
Ezek. 3:7ִּPי כ� ַע ֵאָל י&ֵאיָנ�ם ֹאִב�ים ִלְׁשֹמ� יָך ִּכ� ַע ֵאֶל+ א יֹאבּו1 ִלְׁשֹמ� Bֹ ל ל ל  ּוֵב�ית ִיְׂשָרֵא3 י ָּכל&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+

ָּמה�ִחְזֵקי ַצח ּוְקֵׁשי&ֵל�ב ֵה�  &ֵמ�
Ezek. 3:8ם� ת ִמְצָח� �ק ְלֻעַּמ� ת&ִמְצֲחָך� ָחָז ים ְלֻעַּמ�ת ְּפֵניֶה�ם ְוֶא� >יָך ֲחָזִק� ִּתי ֶאת&ָּפֶנ ה ָנַת=   ִהֵּנ2
Ezek. 3:9<ם ִּכ א אֹוָתם1 ְולֹא&ֵתַח�ת ִמְּפֵניֶה+ Bא&ִתיָר �ֹ ר ָנַת�ִּתי ִמְצֶח�ָך ל �ק ִמֹּצ� י  ְּכָׁשִמ>יר ָחָז ית&ְמִר� י ֵּב�
ָּמה� פ  ֵה�

Ezek. 3:10ע� �יָך ְׁשָמ� ְלָבְבָך� ּוְבָאְזֶנ ח ִּב� יָך ַק� ם ֶאת&ָּכל&ְּדָבַרי1 ֲאֶׁש�ר ֲאַדֵּב�ר ֵאֶל+ Wי ֶּבן&ָאָד� ֹ�אֶמר ֵאָל   ַוּי
Ezek. 3:11ֲא �ֲאֵליֶהם1 ְוָאַמְרָּת Bָך ְוִדַּבְרָּת �י ַעֶּמ+ א ֶאל&ַהּגֹוָלה1 ֶאל&ְּבֵנ Bֹ ְך ּב �י  ְוֵל2 ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ� ם ֹּכ� ֵליֶה+

לּו� ּו ְוִאם&ֶיְחָּד� ם&ִיְׁשְמע� �ה ִא�  ְיהִֹו
Ezek. 3:12ֹו� ּוְך ְּכבֹוד&ְיהָו�ה ִמְּמקֹומ� ֹול ָּבר� �ֹול ַר�ַעׁש ָּגד י ק� ּוַח ָוֶאְׁשַמ�ע ַאֲחַר+   ַוִּתָּׂשֵא�ִני ר+
Ezek. 3:13ה�ֹות ַמִּׁשיקֹות1 ִאָּׁש ֹולA ַּכְנֵפ�י ַהַחּי3 ַעׁש  ְוק� ֹול ַר� �ים ְלֻעָּמָת�ם ְוק� ֹול ָהאֹוַפִּנ ּה ְוק�  ֶאל&ֲאחֹוָת+

ֹול�  ָּגד�
Ezek. 3:14י ְוַיד&ְיהָו�ה ָעַל�י ָחָז�5ָקה� ְתִני ַוִּתָּקֵח�ִני ָוֵאֵל�ְך ַמר1 ַּבֲחַמ�ת רּוִח+ ּוַח ְנָׂשַא�   ְור�
Ezek. 3:15�ים ֶאBִביב ַהֹּיְׁשִב ָ Tל א�ה ֵּת Mֹוא ֶאל&ַהּגֹוָל ב][ָו�[ל&ְנַהר&ְּכָבר1 ָוֲאֶׁשר  ָוָאב2 ָּמה יֹוְׁשִב�ים ] ֵאֵׁש+ ֵה�

ם� ים ְּבתֹוָכ� ים ַמְׁשִמ� ב ָׁש>ם ִׁשְבַע�ת ָיִמ�  ָׁש�ם ָוֵאֵׁש�
Ezek. 3:16ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ� �ת ָיִמ�ים פ ַוְיִה� ה ִׁשְבַע י ִמְקֵצ� Wַוְיִה  
Ezek. 3:17�יָך ְלֵב ה ְנַתִּת� ם ֹצֶפ� Wִּני� ֶּבן&ָאָד ם ִמֶּמ� ר ְוִהְזַהְרָּת� אֹוָת�  ית ִיְׂשָרֵא�ל ְוָׁשַמְעָּתB ִמִּפי1 ָּדָב+
Ezek. 3:18 ֹו ָהְרָׁשָע�ה יר ָרָׁש>ע ִמַּדְרּכ� א ִדַּב>ְרָּת ְלַהְזִה� �ֹ ֹו ְול א ִהְזַהְרּת3 �ֹ ּות ְול ֹות ָּתמ+ ָרָׁשע1 מ� י ָל� Bְּבָאְמִר 

ֹו ָי ּוא ָרָׁשע1 ַּבֲעֹונ� Bֹו ה �ׁש�ְלַחֹּית ֹו ִמָּיְדָך� ֲאַבֵּק� ּות ְוָדמ�  מ+
Ezek. 3:19Pה ה� ֹו ָהְרָׁשָע ֹו ּוִמַּדְרּכ� ִרְׁשע+ ע ְולֹא&ָׁשב1 ֵמ� י&ִהְזַה�ְרָּת ָרָׁש+ ה  ְוַאָּתה1 ִּכ� ּות ְוַאָּת� ֹו ָימ+ ּוא ַּבֲעֹונ�

ְלָּת� ס ת&ַנְפְׁשָך� ִהַּצ�  ֶא�
Ezek. 3:20ָׂש� יק ִמִּצְדקֹו1 ְוָע Bּוב ַצִּד א ִהְזַהְרּתֹו1  ּוְבׁש2 Bֹ �י ל ּות ִּכ �ּוא ָימ ֹול ְלָפָנ�יו ה� י ִמְכׁש> ֶול ְוָנַתִּת� ה ָע+

ׁש� ֹו ִמָּיְדָך� ֲאַבֵּק� ה ְוָדמ� ְרןָ ִצְדֹקָתו1 ֲאֶׁש�ר ָעָׂש+ א ִתָּזַכ3 �ֹ ּות ְול ֹו ָימ+  ְּבַחָּטאת�
Ezek. 3:21א ַצִּד� <ֹ י ֲחט יק ְלִבְלִּת� ֹו ַצִּד3 ה ִּכ=י ִהְזַהְרּת� Qה  ְוַאָּת ר ְוַאָּת� �י ִנְזָה+ ּוא לֹא&ָחָט�א ָחיBֹו ִי�ְחֶיה1 ִּכ יק ְוה�

ְלָּת� ס ת&ַנְפְׁשָך� ִהַּצ�  ֶא�
Ezek. 3:22ְך� ר אֹוָת� ם ֲאַדֵּב� ה ְוָׁש� ּום ֵצא1 ֶאל&ַהִּבְקָע+ י ק� ֹ�אֶמר ֵאַל3 �ה ַוּי ם ַיד&ְיהָו י ָעַל>י ָׁש�   ַוְּתִה�
Ezek. 3:23א ֶאל&ַהִּבְק�ָוֵאֵצ Hר ָרִא�יִתי  ָוָאקּום ֹוד ֲאֶׁש� Wד ַּכָּכב ָעהG ְוִהֵּנה&ָׁשBם ְּכבֹוד&ְיהָוה1 ֹעֵמ+

ל ַעל&ָּפָנ�י�  ַעל&ְנַהר&ְּכָב�ר ָוֶאֹּפ�
Ezek. 3:24ָך� ֹוְך ֵּביֶת� א ִהָּסֵג�ר ְּבת� �ֹ י ּב ֹ�אֶמר ֵאַל+ �י ַוְיַדֵּבBר ֹאִתי1 ַוּי ִני ַעל&ַרְגָל ּוַח ַוַּתֲעִמֵד� �י ר+   ַוָּתבֹא&ִב
Ezek. 3:25ם� א ְּבתֹוָכ� א ֵתֵצ� �ֹ ּוָך ָּבֶה�ם ְול ֲאָסר� ים ַו� 1יָך1 ֲעבֹוִת+ ּו ָעֶל Bה ָנְתנ ם ִהֵּנ2   ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד3
Ezek. 3:26ָּמה� י ֵה� ית ְמִר� �יַח ִּכ>י ֵּב� �יׁש מֹוִכ ם ְלִא ְהֶי�ה ָלֶה� ְמָּת ְולֹא&ִת� ָך ְוֶנ�ֱאַל+ �יק ֶאל&ִחֶּכ+ ֹוְנָך1 ַאְדִּב   ּוְלׁש�
Ezek. 3:27 1ִיְׁשָמע AַעBה ַהֹּׁשֵמ� �י ְיהִֹו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ� ם ֹּכ� יָך ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה+ ֹוְתָך1 ֶאְפַּת�ח ֶאת&ִּפ+ י א� Bְבַדְּבִר  ּו�

ָּמה� ס י ֵה� ית ְמִר� ל ִּכ>י ֵּב�  ְוֶהָחֵד�לA ֶיְחָּד+



Ezek. 4:1� ּה ְלָפֶנ ה אֹוָת� ה ְוָנַתָּת� ִם� ְוַאָּתBה ֶבן&ָאָדם1 ַקח&ְלָך� ְלֵבָנ+  יָך ְוַחּקֹוָת� ָעֶל>יָה ִע�יר ֶאת&ְירּוָׁשָל�
Ezek. 4:2 ה ָעֶל=יָה ַמֲחנ>ֹות ְלָל�ה ְוָנַתָּת2 ק ְוָׁשַפְכָּת� ָעֶל�יָה ֹס� 1יָה1 ָּדֵי+ Bיָת ָעֶל ֹור ּוָבִנ יָה ָמצ3 Mה ָעֶל  ְוָנַתָּת2

יב� ים ָסִב�  ְוִׂשים&ָעֶל�יָה ָּכִר�
Ezek. 4:3�ה ַקח&ְלָך1 ַמֲחַבBְוַאָּת  Zיר ַוֲהִכיֹנָתה� ל ֵּביְנָך� ּוֵב�ין ָהִע יר ַּבְרֶז+ ל ְוָנַתָּתBה אֹוָתּה1 ִק� ת ַּבְרֶז+

ל� ס ית ִיְׂשָרֵא� יא ְלֵב� ֹות ִה� יָה א� יָה ְוָהְיָתBה ַבָּמצֹור1 ְוַצְרָּת� ָעֶל+ Mיָך ֵאֶל  ֶאת&ָּפֶנ2
Ezek. 4:4 <י ְוַׂשְמָּת �יו ִמְסַּפBר ַהָּיִמים1 ֲאֶׁש�ר  ְוַאָּתBה ְׁשַכב1 ַעל&ִצְּדָך� ַהְּׂשָמאִל+ ל ָעָל ית&ִיְׂשָרֵא� ן ֵּב� ֶאת&ֲעֹו�

א ֶאת&ֲעֹוָנ�ם� יו ִּתָּׂש�  ִּתְׁשַּכ�ב ָעָל+
Ezek. 4:5 ן אָת ֲעֹו� ֹות ְוִתְׁשִע�ים י�ֹום ְוָנָׂש� ים ְׁשֹלׁש&ֵמא� ם ְלִמְסַּפ�ר ָיִמ+ �י ֲעֹוָנ+ י ְלָך1 ֶאת&ְׁשֵנ ִּת� Bי ָנַת  ַוֲאִנ3
ית&ִיְׂשָר ל�ֵּב�  ֵא�
Ezek. 4:6 ַהְימֹוִני Bַעל&ִצְּדָך Mַכְבָּת ֶּלה ְוָׁש2 ן ֵּבית&ְיהּוָד�ה ] ְיָמִני1][ַה[ ְוִכִּליָת� ֶאת&ֵא3 אָת ֶאת&ֲעֹו� ית ְוָנָׂש� ֵׁשִנ+

ְך� יו ָל� >ה י�ֹום ַלָּׁשָנ�ה ְנַתִּת� ֹום י=ֹום ַלָּׁשָנ �ים י+  ַאְרָּבִע
Ezek. 4:7� 1ִם1 ָּתִכ ֹור ְירּוָׁשַל Bיָה� ְוֶאל&ְמצ ְזֹרֲעָך� ֲחׂשּוָפ�ה ְוִנֵּבאָת� ָעֶל� יָך ּו�  ין ָּפֶנ+
Ezek. 4:8ָך� י ְמצּוֶר� ָך ַעד&ַּכּלֹוְתָך� ְיֵמ� ִּצְּדָך1 ֶאל&ִצֶּד+ א&ֵתָהֵפBְך ִמ� �ֹ ִּתי ָעֶל�יָך ֲעבֹוִת�ים ְול >ה ָנַת�   ְוִהֵּנ
Ezek. 4:9ֹול ַוֲעָד ְּׂשֹעִרים ּופ2 Tין ו ד  ְוַאָּת�ה ַקח&ְלָך] ִחִּט] �י ֶאָח+ ים ְוָנַתָּתBה אֹוָתם1 ִּבְכִל ַחן ְוֻכְּסִמ3 ים ְוֹד� Mִׁש

ֹות ְוִתְׁשִע>ים י�ֹום  ל&ִצְּדָך3 ְׁשֹלׁש&ֵמא= ים ֲאֶׁשר&ַאָּת�הA ׁשֹוֵכ�ב ַע� Mר ַהָּיִמ ְוָעִׂש=יָת אֹוָת>ם ְלָך� ְלָל�ֶחם ִמְסַּפ2
ּנּו�  ּתֹאֲכֶל�

Ezek. 4:10ּנ ְלָך1 ֲאֶׁש�ר ּתֹאֲכֶל+ ּנּו� ּוַמֲאָכ� ֶקל ַלּי�ֹום ֵמֵע�ת ַעד&ֵע�ת ּתֹאֲכֶל� ים ֶׁש� ֹול ֶעְׂשִר� Wּו ְּבִמְׁשק 
Ezek. 4:11ה� ה ִׁשִּׁש�ית ַהִה�ין ֵמֵע�ת ַעד&ֵע�ת ִּתְׁשֶּת� ה ִתְׁשֶּת�   ּוַמ>ִים ִּבְמׂשּוָר�
Ezek. 4:12ם ְּת ָאָד+ יא ְּבֶג�ְלֵלי1 ֵצַא�ת ָה� �ָּנה ְוִה3 אֲכֶל �ֹ ים ּת ם� ס ְוֻעַג�ת ְׂשֹעִר�  ֻעֶג�ָנה ְלֵעיֵניֶה�
Ezek. 4:13ם� ם ָׁש� ר ַאִּדיֵח� ם ֲאֶׁש� Wא ַּבּגֹוִי�ם ָטֵמ ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ֶאת&ַלְחָמ� �ָכה יֹאְכל= ה ָּכ ֹ�אֶמר ְיהָו+   ַוּי
Ezek. 4:14א �ֹ ה ּוְטֵרָפBה ל א ְמֻטָּמָא�ה ּוְנֵבָל2 �ֹ ה ִהֵּנ�ה ַנְפִׁש�י ל �י ְיהִו+ ר ֲאָהּה1 ֲאֹדָנ י  ָוֹאַמ3 1ְלִּתי1 ִמְּנעּוַר� &ָאַכ

ּול� ס ר ִּפּג� א ְּבִפ�י ְּבַׂש� ָּתה ְולֹא&ָב�  ְוַעד&ַע+
Ezek. 4:15 י ְלָך1 ֶאת&ְצפּוֵעי ִּת� Bה ָנַת י ְרֵא3 ֹ�אֶמר ֵאַל+ �י[ ַוּי ָאָד�ם ְוָעִׂש�יָת ] ְצִפיֵע �י ָה� ַחת ֶּגְלֵל ר ַּת� ַהָּבָק+

ם� ס ת&ַלְחְמָך� ֲעֵליֶה�  ֶא�
Ezek. 4:16א�ֹ �ה  ַוּי ל ּוִבְדָאָג ִם ְוָאְכלּו&ֶל�ֶחם ְּבִמְׁשָק� ּוָׁשַל+ 1ֶחם1 ִּביר� י ֹׁשֵבBר ַמֵּטה&ֶל י ֶּבן&ָאָדם1 ִהְנִנ2 ֶמר ֵאַל3

ּו� ֹון ִיְׁשּת� ה ּוְבִׁשָּממ� ִים ִּבְמׂשּוָר� Wּוַמ 
Ezek. 4:17 ּקּו יו ְוָנַמ� �יׁש ְוָאִח+ �ֶחם ָוָמ�ִים ְוָנַׁש1ּמּו1 ִא ּו ֶל ַען ַיְחְסר�  ַּבֲעֹוָנ�ם� פ ְלַמ�
Ezek. 5:1 ְך ְוַהֲעַבְרָּת� ַעל&רֹאְׁשָך� ה ַּתBַער ַהַּגָּלִבים1 ִּתָּקֶח�ָּנה ָּל+ A ֶח�ֶרב ַחָּד3 ם ַקח&ְלָך� Mה ֶבן&ָאָד  ְוַאָּת2

ם� ל ְוִחַּלְקָּת� �5ָך ְוָלַקְחָּת� ְלָך> מֹאְזֵנ�י ִמְׁשָק�  ְוַעל&ְזָקֶנ
Ezek. 5:21ּור ַּתְבִעיר Bית ָּבא ית ַּתֶּכBה  ְׁשִלִׁש3 ַקְחָּת� ֶאת&ַהְּׁשִלִׁש3 ֹור ְוָל� �את ְיֵמ�י ַהָּמצ �ֹ יר ִּכְמל ֹוְך ָהִע+  ְּבת�

ם� יק ַאֲחֵריֶה� ֶרב ָאִר� ּוַח ְוֶח� יָה ְוַהְּׁשִלִׁשית1 ִּתְזֶר�ה ָלר+  ַבֶח1ֶרב1 ְסִב�יבֹוֶת+
Ezek. 5:3ם ִּב �ט ְּבִמְסָּפ�ר ְוַצְרָּת� אֹוָת� ם ְמַע יָך� ְוָלַקְחָּת� ִמָּׁש�  ְכָנֶפ�
Ezek. 5:4 ׁש ּנּו ֵתֵצא&ֵא� ם ָּבֵא�ׁש ִמֶּמ� ׁש ְוָׂשַרְפָּת� ֹאָת� ֹוְך ָהֵא+ ח ְוִהְׁשַלְכָּתB אֹוָתם1 ֶאל&ּת� ֹוד ִּתָּק+  ּוֵמֶהם1 ע�

ל� פ ית ִיְׂשָרֵא�  ֶאל&ָּכל&ֵּב�
Ezek. 5:5ֹP ה ז �י ְיהִֹו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bם ֹּכ� ֹוְך ַהּגֹוִי ִם ְּבת� ּוָׁשַל+ ֹות�את ְיר� יָה ֲאָרצ�   ַׂשְמִּת�יָה ּוְסִביבֹוֶת�
Ezek. 5:6 יBיָה ִּכ�ֹות ֲאֶׁש�ר ְסִביבֹוֶת י ִמן&ָהֲאָרצ� ת&ֻחּקֹוַת+ ם ְוֶא2 ֶמר ֶאת&ִמְׁשָּפַטBי ְלִרְׁשָעה1 ִמן&ַהּגֹוִי+  ַוֶּת2

ם� ס ּו ָבֶה� י לֹא&ָהְלכ� סּו ְוֻחּקֹוַת�  ְבִמְׁשָּפַטי1 ָמָא+
Ezek. 5:7�ה&ָאַמ ן ֹּכ� Qא  ָלֵכ �ֹ ם ְּבֻחּקֹוַתי1 ל ֹוֵתיֶכ+ Bַען ֲהָמְנֶכם1 ִמן&ַהּגֹוִים1 ֲאֶׁש�ר ְסִביב� ה ַי �י ְיהִו3 רA ֲאֹדָנ

ם� ס א ֲעִׂשיֶת� �ֹ ר ְסִביבֹוֵתיֶכ�ם ל >ם ֲאֶׁש� ְכִמְׁשְּפֵט=י ַהּגֹוִי א ֲעִׂשיֶת�ם ּו� �ֹ י ל ם ְוֶאת&ִמְׁשָּפַט�  ֲהַלְכֶּת+
Ezek. 5:8 י� ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ ה ִהְנִנ�י ָעַל�ִיְך ַּגם&ָא�ִני ְוָעִׂש=יִתי ְבתֹוֵכ>ְך ִמְׁשָּפִט�ים ְלֵעיֵנ�י ַהּגֹוִי�ם� ָלֵכ3  ְיהִו+
Ezek. 5:9ֵPְך א �יִתי ָב3 ִיְך�  ְוָעִׂש ֹוד ַי�ַען ָּכל&ּתֹוֲעֹבָת� �הּו ע ה ָכֹמ� א&ֶאֱעֶׂש� �ֹ ר&ל יִתי ְוֵא>ת ֲאֶׁש� א&ָעִׂש+ �ֹ ת ֲאֶׁש�ר ל



 ס
Ezek. 5:10ֹו Qן ָאב י  ָלֵכ3 ים ְוֵזִריִת� ּו ֲאבֹוָת�ם ְוָעִׂשBיִתי ָבְך1 ְׁשָפִט+ ְך ּוָבִנ�ים יֹאְכל� ּו ָבִנים1 ְּבתֹוֵכ+ Bת יֹאְכל

ּוַח� פ ְך ְלָכל&ר�  ֶאת&ָּכל&ְׁשֵאִריֵת�
Ezek. 5:11ַP א י 3ֹ �י ְיהִוהG ִאם&ל ִני ְנֻאםH ֲאֹדָנ �ן ַחי&ָא3 את ְּבָכל&ִׁשּקּוַצ� ָלֵכ �י ִטֵּמ+ ִיְך ַען ֶאת&ִמְקָּדִׁש

ֹול� א ֶאְחמ� �ֹ י ְוַגם&ֲאִנ�י ל ֹוס ֵעיִנ+ Bי ֶאְגַרע1 ְולֹא&ָתח�  ּוְבָכל&ּתֹוֲעֹבָת�ִיְך ְוַגם&ֲאִנ
Ezek. 5:12 ִיְך�ּו ְסִביבֹוָת ֶרב ִיְּפל� ית ַּבֶח� ְּׁשִלִׁש+ ְך ְוַה2 ּו ְבתֹוֵכ+ ָרָעב1 ִיְכל� ּותּו ּוָב� יְך ַּבֶּד�ֶבר ָימ3 Qְׁשִלִׁשֵת 

ם�ְוַהְּׁשִליִׁשית1 ְלָכ יק ַאֲחֵריֶה� ֶרב ָאִר� ה ְוֶח� ּוַח ֱאָזֶר+  ל&ר�
Ezek. 5:13 י י ְּבַכּלֹוִת� ה ִּדַּב1ְרִּתי1 ְּבִקְנָאִת+ �י ְיהָו3 ּו ִּכי&ֲאִנ Q5ָיְדע ם ְוִהֶּנָח�ְמִּתי ְו� י ַוֲהִנחֹוִת=י ֲחָמִת>י ָּב�  ְוָכָל�ה ַאִּפ3
ם� י ָּב�  ֲחָמִת�
Ezek. 5:14ה ּוְלֶח�ר� ְוֶאְּתֵנְך1 ְלָחְרָּב �ם ֲאֶׁש�ר ְסִביבֹוָת�ִיְך ְלֵעיֵנ�י ָּכל&עֹוֵב� ה ַּבּגֹוִי  ְרָּפ+
Ezek. 5:15 ים Mְך ְׁשָפִט Z ָב2 �ם ֲאֶׁש�ר ְסִביבֹוָת�ִיְך ַּבֲעׂשֹוִתי ה ַלּגֹוִי ה ֶחְרָּפBה ּוְגדּוָפה1 מּוָס�ר ּוְמַׁשָּמ+ Mְיָת ָה2  ְו�

ה ֲאִנ�י ְיהָו�ה  ֹות ֵחָמ+ ְרִּתי�ְּבַאBף ּוְבֵחָמה1 ּוְבֹתְכח�  ִּדַּב�
Ezek. 5:16 ם ית ֲאֶׁשר&ֲאַׁשַּל�ח אֹוָת� ב ָהָרִעBים ָּבֶהם1 ֲאֶׁש�ר ָהי�ּו ְלַמְׁשִח+ Z ָהָרָע2 י ֶאת&ִחֵּצי ַׁשְּלִח]  ְּב�

ֶחם� י ָלֶכ�ם ַמֵּטה&ָל� ם ְוָׁשַבְרִּת� ֶחְתֶכ�ם ְוָרָעב1 ֹאֵס�ף ֲעֵליֶכ+  ְלַׁש�
Ezek. 5:17 ב Qֵליֶכם ָרָע ֲ Tי ע�ִיְך  ְוִׁשַּלְחִּת �יא ָעַל+ ם ַיֲעָבר&ָּב�ְך ְוֶח1ֶרב1 ָאִב ֶבר ָוָד� ְך ְוֶד� Bה ָרָעה1 ְוִׁשְּכֻל+ ְוַחָּי

ְרִּתי� פ  ֲאִנ�י ְיהָו�ה ִּדַּב�
Ezek. 6:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 6:2ם� א ֲאֵליֶה� י ִיְׂשָרֵא�ל ְוִהָּנֵב� ם ִׂש�ים ָּפֶנ�יָך ֶאל&ָהֵר� Wֶּבן&ָאָד  
Ezek. 6:3 ֹות Mים ְוַלְּגָבע הִוה ֶלָהִר2 ְ Tי י� �ה ֹּכה&ָאַמ�ר ֲאֹדָנ �י ְיהִו ּו ְּדַבר&ֲאֹדָנ ל ִׁשְמע�  ְוָא�ַמְרָּת+ ָהֵרי1 ִיְׂשָרֵא+

ים ְוַלֵּגָאֹית  ֹות][ַל][ְו[ָלֲאִפיִק� ם�] ֵּגָאי3 ֹוֵתיֶכ� י ָּבמ� ֶרב ְוִאַּבְדִּת� י ֵמִבBיא ֲעֵליֶכם1 ֶח+ Mי ֲאִנ  ִהְנִנ2
Ezek. 6:4ם� �י ִּגּלּוֵליֶכ� ם ִלְפֵנ ֵניֶכ�ם ְוִהַּפְלִּתי1 ַחְלֵליֶכ+ ּו ַחָּמ� ם ְוִנְׁשְּבר� ֹוֵתיֶכ+   ְוָנַׁש1ּמּו1 ִמְזְּבח�
Ezek. 6:5 ֹות ם ְסִביב� ֹוֵתיֶכ+ ּוֵליֶה�ם ְוֵזִריִתי1 ֶאת&ַעְצמ� ל ִלְפֵנ�י ִּגּל� �י ִיְׂשָרֵא+ י ֶאת&ִּפְגֵרי1 ְּבֵנ  ְוָנַתִּת3
 ם�ִמְזְּבחֹוֵתיֶכ�
Ezek. 6:6 ּו Mּו ְוֶיְאְׁשמ Z ֶיֶחְרב2 ֹות ִּתיָׁש�ְמָנה ְלַמַען ְבָנה ְוַהָּבמ� ים ֶּתֱחַר+ ם ֶהָעִר� ֹוֵתיֶכ+ 1 מֹוְׁשב�  ְּבֹכל

ם� ּו ַמֲעֵׂשיֶכ� ם ְוִנְמח� ם ְוִנְגְּדעּו1 ַחָּמ�ֵניֶכ+ ּוֵליֶכ+ ּו ְוִנְׁשְּבתּו1 ִּגּל� Bם ְוִנְׁשְּבר ֹוֵתיֶכ3  ִמְזְּבח�
Ezek. 6:7י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ְו ם ִּכ� יַדְעֶּת� ֹוְכֶכ�ם ִו� ל ָחָל�ל ְּבת�  ָנַפ�
Ezek. 6:8ֹות� ֹוֵתיֶכ�ם ָּבֲאָרצ� �ם ְּבִהָּזר� ֶרב ַּבּגֹוִי י ִּבְהי�ֹות ָלֶכ>ם ְּפִל�יֵטי ֶח�   ְוהֹוַתְרִּת3
Ezek. 6:92ֲאֶׁש Gר ִנְׁשּבּו&ָׁשם�ֲאֶׁש Hי ַּבּגֹוִים ם אֹוִת3 Mיֵטיֶכ ּו ְפִל� ה ֲאֶׁשר&ָסר1  ְוָזְכר2 ְרִּתי ֶאת&ִלָּב�ם ַהּזֹוֶנ3 Mר ִנְׁשַּב

ם� ל ּתֹוֲעֹבֵתיֶה� ּו ְלֹכ� ָרעֹות1 ֲאֶׁש�ר ָעׂש+ ם ֶאל&ָה� ּטּו1 ִּבְפֵניֶה+ ּוֵליֶה�ם ְוָנֹק2 י ִּגּל� ֹות ַאֲחֵר� Wם ַהֹּזנ יֵניֶה+ י ְוֵאת1 ֵע� ָעַל+  ֵמ�
Ezek. 6:10א ֶאל&ִחָּנ Bֹ �ה ל �י ְיהָו י&ֲאִנ ּו ִּכ� את� פ ְוָיְדע� �ֹ ם ָהָרָע�ה ַהּז ֹות ָלֶה� ְרִּתי ַלֲעׂש�  ם1 ִּדַּב+
Ezek. 6:11 ֹות ֹות ָרע� ח ֶא>ל ָּכל&ּתֹוֲעב� ֱאָמר&ָא+ ע ְּבַרְגְלָך1 ֶו� Bּוְרַק Mה ְבַכְּפָך ה ַהֵּכ2 �י ְיהִו3 ר ֲאֹדָנ Qה&ָאַמ  ֹּכ�

לּו� ֶבר ִיֹּפ� ר ַּבֶח>ֶרב ָּבָרָע�ב ּוַבֶּד�  ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ֲאֶׁש3
Ezek. 6:12 י ּות ְוִכֵּליִת� �ּור ָּבָרָע�ב ָימ ֹול ְוַהִּנְׁשָאר1 ְוַהָּנצ+ ּות ְוַהָּקרֹוב1 ַּבֶח�ֶרב ִיּפ+ ֶבר ָימ3 ֹוק ַּבֶּד� Qָהָרח 
ם� י ָּב�  ֲחָמִת�
Ezek. 6:13ֹות ִמְזְּב ם ְסִביב� ּוֵליֶה+ ם ְּבתֹוְך1 ִּגּל� ְהי�ֹות ַחְלֵליֶה3 ה ִּב� �י ְיהָו+ י&ֲאִנ יַדְעֶּתם1 ִּכ� Z  ִו� ֹוֵתיֶה�ם ֶאל ח�

ֹום ֲאֶׁשBר  ה ְמק3 ֲעָנן1 ְוַת1ַחת1 ָּכל&ֵאָל�ה ֲעֻבָּת+ ַחת ָּכל&ֵעBץ ַר� ים ְוַת2 לA ָראֵׁש�י ֶהָהִר3 ה ְּבֹכ� Mה ָרָמ ָּכל&ִּגְבָע2
ם� ל ִּגּלּוֵליֶה� ַח ְלֹכ� יַח ִניֹח+  ָנ�ְתנּו&ָׁשם1 ֵר�

Ezek. 6:14י ֶא ם ְוָנַתִּת2 ל  ְוָנִטBיִתי ֶאת&ָיִדי1 ֲעֵליֶה+ ָתה ְּבֹכ� ֶרץ ְׁשָמָמBה ּוְמַׁשָּמה1 ִמִּמְדַּב�ר ִּדְבָל+ Mת&ָהָא
י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� פ ּו ִּכ� ֹוֵתיֶה�ם ְוָיְדע�  מֹוְׁשב�

Ezek. 7:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 7:2�ל ֵק ת ִיְׂשָרֵא� >ה ְלַאְדַמ� =י ְיהִו ר ֲאֹדָנ Qם ֹּכה&ָאַמ ץ ַעל&ַאְרַּבַעת  ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד3 ע[ץ ָּב�א ַהֵּק+ ] ַאְרַּב�



ֶרץ� ֹות ָהָא�  ַּכְנפ�
Ezek. 7:3ִיְך� ת ָּכל&ּתֹוֲעֹבָת� ִיְך ֵא� �ִיְך ְוָנַתִּת�י ָעַל+ יְך ִּכְדָרָכ ְך ּוְׁשַפְטִּת� ִיְך ְוִׁשַּלְחִּתBי ַאִּפי1 ָּב+ ץ ָעַל+   ַעָּתה1 ַהֵּק�
Ezek. 7:4י ָעַל�ִיְך ְו< ֹוס ֵעיִנ יןָ  ְולֹא&ָתח� ְהֶי+ ן ְותֹוֲעבֹוַת1ִיְך1 ְּבתֹוֵכ�ְך ִּת� �ִיְך ֶאֵּת3 ִיְך ָעַל Mי ְדָרַכ� ֹול ִּכ �א ֶאְחמ �ֹ ל

י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� פ ם ִּכ�  ִויַדְעֶּת�
Ezek. 7:5ה� ת ָרָע�ה ִהֵּנ�ה ָבָא� �ה ָרָע>ה ַאַח� �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ�   ֹּכ�
Ezek. 7:6�יץ ֵאָל ץ ֵהִק� א ַהֵּק� א ָּב� ץ ָּב+ ה� ֵק�  ִיְך ִהֵּנ�ה ָּבָא�
Ezek. 7:7ים� ד ָהִר� ה ְולֹא&ֵה� ֹוב ַהּי�ֹום ְמהּוָמ� ת ָקר> ה ֵאֶל�יָך יֹוֵׁש�ב ָהָא�ֶרץ ָּב�א ָהֵע3   ָּב=ָאה ַהְּצִפיָר>
Ezek. 7:8�יְך ִּכְדָרָכ ְך ּוְׁשַפְטִּת� ִיְך ְוִכֵּליִתBי ַאִּפי1 ָּב+ ֹוְך ֲחָמִתי1 ָעַל+ Bֹוב ֶאְׁשּפ ִיְך  ַעָּת�ה ִמָּקר3 ִיְך ְוָנַתִּת�י ָעַל+

ִיְך� ת ָּכל&ּתֹוֲעבֹוָת�  ֵא�
Ezek. 7:9 ם Wיַדְעֶּת יןָ ִו� ְהֶי+ ן ְותֹוֲעבֹוַת1ִיְך1 ְּבתֹוֵכ�ְך ִּת� �ִיְך ֶאֵּת3 ִיְך ָעַל Mֹול ִּכְדָרַכ �א ֶאְחמ �ֹ ֹוס ֵעיִנ�י ְול  ְולֹא&ָתח�

ה�  ִּכ>י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ַמֶּכ�
Ezek. 7:10ִהֵּנ�ה ַהּי�ֹום ִה ָPה צ �ה ָבָא�ה ָי�ְצָאה1 ַהְּצִפָר+ ֹון�ֵּנ ח ַהָּזד� ה ָּפַר�  ץ ַהַּמֶּט+
Ezek. 7:11ם� ַּה ָּבֶה� ם ְולֹא&ֹנ� א ֶמֱהֵמֶה� �ֹ >ם ְול א ֵמֲהמֹוָנ =ֹ ם ְול Qַׁשע לֹא&ֵמֶה�ם ְלַמֵּטה&ֶר סA ָק�   ֶהָחָמ�
Ezek. 7:12ח ְוַה ֹום ַהּקֹוֶנה1 ַאל&ִיְׂשָמ+ �יַע ַהּי+ ֹון ֶאל&ָּכל&ֲהמֹוָנ�ּה� ָּבBא ָהֵעת1 ִהִּג  ּמֹוֵכ�ר ַאל&ִיְתַאָּב�ל ִּכ�י ָחר�
Ezek. 7:13 א �ֹ י&ָחזBֹון ֶאל&ָּכל&ֲהמֹוָנּה1 ל ֹוד ַּבַחִּי�ים ַחָּיָת�ם ִּכ� ּוב ְוע� א ָיׁש+ �ֹ ר ֶאל&ַהִּמְמָּכר1 ל �י ַהּמֹוֵכ3  ִּכ

א ִיְתַחָּז�קּו� �ֹ ֹו ל ֹו ַחָּית� ּוב ְוִא=יׁש ַּבֲעֹונ>  ָיׁש+
Ezek. 7:14ה ִּכ�י ֲחרֹוִנ�י ֶאל&ָּכל&ֲהמֹוָנ�ּה��ין ֹהֵל�ְך ַלִּמְלָחָמ ל ְוֵא� �ין ַהֹּכ+ ּו ַבָּתק1ֹוַע1 ְוָהִכ Bָּתְקע  
Ezek. 7:15 יר ָרָע�ב ּות ַוֲאֶׁש�ר ָּבִע+ ֶבר ְוָהָרָע�ב ִמָּב�ִית ֲאֶׁשBר ַּבָּׂשֶדה1 ַּבֶח�ֶרב ָימ+ ּוץ ְוַהֶּד�  ַהֶח�ֶרב ַּבח+
ּנ ֶבר יֹאֲכֶל�  ּו�ָוֶד�
Ezek. 7:16ֹו� ֹות ִא�יׁש ַּבֲעֹונ� �=י ַהֵּגָאי>ֹות ֻּכָּל�ם ֹהמ ים ְּכיֹוֵנ ם ְוָהי�ּו ֶאל&ֶהָהִר3 �יֵטיֶה+ ְלטּו1 ְּפִל   ּוָפ�
Ezek. 7:17ִים� ִים ִּתְרֶּפ�יָנה ְוָכל&ִּבְרַּכ�ִים ֵּתַל�ְכָנה ָּמ�   ָּכל&ַהָּיַד�
Ezek. 7:18ה אֹוָת� ים ְוִכְּסָת� ּו ַׂשִּק+ ה� ְוָחְגר� ם ָקְרָח� ה ּוְבָכל&ָראֵׁשיֶה� ּות ְוֶאBל ָּכל&ָּפִנים1 ּבּוָׁש+ � ם ַּפָּלצ
Ezek. 7:19 1ם ְּביֹום א&יּוַכ�ל ְלַהִּציָל3 �ֹ ם ל Mם ּוְזָהָב יכּו ּוְזָהָבםH ְלִנָּד�ה ִי�ְהֶיהG ַּכְסָּפ2 ֹות ַיְׁשִל3 ם ַּבחּוצ� Qַּכְסָּפ 

עּו א ְיַׂשֵּב+ �ֹ ה ַנְפָׁשם1 ל ֹול ֲעֹוָנ�ם ָהָי�ה�ֶעְבַר�ת ְיהָו+ י&ִמְכׁש� �אּו ִּכ� א ְיַמֵּל �ֹ ם ל   ּוֵמֵעיֶה�
Ezek. 7:20 ם יו ָלֶה� ֹו ַעל&ֵּכ>ן ְנַתִּת� ��ׂשּו ב ם ָע הּו ְוַצְלֵמ=י תֹוֲעֹבָת>ם ִׁשּקּוֵציֶה� ֹון ָׂשָמ+  ּוְצִבBי ֶעְדיֹו1 ְלָגא�

ה�  ְלִנָּד�
Ezek. 7:21ז ּוְל ֶרץ ְלָׁשָל�ל ְוִחְּלֻלָה  ּוְנַתִּתBיו ְּבַי�ד&ַהָּזִרים1 ָלַב+ ּוהּו�][ְו[ִרְׁשֵע�י ָהָא�  ]ִחְּלל�
Ezek. 7:22ּוָה� פ ּה ָּפִריִצ�ים ְוִחְּלל� �י ּוָבאּו&ָב� ּו ֶאת&ְצפּוִנ ם ְוִחְּלל�   ַוֲהִסּבֹוִתBי ָפַני1 ֵמֶה+
Ezek. 7:23ים ְוָהִע�יר ְלָאה1 ִמְׁשַּפ�ט ָּדִמ+ ֶרץ ָמ� �י ָהָא3 ֹוק ִּכ �ַרּת ה ָה� ס� ֲעֵׂש� ה ָחָמ�   ָמְלָא�
Ezek. 7:24ם� ְדֵׁשיֶה� ּו ְמַק� ים ְוִנֲחל� ֹון ַעִּז+ ֵּתיֶה�ם ְוִהְׁשַּבִּתי1 ְּגא� ּו ֶאת&ָּב� ם ְוָיְרׁש� �י גֹוִי+ ֵבאִתי1 ָרֵע   ְוֵה�
Ezek. 7:25ִין� ֹום ָוָא� ּו ָׁשל� ָדה&ָב�א ּוִבְקׁש�   ְקָפ�
Ezek. 7:26ֹוא ּוְׁשֻמָע�ה ֶא Bה ַעל&הָֹוה1 ָּתב+ יא ְותֹוָרה1 ּתֹאַב�ד  הָֹו ּו ָחזֹון1 ִמָּנִב+ Bה ּוִבְקׁש� ְהֶי ל&ְׁשמּוָע�ה ִּת�

ה ִמְּזֵקִנ�ים� ן ְוֵעָצ�  ִמֹּכֵה+
Ezek. 7:27 1ה אֹוָתםBם ֶאֱעֶׂש Qְלָנה ִמַּדְרָּכ�ֶרץ ִּתָּבַה י ַעם&ָהָא� ה ִויֵד� ל ְוָנִׂשיא1 ִיְלַּב�ׁש ְׁשָמָמ+  ַהֶּמ�ֶלְך ִיְתַאָּב3
י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� פּוְבִמְׁשְּפֵטיֶה� ּו ִּכ� ם ְוָיְדע�  ם ֶאְׁשְּפֵט+
Ezek. 8:1 י� ה יֹוְׁשִב�ים ְלָפָנ י ְוִזְקֵנ�י ְיהּוָד� ֶדׁש ֲאִני1 יֹוֵׁש�ב ְּבֵביִת+ ית ַּבִּׁשִּׁשי1 ַּבֲחִמָּׁש�ה ַלֹח+ �ה ַהִּׁשִּׁש3  ַוְיִה�יA ַּבָּׁשָנ

ה� ם ַי�ד ֲאֹדָנ�י ְיהִֹו� ל ָעַלי1 ָׁש+ Bַוִּתֹּפ 
Ezek. 8:2 ְעָלה �יו ּוְלַמ+ ָּטה ֵא�ׁש ּוִמָּמְתָנ >יו ּוְלַמ� ה ָמְתָנ ׁש ִמַּמְרֵא� Bה ְדמּות1 ְּכַמְרֵאה&ֵא+ ה ְוִהֵּנ  ָוֶאְרֶא3

ָלה�  ְּכַמְרֵאה&ֹז�ַהר ְּכֵע�ין ַהַחְׁשַמ�
Ezek. 8:3 י�א ֹאִת�י ַוִּתָּׂש� ִני ְּבִציִצ�ת רֹאִׁש ד ַוִּיָּקֵח� �ית ָי+ ִים ַוָּתֵבאZ  ַוִּיְׁשַלח1 ַּתְבִנ ין&ָהָא�ֶרץ ּוֵב�ין ַהָּׁשַמ] ּוַחA ֵּב� ר�

ֶמל  ב ֵס� ֹוָנה ֲאֶׁשר&ָׁש�ם מֹוַׁש+ �ה ָצפ+ ַתח ַׁשBַער ַהְּפִניִמית1 ַהּפֹוֶנ Mים ֶאל&ֶּפ ֹות ֱאֹלִה3 ָמה ְּבַמְרא� ְMי ְירּוָׁשַל ֹאִת2



ה ַהַּמְקֶנ�ה�  ַהִּקְנָא�
Ezek. 8:4י ִי�ֹוד ֱאֹלֵה ם ְּכב� ֵּנה&ָׁש+ ה� ְוִה2 ר ָרִא�יִתי ַּבִּבְקָע� ה ֲאֶׁש� Wל ַּכַּמְרֶא� ְׂשָרֵא
Ezek. 8:5 1ה ִמָּצפֹוןB ֹוָנה ְוִהֵּנ ֹוָנה ָוֶאָּׂשBא ֵעיַני1 ֶּד�ֶרְך ָצפ+ �ם ָׂשא&ָנ�א ֵעיֶנ�יָך ֶּד�ֶרְך ָצפ Wי ֶּבן&ָאָד ֹ�אֶמר ֵאַל+  ַוּי

ה� ה ַהֶּז�ה ַּבִּבָא� ַח ֵס>ֶמל ַהִּקְנָא�  ְלַׁש�ַער ַהִּמְזֵּב+
Ezek. 8:6 ה ֵמֶהם ה ַאָּת� ם ֲהֹרֶא� Wי ֶּבן&ָאָד ֹ�אֶמר ֵאַל+ ר ] ֵה�ם] [ָמ�ה[ ַוּי ֹות ֲאֶׁש� Mֹות ְּגֹדל ֹעִׂש�ים ּתֹוֵעב2

ֹות� ס ֹות ְּגֹדל� ה ּתֹוֵעב� ּוב ִּתְרֶא+ י ְועֹוד1 ָּתׁש� �ל ִמְקָּדִׁש+ ֳחָקה1 ֵמַע ה ְלָר� ית&ִיְׂשָרֵא�לA ֹעִׂש�ים ֹּפ3  ֵּב�
Ezek. 8:7יר� ַוָּיֵב� ד ַּבִּק� ה ְוִהֵּנ�ה ֹחר&ֶאָח� Wר ָוֶאְרֶא�ָחֵצ י ֶאל&ֶּפ�ַתח ֶה�  א ֹאִת�
Ezek. 8:8ד� ַתח ֶאָח� יר ְוִהֵּנ�ה ֶּפ� ר ַּבִּק+ יר ָוֶאְחֹּת� ��א ַבִּק ם ֲחָתר&ָנ י ֶּבן&ָאָד� ֹ�אֶמר ֵאַל+   ַוּי
Ezek. 8:9<ֹות ֲאֶׁש ֹות ָהָרע+ א ּוְרֵאה1 ֶאת&ַהּתֹוֵעב� Bֹ �י ּב ֹ�אֶמר ֵאָל ה� ַוּי ם ֹעִׂש�ים ֹּפ�  ר ֵה�
Ezek. 8:10 ה ֶקץ ְוָכל&ִּגּלּוֵל�י ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ְמֻחֶּק� ֶמׂש ּוְבֵהָמה1 ֶׁש+ Bית ֶר Mה ָכל&ַּתְבִנ ֶאְרֶאהG ְוִהֵּנ2  ָוָאבֹואH ָו�

יב� יר ָסִב�יבA ָסִב�  ַעל&ַהִּק�
Ezek. 8:11ְׂשָרֵאל ְוַיֲא ִ Tית&י �י ֵב� �יׁש ִמִּזְקֵנ �ים ִא ם  ְוִׁשְבִע ים ִלְפֵניֶה+ ן ֹעֵמBד ְּבתֹוָכם1 ֹעְמִד� Mהּו ֶבן&ָׁשָפ ַזְנָי2

ה� ֶרת ֹעֶל� ר ֲעַנ�5ן&ַהְּקֹט� ֹו ַוֲעַת� �ֹו ְּבָיד  ְוִא�יׁש ִמְקַטְרּת�
Ezek. 8:12�ֶׁשְך ִא�יׁש ְּבַחְדֵר 1 ֹעִׂש�ים ַּבֹח+ ית&ִיְׂשָרֵאל Bי ֵב� ר ִזְקֵנ �יָת ֶבן&ָאָדםG ֲאֶׁש2 ֹ�אֶמר ֵאַליH ֲהָרִא י  ַוּי

ֶרץ� �ב ְיהָו�ה ֶאת&ָהָא� נּו ָעַז ים ֵאBין ְיהָוה1 ֹרֶא�ה ֹאָת+ �י ֹאְמִר3 ֹו ִּכ � ַמְׂשִּכית
Ezek. 8:13ים� ָּמה ֹעִׂש� ֹות ֲאֶׁשר&ֵה� ֹות ְּגֹדל� ּוב ִּתְרֶא>ה ּתֹוֵעב� ֹוד ָּתׁש� �י ע� ֹ�אֶמר ֵאָל   ַוּי
Ezek. 8:14ה י ֶאל&ֶּפ1ַתח1 ַׁש�ַער ֵּבית&ְיהָו+ ֹות  ַוָּיֵב�א ֹאִת3 ְׁשב+ ֹוָנה ְוִהֵּנה&ָׁשם1 ַהָּנִׁש�ים ֹי� �ר ֶאל&ַהָּצפ  ֲאֶׁש�

ּוז� ס ֹות ֶאת&ַהַּתּמ�  ְמַבּכ�
Ezek. 8:15ֶּלה� ֹות ֵמֵא� ֹות ְּגֹדל� ּוב ִּתְרֶא>ה ּתֹוֵעב� ֹוד ָּתׁש� �יָת ֶבן&ָאָד�ם ע� ֹ�אֶמר ֵאַל�י ֲהָרִא   ַוּי
Ezek. 8:16ר ֵּבית&ְיהָו�י ֶאל&ֲחַצ אּוָלם1 ּוֵב�ין  ַוָּיֵב�א ֹאִת3 ה ֵּבBין ָה� ַתח ֵהיַכ�ל ְיהָו3 Mְוִהֵּנה&ֶפ Gַהְּפִניִמית Hה

ְדָמה  ם ֵק� ְדָמה ְוֵה>ָּמה ִמְׁשַּתֲחִויֶת� ם ֶאל&ֵהיַכBל ְיהָוה1 ּוְפֵניֶה�ם ֵק+ Mֵריֶה �יׁש ֲאֹח2 ה ִא ים ַוֲחִמָּׁש� ַח ְּכֶעְׂשִר� ַהִּמְזֵּב+
ֶמׁש�  ַלָּׁש�

Ezek. 8:17 Hאֶמר ֵאַלי�ֹ ֹות ֲאֶׁש�ר  ַוּי ֹות ֶאת&ַהּתֹוֵעב� Wה ֵמֲעׂש 1 ְלֵב�ית ְיהּוָד+ �יָת ֶבן&ָאָדםG ֲהָנֵקל ֲהָרִא
ם� ה ֶאל&ַאָּפ� ים ֶאת&ַהְּזמֹוָר� >ם ֹׁשְלִח� ִני ְוִהָּנ ס ַוָּיֻׁש1בּו1 ְלַהְכִעיֵס+ ֶרץ ָחָמ3 Mּו ֶאת&ָהָא י&ָמְלא2 ה ִּכ� �ׂשּו&ֹפ  ָע�

Ezek. 8:18+ה ְבֵחָמ�ע  ְוַגם&ֲאִני1 ֶאֱעֶׂש א ֶאְׁשַמ� �ֹ ֹול ְול ֹול ָּגד+ ּו ְבָאְזַני1 ק� Bל ְוָקְרא �א ֶאְחֹמ �ֹ ֹוס ֵעיִנ�י ְול א&ָתח� �ֹ ה ל
ם�  אֹוָת�

Ezek. 9:1ֹו� ֹו ְּבָיד� �יר ְוִא>יׁש ְּכִל�י ַמְׁשֵחת� ֹות ָהִע ּו ְּפֻקּד� ר ָקְרב� 1 ֵלאֹמ+ ֹול ָּגדֹול Bי ק   ַוִּיְקָר�א ְבָאְזַנ3
Ezek. 9:2ה�ה ִׁשָּׁש� יׁש ְּכִלBי ַמָּפצֹו1  ְוִהֵּנ ֹוָנה ְוִא2 �ה ָצפ3 ֹון ֲאֶׁש�רA ָמְפֶנ Mַער ָהֶעְלי �יםA ִמֶּדֶרְך&ַׁש2 ים ָּבִא  ֲאָנִׁש]

ֶׁשת� ח ַהְּנֹח� ֶצל ִמְזַּב� ּו ֵא� �ַעְמד+ 1 ַוַּי �יו ַוָּיֹב1אּו ר ְּבָמְתָנ ֶסת ַהֹּסֵפ� ים ְוֶק� ֹו ְוִאיׁש&ֶאָחBד ְּבתֹוָכם1 ָלֻב�ׁש ַּבִּד+  ְּבָיד+
Ezek. 9:3 א ל ִמְפַּת�ן ַהָּב�ִית ַוִּיְקָר3 יו ֶא� �ה ָעָל+ ל ַנֲעָלה1 ֵמַעBל ַהְּכרּוב1 ֲאֶׁש�ר ָהָי ֹודA ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3  ּוְכב�

ר ְּבָמְתָנ�יו� ס ֶסת ַהֹּסֵפ� ים ֲאֶׁש>ר ֶק�  ֶאל&ָהִאיׁש1 ַהָּלֻב�ׁש ַהַּבִּד+
Ezek. 9:4 אֶמר ְיהָוה1 ֵאלֹוBֹ יו[ ַוּי ֹות ֲעֹבר1 ְּב] ֵאָל+ ו ַעל&ִמְצח� Mיָת ָּת �ִם ְוִהְתִו2 ּוָׁשָל ֹוְך ְיר� יר ְּבת� ֹוְך ָהִע+ ת�

ַPים ע �ֱאָנִק+ ים ַהֶּנ�ֱאָנִחים1 ְוַהֶּנ ּה�ָהֲאָנִׁש3 ֹות ְּבתֹוָכ� ַּנֲעׂש� ֹות ַה� ֹוֵעב+  ל ָּכל&ַהּת�
Ezek. 9:5ּו ַעל �יו ְוַהּכ ּו ָבִע>יר ַאֲחָר� י ִעְבר� 1ֶּלה1 ָאַמ�ר ְּבָאְזַנ+ ס ֵעיֵניֶכם ]ַאל[& ּוְלֵא ] ֵעיְנֶכ�ם[&ָּתֹח�

לּו�  ְוַאל&ַּתְחֹמ�
Ezek. 9:6 1יו ַהָּתוBיׁש ֲאֶׁשר&ָעָל ית ְוַעל&ָּכל&ִא2 ים ַּתַהְרג�ּו ְלַמְׁשִח3 Mף ְוָנִׁש ּור ּוְבתּוָלהZ ְוַט2 ן ָּבח�  ָזֵק]

ׁשּו ּוִמִּמְקָּדִׁש�י ָּתֵח�ּלּו ַוָּיֵח1ּלּו1 ָּבֲאָנִׁש�ים ַהְּז ִית�ַאל&ִּתַּג+ ר ִלְפֵנ�י ַהָּב� ים ֲאֶׁש�  ֵקִנ+
Ezek. 9:7יר� ּו ָבִע� ּו ְוִהּכ� ֹות ֲחָלִל�ים ֵצ�אּו ְוָיְצא� ּו ֶאת&ַהֲחֵצר> ִית ּוַמְלא= ּו ֶאת&ַהַּב3 ם ַטְּמא� Mאֶמר ֲאֵליֶה 2ֹ   ַוּי
Ezek. 9:8�ק ָו י ָוֶאְזַע3 Mה ַעל&ָּפַנ ר ָא�ִני ָוֶאְּפָל2 ם ְוֵנ�אֲׁשַא� 5ְיִהי1 ְּכַהּכֹוָת+ ה ֲהַמְׁשִח�ית  ַו� �י ְיהִו+ ֹאַמר1 ֲאָהּה1 ֲאֹדָנ

ֵPה א ִם�ַאָּת3 ל ְּבָׁשְפְּכָך� ֶאת&ֲחָמְתָך� ַעל&ְירּוָׁשָל� ית ִיְׂשָרֵא+  ת ָּכל&ְׁשֵאִר�
Ezek. 9:9+א ָהָא1ֶרץ1 ָּדִמBד ַוִּתָּמֵל ד ְמֹא+ 1 ִּבְמֹא� יהּוָדה1 ָּגדֹול ית&ִיְׂשָרֵאBל ִו� ן ֵּב� י ֲעו2ֹ ֹ�אֶמר ֵאַל3 ים ְוָהִע�יר  ַוּי



ה� ין ְיהָו�ה ֹרֶא� ֶרץ ְוֵא� Bב ְיהָוה1 ֶאת&ָהָא+ ּו ָעַז �י ָאְמר3  ָמְלָא�ה ֻמֶּט�ה ִּכ
Ezek. 9:10ִּתי� ם ָנָת� ל ַּדְרָּכ�ם ְּברֹאָׁש� �א ֶאְחֹמ �ֹ ֹוס ֵעיִנ�י ְול י לֹא&ָתח� ם&ֲאִנ+   ְוַג2
Ezek. 9:111ר ַהֶּקBים ֲאֶׁש �יׁשA ְלֻב�ׁש ַהַּבִּד3 ה ָהִא Qיִתי ַכֲאֶׁשר  ְוִהֵּנ Wר ָעִׂש �ר ֵלאֹמ יו ֵמִׁש�יב ָּדָב� ֶסת1 ְּבָמְתָנ+

ל][ְּכ[ ר] [ֹכ� ִני� ס] ֲאֶׁש�  ִצִּויָת�
Ezek. 10:1 א�ּות ִּכֵּס ה ְּדמ� יר ְּכַמְרֵא� ים ְּכֶא�ֶבן ַסִּפ+ אׁש ַהְּכֻרִב+ �ֹ 1יַע1 ֲאֶׁשר1 ַעל&ר Bה ֶאל&ָהָרִק ה ְוִהֵּנ  ָוֶאְרֶא3

ם� ה ֲעֵליֶה�  ִנְרָא�
Ezek. 10:2 א ּוב ּוַמֵּל2 ל ֶאל&ַּת�ַחת ַלְּכר3 Mֹות ַלַּגְלַּג Z ֶאל&ֵּבינ2 אֶמר ּבֹא [ֹ ים ַוּי �יׁשA ְלֻב�ׁש ַהַּבִּד3 אֶמר ֶאל&ָהִא Mֹ  ַוּי

א ְלֵעיָנ�י� �ֹ �יר ַוָּיב ק ַעל&ָהִע ים ּוְזֹר� Bיָך ַג�ֲחֵלי&ֵאׁש1 ִמֵּבינ�ֹות ַלְּכֻרִב+  ָחְפֶנ
Ezek. 10:3<ְמִד ים ֹע� ית� ְוַהְּכֻרִב3 ר ַהְּפִניִמ� א ֶאת&ֶהָחֵצ� �5ן ָמֵל+ �יׁש ְוֶהָעָנ ֹו ָהִא ִית ְּבֹבא� ין ַלַּב�  ים ִמיִמ�
Ezek. 10:4 1ָחֵצר ן ְוֶה� ּוב ַע�ל ִמְפַּת�ן ַהָּב�ִית ַוִּיָּמֵלBא ַהַּב1ִית1 ֶאת&ֶה�ָעָנ+ �ל ַהְּכר+ 5Bָרם ְּכבֹוד&ְיהָוה1 ֵמַע  ַוָּי

ֹוד ְיהָו�ה� ה ֶאת&ֹנ�ַגּה ְּכב� ְלָא+  ָמ�
Ezek. 10:5ֹו� י ְּבַדְּבר� ֹול ֵאל&ַׁשַּד� �ה ְּכק� ר ַהִחיֹצָנ ע ַעד&ֶהָחֵצ� Wים ִנְׁשַמ 1 ַּכְנֵפ�י ַהְּכרּוִב+   ְוקֹול
Ezek. 10:6 ים� ל ִמֵּבינ�ֹות ַלְּכרּוִב ח ֵאׁש1 ִמֵּבינ�ֹות ַלַּגְלַּג+ ר ַק� ׁש&ַהַּבִּדים1 ֵלאֹמ+ י ְּבַצֹּותֹו1 ֶאת&ָהִאBיׁש ְלֻב�  ַוְיִה3

ן�ַוָּי ֶצל ָהאֹוָפ� ד ֵא� 5ַּיֲעֹמ+ 1 ַו�  בֹא
Ezek. 10:7 ן ים ַוִּיָּׂשא1 ַוִּיֵּת+ ים ֶאל&ָהֵאׁש1 ֲאֶׁשר1 ֵּבינ�ֹות ַהְּכֻרִב+ ֹו ִמֵּבינ�ֹות ַלְּכרּוִב3 Mּוב ֶאת&ָיד  ַוִּיְׁשַלחZ ַהְּכר2

א� ח ַוֵּיֵצ� ים ַוִּיַּק� � ֶאל&ָחְפֵנ�י ְלֻב�ׁש ַהַּבִּד
Ezek. 10:8א ַלְּכֻר ם� ַוֵּיָר� ַחת ַּכְנֵפיֶה� ם ַּת�  ִב�ים ַּתְבִנית1 ַיד&ָאָד+
Ezek. 10:9ֵPד א �ה אֹוַפִּניםH ֵא�ֶצל ַהְּכרּוִביםG אֹוַפ�ן ֶאָח3 ה ַאְרָּבָע ה ְוִהֵּנ2 ד ְואֹוַפ�ן  ָוֶאְרֶא3 ּוב ֶאָח+ ֶצל ַהְּכר�

ֶבן ַּתְר ים ְּכֵע�ין ֶא� ֹוַפִּנ+ ּוב ֶאָח�ד ּוַמְרֵאה1 ָהא� ֶצל ַהְּכר� ד ֵא� יׁש�ֶאָח+  ִׁש�
Ezek. 10:10ן� ֹוְך ָהאֹוָפ� ן ְּבת� ד ְלַאְרַּבְעָּת�ם ַּכֲאֶׁש>ר ִיְהֶי�ה ָהאֹוַפ� ּות ֶאָח� ם ְּדמ� ְרֵאיֶה+   ּוַמ2
Ezek. 10:11 1ה ָהרֹאׁשB ֹום ֲאֶׁשר&ִיְפֶנ Qי ַהָּמק� ּבּו ְּבֶלְכָּת�ם ִּכ א ִיַּס� �ֹ כּו ל ם ֶאל&ַאְרַּבBַעת ִרְבֵעיֶהם1 ֵיֵל+  ְּבֶלְכָּת3

ם�ַא ּבּו ְּבֶלְכָּת� א ִיַּס� �ֹ כּו ל יו ֵיֵל+  ֲחָר�
Ezek. 10:12 ם יב ְלַאְרַּבְעָּת� 1ִים1 ָסִב+ ים ְמֵלִאBים ֵעיַנ ֹוַפִּנ3 ם ְוַכְנֵפיֶה�ם ְוָהא� יֵדיֶה� ם ִו�  ְוָכל&ְּבָׂשָרם1 ְוַגֵּבֶה+
ם�  אֹוַפֵּניֶה�

Ezek. 10:13�א ַהַּגְלַּג�ל ְּבָאְזָנ �ים ָלֶה>ם קֹוָר� ֹוַפִּנ  י� ָלא�
Ezek. 10:14 י� ם ְוַהְּׁשִליִׁשי1 ְּפֵנ �י ָאָד+ Bי ַהֵּׁשִני1 ְּפֵנ ּוב ּוְפֵנ �י ַהְּכר3 ד ְּפֵנ Mי ָהֶאָח  ְוַאְרָּבָע�ה ָפִנ�ים ְלֶאָח�ד ְּפֵנ2

ה ְוָהְרִביִע�י ְּפֵני&ָנ�ֶׁשר�  ַאְרֵי+
Ezek. 10:15�ר ָרִא�יִתי ִּב ה ֲאֶׁש� ּמּו ַהְּכרּוִב�ים ִה�יא ַהַחָּי+ ר� ַוֵּיֹר�  ְנַהר&ְּכָב�
Ezek. 10:16 ל� ם ָלרּום1 ֵמַע ים ֶאת&ַּכְנֵפיֶה3 Mת ַהְּכרּוִב ּו ָהאֹוַפִּנ�ים ֶאְצָל�ם ּוִבְׂשֵא2 ים ֵיְלכ� 1ֶכת1 ַהְּכרּוִב+  ּוְבֶל

ם� ם ֵמֶאְצָל� >ים ַּגם&ֵה� ֶרץ לֹא&ִיַּס=ּבּו ָהאֹוַפִּנ  ָהָא+
Ezek. 10:17�ם ֵיר דּו ּוְברֹוָמ� ם� ְּבָעְמָד�ם ַיֲעֹמ+ �ה ָּבֶה� ּוַח ַהַחָּי  ֹוּמּו אֹוָת�ם ִּכ>י ר�
Ezek. 10:18ים� ד ַעל&ַהְּכרּוִב� 5ַּיֲעֹמ� ה ֵמַע�ל ִמְפַּת�ן ַהָּב�ִית ַו� ֹוד ְיהָו+   ַוֵּיֵצא1 ְּכב�
Ezek. 10:19�ם ְוָהא ֹוּמּו ִמן&ָהָאBֶרץ ְלֵעיַני1 ְּבֵצאָת+ ְנֵפיֶהם ַוֵּיר2 ַּ Tים ֶאת&כ�ּו ַהְּכרּוִב �ים ְלֻעָּמָת�ם  ַוִּיְׂשא� ֹוַפִּנ

ְעָלה� ם ִמְלָמ� י&ִיְׂשָרֵא>ל ֲעֵליֶה� ֹוד ֱאֹלֵה� י ּוְכב= ד ֶּפ�ַתח ַׁשBַער ֵּבית&ְיהָוה1 ַהַּקְדמֹוִנ+ 5ַּיֲעֹמ3  ַו�
Ezek. 10:20�ע ִּכ�י ְכרּוִב�ים ֵה Wר ָוֵאַד�ְנַהר&ְּכָב ל ִּב� י&ִיְׂשָרֵא� ַחת ֱאֹלֵה� ר ָרִא>יִתי ַּת� ה ֲאֶׁש�  ָּמה� ִה�יא ַהַחָּי3
Ezek. 10:21ם� ַחת ַּכְנֵפיֶה� ם ַּת� י ָאָד+ ִים ְלֶאָח�ד ּוְדמּות1 ְיֵד� ע ְּכָנַפ� ד ְוַאְרַּב� ה ַאְרָּבָעBה ָפִנים1 ְלֶאָח+   ַאְרָּבָע2
Ezek. 10:22ם ִא>יׁש�ם ְואֹוָת ר ַמְרֵאיֶה� 1יִתי1 ַעל&ְנַהר&ְּכָב+ ים ֲאֶׁשBר ָרִא ם ֵה�ָּמה ַהָּפִנ3 ּות ְּפֵניֶה+   ּוְדמ�

כּו�  ֶאל&ֵע�ֶבר ָּפָנ�יו ֵיֵל�
Ezek. 11:1 ַתח�יָמה ְוִהֵּנה1 ְּבֶפ �ה ָקִד+ Bה ַהַּקְדמֹוִני1 ַהּפֹוֶנ ַער ֵּבית&ְיהָו ִתי ֶאל&ַׁש2 ֹ Tא א�ּוַח ַוָּתֵב י ר3 Mא ֹאִת  ַוִּתָּׂש2

< =ה ֶבן&ַעֻּז ם ֶאת&ַיֲאַזְנָי Mה ְבתֹוָכ �יׁש ָוֶאְרֶא2 ה ִא ים ַוֲחִמָּׁש� ַער ֶעְׂשִר� י ַהַּׁש+ ר ְוֶאת&ְּפַלְטָי�הּו ֶבן&ְּבָנָי�הּו ָׂשֵר�
ם� פ  ָהָע�



Ezek. 11:2את� �ֹ ע ָּבִע�יר ַהּז ים ַהֹחְׁשִב�ים ָא>ֶון ְוַהֹּיֲעִצ�ים ֲעַצת&ָר� Qֶּלה ָהֲאָנִׁש�ם ֵא Wי ֶּבן&ָאָד� ֹ�אֶמר ֵאָל   ַוּי
Ezek. 11:3י ֹוב ְּבנ�ֹות ָּבִּת�ים ִה�יא ַהִּס+ א ְבָקר� �ֹ ים ל ְמִר+ ר� ָהֹא�  ר ַוֲאַנ�ְחנּו ַהָּבָׂש�
Ezek. 11:4ם� א ֶּבן&ָאָד�   ָלֵכ�ן ִהָּנֵב�א ֲעֵליֶה�ם ִהָּנֵב�
Ezek. 11:5 ל�ם ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא ה ֵּכ�ן ֲאַמְרֶּת� י ֱאֹמר1 ֹּכה&ָאַמ�ר ְיהָו+ ֹ�אֶמר ֵאַל3 ּוַח ְיהָוהG ַוּי ל ָעַליH ר�  ַוִּתֹּפ�

יָה �י ְיַדְעִּת� ּוֲחֶכ�ם ֲאִנ ֹות ר�  �ּוַמֲעל�
Ezek. 11:6ל� פ יָה ָחָל� ם חּוֹצֶת� �את ּוִמֵּלאֶת�ֹ �יר ַהּז ם ַחְלֵליֶכ�ם ָּבִע   ִהְרֵּביֶת�
Ezek. 11:7 יר�ר ְוִה�יא ַהִּס ָּמה ַהָּבָׂש� ּה ֵה� �י ְיהִוהG ַחְלֵליֶכם1 ֲאֶׁש�ר ַׂשְמֶּת�ם ְּבתֹוָכ+ ה&ָאַמרH ֲאֹדָנ ן ֹּכ�  ָלֵכ3

ּה�  ְוֶאְתֶכ�ם הֹוִצ�יא ִמּתֹוָכ�
Ezek. 11:8ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ם ְנֻא� �יא ֲעֵליֶכ+ ֶרב ְיֵראֶת�ם ְוֶח1ֶרב1 ָאִב   ֶח�
Ezek. 11:9ים� ים ְוָעִׂש>יִתי ָבֶכ�ם ְׁשָפִט� �י ֶאְתֶכ�ם ְּבַיד&ָזִר ּה ְוָנַתִּת�   ְוהֹוֵצאִתBי ֶאְתֶכם1 ִמּתֹוָכ+
Ezek. 11:10�ל ֶאְׁשּפ ּול ִיְׂשָרֵא� לּו ַעל&ְּגב� י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ַּבֶח�ֶרב ִּתֹּפ+ ם ִּכ� יַדְעֶּת�  ֹוט ֶאְתֶכ�ם ִו�
Ezek. 11:11 ט ל ֶאְׁשֹּפ� ּול ִיְׂשָרֵא� יר ְוַאֶּת>ם ִּתְהי�ּו ְבתֹוָכ�ּה ְלָבָׂש�ר ֶאל&ְּגב� Bה ָלֶכם1 ְלִס+ א&ִתְהֶי �ֹ יא ל  ִה3

ם�  ֶאְתֶכ�
Ezek. 11:12א ֲה �ֹ ה ֲאֶׁשBר ְּבֻחַּקי1 ל �י ְיהָו+ י&ֲאִנ יַדְעֶּתם1 ִּכ� >ם  ִו� ְכִמְׁשְּפֵט=י ַהּגֹוִי א ֲעִׂשיֶת�ם ּו� �ֹ י ל ם ּוִמְׁשָּפַט� ַלְכֶּת+

ם� ר ְסִביבֹוֵתיֶכ�ם ֲעִׂשיֶת�  ֲאֶׁש�
Ezek. 11:13 1ֹול ָוֹאַמר1 ֲאָהּה �ק קֹול&ָּגד3 י ָוֶאְזַע Mל ַעל&ָּפַנ י ּוְפַלְטָי�הּו ֶבן&ְּבָנָי�ה ֵמ�ת ָוֶאֹּפ2 �ְבִא+ 5ְיִהי1 ְּכִהָּנ  ַו�

�י ְיהִו+ ל� פֲאֹדָנ ית ִיְׂשָרֵא� ת ְׁשֵאִר� ה ֵא�  ה ָּכָלה1 ַאָּת�ה ֹעֶׂש+
Ezek. 11:14ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 11:15 י�ם ֹיְׁשֵב Mּו ָלֶה ה ֲאֶׁשרZ ָאְמר2 �rל ֻּכ ית ִיְׂשָרֵא� ָך ְוָכל&ֵּב� ם ַאֶחBיָך ַאֶח1יָך1 ַאְנֵׁש�י ְגֻאָּלֶת+  ֶּבן&ָאָד3

ִם ה� סְירּוָׁשַל3 ֶרץ ְלמֹוָרָׁש� ה ָל�נּו ִה>יא ִנְּתָנ�ה ָהָא� �ל ְיהָו+ ֲחקּו1 ֵמַע   ַר�
Ezek. 11:16 יBֹות ָוֱאִה �ים ָּבֲאָרצ יצֹוִת� ם ְוִכ�י ֲהִפ� �י ְיהִוהG ִּכBי ִהְרַחְקִּתים1 ַּבּגֹוִי+ ה&ָאַמרH ֲאֹדָנ ר ֹּכ� �ן ֱאֹמ3  ָלֵכ

ֹות ֲאֶׁשר&ָּב� ט ָּבֲאָרצ� ם� סָלֶהם1 ְלִמְקָּד�ׁש ְמַע+  אּו ָׁש�
Ezek. 11:17 ם ים ְוָאַסְפִּת�י ֶאְתֶכ+ �י ְיהִוהG ְוִקַּבְצִּתBי ֶאְתֶכם1 ִמן&ָה�ַעִּמ+ ה&ָאַמרH ֲאֹדָנ ר ֹּכ� �ן ֱאֹמ3  ָלֵכ

ל� ת ִיְׂשָרֵא� י ָלֶכ�ם ֶאת&ַאְדַמ� ם ָּבֶה�ם ְוָנַתִּת� ר ְנֹפצֹוֶת� ֹות ֲאֶׁש�  ִמן&ָה�ֲאָרצ+
Ezek. 11:18ָּמה ְו�אּו&ָׁש ָּנה� ּוָב� יָה ִמֶּמ� ירּו ֶאת&ָּכל&ִׁשּקּוֶצ>יָה ְוֶאת&ָּכל&ּתֹוֲעבֹוֶת� Mֵהִס 
Ezek. 11:19 י ם ְוָנַתִּת� 1ֶבן1 ִמְּבָׂשָר+ י ֵלBב ָהֶא Mֹרִת ה ֶאֵּת�ן ְּבִקְרְּבֶכ�ם ַוֲהִס2 ּוַח ֲחָדָׁש� ד ְור�  ְוָנַתִּתBי ָלֶהם1 ֵל�ב ֶאָח+

ר� ם ֵל�ב ָּבָׂש�  ָלֶה�
Ezek. 11:20ם  ְלַמ1ַען1 ְּב י ֶאְהֶי�ה ָלֶה� Wם ַוֲאִנ �י ְלָע+ ּו ֹאָת�ם ְוָהיּו&ִל ּו ְוָעׂש� י ִיְׁשְמר� כּו ְוֶאת&ִמְׁשָּפַט� ֻחֹּקַת�י ֵיֵל+
ים�  ֵלאֹלִה�

Ezek. 11:21ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ִּתי ְנֻא� ם ִלָּב�ם ֹהֵל�ְך ַּדְרָּכם1 ְּברֹאָׁש�ם ָנַת+   ְוֶאל&ֵל=ב ִׁשּקּוֵציֶה>ם ְותֹוֲעבֹוֵתיֶה�
Ezek. 11:22 ם י&ִיְׂשָרֵא>ל ֲעֵליֶה� ֹוד ֱאֹלֵה� ֹוַפִּנ�ים ְלֻעָּמָת�ם ּוְכב= ם ְוָהא� ּו ַהְּכרּוִבים1 ֶאת&ַּכְנֵפיֶה+ Bַוִּיְׂשא 
ְעָלה�  ִמְלָמ�

Ezek. 11:23יר� ֶדם ָלִע� ר ִמֶּק� ר ֲאֶׁש� 5ַּיֲעֹמד1 ַעל&ָהָה+ �יר ַו� ֹוְך ָהִע ה ֵמַע�ל ּת� ֹוד ְיהָו+ 1 ְּכב�   ַוַּי1ַעל
Ezek. 11:24 י ָעַל+ 1 ֵמ� ּוַח ֱאֹלִה�ים ַוַּי1ַעל ה ְּבר� ה ַּבַּמְרֶא� ְתִני ַוְּתִביֵאBִני ַכְׂשִּד1יָמה1 ֶאל&ַהּגֹוָל+ ּוַח ְנָׂשַא3  ְור�

יִתי� ר ָרִא� ה ֲאֶׁש�  ַהַּמְרֶא�
Ezek. 11:25ִני� פ ר ֶהְרָא� י ְיהָו�ה ֲאֶׁש� ר ֶאל&ַהּגֹוָל�ה ֵא>ת ָּכל&ִּדְבֵר�   ָוֲאַדֵּב�
Ezek. 12:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 12:2 םBִים ָלֶה ּו ָאְזַנ2 א ָרא3 �ֹ ֹות ְול Mם ִלְרא ִרי ַאָּת�ה ֹיֵׁש�ב ֲאֶׁש�ר ֵעיַנִיםZ ָלֶה2 ֹוְך ֵּבית&ַהֶּמ� ם ְּבת� Wֶּבן&ָאָד 

ם� י ֵה� ית ְמִר� עּו ִּכ>י ֵּב� א ָׁשֵמ+ �ֹ ַע1 ְול  ִלְׁשֹמ2
Ezek. 12:3ה ֶב�ֹום  ְוַאָּת Bֶאל&ָמק Mיָת ִמְּמקֹוְמָך יֵניֶה�ם ְוָגִל2 ם ְלֵע� ה ּוְגֵל�ה יֹוָמ� �י גֹוָל+ ם ֲעֵׂשBה ְלָך1 ְּכֵל ן&ָאָד3

ָּמה� י ֵה� ית ְמִר� ּו ִּכ>י ֵּב� �י ִיְרא+ ם אּוַל �יֵניֶה+  ַאֵחר1 ְלֵע



Ezek. 12:4 ה יֵניֶה�ם ְוַאָּת3 ם ְלֵע� יָך ִּכְכֵל�י גֹוָל>ה יֹוָמ� Mי  ְוהֹוֵצאָת2 ֵכֶל ם ְּכמֹוָצֵא� �יֵניֶה+ ֵּתֵצBא ָבֶע1ֶרב1 ְלֵע
ה�  ּגֹוָל�

Ezek. 12:5ֹו� יר ְוהֹוֵצאָת� ּב� �ם ֲחָתר&ְלָך� ַבִּק   ְלֵעיֵניֶה�
Ezek. 12:6 ֶרץ�ה ֶאת&ָהָא א ִתְרֶא� �ֹ ה ְול �יָך ְתַכֶּס+ יא ָּפֶנ ם ַעל&ָּכֵתBף ִּתָּׂשא1 ָּבֲעָלָט�ה תֹוִצ+ Mיֵניֶה  ְלֵע2

ת ְנַתִּת� י&מֹוֵפ� ל�ִּכ� ית ִיְׂשָרֵא�  יָך ְלֵב�
Ezek. 12:7 ד� יר ְּבָי ְרִּתי&ִל�י ַבִּק� ם ּוָבֶע>ֶרב ָחַת� אִתי ִּכְכֵלBי גֹוָלה1 יֹוָמ+ Mַלי הֹוֵצ ֵּ Tכ Gר ֻצֵּויִתי�ַּכֲאֶׁש Hַעׂש ֵּכן�ָוַא 

ם� פ אִתי ְלֵעיֵניֶה� ף ָנָׂש�  ָּבֲעָלָט�ה הֹוֵצ>אִתי ַעל&ָּכֵת�
Ezek. 12:8ר� ַוְיִה=י ְדַבר&ְי ֶקר ֵלאֹמ� >ה ֵאַל�י ַּבֹּב�  הָו
Ezek. 12:9ה� ה ֹעֶׂש� ה ַאָּת� ל ֵּב�ית ַהֶּמ�ִרי ָמ� ית ִיְׂשָרֵא� ּו ֵאֶל>יָך ֵּב� א ָאְמר� 2ֹ ם ֲהל Wֶּבן&ָאָד  
Ezek. 12:10ם ְוָכל&ֵּב� ּוָׁשַל+ יא ַהַּמָּׂשBא ַהֶּזה1 ִּביר� Qה ַהָּנִׂש� �י ְיהִֹו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ� ם ֹּכ� ר ֲאֵליֶה+ ל  ֱאֹמ� ית ִיְׂשָרֵא�

ם� ָּמה ְבתֹוָכ�  ֲאֶׁשר&ֵה�
Ezek. 12:11ֵּPיִתי כ ֹוֶפְתֶכ�ם ַּכֲאֶׁש�ר ָעִׂש3 �י מ� ר ֲאִנ כּו� ֱאֹמ� ם ַּבּגֹוָל�ה ַבְּׁשִב�י ֵיֵל�  ן ֵיָעֶׂש�ה ָלֶה+
Ezek. 12:12יר ַי א ַּבִּק� ם ֶאל&ָּכֵתBף ִיָּׂשא1 ָּבֲעָלָט�ה ְוֵיֵצ+ Mיא ֲאֶׁשר&ְּבתֹוָכ �יו  ְוַהָּנִׂש2 ֹו ָּפָנ �ֹוִציא ב ּו ְלה� ְחְּתר�

ֶרץ� ּוא ֶאת&ָהָא� �ִין ה� ה ַלַע ר לֹא&ִיְרֶא� ַען ֲאֶׁש2 ה ַי3  ְיַכֶּס+
Ezek. 12:13 ּה ים ְואֹוָת� ֹו ָבֶב1ָלה1 ֶא�ֶרץ ַּכְׂשִּד+ Bי ֹאת ּוָדִת�י ְוֵהֵבאִת2 ׂש ִּבְמצ� יו ְוִנְתַּפ�  ּוָפַרְׂשִּתBי ֶאת&ִרְׁשִּתי1 ָעָל+
ה  א&ִיְרֶא� �ֹ ּות�ל ם ָימ�  ְוָׁש�

Ezek. 12:14 יו ֶעְזֹרה ר ְסִביֹבָת� Z ֲאֶׁש2 ֹו[ ְוֹכל יק ] ֶעְזר> ֶרב ָאִר� ּוַח ְוֶח� �יו ֱאָזֶר�ה ְלָכל&ר ְוָכל&ֲאַגָּפ�
ם�  ַאֲחֵריֶה�

Ezek. 12:15ֹות� ם ָּבֲאָרצ� י אֹוָת� ם ְוֵזִריִת� �ה ַּבֲהִפיִצBי אֹוָתם1 ַּבּגֹוִי+ �י ְיהָו י&ֲאִנ ּו ִּכ�   ְוָיְדע�
Ezek. 12:16 ּו Mַען ְיַסְּפר �ב ּוִמָּד�ֶבר ְלַמ2 ֶרב ֵמָרָע ר ֵמֶח�  ְוהֹוַתְרִּתBי ֵמֶהם1 ַאְנֵׁש�י ִמְסָּפ+

י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� פ ּו ִּכ� ם ְוָיְדע� ם ַּבּגֹוִים1 ֲאֶׁשר&ָּב�אּו ָׁש+ ֹוֵתיֶה3  ֶאת&ָּכל&ּתֹוֲעב�
Ezek. 12:17ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 12:18ה� �ה ּוִבְדָאָג�ה ִּתְׁשֶּת� יָך ְּבָרְגָז Wל ּוֵמיֶמ�ם ַלְחְמָך� ְּבַר�ַעׁש ּתֹאֵכ Wֶּבן&ָאָד  
Ezek. 12:19 ל 1ִם1 ֶאל&ַאְדַמ�ת ִיְׂשָרֵא+ ה ְליֹוְׁשֵבBי ְירּוָׁשַל Mי ְיהִו ה&ָאַמרZ ֲאֹדָנ2 ֶרץ ֹּכ� �ם ָהָא]  ְוָאַמְרָּת� ֶאל&ַע

לּו  �ה יֹאֵכ+ ל&ַהֹּיְׁשִב�ים ַלְחָמם1 ִּבְדָאָג ס ָּכ� ּה ֵמֲחַמ� ַען ֵּתַׁשBם ַאְרָצּה1 ִמְּמֹלָא+ Mּו ְלַמ �ֹון ִיְׁשּת ם ְּבִׁשָּממ� יֵמיֶה� ּוֵמ�
ּה�  ָּב�

Ezek. 12:20י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� פ ם ִּכ� יַדְעֶּת� �ה ִו� ְהֶי ֶרץ ְׁשָמָמ�ה ִת� ְבָנה ְוָהָא� ֹוָׁשבֹות1 ֶּתֱחַר+ ים ַהּנ� Bְוֶהָעִר  
Ezek. 12:21ר� ַוְי י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�  ִה�
Ezek. 12:22 ד ים ְוָאַב� ר ַי�ַאְרכּו1 ַהָּיִמ+ �ל ֵלאֹמ ת ִיְׂשָרֵא� ם ַעל&ַאְדַמ� ה&ַהָּמָׁשBל ַהֶּזה1 ָלֶכ+ ם ָמ�  ֶּבן&ָאָד3

ֹון�  ָּכל&ָחז�
Ezek. 12:23ִהְׁשַּב1ִּתי1 ֶאת&ַה Gי ְיהִוה� ה&ָאַמרH ֲאֹדָנ ם ֹּכ� ר ֲאֵליֶה3 ן ֱאֹמ� Qֹו  ָלֵכ ּו ֹאת> א&ִיְמְׁשל� �ֹ ה ְול ָּמָׁש�ל ַהֶּז+

ִּPל כ�ֹוד ְּבִיְׂשָרֵא ֹון�ע� ר ָּכל&ָחז� ים ּוְדַב� ְרבּו1 ַהָּיִמ+ ם ָק�  י ִאם&ַּדֵּב�ר ֲאֵליֶה+
Ezek. 12:24ל� ית ִיְׂשָרֵא� ֹוְך ֵּב� ְוא ּוִמְקַס�ם ָחָל�ק ְּבת� ֹוד ָּכל&ֲחז�ֹון ָׁש� א ִי�ְהֶי�ה ע> �ֹ י ל ִּ Tכ  
Ezek. 12:25 ית�ם ֵּב Qיֵמיֶכ �י ִב� ֹוד ִּכ �ְך ע א ִתָּמֵׁש� �ֹ ה ל �ָעֶׂש+ ר ֲאַדֵּבBר ָּדָבר1 ְוֵי ה ֲאַדֵּבר1 ֵאתZ ֲאֶׁש2 �י ְיהָו3 �יA ֲאִנ  ִּכ

ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� פ יו ְנֻא� ִרי ֲאַדֵּבBר ָּדָבר1 ַוֲעִׂשיִת+  ַהֶּמ3
Ezek. 12:26ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 12:27 ים �ים ּוְלִעִּת� �ה ְלָיִמ�ים ַרִּב ּוא ֹחֶז ים ֶהָחז>ֹון ֲאֶׁשר&ה� ְמִר+ 1 ֹא� ית&ִיְׂשָרֵאל Bה ֵב� ם ִהֵּנ  ֶּבן&ָאָד3

א� ּוא ִנָּב� ֹות ה�  ְרחֹוק�
Ezek. 12:28Bר ֲאַדֵּב י ֲאֶׁש2 �ֹוד ָּכל&ְּדָבָר ְך ע� ה לֹא&ִתָּמֵׁש� �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bם ֹּכ ר ֲאֵליֶה3 ן ֱאֹמ� Qר ָּדָבר1  ָלֵכ

ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ס ה ְנֻא� �ָעֶׂש+  ְוֵי
Ezek. 13:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�



Ezek. 13:2ּו ְּדַבר&ְיהָו�ה� ם ִׁשְמע� ַמְרָּת1 ִלְנִביֵא�י ִמִּלָּב+ �ים ְוָא� ל ַהִּנָּבִא י ִיְׂשָרֵא� ם ִהָּנֵב>א ֶאל&ְנִביֵא� Wֶּבן&ָאָד  
Ezek. 13:3ה ָא Bי  ֹּכ ם ּוְלִבְלִּת� ר רּוָח� ר ֹהְלִכ>ים ַאַח� �ים ַהְּנָבִל�ים ֲאֶׁש� ֹוי ַעל&ַהְּנִביִא ה ה� �י ְיהִו+ ַמר1 ֲאֹדָנ

ּו�  ָרא�
Ezek. 13:4ּו� ל ָהי� יָך ִיְׂשָרֵא� ֹות ְנִביֶא� �  ְּכֻׁשָעִל�ים ָּבֳחָרב
Ezek. 13:5י�ר ַעל&ֵּב ּו ָגֵד� ֹות ַוִּתְגְּדר� א ֲעִליֶתם1 ַּבְּפָרצ+ Bֹ ה ְּבי�ֹום ְיהָו�ה� ל ד ַּבִּמְלָחָמ�  ת ִיְׂשָרֵא�ל ַלֲעֹמ�
Ezek. 13:6ר� �ם ָּדָב� ּו ְלַקֵּי א ְׁשָלָח�ם ְוִי�ֲחל� �ֹ ה ַו�יהָו�ה ל ְמִרים1 ְנֻאם&ְיהָו+ ב ָהֹא�   ָחBזּו ָׁשְוא1 ְוֶק�ֶסם ָּכָז+
Ezek. 13:7��ב ֲאַמְרֶּת ם ָּכָז ם ּוִמְקַס� ֲחֵזה&ָׁשְוא1 ֲחִזיֶת+ ֹוא ַמ� Bְרִּתי�  ֲהל א ִדַּב� �ֹ ה ַוֲאִנ�י ל ְמִרים1 ְנֻאם&ְיהָו+ ם ְוֹא�

 ס
Ezek. 13:8ַP ה י �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ ם ֲאֹדָנ�י  ָלֵכ3 ם ְנֻא� �י ֲאֵליֶכ+ 1 ִהְנִנ �ב ָלֵכן ם ָּכָז ְוא ַוֲחִזיֶת� ַען ַּדֶּבְרֶכ�ם ָׁש+

 ְיהִו�ה�
Ezek. 13:9ים ַה Qל&ַהְּנִביִא י ֶא� ּו ּוִבְכָתBב  ְוָהְיָת�ה ָיִד3 א&ִיְהי3 �ֹ ֹוד ַעִּמ�י ל �ים ָׁשְואH ְוַהֹּקְסִמ�ים ָּכָזבG ְּבס= ֹחִז

ה� �י ְיהִו� ם ִּכ�י ֲאִנ�י ֲאֹדָנ Wאּו ִויַדְעֶּת �א ָיֹב �ֹ ל ל ת ִיְׂשָרֵא� בּו ְוֶאל&ַאְדַמ� א ִיָּכֵת+ �ֹ 1 ל ית&ִיְׂשָרֵאל  ֵּב�
Ezek. 13:10ּו ֶאת&ַעִּמ>י ֵל ַען ִהְטע= Mַען ּוְבַי� ֹו  ַי ים ֹאת� >ם ָטִח� ִיץ ְוִהָּנ ֶנה ַח+ ֹום ְוהּוא1 ֹּב� �ֹום ְוֵא�ין ָׁשל ר ָׁשל� אֹמ�

ל�  ָּתֵפ�
Ezek. 13:11 ּוַח ְלָנה ְור� Bי ֶאְלָּגִביׁש1 ִּתֹּפ+ ָנה ַאְבֵנ Mף ְוַאֵּת �ֶׁשם ׁשֹוֵט3 �הA ֶּג ל ָהָי �ל ְוִיֹּפ י ָתֵפ� ר ֶאל&ָטֵח�  ֱאֹמ>

ַע� ֹות ְּתַבֵּק�  ְסָער�
Ezek. 13:12ם� ס ְו ר ַטְחֶּת� יַח ֲאֶׁש� �ה ַהִּט� ם ַאֵּי יר ֲהלֹוא1 ֵיָאֵמ�ר ֲאֵליֶכ+ � ִהֵּנ�ה ָנַפ�ל ַהִּק
Ezek. 13:13 ה �י ִי�ְהֶי+ Bֶׁשם ֹׁשֵטף1 ְּבַאִּפ ֲחָמִת�י ְוֶג ֹות ַּב� ּוַח&ְסָער� י ר� ה ּוִבַּקְעִּת� �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ  ָלֵכ3

ה�ְוַאְבֵנ�י ֶאְלָּגִב�יׁש ְּבֵחָמ�  ה ְלָכָל�
Ezek. 13:14 1ֹו ְוָנ�ְפָלה �ֶרץ ְוִנְגָל�ה ְיֹסד יהּו ֶאל&ָהָא� ם ָּתֵפ>ל ְוִהַּגְעִּת� יר ֲאֶׁשר&ַטְחֶּת� י ֶאת&ַהִּק2 Mַרְסִּת  ְוָה2

י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ם ִּכ� יַדְעֶּת� ּה ִו�  ּוְכִליֶת�ם ְּבתֹוָכ+
Ezek. 13:15יר ּוַבָּטִח� ים  ְוִכֵּליִתBי ֶאת&ֲחָמִתי1 ַּבִּק+ ין ַהָּטִח� יר ְוֵא� ֹו ָּתֵפ�ל ְוֹאַמBר ָלֶכם1 ֵא�ין ַהִּק+ ים ֹאת�

ֹו�  ֹאת�
Ezek. 13:16 ם ֲאֹדָנ�י ם ְנֻא� ם ְוֵא�ין ָׁשֹל+ ��ים ָל�ּה ֲחז�ֹון ָׁשֹל ִם ְוַהֹחִז ּוָׁשַל+ ִנְּבִאים1 ֶאל&ְיר� ל ַה�  ְנִביֵא�י ִיְׂשָרֵא3

 ְיהִֹו�ה� פ
Ezek. 13:17 ם ן� ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד3 א ֲעֵליֶה� ִּלְּבֶה�ן ְוִהָּנֵב� ֹות ִמ� ְתַנְּבא� 1יָך1 ֶאל&ְּבנ�ֹות ַעְּמָך+ ַהִּמ�  ִׂשBים ָּפֶנ
Ezek. 13:18 ֹות י ְוֹעׂש= �י ָיַד3 �לA ָּכל&ַאִּציֵל ֹות ַע Mֹות ְּכָסת ְמַתְּפר2 Z ִל� ה הֹוי �י ְיהִו3  ְוָאַמְרָּתQ ֹּכה&ָאַמ�רA ֲאֹדָנ

אׁש ָּכל& �ֹ ֹות ַעל&ר ֹות ָלֶכ�ָנה ְתַחֶּי�יָנה�ַהִּמְסָּפח> י ּוְנָפׁש� ֹות ַהְּנָפׁשֹות1 ְּתצֹוֵד�ְדָנה ְלַעִּמ+ �ה ְלצֹוֵד�ד ְנָפׁש  קֹוָמ�
Ezek. 13:19 ר�ית ְנָפׁשֹות1 ֲאֶׁשBְלָהִמ Gֹוֵתי ֶלֶחם �י ְׂשֹעִריםH ּוִבְפת� י ְּבַׁשֲעֵל י ֶאל&ַעִּמ3 Mָנה ֹאִת  ַוְּתַחֶּלְל2

ָנה ּוְלַחּי�ֹות  א&ְתמּוֶת+ �ֹ י ֹׁשְמֵע�י ָכָז�ב� סל ם ְלַעִּמ� ֶּזְבֶכ+ �יָנה ְּבַכ2 ְחֶי ֹות ֲאֶׁש�ר לֹא&ִת�  ְנָפׁש�
Ezek. 13:20 םBֹות ָׁש ֵּתָנה ְמֹצְדד2 ַ Tר א�1ָנה1 ֲאֶׁש Bי ֶאל&ִּכְּסתֹוֵתיֶכ ה ִהְנִנ �י ְיהִו3 ן ֹּכה&ָאַמ�רA ֲאֹדָנ Qָלֵכ 

ם ֵמַע� ֹות ְוָקַרְעִּת�י ֹאָת+ ְרח+ ֹות ֶאת&ַהְּנָפׁשֹות1 ְלֹפ� ר ַאֶּת>ם ְמֹצְדד� ֹות ֲאֶׁש� ֵתיֶכ�ם ְוִׁשַּלְחִּתי1 ֶאת&ַהְּנָפׁש+ ל ְזרֹוֹע�
ת�  ֶאת&ְנָפִׁש�ים ְלֹפְרֹח�

Ezek. 13:21 ה�ֹוד ְּבֶיְדֶכ�ן ִלְמצּוָד א&ִיְהי�ּו ע> �ֹ ן ְול ם ְוִהַּצְלִּתBי ֶאת&ַעִּמי1 ִמֶּיְדֶכ+ ֵתיֶכ3 י ֶאת&ִמְסְּפֹח� Qְוָקַרְעִּת 
ן ִּכ� יַדְעֶּת�  י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה�ִו�

Ezek. 13:22 ּוב ע ְלִבְלִּתי&ׁש> י ָרָׁש+ א ִהְכַאְבִּת�יו ּוְלַחֵּזק1 ְיֵד� �ֹ ֶקר ַוֲאִנ�י ל ֹות ֵלב&ַצִּדיק1 ֶׁש+ Bַען ַהְכא�  ַי
ֹו� ע ְלַהֲחֹית� ֹו ָהָר�  ִמַּדְרּכ�

Ezek. 13:23ָjPן ש ֹוד ְו ָלֵכ3 �ֶסם לֹא&ִתְקַס�ְמָנה ע יָנה ְוֶק� א ֶתֱחֶז+ �ֹ ן ְוא ל יַדְעֶּת� ן ִו� ִהַּצְלִּתBי ֶאת&ַעִּמי1 ִמֶּיְדֶכ+
י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה�  ִּכ�
Ezek. 14:1ּו ְלָפָנ�י� פ �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוֵּיְׁשב� ים ִמִּזְקֵנ ֹוא ֵאַלי1 ֲאָנִׁש+ Bַוָּיב  
Ezek. 14:2ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�



Ezek. 14:3ים ָהֵא1ֶּלBם ָהֲאָנִׁש ּו ֹנ�ַכח ְּפֵניֶה�ם  ֶּבן&ָאָד3 ם ָנְתנ� ֹול ֲעֹוָנ+ ם ּוִמְכׁש� ּוֵליֶהם1 ַעל&ִלָּב+ ּו ִגּל� Bה1 ֶהֱעל
ם� ס ׁש ָלֶה� ׁש ִאָּדֵר�  ַהִאָּדֹר�

Ezek. 14:4 Zל ֲאֶׁשר �יׁש ִמֵּב�ית ִיְׂשָרֵא] �יׁש ִא ה ִא �י ְיהִו3 ם ֹּכה&ָאַמ�רA ֲאֹדָנ Mֹוָתם ְוָאַמְרָּת2 ֲאֵליֶה Tן ַּדֵּבר&א�  ָלֵכ
ֹו ָבּה ַיֲע nיִתי ל= ה ַנֲעֵנ �י ְיהָו3 �יא ֲאִנ א ֶאל&ַהָּנִב יו ּוָב� ֹול ֲעֹונֹו1 ָיִׂשים1 ֹנ�ַכח ָּפָנ+ Bֹו ּוִמְכׁש יו ֶאל&ִלּב3 Mה ֶאת&ִּגּלּוָל ֶל2
א[ יו�] ָב� ב ִּגּלּוָל�  ְּבֹר�

Ezek. 14:5ָע רּו1 ֵמ� ל ְּבִלָּב�ם ֲאֶׁשBר ָנז2ֹ ית&ִיְׂשָרֵא� ׂש ֶאת&ֵּב� ם� ס ְלַמ>ַען ְּתֹפ� ם ֻּכָּל� ּוֵליֶה� י ְּבִגּל�  ַל+
Ezek. 14:6 ם ּוֵמַע�ל�ּוֵליֶכ יבּו ֵמַע�ל ִּגּל� ּובּו ְוָהִׁש+ ה ׁש� �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bל ֹּכ רA ֶאל&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא3 ן ֱאֹמ� Qָלֵכ 

ם�  ָּכל&ּתֹוֲעֹבֵתיֶכ�ם ָהִׁש�יבּו ְפֵניֶכ�
Ezek. 14:7ית ִיְׂש�יׁש ִמֵּב Mיׁש ִא Z ִא2 Bַעל ִּגּלּוָליו1  ִּכי י ְוַי ַאֲחַר3 �ר ֵמ� G ְוִיָּנֵז ל ּוֵמַהֵּגרH ֲאֶׁשר&ָיג�ּור ְּבִיְׂשָרֵאל ָרֵא3

י� ֹו ִּב� ה ַנ�ֲעֶנה&ּל� �י ְיהָו+ י ֲאִנ ֹו ִב+ �יו ּוָבBא ֶאל&ַהָּנִביא1 ִלְדָרׁש&ל� ֹו ָיִׂש�ים ֹנ�ַכח ָּפָנ ֹול ֲעֹונ+ ֹו ּוִמְכׁש�  ֶאל&ִלּב+
Ezek. 14:8י ָפ ם  ְוָנַתִּת2 יַדְעֶּת� ֹוְך ַעִּמ�י ִו� יו ִמּת� ים ְוִהְכַרִּת� ֹות ְוִלְמָׁשִל+ ֹמִת1יהּו1 ְלא� ּוא ַוֲהִׂש� �יׁש ַהה3 י ָּבִא Mַנ

י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ס  ִּכ�
Ezek. 14:9יִתיBּוא ְוָנִט �ת ַהָּנִב�יא ַהה יִתי ֵא� Bי ְיהָוה1 ִּפֵּת+ ר ֲאִנ י&ְיֻפֶּתה1 ְוִדֶּב�ר ָּדָב+ יו  ְוַהָּנִבBיא ִכ�  ֶאת&ָיִדי1 ָעָל+

ל� י ִיְׂשָרֵא� ֹוְך ַעִּמ� יו ִמּת� ְׁשַמְדִּת+  ְוִה2
Ezek. 14:10ן ַהָּנִב�יא ִי�ְהֶי�ה� ׁש ַּכֲעֹו� ֲעֹון1 ַהֹּדֵר+ �ם ַּכ� ּו ֲעֹוָנ   ְוָנְׂשא�
Ezek. 14:11ֹוד ְּב ּו ע� א&ִיַּטְּמא� �ֹ י ְול ֲחַר+ 1 ֵמַא� ית&ִיְׂשָרֵאל ֹוד ֵּב� Bּו ע א&ִיְתע2 �ֹ ַמַען ל ְ Tי  ל� יּו ִל ָכל&ִּפְׁשֵעיֶה�ם ְוָה�

ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� פ ים ְנֻא� אֹלִה+ Bה ָלֶהם1 ֵל� ֲאִני1 ֶאְהֶי ם ַו�  ְלָע3
Ezek. 14:12ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 14:13ֶPם א יָה ְוָׁשַב� ֶּבן&ָאָד3 ַעל ְוָנִטBיִתי ָיִדי1 ָעֶל+ ְרִּתי ָל�ּה ַמֵּטה&ָל�ֶחם ֶרץ ִּכBי ֶתֱחָטא&ִלי1 ִלְמָעל&ַמ+

ה� ם ּוְבֵהָמ� ָּנה ָאָד� י ִמֶּמ� ב ְוִהְכַרִּת�  ְוִהְׁשַלְחִּתי&ָב�ּה ָרָע+
Ezek. 14:14 ּה ֹנ�ַח ָּדִנֵאל ֶׁשת ָהֲאָנִׁשBים ָהֵא1ֶּלה1 ְּבתֹוָכ+ ָהיּו ְׁשֹל2 ְ Tל[ ו�ּו ] ָּדִניֵא ְוִאּי�ֹוב ֵהBָּמה ְבִצְדָקָתם1 ְיַנְּצל�

ם ְנֻא� ה�ַנְפָׁש+  ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�
Ezek. 14:15ר ִמְּפֵנ�י ַהַחָּי�ה� �י עֹוֵב+ �ָּתה ְוָהְיָתBה ְׁשָמָמה1 ִמְּבִל ֶרץ ְוִׁשְּכָל �ה ָרָע>ה ַאֲעִב�יר ָּבָא� ּו&ַחָּי   ל�
Ezek. 14:16ה ִאם&ָּבִנ�ים ְו �י ְיהִו+ ִני ְנֻאם1 ֲאֹדָנ ֶׁשת ָהֲאָנִׁש�ים ָהֵאֶּלהH ְּבתֹוָכּהG ַחי&ָא3 ִאם&ָּבנ�ֹות ַיִּצ�ילּו  ְׁשֹל2

ה� ֶרץ ִּתְהֶי�ה ְׁשָמָמ� לּו ְוָהָא�  ֵהBָּמה ְלַבָּדם1 ִיָּנֵצ+
Ezek. 14:17ֶPי ח ֶרב ָאִב�יא ַעל&ָהָא�ֶרץ ַהִה�יא ְוָאַמְרִּת3 ֹו ֶח� ם  א> ָּנה ָאָד� י ִמֶּמ� ֶרץ ְוִהְכַרִּת� ר ָּבָא+ ֶרב ַּתֲעֹב�

ה�  ּוְבֵהָמ�
Ezek. 14:18ֶׁשת ָהֲאָנ �ים ּוָבנ�ֹות ִּכ>י  ּוְׁשֹל2 ילּו ָּבִנ א ַיִּצ� �ֹ ה ל �י ְיהִו+ ִני ְנֻאם1 ֲאֹדָנ ִׁש�ים ָהֵאֶּלהH ְּבתֹוָכּהG ַחי&ָא3

לּו� ם ִיָּנֵצ� ם ְלַבָּד�  ֵה�
Ezek. 14:19ָּנה ָא ית ִמֶּמ� ם ְלַהְכִר� 1יָה1 ְּבָד+ י ֲחָמִתBי ָעֶל ֶבר ֲאַׁשַּל�ח ֶאל&ָהָא�ֶרץ ַהִה�יא ְוָׁשַפְכִּת2 ֹו ֶּד� ם  א> ָד�

ה�  ּוְבֵהָמ�
Ezek. 14:20 ַח ָּדִנֵאל ת ַיִּצ�ילּו ] ָּדִניֵא�ל[ ְונ2ֹ ן ִאם&ַּב� ה ִאם&ֵּב� �י ְיהִו+ ִני ְנֻאם1 ֲאֹדָנ ְוִאּיֹובH ְּבתֹוָכּהG ַחי&ָא3

ם� פ ילּו ַנְפָׁש� ם ַיִּצ� ָּמה ְבִצְדָקָת�  ֵה�
Ezek. 14:21י&ַאְר ה ַא�ף ִּכ� �י ְיהִֹו3 ר ֲאֹדָנ Mה ָאַמ Z ֹכ2 ֶבר  ִּכי Bה ָרָעה1 ָוֶד+ ב ְוַחָּי Qֶרב ְוָרָע ֶ Tים ח ַּב�ַעת ְׁשָפַט�יA ָהָרִע]

ה� ם ּוְבֵהָמ� ָּנה ָאָד� ית ִמֶּמ� �ִם ְלַהְכִר�  ִׁשַּל�ְחִּתי ֶאל&ְירּוָׁשָל
Ezek. 14:22+ים ֲאֵליֶכ� �ים ּוָבנֹותG ִהָּנם1 יֹוְצִא ּמּוָצִאיםH ָּבִנ ה ַה� ּה ְּפֵלָט3 Mֹוְתָרה&ָּב ה נ� ם  ְוִהֵּנ2 ם ּוְרִאיֶת�

אִתי  ר ֵהֵב� ִם ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� ּוָׁשַל+ ָרָעה1 ֲאֶׁשBר ֵהֵב1אִתי1 ַעל&ְיר� ם ַעל&ָה� ילֹוָת�ם ְוִנַחְמֶּת3 ֶאת&ַּדְרָּכ�ם ְוֶאת&ֲעִל�
יָה�  ָעֶל�

Ezek. 14:232ֹ Z ל ם ִּכי יַדְעֶּת3 ילֹוָת�ם ִו� ּו ֶאת&ַּדְרָּכ�ם ְוֶאת&ֲעִל� י&ִתְרא� ם ִּכ� ּו ֶאְתֶכ+ 1יִתי1 ֵא�ת  ְוִנֲחמ� Bם ָעִׂש א ִחָּנ
ם ֲאֹדָנ�י ְיהִֹו�ה� פ ּה ְנֻא� �יִתי ָב+  ָּכל&ֲאֶׁשר&ָעִׂש

Ezek. 15:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�



Ezek. 15:2י ַהָּי�ַער� ר ָהָי�ה ַּבֲעֵצ� ה ֲאֶׁש� Wץ ַהְּזמֹוָר� ם ַמה&ִּי�ְהֶי�ה ֵעץ&ַהֶּג�ֶפן ִמָּכל&ֵע Wֶּבן&ָאָד  
Ezek. 15:3ִלי� ֹות ָעָל�יו ָּכל&ֶּכ� ד ִלְתל� ּו ִמֶּמ1ּנּו1 ָיֵת+ Bה ִאם&ִיְקח�ֹות ִלְמָלאָכ ץ ַלֲעׂש� ח ִמֶּמ1ּנּו1 ֵע+ Bֲהֻיַּק  
Ezek. 15:4ה� ר ֲהִיְצַל�ח ִלְמָלאָכ� ֹו ָנָח+ יו ָאְכָלBה ָהֵאׁש1 ְותֹוכ� Mי ְקצֹוָת ׁש ִנַּת�ן ְלָאְכָל�ה ֵאתZ ְׁשֵנ2   ִהֵּנ�ה ָלֵא�
Ezek. 15:5 ֹוד ה ע� ר ְוַנֲעָׂש� 1ְתהּו1 ַוֵּיָח+ ה ִלְמָלאָכ�ה ַא�ף ִּכי&ֵאBׁש ֲאָכַל א ֵי�ָעֶׂש� �ֹ ים ל ֹו ָתִמ+ ְהיֹות�  ִהֵּנה1 ִּב�
ה� ס  ִלְמָלאָכ�
Ezek. 15:6ׁש ְלָאְכ יו ָלֵא� ַער ֲאֶׁשר&ְנַתִּת� �ץ ַהַּי+ 1ֶפן1 ְּבֵע ה ַּכֲאֶׁשBר ֵעץ&ַהֶּג �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ �ן  ָלֵכ3 ָל�ה ֵּכ

ִם� י ְירּוָׁשָל� ִּתי ֶאת&ֹיְׁשֵב�  ָנַת+
Ezek. 15:7 י ֶאת&ָּפַנ�י ה ְּבׂשּוִמ� �י ְיהָו+ י&ֲאִנ יַדְעֶּתם1 ִּכ� אְכֵל�ם ִו� �ֹ ׁש ּת אּו ְוָהֵא� ם ֵמָהֵא�ׁש ָיָצ+  ְוָנַתִּתBי ֶאת&ָּפַני1 ָּבֶה+

ם�  ָּבֶה�
Ezek. 15:8ַP ֶרץ ְׁשָמָמ�ה י י ֶאת&ָהָא� ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� פַען ָמ� ְוָנַתִּת� ַעל ְנֻא�  ֲעלּו ַמ+
Ezek. 16:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 16:2יָה� ע ֶאת&ְירּוָׁשַל�ִם ֶאת&ּתֹוֲעֹבֶת� ם הֹוַד� Wֶּבן&ָאָד  
Ezek. 16:3+ְלֹדַת ִם ְמֹכֹרַת1ִיְך1 ּוֹמ� ּוָׁשַל+ Bי ְיהִוה1 ִליר� ר ֲאֹדָנ �י ָאִב�יְך  ְוָאַמְרָּתQ ֹּכה&ָאַמ2 ְּכַנֲעִנ ֶרץ ַה� ִיְך ֵמֶא�

ית� ְך ִחִּת� י ְוִאֵּמ�  ָהֱאֹמִר�
Ezek. 16:4 א �ֹ 1ַח1 ל �י ְוָהְמֵל ְצְּת ְלִמְׁשִע א&ֻרַח� �ֹ ִים ל ְך ּוְבַמ� א&ָכַ��ת ָׁשֵ�+ �ֹ ֹום הּוֶּלBֶדת ֹאָתְך1 ל ִיְך ְּבי2  ּומֹוְלדֹוַת3

ְלְּת� א ֻחָּת� �ֹ ל ל ַחְּת ְוָהְחֵּת�  ֻהְמַל+
Ezek. 16:5 1י ַהָּׂשֶדהB י ֶאל&ְּפֵנ Qֻּתְׁשְלִכ �ִיְך ַו� ֶּלה ְלֻחְמָל�ה ָעָל ת ֵמֵא� ֹות ָל>ְך ַאַח� ִין ַלֲעׂש� ִיְך ַע3 Mָסה ָעַל  לֹא&ָח2

ְך� ְך ְּבי�ֹום ֻהֶּל�ֶדת ֹאָת�  ְּבֹג�ַעל ַנְפֵׁש+
Ezek. 16:6Bִיְך ָוֹא�ֶסת ְּבָדָמ ְך ִמְתּבֹוֶס� ֶאְרֵא+ 1ִיְך1 ָו� ר ָעַל Bִיְך  ָוֶאֱעֹב ַמר ָל�ְך ְּבָדַמ� י ָוֹא� ַמר ָלְך1 ְּבָדַמ�ִיְך ֲחִי+

 ֲחִי�י�
Ezek. 16:7 ְך�נּו1 ּוְׂשָעֵר ִים ָנֹכ2 Bים ָׁשַד� י ֲעָדִי ִאי ַּבֲעִד� י ַוָּתֹב� ִּתְגְּדִל+ 1 ַו� יְך ַוִּתְרִּבי ה ְּכֶצBַמח ַהָּׂשֶדה1 ְנַתִּת+  ְרָבָב3

ם ְוֶעְרָי�ה� ְּת ֵעֹר� ַח ְוַא�  ִצֵּמ+
Ezek. 16:8 ְך�ה ֶעְרָוֵת ִיְך ָוֲאַכֶּס� ׂש ְּכָנִפי1 ָעַל+ Bים ָוֶאְפֹר �ת ֹּדִד+ Bה ִעֵּתְך1 ֵע ְך ְוִהֵּנ ִיְך ָוֶאְרֵא3 Mר ָעַל  ָוֶאֱעֹב2

י� ְהִיי ִל� ְך ְנֻא>ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה ַוִּת� ית ֹאָת3 Mֹוא ִבְבִר ְך ָוָאב2 ָ Tע ל  ָוֶאָּׁש�ַב�
Ezek. 16:9ִים ָוֶא ֶמן� ָוֶאְרָחֵצ�ְך ַּבַּמ+ �ִיְך ָוֲאֻסֵכ�ְך ַּבָּׁש� ָעָל ִיְך ֵמ� ף ָּדַמ�  ְׁשֹט�
Ezek. 16:10ִׁשי� ְך ֶמ� ׁש ַוֲאַכֵּס� ה ָוֶאְנֲעֵל�ְך ָּת�ַחׁש ָוֶאְחְּבֵׁש�ְך ַּבֵּׁש+   ָוַאְלִּביֵׁש�ְך ִרְקָמ+
Ezek. 16:11ִיְך ְוָרִב�יד ַעל&ְּגרֹו Bה ְצִמיִדים1 ַעל&ָיַד+ �ִדי ָוֶאְּתָנ ְך ֶע  ֵנ�5ְך� ָוֶאְעֵּד�
Ezek. 16:12ְך� ֶרת ְּברֹאֵׁש� ֶרת ִּתְפֶא� �5ִיְך ַוֲעֶט� ְך ַוֲעִגיִל�ים ַעל&ָאְזָנ 1ֶזם1 ַעל&ַאֵּפ+ ן ֶנ   ָוֶאֵּת�
Ezek. 16:13 ֶסף ּוַמְלּבּוֵׁשְך1 ֵׁשִׁשי י ָזָה�ב ָוֶכ3 Qׁש[ ַוַּתְעִּדBֶמן ָאָכְלִּתי ] ֵׁש ֶלת ּוְדַב>ׁש ָוֶׁש� ה ֹס= ָוֶמ1ִׁשי1 ְוִרְקָמ+

]� ה�] ְלְּתָאָכ י ִלְמלּוָכ� ִּתְצְלִח� ד ַו� ד ְמֹא+ 1יִפי1 ִּבְמֹא�  ַוִּת
Ezek. 16:14 ם ֲאֹדָנ�י ִיְך ְנֻא� ֲהָדִרי1 ֲאֶׁשר&ַׂש�ְמִּתי ָעַל+ ּוא ַּב� �יA ָּכִל�יל ה3 �5ְך ִּכ �ם ְּבָיְפֵי ֵצא ָל�ְך ֵׁש>ם ַּבּגֹוִי  ַוֵּי2

ה�  ְיהִו�
Ezek. 16:15ְך ַוִּת ר לֹו&ֶי�ִהי� ַוִּתְבְטִח�י ְבָיְפֵי+ �י ַעל&ְׁשֵמ�ְך ַוִּתְׁשְּפִכ=י ֶאת&ַּתְזנּוַת>ִיְך ַעל&ָּכל&עֹוֵב�  ְזִנ
Ezek. 16:16א ִיְהֶי�ה� �ֹ ֹות ְול א ָבא� �ֹ ֹות ַוִּתְזִנ�י ֲעֵליֶה�ם ל ֹות ְטֻלא+ ֲעִׂשי&ָלְך1 ָּבמ� ִיְך ַוַּת�   ַוִּתְקִח�י ִמְּבָגַד3
Ezek. 16:173י ִתְפַאְרֵּת� י ְּכֵל Qר  ַוִּתְקִח�ְך ַוַּתֲעִׂשי&ָל�ְך ַצְלֵמ�י ָזָכ ְך ִמְּזָהִבBי ּוִמַּכְסִּפי1 ֲאֶׁש�ר ָנַת�ִּתי ָל+
ם�  ַוִּתְזִני&ָב�

Ezek. 16:18 י ָנַתִּתי �ים ְוַׁשְמִני1 ּוְקָטְרִּת+ ְך ַוְּתַכִּס י ִרְקָמֵת� ְּת[ ַוִּתְקִח>י ֶאת&ִּבְגֵד� ם�] ָנַת�  ִלְפֵניֶה�
Ezek. 16:19ֲאֶׁש Z ַח  ְוַלְחִמי יַח ִניֹח� יְך ּוְנַתִּת=יהּו ִלְפֵניֶה>ם ְלֵר� ֱאַכְלִּת+ ֶלת ָוֶׁשBֶמן ּוְדַבׁש1 ֶה� ְך ֹס� Mִּתי ָל ר&ָנַת2

ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� �ִהי ְנֻא�  ַוֶּי
Ezek. 16:20�ם ֶלֱאכ ים ָלֶה� י ַוִּתְזָּבִח� �ְדְּת ִל+ 5Bִיְך ְוֶאת&ְּבנֹוַת1ִיְך1 ֲאֶׁש�ר ָיַל י ֶאת&ָּבַנ Qֹול ַהְמַע�ט  ַוִּתְקִח

ִיְך�][ִמ[ִמַּתְזֻנֵתְך   ]ַּתְזנּוָת�



Ezek. 16:21ם� ם ָלֶה� ים ְּבַהֲעִב�יר אֹוָת� ִּתְּתִנ+ �י ַו� ִּתְׁשֲחִט�י ֶאת&ָּבָנ   ַו�
Ezek. 16:22 א ָזַכְרִּתי �ֹ ִיְך ל ְהיֹוֵת] ָזַכ�ְרְּת[ ְוֵאBת ָּכל&ּתֹוֲעֹבַת1ִיְך1 ְוַתְזֻנַת+ ִיְך ִּב� �ם ֶאת&ְיֵמ�י ְנעּוָר ְך1 ֵעֹר�

ְך ָהִי�ית� ֶסת ְּבָדֵמ� ה ִמְתּבֹוֶס�  ְוֶעְרָי+
Ezek. 16:23ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ְך ְנֻא� ֹוי ָל+ ֹוי א� י ָּכל&ָרָעֵת�ְך א� י ַאֲחֵר� Wַוְיִה  
Ezek. 16:24ֹוב� ה ְּבָכל&ְרח� �ב ַוַּתֲעִׂשי&ָל�ְך ָרָמ�   ַוִּתְבִני&ָל�ְך ֶּג
Ezek. 16:25ֶרְך אׁש ֶּד3 �ֹ י ֶאת&ַרְגַל�ִיְך ְלָכל&עֹוֵב�ר  ֶאל&ָּכל&ר ְך ַוְּתַפְּׂשִק� ֲעִבי1 ֶאת&ָיְפֵי+ ְך ַוְּתַת� ָמֵת+  ָּבִנית1 ָר�

ִיְך�[ַוַּתְרִּב�י ֶאת&ַּתְזֻנֵתְך   ]ַּתְזנּוָת�
Ezek. 16:26ְך ְלַה �5ִיְך ִּגְדֵל�י ָבָׂש�ר ַוַּתְרִּב�י ֶאת&ַּתְזֻנֵת� ִים ְׁשֵכַנ =י ֶאל&ְּבֵנ�י&ִמְצַר> ִני� ַוִּתְזִנ  ְכִעיֵס�
Ezek. 16:27 ֹות ים ַהִּנְכָלמ� Bֶפׁש ֹׂשְנאֹוַת1ִיְך1 ְּבנ�ֹות ְּפִלְׁשִּת+ ְך ְּבֶנ Qְך ָוֶאְּתֵנ�ע ֻחֵּק ִיְך ָוֶאְגַר� ה ָנִטBיִתי ָיִדי1 ָעַל+  ְוִהֵּנ2
ה�  ִמַּדְרֵּכ�ְך ִזָּמ�
Ezek. 16:28ְך�י ָׂשְבָעֵת ּור ִמִּבְלִּת� �י ַאּׁש+ ַעְּת� ַוִּתְזִני1 ֶאל&ְּבֵנ א ָׂשָב� �ֹ ים ְוַג�ם ל Wַוִּתְזִנ  
Ezek. 16:29ַעְּת� א ָׂשָב� �ֹ ֹ�את ל יָמה ְוַגם&ְּבז �ֶרץ ְּכַנ�ַען ַּכְׂשִּד   ַוַּתְרִּב=י ֶאת&ַּתְזנּוֵת>ְך ֶאל&ֶא�
Ezek. 16:30ה ִא ֶּלה ַמֲעֵׂש� �ה ַּבֲעׂשֹוֵתְך1 ֶאת&ָּכל&ֵא+ �י ְיהִו ם ֲאֹדָנ ְך ְנֻא� ֶטת� ָמBה ֲאֻמָלה1 ִלָּבֵת+ ה&זֹוָנ�ה ַׁשָּל�  ָּׁש�
Ezek. 16:31 ְך ָעִׂשיִתי ֶרְך ְוָרָמֵת� אׁש ָּכל&ֶּד+ �ֹ ִיְך ַּגֵּבְך1 ְּבר Bֹוב ְולֹא&ָהִייתי ] ָעִׂש�ית[ ִּבְבנֹוַת �ְּבָכל&ְרח

�ית[  ַּכּזֹוָנ�ה ְלַקֵּל�ס ֶאְתָנ�5ן�] ָהִי
Ezek. 16:32ּה ִּתַּק� ה ַהְּמָנָא�ֶפת ַּת�ַחת ִאיָׁש+ ים� ָהִאָּׁש�  ח ֶאת&ָזִר�
Ezek. 16:33 ֹוא ם ָלב� י אֹוָת3 ִיְך ַוִּתְׁשֳחִד� ֲהַב+ 1ִיְך1 ְלָכל&ְמַא� ְּת ָנַתBְּת ֶאת&ְנָדַנ �5ֶדה ְוַא2  ְלָכל&ֹזנ�ֹות ִיְּתנּו&ֵנ

ִיְך�  ֵאַל>ִיְך ִמָּסִב�יב ְּבַתְזנּוָת�
Ezek. 16:34ִיְך ְוַא ְך ֵהBֶפְך ִמן&ַהָּנִׁשים1 ְּבַתְזנּוַת+ א  ַוְיִהי&ָב2 �ֹ >5ן ל ן ְוֶאְתַנ �ה ּוְבִתֵּת�ְך ֶאְתָנ3 א זּוָּנ �ֹ ִיְך ל ֲחַר�

ֶפְך� י ְלֶה�  ִנַּתן&ָל�ְך ַוְּתִה�
Ezek. 16:35ה ִׁשְמִע�י ְּדַבר&ְיהָו�ה� פ �ן זֹוָנ+   ָלֵכ
Ezek. 16:36ְך ְּבַת �ַען ִהָּׁשֵפBְך ְנֻחְׁשֵּתְך1 ַוִּתָּגֶל�ה ֶעְרָוֵת+ ה ַי �י ְיהִֹו3 ר ֲאֹדָנ Qה&ָאַמ ִיְך ַעל&ְמַאֲהָב�ִיְך  ֹּכ� ְזנּוַת�

ם� ְּת ָלֶה� ר ָנַת� ִיְך ֲאֶׁש� ִיְך ְוִכְדֵמ�י ָבַנ+ �י תֹוֲעבֹוַת+ 1 ָּכל&ִּגּלּוֵל  ְוַעל
Ezek. 16:37 ְבְּת ַע�ל ם ְוֵאת1 ָּכל&ֲאֶׁש�ר ָאַה+ ְבְּת ֲעֵליֶה+ י ְמַקֵּבBץ ֶאת&ָּכל&ְמַאֲהַב1ִיְך1 ֲאֶׁש�ר ָעַר� ֵכן ִהְנִנ2 ָ Tל 

ְך�ָּכל&ֲאֶׁש� ּו ֶאת&ָּכל&ֶעְרָוֵת� ם ְוָרא� יב ְוִגֵּליִתBי ֶעְרָוֵתְך1 ֲאֵלֶה+ ִיְך ִמָּסִב3 Mם ָעַל Z ֹאָת2 �את ְוִקַּבְצִּתי  ר ָׂשֵנ
Ezek. 16:38ה� ה ְוִקְנָא� ם ֵחָמ� יְך ַּד� Wם ּוְנַתִּת�ת ָּד ֹות ְוֹׁשְפֹכ�   ּוְׁשַפְטִּתיְך1 ִמְׁשְּפֵט�י ֹנֲאפ+
Ezek. 16:39Mי אֹוָת �י  ְוָנַתִּת2 ּו ְּכֵל ִיְך ְוָלְקח� ִיְך ְוִהְפִׁשBיטּו אֹוָתְך1 ְּבָגַד+ ּו ָרֹמַת+ ּו ַגֵּבְך1 ְוִנְּתצ� Bם ְוָהְרס ְך ְּבָיָד3

ם ְוֶעְרָי�ה� ּוְך ֵעיֹר�  ִתְפַאְרֵּת�ְך ְוִהִּניח�
Ezek. 16:40ּוְך ְּבַחְר ְך ָּבָא�ֶבן ּוִבְּתק� ּו אֹוָת� ל ְוָרְגמ� 1ִיְך1 ָקָה+ ּו ָעַל Bם� ְוֶהֱעל  בֹוָת�
Ezek. 16:41 5ן� ה ְוַגם&ֶאְתַנ ֹות ְוִהְׁשַּבִּתיְך1 ִמּזֹוָנ+ ��י ָנִׁש�ים ַרּב ים ְלֵעיֵנ ׁש ְוָעׂשּו&ָב�ְך ְׁשָפִט+ 1ִיְך1 ָּבֵא+ ּו ָבַּת Bְוָׂשְרפ 

ֹוד� א ִתְּתִני&ע� �ֹ  ל
Ezek. 16:42+ַקְטִּת�ְך ְוָׁש�י ִמֵּמ ָרה ִקְנָאִת� ְך ְוָס� ֹוד� ַוֲהִנֹחִתBי ֲחָמִתי1 ָּב+ א ֶאְכַע�ס ע� �ֹ  י ְול
Ezek. 16:43 א&ָזַכְרִּתי �ֹ ַען ֲאֶׁשBר ל א ] ָזַכְרְּת1[ ַי3 Mי ֵה ִיְך ַוִּתְרְּגִזי&ִל�י ְּבָכל&ֵא�ֶּלה ְוַגם&ֲאִנ2 ֶאת&ְיֵמ�י ְנעּוַר+

א ָעִׂשיִתי  Bֹ ה ְול �י ְיהִו+ ִּתי ְנֻאם1 ֲאֹדָנ אׁש ָנַת3 �ֹ ִיְך�ֶאת&ַהִּזָּמ+] ָעִׂשית1[ַּדְרֵּכ�ְךA ְּבר  ה ַע�ל ָּכל&ּתֹוֲעֹבָת�
Ezek. 16:44ּה� ה ִּבָּת� ר ְּכִאָּמ� �ל ֵלאֹמ ל ָעַל�ִיְך ִיְמֹׁש�   ִהֵּנה1 ָּכל&ַהֹּמֵׁש+
Ezek. 16:45 ן ֲע1לּו1 ַאְנֵׁשיֶה�ן ּוְבֵניֶה+ ְּת ֲאֶׁשBר ָּג� ְך ַא3 Mֹות ֲאחֹוֵת �יָה ַוֲאח2 ּה ּוָבֶנ ְּת ֹּגֶע�ֶלת ִאיָׁש�  ַּבת&ִאֵּמ�ְך ַא+

י�ִאְּמ ית ַוֲאִביֶכ�ן ֱאֹמִר� �ן ִחִּת+  ֶכ
Ezek. 16:46 ְך �ה ִמֵּמ3 ְך ַהְּקַטָּנ Qְך ַוֲאחֹוֵת�ֶבת ַעל&ְׂשמֹאוֵל יָה ַהּיֹוֶׁש� ְמרֹון1 ִה�יא ּוְבנֹוֶת+ ְך ַהְּגדֹוָלBה ֹׁש�  ַוֲאחֹוֵת2

יָה� ם ּוְבנֹוֶת� ְך ְסֹד� יִמיֵנ+  ַהּיֹוֶׁש1ֶבת1 ִמ�
Ezek. 16:471א ְבַדְרֵכיֶהן Bֹ ן ָעִׂשיִתי  ְול ֹוֵתיֶה� ְכְּת ּוְבתֹוֲעב� ן ] ָעִׂש�ית[ ָהַל+ ִתי ֵמֵה� ט ַוַּתְׁשִח� �ט ָק+ ִּכְמַע
ִיְך�  ְּבָכל&ְּדָרָכ�



Ezek. 16:48 ְּת ית ַא� יא ּוְבנֹוֶת�יָה ַּכֲאֶׁש�ר ָעִׂש+ ְך ִה� ם ֲאחֹוֵת+ ְׂשָתה1 ְסֹד� ה ִאם&ָע� �י ְיהִו+ ִני ְנֻאם1 ֲאֹדָנ  ַחי&ָא3
ִיְך�  ּוְבנֹוָת�

Ezek. 16:49 יָה ט ָהBָיה ָלּה1 ְוִלְבנֹוֶת+ �ת ַהְׁשֵק3 ֶחם ְוַׁשְלַו Mֹון ִׂשְבַעת&ֶל ם ֲאחֹוֵת�ְך ָּגא2 ן ְסֹד� ה ֲעֹו� �ה ָהָי+  ִהֵּנה&ֶז
א ֶהֱחִז�יָקה� �ֹ �י ְוֶאְבי�ֹון ל  ְוַיד&ָעִנ

Ezek. 16:50י ָוָאִס�יר ֶאְתֶה�� ה ְלָפָנ יָנה תֹוֵעָב� יָנה ַוַּתֲעֶׂש� ִּתְגְּבֶה+ יִתי� ס ַו� ר ָרִא�  ן ַּכֲאֶׁש�
Ezek. 16:51 1ָּנה ַוְּתַצְּדִקי א ָחָט�ָאה ַוַּתְרִּבBי ֶאת&ּתֹוֲעבֹוַת1ִיְך1 ֵמֵה+ �ֹ ִיְך ל ֹון ַּכֲחִצ�י ַחּטֹאַת� ְמר+  ְוֹׁש�
ִיְך[ֶאת&ֲאחֹוֵתְך  ר ָעִׂשיתי ] ֲאחֹוַת+ ִיְך ֲאֶׁש� ית�[ְּבָכל&ּתֹוֲעבֹוַת�  ]ָעִׂש�
Ezek. 16:52ְּת�ְקָנה  ַּגם&ַא ן ִּתְצַּד� ִיְך ֲאֶׁשר&ִהְתַע�ְבְּת ֵמֵה� ְך ְּבַחּטֹאַת> ֲאחֹוֵת+ ְך ֲאֶׁשBר ִּפַּלְלְּת1 ַל� �י ְכִלָּמֵת3 A ְׂשִא

ְך� ְך ַאְחיֹוֵת� ְך ְּבַצֶּדְקֵּת� �י ְכִלָּמֵת+ ְּת ּב1ֹוִׁשי1 ּוְׂשִא  ִמֵּמ�ְך ְוַגם&ַא�
Ezek. 16:53ן ֶאת&ְׁשִב �יְתֶה+ ּות[ית  ְוַׁשְבִּתי1 ֶאת&ְׁשִב Bיָה ְוֶאת&ְׁשִבית ] ְׁשב ּות[ְסֹדם1 ּוְבנֹוֶת+ ֹון ] ְׁשב� ֹׁשְמר�

ּות][ּו[ּוְבנֹוֶת�יָה ּוְׁשִבית  ְהָנה�] ְׁשב� ִיְך ְּבתֹוָכ�  ְׁשִביַת�
Ezek. 16:54ן� ְך ֹאָת� ל ֲאֶׁש�ר ָעִׂש�ית ְּבַנֲחֵמ� ְמְּת ִמֹּכ� Wְך ְוִנְכַל �י ְכִלָּמֵת+ 1ַען1 ִּתְׂשִא   ְלַמ
Ezek. 16:55 1ן ְוַאְּת�ְבןָ ְלַקְדָמָת יָה ָּתֹׁש� ְמרֹון1 ּוְבנֹוֶת+ ן ְוֹׁש� ְבןָ ְלַקְדָמָת+ ם ּוְבנֹוֶת1יָה1 ָּתֹׁש� Bִיְך ְסֹד  ַוֲאחֹוַת3

ן� יָנה ְלַקְדַמְתֶכ� ִיְך ְּתֻׁשֶב�  ּוְבנֹוַת+
Ezek. 16:56יְך ְּבי�ֹום ְּגא� ְך ִלְׁשמּוָע�ה ְּבִפ ם ֲאחֹוֵת+ ְיָתה1 ְסֹד� ֹוא ָה� Bֹוָנ�5ִיְך� ְול 
Ezek. 16:57ֵPֹו ע יָה ְּבנ�ֹות ְּפִלְׁשִּת�ים  ְּבֶטֶרםH ִּתָּגֶל�ה ָרָעֵתְךG ְּכמ3 ם ְוָכל&ְסִביבֹוֶת� ת ֶחְרַּפ�ת ְּבנֹות&ֲאָר+

יב� ְך ִמָּסִב� ֹות אֹוָת�  ַהָּׁשאט�
Ezek. 16:58 ם ְיהָו�ה� ִיְך ַא�ְּת ְנָׂשאִת�ים ְנֻא� ְך ְוֶאת&ּתֹוֲעבֹוַת�  ס ֶאת&ִזָּמֵת�
Ezek. 16:59 ה ְוָעִׂשית �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bי ֹכ� �ית ָאָל�ה ] ָעִׂש�יִתי][ְו[ ִּכ ְך ַּכֲאֶׁש�ר ָעִׂש�ית ֲאֶׁשר&ָּבִז אֹוָת�
ית� ר ְּבִר�  ְלָהֵפ�
Ezek. 16:60ית ע י ָל�ְך ְּבִר� ִיְך ַוֲהִקמֹוִת� �ְך ִּביֵמ�י ְנעּוָר =י ֶאת&ְּבִריִת>י אֹוָת� י ֲאִנ ם� ְוָזַכְרִּת2  ֹוָל�
Ezek. 16:61 ְך�ְך ֶאל&ַהְּקַטּנ�ֹות ִמֵּמ ֹות ִמֵּמ+ ְך ֶאת&ֲאחֹוַת1ִיְך1 ַהְּגֹדל� �ְרְּת ֶאת&ְּדָרַכִיְךH ְוִנְכַלְמְּתG ְּבַקְחֵּת3  ְוָזַכ

ְך� א ִמְּבִריֵת� �ֹ ן ָל>ְך ְלָבנ�ֹות ְול י ֶאְתֶה�  ְוָנַתִּת2
Ezek. 16:62י ִא >י ֶאת&ְּבִריִת� י ֲאִנ י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ַוֲהִקימֹוִת� ַעְּת ִּכ�  ָּת�ְך ְוָיַד�
Ezek. 16:63 1ְך ְּבַכְּפִרי&ָלְך�ה ִמְּפֵנ�י ְּכִלָּמֵת ֹון ֶּפ+ א ִי�ְהֶיה&ָּל�ְך עֹוד1 ִּפְתח� 2ֹ ְׁשְּת ְול  ְלַמBַען ִּתְזְּכִרי1 ָוֹב+

ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ס ית ְנֻא�  ְלָכל&ֲאֶׁש�ר ָעִׂש+
Ezek. 17:1י ְדַבר&ְיהָו� ר� ַוְיִה�  ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�
Ezek. 17:2ל� ית ִיְׂשָרֵא� ל ָמָׁש�ל ֶאל&ֵּב� ה ּוְמֹׁש� ּוד ִחיָד� ם ח� Wֶּבן&ָאָד  
Ezek. 17:3 ה ֶבר ָמֵלא1 ַהּנֹוָצ+ 1ִים1 ֶא�ֶרְך ָהֵא+ ֹול ַהְּכָנַפ B1 ְּגד Bֶׁשר ַהָּגדֹול ה ַהֶּנ �י ְיהִו3  ְוָאַמְרָּתQ ֹּכה&ָאַמ�רA ֲאֹדָנ

�ִרְקָמ ֹו ָה� ֲָּאֶׁשר&ל� Pֶרז�ה ב ֶרת ָהָא� ח ֶאת&ַצֶּמ� ֹון ַוִּיַּק�  א ֶאל&ַהְּלָבנ+
Ezek. 17:4ֹו� ַען ְּבִע�יר ֹרְכִל�ים ָׂשמ� יו ָקָט�ף ַוְיִביֵא1הּו1 ֶאל&ֶא�ֶרץ ְּכַנ+ אׁש ְיִנ�יקֹוָת� �ֹ   ֵא>ת ר
Ezek. 17:5ָP5ַרע ק� 5ִּיְּתֵנ�הּו ִּבְׂשֵדה&ָז ֶרץ ַו� �5ַרע ָהָא+ ֹו�ח ַעל&ַמ�ִי ַוִּיַּקח1 ִמֶּז ה ָׂשמ� ים ַצְפָצָפ�  ם ַרִּב+
Ezek. 17:6 ּו�יו ַּתְחָּת�יו ִי�ְהי יו ְוָׁשָרָׁש� ה ִלְפנBֹות ָּדִלּיֹוָתיו1 ֵאָל+ ַחת ִׁשְפַל�ת קֹוָמ3 Mֶפן ֹסַר Z ְלֶג2 ח ַוְיִהי  ַוִּיְצַמ]

ֹות� ים ַוְּתַׁשַּל�ח ּפֹאר� ֶפן ַוַּת�ַעׂש ַּבִּד+  ַוְּתִה�י ְלֶג+
Ezek. 17:7�י ֶנBיו  ַוְיִה =ה ָׁשֳרֶׁש�יָה ָעָל3 ְפָנ את ָּכ� Mֹ ֶפן ַהּז ִים ְוַרב&נֹוָצ�ה ְוִהֵּנהZ ַהֶּג2 ֹול ְּכָנַפ� ֹול ְּגד� ֶׁשר&ֶאָחד1 ָּגד+

ּה� ּה ֵמֲעֻרג�ֹות ַמָּטָע� ֹות אֹוָת+ ֹו ְלַהְׁשק� ִלּיֹוָתיו1 ִׁשְלָחה&ּל+  ְוָד�
Ezek. 17:8יא ְׁשת�ִים ַרִּב�ים ִה ֹוב ֶאל&ַמ� ֶדה ּט> ִרי ִלְהי�ֹות ְלֶג�ֶפן  ֶאל&ָׂש� ֹות ָעָנף1 ְוָלֵׂש�את ֶּפ+ Bה ַלֲעׂש�ּוָל
ֶרת� ס  ַאָּד�

Ezek. 17:9 ׁש �ּהA ְיקֹוֵס�ס ְוָיֵב3 ק ְוֶאת&ִּפְרָי Mיָה ְיַנֵּת ה ָאַמ>ר ֲאֹדָנ�י ְיהִֹו�ה ִּתְצָל�ח ֲהלֹואZ ֶאת&ָׁשָרֶׁש2 ר ֹּכ�  ֱאֹמ3
Bא&ִבְזֹר �ֹ ׁש ְול יָה�ָּכל&ַטְרֵּפBי ִצְמָחּה1 ִּתיָב+ ּה ִמָּׁשָרֶׁש� ֹות אֹוָת� ב ְלַמְׂשא�  ַע ְּגדֹוָלה1 ּוְבַעם&ָר+

Ezek. 17:10 ּה ׁש ַעל&ֲעֻרֹג�ת ִצְמָח� ּוַח ַהָּקִדים1 ִּתיַב�ׁש ָיֹב+ Bּה ר Mַעת ָּב  ְוִהֵּנ�ה ְׁשתּוָל�ה ֲהִתְצָל�ח ֲהלֹואZ ְכַג2



ׁש� פ  ִּתיָב�
Ezek. 17:11ר י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�  � ַוְיִה�
Ezek. 17:12 11ִם ֶלְך&ָּבֶבBל ְירּוָׁשַל א ֶמ� ר ִהֵּנה&ָב2 ם ָמה&ֵא�ֶּלה ֱאֹמ3 א ְיַדְעֶּת� �ֹ ִרי ֲהל  ֱאָמר&ָנא1 ְלֵב�ית ַהֶּמ+

ָלה� א אֹוָת>ם ֵאָל�יו ָּבֶב� יָה ַוָּיֵב� ח ֶאת&ַמְלָּכּה1 ְוֶאת&ָׂשֶר+ Bַוִּיַּק 
Ezek. 17:13ה ַוִּיְכ �5ַרע ַהְּמלּוָכ+ ח� ַוִּיַּקח1 ִמֶּז ֶרץ ָלָק� ה ְוֶאת&ֵאיֵל�י ָהָא� ית ַוָּיֵבBא ֹאתֹו1 ְּבָאָל+ �ֹו ְּבִר ת ִאּת�  ֹר�
Ezek. 17:14ּה� ֹו ְלָעְמָד� ר ֶאת&ְּבִרית� י ִהְתַנֵּׂש�א ִלְׁשֹמ� ה ְלִבְלִּת� ְהיֹות1 ַמְמָלָכ�ה ְׁשָפָל+   ִל�
Ezek. 17:15ֶתת ִים ָל� ַח ַמְלָאָכיו1 ִמְצַר+ Bֹו ִלְׁשֹל ֹו סּוִס�ים ְוַעם&ָר�ב ֲהִיְצָלBח ֲהִיָּמֵלט1 ָהֹעֵׂש�ה  ַוִּיְמָרד&ּב3 &ל�

ט� ית ְוִנְמָל� ר ְּבִר� ֶּלה ְוֵהֵפ�  ֵא+
Ezek. 17:16 ֹו ֹו ֲאֶׁשBר ָּבָזה1 ֶאת&ָא�ָלת+ א ִּבְמקֹום1 ַהֶּמ1ֶלְך1 ַהַּמְמִל�יְך ֹאת+ 3ֹ �י ְיהִוהG ִאם&ל ִני ְנֻאםH ֲאֹדָנ  ַחי&ָא3

�ר ֶאת&ְּבִרית ר ֵהֵפ� ּות�ַוֲאֶׁש� ל ָימ� ֹו ְבתֹוְך&ָּבֶב�  ֹו ִאּת�
Ezek. 17:17 ֹות�ְך ֹסְלָל�ה ּוִבְבנ ה ִּבְׁשֹּפ� ֹו ַפְרֹעה1 ַּבִּמְלָחָמ+ Bה אֹות ב ַיֲעֶׂש2 ֹול ּוְבָקָה�ל ָר3 Mִיל ָּגד Z ְבַח2  ְולֹא

ֹות� ֹות ַרּב� ית ְנָפׁש� �ק ְלַהְכִר�  ָּדֵי
Ezek. 17:18ית ְוִה ��ה ָאָל�ה ְלָהֵפ�ר ְּבִר ט� ס ּוָבָז א ִיָּמֵל� �ֹ ה ל ֶּלה ָעָׂש� ֹו ְוָכל&ֵא� ן ָיד> ה ָנַת�  ֵּנ2
Ezek. 17:19 יר� י ֲאֶׁש�ר ֵהִפ ה ּוְבִריִת� ָלִתי1 ֲאֶׁש�ר ָּבָז+ א ָא� 3ֹ �י ְיהִוהH ַחי&ָאִניG ִאם&ל ר ֲאֹדָנ ן ֹּכה&ָאַמ2 Qָלֵכ 

ֹו� יו ְּברֹאׁש�  ּוְנַתִּת�
Ezek. 17:20י ְו ֹו  ּוָפַרְׂשִּתBי ָעָליו1 ִרְׁשִּת+ ם ַמֲעל� ָלה ְוִנְׁשַּפְטִּתBי ִאּתֹו1 ָׁש+ ּוָדִת�י ַוֲהִביאֹוִת�יהּו ָבֶב3 ׂש ִּבְמצ� ִנְתַּפ�

י� ַעל&ִּב� ר ָמ�  ֲאֶׁש�
Ezek. 17:21 ת ָּכל&ִמְבָרחֹו ּוַח ִיָּפֵר�ׂשּו ] ִמְבָרָחBיו[ ְוֵא2 ים ְלָכל&ר� לּו ְוַהִּנְׁשָאִר� ְּבָכל&ֲאַגָּפיו1 ַּבֶח�ֶרב ִיֹּפ+

Wְרִּתי� סִויַדְעֶּת  ם ִּכ>י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ִּדַּב�
Ezek. 17:22 ְך�ְנקֹוָתיו1 ַר אׁש ֹי� Bֹ ה ְוָנָת�ִּתי ֵמר ִני ִמַּצֶּמ=ֶרת ָהֶא>ֶרז ָהָרָמ� ְחִּתי ָא3 ה ְוָלַק� �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bֹּכ 

ּול� ַה ְוָתל� ִני ַע�ל ַהר&ָּגֹב� ף ְוָׁשַת�ְלִּתי ָא+  ֶאְקֹט+
Ezek. 17:23ר יו  ְּבַה2 ּו ַתְחָּת3 יר ְוָׁשְכנ� �ִרי ְוָהָי�ה ְלֶא�ֶרז ַאִּד �ָׂשה ֶפ+ ּנּו ְוָנָׂשBא ָעָנף1 ְוָע 1 ֶאְׁשֳּתֶל+ ֹום ִיְׂשָרֵאל Bְמר 

ֹּPָּנה�כ יו ִּתְׁשֹּכ� ל ָּדִלּיֹוָת� ף ְּבֵצ� ֹור ָּכל&ָּכָנ+  ל ִצּפ�
Ezek. 17:24 1י ְיהָוהB �י ֲאִנ ה ִּכ ּו ָּכל&ֲעֵצ�י ַהָּׂשֶד3 Q5ָיְדע ל הֹוַב1ְׁשִּתי1  ְו� �ץ ָׁשָפ+ ַה ִהְגַּב1ְהִּתי1 ֵע �ץ ָּגֹב3 ִהְׁשַּפ�ְלִּתיA ֵע

יִתי� פ ְרִּתי ְוָעִׂש� �ץ ָיֵב�ׁש ֲאִנ�י ְיהָו�ה ִּדַּב� ְחִּתי ֵע ח ְוִהְפַר� �ץ ָל+  ֵע
Ezek. 18:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 18:2&ְׁשִלים1 ֶאת ם ַאֶּתם1 ֹמ� ֶסר  ַמה&ָּלֶכ3 ֹ�אְכלּו ֹב+ ר ָאבֹות1 י �ל ֵלאֹמ ת ִיְׂשָרֵא� ה ַעל&ַאְדַמ� ַהָּמָׁש�ל ַהֶּז+

יָנה�  ְוִׁשֵּנ�י ַהָּבִנ�ים ִּתְקֶה�
Ezek. 18:3ל� ל ַהֶּז�ה ְּבִיְׂשָרֵא� ל ַהָּמָׁש� ֹוד ְמֹׁש> ם ע3 Mה ָלֶכ �ה ִאם&ִי�ְהֶי2 �י ְיהִו ם ֲאֹדָנ ִני ְנֻא� Wַחי&ָא  
Ezek. 18:4ן ָּכל&ַהְּנָפBּות�  ֵה יא ָתמ� ן ִלי&ֵה�ָּנה ַהֶּנ�ֶפׁש ַהֹחֵט�את ִה� =ֶפׁש ָהָא>ב ּוְכֶנ�ֶפׁש ַהֵּב� ָּנה ְּכֶנ �י ֵה+ ׁשֹות1 ִל

 ס
Ezek. 18:5ה� ט ּוְצָדָק� ה ִמְׁשָּפ� יק ְוָעָׂש� ��ה ַצִּד   ְוִא�יׁש ִּכי&ִיְהֶי
Ezek. 18:6א ֶאל&ִּגּל א ָנָׂש+ �ֹ ל ְוֵעיָניו1 ל א ָאָכ+ �ֹ ָהִרים1 ל א  ֶאל&ֶה� �ֹ ּוֵל�י ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ְוֶאת&ֵאBֶׁשת ֵרֵע1הּו1 ל

ב� א ִיְקָר� �ֹ ה ל ה ִנָּד� א ְוֶאל&ִאָּׁש�  ִטֵּמ+
Ezek. 18:7ֶגד� ם ְיַכֶּסה&ָּב� ן ְוֵעיֹר� �ב ִיֵּת+ א ִיְגֹז�ל ַלְחמֹו1 ְלָרֵע �ֹ יב ְּגֵזָל�ה ל ֹו חֹוב1 ָיִׁש+ ה ֲחֹבָלת� א יֹוֶנ+ �ֹ   ְוִאיׁש1 ל
Ezek. 18:8� יׁש� ַּבֶּנ ין ִא�יׁש ְלִא� ה ֵּב� ֹו ִמְׁשַּפBט ֱאֶמת1 ַי�ֲעֶׂש+ �ח ֵמָע�ֶול ָיִׁש�יב ָיד א ִיָּק+ �ֹ ן ְוַתְרִּבית1 ל א&ִיֵּת3 �ֹ  ֶׁשְך ל
Ezek. 18:9ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ה ְנֻא� יק הּוא1 ָחֹי�ה ִי�ְחֶי+ ֹות ֱאֶמ�ת ַצִּד� ר ַלֲעׂש� י ָׁשַמ� י ְיַהֵּל>ְך ּוִמְׁשָּפַט�   ְּבֻחּקֹוַת=
Ezek. 18:10ֶּלה� ד ֵמֵא� ח ֵמַאַח� �ָׂשה ָא+ יץ ֹׁשֵפ�ְך ָּד�ם ְוָע   ְוהֹוִל�יד ֵּבן&ָּפִר�
Ezek. 18:11א� ֶׁשת ֵרֵע�הּו ִטֵּמ� ל ְוֶאת&ֵא� ָהִרים1 ָאַכ+ Bם ֶאל&ֶה� �י ַג א ָעָׂש�ה ִּכ �ֹ ֶּלה ל ּוא ֶאת&ָּכל&ֵא� Wְוה  
Ezek. 18:12ֹות ָּג ה ְּגֵזל� Bי ְוֶאְביֹון1 הֹוָנ+ ה� ָעִנ ה ָעָׂש� יו ּתֹוֵעָב� א ָיִׁש�יב ְוֶאל&ַהִּגּלּוִלים1 ָנָׂש�א ֵעיָנ+ �ֹ ל ל ל ֲחֹב�  ָז+
Ezek. 18:13 ת ֹות יּוָמ+ ה מ� ֹות ָהֵא1ֶּלה1 ָעָׂש+ Bת ָּכל&ַהּתֹוֵעב�ה ֵא א ִי�ְחֶי3 �ֹ ח ָוָח�י ל ן ְוַתְרִּב�ית ָלַק� =ֶׁשְך ָנַת>  ַּבֶּנ



ֹו ִיְהֶי�ה� יו ּב�  ָּדָמ�
Ezek. 18:14ן� ְוִה ה ָּכֵה� א ַיֲעֶׂש� �ֹ ה ְול Wה ַוִּיְרֶא�את ָאִב�יו ֲאֶׁש�ר ָעָׂש �ֹ ְרא ֶאת&ָּכל&ַחּט Wן ַוַּי �יד ֵּב+  ֵּנה1 הֹוִל
Ezek. 18:15 א �ֹ ֶׁשת ֵרֵע�הּו ל א ֶאל&ִּגּלּוֵל�י ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ֶאת&ֵא� א ָנָׂש+ �ֹ ל ְוֵעיָניו1 ל א ָאָכ+ �ֹ ָהִרים1 ל  ַעל&ֶה�

א�  ִטֵּמ�
Ezek. 18:16 ֶגד� ֹום ִּכָּסה&ָב� ן ְוֵער� �ב ָנָת+ �ל ַלְחמֹו1 ְלָרֵע א ָגָז �ֹ ל ּוְגֵזָל�ה ל א ָחָב+ �ֹ 1 ל ה ֲחֹבל א הֹוָנ+ �ֹ  ְוִאיׁש1 ל
Ezek. 18:17 ּות א ָימ> �ֹ ּוא ל י ָהָל�ְך ה3 ה ְּבֻחּקֹוַת� ח ִמְׁשָּפַט�י ָעָׂש+ א ָלָק+ �ֹ Bֶׁשְך ְוַתְרִּבית1 ל ֹו ֶנ י ֵהִׁש�יב ָיד3 Qֵמָעִנ 

 ן ָאִב�יו ָחֹי�ה ִיְחֶי�ה�ַּבֲעֹו�
Ezek. 18:18ֹו� ת ַּבֲעֹונ� ֹוְך ַעָּמ�יו ְוִהֵּנה&ֵמ� ה ְּבת� ֹוב ָעָׂש� ר לֹא&ט> ח ַוֲאֶׁש� �ֶזל ָא+ 1 ֵּג ֶׁשק ָּגַזל �ַׁשק ֹע3 י&ָע יו ִּכ� Qָאִב  
Ezek. 18:19ן ִמְׁשָּפ=ט Qב ְוַהֵּב�ן ָהָא ן ַּבֲעֹו� א ַהֵּב� ַע לֹא&ָנָׂש� ם ַמֻּד> Wי  ַוֲאַמְרֶּת ה ֵא�ת ָּכל&ֻחּקֹוַת�  ּוְצָדָק�ה ָעָׂש3

ם ָחֹי�ה ִיְחֶי�ה� ה ֹאָת�  ָׁשַמ>ר ַוַּיֲעֶׂש�
Ezek. 18:20 ת Bן ִצְדַק ן ַהֵּב+ א ִיָּׂשא1 ַּבֲעֹו� Bֹ ב ְוָאב1 ל ן ָהָא3 ן לֹא&ִיָּׂש�אA ַּבֲעֹו� Qּות ֵּב � ַהֶּנ�ֶפׁש ַהֹחֵט�את ִה�יא ָתמ

ה ְוִרְׁש ְהֶי+ �יו ִּת� ע][ָה[ַע�ת ָרָׁשע ַהַּצִּדיק1 ָעָל ְהֶי�ה� ס] ָרָׁש�  ָעָל�יו ִּת�
Ezek. 18:21 י ָיׁשּוב1 ִמָּכל&ַחָּטאתֹוBע ִּכ ה ] ַחּטֹאָתיו1[ ְוָהָרָׁש3 י ְוָעָׂש� ה ְוָׁשַמר1 ֶאת&ָּכל&ֻחקֹוַת+ ֲאֶׁש�ר ָעָׂש+

ּות� א ָימ� �ֹ ט ּוְצָדָק�ה ָחֹי�ה ִיְחֶי�ה ל  ִמְׁשָּפ�
Ezek. 18:221 ֲא ה ִי�ְחֶי�ה� ָּכל&ְּפָׁשָעיו ֹו ֲאֶׁשר&ָעָׂש� ֹו ְּבִצְדָקת� �ּו ל א ִיָּזְכר� �ֹ ה ל  ֶׁש�ר ָעָׂש+
Ezek. 18:23ֹו ִמְּדָרָכ�יו ְוָחָי�ה� ס ֹוא ְּבׁשּוב� �ה ֲהל> �י ְיהִו ם ֲאֹדָנ ע ְנֻא� ֹות ָרָׁש+ ץ ֶאְחֹּפץ1 מ� Bֶהָחֹפ  
Ezek. 18:24ֶול ְּכ �ָׂשה ָע+ יק ִמִּצְדָקתֹו1 ְוָע Bּוב ַצִּד ה ָוָח�י  ּוְבׁש2 ֹות ֲאֶׁשר&ָעָׂש=ה ָהָרָׁש>ע ַיֲעֶׂש� Mל ַהּתֹוֵעב ֹכ2
יו[ָּכל&ִצְדָקתֹו  Bם ] ִצְדֹקָת א ָּב� ֹו ֲאֶׁשר&ָחָט� ֹו ֲאֶׁשר&ָמַע>ל ּוְבַחָּטאת� ְרָנה ְּבַמֲעל= א ִתָּזַכ+ �ֹ ֲאֶׁשר&ָעָׂשה1 ל

ּות�  ָימ�
Ezek. 18:25י ִׁש� א ִיָּתֵכ�ן ֶּד�ֶרְך ֲאֹדָנ �ֹ ם ל Wא  ַוֲאַמְרֶּת �ֹ ן ֲהל א ִיָּתֵכ+ �ֹ ל ֲהַדְרִּכי1 ל ְמעּו&ָנא1 ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+

נּו� א ִיָּתֵכ� �ֹ  ַדְרֵכיֶכ�ם ל
Ezek. 18:26ּות� ס ה ָימ� ֹו ֲאֶׁשר&ָעָׂש� ֹו ְוָע�ָׂשה ָע�ֶול ּוֵמ�ת ֲעֵליֶה�ם ְּבַעְול� יק ִמִּצְדָקת>   ְּבׁשּוב&ַצִּד=
Ezek. 18:27 1ִרְׁשָעתֹו ע ֵמ� ּוב ָרָׁש3 ֹו ְיַחֶּי�ה� ּוְבׁש� ּוא ֶאת&ַנְפׁש� ט ּוְצָדָק�ה ה� �ַעׂש ִמְׁשָּפ� ה ַוַּי  ֲאֶׁש�ר ָעָׂש+
Ezek. 18:28 ה ַוָּיׁשֹוב�ָׁשב][ַו[ ַוִּיְרֶא ּות�] ָּי+ א ָימ� �ֹ  ִמָּכל&ְּפָׁשָע�יו ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ָחי�ֹו ִיְחֶי�ה ל
Ezek. 18:29�א ִיָּתֵכ�ן ֶּד �ֹ ל ל ְמרּו1 ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ א  ְוָא� �ֹ ל ֲהל ְכּנּו1 ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ א ִיָּת� Bֹ י ל Qי ַהְּדָרַכ� ֶרְך ֲאֹדָנ

ן� א ִיָּתֵכ� �ֹ  ַדְרֵכיֶכ�ם ל
Ezek. 18:30 1ּובּו ְוָהִׁש1יבּו Bה ׁש� �י ְיהִו ם ֲאֹדָנ ל ְנֻא� ט ֶאְתֶכם1 ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ Bיו ֶאְׁשֹּפ Mיׁש ִּכְדָרָכ Z ִא2  ָלֵכן

א&ִיְה �ֹ ם ְול ן�ִמָּכל&ִּפְׁשֵעיֶכ+ ֹול ָעֹו�  ֶי�ה ָלֶכ>ם ְלִמְכׁש�
Ezek. 18:31 ּוַח ׁש ְור� ּו ָלֶכ>ם ֵל�ב ָחָד� ם ַוֲעׂש� ם ֶאת&ָּכל&ִּפְׁשֵעיֶכם1 ֲאֶׁש�ר ְּפַׁשְעֶּת�ם ָּב+ �יכּו ֵמֲעֵליֶכ3  ַהְׁשִל

ל� ית ִיְׂשָרֵא� תּו ֵּב�  ֲחָדָׁש�ה ְוָל�ָּמה ָתֻמ�
Ezek. 18:32+ֹות ַהֵּמ א ֶאְחֹּפץ1 ְּבמ� Bֹ �י ל ּו� פ ִּכ ְחי� �ה ְוָהִׁש�יבּו ִו� �י ְיהִו ם ֲאֹדָנ  ת ְנֻא�
Ezek. 19:1ל� י ִיְׂשָרֵא� ה ֶאל&ְנִׂשיֵא�   ְוַאָּתה1 ָׂש�א ִקיָנ+
Ezek. 19:2יָה� ה גּוֶר� ים ִרְּבָת� ֹוְך ְּכִפִר� ין ֲאָרי�ֹות ָרָב�ָצה ְּבת� א ֵּב�   ְוָאַמְרָּת3 ָמBה ִאְּמָך1 ְלִבָּי+
Ezek. 19:3ל� ַוַּת>ַעל ֶא ם ָאָכ� ֶרף ָאָד� ד ִלְטָרף&ֶט� �ה ַוִּיְלַמ� �יר ָהָי יָה ְּכִפ ד ִמֻּגֶר�  ָח�
Ezek. 19:4ִים� ֶרץ ִמְצָר� ים ֶאל&ֶא� ַחִח� הּו ַב� �ם ְּבַׁשְחָּת�ם ִנְתָּפ�ׂש ַוְיִבֻא� ּו ֵאָל>יו ּגֹוִי   ַוִּיְׁשְמע�
Ezek. 19:5ּה ַוִּת�ה ִּתְקָוָת ה ָאְבָד� ֹוֲחָל+ �י נ� ְתהּו� ַוֵּת1ֶרא1 ִּכ יָה ְּכִפ�יר ָׂשָמ� ד ִמֻּגֶר� ח ֶאָח�  ַּק>
Ezek. 19:6ל� ם ָאָכ� ֶרף ָאָד� ד ִלְטָרף&ֶט� �ה ַוִּיְלַמ� �יר ָהָי   ַוִּיְתַהֵּל�ְך ְּבתֹוְך&ֲאָרי�ֹות ְּכִפ
Ezek. 19:7ֹול ַׁשֲאָג ּה ִמּק� יב ַוֵּתBַׁשם ֶא1ֶרץ1 ּוְמֹלָא+ �ם ֶהֱחִר יו ְוָעֵריֶה� ֹו� ַוֵּי1ַדע1 ַאְלְמנֹוָת+  ת�
Ezek. 19:8ׂש� ם ִנְתָּפ� ם ְּבַׁשְחָּת� ּו ָעָל>יו ִרְׁשָּת� 5ִּיְפְרׂש� >ם ָסִב�יב ִמְּמִדינ�ֹות ַו� ּו ָעָל�יו ּגֹוִי   ַוִּיְּתנ2
Ezek. 19:9ַען לֹא&ִיָּׁש ֹות ְלַמ3 הּו ֶאל&ֶמ�ֶלְך ָּבֶב�ל ְיִבֻא1הּו1 ַּבְּמֹצד+ ים ַוְיִבֻא� ַחִח+ Bהּו ַבּסּוַגר1 ַּב� 5ִּיְּתֻנ ֹו  ַו� ע קֹול> ַמ�

ל� פ י ִיְׂשָרֵא� ֹוד ֶאל&ָהֵר�  ע�



Ezek. 19:10ים� ִים ַרִּב� ה ִמַּמ� ה ָהְיָת� ֲעֵנָפ+ ִרָּיה1 ַו� >ֶפן ְּבָדְמָך� ַעל&ַמ�ִים ְׁשתּוָל�ה ֹּפ�   ִאְּמָך� ַכֶּג
Ezek. 19:11ֹוָמת� ּה ק� ים ַוִּתְגַּב� ְׁשִל+ ז ֶאל&ִׁשְבֵטי1 ֹמ� ֹות ֹע3 ּה ַמּט� Qֹו  ַוִּי�ְהיּו&ָל ֹו ַעל&ֵּב�ין ֲעֹבִת�ים ַוֵּיָר�א ְבָגְבה+
יו� ב ָּדִלֹּיָת�  ְּבֹר�
Ezek. 19:12 ּו ְוָיֵב>ׁשּו ַמֵּט�ה ֻעָּז�ּה �ּה ִהְתָּפְרק= ים הֹוִב�יׁש ִּפְרָי ּוַח ַהָּקִד� ָכה ְור�  ַוֻּתַּתBׁש ְּבֵחָמה1 ָלָא�ֶרץ ֻהְׁשָל+
ְתהּו� ׁש ֲאָכָל�  ֵא�
Ezek. 19:13ה ְׁשתּו א� ְוַעָּת� �ה ְוָצָמ� ֶרץ ִצָּי  ָל�ה ַבִּמְדָּב�ר ְּבֶא�
Ezek. 19:14 יא יָנה ִה� ֹול ִק� �ז ֵׁש�ֶבט ִלְמׁש ָיה ָב>ּה ַמֵּטה&ֹע� ָלה ְולֹא&ָה� �ּה ָאָכ+ ׁש ִמַּמֵּטBה ַבֶּד1יָה1 ִּפְרָי Mא ֵא  ַוֵּתֵצ2

י ְלִקיָנ�ה� פ  ַוְּתִה�
Ezek. 20:1ֲח ית ַּב� �ה ַהְּׁשִביִע3 ׁש  ַוְיִה�יA ַּבָּׁשָנ ל ִלְדֹר� �י ִיְׂשָרֵא� ֶדׁש ָּב=אּו ֲאָנִׁש>ים ִמִּזְקֵנ ֹור ַלֹח+ ִמִׁשי1 ֶּבָעׂש�

ּו ְלָפָנ�י� ס �ה ַוֵּיְׁשב�  ֶאת&ְיהָו
Ezek. 20:2ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 20:3 ה Bם ֹּכ 1 ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה+ Bי ִיְׂשָרֵאל ר ֶאת&ִזְקֵנ Qם ַּדֵּב י  ֶּבן&ָאָד3 ׁש ֹאִת� ה ֲהִלְדֹר� �י ְיהִו+ ָאַמר1 ֲאֹדָנ

ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ם ְנֻא� 1ִני1 ִאם&ִאָּדֵר�ׁש ָלֶכ+ �ים ַחי&ָא  ַאֶּת�ם ָּבִא
Ezek. 20:4ם� ם הֹוִדיֵע� ת ֲאבֹוָת� ֹוט ֶּבן&ָאָד�ם ֶאת&ּתֹוֲעֹב� ם ֲהִתְׁשּפ� ט ֹאָת+   ֲהִתְׁשֹּפ�
Ezek. 20:5ה&ָאַמ ם ֹּכ� 1ַרע1 ֵּב�ית  ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה3 י ְלֶז ל ָוֶאָּׂש�א ָיִד3 י ְבִיְׂשָרֵא+ �י ְיהִוהG ְּביֹום1 ָּבֳחִר� רH ֲאֹדָנ

ם� ר ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� י ָלֶהם1 ֵלאֹמ+ Bא ָיִד ִים ָוֶאָּׂש2 �ם ְּבֶא�ֶרץ ִמְצָר ע ָלֶה� ב ָוִאָּוַד�  ַי�ֲעֹק+
Ezek. 20:6ם ְל ּוא ָנָׂשBאִתי ָיִדי1 ָלֶה+ ם  ַּבּי�ֹום ַהה3 ֶרץ ֲאֶׁשר&ַּת�ְרִּתי ָלֶה3 Mִים ֶאל&ֶא �ם ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר ֹוִציָא� ה�

ֹות� יא ְלָכל&ָהֲאָרצ� ׁש ְצִב�י ִה�  ָזַבBת ָחָלב1 ּוְדַב+
Ezek. 20:7 אּו ֲאִנ�י ְיהָו�ה�ִים ַאל&ִּתַּטָּמ יכּו ּוְבִגּלּוֵל�י ִמְצַר� �יׁש ִׁשּקּוֵצBי ֵעיָניו1 ַהְׁשִל+ ם ִא  ָוֹאַמ�ר ֲאֵלֶה3

ם�ֱאֹל  ֵהיֶכ�
Ezek. 20:8 יכּו ְוֶאת&ִּגּלּוֵל�י א ִהְׁשִל+ �ֹ יֵניֶהם1 ל �יׁש ֶאת&ִׁשּקּוֵצBי ֵע� י ִא ַע ֵאַל+ א ָאבּו1 ִּלְׁשֹמ� Bֹ י ְול  ַוַּיְמרּו&ִב3

ֶרץ ִמְצָר� ֹוְך ֶא� ם ְּבת� ֹות ַאִּפי1 ָּבֶה+ Bם ְלַכּל ְך ֲחָמִת�י ֲעֵליֶה3 ר ִלְׁשֹּפ= Qבּו ָוֹאַמ� א ָעָז �ֹ ִים ל  ִים�ִמְצַר�
Ezek. 20:9 1ְעִּתי ֲאֵליֶהם Bר נֹוַד �ם ֲאֶׁשר&ֵה�ָּמה ְבתֹוָכ�ם ֲאֶׁש2 י ֵהֵח>ל ְלֵעיֵנ�י ַהּגֹוִי י ְלִבְלִּת�  ָוַא1ַעׂש1 ְלַמ�ַען ְׁשִמ+

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ם ֵמֶא� ם ְלהֹוִציָא� �יֵניֶה+  ְלֵע
Ezek. 20:10ם ֶאל&ַהִּמְד ִים ָוֲאִבֵא� �ם ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר ֹוִציֵא� ר� ָוא�  ָּב�
Ezek. 20:11 י ם ָוַח� ר ַיֲעֶׂש�ה אֹוָת>ם ָהָאָד� י הֹוַד�ְעִּתי אֹוָת�ם ֲאֶׁש2 י ְוֶאת&ִמְׁשָּפַט�  ָוֶאֵּתBן ָלֶהם1 ֶאת&ֻחּקֹוַת+

ם�  ָּבֶה�
Ezek. 20:12ַעת ִּכ>י ֲאִנ� Wם ָלַד�יֵניֶה �י ּוֵב� ֹות ֵּביִנ ם ִלְהי�ֹות ְלא+ Bם ֶאת&ַׁשְּבתֹוַתי1 ָנַת�ִּתי ָלֶה+ י ְיהָו�ה  ְוַג

ם�  ְמַקְּדָׁש�
Ezek. 20:13 ה סּו ֲאֶׁשרZ ַיֲעֶׂש2 כּו ְוֶאת&ִמְׁשָּפַט�י ָמָא3 Mי לֹא&ָהָל ר ְּבֻחּקֹוַת2 ל ַּבִּמְדָּב3 Mית&ִיְׂשָרֵא י ֵב�  ַוַּיְמרּו&ִב2

ְך ֲחָמִת=י ר ִלְׁשֹּפ2 Qד ָוֹאַמ �ּו ְמֹא י ִחְּלל� ם ְוֶאת&ַׁשְּבֹתַת� ָאָדם1 ָוַח�י ָּבֶה+ ם�ֹאָתBם ָה� ר ְלַכּלֹוָת�   ֲעֵליֶה>ם ַּבִּמְדָּב�
Ezek. 20:14ם� ים ְלֵעיֵניֶה� ר הֹוֵצאִת� ם ֲאֶׁש� �י ַהּגֹוִי+ 1 ְלֵעיֵנ ה ְלַמ�ַען ְׁשִמ�י ְלִבְלִּתBי ֵהֵחל   ָוֶאֱעֶׂש�
Ezek. 20:15ֶר�ם ֶאל&ָהָא Mיא אֹוָת Z ָהִב2 ם ַּבִּמְדָּב�ר ְלִבְלִּתי י ָלֶה� י ָנָׂש=אִתי ָיִד> ִּתי ָזַבBת  ְוַגם&ֲאִנ3 ץ ֲאֶׁשר&ָנַת3

ֹות� יא ְלָכל&ָהֲאָרצ� ׁש ְצִב�י ִה�  ָחָלב1 ּוְדַב+
Ezek. 20:16 י י ִחֵּל�לּו ִּכ>י ַאֲחֵר� ם ְוֶאת&ַׁשְּבתֹוַת� ּו ָבֶה+ סּו ְוֶאת&ֻחּקֹוַתי1 לֹא&ָהְלכ� ַען ְּבִמְׁשָּפַט�י ָמָא3 Mַי 

ְך� ם ֹהֵל� ם ִלָּב�  ִגּלּוֵליֶה�
Ezek. 20:17ר� ַוָּת=ָחס ֵע א&ָעִׂש=יִתי אֹוָת>ם ָּכָל�ה ַּבִּמְדָּב� �ֹ ַּׁשֲחָת�ם ְול ם ִמ� >י ֲעֵליֶה�  יִנ
Ezek. 20:18 רּו �ם ַאל&ִּתְׁשֹמ כּו ְוֶאת&ִמְׁשְּפֵטיֶה� ֹוֵתיֶכם1 ַאל&ֵּתֵל+ י ֲאב� Bר ְּבחּוֵּק  ָוֹאַמBר ֶאל&ְּבֵניֶהם1 ַּבִּמְדָּב+

אּו� ם ַאל&ִּתַּטָּמ�  ּוְבִגּלּוֵליֶה�
Ezek. 20:19ם� ּו אֹוָת� ּו ַוֲעׂש� י ִׁשְמר� י ֵל�כּו ְוֶאת&ִמְׁשָּפַט� ם ְּבֻחּקֹוַת� �ה ֱאֹלֵהיֶכ+   ֲאִני1 ְיהָו
Ezek. 20:20ם� �י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ� ַעת ִּכ>י ֲאִנ Wם ָלַד יֵניֶכ+ �י ּוֵב� י ַקֵּד�ׁשּו ְוָהיBּו ְלאֹות1 ֵּביִנ   ְוֶאת&ַׁשְּבתֹוַת�



Ezek. 20:21י ַהָּב� ם ֲאֶׁשרZ  ַוַּיְמרּו&ִב ֹות אֹוָת3 ּו ַלֲעׂש� Mי לֹא&ָׁשְמר ָלכּו ְוֶאת&ִמְׁשָּפַט2 ָ Tא&ה �ֹ ים ְּבֻחּקֹוַת�י ל ִנ3
ם  ֹות ַאִּפ>י ָּב� ם ְלַכּל� ְך ֲחָמִת�י ֲעֵליֶה3 ר ִלְׁשֹּפ= Qלּו ָוֹאַמ�י ִחֵּל ם ֶאת&ַׁשְּבתֹוַת� ָאָדם1 ָוַח�י ָּבֶה+ ה אֹוָתBם ָה� ַיֲעֶׂש2

ר�  ַּבִּמְדָּב�
Ezek. 20:22 ם אִתי אֹוָת� ם ֲאֶׁשר&הֹוֵצ� �י ַהּגֹוִי+ 1 ְלֵעיֵנ ַעׂש ְלַמ�ַען ְׁשִמ�י ְלִבְלִּתBי ֵהֵחל י ָוַא� ִתי1 ֶאת&ָיִד+  ַוֲהִׁשֹב2
ם�  ְלֵעיֵניֶה�

Ezek. 20:23ם ָּבֲא ֹות אֹוָת� ם ּוְלָזר� ם ַּבִּמְדָּב�ר ְלָהִפBיץ ֹאָתם1 ַּבּגֹוִי+ י ָלֶה� י ָנָׂש=אִתי ֶאת&ָיִד> ֹות� ַּגם&ֲאִנ3  ָרצ�
Ezek. 20:24 ם ָהי�ּו �י ֲאבֹוָת+ י ִחֵּל�לּו ְוַאֲחֵרי1 ִּגּלּוֵל סּו ְוֶאת&ַׁשְּבתֹוַת� א&ָעׂשּו1 ְוֻחּקֹוַת�י ָמָא+ �ֹ ַען ִמְׁשָּפַטBי ל Mַי 

ם�  ֵעיֵניֶה�
Ezek. 20:25א ִי�ְחי�ּו ָּב �ֹ ים ל ְׁשָּפִט+ א טֹוִב�ים ּוִמ2 �ֹ ים ל ם ֻחִּק� ם� ְוַגם&ֲאִני1 ָנַת�ִּתי ָלֶה+  ֶה�
Ezek. 20:26 ּו 1ַען1 ֲאֶׁש�ר ֵי�5ְדע+ ם ְלַמ ם ְּבַהֲעִב�יר ָּכל&ֶּפ�ֶטר ָר�ַחם ְלַמ�ַען ֲאִׁשֵּמ+  ָוֲאַטֵּמBא אֹוָתם1 ְּבַמְּתנֹוָת+

ר ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ס  ֲאֶׁש�
Ezek. 20:27ה ָא ם ֹּכ� ם ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה+ 1 ֶּבן&ָאָד+ ר ֶאל&ֵּבBית ִיְׂשָרֵאל ן ַּדֵּב2 Qָלֵכ ֹP ֹוד ז �ה ע3 �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ את ַמ�

ַעל� ם ְּבַמֲעָל�ם ִּב�י ָמ� ֹוֵתיֶכ+ ּו אֹוִתי1 ֲאב� Bִּגְּדפ 
Ezek. 20:28 ה Mה ָרָמ Z ָכל&ִּגְבָע2 ּה ָלֶה�ם ַוִּיְראּו ת אֹוָת� י ָלֵת� 1אִתי1 ֶאת&ָיִד+ ֶרץ ֲאֶׁשBר ָנָׂש  ָוֲאִביֵאם1 ֶאל&ָהָא+

ת ַוִּיְזְּבחּו&ָׁשBם  �ץ ָעֹב3 ם רPְֵוָכל&ֵע ם ַוָּיִׂש�ימּו ָׁש3 �ַעס ָקְרָּבָנ+ ם ַוַּיִּס�יכּו ֶאת&ִזְבֵחיֶהם1 ַוִּיְּתנּו&ָׁשם1 ַּכ ֹוֵחיֶה+ יַח ִניח�
ם� ם ֶאת&ִנְסֵּכיֶה�  ָׁש�

Ezek. 20:29ה ַע�ד ַהּי�ֹום ַה א ְׁשָמּה1 ָּבָמ+ Bם ַוִּיָּקֵר�ם ַהָּבִא�ים ָׁש ה ֲאֶׁשר&ַאֶּת� ם ָמ�ה ַהָּבָמ+  ֶּז�ה� ָוֹאַמ�ר ֲאֵלֶה+
Ezek. 20:30 ים� ֹוֵתיֶכ�ם ַאֶּת�ם ִנְטְמִא ֶרְך ֲאב� ה ַהְּבֶד� �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bל ֹּכ רA ֶאל&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא3 ן ֱאֹמ� Qָלֵכ 

ם ֹזִנ�ים� ם ַאֶּת� י ִׁשּקּוֵציֶה�  ְוַאֲחֵר�
Ezek. 20:31ׁש ַאֶּת Mם ָּבֵא ַהֲעִבירZ ְּבֵניֶכ2 ם ְּב� ֵתיֶכ] ֹום  ּוִבְׂשֵא�ת ַמְּתֹנ� ּוֵליֶכם1 ַעד&ַהּי+ ים ְלָכל&ִּגּל� B2ִנְטְמִא Zם

ם� ׁש ָלֶכ� ה ִאם&ִאָּדֵר� �י ְיהִו+ ִני ְנֻאם1 ֲאֹדָנ ׁש ָלֶכ�ם ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ַחי&ָא3 >י ִאָּדֵר�  ַוֲאִנ
Ezek. 20:32ה ַכB ים ִנ�ְהֶי �ה ֲאֶׁש�רA ַאֶּת�ם ֹאְמִר3 ְהֶי א ִת� �ֹ ם ָהי�ֹו ל ּוֲחֶכ+ ֹעָלה1 ַעל&ר� ֹות  ְוָה� ּגֹוִים1 ְּכִמְׁשְּפח�

ֶבן� ת ֵע�ץ ָוָא� ֹות ְלָׁשֵר�  ָהֲאָרצ+
Ezek. 20:33 ֹוְך ה ְׁשפּוָכ�ה ֶאְמל� >ה ּוְבֵחָמ� ֹוַע ְנטּוָי ה ּוִבְזר= Mד ֲחָזָק ֹא ְּבָי2 Tה ִאם&ל� �י ְיהִו ם ֲאֹדָנ ִני ְנֻא� Wַחי&ָא 

ם�  ֲעֵליֶכ�
Ezek. 20:34ים ְוִק Bד  ְוהֹוֵצאִתBי ֶאְתֶכם1 ִמן&ָה�ַעִּמ+ ם ָּב�ם ְּבָי ר ְנפֹוֹצֶת� ֹות ֲאֶׁש� ם ִמן&ָה�ֲאָרצ+ ַּבְצִּת�י ֶאְתֶכ+

ה� ה ְׁשפּוָכ� ה ּוְבֵחָמ� ֹוַע ְנטּוָי+  ֲחָזָקה1 ּוִבְזר�
Ezek. 20:35ם ָּפִנ�ים ֶאל&ָּפִנ�ים� ַעִּמ�ים ְוִנְׁשַּפְטִּתBי ִאְּתֶכם1 ָׁש+ ר ָה� ם ֶאל&ִמְדַּב�   ְוֵהֵבאִת�י ֶאְתֶכ+
Ezek. 20:36ַּכ ֵּPִים כ �ר ֶא�ֶרץ ִמְצָר ם ְּבִמְדַּב� ֹוֵתיֶכ+ 1ְטִּתי1 ֶאת&ֲאב� ם ֲאֹדָנ�י ֲאֶׁשBר ִנְׁשַּפ ם ְנֻא� ן ִאָּׁשֵפ�ט ִאְּתֶכ+

 ְיהִו�ה�
Ezek. 20:37ית� ֶרת ַהְּבִר� י ֶאְתֶכ�ם ְּבָמֹס� י ֶאְתֶכ�ם ַּת�ַחת ַהָּׁש�ֶבט ְוֵהֵבאִת�   ְוַהֲעַבְרִּת�
Ezek. 20:383י ִמֶּכ�ת  ּוָברֹוִת ם ְוֶאל&ַאְדַמ� �יא אֹוָת+ ּוֵריֶהם1 אֹוִצ י ֵמֶאBֶרץ ְמג� ֹוְׁשִעים1 ִּב+ ים ְוַהּפ� Bם ַהֹּמְרִד

ם ִּכי&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� יַדְעֶּת� ֹוא ִו� �א ָיב �ֹ ל ל  ִיְׂשָרֵא�
Ezek. 20:39ּו ה ִאBיׁש ִּגּלּוָליו1 ְלכ� �י ְיהִֹו3 ה&ָאַמ�רA ֲאֹדָנ ל ֹּכ� Mית&ִיְׂשָרֵא ם ֵּב� ר ִאם&ֵאיְנֶכ�ם  ְוַאֶּת2 Wדּו ְוַאַח  ֲעֹב+

ם� ֹוֵתיֶכ�ם ּוְבִגּלּוֵליֶכ� ֹוד ְּבַמְּתנ� א ְתַחְּללּו&ע+ �ֹ �י ְוֶאת&ֵׁשBם ָקְדִׁשי1 ל �ים ֵאָל  ֹׁשְמִע
Ezek. 20:40ִני ָּכל&ֵּב=ית ִיְׂש Mם ַיַעְבֻד�ה ָׁש �י ְיהִו+ ל ְנֻאם1 ֲאֹדָנ ֹום ִיְׂשָרֵא3 י ְּבַה�רA ְמר� Qי ְבַהר&ָקְדִׁש� ָרֵא>ל  ִּכ

ם� ם ְוֶאת&ֵראִׁש>ית ַמְׂשאֹוֵתיֶכ�ם ְּבָכל&ָקְדֵׁשיֶכ� ֵתיֶכ3 ֹוׁש ֶאת&ְּתרּוֹמ� ם ֶאְדר� Qם ְוָׁש ה ָּבָא�ֶרץ ָׁש�ם ֶאְרֵצ+ �rֻּכ 
Ezek. 20:41ֲא�ם ִמן&ָה ים ְוִקַּבְצִּת�י ֶאְתֶכ+ יַח ִניֹחַחH ֶאְרֶצ�ה ֶאְתֶכםG ְּבהֹוִציִאBי ֶאְתֶכם1 ִמן&ָה�ַעִּמ+ ֹות  ְּבֵר� ָרצ+

�י ַהּגֹוִי�ם� י ָבֶכ�ם ְלֵעיֵנ ם ָּב�ם ְוִנְקַּדְׁשִּת� ר ְנֹפֹצֶת�  ֲאֶׁש�
Ezek. 20:42 11אִתי ֶרץ ֲאֶׁשBר ָנָׂש ה ַּבֲהִביִא�י ֶאְתֶכ�ם ֶאל&ַאְדַמ�ת ִיְׂשָרֵא�ל ֶאל&ָהָא3 �י ְיהָו+ י&ֲאִנ יַדְעֶּתם1 ִּכ�  ִו�

ם� ֹוֵתיֶכ� ּה ַלֲאב� ת אֹוָת� י ָלֵת�  ֶאת&ָיִד+



Ezek. 20:43 1ֹטֶתם ם ָּב�ם ּוְנֹק� ר ִנְטֵמאֶת� ם ֲאֶׁש� ֹוֵתיֶכ+ ם ֶאת&ַּדְרֵכיֶכם1 ְוֵאת1 ָּכל&ֲעִליל�  ּוְזַכְרֶּתם&ָׁש3
ם� ר ֲעִׂשיֶת� ם ְּבָכל&ָרעֹוֵתיֶכ�ם ֲאֶׁש�  ִּבְפֵניֶכ+

Ezek. 20:44Z י ִאְּתֶכ�ם ְלַמ�ַען ְׁשִמ�י לֹא ה ַּבֲעׂשֹוִת� �י ְיהָו+ י&ֲאִנ יַדְעֶּתם1 ִּכ� ים  ִו� Mם ָהָרִע  ְכַדְרֵכיֶכ2
ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� פ ל ְנֻא� ֹוֵתיֶכBם ַהִּנְׁשָחתֹות1 ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+  ְוַכֲעִליל�

Ezek. 21:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 21:2ֹום ְוִהָּנֵב>א ֶא �ָנה ְוַהֵּט�ף ֶאל&ָּדר 1יָך1 ֶּד�ֶרְך ֵּתיָמ+ ם ִׂשBים ָּפֶנ ה ֶנ�5ֶגב� ֶּבן&ָאָד3  ל&ַי�ַער ַהָּׂשֶד�
Ezek. 21:3 ׁש A ֵא] ִּצית&ְּבָך� �י ַמ� ה ִהְנִנ �י ְיהִו] ה&ָאַמ�ר ֲאֹדָנ �ה ֹּכ� ע ְּדַבר&ְיהָו ֶגב ְׁשַמ� �ַער ַהֶּנ+ ַמְרָּת1 ְלַי  ְוָא�

ֶבת ְוִנְצְרבּו& א&ִתְכֶּבה1 ַלֶה�ֶבת ַׁשְלֶה+ �ֹ ץ ָיֵבBׁש ל ץ&ַלחZ ְוָכל&ֵע2 �5ֶגב ְוָאְכָל�ה ְבָך� ָכל&ֵע� ּה ָּכל&ָּפִנ�ים ִמֶּנ ָב�
ֹוָנה�  ָצפ�

Ezek. 21:4ה� א ִּתְכֶּב� �ֹ ַעְרִּת�יָה ל ר ִּכ>י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ִּב�   ְוָראּו1 ָּכל&ָּבָׂש+
Ezek. 21:5ֵPה ה� �י ְיהִו ּה ֲאֹדָנ ר ֲאָה� Wּוא� פ ָוֹאַמ ל ְמָׁשִל�ים ה� א ְמַמֵּׁש� <ֹ י ֲהל ים ִל+  ָּמה ֹאְמִר�
Ezek. 21:6י ְד ר� ַוְיִה�  ַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�
Ezek. 21:7ל� ת ִיְׂשָרֵא� א ֶאל&ַאְדַמ� ִם ְוַהֵּט�ף ֶאל&ִמְקָּדִׁש�ים ְוִהָּנֵב� ּוָׁשַל+ 1יָך1 ֶאל&ְיר� ם ִׂשBים ָּפֶנ   ֶּבן&ָאָד3
Ezek. 21:8ֹּPל כ י ַח ְוָאַמְרָּתQ ְלַאְדַמ�ת ִיְׂשָרֵא3 ִיְך ְוהֹוֵצאִת� �י ֵאַל+ ה ִהְנִנ י ה ָאַמ�ר ְיהָו+ ְרִּב�י ִמַּתְעָר�ּה ְוִהְכַרִּת�

ע� יק ְוָרָׁש� ְך ַצִּד�  ִמֵּמ�
Ezek. 21:9 5ֶגב� ר ִמֶּנ ּה ֶאל&ָּכל&ָּבָׂש� א ַחְרִּב=י ִמַּתְעָר> ֵכן ֵּתֵצ2 ָ Tע ל�יק ְוָרָׁש ְך ַצִּד� ִּתי ִמֵּמ� >ַען ֲאֶׁשר&ִהְכַר�  ַי

ֹון�  ָצפ�
Ezek. 21:10ִּPר כ �י  ְוָי�5ְדעּו1 ָּכל&ָּבָׂש+ ֹוד� סי ֲאִנ ּוב ע� א ָתׁש� �ֹ אִתי ַחְרִּב�י ִמַּתְעָר�ּה ל ה הֹוֵצ�  ְיהָו+
Ezek. 21:11ם� ָאַנ�ח ְלֵעיֵניֶה� ּות ֵּת� 1ִים1 ּוִבְמִריר+ ֹון ָמְתַנ Bח ְּבִׁשְבר� ָאַנ ם ֵה� ה ֶבן&ָאָד�   ְוַאָּת�
Ezek. 21:12[ח ְוָאַמְרָּת� ה ַאָּת�ה ֶנֱאָנ יָך ַעל&ָמ� ּו ֵאֶל+ י&יֹאְמר� ה ְוָנֵמ�ס  ְוָהָיה1 ִּכ� י&ָבָא] �ה ִכ�  ֶאל&ְׁשמּוָע

ם ֲאֹדָנ�י  ָתה ְנֻא� Bה ָבָאה1 ְוִנ�ְהָי+ ִים ִהֵּנ �ְכָנה ַּמ+ ּוַח ְוָכל&ִּבְרַּכ1ִים1 ֵּתַל ִים ְוִכֲהָת�ה ָכל&ר3 Mּו ָכל&ָיַד ָּכל&ֵלבZ ְוָרפ2
 ְיהִו�ה� פ

Ezek. 21:13ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 21:14ה� ֶּבן ָּדה ְוַגם&ְמרּוָט� ֶרב ֶח>ֶרב הּוַח� ר ֶח� Wי ֱאֹמ� ה ָאַמ�ר ֲאֹדָנ ם ִהָּנֵבא1 ְוָא�ַמְרָּת+ ֹּכ� Wָאָד& 
Ezek. 21:15 ֶסת ֶבט ְּבִנ�י ֹמֶא� יׂש ֵׁש� ֹו ָנִׂש+ ָרק ֹמָר�ָּטה א� ָּדה ְלַמַען&ֱהֵיה&ָל�ּה ָּב� ַח ֶט1ַבח1 הּוַח+ Bַען ְטֹב  ְלַמ2

ץ�  ָּכל&ֵע�
Ezek. 21:16ּה  ַוִּי ת אֹוָת� ָּטה ָלֵת� יא&הּוַחBָּדה ֶח1ֶרב1 ְוִה�יא ֹמָר+ ׂש ַּבָּכ�ף ִה� ן ֹאָת>ּה ְלָמְרָט�ה ִלְתֹּפ� ֵּת�
ג�  ְּבַיד&הֹוֵר�

Ezek. 21:17 1י ֶאל&ֶח1ֶרב Bל ְמגּוֵר�יא ְּבָכל&ְנִׂשיֵא�י ִיְׂשָרֵא י ִה� ם ִּכי&ִהיא1 ָהיָת�ה ְבַעִּמ+ 1 ֶּבן&ָאָד+  ְזַעBק ְוֵהיֵלל
ְך�ָהי�ּו  ק ֶאל&ָיֵר� י ָלֵכ�ן ְסֹפ�  ֶאת&ַעִּמ+

Ezek. 21:18ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� פ �ה ְנֻא� א ִי�ְהֶי �ֹ ֶסת ל ֶבט ֹמֶא� ה ִאם&ַּגם&ֵׁש� Wַחן ּוָמ �י ֹב+   ִּכ
Ezek. 21:19ים ל ֶחBֶרב ְׁשִליִׁש1ָתה1 ֶח�ֶרב ֲחָלִל+ Qף ְוִתָּכֵפ�ְך ַּכ�ף ֶאל&ָּכ א ְוַה� Wם ִהָּנֵב יא  ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד+  ִה3

ֶPם�ח ֶרת ָלֶה� ֹול ַהֹחֶד�  ֶרב ָחָל�ל ַהָּגד+
Ezek. 21:20ַPים ע ב ְוַהְרֵּבה1 ַהִּמְכֹׁשִל+ ּוג ֵל3 ִּתי ִאְבַחת&ָח�ֶרב ָא>ח ֲעׂשּוָי�ה  ְלַמ�ַעןA ָלמ� ם ָנַת� ל ָּכל&ַׁש�ֲעֵריֶה+

ַבח� ק ְמֻעָּט�ה ְלָט�  ְלָבָר�
Ezek. 21:21יִמי ַה� ִני ָהִׂש י ֵהיִמ� ֹות� ִהְתַאֲחִד� �5ִיְך ֻמָעד� ָנה ָּפַנ  ְׂשִמ�יִלי ָא�
Ezek. 21:22ְרִּתי� פ י ֲחָמִת�י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ִּדַּב� י ַוֲהִנֹחִת� י ַאֶּכBה ַכִּפי1 ֶאל&ַּכִּפ+   ְוַגם&ֲאִנ3
Ezek. 21:23ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 21:245ִים ְּד� A ְׁשַנ ם ִׂשים&ְלָך� Mה ֶבן&ָאָד ּו  ְוַאָּת2 ד ֵיְצא� ֶרץ ֶאָח� ל ֵמֶא� ֶלְך&ָּבֶב+ ים ָלבֹוא1 ֶח�ֶרב ֶמ� ָרִכ3

א� ֶרְך&ִע�יר ָּבֵר� אׁש ֶּד� �ֹ א ְּבר �ד ָּבֵר+  ְׁשֵניֶה�ם ְוָי
Ezek. 21:25ה� ה ִבירּוָׁשַל�ִם ְּבצּוָר� ֹון ְוֶאת&ְיהּוָד� �ת ַרַּב�ת ְּבֵנ�י&ַעּמ ֶרב ֵא� ֹוא ֶח+ ים ָלב�   ֶּד�ֶרְך ָּתִׂש+



Ezek. 21:26 1ִחִּצים ל ַּב� Bֶסם ִקְלַק �אׁש ְׁשֵנ�י ַהְּדָרִכ�ים ִלְקָסם&ָק <ֹ ֶרְך ְּבר ל ֶאל&ֵא�ם ַהֶּד3 Mד ֶמֶלְך&ָּבֶב י&ָעַמ2  ִּכ�
ד� ה ַּבָּכֵב� ים ָרָא�  ָׁשַא�ל ַּבְּתָרִפ+

Ezek. 21:27+ַח ֶּפה1 ְּבֶר Bּום ָּכִרים1 ִלְפֹּת Bִם ָלׂש ֶסם ְירּוָׁשַל3 �הA ַהֶּק� ֹו ָהָי Qיִמינ �ה  ִּב� ֹול ִּבְתרּוָע ים ק� ַצח ְלָהִר�
ְך ֹסְלָל�ה ִלְבנ�ֹות ָּדֵי�ק� ים ִלְׁשֹּפ� ּום ָּכִרים1 ַעל&ְׁשָעִר+ Bָלׂש 

Ezek. 21:28&ם ִּכְקסֹוםBה ָלֶה ן ]ְקָסם][ִּכ[ ְוָהָי2 ּוא&ַמְזִּכ�יר ָעֹו� ֹות ָלֶה�ם ְוה� ם ְׁשֻבֵע�י ְׁשֻבע� �יֵניֶה+ &ָׁשְוא1 ְּבֵע
ׂש� פ  ְלִהָּתֵפ�
Ezek. 21:29 1ָראֹות ם ְלֵה� ֹות ִּפְׁשֵעיֶכ3 ם ְּבִהָּגל� ְנֶכ+ ַען ַהְזַּכְרֶכם1 ֲעֹו� �י ְיהִוהG ַי3 ה&ָאַמרH ֲאֹדָנ ן ֹּכ�  ָלֵכ3

ַP ֹוֵתיֶכ�ם י ל ֲעִליל� ם ְּבֹכ� אוֵתיֶכ+ �ֹ ׂשּו� פַחּט ם ַּבַּכ�ף ִּתָּתֵפ� �ֶכְרֶכ+  ַען ִהָּז
Ezek. 21:30ע ְנִׂש�יא ִיְׂש ץ� ס ְוַאָּתה1 ָחָל�ל ָרָׁש+ ן ֵק� ֹו ְּבֵע�ת ֲעֹו�  ָרֵא�ל ֲאֶׁשר&ָּב�א יֹומ+
Ezek. 21:31 ַה את ַהָּׁשָפ�ָלה ַהְגֵּב+ +ֹ ֹ�את לֹא&ז ֲעָטָר�ה ז ים ָה� ֶפת ְוָהִר� ה ָהִסיר1 ַהִּמְצֶנ+ �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bֹּכ 

יל� ַה ַהְׁשִּפ�  ְוַהָּגֹב�
Ezek. 21:32ָּנה ַּג��ה ֲאִׂשיֶמ יו� פ ַעָּו�ה ַעָּו�ה ַעָּו ט ּוְנַתִּת� ֹו ַהִּמְׁשָּפ� א ֲאֶׁשר&ל� <ֹ ה ַעד&ּב א ָהָי+ �ֹ  ם&זֹאת1 ל
Ezek. 21:33 ם�ֹון ְוֶאל&ֶחְרָּפָת ה ֶאל&ְּבֵנ�י ַעּמ� �י ְיהִֹו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bַמְרָּת1 ֹּכ ם ִהָּנֵבBא ְוָא�  ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד3

ה ק�ְוָאַמְרָּת3 ֶח�ֶרב ֶחBֶרב ְּפתּוָחה1 ְלֶט�ַבח ְמרּוָט+ ַען ָּבָר�   ְלָהִכ�יל ְלַמ�
Ezek. 21:34 א�ים ֲאֶׁשר&ָּב �י ְרָׁשִע+ ְלֵל ל&ַצְּואֵרי1 ַח� ְך ֶא� �ב ָלֵת�ת אֹוָת3 ְוא ִּבְקָסם&ָל�ְך ָּכָז  ַּבֲחז�ֹות ָלְך1 ָׁש+

ץ� ן ֵק� ם ְּבֵע�ת ֲעֹו�  יֹוָמ+
Ezek. 21:35ֶרץ את ְּבֶא� ֹום ֲאֶׁשר&ִנְבֵר> ב ֶאל&ַּתְעָר�ּה ִּבְמק= ְך� ָהַׁש� ט ֹאָת� ִיְך ֶאְׁשֹּפ�   ְמֻכרֹוַת�
Ezek. 21:36 י ים ָחָרֵׁש� ֲעִר+ יְך ְּבַיד1 ֲאָנִׁש�ים ֹּב� �ִיְך ּוְנַתִּת3 �יַח ָעָל י ָאִפ ׁש ֶעְבָרִת� י ְּבֵא� 1ִיְך1 ַזְעִמ+  ְוָׁשַפְכִּתBי ָעַל

ית�  ַמְׁשִח�
Ezek. 21:37ֹו ְך ִיְהֶי�ה ְּבת� ה ָּדֵמ� ְהֶיה1 ְלָאְכָל+ ְרִּתי� פ ָלֵאBׁש ִּת� ִרי ִּכ>י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ִּדַּב� א ִתָּזֵכ+ �ֹ  ְך ָהָא�ֶרץ ל
Ezek. 22:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 22:2יָה� ת ָּכל&ּתֹוֲעבֹוֶת� ּה ֵא� ֹוַדְעָּת+ �יר ַהָּדִמ�ים ְוה� ט ֶאת&ִע ט ֲהִתְׁשֹּפ� ם ֲהִתְׁשֹּפ�   ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד+
Ezek. 22:3ּה ְוָעְׂשָת=ה ִגּלּוִל>ים  ְוָאַמ�ֹוא ִעָּת ם ְּבתֹוָכ�ּה ָלב� ֶכת ָּד> �יר ֹׁשֶפ� ה ִע �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bְרָּת3 ֹּכ

ה�  ָעֶל�יָה ְלָטְמָא�
Ezek. 22:4ִיְך ַו יִבי ָיַמ+ את ַוַּתְקִר� ְמְּת ּוְבִגּלּוַלBִיְך ֲאֶׁשר&ָעִׂשית1 ָטֵמ+ ְכְּת ָאַׁש3 Mְך ֲאֶׁשר&ָׁשַפ ֹוא  ְּבָדֵמ2 ָּתב�

ֹות� ה ְלָכל&ָהֲאָרצ� ם ְוַקָּלָס� ן ְנַתִּתBיְך ֶחְרָּפה1 ַלּגֹוִי+  ַעד&ְׁשנֹוָת�ִיְך ַעל&ֵּכ3
Ezek. 22:5ה� ת ַהְּמהּוָמ� ם ַרַּב� ְך ִיְתַקְּלסּו&ָב�ְך ְטֵמַא�ת ַהֵּׁש+ ֹות ִמֵּמ� ֹות ְוָהְרֹחק�   ַהְּקֹרב>
Ezek. 22:6 ל ִא�יׁש ם� ִהֵּנה1 ְנִׂשיֵא�י ִיְׂשָרֵא+ ַען ְׁשָפְך&ָּד� ֹו ָה�יּו ָב�ְך ְלַמ�  ִלְזֹרע�
Ezek. 22:7ְך� ֹונּו ָב� ֹום ְוַאְלָמָנ�ה ה� ֶׁשק ְּבתֹוֵכ�ְך ָית� ּו ַבֹע� >ר ָעׂש� ְך ַלֵּג   ָאBב ָוֵאם1 ֵהַק�ּלּו ָב+
Ezek. 22:8ְלְּת� י ִחָּל� �ית ְוֶאת&ַׁשְּבֹתַת� י ָּבִז   ָקָדַׁש�
Ezek. 22:9י י ָרִכ>יל ָה� ְך� ַאְנֵׁש� ּו ְבתֹוֵכ� ה ָעׂש� ְך ִזָּמ� ָהִרים1 ָא�ְכלּו ָב+ ְך ְלַמ�ַען ְׁשָפְך&ָּד�ם ְוֶאל&ֶה�  ּו ָב�
Ezek. 22:10ְך� ה ִעּנּו&ָב� ת ַהִּנָּד� ב ִּגָּלה&ָב�ְך ְטֵמַא�   ֶעְרַות&ָא�
Ezek. 22:11�ֹו ִטֵּמ ה ְוִא�יׁש ֶאת&ַּכָּלת� ֹוֵעָב+ הּו ָעָׂשה1 ּת� �יׁשA ֶאת&ֵא�ֶׁשת ֵרֵע3 ֹו  ְוִא א ְבִזָּמ�ה ְוִא>יׁש ֶאת&ֲאֹחת�

ְך�  ַבת&ָאִב�יו ִעָּנה&ָב�
Ezek. 22:12 י�ֶׁשק ְוֹאִת ַחְּת ַוְּתַבְּצִעBי ֵרַע1ִיְך1 ַּבֹע+ �ית ָלַק3 =ֶׁשְך ְוַתְרִּב ְך ְלַמ�ַען ְׁשָפְך&ָּד�ם ֶנ ְקחּו&ָב� ַחד ָל�  ֹׁש�

ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ַחְּת ְנֻא�  ָׁשַכ+
Ezek. 22:131ְך� ְוִהֵּנה ר ָהי�ּו ְּבתֹוֵכ� ְך ֲאֶׁש� ל&ָּדֵמ+ י ֶאל&ִּבְצֵע�ְך ֲאֶׁש�ר ָעִׂש�ית ְוַע2 �יִתי ַכִּפ+   ִהֵּכ
Ezek. 22:14 ְרִּתי ר ֲאִנ�י ֹעֶׂש�ה אֹוָת�ְך ֲאִנ�י ְיהָו�ה ִּדַּב� ים ֲאֶׁש� Wִיְך ַלָּיִמ �5ְקָנה ָיַד+ ד ִלֵּבְך1 ִאם&ֶּתֱחַז Bֲהַיֲעֹמ 

יִתי�  ְוָעִׂש�
Ezek. 22:15ְך� ַו ְך ִמֵּמ� י ֻטְמָאֵת� ֹות ַוֲהִתֹּמִת� �יְך ָּבֲאָרצ ם ְוֵזִריִת�  ֲהִפיצֹוִתBי אֹוָתְך1 ַּבּגֹוִי+
Ezek. 22:16י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� פ ַעְּת ִּכ� �ם ְוָיַד� �י גֹוִי ְך ְלֵעיֵנ ְלְּת ָּב�   ְוִנַח�



Ezek. 22:17ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 22:18Wל ְלסּוג  ֶּבן&ָאָד ית&ִיְׂשָרֵא� �יג][ְל[ם ָהיּו&ִל�י ֵב� Bל ְועֹוֶפ1ֶרת1 ] ִס יל ּוַבְרֶז ֹחֶׁשת ּוְבִד2 ְ Tם נ ֻּכָּל]

ּו� ס �ים ֶּכ�ֶסף ָהי� ּור ִסִג ֹוְך ּכ+  ְּבת�
Ezek. 22:19 ץ�י ֹקֵב� �ים ָלֵכן1 ִהְנִנ >ַען ֱהי�ֹות ֻּכְּלֶכ�ם ְלִסִג ה ַי �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ ֹוְך  ָלֵכ3 ם ֶאל&ּת� ֶאְתֶכ+

ִם�  ְירּוָׁשָל�
Ezek. 22:20 יְך�ׁש ְלַהְנִּת ַחת&ָעָל�יו ֵא� ּור ָלַפ� ֹוְך ּכ+ 1 ֶאל&ּת� ל ְועֹוֶפBֶרת ּוְבִדיל ְּנֹחֶׁשת ּוַבְרֶז2 Tֶסף ו  ְקֻב�ַצת ֶּכ]

ם� י ֶאְתֶכ� י ְוִהַּתְכִּת� י ְוִהַּנְחִּת� �י ּוַבֲחָמִת+  ֵּכBן ֶאְקֹּבץ1 ְּבַאִּפ
Ezek. 22:21ּה� ם ְּבתֹוָכ� י ֲעֵליֶכ�ם ְּבֵא�ׁש ֶעְבָרִת�י ְוִנַּתְכֶּת� ם ְוָנַפְחִּת�   ְוִכַּנְסִּת�י ֶאְתֶכ+
Ezek. 22:22 י ְכִּתי ֲחָמִת� ה ָׁשַפ� �י ְיהָו+ י&ֲאִנ יַדְעֶּתם1 ִּכ� �ּה ִו� ּו ְבתֹוָכ ּור ֵּכ�ן ֻּתְּתכ� ֹוְך ּכ+ ּוְך ֶּכ1ֶסף1 ְּבת�  ְּכִהּת�
ם� פ  ֲעֵליֶכ�

Ezek. 22:23ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 22:24ּה ְּבי�ֹום ָז�ַעם� א ֻגְׁשָמ� �ֹ ה ִה�יא ל א ְמֹטָהָר� �ֹ ֶרץ ל ּה ַא�ְּת ֶא+ Wם ֱאָמר&ָל Wֶּבן&ָאָד  
Ezek. 22:251ֶסן ִויָקר Bלּו ֹח �ֶפׁש ָאָכ3 ף ָט�ֶרף ֶנ ֵר� ג ֹט� י ׁשֹוֵא� ּה ַּכֲאִר� 1יָה1 ְּבתֹוָכ+ ֶׁשר ְנִביֶא Bיָה  ֶק חּו ַאְלְמנֹוֶת�  ִיָּק+

ּה� ּו ְבתֹוָכ�  ִהְרּב�
Ezek. 22:26 ֹור א ְלָטה� ילּו ּוֵבין&ַהָּטֵמ� א ִהְבִּד+ �ֹ 1 ל ֶדׁש ְלֹחל Bין&ֹק ּו ָקָדַׁשיG ֵּב� ּו תֹוָרִתיH ַוְיַחְּלל� יָה ָחְמס� Mֹּכֲהֶנ 

ל ְּבתֹו ם ָוֵאַח� יֵניֶה+ �ימּו ֵע� יעּו ּוִמַׁשְּבתֹוַתי1 ֶהְעִל �א הֹוִד �ֹ ם�ל  ָכ�
Ezek. 22:27ַצע� ַע ָּב� ַען ְּבֹצ� ֹות ְלַמ� ְרֵפי ָט�ֶרף ִלְׁשָּפְך&ָּדם1 ְלַאֵּב�ד ְנָפׁש+ ּה ִּכְזֵאִב�ים ֹט� יָה ְבִקְרָּב+   ָׂשֶר�
Ezek. 22:28� ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bים ֹּכ �ב ֹאְמִר3 ם ָּכָז ים ָלֶה� ְוא ְוֹקְסִמ� �ים ָׁש+ ל ֹחִז ּו ָלֶהם1 ָּתֵפ+ Bיָה ָטח ה  ּוְנִביֶא3 י ְיהִו+

ר� א ִדֵּב� �ֹ  ַו�יהָו�ה ל
Ezek. 22:29ט� א ִמְׁשָּפ� �ֹ ּו ְּבל ּו ְוֶאת&ַהֵּג�ר ָעְׁשק� Bי ְוֶאְביֹון1 הֹונ+ �ל ְוָעִנ ּו ָּגֵז ֶׁשק ְוָגְזל� �ְׁשקּו ֹע+   ַעBם ָהָא1ֶרץ1 ָע
Ezek. 22:30 י< ד ַּבֶּפ=ֶרץ ְלָפַנ ֵדר&ָּגֵדרZ ְוֹעֵמ2 �יׁש ֹּג� ם ִא א  ָוֲאַבֵּק�ׁש ֵמֶה] �ֹ ֶרץ ְלִבְלִּת�י ַׁשֲחָת�ּה ְול ְּבַע�ד ָהָא�

אִתי�  ָמָצ�
Ezek. 22:31ם ֲאֹדָנ�י ְיהִֹו�ה� פ ִּתי ְנֻא� י ִּכִּליִת�ים ַּדְרָּכם1 ְּברֹאָׁש�ם ָנַת+ ׁש ֶעְבָרִת� י ְּבֵא� ְך ֲעֵליֶהם1 ַזְעִמ+ Bָוֶאְׁשֹּפ  
Ezek. 23:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 23:2ּו� ת ָהי� ים ְּבנ�ֹות ֵאם&ַאַח�   ֶּבן&ָאָד�ם ְׁשַּת�ִים ָנִׁש+
Ezek. 23:3ָjPּו ש �ן ָזנ ִים ִּבְנעּוֵריֶה� �יָנה ְבִמְצַר+ ן� ַוִּתְזֶנ י ְּבתּוֵליֶה� ּו ַּדֵּד� ן ְוָׁש�ם ִעּׂש+ ּו ְׁשֵדיֶה+  ָּמה ֹמֲעכ�
Ezek. 23:4ה ֲא�ה ַהְּגדֹוָלה1 ְוָאֳהִליָבBן ָאֳהָל ן  ּוְׁשמֹוָת3 Wֹות ּוְׁשמֹוָת��ים ּוָבנ י ַוֵּתַל�ְדָנה ָּבִנ �יָנה ִל+ ְהֶי ּה ַוִּת� חֹוָת+

ה� ה ִוירּוָׁשַל�ִם ָאֳהִליָב� ֹון ָאֳהָל+  ֹׁשְמר�
Ezek. 23:5ים� ּור ְקרֹוִב� יָה ֶאל&ַאּׁש� ל&ְמַאֲהֶב+ ֶזן ָאֳהָל�ה ַּתְחָּת�י ַוַּתְעַּגב1 ַע�   ַוִּת�
Ezek. 23:61ֶלת1 ַּפ ים� ְלֻבֵׁשBי ְתֵכ י סּוִס� ים ֹרְכֵב� Wם ָּפָרִׁש�ֶמד ֻּכָּל ּוֵרי ֶח� ים ַּבח� ֹות ּוְסָגִנ+  ח�
Ezek. 23:7 ם ְגָב>ה ְּבָכל&ִּגּלּוֵליֶה� ל ֲאֶׁשר&ָע� ּור ֻּכָּל�ם ּוְבֹכ= ר ְּבֵנ�י&ַאּׁש� ם ִמְבַח� 1יָה1 ֲעֵליֶה+ ן ַּתְזנּוֶת Bַוִּתֵּת 

ָאה�  ִנְטָמ�
Ezek. 23:8יָה ִמִּמBיָה  ְוֶאת&ַּתְזנּוֶת� ּו ַּדֵּד�י ְבתּוֶל ָּמה ִעּׂש� יָה ְוֵה� ּו ִבְנעּוֶר+ ָבה ִּכBי אֹוָתּה1 ָׁשְכב� א ָעָז+ �ֹ ְצַר1ִים1 ל

יָה� ם ָעֶל� ּו ַתְזנּוָת�  ַוִּיְׁשְּפכ�
Ezek. 23:9ם� ה ֲעֵליֶה� ר ָעְגָב� ּור ֲאֶׁש� �י ַאּׁש+ ֲהֶב�יָה ְּבַיד1 ְּבֵנ יָה ְּבַיד&ְמַא�   ָלֵכ�ן ְנַתִּת�
Ezek. 23:10 ים ּה ַּבֶח�ֶרב ָהָר�גּו ַוְּתִהי&ֵׁשם1 ַלָּנִׁש+ חּו ְואֹוָת� Bיָה ּוְבנֹוֶת1יָה1 ָלָק+ ּו ֶעְרָוָתּהG ָּבֶנ  ֵהָּמהH ִּגּל�

ּה� ס  ּוְׁשפּוִט�ים ָע�ׂשּו ָב�
Ezek. 23:11יָה ְזנּוֶת+ ּה ִמֶּמ�ָּנה ְוֶאת&ַּת2 ת ַעְגָבָת� ה ַוַּתְׁשֵח� ּה� ַוֵּת1ֶרא1 ֲאחֹוָת�ּה ָאֳהִליָב+   ִמְּזנּוֵנ�י ֲאחֹוָת�
Ezek. 23:12 ים� ֹול ָּפָרִׁש�ים ֹרְכֵב�י סּוִס Bים ְקֹרִבים1 ְלֻבֵׁש�י ִמְכל+ ֹות ּוְסָגִנ ָבה ַּפח2 Mּור ָעָג Z ַאּׁש2  ֶאל&ְּבֵני

ם� ֶמד ֻּכָּל� ּוֵרי ֶח�  ַּבח�
Ezek. 23:13ן� ד ִלְׁשֵּתיֶה� ֶרְך ֶאָח� �י ִנְטָמ�ָאה ֶּד� ֶרא ִּכ   ָוֵא�



Ezek. 23:14 י ַכְׂשִּדִּיים�יר ַצְלֵמ ֶרא ַאְנֵׁשי1 ְמֻחֶּק�ה ַעל&ַהִּק+ ֹוֶסף ֶאל&ַּתְזנּוֶת�יָה ַוֵּת3 ים[ ַוּת� ים ] ַכְׂשִּד+ ֲחֻקִק�
ר�  ַּבָּׁשַׁש�

Ezek. 23:15ּו Bם ְּדמ�ה ָׁשִלִׁש�ים ֻּכָּל ם ַמְרֵא� ם ְסרּוֵחBי ְטבּוִלים1 ְּבָר�אֵׁשיֶה+ ֹור ְּבָמְתֵניֶה3 Mי ֵאז ת  ֲחגֹוֵר2
ם� ֶרץ מֹוַלְדָּת� ים ֶא� 1 ַּכְׂשִּד+  ְּבֵנ�י&ָבֶבל

Ezek. 23:16 ה][ַו[ ַוַּתְעַּגב יָמה�] ַּתְעְּגָב� ם ַּכְׂשִּד� �יָה ַוִּתְׁשַל=ח ַמְלָאִכ>ים ֲאֵליֶה� ם ְלַמְרֵא�ה ֵעיֶנ  ֲעֵליֶה�
Ezek. 23:17ים ַוְיַטְּמא� 1 ְלִמְׁשַּכ�ב ֹּדִד+ אּו ֵאֶלBיָה ְבֵנ�י&ָבֶבל ַקע  ַוָּיֹב2 ם ַוֵּת� ְטָמא&ָב+ ּה ְּבַתְזנּוָת�ם ַוִּת2 ּו אֹוָת�
ם� ּה ֵמֶה�  ַנְפָׁש�
Ezek. 23:18 יָה ַּכֲאֶׁש>ר ָנְקָע�ה ַנְפִׁש�י ֵמַע�ל ָעֶל+ יָה ַוְּתַג�ל ֶאת&ֶעְרָוָת�ּה ַוֵּתBַקע ַנְפִׁשי1 ֵמ� 1 ַּתְזנּוֶת+  ַוְּתַגל

ּה�  ֲאחֹוָת�
Ezek. 23:19�ה ֶאת&ַּתְזנּוֶת ִים� ַוַּתְרֶּב� ֶרץ ִמְצָר� ה ְּבֶא� ר ָזְנָת� יָה ֲאֶׁש�  יָה ִלְזֹּכר1 ֶאת&ְיֵמ�י ְנעּוֶר+
Ezek. 23:20ם� ת סּוִס�ים ִזְרָמָת� ם ְוִזְרַמ� ַלְגֵׁשיֶה�ם ֲאֶׁשBר ְּבַׂשר&ֲחמֹוִרים1 ְּבָׂשָר+ ה ַע�ל ִּפ� ַּתְעְּגָב+   ַו�
Ezek. 23:21ִיְך ַּבְע �ת ִזַּמ�ת ְנעּוָר י ֵא� ִּתְפְקִד+ ִיְך� ס ַו� י ְנעּוָר� ַען ְׁשֵד� ִיְך ְלַמ� ֹות ִמִּמְצַר1ִים1 ַּדַּד+ Bׂש 
Ezek. 23:22 ִיְך ֵא>ת ֲאֶׁשר&ָנְקָע�ה י ֵמִעBיר ֶאת&ְמַאֲהַב1ִיְך1 ָעַל+ �י ְיהִוהG ִהְנִנ2 ה&ָאַמרH ֲאֹדָנ ה ֹּכ� �ן ָאֳהִליָב3  ָלֵכ

יב� ים ָעַל�ִיְך ִמָּסִב� ְך ֵמֶה�ם ַוֲהֵבאִת�  ַנְפֵׁש�
Ezek. 23:23 ֹות Bֶמד ַּפח Mּוֵרי ֶח ּור אֹוָת�ם ַּבח2 ֹוַע ָּכל&ְּבֵנ�י ַאּׁש� ֹוד ְוׁש1ֹוַע1 ְוק+ Bים ְּפק =י ָבֶב�ל ְוָכל&ַּכְׂשִּד3  ְּבֵנ

ם� י סּוִס�ים ֻּכָּל� ים ֹרְכֵב� ִלִׁשים1 ּוְקרּוִא+ ם ָׁש�  ּוְסָגִנים1 ֻּכָּל+
Ezek. 23:241 ֶכב ְוַגְלַּגל Bֶצן ֶר ֹ Tִיְך ה ע ָיִׂש�ימּו ָעַל�ִיְך ָסִב�יב  ּוָב�אּו ָעַל] Bה ּוָמֵגן1 ְוקֹוַב+ ים ִצָּנ  ּוִבְקַה�ל ַעִּמ+

ם� ּוְך ְּבִמְׁשְּפֵטיֶה� ט ּוְׁשָפט�  ְוָנַתִּתBי ִלְפֵניֶהם1 ִמְׁשָּפ+
Ezek. 23:25ירּו ְוַאֲח 1ִיְך1 ָיִס+ ה ַאֵּפBְך ְוָאְזַנ ּו אֹוָתְך1 ְּבֵחָמ+ Bְך ְוָעׂש י ָּב3 Mי ִקְנָאִת ֹול  ְוָנַתִּת2 �ְך ַּבֶח�ֶרב ִּתּפ ִריֵת�

ׁש� ְך ֵּתָאֵכ�ל ָּבֵא� חּו ְוַאֲחִריֵת� 5Bִיְך ּוְבנֹוַת1ִיְך1 ִיָּק+ ָּמה ָּבַנ  ֵה3
Ezek. 23:26ְך� ּו ְּכֵל�י ִתְפַאְרֵּת� ִיְך ְוָלְקח� �ּוְך ֶאת&ְּבָגָד   ְוִהְפִׁשיט�
Ezek. 23:27 ְך ְך ְוֶאת&ְזנּוֵת� ִים  ְוִהְׁשַּבִּתBי ִזָּמֵתְך1 ִמֵּמ+ ם ּוִמְצַר� 1ִיְך1 ֲאֵליֶה+ א&ִתְׂשִאBי ֵעיַנ �ֹ ִים ְול �ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר

ֹוד� ס א ִתְזְּכִרי&ע� �ֹ  ל
Ezek. 23:28ם� ְך ֵמֶה� >ד ֲאֶׁשר&ָנְקָע�ה ַנְפֵׁש� �את ְּבַי ְך ְּבַי�ד ֲאֶׁש�ר ָׂשֵנ ְתָנ+ 1 ֹנ� ה ִהְנִני �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bי ֹכ�   ִּכ
Ezek. 23:29ּו אֹו ִיְך  ְוָעׂש2 �ת ְזנּוַנ+ �ה ְוִנְגָלה1 ֶעְרַו ם ְוֶעְרָי ּוְך ֵעיֹר� ְך ַוֲעָזב� ה ְוָלְקחּו1 ָּכל&ְיִגיֵע+ ְך ְּבִׂשְנָא3 Mָת

ִיְך� ְך ְוַתְזנּוָת�  ְוִזָּמֵת�
Ezek. 23:30ם� את ְּבִגּלּוֵליֶה� ם ַע�ל ֲאֶׁשר&ִנְטֵמ� י גֹוִי+ ֶּלה ָל�ְך ִּבְזנֹוֵתְך1 ַאֲחֵר� ה ֵא�   ָעֹׂש�
Ezek. 23:31ְך� ס ּה ְּבָיֵד� י כֹוָס� �ְכְּת ְוָנַתִּת� ְך ָהָל ֶרְך ֲאחֹוֵת�   ְּבֶד�
Ezek. 23:32 ק ּוְלַל�ַעג ה ְוָהְרָחָב�ה ִּתְהֶי�ה ִלְצֹח> י ָהֲעֻמָּק� ֹוס ֲאחֹוֵתְך1 ִּתְׁשִּת+ Bה ּכ �י ְיהִֹו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bֹּכ 

יל� ה ְלָהִכ�  ִמְרָּב�
Ezek. 23:33ֹון ְוָיג�ֹון ִּת �ִאי כPּ ִׁשָּכר� ֹון�ָּמֵל ְך ֹׁשְמר� ֹוס ֲאחֹוֵת� ה ּכ�  ֹוס ַׁשָּמ�ה ּוְׁשָמָמ+
Ezek. 23:34ִּPִקי כ�ִיְך ְּתַנֵּת ִמי ְוָׁשַד� ית ְוֶאת&ֲחָרֶׂש>יָה ְּתָגֵר� ּה ּוָמִצ3 Mית אֹוָת ם ֲאֹדָנ�י  ְוָׁשִת2 ְרִּתי ְנֻא� �י ִדַּב+ י ֲאִנ

 ְיהִו�ה� ס
Ezek. 23:35ה ָאַמר1 ֲאֹד Bן ֹּכ Pַ ָלֵכ3 ה י �י ְיהִו+ �5ְך ְוַגם&ַא>ְּת ְׂשִא�י ָנ י ַגֵּו י ַאֲחֵר� י ַוַּתְׁשִל�יִכי אֹוִת� �ַחְּת אֹוִת+ ַען ָׁשַכ

ִיְך� ס ְך ְוֶאת&ַּתְזנּוָת�  ִזָּמֵת�
Ezek. 23:36ן ֵא� �ד ָלֶה+ ת&ָאֳהָל�ה ְוֶאת&ָאֳהִליָב�ה ְוַהֵּג ֹוט ֶא� ם ֲהִתְׁשּפ� Wי ֶּבן&ָאָד Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֵאַל+ ת  ַוּי
ן�  תֹוֲעבֹוֵתיֶה�
Ezek. 23:37 י ֶהֱעִב�ירּו Bם ֶאת&ְּבֵניֶהן1 ֲאֶׁש�ר ָי�ְלדּו&ִל+ ן ִנֵא�פּו ְוַג ּוֵליֶה� ן ְוֶאת&ִּגּל� יֵדיֶה+ פּו ְוָדם1 ִּב� �י ִנֵא3  ִּכ

ה� ם ְלָאְכָל�  ָלֶה�
Ezek. 23:38ּוא ְו 1 ַּבּי�ֹום ַהה+ ּו ֶאת&ִמְקָּדִׁשי Bי ִטְּמא� �ׂשּו ִל ֹ�את ָע ֹוד ז לּו� ע� י ִחֵּל�  ֶאת&ַׁשְּבתֹוַת�
Ezek. 23:39 ה ֹו ְוִהֵּנה&ֹכ� �ּוא ְלַחְּלל אּו ֶאל&ִמְקָּדִׁש>י ַּבּי�ֹום ַהה� ם ַוָּיֹב= ּוֵליֶה+ ְבַׁשֲחָטBם ֶאת&ְּבֵניֶהם1 ְלִגּל�  ּו�



י� ֹוְך ֵּביִת� ּו ְּבת�  ָעׂש�
Ezek. 23:40ים ָּבִא�ים ִמֶּמ ֲאָנִׁש+ 1ְחָנה1 ַל� ף ִּכBי ִתְׁשַל אּו  ְוַא3 ּוַח ֲאֵליֶהם1 ְוִהֵּנה&ָב+ Bְך ָׁשל Mר ַמְלָא ְרָח�ק ֲאֶׁש2

ִדי� �5ִיְך ְוָע�ִדית ֶע� ְלְּת ֵעיַנ ר ָרַח>ְצְּת ָּכַח�  ַלֲאֶׁש�
Ezek. 23:41יָה� ְמְּת ָעֶל� י ְוַׁשְמִנ�י ַׂש� �יָה ּוְקָטְרִּת� ּוְך ְלָפֶנ ן ָער� ה ְוֻׁשְלָח�   ְוָיַׁשְבְּת1 ַעל&ִמָּט�ה ְכבּוָּד+
Ezek. 23:42 ם מּוָבִא�ים סֹוָבִאים ב ָאָד+ �ו ָבּהG ְוֶאל&ֲאָנִׁשים1 ֵמֹר� ֹול ָהמֹוןH ָׁשֵל ִמִּמְדָּב�ר ] ָסָבִא�ים[ ְוק�

ן� ֶרת ַעל&ָראֵׁשיֶה� ֶרת ִּתְפֶא� ן ַוֲעֶט� ּו ְצִמיִדים1 ֶאל&ְיֵדיֶה+ B5ִּיְּתנ  ַו�
Ezek. 23:43 ים ַעָּת� ר ַלָּבָל�ה ִנ�אּוִפ Wּו[ֻנה ִיְז] ַעָּת>ה[ ָוֹאַמ יא�] ִיְזנ� ָה ָוִה�  ַתְזנּוֶת�
Ezek. 23:44ה� ת ַהִּזָּמ� ה ִאֹּׁש� ֳהָלה1 ְוֶאל&ָא�ֳהִליָב+ ל&ָא� אּו ֶא� �ן ָּב3 �ה ֵּכ ֹוא ֶאל&ִאָּׁש�ה זֹוָנ יָה ְּכב� ֹוא ֵאֶל+   ַוָּיב�
Ezek. 23:45ֵPם ה ֹו ַוֲאָנִׁש�ים ַצִּדיִק3 ֲאפ+ ם ִמְׁשַּפט1 ֹנ� ֹוְתֶה+ ּו א� ֲאֹפת1 ָּמה ִיְׁשְּפט� ֹות ָּד�ם ִּכBי ֹנ� ט ֹׁשְפכ� ת ּוִמְׁשַּפ�

ן� ס יֵדיֶה� ם ִּב� ָּנה ְוָד�  ֵה+
Ezek. 23:46ז� ן ְלַזֲעָו�ה ְוָלַב� ן ֶאְתֶה� ל ְוָנֹת� �ה ַהֲעֵלBה ֲעֵליֶהם1 ָקָה+ �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ�   ִּכ>י ֹּכ�
Ezek. 23:47א אֹוְתֶה� ל ּוָבֵר� 1ֶבן1 ָקָה+ ן ֶא ּו ֲעֵליֶה� ן  ְוָרְגמ2 גּו ּוָבֵּתיֶה� ֹוֵתיֶהם1 ַיֲהֹר+ ן ְּבַחְרבֹוָת�ם ְּבֵניֶהBם ּוְבנ�
פּו� ׁש ִיְׂשֹר�  ָּבֵא�
Ezek. 23:48ָנה� יָנה ְּכִזַּמְתֶכ� א ַתֲעֶׂש� �ֹ ים ְול 5ַּוְּסרּו1 ָּכל&ַהָּנִׁש+ ה ִמן&ָהָא�ֶרץ ְוִנ� י ִזָּמ�   ְוִהְׁשַּבִּת�
Ezek. 23:49+1ָנה1 ֲעֵליֶכ ּו ִזַּמְתֶכ Bם ִּכ�י ֲאִנ�י ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� פ ְוָנְתנ Wאיָנה ִויַדְעֶּת�י ִגּלּוֵליֶכ�ן ִּתֶּׂש  ן ַוֲחָטֵא�
Ezek. 24:1ר� ֶדׁש ֵלאֹמ� ֹור ַלֹח� י ֶּבָעׂש� ֶדׁש ָהֲעִׂשיִר+ Bה ַהְּתִׁשיִעית1 ַּבֹח� י ַּבָּׁשָנ Mה ֵאַל Z ְדַבר&ְיהָו2   ַוְיִהי
Ezek. 24:2&ם ְּכתֹוב 1 &ְלָך1]ְּכָתב[ ֶּבן&ָאָד3 ֶלְך&ָּבֶבל �ה ָסַמBְך ֶמ� ֹום ֶאת&ֶע�ֶצם ַהּי�ֹום ַהֶּז  ֶאת&ֵׁש�ם ַהּי+

ִם ְּבֶע�ֶצם ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ּוָׁשַל+  ֶאל&ְיר�
Ezek. 24:3 ת ת ַהִּסיר1 ְׁשֹפ+ Bה ְׁשֹפ� �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ� ם ֹּכ� ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה+ ל ֶאל&ֵּבית&ַהֶּמ1ִרי1 ָמָׁש+ Bּוְמֹׁש 

ִים�ְוַגם&ְיֹצ� ֹו ָמ�  ק ּב�
Ezek. 24:4א� ים ַמֵּל� ר ֲעָצִמ� ֹוב ָיֵר�ְך ְוָכֵת�ף ִמְבַח� יָה ָּכל&ֵנ�ַתח ט� ף ְנָתֶח1יָה1 ֵאֶל+ Bֱאֹס  
Ezek. 24:5 יָה ּו ֲעָצֶמ� יָה ַּגם&ָּבְׁשל� ים ַּתְחֶּת�יָה ַרַּת�ח ְרָתֶח+ ּור ָהֲעָצִמ� >ם ּד� ֹוַח ְוַג  ִמְבַחBר ַהּצֹאן1 ָלק+
ּה�   סְּבתֹוָכ�

Ezek. 24:6ִPס Gיר ַהָּדִמים� ה אֹויH ִע �י ְיהִֹו3 ן ֹּכה&ָאַמ�רA ֲאֹדָנ Qה  ָלֵכ א ָיְצָא� �ֹ ּה ל ְלָאָת+ ּה ְוֶח2 יר ֲאֶׁש�ר ֶחְלָאָת�ה ָב+
ל� ל ָעֶל�יָה ּגֹוָר� ּה לֹא&ָנַפ�  ִמֶּמ�ָּנה ִלְנָתֶחBיָה ִלְנָתֶח1יָה1 הֹוִציָא+

Ezek. 24:7+ּה ָהָי�י ָדָמּה1 ְּבתֹוָכBֹות ָעָל�יו  ִּכ ֶרץ ְלַכּס� א ְׁשָפַכ1ְתהּו1 ַעל&ָהָא+ Bֹ ַלע ָׂשָמ�ְתהּו ל יַח ֶס� ה ַעל&ְצִח�
ר�  ָעָפ�

Ezek. 24:8ֹות� פ י ִהָּכס� ּה ַעל&ְצִח�יַח ָס�ַלע ְלִבְלִּת� ִּתי ֶאת&ָּדָמ� ם ָנַת� ם ָנָק+ ֹות ֵחָמה1 ִלְנֹק� Bְלַהֲעל  
Ezek. 24:9ה �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ ה� ָלֵכ3 יל ַהְּמדּוָר� �יר ַהָּדִמ�ים ַּגם&ֲאִנ�י ַאְגִּד� ֹוי ִע   א�
Ezek. 24:10רּו� ֹות ֵיָח� ה ְוָהֲעָצמ� ם ַהָּבָׂש�ר ְוַהְרַקח1 ַהֶּמְרָקָח+ ׁש ָהֵת�   ַהְרֵּבBה ָהֵעִצים1 ַהְדֵל�ק ָהֵא+
Ezek. 24:11ָרה ְנֻח�ם ְוָח Mַען ֵּתַח ה ְלַמ2 �ָה ַעל&ֶּגָחֶל�יָה ֵרָק ם  ְוַהֲעִמיֶד� ּה ִּתֻּת� ּה ְוִנְּתָכBה ְבתֹוָכּה1 ֻטְמָאָת+ ְׁשָּת3

ּה�  ֶחְלָאָת�
Ezek. 24:12ּה� ׁש ֶחְלָאָת� ּה ְּבֵא� א&ֵתֵצBא ִמֶּמ1ָּנה1 ַרַּב�ת ֶחְלָאָת+ �ֹ   ְּתֻאִנ�ים ֶהְלָא�ת ְול
Ezek. 24:131ְרְּת ִמֻּטְמָאֵתְך א ָטַה+ �ֹ ַהְרִּתיְך1 ְול Bַען ִט� ְך ִזָּמ�ה ַי י  ְּבֻטְמָאֵת� ֹוד ַעד&ֲהִניִח� א ִתְטֲהִרי&ע+ �ֹ  ל

ְך� י ָּב�  ֶאת&ֲחָמִת�
Ezek. 24:14 ִיְךBם ִּכְדָרַכ�א ֶאָּנֵח �ֹ ּוס ְול ע ְולֹא&ָאח� א&ֶאְפַר� �ֹ יִתי ל Bה ִּדַּב1ְרִּתי1 ָּבָא�ה ְוָעִׂש+ י ְיהָו  ֲאִנ2

ם ֲאֹדָנ�י ְיהִֹו�ה� פ ּוְך ְנֻא�  ְוַכֲעִלילֹוַת1ִיְך1 ְׁשָפט+
Ezek. 24:15ר� ַו י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�  ְיִה�
Ezek. 24:16 ֹוא ה ְול� א ִתְבֶּכ+ �ֹ א ִתְסֹּפד1 ְול Bֹ ד ֵעיֶנ�יָך ְּבַמֵּגָפ�ה ְול ַח ִמְּמָך> ֶאת&ַמְחַמ� י ֹלֵק= ם ִהְנִנ2 Wֶּבן&ָאָד 

ָך� ֹוא ִּדְמָעֶת�  ָתב�
Ezek. 24:171ְרָך ה ְפֵא� ֲעֶׂש+ א&ַת� �ֹ ם ֵמִתים1 ֵא�ֶבל ל �קA ֹּד3 א  ֵהָאֵנ Bֹ יָך ּוְנָעֶל�יָך ָּתִׂש�ים ְּבַרְגֶל�יָך ְול ֹוׁש ָעֶל+  ֲחב�



ל� א תֹאֵכ� �ֹ ם ְוֶל�ֶחם ֲאָנִׁש�ים ל  ַתְעֶטה1 ַעל&ָׂשָפ+
Ezek. 24:18ר ֻצֵּו�יִתי� ֶקר ַּכֲאֶׁש� ַעׂש ַּבֹּב� �ֶרב ָוַא� י ָּבָע ָמת ִאְׁשִּת� ֶקר ַוָּת�   ָוֲאַדֵּבBר ֶאל&ָהָעם1 ַּבֹּב+
Ezek. 24:19ֹ ה� ַוּי ה ֹעֶׂש� נּו ִּכ�י ַאָּת� 1נּו1 ָמה&ֵא�ֶּלה ָּל+ �יד ָל א&ַתִּג �ֹ �ם ֲהל ּו ֵאַל�י ָהָע  אְמר�
Ezek. 24:20ר� ה ָהָי�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ� ר&ְיהָו+ ר ֲאֵליֶה�ם ְּדַב2   ָוֹאַמ�
Ezek. 24:21ל ֶאת&ִמְקBי ְמַחֵּל �י ְיהִוהG ִהְנִנ2 ה&ָאַמרH ֲאֹדָנ ל ֹּכ� רA ְלֵב�ית ִיְׂשָרֵא3 ד  ֱאֹמ� ם ַמְחַמ� ֹון ֻעְּזֶכ+ ָּדִׁשי1 ְּגא�

לּו� ֶרב ִיֹּפ� ם ַּבֶח� ר ֲעַזְבֶּת� ֹוֵתיֶכ>ם ֲאֶׁש� יֵניֶכ�ם ּוַמְחַמ�ל ַנְפְׁשֶכ�ם ּוְבֵניֶכ=ם ּוְבנ�  ֵע�
Ezek. 24:22לּו� א תֹאֵכ� �ֹ ּו ְוֶל�ֶחם ֲאָנִׁש�ים ל א ַתְעט+ �ֹ �יִתי ַעל&ָׂשָפם1 ל ם ַּכֲאֶׁש�ר ָעִׂש   ַוֲעִׂשיֶת�
Ezek. 24:23 1ּו ּוְנַמֹּקֶתם �א ִתְבּכ �ֹ ּו ְול א ִתְסְּפד� �ֹ ם ל ם ְוַנ�ֲעֵליֶכם1 ְּבַרְגֵליֶכ+  ּוְפֵאֵרֶכ�ם ַעל&ָראֵׁשיֶכ3

יו� ם ִא�יׁש ֶאל&ָאִח� ם ּוְנַהְמֶּת� ֵתיֶכ+  ַּבֲעֹוֹנ�
Ezek. 24:24Wּו ְּבֹבָא �ה ַּתֲעׂש ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש� ת ְּכֹכ� אל ָלֶכם1 ְלמֹוֵפ+ Bה ְיֶחְזֵק ם ִּכ�י ֲאִנ�י ֲאֹדָנ�י  ְוָהָי2 Wיַדְעֶּת ּה ִו�

 ְיהִו�ה� ס
Ezek. 24:25 דBם ֶאת&ַמְחַמ�ֹוׂש ִּתְפַאְרָּת ם ְמׂש� ֹום ַקְחִּתBי ֵמֶהם1 ֶאת&ָמ�עּוָּז+ ֹוא ְּבי2 ם ֲהל3  ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד+

ם� ם ּוְבנֹוֵתיֶה� ם ְּבֵניֶה� יֵניֶהם1 ְוֶאת&ַמָּׂש�א ַנְפָׁש+  ֵע�
Ezek. 24:26ֹו�ּות ָאְזָנ�5ִים� ַּבּי ֹוא ַהָּפִל�יט ֵאֶל�יָך ְלַהְׁשָמע� ּוא ָיב�  ם ַהה+
Ezek. 24:27 ת Bיָת ָלֶהם1 ְלמֹוֵפ+ ֹוד ְוָהִי �ָאֵל�ם ע א ֵת� �ֹ ר ְול Wיט ּוְתַדֵּב ּוא ִיָּפBַתח ִּפ1יָך1 ֶאת&ַהָּפִל+  ַּבּי�ֹום ַהה3

י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ס ּו ִּכ�  ְוָיְדע�
Ezek. 25:1י ְדַבר&ְיה ר� ַוְיִה�  ָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�
Ezek. 25:2ם� א ֲעֵליֶה� ֹון ְוִהָּנֵב� ��י ַעּמ ם ִׂש�ים ָּפֶנ�יָך ֶאל&ְּבֵנ Wֶּבן&ָאָד  
Ezek. 25:3 ח Mְך ֶהָא Z ָאְמֵר2 ה ַיַען �י ְיהִו] �ה ֹּכה&ָאַמ�ר ֲאֹדָנ �י ְיהִו ּו ְּדַבר&ֲאֹדָנ ֹון ִׁשְמע� �י ַעּמ+ ַמְרָּת1 ִלְבֵנ  ְוָא�

י �י ִכ� ה�ֶאל&ִמְקָּדִׁש ּו ַּבּגֹוָל� ה ִּכ�י ָהְלכ� ָּמה ְוֶאל&ֵּב�ית ְיהּוָד+ �י ָנַׁש+ 1 ִּכ ל ְוֶאל&ַאְדַמBת ִיְׂשָרֵאל  &ִנָח3
Ezek. 25:4ֵPם ה�ְך ִמְׁשְּכֵניֶה ְך ְוָנ�ְתנּו ָב� ֹוֵתיֶהם1 ָּב+ ּו ִטיר� Bה ְוִיְּׁשב ֹוָרָׁש3 ֶדם ְלמ� Mְך ִלְבֵני&ֶק Z ֹנְתָנ2 ן ִהְנִני ָּמה  ָלֵכ]
ּו ִפ ְך�יֹאְכל� ּו ֲחָלֵב� ָּמה ִיְׁשּת� ְך ְוֵה�  ְרֵי+

Ezek. 25:5י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ס ם ִּכ� יַדְעֶּת� אן ִו� �ֹ ֹון ְלִמְרַּבץ&צ ים ְוֶאת&ְּבֵנ�י ַעּמ� �ה ְגַמִּל+   ְוָנַתִּתBי ֶאת&ַרָּבה1 ִלְנֵו
Ezek. 25:6ַP ה י �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bי ֹכ� ד ְוַרְקֲעָך� ְּב ִּכ ֶפׁש ַען ַמְחֲאָך� ָי+ אְטָך1 ְּבֶנ+ ָר�ֶגל ַוִּתְׂשַמBח ְּבָכל&ָׁש�

ל� ת ִיְׂשָרֵא�  ֶאל&ַאְדַמ�
Ezek. 25:7 יָך&ְלַבגBיָך ּוְנַתִּת י ָעֶל3 Mיִתי ֶאת&ָיִד Z ָנִט2 ן ִהְנִני ים ] ַבז1][ְל[ ָלֵכ] ם ְוִהְכַרִּת1יָך1 ִמן&ָה�ַעִּמ+ ַלּגֹוִי+

ֹות ַאְׁשִמ�יְדָך+ �יָך ִמן&ָהֲאָרצ י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� סְוַהֲאַבְדִּת�   ְוָיַדְעָּת� ִּכ�
Ezek. 25:8ה� ית ְיהּוָד� �ם ֵּב� ל&ַהּגֹוִי יר ִהֵּנ�ה ְּכָכ� ר מֹוָאב1 ְוֵׂשִע+ Bַען ֲאֹמ �ה ַי3 �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ�   ֹּכ�
Ezek. 25:9ֶPי א יו ִמָּקֵצ�הּו ְצִב3 ָעָר� ים ֵמ� ַח ֶאת&ֶּכBֶתף מֹוָאב1 ֵמֶה�ָעִר+ Mי ֹפֵת Z ִהְנִנ2 ַעל  ָלֵכן ת ַּב� ֶרץ ֵּב�ית ַהְיִׁשיֹמ+

ֹון ְוִקְרָיְתָמה  ְיָמה�][ְו[ְמע�  ]ִקְרָיָת�
Ezek. 25:10ֹון ַּבּגֹוִי�ם� א&ִתָּזֵכ�ר ְּבֵנ�י&ַעּמ� �ֹ ֹוָרָׁש�ה ְלַמ>ַען ל יָה ְלמ� ֹון ּוְנַתִּת� �י ַעּמ+   ִלְבֵני&ֶק1ֶדם1 ַעל&ְּבֵנ
Ezek. 25:11ים ְו�ב ֶאֱעֶׂש�ה ְׁשָפִט י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ס ּוְבמֹוָא� ּו ִּכ�  ָיְדע�
Ezek. 25:12 ּו ֹום ְוִנְּקמ� ּו ָאׁש� ם ְלֵב�ית ְיהּוָד�ה ַוֶּיְאְׁשמ� ם ָנָק� ֹום ִּבְנֹק� ֹות ֱאד> �ַען ֲעׂש� ה ַי �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bֹּכ 

ם�  ָבֶה�
Ezek. 25:13ֹום ה ְוָנִטBִתי ָיִדי1 ַעל&ֱאד+ �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ ָּנה ָאָד�ם ּוְבֵהָמ�ה ּוְנַתִּתBיָה  ָלֵכ3 י ִמֶּמ�  ְוִהְכַרִּת�

לּו� ֶרב ִיֹּפ� ֶנה ַּבֶח� ן ּוְדָד�  ָחְרָּבה1 ִמֵּתיָמ+
Ezek. 25:14 1י ְוָי�5ְדעּו�ֹום ְּכַאִּפ�י ְוַכֲחָמִת ּו ֶבֱאד+ ל ְוָעׂש� ֹום ְּבַיד1 ַעִּמ�י ִיְׂשָרֵא+ י ֶּבֱאד3 Mי ֶאת&ִנְקָמִת  ְוָנַתִּת2

ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� פֶאת&ִנְקָמִת+  י ְנֻא�
Ezek. 25:15 ֶפׁש ְלַמְׁשִח�ית ּו ָנָקם1 ִּבְׁשָא�ט ְּבֶנ+ Bה ַוִּיָּנְקמ�ים ִּבְנָקָמ ֹות ְּפִלְׁשִּת� >ַען ֲעׂש� ה ַי �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bֹּכ 
ם� ת עֹוָל�  ֵאיַב�
Ezek. 25:16 הBי נֹוֶט ה ִהְנִנ2 �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ י ֶאת&ְּכֵרִת�ים  ָלֵכ3 ים ְוִהְכַרִּת� ָיִדי1 ַעל&ְּפִלְׁשִּת+



ֹוף ַהָּי�ם� ית ח� י ֶאת&ְׁשֵאִר�  ְוַה�ֲאַבְדִּת+
Ezek. 25:17 י י ֶאת&ִנְקָמִת� ה ְּבִתִּת� �י ְיהָו+ י&ֲאִנ ֹות ֵחָמ�ה ְוָי�5ְדעּו1 ִּכ� ֹות ְּבתֹוְכח� ֹות ְּגֹדל+  ְוָעִׂשBיִתי ָבם1 ְנָקמ�

ם� ס  ָּב�
Ezek. 26:1ר� ַוְי ֶדׁש ָהָי�ה ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ� �ה ָׁשָנ�ה ְּבֶאָח�ד ַלֹח י&ֶעְׂשֵר�  ִה>י ְּבַעְׁשֵּת�
Ezek. 26:2 י� ים ָנֵס�ָּבה ֵאָל ֹות ָהַעִּמ� ה ַּדְלת� ח ִנְׁשְּבָר> 1ִם1 ֶהָא+ ר ַעל&ְירּוָׁשַל Bְמָרה ֹּצ ַַען ֲאֶׁשר&ָא2 Tם י  ֶּבן&ָאָד3

ָבה� ה ָהֳחָר�  ִאָּמְלָא�
Ezek. 26:3 ם� ֹות ַהָּי ים ְּכַהֲעל� �ם ַרִּב+ 1ִיְך1 ּגֹוִי ר ְוַהֲעֵליִתBי ָעַל �ה ִהְנִנ�י ָעַל�ִיְך ֹצ �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ  ָלֵכ3

יו�  ְלַגָּל�
Ezek. 26:4ּה י אֹוָת� ּה ִמֶּמ�ָּנה ְוָנַתִּת� י ֲעָפָר� ֵחיִת� יָה ְוִס� ְרסּו1 ִמְגָּדֶל+ ר ְוָה� ֹות ֹצ3 ּו ֹחמ� Qַלע� ְוִׁשֲחת יַח ָס�   ִלְצִח�
Ezek. 26:5ִּPם כ ֹוְך ַהָּי+ ְהֶיה1 ְּבת� ח ֲחָרִמBים ִּת� ז ַלּגֹוִי�ם� ִמְׁשַט2 ה ְלַב� �ה ְוָהְיָת� �י ְיהִו ם ֲאֹדָנ ְרִּתי ְנֻא� �י ִדַּב+  י ֲאִנ
Ezek. 26:6ּו ִּכי&ֲאִנ�י ְי ְגָנה ְוָיְדע� �ֶרב ֵּתָהַר ה ַּבֶח�  הָו�ה� פ ּוְבנֹוֶת1יָה1 ֲאֶׁש�ר ַּבָּׂשֶד+
Ezek. 26:7 ֶלְך�ֹון ֶמ ֶלְך&ָּבֶב>ל ִמָּצפ� ר ְנבּוַכְדֶראַּצ=ר ֶמ� =י ֵמִב�יא ֶאל&ֹצ3 ה ִהְנִנ �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bי ֹכ�  ִּכ

ב� ל ְוַעם&ָר� ֶכב ּוְבָפָרִׁש�ים ְוָקָה� ּוס ּוְבֶר� �ים ְּבס>  ְמָלִכ
Ezek. 26:8 ג �ה ַּבֶח�ֶרב ַיֲהֹר ִיְך ַּבָּׂשֶד� ים ָעַל�ִיְך ִצָּנ�ה� ְּבנֹוַת� ה ְוֵהִק� ְלָל+ 1ִיְך1 ֹס� ק ְוָׁשַפBְך ָעַל ִיְך ָּדֵי3 Mן ָעַל  ְוָנַת2
Ezek. 26:9יו� ץ ְּבַחְרבֹוָת� ִיְך ִיֹּת� ְגְּדֹלַת+ מֹוָת�ִיְך ּוִמ2 ן ְּבֹח� ֹו ִיֵּת� ָבּל+   ּוְמִח�י ָק�
Ezek. 26:102ָּפַר Z יו ְיַכֵּס�ְך ֲאָבָק�ם ִמּקֹול ִיְך ְּבֹבאֹו1  ִמִּׁשְפַע�ת סּוָס� ֹומֹוַת+ ֶכב ִּתְרַע1ְׁשָנה1 ח� ל ָוֶר3 Mׁש ְוַגְלַּג

ה� י ִע�יר ְמֻבָּקָע� ִיְך ִּכְמבֹוֵא�  ִּבְׁשָעַר+
Ezek. 26:11 ֶרץ ֹות ֻעֵּז�5ְך ָלָא� ג ּוַמְּצב� ּוצֹוָת�ִיְך ַעֵּמְך1 ַּבֶח�ֶרב ַיֲהֹר+ ס ֶאת&ָּכל&ח� יו ִיְרֹמ� ֹות סּוָס+  ְּבַפְרס�

ד�  ֵּתֵר�
Ezek. 26:12 15ִיְך ְוֵעַצ1ִיְךB צּו ַוֲאָבַנ �ְך ִיֹּת י ֶחְמָּדֵת� ִיְך ּוָבֵּת� ְרסּו1 חֹומֹוַת+ ְך ְוָה� ְזזּו1 ְרֻכָּלֵת+ ְך ּוָב� ּו ֵחיֵל3  ְוָׁשְלל�

ימּו� ִים ָיִׂש� ֹוְך ַמ� ְך ְּבת� ֲעָפֵר+  ַו�
Ezek. 26:13 א �ֹ ִיְך ל ֹול ִּכּנֹוַר+ ִיְך ְוק� �ֹון ִׁשיָר י ֲהמ� ֹוד� ְוִהְׁשַּבִּת� ע ע�  ִיָּׁשַמ�
Ezek. 26:14 ם ְרִּתי ְנֻא� Bי ְיהָוה1 ִּדַּב+ �י ֲאִנ ֹוד ִּכ �א ִתָּבֶנ�ה ע �ֹ ה ל ְהֶי+ ַלע ִמְׁשַטBח ֲחָרִמים1 ִּת� יְך ִלְצִח�יַח ֶס3 Qּוְנַתִּת 
 ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ס
Ezek. 26:15ְך ֹול ַמַּפְלֵּת3 אA ִמּק� �ֹ ֹור ֲהל �ה ָאַמ>ר ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה ְלצ ְך  ֹּכ� ג ֶה1ֶרג1 ְּבתֹוֵכ+ ל ֵּבָהBֵר� Mק ָחָל  ֶּבֱאנ2ֹ

ּו ָהִאִּי�ים�  ִיְרֲעׁש�
Ezek. 26:16ֹּPם כ �ל ִּכְסאֹוָת3 ּו ֵמַע Q5ָיְרד ם  ְו� י ִרְקָמָת� ם ְוֶאת&ִּבְגֵד� �יֵליֶה+ ם ְוֵהִס1ירּו1 ֶאת&ְמִע ל ְנִׂשיֵא�י ַהָּי+

ֹותA ִיְלָּב1ׁשּו1 ַעל&ָהָא�ֶרץ ֵיֵׁש+ Bטּו ֲחָרד �ִיְך�ִיְפֹׁש ּו ָעָל� ים ְוָׁשְממ� ְרדּו1 ִלְרָגִע+  בּו ְוָח�
Ezek. 26:17 ה ָלה ֲאֶׁשרZ ָהְיָת2 �יר ַהֻהָּל3 ֶבת ִמַּיִּמ�ים ָהִע ְדְּת נֹוֶׁש� ְך ֵא�יְך ָאַב+ ּו ָעַלBִיְך ִקיָנה1 ְוָא�ְמרּו ָל+  ְוָנְׂשא2

ם ְלָכ ּו ִחִּתיָת� יָה ֲאֶׁשר&ָנְתנ� ה ַבָּים1 ִה�יא ְוֹיְׁשֶב+ Bיָה�ֲחָזָק  ל&יֹוְׁשֶב�
Ezek. 26:18ְך� ס �ם ִמֵּצאֵת� ּו ָהִאִּי�ים ֲאֶׁשר&ַּבָּי ן י�ֹום ַמַּפְלֵּת�ְך ְוִנְבֲהל> ִאִּי+ ּו ָה�   ַעָּתה1 ֶיְחְרד�
Ezek. 26:19בּו ְּבַה�א&נֹוָׁש �ֹ ים ֲאֶׁש�ר ל ֶבת ֶּכָעִר� �יר ֶנֱחֶר+ ה ְּבִתִּתBי ֹאָתְך1 ִע �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bי ֹכ� ֹות  ִּכ Bֲעל

ים� ִים ָהַרִּב� ּוְך ַהַּמ� ֹום ְוִכּס� 1ִיְך1 ֶאת&ְּתה+  ָעַל
Ezek. 26:20 ֹות Bֹות ָּכֳחָרב Mֶרץ ַּתְחִּתּי הֹוַׁשְבִּתיְך ְּבֶא2 ְ Tם ו �ם עֹוָל3 ֹור ֶאל&ַע Mֹוְרֵדי ב  ְוהֹוַרְדִּתיְךZ ֶאת&י2

י ְצ א ֵתֵׁש�ִבי ְוָנַתִּת� �ֹ ַען ל ֹור ְלַמ� עֹוָלם1 ֶאת&י�ֹוְרֵדי ב+ ֶרץ ַחִּי�ים�ֵמ�  ִב�י ְּבֶא�
Ezek. 26:21ם ֲאֹדָנ�י ְיהִֹו�ה� ס ם ְנֻא� א&ִתָּמְצִא�י עֹוד1 ְלעֹוָל+ �ֹ י ְול ְתֻבְקִׁש3 �5ְך ּו� �5ְך ְוֵאיֵנ ֹות ֶאְּתֵנ   ַּבָּלה�
Ezek. 27:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 27:2ר ִקיָנ�ה� א ַעל&ֹצ� ם ָׂש�   ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד+
Ezek. 27:3 ֹור ַהֹּיַׁשְבִּתי ה ] ֹּיֶׁש1ֶבת1][ַה[ ְוָאַמְרָּת� ְלצ3 Bים ֹּכ� ים ֶאל&ִאִּי�ים ַרִּב ַעִּמ+ ם ֹרֶכ1ֶלת1 ָה� ת ָי+ ַעל&ְמבֹוֹא�

ִפי� ְרְּת ֲאִנ�י ְּכִל�יַלת ֹי� ֹור ַא�ְּת ָאַמ+ Wה צ �י ְיהִו+  ָאַמר1 ֲאֹדָנ
Ezek. 27:4Wִיְך ֹּבַנ� ים ְּגבּוָל ּו ָיְפֵי�5ְך� ְּבֵל�ב ַיִּמ�  ִיְך ָּכְלל�



Ezek. 27:5ִיְך� ֶרן ָעָל� ֹות ֹּת� חּו ַלֲעׂש� ֹחָת�ִים ֶאBֶרז ִמְּלָבנֹון1 ָלָק+ ת ָּכל&ֻל� ְך ֵא�   ְּברֹוִׁשBים ִמְּׂשִניר1 ָּב�נּו ָל+
Ezek. 27:6ים ֵמ ׂשּו&ֵׁשן1 ַּבת&ֲאֻׁשִר+ ּו ִמּׁשֹוָט�ִיְך ַקְרֵׁשBְך ָע� ָׁשן ָעׂש� �י ִּכִּתִּים  ַאּלֹוִנים1 ִמָּב+  ]ִּכִּתִּי�ים�[ִאֵּי
Ezek. 27:7 ה �י ֱאִליָׁש� �ס ְּתֵכ=ֶלת ְוַאְרָּגָמ>ן ֵמִאֵּי ְך ִלְהי�ֹות ָל�ְך ְלֵנ �ה ִמְפָרֵׂש+  ֵׁשׁש&ְּבִרְקָמBה ִמִּמְצַר1ִים1 ָהָי
ְך�  ָהָי�ה ְמַכֵּס�
Ezek. 27:8Bְך ֲחָכַמ�ד ָהי�ּו ָׁשִט�ים ָל ִיְך� ֹיְׁשֵבBי ִצידֹון1 ְוַאְרַו+ ָּמה ֹחְבָל� ְך ֵה�  ִיְך צֹור1 ָה�יּו ָב+
Ezek. 27:9 ב ְך ַלֲעֹר� ֵחיֶהם1 ָה�יּו ָב+ Bם ּוַמָּל� ֹות ַהָּי י ִּבְדֵק�ְך ָּכל&ֳאִנּי2 ְך ַמֲחִזיֵק� י ְגַבBל ַוֲחָכֶמ1יָה1 ָה�יּו ָב+  ִזְקֵנ2
ְך�  ַמֲעָרֵב�

Ezek. 27:10ְך ַאְנ ּוד ּופּוט1 ָהי�ּו ְבֵחיֵל+ Bס ְול ְך� ָּפַר2 ּו ֲהָדֵר� ָּמה ָנְתנ� ְך ֵה� Bן ְוכֹוַבע1 ִּתּלּו&ָב+ י ִמְלַחְמֵּת�ְך ָמֵג  ֵׁש�
Ezek. 27:11 ּו Bם ִּתּל Qּו ִׁשְלֵטיֶה�ִיְך ָהי ים ְּבִמְגְּדלֹוַת� ָּמִד+ יב ְוַג2 ְך ַעל&חֹומֹוַת1ִיְך1 ָסִב+ �ד ְוֵחיֵל3 =י ַאְרַו  ְּבֵנ

ּו  ָּמה ָּכְלל� יב ֵה�  ָיְפֵי�5ְך�ַעל&חֹומֹוַת1ִיְך1 ָסִב+
Ezek. 27:12ּו ִעְזבֹוָנ�5ִיְך� ֶרת ָנְתנ� יל ְועֹוֶפ+ 1 ְּבִד� ֹון ְּבֶכBֶסף ַּבְרֶזל �ב ָּכל&ה ְך ֵמֹר�   ַּתְרִׁש�יׁש ֹסַחְרֵּת�
Ezek. 27:13ְך� ֶׁשת ָנְתנ�ּו ַמֲעָרֵב� �י ְנֹח+ Bֶפׁש ָאָדם1 ּוְכֵל �ִיְך ְּבֶנ ְכָל ָּמה ֹר� ֶׁשְך ֵה� 1 ָוֶמ+ 5Bן ֻּתַבל   ָיָו
Ezek. 27:14ּו ִעְזבֹוָנ�5ִיְך� ים ָנְתנ� ָרִׁשים1 ּוְפָרִד+ ית ּתֹוַגְרָמ�ה סּוִסBים ּוָפ�   ִמֵּב�
Ezek. 27:15 ְך ַקְרנ�ֹות ֵׁשן1 ְוהֹוְבִנים�ִיְך ִאִּי�ים ַרִּב�ים ְסֹחַר�ת ָיֵד ְכַל+ Bי ְדָדן1 ֹר� ים][ְו[ ְּבֵנ ֵהִׁש�יבּו ] ָהְבִנ+

ְך�  ֶאְׁשָּכֵר�
Ezek. 27:16ם ֹסַח ּו  ֲאָר� ד ָנְתנ� ת ְוַכְדֹּכ+ ן ְוִרְקָמBה ּובּוץ1 ְוָראֹמ� ֹנֶפְך ַאְרָּגָמ2 ְּ Tִיְך ב�ב ַמֲעָׂש ְך ֵמֹר� ְרֵּת�
 ְּבִעְזבֹוָנ�5ִיְך�

Ezek. 27:17 ִרי ָנְתנ�ּו ג ּוְדַבBׁש ָוֶׁש1ֶמן1 ָוֹצ+ ִּנית ּוַפַּנ2 ִ Tי מ�ִיְך ְּבִחֵּט� ָּמה ֹרְכָל ל ֵה�  ְיהּוָדה1 ְוֶא�ֶרץ ִיְׂשָרֵא+
ְך�ַמ  ֲעָרֵב�

Ezek. 27:18ַחר� ֶמר ָצ� ֹון ְוֶצ� ֹון ְּבֵי�ין ֶחְלּב� �ב ָּכל&ה ִיְך ֵמֹר� ב ַמֲעַׂש�   ַּדֶּמ=ֶׂשק ֹסַחְרֵּת>ְך ְּבֹר�
Ezek. 27:19ְך ָהָי�ה� ה ְּבַמֲעָרֵב� Bל ָעׁשֹות1 ִקָּד�ה ְוָקֶנ+ �5ִיְך ָנָת�ּנּו ַּבְרֶז ל ְּבִעְזבֹוַנ ן ְוָיָון1 ְמאּוָּז+ Bְוָד  
Ezek. 27:20ה� ֶפׁש ְלִרְכָּב� ְך ְבִבְגֵדי&ֹח� ַכְלֵּת+   ְּדָדן1 ֹר�
Ezek. 27:21ִיְך� ם ֹסֲחָר� ים ָּב� ים ְוֵאיִלים1 ְוַעּתּוִד+ Bְך ְּבָכִר�י ָיֵד ָּמה ֹסֲחֵר� ר ֵה�   ֲעַרב1 ְוָכל&ְנִׂשיֵא�י ֵקָד+
Ezek. 27:22אׁש ָּכל 2ֹ �ִיְך ְּבר ָּמה ֹרְכָל ה ֵה� ּו  ֹרְכֵלBי ְׁשָבא1 ְוַרְעָמ+ ב ָנְתנ� ֶׂשם ּוְבָכל&ֶאBֶבן ְיָקָרה1 ְוָזָה+ Mֹּב&

 ִעְזבֹוָנ�5ִיְך�
Ezek. 27:23ְך� ד ֹרַכְלֵּת� ּור ִּכְלַמ� ֶדן ֹרְכֵל�י ְׁשָב�א ַאּׁש� ן ְוַכֵּנה1 ָוֶע+ Bָחָר  
Ezek. 27:24י ְּבֹר� ה ּוְבִגְנֵז �ֶלת ְוִרְקָמ+ ים ִּבְגלֹוֵמי1 ְּתֵכ 1ִיְך1 ְבַמְכֻלִל+ ִמ�ים ַּבֲחָבִל=ים ֲחֻבִׁש>ים  ֵהBָּמה ֹרְכַל

ְך� �ים ְּבַמְרֻכְלֵּת�  ַוֲאֻרִז
Ezek. 27:25ים� ד ְּבֵל�ב ַיִּמ� י ְמֹא� ִּתְכְּבִד> ִיְך ַמֲעָרֵב�ְך ַוִּתָּמְלִא=י ַו� יׁש ָׁשרֹוַת�   ֳאִנּי�ֹות ַּתְרִׁש+
Ezek. 27:26Pְך ר�ּוְך ַהָּׁשִט�ים ֹאָת ים�ּוַח ַהָּקִד+ ְּבַמBִים ַרִּבים1 ֱהִביא+ ְך ְּבֵל�ב ַיִּמ�  ים ְׁשָבֵר�
Ezek. 27:27 י ֲעָרֵבְך ְוָכל&ַאְנֵׁש2 ַ Tי מ�ֹעְרֵב י ִבְדֵק�ך ְו� �ִיְך ַמֲחִזיֵק� ִיְך ְוֹחְבָל ְך ַמָּלַח� Wִיְך ַמֲעָרֵב  הֹוֵנְך1 ְוִעְזבֹוַנ+

�ב  ְך ִיְּפלּו1 ְּבֵל ְך ּוְבָכל&ְקָהֵלְך1 ֲאֶׁש�ר ְּבתֹוֵכ+ ְך ֲאֶׁשר&ָּב3 Mְך�ִמְלַחְמֵּת ים ְּבי�ֹום ַמַּפְלֵּת�  ַיִּמ+
Ezek. 27:28ֹות� ּו ִמְגֹרׁש� �ִיְך ִיְרֲעׁש� ֹול ַזֲעַק�ת ֹחְבָל   ְלק�
Ezek. 27:29ֹּPם כ ֹוֵתיֶה3 ּו ֵמָאִנּי� Q5ָיְרד דּו� ְו� ֶרץ ַיֲעֹמ� �ם ֶאל&ָהָא� �י ַהָּי ל ֹחְבֵל ים ֹּכ� Wֹוט ַמָּלִח  ל ֹּתְפֵׂש�י ָמׁש+
Ezek. 27:30יעּו ָעBׁשּו� ְוִהְׁשִמ ֶפר ִיְתַּפָּל� ם ָּבֵא� ָפר1 ַעל&ָר�אֵׁשיֶה+ ּו ָע� Bה ְוַיֲעל�ּו ָמָר ם ְוִיְזֲעק� 1ִיְך1 ְּבקֹוָל+  ַל
Ezek. 27:31ר� ד ָמ� ּו ֵאַל>ִיְך ְּבַמר&ֶנ�ֶפׁש ִמְסֵּפ� ים ּוָבכ� �ּו ַׂשִּק ה ְוָחְגר� 1ִיְך1 ָקְרָח+ יחּו ֵאַל Bְוִהְקִר  
Ezek. 27:32ִיְך ְּבBּו ֵאַל ֹוְך ַהָּי�ם� ְוָנְׂשא2 ה ְּבת� ֹור ְּכֻדָמ� �ִיְך ִמ�י ְכצ+ ּו ָעָל ה ְוקֹוְננ�  ִניֶהם1 ִקיָנ+
Ezek. 27:33 ְרְּת ִיְך ֶהֱעַׁש� 1ִיְך1 ּוַמ�ֲעָרַב+ ב הֹוַנ Bים ְּבֹר� ַעְּת ַעִּמ�ים ַרִּב ים ִהְׂשַּב� 1ִיְך1 ִמַּיִּמ+  ְּבֵצBאת ִעְזבֹוַנ
ֶרץ�  ַמְלֵכי&ָא�
Ezek. 27:34לּו� ֵע>ת ִנְׁשֶּב� ְך ְוָכל&ְקָהֵל�ְך ְּבתֹוֵכ�ְך ָנָפ� ֲעַמֵּקי&ָמ�ִים ַמֲעָרֵב� ים ְּבַמ�  ֶרת ִמַּיִּמ�
Ezek. 27:35ֹּPּו ָּפִנ�ים� כ ַער ָרֲעמ� �ִיְך ּוַמְלֵכיֶהם1 ָׂש�ֲערּו ַׂש+ ּו ָעָל ים ָׁשְממ�  ל ֹיְׁשֵב�י ָהִאִּי+



Ezek. 27:36ִיְך ַּב� ּו ָעָל ים ָׁשְרק� ֲחִרים1 ָּב�ַעִּמ+ ם� ס ֹס� �5ְך ַעד&עֹוָל� ית ְוֵאיֵנ ֹות ָהִי+  ָּלה�
Ezek. 28:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 28:2 ִני מֹוַׁש=ב 1ֹאֶמר1 ֵא�ל ָא+ �ַען ָּגַבBּה ִלְּבָך1 ַוּת ה ַי �י ְיהִֹו3 ה&ָאַמ�רA ֲאֹדָנ ר ֹּכ� Mיד ֹצ ם ֱאֹמרZ ִלְנִג2  ֶּבן&ָאָד]

ְבִּתי ְּב ים�ֱאֹלִה>ים ָיַׁש� ן ִלְּבָך� ְּכֵל�ב ֱאֹלִה� ל ַוִּתֵּת� לֹא&ֵא+  ֵל�ב ַיִּמ�ים ְוַאָּתBה ָאָדם1 ְו�
Ezek. 28:3 ה ִמָּדִנֵאל ִניֵא�ל][ִמ[ ִהֵּנ�ה ָחָכ>ם ַאָּת� ּוָך�] ָּד� א ֲעָממ� �ֹ ּום ל  ָּכל&ָסת�
Ezek. 28:4ִיל ַוַּת>ַעׂש ָז��ְתָך+ ָעִׂש�יָת ְּלָך� ָח ְתָך1 ּוִבְתבּוָנ יָך� ְּבָחְכָמ� ב ָוֶכ�ֶסף ְּבאֹוְצרֹוֶת�  ָה�
Ezek. 28:5ָך� ס ּה ְלָבְבָך� ְּבֵחיֶל� �יָת ֵחיֶל�ָך ַוִּיְגַּב� ב ָחְכָמְתָך> ִּבְרֻכָּלְתָך� ִהְרִּב   ְּבֹר=
Ezek. 28:6ים� >ַען ִּתְּתָך� ֶאת&ְלָבְבָך� ְּכֵל�ב ֱאֹלִה� �ה ַי �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ� ן ֹּכ� Wָלֵכ  
Ezek. 28:7ן ּו  ָלֵכ3 ָך ְוִחְּלל� �י ָחְכָמֶת+ יקּו ַחְרבֹוָתם1 ַעל&ְיִפ Bם ְוֵהִר� י ּגֹוִי ים ָעִריֵצ� 1יָך1 ָזִר+ י ֵמִבBיא ָעֶל  ִהְנִנ2

ָך�  ִיְפָעֶת�
Ezek. 28:8ים� י ָחָל�ל ְּבֵל�ב ַיִּמ� ּוָך ָוַמ>ָּתה ְממֹוֵת� �ֹוִרד ַחת י�   ַלַּׁש�
Ezek. 28:9ִני ִלְפ ר ּתֹאַמר1 ֱאֹלִה�ים ָא+ Bיָך� ֶהָאֹמ ל ְּבַי�ד ְמַחְלֶל� ם ְולֹא&ֵא� ה ָאָד> �ָך ְוַאָּת� ְרֶג �י ֹה�  ֵנ
Ezek. 28:10ִּPים כ �ּות ְּבַיד&ָזִר י ֲעֵרִל>ים ָּתמ� ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ס מֹוֵת= ְרִּתי ְנֻא� �י ִדַּב+  י ֲאִנ
Ezek. 28:11ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 28:12א ִק ם ָׂש� Wית  ֶּבן&ָאָד ה ַאָּתה1 חֹוֵת�ם ָּתְכִנ+ �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bֹו ֹּכ ֹור ְוָאַמ�ְרָּת ּל3 �יָנ�ה ַעל&ֶמ�ֶלְך צ

ִפי� ה ּוְכִל�יל ֹי�  ָמֵל�א ָחְכָמ�
Ezek. 28:13 ם ַּתְרִׁש�יׁש ה ְוָיֲהֹל3 Qֶדם ִּפְטָד ה ְמֻסָכֶת1ָך1 ֹא� Bֶבן ְיָקָר יָת ָּכל&ֶא2 ים ָהִי3 Mֶדן ַּגן&ֱאֹלִה ַהם1  ְּבֵע2 ֹׁש2

ְך ְּבי�ֹום ִהָּבַרֲאָך� ּכֹוָנ�נּו� אֶכת ֻּתֶּפBיָך ּוְנָקֶב1יָך1 ָּב+ ת ְוָזָה�ב ְמֶל2 ֶפְך ּוָבְרַק� �יר נֹ+ ה ַסִּפ �ְׁשֵפ+  ְוָי
Ezek. 28:14ׁש ֹוְך ַאְבֵני&ֵא� יָת ְּבת� ֶדׁש ֱאֹלִהים1 ָהִי+ Bר ֹק יָך ְּבַה2 ח ַהּסֹוֵכ�ְך ּוְנַתִּת3 ּוב ִמְמַׁש� ְּת&ְּכר+   ַא2
ְכָּת�  ִהְתַהָּל�

Ezek. 28:15ְך� א ַעְוָל�ָתה ָּב� ְרָא�ְך ַעד&ִנְמָצ� יָך ִמּי�ֹום ִהָּב�   ָּתִמBים ַאָּתה1 ִּבְדָרֶכ+
Ezek. 28:16 ְך ּוב ַהֹּסֵכ+ ַאֶּבְדָך1 ְּכר� ר ֱאֹלִהBים ָו� ֶּתֱחָט�א ָוֶאַחֶּלְלָךZ ֵמַה2 ס ַו� ּו תֹוְכָך> ָחָמ� ב ְרֻכָּלְתָך3 ָמל=  ְּבֹר�

ׁש�ִמּת�  ֹוְך ַאְבֵני&ֵא�
Ezek. 28:17 י ְמָלִכ>ים= יָך ִלְפֵנ ָּת ָחְכָמְתָך� ַעל&ִיְפָעֶת�ָך ַעל&ֶא�ֶרץ ִהְׁשַלְכִּת3 ָך ִׁשַח�  ָּגַבBּה ִלְּבָך1 ְּבָיְפֶי+

ְך� ֲאָוה ָב� יָך ְלַר�  ְנַתִּת�
Ezek. 28:18��ְתָך+ ִחַּל�ְלָּת ִמְקָּדֶׁש 1 ְרֻכָּל יָך ְּבֶע1ֶול ב ֲעֹוֶנ3 ְתָך ָוֶאֶּתְנָךB  ֵמֹר� ֹוְכָך1 ִה�יא ֲאָכַל+ יָך ָו�אֹוִצא&ֵאBׁש ִמּת�

יָך� ֶרץ ְלֵעיֵנ�י ָּכל&ֹרֶא�  ְלֵא1ֶפר1 ַעל&ָהָא+
Ezek. 28:19ם� פ יָת ְוֵאיְנָך� ַעד&עֹוָל� ֹות ָהִי+ ּו ָעֶל�יָך ַּבָּלה� ים ָׁשְממ� ַעִּמ+   ָּכל&יֹוְדֶע1יָך1 ָּב�
Ezek. 28:20י ְדַבר&ְיהָו�ה ר� ַוְיִה�   ֵאַל�י ֵלאֹמ�
Ezek. 28:21יָה� א ָעֶל� ֹון ְוִהָּנֵב� �ם ִׂש�ים ָּפֶנ�יָך ֶאל&ִציד Wֶּבן&ָאָד  
Ezek. 28:22 ה �י ְיהָו3 י&ֲאִנ ּו ִּכ� Q5ָיְדע י ְּבתֹוֵכ�ְך ְו� ֹון ְוִנְכַּבְדִּת� 1ִיְך1 ִציד+ Bי ָעַל ה ִהְנִנ �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bְוָאַמְרָּת3 ֹּכ 
ֹוִתי ָב> ּה�ַּבֲעׂש� ְׁשִּתי ָב�  ּה ְׁשָפִט�ים ְוִנְקַּד�

Ezek. 28:23 ּו ֶרב ָעֶל�יָה ִמָּסִב�יב ְוָיְדע� ּה ְּבֶח� 1 ְּבתֹוָכ+ יָה ְוִנְפַלBל ָחָלל ּוצֹוֶת+ ֶבר ָוָדם1 ְּבח� Bּה ֶּד Qְוִׁשַּלְחִּתי&ָב 
י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה�  ִּכ�
Ezek. 28:24Bל ִסּל ֹוד ְלֵב�ית ִיְׂשָרֵא3 Mה ע א&ִיְהֶי2 �ֹ ם ַהָּׁשאִט�ים  ְול �יֹבָת+ 1 ְסִב ב ִמֹּכל ֹוץ ַמְכִא+ ֹון ַמְמִאיר1 ְוק�

�י ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ס ּו ִּכ�י ֲאִנ �5ְדע+  אֹוָת�ם ְוָי
Ezek. 28:25 ְׁשִּתי ם ְוִנְקַּד� צּו ָב+ ַעִּמים1 ֲאֶׁש�ר ָנֹפ� ל ִמן&ָה� �יA ֶאת&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא3 �י ְיהִוהG ְּבַקְּבִצ ה&ָאַמרH ֲאֹדָנ  ֹּכ�

ב�ָב� י ְלַיֲעֹק� ִּתי ְלַעְבִּד� ר ָנַת� ם ֲאֶׁש� �ם ְוָי�ְׁשבּו1 ַעל&ַאְדָמָת+ �י ַהּגֹוִי  ם ְלֵעיֵנ
Ezek. 28:26 ל ים ְּבֹכ2 ּו ָלֶב�ַטח ַּבֲעׂשֹוִת�י ְׁשָפִט3 ים ְוָיְׁשב� ּו ְכָרִמ+ ּו ָבִּתים1 ְוָנְטע� Bּוָבנ Gָלֶבַטח Hּו ָעֶליָה  ְוָיְׁשב�

� ם� סַהָּׁשאִטBים ֹאָתם1 ִמְּסִב ּו ִּכ>י ֲאִנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶה� �5ְדע+ ם ְוָי  יבֹוָת+
Ezek. 29:1ר� ֶדׁש ָהָי�ה ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ� �ר ַלֹח י ִּבְׁשֵנ�ים ָעָׂש� Wית ָּבֲעִׂשִר   ַּבָּׁשָנה1 ָהֲעִׂשיִר+



Ezek. 29:2�ִים ְוִהָּנֵב �ה ֶמ�ֶלְך ִמְצָר יָך ַעל&ַּפְרֹע� ם ִׂש�ים ָּפֶנ+ Wּה� ֶּבן&ָאָד ִים ֻּכָּל� יו ְוַעל&ִמְצַר�  א ָעָל+
Ezek. 29:3 ֹול ִים ַהַּתִּנים1 ַהָּגד+ ֶלְך&ִמְצַר+ ה ֶמ� 1יָך1 ַּפְרֹע� Bי ָעֶל ה ִהְנִנ �י ְיהִו3 ה&ָאַמ�רA ֲאֹדָנ ר ְוָאַמְרָּתM ֹּכ�  ַּדֵּב2

ִני� �י ֲעִׂשיִת� י ַוֲאִנ ר ָאַמ>ר ִל�י ְיֹאִר� יו ֲאֶׁש� �ֹוְך ְיֹאָר ץ ְּבת�  ָהֹרֵב�
Ezek. 29:4 י ַחִחִּייםBֹוְך ] ַחִחים1[ ְוָנַתִּת יָך ְּבַקְׂשְקֹׂשֶת�יָך ְוַהֲעִליִת1יָך1 ִמּת� י ְדַגת&ְיֹאֶר� יָך ְוִהְדַּבְקִּת� ִּבְלָחֶי+

ק� יָך ִּתְדָּב� יָך ְּבַקְׂשְקֹׂשֶת� �ת ְיֹאֶר+ יָך ְוֵאת1 ָּכל&ְּדַג  ְיֹאֶר+
Ezek. 29:5ָרה אֹו א  ּוְנַטְׁשִּת�יָך ַהִּמְדָּב3 �ֹ ף ְול א ֵתָאֵס� �ֹ ֹול ל Bי ַהָּׂשֶדה1 ִּתּפ+ יָך ַעל&ְּפֵנ �ת ְיֹאֶר+ ְתָך1 ְוֵאת1 ָּכל&ְּדַג

ה� יָך ְלָאְכָל� ִים ְנַתִּת� ֹוף ַהָּׁשַמ� �ת ָהָא>ֶרץ ּוְלע�  ִתָּקֵב�ץ ְלַחַּי
Ezek. 29:6ַען ֱהיֹוָת>ם ִמ= �ה ַי �י ְיהָו ִים ִּכ�י ֲאִנ ל� ְוָי�5ְדעּו1 ָּכל&ֹיְׁשֵב�י ִמְצַר+ ית ִיְׂשָרֵא�  ְׁשֶע�ֶנת ָקֶנ�ה ְלֵב�
Ezek. 29:7 ַבַּכְפָך Bם ְּבָך ר ] ַּכף1][ַב[ ְּבָתְפָׂש2 1יָך1 ִּתָּׁשֵב+ Bם ָעֶל ָּׁשֲעָנ ם ָּכל&ָּכֵת�ף ּוְבִה� ֹוץ ּוָבַקְעָּת� ָלֶה� ֵּתר+

ם ָּכל&ָמְתָנ�5ִים� ס  ְוַהֲעַמְדָּת� ָלֶה�
Ezek. 29:8י ְי� ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ ה� ָלֵכ3 ם ּוְבֵהָמ� ְך ָאָד� י ִמֵּמ� >י ֵמִב�יא ָעַל�ִיְך ָח�ֶרב ְוִהְכַרִּת� ה ִהְנִנ  הִו+
Ezek. 29:9 י� ר ִל�י ַוֲאִנ =ַען ָאַמ>ר ְיֹא� �ה ַי �י ְיהָו י&ֲאִנ ּו ִּכ� ה ְוָיְדע� ֶרץ&ִמְצַר1ִים1 ִלְׁשָמָמ�ה ְוָחְרָּב+  ְוָהְיָתBה ֶא�

יִתי�  ָעִׂש�
Ezek. 29:10ל  ָלֵכ>ן ִהְנִנ�י ֵא ה ִמִּמְגֹּד� ֶרב ְׁשָמָמ+ ִים ְלָחְרבֹות1 ֹח� י ֶאת&ֶא�ֶרץ ִמְצַר3 Qיָך ְוָנַתִּת�ֶל�יָך ְוֶאל&ְיֹאֶר

ּוׁש� ּול ּכ�  ְסֵוֵנ�ה ְוַעד&ְּגב�
Ezek. 29:11ב ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ�ה� א ֵתֵׁש� �ֹ א ַתֲעָבר&ָּב�ּה ְול �ֹ ה ל ֶגל ְּבֵהָמ� ם ְוֶר� א ַתֲעָבר&ָּבּה1 ֶר�ֶגל ָאָד+ Bֹ   ל
Ezek. 29:12 1ֳחָרבֹות ים ָמ� Bֹוְך ָעִר ֹות ְוָעֶר1יָה1 ְּבת2 ֹות ְנַׁשּמ3 ֹוְךA ֲאָרצ� ה ְּבת� Mִים ְׁשָמָמ  ְוָנַתִּת�י ֶאת&ֶאֶרץZ ִמְצַר2

ֹות� פ ים ָּבֲאָרצ� 5ֵזִריִת� ם ְו� �ה ַוֲהִפֹצִתBי ֶאת&ִמְצַר1ִים1 ַּבּגֹוִי+ ה ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ �יןָ ְׁשָמָמ+ ְהֶי  ִּת�
Ezek. 29:13 ים ִים ִמן&ָהַעִּמ� ץ ַאְרָּבִעBים ָׁשָנה1 ֲאַקֵּב�ץ ֶאת&ִמְצַר+ Qה ִמֵּק� �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ�  ִּכ>י ֹּכ�

ָּמה� צּו ָׁש�  ֲאֶׁשר&ָנֹפ�
Ezek. 29:14יּו ָׁש� ּוָרָת�ם ְוָה� ֶרץ ְמכ� ֹוס ַעל&ֶא� ִים ַוֲהִׁשֹבִתBי ֹאָתם1 ֶא�ֶרץ ַּפְתר+ ּות ִמְצַר+ ם  ְוַׁשְבִּתי1 ֶאת&ְׁשב�

ה�  ַמְמָלָכ�ה ְׁשָפָל�
Ezek. 29:15 ֹות י ְרד� ים ְלִבְלִּת� ְמַעְטִּת+ �ם ְוִה2 ֹוד ַעל&ַהּגֹוִי א ע� א&ִתְתַנֵּׂש� �ֹ ה ְול �ה ְׁשָפָל+  ִמן&ַהַּמְמָלכֹות1 ִּתְהֶי

 ַּבּגֹוִי�ם�
Ezek. 29:16ן ִּב ית ִיְׂשָרֵאBל ְלִמְבָטח1 ַמְזִּכ�יר ָעוֹ+ א ִי�ְהֶיה&עֹודZ ְלֵב2 �ֹ ּו ִּכ�י ֲאִנ�י  ְול �5ְדע+ ם ַאֲחֵריֶה�ם ְוָי ְפנֹוָת�
 ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� פ
Ezek. 29:17ר� ֶדׁש ָהָי�ה ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ� �ֹון ְּבֶאָח�ד ַלֹח ִראׁש� ה ָּב� ים ָוֶׁש1ַבע1 ָׁשָנ+ Bי ְּבֶעְׂשִר   ַוְיִה3
Ezek. 29:182ֶבל ֶהֱעִב ָּ Tֶלְך&ב ם ְנבּוַכְדֶראַּצ�ר ֶמ� אׁש  ֶּבן&ָאָד3 �ֹ ר ָּכל&ר ה ְגֹדָלה1 ֶאל&ֹצ+ Bֹו ֲעֹבָד Mיד ֶאת&ֵחיל

יָה� ס ד ָעֶל� ה ֲאֶׁשר&ָעַב� ר ַעל&ָהֲעֹבָד� ֹו ּוְלֵחילֹו1 ִמֹּצ+ Bָיה ל ָׂשָכר לֹא&ָה2 ְ Tה ו�ף ְמרּוָט ח ְוָכל&ָּכֵת�  ֻמְקָר+
Ezek. 29:19ן ִלְנבּוַכְדֶראַּצ� �י ֹנֵת> ה ִהְנִנ �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ א  ָלֵכ3 ִים ְוָנָׂש2 �ל ֶאת&ֶא�ֶרץ ִמְצָר ֶלְך&ָּבֶב� ר ֶמ�

ֹו� ה ָׂשָכ�ר ְלֵחיל� ּה ְוָהְיָת� �ז ִּבָּז+ ּה ְוָׁשַלBל ְׁשָלָלּה1 ּוָבַז Mֲהֹמָנ 
Ezek. 29:20�ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו י ְנֻא� �ׂשּו ִל+ ִים ֲאֶׁשר1 ָע �ֹו ֶאת&ֶא�ֶרץ ִמְצָר ִּתי ל� ּה ָנַת� �ַבד ָּב+  ה� ס ְּפֻעָּלתֹו1 ֲאֶׁשר&ָע
Ezek. 29:21 ּו ִּכי&ֲאִנ�י ֹון&ֶּפ�ה ְּבתֹוָכ�ם ְוָיְדע� ן ִּפְתח� ל ּוְלָך> ֶאֵּת� 1ֶרן1 ְלֵב�ית ִיְׂשָרֵא+ ּוא ַאְצִמBיַח ֶק  ַּבּי�ֹום ַהה3

 ְיהָו�ה� פ
Ezek. 30:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 30:2ה ם ִהָּנֵבא1 ְוָא�ַמְרָּת+ ֹּכ� Wֹום� ֶּבן&ָאָד ּה ַלּי� �ה ֵהיִל�ילּו ָה� �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ   ָאַמ�
Ezek. 30:3ם ִי�ְהֶי�ה�� ן ֵע�ת ּגֹוִי �ה י�ֹום ָעָנ+ יהָו ֹוב י�ֹום ַל� ֹום ְוָקר� ֹוב י+ י&ָקר�   ִּכ�
Ezek. 30:4ִים ְוָל �ל ָחָל�ל ְּבִמְצָר ּוׁש ִּבְנֹפ� ִים ְוָהְיָתBה ַחְלָחָלה1 ְּבכ+ ה ֶח1ֶרב1 ְּבִמְצַר+ ּה  ּוָבָא� ּו ֲהמֹוָנ+ ְקח�

יָה� ּו ְיסֹוֹדֶת�  ְוֶנֶהְרס�
Ezek. 30:5לּו� פ ֶרב ִיֹּפ� ם ַּבֶח� ית ִאָּת� ��י ֶא�ֶרץ ַהְּבִר ּוב ּוְבֵנ �ֶרב ְוכ+ ּוט ְולּוד1 ְוָכל&ָהֶע Bּוׁש ּופ   ּכ�
Ezek. 30:6ֹּPּה ִמִּמ כ� ֹון ֻעָּז ד ְּגא� ִים ְוָיַר� �י ִמְצַר+ ה ְוָנ�ְפלּו1 ֹסְמֵכ ּה ה ָאַמ�ר ְיהָו+ ה ַּבֶח1ֶרב1 ִיְּפלּו&ָב+ ל ְסֵוֵנ3 ְגֹּד�



ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה�  ְנֻא�
Ezek. 30:7ְהֶי�יָנה� ֹות ִּת� ים ַנֲחָרב� יו ְּבתֹוְך&ָעִר� Wֹות ְוָעָר �ֹות ְנַׁשּמ ֹוְך ֲאָרצ� ּמּו ְּבת� Wְוָנַׁש  
Ezek. 30:8ִים ְוִנ �ה ְּבִתִּתי&ֵא�ׁש ְּבִמְצַר+ �י ְיהָו י&ֲאִנ ּו ִּכ� יָה� ְוָיְדע� ּו ָּכל&ֹעְזֶר�  ְׁשְּבר�
Ezek. 30:9 הBה ַחְלָחָל ּוׁש ֶּב�ַטח ְוָהְיָת2 יד ֶאת&ּכ� ים ְלַהֲחִר� ּו ַמְלָאִכBים ִמְּלָפַני1 ַּבִּצ+ ּוא ֵיְצא2  ַּבּי�ֹום ַהה3

ה� ס ִים ִּכ�י ִהֵּנ�ה ָּבָא�  ָבֶהם1 ְּבי�ֹום ִמְצַר+
Ezek. 30:10ה ְוִהְׁש� �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ� ל� ֹּכ� ר ֶמֶלְך&ָּבֶב� ִים ְּבַי�ד ְנבּוַכְדֶראַּצ� ֹון ִמְצַר+  ַּבִּתי1 ֶאת&ֲהמ�
Ezek. 30:11 ִים יקּו ַחְרבֹוָתם1 ַעל&ִמְצַר+ Bֶרץ ְוֵהִר�ּוָבִא�ים ְלַׁשֵח�ת ָהָא ם מ� ֹו ִאּתֹו1 ָעִריֵצ�י גֹוִי+ Bּוא ְוַעּמ Tה 

ל� ֶרץ ָחָל� ּו ֶאת&ָהָא�  ּוָמְלא�
Ezek. 30:12י ְיBֶרץ ּוְמֹלָאּה1  ְוָנַתִּתBי ֶא Qים ַוֲהִׁשֹּמִת� ֶרץ ְּבַיד&ָרִע י ֶאת&ָהָא� ה ּוָמַכְרִּת� ָרָב+ ֹאִרים1 ָח�

ְרִּתי� ס ים ֲאִנ�י ְיהָו�ה ִּדַּב�  ְּבַיד&ָזִר+
Ezek. 30:13ף ְוָנִׂש�יא ים ְוִהְׁשַּבִּתBי ֱאִליִלים1 ִמּנֹ+ Mי ִגּלּוִל ה ְוַהֲאַבְדִּת2 �י ְיהִו3 ר ֲאֹדָנ Qה&ָאַמ ִים  ֹּכ� ֶרץ&ִמְצַר�  ֵמֶא�

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ה ְּבֶא� י ִיְרָא� ֹוד ְוָנַתִּת� �א ִי�ְהֶיה&ע �ֹ  ל
Ezek. 30:14א� �ֹ ַען ְוָעִׂש�יִתי ְׁשָפִט�ים ְּבנ �ׁש ְּבֹצ ִּתי ֵא� ֹוס ְוָנַת�   ַוֲהִׁשֹּמִתי1 ֶאת&ַּפְתר+
Ezek. 30:15ִים ְוִה�ֹוז ִמְצָר י ַעל&ִס�ין ָמע� א� ְוָׁשַפְכִּת�י ֲחָמִת+ �ֹ ֹון נ י ֶאת&ֲהמ�  ְכַרִּת�
Ezek. 30:16 ּול ָּתִחיל Bִים ח ִּתי ֵאׁש1 ְּבִמְצַר+ B1[ ְוָנַת ם�] ָּתחּול י יֹוָמ� ַע ְוֹנ�ף ָצֵר� ��ה ְלִהָּבֵק ֹ�א ִּתְהֶי ין ְונ  ִס+
Ezek. 30:17ְכָנה� ָּנה ַּבְּׁשִב�י ֵתַל� לּו ְוֵה� �ֶסת ַּבֶח�ֶרב ִיֹּפ ּוֵרי ָא>ֶון ּוִפי&ֶב�   ַּבח�
Ezek. 30:18ִPּה ה� ֹון ֻעָּז ּה ְּגא� ִים ְוִנְׁשַּבת&ָּב� ֹות ִמְצַר+ ֹום ְּבִׁשְבִרי&ָׁשם1 ֶאת&ֹמט� ְתַחְפְנֵחס1 ָחַׂש�ְך ַהּי+ יא  ּוִב�

ְכָנה� יָה ַּבְּׁשִב�י ֵתַל� ָּנה ּוְבנֹוֶת� �5ן ְיַכֶּס+  ָעָנ
Ezek. 30:19י&ֲא ּו ִּכ� ִים ְוָיְדע� � ִנ�י ְיהָו�ה� פ ְוָעִׂש�יִתי ְׁשָפִט�ים ְּבִמְצָר
Ezek. 30:20ר� ֶדׁש ָהָי�ה ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ� ��ה ַלֹח ֹון ְּבִׁשְבָע ִראׁש� ה ָּב� י ְּבַאַחBת ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+   ַוְיִה3
Ezek. 30:21Mת ְרֻפא ְּבָׁשה ָלֵת2 ֻ Tא&ח �ֹ �ה ל ִים ָׁשָב�ְרִּתי ְוִהֵּנ ֶלְך&ִמְצַר� ה ֶמ� ֹוַע ַּפְרֹע� ם ֶאת&ְזר> Wֹות  ֶּבן&ָאָד

ֶרב� ס ׂש ֶּבָח� ּה ִלְתֹּפ� ּה ְלָחְזָק� ּול ְלָחְבָׁש� ּום ִחּת>  ָלׂש�
Ezek. 30:22 יו ֹעָת+ ַבְרִּתי1 ֶאת&ְזֹר� ִים ְוָׁש� ֶלְך&ִמְצַר+ ה ֶמ� ה ִהְנִני1 ֶאל&ַּפְרֹע� �י ְיהִֹו3 ן ֹּכה&ָאַמ�רA ֲאֹדָנ Qָלֵכ 

י ֶאת&ַהֶח� ה ְוֶאת&ַהִּנְׁשָּב�ֶרת ְוִהַּפְלִּת� ֹו�ֶאת&ַהֲחָזָק�  ֶרב ִמָּיד�
Ezek. 30:23ֹות� �ם ְוֵזִריִת�ם ָּבֲאָרצ� ִים ַּבּגֹוִי י ֶאת&ִמְצַר�   ַוֲהִפצֹוִת�
Ezek. 30:24 ה ֹות ַּפְרֹע+ ֹו ְוָׁשַבְרִּתי1 ֶאת&ְזֹרע� �י ֶאת&ַחְרִּב�י ְּבָיד ל ְוָנַתִּת� י ֶאת&ְזֹרעֹות1 ֶמ�ֶלְך ָּבֶב+  ְוִחַּזְקִּת3

ֹות ָחָל�ל ְל  ָפָנ�יו�ְוָנַא>ק ַנֲאק�
Ezek. 30:25 יBה ְּבִתִּת �י ְיהָו3 י&ֲאִנ ּו ִּכ� Q5ָיְדע ְלָנה ְו� �ה ִּתֹּפ ֹות ַּפְרֹע� ל ּוְזֹרע� י ֶאת&ְזֹרעֹות1 ֶמ�ֶלְך ָּבֶב+  ְוַהֲחַזְקִּת3

ִים� ֶרץ ִמְצָר� ּה ֶאל&ֶא� ל ְוָנָט�ה אֹוָת� ֶלְך&ָּבֶב+ �ד ֶמ�  ַחְרִּבי1 ְּבַי
Ezek. 30:261י ֶאת&ִמְצַרBי&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ס ַוֲהִפצֹוִת ּו ִּכ� ֹות ְוָיְדע� �ם ָּבֲאָרצ י אֹוָת� ם ְוֵזִריִת�  ִים1 ַּבּגֹוִי+
Ezek. 31:1ר� ֶדׁש ָהָי�ה ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ� �ה ַּבְּׁשִליִׁש�י ְּבֶאָח�ד ַלֹח י ְּבַאַחBת ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+   ַוְיִה3
Ezek. 31:2ֶל ה ֶמ� ר ֶאל&ַּפְרֹע� ם ֱאֹמ> Wָך� ֶּבן&ָאָד יָת ְבָגְדֶל� י ָּדִמ� ֹו ֶאל&ִמ� �ִים ְוֶאל&ֲהמֹונ  ְך&ִמְצַר�
Ezek. 31:3 ה ים ָהְיָת� ל ּוְגַב�ּה קֹוָמ�ה ּוֵב�ין ֲעֹבִת+ ֶרׁש ֵמַצ� >5ף ְוֹח� ה ָעָנ ֹון ְיֵפ� ּור ֶא�ֶרז ַּבְּלָבנ3 Mה ַאּׁש  ִהֵּנ2

ֹו�  ַצַּמְרּת�
Ezek. 31:4ְתהּו�ְמָמ ֹום ֹר� ּוהּו ְּתה� ה  ַמ�ִים ִּגְּדל+ ּה ְוֶאת&ְּתָעֹלֶת�יָה ִׁשְלָח+ ֹות ַמָּטָע+ יָה ֹהֵלְך1 ְסִביב�  ֶאת&ַנֲהֹרֶת3

ה� י ַהָּׂשֶד� ל ָּכל&ֲעֵצ�  ֶא�
Ezek. 31:5 ְכָנה פֹאָרתֹו יו ַוֶּתֱאַר= Mְרַעֹּפָת יָנה ַס� ל ֲעֵצ�י ַהָּׂשֶד�ה ַוִּתְרֶּב2 ֹו ִמֹּכ�  ַעל&ֵּכן1 ָּגְבָה�א ֹקָמת+

יו[ ִים ַר] פֹאֹרָת> ֹו�ִמַּמ�  ִּב�ים ְּבַׁשְּלח�
Ezek. 31:6 ּו �ת ַהָּׂשֶד�ה ּוְבִצּלֹו1 ֵי�ְׁשב+ ל ַחַּי ּו ֹּכ� 1 ָי�ְלד+ אֹרָתיו �ֹ ִים ְוַתBַחת ּפ ֹוף ַהָּׁשַמ+ ְננּו1 ָּכל&ע� יו ִק� Bִּבְסַעֹּפָת 

ים� �ם ַרִּב� ל ּגֹוִי  ֹּכ�
Ezek. 31:7י&ָה ִלּיֹוָת�יו ִּכ� ֶרְך ָּד� ֹו ְּבֹא� �5ף ְּבָגְדל+ ים� ַוְּיִי ִים ַרִּב� ֹו ֶאל&ַמ�  ָי�ה ָׁשְרׁש�



Ezek. 31:8 א&ָהי�ּו �ֹ יו ְוַעְרֹמִנ�ים ל א ָדמּו1 ֶאל&ְסַעֹּפָת+ Bֹ ים ל א&ֲעָמֻמהּוH ְּבַגן&ֱאֹלִהיםG ְּברֹוִׁש3 �ֹ �ים ל  ֲאָרִז
ֹו� ה ֵאָל�יו ְּבָיְפי� ים לֹא&ָדָמ� אֹרָת�יו ָּכל&ֵעץ1 ְּבַגן&ֱאֹלִה+ �ֹ  ְּכפ

Ezek. 31:9ה ֲעִׂש�ים� ס ָיֶפ ר ְּבַג�ן ָהֱאֹלִה� ֶדן ֲאֶׁש� ִלּיֹוָת�יו ַוְיַקְנֻא1הּו1 ָּכל&ֲעֵצי&ֵע+ ב ָּד� יו ְּבֹר�  יִת+
Ezek. 31:10 ם ים ְוָר� ְהָּת ְּבקֹוָמ�ה ַוִּיֵּתBן ַצַּמְרּתֹו1 ֶאל&ֵּב�ין ֲעבֹוִת+ ר ָּגַב� ַען ֲאֶׁש� Wה ַי �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ  ָלֵכ3
ֹו ֹו ְּבָגְבה�  �ְלָבב�
Ezek. 31:11הּו� ֹו ֵּגַרְׁשִּת� ֹו ְּכִרְׁשע� ֹו ַי�ֲעֶׂשה1 ל+ Bם ָעׂש� הּו ְּבַי�ד ֵא�יל ּגֹוִי ְּתֵנ+   ְוֶא2
Ezek. 31:12 יו ּו ָדִלּיֹוָת3 ֹות ָנְפל� Mָאי ָהִרים ּוְבָכל&ֵּג2 ֶ Tהּו ֶאל&ה�5ִּיְּטֻׁש �ם ַו� י גֹוִי ים ָעִריֵצ�  ַוִּיְכְרֻת=הּו ָזִר>
א �ֹ הּו�ַוִּתָּׁשַבBְרָנה פ 5ִּיְּטֻׁש� ֶרץ ַו� י ָהָא� ֹו ָּכל&ַעֵּמ� ּו ִמִּצּל> ֶרץ ַוֵּיְרד= י ָהָא+ 1 ֲאִפיֵק�  ֹרָתיו1 ְּבֹכל
Ezek. 31:13ה� �ת ַהָּׂשֶד� ל ַחַּי ּו ֹּכ� ֹוף ַהָּׁשָמ�ִים ְוֶאל&ּפֹאֹרָת�יו ָהי+ ֹו ִיְׁשְּכנ�ּו ָּכל&ע�   ַעל&ַמַּפְלּת�
Ezek. 31:142לֹא&ִיְגְּבה Zַען ֲאֶׁשר א&ִיְּתנBּו ֶאת&ַצַּמְרָּתם1 ֶאל&ֵּב�ין  ְלַמ] �ֹ ִים ְול ם ָּכל&ֲעֵצי&ַמ3 Mּו ְבקֹוָמָת

ֹוְך  ית ְּבת> ֶות ֶאל&ֶא�ֶרץ ַּתְחִּת3 Mּו ַלָּמ י&ֻכָּלםZ ִנְּתנ2 ֵתי ָמ�ִים ִּכ� ם ָּכל&ֹׁש� ּו ֵאֵליֶה>ם ְּבָגְבָה� א&ַיַעְמד= �ֹ ים ְול ֲעֹבִת+
ֹור� ס ם ֶאל&י�ֹוְרֵדי ב�  ְּבֵנ�י ָאָד�

Ezek. 31:15 1ֹום ָו�ֶאְמַנע ְלִּתי ִּכֵּסBִתי ָעָליו1 ֶאת&ְּתה+ Mֹו ְׁשא1ֹוָלה1 ֶהֱאַב Bֹום ִרְדּת ה ְּבי2 �י ְיהִו3 ר ֲאֹדָנ Qה&ָאַמ  ֹּכ�
ה� ה ָעָל�יו ֻעְלֶּפ� י ַהָּׂשֶד� ֹון ְוָכל&ֲעֵצ� ר ָעָליו1 ְלָבנ+ Bים ָוַאְקִּד� ּו ַמ�ִים ַרִּב יָה ַוִּיָּכְלא�  ַנֲהרֹוֶת+

Ezek. 31:16 ֶרץBּו ְּבֶא Mֲחמ ֹור ַוִּיָּנ2 �ֹוָלה ֶאת&י�ֹוְרֵדי ב ֹו ְׁשא� י ֹאת> ם ְּבהֹוִרִד� �ְׁשִּתי גֹוִי+ ֹול ַמַּפְלּתֹו1 ִהְרַע Bִמּק 
ִים� ֵתי ָמ� ֹון ָּכל&ֹׁש� ר ְוטֹוב&ְלָבנ� ֶדן ִמְבַח�  ַּתְחִּתית1 ָּכל&ֲעֵצי&ֵע+

Ezek. 31:17&ֹוָלה ֶאל ּו ְׁשא� ֹו ָיְרד� ם ִאּת> ֹוְך ּגֹוִי�ם� ַּגם&ֵה3 ֹו ְּבת� ּו ְבִצּל� ֹו ָיְׁשב�  ַחְלֵלי&ָח�ֶרב ּוְזֹרע>
Ezek. 31:18 ֶרץ�ֶדן ֶאל&ֶא Mֶדן ְוהּוַרְדָּת1 ֶאת&ֲעֵצי&ֵע� ֹוד ּוְבֹג�ֶדל ַּבֲעֵצי&ֵע יָת ָּכ>ָכה ְּבָכב� י ָדִמ�  ֶאל&ִמ2

ּוא ַפְר Bֶרב ה ֹוְך ֲעֵרִלBים ִּתְׁשַּכב1 ֶאת&ַחְלֵלי&ֶח+ ית ְּבת2 ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� סַּתְחִּת3 ה ְנֻא�  ֹעה1 ְוָכל&ֲהמֹונֹ+
Ezek. 32:1ר� ֶדׁש ָהָי�ה ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ� �ֶדׁש ְּבֶאָח�ד ַלֹח ר ֹח� ה ִּבְׁשֵני&ָעָׂש� 5ְיִהי1 ִּבְׁשֵּת�י ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+   ַו�
Ezek. 32:2ִים ְוָא ֶלְך&ִמְצַר+ ה ֶמ� ם ָׂשBא ִקיָנה1 ַעל&ַּפְרֹע� �ם ִנְדֵמ�יָת ְוַאָּתה1  ֶּבן&ָאָד3 יו ְּכִפ�יר ּגֹוִי ַמְרָּת� ֵאָל+

ם� ס ַנֲהרֹוָת� יָך ַוִּתְרֹּפ� יָך ַוִּתְדַלח&ַמ1ִים1 ְּבַרְגֶל+ ים ַוָּת�ַגח ְּבַנֲהרֹוֶת3 �ים ַּבַּיִּמ+  ַּכַּתִּנ
Ezek. 32:3י ִּבְקַה� 1יָך1 ֶאת&ִרְׁשִּת+ ה ּוָפַרְׂשִּתBי ָעֶל �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bי� ֹּכ ּוָך ְּבֶחְרִמ� �ים ְוֶהֱעל�  ל ַעִּמ�ים ַרִּב
Ezek. 32:4 י ִים ְוִהְׂשַּבְעִּת� ֹוף ַהָּׁשַמ+ 1יָך1 ָּכל&ע� ה ֲאִטיֶל�ָך ְוִהְׁשַּכְנִּתBי ָעֶל ֶרץ ַעל&ְּפֵנ�י ַהָּׂשֶד�  ּוְנַטְׁשִּת�יָך ָבָא+

ֶרץ� �ת ָּכל&ָהָא�  ִמְּמָך� ַחַּי
Ezek. 32:5י ֶאת&ְּבָׂשְר ָך� ְוָנַתִּת� י ַהֵּגָאי�ֹות ָרמּוֶת� ים ּוִמֵּלאִת� �ָהִר  ָך� ַעל&ֶה�
Ezek. 32:6ָּך� ּון ִמֶּמ� ים ִיָּמְלא� ים ַוֲאִפִק� �ָהִר י ֶא=ֶרץ ָצָפְתָך> ִמָּדְמָך� ֶאל&ֶה�   ְוִהְׁשֵקיִת2
Ezek. 32:7ֶjPם ש�ְכֵביֶה י ֶאת&ֹּכ� ִים ְוִהְקַּדְרִּת� ֹוְתָך1 ָׁשַמ+ ַח לֹא&ָיִא�יר ֶמׁש ֶּב ְוִכֵּסיִתBי ְבַכּב� ּנּו ְוָיֵר� �5ן ֲאַכֶּס+ ָעָנ

ֹו�  אֹור�
Ezek. 32:8ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ל&ַאְרְצָך+ ְנֻא� ֶׁשְך1 ַע� ִּתי ֹח2 Bיָך ְוָנַת� ם ָעֶל ִים ַאְקִּדיֵר� ֹוֵרי אֹור1 ַּבָּׁשַמ+ Bָּכל&ְמא  
Ezek. 32:91י ִׁשְבְרָךBים ַּבֲהִביִא� י ֵל�ב ַעִּמ�ים ַרִּב ְכַעְסִּת+ ם� ְוִה2 א&ְיַדְעָּת� �ֹ ר ל ֹות ֲאֶׁש� ם ַעל&ֲאָרצ�   ַּבּגֹוִי+
Ezek. 32:10 ם�ַער ְּבעֹוְפִפ�י ַחְרִּב�י ַעל&ְּפֵניֶה 1יָך1 ַׂש+ ּו ָעֶל Bים ּוַמְלֵכיֶהם1 ִיְׂשֲער יָך ַעִּמ�ים ַרִּב3 Mי ָעֶל  ַוֲהִׁשּמֹוִת2

ָך� ֹו ְּבי�ֹום ַמַּפְלֶּת� �יׁש ְלַנְפׁש+ ּו ִלְרָגִעים1 ִא Bסְוָחְרד  
Ezek. 32:11ָך� ל ְּתבֹוֶא� ֶלְך&ָּבֶב� ֶרב ֶמ� �ה ֶח� �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ�   ִּכ>י ֹּכ�
Ezek. 32:12 ד ִים ְוִנְׁשַמ� ֹון ִמְצַר+ ְדדּו1 ֶאת&ְּגא� �ם ֻּכָּל�ם ְוָׁש� י גֹוִי ָך ָעִריֵצ� �יל ֲהמֹוֶנ+ ֹות ִּגּבֹוִרים1 ַאִּפ Bְּבַחְרב 
 ָּכל&ֲהמֹוָנ�ּה�
Ezek. 32:13ֲא ֹות  ְוַה� ֹוד ּוַפְרס� ֶגל&ָאָדם1 ע+ א ִתְדָלֵחBם ֶר� 2ֹ �ים ְול ּה ֵמַע�ל ַמ�ִים ַרִּב ַבְדִּתי1 ֶאת&ָּכל&ְּבֶהְמָּת+

ם� א ִתְדָלֵח� �ֹ ה ל  ְּבֵהָמ�
Ezek. 32:14ָPם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� א �יְך ְנֻא� ם ַּכֶּׁש�ֶמן אֹוִל ם ְוַנֲהרֹוָת� יֵמיֶה+ יַע ֵמ�  ז ַאְׁשִק�
Ezek. 32:15ְּבִתִּת ֶPה א ִים ְׁשָמָמ�ה ּוְנַׁשָּמ3 Mֶרץ ִמְצַר Z ֶאת&ֶא2 י ֶאת&ָּכל&י�ֹוְׁשֵבי ָב�ּה י ּה ְּבַהּכֹוִת� ֶרץ ִמְּמֹלָא+

י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ּו ִּכ�  ְוָיְדע�



Ezek. 32:16ִים ְוַעל&ָּכל&ֲהמֹו Bּה ַעל&ִמְצַר��ָּנה אֹוָת �ם ְּתקֹוֵנ ּוָה ְּבנ�ֹות ַהּגֹוִי ֹוְננ+ �ָּנה  ִקיָנ�ה ִהיא1 ְוק� ָנּה1 ְּתקֹוֵנ
ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� פ ּה ְנֻא�  אֹוָת+

Ezek. 32:17ר� ֶדׁש ָהָי�ה ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ� �ר ַלֹח ה ָעָׂש� ה ַּבֲחִמָּׁש� 5ְיִהי1 ִּבְׁשֵּת�י ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+   ַו�
Ezek. 32:18ֹוָתּה ּו Tהּו א�ִים ְוהֹוִרֵד ֹון ִמְצַר� ם ְנֵה>ה ַעל&ֲהמ� Wֶרץ  ֶּבן&ָאָד ם ֶאל&ֶא� =ם ַאִּדִר> ֹות ּגֹוִי ְבנ2

ֹור�  ַּתְחִּתּי�ֹות ֶאת&י�ֹוְרֵדי ב�
Ezek. 32:19ים� ה ֶאת&ֲעֵרִל� ה ְוָהְׁשְּכָב� �ְמָּת ְרָד� י ָנָע   ִמִּמ�
Ezek. 32:20ּה ְוָכל&ֲהמֹוֶנ�יָה� ּו אֹוָת� ָנה ָמְׁשכ� לּו ֶח�ֶרב ִנָּת+ �ֶרב ִיֹּפ ֹוְך ַחְלֵלי&ֶח�   ְּבת�
Ezek. 32:21 ֶרב� ּו ָהֲעֵרִל�ים ַחְלֵלי&ָח� ּו ָׁשְכב� יו ָי�5ְרד> �ְזָר ֹול ֶאת&ֹע� ֹוְך ְׁשא� ים ִמּת� ֹו ֵאֵל=י ִגּבֹוִר> Qְיַדְּברּו&ל 
Ezek. 32:22ֶרב� ים ַהֹּנְפִל�ים ֶּבָח� �ם ֲחָלִל+ יו ִקְבֹרָת�יו ֻּכָּל יבֹוָת� ּה ְסִב�   ָׁשBם ַאּׁשּור1 ְוָכל&ְקָהָל+
Ezek. 32:23ר ִנְּת �ים  ֲאֶׁש2 ֹות ְקֻבָרָת�ּה ֻּכָּלBם ֲחָלִלים1 ֹנְפִל ּה ְסִביב� ֹור ַוְיִה�י ְקָהָל+ ּו ִקְבֹרֶת1יָה1 ְּבַיְרְּכֵתי&ב+ Bנ

ֶרץ ַחִּי�ים� ית ְּבֶא� ּו ִחִּת� ֶרב ֲאֶׁשר&ָנְתנ�  ַּבֶח+
Ezek. 32:24ַהֹּנְפ Zם ֲחָלִלים�ּה ֻּכָּל�ֹות ְקֻבָרָת ּה ְסִביב� ּו  ָׁשBם ֵעיָלם1 ְוָכל&ֲהמֹוָנ+ ֶרב אwֶׁשר&ָיְרד� Mים ַּבֶח ִל2

ֹור� ם ֶאת&י�ֹוְרֵדי ב� ּו ְכִלָּמָת� ים ַוִּיְׂשא� ּו ִחִּתיָתם1 ְּבֶא�ֶרץ ַחִּי+ Bר ָנְתנ ֹות ֲאֶׁש2 �יםA ֶאל&ֶא�ֶרץ ַּתְחִּתּי3  ֲעֵרִל
Ezek. 32:25יו ִק יבֹוָת� ּה ְסִב� ּו ִמְׁשָּכ�ב ָלּה1 ְּבָכל&ֲהמֹוָנ+ ָלִלים ָנְתנ2 ֲ Tֹוְך ח ְבֹרֶת�ָה ֻּכָּל�ם ֲעֵרִל�ים  ְּבת�

ן� ֹוְך ֲחָלִל�ים ִנָּת� ֹור ְּבת� ּו ְכִלָּמָתם1 ֶאת&י�ֹוְרֵדי ב+ Bים ַוִּיְׂשא ם ְּבֶא�ֶרץ ַחִּי3 Mן ִחִּתיָת י&ִנַּת2 ֶרב ִּכ�  ַחְלֵלי&ֶח]
Ezek. 32:26ם ֲעֵרBיָה ֻּכָּל�יו ִקְברֹוֶת יבֹוָת� ּה ְסִב� 1 ְוָכל&ֲהמֹוָנ+ י&ָנְתנ�ּו  ָׁש�ם ֶמBֶׁשְך ֻּתַבל ֶרב ִּכ� ִלים1 ְמֻח�ְלֵלי ֶח+

ֶרץ ַחִּי�ים� ם ְּבֶא�  ִחִּתיָת�
Ezek. 32:27 ּו י&ִמְלַחְמָּתםZ ַוִּיְּתנ2 ֹול ִּבְכֵל� ּו&ְׁשא� ים ֹנְפִל�ים ֵמֲעֵרִל�ים ֲאֶׁש�ר ָיְרד� 1 ֶאת&ִּגּבֹוִר+ א ִיְׁשְּכבּו Bֹ  ְול

ם ַוְּתִהBי ֲעֹו� ם ַּת�ַחת ָראֵׁשיֶה3 Mֶרץ ַחִּי�ים�ֶאת&ַחְרבֹוָת ים ְּבֶא� ית ִּגּבֹוִר� י&ִחִּת� ם ִּכ�  ֹנָתם1 ַעל&ַעְצמֹוָת+
Ezek. 32:28ֶרב� ר ְוִתְׁשַּכ�ב ֶאת&ַחְלֵלי&ָח� ֹוְך ֲעֵרִל>ים ִּתָּׁשַב� ה ְּבת=   ְוַאָּת3
Ezek. 32:29ם ֶאת&ַחְל ּו ִבְגבּוָרָת� יָה ֲאֶׁשר&ִנְּתנ� 1יָה1 ְוָכל&ְנִׂשיֶא+ ֹום ְמָלֶכ ֵלי&ָח�ֶרב ֵה>ָּמה  ָׁש�ָּמה ֱאד3

ֹור�  ֶאת&ֲעֵרִל�ים ִיְׁשָּכ�בּו ְוֶאת&ֹי�ְרֵדי ב�
Ezek. 32:30 1ּוָרָתם ים ְּבִחִּתיָת�ם ִמְגב� ּו ֶאת&ֲחָלִל3 �י ֲאֶׁשר&ָיְרד� ֹדִנ ֹון ֻּכָּל�ם ְוָכל&ִצ�  ָׁש�ָּמה ְנִסיֵכ�י ָצפ>

ֶרב ַוִּיְׂש ּו ֲעֵרִלים1 ֶאת&ַחְלֵלי&ֶח+ Bים ַוִּיְׁשְּכב ֹור�ּבֹוִׁש+ ם ֶאת&י�ֹוְרֵדי ב� ּו ְכִלָּמָת�  א�
Ezek. 32:31 ם ַעל&ָּכל&ֲהמֹוֹנה ה ְוִנַח� ֹו[ אֹוָתם1 ִיְרֶא�ה ַפְרֹע+ �ם ] ֲהמֹונ ֹו ְנֻא� ה ְוָכל&ֵחיל+ ַחְלֵלי&ֶח1ֶרב1 ַּפְרֹע�
 ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה�
Ezek. 32:32 ִּתי ֶאת&ִחִּתיתֹו י&ָנַת� י[ ִּכ� �ים ְו] ִחִּתיִת� ֶרב ְּבֶא�ֶרץ ַחִּי ים ֶאת&ַחְלֵלי&ֶח3 Mֹוְך ֲעֵרִל ֻהְׁשַּכבZ ְּבת2

ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� פ ה ְנֻא�  ַּפְרֹעה1 ְוָכל&ֲהמֹונֹ+
Ezek. 33:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 33:2י&ָאִב�יא ָעֶל�י ֶרץ ִּכ� Wם ֶא ם ַּדֵּבBר ֶאל&ְּבֵנ�י&ַעְּמָך1 ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה+ ּו  ֶּבן&ָאָד3 ָה ָח�ֶרב ְוָלְקח2

ה� ם ְלֹצֶפ� ֹו ָלֶה� ּו ֹאת> ם ְוָנְתנ� ֶרץ ִאBיׁש ֶאָחד1 ִמְקֵציֶה+ Mַעם&ָהָא 
Ezek. 33:3ם� יר ֶאת&ָהָע� ר ְוִהְזִה� ע ַּבּׁשֹוָפ� ֶרב ָּבָא�ה ַעל&ָהָא�ֶרץ ְוָתַק� ה ֶאת&ַהֶח�   ְוָרָא�
Ezek. 33:4א �ֹ ֹול ַהּׁשֹוָפר1 ְול Bַע ֶאת&ק Mע ַהֹּׁשֵמ ֹו ִי�ְהֶי�ה� ְוָׁשַמ2 ֹו ְברֹאׁש� ֶרב ַוִּתָּקֵח�הּו ָּדמ� בֹוא ֶח� ר ַוָּת�   ִנְזָה+
Ezek. 33:5ט� ֹו ִמֵּל� ר ַנְפׁש� ּוא ִנְזָה� �ה ְוה� ֹו ִי�ְהֶי ֹו ּב� ר ָּדמ� א ִנְזָה+ �ֹ ֹול ַהּׁשֹוָפBר ָׁשַמע1 ְול   ֵאתZ ק2
Ezek. 33:6א �ֹ ה ְול ֶרב ָּבָא3 Mה ֶאת&ַהֶח י&ִיְרֶא2 ַהֹּצֶפה ִּכ� ְ Tֶרב  ו ֹוא ֶח+ ר ַוָּתב� א&ִנְזָה+ �ֹ �ם ל ע ַּבּׁשֹוָפר1 ְוָהָע Bָתַק&

Pֶפׁש ה� ם ָנ ח ֵמֶה� ׁש� סַוִּתַּק� ה ֶאְדֹר� ֹו ִמַּי�ד&ַהֹּצֶפ� ח ְוָדמ� ֹו ִנְלָק+  ּוא ַּבֲעֹונ�
Ezek. 33:7 ר יָך ְלֵב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ְוָׁשַמְעָּתB ִמִּפי1 ָּדָב+ ה ְנַתִּת� ם ֹצֶפ� ִּני� ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד+ ם ִמֶּמ�  ְוִהְזַהְרָּת� ֹאָת�
Ezek. 33:8 ֹו�ּוא ָרָׁשע1 ַּבֲעֹונ Bֹו ה �ע ִמַּדְרּכ יר ָרָׁש� ְרָּת ְלַהְזִה� א ִדַּב+ �ֹ ּות ְול ֹות ָּתמ+ ע ָרָׁשע1 מ� י ָלָרָׁש3  ְּבָאְמִר�

ׁש� ֹו ִמָּיְדָך� ֲאַבֵּק� ּות ְוָדמ�  ָימ+
Ezek. 33:9 עBְרָּת ָרָׁש י&ִהְזַה2 ַאָּתה ִּכ� ְ Tו Pֹו ה �ב ִמַּדְרּכ ָּנה ְולֹא&ָׁש� ּוב ִמֶּמ+ ה ִמַּדְרּכֹו1 ָלׁש� ּות ְוַאָּת� ֹו ָימ+ ּוא ַּבֲעֹונ�

ְלָּת� ס  ַנְפְׁשָך� ִהַּצ�



Ezek. 33:10 ינּו י&ְפָׁשֵע�ינּו ְוַחּטֹאֵת� ר ִּכ� ל ֵּכBן ֲאַמְרֶּתם1 ֵלאֹמ+ ם ֱאֹמר1 ֶאל&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+  ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד3
�ינּו ּו יְך ִנ�ְחֶי�ה�ָעֵל ים ְוֵא�  ָב>ם ֲאַנ�ְחנּו ְנַמִּק�

Ezek. 33:11 ּוב ָרָׁש>ע �י ִאם&ְּבׁש� ע ִּכ ֹות ָהָרָׁש+ ה ִאם&ֶאְחֹּפץ1 ְּבמ� �י ְיהִו3 ם ַחי&ָא�ִניA ְנֻא�םA ֲאֹדָנ Mר ֲאֵליֶה  ֱאֹמ2
ּות ּובּו ִמַּדְרֵכיֶכ=ם ָהָרִע>ים ְוָל�ָּמה ָתמ� Mּובּו ׁש �ה ׁש� ֹו ְוָחָי ל� פִמַּדְרּכ� ית ִיְׂשָרֵא�  ּו ֵּב�

Ezek. 33:12 תBֹו ְוִרְׁשַע 1ּנּו1 ְּבי�ֹום ִּפְׁשע+ א ַתִּציֶל Bֹ יק ל ר ֶאל&ְּבֵנ�י&ַעְּמָך1 ִצְדַק�ת ַהַּצִּד3 Bם ֱאֹמ  ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד3
ְחי�ֹו א יּוַכ>ל ִל� �ֹ יק ל ֹו ְוַצִּד3 �ִרְׁשע ֹו ֵמ� ּה ְּבי�ֹום ׁשּוב� א&ִיָּכ�ֶׁשל ָּב+ �ֹ ָרָׁשע1 ל ֹו�ָה� ּה ְּבי�ֹום ֲחטֹאת�  ת ָּב�

Ezek. 33:13 ֶול ָּכל&ִצְדָקתֹו� �ָׂשה ָע ֹו ְוָע ּוא&ָבַט�ח ַעל&ִצְדָקת� ה ְוה� י ַלַּצִּדיק1 ָחֹי�ה ִי�ְחֶי+ Bִצְדֹקָתיו1[ ְּבָאְמִר [
ּות� ֹו ָימ� ה ּב� ֹו ֲאֶׁשר&ָעָׂש� ְרָנה ּוְבַעְול� א ִתָּזַכ+ �ֹ  ל

Ezek. 33:14ע ָרָׁש� י ָל� ה� ּוְבָאְמִר� ט ּוְצָדָק� ה ִמְׁשָּפ� ֹו ְוָעָׂש� ַחָּטאת+ ּות ְוָׁשב1 ֵמ� �ֹות ָּתמ   מ�
Ezek. 33:15 א �ֹ �ֶול ָחי�ֹו ִי�ְחֶי�ה ל ֹות ָע י ֲעׂש� ְך ְלִבְלִּת� ַחִּיים1 ָהַל+ ֹות ַה� Bם ְּבֻחּק ל ָיִׁשBיב ָרָׁשע1 ְּגֵזָל�ה ְיַׁשֵּל+  ֲחֹב2

ּות�  ָימ�
Ezek. 33:16 ה ָחי�ֹו ִי�ְחֶי�ה�] ו1ַחּטֹאָתי[ ָּכל&ַחָּטאתֹו ה ָעָׂש� ֹו ִמְׁשָּפ=ט ּוְצָדָק> �א ִתָּזַכ�ְרָנה ל �ֹ א ל  ֲאֶׁש�ר ָחָט+
Ezek. 33:17ן� א&ִיָּתֵכ� �ֹ ָּמה ַּדְרָּכ�ם ל �י ְוֵה� א ִיָּתֵכ�ן ֶּד�ֶרְך ֲאֹדָנ �ֹ �י ַעְּמָך+ ל   ְוָאְמרּו1 ְּבֵנ
Ezek. 33:18� �ָׂשה ָע ֹו ְוָע יק ִמִּצְדָקת� ם� ְּבׁשּוב&ַצִּד� ת ָּבֶה�  ֶול ּוֵמ�
Ezek. 33:19ּוא ִי�ְחֶי�ה� ם ה� ט ּוְצָדָק�ה ֲעֵליֶה� ה ִמְׁשָּפ� ֹו ְוָעָׂש� ִרְׁשָעת+ ּוב ָרָׁשע1 ֵמ� Bּוְבׁש  
Ezek. 33:20ל� פ ית ִיְׂשָרֵא� ֹוט ֶאְתֶכ�ם ֵּב� �י ִא=יׁש ִּכְדָרָכ>יו ֶאְׁשּפ� א ִיָּתֵכ�ן ֶּד�ֶרְך ֲאֹדָנ �ֹ ם ל Wַוֲאַמְרֶּת  
Ezek. 33:21 י ַהָּפִל=יט ִמירּוָׁשַל>ִם ֶדׁש ְלָגלּוֵת�נּו ָּבא&ֵאַל2 ה ַלֹח� י ַּבֲחִמָּׁש� ה ָּבֲעִׂשִר> י ִּבְׁשֵּת=י ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ3 Qַוְיִה 

יר� ה ָהִע� ר ֻהְּכָת�  ֵלאֹמ�
Ezek. 33:22&ח ֶאת�יט ַוִּיְפַּת ֹוא ַהָּפִל+ ֶרב ִלְפֵני1 ּב� י ָּבֶע3 Mה ֵאַל ֶקר  ְוַיד&ְיהָוהZ ָהְיָת2 �ֹוא ֵאַל�י ַּבֹּב י ַעד&ּב� ִּפ+

ֹוד� פ א ֶנֱאַל�ְמִּתי ע� �ֹ י ְול  ַוִּיָּפ�ַתח ִּפ+
Ezek. 33:23ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 33:24 ה� ר ֶאָחד1 ָהָי ים ֵלאֹמ+ 1 ֹאְמִר� ֶּלה ַעל&ַאְדַמBת ִיְׂשָרֵאל Mֹות ָהֵא ְׁשֵבי ֶהֳחָרב2 ֹ Tם י  ֶּבן&ָאָד3

ה� סַאְבָרָה+ ֶרץ ְלמֹוָרָׁש� ים ָל>נּו ִנְּתָנ�ה ָהָא� �ְחנּו ַרִּב+ ׁש ֶאת&ָהָא�ֶרץ ַוֲאַנ  ם ַוִּייַר�
Ezek. 33:25 ּו םA ּתֹאֵכ>לּו ְוֵעיֵנֶכ>ם ִּתְׂשא� ה ַעל&ַהָּד= �י ְיהִֹו3 ה&ָאַמ�רA ֲאֹדָנ ם ֹּכ� Mר ֲאֵליֶה Z ֱאֹמ2  ָלֵכן

ֶר כּו ְוָהָא� �ׁשּו�ֶאל&ִּגּלּוֵליֶכ�ם ְוָד�ם ִּתְׁשֹּפ  ץ ִּתיָר�
Ezek. 33:26 ׁשּו� ֶרץ ִּתיָר� ֶׁשת ֵרֵע�הּו ִטֵּמאֶת�ם ְוָהָא� ה ְוִא>יׁש ֶאת&ֵא� ל&ַחְרְּבֶכם1 ֲעִׂשיֶת�ן ּתֹוֵעָב+  ֲעַמְדֶּתBם ַע�

 ס
Ezek. 33:27�ֳחָרבֹות1 ַּבֶח א ֲאֶׁשBר ֶּב� Qֹ �י ְיהִוהH ַחי&ָאִניG ִאם&ל ר ֲאֹדָנ ם ֹּכה&ָאַמ2 Mר ֲאֵלֶה ה&תֹאַמ2 לּו  ֹּכ� ֶרב ִיֹּפ+

ּותּו� ֶבר ָימ� ֹות ַּבֶּד� ֹות ּוַבְּמָער� ֹו ַוֲאֶׁש>ר ַּבְּמָצד� �יו ְלָאְכל �ה ְנַתִּת� ה ַלַחָּי �י ַהָּׂשֶד+ ֲאֶׁשר1 ַעל&ְּפֵנ  ַו�
Ezek. 33:28י ִי ּו ָהֵר� ְממ> �ּה ְוָׁש� ֹון ֻעָּז ת ְּגא� ה ְוִנְׁשַּב� ר� ְוָנַתִּתBי ֶאת&ָהָא1ֶרץ1 ְׁשָמָמ�ה ּוְמַׁשָּמ+ ין עֹוֵב� ל ֵמֵא�  ְׂשָרֵא�
Ezek. 33:29ּו� ס ר ָעׂש� ם ֲאֶׁש� ה ַע�ל ָּכל&ּתֹוֲעֹבָת� �ה ְּבִתִּתBי ֶאת&ָהָא1ֶרץ1 ְׁשָמָמ�ה ּוְמַׁשָּמ+ �י ְיהָו י&ֲאִנ ּו ִּכ�   ְוָיְדע�
Ezek. 33:30ֹות ּוְב ים ְּבָך1 ֵא�ֶצל ַהִּקיר+ Bי ַעְּמָך3 ַהִּנְדָּבִר� ם ְּבֵנ י ַהָּבִּת�ים ְוִדֶּבר&ַח�ד  ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד+ ִפְתֵח�

ת ְיהָו�ה� א ֵמֵא� ר ַהּיֹוֵצ� ּו ָמ�ה ַהָּדָב+ �א ְוִׁשְמע+ אּו&ָנ ר ֹּב� ד ִאBיׁש ֶאת&ָאִחיו1 ֵלאֹמ+  ֶאת&ַאַח3
Ezek. 33:31יָך ְואֹוָת� ְמעּו1 ֶאת&ְּדָבֶר+ י ְוָׁש� 1יָך1 ַעִּמ+ ּו ְלָפֶנ Bם ְוֵיְׁשב Qֶליָך ִּכְמבֹוא&ָע ֵ Tֹואּו א ּו  ְוָיב� �א ַי�ֲעׂש �ֹ ם ל

ְך� ם ֹהֵל� י ִבְצָע�ם ִלָּב� ים ַאֲחֵר� י&ֲעָגִבBים ְּבִפיֶהם1 ֵה�ָּמה ֹעִׂש+  ִּכ�
Ezek. 33:32ם� יָך ְוֹעִׂש�ים ֵאיָנ�ם אֹוָת� ְמעּו1 ֶאת&ְּדָבֶר+ �ן ְוָׁש� ֹול ּוֵמִט�ב ַנֵּג ה ק� ים ְיֵפ�   ְוִהְּנָךB ָלֶהם1 ְּכִׁש�יר ֲעָגִב+
Ezek. 33:33�ם� ס ּוְבֹבָא ּו ִּכ�י ָנִב�יא ָהָי�ה ְבתֹוָכ� �5ְדע+ ה ְוָי �ה ָבָא+  ּה ִהֵּנ
Ezek. 34:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 34:2 ה �י ְיהִו3 ה ָאַמ�רA ֲאֹדָנ ים ֹּכ� Mם ָלֹרִע Z ֲאֵליֶה2 �י ִיְׂשָרֵא�ל ִהָּנֵב�א ְוָאַמְרָּת א ַעל&רֹוֵע ם ִהָּנֵב� Wֶּבן&ָאָד 

ֹוי ֹרֵע� Bים�ה ּו ָהֹרִע� אן ִיְרע� +ֹ ֹוא ַהּצ ם ֲהל� �ים אֹוָת+ 1 ֲאֶׁשBר ָהיּו1 ֹרִע  י&ִיְׂשָרֵאל
Ezek. 34:3ּו� א ִתְרע� �ֹ אן ל �ֹ ה ִּתְזָּב�חּו ַהּצ ׁשּו ַהְּבִריָא�   ֶאת&ַהֵחBֶלב ּתֹאֵכ1לּו1 ְוֶאת&ַהֶּצ�ֶמר ִּתְלָּב+



Ezek. 34:4ם ְוֶאת&ַהחֹו Mא ִחַּזְקֶּת 2ֹ ת&ַהַּנְחלֹותZ ל ם  ֶא� א ֲחַבְׁשֶּת+ �ֹ ם ְוַלִּנְׁשֶּב1ֶרת1 ל א&ִרֵּפאֶת3 �ֹ �ה ל ָל
ֶרְך� ם ּוְבָפ� ם ֹאָת� ה ְרִדיֶת� א ִבַּקְׁשֶּת�ם ּוְבָחְזָק> �ֹ ֶדת ל ם ְוֶאת&ָהֹאֶב� א ֲהֵׁשֹבֶת+ �ֹ  ְוֶאת&ַהִּנַּד1ַחת1 ל

Ezek. 34:5� =יָנה ְלָאְכָל>ה ְלָכל&ַחַּי �ה ַוִּתְהֶי �י ֹרֶע יָנה ִמְּבִל יָנה� ַוְּתפּוֶצ� ה ַוְּתפּוֶצ�  ת ַהָּׂשֶד�
Ezek. 34:6 ין י ְוֵא� צּו צֹאִנ+ Bי ָהָא1ֶרץ1 ָנֹפ� ל ָּכל&ְּפֵנ �ה ָרָמ�ה ְוַע2 ים ְוַע�ל ָּכל&ִּגְבָע  ִיְׁשּגBּו צֹאִני1 ְּבָכל&ֶה�ָהִר+

ׁש� ין ְמַבֵּק� ׁש ְוֵא�  ּדֹוֵר�
Ezek. 34:7ר ְיהָו�ה� ּו ֶאת&ְּדַב� ים ִׁשְמע� �ן ֹרִע+   ָלֵכ
Ezek. 34:8 ה Mי ְלָאְכָל ְהֶייָנהZ צֹאִנ2 ז ַוִּת� �יA ָלַב] ֹות&צֹאִנ �ַען ֱהי� א ַי �ֹ ה ִאם&ל �י ְיהִו3 ִני ְנֻא�םA ֲאֹדָנ Mַחי&ָא 

ּו�  א ָרע� �ֹ ם ְוֶאת&צֹאִנ�י ל ֹרִעים1 אֹוָת+ ּו ָה� Bי ַוִּיְרע� ּו ֹרַע�י ֶאת&צֹאִנ א&ָדְרׁש� �ֹ ה ְול Bת ַהָּׂשֶדה1 ֵמֵא�ין ֹרֶע+ ְלָכל&ַחַּי
 ס

Ezek. 34:9ּו ְּדַבר&ְיהָו�ה� ים ִׁשְמע� ֹרִע+   ָלֵכן1 ָה�
Ezek. 34:10 ֹות ם ְוִהְׁשַּבִּתים1 ֵמְרע� �י ִמָּיָד3 5ָדַרְׁשִּת=י ֶאת&צֹאִנ ים ְו� Mל&ָהֹרִע י ֶא� ה ִהְנִנ2 �י ְיהִו3 ר ֲאֹדָנ Qֹּכה&ָאַמ 

ֹוד ָהֹרִע�ים אֹוָת�ם ְוִהַּצְלִּתBי צֹאִני1 ִמִּפיֶה+ ּו ע> אן ְולֹא&ִיְרע� +ֹ ה� סצ ם ְלָאְכָל� �יןָ ָלֶה� א&ִתְהֶי �ֹ  ם ְול
Ezek. 34:11ים� י ֶאת&צֹאִנ�י ּוִבַּקְרִּת� ִני ְוָדַרְׁשִּת� Wה ִהְנִני&ָא� �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ�   ִּכ>י ֹּכ�
Ezek. 34:12ר ֶא�ֹות ֵּכ�ן ֲאַבֵּק ֹו ְבתֹוְך&צֹאנֹו1 ִנְפָרׁש+ Bֹו ְּביֹום&ֱהיֹות Mה ֶעְדר �י ְוִהַּצְלִּת�י  ְּכַבָּקַרתZ ֹרֶע2 ת&צֹאִנ

ל� �5ן ַוֲעָרֶפ� ם ְּבי�ֹום ָעָנ צּו ָׁש+ ם ִמָּכל&ַהְּמקֹוֹמת1 ֲאֶׁש�ר ָנֹפ�  ֶאְתֶה3
Ezek. 34:13 1ם ּוְרִעיִתים�ים ֶאל&ַאְדָמָת ֹות ַוֲהִביֹאִת� ים ְוִקַּבְצִּתים1 ִמן&ָה�ֲאָרצ+  ְוהֹוֵצאִת�ים ִמן&ָהַעִּמ3

Wל ָּבֲאִפיִק י ִיְׂשָרֵא+ ֶרץ�ֶאל&ָהֵר� י ָהָא� ל מֹוְׁשֵב�  ים ּוְבֹכ�
Ezek. 34:14 ֹוב �5ֶוה ּט+ �ה ְנֵוֶה�ם ָׁשBם ִּתְרַּב1ְצָנה1 ְּבָנ ל ִיְהֶי ֹום&ִיְׂשָרֵא� י ְמר� ם ּוְבָהֵר� �ה ֹאָת+  ְּבִמְרֶעה&ּטֹוב1 ֶאְרֶע

ל� י ִיְׂשָרֵא�  ּוִמְרֶע�ה ָׁשֵמ>ן ִּתְרֶע�יָנה ֶאל&ָהֵר�
Ezek. 34:15ה צֹאִנBי ֶאְרֶע ה� ֲאִנ2 ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו� ם ְנֻא� �י ַאְרִּביֵצ+  י1 ַוֲאִנ
Ezek. 34:16 ק� ׁש ְוֶאת&ַהחֹוָל�ה ֲאַחֵּז יב ְוַלִּנְׁשֶּב�ֶרת ֶאֱחֹב+  ֶאת&ָהֹאֶבBֶדת ֲאַבֵּקׁש1 ְוֶאת&ַהִּנַּד�ַחת ָאִׁש+

ט� יד ֶאְרֶע�ָּנה ְבִמְׁשָּפ� ה ַאְׁשִמ� =ה ְוֶאת&ַהֲחָזָק>  ְוֶאת&ַהְּׁשֵמָנ
Ezek. 34:17ים� ְו ה ָלֵאיִל�ים ְוָלַעּתּוִד� ין&ֶׂש�ה ָלֶׂש+ Bי ֹׁשֵפט1 ֵּב� �ה ִהְנִנ �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ� י ֹּכ�  ַאֵּת�ָנה צֹאִנ+
Ezek. 34:18 ִים�ם ּוִמְׁשַקע&ַמ�ּו ְּבַרְגֵליֶכ ם ִּתְרְמס� 1ֶתר1 ִמְרֵעיֶכ+ ּו ְוֶי ם ַהִּמְרֶעBה ַהּטֹוב1 ִּתְרע+ �ט ִמֶּכ3  ַהְמַע

ּו ְו ּון�ִּתְׁשּת+ ים ְּבַרְגֵליֶכ�ם ִּתְרֹּפׂש�  ֵאת1 ַהּנ�ֹוָתִר+
Ezek. 34:19יָנה� ס ׂש ַרְגֵליֶכ�ם ִּתְׁשֶּת� יָנה ּוִמְרַּפ� �י ִמְרַמBס ַרְגֵליֶכם1 ִּתְרֶע+   ְוצֹאִנ
Ezek. 34:20ה ִבְר�ין&ֶׂש ַפְטִּתי1 ֵּב� ִני ְוָׁש� Wם ִהְנִני&ָא�ה ָאַמ>ר ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה ֲאֵליֶה ן ֹּכ� ה ָרָז�ה� ָלֵכ3 ין ֶׂש� ה ּוֵב�  ָי+
Ezek. 34:21 ָנה �ד ֲאֶׁש=ר ֲהִפיצֹוֶת>ם אֹוָת� ֹות ַע �ּו ָּכל&ַהַּנְחל פּו ּוְבַקְרֵניֶכ�ם ְּתַנְּגח� ַען ְּבַצBד ּוְבָכֵתף1 ֶּתְהֹּד+  ַי3
ּוָצה�  ֶאל&ַהח�
Ezek. 34:22ַפְט�ז ְוָׁש�ֹוד ָלַב א&ִתְהֶי�יָנה ע� �ֹ י ְול ה� ְוהֹוַׁשְעִּת�י ְלצֹאִנ+ ה ָלֶׂש� ין ֶׂש� י ֵּב�  ִּת+
Ezek. 34:23Pיד ה� י ָדִו ת ַעְבִּד� ן ֵא� �ה ֶאְתֶה+ ם ֹרֶעBה ֶאָחד1 ְוָרָע Mי ֲעֵליֶה ּוא&ִיְהֶי�ה  ַוֲהִקֹמִת2 ם ְוה� �ה ֹאָת+ ּוא ִיְרֶע
ה� ן ְלֹרֶע�  ָלֶה�
Ezek. 34:24�י ָדִו�ד ָנִׂש ים ְוַעְבִּד� אֹלִה+ Bה ָלֶהם1 ֵל� ה ֶאְהֶי �י ְיהָו3 ְרִּתי� ַוֲאִנ  יא ְבתֹוָכ�ם ֲאִנ�י ְיהָו�ה ִּדַּב�
Ezek. 34:25 ַטח ּו ַבִּמְדָּבר1 ָלֶב+ Bֶרץ ְוָיְׁשב�י ַחָּי�ה&ָרָע�ה ִמן&ָהָא ֹום ְוִהְׁשַּבִּת� ית ָׁשל+  ְוָכַרִּתBי ָלֶהם1 ְּבִר�

ים� ּו ַּבְּיָעִר�  ְוָיְׁשנ�
Ezek. 34:26י ְּב ֹות ִּגְבָעִת� י אֹוָת>ם ּוְסִביב� ּו� ְוָנַתִּת� י ְבָרָכ�ה ִי�ְהי� ֹו ִּגְׁשֵמ� 1ֶׁשם1 ְּבִעּת+ �ה ְוהֹוַרְדִּתBי ַהֶּג  ָרָכ
Ezek. 34:27 ּו Q5ָיְדע ם ָלֶב�ַטח ְו� ּה ְוָהי�ּו ַעל&ַאְדָמָת� ֹו ְוָהָא1ֶרץ1 ִּתֵּת�ן ְיבּוָל+ ה ֶאת&ִּפְרי3 Mץ ַהָּׂשֶד Z ֵע2  ְוָנַתן

ֹות ֻעָּל+ ה ְּבִׁשְבִרי1 ֶאת&ֹמט� �י ְיהָו3 ם�ִּכי&ֲאִנ ים ָּבֶה� �ד ָהֹעְבִד� ים ִמַּי ַּצְלִּת+  ם ְוִה2
Ezek. 34:28יד� ין ַמֲחִר� ַטח ְוֵא� ּו ָלֶב� א תֹאְכֵל�ם ְוָיְׁשב� �ֹ ֶרץ ל �ת ָהָא� ם ְוַחַּי ֹוד ַּבז1 ַלּגֹוִי+ ּו ע�   ְולֹא&ִיְהי2
Ezek. 34:29י ָרָעBֹוד ֲאֻסֵפ Mּו ע א&ִיְהי2 �ֹ י ָלֶה>ם ַמָּט�ע ְלֵׁש�ם ְול ת  ַוֲהִקֹמִת� ֹוד ְּכִלַּמ� ּו ע� א&ִיְׂשא� �ֹ ֶרץ ְול ב1 ָּבָא+

 ַהּגֹוִי�ם�



Ezek. 34:30ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ל ְנֻא� ָּמה ַעִּמי1 ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ ם ִאָּת�ם ְוֵה3 >ה ֱאֹלֵהיֶה� =י ְיהָו �י ֲאִנ ּו ִּכ   ְוָיְדע3
Ezek. 34:31ם ֲאִני1 ֱא�י ָאָד�ם ַאֶּת אן ַמְרִעיִת� �ֹ >י צ ן צֹאִנ ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� פ ְוַאֵּת� ם ְנֻא� ֵהיֶכ+  ֹל�
Ezek. 35:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 35:2יו� א ָעָל� �יר ְוִהָּנֵב� ם ִׂש�ים ָּפֶנ�יָך ַעל&ַה�ר ֵׂשִע Wֶּבן&ָאָד  
Ezek. 35:3� ה ִהְנִנ�י ֵאֶל�יָך ַהר&ֵׂשִע �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bֹו ֹּכ יָך  ְוָאַמ�ְרָּת ּל3 יָך ּוְנַתִּת� יר ְוָנִטBיִתי ָיִדי1 ָעֶל+

ה� ה ּוְמַׁשָּמ�  ְׁשָמָמ�
Ezek. 35:4י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� �ה ְוָיַדְעָּת� ִּכ� ְהֶי ה ְׁשָמָמ�ה ִת� ים ְוַאָּת�   ָעֶר1יָך1 ָחְרָּב�ה ָאִׂש+
Ezek. 35:5ל ם ַוַּתֵּג�ר ֶאת&ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ַען ֱהיBֹות ְלָך1 ֵאיַב�ת עֹוָל+ ן  ַי3 ם ְּבֵע�ת ֲעֹו� �ת ֵאיָד+  ַעל&ְיֵדי&ָח�ֶרב ְּבֵע

ץ�  ֵק�
Ezek. 35:6 ם ם ָׂשֵנ�אָת ְוָד� א ָד> �ֹ ם ֶאֶעְׂשָך� ְוָד�ם ִיְרֲּדֶפ�ָך ִאם&ל י&ְלָד� ה ִּכ� �י ְיהִו+ ִני ְנֻאם1 ֲאֹדָנ �ן ַחי&ָא3  ָלֵכ

ָך�  ִיְרֲּדֶפ�
Ezek. 35:7ה ּוְׁש ְמָמ� יר ְלִׁש� ב� ְוָנ�ַתִּתי1 ֶאת&ַה�ר ֵׂשִע+ ר ָוָׁש� ּנּו ֹעֵב� י ִמֶּמ�  ָמָמ�ה ְוִהְכַרִּת�
Ezek. 35:8ם� ּו ָבֶה� ֶרב ִיְּפל� יָך ַחְלֵלי&ֶח� �יו ִּגְבעֹוֶתBיָך ְוֵגאֹוֶת1יָך1 ְוָכל&ֲאִפיֶק+ יו ֲחָלָל י ֶאת&ָהָר�   ּוִמֵּלאִת�
Ezek. 35:9 א ֵתיַׁשְבָנה �ֹ יָך ל ֹות עֹוָלם1 ֶאֶּתְנָך+ ְוָעֶר� Bְממ ְבָנ[ ִׁש� �י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה�] הָתֹׁש ם ִּכ� יַדְעֶּת�  ִו�
Ezek. 35:10ם ָהָי�ה� ּוָה ַו�יהָו�ה ָׁש� �יַרְׁשנ �יָנה ִו� ֹות ִל�י ִתְהֶי ם ְוֶאת&ְׁשֵּת=י ָהֲאָרצ> Mי ַהּגֹוִי ָמְרָך ֶאת&ְׁשֵנ2 ֲ Tַען א�   ַי
Ezek. 35:11יִתי ְּכַאְּפָך1 ּו �י ְיהִוהG ְוָעִׂש3 ִני ְנֻאםH ֲאֹדָנ �ן ַחי&ָא3 יָך ָּב�ם  ָלֵכ יָתה ִמִּׂשְנָאֶת� ְכִקְנָא�ְתָך+ ֲאֶׁש�ר ָעִׂש+

ָך� ר ֶאְׁשְּפֶט� ם ַּכֲאֶׁש� ְעִּתי ָב�  ְונֹוַד�
Ezek. 35:12 Aר ל ֵלאֹמ� י ִיְׂשָרֵא� ר ָאַמ>ְרָּת ַעל&ָהֵר� יָך ֲאֶׁש� צֹוֶת3 �י ְיהָוהG ָׁשַמ�ְעִּתיA ֶאת&ָּכל&ָנָא� י&ֲאִנ 5ָיַדְעָּתH ִּכ�  ְו�

ה�] מּוָׁשֵמ�[ָׁשֵמָמה  ּו ְלָאְכָל�  ָל�נּו ִנְּתנ�
Ezek. 35:13ְעִּתי� ס ם ָעַל�י ִּדְבֵריֶכ�ם ֲאִנ�י ָׁשָמ� ם ְוַהְעַּתְרֶּת� ילּו ָעַלי1 ְּבִפיֶכ+ Bַוַּתְגִּד  
Ezek. 35:14ְך� ה ֶאֱעֶׂשה&ָּל� ֶרץ ְׁשָמָמ� ַח1 ָּכל&ָהָא+ �ה ִּכְׂשֹמ2 �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ�   ֹּכ�
Ezek. 35:15ה  ְּכִׂשְמB ְהֶי ה ִת� �ן ֶאֱעֶׂשה&ָּל�ְך ְׁשָמָמ2 ָמה ֵּכ ית&ִיְׂשָרֵא>ל ַע�ל ֲאֶׁשר&ָׁשֵמ� ְתָךM ְלַנְחַל=ת ֵּב� ָח2

�י ְיהָו�ה� פ י&ֲאִנ ּו ִּכ� ּה ְוָיְדע� ֹום ֻּכָּל+  ַהר&ֵׂשִעיר1 ְוָכל&ֱאד�
Ezek. 36:1ַמְרָּת+ ָה�ל ְוָא�י ִיְׂשָרֵא א ֶאל&ָהֵר� ם ִהָּנֵב� ּו ְּדַבר&ְיהָו�ה� ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד+ ל ִׁשְמע�  ֵרי1 ִיְׂשָרֵא+
Ezek. 36:2נּו� ְיָתה ָּל� ה ָה� ֹוָרָׁש� ם ְלמ� ֹות עֹוָל+ >ב ֲעֵליֶכ�ם ֶהָא�ח ּוָבמ� �ַען ָאַמ=ר ָהאֹוֵי ה ַי �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bֹּכ  
Ezek. 36:3ַען ְּב� �ה ַי �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ� יב  ָלֵכן1 ִהָּנֵב�א ְוָאַמְרָּת+ ֹּכ� ם ִמָּסִב3 Mף ֶאְתֶכ ַען ַׁשּמֹותZ ְוָׁשֹא2 ַי]

ם� ֹון ְוִדַּבת&ָע� ת ָלׁש� ּו ַעל&ְׂשַפ� ֲעל> ם ַוֵּת� ית ַהּגֹוִי+ ֹוָרָׁשה1 ִלְׁשֵאִר� ְהיֹוְתֶכBם מ�  ִל�
Ezek. 36:4י הִוה ֶלָהִר2 ְ Tי י� ה&ָאַמ�ר ֲאֹדָנ �ה ֹּכ� �י ְיהִו ּו ְּדַבר&ֲאֹדָנ ל ִׁשְמע� י ִיְׂשָרֵא+ ֹות  ָלֵכן1 ָהֵר� Mם ְוַלְּגָבע

�ם  ית ַהּגֹוִי ַעג ִלְׁשֵאִר� ר ָהיBּו ְלַבז1 ּוְלַל+ ֹות ֲאֶׁש2 ים ַהֶּנֱעָזב+ ְממֹות1 ְוֶלָעִר� ֹות ַהֹּׁש� Bֹות ְוֶלֳחָרב ים ְוַלֵּגָאי3 ָלֲאִפיִק�
יב� ס ר ִמָּסִב�  ֲאֶׁש�

Ezek. 36:5י ׁש ִקְנָאִת� ֹא ְּבֵא2 Tִאם&ל Gי ְיהִוה� ה&ָאַמרH ֲאֹדָנ ן ֹּכ� ֹום  ָלֵכ3 �ם ְוַעל&ֱאד� ית ַהּגֹוִי  ִדַּב>ְרִּתי ַעל&ְׁשֵאִר�
ז� ּה ָלַב� ַען ִמְגָרָׁש� ֶפׁש ְלַמ� ה ְּבִׂשְמַחBת ָּכל&ֵלָבב1 ִּבְׁשָא�ט ֶנ+ Mֹוָרָׁש ֶהם ְלמ2 ָ Tל Aי� ּו&ֶאת&ַאְרִצ  ֻּכָּל�א ֲאֶׁש�ר ָנְתנ�

Ezek. 36:6ל ְוָאַמְרָּת] ֶל�א ַעל&ַאְדַמ�ת ִיְׂשָרֵא ן ִהָּנֵב� Wָלֵכ  Aר�ה&ָאַמ ֹות ֹּכ� Mים ְוַלֵּגָאי ַלְּגָבעֹות ָלֲאִפיִק2 ְ Tים ו ָהִר�
ם� �ם ְנָׂשאֶת� ת ּגֹוִי >ַען ְּכִלַּמ� ְרִּתי ַי י ְבִקְנָאִתBי ּוַבֲחָמִתי1 ִּדַּב+ ה ִהְנִנ2 �י ְיהִו3  ֲאֹדָנ

Ezek. 36:7א Bֹ י ִאם&ל ��י ָנָׂש�אִתי ֶאת&ָיִד ה ֲאִנ �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ ָּמה  ָלֵכ3 יב ֵה�  ַהּגֹוִים1 ֲאֶׁש�ר ָלֶכ�ם ִמָּסִב+
אּו� ם ִיָּׂש�  ְּכִלָּמָת�

Ezek. 36:8ֹוא� ּו ָלב� ּו ְלַעִּמ�י ִיְׂשָרֵא�ל ִּכ�י ֵקְרב� נּו ּוֶפְרְיֶכ�ם ִּתְׂשא� 1 ַעְנְּפֶכ�ם ִּתֵּת+ י ִיְׂשָרֵאל Bם ָהֵר Qְוַאֶּת  
Ezek. 36:9יִתי ֲאֵל� �י ֲאֵליֶכ�ם ּוָפִנ ם� ִּכ�י ִהְנִנ ם ְוִנְזַרְעֶּת� ם ְוֶנֱעַבְדֶּת�  יֶכ+
Ezek. 36:10ֹות ִּתָּבֶנ�יָנה� ים ְוֶהֳחָרב� ָעִר+ ְׁשבּו1 ֶה� ה ְוֹנ� �rל ֻּכ ית ִיְׂשָרֵא� ם ָּכל&ֵּב�   ְוִהְרֵּביִתBי ֲעֵליֶכם1 ָאָד+
Ezek. 36:112ּו ְוהֹוַׁשְבִּת �ּו ּוָפר ה ְוָרב� ם ּוְבֵהָמ� ֹבִתי1  ְוִהְרֵּביִת=י ֲעֵליֶכ>ם ָאָד� ם ְוֵהִט� ֹוֵתיֶכ3 ם ְּכַקְדמ� Mי ֶאְתֶכ

י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ם ִּכ� יַדְעֶּת� ם ִו� ֵתיֶכ+  ֵמִראֹׁש�



Ezek. 36:12 ֹוד ם ְלַנֲחָל�ה ְולֹא&תֹוִס�ף ע� �יָת ָלֶה� ּוָך ְוָהִי יֵרׁש+ 1 ִו� ם ֶאת&ַעִּמBי ִיְׂשָרֵאל Mם ָאָד Z ֲעֵליֶכ2  ְוהֹוַלְכִּתי
ם� ס  ְלַׁשְּכָל�
Ezek. 36:13 ַP ה י �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bם ָאִּתי ֹּכ ם ֹאֶכ�ֶלת ָאָד� ים ָלֶכ+ �5ִיְך[ּוְמַׁשֶּכ�ֶלת ּגֹוֵיְך ] ָא�ְּת[ַען ֹאְמִר� ] ּגֹוַי

 ָהִי�ית�
Ezek. 36:14 ֹוד ְוגֹוֵיְך אְכִלי ע+ �ֹ ן ָאָדם1 לֹא&ת �5ִיְך][ְו[ ָלֵכ3 א ְתַכְּׁשִלי&] גֹוַי �ֹ ם ֲאֹדָנ�]ְתַׁשְּכִלי[ל ֹוד ְנֻא� �י &ע

 ְיהִו�ה�
Ezek. 36:15 ֹוד ְוגֹוֵיְך �א ִתְׂשִאי&ע �ֹ ים ל ת ַעִּמ� ם ְוֶחְרַּפ� יַע ֵאַלBִיְך עֹוד1 ְּכִלַּמ�ת ַהּגֹוִי+ 1ִיְך1][ְו[ ְולֹא&ַאְׁשִמ2 ] גֹוַי

ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ס ֹוד ְנֻא� �ִלי ע+  לֹא&ַתְכִׁש
Ezek. 36:16ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 36:17 ם�ילֹוָת ּה ְּבַדְרָּכ�ם ּוַבֲעִל� ּו אֹוָת+ ם ַוְיַטְּמא� 1 ֹיְׁשִב�ים ַעל&ַאְדָמָת+ ם ֵּבBית ִיְׂשָרֵאל  ֶּבן&ָאָד3

ה ַדְרָּכ�ם ְלָפָנ�י� ה ָהְיָת�  ְּכֻטְמַאת1 ַהִּנָּד+
Ezek. 36:18ֶרץ ּו�ּו ַעל&ָהָא ם ֲאֶׁשר&ָׁשְפכ� ם ַעל&ַהָּד� ְך ֲחָמִתי1 ֲעֵליֶה+ Bּוָה� ָוֶאְׁשֹּפ ם ִטְּמא�  ְבִגּלּוֵליֶה�
Ezek. 36:19ים� ם ְׁשַפְטִּת� ֹות ְּכַדְרָּכ�ם ְוַכֲעִלילֹוָת� �ּו ָּבֲאָרצ ם ַוִּיָּזר�   ָוָאִפBיץ ֹאָתם1 ַּבּגֹוִי+
Ezek. 36:20ר ָלֶהם1 ַעם Bי ֶּבֱאֹמ� ּו ֶאת&ֵׁש�ם ָקְדִׁש 5ְיַחְּלל� ם ַו� ֹוא ֶאל&ַהּגֹוִים1 ֲאֶׁשר&ָּב�אּו ָׁש+ ֶּלה  ַוָּיב3 �ה ֵא+ &ְיהָו
אּו� ֹו ָיָצ�  ּוֵמַאְרצ�
Ezek. 36:21ָּמה� ס אּו ָׁש� �ם ֲאֶׁשר&ָּב� ל ַּבּגֹוִי 1ּוהּו1 ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ �י ֲאֶׁשBר ִחְּלל ל ַעל&ֵׁש�ם ָקְדִׁש   ָוֶאְחֹמ�
Ezek. 36:22א ְלַמַעְנֶכ>ם =ֹ ה ל �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bל ֹּכ ית&ִיְׂשָרֵא3 ר ְלֵב� ן ֱאֹמ� Qי  ָלֵכBל ִּכ�ה ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא  ֲאִנ�י ֹעֶׂש�

ם� אֶתם ָׁש� �ם ֲאֶׁשר&ָּב� ם ַּבּגֹוִי  ִאם&ְלֵׁשם&ָקְדִׁשי1 ֲאֶׁש�ר ִחַּלְלֶּת+
Ezek. 36:23� ם ִּכי&ֲאִנ Mּו ַהּגֹוִי ם ְּבתֹוָכ�ם ְוָיְדע2 ר ִחַּלְלֶּת� ם ֲאֶׁש� 1 ַּבּגֹוִי+ ְמֻחָּלל ֹול ַה� י ֶאת&ְׁשִמ�י ַהָּגד3 Qי  ְוִקַּדְׁשִּת

ם� ה ְּבִהָּקְדִׁש�י ָבֶכ�ם ְלֵעיֵניֶה� �י ְיהִו+ ה ְנֻאם1 ֲאֹדָנ  ְיהָו3
Ezek. 36:24 י ֶאְתֶכ�ם ֹות ְוֵהֵבאִת� �י ֶאְתֶכ�ם ִמָּכל&ָהֲאָרצ ם ְוִקַּבְצִּת�  ְוָלַקְחִּתBי ֶאְתֶכם1 ִמן&ַהּגֹוִי+

ם�  ֶאל&ַאְדַמְתֶכ�
Ezek. 36:25ִים ְטהֹוִר� ר  ְוָזַרְקִּת=י ֲעֵליֶכ>ם ַמ� ּוֵליֶכ�ם ֲאַטֵה� ל ֻטְמאֹוֵתיֶכ>ם ּוִמָּכל&ִּגּל� ים ּוְטַהְרֶּת�ם ִמֹּכ=

ם�  ֶאְתֶכ�
Ezek. 36:26 ם 1ֶבן1 ִמְּבַׂשְרֶכ+ י ֶאת&ֵלBב ָהֶא Mֹרִת ה ֶאֵּת�ן ְּבִקְרְּבֶכ�ם ַוֲהִס2 ּוַח ֲחָדָׁש� ׁש ְור�  ְוָנַתִּתBי ָלֶכם1 ֵל�ב ָחָד+

ר� י ָלֶכ�ם ֵל�ב ָּבָׂש�  ְוָנַתִּת�
Ezek. 36:27ם� ּו ַוֲעִׂשיֶת� י ִּתְׁשְמר� כּו ּוִמְׁשָּפַט� יִתי ֵאBת ֲאֶׁשר&ְּבֻחַּקי1 ֵּתֵל+ י ֶאֵּת�ן ְּבִקְרְּבֶכ�ם ְוָעִׂש3   ְוֶאת&רּוִח�
Ezek. 36:28י ֶאְהֶי�ה ָלֶכ�ם ֵל ם ְוָא�ֹנִכ+ Bיֶתם ִלי1 ְלָע+ ֵתיֶכ�ם ִוְהִי ִּתי ַלֲאֹב� ר ָנַת� ֶרץ ֲאֶׁש� ים� ִויַׁשְבֶּת�ם ָּבָא+  אֹלִה�
Ezek. 36:29 ן ֲעֵליֶכ�ם ֹו ְולֹא&ֶאֵּת� אִתי ֶאל&ַהָּדָגן1 ְוִהְרֵּביִת�י ֹאת+ Bם ְוָקָר�ֹוֵתיֶכ ל ֻטְמא� ם ִמֹּכ�  ְוהֹוַׁשְעִּת�י ֶאְתֶכ+

ב�  ָרָע�
Ezek. 36:30ֹוד ּו ע> א ִתְקח� �ֹ ֶׁשר ל ֲ Tַען א ת ַהָּׂשֶד�ה ְלַמ3 ץ ּוְתנּוַב� י ָהֵע+ ת ָרָע�ב  ְוִהְרֵּביִתי1 ֶאת&ְּפִר�  ֶחְרַּפ�

 ַּבּגֹוִי�ם�
Ezek. 36:31ַPם ע ֹטֶתם1 ִּבְפֵניֶכ+ �ים ּוְנֹק� א&טֹוִב �ֹ ים ּוַמַעְלֵליֶכ�ם ֲאֶׁש�ר ל ל  ּוְזַכְרֶּתם1 ֶאת&ַּדְרֵכיֶכ�ם ָהָרִע+

ם� ֹוֵתיֶכ� ם ְוַע�ל ּתֹוֲעב� ֵתיֶכ+  ֲעֹוֹנ�
Ezek. 36:32 י� ה ְנֻאם1 ֲאֹדָנ �ם ֲאִנ�י&ֹעֶׂש3 א ְלַמַעְנֶכ =ֹ ית  ל ּו ִמַּדְרֵכיֶכ�ם ֵּב� ֹוׁשּו ְוִהָּכְלמ> ע ָלֶכ�ם ּב= ה ִיָּוַד� ְיהִו+
ל� ס  ִיְׂשָרֵא�

Ezek. 36:33 ים ְוִנְבנ�ּו ֹוַׁשְבִּתי1 ֶאת&ֶה�ָעִר+ �ם ְוה� ֹוֵתיֶכ ל ֲעֹונ� ם ִמֹּכ� י ֶאְתֶכ+ ה ְּביֹום1 ַטֲהִר� �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bֹּכ 
ֹות�  ֶהֳחָרב�

Ezek. 36:34ֶר ַּ ְוָהָא� Pד ת�ָעֵב ה ֵּת� ר�ץ ַהְּנַׁשָּמ� ה ְלֵעיֵנ�י ָּכל&עֹוֵב�  ַחת ֲאֶׁש�ר ָהְיָת�ה ְׁשָמָמ+
Ezek. 36:35 ֹות ֹות ְוַהֶּנֱהָרס� ְנַׁשּמ� ֹות ְוַה� ים ֶהֳחֵרב> �ֶדן ְוֶהָעִר= ה ְּכַגן&ֵע ה ָהְיָת� 1זּו1 ַהְּנַׁשָּמ+ ּו ָהָאBֶרץ ַהֵּל  ְוָאְמר3

בּו� ֹות ָיָׁש�  ְּבצּור�



Ezek. 36:36 ה�ְעִּתי ַהְּנַׁשָּמ ֹות ָנַט� �ֱהָרס+ 1יִתי1 ַהֶּנ ה ָּבִנ �י ְיהָו3 �יA ֲאִנ ם ֲאֶׁש�ר ִי�ָּׁשֲארּוH ְסִביבֹוֵתיֶכםG ִּכ ּו ַהּגֹוִי3  ְוָיְדע�
יִתי� ס ְרִּתי ְוָעִׂש�  ֲאִנ�י ְיהָו�ה ִּדַּב�

Ezek. 36:37ית ׁש ְלֵב� ֹ>את ִאָּדֵר� ֹוד ז ה ע3 �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bה ֹאָת>ם  ֹּכ ֹות ָלֶה�ם ַאְרֶּב� ל ַלֲעׂש� &ִיְׂשָרֵא�
ם� אן ָאָד� �ֹ  ַּכּצ
Ezek. 36:38 אן �ֹ ֹות צ ֹות ְמֵלא� ים ֶהֳחֵרב+ 1יָנה1 ֶהָעִר� יָה ֵּכBן ִּתְהֶי ֹוֲעֶד+ 1ִם1 ְּבמ� אן ְירּוָׁשַל Bֹ ים ְּכצ ָדִׁש3 אן ָק� �ֹ  ְּכצ

י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ס ּו ִּכ�  ָאָד�ם ְוָיְדע�
Ezek. 37:1�ֹות� ָהְיָת ה ֲעָצמ� יא ְמֵלָא� �ה ְוִה� ֹוְך ַהִּבְקָע ִני ְּבת� ה ַוְיִניֵח�  ה ָעַליH ַיד&ְיהָוהG ַוּיֹוִצֵאBִני ְבר1ּוַח1 ְיהָו+
Ezek. 37:2ד� ֹות ְמֹא� ה ְוִהֵּנ�ה ְיֵבׁש� �י ַהִּבְקָע+ ֹות ְמֹאד1 ַעל&ְּפֵנ Bה ַרּב �יבA ָסִב�יב ְוִהֵּנ2 ם ָסִב ִני ֲעֵליֶה�   ְוֶהֱעִביַר�
Ezek. 37:3ְעָּת� ה ָיָד� ר ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה ַאָּת� Wֶּלה ָוֹאַמ�ֹות ָהֵא ם ֲהִתְחֶי�יָנה ָהֲעָצמ� Wי ֶּבן&ָאָד ֹ�אֶמר ֵאַל+   ַוּי
Ezek. 37:4 ּו ֹות ִׁשְמע� ם ָהֲעָצמֹות1 ַהְיֵבׁש+ ֹות ָהֵא�ֶּלה ְוָאַמְרָּת� ֲאֵליֶה+ א ַעל&ָהֲעָצמ� י ִהָּנֵב� ֹ�אֶמר ֵאַל+  ַוּי
 �ְּדַבר&ְיהָו�ה
Ezek. 37:5ם� ּוַח ִוְחִייֶת� י ֵמִב�יא ָבֶכ>ם ר� Mה ֲאִנ ֹות ָהֵא�ֶּלה ִהֵּנ2 ה ָלֲעָצמ� �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bֹּכ  
Ezek. 37:6 ּוַח י ָבֶכ>ם ר� ֹור ְוָנַתִּת� ר ְוָקַרְמִּתBי ֲעֵליֶכם1 ע+ ַהֲעֵלִת=י ֲעֵליֶכ�ם ָּבָׂש3 ים ְו� Mם ִּגִד Z ֲעֵליֶכ2  ְוָנַתִּתי

�י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה�ִוְחִייֶת ם ִּכ�  ם ִויַדְעֶּת�
Ezek. 37:7ֹו� ֹות ֶע�ֶצם ֶאל&ַעְצמ� ּו ֲעָצמ+ ַעׁש ַוִּתְקְרב� ֹול ְּכִהָּנ�ְבִאי1 ְוִהֵּנה&ַר+ B5ְיִהי&ק �יִתי ַו� אִתי ַּכֲאֶׁש�ר ֻצֵּו   ְוִנֵּב�
Ezek. 37:8ם ה ַוִּיְקַר= יִתי ְוִהֵּנ�ה&ֲעֵליֶהBם ִּגִדים1 ּוָבָׂש�ר ָעָל+ Mין  ְוָרִא ּוַח ֵא� ֹור ִמְלָמ�ְעָלה ְור�  ֲעֵליֶה>ם ע�

ם�  ָּבֶה�
Ezek. 37:9 ה �י ְיהִו3 ה&ָאַמ�רA ֲאֹדָנ ּוַח ֹּכ� Mָדם ְוָאַמְרָּת1 ֶאל&ָהר ָ Tא ֶבן&א�ּוַח ִהָּנֵב �א ֶאל&ָהר י ִהָּנֵב� ֹ�אֶמר ֵאַל+  ַוּי

ֶּלה ְו �ים ָהֵא� ּוַח ּוְפִח>י ַּבֲהרּוִג ִאי ָהר+ ּו�ֵמַאְרַּבBע רּוחֹות1 ֹּב�  ִי�ְחי�
Ezek. 37:10 ֹול ִיל ָּגד� ם ַח� ּו ַוַּי�ַעְמדּו1 ַעל&ַרְגֵליֶה+ ּוַח ַוִּי�ְחי3 Mם ָהר �ִני ַוָּתבֹואZ ָבֶה2 אִתי ַּכֲאֶׁש�ר ִצָּו  ְוִהַּנֵּב�
ד� ס  ְמֹאד&ְמֹא�
Ezek. 37:11ָּמ�ל ֵה ית ִיְׂשָרֵא� ֶּלה ָּכל&ֵּב� ֹות ָהֵא+ ם ָהֲעָצמ� Wֶּבן&ָאָד Gֵאַלי Hּו  ַוּיֹאֶמר ים ָיְבׁש= �ה ֹאְמִר3 ה ִהֵּנ

נּו� �5ְרנּו ָל� נּו ִנְגַז ה ִתְקָוֵת� ינּו ְוָאְבָד�  ַעְצמֹוֵת>
Ezek. 37:12 ם ֹוֵתיֶכ3 ַח ֶאת&ִקְבר� Mי ֹפֵת �י ְיהִוהG ִהֵּנהZ ֲאִנ2 ה&ָאַמרH ֲאֹדָנ ם ֹּכ� א ְוָאַמְרָּתM ֲאֵליֶה3 Z ִהָּנֵב2  ָלֵכן

י ֶאְתֶכ>ם ִמִּקְברֹוֵתיֶכ� ל� סְוַהֲעֵליִת� ת ִיְׂשָרֵא� י ֶאְתֶכ�ם ֶאל&ַאְדַמ�  ם ַעִּמ�י ְוֵהֵבאִת�
Ezek. 37:13י� י ֶאְתֶכ>ם ִמִּקְברֹוֵתיֶכ�ם ַעִּמ� ם ּוְבַהֲעלֹוִת� ֹוֵתיֶכ3 �ה ְּבִפְתִח�י ֶאת&ִקְבר� �י ְיהָו י&ֲאִנ ם ִּכ� יַדְעֶּת�   ִו�
Ezek. 37:14 י ם ְוִהַּנְחִּת� י רּוִחBי ָבֶכם1 ִוְחִייֶת+ >ה  ְוָנַתִּת2 =י ְיהָו ם ִּכי&ֲאִנ Qם ִויַדְעֶּת�ֶאְתֶכ�ם ַעל&ַאְדַמְתֶכ

ְרִּתי ְוָעִׂש�יִתי ְנֻאם&ְיהָו�ה� פ  ִּדַּב�
Ezek. 37:15ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 37:16ה ְוִלְבֵנ�י ִיְׂשָר יהּוָד+ ב ָעָליו1 ִל� Bד ּוְכֹת �ץ ֶאָח+ ם ַקח&ְלָך1 ֵע ל ֲחֵברֹו  ְוַאָּת�ה ֶבן&ָאָד3 יו[ֵא� �] ֲחֵבָר

ל ֲחֵברֹו  ית ִיְׂשָרֵא� ִים ְוָכל&ֵּב� �ץ ֶאְפַר+ יו ְליֹוֵסף1 ֵע ֹוב ָעָל3 ד ּוְכת� �ץ ֶאָח+ יו�[ּוְלַקח1 ֵע  ]ֲחֵבָר�
Ezek. 37:17ָך� ים ְּבָיֶד� �ץ ֶאָח�ד ְוָהי�ּו ַלֲאָחִד� ם ֶאָח=ד ֶאל&ֶאָח>ד ְלָך� ְלֵע Mב ֹאָת   ְוָקַר2
Ezek. 37:18ֲאֶׁש ְך� ְוַכ� ֶּלה ָּל� �יד ָל�נּו ָמה&ֵא� ֹוא&ַתִּג ר ֲהל� �יָך ְּבֵנ�י ַעְּמָך� ֵלאֹמ ּו ֵאֶל+  ר1 יֹאְמר�
Ezek. 37:19 ִים ַח ֶאת&ֵעBץ יֹוֵסף1 ֲאֶׁש�ר ְּבַיד&ֶאְפַר+ Mי ֹלֵק �י ְיהִוהG ִהֵּנהZ ֲאִנ2 ה&ָאַמרH ֲאֹדָנ ם ֹּכ�  ַּדֵּב�ר ֲאֵלֶה3

ל ֲחֵברֹו  י ִיְׂשָרֵא� ד ] יוֲחֵבָר�[ְוִׁשְבֵט� ד ְוָהי�ּו ֶאָח� �ץ ֶאָח+ ה ַו�ֲעִׂשיִתם1 ְלֵע �ץ ְיהּוָד3 יו ֶאת&ֵע Mם ָעָל Z אֹוָת2 ְוָנַתִּתי
י�  ְּבָיִד�

Ezek. 37:20ם� ב ֲעֵליֶה>ם ְּבָיְדָך� ְלֵעיֵניֶה� ים אwֶׁשר&ִּתְכֹּת= Mּו ָהֵעִצ   ְוָהי2
Ezek. 37:21ִה Gי ְיהִוה� ה&ָאַמרH ֲאֹדָנ ם ֹּכ� �ם ֲאֶׁש�ר  ְוַדֵּב�ר ֲאֵליֶה3 ין ַהּגֹוִי ל ִמֵּב� �י ִיְׂשָרֵא+ 1ַח1 ֶאת&ְּבֵנ Bי ֹלֵק ה ֲאִנ ֵּנ2

ם� ם ֶאל&ַאְדָמָת� י אֹוָת� יב ְוֵהֵבאִת� ְלכּו&ָׁש�ם ְוִקַּבְצִּתBי ֹאָתם1 ִמָּסִב+  ָה�
Ezek. 37:22 ל ּוֶמ=ֶלְך ֶאָח>ד י ִיְׂשָרֵא+ ֹוי ֶאָחBד ָּבָא1ֶרץ1 ְּבָהֵר� ָתם ְלג2 ֹ Tיִתי א� א  ְוָעִׂש Bֹ ִי�ְהֶי�ה ְלֻכָּל�ם ְלֶמ�ֶלְך ְול

ֹוד�]ִי�ְהיּו[ִיְהֶיה& ֹות ע� י ַמְמָלכ� ֹוד ִלְׁשֵּת� צּו ע> א ֵיָח� 2ֹ ם ְול �י גֹוִי+  &עֹוד1 ִלְׁשֵנ



Ezek. 37:23ם ִמ ל ִּפְׁשֵעיֶה�ם ְוהֹוַׁשְעִּת�י ֹאָת3 ם ּוְבֹכ� ּוֵציֶה+ ּוֵליֶהם1 ּוְבִׁשּק� ֹוד ְּבִגּל� ּו ע3 א ִי�ַטְּמא� =ֹ ל  ְול Bֹּכ
ים� ם ֵלאֹלִה� י ֶאְהֶי�ה ָלֶה� Wם ַוֲאִנ �י ְלָע+ ם ְוִטַהְרִּתBי אֹוָתם1 ְוָהיּו&ִל ּו ָבֶה+ ֵתיֶהם1 ֲאֶׁש�ר ָחְטא�  מֹוְׁשֹב�

Ezek. 37:24י ִיְׁשְמ כּו ְוֻחֹּקַת� �ה ְלֻכָּל�ם ּוְבִמְׁשָּפַט�י ֵיֵל+ ד ִיְהֶי ם ְורֹוֶע�ה ֶאָח� י ָדִוד1 ֶמ�ֶלְך ֲעֵליֶה+ Bּו  ְוַעְבִּד ר�
ם� ּו אֹוָת�  ְוָעׂש�
Ezek. 37:25 יָה ּו ָעֶל] ֹוֵתיֶכ�ם ְוָיְׁשב� ר ָי�ְׁשבּו&ָב�ּה ֲאב� ב ֲאֶׁש� י ְלַי�ֲעֹק+ ֶרץ ֲאֶׁשBר ָנַת1ִּתי1 ְלַעְבִּד� ּו ַעל&ָהָא3  ְוָיְׁשב�

ם ְלעֹוָל� י ָנִׂש�יא ָלֶה� �ד ַעְבִּד+ ם ְוָדִו Bי ְבֵניֶהם1 ַעד&עֹוָל+ ם ּוְבֵנ Qָּמה ּוְבֵניֶה ֵ Tם�ה 
Ezek. 37:26 ם ְוָנַתִּת=י �ה אֹוָת�ם ּוְנַתִּתים1 ְוִהְרֵּביִת�י אֹוָת+ ית עֹוָל�ם ִיְהֶי ֹום ְּבִר� ית ָׁשל+  ְוָכַרִּתBי ָלֶהם1 ְּבִר�

ם�  ֶאת&ִמְקָּדִׁש>י ְּבתֹוָכ�ם ְלעֹוָל�
Ezek. 37:27ָּמ אֹלִה�ים ְוֵה� ם ֵל� �יִתי ָלֶה� ם ְוָהִי Bה ִמְׁשָּכִני1 ֲעֵליֶה+ ם� ְוָהָי  ה ִי�ְהיּו&ִל�י ְלָע�
Ezek. 37:28ִּPם כ ם� ס ְוָי�5ְדעּו1 ַהּגֹוִי+ ׁש ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ִּבְהי=ֹות ִמְקָּדִׁש>י ְּבתֹוָכ�ם ְלעֹוָל� ה ְמַקֵּד� �י ְיהָו+  י ֲאִנ
Ezek. 38:1ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Ezek. 38:211יָך1 ֶאל&ּגֹוג ם ִׂשBים ָּפֶנ יו� ֶּבן&ָאָד3 א ָעָל� אׁש ֶמ�ֶׁשְך ְוֻתָב�ל ְוִהָּנֵב� �ֹ יא ר Wֹוג ְנִׂש   ֶא�ֶרץ ַהָּמג+
Ezek. 38:3ל� ֶׁשְך ְוֻתָב� אׁש ֶמ� �ֹ יא ר Wֹוג ְנִׂש 1יָך1 ּג+ Bי ֵאֶל �ה ִהְנִנ �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ�   ְוָא�ַמְרָּת+ ֹּכ�
Ezek. 38:4יָך ְו� ים ִּבְלָחֶי י ַחִח� יָך ְוָנַתִּת� ֹוַבְבִּת+ ים  ְוׁש� �ים ּוָפָרִׁש3 ָך סּוִס Mאֹוְתָך1 ְוֶאת&ָּכל&ֵחיֶל Z הֹוֵצאִתי

ם� ֹות ֻּכָּל� י ֲחָרב� ן ֹּתְפֵׂש� �ה ּוָמֵג+ ל ָרב1 ִצָּנ ם ָקָה� 1 ֻּכָּל+  ְלֻבֵׁשBי ִמְכלֹול
Ezek. 38:5ע� ּוט ִאָּת�ם ֻּכָּל�ם ָמֵג�ן ְוכֹוָב� ּוׁש ּופ� ס ּכ�   ָּפַר>
Ezek. 38:6ֹּP י ג ֵֶּמר ְוָכל&ֲאַגֶּפ+ Pְך�ָה ב ים ַרִּב�ים ִאָּת� ֹון ְוֶאת&ָּכל&ֲאַגָּפ�יו ַעִּמ� י ָצפ� ה ַיְרְּכֵת� ֹוַגְרָמ+  ית ּת�
Ezek. 38:7ר� ם ְלִמְׁשָמ� �יָת ָלֶה� �יָך ְוָהִי �ים ָעֶל ה ְוָכל&ְקָהֶל�ָך ַהִּנְקָהִל Wן ְלָך+ ַאָּת�   ִהֹּכן1 ְוָהֵכ
Ezek. 38:8ְּבַאֲח Gִּתָּפֵקד Hים ַרִּבים�ֶרב ְמֻקֶּב1ֶצת1  ִמָּיִמ ֹואA ֶאל&ֶא�ֶרץA ְמׁשֹוֶב�ֶבת ֵמֶח3 ים ָּתב� Mית ַהָּׁשִנ ִר2

ַPים ע ם�ֵמַעִּמ�ים ַרִּב+ ַטח ֻּכָּל� ּו ָלֶב� ָאה ְוָיְׁשב� ה ָּתִמ�יד ְוִהיא1 ֵמַעִּמ�ים הּוָצ+ ל ֲאֶׁשר&ָהי�ּו ְלָחְרָּב� י ִיְׂשָרֵא+  ל ָהֵר�
Ezek. 38:9ֹוא 1יָת1 ַּכֹּׁשָא�ה ָתב+ ים ַרִּב�ים  ְוָעִל יָך ְוַעִּמ� �ה ַאָּתה1 ְוָכל&ֲאַגֶּפ+ ְהֶי ֶרץ ִּת� ֹות ָהָא� >5ן ְלַכּס�  ֶּכָעָנ
ְך� ס  אֹוָת�

Ezek. 38:10 ֶבת ָך ְוָחַׁשְבָּת� ַמֲחֶׁש� ּו ְדָבִרים1 ַעל&ְלָבֶב+ Bּוא ַיֲעל �הA ַּבּי�ֹום ַהה3 �ה ְוָהָי �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ�  ֹּכ�
ה�  ָרָע�

Ezek. 38:11ין  ְוָאַמְר�ְׁשִבים1 ְּבֵא ם ֹי� י ָלֶב�ַטח ֻּכָּל3 ים ֹיְׁשֵב� ְקִט+ ֹות ָאבֹוא1 ַהֹּׁש� ֱעֶלה1 ַעל&ֶא�ֶרץ ְּפָרז+ ָּת3 ֶא�
ם� ין ָלֶה� ִים ֵא� יַח ּוְדָלַת� ה ּוְבִר�  חֹוָמ+

Ezek. 38:12 1ת ְוֶאל&ַעם ֹות נֹוָׁשֹב3 יב ָיְדָךM ַעל&ֳחָרב� ז ַּב�ז ְלָהִׁש2 ל ָׁשָל�ל ְוָלֹב� ם ֹעֶׂשה1  ִלְׁשֹל� ְמֻאָּס�ף ִמּגֹוִי+
ֶרץ� ּור ָהָא� י ַעל&ַטּב� ן ֹיְׁשֵב� �ה ְוִקְנָי+  ִמְקֶנ

Ezek. 38:13 ז א ֲהָלֹב� 1 ַאָּת�ה ָב+ ל ָׁשָלל Bּו ְלָך+ ֲהִלְׁשֹל י ַתְרִׁשBיׁש ְוָכל&ְּכִפֶר1יָה1 יֹאְמר� ְּדָדן ְוֹסֲחֵר2 Tא ו  ְׁשָב]
�ֶס ז ִהְקַה�ְלָּת ְקָהֶל�ָך ָלֵׂש�אתA ֶּכ ֹול� סַּב� ל ָׁשָל�ל ָּגד� ן ִלְׁשֹל� �ה ְוִקְנָי+ ב ָלַק1ַחת1 ִמְקֶנ  ף ְוָזָה3

Ezek. 38:14 ֶבת ּוא ְּבֶׁש2 ֹואA ַּבּי�ֹום ַהה3 �ה ֲהל� �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ� ֹוג ֹּכ� ם ְוָאַמְרָּת� ְלג+  ָלֵכן1 ִהָּנֵב�א ֶבן&ָאָד+
ע� ַטח ֵּתָד�  ַעִּמ=י ִיְׂשָרֵא>ל ָלֶב�

Ezek. 38:15אBל  ּוָב ם ָקָה� ים ַרִּב�ים ִאָּת�ְך ֹרְכֵבBי סּוִסים1 ֻּכָּל+ ה ְוַעִּמ� Wֹון ַאָּת ֹוְמָך1 ִמַּיְרְּכֵת�י ָצפ+ ָת ִמְּמק�
ב� ִיל ָר� ֹול ְוַח�  ָּגד�
Ezek. 38:16ה ַוֲהִב ְהֶי3 ים ִּת� Mית ַהָּיִמ ֹות ָהָא�ֶרץ ְּבַאֲחִר2 �5ן ְלַכּס� ָעָנ ל ֶּכ� 1יָת1 ַעל&ַעִּמ�י ִיְׂשָרֵא+ אֹוִת1יָך1  ְוָעִל

ֹוג� ס ם ּג� י ְּבִהָּקְדִׁש�י ְבָך> ְלֵעיֵניֶה� ם ֹאִת3 Mַעת ַהּגֹוִי Z ַּד2 י ְלַמַען  ַעל&ַאְרִצ+
Ezek. 38:17 י�ים ְּבַיד1 ֲעָבַדי1 ְנִביֵא ְרִּתי ְּבָיִמ�ים ַקְדמֹוִנ3 Mּוא ֲאֶׁשר&ִּדַּב ַאָּתה&ה2 ה ַה� �י ְיהִו3 ר ֲאֹדָנ Qה&ָאַמ  ֹּכ�
ִּנְּבִא> ל ַה� ם� סִיְׂשָרֵא+ �ים ְלָהִב�יא ֹאְתָך� ֲעֵליֶה� ם ָׁשִנ ים ָהֵה�  ים ַּבָּיִמ�
Ezek. 38:18 י �ה ַּתֲעֶל�ה ֲחָמִת� �י ְיהִו ם ֲאֹדָנ ל ְנֻא� ֹוא גֹוג1 ַעל&ַאְדַמ�ת ִיְׂשָרֵא+ ֹום ּב� ּוא ְּבי2 �הA ַּבּי�ֹום ַהה3  ְוָהָי

י�  ְּבַאִּפ�
Ezek. 38:19�י ִּדַּב י ְבֵאׁש&ֶעְבָרִת� ת  ּוְבִקְנָאִת� ֹול ַע�ל ַאְדַמ� ּוא ִי�ְהֶיה1 ַר�ַעׁש ָּגד+ אA ַּבּי�ֹום ַהה3 �ֹ ְרִּתי ִאם&ל



ל�  ִיְׂשָרֵא�
Ezek. 38:20 ה ֲאָדָמ+ ה ְוָכל&ָהֶר1ֶמׂש1 ָהֹרֵמ�ׂש ַעל&ָה� �ת ַהָּׂשֶד3 ִים ְוַחַּי Mֹוף ַהָּׁשַמ �י ַהָּיםZ ְוע2 י ְּדֵג ּו ִמָּפַנ]  ְוָרֲעׁש�

ר ַעל&ְּפ ם ֲאֶׁש� ָאָד+ 1 ָה� ֹול�ְוֹכל ֶרץ ִּתּפ� ה ָלָא� ֹות ְוָכל&חֹוָמ� ים ְוָנ�ְפלּו1 ַהַּמְדֵרג+ ּו ֶהָהִר3 �י ָהֲאָדָמ�ה ְוֶנֶהְרס�  ֵנ
Ezek. 38:21ְהֶי�ה� יו ִּת� ֶרב ִא�יׁש ְּבָאִח� �ה ֶח� �י ְיהִו ם ֲאֹדָנ ֶרב ְנֻא� אִתי ָעָלBיו ְלָכל&ָהַרי1 ֶח+   ְוָקָר2
Ezek. 38:22ֹו ְּב י ִאּת� ית ַאְמִטBיר ָעָליו1  ְוִנְׁשַּפְטִּת� יׁש ֵא�ׁש ְוָגְפִר3 Mי ֶאְלָּגִב �ֶׁשם ׁשֹוֵטףZ ְוַאְבֵנ2 ֶד�ֶבר ּוְבָד�ם ְוֶג

ֹו� ר ִאּת� ים ַרִּב�ים ֲאֶׁש� יו ְוַעל&ַעִּמ�  ְוַעל&ֲאַגָּפ+
Ezek. 38:23ים ְוָיְד� �ם ַרִּב י ְלֵעיֵנ�י ּגֹוִי ֹוַדְעִּת+ י ְונ� 1 ְוִהְתַקִּדְׁשִּת+ י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ס ְוִהְתַּגִּדְלִּתי ּו ִּכ�  ע�
Ezek. 39:1 אׁש �ֹ יא ר Wֹוג ְנִׂש 1יָך1 ּג+ Bי ֵאֶל �ה ִהְנִנ �י ְיהִו ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ� ֹוג ְוָא�ַמְרָּת+ ֹּכ�  ְוַאָּתBה ֶבן&ָאָדם1 ִהָּנֵב�א ַעל&ּג+
ל� ֶׁשְך ְוֻתָב�  ֶמ�
Ezek. 39:2יָך ִמַּיְר יָך ְוַהֲעִליִת� 1יָך1 ְוִׁשֵּׁשאִת+ ל� ְוֹׁשַבְבִּת י ִיְׂשָרֵא� ֹון ַוֲהִבאֹוִת�ָך ַעל&ָהֵר� � ְּכֵת�י ָצפ
Ezek. 39:3יל� �ד ְיִמיְנָך� ַאִּפ� יָך ִמַּי Wָך ְוִחֶּצ��ד ְׂשמֹאוֶל י ַקְׁשְּתָך� ִמַּי   ְוִהֵּכיִת�
Ezek. 39:42ְך ְלֵע�ים ֲאֶׁש�ר ִאָּת יָך ְוַעִּמ� ֹול ַאָּתה1 ְוָכל&ֲאַגֶּפ+ ל ִּתּפ3 Mי ִיְׂשָרֵא >5ף  ַעל&ָהֵר2 ֹור ָּכל&ָּכָנ יט ִצּפ=

ה� יָך ְלָאְכָל� ה ְנַתִּת� �ת ַהָּׂשֶד�  ְוַחַּי
Ezek. 39:5ִּPֹול כ �ה ִּתּפ ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ַעל&ְּפֵנ�י ַהָּׂשֶד� ְרִּתי ְנֻא� �י ִדַּב+  י ֲאִנ
Ezek. 39:6ּו ִּכ י ָהִאִּי�ים ָלֶב�ַטח ְוָיְדע� ֹוג ּוְבֹיְׁשֵב�  י&ֲאִנ�י ְיהָו�ה� ְוִׁשַּלְחִּתי&ֵא�ׁש ְּבָמג+
Ezek. 39:7 1ּו ַהּגֹוִים Bֹוד ְוָיְדע �ל ֶאת&ֵׁשם&ָקְדִׁש�י ע א&ַאֵח� �ֹ ל ְול יַע ְּבתֹוְך1 ַעִּמ�י ִיְׂשָרֵא+ י אֹוִד3 Mם ָקְדִׁש  ְוֶאת&ֵׁש2

ל� ֹוׁש ְּבִיְׂשָרֵא� ה ָקד� �י ְיהָו+  ִּכי&ֲאִנ
Ezek. 39:8י ְיה� ם ֲאֹדָנ ָתה ְנֻא� Bה ָבָאה1 ְוִנ�ְהָי+ ְרִּתי� ִהֵּנ ר ִּדַּב� ּוא ַהּי�ֹום ֲאֶׁש� �ה ה�  ִו
Ezek. 39:9 ל ָי�ד ים ּוְבַמֵּק� Bן ְוִצָּנה1 ְּבֶק�ֶׁשת ּוְבִחִּצ+ ֶׁשק ּוָמֵג ִהִּׂשיקּו ְּבֶנ2 ְ Tּו ו ל ּוִבֲער] י ִיְׂשָרֵא3 ּו ֹיְׁשֵב�יA ָעֵר� Q5ָיְצא  ְו�

ַבע ָׁשִנ�ים� ׁש ֶׁש� ּו ָבֶה>ם ֵא� ַמח ּוִבֲער� � ּוְבֹר
Ezek. 39:10 ּו ֲערּו&ֵא�ׁש ְוָׁשְלל� ים ִּכ�י ַבֶּנ�ֶׁשק ְיַב� א ַיְחְטבּו1 ִמן&ַהְּיָעִר+ Bֹ ה ְול ים ִמן&ַהָּׂשֶד3 Mּו ֵעִצ א&ִיְׂשא2 �ֹ  ְול

ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ס ם ְנֻא� ְזֵזיֶה+ ְזזּו1 ֶאת&ֹּב� ם ּוָב�  ֶאת&ֹׁשְלֵליֶה3
Ezek. 39:11ֹו A ְמק� Zן ְלגֹוג�ּוא ֶאֵּת �ה ַבּי�ֹום ַהה] ם  ְוָהָי ְבִרים1 ִקְדַמ�ת ַהָּי+ Bי ָהֹע� ל ֵּג ֶבר ְּבִיְׂשָרֵא3 Mם ֶק ם&ָׁש2

ֹוג� ֹון ּג� ּו ֵּג�יא ֲהמ� ְרא+ ה ְוָק� ם ֶאת&ּגֹוג1 ְוֶאת&ָּכל&ֲהמֹונֹ+ ְברּו ָׁש3 ים ְוָק� �ְבִר יא ֶאת&ָהֹע� ֶמת ִה�  ְוֹחֶס�
Ezek. 39:12ֶרץ�ַען ַטֵה�ר ֶאת&ָהָא ל ְלַמ� ים� ּוְקָברּום1 ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+   ִׁשְבָע�ה ֳחָדִׁש�
Ezek. 39:13P ם ְלֵׁש�ם י ֶרץ ְוָהָי�ה ָלֶה� �ם ָהָא+ ְברּו1 ָּכל&ַע ה� ְוָק� ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו� י ְנֻא� �ְבִד+  ֹום ִהָּכ
Ezek. 39:14ים ַעל&ְּפֵנ� ים ֶאת&ַהּנֹוָתִר> ים ֶאת&ָהֹעְבִר3 ֶרץ ְמַקְּבִר� ים ָּבָא+ י ָתִמBיד ַיְבִּד1ילּו1 ֹעְבִר� י  ְוַאְנֵׁש2

רּו� ה&ֳחָדִׁש�ים ַיְחֹק� ה ִׁשְבָע� ֲהָר�ּה ִמְקֵצ� ֶרץ ְלַט�  ָהָא�
Ezek. 39:15 ים ְמַקְּבִר+ ּו ֹאתֹו1 ַה� Bד ָקְבר� ּון ַע �ֹו ִצּי ם ּוָבָנ�ה ֶאְצל� �ֶצם ָאָד+ ֶרץ ְוָרָאה1 ֶע ְבִרים1 ָּבָא+ ּו ָהֹע� Bְוָעְבר 

ֹוג� ֹון ּג�  ֶאל&ֵּג�יא ֲהמ�
Ezek. 39:16ֶרץ� ס ְוַג�ם ֶׁשם&ִע>יר ּו ָהָא�   ֲהמֹוָנ�ה ְוִטֲהר�
Ezek. 39:17 ה �ת ַהָּׂשֶד3 לA ַחַּי ף ּוְלֹכ� Mֹור ָּכל&ָּכָנ ה ֱאֹמרZ ְלִצּפ2 �י ְיהִֹו3 ה&ָאַמ�רA ֲאֹדָנ ם ֹּכ� Mה ֶבן&ָאָד  ְוַאָּת2

�ַבח ָּג י ֹזֵבBַח ָלֶכם1 ֶז Mר ֲאִנ י ֲאֶׁש2 יב ַעל&ִזְבִח3 ּו ִמָּסִב+ ּו ָוֹב1אּו1 ֵהָאְספ� Bם ִהָּקְבצ י ִיְׂשָרֵא�ל ַוֲאַכְלֶּת� ֹול ַע�ל ָהֵר� ד+
ם� יֶתם ָּד� ר ּוְׁשִת�  ָּבָׂש�

Ezek. 39:18 י ים ְמִריֵא� ים ְוַעּתּוִדים1 ָּפִר+ Bים ָּכִר ּו ֵאיִל2 �ֶרץ ִּתְׁשּת י ָהָא� לּו ְוַדם&ְנִׂשיֵא�  ְּבַׂשBר ִּגּבֹוִרים1 ּתֹאֵכ+
ם� ן ֻּכָּל�  ָבָׁש�

Ezek. 39:19ֶלב�ם� ַוֲאַכְלֶּתם&ֵח ְחִּתי ָלֶכ� י ֲאֶׁשר&ָזַב� ֹון ִמִּזְבִח� �ם ְלִׁשָּכר יֶתם ָּד� ה ּוְׁשִת�   ְלָׂשְבָע+
Ezek. 39:20ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� �יׁש ִמְלָחָמ�ה ְנֻא� ֹור ְוָכל&ִא ֶכב ִּגּב� ּוס ָוֶר+   ּוְׂשַבְעֶּתBם ַעל&ֻׁשְלָחִני1 ס�
Ezek. 39:21ם ְוָר� י ַּבּגֹוִי י ֶאת&ְּכבֹוִד� י  ְוָנַתִּת� יִתי ְוֶאת&ָיִד� ם ֶאת&ִמְׁשָּפִטי1 ֲאֶׁש�ר ָעִׂש+ ּו ָכל&ַהּגֹוִי3 א�

ם� ְמִּתי ָבֶה�  ֲאֶׁשר&ַׂש�
Ezek. 39:22ְלָאה� ּוא ָוָה� ֵהיֶה�ם ִמן&ַהּי�ֹום ַהה� �י ְיהָו�ה ֱאֹל� ל ִּכ>י ֲאִנ   ְוָי�5ְדעּו1 ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+



Ezek. 39:23ם Qי ַבֲעֹוָנ� ּגֹוִים ִּכ ַ Tּו ה ל עPַ ְוָיְדע� ית&ִיְׂשָרֵא3 ּו ֵב� ֶאְּתֵנם1  ָּגל� י ָוַאְסִּת�ר ָּפַנ�י ֵמֶה�ם ָו� ֲעלּו&ִב+ ל ֲאֶׁש�ר ָמ�
ם� ֶרב ֻּכָּל� ּו ַבֶח� ם ַוִּיְּפל� �ד ָצֵריֶה+  ְּבַי

Ezek. 39:24ם� ס �יִתי ֹאָת�ם ָוַאְסִּת�ר ָּפַנ�י ֵמֶה� ם ָעִׂש ם ּוְכִפְׁשֵעיֶה�   ְּכֻטְמָאָת�
Ezek. 39:25Bן ֹּכ ה ָאִׁשיב1 ֶאת&ְׁשִבית  ָלֵכ3 ה ַעָּת3 �י ְיהִו+ ּות[ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ י ָּכל&ֵּב�ית ] ְׁשב� ַחְמִּת� ב ְוִר� ַי�ֲעֹק+

י� ם ָקְדִׁש� י ְלֵׁש�  ִיְׂשָרֵא�ל ְוִקֵּנאִת�
Ezek. 39:26<י ְּבִׁשְבָּת=ם ַעל&ַאְדָמָת� ם ְוֶאת&ָּכל&ַמֲעָל�ם ֲאֶׁש�ר ָמֲעלּו&ִב ין  ְוָנׂשּו1 ֶאת&ְּכִלָּמָת+ ַטח ְוֵא� ם ָלֶב�

יד�  ַמֲחִר�
Ezek. 39:27 ם ְלֵעיֵנ�י ְׁשִּתי ָב+ ְיֵביֶה�ם ְוִנְקַּד� ֹות ֹא� ַאְרצ� ם ֵמ� ים ְוִקַּבְצִּת�י ֹאָת+  ְּבׁשֹוְבִבBי אֹוָתם1 ִמן&ָה�ַעִּמ+
ים� �ם ַרִּב�  ַהּגֹוִי
Ezek. 39:28י ֹאBם ְּבַהְגלֹוִת ֵהיֶה+ Bי ְיהָוה1 ֱאֹל� �י ֲאִנ ּו ִּכ ים ַעל&ַאְדָמָת�ם  ְוָיְדע3 ם ְוִכַּנְסִּת� ָתם1 ֶאל&ַהּגֹוִי+

ם� ם ָׁש� ֹוד ֵמֶה� א&אֹוִת�יר ע> �ֹ  ְול
Ezek. 39:29 ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ל ְנֻא� ר ָׁשַפBְכִּתי ֶאת&רּוִחי1 ַעל&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ ֹוד ָּפַנ�י ֵמֶה�ם ֲאֶׁש2 א&ַאְסִּת�יר ע> �ֹ  ְול

 פ
Ezek. 40:1 ׁש�ים ְוָחֵמ ר  ְּבֶעְׂשִר� Wה ַאַח ֶדׁש ְּבַאְרַּבBע ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+ ֹור ַלֹח3 ה ֶּבָעׂש� Mאׁש ַהָּׁשָנ 2ֹ ָגלּוֵתנּו ְּבר ְ Tה ל� ָׁשָנ

ָּמה� י ָׁש� א ֹאִת� ה ַוָּיֵב� ה ָהְיָתBה ָעַלי1 ַיד&ְיהָו+ �ֶצםA ַהּי�ֹום ַהֶּז3 �יר ְּבֶע ה ָהִע ר ֻהְּכָת�  ֲאֶׁש�
Ezek. 40:2ִנ ים ֱהִביַא� ֹות ֱאֹלִה+ ד ְוָעָל�יו  ְּבַמְרא� ַּה1 ְמֹא+ ִני ֶאל&ַהBר ָּגֹב2 י ֶאל&ֶא�ֶרץ ִיְׂשָרֵא�ל ַוְיִניֵח3

 ְּכִמְבֵנה&ִע�יר ִמֶּנ�5ֶגב�
Ezek. 40:3 ה��ה ַהִּמָּד ֹו ּוְקֵנ ים ְּבָיד� ֶׁשת ּוְפִתיל&ִּפְׁשִּת� ָּמה ְוִהֵּנה&ִאיׁש1 ַמְרֵא1הּו1 ְּכַמְרֵא�ה ְנֹח+ י ָׁש3 Mיא אֹוִת  ַוָּיֵב2
ּוא ֹעֵמ� ַער�ְוה�  ד ַּבָּׁש�

Ezek. 40:4 1ל ֲאֶׁשר&ֲאִני Bים ִלְּבָך3 ְלֹכ�ע ְוִׂש Mיָך ְּׁשָמ ם ְרֵא�ה ְבֵעיֶניָךZ ּוְבָאְזֶנ2 יׁש ֶּבן&ָאָד] י ָהִא3 Mר ֵאַל  ַוְיַדֵּב2
ה ְל ה ֹרֶא� >ד ֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ַאָּת� ַען ַהְראֹוְתָכ�ה ֻהָב�אָתה ֵה�ָּנה ַהֵּג ְך ִּכ>י ְלַמ� ל�ַמְרֶא�ה אֹוָת+ ית ִיְׂשָרֵא�  ֵב�

Ezek. 40:5 1ַאָּמה ֹות ָּב� Bה ֵׁשׁש&ַאּמ �ה ַהִּמָּד3 יׁש ְקֵנ Mד ָהִא �יבA ָסִב�יב ּוְבַי2 ִית ָסִב ּוץ ַלַּב�  ְוִהֵּנ�ה חֹוָמ>ה ִמח�
ד� ה ָקֶנ�ה ֶאָח� ד ְוקֹוָמ� �ה ֶאָח+ ַחב ַהִּבְנָין1 ָקֶנ Bָמד ֶאת&ֹר Mַפח ַוָּי  ָוֹט+

Ezek. 40:61ֹוא ֶאל&ַׁש �ַעל ְּבַמֲעלֹותֹו  ַוָּיב3 יָמה ַוַּי ֲעלֹוָת�יו][ְּב[ַער1 ֲאֶׁשBר ָּפָניו1 ֶּד�ֶרְך ַהָּקִד+ �ָמדA ֶאת&ַס�ף ] ַמ� ַוָּי
ַחב� ד ֹר� ד ָקֶנ�ה ֶאָח� ַחב ְוֵאת1 ַס�ף ֶאָח+ Bה ֶאָחד1 ֹר+ ַער ָקֶנ  ַהַּׁש3

Ezek. 40:7י ַחב ּוֵב� Bה ֶאָחד1 ֹר+ ֶרְך1 ְוָקֶנ ד ֹא2 ה ֶאָח� א ָקֶנ2 ֶצל  ְוַהָּת3 ַּׁשַער ֵמֵא2 ַ Tף ה�ֹות ְוַס �ן ַהָּתִא�ים ָחֵמ�ׁש ַאּמ
ד� ִית ָקֶנ�ה ֶאָח� ַהַּב�  אּוָל�ם ַהַּׁש>ַער ֵמ�

Ezek. 40:8ד� ִית ָקֶנ�ה ֶאָח� ָמד ֶאת&ֻאָל�ם ַהַּׁש>ַער ֵמַהַּב� Mַוָּי  
Ezek. 40:9 ֹות ְוֵאילֹו �ה ַאּמ+ ָמד ֶאת&ֻאָלBם ַהַּׁש1ַער1 ְׁשֹמֶנ Mַער ] יוֵאיָל�][ְו[ ַוָּי ֹות ְוֻאָל�ם ַהַּׁש� �ְׁשַּת�ִים ַאּמ

ִית�  ֵמַהָּב�
Ezek. 40:10 ה ת ִלְׁשָלְׁשָּת�ם ּוִמָּד� ה ַאַח� ה ִמָּד� ים ְׁשֹלָׁשBה ִמֹּפה1 ּוְׁשֹלָׁש�ה ִמֹּפ+ ַער ֶּד�ֶרְך ַהָּקִד3 Mי ַהַּׁש  ְוָתֵא2

ֹו� ה ּוִמּפ�  ַאַח>ת ָלֵאיִל�ם ִמֹּפ�
Ezek. 40:11ָמד ֶאת&ֹר�< ֹות� ַוָּי ה ַאּמ� ֹוׁש ֶעְׂשֵר� ַער ְׁשל� ֶרְך ַהַּׁש+ ֹות ֹא� ��ֶׂשר ַאּמ ַער ֶע ַתח&ַהַּׁש�  ַחב ֶּפ�
Ezek. 40:12 ׁש ֹו ְוֵׁש� ֹות ִמּפ+ א ֵׁשׁש&ַאּמ� Wה ְוַהָּת �ּול ִמֹּפ ת ְּגב� ת ְוַאָּמה&ַאַח� Bי ַהָּתאֹות1 ַאָּמ�ה ֶאָח+ ּול ִלְפֵנ Qּוְגב 
ֹו� ֹות ִמּפ�  ַאּמ�

Ezek. 40:13� ַתח� ַוָּי �5ֶגד ָּפ� ַתח ֶנ ֹות ֶּפ� �ׁש ַאּמ ים ְוָחֵמ� ַחב ֶעְׂשִר� Wֹו ֹר Bג ַהָּתא1 ְלַגּג+ ַער ִמַּג  ָמד ֶאת&ַהַּׁש3
Ezek. 40:14יב� ַער ָסִב�יבA ָסִב� ר ַהַּׁש� ָחֵצ+ 1 ֶה� �ים ַאָּמ�ה ְוֶאל&ֵאיל �ַעׂש ֶאת&ֵאיִל�ים ִׁשִּׁש   ַוַּי
Ezek. 40:15ֹ ל ְּפֵני1 ַהַּׁש�ַער ַהּי ֹון][ָה�[אתֹון  ְוַע3 ה�] ִאית+ ַער ַהְּפִניִמ�י ֲחִמִּׁש�ים ַאָּמ� י ֻאָל�ם ַהַּׁש� Wַעל&ִלְפֵנ 
Ezek. 40:16 יב ְוֵכ�ן �יבA ָסִב+ Bיָמה ַלַּׁש1ַער1 ָסִב ָמה ִלְפִנ Z ֵאֵליֵה2 ים ְוֶאל ל&ַהָּתִא] ֹות ֶא�  ְוַחrנ�ֹות ֲאֻטמ�

ֹות ָסִבBיבA ָסִביב1 ִלְפִנ+ Qֹות ְוַחּלֹונ �ַלּמ ים�ָלֵא� ִיל ִּתֹמִר�  יָמה ְוֶאל&ַא�
Ezek. 40:17 יב��יבA ָסִב ר ָסִב ּוי ֶלָחֵצ� ה ָעׂש� ְצָפ+ Bה ְלָׁשכֹות1 ְוִר� ה ְוִהֵּנ ָחֵצר1 ַהִח�יצֹוָנ+ ִני ֶאל&ֶה�  ַוְיִביֵא3



ה� ְצָפ� ֹות ֶאל&ָהִר�  ְׁשֹלִׁש�ים ְלָׁשכ�
Ezek. 40:18�ת ֹא ים ְלֻעַּמ� �ֶתף ַהְּׁשָעִר+ ְצָפה1 ֶאל&ֶּכ ה ַהַּתְחּתֹוָנ�ה� ְוָהִר� ְצָפ� ים ָהִר� � ֶרְך ַהְּׁשָעִר
Ezek. 40:19 ים ּוץ ֵמָא�ה ַאָּמ�ה ַהָּקִד� י ֶהָחֵצ=ר ַהְּפִניִמ>י ִמח� ֹוָנה ִלְפֵנ2 Mַער ַהַּתְחּת Z ַהַּׁש2 ַחב ִמִּלְפֵני �ָמד ֹר]  ַוָּי

ֹון�  ְוַהָּצפ�
Ezek. 40:20ֹו ַער ֲאֶׁשBר ָּפָניו1 ֶּד�ֶרְך ַהָּצפ+ ֹו� ְוַהַּׁש3 ֹו ְוָרְחּב� ד ָאְרּכ� �ה ָמַד� יצֹוָנ ר ַהִח�  ן ֶלָחֵצ�
Ezek. 40:21 יו][ְו[ ְוָתאֹו ֹו ְוֵאילֹו ] ָתָא3 ַלָּמיו1][ְו[ְוֵאַלּמֹו ] ֵאיָלBיו][ְו[ְׁשלֹוָׁשBה ִמּפֹו1 ּוְׁשֹלָׁש�ה ִמּפ+ ה ] ֵא� ָהָי+

ֹו ְו ֹון ֲחִמִּׁשBים ַאָּמה1 ָאְרּכ+ �ת ַהַּׁש�ַער ָהִראׁש ה�ְּכִמַּד� ים ָּבַאָּמ� ׁש ְוֶעְׂשִר� ַחב ָחֵמ� Wֹר 
Ezek. 40:22 יו][ְו[ ְוַחּלֹונֹוB 1][ְו[ְוֵאַלּמֹו ] ַחּלֹוָנ ַלָּמיו יו][ְו[ְוִתֹמרֹו ] ֵא� ר ָּפָנ�יו ] ִת�ֹמָר+ ַער ֲאֶׁש� ְּכִמַּד�ת ַהַּׁש+

ֹו ְוֵאיַלּמֹו  ֹות ֶׁש1ַבע1 ַי�ֲעלּו&ב+ ים ּוְבַמֲעל� �י][ְו[ֶּד�ֶרְך ַהָּקִד יוֵא� ם�] ַלָּמ�  ִלְפֵניֶה�
Ezek. 40:23ה� ה ַאָּמ� ַער ֵמָא� =ָמד ִמַּׁש>ַער ֶאל&ַׁש� ים ַוָּי �ֹון ְוַלָּקִד ַער ַלָּצפ� �5ֶגד ַהַּׁש+ י ֶנ   ְוַׁש1ַער1 ֶלָחֵצ�ר ַהְּפִניִמ+
Ezek. 40:24ד ֵאי Bֹום ּוָמַד �ַער ֶּד�ֶרְך ַהָּדר ֹום ְוִהֵּנה&ַׁש� 1ִני1 ֶּד�ֶרְך ַהָּדר+ ְוֵאיַלּמֹו ] ֵאיָליו1[לֹו  ַוּיֹוִלֵכ

יו][ְו[ ֶּלה�] ֵא�יַלָּמ+ ֹות ָהֵא�  ַּכִּמּד�
Ezek. 40:25 ֹו ּוְלֵאיַלּמֹו Bים ל 1][ְל][ּו[ ְוַחּלֹוִנ2 יַלָּמיו יב ְּכַהֲחrנ�ֹות ָהֵא�ֶּלה ֲחִמִּׁשBים ַאָּמה1 ] ֵא� �יבA ָסִב+ ָסִב

ה� ים ַאָּמ� ׁש ְוֶעְׂשִר� ַחב ָחֵמ� Wֶרְך ְוֹר  ֹא+
Ezek. 40:26 ֹות ִׁשְבָעה1 ֹעלֹותֹו Bיו[ ּוַמֲעל לֹוָת+ יו][ְו[ְוֵאַלּמֹו ] ֹע� ַלָּמ� ֹו ] ֵא� ד ִמּפ> ֹו ֶאָח� ים ל3 ִלְפֵניֶה�ם ְוִתֹמִר�

ֹו ֶאל&ֵאילֹו  ד ִמּפ� יו�[ְוֶאָח�  ]ֵאיָל�
Ezek. 40:27<ָמד ִמַּׁש=ַער ֶאל&ַהַּׁש ֹום ַוָּי2 �י ֶּד�ֶרְך ַהָּדר ר ַהְּפִניִמ� ה  ְוַׁש>ַער ֶלָחֵצ� ֹום ֵמָא� ֶרְך ַהָּדר� ַער ֶּד�

ֹות�  ַאּמ�
Ezek. 40:28ֶּלה� ֹות ָהֵא� ֹום ַּכִּמּד� ֹום ַוָּי1ָמד1 ֶאת&ַהַּׁש�ַער ַהָּדר+ �י ְּבַׁש�ַער ַהָּדר ר ַהְּפִניִמ�   ַוְיִביֵא>ִני ֶאל&ָחֵצ�
Ezek. 40:29 יו][ְו[ ְוָתאֹו Qְו[ְוֵאילֹו ] ָתָא][יוBְו[ְוֵאַלּמֹו ] ֵאיָל][ַלָּמ 1ֵא� ֹו ] יו ֶּלה ְוַחּלֹונ�ֹות ל> ֹות ָהֵא+ ַּכִּמּד�

יו][ְל][ּו[ּוְלֵאַלּמֹו  ֹות�] ֵאַלָּמ� ׁש ַאּמ� ים ְוָחֵמ� ַחב ֶעְׂשִר� Wֶרְך ְוֹר �יבA ָסִב�יב ֲחִמִּׁשBים ַאָּמה1 ֹא+  ָסִב
Ezek. 40:30ַחב ה ְוֹר� ֶרְך ָחֵמBׁש ְוֶעְׂשִרים1 ַאָּמ+ �יבA ָסִב�יב ֹא3 ֹות ָסִב ַלּמ� ֹות� ְוֵא� ׁש ַאּמ�   ָחֵמ�
Ezek. 40:31 ים ֶאל&ֵאילֹו ה ְוִתֹמִר� ו ֶאל&ָחֵצר1 ַהִח�צֹוָנ+ �יו[ ְוֵאַלָּמ3 ֹות ְׁשמֹוֶנ�ה ַמֲעלֹו ] ֵאיָל יו�[ּוַמֲעל�  ]ַמֲעָל�
Ezek. 40:32ֹות ָה ַער ַּכִּמּד� �ָמד ֶאת&ַהַּׁש+ ים ַוָּי �י ֶּד�ֶרְך ַהָּקִד ר ַהְּפִניִמ� ֶּלה� ַוְיִביֵא>ִני ֶאל&ֶהָחֵצ�  ֵא�
Ezek. 40:33 יו][ְו[ ְוָתאֹו Qְו[ְוֵאלֹו ] ָתָא][יוBְו[ְוֵאַלּמֹו ] ֵאָל][ַלָּמיו1 ֹו ּוְלֵאַלּמֹו ] ֵא� ֶּלה ְוַחּלֹונ�ֹות ל> ֹות ָהֵא+ ַּכִּמּד�

יו][ְל][ּו[ �יב אPֹ] ֵאַלָּמ� �יבA ָסִב ה�ָסִב ים ַאָּמ� ׁש ְוֶעְׂשִר� ַחב ָחֵמ� Wה ְוֹר  ֶרְך ֲחִמִּׁש�ים ַאָּמ+
Ezek. 40:34 יו][ְו[ ְוֵאַלּמֹו ים ֶאל&ֵאלֹו ] ֵאַלָּמ3 ה ְוִתֹמִר� ָחֵצר1 ַהִח�יצֹוָנ+ ֹו ּוְׁשֹמֶנ�ה ] ֵאָל�יו[ֶל� �ֹו ּוִמּפ ִמּפ�
ֹות ַמֲעלֹו  יו�[ַמֲעל�  ]ַמֲעָל�
Ezek. 40:35ֶּלה� ֹות ָהֵא� ד ַּכִּמּד� ֹון ּוָמַד� �ִני ֶאל&ַׁש�ַער ַהָּצפ   ַוְיִביֵא�
Ezek. 40:36יו[ֵאלֹו ] ָּתָאיו1 [ ָּתאֹו� יו][ְו[ְוֵאַלּמֹו ] ֵאָל ַלָּמ+ �יבA ָסִב�יב אPֹ] ֵא� ֹו ָסִב ֶרְך ֲחִמִּׁש�ים ְוַחּלֹונ�ֹות ל�

ה� ים ַאָּמ� ׁש ְוֶעְׂשִר� ַחב ָחֵמ� Wה ְוֹר  ַאָּמ+
Ezek. 40:37 יו][ְו[ ְוֵאילֹו ים ֶאל&ֵאילֹו ] ֵאיָל3 ה ְוִתֹמִר� ָחֵצר1 ַהִח�יצֹוָנ+ ֹו ּוְׁשֹמֶנ�ה ִמ] ֵאיָל�יו[ֶל� �ֹו ּוִמּפ ּפ�
ֹות ַמֲעלֹו  יו�[ַמֲעל�  ]ַמֲעָל�
Ezek. 40:38ה� יחּו ֶאת&ָהֹעָל� ם ָיִד� ים ָׁש� �ּה ְּבֵאיִל�ים ַהְּׁשָעִר   ְוִלְׁשָּכ�ה ּוִפְתָח+
Ezek. 40:39Bה ִלְׁשח ��5ִים ֻׁשְלָחנ�ֹות ִמֹּפ ֹו ּוְׁשַנ 5Bִים ֻׁשְלָחנֹות1 ִמּפ+ ַער ְׁשַנ ה  ּוְבֻאָל�ם ַהַּׁש3 ֹוט ֲאֵליֶהם1 ָהעֹוָל+

ם�  ְוַהַחָּט�את ְוָהָאָׁש�
Ezek. 40:40 ף�ֹות ְוֶאל&ַהָּכֵת��5ִים ֻׁשְלָחנ ֹוָנה ְׁשַנ ּוָצה ָלעֹוֶלה1 ְלֶפ1ַתח1 ַהַּׁש�ַער ַהָּצפ+  ְוֶאל&ַהָּכֵת�ף ִמח3

ֹות� �5ִים ֻׁשְלָחנ� ַער ְׁשַנ ֶרת ֲאֶׁשר1 ְלֻאָל�ם ַהַּׁש+  ָהַאֶח3
Ezek. 40:412ַער ְׁשמֹוָנ�ה ֻׁשְלָחנ�ֹות  ַאְרָּבָע��ֶתף ַהָּׁש ה ְלֶכ ה ְוַאְרָּבָע=ה ֻׁשְלָחנ>ֹות ִמֹּפ� ֹות ִמֹּפ3 Mה ֻׁשְלָחנ

טּו� ם ִיְׁשָח�  ֲאֵליֶה�
Ezek. 40:42ִצ ַחב ַאָּמBה ַאַחת1 ָוֵח+ ה ַאַחBת ָוֵח1ִצי1 ְוֹר2 ית ֹאֶרְךZ ַאָּמ2 �י ָגִז3 ה ַאְבֵנ Mֹות ָלעֹוָל י  ְוַאְרָּבָעהZ ֻׁשְלָחנ2



ם ְוַהָּז�ַבח� ּו ֶאת&ָהעֹוָל>ה ָּב� ר ִיְׁשֲחט= Bיחּו ֶאת&ַהֵּכִלים1 ֲאֶׁש2 ם ְוַיִּנ  ְוֹג�ַבּה ַאָּמ�ה ֶאָח�ת ֲאֵליֶה3
Ezek. 40:43ן� ר ַהָּקְרָב� �יבA ָסִב�יב ְוֶאל&ַהֻּׁשְלָחנ�ֹות ְּבַׂש� ִית ָסִב ַפח ֶאָח>ד מּוָכִנ�ים ַּבַּב� ִים ֹט= ְׁשַפַּת3   ְוַה�
Ezek. 40:44 ֹון ר ֶאל&ֶּכ1ֶתף1 ַׁש�ַער ַהָּצפ+ ים ֶּבָחֵצBר ַהְּפִניִמי1 ֲאֶׁש3 ֹות ָׁשִר3 ְׁשכ� י ִל� Mַער ַהְּפִניִמ  ּוִמחּוָצהZ ַלַּׁש2

ן� ֶרְך ַהָּצֹפ� ים ְּפֵנ�י ֶּד� ד ֶאל&ֶּכ1ֶתף1 ַׁש�ַער ַהָּקִד+ ֹום ֶאָח3 �ם ֶּד�ֶרְך ַהָּדר  ּוְפֵניֶה�
Ezek. 40:45 ה�י ֹז� ר ֵאָל ִית� ַוְיַדֵּב� ֶרת ַהָּב� י ִמְׁשֶמ� ים ֹׁשְמֵר� ֲהִנ+ ֹום ַלֹּכ� 1יָה1 ֶּד�ֶרְך ַהָּדר+ ה ֲאֶׁשBר ָּפֶנ  ַהִּלְׁשָּכ3
Ezek. 40:46 ֹוק י ִמְׁשֶמ�ֶרת ַהִּמְזֵּב�ַח ֵה�ָּמה ְבֵנ�י&ָצד3 ים ֹׁשְמֵר� ֲהִנ+ ֹון ַלֹּכ� 1יָה1 ֶּד�ֶרְך ַהָּצפ+ ה ֲאֶׁשBר ָּפֶנ  ְוַהִּלְׁשָּכ3
ֹו�ַהְּקֵרִב=ים ִמְּב >י ֶאל&ְיהָו�ה ְלָׁשְרת�  ֵנ�י&ֵלִו
Ezek. 40:47ִית� ַח ִלְפֵנ�י ַהָּב� ה ְמֻרָּב�ַעת ְוַהִּמְזֵּב� ה ַאָּמ� ַחב ֵמָא� ה ְוֹר> ֶרְךA ֵמָא�ה ַאָּמ3 ר ֹא� Mָמד ֶאת&ֶהָחֵצ   ַוָּי2
Ezek. 40:48 1ׁש ַאּמֹותBם ָחֵמ ַחב  ַוְיִבֵאִניH ֶאל&ֻאָל�ם ַהַּבִיתG ַוָּי1ָמד1 ֵא�ל ֻאָל+ ה ְוֹר� �ֹות ִמֹּפ ׁש ַאּמ� ה ְוָחֵמ� ִמֹּפ+

ֹו� ֹות ִמּפ� ׁש ַאּמ� ֹו ְוָׁשֹל� ׁש ַאּמֹות1 ִמּפ+ Bַער ָׁשֹל  ַהַּׁש+
Ezek. 40:49 יו� ּו ֵאָל ר ַיֲעל� ֹות ֲאֶׁש� ַּמֲעל+ ה ּוַב� ַחב1 ַעְׁשֵּת�י ֶעְׂשֵר�ה ַאָּמ+ ה ְוֹר2 ים ַאָּמ3 ם ֶעְׂשִר� Qֶרְך ָהֻאָל  ֹא�

ה�ְוַעֻּמִדים1 ֶאל&ָה� ד ִמֹּפ� ה ְוֶאָח� ד ִמֹּפ� ים ֶאָח�  ֵאיִל+
Ezek. 41:1 ֹו ַחב ִמּפ� ֹות&ֹר� ֹו ְוֵׁשׁש&ַאּמ� ַחב&ִמּפ> ֹות ֹר= ים ֵׁשׁש&ַאּמ2 �ָמד ֶאת&ָהֵאיִל3 ִני ֶאל&ַהֵהיָכ�ל ַוָּי  ַוְיִביֵא�

ֶהל� ַחב ָהֹא�  ֹר�
Ezek. 41:2 ַתח ֹות ַהֶּפ+ �ֶׂשר ַאּמֹותG ְוִכְתפ� ַחב ַהֶּפַתחH ֶע Bָמד  ְוֹר� ֹו ַוָּי �ֹות ִמּפ ׁש ַאּמ� ֹו ְוָחֵמ� ָחֵמBׁש ַאּמֹות1 ִמּפ+

ה� ים ַאָּמ� ַחב ֶעְׂשִר� ה ְוֹר� �ים ַאָּמ+  ָאְרּכֹו1 ַאְרָּבִע
Ezek. 41:3 ַבע ַתח ֶׁש� ַחב ַהֶּפ� ֹות ְוֹר� ֹות ְוַהֶּפ1ַתח1 ֵׁש�ׁש ַאּמ+ �ַתח ְׁשַּת�ִים ַאּמ יל&ַהֶּפ� �ָמד ֵא� יָמה ַוָּי  ּוָב�א ִלְפִנ+

ֹות�ַא  ּמ�
Ezek. 41:4 ה� י ֶז ֹ�אֶמר ֵאַל+ ֵהיָכ�ל ַוּי �י ַה� ה ֶאל&ְּפֵנ ים ַאָּמ� ַחב ֶעְׂשִר� ה ְוֹר> ים ַאָּמ3 ֹו ֶעְׂשִר� Mָמד ֶאת&ָאְרּכ  ַוָּי2

ים� ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש�  ֹק�
Ezek. 41:5ֹות ָסִב=י Mע ַאּמ ַחב ַהֵּצָלעZ ַאְרַּב2 ֹות ְוֹר� �ִית ֵׁש�ׁש ַאּמ יר&ַהַּב� �ָמד ִק� יב� ַוָּי ִית ָסִב�  בA ָסִב>יב ַלַּב�
Ezek. 41:6 ֹות יר ֲאֶׁשר&ַלַּב=ִית ַלְּצָלע> ָּבאֹות ַּבִּק2 Tים ו ֹוׁש ּוְׁשֹלִׁש�ים ְּפָעִמ3 ע ָׁשל= Mע ֶאל&ֵצָל  ְוַהְּצָלעֹותZ ֵצָל2

ִית� יר ַהָּב� �ים ְּבִק� א&ִיְהי�ּו ֲאחּוִז �ֹ �ים ְול  ָסִב�יבA ָסִב�יב ִלְהי�ֹות ֲאחּוִז
Ezek. 41:75 ְעָלה ָסִבBיבA  ְו� Mְעָלה ְלַמ ַּבִית ְלַמ2 ַ Tּוַסב&ה �י מ� ֹות ִּכ ְעָלה ַלְּצָלע3 Mְעָלה ְלַמ ָנְסָבהZ ְלַמ2 ה ְו� ָרֲחָב]

>ה ַיֲעֶל�ה ַעל&ָהֶעְליֹוָנ�ה ַלִּתיכֹוָנ�ה� ִית ְלָמ�ְעָלה ְוֵכ=ן ַהַּתְחּתֹוָנ ַחב&ַלַּב� ִית ַעל&ֵּכ�ן ֹר�  ָסִביב1 ַלַּב+
Ezek. 41:8יב ְמֻיְּסדֹות  ְוָרִא=יִתי��יבA ָסִב ֹות[ ַלַּב>ִית ֹּג�ַבּה ָסִב Bֹות ] מּוְסד ׁש ַאּמ� ה ֵׁש� ֹו ַהָּקֶנ+ ַהְּצָלעֹות1 ְמל�

יָלה�  ַאִּצ�
Ezek. 41:9ִית� ר ַלָּב� ֹות ֲאֶׁש� ית ְצָלע� ח ֵּב� ֹות ַוֲאֶׁש�ר ֻמָּנ+ �ּוץ ָחֵמ�ׁש ַאּמ יר אwֶׁשר&ַלֵּצָל>ע ֶאל&ַהח� ַחב ַהִּק=   ֹר�
Ezek. 41:10יב� ִית ָסִב�יבA ָסִב� ים ַאָּמ>ה ָסִב�יב ַלַּב� ַחב ֶעְׂשִר� ֹות ֹר� Mין ַהְּלָׁשכ   ּוֵב2
Ezek. 41:11 ח ֹום ַהֻּמָּנ+ ַחב1 ְמק� ֹום ְוֹר2 �ד ַלָּדר ַתח ֶאָח� ֹון ּוֶפ� ח ֶּפBַתח ֶאָחד1 ֶּד�ֶרְך ַהָּצפ+  ּוֶפBַתח ַהֵּצָלע1 ַלֻּמָּנ+

יב� ֹות ָסִב�יבA ָסִב� ׁש ַאּמ�  ָחֵמ�
Ezek. 41:12ֹPם ר ֶרְך&ַהָּי3 ה ְּפַא�ת ֶּד� Mי ַהִּגְזָר ן ֲאֶׁשרZ ֶאל&ְּפֵנ2 >5ן  ְוַהִּבְנָי] יר ַהִּבְנָי ה ְוִק= �ים ַאָּמ+ ַחב ִׁשְבִע

ה� ֹו ִּתְׁשִע�ים ַאָּמ� �יבA ָסִב�יב ְוָאְרּכ� ַחב ָסִב ֹות ֹר� ֵמׁש&ַאּמ�  ָח�
Ezek. 41:13�ֶרְך ֵמָא�ה ַאָּמ ִית ֹא� ה� ּוָמַד�ד ֶאת&ַהַּב+ ה ַאָּמ� ֶרְך ֵמָא� יָה ֹא� ירֹוֶת+ ה ְוַהִּבְנָיה1 ְוִק� Bה ְוַהִּגְזָר 
Ezek. 41:14ה� ה ַאָּמ� ים ֵמָא� ה ַלָּקִד� י ַהַּב=ִית ְוַהִּגְזָר>   ְוֹרַחבZ ְּפֵנ2
Ezek. 41:15 יָה ְוַאּתּוֵקיָהא ר ַעל&ַאֲחֶר= ה ֲאֶׁש2 Mי ַהִּגְזָר ִּבְנָין ֶאל&ְּפֵנ2 ַ Tֶרְך&ה יָהא][ְו[ ּוָמַד�ד ֹא� ֹו ] ַאִּתיֶק> ִמּפ�

ר� י ֶהָחֵצ� ַלֵּמ� י ְוֻא� 1 ַהְּפִניִמ+ ֵהיָכל ֹו ֵמָא�ה ַאָּמ�ה ְוַה�  ּוִמּפ�
Ezek. 41:16 Aיב�יף ֵע�ץ ָסִב =5ֶגד ַהַּס>ף ְׂשִח� ם ֶנ יםA ָסִביב1 ִלְׁשָלְׁשָּת+ Bֲאֻטמֹות ְוָהַאִּתיִק ָ Tים ה� ים ְוַהַחּלֹוִנ  ַהִּסִּפ]

ֹות�ָסִב�יב ְוָהָא1ֶרץ1 ַעד ַחrנ�ֹות ְמֻכּס� ֹות ְוַה� ַחrנ+  &ַה�
Ezek. 41:17 י יר ָסִב=יבA ָסִב>יב ַּבְּפִניִמ� ּוץ ְוֶאל&ָּכל&ַהִּק2 Mי ְוַלח ַתח ְוַעד&ַהַּבִיתZ ַהְּפִניִמ2 �ל ַהֶּפ]  ַעל&ֵמַע

ֹות� ֹון ִמּד�  ּוַבִחיצ�



Ezek. 41:18ֹמָרה1 ֵּבין&ְּכ ים ְוִת� �ֹמִר ּוי ְּכרּוִב�ים ְוִת� ּוב� ְוָעׂש� �5ִים ָּפִנ�ים ַלְּכר� ּוב ּוְׁשַנ ּוב ִלְכר+  ר�
Ezek. 41:19 Aִית ָסִב�יב ּוי ֶאל&ָּכל&ַהַּב� ֹו ָעׂש� �ה ִמּפ ֹמָר� ֹו ּוְפֵנ�י&ְכִפ�יר ֶאל&ַהִּת� ֹמָרה1 ִמּפ+ ם ֶאל&ַהִּת� Bי ָאָד  ּוְפֵנ2

יב�  ָסִב�
Ezek. 41:20�ַתח ַהְּכרּוִב�ים ְוַהִּת �ל ַהֶּפ+ � ֵמָהָא1ֶרץ1 ַעד&ֵמַע ל3 ָכ�3 י3 ֵה3 יר ַה3 �ם ְוִק� ים ֲעׂשּוִי  ֹמִר�
Ezek. 41:21ה� ה ַּכַּמְרֶא� ֶדׁש ַהַּמְרֶא� �י ַהֹּק+ �ה ּוְפֵנ �ת ְרֻבָע ֵהיָכ�ל ְמזּוַז   ַה�
Ezek. 41:22ֹו ְוָאְרּכ� עֹוָתיו1 ל+ ֹות ּוִמְקֹצ� ִים&ַאּמ3 ֹו ְׁשַּת� ַּה ְוָאְרּכ� Mֹות ָּגֹב �ץ ָׁשלֹוׁשZ ַאּמ2 ַח ֵע �ץ  ַהִּמְזֵּב] יו ֵע יֹרָת� ֹו ְוִק�
ֶP י ז ר ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה�ַוְיַדֵּב�ר ֵאַל+ ן ֲאֶׁש�  ה ַהֻּׁשְלָח+
Ezek. 41:23ֶדׁש� ֵהיָכ�ל ְוַלֹּק� ֹות ַל� ִים ְּדָלת>   ּוְׁשַּת=
Ezek. 41:24ְjPֹות ש �ֹות ַלְּדָלת ִים ְּדָלת� ֹות שjPְ ּוְׁשַּת� ֹות ְּדָלת+ ֹות ַּתִים ְלֶד�ֶלת ֶאָח+ַּתִים מּוַסּב� י ְדָלת� ת ּוְׁשֵּת�

ֶרת�  ָלַאֶח�
Ezek. 41:25 ֹות ְוָע�ב ��ם ַלִּקיר ים ַּכֲאֶׁש�ר ֲעׂשּוִי ֹמִר+ �ים ְוִת� 1 ְּכרּוִב ֵהיָכל ֹות ַה� Bן ֶאל&ַּדְלת Mה ֲאֵליֶה  ַוֲעׂשּוָי2

ּוץ�  ֵע>ץ ֶאל&ְּפֵנ�י ָהאּוָל�ם ֵמַהח�
Ezek. 41:26ֹו ֹמִרים1 ִמּפ� ֹות ְוִת� Bים ֲאֻטמ ים� ְוַחּלֹוִנ2 ִית ְוָהֻעִּב� ֹות ַהַּב� אּוָל�ם ְוַצְלע� ֹות ָה� ֹו ֶאל&ִּכְתפ�   ּוִמּפ+
Ezek. 42:1 5ֶגד= ר ֶנ ה ֲאֶׁש2 ֹון ַוְיִבֵא�ִני ֶאל&ַהִּלְׁשָּכ3 �ֶרְך ֶּד�ֶרְך ַהָּצפ ה ַהֶּד� ָחֵצר1 ַהִח�יצֹוָנ+ ִני ֶאל&ֶה�  ַוּיֹוִצֵא3

�5ן ֶאל&ַהָּצפ� �5ֶגד ַהִּבְנָי ר&ֶנ ה ַוֲאֶׁש�  ֹון�ַהִּגְזָר>
Ezek. 42:2ֹות� ַחב ֲחִמִּׁש�ים ַאּמ� ֹון ְוָהֹר� �ַתח ַהָּצפ ה ֶּפ� ֹות ַהֵּמָא+ ֶרְך1 ַאּמ�   ֶאל&ְּפֵני&ֹא2
Ezek. 42:3 יק �ה ַאִּת� יצֹוָנ ר ֶלָחֵצ�ר ַהִח� ה ֲאֶׁש� ְצָפ+ �5ֶגד ִר� י ְוֶנ ים ֲאֶׁשר1 ֶלָחֵצ�ר ַהְּפִניִמ+ ֶעְׂשִר3 �5ֶגד ָה�  ֶנ

יק ַּבְּׁש ים�ֶאל&ְּפֵנ�י&ַאִּת�  ִלִׁש�
Ezek. 42:4 ם ֶרְך ַאָּמ�ה ֶאָח�ת ּוִפְתֵחיֶה� ית ֶּד� ַחב1 ֶאל&ַהְּפִניִמ+ ֹות ֹר2 ֶׂשר ַאּמ� ֹות ַמֲהַלְךZ ֶע2 Mי ַהְּלָׁשכ  ְוִלְפֵנ2

ֹון�  ַלָּצפ�
Ezek. 42:5 ַהַּתְחֹּתנ>ֹות ָנה ֵמ� ים ֵמֵה3 Mּו ַאִּתיִק י&יֹוְכל2 ֹות ִּכ� �ֹות ָהֶעְליֹוֹנ�ת ְקֻצר ֹכנ�ֹות ִּבְנָי�5ן� ְוַהְּלָׁשכ�  ּוֵמַהִּת�
Ezek. 42:6 ל ֵמַהַּתְחּתֹונ>ֹות �ן ֶנֱאַצ3 ֹות ַעל&ֵּכ �י ַהֲחֵצר ים ְּכַעּמּוֵד� ָּנה ְוֵאBין ָלֶהן1 ַעּמּוִד+  ִּכBי ְמֻׁשָּלׁשֹות1 ֵה+

ֶרץ� יֹכנ�ֹות ֵמָהָא�  ּוֵמַהִּת�
Ezek. 42:7ֶר ֹות ֶּד> ר ֲאֶׁשר&ַלחּוץ1 ְלֻעַּמ�ת ַהְּלָׁשכ+ Bֹו  ְוָגֵד ֹות ָאְרּכ� ��י ַהְּלָׁשכ צֹוָנ�ה ֶאל&ְּפֵנ ר ַהִח� ְך ֶהָחֵצ�

ה�  ֲחִמִּׁש�ים ַאָּמ�
Ezek. 42:8 ה >ה ַעל&ְּפֵנ�י ַהֵהיָכ�ל ֵמָא� צֹוָנ�ה ֲחִמִּׁש�ים ַאָּמ�ה ְוִהֵּנ ר ַהִח� ֹות ֲאֶׁש>ר ֶלָחֵצ� ֶרְך ַהְּלָׁשכ3 י&ֹא�  ִּכ�

ה�  ַאָּמ�
Ezek. 42:9 ַחת][ִמ][ּו[ ּוִמַּתֲחָתה ְּלָׁשכֹות ֹות][ַה] [ַּת� ֹו ] ֵּמִביא1][ַה[ָהֵא�ֶּלה ַהָּמבֹוא ] ְּלָׁשכ� ים ְּבֹבא� ַהָּקִד+ ֵמ�

ר ַהִחֹצָנ�ה� ֶהָחֵצ� ָּנה ֵמ�  ָלֵה+
Ezek. 42:10ֹות� �5ן ְלָׁשכ� ה ְוֶאל&ְּפֵנ�י ַהִּבְנָי =י ַהִּגְזָר> ים ֶאל&ְּפֵנ ֶרְך ַהָּקִד> ר ֶּד= �ֶדר ֶהָחֵצ3 ַחבA ֶּג   ְּבֹר�
Ezek. 42:11 ן 1 מֹוָצ�ֵאיֶה+ �ן ָרְחָּב�ן ְוֹכל ֹון ְּכָאְרָּכ�ן ֵּכ ֹות ֲאֶׁשר1 ֶּד�ֶרְך ַהָּצפ+ ם ְּכַמְרֵא�ה ַהְּלָׁשכ3  ְוֶד1ֶרְך1 ִלְפֵניֶה+

ן� ן ּוְכִפְתֵחיֶה�  ּוְכִמְׁשְּפֵטיֶה�
Ezek. 42:12�אׁש ָּד �ֹ ַתח ְּבר ֹום ֶּפ� ֹות ֲאֶׁשר1 ֶּד�ֶרְך ַהָּדר+ ה  ּוְכִפְתֵח�י ַהְּלָׁשכ3 ֶרְך ִּבְפֵני1 ַהְּגֶד�ֶרת ֲהִגיָנ+ ֶרְך ֶּד3

ן� ים ְּבבֹוָא� ֶרְך ַהָּקִד�  ֶּד�
Ezek. 42:13 ֹות ְׁשכ� �י ַהִּגְזָרהG ֵה�ָּנהA ִל� ֹות ַהָּדרֹוםH ֲאֶׁש�ר ֶאל&ְּפֵנ ְׁשכ� ֹון ִל� Mֹות ַהָּצפ ְׁשכ2 י ִל� ֹ�אֶמר ֵאַל3  ַוּי

>ים  ר יֹאְכלּו&ָׁש=ם ַהֹּכֲהִנ ֶדׁש ֲאֶׁש2 ים ַהֹּק3 �יחּוA ָקְדֵׁש�י ַהֳּקָדִׁש3 ם ַיִּנ Qים ָׁש�יהָו�ה ָקְדֵׁש�י ַהֳּקָדִׁש ֲאֶׁשר&ְקרֹוִב�ים ַל�
ׁש� ֹום ָקֹד� ם ִּכ�י ַהָּמק�  ְוַהִּמְנָחה1 ְוַהַחָּט�את ְוָהָאָׁש+

Ezek. 42:14Qה ְוָׁש ֶדׁש1 ֶאל&ֶהָחֵצ�ר ַהִחיצֹוָנ+ ּו ֵמַהֹּק2 Bא&ֵיְצא �ֹ ים ְול =יחּו ִבְגֵדיֶה>ם  ְּבֹבָא�ם ַהֹּכֲהִנ3 ם ַיִּנ
ֶדׁש ֵה�ָּנה ִיְלְּבׁשּו  י&ֹק� ן ִּכ� ּו ָבֶה� ם�] ָלְבׁשּו1][ְו[ֲאֶׁשר&ְיָׁשְרת� ר ָלָע� ּו ֶאל&ֲאֶׁש� ים ְוָקְרב� ים ֲאֵחִר+  ְּבָגִד�

Ezek. 42:15ר ָּפ ַער ֲאֶׁש� 1ִני1 ֶּד�ֶרְך ַהַּׁש+ י ְוהֹוִציַא ה ֶאת&ִמּדֹות1 ַהַּב�ִית ַהְּפִניִמ+ ים  ְוִכָּל3 �ָנ�יו ֶּד�ֶרְך ַהָּקִד
יב� ֹו ָסִב�יבA ָסִב�  ּוְמָדד�



Ezek. 42:16 ה ֲחֵמׁש&ֵאמֹות��ה ַהִּמָּד ים ִּבְקֵנ ּוַח ַהָּקִד� ד ר� ֹות[ ָמַד> יב�] ֵמא� ה ָסִב� >ים ִּבְקֵנ�ה ַהִּמָּד�  ָקִנ
Ezek. 42:17ים ִּבְקֵנ�ה ַהִּמָּד�< ֹות ָקִנ ֹון ֲחֵמׁש&ֵמא� �ּוַח ַהָּצפ ד ר� יב� ָמַד�  ה ָסִב�
Ezek. 42:18ה� ֹות ָקִנ�ים ִּבְקֵנ�ה ַהִּמָּד� ֹום ָמָד�ד ֲחֵמׁש&ֵמא� ּוַח ַהָּדר�   ֵא>ת ר�
Ezek. 42:19ה� ֹות ָקִנ�ים ִּבְקֵנ�ה ַהִּמָּד� ד ֲחֵמׁש&ֵמא� �ם ָמַד> ּוַח ַהָּי ב ֶאל&ר�   ָסַב�
Ezek. 42:20+ָסִב Aיב�ֹוָמה לֹו1 ָסִב Bֹו ח ֹות ְמָדד3 Mע רּוח ֹות יב אPֹ ְלַאְרַּב2 �ַחב ֲחֵמ�ׁש ֵמא ֹות ְוֹר� ֶרְך ֲחֵמ�ׁש ֵמא+

ל� ֶדׁש ְלֹח� ין ַהֹּק� יל ֵּב� Wְלַהְבִּד 
Ezek. 43:1ים� ֶרְך ַהָּקִד� ר ֹּפֶנ�ה ֶּד� ַער ֲאֶׁש� Wַער ַׁש�ִני ֶאל&ַהָּׁש   ַוּיֹוִלֵכ�
Ezek. 43:2ים �א ִמֶּד�ֶרְך ַהָּקִד ל ָּב� ה ְּכבֹוד1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ֶרץ ֵהִא�יָרה  ְוִהֵּנ3 ים ְוָהָא� 1 ַמ�ִים ַרִּב+ ֹו ְּכקֹול  ְוקֹול3

ֹו�  ִמְּכֹבד�
Ezek. 43:3 ֹות Wיר ּוַמְרא 1יִתי1 ְּבֹבִאי1 ְלַׁשֵח�ת ֶאת&ָהִע+ יִתי ַּכַּמְרֶאBה ֲאֶׁשר&ָרִא ה ֲאֶׁש�ר ָרִא3 Mה ַהַּמְרֶא  ּוְכַמְרֵא2

ר ָרִא�יִתי ֶאל&ְנַהר&ְּכָב�ר ָוֶאֹּפ� ה ֲאֶׁש� Wל ֶאל&ָּפָנ�י�ַּכַּמְרֶא 
Ezek. 43:4ים� ֶרְך ַהָּקִד� ר ָּפָנ�יו ֶּד� ַער ֲאֶׁש� ֹוד ְיהָו�ה ָּב�א ֶאל&ַהָּב�ִית ֶּד�ֶרְך ַׁש+   ּוְכב�
Ezek. 43:5ִית� >ה ָמֵל�א ְכבֹוד&ְיהָו�ה ַהָּב� ר ַהְּפִניִמ�י ְוִהֵּנ ָחֵצ� ִני ֶאל&ֶה� Wּוַח ַוְּתִביֵא   ַוִּתָּׂשֵא�ִני ר+
Ezek. 43:6י� ָוֶאְׁש ד ֶאְצִל� יׁש ָהָי�ה ֹעֵמ� Wִית ְוִא�ר ֵאַל�י ֵמַהָּב  ַמ>ע ִמַּדֵּב�
Ezek. 43:7 ֹוְך י ֲאֶׁש=ר ֶאְׁשָּכן&ָׁש>ם ְּבת� ֹות ַרְגַל+ י ְוֶאת&ְמקֹום1 ַּכּפ� ֹום ִּכְסִא3 י ֶּבן&ָאָדם1 ֶאת&ְמק� ֹ�אֶמר ֵאַל3  ַוּי

ֹוד ֵּב� ּו ע� א ְיַטְּמא� �ֹ ל ְלעֹוָל�ם ְול י ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא� ם ּוְבִפְגֵר� י ֵהBָּמה ּוַמְלֵכיֶהם1 ִּבְזנּוָת+ Qם ָקְדִׁש�ְׂשָרֵאל ֵׁש ִ Tית&י
ם� ם ָּבמֹוָת�  ַמְלֵכיֶה�

Ezek. 43:8 ם�ֶאת&ֵׁש Aּו יֵניֶה�ם ְוִטְּמא� �י ּוֵב� יר ֵּביִנ י ְוַהִּק� ּוָזָתם1 ֵא�ֶצל ְמזּוָזִת+ י ּוְמז� ם ֶאת&ִסִּפ3 Mם ִסָּפ  ְּבִתָּת2
ֹוֲע י ְּבת� י�ָקְדִׁש3 ם ְּבַאִּפ� ּו ָוֲאַכ�ל ֹאָת�  בֹוָתם1 ֲאֶׁש�ר ָעׂש+
Ezek. 43:9ם� ס י ְבתֹוָכ�ם ְלעֹוָל� ם ִמֶּמ�ִּני ְוָׁשַכְנִּת� י ַמְלֵכיֶה� ּו ֶאת&ְזנּוָת>ם ּוִפְגֵר� ה ְיַרֲחק= Qַעָּת  
Ezek. 43:10ּו ִית ְוִיָּכְלמ� 1 ֶאת&ַהַּב+ ית&ִיְׂשָרֵאל Bד ֶאת&ֵּב� ם ַהֵּג ּו  ַאָּת�ה ֶבן&ָאָד3 ֹוֵתיֶה�ם ּוָמְדד�  ֵמֲעֹונ�
 ֶאת&ָּתְכִנ�ית�
Ezek. 43:11 ת�ו ְוֵא ּוֹרָת] ָכל&צ� יו ּומֹוָבָא�יו ְו� ֹו ּומֹוָצָא] ִית ּוְתכּוָנת] ּו צּוַר�ת ַהַּב] ל ֲאֶׁשר&ָעׂש3 ּו ִמֹּכ� Qם&ִנְכְלמ  ְוִא�

Z ְוָכל&צּוֹרָתי  יו[ָּכל&ֻחֹּקָתיו Bּוֹרָת ּו ] ּתֹוֹרָתיו1[ְוָכל&ּתֹוֹרתֹו ] צ2 Qם ְוִיְׁשְמר�יֵניֶה ב ְלֵע� ם ּוְכֹת� הֹוַד�ע אֹוָת+
ם� ּו אֹוָת� יו ְוָעׂש� ֹו ְוֶאת&ָּכל&ֻחֹּקָת�  ֶאת&ָּכל&צּוָרת>

Ezek. 43:12 ֹ�את ים ִהֵּנה&ז ֶדׁש ָקָדִׁש+ ֹו ָסִבBיבA ָסִביב1 ֹק� Qָהר ָּכל&ְּגֻבל ָ Tאׁש ה �ֹ ֹ�את ּתֹוַר�ת ַהָּב�ִית ַעל&ר  ז
ִית� ת ַהָּב�  ּתֹוַר�
Ezek. 43:13 ּה ַחב ּוְגבּוָל2 ה ְוַאָּמה&ֹר3 Mיק ָהַאָּמ ַפח ְוֵח2 �ה ָוֹט ה ַאָּמ� ֹות ַאָּמ� ַאּמ+ 1ַח1 ָּב� ֹות ַהִּמְזֵּב Bֶּלה ִמּד  ְוֵא2

ַח� �ה ַּג�ב ַהִּמְזֵּב� ד ְוֶז �5ֶרת ָהֶאָח+  ֶאל&ְׂשָפָתBּה ָסִביב1 ֶז
Ezek. 43:141ה ַהַּתְחּתֹוָנה Bֶרץ ַעד&ָהֲעָזָר Mיק ָהָא ה  ּוֵמֵח2 ַחב ַאָּמ�ה ֶאָח�ת ּוֵמֳהֲעָזָר2 ֹות ְוֹר�  ְׁשַּת�ִים ַאּמ+

ה� ַחב ָהַאָּמ� ֹות ְוֹר� ה ַהְּגדֹוָלה1 ַאְרַּב�ע ַאּמ+ Bה ַעד&ָהֲעָזָר Mַהְּקַטָּנ 
Ezek. 43:15 ֹות ּוֵמָהֲאִרֵאיל �ל ַאְרַּב�ע ַאּמ ַהְרֵא� ְעָלה ַהְּקָרנ�ֹות ַאְרַּב�] ֲאִריֵא�ל][ָה][ֵמ][ּו[ ְוַה�  ע�ּוְלַמ+
Ezek. 43:16 ל][ָה][ְו[ ְוָהֲאִרֵאיל ַעת ] ֲאִריֵא3 ל ַאְרַּב� ּוַע ֶא� Wַחב ָרב �ה ֹר ים ֶעְׂשֵר� ֶרְך ִּבְׁשֵּת� ְׁשֵּתBים ֶעְׂשֵרה1 ֹא+

יו�  ְרָבָע�
Ezek. 43:17יָה� ל ַאְרַּב�ַעת ְרָבֶע ַחב ֶא� ֶרְך ְּבַאְרַּבBע ֶעְׂשֵרה1 ֹר+ ה ַאְרַּב=ע ֶעְׂשֵר�ה ֹא3 Qְוַהְּגבּול  ְוָהֲעָזָר 

ים� הּו ְּפנ�ֹות ָקִד� יב ּוַמֲעֹלֵת� ֵחיק&ָלBּה ַאָּמה1 ָסִב+ ה ְוַה� �י ָהַאָּמ3 ּה ֲחִצ Mיב אֹוָת  ָסִב2
Ezek. 43:18ֵPה א �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bי ֶּבן&ָאָדם1 ֹּכ ֹ�אֶמר ֵאַל3 ֹו  ַוּי �ׂשֹות ַח ְּבי�ֹום ֵהָע� ֹות ַהִּמְזֵּב+ ֶּלה ֻחּק�

ֹות ָעָליו1 Bם�ְלַהֲעל ק ָעָל�יו ָּד� ה ְוִלְזֹר�   עֹוָל+
Ezek. 43:19 י ְנֻא>ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה ֹוק ַהְּקֹרִב�ים ֵאַל3 Mַרע ָצד ם ֲאֶׁש�ר ֵהםZ ִמֶּז2 �ים ַהְלִוִּי]  ְוָנַתָּת�ה ֶאל&ַהֹּכֲהִנ

את� ר ְלַחָּט� ר ֶּבן&ָּבָק� ְרֵת�ִני ַּפ�  ְלָׁש�
Ezek. 43:20Mַתָּת ֹו ְוָנ2 ּול  ְוָלַקְחָּת� ִמָּדמ3 ל&ַהְּגב� ה ְוֶא� ה ַעל&ַאְרַּבBע ַקְרֹנָתיו1 ְוֶאל&ַאְרַּבע1 ִּפּנ�ֹות ָהֲעָזָר+



הּו� ֹו ְוִכַּפְרָּת�  ָסִב�יב ְוִחֵּטאָת� אֹות�
Ezek. 43:21ׁש� ּוץ ַלִּמְקָּד� ִית ִמח� ַחָּט�את ּוְׂשָרפֹו1 ְּבִמְפַק�ד ַהַּב+ ת ַהָּפ�ר ַה� �ַקְחָּת+ ֵא�   ְוָל
Ezek. 43:22ּו  ּוַבּיֹו ר ִחְּטא� ַח ַּכֲאֶׁש� ים ְלַחָּט�את ְוִחְּטאּו1 ֶאת&ַהִּמְזֵּב+ �ים ָּתִמ� יב ְׂשִעיר&ִעִּז י ַּתְקִר> ם1 ַהֵּׁשִנ+

ר�  ַּבָּפ�
Ezek. 43:23ים� אן ָּתִמ� �ֹ ִיל ִמן&ַהּצ ים ְוַא� ַחֵּט�א ַּתְקִריב1 ַּפ�ר ֶּבן&ָּבָק�ר ָּתִמ+   ְּבַכּלֹוְתָך� ֵמ�
Ezek. 43:24יהָו�ה� ְוִהְקַרְבָּת� ּו אֹוָת>ם ֹעָל�ה ַל� ַלח ְוֶהֱעל� Bים ֲעֵליֶהם1 ֶמ+ יכּו ַהֹּכֲהִנ �ה ְוִהְׁשִל2 �י ְיהָו  ם ִלְפֵנ
Ezek. 43:25ּו� ים ַיֲעׂש� אן ְּתִמיִמ� �ֹ ִיל ִמן&ַהּצ ר ְוַא� ה ְׂשִעיר&ַחָּט�את ַלּי�ֹום ּוַפ=ר ֶּבן&ָּבָק> ים ַּתֲעֶׂש� �ת ָיִמ+   ִׁשְבַע
Ezek. 43:26� ּו ָידֹו  ִׁשְבַע ֹו ּוִמְלא� �ּו ֹאת ֲהר� ַח ְוִט� ים ְיַכְּפרּו1 ֶאת&ַהִּמְזֵּב+ יו�[ת ָיִמ3  ]ָיָד�
Ezek. 43:27 11ַח Bים ַעל&ַהִּמְזֵּב ּו ַהֹּכֲהִנ ְלָאה ַיֲעׂש2 י ָוָה3 Mֹום ַהְּׁשִמיִנ ּו ֶאת&ַהָּיִמ�ים ס ְוָהָיהZ ַבּי2 יַכּל�  ִו�

� ם ְוָרִצ ֹוֵתיֶכם1 ְוֶאת&ַׁשְלֵמיֶכ+ ם ֲאֹדָנ�י ְיהִֹו�ה� סֶאת&עֹול� ם ְנֻא�  אִתי ֶאְתֶכ+
Ezek. 44:1ּור� ּוא ָסג� ים ְוה� �ֹון ַהֹּפֶנ�ה ָקִד ִחיצ+ י ֶּד�ֶרְך ַׁשBַער ַהִּמְקָּדׁש1 ַה� �ֶׁשב ֹאִת3   ַוָּי
Ezek. 44:2� ַח ְוִאיׁש1 לֹא&ָי א ִיָּפֵת3 �ֹ ה ל Mּור ִיְהֶי ה ַהַּׁש�ַער ַהֶּזהZ ָסג2 י ְיהָו3 Mאֶמר ֵאַל 2ֹ ֹו ִּכ>י ְיהָו�ה  ַוּי בֹא ב+

ּור� ֹו ְוָהָי�ה ָסג� �ל ָּב�א ב י&ִיְׂשָרֵא�  ֱאֹלֵה�
Ezek. 44:3&ֹו ֶלֱאכֹול ּוא ֵי�ֶׁשב&ּב� יא ָנ�ִׂשיא ה> ת&ַהָּנִׂש3 ֶרְך ֻאָלBם ַהַּׁש1ַער1 ]ֱאָכל][ֶל[ ֶא� �ה ִמֶּד2 �י ְיהָו &ֶל�ֶחם ִלְפֵנ

א� ֹו ֵיֵצ� ֹוא ּוִמַּדְרּכ�  ָיב+
Ezek. 44:4Mה  ַוְיִביֵא� >ה ָמֵל�א ְכבֹוד&ְיהָו�ה ֶאת&ֵּב�ית ְיהָו ֶרא ְוִהֵּנ Wָוֵא Gי ַהַּבִית� ֶרְך&ַׁש�ַער ַהָּצפֹוןH ֶאל&ְּפֵנ ִני ֶּד�

ל ֶאל&ָּפָנ�י�  ָוֶאֹּפ�
Ezek. 44:5ת ָּכ�ע ֵא �יָך ְּׁשָמ3 יָך ּוְבָאְזֶנ Mה ְבֵעיֶנ ם ִׂש�ים ִלְּבָךZ ּוְרֵא2 ה ֶּבן&ָאָד] י ְיהָֹו3 Mאֶמר ֵאַל 2ֹ ל&ֲאֶׁשBר ֲאִני1  ַוּי

ֹות ֵּבית&ְיהָו�ה ּוְלָכל&ּתֹוֹרתֹו  ְך ְלָכל&ֻחּק� ֹוֹרָת�יו[ְמַדֵּב�ר ֹאָת+ ל ] ּת� ִית ְּבֹכ� ֹוא ַהַּב+ ְוַׂשְמָּתB ִלְּבָך1 ִלְמב�
ׁש� י ַהִּמְקָּד�  מֹוָצֵא�

Ezek. 44:6י ְיה� ר ֲאֹדָנ ה ָאַמ� ל ֹּכ� 1ִרי1 ֶאל&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ ֹוֵתיֶכ�ם  ְוָאַמְרָּתB ֶאל&ֶמ ָּכל&ּתֹוֲעב� �ה ַרב&ָלֶכ>ם ִמ� ִו
ל� ית ִיְׂשָרֵא�  ֵּב�
Ezek. 44:7 י�ֹו ֶאת&ֵּביִת ר ִלְהי�ֹות ְּבִמְקָּדִׁש�י ְלַחְּלל� �י ָבָׂש+ ר ַעְרֵלי&ֵלב1 ְוַעְרֵל  ַּבֲהִביֲאֶכ�ם ְּבֵנ�י&ֵנָכ3

ם ַוָּיֵפ1רּו1 ֶאת&ְּבִריִת+ יְבֶכBם ֶאת&ַלְחִמי1 ֵח�ֶלב ָוָד+ ם�ְּבַהְקִר� ל ָּכל&ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכ�  י ֶא�
Ezek. 44:8ם� י ִמְׁשַמְרִּת>י ְּבִמְקָּדִׁש�י ָלֶכ� ּון ְלֹׁשְמֵר= ם ִמְׁשֶמ�ֶרת ָקָדָׁש�י ַוְּתִׂשימ3 א ְׁשַמְרֶּת� �ֹ   ְול
Ezek. 44:9ֹוא ֶאל&ִמ א ָיב� �ֹ ר ל �ֶרל ָּבָׂש+ ר ֶעBֶרל ֵלב1 ְוֶע �י ְיהִוהG ָּכל&ֶּבן&ֵנָכ3 �י  ֹּכה&ָאַמרH ֲאֹדָנ ְקָּדִׁש

ל� �י ִיְׂשָרֵא� ֹוְך ְּבֵנ ר ְּבת� Wר ֲאֶׁש  ְלָכל&ֶּבן&ֵנָכ+
Ezek. 44:10 ם�ּוֵליֶה י ִּגּל� י ַאֲחֵר� ָעַל+ ּו ֵמ� 1 ֲאֶׁש�ר ָּתע� ֹות ִיְׂשָרֵאל Bי ִּבְתע ָעַל+ ֲחקּו1 ֵמ� ם ֲאֶׁשBר ָר� �י ִאם&ַהְלִוִּי3  ִּכ
ּו ֲעֹוָנ�ם�  ְוָנְׂשא�
Ezek. 44:11ּו ְבִמְקָּדBּו  ְוָהי ָּמה ִיְׁשֲחט2 ֵ Tִית ה�ים ֶאת&ַהָּב ְמָׁשְרִת� ִית ּו� י ַהַּב+ ים ְּפֻקּדֹות1 ֶאל&ַׁשֲעֵר� ִׁשי1 ְמָׁש�ְרִת+

ם� ְרָת� ם ְלָׁש� ּו ִלְפֵניֶה� ם ְוֵה>ָּמה ַיַעְמד�  ֶאת&ָהֹעָלBה ְוֶאת&ַהֶּז1ַבח1 ָלָע+
Ezek. 44:12ּוֵלי �י ִגּל� ּו אֹוָתם1 ִלְפֵנ Bר ְיָׁשְרת ַען ֲאֶׁש2 Z  ַי3 ן ַעל&ֵּכן �ֹול ָעֹו ל ְלִמְכׁש� ית&ִיְׂשָרֵא� ם ְוָהי�ּו ְלֵב� ֶה+

ּו ֲעֹוָנ�ם� ה ְוָנְׂשא� �י ְיהִו+ ם ְנֻאם1 ֲאֹדָנ י ֲעֵליֶה3 Mאִתי ָיִד  ָנָׂש2
Ezek. 44:13ים ְוָנ�ְׂש�י ַהְּקָדִׁש י ֶאל&ָקְדֵׁש� ָדַׁש+ 1ֶׁשת1 ַעל&ָּכל&ָק� י ְוָלֶג ּו ֵאַלי1 ְלַכֵה�ן ִל+ Bא&ִיְּגׁש �ֹ ם  ְול אּו1 ְּכִלָּמָת+

ּו� ר ָעׂש� ם ֲאֶׁש�  ְותֹוֲעבֹוָת�
Ezek. 44:14ֹו� פ ה ּב� ר ֵיָעֶׂש� ל ֲאֶׁש� ֹו ּוְלֹכ> ָדת+ 1 ֲעֹב� י ִמְׁשֶמ�ֶרת ַהָּב�ִית ְלֹכל ם ֹׁשְמֵר�   ְוָנַתִּת�י אֹוָת+
Ezek. 44:15Bּו ֶאת&ִמְׁשֶמ Mר ָׁשְמר ֹוק ֲאֶׁש2 �י ָצד3 ם ְּבֵנ Mים ַהְלִוִּי 1  ְוַהֹּכֲהִנ2 ֹות ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bֶרת ִמְקָּדִׁשי1 ִּבְתע

ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ם ְנֻא� יב ִלי1 ֵח�ֶלב ָוָד+ י ְלַהְקִר� ּו ְלָפַנ3 ְרֵת�ִני ְוָעְמד� ּו ֵאַל�י ְלָׁש� י ֵה>ָּמה ִיְקְרב� ָעַל+  ֵמ�
Ezek. 44:16ּו ֶאל&ֻׁשְלָחִנ� י ְוֵה>ָּמה ִיְקְרב� אּו ֶאל&ִמְקָּדִׁש3 ָּמה ָיֹב� Mי� ֵה ּו ֶאת&ִמְׁשַמְרִּת�  י ְלָׁשְרֵת�ִני ְוָׁשְמר�
Ezek. 44:17 1ה ֲעֵליֶהםBא&ַיֲעֶל �ֹ ים ִיְלָּב�ׁשּו ְול י ִפְׁשִּת� ית ִּבְגֵד� ל&ַׁשֲעֵרי1 ֶהָחֵצ�ר ַהְּפִניִמ+ ה ְּבבֹוָאם1 ֶא�  ְוָהָי3

ְיָתה� ית ָוָב� ר ַהְּפִניִמ� י ֶהָחֵצ� ם ְּבַׁשֲעֵר> ְרָת3 ֶמר ְּבָׁש�  ֶצ+



Ezek. 44:18ּו ַּבָּי�5ַזע� א ַיְחְּגר� �ֹ ים ִיְהי�ּו ַעל&ָמְתֵניֶה�ם ל ם ּוִמְכְנֵס�י ִפְׁשִּת+ י ִפְׁשִּתים1 ִיְהי�ּו ַעל&רֹאָׁש+ Bַּפֲאֵר  
Ezek. 44:19 ם ּו ֶאת&ִּבְגֵדיֶה3 ה ֶאל&ֶהָחֵצ�ר ַהִחיצֹוָנהH ֶאל&ָהָעםG ִיְפְׁשט� Mר ַהִחיצֹוָנ ְּבֵצאָתם ֶאל&ֶהָחֵצ2 Tו 

ּו ֲאֶׁשר&ֵה1ָּמ א&ְיַקְּדׁש� �ֹ ים ְול ים ֲאֵחִר+ ְבׁשּו1 ְּבָגִד� ֶדׁש ְוָל� �ת ַהֹּק ְׁשֹכ� ם ְּבִל� ם ְוִהִּנ�יחּו אֹוָת� ה1 ְמָׁשְרִת�ם ָּב+
ם�  ֶאת&ָהָע�ם ְּבִבְגֵדיֶה�

Ezek. 44:20ם� ּו ֶאת&ָראֵׁשיֶה� ֹום ִיְכְסמ� א ְיַׁשֵּל�חּו ָּכס� �ֹ ַרע ל חּו ּוֶפ� א ְיַגֵּל+ �ֹ   ְורֹאָׁשם1 ל
Ezek. 44:21ית� ר ַהְּפִניִמ� ם ֶאל&ֶהָחֵצ� ּו ָּכל&ֹּכֵה�ן ְּבבֹוָא� א&ִיְׁשּת� �ֹ �5ִין ל   ְוַי
Ezek. 44:22 ל ת ִמֶּז1ַרע1 ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ �י ִאם&ְּבתּוֹל3 ם ְלָנִׁש�ים ִּכ ּו ָלֶה� א&ִיְקח� �ֹ ה ל  ְוַאְלָמָנה1 ּוְגרּוָׁש+

ה ִמֹּכ �ה ַאְלָמָנ+ ְהֶי ַאְלָמָנה1 ֲאֶׁש�ר ִּת� חּו�ְוָה� ן ִיָּק�  ֵה�
Ezek. 44:23ם� ֹור יֹוִדֻע� א ְלָטה� ל ּוֵבין&ָטֵמ� �ֶדׁש ְלֹח ין ֹק� ּו ֵּב�   ְוֶאת&ַעִּמ�י יֹור+
Ezek. 44:24ֵPיב ה ּו ִלְׁשֹּפט  ְוַעל&ִר3 ט][ְל[ָּמה ַיַעְמד� י ְוָׁשְפֻטהּו ] ִמְׁשָּפ+ ּוהּו[ְּבִמְׁשָּפַט� �ְוֶאת&ּתֹוֹרַתBי ] ִיְׁשְּפט
ׁשּו�ְוֶאת&ֻחֹּקַתי1 י ְיַקֵּד� רּו ְוֶאת&ַׁשְּבתֹוַת� י ִיְׁשֹמ+   ְּבָכל&מֹוֲעַד�

Ezek. 44:25 ֹות ח ּוְלָאח> ת ְלָא3 Mן ּוְלַב ְּלֵאם ּוְלֵב2 Tב ו �י ִאם&ְלָא] ֹוא ְלָטְמָא�ה ִּכ א ָיב� �ֹ ם ל  ְוֶאל&ֵמ�ת ָאָד+
אּו� ה ְלִא�יׁש ִיַּטָּמ� ר&לֹא&ָהְיָת�  ֲאֶׁש�

Ezek. 44:26ֳהָר י ָט� ֹו� ְוַאֲחֵר� ים ִיְסְּפרּו&ל� ֹו ִׁשְבַע�ת ָיִמ� � ת
Ezek. 44:27 ם ֲאֹדָנ�י ֹו ְנֻא� �יב ַחָּטאת ֶדׁש ַיְקִר� ֶדׁש ֶאל&ֶהָחֵצBר ַהְּפִניִמית1 ְלָׁשֵר�ת ַּבֹּק+ Mֹו ֶאל&ַהֹּק  ּוְביֹוםZ ֹּבא2

 ְיהִו�ה�
Ezek. 44:28�ֹ ה ל �י ַנ�ֲחָלָת�ם ַוֲאֻחָּז3 ה ֲאִנ ַנֲחָל+ ם� ְוָהְיָתBה ָלֶהם1 ְל� ל ֲאִנ�י ֲאֻחָּזָת� ּו ָלֶהם1 ְּבִיְׂשָרֵא+ Bא&ִתְּתנ 
Ezek. 44:29ם ִיְהֶי�ה� ל ָלֶה� ֶרם ְּבִיְׂשָרֵא� ּום ְוָכל&ֵח� �אְכל �ֹ ָּמה י ם ֵה�   ַהִּמְנָחה1 ְוַהַחָּט�את ְוָהָאָׁש+
Ezek. 44:30ֹוֵת 1 ְּתרּומ� ל ִמֹּכל ּוַמת ֹּכ3 ל ְוָכל&ְּתר� Mּוֵרי ֹכ �ה ְוֵראִׁשBית  ְוֵראִׁשיתZ ָּכל&ִּבּכ2 ם ַלֹּכֲהִנ�ים ִי�ְהֶי יֶכ+

ָך� ן ְלָהִנ�יַח ְּבָרָכ�ה ֶאל&ֵּביֶת� ּו ַלֹּכֵה+ ֹוֵתיֶכם1 ִּתְּתנ�  ֲעִרס�
Ezek. 44:31ּו ַהֹּכֲהִנ�ים� פ א יֹאְכל� �ֹ ֹוף ּוִמן&ַהְּבֵהָמ�ה ל ה ִמן&ָהע�   ָּכל&ְנֵבָלה1 ּוְטֵרָפ+
Ezek. 45:1ֶרץ ְּב Mם ֶאת&ָהָא יְלֶכ2 ה  ּוְבַהִּפ� ֶרְך ֲחִמָּׁש2 ה ַליהָו�הA ֹקֶדׁשH ִמן&ָהָאֶרץG ֹא3 Z ְתרּוָמ2 ה ָּתִרימּו ַנֲחָל3

יב� ּוא ְבָכל&ְּגבּוָל�ּה ָסִב� ַחב ֲעָׂש�ָרה ָא�ֶלף ֹקֶדׁש&ה� ֶרְך ְוֹר� ים ֶא1ֶלף1 ֹא+  ְוֶעְׂשִר�
Ezek. 45:2ֹות ְמ ׁש ֵמא� ֹות ַּבֲחֵמ� ׁש ֵמא> ֶדׁש ֲחֵמ� Bה ִמֶּזה1 ֶאל&ַהֹּק+ ֹו  ִיְהֶי ׁש ל� ה ִמְגָר� ֻרָּב�ע ָסִב�יב ַוֲחִמִּׁש�ים ַאָּמ+

יב�  ָסִב�
Ezek. 45:3 ֶרְך ֲחֵמׁש ֹוד ֹא3 ה ַהּזֹאת1 ָּתמ+ Bה[ ּוִמן&ַהִּמָּדBים ] ֲחִמָּׁש� ַחב ֲעֶׂש�ֶרת ֲאָלִפ ֶלף ְוֹר� ְוֶעְׂשִרים1 ֶא+

ים� ֶדׁש ָקָדִׁש� ׁש ֹק� ֹו&ִיְהֶי�ה ַהִּמְקָּד�  ּוב�
Ezek. 45:4ֶדׁש ִמ ה  ֹק� �ה ְוָהָי2 ה ַהְּקֵרִב�ים ְלָׁשֵר�ת ֶאת&ְיהָו י ַהִּמְקָּדׁש1 ִי�ְהֶי+ Bים ְמָׁשְרֵת Mֲהִנ ּוא ַלֹּכ2 ֶרץ ה3 Mן&ָהָא

ׁש� ׁש ַלִּמְקָּד� ים ּוִמְקָּד�  ָלֶהBם ָמקֹום1 ְלָב�ִּת+
Ezek. 45:5ַחב ִיְהֶיה �ֶרת ֲאָלִפ�ים ֹר ֶרְך ַוֲעֶׂש� ים ֶא1ֶלף1 ֹא+ ה ְוֶעְׂשִר� ה][ְו� [ ַוֲחִמָּׁש2 י ַהַּב=ִית ] ָהָי] ַלְלִוִּיםZ ְמָׁשְרֵת2

ת� ים ְלָׁשֹכ�  ָלֶה>ם ַלֲאֻחָּז�ה ֶעְׂשִר�
Ezek. 45:6 ת�ת ְּתרּוַמ ֶלף ְלֻעַּמ� ֶרְך ֲחִמָּׁשBה ְוֶעְׂשִרים1 ֶא+ ַחב ְוֹא3 ּו ֲחֵמBֶׁשת ֲאָלִפים1 ֹר+ יר ִּתְּתנ3 Mת ָהִע  ַוֲאֻחַּז2

ל ית ִיְׂשָרֵא� ֶדׁש ְלָכל&ֵּב� �  ִיְהֶי�ה�ַהֹּק
Ezek. 45:7 1ֶדׁש1 ְוֶאל&ְּפֵני ּוַמת&ַהֹּק2 Bי ְתר� יר ֶאל&ְּפֵנ �ת ָהִע3 ֶדׁש ְוַלֲאֻחַּז Mת ַהֹּק �ה ּוִמֶּזהZ ִלְתרּוַמ2 יא ִמֶּז  ְוַלָּנִׂש]

ים ֶרְך ְלֻעּמֹות1 ַאַח�ד ַהֲחָלִק+ יָמה ְוֹא3 �ְדָמה ָקִד ָּמה ּוִמְּפַאת&ֵק� �ם ָי+ יר ִמְּפַאת&ָי �ת ָהִע+ ּול ָי�ם ֲאֻחַּז  ִמְּגב�
יָמה� ּול ָקִד�  ֶאל&ְּגב�

Ezek. 45:8 י ְוָהָא>ֶרץ ִיְּתנ�ּו ֹוד ְנִׂשיַאי1 ֶאת&ַעִּמ+ Bּו ע ֲאֻחָּז�ה ְּבִיְׂשָרֵא�ל ְולֹא&יֹונ2 ֹו ַל�  ָלָא>ֶרץ ִי�ְהֶיה&ּל�
ם� ס ל ְלִׁשְבֵטיֶה� ית&ִיְׂשָרֵא�  ְלֵב�

Ezek. 45:91ה ַרב&ָלֶכם �י ְיהִו3 ר ֲאֹדָנ Qה&ָאַמ ּו  ֹּכ� �ה ֲעׂש ט ּוְצָדָק� ירּו ּוִמְׁשָּפ� ל ָחָמBס ָוֹׁשד1 ָהִס+  ְנִׂשיֵא�י ִיְׂשָרֵא+
ה� ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו� י ְנֻא� �ל ַעִּמ+ ֵתיֶכם1 ֵמַע ימּו ְגֻרֹׁש� Bָהִר 

Ezek. 45:10ם� י ָלֶכ� ֶדק ְיִה� יַפת&ֶצ>ֶדק ּוַבת&ֶצ� אְזֵני&ֶצ=ֶדק ְוֵא� �ֹ   מ



Ezek. 45:11Bת ֹּת ה  ָהֵאיָפ�ה ְוַהַּב3 ֵאיָפ+ ֶמר1 ָה� ת ַהֹח2 Bת ַוֲעִׂשיִר�ֶמר ַהָּב ר ַהֹח� את ַמְעַׂש� Wה ָלֵׂש ֶכן ֶאָחד1 ִי�ְהֶי+
ֹו� ֶמר ִיְהֶי�ה ַמְתֻּכְנּת�  ֶאל&ַהֹח�

Ezek. 45:12+ה ַוֲחִמָּׁשה1 ֶׁש Bים ֲעָׂשָר ים ְׁשָקִל3 ים ֲחִמָּׁש=ה ְוֶעְׂשִר� Mים ְׁשָקִל ים ֵּגָר�ה ֶעְׂשִר2 ֶקל ֶעְׂשִר� ֶקל  ְוַהֶּׁש�
ם�  ַהָּמֶנ�ה ִי�ְהֶי�ה ָלֶכ�

Ezek. 45:13 ֶמר ה ֵמֹח� ֵאיָפ+ ים ְוִׁשִּׁשיֶתם1 ָה� ִחִּט+ ֶמר ַה� ֵאיָפה1 ֵמֹח� ימּו ִׁשִּׁשBית ָה� �ה ֲאֶׁש�ר ָּתִר ֹ�את ַהְּתרּוָמ�  ז
ים�  ַהְּׂשֹעִר�

Ezek. 45:14ר ֶמן ַמְעַׂשBר ַהַּבת1 ִמן&ַהֹּכ+ ֶמן ַהַּב�ת ַהֶּׁש3 Mק ַהֶּׁש ֶרת  ְוֹח2 י&ֲעֶׂש� ֶמר ִּכ� �ים ֹח ֶרת ַהַּבִּת�  ֲעֶׂש�
ֶמר� ים ֹח�  ַהַּבִּת�
Ezek. 45:15 ים�ה ּוְלעֹוָל�ה ְוִלְׁשָלִמ ל ְלִמְנָח� אן ִמן&ַהָּמאַת1ִים1 ִמַּמְׁשֵק�ה ִיְׂשָרֵא+ Bֹ ת ִמן&ַהּצ  ְוֶׂשה&ַאַח2

ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ם ְנֻא�  ְלַכֵּפ�ר ֲעֵליֶה+
Ezek. 45:16ֹּPם  כ� ל�ל ָהָע �את ַלָּנִׂש�יא ְּבִיְׂשָרֵא�ֹ ֶרץ ִיְהי�ּו ֶאל&ַהְּתרּוָמ�ה ַהּז  ָהָא+
Ezek. 45:17 י ל&מֹוֲעֵד� ֹות ְּבָכ� Bים ּוֶבֳחָדִׁשים1 ּוַבַּׁשָּבת+ ֹות ְוַהִּמְנָחהH ְוַהֵּנֶסְךG ַּבַחִּג ה ָהעֹול� ל&ַהָּנִׂש�יא ִיְהֶי3  ְוַע�

ה ֶאת&ַהַחָּט� Qּוא&ַיֲעֶׂש ר ְּבַע�ד ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ה� ים ְלַכֵּפ� עֹוָלה1 ְוֶאת&ַהְּׁשָלִמ+ ה ְוֶאת&ָה� את ְוֶאת&ַהִּמְנָח3
ל� ס ית&ִיְׂשָרֵא�  ֵּב�
Ezek. 45:18 ים ְוִחֵּטאָת��ר ָּתִמ ח ַּפר&ֶּבן&ָּבָק� ֶדׁש ִּתַּק� ִראׁשֹון1 ְּבֶאָח�ד ַלֹח+ �י ְיהִוהG ָּב�  ֹּכה&ָאַמרH ֲאֹדָנ
ׁש�  ֶאת&ַהִּמְקָּד�
Ezek. 45:19ַח  ְו�ה ַלִּמְזֵּב ִית ְוֶאל&ַאְרַּב>ע ִּפּנ�ֹות ָהֲעָזָר� �ת ַהַּב+ את ְוָנַתן1 ֶאל&ְמזּוַז ן ִמַּד�ם ַהַחָּט3 Mח ַהֹּכֵה ָלַק2

ית� ר ַהְּפִניִמ� ַער ֶהָחֵצ� ת ַׁש� ל&ְמזּוַז+  ְוַע2
Ezek. 45:20ִתי ְוִכ�ֶדׁש ֵמִא�יׁש ֹׁשֶג�ה ּוִמֶּפ �ה ַבֹח+ ֲעֶׂשה1 ְּבִׁשְבָע ִית� ְוֵכBן ַּת� ם ֶאת&ַהָּב�  ַּפְרֶּת�
Ezek. 45:21 ֹות ים ַמּצ� ֹות ָיִמ+ ג ְׁשֻבע� Wַסח ָח�ֶדׁש ִיְהֶי�ה ָלֶכ�ם ַהָּפ ר יֹום1 ַלֹח+ ה ָעָׂש� ִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָע2 ָּ Tב 

ל�  ֵיָאֵכ�
Ezek. 45:22 ר �ם ָהָא�ֶרץ ַּפ� ֹו ּוְבַע�ד ָּכל&ַע Wּוא ַּבֲעד את� ְוָעָׂשBה ַהָּנִׂשיא1 ַּבּי�ֹום ַהה+  ַחָּט�
Ezek. 45:23 ֹום ת ֵאיִלBים ְּתִמיִמם1 ַלּי+ ִרים ְוִׁשְבַע2 ָּ Tת פ� ה ִׁשְבַע יהָו3 ג ַיֲעֶׂש=ה עֹוָל�ה ַל� Mי&ֶהָח ת ְיֵמ�  ְוִׁשְבַע2

ֹום� �ים ַלּי� את ְׂשִע�יר ִעִּז Wים ְוַחָּט� ִׁשְבַע�ת ַהָּיִמ
Ezek. 45:24�ִיל ַי ה ָלַא� ה ַלָּפ>ר ְוֵאיָפ� ה ֵאיָפ� ה� ּוִמְנָח3 ין ָלֵאיָפ� ֶמן ִה�  ֲעֶׂש�ה ְוֶׁש�
Ezek. 45:25 ה ַחָּטאת1 ָּכֹעָל+ �ת ַהָּיִמ�ים ַּכ� ֶּלה ִׁשְבַע ה ָכֵא� ג ַיֲעֶׂש� ֶדׁש1 ֶּבָח+ ר יBֹום ַלֹח2 י ַּבֲחִמָּׁשהZ ָעָׂש2  ַּבְּׁשִביִע]

ֶמן� ס ה ְוַכָּׁש�  ְוַכִּמְנָח�
Ezek. 46:1ַער ֶהָח Mַׁש Gי ְיהִוה� ה&ָאַמרH ֲאֹדָנ ֶׁשת ְיֵמ�י  ֹּכ� ּור ֵׁש� �ה ָסג+ ים ִיְהֶי �ה ָקִד+ ֵצBר ַהְּפִניִמית1 ַהֹּפֶנ

ַח� ֶדׁש ִיָּפֵת� ַח ּוְבי�ֹום ַהֹח� ַּמֲעֶׂש�ה ּוְביBֹום ַהַּׁשָּבת1 ִיָּפֵת+  ַה�
Ezek. 46:2�ַער ְוָעׂש �ת ַהַּׁש+ ּוץ ְוָעַמד1 ַעל&ְמזּוַז ַער ִמח3 Mם ַהַּׁש יא ֶּדֶרְךZ אּוָל2 ים  ּוָב�א ַהָּנִׂש] ּו ַהֹּכֲהִנ3

ֶרב� א&ִיָּסֵג�ר ַעד&ָהָע� �ֹ ַער ל ַער ְוָיָצ�א ְוַהַּׁש� ן ַהַּׁש� >ה ַעל&ִמְפַּת� ְׁשַּתֲחָו יו ְוִה� ֹוָלתֹו1 ְוֶאת&ְׁשָלָמ+  ֶאת&ע�
Ezek. 46:3ֶּ Pֶרץ פ ּו ַעם&ָהָא3 ֹות ּוֶבֳחָדִׁש�ים ִלְפֵנ�י ְיהָו� ְוִהְׁשַּתֲחו� ּוא ַּבַּׁשָּבת�  ה�ַתח ַהַּׁש�ַער ַהה+
Ezek. 46:4ים� ִיל ָּתִמ� ם ְוַא� ת ִׁשָּׁש=ה ְכָבִׂש>ים ְּתִמיִמ� �ה ְּבי�ֹום ַהַּׁשָּב3 יהָו ב ַהָּנִׂש�יא ַל� ה ֲאֶׁשר&ַיְקִר�   ְוָה�ֹעָל+
Ezek. 46:5ה� ין ָלֵאיָפ� ֶמן ִה� ֹו ְוֶׁש� �ה ַמַּת�ת ָיד ִיל ְוַלְּכָבִׂש�ים ִמְנָח�   ּוִמְנָחה1 ֵאיָפ�ה ָלַא+
Ezek. 46:6ּו� ּו ִיל ְּתִמיִמ�ם ִיְהי� ר ְּתִמיִמ�ם ְוֵׁש=ֶׁשת ְּכָבִׂש>ם ָוַא� ר ֶּבן&ָּבָק� ֶדׁש ַּפ�  ְבי�ֹום ַהֹח+
Ezek. 46:7ה� ין ָלֵאיָפ� ֶמן ִה� ֹו ְוֶׁש� �ר ַּתִּׂש�יג ָיד ים ַּכֲאֶׁש� ְּכָבִׂש+ ה ְוַל2 1 ַיֲעֶׂש�ה ִמְנָח+ 1ִיל ר ְוֵאיָפBה ָלַא Mה ַלָּפ   ְוֵאיָפ2
Ezek. 46:8א� ּוְב ֹו ֵיֵצ� ֹוא ּוְבַדְרּכ� ֹוא ַהָּנִׂש�יא ֶּד�ֶרְך אּוָלBם ַהַּׁש1ַער1 ָיב+  ב�
Ezek. 46:9 1ת ֵיֵצא ְׁשַּתֲחו3ֹ ֹון ְלִה� Mַער ָצפ א ֶּדֶרְך&ַׁש2 ֹוֲעִדיםG ַהָּב] �י ְיהָוהH ַּבּמ� ֶרץ ִלְפֵנ Mֹוא ַעם&ָהָא  ּוְבב2

ֶגב ֶגב ְוַהָּבא1 ֶּדֶרְך&ַׁש�ַער ֶנ+ ֹו ֶּדֶרְך&ַׁש�ַער ֶנ+ ֶרְך ַהַּׁש1ַער1 ֲאֶׁשר&ָּב�א ב+ Bּוב ֶּד א ָיׁש3 �ֹ ֹוָנה ל �א ֶּדֶרְך&ַׁש�ַער ָצפ  ֵיֵצ�
ֹו ֵיְצאּו  א�[ִּכ�י ִנְכח�  ]ֵיֵצ�
Ezek. 46:10אּו� ם ֵיֵצ� ֹוא ּוְבֵצאָת� ַהָּנִׂש�יא ְּבתֹוָכBם ְּבבֹוָאם1 ָיב+   ְו�



Ezek. 46:11ה ַהִּמְנB ים ִּתְהֶי �ים ּוַבּמֹוֲעִד3 ֹו  ּוַבַחִּג �ִיל ְוַלְּכָבִׂש�ים ַמַּת�ת ָיד ָחה1 ֵאיָפBה ַלָּפר1 ְוֵאיָפ�ה ָלַא+
ה� ס ין ָלֵאיָפ� ֶמן ִה�  ְוֶׁש�

Ezek. 46:12 ה� ֹו ֶאת ַהַּׁש1ַער1 ַהֹּפֶנ ח ל3 יהָוהG ּוָפ�ַת� ֹו&ְׁשָלִמיםH ְנָדָב�ה ַל� ה עֹוָל�ה א� Mיא ְנָדָב י&ַיֲעֶׂשהZ ַהָּנִׂש2  ְוִכ�
ים ְוָעָׂשBה ֶאת ֹו�ָקִד+ י ֵצאת� ַער ַאֲחֵר� ה ְּבי�ֹום ַהַּׁשָּב�ת ְוָיָצ>א ְוָסַג�ר ֶאת&ַהַּׁש� ר ַיֲעֶׂש� יו ַּכֲאֶׁש� ָלתֹו1 ְוֶאת&ְׁשָלָמ+  &ֹע�
Ezek. 46:13ֹו� ה ֹאת� ֶקר ַּתֲעֶׂש� ֶקר ַּבֹּב� �ה ַּבֹּב� יהָֹו ה עֹוָל>ה ַלּי�ֹום ַל� ים ַּתֲעֶׂש� ֹו ָּתִמ3 Mֶבׂש ֶּבן&ְׁשָנת   ְוֶכ2
Ezek. 46:14 ס ין ָלֹר� ה ְוֶׁש>ֶמן ְׁשִליִׁש�ית ַהִה� ֵאיָפ+ ֶקר1 ִׁשִּׁש�ית ָה� ֶקר ַּבֹּב2 Bיו ַּבֹּב Mה ָעָל  ּוִמְנָחהZ ַתֲעֶׂש2

יד� ֹות עֹוָל�ם ָּתִמ� ה ֻחּק� יהָו+ ֶלת ִמְנָחה1 ַל� � ֶאת&ַהֹּס
Ezek. 46:15 ּו[ ְוָעׂשּו ֶמ] ַיֲעׂש2 יד� פֶאת&ַהֶּכ=ֶבׂש ְוֶאת&ַהִּמְנָח>ה ְוֶאת&ַהֶּׁש� ֶקר עֹוַל�ת ָּתִמ� �ֶקר ַּבֹּב  ן ַּבֹּב�
Ezek. 46:16 ה� ְהֶי �יו ִּת� יא ְלָבָנ ֹו ִה� יו ַנֲחָלת� �יׁש ִמָּבָנ+ ן ַהָּנִׂשBיא ַמָּתָנה1 ְלִא י&ִיֵּת2 ה ִּכ� �י ְיהִֹו3 ר ֲאֹדָנ Qֹּכה&ָאַמ 

ה� יא ְּבַנֲחָל� ם ִה�  ֲאֻחָּזָת�
Ezek. 46:17ה ִמַּנֲחָל Mן ַמָּתָנ י&ִיֵּת2 ת ַלָּנִׂש�יא  ְוִכ� ֹור ְוָׁשַב� �ת ַהְּדר+ יו ְוָהBְיָתה ּלֹו1 ַעד&ְׁשַנ ֲעָבָד+ ֹו ְלַאַחד1 ֵמ� ת3

ַPם ִּתְהֶי�ה�א ֹו ָּבָנ�יו ָלֶה�  ְך ַנֲחָלת+
Ezek. 46:18יו ְל� ֹו ַיְנִח�ל ֶאת&ָּבָנ ם ֵמֲאֻחָּזת� ֹוֹנָתם1 ֵמֲאֻחָּזָת+ ם ְלה� יא ִמַּנֲחַל�ת ָהָע3 Mח ַהָּנִׂש 1ַען1  ְולֹא&ִיַּק2 ַמ

ֹו� י ִא�יׁש ֵמֲאֻחָּזת� א&ָיֻפ�צּו ַעִּמ+ �ֹ  ֲאֶׁש�ר ל
Ezek. 46:19 ים ַהֹּפנ�ֹות ֲהִנ+ ֶדׁש1 ֶאל&ַהֹּכ� ֹות ַהֹּק2 Bֶאל&ַהִּלְׁשכ Gֶתף ַהַּׁשַער�  ַוְיִביֵא�ִני ַבָּמבֹואH ֲאֶׁש�ר ַעל&ֶּכ

ֹום ַּבַּיְרֹכִתם  ֹוָנה ְוִהֵּנה&ָׁש�ם ָמק+ �ִים][ַּב[ָצפ  ָּמה� סָי�] ַּיְרָכַת�
Ezek. 46:20 רBאת ֲאֶׁש�ם ְוֶאת&ַהַחָּט ים ֶאת&ָהָאָׁש� ֲהִנ+ ֹום ֲאֶׁשBר ְיַבְּׁשלּו&ָׁשם1 ַהֹּכ� �ה ַהָּמק3 י ֶז ֹ�אֶמר ֵאַל+  ַוּי

ם� ׁש ֶאת&ָהָע� יצֹוָנ�ה ְלַקֵּד� ר ַהִח� י הֹוִצ>יא ֶאל&ֶהָחֵצ� ה ְלִבְלִּת�  יֹאפּו1 ֶאת&ַהִּמְנָח+
Ezek. 46:21ִנ Bה ָחֵצר1  ַוּיֹוִציֵא3 �י ֶהָחֵצ�ר ְוִהֵּנ ַעת ִמְקצֹוֵע ִני ֶאל&ַאְרַּב� �ֲעִביֵר+ ה ַוַּי ָחֵצר1 ַהִח�יֹצָנ+ י ֶאל&ֶה�

ר� ַע ֶהָחֵצ� ר ְּבִמְקֹצ� ר ָחֵצ� ַע ֶהָחֵצ+  ְּבִמְקֹצ�
Ezek. 46:22ֶרְך ּוְׁשֹלִׁש�ים �ים ֹא+ ֹות ַאְרָּבִע ֹות ְקֻטר+ ָחֵצר1 ֲחֵצר� ֹות ֶה� Bַעת ִמְקֹצע Mת  ְּבַאְרַּב ַחב ִמָּד�ה ַאַח+ � ֹר

� ת3 ֹו3 ע�3 ָצ3 ְק3 ֻה3 ם ְמ3  ְלַאְרַּבְעָּת�
Ezek. 46:23יב� ֹות ָסִב� ַחת ַהִּטיר� ּוי ִמַּת� ֹות ָעׂש+ ּור ָסִב�יב ָּבֶה>ם ָסִב�יב ְלַאְרַּבְעָּת�ם ּוְמַבְּׁשל�   ְוט2
Ezek. 46:24ֵPי א� ֹ�אֶמר ֵאָל ים ֲאֶׁש=ר ְיַבְּׁש ַוּי ְמַבְּׁשִל+ ם�ֶּלה ֵּב�ית ַה� �ַבח ָהָע� ִית ֶאת&ֶז י ַהַּב�  לּו&ָׁש>ם ְמָׁשְרֵת�
Ezek. 47:1 ִית י&ְפֵנ�י ַהַּב� יָמה ִּכ� 1ִית1 ָקִד+ ן ַהַּב Bַחת ִמְפַּת ים ִמַּת2  ַוְיִׁשֵבִניH ֶאל&ֶּפ�ַתח ַהַּבִיתG ְוִהֵּנה&ַמ�ִים ֹיְצִא3

1ִית1 ַהְיָמ ַחת ִמֶּכBֶתף ַהַּב Mים ִמַּת ים ְוַהַּמ�ִים ֹיְרִד3 �ַח�ָקִד �5ֶגב ַלִּמְזֵּב� ית ִמֶּנ  ִנ+
Ezek. 47:2 ים ��ה ָקִד ֶרְך ַהּפֹוֶנ ּוץ ֶּד� ּוץ ֶאל&ַׁש�ַער ַהח+ 1ִני1 ֶּד�ֶרְך ח+ ֶרְך&ַׁש�ַער ָצפֹוָנהG ַוְיִסֵּב  ַוּיֹוִצֵאִניH ֶּד�

ף ַהְיָמִנ�ית� ים ִמן&ַהָּכֵת�  ְוִהֵּנה&ַמ�ִים ְמַפִּכ+
Ezek. 47:3�ים ְוָק ִים� ְּבֵצאת&ָהִא�יׁש ָקִד� י ָאְפָס� ִים ֵמ� ִני ַבַּמ� ה ַוַּיֲעִבֵר� ַאָּמ+ Bָמד ֶא1ֶלף1 ָּב� ֹו ַוָּי � ו ְּבָיד
Ezek. 47:4י ָמְתָנ�5ִים� ִני ֵמ� ֶלף ַוַּיֲעִבֵר� �ָמד ֶא+ �ִים ַוָּי ִים ַמ�ִים ִּבְרָּכ ִני ַבַּמ� ֶלף ַוַּיֲעִבֵר� �ָמד ֶא+   ַוָּי
Ezek. 47:5�ֹ ר ל ַחל ֲאֶׁש� Wֶלף ַנ �ָמד ֶא+ ר� ַוָּי א&ֵיָעֵב� �ֹ ר ל חּו ַנ�ַחל ֲאֶׁש� ּו ַהַּמ1ִים1 ֵמ�י ָׂש+ Bי&ָגא ר ִּכ� � א&אּוַכ�ל ַלֲעֹב
Ezek. 47:6ת ַהָּנ�ַחל� ִני ְׂשַפ� �יָת ֶבן&ָאָד�ם ַוּיֹוִלֵכ�ִני ַוְיִׁשֵב� ֹ�אֶמר ֵאַל�י ֲהָרִא   ַוּי
Ezek. 47:7�ַחל ֵע�ץ ַר�ב ְמֹא ִני ְוִהֵּנה1 ֶאל&ְׂשַפ�ת ַהַּנ+ Wד ִמֶּז�ה ּוִמֶּז�ה� ְּבׁשּוֵב 
Ezek. 47:8 אּו�ה ּוָב�ֲעָרָב ּו ַעל&ָה� ה ְוָיְרד� ים ֶאל&ַהְּגִליָלה1 ַהַּקְדמֹוָנ+ י ַהַּמBִים ָהֵא1ֶּלה1 יֹוְצִא3 ֹ�אֶמר ֵאַל3  ַוּי

ּוָצִא�ים ְוִנְרְּפאּו  �ָּמה ַהּמ� ָּמה ֶאל&ַהָּי ּו][ְו[ַהָּי+ ִים�] ִנְרּפ�  ַהָּמ�
Ezek. 47:9&ה ָכל� ה ְוָהָי�ה ַהָּדָג�ה  ְוָהָי 1ִים1 ִי�ְחֶי+ ֹוא ָׁשBם ַנֲחַל ץ ֶא�ל ָּכל&ֲאֶׁשרZ ָיב2 �הA אwֶׁשר&ִיְׁשֹר] �ֶפׁש ַחָּי ֶנ

ָּמה ַהָּנ�ַחל� ל ֲאֶׁשר&ָי�בֹוא ָׁש� י ֹּכ> ְפאּו1 ָוָח+ ֶּלה ְוֵיָר� ָּמה ַהַּמ�ִים ָהֵא3 Mאּו ָׁש Z ָב2 ד ִּכי � ַרָּב�ה ְמֹא
Ezek. 47:10ַיַעְמדּו Zּו [ ְוָהָיה ים ִיְהי�ּו ] ָעְמד2 ֲחָרִמ� ֹוַח ַל� ִים ִמְׁשט� �ין ֶעְגַל+ 1ִדי1 ְוַעד&ֵע ים ֵמֵע�ין ֶּג יו ַּדָּוִג3 Mָעָל

ד� ה ְמֹא� ֹול ַרָּב� �ם ַהָּגד� >ת ַהָּי ם ִּכְדַג �ה ְדָגָת+  ְלִמיָנה1 ִּתְהֶי
Ezek. 47:11 ַל] ִּבּצֹאָת=יו[ ִּבּצֹאתֹו ּו ְלֶמ� א ֵיָרְפא� �ֹ נּו�ּוְגָבָא>יו ְול  ח ִנָּת�
Ezek. 47:12 ם א&ִיֹּת� �ֹ הּו ְול Mֹול ָעֵל ֲאָכל לֹא&ִיּב2 ַ Tץ&מ �הA ָּכל&ֵע� �הA ּוִמֶּז ֹו ִמֶּז �ַחל ַיֲעֶל�ה ַעל&ְׂשָפת�  ְוַעל&ַהַּנ



�ים ְוָהיּו  ֹוְצִא ׁש ֵה�ָּמה י� יו ִמן&ַהִּמְקָּד� �י ֵמיָמ+ ר ִּכ ֳחָדָׁשיו1 ְיַבֵּכ+ ֹו ָל� Bה][ְו[ִּפְרי3 ל ְוָעֵל�הּו ִפְריֹו1] ָהָי ֲאָכ+  ְלַמ�
ה� ס  ִלְתרּוָפ�
Ezek. 47:13 ל�ר ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא ֶרץ ִלְׁשֵנ�י ָעָׂש� ּו ֶאת&ָהָא+ 1 ֲאֶׁש�ר ִּתְתַנֲחל� Bה ְגבּול ה ֵּג �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bֹּכ 
ים� ף ֲחָבִל�  יֹוֵס�
Ezek. 47:141 יו ֲאֶׁשBר ָנָׂש �יׁש ְּכָאִח+ ה ָהָא=ֶרץ  ּוְנַחְלֶּתBם אֹוָתּה1 ִא Mְפָל ֵתיֶכ�ם ְוָנ2 ּה ַלֲאֹב� י ְלִתָּת� אִתי1 ֶאת&ָיִד+

ה� ֹ>את ָלֶכ�ם ְּבַנֲחָל�  ַהּז
Ezek. 47:15ָדה� ֹוא ְצָד� ן ְלב� ֶרְך ֶחְתֹל� ֹול ַהֶּד� =ם ַהָּגד> ֹוָנה ִמן&ַהָּי Mת ָצפ ּול ָהָא�ֶרץ ִלְפַא2 �ה ְּגב�   ְוֶז
Ezek. 47:16ִים ֲאֶׁש ר  ֲחָמBתA ֵּבר1ֹוָתה1 ִסְבַר+ ֹון ֲאֶׁש� ּול ֲחָמ�ת ָחֵצר1 ַהִּתיכ+ ין ְּגב� ֶׂשק ּוֵב� ּול ַּדֶּמ+ ר1 ֵּבין&ְּגב�

ן� ּול ַחְוָר�  ֶאל&ְּגב�
Ezek. 47:17 ת ת ְּפַא� ּול ֲחָמ�ת ְוֵא� ֹוָנה ּוְגב� ֹוןA ָצפ� ֶׂשק ְוָצפ� ּול ַּדֶּמ+ ם ֲחַצBר ֵעינֹון1 ְּגב� ּול ִמן&ַהָּי3 Mה ְגב  ְוָהָי2

ֹון�  ָצפ�
Ezek. 47:18 ן 1 ַהַּיְרֵּד+ ין ֶאBֶרץ ִיְׂשָרֵאל ד ּוִמֵּב2 Mין ַהִּגְלָע ן ּוִמֵּבין&ַּדֶּמֶׂשקZ ּוִמֵּב2 ים ִמֵּב�ין ַחְוָר�  ּוְפַא�ת ָקִד]

יָמה� ת ָקִד� ת ְּפַא� ּדּו ְוֵא� ��ם ַהַּקְדמֹוִנ�י ָּתֹמ ּול ַעל&ַהָּי  ִמְּגב>
Ezek. 47:191ר ַעד&ֵמי ָנה ִמָּתָמ3 �5ֶגב ֵּתיָמ+ ת  ּוְפַאת1 ֶנ ֹול ְוֵא� ��ם ַהָּגד ׁש ַנֲחָל�ה ֶאל&ַהָּי ֹות ָקֵד+  ְמִריב�

ָנה ֶנ�5ְגָּבה�  ְּפַאת&ֵּתיָמ�
Ezek. 47:20ֹ�את ְּפַאת&ָי�ם� ֹוא ֲחָמ�ת ז ּול ַעד&ֹנ�ַכח ְלב� Wֹול ִמְּגב �ם ַהָּגד+   ּוְפַאת&ָים1 ַהָּי
Ezek. 47:21י ֹ>את ָלֶכ�ם ְלִׁשְבֵט� ם ֶאת&ָהָא=ֶרץ ַהּז Qל� ְוִחַּלְקֶּת   ִיְׂשָרֵא�
Ezek. 47:22 ם ֲאֶׁשר&הֹוִל�דּו ָבִנ�ים ים ְּבתֹוְכֶכ+ ם ּוְלַהֵּגִרים1 ַהָּגִר� ה ַּתִּפ�לּו אֹוָתּהH ְּבַנֲחָלהG ָלֶכ3  ְוָהָי3

י ִיְׂש ֹוְך ִׁשְבֵט� ה ְּבת� ּו ְבַנֲחָל+ ל ִאְּתֶכם1 ִיְּפל� �י ִיְׂשָרֵא+ ם ְּכֶאְזָרח1 ִּבְבֵנ ֹוְכֶכ�ם ְוָהי�ּו ָלֶכ3 ל�ְּבת�  ָרֵא�
Ezek. 47:23ָjPֹו ש �ֶבט ֲאֶׁשר&ָּג�ר ַהֵּג�ר ִאּת �ה ַבֵּׁש+ ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ס ְוָהָי ֹו ְנֻא� ּו ַנֲחָלת+  ם ִּתְּתנ�
Ezek. 48:1 ּול Z ְּגב2 ת ֲחַצ�ר ֵעיָנן בֹוא&ֲחָמ] ןA ְל� ֶרְך&ֶחְתֹל� �ד ֶּד� ֹוָנה ֶאל&ַי ֹות ַהְּׁשָבִט�ים ִמְקֵצ�ה ָצפ] ֶּלה ְׁשמ�  ְוֵא�

ד� ן ֶאָח� �ם ָּד� ים ַהָּי ֹו ְפַאת&ָקִד> ת ְוָהיּו&ל= �ד ֲחָמ+  ַּדֶּמBֶׂשק ָצפ1ֹוָנה1 ֶאל&ַי
Ezek. 48:2ד� ר ֶאָח� ים ַעד&ְּפַאת&ָי�ָּמה ָאֵׁש� ת ָקִד> ן ִמְּפַא� ּול ָּד3 �לA ְּגב�   ְוַע
Ezek. 48:3יָמה ְוַעד&ְּפַאת&ָי�ָּמה ַנְפ ת ָקִד> ר ִמְּפַא� ּול ָאֵׁש3 �לA ְּגב� ד� ְוַע  ָּתִל�י ֶאָח�
Ezek. 48:4ד� ה ֶאָח� ָמה ַעד&ְּפַאת&ָי�ָּמה ְמַנֶּׁש� ת ָקִד> י ִמְּפַא� ּול ַנְפָּתִל3 �לA ְּגב�   ְוַע
Ezek. 48:5ד� ִים ֶאָח� ָמה ַעד&ְּפַאת&ָי�ָּמה ֶאְפַר� ת ָקִד> ה ִמְּפַא� ּול ְמַנֶּׁש3 �לA ְּגב�   ְוַע
Ezek. 48:6ִים ִמְּפַא� ּול ֶאְפַר3 �לA ְּגב� ד� ְוַע ן ֶאָח� ים ְוַעד&ְּפַאת&ָי�ָּמה ְראּוֵב�  ת ָקִד>
Ezek. 48:7ד� ה ֶאָח� ים ַעד&ְּפַאת&ָי�ָּמה ְיהּוָד� ת ָקִד> ן ִמְּפַא� ּול ְראּוֵב3 �לA ְּגב�   ְוַע
Ezek. 48:8ימּו �ה ַהְּתרּוָמ�ה אwֶׁשר&ָּתִר] �ָּמה ִּתְהֶי ים ַעד&ְּפַאת&ָי ת ָקִד� ה ִמְּפַא� ּול ְיהּוָד+ 1 ְּגב�  ֲחִמָּׁשהZ  ְוַעל

ֹו� ׁש ְּבתֹוכ� ָּמה ְוָהָי�ה ַהִּמְקָּד� ֶרְך ְּכַאַחBד ַהֲחָלִקים1 ִמְּפַאBת ָקִד1יָמה1 ַעד&ְּפַאת&ָי+ Mַחב ְוֹא ֶלף ֹר3 Mים ֶא  ְוֶעְׂשִר2
Ezek. 48:9ֶר ַחב ֲעֶׂש� ֶלף ְוֹר� ֶרְך ֲחִמָּׁשBה ְוֶעְׂשִרים1 ֶא+ �ה ֹא3 יהָו ימּו ַל� ר ָּתִר� ה ֲאֶׁש� Wים� ַהְּתרּוָמ  ת ֲאָלִפ�
Ezek. 48:10ֹP1ָּמה1 ר ֶלף ְוָי ים ֶא3 ֹוָנה ֲחִמָּׁש=ה ְוֶעְׂשִר� Mָצפ Gֲהִנים ּוַמת&ַהֹּקֶדׁשH ַלֹּכ� �ה ְתר� ֶּלה ִּתְהֶי Mְּלֵא Tַחב  ו

ֹPיָמה ר ים ְוָקִד3 ים ָא�ֶלף ְוָהֲעֶׂש�ֶרת ֲאָלִפ+ ה ְוֶעְׂשִר� ֶרְך ֲחִמָּׁש� Wְגָּבה ֹא Wים ְוֶנ ָי�ה ִמְקַּדׁש&ְיהָו�ה ַחב ֲעֶׂש�ֶרת ֲאָלִפ+
ֹו�  ְּבתֹוכ�

Ezek. 48:11 י� ּו ִּבְתעֹות1 ְּבֵנ א&ָתע3 �ֹ ּו ִמְׁשַמְרִּת�י ֲאֶׁש�ר ל ר ָׁשְמר� ֹוק ֲאֶׁש� �י ָצד+ ְמֻקָּדׁש1 ִמְּבֵנ Bים ַה�  ַלֹּכֲהִנ
ּו ַהְלִוִּי�ם� ס ר ָּתע� ל ַּכֲאֶׁש�  ִיְׂשָרֵא+

Ezek. 48:12ה ִמ< ה ָלֶה=ם ְּתרּוִמָּי ּול ַהְלִוִּי�ם� ְוָהְיָת2 ֶדׁש ָקָדִׁש�ים ֶאל&ְּגב� ֶרץ ֹק� ת ָהָא�  ְּתרּוַמ�
Ezek. 48:13 ים� ַחב ֲעֶׂש�ֶרת ֲאָלִפ ֶרְך ְוֹר� ים ֶא1ֶלף1 ֹא+ ה ְוֶעְׂשִר� ים ֲחִמָּׁש2 ּול ַהֹּכֲהִנ+ ם ְלֻעַּמת1 ְּגב�  ְוַהְלִוִּי3

ֶרת ֲא ַחב ֲעֶׂש� ֶלף ְוֹר� ֶרְך ֲחִמָּׁשBה ְוֶעְׂשִרים1 ֶא+ ים�ָּכל&ֹא3  ָלִפ�
Ezek. 48:14 א ַיֲעבּור �ֹ א ָיֵמ>ר ְול �ֹ ּנּו ְול ּו ִמֶּמ3 ֶדׁש ַליהָו�ה�] ַיֲעִב�יר[ ְולֹא&ִיְמְּכר�  ֵראִׁש�ית ָהָא�ֶרץ ִּכי&ֹק�
Ezek. 48:15יר ְלמֹו ּוא ָלִע+ ל&ה� ֶלף ֹח� י ֲחִמָּׁשBה ְוֶעְׂשִרים1 ֶא+ ַחב ַעל&ְּפֵנ2 ים ַהּנֹוָת�ר ָּבֹר3 Mֶׁשת ֲאָלִפ ב  ַוֲחֵמ2 ָׁש�



ה ָהִע�יר ְּבתֹוֹכה  ֹו�][ְּב[ּוְלִמְגָר�ׁש ְוָהְיָת�  ]תֹוכ�
Ezek. 48:16 ׁש ֲחֵמׁש ֶגב ֲחֵמ� Wים ּוְפַאת&ֶנ ֹון ֲחֵמBׁש ֵמאֹות1 ְוַאְרַּב�ַעת ֲאָלִפ+ []  ְוֵאֶּלהH ִמּדֹוֶתיָהG ְּפַא�ת ָצפ3

ים ֲחֵמBׁש ֵמאֹות1 �ים ּוִמְּפַא�ת ָקִד3 ֹות ְוַאְרַּב�ַעת ֲאָלִפ ֹות ֵמא� ׁש ֵמא� ָּמה ֲחֵמ� Wים ּוְפַאת&ָי  ְוַאְרַּב�ַעת ֲאָלִפ+
ים� ַעת ֲאָלִפ�  ְוַאְרַּב�

Ezek. 48:17 ים�ִים ְוָקִד1יָמה1 ֲחִמִּׁש��5ְגָּבה ֲחִמִּׁש�ים ּוָמאָת ִים ְוֶנ �ה ִמְגָרׁשH ָלִעירG ָצפ1ֹוָנה1 ֲחִמִּׁש�ים ּוָמאַת+  ְוָהָי
ִים ְוָי�ָּמה ֲחִמִּׁש�ים ּוָמ ִים�ּוָמאַת+  אָת�

Ezek. 48:18 ָּמה ֶרת ֲאָלִפBים ָקִד1יָמה1 ַוֲעֶׂשBֶרת ֲאָלִפים1 ָי+ ֶדׁש ֲעֶׂש2 ֶרְך ְלֻעַּמ�תA ְּתרּוַמ�ת ַהֹּק3 Mר ָּבֹא  ְוַהּנֹוָת2
ֶדׁש ְוָהְיָתBה ְתבּוָאֹתה  �ת ְּתרּוַמ�ת ַהֹּק ה ְלֻעַּמ� Wּוָאתֹו1[ְוָהָי יר�] ְתב� י ָהִע� ֶחם ְלֹעְבֵד�  ְלֶל+

Ezek. 48:19ל� י ִיְׂשָרֵא� ל ִׁשְבֵט� ּוהּו ִמֹּכ� Wיר ַיַעְבד� ד ָהִע   ְוָהֹעֵב�
Ezek. 48:20 1ית ָּתִר1ימּו ים ָא�ֶלף ְרִביִע3 ה ְוֶעְׂשִר� ֶלף ַּבֲחִמָּׁש� ה ֲחִמָּׁשBה ְוֶעְׂשִרים1 ֶא+  ָּכל&ַהְּתרּוָמ3

יר� ֶדׁש ֶאל&ֲאֻחַּז�ת ָהִע�  ֶאת&ְּתרּוַמ�ת ַהֹּק+
Ezek. 48:21�ים  ְוַהּנֹוָת �י ֲחִמָּׁשהZ ְוֶעְׂשִר2 יר ֶאל&ְּפֵנ {ת ָהִע| ֶדׁש ְוַלֲאֻחַּז ּוַמת&ַהֹּק� �הA ִלְתר� �הA ּוִמֶּז ר ַלָּנִׂש�יא ִמֶּז

ים  ת ֲחָלִק� ָּמה ְלֻעַּמ� ּול ָי+ ים ֶא1ֶלף1 ַעל&ְּגב� ה ְוֶעְׂשִר� ֵני ֲחִמָּׁש2 ְּ Tָּמה ַעל&פ ּול ָקִדיָמהG ְוָי3 ֶלףA ְּתרּוָמהH ַעד&ְּגב� ֶא�
ִית ְּבתֹוֹכה ַלָּנ ׁש ַהַּב� ֶדׁש ּוִמְקַּד� ְיָתה1 ְּתרּוַמ�ת ַהֹּק+ ֹו�][ְּב[ִׂש�יא ְוָה�  ]תֹוכ�

Ezek. 48:22 1ה ּוֵבין ּול ְיהּוָד3 �ה ֵּב�יןA ְּגב� ר ַלָּנִׂש�יא ִי�ְהֶי ֹוְך ֲאֶׁש� יר ְּבת> �ת ָהִע+ Bת ַהְלִוִּים1 ּוֵמֲאֻחַּז  ּוֵמֲאֻחַּז
ן ַלָּנִׂש� ּול ִּבְנָיִמ+  יא ִיְהֶי�ה�ְּגב�

Ezek. 48:23ד� ן ֶאָח� יָמה ַעד&ְּפַאת&ָי�ָּמה ִּבְנָיִמ� ת ָקִד>   ְוֶי�ֶתר ַהְּׁשָבִט�ים ִמְּפַא�
Ezek. 48:24ד� ֹון ֶאָח� יָמה ַעד&ְּפַאת&ָי�ָּמה ִׁשְמע� ת ָקִד> ן ִמְּפַא� ּול ִּבְנָיִמ3 �לA ְּגב�   ְוַע
Ezek. 48:25 ת ֹון ִמְּפַא� ּול ִׁשְמע3 �לA ְּגב� ד� ְוַע יָמה ַעד&ְּפַאת&ָי�ָּמה ִיָׂששָכ�ר ֶאָח�  ָקִד>
Ezek. 48:26ד� יָמה ַעד&ְּפַאת&ָי�ָּמה ְזבּוֻל�ן ֶאָח� ת ָקִד> ר ִמְּפַא� ּול ִיָׂששָכ3 �לA ְּגב�   ְוַע
Ezek. 48:27ד� ָמה ַעד&ְּפַאת&ָי�ָּמה ָּג�ד ֶאָח� ת ָקִד> ן ִמְּפַא� ּול ְזבּוֻל3 �לA ְּגב�   ְוַע
Ezek. 48:281 ְּג ר מPֵ ְוַעל ּול ִמָּתָמ3 Mה ְגב �5ֶגב ֵּתיָמ�ָנה ְוָהָי2 ת ֶנ ד ֶאל&ְּפַא� ּול ָּג+ ׁש ַנֲחָל�ה ב� י ְמִריַב�ת ָקֵד+

ֹול� �ם ַהָּגד�  ַעל&ַהָּי
Ezek. 48:29�ם ֲאֹדָנ�י ְיהִו ם ְנֻא� ַּנֲחָל�ה ְלִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא�ל ְוֵא1ֶּלה1 ַמְחְלקֹוָת+ ֹ�את ָהָא>ֶרץ ֲאֶׁשר&ַּתִּפ�ילּו ִמ� ה�  ז

 פ
Ezek. 48:30ה� ַעת ֲאָלִפ�ים ִמָּד� ֹות ְוַאְרַּב� ׁש ֵמא> ֹון ֲחֵמ� �יר ִמְּפַא�ת ָצפ+ ת ָהִע ֶּלה ּתֹוְצֹא�   ְוֵא�
Ezek. 48:31 ד ן ֶאָח3 Qַער ְראּוֵב�ֹוָנה ַׁש �ה ָצפ ים ְׁשלֹוָׁש� ל ְׁשָעִר� יר ַעל&ְׁשמֹות1 ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא+ י ָהִע3  ְוַׁשֲעֵר�
ד�ַׁשBַער ְיהּוָדה1 ַער ֵלִו�י ֶאָח� ד ַׁש�   ֶאָח+
Ezek. 48:32 ד ף ֶאָח3 Mַער יֹוֵס ים ְׁשֹלָׁש�ה ְוַׁש2 ים ּוְׁשָעִר� יָמה ֲחֵמBׁש ֵמאֹות1 ְוַאְרַּב�ַעת ֲאָלִפ+  ְוֶאל&ְּפַא�ת ָקִד3

ד� ן ֶאָח� ַער ָּד� ד ַׁש�  ַׁשBַער ִּבְנָיִמן1 ֶאָח+
Ezek. 48:33ֹות ְוַאְר Mׁש ֵמא ְגָּבה ֲחֵמ2 ד  ּוְפַאת&ֶנ3 ֹון ֶאָח3 Qַער ִׁשְמע�ה ַׁש�ים ְׁשֹלָׁש ה ּוְׁשָעִר� ַּבBַעת ֲאָלִפים1 ִמָּד+

ד� ַער ְזבּוֻל�ן ֶאָח� ד ַׁש�  ַׁשBַער ִיָּׂששָכר1 ֶאָח+
Ezek. 48:34ַער ָאֵׁשBד ַׁש ד ֶאָח3 Qַער ָּג�ה ַׁש�ם ְׁשֹלָׁש ֲעֵריֶה� ים ַׁש� ָּמה ֲחֵמBׁש ֵמאֹות1 ְוַאְרַּב�ַעת ֲאָלִפ+ ר1  ְּפַאת&ָי3

ד� ַער ַנְפָּתִל�י ֶאָח� ד ַׁש�  ֶאָח+
Ezek. 48:35ָּמה� ר ָא�ֶלף ְוֵׁשם&ָהִע�יר ִמּי�ֹום ְיהָו�הA ָׁש� יב ְׁשֹמָנ�ה ָעָׂש� Wָסִב  

Hos. 1:1י ְי� �ה ַמְלֵכ ז ְיִחְזִקָּי �ה יֹוָת>ם ָאָח� י ֻעִּזָּי י ִּביֵמ2 1ַע1 ֶּבן&ְּבֵאִר+ ה ֶאל&הֹוֵׁש �הA ֲאֶׁש�ר ָהָי3 הּוָד�ה  ְּדַבר&ְיהָו
ל� ֶלְך ִיְׂשָרֵא� ׁש ֶמ�  ּוִביֵמ>י ָיָרְבָע�ם ֶּבן&יֹוָא�

Hos. 1:2 י�ֶׁשת ְזנּוִנים1 ְוַיְלֵדBֵא Qְך ַקח&ְלָך�ַע ֵל ה ֶאל&הֹוֵׁש3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ְּתִחַּל�ת ִּדֶּבר&ְיהָו�ה ְּבהֹוֵׁש�ַע פ ַוּי
י ְיהָו�ה� ַאֲחֵר� ֶרץ ֵמ� י&ָזֹנBה ִתְזֶנה1 ָהָא+ ים ִּכ�  ְזנּוִנ+

Hos. 1:3ן� ֹו ֵּב� ֶלד&ל� ַהר ַוֵּת� �ִים ַוַּת� ח ֶאת&ֹּג�ֶמר ַּבת&ִּדְבָל   ַוֵּי1ֶלְך1 ַוִּיַּק+
Hos. 1:4 ית�1 ַעל&ֵּב י ֶאת&ְּדֵמBי ִיְזְרֶעאל Mַקְדִּת ט ּוָפ2 ֹוד ְמַע3 �אל ִּכי&ע� ֹו ִיְזְרֶע א ְׁשמ� יו ְקָר� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֵאָל+  ַוּי



י ַמְמְל ְׁשַּבִּת+ ּוא ְוִה2 ל�ֵיה+ ית ִיְׂשָרֵא� ּות ֵּב�  כ�
Hos. 1:5אל� ל ְּבֵע�ֶמק ִיְזְרֶע� ֶׁשת ִיְׂשָרֵא+ ַבְרִּתי1 ֶאת&ֶק� ּוא ְוָׁש� �  ְוָהָי�ה ַּבּי�ֹום ַהה
Hos. 1:6 1ֹוד ֲאַרֵחם יף ע3 Mא אֹוִס 2ֹ Z ל א ֻרָח�ָמה ִּכי �ֹ ּה ל א ְׁשָמ� ֹו ְקָר� ֹ�אֶמר ל+ ת ַוּי  ַוַּתBַהר עֹוד1 ַוֵּת�ֶלד ַּב+
ם�ֶאת&ֵּב�י א ָלֶה� א ֶאָּׂש� �ֹ י&ָנׂש ל ִּכ�  ת ִיְׂשָרֵא+

Hos. 1:7 1ֶׁשת ּוְבֶח1ֶרב Bם ְּבֶק ֹוִׁשיֵע3 א א� �ֹ ֵהיֶה�ם ְול �ה ֱאֹל� ים ַּביהָו ֹוַׁשְעִּת� ם ְוה�  ְוֶאת&ֵּבBית ְיהּוָדה1 ֲאַרֵח+
ים� ה ְּבסּוִס�ים ּוְבָפָרִׁש�  ּוְבִמְלָחָמ+

Hos. 1:8ָמה ַוַּת��א ֻרָח �ֹ ל ֶאת&ל ן� ַוִּתְגֹמ� ֶלד ֵּב�  ַהר ַוֵּת�
Hos. 1:9ם� ס א&ֶאְהֶי�ה ָלֶכ� �ֹ י ְוָאֹנִכ�י ל א ַעִּמ+ �ֹ א ַעִּמ�י ִּכBי ַאֶּתם1 ל �ֹ ֹו ל א ְׁשמ� אֶמר ְקָר� Wֹ   ַוּי
Hos. 2:1ֹו Qָהָיה ִּבְמק � ְTר ו�א ִיָּסֵפ �ֹ ד ְול א&ִיַּמ� �ֹ ר ל ם ֲאֶׁש� ֹול ַהָּי+ 1 ְּכח� ָהָיה ִמְסַּפBר ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל � ְTר  וBם ֲאֶׁשר&ֵיָאֵמ

י� ל&ָח� ם ְּבֵנ�י ֵא� ר ָלֶה� ם ֵיָאֵמ� א&ַעִּמ�י ַאֶּת+ �ֹ  ָלֶהם1 ל
Hos. 2:2 ֹול ּו ִמן&ָהָא�ֶרץ ִּכ�י ָגד� ד ְוָעל� אׁש ֶאָח� �ֹ ּו ָלֶה>ם ר ו ְוָׂשמ� 1 ַיְחָּד+ ה ּוְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bִנְקְּבצּו ְּבֵנ�י&ְיהּוָד ְ Tו 

אל�  י�ֹום ִיְזְרֶע�
Hos. 2:3ּו ָמה� ִאְמר� ֹוֵתיֶכ�ם ֻרָח�   ַלֲאֵחיֶכ�ם ַעִּמ�י ְוַלֲאח�
Hos. 2:4 יָה יה ְוַנֲאפּוֶפ� 1יָה1 ִמָּפֶנ+ א ִאיָׁש�ּה ְוָתֵסBר ְזנּוֶנ �ֹ י ְוָאֹנִכ�י ל א ִאְׁשִּת+ �ֹ י&ִהיא1 ל יבּו ִּכ� יבּו ְבִאְּמֶכם1 ִר+ Bִר 

יָה� ין ָׁשֶד�  ִמֵּב�
Hos. 2:5ַּצ ה ְוִה2 ה  ֶּפן&ַאְפִׁשיֶט�ָּנה ֲעֻרָּמ+ 1ָה1 ְּכֶא�ֶרץ ִצָּי+ ר ְוַׁשִּת יָה ְּכי�ֹום ִהָּו�ְלָד�ּה ְוַׂשְמִּת�יָה ַכִּמְדָּב3 ְגִּת+

א� יָה ַּבָּצָמ�  ַוֲהִמִּת�
Hos. 2:6ָּמה� �י ְזנּוִנ�ים ֵה� י&ְבֵנ א ֲאַרֵח�ם ִּכ� �ֹ   ְוֶאת&ָּבֶנ�יָה ל
Hos. 2:7י ָאְמ� ֹוָרָת�ם ִּכ ם ֹהִב�יָׁשה ה� י  ִּכBי ָז�ְנָתה1 ִאָּמ+ י ַצְמִר� Bי ַלְחִמי1 ּוֵמיַמ+ י ְמַאֲהַבי1 ֹנְתֵנ Bה ַאֲחֵר Qה ֵאְלָכ ָר3

�י ְוִׁשּקּוָי�י� י ַׁשְמִנ  ּוִפְׁשִּת+
Hos. 2:8א� א ִתְמָצ� �ֹ יָה ל ּה ּוְנִתיבֹוֶת� ַדְרִּתי1 ֶאת&ְּגֵדָר+ ים ְוָג� �ְך ֶאת&ַּדְרֵּכ�ְך ַּבִּסיִר   ָלֵכ>ן ִהְנִני&ָׂש�
Hos. 2:9&ה ֶאתBה ְוָאׁש1ּוָבה1  ְוִרְּדָפBה ֵאְלָכ א ִתְמָצ�א ְוָאְמָר3 �ֹ ַתם ְול ם ּוִבְקָׁש� �יג ֹאָת+ א&ַתִּׂש �ֹ ְמַאֲהֶב1יָה1 ְול

ָּתה� ז ֵמָע� ֹוב ִל>י ָא� �י ט� ֹון ִּכ ִראׁש+ �י ָה�  ֶאל&ִאיִׁש
Hos. 2:10ֹוׁש ְוַהִּי ּה ַהָּדָג�ן ְוַהִּתיר� ֹנִכי1 ָנַת�ִּתי ָל+ ה ִּכBי ָא� א ָי�5ְדָע+ �ֹ ב  ְוִהיא1 ל יִתי ָל>ּה ְוָזָה� ֶסף ִהְרֵּב� ְצָה�ר ְוֶכ2
ַעל� ּו ַלָּב�  ָעׂש�
Hos. 2:11 ֹות י ְלַכּס� י ּוִפְׁשִּת+ ֹו ְוִהַּצְלִּתי1 ַצְמִר� �ֹוֲעד ֹו ְוִתירֹוִׁש�י ְּבמ� ּוב ְוָלַקְחִּתBי ְדָגִני1 ְּבִעּת+ �ן ָאׁש+  ָלֵכ

ּה�  ֶאת&ֶעְרָוָת�
Hos. 2:12י� ְוַעָּת>ה ֲאַגֶּל�ה ֶאת&ַנְב א&ַיִּציֶל�ָּנה ִמָּיִד� �ֹ �י ְמַאֲהֶב�יָה ְוִא�יׁש ל ּה ְלֵעיֵנ  ֻלָת�
Hos. 2:13ּה� ל מֹוֲעָד� ּה ַחָּג�ּה ָחְדָׁש�ּה ְוַׁשַּבָּת�ּה ְוֹכ�   ְוִהְׁשַּבִּתי1 ָּכל&ְמׂשֹוָׂש+
Hos. 2:14+ה ֶאְתָנ�ה ֵה1ָּמה1 ִל ּה ֲאֶׁש�ר ָאְמָר3 י ַּגְפָנּה1 ּוְתֵא�ָנָת+ ֲהָב�י ְוַׂשְמִּת�ים  ַוֲהִׁשֹּמִת3 ר ָנ�ְתנּו&ִל�י ְמַא� י ֲאֶׁש�

ה� �ת ַהָּׂשֶד� ַער ַוֲאָכָל�ַתם ַחַּי  ְלַי+
Hos. 2:15 י�ֶלְך ַאֲחֵר ּה ַוֵּת� ם ַוַּתBַעד ִנְזָמּה1 ְוֶחְלָיָת+ יָה ֶאת&ְיֵמBי ַהְּבָעִלים1 ֲאֶׁש�ר ַּתְקִט�יר ָלֶה+  ּוָפַקְדִּת�י ָעֶל3

י ָׁשְכ ה ְנֻאם&ְיהָו�ה� פְמַאֲהֶב�יָה ְוֹאִת�  ָח�
Hos. 2:16ּה� י ַעל&ִלָּב� יָה ַהִּמְדָּב�ר ְוִדַּבְרִּת� ַלְכִּת� יָה ְוֹה� ֹנִכי1 ְמַפֶּת+ Bה ָא� ן ִהֵּנ   ָלֵכ3
Hos. 2:17י ְנ�ְנָתה ָּׁש1ָּמה1 ִּכיֵמBה ְוָע� ֹור ְלֶפ�ַתח ִּתְקָו ם ְוֶאת&ֵע�ֶמק ָעכ� ִּתי ָלBּה ֶאת&ְּכָרֶמ1יָה1 ִמָּׁש+ יָה  ְוָנַת2 עּוֶר+

ִים� ס ֶרץ&ִמְצָר� ּה ֵמֶא�  ִּוְכי�ֹום ֲעֹלָת�
Hos. 2:18י� ֹוד ַּבְעִל� א&ִתְקְרִאי&ִל�י ע� �ֹ �י ְול ה ִּתְקְרִא�י ִאיִׁש Bה ַבּיֹום&ַההּוא1 ְנֻאם&ְיהָו+   ְוָהָי
Hos. 2:19�ֹוד ִּבְׁשָמ ּו ע� א&ִיָּזְכר� �ֹ �יָה ְול ֹות ַהְּבָעִל�ים ִמִּפ  ם� ַוֲהִסֹרִת>י ֶאת&ְׁשמ�
Hos. 2:20 ה�ֲאָדָמ ֶמׂש ָה� ִים ְוֶר� ֹוף ַהָּׁשַמ+ Bת ַהָּׂשֶדה1 ְוִעם&ע� ּוא ִעם&ַחַּי י ָלֶהBם ְּבִרית1 ַּבּי�ֹום ַהה+  ְוָכַרִּת2

ַטח� ים ָלֶב� ֶרץ ְוִהְׁשַּכְבִּת� ֹור ִמן&ָהָא+ ֶׁשת ְוֶחBֶרב ּוִמְלָחָמה1 ֶאְׁשּב�  ְוֶק2
Hos. 2:21ם�יְך ִל�י ְלעֹוָל ים� ְוֵאַרְׂשִּת� ְבַרֲחִמ� ֶסד ּו� ט ּוְבֶח� יְך ִלי1 ְּבֶצ�ֶדק ּוְבִמְׁשָּפ+   ְוֵאַרְׂשִּת�



Hos. 2:22ַעְּת ֶאת&ְיהָו�ה� ס �ה ְוָיַד� יְך ִל�י ֶּבֱאמּוָנ   ְוֵאַרְׂשִּת�
Hos. 2:23&ם ַיֲענ�ּו ֶאת ה ֶאֱעֶנ�ה ֶאת&ַהָּׁשָמ�ִים ְוֵה� ֱעֶנה1 ְנֻאם&ְיהָו+ ּוא ֶא� �הA ַּבּי�ֹום ַהה3 ֶרץ� ְוָהָי  ָהָא�
Hos. 2:24אל� ת&ִיְזְרֶע� ּו ֶא� ם ַיֲענ� ֹוׁש ְוֶאת&ַהִּיְצָה�ר ְוֵה� ה ֶאת&ַהָּדָג�ן ְוֶאת&ַהִּתיר�   ְוָהָא�ֶרץ ַּתֲעֶנ+
Hos. 2:25ּוא יֹא ָּתה ְוה� א&ַעִּמי1 ַעִּמי&ַא+ �ֹ א ֻרָח�ָמה ְוָאַמְרִּתBי ְלל �ֹ י ֶאת&ל ַחְמִּת� ֶרץ ְוִר� ר  ּוְזַרְעִּתBיָה ִּלי1 ָּבָא+ ַמ�
י� פ  ֱאֹלָה�
Hos. 3:1Pי ע ה ֵאַל3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ל  ַוּי �י ִיְׂשָרֵא+ ַע ּוְמָנָא�ֶפת ְּכַאֲהַבBת ְיהָוה1 ֶאת&ְּבֵנ ַבת ֵר� ה ֲאֻה� ֹוד ֵל�ְך א�ַהב&ִאָּׁש+

ים� י ֲעָנִב� י ֲאִׁשיֵׁש� ים ְוֹאֲהֵב� ם ֹּפִנים1 ֶאל&ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר+  ְוֵה3
Hos. 3:2י ַּב ים� ָוֶאְּכֶר�ָה ִּל+ ים ְוֵל�ֶתְך ְׂשֹעִר� ֶמר ְׂשֹעִר� �ֶסף ְוֹח� ר ָּכ ה ָעָׂש�  ֲחִמָּׁש�
Hos. 3:3ִיְך� �יׁש ְוַגם&ֲאִנ�י ֵאָל� �י ְלִא ְהִי א ִת� �ֹ י ְול א ִתְזִנ+ �ֹ י ל יָה ָיִמBים ַרִּבים1 ֵּת�ְׁשִבי ִל+   ָוֹאַמ�ר ֵאֶל3
Hos. 3:4+י ִיְׂשָרֵא� ים ֵי�ְׁשבּו1 ְּבֵנ �יA ָיִמ�ים ַרִּב3 ֹוד  ִּכ ין ֵאפ� �ַבח ְוֵא�ין ַמֵּצָב�ה ְוֵא� ין ֶז ר ְוֵא� ין ֶמ1ֶלְך1 ְוֵא�ין ָׂש+ ל ֵא�
ים�  ּוְתָרִפ�
Hos. 3:5 ה< ּו ֶאל&ְיהָו �ד ַמְלָּכ�ם ּוָפֲחד= ת ָּדִו ם ְוֵא� �ה ֱאֹלֵהיֶה+ ל ּוִבְקׁשּו1 ֶאת&ְיהָו �י ִיְׂשָרֵא+ ר ָיֻׁש1בּו1 ְּבֵנ  ַאַח3

ית ַהָּי ֹו ְּבַאֲחִר� ים� פְוֶאל&טּוב�  ִמ�
Hos. 4:1 ֵאין&ֶח>ֶסד י ֵאין&ֱאֶמ=ת ְו� ִּ Tֶרץ כ יהָוה1 ִעם&יֹוְׁשֵב�י ָהָא+ יב ַל� Bי ִר� �י ִיְׂשָרֵא�ל ִּכ ּו ְדַבר&ְיהָו�ה ְּבֵנ  ִׁשְמע�

ֶרץ� ים ָּבָא� ַעת ֱאֹלִה� ין&ַּד�  ְוֵא�
Hos. 4:2צּו ְוָדִמ�ים ְּבָד Wף ָּפָר �ַח ְוָגֹנ�ב ְוָנֹא ׁש ְוָרֹצ� ה ְוַכֵח+ ים ָנָג�עּו� ָאֹל�  ִמ�
Hos. 4:3 ם� ֹוף ַהָּׁשָמ�ִים ְוַגם&ְּדֵג�י ַהָּי ה ּוְבע� �ת ַהָּׂשֶד� ּה ְּבַחַּי 1 ָּכל&יֹוֵׁש�ב ָּב+ ֶרץ ְוֻאְמַלל �ןA ֶּתֱאַב�ל ָהָא3  ַעל&ֵּכ
פּו�  ֵיָאֵס�

Hos. 4:4ן� י ֹכֵה� �יׁש ְוַעְּמָך� ִּכְמִריֵב� ב ְוַאל&יֹוַכ�ח ִא ְך ִא>יׁש ַאל&ָיֵר�   ַא�
Hos. 4:5ָך� יִתי ִאֶּמ� �ְיָלה ְוָדִמ� ֹום ְוָכַׁש=ל ַּגם&ָנִב>יא ִעְּמָך� ָל   ְוָכַׁשְלָּת� ַהּי+
Hos. 4:6 ת�י ַוִּתְׁשַּכח1 ּתֹוַר ְסאָך1 ִמַּכֵה�ן ִל+ ְסָּת ְוֶאְמָא� ה ַהַּד�ַעת ָמַא3 Qי&ַאָּת �י ַהָּד�ַעת ִּכ� י ִמְּבִל ּו ַעִּמ�  ִנְדמ�

יָך ֶאְׁשַּכ�ח ָּבֶנ�י ִני�ֱאֹלֶה+  ָך ַּגם&ָא�
Hos. 4:7יר� ֹון ָאִמ� ם ְּבָקל� �י ְּכבֹוָד� ְטאּו&ִל �ן ָח� ם ֵּכ   ְּכֻרָּב�
Hos. 4:8ֹו� ּו ַנְפׁש� י יֹאֵכ�לּו ְוֶאל&ֲעֹוָנ�ם ִיְׂשא�   ַחַּט�את ַעִּמ�
Hos. 4:9ֹו� יו ּוַמֲעָלָל�יו ָאִׁש�יב ל�   ְוָהָי�ה ָכָע�ם ַּכֹּכֵה�ן ּוָפַקְדִּתBי ָעָליו1 ְּדָרָכ+
Hos. 4:10ר� ּו ִלְׁשֹמ� י&ֶאת&ְיהָו�ה ָעְזב� צּו ִּכ� �א ִיְפֹר �ֹ ּו ְול עּו ִהְזנ� א ִיְׂשָּב+ �ֹ ְכלּו1 ְול   ְוָא�
Hos. 4:11ב� ח&ֵל� ֹוׁש ִי�5ַּק� �5ִין ְוִתיר�   ְזנ>ּות ְוַי
Hos. 4:12+ּוַח ְזנּוִנים1 ִהְתָע Bי ר� ֹו ִּכ ��יד ל ֹו ַיִּג ל ּוַמְקל� ֹו ִיְׁשָא+ ם� ַעִּמי1 ְּבֵעצ� ַחת ֱאֹלֵהיֶה� ּו ִמַּת�  ה ַוִּיְזנ�
Hos. 4:13 ּה�ֹוב ִצָּל �י ט� >ה ְוֵאָל�ה ִּכ ֹון ְוִלְבֶנ רּו ַּת�ַחת ַאּל= חּו ְוַעל&ַהְּגָבעֹות1 ְיַקֵּט+ ים ְיַזֵּב3 Mי ֶהָהִר  ַעל&ָראֵׁש2

ְפָנה� ם ְוַכּלֹוֵתיֶכ�ם ְּתָנַא� ֹוֵתיֶכ+ 1יָנה1 ְּבנ� ן ִּתְזֶנ  ַעל&ֵּכ3
Hos. 4:14&א �ֹ ְפָנה ִּכי&ֵהם1 ִעם&ַהֹּזנ�ֹות  ל �י ְתָנַא+ ֹוֵתיֶכם1 ִּכ יָנה ְוַעל&ַּכּל� �י ִתְזֶנ3 ם ִּכ Mֹוד ַעל&ְּבנֹוֵתיֶכ ֶאְפק2

ט� א&ָיִב�ין ִיָּלֵב� �ֹ ֹות ְיַזֵּב�חּו ְוָע�ם ל דּו ְוִעם&ַהְּקֵדׁש�  ְיָפֵר+
Hos. 4:15ה ְוַאל�ם ְיהּוָד ל ַאל&ֶיְאַׁש� Bה ַאָּתה1 ִיְׂשָרֵא+ ֶון  ִאם&ֹזֶנ ל&ַּתֲעלּו1 ֵּב�ית ָא+ ל ְוַא� אּו ַהִּגְלָּג3 &ָּתֹב�

ּו ַחי&ְיהָו�ה�  ְוַאל&ִּתָּׁשְבע�
Hos. 4:16ִּPב� כ ה ְּכֶכ�ֶבׂש ַּבֶּמְרָח� �ם ְיהָו+ ר ִיְׂשָרֵא�ל ַעָּתה1 ִיְרֵע ה ָסַר� ֵרָר+  י ְּכָפָר�ה ֹס�
Hos. 4:17ֹו� ַּנ�ח&ל� ִים ַה� ּור ֲעַצִּב>ים ֶאְפָר�   ֲחב=
Hos. 4:18ֹון ָמִגֶּנ�יָה� ּו ָקל� ּו ֵהב> ּו ָאֲהב� �ה ִהְזנ+ ר ָסְבָא�ם ַהְזֵנ   ָס�
Hos. 4:19ם� ס ׁשּו ִמִּזְבחֹוָת� ּה ִּבְכָנֶפ�יָה ְוֵיֹב� ּוַח אֹוָת� ר ר>   ָצַר�
Hos. 5:1ינּו ִּכ� ל ּוֵבBית ַהֶּמ1ֶלְך1 ַהֲאִז+ ים ְוַהְקִׁש�יבּוA ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא3 Mאת ַהֹּכֲהִנ 2ֹ י ָלֶכ�ם ַהִּמְׁשָּפ�ט  ִׁשְמעּו&ז

ֹור� ה ַעל&ָּתב� ֶׁשת ְּפרּוָׂש� ה ְוֶר� י&ַפח1 ֱהִייֶת�ם ְלִמְצָּפ+  ִּכ�
Hos. 5:2ם� ר ְלֻכָּל�   ְוַׁשֲחָט�ה ֵׂשִט�ים ֶהְעִמ�יקּו ַוֲאִנ�י מּוָס�



Hos. 5:3י ַעָּתה1 ִהBִּני ִּכ�א&ִנְכַח�ד ִמֶּמ �ֹ ל ל ִים ְוִיְׂשָרֵא� ְעִּתי ֶאְפַר+ ל� ֲאִני1 ָיַד� א ִיְׂשָרֵא� ִים ִנְטָמ� �יָת ֶאְפַר+  ְזֵנ
Hos. 5:4עּו� א ָיָד� �ֹ ם ְוֶאת&ְיהָו�ה ל ּוַח ְזנּוִנים1 ְּבִקְרָּב+ Bי ר� ֵהיֶה�ם ִּכ ּוב ֶאל&ֱאֹל� ם ָלׁש� א ִיְּתנּו1 ַמ�ַעְלֵליֶה+ Bֹ   ל
Hos. 5:5ְׁש ִים ִיָּכ� �יו ְוִיְׂשָרֵא�ל ְוֶאְפַר3 ל ְּבָפָנ ֹון&ִיְׂשָרֵא� ם� ְוָעָנ�ה ְגא� ה ִעָּמ� ל ַּגם&ְיהּוָד� ם ָּכַׁש�  לּו1 ַּבֲעֹוָנ+
Hos. 5:6ם� א ִיְמָצ�אּו ָחַל�ץ ֵמֶה� �ֹ ׁש ֶאת&ְיהָו�ה ְול ּו ְלַבֵּק� ם ֵי�ְלכ> �ם ּוִבְבָקָר3   ְּבצֹאָנ
Hos. 5:7ם� ס ֶדׁש ֶאת&ֶחְלֵקיֶה� ים ָיָל�דּו ַעָּת>ה יֹאְכֵל�ם ֹח� י&ָבִנ�ים ָזִר� דּו ִּכ� �ה ָּבָג+   ַּביהָו
Hos. 5:8ין� יָך ִּבְנָיִמ� ֶון ַאֲחֶר� ה ָּבָרָמ�ה ָהִר1יעּו1 ֵּב�ית ָא+ ה ֲחֹצְצָר� ּו ׁשֹוָפר1 ַּבִּגְבָע+ Bִּתְקע  
Hos. 5:9ְעִּתי ֶנֱאָמָנ�ה� ל הֹוַד� ֹוֵכָח�ה ְּבִׁשְבֵטי1 ִיְׂשָרֵא+ ה ְּבי�ֹום ּת� ְהֶי+   ֶאְפַר1ִים1 ְלַׁשָּמ�ה ִת�
Hos. 5:10+י ְיהּוָד י� ָהיּו1 ָׂשֵר� ִים ֶעְבָרִת� ֹוְך ַּכַּמ� ם ֶאְׁשּפ� Wּול ֲעֵליֶה � ה ְּכַמִּסיֵג�י ְּגב
Hos. 5:11ו� יל ָהַל�ְך ַאֲחֵרי&ָצ� �י הֹוִא+ ּוץ ִמְׁשָּפ�ט ִּכ ִים ְרצ� ּוק ֶאְפַר�   ָעׁש�
Hos. 5:12ה� ית ְיהּוָד� ב ְלֵב� ִים ְוָכָרָק� ��י ָכָע�ׁש ְלֶאְפָר   ַוֲאִנ
Hos. 5:13Mְרא ֶאְפַר ּור ַוִּיְׁשַל�ח ֶאל&ֶמ�ֶלְך  ַוַּי2 Bֶלְך ֶאְפַר1ִים1 ֶאל&ַאּׁש+ ֹו ַוֵּי יהּוָדה1 ֶאת&ְמֹזר+ ֹו ִו� ִים ֶאת&ָחְלי3

ֹור� ה ִמֶּכ�ם ָמז� א&ִיְגֶה� �ֹ ם ְול א ָלֶכ+ �ֹ 1 ִלְרּפ א יּוַכל Bֹ ּוא ל  ָיֵר�ב ְוה3
Hos. 5:14ית ְיה�ִים ְוַכְּכִפ�יר ְלֵב 1 ְלֶאְפַר+ �י ָאֹנִכBי ַכַּׁש1ַחל יל� ִּכ ין ַמִּצ� א ְוֵא� ְך ֶאָּׂש� Bי ֶאְטֹרף1 ְוֵאֵל+ י ֲאִנ  ּוָד�ה ֲאִנ2
Hos. 5:15ְנִני� ם ְיַׁשֲחֻר� ר ָלֶה� �י ַּבַּצ� ּו ָפָנ ּו ּוִבְקׁש� ר&ֶיְאְׁשמ� י ַע�ד ֲאֶׁש�   ֵאֵלBְך ָאׁש1ּוָבה1 ֶאל&ְמקֹוִמ+
Hos. 6:1ף ְוִיְרָּפ ּוא ָטָר� ה ִּכ>י ה� ּוָבה ֶאל&ְיהָו+ נּו� ְלכּו1 ְוָנׁש� �5ְך ְוַיְחְּבֵׁש�  ֵא�נּו ַי
Hos. 6:2נּו ְוִנְחֶי�ה ְלָפָנ�יו� י ְיִקֵמ� �נּו ִמֹּיָמ�ִים ַּבּיֹום1 ַהְּׁשִליִׁש+   ְיַחֵּי
Hos. 6:3ֹוׁש י�ֹוֶר נּו ְּכַמְלק� 1ֶׁשם1 ָל+ ֹוא ַכֶּג Bֹו ְוָיב �ֹוָצא ֹון מ� ַחר ָנכ� ה ְּכַׁש� ה ָלַד1ַעת1 ֶאת&ְיהָו+ �ה ִנְרְּדָפ3 ה  ְוֵנְדָע

ֶרץ�  ָא�
Hos. 6:4ְך� ל ַמְׁשִּכ�ים ֹהֵל� ֶקר ְוַכַּט� ֲעַנן&ֹּב+ ה ֶאֱעֶׂשה&ְּלָך� ְיהּוָד�ה ְוַחְסְּדֶכם1 ַּכ� ִים ָמ� ֱעֶׂשה&ְּלָך1 ֶאְפַר+   ָמBה ֶא�
Hos. 6:5א� ֹור ֵיֵצ� יָך א� �י ּוִמְׁשָּפֶט� ים ְּבִאְמֵרי&ִפ ים ֲהַרְגִּת� ן ָחַצ1ְבִּתי1 ַּבְּנִביִא+   ַעל&ֵּכ3
Hos. 6:6ֹות� ים ֵמֹעל� ַעת ֱאֹלִה� �ַבח ְוַד� ְצִּתי ְולֹא&ָז ֶסד ָחַפ�   ִּכ>י ֶח�
Hos. 6:7י� ְגדּו ִב� ם ָּב� ית ָׁש� �ּו ְבִר ם ָעְבר� ָּמה ְּכָאָד� Wְוֵה  
Hos. 6:8ם� ה ִמָּד� ֲעֵלי ָא�ֶון ֲעֻקָּב� ד ִקְרַי�ת ֹּפ� Wִּגְלָע  
Hos. 6:9ֶPים ח יׁש ְּגדּוִד3 Mי ִא ּו�ֶבר ֹּכ� ּוְכַחֵּכ2 ה ָעׂש� ֶרְך ְיַרְּצחּו&ֶׁש�ְכָמה ִּכ�י ִזָּמ� ים ֶּד�  ֲהִנ+
Hos. 6:10 ל ָרִא�יִתי ַׁשֲעִריִרָּיה �ה[ ְּבֵבית1 ִיְׂשָרֵא+ ּוִרָּי ל�שjPָ] ַׁשֲער� א ִיְׂשָרֵא� ִים ִנְטָמ�  ם ְזנ�ּות ְלֶאְפַר+
Hos. 6:11�ּות ַעִּמ ת ָקִצ�יר ָל�ְך ְּבׁשּוִב�י ְׁשב� ה ָׁש� Wי� פ ַּגם&ְיהּוָד 
Hos. 7:1 ּוד ט ְּגד� ֹוא ָּפַׁש� �ב ָיב+ ּו ָׁש�ֶקר ְוַגָּנ ֹון ִּכ�י ָפֲעל� ְמר+ ֹות ֹׁש� ן ֶאְפַר1ִים1 ְוָרע� Bה ֲעֹו Qל ְוִנְגָל �י ְלִיְׂשָרֵא3  ְּכָרְפִא
ּוץ�  ַּבח�

Hos. 7:2+ַעְלֵליֶה ּום ַמ� �ְרִּתי ַעָּתה1 ְסָבב� ם ָזָכ ם ָּכל&ָרָעָת� אְמרּו1 ִלְלָבָב+ �ֹ ּו� ּוַבל&י �5ֶגד ָּפַנ�י ָהי�  ם ֶנ
Hos. 7:3ים� ם ָׂשִר� ם ְיַׂשְּמחּו&ֶמ�ֶלְך ּוְבַכֲחֵׁשיֶה�   ְּבָרָעָת�
Hos. 7:4ֹו� ק ַעד&ֻחְמָצת� ּוׁש ָּבֵצ� יר ִמּל� ֹות ֵמִע+ ֹאֶפ�ה ִיְׁשּב� ּור ֹּבֵע�ָרה ֵמ� ֹו ַתּנ+ ים ְּכמ� �ֲאִפ+   ֻּכָּלם1 ְמָנ
Hos. 7:5ּו ָׂשִר� נּו ֶהֱחל� ים� י�ֹום ַמְלֵּכ+ ֹו ֶאת&ֹלְצִצ� ְך ָיד� �5ִין ָמַׁש�  ים ֲחַמ�ת ִמָּי
Hos. 7:6ה� ׁש ֶלָהָב� ּוא ֹבֵע�ר ְּכֵא� ֶקר ה� Wם ֹּב ֵפֶה+ 1ְיָלה1 ָיֵׁש�ן ֹא� ם ְּבָאְרָּב�ם ָּכל&ַהַּל ּו ַכַּתּנ>ּור ִלָּב� י&ֵקְרב=   ִּכ�
Hos. 7:7ם�ְפֵטיֶה ּו ֶאת&ֹׁש� ּור ְוָאְכל� י� ֻּכָּלBם ֵיַח1ּמּו1 ַּכַּתּנ+ ם ֵאָל� א ָבֶה� לּו ֵאין&ֹקֵר�   ָּכל&ַמְלֵכיֶה�ם ָנָפ+
Hos. 7:8ה� ִים ָהָי�ה ֻעָג�ה ְּבִל�י ֲהפּוָכ� ּוא ִיְתּבֹוָל�ל ֶאְפַר> ים ה� ִים ָּבַעִּמ� Wֶאְפַר  
Hos. 7:9ע� א ָיָד� �ֹ ּוא ל ֹו ְוה� �5ְרָקה ּב+ א ָיָד�ע ַּגם&ֵׂשיָבה1 ָז �ֹ ּוא ל ֹו ְוה� ּו ָזִרים1 ֹּכח+ Bָאְכל  
Hos. 7:10את� �ֹ הּו ְּבָכל&ז א ִבְקֻׁש� �ֹ ם ְול ֵהיֶה+ �ה ֱאֹל� א&ָׁש1בּו1 ֶאל&ְיהָו �ֹ �יו ְול ל ְּבָפָנ ֹון&ִיְׂשָרֵא�   ְוָעָנ�ה ְגא�
Hos. 7:11כּו� ּור ָהָל� אּו ַאּׁש� ִים ָקָר� ה ֵא�ין ֵל�ב ִמְצַר� ִים ְּכיֹוָנ�ה פֹוָת�   ַוְיִה�י ֶאְפַר+
Hos. 7:12Bכּו ֶאְפר ם� ס ַּכֲאֶׁש�ר ֵיֵל3 ַמע ַלֲעָדָת� ם ְּכֵׁש� Wם ַאְיִסֵר�ֹוִריֵד ִים א� ֹוף ַהָּׁשַמ� י ְּכע�  ֹוׂש ֲעֵליֶהם1 ִרְׁשִּת+
Hos. 7:13ים� ּו ָעַל�י ְּכָזִב� ָּמה ִּדְּבר� Wם ְוֵה �י ֶאְפֵּד+ �י ְוָאֹנִכ י&ָפ�ְׁשעּו ִב ם ִּכ� ד ָלֶה� ִּני ֹׁש� ּו ִמֶּמ+ י&ָנְדד� ֹוי ָלֶהם1 ִּכ� Bא  
Hos. 7:14�ֹ י� ְול ּורּו ִב� רּו ָיס� ֹוׁש ִיְתּגֹוָר� =ן ְוִתיר> ם ִּכ�י ְיֵיִל�ילּו ַעל&ִמְׁשְּכבֹוָת�ם ַעל&ָּדָג ּו ֵאַלי1 ְּבִלָּב+ Bא&ָזֲעק 



Hos. 7:15ע� ֹוֹעָת�ם ְוֵאַל�י ְיַחְּׁשבּו&ָר� �5ְקִּתי ְזר� ְרִּתי ִחַּז �י ִיַּס+   ַוֲאִנ
Hos. 7:16ֶׁשת ל ָהיּו1 ְּכֶק� א ָע3 �ֹ ּובּוA ל ֶרץ  ָיׁש� �ם ז�ֹו ַלְעָּג�ם ְּבֶא� �ַעם ְלׁשֹוָנ ם ִמַּז ּו ַבֶח>ֶרב ָׂשֵריֶה� ה ִיְּפל�  ְרִמָּי+
ִים�  ִמְצָר�
Hos. 8:1ַP �ה י ר ַּכֶּנ�ֶׁשר ַעל&ֵּב�ית ְיהָו עּו� ֶאל&ִחְּכָך� ֹׁשָפ+ י ָּפָׁש� י ְוַעל&ּתֹוָרִת� ּו ְבִריִת+  ַען ָעְבר�
Hos. 8:25ַדֲע י ְי� �קּו ֱאֹלַה� ל� ִל�י ִיְזָע  נ�ּוָך ִיְׂשָרֵא�
Hos. 8:3פֹו� ֹוב אֹוֵי�ב ִיְרְּד� �ל ט   ָזַנ�ח ִיְׂשָרֵא�
Hos. 8:4 ַען ים ְלַמ� ּו ָלֶהם1 ֲעַצִּב+ Bם ָעׂש א ָיָד�ְעִּתי ַּכְסָּפ�ם ּוְזָהָב3 �ֹ ִּני ֵהִׂש�ירּו ְול א ִמֶּמ+ �ֹ  ֵהBם ִהְמִליכּו1 ְול
ת�  ִיָּכֵר�

Hos. 8:5ֹון ָח ְמר+ ן� ָזַנח1 ֶעְגֵל�ְך ֹׁש� ּו ִנָּקֹי� א יּוְכל� �ֹ י ל Wם ַעד&ָמַת�ה ַאִּפ�י ָּב  ָר�
Hos. 8:6ֹון� ה ֵע�ֶגל ֹׁשְמר� �ים ִי�ְהֶי+ י&ְׁשָבִב ּוא ִּכ� �ים ה א ֱאֹלִה� �ֹ הּו ְול ּוא ָחָר�ׁש ָעָׂש+ 1 ְוה+   ִּכBי ִמִּיְׂשָרֵאל
Hos. 8:7 ֹו ין&ל3 רּו ָקָמ�ה ֵא� �עּו ְוסּוָפ�ָתה ִיְקֹצ ּוַח ִיְזָר� ים צPֶ ִּכ>י ר� ה ָזִר� �י ַי�ֲעֶׂש+ ַמח אּוַל �י ַי�ֲעֶׂשה&ֶּק+ ַמח ְּבִל
הּו�  ִיְבָלֻע�
Hos. 8:8ֹו� ֶפץ ּב� ין&ֵח� ם ִּכְכִל�י ֵא�   ִנְבַל�ע ִיְׂשָרֵא�ל ַעָּתה1 ָהי�ּו ַבּגֹוִי+
Hos. 8:9ים� ּו ֲאָהִב� ִים ִהְתנ� ֹו ֶאְפַר� �ֶרא ּבֹוֵד�ד ל ּור ֶּפ� ּו ַאּׁש+ י&ֵה1ָּמה1 ָעל�   ִּכ�
Hos. 8:10ים� ֶלְך ָׂשִר� א ֶמ� ט ִמַּמָּׂש� �ם ַעָּת�ה ֲאַקְּבֵצ�ם ַוָּיֵח�ּלּו ְּמָע+ ּו ַבּגֹוִי י&ִיְתנ� >ם ִּכ�   ַּג
Hos. 8:11א� �ֹ ֹות ַלֲחט ֹו ִמְזְּבח� א ָהיּו&ל� �ֹ ת ַלֲחט ִים ִמְזְּבֹח� ה ֶאְפַר> י&ִהְרָּב�   ִּכ�
Hos. 8:12&ְכָּתב[ ֶאְכּתֹוב ֹו ִרּבֹו ]ֶא2 י[&ל+ בּו�]ֻרֵּב� �ר ֶנְחָׁש� ֹוָרִת�י ְּכמֹו&ָז   ּת�
Hos. 8:13 ם ד ַחּטֹאוָת+ ר ֲעֹוָנם1 ְוִיְפֹק� Bה ִיְזֹּכ Qם ַעָּת�א ָרָצ �ֹ לּו ְיהָו�ה ל ּו ָבָׂשר1 ַוּיֹאֵכ+ Bי ִיְזְּבח  ִזְבֵח�י ַהְבָהַב3

ּובּו� ִים ָיׁש� ָּמה ִמְצַר�  ֵה�
Hos. 8:141הּו ַוִּי ל ֶאת&ֹעֵׂש3 Mח ִיְׂשָרֵא ֹות ְוִׁשַּלְחִּתי&ֵא�ׁש  ַוִּיְׁשַּכ2 �ים ְּבֻצר ה ָעִר� ה ִהְרָּב� Wיהּוָד ֹות ִו� יָכל+ ֶבן1 ֵה�

יָה� ס יו ְוָאְכָל�ה ַאְרְמֹנֶת�  ְּבָעָר+
Hos. 9:1 ן ַע�ל ָּכל&ָּגְרנ�ֹות �ל ֱאֹלֶה�יָך ָאַה�ְבָּת ֶאְתָנ+ ים ִּכ�י ָזִנ�יָת ֵמַע ַעִּמ+ 1 ָּכ� ח ִיְׂשָרֵאBלA ֶאל&ִּגיל  ַאל&ִּתְׂשַמ2

 ָּדָג�ן�
Hos. 9:2ּה� ֹוׁש ְיַכ�ֶחׁש ָּב� �ם ְוִתיר� א ִיְרֵע �ֹ �5ֶקב ל   ֹּג�ֶרן ָוֶי
Hos. 9:3לּו� א יֹאֵכ� ּור ָטֵמ� ִים ּוְבַאּׁש� �ה ְוָׁשBב ֶאְפַר1ִים1 ִמְצַר+ ּו ְּבֶא�ֶרץ ְיהָו א ֵיְׁשב� �ֹ   ל
Hos. 9:43ִזְבֵחיֶה G א ֶי�ֶעְרבּו&לֹו �ֹ ּו ַליהָו�הA ַיִיןH ְול ם ָּכל&ֹאְכָל�יו ִיַטָּמ�אּו  לֹא&ִיְּסכ2 ם ְּכֶלBֶחם אֹוִנים1 ָלֶה+

ית ְיהָו�ה� ֹוא ֵּב� א ָיב� �ֹ ם ל י&ַלְחָמ�ם ְלַנְפָׁש+  ִּכ�
Hos. 9:5ד ּוְלי�ֹום ַחג&ְיהָו�ה�� ּו ְלי�ֹום מֹוֵע ה&ַּתֲעׂש�   ַמ�
Hos. 9:6�ף ְּתַקְּבֵר ם ֹמ� ִים ְּתַקְּבֵצ� ד ִמְצַר� ְלכּו1 ִמֹּׁש+ Bה ָה� י&ִהֵּנ ֹוַח  ִּכ� ם ח� ם ִקּמֹוׂש1 ִי�יָרֵׁש+ ם ַמְחַמ�ד ְלַכְסָּפ3

ם�  ְּבָאֳהֵליֶה�
Hos. 9:7ָּ Pה ב ּוַח עPַ ָּב�אּוA ְיֵמ�י ַהְּפֻקָּד3 �יׁש ָהר+ יא ְמֻׁשָּגע1 ִא �יל ַהָּנִב3 ּו ִיְׂשָרֵא�ל ֱאִו ם ֵיְדע� ב אּו ְיֵמ�י ַהִׁשֻּל+ ל ֹר�

ה� ה ַמְׂשֵטָמ�  ֲעֹוְנָך+ ְוַרָּב�
Hos. 9:8יו� ֹצֶפ� ית ֱאֹלָה� ה ְּבֵב� יו ַמְׂשֵטָמ� יא ַּפBח ָיקֹוׁש1 ַעל&ָּכל&ְּדָרָכ+ Qי ָנִב�ִים ִעם&ֱאֹלָה  ה ֶאְפַר�
Hos. 9:9ם� ס ֹוד ַחּטֹאוָת� ם ִיְפק� ֹור ֲעֹוָנ+ �ה ִיְזּכ� תּו ִּכיֵמ�י ַהִּגְבָע יקּו&ִׁשֵח�   ֶהְעִמ�
Hos. 9:10+ר ָמָצ1אִתי1 ִיְׂשָרֵא ָּמה  ַּכֲעָנִב�ים ַּבִּמְדָּב3 Mם ֵה�ֹוֵתיֶכ ּה ָרִא�יִתי ֲאב� ה ִבְתֵאָנה1 ְּבֵר�אִׁשיָת+ Bל ְּכִבּכּוָר

ם� ֶׁשת ַוִּיְהי�ּו ִׁשּקּוִצ�ים ְּכָאֳהָב� ֹור ַוִּיָּנ�5ְזרּו1 ַלֹּב+ ַעל&ְּפע3  ָּב�אּו ַב�
Hos. 9:11ֹון� ֶטן ּוֵמֵהָרי� ה ּוִמֶּב� ֹוף ִיְתעֹוֵפ�ף ְּכבֹוָד�ם ִמֵּלָד� ִים ָּכע� Wֶאְפַר  
Hos. 9:12ם� י ֵמֶה� ם ְּבׂשּוִר� ֹוי ָלֶה� י&ַגם&א� ָאָד�ם ִּכ� ים ֵמ� ם ְוִׁשַּכְלִּת� 1 ֶאת&ְּבֵניֶה+   ִּכBי ִאם&ְיַגְּדלּו
Hos. 9:13ג ָּבָנ�יו� ִים ְלהֹוִצ�יא ֶאל&ֹהֵר� Wה ְוֶאְפַר� ֹור ְׁשתּוָל�ה ְבָנֶו ִים ַּכֲאֶׁשר&ָרִא�יִתי ְלצ�   ֶאְפַר>
Hos. 9:14ם ְי ים� ֵּתן&ָלֶה� ִים ֹצְמִק� יל ְוָׁשַד�  הָו�ה ַמה&ִּתֵּת�ן ֵּתן&ָלֶהם1 ֶר�ֶחם ַמְׁשִּכ+
Hos. 9:15ַPים ע י&ָׁש�ם ְׂשֵנאִת+ 1 ִּכ� א אֹוֵסף1  ָּכל&ָרָעָתBם ַּבִּגְלָּגל Bֹ י ֲאָגְרֵׁש�ם ל ם ִמֵּביִת� ַעְלֵליֶה+ ַע ַמ� ל ֹר�



ים� ם ֹסְרִר� ם ָּכל&ָׂשֵריֶה�  ַאֲהָבָת+
Hos. 9:16ה ֶאְפ�י ְבִלי& ֻהָּכ ׁש ְּפִר� ם ָיֵב� ִים ָׁשְרָׁש� ל[ַר+ Pַּ]ַב� ּון ג �י ִבְטָנ�ם� ס&ַיֲעׂש י ַמֲחַמֵּד� ּון ְוֵהַמִּת� �י ֵי�ֵלד+  ם ִּכ
Hos. 9:17ים ַּבּגֹוִי�ם� ס ֹו ְוִיְהי�ּו ֹנְדִד� �ּו ל א ָׁשְמע� �ֹ י ִּכ>י ל   ִיְמָאֵס�ם ֱאֹלַה+
Hos. 10:1י ל ְּפִר� Bֶפן ּבֹוֵקק1 ִיְׂשָרֵא+ ֹו ֵהיִט�יבּו  ֶּג ֹוב ְלַאְרצ+ ֹות ְּכט� ִּמְזְּבח+ ֹו ִהְרָּבה1 ַל� ב ְלִפְרי3 ֹו ְּכֹר� � ְיַׁשֶּוה&ּל
ֹות�  ַמֵּצב�

Hos. 10:2Pמּו ה�ם ַעָּת�ה ֶיְאָׁש ם� ָחַל�ק ִלָּב� ד ַמֵּצבֹוָת� ם ְיֹׁשֵד� ף ִמְזְּבחֹוָת+  ּוא ַיֲעֹר�
Hos. 10:3�ֶלְך ָל ין ֶמ� ּו ֵא� אְמר+ �ֹ נּו� ִּכBי ַעָּתה1 י ֶלְך ַמה&ַּי�ֲעֶׂשה&ָּל� ה ְוַהֶּמ� א ָיֵר1אנּו1 ֶאת&ְיהָו+ Bֹ �י ל  נּו ִּכ
Hos. 10:4י� י ָׂשָד� ט ַע�ל ַּתְלֵמ� ח ָּכרֹאׁש1 ִמְׁשָּפ+ Bית ּוָפַר �ת ְּבִר ְוא ָּכֹר� ֹות ָׁש� ים ָאל� ּו ְדָבִר+   ִּדְּבר�
Hos. 10:5�ְמר �ן ֹׁש� ֶון ָיג�ּורּו ְׁשַכ ֹו  ְלֶעְגלֹות1 ֵּב�ית ָא+ ילּו ַעל&ְּכבֹוד� �יו ָיִג+ ֹו ּוְכָמָריו1 ָעָל יו ַעּמ3 Mל ָעָל ֹון ִּכי&ָאַב2

ּנּו� י&ָגָל�ה ִמֶּמ�  ִּכ�
Hos. 10:6ֹו� ל ֵמֲעָצת� ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� ח ְוֵיב� ִים ִיָּק+ ה ְלֶמ�ֶלְך ָיֵר�ב ָּבְׁשָנה1 ֶאְפַר� ל ִמְנָח� ּור יּוָב+   ַּגם&אֹותֹו1 ְלַאּׁש�
Hos. 10:7ה ֹׁש ִים� ִנְדֶמ� ֶצף ַעל&ְּפֵני&ָמ� ֹון ַמְלָּכ�ּה ְּכֶק�  ְמר�
Hos. 10:8 1ָהִרים ּו ֶל� Bם ְוָאְמר�ר ַיֲעֶל�ה ַעל&ִמְזְּבחֹוָת ֹוץ ְוַדְרַּד+ ל ק� ֶון ַחַּטאת1 ִיְׂשָרֵא+ ֹות ָא3 ּו ָּבמ� Qְוִנְׁשְמד 

ינּו� ס ּו ָעֵל� ֹות ִנְפל� ּונּו ְוַלְּגָבע�  ַּכּס+
Hos. 10:9+ְלָו�ה� ִמיֵמי1 ַהִּגְבָע �י ַע� ה ַעל&ְּבֵנ =ם ַּבִּגְבָע>ה ִמְלָחָמ� א&ַתִּׂשיֵג �ֹ דּו ל אָת ִיְׂשָרֵא�ל ָׁש�ם ָעָמ+  ה ָחָט�
Hos. 10:10 י ֵעיֹנָתם ם ִלְׁשֵּת� ים ְּבָאְסָר� ּו ֲעֵליֶהם1 ַעִּמ+ Bם ְוֻאְּספ�י ְוֶאֳּסֵר ם�[ ְּבַאָּוִת�  ]עֹוֹנָת�
Hos. 10:11ה ְמֻלָּמָדBִים ֶעְגָל Mיב ֶאְפַר1ִים1  ְוֶאְפַרBּה ַאְרִּכ�ּוב ַצָּואָר ְרִּתי ַעל&ט� �י ָעַב+ ּוׁש ַוֲאִנ ה1 ֹאַה�ְבִּתי ָלד+

ב� ֹו ַיֲעֹק� ה ְיַׂשֶּדד&ל� ֹוׁש ְיהּוָד+  ַיֲחר�
Hos. 10:12ֹו Wה ַעד&ָיב ֹוׁש ֶאת&ְיהָו+ �יר ְוֵעת1 ִלְדר� ֶסד ִנ�ירּו ָלֶכ�ם ִנ ּו ְלִפי&ֶח+ ּו ָלֶכBם ִלְצָדָקה1 ִקְצר� א  ִזְרע2

ם� ֶדק ָלֶכ� ה ֶצ�  ְוֹיֶר�
Hos. 10:13יָך� ב ִּגּבֹוֶר� ְחָּת ְבַדְרְּכָך� ְּבֹר� י&ָבַט� �ַחׁש ִּכ� ם ֲאַכְלֶּת�ם ְּפִרי&ָכ ַׁשע ַעְוָל�ָתה ְקַצְרֶּת�   ֲחַרְׁשֶּתם&ֶר>
Hos. 10:14ית ְלַמ>ן ֵּב� ד ַׁש� ד ְּכֹׁש= ם  ְוָק�אם ָׁשאֹוןH ְּבַעֶּמָךG ְוָכל&ִמְבָצֶר�יָך יּוַּׁש+ אל ְּבי�ֹום ִמְלָחָמ�ה ֵא� ְרֵב�  ַא�

ָׁשה�  ַעל&ָּבִנ�ים ֻרָּט�
Hos. 10:15ל� ֶלְך ִיְׂשָרֵא� ה ֶמ� ה ִנְדָמ� ַחר ִנְדֹמ� Wם ַּבַּׁש�ַעְתֶכ �ת ָר� ל ִמְּפֵנ�י ָרַע ית&ֵא+ ָכה ָעָׂשBה ָלֶכם1 ֵּב�   ָּכ3
Hos. 11:1ִים ָקָר� ל ָוֹאֲהֵב�הּו ּוִמִּמְצַר�  אִתי ִלְבִנ�י� ִּכ>י ַנ�ַער ִיְׂשָרֵא�
Hos. 11:2ֵּPם כ�ּו ָלֶה ּון� ָקְרא� חּו ְוַלְּפִסִל�ים ְיַקֵּטר� �ים ְיַזֵּב+ ם ַלְּבָעִל ּו ִמְּפֵניֶה+  ן ָהְלכ�
Hos. 11:3ים� ּו ִּכ�י ְרָפאִת� א ָיְדע� �ֹ ֹוֹעָת�יו ְול ם ַעל&ְזר� ִים ָקָח� 1ְלִּתי1 ְלֶאְפַר+   ְוָאֹנִכBי ִתְרַּג
Hos. 11:4י ָא ט ֵאָל�יו  ְּבַחְבֵל2 �ל ְלֵחיֶה�ם ְוַא� ל ַע יֵמי ֹע� ה ָוֶאְהֶי�ה ָלֶה>ם ִּכְמִר� ֹות ַאֲהָב+ ם ֶאְמְׁשֵכם1 ַּבֲעֹבת� Bָד

יל�  אֹוִכ�
Hos. 11:5ּוב� ּו ָלׁש� ֹו ִּכ�י ֵמֲאנ� �ּוא ַמְלּכ ּור ה� ִים ְוַאּׁש� א ָיׁשּוב1 ֶאל&ֶא�ֶרץ ִמְצַר+ Bֹ   ל
Hos. 11:6יו ְוִכ ם� ְוָחָל�ה ֶח1ֶרב1 ְּבָעָר+ ֹוֵתיֶה� ֹּמֲעצ� �ָלה ִמ� יו ְוָאָכ ה ַבָּד�  ְּלָת�
Hos. 11:7א ְירֹוֵמם� �ֹ הּו ַי�ַחד ל 1 ִיְקָרֻא+ ּוָבִת�י ְוֶאל&ַעל י ְתלּוִא�ים ִלְמׁש�   ְוַעִּמ�
Hos. 11:8ֵPל א ִים ֲאַמֶּגְנָך1 ִיְׂשָרֵא+ יְך ֶאֶּתְנָך� ֶאְפַר3 Qֵא ֹ יְמָך� ִּכְצב ה ֲאִׂש� �ם ֶנְהַּפBְך ָעַלי1 יְך ֶאֶּתְנָך� ְכַאְדָמ+ אִי

י� ּו ִנחּוָמ� י ַי�ַחד ִנְכְמר�  ִלִּב+
Hos. 11:9 ֹוׁש יׁש ְּבִקְרְּבָך� ָקד+ ֹנִכי1 ְולֹא&ִא+ �י ֵאBל ָא� ִים ִּכ �ּוב ְלַׁשֵח�ת ֶאְפָר א ָאׁש� �ֹ י ל ֹון ַאִּפ+ ֱעֶׂשה1 ֲחר� א ֶא� Bֹ  ל

יר� ֹוא ְּבִע� א ָאב� �ֹ  ְול
Hos. 11:10ּו >ה ֵיְלכ� י ְיהָו ּו ָבִנ�ים ִמָּי�ם� ַאֲחֵר= ג ְוֶיֶחְרד� ּוא ִיְׁשַא+ י&ה� �ה ִיְׁשָא�ג ִּכ�   ְּכַאְרֵי
Hos. 11:11ם ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס ים ַעל&ָּבֵּתיֶה� ּור ְוהֹוַׁשְבִּת� �ִים ּוְכיֹוָנ�ה ֵמֶא�ֶרץ ַאּׁש ּו ְכִצּפֹור1 ִמִּמְצַר+ Bֶיֶחְרד  
Hos. 12:1ִים ּוְבִמְרָמ� ל ְוִעם&ְקדֹוִׁש�ים  ְסָבֻבBִני ְבַכ1ַחׁש1 ֶאְפַר+ ד ָרד1 ִעם&ֵא+ ה ֹע� יהּוָד3 ה ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ִו�

ן�  ֶנֱאָמ�
Hos. 12:2 תּו ּור ִיְכֹר+ ד ַיְרֶּב�ה ּוְבִרית1 ִעם&ַאּׁש� �ב ָוֹׁש� ֹום ָּכָז Wים ָּכל&ַהּי ִים ֹרֶע�ה ר1ּוַח1 ְוֹרֵד�ף ָקִד+ Mֶאְפַר 



ל� ִים יּוָב� ֶמן ְלִמְצַר�  ְוֶׁש�
Hos. 12:3ֹו� ְוִר� יו ְּכַמֲעָלָל�יו ָיִׁש�יב ל� ל&ַיֲעֹקב1 ִּכְדָרָכ+ ד ַע� Bה ְוִלְפֹק�יהָו�ה ִעם&ְיהּוָד  יב ַל�
Hos. 12:4ים� ה ֶאת&ֱאֹלִה� ֹו ָׂשָר� ֶטן ָעַק�ב ֶאת&ָאִח�יו ּוְבאֹונ�   ַּבֶּב�
Hos. 12:51 ִי ית&ֵאל ֹו ֵּב� �ל ָּבָכ�ה ַוִּיְתַחֶּנן&ל Bַׂשר ֶאל&ַמְלָאְך1 ַוֻּיָכ+ נּו� ָוָּי ר ִעָּמ� ם ְיַדֵּב� ּנּו ְוָׁש�  ְמָצֶא+
Hos. 12:6ֹו� ֹות ְיהָו�ה ִזְכר� �  ַו�יהָו�ה ֱאֹלֵה�י ַהְּצָבא
Hos. 12:7יד� יָך ָּתִמ� ר ְוַקֵּו�ה ֶאל&ֱאֹלֶה� ּוב ֶחBֶסד ּוִמְׁשָּפט1 ְׁשֹמ+ �ה ֵּבאֹלֶה�יָך ָתׁש   ְוַאָּת�
Hos. 12:8ה ַל ֹו מֹאְזֵנ�י ִמְרָמ� ַען ְּבָיד> ב� ְּכַנ3 ק ָאֵה�  ֲעֹׁש�
Hos. 12:9ְטא� ן ֲאֶׁשר&ֵח� א ִיְמְצאּו&ִל�י ָעֹו� �ֹ י ל Wי ָּכל&ְיִגיַע� ֹון ִל אִתי א� ְרִּתי ָמָצ� ִים ַא�ְך ָעַׁש+ ֹ�אֶמר ֶאְפַר+   ַוּי
Hos. 12:10ד� י מֹוֵע� יְבָך� ָבֳאָהִל�ים ִּכיֵמ� ד אֹוִׁש� ִים ֹע> �יָך ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר   ְוָאֹנִכ>י ְיהָו�ה ֱאֹלֶה�
Hos. 12:11ה� ים ְוָאֹנִכ�י ָחז�ֹון ִהְרֵּב�יִתי ּוְבַי�ד ַהְּנִביִא�ים ֲאַדֶּמ�   ְוִדַּב1ְרִּתי1 ַעל&ַהְּנִביִא+
Hos. 12:12י� י ָׂשָד� ים ַע�ל ַּתְלֵמ� Bם ִמְזְּבחֹוָתם1 ְּכַגִּל+ ים ִזֵּב�חּו ַּג ּו ַּבִּגְלָּג�ל ְׁשָוִר� 1ֶון1 ַאְך&ָׁש�ְוא ָהי+   ִאם&ִּגְלָע�ד ָא
Hos. 12:13ר� ה ָׁשָמ� ה ּוְבִאָּׁש� 1 ְּבִאָּׁש+ ד ִיְׂשָרֵאל Bם ַוַּיֲעֹב�ב ְׂשֵד�ה ֲאָר ח ַיֲעֹק�   ַוִּיְבַר�
Hos. 12:14ר� ִים ּוְבָנִב�יא ִנְׁשָמ� �ל ִמִּמְצָר >ה ֶאת&ִיְׂשָרֵא� יא ֶהֱעָל=ה ְיהָו Wּוְבָנִב  
Hos. 12:15ים ְוָדָמיו1 ָע �ִים ַּתְמרּוִר ֹו ֲאֹדָנ�יו� ִהְכִע�יס ֶאְפַר� ֹו ָיִׁש�יב ל� ְרָּפת+ ֹוׁש ְוֶח2 �יו ִיּט+  ָל
Hos. 13:1ת� ַעל ַוָּיֹמ� ם ַּבַּב� ּוא ְּבִיְׂשָרֵא�ל ַוֶּיְאַׁש� א ה� ת ָנָׂש�   ְּכַדֵּבBר ֶאְפַר1ִים1 ְרֵת+
Hos. 13:2 1ם ִּכְתבּוָנםBה ִמַּכְסָּפ ּו ָלֶהםZ ַמֵּסָכ2 א ַוַּיְעׂש� 3ֹ ה  ְוַעָּת�הA יֹוִס�פּו ַלֲחט �rה ָחָרִׁש�ים ֻּכ ים ַמֲעֵׂש� ֲעַצִּב+

ּון� ם ֲעָגִל�ים ִיָּׁשק� ים ֹזְבֵח�י ָאָד+  ָלֶהם1 ֵה�ם ֹאְמִר+
Hos. 13:3ה� ן ֵמֲאֻרָּב� ֶרן ּוְכָעָׁש� �ר ִמּגֹ+ ל ַמְׁשִּכ�ים ֹהֵל�ְך ְּכֹמץ1 ְיֹסֵע ֶקר ְוַכַּט� ן ִי�ְהיּו1 ַּכֲעַנן&ֹּב+   ָלֵכ3
Hos. 13:4י� ְוָאֹנִכ>י ְיהָו�ה ִין ִּבְלִּת� ע ּומֹוִׁש�יַע ַא� א ֵתָד+ �ֹ ּוָלִתי1 ל ִים ֵואֹלִהBים ז� �יָך ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר   ֱאֹלֶה�
Hos. 13:5ֹות� ֶרץ ַּתְלֻאב� יָך ַּבִּמְדָּב�ר ְּבֶא� �י ְיַדְעִּת�   ֲאִנ
Hos. 13:6ּוִנ �5ָרם ִלָּב�ם ַעל&ֵּכ�ן ְׁשֵכח� ּו ַוָּי עּו ָׂשְבע�  י� ְּכַמְרִעיָתם1 ַוִּיְׂשָּב+
Hos. 13:7ּור� ֶרְך ָאׁש� ר ַעל&ֶּד� ם ְּכמֹו&ָׁש�ַחל ְּכָנֵמ� י ָלֶה�   ָוֱאִה�
Hos. 13:8ם� ה ְּתַבְּקֵע� �ת ַהָּׂשֶד� יא ַחַּי ע ְסג�ֹור ִלָּב�ם ְוֹאְכֵל�ם ָׁשם1 ְּכָלִב+ ּול ְוֶאְקַר� ב ַׁשּכ+   ֶאְפְּגֵׁשם1 ְּכֹד�
Hos. 13:9י&ִב�י ְבֶע ל ִּכ� ֶחְתָך� ִיְׂשָרֵא� ָך� ִׁש�  ְזֶר�
Hos. 13:10ים� ֶלְך ְוָׂשִר� ְרָּת ְּתָנה&ִּל�י ֶמ� יָך ֲאֶׁש�ר ָאַמ+ ְפֶט+ יֲעָך� ְּבָכל&ָעֶר�יָך ְוֹׁש� ֹוא ְויֹוִׁש�   ֱאִהBי ַמְלְּכָך1 ֵאפ+
Hos. 13:11י� ס ח ְּבֶעְבָרִת� י ְוֶאַּק� ֶּתן&ְלָך� ֶמ1ֶלְך1 ְּבַאִּפ+   ֶא�
Hos. 13:12ִים ְצ ן ֶאְפָר+ ֹו� ָצרּור1 ֲעֹו�  פּוָנ�ה ַחָּטאת�
Hos. 13:13ר ָּבִנ�ים� ד ְּבִמְׁשַּב� א&ַיֲעֹמ� �ֹ י&ֵע�ת ל ם ִּכ� א ָחָכ+ �ֹ ֹו הּוא&ֵבן1 ל �אּו ל ה ָיֹב� ֹוֵלָד�   ֶחְבֵל�י י�
Hos. 13:14ֹול ֹנ�ַחם ִי ָטְבָך1 ְׁשא+ ֶות ֱאִהBי ָק� י ְדָבֶריָךM ָמ3 ֶות ֶאְגָאֵל�ם ֱאִה2 ם ִמָּמ� 1 ֶאְפֵּד+ Bד ְׁשאֹול ר  ִמַּי ָּסֵת�

 ֵמֵעיָנ�י�
Hos. 13:15 ב�ֹוׁש ְמקֹורֹו1 ְוֶיֱחַר Bה ְוֵיב ה ִמִּמְדָּב�ר ֹעֶל3 Mּוַח ְיהָו ֹוא ָקִדיםZ ר2 יא ָיב� �ים ַיְפִר ן ַאִח� ּוא ֵּב� �י ה+  ִּכ

ה� ר ָּכל&ְּכִל�י ֶחְמָּד� ה אֹוַצ� ּוא ִיְׁשֶס+ ֹו ה�  ַמְעָינ+
Hos. 14:1 ה ֹון ִּכ�י ָמְרָת� ְמר+ עּו� פ ֶּתְאַׁשם1 ֹׁש� יו ְיֻבָּק� ׁשּו ְוָהִרּיֹוָת� לּו ֹעְלֵליֶה�ם ְיֻרָּט+ אֹלֶה�יָה ַּבֶח�ֶרב ִיֹּפ+  ֵּב�
Hos. 14:2jPְלָּת ַּבֲעֹוֶנ�5ָך� ש �ה ֱאֹלֶה�יָך ִּכ�י ָכַׁש� ל ַע�ד ְיהָו  ּוָבה ִיְׂשָרֵא+
Hos. 14:3יו ָּכ ּו ֵאָל3 �ה ִאְמר� ּובּו ֶאל&ְיהָו ים ְוׁש� ּו ִעָּמֶכם1 ְּדָבִר+ Bה  ְקח ְנַׁשְּלָמ� ֹוב ּו� ל&ִּתָּׂשBא ָעֹון1 ְוַקח&ט+

ינּו� ים ְׂשָפֵת�  ָפִר�
Hos. 14:4 ינּו ֲאֶׁשר&ְּבָך� �ינּו ְלַמֲעֵׂש�ה ָיֵד ֹוד ֱאֹלֵה� ֹ�אַמר ע> ב ְולֹא&נ א ִנְרָּכ+ �ֹ נּו ַעל&סּוס1 ל א יֹוִׁשיֵע3 �ֹ ּורA ל  ַאּׁש�

ֹום� ם ָית�  ְיֻרַח�
Hos. 14:5 ם ּוָבָת+ ּנּו� ֶאְרָּפא1 ְמׁש� ב ַאִּפ�י ִמֶּמ� ם ְנָדָב�ה ִּכ>י ָׁש�  ֹאֲהֵב�
Hos. 14:6ֹון� יו ַּכְּלָבנ� �5ְך ָׁשָרָׁש� �ה ְוַי ֹוַׁשָּנ ח ַּכּׁש� ל ִיְפַר� 1 ְלִיְׂשָרֵא+ Bה ַכַּטל   ֶאְהֶי
Hos. 14:7ֹון� ֹו ַּכְּלָבנ� יַח� ל� ֹו ְוֵר� ��5ִית הֹוד י ַכַּז יו ִויִה� ְנקֹוָת+ 1 ֹי�   ֵי�ְלכּו



Hos. 14:81ֹון� ס ָיֻׁש ֹו ְּכֵי�ין ְלָבנ� �ֶפן ִזְכר� ּו ַכָּג ּו ָדָג�ן ְוִיְפְרח� ֹו ְיַחּי�  בּו1 ֹיְׁשֵב�י ְבִצּל+
Hos. 14:9א� ִּני ֶּפְרְיָך� ִנְמָצ� ן ִמֶּמ� ֲעָנ+ ֹוׁש ַר� ּנּו ֲאִני1 ִּכְבר� �יִתי ַוֲאׁשּוֶר3 =י ָעִנ �ים ֲאִנ ֲעַצִּב ֹוד ָל� ִים ַמה&ִּל�י ע� Wֶאְפַר  
Hos. 14:10Bם ּוֹפְׁשִע�ים  ִמ �ְלכּו ָב+ ה ְוַצִּדִקים1 ֵי �י ְיהָו3 ים ַּדְרֵכ Qי&ְיָׁשִר �ם ִּכ� ֹון ְוֵי�5ָדֵע ֶּלה ָנב� ן ֵא+ �ֵב� י ָחָכם1 ְוָי
ם�  ִיָּכ�ְׁשלּו ָב�
Joel 1:1ל� ל ֶּבן&ְּפתּוֵא� ה ֶאל&יֹוֵא�   ְּדַבר&ְיהָוה1 ֲאֶׁש�ר ָהָי+
Joel 1:2+ֲאִז ים ְוַה� ם� ִׁשְמעּו&זֹאת1 ַהְּזֵקִנ+ ֵתיֶכ� י ֲאֹב� ם ְוִא�ם ִּביֵמ� יֵמיֶכ+ ל יֹוְׁשֵב�י ָהָא�ֶרץ ֶהָהBְיָתה ּזֹאת1 ִּב�  ינּו ֹּכ�
Joel 1:3ר� ֹור ַאֵח� ם ְלד� ם ּוְבֵניֶה�   ָעֶל�יָה ִלְבֵניֶכ�ם ַסֵּפ�רּו ּוְבֵניֶכם1 ִלְבֵניֶה+
Joel 1:4�ה ָאַכ ה ְוֶי�ֶתר ָהַאְרֶּב� ַאְרֶּב+ Bֶתר ַהָּגָזם1 ָאַכ�ל ָה� יל� ֶי ֶלק ָאַכ�ל ֶהָחִס� �ֶתר ַהֶּי+ �ֶלק ְוֶי  ל ַהָּי
Joel 1:5ם� ת ִמִּפיֶכ� יס ִּכ�י ִנְכַר� W5ִין ַעל&ָעִס� ֵתי ָי ּו ְוֵהיִל�לּו ָּכל&ֹׁש� יצּו ִׁשּכֹוִרים1 ּוְבכ+ Bָהִק  
Joel 1:6+י ַאְרֵי� ּום ְוֵא�ין ִמְסָּפ�ר ִׁשָּניו1 ִׁשֵּנ י ָעצ� י&גֹוי1 ָעָל�ה ַעל&ַאְרִצ+ ֹו� ִּכ� ֹות ָלִב�יא ל� ְמַתְּלע�  ה ּו�
Joel 1:7יְך ִהְלִּב�ינּו ָׂשִריֶג�יָה� ף ֲחָׂשָפּה1 ְוִהְׁשִל+ Bה ָחֹׂש�י ִלְקָצָפ ה ּוְתֵאָנִת�   ָׂשBם ַּגְפִני1 ְלַׁשָּמ+
Joel 1:8יָה� ַעל ְנעּוֶר� ק ַעל&ַּב� י ִּכְבתּוָל�ה ֲחֻג�ַרת&ַׂש� Wֱאִל  
Joel 1:9ת ִמְנָח>ה ָוֶנ�ֶסְך י ְיהָו�ה� ָהְכַר� ים ְמָׁשְרֵת� ֲהִנ+ ְבלּו1 ַהֹּכ� �ה ָא�   ִמֵּב�ית ְיהָו
Joel 1:10ִּPה כ�ה ָאְבָל�ה ֲאָדָמ ר� ֻׁשַּד�ד ָׂשֶד+ ֹוׁש ֻאְמַל�ל ִיְצָה� ן הֹוִב�יׁש ִּתיר�  י ֻׁשַּד�ד ָּדָג+
Joel 1:11 ה�ים ַעל&ִחָּט�ה ְוַעל&ְׂשֹעָר ְרִמ+ 1ילּו1 ֹּכ� ים ֵהיִל ה� ֹהִב�יׁשּו ִאָּכִר3 ד ְקִצ�יר ָׂשֶד�  ִּכ�י ָאַב�
Joel 1:12 י&ֹהִב�יׁש ׁשּו ִּכ� ּוַח ָּכל&ֲעֵצBי ַהָּׂשֶדה1 ָיֵב+ ֹון ַּגם&ָּתָמ�ר ְוַתּפ3 Qָלה ִרּמ�יָׁשה ְוַהְּתֵאָנ�ה ֻאְמָל �ֶפן הֹוִב+  ַהֶּג

ם� ס ֹון ִמן&ְּבֵנ�י ָאָד�  ָׂשׂש�
Joel 1:13 11ילּו ים ֵהיִל ּו ַהֹּכֲהִנ3 Mּו ְוִסְפד ֹּ ִחְגר2 Pַח ב >ע ְמָׁשְרֵת�י ִמְזֵּב+ י ֱאֹלָה�י ִּכ�י ִנְמַנ ים ְמָׁשְרֵת� �ינּו ַבַּׂשִּק+ אּו ִל

ה ָוָנ�ֶסְך� ית ֱאֹלֵהיֶכ�ם ִמְנָח�  ִמֵּב�
Joel 1:14ֹּPים כ ּו ְזֵקִנ3 ה ִאְספ� ּו ֲעָצָר+ ּו  ַקְּדׁשּו&צֹום1 ִקְרא� �ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ְוַזֲעק� ית ְיהָו ֶרץ ֵּב� ל ֹיְׁשֵב�י ָהָא+

 ל&ְיהָו�ה�ֶא
Joel 1:15ֹוא� י ָיב� ד ִמַׁשַּד� ה ּוְכֹׁש� ּה ַלּי�ֹום ִּכBי ָקרֹוב1 י�ֹום ְיהָו+   ֲאָה�
Joel 1:16ה ָוִג�יל� ינּו ִׂשְמָח� ית ֱאֹלֵה� ֶכל ִנְכָר�ת ִמֵּב� �5ֶגד ֵעיֵנ�ינּו ֹא� ֹוא ֶנ   ֲהל>
Joel 1:17ַּ Pֹות ת ּו ְפֻרד3 ם ָנַׁש1ּמּו1  ָעְבׁש� ֵתיֶה+ ֹות ִּכ�י ֹהִב�יׁש ָּדָג�ן�ַחת ֶמְגְרֹפ� �ּו ַמְּמֻגר ֹות ֶנֶהְרס� ָצר+  ֹא�
Joel 1:18מּו� אן ֶנְאָׁש� �ֹ י ַהּצ ין ִמְרֶע�ה ָלֶה�ם ַּגם&ֶעְדֵר� ר ִּכ>י ֵא� י ָבָק+ כּו1 ֶעְדֵר� ה ָנֹב2   ַמה&ֶּנֶאְנָח�ה ְבֵהָמ3
Joel 1:19+ֹות ִמְדָּב ְכָלה1 ְנא� ׁש ָא� �י ֵא3 ה� ֵאֶל�יָך ְיהָו�ה ֶאְקָר�א ִּכ י ַהָּׂשֶד� ה ִלֲהָט�ה ָּכל&ֲעֵצ� �ָהָב+  ר ְוֶל
Joel 1:20ר� פ ֹות ַהִּמְדָּב� ׁש ָאְכָל�ה ְנא� Wִים ְוֵא �יֵקי ָמ+ �יָך ִּכBי ָי�ְבׁשּו1 ֲאִפ ֹוג ֵאֶל ה ַּתֲער� ֹות ָׂשֶד�   ַּגם&ַּבֲהמ�
Joel 2:1י ִיְרְּג ֹון ְוָהִר1יעּו1 ְּבַה�ר ָקְדִׁש+ ר ְּבִצּי3 Mּו ׁשֹוָפ א יֹום&ְיהָו�ה ִּכ�י  ִּתְקע2 י&ָב� ל ֹיְׁשֵב�י ָהָא�ֶרץ ִּכ� ּו ֹּכ� Wז
ֹוב�  ָקר�

Joel 2:2ַPים ע �ָהִר ַחר ָּפֻר�ׂש ַעל&ֶה� ל ְּכַׁש� ה יBֹום ָעָנן1 ַוֲעָרֶפ+ ֶׁשְך ַוֲאֵפָל3 א  י=ֹום ֹח� Bֹ הּו ל ּום ָּכֹמ3 ם ַר�ב ְוָעצ+
ף ַעד&ְׁש א יֹוֵס+ �ֹ ֲחָריו1 ל ם ְוַא� ֹור�ִנ�ְהָיה1 ִמן&ָה�עֹוָל+ ֹור ָוד�  ֵנ�י ּד�

Joel 2:3 ה ֲחָריו1 ִמְדַּב�ר ְׁשָמָמ+ יו ְוַא� ֶרץ ְלָפָנ3 Mֶדן ָהָא ָהָב�ה ְּכַגן&ֵע2 יו ְּתַלֵה�ט ֶל� ׁש ְוַאֲחָר�  ְלָפָניו1 ָא�ְכָלה ֵא+
ֹו� ְיָתה ּל�  ְוַגם&ְּפֵליָט�ה לֹא&ָה�

Joel 2:4הּו ּוְכָפָרִׁש�ים ֵּכ�ן ְירּו�ה סּוִס�ים ַמְרֵא ּון� ְּכַמְרֵא�  צ�
Joel 2:5 ּוְך ּום ֱער� �ם ָעצ+ ׁש ֹאְכָל�ה ָק�ׁש ְּכַע 1 ַל�ַהב ֵא+ ּון ְּכקֹול ָהִרים1 ְיַרֵּקד+ ֹות ַעל&ָראֵׁשBי ֶה� ֹול ַמְרָּכב3  ְּכק�
ה�  ִמְלָחָמ�
Joel 2:6ּור� ּו ָפאר� �ים ִקְּבצ�   ִמָּפָנ�יו ָיִח�ילּו ַעִּמ�ים ָּכל&ָּפִנ
Joel 2:7ּון ים ְיֻרצ+ ם� ְּכִגּבֹוִר� ּון ֹאְרחֹוָת� א ְיַעְּבט� �ֹ ּון ְול 1 ֵי�ֵלכ+ ּו חֹוָמ�ה ְוִאBיׁש ִּבְדָרָכיו ה ַיֲעל� י ִמְלָחָמ�   ְּכַאְנֵׁש�
Joel 2:8עּו� א ִיְבָצ� �ֹ לּו ל ּון ּוְבַע�ד ַהֶּׁש>ַלח ִיֹּפ� �ֹו ֵי�ֵלכ ּון ֶּג�ֶבר ִּבְמִסָּלת� א ִיְדָחק+ �ֹ   ְוִאBיׁש ָאִחיו1 ל
Joel 2:93יר ָיֹׁש� אּו ַּכַּגָּנ�ב� ָּבִע >ים ָיֹב� ּו ְּבַע=ד ַהַחּלֹוִנ �ים ַיֲעל ּון ַּבָּבִּת� חֹוָמה1 ְיֻרצ+  ּקּו ַּב�
Joel 2:10ם� ּו ָנְגָה� רּו ְוכֹוָכִב�ים ָאְספ� 1ַח1 ָקָד+ ּו ָׁשָמ�ִים ֶׁשBֶמׁש ְוָיֵר ֶרץ ָרֲעׁש� ְגָזה ֶא+   ְלָפָניו1 ָר�



Joel 2:11י ֵח� ה ָנַתBן קֹולֹו1 ִלְפֵנ ֹול  ַו�יהָו3 י&ָגד= ֹו ִּכ� �ּום ֹעֵׂש�ה ְדָבר הּו ִּכ�י ָעצ� ב ְמֹאד1 ַמֲחֵנ+ Bי ַר� ֹו ִּכ יל+
ּנּו� י ְיִכיֶל� ד ּוִמ� א ְמֹא� >ה ְונֹוָר�  יֹום&ְיהָו

Joel 2:12ד� ֹום ּוְבְבִכ�י ּוְבִמְסֵּפ� י ְּבָכל&ְלַבְבֶכ�ם ּוְבצ� בּו ָעַד� ה ֻׁש�   ְוַגם&ַעָּתה1 ְנֻאם&ְיהָו+
Joel 2:13Bֶרְך  ְוִקְרעBּוא ֶא ּון ְוַרחּום1 ה+ Bי&ַחּנ ֵהיֶכ�ם ִּכ� �ה ֱאֹל� ּובּו ֶאל&ְיהָו ם ְוׁש� ּו ְלַבְבֶכם1 ְוַאל&ִּבְגֵדיֶכ+

ה� ם ַעל&ָהָרָע� ֶסד ְוִנָח� 1ִים1 ְוַרב&ֶח+  ַאַּפ
Joel 2:14ֶסְך ַליהָו� ה ִמְנָח�ה ָוֶנ+ ֲחָריו1 ְּבָרָכ+ ּוב ְוִנָח�ם ְוִהְׁשִאBיר ַא� ַע ָיׁש� י יֹוֵד� ם� פ ִמ�  ה ֱאֹלֵהיֶכ�
Joel 2:15ה� ּו ֲעָצָר� ֹום ִקְרא� ֹון ַקְּדׁשּו&צ� �ר ְּבִצּי ּו ׁשֹוָפ�   ִּתְקע�
Joel 2:16 ֹו ְוַכָּל�ה ֶחְדר+ ִים ֵיֵצBא ָחָתן1 ֵמ� �י ָׁשָד ים ְוֹיְנֵק� ֹוָלִל+ ים ִאְספּו1 ע� ּו ְזֵקִנ+ 1 ִקְבצ� ּו ָקָהל Bם ַקְּדׁש Qִאְספּו&ָע 
ּה�  ֵמֻחָּפָת�
Joel 2:17  ָך �ה ַעל&ַעֶּמ3 ּוָסה ְיהָו ּו ח= Qיֹאְמר �ה ְו� י ְיהָו ים ְמָׁשְרֵת� ֲהִנ+ ַח ִיְבּכּו1 ַהֹּכ� ֵּבBין ָהאּוָלם1 ְוַלִּמְזֵּב+

ָPם ל ן ַנֲחָלְתָךB ְלֶחְרָּפה1 ִלְמָׁשל&ָּב�ם ּגֹוִי+ ם�ְוַאל&ִּתֵּת2 �ה ֱאֹלֵהיֶה� ים ַאֵּי ַעִּמ+ ּו ָב�  ָּמה יֹאְמר�
Joel 2:18ֹו� ַוְיַקֵּנ�א ְי ל ַעל&ַעּמ� ֹו ַוַּיְחֹמ� � הָו�ה ְלַאְרצ
Joel 2:19 ֹו �ם ֹאת ר ּוְׂשַבְעֶּת� ֹוׁש ְוַהִּיְצָה+ י ֹׁשֵלBַח ָלֶכם1 ֶאת&ַהָּדָגן1 ְוַהִּתיר� ֹו ִהְנִנ2 ֹ�אֶמר ְלַעּמ3 ה ַוּי Mַען ְיהָו  ַוַּי2

ה ַּבּגֹוִי�ם� ֹוד ֶחְרָּפ� ן ֶאְתֶכ�ם ע>  ְולֹא&ֶאֵּת2
Joel 2:20ֶאת&ַהְּצ יו ֶאל&ַהָּים1  ְו� �ה ּוְׁשָמָמהG ֶאת&ָּפָנ3 ם ְוִהַּדְחִּתיוH ֶאל&ֶא�ֶרץ ִצָּי י ַאְרִח�יק ֵמֲעֵליֶכ3 Qפֹוִנ

ֹות� יל ַלֲעׂש� ֹו ִּכ�י ִהְגִּד� 1 ַצֲחָנת+ 1ַעל ֹו ְוַת ֹון ְוָעָל�ה ָבְאׁש3 �ֲחר �ם ָהַא� ֹו ֶאל&ַהָּי י ְוֹספ�  ַהַּקְדֹמִנ+
Joel 2:21� יְרִא�י ֲאָדָמ�ה ִּג ֹות� ַאל&ִּת� יל ְיהָו�ה ַלֲעׂש� י&ִהְגִּד� ִחי ִּכ�  יִלי ּוְׂשָמ+
Joel 2:22 ֹו ְּתֵאָנ�ה ָוֶג�ֶפן ָנְתנ�ּו י&ֵעץ1 ָנָׂש�א ִפְרי+ ֹות ִמְדָּב�ר ִּכ� ּו ְנא� י ִּכ�י ָדְׁשא� ֹות ָׂשַד+ יְראּו1 ַּבֲהמ�  ַאל&ִּת�

ם�  ֵחיָל�
Joel 2:23� Bילּו ְוִׂשְמחּו1 ַּביהָו ֹון ִּג �י ִצּי3 ם  ּוְבֵנ ה ַוּי�ֹוֶרד ָלֶכ3 �ה ִלְצָדָק ן ָלֶכ>ם ֶאת&ַהּמֹוֶר� י&ָנַת� ם ִּכ� ֵהיֶכ+ ה ֱאֹל�

ֹון� ֹוׁש ָּבִראׁש� ה ּוַמְלק� >ֶׁשם מֹוֶר�  ֶּג
Joel 2:24ר� ֹוׁש ְוִיְצָה� ּו ַהּגֳָרנ�ֹות ָּב�ר ְוֵהִׁש�יקּו ַהְיָקִב�ים ִּתיר�   ּוָמְלא�
Joel 2:25+י ָלֶכם1 ֶאת&ַהָּׁשִנBר  ְוִׁשַּלְמִּת ֹול ֲאֶׁש� �ם ֵחיִלי1 ַהָּגד+ �יל ְוַהָּגָז �ֶלק ְוֶהָחִס ה ַהֶּי ַאְרֶּב+ ים ֲאֶׁשר1 ָאַכ�ל ָה�

ם�  ִׁשַּל�ְחִּתי ָּבֶכ�
Joel 2:26 יא�ה ִעָּמֶכ�ם ְלַהְפִל ם ֲאֶׁשר&ָעָׂש� ֵהיֶכ+ ם ֶאת&ֵׁשBם ְיהָוה1 ֱאֹל� ֹוַע ְוִהַּלְלֶּת3 1 ְוָׂשב+  ַוֲאַכְלֶּתBם ָאכֹול
ׁש ם�ְולֹא&ֵיֹב� י ְלעֹוָל�  ּו ַעִּמ�
Joel 2:27ם� ס י ְלעֹוָל� ׁשּו ַעִּמ� ֹוד ְולֹא&ֵיֹב� �>י ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ְוֵא�ין ע ִני ַוֲאִנ 1 ָא+ ֶרב ִיְׂשָרֵאל Bי ְבֶק� ם ִּכ   ִויַדְעֶּת3
Joel 3:1�ּו ְּבֵניֶכ ר ְוִנְּבא� ֹוְך ֶאת&רּוִחי1 ַעל&ָּכל&ָּבָׂש+ Bן ֶאְׁשּפ ֲחֵרי&ֵכ3 �ה ַא� ֹות  ְוָהָי ֹוֵתיֶכ�ם ִזְקֵניֶכם1 ֲחֹלמ� ם ּוְבנ�

ּו� ם ֶחְזֹינ�ֹות ִיְרא� ּוֵריֶכ+ ּון ַּבח�  ַיֲחֹלמ+
Joel 3:2י� ֹוְך ֶאת&רּוִח� ָּמה ֶאְׁשּפ� ֹות ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+ �ים ְוַעל&ַהְּׁשָפח ֲעָבִד�   ְוַג�ם ַעל&ָה�
Joel 3:3ם ָו�ֶרץ ָּד�ִים ּוָבָא ים ַּבָּׁשַמ� ֹוְפִת+ ן� ְוָנ�ַתִּתי1 מ� ֹות ָעָׁש� יֲמר� ׁש ְוִת�  ֵא+
Joel 3:4ּ Pי ב ַח ְלָד�ם ִלְפֵנ3 ֶׁשְך ְוַהָּיֵר� א� ַהֶּׁש1ֶמׁש1 ֵיָהֵפ�ְך ְלֹח+ ֹול ְוַהּנֹוָר� ה ַהָּגד�  וֹא י�ֹום ְיהָו+
Joel 3:5�ִם ִּת Mֹון ּוִבירּוָׁשַל י ְּבַהר&ִצּי2 ִּ Tט כ�ם ְיהָו�ה ִיָּמֵל א ְּבֵׁש� ל ֲאֶׁשר&ִיְקָר> ה ֹּכ= ֲאֶׁשר1  ְוָהָי3 ה ַּכ� �ה ְפֵליָט3 ְהֶי

א� ר ְיהָו�ה ֹקֵר� ים ֲאֶׁש� ְּׂשִריִד+ ה ּוַב2  ָאַמ�ר ְיהָו+
Joel 4:1 ר ָאׁשּוב �ת ַהִה�יא ֲאֶׁש� ָּמה ּוָבֵע ים ָהֵה� >ה ַּבָּיִמ� י ִהֵּנ ִם�] ָאִׁש>יב[ ִּכ3 ה ִוירּוָׁשָל� ּות ְיהּוָד�  ֶאת&ְׁשב�
Joel 4:2+י  ְוִקַּבְצִּתי1 ֶאת&ָּכל&ַהּגֹוִי ם ַעל&ַעִּמ2 ם ָׁש3 Mי ִעָּמ ֹוָׁשָפ�ט ְוִנְׁשַּפְטִּת2 ים ֶאל&ֵע�ֶמק ְיה� ֹוַרְדִּת+ ם ְוה�

קּו� ם ְוֶאת&ַאְרִצ�י ִחֵּל� ּו ַבּגֹוִי+ 1 ֲאֶׁש�ר ִּפְּזר�  ְוַנֲחָלִתBי ִיְׂשָרֵאל
Joel 4:3<ה ְוַהַּיְלָּד ּו ַהֶּי1ֶלד1 ַּבּזֹוָנ+ Bל ַוִּיְּתנ�ּו גֹוָר י ַיּד� ּו� ְוֶאל&ַעִּמ� �5ִין ַוִּיְׁשּת� ּו ַבַּי  ה ָמְכר�
Joel 4:4 יםBי ְוִאם&ֹּגְמִל ּול ַאֶּתם1 ְמַׁשְּלִמ�ים ָעָל+ ֹות ְּפָל�ֶׁשת ַהְּגמ3 ל ְּגִליל� ֹון ְוֹכ� ר ְוִציד+ ם ִלי1 ֹצ� ַגם ָמה&ַאֶּת� ְ Tו 

ם� ה ָאִׁש�יב ְּגֻמְלֶכ�ם ְּברֹאְׁשֶכ� ל ְמֵהָר+ י ַק�  ַאֶּתם1 ָעַל+
Joel 4:5&ם� ֲאֶׁשר ם ְלֵהיְכֵליֶכ� ים ֲהֵבאֶת� ֲחַמַּדי1 ַהֹּטִב+  ַּכְסִּפ�י ּוְזָהִב�י ְלַקְחֶּת�ם ּוַמ�



Joel 4:6ם� ם ֵמַע�ל ְּגבּוָל� ַען ַהְרִחיָק� �ים ְלַמ� �י ַהְּיָוִנ ם ִלְבֵנ ִם ְמַכְרֶּת� �י ְירּוָׁשַל+ Bי ְיהּוָדה1 ּוְבֵנ   ּוְבֵנ
Joel 4:7ֹום ֲא ָּמק+ ם ִמן&ַה2 �י ְמִעיָר+ ם� ִהְנִנ י ְגֻמְלֶכ�ם ְּברֹאְׁשֶכ� ם ָׁש�ָּמה ַוֲהִׁשֹבִת� ם ֹאָת�  ֶׁשר&ְמַכְרֶּת�
Joel 4:8 ֹוק ִּכ�י �ֹוי ָרח �ם ֶאל&ּג� ּום ִלְׁשָבאִי ה ּוְמָכר� �י ְיהּוָד+ ם ְּבַיד1 ְּבֵנ ֹוֵתיֶכ3 י ֶאת&ְּבֵניֶכ�ם ְוֶאת&ְּבנ� Qּוָמַכְרִּת 

ר� ס  ְיהָו�ה ִּדֵּב�
Joel 4:9ה� ִקְראּו&זֹאת1 ַּבּג י ַהִּמְלָחָמ� ל ַאְנֵׁש� ּו ֹּכ� ּו ַי�ֲעל+ ים ִיְּגׁש� ּו ִמְלָחָמ�ה ָהִע1ירּו1 ַהִּגּבֹוִר+ ם ַקְּדׁש�  ֹוִי+
Joel 4:10ִני� ֹור ָא� ר ִּגּב� ׁש יֹאַמ� ַחָּל+ ֵתיֶכ�ם ִלְרָמִח�ים ַה� ֹות ּוַמְזְמֹר� ֲחָרב+ ּתּו ִאֵּתיֶכם1 ַל� Bֹּכ  
Joel 4:11ל&ַהּג אּו ָכ� ּוׁשּו ָוֹב= יָך� ע� ת ְיהָו�ה ִּגּבֹוֶר� ְנַח� ָּמה ַה� Wצּו ָׁש�>ם ִמָּסִב�יב ְוִנְקָּב  ֹוִי
Joel 4:12יב� �ם ִמָּסִב� ט ֶאת&ָּכל&ַהּגֹוִי ם ֵאֵׁש>ב ִלְׁשֹּפ� �י ָׁש3 ֹוָׁשָפ�ט ִּכ ם ֶאל&ֵע�ֶמק ְיה� ּו ַהּגֹוִי+   ֵיע1ֹורּו1 ְוַיֲעל�
Joel 4:13 יר�ל ָקִצ ל ִּכ�י ָבַׁש� ּו ַמָּג+ ם� ִׁשְלח� ה ָרָעָת� ים ִּכ�י ַרָּב� ת ֵהִׁש1יקּו1 ַהְיָקִב+ י&ָמ�ְלָאה ַּג+ ּו ְרדּו1 ִּכ� א� Bֹּב 
Joel 4:14ּוץ� ה ְּבֵע�ֶמק ֶהָחר� ּוץ ִּכBי ָקרֹוב1 י�ֹום ְיהָו+ �ָחר ים ְּבֵע�ֶמק ֶה� �ים ֲהמֹוִנ+   ֲהמֹוִנ
Joel 4:15ם� ּו ָנְגָה� ַח ָקָד�רּו ְוכֹוָכִב�ים ָאְספ� ֶמׁש ְוָיֵר�   ֶׁש�
Joel 4:16 ֹוז ֹו ּוָמע� ֲחֶס�ה ְלַעּמ+ ּו ָׁשַמ�ִים ָוָא�ֶרץ ַו�יהָוה1 ַמ� ֹו ְוָרֲעׁש� 1ִם1 ִיֵּת�ן קֹול+ ג ּוִמירּוָׁשַל ֹון ִיְׁשָא3 ה ִמִּצּי� Qַויהָו 

ל� �י ִיְׂשָרֵא�  ִלְבֵנ
Joel 4:17�ם ֹׁשֵכ�ן ְּבִצּי�ֹון ַהר&ָקְדִׁש ֵהיֶכ+ Bי ְיהָוה1 ֱאֹל� �י ֲאִנ ם ִּכ יַדְעֶּת3 ים  ִו� ֶדׁש ְוָזִר� 1ִם1 ֹק+ י ְוָהְיָתBה ְירּוָׁשַל

ֹוד� ס ּה ע�  לֹא&ַי�ַעְברּו&ָב�
Joel 4:18 ְלכּו� ה ֵי י ְיהּוָד� ב ְוָכל&ֲאִפיֵק� �ְכָנה ָחָל+ יס ְוַהְּגָבעֹות1 ֵּתַל ים ָעִס3 ּו ֶהָהִר� ּוא ִיְּטפ= Mֹום ַהה  ְוָהָיהZ ַבּי2

א ְו ן ִמֵּבBית ְיהָוה1 ֵיֵצ+ ים�ָמ�ִים ּוַמְעָי3 ה ֶאת&ַנ�ַחל ַהִּׁשִּט�  ִהְׁשָק�
Joel 4:19 ּו ה ֲאֶׁשר&ָׁשְפכ� �י ְיהּוָד+ ֲחַמס1 ְּבֵנ �ה ֵמ� ְהֶי ה ִּת� ר ְׁשָמָמ� ֹום ְלִמְדַּב� Wה ֶוֱאד ְהֶי+  ִמְצַר1ִים1 ִלְׁשָמָמ�ה ִת�

ם� יא ְּבַאְרָצ�  ָדם&ָנִק�
Joel 4:20ֹור ָו �ם ֵּתֵׁש�ב ִוירּוָׁשַל�ִם ְלד� ה ְלעֹוָל ֹור� ִויהּוָד�  ד�
Joel 4:21ֹון� יִתי ַו�יהָו�ה ֹׁשֵכ�ן ְּבִצּי� �א&ִנֵּק �ֹ יִתי ָּדָמ�ם ל   ְוִנֵּק�
Amos 1:1 ה� ל ִּביֵמ�יA ֻעִּזָּי Mה ַעל&ִיְׂשָרֵא ֹוַע ֲאֶׁשרZ ָחָז2 �ים ִמְּתק ֹוס ֲאֶׁשר&ָהָי�ה ַבֹּנְקִד� י ָעמ+  ִּדְבֵר�

י ָיָרְבָעBם ֶּבן&יֹוָאׁש1 Qה ּוִביֵמ ֶלְך&ְיהּוָד3 ַעׁש�ֶמ� ִים ִלְפֵנ�י ָהָר� ל ְׁשָנַת�   ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+
Amos 1:2 אׁש �ֹ ׁש ר ים ְוָיֵב� ֹות ָהֹרִע+ ְבלּו1 ְנא� ֹו ְוָא� �ג ּוִמירּוָׁשַל�ִם ִיֵּת�ן קֹול ֹון ִיְׁשָא+ רA ְיהָוה1 ִמִּצּי� mַוּיֹאַמ 
ל� פ  ַהַּכְרֶמ�
Amos 1:3ֹּPי ַד כ� ה ַעל&ְׁשֹלָׁשה1 ִּפְׁשֵע ֹות ה ָאַמ�ר ְיהָו+ א ֲאִׁשיֶב�ּנּו ַעל&ּדּוָׁש>ם ַּבֲחֻרצ� �ֹ ֶׂשק ְוַעל&ַאְרָּבָע�ה ל ֶּמ+

ד� �ל ֶאת&ַהִּגְלָע�  ַהַּבְרֶז
Amos 1:4ד� ׁש ְּבֵב�ית ֲחָזֵא�ל ְוָאְכָל�ה ַאְרְמנ�ֹות ֶּבן&ֲהָד�   ְוִׁשַּל�ְחִּתי ֵא�
Amos 1:51י יֹוֵׁשבBֶׂשק ְוִהְכַרִּת יַח ַּדֶּמ+ ַבְרִּתי1 ְּבִר� ּו  ְוָׁש� �ֶדן ְוָגל= ֶבט ִמֵּב�ית ֶע ְך ֵׁש� ֶון ְותֹוֵמ�  ִמִּבְקַעת&ָא+

ר ְיהָו�ה� פ יָרה ָאַמ� ם ִק�  ַעם&ֲאָר>
Amos 1:6ֹּPּות  כ א ֲאִׁשיֶב�ּנּו ַעל&ַהְגלֹוָת>ם ָּגל� �ֹ ה ְוַעל&ַאְרָּבָע�ה ל �י ַעָּז+ ה ַעל&ְׁשֹלָׁשה1 ִּפְׁשֵע ה ָאַמ�ר ְיהָו+

�יר ֶלֱאד� ה ְלַהְסִּג  ֹום�ְׁשֵלָמ�
Amos 1:7יָה� �ה ְוָאְכָל�ה ַאְרְמֹנֶת� ׁש ְּבחֹוַמ�ת ַעָּז   ְוִׁשַּל�ְחִּתי ֵא�
Amos 1:8 1ְבדּו ֹון ְוָא� י ַעל&ֶעְקר3 Mֹוִתי ָיִד ֹון ַוֲהִׁשיב2 �ַאְׁשְקל ֶבט ֵמ� ְך ֵׁש� ֹוד ְותֹוֵמ� ַאְׁשּד+  ְוִהְכַרִּתBי יֹוֵׁשב1 ֵמ�

�י ְי ר ֲאֹדָנ ים ָאַמ� ית ְּפִלְׁשִּת+  הִו�ה� פְׁשֵאִר�
Amos 1:9ֹּPּות  כ Bם ָּגל Qל&ַהְסִּגיָר א ֲאִׁשיֶב�ּנּו ַע� �ֹ ר ְוַעל&ַאְרָּבָע�ה ל ה ַעל&ְׁשֹלָׁשה1 ִּפְׁשֵעי&ֹצ+ ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ים� ית ַאִח� ּו ְּבִר� א ָזְכר� �ֹ ֹום ְול  ְׁשֵלָמה1 ֶלֱאד+
Amos 1:10�ר ְוָאְכָל�ה ַאְרְמֹנֶת �ֹוַמת ֹצ ׁש ְּבח�  יָה� פ ְוִׁשַּל�ְחִּתי ֵא�
Amos 1:11ֹּPֶרב  כBֹו ַבֶח א ֲאִׁשיֶב�ּנּו ַעל&ָרְדפ2 �ֹ ֹום ְוַעל&ַאְרָּבָע�ה ל �י ֱאד+ ה ַעל&ְׁשֹלָׁשה1 ִּפְׁשֵע ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ָרה ֶנ�ַצח� ֹו ְׁשָמ� ֹו ְוֶעְבָרת� ף ָלַעד1 ַאּפ+ Bיו ַוִּיְטֹר  ָאִחיו1 ְוִׁשֵח�ת ַרֲחָמ+
Amos 1:12ׁש ְּבֵת ה� פ ְוִׁשַּל�ְחִּתי ֵא�  יָמ�ן ְוָאְכָל�ה ַאְרְמנ�ֹות ָּבְצָר�



Amos 1:13ֹּPּנּו ַעל&ִּבְקָעם1  כ�א ֲאִׁשיֶב �ֹ ֹון ְוַעל&ַאְרָּבָע�ה ל �י ְבֵנ�י&ַעּמ+ ה ַעל&ְׁשֹלָׁשה1 ִּפְׁשֵע ה ָאַמ�ר ְיהָו+
ם� יב ֶאת&ְּגבּוָל� ַען ַהְרִח� ד ְלַמ� ֹות ַהִּגְלָע+  ָהר�

Amos 1:14ִּתי ֵאׁש1 ְּבחֹוBַער ְּבי�ֹום  ְוִהַּצ ה ְּבַס� ה ְוָאְכָל�ה ַאְרְמנֹוֶת�יָה ִּבְתרּוָעה1 ְּבי�ֹום ִמְלָחָמ+ ַמ�ת ַרָּב+
ה�  סּוָפ�

Amos 1:15ר ְיהָו�ה� פ ו ָאַמ� יו ַיְחָּד� ּוא ְוָׂשָר>   ְוָהַל�ְך ַמְלָּכ�ם ַּבּגֹוָל�ה ה=
Amos 2:1ֹּPב ְוַע כ �י מֹוָא+ ה ַעל&ְׁשֹלָׁשה1 ִּפְׁשֵע ֹות ה ָאַמ�ר ְיהָו+ ֹו ַעְצמ� א ֲאִׁשיֶב�ּנּו ַעל&ָׂשְרפ> �ֹ ל&ַאְרָּבָע�ה ל

יד� ֹום ַלִּׂש� ֶלְך&ֱאד�  ֶמ�
Amos 2:2 ֹול ב ִּבְתרּוָע�ה ְּבק� ב ְוָאְכָל�ה ַאְרְמנ�ֹות ַהְּקִרּי�ֹות ּוֵמBת ְּבָׁשאֹון1 מֹוָא+  ְוִׁשַּלְחִּתי&ֵא�ׁש ְּבמֹוָא+

ר�  ׁשֹוָפ�
Amos 2:3ט ִמִּק י ׁשֹוֵפ� ר ְיהָו�ה� פ ְוִהְכַרִּת� ֹו ָאַמ� ֹוג ִעּמ� יָה ֶאֱהר�  ְרָּב�ּה ְוָכל&ָׂשֶר>
Amos 2:4ֹּPם  כ Qל&ָמֳאָס א ֲאִׁשיֶב�ּנּו ַע� �ֹ ה ְוַעל&ַאְרָּבָע�ה ל �י ְיהּוָד+ ה ַעל&ְׁשֹלָׁשה1 ִּפְׁשֵע ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ם ֲאֶׁש רּו ַוַּיְתעּום1 ִּכְזֵביֶה+ א ָׁשָמ+ �ֹ ה ְוֻחָּקיו1 ל ם�ֶאת&ּתֹוַר�ת ְיהָו3 ם ַאֲחֵריֶה� ּו ֲאבֹוָת�  ר&ָהְלכ�
Amos 2:5ִם� פ יהּוָד�ה ְוָאְכָל�ה ַאְרְמנ�ֹות ְירּוָׁשָל� ׁש ִּב�   ְוִׁשַּל�ְחִּתי ֵא�
Amos 2:6ֹּPם ַּבֶּכ1ֶסף1  כ Bּנּו ַעל&ִמְכָר�א ֲאִׁשיֶב �ֹ ל ְוַעל&ַאְרָּבָע�ה ל �י ִיְׂשָרֵא+ ה ַעל&ְׁשֹלָׁשה1 ִּפְׁשֵע ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ִים�ַצִּד+ ּור ַנֲעָל�  יק ְוֶאְבי�ֹון ַּבֲעב�
Amos 2:7 ה ַּנֲעָר+ יו ֵי�ְלכּו1 ֶאל&ַה� �יׁש ְוָאִב3 ּו ְוִא �ֶרְך ֲעָנִו�ים ַיּט ים ְוֶד� אׁש ַּדִּל+ �ֹ  ַהֹּׁשֲאִפBים ַעל&ֲעַפר&ֶא1ֶרץ1 ְּבר

י� ם ָקְדִׁש� ַען ַחֵּל�ל ֶאת&ֵׁש�  ְלַמ�
Amos 2:8ּו ֵא� ים ֲחֻבִלים1 ַיּט+ Bם� ְוַעל&ְּבָגִד ית ֱאֹלֵהיֶה� ּו ֵּב� Bין ֲענּוִׁשים1 ִיְׁשּת+  ֶצל ָּכל&ִמְזֵּב�ַח ְוֵי
Amos 2:9 ים� ַאּלֹוִנ ּוא ָּכ� ן ה� ֹו ְוָחֹס� ר ְּכֹגBַבּה ֲאָרִזים1 ָּגְבה+ ם ֲאֶׁש2 ֱאֹמִרי1 ִמְּפֵניֶה+ י ִהְׁשַמBְדִּתי ֶאת&ָה� Mֹנִכ  ְוָא2

יו ִמ ַעל ְוָׁשָרָׁש� ַחת�ָוַאְׁשִמBיד ִּפְריֹו1 ִמַּמ+  ָּת�
Amos 2:10 ֶׁשת ה ָלֶר� �ים ָׁשָנ+ ְך ֶאְתֶכBם ַּבִּמְדָּבר1 ַאְרָּבִע ִים ָואֹוֵל2 � ְוָאֹנִכ>י ֶהֱעֵל�יִתי ֶאְתֶכ�ם ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר

י� ֶרץ ָהֱאֹמִר�  ֶאת&ֶא�
Amos 2:11את ְּב<ֹ ין&ז ף ֵא� ים ַהַא� �ים ּוִמַּבחּוֵריֶכ�ם ִלְנִזִר ים ִמְּבֵניֶכם1 ִלְנִביִא+ Bל ְנֻאם&ְיהָו�ה� ָוָאִק �י ִיְׂשָרֵא�  ֵנ
Amos 2:12ּו� א ִּתָּנְבא� �ֹ ר ל �5ִין ְוַעל&ַהְּנִביִאים1 ִצִּויֶת�ם ֵלאֹמ+ ים ָי ּו ֶאת&ַהְּנִזִר�   ַוַּתְׁשק�
Amos 2:13יר� ה ָל�ּה ָעִמ� ְמֵלָא� ה ַה� >ה ָאֹנִכ�י ֵמִע�יק ַּתְחֵּתיֶכ�ם ַּכֲאֶׁשBר ָּתִעיק1 ָהֲעָגָל+   ִהֵּנ
Amos 2:14 ֹו� ֹור לֹא&ְיַמֵּל�ט ַנְפׁש� ֹו ְוִגּב� ��ק לֹא&ְיַאֵּמ�ץ ֹּכח ל ְוָחָז  ְוָאַבBד ָמנֹוס1 ִמָּק+
Amos 2:15ֹו� א ְיַמֵּל�ט ַנְפׁש� �ֹ ּוס ל �ב ַהּס+ א ְיַמֵּל�ט ְוֹרֵכ �ֹ ל ְּבַרְגָל�יו ל ד ְוַק� א ַיֲעֹמ+ �ֹ   ְוֹתֵפBׂש ַהֶּק1ֶׁשת1 ל
Amos 2:16ֹו ַּבִּגּבֹו יץ ִלּב� ּוא ְנֻאם&ְיהָו�ה� פ ְוַאִּמ� ֹום ָינ�ּוס ַּבּיֹום&ַהה� ים ָער> � ִר
Amos 3:1ַPל ע��י ִיְׂשָרֵא >ה ֲעֵליֶכ�ם ְּבֵנ ר ִּדֶּב=ר ְיהָו ה ֲאֶׁש2 ּו ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז3 Qה ֲאֶׁש=ר  ִׁשְמע ל ָּכל&ַהִּמְׁשָּפָח+

ר� ִים ֵלאֹמ� ֶרץ ִמְצַר�  ֶהֱעֵל>יִתי ֵמֶא�
Amos 3:2ַPְע ר ם�ק ֶאְתֶכ�ם ָיַד+ ֵתיֶכ� ת ָּכל&ֲעֹוֹנ� ם ֵא� ד ֲעֵליֶכ+ ֹות ָהֲאָדָמ�ה ַעל&ֵּכן1 ֶאְפֹק� ל ִמְׁשְּפח�  ִּתי ִמֹּכ�
Amos 3:3דּו� י ִאם&נֹוָע� ו ִּבְלִּת� ��5ִים ַיְחָּד ּו ְׁשַנ   ֲהֵיְלכ�
Amos 3:4�יר קֹולֹו1 ִמְּמֹעBן ְּכִפ ֹו ֲהִיֵּת2 �ֶרף ֵא�ין ל ַער ְוֶט� ד� ֲהִיְׁשַאBג ַאְרֵיה1 ַּבַּי+ י ִאם&ָלָכ� ֹו ִּבְלִּת�  ָנת+
Amos 3:5 א �ֹ ֹוד ל ה ְוָלכ� ׁש ֵא�ין ָל�ּה ֲהַי�ֲעֶלה&ַּפח1 ִמן&ָה�ֲאָדָמ+ ֶרץ ּומֹוֵק� ל ִצּפֹור1 ַעל&ַּפ�ח ָהָא+ Bֲהִתֹּפ 
ֹוד�  ִיְלּכ�

Amos 3:6יר ַו Bה ָרָעה1 ְּבִע+ א ֶיֱחָר�דּו ִאם&ִּתְהֶי �ֹ יר ְוָע�ם ל ע ׁשֹוָפר1 ְּבִע+ Bה� ִאם&ִיָּתַק א ָעָׂש� �ֹ  יהָו�ה ל
Amos 3:7ִּPר כ�א ַיֲעֶׂש>ה ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה ָּדָב =ֹ �י ל ים� ִּכ יו ַהְּנִביִא� ֹו ֶאל&ֲעָבָד�  י ִאם&ָּגָל�ה סֹוד+
Amos 3:8א� א ִיָּנֵב� �ֹ י ל ר ִמ� Bי ְיהִוה1 ִּדֶּב+ א ִייָר�א ֲאֹדָנ �ֹ ג ִמ�י ל   ַאְרֵי�ה ָׁשָא�
Amos 3:9�י  ַהְׁשִמ1יעּו1 ַעל&ַאְרְמנ ְספּו1 ַעל&ָהֵר� ּו ֵהָא� ִים ְוִאְמר3 �ל&ַאְרְמנ�ֹות ְּבֶא�ֶרץ ִמְצָר ֹוד ְוַע� ֹות ְּבַאְׁשּד+

ּה� ים ְּבִקְרָּב� ּה ַוֲעׁשּוִק� ת ַרּבֹות1 ְּבתֹוָכ+ Bּו ְמהּוֹמ Qֹון ּוְרא  ֹׁשְמר+
Amos 3:10ס ָוֹׁש� ים ָחָמ� ֹוְצִר> �ה ָהא� ה ְנֻאם&ְיהָו ּו ֲעׂשֹות&ְנֹכָח� א&ָיְדע� �ֹ ם� פ ְול ֹוֵתיֶה�  ד ְּבַאְרְמנ�



Amos 3:11ִיְך� ּזּו ַאְרְמנֹוָת� ְך ְוָנֹב� ד ִמֵּמְך1 ֻעֵּז+ Bֶרץ ְוהֹוִר�ר ּוְסִב�יב ָהָא ה ַצ� �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bן ֹּכ   ָלֵכ3
Amos 3:12�י ְכָרַע�ִים א י ְׁשֵּת� ה ִמִּפ=י ָהֲאִר> Mיל ָהֹרֶע ּו  ֹּכהH ָאַמ�ר ְיהָוהG ַּכֲאֶׁשרZ ַיִּצ2 Qן ִיָּנְצל� ֶזן ֵּכ �ֹו ְבַדל&ֹא

ֶרׂש� ֶׁשק ָע� ת ִמָּט�ה ּוִבְדֶמ� ֹון ִּבְפַא� ְמר+ ְׁשִבים1 ְּבֹׁש� ל ַהֹּי� �י ִיְׂשָרֵא3  ְּבֵנ
Amos 3:13ֹות� י ַהְּצָבא� �י ְיהִו�ה ֱאֹלֵה� ב ְנֻאם&ֲאֹדָנ �ּו ְוָהִע�ידּו ְּבֵב�ית ַי�ֲעֹק   ִׁשְמע�
Amos 3:14י י ְּבי>ֹום ָּפְקִד� ל ְוִנְגְּדעּו1 ַקְרנ�ֹות  ִּכ3 ית&ֵא+ ֹות ֵּב� ַקְדִּתי1 ַעל&ִמְזְּבח� �יו ּוָפ� ל ָעָל י&ִיְׂשָרֵא�  ִפְׁשֵע�

ֶרץ� ּו ָלָא� ַח ְוָנְפל�  ַהִּמְזֵּב+
Amos 3:15ים ַרִּב�ים ְנֻאם&ְי ּו ָּבִּת� ן ְוָספ> ּו ָּבֵּת�י ַהֵּׁש3 Qִיץ ְוָאְבד �ֶרף ַעל&ֵּב�ית ַהָּק י ֵבית&ַהֹח�  הָו�ה� ס ְוִהֵּכיִת�
Amos 4:1 ים� ֹות ֶאְביֹוִנ ים ָהֹרְצצ� ֹות ַּדִּל+ ֹון ָהֹעְׁשק� ְמר+ ֹות ַהָּבָׁשן1 ֲאֶׁשר1 ְּבַה�ר ֹׁש� Bה ָּפר ּו ַהָּדָב�ר ַהֶּז3 Qִׁשְמע 

ה� ם ָהִב�יָאה ְוִנְׁשֶּת� ֵניֶה� ת ַלֲאֹד�  ָהֹאְמֹר�
Amos 4:2ֹו ִּכ>י ִהֵּנ�ה Bי ְיהִוה1 ְּבָקְדׁש+ ע ֲאֹדָנ ֹות ְוַאֲחִריְתֶכ�ן  ִנְׁשַּב2 �ים ֲעֵליֶכ�ם ְוִנָּׂשBא ֶאְתֶכם1 ְּבִצּנ+ ים ָּבִא  ָיִמ�

ֹות ּדּוָג�ה�  ְּבִסיר�
Amos 4:3ֹוָנה ְנֻאם&ְיהָו�ה� ָנה ַהַהְרמ� אָנה ִאָּׁש�ה ֶנְגָּד�ּה ְוִהְׁשַלְכֶּת�   ּוְפָרִצ�ים ֵּתֶצ�
Amos 4:4�ּו ַהִּגְלָּג�ל ַהְרּב 1 ּוִפְׁשע+ ית&ֵאל אּו ֵב� Bים  ֹּב ֶׁשת ָיִמ� ם ִלְׁשֹל� ֶקר1 ִזְבֵחיֶכ+ ַע ְוָהִבBיאּו ַלֹּב2 �ּו ִלְפֹׁש

ם� ֵתיֶכ�  ַמְעְׂשֹר�
Amos 4:5 ם ֲאֹדָנ�י ל ְנֻא� �י ִיְׂשָרֵא+ �י ֵכBן ֲאַהְבֶּתם1 ְּבֵנ ֹות ַהְׁשִמ�יעּו ִּכ ּו ְנָדב� ה ְוִקְרא� ָחֵמץ1 ּתֹוָד+  ְוַקֵּטBר ֵמ�

ה�  ְיהִו�
Amos 4:62ָנַת Z ם  ְוַגם&ֲאִני א&ַׁשְבֶּת� �ֹ ֵתיֶכ�ם ְול ל ְמקֹוֹמ� ֶחם ְּבֹכ� ֶסר ֶל+ ם ְוֹח� �ֵריֶכ+ 1ִים1 ְּבָכל&ָע ם ִנְקיBֹון ִׁשַּנ Mִּתי ָלֶכ

י ְנֻאם&ְיהָו�ה�  ָעַד�
Amos 4:7&יר ְוִהְמַטְרִּתי1 ַעל ֹוד ְׁשֹלָׁשBה ֳחָדִׁשים1 ַלָּקִצ+ ֶׁשם ְּבע2 ם ֶאת&ַהֶּג3 Mְעִּתי ִמֶּכ Z ָמַנ2 �ם ָאֹנִכי �יר  ְוַג ִע

ׁש� א&ַתְמִט�יר ָעֶל�יָה ִּתיָב� �ֹ ר&ל ה ֲאֶׁש� ר ְוֶחְלָק> ה ַאַחת1 ִּתָּמֵט+ Bיר ֶחְלָק�א ַאְמִט �ֹ ת ל ת ְוַעל&ִע�יר ַאַח�  ֶאָח+
Amos 4:8 י ם ָעַד� א&ַׁשְבֶּת� �ֹ א ִיְׂשָּב�עּו ְול �ֹ ִים ְול ֹות ַמ� ים ֶאל&ִע�יר ַאַח>ת ִלְׁשּת� Mׁש ָעִר ּו ְׁשַּתִיםZ ָׁשֹל2  ְוָנע]

 ֻאם&ְיהָו�ה�ְנ
Amos 4:9 ל�ֹות ַּגּנֹוֵתיֶכ=ם ְוַכְרֵמיֶכ>ם ּוְתֵאֵניֶכ�ם ְוֵזיֵתיֶכ�ם יֹאַכ ֹון ּוַבֵּיָרקֹוןG ַהְרּב2 �יִתי ֶאְתֶכםH ַּבִּׁשָּדפ�  ִהֵּכ

י ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס ם ָעַד� א&ַׁשְבֶּת� �ֹ �ם ְול  ַהָּגָז
Amos 4:10ֶרְך ִמְצ�ְחִּתי ָבֶכ�ם ֶּד1ֶבר1 ְּבֶד ה  ִׁשַּל2 Qם ָוַאֲעֶל�ּוֵסיֶכ �י ס� ם ִע�ם ְׁשִב ּוֵריֶכ+ ְגִּתי ַבֶח1ֶרב1 ַּבח� Bִים ָהַר ַר+

י ְנֻאם&ְיהָו�ה� ם ָעַד� א&ַׁשְבֶּת� �ֹ ם ְול ְבַאְּפֶכ+ ׁש ַמֲחֵניֶכם1 ּו� Bְּבֹא 
Amos 4:11ּוד ּו ְּכא� Wה ַוִּתְהי ם ְוֶאת&ֲעֹמָר+ ם ְּכַמְהֵּפַכBת ֱאֹלִהים1 ֶאת&ְסֹד�  ֻמָּצ�ל ִמְּׂשֵרָפ�ה  ָהַפ�ְכִּתי ָבֶכ3

י ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס ם ָעַד� א&ַׁשְבֶּת� �ֹ  ְול
Amos 4:12ֵPל ע�ה ֶאֱעֶׂשה&ְּלָך� ִיְׂשָרֵא ן ֹּכ� Wל� ָלֵכ יָך ִיְׂשָרֵא� ֹון ִלְקַראת&ֱאֹלֶה� ְך ִהּכ� ֱעֶׂשה&ָּל+ ֹ�את ֶא� י&ז  ֶקב ִּכ�
Amos 4:13B ּוַח ּוַמִּג ים ּוֹבֵר�א ר3 Mר ָהִר י ִהֵּנהZ יֹוֵצ2 ְך  ִּכ] ה ְוֹדֵר� ה ַׁש1ַחר1 ֵעיָפ+ ֹו ֹעֵׂש� יד ְלָאָדם1 ַמה&ֵּׂשח+

ֹו� ס ֹות ְׁשמ� י&ְצָבא�  ַעל&ָּב�ֳמֵתי ָא�ֶרץ ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�
Amos 5:1ל� ית ִיְׂשָרֵא� י ֹנֵׂש=א ֲעֵליֶכ>ם ִקיָנ�ה ֵּב� Mר ָאֹנִכ ה ֲאֶׁש2 ּו ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז3 Qִׁשְמע  
Amos 5:2יף� א&תֹוִס �ֹ ּה� ָנ�ְפָלה1 ל ין ְמִקיָמ� ּה ֵא� ה ַעל&ַאְדָמָת� ּום ְּבתּוַל�ת ִיְׂשָרֵא�ל ִנְּטָׁש�   ק+
Amos 5:3 את ֵמָא>ה ַּתְׁשִא�יר �יר ֵמָא�ה ְוַהּיֹוֵצ� ֶלף ַּתְׁשִא את ֶא� ה ָהִע>יר ַהֹּיֵצ� �י ְיהִו+ ה ָאַמר1 ֲאֹדָנ Bי ֹכ�  ִּכ

ל� ס ית ִיְׂשָרֵא� ה ְלֵב�  ֲעָׂשָר�
Amos 5:4ה ָאַמ>ר �י ֹכ� ּו� ִּכ ְחי� ּוִני ִו�   ְיהָו�ה ְלֵב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ִּדְרׁש�
Amos 5:5 ה ה ִיְגֶל+ 1 ָּגֹל� רּו ִּכBי ַהִּגְלָּגל �א ַתֲעֹב �ֹ ַבע ל ר ֶׁש� אּו ּוְבֵא� א ָתֹב+ �ֹ 1 ל ל ְוַהִּגְלָּגל ית&ֵא+ ל&ִּתְדְרׁשּו1 ֵּב�  ְוַא�

ֶון� ל ִיְהֶי�ה ְלָא� ית&ֵא�  ּוֵב�
Amos 5:6ּו ֶאת&ְיהָו�ה ל� ִּדְרׁש� ית&ֵא� ה ְלֵב� ף ְוָאְכָל�ה ְוֵאין&ְמַכֶּב� ְחי�ּו ֶּפן&ִיְצַלBח ָּכֵאׁש1 ֵּב�ית יֹוֵס+   ִו�
Amos 5:7ֶרץ ִהִּנ�יחּו� ה ָלָא�   ַהֹהְפִכ�ים ְלַלֲעָנ�ה ִמְׁשָּפ�ט ּוְצָדָק�
Amos 5:8��ְיָלה ֶהְחִׁש ֶות ְוי�ֹום ַל ֶקר1 ַצְלָמ+ יל ְוֹהֵפBְך ַלֹּב2 ה ּוְכִס3 Mה ִכיָמ 5ִּיְׁשְּפֵכ>ם  ֹעֵׂש2 ם ַו� י&ַהָּי3 יְך ַהּקֹוֵר�א ְלֵמ�



ֹו� ס ֶרץ ְיהָו�ה ְׁשמ�  ַעל&ְּפֵנ�י ָהָא�
Amos 5:9ֹוא� ר ָיב� ד ַעל&ִמְבָצ� �ז ְוֹׁש� ד ַעל&ָע   ַהַּמְבִל�יג ֹׁש�
Amos 5:10בּו� ים ְיָתֵע� ר ָּתִמ� �יַח ְוֹדֵב� ַער מֹוִכ ּו ַבַּׁש�   ָׂשְנא�
Amos 5:11ַען ּבֹוַׁש� ֵכן ַי ָ Tם  ל�ם ְולֹא&ֵת�ְׁשבּו ָב >ית ְּבִניֶת� י ָגִז ּנּו ָּבֵּת� ּו ִמֶּמ+ ל ּוַמְׂשַאת&ַּבר1 ִּתְקח� ם ַעל&ָּד3 Qְסֶכ

ּו ֶאת&ֵייָנ�ם� א ִתְׁשּת� �ֹ ם ְול  ַּכְרֵמי&ֶח�ֶמד ְנַטְעֶּת+
Amos 5:12י ַצִּד Bם ֹצְרֵר�אֵתיֶכ �ֹ ם ַוֲעֻצִמ�ים ַחּט �ים ִּפְׁשֵעיֶכ+ ֶפר ְוֶאְביֹוִנ�ים  ִּכBי ָיַד1ְעִּתי1 ַרִּב ְקֵחי ֹכ+ יק1 ֹל�
ּו� ַער ִהּט�  ַּבַּׁש�
Amos 5:13יא� ם ִּכ>י ֵע�ת ָרָע�ה ִה� �יא ִיֹּד ן ַהַּמְׂשִּכ>יל ָּבֵע�ת ַהִה�   ָלֵכ3
Amos 5:14 ר ֹות ִאְּתֶכ�ם ַּכֲאֶׁש� י&ְצָבא> =ה ֱאֹלֵה� ן ְיהָו Qּו ִויִהי&ֵכ�ְחי ע ְלַמ�ַען ִּת� ֹוב ְוַאל&ָר� ם� ִּדְרׁשּו&ט�  ֲאַמְרֶּת�
Amos 5:15 ית ֹות ְׁשֵאִר� י&ְצָבא� >5ן ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� י ֶי�ֱחַנ ַער ִמְׁשָּפ�ט אּוַל3 יגּו ַבַּׁש� ֹוב ְוַהִּצ�  ִׂשְנאּו&ָרע1 ְוֶא�ֱהבּו ט+

ף� ס  יֹוֵס�
Amos 5:16ד ּוְבָכל ֹות ִמְסֵּפ+ י ְּבָכל&ְרֹחב� ה ֱאֹלֵהBי ְצָבאֹות1 ֲאֹדָנ+ Mר ְיהָו ה&ָאַמ2 ֵכן ֹּכ� ָ Tּו  ל ֹות יֹאְמר� &חּוצ�

ד ֶאל&י�ֹוְדֵעי ֶנ�ִהי� ֶבל ּוִמְסֵּפ� ּו ִאָּכר1 ֶאל&ֵא+ Bֹו ְוָקְרא � הֹו&ה
Amos 5:17ר ְיהָו�ה� ס ר ְּבִקְרְּבָך� ָאַמ� י&ֶאֱעֹב� ים ִמְסֵּפ�ד ִּכ�   ּוְבָכל&ְּכָרִמ�
Amos 5:18ה ָלָּמה&ֶּז�ה ָלֶכ>ם י�ֹום ְי� ֹוי ַהִּמְתַאִּו�ים ֶאת&י�ֹום ְיהָו ֹור� ה� ֶׁשְך ְולֹא&א�  הָו�ה הּוא&ֹח�
Amos 5:19 ֹו יר ּוְנָׁשכ� ִית ְוָסַמBְך ָידֹו1 ַעל&ַהִּק+ ב ּוָב�א ַהַּב+ �ֹו ַהֹּד י ּוְפָגע� �י ָהֲאִר+ ר ָינ�ּוס ִאיׁש1 ִמְּפֵנ  ַּכֲאֶׁש2

ׁש�  ַהָּנָח�
Amos 5:20�ַג�ּה ל ל ְולֹא&ֹנ� ֹור ְוָאֵפ� �ֶׁשְך י�ֹום ְיהָו�ה ְולֹא&א  ֹו� ֲהלֹא&ֹח>
Amos 5:21ם� ֵתיֶכ� יַח ְּבַעְּצֹר� א ָאִר� �ֹ ְסִּתי ַחֵּגיֶכ�ם ְול   ָׂשֵנ�אִתי ָמַא�
Amos 5:22יט� א ַאִּב� �ֹ ֶלם ְמִריֵאיֶכ�ם ל א ֶאְרֶצ�ה ְוֶׁש� �ֹ ֹות ּוִמְנֹחֵתיֶכ�ם ל �י ִאם&ַּתֲעלּו&ִל�י ֹעל>   ִּכ
Amos 5:23ת ְנָבֶל� ֹון ִׁשֶר�יָך ְוִזְמַר� ר ֵמָעַל�י ֲהמ� ע� ָהֵס� א ֶאְׁשָמ� �ֹ  יָך ל
Amos 5:24ן� ה ְּכַנ�ַחל ֵאיָת� ִים ִמְׁשָּפ�ט ּוְצָדָק�   ְוִיַּג�ל ַּכַּמ�
Amos 5:25ל� ית ִיְׂשָרֵא� ַּגְׁשֶּתם&ִל=י ַבִּמְדָּב>ר ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ�ה ֵּב� ה ִה� Mים ּוִמְנָח   ַהְּזָבִח2
Amos 5:26ֵPם א ת ִּכ ּוְנָׂשאֶת3 ם ְוֵא� ּות ַמְלְּכֶכ+ ם�ת ִסּכ� ם ָלֶכ� ר ֲעִׂשיֶת� ם ֲאֶׁש� ֵהיֶכ+ ּון ַצְלֵמיֶכ�ם ּכֹוַכב1 ֱאֹל�  ּי�
Amos 5:27ֹו� פ ֹות ְׁשמ� י&ְצָבא� י ֶאְתֶכ�ם ֵמָה�ְלָאה ְלַדָּמ�ֶׂשק ָאַמ>ר ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�   ְוִהְגֵליִת�
Amos 6:1Pֹון ְנֻקֵב ה �ים ְּבַה�ר ֹׁשְמר ֹון ְוַהֹּבְטִח� �ים ְּבִצּי+ ית ֹוי ַהַּׁשֲאַנִּנ ם ֵּב� אּו ָלֶה� ם ּוָב� י1 ֵראִׁש�ית ַהּגֹוִי+
ל�  ִיְׂשָרֵא�

Amos 6:2 ֹות ים ֲהטֹוִבים1 ִמן&ַהַּמְמָלכ� ּו ַגת&ְּפִלְׁשּת3 ם ֲחַמ�ת ַרָּב�ה ּוְרד� ּו ִמָּׁש� ּו ּוְלכ� ְלֵנה1 ּוְרא+ ּו ַכ� Bִעְבר 
ם� ב ְּגבּוָל�ם ִמְּגֻבְלֶכ� ֶּלה ִאם&ַר�  ָהֵא+

Amos 6:3ים ְל ְמַנִּד� ס� ַה� ֶבת ָחָמ� ּון ֶׁש�  י�ֹום ָר�ע ַוַּתִּגיׁש�
Amos 6:4 ֹוְך אן ַוֲעָגִל�ים ִמּת� +ֹ ים ַעל&ַעְרׂשֹוָת�ם ְוֹאְכִלBים ָּכִרים1 ִמּצ ן ּוְסֻרִח� ֹות ֵׁש+ ְכִבים1 ַעל&ִמּט�  ַהֹּׁש�
ק�  ַמְרֵּב�

Amos 6:5&ם ְּכֵלי ּו ָלֶה� יד ָחְׁשב� Wֶבל ְּכָדִו� �י ַהָּנ יר� ַהֹּפְרִט�ים ַעל&ִּפ  ִׁש�
Amos 6:6ף� ֶבר יֹוֵס� ּו ַעל&ֵׁש� א ֶנְחל� �ֹ ִין ְוֵראִׁש�ית ְׁשָמִנ�ים ִיְמָׁש�חּו ְול 1 ַי+   ַהֹּׁשִתBים ְּבִמְזְרֵקי
Amos 6:7ים� פ �ח ְסרּוִח� ר ִמְרַז �ים ְוָס� אׁש ֹּגִל �ֹ ּו ְּבר ה ִיְגל�   ָלֵכ>ן ַעָּת�
Amos 6:8ֹו ְנ ה ְּבַנְפׁש3 Mי ְיהִו ב  ִנְׁשַּבעZ ֲאֹדָנ2 ֹון ַי�ֲעֹק+ 1 ֶאת&ְּגא� ֹנִכי ֹות ְמָתֵאBב ָא� ֻאם&ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ְצָבא+

ּה� י ִע�יר ּוְמֹלָא� �אִתי ְוִהְסַּגְרִּת� יו ָׂשֵנ  ְוַאְרְמֹנָת�
Amos 6:9תּו� ד ָוֵמ� ִית ֶאָח� ה ֲאָנִׁש>ים ְּבַב� ּו ֲעָׂשָר= Mְתר ה ִאם&ִיָּו2   ְוָהָי3
Amos 6:10ֹו ּוְמָס ֹו ּדֹוד� Qֹוד  ּוְנָׂשא י ַהַּב>ִית ַהע� ר ְּבַיְרְּכֵת� ר ַלֲאֶׁש2 Qְוָאַמ Gִמן&ַהַּבִית Hיא ֲעָצִמים� ֹו ְלהֹוִצ ְרפ3

ם ְיהָו�ה� א ְלַהְזִּכ�יר ְּבֵׁש� �ֹ ס ִּכ>י ל ְך ְוָאַמ�ר ָא�ֶפס ְוָאַמ�ר ָה+  ִעָּמ�
Amos 6:11�ֹול ְרִסיִס ִית ַהָּגד� ה ְוִהָּכ>ה ַהַּב� Bה ְיהָוה1 ְמַצֶּו+ י&ִהֵּנ ים� ִּכ� ן ְּבִקִע� ִית ַהָּקֹט�  ים ְוַהַּב�



Amos 6:12 ה י ְצָדָק� ט ּוְפִר� י&ֲהַפְכֶּתBם ְלרֹאׁש1 ִמְׁשָּפ+ ים ִּכ� �ֹוׁש ַּבְּבָקִר ם&ַיֲחר� ים ִא� ּון ַּבֶּס1ַלע1 סּוִס+ Bַהְיֻרצ 
 ְלַלֲעָנ�ה�

Amos 6:13ְח נּו ָלַק� ֹוא ְבָחְזֵק+ ים ֲהל� ְמִר+ א ָדָב�ר ָהֹא� �ֹ ים ְלל  נּו ָל�נּו ַקְרָנ�5ִים� ַהְּׂשֵמִח�
Amos 6:14 ּו ֶאְתֶכ>ם ֹוי ְוָלֲחצ� �ֹות ּג י ַהְּצָבא� >ה ֱאֹלֵה� ל ְנֻאם&ְיהָו ם ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא3 Mים ֲעֵליֶכ Z ֵמִק2 י ִהְנִני  ִּכ]

ה� ס ת ַעד&ַנ�ַחל ָהֲעָרָב� ֹוא ֲחָמ�  ִמְּלב�
Amos 7:1ר ֹּג�ה ְוִהֵּנה1 יֹוֵצ �י ְיהִו+ 1ִני1 ֲאֹדָנ ה ִהְרַא Bר ִּגֵּז�י  ֹּכ ֶקׁש ַאַח� ֵּנה&ֶל+ �ֶקׁש ְוִה2 ֹות ַהָּל י ִּבְתִחַּל�ת ֲעל� ַב+
ֶלְך�  ַהֶּמ�

Amos 7:2 ב ִּכ�י �ּום ַי�ֲעֹק י ָיק� א ִמ� ח&ָנ+ ַל� Bי ְיהִוה1 ְס� ר ֲאֹדָנ ֶרץ ָוֹאַמ3 �ֶׂשב ָהָא+ 1 ֶאת&ֵע ֱאכֹול ה ִאם&ִּכָּלה1 ֶל�  ְוָהָי3
ּוא� ן ה�  ָקֹט�
Amos 7:3ם ְיהָו�ה ַעל ר ְיהָו�ה� ִנַח� א ִתְהֶי�ה ָאַמ� �ֹ �את לֹ  &ז
Amos 7:4 ה ֹום ַרָּב+ 1 ֶאת&ְּתה� 1ֹאַכל �ה ַוּת �י ְיהִו ׁש ֲאֹדָנ ב ָּבֵא� א ָלִר� ה ְוִהֵּנ�ה ֹקֵר> �י ְיהִו+ 1ִני1 ֲאֹדָנ ה ִהְרַא Bֹּכ 

ֶלק�  ְוָאְכָל�ה ֶאת&ַהֵח�
Amos 7:5ב �ּום ַיֲעֹק י ָיק� א ִמ� Bי ְיהִוה1 ֲחַדל&ָנ+ ר ֲאֹדָנ ּוא� ָוֹאַמ3 ן ה�   ִּכ�י ָקֹט�
Amos 7:6ר ֲאֹדָנ�י ְיהִו�ה� ס ה ָאַמ� ְהֶי+ א ִת� �ֹ �את ַּגם&ִהיא1 לֹ ם ְיהָו�ה ַעל&ז   ִנַח�
Amos 7:7ֹו ֲאָנ�5ְך� �5ְך ּוְבָיד� ב ַעל&חֹוַמ�ת ֲאָנ >י ִנָּצ� =ה ֲאֹדָנ ִני ְוִהֵּנ ה ִהְרַא+   ֹּכ�
Amos 7:8 1ה ֹרֶאהBה&ַאָּת י ָמ� ה ֵאַל3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ י ָׂשBם ֲאָנְך1 ְּבֶק1ֶרב1  ַוּי י ִהְנִנ2 ֹ�אֶמר ֲאֹדָנ3 �5ְך ַוּי ר ֲאָנ ֹוס ָוֹאַמ� ָעמ+

ֹו� ֹור ל� ֹוד ֲעב� א&אֹוִס�יף ע� �ֹ ל ל  ַעִּמ�י ִיְׂשָרֵא+
Amos 7:9ֶרב ית ָיָרְבָע�ם ֶּבָח� ל ֶיֱחָר�בּו ְוַקְמִּת>י ַעל&ֵּב� י ִיְׂשָרֵא� ק ּוִמְקְּדֵׁש� ֹות ִיְׂשָח+  � פ ְוָנַׁש1ּמּו1 ָּבמ�
Amos 7:10 ֹוס יָך ָעמ3 Mר ָעֶל ר ָקַׁש2 �ל ֵלאֹמ ֶלְך&ִיְׂשָרֵא� ל ֶאל&ָיָרְבָע�ם ֶמ� ית&ֵא+ ח ֲאַמְצָיה1 ֹּכֵה�ן ֵּב�  ַוִּיְׁשַל3

יו� ֶרץ ְלָהִכ�יל ֶאת&ָּכל&ְּדָבָר� ל לֹא&תּוַכ�ל ָהָא+  ְּבֶק1ֶרב1 ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+
Amos 7:11�ֶרב ָימ ֹוס ַּבֶח� ֹו� ס ִּכי&ֹכה1 ָאַמ�ר ָעמ+ ה ִיְגֶל�ה ֵמַע�ל ַאְדָמת� ל ָּגֹל� ְׂשָרֵא+ �ם ְוִי2  ּות ָיָרְבָע
Amos 7:12 ם ֶחם ְוָׁש� ה ֵל�ְך ְּבַרח&ְלָך� ֶאל&ֶא�ֶרץ ְיהּוָד�ה ֶוֱאָכל&ָׁש�ם ֶל+ Wֹוס ֹחֶז Bֹאֶמר ֲאַמְצָיה1 ֶאל&ָעמ+  ַוּי

א�  ִּתָּנֵב�
Amos 7:13 א�ֹוד ְלִהָּנֵב א&תֹוִס�יף ע� �ֹ ל ל ית&ֵא+ ּוא� ס ּוֵב� ית ַמְמָלָכ�ה ה� ּוא ּוֵב�  ִּכBי ִמְקַּדׁש&ֶמ1ֶלְך1 ה+
Amos 7:14 ִכי ר ָאֹנ� י&בֹוֵק� ִכי ִּכ� �א ֶבן&ָנִב�יא ָאֹנ �ֹ ִכי ְול �יא ָאנֹ+ ה לֹא&ָנִב ֹ�אֶמר ֶאל&ֲאַמְצָי+ Bַען ָעמֹוס1 ַוּי  ַוַּי

ים�  ּובֹוֵל�ס ִׁשְקִמ�
Amos 7:15�ֹ י ַהּצ ה ֵמַאֲחֵר� ל� ַוִּיָּקֵח�ִני ְיהָו+ י ִיְׂשָרֵא� א ֶאל&ַעִּמ� ה ֵל�ְך ִהָּנֵב� Bֹאֶמר ֵאַלי1 ְיהָו+  אן ַוּי
Amos 7:16ק� ית ִיְׂשָח� יף ַעל&ֵּב� א ַתִּט� �ֹ ל ְול א ִתָּנֵבא1 ַעל&ִיְׂשָרֵא+ Bֹ ר ל �ה ַאָּת�ה ֹאֵמ3 ה ְׁשַמ�ע ְּדַבר&ְיהָו   ְוַעָּת�
Amos 7:17 ירBָּבִע Qה ִאְׁשְּתָך ן ֹּכה&ָאַמ�ר ְיהָו3 Qֶבל  ָלֵכ�לּו ְוַאְדָמְתָך� ַּבֶח Bיָך ּוְבֹנֶת1יָך1 ַּבֶח�ֶרב ִיֹּפ+ ִּתְזֶנה1 ּוָבֶנ

ֹו� ס ה ִיְגֶל�ה ֵמַע�ל ַאְדָמת� ל ָּגֹל� ְׂשָרֵא+ ּות ְוִי2 ה ַעל&ֲאָדָמBה ְטֵמָאה1 ָּתמ+  ְּתֻחָּל�ק ְוַאָּת3
Amos 8:1ִיץ� ּוב ָק� �ה ְוִהֵּנ�ה ְּכל� �י ְיהִו ִני ֲאֹדָנ ה ִהְרַא�   ֹּכ�
Amos 8:2 י�א ַהֵּקץ1 ֶאל&ַעִּמBי ָּב ה ֵאַל3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ִיץ ַוּי �ּוב ָק ר ְּכל� ֹוס ָוֹאַמ� ה&ַאָּתBה ֹרֶאה1 ָעמ+ אֶמר ָמ� 3ֹ  ַוּי

ֹו� ֹור ל� ֹוד ֲעב� ל לֹא&אֹוִס�יף ע�  ִיְׂשָרֵא+
Amos 8:3ב ַה�ה ַר� �י ְיהִו ם ֲאֹדָנ ּוא ְנֻא� 1 ַּבּי�ֹום ַהה+ ֹות ֵהיָכל Bילּו ִׁשיר Mס�  ְוֵהיִל ֹום ִהְׁשִל�יְך ָה� ֶגר ְּבָכל&ָמק� ֶּפ+

 פ
Amos 8:4&ֹון ְוַלְׁשִּב�ית ַעְנֵוי�את ַהֹּׁשֲאִפ�ים ֶאְבי Wֹ ֶרץ�]ֲעִנֵּיי[ ִׁשְמעּו&ז  &ָא�
Amos 8:5 1ין ֵאיָפהBר ְלַהְקִט�ת ְוִנְפְּתָחה&ָּב ֶבר ְוַהַּׁשָּב� �יָרה ֶּׁש+ ֶדׁש1 ְוַנְׁשִּב ר ַהֹח2 Bי ַיֲעֹב Qר ָמַת  ֵלאֹמ3

ה�ּו ֶקל ּוְלַעֵּו�ת מֹאְזֵנ�י ִמְרָמ� יל ֶׁש+  ְלַהְגִּד�
Amos 8:6יר� ר ַנְׁשִּב� ל ַּב� �ִים ּוַמַּפ� ּור ַנֲעָל ים ְוֶאְבי�ֹון ַּבֲעב�   ִלְקנBֹות ַּבֶּכ1ֶסף1 ַּדִּל+
Amos 8:7ם� ב ִאם&ֶאְׁשַּכ�ח ָלֶנ�ַצח ָּכל&ַמֲעֵׂשיֶה� �ֹון ַיֲעֹק ע ְיהָו�ה ִּבְגא�   ִנְׁשַּב�
Amos 8:8 ה ְוִנְׁשָקה ּה ְוִנְגְרָׁש� ל ָּכל&יֹוֵׁש�ב ָּב�ּה ְוָעְלָתBה ָכֹאר1 ֻּכָּל+ ֶרץ ְוָאַב� �ז ָהָא+ א&ִתְרַּג �ֹ  ַהBַעל זֹאת1 ל



ִים� ס] ִנְׁשְקָע�ה][ְו[ ֹור ִמְצָר�  ִּכיא�
Amos 8:9ָּצ ֶמׁש ַּב� י ַהֶּׁש� ה ְוֵהֵבאִת� �י ְיהִו+ ּוא ְנֻאם1 ֲאֹדָנ �הA ַּבּי�ֹום ַהה3 ֶרץ ְּבי�ֹום  ְוָהָי י ָלָא� ִים ְוַהֲחַׁשְכִּת� �ֳהָר

ֹור�  א�
Amos 8:10 ק 1ִים1 ָׂש+ ה ְוַהֲעֵליִתBי ַעל&ָּכל&ָמְתַנ יֵריֶכם1 ְלִקיָנ+ ֶבל ְוָכל&ִׁש� ם ְלֵא3 Mי ַחֵּגיֶכ  ְוָהַפְכִּת2

ר� ּה ְּכי�ֹום ָמ� יד ְוַאֲחִריָת� אׁש ָקְרָח�ה ְוַׂשְמִּת1יָה1 ְּכֵא�ֶבל ָיִח+ �ֹ  ְוַעל&ָּכל&ר
Amos 8:11 א�א&ָצָמ �ֹ 1ֶחם1 ְול א&ָרָעBב ַלֶּל �ֹ י ָרָע�ב ָּבָא�ֶרץ ל ה ְוִהְׁשַלְחִּת� �י ְיהִו+ ים ְנֻאם1 ֲאֹדָנ �הA ָיִמ�ים ָּבִא3  ִהֵּנ

י ְיהָו�ה� ת ִּדְבֵר� ַע ֵא� �י ִאם&ִלְׁשֹמ+ ִים ִּכ  ַלַּמ+
Amos 8:12ֹו ֹון ְוַעד&ִמְזָר�ח ְיׁש� ם ּוִמָּצפ� �ם ַעד&ָי+ אּו� ְוָנעּו1 ִמָּי א ִיְמָצ� �ֹ ׁש ֶאת&ְּדַבר&ְיהָו�ה ְול ּו ְלַבֵּק�  ְטט>
Amos 8:13א� ים ַּבָּצָמ� ֹות ְוַהַּבחּוִר� ת ַהָּיפ> ְתַעַּלְפָנה ַהְּבתּוֹל= ִּ Tּוא ת Mֹום ַהה   ַּבּי2
Amos 8:14 ֶרְך�י ֶּד ן ְוֵח� ּו ֵחBי ֱאֹלֶה1יָך1 ָּד+ ֹון ְוָאְמר3 ְמר+ ּו  ַהִּנְׁשָּבִעים1 ְּבַאְׁשַמ�ת ֹׁש� ר&ָׁש�ַבע ְוָנְפל� ְּבֵא�

ֹוד� ס ּומּו ע�  ְולֹא&ָיק�
Amos 9:1 אׁש �ֹ ים ּוְבַצ1ַעם1 ְּבר ּו ַהִּסִּפ3 ֹור ְוִיְרֲעׁש� Mְך ַהַּכְפּת ַח ַוּיֹאֶמרZ ַה2 ל&ַהִּמְזֵּב3 י ִנָּצ�ב ַע� Mיִתי ֶאת&ֲאֹדָנ  ָרִא2

ס א&ָינBּוס ָלֶהם1 ָנ+ �ֹ ג ל �ם ַּבֶח�ֶרב ֶאֱהֹר ם ְוַאֲחִריָת� יט�ֻּכָּל+ ם ָּפִל� א&ִיָּמֵל�ט ָלֶה� �ֹ   ְול
Amos 9:2ם� ם אֹוִריֵד� ִים ִמָּׁש� ם&ַיֲעלּו1 ַהָּׁשַמ+ י ִתָּקֵח�ם ְוִא� ם ָיִד� ֹול ִמָּׁש� ּו ִבְׁשא+   ִאם&ַיְחְּתר�
Amos 9:35B ּו ִמֶּנ Mְתר ׂש ּוְלַקְחִּת�ים ְוִאם&ִיָּס2 ם ֲאַחֵּפ� ל ִמָּׁש� אׁש ַהַּכְרֶמ+ �ֹ ְבאּו1 ְּבר ֶגד ֵעיַני1 ְּבַקְרַק�ע  ְוִאם&ֵיָח�

ם� ׁש ּוְנָׁשָכ� ם ִמָּׁש>ם ֲאַצֶּו�ה ֶאת&ַהָּנָח�  ַהָּי+
Amos 9:4 י ֲעֵליֶה>ם= י ֵעיִנ �ַתם ְוַׂשְמִּת2 ֶרב ַוֲהָרָג ם ִמָּׁש>ם ֲאַצֶּו�ה ֶאת&ַהֶח� יֵביֶה+ �י ֹא� ּו ַבְּׁשִבי1 ִלְפֵנ Bְוִאם&ֵיְלכ 

ה� א ְלטֹוָב� �ֹ  ְלָרָע�ה ְול
Amos 9:5י ּה  ַואֹדָנ2 ּו ָּכל&י�ֹוְׁשֵבי ָב�ּה ְוָעְלָתBה ַכְיֹאר1 ֻּכָּל+ ֹוג ְוָאְבל� Bַע ָּבָא1ֶרץ1 ַוָּתמ+ ֹות ַהּנֹוֵג ה ַהְּצָבא3 Mְיהִו 

ִים� ר ִמְצָר�  ְוָׁשְקָע�ה ִּכיֹא�
Amos 9:6 ה ַבָּׁשַמ1ִים1 ַמֲעלֹותֹוB יו[ ַהּבֹוֶנ ֹו ַעל&ֶא�ֶרץ ְיָסָד�ּה ַהֹּקֵר�א] ַמֲעלֹוָת+ 5ִּיְׁשְּפֵכ>ם ַוֲאֻגָּדת� ם ַו� י&ַהָּי3  ְלֵמ�

ֹו� ֶרץ ְיהָו�ה ְׁשמ�  ַעל&ְּפֵנ�י ָהָא�
Amos 9:7 ֶרץ�1יִתי1 ֵמֶא ל ֶהֱעֵל ֹוא ֶאת&ִיְׂשָרֵא3 �ה ֲהל� ל ְנֻאם&ְיהָו �י ִיְׂשָרֵא� ם ִל>י ְּבֵנ ים ַאֶּת� Z ֻכִׁשִּי2 ֹוא ִכְבֵני  ֲהל�

ם ִמ ֹור ַוֲאָר� ִים ּוְפִלְׁשִּתִּי�ים ִמַּכְפּת� יר�ִמְצַר+  ִּק�
Amos 9:8 א �ֹ י ל ִּ Tֶפס כ �י ָהֲאָדָמ�ה ֶא3 ּה ֵמַע�ל ְּפֵנ ה ְוִהְׁשַמְדִּת�י ֹאָת+ ַחָּטָא+ ה ַּבַּמְמָלָכה1 ַה� �י ְיהִו3 �יA ֲאֹדָנ ה ֵעיֵנ Qִהֵּנ 

ב ְנֻאם&ְיהָו�ה� ית ַיֲעֹק� יד ַאְׁשִמ>יד ֶאת&ֵּב�  ַהְׁשֵמ�
Amos 9:9ה ַוֲהִנע� ֹנִכי1 ְמַצֶּו+ Bה ָא� י&ִהֵּנ ה  ִּכ� �ם ֶאת&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ַּכֲאֶׁשBר ִיּנ1ֹוַע1 ַּבְּכָבָר+ ל&ַהּגֹוִי ֹוִתי ְבָכ�

ֶרץ� ֹור ָא� ֹול ְצר� א&ִיּפ� �ֹ  ְול
Amos 9:10ה� ינּו ָהָרָע� ים ַּבֲעֵד� =יׁש ְוַתְקִּד> א&ַתִּג �ֹ ים ל ל ַחָּטֵא�י ַעִּמ�י ָהֹאְמִר3 ּותּו ֹּכ�   ַּבֶח�ֶרב ָימ+
Amos 9:11+ֹום ַהה�ים  ַּבּי ֹסָתיו1 ָאִק+ ן ַוֲהִר� ים ֶאת&ֻסַּכ�ת ָּדִו�יד ַהֹּנֶפ�ֶלת ְוָגַדְרִּת�י ֶאת&ִּפְרֵציֶה3 ּוא ָאִק>

ם� י עֹוָל� יָה ִּכיֵמ�  ּוְבִניִת�
Amos 9:12ֶׂש י ֲעֵליֶה�ם ְנֻאם&ְיהָו�ה ֹע� א ְׁשִמ� ם ֲאֶׁשר&ִנְקָר� ית ֱאדֹום1 ְוָכל&ַהּגֹוִי+ Bּו ֶאת&ְׁשֵאִר Mַען ִי�יְרׁש ה  ְלַמ2

את� פ �ֹ  ּז
Amos 9:13 יפּוB5ַרע ְוִהִּט� ְך ֲעָנִב�ים ְּבֹמֵׁש�ְך ַהָּז ר ְוֹדֵר� Bׁש חֹוֵרׁש1 ַּבֹּקֵצ+ ה ְוִנַּג ה ָיִמBים ָּבִאים1 ְנֻאם&ְיהָו+  ִהֵּנ2

ְגָנה� ֹות ִּתְתמֹוַג� יס ְוָכל&ַהְּגָבע� ָהִרים1 ָעִס+  ֶה�
Amos 9:14י ִיְׂשָרֵא�ּות ַעִּמ �ם  ְוַׁשְבִּתיH ֶאת&ְׁשב� ּו ֶאת&ֵייָנ ים ְוָׁשת� ּו ְכָרִמ+ בּו ְוָנְטע� ים ְנַׁשּמֹות1 ְוָיָׁש+ Bּו ָעִר Qּוָבנ G ל

ם� ּו ֶאת&ְּפִריֶה� ֹות ְוָאְכל� ּו ַגּנ+  ְוָעׂש�
Amos 9:15ר ְיהָו�ה ם ָאַמ� ֹוד ֵמַעBל ַאְדָמָתם1 ֲאֶׁש�ר ָנַת�ִּתי ָלֶה+ ּו ע3 Mא ִיָּנְתׁש 2ֹ ים ַעל&ַאְדָמָת�ם ְול   ּוְנַטְעִּת�

יָך�  ֱאֹלֶה�
Obad. 1 ח �ם ֻׁשָּל+ ְענּו ֵמֵאBת ְיהָוה1 ְוִציר1 ַּבּגֹוִי Mה ָׁשַמ ֹום ְׁשמּוָע2 ה ֶלֱאד3 Mי ְיהִו ה&ָאַמרZ ֲאֹדָנ2 �ה ֹּכ� ַבְדָי  ֲחז�ֹון ֹע�

ה� ּוָמה ָעֶל�יָה ַלִּמְלָחָמ� ּומּו ְוָנק�  ק>



Obad. 2 ה �ם ָּבז�ּוי ַאָּת� יָך ַּבּגֹוִי ן ְנַתִּת� ד� ִהֵּנ�ה ָקֹט>  ְמֹא�
Obad. 3ֶרץ� ִני ָא� י יֹוִרֵד� ֹו ִמ� ֹו ֹאֵמ�ר ְּבִלּב+ �ֹום ִׁשְבּת ַלע ְמר� ָך ֹׁשְכִנ�י ְבַחְגֵוי&ֶּס� ֹון ִלְּבָך1 ִהִּׁשיֶא+ Bְזד  
Obad. 4יְדָך� ְנֻאם&ְיהָו�ה� ם אֹוִר� �5ָך ִמָּׁש� ֹוָכִב�ים ִׂש�ים ִקֶּנ ין ּכ� ֶׁשר ְוִאם&ֵּב� �יַּה ַּכֶּנ+   ִאם&ַּתְגִּב
Obad. 5 אּו�ְצִרים1 ָּב �ם ִאם&ֹּב� ּו ַּדָּי ֹוא ִיְגְנב� יָתה ֲהל� ְיָלה ֵא�יְך ִנְדֵמ+ ֹוְדֵדי ַל+ ּו&ְלָך1 ִאם&ׁש�  ִאם&ַּגָּנִבBים ָּבא�

ֹות� ֹוא ַיְׁשִא�ירּו ֹעֵלל� ְך ֲהל�  ָל+
Obad. 6ֵPּו ַמְצֻּפָנ�יו� א ו ִנְבע� ּו ֵעָׂש+  יְך ֶנְחְּפׂש�
Obad. 7ּול ִׁשְּל ד&ַהְּגב� ּוָך כPֹּ ַע� ּו ְלָך� ַאְנֵׁש�י ְׁשֹלֶמ�ָך ַלְחְמָך3 ָיִׂשBימּו ָמזֹור1 ח3 ּוָך ָיְכל� ָך ִהִּׁשיא> ל ַאְנֵׁש�י ְבִריֶת+

ֹו� ין ְּתבּוָנ�ה ּב� יָך ֵא�  ַּתְחֶּת+
Obad. 8ר ֵע ֹום ּוְתבּוָנ�ה ֵמַה� ֱאד+ �ה ְוַהֲאַבְדִּתBי ֲחָכִמים1 ֵמ� ּוא ְנֻאם ְיהָו ֹוא ַּבּי�ֹום ַהה� ו� ֲהל>  ָׂש�
Obad. 9ֶטל� ו ִמָּק� ר ֵעָׂש� ֶרת&ִא>יׁש ֵמַה� יָך ֵּתיָמ�ן ְלַמ=ַען ִיָּכ� ּו ִגּבֹוֶר�   ְוַחּת�
Obad. 10ם� ָּת ְלעֹוָל� ב ְּתַכְּסָך� בּוָׁש�ה ְוִנְכַר� יָך ַיֲעֹק�   ֵמֲחַמ>ס ָאִח�
Obad. 11ֹו ְו �ים ֵחיל ֹות ָזִר� ֶגד ְּבי>ֹום ְׁשב� ְדָך� ִמֶּנ+ ים ָּב�אּו ַׁשֲערֹו  ְּביֹום1 ֲעָמ� Qיו[ָנְכִר 1ִם1 ] ְׁשָעָר3 ְוַעל&ְירּוָׁשַל

ם� ד ֵמֶה� ה ְּכַאַח� ל ַּגם&ַאָּת� ּו גֹוָר+  ַיּד�
Obad. 12 ל ה ְּבי�ֹום ָאְבָד�ם ְוַאל&ַּתְגֵּד� ח ִלְבֵנ�י&ְיהּוָד� ֹו ְוַאל&ִּתְׂשַמ�  ְוַאל&ֵּתBֶרא ְביֹום&ָאִח1יָך1 ְּבי�ֹום ָנְכר+

ה�ִּפ�יָך ְּבי�ֹום ָצ  ָר�
Obad. 13 ֹו ְוַאל&ִּתְׁשַל�ְחָנה �ֹו ְּבי�ֹום ֵאיד ם ַאל&ֵּת=ֶרא ַגם&ַאָּת>ה ְּבָרָעת� ַער&ַעִּמי1 ְּבי�ֹום ֵאיָד+ ֹוא ְבַׁש� Bַאל&ָּתב 

ֹו� ֹו ְּבי�ֹום ֵאיד�  ְבֵחיל�
Obad. 14יו ְוַאל&ַּתְסֵּג�ר ְׂשִרי�ית ֶאת&ְּפִליָט ֶרק ְלַהְכִר� ל&ַּתֲעֹמד1 ַעל&ַהֶּפ+ ה� ְוַא� יו ְּבי�ֹום ָצָר�  ָד�
Obad. 15ָך� ּוב ְּברֹאֶׁש� ְך ְּגֻמְלָך� ָיׁש� �ֶׂשה ָּל+ 1יָת1 ֵיָע �ם ַּכֲאֶׁשBר ָעִׂש ֹוב יֹום&ְיהָו�ה ַעל&ָּכל&ַהּגֹוִי י&ָקר�   ִּכ�
Obad. 16ּו ְו �ם ָּתִמ�יד ְוָׁשת� ל&ַהּגֹוִי ּו ָכ� י ִיְׁשּת� ֲאֶׁשBר ְׁשִתיֶתם1 ַעל&ַה�ר ָקְדִׁש+ י ַּכ� ּו� ִּכ3 ֹוא ָהי� ּו ְוָהי�ּו ְּכל�  ָלע+
Obad. 17ֵׁשיֶהם� ת מֹוָר� ב ֵא� ֶדׁש ְוָי�5ְרׁשּו1 ֵּב�ית ַי�ֲעֹק+ �ֹון ִּתְהֶי�ה ְפֵליָט�ה ְוָה�ָיה ֹק ר ִצּי>   ּוְבַה�
Obad. 18ם ַוֲא ּו ָבֶה� ׁש ְוָדְלק� ה ּוֵבBית ֵעָׂשו1 ְלַק+ ׁש ּוֵב=ית יֹוֵס�ף ֶלָהָב3 Mב ֵא ּום  ְוָהָיהZ ֵבית&ַיֲעֹק2 �ָכל

ר� ו ִּכ�י ְיהָו�ה ִּדֵּב� Bה ָׂשִריד1 ְלֵב�ית ֵעָׂש+ א&ִי�ְהֶי �ֹ  ְול
Obad. 19 ה�ת ְׂשֵד ִים ְוֵא� ים ְוָיְרׁשּו1 ֶאת&ְׂשֵד�ה ֶאְפַר+ ו ְוַהְּׁשֵפָלה1 ֶאת&ְּפִלְׁשִּת+ ֶגב ֶאת&ַה�ר ֵעָׂש3 Mּו ַהֶּנ  ְוָיְרׁש2

ד� ן ֶאת&ַהִּגְלָע� ֹון ּוִבְנָיִמ� � ֹׁשְמר
Obad. 20 ד�ת ְוָגֻל�ת ְירּוָׁשַל�ִם ֲאֶׁש�ר ִּבְסָפַר ר&ְּכַנֲעִנים1 ַעד&ָצ�ְרַפ+ י ִיְׂשָרֵאBל ֲאֶׁש� ֶּזה ִלְבֵנ2 ַ Tֵחל&ה  ְוָגֻל�ת ַה�

י ַהֶּנ�5ֶגב� ת ָעֵר� ּו ֵא� Wִי�5ְרׁש 
Obad. 21יהָו�ה ַה ה ַל� ט ֶאת&ַה�ר ֵעָׂש�ו ְוָהְיָת� ֹון ִלְׁשֹּפ� ֹוִׁשִעים1 ְּבַה�ר ִצּי+ ּו מ� Bה� ְוָעל  ְּמלּוָכ�
Jonah 1:1ר� י ֵלאֹמ� ה ֶאל&יֹוָנ�ה ֶבן&ֲאִמַּת� 5ְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+   ַו�
Jonah 1:2ם ְלָפָנ�י� ה ָרָעָת� י&ָעְלָת� �יָה ִּכ� >ה ָהִע�יר ַהְּגדֹוָל�ה ּוְקָר�א ָעֶל ּום ֵל=ְך ֶאל&ִנ�יְנֵו Tק  
Jonah 1:3יָׁשה ִמִּלְפֵנ� ַח ַּתְרִׁש+ 5Bָקם יֹוָנה1 ִלְבֹר� ן  ַוָּי יׁש ַוִּיֵּת2 �הA ָּבָא�ה ַתְרִׁש3 א ָאִנָּי ֹו ַוִּיְמָצ� Mֶרד ָיפ �ה ַוֵּי2 י ְיהָו

יָׁשה ִמִּלְפֵנ�י ְיהָו�ה� ֹוא ִעָּמֶהם1 ַּתְרִׁש+ B5ֶרד ָּבּה1 ָלבB ּה ַוֵּי Mְׂשָכָר 
Jonah 1:4ם ְו� ֹול ַּבָּי ַער&ָּגד� י ַס� ם ַוְיִה� ּוַח&ְּגדֹוָלה1 ֶאל&ַהָּי+ ה ֵהִטBיל ר� ר� ַו�יהָו3 ה ְלִהָּׁשֵב� ה ִחְּׁשָב�  ָה�ֳאִנָּי+
Jonah 1:5 ם ֳאִנָּיה1 ֶאל&ַהָּי+ ים ֲאֶׁשBר ָּב� Mלּו ֶאת&ַהֵּכִל �יׁש ֶאל&ֱאֹלָהיוG ַוָּיִט2 5ִּיְזֲעקּוH ִא ים ַו� ּו ַהַּמָּלִח3  ַוִּי�יְרא�

ה ַוִּיְׁשַּכ�ב  ה ָיַרד1 ֶאל&ַיְרְּכֵת�י ַהְּסִפיָנ+ ֲעֵליֶה�ם ְויֹוָנ3 ל ֵמ� ם�ְלָהֵק�  ַוֵּיָרַד�
Jonah 1:6Pם ק�ֹו ַמה&ְּלָך� ִנְרָּד ֹ�אֶמר ל� ל ַוּי ב ֵאָליו1 ַר�ב ַהֹחֵב+ Bי ִיְתַעֵּׁש=ת  ַוִּיְקַר Qיָך אּוַל ּום ְקָר�א ֶאל&ֱאֹלֶה+

ד� א נֹאֵב� �ֹ  ָהֱאֹלִה>ים ָל�נּו ְול
Jonah 1:75� ֹות ְוֵנ ֹוָרל+ �יָלה ג� הּו ְלכּו1 ְוַנִּפ �יׁש ֶאל&ֵרֵע3 ּו ִא Qנּו ַוַּיִּפ1לּו1  ַוּיֹאְמר� ֹ�את ָל ה ְּבֶׁשְּלִמ>י ָהָרָע�ה ַהּז ְדָע+

ל ַעל&יֹוָנ�ה� ל ַהּגֹוָר� ֹות ַוִּיֹּפ� ֹוָרל+  ּג�
Jonah 1:8 ֹוא �נּו ַמה&ְּמַלאְכְּתָך1 ּוֵמַא�ִין ָּתב+ ֹ�את ָל נּו ַּבֲאֶׁש>ר ְלִמי&ָהָרָע�ה ַהּז �א ָל+ יו ַהִּגיָדה&ָּנ ּו ֵאָל+  ַוּיֹאְמר�
ָּתה�ָמ�ה ַאְרֶצ+ י&ִמֶּז�ה ַע�ם ָא�  ָך ְוֵא�



Jonah 1:9 ם� ה ֶאת&ַהָּי א ֲאֶׁשר&ָעָׂש� �י ָיֵר+ 1ִים1 ֲאִנ ה ֱאֹלֵהBי ַהָּׁשַמ Qִכי ְוֶאת&ְיהָו �י ָאֹנ ם ִעְבִר� ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה�  ַוּי
ה�  ְוֶאת&ַהַּיָּבָׁש�
Jonah 1:10ּו ֵאָל� ה ַוּיֹאְמר� ֲאָנִׁשים1 ִיְרָא�ה ְגדֹוָל+ ּו ָה� Bים  ַוִּי�יְרא ּו ָהֲאָנִׁש3 י&ָיְדע� �יָת ִּכ� ֹ�את ָעִׂש יו ַמה&ּז

ם� �יד ָלֶה� ַח ִּכ�י ִהִּג ּוא ֹבֵר+ Bי ְיהָוה1 ה� י&ִמִּלְפֵנ  ִּכ�
Jonah 1:11ר� �ם הֹוֵל�ְך ְוֹסֵע� �ינּו ִּכ�י ַהָּי ָעֵל �ם ֵמ� ק ַהָּי ְך ְוִיְׁשֹּת� �ֲעֶׂשה ָּל+ ּו ֵאָליו1 ַמה&ַּנ Bַוּיֹאְמר  
Jonah 1:12אֶמ�ֹ ֲעֵליֶכ�ם כPִּ ַוּי �ם ֵמ� ק ַהָּי ם ְוִיְׁשֹּת� �ִני ֶאל&ַהָּי+ ם ָׂשא1ּוִני1 ַוֲהִטיֻל י ר ֲאֵליֶה3 �י ְבֶׁשִּל+ ִני ִּכ ַע ָא+ י יֹוֵד�

ם� ֹול ַהֶּז�ה ֲעֵליֶכ�  ַהַּס=ַער ַהָּגד>
Jonah 1:13י ַה� לּו ִּכ �א ָיֹכ �ֹ ה ְול ים ְלָהִׁש>יב ֶאל&ַהַּיָּבָׁש� ּו ָהֲאָנִׁש3 ם� ַוַּיְחְּתר� ם הֹוֵל�ְך ְוֹסֵע�ר ֲעֵליֶה�  ָּי+
Jonah 1:14 ן ה ְוַאל&ִּתֵּת� �יׁש ַהֶּז+ 1ֶפׁש1 ָהִא ה ְּבֶנ �א נֹאְבָד3 Bה ְיהָוה1 ַאל&ָנ ּו ָאָּנ ה ַוּיֹאְמר3 Mּו ֶאל&ְיהָו  ַוִּיְקְרא2

יָת� ְצָּת ָעִׂש� ר ָחַפ� ה ַּכֲאֶׁש� י&ַאָּת�ה ְיהָו+ יא ִּכ� � ָעֵל�ינּו ָּד�ם ָנִק
Jonah 1:15ֹו� ַו �ם ִמַּזְעּפ� ד ַהָּי �ם ַוַּיֲעֹמ� ה ַוְיִטֻל�הּו ֶאל&ַהָּי  ִּיְׂשאּו1 ֶאת&יֹוָנ+
Jonah 1:16ים� ּו ְנָדִר� 5ִּיְּדר� ה ַו� יהָו+ 1ַבח1 ַל� �ה ַוִּי�5ְזְּבחּו&ֶז ה ְגדֹוָל�ה ֶאת&ְיהָו ּו ָהֲאָנִׁש>ים ִיְרָא�   ַוִּי�יְרא=
Jonah 2:1ֹול ִלְבֹל� ג ָּגד+ ה  ַוְיַמBן ְיהָוה1 ָּד� ים ּוְׁשֹלָׁש� ה ָיִמ� ג ְׁשֹלָׁש� �י ַהָּד+ �ה ַוְיִהBי יֹוָנה1 ִּבְמֵע ַע ֶאת&יֹוָנ

ֹות�  ֵליל�
Jonah 2:2יו ִמְּמֵע�י ַהָּדָג�ה��ה ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלָה   ַוִּיְתַּפֵּל�ל יֹוָנ+
Jonah 2:3ִני ִמֶּב=ֶטן ְׁש� 5ַּיֲעֵנ ָרה ִל>י ֶאל&ְיהָו�ה ַו� ָראִתי ִמָּצ� ָ Tאֶמר ק 3ֹ י� ַוּי ְעָּת קֹוִל� �ְעִּתי ָׁשַמ� ֹול ִׁשַּו  א>
Jonah 2:4רּו� יָך ְוַגֶּל�יָך ָעַל�י ָעָב� ר ְיֹסְבֵב�ִני ָּכל&ִמְׁשָּבֶר� ים ְוָנָה�   ַוַּתְׁשִליֵכBִני ְמצּוָלה1 ִּבְלַב�ב ַיִּמ+
Jonah 2:5ַPיָך א� �5ֶגד ֵעיֶנ ְׁשִּתי ִמֶּנ ְרִּתי ִנְגַר� �י ָאַמ+ �יף ְלַהִּב+ ַוֲאִנ ָך�ְך אֹוִס  יט ֶאל&ֵהיַכ�ל ָקְדֶׁש�
Jonah 2:6י� ּוׁש ְלרֹאִׁש� ּוף ָחב� ֹום ְיֹסְבֵב�ִני ס� ֶפׁש ְּתה� 1ִים1 ַעד&ֶנ+ ּוִני ַמ Bֲאָפפ  
Jonah 2:7י� �י ְיהָו�ה ֱאֹלָה� י ְלעֹוָל�ם ַוַּת=ַעל ִמַּׁש>ַחת ַחַּי יָה ַבֲעִד� ְדִּתי ָהָא>ֶרץ ְּבִרֶח�   ְלִקְצֵבBי ָהִרים1 ָיַר+
Jonah 2:8ָך� י ֶאל&ֵהיַכ�ל ָקְדֶׁש� 1יָך1 ְּתִפָּלִת+ ֹוא ֵאֶל Bְרִּתי ַוָּתב� י ֶאת&ְיהָו�ה ָזָכ   ְּבִהְתַעֵּטBף ָעַלי1 ַנְפִׁש+
Jonah 2:9בּו� ם ַיֲעֹז� ים ַהְבֵלי&ָׁש�ְוא ַחְסָּד�   ְמַׁשְּמִר�
Jonah 2:10ְרִּתי ֲא ר ָנַד� ְך ֲאֶׁש� ֹול ּתֹוָדה1 ֶאְזְּבָחה&ָּל+ Bי ְּבק  ַׁשֵּל�ָמה ְיׁשּוָע�ָתה ַליהָו�ה� ס ַוֲאִנ3
Jonah 2:11ה� פ א ֶאת&יֹוָנ�ה ֶאל&ַהַּיָּבָׁש� ג ַוָּיֵק� �ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ַלָּד   ַוּי
Jonah 3:1ר� >ה ֶאל&יֹוָנ�ה ֵׁשִנ�ית ֵלאֹמ�   ַוְיִה=י ְדַבר&ְיהָו
Jonah 3:211יָה א ֵאֶל Bה ִּוְקָר��יר ַהְּגדֹוָל ּום ֵל�ְך ֶאל&ִנ�יְנֵו�ה ָהִע יָך� ק> ר ֵאֶל� ר ָאֹנִכ�י ֹּדֵב� ה ֲאֶׁש�   ֶאת&ַהְּקִריָא+
Jonah 3:3 ים ַמֲהַל�ְך אֹלִה+ ה ָהְיָתBה ִעיר&ְּגדֹוָלה1 ֵל� �ה ְוִנ�יְנֵו3 >ֶלְך ֶאל&ִנ�יְנֶו�ה ִּכְדַב�ר ְיהָו ה ַוֵּי �5ָקם יֹוָנ3  ַוָּי

ים� ֶׁשת ָיִמ�  ְׁשֹל�
Jonah 3:4יר ַמֲהַל� ֹוא ָבִע+ Bֶחל יֹוָנה1 ָלב� ר עP ַוָּי ֹום ְוִנ�יְנֵו�ה ְך י�ֹום ֶאָח�ד ַוִּיְקָרא1 ַוּיֹאַמ+ �ים י+ ֹוד ַאְרָּבִע
ֶכת�  ֶנְהָּפ�

Jonah 3:5ים ִמְּגדֹוָל�ם ְוַעד&ְקַטָּנ�ם� ּו ַׂשִּק+ אֹלִה�ים ַוִּיְקְראּו&צֹום1 ַוִּיְלְּבׁש� י ִנ�יְנֵו�ה ֵּב� 5ַּיֲאִמ>ינּו ַאְנֵׁש�   ַו�
Jonah 3:61ע ַהָּדָברB �ֶׁשב  ַוִּיַּג ק ַוֵּי �יו ַוְיַכ�ס ַׂש+ ָעָל ֹו ֵמ� ר ַאַּדְרּת� ֹו ַוַּיֲעֵב� ה ַוָּי1ָקם1 ִמִּכְסא+  ֶאל&ֶמ�ֶלך ִנ�יְנֵו+
ֶפר�  ַעל&ָהֵא�
Jonah 3:7 אן 3ֹ ר ְוַהּצ ה ַהָּבָק� Mם ְוַהְּבֵהָמ ר ָהָאָד2 �ה ִמַּט=ַעם ַהֶּמ>ֶלְך ּוְגֹדָל�יו ֵלאֹמ 1ֹאֶמר1 ְּבִנ�יְנֵו+ ק ַוּי  ַוַּיְזֵע3

ּו� ִים ַאל&ִיְׁשּת� ּו ּוַמ� ל&ִיְרע+ ּוָמה ַא2 ל&ִיְטֲעמּו1 ְמא+  ַא�
Jonah 3:8ִPבּו א ים ְּבָחְזָק�ה ְוָיֻׁש3 ּו ֶאל&ֱאֹלִה� ה ְוִיְקְרא� ָאָדם1 ְוַהְּבֵהָמ+ ים ָה� ּו ַׂשִּק3 ה  ְוִיְתַּכּס� ָרָע+ ֹו ָה� יׁש ִמַּדְרּכ�

ם� ר ְּבַכֵּפיֶה� ס ֲאֶׁש�  ּוִמן&ֶהָחָמ�
Jonah 3:9�ד� ִמ א נֹאֵב� �ֹ ֹו ְול ֹון ַאּפ� ם ָהֱאֹלִה�ים ְוָׁש>ב ֵמֲחר� ּוב ְוִנַח� ַע ָיׁש+  י&יֹוֵד�
Jonah 3:10 ים ַעל&ָהָרָע>ה �ֶחם ָהֱאֹלִה3 �ה ַוִּיָּנ בּו ִמַּדְרָּכ�ם ָהָרָע ם ִּכי&ָׁש� ת&ַמ�ֲעֵׂשיֶה+ ֱאֹלִהים1 ֶא� 5Bְרא ָה�  ַוַּי

ה א ָעָׂש� �ֹ ם ְול ר ַלֲעׂשֹות&ָלֶה�  �ֲאֶׁשר&ִּדֶּב�
Jonah 4:1ֹו� �ה ְגדֹוָל�ה ַוִּי�ַחר ל� �5ַרע ֶאל&יֹוָנ�ה ָרָע   ַוֵּי



Jonah 4:2 י ַעל&ֵּכ�ן י ַעד&ֱהיֹוִתי1 ַעל&ַאְדָמִת+ �ה ְדָבִר3 Bה ְיהָוה1 ֲהלֹוא&ֶז ר ָאָּנ ה ַוּיֹאַמ3 Mל ֶאל&ְיהָו  ַוִּיְתַּפֵּל2
ְעִּתי ִּכBי ַא �י ָיַד3 ַח ַּתְרִׁש�יָׁשה ִּכ ְמִּתי ִלְבֹר� ם ִקַּד� ֶסד ְוִנָח� 1ִים1 ְוַרב&ֶח+ ּום ֶאBֶרְך ַאַּפ ּון ְוַרח+ ל&ַחּנ� ָּתה1 ֵא�

ה�  ַעל&ָהָרָע�
Jonah 4:3י ֵמַחָּי�י� ס ֹוב מֹוִת� ה ַקח&ָנ�א ֶאת&ַנְפִׁש�י ִמֶּמ�ִּני ִּכ>י ט�   ְוַעָּת�ה ְיהָו+
Jonah 4:4ְך� ָרה ָל� ב ָח� ה ַהֵהיֵט� ֹ�אֶמר ְיהָו+   ַוּי
Jonah 4:5א יֹוBַוֵּיֵצ ַPל ע Bֶׁשב ַּתְחֶּת1יָה1 ַּבֵּצ+ ה ַוֵּי ם ֻסָּכ3 Mֹו ָׁש �יר ַוַּיַעׂשZ ל2 ֶדם ָלִע �ֶׁשב ִמֶּק� יר ַוֵּי ד ָנה1 ִמן&ָהִע+

יר� ה ַמה&ִּיְהֶי�ה ָּבִע�  ֲאֶׁש�ר ִיְרֶא+
Jonah 4:6+1 ַעל&רֹאׁש ְהי�ֹות ֵצל ה ִל� �ל ְליֹוָנ3 �ַעלA ֵמַע ֹון ַוַּי Qֱֹלִהים ִקיָקי Tן ְיהָו�ה&א�ֹו  ַוְיַמ �ָעת ֹו ֵמָר� יל ל� ֹו ְלַהִּצ�

ה� ה ְגדֹוָל� יָקי�ֹון ִׂשְמָח� >ה ַעל&ַהִּק� ח יֹוָנ  ַוִּיְׂשַמ�
Jonah 4:7ׁש� יָקי�ֹון ַוִּייָב� ְך ֶאת&ַהִּק� ָּמֳחָר�ת ַוַּת� ַחר ַל� ֹות ַהַּׁש� ַעת ַּבֲעל� ֱאֹלִהים1 ּתֹוַל+   ַוְיַמBן ָה�
Jonah 4:8 ֶמׁש ַח ַהֶּׁש3 אׁש יֹוָנ�ה  ַוְיִה�יA ִּכְזֹר� �ֹ ְך ַהֶּׁש>ֶמׁש ַעל&ר ית ַוַּת� ּוַח ָקִדים1 ֲחִריִׁש+ Bים ר Mן ֱאֹלִה ַוְיַמ2

י ֵמַחָּי�י� ֹוב מֹוִת� אֶמר ט� Wֹ ּות ַוּי  ַוִּיְתַעָּל�ף ַוִּיְׁשַאBל ֶאת&ַנְפׁשֹו1 ָלמ+
Jonah 4:9ֹון�יָקי ה&ְלָך� ַעל&ַהִּק� ב ָחָר� ה ַהֵהיֵט� Bֹאֶמר ֱאֹלִהים1 ֶאל&יֹוָנ+ ָרה&ִל�י  ַוּי ב ָח� אֶמר ֵהיֵט� Wֹ  ַוּי
ֶות�  ַעד&ָמ�

Jonah 4:10 ֹו ֶׁשִּבן&ַל�ְיָלה �א ִגַּדְלּת �ֹ ֹו ְול ְלָּת ּב� ֹון ֲאֶׁש>ר לֹא&ָעַמ� יָקי+ ה ַח1ְסָּת1 ַעל&ַהִּק� ה ַאָּת� ֹ�אֶמר ְיהָו+  ַוּי
ד�  ָהָי�ה ּוִבן&ַל�ְיָלה ָאָב�

Jonah 4:11ּוס ַעל&ִניְנֵו�ה ָה א ָאח+ �ֹ ֲאִני1 ל ֹו  ַו� Mה ִרּב ְׁשֵּתים&ֶעְׂשֵר2 ּה ַהְרֵּבהZ ִמ� �יר ַהְּגדֹוָל�ה ֲאֶׁש�ר ֶיׁש&ָּב] ִע
ה� ה ַרָּב� ֹו ּוְבֵהָמ� ֹו ִלְׂשמֹאל+ א&ָיַדע1 ֵּבין&ְיִמינ� �ֹ ם ֲאֶׁשBר ל  ָאָד3

Mic. 1:1ז ְיִחְזִק י יֹוָת>ם ָאָח� י ִּביֵמ� ַרְׁשִּת+ ה ֶאל&ִמיָכה1 ַהֹּמ� �הA ֲאֶׁש�ר ָהָי3 �י ְיהּוָד�ה  ְּדַבר&ְיהָו �ה ַמְלֵכ ָּי
ִם� ּוָׁשָל� ֹון ִויר� �ה ַעל&ֹׁשְמר�  ֲאֶׁשר&ָחָז

Mic. 1:2 ד ֲאֹדָנ�י ֵמֵהיַכ�ל Bה ָּבֶכם1 ְלֵע+ י ְיהִו Z ֲאֹדָנ2 ם ַהְקִׁש�יִבי ֶא�ֶרץ ּוְמֹלָא�ּה ִויִהי  ִׁשְמעּו1 ַעִּמ�ים ֻּכָּל+
ֹו�  ָקְדׁש�

Mic. 1:3א ִמְּמקֹו�י&ִהֵּנ�ה ְיהָו�ה ֹיֵצ ְך ַעל&ָּבמֹוֵתי  ִּכ� ד ְוָדַר� ֹו ְוָיַר� �ֳמֵתי[מ ֶרץ�] ָּב�  ָא�
Mic. 1:4ד� ים ְּבמֹוָר� ִים ֻמָּגִר� ׁש ְּכַמ� �י ָהֵא+ ים ִיְתַּבָּק�עּו ַּכּדֹוַנג1 ִמְּפֵנ יו ְוָהֲעָמִק� ָהִרים1 ַּתְחָּת+   ְוָנַמBּסּו ֶה�
Mic. 1:5ית�אות ֵּב �ֹ את ּוְבַחּט +ֹ ֹות  ְּבֶפBַׁשע ַי�ֲעֹקב1 ָּכל&ז ֹון ּוִמי1 ָּבמ� ְמר+ ב ֲהלֹוא1 ֹׁש� י&ֶפ�ַׁשע ַיֲעֹק3  ִיְׂשָרֵא�ל ִמ�

ִם� ֹוא ְירּוָׁשָל� ה ֲהל�  ְיהּוָד+
Mic. 1:6ה� יָה ֲאַגֶּל� יָה ִויֹסֶד� �ֶרם ְוִהַּגְרִּתBי ַלַּגי1 ֲאָבֶנ+ ה ְלַמָּט�ֵעי ָכ ֹון ְלִע�י ַהָּׂשֶד� י ֹׁשְמר>   ְוַׂשְמִּת�
Mic. 1:7י� 5Bן זֹוָנה1  ְוָכל&ְּפִסיֶל י ֵמֶאְתַנ ִּ Tה כ�יָה ָאִׂש�ים ְׁשָמָמ ׁש ְוָכל&ֲעַצֶּב� ּו ָבֵא+ 1יָה1 ִיָּׂשְרפ� ּתּו ְוָכל&ֶאְתַנֶּנ ָה ֻיַּכ3

ּובּו� �5ן זֹוָנ�ה ָיׁש� ָצה ְוַעד&ֶאְתַנ  ִקָּב+
Mic. 1:8 יָלה ֵאיְלָכ�ה ֵׁשיָלל ֹום ֶאֱעֶׂשBה ] ׁשֹוָל�ל[ ַעל&זֹאת1 ֶאְסְּפָד�ה ְוֵאיִל+ �ֶבל ְוָער ים ְוֵא� ִמְסֵּפד1 ַּכַּתִּנ+

 ִּכְבנ�ֹות ַיֲעָנ�ה�
Mic. 1:9ִם� י ַעד&ְירּוָׁשָל� ַער ַעִּמ� >ע ַעד&ַׁש� ה ָנַג ה ַמּכֹוֶת�יָה ִּכי&ָב1ָאה1 ַעד&ְיהּוָד+   ִּכ�י ֲאנּוָׁש�
Mic. 1:10ר ִהְתַּפ ה ָעָפ� ּו ְּבֵב�ית ְלַעְפָר+ �ֹו ַאל&ִּתְבּכ ידּו ָּבכ� ִׁשי�[ָּלְׁשִּתי  ְּבַגת1 ַאל&ַּתִּג+  ]ִהְתַּפָּל�
Mic. 1:11 ח ֶצל ִיַּק� ן ִמְסַּפד1 ֵּב�ית ָהֵא+ ֲאָנ+ א ָי�ְצָאה1 יֹוֶׁש�ֶבת ַצ� Bֹ ֶׁשת ל �ֶבת ָׁשִפ�יר ֶעְרָיה&ֹב י ָלֶכ>ם יֹוֶׁש�  ִעְבִר�

ֹו�  ִמֶּכ�ם ֶעְמָּדת�
Mic. 1:12�5ַרד ָרע1 ֵמֵאB י&ָי ֹות ִּכ� �ֹוב יֹוֶׁש�ֶבת ָמר ה ְלט� ָל� י&ָח� ִם� ִּכ� ַער ְירּוָׁשָל� ה ְלַׁש�  ת ְיהָו+
Mic. 1:13 ּו ְך ִנְמְצא� ֹון ִּכי&ָב� ית ַחָּט�את ִהיא1 ְלַבת&ִצּי+ �יׁש ֵראִׁש2 ֶכׁש יֹוֶׁש�ֶבת ָלִכ ם ַהֶּמְרָּכָב>ה ָלֶר�  ְרֹת=

ל�  ִּפְׁשֵע�י ִיְׂשָרֵא�
Mic. 1:14 יBת ָּבֵּת� ים ַע�ל מֹוֶר�ֶׁשת ַּג �י ִׁשּלּוִח+ ל� ָלֵכן1 ִּתְּתִנ ב ְלַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא�  ַאְכִזיב1 ְלַאְכָז+
Mic. 1:15ל� ֹוד ִיְׂשָרֵא� ֹוא ְּכב� ֵרָׁש�ה ַעד&ֲעֻדָּל�ם ָיב� ֶבת ָמ� ְך יֹוֶׁש� ד ַהֹּיֵרׁש1 ָא�ִבי ָל+   ֹע3
Mic. 1:16ּו ִמ ֶׁשר ִּכ�י ָגל� �ִיְך ַהְרִחBִבי ָקְרָחֵתְך1 ַּכֶּנ+ ִּזי ַעל&ְּבֵנ�י ַּתֲענּוָג ְך� ס ָקְרִח�י ָוגֹ+  ֵּמ�



Mic. 2:1ם� ל ָיָד� י ֶיׁש&ְלֵא� ּוָה ִּכ� ֶקר1 ַיֲעׂש+ ֹור ַהֹּב2 Bם ְּבא�ע ַעל&ִמְׁשְּכבֹוָת ֲעֵלי ָר� ְׁשֵבי&ָא>ֶון ּוֹפ� ֹוי ֹח�   ה=
Mic. 2:2ֹו� פ ֹו ְוִא�יׁש ְוַנֲחָלת� �ֶבר ּוֵבית+ ְׁשקּו1 ֶּג ים ְוָנָׂש�אּו ְוָע� לּו ּוָבִּת� ּו ָׂשדֹות1 ְוָגָז+ Bְוָחְמד  
Mic. 2:3ֹּPן כ ם  ָלֵכ3 Mיׁשּו ִמָּׁש א&ָתִמ2 �ֹ ֶׁשר ל ֲ Tה א� ֹ�את ָרָע ה ַהּז ה ִהְנִנ�י ֹחֵׁש>ב ַעל&ַהִּמְׁשָּפָח� ה ָאַמ�ר ְיהָו+

יא� ה ִּכ>י ֵע�ת ָרָע�ה ִה� ְלכּו1 רֹוָמ+ א ֵת� Bֹ ם ְול ֵתיֶכ3  ַצְּואֹר�
Mic. 2:4Bה ְנִה ל ְוָנָה2 ּוא ִיָּׂש=א ֲעֵליֶכ�ם ָמָׁש3 Mֹום ַהה י ָיִמ�יר אPֵ ַּבּי2 ֶלק ַעִּמ� נּו ֵח� ֹוד ְנַׁשֻּד+ יְך י ִנ�ְהָיה1 ָאַמר1 ָׁשד�

ק� ינּו ְיַחֵּל� ב ָׂשֵד� י ְלׁשֹוֵב�  ָיִמ�יׁש ִל+
Mic. 2:5ל ְיהָו�ה� ֶבל ְּבגֹוָר�ל ִּבְקַה� �ה ְלָך+ ַמְׁשִל�יְך ֶח� א&ִי�ְהֶי �ֹ   ָלֵכן1 ל
Mic. 2:6פּו�א&ַיִּט �ֹ ּון ל �ֹות� ַאל&ַּתִּט�פּו ַיִּטיפ ג ְּכִלּמ� א ִיַּס� �ֹ ֶּלה ל   ָלֵא+
Mic. 2:7 ר יבּו ִע�ם ַהָּיָׁש� י ֵייִט+ ֹוא ְדָבַר2 Bיו ֲהל� ֶּלה ַמֲעָלָל ה ִאם&ֵא� ּוַח ְיהָו+ ב ֲהָקַצר1 ר� ית&ַיֲעֹק3 ּור ֵּב�  ֶהָאמ�
ְך�  הֹוֵל�

Mic. 2:8ֶדר ַּתְפִׁש ה ֶא� ּול ַׂשְלָמ+ ם ִמּמ� �ב ְיקֹוֵמ+ ּול ַעִּמי1 ְלאֹוֵי ה� ְוֶאְתמ3 י ִמְלָחָמ� ַטח ׁשּוֵב� ים ֶּב+ ּון ֵמֹעְבִר� � ט
Mic. 2:9ם� י ְלעֹוָל� ּו ֲהָדִר� יָה ִּתְקח� ָלֶל+ 1 ֹע� �יָה ֵמַעל ֲעֻנֶג ית ַּת� ּון ִמֵּב� �ְרׁש+   ְנֵׁשBי ַעִּמי1 ְּתָג
Mic. 2:10ֶבל ל ְוֶח� ּור ָטְמָא>ה ְּתַחֵּב� ֹ�את ַהְּמנּוָח�ה ַּבֲעב� ּו ִּכ�י לֹא&ז ּומּו ּוְלכ+ ץ� ק�   ִנְמָר�
Mic. 2:11יף ָהָע�ם ַהֶּז�ה� �5ִין ְוַלֵּׁשָכ�ר ְוָהָי�ה ַמִּט� ב ַאִּט�ף ְלָך+ ַלַּי יׁש ֹהֵל�ְך ר1ּוַח1 ָוֶׁש�ֶקר ִּכֵּז+ Qלּו&ִא  
Mic. 2:12אן ָּב �ֹ ּנּו ְּכצ ל ַי�ַחד ֲאִׂשיֶמ� ית ִיְׂשָרֵא+ ְך ַקֵּבBץ ֲאַקֵּבץ1 ְׁשֵאִר� ב ֻּכָּל3 ף ַיֲעֹק� Mף ֶאֱאֹס ְצָר�ה ְּכֵע1ֶדר1  ָאֹס2

ם� ָנה ֵמָאָד� ֹו ְּתִהיֶמ� ְבר+ ֹוְך ַהָּד�  ְּבת�
Mic. 2:13 ם ַויהָו�ה ר ַמְלָּכם1 ִלְפֵניֶה+ Bֹו ַוַּיֲעֹב ��ְצאּו ב ַער ַוֵּי רּו ַׁש� 5ַּיֲעֹב+ 1 ַו� ְרצּו ם ָּפ�  ָעָלBה ַהֹּפֵרץ1 ִלְפֵניֶה+
ם� פ  ְּברֹאָׁש�
Mic. 3:1י ַי�ר ִׁשְמעּו&ָנא1 ָראֵׁש ט� ָוֹאַמ3 ַעת ֶאת&ַהִּמְׁשָּפ� ם ָלַד� ֹוא ָלֶכ+ ב ּוְקִציֵנ�י ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ֲהל�  ֲעֹק+
Mic. 3:2 ֲהֵבי ָרָעה ֹוב ְוֹא� ְנֵאי ט� ם�] ָר�ע[ ֹׂש� ם ֵמַע�ל ַעְצמֹוָת� ם ּוְׁשֵאָר� ֲעֵליֶה+  ֹּגְזֵלBי עֹוָרם1 ֵמ�
Mic. 3:3�ְועֹוָרם1 ֵמֲעֵליֶה Gר ַעִּמי�ְׁשֵא Hר ָאְכלּו�ר  ַוֲאֶׁש�חּו ּוָפְרׂשּו1 ַּכֲאֶׁש�ם ִּפֵּצ ֵתיֶה� יטּו ְוֶאת&ַעְצֹמ� ם ִהְפִׁש+

ַחת� ֹוְך ַקָּל� ר ְּבת� יר ּוְכָבָׂש�  ַּבִּס+
Mic. 3:4ָPעּו  א ר ֵהֵר� יא ַּכֲאֶׁש� �ת ַהִה+ Bיו ֵמֶהם1 ָּבֵע ר ָּפָנ א ַיֲעֶנ�ה אֹוָת�ם ְוַיְסֵּת2 �ֹ ה ְול ּו ֶאל&ְיהָו+ ז ִיְזֲעק�

ם� פ  ַמַעְלֵליֶה�
Mic. 3:5ֹּPֹום ַוֲאֶׁשר1  כ ּו ָׁשל+ �ים ֶאת&ַעִּמ�י ַהֹּנְׁשִכBים ְּבִׁשֵּניֶהם1 ְוָקְרא� ה ַעל&ַהְּנִביִא�ים ַהַּמְתִע ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ה� ּו ָעָל�יו ִמְלָחָמ� ם ְוִקְּדׁש�  לֹא&ִיֵּת�ן ַעל&ִּפיֶה+
Mic. 3:6ֹון ְוָחְׁשָכ�ה ָלֶכ�ם ִמְּק ָחז+ ן ַלBְיָלה ָלֶכם1 ֵמ� Qם  ָלֵכ ר ֲעֵליֶה� ים ְוָקַד� ם ּוָבBָאה ַהֶּׁש1ֶמׁש1 ַעל&ַהְּנִביִא+ �ֹס
ֹום�  ַהּי�

Mic. 3:7ים� ין ַמֲעֵנ�ה ֱאֹלִה� ם ֻּכָּל�ם ִּכ>י ֵא� ּו ַעל&ָׂשָפ� ים ְוָעט� ְסִמ+ ְפרּו1 ַהֹּק� ים ְוָח� ׁשּו ַהֹחִז3   ּוֹב�
Mic. 3:8 ה ּוַח ְיהָו+ ַח1 ֶאת&ר� י ָמֵלBאִתי ֹכ2 Qם ָאֹנִכ ל  ְואּוָל3 ֹו ּוְלִיְׂשָרֵא� Bיד ְלַי�ֲעֹקב1 ִּפְׁשע+ ט ּוְגבּוָר�ה ְלַהִּג ּוִמְׁשָּפ�
ֹו� ס  ַחָּטאת�
Mic. 3:9 ה ת ָּכל&ַהְיָׁשָר� ט ְוֵא� ֲמַתֲעִב�ים ִמְׁשָּפ+ ב ּוְקִציֵנ�י ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ַה� את ָראֵׁשי1 ֵּב�ית ַיֲעֹק+ 3ֹ �א ז  ִׁשְמעּו&ָנ
ׁשּו�  ְיַעֵּק�

Mic. 3:10 ה� ֹּבֶנ�ה ֹון ְּבָדִמ�ים ִוירּוָׁשַל�ִם ְּבַעְוָל�  ִצּי�
Mic. 3:11 נּו� מּו ְוַעל&ְיהָוה1 ִיָּׁשֵע ��ֶסף ִיְקֹס יָה ְּבֶכ ּו ּוְנִביֶא� 1יָה1 ִּבְמִח�יר יֹור+ טּו ְוֹכֲהֶנ ַחד ִיְׁשֹּפ3  ָראֶׁש�יָהA ְּבֹׁש�

ֹוא ָעֵל�ינּו ָרָע� א&ָתב� �ֹ נּו ל ֹוא ְיהָוה1 ְּבִקְרֵּב+ Bר ֲהל  ה�ֵלאֹמ+
Mic. 3:12ֹות ָי�ַער� פ ִית ְלָבמ� ר ַהַּב� ה ְוַה� ְהֶי+ �ין ִּת� 1ִם1 ִעִּי ָחֵר�ׁש ִוירּוָׁשַל ֹון ָׂשֶד�ה ֵת� ם ִצּי�   ָלֵכן1 ִּבְגַלְלֶכ+
Mic. 4:1ּוא ִמְּג א ה� ים ְוִנָּׂש� אׁש ֶהָהִר+ �ֹ Bה ָנכֹון1 ְּבר ְהֶיה ַה�ר ֵּבית&ְיהָו ִ Tים י ית ַהָּיִמ3 �הA ְּבַאֲחִר� ֹות  ְוָהָי �ָבע

ים� ּו ָעָל�יו ַעִּמ�  ְוָנֲהר�
Mic. 4:2 1ב ְויֹוֵר1נּו ה ְוֶאל&ֵּבית1 ֱאֹלֵה�י ַיֲעֹק+ ּוA ְוַנֲעֶל�ה ֶאל&ַהר&ְיהָו3 ְמרּו1 ְלכ� ים ְוָא� �ם ַרִּב3 ּו ּגֹוִי Qָהְלכ  ְו�

ה ּוְדַבר&ְיהָו�ה ְרֹחָת�יו ִּכBי ִמִּצּיֹון1 ֵּתֵצ�א תֹוָר+ יו ְוֵנְלָכ�ה ְּבֹא� ִם�ִמְּדָרָכ+   ִמירּוָׁשָל�



Mic. 4:3ֵּ Pט ב ים  ְוָׁשַפ3 ם ְלִאִּת3 Mּו ַחְרֹבֵתיֶה ֹוק ְוִכְּתת2 �ים ַעד&ָרח �ם ֲעֻצִמ� ים ְוהֹוִכ>יַח ְלגֹוִי ין ַעִּמ�ים ַרִּב+
ה� ֹוד ִמְלָחָמ� ּון ע� ֶרב ְולֹא&ִיְלְמד� ֹוי ֶאל&ּגֹוי1 ֶח+ Bּו ּג Qא&ִיְׂשא �ֹ ֹות ל ֵתיֶהם1 ְלַמְזֵמר+  ַוֲחִניֹת�

Mic. 4:4ר� ֹות ִּדֵּב� יד ִּכי&ִפ>י ְיהָו�ה ְצָבא� �ֹו ְוֵא�ין ַמֲחִר ַחת ְּתֵאָנת� ֹו ְוַת� �יׁש ַּת=ַחת ַּגְפנ> ּו ִא   ְוָיְׁשב3
Mic. 4:5ִּPד� פ כ ינּו ְלעֹוָל�ם ָוֶע� ְחנּו ֵנֵל>ְך ְּבֵׁשם&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ּו ִא�יׁש ְּבֵׁש�ם ֱאֹלָה�יו ַוֲאַנ3 Wים ֵיְלכ  י ָּכל&ָה�ַעִּמ+
Mic. 4:6ִתי� ר ֲהֵרֹע� ה ֲאַקֵּב�ָצה ַוֲאֶׁש� ה ְוַהִּנָּדָח� ֵלָע+ ְסָפה1 ַהֹּצ� ה ֹא� ּוא ְנֻאם&ְיהָו3 Mֹום ַהה   ַּבּי2
Mic. 4:7 ֹון Bה ֲעֵליֶהם1 ְּבַה�ר ִצּי+ ְך ְיהָו ּום ּוָמַל2 �ֹוי ָעצ ה ְלג� ית ְוַהַּנֲהָלָא� ֵלָעה1 ִלְׁשֵאִר+  ְוַׂשְמִּתBי ֶאת&ַהֹּצ�

ה ְוַעד&ע ם� פֵמַעָּת�  ֹוָל�
Mic. 4:8 ה ַמְמֶל�ֶכת אֹׁשָנ+ ה ַהֶּמְמָׁשָלה1 ָהִר� ֹון ָעֶד�יָך ֵּתאֶת�ה ּוָבָא3 ֶפל ַּבת&ִצּי� ֶדר ֹע>  ְוַאָּת�ה ִמְגַּדל&ֵע3

ִם� ת&ְירּוָׁשָל�  ְלַב�
Mic. 4:9י&ֶהֱחִזיֵק� ד ִּכ� ם&יֹוֲעֵצְך1 ָאָב+ ְך ִא� ין&ָּב3 ַע ֲהֶמ�ֶלְך ֵא� �יִעי ֵר ה ָל�ָּמה ָתִר� Wה� ַעָּת יל ַּכּיֹוֵלָד�  ְך ִח�
Mic. 4:10 ם�1 ָׁש ה ּוָבBאת ַעד&ָּבֶבל �ְנְּת ַּבָּׂשֶד3 ה ְוָׁשַכ Mי ִמִּקְרָי י&ַעָּתהZ ֵתְצִא2 ֹוֵלָד�ה ִּכ� ֹון ַּכּי� ּוִלי ָוֹג>ִחי ַּבת&ִצּי�  ח=
ָjPִלי ש ִיְך�ִּתָּנֵצ+ ה ִמַּכ�ף ֹאְיָב�  ם ִיְגָאֵל�ְך ְיהָו+

Mic. 4:11ֹון ֵעיֵנ�ינּו� ְוַעָּת>ה ֶנֶאְספ� ַחז ְּבִצּי� ף ְוַת� ים ֶּתֱחָנ+ �ים ָהֹאְמִר� �ם ַרִּב  ּו ָעַל�ִיְך ּגֹוִי
Mic. 4:12ְרָנה� יר ֹּג� ם ֶּכָעִמ� ֹו ִּכ�י ִקְּבָצ� �א ֵהִב�ינּו ֲעָצת �ֹ ה ְול ֹות ְיהָו+ א ָי�5ְדעּו1 ַמְחְׁשב� Bֹ ָּמה ל   ְוֵה3
Mic. 4:13י&ַק ֹון ִּכ� ֹוִׁשי ַבת&ִצּי3 ּוִמי ָוד� ֹות ַעִּמ�ים  ק= ה ַוֲהִדּק� 1 ּוַפְרֹסַת1ִיְך1 ָאִׂש�ים ְנחּוָׁש+ ְך ָאִׂשBים ַּבְרֶזל Qְרֵנ

ֶרץ� ֹון ָּכל&ָהָא� ם ְוֵחיָל�ם ַלֲאד� יהָוה1 ִּבְצָע+ �ים ְוַהֲחַרְמִּתBי ַל�  ַרִּב
Mic. 4:14ּו �ינּו ַּבֵּׁש1ֶבט1 ַיּכ� ֹור ָׂש�ם ָעֵל ּוד ָמצ� י ַבת&ְּגד+ ל� ס ַעָּתה1 ִּתְתֹּגְדִד� ט ִיְׂשָרֵא� ת ֹׁשֵפ� י ֵא� ל&ַהְּלִח+   ַע�
Mic. 5:1 ל ְהי�ֹות מֹוֵׁש� א ִל� �י ֵיֵצ+ ה ִמְּמָך1 ִל ְהיֹות1 ְּבַאְלֵפ�י ְיהּוָד+ ָתה ָצִעיר1 ִל� ית&ֶל�ֶחם ֶאְפָר3 ה ֵּב� Qְוַאָּת 

ם� י עֹוָל� ֶדם ִמיֵמ� יו ִמֶּק�  ְּבִיְׂשָרֵא�ל ּומֹוָצֹאָת�
Mic. 5:2ם ַע �ן ִיְּתֵנ+ ל� ָלֵכ �י ִיְׂשָרֵא� ּון ַעל&ְּבֵנ יו ְיׁשּוב� �ֶתר ֶאָח+ �ָדה ְוֶי ה ָיָל  ד&ֵע�ת יֹוֵלָד�
Mic. 5:3ֶרץ� ל ַעד&ַאְפֵסי&ָא� ה ִיְגַּד� י&ַעָּת� בּו ִּכ� Wיו ְוָיָׁש��ה ֱאֹלָה ם ְיהָו ֹון ֵׁש� Wה ִּבְגא ז ְיהָו+ ד ְוָרָעה1 ְּבֹע�   ְוָעַמ3
Mic. 5:4Aּור ֹום ַאּׁש� ��ה ָׁשל �ה  ְוָהָי�ה ֶז נּו ָעָליו1 ִׁשְבָע Bינּו ַוֲהֵקֹמ נּו ְוִכBי ִיְדֹרְך1 ְּבַאְרְמֹנֵת+ ֹוא ְבַאְרֵצ3 י&ָיב�  ִּכ�

ם� ים ּוְׁשֹמָנ�ה ְנִסיֵכ�י ָאָד�  ֹרִע+
Mic. 5:5 ֹוא י&ָיב� ּור ִּכ� ַאּׁש+ 1 ֵמ� ד ִּבְפָתֶח�יָה ְוִהִּציל ֶרץ ִנְמֹר� ֶרב ְוֶאת&ֶא� ּו ֶאת&ֶאBֶרץ ַאּׁשּור1 ַּבֶח+ Qנּו  ְוָרע ְבַאְרֵצ+

נּו� ס ְך ִּבְגבּוֵל�  ְוִכ�י ִיְדֹר�
Mic. 5:6 רBֶׂשב ֲאֶׁש� ה ִּכְרִביִב�ים ֲעֵלי&ֵע 1 ֵמֵא�ת ְיהָו+ ים ְּכַטל ב ְּבֶק1ֶרב1 ַעִּמ�ים ַרִּב+ ית ַיֲעֹק3 �הA ְׁשֵאִר�  ְוָהָי

ם� ל ִלְבֵנ�י ָאָד� א ְיַיֵח� �ֹ יׁש ְול א&ְיַקֶּוה1 ְלִא+ �ֹ  ל
Mic. 5:72ְׁשֵאִר Zַער ִּכְכִפ�יר  ְוָהָיה ֹות ַי+ ים ְּכַאְרֵיה1 ְּבַבֲהמ� ם ְּבֶק1ֶרב1 ַעִּמ�ים ַרִּב+ ב ַּבּגֹוִי3 Mית ַיֲעֹק

יל� ין ַמִּצ� ף ְוֵא� ס ְוָטַר� אן ֲאֶׁש=ר ִאם ָעַב>ר ְוָרַמ� �ֹ  ְּבֶעְדֵרי&צ
Mic. 5:8תּו� פ יָך ִיָּכֵר� ם ָיְדָך� ַעל&ָצֶר�יָך ְוָכל&ֹאְיֶב�   ָּתֹר�
Mic. 5:9B יָך� ְוָהָי י ַמְרְּכֹבֶת� יָך ִמִּקְרֶּב�ָך ְוַהֲאַבְדִּת� י סּוֶס� ה ְוִהְכַרִּת�  ה ַבּיֹום&ַההּוא1 ְנֻאם&ְיהָו+
Mic. 5:10יָך� י ָּכל&ִמְבָצֶר� י ַאְרֶצ�ָך ְוָהַרְסִּת� י ָעֵר�   ְוִהְכַרִּת�
Mic. 5:11�א ִי�ְהיּו&ָל �ֹ ְמעֹוְנִנ�ים ל י ְכָׁשִפ�ים ִמָּיֶד�ָך ּו�  ְך� ְוִהְכַרִּת�
Mic. 5:12יָך� ה ָיֶד� ֹוד ְלַמֲעֵׂש� א&ִתְׁשַּתֲחֶו�ה ע� �ֹ יָך ִמִּקְרֶּב�ָך ְול   ְוִהְכַרִּת=י ְפִסיֶל>יָך ּוַמֵּצבֹוֶת�
Mic. 5:13יָך� י ָעֶר� יָך ִמִּקְרֶּב�ָך ְוִהְׁשַמְדִּת� י ֲאֵׁשיֶר�   ְוָנַתְׁשִּת�
Mic. 5:14ם ֶאת&ַהּג יִתי ְּבַא=ף ּוְבֵחָמ>ה ָנָק� Mעּו� ס ְוָעִׂש א ָׁשֵמ� �ֹ ר ל �ם ֲאֶׁש�  ֹוִי
Mic. 6:1Pר ק�ת ֲאֶׁשר&ְיהָו�ה ֹאֵמ א ֵא� Wָך� ִׁשְמעּו&ָנ ֹות קֹוֶל� ְעָנה ַהְּגָבע� ים ְוִתְׁשַמ� יב ֶאת&ֶהָהִר+  ּום ִר�
Mic. 6:2ֹו יהָוה1 ִעם&ַעּמ+ יב ַל� Bי ִר� ְסֵדי ָא�ֶרץ ִּכ ה ְוָהֵאָתִנ�ים ֹמ� יב ְיהָו+ ּו ָהִרים1 ֶאת&ִר� Bל  ִׁשְמע  ְוִעם&ִיְׂשָרֵא�
ח�  ִיְתַוָּכ�
Mic. 6:3י�   ַעִּמ>י ֶמה&ָעִׂש�יִתי ְלָך� ּוָמ�ה ֶהְלֵאִת�יָך ֲעֵנ�ה ִב�
Mic. 6:4 ן ה ַאֲהֹר� יָך ֶאת&ֹמֶׁש� ים ְּפִדיִת�יָך ָוֶאְׁשַל�ח ְלָפֶנ+ ית ֲעָבִד� ִים ּוִמֵּב�  ִּכBי ֶהֱעִלִת1יָך1 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+



 ּוִמְרָי�ם�
Mic. 6:53ֹור ִמן&ַהִּׁשִּטים1  ַעִּמ ��ם ֶּבן&ְּבע ֹו ִּבְלָע ב ּוֶמה&ָעָנ�ה ֹאת� ץ ָּבָלק1 ֶמ�ֶלְך מֹוָא+ י ְזָכר&ָנא1 ַמה&ָּיַע3

ֹות ְיהָו�ה� ַעת ִצְדק� ַען ַּד� Wל ְלַמ  ַעד&ַהִּגְלָּג+
Mic. 6:6ֹות ַּב ֹום ַהֲאַקְּדֶמ�ּנּו ְבעֹול+ �ה ִאַּכ�ף ֵלאֹלֵה�י ָמר  ֲעָגִל�ים ְּבֵנ�י ָׁשָנ�ה� ַּבָּמה1 ֲאַקֵּד�ם ְיהָו+
Mic. 6:7 י ִבְטִנ�י ַחַּט�את י ְּפִר� ֹות ַנ�ֲחֵלי&ָׁש�ֶמן ַהֶאֵּתBן ְּבכֹוִרי1 ִּפְׁשִע+ ְבב� ים ְּבִר�  ֲהִיְרֶצBה ְיהָוה1 ְּבַאְלֵפ�י ֵאיִל+
י�  ַנְפִׁש�

Mic. 6:8�ׁש ִמְּמָך3 ִּכ�ה ּדֹוֵר Qה&ְיהָו ֹוב ּוָמ� �ם ַמה&ּט �יד ְלָך> ָאָד� ֶסד  ִהִּג ֹות ִמְׁשָּפט1 ְוַא�ֲהַבת ֶח+ Bי ִאם&ֲעׂש
יָך� פ �ַע ֶל�ֶכת ִעם&ֱאֹלֶה�  ְוַהְצֵנ

Mic. 6:9ּה� י ְיָעָד� ּו ַמֶּט�ה ּוִמ� �ה ִיְרֶא�ה ְׁשֶמ�ָך ִׁשְמע� א ְותּוִׁשָּי �יר ִיְקָר+ ֹול ְיהָוה1 ָלִע Bק  
Mic. 6:10ַׁשע ְוֵאיַפ��ֹות ֶר ע ֹאְצר� ֹוד ַהִאׁש1 ֵּב�ית ָרָׁש+ ה� ע3  ת ָרז�ֹון ְזעּוָמ�
Mic. 6:11ה� �י ִמְרָמ� אְזֵני ֶר�ַׁשע ּוְבִכ�יס ַאְבֵנ �ֹ   ַהֶאְזֶּכ�ה ְּבמ
Mic. 6:12ם� �ה ְּבִפיֶה� יָה ִּדְּברּו&ָׁש�ֶקר ּוְלׁשֹוָנ�ם ְרִמָּי ס ְוֹיְׁשֶב� ּו ָחָמ+   ֲאֶׁשBר ֲעִׁשיֶר1יָה1 ָמְלא�
Mic. 6:13ָך ַה�ָך� ְוַגם&ֲאִנ�י ֶהֱחֵל�יִתי ַהּכֹוֶת ם ַעל&ַחּטֹאֶת�  ְׁשֵמ�
Mic. 6:14ן� ֶרב ֶאֵּת� ר ְּתַפֵּל�ט ַלֶח� יט ַוֲאֶׁש� א ַתְפִל+ �ֹ ע ְוֶיְׁשֲחָך� ְּבִקְרֶּב�ָך ְוַתֵּסג1 ְול א ִתְׂשָּב+ �ֹ 1 ְול   ַאָּתBה תֹאַכל
Mic. 6:15 ֶמן ּוְך ֶׁש+ 1ִית1 ְולֹא&ָתס� ְך&ַז ֹור ַאָּתBה ִתְדֹר� �א ִתְקצ �ֹ ע ְול ה ִתְזַר� א ִתְׁשֶּתה&ָּי�5ִין� ַאָּת� �ֹ ֹוׁש ְול  ְוִתיר�
Mic. 6:16 Mי ֹאְתָך Z ִּתִּת2 ֲעצֹוָת�ם ְלַמַען ּו ְּבֹמ� ב ַוֵּתְלכ� 1 ַמֲעֵׂש�ה ֵבית&ַאְחָא+ י ְוֹכל ֹות ָעְמִר3 ר ֻחּק� Qְוִיְׁשַּתֵּמ 

אּו� פ י ִּתָּׂש� ת ַעִּמ� ה ְוֶחְרַּפ� ה ְוֹיְׁשֶב1יָה1 ִלְׁשֵרָק+  ְלַׁשָּמ3
Mic. 7:1ְלַל�י� ַא ה ַנְפִׁש� ה ִאְּוָת� ֹול ִּבּכּוָר� ֹול ֶלֱאכ+ �יר ֵאין&ֶאְׁשּכ� ת ָּבִצ ִיץ ְּכֹעְלֹל� 1יִתי1 ְּכָאְסֵּפי&ַק+ י ִּכBי ָהִי  י ִל3
Mic. 7:2 ּודּו יהּו ָיצ� בּו ִא�יׁש ֶאת&ָאִח� ם ָא�ִין ֻּכָּלם1 ְלָדִמ�ים ֶיֱאֹר+ ר ָּבָאָד� ֶרץ ְוָיָׁש�  ָאַבBד ָחִסיד1 ִמן&ָהָא+
ֶרם�  ֵח�

Mic. 7:3 ּוא ֹו ה� ר ַהַּו�ת ַנְפׁש> ֹול ֹּדֵב2 ּום ְוַהָּגד3 �ט ַּבִּׁשּל ל ְוַהֹּׁשֵפ� יב ַהַּׂש�ר ֹׁשֵא+ 1ִים1 ְלֵהיִט+ ע ַּכַּפ Bַעל&ָהַר 
ּוָה� 5ְיַעְּבת�  ַו�
Mic. 7:4 ה ִתְהֶי�ה ָאה ַעָּת� ר ִמְּמסּוָכ�ה יBֹום ְמַצֶּפ1יָך1 ְּפֻקָּדְתָך� ָב+ ֶדק ָיָׁש� ם� טֹוָב�ם ְּכֵח+  ְמבּוָכָת�
Mic. 7:5יָך� ר ִּפְתֵחי&ִפ� ָך ְׁשֹמ� �ֶבת ֵחיֶק+ ּוף ִמֹּׁשֶכ �ּו ְּבַאּל ל&ִּתְבְטח� ַע ַא�   ַאל&ַּתֲאִמ�ינּו ְבֵר+
Mic. 7:6ַּ Pב ב י&ֵבן1 ְמַנֵּב�ל ָא+ ֹו� ִּכ� י ֵבית� י ִא�יׁש ַאְנֵׁש� ּה ַּכָּל�ה ַּבֲחֹמָת�ּה ֹאְיֵב�  ת ָקָמ�ה ְבִאָּמ+
Mic. 7:71י� ַוֲאִני �י ִיְׁשָמֵע�ִני ֱאֹלָה� יָלה ֵלאֹלֵה�י ִיְׁשִע ה אֹוִח� �ה ֲאַצֶּפ+   ַּביהָו
Mic. 7:8י� ס ֹור ִל� ֶׁשְך ְיהָו�ה א� י&ֵאֵׁש�ב ַּבֹח+ ְמִּתי ִּכ� �ְלִּתי ָק י ִּכ�י ָנַפ� 1ְבִּתי1 ִל+ ל&ִּתְׂשְמִחBי ֹאַי   ַא�
Mic. 7:9 Zֹו ַעד �אִתי ל א ִּכ�י ָחָט� Bַעף ְיהָוה1 ֶאָּׂש+ ה  ַז ֹור ֶאְרֶא� י יֹוִציֵא�ִני ָלא+ יב ִריִבי1 ְוָעָׂש�ה ִמְׁשָּפִט+ Bר ָיִר ֲאֶׁש2
ֹו�  ְּבִצְדָקת�
Mic. 7:10 ּה ַעָּת>ה �ה ֱאֹלָה�ִיְך ֵעיַני1 ִּתְרֶא�יָּנה ָּב+ ֹו ְיהָו י ַאּי� ה ָהֹאְמָר�ה ֵאַל+ 1ְבִּתי1 ּוְתַכֶּס�ָה בּוָׁש+ א ֹאַי Bְוֵתֶר 

ס ְּכִט� ְהֶי�ה ְלִמְרָמ� ֹות�ִּת�  יט חּוצ�
Mic. 7:11ק� ּוא ִיְרַחק&ֹח� ִיְך י�ֹום ַהה� �  י�ֹום ִלְבנ�ֹות ְּגֵדָר
Mic. 7:12 ר �ם ְוַה� ר ְוָי�ם ִמָּי Bי ָמצֹור1 ְוַעד&ָנָה+ ֹור ּוְלִמִּנ �ּור ְוָעֵר�י ָמצ �י ַאּׁש� ֹוא ְלִמִּנ  י�ֹום הּוא1 ְוָעֶד�יָך ָיב+

ר�  ָהָה�
Mic. 7:13ה ָהָא>ֶרץ ִלְׁש ם� ס ְוָהְיָת� ַעְלֵליֶה� י ַמ� ְׁשֶב�יָה ִמְּפִר� ה ַעל&ֹי�  ָמָמ�
Mic. 7:14ֹ Pָך צ ּו ָבָׁש>ן ְוִגְלָע�ד  ְרֵע=ה ַעְּמָך� ְבִׁשְבֶט3 ֹוְך ַּכְרֶמ�ל ִיְרע� ד ַי�ַער ְּבת� �י ְלָבָד+ ָך ֹׁשְכִנ אן ַנ�ֲחָלֶת+

ם� י עֹוָל�  ִּכיֵמ�
Mic. 7:15ִים ַאְרֶא� �י ֵצאְתָך� ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר ֹות� ִּכיֵמ�  ּנּו ִנְפָלא�
Mic. 7:16ְׁשָנה� ם ֶּתֱחַר� ה ָאְזֵניֶה� ּוָרָת�ם ָיִׂשBימּו ָיד1 ַעל&ֶּפ+ ל ְּגב� ׁשּו ִמֹּכ� ּו גֹוִים1 ְוֵיֹב+ Bִיְרא  
Mic. 7:17ה ֱאֹלֵה1ינּו1 ִיְפB ֵתיֶה�ם ֶאל&ְיהָו ֶרץ ִיְרְּגז�ּו ִמִּמְסְּגֹר� �י ֶא+ ׁש ְּכֹזֲחֵל ּו ָעָפר1 ַּכָּנָח+ Bּו  ְיַלֲחכ דּו ְוִי�5ְרא� ָח+

ָּך�  ִמֶּמ�



Mic. 7:18 ץ י&ָחֵפ� ֹו ִּכ� Bיק ָלַעד1 ַאּפ+ ֹו לֹא&ֶהֱחִז �ית ַנֲחָלת ַׁשע ִלְׁשֵאִר� ֹוָך ֹנֵׂשBא ָעֹון1 ְוֹעֵב�ר ַעל&ֶּפ+  ִמי&ֵא�ל ָּכמ3
ּוא� ֶסד ה�  ֶח�
Mic. 7:19ינּו ְוַתְׁשִל>יְך ִּבְמֻצ�ֹנֵת ׁש ֲעֹו� נּו ִיְכֹּב� ֲחֵמ+ ּוב ְיַר� ם� ָיׁש� ֹות ָי�ם ָּכל&ַחּטֹאוָת�  ל�
Mic. 7:20ֶדם� יֵמי ֶק� ינּו ִמ� ְעָּת ַלֲאֹבֵת� ֶסד ְלַאְבָרָה�ם ֲאֶׁשר&ִנְׁשַּב� ב ֶח� ן ֱאֶמת1 ְלַי�ֲעֹק+ Bִּתֵּת  
Nah. 1:1י� ּום ָהֶאְלֹקִׁש� �ה ֵס=ֶפר ֲחז>ֹון ַנח� א ִנ�יְנֵו   ַמָּׂש�
Nah. 1:2ם ְיה ה ֹנֵק� יו� ֵא�ל ַקּנBֹוא ְוֹנֵקם1 ְיהָו+ ּוא ְלֹאְיָב� יו ְונֹוֵט�ר ה� ם ְיהָוה1 ְלָצָר+ Bה ֹנֵק� ָו�ה ּוַב�ַעל ֵחָמ
Nah. 1:3&ֶרְך ַאַּפ1ִים1 ּוְגדֹולBה ֶא �5ן ]ְגָדל][ּו[ ְיהָֹו3 ֹו ְוָעָנ ה ְּבסּוָפBה ּוִבְׂשָעָרה1 ַּדְרּכ+ א ְיַנֶּק�ה ְיהָו3 �ֹ ה ל ַח ְוַנֵּק� &ֹּכ+

יו� ק ַרְגָל�  ֲאַב�
Nah. 1:4ר ַּבBל� ּגֹוֵע ֹון ֻאְמָל� ַרח ְלָבנ� ל ּוֶפ� יב ֻאְמַלBל ָּבָׁשן1 ְוַכְרֶמ+ �ֱחִר ֹות ֶה� הּו ְוָכל&ַהְּנָהר� 5ַּיְּבֵׁש+  ָּים1 ַו�
Nah. 1:5ּה� ל ְוָכל&ֹי�ְׁשֵבי ָב� יו ְוֵתֵב� �גּו ַוִּתָּׂשBא ָהָא1ֶרץ1 ִמָּפָנ+ ֹות ִהְתֹמָג ּנּו ְוַהְּגָבע� ּו ִמֶּמ+   ָהִרים1 ָרֲעׁש�
Nah. 1:6ּנּו� ִלְפ ּו ִמֶּמ� ים ִנְּתצ� ׁש ְוַהֻּצִר� ֹו ֲחָמתֹו1 ִנְּתָכ�ה ָכֵא+ �ֹון ַאּפ ּום ַּבֲחר� י ָיק� ֹוד ּוִמ� Bי ַזְעמֹו1 ִמ�י ַי�ֲעמ+  ֵנ
Nah. 1:7ֹו� ֵסי ב� ַע ֹח� ֹוז ְּבי�ֹום ָצָר�ה ְוֹיֵד� ה ְלָמע� ֹוב ְיהָו+   ט�
Nah. 1:8ּה ְו�ר ָּכָל�ה ַיֲעֶׂש�ה ְמקֹוָמ ֶׁשְך� ּוְבֶׁש�ֶטף ֹעֵב+ יו ְיַרֶּדף&ֹח�  ֹאְיָב�
Nah. 1:9ה� ִים ָצָר� ּום ַּפֲעַמ� א&ָתק� �ֹ ּוא ֹעֶׂש�ה ל ה ָּכָל�ה ה�   ַמה&ְּתַחְּׁשבּון1 ֶאל&ְיהָו+
Nah. 1:10ִּPא� כ ׁש ָמֵל� ׁש ָיֵב� ּו ְּכַק� ְּכל+ �ים ֻא2 ם ְסבּוִא ים ּוְכָסְבָא� ים ְסֻבִכ+  י ַעד&ִסיִר�
Nah. 1:11א ֹחֵׁש� �ה ֹיֵע�ץ ְּבִלָּי�ַעל� ס ִמֵּמ�ְך ָיָצ+  ב ַעל&ְיהָו�ה ָרָע
Nah. 1:12ֹוד� �5ְך ע� א ֲאַעֵּנ �ֹ ְך ל ִּנִת+ ּזּו ְוָעָב�ר ְוִע2 ים ְוֵכ�ן ָנֹג� �ן ַרִּב+ ה ִאם&ְׁשֵלִמים1 ְוֵכ הA ָאַמ�ר ְיהָו3   ֹּכ�
Nah. 1:13ק� ִיְך ֲאַנֵּת� �ִיְך ּומֹוְסֹרַת� ָעָל ר ֹמֵט�הּו ֵמ� ה ֶאְׁשֹּב� Wְוַעָּת  
Nah. 1:14 ית ֶּפ=ֶסל ּוַמֵּסָכ>ה ָאִׂש�ים יָך ַאְכִר2 Mית ֱאֹלֶה ֹוד ִמֵּב2 �ע ִמִּׁשְמָך� ע א&ִיָּזַר� �ֹ ה ל 1יָך1 ְיהָו+ Bה ָעֶל  ְוִצָּו

ֹוָת� פ ָך ִּכ�י ַקּל�  ִקְבֶר�
Nah. 2:1ה ַחַּג�ִיְך ַׁש =י ְיהּוָד> ֹום ָחִּג ים ַרְגֵלBי ְמַבֵּׂשר1 ַמְׁשִמ�יַע ָׁשל+ Mה ַעל&ֶהָהִר א  ִהֵּנ2 2ֹ Z ל ִיְך ִּכי �ְּלִמ�י ְנָדָר

ֹוד ַלֲעבֹור& ת�]ֲעָבר][ַל�[יֹוִס�יף ע> ה ִנְכָר� �rַעל ֻּכ� ְך ְּבִלַּי  &ָּב�
Nah. 2:2ד� ַח ְמֹא� ץ ֹּכ� ִים ַאֵּמ� �ק ָמְתַנ+ ֹור ְמֻצָר�ה ַצֵּפה&ֶד1ֶרְך1 ַחֵּז �5ִיְך ָנצ�   ָעָל�ה ֵמִפ>יץ ַעל&ָּפַנ
Nah. 2:3&ב ְיהָוה1 ֶאתBי ָׁש� תּו� ִּכ ם ִׁשֵח� ים ּוְזֹמֵריֶה� ְקִק+ ֹון ִיְׂשָרֵא�ל ִּכBי ְבָקקּום1 ֹּב� ב ִּכְגא� ֹון ַיֲעֹק+  ְּגא�
Nah. 2:4 ֹו ְוַהְּבֹרִׁש�ים �ֶכב ְּבי�ֹום ֲהִכינ ֹות ָהֶר� ים ְּבֵאׁש&ְּפָלד� 1 ְמֻתָּלִע+ ם ַאְנֵׁשי&ַח1ִיל יהּו ְמָאָּד3 Mן ִּגֹּבֵר  ָמֵג2
לּו�  ָהְרָע�
Nah. 2:5חּוצ צּו� ַּב� ים ְירֹוֵצ� ם ַּכְּבָרִק� ֹות ַמְרֵאיֶהן1 ַּכַּלִּפיִד+ �ּון ָּבְרֹחב ֶכב ִי�ְׁשַּתְקְׁשק� ּו ָהֶר+  ֹות1 ִיְתהֹוְלל�
Nah. 2:6 ּו ַבֲהִלכֹוָתם יו ִיָּכְׁשל� יָכָת�ם][ַּב[ ִיְזֹּכר1 ַאִּדיָר+ ְך�] ֲהִל� ּה ְוֻהַכ�ן ַהֹּסֵכ� ֹוָמָת+ ֲהרּו1 ח�  ְיַמ�
Nah. 2:7 י ֹוג� ַׁשֲעֵר� ֵהיָכ�ל ָנמ� ֹות ִנְפָּת�חּו ְוַה�  ַהְּנָהר�
Nah. 2:8ן� ת ַעל&ִלְבֵבֶה� ים ְמֹתְפֹפ� ֹול יֹוִנ+ יָה ְמַנ�ֲהגֹות1 ְּכק� �ָתה ְוַאְמֹהֶת3 ֲעָל ב ֻּגְּלָת�ה ֹה�   ְוֻהַּצ�
Nah. 2:9דּו ְוֵא� ּו ֲעֹמ� ים ִעְמד� ִים ִמ�יֵמי ִה�יא ְוֵה�ָּמה ָנִס+ ַכת&ַמ�  ין ַמְפֶנ�ה� ְוִניְנֵו�ה ִכְבֵר�
Nah. 2:10ה� ל ְּכִל�י ֶחְמָּד� ד ִמֹּכ� Wה ָּכֹב ין ֵק1ֶצה1 ַלְּתכּוָנ+ ּזּו ָזָה�ב ְוֵא� ּזּו ֶכ�ֶסף ֹּב�   ֹּב�
Nah. 2:11 ּו ִים ּוְפֵנ�י ֻכָּל�ם ִקְּבצ� ִים ְוַחְלָחָלה1 ְּבָכל&ָמְתַנ+ �ק ִּבְרַּכ3 ס ּוִפ Mב ָנֵמ ה ּוְמֻבָּלָק�ה ְוֵל2 ה ּוְמבּוָק�  ּבּוָק�
ּור�  ָפאר�

Nah. 2:12 ין ה ָלִב�יא ָׁש>ם ּג�ּור ַאְרֵי�ה ְוֵא� ים ֲאֶׁש�ר ָהַלְךZ ַאְרֵי2 �ּוא ַלְּכִפִר ֹות ּוִמְרֶע�ה ה� ֹון ֲאָרי+  ַאֵּיה1 ְמע�
יד�  ַמֲחִר�

Nah. 2:13ֹנ יו ּוְמֹע� יו ּוְמַחֵּנ�ק ְלִלְבֹאָת�יו ַוְיַמֵּלא&ֶט�ֶרף ֹחָר+ רֹוָת+ י ֹג� Bה ֹטֵרף1 ְּבֵד� ה� ַאְרֵי יו ְטֵרָפ�  ָת�
Nah. 2:14 יBֶרב ְוִהְכַרִּת�אַכל ָח �ֹ ִיְך ּת ּה ּוְכִפיַר� ָעָׁשן1 ִרְכָּב+ ֹות ְוִהְבַעְרִּתBי ֶב� �ה ְצָבא+ ִיְך ְנֻאם1 ְיהָו �י ֵאַל3  ִהְנִנ

ֵכה� ס ֹול ַמְלָאֵכ� ֹוד ק� ע ע� א&ִיָּׁשַמ� �ֹ ְך ְול  ֵמֶא1ֶרץ1 ַטְרֵּפ+
Nah. 3:13ים ֻּכָּל��יר ָּדִמ ֹוי ִע ֶרף� ה� יׁש ָט� א ָיִמ� �ֹ ה ל  ּה ַּכBַחׁש ֶּפ1ֶרק1 ְמֵלָא+
Nah. 3:2ה� ה ְמַרֵּקָד� ר ּוֶמְרָּכָב� ּוס ֹּדֵה+ ֹול ַר�ַעׁש אֹוָפ�ן ְוס� ֹוט ְוק� ֹול ׁש+   ק�



Nah. 3:3ין ֵק1ֶצה1 ַלְּג ֶבד ָּפ�ֶגר ְוֵא� ב ָחָל�ל ְוֹכ� ית ְוֹר� ה ְוַלBַהב ֶח1ֶרב1 ּוְבַר�ק ֲחִנ+ ה ִיְכְׁשלּו  ָּפָר�ׁש ַמֲעֶל3 ִוָּי+
ּו][ְו[ ם�] ָכְׁשל�  ִּבְגִוָּיָת�

Nah. 3:4יָה� ֹות ִּבְכָׁשֶפ� יָה ּוִמְׁשָּפח� �ים ַהֹּמֶכBֶרת ּגֹוִים1 ִּבְזנּוֶנ+ ן ַּבֲעַל�ת ְּכָׁשִפ ֹוַבת ֵח� ה ט� �י זֹוָנ+   ֵמֹרב1 ְזנּוֵנ
Nah. 3:5י ׁש ֹות ְוִגֵּליִת� �ה ְצָבא+ ִיְך ְנֻאם1 ְיהָו �י ֵאַל3 ֹות  ִהְנִנ ְך ּוַמְמָלכ� �5ִיְך ְוַהְרֵאיִתBי גֹוִים1 ַמְעֵר+ ּוַל�ִיְך ַעל&ָּפָנ
 ְקלֹוֵנ�5ְך�

Nah. 3:6ִאי� יְך ְּכֹר� י ָעַל>ִיְך ִׁשֻּקִצ�ים ְוִנַּבְלִּת�יְך ְוַׂשְמִּת�   ְוִהְׁשַלְכִּת�
Nah. 3:7 ה ְך ְוָאַמר1 ָׁשְּדָד�ה ִנ�יְנֵו+ ֹוד ִמֵּמ+ 1ִיְך1 ִיּד� Bה ָכל&ֹרַא ְך� ְוָהָי ים ָל� ׁש ְמַנֲחִמ� י ָינ�ּוד ָל�ּה ֵמַא>ִין ֲאַבֵּק�  ִמ�
Nah. 3:8ּה� �ם חֹוָמָת� ם ִמָּי �ּה ֲאֶׁשר&ֵח�יל ָי+ ִים ָסִב�יב ָל ים ַמ� ְׁשָבה1 ַּבְיֹאִר+ ֹון ַהֹּי� ֹ�א ָאמ+ יְטִבי1 ִמּנ   ֲהֵת�
Nah. 3:9ים ָה ּוט ְולּוִב+ ֶצה ּפ� �ִים ְוֵא�ין ֵק ּוׁש ָעְצָמ>ה ּוִמְצַר� ְך� ּכ�  י�ּו ְּבֶעְזָרֵת�
Nah. 3:10 ּו ֹות ְוַעל&ִנְכַּבֶּד1יָה1 ַיּד� �אׁש ָּכל&חּוצ �ֹ ּו ְּבר =ם ֹעָלֶל>יָה ְיֻרְּטׁש� ִבי ַּג יא ַלֹּגָלה1 ָהְלָכ�ה ַבֶּׁש+  ַּגם&ִה3

ים� ּו ַבִּזִּק� ל ְוָכל&ְּגדֹוֶל�יָה ֻרְּתק�  גֹוָר+
Nah. 3:11י ַנ�ֲעָל י ְּתִה� ֹוז ֵמאֹוֵי�ב� ַּגם&ַא�ְּת ִּתְׁשְּכִר+  ָמ�ה ַּגם&ַא>ְּת ְּתַבְקִׁש�י ָמע�
Nah. 3:12ל� ּו ַעל&ִּפ�י אֹוֵכ� ֹועּו ְוָנְפל� Wים ִאם&ִיּנ �ִיְך ְּתֵאִנ�ים ִעם&ִּבּכּוִר ל&ִמְבָצַר+   ָּכ2
Nah. 3:13�י ַאְרֵצ ּו ַׁשֲעֵר� ֹוַח ִנְפְּתח� ִיְך ָּפת� ְיַב+ ְך ְלֹא� ה ַעֵּמBְך ָנִׁשים1 ְּבִקְרֵּב+ ִיך� ִהֵּנ2 ׁש ְּבִריָח�  ְך ָאְכָל�ה ֵא�
Nah. 3:14ן� �יִקי ַמְלֵּב� ֶמר ַהֲחִז ִאי ַבִּט>יט ְוִרְמִס�י ַבֹח� ִיְך ֹּב= �י ִמְבָצָר ְך ַחְּזִק� ֲאִבי&ָל+   ֵמBי ָמצֹור1 ַׁש�
Nah. 3:15ָjPֶל ש �ֶלק ִהְתַּכֵּב�ד ַּכֶּי+ ֶרב ּתֹאְכֵל�ְך ַּכָּי ׁש ַּתְכִריֵת�ְך ֶח+ ה�ם ּתֹאְכֵל�ְך ֵא+ י ָּכַאְרֶּב� ְתַּכְּבִד�  ק ִה�
Nah. 3:16ף� ט ַוָּיֹע� י ַהָּׁשָמ�ִים ֶי�ֶלק ָּפַׁש� ִיְך ִמּכֹוְכֵב� ְכַל+   ִהְרֵּבית1 ֹר�
Nah. 3:17ֶמׁש ָז�5ְרָחה1 ְונBה ֶׁש Bים ַּבְּגֵדרֹות1 ְּבי�ֹום ָקָר+ חֹוִנ ִיְך ְּכג�ֹוב ֹּגָב�י ַה� ה ְוַטְפְסַר� ַאְרֶּב+ ד  ִמְּנָזַר1ִיְך1 ָּכ� ֹוַד+

ֹו ַאָּי�ם� ע ְמקֹומ� א&נֹוַד� �ֹ  ְול
Nah. 3:18ץ� ין ְמַקֵּב� ים ְוֵא� ׁשּו ַעְּמָך> ַעל&ֶהָהִר� ּו ַאִּדיֶר�יָך ָנֹפ= ּור ִיְׁשְּכנ� ּו ֹרֶע1יָך1 ֶמ�ֶלְך ַאּׁש+ Bָנמ  
Nah. 3:19ְקעּוBי ִׁשְמֲעָך3 ָּת� לA ֹׁשְמֵע ָך ַנְחָל�ה ַמָּכֶת�ָך ֹּכ� י ַעל&ִמ>י  ֵאין&ֵּכָה�ה ְלִׁשְבֶר+ יָך ִּכ3  ַכף1 ָעֶל+

יד� ה ָרָעְתָך� ָּתִמ� א&ָעְבָר� �ֹ  ל
Hab. 1:1יא� ּוק ַהָּנִב� ה ֲחַבּק�   ַהַּמָּׂשא1 ֲאֶׁש�ר ָחָז+
Hab. 1:2יַע� א תֹוִׁש� �ֹ ס ְול א ִתְׁשָמ�ע ֶאְזַע�ק ֵאֶל>יָך ָחָמ� �ֹ �ְעִּתי ְול >ה ִׁשַּו   ַעד&ָא=ָנה ְיהָו
Hab. 1:31 א� ָל�ָּמה ַתְרֵאBִני ָא ֹון ִיָּׂש� יב ּוָמד� nי ַוְיִה=י ִר �ס ְלֶנְגִּד ד ְוָחָמ� יט ְוֹׁש�  ֶון1 ְוָעָמ�ל ַּתִּב+
Hab. 1:4 א יק ַעל&ֵּכ>ן ֵיֵצ� א ָלֶנ�ַצח ִמְׁשָּפ�ט ִּכBי ָרָׁשע1 ַמְכִּת�יר ֶאת&ַהַּצִּד+ א&ֵיֵצ� �ֹ ה ְול ּוג ּתֹוָר+  ַעל&ֵּכן1 ָּתפ�

ל� ט ְמֻעָּק�  ִמְׁשָּפ�
Hab. 1:5ּו Bר� ְרא ינּו ִּכ�י ְיֻסָּפ� א ַתֲאִמ� �ֹ ם ל יֵמיֶכ+ �ל ִּב� 1 ֹּפֵע ַעל ּו ְּתָמ�הּו ִּכי&ֹפ2 ַּתְּמה� יטּו ְוִה� ַהִּב+   ַבּגֹוִים1 ְו�
Hab. 1:6 ֶׁשת ֶרץ ָלֶר� הֹוֵלְך1 ְלֶמְרֲחֵבי&ֶא+ ֹוי ַהַּמ�ר ְוַהִּנְמָה�ר ַה� ים ַהּג� Bי ֵמִקים1 ֶאת&ַהַּכְׂשִּד+ י&ִהְנִנ  ִּכ�
ֹו�ִמְׁשָּכנ�ֹות   ּלֹא&ל�
Hab. 1:7א� ֹו ֵיֵצ� ֹו ּוְׂשֵאת� ּנּו ִמְׁשָּפט� Wּוא ִמֶּמ �א ה   ָאֹי�ם ְונֹוָר�
Hab. 1:8 פּו ְּכֶנ�ֶׁשר Wאּו ָיֻע ֹוק ָיֹב+ ָרָׁשיו1 ֵמָרח� ָרָׁש�יו ּוָפ� ׁשּו ָּפ� ֶרב ּוָפ� יו ְוַחּדּו1 ִמְּזֵא�ֵבי ֶע+ ים סּוָס3 Mּו ִמְּנֵמִר  ְוַקּל2

ֹול� ׁש ֶלֱאכ�  ָח�
Hab. 1:9ִבי� ֹול ֶׁש� ף ַּכח� יָמה ַוֶּיֱאֹס� �ם ָקִד ת ְּפֵניֶה� ֹוא ְמַגַּמ�   ֻּכrה1 ְלָחָמ�ס ָיב+
Hab. 1:10Pֹו ה �ס ְוֹרְזִנ�ים ִמְׂשָח�ק ל �ים ִיְתַקָּל+ ר  ְוהּוא1 ַּבְּמָלִכ ר ָעָפ� ק ַוִּיְצֹּב� ּוא ְלָכל&ִמְבָצ�ר ִיְׂשָח+
ּה� 5ִּיְלְּכָד�  ַו�
Hab. 1:11ּו ֹו� ָא�ז ָחַל�ף ר> ֹו ֵלאֹלה� ר ְוָאֵׁש�ם ז�ּו ֹכח� 5ַּיֲעֹב�  ַח ַו�
Hab. 1:12 ּור ְלהֹוִכ�יַח ֹו ְוצ� ּות ְיהָוה1 ְלִמְׁשָּפ�ט ַׂשְמּת+ �א ָנמ �ֹ י ל =ה ֱאֹלַה>י ְקֹדִׁש� ֶדם ְיהָו ֹוא ַאָּת�ה ִמֶּק3  ֲהל=

ֹו�  ְיַסְדּת�
Hab. 1:13ל ע ְוַהִּב�יט ֶאל&ָעָמ� ֹות ָר+ 1ִים1 ֵמְרא� ֹור ֵעיַנ Bיׁש  ְטה Wים ַּתֲחִר ֹוְגִד+ א תּוָכ�ל ָלBָּמה ַתִּביט1 ּב� �ֹ  ל

ּנּו� יק ִמֶּמ� ע ַצִּד�  ְּבַבַּל�ע ָרָׁש�



Hab. 1:14ֹו� ל ּב� ֶמׂש לֹא&ֹמֵׁש� �ם ְּכֶר� �י ַהָּי ם ִּכְדֵג ה ָאָד�   ַוַּתֲעֶׂש�
Hab. 1:15הּו ְּבִמ ֹו ְוַיַאְסֵפ� ה ְיֹגֵר�הּו ְבֶחְרמ+ ֲעָל+ ח ְוָיִג�יל� ֻּכrה1 ְּבַחָּכ�ה ֵה� ֹו ַעל&ֵּכ�ן ִיְׂשַמ� � ְכַמְרּת
Hab. 1:16ה� ֹו ְּבִרָא� ֹו ּוַמֲאָכל� ֹו ִּכBי ָבֵה1ָּמה1 ָׁשֵמ�ן ֶחְלק+ �יַקֵּט�ר ְלִמְכַמְרּת ֹו ִו�   ַעל&ֵּכן1 ְיַזֵּב�ַח ְלֶחְרמ+
Hab. 1:17ֹול� ס א ַיְחמ� �ֹ �ם ל ג ּגֹוִי ֹו ְוָתִמ>יד ַלֲהֹר� �יק ֶחְרמ ַעל ֵּכ�ן ָיִר�   ַה�
Hab. 2:1 ה ָאִׁש�יב י ּוָמ� ה ִלְראֹות1 ַמה&ְיַדֶּבר&ִּב+ ֹור ַוֲאַצֶּפ3 �ה ַעל&ָמצ ְתַיְּצָב� ָדה ְוֶא�  ַעל&ִמְׁשַמְרִּת�י ֶאֱעֹמ+

י�  ַעל&ּתֹוַכְחִּת�
Hab. 2:2ֹו ֹוֵרא ב� ּוץ ק� ַען ָיר� ֹות ְלַמ� �ר ַעל&ַהֻּלח ֹון ּוָבֵא� ֹוב ָחז+ אֶמר ְּכת� +ֹ Bִני ְיהָוה1 ַוּי  � ַוַּיֲעֵנ
Hab. 2:3 א �ֹ א ל �ֹ א ָיב �ֹ י&ב ֹו ִּכ� �ב ִאם&ִיְתַמְהָמּה1 ַחֵּכה&ל+ א ְיַכֵּז �ֹ ץ ְול ַח ַלֵּק� ד ְוָיֵפ� ֹוד ָחזֹון1 ַלּמֹוֵע+ Bי ע�  ִּכ
ר�  ְיַאֵח�

Hab. 2:4ֹו ִיְחֶי�ה� יק ֶּבֱאמּוָנת� ֹו ְוַצִּד� �ֹו ּב ה ַנְפׁש� ה לֹא&ָיְׁשָר� �ה ֻעְּפָל+   ִהֵּנ
Hab. 2:5&י א  ְוַאף1 ִּכ� �ֹ ּוא ַכָּמ1ֶות1 ְול Bֹו ְוה ֹול ַנְפׁש3 Mיב ִּכְׁשא �ה ֲאֶׁשרZ ִהְרִח2 א ִיְנֶו �ֹ יר ְול ד ֶּג�ֶבר ָיִה� �5ִין ּבֹוֵג+ ַהַּי

ים� ץ ֵאָל�יו ָּכל&ָהַעִּמ� ם ַוִּיְקֹּב� ף ֵאָליו1 ָּכל&ַהּגֹוִי+ Bע ַוֶּיֱאֹס  ִיְׂשָּב+
Hab. 2:6+ל ִיָּׂש�ם ָעָליו1 ָמָׁש ר הP ֲהלֹוא&ֵא�ֶּלה ֻכָּל3 ֹו ְויֹאַמ3 �ֹות ל ה ִחיד� ֹו אּו ּוְמִליָצ� ֹוי ַהַּמְרֶּב�ה ּלֹא&ל+

יט� י ּוַמְכִּב�יד ָעָל�יו ַעְבִט� Wַעד&ָמַת 
Hab. 2:7מֹו� ֹות ָל� �יָת ִלְמִׁשּס� �יָך ְוָהִי ּו ְמַזְעְזֶע יָך ְוִיְקצ� ַתע ָיק1ּומּו1 ֹנְׁשֶכ+ ֹוא ֶפ3   ֲהל�
Hab. 2:81 ּג 1ֹוָת י ַאָּתBה ַׁשּל ֶרץ ִקְרָי�ה  ִּכ� �ֶתר ַעִּמ�ים ִמְּדֵמBי ָאָדם1 ַוֲחַמס&ֶא+ ּוָך ָּכל&ֶי ים ְיָׁשּל� �ם ַרִּב+ ֹוִי

ּה� פ  ְוָכל&ֹי�ְׁשֵבי ָב�
Hab. 2:9ע� ל ִמַּכף&ָר� ֹו ְלִהָּנֵצ� ּום ַּבָּמרֹום1 ִקּנ+ Bֹו ָלׂש �ע ְלֵבית ַצע ָר� ֹוי ֹּבֵצ>ַע ֶּב�   ה3
Hab. 2:10ָך�ֶׁשת ְלֵביֶת ָך� ָיַע�ְצָּת ֹּב� א ַנְפֶׁש� ים ַרִּב�ים ְוחֹוֵט�   ְקצֹות&ַעִּמ�
Hab. 2:11ק ְוָכִפ�יס ֵמֵע�ץ ַיֲעֶנ�ָּנה� פ� יר ִּתְזָע ֶבן ִמִּק�   ִּכי&ֶא�
Hab. 2:12ה� �5ן ִקְרָי�ה ְּבַעְוָל� ֹוי ֹּבֶנ�ה ִע�יר ְּבָדִמ�ים ְוכֹוֵנ   ה>
Hab. 2:13Bֹות ְוִי�יְגע ��ה ְצָבא ת ְיהָו ה ֵמֵא� ֹוא ִהֵּנ+ פּו� ֲהל� יק ִיָע� ים ְּבֵדי&ִר� ׁש ּוְלֻאִּמ�  ּו ַעִּמים1 ְּבֵדי&ֵא+
Hab. 2:14ִּPּו ַעל&ָי�ם� ס כ ִים ְיַכּס� �ה ַּכַּמ� ֹוד ְיהָו ַעת ֶאת&ְּכב� ֶרץ ָלַד�  י ִּתָּמֵל�א ָהָא+
Hab. 2:15Pַען ַהִּב�יט ַעל&ְמ ה ַח ֲחָמְתָך� ְוַא�ף ַׁשֵּכ�ר ְלַמ� הּו ְמַסֵּפ� ם�ֹוי ַמְׁשֵק�ה ֵרֵע+  עֹוֵריֶה�
Hab. 2:16ּPיָך כ ֹוב ָעֶל3 ָעֵר�ל ִּתּס� ָּתה ְוֵה� ה ַגם&ַא� ֹוד ְׁשֵת� ֹון  ָׂשַבBְעָּת ָקלֹון1 ִמָּכב+ ה ְוִקיָקל� ֹוס ְיִמ�ין ְיהָו+

ָך�  ַעל&ְּכבֹוֶד�
Hab. 2:17&י ָאָדם1 ַוֲחַמסBן ִמְּדֵמ�ֹות ְיִחיַת ד ְּבֵהמ� ָּך ְוֹׁש� �י ֲחַמBס ְלָבנֹון1 ְיַכֶּס+ ֶרץ ִקְרָי�ה ְוָכל&ֹי�ְׁשֵבי  ִּכ ֶא+

ּה� ס  ָב�
Hab. 2:18 ֹות יו ַלֲעׂש� ח ֹיֵצBר ִיְצרֹו1 ָעָל+ Qי ָבַט� ֹוֶרה ָּׁש�ֶקר ִּכ ֹו ַמֵּסָכ�ה ּומ� ְצר+ 1 ֹי� ֶסל ִּכBי ְפָסלֹו �יל ֶּפ3 ה&הֹוִע  ָמ�

ים� ס  ֱאִליִל�ים ִאְּלִמ�
Hab. 2:19ֶבן�ּוִרי ְלֶא יָצה ע� ֹוי ֹאֵמBר ָלֵעץ1 ָהִק+ ֶסף  ה� ּוא ָּתפּוׂש1 ָזָה�ב ָוֶכ+ ה ִהֵּנה&ה3 ּוא יֹוֶר+  ּדּוָמ�ם ה�

ֹו� ין ְּבִקְרּב� ּוַח ֵא�  ְוָכל&ר�
Hab. 2:20ֶרץ� פ ס ִמָּפָנ�יו ָּכל&ָהָא� ֹו ַה� �  ַו�יהָו�ה ְּבֵהיַכ�ל ָקְדׁש
Hab. 3:1ֹות� �יא ַע�ל ִׁשְגֹינ� ּוק ַהָּנִב   ְּתִפָּל�ה ַלֲחַבּק�
Hab. 3:2�ה ָׁשַמ ֶגז  ְיהָו3 יַע ְּבֹר� �ֶרב ָׁשִנ�ים ּתֹוִד יהּו ְּבֶק� ֶרב ָׁשִנים1 ַחֵּי+ Bָעְלָך1 ְּבֶק ה ָּפ� ְעִּתי ִׁשְמֲעָךH ָיֵראִתיG ְיהָו3

ֹור� ם ִּתְזּכ�  ַרֵח�
Hab. 3:3ֹו ָמְל ֹו ּוְתִהָּלת� ן ֶס�ָלה ִּכָּסBה ָׁשַמ1ִים1 הֹוד+ ַהר&ָּפאָר� ֹוׁש ֵמ� ֹוא ְוָקד� 1ֹוַה1 ִמֵּתיָמ�ן ָיב+ ֶרץ� ֱאל ה ָהָא�  ָא�
Hab. 3:4ה� ם ֶחְבי�ֹון ֻעֹּז� ֹו ְוָׁש� �ֹו ל �5ִים ִמָּיד� ה ַקְרַנ ְהֶי+ ֹור ִּת� ַגּה1 ָּכא�   ְונ2ֹ
Hab. 3:5יו� ֶׁשף ְלַרְגָל� א ֶר� �ֶלְך ָּד�ֶבר ְוֵיֵצ�   ְלָפָנ�יו ֵי
Hab. 3:6ְצצּו1 ַהְר ם ַוִּיְתֹּפ� ֶרץ ָרָאה1 ַוַּיֵּת�ר ּגֹוִי+ ֶדד ֶא3 ֹות  ָעַמ�דA ַוְיֹמ� ֹות עֹוָל�ם ֲהִליכ� ּו ִּגְבע� ד ַׁשח� ֵרי&ַע+
ֹו�  עֹוָל�ם ל�



Hab. 3:7ֶרץ ִמְדָי�5ן� ס ֹות ֶא� ּון ְיִריע� Wן ִיְרְּגז��י כּוָׁש ֶון ָרִא�יִתי ָאֳהֵל   ַּת�ַחת ָא+
Hab. 3:8י ִתBָך ִּכ��ם ֶעְבָרֶת ָך ִאם&ַּבָּי ה ִאBם ַּבְּנָהִרים1 ַאֶּפ+ יָך  ֲהִבְנָהִרים1 ָחָר�ה ְיהָו+ ְרַּכב1 ַעל&סּוֶס+

ה� יָך ְיׁשּוָע�  ַמְרְּכֹבֶת�
Hab. 3:9ֶרץ� ֹות ְּתַבַּקע&ָא� ֶמר ֶס�ָלה ְנָהר� ֹות ֹא� ֹות ַמּט� ָך ְׁשֻבע� Bה ֵתעֹור1 ַקְׁשֶּת+   ֶעְרָי
Hab. 3:10א יהּו ָנָׂש� ֹום ָיֵד� ֹו ר� ן ְּתהֹום1 קֹול+ Bר ָנַת�ִים ָעָב �5ֶרם ַמ� ים ֶז ּוָך ָיִח1ילּו1 ָהִר+ Bָרא � 
Hab. 3:11ָך� ק ֲחִניֶת� כּו ְלֹנ�ַגּה ְּבַר� ֹור ִחֶּצ1יָך1 ְיַהֵּל+ Bָלה ְלא��ַמד ְזֻב ַח ָע ֶמׁש ָיֵר�   ֶׁש�
Hab. 3:12ּוׁש ּגֹוִי�ם� ף ָּתד� �ַעם ִּתְצַעד&ָא�ֶרץ ְּבַא�   ְּבַז
Hab. 3:13ְצָּת �ֹאׁש1 ִמBָך ָמַח�ָך ְלֵי�ַׁשע ֶאת&ְמִׁשיֶח �ַׁשע ַעֶּמ+ ֹוד ַעד&ַצָּו�אר  ָיָצ1אָת1 ְלֵי ֹות ְיס� ע ָער> ֵּב�ית ָרָׁש+
ָלה� פ  ֶס�

Hab. 3:14 אׁש ְּפָרזֹו �ֹ 1 ר ְבָּת ְבַמָּטיו Bיו[ ָנַק ר�] ְּפָרָז+ ל ָעִנ�י ַּבִּמְסָּת� ם ְּכמֹו&ֶלֱאֹכ� �יֻצָת+ ּו ַלֲהִפיֵצ�ִני ֲעִל  ִיְסֲער�
Hab. 3:15ים� ִים ַרִּב� ֶמר ַמ� �ם סּוֶס�יָך ֹח� ְכָּת ַבָּי   ָּדַר�
Hab. 3:16 1ר ָאנ1ּוַחBז ֲאֶׁש� י ְוַתְחַּת�י ֶאְרָּג ב ַּבֲעָצַמ� ֹוא ָרָק> י ָיב� ּו ְׂשָפַת+ 1 ָצֲלל� י ְלקֹול �ז ִּבְטִנ3  ָׁשַמ�ְעִּתיA ַוִּתְרַּג

ּנּו� ֹות ְלַע�ם ְיגּוֶד� ה ַלֲעל�  ְלי�ֹום ָצָר+
Hab. 3:17ים ִּכ 1 ַּבְּגָפִנ+ ח ְוֵאBין ְיבּול א&ִתְפָר3 �ֹ �ה ל י&ְתֵאָנ Bר  ִּכ� ֶכל ָּגַז ��ָׂשה ֹא ֹות לֹא&ָע ִית ּוְׁשֵדמ� ֵחׁש1 ַמֲעֵׂשה&ַז+

ים� ר ָּבְרָפִת� ין ָּבָק� אן ְוֵא� +ֹ  ִמִּמְכָלה1 צ
Hab. 3:18י� י ִיְׁשִע� �יָלה ֵּבאֹלֵה� ֹוָזה ָאִג ��ה ֶאְעל   ַוֲאִנ�י ַּביהָו
Hab. 3:19ֹות ְו ַאָּיל+ Bֶׂשם ַרְגַלי1 ָּכ� י ַוָּי Bה ֲאֹדָני1 ֵחיִל+ י� ְיהִו ַח ִּבְנִגינֹוָת� �ִני ַלְמַנֵּצ� י ַיְדִרֵכ  ַע�ל ָּבמֹוַת�
Zeph. 1:1 ה ִּביֵמ>י� ה ֶּבן&ֲאַמְרָי�ה ֶּבן&ִחְזִקָּי �י ֶבן&ְּגַדְלָי+ ה ֶאל&ְצַפְנָיה1 ֶּבן&ּכּוִׁש �הA ֲאֶׁש�ר ָהָי3  ְּדַבר&ְיהָו

ה� ֶלְך ְיהּוָד� ֹון ֶמ� �הּו ֶבן&ָאמ�  יֹאִׁשָּי
Zeph. 1:2Mף ָאֵס ה ְנֻאם&ְיהָו�ה� ָאֹס2 ל ֵמַע>ל ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ�  ף ֹּכ3
Zeph. 1:3 י�ים ְוִהְכַרִּת� ֹות ֶאת&ָהְרָׁשִע ם ְוַהַּמְכֵׁשל� �י ַהָּי+ ה ָאֵסBף עֹוף&ַהָּׁשַמ1ִים1 ּוְדֵג ם ּוְבֵהָמ3 Mף ָאָד  ָאֵס2

ה ְנֻאם&ְיהָו�ה� ם ֵמַע>ל ְּפֵנ�י ָהֲאָדָמ�  ֶאת&ָהָאָד3
Zeph. 1:4יִתי ָיִדBר  ְוָנִט�ֹום ַהֶּזה1 ֶאת&ְׁשָא Bי ִמן&ַהָּמק Qִם ְוִהְכַרִּת� ה ְוַע�ל ָּכל&יֹוְׁשֵב�י ְירּוָׁשָל י1 ַעל&ְיהּוָד+

ים ִעם&ַהֹּכֲהִנ�ים� ם ַהְּכָמִר� ַעל ֶאת&ֵׁש�  ַהַּב+
Zeph. 1:5ְׁשַּתֲחִוים1 ַהִּנ ה  ְוֶאת&ַהִּמְׁשַּתֲחִו�ים ַעל&ַהַּגּג�ֹות ִלְצָב�א ַהָּׁשָמ�ִים ְוֶאת&ַהִּמ� יהָו+ �ים ַל� ְׁשָּבִע

ם�  ְוַהִּנְׁשָּבִע�ים ְּבַמְלָּכ�
Zeph. 1:6הּו� א ְדָרֻׁש� �ֹ ּו ֶאת&ְיהָו�ה ְול א&ִבְקׁש� �ֹ �ה ַוֲאֶׁש>ר ל י ְיהָו �ים ֵמַאֲחֵר�   ְוֶאת&ַהְּנסֹוִג
Zeph. 1:7� >ה ֶז י&ֵהִכ=ין ְיהָו ה ִּכ� �ה ִּכBי ָקרֹוב1 י�ֹום ְיהָו+ �י ְיהִו ס ִמְּפֵנ�י ֲאֹדָנ Wיו� ַה יׁש ְקֻרָא�  ַבח ִהְקִּד�
Zeph. 1:8 ּוׁש �י ַהֶּמ�ֶלְך ְוַע�ל ָּכל&ַהrְבִׁש�ים ַמְלּב� ים ְוַעל&ְּבֵנ י ַעל&ַהָּׂשִר� ה ּוָפַקְדִּת� �ַבח ְיהָו+ ה ְּביֹום1 ֶז  ְוָהָי3

י�  ָנְכִר�
Zeph. 1:9�ּוא ַה �ן ַּבּי�ֹום ַהה י ַע=ל ָּכל&ַהּדֹוֵל>ג ַעל&ַהִּמְפָּת� ס  ּוָפַקְדִּת3 ם ָחָמ� ית ֲאֹדֵניֶה� ְמַמְלִא>ים ֵּב�
ה� ס  ּוִמְרָמ�
Zeph. 1:10 ֶבר �ה ְוֶׁש� יָלָל�ה ִמן&ַהִּמְׁשֶנ ים ִו� ֹול ְצָעָקה1 ִמַּׁש�ַער ַהָּדִג+ Bה ק ּוא ְנֻאם&ְיהָו3 Mֹום ַהה  ְוָהָיהZ ַבּי2

ֹות� ֹול ֵמַהְּגָבע�  ָּגד�
Zeph. 1:11יBׁש ִּכ�ֶסף� ֵהיִל�ילּו ֹיְׁשֵב�י ַהַּמְכֵּת ּו ָּכל&ְנִט�יֵלי ָכ� ַען ִנְכְרת� �ם ְּכַנ+   ִנְדָמה1 ָּכל&ַע
Zeph. 1:12 1ְפִאים ים ַהֹּק� ֹות ּוָפַקְדִּת�י ַעל&ָהֲאָנִׁש3 �ׂש ֶאת&ְירּוָׁשַל�ִם ַּבֵּנר יא ֲאַחֵּפ� �ת ַהִה+  ְוָהָיה1 ָּבֵע

א �ֹ א&ֵייִט�יב ְיהָו�ה ְול �ֹ ם ל ְמִרים1 ִּבְלָבָב+ ם ָהֹא� ַע�ַעל&ִׁשְמֵריֶה+   ָיֵר�
Zeph. 1:13 ּו א ִיְׁשּת� �ֹ ים ְול ּו ְכָרִמ+ בּו ְוָנְטע� א ֵיֵׁש+ �ֹ ּו ָבִּתים1 ְול Bה ּוָבנ�ם ִלְׁשָמָמ ה ּוָבֵּתיֶה� Bה ֵחיָלם1 ִלְמִׁשָּס+  ְוָהָי
 ֶאת&ֵייָנ�ם�

Zeph. 1:14Pד ק �ֹוב ּוַמֵה�ר ְמֹא ֹול ָקר� ֹוב יֹום&ְיהָוה1 ַהָּגד+ Bר ֹצ ָקר ה ַמ� ֹור�ֹול י�ֹום ְיהָו+ ם ִּגּב� ַח ָׁש�  ֵר�
Zeph. 1:15 ה י�ֹום ֶׁשְך1 ַוֲאֵפָל+ ה י�ֹום ֹח2 ה יBֹום ֹׁשָאה1 ּוְמׁשֹוָא+ ּוא י=ֹום ָצָר�ה ּוְמצּוָק3 �ה ַהּי�ֹום ַהה  י�ֹום ֶעְבָר�



ל� �5ן ַוֲעָרֶפ�  ָעָנ
Zeph. 1:16ַPה ע� ר ּוְתרּוָע ֹות ְוַע�ל ַהִּפּנ�ֹות  י�ֹום ׁשֹוָפ� ים ַהְּבֻצר+ ֹות�ל ֶהָעִר�  ַהְּגֹבה�
Zeph. 1:17 ם ר ּוְלֻחָמ� ָעָפ+ יהָו�ה ָחָט�אּו ְוֻׁשַּפBְך ָּדָמם1 ֶּכ� ים ִּכ�י ַל� ִעְוִר+ ְלכּו1 ַּכ� ם ְוָה� ִתי ָלָאָד3  ַוֲהֵצֹר�
ים�  ַּכְּגָלִל�

Zeph. 1:181ה ּוְבֵאׁש ם ְּביֹום1 ֶעְבַר�ת ְיהָו+ �ל ְלַהִּציָל3 א&יּוַכ �ֹ ם ל Mם ַּגם&ְזָהָב ֹו ֵּתָאֵכ�ל  ַּגם&ַּכְסָּפ2  ִקְנָאת+
ֶרץ� ס י ָהָא� ת ָּכל&ֹיְׁשֵב� ה ֵא� י&ָכָלBה ַאְך&ִנְבָהָלה1 ַי�ֲעֶׂש+  ָּכל&ָהָא�ֶרץ ִּכ�

Zeph. 2:1ף� א ִנְכָס� �ֹ ֹוי ל ֹוּׁשּו ַהּג� �ּו ָוק ְתקֹוְׁשׁש�   ִה�
Zeph. 2:23ֹוא ֲעֵליֶכ �ַבר י�ֹום ְּבֶט�ֶרםA לֹא&ָיב� ץ ָע ק ְּכֹמ� ה ְּבֶט1ֶרם1  ְּבֶט1ֶרם1 ֶל�ֶדת ֹח+ ם ֲחרֹון1 ַאף&ְיהָו+

ם י�ֹום ַאף&ְיהָו�ה� ֹוא ֲעֵליֶכ+  לֹא&ָיב�
Zeph. 2:3 1ה אּוַלי ּו ֲעָנָו+ �לּו ַּבְּקׁשּו&ֶצ1ֶדק1 ַּבְּקׁש� ֹו ָּפָע ר ִמְׁשָּפט� ֶרץ ֲאֶׁש� �י ָהָא+ ּו ֶאת&ְיהָוה1 ָּכל&ַעְנֵו Bַּבְּקׁש 

ּו ְּבי�ֹום ַאף&ְיהָו�ה�  ִּתָּס�ְתר+
Zeph. 2:4ר� ס ֹון ֵּתָעֵק� ּוָה ְוֶעְקר� �ְרׁש+ ָּצֳהַר1ִים1 ְיָג ֹוד ַּב� ֹון ִלְׁשָמָמ�ה ַאְׁשּד3 ה ְוַאְׁשְקל� ְהֶי+   ִּכBי ַעָּזה1 ֲעזּוָב�ה ִת�
Zeph. 2:5ים ְוַהֲאַב 1ַען1 ֶא�ֶרץ ְּפִלְׁשִּת+ ם ְּכַנ �ה ֲעֵליֶכ3 ֹוי ְּכֵרִת�ים ְּדַבר&ְיהָו �ם ּג� ֶבל ַהָּי ְׁשֵב>י ֶח� ֹוי ֹי� יְך  ה3 ְדִּת�
ב� ין יֹוֵׁש�  ֵמֵא�
Zeph. 2:6אן� �ֹ ֹות צ ת ֹרִע�ים ְוִגְדר� ם ְנֹו>ת ְּכֹר� ה ֶח�ֶבל ַהָּי3 Qָהְיָת   ְו�
Zeph. 2:7 ּון ִּכ=י ֹון ָּבֶע1ֶרב1 ִיְרָּבצ+ ּון ְּבָבֵּת�י ַאְׁשְקל3 �ה ֲעֵליֶה�ם ִיְרע ית ְיהּוָד� ית ֵּב� ֶבל ִלְׁשֵאִר>  ְוָה�ָיה ֶח3

ם ְיהָו�ה ב ְׁשבּוָתם ִיְפְקֵד> ם ְוָׁש� ם�[ ֱאֹלֵהיֶה�  ]ְׁשִביָת�
Zeph. 2:8ם� ילּו ַעל&ְּגבּוָל� י ַוַּיְגִּד� ְרפּו1 ֶאת&ַעִּמ+ ֹון ֲאֶׁשBר ֵח� ��י ַעּמ י ְּבֵנ ב ְוִגּדּוֵפ�   ָׁשַמ1ְעִּתי1 ֶחְרַּפ�ת מֹוָא+
Zeph. 2:9�ל ִּכ ֹות ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 Mה ְצָבא ִני ְנֻאםZ ְיהָו2 �ן ַחי&ָא] Bי ַעּמֹון1  ָלֵכ ְהֶיה1 ּוְבֵנ ם ִּת� Bב ִּכְסֹד Qי&מֹוָא

ּום ְוֶי�ֶתר ּגֹוי  ית ַעִּמי1 ְיָבּז+ Bם ְׁשֵאִר�ה ַעד&עֹוָל ַלח ּוְׁשָמָמ� ּול ּוִמְכֵרה&ֶמ� ק ָחר> ה ִמְמַׁש� ֲעֹמָר+ �י[ַּכ� ּום�] ּגֹוִי  ִיְנָחל�
Zeph. 2:10ְרפּו1 ַוַּיְג �ם ִּכBי ֵח� ם ַּת�ַחת ְּגאֹוָנ ֹ�את ָלֶה� ֹות� ז לּו ַעל&ַע�ם ְיהָו�ה ְצָבא�  ִּד+
Zeph. 2:11 י� ל ִאֵּי ֹו ֹּכ� �יׁש ִמְּמקֹומ+ ֲחוּו&לֹו1 ִא ת ָּכל&ֱאֹלֵה�י ָהָא�ֶרץ ְוִיְׁשַּת� ה ֵא� �י ָרָז+ ם ִּכ א ְיהָוה1 ֲעֵליֶה+ Bנֹוָר 

 ַהּגֹוִי�ם�
Zeph. 2:12ָּמה� ְלֵל�י ַחְרִּב�י ֵה� ים ַח�   ַּגם&ַאֶּת�ם ּכּוִׁש+
Zeph. 2:13ר� �ה ַּכִּמְדָּב� ה ִצָּי ּור ְוָיֵׂשBם ֶאת&ִנ�יְנֵוה1 ִלְׁשָמָמ+ �ד ֶאת&ַאּׁש יַאֵּב� ֹון ִו� Bט ָידֹו1 ַעל&ָצפ+   ְוֵי
Zeph. 2:14 ר Bֹול ְיׁשֹוֵר Tינּו ק� יָה ָיִל ד ְּבַכְפֹּתֶר� ֹוי ַּגם&ָקַאת1 ַּגם&ִקֹּפ+ ּו ְבתֹוָכBּה ֲעָדִרים1 ָּכל&ַחְיתֹו&ג+  ְוָרְבצ2

ַחּלֹון1 ה�ַּב� �ה ֵעָר� ף ִּכ�י ַאְרָז ֶרב ַּבַּס+   ֹח�
Zeph. 2:15 ה�ָהְיָת Aיְך�ֹוד ֵא ��י ע �י ְוַאְפִס ּה ֲאִנ ְמָרה1 ִּבְלָבָב+ ַטח ָהֹא� ת ָהִעBיר ָהַעִּליָזה1 ַהּיֹוֶׁש�ֶבת ָלֶב+ Tא Qֹ  ז

ֹּPה כ ַחָּי+ ה ַמְרֵּבץ1 ַל� ֹו� סְלַׁשָּמ3 ק ָיִנ�יַע ָיד� יָה ִיְׁשֹר�  ל עֹוֵב�ר ָעֶל+
Zeph. 3:1ה ָהִע�יר ַהּיֹוָנ�ה��ה ְוִנְגָאָל ֹוי ֹמְרָא�   ה�
Zeph. 3:2ָבה� א ָקֵר� �ֹ יָה ל ָחה ֶאל&ֱאֹלֶה� א ָבָט+ �ֹ יהָוה1 ל ה מּוָס�ר ַּב� א ָלְקָח� �ֹ ֹול ל ְמָעה1 ְּבק+ א ָׁש� Bֹ   ל
Zeph. 3:3 א �ֹ ֶרב ל 1 ְזֵא�ֵבי ֶע+ �ים ֹׁשְפֶט1יָה ֲאִג ּה ֲאָרי�ֹות ֹׁש� יָה ְבִקְרָּב+ ֶקר� ָׂשֶר� ּו ַלֹּב�  ָגְרמ�
Zeph. 3:4ה� ּו ּתֹוָר� ֶדׁש ָחְמס� 1יָה1 ִחְּללּו&ֹק+ ֹות ֹּכֲהֶנ �ְגד י ֹּב� ים ַאְנֵׁש� ֲחִז+ 1יָה1 ֹּפ�   ְנִביֶא
Zeph. 3:5ר א ֶנְעָּד+ �ֹ ֹו ִיֵּתBן ָלאֹור1 ל ֶקר ִמְׁשָּפט2 Mֶקר ַּבֹּב ה ַעְוָל�ה ַּבֹּב2 א ַיֲעֶׂש� �ֹ ּה ל Bה ַצִּדיק1 ְּבִקְרָּב+   ְיהָו

ֶׁשת� ַע ַעָּו�ל ֹּב� א&יֹוֵד� �ֹ  ְול
Zeph. 3:6 ּו ָעֵריֶה>ם ִמְּבִלי&ִא�יׁש �י עֹוֵב�ר ִנְצּד= ם ִמְּבִל ּוצֹוָת� ְבִּתי ח� ם ֶהֱחַר� ם ָנַׁש1ּמּו1 ִּפּנֹוָת+ ִּתי גֹוִי3  ִהְכַר�
ב� ין יֹוֵׁש�  ֵמֵא�
Zeph. 3:7�ֹ ר ְול ְרִּתי ַאְך&ִּתיְרִאBי אֹוִתי1 ִּתְקִח�י מּוָס+ Mיָה ָאֵכן1  ָאַמ� ְדִּתי ָעֶל ל ֲאֶׁשר&ָּפַק� ּה ֹּכ� א&ִיָּכֵר�ת ְמעֹוָנ+

ם� ל ֲעִלילֹוָת� יתּו ֹּכ�  ִהְׁשִּכ�ימּו ִהְׁשִח+
Zeph. 3:8 ֹות �י ַמְמָלכ3 ם ְלָקְבִצ Mף ּגֹוִי Z ֶלֱאֹס2 �י ִמְׁשָּפִטי �ד ִּכ ה ְלי�ֹום קּוִמ�י ְלַע  ָלֵכBן ַחּכּו&ִלי1 ְנֻאם&ְיהָו+

Bְך ֲעֵליֶה י כPִּם ַזְעִמי1 כPִֹּלְׁשֹּפ2 ֹון ַאִּפ+ ֶרץ�ל ֲחר� י ֵּתָאֵכ�ל ָּכל&ָהָא�  י ְּבֵא�ׁש ִקְנָאִת+



Zeph. 3:9ד� ֹו ְׁשֶכ�ם ֶאָח� ה ְלָעְבד� א ֻכָּלם1 ְּבֵׁש�ם ְיהָו+ Bֹ ים ָׂשָפ�ה ְברּוָר�ה ִלְקר ְך ֶאל&ַעִּמ� י&ָא>ז ֶאְהֹּפ�   ִּכ�
Zeph. 3:101ּוׁש ֲעָתַרי �י� ֵמֵע�ֶבר ְלַנ�ֲהֵרי&כ ּון ִמְנָחִת� י יֹוִבל�   ַּבת&ּפּוַצ+
Zeph. 3:11 1ְך ַעִּליֵזי �יר ִמִּקְרֵּב3 �י ִּכי&ָא�זA ָאִס ַעְּת ִּב ר ָּפַׁש� ִיְך ֲאֶׁש� ל ֲעִליֹלַת+ א ֵתב1ֹוִׁשי1 ִמֹּכ� Bֹ ּוא ל  ַּבּי�ֹום ַהה3

י� ר ָקְדִׁש� ֹוד ְּבַה� א&תֹוִס=ִפי ְלָגְבָה>ה ע� �ֹ ְך ְול  ַּגֲאָוֵת+
Zeph. 3:12ם ְיהָו�ה� ְו ּו ְּבֵׁש� �י ָוָד�ל ְוָחס� ְך ַע�ם ָעִנ  ִהְׁשַאְרִּת�י ְבִקְרֵּב+
Zeph. 3:13 ית�ֹון ַּתְרִמ ם ְלׁש� א ְּבִפיֶה� א&ִיָּמֵצ� �ֹ ב ְול ּו ָכָז+ ּו ַעְוָלה1 ְולֹא&ְיַדְּבר� Bא&ַיֲעׂש �ֹ ל ל Mית ִיְׂשָרֵא  ְׁשֵאִר2

י ין ַמֲחִר� ּו ְוֵא� ּו ְוָרְבצ� י&ֵה>ָּמה ִיְרע�  ד� סִּכ�
Zeph. 3:14ִם� ת ְירּוָׁשָל� ב ַּב� יעּו ִיְׂשָרֵא�ל ִׂשְמִחBי ְוָעְלִזי1 ְּבָכל&ֵל+ ֹון ָהִר�   ָרִּני1 ַּבת&ִצּי+
Zeph. 3:15ֹוד� ע ע� יְרִא�י ָר� ְך לֹא&ִת� ְיֵב�ְך ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵאBלA ְיהָוה1 ְּבִקְרֵּב+ ִיְך ִּפָּנ�ה ֹא�   ֵהִסBיר ְיהָוה1 ִמְׁשָּפַט+
Zeph. 3:16ִיְך� ּו ָיָד� ֹון ַאל&ִיְרּפ� ִאי ִצּי� �ּוָׁשַל�ִם ַאל&ִּתיָר ר ִליר� ּוא ֵיָאֵמ�   ַּבּי�ֹום ַהה+
Zeph. 3:17 יל ָעַל�ִיְך� ֹו ָיִג ה ַיֲחִריׁש1 ְּבַא�ֲהָבת+ ִיְך ְּבִׂשְמָח3 Mיׂש ָעַל �יַע ָיִׂש2 ֹור יֹוִׁש ך ִּגּב� =ה ֱאֹלַה>ִיְך ְּבִקְרֵּב�  ְיהָו

 ְּבִרָּנ�ה�
Zeph. 3:18ה� ת ָעֶל�יָה ֶחְרָּפ� ְפִּתי ִמֵּמ�ְך ָהי�ּו ַמְׂשֵא� =י ִמּמֹוֵע>ד ָאַס�   נּוֵג
Zeph. 3:19 1ץ ְוַׂשְמִּתים ה ְוַהִּנָּדָחה1 ֲאַקֵּב+ �ת ַהִה�יא ְוהֹוַׁשְעִּת�י ֶאת&ַהֹּצֵלָע3 �5ִיְך ָּבֵע  ִהְנִנ�י ֹעֶׂש>ה ֶאת&ָּכל&ְמַעַּנ

ֶרץ ָּב ם ְּבָכל&ָהָא� ם�ִלְתִהָּל�ה ּוְלֵׁש+  ְׁשָּת�
Zeph. 3:20 י�1 ַעֵּמ ה ְּבֹכל ם ְלֵׁש�ם ְוִלְתִהָּל3 Mן ֶאְתֶכ י&ֶאֵּת2 �י ֶאְתֶכ�ם ִּכ� ם ּוָבֵע�ת ַקְּבִצ �יא ֶאְתֶכ+  ָּבֵעBת ַהִהיא1 ָאִב

ר ְיהָו�ה� ֶרץ ְּבׁשּוִב=י ֶאת&ְׁשבּוֵתיֶכ>ם ְלֵעיֵניֶכ�ם ָאַמ�  ָהָא+
Hag. 1:15ֶו� Bת ְׁשַּת1ִים1 ְלָדְרָי �י  ִּבְׁשַנ ה ְּבַיד&ַחַּג Mה ְדַבר&ְיהָו ֶדׁש ָהָי2 �ד ַלֹח י ְּבי�ֹום ֶאָח� ֶדׁש1 ַהִּׁשִּׁש+ ֶלְך ַּבֹח2 ׁש ַהֶּמ+

ר� ֹול ֵלאֹמ� ן ַהָּגד� ק ַהֹּכֵה� ה ְוֶאל&ְיהֹוֻׁש=ַע ֶּבן&ְיהֹוָצָד> 1 ַּפַח�ת ְיהּוָד+ יא ֶאל&ְזֻרָּבֶבBל ֶּבן&ְׁשַאְלִּתיֵאל  ַהָּנִב3
Hag. 1:2ה ָאַמ>ר ְי ֹות� פ ֹּכ� ית ְיהָו�ה ְלִהָּבנ� א ֶעת&ֵּב� <ֹ א ֶעת&ּב �ֹ ּו ל ְמר+ ר ָהָעBם ַהֶּזה1 ָא� �ֹות ֵלאֹמ  הָו�ה ְצָבא�
Hag. 1:3ר� ה ְּבַיד&ַחַּג�י ַהָּנִב�יא ֵלאֹמ� 5ְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+   ַו�
Hag. 1:4ִית ַהֶּז�ה ָח �ים ְוַהַּב� ֶבת ְּבָבֵּתיֶכ�ם ְספּוִנ ם ָלֶׁש� ב� ַהֵעBת ָלֶכם1 ַאֶּת+  ֵר�
Hag. 1:5ם� ֹות ִׂש�ימּו ְלַבְבֶכ�ם ַעל&ַּדְרֵכיֶכ� ��ה ְצָבא ר ְיהָו ה ָאַמ� ה ֹּכ� Wְוַעָּת  
Hag. 1:6 ֹו �ם ל ֹוׁש ְוֵאין&ְלֹח� ה ָלב� ֹו ְוֵאין&ְלָׁשְכָר+ ֹול ְוֵאין&ְלָׂשְבָעה1 ָׁשת� Bט ָאכ ה ְוָהֵב�א ְמָע3 Mם ַהְרֵּב  ְזַרְעֶּת2

ר ִמְׂשַּתֵּכ�ר ִּמְׂשַּתֵּכ+ ּוב� פְוַה2 ֹור ָנק�   ֶאל&ְצר�
Hag. 1:7ם� ֹות ִׂש�ימּו ְלַבְבֶכ�ם ַעל&ַּדְרֵכיֶכ� ��ה ְצָבא ר ְיהָו ה ָאַמ�   ֹּכ�
Hag. 1:8 ֹו ְוֶאָּכֵבד ּו ַהָּב�ִית ְוֶאְרֶצה&ּב� ם ֵע�ץ ּוְבנ� ּו ָהָה>ר ַוֲהֵבאֶת� ה][ְו[ ֲעל� ר ְיהָו�ה�] ֶאָּכְבָד�  ָאַמ�
Hag. 1:9ה ֶאל&ַהְרֵּבה1 ְוִהBַען  ָּפֹנ ֹות ַי3 �ה ְצָבא+ ה ְנֻאם1 ְיהָו �ַען ֶמ3 ֹו ַי �ִית ְוָנַפ�ְחִּתי ב ם ַהַּב� ט ַוֲהֵבאֶת� �ה ִלְמָע+ ֵּנ

ֹו� ם ָרִצ�ים ִא�יׁש ְלֵבית� ב ְוַאֶּת� ּוא ָחֵר+  ֵּביִתי1 ֲאֶׁשר&ה�
Hag. 1:10ּה� ה ְיבּוָל� ֶרץ ָּכְלָא� ִים ִמָּט�ל ְוָהָא� ּו ָׁשַמ� ם ָּכְלא� �ן ֲעֵליֶכ+   ַעל&ֵּכ
Hag. 1:11 ר ר ְוַע>ל ֲאֶׁש� ֹוׁש ְוַעל&ַהִּיְצָה+ ים ְוַעל&ַהָּדָגן1 ְוַעל&ַהִּתיר� ֶרב ַעל&ָהָא�ֶרץ ְוַעל&ֶהָהִר3 Mא ֹח  ָוֶאְקָר2

ִים� ס �יַע ַּכָּפ� ה ְוַע�ל ָּכל&ְיִג ָאָדם1 ְוַעל&ַהְּבֵהָמ+  ּתֹוִצ�יא ָהֲאָדָמ�ה ְוַעל&ָה�
Hag. 1:12�ֶּב Aל�ע ְזֻרָּבֶב�ם  ַוִּיְׁשַמ ית ָהָע3 לA ְׁשֵאִר� ֹול ְוֹכ� Mן ַהָּגד ל ִויהֹוֻׁש�ַע ֶּבן&ְיהֹוָצָדקZ ַהֹּכֵה2 ן&ַׁשְלִּתיֵא]

ּו ָהָע�ם ִמְּפֵנ�י  �ה ֱאֹלֵהיֶה�ם ַוִּי�יְרא� ֹו ְיהָו ר ְׁשָלח� יא ַּכֲאֶׁש� �י ַהָּנִב+ ם ְוַעל&ִּדְבֵרי1 ַחַּג ֵהיֶה+ �ה ֱאֹל� 1 ְיהָו ְּבקֹול
 ְיהָו�ה�

Hag. 1:13ּיֹא ַ Tר ֲאִנ�י ִאְּתֶכ�ם ְנֻאם&ְיהָו�ה� ו ��ם ֵלאֹמ ּות ְיהָו�ה ָלָע >ה ְּבַמְלֲאכ� י ַמְלַא=ְך ְיהָו Qֶמר ַחַּג 
Hag. 1:14 1ַע ֶּבן&ְיהֹוָצָדקBה ְוֶאת&ר1ּוַח1 ְיהֹוֻׁש ל ַּפַח�ת ְיהּוָד3 Mל ֶּבן&ַׁשְלִּתיֵא Z ְזֻרָּבֶב2 ה ֶאת&רּוַח �ַער ְיהָו]  ַוָּי

ֶא ֹול ְו� ם� פַהֹּכֵה�ן ַהָּגד+ ֹות ֱאֹלֵהיֶה� ה ְּבֵבית&ְיהָו�ה ְצָבא� ּו ְמָלאָכ+ �ם ַוָּיֹב1אּו1 ַוַּיֲעׂש� ית ָהָע ל ְׁשֵאִר� ּוַח ֹּכ�  ת&ר+
Hag. 1:15ֶלְך� �5ֶוׁש ַהֶּמ� ִים ְלָדְרָי �י ִּבְׁשַנ�ת ְׁשַּת� ֶדׁש ַּבִּׁשִּׁש ים ְוַאְרָּבָע>ה ַלֹח� ֹום ֶעְׂשִר=   ְּבי2
Hag. 2:1י ְּבֶע Wר� ַּבְּׁשִביִע ה ְּבַיד&ַחַּג�י ַהָּנִב�יא ֵלאֹמ� ֶדׁש ָהָיה1 ְּדַבר&ְיהָו+ �ד ַלֹח ים ְוֶאָח�  ְׂשִר�
Hag. 2:2 ֹול �ק ַהֹּכֵה�ן ַהָּגד ַע ֶּבן&ְיהֹוָצָד� ה ְוֶאל&ְיהֹוֻׁש� 1 ַּפַח�ת ְיהּוָד+ א ֶאל&ְזֻרָּבֶבBל ֶּבן&ַׁשְלִּתיֵאל  ֱאָמר&ָנ3



ר� ית ָהָע�ם ֵלאֹמ�  ְוֶאל&ְׁשֵאִר�
Hag. 2:3  1ים ֹאתֹוBם ֹרִא Mה ַאֶּת ֹון ּוָמ2 �ֹו ָהִראׁש ה ִּבְכבֹוד� ר ֲאֶׁשBר ָרָאה1 ֶאת&ַהַּב�ִית ַהֶּז+ ִמBי ָבֶכם1 ַהִּנְׁשָא+

ם� ִין ְּבֵעיֵניֶכ� הּו ְּכַא� ֹוא ָכֹמ> ָּתה ֲהל�  ַע+
Hag. 2:4Zַע ֶּבן&ְיהֹוָצָדק�ק ְיהֹוֻׁש� ה ַוֲחַז �ק ְזֻרָּבֶב�לA ְנֻאם&ְיהָו] ק ָּכל&ַע�ם  ְוַעָּת�ה ֲחַז ֹול ַוֲחַז2 Mן ַהָּגד  ַהֹּכֵה2

ֹות� ם ְיהָו�ה ְצָבא� ם ְנֻא� �י ִאְּתֶכ+ י&ֲאִנ ּו ִּכ� � ָהָא>ֶרץ ְנֻאם&ְיהָו�ה ַו�ֲעׂש
Hag. 2:5 אּו� י ֹעֶמ�ֶדת ְּבתֹוְכֶכ�ם ַאל&ִּתיָר� ִים ְורּוִח� �ם ִמִּמְצַר+ ִּתי ִאְּתֶכם1 ְּבֵצאְתֶכ Bר ֲאֶׁשר&ָּכַר Qת&ַהָּדָב  ֶא�

 ס
Hag. 2:6 ֶרץ י ַמְרִעיׁש1 ֶאת&ַהָּׁשַמ�ִים ְוֶאת&ָהָא+ �ט ִה�יא ַוֲאִנ3 ת ְמַע ֹוד ַאַח� ֹות ע� �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bי ֹכ�  ִּכ

ה� �ם ְוֶאת&ֶהָחָרָב�  ְוֶאת&ַהָּי
Hag. 2:7Bי ֶאת&ַהַּב Qם ּוִמֵּלאִת� אּו ֶחְמַּד�ת ָּכל&ַהּגֹוִי ם ּוָב� ר  ְוִהְרַעְׁשִּתי1 ֶאת&ָּכל&ַהּגֹוִי+ ֹוד ָאַמ� ִית ַהֶּזה1 ָּכב+

ֹות�  ְיהָו�ה ְצָבא�
Hag. 2:8ֹות� ם ְיהָו�ה ְצָבא� �י ַהָּזָה�ב ְנֻא�   ִל�י ַהֶּכ�ֶסף ְוִל
Hag. 2:9 1ֹום ַהֶּזה Bֹות ּוַבָּמק ��ה ְצָבא ר ְיהָו ֹון ָאַמ� ֲחרֹון1 ִמן&ָה�ִראׁש+ Bה ָהַא� ִית ַהֶּז ה ְּכבֹודZ ַהַּב2 ֹול ִי�ְהֶי]  ָּגד�
ֹות� פֶאֵּת�ן ָׁש ם ְיהָו�ה ְצָבא� ֹום ְנֻא�  ל+

Hag. 2:10 ה ֶאל&ַחַּג�י ַהָּנִב�יא �5ֶוׁש ָהָיה1 ְּדַבר&ְיהָו+ ִים ְלָדְרָי י ִּבְׁשַנ�ת ְׁשַּת� ים ְוַאְרָּבָעה1 ַלְּתִׁשיִע+ Bְּבֶעְׂשִר 
ר�  ֵלאֹמ�

Hag. 2:11 ה >ים ּתֹוָר� =א ֶאת&ַהֹּכֲהִנ ֹות ְׁשַאל&ָנ ��ה ְצָבא ר ְיהָו ה ָאַמ� ר� ֹּכ�  ֵלאֹמ�
Hag. 2:12 5ִין= יד ְוֶאל&ַהַּי Mֶחם ְוֶאל&ַהָּנִז ְכָנפֹו ֶאל&ַהֶּל2 ִּ Tע ב� ֹו ְוָנַג �5ף ִּבְגד3 ֶדׁש ִּבְכַנ Mיׁש ְּבַׂשר&ֹק  ֵה�ןA ִיָּׂשא&ִא2

א� �ֹ ּו ל >ים ַוּיֹאְמר� ּו ַהֹּכֲהִנ  ְוֶאל&ֶׁש>ֶמן ְוֶאל&ָּכל&ַמֲאָכ�ל ֲהִיְקָּד�ׁש ַוַּיֲענ=
Hag. 2:13 אֶמר�ֹ א� ַוּי ּו ִיְטָמ� >ים ַוּיֹאְמר� ּו ַהֹּכֲהִנ ֶּלה ֲהִיְטָמ�א ַוַּיֲענ= >ֶפׁש ְּבָכל&ֵא� =ע ְטֵמא&ֶנ י ִאם&ִיַּג  ַחַּג+
Hag. 2:14 ם�ה ְוֵכ�ן ָּכל&ַמֲעֵׂש�ה ְיֵדיֶה Bה ְלָפַני1 ְנֻאם&ְיהָו+ ֹוי ַהֶּז ֶּזה ְוֵכן&ַהּג2 ַ Tָעם&ה �ן ָה� אֶמר ֵּכ 3ֹ י ַוּי Mַען ַחַּג  ַוַּי2

ר  ּוא�ַוֲאֶׁש� א ה� ם ָטֵמ� יבּו ָׁש�  ַיְקִר>
Hag. 2:15 ֶבן ְּבֵהיַכ�ל ּום&ֶא>ֶבן ֶאל&ֶא� ם ִמן&ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה ָוָמ�ְעָלה ִמֶּט=ֶרם ׂש� �א ְלַבְבֶכ+ ימּו&ָנ  ְוַעָּתה1 ִׂש�

 ְיהָו�ה�
Hag. 2:16ֶק ה ֲעָׂשָר�ה ָּב�א ֶאל&ַהֶּי3 ים ְוָהְיָת� ם ָּבא1 ֶאל&ֲעֵרַמ�ת ֶעְׂשִר+ ְהיֹוָת� ה  ִמ� ב ַלְחֹׂשף1 ֲחִמִּׁש�ים ּפּוָר+

ים� ה ֶעְׂשִר�  ְוָהְיָת�
Hag. 2:17 ם ְוֵאין&ֶאְתֶכ�ם ֵאַל�י�ת ָּכל&ַמֲעֵׂש�ה ְיֵדיֶכ ד ֵא� ֹון ּוַבֵּי�5ָרקֹון1 ּוַבָּבָר+ Bם ַּבִּׁשָּדפ Mיִתי ֶאְתֶכ  ִהֵּכ2
 ְנֻאם&ְיהָו�ה�
Hag. 2:18�ם ִמן&ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה ָוָמ �א ְלַבְבֶכ+ י ְלִמן&ַהּי>ֹום  ִׂשימּו&ָנ ה ַלְּתִׁשיִע3 Mים ְוַאְרָּבָע ְעָלה ִמּיֹוםZ ֶעְׂשִר2

ם� יַכל&ְיהָו�ה ִׂש�ימּו ְלַבְבֶכ� ד ֵה�  ֲאֶׁשר&ֻיַּס�
Hag. 2:19א ִמן&ַהּי�ֹום ַהֶּז��א ָנָׂש �ֹ �5ִית ל ֹון ְוֵע�ץ ַהַּז =ה ְוָהִרּמ> ֶפן ְוַהְּתֵאָנ ה ְוַעד&ַהֶּג2 ֹוד ַהֶּז1ַרע1 ַּבְּמגּוָר+ Bה  ַהע
ְך� ס  ֲאָבֵר�
Hag. 2:20ר� ֶדׁש ֵלאֹמ� ים ְוַאְרָּבָע>ה ַלֹח� י ְּבֶעְׂשִר= BהA ֵׁשִנית1 ֶאל&ַחַּג+ י ְדַבר&ְיהָו   ַוְיִה2
Hag. 2:21ֶרץ� ִים ְוֶאת&ָהָא� יׁש ֶאת&ַהָּׁשַמ� �י ַמְרִע+ ר ֲאִנ �ה ֵלאֹמ ַחת&ְיהּוָד� ל ַּפ� ר ֶאל&ְזֻרָּבֶב� Wֱאֹמ  
Hag. 2:22ַפְכִּתי1 ִּכ יָה  ְוָה� ְכֶב+ �ם ְוָהַפְכִּתBי ֶמְרָּכָבה1 ְוֹר� ֹות ַהּגֹוִי ֶזק ַמְמְלכ� י ֹח� ְׁשַמְדִּת+ ֹות ְוִה2 ֵּס�א ַמְמָלכ+

יו� ֶרב ָאִח� ם ִא�יׁש ְּבֶח� ְכֵביֶה+ ּו סּוִסים1 ְוֹר� Bְוָיְרד 
Hag. 2:23ל ֶּבן&ְׁשַאְלִּת ָּקֲחָך ְזֻרָּבֶב2 ֶ Tֹות א �ה ְצָבא] ּוא ְנֻאם&ְיהָו יָך  ַּבּי�ֹום ַהה� ה ְוַׂשְמִּת� יֵאBל ַעְבִּדי1 ְנֻאם&ְיהָו+

ֹות� ם ְיהָו�ה ְצָבא� ְרִּתי ְנֻא� י&ְבָך� ָבַח+ חֹוָת�ם ִּכ�  ַּכ�
Zech. 1:1 ֹו ה ֶּבן&ִעּד� ה ֶאל&ְזַכְרָיה1 ֶּבן&ֶּב�ֶרְכָי+ �ה ְדַבר&ְיהָו3 �5ֶוׁש ָהָי ִים ְלָדְרָי י ִּבְׁשַנ�ת ְׁשַּת� ֶדׁש1 ַהְּׁשִמיִנ+  ַּבֹח2

ר�ַהָּנִב�  יא ֵלאֹמ�
Zech. 1:2ֶצף� ֹוֵתיֶכ�ם ָק� >ה ַעל&ֲאב�   ָקַצ=ף ְיהָו



Zech. 1:3 ם ּוב ֲאֵליֶכ+ ֹות ְוָאׁש� ��ה ְצָבא ם ְיהָו י ְנֻא� ּובּו ֵאַל+ ֹות ׁש� �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bם ֹּכ  ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה3
ֹות� ר ְיהָו�ה ְצָבא�  ָאַמ�

Zech. 1:4�ם ֲאֶׁש ֵתיֶכ] �ה  ַאל&ִּתְהי�ּו ַכֲאֹב� ה ָאַמר1 ְיהָו Bר ֹּכ ים ֵלאֹמ3 Mאֹׁשִנ ים ָהִר� ּו&ֲאֵליֶהםZ ַהְּנִביִא2 ר ָקְרא�
ים ּוַמֲעִליֵליֶכם  ּובּו ָנא1 ִמַּדְרֵכיֶכ�ם ָהָרִע+ Bֹות ׁש ַעְלֵליֶכ�ם][ּו[ְצָבא+ א&ִהְקִׁש�יבּו ] ַמ� �ֹ ּו ְול א ָׁשְמע> �ֹ �ים ְול ָרִע ָה�

 ֵאַל�י ְנֻאם&ְיהָו�ה�
Zech. 1:5ֹוֵת ּו� ֲאב� ים ַהְלעֹוָל�ם ִי�ְחי� ְּנִבִא+  יֶכ�ם ַאֵּיה&ֵה�ם ְוַה2
Zech. 1:6 ּו ּובּו ַוּיֹאְמר3 ֹוא ִהִּׂש�יגּו ֲאֹבֵתיֶכ�ם ַוָּיׁש� ים ֲהל� י ַהְּנִביִא+ 1יִתי1 ֶאת&ֲעָבַד� י ֲאֶׁשBר ִצִּו י ְוֻחַּק3  ַא�ְךA ְּדָבַר�

נּו ִּכ ֹות ָל+ Bה ְצָבאֹות1 ַלֲעׂש� ם ְיהָו Mר ָזַמ נּו� סַּכֲאֶׁש2 ה ִאָּת� ינּו ֵּכ�ן ָעָׂש�  ְדָרֵכ1ינּו1 ּוְכַמ�ֲעָלֵל+
Zech. 1:7 ה� �5ֶוׁש ָהָי ִים ְלָדְרָי ט ִּבְׁשַנ�ת ְׁשַּת� ֶדׁש ְׁשָב+ ֶדׁש1 הּוא&ֹח� ר ֹח2 י&ָעָׂש� ה ְלַעְׁשֵּת� Mים ְוַאְרָּבָע  ְּביֹוםZ ֶעְׂשִר2

הּו ֶּבן&ִעּד� ה ֶאל&ְזַכְרָיה1 ֶּבן&ֶּב�ֶרְכָי+ ר�ְדַבר&ְיהָו3  ֹוא ַהָּנִב�יא ֵלאֹמ�
Zech. 1:8 ה�ין ַהֲהַדִּס�ים ֲאֶׁש�ר ַּבְּמֻצָל ד ֵּב� ּוא ֹעֵמ+ ם ְוה� ּוס ָאֹד+ ְיָלה ְוִהֵּנה&ִאיׁש1 ֹרֵכב1 ַעל&ס� �יִתיA ַהַּל3  ָרִא

ים ּוְלָבִנ�ים� ים ְׂשֻרִּק� �ים ֲאֻדִּמ+  ְוַאֲחָריו1 סּוִס
Zech. 1:9�ֹ �י ַוּי ר ָמה&ֵא�ֶּלה ֲאֹדִנ ֶּלה� ָוֹאַמ� ָּמה ֵא� ָּך ָמה&ֵה� י ֲאִנ�י ַאְרֶא� י ַהַּמְלָאְך1 ַהֹּדֵב�ר ִּב+  אֶמר ֵאַל3
Zech. 1:10ֵPר א�ד ֵּבין&ַהֲהַדִּס�ים ַוּיֹאַמ ַען ָהִא>יׁש ָהֹעֵמ� ֶרץ� ַוַּי3 ה ְלִהְתַהֵּל�ְך ָּבָא�  ֶּלה ֲאֶׁש�ר ָׁשַל�ח ְיהָו+
Zech. 1:11�ה ָה ּו ֶאת&ַמְלַא�ְך ְיהָו3 Q5ַּיֲענ �ְכנּו ָבָא�ֶרץ ְוִהֵּנ�ה  ַו� ּו ִהְתַהַּל ים ַוּיֹאְמר� ֹעֵמד1 ֵּב�ין ַהֲהַדִּס+

ֶטת� ֶבת ְוֹׁשָק� ֶרץ ֹיֶׁש�  ָכל&ָהָא�
Zech. 1:12 ת ִם ְוֵא� א&ְתַרֵח�ם ֶאת&ְירּוָׁשַל+ �ֹ י ַאָּתה1 ל ֹות ַעד&ָמַת3 �ה ְצָבא+ �ַען ַמְלַאְך&ְיהָוהH ַוּיֹאַמרG ְיהָו  ַוַּי

י ְיהּוָד�ה ֲא �ה ִׁשְבִע�ים ָׁשָנ�ה�ָעֵר� ְמָּתה ֶז  ֶׁש�ר ָזַע+
Zech. 1:13ים� ים ִנֻחִמ� ים טֹוִב�ים ְּדָבִר� ר ִּב�י ְּדָבִר� ה ֶאת&ַהַּמְלָא>ְך ַהֹּדֵב� �ַען ְיהָו3   ַוַּי
Zech. 1:14= ֹות ִקֵּנ ��ה ְצָבא ר ְיהָו ה ָאַמ� ר ֹּכ� י ְקָר�א ֵלאֹמ+ י ַהַּמְלָאְך1 ַהֹּדֵב�ר ִּב+ ֹ�אֶמר ֵאַל3 אִתי ִלירּוָׁשַל>ִם  ַוּי

ה� ה ְגדֹוָל� ֹון ִקְנָא�  ּוְלִצּי�
Zech. 1:15ה� ּו ְלָרָע� ָּמה ָעְזר� ט ְוֵה� �ים ֲאֶׁשBר ֲאִני1 ָקַצ�ְפִּתי ְּמָע+ ֲאַנִּנ �ם ַהַּׁש� ף ַעל&ַהּגֹוִי �י ֹקֵצ+ 1 ֲאִנ ֶצף ָּגדֹול Bְוֶק  
Zech. 1:16ִ1 ה ַׁשBְבִּתי ִלירּוָׁשַל ה&ָאַמ�ר ְיהָו3 ן ֹּכ� Qֹות  ָלֵכ ��ה ְצָבא ם ְיהָו ּה ְנֻא� ים ֵּביִתי1 ִיָּב�ֶנה ָּב+ ַרֲחִמ+ ם1 ְּב�

ו][ְו[ְוָקָוה  ִם�] ָק�  ִיָּנֶט�ה ַעל&ְירּוָׁשָל�
Zech. 1:17 1ם ְיהָו�ה עֹוד ֹוב ְוִנַח2 �י ִמּט יָנה ָעַר� ֹוד ְּתפּוֶצ� ֹות ע> �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bר ֹּכ ֹודA ְקָר�א ֵלאֹמ3  ע�
ֹון ּוָב ִם� סֶאת&ִצּי+ ֹוד ִּבירּוָׁשָל� ר ע�  ַח�
Zech. 2:1ֹות� ע ְקָרנ� �י ָוֵא�ֶרא ְוִהֵּנ�ה ַאְרַּב� א ֶאת&ֵעיַנ   ָוֶאָּׂש�
Zech. 2:2 ה ּו ֶאת&ְיהּוָד+ י ֵאBֶּלה ַהְּקָרנֹות1 ֲאֶׁש�ר ֵזר� ֹ�אֶמר ֵאַל+ ר ִּב�י ָמה&ֵא�ֶּלה ַוּי ר ֶאל&ַהַּמְלָא>ְך ַהֹּדֵב�  ָוֹאַמ3

ל ִויר ם� סֶאת&ִיְׂשָרֵא�  ּוָׁשָל�
Zech. 2:3ים� ה ַאְרָּבָע�ה ָחָרִׁש�   ַוַּיְרֵא�ִני ְיהָו+
Zech. 2:4 ה �רּו ֶאת&ְיהּוָד3 ֹות ֲאֶׁשר&ֵז Qֶּלה ַהְּקָרנ�ר ֵא ֹ�אֶמר ֵלאֹמ3 ֹות ַוּי �ֲעׂש ֶּלה ָבִא�ים ַל� ר ָמ>ה ֵא� Wָוֹאַמ 

יד 1ֶּלה1 ְלַהֲחִר� אּו ֵא Bֹו ַוָּיֹב ֶרן ְּכִפי&ִאיׁש1 לֹא&ָנָׂש�א רֹאׁש+ ם ַהֹּנְׂשִא�ים ֶק> ֹות ֶאת&ַקְרנ�ֹות ַהּגֹוִי3 Qם ְלַיּד  ֹאָת+
ּה� ס ה ְלָזרֹוָת� ֶרץ ְיהּוָד�  ֶאל&ֶא�

Zech. 2:5ה� ֶבל ִמָּד� ֹו ֶח� �יׁש ּוְבָיד� ֶרא ְוִהֵּנה&ִא >י ָוֵא� א ֵעיַנ   ָוֶאָּׂש�
Zech. 2:6י ָלֹמד1 ֶאת&ְי ֹ�אֶמר ֵאַל3 ָנה ַאָּת�ה ֹהֵל�ְך ַוּי ר ָא� Wה  ָוֹאַמ ּה ְוַכָּמ� ה&ָרְחָּב� ֹות ַּכָּמ� ִם ִלְרא� ּוָׁשַל+ ר�
ּה�  ָאְרָּכ�

Zech. 2:7ֹו� א ִלְקָראת� ר ֹיֵצ� ר ִּב�י ֹיֵצ�א ּוַמְלָא�ְך ַאֵח+ ה ַהַּמְלָא>ְך ַהֹּדֵב�   ְוִהֵּנ3
Zech. 2:8ב ְירּו�ר ְּפָרזֹות1 ֵּתֵׁש �ץ ַּדֵּב>ר ֶאל&ַהַּנ�ַער ַהָּל�ז ֵלאֹמ ו ֻר3 ֹ�אֶמר ֵאָל+ ה  ַוּי ם ּוְבֵהָמ� ב ָאָד> ִם ֵמֹר� ָׁשַל+
ּה�  ְּבתֹוָכ�

Zech. 2:9ּה� פ ְהֶי�ה ְבתֹוָכ� ֹוד ֶא� ׁש ָסִב�יב ּוְלָכב� ֹוַמת ֵא� ה ח� ְהֶיה&ָּלּה1 ְנֻאם&ְיהָו+ Bי ֶא�   ַוֲאִנ
Zech. 2:10ֹות ַהָּׁשַמ>ִי ע רּוח= Qי ְּכַאְרַּב ִּ Tה כ� ֹון ְנֻאם&ְיהָו ֶרץ ָצפ� >סּו ֵמֶא� ֹוי ְוֻנ ֹוי ה3 ְׂשִּתי ֶאְתֶכ�ם  ה� ם ֵּפַר�



 ְנֻאם&ְיהָו�ה�
Zech. 2:11ל� ס ֶבת ַּבת&ָּבֶב� �י יֹוֶׁש� ֹון ִהָּמְלִט ֹוי ִצּי�   ה�
Zech. 2:12ִּPם כ��ם ַהֹּׁשְלִל�ים ֶאְתֶכ ִני ֶאל&ַהּגֹוִי Wֹוד ְׁשָלַח �ה ְצָבאֹותG ַאַח�ר ָּכב+ ה ָאַמרH ְיהָו �י ֹכ� �ַע  ִּכ י ַהֹּנֵג
ם ֹנֵג�ַע ְּבָב ֹו�ָּבֶכ+ ת ֵעינ�  ַב�
Zech. 2:13 ִני� ֹות ְׁשָלָח� י&ְיהָו�ה ְצָבא� ם ִּכ� Wיַדְעֶּת ם ְוָהי�ּו ָׁשָל�ל ְלַעְבֵדיֶה�ם ִו� Bיף ֶאת&ָיִדי1 ֲעֵליֶה+ י ֵמִנ י ִהְנִנ2 ִּ Tכ 

 ס
Zech. 2:14�י ְבתֹוֵכ�ְך ְנֻאם&ְיהָו ֹון ִּכ=י ִהְנִני&ָב>א ְוָׁשַכְנִּת� �י ַּבת&ִצּי  ה� ָרִּנ�י ְוִׂשְמִח�
Zech. 2:15 ַעְּת ִּכי&ְיהָו�ה Wְך ְוָיַד �ם ְוָׁשַכְנִּת�י ְבתֹוֵכ+ יּו ִל�י ְלָע ּוא ְוָה� ם ַרִּבBים ֶאל&ְיהָוה1 ַּבּי�ֹום ַהה+ Z גֹוִי2  ְוִנְלוּו

ִיְך� ִני ֵאָל� ֹות ְׁשָלַח�  ְצָבא�
Zech. 2:16ֶדׁש ּו �ֹו ַע�ל ַאְדַמ�ת ַהֹּק Bה ֶאת&ְיהּוָדה1 ֶחְלק+ ל ְיהָו ִם� ְוָנַח2 ֹוד ִּבירּוָׁשָל� ר ע�  ָבַח�
Zech. 2:17ֹו� ס ֹון ָקְדׁש� ֹור ִמְּמע� �ה ִּכ�י ֵנע� �י ְיהָו ר ִמְּפֵנ ס ָּכל&ָּבָׂש�   ַה�
Zech. 3:1 ד ַעל&ְיִמינ�ֹו �ה ְוַהָּׂשָט>ן ֹעֵמ� ד ִלְפֵנ�י ַמְלַא�ְך ְיהָו Wֹול ֹעֵמ 1ַע1 ַהֹּכֵה�ן ַהָּגד+ ִני ֶאת&ְיהֹוֻׁש  ַוַּיְרֵא3

ֹו  �ְלִׂשְטנ�
Zech. 3:2 ֹוא �ִם ֲהל= ּוָׁשָל ר ִּביר� ן ְוִיְגַעBר ְיהָוה1 ְּבָך+ ַהֹּבֵח� Bה ְּבָך1 ַהָּׂשָט+ ר ְיהָו ן ִיְגַע2 ה ֶאל&ַהָּׂשָט3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

ׁש� ל ֵמֵא� ּוד ֻמָּצ� nה א�  ֶז
Zech. 3:3�ד ִלְפֵנ�י ַהַּמְלָא �ים ְוֹעֵמ� ים צֹוִא ׁש ְּבָגִד� ַע ָהָי�ה ָלֻב� Wְך� ִויהֹוֻׁש 
Zech. 3:4 יו ֹ�אֶמר ֵאָל3 �יו ַוּי ים ַהֹּצִא�ים ֵמָעָל ר ָהִס>ירּו ַהְּבָגִד� ים ְלָפָניו1 ֵלאֹמ+ Bאֶמר ֶאל&ָהֹעְמִד 3ֹ �ַען ַוּי  ַוַּי

ֹות� ׁש ֹאְתָך� ַמֲחָלצ� ָך ְוַהְלֵּב� 1יָך1 ֲעֹוֶנ+ ה ֶהֱעַבBְרִּתי ֵמָעֶל  ְרֵא2
Zech. 3:5 ֹור ר ָיִׂש>ימּו ָצִנ�יף ָטה� Wים  ָוֹאַמ ֹו ַוַּיְלִּבֻׁש1הּו1 ְּבָגִד+ ֹור ַעל&רֹאׁש3 Mיף ַהָּטה Z ַהָּצִנ2 ֹו ַוָּיִׂשימּו �ַעל&רֹאׁש

ד� ְך ְיהָו�ה ֹעֵמ�  ּוַמְלַא�
Zech. 3:6ר� ַע ֵלאֹמ� ה ִּביהֹוֻׁש�   ַוָּי1ַעד1 ַמְלַא�ְך ְיהָו+
Zech. 3:7ם ֶא�י ֵּתֵלְך1 ְוִאBֹות ִאם&ִּבְדָרַכ �ה ְצָבא3 ר ְיהָו Qין  ֹּכה&ָאַמ ר ְוַגם&ַאָּתה1 ָּתִד� ת&ִמְׁשַמְרִּת�י ִתְׁשֹמ+

ֶּלה� ים ָהֵא� ין ָהֹעְמִד� ים ֵּב� י ְוָנַתִּתBי ְלָך1 ַמְהְלִכ+ �ר ֶאת&ֲחֵצָר י ְוַג�ם ִּתְׁשֹמ�  ֶאת&ֵּביִת+
Zech. 3:8יָך ֹול ַאָּתה1 ְוֵרֶע1יָך1 ַהֹּיְׁשִב�ים ְלָפֶנ+ א ְיהֹוֻׁש�ַעA ַהֹּכֵה�ן ַהָּגד3 Qע&ָנ ַמ� ת ֵה�ָּמה  ְׁש� י מֹוֵפ� י&ַאְנֵׁש�  ִּכ�

ַמח� י ֶצ� י&ִהְנִנ�י ֵמִב>יא ֶאת&ַעְבִּד�  ִּכ�
Zech. 3:9 ּה =י ְמַפֵּת�ַח ִּפֻּתָח3 �5ִים ִהְנִנ �ה ֵעיָנ ת ִׁשְבָע ֶבן ַאַח� ַע ַעל&ֶא� �י ְיהֹוֻׁש+ ֶבן ֲאֶׁשBר ָנַת1ִּתי1 ִלְפֵנ �ה ָהֶא3 �יA ִהֵּנ  ִּכ

ֹות ּוַמְׁשִּת> �ה ְצָבא+ ד�ְנֻאם1 ְיהָו יא ְּבי�ֹום ֶאָח� ֶרץ&ַהִה� ן ָהָא�  י ֶאת&ֲעֹו�
Zech. 3:10ַחת ְּתֵאָנ�ה� ַחת ֶּג�ֶפן ְוֶאל&ַּת� �הּו ֶאל&ַּת� �יׁש ְלֵרֵע ּו ִא ֹות ִּתְקְרא� �ה ְצָבא+ ּוא ְנֻאם1 ְיהָו   ַּבּי�ֹום ַהה3
Zech. 4:1ִני ְּכִא�יׁש ֲאֶׁש Wי ַוְיִעיֵר� ְך ַהֹּדֵב�ר ִּב ָׁשב ַהַּמְלָא� Wֹו� ַוָּי ֹור ִמְּׁשָנת�  ר&ֵיע�
Zech. 4:2 ה ַוּיֹאֶמר�ה ֹרֶא ה ַאָּת� י ָמ� ֹ�אֶמר ֵאַל+ ר][ָו[ ַוּי ּה ְוֻגָּל�ּה ] ֹאַמ] Mב ֻּכָּל �ה ְמנֹוַרתZ ָזָה2 �יִתיA ְוִהֵּנ ָרִא

ר ַע ֹות ֲאֶׁש� ֹות ַלֵּנר� ּוָצק+ יָה ִׁשְבָעBה ְוִׁשְבָעה1 מ� ּה ְוִׁשְבָעBה ֵנֹרֶת1יָה1 ָעֶל+ ּה�ַעל&רֹאָׁש3  ל&רֹאָׁש�
Zech. 4:3ּה� ד ַעל&ְׂשמֹאָל� ה ְוֶאָח� �יָה ֶאָחד1 ִמיִמ�ין ַהֻּגָּל+ ים ָעֶל �5ִים ֵזיִת�   ּוְׁשַנ
Zech. 4:4ֶּלה ֲאֹדִנ�י� ר ָמה&ֵא� �ר ִּב�י ֵלאֹמ ר ֶאל&ַהַּמְלָא>ְך ַהֹּדֵב� 1ַען1 ָו�ֹאַמ+   ָוַא
Zech. 4:5א�ֹ ר ִּבי1 ַוּי ְך ַהֹּדֵב� Qַּיַען ַהַּמְלָא ַ Tא ֲאֹדִנ�י� ו �ֹ ר ל ְעָּת ָמה&ֵה�ָּמה ֵא�ֶּלה ָוֹאַמ� ֹוא ָיַד� י ֲהל�  ֶמר ֵאַל+
Zech. 4:6ֶP ר ז Bֹאֶמר ֵאַלי1 ֵלאֹמ+ ַען ַוּי Mי  ַוַּי� ַח ִּכ א ְבֹכ+ �ֹ 1 ְול א ְבַח1ִיל Bֹ ר ל �ל ֵלאֹמ ה ֶאל&ְזֻרָּבֶב� ה ְּדַבר&ְיהָו+

ֹות� ר ְיהָו�ה ְצָבא� י ָאַמ�  ִאם&ְּברּוִח+
Zech. 4:7&י ן  ִמ� ן ֵח� ֹות ֵח� Wה ְּתֻׁשא ר ְוהֹוִציא1 ֶאת&ָהֶא�ֶבן ָהרֹאָׁש+ �ל ְלִמיֹׁש �י ְזֻרָּבֶב� ֹול ִלְפֵנ ר&ַהָּגד> ַאָּת=ה ַה�

ּה� פ  ָל�
Zech. 4:8ר� י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה�
Zech. 4:95� יו ְּתַבַּצ�ְעָנה ְוָי ִית ַהֶּז�ה ְוָיָד� ּו ַהַּב� ל ִיְּסד> י ְזֻרָּבֶב3 ם� ְיֵד� ִני ֲאֵליֶכ� ֹות ְׁשָלַח� י&ְיהָו�ה ְצָבא�  ַדְעָּת+ ִּכ�
Zech. 4:10 י� ל ִׁשְבָעה&ֵא�ֶּלה ֵעיֵנ יל ְּבַי�ד ְזֻרָּבֶב� ּו ֶאת&ָהֶא=ֶבן ַהְּבִד> Qּו ְוָרא �י ִמ�י ַבזH ְלי�ֹום ְקַטּנֹותG ְוָׂשְמח3  ִּכ



ֶרץ� ָּמה ְמׁשֹוְטִט�ים ְּבָכל&ָהָא� ה ֵה�  ְיהָו+
Zech. 4:11ּה� ָוַא� ה ְוַעל&ְׂשמֹאוָל� ין ַהְּמנֹוָר� ֶלה ַעל&ְיִמ� Bי ַהֵּזיִתים1 ָהֵא+ �יו ַמה&ְּׁשֵנ  ַען ָוֹאַמ�ר ֵאָל
Zech. 4:12 ב ֹות ַהָּזָה+ ד ְׁשֵני1 ַצְנְּתר� ים ֲאֶׁשר1 ְּבַי3 �י ַהֵּזיִת3 י ִׁשֲּבֵל Qיו ַמה&ְׁשֵּת� ר ֵאָל ית ָוֹאַמ�  ָוַא�ַען ֵׁשִנ+

ם  ים ֵמֲעֵליֶה� ְמִריִק� ב�ַה�  ַהָּזָה�
Zech. 4:13א ֲאֹדִנ�י� �ֹ ר ל ְעָּת ָמה&ֵא�ֶּלה ָוֹאַמ� ֹוא ָיַד� ר ֲהל� Bֹאֶמר ֵאַלי1 ֵלאֹמ+   ַוּי
Zech. 4:14ֶרץ� ֹון ָּכל&ָהָא� ים ַעל&ֲאד� �י ְבֵנ�י&ַהִּיְצָה�ר ָהֹעְמִד� ֶּלה ְׁשֵנ אֶמר ֵא� Wֹ   ַוּי
Zech. 5:1ה ְוִהֵּנ��ֶאְרֶא �י ָו� א ֵעיַנ ּוב ָוֶאָּׂש� Wה� ָוָאׁש  ה ְמִגָּל�ה ָעָפ�
Zech. 5:2 ּה ה ְוָרְחָּב� ַאָּמ+ ים ָּב� ה ָאְרָּכּה1 ֶעְׂשִר� Bי ֹרֶאה1 ְמִגָּל�ה ָעָפ+ ר ֲאִנ ה ֹרֶא�ה ָוֹאַמ3 ה ַאָּת� י ָמ� ֹ�אֶמר ֵאַל+  ַוּי

ה�  ֶע�ֶׂשר ָּבַאָּמ�
Zech. 5:3ֹP י ז ֹ�אֶמר ֵאַל+ �י ָכל&ָהָא�ֶר ַוּי את ַעל&ְּפֵנ ה ַהּיֹוֵצ� ָאָל+ ה את ָה� ֹוָה ִנָּק+ ב ִמֶּזה1 ָּכמ� �י ָכל&ַהֹּגֵנ3 ץ ִּכ

ה� ֹוָה ִנָּק� ע ִמֶּז�ה ָּכמ� ְׁשָּב+  ְוָכל&ַהִּנ2
Zech. 5:4 11ֶנה י ַלָּׁש�ֶקר ְוָל ע ִּבְׁשִמ� ב ְוֶאל&ֵּב>ית ַהִּנְׁשָּב� 1ָאה1 ֶאל&ֵּב�ית ַהַּגָּנ+ ֹות ּוָב �ה ְצָבא+ יָה ְנֻאם1 ְיהָו  הֹוֵצאִת3

ֹו ְו ֹוְך ֵּבית+ יו ְוֶאת&ֲאָבָנ�יו�ְּבת�  ִכַּל�ּתּו ְוֶאת&ֵעָצ�
Zech. 5:5את� �ֹ את ַהּז ה ַהּיֹוֵצ� ה ָמ� 1יָך1 ּוְרֵא+ Bא ֵעיֶנ י ָׂש�א ָנ ֹ�אֶמר ֵאַל+ �י ַוּי ְך ַהֹּדֵב�ר ִּב א ַהַּמְלָא� Wַוֵּיֵצ  
Zech. 5:6ֹ�את ֵע אֶמר ז Wֹ את ַוּי ֵאיָפה1 ַהּיֹוֵצ+ Bֹאת ָה� אֶמר ז 3ֹ ר ַמה&ִה�יא ַוּי ֶרץ� ָוֹאַמ�  יָנ�ם ְּבָכל&ָהָא�
Zech. 5:7ה� ֹוְך ָהֵאיָפ� ֶבת ְּבת� ת יֹוֶׁש� ֶרת ִנֵּׂש�את ְוזֹאת1 ִאָּׁש�ה ַאַח+ >ה ִּכַּכ�ר ֹעֶפ�   ְוִהֵּנ
Zech. 5:8�ֶרת ֶאל&ִּפ ֶבן ָהֹעֶפ� ֵאיָפ�ה ַוַּיְׁשֵל>ְך ֶאת&ֶא� ֹוְך ָה� ּה ֶאל&ּת� ה ַוַּיְׁשֵל�ְך ֹאָת� ֹ�את ָהִרְׁשָע+ 1ֹאֶמר1 ז יָה�  ַוּי

 ס
Zech. 5:9 י�ִים ְּכַכְנֵפ ָּנה ְכָנַפ� ם ְוָלֵה� ּוַח ְּבַכְנֵפיֶה+ ֹוְצאֹות1 ְור� ִים ָנִׁשBים י� ֶרא ְוִהֵּנהZ ְׁשַּת2 י ָוֵא3 Mא ֵעיַנ  ָוֶאָּׂש2

ִים� ין ַהָּׁשָמ� ֶרץ ּוֵב� ין ָהָא� ה ֵּב� 1אָנה1 ֶאת&ָה�ֵאיָפ+  ַהֲחִסיָד�ה ַוִּתֶּׂש
Zech. 5:10ר ֶאל&ַהַּמ Wה� ָוֹאַמ ֹות ֶאת&ָהֵאיָפ� ֹוִלכ� ָּמה מ� �י ָא>ָנה ֵה� ְך ַהֹּדֵב�ר ִּב  ְלָא�
Zech. 5:11ּה� ס ם ַעל&ְמֻכָנָת� �ר ְוהּוַכ>ן ְוֻהִּנ�יָחה ָּׁש� ִית ְּבֶא�ֶרץ ִׁשְנָע ֹות&ָל�� ַב� י ִלְבנ� ֹ�אֶמר ֵאַל+   ַוּי
Zech. 6:1Bה ַאְרַּב ה ְוִהֵּנ2 ֶאְרֶא+ 1 ָו� ב ָוֶאָּׂשBא ֵעיַני י  ָוָאֻׁש3 ים ָהֵר� ים ְוֶהָהִר� �ָהִר �י ֶה� ין ְׁשֵנ ֹות ִמֵּב� ְצא+ ע ַמְרָּכבֹות1 ֹי�

ֶׁשת�  ְנֹח�
Zech. 6:2ים� ה ַהֵּׁשִנ�ית סּוִס�ים ְׁשֹחִר� �ים ֲאֻדִּמ�ים ּוַבֶּמְרָּכָב� אֹׁשָנ�ה סּוִס ה ָהִר�   ַּבֶּמְרָּכָב�
Zech. 6:3ים ּו� �ים ְלָבִנ ה ַהְּׁשִלִׁש�ית סּוִס ים� ּוַבֶּמְרָּכָב� ים ֲאֻמִּצ� ית סּוִס�ים ְּבֻרִּד�  ַבֶּמְרָּכָבה1 ָהְרִבִע+
Zech. 6:4ֶּלה ֲאֹדִנ�י� �י ָמה&ֵא� ְך ַהֹּדֵב�ר ִּב ר ֶאל&ַהַּמְלָא� 1ַען1 ָו�ֹאַמ+   ָוַא
Zech. 6:5ִהְתַי ֹות ֵמ� Wִים יֹוְצא ֹות ַהָּׁשַמ+ ֶּלה ַאְרַּבע1 ֻרח� �י ֵא3 ֹ�אֶמר ֵאָל ְך ַוּי �ַען ַהַּמְלָא� ֹון  ַוַּי ב ַעל&ֲאד� ֵּצ�
ֶרץ�  ָּכל&ָהָא�
Zech. 6:6 ם�ֲחֵריֶה ּו ֶאל&ַא� ים ָיְצא� ֹון ְוַהְּלָבִנ+ ְצִאים1 ֶאל&ֶא�ֶרץ ָצפ+ ים ֹי� �ים ַהְּׁשֹחִר3 ּה ַהּסּוִס Qֲאֶׁשר&ָּב 

ן� ֶרץ ַהֵּתיָמ� ּו ֶאל&ֶא� ים ָיְצא� ְּבֻרִּד+  ְוַה2
Zech. 6:71 ּו ַוְיַבְקׁשּו1 ָלֶל ּו ָבָא�ֶרץ  ְוָהֲאֻמִּצ�ים ָיְצא3 ּו ִהְתַהְּלכ� אֶמר ְלכ� Wֹ ֶרץ ַוּי ֶכת1 ְלִהְתַהֵּל�ך ָּבָא+

ֶרץ�  ַוִּתְתַהַּל�ְכָנה ָּבָא�
Zech. 6:8 ֶרץ י ְּבֶא� ֹון ֵהִנ�יחּו ֶאת&רּוִח� ֹוְצִאים1 ֶאל&ֶא�ֶרץ ָצפ+ ה ַהּי� ר ְרֵא3 �ר ֵאַל�י ֵלאֹמ י ַוְיַדֵּב� �ק ֹאִת+  ַוַּיְזֵע
ֹון� ס  ָצפ�

Zech. 6:9ר� ַוְיִה�  י ְדַבר&ְיהָו�ה ֵאַל�י ֵלאֹמ�
Zech. 6:10 אָת ּוא ּוָב3 �ה ּוָבאָתB ַאָּתה1 ַּבּי�ֹום ַהה+ ְעָי �ה ּוֵמֵא�ת ְיַד� ת טֹוִבָּי י ּוֵמֵא� Wה ֵמֶחְלַּד  ָלק1ֹוַח1 ֵמֵא�ת ַהּגֹוָל+

ֵּ Pל�ב אּו ִמָּבֶב� ה ֲאֶׁשר&ָּב� �ה ֶבן&ְצַפְנָי+  ית יֹאִׁשָּי
Zech. 6:11�ֹול� ְוָלַקְחָּת� ֶכ ן ַהָּגד� ק ַהֹּכֵה� ַע ֶּבן&ְיהֹוָצָד� אׁש ְיהֹוֻׁש� <ֹ ֹות ְוַׂשְמָּת3 ְּבר ��יָת ֲעָטר ב ְוָעִׂש  ֶסף&ְוָזָה�
Zech. 6:12 יו�ַמח ְׁשמֹו1 ּוִמַּתְחָּתBיׁש ֶצ Qר ִהֵּנה&ִא �ֹות ֵלאֹמ ה ָאַמ>ר ְיהָו�ה ְצָבא� ר ֹּכ�  ְוָאַמְרָּתB ֵאָליו1 ֵלאֹמ+

ח ּוָבָנ�ה ֶאת&ֵה  יַכ�ל ְיהָו�ה�ִיְצָמ+



Zech. 6:13 1ה ֹכֵהןB ֹו ְוָהָי �ל ַעל&ִּכְסא ב ּוָמַׁש� ֹוד ְוָיַׁש� ּוא&ִיָּׂש�א ה+ ה ֶאת&ֵהיַכBל ְיהָוה1 ְוה� Qהּוא ִיְבֶנ ְ Tו 
ם� ין ְׁשֵניֶה� ֹום ִּתְהֶי�ה ֵּב� ֹו ַוֲעַצ�ת ָׁשל+  ַעל&ִּכְסא+

Zech. 6:14ה� ְהֶיה1 ְלֵח1ֶלם1 ּוְלטֹוִבָּי ת ִּת� ֹון ְּבֵהיַכ�ל ְיהָו�ה� ְוָהֲעָטֹר3 �ה ְלִזָּכר� ן ֶּבן&ְצַפְנָי ה ּוְלֵח� ְעָי+   ְוִליַד�
Zech. 6:15 1ם ְוָהָיה�ֹות ְׁשָלַח�ִני ֲאֵליֶכ י&ְיהָו�ה ְצָבא� ם ִּכ� Wה ִויַדְעֶּת אּו ּוָבנּו1 ְּבֵהיַכ�ל ְיהָו+ יםA ָיֹב3  ּוְרחֹוִק�

ֹול ְיהָו�ה ֱאֹלֵהי ּון ְּבק� ֹוַע ִּתְׁשְמע+ ם� סִאם&ָׁשמ�  ֶכ�
Zech. 7:1 ֶדׁש ה ְּבַאְרָּבָע>ה ַלֹח� ה ֶאל&ְזַכְרָי3 Mה ְדַבר&ְיהָו �5ֶוׁש ַהֶּמ�ֶלְך ָהָי2 ע ְלָדְרָי �ת ַאְרַּב+ 5ְיִהי1 ִּבְׁשַנ  ַו�

ו�  ַהְּתִׁשִע�י ְּבִכְסֵל�
Zech. 7:2ֹות ֶאת&ְּפ ֲאָנָׁש�יו ְלַחּל� ֶלְך ַו� ֶגם ֶמ� ֶצר ְוֶר� Wל ַׂשר&ֶא ית&ֵא+ �י ְיהָו�ה� ַוִּיְׁשַלח1 ֵּב�  ֵנ
Zech. 7:3 ֶדׁש ֶאְבֶּכה1 ַּבֹח� ר ַה� �ֹות ְוֶאל&ַהְּנִביִא�ים ֵלאֹמ �ה ְצָבא+ ֲהִנים1 ֲאֶׁשר1 ְלֵבית&ְיהָו ר ֶאל&ַהֹּכ�  ֵלאֹמ3

ה ָׁשִנ�ים� פ �ה ַּכֶּמ� יִתי ֶז ר ַּכֲאֶׁש�ר ָעִׂש+ Wי ִהָּנֵז  ַהֲחִמִׁש+
Zech. 7:4ֹות ֵאַל�י ר� ַוְיִה>י ְּדַבר&ְיהָו�ה ְצָבא�   ֵלאֹמ�
Zech. 7:5 1י ְוֶזה �י ּוַבְּׁשִביִע3 ֹוד ַּבֲחִמיִׁש Mם ְוָספ י&ַצְמֶּת2 ר ִּכ� �ֶרץ ְוֶאל&ַהֹּכֲהִנ�ים ֵלאֹמ �ם ָהָא+  ֱאֹמר1 ֶאל&ָּכל&ַע

ִני� ִני ָא� ֹום ַצְמֻּת� ה ֲהצ� �ים ָׁשָנ+  ִׁשְבִע
Zech. 7:6+ְכִל ֹוא ַאֶּתם1 ָהֹא� Bּו ֲהל ��י ִתְׁשּת ּו ְוִכ ים� ְוִכ�י תֹאְכל� ם ַהֹּׁשִת�  ים ְוַאֶּת�
Zech. 7:7 ֶבת�1ִם1 ֹיֶׁש ים ִּבְהיBֹות ְירּוָׁשַל אֹׁשִנ+ �ים ָהִר� א ְיהָוה1 ְּבַיד1 ַהְּנִביִא Bר ָקָר ים ֲאֶׁש2 ֹוא ֶאת&ַהְּדָבִר3  ֲהל�

ב� פ �5ֶגב ְוַהְּׁשֵפָל�ה ֹיֵׁש� יָה ְסִביֹבֶת�יָה ְוַהֶּנ ה ְוָעֶר�  ּוְׁשֵלָו+
Zech. 7:85ְיִהי1 ְּד ר� ַו� ה ֶאל&ְזַכְרָי�ה ֵלאֹמ�  ַבר&ְיהָו+
Zech. 7:9יו� ּו ִא�יׁש ֶאת&ָאִח� ים ֲעׂש� ֲחִמ+ טּו ְוֶח�ֶסד ְוַר� ר ִמְׁשַּפBט ֱאֶמת1 ְׁשֹפ+ �ֹות ֵלאֹמ ה ָאַמ>ר ְיהָו�ה ְצָבא�   ֹּכ�
Zech. 7:10�יו ַא �יׁש ָאִח+ קּו ְוָרַעת1 ִא �ל&ַּתֲעֹׁש ֹום ֵּג�ר ְוָעִנ�י ַא� =ה ְוָית> ם� ְוַאְלָמָנ ּו ִּבְלַבְבֶכ�  ל&ַּתְחְׁשב�
Zech. 7:11ֹוַע� ם ִהְכִּב�ידּו ִמְּׁשמ� ף ֹסָר�ֶרת ְוָאְזֵניֶה� ּו ָכֵת� יב ַוִּיְּתנ� ּו ְלַהְקִׁש+   ַוְיָמֲאנ�
Zech. 7:121ה ְצָבאֹותB ח ְיהָו Mר ָׁשַל ה ְוֶאת&ַהְּדָבִרים1 ֲאֶׁש2 Bְּׁשמֹוַע ֶאת&ַהּתֹוָר ִ Tיר מ ם ָׂש�מּו ָׁשִמ3 Qֹו  ְוִלָּב  ְּברּוח+

ֹות� ת ְיהָו�ה ְצָבא� ֹול ֵמֵא� ֶצף ָּגד+ 5ְיִהי1 ֶק� �ים ַו� אֹׁשִנ �ים ָהִר�  ְּבַי�ד ַהְּנִביִא
Zech. 7:13ֹות� ר ְיהָו�ה ְצָבא� ע ָאַמ� א ֶאְׁשָמ+ �ֹ א ָׁשֵמ�עּו ֵּכBן ִיְקְראּו1 ְול �ֹ א ְול י ַכֲאֶׁשר&ָקָר�   ַוְיִה�
Zech. 7:14ל ָּכל&ַהּגֹוBם ַע ר ּוִמָּׁש�ב  ְוֵא�ָסֲעֵר3 ֹעֵב� ם ֵמ� ֲחֵריֶה+ ּום ְוָהָא1ֶרץ1 ָנַׁש�ָּמה ַא� א&ְיָדע+ �ֹ ִים1 ֲאֶׁש�ר ל

ה� פ ה ְלַׁשָּמ� ֶרץ&ֶחְמָּד�  ַוָּיִׂש�ימּו ֶא�
Zech. 8:1ר� ֹות ֵלאֹמ�   ַוְיִה>י ְּדַבר&ְיהָו�ה ְצָבא�
Zech. 8:2ה ְג�ֹון ִקְנָא ֹות ִקֵּנ�אִתי ְלִצּי� �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bּה� ֹּכ ה ְגדֹוָל�ה ִקֵּנ�אִתי ָל�  דֹוָל�ה ְוֵחָמ�
Zech. 8:3ֹּPכ ַjPה ש ת ה ָאַמ�ר ְיהָו+ ֱאֶמ+ �יר&ָה� 1ִם1 ִע �ִם ְוִנְקְרָאBה ְירּוָׁשַל ּוָׁשָל ֹוְך ְיר� י ְּבת� ֹון ְוָׁשַכְנִּת� ְבִּתי ֶאל&ִצּי+

ֶדׁש� ס ר ַהֹּק� ֹות ַה�  ְוַהר&ְיהָו�ה ְצָבא�
Zech. 8:4� ה ָאַמר1 ְיהָו Bֹו  ֹּכ ֹו ְּבָיד� �ִם ְוִא=יׁש ִמְׁשַעְנּת> ֹות ְירּוָׁשָל ֹות ִּבְרֹחב� �ים ּוְזֵקנ+ ד ֵי�ְׁשבּו1 ְזֵקִנ Bֹות ֹע ה ְצָבא+
ים� ב ָיִמ�  ֵמֹר�
Zech. 8:5יָה� ס ֹבֶת� ים ִּבְרֹח� ֹות ְמַׂשֲחִק� �יָלד ים ִו� ּו ְיָלִד� ֹות ָהִעיר1 ִיָּמ�ְלא+ Bּוְרֹחב  
Zech. 8:6ה� ה ָאַמר1 ְיהָו Bא  ֹּכ ים ָהֵה�ם ַּגם&ְּבֵעיַני1 ִיָּפֵל+ ה ַּבָּיִמ� �ם ַהֶּז+ א ְּבֵעיֵני1 ְׁשֵאִרית1 ָהָע �י ִיָּפֵל3 ֹות ִּכ  ְצָבא+

ֹות� פ ם ְיהָו�ה ְצָבא�  ְנֻא�
Zech. 8:7ֶמ ֹוא ַהָּׁש� ֶרץ ְמב� י ֵמֶא�ֶרץ ִמְזָר�ח ּוֵמֶא� ֹות ִהְנִנ�י מֹוִׁש>יַע ֶאת&ַעִּמ� �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bׁש� ֹּכ 
Zech. 8:8 ת ים ֶּבֱאֶמ� אֹלִה+ Bה ָלֶהם1 ֵל� ֲאִני1 ֶאְהֶי ם ַו� �י ְלָע3 �ִם ְוָהיּו&ִל ֹוְך ְירּוָׁשָל ּו ְּבת� ם ְוָׁשְכנ�  ְוֵהֵבאִת�י ֹאָת+

ה� ס  ּוִבְצָדָק�
Zech. 8:9ֶּלה ֵא� ְמִעים1 ַּבָּיִמ�ים ָהֵא+ ם ַהֹּׁש� �5ְקָנה ְיֵדיֶכ+ �ה ְצָבאֹותG ֶּתֱחַז ה&ָאַמרH ְיהָו ים ָהֵא�ֶּלה  ֹּכ� ת ַהְּדָבִר�

ֹות� ֹות ַהֵהיָכ�ל ְלִהָּבנ� =ה ְצָבא> ד ֵּבית&ְיהָו ֹום ֻיַּס2 Qֶׁשר ְּבי ֲ Tים א  ִמִּפי1 ַהְּנִביִא+
Zech. 8:10 אBא ְוַלָּב �ָּנה ְוַלּיֹוֵצ2 ה ֵאיֶנ ה ּוְׂשַכ�ר ַהְּבֵהָמ� א ִנ�ְהָי+ �ֹ ָאָדם1 ל ם ְׂשַכBר ָה� י ִלְפֵני1 ַהָּיִמ�ים ָהֵה+  ִּכ3

הּו�ֵא ם ִא�יׁש ְּבֵרֵע� ר ַוֲאַׁשַּל�ח ֶאת&ָּכל&ָהָאָד�  ין&ָׁשלֹום1 ִמן&ַהָּצ+



Zech. 8:11ֹות� ם ְיהָו�ה ְצָבא� �ה ְנֻא� �ם ַהֶּז ית ָהָע י ִלְׁשֵאִר� אֹׁשִנים1 ֲאִנ+ א ַכָּיִמBים ָהִר� �ֹ ה ל   ְוַעָּת3
Zech. 8:12ן ִּפְרָיּה1 ְו Bֶפן ִּתֵּת Mֹום ַהֶּג �5ַרע ַהָּׁשל3 י&ֶז ּו ַטָּל�ם  ִּכ� ִים ִיְּתנ� ּה ְוַהָּׁשַמ� ָהָא1ֶרץ1 ִּתֵּת�ן ֶאת&ְיבּוָל+

ֶּלה� ית ָהָע�ם ַהֶּז�ה ֶאת&ָּכל&ֵא� י ֶאת&ְׁשֵאִר>  ְוִהְנַחְלִּת3
Zech. 8:13ֵּPל כ ם ֵּבBית ְיהּוָדה1 ּוֵב�ית ִיְׂשָרֵא+ ה ַּבּגֹוִי3 Mם ְקָלָל ה ַּכֲאֶׁשרZ ֱהִייֶת2 ם ְוָהָי] �יַע ֶאְתֶכ+ ם ן אֹוִׁש  ִוְהִייֶת�

ם� ס �5ְקָנה ְיֵדיֶכ� אּו ֶּתֱחַז  ְּבָרָכ�ה ַאל&ִּתיָר�
Zech. 8:14 ר י ָאַמ� ֵתיֶכם1 ֹאִת+ ם ְּבַהְקִצBיף ֲאֹב� ִּתי ְלָהַר�ע ָלֶכ3 Mר ָזַמְמ �ה ְצָבאֹותG ַּכֲאֶׁש2 ה ָאַמרH ְיהָו �י ֹכ�  ִּכ

ְמִּתי� א ִנָח� �ֹ ֹות ְול ��ה ְצָבא  ְיהָו
Zech. 8:15ְבִּתיBן ַׁש� אּו� ֵּכ ֶּלה ְלֵהיִט�יב ֶאת&ְירּוָׁשַל�ִם ְוֶאת&ֵּב�ית ְיהּוָד�ה ַאל&ִּתיָר� 1ְמִּתי1 ַּבָּיִמ�ים ָהֵא+   ָזַמ
Zech. 8:16 ּו ֹום ִׁשְפט� הּו ֱאֶמת1 ּוִמְׁשַּפ�ט ָׁשל+ �יׁש ֶאת&ֵרֵע+ ּו ֱאֶמת1 ִא Bּו ַּדְּבר �ֲעׂש ים ֲאֶׁש�ר ַּת� ֶּלה ַהְּדָבִר�  ֵא�
ם�  ְּבַׁשֲעֵריֶכ�
Zech. 8:17 בּו ִּכ=י�ל&ֶּתֱאָה ֶקר ַא� ַעת ֶׁש� ם ּוְׁשֻב� ל&ַּתְחְׁשבּו1 ִּבְלַבְבֶכ+ הּו ַא� �ת ֵרֵע3 �יׁשA ֶאת&ָרַע  ְוִא

ר ָׂשֵנ�אִתי ְנֻאם&ְיהָו�ה� ס  ֶאת&ָּכל&ֵא>ֶּלה ֲאֶׁש�
Zech. 8:18ר� ֹות ֵאַל�י ֵלאֹמ�   ַוְיִה>י ְּדַבר&ְיהָו�ה ְצָבא�
Zech. 8:19 ה� ר ְיהָו Qה&ָאַמ י  ֹּכ� ֹום ָהֲעִׂשיִר3 י ְוצ� Mֹום ַהְּׁשִביִע Z ְוצ2 ֹום ַהֲחִמיִׁשי י ְוצ� ֹום ָהְרִביִע] ֹות צ� ְצָבא3

בּו� פ ֹום ֱאָה� ת ְוַהָּׁשל� ים טֹוִב�ים ְוָהֱאֶמ� ְלֹמֲעִד� ה ּו� ֹון ּוְלִׂשְמָח+ Bה ְלֵבית&ְיהּוָדה1 ְלָׂשׂש�  ִיְהֶי
Zech. 8:20ֹPֹות ע ��ה ְצָבא ר ְיהָו ה ָאַמ� ֹות�ד ֲאֶׁש� ֹּכ� ים ַרּב� י ָעִר� ים ְוֹיְׁשֵב� אּו ַעִּמ+  ר ָיֹב�
Zech. 8:21 ׁש ה ּוְלַבֵּק� �י ְיהָו+ ר ֵנְלָכBה ָהלֹוְך1 ְלַחּלֹות1 ֶאת&ְּפֵנ ת ֵלאֹמ3 Mת ֶאל&ַאַח Z ַאַח2 ּו ֹיְׁשֵבי ָהְלכ]  ְו�

ִני� ֹות ֵאְלָכ�ה ַּגם&ָא� ��ה ְצָבא  ֶאת&ְיהָו
Zech. 8:22ים ַרִּבים1 ְוBאּו ַעִּמ ֹות ֶאת&ְּפֵנ�י  ּוָב2 �ִם ּוְלַחּל� ֹות ִּבירּוָׁשָל ׁש ֶאת&ְיהָו�ה ְצָבא� ים ְלַבֵּק> �ם ֲעצּוִמ+ גֹוִי

 ְיהָו�ה� ס
Zech. 8:23 ם� ל ְלֹׁשנ�ֹות ַהּגֹוִי ים ִמֹּכ� 1יקּו1 ֲעָׂשָר�ה ֲאָנִׁש+ ָּמה ֲאֶׁשBר ַיֲחִז �ה ְצָבאֹותG ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+ ה ָאַמרH ְיהָו  ֹּכ�
יקּו  ֶהֱחִז] ם� סְו� ים ִעָּמֶכ� ְענּו ֱאֹלִה� ם ִּכ�י ָׁשַמ� ר ֵנ�ְלָכה1 ִעָּמֶכ+ י ֵלאֹמ3 Mיׁש ְיהּוִד  ִּבְכַנףZ ִא2
Zech. 9:1ל� י ִיְׂשָרֵא� ל ִׁשְבֵט� ם ְוֹכ� �ין ָאָד+ יהָוה1 ֵע ֹו ִּכBי ַל� �ֶׂשק ְמֻנָחת ְך ְוַדֶּמ�   ַמָּׂשBא ְדַבר&ְיהָוה1 ְּבֶא�ֶרץ ַחְדָר+
Zech. 9:2ת ִּת ד� ְוַגם&ֲחָמ� ה ְמֹא� ְכָמ� ֹון ִּכ�י ָח� ר ְוִציד+  ְגָּבל&ָּב�ּה ֹצ�
Zech. 9:3ֹות� ּוץ ְּכִט�יט חּוצ� ר ְוָחר� ָעָפ+ ֹור ָל�ּה ַוִּתְצָּבר&ֶּכ1ֶסף1 ֶּכ� ר ָמצ� ֶבן ֹצ>   ַוִּת�
Zech. 9:4ל� ׁש ֵּתָאֵכ� יא ָּבֵא� �ם ֵחיָל�ּה ְוִה� ָּנה ְוִהָּכ�ה ַבָּי ֹוִרֶׁש+ Bה ֲאֹדָני1 י�   ִהֵּנ
Zech. 9:5 ה ַעָּז+ י&ֹהִב�יׁש ֶמָּבָט�ּה ְוָאBַבד ֶמ1ֶלְך1 ֵמ� ֹון ִּכ� ד ְוֶעְקר� א ְוַעָּזה1 ְוָתִח�יל ְמֹא+ ֹון ְוִתיָר3 Mא ַאְׁשְקל  ֵּתֶר2

ב� א ֵתֵׁש� �ֹ ֹון ל  ְוַאְׁשְקל�
Zech. 9:6ים� ֹון ְּפִלְׁשִּת� י ְּגא� ֹוד ְוִהְכַרִּת� ��ר ְּבַאְׁשּד ב ַמְמֵז   ְוָיַׁש�
Zech. 9:7ה  ַו יהּוָד+ אֹלֵה�ינּו ְוָהָיה1 ְּכַאֻּל�ף ִּב� ּוא ֵל� ר ַּגם&ה� יו ְוִנְׁשַא� יו ְוִׁשֻּקָציו1 ִמֵּב�ין ִׁשָּנ+ יו ִמִּפ3 Mי ָדָמ ֲהִסֹרִת2

י� ֹון ִּכיבּוִס�  ְוֶעְקר�
Zech. 9:8ׂש� ֹוד ֹנֵג ר ֲעֵליֶה>ם ע� א&ַיֲעֹב= �ֹ ב ְול יִתי ְלֵביִתBי ִמָּצָבה1 ֵמֹעֵב�ר ּוִמָּׁש+ ה ָרִא�יִתי ְבֵעיָנ�י�  ְוָחִנ2  ִּכ�י ַעָּת�

 ס
Zech. 9:9 1ּוא ָעִני �ע ה יק ְונֹוָׁש� ְך ַצִּד� �בֹוא ָל+ Bה ַמְלֵּכְך1 ָי ִם ִהֵּנ ֹון ָהִר1יִעי1 ַּב�ת ְירּוָׁשַל+ ד ַּבת&ִצּי3 Mי ְמֹא  ִּגיִל2

ֹות� ֹור ְוַעל&ַע�ִיר ֶּבן&ֲאֹתנ�  ְוֹרֵכ�ב ַעל&ֲחמ+
Zech. 9:10ֶכב�ם  ְוִהְכַרִּתי&ֶר� ֹום ַלּגֹוִי ר ָׁשל� ה ְוִדֶּב� ֶׁשת ִמְלָחָמ+ ִם ְוִנְכְרָתה1 ֶק� ּוָׁשַל+ ִים ְוסּוס1 ִמיר�  ֵמֶאְפַר3

ֶרץ� ר ַעד&ַאְפֵסי&ָא� ם ּוִמָּנָה� �ם ַעד&ָי+  ּוָמְׁשלֹו1 ִמָּי
Zech. 9:11�ִים ּב ין ַמ� ֹור ֵא� ְך ִׁשַּלBְחִּתי ֲאִסיַר1ִיְך1 ִמּב+  ֹו� ַּגם&ַא�ְּת ְּבַדם&ְּבִריֵת3
Zech. 9:12jPְך� ש �יד ִמְׁשֶנ�ה ָאִׁש�יב ָל� ֹום ַמִּג Wה ַּגם&ַהּי� י ַהִּתְקָו ֹון ֲאִסיֵר�  ּובּו ְלִבָּצר+
Zech. 9:13ֶPה ק י ְיהּוָד3 Mְכִּתי ִל י&ָדַר2 �5ן  ִּכ� �5ִיְך ָיָו ֹון ַעל&ָּבַנ 1ִיְך1 ִצּי+ ִים ְועֹוַרְרִּתBי ָבַנ ֶׁשת ִמֵּל�אִתי ֶאְפַר+
יְך ְּכ ֹור�ְוַׂשְמִּת� ֶרב ִּגּב�  ֶח�



Zech. 9:14 ֹות ע ְוָהַל�ְך ְּבַסֲער� Bי ְיהִֹוה1 ַּבּׁשֹוָפ�ר ִיְתָק+ ֹו ַו�אֹדָנ �ק ִחּצ א ַכָּבָר� ה ְוָיָצ�  ַו�יהָוה1 ֲעֵליֶה�ם ֵי�5ָרֶא+
ן�  ֵּתיָמ�

Zech. 9:15ּו ַלע ְוָׁשת� ְבׁשּו1 ַאְבֵני&ֶק+ ּו ְוָכ� �ן ֲעֵליֶהםG ְוָאְכל3 �ה ְצָבאֹותH ָיֵג ק  ְיהָו ְלאּו1 ַּכִּמְזָר+ �5ִין ּוָמ� ּו ְּכמֹו&ָי  ָהמ�
ַח�  ְּכָזִוּי�ֹות ִמְזֵּב�
Zech. 9:16ִּPֹו כ �אן ַעּמ �ֹ ּוא ְּכצ =ה ֱאֹלֵהיֶה>ם ַּבּי�ֹום ַהה� ם ְיהָו Qֹו� ְו�הֹוִׁשיָע ֹות ַעל&ַאְדָמת� ְתנֹוְסס� ֶזר ִמ�  י ַאְבֵני&ֵנ+
Zech. 9:17ֹו ָּדָג�ֹו ּוַמה&ָיְפי ֹות� ִּכ�י ַמה&ּטּוב� ב ְּבֻתל� ֹוׁש ְינֹוֵב� ים ְוִתיר� חּוִר+  ן1 ַּב�
Zech. 10:1 ם ְלִא�יׁש ֵע�ֶׂשב 1ֶׁשם1 ִיֵּת�ן ָלֶה+ �ים ּוְמַטר&ֶּג ֹוׁש ְיהָו�ה ֹעֶׂש�ה ֲחִזיִז �ת ַמְלק+ Bה ָמָטר1 ְּבֵע ּו ֵמְיהָו  ַׁשֲאל2

ה�  ַּבָּׂשֶד�
Zech. 10:2ֹוְס ֶון ְוַהּק� �ים ִּדְּברּו&ָא3 ּון  ִּכ=י ַהְּתָרִפ �ֶבל ְיַנ�ֵחמ רּו ֶה� ֶקר ַו�ֲחֹלמֹות1 ַהָּׁש�וא ְיַדֵּב+ ִמים1 ָח�זּו ֶׁש+

ה� פ ין ֹרֶע� י&ֵא� ּו ִּכ� אן ַיֲענ� +ֹ ּו ְכמֹו&צ  ַעל&ֵּכן1 ָנְסע�
Zech. 10:3 1ֹות ֶאת&ֶעְדרֹו Bה ְצָבא י&ָפַקדZ ְיהָו2 ֹוד ִּכ� �ים ֶאְפק י ְוַעל&ָהַעּתּוִד� ֹרִעים1 ָחָר�ה ַאִּפ+  ַעל&ָה�

ה�ֶאת ֹו ַּבִּמְלָחָמ� ּוס הֹוד� ם ְּכס� ה ְוָׂש�ם אֹוָת+  &ֵּב�ית ְיהּוָד+
Zech. 10:4ו� א ָכל&נֹוֵג�ׂש ַיְחָּד� ֶׁשת ִמְלָחָמ�ה ִמֶּמ>ּנּו ֵיֵצ� ּנּו ֶק� ד ִמֶּמ�   ִמֶּמBּנּו ִפָּנה1 ִמֶּמ�ּנּו ָיֵת+
Zech. 10:5יט חּוצֹות1 ַּבִּמְלBים ְּבִט ים ּבֹוִס2 Mּו ְכִגֹּבִר י  ְוָהי2 ּו ִּכ�י ְיהָו�ה ִעָּמ�ם ְוֹהִב�יׁשּו ֹרְכֵב� ְלֲחמ+ ה ְוִנ2 ָחָמ+

ים�  סּוִס�
Zech. 10:6 ר�ים ְוָהי�ּו ַּכֲאֶׁש ַחְמִּת+ �י ִר� ֹוְׁשבֹוִתים1 ִּכ יַע ְוה� ה ְוֶאת&ֵּבBית יֹוֵסף1 אֹוִׁש+  ְוִגַּבְרִּת�יA ֶאת&ֵּב�ית ְיהּוָד3

>י ְיהָו�ה ֱאֹל י ֲאִנ א&ְזַנְחִּת�ים ִּכ3 �ֹ ם ְוֶאֱעֵנ�ם�ל  ֵהיֶה�
Zech. 10:7ם ַּביהָו�ה� חּו ָיֵג�ל ִלָּב� ּו ְוָׂשֵמ+ �5ִין ּוְבֵניֶהם1 ִיְרא� ם ְּכמֹו&ָי ח ִלָּב� ִים ְוָׂשַמ�   ְוָהיBּו ְכִגּבֹור1 ֶאְפַר+
Zech. 10:8ּו� ֹו ָרב� ּו ְּכמ� �י ְפִדיִת�ים ְוָרב� ם ִּכ ה ָלֶה>ם ַוֲאַקְּבֵצ�   ֶאְׁשְרָק�
Zech. 10:9בּו� ְוֶאְז ם ָוָׁש� ּוִני ְוָחי�ּו ֶאת&ְּבֵניֶה� �ים ִיְזְּכר ים ּוַבֶּמְרַחִּק� ַעִּמ+  ָרֵעם1 ָּב�
Zech. 10:10 א �ֹ ם ְול ֶרץ ִּגְלָעBד ּוְלָבנֹון1 ֲאִביֵא+ ּור ֲאַקְּבֵצ�ם ְוֶאל&ֶא2 ַאּׁש� ִים ּוֵמ� יבֹוִתים1 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר+  ַוֲהִׁש�
ם� א ָלֶה�  ִיָּמֵצ�
Zech. 10:11 ר ּור  ְוָעַב2 ֹון ַאּׁש+ ר ְוהּוַרד1 ְּגא� �ֹות ְיֹא ל ְמצּול� יׁשּו ֹּכ� Wים ְוֹהִב ה ְוִהָּכBה ַבָּים1 ַּגִּל+ ם ָצָר3 Mַּבָּי

ּור� ִים ָיס� ֶבט ִמְצַר�  ְוֵׁש�
Zech. 10:12ם ְיהָו�ה� ס �כּו ְנֻא� ֹו ִיְתַהָּל ה ּוִבְׁשמ� יהָו+   ְוִגַּבְרִּתים1 ַּב�
Zech. 11:1ֹון ְּדָל ח ְלָבנ� ׁש ַּבֲאָרֶז�יָך� ְּפַת�  ֶת�יָך ְותֹאַכ�ל ֵא�
Zech. 11:2 ד ַי�ַער ן ִּכ�י ָיַר� �י ָבָׁש+ 1ילּו1 ַאּלֹוֵנ ים ֻׁשָּד�דּו ֵהיִל ר ַאִּדִר� ֶרז ֲאֶׁש� �ַפל ֶא+ י&ָנ  ֵהיֵלBל ְּברֹוׁש1 ִּכ�

יר�][ַה[ַהָּבצּור   ]ָּבִצ�
Zech. 11:3Pה ַאַּדְר ק ים ִּכ�י ֻׁשְּדָד� �ת ָהֹרִע+ ן� סָּת�ם קPֹול ִי�ְלַל ֹון ַהַּיְרֵּד� ד ְּגא� ים ִּכ�י ֻׁשַּד� �ת ְּכִפיִר+  ֹול ַׁשֲאַג
Zech. 11:4אן ַהֲהֵרָג�ה� �ֹ �ה ֱאֹלָה�י ְרֵע�ה ֶאת&צ ר ְיהָו ה ָאַמ�   ֹּכ�
Zech. 11:5ר ְו�ּוְך ְיהָו�ה ַואְעִׁש ר ָּבר� מּו ּוֹמְכֵריֶה�ן יֹאַמ+ א ֶיְאָׁש+ �ֹ ר ֹקֵניֶהBן ַי�ֲהְרֻגן1 ְול א  ֲאֶׁש2 �ֹ ם ל ֵעיֶה+ ֹר�

ן� ֹול ֲעֵליֶה�  ַיְחמ�
Zech. 11:6 יׁשBם ִא �יא ֶאת&ָהָאָד3 י ַמְמִצ Mה ָאֹנִכ �ה ְוִהֵּנ2 ֶרץ ְנֻאם&ְיהָו י ָהָא� ֹוד ַעל&ֹיְׁשֵב� ֹול ע> א ֶאְחמ� �ֹ י ל ִּ Tכ 

ם� יל ִמָּיָד� א ַאִּצ� �ֹ ֶרץ ְול ֹו ְוִכְּתתּו1 ֶאת&ָהָא+ �ד ַמְלּכ+  ְּבַיד&ֵרֵע1הּו1 ּוְבַי
Zech. 11:7 1ַעם אִתי נ2ֹ Bד ָקָר Qֹות ְלַאַח �י ַמְקל3 י ְׁשֵנ Qח&ִל אן ָוֶאַּק� �ֹ �י ַהּצ ה ָלֵכ�ן ֲעִנֵּי ֲהֵרָג+ אן ַה� �ֹ ֶאְרֶעה1 ֶאת&צ  ָו�

אן� �ֹ ים ָוֶאְרֶע�ה ֶאת&ַהּצ ְבִל+  ּוְלַאַחד1 ָקָר�אִתי ֹח�
Zech. 11:8Bד ַוִּתְקַצ��5ַרח ֶאָח ֶׁשת ָהֹרִע�ים ְּבֶי י� ָוַאְכִח>ד ֶאת&ְׁשֹל� ם ָּבֲחָל�ה ִב� ם ְוַגם&ַנְפָׁש�  ר ַנְפִׁשי1 ָּבֶה+
Zech. 11:9 ה ְלָנה ִאָּׁש� Wֹות ּתֹאַכ ִּנְׁשָאר+ ד ְוַה2 ּות ְוַהִּנְכֶח1ֶדת1 ִּתָּכֵח+ א ֶאְרֶע�ה ֶאְתֶכ�ם ַהֵּמָת�ה ָתמ3 �ֹ ר ל Wָוֹאַמ 

ּה� ר ְרעּוָת�  ֶאת&ְּבַׂש�
Zech. 11:10ַעם ָוֶא ח ֶאת&ַמְקִלי1 ֶאת&נֹ+ Bִּתי  ָוֶאַּק ר ָּכַר� י ֲאֶׁש� ֹו ְלָהֵפיר1 ֶאת&ְּבִריִת+ �ע ֹאת ְגַּד�

ים�  ֶאת&ָּכל&ָהַעִּמ�



Zech. 11:11ּוא� י ִּכ�י ְדַבר&ְיהָו�ה ה� ים ֹאִת+ Bי ַהּצֹאן1 ַהֹּׁשְמִר� ן ֲעִנֵּי Mּו ֵכ ּוא ַוֵּיְדע2 �ר ַּבּי�ֹום ַהה   ַוֻּתַפ�
Zech. 11:12<ֹוב ְּבֵעיֵניֶכ ם ִאם&ט= י  ָוֹאַמ�ר ֲאֵליֶה3 ּו ֶאת&ְׂשָכִר� אA ֲחָד�לּו ַוִּיְׁשְקל� �ֹ י ְוִאם&ל ּו ְׂשָכִר� ם ָהב�
ֶסף�  ְׁשֹלִׁש�ים ָּכ�
Zech. 11:13 1ֶאְקָחה ֲעֵליֶה�ם ָו� ְרִּתי ֵמ� ר ָיַק� ר ֲאֶׁש� ר ֶא�ֶדר ַהְיָק+ י ַהְׁשִליֵכ1הּו1 ֶאל&ַהּיֹוֵצ+ ה ֵאַל3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

ֶסף ָוַאְׁשִל�יְך ר�ְׁשֹלִׁש�ים ַהֶּכ+ ית ְיהָו�ה ֶאל&ַהּיֹוֵצ� ֹו ֵּב�   ֹאת>
Zech. 11:14ל� ס ין ִיְׂשָרֵא� ה ּוֵב� ין ְיהּוָד� ה ֵּב� ַאֲחָו+ ְבִל�ים ְלָהֵפר1 ֶאת&ָה� ת ַהֹח� י ֵא� �י ַהֵּׁשִנ+ ֶאְגַּדע1 ֶאת&ַמְקִל   ָו�
Zech. 11:15י� ֹוד ַקח&ְלָך+ ְּכִל�י ֹרֶע�ה ֱאִוִל� �י ע� ֹ�אֶמר ְיהָו�ה ֵאָל   ַוּי
Zech. 11:16 ֶרת ׁש ְוַהִּנְׁשֶּב� א&ְיַבֵּק+ �ֹ �ַער ל א&ִיְפֹקד1 ַהַּנ �ֹ ֹות ל Bֶרץ ַהִּנְכָחד ה ָּבָא3 Mים ֹרֶע Z ֵמִק2 �י ִהֵּנ�ה&ָאֹנִכי  ִּכ

ק� ס ן ְיָפֵר� ל ּוַפְרֵסיֶה� ל ּוְבַׂשBר ַהְּבִריָאה1 יֹאַכ+ א ְיַכְלֵּכ+ �ֹ א ְיַרֵּפ�א ַהִּנָּצָבה1 ל �ֹ  ל
Zech. 11:17�י ָהBֹוי ֹרִע ׁש ְוֵע�ין  ה� ֹוׁש ִּתיָב+ �ין ְיִמינ�ֹו ְזֹרעֹו1 ָיב� ֹו ְוַעל&ֵע ֶרב ַעל&ְזרֹוע� אן ֶח� +ֹ �י ַהּצ 1 ֹעְזִב ֱאִליל

ה� ס ה ִתְכֶה� ֹו ָּכֹה�  ְיִמינ�
Zech. 12:1ּוַח&ָאָד� ר ר� ֶרץ ְוֹיֵצ� 1ִים1 ְוֹיֵס�ד ָא+ ה ֹנֶטBה ָׁשַמ א ְדַבר&ְיהָו�ה ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ְנֻאם&ְיהָו3 ם  ַמָּׂש�
ֹו� פ  ְּבִקְרּב�
Zech. 12:2 ה ִי�ְהֶי�ה =ם ַעל&ְיהּוָד> �יב ְוַג ים ָסִב ַעל ְלָכל&ָהַעִּמ� ֹנִכי ָׂש�ם ֶאת&ְירּוָׁשַל=ִם ַסף&ַר> ָ Tה א�  ִהֵּנ

ִם� ֹור ַעל&ְירּוָׁשָל�  ַבָּמצ�
Zech. 12:3�ֲעָמָסה1 ְלָכל&ָה ִם ֶאBֶבן ַמ� Mים ֶאת&ְירּוָׁשַל הּוא ָאִׂש2 ַ Tה ַבּיֹום&ה� ֹוט  ְוָהָי יָה ָׂשר� ים ָּכל&ֹעְמֶס� ַעִּמ+

ֶרץ� �י ָהָא� ל ּגֹוֵי יָה ֹּכ� ּו ָעֶל+  ִיָּׂשֵר�טּו ְוֶנֶאְספ�
Zech. 12:4 ח�ית ְיהּוָדה1 ֶאְפַקBֹון ְוַעל&ֵּב �ֹו ַּבִּׁשָּגע ֹון ְוֹרְכב� ה ַאֶּכBה ָכל&סּוס1 ַּבִּתָּמה+ ּוא ְנֻאם&ְיהָו3 Mֹום ַהה  ַּבּי2

ּוס  1 ס� י ְוֹכל ֹון�ֶאת&ֵעיַנ+ ִעָּור� ים ַאֶּכ�ה ַּב� ַעִּמ+  ָה�
Zech. 12:5ם� ֹות ֱאֹלֵהיֶה� ִם ַּביהָו�ה ְצָבא� ה ִלי1 ֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשַל+ ה ְּבִלָּב�ם ַאְמָצ� י ְיהּוָד� ּו ַאֻּלֵפ� ְמר>   ְוָא�
Zech. 12:6ים ּוְכ ִכּי=ֹור ֵא�ׁש ְּבֵעִצ3 ה ְּכ� Mי ְיהּוָד ּוא ָאִׂשיםZ ֶאת&ַאֻּלֵפ2 ּו  ַּבּי�ֹום ַהה] Mְכל יר ְוָא2 ַלִּפ�יד ֵאׁש1 ְּבָעִמ+

ִם� פ יָה ִּבירּוָׁשָל� ֹוד ַּתְחֶּת� ה ְירּוָׁשַל�ִם ע> ים ָסִב�יב ְוָיְׁשָב2 אול ֶאת&ָּכל&ָהַעִּמ� <ֹ  ַעל&ָיִמ=ין ְוַעל&ְׂשמ
Zech. 12:7ל ִּת Mא&ִתְגַּד �ֹ ַען ל �ה ְלַמ2 אֹׁשָנ ה ָּבִר� >ה ֶאת&ָאֳהֵל�י ְיהּוָד� יד  ְוהֹוִׁש=יַע ְיהָו ְפֶא�ֶרת ֵּבית&ָּדִו3

ה� ב ְירּוָׁשַל�ִם ַעל&ְיהּוָד�  ְוִתְפֶא>ֶרת ֹיֵׁש�
Zech. 12:8 יתBיד ּוֵב� ּוא ְּכָדִו ל ָּבֶה>ם ַּבּי�ֹום ַהה� ה ַהִּנְכָׁש� Qִם ְוָהָי Bן ְיהָוה1 ְּבַעד1 יֹוֵׁש�ב ְירּוָׁשַל+ ּוא ָיֵג  ַּבּי�ֹום ַהה3

ְך ְיהָו� ים ְּכַמְלַא� אֹלִה+ ם�ָּדִויד1 ֵּכ�  ה ִלְפֵניֶה�
Zech. 12:9ִם� ם ַהָּבִא�ים ַעל&ְירּוָׁשָל� ׁש ְלַהְׁשִמיד1 ֶאת&ָּכל&ַהּגֹוִי+ ּוא ֲאַבֵּק3 �  ְוָהָי�ה ַּבּי�ֹום ַהה
Zech. 12:10�ים ְוִהִּב�יטּו ֵאַל�י ֵא ּוַח ֵחן1 ְוַת�ֲחנּוִנ+ Bִם ר �לA יֹוֵׁש�ב ְירּוָׁשַל3 יד ְוַע Mית ָּדִו Z ַעל&ֵּב2 ת  ְוָׁשַפְכִּתי

ֹור� ל&ַהְּבכ� ר ַע� ר ָעָל�יו ְּכָהֵמ� יד ְוָהֵמ� יו ְּכִמְסֵּפד1 ַעל&ַהָּיִח+ ּו ָעָל3  ֲאֶׁשר&ָּדָק�רּו ְוָסְפד�
Zech. 12:11ֹון� ֹון ְּבִבְקַע�ת ְמִגּד� ד ֲהַדְד&ִרּמ� ִם ְּכִמְסַּפ� ּוָׁשַל+ ל ַהִּמְסֵּפד1 ִּביר� Bּוא ִיְגַּד   ַּבּי�ֹום ַהה3
Zech. 12:12ה�ד  ְוָסְפָד Bיד ְלָבד1 ּוְנֵׁשיֶה�ם ְלָב+ ַחת ֵּבית&ָּדִו ֹות ְלָב�ד ִמְׁשַּפ2 ֹות ִמְׁשָּפח� ֶרץ ִמְׁשָּפח�  ָהָא+

ד� ם ְלָב� ד ּוְנֵׁשיֶה�  ִמְׁשַּפBַחת ֵּבית&ָנָתן1 ְלָב+
Zech. 12:13ד ּוְנ ם ְלָב�ד ִמְׁשַּפBַחת ַהִּׁשְמִעי1 ְלָב+ ד ּוְנֵׁשיֶה� ד� ִמְׁשַּפBַחת ֵּבית&ֵלִוי1 ְלָב+ ם ְלָב�  ֵׁשיֶה�
Zech. 12:14ד� ס ם ְלָב� ת ְלָב�ד ּוְנֵׁשיֶה� ת ִמְׁשָּפֹח� ֹות ִמְׁשָּפֹח� ל ַהִּמְׁשָּפחֹות1 ַהִּנְׁשָאר+   ֹּכ3
Zech. 13:1ה� �ִם ְלַחַּט�את ּוְלִנָּד� ּוָׁשָל ית ָּדִו�יד ּוְלֹיְׁשֵב�י ְיר� ח ְלֵב� ֹור ִנְפָּת+ ּוא ִי�ְהֶיה1 ָמק�   ַּבּי�ֹום ַהה3
Zech. 13:2 א �ֹ ֶרץ ְול ֲעַצִּבים1 ִמן&ָהָא+ ֹות ָה� Bית ֶאת&ְׁשמ Qֹות ַאְכִר �ה ְצָבא3 ּוא ְנֻא�םA ְיהָו Mֹום ַהה  ְוָהָיהZ ַבּי2

ֶרץ� ה ַאֲעִב�יר ִמן&ָהָא� ּוַח ַהֻּטְמָא� =ם ֶאת&ַהְּנִביִא>ים ְוֶאת&ר� ֹוד ְוַג �ּו ע  ִיָּזְכר�
Zech. 13:3 Gעֹוד Hא ִאיׁש�י&ִיָּנֵב ה ִּכ� ְרָּת  ְוָהָי3 ֶקר ִּדַּב� ה ִּכ>י ֶׁש� ְחֶי+ א ִת� �ֹ ְלָדיו1 ל ֹו ֹי� Bיו ְוִאּמ ָליו ָאִב2 ֵ Tּו א ְוָאְמר�

ֹו� יו ְּבִהָּנְבא� ֹו ֹיְלָד� הּו ָאִב=יהּו ְוִאּמ> Mה ּוְדָקֻר�  ְּבֵׁש�ם ְיהָו
Zech. 13:4�ֹו ְּבִהָּנ ׁשּו ַהְּנִביִא>ים ִא�יׁש ֵמֶחְזֹינ� ּוא ֵיֹב= �הA ַּבּי�ֹום ַהה3 ֶרת ֵׂשָע�ר  ְוָהָי ּו ַאֶּד� א ִיְלְּבׁש> =ֹ ֹו ְול �ְבֹאת
ׁש� ַען ַּכֵח�  ְלַמ�



Zech. 13:5י� �ִני ִמְּנעּוָר� ם ִהְקַנ ִכי ִּכ�י ָאָד� א ָנִב�יא ָאֹנ�ִכי ִאיׁש&ֹעֵבBד ֲאָדָמה1 ָאנֹ+ �ֹ ר ל Wְוָאַמ  
Zech. 13:6Wיָך ְוָאַמ�ֶּלה ֵּב�ין ָיֶד ֹות ָהֵא� יו ָמ=ה ַהַּמּכ> י� ס ְוָאַמ�ר ֵאָל+ ית ְמַאֲהָב� ר ֻהֵּכ�יִתי ֵּב�  ר ֲאֶׁש�
Zech. 13:7 ָין�ֹרֶעה1 ּוְתפּוֶצ ֹות ַהBְך ֶאת&ָה� ��ה ְצָבא ם ְיהָו י ְנֻא� �ֶבר ֲעִמיִת+ י ַעל&ֹרִעי1 ְוַעל&ֶּג Bֶרב עּוִר  ֶח3

ים� י ַעל&ַהֹּצֲעִר� י ָיִד� אן ַוֲהִׁשֹבִת� +ֹ  ַהּצ
Zech. 13:8ה ְבָכל&ָהָא1ֶרץ1 ְנֻאם&ְיהB ּה� ְוָהָי �ֶתר ָּב� �עּו ְוַהְּׁשִלִׁש�ית ִיָּו ּו ִיְגָו ּה ִיָּכְרת� �5ִים ָּב+ י&ְׁשַנ ה ִּפ�  ָו+
Zech. 13:9 ב�ן ֶאת&ַהָּזָה ים ִּכְבֹח� ֶסף ּוְבַחְנִּת� ף ֶאת&ַהֶּכ+ ׁש ּוְצַרְפִּתים1 ִּכְצֹר�  ְוֵהֵבאִתBי ֶאת&ַהְּׁשִלִׁשית1 ָּבֵא+

� ֲאִני ֶאֱעֶנ י ַו� ּואA ִיְקָר�א ִבְׁשִמ3 י� סה� ר ְיהָו�ה ֱאֹלָה� ּוא יֹאַמ� ּוא ְוה� ֹו ָאַמ1ְרִּתי1 ַעִּמ�י ה+  ה ֹאת+
Zech. 14:1ְך� �ה ְוֻחַּל�ק ְׁשָלֵל�ְך ְּבִקְרֵּב� יהָו א ַל� ֹום&ָּב�   ִהֵּנ�ה י�
Zech. 14:21יר ְוָנַׁש ל&ְירּוָׁשַלִםH ַלִּמְלָחָמהG ְוִנְלְּכָד�ה ָהִע3 �םA ֶא� י ֶאת&ָּכל&ַהּגֹוִי ים ְוַהָּנִׁש�ים  ְוָאַסְפִּת2 ּסּו1 ַהָּב�ִּת+
�ְבָנה[ִּתָּׁשַגְלָנה  יר�] ִּתָּׁשַכ ת ִמן&ָהִע� א ִיָּכֵר� �ֹ ם ל �ֶתר ָהָע+ ה ְוֶי א ֲחִצBי ָהִעיר1 ַּבּגֹוָל+ Qְוָיָצ 

Zech. 14:3ב� ֹו ְּבי�ֹום ְקָר� ָּלֲחמ� �ם ָהֵה�ם ְּכי�ֹום ִה� ם ַּבּגֹוִי ה ְוִנְלַח�   ְוָיָצ�א ְיהָו+
Zech. 14:4 ר ר ַעל&ְּפֵנ�י ְירּוָׁשַלִםH ִמֶּקֶדםG ְוִנְבַקעZ ַה2 ים ֲאֶׁש2 Mר ַהֵּזִת הּוא ַעל&ַה2 ַ Tיו ַּבּיֹום&ה� ּו ַרְגָל  ְוָעְמד�

ֹוָנה ְוֶחְציֹו&ֶנ�5ְגָּבה� ׁש ֲחִצ�י ָהָה>ר ָצפ� ד ּוָמ2 �ָּמה ֵּג�יא ְּגדֹוָל�ה ְמֹא ֶחְציֹו1 ִמְזָר�ָחה ָוָי+  ַהֵּזיִתBים ֵמ�
Zech. 14:5י  ְוַנ ַעׁש ִּביֵמ� �י ָהַר+ ם ַּכֲאֶׁשBר ַנְסֶּתם1 ִמְּפֵנ G ְוַנְסֶּת3 �יַע ֵּגי&ָהִריםH ֶאל&ָאַצל י&ַיִּג י ִּכ� ְסֶּת�ם ֵּג�יא&ָהַר3

ְך� י ָּכל&ְקֹדִׁש�ים ִעָּמ� �ה ֱאֹלַה+ ֶלְך&ְיהּוָד�ה ּוָבא1 ְיהָו �ה ֶמ�  ֻעִּזָּי
Zech. 14:6 ה� א&ִיְהֶי �ֹ ּוא ל �ֹות ִיְקְּפאּון  ְוָהָי�ה ַּבּי�ֹום ַהה ֹור ְיָקר� ֹון�][ְו[א+  ]ִקָּפא�
Zech. 14:7ֹור� ת&ֶע�ֶרב ִי�ְהֶיה&א� �ְיָלה ְוָהָי�ה ְלֵע� יהָו�ה לֹא&י�ֹום ְולֹא&ָל ע ַל� ּוא ִיָּוַד� ד ה> �ה יֹום&ֶאָח3   ְוָהָי
Zech. 14:8ם ִם ֶחְצָי3 ּוָׁשַל+ ִים&ַחִּיים1 ִמיר� ּו ַמ� Bּוא ֵיְצא �הA ַּבּי�ֹום ַהה3 י ְוֶחְצָי�ם  ְוָהָי  ֶאל&ַהָּים1 ַהַּקְדמֹוִנ+

ֶרף ִי�ְהֶי�ה� ִיץ ּוָבֹח� ֹון ַּבַּק� ��ם ָהַאֲחר  ֶאל&ַהָּי
Zech. 14:9ד� ֹו ֶאָח� ד ּוְׁשמ� >ה ֶאָח� =ה ְיהָו ּוא ִיְהֶי ֶלְך ַעל&ָּכל&ָהָא�ֶרץ ַּבּי�ֹום ַהה3 >ה ְלֶמ� =ה ְיהָו   ְוָהָי
Zech. 14:10ֶרץ ָּכֲעָרָבBֹוב ָּכל&ָהָא יָה  ִיּס2 Mה ַתְחֶּת 5ָרֲאָמהZ ְוָיְׁשָב2 �ִם ְו� ּוָׁשָל �5ֶגב ְיר� ֹון ֶנ �ַבע ְלִרּמ+ ה1 ִמֶּג

ֶלְך� י ַהֶּמ� ל ַע�ד ִיְקֵב� ים ּוִמְגַּד�ל ֲחַנְנֵא+ ִראׁשֹון1 ַעד&ַׁש�ַער ַהִּפִּנ+ ֹום ַׁשBַער ָה� Qן ַעד&ְמק  ְלִמַּׁש�ַער ִּבְנָיִמ3
Zech. 14:11א �ֹ ֶרם ל ּה ְוֵח� �ְׁשבּו ָב+ ַטח� ְוָי ה ְירּוָׁשַל�ִם ָלֶב� ֹוד ְוָיְׁשָב� �  ִי�ְהֶיה&ע
Zech. 14:12 Aק�ִם ָהֵמ� ּו ַעל&ְירּוָׁשָל ר ָצְבא� ים ֲאֶׁש� ר ִיֹּגBף ְיהָוה1 ֶאת&ָּכל&ָה�ַעִּמ+ ה ֲאֶׁש2 �ה ַהַּמֵּגָפ3 ְהֶי ֹ�אתA ִּת�  ְוז

ֵר יו ְוֵעיָניו1 ִּתַּמ�ְקָנה ְבֹח� ֹו ְוהּוא1 ֹעֵמ�ד ַעל&ַרְגָל+ ם�ְּבָׂשר3 ק ְּבִפיֶה� ֹו ִּתַּמ� ן ּוְלׁשֹונ�  יֶה+
Zech. 14:13ִPיקּו א ה ָּבֶה�ם ְוֶהֱחִז3 >ה ַרָּב� ּוַמת&ְיהָו =ה ְמה� ְהֶי ּוא ִּת� ה  ְוָהָיה1 ַּבּי�ֹום ַהה+ הּו ְוָעְלָת� �ד ֵרֵע+ יׁש ַי

הּו� ֹו ַעל&ַי�ד ֵרֵע�  ָיד�
Zech. 14:14ִם ְוֻא� ּוָׁשָל ם ִּביר� ה ִּתָּלֵח� ם&ְיהּוָד+ ב  ְוַג2 ים ָלֹר� ב ָוֶכ>ֶסף ּוְבָגִד� יב ָזָה� ם ָסִב3 Mיל ָּכל&ַהּגֹוִי ַּסףZ ֵח2

ד�  ְמֹא�
Zech. 14:15 ֹות�ר ִיְהֶי�ה ַּבַּמֲחנ ה ֲאֶׁש� ל&ַהְּבֵהָמ+ ֹור ְוָכ2 ּוס ַהֶּפ1ֶרד1 ַהָּגָמ�ל ְוַהֲחמ+ ה ַמֵּגַפ�ת ַהּס3 Mְהֶי ן ִּת�  ְוֵכ2

את� �ֹ ה ַהּז  ָהֵה�ָּמה ַּכַּמֵּגָפ�
Zech. 14:16 1ְׁשַּתֲחֹות ה ְלִה� �ה ְבָׁשָנ3 י ָׁשָנ ּו ִמֵּד= Qִם ְוָעל� ּוָׁשָל ם ַהָּבִא�ים ַעל&ְיר� ה ָּכל&ַהּנֹוָתר1 ִמָּכל&ַהּגֹוִי+  ְוָהָי3

ֹות� ג ַהֻּסּכ� ג ֶאת&ַח� ֹות ְוָלֹח� �ה ְצָבא+  ְלֶמ1ֶלְך1 ְיהָו
Zech. 14:171ֹות ָהָא Bת ִמְׁשְּפח ה ֵמֵא2 Mא&ַיֲעֶל �ֹ ר ל ָהָיה ֲאֶׁש2 ְ Tה  ו� ֶלְך ְיהָו ת ְלֶמ� ְׁשַּתֲחוֹ+ ִם ְלִה� ּוָׁשַל+ ֶרץ1 ֶאל&ְיר�

ם ִיְהֶי�ה ַהָּג�ֶׁשם� א ֲעֵליֶה� �ֹ ֹות ְול � ְצָבא
Zech. 14:18 ףBר ִיֹּג ה ֲאֶׁש2 �ה ַהַּמֵּגָפ3 ְהֶי א ֲעֵליֶה�ם ִּת� �ֹ ה ְול א ָבָא� �ֹ א&ַתֲעֶל>ה ְול �ֹ ִים ל ַחת ִמְצַר=  ְוִאם&ִמְׁשַּפ2
ֹות�ְיהָוה1 ֶאת&ַהּגֹוִי+ ג ַהֻּסּכ� ג ֶאת&ַח� ּו ָלֹח� א ַי�ֲעל+ �ֹ  ם ֲאֶׁשר1 ל
Zech. 14:19ֹות� ג ַהֻּסּכ� ג ֶאת&ַח� ּו ָלֹח� א ַי�ֲעל+ �ֹ ם ֲאֶׁשר1 ל ִים ְוַחַּטאת1 ָּכל&ַהּגֹוִי+ �ֹ�את ִּתְהֶי�ה ַחַּט�את ִמְצָר   ז
Zech. 14:20�ֶדׁש ַל ּוס ֹק� ֹות ַהּס+ ּוא ִי�ְהֶיה1 ַעל&ְמִצּל� ה  ַּבּי�ֹום ַהה3 Bה ַהִּסירֹות1 ְּבֵב�ית ְיהָו+ �ה ְוָהָי יהָו

ַח� ים ִלְפֵנ�י ַהִּמְזֵּב�  ַּכִּמְזָרִק�
Zech. 14:21ֹPה ק יהּוָד3 ִם ּוִב� Mיר ִּבירּוָׁשַל ָהָיה ָּכל&ִס2 ְ Tּו  ו ים ְוָלְקח� ֹות ּוָב1אּו1 ָּכל&ַהֹּז�ְבִח+ �ה ְצָבא+ ֶדׁש ַליהָו



ּו ָבֶה�ם ְולֹא&ִיְהֶי2ה ם ּוִבְּׁשל� ּוא�ֵמֶה� ֹות ַּבּי�ֹום ַהה� ֹוד ְּבֵבית&ְיהָו�ה ְצָבא�   ְכַנֲעִנ�י ע>
Mal. 1:1י� א ְדַבר&ְיהָו�ה ֶאל&ִיְׂשָרֵא�ל ְּבַי�ד ַמְלָאִכ�   ַמָּׂש�
Mal. 1:2+ו ְלַי�ֲעֹקב1 ְנֻאם&ְיהָוBח ֵעָׂש ם ַּבָּמ�ה ֲאַהְבָּת�נּו ֲהלֹוא&ָא2 ה ַוֲאַמְרֶּת� ה  ָאַהBְבִּתי ֶאְתֶכם1 ָאַמ�ר ְיהָו+

ב� ת&ַיֲעֹק� ב ֶא�  ָוֹאַה�
Mal. 1:3ר� ֹו ְלַתּנ�ֹות ִמְדָּב� ה ְוֶאת&ַנֲחָלת� �אִתי ָוָאִׂשBים ֶאת&ָהָריו1 ְׁשָמָמ+ ו ָׂשֵנ   ְוֶאת&ֵעָׂש�
Mal. 1:4ָּמה ִיְבנ�ּו ֹות ֵה� �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bֹות ֹּכ �ה ֳחָרב+ ְׁשנּו ְוָנׁשּוב1 ְוִנְבֶנ ֹום ֻרַּׁש3 Mר ֱאד י&תֹאַמ2 �י  ִּכ�  ַוֲאִנ

ם� ה ְוָהָע>ם ֲאֶׁשר&ָזַע�ם ְיהָו�ה ַעד&עֹוָל� ּול ִרְׁשָע+ ּו ָלֶהם1 ְּגב� Bֹוס ְוָקְרא � ֶאֱהר
Mal. 1:5ל� ּול ִיְׂשָרֵא� ה ֵמַע�ל ִלְגב� אְמרּו1 ִיְגַּד�ל ְיהָו+ �ֹ   ְוֵעיֵניֶכ�ם ִּתְרֶא�יָנה ְוַאֶּתBם ּת
Mal. 1:6 יו� �ֶבד ֲאֹדָנ ב ְוֶע ד ָא� י ָאַמ�רA  ֵּב>ן ְיַכֵּב� Mה מֹוָרִא Z ַאֵּי2 �ים ָאִני י ְוִאם&ֲאדֹוִנ �ה ְכבֹוִד] ְוִאם&ָא�ב ָא�ִני ַאֵּי

ָך� �ינּו ֶאת&ְׁשֶמ� ה ָבִז ם ַּבֶּמ� Wי ַוֲאַמְרֶּת �י ְׁשִמ+ ֲהִנים1 ּבֹוֵז ֹות ָלֶכם1 ַהֹּכ� �ה ְצָבא3  ְיהָו
Mal. 1:7ל ַוֲאַמְרֶּת� �ֶחם ְמֹגָא+ ל&ִמְזְּבִחי1 ֶל �ה  ַמִּגיִׁשBים ַע� ן ְיהָו�ה ִנְבֶז ם ֻׁשְלַח� Wּוָך ֶּבֱאָמְרֶכ�ַאְלנ ם ַּבֶּמ�ה ֵג�

ּוא�  ה�
Mal. 1:8 ָך א ְלֶפָחֶת3 Mהּו ָנ ַח ְוֹחֶל�ה ֵא�ין ָר�ע ַהְקִריֵב2 >יׁשּו ִּפֵּס� ע ְוִכ�י ַתִּג ַח1 ֵא�ין ָר+ Bר ִלְזֹּב2 ּון ִעֵּו י&ַתִּגׁש2  ְוִכ�
Pר ֲהִיְרְצָך1 א יָך ָאַמ� ֹות�ֹו ֲהִיָּׂש�א ָפֶנ+  ְיהָו�ה ְצָבא�
Mal. 1:9ֹות� ר ְיהָו�ה ְצָבא� ים ָאַמ� את ֲהִיָּׂשBא ִמֶּכם1 ָּפִנ+ +ֹ �נּו ִמֶּיְדֶכם1 ָה�ְיָתה ּז יָחֵנ ל ִו�   ְוַעָּת>ה ַחּלּו&ָנ�א ְפֵני&ֵא�
Mal. 1:10Mי ֵח ין&ִל2 �ם ֵא� י ִחָּנ א&ָתִא�ירּו ִמְזְּבִח� �ֹ ִים ְול �ה  ִמBי ַגם&ָּבֶכם1 ְוִיְסֹּג�ר ְּדָלַת+ ם ָאַמר1 ְיהָו ֶפץ ָּבֶכ3

ם� ה ִמֶּיְדֶכ� א&ֶאְרֶצ� �ֹ ה ל ֹות ּוִמְנָח�  ְצָבא+
Mal. 1:11 ה�י ּוִמְנָח >ׁש ִלְׁשִמ� ֹום ֻמְקָט�ר ֻמָּג ם ּוְבָכל&ָמק3 ֹול ְׁשִמי1 ַּבּגֹוִי+ Bֹו ָּגד ֶמׁש ְוַעד&ְמבֹוא3 Mי ִמִּמְזַרח&ֶׁש�  ִּכ

ם ֹול ְׁשִמי1 ַּבּגֹוִי+ Bי&ָגד ֹות�ְטהֹוָר�ה ִּכ� ר ְיהָו�ה ְצָבא�   ָאַמ�
Mal. 1:12ֹו� �ה ָאְכל� ֹו ִנְבֶז ּוא ְוִניב� ם ֻׁשְלַחBן ֲאֹדָני1 ְמֹגָא�ל ה+ ֹו ֶּבֱאָמְרֶכ3 ��ים אֹות ם ְמַחְּלִל   ְוַאֶּת�
Mal. 1:13ּו ֹות ַוֲהֵבאֶת�ם ָּגז3 �ה ְצָבא+ ֹו ָאַמר1 ְיהָו ה ְוִהַּפְחֶּת�ם אֹות3 Mה ַמְּתָלָא 1ַח1  ַוֲאַמְרֶּתםZ ִהֵּנ2 ל ְוֶאת&ַהִּפֵּס

ר ְיהָו�ה� ס ה אֹוָת>ּה ִמֶּיְדֶכ�ם ָאַמ� ם ֶאת&ַהִּמְנָח�ה ַהֶאְרֶצ� ה ַוֲהֵבאֶת�  ְוֶאת&ַה�חֹוֶל+
Mal. 1:14 ה� ִני ָאַמר1 ְיהָו ֹול ָא3 Mֶלְך ָּגד Z ֶמ2 �י ִּכי אֹדָנ ת ַל� ַח ָמְׁשָח� ר ְוֹזֵב� ר ְוֹנֵד> Bׁש ְּבֶעְדרֹו1 ָזָכ+ ל ְוֵי ּור נֹוֵכ3  ְוָאר�

א ַבּגֹוִי�ם� י נֹוָר� ֹות ּוְׁשִמ�  ְצָבא+
Mal. 2:1ֹ�את ַהֹּכֲהִנ�ים� ה ֲאֵליֶכ>ם ַהִּמְצָו�ה ַהּז   ְוַעָּת3
Mal. 2:2 יBֹות ְוִׁשַּלְחִּת �ה ְצָבא+ י ָאַמר1 ְיהָו ֹוד ִלְׁשִמ3 ב ָלֵת=ת ָּכב� Mימּו ַעל&ֵל Z ָתִׂש2 ּו ְוִאם&לֹא א ִתְׁשְמע] �ֹ  ִאם&ל

ה ְו ב�ָבֶכם1 ֶאת&ַהְּמֵאָר+ ים ַעל&ֵל� יָה ִּכ�י ֵאיְנֶכ�ם ָׂשִמ� ֹוֵתיֶכ�ם ְוַגם1 ָארֹוִת+ י ֶאת&ִּבְרכ�  ָארֹוִת�
Mal. 2:3יו� א ֶאְתֶכ�ם ֵאָל� ֶרׁש ַחֵּגיֶכ�ם ְוָנָׂש� ם ֶּפ� יִתי ֶפ1ֶרׁש1 ַעל&ְּפֵניֶכ+ Bַרע ְוֵזִר י ֹגֵעBר ָלֶכם1 ֶאת&ַהֶּז+   ִהְנִנ2
Mal. 2:4ִּPם כ Wיַדְעֶּת �ְחִּת ִו� ר ְיהָו�ה י ִׁשַּל י ָאַמ� ְהיBֹות ְּבִריִתי1 ֶאת&ֵלִו+ �את ִל�ֹ �ה ַהּז ת ַהִּמְצָו ם ֵא� י ֲאֵליֶכ+
ֹות�  ְצָבא�
Mal. 2:5ּוא� ת ה� י ִנַח� א ַוִּי�יָרֵא�ִני ּוִמְּפֵנ�י ְׁשִמ� ֹו מֹוָר� ֹום ָוֶאְּתֵנ�ם&ל� ָּׁשל+ ַחִּיים1 ְוַה2 ֹו ַה�   ְּבִריִת�יA ָהְיָת�ה ִאּת3
Mal. 2:6 ת Bי ְוַרִּב�ים  ּתֹוַר ֹום ּוְבִמיׁשֹור1 ָהַל�ְך ִאִּת+ Bיו ְּבָׁשל�יהּו ְוַעְוָל�ה לֹא&ִנְמָצ�א ִבְׂשָפָת ֱאֶמת1 ָהְיָת�ה ְּבִפ+

ן�  ֵהִׁש�יב ֵמָעֹו�
Mal. 2:7ּו ֹות ה� ְך ְיהָו�ה&ְצָבא� �יהּו ִּכ>י ַמְלַא� ּו ִמִּפ ה ְיַבְקׁש� ַעת ְותֹוָר� י ֹכֵהן1 ִיְׁשְמרּו&ַד+ Bי&ִׂשְפֵת  א� ִּכ�
Mal. 2:8 ר ְיהָו�ה י ָאַמ� ית ַהֵּלִו+ ַחֶּתם1 ְּבִר� ם ַרִּב�ים ַּבּתֹוָר�ה ִׁש� ֶרְך ִהְכַׁשְלֶּת�  ְוַאֶּתם1 ַסְרֶּת�ם ִמן&ַהֶּד+
ֹות�  ְצָבא�
Mal. 2:9 ים יְנֶכם1 ֹׁשְמִר� י ֲאֶׁשBר ֵא� �ם ְּכִפ3 �ים ּוְׁשָפִל�ים ְלָכל&ָהָע ִּתי ֶאְתֶכ>ם ִנְבִז י ָנַת= Qי  ְוַגם&ֲאִנ ֶאת&ְּדָרַכ+

ה� פ �ים ַּבּתֹוָר�  ְוֹנְׂשִא�ים ָּפִנ
Mal. 2:10 ית יו ְלַחֵּל�ל ְּבִר� �יׁש ְּבָאִח+ ּוַע ִנְבַּגד1 ִא ד ְּבָרָא�נּו ַמּד3 ָח� ל ֶא� ֹוא ֵא� נּו ֲהל> ֹוא ָאBב ֶאָחד1 ְלֻכָּל+  ֲהל2
ינּו�  ֲאֹבֵת�

Mal. 2:11ה ְבִיְׂש ה ְותֹוֵעָב>ה ֶנֶעְׂשָת� ֶדׁש ְיהָוה1 ֲאֶׁש�ר  ָּבְגָד�ה ְיהּוָד+ Bה ֹק �יA ִחֵּל�ל ְיהּוָד3 �ִם ִּכ ּוָׁשָל ל ּוִביר� ָרֵא�



ר� ל ֵנָכ� ב ּוָבַע�ל ַּבת&ֵא�  ָאֵה+
Mal. 2:12ֹות� פ יהָו�ה ְצָבא� ה ַל� �יׁש ִמְנָח+ ב ּוַמִּג �ה ֵמָאֳהֵל�י ַי�ֲעֹק �ר ְוֹעֶנ+ 1ָּנה1 ֵע יׁש ֲאֶׁשBר ַיֲעֶׂש ה ָלִא2 Mת ְיהָו   ַיְכֵר2
Mal. 2:13  1ֹוד ְּפנֹות ֲאָנָק�ה ֵמֵא�ין ע3 ה ְּבִכ�י ַו� ֹות ִּדְמָעה1 ֶאת&ִמְזַּב�ח ְיהָו+ Bּו ַּכּס ֲעׂש+ �ית ַּת� ְוזֹאת1 ֵׁשִנ

ם� ֹון ִמֶּיְדֶכ� ַחת ָרצ� ה ְוָלַק�  ֶאל&ַהִּמְנָח+
Mal. 2:143ֶׁשת ְנעּוֶר�ֵא Aין�ּוֵב Mיד ֵּביְנָך ל ִּכי&ְיהָוהZ ֵהִע2 ם ַעל&ָמ�ה ַע] ּה  ַוֲאַמְרֶּת� �ְדָּתה ָּב+ יָך ֲאֶׁשBר ַאָּתה1 ָּבַג

ָך� ֶׁשת ְּבִריֶת� יא ֲחֶבְרְּתָך� ְוֵא�  ְוִה�
Mal. 2:15 ם ּוֲחֶכ+ �5ַרע ֱאֹלִה�ים ְוִנְׁשַמְרֶּתם1 ְּבר� ׁש ֶז ד ְמַבֵּק� ֶאָח+ ֹו ּוָמה1 ָה� ר ר1ּוַח1 ל+ ה ּוְׁשָא�  ְולֹא&ֶאָח�ד ָעָׂש3

ד� יָך ַאל&ִיְבֹּג� ֶׁשת ְנעּוֶר�  ּוְבֵא�
Mal. 2:16 ֹות ��ה ְצָבא ר ְיהָו ֹו ָאַמ� ל ְוִכָּסBה ָחָמס1 ַעל&ְלבּוׁש+ ח ָאַמBר ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ �א ַׁשַּל3 י&ָׂשֵנ  ִּכ�

דּו� ס א ִתְבֹּג� �ֹ ם ְּברּוֲחֶכ�ם ְול  ְוִנְׁשַמְרֶּת�
Mal. 2:17 ְענּו� ם ַּבָּמ�ה הֹוָג ם ַוֲאַמְרֶּת� �י  הֹוַגְעֶּתBם ְיהָוה1 ְּבִדְבֵריֶכ+ ֹובA ְּבֵעיֵנ ע ט� Mֵׂשה ָר ם ָּכל&ֹע2 ֶּבֱאָמְרֶכ3

ט� י ַהִּמְׁשָּפ� �ה ֱאֹלֵה� ֹו ַאֵּי ץ א� ּוא ָחֵפ+ ה ּוָבֶהם1 ה�  ְיהָו3
Mal. 3:1 ם�ֲאֶׁשר&ַאֶּת Aֹון ֹו ָהָאד� Mֹוא ֶאל&ֵהיָכל �י ּוִפְתֹאםZ ָיב2 ֶרְך ְלָפָנ י ּוִפָּנה&ֶד� Bי ֹׁשֵלַח1 ַמְלָאִכ+  ִהְנִנ

ים ּוַמ ֹות�ְמַבְקִׁש3 ר ְיהָו�ה ְצָבא� א ָאַמ� ית ֲאֶׁשר&ַאֶּתBם ֲחֵפִצים1 ִהֵּנה&ָב+ Mְך ַהְּבִר  ְלַא2
Mal. 3:2ים� ית ְמַכְּבִס� ף ּוְכֹבִר� י&הּוא1 ְּכֵא�ׁש ְמָצֵר+ ֹו ִּכ� �אֹות ד ְּבֵהָר� י ָהֹעֵמ� ֹו ּוִמ� 1 ֶאת&י�ֹום ּבֹוא+   ּוִמBי ְמַכְלֵּכל
Mal. 3:31ף ּוְמַטֵהר Bב ְמָצֵר ה  ְוָיַׁש2 יהָו+ �ֶסף ְוָהיּו1 ַל� ב ְוַכָּכ ם ַּכָּזָה� ק ֹאָת+ ֶסף ְוִטַהBר ֶאת&ְּבֵנ�י&ֵלִוי1 ְוִזַּק�  ֶּכ+

ה� ה ִּבְצָדָק� י ִמְנָח�  ַמִּגיֵׁש�
Mal. 3:4ֹות� ם ּוְכָׁשִנ�ים ַקְדֹמִנּי� �ִם ִּכיֵמ�י עֹוָל+ ּוָׁשָל ה ִויר� ת ְיהּוָד� ה ִמְנַח� יהָו+ ְרָבה1 ַל�   ְוָע�
Mal. 3:5ֶקר  ְוָקַר�ים ּוַבִּנְׁשָּבִע�ים ַלָּׁש �ֲאִפ+ ְמַכְּׁשִפים1 ּוַבְמָנ ר ַּב� �ד ְמַמֵה3 �יִתיA ֵע ְבִּת�י ֲאֵליֶכםH ַלִּמְׁשָּפטG ְוָהִי

ֹות� ר ְיהָו�ה ְצָבא� ּוִני ָאַמ� א ְיֵרא+ �ֹ ֹום ּוַמֵּטי&ֵגר1 ְול Bה ְוָית י ְׂשַכר&ָׂשִכיר ַאְלָמָנ2  ּוְבֹעְׁשֵק�
Mal. 3:6 ם� ִּכ>י ֲאִנ�י א ְכִליֶת� �ֹ ב ל ם ְּבֵנ�י&ַיֲעֹק� �יִתי ְוַאֶּת� א ָׁשִנ �ֹ  ְיהָו�ה ל
Mal. 3:7 ה� ר ְיהָו ם ָאַמ� ּוָבה ֲאֵליֶכ+ ּובּו ֵאַלי1 ְוָאׁש� Bם ׁש א ְׁשַמְרֶּת+ �ֹ ֻחַּקי1 ְול ם ַסְרֶּתBם ֵמ� Mי ֲאֹבֵתיֶכ  ְלִמיֵמ2

ּוב� ה ָנׁש� ם ַּבֶּמ� ֹות ַוֲאַמְרֶּת� � ְצָבא
Mal. 3:8ע ה� ֲהִיְקַּב2 ר ְוַהְּתרּוָמ� ַּמֲעֵׂש� ם ַּבֶּמ�ה ְקַבֲענ�ּוָך ַה� י ַוֲאַמְרֶּת� �ים ֹאִת+ ים ִּכBי ַאֶּתם1 ֹקְבִע ם ֱאֹלִה3 Mָאָד  
Mal. 3:9ֹו� ֹוי ֻּכּל� �ים ַהּג� י ַאֶּת�ם ֹקְבִע ים ְוֹאִת�   ַּבְּמֵאָרה1 ַאֶּת�ם ֵנ�ָאִר+
Mal. 3:10 ית�ר ֶאל&ֵּב Mַּמֲעֵׂש יאּו ֶאת&ָּכל&ַה� ר  ָהִב2 את ָאַמ� +ֹ ּוִני ָנא1 ָּבז Bי ּוְבָחנ י ֶט1ֶרף1 ְּבֵביִת+ ר ִויִה� ָהאֹוָצ3

ֵPם א א ֶאְפַּת�ח ָלֶכ3 =ֹ ֹות ִאם&ל ��ה ְצָבא י�ְיהָו י ָלֶכ>ם ְּבָרָכ�ה ַעד&ְּבִלי&ָד� ִים ַוֲהִריֹקִת� ֹות ַהָּׁשַמ+  ת ֲאֻרּב�
Mal. 3:11א&ַיְׁשִח�ת ָלֶכ� �ֹ ל ְול ֹאֵכ+ ה  ְוָגַעְרִּתBי ָלֶכם1 ָּב� 1ֶפן1 ַּבָּׂשֶד+ ל ָלֶכBם ַהֶּג י ָהֲאָדָמ�ה ְולֹא&ְתַׁשֵּכ2 ם ֶאת&ְּפִר�

ֹות� ר ְיהָו�ה ְצָבא�  ָאַמ�
Mal. 3:12ֹות� ס ר ְיהָו�ה ְצָבא� ֶפץ ָאַמ� י&ִתְהיBּו ַאֶּתם1 ֶא�ֶרץ ֵח+ �ם ִּכ� ּו ֶאְתֶכ�ם ָּכל&ַהּגֹוִי   ְוִאְּׁשר�
Mal. 3:13�ּו ָעַל>י ִּדְבֵריֶכ�ם ָאַמ יָך� ָחְזק� ְרנּו ָעֶל� ם ַמה&ִּנְדַּב� Wה ַוֲאַמְרֶּת�  ר ְיהָו
Mal. 3:14 ית ִמְּפֵנ�י ַרִּנ+ 1ְכנּו1 ְקֹד� ֹו ְוִכBי ָהַל ַצע ִּכBי ָׁשַמ1ְרנּו1 ִמְׁשַמְרּת+ ד ֱאֹלִה�ים ּוַמה&ֶּב3 ְוא ֲעֹב� ם ָׁש� Wֲאַמְרֶּת 

ֹות�  ְיהָו�ה ְצָבא�
Mal. 3:15ים ֵז ה ֲאַנ�ְחנּו ְמַאְּׁשִר� Wטּו� ְוַעָּת ים ַוִּיָּמֵל� ּו ֱאֹלִה� =ם ָּבֲחנ> ה ַּג ים ַּגם&ִנְבנּו1 ֹעֵׂש�י ִרְׁשָע+ � ִד
Mal. 3:16 1ֹון ְלָפָניו Bֶפר ִזָּכר�ִּיָּכֵתב ֵס ַ Tע ו �הּו ַוַּיְקֵׁשBב ְיהָוה1 ַוִּיְׁשָמ+ �יׁש ֶאת&ֵרֵע י ְיהָו�ה ִא ּו ִיְרֵא�  ָא=ז ִנְדְּבר>

י ְׁש ה ּוְלֹחְׁשֵב� ֹו�ְלִיְרֵא�י ְיהָו+  מ�
Mal. 3:17 ל ֲאֶׁשר1 ַיְחֹמ� ם ַּכ� ר ֲאִנ�י ֹעֶׂש�ה ְסֻגָּל�ה ְוָחַמְלִּת�י ֲעֵליֶה+ ֹום ֲאֶׁש� Wֹות ַלּי �ה ְצָבא+ י ָאַמר1 ְיהָו  ְוָה�יּו ִל3

ֹו� ד ֹאת� ֹו ָהֹעֵב� יׁש ַעל&ְּבנ�  ִא+
Mal. 3:18ֵּ Pע ב�יק ְלָרָׁש ין ַצִּד� ם ֵּב� ֹו� סין ֹעֵב�ד ֱאֹל ְוַׁשְבֶּתם1 ּוְרִאיֶת+ א ֲעָבד� �ֹ ר ל ים ַלֲאֶׁש�  ִה+
Mal. 3:19 ֹום�ם ַהּי Mט ֹאָת ׁש ְוִלַה2 ים ְוָכל&ֹעֵׂשBה ִרְׁשָעה1 ַק+ Mּו ָכל&ֵזִד א ֹּבֵע�ר ַּכַּתּנ�ּור ְוָהי2 Bה ַהּיֹום1 ָּב+ י&ִהֵּנ  ִּכ�

ֶרׁש ְוָעָנ�5ף� ם ֹׁש� ֹות ֲאֶׁש>ר לֹא&ַיֲעֹז�ב ָלֶה� �ה ְצָבא+ א ָאַמר1 ְיהָו  ַהָּב3



Mal. 3:20ק� ם ְּכֶעְגֵל�י ַמְרֵּב� ם ּוִפְׁשֶּת� יָצאֶת� א ִּבְכָנֶפ�יָה ִו� ה ּוַמְרֵּפ� ם ִיְרֵאBי ְׁשִמי1 ֶׁש�ֶמׁש ְצָדָק+ Mה ָלֶכ   ְוָזְרָח2
Mal. 3:21ה ָאַמ�ר �י ֹעֶׂש+ ֹות ַרְגֵליֶכ�ם ַּבּיֹום1 ֲאֶׁש�ר ֲאִנ ַחת ַּכּפ� ֶפר ַּת� י&ִיְהי�ּו ֵא+ ים ִּכ�  ְיהָו�ה  ְוַעּסֹוֶת�ם ְרָׁשִע+
ֹות� פ  ְצָבא�
Mal. 3:22ים� ים ּוִמְׁשָּפִט� ל ֻחִּק� ֹו ְבֹחֵרב1 ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא+ Bיִתי אֹות י ֲאֶׁשרZ ִצִּו2 �ת ֹמֶׁש�ה ַעְבִּד ּו ּתֹוַר� Wִזְכר  
Mal. 3:23ּ Pי ב �יא ִלְפֵנ3 �ה ַהָּנִב ת ֵאִלָּי ם ֵא� �ַח ָלֶכ+ ֹנִכי1 ֹׁשֵל Bה ָא� ה ַהָּג ִהֵּנ א�וֹא י�ֹום ְיהָו+ ֹול ְוַהּנֹוָר�  ד�
Mal. 3:24ֶרם� ֶרץ ֵח� י ֶאת&ָהָא� ֹוא ְוִהֵּכיִת� Wם ֶּפן&ָאב�ים ְוֵל�ב ָּבִנ�ים ַעל&ֲאבֹוָת   ְוֵהִׁשBיב ֵלב&ָאבֹות1 ַעל&ָּבִנ+
Psa. 1:1ַ ֶרְך ח�ִע�ים ּוְבֶד א ָהַלְךH ַּבֲעַצ{ת ְרָׁש¡ �ֹ יׁש ֲאֶׁשBרA ל ֵרי&ָהִא3 ְׁש� א ָעָמ�ד ּוְבמ ַא� �ֹ א ָּטִאים ל �ֹ ים ל ִצ3 ֵ vב ל ֹוַׁש�

ב�  ָיָׁש�
Psa. 1:2ְיָלה� ם ָוָל� ה יֹוָמ� ֹו ֶיְהֶּג3 ְבתֹוָרת� ֹו ּו� ְפצ� ה ֶח¡ ת ְיהָו3   ִּכBי ִא�ם ְּבתֹוַר�
Psa. 1:3ל ֲאֶׁש ֹול ְוֹכ� �א&ִיּב �ֹ ֹו ְוָעֵל�הּו ל ן ְּבִעּת3 ֹוA ִיֵּת¢ ִים ֲאֶׁשBר ִּפְרי2 י ָמ� ל&ַּפְלֵג¡ ּול ַע� ה ְּכֵעץH ָׁשת{ ָהָי3 ר&ַיֲעֶׂש�ה  ְו�
יַח�  ַיְצִל�
Psa. 1:4ּוַח� ּנּו ר� ץ אwֶׁשר&ִּתְּדֶפ� ֹּמ3 ַּ vים ִּכ�י ִאם&כ�   לֹא&ֵכ�ן ָהְרָׁשִע
Psa. 1:5ְ מּו ר�לֹא&ָיֻק AןBים� ַעל&ֵּכ ת ַצִּדיִק� ים ַּבֲעַד� ַחָּטִא3 ְvט ו� ָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפ
Psa. 1:6ְ  ַע י י&יֹוֵד� ים  ִּכ� �ד�הָוה ֶּד�ֶרְך ַצִּדיִק �ים ּתֹאֵב� ֶרְך ְרָׁשִע  ְוֶד�
Psa. 2:1ָ יק� ל ים ֶיְהּגּו&ִר� �ם וvְּלֻאִּמ3 ּו גֹוִי  ָּמה ָרְגׁש�
Psa. 2:2ֹו� הָוה ְוַעל&ְמִׁשיח� ְvַחד ַעל&י� ֹוְסדּו&ָי ֶרץ ְורֹוְזִנ�ים נ� ּוA ַמְלֵכי&ֶא3 �ְתַיְּצב2   ִי
Psa. 2:3� ְ  ֹוְסרֹוֵת�ימֹו ְוַנְׁשִל�יָכה ִמ נ ימֹו�ַנְּתָקה ֶאת&מ�  ֶּמ�ּנּו ֲעֹבֵת�
Psa. 2:4מֹו� י ִיְלַעג&ָל� ֹדָנ3 ֲ vק א�  יֹוֵׁש�ב ַּבָּׁשַמ�ִים ִיְׂשָח
Psa. 2:5מֹו� ֹו ְיַבֲהֵל� ַבֲחרֹונ� ֹו ּו� �  ָאBז ְיַדֵּב�ר ֵאֵל�ימֹו ְבַאּפ
Psa. 2:6ַ  י� ו ֹון ַהר&ָקְדִׁש� ּי3 ִvי ַעל&צ�  ֲאִני ָנַס�ְכִּתי ַמְלִּכ
Psa. 2:7¡ה ֶא יָך� ֲאַסְּפָר3 י ַהּי�ֹום ְיִלְדִּת� ִנ3 ֲ vָּתה א�ר ֵאַל�י ְּבִנ�י ַא ה ָאַמ� הָו3 ק ְי�  ל ֹח�
Psa. 2:8  �ה ג ִּני ְוֶאְּתָנ ֶרץ� ְׁשַאBל ִמֶּמ3 ֲאֻחָּזְתָך3 ַאְפֵסי&ָא� ַvָך ו� ֹוִים ַנֲחָלֶת
Psa. 2:9ְ ם� ּת �ל ִּכְכִל�י יֹוֵצ�ר ְּתַנְּפֵצ�  ֹרֵעם ְּבֵׁש�ֶבט ַּבְרֶז
Psa. 2:10ְ  ֶרץ�ַע ו ְפֵטי ָא� ּו ֹׁש� ָּוְסר3 ִvילּו ה��ים ַהְׂשִּכ  ָּתה ְמָלִכ
Psa. 2:11ה� ילּו ִּבְרָעָד� ִג3 ְvה ו��ה ְּבִיְרָא ּו ֶאת&ְיהָו   ִעְבד�
Psa. 2:12ֹו� ֹוֵסי ב� י ָּכל&ח� ְׁשֵר3 ַ vֹו א ��ט ַאּפ �ר ִּכְמַע י&ִיְבַע ֶרְך ִּכ� אְבדּו ֶד3 ¢ֹ 5BףA ְות ר ֶּפן&ֶיֱאַנ   ַנְּׁשקּו&ַב]
Psa. 3:1ֹו� ֹום ְּבנ� BיA ַאְבָׁשל¢ ֹו ִמְּפֵנ ָבְרח3 ְּ vד ב� ֹור ְלָדִו   ִמְזמ�
Psa. 3:2ְ  י� י ים ָעָל� ים ָקִמ� ִּב3 ַvי ר �ּו ָצָר ה&ַרּב�  הָוה ָמ�
Psa. 3:3ָלה� ים ֶס� אֹלִה¢ ֹו ֵב� ָתה ּל¢ mׁשּוָע ְפִׁש�י ֵאBין ְי� ים ְלַנ¡   ַרִּביםH ֹאְמִר{
Psa. 3:4ְ  �ן ַּב ְוַאָּת�ה י י�הָוה ָמֵג ים רֹאִׁש� י ּוֵמִר� בֹוִד3 ְּ vי כ � ֲעִד
Psa. 3:5 ָלה� ק ֹו ֶס� ר ָקְדׁש� ִני ֵמַה� �ה ֶאְקָר�א ַוַּי�ֲעֵנ2  ֹוִלי ֶאל&ְיהָו
Psa. 3:6ִני� �ה ִיְסְמֵכ� ֹוִתי ִּכ�י ְיהָו �ָנה ֱהִקיצ יָׁש� ִא¡ ְבִּתי ָו�   ֲאִנ�י ָׁשַכ3
Psa. 3:7ִ א&א �ֹ י ל ִב3 ָ vר ס �ם ֲאֶׁש� ֹות ָע י�יָרא ֵמִרְבב�  ב ָׁש�תּו ָעָל�
Psa. 3:8ְרָּת� �ים ִׁשַּב� �ִחי ִׁשֵּנ�י ְרָׁשִע �יָת ֶאת&ָּכל&ֹאְיַב�י ֶל י&ִהִּכ י ִּכ� יֵעBִני ֱאֹלַה3 הA הֹוִׁש� ּוָמBה ְיהָו2   ק�
Psa. 3:9ָלה� ל&ַעְּמָך� ִבְרָכֶת�ָך ֶּס� �ה ַע�   ַליהָו�ה ַהְיׁשּוָע
Psa. 4:1 ֹור ֹות ִמְזמ� ַח ִּבְנִגינ3  ְלָדִו�ד� ַלְמַנֵּצ�
Psa. 4:2 י ּב ֵהBי ִצְדִק3 BִניA ֱאֹל� י ֲעֵנ י� ְּבָקְרִא] ע ְּתִפָּלִת� ִני ּוְׁשַמ� ֵּנ3 ָ vי ח�  ָּצר ִהְרַח�ְבָּת ִּל
Psa. 4:3ִ י ל ה ְכבֹוִד� יׁש ַעד&ֶמ¢ ָלה� ְּבֵנ�י ִא] �ב ֶס� ּו ָכָז יק ְּתַבְקׁש� �ּון ִר  ְכִלָּמה ֶּתֱאָהב�
Psa. 4:4ה�י&ִהְפָל ּו ִּכ�  ְ ּוְדע3 יו� י ע ְּבָקְרִא�י ֵאָל� ְׁשַמ3 ִvֹו ְיהָו�ה י ��יד ל  הָוה ָחִס
Psa. 4:5ִ ּו ב אּו ִאְמר� ֱחָט� ַאל&ֶּת¡ ּו ְו� ָלה� ִרְגז3 ּמּו ֶס� ם ְוֹד� ל&ִמְׁשַּכְבֶכ3  ְלַבְבֶכם ַע�
Psa. 4:6ּו ֶאל&ְיהָו�ה� ּו ִזְבֵחי&ֶצ�ֶדק וvִּבְטח3   ִזְבח�



Psa. 4:7}י&ַיְרֵא ָסה&ע ָ ַרִּב�ים ֹאְמִריםH ִמ� ֹוב ְנ� יָך ְיהָו�ה�נּו¡ ט� ֹור ָּפֶנ¢  ֵלינּו א2
Psa. 4:8ּבּו� ירֹוָׁש�ם ָר� ת ְּדָגָנ�ם ְוִת� �י ֵמֵע¢   ָנַת�ָּתה ִׂשְמָח�ה ְבִלִּב
Psa. 4:9ִני� ַטח ּתֹוִׁשיֵב� ֶב3 ָ vד ל��ה ְלָבָד י&ַאָּת�ה ְיהָו ן ִּכ� יָׁש� ֹום ַיְחָּדוH ֶאְׁשְּכָב{ה ְוִא¡   ְּבָׁשל�
Psa. 5:1ֹור ְלָדִו�ד� ֹות ִמְזמ� ל&ַהְּנִחיל3 ַח ֶא�   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 5:2יָנה ֲהִג�יִגי�� ה ִּב �יָנהA ְיהָו3 י ַהֲאִז   ֲאָמַר�
Psa. 5:3ל� יָך ֶאְתַּפָּל� ֶל3 ֵ vי&א י ַמְלִּכ�י ֵואֹלָה�י ִּכ� ֹול ַׁשְוִע3   ַהְקִׁשBיָבהA ְלק¢
Psa. 5:4 ֶקר �י ֹּב� ֶקר ִּתְׁשַמ�ע קֹוִל ה ֹּב� הָו3 ה� ְי� ָך3 ַוֲאַצֶּפ� ְvֱעָרְך&ל  ֶא�
Psa. 5:5ע� א ְיֻגְרָך� ָר� �ֹ ַׁשעA ָא�ָּתה ל ץ ֶר� ל&ָחֵפ� א ֵא� Bֹ   ִּכBיA ל
Psa. 5:6� ּו ה א&ִיְתַיְּצב� �ֹ ֶון� ל ֲעֵלי ָא� אָת ָּכל&ֹּפ� �יָך ָׂשֵנ3 �5ֶגד ֵעיֶנ  ֹוְלִלים ְלֶנ
Psa. 5:7ה ים ּוִמְרָמ3 �ב ִאיׁש&ָּדִמ� ָז י ָכ¡ ֵע�בA ְיהָו�ה� ְּתַאֵּבדH ֹּדְבֵר{   ְיָת�
Psa. 5:8ַ ב ח י ְּבֹר� ָך� ַוֲאִנ3 ְדְׁשָך3 ְּבִיְרָאֶת� ָvיַכל&ק ֹוא ֵביֶת�ָך ֶאְׁשַּתֲחֶו�ה ֶאל&ֵה�  ְסְּדָך ָאב�
Psa. 5:9 י הֹוַׁשר�ַען ׁשֹוְרָר ָך ְלַמ� ִני ְבִצְדָקֶת3 BהA ְנֵח¢ ר[ ְיהָו ָך�] ַהְיַׁש� �י ַּדְרֶּכ�  ְלָפַנ
Psa. 5:10י ֵא{ין ְּבBיקּון� ִּכ ם ַיֲחִל� ׁשֹוָנ3 ְvם ל� ּוַח ְּגרֹוָנ ֶבר&ָּפת� ֹות ֶק� ּו� יהּו ְנכֹוָנהH ִקְרָּב{ם ַה¡  ִפ]
Psa. 5:11ִּ ב פ  ם ְּבֹר� יֶה� ֹוֵת¡ ֹּמֲעצ{ ים ִיְּפלּוH ִמ� םA א�ֹלִה3 ֲאִׁשיֵמ2 ְך� ַה� רּו ָב�  ְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵח�מֹו ִּכי&ָמ�
Psa. 5:12ְך ֹוֵסי ָב] ּו ָכל&ח{  ְ ְוִיְׂשְמח2 ָך� ְלעֹוָל�ם י י ְׁשֶמ� ָך3 ֹאֲהֵב� ְvּו ב 5ַיְעְלצ� �ימֹו ְו�  ַרֵּננּו ְוָתֵס�ְך ָעֵל
Psa. 5:13ּנּו� ֹון ַּתְעְטֶר� ה ָרצ� ִּצָּנ3 ַּ vה כ� יק ְיהָו ִּד� י&ַאָּתהH ְּתָבֵר{ְך ַצ¡   ִּכ�
Psa. 6:1ִּ ֹור ְלָדִו�ד� ַלְמַנֵּצ�ַח ב  ית ִמְזמ� ל&ַהְּׁשִמיִנ3  ְנִגינֹות ַע�
Psa. 6:2ִני� ַאל&ַּבֲחָמְתָך� ְתַיְּסֵר� ה ַאל&ְּבַאְּפָך� תֹוִכיֵח�ִני ְו� הָו3   ְי�
Psa. 6:3י� ּו ֲעָצָמ� �ה ִּכ�י ִנְבֲהל� ִני ְיהָו ִני ְרָפֵא� ל ָא� �ִני ְיהָוהH ִּכBי ֻאְמַל¡   ָחֵּנ
Psa. 6:4ְ  ד ְוַאְּת  ו �ה][ְו[ַנְפִׁשי ִנְבֲהָל�ה ְמֹא י�] ַאָּת� ה ַעד&ָמָת� הָו3 ְvי 
Psa. 6:5ְ  ָך� ׁשּוָב�ה י ִני ְלַמ�ַען ַחְסֶּד� ֹוִׁשיֵע3 vי ה�  הָוה ַחְּלָצ�ה ַנְפִׁש
Psa. 6:6ְך� ֹוֶדה&ָּל� ֹול ִמ�י י� ְׁשא3 ִּ vָך ב�  ִּכBי ֵא�ין ַּבָּמ�ֶות ִזְכֶר
Psa. 6:7ַ ה ְבָכל&ל�י ַאְׂשֶח ַאְנָחִת3 BְעִּתיA ְּב� י ַעְרִׂש�י ַאְמֶס� ָיַג ִדְמָעִת3 ְּ vי ב� ה�ְיָלה ִמָּטִת
Psa. 6:8י� ה ְּבָכל&צֹוְרָר� ְתָק3 � ָvי ע� �ַעס ֵעיִנ ְׁשָׁש�ה ִמַּכ   ָע�
Psa. 6:9ִ ּורּו מ ֹול ִּבְכִי�י� ס� ה ק� הָו3 ְvע י י&ָׁשַמ� ֲעֵלי ָא�ֶון ִּכ�  ֶּמִּני ָּכל&ֹּפ�
Psa. 6:10ְ  ח� ָׁשַמ�ע י י ִיָּק� ִפָּלִת� ה ְּת� הָו3 ְvי י� הָוה ְּתִחָּנִת
Psa. 6:11ְו Aׁשּו Bּו מ ְ ֵיֹב ַגע�ִיָּבֲהל� ׁשּו ָר� בּו ֵיֹב� ֻׁש3 ָvי י� ֹאד ָּכל&ֹאְיָב
Psa. 7:1ּוׁש ֶּבן&ְיִמיִנ�י� 3vה ַעל&ִּדְבֵרי&כ� ר ַליהָו ִו�ד ֲאֶׁשר&ָׁש� ֹון ְלָד¡   ִׁשָּגי3
Psa. 7:2ֱ ה א� ִני� ְיהָו י ְוַהִּציֵל� ְדַפ3 ֹ vיִתי הֹוִׁשיֵע�ִני ִמָּכל&ר�  ֹלַהי ְּבָך� ָחִס
Psa. 7:3יל� ֶּפן ק ְוֵא�ין ַמִּצ� ֵר3 ֹּ vי פ� �ה ַנְפִׁש ף ְּכַאְרֵי  &ִיְטֹר�
Psa. 7:4ֱ ה א� י� ְיהָו ם&ֶיׁש&ָע�ֶול ְּבַכָּפ� �את ִא�ֹ �יִתי ז  ֹלַהי ִאם&ָעִׂש
Psa. 7:5ָּ  ם� ִאם&ג י ֵריָק� ה צֹוְרִר� י ָר�ע ָוֲאַחְּלָצ� ֹוְלִמ�  ַמְלִּתי ׁש�
Psa. 7:63י ְוַיֵּׂש בA ַנְפִׁש] ף אֹוֵי2 ָלה� ִי�5ַרֹּד� �ן ֶס� ר ַיְׁשֵּכ יA ֶלָעָפ� mי ּוְכבֹוִד� ס ָלָא�ֶרץ ַחָּי  ג ְוִיְרֹמ�
Psa. 7:7ִ ָך ה הA ְּבַאֶּפ3 ּוָמBה ְיהָו2 יָת� ק� ט ִצִּו� י ִמְׁשָּפ� ַל3 ֵ vּוָרה א י ְוע� �ֹות צֹוְרָר  ָּנֵׂשא ְּבַעְבר�
Psa. 7:8ְ ת ל�ֹום ׁש� ַוֲעַד יָה ַלָּמר� ָעֶל3 ְvָּך ו� ּוָבה�ֻאִּמים ְּתסֹוְבֶב
Psa. 7:9י� י ּוְכֻתִּמ�י ָעָל� �ה ְּכִצְדִק� ִני ְיהָו ים ָׁשְפֵט� ִּמ� ין ַע¡   ְיהָוהH ָיִד{
Psa. 7:10ִ ן ל�יק ּוֹבֵח ִּד� {5ן ַצ¡ עA ְרָׁשִעיםH ּוְתכֹוֵנ א ַר2 יק� ִיְגָמר&ָנ¢ ים ַצִּד� ֹות ֱאֹלִה� ֹות ּוְכָלי3  ּב3
Psa. 7:11יַע ִי ֹוִׁש3 vים מ�ִגִּנ�י ַעל&ֱאֹלִה ב� ָמ�  ְׁשֵרי&ֵל�
Psa. 7:12ֱ ֹום� א ל ֹזֵע�ם ְּבָכל&י� ֵא3 ְvיק ו � ֹלִהים ׁשֹוֵפ�ט ַצִּד
Psa. 7:13ָ  א י �ֹ 5ְיכֹוְנֶנ�ָה� ִאם&ל ְך ַו� ַר3 ָvֹו ד ֹוׁש ַקְׁשּת� �ֹו ִיְלט  ׁשּוב ַחְרּב�
Psa. 7:14ְ  ל� ו ים ִיְפָע� ֹדְלִק� יו ְל� ָּצ3 ִvֶות ח��ין ְּכֵלי&ָמ  לֹו ֵהִכ



Psa. 7:15ֶקר� ִהֵּנ�ה �ַלד ָׁש� ל ְוָי ָמ3 ָ vה ע   ְיַחֶּבל&ָא�ֶון ְוָהָר�
Psa. 7:16ָּ ֹור כ ל� ּב� ל ְּבַׁש�ַחת ִיְפָע� ִּיֹּפ3 ַvהּו ו�5ַּיְחְּפֵר ה ַו�  ָר�
Psa. 7:17ד� ֹו ֵיֵר� ֹו ֲחָמס� ְדֳקד3 ָvֹו ְוַע�ל ק �ֹו ְברֹאׁש ּוב ֲעָמל�   ָיׁש�
Psa. 7:18ה ֲאַזְּמָר3 ַvֹו ו ��ה ְּכִצְדק ֹון� אֹוֶד�ה ְיהָו ם&ְיהָו�ה ֶעְלי�   ֵׁש�
Psa. 8:1ֹור ְלָדִו�ד� ית ִמְזמ� ל&ַהִּגִּת3 ַח ַע�   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 8:2ִj יר ש ה&ַאִּד� ינּו ָמ� Bה ֲאֹדֵנ3 ִים� ְיהָו ֹוְדָך3 ַעל&ַהָּׁשָמ� vר ְּתָנ�ה ה  ְמָך ְּבָכל&ָהָא�ֶרץ ֲאֶׁש�
Psa. 8:3ִיַּס{ְדָּת¡ ֹע� Hֹיְנִקים יםA ְו� ֹוְלִל2 ם� ִמִּפBי ע� ב ּוִמְתַנֵּק� ֹוֵי3 vיָך ְלַהְׁשִּב�ית א�ַען צֹוְרֶר  ז ְלַמ�
Psa. 8:4ָj ה ש�י&ֶאְרֶא ים ֲאֶׁש�ר ּכֹוָנ�ְנָּתה� ִּכ� כֹוָכִב3 ְvַח ו  ֶמיָך ַמֲעֵׂש�י ֶאְצְּבֹעֶת�יָך ָיֵר�
Psa. 8:5ּנּו� �י ִתְפְקֶד� ם ִּכ ָד3 ָ vּנּו ּוֶבן&א�י&ִתְזְּכֶר ה&ֱאנ�ֹוׁש ִּכ�   ָמ�
Psa. 8:6ַו ְּ הּו�ְּתַחְּסֵר�הּו מ  ֹוד ְוָהָד�ר ְּתַעְּטֵר�  ַעט ֵמֱאֹלִה�ים ְוָכב�
Psa. 8:7ַּ יו� ת  ַחת&ַרְגָל� ל ַׁש�ָּתה ַת� ֹּ vיָך כ� ְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂש�י ָיֶד
Psa. 8:8י� ֹות ָׂשָד� ם ַּבֲהמ� ַג3 ְvם ו��ים ֻּכָּל �ה ַוֲאָלִפ   ֹצֶנ
Psa. 8:9ָj ֹור ש � ִצּפ� �י ַהָּי ים�ַמִים ּוְדֵג ֹות ַיִּמ� ר ָאְרח� ֵב3 ֹ vם ע 
Psa. 8:10 יר ה&ַאִּד� �ינּו ָמ� jִ  ְיהָו�ה ֲאֹדֵנ vֶרץ�ש  ְמָך3 ְּבָכל&ָהָא�
Psa. 9:1ַ ֹור ְלָדִו�ד� ל ן ִמְזמ� ּות ַלֵּב3  ְמַנֵּצַח ַעְלמ�
Psa. 9:2ְ  יָך� אֹוֶד�ה י ה ָּכל&ִנְפְלאֹוֶת� ַסְּפָר3 ֲ vי א�  הָוה ְּבָכל&ִלִּב
Psa. 9:3�ֹון� ֶאְׂשְמָח ה ִׁשְמָך� ֶעְלי�  ה ְוֶאֶעְלָצ�ה ָב�ְך ֲאַזְּמָר�
Psa. 9:4ּו ִמָּפֶנ�יָך� יֹאְבד3 ְvּו ו ֹור ִיָּכְׁשל� �י ָאח   ְּבׁשּוב&אֹוְיַב�
Psa. 9:5ָ י&ע ֶדק� ִּכ� ט ֶצ� א ׁשֹוֵפ� ִכֵּס3 ְvְבָּת ל �י ָיַׁש� �י ְוִדיִנ  ִׂשיָת ִמְׁשָּפִט
Psa. 9:6  �ְרָּת ג ד�ֹוִים ִאַּב�ְדָּת ָּגַע יָת ְלעֹוָל�ם ָוֶע� ִח3 ָ vם מ   ָרָׁש�ע ְׁשָמ�
Psa. 9:7ָּמה� ד ִזְכָר�ם ֵה� ים ָנַת�ְׁשָּת ָאַב� ֶנ�ַצח ְוָעִר� ֹות ָל¡ ּמּו ֳחָרב3 בA ַּת� אֹוֵי2   ָה�
Psa. 9:8� ַ  ֹו� ו �5ן ַלִּמְׁשָּפ�ט ִּכְסא�  יהָוה ְלעֹוָל�ם ֵיֵׁש�ב ּכֹוֵנ
Psa. 9:9�ל ְּבֶצ ט&ֵּתֵב� ּוא ִיְׁשֹּפ� ים� ְוה3 ים ְּבֵמיָׁשִר� ֻאִּמ3 ְvין ל  ֶדק ָיִד�
Psa. 9:10ה� ֹות ַּבָּצָר� ב ְלִעּת� ְׂשָּג3 ִvְך מ��ב ַלָּד �ה ִמְׂשָּג   ִו�יִהBי ְיהָו
Psa. 9:11ְ ּו ב �ְבָּת ֹדְרֶׁש�יָך ְיהָו�ה� ְוִיְבְטח� א&ָעַז �ֹ �י ְׁשֶמ�ָך ִּכBי ל  ָך יֹוְדֵע
Psa. 9:12ַ ּו ל יו�יהָוה ֹיֵׁש�ב ִצּי� ַזְּמר3 ילֹוָת� ים ֲעִל� ַעִּמ3 ָvידּו ב�  ֹון ַהִּג
Psa. 9:13ָּ י&ֹדֵר�ׁש ד  א& ִּכ� �ֹ jָ ִמים אֹוָת�ם ָזָכ�ר ל vת ֲעִנִּיים ש ח ַצֲעַק� ים�[ַכ3  ]ֲעָנִו�
Psa. 9:14ָ ה ע�ה ְרֵא ִני ְיהָו3 ְנֵנ¢ ֶות� ָח� ֲעֵרי ָמ� י ִמַּׁש� רֹוְמִמ3 ְvי מ� ְנִיי ִמֹּׂשְנָא
Psa. 9:15ַען ֲאַסְּפ ָך� ְלַמ� יָלה ִּביׁשּוָעֶת� ִג3 ָ vֹון א �י ַבת&ִצּי ֲעֵר� יָך ְּבַׁש� ֶת� ל&ְּתִהָּל¡ ה ָּכ�  ָר3
Psa. 9:16  ּו ג ם� ָטְבע� ה ַרְגָל� נּו ִנְלְּכָד� ָמ3 ָ vֶׁשת&ז�ּו ט ּו ְּבֶר� � ֹוִים ְּבַׁש�ַחת ָעׂש
Psa. 9:17ַּ ַעל כ ה ְּבֹפ� ָׂש� עA ְיהָוהH ִמְׁשָּפ{ט ָע¡ ֹוַד2 Bׁש ָר נ�ָלה�ָּפיו נֹוֵק  ָׁש�ע ִהָּגי�ֹון ֶס�
Psa. 9:18ים� י ֱאֹלִה� ם ְׁשֵכֵח� ֹוָלה ָּכל&גvֹּוִי3 ��ים ִלְׁשא ּובּו ְרָׁשִע   ָיׁש�
Psa. 9:19ָ א ל �ֹ ים[ֶנַצח ִיָּׁשַכ�ח ֶאְבי�ֹון ִּתְקַו�ת ֲעָנִוים  ִּכBי ל ִנִּי3 ֲ vד�] ע ד ָלַע�  ּתֹאַב�
Psa. 9:20ְ  ז ֱאנ�ֹוׁש ִיָּׁש קּוָמ�ה י ם ַעל&ָּפֶנ�יָך�הָוה ַאל&ָיֹע� ּו גvֹוִי3  ְפט�
Psa. 9:21ָלה� �ם ֱאנ�ֹוׁש ֵה�ָּמה ֶּס� ּו גֹוִי ם ֵיְדע� ֶה� ה ָל¡ הA מֹוָר3 יָתBה ְיהָו2   ִׁש�
Psa. 10:1ְ  ה� ָלָמ�ה י ֹות ַּבָּצָר� ים ְלִעּת� ְעִל3 ַּ vֹוק ת �ד ְּבָרח  הָוה ַּתֲעֹמ�
Psa. 10:2ָ ת ר� �י ִיָּתְפ ְּבַגֲאַו בּו�ָׁשע ִיְדַל�ק ָעִנ ֹות ז�ּו ָחָׁש� ּוA ִּבְמִזּמ� mׂש 
Psa. 10:3ָ ל ר�י&ִהֵּל ץA ְיהָו�ה� ִּכ� ְך ִנ�ֵא� ֵר3 ֵּ vַע ב ֹו ּוֹבֵצ� ��ת ַנְפׁש  ָׁשע ַעל&ַּתֲאַו
Psa. 10:4ַ ַבּה א�ע ְּכֹג יו� ָרָׁש3 ים ָּכל&ְמִזּמֹוָת� ֱֹלִה3 vין א ׁש ֵא� � ּפֹו ַּבל&ִיְדֹר
Psa. 10:5 ילּו ַדְרּכֹוBְדָרָכ2[ ָי�ִחAֹום מ ִ] יו ת ָמר� ם�ְּבָכל&ֵע3 יו ָיִפ�יַח ָּבֶה� ֹוְרָר3 vֹו ָּכל&צ � ְׁשָּפֶטיָך ִמֶּנְגּד
Psa. 10:6ְּ ע� ָאַמ�ר ב  א&ְבָר� �ֹ ר ֲאֶׁש�ר ל ֹד3 ָvר ו ֹוט ְלֹד� � ִלּבֹו ַּבל&ֶאּמ



Psa. 10:7ָ יהּו מ� ֶון ָאָלBה ִּפ ל ָוָא� ֹו ָעָמ� ׁשֹונ3 ְvַחת ל ְך ַּת� �ֹות ָוֹת  �ֵלא ּוִמְרמ�
Psa. 10:8� ַּ ים ב  ב ֲחֵצִר3 נּו� ֵיֵׁשBבA ְּבַמְאַר¢ ֵחְלָכ�ה ִיְצֹּפ� יו ְל� יָנ3 ֵ vי ע �ג ָנִק  ִּמְסָּתִרים ַיֲהֹר�
Psa. 10:9ֶ  ה י ה ְבֻסֹּכ3 רA ְּכַאְרֵי¢ ב ַּבִּמְסָּת2 ֹו� ֶיֱאֹר¢ ֹו ְבִרְׁשּת� י ְּבָמְׁשכ� ִנ3 ָ vף ע �י ַיְחֹט� ֹוף ָעִנ  ֱאֹרב ַלֲחט�
Psa. 10:10יו ֶחְלָּכִאים ] ִיְדֶּכ�ה [ ְוָדָכה ֲעצּוָמ3 ַּ vל ב ַח ְוָנַפ� �ים�] [ֵח�יל[ָיֹׁש  ]ָּכִא�
Psa. 10:11ְּ ה ָלֶנ�ַצח� ָאַמ�ר ב  יו ַּבל&ָרָא� ָנ3 ָּ vיר פ ח ֵא�ל ִהְסִּת�  ִלּבֹו ָׁש�ַכ�
Psa. 10:12ֵ ה א ים�[ל ְנָׂש�א ָיֶד�ָך ַאל&ִּתְׁשַּכ�ח ֲעִנִּיים  קּוָמBה ְיהָו3  ]ֲעָנִו�
Psa. 10:13ׁש� א ִּתְדֹר� �ֹ ֹו ל ִלּב3 ְּ vר ב עA ֱאֹלִה�ים ָאַמ� ץ ָרָׁש�   ַעל&ֶמBהA ִנֵא�
Psa. 10:14ָ ָך ע ֶד� ַעסA ַּתִּביטH ָלֵת{ת ְּבָי¡ ָמBל ָוַכ2 י&ַאָּתBהA ָע� ָתה ִּכ� יָת  ָרִא] ֹום ַאָּתBהA ָהִי¢ �ָכה יvָת3 ֶליָך ַיֲעֹז�ב ֵחֶל

 עֹוֵז�ר�
Psa. 10:15ְj ש �ֹוַע ָרָׁש א�ֹבר ְזר� ֹו ַבל&ִּתְמָצ� ְדרֹוׁש&ִרְׁשע� ע ִּת� ָר3 ָvע ו 
Psa. 10:16ֶ ה מ� ֹו� ְיהָו ַאְרצ� ם ֵמ� ּו גvֹוִי3 �ד ָאְבד�  ֶלְך עֹוָל�ם ָוֶע
Psa. 10:17ם ַּתְקִׁש�יב ָאְזֶנ�5ָך� ָּב3 ִvה ָּתִכ�ין ל� �ים ָׁשַמ�ְעָּת ְיהָו ת ֲעָנִו   ַּתֲאַו¢
Psa. 10:18ְך ַּבל ָד� ֹום ָו¡ ט ָית3 ֶרץ� ִלְׁשֹּפ� ֹוׁש ִמן&ָהָא� נ3 ֱ vץ א ֹוד ַלֲעֹר� � &יֹוִס�יף ע
Psa. 11:1ֵ יִתי א הA ָחִס3 יהָו2 ִו�ד ַּב� ַח ְלָד¡ �י נּודּו  ַלְמַנֵּצ3 ּו ְלַנְפִׁש ּוִדי[יְך ּתֹאְמר� 3vֹור�] נ  ַהְרֶכ�ם ִצּפ�
Psa. 11:2ֶת� ֶׁשת ּכֹוְננ�ּו ִחָּצ�ם ַעל&ֶי ּון ֶק3 ים ִיְדְרכ¢ {ה ָהְרָׁשִע] ב� ִּכBי ִהֵּנ ֶפל ְלִיְׁשֵרי&ֵל� 3ֹ vֹות ְּבמֹו&א  ר ִליר�
Psa. 11:3ַ י ה� ל� ִּכ יק ַמה&ָּפָע� ִּד3 ַ vּון צ � ָּׁשתֹות ֵי�ָהֵרס
Psa. 11:4ם� �י ָאָד� ּו ְּבֵנ ְבֲחנ3 ִvיו י ֹו ֵעיָנ�יו ֶיֱחז�ּו ַעְפַעָּפ� ְסא� ֹו ְיהָוהH ַּבָּׁשַמ{ִים ִּכ¡ יַכBל ָקְדׁש3 ֵה� BהA ְּב�   ְיהָו
Psa. 11:5ְיהָו ְ  ן ו ְבָח� יק ִי¡ ֹו�הH ַצִּד{ ה ַנְפׁש� ְנָא�  ָרָׁשע ְוֹאֵה�ב ָחָמ�ס ָׂש�
Psa. 11:6ְ  ים ֵא�ׁש ו ִח� ים ַּפ¡ ם� ַיְמֵט�ר ַעל&ְרָׁשִע3 �ת ּכֹוָס� ֹות ְמָנ ּוַח ִזְלָעפ3  ָגְפִרית ְור�
Psa. 11:7ְ  יק י י&ַצִּד� ר ֶיֱחז�ּו ָפֵנ�ימֹו� ִּכ� ָׁש3 ָvב י�ֹות ָאֵה  הָוה ְצָדק�
Psa. 12:1ֹור ְלָדִו�ד� ית ִמְזמ� ל&ַהְּׁשִמיִנ3 ַח ַע�   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 12:2ְ  �יָעה י ם� הֹוִׁש ים ִמְּבֵנ�י ָאָד� מּוִנ3 ֱ vּסּו א �יד ִּכי&ַפ�  הָוה ִּכי&ָגַמ�ר ָחִס
Psa. 12:3רּו� ֹות ְּבֵל�ב ָוֵל�ב ְיַדֵּב� �ת ֲחָלק ֵע�הּו ְׂשַפ� 5ַדְּברּוH ִאBיׁש ֶאת&ֵר¡   ָׁשBְואA ְי�
Psa. 12:4ְ  ֹות� ַיְכֵר�ת י ֶרת ְּגֹדל� ֹון ְמַדֶּב� ׁש3 ָ vֹות ל � הָוה ָּכל&ִׂשְפֵת�י ֲחָלק
Psa. 12:5ַ  �נּו נ ּוA ִלְלֹׁשֵנ ְמר2 נּו� ֲאֶׁשBר ָא� ֹון ָל� י ָאד�  ְגִּביר ְׂשָפֵת�ינּו ִאָּת�נּו ִמ�
Psa. 12:6ָ ה א�ֹוִנ�ים ַעָּת ד ֲעִנִּייםH ֵמַאְנַק{ת ֶאְבי¡ ֹו�קּום יֹאַמ�ר ְי ִמֹּׁש� ַׁשע ָיִפ�יַח� ל� ֵי3 ְּ vה ָאִׁש�ית ב�  הָו
Psa. 12:7ָ ֶסף צ� ֹות ֶּכ ר� ֹות ְטֹה¡ ֹות ְיהָוהH ֲאָמר{ ֲמר� ִים� ִא� ק ִׁשְבָעָת� ֻזָּק3 ְvֶרץ מ� רּוף ַּבֲעִל�יל ָלָא
Psa. 12:8ם� ֹור ז�ּו ְלעֹוָל� ּנּוA ִמן&ַהּד� mם ִּתְּצֶר�ה&ְיהָו�ה ִּתְׁשְמֵר   ַאָּת�
Psa. 12:9יב ם� ָסִב3 ּות ִלְבֵנ�י ָאָד� ם זvֻּל3 ּון ְּכֻר� �  ְרָׁשִע�ים ִיְתַהָּלכ
Psa. 13:1ֹור ְלָדִו�ד� ַח ִמְזמ�   ַלְמַנֵּצ3
Psa. 13:2ְ  ִּני� ַעד&ָא�ָנה י �יָך ִמֶּמ� יר ֶאת&ָּפֶנ ָנהA ַּתְסִּת� mַצח ַעד&ָא�  הָוה ִּתְׁשָּכֵח�ִני ֶנ
Psa. 13:33ֹות ְּבַנְפִׁש ָנה ָאִׁש{ית ֵעצ] י� ַעד&ָא2 �י ָעָל� ּום ֹאְיִב ָנהA ָיר� mם ַעד&ָא��י יֹוָמ ֹון ִּבְלָבִב  י ָיג�
Psa. 13:4ֲ ה ע �יָט� ֶות� ַהִּב ן ַהָּמ� י ֶּפן&ִאיַׁש� יַנ3 ֵ vי ָהִא�יָרה ע��ה ֱאֹלָה  ֵנִני ְיהָו
Psa. 13:5ֹוט� �י ֶאּמ� ילּו ִּכ ִג3 ָvי י �י ְיָכְלִּת�יו ָצַר�   ֶּפן&יֹאַמ�ר ֹאְיִב
Psa. 13:6יB י� ַוֲאִנ �ה ִּכ�י ָגַמ�ל ָעָל� ָך ָאִׁש�יָרה ַליהָו ֶת� יׁשּוָע¡ י ִּב� 5Bֵג�ל ִלִּב3  A ְּבַחְסְּדָך� ָבַטְחִּתיH ָי
Psa. 14:1ְּ ַמBר ָנָב�ל ב  ִו�ד ָא� ַח ְלָד¡ ֹוב� ַלְמַנֵּצ3 ֵׂשה&ט� ה ֵא�ין ֹע� ְתִע�יבּו ֲעִליָל3 יתּו ִה� ְׁשִח3  ִלּבֹו ֵא�ין ֱאֹלִה�ים ִה�
Psa. 14:2ה ִמ הָו3 ם ל ִ ְי� ָד� ל&ְּבֵני&ָא¡ יף ַע� ים�ָּׁשַמִיםH ִהְׁשִק{ ֵרׁש ֶאת&ֱאֹלִה� ֹּ vיל ד��ׁש ַמְׂשִּכ  ְראֹות ֲהֵי
Psa. 14:3ד� ין ַּגם&ֶאָח� 3ֵ vֹוב א �ֵׂשה&ט ֱאָל�חּו ֵאBין ֹע� ו ֶנ¡ ל ָסרH ַיְחָּד{   ַהֹּכ�
Psa. 14:4ַ י ע� ֶון ֹאְכֵל י ָא� ֲעֵל¡ א ָיְדעּוH ָּכל&ֹּפ{ �ֹ אּו�ִּמי ָא�ְכלּו ֲהל א ָקָר� �ֹ ה ל הָו3 ְvֶחם י�   ֶל
Psa. 14:5יק� ֹור ַצִּד� ים ְּבד� ֱֹלִה3 vי&א   ָׁשBםA ָּפ�ֲחדּו ָפ�ַחד ִּכ�
Psa. 14:6הּו� �ה ַמְחֵס�   ֲעַצת&ָעִנ�י ָתִב�יׁשּו ִּכ�י ְיהָו



Psa. 14:7ְ  ּוב י ל ְּבׁש� ֵא� {ת ִיְׂשָר¡ י ִיֵּת�ן ִמִּצּיֹוןH ְיׁשּוַע ֹו  ִמ� �ּות ַעּמ ֵאל�הָוה ְׁשב� ח ִיְׂשָר� ב ִיְׂשַמ� ֲעֹק3 ַvָיֵג�ל י 
Psa. 15:1ְ  ִו�ד י ֹור ְלָד¡ ָך� ִמְזמ3 ן ְּבַה�ר ָקְדֶׁש� ְׁשֹּכ3 ִvי&י  הָֹוה ִמי&ָיג�ּור ְּבָאֳהֶל�ָך ִמ�
Psa. 15:2ָּ ֹו� הֹוֵל�ְך ת  ת ִּבְלָבב� ֶמ3 ֱ vר א  ִמים ּוֹפֵע�ל ֶצ�ֶדק ְוֹדֵב�
Psa. 15:3&ֹו לֹא לA ַעל&ְלֹׁשנ3 א&ָרַג2 �ֹ בֹו� ל א ַעל&ְקֹר� ה לֹא&ָנָׂש� ֶחְרָּפ3 ְvה ו� �הּו ָרָע  ָעָׂש�ה ְלֵרֵע
Psa. 15:4ר� א ָיִמ� �ֹ ע ְול ָהַר3 ְvע ל �ה ְיַכֵּב�ד ִנְׁשַּב� ס ְוֶאת&ִיְרֵא�י ְיהָו Bיו ִנְמָא3 יָנ ֵע� BהA ְּב�   ִנְבֶז
Psa. 15:5 ח ָק� א ָל¡ �ֹ י ל ַחד ַעל&ָנִק3 ֹוA לֹא&ָנַת�ן ְּבֶנֶׁשְךH ְוֹׁש� Bם� ַּכְסּפ ֹוט ְלעֹוָל� א ִיּמ� �ֹ ֵׂשה&ֵא�ֶּלה ל  ֹע�
Psa. 16:1ְך� י&ָחִס�יִתי ָב� ל ִּכ� 3ֵ vִני א ְמֵר� �ד ָׁש� ם ְלָדִו   ִמְכָּת�
Psa. 16:2� יָך� ָאַמ�ְרְּת ל ַ י ַּבל&ָעֶל� ֹוָבִת3 vָּתה ט��י ָא  יהָוה ֲאֹדָנ
Psa. 16:3ִ י ָּכל&ֶח ל ַאִּדיֵר3 ְvָּמה ו�ם�ְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר&ָּבָא�ֶרץ ֵה  ְפִצי&ָב�
Psa. 16:4&א ֶאת ַבל&ֶאָּׂש� �יְך ִנְסֵּכיֶה�ם ִמָּד�ם ּו� רּו ַּבל&ַאִּס ָה� ּו ַעְּצבֹוָתםH ַאֵח{ר ָמ¡ י�  ִיְרּב� ם ַעל&ְׂשָפָת�  vְׁשמֹוָת3
Psa. 16:5י� יְך ּגֹוָרִל� ה ּתֹוִמ� ָּת3 ַ vי א� י ְוכֹוִס ה ְמָנת&ֶחְלִק� הָו3   ְי�
Psa. 16:6ִ ים ָנ�ְפלּו&ל� י�י  ֲחָבִל ה ָעָל� ְפָר� ת ָׁש� ֲחָל3 ַvים ַאף&נ� ַּבְּנִעִמ
Psa. 16:7ְ  ְך ֶאת&י י� ֲאָבֵר3 ּוִני ִכְליֹוָת� ֹות ִיְּסר� יל3 ֵ vִני ַאף&ל� הָוה ֲאֶׁש�ר ְיָעָצ
Psa. 16:8ֹוט� י ַּבל&ֶאּמ� יִמיִנ3 � ִvיד ִּכ�י מ�י ָתִמ �ה ְלֶנְגִּד� יִתי ְיהָו   ִׁשִּו¢
Psa. 16:9ִ ח ל�ָׂשַמ AןBַטח�ִּבי  ָלֵכ ן ָלֶב� י ִיְׁשֹּכ� ָׂשִר3 ְּ vי ַאף&ב ��5ֶגל ְּכבֹוִד  ַוָּי
Psa. 16:10ַחת� ֹות ָׁש� ִסיְדָך3 ִלְרא� ֲ vן ח א&ִתֵּת� �ֹ ֹול ל ��י ִלְׁשא   ִּכBיA לֹא&ַתֲעֹז�ב ַנְפִׁש
Psa. 16:11ְ� ַבע ש ִּי�ים ֹׂש� ַרח ַח¡ Bֹא Hֹוִדיֵעִני ֹות ִּביִמיְנָך� ֶנ� ּת� �יָך ְנִעמ�  ַצח�ָמחֹות ֶאת&ָּפֶנ
Psa. 17:1ה� י ִמְרָמ� א ִׂשְפֵת� 3ֹ ל ְּ vי ב��יָנה ְתִפָּלִת י ַהֲאִז ֶדק ַהְקִׁש�יָבה ִרָּנִת3 הA ֶצ3 ִו�ד ִׁשְמָעBה ְיהָו2 ה ְלָד¡   ְּתִפָּל3
Psa. 17:2ִ ים� מ �יָנה ֵמיָׁשִר� יָך ֶּתֱחֶז יֶנ3 ֵ vא ע��י ֵיֵצ  ְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִט
Psa. 17:3Bַק יA ָּפ� ַחBְנָּת ִלִּב2 י� ָּב� י ַּבל&ַיֲעָבר&ִּפ� ִני ַבל&ִּתְמָצ�א זvַֹּמִת3 ְיָלה ְצַרְפַּת�  ְדָּת ַּל3
Psa. 17:4ָ ֹות א יץ� ָדם ִּבְדַב�ר ְׂשָפֶת�יָך ֲאִנ�י  ִלְפֻעּל� ֹות ָּפִר� ְרִּתי ָאְרח�  vָׁשַמ3
Psa. 17:5ֲ ְך א י� ָּתֹמ� ֹוּטּו ְפָעָמ�  ֻׁשַרי ְּבַמְעְּגלֹוֶת�יָך ַּבל&ָנמ�
Psa. 17:6 י� י ְׁשַמ�ע ִאְמָרִת� 3ִvט&ָאְזְנָך� ל �ִני ֵא�ל ַה� י&ַתֲעֵנ  ֲאִנ�י&ְקָראִת�יָך ִכ�
Psa. 17:7ֲ ה ח�יִמיֶנ�5ָך� ַהְפֵל ים ִּב� ִּמְתקֹוְמִמ3 ִvים מ� �יַע חֹוִס  ָסֶדיָך מֹוִׁש
Psa. 17:8ָj ִני� ש יָך ַּתְסִּתיֵר� ָנֶפ3 ְּ vל כ �ִין ְּבֵצ� ֹון ַּבת&ָע  ְמֵרִני ְּכִאיׁש�
Psa. 17:9ְ י ר� י� ִמְּפֵנ יפּו ָעָל� ֶפׁש ַיִּק� ֶנ3 ְּ vי ב ּוִני ֹאְיַב� � ָׁשִעים ז�ּו ַׁשּד
Psa. 17:10ּות� ּו ְבֵגא� ימֹו ִּדְּבר� 3ִּ vּו פ �מֹו ָּסְגר   ֶחְלָּב�
Psa. 17:11ַ ה ְסָבבּוִני  א�ּונּו[ֻּׁשֵרינּו ַעָּת �ֶרץ�] ְסָבב ֹות ָּבָא� יתּו ִלְנט� ִׁש3 ָvם י  ֵעיֵניֶה�
Psa. 17:12ְּ ֹו כ ים� ִּדְמֹינ3 ב ְּבִמְסָּתִר� יר ֹיֵׁש� ִכְכִפ3 ְvֹוף ו �ֹוף ִלְטר  ַאְרֵיה ִיְכס�
Psa. 17:13ָ ה פ�ה ַקְּדָמ ָך� קּוָמBה ְיהָו3 ע ַחְרֶּב� י ֵמָרָׁש� ְפִׁש3 ַvהּו ַּפְּלָט�ה נ�  ָניו ַהְכִריֵע
Psa. 17:14ם ֶלד ֶחְלָק� ים ֵמֶח3 ְמִת¢ ה ִמ� A ְיהָו] ים ָיְדָך2 ְמִת� ַחִּייםH ּוְצִפיְנָך  ִמ� ְטָנ�ם ] ְצפּוְנָךH][ּו�[ ַּב� ְּתַמֵּל{א ִב¡

ם� ם ְלעֹוְלֵליֶה� ְתָר3 ִvים ְוִהִּנ�יחּו י� ּו ָבִנ  ִיְׂשְּבע�
Psa. 17:15ְּ י ב  ָך� ֲאִנ3 יץ ְּתמּוָנֶת� ָהִק3 ְvיָך ֶאְׂשְּבָע�ה ב� �ה ָפֶנ  ֶצֶדק ֶאֱחֶז
Psa. 18:1¡ה ְלָד ִּ ַלְמַנֵּצBַחA ְלֶע�ֶבד ְיהָו3 ה ֶאת&ד  רA ַליהָו3 �את ְּביBֹום ִו�ד ֲאֶׁשBר ִּדֶּב2ֹ ְבֵרי ַהִּׁשיָר�ה ַהּז

ּול� �ד ָׁשא� יו ּוִמַּי ְיָב3 ֹ vֹו ִמַּכ�ף ָּכל&א ִּציל&ְיהָו�ה אֹות�  ִה�
Psa. 18:2י� �ה ִחְזִק� ר ֶאְרָחְמָך� ְיהָו   ַוּיֹאַמ]
Psa. 18:3�ְלִט�י ֵאִל י ּוְמַפ¡ ְלִע�י ּוְמצּוָדִת3 BהA ַס� י�י צ  ְיהָו י ִמְׂשַּגִּב� ְׁשִע3 ִvֶרן&י ִגִּנ�י ְוֶק� ֹו ָמ� �ֱחֶסה&ּב  ּוִרי ֶא�
Psa. 18:4ְ ַע� מ י ִאָּוֵׁש� ְיַב3 ֹ vה ּוִמן&א�  ֻהָּלל ֶאְקָר�א ְיהָו
Psa. 18:5ּוִני� ֲעת� �ַעל ְיַב� ַנֲחֵל�י ְבִלַּי ּוִני ֶחְבֵלי&ָמ�ֶות ְו�   ֲאָפפ�
Psa. 18:6 ּוִני �ֹול ְסָבב �י ְׁשא� ֶות� ֶחְבֵל ֹוְקֵׁשי ָמ� ּוִני מ� ְּדמ3 ִvק 
Psa. 18:7 ֹוא BיוA ָּתב¢ י ְלָפָנ ַׁשְוָעִת3 ְvי ו� ֹו קֹוִל �ַע ִיְׁשַמ�ע ֵמֵהיָכל� ֵּו ְקָר�א ְיהָוהH ְוֶאל&ֱאֹלַה{י ֲאַׁש¡  ַּבַּצר&ִלBיA ֶא�



 ְבָאְזָנ�יו�
Psa. 18:8ז� ים ִיְרָּג י ָהִר� ֶרץ ּומֹוְסֵד� ׁשA ָהָא3 ׁש ַוִּתְרַע2 ֹו� ַוִּתְגַע¢ ָרה ל� ּו ִּכי&ָח� ִּיְתָּג�ֲעׁש3 ַvּו ו 
Psa. 18:9ּנּו� ּו ִמֶּמ� ים ָּבֲער� ָחִל3 ֶּvל ג�ֹו ְוֵאׁש&ִמִּפ�יו ּתֹאֵכ ןA ְּבַאּפ3 ָלBה ָעָׁש2   ָע�
Psa. 18:10ָj ט ש� יו� ַוֵּי ל ַּת�ַחת ַרְגָל� ֲעָרֶפ3 ַvד ו� ַמִים ַוֵּיַר
Psa. 18:11ְּ ב ַעל&כ�ַוִּיְרַּכ ַvף ו �ּוַח�רּוב ַוָּיֹע ֶדא ַעל&ַּכְנֵפי&ר�  ֵּי3
Psa. 18:12ים� י ְׁשָחִק� ִים ָעֵב� 3ַ vֹו ֶחְׁשַכת&מ �יו ֻסָּכת יבֹוָת� ֹו ְסִב� ֶׁשְךA ִסְתר3 Bֶׁשת ֹח2   ָי
Psa. 18:13ׁש� ד ְוַג�ֲחֵלי&ֵא� ָר3 ָּ vּו ב �יו ָעְבר ֹו ָעָב� ְגּד� ַגּה ֶנ¡   ִמּנ3ֹ
Psa. 18:14ְ  ה ו הָו3 ִיםA ְי� ם ַּבָּׁשַמ2 ׁש� ַוַּיְרֵע¢ ד ְוַג�ֲחֵלי&ֵא� ָר3 ָּ vֹו ב � ֶעְליֹון ִיֵּת�ן ֹקל
Psa. 18:15ִ ח ח�ם� ַוִּיְׁשַל ב ַוְיֻהֵּמ� ָvים ר  ָּציו ַוְיִפיֵצ�ם ּוְבָרִק�
Psa. 18:16ָך ּוַח ַאֶּפ� ת ר� ִּנְׁשַמ3 ִvה מ� ל ִמַּגֲעָר�ְתָך� ְיהָו ֵב� ֹות ֵּת¡ 5ִּיָּגלּוH מֹוְסד{ ִים ַו� ּוA ֲאִפ�יֵקי ַמ3 5Bָרא2  � ַוֵּי
Psa. 18:17ִ ח מ�ים� ִיְׁשַל ִים ַרִּב� ִני ִמַּמ� �ְמֵׁש3 ַvִני י� ָּמרֹום ִיָּקֵח
Psa. 18:18ִּני� ּו ִמֶּמ� י&ָאְמצ� י ִּכ� �ז וvִּמֹּׂשְנַא3 ִני ֵמֹאְיִב�י ָע   ַיִּציֵל3
Psa. 18:19י� �ן ִל� 5ְיִהי&ְיהָו�ה ְלִמְׁשָע י ַו� �ּוִני ְביֹום&ֵאיִד   ְיַקְּדמ�
Psa. 18:20י� ַוּיֹו ץ ִּב� ֵפ� י ָח� ִני ִּכ� ַחְּלֵצ3 ְvב י�ִני ַלֶּמְרָח  ִציֵא�
Psa. 18:21י� י ָיִׁש�יב ִל� ַד3 ָvר י י ְּכֹב� ��ה ְּכִצְדִק �ִני ְיהָו   ִיְגְמֵל
Psa. 18:22ָj י&ש י� ִּכ� ְעִּתי ֵמֱאֹלָה� ַׁש3 ָvא&ר �ֹ �ה ְול �י ְיהָו  ַמְרִּתי ַּדְרֵכ
Psa. 18:23��י ָכל&ִמְׁשָּפָט�יו ְלֶנְגִּד ִּני� ִּכ יו לֹא&ָאִס�יר ֶמ� ֻחֹּקָת3 ְvי ו 
Psa. 18:24ר ֵמֲעֹוִנ�י� ֶאְׁשַּתֵּמ3 ָvֹו ו �  ָוֱאִה�י ָתִמ�ים ִעּמ
Psa. 18:255ֶגד ֵעיָנ�יו�� י ְלֶנ ַד3 ָvר י י ְּכֹב� ��י ְכִצְדִק �ה ִל   ַוָּי�ֶׁשב&ְיהָו
Psa. 18:26ם� ים ִּתַּתָּמ� ִמ3 ָּ vר ת   ִעם&ָחִס�יד ִּתְתַחָּס�ד ִעם&ְּגַב�
Psa. 18:27ל� ׁש ִּתְתַּפָּת� ֵּק3 ִvר ְוִעם&ע�ר ִּתְתָּבָר   ִעם&ָנָב�
Psa. 18:28ַ י&א יל� ִּכ� ֹות ַּתְׁשִּפ� �5ִים ָרמ� �יַע ְוֵעיַנ �י תֹוִׁש  ָּתה ַעם&ָעִנ
Psa. 18:29ַ י&א י� ִּכ� �יַּה ָחְׁשִּכ� י ַיִּג ֱֹלַה3 vי ְיהָו�ה א ��יר ֵנִר  ָּתה ָּתִא
Psa. 18:30ְ י&ב ּור�ָך ָאֻר� ִּכ� י ֲאַדֶּלג&ׁש� אֹלַה3 ּוד וvֵּב� � ץ ְּגד
Psa. 18:31ֹו� ים ּב� לA ַהֹחִס¢ Bּוא ְלֹכ 3 vה ָמֵג�ן ה�ת&ְיהָו�ה ְצרּוָפ ֹו ִאְמַר� ְרּכ� H ָּתִמ{ים ַּד¡   ָהֵאל
Psa. 18:32ֱ י א�י ִמBינּו� ִּכ י ֱאֹלֵה� ּור זּוָלִת� 3vי צ �ה ּוִמ� י ְיהָו  לֹוַּה ִמַּבְלֲעֵד�
Psa. 18:33ָ י�ֵא ה ן ָּתִמ�ים ַּדְרִּכ� ִני ָח�ִיל ַוִּיֵּת�  ל ַהְמַאְּזֵר�
Psa. 18:34ַ ה ר� ִני� ְמַׁשֶּו י ַיֲעִמיֵד� ֹמַת3 ָּ vֹות ְוַע�ל ב � ְגַלי ָּכַאָּיל
Psa. 18:35ָ  י� ְמַלֵּמ�ד י ה ְזרֹוֹעָת� חּוָׁש3 ְvֶׁשת&נ ה ֶק� ִנֲחָת�  ַדי ַלִּמְלָחָמ�ה ְו�
Psa. 18:36¡ן ִי} ִני� ַוִּתֶּתן&ִליH ָמֵג ַעְנַוְתָך� ַתְרֵּב� ִני ְו� �יִמיְנָך� ִתְסָעֵד  ְׁשֶע�ָך ִו�
Psa. 18:37י� ּו ַקְרֻסָּל� ֲעד3 ָ vא מ �ֹ י ַתְחָּת�י ְול   ַּתְרִח�יב ַצֲעִד�
Psa. 18:38 ֹוף א ם� ֶאְרּד� ׁשּוב ַעד&ַּכּלֹוָת� ָvא&א �ֹ �ם ְול  ֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵג
Psa. 18:39ֶ ּו א ��ְכלּו ק י�ְמָחֵצם ְולֹא&ֻי ּו ַּת�ַחת ַרְגָל� ְּפל3 ִvם י 
Psa. 18:40ַ ִני ח י� ַוְּתַאְּזֵר� יַע ָקַמ�י ַּתְחָּת�  ִיל ַלִּמְלָחָמ�ה ַּתְכִר�
Psa. 18:41ם� י ַאְצִמיֵת� ֶרף וvְּמַׂשְנַא3 ��י ֹע י ָנַת�ָּתה ִּל ֹאְיַב3   ְו�
Psa. 18:42א ָעָנ�ם� �ֹ ה ְול הָו3 ְvיַע ַעל&י� ּו ְוֵאין&מֹוִׁש   ְיַׁשְּוע�
Psa. 18:43ם� ֹות ֲאִריֵק� ּוַח ְּכִט�יט חּוצ� �ר ַעל&ְּפֵני&ר ם ְּכָעָפ� ֶאְׁשָחֵק3   ְו�
Psa. 18:44ְּ י ָע�ם ת  יֵב¡ ּוִני� ְּתַפְּלֵטִניH ֵמִר{ ְעִּתי ַי�ַעְבד� �ם ַע�ם לֹא&ָיַד� אׁש ּגֹוִי �ֹ  ִׂשיֵמִני ְלר
Psa. 18:45ֹ ע א ר  ְלֵׁש�ַמ� ָכ3 ֵvי ְּבֵנ�י&נ� י�ֶזן ִיָּׁש�ְמעּו ִל  ְיַכֲחׁשּו&ִל�
Psa. 18:46ם� ֹוֵתיֶה� ִּמְסְּגר� ּו ִמ� ַיְחְרג3 ְvלּו ו �  ְּבֵני&ֵנָכ�ר ִיֹּב
Psa. 18:47ְ  י� ַחי&י י ִיְׁשִע� ּום ֱאלֹוֵה� ָיר3 ְvי ו �ּוְך צּוִר  הָוה ּוָבר�



Psa. 18:48י� ר ַעִּמ�ים ַּתְחָּת� �י ַוַּיְדֵּב� ֹות ִל ל ַהּנֹוֵת�ן ְנָקמ�   ָהֵא3
Psa. 18:49ף ִמן&ק ָ ְמַפ�י ַא ְיָב� י ֵמֹא¡ ִני�ְּלִט3 ס ַּתִּציֵל� ָמ3 ָ vִני ֵמִא�יׁש ח� ַמי ְּתרֹוְמֵמ
Psa. 18:50ָרה� �ה ּוְלִׁשְמָך� ֲאַזֵּמ� �םA ְיהָו   ַעל&ֵּכBןA אֹוְדָך� ַבּגֹוִי
Psa. 18:51 ַמְגִּדל ]H ֹו ְלָדִו�ד] ַמְגִּדיל ֶסדA ִלְמִׁשיח3 ֶׂשה ֶח2 Bֹו ְוֹע ְלּכ� ֹות ַמ¡ ם�ְיׁשּוע{ ֹו ַעד&עֹוָל�   ּוְלַזְרע3
Psa. 19:1ֹור ְלָדִו�ד� ַח ִמְזמ�   ַלְמַנֵּצ3
Psa. 19:2יַע� �יד ָהָרִק� יו ַמִּג ה יvָָד3 ַמֲעֵׂש� ֹוד&ֵא�ל ּו� ים ְּכב� ַסְּפִר� ִים ְמ�   ַהָּׁשַמ3
Psa. 19:3ְ ֹום ל�ַעת� י ְיָלה ְיַחֶּוה&ָּד� ַל3 ְּ vֶמר ְוַל�ְיָלה ל ��יַע� ֹא  יֹום ַיִּב
Psa. 19:4ֹ ין&א ם� ֵא� ע קֹוָל� י ִנְׁשָמ� ִל3 ְּ vים ב � ֶמר ְוֵא�ין ְּדָבִר
Psa. 19:5ֵ ה ת�ם ּוִבְקֵצ ֶרץA ָי�ָצBא ַקָּו3 ם� ְּבָכל&ָהָא2 ֶהל ָּבֶה� ם&ֹא� ֶמׁש ָׂש� ֶּׁש3 ַ vם ל� ֵבל ִמֵּליֶה
Psa. 19:6ְּ ּוא כ ַרח� ְוה3 ּוץ ֹא� ֹור ָלר� ִגּב3 ְּ vֹו ָיִׂש�יׂש כ � ָחָתן ֹיֵצ�א ֵמֻחָּפת
Psa. 19:7ַחָּמתֹו� ר ֵמ� ְסָּת3 ִvין נ ֹו ַעל&ְקצֹוָת�ם ְוֵא� ֹו ּוְתקּוָפת� ֹוָצא3 ִיםA מ�   ִמְקֵצBה ַהָּׁשַמ2
Psa. 19:8ְּ �ה ת  ת ְיהָו Bֹוַר ִתי� ּת� ה ַמְחִּכ�יַמת ֶּפ� ֱאָמָנ3 ֶvּות ְיהָו�ה נ �ֶפׁש ֵעד� �יַבת ָנ  ִמיָמה ְמִׁש
Psa. 19:9ְ  �ה י י ְיהָו Bּוֵד ת ֵעיָנ�5ִים�ָׁשִרים ְמַׂש ִּפּק� ה ְמִאיַר� ָר3 ָּ vב ִמְצַו�ת ְיהָו�ה ב� ְּמֵחי&ֵל
Psa. 19:10ו� ּו ַיְחָּד� ְדק� ְׁשְּפֵטי&ְיהָו�ה ֱאֶמ�ת ָצ� ַע�ד ִמ� הA ְטהֹוָרהH עֹוֶמ{ֶדת ָל¡   ִיְרַאBת ְיהָו2
Psa. 19:11ִ ים מ ֶּנֱחָמִד3 ׁש ְוֹנ�ֶפת צּו ַה� ְּדַב3 ִvים מ ים�ָּזָהב ּוִמַּפ�ז ָר�ב ּוְמתּוִק�  ִפ�
Psa. 19:12ַ ב� ַּג�ם&ע �ֶקב ָר� ם ֵע ָׁשְמָר3 ְּ vם ב� ְבְּדָך ִנְזָה�ר ָּבֶה
Psa. 19:13ִני� ֹות ַנֵּק� ִּנְסָּתר� �ין ִמ� י&ָיִב ֹות ִמ�   ְׁשִגיא�
Psa. 19:14ב ע ָר� ַׁש� יִתי ִמֶּפ� ִנֵּק3 ְvם ו��י ָא�ז ֵאיָת ל&ִיְמְׁשלּו&ִב ָך ַא� ְך ַעְבֶּד3 יםA ֲחֹׂש¢ Bם ִמֵּזִד2  � ַּג
Psa. 19:15י� י ְוֹגֲאִל� ה צּוִר� הָו3 ְvיָך י� �י ְלָפֶנ י ְוֶהְגי�ֹון ִלִּב ֹוןA ִאְמֵרי&ִפ]   ִי�ְהי�ּו ְלָרצ2
Psa. 20:1ֹור ְלָדִו�ד� ַח ִמְזמ�   ַלְמַנֵּצ3
Psa. 20:2ְ  ב� ַי�ַעְנָך� י י ַיֲעֹק� ַׂשֶּגְבָך3 ֵׁשBםA ֱאֹלֵה¢ ְvה י� הָוה ְּבי�ֹום ָצָר
Psa. 20:3&ח ָּך� ִיְׁשַל� ֹון ִיְסָעֶד� ֶדׁש וvִּמִּצּי3 � ֶעְזְרָך� ִמֹּק
Psa. 20:4ָלה� �ה ֶס� ר ָּכל&ִמְנֹחֶת�ָך ְועֹוָלְתָך� ְיַדְּׁשֶנ   ִיְזֹּכ�
Psa. 20:5א� ָכל&ֲעָצְתָך� ְיַמֵּל�   ִי�ֶּתן&ְלָך� ִכְלָבֶב�ָך ְו�
Psa. 20:6�ינּו ִנְדֹּג ם&ֱאֹלֵה� ָך ּוְבֵׁש� ּוָעֶת3 Bיׁש BהA ִּב� יָך� ְנַרְּנָנ ה ָּכל&ִמְׁשֲאלֹוֶת� הָו3 ְvל ְיַמֵּל�א י 
Psa. 20:7ַ  ֹו י יח� ה ְמִׁש¡ ְעִּתי ִּכBי הֹוִׁש�יַעA ְיהָו3 ֹו� ַעָּתBה ָיַד3 �ַׁשע ְיִמינ� ֹות ֵי ְגֻבר3 ִּ vֹו ב � ֲעֵנהּו ִמְּׁשֵמ�י ָקְדׁש
Psa. 20:8ָ ֶּלה ב�ְּבֵׁשם&ְיהָו�ה  ֵא Aְחנּו mים ַוֲאַנ� יר�ֶרֶכב ְוֵא�ֶּלה ַבּסּוִס  ֱאֹלֵה�ינּו ַנְזִּכ�
Psa. 20:9ֵ ד� ה ְמנּו ַוִּנְתעֹוָד� 3ַּ vלּו ַוֲאַנ�ְחנּו ק�ּו ְוָנָפ  ָּמה ָּכְרע�
Psa. 20:10נּו� ֶלְך ַיֲעֵנ�נּו ְביֹום&ָקְרֵא� ֶּמ3 ַ vיָעה ה�  ְיהָו�ה הֹוִׁש
Psa. 21:1ֹור ְלָדִו�ד� ַח ִמְזמ�   ַלְמַנֵּצ3
Psa. 21:2ה ְּבָעְּזָך� ִיְׂשַמ הָו3 ד� ְי� �5ֶגיל ְמֹא� ּוָעְתָך3 ַמה&ָּי  ח&ֶמ�ֶלְך וvִּביׁש�
Psa. 21:3ִ ת ל� ָלה� ַּתֲאַו �ְעָּת ֶּס� יו ַּבל&ָמַנ ֶׁשת ְׂשָפָת3 ֹו ַוֲאֶר� � ּבֹו ָנַת�ָּתה ּל
Psa. 21:4ְ י&ת ז� ִּכ� ֹו ֲעֶט�ֶרת ָּפ� רֹאׁש3 ְvֹוב ָּתִׁש�ית ל �ֹות ט  ַקְּדֶמּנּו ִּבְרכ�
Psa. 21:5ל�ָׁשַא AיםB ד� מ ִ ַחִּי ים עֹוָל�ם ָוֶע� ִמ3 ָvֶרְך י ֹו ֹא� � ְּמָך ָנַת�ָּתה ּל
Psa. 21:6ְּ ֹול כ יו� ָּגד� ָהָדר ְּתַׁשֶּו�ה ָעָל� ְvֹוד ו  בֹודֹו ִּביׁשּוָעֶת�ָך ה�
Psa. 21:7ה ֶאת&ָּפֶנ�יָך� ִׂשְמָח3 ְvהּו ב �ד ְּתַחֵּד� ֹות ָלַע י&ְתִׁשיֵת�הּו ְבָרכ�   ִּכ�
Psa. 21:8ַ י&ה ֹוט�ֶּמֶלְך ֹּב ִּכ� ֹון ַּבל&ִיּמ� ְלי3 ֶ vֶסד ע �ה ּוְבֶח�  ֵט�ַח ַּביהָו
Psa. 21:9ָ  יָך� ִּתְמָצ�א י א ֹׂשְנֶא� יְנָך ִּתְמָצ� ִמ� ְvיָך י� ְדָך ְלָכל&ֹאְיֶב
Psa. 21:10ְ  ֶנ�יָך י {ת ָּפ¡ ׁש� ְּתִׁשיֵתBמֹוA ְּכַתּנ�ּור ֵאׁשH ְלֵע תֹאְכֵל�ם ֵא� �ם ְו� ֹו ְיַבְּלֵע  הָוה ְּבַאּפ�
Psa. 21:11ִּ ם� פ  ם ִמְּבֵנ�י ָאָד� ַזְרָע3 ְvד ו� ְרָימֹו ֵמֶא�ֶרץ ְּתַאֵּב
Psa. 21:12לּו� ה ַּבל&יּוָכ� ִזָּמ3 ְvּו מ ְׁשב� �ה ָח� ּו ָעֶל�יָך ָרָע   ִּכי&ָנט�



Psa. 21:13ִּ ם� כ �5ן ַעל&ְּפֵניֶה� יָך ְּתכֹוֵנ יָתֶר3 ֵמ� ְּ vֶכם ב� י ְּתִׁשיֵת�מֹו ֶׁש
Psa. 21:14ה ְבֻע� ּוָמה ְיהָו ָך� ר� ְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶת� �ּv5ָך ָנִׁש�יָרה ו�  ֶּז
Psa. 22:1ַ ֹור ְלָדִו�ד� ל ַחר ִמְזמ� �ֶלת ַהַּׁש3  ְמַנֵּצַח ַעל&ַאֶּי
Psa. 22:2ֵ י א� י� ֵאִל י ַׁשֲאָגִת� י ִּדְבֵר� יׁשּוָעִת3 � ִvֹוק מ  ִלי ָלָמ�ה ֲעַזְבָּת�ִני ָרח�
Psa. 22:3א ַתֲע �ֹ י ֶאְקָר�א י�ֹוָמם ְול י� א�ֹלַה3 �ה ִל� ּוִמָּי ְיָלה ְו�לֹא&ד� ַל3 ְvה ו�  ֶנ
Psa. 22:4ל� ֹות ִיְׂשָרֵא� ב ְּתִהּל� ֹוׁש יvֹוֵׁש3 �ה ָקד   ְוַאָּת�
Psa. 22:5ְּ מֹו� ב  ְּתַפְּלֵט� ּו ַו� ְטח3 ָּ vינּו ב�ּו ֲאֹבֵת  ָך ָּבְטח�
Psa. 22:6ֹוׁשּו� ּו ְולֹא&ב� ּו ְוִנְמָל�טּו ְּבָך� ָבְטח�   ֵאֶל�יָך ָזֲעק�
Psa. 22:7ם� ם ּוְבז�ּוי ָע� ָד3 ָ vת א �יׁש ֶחְרַּפ� �ַעת ְולֹא&ִא �י תֹוַל   ְוָאֹנִכ
Psa. 22:8ֹ אׁש� ָּכל&ר �ֹ ה ָיִנ�יעּו ר ָׂשָפ3 ְvי ַיְפִט�ירּו ב� �גּו ִל  ַאי ַיְלִע
Psa. 22:9ֹו� ץ ּב� ֵפ� י ָח� הּו ִּכ� ִּציֵל3 ַvהּו י��ה ְיַפְּלֵט   ֹּג�ל ֶאל&ְיהָו
Psa. 22:10�ה ֹגִח�י&ַאָּת י� ִּכ� י ִאִּמ� י ַעל&ְׁשֵד� ְבִטיִח3 ַ vֶטן מ� י ִמָּב
Psa. 22:11ָ ָּתה� ע י ֵא�ִלי ָא� ִּמ3 ִvֶטן א �ְכִּתי ֵמָר�ֶחם ִמֶּב�  ֶליָך ָהְׁשַל
Psa. 22:12ִ ק מ�ין עֹוֵז�ר� ַאל&ִּתְרַח  ֶּמִּני ִּכי&ָצָר�ה ְקרֹוָב�ה ִּכי&ֵא�
Psa. 22:13ְ י ָב ס �ים ַאִּביֵר� ים ַרִּב ּוִני�ָבבּוִני ָּפִר�  ָׁש�ן ִּכְּתר�
Psa. 22:14ג� ף ְוֹׁשֵא� ה ֹטֵר� ְרֵי3 ַ vם א��י ִּפיֶה ּו ָעַל   ָּפצ�
Psa. 22:15ִ ה ל� י ָהָי ֹוָת� ל&ַעְצמ¡ ּו ָּכ� ְרד3 ִים ִנְׁשַּפְכִּתיH ְוִהְתָּפ� י� ַּכַּמ� ֹוְך ֵמָע� ס ְּבת� ֵמ3 ָvג נ�  ִּבי ַּכּדֹוָנ
Psa. 22:16ְל י ּו� ֶרׂשA ֹּכִח3 ִני� ָי�ֵבBׁש ַּכֶח2 ֶות ִּתְׁשְּפֵת� ַלֲעַפר&ָמ�  ׁשֹוִני ֻמְדָּב�ק ַמְלקֹוָח�י ְו�
Psa. 22:17ְ ת מ�ִב�ים ֲעַד ּוִני ְּכָל¡ י� ִּכ�י ְסָבב3 י ְוַרְגָל� י ָיַד� ֲאִר3 ָּ vּוִני כ � ֵרִעים ִהִּקיפ
Psa. 22:18י� יטּו ִיְראּו&ִב� ִּב3 ַvָּמה י ר ָּכל&ַעְצמֹוָת�י ֵה�   ֲאַסֵּפ�
Psa. 22:19ל� ְיַחְּל י ַיִּפ�ילּו גֹוָר� בּוִׁש3 ְvם ְוַעל&ל�ּו ְבָגַד�י ָלֶה  ק�
Psa. 22:20ְ  ּוָׁשה� ְוַאָּת�ה י ִתי ח� י ְלֶעְזָר� ָילּוִת3 ֱ vק א� הָוה ַאל&ִּתְרָח
Psa. 22:21י� ֶלב ְיִחיָדִת� 3ֶּ vי ִמַּיד&כ�   ַהִּצ�יָלה ֵמֶח�ֶרב ַנְפִׁש
Psa. 22:22 ה ּוִמ ה� �י ַאְרֵי ִני�ֹוִׁשיֵעִני ִמִּפ  ַּקְרֵנ�י ֵרִמ�ים ֲעִניָת�
Psa. 22:23ָּך� ֹוְך ָקָה�ל ֲאַהְלֶל�   ֲאַסְּפָר�ה ִׁשְמָך� ְלֶאָח�י ְּבת�
Psa. 22:24ל� �5ַרע ִיְׂשָרֵא� ּנּו ָּכל&ֶז ֶּמ3 ִvּוהּו ְוג�ּורּו מ �ב ַּכְּבד �5ַרע ַיֲעֹק� ּוהּו ָּכל&ֶז ְלל3 הA ַה�   ִיְרֵאBי ְיהָו2
Psa. 22:25 ה א&ָבָז2 �ֹ ַע� ִּכBי ל �יו ָׁשֵמ� ֹו ֵאָל ְבַׁשְּוע� �יו ִמֶּמ�ּנּו ּו� י ְולֹא&ִהְסִּת�יר ָּפָנ ּות ָעִנ3 ץ ֱענ¢ א ִׁשַּק] }ֹ  ְול
Psa. 22:26יו� �5ֶגד ְיֵרָא� ם ֶנ ַׁשֵּל3 ֲ vי א ל ָר�ב ְנָדַר� י ְּבָקָה� ִת� ִהָּל¡ ִאְּתָך3 ְת�   ֵמ�
Psa. 22:27ְ  ּו י ְלל� עּו ְיַה� יםA ְוִיְׂשָּב3 ּו ֲעָנִו2 ד�ה יֹאְכל¢ י ְלַבְבֶכ�ם ָלַע� ְרָׁש�יו ְיִח�  ָוה ֹּד�
Psa. 22:28ְ  ּוA ְוָיֻׁש�בּו ֶאל&י Bֹות ּגֹוִי�ם� ִיְזְּכר ל&ִמְׁשְּפח� יָך ָּכ� ָפֶנ3 ְvּו ל  הָוה ָּכל&ַאְפֵסי&ָא�ֶרץ ְוִי�ְׁשַּתֲחו�
Psa. 22:29ַ י ל� ל ַּבּגֹוִי�ם� ִּכ  יהָוה ַהְּמלּוָכ�ה וvֹּמֵׁש3
Psa. 22:30ּו ַו  ִ ָאְכל¢ �יו י ֶרץ ְלָפָנ ל&ִּדְׁשֵני&ֶא3 ּוA ָּכ� א ִחָּי�ה�ִּי�ְׁשַּתֲחּו2 �ֹ ֹו ל ַנְפׁש3 ְvר ו�י ָעָפ  ְכְרעּו ָּכל&יֹוְרֵד�
Psa. 22:31ֹור� �י ַלּד� אֹדָנ ר ַל� ּנּו ְיֻסַּפ� ��5ַרע ַי�ַעְבֶד   ֶז
Psa. 22:32ָ  ה� י �י ָעָׂש� ד ִּכ ֹו ְלַע�ם נvֹוָל3 ��ידּו ִצְדָקת  ֹבאּו ְוַיִּג
Psa. 23:1ר� א ֶאְחָס� �ֹ י ל ִע3 ֹ vד ְיהָו�ה ר� ֹור ְלָדִו   ִמְזמ�
Psa. 23:2ֶּ ֹות ד  ִני� ִּבְנא� ֹות ְיַנֲהֵל� י ְמֻנח�  ֶׁשא ַיְרִּביֵצ�ִני ַעל&ֵמ�
Psa. 23:3ֹו� ֶדק ְלַמ�ַען ְׁשמ� 3ֶ vִני ְבַמְעְּגֵלי&צ   ַנְפִׁש�י ְיׁשֹוֵב�ב ַי�ְנֵח�
Psa. 23:4יא ַצ} ְך ְּבֵג י&ֵאֵל2 Bם ִּכ� ִני� ַּג ָך ֵה�ָּמה ְיַנ�ֲחֻמ� י ִׁשְבְטָך� וvִּמְׁשַעְנֶּת3 �ה ִעָּמִד ע ִּכי&ַאָּת� א ָר3 Bיָר ֶות לֹא&ִא�  ְלָמ]
Psa. 23:5י ּכֹוִס�י ְרָוָי�ה� ֹאִׁש3 vֶמן ר ְנָּת ַבֶּׁש� י ִּדַּׁש� ��5ֶגד ֹצְרָר ן ֶנ יA ֻׁשְלָח3 ְך ְלָפַנ2   ַּתֲעֹר¢
Psa. 23:6ִ  ֹוב ָוֶח�ֶסד י Bט AְךBים�ְרְּדפּו ַא ֶרְך ָיִמ� ה ְלֹא� הָו3 ְvי ְּבֵבית&י �י ְוַׁשְבִּת�  ִני ָּכל&ְיֵמ�י ַחָּי
Psa. 24:1� ֹור ל ַ ְזמ� ד ִמ¡ ּה� ְלָדִו3 ל ְוֹי�ְׁשֵבי ָב� ֵב3 ֵּ vּה ת� יהָוה ָהָא�ֶרץ ּוְמלֹוָא



Psa. 24:2ֹות ְיכֹוְנֶנ�ָה� ָהר3 ְvּה ְוַעל&נ�ּוא ַעל&ַיִּמ�ים ְיָסָד   ִּכי&ה�
Psa. 24:3י&ַי ֹו� ִמ� ֹום ָקְדׁש� �ה ּוִמי&יvָקּום ִּבְמק�  ֲעֶל�ה ְבַהר&ְיהָו
Psa. 24:4ה� א ִנְׁשַּב�ע ְלִמְרָמ� �ֹ �י ְול ב ֲאֶׁשBרA לֹא&ָנָׂש�א ַלָּׁש�ְוא ַנְפִׁש ָב� ַבר&ֵל¡ ִים ּו� י ַכַּפ3   ְנִק�
Psa. 24:5ְ א ב�ֹו� ִיָּׂש י ִיְׁשע� ה ֵמֱאֹלֵה� �ה וvְּצָדָק3  ָרָכה ֵמֵא�ת ְיהָו
Psa. 24:6ֶ  ֹור ֹּדְרׁשֹו  ז ָלה�] ֹּדְרָׁש�יו[ה ּד� ב ֶס� י ָפֶנ�יָך ַיֲעֹק�  ְמַבְקֵׁש2
Psa. 24:7� ְ  ם ו אֵׁשיֶכ3 יםA ָר� ּו ְׁשָעִר2 Bֹוד� ְׂשא ֹוא ֶמ�ֶלְך ַהָּכב� ָיב3 ְvם ו� ִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵח�י עֹוָל
Psa. 24:8ְ  ֹוד י ב� י ֶזהH ֶמBֶלְך ַהָּכ¡ ה ִמ� ְvֹור י �ה�הָוה ִעּז�ּוז ְוִגּב ֹור ִמְלָחָמ� ה ִּגּב�  ָו3
Psa. 24:9ּ  ם ו אֵׁשיֶכ3 יםA ָר� ּו ְׁשָעִר2 Bֹוד� ְׂשא ָיבֹא ֶמ�ֶלְך ַהָּכב� ְvם ו� ְׂשאּו ִּפְתֵח�י עֹוָל
Psa. 24:10ָלה� ֹוד ֶס� ֶלְך ַהָּכב� ּוא ֶמ� Bֹות ה �ֹוד ְיהָו�ה ְצָבא ב� ּוא ֶזהH ֶמBֶלְך ַהָּכ¡   ִמBי ה�
Psa. 25:1ְvד ֵאֶל�יָך י א� ְלָדִו] ה ַנְפִׁש�י ֶאָּׂש�  הָו3
Psa. 25:2ָ ב �י ְּבָך י� א�ֹלַה3 ּו ֹאְיַב�י ִל� ֹוָׁשה ַאל&ַי�ַעְלצ� � ַטְחִּתי ַאל&ֵאב
Psa. 25:3 ם� ם�ֶויָךָּכל&ק ֹ ַּג ים ֵריָק� ׁשּו ַהּבֹוְגִד� ֹב3 ֵvׁשּו י �א ֵיֹב �ֹ   ל
Psa. 25:4ְ  �יָך י ְרחֹוֶת�יָך ַלְּמֵד� ְּדָרֶכ �ִני ֹא�  ִני�הָוה הֹוִדיֵע
Psa. 25:5ַ י&א ִני ִּכ� ַלְּמֵד3 ָךA ְו� יֵכBִני ַבֲאִמֶּת2 ֹום� ַהְדִר� יִתי ָּכל&ַהּי� ִּו3 ִvי אֹוְתָך� ק�  ָּתה ֱאֹלֵה�י ִיְׁשִע
Psa. 25:6ְ  ָּמה� ְזֹכר&ַרֲחֶמ�יָך י יָך ִּכ�י ֵמעֹוָל�ם ֵה� � הָוה ַוֲחָסֶד
Psa. 25:7ְזֹּכ� י ַאל&ִּת¡ יA ּוְפָׁשַע3 אות ְנעּוַר2 Bֹ ַען טּוְבָך� ְיהָו�ה� ַחּט  ר ְּכַחְסְּדָך� ְזָכר&ִלי&ַא�ָּתה ְלַמ�
Psa. 25:8ֶרְך� �ים ַּבָּד� ה ַחָּטִא �ה ַעל&ֵּכBן יֹוֶר� ר ְיהָו   טֹוב&ְוָיָׁש�
Psa. 25:9ֲ ְך ע�ֹו� ַיְדֵר �ים ַּדְרּכ� ד ֲעָנִו יַלֵּמ�  ָנִוים ַּבִּמְׁשָּפ�ט ִו�
Psa. 25:10ְ  ֹות י יו�הָוה ֶח�ֶס ָּכל&ָאְרח� ֹו ְוֵעֹדָת� ִרית3 ְvי ב  ד ֶוֱאֶמ�ת ְלֹנְצֵר�
Psa. 25:11ּוא� �י ַרב&ה� י ִּכ ֲעֹוִנ3 ַ vָסַלְחָּת� ל �ה ְו� ַען&ִׁשְמָך� ְיהָו   ְלַמ�
Psa. 25:12ָ ה ה� ר� ִמי&ֶז ּנּו ְּבֶד�ֶרְך ִיְבָח� �ה יvֹוֶר3  ִאיׁש ְיֵר�א ְיהָו
Psa. 25:13ַ  � נ ֹו ִי ַזְרע3 ְvין ו� ֹוב ָּתִל ֶרץ�ְפׁשֹו ְּבט�  יַרׁש ָא�
Psa. 25:14ְ  ֹוד י ם� ס� ֹו ְלהֹוִדיָע�  הָוה ִליֵרָא�יו וvְּבִרית3
Psa. 25:15ָּ �י ת  י� ֵעיַנ ּוא&יֹוִצ�יא ֵמֶר�ֶׁשת ַרְגָל� �ה ִּכBי ה�  ִמיד ֶאל&ְיהָו
Psa. 25:16ִני� �י ָא� יד ְוָעִנ י&ָיִח� �ִני ִּכ�   ְּפֵנה&ֵאַל�י ְוָחֵּנ
Psa. 25:17י ִה� ֹות ְלָבִב ִני� ָצר� י הֹוִציֵא� ּוקֹוַת3 ְּמצ� ִvיבּו מ� ְרִח
Psa. 25:18ָ ה ע�י� ְרֵא א ְלָכל&ַחּטֹאוָת� ָׂש3 ְvי ו�  ְנִיי ַוֲעָמִל
Psa. 25:19ּוִני� ת ָחָמ�ס ְׂשֵנא� י ִּכי&ָר�ּבּו ְוִׂשְנַא� ה&אֹוְיַב�   ְרֵא�
Psa. 25:20ַ  י&ָחִס�יִת ָׁשְמָר�ה נ ֹוׁש ִּכ� ב3 ֵvִני ַאל&א� ְך�ְפִׁשי ְוַהִּציֵל  י ָב�
Psa. 25:21יָך� י ִקִּויִת� 3ִּ vּוִני כ �  ֹּתם&ָוֹי�ֶׁשר ִיְּצר
Psa. 25:22ֱ ה א�רֹוָתיו� ְּפֵד ל ָצ� ֹּכ3 ִvל מ� ֹלִהים ֶאת&ִיְׂשָרֵא
Psa. 26:1ֲ י&א ה ִּכ� דA ָׁשְפֵטBִני ְיהָו3 ד� ְלָדִו2 א ֶאְמָע� �ֹ ְחִּתי ל ַט3 ָּ vְכִּתי ּוַביהָו�ה ב�  ִני ְּבֻתִּמ�י ָהַל
Psa. 26:2 ִני ְצרֹוָפה��ה ְוַנֵּס �ִני ְיהָו ה[ ְּבָחֵנ י�] ָצְרָפ�  ִכְליֹוַת�י ְוִלִּב�
Psa. 26:3ַ י&ח ָך� ִּכ� ְכִּתי ַּבֲאִמֶּת� ִהְתַהַּל3 ְvי ו� �5ֶגד ֵעיָנ  ְסְּדָך ְלֶנ
Psa. 26:4ָ  ֹוא� לֹא&י א ָאב� �ֹ ים ל ֲעָלִמ3 ַvְוא ְוִע�ם נ� ַׁשְבִּתי ִעם&ְמֵתי&ָׁש
Psa. 26:5ָ� ב�ֵנא ש א ֵאֵׁש� �ֹ ים ל ָׁשִע3 ְvים ְוִעם&ר�  ִתי ְקַה�ל ְמֵרִע
Psa. 26:6ְיהָו�ה� �ה ֶאת&ִמְזַּבֲחָך   ֶאְרַח�ץ ְּבִנָּקי�ֹון ַּכָּפ�י ַוֲאֹסְבָב�
Psa. 26:7ַ יָך� ל ר ָּכל&ִנְפְלאֹוֶת� ֹול ּתֹוָד�ה וvְּלַסֵּפ3  ְׁשִמַע ְּבק�
Psa. 26:8ָ ה א הָו3 ֹון ֵּביֶת�ָך ְי� ָך�ַהְבִּתי ְמע� ֹום ִמְׁשַּכ�ן ְּכבֹוֶד�   וvְּמק3
Psa. 26:9ים ַחָּי�י��י ָדִמ �י ְוִעם&ַאְנֵׁש� �ים ַנְפִׁש ף ִעם&ַחָּטִא   ַאל&ֶּתֱאֹס�
Psa. 26:10ַחד� ם ָמ�ְלָאה ֹּׁש� יִמיָנ3 � ִvה ו�ם ִזָּמ   ֲאֶׁשר&ִּביֵדיֶה�



Psa. 26:11ַ  ִני ְוָחֵּנ�ִני� ו ְך ְּפֵד� י ֵאֵל3  ֲאִני ְּבֻתִּמ�
Psa. 26:12ַ ְך ְיהָו�ה� ר ים ֲאָבֵר� ַמְקֵהִל3 ְּ vֹור ב �ְמָד�ה ְבִמיׁש  ְגִלי ָע�
Psa. 27:1ְ  י ו BהA אֹוִר� דA ְיהָו ד� ְלָדִו2 י ֶאְפָח� י ִמִּמ� ַּי3 ַ vעֹוז&ח  ִיְׁשִעי ִמִּמ�י ִאיָר�א ְיהָו�ה ָמ�
Psa. 27:2�י ְוֹאְיַב י ָצַר� ִר� ל ֶאת&ְּבָׂש¡ יA ְמֵרִעיםH ֶלֱאֹכ{ ב ָעַל2 Bלּו� ִּבְקֹר ּו ְוָנָפ� ָּמה ָכְׁשל� �י ֵה�  י ִל
Psa. 27:3ָ ּום ע ִּב�י ִאם&ָּתק� א&ִייָר{א ִל¡ �ֹ יA ַמֲחֶנהH ל ה ָעַל2 ַח� ִאם&ַּתֲחֶנ¢ �י בֹוֵט� את ֲאִנ 3ֹ ז ְּ vה ב� ַלי ִמְלָחָמ
Psa. 27:4ְ  ׁש ִׁשְבִּת�י ְּבֵבית&י ֵּק� ֵאת&ְיהָוהH אֹוָת{ּה ֲאַב¡ �י ַלֲחז�ֹות הָוה ָּכ ַאַחBתA ָׁשַא�ְלִּתי ֵמ� ל&ְיֵמ�י ַחַּי

ֹו� ר ְּבֵהיָכל� ה ּוְלַבֵּק� הָו3 ְvַעם&י  ְּבֹנ�
Psa. 27:5ַ  ָע�ה י ִניA ְּבֻסֹּכהH ְּבי{ֹום ָר¡ ִני� ִּכBי ִיְצְּפֵנ2 ּור ְירֹוְמֵמ� צ3 ְּ vֹו ב � ְסִּתֵרִני ְּבֵס�ֶתר ָאֳהל
Psa. 27:6 י ִביבֹוַת3 י ְס� ְיַב¢ י ַעBל ֹא� ּום רֹאִׁש] ה ָיר{ ה ְוֶאְזְּבָח�ה ב ְ ְוַעָּת2 ֲאַזְּמָר3 ַvה ָאִׁש�יָרה ו� ָאֳהלֹו ִזְבֵח�י ְתרּוָע
 ַליהָו�ה�

Psa. 27:7ִני ַוֲעֵנ�ִני�� א ְוָחֵּנ   ְׁשַמע&ְיהָו�ה קֹוִל�י ֶאְקָר3
Psa. 27:8ִ ר ל�ָאַמ A Bׁש� ְלָך �ה ֲאַבֵּק� �י ֶאת&ָּפֶנ�יָך ְיהָו ּו ָפָנ  ִּבי ַּבְּקׁש�
Psa. 27:9 ר ִני  ַאל&ַּתְסֵּת¢ ַעְזֵב3 � ַּ vִני ְוַאל&ת ל&ִּתְּטֵׁש� �יָת ַא� י ָהִי ָך ֶעְזָרִת� ְבֶּד� ף ַע¡ ל&ַּתט&ְּבַא3 יָךA ִמֶּמִּניH ַא� ָּפֶנ2

י� י ִיְׁשִע�  ֱאֹלֵה�
Psa. 27:10ִני� �ה ַי�ַאְסֵפ� ּוִני ַו�יהָו ��י ְוִאִּמ�י ֲעָזב   ִּכי&ָאִב
Psa. 27:11ּ  ְרֶּכ�ָך ו ה ַּד¡ ִני ְיהָו3 ֹוֵר� Bי�ְנֵחִני ה ַען ׁשֹוְרָר� ַמ3 ְvֹור ל �ַרח ִמיׁש   ְּבֹא�
Psa. 27:12ִּ ל&ת  ֵדי& ַא� מּו&ִב�י ֵע� י ִּכ�י ָק� ��ֶפׁש ָצָר ס�ֶׁשv3 ְּתֵנִני ְּבֶנ ַח ָחָמ�  ֶקר ִויֵפ�
Psa. 27:13 £א £ ּוֵל3 ה ְּבֶא�ֶרץ ַחִּי�ים� ה ֶל£ טּוב&ְיהָו3 ֹות ְּב�  ֱאַמְנִּתי ִלְרא�
Psa. 27:14ָו�ה ה ֶאל&ְיה¡ ה ֶאל&ְיהָו�ה� ח ֲ ַקֵּו3 ַקֵּו3 ְvָך ו� ַזק ְוַיֲאֵמ�ץ ִלֶּב
Psa. 28:1 ְלִּתי ִעם&י�ֹוְרֵדי ִנְמַׁש3 ְvִּני ו�ה ִמֶּמ ֱחֶׁש� ִּני ֶּפן&ֶּת� ֶּמ� ל&ֶּתֱחַר{ׁש ִמ¡ א צּוִריH ַא� הA ֶאְקָר3 ֶלBיָך ְיהָו2 ד ֵא�  ְלָדִו]

ֹור�  ב�
Psa. 28:2ַּ ֹול ת  � ְׁשַמBע ק� �י ֵאֶל ָך�ֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִע י ֶאל&ְּדִב�יר ָקְדֶׁש� ַד3 ָvיָך ְּבָנְׂשִא�י י 
Psa. 28:3ָj י ש ֶון ֹּדְבֵר� י ָא� ֲעֵל¡ �ִני ִעם&ְרָׁשִעיםH ְוִעם&ֹּפ{ ם� ַאל&ִּתְמְׁשֵכ ה ִּבְלָבָב� ָרָע3 ְvם ו�ֵעיֶה  לֹום ִעם&ֵר�
Psa. 28:4ְ  ם ְּכַמֲעֵׂש�ה י יֶה� ַעְלֵל¡ ַע ַמ� ם�ֵדי ֶּתן&ָלֶה�ם ְּכָפֳעָלםH ּוְכֹר{ ב ְּגמּוָל�ם ָלֶה�  ֶהם ֵּת�ן ָלֶה�ם ָהֵׁש�
Psa. 28:5ְ  ת י �rינּו ֶאל&ְּפֻע א ָיִב] Bֹ א ִיְבֵנ�ם� ִּכBי ל �ֹ ם ְול יו יvֶֶהְרֵס3 � הָוה ְוֶאל&ַמֲעֵׂש�ה ָיָד
Psa. 28:6&ה ִּכי� ּוְך ְיהָו jָ  ָּבר� vֹול ַּתֲחנּוָנ�י�ש  ַמע ק�
Psa. 28:7ֹו Bּב Hי ּוָמִגִּני� BהA ֻעִּז ּנּו� ְיהָו י ֲאהֹוֶד� ִמִּׁשיִר� �י ּו� ז ִלִּב �5ְרִּתי ַוַּיֲעֹל� ֱעָז ֶנ¡ י ְו�   ָבַט�ח ִלִּב3
Psa. 28:8ּוא� ֹו ה� ֹות ְמִׁשיח� ֹוז ְיׁשּוע� Bע ז&ָל�מֹו ּוָמ�   ְיהָו�ה ֹע�
Psa. 28:9ם� ם ַעד&ָהעֹוָל� ַנְּׂשֵא3 ְvְרֵע�ם ו ְך ֶאת&ַנֲחָלֶת�ָך ּו� ָך ּוָבֵר�   הֹוִׁשBיָעהA ֶאת&ַעֶּמ3
Psa. 29:1� ּו ל ַ ִו�ד ָהב� ֹור ְלָד¡ ז� ִמְזמ3 ֹוד ָוֹע� ה ָּכב� יהָו3 ַ vּו ל �י ֵאִל�ים ָהב�  יהָוה ְּבֵנ
Psa. 29:2� ּו ל ַ ֶדׁש� ָהב� ה ְּבַהְדַרת&ֹק� יהָו3 ַ vּו ל ֹו ִהְׁשַּתֲחו� �ֹוד ְׁשמ  יהָוה ְּכב�
Psa. 29:33הָו ְvים י� ֹוד ִהְרִע ל&ַהָּכב� ִים ֵא� ָּמ� ה ַעל&ַה¡ ֹול ְיהָו3 ים� ק� ִים ַרִּב�  ה ַעל&ַמ�
Psa. 29:4ר� ה ֶּבָהָד� הָו3 ְvֹול י ַח ק� �  קֹול&ְיהָו�ה ַּבֹּכ
Psa. 29:5ְ  ֹול י ֹון� ק� �י ַהְּלָבנ� ה ֶאת&ַאְרֵז הָו3 ְvר י �ים ַוְיַׁשֵּב�  הָוה ֹׁשֵב�ר ֲאָרִז
Psa. 29:6�ֹו ֶבן&ְרֵאִמ ן ְּכמ� ִׂשְרי3ֹ ְvֹון ו �ֶגל ְלָבנ� ם ְּכמֹו&ֵע  ים� ַוַּיְרִקיֵד�
Psa. 29:7ׁש� ֹות ֵא� ב ַלֲהב�   קֹול&ְיהָו�ה ֹחֵצ3
Psa. 29:8ְ  ֹול י ׁש� ק� ר ָקֵד� ה ִמְדַּב� הָו3 ְvיל י  הָוה ָיִח�יל ִמְדָּב�ר ָיִח�
Psa. 29:9ֹוד� ר ָּכב� ֹו ֹאֵמ� ּל3 ֻּ vֹו כ �ֹות ּוְבֵהיָכל ר� ף ְיָע¡ 5ֶּיֱחֹׂש{ הA ְיחֹוֵל�ל ַאָּילֹותH ַו� ֹול ְיהָו2 Bק  
Psa. 29:10ְ  ם�ה י ה ֶמ�ֶלְך ְלעֹוָל� הָו3 ְvֶׁשב י� ּול ָיָׁש�ב ַוֵּי  ָוה ַלַּמּב�
Psa. 29:11ֹום� ֹו ַבָּׁשל� ְך ֶאת&ַעּמ� הA ְיָבֵר� mן ְיהָו�ֹו ִיֵּת ז ְלַעּמ� ה ֹע� הָו3   ְי�
Psa. 30:1ִית ְלָדִו�ד��ֹור ִׁשיר&ֲחֻנַּכ�ת ַהַּב   ִמְזמ]



Psa. 30:2ְ  �י ִדִּליָת�ִני  ֲארֹוִמְמָך� י י�הָוה ִּכ ְחָּת ֹאְיַב�י ִל�  ְולֹא&ִׂשַּמ�
Psa. 30:3ִני� יָך ַוִּתְרָּפֵא� ֶל3 ֵ vְעִּתי א�   ְיהָו�ה ֱאֹלָה�י ִׁשַּו
Psa. 30:4&ִני ִמּיֹוְרֵדי ִּייַת3 ִvי ח� ֹול ַנְפִׁש �יָת ִמן&ְׁשא� ֱעִל ה ֶה� הָו3 ֹור�]ָּי�5ְרִדי][ִמ[ ְי�  &ב�
Psa. 30:5ּו הֹוד3 ְvיו ו ��ה ֲחִסיָד ּו ַליהָו ֹו� ַזְּמר� �ֶכר ָקְדׁש�   ְלֵז
Psa. 30:6 Aַגע {ים Hְּבַאּפֹו ִּכBי ֶר2 ַָּחִּי ֹו ב  ֹונ� ֶקר ִרָּנ�ה� ִּבְרצ¡ ִכי ְוַלֹּב�  ֶעֶרב ָיִל�ין ֶּב3
Psa. 30:7ַ  ם� ו ֹוט ְלעֹוָל� �י ַּבל&ֶאּמ�  ֲאִני ָאַמ�ְרִּתי ְבַׁשְלִו
Psa. 30:8י ֹע� ַהְרִר¡ ה ִּבְרצֹוְנָךH ֶהֱעַמ{ְדָּתה ְל� הָו3 ל� ְי� �יִתי ִנְבָה� יָך ָהִי ְרָּת ָפֶנ3  ז ִהְסַּת�
Psa. 30:9י ֶאְתַחָּנ�5ן� ֹדָנ3 ֲ vא ְוֶאל&א��ה ֶאְקָר   ֵאֶל�יָך ְיהָו
Psa. 30:10ָך� �יד ֲאִמֶּת� ַחת ֲהיֹוְדָך� ָעָפ�ר ֲהַיִּג ל&ָׁש� ַצע ְּבָדִמיH ְּבִרְדִּת{י ֶא¡   ַמה&ֶּב�
Psa. 30:11 הָוה ְvִני י� י� ְׁשַמע&ְיהָו�ה ְוָחֵּנ �ר ִל� ֵיה&ֹעֵז  ה�
Psa. 30:12ה� ִני ִׂשְמָח� ְּתַאְּזֵר� י ַו� �ְחָּת ַׂשִּק ֹול ִל�י ִּפַּת�   ָהַפ�ְכָּת ִמְסְּפִדיH ְלָמח{
Psa. 30:13ָ כ �ְיַזֶּמְרָך AַעןBָּך� ְלַמ י ְלעֹוָל�ם אֹוֶד� ֱֹלַה3 vם ְיהָו�ה א �א ִיֹּד �ֹ  בֹוד ְול
Psa. 31:1�ֹור ְלָדִו ַח ִמְזמ�  ד� ַלְמַנֵּצ3
Psa. 31:2ָ ה ח� ִני� ְּבָך� ְיהָו ֹוָׁשה ְלעֹוָל�ם ְּבִצְדָקְתָך� ַפְּלֵט�  ִסיִתי ַאל&ֵאב�
Psa. 31:3ָ צּור&מ יA ְל� Bה ִל2 ִני ֱהֵי יֵל� יA ָאְזְנָךH ְמֵהָר{ה ַהִּצ¡ ִני� ַהֵּטBה ֵאַל2 ֹות ְלהֹוִׁשיֵע� ית ְמצּוד3  עֹוז ְלֵב�
Psa. 31:4��י ּוְמצּוָדִת�י ָא י&ַסְלִע ַען  ִּכ� jִ ָּתה ּוְלַמ� vִני�ש ְתַנֲהֵל� ִני ּו� ְנֵח�  ְמָך3 ַּת�
Psa. 31:5  ִני ֵמֶר�ֶׁשת ז עּוִּז�י� ּתֹוִציֵא3 ָּתה ָמ� ַvי&א �י ִּכ�  ּו ָט�ְמנּו ִל
Psa. 31:6ת� ה ֵא�ל ֱאֶמ� י ְיהָו3 יָתה אֹוִת� י ָּפִד� ּוִח� יד ר¡   ְּבָיְדָךH ַאְפִק{
Psa. 31:7ים ַהְב אִתי ַהֹּׁשְמִר� ְחִּתי� ָׂשֵנ3 י ֶאל&ְיהָו�ה ָּבָט� ֲאִנ3 ַvְוא ו� ֵלי&ָׁש
Psa. 31:8ָ ר ר�ָך ֲאֶׁש ְסֶּד� ה ְּבַח¡ �יָלה ְוֶאְׂשְמָח3 י� ָאִג ֹות ַנְפִׁש� ְעָּת ְּבָצר� ַד3 ָvי י�  ִאיָת ֶאת&ָעְנִי
Psa. 31:9ִ א ה �ֹ י� ְול ְדָּת ַבֶּמְרָח�ב ַרְגָל� ֱעַמ� �ב ֶה�  ְסַּגְרַּתִני ְּבַיד&אֹוֵי
Psa. 31:10י ַנְפִׁש�י ּוִבְטִנ�י� ה ְבַכ�ַעס ֵעיִנ3 ר&ִל�י ָעְׁשָׁש� �ִני ְיהָוהH ִּכBי ַצ¡   ָחֵּנ
Psa. 31:11ׁשּו� י ָעֵׁש� �י ֹכִח�י ַוֲעָצַמ� ה ָּכַׁש�ל ַּבֲעֹוִנ ָח� ֹון ַחַּייH ּוְׁשנֹוַת{י ַּבֲאָנ¡ ּו ְבָיג]   ִּכBי ָכל{
Psa. 31:12ה ְוִל {יִתי ֶחְרָּפ] י ָהִי ִּני� ִמָּכל&ֹצְרַר2 ּו ִמֶּמ� ּוץ ָנְדד� �י ַּבח ָע�י ֹרַא� ְמֻיָּד¡ יA ְמֹאדH ּוַפ{ַחד ִל�  ֲׁשֵכַנ2
Psa. 31:13ִ  ד� נ יִתי ִּכְכִל�י ֹאֵב� ִי3 ָ vב ה� ְׁשַּכְחִּתי ְּכֵמ�ת ִמֵּל
Psa. 31:14ַח �י ָלַק� �ַחד ָעַל ִב�יב ְּבִהָּוְסָד�ם ַי ת ַרִּביםH ָמג{ֹור ִמָּס¡ ְעִּתיA ִּדַּב� מּו� ִּכBי ָׁשַמ2 �י ָזָמ�  ת ַנְפִׁש
Psa. 31:15ָּתה� י ָא� ְרִּתי ֱאֹלַה� ַמ3 ָ vה א� �יָך ָבַט�ְחִּתי ְיהָו BיA ָעֶל   ַוֲאִנ
Psa. 31:16י� י ּוֵמֹרְדָפ� ֹוְיַב3 vִני ִמַּיד&אBיֵל   ְּבָיְדָך� ִעֹּתָת�י ַהִּצ�
Psa. 31:17ָ יָרה פ� ָך� ָהִא �ִני ְבַחְסֶּד� ֹוִׁשיֵע  ֶניָך ַעל&ַעְבֶּד�ָך ה�
Psa. 31:18ֵ ה ַאל&א הָו3 ֹול� ְי� ּו ִלְׁשא� ים ִיְּדמ� ָׁשִע3 ְvׁשּו ר �י ְקָראִת�יָך ֵיֹב�  בֹוָׁשה ִּכ
Psa. 31:19ּוז� ק ְּבַגֲאָו�ה ָוב� יק ָעָת3 ֹות ַעל&ַצִּד� ֶקר ַהֹּדְבר� י ָׁש� ְמָנה ִׂשְפֵת¡ ָאַל3   ֵּת�
Psa. 31:20יָך ֶא� יֵר¡ ב&טּוְבָךH ֲאֶׁשר&ָצַפ{ְנָּת ִּל� ָּ ָמBה ַר� �י ָאָדם� פ  ֶגד ְּבֵנ 3ֶvְך נ��ים ָּב  ַעְלָּת ַלֹחִס
Psa. 31:21ֹות� יב ְלֹׁשנ� ה ֵמִר� י ִא�יׁש ִּתְצְּפֵנ�ם ְּבֻסָּכ3 ֻרְכֵס¡ ֶתר ָּפֶניָךH ֵמ� םA ְּבֵס� Bַּתְסִּתיֵר  
Psa. 31:22ֹור� �יר ָמצ� י ְּבִע 3ִvֹו ל יא ַחְסּד� �ה ִּכ�י ִהְפִל� ּוְך ְיהָו   ָּבר�
Psa. 31:23ַוֲא ָj ן ש יֶנ�יָך ָאֵכ3 {5ֶגד ֵע¡ י ִנְגַרְזִּתיH ִמֶּנ ַמBְרִּתי ְבָחְפִז3 BיA ָא� יָך�ִנ י ְּבַׁשְּוִע�י ֵאֶל� ֹול ַּתֲחנּוַנ3  ַמְעָּת ק�
Psa. 31:24ֱ יו א יָד� ל&ֲחִס¡ ה ָּכ� ּו ֶאת&ְיהָו3 ֱהב� ה ַגֲאָו�ה� ֶא� ֶתר ֹעֵׂש� 3ֶvה ּוְמַׁשֵּל�ם ַעל&י�  מּוִנים ֹנֵצ�ר ְיהָו
Psa. 31:25ִ ים ַליהָו�ה� ח ְמַיֲחִל3 ַ vם ָּכל&ה� ְזקּו ְוַיֲאֵמ�ץ ְלַבְבֶכ
Psa. 32:1ה� ּוי ֲחָטָא� ַׁשע ְּכס� י ְנ�ׂשּוי&ֶּפ3 ְׂשִּכ�יל ַאְׁשֵר� ד ַמ¡   ְלָדִו3
Psa. 32:2ֹו ְרִמָּיה� ין ְּברּוח� ן ְוֵא� �ֹו ָעֹו �ה ל� ב ְיהָו א ַיְחֹׁש¢ Bֹ ם ל ֵרי ָאָד3 ְׁש�   ַא�
Psa. 32:3ֶ י&ה ֹום�ֱח ִּכ� י ָּכל&ַהּי� ַׁשֲאָגִת3 ְּ vי ב�ּו ֲעָצָמ  ַרְׁשִּתי ָּבל�
Psa. 32:4ָלה� ִיץ ֶס� ֵני ַק� י ְּבַחְרֹב� �ְך ְלַׁשִּד ָך ֶנְהַּפ� ֶד� י ָי¡ ד ָעַל3   ִּכBיA יֹוָמ�ם ָוַלְיָלהH ִּתְכַּב�



Psa. 32:5ה ֲע Bְרִּתי אֹוֶד יִתי ָאַמ3 א&ִכִּס3 �ֹ Bי ל ִנ יֲעָך] ַוֲעוֹ� י אֹוִד{ �י פ ְ ַחָּטאִת2 ן ֵל ה ָנ�ָׂשBאָת ֲעֹו� �ה ְוַאָּת2 ָׁשַעי ַליהָו
ָלה�  ַחָּטאִת�י ֶס�

Psa. 32:6ְ ק ל א ַר3 �ֹ צ {ת ְמ¡ ידA ֵאֶליָךH ְלֵע ל ָּכל&ָחִס2 את ִיְתַּפֵּל¢ [ֹ א ַיִּג�יעּו� ַעל&ז �ֹ יו ל ָל3 ֵ vים א�  ֵׁשֶטף ַמ�ִים ַרִּב
Psa. 32:7ִני ָרֵּנ� ְּצֵר� ֶתר ִליH ִמַּצ{ר ִּת¡ ָלה� ַאָּתBהA ֵס� ֹוְבֵב�ִני ֶס�  י ַפֵּל�ט ְּתס�
Psa. 32:8יָך ֵעיִנ�י��ה ָעֶל יֲעָצ� ֶרְך&ז�ּו ֵתֵל�ְך ִא� אֹוְרָך3 ְּבֶד� A ְו� יְלָך2   ַאְׂשִּכ�
Psa. 32:9יָך� ב ֵאֶל� ל ְקֹר� 3ַּ vֹום ב �ֶתג&ָוֶר�ֶסן ֶעְדי�ֹו ִלְבל ִב�ין ְּבֶמ� ּוס ְּכֶפֶרדH ֵאBין ָה¡ ְהיBּוA ְּכס�   ַאל&ִּת�
Psa. 32:10ּנּו� ֶסד ְיסֹוְבֶב� 3ֶ vה ח� ַח ַּביהָו ע ְוַהּבֹוֵט� ָׁש� ים ָלָר¡   ַרִּב�ים ַמְכאֹוִב3
Psa. 32:11ְ  �ה ו יהָו ּו ַב� ב� ִׂשְמח¢ ינּו ָּכל&ִיְׁשֵרי&ֵל� ַהְרִנ3 ְvים ו � ִגילּו ַצִּדיִק
Psa. 33:1ַ ּו צ ה� ַרְּננ� ים ָנאָו�ה ְתִהָּל� ְיָׁשִר3 ַ vה ל� יהָו  ִּדיִקים ַּב�
Psa. 33:2ֹו� ֹור ַזְּמרּו&ל� ׂש3 ָ vֹור ְּבֵנ�ֶבל ע��ה ְּבִכּנ ּו ַליהָו   הֹוד�
Psa. 33:3ה� ן ִּבְתרּוָע� ֵּג3 ַvׁש ֵהיִט�יבּו נ�ֹו ִׁש�יר ָחָד ירּו&ל�   ִׁש�
Psa. 33:4הּו ֶּבֱאמּוָנ�ה� ֲעֵׂש3 ַ vה ְוָכל&מ� ר ְּדַבר&ְיהָו י&ָיָׁש�   ִּכ�
Psa. 33:5ֹ ֶס א ֶרץ�ֵהב ְצָדָק�ה ּוִמְׁשָּפ�ט ֶח� ה ָהָא� ה ָמְלָא� הָו3 ְvד י 
Psa. 33:6ְ  ם� ִּבְדַב�ר י יו ָּכל&ְצָבָא� 3ִּ vּוַח פ ּו ּוְבר� � הָוה ָׁשַמ�ִים ַנֲעׂש
Psa. 33:7ַּ ס כ� ֹות� ֹּכֵנ ֹות ְּתהֹומ� ן ְּבֹאָצר� �ם ֹנֵת�  ֵּנד ֵמ�י ַהָּי
Psa. 33:8ֵ ּו מ ּורּו ָּכ ִי�יְרא� ג3 ָvּנּו י ל�ְיהָוה ָּכל&ָהָא�ֶרץ ִמֶּמ� י ֵתֵב�  ל&ֹיְׁשֵב�
Psa. 33:9ד� 5ַּיֲעֹמ� ה ַו� ָּו3 ִvּוא&צ �ִהי ה� ּוא ָאַמ�ר ַוֶּי   ִּכBי ה�
Psa. 33:10ים� ֹות ַעִּמ� יא ַמְחְׁשב� ִנ3 ֵ vם ה� ה ֵהִפ�יר ֲעַצת&ּגֹוִי הָו3   ְי�
Psa. 33:11ְ  ר� ֲעַצ�ת י ר ָוֹד� ֹו ְלֹד� ּב3 ִvֹות ל ד ַמְחְׁשב� � הָוה ְלעֹוָל�ם ַּתֲעֹמ
Psa. 33:12ַ י ה�ֹו� ַאְׁשֵר ר ְלַנֲחָל�ה ל� םA ָּבַח� mיו ָהָע��ה ֱאֹלָה  ּגֹוי ֲאֶׁשר&ְיהָו
Psa. 33:13ִ ם� מ ת&ָּכל&ְּבֵנ�י ָהָאָד� ה ֶא� ָא3 ָvה ר� �יט ְיהָו  ָּׁשַמִים ִהִּב
Psa. 33:14ֶרץ� ל ָּכל&ֹיְׁשֵב�י ָהָא� �יַח ֶא� ֹו ִהְׁשִּג ְּמכֹון&ִׁשְבּת�   ִמ�
Psa. 33:15ַח� ם� ַהֹּיֵצ�ר ַי ין ֶאל&ָּכל&ַמֲעֵׂשיֶה� ֵּמִב3 ַ vם ה� ד ִלָּב
Psa. 33:16ַ ין&ה ַח� ֵא� ל ְּבָרב&ֹּכ� א&ִיָּנֵצ� �ֹ ֹור ל ּב3 ִּvִיל ג� ֶּמֶלְך נֹוָׁש�ע ְּבָרב&ָח
Psa. 33:17ַ ֶקר ה�ט� ֶׁש א ְיַמֵּל� �ֹ ֹו ל יל3 ֵ vב ח �ה ּוְבֹר�  ּסּוס ִלְתׁשּוָע
Psa. 33:18ְ  �ין י Bה ֵע ֹו�הָוה ֶאל&ְיֵרָא� ִהֵּנ ְמַיֲחִל�ים ְלַחְסּד�  יו ַל�
Psa. 33:19ב� ם ָּבָרָע�   ְלַהִּצ�יל ִמָּמ�ֶות ַנְפָׁש�ם וvְּלַחּיֹוָת3
Psa. 33:20ַ  ּוא� נ �נּו ה� נּו ּוָמִגֵּנ �ה ֶעְזֵר� יהָו  ְפֵׁשנּו ִחְּכָת�ה ַל�
Psa. 33:21 ְחנּו� ִּכי&ב ֹו ָבָט� ם ָקְדׁש�  ֹו ִיְׂשַמ�ח ִלֵּב�נּו ִּכBי ְבֵׁש�
Psa. 33:22ְך� ְלנּו ָל� ר ִיַח� ֲאֶׁש3 ַּ vינּו כ� �ה ָעֵל י&ַחְסְּדָך� ְיהָו   ְיִה�
Psa. 34:1ַ ֹו ֶאת&ט ד ְּבַׁשּנֹות� ְך� ְלָדִו3 הּו ַוֵּיַל� ְיָגֲרֵׁש3 � ַvֶלְך ו��י ֲאִביֶמ  ְעמֹו ִלְפֵנ
Psa. 34:2י� ֹו ְּבִפ� ִהָּלת� יד ְּת� ִמ3 ָּ vת ת� �ה ְּבָכל&ֵע   ֲאָבֲרָכ�ה ֶאת&ְיהָו
Psa. 34:3ַּ חּו� ב  �ים ְוִיְׂשָמ� ּו ֲעָנִו �י ִיְׁשְמע�  יהָוה ִּתְתַהֵּל�ל ַנְפִׁש
Psa. 34:4ו� ֹו ַיְחָּד� ה ְׁשמ� �ה ִאִּת�י ּוְנרֹוְמָמ� ּו ַליהָו   ַּגְּדל�
Psa. 34:5ִני� י ִהִּציָל� גּורֹוַת3 ְvִני ּוִמָּכל&מ� �ה ְוָעָנ ְׁשִּתי ֶאת&ְיהָו   ָּדַר�
Psa. 34:6�יטּו ֵאָל� רּו� ִהִּב ם ַאל&ֶיְחָּפ�  יו ְוָנָה�רּו וvְּפֵניֶה3
Psa. 34:7ָ י ק� Bה ָעִנ ֹו� ֶז יו הֹוִׁשיע� רֹוָת3 ָ vַע ּוִמָּכל&צ��ה ָׁשֵמ  ָרא ַויהָו
Psa. 34:8ם� 5ְיַחְּלֵצ� יו ַו� יֵרָא3 ִבBיב ִל� ה ָס� mה ַמְלַאְך&ְיהָוB   ֹחֶנ
Psa. 34:9ּ  ּו ו ַ ַטֲעמ� vי ה ְׁשֵר� �ה ַא� ֹוב ְיהָו ֹו�ְראּו ִּכי&ט� ֶבר ֶיֱחֶסה&ּב�  ֶּג3
Psa. 34:10יו� ֹור ִליֵרָא� ְחס3 ַ vין מ �ה ְקֹדָׁש�יו ִּכי&ֵא� אּו ֶאת&ְיהָו   ְיר�
Psa. 34:11ְּ ֹוב� כ ּו ָכל&ט� ה לֹא&ַיְחְסר� הָו3 ְvי י �בּו ְוֹדְרֵׁש� ּו ְוָרֵע  ִפיִרים ָרׁש�



Psa. 34:12ָ כּו&ב ה ֲאַלֶּמְד ְל� הָו3 ְvת י �י ִי�5ְרַא� ם�ִנים ִׁשְמעּו&ִל  ֶכ�
Psa. 34:13ָ י&ה ֹוב� ִמ� ֹות ט� ים ִלְרא� ִמ3 ָvב י �ים ֹאֵה�  ִאיׁש ֶהָחֵפ�ץ ַחִּי
Psa. 34:14ה� ר ִמְרָמ� יָך ִמַּדֵּב� ר ְלׁשֹוְנָך� ֵמָר�ע וvְּׂשָפֶת3   ְנֹצ�
Psa. 34:15ֵ ּור מ הּו� ס� ֹום ְוָרְדֵפ� ׁש ָׁשל� ֹוב ַּבֵּק� � ָרע ַוֲעֵׂשה&ט
Psa. 34:16ְ  �י י ם�הָוה ֶא ֵעיֵנ יו ֶאל&ַׁשְוָעָת� ָאְזָנ3 ְvים ו � ל&ַצִּדיִק
Psa. 34:17ְ  �י י ם� ְּפֵנ ית ֵמֶא�ֶרץ ִזְכָר� ֵׂשי ָר�ע ְלַהְכִר�  הָוה ְּבֹע�
Psa. 34:18ם� ם ִהִּציָל� רֹוָת3 ָ vַע ּוִמָּכל&צ��ה ָׁשֵמ ּו ַויהָו   ָצֲעק�
Psa. 34:19ְ  ֹוב י ּו ָקר� ֶאת&ַּדְּכֵאי&ר� יַע�הָוה ְלִנְׁשְּבֵרי&ֵל�ב ְו�  ַח יֹוִׁש�
Psa. 34:20ַ ם ַיִּציֶל�ּנּו ְיהָו�ה� ר יק וvִּמֻּכָּל3 �ֹות ַצִּד  ּבֹות ָרע�
Psa. 34:21ָרה� א ִנְׁשָּב� �ֹ ָּנה ל ֵה3 ֵ vת מ ר ָּכל&ַעְצמֹוָת�יו ַאַח�   ֹׁשֵמ�
Psa. 34:22מּו� יק ֶיְאָׁש� י ַצִּד� �ה ְוֹׂשְנֵא�   ְּתמֹוֵת�ת ָרָׁש�ע ָרָע
Psa. 34:23ְ  ֹו� ּפֹוֶד�ה י ל&ַהֹחִס�ים ּב� ּו ָּכ� ְאְׁשמ3 ֶvא י �ֹ יו ְול ��ֶפׁש ֲעָבָד  הָוה ֶנ
Psa. 35:1ְ  דA ִריָב�ה י י� ְלָדִו2 ֲחָמ� ם ֶאת&ֹל� ַח3 ְvי ל� הָוה ֶאת&ְיִריַב
Psa. 35:2י� ּוָמה ְּבֶעְזָרִת� ק3 ְvה ו� �ן ְוִצָּנ �ק ָמֵג   ַהֲחֵז
Psa. 35:3ּ  �ית ו ק ֲחִנ Bֵר ִני�ְסֹגר ִלְקַר�את ֹרְדָפ� ְוָה� ְך ָא� ֻׁשָעֵת� י ְי� ַנְפִׁש3 ְvר ל  י ֱאֹמ�
Psa. 35:4י� י ָרָעִת� ְׁשֵב3 ֹ vּו ח �ֹור ְוַיְחְּפר גּו ָאח� ְפִׁש�י ִיֹּס� ׁשּו ְוִיָּכְלמּוH ְמַבְקֵׁש{י ַנ¡   ֵיֹב�
Psa. 35:5ה� �ה ּדֹוֶח� ְך ְיהָו ּוַח ּוַמְלַא� �ץ ִלְפֵני&ר ּו ְּכֹמ�   ִי�ְהי3
Psa. 35:6ם ֹח� ִהי&ַדְרָּכ3 ם� ְי� ה ֹרְדָפ� הָו3 ְvְך י ֹות ּוַמְלַא� � ֶׁשְך ַוֲחַלְקַלּק
Psa. 35:7ִ ְמנּו&ל �ם ָט� י&ִחָּנ י� ִּכ� ּו ְלַנְפִׁש� ם ָחְפר� ָּנ3 ִvם ח� י ַׁש�ַחת ִרְׁשָּת
Psa. 35:8ּה� ה ִיָּפל&ָּב� ׁשֹוָא3 ְּ vֹו ב �ֹו ֲאֶׁשר&ָטַמ�ן ִּתְלְּכד ע ְוִרְׁשּת� ָד� א&ֵי¡ �ֹ   ְּתבֹוֵא�הּו ׁשֹוָאהH ל
Psa. 35:9ְ  ֹו� ו ִׂשיׂש ִּביׁשּוָעת� ָּ vה ת� �יל ַּביהָו  ַנְפִׁשי ָּתִג
Psa. 35:10ָ יל ע�ֹוָך ַמִּצ מ� י ָכ¡ ה ִמ� יA ּתֹאַמְרָנהH ְיהָו3 ֹו� ָּכ�ל ַעְצמֹוַת2 ֹון ִמֹּגְזל� ֶאְבי3 ְvי ו� �ק ִמֶּמ�ּנּו ְוָעִנ  ִני ֵמָחָז
Psa. 35:11ְ  ר לֹא&יvָ י י ָחָמ�ס ֲאֶׁש� ּוִני�קּומּון ֵעֵד� ְעִּתי ִיְׁשָאל�  ַד3
Psa. 35:12ָ ּוִני ר י� ְיַׁשְּלמ� ֹול ְלַנְפִׁש� ה ְׁשכ� ַחת טֹוָב3  ָעה ַּת�
Psa. 35:13ּוב� י ָתׁש� י ַעל&ֵחיִק� �י וvְּתִפָּלִת3 ֹום ַנְפִׁש �יִתי ַבּצ� ק ִעֵּנ ּוִׁשי ָׂש3 ם ְלב¢ BיA ַּבֲחלֹוָת]   ַוֲאִנ
Psa. 35:14ִ ח ל�ַע&ְּכָא � ְּכֵר� ֹוִתי�י ִהְתַהָּל ר ַׁשח� ם ֹקֵד� 3ֵ vְכִּתי ַּכֲאֶבל&א 
Psa. 35:15ֵ  �י נ ּו ָעַל פּו ֶנֶאְספ¢ ָס� ֶנֱא¡ ּו ְו� ּמּו� ּוְבַצְלִעיH ָׂשְמח{ ּו ְולֹא&ָד� ְרע� ְעִּתי ָק� �א ָיַד �ֹ  ִכים ְול
Psa. 35:16ְּ �י ִׁשֵּנ�ימֹו� ב  ק ָעַל ֹוג ָחֹר� ��י ָמע  ַחְנֵפי ַלֲעֵג
Psa. 35:17}ַּכָּמ Hֲאֹדָני ַ  ה ָהִׁש�יָבה נ ְרֶא� י�ה ִּת¡ ים ְיִחיָדִת� ְּכִפיִר3 ִvם מ� ְפִׁשי ִמֹּׁשֵאיֶה
Psa. 35:18 ָּך� א ְלֶל� ּום ֲאַה�  ֹוְדָך ְּבָקָה�ל ָר�ב ְּבַע�ם ָעצ�
Psa. 35:19ִין� ם ִיְקְרצּו&ָע� ָּנ3 ִvי ח �י ֹאְיַב�י ֶׁש�ֶקר ֹׂשְנַא� ל&ִיְׂשְמחּו&ִל   ַא�
Psa. 35:203א ָׁשל �ֹ ּון� ִּכBי ל ְרמֹות ַיֲחֹׁשב� ִvי מ רּו ְוַע�ל ִרְגֵעי&ֶא�ֶרץ ִּדְבֵר� ֵּב�  ֹום ְיַד¡
Psa. 35:21ָ ם א יֶה� י ִּפ¡ יבּו ָעַל3 ה ֵעיֵנ�ינּו� ַוַּיְרִח�  ְמרּו ֶהָא�חA ֶהָא�ח ָרֲאָת�
Psa. 35:22ְ  �יָתה י ִּני� ָרִא ק ִמֶּמ� י ֲאל&ִּתְרַח� ֹדָנ3 ֲ vׁש א�ל&ֶּתֱחַר  הָוה ַא�
Psa. 35:23�  ְ ָהִע י�יָרה ו �י ְלִריִב� י ַו�אֹדָנ �י ֱאֹלַה�  ָהִקיָצה ְלִמְׁשָּפִט
Psa. 35:24ְ ִני כ�י� ָׁשְפֵט י ְוַאל&ִיְׂשְמחּו&ִל�  ִצְדְקָך ְיהָו�ה ֱאֹלָה3
Psa. 35:25ְ ּו ב ּוהּו� ַאל&יֹאְמר� ַּלֲענ� ּו ִּב�  ִלָּבם ֶהָא�ח ַנְפֵׁש�נּו ַאל&יvֹאְמר3
Psa. 35:26ׁשּו ְוַיְחְּפ Bי� ֵי�ֹב ַּמְגִּדיִל�ים ָעָל� ֶׁשת ּוְכִלָּמ�ה ַה� י ִי�ְלְּבׁשּו&ֹב� ִת� ּוA ַיְחָּדוH ְׂשֵמֵח{י ָרָע¡  ר2
Psa. 35:27ָ ּו ת י ְויֹאְמר� ְדִק� ּנּו ְוִיְׂשְמחּוH ֲחֵפֵצ{י ִצ¡ ֹו� ָיֹר� ֹום ַעְבּד� ץ ְׁשל� ָחֵפ3 ֶ vה ה�  ִמיד ִיְגַּד�ל ְיהָו
Psa. 35:28ּ  �ה ִצ ו ָך�ְלׁשֹוִני ֶּתְהֶּג ּיֹום ְּתִהָּלֶת� ַ vָך ָּכל&ה� ְדֶק
Psa. 36:1ה ְלָדִו�ד� ֶבד&ְיהָו¢ ַחA ְלֶע�   ַלְמַנֵּצ¢



Psa. 36:2ָ ַׁשע ל�ם&ֶּפ �5ֶגד ֵעיָנ�יו� ְנֻא� ים ְלֶנ ֱֹלִה3 vַחד א ין&ַּפ� �י ֵא� ֶרב ִלִּב  ָרָׁשע ְּבֶק�
Psa. 36:3�ֹ ֹו ִלְׂשנ א ֲעֹונ� �ֹ �יו ִלְמצ �יו ְּבֵעיָנ �יק ֵאָל י&ֶהֱחִל  א� ִּכ�
Psa. 36:4ִ יב� ִּדְבֵרי&פ ל ְלַהְׂשִּכ�יל ְלֵהיִט�  יו ָא�ֶון ּוִמְרָמ�ה ָחַד�
Psa. 36:5ִ  ֹו י ב� ל&ִמְׁשָּכ¡ ב ַע� ס� ָאBֶוןA ַיְחֹׁש3 א ִיְמָא� �ֹ ע ל 3 ָvֹוב ר � ְתַיֵּצב ַעל&ֶּד�ֶרְך לֹא&ט
Psa. 36:6ְ  ּוָנְתָך3 ַעד&ְׁשָחִק� י מ� ֱ vָך א� ים�הָוה ְּבַהָּׁשַמ�ִים ַחְסֶּד
Psa. 36:7ִ ל מ ַהְרֵרי&ֵא3 A ְּכ� ְתָך2 �יַע ְיהָו�ה� ִצְדָק� ה תֹוִׁש ם&ּוְבֵהָמ� ֹום ַרָּב�ה ָאBָד�  ְׁשָּפֶטָך ְּתה�
Psa. 36:8ּון� יָך ֶיֱחָסי� ָנֶפ3 ְּ vל כ ים ּוְבֵנ�י ָאָד�ם ְּבֵצ� ִה� ר ַחְסְּדָך3 ֱאֹל¡   ַמה&ָּיָק�
Psa. 36:9ִ  � י ם�ְרְוֻין ִמֶּד�ֶׁשן ֵּביֶת�ָך ְוַנ �יָך ַתְׁשֵק�  ַחל ֲעָדֶנ
Psa. 36:10ִ י&ע ֹור� ִּכ� אֹוְרָך3 ִנְרֶאה&א� ְּ vים ב� ֹור ַחִּי  ְּמָך ְמק�
Psa. 36:11ַ ְך ח ב� ְמֹׁש� ְתָך3 ְלִיְׁשֵרי&ֵל� ִצְדָק� ְvיָך ו�  ְסְּדָך ְלֹיְדֶע
Psa. 36:12ְּ ִני� ַאל&ת  ים ַאל&ְּתִנֵד� ָׁשִע3 ְvה ְוַיד&ר�  בֹוֵאִני ֶר�ֶגל ַּגֲאָו
Psa. 36:13ָ  ּום� ָׁש�ם נ ּו ְולֹא&ָי�ְכלּו ק� ח3 ֹּ vֶון ד�ֲעֵלי ָא  ְפלּו ֹּפ�
Psa. 37:1ה� י ַעְוָל� א ְּבֹעֵׂש� ַקֵּנ3 ְּ vים ַאל&ת� ר ַּבְּמֵרִע דA ַאל&ִּתְתַח�   ְלָדִו2
Psa. 37:2ֶ י כ� ּון� ִּכ ֶׁשא ִיּבֹול� 3 ֶּ v5ֶרק ד�  ָחִציר ְמֵהָר�ה ִיָּמ�לּו ּוְכֶי
Psa. 37:3� ַּ ֶרץ ּוְרֵע�ה ֱאמּוָנ�ה� ְּבַט�ח ב  3ֶ vֹוב ְׁשָכן&א � יהָוה ַוֲעֵׂשה&ט
Psa. 37:4ָך� ת ִלֶּב� ָך3 ִמְׁשֲאֹל� ְvה ְוִי�ֶּתן&ל�   ְוִהְתַעַּנ�ג ַעל&ְיהָו
Psa. 37:5ה� ּוא ַיֲעֶׂש� יו ְוה� ָל3 ָ vָך ּוְבַט�ח ע��ה ַּדְרֶּכ   ּג�ֹול ַעל&ְיהָו
Psa. 37:6ִּמvָך ו�ֹור ִצְדֶק �יא ָכא� ִים� ְוהֹוִצ ָּצֳהָר� ָך ַּכ�  ְׁשָּפֶט3
Psa. 37:7ִּ ֹו ַאל&ת  ל ל� ֹוֵל¡ ֹוםA ַליהָוהH ְוִהְתח{ Bֹות� ּד ה ְמִזּמ� יׁש ֹעֶׂש� ִא3 ְּ vֹו ב ��יַח ַּדְרּכ  ְתַחר ְּבַמְצִל
Psa. 37:8ֵ ֶרף מ�ַע� ֶה ר ַאְך&ְלָהֵר� ְתַח3 ִּ vה ַאל&ת� ַאף ַוֲעֹז�ב ֵחָמ
Psa. 37:9ְ י&מ ּון  ִּכ� �ֶרץ�ְֹוקֵרִעים ִיָּכֵרת ה ֵה�ָּמה ִי�יְרׁשּו&ָא� הָו3 ְvֵו�י י 
Psa. 37:10ְ ֹוד מ ֹו ְוֵאיֶנ�ּנּו� ְוע� �ְנָּת ַעל&ְמקֹומ�  ַעט ְוֵא�ין ָרָׁש�ע ְוִהְתּבֹוַנ
Psa. 37:11ֹום� ב ָׁשל� ּו ַעל&ֹר� ִהְתַעְּנג3 ְvֶרץ ו�  ַוֲעָנִו�ים ִי�יְרׁשּו&ָא
Psa. 37:12ָ ם ר�יק ְוֹחֵר� ֹזֵמ ��יו ִׁשָּנ�יו�ָׁשע ַלַּצִּד  ק ָעָל
Psa. 37:13ֹו� א יֹומ� �ֹ י&ָיב ה ִּכ� ָא3 ָvי&ר ֹו ִּכ� �  ֲאֹדָנ�י ִיְׂשַחק&ל
Psa. 37:14ְ ם ל ְׁשָּת� ּו ַק¡ ּו ְרָׁשִעיםH ְוָדְרכ{ ְתח� ֶרְך� ֶחBֶרבA ָּפ� ֹוַח ִיְׁשֵרי&ָד� ְטב3 ִvֹון ל��י ְוֶאְבי  ַהִּפיל ָעִנ
Psa. 37:15ַ ח ְvם ו�ֹוא ְבִלָּב ְרָנה�ְרָּבם ָּתב� ם ִּתָּׁשַב�  ַקְּׁשתֹוָת3
Psa. 37:16ְ ים� טֹוב&מ ֹון ְרָׁשִע�ים ַרִּב� ֲהמ3 ֵ vיק מ � ַעט ַלַּצִּד
Psa. 37:17ְ ֹות ר ים ְיהָו�ה� ִּכBי ְזרֹוע� ְך ַצִּדיִק�  ָׁשִעים ִּתָּׁשַב�ְרָנה ְוסֹוֵמ�
Psa. 37:18ְ  ַע י ם ְלעֹוָל�ם  יֹוֵד� ַנֲחָלָת3 ְvם ו� ִּתְהֶי�ה�הָוה ְיֵמ�י ְתִמיִמ
Psa. 37:19ֵ  א&י �ֹ עּו� ל ֹון ִיְׂשָּב� י ְרָעב� �ה ּוִביֵמ� �ת ָרָע  ֹבׁשּו ְּבֵע
Psa. 37:20ְ  דּו ְוֹאְיֵב�י י יםA יֹאֵב3 לּו� ִּכBי ְרָׁשִע2 ּו ֶבָעָׁש�ן ָּכ� ים ָּכל� � הָוה ִּכיַק�ר ָּכִר
Psa. 37:21ֹל � �5ן ְונה ר ֶָו יק חֹוֵנ ַצִּד3 ְvם ו� א ְיַׁשֵּל �ֹ ן�ָׁשע ְול  ֹוֵת�
Psa. 37:22ְ י מ� תּו� ִּכ יו ִיָּכֵר� �יְרׁשּו ָא�ֶרץ וvְּמֻקָּלָל3  ֹבָרָכיו ִי
Psa. 37:23ֵ ץ� מ ֹו ֶיְחָּפ� נּו ְוַדְרּכ� ְצֲעֵדי&ֶג�ֶבר ּכֹוָנ3  ְיהָוה ִמ�
Psa. 37:24ֹו� ְך ָיד� ה סֹוֵמ� הָו3 ְvי&י א&יּוָט�ל ִּכ� �ֹ ל ל י&ִיֹּפ�   ִּכ�
Psa. 37:25 יִתי BַערA ָהִי3 ְנִּתי ְו�לֹא&ר ָ ַנ ַק� ֶחם�ַּגם&ָז¡ ֹו ְמַבֶּקׁש&ָל� ַזְרע3 ְvב ו� יק ֶנֱעָז  ִאיִתי ַצִּד�
Psa. 37:26ַ ה� ָּכל&ה ֹו ִלְבָרָכ� ַזְרע3 ְvה ו� �5ן ּוַמְלֶו  ּיֹום חֹוֵנ
Psa. 37:27ֵ ּור מ ם� ס� ן ְלעֹוָל� ֹוב ּוְׁשֹכ�  ָרע ַוֲעֵׂשה&ט3
Psa. 37:28 ט ֵהBב ִמְׁשָּפ3 הA ֹא� ת�ְולֹא&ַיֲעֹז�ב ֶאת&ח ֲ ִּכBי ְיהָו2 �ים ִנְכָר� �5ַרע ְרָׁשִע  ִסיָדיו ְלעֹוָל�ם ִנְׁשָמ�רּו ְוֶז
Psa. 37:29יָה� �ד ָעֶל� ּו ָלַע ים ִי�יְרׁשּו&ָא�ֶרץ ְוִיְׁשְּכנ�   ַצִּדיִק�



Psa. 37:30ַ י&צ ט� ִּפ� ר ִמְׁשָּפ� ֹו ְּתַדֵּב� �ה ָחְכָמ�ה וvְּלׁשֹונ3  ִּדיק ֶיְהֶּג
Psa. 37:31ת�יו� ּתֹוַר �ד ֲאֻׁשָר� א ִתְמַע �ֹ ֹו ל �  ֱאֹלָה�יו ְּבִלּב
Psa. 37:32ָ ה ר�ׁש ַלֲהִמיתֹו� צֹוֶפ יק וvְּמַבֵּק3 � ָׁשע ַלַּצִּד
Psa. 37:33ְ  ֹו� י ּנּו ְּבִהָּׁשְפט� א יvְַרִׁשיֶע3 �ֹ ֹו ְול � הָוה לֹא&ַיַעְזֶב�ּנּו ְבָיד
Psa. 37:34� ִ  ֹו ו ר ַּדְרּכ3 הA ּוְׁשֹמ¢ Bה ֶאל&ְיהָו2 ה� ַקֵּו �ים ִּתְרֶא� ת ְרָׁשִע  ירֹוִמְמָך ָלֶר�ֶׁשת ָא�ֶרץ ְּבִהָּכֵר�
Psa. 37:35ָ ח ַרֲעָנ�5ן� ר ה ְּכֶאְזָר� יץ וvִּמְתָעֶר3 � ִאיִתי ָרָׁש�ע ָעִר
Psa. 37:36ַ  א� ו א ִנְמָצ� �ֹ הּו ְול �ֲאַבְקֵׁש3 ָv �ּנּו ו �ה ֵאיֶנ  ַּי�ֲעֹבר ְוִהֵּנ
Psa. 37:37ָּ ֹום�ם ּוְרֵא�ה ָיָׁש� ְׁשָמר&ת  �יׁש ָׁשל� ית ְלִא י&ַאֲחִר�  ר ִּכ�
Psa. 37:38�ּ  ָתה� ו �ים ִנְכָר� ית ְרָׁשִע ו ַאֲחִר� �ּו ַיְחָּד  ֹפְׁשִעים ִנְׁשְמד�
Psa. 37:39ַ ת צ� ה� ּוְתׁשּוַע �ת ָצָר� ם ְּבֵע עּוָּז3 � ָvה מ�  ִּדיִקים ֵמְיהָו
Psa. 37:40ֵ ם מ�ם ְיַפְּלֵט ְּלֵט� 5ְיַפ¡ ה ַו� ם ְיהָו3 5ַּיְעְזֵר� ֹו� ַו� סּו ב� �ם ִּכי&ָח�  ְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵע
Psa. 38:1יר� �ד ְלַהְזִּכ� ֹור ְלָדִו   ִמְזמ�
Psa. 38:2ִני� ַבֲחָמְתָך� ְתַיְּסֵר� ה ַאל&ְּבֶקְצְּפָך� תֹוִכיֵח�ִני ּו� הָו3   ְי�
Psa. 38:3ִ י&ח ָך� ִּכ� �י ָיֶד� ת ָעַל �י ַוִּתְנַח� �ֲחתּו ִב  ֶּציָך ִנ
Psa. 38:4 ם ִּ ֵאין&ְמֹת� י�ב  י ִמְּפֵנ�י ַחָּטאִת� ֲעָצַמ3 ַּ vֹום ב �י ַזְעֶמ�ָך ֵאין&ָׁשל�  ְבָׂשִרי ִמְּפֵנ
Psa. 38:5ֲ י ע� ִּני� ִּכ ּו ִמֶּמ� ד ִיְכְּבד� ֵב3 ָ vא כ �י ְּכַמָּׂש� ּו רֹאִׁש  ֹוֹנַתי ָעְבר�
Psa. 38:6ָ  �יׁשּו נ י� ִהְבִא י ִאַּוְלִּת� ְּפֵנ3 ִvי מ� ַמּקּו ַחּבּוֹרָת
Psa. 38:7ְכִּתי� ַנֲע ר ִהָּל� ֹום ֹקֵד� ּי3 ַ vד ָּכל&ה �ִתי ַעד&ְמֹא �יִתי ַׁשֹח�  ֵו
Psa. 38:8ְ י&כ י� ִּכ� ם ִּבְבָׂשִר� ֹת3 ְvין מ ּו ִנְקֶל�ה ְוֵא�  ָסַלי ָמְלא�
Psa. 38:9 ד ��יִתי ַעד&ְמֹא ֹוִתי ְוִנְדֵּכ jָ  ְנפּוג� vי�ש ת ִלִּב� ַּנֲהַמ� ְגִּתי ִמ�  ַא3
Psa. 38:10ֹדָני ֶנְגְּדָך� ָכ wָרה� א י ִמְּמָך� לֹא&ִנְסָּת� ַאְנָחִת3 ְvי ו� ל&ַּתֲאָוִת
Psa. 38:11ְ י ס� י� ִלִּב ם ֵא�ין ִאִּת� 3ֵ vי ְו�אֹור&ֵעיַנ�י ַּגם&ה� ַחְרַחר ֲעָזַב�ִני ֹכִח
Psa. 38:12דּו� ק ָעָמ� י ֵמָרֹח� דּו וvְּקרֹוַב3 ��י ַיֲעֹמ �5ֶגד ִנְגִע י ִמֶּנ יA ְוֵרַע3 ֲהַב2   ֹא�
Psa. 38:13י ר ָ ַוְיַנְק�י ְוֹדְרֵׁש י ַנְפִׁש3 ּוA ְמַבְקֵׁש¢ Bּו�ׁש ֹות ָּכל&ַהּי�ֹום ֶיְהּג� ֹות וvִּמְרמ3 �ּו ַהּו  ָעִתי ִּדְּבר�
Psa. 38:14ְ י כ� יו� ַוֲאִנ א ִיְפַּתח&ִּפ� �ֹ ם ל א ֶאְׁשָמ�ע וvְּכִאֵּל3 �ֹ  ֵחֵרׁש ל
Psa. 38:15ְּ י כ י ָוֱאִה3 ִפ3 ְּ vין ב ֹות�ִאיׁש ֲאֶׁש�ר לֹא&ֹׁשֵמ�ַע ְוֵא�  ו ּתֹוָכח�
Psa. 38:16י� ה ֲאֹדָנ�י ֱאֹלָה� ֲעֶנ3 ַ vה ת �ה הֹוָח�ְלִּתי ַאָּת� י&ְלָך� ְיהָו   ִּכ�
Psa. 38:17ָ י&א ילּו� ִּכ� י ָעַל�י ִהְגִּד� ְגִל3 ַvֹוט ר �י ְּבמ�  ַמְרִּתי ֶּפן&ִיְׂשְמחּו&ִל
Psa. 38:18ֲ י&א י ָתִמ� ִּכ� ֹון ּוַמְכאֹוִב�י ֶנְגִּד� � יד�ִני ְלֶצ�ַלע ָנכ
Psa. 38:19י� ַחָּטאִת� ג ֵמ� ְדַא3 ֶ vיד א� �י ַאִּג י&ֲעֹוִנ   ִּכ�
Psa. 38:20� ְ  ֶקר� ו ּו ֹׂשְנַא�י ָׁש� �ים ָעֵצ�מּו ְוַרּב�  ֹאְיַבי ַחִּי
Psa. 38:21ָ י ר�ַחת ְרדֹוִפי& ּוְמַׁשְּלֵמ�ּוִני ַּת ְׂשְטנ3 ִvה י�ְדִפי[ָעה ַּת�ַחת טֹוָב ֹוב�]ָר�  &ט�
Psa. 38:22ַעְז ִּני� ַאל&ַּת� ק ִמֶּמ� י ַאל&ִּתְרַח� ֱֹלַה3 vה א� ִני ְיהָו  ֵב�
Psa. 38:23י� י ְּתׁשּוָעִת� ֹדָנ3 ֲ vי א�ּוָׁשה ְלֶעְזָרִת   ח�
Psa. 39:1 ַח ִליִדיתּון ּון][ִל�[ ַלְמַנֵּצ� ֹור ְלָדִו�ד�] ידּות3  ִמְזמ�
Psa. 39:2ֹוִנ�י ֶאְׁשְמ ֹוא ִבְלׁש¡ ְׁשְמָר�ה ְדָרַכיH ֵמֲחט{ ְרִּתי ֶא� י� ָאַמ3 ד ָרָׁש�ע ְלֶנְגִּד� ֹום ְּבֹע� �ה ְלִפ�י ַמְחס  ָר�
Psa. 39:3 ְמִּתי ד� ר� ֶנֱאַל ֹוב ּוְכֵאִב�י ֶנְעָּכ� � ּוִמָּיה ֶהֱחֵׁש�יִתי ִמּט
Psa. 39:4ֹוִני� ְרִּתי ִּבְלׁש� ַּב3 ִּ vׁש ד��י ִתְבַער&ֵא י ַּבֲהִגיִג יA ְּבִקְרִּב3   ַחם&ִלִּב2
Psa. 39:5 Aה יֵעBִני ְיהָו2 ִני� הֹוִד� ל ָא� ה ֶמה&ָחֵד� ְדָע3 ֵ vיא א�י ּוִמַּד�ת ָיַמ�י ַמה&ִה  ִקִּצ3
Psa. 39:6ָלה� ב ֶס� ם ִנָּצ� ָד3 ָ vֶבל ָּכל&א ל&ֶה� ְך ָּכ� י ְכַא�ִין ֶנְגֶּד�ָך ַא� י ְוֶחְלִּד� ֹותA ָנ�ַתBָּתה ָיַמ3 Bה ְטָפח2   ִהֵּנ
Psa. 39:7�ֶבל ֶיֱהָמי יׁש ַאְך&ֶה� ם� ַאְך&ְּבֶצBֶלםA ִי�ְתַהֶּלְך&ִא3 ע ִמי&ֹאְסָפ� לֹא&ֵיַד� ר ְו� ְצֹּב3 ִvּון י 



Psa. 39:8יא� י ְלָך� ִה� ֹּוַחְלִּת3 vי ת� �יִתי ֲאֹדָנ   ְוַעָּת�ה ַמה&ִּקִּו
Psa. 39:9ִני� ל ַאל&ְּתִׂשיֵמ� ָב3 ָvת נ �ִני ֶחְרַּפ�   ִמָּכל&ְּפָׁשַע�י ַהִּציֵל
Psa. 39:10ֶ  �י ִּכ�י ַאָּת�ה ָע נ א ֶאְפַּתח&ִּפ �ֹ יָת�ֱאַלְמִּתי ל  ִׂש�
Psa. 39:11יִתי� �י ָכִל� ְדָך3 ֲאִנ ָvת י �ָך ִמִּתְגַר� �י ִנְגֶע   ָהֵס�ר ֵמָעַל
Psa. 39:12ָלה� ֶבל ָּכל&ָאָד�ם ֶס� ֹו ַאBְך ֶה� ��ׁש ֲחמּוד יׁש ַוֶּת�ֶמס ָּכָע ְרָּת ִא3 ןA ִיַּס¢ ֹות ַעל&ָעו2ֹ Bח תֹוָכ�   ְּב�
Psa. 39:13ה ְוַׁשְוָע יA ְיהָו] ְמָע�ה&ְתִפָּלִת2 ב  ִׁש� ֹּוָׁש3 vְך ת��י ִעָּמ �ר ָאֹנִכ ׁש ִּכBי ֵג ֱחַר� ל&ֶּת¡ י ַא� ל&ִּדְמָעִת3 יA ַהֲאִזיָנהH ֶא� ִת2

י�  ְּכָכל&ֲאבֹוָת�
Psa. 39:14ְך ְוֵאיֶנ�ִּני��ֶרם ֵאֵל �יָגה ְּבֶט�   ָהַׁש�ע ִמֶּמ�ִּני ְוַאְבִל
Psa. 40:1ֹור� ַח ְלָדִו�ד ִמְזמ� ְמַנֵּצ3 ַ vל  
Psa. 40:2י� י� ַקֹּו�ה ִקִּו ע ַׁשְוָעִת� י ַוִּיְׁשַמ� ַל3 ֵ vט א� �ה ַוֵּי  ִתי ְיהָו
Psa. 40:3י� �5ן ֲאֻׁשָר� י ּכֹוֵנ ַלע ַרְגַל3 �5ֶקם ַעל&ֶס� ֵו�5ן ַוָּי ֹור ָׁשאֹוןH ִמִּט{יט ַהָּי¡   ַוַּיֲעֵלBִניA ִמּב�
Psa. 40:4 ים�ּו ַרִּב ינּו ִיְרא� ֵה� אֹל¡ יA ִׁש�יר ָחָדׁשH ְּתִהָּל{ה ֵל� ן ְּבִפ2 ּו ַּביהָו�ה� ַוִּיֵּת¢ ִיְבְטח3 ְvאּו ו� ְוִייָר
Psa. 40:5ְ  ֶבר ֲאֶׁשר&ָׂש�ם י ֵרי ַהֶּג3 ְׁש� י ָכָז�ב� ַא� ים ְוָׂשֵט� ָהִב3 ְvלֹא&ָפָנ�ה ֶאל&ר ֹו ְו� � הָֹוה ִמְבַטח
Psa. 40:6 AיןBֵל�ינּו ֵא יָך ֵא¡ יָך ּוַמְחְׁשֹבֶת3 �ה ֱאֹלַהיH ִנ�ְפְלֹאֶת� יָתA ַאָּתBהA ְיהָו ֹות ָעִׂש2 Bיָדה  ַרּב� יָך ַאִּג ְך ֵאֶל3 ֲעֹר¢

ר� ּו ִמַּסֵּפ� ְצמ3 ָ vָרה ע� ַוֲאַדֵּב
Psa. 40:7ָ ְצָּת א א&ָחַפ3 �ֹ הA ל Bַבח ּוִמְנָח2 ְלָּת� ֶז א ָׁשָא� �ֹ ה ל ֲחָטָא3 ַvי עֹוָל�ה ו� יָת ִּל  ְזַנִים ָּכִר�
Psa. 40:8ָ ז א�י� ָא ּוב ָעָל� ֶפר ָּכת� 3ֵ vאִתי ִּבְמִגַּלת&ס� ַמְרִּתי ִהֵּנה&ָב
Psa. 40:9י� ֹוְך ֵמָע� ֹוָרְתָך3 ְּבת� ת� ְvְצִּתי ו�ֹות&ְרצֹוְנָך� ֱאֹלַה�י ָחָפ ֲעׂש�   ַל�
Psa. 40:10ְ� ה ש� ב ִהֵּנ ָהBל ָר3 ֶדקA ְּבָק� ְעָּת� ִּבַּׂשBְרִּתי ֶצ2 ה ָיָד� ה ַאָּת� הָו3 ְvא י�א ֶאְכָל �ֹ  ָפַתי ל
Psa. 40:11י ֱאמּו ֹוְך ִלִּב3 יִתיA ְּבת¢ ֲאִמְּתָך3  ִצְדָקְתָך¢ לֹא&ִכִּס2 ַvְדִּתי ַחְסְּדָך� ו ָנְתָך� ּוְתׁשּוָעְתָך� ָאָמ�ְרִּתי לֹא&ִכַח�
ב� ל ָר�  ְלָקָה�
Psa. 40:12ּוִני� יד ִיְּצר� ֲאִמְּתָך3 ָּתִמ� ַvִּני ַחְסְּדָך� ו��א ַרֲחֶמ�יָך ִמֶּמ ה לֹא&ִתְכָל   ַאָּתBה ְיהָו3
Psa. 40:13ין ִמ ֹות ַעד&ֵא¢ יA ָרע] ּו&ָעַל2 ּוִני ע ֲ ִּכBי ָאְפפ� ר ִהִּׂשיג� ּו ְסָּפ3 ֹות ָעְצמ� �ְלִּתי ִלְרא ֹוֹנַתי ְולֹא&ָיֹכ�

ִני� י ְוִלִּב�י ֲעָזָב� ֹאִׁש3 vֹות ר ֲער�  ִמַּׂש�
Psa. 40:14ְ  ּוָׁשה� ְרֵצ�ה י ִתי ח� ה ְלֶעְזָר� הָו3 ְvִני י�  הָוה ְלַהִּציֵל
Psa. 40:153י ַנְפִׁש ּוA ַיַחדH ְמַבְקֵׁש� ׁשּו ְוַיְחְּפר2 Bגּו א ָ ֵי�ֹב ּה ִיֹּס� ֹוָת� י�י ִלְסּפ¡ י ָרָעִת� ֵפֵצ3 ֲ vּו ח � חֹור ְוִיָּכְלמ
Psa. 40:16ָ  ח� י חA ֶהָא� י ֶהָא� 3ִvים ל �ֶקב ָּבְׁשָּת�ם ָהֹאְמִר�  ֹׁשּמּו ַעל&ֵע
Psa. 40:17ָ ּו ת יָך יֹאְמר� ְקֶׁש� ל&ְמַב¡ ּוA ְּבָך3 ָּכ� ֲה ָי�ִׂשBיׂשּו ְוִיְׂשְמח2 �ֹ vה א� ָך�ִמיד ִיְגַּד�ל ְיהָו י ְּתׁשּוָעֶת�  ֵב3
Psa. 40:18ר� י ַאל&ְּתַאַח� ֱֹלַה3 vָּתה א��י ַא ב ִל�י ֶעְזָרִת�י ּוְמַפְלִט {י ַיֲחָׁש¡ �י ְוֶאְביֹוןH ֲאֹדָנ BיA ָעִנ   ַוֲאִנ
Psa. 41:1ֹור ְלָדִו�ד� ַח ִמְזמ�   ַלְמַנֵּצ3
Psa. 41:2ַ ַמְּלֵט� א ה ְי� ָע3 ָvל ְּבי�ֹום ר� הּו ְיהָו�ה�ְׁשֵרי ַמְׂשִּכ�יל ֶאל&ָּד
Psa. 41:3� ִ  BהA ִיְׁשְמֵר�הּו ו יו�] ֻאַּׁש�ר][ְו[יַחֵּיהּו ֶיְאֹּׁשר  ְיהָו �ֶפׁש ֹאְיָב� הּו ְּבֶנ ְּתֵנ3 ִּ vל&ת  ָּבָא�ֶרץ ְוַא�
Psa. 41:4ִ  ה י הָו3 ֹו� ְי� ְכָּת ְבָחְלי� ֹו ָהַפ� ְׁשָּכב3 ִvי ָּכל&מ� �ֶרׂש ְּדָו  ְסָעֶדּנּו ַעל&ֶע
Psa. 41:5ָ ִני&א wְך�ַמְר א אִתי ָל� י ִּכי&ָחָט� ְפִׁש3 ַvה נ �ִני ְרָפָא� �ה ָחֵּנ  ִּתי ְיהָו
Psa. 41:6ֹו� ד ְׁשמ� ּות ְוָאַב� י יvָמ3 �י ָמַת� ּו ַר�ע ִל י יֹאְמר�   אֹוְיַב3
Psa. 41:7ר� ּוץ ְיַדֵּב� א ַלח� ֹו ֵיֵצ� �ֶון ל ֹו ִיְקָּבץ&ָא� ר ִלּב3 ֹותA ָׁשBְוא ְיַדֵּב3   ְוִאם&ָּבBא ִלְרא2
Psa. 41:8 ִ  �י י ַחד ָעַל י�ַי3 �ה ִל� ּו ָרָע יA ַיְחְׁשב� mי ָעַל� ְתַלֲחׁשּו ָּכל&ֹׂשְנָא
Psa. 41:9ְּ ַבר&ב  ר  ְּד� ֹו ַוֲאֶׁש� �ּוק ּב jָ ִלַּיַעל ָיצ� vּום�ש ב לֹא&יֹוִס�יף ָלק�  ַכ3
Psa. 41:10�יל ָעַל �ל ַלְחִמ�י ִהְגִּד� ֹו אֹוֵכ יA ֲאֶׁשר&ָּבַט�ְחִּתי ב� ב� ַּגם&ִאBיׁש ְׁשלֹוִמ2  י ָעֵק�
Psa. 41:11ם� ה ָלֶה� ֲאַׁשְּלָמ� �ִני ַוֲהִקיֵמ�ִני ַו� ה ָחֵּנ   ְוַאָּתBה ְיהָו3
Psa. 41:12ָ  ֹ�את י י� ְּבז �י ָעָל� יַע ֹאְיִב א&ָיִר� �ֹ �י ִּכBי ל י&ָחַפ�ְצָּת ִּב  ַדְעִּתי ִּכ�



Psa. 41:13ְּ י ב  �יָך ְל ַוֲאִנ3 ִני ְלָפֶנ �י ַוַּתִּציֵב� ם�ֻתִּמי ָּתַמ�ְכָּת ִּב  עֹוָל�
Psa. 41:14� ל מ ֵ ֵהBי ִיְׂשָרֵא3 הA ֱאֹל� ּוְך ְיהָו2 Bר ן� ָּב� ןA ְוָאֵמ� ֵמ� ם ָא�  ָהעֹוָלם ְוַע�ד ָהעֹוָל3
Psa. 42:1ַרח� ַח ַמְׂשִּכ�יל ִלְבֵני&ֹק�   ַלְמַנֵּצ3
Psa. 42:2�יָך ֱאֹלִה�ג ֵאֶל י ַתֲעֹר� יֵקי&ָמ�ִים ֵּכBן ַנְפִׁש2 ג ַעל&ֲאִפ� ל ַּתֲעֹר�  ים� ְּכַאָּי3
Psa. 42:3ים� �י ֱאֹלִה� ה ְּפֵנ ֵאָרֶא3 ְvֹוא ו �י ָאב י ָמַת� יA ֵלאֹלִהיםH ְלֵא{ל ָח� ה ַנְפִׁש2   ָצְמָא¢
Psa. 42:4ֶ י ל�י ִדְמָעִת ְיָתה&ִּל¢ יָך� ָה� �ה ֱאֹלֶה� ֹום ַאֵּי ּי3 ַ vר ֵאַל�י ָּכל&ה �ְיָלה ֶּבֱאֹמ�  ֶחם יֹוָמ�ם ָוָל
Psa. 42:5ְוֶאְׁשְּפ Aה ים ְּבקֹול&ִרָּנ�ה  ֵאBֶּלה ֶאְזְּכָר2 ִה� ית ֱאֹל¡ ם ַעד&ֵּב� רA ַּבָּסְךH ֶאַּדֵּד3 ֱעֹב2 י ִּכBי ֶא� יA ַנְפִׁש3 ה ָעַל2 ָכ¢

ֹון חֹוֵג�ג� ה ָהמ�  ְותֹוָד3
Psa. 42:6� ָל�י הֹוִח�יִלי ל ֵ יA ַנְפִׁשיH ַוֶּתֱהִמ{י ָע¡ ֹוֲחִח2 ֹות ָּפָנ�יו ַמה&ִּתְׁשּת¢ ּנּו ְיׁשּוע� ֹוד אֹוֶד3  �אֹלִהים ִּכי&ע�
Psa. 42:7ֶ ן א ח ַעל&ֵּכ3 ֹוָח� {י ִתְׁשּת¡ י ָעַליH ַנְפִׁש ר� א�ֹלַה3 ר ִמְצָע� ים ֵמַה� ֶחְרמֹוִנ3 ְvן ו � ְזָּכְרָך ֵמֶא�ֶרץ ַיְרֵּד
Psa. 42:8 ֹום ק ֹום&ֶאל&ְּתה� רּו� ְּתה� יָך ָעַל�י ָעָב� ַגֶּל3 ְvיָך ו ל&ִמְׁשָּבֶר� ֹול ִצּנֹוֶר�יָך ָּכ�  ֹוֵרא ְלק�
Psa. 42:9Bיֹוָמ ּ  ֹו ו הA ַחְסּד3 ה ְיהָו2 ֹו[ַבַּלְיָלה ִׁשיָרּה םA ְיַצֶּו¢ ה ְלֵא�ל ַחָּי�י�] ִׁשיר� ִפָּל3 ְּ vי ת� ִעִּמ
Psa. 42:10ַחץ אֹוֵי�ב��ְך ְּבַל ר ֵאֵל3 ָּמה&ֹקֵד� ִני ָל� ְחָּת� ל ַסְלִעיH ָלָמ{ה ְׁשַכ¡ הA ְלֵא� Bאֹוְמָר  
Psa. 42:11 ּוִני י ֵחְרפ� ַעְצמֹוַת3 ַצחA ְּב� Bיָך� ְּבֶר �ה ֱאֹלֶה� ֹום ַאֵּי ּי3 ַ vם ֵאַל�י ָּכל&ה י ְּבָאְמָר� � צֹוְרָר
Psa. 42:12� ָל�י הֹוִח�יִלי ל ֵ ַמה&ֶּתֱהִמ{י ָע¡ יA ַנְפִׁשיH ּו� ֹוֲחִח2 י  ַמה&ִּתְׁשּת¢ ַנ3 ָּ vת פ ּנּו ְיׁשּוֹע� �ֹוד אֹוֶד אֹלִהים ִּכי&ע�

י�  ֵו�אֹלָה�
Psa. 43:1ה ִרBיָב יםA ְוִר� ִני� ָׁשְפֵטBִני ֱאֹלִה2 ה ְוַעְוָל�ה ְתַפְּלֵט� �יד ֵמBִאיׁש&ִמְרָמ� י ִמּג�ֹוי לֹא&ָחִס  יִב3
Psa. 43:2ַחץ אֹוֵי�ב��ְך ְּבַל ר ֶאְתַהֵּל3 ָּמה&ֹקֵד� ִני ָל� ְחָּת� עּוִּזיH ָלָמ{ה ְזַנ¡ י&ַאָּתBהA ֱאֹלֵה�י ָמ�   ִּכ�
Psa. 43:3ַ  ּוִנ ְׁשַלח&אֹוְרָך� ו ּוִני ְיִביא� �יָך�ֲאִמְּתָך ֵה�ָּמה ַיְנח ְדְׁשָך3 ְוֶאל&ִמְׁשְּכנֹוֶת� ָvר&ק  י ֶאל&ַה�
Psa. 43:4י� ים ֱאֹלָה� ֹור ֱאֹלִה� יִל�י ְואֹוְדָך� ְבִכּנ3 H ִׂשְמַח{ת ִּג¡ ים ֶאל&ֵאל ח ֱאֹלִה3 ֹוָאהA ֶאל&ִמְזַּב¢ Bְוָאב  
Psa. 43:5� ָל�י הֹוִח�יִלי ל ֵ ַמה&ֶּתֱהִמ{י ָע¡ יA ַנְפִׁשיH ּו� ֹוֲחִח2 י אֹלִהים ַמה&ִּתְׁשּת¢ ַנ3 ָּ vת פ ּנּו ְיׁשּוֹע� �ֹוד אֹוֶד  ִּכי&ע�
י�  ֵו�אֹלָה�

Psa. 44:1יל� ַרח ַמְׂשִּכ� ַח ִלְבֵני&ֹק¢   ַלְמַנֵּצ¢
Psa. 44:2ֶדם� �יֵמי ֶק� ם ִּב יֵמיֶה3 � ִvַעל ָּפַע�ְלָּת ב �נּו ֹּפ� ינּו ִסְּפרּו&ָל ְענּו ֲאבֹוֵת� ינּו ָׁשַמ3   ֱאֹלִהBיםA ְּבָאְזֵנ¢
Psa. 44:3ָיְד AהBם ה  ַאָּת� ם�ָך] ּגֹוִי ְּתַׁשְּלֵח� ים ַו� ֻאִּמ3 ְvע ל �ם ָּתַר�  ֹוַרְׁשָּת ַוִּתָּטֵע
Psa. 44:4ּ  יְנָך� ו י&ְיִמ� ה ָּל�מֹו ִּכ� {יָע¡ ֶרץ ּוְזרֹוָעםH לֹא&הֹוִׁש �5ְרׁשּו ָא3 ם ָי א ְבַחְרָּב] }ֹ �י  ִּכBי ל יָך ִּכ ֹור ָּפֶנ3 ְזרֹוֲעָך ְוא�
ם�  ְרִציָת�

Psa. 44:5ּוא ַמְל ב� ַאָּתה&ה� ֹות ַיֲעֹק� ה ְיׁשּוע� ֵּו3 ַ vים צ��י ֱאֹלִה  ִּכ
Psa. 44:6ְּ ינּו� ב  ּוס ָקֵמ� ִׁשְמָך3 ָנב� ְּ vַח ב� ינּו ְנַנֵּג  ָך ָצֵר�
Psa. 44:7ִני� א תֹוִׁשיֵע� �ֹ י ל ַחְרִּב3 ְvח ו�א ְבַקְׁשִּת�י ֶאְבָט �ֹ   ִּכBי ל
Psa. 44:8 י ה� ינּו  ִּכ ינּו ּוְמַׂשְנֵא� �ֹוָת�ֹוַׁשְעָּתנּו ִמָּצֵר  ֱהִביׁש�
Psa. 44:9� ֵּ ָלה� ב  A ְלעֹוָל�ם נֹוֶד�ה ֶס� mֹום ְוִׁשְמָך� אֹלִהים ִהַּלְל�נּו ָכל&ַהּי
Psa. 44:10ָ  ינּו� ַאף&ז א ְּבִצְבאֹוֵת� ֵצ3 ֵ vנּו ְולֹא&ת� ַנְחָּת ַוַּתְכִליֵמ
Psa. 44:11ָ נּו א�מֹו� ְּתִׁשיֵב ינּו ָׁש�סּו ָל�  חֹור ִמִּני&ָצ�ר וvְּמַׂשְנֵא3
Psa. 44:12ִּ נּו� ת  ם ֵזִריָת� אן ַמֲאָכ�ל וvַּבּגֹוִי3 �ֹ  ְּתֵננּו ְּכצ
Psa. 44:13ם� יָת ִּבְמִחיֵריֶה� ִּב3 ִvא&ר �ֹ ֹון ְול �ר&ַעְּמָך� ְבלֹא&ה   ִּתְמֹּכ�
Psa. 44:14ֶ נּו ח�ינּו� ְּתִׂשיֵמ ֶלס ִלְסִביבֹוֵת� ֶק3 ָvינּו ַל�ַעג ו�  ְרָּפה ִלְׁשֵכֵנ
Psa. 44:15נּו�ים� מ ָ ְּתִׂשיֵמ אׁש ַּבל&ֻאִּמ� 3ֹ vֹוד&ר �ם ְמנ�  ָׁשל ַּבּגֹוִי
Psa. 44:16ַ ְתִני� ָּכל&ה �י ִּכָּס� ֶׁשת ָּפַנ י ּוֹב� � ּיֹום ְּכִלָּמִת�י ֶנְגִּד
Psa. 44:17ִ ם� מ ב ּוִמְתַנֵּק� ֹוֵי3 vף ִמְּפֵנ�י א� ּקֹול ְמָחֵר�ף ּוְמַגֵּד
Psa. 44:18ָּ ֹ�את ב  א ְׁשַכֲחנ� ָּכל&ז �ֹ א&ַאְתנּו ְול �ֹ jִ ּוָך ְול vָך�ש ְרנּו ִּבְבִריֶת�  ַּק3



Psa. 44:19ָך� �י ָאְרֶח� ינּו ִמִּנ ט ֲאֻׁשֵר3 ֹור ִלֵּב�נּו ַוֵּת� ֹוג ָאח�   לֹא&ָנס�
Psa. 44:20ִ י ד� ֶות� ִּכ �ינּו ְבַצְלָמ� �ים ַוְּתַכ�ס ָעֵל ֹום ַּתִּנ  ִּכיָתנּו ִּבְמק�
Psa. 44:21ָj ינּו ַו ִאם&ש�ינּו ְלֵא�ל ָז�ר�ַכְחנּו ֵׁש�ם ֱאֹלֵה ֵּפ3 ַּ vׂש כ  ִּנְפֹר�
Psa. 44:22ֱ א א �ֹ ב� ֲהל ֹות ֵל� ַע ַּתֲעֻלמ� ֵד3 ֹvּוא י י&ה� �את ִּכ�ֹ  ֹלִהים ַי�ֲחָקר&ז
Psa. 44:23ָ י&ע ה� ִּכ� אן ִטְבָח� �ֹ ְבנּו ְּכצ ְחַׁש3 ֶvֹום נ�ְגנּו ָכל&ַהּי  ֶליָך ֹהַר�
Psa. 44:243ִק ָ vי ה� ןA ֲאֹדָנ ּוָרהA ָל�ָּמה ִתיַׁש� Bיָצה ַאל&ִּתְזַנ�ח ָלֶנ�ַצח� ע 
Psa. 44:25נּו� ַלֲחֵצ� �נּו ְו� ָּמה&ָפֶנ�יָך ַתְסִּת�יר ִּתְׁשַּכ�ח ָעְנֵי   ָל�
Psa. 44:26ֶרץ ִּבְטֵנ�נּו��ה ָלָא   ִּכBי ָׁש�ָחה ֶלָעָפ�ר ַנְפֵׁש�נּו ָּדְבָק�
Psa. 44:27 ָך� ק נּו ְלַמ�ַען ַחְסֶּד� �נּו וvְּפֵד3 ה ֶעְזָר�ָתה ָּל  ּוָמ�
Psa. 45:1ֹj ַח ַעל&ש�ת� ַלְמַנֵּצ יל ִׁש�יר ְיִדיֹד� ְׂשִּכ3 ַ vַרח מ � ַׁשִּנים ִלְבֵני&ֹק
Psa. 45:2ָ ר א�ֹוב ֹאֵמ ָבBר ט3 יA ָּד� ַחBׁש ִלִּב2 יר� ָר� ר ָמִה� י ֵעBטA סֹוֵפ¢ ׁשֹוִנ3 ְvֶלְך ל� ִני ַמֲעַׂש�י ְלֶמ
Psa. 45:3ֵ ּוַצק ח ם ה� י ָאָד3 יָת ִמְּבֵנ¢ ם�ן ְּבְׂש ָיְפָיִפ] ַרְכָך� ֱאֹלִה�ים ְלעֹוָל�  ְפתֹוֶת�יָך ַעל&ֵּכBן ֵּב�
Psa. 45:4ָך� ֹוְדָך3 ַוֲהָדֶר� vֹור ה �ֹור&ַחְרְּבָך� ַעל&ָיֵר�ְך ִּגּב   ֲחג�
Psa. 45:5ֱ ל&ְּדַבר&א ב ַע� ח ְרַכ3 A ְצַל¢ ְרָך2 ֹות ְיִמיֶנ�5ָך� ַוֲהָד¢  ֶמת ְוַעְנָוה&ֶצ�ֶדק ְותֹוְרָך� נֹוָרא�
Psa. 45:6י ּוִנ�ים ע ַ ִחֶּצ3 ֶלְך�ָך ְׁשנ¡ י ַהֶּמ� ב אֹוְיֵב� ֵל3 ְּ vּו ב � ִּמים ַּתְחֶּת�יָך ִיְּפל
Psa. 45:7ֱ א �ָך� ִּכְסֲאָך ר ֵׁש�ֶבט ַמְלכּוֶת� יֹׁש3 ִvֶבט מ �ד ֵׁש�  ֹלִהים עֹוָל�ם ָוֶע
Psa. 45:8ֱ ים א�ְמָׁשֲחָך] ֱאֹלִה AןBַׁשע ַעל&ֵּכ א ֶר� יָך�ֹלֶהיָך ָאַה�ְבָּת ֶּצֶדקH ַוִּתְׂשָנ¡ ֲחֵבֶר� ֹון ֵמ� ֶמן ָׂשׂש3   ֶׁש�
Psa. 45:9ְ ֹות ק יְכֵלי  ֹמר&ַוֲאָהל� ן&ֵה� 3ֵj ִציעֹות ָּכל&ִּבְגֹדֶת�יָך ִמ� vּוָך�ש  ן ִמִּנ�י ִׂשְּמח�
Psa. 45:10ְ ֹות מ�יר� ְּבנ �ֶתם אֹוִפ� יִמיְנָך3 ְּבֶכ � ִvה ֵׁשַג�ל ל  ָלִכים ְּבִיְּקרֹוֶת�יָך ִנְּצָב�
Psa. 45:11&ִׁשְמִעי ּ  יְך�ַב�ת ו ית ָאִב� ְך ּוֵב� ֵּמ3 ַ vי ע �5ְך ְוִׁשְכִח�  ְרִאי ְוַהִּט�י ָאְזֵנ
Psa. 45:12ֹו� ֲחִוי&ל� ִיְך ְוִהְׁשַּת� ֹדַנ3 ֲ vּוא א �5ְך ִּכי&ה�   ְוִיְתָא�ו ַהֶּמ�ֶלְך ָיְפֵי
Psa. 45:13ְּ רA ב  ת&ֹצ2 ם� ּוַב� �יֵרי ָע� ּו ֲעִׁש �5ִיְך ְיַחּל3  ִמְנָחה ָּפַנ
Psa. 45:14ּה� ָּכל&ְּכ ֹות ָזָה�ב ְלבּוָׁש� ִּמְׁשְּבצ� �יָמה ִמ�  בּוָּד�ה ַבת&ֶמ�ֶלְך ְּפִנ
Psa. 45:15ַ ֹות א ֶלְך ְּבתּול� ֶּמ� ְך� ִלְרָקמֹותH ּתּוַב{ל ַל¡ ֹות ָל� ּוָבא�  ֲחֶריָה ֵרעֹוֶת�יָה מ�
Psa. 45:16ֶלְך� יָנה ְּבֵה�יַכל ֶמ� ֹבֶא3 ְּ vיל ת� ת ָוִג ּוַבְלָנה ִּבְׂשָמֹח�   ּת�
Psa. 45:17ֲ ַחת א�ֶרץ� ַּת ים ְּבָכל&ָהָא� ָׂשִר3 ְvמֹו ל �יָך ְּתִׁשיֵת�  ֹבֶתיָך ִיְהי�ּו ָבֶנ
Psa. 45:18ִj יָרה ש� ד� ַאְזִּכ ָך ְלֹעָל�ם ָוֶע� הֹוֻד3 ְvים י ר ַעל&ֵּכ�ן ַעִּמ� �ר ָוֹד  ְמָך ְּבָכל&ֹּד�
Psa. 46:1יר� ֹות ִׁש� ל&ֲעָלמ� ַרח ַע� �ַח ִלְבֵני&ֹק   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 46:2ים ל ָ ֱא�ד�ֹלִה א ְמֹא� ֹות ִנְמָצ� ָצר3 ְvה ב ז ֶעְזָר� � נּו ַמֲחֶס�ה ָוֹע
Psa. 46:3ִ  �ן לֹא&נ ים� ַעל&ֵּכ ים ְּבֵל�ב ַיִּמ� ִר3 ָ vֹוט ה  יָרא ְּבָהִמ�יר ָא�ֶרץ ּוְבמ�
Psa. 46:4ָלה� ֹו ֶס� ים ְּבַגֲאָות� ּו&ָהִר� ּו ֵמיָמ�יו ִי�5ְרֲעׁש� ּו ֶיְחְמר�   ֶיֱהמ�
Psa. 46:5ר ְּפ ֹון� ָנָה3 ׁש ִמְׁשְּכֵנ�י ֶעְלי� ֹד3 ְvים ק�ּו ִעיר&ֱאֹלִה יו ְיַׂשְּמח�  ָלָג3
Psa. 46:6ְּ ֶקר� ֱאֹלִה�ים ב  ים ִלְפנ�ֹות ֹּב� ֱֹלִה3 vָה א ֹוט ַיְעְזֶר� � ִקְרָּבּה ַּבל&ִּתּמ
Psa. 46:7ֶרץ� ּוג ָא� ֹו ָּתמ� קֹול3 ְּ vן ב ֹות ָנַת� �ֹוִים ָמ�טּו ַמְמָלכ ּו ג�   ָהמ�
Psa. 46:8� ָלה� ְיהָו ב ֶס� י ַיֲעֹק� נּו ֱאֹלֵה� ָ vנּו ִמְׂשָּג�ב&ל�ֹות ִעָּמ  ה ְצָבא�
Psa. 46:9ֲ כּו&ח ֶרץ� ְל� ֹות ָּבָא� ם ַׁשּמ� �ה ֲאֶׁשר&ָׂש� ֹות ְיהָו  זּו ִמְפֲעל�
Psa. 46:10ְ  ֶׁשת י ֶרץ ֶק� ָא� ֹות ִיְׂשֹר� ַמְׁשִּב�ית ִמְלָחמֹותH ַעד&ְקֵצ{ה ָה¡ ָגל3 ֲ vית ע� ׁש�ַׁשֵּבר ְוִקֵּצ�ץ ֲחִנ  ף ָּבֵא�
Psa. 46:11ּ  ּו ו ֶרץ� ַהְרּפ� ּום ָּבָא� ם ָאר� ּגֹוִי3 ַּ vּום ב �י ֱאֹלִה�ים ָאר�  ְדעּו ִּכי&ָאֹנִכ
Psa. 46:12ָלה� ב ֶס� י ַיֲעֹק� נּו ֱאֹלֵה� ָ vנּו ִמְׂשָּג�ב&ל�ֹות ִעָּמ �ה ְצָבא�   ְיהָו
Psa. 47:1ֹור� ַרח ִמְזמ� ַחA ִלְבֵני&ֹק¢   ַלְמַנֵּצ¢
Psa. 47:2ל ֹול ִרָּנ�ה�&ה ָ ָּכ� ים ְּבק� אֹלִה3 ֵ vיעּו ל  ַעִּמים ִּתְקעּו&ָכ�ף ָהִר�



Psa. 47:3ֶרץ� ֶלְך גvָּדֹול ַעל&ָּכל&ָהָא� �ה ֶעְלי�ֹון נֹוָר�א ֶמ� י&ְיהָו   ִּכ�
Psa. 47:4ינּו� ים ַּת�ַחת ַרְגֵל�   ַיְדֵּב�ר ַעִּמ�ים ַּתְחֵּת�ינּו וvְּלֻאִּמ3
Psa. 47:5ָלה� ִיְבַחר&ָל�נּו ֶאת&ַנֲחָל ב ֲאֶׁשר&ָאֵה�ב ֶס� ֹון ַיֲעֹק� ת ְּגא2  ֵת�נּו ֶא�
Psa. 47:6ֱ ה א�ר� ָעָל ֹול ׁשֹוָפ� ה ְּבק� הָֹו3 ְvה י�  ֹלִהים ִּבְתרּוָע
Psa. 47:7רּו� �נּו ַזֵּמ� ּו ְלַמְלֵּכ ּו ֱאֹלִה�ים ַזֵּמ�רּו ַזְּמר�   ַזְּמר�
Psa. 47:8ּו ַמ ים ַזְּמר� ֶרץ ֱאֹלִה3 ֶלְך ָּכל&ָהָא� יל� ִּכBי ֶמ�  ְׂשִּכ�
Psa. 47:9ֱ ְך א�ֹו� ָמַל א ָקְדׁש� ים ָיַׁשBבA ַעל&ִּכֵּס¢ ֱֹלִה3 vם א�  ֹלִהים ַעל&ּגֹוִי
Psa. 47:10� �י ל ֵ ם ִּכ ָה� פּו ַעםH ֱאֹלֵה{י ַאְבָר¡ יםA ֶנֱאָס3 יֵבBי ַעִּמ2 ה� ְנִד� ד ַנֲעָל� ֶרץ ְמֹא� ִגֵּני&ֶא3  אֹלִהים ָמ�
Psa. 48:1�ְזמֹור ִלְבֵני&ֹק ִvַרח� ִׁש�יר מ 
Psa. 48:2ֹו� ינּו ַהר&ָקְדׁש� ֱֹלֵה3 vד ְּבִע�יר א ��ה ּוְמֻהָּל�ל ְמֹא ֹול ְיהָו Bָּג�ד  
Psa. 48:3ִ ֶרץ ַהר&צ ָא� ֹוׂש ָּכל&ָה¡ ה נֹוףH ְמׂש{ ב� ְיֵפ� ת ֶמ�ֶלְך ָר� ְרַי3 ִvֹון ק � ּיֹון ַיְרְּכֵת�י ָצפ
Psa. 48:4ע ְלִמְׂשָּג�ב� יָה נֹוַד� ים ְּבַאְרְמנֹוֶת3   ֱאֹלִה�
Psa. 48:5ַ ה ה� י&ִהֵּנ ו� ִּכ� ּו ַיְחָּד� ּו ָעְבר� �ֹוֲעד  ְּמָלִכים נ�
Psa. 48:6ָ ָּמה ר�זּו� ֵה ּו ֶנְחָּפ� �ן ָּתָמ�הּו ִנְבֲהל�  אּו ֵּכ
Psa. 48:7ְ ָדה� ר יל ַּכּיֹוֵל� 3ִvם ח��ַתם ָׁש  ָעָדה ֲאָחָז
Psa. 48:8יׁש� ר ֳאִנּי�ֹות ַּתְרִׁש� ַׁשֵּב3 ְּ vים ת �ּוַח ָקִד   ְּבר�
Psa. 48:9ְ ה צ� ינּו ְּבִעיר&ְיהָו ְענּוA ֵּכBן ָרִא3 ִהBים ְיכֹוְנֶנ�ָה ַעד&עֹוָל�ם  ַּכֲאֶׁשBר ָׁשַמ2 �יר ֱאֹלֵה�ינּו ֱאֹל� ָבאֹות ְּבִע

ָלה�  ֶס�
Psa. 48:10ָך� ֶרב ֵהיָכֶל� ֶק3 ְּ vָך ב�  ִּדִּמ�ינּו ֱאֹלִה�ים ַחְסֶּד
Psa. 48:11ְּ �ן ת  ים ֵּכ ה ְיִמיֶנ�5ָך�ִהָּל ְּכִׁשְמָךB ֱאֹלִה3 ֶדק ָמְלָא� 3ֶ vֶרץ צ� ְתָך ַעל&ַקְצֵוי&ֶא
Psa. 48:12ָּ ֹון ת  יָך� ִיְׂשַמBחA ַהר&ִצּי3 ַען ִמְׁשָּפֶט� ַמ3 ְvה ל� ֵגְלָנה ְּבנ�ֹות ְיהּוָד
Psa. 48:13ִ ּבּו צ יָה� ֹס� ּו ִמְגָּדֶל� ְפר3 ִvּוָה ס � ּיֹון ְוַהִּקיפ
Psa. 48:14ה ַּפ ֵחיָל3 םA ְל� ֹון� ִׁשBיתּו ִלְּבֶכ2 ֹור ַאֲחר� ּו ְלד� ַסְּפר3 ְּ vַען ת ּו ַאְרְמנֹוֶת�יָה ְלַמ�  ְּסג�
Psa. 48:15ֱ ים א�ֱאֹלִה Aה ּות� ִּכBי ֶז2 �נּו ַעל&מ� ּוא ְיַנֲהֵג �ד ה�  ֹלֵהינּו עֹוָל�ם ָוֶע
Psa. 49:1ֹור� ַרח ִמְזמ� ַחA ִלְבֵני&ֹק¢   ַלְמַנֵּצ¢
Psa. 49:2ֹ  ֲאִז3 ִׁשְמעּו&ז ַ vים ה�ַעִּמ ֶלד�את ָּכל&ָה�  ינּו ָּכל&ֹי�ְׁשֵבי ָח�
Psa. 49:3ָ י א� ֹון� ַּגם&ְּבֵנ ַחד ָעִׁש�יר ְוֶאְבי� 3ַvיׁש י�  ָדם ַּגם&ְּבֵני&ִא
Psa. 49:4ִּ ֹות� פ  �י ְתבּונ� ֹות ְוָהג�ּות ִלִּב � י ְיַדֵּב�ר ָחְכמ
Psa. 49:5י� ֹור ִחיָדִת� ִכּנ3 ְּ vח ב �י ֶאְפַּת�   ַאֶּט�ה ְלָמָׁש�ל ָאְזִנ
Psa. 49:6 ִ ָּמה א�ִני�ָל ן ֲעֵקַב�י ְיסּוֵּב� �יֵמי ָר�ע ֲעֹו�  יָרא ִּב
Psa. 49:7לּו� ם ִיְתַהָּל� ְׁשָר3 ָ vב ע ים ַעל&ֵחיָל�ם ּוְבֹר�   ַהֹּבְטִח�
Psa. 49:8ֹו� ן ֵלאֹלִה�ים ָּכְפר� �יׁש לֹא&ִיֵּת� ה ִיְפֶּד�ה ִא ח לֹא&ָפֹד�   ָא3
Psa. 49:9ְ  ל  ו ם ְוָחַד� ם�ֵיַקר ִּפְדי�ֹון ַנְפָׁש3  ְלעֹוָל�
Psa. 49:10ַחת� א ִיְרֶא�ה ַהָּׁש� �ֹ �ַצח ל ֹוד ָלֶנ יִחי&ע�   ִו�
Psa. 49:11ם� ים ֵחיָל� ּו ַלֲאֵחִר� �יל ָוַב�ַער יֹאֵב�דּו ְוָעְזב� Bַחד ְּכִס ּותּו ַי ִמBים ָימ3 הA ֲחָכ�   ִּכBי ִיְרֶא2
Psa. 49:12ִ ם מ עֹוָל3 ימֹוA ְל� ר ָוֹד� ִקְרָּבBם ָּבֵּת2 ֹות�ְׁשְּכֹנָתם ְלֹד� �י ֲאָדמ� ם ֲעֵל ְׁשמֹוָת3 ִvּו ב ְרא�  ר ָק�
Psa. 49:13ִּ ּו� ְוָאָד�ם ב  ֹות ִנְדמ� ל ַּכְּבֵהמ� �ין ִנְמַׁש�  יָקר ַּבל&ָיִל
Psa. 49:14ַ ה ד� ָלה� ֶז ּו ֶס� ם ִיְרצ� םA ְּבִפיֶה� mמֹו ְוַאֲחֵריֶה��ֶסל ָל  ְרָּכם ֵּכ
Psa. 49:15 ֶותBָמ Hֹול ַׁשּתּו ְׁשא� אןA ִל� Bֹ ֶקר ְוִציָרם  ַּכּצ יםA ַלֹּב3 ּו ָבBם ְיָׁשִר2 ְרֵע�ם ַוִּיְרּד�  ְ[ִי¡ ֹות ] צּוָרם][ו ְלַבּל�

ֹו� ל ל� ֹול ִמְּזֻב�  ְׁשא3
Psa. 49:16ַ  ים ִיְפֶּד�ה נ ָלה� ַאְך&ֱאֹלִה3 ֹול ִּכ�י ִיָּקֵח�ִני ֶס� �ַּיד&ְׁשא  ְפִׁשי ִמ�



Psa. 49:17ִּ ְר ַאל&ת  ִvי&י �יׁש ִּכ� י&ַיֲעִׁש�ר ִא ֹו�יָרא ִּכ� ֹוד ֵּבית�  ֶּבה ְּכב�
Psa. 49:18ְ א ב �ֹ ֹו� ִּכBי ל יו ְּכבֹוד� ד ַאֲחָר� ל לֹא&ֵיֵר� � מֹותֹו ִיַּק�ח ַהֹּכ
Psa. 49:19ַ  י&נ ְך� ִּכ� ָך ִּכי&ֵתיִט�יב ָל� יֹוֻד3 ְvְך ו��יו ְיָבֵר  ְפׁשֹו ְּבַחָּי
Psa. 49:20ָּ א ִיְראּו&א� ת  �ֹ ַצח ל 3ֵvיו ַעד&נ�ֹור ֲאבֹוָת  ֹור�בֹוא ַעד&ּד�
Psa. 49:21ִּ ּו� ָאָד�ם ב  ֹות ִנְדמ� ל ַּכְּבֵהמ� �ין ִנְמַׁש� א ָיִב �ֹ  יָקר ְול
Psa. 50:1&ֶרץ ִמִּמְזַרח�ר ַוִּיְקָרא&ָא ה ִּדֶּב� הָו3 ים ְי� ף ֵאBלA א�ֹלִה] ָס� ֹור ְלָא¡ 3ֶj  ִמְזמ3 vֹו�ש  ֶמׁש ַעד&ְמֹבא�
Psa. 50:2יַע ים הֹוִפ� ִפי ֱאֹלִה� ֹון ִמְכַלל&י3ֹ  � ִמִּצּי�
Psa. 50:3ד� ה ְמֹא� יו ִנְׂשֲעָר� ׁש ֵאׁש&ְלָפָנ�יו ּתֹאֵכ�ל וvְּסִביָב3 ֱחַר� ַאל&ֶי¡ ינּו ְו� א ֱאֹלֵה3 �ֹ Bב   ָי
Psa. 50:4ֹו� ין ַעּמ� ֶרץ ָלִד� ָא3 ָ vל ְוֶאל&ה�   ִיְקָר�א ֶאל&ַהָּׁשַמ�ִים ֵמָע
Psa. 50:5י ֲעֵלי&ָז�ַבח��י ְבִריִת י ֹּכְרֵת� �  ִאְספּו&ִל�י ֲחִסיָד
Psa. 50:6ָלה� ּוא ֶס� ט ה� יםA ֹׁשֵפ� mי&ֱאֹלִה ֹו ִּכ� ��ידּו ָׁשַמ�ִים ִצְדק   ַוַּיִּג
Psa. 50:7ִ  ָרה י יA ַוֲאַדֵּב3 ִכי� ִׁשְמָעBה ַעִּמ2 ים ֱאֹלֶה�יָך ָאֹנ� �יָדה ָּב�ְך ֱאֹלִה�  ְׂשָרֵאל ְוָאִע
Psa. 50:8ְ  א ַעל&ז �ֹ י ל י ָתִמ� יָך ְלֶנְגִּד�  ד�ָבֶחיָך אֹוִכיֶח�ָך ְועֹוֹלֶת�
Psa. 50:9ים� יָך ַעּתּוִד� ִּמְכְלֹאֶת3 ִvר מ�  לֹא&ֶאַּק�ח ִמֵּביְתָך� ָפ
Psa. 50:10ֶלף� ֹות ְּבַהְרֵרי&ָא� ֵהמ3 ְּ vַער ב�   ִּכי&ִל�י ָכל&ַחְיתֹו&ָי
Psa. 50:11ָ  י� י י ִעָּמִד� �יז ָׂשַד3 ים ְוִז �ֹוף ָהִר  ַדְעִּתי ָּכל&ע�
Psa. 50:12ֶ ְך ִּכ ִאם&א�ַמר ָל ּה�ְרַעב לֹא&ֹא� ל ּוְמֹלָא� ֵב3 ֵ vי&ִל�י ת 
Psa. 50:13� ה� ה ַ ים ֶאְׁשֶּת� ם ַעּתּוִד� ים ְוַד� � אֹוַכל ְּבַׂש�ר ַאִּביִר
Psa. 50:14יָך�   ְזַב�ח ֵלאֹלִה�ים ּתֹוָד�ה ְוַׁשֵּל�ם ְלֶעְלי�ֹון ְנָדֶר�
Psa. 50:15ּ  ִני� ו ְתַכְּבֵד� ַחֶּלְצָך3 ּו� ֲ vה א� ְקָרֵאִני ְּבי�ֹום ָצָר
Psa. 50:16ְּ ים ַמה&ל ַמBר ֱאֹלִה3 עA ָא� יָך� ְוָלBָרָׁש2 א ְבִריִת�י ֲעֵלי&ִפ� י ַוִּתָּׂש� � ָך ְלַסֵּפ�ר ֻחָּק
Psa. 50:17ְ  יָך� ו י ַאֲחֶר� �אָת מּוָס�ר ַוַּתְׁשֵל�ְך ְּדָבַר�  ַאָּתה ָׂשֵנ
Psa. 50:18ַ  �יָת ג ָך� ִאם&ָרִא �ים ֶחְלֶק� ֹו ְוִע�ם ְמָנֲאִפ � ָּנב ַוִּת�ֶרץ ִעּמ
Psa. 50:19ִּ ה� פ  יד ִמְרָמ� �ה וvְּלׁשֹוְנָך3 ַּתְצִמ� �ְחָּת ְבָרָע  יָך ָׁשַל
Psa. 50:20ֵּ ִפי� ת  ְּמָך3 ִּתֶּתן&ֹּד� ִvן&א  ֵׁשב ְּבָאִח�יָך ְתַדֵּב�ר ְּבֶב�
Psa. 50:21�ֹוָך אֹוִכיֲחָך� ְוֶא �ְהֶי�ה ָכמ יֹות&ֶא� יָת ה� ְׁשִּתי ִּדִּמ3 ֶהֱחַר3 יָתA ְו�  ֶעְרָכ�ה ְלֵעיֶנ�יָך� ֵאBֶּלה ָעִׂש2
Psa. 50:22ֹ  �א ז ינּו&ָנ יל� ִּב� ף ְוֵא�ין ַמִּצ� ְטֹר3 ֶ vֹוַּה ֶּפן&א � את ֹׁשְכֵח�י ֱאל
Psa. 50:23ים� �ַׁשע ֱאֹלִה� ּנּו ְּבֵי ְרֶא3 ַ vֶרְך א�ם ֶּד ְנִני ְוָׂש� ְּבָד� ַכ¡ ה ְי� ַח ּתֹוָד3   ֹזֵב�
Psa. 51:1ֹור ְלָדִו�ד� ַח ִמְזמ�   ַלְמַנֵּצ3
Psa. 51:2ֵ בֹוא&א ַבע� ְּב� א ֶאל&ַּבת&ָׁש� 3ָּ vֲאֶׁשר&ב �יא ַּכ�  ָליו ָנָת�ן ַהָּנִב
Psa. 51:3י� יָך ְמֵח�ה ְפָׁשָע� ֲחֶמ3 ַvב ר �ִני ֱאֹלִה�ים ְּכַחְסֶּד�ָך ְּכֹר�   ָחֵּנ
Psa. 51:4 ִני�] ֶרבה ֶ[ ַהְרֵּבה י ַטֲהֵר� ֵמַחָּטאִת� �י ּו�  ַּכְּבֵס�ִני ֵמֲעֹוִנ
Psa. 51:5ְ י&פ יד�ָׁש ִּכ� י ָתִמ� י ֶנְגִּד� �י ֵאָד�ע ְוַחָּטאִת�  ַעי ֲאִנ
Psa. 51:6ְ ִׂש�יִתי ל יָך ָע¡ ע ְּבֵעיֶנ3 A ָחָטאִתיH ְוָהַר� ָך� ְלָךB ְלַבְּדָך2 ָך ִּתְזֶּכ�ה ְבָׁשְפֶט� ק ְּבָדְבֶר3  ַמַען ִּתְצַּד�
Psa. 51:7י� ְתִני ִאִּמ� ְטא ֶי�ֱחַמ� �ְלִּתי וvְּבֵח3 ֹון חֹוָל   ֵהן&ְּבָעו�
Psa. 51:8ֱ ִני� ֵהן&א ה תֹוִדיֵע� ם ָחְכָמ� ֹות וvְּבָסֻת3 � ֶמת ָחַפ�ְצָּת ַבֻּטח
Psa. 51:9ין� ֶלג ַאְלִּב� ִני ּוִמֶּׁש� ַכְּבֵס3 ְּ vר ת�  ְּתַחְּטֵא�ִני ְבֵאז�ֹוב ְוֶאְטָה
Psa. 51:10ַּ יָת� ת  ֹות ִּדִּכ� ְלָנה ֲעָצמ� ֵג3 ָּ vה ת�ֹון ְוִׂשְמָח  ְׁשִמיֵעִני ָׂשׂש�
Psa. 51:11ָּ ה� ַהְסֵּת�ר פ  ֹנַת�י ְמֵח� ָכל&ֲעֹו�  ֶניָך ֵמֲחָטָא�י ְו�
Psa. 51:12ָ ב ט�י� ֵל ׁש ְּבִקְרִּב� ֹון ַחֵּד� ּוַח נvָכ3 �י ֱאֹלִה�ים ְור�  הֹור ְּבָרא&ִל
Psa. 51:13ִּני� ח ִמֶּמ� ְדְׁשָך3 ַאל&ִּתַּק� ָvּוַח ק �יָך ְור�   ַאל&ַּתְׁשִליֵכ�ִני ִמְּלָפֶנ



Psa. 51:14יָב�ִני�ה ל ִּ ָהִׁש ּוַח ְנִדיָב�ה ִתְסְמֵכ� �ָך ְור� ֹון ִיְׁשֶע  י ְׂשׂש�
Psa. 51:15ּובּו� ים ֵאֶל�יָך ָיׁש� ַחָּטִא3 ְvיָך ו� �ים ְּדָרֶכ   ֲאַלְּמָד�ה ֹפְׁשִע
Psa. 51:16ָך� י ִצְדָקֶת� �5ן ְלׁשֹוִנ3 י ְּתׁשּוָעִת�י ְּתַרֵּנ ים ֱאֹלֵה� יםA א�ֹלִה3 יֵלBִני ִמָּדִמ2   ַהִּצ�
Psa. 51:17ֲ ָך� א �יד ְּתִהָּלֶת� י ַיִּג  ֹדָני ְׂשָפַת�י ִּתְפָּת�ח וvִּפ3
Psa. 51:18ה� א ִתְרֶצ� �ֹ ה ל ֹוָל3 vָנה ע��ַבח ְוֶאֵּת ץ ֶז   ִּכBיA לֹא&ַתְחֹּפ�
Psa. 51:19א ִתְבֶז�ה� �ֹ ים ל ֱֹלִה3 vה א�ר ְוִנְדֶּכ ה ֵלב&ִנְׁשָּב� ָר� ּוַח ִנְׁשָּב¡   ִז�ְבֵח�י ֱאֹלִהיםH ר{
Psa. 51:20ִ יָבה ב� ִם� ֵהיִט ֹות ְירּוָׁשָל� ה חֹומ� ְבֶנ3 ִּ vֹון ת � ְרצֹוְנָך ֶאת&ִצּי
Psa. 51:21ֶ ץ ִזְבֵחי&צ ים� ָאBז ַּתְחֹּפ� ּו ַעל&ִמְזַּבֲחָך� ָפִר� �יל ָאBז ַיֲעל�  ֶדק עֹוָל�ה ְוָכִל
Psa. 52:1ַח ַמְׂשִּכ�יל ְלָדִו�ד�   ַלְמַנֵּצ3
Psa. 52:2ג ָהֲאֹדִמ�ּדֹוֵא Aֹוא Bֶלְך� ְּבב ית ֲאִחיֶמ� ד ֶאל&ֵּב� ִו3 ָvא ד ֹו ָּב� �ֹ�אֶמר ל ּול ַוּי א� {ד ְלָׁש¡  יH ַוַּיֵּג
Psa. 52:3ְּ ֹום� ַמה&ִּתְתַהֵּל�ל ב  ל ָּכל&ַהּי� 3ֵ vֶסד א ֹור ֶח� � ָרָעה ַהִּגּב
Psa. 52:4ַ ה ְרִמָּי�ה� ה ׁש ֹעֵׂש� ֻלָּט3 ְvַער מ �5ָך ְּכַת� ב ְלׁשֹוֶנ  ּוֹות ַּתְחֹׁש�
Psa. 52:5�ָלה� ָאַה ר ֶצ�ֶדק ֶס� ֶקרA ִמַּדֵּב� mֹוב ֶׁש � ְבָּת ָ��ע ִמּט
Psa. 52:6ה� ֹון ִמְרָמ� ַלע ְלׁש� ל&ִּדְבֵרי&ָב3 ְבָּת ָכ�   ָאַה�
Psa. 52:7ָלה� �ים ֶס� ֶרץ ַחִּי ֶרְׁשָך1 ֵמֶא� ֶהל ְוֵׁש� �ֶנ�ַצח ַיְחְּתָך� ְוִיָּסֲחָך� ֵמֹא H ִיָּתְצָך{ ָל¡   ַּגם&ֵאל
Psa. 52:8ּו ַצִּד קּו� ְוִיְרא� אּו ְוָעָל�יו ִיְׂשָח� ים ְוִייָר3  יִק�
Psa. 52:9ַ  ּוּז�ֹו ו ע¡ ים ָמ� א ָיִׂש�ים ֱאֹלִה3 Bֹ ֶבר ל Bה ַהֶּג3 ֹו� ִהֵּנ ז ְּבַהָּות� ֹע3 ָvֹו י �ב ָעְׁשר  ִּיְבַטח ְּבֹר�
Psa. 52:10ַ 5ִית ר� BיA ְּכַז ים עֹו ַוֲאִנ ֱֹלִה3 vֶסד&א ְחִּתי ְבֶח� ד�ֲעָנן ְּבֵב�ית ֱאֹלִה�ים ָּבַט�  ָל�ם ָוֶע�
Psa. 52:11ְ ל �יָך� אֹוְדָך �5ֶגד ֲחִסיֶד� ֹוב ֶנ 3vי&ט �יָת ַוֲאַקֶּו�ה ִׁשְמָך� ִכ� �י ָעִׂש  עֹוָלם ִּכ
Psa. 53:1ת ַמְׂשִּכ�יל ְלָדִו�ד� ל&ָמֲחַל3 ַח ַע�   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 53:2ְּ ַמBר ָנָב�ל ב  3ָ ָא� vְתִע�יבּו ע יתּו ְוִה� ְׁשִח3 � ִvים ה�ֹוב�ִלּבֹו ֵא�ין ֱאֹלִה ֵׂשה&ט�  ֶול ֵא�ין ֹע�
Psa. 53:3ִ ם ל י ָאָד� ל&ְּבֵנ¡ יף ַע� ים ִמָּׁשַמִיםH ִהְׁשִק{ ים� א�ֹלִה3 ׁש ֶאת&ֱאֹלִה� ֵר3 ֹּ vיל ד� �ׁש ַמְׂשִּכ  ְראֹות ֲהֵי
Psa. 53:4ד� ין ַּגם&ֶאָח� 3ֵ vֹוב א �ֵׂשה&ט ֱאָל�חּו ֵאBין ֹע� ו ֶנ¡ ֹו ָסגH ַיְחָּד{   ֻּכּל�
Psa. 53:5Hא ָיְדעּו �ֹ �י ע ַ ֲהל ֶון ֹאְכֵל י ָא� ֲעֵל¡ Bאּו� ֹּפ א ָקָר� �ֹ ים ל ֱֹלִה3 vֶחם א� ִּמי ָא�ְכלּו ֶל
Psa. 53:6ִּ ים פ  י&ֱאֹלִה3 ַחד ִּכ� ֲחדּו&ַפַחדH לֹא&ָה{ָיה¡ ָפ� ים  ָׁשBםA ָּפ� י&ֱאֹלִה� ָתה ִּכ� ִבֹׁש3 ֱ v5ְך ה� ֹות ֹחָנ ַּזר ַעְצמ�
ם�  ְמָאָס�

Psa. 53:7}ְיֻׁשע Hן ִמִּצּיֹון�י ִיֵּת ּוב א ֱ ִמ� ל ְּבׁש� ֵא� ל�ֹות ִיְׂשָר¡ ח ִיְׂשָרֵא� ב ִיְׂשַמ� ֹו ָיֵג�ל יvֲַעֹק3 �ּות ַעּמ  ֹלִהים ְׁשב�
Psa. 54:1ת ַמְׂשִּכ�יל ְלָדִו�ד� ַח ִּבְנִגינ3ֹ   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 54:2ַ ֹוא ה נּו� ְּבב� ר ִעָּמ� ד ִמְסַּתֵּת� ִו3 ָvא ד �ֹ ּול ֲהל �ּו ְלָׁשא  ִּזיִפים ַוּיֹאְמר�
Psa. 54:3 ֱ ִני ּוִבְגבּוָרְתָך� ְתִדיֵנ�ִני�א�  ֹלִהים ְּבִׁשְמָך� הֹוִׁשיֵע
Psa. 54:4ֱ י� א יָנה ְלִאְמֵרי&ִפ� ֲאִז3 ַ vי ה� ֹלִהים ְׁשַמ�ע ְּתִפָּלִת
Psa. 54:5� ְ  י ו מּו ָעַל3 Bָק Aים ָלה� ִּכBי ָזִר2 ים ְלֶנְגָּד�ם ֶס� מּו ֱאֹלִה� א ָׂש2 Bֹ �י ל ּו ַנְפִׁש  ָעִריִצים ִּבְקׁש�
Psa. 54:6ֱ ה א� י� ִהֵּנ ֹסְמֵכ�י ַנְפִׁש� י ְּב� ֹדָנ3 ֲ vי א� �ר ִל  ֹלִהים ֹעֵז
Psa. 54:7 יב[ ָיׁשֹוב�ם�ה ָ] ָיִׁש ֲאִמְּתָך3 ַהְצִמיֵת� ַּ vי ב � ַרע ְלֹׁשְרָר
Psa. 54:8ֹוב� �ה ִּכי&ט� ֹוֶדה ִּׁשְמָך� ְיהָו Bְך א�ה ֶאְזְּבָחה&ָּל   ִּבְנָדָב�
Psa. 54:9ָ י ִמָּכל&צ� ה ֵעיִנ�י�ָרה ִה ִּכ י ָרֲאָת� �ִני וvְּבֹאְיַב3  ִּציָל
Psa. 55:1ת ַמְׂשִּכ�יל ְלָדִו�ד� ַח ִּבְנִגינ3ֹ   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 55:2ֱ יָנה א� י� ַהֲאִז ם ִמְּתִחָּנִת� ְתַעַּל3 ִּ vי ְוַאל&ת� ֹלִהים ְּתִפָּלִת
Psa. 55:3יָמה� יד ְּבִׂשיִח�י ְוָאִה� �ִני ָאִר� �י ַוֲעֵנ   ַהְקִׁש�יָבה ִּל
Psa. 55:4ּוִני� ף ִיְׂשְטמ� ֶון ּוְבַא� 3ָ vיטּו ָעַל�י א �י ָעַק�ת ָרָׁש�ע ִּכי&ָיִמ� ב ִמְּפֵנ ֹול אֹוֵי3 Bִמּק  
Psa. 55:5ִ י� ל ּו ָעָל� ֶות ָנְפל� 3ָ vֹות מ �י ְוֵאימ�  ִּבי ָיִח�יל ְּבִקְרִּב



Psa. 55:6ָ  ּות� ִיְרָא�ה ו ִני ַּפָּלצ� ְּתַכֵּס3 ַvי ו� �בֹא ִב  ַרַעד ָי
Psa. 55:7ֵ י א� י&ִיֶּתן&ִּל ר ִמ� ָנה� ָוֹאַמ3 ּוָפה ְוֶאְׁשֹּכ� ה ָאע�  ֶבר ַּכּיֹוָנ3
Psa. 55:8ִ ָלה� ה ד ָאִל�ין ַּבִּמְדָּב�ר ֶס� � ֵּנה ַאְרִח�יק ְנֹד
Psa. 55:9ַער� �ה ִמָּס� ּוַח ֹסָע �י ֵמר�   ָאִח�יָׁשה ִמְפָל�ט ִל
Psa. 55:10ֲ ע א�ם ִּכ� ַּבַּל� �ג ְלׁשֹוָנ יר�ֹדָני ַּפַּל יב ָּבִע� ס ְוִר� יִתי ָחָמ�  י&ָרִא2
Psa. 55:11ּה� ֶון ְוָעָמ�ל ְּבִקְרָּב� ָה ַעל&חֹוֹמֶת�יָה ְוָא� ְיָלה ְיסֹוְבֻב�   יֹוָמBם ָוַל3
Psa. 55:12ה� ְך ּוִמְרָמ� ּה ֹּת� ְרֹחָב3 ֵ vלֹא&ָיִמ�יׁש מ ֹות ְּבִקְרָּב�ּה ְו�   ַהּו�
Psa. 55:13 ִני ְרֵפ3 א&אֹוֵי�ב ְיָח� �ֹ א&מ ְ ִּכBי ל �ֹ א ל ָּׂש� ּנּו�ְוֶא¡ ר ִמֶּמ� יל ְוֶאָּסֵת� ��י ִהְגִּד  ַׂשְנִאי ָעַל
Psa. 55:14ִעי� י ּוְמֻיָּד� ּלּוִפ3 ַvי א�   ְוַאָּת�ה ֱאנ�ֹוׁש ְּכֶעְרִּכ
Psa. 55:15ַ  ֶגׁש� ֲאֶׁש�ר י ים ְנַהֵּל�ְך ְּבָר� ֱֹלִה3 vית א ֹוד ְּבֵב� � ְחָּדו ַנְמִּת�יק ס
Psa. 55:16 יַי[ ַיִּׁשיָמֶותBִּׁש] [Aֶות ם�] ָמ2 ֹות ִּבְמגּוָר�ם ְּבִקְרָּב� י&ָרע� �ים ִּכ� ֹול ַחִּי ּו ְׁשא� ימֹו ֵיְרד�  ָעֵל3
Psa. 55:17ֲ ִני� א ה יֹוִׁשיֵע� יהָו3 ַvא ו� ִני ֶאל&ֱאֹלִה�ים ֶאְקָר
Psa. 55:18ְ  ֶקר ו י� ֶעBֶרב ָוֹב� ע קֹוִל�  ָצֳהַרִים ָאִׂש�יָחה ְוֶאֱהֶמ�ה ַוִּיְׁשַמ�
Psa. 55:19ַ  ֹום נ ה ְבָׁשל� Bָד י� ָּפ� ים ָהי�ּו ִעָּמִד� ַרִּב3 ְvי&ב �י ִּכ�  ְפִׁשי ִמֲּקָרב&ִל
Psa. 55:20ים� ּו ֱאֹלִה� א ָיְרא� �ֹ ֹות ָל�מֹו ְול ָלה ֲאֶׁשBר ֵא�ין ֲחִליפ� ֶדם ֶס� ב ֶק3 5ַיֲעֵנםH ְוֹיBֵׁש� לA ְו�   ִיְׁשַמBעA ֵא2
Psa. 55:21ָ  יו ִחֵּל�ל ְּב ָׁשַל�ח י ֹו�ָדיו ִּבְׁשֹלָמ3  ִרית�
Psa. 55:22ֹות� ֶמן ְוֵה�ָּמה ְפִתח� יו ִמֶּׁש3 ּו ְדָבָר� ֹו ַרּכ� ּב� ֲקָרב&ִל¡ ת ִּפיוH ּו� ּוA ַמְחָמֹא� Bָחְלק  
Psa. 55:23יק� ֹוט ַלַּצִּד� ן ְלעֹוָל�ם מ3 ְלְּכֶל�ָך לֹא&ִיֵּת� ּוא ְיַכ¡ הA ְיָהְבָךH ְוה{   ַהְׁשֵלBְך ַעל&ְיהָו2
Psa. 55:242ה ֱאֹלִהBְוַאָּת ּ  ַחת ַאְנֵׁשBי ָדִמ�ים ו ר ַׁש3 םA ִלְבֵא¢ י יםA ּתֹוִרֵד¢ ֲאִנ3 ַvם ו�ּו ְיֵמיֶה ִמְרָמה לֹא&ֶיֱחצ�
ְך�  ֶאְבַטח&ָּב�
Psa. 56:1ְ ֶלם ר�ֹוַנת ֵא ֹו ְפִלְׁשִּת�ים ְּבַג�ת� ַלְמַנֵּצBַחA ַעל&י¢ ז ֹאת� ֱאֹח2 �ד ִמְכָּת�ם ֶּב�  ֹחִקים ְלָדִו
Psa. 56:2ֱ ִני א� ִני�ֹלִהים ִּכ� ָחֵּנ ם ִיְלָחֵצ� ֹום ֹלֵח� ּי3 ַ vֹוׁש ָּכל&ה� י&ְׁשָאַפ�ִני ֱאנ
Psa. 56:3j ּו ש ֹום� ָׁשֲאפ� �י ָמר� ים ִל ים ֹלֲחִמ� י&ַרִּב2  ֹוְרַרי ָּכל&ַהּי�ֹום ִּכ�
Psa. 56:4ח� י ֵאֶל�יָך ֶאְבָט� ִנ3 ֲ vא א�  י�ֹום ִאיָר
Psa. 56:5ָּ ֹו ֵּבאֹלִה�ים ב  ר� י�ַט ֵּבאֹלִהיםH ֲאַהֵּל{ל ְּדָב¡ ה ָבָׂש�ר ִל� א ִאיָר�א ַמה&ַּיֲעֶׂש� �ֹ  ְחִּתי ל
Psa. 56:6ַ ע� ָּכל&ה י ְיַעֵּצ�בּו ָעַל�י ָּכל&ַמְחְׁשֹבָת�ם ָלָר�  ּיֹום ְּדָבַר�
Psa. 56:7 ַיְצִּפינּו AּורּוBֹונּו[ ָיג י�ה ֵ] ִיְצּפ3 ּו ַנְפִׁש� ר ִקּו� ֲאֶׁש3 ַּ vרּו כ � ָּמה ֲעֵקַב�י ִיְׁשֹמ
Psa. 56:8ֶו ים� ַעל&ָא� ד ֱאֹלִה� ף ַעִּמBיםA הֹוֵר¢ ַא3 ְּ vמֹו ב� ן ַּפֶּלט&ָל
Psa. 56:9ָך� א ְּבִסְפָרֶת� 3ֹ ל ֲ vָך ה�ָּתה ִׂש�יָמה ִדְמָעִת�י ְבנֹאֶד ה ָא�   ֹנִדיH ָסַפ{ְרָּת¡
Psa. 56:10ָ י א�ּובּו אֹוְיַב Bז ָי�ׁש י� ָא�2 ים ִל� י&ֱאֹלִה� ְעִּתי ִּכ� ַד3 ָvא ֶזה&י� חֹור ְּבי�ֹום ֶאְקָר
Psa. 56:11� ֵּ ר� ב  ה ֲאַהֵּל�ל ָּדָב� יהָו3 ַּ vר ב� אֹלִהים ֲאַהֵּל�ל ָּדָב
Psa. 56:12ָּ אֹלִה�ים ב  י� ֵּב� ה ָאָד�ם ִל� א ִאיָר�א ַמה&ַּיֲעֶׂש� �ֹ  ַטְחִּתי ל
Psa. 56:13ְך� ת ָל� �י ֱאֹלִה�ים ְנָדֶר�יָך ֲאַׁשֵּל�ם ּתֹוֹד�   ָעַל
Psa. 56:14י ִמָּמ ִחי ל ְ ִּכBי ִהַּצ{ְלָּת ַנְפִׁש] ֶּד� י ִמ¡ א ַרְגַל3 �ֹ ַחִּי�ים�ֶותH ֲהל ֹור ַה� א3 ְּ vים ב��י ֱאֹלִה ְתַהֵּלְך ִלְפֵנ  ִה�
Psa. 57:1ַּ ֹו ִמְּפֵני& ַלְמַנֵּצ�ַח ַאל&ת  �ד ִמְכָּת�ם ְּבָבְרח� jָ ְׁשֵחת ְלָדִו vה�ש ּול ַּבְּמָעָר�  א3
Psa. 57:2 ָחָס{ָיה Hִני ִּכ�י ְבָך יםA ָחֵּנ3 Bִני ֱאֹלִה2 ֹות� ָחֵּנ ר ַהּו� ד ַיֲעֹב� 3ַ vה ע�יָך ֶאְחֶס ל&ְּכָנֶפ� ְפִׁש�י ּוְבֵצ�  ַנ¡
Psa. 57:3ֶ י� א ר ָעָל� ל ֹּגֵמ� ֵא3 ָ vֹון ל�אֹלִה�ים ֶעְלי  ְקָרא ֵל�
Psa. 57:4ֹו� ֹו ַוֲאִמּת� ים ַחְסּד� ֱֹלִה3 vָלה ִיְׁשַל�ח א��י ֶס ִני ֵחֵר�ף ֹׁשֲאִפ יֹוִׁשיֵע3 ִיםA ְו�   ִיְׁשַלBח ִמָּׁשַמ2
Psa. 57:5ִj ם ש ֵני&ָאָד3 ֲהִט�ים ְּב� ֹוְך ְלָבִאםH ֶאְׁשְּכָב{ה ֹל¡ ם ֶח�ֶרב  ַנְפִׁשBיA ְּבת� �ית ְוִחִּצ�ים וvְּלׁשֹוָנ3 ֵּניֶהם ֲחִנ

ה�  ַחָּד�
Psa. 57:6ָך� ּוָמה ַעל&ַהָּׁשַמ�ִים ֱאֹלִה�ים ַע�ל ָּכל&ָהָא�ֶרץ ְּכבֹוֶד�   ר�



Psa. 57:7}ָּכַפ Hינּו ִלְפָעַמי� ֶׁשתA ֵהִכ Bָלה� ֶר �ּה ֶס� ּו ְבתֹוָכ �י ִׁשיָח�ה ָנְפל� ּו ְלָפַנ ְפִׁש�י ָּכר�  ף ַנ¡
Psa. 57:8ֱ י א� ֹון ִלִּב Bָרה� ָנ�כ יָרה ַוֲאַזֵּמ� ִׁש3 ָ vי א� ֹון ִלִּב  ֹלִהים ָנכ�
Psa. 57:9 י ע ּוָרה ְכבֹוִד3 Bַחר� ע ֹור ָאִע�יָרה ָּׁש� ה ַהֵּנ�ֶבל ְוִכּנ3  ּוָר�
Psa. 57:10ים� אֹוְדָך� ָבַעִּמ�ים ַזֶּמְרָך3 ַּבל&ֻאִּמ� ֲ vי א�  A ֲאֹדָנ
Psa. 57:11ָך� ים ֲאִמֶּת� ַעד&ְׁשָחִק� ל ַעד&ָׁשַמ�ִים ַחְסֶּד�ָך ְו� י&ָגֹד�   ִּכ�
Psa. 57:12ָך� ּוָמה ַעל&ָׁשַמ�ִים ֱאֹלִה�ים ַע�ל ָּכל&ָהָא�ֶרץ ְּכבֹוֶד�   ר�
Psa. 58:1ם� ת ְלָדִו�ד ִמְכָּת� ַח ַאל&ַּתְׁשֵח3   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 58:2ֶ ֶלם צ�ם ֵא ֻאְמָנ3 ם� ַה� �י ָאָד� ּו ְּבֵנ ְׁשְּפט3 ִּ vים ת ּון ֵמיָׁשִר� � ֶדק ְּתַדֵּבר
Psa. 58:3ּון� ס� ם ְּתַפֵּל� ֵדיֶכ3 ְvס י ֶרץ ֲחַמ� ּון ָּבָא] ל� ת ִּתְפָע¡   ַאף&ְּבֵלבH עֹוֹל{
Psa. 58:4י ָכָז�ב� ֶטן ֹּדְבֵר� ֶּב3 ִvּו מ �ים ֵמָר�ֶחם ָּתע�   ֹז�רּו ְרָׁשִע
Psa. 58:5ֹו� ׁש ַיְאֵט�ם ָאְזנ� ֵר3 ֵ vֶתן ח ּות ֲחַמת&ָנָח�ׁש ְּכמֹו&ֶפ� מֹו ִּכְדמ�   ֲחַמת&ָל3
Psa. 58:6ִ  ם� ֲאֶׁש�ר לֹא&י ים ְמֻחָּכ� ר ֲחָבִר� ֹול ְמַלֲחִׁש�ים חֹוֵב�  ְׁשַמע ְלק�
Psa. 58:7�ְיהָו Aץ ים ְנֹת� ִפיִר3 ְּ vֹות כ �ימֹו ַמְלְּתע� ים ֲהָרס&ִׁשֵּנ�ימֹו ְּבִפ  ה� א�ֹלִה3
Psa. 58:8ַ ּו ְכמֹו&מ ְך ִחּצֹו  ִיָּמֲאס� יו[ִים ִיְתַהְּלכּו&ָל�מֹו ִיְדֹר� ָּצ3 ִvלּו�] ח ֹו ִיְתֹמָל�  ְּכמ�
Psa. 58:9ַj ֹו ש ֶמׁש� ְּכמ� זּו ָׁש� ֶׁשת ַּבל&ָח� 3ֵ vְך ֵנ�ֶפל א � ְּבלּול ֶּת�ֶמס ַיֲהֹל
Psa. 58:10&ד ְּכמֹו�יֹרֵתיֶכ�ם ָאָט �ינּו ִּס� ּנּו� ְּבֶטBֶרם ָיִב ֹון ִיְׂשָעֶר� ר3 ָ vי ְּכמֹו&ח  ַח�
Psa. 58:11ַ ח צ�ע� ִיְׂשַמ ץ ְּבַד�ם ָהָרָׁש� ְרַח3 ִvיו י �ה ָנָק�ם ְּפָעָמ�  ִּדיק ִּכי&ָחָז
Psa. 58:12ָ ר א�ֶרץ� ְויֹאַמ ים ֹׁשְפִט�ים ָּבָא� ֱֹלִה3 vְך ֵיׁש&א יק ַא� �י ַלַּצִּד  ָדם ַאְך&ְּפִר�
Psa. 59:1ַח ַאל&ַּתְׁש�ֹו� ַלְמַנֵּצ ִית ַלֲהִמית� ַּב3 ַ vּו ֶאת&ה 5ִּיְׁשְמר� ּול ַו� �ַח ָׁשא ם ִּבְׁשֹל� ְכָּת� {ד ִמ¡  ֵחתH ְלָדִו
Psa. 59:2ִני� י ְּתַׂשְּגֵב� יA ֱאֹלָה�י ִּמִמְתקֹוְמַמ� ִני ֵמֹאְיַב�   ַהִּציֵל�
Psa. 59:3ַ ִני� ה ים הֹוִׁשיֵע� ִמ3 ָvי ד ֵמַאְנֵׁש� ֲעֵלי ָא�ֶון ּו�  ִּציֵלִני ִמֹּפ�
Psa. 59:4י ְיהָו�ה��ים לֹא&ִפְׁשִע�י ְולֹא&ַחָּטאִת� �י ַעִז י ָיג�ּורּו ָעַל ּו ְלַנְפִׁש3 ְרב] {ה ָא�   ִּכBי ִהֵּנ
Psa. 59:5ָ ִלי&ע ּוָרה ִלְקָראִת�י ּוְרֵאה� ְּב� �נּו ע� ּון ְוִיּכֹוָנ  ֹון ְירּוצ�
Psa. 59:6ל ָה ֵהBי ִיְׂשָרֵא3 ֹות ֱאֹל� יםA ְצָבא] ן  ְוַאָּתBה ְיהָו�ה&ֱאֹלִה� �ם ַאל&ָּתֹח2 ל&ַהּגֹוִי ד ָּכ� יָצה ִלְפֹק� ִק3

ָלה� ְגֵדי ָא�ֶון ֶס�  ָּכל&ֹּב�
Psa. 59:7ָ ּובּו ל יר� ָיׁש� ֹוְבבּו ִע� ֶלב ִויס� ּו ַכָּכ3  ֶעֶרב ֶיֱהמ�
Psa. 59:8ֲ ם ח ּון ְּבִפיֶה3 Bיע BהA ַיִּב� ַע� ִהֵּנ י ֹׁשֵמ�  ָרבֹות ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶה�ם ִּכי&ִמ�
Psa. 59:9�ְוַאָּת ְ  ג ְלָכל&ּגֹוִי�ם�ה י ְלַע3 ִּ vמֹו ת� הָוה ִּתְׂשַחק&ָל
Psa. 59:10ֻ י� ע ים ִמְׂשַּגִּב� ֱֹלִה3 vי&א ָרה ִּכ� � ּזֹו ֵאֶל�יָך ֶאְׁשֹמ
Psa. 59:11 י ַחְסּדֹו�י[ ֱאֹלֵה י�] ַחְסִּד� ִני ְבֹׁשְרָר� ים ַיְרֵא� ֱֹלִה3 vִני א� ְיַקְּדֵמ
Psa. 59:12ן&ִיְׁשְּכ BםA ֶּפ� �מֹו ב ְ ַאל&ַּתַהְרֵג י ֲהִניֵע ּו ַעִּמ3 �נּו ֲאֹדָנ�י�ח¢ ִגֵּנ  ֵחיְלָך ְוהֹוִריֵד�מֹו ָמ�
Psa. 59:13רּו� �ם ּוֵמָאָל�ה ּוִמַּכ�ַחׁש ְיַסֵּפ� ּו ִבְגאֹוָנ ימֹו ְוִיָּלְכד� ֵת� ַבר&ְׂשָפ¡ ימֹו ְּד�   ַחַּטאת&ִּפ3
Psa. 59:14�ּו ִּכ 5ֵיְדע3 יֵנ�מֹו ְו� ֵא¡ ָלה�י&א ֱ ַּכֵּל�ה ְבֵחָמהH ַּכֵּל{ה ְו� י ָהָא�ֶרץ ֶס� ב ְלַאְפֵס� � ֹלִהים ֹמֵׁש�ל ְּבַיֲעֹק
Psa. 59:15ָ ּובּו ל יר� ְוָיׁש� ֹוְבבּו ִע� ֶלב ִויס� ּו ַכָּכ3  ֶעֶרב ֶיֱהמ�
Psa. 59:16ֵ ּון[ָּמה ְינּועּון  ה ינּו�] ְיִניע� ּו ַוָּיִל� ְׂשְּבע3 ִvא י �ֹ ל ִאם&ל � ֶלֱאֹכ
Psa. 59:17יר ֻעֶּז�ָאִׁש AיB י� ַוֲאִנ ֹוס ְּבי�ֹום ַצר&ִל� �י וvָּמנ3 �ב ִל �יָת ִמְׂשָּג י&ָהִי ָך ִּכ� ְסֶּד� ֶקר ַח¡ �5ן ַלֹּב3  ָךH ַוֲאַרֵּנ
Psa. 59:18ֻ י� ע י ַחְסִּד� י ֱאֹלֵה� ְׂשַּגִּב3 ִvים מ י&ֱאֹלִה�  ִּזי ֵאֶל�יָך ֲאַזֵּמ�ָרה ִּכ�
Psa. 60:1ַ ד ְל ל� ם ְלָדִו ּות ִמְכָּת� �ד�ְמַנֵּצַח ַעל&ׁשּוַׁש�ן ֵעד  ַלֵּמ�
Psa. 60:2 ַלח ְׁשֵנ�ים�ֹום ְּבֵגיא&ֶמ �5ְך ֶאת&ֱאד� ב ַוַּי Bָׁשב יֹוָא3 ה ַוָּי ֹוָב� ת ֲאַר�ם ַנֲהַרִיםH ְוֶאת&ֲאַר{ם צ¡ ֹוA ֶא�  ְּבַהּצֹות2
ֶלף�  ָעָׂש�ר ָא�
Psa. 60:3ֱ נּו� א ב ָל� ֹוֵב� ְפָּת ְּתׁש� ַנ3 ָ vנּו א� ֹלִהים ְזַנְחָּת�נּו ְפַרְצָּת



Psa. 60:4� ָטה� ִהְרַע יָה ִכי&ָמ� ה ְׁשָבֶר�  ְׁשָּתה ֶא�ֶרץ ְּפַצְמָּת�ּה ְרָפ�
Psa. 60:5ה� �5ִין ַּתְרֵעָל� נּו ַי ְׁשִקיָת3 ִvה ה��יָתה ַעְּמָך� ָקָׁש   ִהְרִא
Psa. 60:6ֵּ  ָלה� ָנ�ַתBָּתה ִּליֵרֶא�יָך נ ֶׁשט ֶס� י ֹק� ְּפֵנ3 ִvס מ� ס ְלִהְתנֹוֵס
Psa. 60:7ְ ל �ּון ְיִדיֶד יְנָך� ַוֲעֵננּו ַמַען ֵיָחְלצ�  ]ֲעֵנ�ִני�][ַו[יָך הֹוִׁש�יָעה ְיִמ�
Psa. 60:8ד� ֹות ֲאַמֵּד� ה ְׁשֶכ�ם ְוֵע�ֶמק ֻסּכ� ָזה ֲאַחְּלָק� ְעֹל� ֹו ֶא¡ ר ְּבָקְדׁש3   ֱאֹלִהBיםA ִּדֶּב�
Psa. 60:9ְ  ה ו י ְמַנֶּׁש3 דA ְוִל¢ ְקִקי� ִלBי ִגְלָע2 ה ְמֹח� הּוָד3 ְvי י� ֹוז רֹאִׁש  ֶאְפַרִים ָמע�
Psa. 60:10ֱ י ַעל&א יר ַרְחִצ3 י� מֹוָאBבA ִס¢ ִע� י ְּפֶל�ֶׁשת ִהְתֹרָע� ַל3 ָ vי ע� �יְך ַנֲעִל  דֹום ַאְׁשִל
Psa. 60:11ֹ  ֹום� ִמ�י י י ָנַח�ִני ַעד&ֱאד� ֹור ִמ� ��יר ָמצ  ִבֵלִני ִע
Psa. 60:12�ים ְּבִצְבאֹוֵת ֱֹלִה3 vא א א&ַאָּת�ה ֱאֹלִה�ים ְזַנְחָּת�נּו ְו�לֹא&ֵתֵצ� �ֹ  ינּו� ֲהל
Psa. 60:13ְוא ְּתׁשּוַע�ת ָאָדם� ָׁש3 ְvר ו��נּו ֶעְזָר�ת ִמָּצ ָבה&ָּל   ָה�
Psa. 60:14ינּו� ּוס ָצֵר� ּוא ָיב� ה3 ְvִיל ו�ים ַנֲעֶׂשה&ָח אֹלִה�   ֵּב�
Psa. 61:1ת ְלָדִו�ד� ל&ְנִגיַנ¢ ַחA ַע�   ַלְמַנֵּצ¢
Psa. 61:2ֱ ה א� יָבה ְּתִפָּל ִׁשְמָע ְקִׁש3 ַ vי ה�י�ֹלִהים ִרָּנִת  ִת�
Psa. 61:3ֶ יָך א�ֵאֶל Aֶרץ ִני� ִמְקֵצBה ָהָא2 ּום ִמֶּמ�ִּני ַתְנֵח� �י ְּבצּור&ָיר� ף ִלִּב  ְקָרא ַּבֲעֹט�
Psa. 61:4ז ִמְּפֵנ�י אֹוֵי�ב� 3ֹ vי ִמְגַּדל&ע� �יָת ַמְחֶס�ה ִל י&ָהִי   ִּכ�
Psa. 61:5ְ ּוָרה ב�י ָאג�ֶתר ְּכָנֶפ ה ְבֵס� ֱחֶס2 ָלה�ָאָהְלָך עֹוָלִמ�ים ֶא�  ָך ֶּס�
Psa. 61:6ֱ ה א�י&ַאָּת ָך� ִּכ� י ְׁשֶמ� ת ִיְרֵא� ֻרַּׁש3 ְvָּת י י ָנַת� � ֹלִהים ָׁשַמ�ְעָּת ִלְנָדָר
Psa. 61:7 יף� jְ  ָיִמ�ים ַעל&ְיֵמי&ֶמ�ֶלְך ּתֹוִס vר�ש ר ָוֹד� יו ְּכמֹו&ֹד�  נֹוָת3
Psa. 61:8 ב ע�ן  ֵיֵׁש�ת ַמ ֱאֶמ3 ֶvֶסד ו �י ֱאֹלִה�ים ֶח� הּו�ֹוָלם ִלְפֵנ  ִיְנְצֻר�
Psa. 61:9ֹום� י י�ֹוםA י� י ְנָדַר3 ַׁשְּלִמ� �ד ְל�   ֵּכBן ֲאַזְּמָר�ה ִׁשְמָך� ָלַע
Psa. 62:1ֹור ְלָדִו�ד� ּון ִמְזמ� ל&ְידּות3 ַח ַע�   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 62:2ֱ ְך ֶאל&א�י� ַא ּנּו ְיׁשּוָעִת� ֶּמ3 ִvי מ� �ה ַנְפִׁש ּוִמָּי  ֹלִהים ּד�
Psa. 62:3 ּוא צ ה� ַאְך&ה� ֹוט ַרָּב� י לֹא&ֶאּמ� ְׂשַּגִּב3 ִvי מ�יׁשּוָעִת  ּוִרי ִו�
Psa. 62:4ר ַהְּדחּוָי�ה� ֵד3 ָּvּוי ג �יר ָנט ְּלֶכ�ם ְּכִק� ּו ֻכ¡ ּו ַעל ִאיׁשH ְּתָרְּצח{ ֹוְתת�   ַעד&ָאBָנהA ְּתה�
Psa. 62:5כּו��ב ְּבִפ�יו ְיָבֵר ָז ּו ָכ¡ ּו ְלַהִּדיַחH ִיְרצ{ ֹוA ָיֲעצ� ָלה� ַאBְך ִמְּׂשֵאת2 ם ְיַקְללּו&ֶס�   וvְּבִקְרָּב3
Psa. 62:6ֵ ְך ל�י� ַא ּנּו ִּתְקָוִת� ֶּמ3 ִvי ִּכי&מ� ֹוִּמי ַנְפִׁש  אֹלִהים ּד�
Psa. 62:7 ּוא צ ֹוט� ַאְך&ה� א ֶאּמ� �ֹ י ל ְׂשַּגִּב3 ִvי מ�יׁשּוָעִת  ּוִרי ִו�
Psa. 62:8ֱ י ֵּב� ַעל&א ְחִס3 ַ vי מ� י צּור&ֻעִּז ��י ּוְכבֹוִד ים�ֹלִהים ִיְׁשִע  אֹלִה�
Psa. 62:9ָלה� �נּו ֶס� ים ַמֲחֶסה&ָּל ּו&ְלָפָנ�יו ְלַבְבֶכ�ם ֱאֹלִה� ם ִׁשְפכ� תA ָע3 ֹו ְבָכל&ֵע2 Bּו ב   ִּבְטח�
Psa. 62:10ֶבל ָי�ַחד� ָּמה ֵמֶה� 3ֵ vֹות ה ��5ִים ַלֲעל י ִא�יׁש ְּבמֹאְזַנ {ב ְּבֵנ¡ ֶבל ְּבֵנ�י&ָאָדםH ָּכָז   ַאBְךA ֶה�
Psa. 62:11�ב� ַאל&ִּתְבְטח י&ָינ�ּוב ַאל&ָּתִׁש�יתּו ֵל� לּו ַחBִילA ִּכ� ְהָּב� {ל ַאל&ֶּת¡  ּו ְבֹעֶׁשקH ּוְבָגֵז
Psa. 62:12ים� ז ֵלאֹלִה� 3ֹ vְעִּתי ִּכ�י ע�ִים&ז�ּו ָׁשָמ ים ְׁשַּת� ר ֱאֹלִה3   ַאַחBתA ִּדֶּב¢
Psa. 62:13�ַמֲעֵׂש �יׁש ְּכ� ה ְתַׁשֵּל�ם ְלִא י&ַאָּת2 &ֲאֹדָנ�י ָח�ֶסד ִּכ�  הּו� ּוְלָך�
Psa. 63:1ה� ר ְיהּוָד� ֹו ְּבִמְדַּב� ְהיֹות3 ִּ vד ב� ֹור ְלָדִו   ִמְזמ�
Psa. 63:2 5ף� �ה ְוָעֵי ֶרץ&ִצָּי י ְּבֶא� �י ָּכַמ�ּה ְלָך� ְבָׂשִר A ַנְפִׁש3 ה ְלָך2 ָּך ָצְמָא¢ ֶר� ַׁשֲח¡ wה א  ֱאֹלִהBיםA ֵאִל�י ַאָּת3
ִים�  ְּבִלי&ָמ�
Psa. 63:3ֵּ כ �ֶדׁש ֲחִזיִת ָך�ן ַּבֹּק� ְּזָך3 ּוְכבֹוֶד� ֻ vֹות ע  יָך ִלְרא�
Psa. 63:4ַ ֹוב ח ּוְנָך� ִּכי&ט� י ְיַׁשְּבח� ים ְׂשָפַת� ַחִּי3  ְסְּדָך ֵמ�
Psa. 63:5י� א ַכָּפ� ִׁשְמָך ֶאָּׂש� ְּ vי ב� �ן ֲאָבֶרְכָך� ְבַחָּי   ֵּכ
Psa. 63:6ָ  ֹו ֵח�ֶלב ו Bֹו ְּכמ ָננ3 ְvי ר �י ְוִׂשְפֵת� י�ֶדֶׁשן ִּתְׂשַּב�ע ַנְפִׁש  ת ְיַהֶּלל&ִּפ�
Psa. 63:7ְך� ֹות ֶאְהֶּגה&ָּב� ַאְׁשֻמר3 ְּ vי ב� יָך ַעל&ְיצּוָע   ִאם&ְזַכְרִּת�



Psa. 63:8יָך ֲאַרֵּנ�5ן��ל ְּכָנֶפ �י ּוְבֵצ� �יָת ֶעְזָר�ָתה ִּל י&ָהִי   ִּכ�
Psa. 63:9י ָּתְמָכ�ה ְיִמיֶנ�5ָך� 3ִּ vיָך ב��י ַאֲחֶר   ָּדְבָק�ה ַנְפִׁש
Psa. 63:10ָּמ ֶרץ�ה ל ְ ְוֵה3 ַתְחִּתּי�ֹות ָהָא� אּו ְּב� ֹב3 ָvי י� ּו ַנְפִׁש  ׁשֹוָאה ְיַבְקׁש�
Psa. 63:11ּו� �ים ִיְהי� הּו ַעל&ְיֵדי&ָח�ֶרב ְמָנ�ת ֻׁשָעִל   ַיִּגיֻר�
Psa. 63:12ִ  ים י ִה� ֹוְב ְוַהֶּמֶלְךH ִיְׂשַמ{ח ֵּבאֹל¡ �י ד� ר ִּפ ָּסֵכ3 ִvֹו ִּכ�י י �ֶקר�ְתַהֵּלל ָּכל&ַהִּנְׁשָּב�ע ּב  ֵרי&ָׁש�
Psa. 64:1ֹור ְלָדִו�ד� ַח ִמְזמ�   ַלְמַנֵּצ3
Psa. 64:2ר ַחָּי�י� ב ִּתֹּצ� ֹוֵי3 vַחד א �י ְבִׂשיִח�י ִמַּפ�   ְׁשַמע&ֱאֹלִה�ים קֹוִל
Psa. 64:3ַּ ֶון� ת  ֲעֵלי ָא� ת ֹּפ� ִרְגַׁש3 ֵ vים מ� ֹוד ְמֵרִע  ְסִּתיֵרִני ִמּס�
Psa. 64:4ֶרב ְלׁש�ּו ַכֶח ר� ֲאֶׁשBר ָׁשְננ� ר ָמ� ם ָּדָב� ָּצ3 ִvּו ח �ם ָּדְרכ�  ֹוָנ
Psa. 64:5אּו� א ִייָר� �ֹ הּו ְול ֻר3 ֹvם י ים ָּת�ם ִּפְתֹא� ֹות ַּבִּמְסָּתִר�   ִליר�
Psa. 64:6� ְ  ע י ָבBר ָר3 מֹוA ָּד� מֹו� ְיַחְּזקּו&ָל2 ּו ִמ�י ִיְרֶאה&ָּל� ְמר3 ָ vים א�ֹון מֹוְקִׁש  ַסְּפרּו ִלְטמ�
Psa. 64:7ׂשּו&עֹו ַּ ַי�ְחְּפ� ת ת  ק�ֹל3 �ב ָעֹמ� יׁש ְוֵל 3 ִvֶרב א  ְמנּו ֵח�ֶפׂש ְמֻחָּפ�ׂש ְוֶק�
Psa. 64:8ם� ּו ַמּכֹוָת� י3 ָ vֹום ה �ץ ִּפְתא ים ֵח� ִה� ם ֱאֹל¡   ַוֹּיֵר3
Psa. 64:9ם� ֵאה ָב� ּו ָּכל&ֹר� ְתֹנֲדד3 ִvם י� ּוהּו ָעֵל�ימֹו ְלׁשֹוָנ   ַוַּיְכִׁשיל�
Psa. 64:10ַ  ם ו ָד� ּו ָּכל&ָא¡ ילּו� ַוִּי�יְרא3 הּו ִהְׂשִּכ� ַמֲעֵׂש� ים ּו� ַעל ֱאֹלִה3  ַּיִּגידּו ֹּפ�
Psa. 64:11ַּ יק ב  ח ַצִּד� ב� ִיְׂשַמ¢ ּו ָּכל&ִיְׁשֵרי&ֵל� ְלל3 ִיְתַה� ְvֹו ו � יהָוה ְוָח�ָסה ב
Psa. 65:1יר� ֹור ְלָדִו�ד ִׁש� ַח ִמְזמ3   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 65:2�ים ְּבִצּי ִה� ה ֱאֹל� mה ְתִהָּל ִמָּי¢  ֹון וvְּלָך3 ְיֻׁשַּלם&ֶנ�5ֶדר� ְלָךB ֻד�
Psa. 65:3אּו� ר ָיֹב� יָך ָּכל&ָּבָׂש� ֶד3 ָ vה ע�ַע ְּתִפָּל   ֹׁשֵמ�
Psa. 65:4ֲ י ע ם� ִּדְבֵר� ה ְתַכְּפֵר� ינּו ַאָּת� ָׁשֵע3 ְּ vִּני פ��ְברּו ֶמ  ֹוֹנת ָּג
Psa. 65:5ִ  יָך נ ֶר� ן ֲחֵצ¡ ְבַח�ר ּוְתָקֵרבH ִיְׁשֹּכ{ יA ִּת� Bָך�ְׂשְּבָע ַאְׁשֵר ׁש ֵהיָכֶל� ֹד3 ְvָך ק�ּוב ֵּביֶת  ה ְּבט�
Psa. 65:6ַּ ֹותA ְּבֶצ�ֶדק ת  ֹוָרא2 Bים� נ �ם ְרֹחִק� ֶרץ ְוָי 3ֶ vנּו ִמְבָט�ח ָּכל&ַקְצֵוי&א�  ֲעֵננּו ֱאֹלֵה�י ִיְׁשֵע
Psa. 65:7ה� ר ִּבְגבּוָר� ְאָז3 ֶvֹו נ �ים ְּבֹכח �ין ָהִר�   ֵמִכ
Psa. 65:8ַ  ֹון י ים�ִּמי ַמְׁשִּבBיַחA ְׁשא� ֹון ְלֻאִּמ� ם ַוֲהמ� ֹון ַּגֵּליֶה3  ם ְׁשא�
Psa. 65:9ְ י ק�ֹיְׁשֵב Aּו Bיְרא2 �ֶרב ַּתְרִנ�ין� ַוִּי ֶקר ָוֶע ֵאי&ֹב� ֹוָצ� Bיָך מ� ָצֹות ֵמאֹוֹתֶת
Psa. 65:10ֱ ֶלג א�ָּנה ֶּפ ת ַּתְעְׁשֶר3 ָה ַרַּב¢ ְקֶק] ֶרץA ַוְּתֹׁש{ ְדָּת ָהָא2 ם ִּכי&ֵכ�ן ֹלִהים ָמ�ֵלא ָמ�ִים ָּתִכ�ין ָּפַק� ָגָנ3 ְּ vד 

 ְּתִכיֶנ�ָה�
Psa. 65:11ַ יָה ר�ְך� ְּתָלֶמ ּה ְּתָבֵר� ָּנה ִצְמָח� ֹמְגֶג3 ְּ vיָה ִּבְרִביִב�ים ת � ֵּוה ַנֵח�ת ְּגדּוֶד
Psa. 65:12ִ ֶׁשן� ע ּון ָּד� יָך ִיְרֲעפ� �ת טֹוָבֶת�ָך וvַּמְעָּגֶל3  ַּטְרָּת ְׁשַנ
Psa. 65:13ִ  ֹות ִמְדָּב� י ְרָנה�ְרֲעפּו ְנא� ֹות ַּתְחֹּג� יל ְּגָבע� ִג3 ְvר ו 
Psa. 65:14ירּו� ּו ַאף&ָיִׁש� ְתרֹוֲעע3 ִvר י�ים ַי�ַעְטפּו&ָב אן ַוֲעָמִק� 3ֹ יםA ַהּצ ּו ָכִר2   ָלְבׁש¢
Psa. 66:1ַ ֶרץ� ל אֹלִהים ָּכל&ָהָא� ֵ vיעּו ל ֹור ָהִר� � ְמַנֵּצַח ִׁש�יר ִמְזמ
Psa. 66:2ֹו ִׂש�ימּו �ֹוד&ְׁשמ ּו ְכב� ֹו� ַזְּמר� ֹוד ְּתִהָּלת� ב3 ָ vכ  
Psa. 66:3ֵ ּו ל יָך� ִאְמר� ּו ְלָך� ֹאְיֶב� ַכֲחׁש� ְּזָך3 ְי� ֻ vב ע  אֹלִהים ַמה&ּנֹוָר�א ַמֲעֶׂש�יָך ְּבֹר�
Psa. 66:4ְ ּו ל ָלה� ָּכל&ָהָאBֶרץA ִיְׁשַּתֲחו� ּו ִׁשְמָך� ֶס� יַזְּמרּו&ָל�ְך ְיַזְּמר�  ָך ִו�
Psa. 66:5ּ  ּו ו ם�ְראּו ִמְפֲעל� ְלכ� ה ַעל&ְּבֵנ�י ָאָד� ִליָל3 ֲ vא ע  ֹות ֱאֹלִה�ים נֹוָר�
Psa. 66:6ַּ ה ב  ַיָּבָׁש3 םA ְל� ּו ְבָר�ֶגל  ָהBַפְך ָי2 3ָj ָּנָהר ַי�ַעְבר� vֹו�ש  ם ִנְׂשְמָחה&ּב�
Psa. 66:7ֵ ם ע ֹוA עֹוָל3 ֵׁשBל ִּבְגבּוָרת2 יםA ַאל&ָיִרימּו  ֹמ� mיָנה ַהּסֹוְרִר��ם ִּתְצֶּפ ּומּו[יָניו ַּבּגֹוִי ָלה�] ָיר�  ָל�מֹו ֶס�
Psa. 66:8ֹו� ֹול ְּתִהָּלת� יעּו ק� ַהְׁשִמ3 ְvינּו ו�יםA ֱאֹלֵה ּו ַעִּמ�   ָּבְרכ�
Psa. 66:9ַ  נּו� ַהָּׂש�ם נ ֹוט ַרְגֵל� ן ַלּמ� א&ָנַת� �ֹ �ים ְול ַחִּי  ְפֵׁשנּו ַּב�
Psa. 66:10ֶסף נּו ִּכְצָרף&ָּכ� ַרְפָּת3 ְvים צ�נּו ֱאֹלִה י&ְבַחְנָּת�  � ִּכ�



Psa. 66:11ה ְבָמְתֵנ�ינּו��ְמָּת מּוָעָק נּו ַבְּמצּוָד�ה ַׂש�   ֲהֵבאָת�
Psa. 66:12ְרָוָי�ה� נּו ָל� ׁש ּוַבַּמ�ִים וvַּתֹוִציֵא3 אנּו&ָבֵא� נּו ָּב� אֵׁש� ¡ֹ ֹוׁש ְלר   ִהְרַּכ�ְבָּת ֱאנ3
Psa. 66:13י� ֹות ֲאַׁשֵּל�ם ְלָך� ְנָדָר� �ֹוא ֵביְתָך� ְבעֹול   ָאב�
Psa. 66:14י� י ַּבַּצר&ִל� 3ִּ vי ְוִדֶּבר&פ�ּו ְׂשָפָת   ֲאֶׁשר&ָּפצ�
Psa. 66:15ָּ ים ַאֲעֶלה&ל�ֹות ֵמִח Bל ָלה� ֹע� ים ֶס� ר ִעם&ַעּתּוִד� ה ָבָק� ֱעֶׂש� �ים ֶא� ֶרת ֵאיִל  ְך ִעם&ְקֹט�
Psa. 66:16ַ  ּו ו ּו&ִׁשְמע� י ְלכ� ר ָעָׂש�ה ְלַנְפִׁש�  �ֲאַסְּפָרה ָּכל&ִיְרֵא�י ֱאֹלִה�ים ֲאֶׁש�
Psa. 66:17ַחת ְלׁשֹוִנ�י��ם ַּת רֹוַמ3 ְvאִתי ו�י&ָקָר   ֵאָל�יו ִּפ�
Psa. 66:18ָ ֲאֹדָנ�י� א Aע�א ִיְׁשַמ �ֹ �י ל �יִתי ְבִלִּב  ֶון ִאם&ָרִא
Psa. 66:19ָ י� א ֹול ְּתִפָּלִת� יב ְּבק� ְקִׁש3 ִvים ה� ֵכן ָׁשַמ�ע ֱאֹלִה
Psa. 66:20א&ֵהִס� �ֹ ר ל ּוְך ֱאֹלִה�ים ֲאֶׁש� י� ָּבר� ֹו ֵמִאִּת� ַחְסּד3 ְvי ו  יר ְּתִפָּלִת�
Psa. 67:1יר� ֹור ִׁש� ת ִמְזמ� ח ִּבְנִגינ3ֹ   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 67:2ָלה� ר ָּפָנ�יו ִאָּת�נּו ֶס� Bֵא� �נּו ָי יָבְרֵכ ים ְיָחֵּנ�נּו ִו�   ֱאֹלִה3
Psa. 67:3ָך� ם ְיׁשּוָעֶת�   ָלַד�ַעת ָּבָא�ֶרץ ַּדְרֶּכ�ָך ְּבָכל&גvֹּוִי3
Psa. 67:4ם� ים ֻּכָּל� ּוָך ַעִּמ� יםA ֱאֹלִה�ים יvֹוד3 ּוָך ַעִּמ�   יֹוד�
Psa. 67:5ָלה� ֶרץ ַּתְנֵח�ם ֶס� יםA ָּבָא� mֹור ּוְלֻאִּמ �ט ַעִּמ�ים ִמיׁש י&ִתְׁשֹּפ� ים ִּכ� ִּמ� ּו ְלֻא¡ יַרְּננ3 ּו ִו�   ִי�ְׂשְמח�
Psa. 67:6�ים ֻּכָּל ּוָך ַעִּמ� יםA ֱאֹלִה�ים יvֹוד3 ּוָך ַעִּמ�  ם� יֹוד�
Psa. 67:7ֶ ינּו� א ים ֱאֹלֵה� נּו ֱאֹלִה� ָבְרֵכ3 ְvּה י��ה ְיבּוָל  ֶרץ ָנְתָנ
Psa. 67:8ֶרץ� ֹו ָּכל&ַאְפֵסי&ָא� ת3 ֹ vּו א   ְיָבְרֵכ�נּו ֱאֹלִה�ים ְוִי�יְרא�
Psa. 68:1יר� ֹור ִׁש� ד ִמְזמ� ַח ְלָדִו3   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 68:2ֱ ּום א ּוצּו אֹוְיָב�יו ְוָינ� ָיק� יו ִמָּפָנ�יו�ֹלִהים ָיפ� ַׂשְנָא3 ְvּוסּו מ 
Psa. 68:3ּ ף ְּכִהֵּמ�ס ד  ְנֹּד� ן ִּת¡ ף ָעָׁש3 ים� ְּכִהְנֹּד� ים ִמְּפֵנ�י ֱאֹלִה� ָׁשִע3 ְvּו ר  ֹוַנג ִמְּפֵני&ֵא�ׁש יֹאְבד�
Psa. 68:4� ַ  ּו י ים ִיְׂשְמח� ַצִּדיִק3 ה� ְו� ים ְוָיִׂש�יׂשּו ְבִׂשְמָח�  ַעְלצּו ִלְפֵנ�י ֱאֹלִה3
Psa. 68:5ָּ ּלּו ָלֹרֵכ�ב ב  ֹו ֹס] מ� ּו ְׁש¡ אֹלִהיםH ַזְּמר{ ֹו ְוִעְלז�ּו ְלָפָנ�יו� ִׁשBירּוA ֵל�  ֲעָרבֹות ְּבָי�ּה ְׁשמ3
Psa. 68:6ְ  �י י ֹו� ֲאִב ֹון ָקְדׁש� ים ִּבְמע� ֱֹלִה3 vֹות א��5ן ַאְלָמנ  תֹוִמים ְוַדַּי
Psa. 68:7�ְיָתה מֹוִצ יםA ַּב3 ֹוִׁשBיב ְיִחיִד2 ה�יא א ֲ ֱאֹלִהBיםA מ� ּו ְצִחיָח� ים ָׁשְכנ� ֹוֲרִר3 vְך ס ֹות ַא� � ִסיִרים ַּבּכֹוָׁשר
Psa. 68:8ְּ ים ב  ָלה� א�ֹלִה3 ֹון ֶס� יִׁשימ� �י ַעֶּמ�ָך ְּבַצְעְּדָך� ִב�  ֵצאְתָך ִלְפֵנ
Psa. 68:9ֱֹל vי ִמְּפֵנ�י א� �ה ִסיַנ ים ֶז ִה� {י ֱאֹל¡ ָׁשהA ַאף&ָׁשַמ�ִים ָנְטפּוH ִמְּפֵנ ל� ֶאBֶרץ ָרָע2 י ִיְׂשָרֵא� ים ֱאֹלֵה�  ִה3
Psa. 68:10ְ  �ֶׁשם נ ּה� ֶּג ֹוַנְנָּת� ה כ� ה ַאָּת� ִנְלָא3 ְvים ַנֲחָלְתָך� ו��יף ֱאֹלִה  ָדבֹות ָּתִנ
Psa. 68:11ים� �י ֱאֹלִה� ִכ�ין ְּבטֹוָבְתָך� ֶלָעִנ Bּה ָּת�  ַחָּיְתָך� ָי�ְׁשבּו&ָב
Psa. 68:12ֹו ְמַבְּׂשר3 � ַvֶמר ה �ב� ֲאֹדָנ�י ִיֶּתן&ֹא א ָר�  ת ָצָב�
Psa. 68:13ְ י צ� ל� ַמְלֵכ ִית ְּתַחֵּל�ק ָׁשָל� 3ַּ vּון ּוְנַות ב �ּון ִיֹּדד  ָבאֹות ִיֹּדד�
Psa. 68:14  ִים ַּכְנֵפ�י י ָּת� ם&ִּתְׁשְּכבּוןH ֵּב{ין ְׁשַפ¡ ּוץ� ִא� ק ָחר� יַרְקַר� יָה ִּב� ֶאְברֹוֶת3 ְvֶסף ו�  ֹוָנה ֶנְחָּפ�ה ַבֶּכ
Psa. 68:15ׂש Bֵר ֹון� ְּבָפ� ּה ַּתְׁשֵל�ג ְּבַצְלמ� ִכBים ָּב3 י ְמָל� mַׁשַּד  
Psa. 68:16ֱ ן� ַהר&א ים ַהר&ָּבָׁש� ְבֻנִּנ3 ַּvר ג  ֹלִהים ַהר&ָּבָׁש�ן ַה�
Psa. 68:17ן ָלֶנ�ַצח� ה ִיְׁשֹּכ� הָו3 ְvֹו ַאף&י �ר ָחַמ�ד ֱאֹלִה�ים ְלִׁשְבּת ִּנ�ים ָהָה3 ים ַּגְבֻנ¡ ַרְּצדּוןH ָהִר{   ָלBָּמהA ְּת�
Psa. 68:18ֶדׁש� ם ִסיַנ�י ַּבֹּק� 3ָ vן ֲאֹדָנ�י ב�ים ִרֹּבַת�ִים ַאְלֵפ�י ִׁשְנָא ֶכב ֱאֹלִה3 Bֶר  
Psa. 68:19ַ ְחָּת מ ִבי ָלַק� ִבBיָת ֶּׁש3 ֹוםA ָׁש� ִלBיָת ַלָּמר2 ים� ָע� ּה ֱאֹלִה� ןA ָי¢ Bים ִלְׁשֹּכ ֹוְרִר3 vף ס  ָּתנֹות ָּבָאָד�ם ְוַא�
Psa. 68:20Hּוְך ֲאֹדָני ָלה� ָּבBר� נּו ֶס� ׁשּוָעֵת¢ ֵאBל ְי� נּו ָה�   יBֹוםA י�ֹום ַי�ֲעָמס&ָל3
Psa. 68:21ֹות� ֶות ּתֹוָצא� ָּמ3 ַ vי ל� ֹות ְוֵליהִו�ה ֲאֹדָנ ע� מֹוָׁש¡   ָהBֵא�לA ָלנּוH ֵאBל ְל�
Psa. 68:22יו� ְך ַּבֲאָׁשָמ� ְתַהֵּל3 ִvר מ� ד ֵׂשָע יו ָקְדֹק� ְיָב� אׁש ֹא¡ Bֹ ים ִיְמַחץH ר   ַאְך&ֱאֹלִה3
Psa. 68:23ֲ ר א�ֹות ָי�ם� ָאַמ ְּמֻצל� יב ִמ� ִׁש3 ָ vיב א� ֹדָני ִמָּבָׁש�ן ָאִׁש



Psa. 68:24יָך ֵמֹאְיִב�ים ִמֵּנ�הּו��ֹון ְּכָלֶב ם ְלׁש� ָד� ץ ַרְגְלָך3 ְּב¡ ְמַח�   ְלַמBַעןA ִּת�
Psa. 68:25ֶדׁש� �י ַבֹּק� ֹות ֵאִל�י ַמְלִּכ Bיכ ּו ֲהִליכֹוֶת�יָך ֱאֹלִה�ים ֲהִל�   ָרא�
Psa. 68:26ָj ּו ש ֹות� ִקְּדמ� ֹות ּתֹוֵפפ� ָלמ3 ֲ vֹוְך ע �ים ְּבת�  ִרים ַאַח�ר ֹנְגִנ
Psa. 68:27� ְּ ל� ב  ֹור ִיְׂשָרֵא� ה ִמְּמק� הָו3 ְvים י�ּו ֱאֹלִה  ַמְקֵהלֹות ָּבְרכ�
Psa. 68:28ְ  י י ם ָׂשֵר� יר ֹרֵד3 ןA ָצִע] ּון ָׂשֵר� ָׁשBם ִּבְנָיִמ2 ֻבל3 ְvי ז י�הּוָדה ִרְגָמָת�ם ָׂשֵר�  י ַנְפָּתִל�
Psa. 68:29נּו� ּו ָּפַע�ְלָּת ָּל� 3vים ז�ֶּז�5ָך עּוָּז�ה ֱאֹלִה יָך ֻע¡   ִצָּו�ה ֱאֹלֶה3
Psa. 68:30� י� מ ֵ �ים ָׁש� �ִם ְלָךB יֹוִב�ילּו ְמָלִכ  ֵהיָכֶלָך ַעל&ְירּוָׁשָל
Psa. 68:31ים ִמ י ַעִּמ3 יםA ְּבֶעְגֵל¢ ת ַאִּביִר2 Bה ֲעַד {ת ָקֶנ] ר ַחַּי ֹות  ְּגַע2 ים ְקָרב� ִּמ3 ַ vֶסף ִּבַּז�ר ע� ס ְּבַרֵּצי&ָכ ְתַרֵּפ�

צּו�  ֶיְחָּפ�
Psa. 68:32ַ יּו ח�ים� ֶיֱאָת יו ֵלאֹלִה� ָד3 ָvיץ י ּוׁש ָּתִר� ִים ּכ� ��י ִמְצָר  ְׁשַמִּנים ִמִּנ
Psa. 68:33ָ ֹות ה ָלה� ַמְמְלכ� �י ֶס� ּו ֲאֹדָנ  ָאֶרץ ִׁש�ירּו ֵלאֹלִה�ים ַזְּמר�
Psa. 68:34ָ ז� ל ֹול ֹע� קֹולֹו ק� ְּ vן ב ן ִיֵּת� ֶדם ֵה� � ֹרֵכב ִּבְׁשֵמ�י ְׁשֵמי&ֶק
Psa. 68:35ים� ֹו ַּבְּׁשָחִק� ֻעּז3 ְvֹו ו �ל ַּגֲאָות ל&ִיְׂשָרֵא� ים ַע� ִה� אֹל¡ ז ֵל� ּו ֹע3   ְּתנ�
Psa. 68:36ז ְוַתֲעֻצמ� ןA ֹע� ּוא ֹנֵת2 Bל ה יָך ֵאBל ִיְׂשָרֵא3 ֶׁש� ִּמְקָּד¡ ים ִמ� א ֱאֹלִה3 ֹוָר� Bים� נ ּוְך ֱאֹלִה� ם ָּבר�  ֹות ָלָע3
Psa. 69:1ים ְלָדִו�ד� ל&ׁשֹוַׁשִּנ¢ ַח ַע�   ַלְמַנֵּצ¢
Psa. 69:2ִים ַעד&ָנ�ֶפׁש��אּו ַמ   הֹוִׁשיֵע�ִני ֱאֹלִה�ים ִּכBי ָב�
Psa. 69:3ְ 5ן מ� ֶלת ְׁש ָטַבBְעִּתיA ִּביֵו ִים ְוִׁשֹּב� 3ַ vאִתי ְבַמֲעַמֵּקי&מ ְתִני�צּוָלה ְוֵא�ין ָמֳעָמ�ד ָּב�  ָטָפ�
Psa. 69:4י� ל ֵלאֹלָה� ַיֵח3 ְvי מ� ּו ֵעיַנ ֹוִנ�י ָּכל� �ְעִּתי ְבָקְרִאיH ִנַח{ר ְּגר¡   ָיַג
Psa. 69:5ַ ּו מ ָּנ�ם ָעְצמ� ֹות רֹאִׁשיH ֹׂשְנַא{י ִח¡ ּוA ִמַּׂשֲער� Bיב� ַרּב ְלִּתי ָא�ז ָאִׁש� ַז3 ָvֶקר ֲאֶׁש�ר לֹא&ג� ְצִמיַתי ֹאְיַב�י ֶׁש
Psa. 69:63א�ֹלִה ָ  דּו�ים ַאָּת�ה י י ִמְּמָך� לֹא&ִנְכָח� ַאְׁשמֹוַת3 ְvי ו� ַדְעָּת ְלִאַּוְלִּת
Psa. 69:7ֹק Aי ׁשּו ִב2 Bל� ַאל&ֵי�ֹב י ִיְׂשָרֵא� ֱֹלֵה3 vיָך א��י ְמַבְקֶׁש �ְלמּו ִב ֹות ַאל&ִיָּכ א� ה ְצָב¡  ֶויָךH ֲאֹדָנ�י ְיהִו3
Psa. 69:8ָ י&ע ה ְכִלָּמ�ה ָפָנ�י�ֶליָך ָנָׂש�אִתי ֶחְרָּפ�ה ִּכְּס ִּכ�  ָת�
Psa. 69:9י� �י ִאִּמ� י ִלְבֵנ ָנְכִר3 ְvי ו��יִתי ְלֶאָח ּוָזר ָהִי   מ�
Psa. 69:10י� ּו ָעָל� יָך ָנְפל� ֹוְרֶפ3 vֹות ח �ְתִני ְוֶחְרּפ� י&ִקְנַא�ת ֵּביְתָך� ֲאָכָל   ִּכ�
Psa. 69:11י� ֹות ִל� י ַלֲחָרפ� �י ַוְּתִה� ֹום ַנְפִׁש   ָוֶאְבֶּכ�ה ַבּצ�
Psa. 69:12ל� י ָלֶה�ם ְלָמָׁש� �י ָׂש�ק ָוֱאִה� �ה ְלבּוִׁש   ָוֶאְּתָנ
Psa. 69:13ִ יחּו ב�ר� ָיִׂש י ֵׁשָכ� ֹות ׁשֹוֵת�  י ֹי�ְׁשֵבי ָׁש�ַער וvְּנִגינ3
Psa. 69:14�ת ִיְׁשֶע ִני ֶּבֱאֶמ� ֵנ3 ֲ vָך ע�ים ְּבָרב&ַחְסֶּד ֹון ֱאֹלִה� ה ֵעBת ָרצ3 A ְיהָו] י&ְלָך2 Bי ְתִפָּלִת�  ָך� ַוֲאִנ
Psa. 69:15ִ ִני מ� ִים� ַהִּציֵל ֲעַמֵּקי&ָמ� י ּוִמַּמ� ְנַא3 ֹּׂש� ִvָעה ִאָּנְצָל�ה מ� ִּטיט ְוַאל&ֶאְטָּב
Psa. 69:16ַ ֶלת מ יָה� ַאל&ִּתְׁשְטֵפBִניA ִׁשֹּב� �ִני ְמצּוָל�ה ְוַאל&ֶּתְאַטר&ָעַל�י ְּבֵא�ר ִּפ�  ִים ְוַאל&ִּתְבָלֵע
Psa. 69:17ְ  �ִני י י�הָוה ִּכ ֲעֵנ �ה ֵאָל� יָך ְּפֵנ ֲחֶמ3 ַvב ר ֹוב ַחְסֶּד�ָך ְּכֹר�  י&ט�
Psa. 69:18ָּ ר ֲעֵנ�ִני� ְוַאל&ַּתְסֵּת�ר פ  י ַמֵה� 3ִvי&ַצר&ל ַעְבֶּד�ָך ִּכ�  ֶניָך ֵמ�
Psa. 69:19ִני� ַען ֹאְיַב�י ְּפֵד� �ּה ְלַמ� �י ְגָאָל   ָקְרָב�ה ֶאל&ַנְפִׁש
Psa. 69:20י�ְעָּת ֶחְרָּפִת  ּ ַאָּתBה ָיַד3 י� ו ְגְּדָך3 ָּכל&צֹוְרָר� ֶvי נ� ָבְׁשִּתי ּוְכִלָּמִת
Psa. 69:21אִתי� א ָמָצ� �ֹ ים ְול ַלְמַנֲחִמ3 ְvִין ו��ה ָלנ�ּוד ָוַא נ�ּוָׁשה ָוֲאַקֶּו ָא¡ י ָו� ה ִלִּב3 ְבָר�   ֶחְרָּפBהA ָׁש�
Psa. 69:22ֶמץ� ּוִני ֹח� י ַיְׁשק� ִלְצָמִא3 ְvאׁש ו �ֹ ּו ְּבָברּוִת�י ר   ַוִּיְּתנ�
Psa. 69:23ׁש� �ם ִלְפֵניֶה�ם ְלָפ�ח ְוִלְׁשלֹוִמ�ים ְלמֹוֵק� י&ֻׁשְלָחָנ   ְיִה�
Psa. 69:24ֵ ְכָנה ע�ד� ֶּתְחַׁש יד ַהְמַע� יֶהם ָּתִמ� ֹות וvָּמְתֵנ3 � יֵניֶהם ֵמְרא
Psa. 69:25ְּפָך3 ַיִּׂשיֵג�ם� ַ vֹון א ם ַזְעֶמ�ָך ַוֲחר�   ְׁשָפְך&ֲעֵליֶה�
Psa. 69:26יָרָת� ב� ְּתִהי&ִט� י ֹיֵׁש� ם ַאל&ְיִה� ָאֳהֵליֶה3 ְּ vה ב� ם ְנַׁשָּמ
Psa. 69:27רּו� �יָך ְיַסֵּפ� ֹוב ֲחָלֶל �יָת ָרָד�פּו ְוֶאל&ַמְכא� י&ַאָּת�ה ֲאֶׁשר&ִהִּכ   ִּכ�



Psa. 69:28ָ ָנה&ע ָך� ְּת� אּו ְּבִצְדָקֶת� ֹב3 ָvם ְוַאל&י�  ֹון ַעל&ֲעֹוָנ
Psa. 69:29ִ  �ים ְוִע� י ּו ִמֵּס�ֶפר ַחִּי בּו�ָּמח� ים ַאל&ִיָּכֵת� ִּדיִק3 ַ vם צ 
Psa. 69:30ַ  ִני� ו �י ְוכֹוֵא�ב ְיׁשּוָעְתָך� ֱאֹלִה�ים ְּתַׂשְּגֵב�  ֲאִני ָעִנ
Psa. 69:31ה� ְלָל�ה ֵׁשם&ֱאֹלִה�ים ְּבִׁש�יר ַוֲאַגְּדֶל�ּנּו ְבתֹוָד�   ֲאַה�
Psa. 69:32� יס� ְוִתיַט�ב ל ַ ן ַמְפִר� ר ַמְקִר� ֹור ָּפ3  יהָוה ִמּׁש�
Psa. 69:33ם� י ְלַבְבֶכ� ים ִויִח� ֱֹלִה3 vי א �ים ִיְׂשָמ�חּו ֹּדְרֵׁש� ּו ֲעָנִו   ָרא�
Psa. 69:34א ָבָז�ה� �ֹ יו ל ִסיָר3 ֲ vה ְוֶאת&א� �ים ְיהָו י&ֹׁשֵמ�ַע ֶאל&ֶאְביֹוִנ   ִּכ�
Psa. 69:35� ְ  ם� י ׂש ָּב� ָכל&ֹרֵמ� ים ְו� ִּמ3 ַvֶרץ י� ַהְללּוהּו ָׁשַמ�ִים ָוָא
Psa. 69:36 יBִּכ ְ  ֹון ו יםA י�ֹוִׁשBיַע ִצּי3 י ְיהּוָד�ה ְוָי�ְׁשבּו ֱאֹלִה2 3ָj ִיְבֶנה ָעֵר� vּוָה�ש  ם ִויֵרׁש�
Psa. 69:37ֲ 5ַרע ע� י  ְוֶז ּוָה ְוֹאֲהֵב� �jְ ָבָדיו ִיְנָחל vּה�ש ֹו ִיְׁשְּכנּו&ָב�  מ3
Psa. 70:1יר� ַח ְלָדִו�ד ְלַהְזִּכ� ְמַנֵּצ3 ַ vל  
Psa. 70:2ִנ� ים ְלַהִּציֵל ה� ֱאֹלִה� ּוָׁש� ִתי ח� ה ְלֶעְזָר� הָו3 ְvי י 
Psa. 70:3ָ גּו א ְפִׁש�י ִיֹּס� ׁשּו ְוַיְחְּפרּוH ְמַבְקֵׁש{י ַנ¡ י� ֵיֹב� י ָרָעִת� ֵפֵצ3 ֲ vּו ח � חֹור ְוִיָּכְלמ
Psa. 70:4ָ  ח� י חA ֶהָא� ָא� ים ֶה� ֹאְמִר3 ָ vם ה��ֶקב ָּבְׁשָּת  ׁשּובּו ַעל&ֵע
Psa. 70:5Aּו ּו ת ָ ָי�ִׂשBיׂשּו ְוִיְׂשְמח2 יָך ְויֹאְמר� ְקֶׁש� ל&ְמַב¡ ָך� ְּבָך3 ָּכ� י ְיׁשּוָעֶת� ֲהֵב3 ֹ vים א� ִמיד ִיְגַּד�ל ֱאֹלִה
Psa. 70:6ר� ה ַאל&ְּתַאַח� הָו3 ְvָּתה י��י ַא י ּוְמַפְלִט ה&ִּל�י ֶעְזִר� ּוָׁש¡ �י ְוֶאְביֹוןH ֱאֹלִה{ים ח� BיA ָעִנ   ַוֲאִנ
Psa. 71:1יִתי ַאל&ֵאב�� &ְיהָו�ה ָחִס ם� ְּבָך�  ֹוָׁשה ְלעֹוָל�
Psa. 71:2ִני� ְזְנָך3 ְוהֹוִׁשיֵע� ָ vה&ֵאַל�י א ְתַפְּלֵט�ִני ַהֵּט� ִני ּו�   ְּבִצְדָקְתָך3 ַּתִּציֵל�
Psa. 71:3ָּתה� י&ַסְלִע�י ּוְמצּוָדִת�י ָא� �ִני ִּכ� יד ִצִּו�יָת ְלהֹוִׁשיֵע ֹוא ָּתִמ3 ֹון ָלב3 ּור ָמע] יA ְלצ� Bה ִל2   ֱהֵי
Psa. 71:4י ַּ א�ֹלַה3 �ל ְוחֹוֵמץ� פ  �ד ָרָׁש�ע ִמַּכ�ף ְמַעֵּו  ְּלֵטִני ִמַּי
Psa. 71:5י� י ִמְּנעּוָר� ה ִמְבַטִח� הִו3 ְvי י� ה ִתְקָוִת�י ֲאֹדָנ י&ַאָּת�   ִּכ�
Psa. 71:6ִ י א� ֶטן ִמְּמֵע ְכִּתי ִמֶּב3 יד� ָעֶלBיָךA ִנְסַמ¢ �י ְּבָך� ְתִהָּלִת�י ָתִמ�  ִּמי ַאָּת�ה גֹוִז
Psa. 71:7ְּ ז� כ ֲחִסי&ֹע� ה ַמ� ַאָּת3 ְvים ו� �יִתי ְלַרִּב  מֹוֵפת ָהִי
Psa. 71:8ִ ֵלא פ�ָך� ִיָּמ ֹום ִּתְפַאְרֶּת� ּי3 ַ vָך ָּכל&ה� י ְּתִהָּלֶת
Psa. 71:9ַּ ל&ת  ִני� ַא� ל&ַּתַעְזֵב� י ַא� ִח3 ֹּ vֹות כ �ה ִּכְכל� �ת ִזְקָנ  ְׁשִליֵכִני ְלֵע
Psa. 71:10י ְוֹׁש� ּו אֹוְיַב�י ִל י&ָאְמר� ו� ִּכ� ּו ַיְחָּד� י נֹוֲעצ� ְפִׁש3 ַvי נ  ְמֵר�
Psa. 71:11ֵ יל� ל ין ַמִּצ� ּוהּו ִּכי&ֵא� ִתְפׂש3 ְvּו ו ְדפ� ֹו ִר� � אֹמר ֱאֹלִה�ים ֲעָזב
Psa. 71:12ֱ ִתי ִחיָׁשה  א י ְלֶעְזָר� ֱֹלַה3 vִּני א�ּוָׁשה�[ֹלִהים ַאל&ִּתְרַח�ק ִמֶּמ  ]ח�
Psa. 71:13¡י ַנ} ׁשּו ִיְכלּוH ֹׂשְטֵנ ּו ח ֶ ֵיֹב� י�ְפִׁש�י ַי�ֲעט� י ָרָעִת� ַבְקֵׁש3 ְvה מ� ְרָּפה ּוְכִלָּמ
Psa. 71:14ַ  ָך� ו י ַעל&ָּכל&ְּתִהָּלֶת� הֹוַסְפִּת3 ְvל ו� ֲאִני ָּתִמ�יד ֲאַיֵח
Psa. 71:15ֹות� ְעִּתי ְסֹפר� א ָיַד� �ֹ ָך ָּכל&ַהּי�ֹום ְּתׁשּוָעֶת�ָך ִּכBי ל ר ִצְדָקֶת3   ִּפBיA ְיַסֵּפ¢
Psa. 71:16ִּ ֹוא ב  ָך� ָאב3 �ה ַאְזִּכ�יר ִצְדָקְתָך� ְלַבֶּד� �י ְיהִו  ְגֻברֹות ֲאֹדָנ
Psa. 71:17יָך� �יד ִנְפְלאֹוֶת� ָּנה ַאִּג 3ֵ vי ְוַעד&ה �ִני ִמְּנעּוָר ים ִלַּמְדַּת�   א�ֹלִה3
Psa. 71:18יד ְזרֹו� ִני ַעד&ַאִּג ְזֵב� ל&ַּתַע¡ הA ְוֵׂשיָבהH ֱאֹלִה{ים ַא� Bם ַעד&ִזְקָנ2 ֹוא  ְוַג ֹור ְלָכל&יvָב3 �ֲעָך� ְלד
ָך�  ְּגבּוָרֶת�

Psa. 71:19ֹוָך� ים ִמ�י ָכמ� ֱֹלִה3 vֹות א �יָת ְגֹדל ֹום ֲאֶׁשר&ָעִׂש� ר� ים ַעד&ָמ¡   ְוִצְדָקְתָך� ֱאֹלִה3
Psa. 71:20 ר ִהְרִאיַתנּוBֲאֶׁש ]Aִני ּוב ְּתַחֵּיינּו ] ִהְרִאיַת2 ֹות ָּתׁש� ע� ֹות ְוָר¡ ֹות ַרּב3 �י[ָצר� ֹות ] ִניְּתַחֵּי ִמְּתֹהמ� ּו�

ִני� ּוב ַּתֲעֵל� ֶרץ ָּתׁש� ָא3 ָ vה 
Psa. 71:21ִני� ַנֲחֵמ� ב ְּת� י ְוִתֹּס� ֻדָּלִת3   ֶּתBֶרבA ְּג�
Psa. 71:22ל� ֹוׁש ִיְׂשָרֵא� ד3 ְvֹור ק�י ֲאַזְּמָר�ה ְלָך� ְבִכּנ ָה� H ֲאִמְּתָך{ ֱאֹל¡ BיA אֹוְדָך� ִבְכִלי&ֶנֶבל   ַּגם&ֲאִנ
Psa. 71:23� �ָּנ יָת�ה ש �ְ ְּתַרֵּנ י ֲאֶׁש�ר ָּפִד� ַנְפִׁש3 ְvְך ו��י ֲאַזְּמָרה&ָּל  ָפַתי ִּכ



Psa. 71:24ַ י ָּכל&ה י� ַּגם&ְלׁשֹוִנ3 י ָרָעִת� ּו ְמַבְקֵׁש� ְפר3 ָ vי&ח ׁשּו ִכ� �ה ִצְדָקֶת�ָך ִּכי&ֹב�  ּיֹום ֶּתְהֶּג
Psa. 72:1ִ ים מ הA א�ֹלִה3 ֶלְך�ְׁשָּפֶטיָך ְלֶמ�ֶלְך ֵּת�ן ְוִצְד ִלְׁשֹלֹמ2  ָקְתָך� ְלֶבן&ֶמ�
Psa. 72:2ט� �יָך ְבִמְׁשָּפ� ין ַעְּמָך� ְבֶצ�ֶדק ַוֲעִנֶּי   ָיִד�
Psa. 72:3ה� ֹות ִּבְצָדָק� �ם וvְּגָבע3 ֹום ָלָע ל� ים ָׁש� mּו ָהִר Bִיְׂשא  
Psa. 72:4  ם י טA עwִנֵּיי&ָע3 Bק� ִיְׁשֹּפ יַדֵּכ�א עֹוֵׁש� �י ֶאְבי�ֹון ִו�  ֹוִׁשיַע ִלְבֵנ
Psa. 72:5ים� ֹור ּדֹוִר� ַח ּד� ֵר3 ָvי י� ּוָך ִעם&ָׁש�ֶמׁש ְוִלְפֵנ   ִי�יָרא�
Psa. 72:6ֵ  ֶרץ� י �יף ָא� ים ַזְרִז ְרִביִב3 ִּ vז כ�  ֵרד ְּכָמָט�ר ַעל&ֵּג
Psa. 72:7 ב יק ְוֹר� �יו ַצִּד jָ  ִי�ְפַרח&ְּבָיָמ� vַח�ש ֹום ַעד&ְּבִל�י ָיֵר�  ל3
Psa. 72:8ְ  �ם וvִּמ ו �ם ַעד&ָי ֶרץ�ֵיְרְּד ִמָּי ר ַעד&ַאְפֵסי&ָא�  ָּנָה3
Psa. 72:9ְ כּו� ל ר ְיַלֵח� יו ָעָפ� ֹאְיָב3 ְvים ו� ּו ִצִּי  ָפָניו ִיְכְרע�
Psa. 72:10ְ  י ַתְרִׁש�יׁש ו יבּו� ַמְלֵכ¢ א ֶאְׁשָּכ�ר ַיְקִר� א וvְּסָב3  ִאִּיים ִמְנָח�ה ָיִׁש�יבּו ַמְלֵכ�י ְׁשָב�
Psa. 72:11�ֹו ָכל&ְמָלִכ ּוהּו� ְוִיְׁשַּתֲחוּו&ל� �ם ַי�ַעְבד�  ים ָּכל&ּגֹוִי
Psa. 72:12ַ  י&י ֹו� ִּכ� �ר ל� ֵאין&ֹעֵז י ְו� ָעִנ3 ְvַע ו�  ִּציל ֶאְבי�ֹון ְמַׁשֵּו
Psa. 72:13ָ  יַע� י �ים יֹוִׁש� ֹות ֶאְביֹוִנ  ֹחס ַעל&ַּד�ל ְוֶאְבי�ֹון ְוַנְפׁש�
Psa. 72:14ּ  ֹוְך ו ר ָּדָמ� ִמּת�  ם ְּבֵעיָנ�יו�ֵמָחָמס ִיְגַא�ל ַנְפָׁש�ם ְוֵייַק�
Psa. 72:15י ְוִיֶּתן&ל ּו�H¤ ִויִח3 ְנה� ֹום ְיָבֲרֶכ� ּי3 ַ vיד ָּכל&ה�ֹו ָתִמ �ל ַּבֲעד� א ְוִיְתַּפֵּל ָב�   ִמְּזַה{ב ְׁש¡
Psa. 72:16� יר ְּכֵע ִע3 ֵ vֹו ְוָיִצ�יצּו מ�ֹון ִּפְרי �ׁש ַּכְּלָבנ� ים ִיְרַע ִר� אׁש ָה¡ }ֹ רA ָּבָאֶרץH ְּבר ֶרץ� ְיִהBי ִפַּסת&ַּב2  ֶׂשב ָהָא�
Psa. 72:17 ָיִנין Hם ִלְפֵני&ֶׁשֶמׁש עֹוָל3 ֹו ְל� ּוהּו�] ִיּנ{ֹון[ ְיִהBי ְׁשמ2 �ם ְיַאְּׁשר� ֹו ָּכל&ּגֹוִי �ְרכּו ב ֹו ְוִיְתָּב� מ�  ְׁש¡
Psa. 72:18ֱ ה א� ּוְךA ְיהָו Bֹו� ָּבר ֹות ְלַבּד� ה ִנְפָלא�  ֹלִהים ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ֹעֵׂש�
Psa. 72:19Bא כ ְ ּוָבר�ֹוָל�ם ְוִיָּמֵל ֹו ְלע¡ ם ְּכבֹוד3 ן�ּוְךA ֵׁש� ןA ְוָאֵמ� ֵמ� ֶרץ ָא� ל ָהָא3  בֹודֹו ֶאת&ֹּכ�
Psa. 72:20י� ד ֶּבן&ִיָׁש� ִו3 ָּ vֹות ד �ּו ְתִפּל   ָּכּל�
Psa. 73:1 ְך טBף ַא ָס� ֹור ְלָא¡ ב� ִמְזמ3 י ֵלָב� ים ְלָבֵר� ל ֱאֹלִה3  ֹוב ְלִיְׂשָרֵא�
Psa. 73:2ִּ י כ ִין ֻׁשְּפָכה ] ָנָט�יּו[ַעט ָנטּוי ְמ ַוֲאִנ3 ַא3 ְּ vי כ� ּו[ַרְגָל י�] ֻׁשְּפכ�  ֲאֻׁשָר�
Psa. 73:3ִ י&ק ה� ִּכ� �ים ֶאְרֶא� ֹום ְרָׁשִע הֹוְלִל�ים ְׁשל�  ֵּנאִתי ַּב�
Psa. 73:4ם� יא אּוָל� ם ּוָבִר� ֹות ְלמֹוָת3 ין ַחְרֻצּב�   ִּכBי ֵא�
Psa. 73:5מֹו ְוִע� א ְיֻנָּג�עּו� ַּבֲעַמ�ל ֱאנ�ֹוׁש ֵאיֵנ �ֹ ם ל ָד3 ָ vם&א 
Psa. 73:6ָ ה ַיֲעָטף& ל� ְתמֹו ַגֲאָו 3ִj ֵכן ֲעָנַק� vמֹו�ש ס ָל�  ית ָחָמ�
Psa. 73:7ָ  ב� י ּו ַמְׂשִּכּי�ֹות ֵלָב� ְבר3 ָ vמֹו ע�  ָצא ֵמֵח�ֶלב ֵעיֵנ
Psa. 73:8רּו� ֹום ְיַדֵּב� ֶׁשק ִמָּמר� �ּו ְבָר�ע ֹע   ָיִמBיקּוA ִויַדְּבר�
Psa. 73:9�ֶרץ� ַׁשּת ֲהַל�ְך ָּבָא� ם ִּת�  ּו ַבָּׁשַמ�ִים ִּפיֶה�ם וvְּלׁשֹוָנ3
Psa. 73:10 ָיִׁשיב AןBּוב[ ָלֵכ מֹו�] ָיׁש� צּו ָל� א ִיָּמ� ֵל3 ָ vי מ ם ּוֵמ� �ֹו ֲהֹל  ַעּמ�
Psa. 73:11ֹון� �ה ְבֶעְלי� ע&ֵא�ל ְוֵי�ׁש ֵּדָע ּו ֵאיָכ�ה ָיַד� ָאְמר3   ְו�
Psa. 73:12י� ֶּלה ְרָׁשִע ִיל� ִהֵּנה&ֵא� ם ִהְׂשּגּו&ָח� ֹוָל3 vם ְוַׁשְלֵו�י ע 
Psa. 73:13ִ י� ַאְך&ר ץ ְּבִנָּקי�ֹון ַּכָּפ� �י ָוֶאְרַח� �יִתי ְלָבִב  יק ִזִּכ
Psa. 73:14ָ  ים� ָוֱאִה�י נ י ַלְּבָקִר� תֹוַכְחִּת3 ְvֹום ו� גּוַע ָּכל&ַהּי
Psa. 73:15ָ ה ד  ִאם&אB ֹו ִהֵּנ �ה ְכמ �ַמְרִּתי ֲאַסְּפָר�  יָך ָבָג�ְדִּתי�ֹור ָּבֶנ
Psa. 73:16� ָ  ל ִהיא  ו �את ָעָמ�ֹ ּוא[ֲאַחְּׁשָבה ָלַד�ַעת ז  ְבֵעיָנ�י�] ה�
Psa. 73:17ָ ם� ַעד&א יָנה ְלַאֲחִריָת� ִב3 ָ vל א� בֹוא ֶאל&ִמְקְּדֵׁשי&ֵא
Psa. 73:18ַּ ֹות� ַא�ְך ב  ם ְלַמּׁשּוא� ַּפְלָּת3 ִvמֹו ה� ֲחָלקֹות ָּתִׁש�ית ָל
Psa. 73:19 יְךBֹות� ֵא ּמּו ִמן&ַּבָּלה� 3ַ vפּו ת ַגע ָס� � ָהי�ּו ְלַׁשָּמ�ה ְכָר
Psa. 73:20ם ִּתְבֶז�ה� ֹדָני ָּבִעBירA ַצְלָמ¢ ֲ vיץ א �ֹום ֵמָהִק   ַּכֲחל�



Psa. 73:21ִּ י ֶאְׁשּתֹוָנ�5ן� כ ִכְליֹוַת3 ְvי ו�  י ִיְתַחֵּמ�ץ ְלָבִב
Psa. 73:22ַ ַוֲאִני&ב � ֹות ָהִי ֵהמ3 ְּ vע ב�א ֵאָד �ֹ ְך�ַער ְול  יִתי ִעָּמ�
Psa. 73:23ְזָּת ְּבַיד&ְיִמיִנ�י� ַח3 ָ vְך א��י ָתִמ�יד ִעָּמ   ַוֲאִנ
Psa. 73:24ִני� ֹוד ִּתָּקֵח� ר ָּכב� ַאַח3 ְvִני ו�  ַּבֲעָצְתָך� ַתְנֵח
Psa. 73:25ֶרץ� ְצִּתי ָבָא� ִעְּמָך3 לֹא&ָחַפ� ְvִים ו�  ִמי&ִל�י ַבָּׁשָמ
Psa. 73:26¡י ּוְלָב ם� ָּכָל�ה ְׁשֵאִר3 ים ְלעֹוָל� י ֱאֹלִה�  ִב�י צּור&ְלָבִב�י ְוֶחְלִק3
Psa. 73:27ָּך� ָּתה ָּכל&זֹוֶנ�ה ִמֶּמ� ְצַמ3 ִvדּו ה�יָך יֹאֵב �ה ְרֵחֶק� י&ִהֵּנ   ִּכ�
Psa. 73:28יָך ר ָּכל&ַמְלֲאכֹוֶת� ַסֵּפ3 ְvי ל� �ה ַמְחִס �י ְיהִֹו ֹוב ַׁשִּתBיA ַּבאֹדָנ י&ט� ים ִל¡ ת ֱאֹלִה3 ֲרַב� BיA ִק�  � ַוֲאִנ
Psa. 74:1ֱ ה א�ף ָלָמ ָס� יל ְלָא¡ ָך� ַמְׂשִּכ3 אן ַמְרִעיֶת� �ֹ ְּפָך3 ְּבצ ַ vן א �ַצח ֶיְעַׁש� �ְחָּת ָלֶנ  ֹלִהים ָזַנ
Psa. 74:2ָּ  ֶדם ג Bיָת ֶּק3 ִנ A ָק� ר ֲעָדְתָך2 Bֹו� ְזֹכ ְנָּת ּב� BהA ָׁשַכ¢ ֹון ֶז ּי3 ִvָך ַהר&צ� ַאְלָּת ֵׁש�ֶבט ַנֲחָלֶת
Psa. 74:3ְ יָמה פ ֶדׁש�ָע ָהִר� �ב ַּבֹּק� ע אֹוֵי �ַצח ָּכל&ֵהַר� ֹות ֶנ  ֶמיָך ְלַמֻּׁשא�
Psa. 74:4ֹ ּו צ ֹות� ָׁשֲאג� מּו אֹוֹתָת�ם ֹאת� ֶרב מֹוֲעֶד�ָך ָׂש�  ְרֶריָך ְּבֶק�
Psa. 74:5ִ  ֹות� י ץ ַקְרֻּדּמ� 3ֵ vֲסָבְך&ע �יא ְלָמ�ְעָלה ִּב�  ָּוַדע ְּכֵמִב
Psa. 74:6 ְוֵעת ]ְ  ּון�ִּפּתּוֶח�יָה] ַעָּתה][ו ת ַיֲהֹלמ� יַלֹּפ3 ֵכ� ְvַחד ְּבַכִּׁש�יל ו�   ָּי
Psa. 74:7ָ ּו ב ָך� ִׁשְלח� ְׁשַּכן&ְׁשֶמ� ּו ִמ� ֶרץ ִחְּלל� ָא3 ָ vָך ל� ֵאׁש ִמְקָּדֶׁש
Psa. 74:8ְ ּו ב ֶרץ� ָאְמר� ּו ָכל&מֹוֲעֵדי&ֵא�ל ָּבָא� �ַחד ָׂשְרפ� �ם ָי  ִלָּבם ִניָנ
Psa. 74:9ִא�ינּו א ָר¡ �ֹ ינּו ל ֹוֹתֵת3 ה� א� ַע ַעד&ָמ� נּו ֹיֵד� ָּת3 ִvא&א �ֹ �יא ְול ֹוד ָנִב ין&ע�   ֵא�
Psa. 74:10ֱ י א�ָלֶנ�ַצח� ַעד&ָמַת �ץ אֹוֵי�ב ִׁשְמָךBר ְיָנ�ֵא� ֹלִהים ְיָח�ֶרף ָצ
Psa. 74:11ָ  ֶרב חֹוְקָך  ָלBָּמה ָתִׁש�יב י �5ָך ִמֶּק� יִמיֶנ יְקָך�[ְדָך ִו� ה�] ֵח�  ַכֵּל�
Psa. 74:12ֵ  � ו ֶרץ�אֹלִהים ַמְלִּכ ֶרב ָהָא� ֹות ְּבֶק� ׁשּוע3 ְvֶדם ֹּפֵע�ל י � י ִמֶּק
Psa. 74:13ִים� ים ַעל&ַהָּמ� ִּניִנ3 ַ vי ת ְרָּת ָראֵׁש� �ם ִׁשַּב�   ַאָּתBה פֹוַר�ְרָּת ְבָעְּזָך� ָי
Psa. 74:14ִ ה ר�ם ְלִצִּי�ים� ַאָּת� ל ְלָע ֲאָכ3 ַ vן ִּתְּתֶנ�ּנּו מ� ַּצְצָּת ָראֵׁש�י ִלְוָיָת
Psa. 74:15ָ ה ב�ן� ַאָּת ֹות ֵאיָת� ְׁשָּת ַנֲהר� ֹוַב3 vה ה �ַחל ַאָּת� �5ן ָוָנ  ַקְעָּת ַמְעָי
Psa. 74:16  ֶמׁש� ְלָך� י ֹור ָוָׁש� ֹוָת ָמא� ִכינ3 ֲ vה ה �ְיָלה ַאָּת�  ֹום ַאף&ְלָך� ָל
Psa. 74:17ִ ה ה�ה ְיַצְרָּתם� ַאָּת ֶרף ַאָּת� ֹח3 ָvִיץ ו ֹות ָא�ֶרץ ַק�  ַּצְבָּת ָּכל&ְּגבּול�
Psa. 74:18 את א 3ֹ ָך� ְזָכר&ז ּו ְׁשֶמ� ל ִנ�ֲאצ� ָב3 ָvה ְוַע�ם נ�  ֹוֵיב ֵחֵר�ףA ְיהָו
Psa. 74:19ְ ן ל�יָך ַאל&ִּתְׁשַּכ�ח ָלֶנ�ַצח� ַאל&ִּתֵּת ִנֶּי3 ֲ vת ע� �ֶפׁש ּתֹוֶר�ָך ַחַּי  ַחַּית ֶנ
Psa. 74:20�ֹות ָחָמ ֶרץ ְנא� 3ֶ vּו ַמֲחַׁשֵּכי&א ית ִּכ�י ָמְלא� �ט ַלְּבִר  ס� ַהֵּב�
Psa. 74:21ָך� ּו ְׁשֶמ� ַהְלל� ֹון ְי� ֶאְבי3 ְvי ו� ב ַּד�ְך ִנְכָל�ם ָעִנ   ַאל&ָיֹׁש�
Psa. 74:22ֱ ה א�ֹום� קּוָמ ל ָּכל&ַהּי� ָב3 ָvר ֶחְרָּפְתָך� ִמִּני&נ  ֹלִהים ִריָב�ה ִריֶב�ָך ְזֹכ�
Psa. 74:23ִּ יָך ֹעֶל�ה ָתִמ� ַאל&ת  ֶמ3 ָvֹון ק ֹול ֹצְרֶר�יָך ְׁשא�  יד�ְׁשַּכח ק�
Psa. 75:1יר� ֹור ְלָאָס�ף ִׁש� ַח ַאל&ַּתְׁשֵח�ת ִמְזמ�   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 75:2 ים ה A א�ֹלִה3 ינּו ְּלָך2 Bֹוִד יָך� ה� ּו ִנְפְלאֹוֶת� ְּפר3 ִvָך ס�ֹוב ְׁשֶמ  ֹוִדינּו ְוָקר�
Psa. 75:3ִּ ט� כ ים ֶאְׁשֹּפ� י ֵמיָׁשִר� ִנ3 ֲ vד א�  י ֶאַּק�ח מֹוֵע
Psa. 75:4ים ֶא� ֹמִג3 ָלה� ְנ� יָה ֶּס� י ִתַּכ�ְנִּתי ַעּמּוֶד�  ֶרץ ְוָכל&ֹיְׁשֶב�יָה ָאֹנִכ2
Psa. 75:5� ֶרן� ָאַמ�ְרִּתי ל ַ ימּו ָק� ים ַאל&ָּתִר� ָלְרָׁשִע3 ְvּלּו ו � הֹוְלִלים ַאל&ָּתֹה
Psa. 75:6ק� �אר ָעָת� ּו ְבַצָּו ֹום ַקְרְנֶכ�ם ְּתַדְּבר� ימּו ַלָּמר�   ַאל&ָּתִר�
Psa. 75:7 א �ֹ ים�מ ִ ִּכBי ל ר ָהִר� א ִמִּמְדַּב� 3ֹ ל ְvב ו�ַּמֲעָר  ּמֹוָצא ּוִמ�
Psa. 75:8ים� �ה ָיִר� יל ְוֶז ְׁשִּפ3 ַvה י� ים ֹׁשֵפ�ט ֶז י&ֱאֹלִה�   ִּכ�
Psa. 75:9ְj ֶּז�ה ַאְך&ש {ר ִמ¡ ֵלא ֶמֶסְךH ַוַּיֵּג רA ָמ� 5Bִין ָחַמ2 ה ְוַי ַיד&ְיהָו] ֹוס ְּב� 3ֹּ ִּכBי כ{ vּו כ �ּו ִיְׁשּת ל ָמֶריָה ִיְמצ�

ֶרץ�  ִרְׁשֵעי&ָא�



Psa. 75:10ַ  ב� ו י ַיֲעֹק� ה ֵלאֹלֵה� ַזְּמָר3 ֲ vם א��יד ְלֹעָל  ֲאִני ַאִּג
Psa. 75:11יק� ְרנ�ֹות ַצִּד� ְמָנה ַק� רֹוַמ3 ְּ vַע ת��ים ֲאַגֵּד �י ְרָׁשִע   ְוָכל&ַקְרֵנ
Psa. 76:1יר� ֹור ְלָאָס�ף ִׁש� ַח ִּבְנִגיֹנ�ת ִמְזמ�   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 76:2 ע�ֹו� נֹוָד ֹול ְׁשמ� ל ָּגד� ִיְׂשָרֵא3 ְּ vים ב�יהּוָד�ה ֱאֹלִה  ִּב�
Psa. 76:3ֹון� ֹו ְבִצּי� ֹוָנת� ֹו ּוְמע� �  ַוְיִה�י ְבָׁשֵל�ם ֻסּכ
Psa. 76:4ָj ָלה� ש ֶרב ּוִמְלָחָמ�ה ֶס� ן ְוֶח� ֶׁשת ָמֵג¢ � ָּמה ִׁשַּב�ר ִרְׁשֵפי&ָק
Psa. 76:5ָ  ֶרף� נ ַהְרֵרי&ָט� יר ֵמ� ה ַאִּד3  אֹור ַאָּת�
Psa. 76:6ֵ יֵרי ל� ּוA ַאִּב ם� ֶאְׁשּתֹוְלל2 ּו ָכל&ַאְנֵׁשי&ַח�ִיל ְיֵדיֶה� ּו ְׁשָנָת�ם ְולֹא&ָמְצא�  ב ָנמ�
Psa. 76:7ִ ּוס� מ ם ְוֶר�ֶכב ָוס� ְרָּד3 ִvב נ � ַּגֲעָר�ְתָך ֱאֹלֵה�י ַיֲעֹק
Psa. 76:8ָך ז ַאֶּפ� יָך ֵמָא� ד ְלָפֶנ3 י&ַיֲעֹמ� ָּתה ּוִמ�  � ַאָּתBהA נ�ֹוָרא ַא3
Psa. 76:9ִ ָטה� מ ֶרץ ָי�5ְרָא�ה ְוָׁשָק� ין ֶא� � ָּׁשַמִים ִהְׁשַמ�ְעָּת ִּד
Psa. 76:10ָלה� ט ֱאֹלִה�ים ְלהֹוִׁש�יַע ָּכל&ַעְנֵוי&ֶא�ֶרץ ֶס�   ְּבקּום&ַלִּמְׁשָּפ�
Psa. 76:11ר� ת ַּתְחֹּג� ית ֵחֹמ� י&ֲחַמ�ת ָאָד�ם ּתֹוֶד�ָּך ְׁשֵאִר�   ִּכ�
Psa. 76:12ּו ְו יֶכ�ם ָּכל&ְסִביָב�יו יֹוִב�ילּו  ִנ�5ֲדר� {ה א�ֹלֵה¡ 3ַj ַׁשְּלמּוH ַליהָו vא�ש  י ַלּמֹוָר�
Psa. 76:13ִ  ֶרץ� י א ְלַמְלֵכי&ָא� ים נvֹוָר3 �ּוַח ְנִגיִד  ְבֹצר ר�
Psa. 77:1 ל&ְיִדיתּון ַח ַע� ּון[ ַלְמַנֵּצ� ֹור�] ְידּות3 ף ִמְזמ�  ְלָאָס�
Psa. 77:2� �י ֶאל&ֱאֹלִה�ים ְוֶאְצָע י� קֹוִל �ין ֵאָל� ים ְוַהֲאִז ֱֹלִה3 vָקה קֹוִל�י ֶאל&א 
Psa. 77:3ִ  �ְיָלה נ יA ַל Bְׁשִּתי ָיִד ָר� {י ָּד¡ י� ְּבי�ֹום ָצָרִתיH ֲאֹדָנ ּוג ֵמֲאָנ�ה ִהָּנֵח�ם ַנְפִׁש� �א ָתפ �ֹ  ְּגָרה ְול
Psa. 77:4�י ֶס�ְוִתְתַעֵּט�ף רּוִח Aיָחה mה ָאִׂש� ֱהָמָי  ָלה� ֶאְזְּכָר�ה ֱאֹלִה�ים ְוֶא�
Psa. 77:5ָ ר� א א ֲאַדֵּב� �ֹ ְמִּתי ְול ְפַע3 ִvי נ� ֹות ֵעיָנ  ַחְזָּת ְׁשֻמר�
Psa. 77:6 ֶדם �jְ  ִחַּׁש�ְבִּתי ָיִמ�ים ִמֶּק vים�ש ֹות עֹוָלִמ�  נ3
Psa. 77:7י� ׂש רּוִח� ָּל�ְיָלה ִעם&ְלָבִב�י ָאִׂש�יָחה ַוְיַחֵּפ� י ַּב¡ ה ְנִגיָנִת3 ְזְּכָר�   ֶא�
Psa. 77:8� ֹוד�ְלעֹו ה ַ ֹות ע� א&ֹיִס�יף ִלְרצ� �ֹ �י ְול  ָלִמים ִיְזַנ�חA ֲאֹדָנ
Psa. 77:9ר� ר ָוֹד� ֶמר ְלֹד� 3ֹ vֹו ָּג�ַמר א ��ַצח ַחְסּד   ֶהָאֵפ�ס ָלֶנ
Psa. 77:10ָלה� יו ֶס� ף ַרֲחָמ� ַא3 ְּ vץ ב   ֲהָׁשַכ�ח ַחּנ�ֹות ֵא�ל ִאם&ָקַפ�
Psa. 77:11ָ  ֹוִתי ִה�יא  ו jְ ֹאַמר ַחּל� vיןש�ֹות ְיִמ ֹון�נ3   ֶעְלי�
Psa. 77:12 ֹור[ ַאְזִּכיר ָך�] ֶאְזּכ� ֶדם ִּפְלֶא� ה ִמֶּק� י&ֶאְזְּכָר� �ּה ִּכ� ַעְלֵלי&ָי  ַמ�
Psa. 77:13יָחה� ַבֲעִל�ילֹוֶת�יָך ָאִׂש� �יִתי ְבָכל&ָּפֳעֶל�ָך ּו�   ְוָהִג
Psa. 77:14ֱ ים� א אֹלִה� ֹול ֵּכ� ל גvָּד3 ֶדׁש ַּדְרֶּכ�ָך ִמי&ֵא�  ֹלִהים ַּבֹּק�
Psa. 77:15ָ ה ה�ים ֻעֶּז�5ָך� ַאָּת�ְעָּת ָבַעִּמ ֵׂשה ֶפ�ֶלא הֹוַד�  ֵאל ֹע�
Psa. 77:16ָלה� ב ְויֹוֵס�ף ֶס� ֹוַע ַעֶּמ�ָך ְּבֵני&ַיֲעֹק�   ָּגַא�ְלָּת ִּבְזר�
Psa. 77:17ֹות� ף ִיְרְּגז�ּו ְתֹהמ� 3ַ vילּו א�ּוָך ַּמ�ִים ָיִח ים ָרא� ִיםA א�ֹלִה3 ּוָך ַּמ2 Bא   ָר�
Psa. 77:18כּו� יָך ִיְתַהָּל� ָצֶצ3 ֲ vים ַאף&ח �ּו ְׁשָחִק ֹול ָנְתנ� ֹות ק� ִיםA ָעב3   ֹזBְרמּו ַמ2
Psa. 77:19ֶרץ� �ׁש ָהָא� �ה ַוִּתְרַע ים ֵּתֵב�ל ָרְגָז �ירּו ְבָרִק� ל ֵהִא A ַּבַּגְלַּג3 ֹול ַרַעְמָך2 Bק  
Psa. 77:20 ָך ּוְׁשִביֶליָך Bם ַּדְרֶּכ3  ּ�[ ַּבָּי יְלָך][ו עּו�ְּבַמ�] ְׁשִב� א ֹנָד� �ֹ יָך ל ִעְּקבֹוֶת3 ְvים ו�  ִים ַרִּב
Psa. 77:21ן� ה ְוַאֲהֹר� ַיד&ֹמֶׁש� אן ַעֶּמ�ָך ְּב� �ֹ   ָנִח�יָת ַכּצ
Psa. 78:1ַ יָנה ע� ף ַהֲאִז ָס� יל ְלָא¡ י� ַמְׂשִּכ3 ם ְלִאְמֵרי&ִפ� ְזְנֶכ3 ָ vּו א  ִּמי ּתֹוָרִת�י ַהּט�
Psa. 78:2י ַאִּב�� ֶדם� ֶאְפְּתָח�ה ְבָמָׁש�ל ִּפ ֹות ִמִּני&ֶק� יד3 ִvיָעה ח 
Psa. 78:3ָj ר ש�נּו� ֲאֶׁש ינּו ִסְּפרּו&ָל� ֲאבֹוֵת3 ַvם ו�  ַמְענּו ַוֵּנָדֵע
Psa. 78:4� ֹון מ ְ ֹור ַאֲחר3 ם ְלד� דA ִמְּבֵניֶה3 א ְנַכֵח2 Bֹ ה� ל יו ֲאֶׁש�ר ָעָׂש� ִנְפְלאֹוָת3 ְvה ֶוֱעזּוז�ֹו ו� ֹות ְיהָו  ַסְּפִרים ְּתִהּל�
Psa. 78:55B ל ֲאֶׁש�ר צ ִ ַוָּי ֵא� ב ְותֹוָרהH ָׂשBם ְּבִיְׂשָר¡ ַיֲעֹק3 ּותA ְּב� ם�ֶקם ֵעד2 ם ִלְבֵניֶה� הֹוִדיָע3 ְvינּו ל� ָּוה ֶאת&ֲאבֹוֵת



Psa. 78:6ַ ֹור א ּוA ּד� ם� ְלַמBַען ֵיְדע2 ּו ִלְבֵניֶה� יַסְּפר� מּו ִו� ֻק3 ָvדּו י��ים ִיָּוֵל  ֲחרֹון ָּבִנ
Psa. 78:73אֹלִה  ִ ְוָיִׂש�ימּו ֵב� א י �ֹ ְסָל�ם ְול רּו�ים ִּכ¡ יו ִיְנֹצ� ַעְלֵלי&ֵא�ל ּוִמְצֹוָת�  ְׁשְּכחּו ַמ�
Psa. 78:8ּ ה ד  ֶר� ם ּדֹורH סֹוֵר{ר ּוֹמ¡ ּוA ַּכֲאבֹוָת3 א ִיְהי2 Bֹ ֹו� ְול ֹו ְולֹא&ֶנֶאְמָנ�ה ֶאת&ֵא�ל רּוח� ��ין ִלּב  ֹור לֹא&ֵהִכ
Psa. 78:9ֶׁש �י רֹוֵמי&ָק ִים נֹוְׁשֵק� ֵני&ֶאְפַר3 ב� ְּב� ּו ְּבי�ֹום ְקָר� ְפכ3 ָ vת ה 
Psa. 78:10ָj א ש �ֹ ֶכת� ל ּו ָלֶל� ֹו ֵמֲאנ� ית ֱאֹלִה�ים וvְּבתֹוָרת3  ְמרּו ְּבִר�
Psa. 78:11ם� יו ֲאֶׁש�ר ֶהְרָא� ִנְפְלאֹוָת3 ְvיו ו�ּו ֲעִלילֹוָת   ַוִּיְׁשְּכח�
Psa. 78:12ֲ 5ֶגד א� ִים ְׂשֵדה ֶנ ֶרץ ִמְצַר� �ָׂשה ֶפ�ֶלא ְּבֶא� ַען�בֹוָתם ָע  &ֹצ�
Psa. 78:13ָ  ִים ְּכמֹו&ֵנ�ד� ָּב�ַקע י 5ַּיֶּצב&ַמ�  ם ַוַּי�ֲעִביֵר�ם ַו�
Psa. 78:14ׁש� ֹור ֵא� ְיָלה ְּבא� ַּל3 ַ vם ְוָכל&ה��5ן יֹוָמ   ַוַּיְנֵח�ם ֶּבָעָנ
Psa. 78:15ֻ ע צ�ה� ְיַבַּק ֹות ַרָּב� ְׁשְק ִּכְתֹהמ� ַּי3 ַvר ו� ִרים ַּבִּמְדָּב
Psa. 78:16 א�ִים� ַוּיֹוִצ ֹות ָמ�  נֹוְזִל�ים ִמָּס�ַלע ַוּי�ֹוֶרד ַּכְּנָהר�
Psa. 78:17ֹון ַּבִּצָּי�ה� ְלי3 ֶ vֹות ע ְמר� ֹו ַל� �ֹוד ַלֲחטֹא&ל �יפּו ע�   ַוּיֹוִס
Psa. 78:18ם� ֶכל ְלַנְפָׁש� ְׁשָאל&ֹא� ל ִּבְלָבָב�ם ִל�   ַוְיַנּסּו&ֵא�
Psa. 78:19ָ ים א ִה� אֹל¡ ּו ֵּב� 5ְיַדְּבר3 ְך ְמרּו ֲהי�ּו ַו� jֻ ַכל ֵא�ל ַלֲעֹר� vר�ש ן ַּבִּמְדָּב�  ְלָח3
Psa. 78:20ֶ פּו ֲהַגם&ל ְׁשֹט� {ים ִי¡ ּורA ַוָּיז�ּובּו ַמִיםH ּוְנָחִל ֹו� ֵהBן ִהָּכה&צ2  ֶחם י�ּוַכל ֵּת�ת ִאם&ָיִכ�ין ְׁשֵא�ר ְלַעּמ�
Psa. 78:21ְ  ר ו 5ִּיְתַעָּב� ה ַו� ע ְיהָו3 ל�ֵאׁש ִנְּׂשָק�ה ְבַיֲע ָלֵכBןA ָׁשַמ� ף ָעָל�ה ְבִיְׂשָרֵא� 3ַ vב ְוַגם&א � ֹק
Psa. 78:22ֶ א ה �ֹ ֹו� ִּכBי ל יׁשּוָעת� ּו ִּב� ְטח3 ָvא ב �ֹ  ֱאִמינּו ֵּבאֹלִה�ים ְול
Psa. 78:23ח� י ָׁשַמ�ִים ָּפָת� ים ִמָּמ�ַעל ְוַדְלֵת�   ַוְיַצ�ו ְׁשָחִק�
Psa. 78:24&ל ּוְדַגן �ר ֲעֵליֶה�ם ָמ�ן ֶלֱאֹכ jָ  ַוַּיְמֵט¢ vִיםש מֹו�ַמ3 �ַתן ָל�   ָנ
Psa. 78:25ַ ֶחם א�ַבע� ֶל ה ָׁשַל�ח ָלֶה�ם ָלֹׂש� �יׁש ֵציָד¢  ִּביִרים ָא�ַכל ִא
Psa. 78:26ָ ע ק�ן� ַיַּס ג ְּבֻעּז�ֹו ֵתיָמ�  ִדים ַּבָּׁשָמ�ִים ַוְיַנֵה�
Psa. 78:27ֹוף ָּכָנ�5ף� ים ע� ִּמ3 ַvֹול י ְכח� ר ֲעֵליֶה�ם ֶּכָעָפ�ר ְׁשֵא�ר ּו�   ַוַּיְמֵט¢
Psa. 78:28ַ  יו� ו יב ְלִמְׁשְּכֹנָת� ִב3 ָvהּו ס� ֶרב ַמֲחֵנ  ַּיֵּפל ְּבֶק�
Psa. 78:29ם� ם ָיִב�א ָלֶה� ֲאָוָת3 ַת� ְvד ו �ּו ְמֹא ּו ַוִּיְׂשְּבע�   ַוּיֹאְכל�
Psa. 78:30ם� ֹוד ָאְכָל�ם ְּבִפיֶה� 3vם ע�ּו ִמַּתֲאָוָת   לֹא&ָזר�
Psa. 78:31� ַ  ם ו ָלBה ָבֶה3 יםA ָע� יַע� ְוַאBף ֱאֹלִה2 י ִיְׂשָרֵא�ל ִהְכִר�  ַּיֲהֹרג ְּבִמְׁשַמֵּניֶה�ם ּוַבחּוֵר�
Psa. 78:32ֹ  יו� ְּבָכל&ז ינּו ְּבִנְפְלאֹוָת� ֱאִמ3 ֶ vא&ה �ֹ ֹוד ְול �ְטאּו&ע  את ָח�
Psa. 78:33ה� ם ַּבֶּבָהָל� ֶבל ְיֵמיֶה�ם וvְּׁשנֹוָת3   ַוְיַכל&ַּבֶה�
Psa. 78:343ָׁש ְvּוהּו ו �ל� ִאם&ֲהָרָג�ם ּוְדָרׁש ֲחרּו&ֵא�  בּו ְוִׁש�
Psa. 78:35� ַ  ם� ו ְליֹון ֹּגֲאָל� ֶ vל ע י&ֱאֹלִה�ים צּוָר�ם ְוֵא�  ִּיְזְּכרּו ִּכ�
Psa. 78:36ֹו� ם ְיַכְּזבּו&ל� ּוהּו ְּבִפיֶה�ם וvִּבְלׁשֹוָנ3   ַוְיַפּת�
Psa. 78:37ְ  ֹו� ו ּו ִּבְבִרית� ֶאְמנ3 ֶvא נ �ֹ ֹו ְול �ֹון ִעּמ  ִלָּבם לֹא&ָנכ�
Psa. 78:38 ְ  ית ו ְׁשִח� ר ָעֹוןH ְו�לֹא&ַי¡ ּוםA ְיַכֵּפ� ּוא ַרח2 Bֹו�ְוה א&יvִָעיר ָּכל&ֲחָמת� �ֹ ֹו ְול � ִהְרָּבה ְלָהִׁש�יב ַאּפ
Psa. 78:39ַ  ּוב� ו א ָיׁש� �ֹ ְך ְול ֹוֵל3 vּוַח ה  ִּיְזֹּכר ִּכי&ָבָׂש�ר ֵה�ָּמה ר�
Psa. 78:40ַּ ּוהּו ִּב� כ ּוהּו ַבִּמְדָּב�ר יvֲַעִציב3 ֹון�ָּמה ַיְמר�  יִׁשימ�
Psa. 78:41ל ִהְתוּו��ֹוׁש ִיְׂשָרֵא ּו ֵא�ל ּוְקד� ּובּו ַוְיַנּס�   ַוָּיׁש�
Psa. 78:42ר� ם ִמִּני&ָצ� ֹום אwֶׁשר&ָּפָד� 3vֹו י �ּו ֶאת&ָיד   לֹא&ָזְכר�
Psa. 78:43ְּ ַען� ֲאֶׁשר&ָׂש�ם ב  יו ִּבְׂשֵדה&ֹצ� תֹוָת�יו וvּמֹוְפָת3  ִמְצַרִים ֹא�
Psa. 78:44ְך ל ְ ַוַּי ּון�ֲהֹפ� ם ַּבל&ִיְׁשָּתי� ֹנְזֵליֶה3 ְvם ו� ָדם ְיֹאֵריֶה
Psa. 78:45ָ ם ע�ח ָּבֶה ם� ְיַׁשַּל¢ ַע ַוַּתְׁשִחיֵת�  ֹרב ַוּיֹאְכֵל�ם וvְּצַפְרֵּד3
Psa. 78:46ה� ם ָלַאְרֶּב� יִגיָע3 � ִv �יל ְיבּוָל�ם ו   ַוִּיֵּת�ן ֶלָחִס



Psa. 78:47ְvם ו� ג ַּבָּבָר�ד ַּגְפָנ ל� ַיֲהֹר� ֲחָנַמ� ם ַּב�  ִׁשְקמֹוָת3
Psa. 78:48ים� ם ָלְרָׁשִפ� �ר ַלָּבָר�ד ְּבִעיָר�ם וvִּמְקֵניֶה3   ַוַּיְסֵּג
Psa. 78:49ים� ַחת ַמְלֲאֵכ�י ָרִע� ְׁשַל3 ִvה מ��ַעם ְוָצָר ֹו ֶעְבָר�ה ָוַז ֹון ַאּפ3 םA ֲחר¢   ְיַׁשַּלח&ָּב2
Psa. 78:50�ֹו לֹא&ָחַׂש ּפ� יב ְלַא¡ ֶבר ִהְסִּג�יר� ְיַפֵּל�ס ָנִת3 ם ַלֶּד� ַחָּיָת3 ְvם ו� ְך ִמָּמ�ֶות ַנְפָׁש
Psa. 78:51ם� ים ְּבָאֳהֵלי&ָח� ֹוִנ3 vִים ֵראִׁש�ית א �ֹור ְּבִמְצָר �5ְך ָּכל&ְּבכ�   ַוַּי
Psa. 78:52ר� ֶדר ַּבִּמְדָּב� ֵע3 ַּ v5ְיַנֲהֵג�ם כ ֹו ַו� �אן ַעּמ �ֹ   ַוַּיַּס�ע ַּכּצ
Psa. 78:53ָ ם ל�ה ַהָּי�ם�ֶבַטח  ַוַּיְנֵח ם ִּכָּס� ֹוְיֵביֶה3 vדּו ְוֶאת&א�א ָפָח �ֹ  ְול
Psa. 78:54ַ  ֹו� ו ה ְיִמינ� ה ָקְנָת� 3ֶvֹו ַהר&ז �ּול ָקְדׁש  ְיִביֵאם ֶאל&ְּגב�
Psa. 78:55� ַ  ם ו םA ּגֹוִי3 Bֶרׁש ִמְּפֵניֶה2 י ִיְׂשָר ַוְיָג ם ִׁשְבֵט� ָאֳהֵליֶה3 ְּ vה ַוַּיְׁשֵּכ�ן ב�ל�ַּיִּפיֵלם ְּבֶח�ֶבל ַנֲחָל  ֵא�
Psa. 78:56ַ  ּו ו רּו� ַוְיַנּס� א ָׁשָמ� �ֹ יו ל ֵעדֹוָת3 ְvֹון ו� ַּיְמרּו ֶאת&ֱאֹלִה�ים ֶעְלי
Psa. 78:57� ַ  גּו ו ּו ְּכֶק�ֶׁשת ְרִמָּי�ה� ַוִּיֹּס�  ִּיְבְּגדּו ַּכֲאבֹוָת�ם נvְֶהְּפכ3
Psa. 78:58ּוה ם ַיְקִניא� ּוהּו ְּבָבמֹוָת�ם וvִּבְפִסיֵליֶה3  ּו� ַוַּיְכִעיס�
Psa. 78:59ֱ ע א�ל� ָׁשַמ ד ְּבִיְׂשָרֵא� ֹא3 ְvס מ 5ִּיְתַעָּב�ר ַוִּיְמַא�  ֹלִהים ַו�
Psa. 78:60ַ  ם� ו ֶהל ִׁשֵּכ�ן ָּבָאָד� 3ֹ vֹו א ��ן ִׁשל  ִּיֹּטׁש ִמְׁשַּכ
Psa. 78:61ר� ֹו ְבַיד&ָצ� ִתְפַאְרּת� �י ֻעּז�ֹו ְו�   ַוִּיֵּת�ן ַלְּׁשִב
Psa. 78:62ֶר�ר ַלֶח� ר� ַוַּיְסֵּג ֹו ִהְתַעָּב� ֹו וvְּבַנֲחָלת3 � ב ַעּמ
Psa. 78:63לּו� א הּוָּל� �ֹ יו ל ְכָלה&ֵא�ׁש וvְּבתּוֹלָת3 יו ָא�   ַּבחּוָר�
Psa. 78:64ֹּ יָנה� כ א ִתְבֶּכ� �ֹ יו ל ַאְלְמֹנָת3 ְvלּו ו� ֲהָניו ַּבֶח�ֶרב ָנָפ
Psa. 78:655ן ִמ� ֹור ִמְתרֹוֵנ ִגּב3 ְּ vי כ� ןA ֲאֹדָנ ץ ְּכָיֵׁש�  ָּי�5ִין� ַוִּיַק�
Psa. 78:66מֹו� �ַתן ָל� ם ָנ ֹוָל3 vת ע ֹור ֶחְרַּפ� �יו ָאח   ַוַּיְך&ָצָר�
Psa. 78:67ַ  ר� ו א ָבָח� �ֹ ִים ל ְפַר3 ֶ vֶבט א ְבֵׁש� ֶהל יֹוֵס�ף ּו�  ִּיְמַאס ְּבֹא�
Psa. 78:68ַ  ב� ו ֹון ֲאֶׁש�ר ָאֵה� ּי3 ִvר צ ת&ַה�  ִּיְבַחר ֶאת&ֵׁש�ֶבט ְיהּוָד�ה ֶא�
Psa. 78:69ֶב� ם�ן ְּכמֹו&ר ָ ַוִּי ּה ְלעֹוָל� ֶרץ ְיָסָד� ֶא3 ְּ vֹו כ � ִמים ִמְקָּדׁש
Psa. 78:70ַ  אן� ו �ֹ ת צ ִּמְכְלֹא� הּו ִמ� ִּיָּקֵח3 ַvֹו ו ��ד ַעְבּד  ִּיְבַחר ְּבָדִו
Psa. 78:71ִ ֹו ל ִביא� ֹות ֱה¡ ר ָעל3 ֹו� ֵמַאַח� ל ַנֲחָלת� ֹו וvְּבִיְׂשָרֵא3 �ב ַעּמ  ְרעֹות ְּבַיֲעֹק�
Psa. 78:72ַ  ם� ו ֹו ּוִבְתבּונ�ֹות ַּכָּפ�יו ַיְנֵח� �ם ְלָבב  ִּיְרֵעם ְּכֹת�
Psa. 79:1ִ ָך ט ַנֲחָלֶת3 םA ְּב� ים ָּבBאּו גֹוִי2 ף א�ֹלִה] ָס� ֹור ְלָא¡ �ִם  ִמְזמ3 מּו ֶאת&ְירּוָׁשַל ְּמאּו ֶאת&ֵהיַכ�ל ָקְדֶׁש�ָך ָׂש�
 ְלִעִּי�ים�

Psa. 79:2ַ יָך מ ת ֲעָבֶד3 ּו ֶאת&ִנְבַל¢ ֶרץ�ֲאָכ ָנ�ְתנ] יָך ְלַחְיתֹו&ָא� ִסיֶד3 ֲ vר ח ֹוף ַהָּׁשָמ�ִים ְּבַׂש�  ל ְלע�
Psa. 79:3ר� ִם ְוֵא�ין קֹוֵב� רּוָׁשָל3 ֹות ְי� Bיב ִב� ִים ְס� םA ַּכַּמ3 ּו ָדָמ2   ָׁשְפכ¢
Psa. 79:4ֶ ינּו ח� ינּו� ָהִי ֶלס ִלְסִביבֹוֵת� ֶק3 ָvינּו ַל�ַעג ו�  ְרָּפה ִלְׁשֵכֵנ
Psa. 79:5ְ  ָך�הָוה  ַעד&ָמ�ה י ׁש ִקְנָאֶת� 3ֵ vַצח ִּתְבַע�ר ְּכמֹו&א� �5ף ָלֶנ  ֶּתֱאַנ
Psa. 79:6אּו� א ָקָר� �ֹ ִׁשְמָך3 ל ְּ vר ב ֹות ֲאֶׁש� �ּוָך ְוַע�ל ַמְמָלכ ע� ל&ַהּגֹוִיםH ֲאֶׁש{ר לֹא&ְיָד¡ ְך ֲחָמְתָך2 ֶא� Bְׁשֹפ  
Psa. 79:7ִּ ּמּו� כ ֶאת&ָנֵו�הּו ֵהַׁש� ב ְו� �ת&ַיֲעֹק  י ָאַכ�ל ֶא�
Psa. 79:8�ִנ�ים מ ַ ַא ד�ל&ִּתְזָּכר&ָלנּוH ֲעֹוֹנ{ת ִראֹׁש¡ ֹונּו ְמֹא� ּונּו ַרֲחֶמ�יָך ִּכ�י ַדּל�  ֵהר ְיַקְּדמ�
Psa. 79:9ָך� ינּו ְלַמ�ַען ְׁשֶמ� ּטֹאֵת3 ַ vר ַעל&ח ֹוד&ְׁשֶמ�ָך ְוַהִּציֵל�נּו ְוַכֵּפ� ר ְּכב� נּו ַעל&ְּדַב� ֵהBי ִיְׁשֵע3 נּוA ֱאֹל� Bָעְזֵר  
Psa. 79:10ָּמהBע ַּבִּגִּיים  ָל�ם ִיָּוַד יֶה� {ה א�ֹלֵה¡ ּו ַהּגֹוִיםH ַאֵּי �ם][ַּב[A יֹאְמר� יָך ] ּגֹוִי ם&ֲעָבֶד� ת ַּד� ְקַמ3 ִvינּו נ� ְלֵעיֵנ
ּוְך�  ַהָּׁשפ�

Psa. 79:11ה� �י ְתמּוָת� ר ְּבֵנ ֹוֵת3 vה �ִס�יר ְּכֹג�ֶדל ְזרֹוֲעָך ת ָא¡ ֹוא ְלָפֶניָךH ֶאְנַק{   ָּתBב�
Psa. 79:12Bֵׁש �ינּו ש jִ ְוָה� ּוָך ֲאֹדָנ�י�ב ִלְׁשֵכֵנ ר ֵחְרפ� ָתBם ֲאֶׁש�  ְבָעַתִים ֶאל&ֵחיָק�ם ֶחְרָּפ�
Psa. 79:13ָך� ר ְּתִהָּלֶת� ַסֵּפ3 ְvר נ �ר ָוֹד ֹוָל�ם ְלֹד� ה ְּלָך3 ְלע¡ ֹוֶד� Bנ Hאן ַמְרִעיֶתָך �ֹ A ְוצ Bְחנּו ַעְּמָך2   ַוֲאַנ



Psa. 80:1ּות ְל �ים ֵעד� ַח ֶאל&ֹׁשַׁשִּנ ֹור� ַלְמַנֵּצ�  ָאָס�ף ִמְזמ�
Psa. 80:2יָעה� ב ַהְּכרּוִב�ים הֹוִפ� אן יֹוֵס�ף ֹיֵׁש� �ֹ יָנה ֹנֵה�ג ַּכּצ לA ַהֲאִז3 ֵעBה ִיְׂשָרֵא2   ֹר�
Psa. 80:3נּו� �ָתה ָּל� ּוָרֶת�ָך ּוְלָכ�ה ִליֻׁשָע ה ֶאת&ְּגב� ה עֹוְרָר� ִיםA ּוִבְנָי�ִמBן ּוְמַנֶּׁש3 Bי ֶאְפַר2   ִלְפֵנ
Psa. 80:4ָעה� ֱאֹלִה� יָך ְוִנָּוֵׁש� ֶנ3 ָּ vר פ  ים ֲהִׁשיֵב�נּו ְוָהֵא�
Psa. 80:5ָך� ְנָּת ִּבְתִפַּל�ת ַעֶּמ� ַׁש3 ָ vי ע ֹות ַעד&ָמַת� ��ה ֱאֹלִה�ים ְצָבא   ְיהָו
Psa. 80:6ֶ יׁש� ה ֹות ָׁשִל� מֹו ִּבְדָמע� ַּתְׁשֵק3 ַvה ו�  ֱאַכְלָּתם ֶל�ֶחם ִּדְמָע
Psa. 80:7ָ נּו מ�מֹו�דֹון ִלְׁשֵכ ְּתִׂשיֵמ ינּו ִיְלֲעגּו&ָל� ֹאְיֵב3 ְvינּו ו�  ֵנ
Psa. 80:8ָעה� יָך ְוִנָּוֵׁש� ֶנ3 ָּ vר פ ֹות ֲהִׁשיֵב�נּו ְוָהֵא�   ֱאֹלִה�ים ְצָבא�
Psa. 80:9ֶּ  ָה� ג ם ַוִּתָּטֶע� ׁש גvֹּוִי3 �יַע ְּתָגֵר� ִים ַּתִּס  ֶפן ִמִּמְצַר�
Psa. 80:10 ׁש �יָה ַוַּתְׁשֵר� jָ  ִּפִּנ�יָת ְלָפֶנ vֶרץ�ָרֶׁש3ש  יָה ַוְּתַמֵּלא&ָא�
Psa. 80:11ל� ְרֵזי&ֵא� יָה ַא� ֲעָנֶפ3 ַvּה ו�ים ִצָּל ּו ָהִר�   ָּכּס�
Psa. 80:12יָה� ֹוְנקֹוֶת� ר י� ָה3 ָvם ְוֶאל&נ�   ְּתַׁשַּל�ח ְקִציֶר�ָה ַעד&ָי
Psa. 80:13ָ ֶרְך� ל ְבֵרי ָד� ּוָה ָּכל&ֹע� ָאר3 ְvיָה ו �ְצָּת ְגֵדֶר  ָּמה ָּפַר�
Psa. 80:14ָּנה� ְי י ִיְרֶע� �יז ָׂשַד� �ַער ְוִז �יר ִמָּי  ַכְרְסֶמ�ָּנ�ה ֲחִז
Psa. 80:15את� �ֹ �ֶפן ז ד ֶּג ּוב&ָנ�א ַהֵּב�ט ִמָּׁשַמ�ִים ּוְרֵא�ה וvְּפֹק3   ֱאֹלִה�ים ְצָבאֹותH ׁש¡�
Psa. 80:16ְ  ְך� ו ְצָּתה ָּל� ן ִאַּמ� 3ֵּ v5ָך ְוַעל&ב� �ה ְיִמיֶנ  ַכָּנה ֲאֶׁשר&ָנְטָע
Psa. 80:17דּו� ְׂש �יָך יֹאֵב� ת ָּפֶנ  ֻרָפ�ה ָבֵא�ׁש ְּכסּוָח�ה ִמַּגֲעַר�
Psa. 80:18ָ  ִהי&י ְך� ְּת� ְצָּת ָּל� ם ִאַּמ� ָד3 ָ v5ָך ַעל&ֶּבן&א� �יׁש ְיִמיֶנ  ְדָך ַעל&ִא
Psa. 80:19א� נּו ּוְבִׁשְמָך� ִנְקָר� ַחֵּי3 ְּ vָּך ת�ֹוג ִמֶּמ   ְולֹא&ָנס�
Psa. 80:20ֹו Bה ֱאֹלִה�ים ְצָבא� ָו ָעה� ְיה� יָך ְוִנָּוֵׁש� ֶנ3 ָּ vר פ  ת ֲהִׁשיֵב�נּו ָהֵא�
Psa. 81:1ף� ית ְלָאָס� ל&ַהִּגִּת¢ ַחA ַע�   ַלְמַנֵּצ¢
Psa. 81:2ַ ב� ה י ַיֲעֹק� יעּו ֵלאֹלֵה� ִר3 ָ vנּו ה�  ְרִנינּו ֵלאֹלִה�ים עּוֵּז
Psa. 81:3ִ  אּו&ז �ים ִעם&ָנ�ֶבל� ְׂש� ף ִּכּנ�ֹור ָנִע � ְמָרה ּוְתנּו&ֹת
Psa. 81:4ֹום ַחֵּג�נּו� ִּת�ֶסה ְלי ֵּכ3 ַּ vר ב�ֶדׁש ׁשֹוָפ ּו ַבֹח�  ְקע�
Psa. 81:5ב� י ַיֲעֹק� ט ֵלאֹלֵה� ְׁשָּפ3 ִvּוא מ �ק ְלִיְׂשָרֵא�ל ה   ִּכBי ֹח�
Psa. 81:6ְּ ֹו ב  ֹוֵסBף ָׂשמ3 יה� ע� ֵעBדּותA ִּב� ְעִּתי ֶאְׁשָמ� ת לֹא&ָיַד� ִים ְׂשַפ� � ֵצאתֹו ַעל&ֶא�ֶרץ ִמְצָר
Psa. 81:7ְרָנה� ֲהִסי ּוד ַּתֲעֹב� יו ִמּד� ָּפ3 ַּ vֹו כ �ֹוִתי ִמֵּס�ֶבל ִׁשְכמ  ר�
Psa. 81:8ֶ ָּך א ְּלֶצ� אָת ָוֲאַח¡ ה ָקָר3 ָלה� ַּבָּצָר� י ְמִריָב�ה ֶס� ְנָך2 ַעל&ֵמ�  ֶעְנָך ְּבֵס�ֶתר ַר�ַעם ֶאְבָח�
Psa. 81:9ַ ע ע�י� ְׁשַמ ע&ִל� ְׁשַמ� ל ִאם&ִּת� ְׂשָרֵא3 ִvְך י��יָדה ָּב  ִּמי ְוָאִע
Psa. 81:10ְ ה ב� א&ִיְהֶי �ֹ ר� ל ה ְלֵא�ל ֵנָכ� ְׁשַּתֲחֶו3 ִvא ת �ֹ �ר ְול  ָך ֵא�ל ָז
Psa. 81:11� יָך ה ַ Bה ֱאֹלֶה3 ָו יA ְיה� הּו� ָאֹנִכ2 יָך ַוֲאַמְלֵא� 3ִּ vִים ַהְרֶחב&פ � ַּמַעְלָך ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר
Psa. 81:12ָבה ל לֹא&ָא� ִיְׂשָרֵא3 ְvי ו� י� ְולֹא&ָׁשַמ�ע ַעִּמ�י ְלקֹוִל   ִל�
Psa. 81:13� ָ  ם� ו מֹוֲעצֹוֵתיֶה� ּו ְּב� ְלכ3 ֵvם י�ּות ִלָּב  ֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִריר�
Psa. 81:14ַ ּו ע כּו� ל3 ל ִּבְדָרַכ�י ְיַהֵּל� ְׂשָרֵא3 ִvי י�  ִּמי ֹׁשֵמ�ַע� ִל
Psa. 81:15ִּ י� כ ם ָאִׁש�יב ָיִד� ֵריֶה3 ָ vיַע ְוַע�ל צ�  ְמַעט אֹוְיֵביֶה�ם ַאְכִנ
Psa. 81:16ְ  ם� ְמַׂשְנֵא�י י י ִעָּת�ם ְלעֹוָל� ֹו ִויִה� �ֲחׁשּו&ל  הָוה ְיַכ�
Psa. 81:17� ַ  ָך� ו ּור ְּדַב�ׁש ַאְׂשִּביֶע�  ַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵח�ֶלב ִחָּט�ה וvִּמּצ3
Psa. 82:1ט� ֶרב ֱאֹלִה�ים ִיְׁשֹּפ� ב ַּבֲעַדת&ֵא�ל ְּבֶק� ים ִנָּצ� ף א�ֹלִה3 ָס� ֹור ְלָא¡   ִמְזמ3
Psa. 82:2ָלה� ַע ים ִּתְׂשאּו&ֶס� ָׁשִע3 ְvֶול ּוְפֵנ�י ר� י ִּתְׁשְּפטּו&ָע  ד&ָמַת�
Psa. 82:3יקּו� �י ָוָר�ׁש ַהְצִּד� ֹום ָעִנ �ל ְוָית   ִׁשְפטּו&ַד�
Psa. 82:4ילּו� �ים ַהִּצ� �ד ְרָׁשִע ל ְוֶאְבי�ֹון ִמַּי   ַּפְּלטּו&ַד�



Psa. 82:5ינּו ַּבֲחֵׁשָכ�ה ִי א ָיִב3 �ֹ ּוA ְול א ָי�5ְדע2 Bֹ ֶרץ� ל ֹוְסֵדי ָא� ֹוטּו ָּכל&מ� ּמ3 ִvכּו י� ְתַהָּל
Psa. 82:6ָ ִני&א wם� א  ַמְרִּתי ֱאֹלִה�ים ַאֶּת�ם ּוְבֵנ�י ֶעְלי�ֹון ֻּכְּלֶכ�
Psa. 82:7ָ לּו� א ים ִּתֹּפ� ד ַהָּׂשִר� ּון ּוְכַאַח� � ֵכן ְּכָאָד�ם ְּתמּות
Psa. 82:8ֱ ה א�י&ַאָּת� קּוָמ ל ְּבָכל&ַהּגֹוִי�ם�ֹלִהים ָׁשְפָט�ה ָהָא�ֶרץ ִּכ� ְנַח3 ִvה ת 
Psa. 83:1ף� ֹור ְלָאָס�   ִׁש�יר ִמְזמ�
Psa. 83:2ל� ט ֵא� ׁש ְוַאל&ִּתְׁשֹק� ים ַאל&ֳּדִמי&ָל�ְך ַאל&ֶּתֱחַר�   ֱאֹלִה�
Psa. 83:3 ה א� י&ִהֵּנ אׁש� ִּכ� �ֹ �ְׂשאּו ר יָך ָנ  ֹוְיֶביָך ֶיֱהָמי�ּון וvְּמַׂשְנֶא3
Psa. 83:4ַ ל&ע ּו ַעל&ְצפּוֶנ�יָך�ְּמָך ַיֲע ַע� ִיְתָיֲעצ3 ְvֹוד ו �ימּו ס  ִר�
Psa. 83:5ְ ּו ל ֹוד� ָאְמר3 ם&ִיְׂשָרֵא�ל ע� א&ִיָּזֵכ�ר ֵׁש� �ֹ ֹוי ְול � כּו ְוַנְכִחיֵד�ם ִמּג
Psa. 83:6תּו� ית ִיְכֹר� יָך ְּבִר� ֶל3 ָ vו ע �ּו ֵל�ב ַיְחָּד   ִּכBי נֹוֲעצ�
Psa. 83:7ֱ י א� ים  ָאֳהֵל ים�דֹום ְוִיְׁשְמֵעאִל3 ב ְוַהְגִר�  מֹוָא�
Psa. 83:8ְ  ֹור� ְּגָב�ל ו ֶׁשת ִעם&ֹי�ְׁשֵבי צ� ֶל3 ְּ vק פ� ַעּמֹון ַוֲעָמֵל
Psa. 83:9ַ ָלה� ַּגם&א ֹוט ֶס� ֹוַע ִלְבֵני&ל� �ה ִעָּמ�ם ָהBי�ּו ְזר�  ּׁשּור ִנְלָו
Psa. 83:10ֹו �ַחל ִקיׁש� ין ְּבַנ ָיִב3 ְvא כ יְסָר� ִס� �5ן ְּכ� ם ְּכִמְדָי ה&ָלֶה�  ן� ֲעֵׂש�
Psa. 83:11ה� ֶמן ָלֲאָדָמ� 3ֹּ vיּו ד אר ָה� �ֹ ֵעין&ּד ּו ְב�   ִנְׁשְמד�
Psa. 83:12ְ  מֹו� ִׁשיֵת�מֹו נ ע ָּכל&ְנִסיֵכ� �ַבח וvְּכַצְלֻמָּנ3 ְכֶז  ִדיֵבמֹו ְּכֹעֵר�ב ְוִכְזֵא�ב ּו�
Psa. 83:13ָ ר א�ים� ֲאֶׁש ֹות ֱאֹלִה� ת ְנא� 3ֵ vנּו א� �יֲרָׁשה ָּל  ְמרּו ִנ
Psa. 83:14ּוַח� א� ׁש ִלְפֵני&ר� ַק3 ְּ vל כ� מֹו ַכַּגְלַּג י ִׁשיֵת�  ֹלַה3
Psa. 83:15ים� ט ָהִר� ה ְּתַלֵה� �ַער וvְּכֶלָהָב3 ׁש ִּתְבַער&ָי   ְּכֵא�
Psa. 83:16ֵּ ם� כ  ן ִּתְרְּדֵפ�ם ְּבַסֲעֶר�ָך ּוְבסּוָפְתָך� ְתַבֲהֵל�
Psa. 83:17�ּו ִׁשְמָך יַבְקׁש� ֹון ִו� �  ְיהָו�ה� ַמֵּל�א ְפֵניֶה�ם ָקל
Psa. 83:18דּו� ּו ְויֹאֵב� 5ַיְחְּפר� ד ְו� ּו ֲעֵדי&ַע3 ׁשּו ְוִיָּבֲהל�   ֵיֹב�
Psa. 83:19ֶרץ� ֹון ַעל&ָּכל&ָהָא� ְלי3 ֶ vָך ע��ה ְלַבֶּד ה ִׁשְמָך� ְיהָו י&ַאָּת¢ ּו ִּכ� 5ֵיְדע3   ְו�
Psa. 84:1ֹור� ַרח ִמְזמ� ל&ַהִּגִּת�ית ִלְבֵני&ֹק� ַח ַע�   ַלְמַנֵּצ�
Psa. 84:2 ֹות� יָך ְיהָו�ה ְצָבא� ֹות ִמְׁשְּכנֹוֶת3  ַמה&ְּיִדיד�
Psa. 84:3י� ל&ָח� ּו ֶא�ל ֵא� ַרְּננ3 ְvי י �ָו�ה ִלִּב�י ּוְבָׂשִר ֹות ְיה¡ הA ַנְפִׁשיH ְלַחְצר{ ה ְוַגם&ָּכְלָת2   ִנְכְסָפ¢
Psa. 84:4¡ֲאֶׁשר&ָׁש{ָתה ֶאְפֹר Hן ָלּה ֹורA ֵק� Bִית ּוְדר ֹורA ָמ{ְצָאה ַב] ת&מ ִ ַּגם&ִצּפ2 יָה ֶא� ֹות ֶח� ��ה ְצָבא ְזְּבחֹוֶתיָך ְיהָו

י� י ֵואֹלָה� ְלִּכ3 ַ vמ 
Psa. 84:5ַ ָלה� א ּוָך ֶּס� ַהְלל� ֹוד ְי� 3vָך ע� ְׁשֵרי יֹוְׁשֵב�י ֵביֶת
Psa. 84:6ָ י א ם� ַאְׁשֵר� ֹות ִּבְלָבָב� ִסּל3 ְvְך מ�ֹו ָב ֹוז&ל�  ָדם ע�
Psa. 84:7ַ ֶמק ה� יA ְּבֵע B5ן ֹעְבֵר� ה�ָּבָכא ַמְעָי ֹות ַיְעֶט�ה מֹוֶר� ָרכ3 ְּ vּוהּו ַּגם&ב �  ְיִׁשית
Psa. 84:8ֵ  ֹון� י ה ֶאל&ֱאֹלִה�ים ְּבִצּי�  ְלכּו ֵמַח�ִיל ֶאל&ָח�ִיל ֵיָרֶא�
Psa. 84:9ְ ים צ�ה ֱאֹלִהB ָו ָלה� ְיה� ב ֶס� י ַיֲעֹק� יָנה ֱאֹלֵה� �ה ְתִפָּלִת�י ַהֲאִז2  ָבאֹות ִׁשְמָע
Psa. 84:10ָ ה ֱא מ�ָך�ִגֵּננּו ְרֵא �י ְמִׁשיֶח� ט ְּפֵנ ַהֵּב3 ְvים ו� ֹלִה
Psa. 84:11ִ ְרִּתי ה ֶלף ָּבַח3 ָא� יָך ֵמ¡ ֹוב&י�ֹום ַּבֲחֵצֶר3 ַׁשע� ִּכBי ט� ּור ְּבָאֳהֵלי&ֶר� ּד3 ִvי מ� ְסּתֹוֵפף ְּבֵב�ית ֱאֹלַה
Psa. 84:12ְ  ים ֵח�ן ו ִה� {ה ֱאֹל¡ ֶמׁשA ּוָמֵגןH ְיהָו ֹ� ִּכBי ֶׁש2 �ה ל ים�ָכבֹוד ִיֵּת�ן ְיהָו ֹהְלִכ�ים ְּבָתִמ� ֹוב ַל� 3vא ִיְמַנע&ט 
Psa. 84:13ְך� ַח ָּב� ם ֹּבֵט� ָד3 ָ vי א ְׁשֵר� ֹות ַא� �  ְיהָו�ה ְצָבא
Psa. 85:1ֹור� ַרח ִמְזמ� ַחA ִלְבֵני&ֹק¢   ַלְמַנֵּצ¢
Psa. 85:2 ָך��ה ַאְרֶצ �יָת ְיהָו 3ַj  ָרִצ vית[ְבָּת ְׁשבּות ש�ב�] ְׁשִב  ַיֲעֹק�
Psa. 85:3ָ  ָלה�ָׂשאָת ֲע נ ן ַעֶּמ�ָך ִּכִּס�יָת ָכל&ַחָּטאָת�ם ֶס�  ֹו�
Psa. 85:4ָך� ֹון ַאֶּפ� ֹוָת ֵמֲחר� ִׁשיב3 ֱ vָך ה�ְפָּת ָכל&ֶעְבָרֶת   ָאַס�



Psa. 85:5j נּו� ש ַעְסָך� ִעָּמ� ר ַּכ� �נּו ְוָהֵפ�  ּוֵבנּו ֱאֹלֵה�י ִיְׁשֵע
Psa. 85:6 3ְּפָך ַ vְך א ֱאַנף&ָּב�נּו ִּתְמֹׁש� ר� ַהְלעֹוָל�ם ֶּת� ר ָוֹד�  ְלֹד�
Psa. 85:7ַ לֹא&אwְך� ה ַעְּמָך3 ִיְׂשְמחּו&ָב� ְvנּו ו� ּוב ְּתַחֵּי  ָּתה ָּתׁש�
Psa. 85:8נּו� ֶיְׁשֲעָך3 ִּתֶּתן&ָל� ְvָך ו��ה ַחְסֶּד   ַהְרֵא�נּו ְיהָו
Psa. 85:9ֹו ְו ֹום ֶאל&ַעּמ� ר ָׁשל3 ָו�ה ִּכBיA ְיַדֵּב¢ ה ַמה&ְיַדֵּברH ָהֵא{לA ְיה¡ ּובּו  ֶאְׁשְמָע3 ַאל&ָיׁש� יו ְו� �ֶאל&ֲחִסיָד
ה�  ְלִכְסָל�

Psa. 85:10נּו� ֹוד ְּבַאְרֵצ� ן ָּכב� ֹו ִלְׁשֹּכ� �ֹוב ִליֵרָא�יו ִיְׁשע   ַאBְךA ָקר�
Psa. 85:11קּו� ֹום ָנָׁש� ֶדק ְוָׁשל� �ׁשּו ֶצ� ת ִנְפָּג ֶסד&ֶוֱאֶמ�   ֶח�
Psa. 85:12ֱ ִים  א ֶדק ִמָּׁשַמ� ֶצ3 ְvח ו�ף�ֶמת ֵמֶא�ֶרץ ִּתְצָמ  ִנְׁשָק�
Psa. 85:13ְ  ּה� ַּגם&י ן ְיבּוָל� נּו ִּתֵּת� ַאְרֵצ3 ְvֹוב ו � הָוה ִיֵּת�ן ַהּט
Psa. 85:14ֶ יו� צ ם ְלֶד�ֶרְך ְּפָעָמ� �יו ְיַהֵּל�ְך ְוָיֵׂש�  ֶדק ְלָפָנ
Psa. 86:1ִני� �י ְוֶאְבי�ֹון ָא� י&ָעִנ �ִני ִּכ� �ה ָאְזְנָך� ֲעֵנ ה&ְיהָו ִו�ד ַהֵּט� ה ְלָד¡   ְּתִפָּל3
Psa. 86:2ַ ע ע�ִני הֹוַׁש {יד ָא� י&ָחִס ְמָר�ה ַנְפִׁשיH ִּכ� יָך� ָׁש� ַח ֵאֶל�  ְבְּדָך ַאָּת�ה ֱאֹלַה�י ַהּבֹוֵט�
Psa. 86:3ֹום� א ָּכל&ַהּי� ְקָר3 ֶ vי ִּכ�י ֵאֶל�יָך א� �ִני ֲאֹדָנ   ָחֵּנ
Psa. 86:4ַ� י ַנְפִׁש�י ֶא ש ֹדָנ3 ֲ vָך ִּכ�י ֵאֶל�יָך א��ֶפׁש ַעְבֶּד א�ֵּמַח ֶנ  ָּׂש�
Psa. 86:5ֲ ה א�י&ַאָּת יָך� ִּכ� ֶסד ְלָכל&ֹקְרֶא� 3ֶ vח ְוַרב&ח�ֹוב ְוַסָּל  ֹדָני ט�
Psa. 86:6ְ  �יָנה י י� ַהֲאִז ֹול ַּתֲחנּונֹוָת� יָבה ְּבק� ַהְקִׁש3 ְvי ו� הָוה ְּתִפָּלִת
Psa. 86:7ָ ֹום צ�י ַתֲעֵנ�ִני� ְּבי� ָּך ִּכ י ֶאְקָרֶא3  ָרִת�
Psa. 86:8ֹו יָך� ֵאין&ָּכמ� ַמֲעֶׂש� י ְוֵא�ין ְּכ� יםA ֲאֹדָנ3  ָך ָבֱאֹלִה�
Psa. 86:9ָך� ּו ִלְׁשֶמ� יַכְּבד� �י ִו� �יָך ֲאֹדָנ ּו ְלָפֶנ ֹואּוA ְוִיְׁשַּתֲחו� Bיָת ָיב ר ָעִׂש3 BםA ֲאֶׁש�   ָּכל&ּגֹוִי
Psa. 86:10ַ ֹול א י&ָגד� ָך� ִּכ� ה ֱאֹלִה�ים ְלַבֶּד� ֹות ַאָּת� � ָּתה ְוֹעֵׂש�ה ִנְפָלא
Psa. 86:11ָך� ה ְׁשֶמ� י ְלִיְרָא� ָבִב3 ְvד ל ָך ֲאַהֵּל�ְך ַּבֲאִמֶּת�ָך ַיֵח� הA ַּדְרֶּכ3 ִני ְיהָו2 Bֹוֵר   ה�
Psa. 86:12ֱ י א� A ֲאֹדָנ Bם� אֹוְדָך ה ִׁשְמָך� ְלעֹוָל� �י ַוֲאַכְּבָד�  ֹלַהי ְּבָכל&ְלָבִב
Psa. 86:13ַ י&ח ְפִׁש3 ִּכ� ַvְלָּת נ �י ְוִהַּצ� ֹול ָעָל ֹול ַּתְחִּתָּי�ה�ְסְּדָך ָּגד�  י ִמְּׁשא�
Psa. 86:14ָ ת ע�י ַוֲעַד מּו&ָעַל3 ים ָק� Bֵז�ִד AיםBם� ֱאֹלִה ּוָך ְלֶנְגָּד� א ָׂשמ� �ֹ �י ְול ּו ַנְפִׁש  ִריִצים ִּבְקׁש�
Psa. 86:15ֲ ה א�ת� ְוַאָּת ֶסד ֶוֱאֶמ� ִים ְוַרב&ֶח� ַּפ3 ַ vֶרְך א ּון ֶא� �ּום ְוַחּנ  ֹדָני ֵאל&ַרח�
Psa. 86:16ָך� ְּפ יָעה ְלֶבן&ֲאָמֶת� הֹוִׁש3 ְvָך ו��ִני ְּתָנ�ה&ֻעְּזָך� ְלַעְבֶּד ֵּנ י ְוָח¡  ֵנ�ה ֵאַל3
Psa. 86:17ִני� ִני ְוִנַחְמָּת� ה ֲעַזְרַּת� הָו3 ְvה י י&ַאָּת� ׁשּו ִּכ� �ּו ֹׂשְנַא�י ְוֵיֹב ה ְוִיְרא� ֹוָב� ֹות ְלט¡ י א3 ה&ִעִּמ�   ֲעֵׂש�
Psa. 87:1�ֹור ִׁש ַרח ִמְזמ� ֶדׁש� ִלְבֵני&ֹק� ֹו ְּבַהְרֵרי&ֹק� סּוָדת3 ְvיר י 
Psa. 87:2ְ  ב� ֹאֵה�ב י ל ִמְׁשְּכנ�ֹות ַיֲעֹק� ֹּכ3 ִvֹון מ �י ִצּי  הָוה ַׁשֲעֵר�
Psa. 87:3ִ  ָלה� נ  ְכָּבדֹות ְמֻדָּב�ר ָּב�ְך ִע�יר ָהֱאֹלִה�ים ֶס�
Psa. 87:4ֹו Bה ְפֶל�ֶׁשת ְוצ� ְדָע�י ִהֵּנ יֹ¡ ל ְל� ַהב ּוָבֶב3 ם� ַאְזִּכBירA ַר� ה ֻיַּלד&ָׁש� 3ֶvּוׁש ז � ר ִעם&ּכ
Psa. 87:5ְ  �יׁש ו ר ִא ֹוןA ֵיָאַמ3 ֲלִצּי2 ֹון� ּו� �ָה ֶעְלי� ּוא ְיכֹוְנֶנ  ִאיׁש ֻיַּלד&ָּב�ּה ְוה�
Psa. 87:6ִ  ה י הָו3 ָלה� ְי� �ה ֻיַּלד&ָׁש�ם ֶס� ֹוב ַעִּמ�ים ֶז  ְסֹּפר ִּבְכת�
Psa. 87:7 ל&ַמְעָיַנ�י �ים ָּכ� ים ְּכֹחְלִל ְך� ְוָׁשִר�  ָּב�
Psa. 88:1י� ן ָהֶאְזָרִח� יל ְלֵהיָמ� ְׂשִּכ3 ַ vֹות מ�ַרח ַלְמַנֵּצ�ַח ַעל&ָמֲחַל�ת ְלַעּנ י ֹק� ֹור ִלְבֵנ¡   ִׁש�יר ִמְזמ3
Psa. 88:2ְ  ָך� י �ְיָלה ֶנְגֶּד�  הָוה ֱאֹלֵה�י ְיׁשּוָעִת�י יֹום&ָצַע�ְקִּתי ַבַּל
Psa. 88:3ְ ֹוא ל ה ָּתב� י�ָפֶניָך ְּתִפָּלִת�י ַהֵּט� ְזְנָך3 ְלִרָּנִת� ָ vא& 
Psa. 88:4ֹול ִהִּג�יעּו� י ִלְׁשא� �י ְוַחַּי3 ֹות ַנְפִׁש �ה ְבָרע� ְבָע י&ָׂש�   ִּכ�
Psa. 88:5ֶ  ין&ֱאָי�ל� נ �ֶבר ֵא� יִתי ְּכֶג ִי3 ָ vֹור ה � ְחַׁשְבִּתי ִעם&י�ֹוְרֵדי ב
Psa. 88:6ֶבר ֲא ְכֵבי ֶק3 יםA ֹׁש� ֹו ֲחָלִל2 Bְפִׁש�י ְּכמ ים ָח¡ ָּמה ִמָּיְדָך� ִנְגָז�רּו� ַּבֵּמִת3 ֵה3 ְvֹוד ו �א ְזַכְרָּת�ם ע �ֹ  ֶׁשBר ל



Psa. 88:7ַj ֹות� ש ים ִּבְמֹצל� ַמֲחַׁשִּכ3 ְּ vֹות ב�ֹור ַּתְחִּתּי  ַּתִני ְּבב�
Psa. 88:8ָ ָלה� ע יָך ִעִּנ�יָת ֶּס� ְׁשָּבֶר3 ִvָך ְוָכל&מ� ַלי ָסְמָכ�ה ֲחָמֶת
Psa. 88:9ֶּמ� י ִמ¡ ְקָּת ְמֻיָּדַע3 א� ִהְרַח� א ֵאֵצ� �ֹ א ְול ֻל3 ָּ vמֹו כ�ֹות ָל  ִּני ַׁשַּת�ִני תֹוֵעב�
Psa. 88:10י� ְחִּתי ֵאֶל�יָך ַכָּפ� �ה ְּבָכל&י�ֹום ִׁשַּט� ִני ְקָראִת�יָך ְיהָו י ֹע� ה ִמִּנ¡   ֵעיִנ�י ָדֲאָב3
Psa. 88:11ָלה� ּוָך ֶּס� ּומּוA יֹוד¢ Bים ָיק ָפִא3 ְvֶלא ִאם&ר�ים ַּתֲעֶׂשה&ֶּפ   ֲהַלֵּמִת�
Psa. 88:12ֹון� ּוָנְתָך3 ָּבֲאַבּד� מ� ֱ vָך א�ֶבר ַחְסֶּד   ַהְיֻסַּפ�ר ַּבֶּק�
Psa. 88:13ֶרץ ְנִׁשָּי�ה��ִצְדָקְתָך3 ְּבֶא ְvָך ו�ֶׁשְך ִּפְלֶא   ֲהִיָּוַד�ע ַּבֹח�
Psa. 88:14ָּך� י ְתַקְּדֶמ� ִפָּלִת� ֶקר ְּת� �ְעִּתי וvַּבֹּב3 �ה ִׁשַּו �יָך ְיהָו BיA ֵאֶל   ַוֲאִנ
Psa. 88:15ְ  ִּני� ָלָמ�ה י �יָך ִמֶּמ� יר ָּפֶנ �י ַּתְסִּת� �ח ַנְפִׁש  הָוה ִּתְזַנ
Psa. 88:16י ְוג� Bי ֲאִנ ִנ ּוָנה�ֹ ָע� אִתי ֵאֶמ�יָך ָאפ� �ַע ִמֹּנ�ַער ָנָׂש�  ֵו
Psa. 88:17ָ ִני� ע יָך ִצְּמתּוֻת� עּוֶת3 ִּ vיָך ב� ּו ֲחרֹוֶנ  ַלי ָעְבר�
Psa. 88:18ַ ּוִני כ �י ָי�ַחד�ַּמִים ָּכ ַסּב� יפּו ָעַל  ל&ַהּי�ֹום ִהִּק�
Psa. 88:19ִ ְקָּת מ�ְך� ִהְרַח ֻיָּדַע�י ַמְחָׁש� ַע ְמ� � ֶּמִּני ֹאֵה�ב ָוֵר
Psa. 89:1י� ֶאְזָרִח� ן ָה� יל ְלֵאיָת� ְׂשִּכ3 ַ vמ  
Psa. 89:2ְ  י י ְסֵד� י� ַח� יַע ֱאמּוָנְתָך� ְּבִפ� רA אֹוִד� mר ָוֹד  הָוה עֹוָל�ם ָאִׁש�יָרה ְלֹד�
Psa. 89:3 ְרִּתי ע י&ָאַמ3 ם� ִּכ� ִיםA ָּתִכ�ן ֱאמּוָנְתָך� ָבֶה� mה ָׁשַמ�  ֹוָלם ֶח�ֶסד ִיָּבֶנ
Psa. 89:4ְ י ב ִּת� י� ָּכַר� ְעִּתי ְלָדִו�ד ַעְבִּד� ְׁשַּב3 ִvי נ � ִרית ִלְבִחיִר
Psa. 89:5 ָלה� ַעד&ע ֹור ִּכְסֲאָך� ֶס� יִתי ְלֹדר&ָוד� �ָך ּוָבִנ2 �ין ַזְרֶע  ֹוָלם ָאִכ
Psa. 89:6ים� ל ְקֹדִׁש� ּוָנְתָך3 ִּבְקַה� מ� ֱ vה ַאף&א� ּו ָׁשַמ�ִים ִּפְלֲאָך� ְיהָו Bְוי�ֹוד  
Psa. 89:7ַ י ב�י ִמBה ִּבְבֵנ�י ֵאִלים� ִּכ יהָו3 ַ vה ל �ה ִיְדֶמ� ְך ַליהָו  ַּׁשַחק ַיֲעֹר�
Psa. 89:8ַ  א ַעל&ָּכל&ְסִביָב� ֵא�ל נ נֹוָר3 ְvה ו� יו�ֲעָרץ ְּבסֹוד&ְקֹדִׁש�ים ַרָּב
Psa. 89:9יָך� ּוָנְתָך3 ְסִביבֹוֶת� ֱאמ� ֶvּה ו� ֹוָך ֲחִס�יןA ָי מ� י&ָכ� ֹות ִמ� ֵהBי ְצָבא3 BהA ֱאֹל�   ְיהָו
Psa. 89:10 ה מ�ם� ַאָּת ה ְתַׁשְּבֵח� יו ַאָּת� ָּל3 ַvֹוא ג �ם ְּבׂש� ּות ַהָּי  ֹוֵׁשל ְּבֵגא�
Psa. 89:11ֻ vֹוַע ע יָך� ַאָּתBה ִדִּכ�אָת ֶכָחָל�ל ָר�ַהב ִּבְזר� �5ְרָּת אֹוְיֶב�  ְּזָך3 ִּפַּז
Psa. 89:12ָj ש �ם� ְלָך ה ְיַסְדָּת� ּה ַאָּת� ל וvְּמֹלָא3  ַמִים ַאף&ְלָך� ָא�ֶרץ ֵּתֵב�
Psa. 89:13ְ  ֹון ו ֹון ְּבִׁשְמָך� ְיַרֵּנ�נּו� ָצפ� ֶחְרמ3 ְvֹור ו  ָיִמין ַאָּת�ה ְבָראָת�ם ָּתב�
Psa. 89:14ְ  ּום ְיִמיֶנ�5ָך�רֹוַע ִעם&ְּגבּוָר�ה ָּת ְלָך� ז ז יvְָדָך3 ָּתר�  ֹע�
Psa. 89:15ּ  ּו ָפֶנ�יָך� ֶצ�ֶדק ו 5ַקְּדמ� ת ְי� ֱאֶמ3 ֶvֶסד ו ֹון ִּכְסֶא�ָך ֶח�  ִמְׁשָּפט ְמכ�
Psa. 89:16ָ י ה�ּון� ַאְׁשֵר אֹור&ָּפֶנ�יָך ְיַהֵּלכ� ה ְּב� הָו3 ְvה י� �י ְתרּוָע  ָעם יֹוְדֵע
Psa. 89:17ְּ ּון ָּכל& ב  ּומּו�ִׁשְמָך ְיִגיל�  ַהּי�ֹום ּוְבִצְדָקְתָך� ָיר�
Psa. 89:18 ִּבְרֹצְנָך3 ָּתִריםvָּתה ו��מֹו ָא י&ִתְפֶא�ֶרת ֻעָּז ּום[ ִּכ�  ַקְרֵנ�נּו�] ָּתר�
Psa. 89:19� �י ל ַ נּו� ִּכ ֹוׁש ִיְׂשָרֵא�ל ַמְלֵּכ� �נּו ְוִלְקד� ִגֵּנ  יהָוה ָמ�
Psa. 89:203ֲחִסיֶד זֹון ַל� &ְבָח] ְרָּת� �יִתי ע ֵ ָאBז ִּדַּב� אֶמר ִׁשִּו 3ֹ ם�יָך ַוּת ּור ֵמָע� ֹוִתי ָבח� ֹור ֲהִרימ� � ֶזר ַעל&ִּגּב
Psa. 89:21ָ יו� מ �י ְמַׁשְחִּת� ֶמן ָקְדִׁש י ְּבֶׁש� ��ד ַעְבִּד  ָצאִתי ָּדִו
Psa. 89:22ָ  ּנּו� ֲאֶׁש�ר י ֹו ַאף&ְזרֹוִע�י ְתַאְּמֶצ� �ֹון ִעּמ  ִדי ִּתּכ�
Psa. 89:23� א&ַיִּׁש�א אֹוֵי �ֹ א ְיַעֶּנ�ּנּו� ל �ֹ ה ל ְוָל3 ַ vֹו ּוֶבן&ע � ב ּב
Psa. 89:24ֹוף� יו ֶאּג� יו ּוְמַׂשְנָא� ��יו ָצָר   ְוַכּתֹוִת�י ִמָּפָנ
Psa. 89:25ֹו� ּום ַקְרנ� י ָּתר� ֹו וvִּבְׁשִמ3 �י ִעּמ מּוָנִת�י ְוַחְסִּד� ֶא�   ֶו�
Psa. 89:26ֹו ֹות ְיִמינ� ַבְּנָהר� ֹו ּו� ��ם ָיד  � ְוַׂשְמִּת�י ַבָּי
Psa. 89:27ִ  ּוא י י� ה� ּור ְיׁשּוָעִת� י ְוצ� ִל3 ֵ vָּתה א� ְקָרֵאִני ָא�ִבי ָא
Psa. 89:28ָ ֶרץ� ַאף&א ֹון ְלַמְלֵכי&ָא� ְלי3 ֶ vהּו ע� ֹור ֶאְּתֵנ  ִני ְּבכ�



Psa. 89:29ְ ם ֶאְׁשמֹור& ל ֹו�]ֶאְׁשָמר[עֹוָל3 ֶנת ל� י ֶנֱאֶמ� י וvְּבִריִת3 �ֹו ַחְסִּד  &ל�
Psa. 89:30�ִים� ְוַׂשְמִּת י ָׁשָמ� ֹו ִּכיֵמ� ִכְסא3 ְvֹו ו ��ד ַזְרע  י ָלַע
Psa. 89:31ָ ּו ב ּון� ִאם&ַי�ַעְזב� א ֵיֵלכ� �ֹ י ל  ָניו ּתֹוָרִת�י וvְּבִמְׁשָּפַט3
Psa. 89:32רּו� א ִיְׁשֹמ� �ֹ י ל י ְיַחֵּל�לּו וvִּמְצֹוַת3   ִאם&ֻחֹּקַת�
Psa. 89:33ם ּוִבְנָג�  ִע�ים ֲעֹוָנ�ם� ּוָפַקְדִּת�י ְבֵׁש�ֶבט ִּפְׁשָע
Psa. 89:34ְ  י� ו ר ֶּבֱאמּוָנִת� ַׁשֵּק3 ֲ vא&א �ֹ ֹו ְול �ִעּמ �יר ֵמ� א&ָאִפ �ֹ  ַחְסִּדי ל
Psa. 89:35א ֲאַׁשֶּנ�ה� �ֹ י ל א ְׂשָפַת3   לֹא&ֲאַחֵּל�ל ְּבִריִת�י ּומֹוָצ�
Psa. 89:36ַ ם&ְלָדִו�ד ֲאַכֵּז�ב� א �י ִא�  ַחת ִנְׁשַּב�ְעִּתי ְבָקְדִׁש
Psa. 89:37ַ  י� ז ֹו ַכֶּׁש�ֶמׁש ֶנְגִּד� �ה ְוִכְסא�  ְרעֹו ְלעֹוָל�ם ִיְהֶי
Psa. 89:38ְּ ָלה� כ ן ֶס� ַחק ֶנֱאָמ� ַּׁש3 ַּ vם ְוֵע�ד ב�ֹון עֹוָל  ָיֵרַח ִיּכ�
Psa. 89:39ָ  ָך� ְוַאָּת�ה ז ְרָּת ִעם&ְמִׁשיֶח� ְתַעַּב3 ִvס ה� ַנְחָּת ַוִּתְמָא
Psa. 89:40ֵ  ית ַעְבֶּד�ָך  נ ֹו�ַאְרָּתה ְּבִר�  ִחַּל�ְלָּת ָלָא�ֶרץ ִנְזר�
Psa. 89:41יו ְמִחָּתה� ְמָּת ִמְבָצָר� ְצָּת ָכל&ְּגֵדֹרָת�יו ַׂש�   ָּפַר�
Psa. 89:42ַj ה ִלְׁשֵכָנ�יו� ש ְרָּפ3 ֶ vֶרְך ָהָי�ה ח�ְבֵרי ָד  ֻּסהּו ָּכל&ֹע�
Psa. 89:43ֲ יו� ה ְחָּת ָּכל&אֹוְיָב� ְׂשַמ3 ִvיו ה � ִרימֹוָת ְיִמ�ין ָצָר
Psa. 89:44ָּ ה� ַאף&ת  ֹו ַּבִּמְלָחָמ� ֵקיֹמת3 ֲ vא ה �ֹ ֹו ְול �ּור ַחְרּב  ִׁשיב צ�
Psa. 89:45ֶרץ ִמַּג�ְרָּתה� ֹו ָלָא� ִכְסא3 ְvֹו ו �ָּת ִמְּטָהר   ִהְׁשַּב�
Psa. 89:46ִ ָלה� ה יָת ָעָל�יו ּבּוָׁש�ה ֶס� ֱעִט2  ְקַצְרָּת ְיֵמ�י ֲעלּוָמ�יו ֶה�
Psa. 89:47ְ  ָך�הָוה ִּתָּס ַעד&ָמ�ה י �ַצח ִּתְבַע�ר ְּכמֹו&ֵא�ׁש ֲחָמֶת�  ֵת�ר ָלֶנ
Psa. 89:48&ֶלד ַעל&ַמה�3ָּj  ְזָכר&ֲאִנ�י ֶמה&ָח vם�ש אָת ָכל&ְּבֵני&ָאָד�  ְוא ָּבָר�
Psa. 89:49� ִ  �ֶבר י ָלה� ִמBי ֶג ֹול ֶס� ֹו ִמַּיד&ְׁשא� ט ַנְפׁש� א ִיְרֶאה&ָּמ�ֶות ְיַמֵּל2 �ֹ  ְחֶיה ְול
Psa. 89:50ֲחָסֶד� AהB ָך� ַאֵּי ד ֶּבֱאמּוָנֶת� ָדִו3 ְvְעָּת ל �י ִנְׁשַּב�  יָך ָהִראֹׁשִנ�יםA ֲאֹדָנ
Psa. 89:51ֲ ר א ים� ְזֹכ� י ָּכל&ַרִּב�ים ַעִּמ� ֵחיִק3 ְvי ב  ֹדָני ֶחְרַּפ�ת ֲעָבֶד�יָך ְׂשֵאִת�
Psa. 89:52ָך� ֹות ְמִׁשיֶח� ּו ִעְּקב� ְרפ3 ֵ vר ח �ה ֲאֶׁש� יָךA ְיהָו ּו אֹוְיֶב�   ֲאֶׁשBר ֵחְרפ�
Psa. 89:53ן� ןA ְוָאֵמ� ֵמ� ם ָא� עֹוָל3 ְvּוְך ְיהָו�ה ל   ָּבר�
Psa. 90:1ַ ֹון א י ָמע� ֹדָנ3 wים א ִה� יׁש&ָהֱאֹל¡ ר� ְּתִפָּלהH ְלֹמֶׁש{ה ִא� ר ָוֹד� נּו ְּבֹד� �יָת ָּל3  ָּתה ָהִי
Psa. 90:2&ֵמעֹוָל�ם ַעד ל ֶא�ֶרץ ְוֵתֵב�ל ּו� ֹוֵל� דּו ַוְּתח� ים ֻיָּל3 Bִר ל� ְּבֶטBֶרםA ָה� ה ֵא� ם ַאָּת� ֹוָל3 vע 
Psa. 90:3ֱ ב א�ם� ָּתֵׁש ּובּו ְבֵני&ָאָד� אֶמר ׁש� 3ֹ ּת ַvא ו� נֹוׁש ַעד&ַּדָּכ
Psa. 90:4ֶ ֹום א�יָך ְּכי ֵעיֶנ3 ים ְּב� ְיָלה� ִּכBי ֶא{ֶלף ָׁשִנ] ה ַבָּל� ר ְוַאְׁשמּוָר� ��י ַיֲעֹב  ְתמֹול ִּכ
Psa. 90:5ְ  ֶק ז ֹּב3 ַּ vּו ב��ה ִיְהי ף�ַרְמָּתם ֵׁשָנ  ר ֶּכָחִצ�יר ַיֲחֹל�
Psa. 90:6ַּ ׁש� ב  ֶרב ְימֹוֵל�ל ְוָיֵב� ֶע3 ָ vף ל��יץ ְוָחָל  ֹּבֶקר ָיִצ
Psa. 90:7ְלנּו� ַבֲחָמְתָך� ִנְבָה� י&ָכִל�ינּו ְבַאֶּפ�ָך ּו�   ִּכ�
Psa. 90:8 ה[ ַׁשָּת�ֹור ָּפֶנ�יָך�] ַׁשָּת נּו ִלְמא� ֻלֵמ3 ֲ vָך ע� ֲעֹוֹנֵת�ינּו ְלֶנְגֶּד
Psa. 90:9 ָ  �י ָכל&י ֶגה�ִּכ �ינּו ְכמֹו&ֶה� ּו ְבֶעְבָרֶת�ָך ִּכִּל�ינּו ָׁשֵנ  ֵמינּו ָּפנ�
Psa. 90:10ְ  ה ו Bים ָׁשָנ3 ֹוִנ תA ְׁשמ� ה ְוִאBם ִּבְגבּוֹר2 {ים ָׁשָנ] ם ִׁשְבִע ינּו ָבֶה� י&ְׁשנֹוֵת2 ָרְהָּבם ָעָמ�ל ָוָא�ֶון ִּכי&ָג�ז  ְיֵמ�
ָפה� יׁש ַוָּנֻע� 3ִvח 
Psa. 90:11  י&י ָך� ִמ� ז ַאֶּפ�ָך וvְּכִיְרָאְתָך3 ֶעְבָרֶת�  ֹוֵדַע ֹע�
Psa. 90:12ָ  ה� ִלְמנ�ֹות י א ְלַב�ב ָחְכָמ� ָנִב3 ְvע ו��ן הֹוַד  ֵמינּו ֵּכ
Psa. 90:13ְ  יָך� ׁשּוָב�ה י ם ַעל&ֲעָבֶד� ִהָּנֵח3 ְvי ו� הָוה ַעד&ָמָת
Psa. 90:14ִנ ְvְנַרְּנָנ�ה ו ֶקר ַחְסֶּד�ָך ּו� �נּו ַבֹּב� ינּו� ַׂשְּבֵע ה ְּבָכל&ָיֵמ�  ְׂשְמָח3
Psa. 90:15ַ� נּו  ש�ֹות ִעִּניָת jְ ְּמֵחנּו ִּכימ� vה�ש ֹות ָרִא�ינּו ָרָע�  נ3



Psa. 90:16ם� ֲהָדְרָך3 ַעל&ְּבֵניֶה� ַvָך ו�  ֵיָרֶא�ה ֶאל&ֲעָבֶד�יָך ָפֳעֶל
Psa. 90:17ָ  ֵל�ינּו ּוַמֲעֵׂש�ה י ינּו ָע¡ ינּו ּכֹוְנֵנ�הּו�ֵדינ ִויִהBיA ֹנBַעם ֲאֹדָנ�י ֱאֹלֵה3 ֵד3 ָvה י ַמֲעֵׂש� �ינּו ּו�  ּו ּכֹוְנָנ�ה ָעֵל
Psa. 91:1ֹ  ל  י jַ ֵׁשב ְּבֵס�ֶתר ֶעְלי�ֹון ְּבֵצ� vי ִיְתלֹוָנ�5ן�ש  ַּד3
Psa. 91:2� ר ל ַ ֹו� ֹאַמ3 י ֶאְבַטח&ּב� ֱֹלַה3 vי א��י ּוְמצּוָדִת  יהָוה ַמְחִס
Psa. 91:3ַ  ּוא י ּו ִּכBי ה� ח ָיק3 יְלָך ִמַּפ� ֹות�ִּצ� ֶבר ַהּו�  ׁש ִמֶּד�
Psa. 91:4ָ ֶסְך ל� ֹוA ָי ֹו� ְּבֶאְבָרת2 ֹסֵחָר�ה ֲאִמּת� ַחת&ְּכָנָפ�יו ֶּתְחֶס�ה ִצָּנ�ה ְו�  ְך ְוַת�
Psa. 91:5ִ ם� לֹא&ת ּוף יֹוָמ� ץ ָיע� ֵח3 ֵ vְיָלה מ�  יָרא ִמַּפ�ַחד ָל
Psa. 91:6ִ ּוד ָצֳהָר� מ ֶטב ָיׁש� ֶּק3 ִvְך מ �ֶפל ַיֲהֹל  ִים�ֶּדֶבר ָּבֹא�
Psa. 91:7א ִיָּג�ׁש� �ֹ יָך ל ֶל3 ֵ v5ָך א� ה ִמיִמיֶנ ֶלף ּוְרָבָב� A ֶא3 ל ִמִּצְּדָך2 Bִיֹּפ  
Psa. 91:8ַ ה� ר �ים ִּתְרֶא� ת ְרָׁשִע �יט ְוִׁשֻּלַמ� �יָך ַתִּב  ק ְּבֵעיֶנ
Psa. 91:9ְמָּת ְמעֹוֶנ�5ָך��ֹון ַׂש ְלי3 ֶ vי ע� �ה ַמְחִס י&ַאָּת�ה ְיהָו   ִּכ�
Psa. 91:10א&ְתֻא �ֹ ָך� ל ב ְּבָאֳהֶל� ַגע לֹא&ִיְקַר� ֶנ3 ְvה ו� �ה ֵאֶל�יָך ָרָע  ֶּנ
Psa. 91:11ַ י מ� יָך� ִּכ ְׁשָמְרָך3 ְּבָכל&ְּדָרֶכ� ִvְך ל� ְלָאָכיו ְיַצֶּוה&ָּל
Psa. 91:12ָך� ּוְנָך ֶּפן&ִּתֹּג�ף ָּבֶא�ֶבן ַרְגֶל� �ִים ִיָּׂשא   ַעל&ַּכַּפ�
Psa. 91:13ְך ��יר ְוַתִּנ�ין� ַעל&ַׁש�ַחל ָוֶפ�ֶתן ִּתְדֹר ס ְּכִפ   ִּתְרֹמ�
Psa. 91:14ָ י ח� י� ִּכBי ִב ע ְׁשִמ� י&ָיַד� הּו ִּכ� ַׂשְּגֵב3 ֲ vהּו א� ַׁשק ַוֲאַפְּלֵט
Psa. 91:15הּו� ֲאַכְּבֵד� הּו ַו� ַחְּלֵצ3 ֲ vה א�ֹו&ָאֹנִכ�י ְבָצָר הּו ִעּמ� ֶאֱעֵנ3 ִניA ְו�   ִיְקָרֵא2
Psa. 91:16ָ  ֶרְך י �הּו ֹא� י�ִמים ַאְׂשִּביֵע יׁשּוָעִת� הּו ִּב� ַאְרֵא3 ְvו  
Psa. 92:1ת� יר ְלי�ֹום ַהַּׁשָּב� ֹור ִׁש3   ִמְזמ�
Psa. 92:2ֹון� ר ְלִׁשְמָך� ֶעְלי� �ה ּוְלַזֵּמ� ֹות ַליהָו ֹוב ְלֹהד�   ט3
Psa. 92:3ֹות� ּוָנְתָך3 ַּבֵּליל� ֱאמ� ֶvָך ו�ֶּד ֶקר ַחְס� �יד ַּבֹּב�   ְלַהִּג
Psa. 92:4ָ ֵלי&עwֹור�ׂשֹור ַוֲעֵל ע �ֶבל ֲעֵל�י ִהָּגי�ֹון ְּבִכּנ�  י&ָנ
Psa. 92:5יָך ֲאַרֵּנ�5ן� י ָיֶד� ַמֲעֵׂש� �ה ְּבָפֳעֶל�ָך ְּב�   ִּכBי ִׂשַּמְחַּת�ִני ְיהָו
Psa. 92:6יָך� ּו ַמְחְׁשֹבֶת� ד ָעְמק� ֹא3 ְvה מ� ּו ַמֲעֶׂש�יָך ְיהָו   ַמה&ָּגְדל�
Psa. 92:7ַּ יׁש&ב  ֹ ִא� יל ל א ֵיָד�ע וvְּכִס3 �ֹ את�ַער ל �ֹ  א&ָיִב�ין ֶאת&ז
Psa. 92:8ַ  ֶׂשב ו ֹו ֵע3 יםA ְּכמ� ַח ְרָׁשִע2 Bד� ִּבְפֹר ם ֲעֵדי&ַע� ְמָד� ֲעֵלי ָא�ֶון ְלִהָּׁש�  ָּיִציצּו ָּכל&ֹּפ�
Psa. 92:9ֹום ְלֹעָל�ם ְיהָו�ה� ה ָמר3   ְוַאָּת�
Psa. 92:10��ה ֹאְיֶב�יָך יֹאֵב י&ִהֵּנ ה ִּכ� הָו3 יָךA ְי� {ה ֹאְיֶב] ֶון� ִּכBי ִהֵּנ ֲעֵלי ָא� ּו ָּכל&ֹּפ� ְתָּפְרד3 ִvדּו י 
Psa. 92:11ֶמן ַרֲעָנ�5ן��י ְּבֶׁש rִת3 ַּ vי ב�   ַוָּת�ֶרם ִּכְרֵא�ים ַקְרִנ
Psa. 92:12ְעָנה ָאְזָנ�י� ים ִּתְׁשַמ� ים ָעַל�י ְמֵרִע3 י ַּבָּקִמ� ּוָר� י ְּבׁש¡ ט ֵעיִנ3   ַוַּתֵּב�
Psa. 92:13ַ ח ְּכ צ�ֶרז ַּבְּלָבנ�ֹון ִיְׂשֶּג�ה�ִּדיק ַּכָּתָמ�ר ִיְפָר  ֶא�
Psa. 92:14ְj יחּו� ש ֹות ֱאֹלֵה�ינּו ַיְפִר� �ה ְּבַחְצר�  תּוִלים ְּבֵב�ית ְיהָו
Psa. 92:15ּו� �ים ִיְהי� ֲעַנִּנ ּון ְּבֵׂשיָב�ה ְּדֵׁשִנ�ים ְוַר� ֹוד ְינּוב�   ע�
Psa. 92:16ְ י ְו�לֹא&ֹעָלָתה ל ּוִר3 vה צ� י&ָיָׁש�ר ְיהָו ֹו�] ַעְוָל�ָתה [ַהִּגיד ִּכ�  ּב�
Psa. 93:1ְ  ׁש ָלֵב�ׁש י ֵב� ּות ָל¡ �ה ָמָלְךH ֵּגא{ ֹוט� ְיהָו ל ַּבל&ִּתּמ� ֵב3 ֵּ vֹון ת �ר ַאף&ִּתּכ� ז ִהְתַאָּז  הָוה ֹע�
Psa. 93:2ָּתה� עֹוָל�ם ָא� ֹון ִּכְסֲאָך� ֵמָא�ז ֵמ�   ָנכ�
Psa. 93:3ֹות קֹו ּו ְנָהר� ה ָנְׂשא� הָו3 ֹותA ְי� ּו ְנָהר2 Bֹות ָּדְכָי�ם� ָנְׂשא ּו ְנָהר�  ָל�ם ִיְׂשא�
Psa. 93:4ֹום ְיהָו�ה� יר ַּבָּמר� �ם ַאִּד� ים ִמְׁשְּבֵרי&ָי ים ַאִּדיִר� ֹותA ַמBִים ַרִּב3   ִמֹּקל2
Psa. 93:5ים� ֶרְך ָיִמ� ה ְלֹא� הָו3 ְvֶדׁש י �ד ְלֵביְתָך� ַנֲאָוה&ֹק ּו ְמֹא3 יָךA ֶנֶאְמנ¢ ֹדֶת2   ֵע�
Psa. 94:1ֹות ְיה ַיע� ֵאל&ְנָקמ� ֹות הֹוִפ� ל ְנָקמ� �ה ֵא�  ָו
Psa. 94:2ִ ים� ה ּול ַעל&ֵּגִא� מ3 ְּvב ג  ָּנֵׂשא ֹׁשֵפ�ט ָהָא�ֶרץ ָהֵׁש�



Psa. 94:3זּו� י ְרָׁשִע�ים ַיֲעֹל� ַת3 ָ vה ַעד&מ� י ְרָׁשִע�יםA ְיהָו   ַעד&ָמַת�
Psa. 94:4ֶון� ֲעֵלי ָא� ּו ָּכל&ֹּפ� �ְתַאְּמר3 ִvק י�ּו ָעָת �יעּו ְיַדְּבר�   ַיִּב
Psa. 94:5ּו� ַנֲחָלְתָך� ְיַעּנ� ּו ְו� ��ה ְיַדְּכא   ַעְּמָך� ְיהָו
Psa. 94:6ַ חּו� א יתֹוִמ�ים ְיַרֵּצ� גּו ִו� ��ר ַיֲהֹר  ְלָמָנה ְוֵג
Psa. 94:7ַ  ב� ו י ַיֲעֹק� ין ֱאֹלֵה� ִב3 ָvּה ְולֹא&י� א ִיְרֶאה&ָּי �ֹ ֹ�אְמרּו ל  ּי
Psa. 94:8ִּ �ם וvְּכִסיִל3 ב  ים ָּבָע ילּו�ינּו ֹּבֲעִר� י ַּתְׂשִּכ�  ים ָמַת�
Psa. 94:9יט� א ַיִּב� �ֹ ִין ֲהל 3ַ vר ע ם&ֹי�ֵצ� א ִיְׁשָמ�ע ִא� �ֹ ֶזן ֲהל ע ֹא� ַט�   ֲהֹנ�
Psa. 94:10ּ  ַעת� ֲהֹיֵס�ר ג ד ָאָד�ם ָּד� ְמַלֵּמ� �יַח ַה� א יֹוִכ �ֹ  ֹוִים ֲהל
Psa. 94:11ֹ  ה י הָו3 ֶבל� ְי� ָּמה ָה� ֹות ָאָד�ם ִּכי&ֵה�  ֵדַע ַמְחְׁשב�
Psa. 94:12ּנּו� ִמּתֹוָרְתָך� ְתַלְּמֶד� �ּה ּו� ּנּו ָּי �ֶבר ֲאֶׁשר&ְּתַיְּסֶר� יA ַהֶּג Bַאְׁשֵר  
Psa. 94:13ַחת� ה ָלָרָׁש�ע ָׁש� ֹו ִמ�יֵמי ָר�ע ַעBד ִיָּכֶר� יט ל�   ְלַהְׁשִק�
Psa. 94:14ב� א ַיֲעֹז� �ֹ ֹו ל ַנֲחָלת3 ְvֹו ו ��ה ַעּמ ׁש ְיהָו   ִּכBיA לֹא&ִיֹּט�
Psa. 94:15�ב�י&ַעד&צ ֶ ִּכ יו ָּכל&ִיְׁשֵרי&ֵל� ַאֲחָר3 ְvט ו�ּוב ִמְׁשָּפ  ֶדק ָיׁש�
Psa. 94:16ִ ּום ל י&ָיק� ֶון� ִמ� ֲעֵלי ָא� י ִעם&ֹּפ� ִvב ל י&ִיְתַיֵּצ� �ים ִמ�  י ִעם&ְמֵרִע
Psa. 94:17ְ  �י י י� לּוֵל ְכָנ�ה דּוָמ�ה ַנְפִׁש� טA ָׁש� mי ִּכְמַע�  הָוה ֶעְזָר�ָתה ִּל
Psa. 94:18&ִני�א ָ ִאם ה ִיְסָעֵד� הָו3 ְvי ַחְסְּדָך� י�  ַמְרִּתי ָמ�ָטה ַרְגִל
Psa. 94:19י� ּו ַנְפִׁש� ַׁשַעְׁשע� יָך ְי� ְנחּוֶמ3 ַּ vי ת� ב ַׂשְרַעַּפ�י ְּבִקְרִּב   ְּבֹר�
Psa. 94:20� ק� ה ַ ר ָעָמ�ל ֲעֵלי&ֹח� ֹות ֹיֵצ� � ְיָחְבְרָך ִּכֵּס�א ַהּו
Psa. 94:21ָ  �ֶפׁש ַצ י יעּו�גֹוּדּו ַעל&ֶנ י ַיְרִׁש� ם ָנִק� יק ְוָד� � ִּד
Psa. 94:22י� ּור ַמְחִס� י ְלצ� �ב וvֵאֹלַה3 �י ְלִמְׂשָּג �ה ִל י ְיהָו   ַוְיִה¢
Psa. 94:23ינּו� ם ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ְצִמיֵת3 ַvם י�ם ַיְצִמיֵת ם ּוְבָרָעָת� םA ֶאת&אֹוָנ3 Bֶׁשב ֲעֵליֶה2   ַוָּי
Psa. 95:1ְ ִר3 ל ָvה נ� �ה ַליהָו נּו�כּו ְנַרְּנָנ ּור ִיְׁשֵע�  יָעה ְלצ�
Psa. 95:2ֹו� יַע� ל� ֹות ָנִר� ְזִמר3 ִּ vה ב��יו ְּבתֹוָד   ְנַקְּדָמ�ה ָפָנ
Psa. 95:3ים� ֹול ַעל&ָּכל&ֱאֹלִה� ֶלְך גvָּד3 �ה ּוֶמ� ֹול ְיהָו   ִּכBי ֵא�ל ָּגד�
Psa. 95:4ְּ ֹו� ֲאֶׁש�ר ב  ים ל� ֹות ָהִר�  ָידֹו ֶמְחְקֵרי&ָא�ֶרץ ְותֹוֲעפ�
Psa. 95:5ַ ֹו ה רּו� ֲאֶׁשר&ל� יו ָיָצ� ֶׁשת ָיָד� ַיֶּב3 ְvהּו ו�ּוא ָעָׂש  ָּים ְוה�
Psa. 95:6ֹּ נּו� ב  ְפֵני&ְיהָו�ה ֹעֵׂש� ה ִל� ְבְרָכ3 ִvָעה נ��ה ְוִנְכָר  אּו ִנְׁשַּתֲחֶו
Psa. 95:7ַ ם מ� Bְחנּו ַע ינּו ַוֲאַנ ּוא ֱאֹלֵה3 Bי ה ם&ְּב ִּכ� ֹום ִא� ּי3 ַ vֹו ה �אן ָיד �ֹ עּו�ְרִעיתֹו ְוצ ֹו ִתְׁשָמ�  ֹקל�
Psa. 95:8ְ ּו ל ר� ַאל&ַּתְקׁש� ה ַּבִּמְדָּב� ָּס3 ַ vה ְּכי�ֹום מ� ַבְבֶכם ִּכְמִריָב
Psa. 95:9ִ  י� ֲאֶׁש�ר נ ּו ָפֳעִל� ּוִני ַּגם&ָרא� ָחנ3 ְּ vם ב� ּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכ
Psa. 95:10י ֵל� ר ַעBם ֹּתֵע ֹור ָוֹאַמ3 ּוט ְּבד3 Bק הA ָא� ִעBים ָׁשָנ2 י� ַאְרָּב� ּו ְדָרָכ� ם לֹא&ָיְדע� ֵה3 ְvם ו� ָב�ב ֵה
Psa. 95:11י� ּון ֶאל&ְמנּוָחִת� ֹבא3 ְvי ִאם&י� ְעִּתי ְבַאִּפ   ֲאֶׁשר&ִנְׁשַּב�
Psa. 96:1ַ ירּו ל�ֶרץ� ִׁש ה ָּכל&ָהָא� יהָו3 ַ vׁש ִׁש�ירּו ל� יהָוה ִׁש�יר ָחָד
Psa. 96:2ַ ירּו ל�ּו ִמּי� ִׁש ֹו ַּבְּׂשר� �ּו ְׁשמ ֹו�יהָוה ָּבֲרכ� ֹום ְיׁשּוָעת� י3 ְvֹום&ל 
Psa. 96:3יו� ים ִנְפְלאֹוָת� ַעִּמ3 � ָvֹו ְּבָכל&ה ��ם ְּכבֹוד ּו ַבּגֹוִי   ַסְּפר�
Psa. 96:4ים� ּוא ַעל&ָּכל&ֱאֹלִה� 3vא ה ד נֹוָר� ��ה ּוְמֻהָּל�ל ְמֹא ֹול ְיהָו Bִּכ�י ָג�ד  
Psa. 96:5ה �יהָו3 ַvים ו� ה� ִּכBיA ָּכל&ֱאֹלֵה�י ָהַעִּמ�ים ֱאִליִל ִים ָעָׂש�   ָׁשַמ�
Psa. 96:6ֹו� ֶרת ְּבִמְקָּדׁש� ִתְפֶא3 ְvז ו �יו ֹע� ר ְלָפָנ   הֹוד&ְוָהָד�
Psa. 96:7ַ ּו ל ז� ָהב� ֹוד ָוֹע� ה ָּכב� יהָו3 ַ vּו ל ֹות ַעִּמ�ים ָהב�  יהָוה ִמְׁשְּפח�
Psa. 96:8ַ ּו ל י ָהב� אּו ְלַחְצרֹוָת� ה ּוֹב� ְנָח3 ִvּו&מ ֹו ְׂשא� �ֹוד ְׁשמ  ו�יהָוה ְּכב�
Psa. 96:9ַ ּו ל ֶרץ� ִהְׁשַּתֲחו� יו ָּכל&ָהָא� ָּפָנ3 ִvילּו מ ֶדׁש ִח� � יהָוה ְּבַהְדַרת&ֹק



Psa. 96:10ֵּ ֹון ת  ְך ַאף&ִּתּכ� Bה ָמָל3 ָו םA ְיה� ּו ַבּגֹוִי2 Bים� ִאְמר ים ְּבֵמיָׁשִר� ִּמ3 ַ vין ע ֹוט ָיִד� � ֵבל ַּבל&ִּתּמ
Psa. 96:11ַ ּו ה �ל  ִיְׂשְמח� ֹו�ָּׁשַמִים ְוָתֵג ם ּוְמלֹא� ָּי3 ַ vֶרץ ִי�5ְרַע�ם ה� ָהָא
Psa. 96:12ָ� ז ש ּו ָּכל&ֲעֵצי&ָי�ַער� ַיֲעֹל� ַרְּננ3 ְvז י ֹו ָא� � ַדי ְוָכל&ֲאֶׁשר&ּב
Psa. 96:13ֹו� ים ֶּבֱאמּוָנת� ַעִּמ3 ְvֶדק ו�ל ְּבֶצ ט&ֵּתֵב� ֶרץ ִיְׁשֹּפ� ָא� ט ָה¡ א ִּכ�י ָבאH ִלְׁשֹּפ{ י ָב3 הA ִּכ¢ Bי ְיהָו2   ִלְפֵנ
Psa. 97:1ָ ה מ� ים� ְיהָו ּו ִאִּי�ים ַרִּב� ְׂשְמח3 ִvֶרץ י��ל ָהָא  ָלְך ָּתֵג
Psa. 97:2ֹו� ֹון ִּכְסא� ט ְמכ� ֶדק וvִּמְׁשָּפ3 �5ן ַוֲעָרֶפ�ל ְסִביָב�יו ֶצ�   ָעָנ
Psa. 97:3ֵ יו� א ט ָסִב�יב ָצָר� �ְך ּוְתַלֵה� �יו ֵּתֵל  ׁש ְלָפָנ
Psa. 97:4ל ָרֲא�יו ֵּתֵב �ירּו ְבָרָק� ֶרץ� ֵהִא ה ַוָּתֵח�ל ָהָא�  ָת�
Psa. 97:5ָ  ג נ ים ַּכּדֹוַנ3 ֶרץ� ָהִר3 ֹון ָּכל&ָהָא� י ֲאד� ִּלְפֵנ3 ִvה מ� �י ְיהָו  ַמּסּו ִמִּלְפֵנ
Psa. 97:6ֹו� ּו ָכל&ָהַעִּמ�ים ְּכבֹוד� ֹו ְוָרא� ��ידּו ַהָּׁשַמ�ִים ִצְדק   ִהִּג
Psa. 97:7ְתַהְלִל� ֶסל ַהִּמ� ְבֵדי ֶפ3 ׁשּוA ָּכל&ֹע¢ Bים� ֵיֹב ֹו ָּכל&ֱאֹלִה� vים ִהְׁשַּתֲחוּו&ל� ים ָּבֱאִליִל
Psa. 97:8ַ  ֹון ו חA ִצּי3 ה ַוִּתְׂשַמ2 ַען ִמְׁשָּפֶט�יָך ְיהָו�ה� ָׁשְמָע¢  ָּתֵגְלָנה ְּבנ�ֹות ְיהּוָד�ה ְלַמ�
Psa. 97:9�יָת ַעל&ָּכל&ֱאֹלִה ֲעֵל3 ַvד נ ה ֶעְלי�ֹון ַעל&ָּכל&ָהָא�ֶרץ ְמֹא� י&ַאָּתBה ְיהָו3  ים� ִּכ�
Psa. 97:10ֹj ע ש ּו ָר� ה ִׂשְנא¡ י ְיהָו3 ם� ֹאֲהֵב� ים ַיִּציֵל� ָׁשִע3 ְvד ר� יו ִמַּי �ֹות ֲחִסיָד  ֵמר ַנְפׁש�
Psa. 97:11ה� ְלִיְׁשֵרי&ֵל�ב ִׂשְמָח� יק ּו� �ַע ַלַּצִּד ֹור ָזֻר�   א�
Psa. 97:12ַ ּו צ ֹו� ִׂשְמח� �ֶכר ָקְדׁש� ּו ְלֵז הֹוד3 ְvה ו� יהָו  ִּדיִקים ַּב�
Psa. 98:1ָ יר ח�ִׁש Aה יהָו2 ֹור ִׁשBירּו ַל� ֹו� ִמְזמ] ֹוַע ָקְדׁש� ֹו ּוְזר� ִמינ3 ְvֹו י יָעה&ּל� ֹות ָעָׂש�ה הֹוִׁש� י&ִנְפָלא�  ָדׁש ִּכ�
Psa. 98:2ְ  יַע י ֹו� הֹוִד� ם ִּגָּל�ה ִצְדָקת� ּגֹוִי3 ַ vֹו ְלֵעיֵנ�י ה � הָוה ְיׁשּוָעת
Psa. 98:3ֶו�א�מּוָנת Aֹו ינּו�H¤ ָז�ַכBר ַחְסּד2 ת ְיׁשּוַע�ת ֱאֹלֵה� 3ֵ vֶרץ א�ּו ָכל&ַאְפֵסי&ָא ל ָרא� ֵא�   ְלֵב{ית ִיְׂשָר¡
Psa. 98:4� יעּו ל ַ רּו� ָהִר� ּו ְוַזֵּמ� ּו ְוַרְּננ�  יהָוה ָּכל&ָהָא�ֶרץ ִּפְצח�
Psa. 98:5ה� ֹול ִזְמָר� ֹור ְוק� ִכּנ3 ְּ vֹור ב��ה ְּבִכּנ ּו ַליהָו   ַזְּמר�
Psa. 98:6ַּ ְצרֹות ְו ב  ֶלְך ְיהָו�ה�ֲחֹצ� BיA ַהֶּמ¢ יעּו ִלְפֵנ ִר3 ָ vר ה�ֹול ׁשֹוָפ  ק�
Psa. 98:7ַ ם ה� ּה� ִיְרַע ל ְוֹי�ְׁשֵבי ָב� ֵב3 ֵּ vֹו ת � ָּים ּוְמלֹא
Psa. 98:8ים ְיַרֵּנ�נּו� ַחד ָהִר� 3ַvף י� ֹות ִיְמֲחאּו&ָכ   ְנָהר�
Psa. 98:9�ֶרץ ִיְׁשֹּפ ָא� ט ָה¡ ה ִּכ�י ָבאH ִלְׁשֹּפ{ ֵני&ְיהָו3 ְפ� ים� ִל� ים ְּבֵמיָׁשִר� ַעִּמ3 ְvֶדק ו�ל ְּבֶצ  ט&ֵּתֵב�
Psa. 99:1ָ ה מ� ֶרץ� ְיהָו ים ָּתנ�ּוט ָהָא� רּוִב3 ְּ vב כ  ָלְך ִיְרְּגז�ּו ַעִּמ�ים ֹיֵׁש�
Psa. 99:2ְ  ים� י ַעִּמ� ּוא ַעל&ָּכל&ָה� 3vם ה ֹול ְוָר� �ֹון ָּגד  הָוה ְּבִצּי�
Psa. 99:3ִj ּו ש א  יֹוד� ֹול ְונֹוָר3 ּוא�ְמָך ָּגד� ֹוׁש ה�  ָקד�
Psa. 99:4ַ ב א ֵה� ז ֶמֶלְךH ִמְׁשָּפ{ט ָא¡ יָת� ְוֹע� ה ָעִׂש� בA ַאָּת¢ Bה ְּבַיֲעֹק ט וvְּצָדָק3 ים ִמְׁשָּפ� ��ְנָּת ֵמיָׁשִר  ָּתה ּכֹוַנ
Psa. 99:5� ְ  ינּו ו Bה ֱאֹלֵה3 ָו ּו ְיה� ֹוְממ] ּוא� ר� ֹוׁש ה� יו ָקד� ם ַרְגָל3  ִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהֹד�
Psa. 99:6ֹמ� ּ  יו ו ֹכֲהָנ3 ןA ְּב� ּוא ַיֲעֵנ�ם�ֶׁשBה ְוַאֲהֹר2 ה ְוה� הָו3 ְvאים ֶאל&י ֹו ֹקִר� � ְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵא�י ְׁשמ
Psa. 99:7ָ ּוד ע מֹו� ְּבַעּמ� ק ָנ�ַתן&ָל� יו ְוֹח� ֹדָת3 ֵ vּו ע  ָנן ְיַדֵּב�ר ֲאֵליֶה�ם ָׁשְמר�
Psa. 99:8ֹ  ם ֵא�ל נ יָת� �ה ֱאֹלֵהינּוH ַאָּת{ה ֲעִנ¡ ם�ֵׂש ְיהָו ם ַעל&ֲעִלילֹוָת� ֹנֵק3 ְvם ו��יָת ָלֶה  א ָהִי
Psa. 99:9ְ  ינּו ו Bה ֱאֹלֵה3 ָו ּו ְיה� ֹוְממ] ינּו� ר� ֹוׁש ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ד3 ָvי&ק ֹו ִּכ� �ְׁשַּתֲחוּו ְלַה�ר ָקְדׁש  ִה�
Psa. 100:1ֶרץ� ה ָּכל&ָהָא� יהָו3 ַ vיעּו ל ֹור ְלתֹוָד�ה ָהִר�   ִמְזמ�
Psa. 100:2� ּו ֶאת&ְיהָו יו ִּבְרָנָנ�ה� ִעְבד� ָפָנ3 ְvאּו ל  ה ְּבִׂשְמָח�ה ֹּב�
Psa. 100:3ָ ּוא&ע ים ה� ִה� ּוא ֱאֹל¡ Bה Hי&ְיהָוה ּו ִּכ� ֹו][ְו[ָׂשנּו ְולֹא  ְּדע3 ֹו�] ל� אן ַמְרִעית� �ֹ ֹו ְוצ ּמ3 ַ vְחנּו ע�  ֲאַנ
Psa. 100:4ֹו ָּב 3vֹודּו&ל יו ִּבְתִהָּל�ה ה� ה ֲחֵצֹרָת� יוA ְּבתֹוָד3 אּו ְׁשָעָר2 Bֹו� ֹּב ּו ְׁשמ�  ֲרכ�
Psa. 100:5ְ  ֹוב י ֹו� ִּכי&ט� ר ֱאמּוָנת� ֹד3 ָvר ו ֹו ְוַעד&ֹּד� � הָֹוה ְלעֹוָל�ם ַחְסּד
Psa. 101:1ָרה� �ה ֲאַזֵּמ� ט ָאִׁש�יָרה ְלָך� ְיהָו ֶסד&ּוִמְׁשָּפ� ֹור ֶח� ְזמ� ד ִמ¡   ְלָדִו3
Psa. 101:2ָ ים מ ֶרְך ָּתִמ3 � ַאְׂשִּכBיָלהA ְּבֶד¢ ֹוא ֵאָל י�ַתי ָּתב� ֶרב ֵּביִת� י ְּבֶק� ָבִב3 ְvי ֶאְתַהֵּל�ְך ְּבָתם&ל 



Psa. 101:3י� א ִיְדַּב�ק ִּב� �ֹ �אִתי ל ה&ֵסִט�ים ָׂשֵנ �ַעל ֲעֹׂש� ָּי ַבר&ְּבִל¡ י ְּד� �5ֶגד ֵעיַנ3 יתA ְלֶנ א&ָאִׁש2 �ֹ   ל
Psa. 101:4ִ ב ע�ע� ֵלָב א ֵאָד� �ֹ ע ל 3 ָvִּני ר�ּור ִמֶּמ  ֵּקׁש ָיס�
Psa. 101:5 יְמ[ ְמלֹוְׁשִני ַבּה&ע ֵ] ָלְׁשִנ¢ ית ְּג� ְצִמ� ֹו ַא¡ ֶתרA ֵרֵעהּוH אֹות{ ל�ַבֵּס2 א אּוָכ� �ֹ ֹו ל ת3 ֹ vב א� יַנִים ּוְרַח�ב ֵלָב
Psa. 101:6ֹ י ה ִד� BיA ְּבֶנ�ֶאְמֵני&ֶאֶרץH ָלֶׁש{ֶבת ִעָּמ¡ ִני� ֵעיַנ ּוא ְיָׁשְרֵת� 3 vים ה� ֵלְך ְּבֶד�ֶרְך ָּתִמ
Psa. 101:7ֶרב ֵּב בA ְּבֶק� א&ֵיֵׁש2 �ֹ �5ֶגד ֵעיָנ�י� ל ֹון ְלֶנ ּכ3 ִvא&י �ֹ ים ל �ר ְׁשָקִר �ה ֹּדֵב� ָּי  יִתיH ֹעֵׂש{ה ְרִמ¡
Psa. 101:8ֶון� ֲעֵלי ָא� ה ָּכל&ֹּפ� הָו3 ְvִעיר&י ית ֵמ� ית ָּכל&ִרְׁשֵעי&ָא�ֶרץ ְלַהְכִר� ים ַאְצִמ�   ַלְּבָקִר3
Psa. 102:1ְּ ה ִיְׁש ת  הָו3 ְvי י� ף ְוִלְפֵנ �י&ַיֲעֹט �י ִכ� ֹו�ִפָּלה ְלָעִנ ְך ִׂשיח�  ֹּפ�
Psa. 102:2ְ  ֹוא� י י ֵאֶל�יָך ָתב� ַׁשְוָעִת3 ְvי ו��ה ְתִפָּלִת  הָוה ִׁשְמָע
Psa. 102:3ר ֲעֵנ�ִני� א ַמֵה� ְקָר3 ֶ v5ָך ְּבי�ֹום א� ה&ֵאַל�י ָאְזֶנ ר ִל�י ַהֵּט� יָךA ִמֶּמִּניH ְּבי{ֹום ַצ¡ ר ָּפֶנ2   ַאל&ַּתְסֵּת¢
Psa. 102:4�ּו ְבָעָׁש�ן ָיָמ י&ָכל� רּו� ִּכ� ד ִנָח� י ְּכמֹו&ֵק� ַעְצמֹוַת3 ְvי ו 
Psa. 102:5ָ ה&כ י& הּוָּכ� �י ִּכ� jָ ֵעֶׂשב ַוִּיַב�ׁש ִלִּב vי�ש ל ַלְחִמ� ְחִּתי ֵמֲאֹכ�  ַכ3
Psa. 102:6י� י ִלְבָׂשִר� ְצִמ3 ַ vה ע ֹול ַאְנָחִת�י ָּדְבָק�   ִמּק�
Psa. 102:7ָּ ֹוס ֳח ד  יִתי ְּככ� ִי3 ָ vר ה�ֹות�ִמיִתי ִלְקַא�ת ִמְדָּב  ָרב�
Psa. 102:8ד ַעל&ָּג�ג� ֹור ּבֹוֵד� ִצּפ3 ְּ vה כ� ְהֶי ְדִּתי ָוֶא�   ָׁשַק�
Psa. 102:9ַ עּו� ָּכל&ה �י ִנְׁשָּב� י ִּב הֹוָלַל3 ְvי מ�ּוִני אֹוְיָב  ּיֹום ֵחְרפ�
Psa. 102:10ֵ ְכִּתי� ִּכי&א י ִּבְבִכ�י ָמָס� ִׁשֻּקַו3 ְvְלִּתי ו� �ֶחם ָאָכ  ֶפר ַּכֶּל
Psa. 102:11ִני� ִמ ִני ַוַּתְׁשִליֵכ� ָׂשאַת3 ְvָך ִּכ�י נ� ְּפֵנ�י&ַז�ַעְמָך� ְוִקְצֶּפ
Psa. 102:12ָ  ׁש� י י ָּכֵע�ֶׂשב ִאיָב� ֲאִנ3 ַvּוי ו � ַמי ְּכֵצ�ל ָנט
Psa. 102:13ְ  ר� ְוַאָּת�ה י ר ָוֹד� ִזְכְרָך3 ְלֹד� ְvב ו� הָוה ְלעֹוָל�ם ֵּתֵׁש
Psa. 102:14ָ ה ת�ַאָּת �ד�קּום ְּתַרֵח�ם ִצּי א מֹוֵע� ּה ִּכי&ָב� ְנָנ3 ֶח� ְvֹון ִּכי&ֵע�ת ל 
Psa. 102:15ֲ ּו ע י&ָרצ� ּה ְיֹחֵנ�נּו� ִּכ� ֶאת&ֲעָפָר� �יָה ְו�  ָבֶדיָך ֶאת&ֲאָבֶנ
Psa. 102:16  ּו ג ָך� ְוִי�יְרא� ֶרץ ֶאת&ְּכבֹוֶד� ָא3 ָ vָכל&ַמְלֵכ�י ה �ה ְו�  ֹוִים ֶאת&ֵׁש�ם ְיהָו
Psa. 102:17 ה� �ה ְיהָו י&ָבָנ ֹו� ִּכ� ה ִּבְכבֹוד� ְרָא3 ִvֹון נ � ִצּי
Psa. 102:18ָּ ם� פ  ה ֶאת&ְּתִפָּלָת� ָז3 ָ vא&ב �ֹ �ר ְול  ָנה ֶאל&ְּתִפַּל�ת ָהַעְרָע
Psa. 102:19ֹ  �ֶתב ז א ְיַהֶּלל&ָי�ּה� ִּתָּכ ְבָר3 ִvֹון ְוַע�ם נ �ֹור ַאֲחר  את ְלד�
Psa. 102:20ִ י&ה ה ִמָּׁש ִּכ� הָו3 ְvֹו י �ֹום ָקְדׁש יט�ְׁשִקיף ִמְּמר� ֶרץ ִהִּב�  ַמBִיםA ֶאל&ֶא¢
Psa. 102:21ִ ה� ל �י ְתמּוָת� ַח ְּבֵנ ַפֵּת3 ְvיר ל�  ְׁשֹמַע ֶאְנַק�ת ָאִס
Psa. 102:22ְּ ִם� ְלַסֵּפ�ר ב  ֹו ִּבירּוָׁשָל� �ה וvְּתִהָּלת3  ִצּיֹון ֵׁש�ם ְיהָו
Psa. 102:23ד ֶאת&ְיה ֹות ַלֲעֹב� ו וvַּמְמָלכ3 � ָו�ה� ְּבִהָּקֵב�ץ ַעִּמ�ים ַיְחָּד
Psa. 102:24 ֶרְך ֹּכחֹו י[ ִעָּנ�ה ַבֶּד� י�] ֹּכִח3 ר ָיָמ�  ִקַּצ�
Psa. 102:25ַּ ל&ת  י ַא� ר ֵאִל3 יָך� ֹאַמ3 ים ְׁשנֹוֶת� ֹור ּדֹוִר� �י ָיָמ�י ְּבד�  ֲעֵלִני ַּבֲחִצ
Psa. 102:26ְ ִים� ל יָך ָׁשָמ� ה ָיֶד� ַמֲעֵׂש�  ָפִנים ָהָא�ֶרץ ָיַס�ְדָּת ּו�
Psa. 102:27ָּמBֵה ְ  ד ו ֲעֹמ� פּו�הA יֹאֵבדּוH ְוַאָּת{ה ַת¡ 5ַיֲחֹל� ּוׁש ַּתֲחִליֵפ�ם ְו� ּו ַּכְּלב� � ֻכָּלם ַּכֶּב�ֶגד ִיְבל
Psa. 102:28ּמּו� א ִיָּת� �ֹ יָך ל ּוא וvְּׁשנֹוֶת3 �  ְוַאָּתה&ה
Psa. 102:29ֹון� ם ְלָפֶנ�יָך ִיּכ� ַזְרָע3 ְvֹונּו ו �יָך ִיְׁשּכ   ְּבֵנ�י&ֲעָבֶד�
Psa. 103:1ְלָד ַ  �י נ 1דA ָּבֲרִכ ֹו�ִו ם ָקְדׁש� י ֶאת&ֵׁש� ָרַב3 ְvה ְוָכל&ק�  ְפִׁשי ֶאת&ְיהָו
Psa. 103:2ַ  �י נ יו� ָּבֲרִכ י ָּכל&ְּגמּוָל� ְׁשְּכִח3 ִּ vה ְוַאל&ת�  ְפִׁשי ֶאת&ְיהָו
Psa. 103:3ְיִכי� א ְלָכל&ַּתֲחֻלָא� ֹרֵפ3 ָ vִכי ה�   ַהֹּסֵל�ַח ְלָכל&ֲעֹוֵנ
Psa. 103:4�ל ִמַּׁש�ים� ַהּגֹוֵא ִכי ֶח�ֶסד ְוַרֲחִמ� ְמַעְּטֵר3 � ַv5ְיִכי ה�  ַחת ַחָּי
Psa. 103:5ְיִכי� �ֶׁשר ְנעּוָר� ׁש ַּכֶּנ �5ְך ִּתְתַחֵּד� ֹוב ֶעְדֵי �ַיע ַּבּט�   ַהַּמְׂשִּב
Psa. 103:6ים� ים ְלָכל&ֲעׁשּוִק� �ה וvִּמְׁשָּפִט3 ֹות ְיהָו   ֹעֵׂש�ה ְצָדק�



Psa. 103:7��יו ְלֹמֶׁש יַע ְּדָרָכ ֹוָתיו� יֹוִד� ל ֲעִליל� ְׂשָרֵא3 ִvי י�  ה ִלְבֵנ
Psa. 103:8ֶסד� ֶרְך ַאַּפ�ִים ְוַרב&ָח� �ה ֶא� ּון ְיהָו ּום ְוַחּנ�   ַרח�
Psa. 103:9ֹור� א ְלעֹוָל�ם ִיּט� �ֹ יב ְול �א&ָלֶנ�ַצח ָיִר �ֹ   ל
Psa. 103:10ַ א כ �ֹ ינ ל ל ָעֵל� ינּו ָּגַמ� ֲעֹוֹנֵת3 ַ vא כ �ֹ �נּו ְול �ָׂשה ָל  ּו�ֲחָטֵאינּו ָע
Psa. 103:11ָj ַּה ש יו� ִּכBי ִכְגֹב� ֹו ַעל&ְיֵרָא� ְסּד3 ַ vר ח  ַמִים ַעל&ָהָא�ֶרץ ָּגַב�
Psa. 103:12ִ ק מ ינּו� ִּכְרֹח� ּנּו ֶאת&ְּפָׁשֵע� ֶּמ3 ִvיק מ ְרִח� ֲעָר�ב ִה� ַּמ�  ְזָרח ִמ�
Psa. 103:13ָ ם א�יו� ְּכַרֵח ה ַעל&ְיֵרָא� הָו3 ְvם י �ים ִרַח�  ב ַעל&ָּבִנ
Psa. 103:14ר ֲאָנ�ְחנּו� ּור ִּכי&ָעָפ� נּו זvָכ3 �ּוא ָיַד�ע ִיְצֵר   ִּכי&ה�
Psa. 103:15ֱ יץ� א �ן ָיִצ� ה ֵּכ ָּׂשֶד3 ַ vיו ְּכִצ�יץ ה��יר ָיָמ  נֹוׁש ֶּכָחִצ
Psa. 103:16ֹו� ֹוד ְמקֹומ� ּנּו ע� �ּנּו ְולֹא&ַיִּכיֶר� ֹו ְוֵאיֶנ ְבָרה&ּב� ּוַח ָע�   ִּכBי ר�
Psa. 103:17ֶסד ְיהBם ְוַעד&ע  ְוֶח�ֵמעֹוָל A1ה ֹו ִלְבֵנ�י ָבִנ�ים�ָו ִצְדָקת3 ְvיו ו� ֹוָלם ַעל&ְיֵרָא
Psa. 103:18ם� יו ַלֲעׂשֹוָת� ֻּקָד3 ִvי פ ֹו ּוְלֹזְכֵר� �י ְבִרית   ְלֹׁשְמֵר�
Psa. 103:19ַּ ה ב  הָו3 ָלה� ְי� ל ָמָׁש� ֹו ַּבֹּכ� ֹו וvַּמְלכּות3 ��ין ִּכְסא  ָּׁשַמִים ֵהִכ
Psa. 103:20ֵרי כ ֹ ָּבֲרכ� ָכ�יו ִּגֹּב� ה ַמְלָא¡ ֹו�ּו ְיהָו3 ֹול ְּדָבר� ַע ְּבק� ְׁשֹמ3 ִvֹו ל � ַח ֹעֵׂש�י ְדָבר
Psa. 103:21ְ  ּו י ֹו� ָּבֲרכ� י ְרצֹונ� יו ֹעֵׂש� ָׁשְרָת3 ְvיו מ� הָוה ָּכל&ְצָבָא
Psa. 103:22ֹו ָּבֲרִכ� �ֹות ֶמְמַׁשְלּת יו ְּבָכל&ְמֹקמ� ל&ַמֲעָׂש3 1הA ָּכ� ּו ְיהָו Bי ֶאת&ְיהָו�ה� ָּבֲרכ ְפִׁש3 ַvי נ 
Psa. 104:1ֱ ה א� ָו�ה ְיהָו י ֶאת&ְיה¡ ד ה  ָּבֲרִכ�י ַנְפִׁש3 �ְלָּת ְּמֹא ְׁשָּת�ֹלַהי ָּגַד�  ֹוד ְוָהָד�ר ָלָב�
Psa. 104:2 ֶטה&א jָ ֹור ַּכַּׂשְלָמ�ה נֹוֶט�ה  ֹע� vה�ש ִים ַּכְיִריָע�  ַמ3
Psa. 104:3 יו ֹוָת� ִים עwִלּי¡ ה ַבַּמ3 ְמָקֶר� ּוַח� ַה� ְך ַעל&ַּכְנֵפי&ר� ְמַהֵּל3 � ַvֹו ה � ַהָּׂשם&ָעִב�ים ְרכּוב
Psa. 104:4ט� יו ֵא�ׁש ֹלֵה� ָׁשְרָת3 ְvֹות מ ��יו רּוח   ֹעֶׂש�ה ַמְלָאָכ
Psa. 104:5ֶ ד� ָי�ַסד&א ֹוט עֹוָל�ם ָוֶע� ּמ3 ִּ vיָה ַּבל&ת�  ֶרץ ַעל&ְמכֹוֶנ
Psa. 104:6ְּ ִר3 ת  ָ vֹו ַעל&ה �ּוׁש ִּכִּסית ִים�הֹום ַּכְּלב�  ים ַי�ַעְמדּו&ָמ�
Psa. 104:7ּון� ַעְמָך3 ֵיָחֵפז� � ַvֹול ר ּון ִמן&ק� �  ִמן&ַּגֲעָר�ְתָך� ְינּוס
Psa. 104:8ָ ּו ה ם� ַיֲעל� ְדָּת ָלֶה� BהA ָיַס¢ ֹום ֶז ק3 ְvֹות ֶאל&מ �ּו ְבָקע  ִרים ֵיְרד�
Psa. 104:9ַ� בּול&ש ּון ְלַכּס� ְּג� ׁשּוב3 ְvּון ַּבל&י �ֶרץ�ְמָּת ַּבל&ַי�ֲעֹבר  ֹות ָהָא�
Psa. 104:10ַ ַח מ� ְמַׁשֵּל ּון� ַה� ים ְיַהֵּלכ� ִר3 ָ vין ה �ים ֵּב�  ְעָיִנים ַּבְּנָחִל
Psa. 104:11ַ  ם� י �ים ְצָמָא� ּו ְפָרִא י ִיְׁשְּבר� �ֹו ָׂשָד  ְׁשקּו ָּכל&ַחְית�
Psa. 104:12ֲ ם ִיְּתנּו& ע ָפאִי3 ֳ vין ע ֹון ִמֵּב� �ֹול�ֵליֶהם עֹוף&ַהָּׁשַמ�ִים ִיְׁשּכ  ק�
Psa. 104:13ָ ה ה�ֶרץ� ַמְׁשֶק ע ָהָא� יָך ִּתְׂשַּב� ֲעֶׂש3 ַ vי מ  ִרים ֵמֲעִלּיֹוָת�יו ִמְּפִר�
Psa. 104:14ְ  ה ו ירA ַלְּבֵהָמ3 ֶרץ� ַמְצִמBיַח ָחִצ2 ֶחם ִמן&ָהָא� 3ֶ vֹוִציא ל  ֵעֶׂשב ַלֲעֹבַד�ת ָהָאָד�ם ְלה�
Psa. 104:15ֹוׁש ְל ַבב&ֱאנ3 ח ְל� 5BִיןA ְיַׂשַּמ¢ ד� ְוַי ַבב&ֱאנ�ֹוׁש ִיְסָע� ֶחם ְל� ֶל3 ְvֶמן ו��ים ִמָּׁש  ַהְצִה�יל ָּפִנ
Psa. 104:16ִ  ע� י ֹון ֲאֶׁש�ר ָנָט� ָבנ3 ְvי ל� ְרֵז �ה ַא�  ְׂשְּבעּו ֲעֵצ�י ְיהָו
Psa. 104:17ָj ּה� ֲאֶׁשר&ש ה ְּברֹוִׁש�ים ֵּביָת� ִסיָד3 ֲ vנּו ח� ים ְיַקֵּנ  ם ִצֳּפִר�
Psa. 104:18ַ ים ה ְׁשַפִּנ�ים�ְּגֹבִה ָהִר� ה ַל� ים ַמְחֶס� ָלִע3 ְvים ס� ים ַלְּיֵעִל
Psa. 104:19ָ  ים  ָעָׂש�ה י �3ֶj ֵרַח ְלמֹוֲעִד vֹו�ש ע ְמבֹוא�  ֶמׁש ָיַד�
Psa. 104:20ֹ ֶׁשת&ח ׂש ָּכל&ַחְיתֹו&ָי�ַער� ָּת� ְרֹמ3 ִvֹו&ת �ְיָלה ּב� �יִהי ָל  ֶׁשְך ִו
Psa. 104:21ַ ֶרף ּו ה��ים ַלָּט ם�ְּכִפיִרים ֹׁשֲאִג ׁש ֵמֵא�ל ָאְכָל�  ְלַבֵּק�
Psa. 104:22ַ ח ה�ּון� ִּתְזַר ם ִיְרָּבצ� עֹוֹנָת3 ְvּון ְוֶאל&מ � ֶּׁשֶמׁש ֵיָאֵספ
Psa. 104:23ֶרב� ֹו ֲעֵדי&ָע� ָדת� ַלֲעֹב� ֹו ְו� �  ֵיֵצ�א ָאָד�ם ְלָפֳעל
Psa. 104:24ֻּ ה כ הָו3 יָךA ְי� ּו ַמֲעֶׂש2 ה&ַרּב¢ �יָת ָמְל ָמ� ֶרץ ִקְנָיֶנ�5ָך�ָּלם ְּבָחְכָמ�ה ָעִׂש ָא3 ָ vה ה  ָא�
Psa. 104:25ֶ ם&ר ִים ָׁש� ָד� H ּוְרַח{ב ָי¡ �ם ָּגדֹול BהA ַהָּי ֹות� ֶז ֹות ִעם&ְּגֹדל� ַטּנ3 ְvר ַחּי�ֹות ק� ֶמׂש ְוֵא�ין ִמְסָּפ



Psa. 104:26ָj ֹו� ש ֶחק&ּב� ְרָּת ְלַׂש� ן ֶז�ה&ָיַצ� ְוָיָת3 ִvּון ל � ם ֳאִנּי�ֹות ְיַהֵּלכ
Psa. 104:27ֻּ ֹו�ָּל כ ת ָאְכָל�ם ְּבִעּת� ּון ָלֵת� � ם ֵאֶל�יָך ְיַׂשֵּבר
Psa. 104:28ָ ן ל�ֹוב� ִּתֵּת ּון ט� �ְדָך3 ִיְׂשְּבע� ָvח י ּון ִּתְפַּת� � ֶהם ִיְלֹקט
Psa. 104:29 ף ר�ּון ֹּתֵס ל� יר ָּפֶניָךH ִי�ָּבֵה¡ ּון� ַּתְסִּת� ם ְיׁשּוב� ֶאל&ֲעָפָר� ּון ְו� � ּוָחם ִיְגָוע
Psa. 104:30ח ר  ְּת�ה�ַׁשַּל �י ֲאָדָמ� ׁש ְּפֵנ ּון וvְּתַחֵּד3 � ּוֲחָך ִיָּבֵרא
Psa. 104:31יו� �ה ְּבַמֲעָׂש� ח ְיהָו �ה ְלעֹוָל�ם ִיְׂשַמ� ֹוד ְיהָו   ְיִהBי ְכב�
Psa. 104:32ָ יט ל� נּו� ַהַּמִּב 5ֶיֱעָׁש� ים ְו� �ד ִיַּג�ע ֶּבָהִר�  ָאֶרץ ַוִּתְרָע
Psa. 104:33ה ְּב� י� ָאִׁש�יָרה ַליהָו ה ֵלאֹלַה�י ְּבעֹוִד� �י ֲאַזְּמָר�  ַחָּי
Psa. 104:34ח ַּביהָו�ה� י ֶאְׂשַמ� ֹנִכ3 ָ vי א��יו ִׂשיִח   ֶיֱעַר�ב ָעָל
Psa. 104:35ַ  �י נ ם ָּבֲרִכ ֹוד ֵאיָנ3 Bע AיםBֶרץ ּוְרָׁשִע יםA ִמן&ָהָא] ְללּו&ָי�ּה� ִיַּתBּמּו ַחָּטִא2 ה ַה�  ְפִׁשי ֶאת&ְיהָו3
Psa. 105:1 ּו יו�ל ַ הֹוד� ים ֲעִלילֹוָת� ַעִּמ3 ָvיעּו ב ֹו הֹוִד� �ּו ִּבְׁשמ  יהָוה ִקְרא�
Psa. 105:2יו� יחּו ְּבָכל&ִנְפְלאֹוָת� ֹו ִׂש3 �ֹו ַזְּמרּו&ל ירּו&ל�   ִׁש�
Psa. 105:3� י ְיהָו�ה� ה ִ ח ֵלBבA ְמַבְקֵׁש¢ ְׂשַמ3 ִvֹו י � ְתַהְללּו ְּבֵׁש�ם ָקְדׁש
Psa. 105:4��ה ְוֻעּז ּו ְיהָו יד� ִּדְרׁש� �יו ָּתִמ� ּו ָפָנ  ֹו ַּבְּקׁש�
Psa. 105:5יו� יו ּוִמְׁשְּפֵטי&ִפ� ְפָת3 ֹ vה מ�יו ֲאֶׁשר&ָעָׂש ּו ִנְפְלאֹוָת�   ִזְכר3
Psa. 105:6ֶ  יו� ז ב ְּבִחיָר� �י ַיֲעֹק� ֹו ְּבֵנ � ַרע ַאְבָרָה�ם ַעְבּד
Psa. 105:7 יו� ה ֶרץ ִמְׁשָּפָט� ָא3 ָ vינּו ְּבָכל&ה��ה ֱאֹלֵה  ּוא ְיהָו
Psa. 105:8ֹור� ה ְלֶא�ֶלף ּד� ָּו3 ִvר צ ֹו ָּדָב� �  ָזַכ�ר ְלעֹוָל�ם ְּבִרית
Psa. 105:9ָּ ר כ�ק� ֲאֶׁש ֹו ְלִיְׂשָח� ּוָעת�  ַרת ֶאת&ַאְבָרָה�ם ּוְׁשב�
Psa. 105:10ם� ית עֹוָל� ל ְּבִר� ִיְׂשָרֵא3 ְvק ל �ב ְלֹח   ַוַּי�ֲעִמיֶד�ָה ְלַיֲעֹק�
Psa. 105:11 ן ר ְלָך3 ֶאֵּת� ם� ֵלאֹמ3 ֶבל ַנֲחַלְתֶכ� 3ֶ vַען ח� ֶרץ&ְּכָנ  ֶאת&ֶא�
Psa. 105:12� ִּ ּה� ב  ים ָּב� ט ְוָגִר� ְמַע3 ִּ vר כ� ְהיֹוָתם ְמֵת�י ִמְסָּפ
Psa. 105:13� ַ  ר� ו ה ֶאל&ַע�ם ַאֵח� ַּמְמָלָכ3 ִvֹוי מ �ֹוי ֶאל&ּג  ִּיְתַהְּלכּו ִמּג�
Psa. 105:14ם ַוּי�ֹוַכח ֲע ��יַח ָאָד�ם ְלָעְׁשָק א&ִהִּנ �ֹ ים� ל  ֵליֶה�ם ְמָלִכ�
Psa. 105:15עּו� ִלְנִביַאי ַאל&ָּתֵר� ְvי ו�ּו ִבְמִׁשיָח ל&ִּתְּגע�   ַא�
Psa. 105:16ָ א ר�ר� ַוִּיְקָר ל&ַמֵּטה&ֶל�ֶחם ָׁשָב�  ָעב ַעל&ָהָא�ֶרץ ָּכ�
Psa. 105:17ף� ֶבד ִנְמַּכ�ר יֹוֵס� ֶע3 ְvיׁש ל�   ָׁשַל�ח ִלְפֵניֶה�ם ִא
Psa. 105:18�ּו ַבֶּכ ֹו[ֶבל ַרְגָליו  ִעּנ� �ֹו�] ַרְגל ל ָּב�ָאה ַנְפׁש� ְרֶז3 ַּ vב 
Psa. 105:19ְתהּו� �ה ְצָרָפ� ת ְיהָו ֹו ִאְמַר� �א&ְדָבר �ֹ   ַעד&ֵע�ת ּב
Psa. 105:20ֶ ַלח מ�הּו� ָׁש 5ְיַפְּתֵח� ים ַו� ִּמ3 ַ vל ע  ֶלְך ַוַיִּתיֵר�הּו ֹמֵׁש�
Psa. 105:21&ל ְּבָכל ֹו וvֹּמֵׁש3 �ֹון ְלֵבית ֹו ָאד� ֹו� ָׂשמ�  ִקְנָינ�
Psa. 105:22ם� ֹו ּוְזֵקָנ�יו ְיַחֵּכ� �יו ְּבַנְפׁש ר ָׂשָר�   ֶלְאֹס�
Psa. 105:23ם� ֶרץ&ָח� �ר ְּבֶא� ב ָּג ַיֲעֹק3 ְvִים ו �א ִיְׂשָרֵא�ל ִמְצָר �ֹ   ַוָּיב
Psa. 105:24יו� ַּי�ֲעִצֵמהּו ִמָּצָר� ַvד ו �ֹו ְמֹא �ֶפר ֶאת&ַעּמ�   ַוֶּי
Psa. 105:25ִ ְך ל�יו�ָּבם ִל ָהַפ ל ַּבֲעָבָד� ִהְתַנֵּכ3 ְvֹו ל �ֹ�א ַעּמ  ְׂשנ
Psa. 105:26ָj ֹו� ש ַחר&ּב� ן ֲאֶׁש�ר ָּב� ֲהֹר3 ַ vֹו א � ַלח ֹמֶׁש�ה ַעְבּד
Psa. 105:27ָ מּו&ב ם� ָׂש� ים ְּבֶא�ֶרץ ָח� י ֹאתֹוָת�יו וvֹּמְפִת3  ם ִּדְבֵר�
Psa. 105:28ֹ ח ח ּו ֶאת&ְּד ָׁש�ַל� ר3 ָ vא&מ �ֹ ֹו�[ָבָרוו ֶׁשְך ַוַּיְחִׁש�ְך ְול  ]ְּדָבר�
Psa. 105:29ם� ֶמת ֶאת&ְּדָגָת� ָּי3 ַvם ו�  ָהַפ�ְך ֶאת&ֵמיֵמיֶה�ם ְלָד
Psa. 105:30ם� י ַמְלֵכיֶה� ַחְדֵר3 ְּ vים ב�   ָׁשַר�ץ ַאְרָצ�ם ְצַפְרְּדִע
Psa. 105:31ָ ם� א ים ְּבָכל&ְּגבּוָל� ִּנ3 ִּ vב כ �א ָעֹר �ֹ  ַמר ַוָּיב



Psa. 105:32�ן ִּגְׁשֵמיֶה�ם� ָנַת ֹות ְּבַאְרָצ� ׁש ֶלָהב�  ם ָּבָר�ד ֵא�
Psa. 105:33ַּ  �5ְך ג ם� ַוַּי �ץ ְּגבּוָל� ר ֵע ְיַׁשֵּב3 ַvם ו� ְפָנם ּוְתֵאָנָת
Psa. 105:34ָ ר� א ֶלק ְוֵא�ין ִמְסָּפ� ֶי3 ְvה ו�א ַאְרֶּב �ֹ  ַמר ַוָּיב
Psa. 105:35י ַאְדָמ אַכל ְּפִר� 3ֹ ּי ַvם ו��ֶׂשב ְּבַאְרָצ ֹ�אַכל ָּכל&ֵע ם� ַוּי  ָת�
Psa. 105:36ית ְלָכל&אֹוָנ�ם� אִׁש3 ֵvם ר�ֹור ְּבַאְרָצ �5ְך ָּכל&ְּבכ�   ַוַּי
Psa. 105:37� ַ  ל� ו ין ִּבְׁשָבָט�יו ּכֹוֵׁש� �ֶסף ְוָזָה�ב ְוֵא�  ּיֹוִציֵאם ְּבֶכ
Psa. 105:38ם� ל ַּפְחָּד�ם ֲעֵליֶה� י&ָנַפ� ִים ְּבֵצאָת�ם ִּכ�   ָׂשַמ�ח ִמְצַר�
Psa. 105:39ׂש�ְיָלה� ָּפַר ׁש ְלָהִא�יר ָל� ֵא3 ְvְך ו��5ן ְלָמָס   ָעָנ
Psa. 105:40 ו ְוֶל�ֶחם� jָ  ָׁשַא�ל ַוָּיֵב�א ְׂשָל vם�ש ִים ַיְׂשִּביֵע�  ַמ3
Psa. 105:41 ַתח צ�ר� ָּפ ּו ַּבִּצּי�ֹות ָנָה� ְלכ3 ָ vִים ה� ּור ַוָּיז�ּובּו ָמ
Psa. 105:42ָ  י&ז ת&ַאְבָר ִּכ� ֹו ֶא� �ֹו�ַכר ֶאת&ְּדַב�ר ָקְדׁש ם ַעְבּד�  ָה�
Psa. 105:43יו� ה ֶאת&ְּבִחיָר� ִרָּנ3 ְּ vֹון ב �ֹו ְבָׂשׂש   ַוּיֹוִצ�א ַעּמ�
Psa. 105:44ָ ן ל�ׁשּו� ַוִּיֵּת ל ְלֻאִּמ�ים ִייָר� �ם ַוֲעַמ� ֹות ּגֹוִי  ֶהם ַאְרצ�
Psa. 105:45ֻ ּו ח ּורA ִיְׁשְמר� Bְללּו&ָי�ּה� ַּבֲעב רּו ַה� יו ִיְנֹצ3  ָּקיו ְותֹוֹרָת�
Psa. 106:1ֹו� ֹוב ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� ��ה ִּכי&ט ּו ַליהָו ּהA הֹוד� ְללּוָי2   ַה�
Psa. 106:2ְ  י י ֹו� ִמ3 יַע ָּכל&ְּתִהָּלת� ְׁשִמ3 ַvה י� ֹות ְיהָו  ַמֵּלל ְּגבּור�
Psa. 106:3ַ ת� א ה ְצָדָק�ה ְבָכל&ֵע�  ְׁשֵרי ֹׁשְמֵר�י ִמְׁשָּפ�ט ֹעֵׂש�
Psa. 106:4ְ  ִני י ָך�הָו ָזְכֵר� ִני ִּביׁשּוָעֶת� ְקֵד3 ָּ vָך פ�ֹון ַעֶּמ  ה ִּבְרצ�
Psa. 106:5ִ יָך ל ֹוַבBת ְּבִחיֶר3 ֹותA ְּבט� Bָך� ִלְרא ל ִעם&ַנֲחָלֶת� ִהְתַהֵּל3 ְv5ָך ל�  ְׂשֹמַח ְּבִׂשְמַח�ת ּגֹוֶי
Psa. 106:6ְענּו� ינּו ֶהֱעִו�ינּו ִהְרָׁש� אנּו ִעם&ֲאבֹוֵת3   ָחָט�
Psa. 106:7ינּו ְבBֹוֵת  ָ ֲאב� א ז �ֹ יָך ל ילּו ִנְפְלאֹוֶת3 ִיםA לֹא&ִהְׂשִּכ¢ �ם ִמְצַר2 ּו ַעל&ָי ב ֲחָסֶד�יָך ַוַּיְמר� ְכרּו ֶאת&ֹר�
ּוף�  ְּבַים&ס�
Psa. 106:8� ַ  ֹו� ו יַע ֶאת&ְּגבּוָרת� הֹוִד3 ְvֹו ל � ּיֹוִׁשיֵעם ְלַמ�ַען ְׁשמ
Psa. 106:9 ר ְּבַים&ס� ַּ ַוִּיְגַע vב ַוּיֹוִליֵכ�ם ב�5ֶּיֱחָר ר�ּוף ַו� ֹות ַּכִּמְדָּב�  ְּתֹהמ3
Psa. 106:10� ַ  �ד אֹוֵי�ב� ו ם ִמַּי ִּיְגָאֵל3 ַvא ו� �ד ׂשֹוֵנ  ּיֹוִׁשיֵעם ִמַּי
Psa. 106:11ר� א נֹוָת� �ֹ ם ל ֶה3 ֵ vד מ ִים ָצֵריֶה�ם ֶאָח�   ַוְיַכּסּו&ַמ�
Psa. 106:12ֹו� ירּו ְּתִהָּלת� ִׁש3 ָvיו י �ינּו ִבְדָבָר   ַוַּיֲאִמ�
Psa. 106:13� ֹו�ֲה מ ִ ּו ַלֲעָצת� ּכ3 ִvא&ח �ֹ ּו ַמֲעָׂש�יו ל  רּו ָׁשְכח�
Psa. 106:14ַ ּו ת ֹון� ַוִּיְתַאּו� יִׁשימ� ל ִּב� 3ֵ vר ַוְיַנּסּו&א� ֲאָוה ַּבִּמְדָּב
Psa. 106:15ָ ן ל�ם� ַוִּיֵּת  ֶהם ֶׁשֱאָלָת�ם ַוְיַׁשַּל�ח ָרז�ֹון ְּבַנְפָׁש�
Psa. 106:16ְ ּו ל ַּמֲח ַוְיַקְנא� ֹוׁש ְיהָו�ה�ֹמֶׁשה ַּב� ן ְקד� ַאֲהֹר3 ְvה ל�  ֶנ
Psa. 106:17ֶ ם� ִּתְפַּתח&א ת ֲאִביָר� ס ַעל&ֲעַד� ְּתַכ3 ַvן ו� ֶרץ ַוִּתְבַל�ע ָּדָת
Psa. 106:18ים� ט ְרָׁשִע� ה ְּתַלֵה� ָהָב3 ֶ vם ל�ׁש ַּבֲעָדָת   ַוִּתְבַער&ֵא�
Psa. 106:19�ּו ְלַמֵּסָכ ִּיְׁשַּתֲחו3 ַvב ו� ה� ַיֲעׂשּו&ֵע�ֶגל ְּבֹחֵר
Psa. 106:20 ם ְּבַתְבִנ�ית�ירּו ֶאת&ְּכבֹוָד 3j  ַוָּיִמ� vֶׂשב�ש  ֹור ֹאֵכ�ל ֵע�
Psa. 106:21ָj ִים� ש ֹות ְּבִמְצָר� ה ְגֹדל� �ם ֹעֶׂש�  ְכחּו ֵא�ל מֹוִׁשיָע
Psa. 106:22ִ  ּוף� נ ֹות ַעל&ַים&ס�  ְפָלאֹות ְּבֶא�ֶרץ ָח�ם נvֹוָרא3
Psa. 106:23יָד� ַהְׁשִמ¡ אֶמר ְל� 3ֹ ית� ַוּי ַהְׁשִח� ֹו ֵמ� ָמת3 ֲ vיו ְלָהִׁש�יב ח� ֹו ָעַמ�ד ַּבֶּפ�ֶרץ ְלָפָנ ֶׁשBה ְבִחיר3 י ֹמ�  ם לּוֵל]
Psa. 106:24� ַ  ֹו� ו ינּו ִלְדָבר� ֱאִמ3 ֶ vא&ה �ֹ  ִּיְמֲאסּו ְּבֶא�ֶרץ ֶחְמָּד�ה ל
Psa. 106:25 א �ֹ ּו ְבָאֳהֵליֶה�ם ל jָ  ַוֵּיָרְגנ� vֹול ְיהָו�ה�ש ּו ְּבק�  ְמע3
Psa. 106:26ר� ם ַּבִּמְדָּב� ֹוָת3 vם ְלַהִּפ�יל א�ֹו ָלֶה   ַוִּיָּׂש�א ָיד�



Psa. 106:27ַ  �יל ז ֹות� ּוְלַהִּפ ם ָּבֲאָרצ� �ם וvְּלָזרֹוָת3  ְרָעם ַּבּגֹוִי
Psa. 106:28ַ  ים� ו י ֵמִת� ּו ִזְבֵח� ּיֹאְכל3 ַvֹור ו � ִּיָּצ�ְמדּו ְלַב�ַעל ְּפע
Psa. 106:29ַ  ַעְלֵל ו ה�ַּיְכִעיסּו ְּבַמ� ם ַמֵּגָפ� 3ָּ vם ַוִּתְפָרץ&ב� יֶה
Psa. 106:30� ִּ ד פ  ה� ַוַּיֲעֹמ� ר ַהַּמֵּגָפ� ֵּתָעַצ3 ַvל ו� יְנָחס ַוְיַפֵּל
Psa. 106:31 ֶׁשב ל�ם� ַוֵּתָח ר ַעד&עֹוָל� ֹד3 ָvר ו  ֹו ִלְצָדָק�ה ְלֹד�
Psa. 106:32ַ  ה ַּבֲעבּוָר� ו ֹמֶׁש3 ְv5ַרע ל� י ְמִריָב�ה ַוֵּי  ם�ַּיְקִציפּו ַעל&ֵמ�
Psa. 106:33יו� א ִּבְׂשָפָת� ְיַבֵּט3 ַvֹו ו �ּו ֶאת&רּוח י&ִהְמר�   ִּכ�
Psa. 106:34ִ א&ה �ֹ ם� ל �ה ָלֶה� ר ְיהָו ַעִּמ�ים ֲאֶׁשBר ָאַמ�  ְׁשִמידּו ֶאת&ָה�
Psa. 106:35ם� ֲעֵׂשיֶה� ּו ַמ� ִּיְלְמד3 � ַvם ו� ּו ַבּגֹוִי   ַוִּיְתָעְרב�
Psa. 106:36ּו ֶאת&ֲעַצֵּבי ׁש� ַוַּיַעְבד�  ֶה�ם ַוִּיְהי�ּו ָלֶה�ם ְלמֹוֵק�
Psa. 106:37ְּ ּו ֶאת&ב  ִדים� ַוִּיְזְּבח� ם ַלֵּׁש� ֹוֵתיֶה3  ֵניֶהם ְוֶאת&ְּבנ�
Psa. 106:38ִ  ם ֲאֶׁש�ר ז ְבנֹוֵתיֶה3 י ַּדם&ְּבֵנ�יֶהBם ּו� ּו ָד{ם ָנִק] ֶרץ  ַוִּי�ְׁשְּפכ2 ָא3 ָ v5ף ה� �ַען ַוֶּתֱחַנ ְּבחּו ַלֲעַצֵּב�י ְכָנ

 ים�ַּבָּדִמ�
Psa. 106:39ם� ַעְלֵליֶה� נּו ְּבַמ� ִּיְז3 ַvם ו�ּו ְבַמֲעֵׂשיֶה   ַוִּיְטְמא�
Psa. 106:40ֹו� ב ֶאת&ַנֲחָלת� ְיָתֵע3 ַvֹו ו ��ה ְּבַעּמ   ַוִּי�ַחר&ַא�ף ְיהָו
Psa. 106:41ם� ם ֹׂשְנֵאיֶה� ֶה3 ָvּו ב 5ִּיְמְׁשל� �ם ַו�   ַוִּיְּתֵנ�ם ְּבַיד&ּגֹוִי
Psa. 106:42ּום ם� ַוִּיְלָחצ� ּו ַּת�ַחת ָיָד� ִּיָּכְנע3 ַvם ו�  אֹוְיֵביֶה
Psa. 106:43ְ  יֵל�ם ו ֹות ַיִּצ¡ ים ַרּב3 ּכּו ַּבֲעֹוָנ�ם� ְּפָעִמ� ָּיֹמ3 ַvם ו�ּו ַבֲעָצָת  ֵהָּמה ַיְמר�
Psa. 106:44ַ  ם� ו ֹו ֶאת&ִרָּנָת� ָׁשְמע3 ְּ vם ב� ַּיְרא ַּבַּצ�ר ָלֶה
Psa. 106:45ֹו �ר ָלֶה�ם ְּבִרית ב ַחְסּדֹו  ַוִּיְזֹּכ� ם ְּכֹר� ִּיָּנֵח3 ַvיו�[ ו  ]ֲחָסָד�
Psa. 106:46ם� >י ָּכל&ׁשֹוֵביֶה� ְפֵנ ִvים ל�  ַוִּיֵּת�ן אֹוָת�ם ְלַרֲחִמ
Psa. 106:47ְ ם ל� ֹוִי ן&ַהּג¡ ינּו ְוַקְּבֵצנּוH ִמ� Bה ֱאֹלֵה3 ָו נּוA ְיה� ָך הֹוִׁשיֵע2 ַח ִּבְתִהָּלֶת� ִהְׁשַּתֵּב3 ְvָך ל� �ֹהדֹות ְלֵׁש�ם ָקְדֶׁש
Psa. 106:48ְללּו&ָי�ּה� ן ַה� ר ָּכל&ָהָע�ם ָאֵמ3 ם ְוָאַמ� ד ָהעֹוָל3 םA ְוַע¢ ל ִמן&ָהBעֹוָל2 ה ֱאֹלֵה{י ִיְׂשָרֵא] ּוְך&ְיהָו2 Bָּבר  
Psa. 107:1ֹו� ֹוב ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� ��ה ִּכי&ט ּו ַליהָו   ֹהד�
Psa. 107:2ֹ  ם ִמ י ָאָל3 ְּvר ג �ה ֲאֶׁש� �י ְיהָו ר�אְמרּו ְּגאּוֵל  ַּיד&ָצ�
Psa. 107:3ֹון ּוִמָּי�ם� ַּמֲעָר�ב ִמָּצפ� ח ּוִמ� ם ִמִּמְזָר� ְּבָצ� ֹות ִק¡ ֵמֲאָרצ3   ּו�
Psa. 107:4ַ ּו ב אּו� ָּתע� א ָמָצ� �ֹ ב ל ֹוָׁש3 vֶרְך ִע�יר מ�ֹון ָּד  ִּמְדָּבר ִּביִׁשימ�
Psa. 107:5ף� ם ִּתְתַעָּט� ם ָּבֶה� ְפָׁש3 ַvים נ�   ְרֵעִב�ים ַּגם&ְצֵמִא
Psa. 107:6ְ  ּו ֶאל&י ם� ַוִּיְצֲעק� ם ַיִּציֵל� ּוקֹוֵתיֶה3 ְּמצ� ִvם מ� הָוה ַּבַּצ�ר ָלֶה
Psa. 107:7ַ  ב� ו ֶכת ֶאל&ִע�יר מֹוָׁש� ֶל3 ָ vה ל� ַּי�5ְדִריֵכם ְּבֶד�ֶרְך ְיָׁשָר
Psa. 107:8ם� �י ָאָד� יו ִלְבֵנ ִנְפְלאֹוָת3 ְvֹו ו ��ה ַחְסּד ּו ַליהָו   יֹוד�
Psa. 107:9ִ ֹוב�ְׂש ִּכי&ה ֵעָבה ִמֵּלא&ט� ְvה ְוֶנ�ֶפׁש ר��ֶפׁש ֹׁשֵקָק  ִּביַע ֶנ
Psa. 107:10ֹ  �י ּוַבְרֶז�ל� י י ֳעִנ ֶׁשְך ְוַצְלָמ�ֶות ֲאִסיֵר�  ְׁשֵבי ֹח�
Psa. 107:11צּו� ת ֶעְלי�ֹון ָנָא� ּו ִאְמֵרי&ֵא�ל ַוֲעַצ� י&ִהְמר�   ִּכ�
Psa. 107:12ּו ְו ְׁשל3 ָּ vם כ��ע ֶּבָעָמ�ל ִלָּב  ֵא�ין ֹעֵז�ר� ַוַּיְכַנ
Psa. 107:13ְ  ּו ֶאל&י ם� ַוִּיְזֲעק� ם יֹוִׁשיֵע� קֹוֵתיֶה3 ְּמֻצ� ִvם מ� הָוה ַּבַּצ�ר ָלֶה
Psa. 107:14�  ק� י ֹוֵתיֶה�ם ְיַנֵּת� ֶׁשְך ְוַצְלָמ�ֶות ּומֹוְסר�  ֹוִציֵאם ֵמֹח�
Psa. 107:15ם� יו ִלְבֵנ�י ָאָד� ִנְפְלאֹוָת3 ְvֹו ו ��ה ַחְסּד ּו ַליהָו   יֹוד�
Psa. 107:16ִj י&ש ַע� ִּכ� �ל ִּגֵּד� י ַבְרֶז ֶׁשת ּוְבִריֵח� �ֹות ְנֹח  ַּבר ַּדְלת�
Psa. 107:17ֱ ּו� א ם ִיְתַעּנ� ֹנֵתיֶה3 ֵמֲעֹו� �ּvם ו�  ִוִלים ִמֶּד�ֶרְך ִּפְׁשָע
Psa. 107:18ֹ ֶות� ָּכל&א ֲעֵרי ָמ� יעּו ַעד&ַׁש� ַּיִּג3 ַvם ו��ב ַנְפָׁש  ֶכל ְּתַתֵע



Psa. 107:19ַוִּיְזֲע ְ  ּו ֶאל&י ם�ק� ם יֹוִׁשיֵע� קֹוֵתיֶה3 ְּמֻצ� ִvם מ� הָוה ַּבַּצ�ר ָלֶה
Psa. 107:20ְּ ם� ן ִיְׁשַל�ח ד  ט ִמְּׁשִחיתֹוָת� יַמֵּל3 � ִvם ו� ָברֹו ְוִיְרָּפֵא
Psa. 107:21ם� ן יו ִלְבֵנ�י ָאָד� ִנְפְלאֹוָת3 ְvֹו ו ��ה ַחְסּד ּו ַליהָו   יֹוד�
Psa. 107:22ְ  ּו ַמֲעָׂש�יו ְּבִרָּנ�ה� ןִיְזְּבחּו ִזְבֵח�י ו יַסְּפר�   תֹוָד�ה ִו�
Psa. 107:23ַ י ה�ים� ן יֹוְרֵד ה ְּבַמ�ִים ַרִּב� ָלאָכ3 ְvי מ  ָּים ָּבֳאִנּי�ֹות ֹעֵׂש�
Psa. 107:24ָ ָּמה ר�ה� ן ֵה יו ִּבְמצּוָל� ִנְפְלאֹוָת3 ְvה ו�  אּו ַמֲעֵׂש�י ְיהָו
Psa. 107:25� ַ  אֶמר ו 3ֹ ּוַח ְס ַוּי יו� ןַּיֲעֵמד ר� ם ַּגָּל�  ָעָר�ה ַוְּתרֹוֵמ�
Psa. 107:26ָj ּו ש ם ְּבָרָע�ה ִתְתמֹוָג�ג� ַיֲעל� ְפָׁש3 ַvֹות נ �ּו ְתהֹומ  ַמִים ֵיְרד�
Psa. 107:27ְ  ֹוּגּו ו ע� ָיח� ם ִּתְתַּבָּל� ְכָמָת3 ָ vֹור ְוָכל&ח � ָינּועּו ַּכִּׁשּכ
Psa. 107:28ְ  ּו ֶאל&י ם�הָוה ַּבַּצ�ר ָלֶה�ם וvּ� ַוִּיְצֲעק� ם יֹוִציֵא� ּוֹקֵתיֶה3  ִמְּמצ�
Psa. 107:29ְ ם ס�ם� ָיֵק ּו ַּגֵּליֶה� ֶּיֱחׁש3 ַvה ו� ָעָרה ִלְדָמָמ
Psa. 107:30ם� ֹוז ֶחְפָצ� ם ֶאל&ְמח� ַּיְנֵח3 ַvקּו ו �י&ִיְׁשֹּת ּו ִכ�   ַוִּיְׂשְמח�
Psa. 107:31ם� יו ִלְבֵנ�י ָאָד� ִנְפְלאֹוָת3 ְvֹו ו ��ה ַחְסּד ּו ַליהָו   יֹוד�
Psa. 107:32� ִ  ּוהּו� ו �ים ְיַהְלל� ב ְזֵקִנ �ם ּוְבמֹוַׁש�  יֹרְממּוהּו ִּבְקַהל&ָע
Psa. 107:33ֹון� ִים ְלִצָּמא� 3ַ vֵאי מ ֹות ְלִמְדָּב�ר ּוֹמָצ�   ָיֵׂש�ם ְנָהר�
Psa. 107:34ְּ ּה� ֶא�ֶרץ פ  ת ֹי�ְׁשֵבי ָב� ָרַע3 ֵ vה מ� ִרי ִלְמֵלָח
Psa. 107:35ִ ם מ�ֲאַגם ָיֵׂש ִים�ְדָּבר ַל� ֵאי ָמ� ה ְלֹמָצ� ָּי3 ִvֶרץ צ  &ַמ�ִים ְוֶא�
Psa. 107:36ב� �יר מֹוָׁש� ּו ִע ְיכֹוְננ3 ַvים ו�   ַוּי�ֹוֶׁשב ָׁש�ם ְרֵעִב
Psa. 107:37ָ� ּו ש ּוָאה� ַוִּיְזְרע� י ְתב� ּו ְּפִר� ַּיֲעׂש3 ַvים ו�ּו ְכָרִמ  דֹות ַוִּיְּטע�
Psa. 107:38ְּבvד ו �ּו ְמֹא יט� ַוְיָבֲרֵכ�ם ַוִּיְרּב� א ַיְמִע� �ֹ ם ל  ֶהְמָּת3
Psa. 107:39ֹון� ן �ה ְוָיג� ֶצר ָרָע חּו ֵמֹע� �ּו ַוָּיֹׁש   ַוִּיְמֲעט�
Psa. 107:40ּ ֶרְך� ֹׁשֵפ�ְך ב  הּו לֹא&ָד� ם ְּבֹת� ַּיְתֵע3 ַvים ו�  ּוז ַעל&ְנִדיִב
Psa. 107:41ֹות� אן ִמְׁשָּפח� 3ֹ ּצ ַּ vֶׂשם כ� ֹוִני ַוָּי ��ב ֶאְבי�ֹון ֵמע   ַוְיַׂשֵּג
Psa. 107:42יָה� ְפָצה ִּפ� ה ָק� ְוָל3 ַ vחּו ְוָכל&ע�ים ְוִיְׂשָמ ּו ְיָׁשִר�   ִיְרא�
Psa. 107:43י ְיהָו�ה� ְסֵד� ּו ַח� ֹוְננ3 ִיְתּב� ְvֶּלה ו�  ִמי&ָחָכ�ם ְוִיְׁשָמר&ֵא
Psa. 108:1ֹור ְלָדִו�ד�   ִׁש�יר ִמְזמ�
Psa. 108:2ֲאַזְּמ ַvים ָאִׁש�יָרה ו��י ֱאֹלִה ֹון ִלִּב י� ָנכ� ה ַאף&ְּכבֹוִד�  ָר3
Psa. 108:3 ַחר� ע ֹור ָאִע�יָרה ָּׁש� ה ַהֵּנ�ֶבל ְוִכּנ3  ּוָר�
Psa. 108:4ים� ֲאַזֶּמְרָך3 ַּבל&ֻאִּמ� ַvה ו� יםA ְיהָו   אֹוְדָך� ָבַעִּמ�
Psa. 108:5ָך� ים ֲאִמֶּת� ַעד&ְׁשָחִק� ַעל&ָׁשַמ�ִים ַחְסֶּד�ָך ְו� ֹול ֵמ� י&ָגד�   ִּכ�
Psa. 108:6ּוָמה ַע ָך� ר�  ל&ָׁשַמ�ִים ֱאֹלִה�ים ְוַע�ל ָּכל&ָהָא�ֶרץ ְּכבֹוֶד�
Psa. 108:7ְ ַוֲעֵנ�ִני� ל �יְנָך ּון ְיִדיֶד�יָך הֹוִׁש�יָעה ְיִמ�  ַמַען ֵיָחְלצ�
Psa. 108:8ד� ֹות ֲאַמֵּד� ה ְׁשֶכ�ם ְוֵע�ֶמק ֻסּכ� ָזה ֲאַחְּלָק� ֹו ֶאְעֹל� ר ְּבָקְדׁש3   ֱאֹלִהBיםA ִּדֶּב�
Psa. 108:9יBִל ְ  ה ו דA ִלBי ְמַנֶּׁש3 י� ִגְלָע2 ה ְמֹחְקִק� הּוָד3 ְvי י� ֹוז רֹאִׁש  ֶאְפַרִים ָמע�
Psa. 108:10ֱ י ַעל&א יר ַרְחִצ3 ע� מֹוָאBבA ִס¢ ֶׁשת ֶאְתרֹוָע� ֶל3 ְvי&פ �י ֲעֵל� �יְך ַנֲעִל  דֹום ַאְׁשִל
Psa. 108:11ֹ  ֹום� ִמ�י י י ָנַח�ִני ַעד&ֱאד� �יר ִמְבָצ�ר ִמ�  ִבֵלִני ִע
Psa. 108:12ינּו� ים ְּבִצְבֹאֵת� ֱֹלִה3 vא א ים ְזַנְחָּת�נּו ְו�לֹא&ֵתֵצ� א&ֱאֹלִה� �ֹ   ֲהל
Psa. 108:13ם� ְוא ְּתׁשּוַע�ת ָאָד� ָׁש3 ְvר ו��נּו ֶעְזָר�ת ִמָּצ ָבה&ָּל   ָה�
Psa. 108:14ינּו� ּוס ָצֵר� ּוא ָיב� ה3 ְvִיל ו�ים ַנֲעֶׂשה&ָח אֹלִה�   ֵּב�
Psa. 109:1ַ ד ל� ׁש�ְמַנֵּצַח ְלָדִו ל&ֶּתֱחַר� י ַא� ִהָּלִת3 ְvי ת ֹור ֱאֹלֵה� �  ִמְזמ
Psa. 109:2ִ ִפי&מ ע ּו� {י ָרָׁש] ֶקר� ִּכBי ִפ ֹון ָׁש� י ְלׁש� ִּת3 ִvּו א �י ָּפָת�חּו ִּדְּבר�  ְרָמה ָעַל



Psa. 109:3ּוִני ִחָּנ�ם� ּוִני ַוִּי�ָּלֲחמ� �י ִׂשְנָא�ה ְסָבב   ְוִדְבֵר�
Psa. 109:4י ִיְׂש ַחת&ַאֲהָבִת� ה� ַּת� �י ְתִפָּל� ּוִני ַוֲאִנ  ְטנ3
Psa. 109:5ָ י ר� י� ַוָּי�ִׂשBימּו ָעַל ה ַּת�ַחת ַאֲהָבִת� ִׂשְנָא3 ְvה ו� ָעה ַּת�ַחת טֹוָב
Psa. 109:6ֹו� ד ַעל&ְיִמינ� ן ַיֲעֹמ� ָׂשָט3 ְvע ו��יו ָרָׁש   ַהְפֵק�ד ָעָל
Psa. 109:7ְּ ֹו ִּתְהֶי� ב  ה�ִהָּׁש�ְפטֹו ֵיֵצ�א ָרָׁש�ע וvְּתִפָּלת3 ֲחָטָא�  ה ַל�
Psa. 109:8ר� ח ַאֵח� ֹו ִיַּק� ֻקָּדת3 ְּ vים פ�יו ְמַעִּט ּו&ָיָמ�   ִי�ְהי�
Psa. 109:9ִאְׁשּתֹו ַאְלָמָנ�ה� ְvים ו�  ִי�ְהיּו&ָבָנ�יו ְיתֹוִמ
Psa. 109:10ם� ּו ֵמָחְרבֹוֵתיֶה� ָדְרׁש3 ְvלּו ו��יו ְוִׁשֵא ֹוַע ָינ�ּועּו ָבָנ Bְונ  
Psa. 109:11 ׁש�ְיַנֵּק   ֹו�נ ים ְיִגיע� ּזּו ָזִר� ֹו ְוָיֹב� � ֹוֶׁשה ְלָכל&ֲאֶׁשר&ל
Psa. 109:12יו� ן ִליתֹוָמ� ֹוֵנ3 vי ח ַאל&ְיִה� ֹו ֹמֵׁש�ְך ָח�ֶסד ְו�   ַאל&ְיִהי&ל�
Psa. 109:13ם� ח ְׁשָמ� ר ִיַּמ� ֵח3 ַ vֹור א ית ְּבד� �ֹו ְלַהְכִר י&ַאֲחִרית�   ְיִה�
Psa. 109:14ֲ ן א ח�ֹבָתיו ֶא ִיָּזֵכBרA ֲעֹו� ֹו ַאל&ִּתָּמ� ּמ3 ִvה ְוַחַּט�את א�  ל&ְיהָו
Psa. 109:15ם� ת ֵמֶא�ֶרץ ִזְכָר� �ה ָּתִמ�יד ְוַיְכֵר�   ִיְהי�ּו ֶנ�5ֶגד&ְיהָו
Psa. 109:16ְ  �י ו ף ִאיׁש&ָעִנ ֶסד ַוִּיְרֹּד] ֹות ָח� א ָזַכרH ֲעׂש{ �ֹ ַען ֲאֶׁשBרA ל ת� ַי3 ב ְלמֹוֵת� ה ֵלָב¢  ֶאְביֹון ְוִנְכֵא2
Psa. 109:17ב ק ְ ַו�ּנּו�ֶּיֱאַה ק ִמֶּמ� ה ַוִּתְרַח� ְבָרָכ3 ִּ vץ ב  ָלָלה ַוְּתבֹוֵא�הּו ְו�לֹא&ָחֵפ�
Psa. 109:18יו� ֶמן ְּבַעְצמֹוָת� ַכֶּׁש3 ְvֹו ו �א ַכַּמ�ִים ְּבִקְרּב �ֹ ֹו ַוָּתב ּד� ה ְּכַמ¡ ׁש ְקָלָל3   ַוִּיְלַּב�
Psa. 109:19ַזח ָּתִמ� ֹו ְּכֶב�ֶגד ַיְעֶט�ה וvְּלֵמ3 ָה� ְּתִהי&ל�  יד ַיְחְּגֶר�
Psa. 109:20ֹ� ת ש�את ְּפֻעַּלBֹ י� ז ע ַעל&ַנְפִׁש� 3 ָvים ר �ה ְוַהֹּדְבִר�  ְטַני ֵמֵא�ת ְיהָו
Psa. 109:21ִ ֵׂשה&אwי ע Bה ֲאֹדָנ3 ִו ִני� ְוַאָּתBהA ְיה� ְסְּדָך3 ַהִּציֵל� ַ vֹוב ח  ִּתי ְלַמ�ַען ְׁשֶמ�ָך ִּכי&ט�
Psa. 109:22ֹון�י ְוֶאְבי� י&ָעִנ י� ִּכ� י ָחַל�ל ְּבִקְרִּב� ִלִּב3 ְvִכי ו�  ָאֹנ
Psa. 109:23ה� ַאְרֶּב� ְרִּתי ָּכ� ְנַע3 ִvְכִּתי נ� ֹו ֶנֱהָל   ְּכֵצל&ִּכְנטֹות�
Psa. 109:24ִּ ֶמן� ב  ׁש ִמָּׁש� י ָּכַח� ֹום וvְּבָׂשִר3 �ּו ִמּצ  ְרַּכי ָּכְׁשל�
Psa. 109:25ּוִני ְרא3 ִvם י��יִתי ֶחְרָּפ�ה ָלֶה BיA ָהִי ם� ַוֲאִנ ּון רֹאָׁש�   ְיִניע�
Psa. 109:26ָ י ה  ע��ה ֱאֹלָה ָך�ְזֵרִני ְיהָו �ִני ְכַחְסֶּד�  ֹוִׁשיֵע
Psa. 109:27� ְ  ּה� ו �ה ֲעִׂשיָת� ה ְיהָו �את ַאָּת�ֹ �5ְדָך ּז  ֵיְדעּו ִּכי&ָי
Psa. 109:28ַעְבְּדָך� ִיְׂש ׁשּו ְו� מּוA ַוֵּיֹב3 Bְך ָק ֵר� ְללּו&ֵהָּמהH ְוַאָּת{ה ְתָב¡ ח� ְיַק�  ָמ�
Psa. 109:29ם� �יל ָּבְׁשָּת� ּו ַכְמִע �י ְּכִלָּמ�ה ְוַיֲעט� ּו ׂשֹוְטַנ   ִיְלְּבׁש�
Psa. 109:30ּנּו� ְלֶל� �ים ֲאַה� ֹוְך ַרִּב �י ּוְבת� ד ְּבִפ �ה ְמֹא� ה ְיהָו Bֹוֶד   א�
Psa. 109:31ַ  י&י ֹו� ִּכ� י ַנְפׁש� יַע ִמֹּׁשְפֵט� הֹוִׁש3 ְvֹון ל� ֲעֹמד ִליִמ�ין ֶאְבי
Psa. 110:1יָך� ם ְלַרְגֶל� יָך ֲהֹד� ְיֶב3 ֹ vי ַעד&ָאִׁש�ית א� יִמיִנ ב ִל� י ֵׁש� אֹדִנ3 הA ַל� ֹור ְנֻאBם ְיהָו2 ְזמ� ד ִמ¡   ְלָדִו3
Psa. 110:2ְ  ה&ֻעְּזָך3 ִיְׁשַל�ח י יָך� ַמֵּט� ֶרב ֹאְיֶב� ה ְּבֶק� ֵד3 ְvֹון ר � הָוה ִמִּצּי
Psa. 110:3�יֶל�ָך ְּב יָך� ַעְּמָך� ְנָדֹבתH ְּבי{ֹום ֵח¡ ָך3 ַט�ל ַיְלֻדֶת� ְvר ל�ֶדׁש ֵמֶר�ֶחם ִמְׁשָח  ַהְדֵרי&ֹק�
Psa. 110:4ֶדק� י ַמְלִּכי&ֶצ� ְבָרִת3 ִּ vם ַעל&ד�ן ְלעֹוָל ה&ֹכֵה� ם ַאָּת� א ִיָּנֵח3 �ֹ הA ְול   ִנְׁשַּבBע ְיהָו2
Psa. 110:5ים� ֹו ְמָלִכ� ץ ְּביֹום&ַאּפ� יְנָך� ָמַח�   ֲאֹדָנ�י ַעל&ְיִמ�
Psa. 110:6י ַּ ָיִד� ה�ן ב  ֶרץ ַרָּב� אׁש ַעל&ֶא� 3ֹ vַחץ ר  ּגֹוִים ָמֵל�א ְגִוּי�ֹות ָמ�
Psa. 110:7ִ אׁש� מ �ֹ ים ר ן ָיִר� 3ֵּ vה ַעל&כ� ַּנַחל ַּבֶּד�ֶרְך ִיְׁשֶּת
Psa. 111:1ְ  ּהA אֹוֶד�ה י ְללּו ָי2 ה� ַה� ים ְוֵעָד� ֹוד ְיָׁשִר�  הָוה ְּבָכל&ֵלָב�ב ְּבס�
Psa. 111:2ְּ  ם�ֹדִלים ַמֲעֵׂש�י ג ים ְלָכל&ֶחְפֵציֶה� רּוִׁש3 ְּ vה ד�   ְיהָו
Psa. 111:3ד� ֶדת ָלַע� ֹו ֹעֶמ� ִצְדָקת3 ְvֹו ו �ֳעל ר ָּפ�   הֹוד&ְוָהָד�
Psa. 111:4ָ ֶכר ע� ּום ְיהָו�ה� ֵז ּון ְוַרח�  ָׂשה ְלִנְפְלֹאָת�יו ַחּנ�
Psa. 111:5ֶ ֹו� ט ר ְלעֹוָל�ם ְּבִרית� יֵרָא�יו ִיְזֹּכ�  ֶרף ָנַת�ן ִל�



Psa. 111:6ַ ַח מ ם ַנֲחַל�ת ּגֹוִי�ם� ֹּכ� ֶה3 ָ vת ל ֹו ָלֵת� ��יד ְלַעּמ  ֲעָׂשיו ִהִּג
Psa. 111:7ָ  יו� ַמֲעֵׂש�י י ים ָּכל&ִּפּקּוָד� ֱאָמִנ3 ֶvט נ� ָדיו ֱאֶמ�ת ּוִמְׁשָּפ
Psa. 111:8ר� ת ְוָיָׁש� ם ֶּבֱאֶמ� ֲׂשּוִי3 vם ע��ד ְלעֹוָל �ים ָלַע   ְסמּוִכ
Psa. 111:9חBַל ּותA ָׁש� Bֹו� ְּפד ֹוׁש ְונֹוָר�א ְׁשמ� ֹו ָקד� �ֹו ִצָּו�ה&ְלעֹוָל�ם ְּבִרית   ְלַעּמ3
Psa. 111:10ד� ֶדת ָלַע� ֹו ֹעֶמ� ִהָּלת3 ְּ vם ת�ֹוב ְלָכל&ֹעֵׂשיֶה ה ֵׂש�ֶכל ט� ת ְיהָו3 הA ִיְרַא¢ אִׁשBית ָחְכָמ2   ֵר�
Psa. 112:1ִ ַאְׁשֵרי&א Aּה ְללּו ָי2 י ַה� ִמְצֹוָת3 ְּ vה ב� ד�יׁש ָיֵר�א ֶאת&ְיהָו ץ ְמֹא�  ו ָחֵפ�
Psa. 112:2ָּ ֹור ב  ּ ִּגּב� ֹו ד  ��ה ַזְרע ְך�ָאֶרץ ִיְהֶי ים ְיֹבָר�  ֹור ְיָׁשִר�
Psa. 112:3ד� ֶדת ָלַע� ֹו ֹעֶמ� ִצְדָקת3 ְvֹו ו �ֶׁשר ְּבֵבית   הֹון&ָוֹע�
Psa. 112:4יק� ּום ְוַצִּד� ּון ְוַרח� ים ַחּנ� �ֹור ַלְיָׁשִר ֶׁשְך א� ח ַּבֹח� Bָז�ַר  
Psa. 112:5�ט�ֹוב&א ִ ט יו ְּבִמְׁשָּפ� �ה ְיַכְלֵּכ�ל ְּדָבָר� �5ן ּוַמְלֶו  יׁש חֹוֵנ
Psa. 112:6יק� ם ִיְהֶי�ה ַצִּד� ֹוָל3 vֶכר ע� ֹוט ְלֵז �י&ְלעֹוָל�ם לֹא&ִיּמ   ִּכ�
Psa. 112:7ָ ה ר� ַח ַּביהָו�ה� ִמְּׁשמּוָע ֹו ָּבֻט� ּב3 ִvֹון ל א ִייָר�א ָנכ� �ֹ  ָעה ל
Psa. 112:8ִ ּוְך ל יו�ּבֹו  ָסמ� א ִייָר�א ַע�ד ֲאֶׁשר&ִיְרֶא�ה ְבָצָר� �ֹ  ל
Psa. 112:9ִ ים צ ן ָלֶאְביֹוִנ3 Bָנ�ַת AרB ֹוד� ִּפַּז ּום ְּבָכב� ֹו ָּתר� ְרנ3 ַvד ק�  ְדָקתֹו ֹעֶמ�ֶדת ָלַע
Psa. 112:10ד� �ים ּתֹאֵב� ק ְוָנָמ�ס ַּתֲאַו�ת ְרָׁשִע �יו ַיֲחֹר� ס ִׁשָּנ הA ְוָכָע3 ָׁשBע ִיְרֶא2   ָר�
Psa. 113:1ַ ה Aּה ְללּו ָי2 ם ְיהָו�ה� ַה� ְללּו ֶאת&ֵׁש� � ַvה ה� י ְיהָו  ְללּו ַעְבֵד�
Psa. 113:2ם� ה ְוַעד&עֹוָל� ַעָּת3 � ֵvְך מ��ה ְמֹבָר   ְיִהBי ֵׁש�ם ְיהָו
Psa. 113:3ם ְיהָו�ה��ל ֵׁש ֻהָּל3 ְvֹו מ �ֶמׁש ַעד&ְמבֹוא   ִמִּמְזַרח&ֶׁש�
Psa. 113:4ה ַע�� �םA ְיהָו ם ַעל&ָּכל&ּגֹוִי ֹו� ָר�  ל ַהָּׁשַמ�ִים ְּכבֹוד�
Psa. 113:5ִ ֶבת� מ י ָלָׁש� ַּמְגִּביִה� �ה ֱאֹלֵה�ינּו ַה�  י ַּכיהָו
Psa. 113:6ֶרץ� ִים ּוָבָא� ֹות ַּבָּׁשַמ� �ַּמְׁשִּפיִל�י ִלְרא   ַה�
Psa. 113:7ֹון� ים ֶאְבי� ת ָיִר� ַאְׁשֹּפ3 � ֵvל מ�יִמ�י ֵמָעָפ�ר ָּד   ְמִק�
Psa. 113:8 ֹו� ְלהֹוִׁשיִב�י י ַעּמ� ם ְנִדיֵב� 3ִ vים ע� ִעם&ְנִדיִב
Psa. 113:9ְללּו&ָי�ּה� ה ַה� ם&ַהָּבִנ�ים ְׂשֵמָח3 ִית ֵא� ֶרת ַהַּב3 יA ֲעֶק¢ ֹוִׁשיִב2   מ�
Psa. 114:1ִ  ז� ְּבֵצ�את י ב ֵמַע�ם ֹלֵע� ֲעֹק3 ַvית י ִים ֵּב� � ְׂשָרֵאל ִמִּמְצָר
Psa. 114:23ְׂשָרֵא ִvֹו י �יו� ָהְיָת�ה ְיהּוָד�ה ְלָקְדׁש  ל ַמְמְׁשלֹוָת�
Psa. 114:3ָ ם ר� ֹור� ַהָּי ב ְלָאח� ן ִיֹּס� ַּיְרֵּד3 ַ vס ה� ָאה ַוָּיֹנ
Psa. 114:4� אן� ה ֶ �ֹ ֹות ִּכְבֵני&צ ָבע3 ְּvים ג� ּו ְכֵאיִל  ָהִרים ָרְקד�
Psa. 114:5ַ ה �ֹור� ַמה&ְּלָך ב ְלָאח� ן ִּתֹּס� ַּיְרֵּד3 ַ vּוס ה��י ָתנ  ָּים ִּכ
Psa. 114:6� אן�ָהִר ה ֶ �ֹ ֹות ִּכְבֵני&צ ָבע3 ְּvים ג� ּו ְכֵאיִל  ים ִּתְרְקד�
Psa. 114:7ָ י א� ב� ִמִּלְפֵנ ֹוַּה ַיֲעֹק� י ֱאל� ִּלְפֵנ3 ִvֶרץ מ�ּוִלי ָא  דֹון ח�
Psa. 114:8ִים� יׁש ְלַמְעְינֹו&ָמ� ָּלִמ3 ַ vִים ח�ּור ֲאַגם&ָמ �י ַהּצ�   ַהֹהְפִכ
Psa. 115:1�א ָל�נּו ִּכ ¡ֹ ה ל א ָל�נּו ְיהָו3 Bֹ ָך�י&ל ְ ל ְסְּדָך3 ַעל&ֲאִמֶּת� ַ vֹוד ַעל&ח � ִׁשְמָך ֵּת�ן ָּכב
Psa. 115:2ָ ם� ל א ֱאֹלֵהיֶה� 3ָvם ַאֵּיה&נ� ּו ַהּגֹוִי  ָּמה יֹאְמר�
Psa. 115:3ֹּ ִים כ�ינּו ַבָּׁשָמ ה� ֵו�אֹלֵה�  ל ֲאֶׁשר&ָחֵפ�ץ ָעָׂש�
Psa. 115:4w י ָא ע ה ְיֵד� ֲעֵׂש3 ַ vב מ��ֶסף ְוָזָה ם�ַצֵּביֶהם ֶּכ  ָד�
Psa. 115:5ָ ה&ל ּו� ֶּפ� א ִיְרא� �ֹ ם ְול ֶה3 ָ v5ִים ל� א ְיַדֵּב�רּו ֵעיַנ �ֹ  ֶהם ְול
Psa. 115:6ָ 5ִים ל� ּון� ָאְזַנ א ְיִריח� �ֹ ם ְול ֶה3 ָ vף ל א ִיְׁשָמ�עּו ַא� �ֹ  ֶהם ְול
Psa. 115:7ַ ּון ר א ְיִמיׁש3 ¢ֹ ּו ִּבְג ְיֵדיֶהBםA ְול ְהּג3 ֶvא&י �ֹ א ְיַהֵּל�כּו ל �ֹ  רֹוָנ�ם�ְגֵליֶהם ְול
Psa. 115:8ְּ ם כ ֹּ כ�ם�מֹוֶהם ִיְהי�ּו ֹעֵׂשיֶה  ל ֲאֶׁשר&ֹּבֵט�ַח ָּבֶה�
Psa. 115:9ִ  ּוא� י �ם ה� ם ּוָמִגָּנ �ה ֶעְזָר�  ְׂשָרֵאל ְּבַט�ח ַּביהָו



Psa. 115:10ַ ית א�ּוא� ֵּב �ם ה� ם ּוָמִגָּנ �ה ֶעְזָר� ּו ַביהָו  ֲהֹרן ִּבְטח�
Psa. 115:11ְ  ּוא�הָוה  ִיְרֵא�י י �ם ה� ם ּוָמִגָּנ �ה ֶעְזָר� ּו ַביהָו  ִּבְטח�
Psa. 115:12ְ  ְך י ֵר� נּו ְיָב¡ ן� ְיהָוהH ְזָכָר{ ית ַאֲהֹר� ְך ֶאת&ֵּב� ָבֵר3 ְvל י� ָבֵרְך ֶאת&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא
Psa. 115:13ְ  ים� י ים ִעם&ַהְּגֹדִל� ְּקַטִּנ3 ַ vה ה�  ָבֵרְך ִיְרֵא�י ְיהָו
Psa. 115:14ה ֲעֵל� ם� ֹיֵס�ף ְיהָו ם ְוַעל&ְּבֵניֶכ� ֵליֶכ3 ֲ vם ע� יֶכ
Psa. 115:15ַ ים א� ֶרץ� ְּברּוִכ ִים ָוָא� ה ָׁשַמ� ֵׂש3 ֹ vה ע�  ֶּתם ַליהָו
Psa. 115:16ָj ִים ש�ם� ַהָּׁשַמ ן ִלְבֵני&ָאָד� ֶרץ ָנַת� ָהָא3 ְvה ו�  ַמִים ַליהָו
Psa. 115:17ַ א ה �ֹ י דּוָמ� ל א ָּכל&ֹיְרֵד� 3ֹ ל ְvּה ו� ְללּו&ָי  ה�ֵּמִתים ְיַה�
Psa. 115:18ְללּו&ָי�ּה� ם ַה� ה ְוַעד&עֹוָל3 ַעָּת� ּה ֵמ� ְך ָי3 Bֵר BְחנּוA ְנָב�   ַוֲאַנ
Psa. 116:1ָ י ַּתֲחנּוָנ�י� א ֹוִל3 vה ֶאת&ק� עA ְיהָו י&ִיְׁשַמ�  ַהְבִּתי ִּכ�
Psa. 116:2א� י ֶאְקָר� �י ּוְבָיַמ� י&ִהָּט�ה ָאְזנ�ֹו ִל   ִּכ�
Psa. 116:3&ֶחְבֵלי Aּוִני Bא� ֲאָפפ ֹון ֶאְמָצ� ה ְוָיג� ּוִני ָצָר� �ֹול ְמָצא י ְׁשא� ֶות ּוְמָצֵר�  ָמ3
Psa. 116:4י� ה ַמְּלָט�ה ַנְפִׁש� הָו3 ְvא ָאָּנ�ה י�ם&ְיהָו�ה ֶאְקָר   ּוְבֵׁש�
Psa. 116:5ם� יק ֵו�אֹלֵה�ינּו ְמַרֵח� ��ה ְוַצִּד ּון ְיהָֹו   ַחּנ�
Psa. 116:63ּלֹוִת ַּ vה ד� �ם ְיהָֹו יַע� ֹׁשֵמ�ר ְּפָתאִי �י ְיהֹוִׁש�  י ְוִל
Psa. 116:7ַ  �י נ ְיִכי� ׁשּוִב ל ָעָל� ה ָּגַמ� הָו3 ְvי&י  ְפִׁשי ִלְמנּוָח�ְיִכי ִּכ�
Psa. 116:8ִחי� �ה ֶאת&ַרְגִל�י ִמֶּד� ֶות ֶאת&ֵעיִנ�י ִמן&ִּדְמָע ָּמ� י ִמ¡   ִּכBי ִחַּל�ְצָּת ַנְפִׁש3
Psa. 116:9ֶ ֹו א ַאְרצ3 ְּ vה ב� �י ְיהָו ַחִּי�ים�ְתַהֵּלְך ִלְפֵנ  ת ַה�
Psa. 116:10ֶ ד� ה י ָעִנ�יִתי ְמֹא� ִנ3 ֲ vר א��י ֲאַדֵּב  ֱאַמְנִּתי ִּכ
Psa. 116:11ֲ ם ֹּכֵז�ב� א ל&ָהָאָד� �י ָּכ�  ִני ָאַמ�ְרִּתי ְבָחְפִז
Psa. 116:12י� ֹוִהי ָעָל� ל&ַּתְגמּול� �ה ָּכ� ה&ָאִׁש�יב ַליהָו   ָמ�
Psa. 116:13א ּו�ֹות ֶאָּׂש א� ּכֹוס&ְיׁשּוע� �ה ֶאְקָר� ם ְיהָו  ְבֵׁש�
Psa. 116:14ְ  ֹו� נ א ְלָכל&ַעּמ� 3ָּvם ֶנְגָדה&נ��ה ֲאַׁשֵּל  ָדַרי ַליהָו
Psa. 116:15ָ  יו� י ְוָתה ַלֲחִסיָד� ָּמ3 ַ vה ה� �י ְיהָו  ָקר ְּבֵעיֵנ
Psa. 116:16ַ ִני&ע wָך א ְבֶּד� {י ַע¡ י&ֲאִנ �ה ְיהָוהH ִּכ� ָּנ ַּת3 ָא� ִּ vָך פ�י�ְבְּדָך ֶּבן&ֲאָמֶת  ְחָּת ְלמֹוֵסָר�
Psa. 116:17ֶ ָך&א א� ְל� �ה ֶאְקָר� ם ְיהָו �ַבח ּתֹוָד�ה ּוְבֵׁש�  ְזַּבח ֶז
Psa. 116:18ְ  ֹו� נ א ְלָכל&ַעּמ� 3ָּvם ֶנְגָדה&נ��ה ֲאַׁשֵּל  ָדַרי ַליהָו
Psa. 116:19ְללּו&ָי�ּה� ִם ַה� רּוָׁשָל3 ֹוֵכBִכי ְי� ת� ה ְּב� ֹותA ֵּבBית ְיהָו3 Bְּבַחְצר  
Psa. 117:1ְ  ּו ֶאת&י ְלל� �ם  ַה� jַ הָוה ָּכל&ּגֹוִי vים�ש ּוהּו ָּכל&ָהֻאִּמ�  ְּבח3
Psa. 117:2ְללּו&ָי�ּה� ם ַה� ֱאֶמת&ְיהָו�ה ְלעֹוָל3 ֹו ֶו� ינּוA ַחְסּד3   ִּכ�י ָג�ַבBר ָעֵל2
Psa. 118:1ֹו� ֹוב ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� ��ה ִּכי&ט ּו ַליהָו   הֹוד�
Psa. 118:2אַמר&ָנ�א ִיְׂש �ֹ ֹו� י  ָרֵא�ל ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד�
Psa. 118:3ֹו� ן ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� �ית&ַאֲהֹר אְמרּו&ָנ�א ֵב� �ֹ   י
Psa. 118:4ָ  אְמרּו&נ �ֹ ֹו� י �ה ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד�  א ִיְרֵא�י ְיהָו
Psa. 118:5ַ ן&ה �ִני ַבֶּמְרָח�ב ָי�ּה� ִמ� �ּה ָעָנ ר ָקָר�אִתי ָּי  ֵּמַצ�
Psa. 118:6ִ ה ל� ם� ְיהָו �י ָאָד� ה ִל א ִאיָר�א ַמה&ַּיֲעֶׂש� �ֹ  י ל
Psa. 118:7ִ ה ל� י� ְיהָו ה ְבֹׂשְנָא� י ֶאְרֶא� ֲאִנ3 ַvי ו � י ְּבֹעְזָר
Psa. 118:8ם� ַח ָּבָאָד� ְּבֹט3 ִvה מ� ֹות ַּביהָו ֹוב ַלֲחס�   ט3
Psa. 118:9ים� ַח ִּבְנִדיִב� ְּבֹט3 ִvה מ� ֹות ַּביהָו ֹוב ַלֲחס�   ט3
Psa. 118:10ם� �י ֲאִמיַל� ה ִּכ הָו3 ְvם י ּוִני ְּבֵׁש� ��ם ְסָבב   ָּכל&ּגֹוִי
Psa. 118:11ם� �י ֲאִמיַל� ה ִּכ הָו3 ְvם י ּוִני ְּבֵׁש� �ּוִני ַגם&ְסָבב   ַסּב�



Psa. 118:12ֹּ ים ד  ּוִני ִכְדבֹוִר3 Bם� ַסּב �י ֲאִמיַל� ה ִּכ הָו3 ְvם י �ים ְּבֵׁש�  ֲעכּו ְּכֵא�ׁש קֹוִצ
Psa. 118:13ה ִני� ַּדֹח� �ה ֲעָזָר� ל ַו�יהָו �  ְדִחיַת�ִני ִלְנֹּפ
Psa. 118:14ה� יׁשּוָע� י ִל� 3ִv5ְיִהי&ל �ּה ַו� �י ְוִזְמָר�ת ָי   ָעִּז
Psa. 118:15ִיל� ָׂשה ָח� הָוה ֹע� ְvין י ים ְיִמ� �ה ְּבָאֳהֵל�י ַצִּדיִק יׁשּוָע3 ה ִו� ֹולA ִרָּנ¢ Bק  
Psa. 118:16ְ  ין יvְ ְיִמ�ין י ִיל�הָוה רֹוֵמָמ�ה ְיִמ� ָׂשה ָח�  הָוה ֹע�
Psa. 118:17י ָי�ּה� ֲעֵׂש� ר ַמ� ֲאַסֵּפ3 ַvה ו� ְחֶי ּות ִּכי&ֶא� א ָאמ� �ֹ   ל
Psa. 118:18א ְנָתָנ�ִני� �ֹ ֶות ל ַלָּמ3 ְvּה ו� ִּני ָּי ר ִיְּסַר�   ַיֹּס�
Psa. 118:19ה ָי�ּה� ם אֹוֶד� ָvבֹא&ב   ִּפְתחּו&ִל�י ַׁשֲעֵרי&ֶצ�ֶדק ָא�
Psa. 118:20ַע ֹו� ֶז�ה&ַהַּׁש� אּו ב� ים ָיֹב� ִּדיִק3 ַ vה צ�  ר ַליהָו
Psa. 118:21 ה� א יׁשּוָע� י ִל� 3ִvִני ַוְּתִהי&ל��י ֲעִניָת  ֹוְדָך ִּכ
Psa. 118:22ֶ אׁש ִּפָּנ�ה� א �ֹ ה ְלר ְיָת3 ָ vים ה� ּו ַהּבֹוִנ  ֶבן ָמֲאס�
Psa. 118:23ְ  יא ִנְפָל�את ְּבֵעיֵנ�ינּו� ֵמֵא�ת י �את ִה�ֹ  הָוה ָה�ְיָתה ּז
Psa. 118:24ַ ֹו� ֶזה&ה �יָלה ְוִנְׂשְמָח�ה ב� �ה ָנִג  ּיֹום ָעָׂש�ה ְיהָו
Psa. 118:25ְ  �א י ה ָּנ�א� ָאָּנ יָח� ה ַהְצִל� הָו3 ְvָּנ�א י �א ָא� יָע�ה ָּנ  הָוה הֹוִׁש�
Psa. 118:26ַ ּוְך ה ית ְיהָו�ה� ָּבר� ם ִמֵּב� ְכנּוֶכ3 ַר� ֵּ vה ב�  ָּבא ְּבֵׁש�ם ְיהָו
Psa. 118:27ְיהָו AלBַח� ֵא ֹות ַהִּמְזֵּב� ְרנ3 ַvים ַעד&ק�ג ַּבֲעֹבִת {ֶאר ָל�נּו ִאְסרּו&ַח�  הH ַוָּי
Psa. 118:28ָּך� י ֲארֹוְמֶמ� ֱֹלַה3 vָּך א��י ַאָּת�ה ְואֹוֶד   ֵאִל
Psa. 118:29ֹו� ֹוב ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� ��ה ִּכי&ט ּו ַליהָו   הֹוד�
Psa. 119:13ֹהְלִכ � ַvֶרְך ה�יֵמי&ָד י ְתִמ� ת ְיהָו�ה� ַאְׁשֵר�  ים ְּבתֹוַר�
Psa. 119:2ַ ּוהּו� א יו ְּבָכל&ֵל�ב ִיְדְרׁש� י ֵעֹדָת3  ְׁשֵרי ֹנְצֵר�
Psa. 119:3ַ כּו� א ּו ַעְוָל�ה ִּבְדָרָכ�יו ָהָל� א&ָפֲעל� �ֹ  ף ל
Psa. 119:4ַ ד� א ר ְמֹא� יָך ִלְׁשֹמ�  ָּתה ִצִּו�יָתה ִפֻּקֶד3
Psa. 119:5ַ י ִלְׁש א נּו ְדָרָכ3 יָך�ֲחַלי ִיֹּכ� ר ֻחֶּק�  ֹמ�
Psa. 119:6יָך� י ֶאל&ָּכל&ִמְצֹוֶת� ַהִּביִט3 ְּ vֹוׁש ב �ז לֹא&ֵאב   ָא�
Psa. 119:7 ָך� א י ִצְדֶק� י ִמְׁשְּפֵט� ָלְמִד3 ְּ vב ב� ֹוְדָך ְּבֹי�ֶׁשר ֵלָב
Psa. 119:8ד� ִני ַעד&ְמֹא� ל&ַּתַעְזֵב� ר ַא� �יָך ֶאְׁשֹמ   ֶאת&ֻחֶּק�
Psa. 119:9ַּ  ָך� ַּבֶּמ�ה ְיַזֶּכה&נ ר ִּכְדָבֶר� ְׁשֹמ3 ִvֹו ל � ַער ֶאת&ָאְרח
Psa. 119:10יָך� ִני ִמִּמְצֹוֶת� ְׁשֵּג3 ַּ vיָך ַאל&ת�  ְּבָכל&ִלִּב�י ְדַרְׁשִּת
Psa. 119:11ְּ ְך� ב  ֱחָטא&ָל� א ֶא� �ֹ ַען ל ַמ3 ְvָך ל� ִלִּבי ָצַפ�ְנִּתי ִאְמָרֶת
Psa. 119:12�ִני ֻחֶּק ה ַלְּמֵד� ה ְיהָו3 ּוְך ַאָּת�  יָך� ָּבר�
Psa. 119:13יָך� ל ִמְׁשְּפֵטי&ִפ� 3ֹּ vְרִּתי כ�י ִסַּפ   ִּבְׂשָפַת�
Psa. 119:14ֹון� �ל ָּכל&ה� ְׂשִּתי ְּכַע יָך ַׂש3 ֶרְך ֵעְדֹוֶת�   ְּבֶד�
Psa. 119:15יָך� יָטה ֹאְרֹחֶת� ַאִּב3 ְvיָחה ו�יָך ָאִׂש   ְּבִפֻּקֶד�
Psa. 119:16ֹ ְׁשַּתֲעָׁש�ע ל  יָך ֶא� ָך�א ֶא ְּבֻחֹּקֶת�  ְׁשַּכ�ח ְּדָבֶר�
Psa. 119:17ָך� ה ְדָבֶר� ה ְוֶאְׁשְמָר� ְחֶי3 ל&ַעְבְּדָך� ֶא� ל ַע�   ְּגֹמ�
Psa. 119:18ָך� ֹות ִמּתֹוָרֶת� ְפָלא3 ִvיָטה נ� �י ְוַאִּב   ַּגל&ֵעיַנ
Psa. 119:19יָך� ִּני ִמְצֹוֶת� ֶּמ3 ִvר מ �י ָבָא�ֶרץ ַאל&ַּתְסֵּת� �ר ָאֹנִכ   ֵּג
Psa. 119:20ה�ת� ָּגְרָס יָך ְבָכל&ֵע� ל&ִמְׁשָּפֶט� �י ְלַתֲאָב�ה ֶא�   ַנְפִׁש
Psa. 119:21ָּ  יָך� ג ֹּׁשִגים ִמִּמְצֹוֶת� ַ vים ה �ים ֲארּוִר  ַעְרָּת ֵזִד�
Psa. 119:22� �ל מ ֵ ְרִּתי� ַּג ּוז ִּכ�י ֵעֹדֶת�יָך ָנָצ� � ָעַלי ֶחְרָּפ�ה ָוב
Psa. 119:23ָ� ּו ש Bם ָי�ְׁשב� �י ִנְדָּב�רּו ַּג יָך�ִרים ִּב ְבְּדָך3 ָיִׂש�יַח ְּבֻחֶּק� ַ vע  



Psa. 119:24ֵ י� ַּג�ם&ע י ֲעָצִת� י ַאְנֵׁש�  ֹדֶתיָך ַׁשֲעֻׁשָע3
Psa. 119:25ָך� ִני ִּכְדָבֶר� ֵּי3 ַ vי ח� ְבָק�ה ֶלָעָפ�ר ַנְפִׁש   ָּד�
Psa. 119:26ִ י ס� יָך� ְּדָרַכ ִני ֻחֶּק� ִני ַלְּמֵד� ַּתֲעֵנ3  ַּפְרִּתי ַו�
Psa. 119:27�יָך� ֶּד יָחה ְּבִנְפְלאֹוֶת� ָאִׂש3 ְvִני ו� יָך ֲהִביֵנ  ֶרְך&ִּפּקּוֶד�
Psa. 119:28ַ  ָך� ָּדְלָפ�ה נ ִני ִּכְדָבֶר� ְּיֵמ3 ַvה ק�  ְפִׁשי ִמּתּוָג
Psa. 119:29ֶj ֶרְך&ש ִני� ֶּד�  ֶקר ָהֵס�ר ִמֶּמ�ִּני ְו�תֹוָרְתָך� ָחֵּנ�
Psa. 119:30ְרִּתי ִמְׁשָּפ�ֶרְך&ֱאמּוָנ�ה ָבָח יִתי� ֶּד� יָך ִׁשִּו�  ֶט�
Psa. 119:31ִני� ה ַאל&ְּתִביֵׁש� הָו3 ְvיָך י�ְדֹוֶת ְקִּתי ְבֵע�   ָּדַב�
Psa. 119:32י� ּוץ ִּכ�י ַתְרִח�יב ִלִּב� �יָך ָאר ֶרְך&ִמְצֹוֶת�   ֶּד�
Psa. 119:33ְ  ִני י ֶקב� הֹוֵר� ָּנה ֵע� יָך ְוֶאְּצֶר� ֶרְך ֻחֶּק3  הָוה ֶּד�
Psa. 119:34ֲ ב�ִביֵנִני ְו ה ָּנה ְבָכל&ֵל� ָך ְוֶאְׁשְמֶר� ֹוָרֶת3 ה ת�  ֶאְּצָר�
Psa. 119:35ַ ְצִּתי� ה ֹו ָחָפ�  ְדִריֵכִני ִּבְנִת�יב ִמְצֹוֶת�יָך ִּכי&ב�
Psa. 119:36ִ ַצע� ַהט&ל יָך ְוַא�ל ֶאל&ָּב�  ִּבי ֶאל&ֵעְדֹוֶת3
Psa. 119:37ֵ ר ע�ְוא ִּבְדָרֶכ�ָך ַחֵּי�ִני� ַהֲעֵב�ֹות ָׁש  יַני ֵמְרא�
Psa. 119:38ְ ם ל�ָך� ָהֵק ר ְלִיְרָאֶת� ֶׁש3 ֲ vָך א� ַעְבְּדָך ִאְמָרֶת
Psa. 119:39ֶ ר ח�ים� ַהֲעֵב  ְרָּפִתי ֲאֶׁש�ר ָיֹג�ְרִּתי ִּכ�י ִמְׁשָּפֶט�יָך טֹוִב�
Psa. 119:40ִ יָך ְּבִצְדָקְתָך� ַחֵּי�ִני� ה� ֵּנה ָּתַא�ְבִּתי ְלִפֻּקֶד
Psa. 119:41�ִני ֲחָסֶד�יֹבֻא ָך� ִו� ּוָעְתָך3 ְּכִאְמָרֶת� ׁש� ְּ vה ת�  ָך ְיהָו
Psa. 119:42ָך� ַטְחִּתי ִּבְדָבֶר� ָvי&ב �י ָדָב�ר ִּכ� �ה ֹחְרִפ ֱעֶנ   ְוֶא�
Psa. 119:43ְלִּתי� ד ִּכ�י ְלִמְׁשָּפֶט�ָך ִיָח� ��י ְדַבר&ֱאֶמ�ת ַעד&ְמֹא ל ִמִּפ ַאל&ַּתֵּצ¢   ְו�
Psa. 119:44יד ה תֹוָרְתָך� ָתִמ3 ד� ְוֶאְׁשְמָר�   ְלעֹוָל�ם ָוֶע�
Psa. 119:45ְׁשִּתי�   ְוֶאְתַהְּלָכ�ה ָבְרָחָב�ה ִּכ�י ִפֻּקֶד�יָך ָדָר�
Psa. 119:46ְ ה ב�ֹוׁש� ַוֲאַדְּבָר א ֵאב� �ֹ ים ְול �5ֶגד ְמָלִכ3  ֵעֹדֶתיָך ֶנ
Psa. 119:47ְבִּתי� יָך ֲאֶׁש�ר ָאָה� ע ְּבִמְצֹוֶת3 ֲעַׁש�   ְוֶאְׁשַּת�
Psa. 119:48א&ַכ ל&מ ִ ְוֶאָּׂש� י ֶא� יָך�ַּפ3 ְבִּתי ְוָאִׂש�יָחה ְבֻחֶּק� ר ָאָה3  ְצֹוֶתיָך ֲאֶׁש�
Psa. 119:49ִני� ל ֲאֶׁש�ר ִי�ַחְלָּת� 3ַ vָך ע�ר ְלַעְבֶּד   ְזֹכר&ָּדָב�
Psa. 119:50ִחָּי�ְתִני� �י ִּכ�י ִאְמָרְתָך� ֹ�את ֶנָחָמִת�י ְבָעְנִי   ז
Psa. 119:51ֵ  ד מvִ ז �יִתי�ִדים ֱהִליֻצ�ִני ַעד&ְמֹא א ָנִט� �ֹ ֹוָרְתָך3 ל  ּת�
Psa. 119:52ם� ֶאְתֶנָח� ה ָו� יָך ֵמעֹוָל�םA ְיהָו3   ָז�ַכBְרִּתי ִמְׁשָּפֶט�
Psa. 119:53ֲ ה א�ָך� ַזְלָעָפ י ּתֹוָרֶת� ְזֵב3 ֹ vים ע�  ָחַזְתִני ֵמְרָׁשִע
Psa. 119:54ְ  י� ז יָך ְּבֵב�ית ְמגּוָר� יּו&ִל�י ֻחֶּק3  ִמרֹות ָה�
Psa. 119:55Bָך� ָז�ַכ ה ּתֹוָרֶת� ֶאְׁשְמָר3 � ָvה ו� �ְיָלה ִׁשְמָך� ְיהָו  ְרִּתי ַבַּל
Psa. 119:56ְרִּתי� �י ִּכ�י ִפֻּקֶד�יָך ָנָצ� ְיָתה&ִּל ֹ�את ָה�   ז
Psa. 119:57יָך� ר ְּדָבֶר� ְרִּתי ִלְׁשֹמ� י ְיהָו�ה ָאַמ3   ֶחְלִק�
Psa. 119:58ִני ְּכִאְמָר ֵּנ3 ָ vב ח��יָך ְבָכל&ֵל �יִתי ָפֶנ ָך� ִחִּל  ֶת�
Psa. 119:59יָך� י ֶאל&ֵעֹדֶת� ְגַל3 ַvי ָוָאִׁש�יָבה ר� ְבִּתי ְדָרָכ   ִחַּׁש�
Psa. 119:60ַ יָך� ח ר ִמְצֹוֶת� ְׁשֹמ3 ִvְהִּתי ל�א ִהְתַמְהָמ �ֹ  ְׁשִּתי ְול
Psa. 119:61ְחִּתי� א ָׁשָכ� �ֹ ֹוָרְתָך3 ל �ּ vִני ת ��ים ִעְּוֻד �י ְרָׁשִע   ֶחְבֵל
Psa. 119:62ְי ֹות&ַל3 ָך�ָלה א ָ ֲחצ� י ִצְדֶק� ל ִמְׁשְּפֵט� 3ַ vְך ע�ֹות ָל  קּום ְלהֹוד�
Psa. 119:63ָ ר א�יָך� ָחֵב י ִּפּקּוֶד� ּוָך וvְּלֹׁשְמֵר3 � ִני ְלָכל&ֲאֶׁש�ר ְיֵרא
Psa. 119:64ְ  ִני� ַחְסְּדָך� י יָך ַלְּמֵד� ֶרץ ֻחֶּק� ה ָהָא3  הָוה ָמְלָא�



Psa. 119:65 ט �ם&ַעְבְּדָך �יָת ִע� ָך�ֹוב ָעִׂש ה ִּכְדָבֶר� הָו3 ְvי  
Psa. 119:66ְנִּתי� ִני ִּכ�י ְבִמְצֹוֶת�יָך ֶהֱאָמ� �ּוב ַט�ַעם ָוַד�ַעת ַלְּמֵד Bט  
Psa. 119:67ֶ ֶרם א�ְרִּתי� ֶט ה ִאְמָרְתָך� ָׁשָמ� ַעָּת3 ְvג ו� �י ֹׁשֵג  ֱעֶנה ֲאִנ
Psa. 119:68יָך� ִני ֻחֶּק� יב ַלְּמֵד� ה ּוֵמִט3   טֹוב&ַאָּת�
Psa. 119:69 יָך� ר ִּפּקּוֶד� י ְּבָכל&ֵלBבA ֱאֹּצ¢ ִנ3 ֲ vים א ��י ֶׁש�ֶקר ֵזִד ּו ָעַל  ָטְפל¢
Psa. 119:70ְעִּתי� ֲעָׁש� י ּתֹוָרְתָך� ִׁש� ִנ3 ֲ vם א�  ָטַפ�ׁש ַּכֵח�ֶלב ִלָּב
Psa. 119:71יָך� ד ֻחֶּק� ַען ֶאְלַמ� ַמ3 ְvיִתי ל� י&ֻעֵּנ ֹוב&ִל�י ִכ�   ט�
Psa. 119:72�ֹוַרת&ִּפ ֹוב&ִל�י ת� ֶסף� ט� ב ָוָכ� י ָזָה� ַאְלֵפ3 ֵ vיָך מ 
Psa. 119:73ָ יָך ע�יָך� ָיֶד ה ִמְצֹוֶת� ִני ְוֶאְלְמָד� ִביֵנ3 ֲ vּוִני ה �5ְיכֹוְננ  ׂשּוִני ַו�
Psa. 119:74ְ  ְלִּתי� י ּוִני ְוִיְׂשָמ�חּו ִּכ�י ִלְדָבְרָך� ִיָח�  ֵרֶאיָך ִיְרא�
Psa. 119:75ְ  ְעִּתי י ִני�הָוה ִּכי&ֶצ�ֶדק ִמְׁשָּפֶט� ָיַד� ה ִעִּניָת� ֱאמּוָנ3 ֶvיָך ו 
Psa. 119:76ָך� �א ַחְסְּדָך� ְלַנֲחֵמ�ִני ְּכִאְמָרְתָך� ְלַעְבֶּד�   ְיִהי&ָנ
Psa. 119:77י� ֲעֻׁשָע� ֹוָרְתָך3 ַׁש� �vה ִּכי&ת� ְחֶי ּוִני ַרֲחֶמ�יָך ְוֶא�   ְיֹבא�
Psa. 119:78ֵ  ׁשּו ז י ָאִׂש� ֵיֹב� ִנ3 ֲ vּוִני א �יָך�ִדים ִּכי&ֶׁש�ֶקר ִעְּות  יַח ְּבִפּקּוֶד�
Psa. 119:79 יָך ְוָיְדעּו��י ְיֵרֶא ּובּו ִל י][וvְ[ ָיׁש� יָך�] ֹיְדֵע3  ֵעֹדֶת�
Psa. 119:80ֹוׁש� א ֵאב� �ֹ ַען ל ַמ3 ְvיָך ל ��י ָתִמ�ים ְּבֻחֶּק י&ִלִּב   ְיִה�
Psa. 119:81ְלִּתי� �י ִלְדָבְרָך� ִיָח�   ָּכְלָת�ה ִלְתׁשּוָעְתָך� ַנְפִׁש
Psa. 119:82ֵ ּו ע ִני� ָּכל� ַנֲחֵמ� י ְּת� ר ָמַת� אֹמ3 ֵ vָך ל� יַני ְלִאְמָרֶת
Psa. 119:83ָ י&ה ְחִּתי� ִּכ� א ָׁשָכ� �ֹ יָך ל ֶּק3 ֻ vֹור ח �ֹ�אד ְּבִקיט  ִייִתי ְּכנ
Psa. 119:84ט� ה ְבֹרְדַפ�י ִמְׁשָּפ� י ַּתֲעֶׂש� י&ַעְבֶּד�ָך ָמַת¢ ה ְיֵמ�   ַּכָּמ�
Psa. 119:85ים �י ֵזִד� רּו&ִל ָך� ָּכ� א ְכתֹוָרֶת� �ֹ ר ל ֶׁש3 ֲ vֹות א �  ִׁשיח
Psa. 119:86ִני� ּוִני ָעְזֵר� ֶקר ְרָדפ� �ה ֶׁש� יָך ֱאמּוָנ   ָּכל&ִמְצֹוֶת�
Psa. 119:87ִּ יָך� כ �ְבִּתי ִפֻּקוֶד� י לֹא&ָעַז ֲאִנ3 ַvֶרץ ו�ּוִני ָבָא  ְמַעט ִּכּל�
Psa. 119:88�ּות ִּפ ה ֵעד� ֶאְׁשְמָר3 ְvִני ו�  יָך� ְּכַחְסְּדָך� ַחֵּי
Psa. 119:89ִים� ב ַּבָּׁשָמ� ָבְרָך3 ִנָּצ� ְּ vה ד�   ְלעֹוָל�ם ְיהָו
Psa. 119:90ָ  ר ו ד� ְלֹד� ַּתֲעֹמ� ֶרץ ַו� 3ֶ vְנָּת א� ּוָנֶת�ָך ּכֹוַנ  ֹדר ֱאמ�
Psa. 119:91� יָך� ל ְ ל ֲעָבֶד� ּו ַהּי�ֹום ִּכ�י ַהֹּכ�  ִמְׁשָּפֶטיָך ָעְמד�
Psa. 119:92 י ת� ְדִּתי ְבָעְנִי�י�ֹוָרְתָך ַׁשֲע לּוֵל ז ָאַב� 3ָ vי א�  ֻׁשָע
Psa. 119:93ְ ִני� ל ם ִחִּייָת� 3ָ vיָך ִּכ�י ב� עֹוָלם לֹא&ֶאְׁשַּכ�ח ִּפּקּוֶד
Psa. 119:94ֲ ָך&א ְׁשִּתי� ְל� �ִני ִּכ�י ִפּקּוֶד�יָך ָדָר�  ִני הֹוִׁשיֵע
Psa. 119:95יָך ֶאְתּבֹו ֹדֶת3 ֵ vִני ע ��ים ְלַאְּבֵד ּו ְרָׁשִע  ָנ�5ן� ִלBי ִקּו�
Psa. 119:96ִּ ָכל ת  ד� ְל� ה ִמְצָוְתָך� ְמֹא� ץ ְרָחָב� ��יִתי ֵק  ְכָלה ָרִא
Psa. 119:97י� ֹום ִה�יא ִׂשיָחִת� ּי3 ַ vָך ָּכל&ה�ְבִּתי תֹוָרֶת ה&ָאַה�   ָמ�
Psa. 119:98ֵ י� מ ְיַבי ְּתַחְּכֵמ�ִני ִמְצֹוֶת�ָך ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ִהיא&ִל�  ֹא�
Psa. 119:99י� ִמָּכל&ְמַלְּמ � יָך ִׂש�יָחה ֿלִ ְדֹוֶת3 ֵ vְלִּתי ִּכ�י ע� י ִהְׂשַּכ  ַד�
Psa. 119:100ְרִּתי� �5ן ִּכ�י ִפּקּוֶד�יָך ָנָצ�   ִמְּזֵקִנ�ים ֶאְתּבֹוָנ
Psa. 119:101ָ ַרח ר ָך� ִמָּכל&ֹא� ר ְּדָבֶר� ַען ֶאְׁשֹמ� ַמ3 ְvי ל�  ע ָּכִל�אִתי ַרְגָל
Psa. 119:102ְרִּת�ִני� ִמִּמְׁשָּפֶט�יָך לֹא&ָס ה הֹוֵרָת� ָּת3 ַ vי&א  י ִּכ�
Psa. 119:103ְ ּו ל י� ַמה&ִּנְמְלצ� ׁש ְלִפ� ָך ִמְּדַב�  ִחִּכי ִאְמָרֶת3
Psa. 119:104ֶקר� ַרח ָׁש� BאִתיA ָּכל&ֹא¢ ן ָׂשֵנ 3ֵּ v5ן ַעל&כ� יָך ֶאְתּבֹוָנ   ִמִּפּקּוֶד�
Psa. 119:105י� ֹור ִלְנִתיָבִת� א3 ְvָך ו�י ְדָבֶר   ֵנר&ְלַרְגִל�



Psa. 119:106ָך� י ִצְדֶק� ר ִמְׁשְּפֵט� ְׁשֹמ3 ִvָמה ל� ְעִּתי ָוֲאַקֵּי   ִנְׁשַּב�
Psa. 119:107ָך� �ִני ִכְדָבֶר� ה ַחֵּי הָו3 ְvד י �  ַנֲעֵנ�יִתי ַעד&ְמֹא
Psa. 119:108ִּ ֹות פ ִני� ִנְדב� יָך ַלְּמֵד� ִמְׁשָּפֶט� �ה ּו� �א ְיהָו  י ְרֵצה&ָנ
Psa. 119:109י��י ָתִמ �י ְבַכִּפ ְחִּתי� ַנְפִׁש א ָׁשָכ� �ֹ ֹוָרְתָך3 ל ת� ְvד ו 
Psa. 119:110יִתי� א ָתִע� �ֹ יָך ל �י וvִּמִּפּקּוֶד3 �ים ַּפ�ח ִל ּו ְרָׁשִע   ָנְתנ¢
Psa. 119:111ָּמה� �י ֵה� ֹון ִלִּב י&ְׂשׂש�   ָנַח�ְלִּתי ֵעְדֹוֶת�יָך ְלעֹוָל�ם ִּכ�
Psa. 119:112ִ יִתי ל� יָך ְלעֹוָל� ָנִט ֹות ֻחֶּק3 ֶקב�ִּבי ַלֲעׂש�  ם ֵע�
Psa. 119:113ְבִּתי� �אִתי ְו�תֹוָרְתָך� ָאָה�   ֵסֲעִפ�ים ָׂשֵנ
Psa. 119:114ְלִּתי� �י ָא�ָּתה ִלְדָבְרָך� ִיָח� י ּוָמִגִּנ   ִסְתִר�
Psa. 119:115י� ה ִמְצֹו�ת ֱאֹלָה� ֶאְּצָר3 ְvים ו� ִּני ְמֵרִע ּורּו&ִמֶּמ�   ס�
Psa. 119:116ְח �ִני ְכִאְמָרְתָך� ְוֶא� י� ָסְמֵכ ִני ִמִּׂשְבִר� ִביֵׁש3 ְּ vה ְוַאל&ת�  ֶי
Psa. 119:117יד� יָך ָתִמ� ִני ְוִאָּוֵׁש�ָעה ְוֶאְׁשָע�ה ְבֻחֶּק�   ְסָעֵד�
Psa. 119:118ָ יָך ִּכי& ס ��ים ֵמֻחֶּק 3ֶj ִליָת ָּכל&ׁשֹוִג vם�ש  ֶקר ַּתְרִמיָת�
Psa. 119:119ן ָאַה� ֵכ3 ָ vֶרץ ל�ָּת ָכל&ִרְׁשֵעי&ָא ים ִהְׁשַּב� יָך� ִסִג3  ְבִּתי ֵעֹדֶת�
Psa. 119:120אִתי� יָך ָיֵר� ִמִּמְׁשָּפֶט� י ּו� �  ָסַמ�ר ִמַּפְחְּדָך� ְבָׂשִר
Psa. 119:121ָ י� ע ְׁשָק� ִני ְלֹע� ִּניֵח3 ַּ vֶדק ַּבל&ת� ִׂשיִתי ִמְׁשָּפ�ט ָוֶצ
Psa. 119:122ים� ִני ֵזִד� ל&ַיַעְׁשֻק� ֹוב ַא� �ב ַעְבְּדָך� ְלט   ֲעֹר�
Psa. 119:123ֵ ָך� ע ת ִצְדֶק� יׁשּוָעֶת�ָך ּוְלִאְמַר� ּו ִל�  יַני ָּכל�
Psa. 119:124ִני� יָך ַלְּמֵד� ָך ְוֻחֶּק� ה ִעם&ַעְבְּדָך� ְכַחְסֶּד3   ֲעֵׂש�
Psa. 119:125יָך� ה ֵעֹדֶת� ֵאְדָע3 ְvִני ו� ִני ֲהִביֵנ   ַעְבְּדָך&ָא�
Psa. 119:126ֵ ָך� ע רּו ּתֹוָרֶת� ֵפ3 ֵ vה ה� ֹות ַליהָו  ת ַלֲעׂש�
Psa. 119:127ֵּ ז� ַעל&כ ב ּוִמָּפ�  ן ָאַה�ְבִּתי ִמְצֹוֶת�יָך ִמָּזָה�
Psa. 119:128ֶקר ָׂשֵנ�אִתי��ַרח ֶׁש ל ִיָּׁש�ְרִּתי ָּכל&ֹא� ּוֵדי ֹכ�   ַעל&ֵּכBןA ָּכל&ִּפּק�
Psa. 119:129י� ַתם ַנְפִׁש� ן ְנָצָר� 3ֵּ vיָך ַעל&כ�ֹות ֵעְדֹוֶת   ְּפָלא�
Psa. 119:130ַתח ְּדָב יר ֵמִב�ין ְּפָתִי�ים� ֵּפ� יָך ָיִא3  ֶר�
Psa. 119:131ָ י&פ ְבִּתי� ִּפ�  ַעְרִּתי ָוֶאְׁשָא�ָפה ִּכ�י ְלִמְצֹוֶת�יָך ָיָא�
Psa. 119:132ָך� י ְׁשֶמ� ט ְלֹאֲהֵב� ִמְׁשָּפ3 ְּ vִני כ�   ְּפֵנה&ֵאַל�י ְוָחֵּנ
Psa. 119:133ְּ ַאל&ַּתְׁשֶלט&ִּב� פ �ן ְּבִאְמָרֶת�ָך ְו� ֶון�ָעַמי ָהֵכ  י ָכל&ָא�
Psa. 119:134ְּ יָך� פ ה ִּפּקּוֶד� ֶאְׁשְמָר3 ְvם ו�ֶׁשק ָאָד  ֵדִני ֵמֹע�
Psa. 119:135ָּ יָך� פ ִני ֶאת&ֻחֶּק� ַלְּמֵד3 ְvָך ו� ֶניָך ָהֵא�ר ְּבַעְבֶּד
Psa. 119:136ַ ָך� ַּפְלֵגי&מ ּו תֹוָרֶת� ל לֹא&ָׁשְמר� 3ַ vי ע� ּו ֵעיָנ  ִים ָיְרד�
Psa. 119:137י יָך� ַצִּד� ר ִמְׁשָּפֶט� ָיָׁש3 ְvה ו�  ק ַאָּת�ה ְיהָו
Psa. 119:138ִ ד� צ  ִּויָת ֶצ�ֶדק ֵעֹדֶת�יָך ֶו�ֱאמּוָנ�ה ְמֹא�
Psa. 119:139י� ּו ְדָבֶר�יָך ָצָר� י&ָׁשְכח� ְתִני ִקְנָאִת�י ִּכ�   ִצְּמַת�
Psa. 119:140ּה� ַעְבְּדָך� ֲאֵהָב� ד ְו� ה ִאְמָרְתָך� ְמֹא3   ְצרּוָפ�
Psa. 119:141ְחִּתי� א ָׁשָכ� �ֹ יָך ל ֻּקֶד3 ִּ vה פ� �י ְוִנְבֶז �יר ָאֹנִכ   ָצִע
Psa. 119:142ת�   ִצְדָקְתָך� ֶצ�ֶדק ְלעֹוָל�ם ְו�תֹוָרְתָך� ֱאֶמ�
Psa. 119:143י� יָך ַׁשֲעֻׁשָע� ְצֹוֶת3 ִvּוִני מ �ֹוק ְמָצא   ַצר&ּוָמצ�
Psa. 119:144ִני ְוֶאְח� ם ֲהִביֵנ יָך ְלעֹוָל3 ֶדק ֵעְדֹוֶת�  ֶי�ה� ֶצ�
Psa. 119:145ֵ אִתי ְבָכל&ל�ָרה� ָקָר יָך ֶאֹּצ� ה ֻחֶּק� �ִני ְיהָו3  ב ֲעֵנ
Psa. 119:146יָך� ה ֵעֹדֶת� ֶאְׁשְמָר3 ְvִני ו� יָך הֹוִׁשיֵע   ְקָראִת�



Psa. 119:147ַ ְמִּתי ב �ָעה ִלְדָבֶריָך  ִקַּד� ְלִּתי�] ְדָבְרָך�][ִל[ֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּו  ִיָח�
Psa. 119:148ּו ע ֵ ִקְּד ָך�מ� יַח ְּבִאְמָרֶת� ִׂש3 ָ vֹות ל � יַני ַאְׁשֻמר
Psa. 119:149 ִמְׁשָּפֶט�ָך ַחֵּי�ִני� ק ה ְּכ� הָו3 ְvָך י��ה ְכַחְסֶּד  ֹוִלי ִׁשְמָע
Psa. 119:150ָ קּו� ק  ְרבּו ֹרְדֵפ�י ִזָּמ�ה ִמּתֹוָרְתָך� ָרָח�
Psa. 119:151יָך ֱא ָכל&ִמְצֹוֶת� �ה ְו� ֹוב ַאָּת�ה ְיהָו ת� ָקר�  ֶמ�
Psa. 119:152ָ  ֶדם י ם� ֶק�  ַדְעִּתי ֵמֵעֹדֶת�יָך ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ְיַסְדָּת�
Psa. 119:153ְחִּתי� א ָׁשָכ� �ֹ ֹוָרְתָך3 ל �vִני ִּכי&ת��י ְוַחְּלֵצ ה&ָעְנִי   ְרֵא�
Psa. 119:154ִ ה ר�ִני ְלִאְמָרְתָך� ַחֵּי�ִני� ִריָב�  יִבי ּוְגָאֵל
Psa. 119:155ֹוק ֵמְרָׁש ׁשּו� ָרח� א ָדָר� �ֹ ֶּקיָך ל ֻ vי&ח �ה ִּכ� �ים ְיׁשּוָע  ִע
Psa. 119:156יָך ַחֵּי�ִני� ִמְׁשָּפֶט� �ה ְּכ� יָך ַרִּב�יםA ְיהָו   ַרֲחֶמ�
Psa. 119:157ַ יִתי� ר א ָנִט� �ֹ יָך ל ֵעְדֹוֶת3 ֵ vי מ � ִּבים ֹרְדַפ�י ְוָצָר
Psa. 119:158ֹ יִתי ב� ְמ ָרִא ִvר א ֶאְתקֹוָט�ָטה ֲאֶׁש� רּו�ְגִדים ָו� א ָׁשָמ� �ֹ  ָרְתָך3 ל
Psa. 119:159ְ ַחְסְּדָך� ַחֵּי�ִני� ר ה ְּכ� הָו3 ְvְבִּתי י� ֵאה ִּכי&ִפּקּוֶד�יָך ָאָה
Psa. 119:160ָך� ט ִצְדֶק� ם ָּכל&ִמְׁשַּפ�   רֹאׁש&ְּדָבְרָך� ֱאֶמ�ת וvְּלעֹוָל3
Psa. 119:161ָ� ם ּוִמְּדָבֶריָך  ש� ּוִני ִחָּנ י�] ָבְרָך3ְּד][ִמ][וvּ[ִרים ְרָדפ� ד ִלִּב�  ָּפַח�
Psa. 119:162ָ ׂש א�ב� ָׂש א ָׁשָל�ל ָר� מֹוֵצ3 ְּ vָך כ�י ַעל&ִאְמָרֶת  ֹנִכ�
Psa. 119:163ָ� ֶקר ש�ְבִּתי� ֶׁש �ָבה ּתֹוָרְתָך� ָאָה�  ֵנאִתי ַוֲאַתֵע
Psa. 119:164ַּ ָך� ֶׁש�ַבע ב  י ִצְדֶק� ל ִמְׁשְּפֵט� 3ַ vיָך ע� ּיֹום ִהַּלְלִּת
Psa. 119:165ָ ֹום ר ֹול� ָׁשל� ין&ָל�מֹו ִמְכׁש�  ב ְלֹאֲהֵב�י תֹוָרֶת�ָך ְוֵא�
Psa. 119:166יִתי� יָך ָעִׂש� ִמְצֹוֶת� �ה ּו� יׁשּוָעְתָך� ְיהָו   ִׂשַּב�ְרִּתי ִל�
Psa. 119:167ַ  ְמָר�ה נ ד� ָׁש� ם ְמֹא�  ְפִׁשי ֵעֹדֶת�יָך ָוֹאֲהֵב�
Psa. 119:168ִ ְרִּתי פ�י ָׁשַמ�ָך�ּקּוֶדיָך ְוֵעֹדֶת �י ֶנְגֶּד�  ָך ִּכ�י ָכל&ְּדָרַכ
Psa. 119:169ה ִּכְדָבְרָך� ֲהִביֵנ�ִני�� �יָך ְיהָו ב ִרָּנִת�י ְלָפֶנ Bִּתְקַר  
Psa. 119:170ִני� ִאְמָרְתָך3 ַהִּציֵל� ְּ vיָך כ� ֹוא ְּתִחָּנִת�י ְלָפֶנ   ָּתב�
Psa. 119:171 ִני יָך� ַּתַּב�ְעָנה ְׂשָפַת�י ְּתִהָּל�ה ִּכ�י ְתַלְּמֵד�  ֻחֶּק�
Psa. 119:172ְ ַען ל�ֶדק� ַּת  ׁשֹוִני ִאְמָרֶת�ָך ִּכ�י ָכל&ִמְצֹוֶת�יָך ֶּצ�
Psa. 119:173ְרִּתי� ִני ִּכ�י ִפּקּוֶד�יָך ָבָח� �י&ָיְדָך� ְלָעְזֵר   ְּתִה�
Psa. 119:174י� ֹוָרְתָך3 ַׁשֲעֻׁשָע� ת� ְvה ו� יׁשּוָעְתָך� ְיהָו   ָּתַא�ְבִּתי ִל�
Psa. 119:175�ְּת ַ  ִני�ִחי&נ ִמְׁשָּפֶט�ָך ַיֲעְזֻר� �ָּך ּו� ְלֶל ְתַה�  ְפִׁשי ּו�
Psa. 119:176ֹ ה א�יִתי ְּכֶׂש ְחִּתי� ָּתִע3 א ָׁשָכ� �ֹ יָך ל ְצֹוֶת3 ִvָך ִּכ�י מ� ֵבד ַּבֵּק�ׁש ַעְבֶּד
Psa. 120:1ְ  ֹות ֶאל&י ֲעל� ַּמ¡ יר ַה� 5ַּיֲעֵנ�ִני� ִׁש3 אִתי ַו� ָר3 ָvי ק�  הָוה ַּבָּצָר�ָתה ִּל
Psa. 120:2ַ  ה ַהִּצ�יָלה נ הָו3 ֹון ְרִמָּי�ה� ְי�  ְפִׁשי ִמְּׂשַפת&ֶׁש�ֶקר ִמָּלׁש�
Psa. 120:3ְ ן ל�ֹון ְרִמָּי�ה� ַמה&ִּיֵּת ְך ָלׁש�  ָך ּוַמה&ֹּיִס�יף ָל3
Psa. 120:4ים� ם ַּגֲחֵל�י ְרָתִמ� 3ִ vים ע� ֹור ְׁשנּוִנ   ִחֵּצ�י ִגּב�
Psa. 120:5ִ ֹוָיה&ל �ְרִּתי א� jָ  ֶמ�ֶׁשְך י ִּכי&ַג vר�ש ם&ָאֳהֵל�י ֵקָד� ְנִּתי ִע�  ַכ3
Psa. 120:6ַ ֹום� ר ם ׂשֹוֵנ�א ָׁשל� 3ִ vי ע� ְכָנה&ָּל�ּה ַנְפִׁש  ַּבת ָׁש�
Psa. 120:7ָj ִני&ש wה� א ָּמה ַלִּמְלָחָמ� 3ֵ vר ה��י ֲאַדֵּב  לֹום ְוִכ
Psa. 121:1ֵ א ע�ֹות ֶאָּׂש ֲעל� ַּמ¡ יר ַל� ַא3 ִׁש3 ֵ vים מ �י�יַני ֶאל&ֶהָהִר א ֶעְזִר� �ֹ  ִין ָיב
Psa. 121:2ֶ ֶרץ� ע ִים ָוָא� ה ָׁשַמ� ֵׂש3 ֹ vה ע� �ם ְיהָו  ְזִרי ֵמִע
Psa. 121:3ָך� ְמֶר� ּום ֹׁש� נ3 ָvָך ַאל&י�ֹוט ַרְגֶל   ַאל&ִיֵּת�ן ַלּמ�
Psa. 121:4ָ  א&י �ֹ �ה ל א ִייָׁש�ן  ִהֵּנ �ֹ j נּום ְול vל�ש ר ִיְׂשָרֵא�  ֹוֵמ3



Psa. 121:5ָך ְי�ְּלָך3 ַעל&ַי�ד ְיִמיֶנ�5ָך� ְיהָו�ה ֹׁשְמֶר ִvהָו�ה צ 
Psa. 121:6ְיָלה� ַח ַּבָּל� ָּכה ְוָיֵר� א&ַיֶּכ3 �ֹ ֶמׁש ל ם ַהֶּׁש�   יֹוָמ3
Psa. 121:7ָך� ר ֶאת&ַנְפֶׁש� ְׁשֹמ3 ִvע י�ה ִיְׁשָמְרָך� ִמָּכל&ָר הָו3   ְי�
Psa. 121:8ם� ה ְוַעד&עֹוָל� ַעָּת3 � ֵvָך מ�ה ִיְׁשָמר&ֵצאְתָך� ּובֹוֶא הָו3   ְי�
Psa. 122:1ָ� ִו�ד ש ֹות ְלָד¡ ַּמֲעל3 ְך� ִׁש�יר ַה� �ה ֵנֵל� ית ְיהָו �י ֵּב� ים ִל  ַמְחִּתי ְּבֹאְמִר�
Psa. 122:2ֹ ִם� ע ִיְך ְירּוָׁשָל� ְׁשָעַר3 ִּ vינּו ב�  ְמדֹות ָהי�ּו ַרְגֵל
Psa. 122:3ו� יר ֶׁשֻחְּבָרה&ָּל�ּה ַיְחָּד� ִע3 ְּ vה כ�   ְירּוָׁשַל�ִם ַהְּבנּוָי
Psa. 122:4ָ  ים ִׁשְבֵטי&י ּו ְׁשָבִט] ם ָעל{ ֹות ְלֵׁש�ם ְיהָו�ה� ֶׁשָּׁש2 ֹהד3 ְvל ל�ּות ְלִיְׂשָרֵא  ּה ֵעד�
Psa. 122:5יד� ֹות ְלֵב�ית ָּדִו� ְסא3 ִּ vט כ�ֹות ְלִמְׁשָּפ ּו ִכְסא� ָּמהA ָיְׁשב�   ִּכBי ָׁש2
Psa. 122:6ַj ִיְך� ש יּו ֹאֲהָב� ְׁשָל3 ִvִם י� ֹום ְירּוָׁשָל  ֲאלּו ְׁשל�
Psa. 122:7 ְך�ֹום ְּבֵחיֵל י&ָׁשל� jַ  ְיִה� vִיְך�ש ה ְּבַאְרְמנֹוָת�  ְלָו3
Psa. 122:8ְ ְך� ל ֹום ָּב� �י ֲאַדְּבָרה&ָּנ�א ָׁשל�  ַמַען ַאַח�י ְוֵרָע
Psa. 122:9ְ ְך� ל ֹוב ָל� ה ט� �ה ֱאֹלֵה�ינּו ֲאַבְקָׁש�  ַמַען ֵּבית&ְיהָו
Psa. 123:1ֵ ֹות א ֲעל� ַּמ¡ יר ַה� ִים�ֶליָך ָנ ִׁש3 י ַּבָּׁשָמ� ֹּיְׁשִב3 ַ vי ה�  ָׂש�אִתי ֶאת&ֵעיַנ
Psa. 123:2ֵ ן ע� ּה ֵּכ ְרָּת� {ד ְּגִב¡ �י ִׁשְפָחהH ֶאל&ַי ם ְּכֵעיֵנ Bד אwדֹוֵניֶה3 ים ֶאל&ַי {י ֲעָבִד] ה ְכֵעיֵנ �ה  ִהֵּנ2 יֵנינּו ֶאל&ְיהָו

ד ֶׁשְּיָחֵּנ�נּו� 3ַ vינּו ע� ֱאֹלֵה
Psa. 123:3� �ה ָחֵּנ �נּו ְיהָו ּוז� ָחֵּנ ְענּו ב� ב ָׂשַב� 3 ַvי&ר  נּו ִּכ�
Psa. 123:4יֹוִנ�ים� ּוז ִלְגֵא� ּב3 ַ vים ה� נּו ַהַּל�ַעג ַהַּׁשֲאַנִּנ ְפֵׁש� ְבָעה&ָּל{ּה ַנ¡   ַרַּבתH ָׂש�
Psa. 124:1ְ  �י י ִו�ד לּוֵל ֹות ְלָד¡ ַּמֲעל3 ל� ִׁש�יר ַה� אַמר&נvָא ִיְׂשָרֵא� �ֹ �נּו י  הָוה ֶׁשָה�ָיה ָל
Psa. 124:2�לּוֵל ְ  ם�י י �ינּו ָאָד� ּום ָעֵל �נּו ְּבק�  הָוה ֶׁשָה�ָיה ָל
Psa. 124:3ֲ נּו� א ֹות ַאָּפ�ם ָּב� ּונּו ַּבֲחר� ��ים ְּבָלע  ַזי ַחִּי
Psa. 124:4ֲ נּו� א ר ַעל&ַנְפֵׁש� ְחָלה ָעַב� 3ַvּונּו נ � ַזי ַהַּמ�ִים ְׁשָטפ
Psa. 124:5ֲ ִים ַהֵּז� א ַּמ3 ַ vנּו ה� ידֹוִנ�ים�ַזי ָעַב�ר ַעל&ַנְפֵׁש
Psa. 124:6ם� ֶרף ְלִׁשֵּניֶה� 3ֶ vא ְנָתָנ�נּו ט �ֹ �ה ֶׁשּל ּוְך ְיהָו   ָּבר�
Psa. 124:7ְטנּו� ר ַוֲאַנ�ְחנּו ִנְמָל� ח ִנְׁשָּב3 ֹוְקִׁש�ים ַהַּפ� ֹור ִנְמְלָטהH ִמַּפ{ח י¡ נּו ְּכִצּפ�   ַנְפֵׁש3
Psa. 124:8ֶ ִים ָו ע ה ָׁשַמ� ֵׂש3 ֹ vה ע� ֶרץ�ְזֵרנּו ְּבֵׁש�ם ְיהָו  ָא�
Psa. 125:1ב� ֹוט ְלעֹוָל�ם ֵיֵׁש� ּמ3 ִvַהר&ִצּי�ֹון לֹא&י �ה ְּכ� ים ַּביהָו ֹות ַהֹּבְטִח� ֲעל� ַּמ¡ יר ַה�   ִׁש3
Psa. 125:2ַ  ִם ָהִריםH ָסִב{יב ָל�ּה ו רּוָׁשַל3 ם� ְי� ה ְוַעד&עֹוָל� ַעָּת3 ֵ vֹו מ � יהָוה ָסִב�יב ְלַעּמ
Psa. 125:3ֶבט ָהBּוַח ֵׁש א ָינ] }ֹ ָתה  ִּכBי ל ים ְּבַעְוָל¢ ּו ַהַּצִּדיִק2 ַען לֹא&ִיְׁשְלח� ים ְלַמ] יִק� ַּצִּד¡ H ּגֹוַר{ל ַה� ַׁשע ַעל ֶר3

ם�  ְיֵדיֶה�
Psa. 125:4ְ  �יָבה י ם� ֵהיִט ים ְּבִלּבֹוָת� יָׁשִר3 ִל� ְvים ו�  הָוה ַלּטֹוִב
Psa. 125:5ְ  ם יֹוִליֵכ�ם י ַקְלַקּלֹוָת3 �י ָהָא� ְוַהַּמִּטBים ַע� jָ ֶון הָוה ֶאת&ֹּפֲעֵל vל�ש ֹום ַעל&ִיְׂשָרֵא�  ל3
Psa. 126:1ְ  ּוב י ֹות ְּבׁש� ֲעל� ַּמ¡ יר ַה� ים� ִׁש3 ינּו ְּכֹחְלִמ� ִי3 ָ vֹון ה � הָוה ֶאת&ִׁשיַב�ת ִצּי
Psa. 126:2ָ ָּנ�ה א {נּו ִר¡ ֹוק ִּפינּוH ּוְלׁשֹוֵנ ֹות ָאBז ִיָּמֵל{א ְׂשח] ה ַלֲעׂש� הָו3 ְvיל י �ם ִהְגִּד� ּו ַבּגֹוִי ֶּלה�ז יֹאְמר�   ִעם&ֵא�
Psa. 126:3ְ  יל י ים� ִהְגִּד� �ינּו ְׂשֵמִח� נּו ָהִי ֹות ִעָּמ3  הָוה ַלֲעׂש�
Psa. 126:4ְ  ים ַּבֶּנ�5ֶגב�] ְׁשִביֵת�נּו[הָוה ֶאת&ְׁשבּוֵתנּו  ׁשּוָב�ה י  ַּכֲאִפיִק�
Psa. 126:5רּו� ה ְּבִרָּנ�ה ִיְקֹצ�   ַהֹּזְרִע�ים ְּבִדְמָע3
Psa. 126:62ֹוְך ֵיֵל Bל יו� ָה� א ֲאֻלֹּמָת� ֵׂש3 ֹvה נ� ֹוא ְבִרָּנ א&ָיב� �ֹ �5ַרע ּב ָּז ֶׁשְך&ַה¡  ְךA ּוָבֹכהH ֹנֵׂש{א ֶמ�
Psa. 127:1 ֹו ִאם&ְיהָו�ה ��יו ּב ּו בֹוָנ ִית ָׁשBְואA ָעְמל� ה ַב3 BהA לֹא&ִיְבֶנ¢ ה ִאם&ְיהָו ֹמ� ֹות ִלְׁשֹל¡ ֲעל3 ַּמ�  ִׁש�יר ַה�

ד ׁשֹוֵמ� יר ָׁשBְואA ָׁשַק¢ 3ִvא&ִיְׁשָמר&ע �ֹ  ר�ל
Psa. 127:2ֹ ֶבת א ֲחֵרי&ֶׁש3 ּום ְמַא� {יֵמי ק] םA ַמְׁשִּכ ֹו ֵׁשָנ�א� ָׁשBְוא ָלֶכ2 יִדיד� ן ִל�  ְכֵלי ֶל�ֶחם ָהֲעָצִב�ים ֵּכBן ִיֵּת�



Psa. 127:3ֶטן� י ַהָּב� ר ְּפִר� �ים ָׂשָכ3 �ה ָּבִנ Bה ַנֲחַל�ת ְיהָו   ִהֵּנ
Psa. 127:4ן ְּב 3ֵּ vֹור כ �ים ְּבַיד&ִּגּב ים� ְּכִחִּצ� �י ַהְּנעּוִר�  ֵנ
Psa. 127:5ַער� ּו ֶאת&אֹוְיִב�ים ַּבָּׁש� י&ְיַדְּבר� ׁשּו ִּכ� �א&ֵיֹב �ֹ ם ל ֶה� ֹו ֵמ¡ ֶבר ֲאֶׁשBר ִמֵּל�א ֶאת&ַאְׁשָּפת3 י ַהֶּג3 Bַאְׁשֵר  
Psa. 128:1ַ ֹות א ֲעל� ַּמ¡ יר ַה� יו� ִׁש3 ְך ִּבְדָרָכ� ֹהֵל3 ַ vה ה�  ְׁשֵרי ָּכל&ְיֵר�א ְיהָו
Psa. 128:2� ְך�יַע כ ַּ ְיִג ֹוב ָל� יָך ְוט� ְׁשֶר3 ַ vל א��י תֹאֵכ  ֶּפיָך ִּכ
Psa. 128:3ָּ ָך ב  יֶת� A ְּכֶג�ֶפן ֹּפִרָּיהH ְּבַיְרְּכֵת{י ֵב¡ Bיב ְלֻׁשְלָחֶנ�5ָך� ֶאְׁשְּתָך ִב3 ָvים ס��י ֵזיִת  ֶניָך ִּכְׁשִתֵל
Psa. 128:4ֵ ה ִכי&כ� ֶבר ְיֵר�א ְיהָו�ה� ִהֵּנ ַרְך ָּג3  ן ְיֹב�
Psa. 128:5ּ  ֹון ו ּי� ה ִמִּצ¡ ל ְיֵמ�י ַחֶּי�יָך� ְיָבֶרְכָך� ְיהָו3 3ֹּ vִם כ� ּוב ְירּוָׁשָל  ְרֵאה ְּבט�
Psa. 128:6 יָך� ה&ָבִנ�ים ְלָבֶנ jָ  ּוְרֵא� vל�ש ֹום ַעל&ִיְׂשָרֵא�  ל3
Psa. 129:1ַ ֹות ר ֲעל� ַּמ¡ יר ַה� ל� ִׁש3 אַמר&נvָא ִיְׂשָרֵא� �ֹ י י �ּוִני ִמְּנעּוַר  ַּבת ְצָרר�
Psa. 129:2ַ י� ר י גvַּם לֹא&ָי�ְכלּו ִל� �ּוִני ִמְּנעּוָר  ַּבת ְצָרר�
Psa. 129:3ַּ  יכּו ְלַמֲענֹוָתם  ַעל&ג ֱאִר3 ֶ vים ה�ּו ֹחְרִׁש ם�][ְל[ִּבי ָחְרׁש�  ]ַמֲעִניָת�
Psa. 129:4ים� ֹות ְרָׁשִע� ץ ֲעב� ֵּצ3 ִvיק ק �  ְיהָו�ה ַצִּד
Psa. 129:5ֵ  3ֹּ י vֹור כ �גּו ָאח ֹון�ֹבׁשּו ְוִיֹּס� י ִצּי�  ל ֹׂשְנֵא�
Psa. 129:6ִ  ׁש� י ת ָׁשַל�ף ָיֵב� �יר ַּגּג�ֹות ֶׁשַּקְדַמ�  ְהיּו ַּכֲחִצ
Psa. 129:7ר� ֹו ְמַעֵּמ� ר ְוִחְצנ� ֹו קֹוֵצ3 א ִמֵּל�א ַכּפ� Bֹ   ֶׁשּל
Psa. 129:8�ם ְּבֵׁש ְתֶכ3 ֶ vְכנּו א ת&ְיהָו�ה ֲאֵליֶכ�ם ֵּבַר� ים ִּבְרַּכ� ּוA ָהֹעְבִר3 ְמר2 א ָא� Bֹ  ם ְיהָו�ה� ְול
Psa. 130:1יָך ְיהָו�ה��ים ְקָראִת ֹות ִמַּמֲעַמִּק� �ַּמֲעל   ִׁש�יר ַה�
Psa. 130:2ָ יָנה א� ֹוִל�י ִּתְהֶי {ה ְבק¡ ֹול ַּתֲחנּוָנ�י� ֲאֹדָניH ִׁשְמָע ק3 ְvֹות ל � ְזֶניָך ַקֻּׁשב
Psa. 130:3ד� י ִמ�י ַיֲעֹמ� ֹדָנ3 ֲ vּה א�   ִאם&ֲעֹונ�ֹות ִּתְׁשָמר&ָי
Psa. 130:4א� ַען ִּתָּוֵר� ַמ3 ְvה ל�י&ִעְּמָך� ַהְּסִליָח   ִּכ�
Psa. 130:5ְ  �יִתי י ְלִּתי� ִקִּו ֹו הֹוָח� ִלְדָבר� �י ְו�  הָוה ִקְּוָת�ה ַנְפִׁש
Psa. 130:6ֶקר� ים ַלֹּב� ֶקר ֹׁשְמִר� ֹּב3 ַ vים ל �י ִמֹּׁשְמִר� אֹדָנ   ַנְפִׁש�י ַל�
Psa. 130:7�ָוה ִּכ ל ֶאל&ְיה¡ ל ִיְׂשָרֵא3 ּות� ַיֵח� ֹו ְפד� ה ִעּמ�  י&ִעם&ְיהָו�ה ַהֶח�ֶסד ְוַהְרֵּב�
Psa. 130:8ְ  יו� ו ל ֲעֹוֹנָת� ֹּכ3 ִvל מ� הּוא ִיְפֶּד�ה ֶאת&ִיְׂשָרֵא
Psa. 131:1ִ ּה ל�לֹא&ָגַב AהB ִו�ד ְיהָו ֹות ְלָד¡ ֲעל3 ַּמ� ֹות  ִׁש�יר ַה� ְכִּתיA ִּבְגֹדל� mא&ִהַּל �ֹ �י ְול ּו ֵעיַנ ִּבי ְולֹא&ָרמ�

ִּני�ּוְבִנְפָל ֹות ִמֶּמ�  א�
Psa. 131:2ְּ ְפִׁש�י כ ְמִּתי ַנ¡ יִתיA ְודֹוַמ3 א ִׁשִּו2 Bֹ י� ִאם&ל �י ַנְפִׁש� ל ָעַל ֹו ַּכָּגֻמ� ��י ִאּמ  ָגֻמל ֲעֵל
Psa. 131:3ם� ה ְוַעד&עֹוָל� ַעָּת3 � ֵvה מ� ְׂשָרֵאל ֶאל&ְיהָו ִvל י�ַיֵח  
Psa. 132:1� ֹות ְזכֹור&ְיהָו�ה ְלָדִו ֲעל� ַּמ¡ יר ַה� ֹו� ִׁש3 ת ָּכל&ֻעּנֹות� ֵvד א 
Psa. 132:2ִ  ב� ֲאֶׁש�ר נ ר ַלֲאִב�יר ַיֲעֹק� ַד3 ָvה נ�  ְׁשַּבע ַליהָו
Psa. 132:3ָ י� ִאם&א ה ַעל&ֶע�ֶרׂש ְיצּוָע� ֱעֶל3 ֶ vי ִאם&א�ֶהל ֵּביִת  בֹא ְּבֹא�
Psa. 132:4ה� י ְּתנּוָמ� ַעְפַעַּפ� �י ְל� �ת ְלֵעיָנ   ִאם&ֶאֵּת�ן ְׁשַנ
Psa. 132:5א מ ָ ַעד&ֶאְמ�ב�ָצ ֹות ַלֲאִב�יר ַיֲעֹק� ְׁשָּכנ3 ִvה מ�  קֹום ַליהָו
Psa. 132:6ּוָה ִּבְׂשֵדי&ָי�ַער� ָצאנ3 ְvָתה מ�ּוָה ְבֶאְפָר ֲענ�   ִהֵּנ�ה&ְׁשַמ�
Psa. 132:7יו� ם ַרְגָל� ה ַלֲהֹד� ְׁשַּתֲחֶו3 ִvיו נ�ֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָת   ָנב�
Psa. 132:8ְ  ֹון ֻעֶּז�5ָך�הָוה ִלְמנּוָחֶת�ָך אvַ קּוָמ�ה י ה ַוֲאר�  ָּת3
Psa. 132:9יָך ְיַרֵּנ�נּו�   ֹּכֲהֶנ�יָך ִיְלְּבׁשּו&ֶצ�ֶדק ַוֲחִסיֶד�
Psa. 132:10ַּ ָך� ב  �י ְמִׁשיֶח� ב ְּפֵנ ֵׁש3 ָּ vָך ַאל&ת��ד ַעְבֶּד  ֲעבּור ָּדִו
Psa. 132:11 י ָּנה ִמְּפִר� ֶּמ� ּוב ִמ¡ א&ָיׁש{ �ֹ ד ֱאֶמתH ל הA ְלָדִו] ע&ְיהָו2 ְך� ִנְׁשַּב� ית ְלִכֵּסא&ָל� ִׁש3 ָ vא � ִבְטְנָך
Psa. 132:12ְך� ּו ְלִכֵּסא&ָל� �ד יvְֵׁשב3 ם ֲעֵדי&ַע ם ַּגם&ְּבֵניֶה� ְּמֵד� ֹו ֲאַל¡ י ז3 יָךA ְּבִריִתיH ְוֵעֹדִת� ּו ָבֶנ2 ם&ִיְׁשְמר¢   ִא�



Psa. 132:13ֹו� ב ל� ּה ְלמֹוָׁש� ָּו3 ִvֹון א ��ה ְּבִצּי י&ָבַח�ר ְיהָו   ִּכ�
Psa. 132:14יָה� זֹא �י ִאִּוִת� ב ִּכ ֵׁש3 ֵ vה&א �ד ֹּפ� י ֲעֵדי&ַע  ת&ְמנּוָחִת�
Psa. 132:15ֵ ֶחם� צ יָה ַאְׂשִּב�יַע� ָל� ְביֹוֶנ3 ֶ vְך א� יָדּה ָּבֵר�ְך ֲאָבֵר
Psa. 132:16� ְ  �5ן ְיַרֵּנ�נּו� ו יָה ַרֵּנ ֲחִסיֶד3 ַvַׁשע ו� �יׁש ֶי  ֹכֲהֶניָה ַאְלִּב
Psa. 132:17ֶרן ְל י� ָׁשBם ַאְצִמ�יַח ֶק� ר ִלְמִׁשיִח� 3ֵvְכִּתי נ �ד ָעַר�  ָדִו
Psa. 132:18 ֹו� א יו ָיִצ�יץ ִנְזר� ָעָל3 ְvֶׁשת ו ��יׁש ֹּב  ֹוְיָביו ַאְלִּב
Psa. 133:1ּ ה ַמה&ט� ִו�ד ִהֵּנ ֹות ְלָד¡ ַּמֲעל3 ֶבת ַאִח�ים ַּגם&ָי�ַחד� ִׁש�יר ַה� �ים ֶׁש�  ֹוב ּוַמה&ָּנִע
Psa. 133:2ַעל&ָה Aֹוב ן  ַּכֶּׁשBֶמן ַהּט2 �ן&ַאֲהֹר ן ְזַק� ל&ַהָּזָק� ד ַע� אׁש ֹיֵר3 3ֹ jֶ ר vיו�ש ד ַעל&ִּפ�י ִמּדֹוָת�  ֹּיֵר3
Psa. 133:3ְ  �ה י םA ִצָּו ֹון ִּכBי ָׁש2 ּי� י ִצ¡ ֹון ֶׁשֹּיֵרדH ַעל&ַהְרֵר{ ם� ְּכַטל&ֶחְרמ3 ים ַעד&ָהעֹוָל� ִּי3 ַ vה ח� הָוה ֶאת&ַהְּבָרָכ
Psa. 134:1ָּב AהB ֹות ִהֵּנ ֲעל� ַּמ¡ יר ַה�  ְ ִׁש3 ּו ֶאת&י ֹות�ֲרכ� ה ַּבֵּליל� הָו3 ְvים ְּבֵבית&י �ה ָהֹעְמִד� י ְיהָו  הָוה ָּכל&ַעְבֵד�
Psa. 134:2ָּבֲרכּו ֶאת&ְיהָו�ה�vֶדׁש ו �ּו&ְיֵדֶכ�ם ֹק   ְׂשא�
Psa. 134:3ְ  ֶרץ� ְיָבֶרְכָך� י ִים ָוָא� ה ָׁשַמ� ֵׂש3 ֹ vֹון ע � הָוה ִמִּצּי
Psa. 135:1� ּהA ה ַ ְללּו ָי2 י ְיהָו�ה�ְללּו ֶא ַה� ְללּו ַעְבֵד� � ַvה ה�  ת&ֵׁש�ם ְיהָו
Psa. 135:2� ֶj ינּו� ש ֹות ֵּב�ית ֱאֹלֵה� ַחְצר3 ְּ vה ב� ְמִדים ְּבֵב�ית ְיהָו  ֹע�
Psa. 135:3� ים� ה ַ �י ָנִע� ֹו ִּכ ְׁשמ3 ִvּו ל �ה ַזְּמר� ֹוב ְיהָו  ְללּו&ָיּה ִּכי&ט�
Psa. 135:4ְׂשָר ִvּה י� ֹו ָי ב ָּבַח�ר ל� י&ַיֲעֹק3 ֹו� ִּכ� ל ִלְסֻגָּלת�  ֵא3
Psa. 135:5ָ  �י י ים� ִּכBי ֲאִנ ינּו ִמָּכל&ֱאֹלִה� ֲאֹדֵנ3 ַvה ו� ֹול ְיהָו  ַדְעִּתי ִּכי&ָגד�
Psa. 135:6ֹות� ים ְוָכל&ְּתהֹומ� ַּיִּמ3 ַּ vֶרץ ב�ִים ּוָבָא ה ַּבָּׁשַמ� ָׂש� ה ָע¡ ץ ְיהָו3 ל ֲאֶׁשר&ָחֵפ� Bֹּכ  
Psa. 135:7ִמְקֵצ{ה Hה ְנִׂשִאים�ֲעֶל יו� ַמ� ֹוְצרֹוָת� ּוַח ֵמא� vֹוֵצא&ר ים ַלָּמָט�ר ָעָׂש�ה מ� ֶרץ ְּבָרִק� ָא�   ָה¡
Psa. 135:8� ֶj ה� ש ם ַעד&ְּבֵהָמ� ָאָד3 ֵ vִים מ �י ִמְצָר  ִהָּכה ְּבכֹוֵר�
Psa. 135:9ּ  ֹות ו יו� ָׁשַלBחA ֹאת� ה ּוְבָכל&ֲעָבָד� ַפְרֹע3 ְּ vִים ב ��ִכי ִמְצָר  ֹמְפִתים ְּבתֹוֵכ
Psa. 135:10� ֶj ים� ש ג ְמָלִכ�ים ֲעצּוִמ� ָהַר3 ְvים ו� �ם ַרִּב  ִהָּכה ּגֹוִי
Psa. 135:11ּ  י ו ֹוןA ֶמBֶלְך ָהֱאֹמִר3 Bֹות ְּכָנ�ַען� ְלִסיח ל ַמְמְלכ�  ְלעֹוג ֶמ�ֶלְך ַהָּבָׁש�ן וvְּלֹכ3
Psa. 135:12ֹו� ל ַעּמ� ה ְלִיְׂשָרֵא�   ְוָנַת�ן ַאְרָצ�ם ַנֲחָל�ה נvֲַחָל3
Psa. 135:13ְ  ר�הָוה ִׁש י ה ִזְכְרָך� ְלֹדר&ָוֹד� הָו3 ְvם י� ְמָך� ְלעֹוָל
Psa. 135:14ם� יו ִיְתֶנָח� ָבָד3 ֲ vֹו ְוַעל&ע ��ה ַעּמ ין ְיהָו י&ָיִד�   ִּכ�
Psa. 135:15ַ י ה�ם� ֲעַצֵּב ה ְיֵד�י ָאָד� ֲעֵׂש3 ַ vב מ��ֶסף ְוָזָה  ּגֹוִים ֶּכ
Psa. 135:16ָ ה&ל ֶה3 ֶּפ� ָ v5ִים ל� א ְיַדֵּב�רּו ֵעיַנ �ֹ ּו�ֶהם ְול א ִיְרא� �ֹ  ם ְול
Psa. 135:17ָ 5ִים ל� ם� ָאְזַנ ּוַח ְּבִפיֶה� ף ֵאין&ֶיׁש&ר� 3ַ vינּו א� א ַיֲאִז �ֹ  ֶהם ְול
Psa. 135:18ְּ ם כ ֹּ כ�ם�מֹוֶהם ִיְהי�ּו ֹעֵׂשיֶה  ל ֲאֶׁשר&ֹּבֵט�ַח ָּבֶה�
Psa. 135:19ִ  ּו ֵּב�ית י ן ָּבֲרכ� ֲהֹר3 ַ vית א �ה ֵּב� ּו ֶאת&ְיהָו   ֶאת&ְיהָו�ה�ְׂשָרֵאל ָּבֲרכ�
Psa. 135:20ַ ית ה�ּו ֶאת&ְיהָו�ה� ֵּב ה ָּבֲרכ� הָו3 ְvי י �ה ִי�5ְרֵא� ּו ֶאת&ְיהָו  ֵּלִוי ָּבֲרכ�
Psa. 135:21ְללּו&ָי�ּה� ִם ַה� רּוָׁשָל3 ֵכBן ְי� ֹון ֹׁש� הA ִמִּצּי3 ּוְך ְיהָו2 Bר   ָּב�
Psa. 136:1ֹו ֹוב ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� ��ה ִּכי&ט ּו ַליהָו  � הֹוד�
Psa. 136:2 ֹו� ה אֹלֵה�י ָהֱאֹלִה�ים ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד�  ֹודּו ֵל�
Psa. 136:3 ֹו� ה �ים ִּכ�י ְלֹעָל�ם ַחְסּד� �י ָהֲאֹדִנ  ֹודּו ַלֲאֹדֵנ
Psa. 136:4ֹו� ֹו ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� �ֹות ְלַבּד ֹות ְּגֹדל� ֵׂשBה ִנְפָלא�   ְלֹע�
Psa. 136:5ַ ה ה�ֹו�ָּׁשַמִים ִּב ְלֹעֵׂש �ה ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד�  ְתבּוָנ
Psa. 136:6ָ ע ה�ֹו� ְלֹרַק  ָאֶרץ ַעל&ַהָּמ�ִים ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד�
Psa. 136:7ְ ֹו� ל �ם ַחְסּד� �ים ִּכ�י ְלעֹוָל ים ְּגֹדִל  ֹעֵׂשה אֹוִר�
Psa. 136:8ַ ֹו� ֶאת&ה �ם ַחְסּד�  ֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁש�ֶלת ַּבּי�ֹום ִּכ�י ְלעֹוָל



Psa. 136:9ְ  ֹו� ֶאת&ַהָּיֵר�ַח ו �ְיָלה ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� ֹות ַּבָּל  כֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשל�
Psa. 136:10ִ ה מ�ֹו� ְלַמֵּכ  ְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶה�ם ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד�
Psa. 136:11ִ  ֹו� ַוּיֹוֵצ�א י �ם ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד�  ְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכ
Psa. 136:12ד ח ֲ ְּב� ֹו�ָי �ה ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� ֹוַע ְנטּוָי  ָזָקה ּוִבְזר�
Psa. 136:13 ר ַים&ס� ֹו� ְלֹגֵז ים ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� � ּוף ִלְגָזִר
Psa. 136:14ֹו� �ם ַחְסּד� ֹו ִּכ�י ְלעֹוָל �  ְוֶהֱעִב�יר ִיְׂשָרֵא�ל ְּבתֹוכ
Psa. 136:15ֹו ְבַים ה ְוֵחיל� ֹו� ְוִנ�ֵעBר ַּפְרֹע� ּוף ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� � &ס
Psa. 136:16ַ יְך ע�ֹו� ְלמֹוִל  ּמֹו ַּבִּמְדָּב�ר ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד�
Psa. 136:17ְ ֹו� ל �ים ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� �ים ְּגֹדִל  ַמֵּכה ְמָלִכ
Psa. 136:18� ַ  ֹו� ו ים ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� � ַּיֲהֹרג ְמָלִכ�ים ַאִּדיִר
Psa. 136:19ְ ֹו� ל י ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� � ִסיחֹון ֶמ�ֶלְך ָהֱאֹמִר
Psa. 136:20ּ  ֹו� ו  ְלעֹוג ֶמ�ֶלְך ַהָּבָׁש�ן ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד�
Psa. 136:21ֹו�   ְוָנַת�ן ַאְרָצ�ם ְלַנֲחָל�ה ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד�
Psa. 136:22ַ  ֹו ִּכ�י ְלעֹו נ �ֹו�ֲחָלה ְלִיְׂשָרֵא�ל ַעְבּד  ָל�ם ַחְסּד�
Psa. 136:23ֶj ֹו� ש �נּו ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� �ַכר ָל  ְּבִׁשְפֵלנּו ָז
Psa. 136:24ֹו� ינּו ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� �נּו ִמָּצֵר   ַוִּיְפְרֵק�
Psa. 136:25ֶ ן ל�ֹו� ֹנֵת  ֶחם ְלָכל&ָּבָׂש�ר ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד�
Psa. 136:26 ל ַהָּׁש ה�ֹו�ֹודּו ְלֵא �ם ַחְסּד�  ָמ�ִים ִּכ�י ְלעֹוָל
Psa. 137:1ָ  ל ָׁש�ם י ֹותA ָּבֶב3 ֹון� ַע�ל ַנֲהר2 נּו ֶאת&ִצּי� ָזְכֵר3 ְּ vינּו ב�  ַׁשְבנּו ַּגם&ָּבִכ
Psa. 137:2ינּו� ינּו ִּכֹּנרֹוֵת� ִל3 ָּ vּה ת�ל&ֲעָרִב�ים ְּבתֹוָכ   ַע�
Psa. 137:3ינּו ִּדְבֵר ּונּו ׁשֹוֵב] ֵאל{ ם ְׁש� ֹון�י&ש jִ ִּכBי ָׁש2 נּו ִמִּׁש�יר ִצּי� 3ָ vה ִׁש�ירּו ל��ינּו ִׂשְמָח  יר ְותֹוָלֵל
Psa. 137:4ר� ת ֵנָכ� ל ַאְדַמ� 3ַ vה ע� יְך ָנִׁש�יר ֶאת&ִׁשיר&ְיהָו   ֵא3
Psa. 137:5ִם ִּתְׁשַּכ�ח ְיִמיִנ�י� רּוָׁשָל3 ְך ְי� ם&ֶאְׁשָּכֵח�   ִא�
Psa. 137:6}ֹ יA ְלִחִּכיH ִאם&ל ק&ְלׁשֹוִנ2 א א ַ ִּתְדַּב� �ֹ ִכי ִאם&ל ְזְּכֵר� י�א ֶא¡ אׁש ִׂשְמָחִת� �ֹ ל ר 3ַ vִם ע�  ֲעֶלה ֶאת&ְירּוָׁשַל
Psa. 137:7ָ ָל�ִם ה רּוָׁש¡ ֹום ֵאתH יBֹום ְי� י ֱאד3 הA ִלְבֵנ¢ ר ְיהָו2 Bּה� ְזֹכ ֹוד ָּב� ד ַהְיס� 3ַ vרּו ע� ְמִרים ָעBרּוA ָע  ֹא�
Psa. 137:8י ֶׁש ה ַאְׁשֵר� ּוָד� ל ַהְּׁשד¡ נּו� ַּבת&ָּבֶב3 ְלְּת ָל� ְך ֶׁשָּגַמ� מּוֵל3 ְּvְך ֶאת&ג� ְיַׁשֶּלם&ָל
Psa. 137:9ַלע� ִיְך ֶאל&ַהָּס� ָלַל3 ֹ vת&ע ץ ֶא� ז ְוִנֵּפ¢ mֶׁשּיֹאֵח Aי Bַאְׁשֵר  
Psa. 138:1ָּך� �5ֶגד ֱאֹלִה�ים ֲאַזְּמֶר� �י ֶנ דA אֹוְדָך� ְבָכל&ִלִּב   ְלָדִו2
Psa. 138:2[ה ֶאל&ֵהיַכ{ל ָקְדְׁשָך ְלָּת  ֶאְׁשַּתֲחֶו2 י&ִהְגַּד� ָך ַעל&ַחְסְּדָך� ְוַעל&ֲאִמֶּת�ָך ִּכ� ה ֶאת&ְׁשֶמ3 Bֹוֶד  ְוא�
jִ ַעל&ָּכל& vָך�ש  ְמָך3 ִאְמָרֶת�

Psa. 138:3ָ ֹום ק�ז� ְּבי �י ֹע� ִני ְבַנְפִׁש �ִני ַּתְרִהֵב� ַּתֲעֵנ אִתי ַו�  ָר�
Psa. 138:4ְ  ּוָך י jָ הָוה ָּכל&ַמְלֵכי&ָא�ֶרץ ִּכ�י  יֹוד� vּו ש יָך�ְמע3  ִאְמֵרי&ִפ�
Psa. 138:5ְ  ֹוד ְיהָו�ה� ו ֹול ְּכב� �ה ִּכ�י גvָד3 �י ְיהָו  ָיִׁשירּו ְּבַדְרֵכ
Psa. 138:6ְ  ע� ִּכי&ָר�ם י ק ְיֵיָד� ַּה ִמֶּמְרָח� ָגֹב3 ְvה ו� הָוה ְוָׁשָפ�ל ִיְרֶא
Psa. 138:7�ְיַבי ִּתְׁשַל �ִני ַעBל ַא�ף ֹא� ֵּי ה ְּתַח¡ ֶרב ָצָר3 �ִני ְיִמיֶנ�5ָך� ִאם&ֵאֵלBְךA ְּבֶק� ֹוִׁשיֵע  ח ָיֶד�ָך ְות�
Psa. 138:8ְ  י י ֲעִד� ר ַּב¡ ֶרף� ְיהָוהH ִיְגֹמ{ י ָיֶד�יָך ַאל&ֶּת�  הָוה ַחְסְּדָך� ְלעֹוָל�ם ַמֲעֵׂש�
Psa. 139:1ַ ע� ל ִני ַוֵּתָד� ַקְרַּת3 ֲ vֹור ְיהָו�ה ח ��ד ִמְזמ  ְמַנֵּצַח ְלָדִו
Psa. 139:2ָ  ֹוק�ַדְעָּת ִׁשְבִּת� ַאָּת�ה י י ֵמָרח� ֵרִע3 ְvְנָּתה ל  י ְוקּוִמ�י ַּב�
Psa. 139:3ְנָּתה� ָכל&ְּדָרַכ�י ִהְסַּכ� יָת ְו� ��י ֵזִר   ָאְרִח�י ְוִרְבִע
Psa. 139:4ִ ין מ�י ֵאBּה� ִּכ ְעָּת ֻכָּל� ה ָיַד� הָו3 ְvן י �י ֵה�  ָּלה ִּבְלׁשֹוִנ
Psa. 139:5 י� ֶׁשת ָעַל ֶדם ַצְרָּת�ִני ַוָּת� ֹור ָוֶק� ָכה� ָאח�  ַּכֶּפ�



Psa. 139:6 ה[ ִּפְלִאָּיה �יָא� ּה�] ְּפִל ל ָל� ּוַכ� ה לֹא&א� ְׂשְּגָב3 ִvִּני נ� ַד�ַעת ִמֶּמ
Psa. 139:7ָ ח� א ָנה ִמָּפֶנ�יָך ֶאְבָר� ָא3 ְvָך ו� ָנ�ה ֵאֵל�ְך ֵמרּוֶח
Psa. 139:8ָj ק ש�ֹול ִהֶּנ�5ָּך� ִאם&ֶאַּס יָעה ְּׁשא�  ַמִים ָׁש�ם ָא�ָּתה ְוַאִּצ�
Psa. 139:9ית ָי�ם� ה ְּבַאֲחִר� ְׁשְּכָנ3 ֶ vַחר א�א ַכְנֵפי&ָׁש   ֶאָּׂש�
Psa. 139:10ָj ִני ְיִמיֶנ�5ָך� ַּגם&ש� תֹאֲחֵז  ם ָיְדָך� ַתְנֵח�ִני ְו�
Psa. 139:11ָ  ִני� ו ֹור ַּבֲעֵד� ְיָלה א� ַל3 ְvִני ו�ֶׁשְך ְיׁשּוֵפ  ֹאַמר ַאְך&ֹח�
Psa. 139:12 א&ַיְחִׁש{יְך �ֹ  ְ ַּגם&ֹחֶׁשְךH ל ָך ו ֶּמ� ה�ִמ¡ ה ָּכאֹוָר� ֲחֵׁשיָכ3 ַּ vיר כ�  ַלְיָלה ַּכּי�ֹום ָיִא
Psa. 139:13ַ י&א י� ִּכ� ִני ְּבֶב�ֶטן ִאִּמ� ֻסֵּכ3 ְּ vי ת��יָת ִכְלֹיָת  ָּתה ָקִנ
Psa. 139:14ד� ַעת ְמֹא� י ֹיַד� ַנְפִׁש3 ְvיָך ו�ְפֵל�יִתי ִנְפָלִא�ים ַמֲעֶׂש ֹות ִנ¡ ֹוְדָך3 ַעBל ִּכ�י נֹוָרא3   א�
Psa. 139:15ֶרץ� ַתְחִּתּי�ֹות ָא� ְמִּתי ְּב� ַּק3 ֻvֶתר ר�יִתי ַבֵּס ָּך ֲאֶׁשר&ֻעֵּׂש� ֶּמ� י ִמ¡ ד ָעְצִמ3   לֹא&ִנְכַח�
Psa. 139:16 רּו ְולֹא�ים ֻיָּצ בּו ָיִמ� ֵת� ל&ִסְפְרָךH ֻּכָּל{ם ִיָּכ¡ יָך ְוַע� ּו ֵעיֶנ3 Bא ֹו][ְו[ ָּגְלִמBיA ָר� ם�] ל�  ֶאָח�ד ָּבֶה�
Psa. 139:17ם� ְצמּו ָראֵׁשיֶה� ָ vה ע �יָך ֵא�ל ֶמ� ּו ֵרֶע י ַמה&ָּיְקר�   ְוִל3
Psa. 139:18ֶ ְך� א י ִעָּמ� ִתי ְועֹוִד� ִקיֹצ3 ֱ vּון ה �ֹול ִיְרּב  ְסְּפֵרם ֵמח�
Psa. 139:19ִּני� ּורּו ֶמ� ים ס� ִמ3 ָvי ד ֹוַּהA ָרָׁש�ע ְוַאְנֵׁש� ל ֱאל�   ִאם&ִּתְקֹט�
Psa. 139:20ֹ  יָך�אְמֻרָך ִלְמ ֲאֶׁש�ר י א ַלָּׁש�ְוא ָעֶר�  ִזָּמ�ה ָנֻׂש�
Psa. 139:21ט� יָך ֶאְתקֹוָט� �א וvִּבְתקֹוְמֶמ3 יָך ְיהָו�הA ֶאְׂשָנ ֹוא&ְמַׂשְנֶא�   ֲהל�
Psa. 139:22י� ים ָה�יּו ִל� אֹוְיִב3 ְvים ל�  ַּתְכִל�ית ִׂשְנָא�ה ְׂשֵנאִת
Psa. 139:23ֵ ִני א ִני ְוַד� ָחְקֵר� ָחֵנ3 ְּ vי ב� י�ל ְוַד�ע ְלָבִב  ע ַׂשְרַעָּפ�
Psa. 139:24ם� ִני ְּבֶד�ֶרְך עֹוָל� �י וvְּנֵח3 ֶצב ִּב ֶרְך&ֹע� ה ִאם&ֶּד�   ּוְרֵא3
Psa. 140:1ֹור ְלָדִו�ד� ַח ִמְזמ�   ַלְמַנֵּצ3
Psa. 140:2ְ  ִני� ַחְּלֵצ�ִני י �ים ִּתְנְצֵר�  הָוה ֵמָאָד�ם ָר�ע ֵמִא�יׁש ֲחָמִס
Psa. 140:3 ֹות ּו ָרע� ֹות� ֲאֶׁשBר ָחְׁשב� ֹום ָיג�ּורּו ִמְלָחמ� 3vב ָּכל&י� ְּבֵל
Psa. 140:4ָלה� ַחת ְׂשָפֵת�ימֹו ֶס� ּוב ַּת� �ת ַעְכׁש ׁש ֲחַמ� ָח� מֹו&ָנ¡ נֲנ�ּו ְלׁשֹוָנםH ְּכ�   ָׁש�
Psa. 140:5ֹות ְּפָע ּו ִלְדח� ְׁשב3 ָ vר ח ִני ֲאֶׁש� ��ים ִּתְנְצֵר �יׁש ֲחָמִס ע ֵמִא י ָרָׁש3 Bיֵד הA ִמ� ִני ְיהָו2 Bי� ָׁשְמֵר  ָמ�
Psa. 140:6ֶ ְרׂשּו ר�ים ָּפ י ַוֲחָבִל3 ח ִל3 יםA ַּפ] ּו&ֵגִא2 ְמנ� ָלה� ָט� �י ֶס� תּו&ִל �ל ֹמְקִׁש�ים ָׁש�  ֶׁשת ְלַיד&ַמְעָּג
Psa. 140:7ַ ְרִּתי ל�ֹול ַּתֲחנּוָנ�י� ָאַמ ה ק� הָו3 ְvיָנה י�  יהָוה ֵא�ִלי ָא�ָּתה ַהֲאִז
Psa. 140:8ֲ ה א� ז ְיׁשּוָע ְיהִֹו י ְּבי�ֹום ָנ�ֶׁשק�ֹדָני ֹע� רֹאִׁש3 ְvָתה ל  ִת�י ַסֹּכ�
Psa. 140:9ְ  ָלה� ַאל&ִּתֵּת�ן י ּומּו ֶס� ק ָיר� ֵפ3 ָּ vֹו ַאל&ת �י ָרָׁש�ע ְזָממ�  הָוה ַמֲאַוֵּי
Psa. 140:10 ימֹו ְיַכּסּומֹו�ל ְׂשָפֵת אׁש ְמִסָּב�י ֲעַמ� �ֹ מֹו�[ ר  ]ְיַכֵּס�
Psa. 140:11 ֹוטּו[ ָיִמיטּו ם] ִיּמ� ּומּו�ֲעֵליֶה3 ל&ָיק� ֹות ַּב� ַמֲהֹמר3 ְּ vם ב�ׁש ַיִּפֵל ִל�ים ָּבֵא� ָח¡   ֶּג�
Psa. 140:12ת� ּנּו ְלַמְדֵחֹפ� צּוֶד3 ְvע י�ס ָר ֶרץ ִאיׁש&ָחָמ� ָא� ֹון ָּב¡   ִא�יׁש ָלׁשֹוןH ַּבל&ִיּכ{
Psa. 140:13 ְעִּתי[ ָיַדְעִּת  ְ] ָיַד3 י&ַיֲעֶׂש�ה י ט ֶאְבֹיִּכ� ְׁשַּפ3 ִvי מ� ין ָעִנ  ִנ�ים�הָוה ִּד�
Psa. 140:14ַ ְך צ�ים ֶאת&ָּפֶנ�יָך� ַא ָׁשִר3 ְvּו י ּו ִלְׁשֶמ�ָך ֵיְׁשב�  ִּדיִקים יֹוד�
Psa. 141:1ְ ה ק� ִו�ד ְיהָו ֹור ְלָד¡ ְך� ִמְזמ3 י ְּבָקְרִאי&ָל� ֹוִל3 vיָנה ק� �י ַהֲאִז ּוָׁשה ִּל  ָראִתיָך ח�
Psa. 141:2�יָך ַמ� ֶרת ְלָפֶנ ֹון ְּתִפָּלִת�י ְקֹט� Bֶרב� ִּתּכ י ִמְנַחת&ָע� ַּפ3 ַּ vת כ  ְׂשַא�
Psa. 141:3ְ  י� ִׁשיָת�ה י ל ְׂשָפָת� ה ַעל&ַּד� ְּצָר3 ִvי נ�  הָוה ָׁשְמָר�ה ְלִפ
Psa. 141:4 ם ְלַח3 ֶ vֶון ּוַבל&א�ֲעֵלי&ָא ַׁשע ֶאת&ִאיִׁש�ים ֹּפ� ֹותA ְּבֶר3 ֹוֵלBל ֲעִלל2 ע ְלִהְתע� י ְלָדָב{רA ָר]  ַאל&ַּתט&ִלִּב2
ם�  ְּבַמְנַעֵּמיֶה�
Psa. 141:5ֹ ִני ֶׁש�ֶמן ר  יֹוִכיֵח3 ֶסד ְו� יקA ֶח] ִני&ַצִּד2 ם� ֶי�ֶהְלֵמ� י ְּבָרעֹוֵתיֶה� ֹוד וvְּתִפָּלִת3 �י ִּכי&ע� �י רֹאִׁש  אׁש ַאל&ָיִנ
Psa. 141:6ֶ יֵדי&ס ּו ִב� מּו� ִנְׁשְמט� �י ָנֵע� י ִּכ ָמַר3 ֲ vּו א  ַלע ֹׁשְפֵטיֶה�ם ְוָׁשְמע�
Psa. 141:7ַח ּוֹב� ֹו ֹפֵל Bֹול� ְּכמ �י ְׁשא� ינּו ְלִפ ָצֵמ3 ֲ vּו ע ַע ָּבָא�ֶרץ ִנְפְזר�  ֵק�



Psa. 141:8י� יִתי ַאל&ְּתַע�ר ַנְפִׁש� ִס3 ָ vי ְּבָכ�ה ח� �י ֵעיָנ �ה ֲאֹדָנ יָךA ְיהִו   ִּכBי ֵאֶל2
Psa. 141:9ַ יֵדי פ�ִני ִמ ֶון� ָׁשְמֵר3 ֲעֵלי ָא� ֹות ֹּפ� �י וvֹּמְקׁש3 �5ְקׁשּו ִל  ח ָי
Psa. 141:10ּו ֹור� ִיְּפל� ד&ֶאֱעב� י ַע� ֹנִכ3 ָ vים ַי�ַחד א� יו ְרָׁשִע   ְבַמְכֹמָר�
Psa. 142:1ה� ֹו ַבְּמָעָר�ה ְתִפָּל� �ד ִּבְהיֹות�   ַמְׂשִּכ�יל ְלָדִו
Psa. 142:2 י ֶאל&ְיהָו�ה ֶאְתַחָּנ�5ן� ק ֹוִל3 vק ק� �ה ֶאְזָע  ֹוִלי ֶאל&ְיהָו
Psa. 142:3י ְלָפ ָרִת3 ָ vי צ��יו ִׂשיִח ְך ְלָפָנ  ָנ�יו ַאִּג�יד� ֶאְׁשֹּפ�
Psa. 142:4י� ּו ַפ�ח ִל� ַרח&ז�ּו ֲאַהֵּל�ְך ָטְמנ� י ְּבֹא� ִת� ִתיָב¡ ְעָּת ְנ� י ְוַאָּתהH ָיַד{ יA רּוִח3 ף ָעַל2   ְּבִהְתַעֵּט¢
Psa. 142:5י� ין ּדֹוֵר�ׁש ְלַנְפִׁש� ִּכ�יר ָאַב�ד ָמנ�ֹוס ִמֶּמ�ִּני ֵא� {י ַמ¡ ין&ִל יןA ּוְרֵאהH ְוֵא�   ַהֵּבBיט ָיִמ2
Psa. 142:6ָ ָו�ה א יָך ְיה¡ ַחִּיים� ָזַע�ְקִּתי ֵאֶל3 י ְּבֶא�ֶרץ ַה� ְלִק3 ֶ vי ח� ַמְרִּתי ַאָּת�ה ַמְחִס
Psa. 142:7ִּני� ּו ִמֶּמ� ִני ֵמֹרְדַפ�י ִּכ�י ָאְמצ� ד ַהִּציֵל� י ְמֹא� ֹוִת¡ י&ַדּל{ ל&ִרָּנִתיH ִּכ�   ַהְקִׁשBיָבהA ֶא�
Psa. 142:8ַנ Aר ֹוִצBיָאה ִמַּמְסֵּג2 ִּ ה� ָך ב  ֶמ� ֹות ֶאת&ְׁש¡ י�ְפִׁשיH ְלהֹוד{ ל ָעָל� ים ִּכ�י ִתְגֹמ� � י ַיְכִּת�רּו ַצִּדיִק
Psa. 143:1ָך� ִני ְּבִצְדָקֶת� ֵנ3 ֲ vי ֶּבֱאֻמָנְתָך� ע� �יָנה ֶאל&ַּתֲחנּוַנ י ַהֲאִז ע ְּתִפָּלִת3 BהA ְׁשַמ¢ ִו�ד ְיהָו ֹור ְלָד¡   ִמְזמ3
Psa. 143:2ְ ֹוא ב י�ִמְׁשָּפט ְוַאל&ָּתב� �יָך ָכל&ָח� ק ְלָפֶנ א&ִיְצַּד� �ֹ   ֶאת&ַעְבֶּד�ָך ִּכBי ל
Psa. 143:3ָ א ל�י ִּדָּכ בA ַנְפִׁש3 ף אֹוֵי2 Bַד ם� ִּכ�י ָר� י עֹוָל� ים ְּכֵמֵת� ַמֲחַׁשִּכ3 ְvִני ב  ָאֶרץ ַחָּיִת�י הֹוִׁשיַב�
Psa. 143:4י� ם ִלִּב� י ִיְׁשּתֹוֵמ� תֹוִכ3 ְּ vי ב��י רּוִח   ַוִּתְתַעֵּט�ף ָעַל
Psa. 143:5ַח� ה ָיֶד�יָך ֲאׂשֹוֵח� ַמֲעֵׂש� �יִתי ְבָכל&ָּפֳעֶל�ָך ְּב� ֶדם ָהִג יםA ִמֶּק3   ָז�ַכBְרִּתי ָיִמ2
Psa. 143:6ָלה� ה ְלָך� ֶס� ֶרץ&ֲעֵיָפ� יA ְּכֶא� mיָך ַנְפִׁש� י ֵאֶל ְׂשִּתי ָיַד�   ֵּפַר�
Psa. 143:7י ַאל&ַּתְס ּוִח� ִניA ְיהָוהH ָּכְלָת{ה ר¡ ֵהBר ֲעֵנ2 ֹור� ַמ� ְלִּתי ִעם&ֹי�ְרֵדי ב� ִנְמַׁש3 ְvִּני ו��יָך ִמֶּמ  ֵּת�ר ָּפֶנ
Psa. 143:8 אִתי ֶליָך ָנָׂש� ֵ vי&א ֶרְך&ז�ּו ֵאֵל�ְך ִּכ� ִני ֶּד� ְחִּתי הֹוִדיֵע3 ָט� י&ְבָך{ ָב¡ ֶקרA ַחְסֶּדָךH ִּכ� יֵעBִני ַבֹּב2  ַהְׁשִמ�

י�  ַנְפִׁש�
Psa. 143:9ה ֵא יA ְיהָו3 ִני ֵמֹאְיַב� ִתי� ַהִּציֵל�  ֶל�יָך ִכִּס�
Psa. 143:10ֹור� ִני ְּבֶא�ֶרץ ִמיׁש� ְנֵח3 ַּ vה ת�י רּוֲחָך� טֹוָב ֹוָה� י&ַאָּת{ה ֱאל¡ ֹות ְרצֹוֶנָךH ִּכ� ֲעׂש� ִניA ַל� Bַלְּמֵד  
Psa. 143:11י� A תֹוִצ�יא ִמָּצָר�ה ַנְפִׁש� mִני ְּבִצְדָקְתָך� �ה ְּתַחֵּי ַען&ִׁשְמָך� ְיהָו   ְלַמ�
Psa. 143:12ְב � ּו� ְ  י ו ְיָב� ָך�ַחְסְּדָךH ַּתְצִמ{ית ֹא¡ �י ַעְבֶּד� י ֲאִנ 3ִּ vי כ� י ַנְפִׁש  ַהֲאַבְדָּת ָּכל&ֹצֲרֵר�
Psa. 144:1ה� י ַלִּמְלָחָמ� ְצְּבעֹוַת3 ֶ vב א�י ַלְקָר ְמַלֵּמ�ד ָיַד� י ַה� הA צּוִר3 ּוְך ְיהָו2 Bר דA ָּב�   ְלָדִו2
Psa. 144:2י} י ּוְמצּוָדִתיH ִמְׂשַּגִּב י ִל�י מ ָ ַחְסִּד� ְמַפְלִט¡ י� ּו� ד ַעִּמ�י ַתְחָּת� �יִתי ָהרֹוֵד� ֹו ָחִס  ִגִּני ּוב�
Psa. 144:3ָ ה ָמה&א הָו3 הּו� ְי� ְּתַחְּׁשֵב� ֹוׁש ַו� נ3 ֱ vהּו ֶּבן&א�  ָדם ַוֵּתָדֵע
Psa. 144:4ָ ר� א יו ְּכֵצ�ל עֹוֵב� ָמ3 ָvה י� ָדם ַלֶה�ֶבל ָּדָמ
Psa. 144:5ְ  נּו�הָוה ַהט&ָׁשֶמ�יָך ְוֵתֵר� י 5ֶיֱעָׁש� ים ְו�  ד ַּג�ע ֶּבָהִר�
Psa. 144:6ָּ ֹוק ב  ם� ְּבר� יָך ּוְתֻהֵּמ� ֶּצ3 ִvם ְׁשַל�ח ח� ָרק ּוְתִפיֵצ
Psa. 144:7ְ  ֹום ְּפֵצ�ִני ו ר� יָך ִמָּמ¡ ר� ְׁשַל�ח ָיֶד3 �י ֵנָכ� ד ְּבֵנ ַּי3 ִvים מ�  ַהִּציֵלִני ִמַּמ�ִים ַרִּב
Psa. 144:8ִּ ֶקר�יֶהם ִּדֶּבר&ָׁש� ֲאֶׁש�ר פ  ם ְיִמ�ין ָׁש� יִמיָנ3 � ִvְוא ו 
Psa. 144:9ָ יר ח�ים ִׁש ְך� א�ֹלִה3 ֹור ֲאַזְּמָרה&ָּל� ׂש3 ָ vְך ְּבֵנ�ֶבל ע� ָדׁש ָאִׁש�יָרה ָּל
Psa. 144:10ַ ִכ�ים ה ה ַלְּמָל¡ ן ְּתׁשּוָע3 ה� ַהּנֹוֵת� ֶרב ָרָע� ֹו ֵמֶח�  ּפֹוֶצה ֶאת&ָּדִו�ד ַעְבּד3
Psa. 144:11ִני ְוַהִּצ ִּ ְּפֵצ� ָכ�ר ֲאֶׁש�ר פ  ֵני&ֵנ¡ {ד ְּב� ֶקר�יֵלִניH ִמַּי ם ְיִמ�ין ָׁש� יִמיָנ3 � ִvְוא ו� יֶהם ִּדֶּבר&ָׁש
Psa. 144:12ל� �ית ֵהיָכ� ֹות ַּתְבִנ ֻחָּטב3 ְvת מ�ינּו ְכָזִוֹּי ם ְּבנֹוֵת� יֶה� ְנעּוֵר¡ {ים ִּב� ינּוA ִּכְנִטִעיםH ְמֻגָּדִל   ֲאֶׁשBר ָּבֵנ2
Psa. 144:13 ינּו� �נּו מ ַ ְמָזֵו �5ן צֹאוֵנ ל&ַז ן ֶא¡ ים ִמַּז3 ינּו�ְמֵלִאיםH ְמִפיִק� ֹות ְּבחּוצֹוֵת�  ֲאִליפֹות ְמֻרָּבב3
Psa. 144:14ֶּ ין&פ  ִל�ים ֵא� ֻסָּב¡ ינּו ְמ� ינּו� ַאּלּוֵפ3 ה ִּבְרֹחֹבֵת� ָוָח3 ְvין צ  ֶרץ ְוֵא�ין יֹוֵצ�את ְוֵא�
Psa. 144:15ָ י ה�ְׁשֵר� ַאְׁשֵר ֹו ַא� �יו�ָעם ֶׁשָּכ�ָכה ּל ם ֶׁשיֲהָו�ה ֱאֹלָה� ָע3 ָ vי ה 
Psa. 145:1 ֶלְך ַוֲאָבֲרָכ�ה�ִו�ד ֲארֹוִמְמָך� ֱאלֹוַה�י ַהֶּמ ה ְלָד¡ jִ  ְּתִהָּל3 vד�ש  ְמָך3 ְלעֹוָל�ם ָוֶע�
Psa. 145:2 ָּך ַוֲאַהְלָל�ה� jִ  ְּבָכל&י�ֹום ֲאָבֲרֶכ vד�ש  ְמָך3 ְלעֹוָל�ם ָוֶע�



Psa. 145:3�ה ּוְמֻהָּל� ֹול ְיהָו Bֶקר� ָּג�ד ֹו ֵא�ין ֵח� ִלְגֻדָּלת3 ְvד ו � ל ְמֹא
Psa. 145:4ְ ֹור ל ּוֹרֶת�יָך ַיִּג�ידּו� ּד�  דֹור ְיַׁשַּב�ח ַמֲעֶׂש�יָך ּוְגב�
Psa. 145:5ֲ יָחה� ה י ִנְפְלאֹוֶת�יָך ָאִׂש� ֹוד הֹוֶד�ָך ְוִדְבֵר�  ַדר ְּכב�
Psa. 145:6ֶתיָךrרּו ּוְגדּו�ָּנה�] ְגדּוָּלְתָך�][ּו [ ֶוֱעז�ּוז נֹוְרֹאֶת�יָך יֹאֵמ  ֲאַסְּפֶר�
Psa. 145:7יעּו ְוִצְדָקְתָך� ְיַרֵּנ�נּו�� �ֶכר ַרב&טּוְבָך� ַיִּב   ֵז
Psa. 145:8ֶסד� ִים ּוְגָדל&ָח� ַּפ3 ַ vֶרְך א �ה ֶא� ּום ְיהָו ּון ְוַרח�   ַחּנ�
Psa. 145:9יו� יו ַעל&ָּכל&ַמֲעָׂש� ַרֲחָמ3 ְvל ו �  טֹוב&ְיהָו�ה ַלֹּכ
Psa. 145:10ְ  ּוָך י ּוָכה� יֹוד� יָך ְיָבֲרכ� ֲחִסיֶד3 ַvיָך ו� הָוה ָּכל&ַמֲעֶׂש
Psa. 145:11רּו� ֹוד ַמְלכּוְתָך� יֹאֵמ�רּו ּוְגבּוָרְתָך� ְיַדֵּב�   ְּכב�
Psa. 145:12ָ י ה� יַעA ִלְבֵנ Bֹו� ְלהֹוִד ֹוד ֲהַד�ר ַמְלכּות�  ָאָדם ְּגבּוֹרָת�יו וvְּכב3
Psa. 145:13ְלכּוְתָך3 ַמְל ֹור� ַמ� ֹור ָוד� ְמֶׁשְלְּתָך3 ְּבָכל&ּד� ָלִמ�ים וvֶּמ� ּות ָּכל&ֹע�  כ�
Psa. 145:14ְ  ים� סֹוֵמ�ְך י ף ְלָכל&ַהְּכפּוִפ� זֹוֵק3 ְvים ו�  הָוה ְלָכל&ַהֹּנְפִל
Psa. 145:15ֹ יֵני&כ ֹו� ֵע� ם ֶאת&ָאְכָל�ם ְּבִעּת� ֹוֵתן&ָלֶה� �יָך ְיַׂשֵּב�רּו ְוַאָּתBה נ�  ל ֵאֶל
Psa. 145:16ֹון� ּפ ַח ֶאת&ָיֶד�ָך ּוַמְׂשִּב�יַע ְלָכל&ַח�י ָרצ�  ֹוֵת�
Psa. 145:17ְ  יק י יו� ַצִּד� יד ְּבָכל&ַמֲעָׂש� ָחִס3 ְvיו ו�  הָוה ְּבָכל&ְּדָרָכ
Psa. 145:18ְ  ֹוב י ת� ָקר� ר ִיְקָרֻא�הּו ֶבֱאֶמ� ל ֲאֶׁש� Bיו ְלֹכ� הָוה ְלָכל&ֹקְרָא
Psa. 145:19�ה ְו�יו ַיֲעֶׂש ם� ְרצֹון&ְיֵרָא� ע ְויֹוִׁשיֵע� ְׁשַמ3 ִvם י  ֶאת&ַׁשְוָעָת�
Psa. 145:20ְ  יד� ׁשֹוֵמ�ר י �ים ַיְׁשִמ� ת ָּכל&ָהְרָׁשִע  הָוה ֶאת&ָּכל&ֹאֲהָב�יו ְוֵא�
Psa. 145:21ָּ ר&ִּפ�י ִויָבֵר�ְך ָּכל&ב  5ַדֶּב¡ ה ְי� ד� ְּתִהַּל�ת ְיהָו3 ֹו ְלעֹוָל�ם ָוֶע� ם ָקְדׁש3  ָׂשר ֵׁש�
Psa. 146:1[ְללּו&ָי י ֶאת&ְיהָו�ה� ַה� ְפִׁש3 ַvּה ַהְלִל�י נ 
Psa. 146:2י� אֹלַה�י ְּבעֹוִד� ה ֵל� �י ֲאַזְּמָר� �ה ְּבַחָּי   ֲאַהְלָל�ה ְיהָו
Psa. 146:3ה� ֹו ְתׁשּוָע� ין ל� םA ֶׁשBֵא� mים ְּבֶבן&ָאָד�ּו ִבְנִדיִב   ַאל&ִּתְבְטח�
Psa. 146:4 א ר�ֵּתֵצ ַ vֹו ַּבּי�ֹום ה �יו�ּוחֹו ָיֻׁש�ב ְלַאְדָמת ּו ֶעְׁשֹּתֹנָת� ּוא ָאְבד�  ה3
Psa. 146:5יו� ֹו ַעל&ְיהָו�ה ֱאֹלָה� ֹו ִׂשְבר3 �ב ְּבֶעְזר י ֶׁשBֵא�ל ַיֲעֹק�   ַאְׁשֵר3
Psa. 146:6ם� ר ֱאֶמ�ת ְלעֹוָל� �ם ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ָּב�ם ַהֹּׁשֵמ� ֶרץ ֶאת&ַהָּי ַמBִים ָוָא3   ֹעֶׂשBהA ָׁש�
Psa. 146:7ָלֲע Aט ים ֹנֵת�ן ל ֶ ֹעֶׂשBה ִמְׁשָּפ2 ים�ׁשּוִק3 יר ֲאסּוִר� ה ַמִּת� הָו3 ְvים י� ֶחם ָלְרֵעִב
Psa. 146:8ְ  ים י ַח ִעְוִר3 Bֵק BהA ֹּפ� ים� ְיהָו ב ַצִּדיִק� ה ֹאֵה� הָו3 ְvים י� ף ְּכפּוִפ  הָוה ֹזֵק�
Psa. 146:9 ים� ֶרְך ְרָׁשִע �ה ְיעֹוֵד�ד ְוֶד� ֹום ְוַאְלָמָנ ים ָית� ֵמBר ֶאת&ֵּגִר3 BהA ֹׁש�  ְיַעֵּו�ת� ְיהָו
Psa. 146:10ִ ִיְך צ�ם ֱאֹלַה הA ְלעֹוָל3 ְך ְיהָו2 Bְללּו&ָי�ּה� ִיְמֹל ר ַה� ר ָוֹד3  ּיֹון ְלֹד�
Psa. 147:1ה� י&נvִָעים ָנאָו�ה ְתִהָּל� ֹוב ַזְּמָר�ה ֱאֹלֵה�ינּו ִּכ� ּהA ִּכי&ט� ְללּו ָי2   ַה�
Psa. 147:2�י ִיְׂשָרֵא �ה ִנְדֵח� �ִם ְיהָו �ה ְירּוָׁשַל  ל ְיַכֵּנ�ס� ּבֹוֵנ
Psa. 147:3ָ ם� ה ׁש ְלַעְּצבֹוָת� ּוֵרי ֵל�ב וvְּמַחֵּב3  ֹרֵפא ִלְׁשב�
Psa. 147:4ִ ה מ� א� מֹוֶנ ֹות ִיְקָר� ם ֵׁשמ� ֻכָּל3 ְvים ל� ְסָּפר ַלּכֹוָכִב
Psa. 147:5ר� ֹו ֵא�ין ִמְסָּפ� ְתבּוָנת3 ִvַח ל ��ינּו ְוַרב&ֹּכ ֹול ֲאדֹוֵנ   ָּגד�
Psa. 147:6ד ֲע�ֶרץ� ְמעֹוֵד �ים ֲעֵדי&ָא� �ה ַמְׁשִּפ�יל ְרָׁשִע �ים ְיהָו  ָנִו
Psa. 147:7ֹור� ּו ֵלאֹלֵה�ינּו ְבִכּנ� �ה ְּבתֹוָד�ה ַזְּמר� ּו ַליהָו   ֱענ�
Psa. 147:8יר� ים ָחִצ� יַח ָהִר� �ין ָלָא�ֶרץ ָמָט�ר ַהַּמְצִמ� ים ַהֵּמִכ ִיםA ְּבָעִב3 ה ָׁשַמ2 ְמַכֶּס¢   ַה�
Psa. 147:9�ן ִלְבֵהָמ�אּו� נֹוֵת ב ֲאֶׁש�ר ִיְקָר� ֵר3 ֹ vּה ִלְבֵנ�י ע� ה ַלְחָמ
Psa. 147:10ה� �יׁש ִיְרֶצ� י ָהִא א&ְבׁשֹוֵק� �ֹ ּוס ֶיְחָּפ�ץ ל א ִבְגבּוַר�ת ַהּס� Bֹ   ל
Psa. 147:11ְ  ֹו� רֹוֶצ�ה י ְמַיֲחִל�ים ְלַחְסּד�  הָוה ֶאת&ְיֵרָא�יו ֶאת&ַה�
Psa. 147:12ְ  �ה ַׁשְּבִח�י י ֹון�רּוָׁשַלִם ֶאת&ְיהָו ְלִל�י ֱאֹלַה�ִיְך ִצּי�   ַה�



Psa. 147:13ִ י&ח ְך� ִּכ� �5ִיְך ְּבִקְרֵּב� ְך ָּבַנ ִיְך ֵּבַר� � ַּזק ְּבִריֵח�י ְׁשָעָר
Psa. 147:14ְך� ים ַיְׂשִּביֵע� ִּט3 ִvֶלב ח ֹום ֵח� �  ַהָּׂשם&ְּגבּוֵל�ְך ָׁשל
Psa. 147:15 ּוץ ה ָיר� ֵהָר3 ְvֶרץ ַעד&מ�ֹו ָא �ַח ִאְמָרת� ֹו� ַהֹּׁשֵל  ְּדָבר�
Psa. 147:16ֶפר ְיַפֵּז�ר� ֹור ָּכֵא� פ3 ְּ vֶמר כ�  ַהֹּנֵת�ן ֶׁש�ֶלג ַּכָּצ
Psa. 147:17ד� ֹו ִמ�י ַיֲעֹמ� ָרת3 ָvים ִלְפֵנ�י ק�ֹו ְכִפִּת ְרח� �יְך ַק�   ַמְׁשִל
Psa. 147:18ִים� ֹו ִיְּזלּו&ָמ� ּוח3 vב ר ֹו ְוַיְמֵס�ם ַיֵּׁש�   ִיְׁשַל�ח ְּדָבר�
Psa. 147:19� יו[יד ְּדָברֹו  ַמִּג ל�] ְּדָבָר� יו ְלִיְׂשָרֵא� יו וvִּמְׁשָּפָט3 ב ֻחָּק� � ְלַיֲעֹק
Psa. 147:20ְללּו&ָי�ּה� ּום ַה� ֹוי ּוִמְׁשָּפִט�ים ַּבל&ְיָדע3 ןA ְלָכל&ּג3 א ָעBָׂשה ֵכ2 �ֹ   ל
Psa. 148:1ְ  ּו ֶאת&י ְלל� ּהA ַה� ְללּו ָי2 ּוהּו ַּבְּמ ַה� ְלל3 � ַvִים ה�ים�הָוה ִמן&ַהָּׁשַמ  רֹוִמ�
Psa. 148:2 ּוהּו ָּכל&ְצָבאֹו ְלל3 � ַvיו ה� ּוהּו ָכל&ַמְלָאָכ ְלל� יו�[ ַה�  ]ְצָבָא�
Psa. 148:3� ֹור� ה ַ ֹוְכֵבי א� ּוהּו ָּכל&ּכ� ְלל3 ַ vַח ה� ְללּוהּו ֶׁש�ֶמׁש ְוָיֵר
Psa. 148:4� ִים� ה ַ ל ַהָּׁשָמ� ִים ֲאֶׁשBרA ֵמַע¢ ַהַּמ3 ְvִים ו� ְללּוהּו ְׁשֵמ�י ַהָּׁשָמ
Psa. 148:5� ְ  �ה ִּכBי ה  י ְללּו ֶאת&ֵׁש�ם ְיהָו אּו�ַה� �ה ְוִנְבָר�  ּוא ִצָּו
Psa. 148:6ֹור� א ַיֲעב� �ֹ ן ְול ַת3 ָvם ָחק&נ��ד ְלעֹוָל   ַוַּיֲעִמיֵד�ם ָלַע
Psa. 148:7ְ  ּו ֶאת&י ְלל� ֹות� ַה� ים ְוָכל&ְּתֹהמ� ִּניִנ3 ַּ vֶרץ ת� הָוה ִמן&ָהָא
Psa. 148:8ּ  ֹו�ָבָרד ֶׁש� ֵא�ׁש ו ה ְדָבר� ה ֹעָׂש� ָעָר3 ְvּוַח ס ֹור ר� � ֶלג ְוִקיט
Psa. 148:9י ְוָכל&ֲאָרִז�ים� ִר3 ְּ vֹות ֵע�ץ פ �ים ְוָכל&ְּגָבע   ֶהָהִר�
Psa. 148:10ֹור ָּכָנ�5ף� ֶמׂש ְוִצּפ� 3 ֶvה ר��ה ְוָכל&ְּבֵהָמ ַחָּי   ַה�
Psa. 148:11ֶ ְפֵט ַמְלֵכי&א ים ְוָכל&ֹׁש� ֶרץ�ֶרץ ְוָכל&ְלֻאִּמ�ים ָׂשִר3  י ָא�
Psa. 148:12ים� ים ִעם&ְנָעִר� ֵקִנ3 ְvֹות ז �ים ְוַגם&ְּבתּול   ַּבחּוִר�
Psa. 148:13ִים� ֶרץ ְוָׁשָמ� ֹו ַעל&ֶא� ֹוד3 vֹו ה �ֹו ְלַבּד �ב ְׁשמ� י&ִנְׂשָּג ה ִּכ� ם ְיהָו3 ּוA ֶאת&ֵׁש¢ Bְיַהְלל  
Psa. 148:14יו ָכל&ֲחִסיָד3 ֹו ְּתִהָּלBה ְל� ֶרןA ְלַעּמ] 5Bֶרם ֶק2  ִ ַוָּי �י י ְללּו&ָי�ּה� ִלְבֵנ ֹו ַה� ם&ְקֹרב3  ְׂשָרֵאל ַע�
Psa. 149:1� ּהA ִׁש�ירּו ל ַ ְללּו ָי2 ים� ַה� ל ֲחִסיִד� ֹו ִּבְקַה� ִהָּלת3 ְּ vׁש ת� יהָוה ִׁש�יר ָחָד
Psa. 149:2ם� �ילּו ְבַמְלָּכ� ֹון ָיִג ּי3 ִvיו ְּבֵנ�י&צ�  ִיְׂשַמ�ח ִיְׂשָרֵא�ל ְּבֹעָׂש
Psa. 149:3ּו ְלל� ֹו� ְיַה� ֹור ְיַזְּמרּו&ל� ִכּנ3 ְvף ו ֹול ְּבֹת� �ֹו ְבָמח   ְׁשמ�
Psa. 149:4ה� ים ִּביׁשּוָע� ָנִו3 ֲ vר ע ֹו ְיָפֵא� ��ה ְּבַעּמ י&רֹוֶצ�ה ְיהָו   ִּכ�
Psa. 149:5ם� ּו ַעל&ִמְׁשְּכבֹוָת� ַרְּננ3 ְvֹוד י �ים ְּבָכב   ַיְעְלז�ּו ֲחִסיִד�
Psa. 149:6ֵ ֹות א �ם ְוֶח� רֹוְממ� ם�ל ִּבְגרֹוָנ יִפּי�ֹות ְּבָיָד�  ֶרב ִּפ�
Psa. 149:7ְ  ֹות נ ים� ַלֲעׂש� ת ַּבל&ֻאִּמ� ֹוֵכֹח3 �ּ vם ת�  ָקָמה ַּבּגֹוִי
Psa. 149:8ם ְּבַכְבֵל�י ַבְרֶז�ל� ִנְכְּבֵדיֶה3 ְvים ו �ר ַמְלֵכיֶה�ם ְּבִזִּק   ֶלְאֹס�
Psa. 149:9 ר ה�ּוב ָהָד ט ָּכת3 םA ִמְׁשָּפ¢ ֹות ָּבֶה2 Bְללּו&ָי�ּה�ּוא ְלָכל& ַלֲעׂש יו ַה�  ֲחִסיָד3
Psa. 150:1ֹו� יַע ֻעּז� ּוהּו ִּבְרִק� ְלל3 � ַvֹו ה �ל ְּבָקְדׁש ְללּו&ֵא� ּהA ַה� ְללּו ָי2   ַה�
Psa. 150:2ֹו� ב ֻּגְדל� ּוהּו ְּכֹר� ְלל3 � ַvיו ה�ּוהּו ִבְגבּוֹרָת ְלל�   ַה�
Psa. 150:3� �ֶבל ְו ה ַ ּוהּו ְּבֵנ ְלל3 � ַvר ה�ֹור�ְללּוהּו ְּבֵת�ַקע ׁשֹוָפ  ִכּנ�
Psa. 150:4� �ים ְועּוָג�ב� ה ַ ּוהּו ְּבִמִּנ ְלל3 � ַvֹול ה �ף ּוָמח  ְללּוהּו ְבֹת�
Psa. 150:5ה� ִצְלְצֵל�י ְתרּוָע� ּוהּו ְּב� ְלל3 � ַvַמע ה�ּוהּו ְבִצְלְצֵלי&ָׁש ְלל�   ַה�
Psa. 150:6ַ ל ה ְללּו&ָי�ּה� ֹּכ� ּה ַה�  ְּנָׁשָמה ְּתַהֵּל�ל ָי3

Job 1:1ע� ִא>יׁש ָהָי� ר ֵמָר� ים ְוָס� א ֱאֹלִה� ּוא ָּת=ם ְוָיָׁש>ר ִויֵר� �יׁש ַהה3 �הA ָהִא ֹו ְוָהָי �ּוץ ִאּי�ֹוב ְׁשמ ֶרץ&ע�  ה ְבֶא�
Job 1:2ֹות� ֹוׁש ָּבנ� ֹו ִׁשְבָע�ה ָבִנ�ים ְוָׁשל�   ַוִּיָּו�ְלדּו ל>
Job 1:3י ְגַמ�ֶׁשת ַאְלֵפ אן ּוְׁשֹל= Mֹ ת ַאְלֵפי&צ ְבַע2 ְקֵנהּו ִׁש� ִ Tי מ�ֹות  ַוְיִה ֶמד&ָּבָקר1 ַוֲחֵמ�ׁש ֵמא� ֹות ֶצ� Bׁש ֵמא ים ַוֲחֵמ2 ִּל3

ֶדם� ֹול ִמָּכל&ְּבֵני&ֶק� ּוא ָּגד� �יׁש ַהה+ ד ַוְיִהי1 ָהִא �ה ַרָּב�ה ְמֹא ֹות ַוֲעֻבָּד�  ֲאתֹונ+



Job 1:4ֶׁש ּו ְוָקְראּו1 ִלְׁשֹל� ֹו ְוָׁשְלח3 ��יׁש יֹומ ית ִא ה ֵּב� ּו ִמְׁשֶּת+ ּו ָבָניו1 ְוָעׂש� Bם[ת ַאְחֹיֵתיֶהם  ְוָהְלכ ֹוֵתיֶה+ ] ַאְחי�
ם� ֹות ִעָּמֶה� ל ְוִלְׁשּת�  ֶלֱאֹכ�

Job 1:5 ר�ִמְסַּפ Hה ֹעלֹות�ְוֶהֱעָל Hים ַּבֹּבֶקר�ם ְוִהְׁשִּכ 5ְיַקְּדֵׁש3 ה ַוִּיְׁשַל=ח ִאּי�ֹוב ַו� Mי ַהִּמְׁשֶּת Z ְיֵמ2 ּו �י ִהִּקיפ� י ִּכ  ַוְיִה]
ִּPכ G1 ֻּכָּלם ֹוב אּוַלי ים� פי ָאַמ�ר ִאּי+ ה ִאּי�ֹוב ָּכל&ַהָּיִמ� ים ִּבְלָבָב�ם ָּכ>ָכה ַיֲעֶׂש� ּו ֱאֹלִה� י ּוֵבֲרכ� ּו ָבַנ+  ָחְטא�
Job 1:6ם� ן ְּבתֹוָכ� ֹוא ַג�ם&ַהָּׂשָט� �ה ַוָּיב� ב ַעל&ְיהָו ים ְלִהְתַיֵּצ� �י ָהֱאֹלִה+ ֹום ַוָּיֹב1אּו1 ְּבֵנ   ַוְיִה�י ַהּי+
Job 1:7ה ֶאל&ַהָּׂש< ֹ=אֶמר ְיהָו ִהְתַהֵּל�ְך  ַוּי ֶרץ ּוֵמ� ּוט ָּבָא+ ר ִמּׁש� ַען ַהָּׂשָטBן ֶאת&ְיהָוה1 ַוּיֹאַמ+ א ַוַּי2 �ֹ ן ֵמַא�ִין ָּתב ָט�

ּה�  ָּב�
Job 1:8 יׁש ָּת=ם ְוָיָׁש>ר� ֶרץ ִא �י ֵאBין ָּכֹמ1הּו1 ָּבָא+ י ִאּי�ֹוב ִּכ ְמָּת ִלְּבָך� ַעל&ַעְבִּד� ן ֲהַׂש� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ַהָּׂשָט+  ַוּי

ע�ְי ר ֵמָר� ים ְוָס� א ֱאֹלִה�  ֵר�
Job 1:9ים� א ִאּי�ֹוב ֱאֹלִה� ם ָיֵר� ִחָּנ+ =ַען ַהָּׂשָט>ן ֶאת&ְיהָו�ה ַוּיֹאַמ�ר ַה�   ַוַּי
Job 1:10 א&ַאְּת �ֹ ָּתה[ ֲהל ַ Tה ָיָדיו1 ] אBיב ַמֲעֵׂש�ֹו ִמָּסִב ֹו ּוְבַע�ד ָּכל&ֲאֶׁשר&ל� ֹו ּוְבַעד&ֵּבית> ַׂש�ְכָּת ַבֲעד=
ְכָּת ּו ֶרץ�ֵּבַר+ ץ ָּבָא�  ִמְקֵנ�הּו ָּפַר�
Job 1:11ָּך� א ַעל&ָּפֶנ�יָך ְיָבֲרֶכ� �ֹ ֹו ִאם&ל ��א ָי�5ְדָך+ ְוַג�ע ְּבָכל&ֲאֶׁשר&ל ח&ָנ ַל�   ְואּוָלם1 ְׁש�
Job 1:12ָך ַוֵּיֵצ�יו ַאל&ִּתְׁשַל�ח ָיֶד ָך ַר�ק ֵאָל+ Bה ָכל&ֲאֶׁשר&לֹו1 ְּבָיֶד+ ן ִהֵּנ ה ֶאל&ַהָּׂשָט3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ן  ַוּי א1 ַהָּׂשָט+

 ֵמִע�ם ְּפֵנ�י ְיהָו�ה�
Job 1:13ֹור� ם ַהְּבכ� ית ֲאִחיֶה� ִין ְּבֵב� ְכִלים1 ְוֹׁשִת�ים ַי+ יו ּוְבֹנָתBיו ֹא� י ַהּי�ֹום ּוָבָנ2   ַוְיִה�
Job 1:14ֹות ַעל&ְי ֹות ְוָהֲאֹתנ�ֹות ֹרע� ְרׁש+ א ֶאל&ִאּי�ֹוב ַוּיֹאַמ�ר ַהָּבָקר1 ָהי�ּו ֹח� ם� ּוַמְלָא>ְך ָּב�  ֵדיֶה�
Job 1:15ְך� �יד ָל� י ְלַהִּג >י ְלַבִּד� ְלָט=ה ַרק&ֲאִנ ִאָּמ2 ּו ְלִפי&ָח�ֶרב ָו� ים ִהּכ� ם ְוֶאת&ַהְּנָעִר� ל ְׁשָבא1 ַוִּתָּקֵח+ Bַוִּתֹּפ  
Job 1:16ִים ַוִּתְבַע�ר ַּב ים ָנ�ְפָלה1 ִמן&ַהָּׁשַמ+ ר ְוֶזהH ָּב�א ַוּיֹאַמרG ֵא�ׁש ֱאֹלִה3 �ה ְמַדֵּב3 ֹודA ֶז ים  ע� אן ּוַבְּנָעִר� <ֹ ּצ

ְך� �יד ָל� י ְלַהִּג >י ְלַבִּד� ְלָט=ה ַרק&ֲאִנ  ַוּתֹאְכֵל�ם ָוִאָּמ2
Job 1:17 1ּו ַעל&ַהְּגַמִּלים B5ִּיְפְׁשט ים ַו� ים ָׂש�מּוA ְׁשֹלָׁש�ה ָראִׁש3 Qַּכְׂשִּד Gא ַוּיֹאַמר�ָּב Hר ְוֶזה �ה ְמַדֵּב3 ֹודA ֶז  ע�

ים  ּום ְוֶאת&ַהְּנָעִר� ְך�ַוִּיָּקח+ �יד ָל� י ְלַהִּג >י ְלַבִּד� ְלָט=ה ַרק&ֲאִנ ּו ְלִפי&ָח�ֶרב ָוִאָּמ2  ִהּכ�
Job 1:18ַPֹור� ע ם ַהְּבכ� ית ֲאִחיֶה� ִין ְּבֵב� ְכִלים1 ְוֹׁשִת�ים ַי+ יָך ּוְבנֹוֶתBיָך ֹא� �ה ָּב�א ַוּיֹאַמ�ר ָּבֶנ2 ר ְוֶז �ה ְמַדֵּב+  ד ֶז
Job 1:19ָאה�ה ָּב Mּוַח ְּגדֹוָל ים  ְוִהֵּנהZ ר2 ל ַעל&ַהְּנָעִר� ִית ַוִּיֹּפ� ר ַוִּיַּגע1 ְּבַאְרַּבע1 ִּפּנ�ֹות ַהַּב+ �ֶבר ַהִּמְדָּב3 A ֵמֵע

ְך� �יד ָל� י ְלַהִּג >י ְלַבִּד� ְלָט=ה ַרק&ֲאִנ ּותּו ָוִאָּמ2 � ַוָּימ
Job 1:20ְרָצ ל ַא� ֹו ַוִּיֹּפ� ��5ָגז ֶאת&רֹאׁש ֹו ַוָּי 5Bָקם ִאּיֹוב1 ַוִּיְקַר�ע ֶאת&ְמִעל+ חּו� ַוָּי  ה ַוִּיְׁשָּת�
Job 1:21 ם ָיָצִתי אִתי[ ַוּיֹאֶמרZ ָעֹר2 Mם ] ָיָצ ן ַויהָו�ה ָלָק�ח ְיִה>י ֵׁש� �ה ָנַת+ ָמה ְיהָו ּוב ָׁש+ י ְוָעֹרם1 ָאׁש� ִמֶּב�ֶטן ִאִּמ3

ְך�  ְיהָו�ה ְמֹבָר�
Job 1:22ים� פ ן ִּתְפָל�ה ֵלאֹלִה� ֹ�את לֹא&ָחָט�א ִאּי�ֹוב ְולֹא&ָנַת�   ְּבָכל&ז
Job 2:1 ב ם ְלִהְתַיֵּצ� ֹוא ַג�ם&ַהָּׂשָטן1 ְּבֹתָכ+ Bה ַוָּיב� ב ַעל&ְיהָו ים ְלִהְתַיֵּצ� ֱאֹלִה+ �י ָה� ֹום ַוָּיֹב1אּו1 ְּבֵנ  ַוְיִה�י ַהּי+

 ַעל&ְיהָו�ה�
Job 2:2ר ִמ ַען ַהָּׂשָטBן ֶאת&ְיהָוה1 ַוּיֹאַמ+ א ַוַּי2 �ֹ י ִמֶּז�ה ָּתב ן ֵא� Bֹאֶמר ְיהָוה1 ֶאל&ַהָּׂשָט+ ֶרץ  ַוּי ֻּׁש�ט ָּבָא+

ּה�  ּוֵמִהְתַהֵּל�ְך ָּב�
Job 2:3 יׁש ָּת=ם ְוָיָׁש>ר� ֶרץ ִא הּו ָּבָא3 Mין ָּכֹמ Z ֵא2 י ִאּיֹובG ִּכי ן ֲהַׂש�ְמָּת ִלְּבָךH ֶאל&ַעְבִּד� ה ֶאל&ַהָּׂשָט3 Mאֶמר ְיהָו 2ֹ  ַוּי

ֹו ַוְּתִס �יק ְּבֻתָּמת+ ים ְוָס�ר ֵמָר�ע ְוֹעֶד1ּנּו1 ַמֲחִז א ֱאֹלִה� ֹו ִחָּנ�ם�ְיֵר� ֹו ְלַבְּלע� ִני ב�  יֵת�
Job 2:4ֹו� ן ְּבַע�ד ַנְפׁש� יׁש ִיֵּת� 1 ֲאֶׁש�ר ָלִא+ ֹור ְוֹכל ֹור ְּבַעד&ע3 =ַען ַהָּׂשָט>ן ֶאת&ְיהָו�ה ַוּיֹאַמ�ר ע�   ַוַּי
Job 2:5 א ֶאל&ָּפֶנ�יָך �ֹ ֹו ִאם&ל �ֹו ְוֶאל&ְּבָׂשר �א ָי�5ְדָך+ ְוַג�ע ֶאל&ַעְצמ� ח&ָנ ַל� ָּך� אּוָלם1 ְׁש�  ְיָבֲרֶכ�
Job 2:6ר� ֹו ְׁשֹמ� ְך ֶאת&ַנְפׁש� ֹו ְבָיֶד�ָך ַא� ן ִהּנ� >ה ֶאל&ַהָּׂשָט� ֹ=אֶמר ְיהָו   ַוּי
Job 2:7 ֹו ַעד ע ִמַּכ�ף ַרְגל� 5Bְך ֶאת&ִאּיֹוב1 ִּבְׁשִח�ין ָר+ �ה ַוַּי �י ְיהָו ת ְּפֵנ ן ֵמֵא� ֹו�] ַע�ד][ְו[ ַוֵּיֵצא1 ַהָּׂשָט+  ָקְדֳקד�
Job 2:8�5ַּק ֶפר� ַוִּי� ב ְּבתֹוְך&ָהֵא� ּוא ֹיֵׁש� ֹו ְוה� �ד ּב ֶרׂש ְלִהְתָּגֵר� ֹו ֶח+  ח&ל�
Job 2:9ת� ים ָוֻמ� ְך ֱאֹלִה� �יק ְּבֻתָּמֶת�ָך ָּבֵר� ֹו ֹעְדָך� ַמֲחִז אֶמר לֹו1 ִאְׁשּת+ Bֹ   ַוּת



Job 2:10 ֹוב �ם ֶאת&ַהּט3 ִרי ַּג ר ַאַחBת ַהְּנָבלֹות1 ְּתַדֵּב+ Qיָה ְּכַדֵּב ֹ�אֶמר ֵאֶל3 ים  ַוּי 1 ֵמֵא�ת ָהֱאֹלִה+ ְנַקֵּבל
יו� פ א ִאּי�ֹוב ִּבְׂשָפָת� ֹ>את לֹא&ָחָט� א ְנַקֵּב�ל ְּבָכל&ז �ֹ ע ל  ְוֶאת&ָהָר�

Job 2:11 זBֹו ֱאִליַפ �יׁש ִמְּמֹקמ+ �ה ַהּזֹאתH ַהָּב�ָאה ָעָליוG ַוָּיֹב1אּו1 ִא ֹוב ֵא�ת ָּכל&ָהָרָע �י ִאּי3 ֶׁשתA ֵרֵע ּו ְׁשֹל� Q5ִּיְׁשְמע  ַו�
ֹו�ַהֵּתיָמ ְלַנֲחמ� ֹו ּו� ּוד&ל� ֹוא ָלנ� ו ָלב� ּו ַיְחָּד+ ר ַהַּנ�ֲעָמִת�י ַוִּיָּוֲעד� י ְוצֹוַפ�  ִני1 ּוִבְלַּד�ד ַהּׁשּוִח+

Job 2:12ֹו ַוִּיְזְר �יׁש ְמִעל+ 5ִּיְקְרעּו1 ִא ּו ַו� �ּו קֹוָל�ם ַוִּיְבּכ הּו ַוִּיְׂשא� א ִהִּכיֻר+ �ֹ ּו ֶאת&ֵעיֵניֶהBם ֵמָרחֹוק1 ְול ּו  ַוִּיְׂשא2 ק�
ְיָמה� ם ַהָּׁשָמ�  ָעָפ>ר ַעל&ָראֵׁשיֶה�

Job 2:13 ל י&ָגַד� ּו ִּכ� �י ָרא+ ר ִּכ ֹות ְוֵאין&ֹּדֵבBר ֵאָליו1 ָּדָב+ ��ת ֵליל ים ְוִׁשְבַע ֶרץ ִׁשְבַע�ת ָיִמ� ּו ִאּתֹו1 ָלָא+ Bַוֵּיְׁשב 
ד� ב ְמֹא�  ַהְּכֵא�

Job 3:1יהּו ַוְיַקֵּל� ן ָּפַתBח ִאּיֹוב1 ֶאת&ִּפ+ ֹו� פ ַאֲחֵרי&ֵכ3  ל ֶאת&יֹומ�
Job 3:2ר� ֹוב ַוּיֹאַמ� �ַען ִאּי3   ַוַּי
Job 3:3ָרה ָג�ֶבר� ר ֹה� ַמ3 ָ vֹו ְוַהַּל�ְיָלה א ��ֶלד ּב ֹ�אַבד י�ֹום ִאָּו   י
Job 3:4ה� �יו ְנָהָר� ע ָעָל ֹוַּה ִמָּמ�ַעל ְוַאל&ּתֹוַפ� ל&ִיְדְרֵׁש�הּו ֱאל� ֶׁשְך ַא� י ֹח� ִה¡ ּוא ְי�   ַהּי�ֹום ַהה3
Job 3:5ִי ְ  ֶׁשְך ו הּו ֹח� ֹום�ְגָאֻל] יֵרי י� ְמִר� הּו ִּכ� ַבֲעֻת3 ְvה י� �יו ֲעָנָנ  ַצְלָמֶות ִּתְׁשָּכן&ָעָל
Job 3:6ִ  ֶפל ַאל&י ּו ֹא� א� ַהַּל�ְיָלה ַההּואH ִיָּקֵח{ה¡ �ֹ ים ַאל&ָיב ָרִח3 ְvר י �ה ְּבִמְסַּפ�  ַחְּד ִּביֵמ�י ָׁשָנ
Job 3:7ַ ְיָלה ה� Bה ַהַּל ֹו�הּוא ְיִה�י ַג ִהֵּנ �ה ב� א ְרָנָנ �ֹ ּוד ַאל&ָּתב � ְלמ
Job 3:8ן� ר ִלְוָיָת� ים ֹעֵר� ֲעִתיִד3 ָ vֹום ה�הּו ֹאְרֵרי&י   ִיְּקֻב�
Job 3:9ַחר� ה ְּבַעְפַעֵּפי&ָׁש� ְרֶא3 ִvִין ְוַאל&י�ֹור ָוַא ֹו ְיַקו&ְלא� ְׁשּפ�   ֶיְחְׁשכּוH ּכֹוְכֵב{י ִנ¡
Job 3:10ָ א ס �ֹ �י ַוַּי ִּכBי ל ל ֵמֵעיָנ�י�ַגר ַּדְלֵת�י ִבְטִנ ָמ3 ָ vר ע  ְסֵּת�
Job 3:11אִתי ְוֶאְגָו�ע��ֶטן ָיָצ ּות ִמֶּב� �א ֵמֶר�ֶחם ָאמ �ֹ   ָלBָּמה ּל
Job 3:12ַ ִים ּוַמה& מ� ּוִני ִבְרָּכ jָּ ּדּוַע ִקְּדמ� vי ִאיָנ�ק�ש� ִים ִּכ  ַד3
Job 3:13ַ י&ע ּוַח� ִּכ� ְנִּתי ָאBזA ָינ¢ ַׁש3 ָvֹוט י ��ְבִּתי ְוֶאְׁשק י�ָּתה ָׁשַכ   ִל�
Job 3:14ְ מֹו� ִעם&מ ֹות ָל�  ָלִכים ְוֹי�ֲעֵצי ָא�ֶרץ ַהֹּבִנ�ים ֳחָרב�
Job 3:15ָ� ֹו ִעם&ש ֶסף� א� ְמַמְלִא�ים ָּבֵּתיֶה�ם ָּכ�  ִרים ָזָה�ב ָלֶה�ם ַה�
Job 3:16ָ ֶפל ט� ֹו ְכֵנ Bֹור� א אּו א� ים לֹא&ָר� ֹעְלִל3 ְּ vה כ� א ֶאְהֶי �ֹ  מּון ל
Job 3:17ְ ם ר�ַח�ָׁשִעי ָׁש �יֵעי ֹכ� ּוחּו ְיִג נ3 ָvם י ֶגז ְוָׁש� � ם ָח�ְדלּו ֹר
Job 3:18ַ  א  י �ֹ �נּו ל ים ַׁשֲאָנ jָ ַחד ֲאִסיִר� vֹול ֹנֵג�ׂש�ש ּו ק�  ְמע3
Job 3:19ְ  ן ו ֶבד ָחְפִׁש�י ֵמֲאֹדָנ�יו� ָקֹט� ֶע3 ְvּוא ו � ָגדֹול ָׁש�ם ה
Job 3:20ֵרי�ים ְלָמ ַחִּי3 ְvֹור ו �  ָנ�ֶפׁש� ָלBָּמה ִיֵּת�ן ְלָעֵמ�ל א
Job 3:21הּו ִמַּמְטמֹוִנ�ים� ַּיְחְּפֻר3 � ַvּנּו ו� ְמַחִּכ�ים ַלָּמ�ֶות ְוֵאיֶנ   ַה�
Job 3:22ֶבר� �י ִיְמְצאּו&ָק� יׂשּו ִּכ ִׂש3 ָvיל י� ים ֱאֵלי&ִג   ַהְּׂשֵמִח�
Job 3:23ְ ֹו� ל ֹוַּה ַּבֲעד� �ֶסְך ֱאל� ֹו ִנְסָּת�ָרה ַוָּי  ֶגֶבר ֲאֶׁשר&ַּדְרּכ�
Job 3:24�י ל ַ ִּכ� י�י&ִלְפֵנ ִים ַׁשֲאֹגָת� ַּמ3 ַ vּו כ 5ִּיְּתכ� א ַו� �ֹ  ְחִמי ַאְנָחִת�י ָתב
Job 3:25ָּ י� ִּכBי ַפ�ַחד פ  �בֹא ִל� ְרִּתי ָי ג3ֹ ָvר י �ִני ַוֲאֶׁש�  ַחְדִּתי ַוֶּיֱאָתֵי
Job 3:26ֶגז� פ �בֹא ֹר� ְחִּתי ַוָּי ְטִּתי ְו�לֹא&ָנ3 א ָׁשַק� �ֹ ְוִּתיA ְול א ָׁשַל2 Bֹ   ל
Job 4:1ַ  ר� ו י ַוּיֹאַמ� ֵּתיָמִנ3 ז ַה�  ַּיַען ֱאִליַפ�
Job 4:2ל� ין ִמ�י יּוָכ� ִמִּל3 ְּ vר ב ה ָדָב�ר ֵאֶל�יָך ִּתְלֶא�ה ַוְעֹצ�   ֲהִנָּס¢
Job 4:3ִ ֹות ְּתַחֵּז�ק� ה ִים ָרפ� �ים ְוָיַד�  ֵּנה ִיַּס�ְרָּת ַרִּב
Job 4:4ֹו ּון ִמֶּל�יָך ּוִבְרַּכ�ִים ֹּכְרע� ֹוֵׁשל ְיִקימ� ץ� ּכ�  ת ְּתַאֵּמ�
Job 4:5ל� יָך ַוִּתָּבֵה� ֶד3 ָ vֶלא ִּתַּג�ע ע��יָך ַוֵּת ֹוא ֵאֶל הA ָּתב�   ִּכBי ַעָּת2
Job 4:6ִ  א י �ֹ יָך� ֲהל ם ְּדָרֶכ� ְקָוְתָך3 ְוֹת� ִּ vָך ת� ְרָאְתָך ִּכְסָלֶת
Job 4:7דּו� ים ִנְכָח� ה ְיָׁשִר� ֵאיֹפ3 ְvד ו�י ָאָב ּוא ָנִק� א ִמBי ה�   ְזָכר&ָנ3



Job 4:8ָ ר ר�הּו� ַּכֲאֶׁש ְרֵׁשי ָא�ֶון ְוֹזְרֵע�י ָעָמ�ל ִיְקְצֻר�  ִאיִתי ֹח�
Job 4:9ּו� ֹו ִיְכל� ּוַח ַאּפ� ֹוַה יֹאֵב�דּו ּוֵמר�   ִמִּנְׁשַמ�ת ֱאל�
Job 4:10ַ ת א� עּו� ַׁשֲאַג ים ִנָּת� �י ְכִפיִר� ֹול ָׁש�ַחל ְוִׁשֵּנ  ְרֵיה ְוק�
Job 4:11ַ ֶר ל�דּו�ִיׁש ֹאֵב�ד ִמְּבִלי&ָט יא ִיְתָּפָר� ִב3 ָ vף ּוְבֵנ�י ל 
Job 4:12ְ  ּו� ו ְנה� י ֵׁש�ֶמץ ֶמ� ְזִנ3 ָ vח א �ב ַוִּתַּק�  ֵאַלי ָּדָב�ר ְיֻגָּנ
Job 4:13ִּ ים� ב  ה ַעל&ֲאָנִׁש� ְרֵּדָמ3 ַּ vל ת �ְיָלה ִּבְנֹפ�  ְׂשִעִּפים ֵמֶחְזֹינ�ֹות ָל
Job 4:14ְ ַחד ק�י ַּפ�ב ַעְצמֹוַת יד�ָרַאִני ּוְרָעָד�ה ְוֹר�   ִהְפִח�
Job 4:15ְ  י� ו ת ְּבָׂשִר� ֲעַר� ר ַׂש� ַסֵּמ3 ְּ vף ת ��י ַיֲחֹל  רּוַח ַעל&ָּפַנ
Job 4:16ְּ הּו ת  יר ַמְרֵא3 לֹא&ַאִּכ¢ דA ְו� Bע� ַיֲעֹמ ֹול ֶאְׁשָמ� ה ָוק� �י ְּדָמָמ� �5ֶגד ֵעיָנ  מּוָנה ְלֶנ
Job 4:17� הּו ִיְטַהר ה ַ ֹעֵׂש3 ֵ vק ִא�ם מ�ֹוַה ִיְצָּד  &ָּג�ֶבר�ֱאנֹוׁש ֵמֱאל�
Job 4:18ַּ ה� ֵה�ן ב  יו ָיִׂש�ים ָּתֳהָל� א ַיֲאִמ�ין וvְּבַמְלָאָכ3 �ֹ  ֲעָבָדיו ל
Job 4:19ׁש� ּום ִלְפֵני&ָע� ַדְּכא3 ְvם י�ר ְיסֹוָד ֶמר ֲאֶׁשר&ֶּבָעָפ� ֵּתי&ֹח3 י ָב�   ַאBףA ֹׁשְכֵנ¢
Job 4:20ים ָלֶנ�ַצח יֹא ִׂש3 ֵ vּתּו ִמְּבִל�י מ��ֶרב ֻיַּכ ֶקר ָלֶע דּו� ִמֹּב�  ֵב�
Job 4:21ה� א ְבָחְכָמ� �ֹ ּותּו ְול   ֲהלֹא&ִנַּס�ע ִיְתָר�ם ָּב�ם יvָמ3
Job 5:1ָ  ָרא&נ י ִמְּקֹדִׁש�ים ִּתְפֶנ�ה� ְק� �5ָּך ְוֶאל&ִמ� �ׁש עֹוֶנ  א ֲהֵי
Job 5:2� י&ל ֶ ה� ִּכ� ית ִקְנָא� ה ָּתִמ� �ַעׂש וvֹּפֶת3  ֱאִויל ַיֲהָרג&ָּכ
Job 5:3ָ ִני&ר wיל ַמ א� ם�ִאיִתי ֱאִו �הּו ִפְתֹא� ֹוב ָנֵו יׁש ָוֶאּק� � ְׁשִר
Job 5:4יל� ַער ְוֵא�ין ַמִּצ� ַּׁש3 ַvּו ב �ַׁשע ְוִי�5ַּדְּכא� �יו ִמֶּי ּו ָבָנ   ִיְרֲחק�
Job 5:5ם� ף ַצִּמ�ים ֵחיָל� ל&ִמִּצִּנ�ים ִיָּקֵח�הּו ְוָׁשַא� ל ְוֶא� ֵעBב יֹאֵכ3 ֹוA ָר�   ֲאֶׁשBר ְקִציר2
Job 5:6א ֵמָע�לֹא&ֵיֵצ AיBל� ִּכ ח ָעָמ� ה לֹא&ִיְצַמ�  ָפ�ר ָא�ֶון וvֵּמֲאָדָמ3
Job 5:7ָ י&א ּוף� ִּכ� ֶׁשף ַיְגִּב�יהּו ע� 3 ֶvד ּוְבֵני&ר� ָדם ְלָעָמ�ל יּוָּל
Job 5:8ֲ ם א י� אּוָל3 ים ָאִׂש�ים ִּדְבָרִת� ֱֹלִה3 vל ְוֶאל&א�ׁש ֶאל&ֵא  ִני ֶאְדֹר�
Job 5:9ְ  ֹו ֹעֶׂש�ה ג ְפָלא3 ִvֶקר נ�ר�ֹדלֹות ְוֵא�ין ֵח ין ִמְסָּפ�  ת ַעד&ֵא�
Job 5:10ָ ן מ�ֹות� ַהֹּנֵת ִים ַעל&ְּפֵנ�י חּוצ� ַ vַח מ ֵל�  ָטר ַעל&ְּפֵני&ָא�ֶרץ ְוֹׁש�
Job 5:11ְגבּו ֶי�ַׁשע��ים ָׂש ֹקְדִר3 ְvֹום ו �ּום ְׁשָפִל�ים ְלָמר   ָלׂש�
Job 5:12ֵ ם ּתּוִׁש מ ֵדיֶה3 ְvיָנה י ֹות ֲערּוִמ�ים ְו�לֹא&ַתֲעֶׂש�  ָּי�ה�ֵפר ַמְחְׁשב�
Job 5:13ָרה� �ים ִנְמָה� ת ִנְפָּתִל   ֹלֵכ�ד ֲחָכִמ�ים ְּבָעְרָמ�ם ַוֲעַצ�
Job 5:14ִים� ָּצֳהָר� ּו ַב� ַמְׁשׁש� ְיָלה ְי� ַכַּל3 ְvֶׁשְך ו �ם ְיַפְּגׁשּו&ֹח   יֹוָמ�
Job 5:15ֵ ַׁשע מ�ֹון� ַוֹּי �ק ֶאְבי� �ד ָחָז  ֶחֶרב ִמִּפיֶה�ם ּוִמַּי
Job 5:16�י ַלַּד�יָה� ַוְּתִה ְפָצה ִּפ� ָתה ָק� ֹעָל3 ְvה ו�  ל ִּתְקָו
Job 5:17ֱ י א Bה ַאְׁשֵר� ר  ִהֵּנ ֹוַּה ּומּוַס� �ּו ֱאל jַ נֹוׁש יֹוִכֶח�ּנ� vס�ש י ַאל&ִּתְמָא�  ַּד3
Job 5:18 ץ ְוָידֹו ְמַח3 ִvׁש י��יב ְוֶיְחָּב ּוא ַיְכִא יו][ְו[ ִּכBי ה� יָנה�] ָיָד�  ִּתְרֶּפ�
Job 5:19ָ ׁש צ�ע�רֹות  ְּבֵׁש ַבעA לֹא&ִיַּג�ע ְּבָך� ָר� mָּך ּוְבֶׁש�  ַיִּציֶל
Job 5:20ְּ ֶרב� ב  ה ִמ�יֵדי ָח� ְדָך� ִמָּמ�ֶות וvְּבִמְלָחָמ3  ָרָעב ָּפ�
Job 5:21ָ ֹוט ל ֹוא� ְּבׁש� �י ָיב� ד ִּכ ֹּׁש3 ִvא מ  ׁשֹון ֵּתָחֵב�א ְו�לֹא&ִתיָר�
Job 5:223ָא ָ vת ה� ֵמַחַּי ד ּוְלָכָפ�ן ִּתְׂשָח�ק ּו� א� ְלֹׁש�  ֶרץ ַאל&ִּתיָר�
Job 5:23ְך� ה ָהְׁשְלָמה&ָל� ָּׂשֶד3 ַ vת ה� �י ַהָּׂשֶד�ה ְבִריֶת�ָך ְוַחַּי   ִּכBי ִעם&ַאְבֵנ
Job 5:24� ְ  א� ו א ֶתֱחָט� �ֹ ְוָך ְול ָvָפַקְדָּת� נ ֹום ָאֳהֶל�ָך ּו�  ָיַדְעָּת ִּכי&ָׁשל�
Job 5:25� ְ  יָך ְּכ ו ֶצֱאָצֶא3 ְvָך ו� ֶרץ�ָיַדְעָּת ִּכי&ַר�ב ַזְרֶע �ֶׂשב ָהָא�  ֵע
Job 5:26ֹו� יׁש ְּבִעּת� ֹות ָּגִד� ֶבר ַּכֲעל� ��ַלח ֱאֵלי&ָק ֹוא ְבֶכ   ָּתב�
Job 5:27ֹ  ן&ִה�יא  ִהֵּנה&ז ּוָה ֶּכ� jְ את ֲחַקְרנ� vְך� פש ע&ָל� ה ַד� ָּנה ְוַאָּת�  ָמֶע3



Job 6:1ר� ֹוב ַוּיֹאַמ� �ַען ִאּי3   ַוַּי
Job 6:2ל ַּכְע�ֹול ִיָּׁשֵק ּו ָׁשק� �י ְוַהָּיִתי  ל3 י][וvְ[ִׂש �5ִים ִיְׂשאּו&ָי�ַחד�] ַהָּוִת3 מֹאְזַנ  ְּב�
Job 6:3עּו� י ָל� ן ְּדָבַר� 3ֵּ vד ַעל&כ�ֹול ַיִּמ�ים ִיְכָּב ה ֵמח� י&ַעָּת3   ִּכ�
Job 6:4ֲ ר ח�י ֲאֶׁש י ִעָּמִד3 ּוִני� ִּכBי ִחֵּצ{י ַׁשַּד] ֹוַּה ַי�ַעְרכ� י ֱאל�  ָמָתם ֹׁשָת�ה רּוִח�י ִּבעּוֵת�
Job 6:5&ֶׁשא ִא�ם ִיְגֶעה�ֶרא ֲעֵלי&ֶד 3ּj  ֲהִי�ְנַהק&ֶּפ� vֹו�ש  ֹור ַעל&ְּבִליל�
Job 6:6ָּ ּות� ֲהֵיָאֵכ�ל ת  יר ַחָּלמ� ַעם ְּבִר� 3ַ vַלח ִאם&ֶיׁש&ט� ֵפל ִמְּבִלי&ֶמ
Job 6:7י� ָּמה ִּכְדֵו�י ַלְחִמ� 3ֵ vי ה� ֹוַע ַנְפִׁש �ה ִלְנּג�   ֵמֲאָנ
Job 6:8ִ  י&י ֹו ִמ� ֹוַּה�ֵּתן ָּתב� ן ֱאל� י ִיֵּת� ִתְקָוִת3 ְvי ו�ֱאָלִת  א ֶׁש�
Job 6:9ֱ ל א�ִני� ְוֹיֵא יַבְּצֵע� ֹו ִו� ר יvָד3 יַדְּכֵא�ִני ַיֵּת�  לֹוַּה ִו�
Job 6:10ְ ה ב�י ַוֲאַסְּלָד ֹודA ֶנ�ָחBָמִת3 ְתִהי ע2 ֹוׁש� ּו� י ָקד� ְדִּתי ִאְמֵר� ַח3 ִvא כ �ֹ ֹול ִּכי&ל �א ַיְחמ �ֹ  ִחיָלה ל
Job 6:11י� ַמה יְך ַנְפִׁש� י&ַאֲאִר� י ִּכ� ִּצ3 ִּ vל ּוַמה&ק�י&ֲאַיֵח י ִכ�  &ֹּכִח�
Job 6:12ּוׁש� י ָנח� ם&ְּבָׂשִר� �ים ֹּכִח�י ִא� ַח ֲאָבִנ   ִאם&ֹּכ�
Job 6:13ִּני� ה ִמֶּמ� ה ִנְּדָח� ֻתִׁשָּי3 ְvי ו� ם ֵא�ין ֶעְזָרִת�י ִב   ַהִא¢
Job 6:14�ת ַׁשַּד �הּו ָח�ֶסד ְוִיְרַא� ֹוב� ַלָּמ�ס ֵמֵרֵע  י ַיֲעז�
Job 6:15ַ רּו� א �ים ַיֲעֹב� �ַחל ַּכֲאִפ�יק ְנָחִל ּו ְכמֹו&ָנ  ַחי ָּבְגד�
Job 6:16ֶלג� ימֹו ִיְתַעֶּלם&ָׁש� ֵל3 ָ vַרח ע �ים ִמִּני&ָק   ַהֹּקְדִר�
Job 6:17ְּ ם� ב  ּו ִמְּמקֹוָמ� ֹו ִנְדֲעכ� ֻחּמ3 ְּ vתּו ב�ּו ִנְצָמ  ֵעת ְיֹזְרב�
Job 6:18ִ  �ְפתּו ָאְר י דּו�ָּל הּו ְויֹאֵב� ּו ַבֹּת� ֹות ַּדְרָּכ�ם ַיֲעל�  ח�
Job 6:19ִ ת  ה ֹות ֵּתָמ�א ֲהִליֹכ� jְ ִּביטּו ָאְרח� vמֹו�ש א ִקּוּו&ָל�  ָב3
Job 6:20רּו� יָה ַוֶּיְחָּפ� ֶד3 ָ vאּו ע י&ָבָט�ח ָּב� ׁשּו ִּכ�   ֹּב�
Job 6:21ַ י&ע �יֶתם לֹא  ִּכ� ֹו[ָּתה ֱהִי �ת ַוִּתי] ל ַת3 ֲ vּו ח ְרא� אּו�ִּת�  ָר�
Job 6:22ָ ִכי&א wי� ה ּו ַבֲעִד� ם ִׁשֲחד� �י וvִּמֹּכֲחֶכ3  ַמְרִּתי ָה�בּו ִל
Job 6:23ּוִני� �ים ִּתְפּד� �ד ָעִריִצ ּוִני ִמַּיד&ָצ�ר ּוִמַּי   ּוַמְּלט�
Job 6:24 יׁש ּוַמה& ה ��י ַאֲחִר jָּ ֹורּוִני ַוֲאִנ vי�ש יִתי ָהִב�ינּו ִל�  ִג3
Job 6:25 ּו ם� ַמה&ִּנְמְרצ� �ַח ִמֶּכ�  ִאְמֵרי&ֹי�ֶׁשר ּוַמה&ּיֹוִכ�יַח הֹוֵכ
Job 6:26ׁש� י ֹנָא� ּוַח ִאְמֵר� בּו וvְּלר3 �  ַהְלהֹוַכ�ח ִמִּל�ים ַּתְחֹׁש
Job 6:27ם� יֲעֶכ� ּו ַעל&ֵר� ִתְכר3 ְvילּו ו� ֹום ַּתִּפ   ַאף&ַעל&ָית�
Job 6:28ְ  ם ִאם&ֲאַכ ו ֵניֶכ3 ְּ vי ְוַעל&פ� �ילּו ְפנּו&ִב  ֵּז�ב�ַעָּתה הֹוִא
Job 6:29ָ  בּו&נ ּובּו][ְו[א ַאל&ְּתִה�י ַעְוָל�ה ְוֻׁשִבי  ֻׁש� ּה�] ׁש� ֹוד ִצְדִקי&ָב� vע 
Job 6:30ֹות� י לֹא&ָיִב�ין ַהּו� ִּכ3 ִvה ִאם&ח�  ֲהֵיׁש&ִּבְלׁשֹוִנ�י ַעְוָל
Job 7:1&ֹוׁש ַעל�א ֶלֱאנ�יו�]ֲעֵלי[ ֲהלֹא&ָצָב �יר ָיָמ� י ָׂשִכ  &ָא�ֶרץ ְוִכיֵמ�
Job 7:2 ֹו� יר ְיַקֶּו�ה ָפֳעל�  ְּכֶע�ֶבד ִיְׁשַאף&ֵצ�ל וvְּכָׂשִכ3
Job 7:3ִ ְלִּתי ל�ן ָהְנַחBי� ֵּכ ל ִמּנּו&ִל� ָמ3 ָ vֹות ע  י ַיְרֵחי&ָׁש�ְוא ְוֵליל�
Job 7:4ָ י א�ְרִּתי ָמַת ְבִּתי ְוָאַמ3 ים ֲעֵדי&ָנ�ֶׁשף� ִאם&ָׁשַכ3 ְעִּתי ְנֻדִד� �ֶרב ְוָׂשַב�  קּום ּוִמַּדד&ָע
Job 7:5ִ י ר ַבBׁש ְּבָׂשִר� ס�] ג�ּוׁש][ְו[ָּמה ְוִגיׁש  ָל� ע ַוִּיָּמֵא� ַג3 ָvי ר  ָעָפ�ר עֹוִר�
Job 7:6ַ י ק�ֶפס ִּתְקָו�ה� ָיַמ�ּו ְּבֶא ִּיְכל3 ַvֶרג ו� ּלּו ִמִּני&ָא
Job 7:7ְ  ֹוב� ז ֹות ט� י ִלְרא� יִנ3 ֵ vּוב ע �י לֹא&ָתׁש� ּוַח ַחָּי  ֹכר ִּכי&ר�
Job 7:8ְ א&ת �ֹ �י ְוֵאיֶנ�ִּני�ׁשּוֵרִנ ל ִאי ֵעיֶנ�יָך ִּב ��ין ֹר  י ֵע
Job 7:9ָ ה ע�ד  ָּכָל jְ ָנן ַוֵּיַל�ְך ֵּכ�ן יֹוֵר� vה�ש א ַיֲעֶל� �ֹ ֹול ל  א3
Job 7:10ֹו� ֹוד ְמֹקמ� ּנּו ע� ֹו ְולֹא&ַיִּכיֶר� �ֹוד ְלֵבית ּוב ע�   לֹא&ָיׁש�
Job 7:11w ְך ִּפ�י א א ֶאֱחָׂש¡ Bֹ י�ַדְּבָרה ְּבַצ�ר ַּגם&ֲאִניH ל יָחה ְּבַמ�ר ַנְפִׁש� ִׂש3 ָ vי א�  רּוִח



Job 7:12ָ ָים&א wר� ה �י ִמְׁשָמ� י&ָתִׂש�ים ָעַל �ין ִּכ�  ִני ִאם&ַּתִּנ
Job 7:13ָ י&א י� ִּכ� י ִמְׁשָּכִב� ִׂשיִח3 ְvא ב �י ִיָּׂש�  ַמְרִּתי ְּתַנֲחֵמ�ִני ַעְרִׂש
Job 7:14ֵמֶחְזֹינ�ֹות ְּתַבֲע ֹות ּו� �ִני ַבֲחֹלמ ִּני� ְוִחַּתַּת�  ַת�
Job 7:15י� ַעְצמֹוָת� ֶות ֵמ� 3ָ vי מ� �ק ַנְפִׁש   ַוִּתְבַח�ר ַמֲחָנ
Job 7:16ָ י� מ ֶבל ָיָמ� ִּני ִּכי&ֶה� ֶּמ3 ִvל מ �ה ֲחַד� ְחֶי  ַאְסִּתי לֹא&ְלֹעָל�ם ֶא�
Job 7:17ֱ ה&א ָך� ָמ� �יו ִלֶּב� �ּנּו ְוִכי&ָתִׁש�ית ֵאָל �י ְתַגְּדֶל  נֹוׁש ִּכ
Job 7:18ּנ ים ִּתְבָחֶנ�ּנּו� ַוִּתְפְקֶד� ְרָגִע3 ִvים ל � ּו ִלְבָקִר
Job 7:19ַּ י� כ ִני ַעד&ִּבְלִע�י ֻרִּק� ְרֵּפ3 ַ vא&ת �ֹ �ה ִמֶּמ�ִּני ל  ָּמה לֹא&ִתְׁשֶע
Job 7:20א� �י ְלַמָּׂש� �ע ָל�ְך ָוֶאְהֶי�ה ָעַל ם ָלBָמה ַׂשְמַּת�ִני ְלִמְפָּג ָד� לA ָלְךH ֹנֵצ{ר ָהָא¡ אִתי ָמBה ֶאְפַע2   ָחָט]
Job 7:21ַ י&ע ִנ�י ִּכ�  ָּתה ֶלָעָפ�ר ֶאְׁשָּכ�ב ְוִׁש�ֲחְרַּת�ִני ְוֵאיֶנ�ִּני� פ ּוֶמBהA לֹא&ִתָּׂש�א ִפְׁשִעיH ְוַתֲעִב{יר ֶאת&ֲעוֹ¡
Job 8:1ַ  ר� ו י ַויֹאַמ� ד ַהּׁשּוִח3  ַּיַען ִּבְלַּד�
Job 8:2יָך� ִּביר ִאְמֵרי&ִפ� ַּ vּוַח כ ן ְּתַמֶּלל&ֵא�ֶּלה ְור�   ַעד&ָא�
Job 8:3ַ ט ְוִאם& ה��ת ִמְׁשָּפ jַ ֵאל ְיַעֵּו vֶדק�ש י ְיַעֵּו�ת&ֶצ�  ַּד3
Job 8:4ם� ם ְּבַיד&ִּפְׁשָע� ְיַׁשְּלֵח3 � ַvֹו ו �ְטאּו&ל   ִאם&ָּבֶנ�יָך ָח�
Job 8:5ַ ל ְוֶאל& ִאם&א�jַ ָּתה ְּתַׁשֵח�ר ֶאל&ֵא vי ִּתְתַחָּנ�5ן�ש  ַּד3
Job 8:6ַ ָּתה ִּכי&ע ר ָא� �5ְך ְוָיָׁש3 ָך�ָּת ִאם&ַז �ת ִצְדֶק� ם ְנַו ִׁשַּל3 ְvיָך ו� �יר ָעֶל  ה ָיִע
Job 8:7ד� ַאֲחִריְתָך3 ִיְׂשֶּג�ה ְמֹא� ְvר ו� �ה ֵראִׁשיְתָך� ִמְצָע   ְוָהָי
Job 8:8ָ  י&ְׁשַאל&נ ם� ִּכ� ן ְלֵח�ֶקר ֲאבֹוָת� כֹוֵנ3 ְvֹון ו �ר ִריׁש  א ְלֹד�
Job 8:9ֲ ֹול א י&ְתמ� ל ִּכ� א ֵנָד�ע ִּכBי ֵצ� �ֹ ֶרץ�ַנְחנּו ְול   ָיֵמ�ינּו ֲעֵלי&ָא�
Job 8:10  ים� ֲהלֹא&ֵה�ם י ם יֹוִצ�אּו ִמִּל� ֹ�אְמרּו ָל�ְך וvִּמִּלָּב3  ֹורּוָך י
Job 8:11ֹּ  ִים� ֲהִי�5ְגֶאה&ג חּו ְבִלי&ָמ� א ִבָּצ�ה ִיְׂשֶּגה&ָא� �ֹ  ֶמא ְּבל
Job 8:12ְ ּנּו ב�ׁש� ֹעֶד �יר ִייָב� א ִיָּקֵט�ף ְוִלְפֵנ�י ָכל&ָחִצ �ֹ  ִאּבֹו ל
Job 8:13ָ ן א ד� ֵּכ3 �5ף ּתֹאֵב� ְכֵחי ֵא�ל ְוִתְקַו�ת ָחֵנ  ְרחֹות ָּכל&ֹׁש�
Job 8:14ֹו� יׁש ִמְבַטח� ָּכִב3 ַ vית ע ֹו ּוֵב� �ֹוט ִּכְסל   ֲאֶׁשר&ָיק�
Job 8:15ֵּ �ן ַעל&ב  ּום� ִיָּׁשֵע א ָיק� �ֹ ֹו ְול 3ּ vיק ב� ד ַיֲחִז �א ַיֲעֹמ �ֹ  יתֹו ְול
Job 8:16�ּוא ִלְפֵני&ָׁש ב ה� א� ָרֹט� ֹו ֵתֵצ� ַנְקּת� ֹו ֹי� ָּנת3 ַּvֶמׁש ְוַע�ל ג 
Job 8:17ַּ  �ים ֶיֱחֶז�ה� ַעל&ג ית ֲאָבִנ ָרָׁש�יו ְיֻסָּב�כּו ֵּב�  ל ָׁש�
Job 8:18יָך� א ְרִאיִת� �ֹ ֹו ל 3ּ vֹו ְוִכ�ֶחׁש ב �  ִאם&ְיַבְּלֶע�ּנּו ִמְּמקֹומ
Job 8:19 ר ִיְצ ֶהן&ה ר ַאֵח� ֹו וvֵּמָעָפ3 �ֹוׂש ַּדְרּכ חּו�ּוא ְמׂש�  ָמ�
Job 8:20ֵ ים� ֶהן&א יק ְּבַיד&ְמֵרִע� ֲחִז3 ַvא&י �ֹ א ִיְמַאס&ָּת�ם ְול �ֹ  ל ל
Job 8:21ה� יָך ְתרּוָע� �יָך ּוְׂשָפֶת� ֹוק ִּפ   ַעד&ְיַמֵּל�ה ְׂשח�
Job 8:22ים ֵאיֶנ�ּנּו� פ� ֶהל ְרָׁשִע ֶׁשת ְוֹא� �יָך ִיְלְּבׁשּו&ֹב   ֹׂשְנֶא�
Job 9:1�ֹוב ַוּיֹאַמ �ַען ִאּי3  ר� ַוַּי
Job 9:2ָ ל� א ק ֱאנ�ֹוׁש ִעם&ֵא� �ן ּוַמה&ִּיְצַּד� ְעִּתי ִכי&ֵכ  ְמָנם ָיַד�
Job 9:3ַ  ֶלף� ִאם&י ת ִמִּני&ָא� ּנּו ַאַח� ֲעֶנ3 ַvא&י �ֹ ֹו ל �יב ִעּמ  ְחֹּפץ ָלִר�
Job 9:4ֵ ם ל�ם� ֲחַכ יו ַוִּיְׁשָל� ָל3 ֵ vה א י&ִהְקָׁש� ַח ִמ� � ָבב ְוַאִּמ�יץ ֹּכ
Job 9:5 יק�ֹו�ה ָ ַהַּמְעִּת ר ֲהָפָכ�ם ְּבַאּפ� א ָיָד�עּו ֲאֶׁש� �ֹ  ִרים ְול
Job 9:6ֶ יז א� ּון� ַהַּמְרִּג יָה ִיְתַפָּלצ� ַעּמּוֶד3 ְvּה ו� ֶרץ ִמְּמקֹוָמ
Job 9:7ַ ר ל�ם� ָהֹאֵמ א ִיְזָר�ח ּוְבַע�ד ּכֹוָכִב�ים ַיְחֹּת� �ֹ  ֶחֶרס ְול
Job 9:8ְך ַעל&ָּב� דֹוֵר3 ְvֹו ו � ֳמֵתי ָי�ם� ֹנֶט�ה ָׁשַמ�ִים ְלַבּד
Job 9:9ָ ֶׂשה&ע ן� ֹע� י ֵתָמ� ה ְוַחְדֵר�  ׁש ְּכִס�יל ְוִכיָמ3



Job 9:10ְ  ר� ֹעֶׂש�ה ג ין ִמְסָּפ� ֹות ַעד&ֵא�  ֹדלֹות ַעד&ֵא�ין ֵח�ֶקר ְוִנְפָלא3
Job 9:11ָ ר ע ֹו� ֵהBן ַיֲעֹב� ף ְו�לֹא&ָאִב�ין ל� ַיֲחֹל3 ְvה ו�א ֶאְרֶא �ֹ  ַלי ְול
Job 9:12ַ  ה�ְחֹּתף ִמ� ֵה�ן י ה&ַּתֲעֶׂש� יו ַמ� ָל3 ֵ vר א י&יֹאַמ�  י ְיִׁשיֶב�ּנּו ִמ�
Job 9:13ֱ ֹו ַּתַחתֹו  א ��יב ַאּפ יו[לֹוַּה לֹא&ָיִׁש jָ  ] ַּתְחָּת� vַהב�ש ְזֵרי ָר� ּו ֹע�  ֲחח3
Job 9:14ַ ֹו� א י ִעּמ� ה ְדָבַר� �ּנּו ֶאְבֲחָר� ֱעֶנ �י ֶא� י&ָאֹנִכ  ף ִּכ�
Job 9:15ָ ר ִאם&צ�ֲאֶׁש �ֹ י ֶאְתַחָּנ�5ן�ַדְקִּתי ל ְמֹׁשְפִט3 ִvה ל�  א ֶאֱעֶנ
Job 9:16י� �ין קֹוִל� י&ַיֲאִז ין ִּכ� ֲאִמ3 ַ vא&א �ֹ �ִני ל 5ַּיֲעֵנ אִתי ַו�   ִאם&ָקָר�
Job 9:17י ִחָּנ�ם�� ה ְפָצַע ה ְיׁשּוֵפ�ִני ְוִהְרָּב�   ֲאֶׁשר&ִּבְׂשָעָר�
Job 9:18ִ  א&י �ֹ ִני ַמ ל ְׂשִּבַע3 ַvי ִּכ�י י�ים�ְּתֵנִני ָהֵׁש�ב רּוִח  ְּמֹרִר�
Job 9:19ִני� ט ִמ�י יֹוִעיֵד� ִמְׁשָּפ3 ְvה ְוִאם&ל� ַח ַאִּמ�יץ ִהֵּנ   ִאם&ְלֹכ�
Job 9:20ֶ ִני� ִאם&א 5ַּיְעְקֵׁש� ִני ַו� 3ָ vם&א �ִני ָּת� �י ַיְרִׁשיֵע  ְצָּדק ִּפ
Job 9:21ָ ם&א ס ַחָּי�י� ָּת� י ֶאְמַא� ע ַנְפִׁש3 א&ֵאַד� �ֹ  ִני ל
Job 9:22יא ַעל&ֵּכ� ת ִה� ה� ַאַח3 ּוא ְמַכֶּל� ע ה� ָרָׁש3 ְvם ו  ן ָאַמ�ְרִּתי ָּת�
Job 9:23j ג� ִאם&ש �ם ִיְלָע� ת ְנִקִּי ם ְלַמַּס� � ֹוט ָיִמ�ית ִּפְתֹא
Job 9:24ּוא� ֹוא ִמי&ה� א ֵאפ� �ֹ יָה ְיַכֶּס�ה ִאם&ל ע ְּפֵנ�י&ֹׁשְפֶט� ַיד&ָרָׁש3 ה ְב�   ֶאBֶרץA ִנְּתָנ¢
Job 9:25ַ י ק�ץ ְוָיַמ�ה�ּלּו ִמִּני&ָר ּו טֹוָב� ּו לֹא&ָרא� ְרח3 � ָּ vב  
Job 9:26ָ ֶכל� ח ּוׂש ֲעֵלי&ֹא� ֶׁשר ָיט� ֶנ3 ְּ vה כ� ְלפּו ִעם&ֳאִנּי�ֹות ֵאֶב
Job 9:27ָ יָגה� ִאם&א �י ְוַאְבִל� ה ָפַנ  ְמִרי ֶאְׁשְּכָח�ה ִׂשיִח�י ֶאֶעְזָב�
Job 9:28ִני א ְתַנֵּק� �ֹ ְעִּתי ִּכי&ל ַד3 ָvי י� � ָיֹג�ְרִּתי ָכל&ַעְּצֹבָת
Job 9:29ֶבל ִאיָג�ע��ה ֶה 3ֶּvע ָלָּמה&ז�  ָאֹנִכ�י ֶאְרָׁש
Job 9:30 ְצִּתי ְבמֹו י�]ֵמי][ְב[ ִאם&ִהְתָרַח� ר ַּכָּפ� ֹוִתי ְּבֹב� ֲהִזּכ3 ַvֶלג ו� &ָׁש
Job 9:31ָ י� א ּוִני ַׂשְלמֹוָת� ֲעב3 ִת� ְvִני ו�  ז ַּבַּׁש�ַחת ִּתְטְּבֵל
Job 9:32�ִני ֶא �יׁש ָּכֹמ� ט� ִּכי&לֹא&ִא ו ַּבִּמְׁשָּפ� ְחָּד3 ַvֹוא י �ּנּו ָנב�  ֱעֶנ
Job 9:33ֹו ַעל&ְׁשֵנ�ינּו� ת ָיד� �יַח ָיֵׁש� �ינּו מֹוִכ א ֵיׁש&ֵּביֵנ �ֹ   ל
Job 9:34ִּני� ל&ְּתַבֲעַת� ֹו ַא� ֵאָמת3 ְvֹו ו ��י ִׁשְבט   ָיֵס�ר ֵמָעַל
Job 9:35� י ִעָּמ א ַ ֹנִכ3 ָ vּנּו ִּכ�י לֹא&ֵכ�ן א�א ִאיָרֶא �ֹ י�ַדְּבָרה ְול  ִד�
Job 10:1י� ַדְּבָרה3 ְּבַמ�ר ַנְפִׁש� ֲ vי א��י ִׂשיִח ֶעְזָב�ה ָעַל �י ֶא� ָּי י ְּבַח¡ ה ַנְפִׁש3   ָנ�5ְקָט�
Job 10:2ֱ ר ֶאל&א�ִני� ֹאַמ �ל ַמה&ְּתִריֵב� ִני ַע ֹוִדיֵע3 �vִני ה�  לֹוַּה ַאל&ַּתְרִׁשיֵע
Job 10:3ִ י&ת ק ִּכ� י&ַתֲעֹׁש3 A ִּכ� ֹוב ְלָך2 Bֲהט � ְעָּת�ְמַאס ְיִג �ים הֹוָפ� ת ְרָׁשִע  יַע ַּכֶּפ�יָך ְוַעל&ֲעַצ�
Job 10:4ה� ֹות ֱאנ�ֹוׁש ִּתְרֶא� �י ָבָׂש�ר ָל�ְך ִאם&ִּכְרא�   ַהֵעיֵנ
Job 10:5&יָך ִאם�jְ  ֲהִכיֵמ�י ֱאנ�ֹוׁש ָיֶמ vיֵמי ָג�ֶבר�ש� יָך ִּכ  נֹוֶת3
Job 10:6ּ  �י ו ׁש ַלֲעֹוִנ י&ְתַבֵּק� ֹוׁש ִּכ� י ִתְדר�  �ְלַחָּטאִת�
Job 10:7ַּ ל&ד  יל� ַע� ין ִמָּיְדָך� ַמִּצ� א ֶאְרָׁש�ע ְוֵא� �ֹ  ְעְּתָך ִּכי&ל
Job 10:8ִ יָך ע�ִני� ָיֶד ְּתַבְּלֵע� יב ַו� ִב3 ָvּוִני ַי�ַחד ס �5ַּיֲעׂש  ְּצבּוִני ַו�
Job 10:9ָ  ִני� ְזָכר&נ ר ְּתִׁשיֵב� ֶאל&ָעָפ� ֶמר ֲעִׂשיָת�ִני ְו�  א ִּכי&ַכֹח�
Job 10:10ֶ א כ �ֹ ִני� ֲהל ה ַּתְקִּפיֵא� ַכְּגִבָּנ3 ְvִני ו�  ָחָלב ַּתִּתיֵכ
Job 10:11ּ  ֹור ו ִני� ע� ים ְּתֹסְכֵכ� ִגיִד3 ְvֹות ו ַבֲעָצמ�  ָבָׂשר ַּתְלִּביֵׁש�ִני ּו�
Job 10:12ָ  �ים ו י� ַחִּי ה רּוִח� ְמָר� י וvְּפֻקָּדְתָך3 ָׁש� ��יָת ִעָּמִד  ֶחֶסד ָעִׂש
Job 10:13ְ  ְך�ֵאֶּלה ָצַפ�ְנָּת ִבְל ו ֹ�את ִעָּמ� ְעִּתי ִּכי&ז ַד3 ָvָך י� ָבֶב
Job 10:14ִני� א ְתַנֵּק� �ֹ י ל אִתי ּוְׁשַמְרָּת�ִני וvֵּמֲעֹוִנ3   ִאם&ָחָט�
Job 10:15ְ  י ו י ִל3 ְעִּתי ַאְלַל¢ ה ָעְנִי�י� ִאם&ָרַׁש] ֹון ּוְרֵא� ל3 ָvע ק �י ְׂשַב�  ָצַדְקִּתי לֹא&ֶאָּׂש�א רֹאִׁש



Job 10:16ְ  י�ִיְגֶאה ַּכַּׁש� ו ב ִּתְתַּפָּלא&ִב� ָתֹׁש3 ְvִני ו � ַחל ְּתצּוֵד
Job 10:17� י ְוֶת�ֶרב כ ַּ יָךA ֶנְגִּד3 ׁש ֵעֶד2 י� ְּתַחֵּד¢ ֹות ְוָצָב�א ִעִּמ� י ֲחִליפ� � ַעְׂשָך ִעָּמִד
Job 10:18ֵ ָּמה מ�ִני� ְוָל �ִין לֹא&ִתְרֵא� ע ְוַע ְגַו3 ֶ vִני א� ֶרֶחם ֹהֵצאָת
Job 10:19� ל� ַּכֲאֶׁש�ר לֹא&ָהִי ֶבר אּוָב� ֶטן ַלֶּק� ֶּב3 ִvה מ�  יִתי ֶאְהֶי
Job 10:20 י ֶיְחָּדל�ט ָיַמ� ט�] ִׁש�ית][ְו[ָיִׁשית ] ֲחָד�ל][ַו[ ֲהלֹא&ְמַע ִּני ְוַאְבִל�יָגה ְּמָע� ֶּמ3 ִvמ 
Job 10:21ֵ ֶרם א�ֶות� ְּבֶט ֶׁשְך ְוַצְלָמ� ֶרץ ֹח� ּוב ֶאל&ֶא� �א ָאׁש �ֹ  ֵלְך ְול
Job 10:22ָת ֶפל צ ַ ֶאBֶרץ ֵעיָפ2 ֹו ֹא3 ֶפל� פהA ְּכמ� ַפע ְּכמֹו&ֹא� ים ַוֹּת� א ְסָדִר3 �ֹ  ְלָמֶות ְול
Job 11:1ַ  ר� ו י ַוּיֹאַמ� ַּנֲעָמִת3 ר ַה�  ַּיַען ֹצַפ�
Job 11:2ְּ ב ד  ק� ֲהֹר� �ה ְוִאם&ִא�יׁש ְׂשָפַת�ִים ִיְצָּד� א ֵיָעֶנ �ֹ  ָבִרים ל
Job 11:3ַּ ג ב  ִּתְלַע3 ַvיׁשו ו �ם�ֶּדיָך ְמִת�ים ַיֲחִר   ְוֵא�ין ַמְכִל�
Job 11:4ַ  �יִתי ְבֵעיֶנ�יָך� ו ר ָהִי �5ְך ִלְקִח�י וvַּב3  ּתֹאֶמר ַז
Job 11:5ְך� ח ְׂשָפָת�יו ִעָּמ� ֹוַּה ַּדֵּב�ר ְוִיְפַּת� י&ִיֵּת�ן ֱאל� ם ִמ� אּוָל3   ְו�
Job 11:6[ה ְוַד� ּוִׁשָּי ת¡ {ִים ְל� י&ִכְפַל ֹות ָחְכָמהH ִּכ� ֲעֻלמ� A ַּת� ֹוַה ֵמֲעֹוֶנ�5ָך� ְוַיֶּגד&ְלָך2 ל3 ֱ vה ְלָך� א י&ַיֶּׁש�  ע ִּכ�
Job 11:7א� י ִּתְמָצ� ֹוַה ִּתְמָצ�א ִאBם ַעד&ַּתְכִל�ית ַׁשַּד�   ַהֵח�ֶקר ֱאל�
Job 11:8ָj י ש�ע� ָּגְבֵה ֹול ַמה&ֵּתָד� ְּׁשא3 ִvה מ �ל ֲעֻמָּק�  ַמִים ַמה&ִּתְפָע
Job 11:9ה ִמִּנ  י&ָי�ם� ֲאֻרָּכ�ה ֵמֶא�ֶרץ ִמָּד�ּה וvְּרָחָב3
Job 11:10ּנּו� יל ּוִמ�י ְיִׁשיֶב� ַיְקִה3 ְvיר ו� ף ְוַיְסִּג   ִאם&ַיֲחֹל�
Job 11:11 א ִיְתּבֹוָנ�5ן� ִּכי&ה �ֹ ֶון ְול 3ָ vְוא ַוַּיְרא&א� ּוא ָיַד�ע ְמֵתי&ָׁש
Job 11:12ָ  �יׁש נ ד� ְוִא ם ִיָּוֵל� ֶרא ָאָד� 3ֶּ vב ְוַע�ִיר פ� בּוב ִיָּלֵב
Job 11:13ַ ה ֲה ִאם&א ָך�ָּת3 �יו ַּכֶּפ� ֹוָת ִלֶּב�ָך ּוָפַרְׂשָּת� ֵאָל  ִכינ�
Job 11:14ְּ ה� ִאם&ָא�ֶון ב   ָיְדָך ַהְרִחיֵק�הּו ְוַאל&ַּתְׁשֵּכ�ן ְּבֹאָהֶל�יָך ַעְוָל�
Job 11:15א� א ִתיָר� �ֹ ק ְול ָצ3 ֻ vיָת מ� ּום ְוָהִי ��יָך ִמּמ   ִּכי&ָאBזA ִּתָּׂש�א ָפֶנ
Job 11:16ַ ל ִּת ִּכי&א�ר�ָּתה ָעָמ ּו ִתְזֹּכ� ִים ָעְבר�  ְׁשָּכ�ח ְּכַמ�
Job 11:17�ּ  ֶקר ִּתְהֶי�ה� ו ָפה ַּכֹּב� ֻע3 ָּ vֶלד ת�ּום ָח  ִמָּצֳהַרִים ָיק�
Job 11:18�ּ  ב� ו ַטח ִּתְׁשָּכ� ָחַפְרָּת3 ָלֶב� ְvה ו� �ׁש ִּתְקָו  ָבַטְחָּת ִּכי&ֵי
Job 11:19� ְ  �יָך ו ּו ָפֶנ יד ְוִחּל� �ים�ָרַבְצָּת ְוֵא�ין ַמֲחִר   ַרִּב�
Job 11:20ּ  ְכֶל�יָנה ו ים ִּת¡ ַּפח&ָנ�ֶפׁש� פ ְוֵעיֵנ�י ְרָׁשִע3 ם ַמ� ִתְקָוָת3 ְvם ו� ָמנֹוס ָאַב�ד ִמְנֶה
Job 12:1ר� ֹוב ַוּיֹאַמ� �ַען ִאּי3   ַוַּי
Job 12:2ָ ה� א ּות ָחְכָמ� ם ָּתמ� ִעָּמֶכ3 ְvם ו� �י ַאֶּתם&ָע  ְמָנם ִּכ
Job 12:3מ בA ְּכ� ֶּלה� ַּגם&ִלBי ֵלָב2 ין ְּכמֹו&ֵא� �ם ְוֶאת&ִמי&ֵא� �י ִמֶּכ ם לֹא&ֹנֵפ�ל ָאֹנִכ  ֹוֶכ3
Job 12:4ֶ א ל�ה ֹקֵר ְהֶי3 הּוA ֶא� ק ְלֵרֵע2 Bים� ְׂשֹח יק ָּתִמ� ֹוק ַצִּד� �הּו ְׂשח3 5ַּיֲעֵנ  ֱאלֹוַּה ַו�
Job 12:5ּ �יד ב  ֶגל� ַלִּפ ֹוֲעֵדי ָר� ֹון ְלמ� �5ן נvָכ3 ּות ַׁשֲאָנ  ּוז ְלַעְׁשּת�
Job 12:6ִי �ּ  ים ו ְדִד3 יםA ְלֹׁש� ָהִל2 ֹו�ְׁשָלBיּו ֹא� ֹוַּה ְּבָיד� �יֵזי ֵא�ל ַלֲאֶׁשBר ֵהִב�יא ֱאל�  ַבֻּטחֹות ְלַמְרִּג
Job 12:7ְך� ִים ְוַיֶּגד&ָל� ָּׁשַמ3 ַ vֹוף ה ֹות ְוֹתֶר�ָּך ְוע� �א ְבֵהמ� ם ְׁשַאל&ָנ אּוָל3   ְו�
Job 12:8ּו יַסְּפר� ָּך ִו� ��יַח ָלָא�ֶרץ ְוֹתֶר ֹו ִׂש Bי ַהָּי�ם� א� ָך3 ְּדֵג ְvל  
Job 12:9ִ את� מ �ֹ �ְׂשָתה ּז הָוה ָע ְvֶּלה ִּכ�י ַיד&י� י לֹא&ָיַד�ע ְּבָכל&ֵא
Job 12:10ְּ יׁש� ֲאֶׁש�ר ב  ּוַח ָּכל&ְּבַׂשר&ִא� ר3 ְvי ו��ֶפׁש ָּכל&ָח  ָידֹו ֶנ
Job 12:11ֹ ֹו� ֲהלֹא&א ֶכל ִיְטַעם&ל� ְך ֹא� ֵח3 ְvן ו��ין ִּתְבָח  ֶזן ִמִּל
Job 12:12ים ְּתבּוָנ�ה��ֶרְך ָיִמ יִׁשיִׁש�ים ָחְכָמ�ה ְוֹא�   ִּב�
Job 12:13ִ ה ּוְתבּוָנ�ה� ע ֹו ֵעָצ� 3vה ל� ּמֹו ָחְכָמ�ה ּוְגבּוָר
Job 12:14ַ  ַח� ֵה�ן י א ִיָּפֵת� �ֹ יׁש ְול 3 ִvה ִיְסֹּג�ר ַעל&א� א ִיָּבֶנ �ֹ  ֲהרֹוס ְול



Job 12:15� ִvׁשּו ו�ר ַּבַּמ�ִים ְוִיָב ֶרץ� ֵהBן ַיְעֹצ� ם ְוַי�ַהְפכּו ָא�  יַׁשְּלֵח3
Job 12:16ִ ֹו ֹׁשֵג�ג ּוַמְׁשֶּג�ה� ע 3vה ל� ּוִׁשָּי ז ְות�  ּמֹו ֹע�
Job 12:17ל� ֹׁשְפִט�ים ְיהֹוֵל�   מֹוִל�יְך יֹוֲעִצ�ים ׁשֹוָל�ל ְו�
Job 12:18ם� ֹור ְּבָמְתֵניֶה� ז3 ֵ vר א �ים ִּפֵּת�ַח ַוֶּיְאֹס�   מּוַס�ר ְמָלִכ
Job 12:19�ף� מֹוִל �ים ְיַסֵּל� ָתִנ �ים ׁשֹוָל�ל ְוֵא�  יְך ֹּכֲהִנ
Job 12:20ָ� יר ש� ח� ֵמִס �ים ִיָּק� ַעם ְזֵקִנ �ים ְוַט�  ָפה ְלֶנֱאָמִנ
Job 12:21ּ ה� ׁשֹוֵפ�ְך ב  ים ִרָּפ� �יַח ֲאִפיִק�  ּוז ַעל&ְנִדיִב�ים ּוְמִז
Job 12:22ֲ ה ע�ֹור ַצ ְמַגֶּל א ָלא� ֶׁשְך ַוֹּיֵצ� �ֶות�ֻמקֹות ִמִּני&ֹח  ְלָמ�
Job 12:23ַ יא ל� ם� ַמְׂשִּג ם ַוַּיְנֵח� ּגֹוִי3 ַ vַח ל 5ְיַאְּבֵד�ם ֹׁשֵט�  ּגֹוִים ַו�
Job 12:24ֵ יר ל ֶרְך� ֵמִס3 הּו לֹא&ָד� ם ְּבֹת� ַּיְתֵע3 ַvֶרץ ו� ב ָראֵׁש�י ַעם&ָהָא
Job 12:25ֹור� ם ַּכִּׁשּכ� ַּיְתֵע3 ַvֹור ו �ֶׁשְך ְולֹא&א ְׁשׁשּו&ֹח�   ְיַמ�
Job 13:1ּה� ֶה ֶבן ָל� י ַוָּת� ְזִנ3 ָ vְמָע�ה א �י ָׁש� ל ָרֲאָת�ה ֵעיִנ  ן&ֹּכ�
Job 13:2� ם� כ ְּ �י ִמֶּכ� ל ָאֹנִכ ְעִּתי ַגם&ָא�ִני לֹא&ֹנֵפ�  ַדְעְּתֶכם ָיַד�
Job 13:3ֲ ם א ץ� אּוָל3 י ֲאַדֵּב�ר ְוהֹוֵכ�ַח ֶאל&ֵא�ל ֶאְחָּפ�  ִני ֶאל&ַׁשַּד�
Job 13:4�ְפֵלי&ָׁש ם ֹט� ם ַאֶּת� אּוָל3 ם� ְו� י ֱאִל�ל ֻּכְּלֶכ�  ֶקר ֹרְפֵא�
Job 13:5ִ  י&י ה� ִמ� י ָלֶכ�ם ְלָחְכָמ� ּון ּוְתִה� � ֵּתן ַהֲחֵר�ׁש ַּתֲחִריׁש
Job 13:6יבּו� ֹות ְׂשָפַת�י ַהְקִׁש�   ִׁשְמעּו&ָנ�א תֹוַכְחִּת�י ְוִרב�
Job 13:7ַ ּו ְרִמָּי�ה� ה ַדְּבר� ֹו ְּת� ל3 ְvה ו�ּו ַעְוָל  ְלֵאל ְּתַדְּבר�
Job 13:8ּון� ל ְּתִריב� ּון ִאם&ָלֵא� �  ֲהָפָנ�יו ִּתָּׂשא
Job 13:9ֲ ֹו� ה ּלּו ב� ֹוׁש ְּתָהֵת� ֱאנ3 ֶּ vל ב ר ֶאְתֶכ�ם ִאם&ְּכָהֵת� י&ַיְחֹק�  טֹוב ִּכ�
Job 13:10ּון� ֶתר ָּפִנ�ים ִּתָּׂשא� ֵּס3 ַּ vם ִאם&ב��יַח ֶאְתֶכ �ַח יֹוִכ   הֹוֵכ
Job 13:11ְ� א ש �ֹ �ת ֶא ֲהל ם�ֵאתֹו ְּתַבֵע ל ֲעֵליֶכ� ֹו ִיֹּפ�  ְתֶכ�ם וvַּפְחּד3
Job 13:12� ִ  ם� ז ֶמר ַּגֵּביֶכ� 3ֹ vֶפר ְלַגֵּבי&ח� ְכֹרֵניֶכם ִמְׁשֵלי&ֵא
Job 13:13ִ יׁשּו מ ה� ַהֲחִר� �י ָמ� ר ָעַל  ֶּמִּני ַוֲאַדְּבָרה&ָא�ִני ְוַיֲעֹב�
Job 13:14י ָאִׂש� ַנְפִׁש3 ְvי ו� י ְבִׁשָּנ י� ַעל&ָמBהA ֶאָּׂש�א ְבָׂשִר�  ים ְּבַכִּפ�
Job 13:15ִ  ֹו[ְקְטֵלִני לֹא  ֵה�ן י יַח�] ל� י ֶאל&ָּפָנ�יו אֹוִכ� ָרַכ3 ְּ vל ַאְך&ד� ֲאַיֵח
Job 13:16ֹוא� �5ף ָיב� יו ָחֵנ ָפָנ3 ְvא ל �ֹ �ה ִּכי&ל יׁשּוָע   ַּגם&הּוא&ִל�י ִל�
Job 13:17ָj ּו ש ם� ִׁשְמע� י ְּבָאְזֵניֶכ� ֲחָוִת3 ַא� ְvי ו� מֹוַע ִמָּלִת
Job 13:18ָ  ק� ִהֵּנה&נ י&ֲאִנ�י ֶאְצָּד� ְעִּתי ִּכ� ַד3 ָvט י�ְכִּתי ִמְׁשָּפ  א ָעַר�
Job 13:19 יׁש ְוֶאְגָו�ע� ִמי&ה ה ַאֲחִר� י&ַעָּת� י ִּכ� �יב ִעָּמִד  ּוא ָיִר�
Job 13:20ְj ר� ַאְך&ש א ֶאָּסֵת� �ֹ יָך ל ָּפֶנ3 ִvז מ י ָא� � ַּתִים ַאל&ַּת�ַעׂש ִעָּמִד
Job 13:21ַּ ִּני�ְּפָך ֵמ כ ל&ְּתַבֲעַת� ָמְתָך3 ַא� ֵא� ְvק ו��י ַהְרַח  ָעַל
Job 13:22ּ  ִני� ו ר ַוֲהִׁשיֵב� ַדֵּב3 ֲ vֹו&א �ה א� ֱעֶנ �י ֶא�  ְקָרא ְוָאֹנִכ
Job 13:23ִ ה ל�ִני� ַּכָּמ י ֹהִדיֵע� ַחָּטאִת3 ְvְׁשִע�י ו ֹות ִּפ� � י ֲעֹונ�ֹות ְוַחָּטא
Job 13:24יר ְוַתְחְׁש�ָּמה&ָפֶנ�יָך ַתְסִּת ְך� ָל� �ב ָל� ִני ְלאֹוֵי  ֵב�
Job 13:25ף� ׁש ָיֵב�ׁש ִּתְרֹּד� ֹוץ ְוֶאת&ַק� �  ֶהָעֶל�ה ִנָּד�ף ַּתֲער
Job 13:26י� ִני ֲעֹונ�ֹות ְנעּוָר� תֹוִריֵׁש3 ְvֹות ו ��י ְמֹרר ב ָעַל י&ִתְכֹּת�   ִּכ�
Job 13:27י ַעל&ָׁשְרֵׁש��ֹור ָּכל&ָאְרחֹוָת י ְוִתְׁשמ� דA ַרְגַל3 ֵׂשBם ַּבַּס2 ה� ְוָת� י ִּתְתַחֶּק� ְגַל3 ַvי ר 
Job 13:28ְ  ׁש� ו �לֹו ָע� ֶגד ֲאָכ ֶב3 ְּ vה כ�ב ִיְבֶל  הּוא ְּכָרָק�
Job 14:1ָ ֶגז� א ע&ֹר� ְׂשַב� ים ּו� ִמ3 ָvר י ּוד ִאָּׁש�ה ְקַצ�  ָדם ְיל�
Job 14:2ָ  �יץ י ֹוד� ְּכִצ א ַיֲעמ� �ֹ ל ְול ֵּצ3 ַּ vח כ  ָצא ַוִּיָּמ�ל ַוִּיְבַר�



Job 14:3ֶ  ְך� ַאף&ַעל&ז ִתBי ָתִב�יא ְבִמְׁשָּפ�ט ִעָּמ� �5ָך ְוֹא� ְחָּת ֵעיֶנ  ה ָּפַק�
Job 14:4ָ ן ט�י&ִיֵּת ד� ִמ� א ֶאָח� �ֹ א ל  הֹור ִמָּטֵמ3
Job 14:5 ְך ֻחּקֹו�יו ִאָּת ְסַּפר&ֳחָדָׁש� יו ִמ� יםA ָיָמ3 יו[ ִא�ם ֲחרּוִצ2 ֹור�] ֻחָּק� א ַיֲעב� �ֹ יָת ְול ִׂש3 ָ vע 
Job 14:6יו ְו� �ה ֵמָעָל ֹו� ְׁשֵע ה ְּכָׂשִכ�יר יֹומ� ְרֶצ3 ִvל ַעד&י� ֶיְחָּד
Job 14:7ִ  ם&י ְקָו�ה ִא� ץ ִּת¡ ל� ִּכBי ֵי�ׁש ָלֵע3 א ֶתְחָּד� �ֹ ֹו ל ַנְקּת3 ֹי� ְvיף ו� ֹוד ַיֲחִל  ָּכֵרת ְוע�
Job 14:8ֹו� ּות ִּגְזע� ר ָימ� ֹו וvֶּבָעָפ3 �ין ָּבָא�ֶרץ ָׁשְרׁש   ִאם&ַיְזִק�
Job 14:9�יַח ַמ�ִים ַיְפִר ה ָקִצ�יר ְּכמֹו&ָנ�ַטע� ֵמֵר�  ַח ְוָעָׂש�
Job 14:10ָ  �ֶבר י ֹו� ְוֶג 5ֶּיֱחָל�ׁש ַוִּיְגַו�ע ָאָד�ם ְוַאּי�  מּות ַו�
Job 14:11ַ ְזלּו&מ ׁש� ָא� ב ְוָיֵב� ר ֶיֱחַר� ָנָה3 ְvם ו�  ִים ִמִּני&ָי
Job 14:12ָj י ש�ּום ַעד&ִּבְלִּת ק� ב ְו�לֹא&ָי¡ יצ ְוִא�יׁש ָׁשַכ3 �א ָיִק �ֹ ם�ַמִים ל רּו ִמְּׁשָנָת� ֹע3 ֵvא&י �ֹ  ּו ְול
Job 14:13ַּ ִני ת  ֹול ַּתְצִּפֵנ3 ןA ִּבְׁשא¢ ִני� ִמBי ִיֵּת2 ק ְוִתְזְּכֵר� ִׁש�ית ִל�י ֹח� Bָך ָּת�ּוב ַאֶּפ  ְסִּתיֵרִני ַעד&ׁש�
Job 14:14י� וֹא ֲחִליָפִת� 3ּ vל ַעד&ב��י ֲאַיֵח ְחֶי�ה ָּכל&ְיֵמ�י ְצָבִא ֶבר ֲהִי¡ ּות ֶּג3   ִאם&ָימ�
Job 14:15ִּ ף� ת  ה ָיֶד�יָך ִתְכֹס� ַמֲעֵׂש� �5ָּך ְל� ֱעֶנ �י ֶא�  ְקָרא ְוָאֹנִכ
Job 14:16ַ י&ע י� ִּכ� ֹור ַעל&ַחָּטאִת� ְׁשמ3 ִvא&ת �ֹ ֹור ל �י ִּתְסּפ  ָּתה ְצָעַד�
Job 14:17ל ַעל&ֲעֹוִנ�י� ִּתְטֹּפ3 ַvי ו� ֹור ִּפְׁשִע   ָחֻת�ם ִּבְצר�
Job 14:18ְ  ֹו�אּוָלם ַהר&נֹוֵפ�ל ִיּב� ו ק ִמְּמֹקמ� ּור ֶיְעַּת� צ3 ְvֹול ו 
Job 14:19ְדָּת� יָה ֲעַפר&ָא�ֶרץ ְוִתְקַו�ת ֱאנ�ֹוׁש ֶהֱאַב� ף&ְסִפיֶח� ִים ִּתְׁשֹט� ֲחקּו ַמ3 BיםA ָׁש�   ֲאָבִנ
Job 14:20ָ הּו ל�הּו� ִּתְתְקֵפ ְּתַׁשְּלֵח� יו ַו� ָנ3 ָ vְך ְמַׁשֶּנ�ה פ �5ַּיֲהֹל  ֶנַצח ַו�
Job 14:21ָ ּו ב מֹו� ִיְכְּבד� לֹא&ָיִב�ין ָל� ּו ְו� ִיְצֲער3 ְvע ו�א ֵיָד �ֹ  ָניו ְול
Job 14:22ְּ ל� פ ַאְך&ב  ֹו ָעָל�יו ֶּתֱאָב� ַנְפׁש3 ְvב ו��יו ִיְכָא  ָׂשרֹו ָעָל
Job 15:1ַ  ר� ו י ַוּיֹאַמ� ֵּתיָמִנ3 ז ַה�  ַּיַען ֱאִליַפ�
Job 15:2ים ִּבְט יַמֵּל�א ָקִד� ּוַח ִו� �ַעת&ר ם ַיֲעֶנ�ה ַד� ָחָכ3 ֹו� ֶה�  נ�
Job 15:3ְּ �ַח ב  ם� הֹוֵכ ים לֹא&יֹוִע�יל ָּב� ֹון וvִּמִּל3 �א ִיְסּכ �ֹ  ָדָבר ל
Job 15:4ַ ל� ַאף&א ה ִלְפֵני&ֵא� ע ִׂשיָח3  ָּתה ָּתֵפ�ר ִיְרָא�ה ְוִתְגַר�
Job 15:5ים� ֹון ֲערּוִמ� ר ְלׁש� ִתְבַח3 ְvיָך ו�   ִּכBי ְיַאֵּל�ף ֲעֹוְנָך� ִפ
Job 15:6�ִפ �יֲעָך ְך� ַיְרִׁש� יָך ַיֲענּו&ָב�  יָך ְולֹא&ָא�ִני וvְּׂשָפֶת3
Job 15:7ָ ֹון א ְלָּת� ֲהִראיׁש� ֹות חֹוָל�  ָדם ִּתָּוֵל�ד ְוִלְפֵנ�י ְגָבע�
Job 15:8ה� ע ֵאֶל�יָך ָחְכָמ� ֹוַה ִּתְׁשָמ�ע ְוִתְגַר� ֹוד ֱאל�   ַהְבס�
Job 15:9ָּ  נּו  ַמה&י לֹא&ִעָּמ� ין ְו� ִב3 ָּ vע ת�א ֵנָד �ֹ ּוא�ַדְעָּת ְול  ה�
Job 15:10ים� �יָך ָיִמ�   ַּגם&ָׂש�ב ַּגם&ָיִׁש�יׁש ָּב�נּו ַּכִּב�יר ֵמָאִב
Job 15:11ִ ט מ� ְך� ַהְמַע ט ִעָּמ� ר ָלַא� ָדָב3 ְvל ו�ֹות ֵא  ְּמָך ַּתְנֻחמ�
Job 15:12ּון ֵעיֶנ�יָך� ַמה&ִּיְרְזמ�   ַמה&ִּיָּקֲחָך� ִלֶּב�ָך ּו�
Job 15:13ל רּו�יב ֶאל&ֵא�י&ָתִׁש ין� ִּכ� �יָך ִמִּל� אָת ִמִּפ  ֶח�ָך ְוֹהֵצ�
Job 15:14ה� ּוד ִאָּׁש� ק ְיל� ְצַּד3 ִvי&י י&ִיְזֶּכ�ה ְוִכ� ה&ֱאנ�ֹוׁש ִּכ�   ָמ�
Job 15:15 ן ִּבְקֹדׁשֹו�ֵה ]ִּ ּו ְבֵעיָנ�יו�] ְקֹדָׁשיו][ב  ִים לֹא&ַזּכ� ָׁשַמ3 ְvין ו�א ַיֲאִמ �ֹ  ל
Job 15:16ַ ח ִאי א�ֶנֱאָל י&ִנְתָע�ב ְו� ה�ף ִּכ� ה ַכַּמ�ִים ַעְוָל�  ׁש&ֹׁשֶת�
Job 15:17ָרה� יִתי ַוֲאַסֵּפ� ִז3 ָ vי ְוֶז�ה&ח� ע&ִל ַמ�   ֲאַחְוָך� ְׁש�
Job 15:18ם� ּו ֵמֲאבֹוָת� ֲחד3 � ִvא כ �ֹ �ידּו ְול ים ַיִּג   ֲאֶׁשר&ֲחָכִמ�
Job 15:19ְ ם ל�ם� ָלֶה �ר ְּבתֹוָכ� �ה ָהָא�ֶרץ ְולֹא&ָע�ַבר ָז  ַבָּדם ִנְּתָנ
Job 15:20י ר ָ ָּכ�ר ל&ְיֵמ ּוא ִמְתחֹוֵל�ל ּוִמְסַּפ� jָ ָׁשע ה� vיץ�ש ּו ֶלָעִר� ים ִנְצְּפנ�  ִנ3
Job 15:21ּנּו� ד ְיבֹוֶא� ֹום ׁשֹוֵד� ָּׁשל3 ַּ vיו ב� ים ְּבָאְזָנ   קֹול&ְּפָחִד�



Job 15:22j ין ש�ֶׁשְך ְוָצפּו  לֹא&ַיֲאִמ �ּוי][ְו[ּוב ִמִּני&ֹח ֶרב�] ָצפ� ּוא ֱאֵלי&ָח�  ה�
Job 15:23 ֶׁשְך� ֹום&ֹח� ֹו י� ֹון ְּבָיד� י&ָנכ� עA ִּכ� mה ָיַד� �ֶחם ַאֵּי ּוא ַלֶּל ד ה� Bֵד  נֹ�
Job 15:24� ְ  ֹור� י יד ַלִּכיד� הּו ְּכֶמBֶלְךA ָעִת¢ ְתְקֵפ3 ִּ vה ת� ַבֲעֻתהּו ַצ�ר ּוְמצּוָק
Job 15:25&ֹו ְוֶאל �י&ָנָט�ה ֶאל&ֵא�ל ָיד jַ  ִּכ� vר�ש י ִיְתַּגָּב�  ַּד3
Job 15:26ּוץ ִגָּנ�יו� ָיר� י ָמ� י ַּגֵּב� ֲעִב3 ַּ vאר ב� �יו ְּבַצָּו   ֵאָל
Job 15:27ֶסל� �ַעׂש ִּפיָמ�ה ֲעֵלי&ָכ� ֹו ַוַּי ��יו ְּבֶחְלּב י&ִכָּס�ה ָפָנ   ִּכ�
Job 15:28ָּ ֹות ב  ים ִנְכָחד3 Bִר ֹוןA ָע� Bים� ַוִּיְׁשּכ ּו ְלַגִּל� ר ִהְתַעְּתד� �ְׁשבּו ָל�מֹו ֲאֶׁש�  ִּתים לֹא&ֵי
Job 15:29�ֹ ם� ל א&ִיֶּט�ה ָלָא�ֶרץ ִמְנָל� �ֹ ֹו ְול �ּום ֵחיל  א&ֶי�ְעַׁשר ְולֹא&ָיק�
Job 15:30�ֹ  ֶׁשְך י ּורA ִמִּני&ֹח3 א&ָיס2 �ֹ יו� ל ּוַח ִּפ� ּור ְּבר� ָיס3 ְvֶבת ו� ַנְקּתֹו ְּתַיֵּב�ׁש ַׁשְלָה
Job 15:31 ן ַּבּׁשֹו�יו][ַּב[ ַאל&ַיֲאֵמ�ה ִּכי&] ָּׁש� 3ָj ִנְתָע vֹו�ְוא ִּתְהֶי�הש   ְתמּוָרת�
Job 15:32  לֹא&י א ַרֲעָנ�ָנה� ְּב� �ֹ ֹו ל ִכָּפת3 ְvא ו� ֹומֹו ִּתָּמֵל
Job 15:33ֹו� ִית ִנָּצת� ַּז3 ַּ vֹו ְוַיְׁשֵל�ְך כ ��ֶפן ִּבְסר ס ַּכֶּג   ַיְחֹמ�
Job 15:34ַחד� ֳהֵלי&ֹׁש� ׁש ָאְכָל�ה ָא� ֵא3 ְvּוד ו ��5ף ַּגְלמ י&ֲעַד�ת ָחֵנ   ִּכ�
Job 15:35ָ ה ע ה� סָמ ָהֹר� ם ָּתִכ�ין ִמְרָמ� �ֹלד ָא�ֶון וvִּבְטָנ3  ל ְוָי
Job 16:1ר� ֹוב ַוּיֹאַמ� �ַען ִאּי3   ַוַּי
Job 16:2ם� י ָעָמ�ל ֻּכְּלֶכ� ֹות ְמַנֲחֵמ� �  ָׁשַמ�ְעִּתי ְכֵא�ֶּלה ַרּב
Job 16:3י ַתֲעֶנ�ה�� יְצָך3 ִּכ ְמִר� ַּvֹו ַמה&י ּוַח א� �ץ ְלִדְבֵרי&ר   ֲהֵק�
Job 16:4ָאֹנ AםB �ים ְוָאִנ�יָעה  ַּג �יָרה ֲעֵליֶכ�ם ְּבִמִּל י ַאְחִּב ם ַּתBַחת ַנְפִׁש3 {ׁש ַנְפְׁשֶכ] ּו&ֵי Bָרה ל ֵּב� ִכיH ָּכֶכ{ם ֲאַד¡

י� ֹו רֹאִׁש� ם ְּבמ� ֵליֶכ3 ֲ vע 
Job 16:5ְך� �י ְוִנ�יד ְׂשָפַת�י ַיְחֹׂש�   ֲאַאִּמְצֶכ�ם ְּבמֹו&ִפ
Job 16:6ֲ ם&א � ִא� ְך�ַדְּבָרה לֹא&ֵיָחֵׂש�ְך ְּכֵאִב ה ַמה&ִמִּנ�י ַיֲהֹל� ַאְחְּדָל3 ְvי ו 
Job 16:7י� ֹוָת ָּכל&ֲעָדִת� ִׁשּמ3 ֲ vִני ה�ה ֶהְלָא   ַאְך&ַעָּת�
Job 16:8� ַ  �י ַיֲעֶנ�ה� ו י ְּבָפַנ ֲחִׁש3 ַ v5ָקם ִּב�י כ� �ה ַוָּי �ד ָהָי  ִּתְקְמֵטִני ְלֵע
Job 16:9� �י ְּבִׁשָּנ ִני ָחַר�ק ָעַל 5ִּיְׂשְטֵמ3 ףA ַו� ֹו ָטַר2 Bי� ַאּפ �יו ִל� ֹוׁש ֵעיָנ יA ִיְלט� mיו ָצִר 
Job 16:10ְּ ם ב  יA ְּבִפיֶה3 ּו ָעַל2 ּון� ָּפֲער¢ ַחד ָעַל�י ִיְתַמָּלא� 3ַvי י� ּו ְלָחָי  ֶחְרָּפה ִהּכ�
Job 16:11ֵ ִני א ִני� ַיְסִּגיֵר� �ים ִיְרֵט� י ְרָׁשִע �יל ְוַעל&ְיֵד�  ל ֶא�ל ֲעִו
Job 16:125ְיַפְר יִתיA ַו� ֵלBו ָהִי2 ְּ ָׁש� ִני ְוָאַח�ז ב  ה�ְּפֵר3 ֹו ְלַמָּטָר� 3vִני ל 5ְיַפְצְּפֵצ�ִני ַוְיִקיֵמ�  ָעְרִּפי ַו�
Job 16:13ִּ ח כ�יו ְיַפַּל יA ַרָּב3 ּבּו ָעַל2 Bִתי� ָי�ֹס ֶרץ ְמֵרָר� ָא3 ָ vְך ל ֹול ִיְׁשֹּפ� �א ַיְחמ �ֹ  ְליֹוַתי ְול
Job 16:14ֶ ִני פ�ִיְפְרֵצ � ץ ָעַל ֹור�ֶרץ ַעל&ְּפֵני&ָפ�ֶרץ ָיֻר�  י ְּכִגּב�
Job 16:15ָּ י ְוֹעַל�ְלִּתי ֶבָעָפ�ר ַקְרִנ�י� ַׂש�ק ת  ��י ִגְלִּד  ַפְרִּתי ֲעֵל
Job 16:16 י ֳחַמְרְמָרה� ֶות�] ַמְרְמרּוח ֳ[ ָּפַנ  ִמִּני&ֶב�ִכי ְוַע�ל ַעְפַעַּפ�י ַצְלָמ�
Job 16:17ַ ה� ע י ַזָּכ� ְתִפָּלִת�  ל לֹא&ָחָמ�ס ְּבַכָּפ�י ּו�
Job 16:18ֶ י� א ֹום ְלַזֲעָקִת� ק3 ָ vי מ ַאל&ְיִה� �י ָדִמ�י ְו�  ֶרץ ַאל&ְּתַכִּס
Job 16:19ַ ים� ַּגם&ע י ַּבְּמרֹוִמ� ָׂשֲהִד3 ְvי ו � ָּתה ִהֵּנה&ַבָּׁשַמ�ִים ֵעִד
Job 16:20ה ֵעיִנ�י� ֹוַה ָּדְלָפ� ל3 ֱ vי ֶאל&א� י ֵרָע   ְמִליַצ�
Job 16:21ֶבן&ָא ֹוַּה ּו� ��ֶבר ִעם&ֱאל הּו� ְויֹוַכ�ח ְלֶג ם ְלֵרֵע�  ָד�
Job 16:22ְך� ּוב ֶאֱהֹל� ַרח לֹא&ָאׁש� י&ְׁשנ�ֹות ִמְסָּפ�ר ֶיֱאָת�יּו ְוֹא�   ִּכ�
Job 17:1ֻ י ח�י� רּוִח ים ִל� כּו ְקָבִר� י ִנְזָע3  ָּבָלה ָיַמ�
Job 17:2ֲ א ה �ֹ ם ָּתַל�ן ֵעיִנ�י� ִאם&ל י וvְּבַהְּמרֹוָת3 � ֻתִלים ִעָּמִד
Job 17:3ָּ  יָמה&נ ַע�א ָע ִׂש� י ִיָּתֵק� ּוא ְלָיִד� 3 vי ה  ְרֵב�ִני ִעָּמ�ְך ִמ�
Job 17:4ִ י&ל ם� ִּכ� א ְתֹרֵמ� �ֹ ן ל 3ֵּ vֶכל ַעל&כ� ָּבם ָצַפ�ְנָּת ִּמָּׂש



Job 17:5ְ ָנה� ל �יו ִּתְכֶל� �י ָבָנ �ים ְוֵעיֵנ �יד ֵרִע  ֵחֶלק ַיִּג
Job 17:6� ְ  ְה ו �ים ֶא� ֶפת ְלָפִנ ל ַעִּמ�ים ְוֹת�  ֶי�ה�ִהִּצַגִני ִלְמֹׁש�
Job 17:7ם� י ַּכֵּצ�ל ֻּכָּל� יֻצַר� �י ִו� �ַעׂש ֵעיִנ   ַוֵּת�ַכּה ִמַּכ
Job 17:8ר� �5ף ִיְתֹעָר� י ַעל&ָחֵנ ָנִק3 ְvאת ו�ֹ ים ַעל&ז ּמּו ְיָׁשִר�   ָיֹׁש�
Job 17:9ֶמץ� ִים ֹיִס�יף ֹא� ַד3 ָvֳטָהר&י ֹו ּו� �יק ַּדְרּכ   ְויֹאֵח�ז ַצִּד�
Job 17:10ָּ ם ֻּכָּל�ם ת  אּוָל3 ם� ְו� א ָבֶכ�ם ָחָכ� א&ֶאְמָצ� �ֹ �א ְול אּו ָנ  ֻׁשבּו ּוֹב�
Job 17:11ָ י ע�י� ָיַמ ֹוָרֵׁש�י ְלָבִב� ּו מ� � ְברּו ִזֹּמַת�י ִנְּתק
Job 17:12ַ ֶׁשְך� ל ֹוב ִמְּפֵני&ֹח� ֹור ָקר� 3vימּו א� ְיָלה ְלי�ֹום ָיִׂש
Job 17:13ֲ ְד ִאם&א ֶׁשְך ִרַּפ� ֹח3 ַּ vי ב�ֹול ֵּביִת י�ַקֶּוה ְׁשא�  ִּתי ְיצּוָע�
Job 17:14ָ ַחת ק�ה� ַלַּׁש ִרָּמ� י ָל� ֲאֹחִת3 ַvי ו  ָראִתי ָא�ִבי ָא�ָּתה ִאִּמ�
Job 17:15ְ  ָּנה� ו י ִמ�י ְיׁשּוֶר� ִתְקָוִת3 ְvי ו�ֹו ִתְקָוִת  ַאֵּיה ֵאפ�
Job 17:16ר ָנ�ַחת� ס�ְדָנה ִאם&ַי�ַחד ַעל&ָעָפ�ל ֵּתַר י ְׁשֹא�   ַּבֵּד�
Job 18:1ַ  ר�ַּיַען  ו י ַוּיֹאַמ� ד ַהֻּׁשִח3  ִּבְלַּד�
Job 18:2ר� ר ְנַדֵּב� ינּו ְוַאַח� ִב3 ָּ vין ת� ּון ִקְנֵצ�י ְלִמִּל   ַעד&ָאBָנהA ְּתִׂשימ�
Job 18:3ַ ם� מ ינּו ְּבֵעיֵניֶכ� ְטִמ3 ִvה נ� ּדּוַע ֶנְחַׁש�ְבנּו ַכְּבֵהָמ
Job 18:4ַ ֹו ה ּפ� ֹו ְּבַא¡ ף ַנְפׁש3 ֵר� �ַזב  ֹט� ֹו�ְלַמַעְנָך ֵּתָע ּור ִמְּמֹקמ� 3vֶרץ ְוֶיְעַּתק&צ� ָא
Job 18:5ֹו� ּה ְׁשִב�יב ִאּׁש� ַּג3 ִvא&י �ֹ �ְך ְול �ים ִיְדָע ֹור ְרָׁשִע Bם א�   ַּג
Job 18:6ְך� ֹו ָעָל�יו ִיְדָע� ֵנר3 ְvֹו ו �ֹור ָחַׁש�ְך ְּבָאֳהל   א�
Job 18:7� ֵ  ֹו� י ַתְׁשִליֵכ�הּו ֲעָצת� ֹו ְו� � ְצרּו ַצֲעֵד�י אֹונ
Job 18:8�ְך� ִּכ ה ִיְתַהָּל� �יו ְוַעל&ְׂשָבָכ3  י&ֻׁשַּל�ח ְּבֶר�ֶׁשת ְּבַרְגָל
Job 18:9ים� �יו ַצִּמ� �ק ָעָל ב ָּפ�ח ַיֲחֵז   יֹאֵח�ז ְּבָעֵק�
Job 18:10יב� �י ָנִת� ֹו ֲעֵל ֹו וvַּמְלֻּכְדּת3 �ּון ָּבָא�ֶרץ ַחְבל   ָטמ�
Job 18:11ָ הּו ְל ס ֹות ֶוֱהִפיֻצ� �ֲעֻת�הּו ַבָּלה יו�ִביב ִּב�  ַרְגָל�
Job 18:12ֹו� ֹון ְלַצְלע� יד ָנכ� ֵא3 ְvֹו ו �  ְיִהי&ָרֵע�ב ֹאנ
Job 18:13ֹ  ֶות� י ֹור ָמ� יו ְּבכ� ָּד3 ַּ vֹו יֹאַכ�ל ב � אַכל ַּבֵּד�י עֹור
Job 18:14ֵ ק מ�ֹות� ִיָּנֵת הּו ְלֶמ�ֶלְך ַּבָּלה� ַתְצִעֵד3 ְvֹו ו � ָאֳהלֹו ִמְבַטח
Job 18:15ְּ ֹון ב  ית�ָאֳהלֹו ִּתְׁשּכ� �הּו ָגְפִר� ה ַעל&ָנֵו ֹו ְיֹזֶר� �  ִמְּבִלי&ל
Job 18:16ִ ֹו� מ ל ְקִציר� ַעל ִיַּמ� ָרָׁש�יו ִיָב�ׁשּו וvִּמַּמ3  ַּתַחת ָׁש�
Job 18:17ָ ּוץ� ִז�ְכרֹו&א ֹו ַעל&ְּפֵני&ח� 3vם ל  ַבד ִמִּני&ָא�ֶרץ ְולֹא&ֵׁש�
Job 18:18ֶ  ל י ִמֵּתֵב� ֶׁשְך ּו� �ֹור ֶאל&ֹח הּו�ְהְּדֻפהּו ֵמא�   ְיִנֻּד�
Job 18:19יו� יד ִּבְמגּוָר� ין ָׂשִר3 ֹו ְוֵא� ��ֶכד ְּבַעּמ ֹו ְולֹא&ֶנ Bין ל� א ִנ �ֹ   ל
Job 18:20ַער� ים ָא�ֲחזּו ָׂש� ַקְדֹמִנ3 ְvים ו�   ַעל&י�ֹומֹו ָנַׁש�ּמּו ַאֲחֹרִנ
Job 18:21ֵ ל� ס ַאְך&א ע&ֵא� ֹום לֹא&ָיַד� ה ְמק� ֶז3 ְv �ל ו  ֶּלה ִמְׁשְּכנ�ֹות ַעָּו
Job 19:1ר� ֹוב ַוּיֹאַמ� �ַען ִאּי3   ַוַּי
Job 19:2ָ ים� ַעד&א �ִני ְבִמִּל� ְתַדְּכאּוַנ �י ּו�  ָנה ּתֹוְגי�ּון ַנְפִׁש
Job 19:3ְּ �ֶׂשר פ  Bה ֶע י� ֶז ׁשּו ַּתְהְּכרּו&ִל� ֹב3 ֵ vא&ת �ֹ ּוִני ל � ָעִמים ַּתְכִלימ
Job 19:4י ָּתִל�ין ְמׁשּוָג ִּת3 ִvיִתי א� י� ְוַאף&ָאְמָנ�ם ָׁשִג  ִת�
Job 19:5ָ י� ִאם&א י ֶחְרָּפִּת� ַל3 ָ vילּו ְותֹוִכ�יחּו ע ��י ַּתְגִּד  ְמָנם ָעַל
Job 19:6ֵ עּו&א יף� ְּד� ֹו ָעַל�י ִהִּק� ֹוַּה ִעְּוָת�ִני וvְּמצּוד3  פֹו ִּכי&ֱאל�
Job 19:7ָ ק ח� ט� ֵהBן ֶאְצַע ע ְוֵא�ין ִמְׁשָּפ� ַׁשַּו3 ֲ vה א� א ֵאָעֶנ �ֹ  ָמס ְול
Job 19:8ָאְר ָ  ים�ִח�י ג ֶׁשְך ָיִׂש� י ֹח� ִתיבֹוַת3 ְvֹור ְוַע�ל נ �א ֶאֱעב �ֹ  ַדר ְול



Job 19:9ְּ י� כ ַסר ֲעֶט�ֶרת רֹאִׁש� ָּי3 ַvיט ו��י ִהְפִׁש  בֹוִדי ֵמָעַל
Job 19:10ָ ִני ס�י� ִיְּתֵצ ץ ִּתְקָוִת� ֵע3 ָּ vע כ  ִביב ָוֵאַל�ְך ַוַּיַּס�
Job 19:11ֹו ַוַּיְחְׁש ��י ַאּפ �ַחר ָעַל יו� ַוַּי ֹו ְכָצָר� ִני ל�  ֵב�
Job 19:12י� ּו ָסִב�יב ְלָאֳהִל� �י ַּדְרָּכ�ם ַוַּיֲחנ� ּלּו ָעַל יו ַוָּיֹס� אּו ְגדּוָד3 Bָי�ֹב AַחדB   ַי
Job 19:13ַ ִּני� א �רּו ִמֶּמ� י ַאְך&ָז ֹיְדַע3 ְvיק ו��י ִהְרִח  ַחי ֵמָעַל
Job 19:14ּוִני� ְמֻיָּדַע�י ְׁשֵכח� ּו ְקרֹוָב�י ּו�   ָחְדל�
Job 19:15ְ  י ֵביִת�י ו Bם� ָּג�ֵר �יִתי ְבֵעיֵניֶה� י ָהִי ְכִר3 ָvִני נ��ר ַּתְחְׁשֻב  ַאְמֹהַתי ְלָז
Job 19:16ָ י ק ֹו� ְלַעְבִּד� י ֶאְתַחֶּנן&ל� 3ִvה ְּבמֹו&פ� א ַיֲעֶנ �ֹ  ָראִתי ְול
Job 19:17 י ִלְבֵנ�י ִבְטִנ�י� ר ַחֹּנִת3 ְvי ו��5ָרה ְלִאְׁשִּת י ָז  ּוִח�
Job 19:18י�ם&ע ֲ ַּג ּוָמה ַוְיַדְּברּו&ִב� ק3 ָ vי א�  ִויִלים ָמ�ֲאסּו ִב
Job 19:19� ִּ י� ת  ְבִּתי ֶנְהְּפכּו&ִב� ַה3 ָ vי ְוֶז�ה&א � ֲעבּוִני ָּכל&ְמֵת�י סֹוִד
Job 19:20ּ  י ו ֹור ִׁשָּנ�י� ְּבעֹוִר� ה ְּבע� ֶאְתַמְּלָט3 ָvי ו� ִבְבָׂשִרי ָּדְבָק�ה ַעְצִמ
Job 19:21� ִני ָחֻּנ י� ָחֻּנ¢ �5ְגָעה ִּב� ֹוַּה ָנ ל3 ֱ vי ִּכ�י ַיד&א�  ִני ַאֶּת�ם ֵרָע
Job 19:22ָ עּו� ל א ִתְׂשָּב� �ֹ י ל  ָּמה ִּתְרְּדֻפ�ִני ְכמֹו&ֵא�ל וvִּמְּבָׂשִר3
Job 19:23ֵ ן א�י&ִיֵּת קּו� ִמ� ן ַּבֵּס�ֶפר ְוֻיָח� י&ִיֵּת� �י ִמ� ּון ִמָּל  פֹו ְוִיָּכְתב�
Job 19:24��ל ְוֹעָפ ּון� ְּבֵעט&ַּבְרֶז ּור ֵיָחְצב� ד ַּבּצ� ַע3 ָ vֶרת ל 
Job 19:25ָ  �י י ּום� ַוֲאִנ ר ָיק� ֹון ַעל&ָעָפ� ַאֲחר3 ְvי ו� ַדְעִּתי ֹּג�ֲאִלי ָח
Job 19:26ֹוַּה� �ה ֱאל� ֱחֶז י ֶא� �את וvִּמְּבָׂשִר3ֹ י ִנְּקפּו&ז ֹוִר�   ְוַאַח�ר ע�
Job 19:27ּו ְו �י ָרא� י ְוֵעיַנ ֱחֶזה&ִּל3 יA ֶא� י� ֲאֶׁשBר ֲאִנ2 ּו ִכְלֹיַת�י ְּבֵחִק� �ר ָּכל�  לֹא&ָז
Job 19:28י� ר ִנְמָצא&ִב� ָב3 ָּ vֶרׁש ד ֹו ְוֹׁש� �אְמרּו ַמה&ִּנְרָּדף&ל �ֹ �י ת   ִּכ
Job 19:29ֵ י&ח ֶרב ִּכ� םA ִמְּפֵני&ֶח3 ּון ַׁשִּדין  ּגBּורּו ָלֶכ2 ַען ֵּתְדע� ּון�][ַׁש[ָמה ֲעֹונ�ֹות ָח�ֶרב ְלַמ�  ס] ּד�
Job 20:1ַ  ר�ַּיַען  ו י ַוּיֹאַמ� ר ַהַּנ�ֲעָמִת3  ֹצַפ�
Job 20:2ָ י� ל ּוִׁשי ִב� ּור ח� ּוִני וvַּבֲעב3 � ֵכן ְׂשִעַּפ�י ְיִׁשיב
Job 20:3י ַיֲעֵנ�ִני� ִּביָנִת� ּוַח ִמ� ר3 ְvע ו�  מּוַס�ר ְּכִלָּמִת�י ֶאְׁשָמ
Job 20:4ָ  ֹ�את י ֶרץ� ֲהז Bי ִׂש�ים ָאָד�ם ֲעֵלי&ָא� �ד ִמִּנ  ַדְעָּת ִמִּני&ַע
Job 20:5ְ ת ר� ַגע� ִּכBי ִרְנַנ �5ף ֲעֵדי&ָר� ת ָחֵנ ֹוב ְוִׂשְמַח� � ָׁשִעים ִמָּקר
Job 20:6ֹו ָלָע�ב ַיִּג�יַע� רֹאׁש3 ְvֹו ו �  ִאם&ַיֲעֶל�ה ַלָּׁשַמ�ִים ִׂשיא
Job 20:7� ֹו� כ ְּ ּו ַאּי� יו יֹאְמר� ָא3 ֹ vד ר��ַצח יֹאֵב  ֶגֲללֹו ָלֶנ
Job 20:8ָ  ֹום י א ִי ַּכֲחל� �ֹ ְיָלה�עּוף ְול ד ְּכֶחְזי�ֹון ָל� ֻיַּד3 ְvּוהּו ו � ְמָצא
Job 20:9ְj ִין ש� ֹו� ַע ּנּו ְמקֹומ� ֹוד ְּתׁשּוֶר� 3vיף ְולֹא&ע� א תֹוִס �ֹ  ָזַפּתּו ְול
Job 20:10ָּ ֹו� ב  ְבָנה אֹונ� יו ָּתֵׁש� ָיָד3 ְvים ו� ּו ַדִּל  ָניו ְיַרּצ�
Job 20:11ַ ּו ֲעלּומֹו  ע ב�וvְ] ֲעלּוָמ�יו[ְצמֹוָתיו ָמְלא� ר ִּתְׁשָּכ� ֹו ַעל&ָעָפ�  ִעּמ3
Job 20:12ֹו� ָּנה ַּת�ַחת ְלׁשֹונ� ְכִחיֶד3 ַvה י� �יו ָרָע   ִאם&ַּתְמִּת�יק ְּבִפ
Job 20:13ָ ל ע ֹו� ַיְחֹמ� ֹוְך ִחּכ� ָּנה ְּבת� ִיְמָנֶע3 ְvָּנה ו�א ַי�ַעְזֶב �ֹ  ֶליָה ְול
Job 20:14ַ ל � ת ְּפָתִנ �יו ֶנְהָּפ�ְך ְמרֹוַר� ֹו�ְחמֹו ְּבֵמָע  ים ְּבִקְרּב�
Job 20:15ָּ ל� ַח�ִיל ב  ּנּו ֵא� ֹוִרֶׁש� ֹו י� ִּבְטנ3 ִvּנּו מ� ַלע ַוְיִקֶא
Job 20:16ה� ֹון ֶאְפֶע� הּו ְלׁש� ַהְרֵג3 � ַּ vק ת�   רֹאׁש&ְּפָתִנ�ים ִייָנ
Job 20:17ה� י ְּדַב�ׁש ְוֶחְמָא� ֲחֵל3 ַvי נ �5ֶרא ִבְפַלּג�ֹות ַנֲהֵר�   ַאל&ֵי
Job 20:18ָ  ס� ֵמִׁש�יב י א ַיֲעֹל� �ֹ ֹו ְול מּוָרת3 ְּ vיל ת א ִיְבָל�ע ְּכֵח� �ֹ  ָגע ְול
Job 20:19ִ י&ר א ִיֶבֵנ�הּו� ִּכ� �ֹ ל ְול ַז3 ָּvִית ג �ים ַּב� �ב ַּדִּל  ַּצץ ָעַז
Job 20:20ט� א ְיַמֵּל� �ֹ ֹו ל ֲחמּוד3 ַּ vֹו ב ��ו ְּבִבְטנ   ִּכBיA לֹא&ָיַד�ע ָׁשֵל



Job 20:213ֵּ vֹו ַעל&כ �יד ְלָאְכל ֹו� ֵאין&ָׂשִר� יל טּוב�  ן לֹא&ָיִח�
Job 20:22ִ� אות ש �ֹ ּנּו� ִּבְמל ֹו ָּכל&ַי�ד ָעֵמ�ל ְּתבֹוֶא� ��ֶצר ל  ְפקֹו ֵי
Job 20:23ֹו� ימֹו ִּבְלחּומ� ֵל3 ָ vֹו ְוַיְמֵט�ר ע �ֹון ַאּפ ֹו ֲחר� ַׁשַּלח&ּב� ֹו ְי� א ִבְטנ3   ְיִהBיA ְלַמֵּל¢
Job 20:24ִ  ְחְל י ַּ vל ת� �ֶׁשק ַּבְרֶז ה�ְבַרח ִמֵּנ ֶׁשת ְנחּוָׁש� הּו ֶק�  ֵפ3
Job 20:25ּ  ָו�ה ו ים� ָׁשַלףH ַוֵּיֵצ{א ִמֵּג¡ ְך ָעָל�יו ֵאִמ� ֹו ַיֲהֹל3 ְּמֹרָרת�  ָבָרק ִמ�
Job 20:26ְּ �יו ת  ּוָנ ּון ִלְצּפ¡ ֹו� ָּכל&ֹחֶׁשְךH ָטמ{ יד ְּבָאֳהל� �5ַרע ָׂשִר� א&ֻנָּפ�ח ֵי �ֹ  ָאְכֵלהּו ֵא�ׁש ל
Job 20:27ִים�ּו ָׁשַמ ֹו� ְיַגּל� ה ל� ָמ� ֶרץ ִמְתקֹוָמ� ֶא3 ְvֹו ו �  ֲעֹונ
Job 20:28ִ  ֹו� י ֹות ְּבי�ֹום ַאּפ� ָּגר3 ִvֹו נ �ּול ֵּבית  ֶגל ְיב�
Job 20:29ָ ם ר�ֶלק&ָאָד BהA ֵח� ל� פ ֶז ֹו ֵמֵא�  ָׁשע ֵמֱאֹלִה�ים ְוַנֲחַל�ת ִאְמר�
Job 21:1ר� ֹוב ַוּיֹאַמ� �ַען ִאּי3   ַוַּי
Job 21:2ָj ּו ש ם�מֹוַע ִמ ִׁשְמע� ֵתיֶכ� ּוֹמ� את ַּתְנח� 3ֹ vי ּוְתִהי&ז� ָּלִת
Job 21:3ָ� יג� ש י ַתְלִע� ר ַּדְּבִר� �י ֲאַדֵּב�ר ְוַאַח�  אּוִני ְוָאֹנִכ
Job 21:4ֶ י� ה ר רּוִח� ּוַע לֹא&ִתְקַצ� ּד3 ַ vי ְוִאם&מ� ָאֹנִכי ְלָאָד�ם ִׂשיִח
Job 21:5ה� �ד ַעל&ֶּפ�   ְּפנּו&ֵאַל�י ְוָהַׁש�ּמּו ְוִׂש�ימּו ָי
Job 21:6ּות� י ַּפָּלצ� ָׂשִר3 ְּ vז ב   ְוִאם&ָזַכ�ְרִּתי ְוִנְבָה�ְלִּתי ְוָאַח�
Job 21:7ִיל� ּו ַּגם&ָּג�ְברּו ָח� ְתק3 ָ vּו ע��ים ִיְחי ּוַע ְרָׁשִע   ַמּד�
Job 21:8ם� ם ְלֵעיֵניֶה� ֶצֱאָצֵאיֶה3 ְvם ו�ֹון ִלְפֵניֶה�ם ִעָּמ   ַזְרָעBם ָנכ�
Job 21:9 ֹום ם� ָּבֵּתיֶה�ם ָׁשל� ֹוַּה ֲעֵליֶה� ֶבט ֱאל� א ֵׁש� Bֹ  ִמָּפ�ַחד ְול
Job 21:10ִ ֹו ע ל� ׁשֹור� א ְתַׁשֵּכ� �ֹ ֹו ְול ָרת3 ָּ vל ְּתַפֵּל�ט פ� א ַיְגִע �ֹ  ַּבר ְול
Job 21:11ַ ּו כ ּון� ְיַׁשְּלח� ם ְיַרֵּקד� ַיְלֵדיֶה3 ְvם ו� ּצֹאן ֲעִויֵליֶה
Job 21:12ִ  ּו י ִיְׂשְמח3 ְvֹור ו�ף ְוִכּנ ֹול עּוָג�ב�ְׂשאּו ְּכֹת�   ְלק�
Job 21:13 ּו[ ְיַבּלּו ּתּו�] ְיַכּל� ֹול ֵיָח� ַגע ְׁשא� ֹוב ְיֵמיֶה�ם וvְּבֶר3  ַבּט�
Job 21:14ָ ּו ל ְצנּו� ַוּיֹאְמר� א ָחָפ� �ֹ יָך ל ָרֶכ3 ְּ vַעת ד ּור ִמֶּמ�ּנּו ְוַד�  ֵאל ס�
Job 21:15י ִנ� יל ִּכ י&ַנ�ַעְבֶד�ּנּו ּוַמה&נvֹּוִע3 י ִּכ� ֹו� ַמה&ַׁשַּד�  ְפַּגע&ּב�
Job 21:16ִּני� ֲחָקה ֶמ� ים ָר� ָׁשִע3 ְvת ר א ְבָיָד�ם טּוָב�ם ֲעַצ� �ֹ   ֵהBן ל
Job 21:17ֹו� ים ְיַחֵּל�ק ְּבַאּפ� ָבִל3 ֲ vם ח�א ָעֵל�ימֹו ֵאיָד �ֹ ְך ְוָיב ִעBים ִיְדָע3   ַּכָּמBהA ֵנר&ְרָׁש�
Job 21:18ץ ְּגָנַב� ּוַח וvְּכֹמ3 �ֶבן ִלְפֵני&ר ּו ְּכֶת� ה� ִיְהי3  ּתּו סּוָפ�
Job 21:19ע� �יו ְוֵיָד� ֹו ְיַׁשֵּל�ם ֵאָל �ֹוַּה ִיְצֹּפן&ְלָבָנ�יו אֹונ   ֱאל3
Job 21:20 ּו ֵעינֹו �יו[ ִיְרא� ה�] ֵעיָנ י ִיְׁשֶּת� ת ַׁשַּד� ֹו ּוֵמֲחַמ� � ִּכיד
Job 21:21צּו� ר ֳחָדָׁש�יו ֻחָּצ� יו ּוִמְסַּפ� �ֹו ַאֲחָר ֹו ְּבֵבית�   ִּכBי ַמה&ֶחְפצ�
Job 21:22ֹוט� ים ִיְׁשּפ� ּוא ָרִמ� ה3 ְvַעת ו�ל ְיַלֶּמד&ָּד   ַהְלֵא�
Job 21:23ָ  ה י יו� ֶז3 �5ן ְוָׁשֵל� ֹו ַׁשְלֲאַנ ּל3 ֻּ vֹו כ ��ֶצם ֻּתּמ  מּות ְּבֶע
Job 21:24ֲ ה� ע ַח ַעְצמֹוָת�יו ְיֻׁשֶּק� ּו ָחָל�ב ּוֹמ�  ִטיָניו ָמְלא�
Job 21:25ָ  ה י ֹ� ְוֶז3 �ֶפׁש ָמָר�ה ְול ה�מּות ְּבֶנ ל ַּבּטֹוָב� ַכ3 ָ vא&א 
Job 21:26ַ  ם� י ה ֲעֵליֶה� ה ְּתַכֶּס� ִרָּמ3 ְvבּו ו� ַחד ַעל&ָעָפ�ר ִיְׁשָּכ
Job 21:27ָ  סּו� ֵה�ן י ֹות ָעַל�י ַּתְחֹמ� �ם וvְּמִזּמ3 ֹוֵתיֶכ  ַדְעִּתי ַמְחְׁשב�
Job 21:28ֹו ֶהלA ִמְׁשְּכנ¢ Bה ֹא ַאֵּי3 ְvיב ו ��ה ֵבית&ָנִד ּו ַאֵּי אְמר3 �ֹ ים� ִּכBי ת  ת ְרָׁשִע�
Job 21:29ְj א ש �ֹ רּו� ֲהל א ְתַנֵּכ� �ֹ ם ל ֹאֹתָת3 ְvֶרְך ו�ֹוְבֵרי ָד  ֶאְלֶּתם ע�
Job 21:30ֵ ֹום א�י ְליBלּו� ִּכ ֹות יּוָב�  יד ֵיָח�ֶׂשְך ָר�ע ְלי�ֹום ֲעָבר�
Job 21:31ֹו� ה ִמ�י ְיַׁשֶּלם&ל� ָׂש3 ָ vּוא&ע ֹו ְוה� ��יו ַּדְרּכ �יד ַעל&ָּפָנ י&ַיִּג   ִמ�
Job 21:32ְ  ֹוד� ו יׁש ִיְׁשק� ַעל&ָּגִד� ֹות יּוָב�ל ְו�  הּוא ִלְקָבר�



Job 21:33ְ  י ָנ�ַחל ו ֹו ִרְגֵב¡ ְתקּו&ל3 ר� ָמ� יו ֵא�ין ִמְסָּפ� ֹוְך וvְּלָפָנ3 � ַאֲחָריו ָּכל&ָאָד�ם ִיְמׁש
Job 21:34ְ  ַעל� ס ו ם ִנְׁשַאר&ָמ� ּוֹבֵתיֶכ3 ּוִני ָה�ֶבל וvְּתׁש�  ֵאיְך ְּתַנֲחמ�
Job 22:1ַ  ר� ו י ַוּיֹאַמ� ֵּתָמִנ3 ז ַה�  ַּיַען ֱאִליַפ�
Job 22:2יל� ן ָעֵל�ימֹו ַמְׂשִּכ� י&ִיְסֹּכ� �ֶבר ִּכ� ל ִיְסָּכן&ָּג   ַהְלֵא�
Job 22:3ְ ֶפץ ל�יָך� ַהֵח ם ְּדָרֶכ� י&ַתֵּת� ַצע ִּכ� 3ֶּ vק ְוִאם&ב��י ִתְצָּד  ַׁשַּדי ִּכ
Job 22:4w ֹוא  ה ט�ִמִּיְרָא�ְתָך ֹיִכיֶח�ָך ָיב� ְּמָך3 ַּבִּמְׁשָּפ� ִvע 
Job 22:5יָך� ץ ַלֲעֹוֹנֶת� 3ֵvין&ק ְתָך� ַרָּב�ה ְוֵא� א ָרָע� �ֹ   ֲהל
Job 22:6יט� י ֲערּוִּמ�ים ַּתְפִׁש� �ם ּוִבְגֵד� ל ַאֶח�יָך ִחָּנ י&ַתְחֹּב�   ִּכ�
Job 22:7ַ ֶחם� לֹא&מ ְמַנ�ע&ָל� ב ִּת� �5ף ַּתְׁשֶק�ה וvֵּמָרֵע3  ִים ָעֵי
Job 22:8 יׁש�  ְ ְוִא ּה�ז �ֶׁשב ָּב� ים ֵי ִנ3 ָ vּוא פ ֹו ָהָא�ֶרץ ּוְנׂש�  רֹוַע ל�
Job 22:9ַ א� א ֹות ְיֹתִמ�ים ְיֻדָּכ� �ְחָּת ֵריָק�ם ּוְזֹרע�  ְלָמנֹות ִׁשַּל
Job 22:10ֵּ ם� ַעל&כ יַבֶהְלָך ַּפ�ַחד ִּפְתֹא� � ִvים ו� ן ְסִביבֹוֶת�יָך ַפִח
Job 22:11ִׁשְפַע א&ִתְרֶא�ה ְו� �ֹ ֶׁשְך ל ָּך� אֹו&ֹח� ִים ְּתַכֶּס�  ת&ַמ�
Job 22:12ֱ לֹא&אwּמּו� ה אׁש ּכֹוָכִב�ים ִּכי&ָר� �ֹ  לֹוַּה ֹּג�ַבּה ָׁשָמ�ִים ּוְרֵאBה ר
Job 22:13� ְ  ֹוט� ו ע ֵא�ל ַהְבַע�ד ֲעָרֶפ�ל ִיְׁשּפ� �5ַד�  ָאַמְרָּת ַמה&ָּי
Job 22:14 ּוג א ִיְרֶא�ה ְוח� �ֹ ֹו ְול ֶתר&ל� jָ  ָעִב�ים ֵס� vִים ִיְתַהש ְך�ַמ3  ָּל�
Job 22:15ֶון� ּו ְמֵתי&ָא� ר ָּדְרכ� ר ֲאֶׁש� �ַרח עֹוָל�ם ִּתְׁשֹמ   ַהֹא�
Job 22:16ם� ק ְיסֹוָד� ר יּוַצ� ָה3 ָvת נ� ּו ְולֹא&ֵע ר&ֻקְּמט�   ֲאֶׁש�
Job 22:17ָ ים ל מֹו� ָהֹאְמִר� י ָל� ּור ִמֶּמ�ּנּו ּוַמה&ִּיְפַע�ל ַׁשַּד�  ֵאל ס�
Job 22:18א ָבֵּתי�ּוא ִמֵּל Bִּני� ְוה ים ָר�ֲחָקה ֶמ� ָׁשִע3 ְvת ר ֹוב ַוֲעַצ� � ֶה�ם ט
Job 22:19מֹו� י ִיְלַעג&ָל� ָנִק3 ְvחּו ו�ים ְוִיְׂשָמ ּו ַצִּדיִק�   ִיְרא�
Job 22:20ׁש� ם ָא�ְכָלה ֵא� ִיְתָר3 ְvנּו ו�א ִנְכַח�ד ִקיָמ �ֹ   ִאם&ל
Job 22:21�בֹוַאְתָך� טֹוָב ם ְּת� ֶה3 ָּ vֹו ּוְׁשלם ב ��א ִעּמ  ה� ַהְסֶּכן&ָנ
Job 22:22ָך� יו ִּבְלָבֶב� ָמָר3 ֲ vה ְוִׂש�ים א��יו ּתֹוָר �א ִמִּפ   ַקח&ָנ
Job 22:23ַj ּוב ַעד&ש ָך� ִאם&ָּתׁש� ה ֵמָאֳהֶל� ְוָל3 ַ vיק ע �ה ַּתְרִח�  ַּדי ִּתָּבֶנ
Job 22:24יר� ּור ְנָחִל�ים אֹוִפ� ר ָּב�ֶצר ּוְבצ�   ְוִׁשית&ַעל&ָעָפ�
Job 22:25י ְּבָצ �ה ַׁשַּד� ְך� ְוָהָי ֹות ָל�  ֶר�יָך ְוֶכ�ֶסף ּתֹוָעפ�
Job 22:26ָ ֹוַּה ָּפֶנ�יָך� ִּכי&א א ֶאל&ֱאל� �ג ְוִתָּׂש� י ִּתְתַעָּנ  ז ַעל&ַׁשַּד�
Job 22:27ֵ יר א�ם� ַּתְעִּת יָך ְתַׁשֵּל� �ָּך ּוְנָדֶר�  ָליו ְוִיְׁשָמֶע
Job 22:28�5ַג� יָך ָנ ָרֶכ3 ְּ vְך ְוַעל&ד��5ָקם ָל ֹוֶמר ְוָי ִתְגַזר&א� ֹור� ְו�  ּה א�
Job 22:29ִ י&ה ַע� ִּכ� �5ִים יֹוִׁש� ח ֵעיַנ �ה ְוַׁש� אֶמר ֵּגָו �ֹ  ְׁשִּפילּו ַוּת
Job 22:30יָך� פ ר ַּכֶּפ� ט ְּבֹב� ִנְמַל3 ְvי ו �י&ָנִק ַמֵּל�ט ִא�   ְי�
Job 23:1ר� ֹוב ַוּיֹאַמ� �ַען ִאּי3   ַוַּי
Job 23:2ַ ה ַעל ַּגם&ה י ָּכְבָד� ִד3 ָvי י�י ִׂשִח י�ּיֹום ְמִר�  &ַאְנָחִת�
Job 23:3ָ  י&ִיֵּת�ן י ֹו� ִמ� ֹוא ַעד&ְּתכּוָנת� ב3 ָvהּו א� ַדְעִּתי ְוֶאְמָצֵא
Job 23:4ֹות� י ֲאַמֵּל�א תֹוָכח� �יו ִמְׁשָּפ�ט וvִּפ3   ֶאֶעְרָכ�ה ְלָפָנ
Job 23:5ֵ י� א ֹ�אַמר ִל� יָנה ַמה&ּי ָאִב3 ְvִני ו� �ים ַיֲעֵנ  ְדָעה ִמִּל
Job 23:6ַח ָי י� ַהְּבָרב&ֹּכ� ּוא ָיִׂש�ם ִּב� 3 vא ַאְך&ה �ֹ י ל �יב ִעָּמִד  ִר�
Job 23:7ָ  ם י י� ָׁש3 ַצח ִמֹּׁשְפִט� ֶנ3 ָ vֹו ַוֲאַפְּלָט�ה ל � ָׁשר נֹוָכ�ח ִעּמ
Job 23:8ֹו� ֹור ְו�לֹא&ָאִב�ין ל� ָאח3 ְvּנּו ו� ְך ְוֵאיֶנ ֶדם ֶאֱהֹל�   ֵהBן ֶק�
Job 23:9 ף ֹו ְולֹא&ָא�ַחז ַיְעֹט� אול ַּבֲעֹׂשת� �ֹ ה� ְׂשמ א ֶאְרֶא� �ֹ ין ְול ִמ3 ָvי 



Job 23:10ָ  י&י א� ִּכ� ב ֵאֵצ� ִני ַּכָּזָה� ָחַנ3 ְּ vי ב � ַדע ֶּד�ֶרְך ִעָּמִד
Job 23:11ַּ ט� ב  ֹו ָׁשַמ�ְרִּתי ְולֹא&ָא� �י ַּדְרּכ� �ה ַרְגִל  ֲאֻׁשרֹו ָאֲחָז
Job 23:12ְ� ת ש� ְנִּתי ִאְמֵרי&ִפ� ִמְצַו י ָצַפ� ֻחִּק3 ֵ vיׁש מ�א ָאִמ �ֹ  יו�ָפָתיו ְול
Job 23:13ְ ּוא ב ֹו ִאְּוָת�ה ַוָּי�ַעׂש� ְוה�  ֶאָחד ּוִמ�י ְיִׁשיֶב�ּנּו ְוַנְפׁש�
Job 23:14ִּ ֹו� כ ֹות ִעּמ� ָּנה ַרּב� י ְוָכֵה� ��ים ֻחִּק  י ַיְׁשִל
Job 23:15ֵּ ּנּו� ַעל&כ ד ִמֶּמ� ן ְוֶאְפַח� ְתּבֹוֵנ3 ֶ vל א��יו ֶאָּבֵה  ן ִמָּפָנ
Job 23:16ְ  ִני�ֵאל ֵהַר�ְך ִל ו י ִהְבִהיָל� ַׁשַּד3 ְvי ו�  ִּב
Job 23:17ִ  א נ �ֹ י&ל ֶפל� ִּכ� י ִּכָּסה&ֹא� ֶׁשְך וvִּמָּפַנ3 � ְצַמִּתי ִמְּפֵני&ֹח
Job 24:1ִ ּוַע מ ּו ִעִּת�ים ְוֹיְדעֹו  ַמּד3 יו][וvְ[ַּׁשַּדי לֹא&ִנְצְּפנ� יו�] ֹיְדָע3 זּו ָיָמ�  לֹא&ָח�
Job 24:2 יגּו ֵע�ֶדר� ֹות ַיִּׂש ּו� ְּגֻבל� ּו ַוִּיְרע� ְזל3 ָּvג 
Job 24:3ֹור ַאְלָמָנ�ה� ּו ׁש� ֹור ְיתֹוִמ�ים ִיְנָה�גּו יvְַחְּבל3   ֲחמ�
Job 24:4ֶרץ� ּו ֲעִנֵּיי&ָא� ְּבא3 ֻ vֶרְך ַי�ַחד ח��ים ִמָּד ּו ֶאְביֹוִנ   ַיּט�
Job 24:5ְּ ּו ב  ר ָיְצא� ִּמְדָּב3 יםA ַּב� י ַלָּט�ֶרף ֲע ֵהBן ְּפָרִא2 ים�ָפֳעָלם ְמַׁשֲחֵר� ֶחם ַלְּנָעִר� 3ֶ vֹו ל ה ל�  ָרָב�
Job 24:6ַּ ֹו ַיְקִצירּו  ב  ֹורּו[ָּׂשֶדה ְּבִליל� �ׁשּו�] ִיְקצ  ְוֶכ�ֶרם ָרָׁש�ע ְיַלֵּק�
Job 24:7ָ  ֹום י ה� ָער� ּות ַּבָּקָר� ס3 ְּ vין כ ּוׁש ְוֵא� ��י ְלב  ִלינּו ִמְּבִל
Job 24:83ְחֶס ַ vִמְּבִל�י מ ים ִיְרָט�בּו ּו� �5ֶרם ָהִר� ּור� ִמֶּז  ה ִחְּבקּו&צ�
Job 24:9ִ  לּו� י �י ַיְחֹּב� ַעל&ָעִנ ֹום ְו� �ד ָית  ְגְזלּו ִמֹּׁש�
Job 24:10ִ ֹום ה ֶמר� ָער� �ְׂשאּו ֹע� ים ָנ ּוׁש וvְּרֵעִב3 ��י ְלב  ְּלכּו ְּבִל
Job 24:11אּו� ּו ַוִּיְצָמ� ְרכ3 ָּ vירּו ְיָקִב�ים ד�ם ַיְצִה   ֵּבין&ׁשּוֹרָת�
Job 24:12יר ְמBִע ה� ֵמ� ֹוַּה לֹא&ָיִׂש�ים ִּתְפָל� ֱאל3 ֶvַע ו� קּו ְוֶנ�ֶפׁש&ֲחָלִל�ים ְּתַׁשֵּו יםA ִיְנָא3  ִת2
Job 24:13יו� ּו ִּבְנִתיֹבָת� א יvְָׁשב3 �ֹ �יו ְול א&ִהִּכ�ירּו ְדָרָכ �ֹ ֹור ל י&א� ֹמְרֵד¡   ֵהBָּמהA ָהיּוH ְּב�
Job 24:14ֹו��י ְוֶאְבי ַח ִי�5ְקָטל&ָעִנ ּום רֹוֵצ3 Bֹור ָי�ק ְיָלה ְיִה�י ַכַּגָּנ�ב� ָלא]  ן וvַּבַּל3
Job 24:15ֵ ֶׁשף ל� ה ֶנ ףA ָׁשBְמָר� ים� ְוֵעBין ֹנֵא2 �ים ָיִׂש� ֶתר ָּפִנ �ִין ְוֵס� ִני ָע  אֹמר לֹא&ְתׁשּוֵר�
Job 24:16ֹור� �5ְדעּו א� מֹו לֹא&ָי ם ִחְּתמּו&ָל3 ים יֹוָמ� ִּת� ֶׁשְך ָּב¡ ר ַּבֹח3   ָחַת�
Job 24:17�ֹּב Aו ֶות� ִּכBי ַיְחָּד2 ֹות ַצְלָמ� יר ַּבְלה� ִּכ3 ַvי&י  ֶקר ָל�מֹו ַצְלָמ�ֶות ִּכ�
Job 24:18ים� ְפֶנה ֶּד�ֶרְך ְּכָרִמ� ִvא&י �ֹ ִים ְּתֻקַּל�ל ֶחְלָקָת�ם ָּבָא�ֶרץ ל ּואA ַעל&ְּפֵני&ַמ3 Bל&ה   ַק�
Job 24:19אּו� ֹול ָחָט� ֶלג ְׁשא� יֵמי&ֶׁש3 ּו ֵמ� ם ִיְגְזל� Bה ַגם&ֹח3   ִצָּי
Job 24:20ה� ִיְׁש �ץ ַעְוָל� ר ָּכֵע א&ִיָּזֵכ�ר ַוִּתָּׁשֵב� �ֹ ֹוד ל ה ע� ֹו ִרָּמ3 Bק ֶחםA ְמָת� ֵחBהּו ֶר2  ָּכ�
Job 24:21ֲ ה ע� יב� ֹרֶע א ְיֵיִט� �ֹ ה ל ַאְלָמָנ3 ְvד ו�א ֵתֵל �ֹ  ָקָרה ל
Job 24:22ַחִּי�ין� ין ַּב� ּום ְו�לֹא&ַיֲאִמ� ֹו יvָק3 �ים ְּבֹכח   ּוָמַׁש�ְך ַאִּביִר�
Job 24:23ֹו ל ָ ִיֶּת ם�ן&ל� יהּו ַעל&ַּדְרֵכיֶה� ֵעיֵנ3 ְvן ו�  ֶבַטח ְוִיָּׁשֵע
Job 24:24לּו� ֶלת ִיָּמ� אׁש ִׁשֹּב� �ֹ ּון ּוְכר �ל ִיָּקְפצ ּו ַּכֹּכ� ֻהְּמכ3 ּנּו ְו� ֵאיֶנ3 טA ְו� ֹוּמּו ְּמַע2 Bר  
Job 24:25ֵ א א �ֹ י� ס ְוִאם&ל ל ִמָּלִת� ַא3 ְvם ל  פֹו ִמ�י ַיְכִזיֵב�ִני ְוָיֵׂש�
Job 25:1ַ  ר� ו י ַוּיֹאַמ� ד ַהֻּׁשִח3  ַּיַען ִּבְלַּד�
Job 25:2 ה ֹו ֹעֶׂש� �jָ  ַהְמֵׁש�ל ָוַפ�ַחד ִעּמ vיו�ש ֹום ִּבְמרֹוָמ�  ל3
Job 25:3ִ ׁש מ� הּו� ֲהֵי ּום אֹוֵר� י לֹא&ָיק� 3 ִvיו ְוַעל&מ � ְסָּפר ִלְגדּוָד
Job 25:4�ה ְיל ְזֶּכ3 ִּvל ּוַמה&י�ה� ּוַמה&ִּיְצַּד�ק ֱאנ�ֹוׁש ִעם&ֵא  ּוד ִאָּׁש�
Job 25:5ָ  ּו ְבֵעיָנ�יו� ֵה�ן ַעד&י ים לֹא&ַזּכ� כֹוָכִב3 ְvיל ו�א ַיֲאִה �ֹ  ֵרַח ְול
Job 25:6ַ ה� פ א ם ּתֹוֵלָע� ָד3 ָ vה ּוֶבן&א�י&ֱאנ�ֹוׁש ִרָּמ  ף ִּכ�
Job 26:1ר� ֹוב ַוּיֹאַמ� �ַען ִאּי3   ַוַּי
Job 26:2ֹו ְעָּת ְזר� ֹוַׁש3 vַח ה ��5ְרָּת ְללֹא&ֹכ ז� ֶמה&ָעַז  ַע לֹא&ֹע�



Job 26:3ָּ  ְעָּת� ַמה&י ב הֹוָד� ה ָלֹר� תּוִׁשָּי3 ְvה ו�א ָחְכָמ �ֹ  ַעְצָּת ְלל
Job 26:4ִ ָּך� ֶאת&מ ה ִמֶּמ� י ָיְצָא� ִvין ְוִנְׁשַמת&מ� �ְדָּת ִמִּל  י ִהַּג
Job 26:5ם� ִים ְוֹׁשְכֵניֶה� 3ַ vַחת מ   ָהְרָפִא�ים ְיחֹוָל�לּו ִמַּת�
Job 26:6ֹו ֹום ְׁשא� ֹון� ָער� ֲאַבּד� ּות ָל� ס3 ְּ vין כ ֹו ְוֵא� � ל ֶנְגּד
Job 26:7ה� ֶרץ ַעל&ְּבִלי&ָמ� 3ֶ vֶלה א הּו ֹּת� �ֹון ַעל&ֹּת   ֹנֶט�ה ָצפ�
Job 26:8ם� �5ן ַּתְחָּת� ע ָעָנ ִים ְּבָעָב�יו ְולֹא&ִנְבַק� ר&ַמ�   ֹצֵר�
Job 26:9ֹו� �יו ֲעָננ� ז ָעָל ז ְּפֵני&ִכֵּס�ה ַּפְרֵׁש�   ְמַאֵח�
Job 26:10�ֶׁשְך�ק&ח ָ ֹח ֹור ִעם&ֹח�  ג ַעל&ְּפֵני&ָמ�ִים ַעד&ַּתְכִל�ית א�
Job 26:11ֹו� ּו ִמַּגֲעָרת� ִיְתְמה3 ְvפּו ו�י ָׁשַמ�ִים ְירֹוָפ   ַעּמּוֵד�
Job 26:12ְּ �ם ּוִבתּוְבָנתֹו  ב  �ע ַהָּי ֹו][ִב][וvּ[ֹכחֹו ָרַג ַהב�] ְתבּוָנת3  ָמ�ַחץ ָר�
Job 26:13ְּ יַח�רּוחֹו ָׁשַמ�ִים ִׁשְפ ב  ׁש ָּבִר� ֹו ָנָח� ֲלָל�ה יvָד3  ָר�ה ֹח�
Job 26:14 ֹות ַּדְרּכֹו יו[ ֶהן&ֵאBֶּלהA ְקצ¢ ָּ] ְּדָרָכ3 ַעם ְּגבּוָרתֹו ּוַמה&ֵּׁש�ֶמץ ד  ֹו ְוַר� �יו[ָבר ִנְׁשַמע&ּב בּורֹוָת3 ְּvי ] ג�ִמ
 ִיְתּבֹוָנ�5ן� ס
Job 27:1ִ ֶסף א�ר� ַוֹּי ֹו ַוּיֹאַמ� ת ְמָׁשל3  ּיֹוב ְׂשֵא�
Job 27:2ֵ י� ַחי&א ר ַנְפִׁש� י ֵהַמ� ַׁשַּד3 ְvי ו� �יר ִמְׁשָּפִט  ל ֵהִס
Job 27:3י� ֹוַּה ְּבַאִּפ� ּוַח ֱאל� �י ְור� ֹוד ִנְׁשָמִת�י ִב י&ָכל&ע�   ִּכ�
Job 27:4י ִאם&ֶיְהֶּג�ה ְרִמָּי�ה�   ִאם&ְּתַדֵּב�ְרָנה ְׂשָפַת�י ַעְוָל�ה וvְּלׁשֹוִנ3
Job 27:5ִאם&ַא Hיָלה ִּלי� ִּני� ָחִל �ע לֹא&ָאִס�יר ֻּתָּמִת�י ִמֶּמ� ְתֶכ�ם ַעד&ֶאְגָו יק ֶא¡  ְצִּד{
Job 27:6ֶ י ה�י� ְּבִצְדָקִת י ִמָּיָמ� ָבִב3 ְvף ל א&ֶיֱחַר� �ֹ א ַאְרֶּפ�ָה ל �ֹ  ֱחַזְקִּתי ְול
Job 27:7ְ י כ�י ְכַעָּו�ל� ְיִה �י ּוִמְתקֹוְמִמ� ְיִב  ָרָׁשע ֹא�
Job 27:8ָ ת ח� ֹו�ֵנף  ִּכBי ַמה&ִּתְקַו ֹוַּה ַנְפׁש� �ֶׁשל ֱאל� �י ִיְבָצ�ע ִּכBי ֵי  ִּכ
Job 27:9� ה� ה ַ �יו ָצָר� ֹוא ָעָל י&ָתב� עA ֵא�ל ִּכ�  ַצֲעָקתֹו ִיְׁשַמ�
Job 27:10ת� ֹוַּה ְּבָכל&ֵע� א ֱאל� �ג ִיְקָר� י ִיְתַעָּנ   ִאם&ַעל&ַׁשַּד�
Job 27:11&ר ִעם jַ  אֹוֶר�ה ֶאְתֶכ�ם ְּבַיד&ֵא�ל ֲאֶׁש� vאש �ֹ י ל ד�ַּד3   ֲאַכֵח�
Job 27:12לּו� ה ֶה�ֶבל ֶּתְהָּב� 3ֶּvם ְוָלָּמה&ז�  ֵהן&ַאֶּת�ם ֻּכְּלֶכ�ם ֲחִזיֶת
Job 27:13חּו� י ִיָּק� ים ִמַּׁשַּד� ִריִצ3 ָ vַנֲחַל�ת ע עA ִעם&ֵא�ל ְו� ם ָרָׁש� ֶלק&ָאָד� BהA ֵח�   ֶז
Job 27:14א ִיְׂש �ֹ יו ל ֶצֱאָצָא3 ְvֶרב ו��יו ְלמֹו&ָח ּו ָבָנ ֶחם� ִאם&ִיְרּב�  ְּבעּו&ָל�
Job 27:15 יָנה�] ִריָדיוש �ְ[ ְׂשִרידֹו א ִתְבֶּכ� �ֹ יו ל ַאְלְמֹנָת3 ְvרּו ו� ַּבָּמ�ֶות ִיָּקֵב
Job 27:16ּוׁש� ֶמר ָיִכ�ין ַמְלּב� ַכֹח3 ְvֶסף ו� ר ֶּכָעָפ�ר ָּכ   ִאם&ִיְצֹּב�
Job 27:17ָ  ק� י י ַיֲחֹל� ֶסף ָנִק� ֶכ3 ְvׁש ו�יק ִיְלָּב  ִכין ְוַצִּד�
Job 27:18ר� ה ֹנֵצ� ה ָעָׂש� ֹו וvְּכֻסָּכ3 ��ׁש ֵּבית �ה ָכָע   ָּבָנ
Job 27:19ִ  א ֵיָאֵס�ף ֵעיָנ�יו ָּפַק�ח ְוֵאיֶנ�ּנּו� ָעִׁש�יר י �ֹ  ְׁשַּכב ְול
Job 27:20ַ הּו כ� ה� ַּתִּׂשיֵג ּתּו סּוָפ� ְיָלה ְּגָנַב� 3ַ vֹות ל � ַּמִים ַּבָּלה
Job 27:21� ִvְך ו�ים ְוֵיַל ֹו� ִיָּׂשֵא�הּו ָקִד� הּו ִמְּמֹקמ�  יָׂשֲעֵר3
Job 27:22ָ ְך ע�ח� ְוַיְׁשֵל ֹוַח ִיְבָר� ֹו ָּבר� ָּיד3 ִvל מ �א ַיְחֹמ �ֹ  ָליו ְול
Job 27:23ֹו� יו ִמְּמֹקמ� ָל3 ָ vק ע ק ָעֵל�ימֹו ַכֵּפ�ימֹו ְוִיְׁשֹר�   ִיְׂשֹּפ�
Job 28:1ּקּו� ב ָיֹז� ֹום ַלָּזָה� �ׁש ַלֶּכ�ֶסף מֹוָצ�א וvָּמק3   ִּכBי ֵי
Job 28:2ַּ ה� ב  ּוק ְנחּוָׁש� ֶבן ָיצ� ֶא3 ְvח ו� ְרֶזל ֵמָעָפ�ר ֻיָּק
Job 28:3ַּ ְלָכל&ת  ֶׁשְך ּו� ץA ָׂשBם ַלֹח3 Bֶות� ֵק ֶפל ְוַצְלָמ� ֶבן ֹא� ּוא חֹוֵק�ר ֶא�  ְכִלית ה�
Job 28:4ֹוׁש ָנ�עּו��ּלּו ֵמֱאנ ֶגל ַּד� �ים ִמִּני&ָר ִּנְׁשָּכִח� ר ַה� ִעם&ָּג3 ַחלA ֵמ�   ָּפBַרץ ַנ2
Job 28:5ׁש� ְך ְּכמֹו&ֵא� יָה ֶנְהַּפ� ַתְחֶּת3 ְvֶחם ו� ָּנה ֵי�ֵצא&ָל ֶרץ ִמֶּמ�   ֶא3



Job 28:6ֹו� ת ָזָה�ב ל� �יָה ְוַעְפֹר�   ְמקֹום&ַסִּפ�יר ֲאָבֶנ
Job 28:7ָ  א  נ �ֹ �ִיט ְול א&ְיָד�עֹו ָע �ֹ jְ ִתיב ל vין ַאָּי�ה�ש� ּתּו ֵע  ָזַפ3
Job 28:8ַח�א&ִהְדִריֻכ�הּו ְבֵני&ָׁש �ֹ ַחל� ל �יו ָׁש� ה ָעָל א&ָעָד� �ֹ  ץ ל
Job 28:9� ַּ ים� ב  ֶרׁש ָהִר� ְך ִמֹּׁש� ֹו ָהַפ� ��ח ָיד  ַחָּלִמיׁש ָׁשַל
Job 28:10ַּ ֹו� ב  ה ֵעינ� ר ָרֲאָת� ָק3 ְvַע ְוָכל&י �ים ִּבֵּק  ּצּורֹות ְיֹאִר�
Job 28:11ִ ֹור� פ מ ּה ֹי�ִצא א� ַתֲעֻלָמ3 ְvׁש ו�ֹות ִחֵּב  ְּבִכי ְנָהר�
Job 28:12� ְ  ֹום ִּביָנ�ה� ו י זvֶה ְמק�  ַהָחְכָמה ֵמַא�ִין ִּתָּמֵצ�א ְוֵא�
Job 28:13ַחִּי�ים� א ְּבֶא�ֶרץ ַה� ָּמֵצ3 ִvא ת �ֹ   לֹא&ָיַד�ע ֱאנ�ֹוׁש ֶעְרָּכ�ּה ְול
Job 28:14ָ ֹום א י� ְּתה� ר ֵא�ין ִעָּמִד� ַמ3 ָ vיא ְוָי�ם א�א ִבי&ִה �ֹ  ַמר ל
Job 28:15�ּה� לֹא&ֻיַּת�ן ְסג�ֹור ַּתְחֶּת �ֶסף ְמִחיָר� ל ֶּכ ָּׁשֵק3 ִvא י �ֹ  יָה ְול
Job 28:16ְ א&ת �ֹ יר� ל ַהם ָיָק�ר ְוַסִּפ� �יר ְּבֹׁש� �ֶתם אֹוִפ  ֻסֶּלה ְּבֶכ
Job 28:17ָ  �ָּנה ז ז� לֹא&ַיַעְרֶכ ּוָרָת�ּה ְּכִלי&ָפ� �ית ּוְתמ�  ָהב ּוְזכֹוִכ
Job 28:18ְ  ֹות ו ְכ ָראמ� ָ vֶׁשְך ח א ִיָּזֵכ�ר ּוֶמ� �ֹ ה ִמְּפִניִנ�ים�ָגִביׁש ל  ָמ3
Job 28:19ַ  א&י �ֹ ה� פ ל א ְתֻסֶּל� �ֹ ֹור ל ה3 ָ vּוׁש ְּבֶכ�ֶתם ט � ַעְרֶכָּנה ִּפְטַדת&ּכ
Job 28:20� ְ  ֹום ִּביָנ�ה� ו ה ְמק� 3ֶvי ז ֹוא ְוֵא� � ַהָחְכָמה ֵמַא�ִין ָּתב
Job 28:21� ְ  ָרה� ו ֹוף ַהָּׁשַמ�ִים ִנְסָּת� �י ָכל&ָח�י ּוֵמע�  ֶנֶעְלָמה ֵמֵעיֵנ
Job 28:22ָ  ֹון ו ּה� ֲאַבּד� ְענּו ִׁשְמָע� ינּו ָׁשַמ� ָאְזֵנ3 ְּ vּו ב � ָמֶות ָא�ְמר
Job 28:23ֱ ּה� א ע ֶאת&ְמקֹוָמ� ּוא ָיַד� ה3 ְvּה ו��ין ַּדְרָּכ  ֹלִהים ֵהִב
Job 28:24ה� ַחת ָּכל&ַהָּׁשַמ�ִים ִיְרֶא� �יט ַּת� ּוא ִלְקצֹות&ָהָא�ֶרץ ַיִּב   ִּכי&ה�
Job 28:25 ֹות ה� ַלֲעׂש� ִים ִּתֵּכ�ן ְּבִמָּד� ל וvַּמ3 �ּוַח ִמְׁשָק  ָלר�
Job 28:26ֹות� �יז ֹקל� ֶרְך ַלֲחִז ֶד3 ְvק ו �ֹו ַלָּמָט�ר ֹח   ַּבֲעׂשת�
Job 28:27ָ ז ר�ּה� ָא ּה ְוַגם&ֲחָקָר� ִכיָנ3 ֱ vּה ה�5ְיַסְּפָר  ָאּה ַו�
Job 28:28ֲ ת א�ן ִיְרַאBם ֵה ָאָד3 BֹאֶמרA ָל� ּור ֵמָר�ע ִּביָנ�ה� סֹדָני ִה�יא ָחְכָמ�ה ְו ַוּי  ס�
Job 29:1ִ ֶסף א�ר� ַוֹּי ֹו ַוּיֹאַמ� ת ְמָׁשל3  ּיֹוב ְׂשֵא�
Job 29:2ִני� ֹוַּה ִיְׁשְמֵר� י ֱאל� יֵמ3 ִּ vֶדם כ ��ִני ְכַיְרֵחי&ֶק י&ִיְּתֵנ   ִמ�
Job 29:3ֵ  ֹו נ ֶׁשְך� ְּבִהּל� אֹורֹו ֵא�ֶלְך ֹח� ְvי ל� �י רֹאִׁש  רֹו ֲעֵל
Job 29:4ָ ר ה�י� ַּכֲאֶׁש �י ָאֳהִל� ֹוַּה ֲעֵל ל3 ֱ vֹוד א �י ְּבס�  ִייִתי ִּביֵמ�י ָחְרִּפ
Job 29:5ַj ֹוד ש י� ְּבע� י ְסִב�יבֹוַת�י ְנָעָר� � ַּדי ִעָּמִד
Job 29:6ֶמן� י ַּפְלֵגי&ָׁש� ָּמִד3 ִvּוק ע ּור ָיצ� �י ְּבֵחָמ�ה ְוצ� ץ ֲהִליַכ   ִּבְרֹח�
Job 29:73ְרח ָּ vֶרת ב �י� ְּבֵצ�אִתי ַׁש�ַער ֲעֵלי&ָק  ֹוב ָאִכ�ין מֹוָׁשִב�
Job 29:8דּו� יִׁשיִׁשים ָק�מּו ָעָמ� � ִvאּו ו�ים ְוֶנְחָּב ּוִני ְנָעִר�   ָרא�
Job 29:9ָ� ם� ש ף ָיִׂש�ימּו ְלִפיֶה� ַכ3 ְvים ו� ּו ְבִמִּל  ִרים ָעְצר�
Job 29:10ָקה� ם ְלִחָּכ�ם ָּדֵב� ים ֶנְחָּב�אּו וvְּלׁשֹוָנ3   קֹול&ְנִגיִד�
Job 29:11יBִּכ ָj ֶזן ש ִני� ֹא� ה ַוְּתִעיֵד� ֲאָת3 ָvִני ְוַע�ִין ר �ְּתַאְּׁשֵר  ְמָעה ַו�
Job 29:12ֲ י&א ֹו� ִּכ� �ר ל� לֹא&ֹעֵז ֹום ְו� ָית3 ְvַע ו� �י ְמַׁשֵּו  ַמֵּלט ָעִנ
Job 29:13ֹ ת א�ה ַאְרִנ�5ן� ִּבְרַּכ� א ְוֵל�ב ַאְלָמָנ �ֹ �י ָּתב  ֵבד ָעַל
Job 29:14ָ ֶדק ל�י�ַבְׁשִּתי ַוִּיְל ֶצ יף ִמְׁשָּפִט� ָצִנ3 ְvִני ִּכְמִע�יל ו� ָּבֵׁש
Job 29:15ָ 5ִים ה� ִני� ֵעיַנ �ר ְוַרְגַל�ִים ַלִּפֵּס�ַח ָא� ִעֵּו  ִייִתי ַל�
Job 29:16ָ ב א�הּו� ָא ְעִּתי ֶאְחְקֵר� ב לֹא&ָיַד� �ים ְוִר� ֶאְביֹוִנ י ָל�  ֹנִכ�
Job 29:17� ָ  �ל וvִּמִּׁשָּנ3 ו ֹות ַעָּו ֶרף�ֲאַׁשְּבָרה ְמַתְּלע�  יו ַאְׁשִל�יְך ָט�
Job 29:18ָ  ים� ו ה ָיִמ� ֹול ַאְרֶּב� ַכח3 ְvע ו� �י ֶאְגָו  ֹאַמר ִעם&ִקִּנ



Job 29:19י� ל ָיִל�ין ִּבְקִציִר� ַט3 ְvִים ו�ּוַח ֱאֵלי&ָמ �י ָפת�   ָׁשְרִׁש
Job 29:20ְּ יף� כ י ַתֲחִל� י ְּבָיִד� ַקְׁשִּת3 ְvי ו � בֹוִדי ָחָד�ׁש ִעָּמִד
Job 29:21�י� ִל ֹו ֲעָצִת� ּו ְלמ� ִיְּדמ3 ְvּלּו ו�ּו ְוִיֵח  י&ָׁשְמע�
Job 29:22ְ י ד�י� ַאֲחֵר ף ִמָּלִת� ימֹו ִּתֹּט� ָעֵל3 ְvּו ו �א ִיְׁשנ �ֹ  ָבִרי ל
Job 29:23ֹוׁש� ּו ְלַמְלק� ם ָּפֲער� �י וvִּפיֶה3 ּו ַכָּמָט�ר ִל   ְוִי�ֲחל�
Job 29:24ֲ ק א�ֹור  ֶאְׂשַח א ַיֲאִמ�ינּו ְוא� �ֹ ּון�ֵלֶהם ל א ַיִּפיל� �ֹ י ל ַנ3 ָּ vפ 
Job 29:25ְ  אׁש ו �ֹ ֲבַח�ר ַּדְרָּכםH ְוֵאֵׁש{ב ר ם� ֶא� �ים ְיַנֵח� ר ֲאֵבִל ּוד ַּכֲאֶׁש� � ֶאְׁשּכֹון ְּכֶמ�ֶלְך ַּבְּגד
Job 30:1ית ִעם ִׁש3 ָ vם ל�ְסִּתי ֲאבֹוָת ִמ�ים ֲאֶׁשר&ָמַא� ִּני ְלָי¡ ים ִמֶּמ3 ּו ָעַליH ְצִעיִר� ֲחק� י צֹאִנ�י� ְוַעָּתBהA ָׂש�  &ַּכְלֵב�
Job 30:2ְ  ַח י ַלח� ַּגם&ֹּכ� ימֹו ָא�ַבד ָּכ� ֵל3 ָ vי ע� �ָּמה ִּל  ֵדיֶהם ָל
Job 30:3ה� ה ּוְמֹׁשָא� ֶמׁש ׁשֹוָא� 3ֶ vה א� ים ִצָּי ֹעְרִק� ּוד ַה� ְלמ� ן ַּג¡ ֶסר ּוְבָכָפ3   ְּבֶח�
Job 30:4ים ַלְח�ֶרׁש ְרָתִמ �יַח ְוֹׁש� ּוַח ֲעֵלי&ִׂש �ים ַמּל� ם� ַהֹּקְטִפ  ָמ�
Job 30:5ימֹו ַּכַּגָּנ�ב� ֵל3 ָ vיעּו ע   ִמן&ֵּג�ו ְיֹגָר�ׁשּו ָיִר�
Job 30:6ים� י ָעָפ�ר ְוֵכִפ� ן ֹחֵר� �ּוץ ְנָחִל�ים ִלְׁשֹּכ   ַּבֲער�
Job 30:7חּו� ּול ְיֻסָּפ� ַחת ָחר� ים ִיְנָה�קּו ַּת�   ֵּבין&ִׂשיִח�
Job 30:8ָ  ֵני&נ ְּכ ְּב� ִvם נ��י ְבִלי&ֵׁש ֶרץ�ָבל ַּגם&ְּבֵנ ּו ִמן&ָהָא�  א3
Job 30:9ְ  ה� ו י ָלֶה�ם ְלִמָּל� �יִתי ָוֱאִה�  ַעָּתה ְנִגיָנָת�ם ָהִי
Job 30:10� ִּ ק� ת  ְׂשכּו ֹר� י לֹא&ָח�  ֲעבּוִני ָר�ֲחקּו ֶמ�ִּני וvִּמָּפַנ3
Job 30:11 י&ִיְתרֹו י[ ִּכ� חּו�פ ִ] ִיְתִר� ֶסן ִמָּפַנ�י ִׁשֵּל� ֶר3 ְvִני ו�  ַּתח ַוְיַעֵּנ
Job 30:12ם� ֹות ֵאיָד� י ָאְרח� ַל3 ָ vּלּו ע ּומּו ַרְגַל�י ִׁשֵּל�חּו ַוָּיֹס� ק�   ַעל&ָיִמיןH ִּפְרַח{ח ָי¡
Job 30:13מֹו� �ר ָל� א ֹעֵז �ֹ �ילּו ל י ֹיִע י ְלַהָּוִת� ִת� ִתיָב¡ ּו ְנ�   ָנְתס3
Job 30:14 ַחת jֹ  ְּכֶפ�ֶרץ ָרָח�ב ֶיֱאָת�יּו ַּת� vה ִהְתַּגְלָּג�לּו�ש  ָא3
Job 30:15ָּ ף כ ֹות ִּתְרֹּד� ה� י ַּבָּל¡ ְך ָעַל3 י� ָהְהַּפ� ה ְיֻׁשָעִת� ב ָעְבָר�  רּוַח ְנִדָבִת�י וvְּכָע3
Job 30:16ָ ה ע ִני� ְוַעָּת3 ֹ�אֲחז�ּוִני ְיֵמי&ֹע� �י י  ַלי ִּתְׁשַּתֵּפ�ְך ַנְפִׁש
Job 30:17ֲ ְיָלה ע ּון� ַל3 א ִיְׁשָּכב� �ֹ י ל ֹעְרַק3 ְvי ו�  ָצַמי ִנַּק�ר ֵמָעָל
Job 30:18ִני� �י ְּכִפ�י ֻכָּתְנִּת�י ַי�ַאְזֵר� ַח ִיְתַחֵּפ�ׂש ְלבּוִׁש   ְּבָרב&ֹּכ�
Job 30:19ֶפר� ר ָוֵא� ל ֶּכָעָפ� ֶאְתַמֵּׁש3 ָvֶמר ו �ִני ַלֹח   ֹהָר�
Job 30:20ֵ ע א� י� ֲאַׁשַּו ֶנן ִּב� ְדִּתי ַוִּתְתֹּב� ַמ3 ָ vִני ע� א ַתֲעֵנ �ֹ  ֶליָך ְול
Job 30:21ְך ְלַאְכ�ִני� ֵּתָהֵפ ֶצם ָיְדָך� ִתְׂשְטֵמ� �י ְּבֹע� �ר ִל  ָז
Job 30:22 ִני ְּתֻׁשֶּוה ּוַח ַּתְרִּכיֵב�ִני וvְּתֹמְגֵג3  ]ּתּוִׁשָּי�ה�[ ִּתָּׂשֵא�ִני ֶאל&ר�
Job 30:23ָ  י&י י� ִּכ� �ד ְלָכל&ָח� ית מֹוֵע  ַדְעִּתי ָמ�ֶות ְּתִׁשיֵב�ִני ּוֵב�
Job 30:24ְ ְך לֹא&ב�ד  ַא� ּוַע�ִעי ִיְׁשַלח&ָי ן ׁש� ֹו ָלֶה� ִפיד3 ְּ vִאם&ב 
Job 30:25ָ א ב �ֹ ֹון� ִאם&ל י ָלֶאְבי� ְפִׁש3 ַvה נ ְגָמ�  ִכיִתי ִלְקֵׁשה&י�ֹום ָע�
Job 30:26ִ ֹוב ק ֶפל� ִּכBי ט� �בֹא ֹא� ֹור ַוָּי א3 ְvֲאַיֲחָל�ה ל �בֹא ָר�ע ַו�  ִּויִתי ַוָּי
Job 30:27ִני ְיֵמ ּמּו ִקְּדֻמ� ּו ְולֹא&ָד3 ִני� ֵמַע�י ֻרְּתח�  י&ֹע�
Job 30:28ִ ר ה�ל ֲאַׁשֵּו�ַע� ֹקֵד�ְמִּתי ַבָּקָה א ַחָּמ�ה ַק� �ֹ  ַּלְכִּתי ְּבל
Job 30:29ָ ַע ִלְבנ�ֹות ַיֲעָנ�ה� א ֵר3 ְvים ו� �יִתי ְלַתִּנ  ח ָהִי
Job 30:30ֶרב� ָרה ִמִּני&ֹח� 3ָ vי ְוַעְצִמי&ח� ֹוִרי ָׁשַח�ר ֵמָעָל   ע�
Job 30:31ְ י ל�ים�ֵאֶבל ִּכֹּנ ַוְיִה ֹול ֹּבִכ� י ְלק� ֻעָגִב3 ְvי ו � ִר
Job 31:1ְּ ה� ב  ן ַעל&ְּבתּוָל� ְתּבֹוֵנ3 ֶ vה א �י ּוָמ� ִּתי ְלֵעיָנ  ִרית ָּכַר�
Job 31:2 ַנֲחַל�ת ֹוַּה ִמָּמ�ַעל ְו� jַ  ּוֶמBהA ֵח�ֶלק ֱאל� vים�ש י ִמְּמֹרִמ�  ַּד3
Job 31:3ֶון� ֲעֵלי ָא� ֶכר ְלֹפ� ֵנ3 ְvל ו� יד ְלַעָּו   ֲהלֹא&ֵא�



Job 31:4ֹור� י ִיְסּפ� ָכל&ְצָעַד� �י ְו� ּוא ִיְרֶא�ה ְדָרָכ   ֲהלֹא&ה�
Job 31:5י� ַחׁש ַעל&ִמְרָמ�ה ַרְגִל�   ִאם&ָהַל�ְכִּתי ִעם&ָׁש�ְוא ַוַּת�
Job 31:6י� ֹוַּה ֻּתָּמִת� ל3 ֱ vע א ִני ְבמֹאְזֵני&ֶצ�ֶדק ְוֵיַד�   ִיְׁשְקֵל�
Job 31:7ָּד� {י ַה¡ ּום� פֶרְך ְוַאַח�ר ע ֵ ִא�ם ִּתֶּט�ה ַאֻּׁשִריH ִמִּנ י ָּד�ַבק ֻמא� �י וvְּבַכַּפ3  יַני ָהַל�ְך ִלִּב
Job 31:8ֶ ׁשּו� א י ְיֹׁשָר� ֶצֱאָצַא�  ְזְרָעה ְוַאֵח�ר יֹאֵכ�ל ְו�
Job 31:9ִ ה ל�ְבִּתי� ִאם&ִנְפָּת �י ָאָר� ַתח ֵרִע  ִּבי ַעל&ִאָּׁש�ה ְוַעל&ֶּפ�
Job 31:10ְvי ו�ין� ִּתְטַח�ן ְלַאֵח�ר ִאְׁשִּת ּון ֲאֵחִר� יָה ִיְכְרע�  ָעֶל3
Job 31:11 יא[ ִּכי&הּוא ּוא][וvְ[ִזָּמ�ה ְוִהיא ] ִה� ים�] ה3 ן ְּפִליִל�  ָעֹו�
Job 31:12ִ ׁש ה�י ֵאBׁש� ִּכ ּוָאִת�י ְתָׁשֵר� ְבָכל&ְּתב� ֹון ּתֹאֵכ�ל ּו�  יא ַעד&ֲאַבּד�
Job 31:13ַ ט ע�ס ִמְׁשַּפ ִר ִאם&ֶאְמַא3 ְּ vי ב�י�ְבִּדי ַוֲאָמִת ם ִעָּמִד�  ָב3
Job 31:14� ּנּו� ּוָמ�ה א ֶ ד ָמ�ה ֲאִׁשיֶב� ְפֹק3 ִvי&י ּום ֵא�ל ְוִכ� י&ָיק�  ֱעֶׂשה ִּכ�
Job 31:15ַ לֹא&בw vד� ה ֶחם ֶאָח� ּנּו ָּבֶר� ְיֻכֶנ3 ַvהּו ו� ֶּבֶטן ֹעֵׂש�ִני ָעָׂש
Job 31:16ֶ ה� ִאם&א �ה ֲאַכֶּל� �ים ְוֵעיֵנ�י ַאְלָמָנ  ְמַנע ֵמֵח�ֶפץ ַּדִּל
Job 31:17ָּנה� ֹום ִמֶּמ� י ְולֹא&ָאַכ�ל ָית� �  ְוֹאַכ�ל ִּפִּת�י ְלַבִּד
Job 31:18ִ י מ� ָּנה� ִּכ ֶטן ִאִּמ�י ַאְנֶח� �ִני ְכָא�ב ּוִמֶּב�  ְּנעּוַרי ְּגֵדַל
Job 31:19ֹון� ּות ָלֶאְבי� ס3 ְּ vין כ ּוׁש ְוֵא� ��י ְלב ֹוֵבד ִמְּבִל   ִאם&ֶאְרֶא�ה א�
Job 31:20�א ֵבֲרכ �ֹ ם�] ֲחָלָצ�יו[ּוִני ֲחָלצֹו  ִאם&ל ָבַׂשי ִיְתַחָּמ� ְּ vּוִמֵּג�ז כ 
Job 31:21י� ַער ֶעְזָרִת� ַּׁש3 ַvה ב י&ֶאְרֶא� י ִּכ� �ֹום ָיִד ֹוִתי ַעל&ָית�   ִאם&ֲהִניפ�
Job 31:22ְּ ר� כ י ִמָּקָנ�ה ִתָּׁשֵב� ֶאְזֹרִע3 ְvֹול ו � ֵתִפי ִמִּׁשְכָמ�ה ִתּפ
Job 31:23ֵ ַחד א�י ַפBִּכ �ל�ַלי ֵא א אּוָכ� �ֹ ֹו ל  יד ֵא�ל וvִּמְּׂשֵאת3
Job 31:24י� ְרִּתי ִמְבַטִח� ֶתם ָאַמ� ַלֶּכ3 ְvי ו�   ִאם&ַׂש�ְמִּתי ָזָה�ב ִּכְסִל
Job 31:25ֶ י� ִאם&א ה ָיִד� יר ָמְצָא� ִּב3 ַ vי&כ �י ְוִכ�  ְׂשַמח ִּכי&ַר�ב ֵחיִל
Job 31:26ר ֹה ַח ָיָק� ָיֵר3 ְvל ו��י ָיֵה ֹור ִּכ ְך� ִאם&ֶאְרֶא�ה א�  ֵל�
Job 31:27י� י ְלִפ� ק ָיִד� �י ַוִּתַּׁש� �ְפְּת ַּבֵּס�ֶתר ִלִּב   ַוִּי
Job 31:28ַעל� ְׁשִּתי ָלֵא�ל ִמָּמ� י&ִכַח� �י ִּכ� ן ְּפִליִל ּוא ָעֹו�   ַּגם&ה�
Job 31:29ֶ ע� ִאם&א אֹו ָר� י&ְמָצ� ְרִּתי ִּכ� ִהְתֹעַר3 ְvי ו� �יד ְמַׂשְנִא  ְׂשַמח ְּבִפ
Job 31:30�ֹו� ְולֹא&ָנַת ל ְּבָאָל�ה ַנְפׁש� �י ִלְׁשֹא� א ִחִּכ �ֹ  ִּתי ַלֲחט
Job 31:31ָ א א �ֹ ע� ִאם&ל א ִנְׂשָּב� �ֹ ֹו ל ְּבָׂשר3 ִvן מ י&ִיֵּת� �י ִמ�  ְמרּו ְמֵת�י ָאֳהִל
Job 31:32ַּ ח� ב  ַרח ֶאְפָּת� י ָלֹא� ָלַת3 ְּ vר ד� �ין ֵּג  חּוץ לֹא&ָיִל
Job 31:33 י� �יִתי ְכָאָד�ם ְּפָׁשָע ִני� ִאם&ִּכִּס �י ֲעֹו� ֹון ְּבֻחִּב  ִלְטמ�
Job 31:34ַתח� ֵצא ָפ� ם לֹא&ֵא� ֶאֹּד3 ָvִני ו�ֹות ְיִחֵּת ה ּובּוז&ִמְׁשָּפח� ֹון ַרָּב3 Bמ ֹוץA ָה� ֱער2   ִּכBי ֶא�
Job 31:35ָּ י ֶהן&ת  ֵמBַע� ִל3 יA ֹׁש� י� ִמBי ִיֶּתן&ִל2 �יׁש ִריִב� ב ִא ַת3 ָּ vֶפר כ �ִני ְוֵס� י ַיֲעֵנ  ִוי ַׁשַּד�
Job 31:36ִj א ַעל&ש �ֹ י� ִאם&ל ֹות ִל� ּנּו ֲעָטר� ֶעְנֶד�  ְכִמי ֶאָּׂשֶא�ּנּו ֶא�
Job 31:37ְ ר צ�ּנּו� ִמְסַּפ יד ֲאָקֲרֶב� ִג3 ָvּנּו ְּכמֹו&נ� ָעַדי ַאִּגיֶד
Job 31:38ָ ּון� ִאם&ע יָה ִיְבָּכי� ַחד ְּתָלֶמ� ַי3 ְvק ו�  ַלי ַאְדָמִת�י ִתְזָע
Job 31:39ְלִּתי� ָחּה ָאַכ ְחִּתי� ִאם&ֹּכ� �יָה ִהָּפ� �ֶסף ְוֶנ�ֶפׁש ְּבָעֶל   ְבִלי&ָכ
Job 31:40ֹוב� פ י ִאּי� ּמּו ִּדְבֵר� 3ַּ vה ת�ה ָבְאָׁש ַחת&ְׂשֹעָר� ֹוַח ְוַת� הA ֵי�ֵצא ח3   ַּתBַחת ִחָּט2
Job 32:1ָ ים ה�ֶׁשת ָהֲאָנִׁש Bּו ְׁשֹל 5ִּיְׁשְּבת] יק  ַו� ּוא ַצִּד�  ְּבֵעיָנ�יו� פֵאֶּלה ֵמֲענ�ֹות ֶאת&ִאּי�ֹוב ִּכBי ה�
Job 32:2ְּ ם ב  ת ָר� ּוא ֶבן&ַּבַרְכֵא�ל ַהּבּוִזיH ִמִּמְׁשַּפ{ַח¡ ףA ֱאִליה� Bַחר ַא2 ֹו  ַוִּי ֹו נvְַפׁש3 ל&ַצְּדק� ֹו ַע� �ִאּיֹוב ָחָר�ה ַאּפ
ים�  ֵמֱאֹלִה�
Job 32:3ַּיְר ַvה ו� ּו ַמֲעֶנ ֹו ַעBל ֲאֶׁש�ר לֹא&ָמְצא� ּפ� ֶׁשת ֵרָעיוH ָחָר{ה ַא¡ ֹוב� ּוִבְׁשֹל� יעּו ֶאת&ִאּי�  ִׁש3



Job 32:4ִ ה ֶאת&א�ּו ִחָּכ ֱאִליה3 ים� ֶו� ָּמה ִמֶּמ�ּנּו ְלָיִמ� ים ִּכBי ְז�5ֵקִנים&ֵה� � ּיֹוב ִּבְדָבִר
Job 32:5ְּ ה ב  י ֵאBין ַמֲעֶנ3 ּוא ִּכ� 5Bְרא ֱאִליה3 ֹו� פ ַוַּי ים ַוִּי�ַחר ַאּפ� ֶׁשת ָהֲאָנִׁש3  ִפי ְׁשֹל�
Job 32:6ֱאִליה� AַעןB �י ל ְ ַוַּי ִעBיר ֲאִנ ר ָצ� אַמ� ¡ֹ י ַוּי ל ַהּבּוִז3 ַרְכֵא� ְלִּתי ּוא ֶבן&ַּב� ָיִמים ְוַאֶּת�ם ְיִׁשיִׁש�ים ַעל&ֵּכ�ן ָזַח�

ם� �י ֶאְתֶכ� אA ֵמַחֹּו�ת ֵּדִע mִאיָר  ָו�
Job 32:7ָ ב  א jָ ַמְרִּתי ָיִמ�ים ְיַדֵּב�רּו ְוֹר� vה�ש יעּו ָחְכָמ� ים ֹיִד�  ִנ3
Job 32:8ָ ּוַח א י ְּתִביֵנ�ם�ֵכן ר� ת ַׁשַּד�  &ִה�יא ֶבֱאנ�ֹוׁש ְוִנְׁשַמ�
Job 32:9ט� ים ָיִב�ינּו ִמְׁשָּפ� א&ַרִּב�ים ֶיְחָּכ�מּו וvְּזֵקִנ3 �ֹ   ל
Job 32:10ָ ן א� ִני� ָלֵכ �י ַאף&ָא� �י ֲאַחֶּו�ה ֵּדִע  ַמְרִּתי ִׁשְמָעה&ִּל
Job 32:11ָ ם א ִדְבֵריֶכ3 ְלִּתי ְל� ין�ִזין ַעד&ְּתב� ֵהBן הֹוַח2 ּון ִמִּל� ד&ַּתְחְקר� ֵתיֶכ�ם ַע�  ּוֹנ�
Job 32:12ם� יו ִמֶּכ� �יַח עֹוֶנ�ה ֲאָמָר� Bה ֵא�ין ְלִאּי�ֹוב מֹוִכ �5ן ְוִהֵּנ ֹוָנ ם ֶאְתּב¡ ֵדיֶכ3   ְוָע�
Job 32:13�ֹ ּ יׁש� ֶּפן&ת  ל ִיְּדֶפ�ּנּו לֹא&ִא�  אְמרּו ָמָצ�אנּו ָחְכָמ�ה ֵא�
Job 32:14י��י ִמִּל ּנּו� ְולֹא&ָעַר�ְך ֵאַל א ֲאִׁשיֶב� �ֹ ם ל  ן וvְּבִאְמֵריֶכ3
Job 32:15ַ ים� ח יקּו ֵמֶה�ם ִמִּל� ֹוד ֶהְעִּת� ��נּו ע  ּתּו לֹא&ָע
Job 32:16ְ  ֹוד� ו ּו לֹא&ָע�נּו ע� ְמד3 ָ vרּו ִּכ�י ע�א ְיַדֵּב �ֹ  הֹוַחְלִּתי ִּכי&ל
Job 32:17ִני� �י ַאף&ָא� י ֲאַחֶּו�ה ֵדִע ��י ֶחְלִק �ה ַאף&ֲאִנ   ַאֲעֶנ
Job 32:18ִּ ּוַח ִּבְטִנ�י� כ ְתִני ר� ִציַק3 ֱ vים ה� �ִתי ִמִּל  י ָמֵל
Job 32:19ַע� ים ִיָּבֵק� ָדִׁש3 ֲ vֹות ח �5ִין לֹא&ִיָּפֵת�ַח ְּכֹאב� י ְּכַי   ִהֵּנ�ה&ִבְטִנ3
Job 32:20ֱעֶנ�ה� ח ְׂשָפַת�י ְוֶא� �י ֶאְפַּת� ה ְוִי�5ְרַו�ח&ִל   ֲאַדְּבָר�
Job 32:21ָ  א ֲאַכֶּנ�ה�א ֶאָּׂש�א ְפֵני ַאל&נ �ֹ ם ל ָד3 ָ vיׁש ְוֶאל&א�  &ִא
Job 32:22ִני� ִני ֹעֵׂש� ט ִיָּׂשֵא� ְמַע3 ִּ vה כ� ְעִּתי ֲאַכֶּנ א ָיַד� �ֹ   ִּכBי ל
Job 33:1י ַהֲאִז�יָנה� ָכל&ְּדָבַר� �י ְו� �א ִאּי�ֹוב ִמָּל ע&ָנ ם ְׁשַמ� אּוָל3   ְו�
Job 33:2ָ  �י ִהֵּנה&נ ה ְלׁשֹוִנ �י ִּדְּבָר� י�א ָּפַת�ְחִּתי ִפ   ְבִחִּכ�
Job 33:3לּו� ּור ִמֵּל� י ָּבר� ַעת ְׂשָפַת3 י ְוַד� �ֶׁשר&ִלִּב�י ֲאָמָר   ֹי�
Job 33:4י ְּתַחֵּי�ִני� ת ַׁשַּד� ל ָעָׂש�ְתִני ְוִנְׁשַמ� ּוַח&ֵא�   ר�
Job 33:5ָבה� י ִהְתַיָּצ� ָפַנ3 ְvִני ֶעְרָכ�ה ל�  ִאם&ּתּוַכ�ל ֲהִׁשיֵב
Job 33:6��יָך ָלֵא �י ְכִפ ִני� ֵהן&ֲאִנ ְצִּתי ַגם&ָא� ֶמר ֹקַר� ֹח3 ֵ vל מ 
Job 33:7ֵ ה א� ד� ִהֵּנ י ָעֶל�יָך לֹא&ִיְכָּב� ַאְכִּפ3 ְvָּך ו�א ְתַבֲעֶת �ֹ  ָמִתי ל
Job 33:8ַ ע� א �ין ֶאְׁשָמ� ֹול ִמִּל �י ְוק�  ְך ָאַמ�ְרָּת ְבָאְזָנ
Job 33:9י� ן ִל� א ָעֹו� �ֹ �י ְול ף ָאֹנִכ ַׁשע ַח� י ָפ� ִל¡ י ְּב� �5ְך ֲאִנ3   ַז
Job 33:10ְּ ֹו� ֵה�ן ת  �ב ל� ִני ְלאֹוֵי �י ִיְמָצ�א ַיְחְׁשֵב�  נּואֹות ָעַל
Job 33:11י� ר ָּכל&ָאְרֹחָת� ְׁשֹמ3 ִvי י�   ָיֵׂש�ם ַּבַּס�ד ַרְגָל
Job 33:12ֹוׁש� ֹוַה ֵמֱאנ� ל3 ֱ vה א י&ִיְרֶּב� �5ָּך ִּכ� ְקָּת ֶאֱעֶנ ֹ�את לֹא&ָצַד�   ֶהן&ז
Job 33:13ַ ֹוָת מ ��יו ִריב א&ַיֲעֶנ�ה�ּדּוַע ֵאָל �ֹ יו ל ָבָר3 ְּ vִּכ�י ָכל&ד  
Job 33:14ָּנה� א ְיׁשּוֶר� �ֹ ִים ל ת ְיַדֶּבר&ֵא�ל וvִּבְׁשַּת3 י&ְבַאַח�   ִּכ�
Job 33:15ַּ ל ת  ְיָלה ִּבְנֹפ� ֹון ַל3 ֹוםA ֶחְזי¢ Bב� ַּבֲחל �י ִמְׁשָּכ� ֹות ֲעֵל ְתנּומ3 ִּ vים ב� ְרֵּדָמה ַעל&ֲאָנִׁש
Job 33:16ִ  ֶז ָא�ז י ם�ְגֶלה ֹא� ָסָר�ם ַיְחֹּת�  ן ֲאָנִׁש�ים ּוְבֹמ�
Job 33:17ְ ה� ל �ֶבר ְיַכֶּס�  ָהִסיר ָאָד�ם ַמֲעֶׂש�ה ְוֵגָו�ה ִמֶּג
Job 33:18ַ  ְך נ ַלח� ַיְחֹׂש� ר ַּבָּׁש� ֹו ֵמֲעֹב� ַחָּית3 ְvַחת ו� ְפׁשֹו ִמִּני&ָׁש
Job 33:19ְּ ֹו ְוִריב  ְוהּוַכ�ח ב  �ֹוב][ְו[ַמְכאֹוב ַעל&ִמְׁשָּכב ן�ֲע] ר�  ָצָמ�יו ֵאָת�
Job 33:20ֹו ַמֲאַכ�ל ַּתֲאָו�ה� ַנְפׁש3 ְvֶחם ו� ֹו ָל   ְוִז�ֲהַמ�ּתּו ַחָּית�
Job 33:21 ִאי ּוְׁשִפי �ֹו ֵמֹר �ֶכל ְּבָׂשר� ּו][ְו[ ִי ּו�] ֻׁשּפ� �oא ֻר �ֹ יו ל ְצמֹוָת3 ַ vע 



Job 33:22ים� ְמִמִת� ֹו ַל� ַחָּית3 ְvֹו ו �  ַוִּתְקַר�ב ַלַּׁש�ַחת ַנְפׁש
Job 33:23ֹו� �יד ְלָאָד�ם ָיְׁשר� ד ִמִּני&ָא�ֶלף ְלַהִּג יץ ֶאָח� ְך ֵמִל3 יוA ַמְלָא3 Bׁש ָעָל2   ִאם&ֵי
Job 33:24ְּ אֶמר פ  3ֹ ּנּו ַוּי ֶפר� ַוְיֻחֶּנ3 אִתי ֹכ� ַחת ָמָצ� ֶדת ָׁש3  ָדֵעהּו ֵמֶר�
Job 33:25יו� י ֲעלּוָמ� ּוב ִליֵמ� ֹו ִמֹּנ�ַער יvָׁש3 ֲטַפ�ׁש ְּבָׂשר�   ֻר�
Job 33:26ָּ �5ְרא פ  הּו ַוַּי ֹוַּהA ַוִּיְרֵצ3 ֹו� ֶיְעַּתBר ֶאל&ֱאל2 ֹוׁש ִצְדָקת� ֱאנ3 ֶ vֶׁשב ל� �ה ַוָּי  ָניו ִּבְתרּוָע
Job 33:27ָ אֶמר ח 3ֹ ים ַוּי רA ַעל&ֲאָנִׁש3 Bי� ָיֹׁש ָוה ִל� יִתי ְולֹא&ָׁש� ר ֶהֱעֵו3  ָטאִתי ְוָיָׁש�
Job 33:28 ה ַנְפִׁשי�ָּפָד ]ַ  ר ַּב] ְפׁשֹונ ה�] ַחָּיתֹו][וvְ[ָּׁש�ַחת ְוַחָּיִתי ֵמֲעֹב� ֹור ִּתְרֶא�  ָּבא�
Job 33:29ֵ ֹוׁש ִעם&ָּג�ֶבר� ֶהן&ָּכל&א ִים ָׁשל�  ֶּלה ִיְפַעל&ֵא�ל ַּפֲעַמ�
Job 33:30ַ  ַחִּיים� ְלָהִׁש�יב נ ֹור ַה� ֹור ְּבא� א3 ֵ vַחת ל� ְפׁשֹו ִמִּני&ָׁש
Job 33:31ֲח ַ vי ה� ע&ִל ַמ� ב ִאּי�ֹוב ְׁש� ר� ַהְקֵׁש� ׁש ְוָאֹנִכ�י ֲאַדֵּב�  ֵר3
Job 33:32ָּך� ְצִּתי ַצְּדֶק� י&ָחַפ� ר ִּכ� ֵּב3 ַּ vִני ד�  ִאם&ֵיׁש&ִמִּל�ין ֲהִׁשיֵב
Job 33:33ַ ה� ס ִאם&א ׁש ַוֲאַאֶּלְפָך� ָחְכָמ� ֲחֵר3 ַ vי ה� ע&ִל ַמ� ה ְׁש�  ִין ַאָּת�
Job 34:1ר� ּוא ַוּיֹאַמ� �ַען ֱאִליה3   ַוַּי
Job 34:2ּו ֲחָכ י� ִׁשְמע� �ינּו ִל� ים ַהֲאִז ֹיְדִע3 ְvי ו�  ִמ�ים ִמָּל
Job 34:3ֹ ל� ִּכי&א ְך ִיְטַע�ם ֶלֱאֹכ� ֵח3 ְvן ו��ין ִּתְבָח  ֶזן ִמִּל
Job 34:4ֹוב� �ינּו ַמה&ּט� �נּו ֵנְדָע�ה ֵביֵנ ט ִנְבֲחָרה&ָּל   ִמְׁשָּפ�
Job 34:5ָ י&א י� ִּכ� ל ֵהִס�יר ִמְׁשָּפִט� ֵא3 ְvְקִּתי ו � ַמר ִאּי�ֹוב ָצַד
Job 34:6ַׁשע� �ב ָאנ�ּוׁש ִחִּצ�י ְבִלי&ָפ�   ַעל&ִמְׁשָּפִט�י ֲאַכֵּז
Job 34:7ִים�   ִמי&ֶג�ֶבר ְּכִאּי�ֹוב ִי�ְׁשֶּתה&ַּל�ַעג ַּכָּמ�
Job 34:8ְ ח ל�ַׁשע� ְוָאַר ֶכת ִעם&ַאְנֵׁשי&ֶר� ָלֶל3 ְvֶון ו�ֲעֵלי ָא  ֶחְבָרה ִעם&ֹּפ�
Job 34:9ָ י&א �ֶב ִּכ� א ִיְסָּכן&ָּג �ֹ ים�ַמר ל ֹו ִעם&ֱאֹלִה� ְרֹצת3 ִּ vר ב 
Job 34:10ֶול� י ֵמָע� ַׁשע ְוַׁשַּד� ל ֵמֶר3 ּו ִל�י ָחִל�ָלה ָלֵא� ב ִׁשְמע¡ י ֵלָב3 נֲֵׁש�   ָלֵכBןA ַא�
Job 34:11ָ ַעל א ּנּו� ִּכBי ֹפ� יׁש ַיְמִצֶא� 3 ִvַרח א ְכֹא� ֹו ּו� � ָדם ְיַׁשֶּלם&ל
Job 34:12ְvיַע ו� א&ַיְרִׁש �ֹ ל ל ם ֵא� ט� ַאף&ָאְמָנ3 א&ְיַעֵּו�ת ִמְׁשָּפ� �ֹ י ל  ַׁשַּד3
Job 34:13ּה� ל ֻּכָּל� ם ֵּתֵב� י ָׂש3 �יו ָא�ְרָצה ּוִמ� י&ָפַק�ד ָעָל   ִמ�
Job 34:14ף� ֹו ֵאָל�יו ֶיֱאֹס� ִנְׁשָמת3 ְvֹו ו ֹו רּוח� ��יו ִלּב   ִאם&ָיִׂש�ים ֵאָל
Job 34:15ּו ר ָיׁש� ם ַעל&ָעָפ� ָאָד3 ְvַחד ו� �ע ָּכל&ָּבָׂש�ר ָי  ב� ִיְגַו
Job 34:16י� ֹול ִמָּל� יָנה ְלק� ֲאִז3 ַ vאת ה�ֹ   ְוִאם&ִּב�יָנה ִׁשְמָעה&ּז
Job 34:17יַע� �יר ַּתְרִׁש� יק ַּכִּב ֹוׁש ְוִאם&ַצִּד� ��א ִמְׁשָּפ�ט ַיֲחב ף ׂשֹוֵנ   ַהַא¢
Job 34:18ים� ע ֶאל&ְנִדיִב� ָׁש3 ָvַעל ר� ר ְלֶמ�ֶלְך ְּבִלָּי   ַהֲאֹמ�
Job 34:192א&ָנָׂש �ֹ ם� ֲאֶׁשBר ל יו ֻּכָּל� ה ָיָד� י&ַמֲעֵׂש� ֹוַע ִלְפֵני&ָד�ל ִּכ� א ִנַּכר&ׁש� �ֹ ים ְול  אA ְּפֵנ�י ָׂשִר3
Job 34:20א ְבָי�ד� �ֹ יר ל ִּב3 ַ vרּו ְוָיִס�ירּו א ��ם ְוַיֲעֹב ּו ָע ֹות ָל�ְיָלה ְיֹגֲעׁש� ַגעA ָיֻמתּוH ַוֲחצ{ Bֶר  
Job 34:21ֵ ָכל&ְצָע ִּכי&ע �יׁש ְו� ה�יָניו ַעל&ַּדְרֵכי&ִא יו ִיְרֶא�  ָד�
Job 34:22 ֶתר ֶׁשְך ְוֵא�ין ַצְלָמ�ֶות ְלִהָּס� ין&ֹח� 3ָj  ֵא� vֶון�ש ֲעֵלי ָא�  ם ֹּפ�
Job 34:23ִ א ַעל&א �ֹ ט� ִּכBי ל ל ַּבִּמְׁשָּפ� 3ֵ vְך ֶאל&א ֹוד ַלֲהֹל� � יׁש ָיִׂש�ים ע
Job 34:24ם� ים ַּתְחָּת� ד ֲאֵחִר� ים לֹא&ֵח�ֶקר ַוַּיֲעֵמ� ַע ַּכִּביִר�   ָיֹר�
Job 34:25ַ  ן י אּו� ָלֵכ3 ְיָלה ְוִיַּדָּכ� 3ַ vַפְך ל ֵדיֶה�ם ְוָה�  ִּכיר ַמְעָּב�
Job 34:26ים� ֹום ֹרִא� ם ִּבְמק� ַחת&ְרָׁשִע�ים ְסָפָק3   ַּת�
Job 34:27ֵּ ר ַעל&כ�ילּו� ֲאֶׁש א ִהְׂשִּכ� �ֹ יו ל ָרָכ3 ְּ vיו ְוָכל&ד �ַאֲחָר  ן ָס�רּו ֵמ�
Job 34:28ָ יא ע�ֲע ְלָהִב ע�ָליו ַצ� �ים ִיְׁשָמ� ת ֲעִנִּי  ַקת&ָּד�ל ְוַצֲעַק�
Job 34:29ָּ ַע ְוַיְסֵּת�ר פ  י ַיְרִׁש3 טA ּוִמ� ּוא ַיְׁשִק2 Bם ָי�ַחד� ְוה�ּנּו ְוַעל&ּג�ֹוי ְוַעל&ָאָד � ִנים ּוִמ�י ְיׁשּוֶר



Job 34:30ִ ם� מ ְקֵׁשי ָע� ף ִמֹּמ� ם ָחֵנ3  ְּמֹלְך ָאָד�
Job 34:31ֵ י&ֶאל&א ר ָנ ִּכ� ל�ל ֶהָאַמ� א ֶאְחֹּב� �ֹ אִתי ל  ָׂש3
Job 34:32ֶ י א יף� ִּבְלֲעֵד� א ֹאִס� �ֹ ְלִּתי ל ַע3 ָּ vם&ָע�ֶול פ ִני ִא� � ֱחֶזה ַאָּת�ה ֹהֵר
Job 34:33ר� ְעָּת ַדֵּב� ַמה&ָיַד� ְסָּת ִּכי&ַאָּת�ה ִתְבַח�ר ְולֹא&ָא�ִני ּו� י&ָמַא3 ָּנה ִּכ� ֵמִעְּמָך¢ ְיַׁשְלֶמ2   ַה�
Job 34:34ֵ י ל�י�ָב ַאְנֵׁש ַע� ִל� ם ֹׁשֵמ� ָכ3 ָ vי ְוֶג�ֶבר ח� ֹ�אְמרּו ִל  ב י
Job 34:35ִ יל� א א ְבַהְׂשֵּכ� �ֹ יו ל  ּיֹוב לֹא&ְבַד�ַעת ְיַדֵּב�ר וvְּדָבָר3
Job 34:36ֶון� ת ְּבַאְנֵׁשי&ָא� ֻׁשֹב3 ְּ vַצח ַעל&ת� י ִיָּבֵח�ן ִאּי�ֹוב ַעד&ֶנ   ָאִב3
Job 34:37ֶ ֹו פ ל&ַחָּטאת� ִסBיף ַע� ל� סַׁשע ִּכ�י יֹ� יו ָלֵא� �5ֶרב ֲאָמָר� ֹוק ְוֶי ��ינּו ִיְסּפ   ֵּביֵנ
Job 35:1ר� ּו ַוּיֹאַמ� �ַען ֱאִליה3   ַוַּי
Job 35:2ֲ ל� ה י ֵמֵא� ְרָּת ִצְדִק� ַמ3 ָ vט א� זֹאת ָחַׁש�ְבָּת ְלִמְׁשָּפ
Job 35:3ֹ י&ת  י� ִּכ� ַחָּטאִת� יל ֵמ� ִע3 ֹ vה&א  אַמר ַמה&ִּיְסָּכן&ָל�ְך ָמ�
Job 35:4ֲ ְך�ִני ֲאִׁש� א ֶאת&ֵרֶע�יָך ִעָּמ� �ין ְו�  יְבָך� ִמִּל
Job 35:5 ּור jְ  ַהֵּב�ט ָׁשַמ�ִים ּוְרֵא�ה ְוׁש� vָּך�ש ּו ִמֶּמ� ים ָּגְבה�  ָחִק3
Job 35:6ָ ֹו� ִאם&ח יָך ַמה&ַּתֲעֶׂשה&ּל� ָׁשֶע3 ְvּו פ ֹו ְוַרּב� � ָטאָת ַמה&ִּתְפָעל&ּב
Job 35:7ָ ֹו ַמ ִאם&צ ֹו א� �ח�ַדְקָּת ַמה&ִּתֶּתן&ל  ה&ִמָּיְדָך� ִיָּק�
Job 35:8ָך� ם ִצְדָקֶת� ָד3 ָ vָך ּוְלֶבן&א� ֹוָך ִרְׁשֶע   ְלִאיׁש&ָּכמ�
Job 35:9ֵ ים� מ ֹוַע ַרִּב� ּו ִמְּזר� �יקּו ְיַׁשְּוע� ים ַיְזִע  ֹרב ֲעׁשּוִק�
Job 35:10ַ ר א לֹא&ָאַמ3 ְיָלה� ְו� ֹות ַּבָּל� ן ְזִמר� ֹוַּה ֹעָׂש�י ֹנֵת�  ֵּיה ֱאל�
Job 35:11 ַ נּו�מ ֹוף ַהָּׁשַמ�ִים ְיַחְּכֵמ� ֹות ָא�ֶרץ ּוֵמע�  ְּלֵפנּו ִמַּבֲהמ�
Job 35:12ִ  ים� ָׁש�ם י ֹון ָרִע� י ְּגא� ְּפֵנ3 ִvה מ� א ַיֲעֶנ �ֹ  ְצֲעקּו ְול
Job 35:13ָj ָּנה� ַאְך&ש א ְיׁשּוֶר� �ֹ י ל ַׁשַּד3 ְvל ו�עA ֵא  ְוא לֹא&ִיְׁשַמ�
Job 35:14א ְתׁשּו �ֹ אַמר ל �ֹ י&ת ֹו� ַא�ף ִּכ� ל ל� ֹוֵל� יו ּוְתח� ָפָנ3 ְvין ל ּנּו ִּד� � ֶר
Job 35:15ַ ה ִּכי&א ד� ְוַעָּת3 ע ַּבַּפ�ׁש ְמֹא� א&ָיַד� �ֹ ֹו ְול � ִין ָּפַק�ד ַאּפ
Job 35:16ְ  ר� פ ו ַעת ִמִּל�ין ַיְכִּב� 3 ַvיהּו ִּבְבִלי&ד�  ִאּיֹוב ֶה�ֶבל ִיְפֶצה&ִּפ
Job 36:1ר� ּוא ַוּיֹאַמ�   ַוֹּי�ֶסף ֱאִליה3
Job 36:2ְ  �י ז ים� ַּכַּתר&ִל ֹוַּה ִמִּל� ֹוד ֶלֱאל� �5ָּך ִּכBי ע�  ֵעיר ַוֲאַחֶּו
Job 36:3ֵ א ד�ֶדק� ֶאָּׂש ן&ֶצ� ֵּת� י ֶא� ֹוק וvְּלֹפֲעִל3 � ִעי ְלֵמָרח
Job 36:4ָ י&א ְך� ִּכ� ֹות ִעָּמ� ים ֵּדע� �י ְּתִמ�  ְמָנם לֹא&ֶׁש�ֶקר ִמָּל
Job 36:5ַּ ל כ�ֶהן&ֵא �א ִיְמָא �ֹ ב�ִּביר ְול ַח� ֵל� יר ֹּכ� ִּב3 ַּ vס כ 
Job 36:6ן� �ים ִיֵּת� ט ֲעִנִּי �ה ָרָׁש�ע ּוִמְׁשַּפ�   לֹא&ְיַחֶּי
Job 36:7הּו� ַצח ַוִּיְגָּב� ֶנ3 ָ vם ל יָנ�יו ְוֶאת&ְמָלִכ�ים ַלִּכֵּס�א ַוֹּיִׁשיֵב� יק ֵע¡ ע ִמַּצִּד3 א&ִיְגַר� �ֹ   ל
Job 36:8 ּון ָּלְכד3 ִvים י �ים ַּבִּזִּק ִני� ְוִאם&ֲאסּוִר�  ְּבַחְבֵלי&ֹע�
Job 36:9רּו� �י ִיְתַּגָּב� ם ִּכ �ד ָלֶה�ם ָּפֳעָל�ם וvִּפְׁשֵעיֶה3   ַוַּיֵּג
Job 36:10ָ 5ֶגל א� ֶון� ַוִּי ּון ֵמָא� י&ְיֻׁשב� אֶמר ִּכ� 3ֹ ּי ַvר ו� ְזָנם ַלּמּוָס
Job 36:113ְּׁשֵניֶהvֹוב ו �ּו ְיֵמיֶה�ם ַּבּט דּו ְיַכּל� ֲעֹב� 5ַי¡ ּו ְו� ם&ִיְׁשְמע3 ים� ִא�  ם ַּבְּנִעיִמ�
Job 36:12ִ  א י �ֹ ַעת� ְוִאם&ל ּו ִּכְבִלי&ָד� ִיְגְוע3 ְvרּו ו � ְׁשְמעּו ְּבֶׁש�ַלח ַיֲעֹב
Job 36:13ֵ ַחְנֵפי&ל ם� ְו� �י ֲאָסָר� ּו ִּכ ַׁשְּוע3 ְvא י �ֹ  ב ָיִׂש�ימּו ָא�ף ל
Job 36:14ים� ם ַּבְּקֵדִׁש� ַחָּיָת3 ְvם ו�ת ַּבֹּנ�ַער ַנְפָׁש   ָּתֹמ�
Job 36:15ַחץ ָאְזָנ�ם�� �5ֶגל ַּבַּל �י ְבָעְני�ֹו ְוִי   ְיַחֵּל�ץ ָעִנ
Job 36:16ַ ר ר A ִמִּפי&ָצ3 jֻ ַחב לֹא&מּוָצ�ק ַּתְחֶּת�יָה ְוַנ�ַחת  ְוַאBף ֲהִסיְתָך2 vֶׁשן�ש  ְלָחְנָך3 ָמ�ֵלא ָד�
Job 36:17כּו� ין ּוִמְׁשָּפ�ט ִיְתֹמ� ע ָמֵל�אָת ִּד�   ְוִדין&ָרָׁש�



Job 36:18י ָּך�&ח ֵ ִּכ� ֶפר ַאל&ַיֶּט� 3ֹּ vֶפק ְוָרב&כ�יְתָך� ְבָס  ָמה ֶּפן&ְיִס�
Job 36:19ַח� ל ַמֲאַמֵּצי&ֹכ� ֹכ3 ְvר ו�א ְבָצ �ֹ ּוֲעָך ל ְך ׁש�   ֲהַיֲעֹר�
Job 36:20ם� ֹות ַעִּמ�ים ַּתְחָּת� �ְיָלה ַלֲעל� ף ַהָּל   ַאל&ִּתְׁשַא�
Job 36:21ִ י&ַעל& ה ִני�ָּׁשֶמר ַאל&ֵּת�ֶפן ֶאל&ָא�ֶון ִּכ� ְרָּת ֵמֹע� ה ָּבַח� 3ֶvז 
Job 36:22ֵ ה� ֶהן&א הּו מֹוֶר� י ָכֹמ� ֹו ִמ� ��יב ְּבֹכח  ל ַיְׂשִּג
Job 36:23ה� ר ָּפַע�ְלָּת ַעְוָל� ַמ3 ָ vי&א ֹו ּוִמ� ��יו ַּדְרּכ י&ָפַק�ד ָעָל   ִמ�
Job 36:24ְ  ים� ז ּו ֲאָנִׁש� ר ֹׁשְרר� ֹו ֲאֶׁש� ��יא ָפֳעל י&ַתְׂשִּג  ֹכר ִּכ�
Job 36:25ֹוק� ָּכ ֹוׁש ַיִּב�יט ֵמָרח� נ3 ֱ vֹו א �זּו&ב ם ָח�  ל&ָאָד�
Job 36:26ַ� ל ש�ֶקר� ֶהן&ֵא �יו ְולֹא&ֵח� ר ָׁשָנ א ֵנָד�ע ִמְסַּפ� �ֹ  ִּגיא ְול
Job 36:27ִּ ֹו� כ  י ְיָגַר�ע ִנְטֵפי&ָמ�ִים ָיֹז�ּקּו ָמָט�ר ְלֵאד�
Job 36:28ָא AיBּו ֲעֵל ְרֲעפ3 ִvים י �ּו ְׁשָחִק ר&ִיְּזל� ב� ֲאֶׁש� ם ָר�  ָד¢
Job 36:29ָ  ֹו� ַא�ף ִאם&י ֹות ֻסָּכת� ֻׁשא3 ְּ vב ת�  ִבין ִמְפְרֵׂשי&ָע
Job 36:30ה� �ם ִּכָּס� י ַהָּי ֹו ְוָׁשְרֵׁש� ��יו אֹור   ֵהן&ָּפַר�ׂש ָעָל
Job 36:31ָ יר� ִּכי&ב ֶכל ְלַמְכִּב� ין ַעִּמ�ים ִי�ֶּתן&ֹא�  ם ָיִד�
Job 36:32ֹור ַוְי �ִים ִּכָּסה&א �יָה ְבַמְפִּג�יַע� ַעל&ַּכַּפ� ו ָעֶל  ַצ�
Job 36:33ה� ה ַא�ף ַעל&עֹוֶל� ְקֶנ3 ִvֹו מ ��יו ֵרע �יד ָעָל   ַיִּג
Job 37:1ְ ֹו� ַאף&ל ר ִמְּמקֹומ� ִיַּת3 ְvי ו�  זֹאת ֶיֱחַר�ד ִלִּב
Job 37:2א� ֶגה ִמִּפ�יו ֵיֵצ� ֶה3 ְvֹו ו �ֶגז ֹקל ֹוַע ְּבֹר� ּו ָׁשמ� Bִׁשְמע  
Job 37:3ַחת&ָּכל&ַהָּׁש ֶרץ� ַּת� ֹות ָהָא� ֹו ַעל&ַּכְנפ� אֹור3 ְvהּו ו�ִים ִיְׁשֵר  ַמ�
Job 37:4ַ  ֹול י יוA ִיְׁשַאג&ק3 Bֹו� ַאֲחָר ע קֹול� י&ִיָּׁשַמ� ם ִּכ� ַעְּקֵב3 ְvא י �ֹ ֹול ְּגאֹונ�ֹו ְול  ְרֵעם ְּבק�
Job 37:5ְּ ע� ַיְרֵעBם ֵא�ל ב  א ֵנָד� �ֹ ֹות ְול ֹדל3 ְvה ג ֹות ֹעֶׂש� � קֹולֹו ִנְפָלא
Job 37:6Bֹו� ִּכ ֹות ֻעּז� ֶׁשם ִמְטר� ֶג3 ְvר ו�ֶרץ ְוֶג�ֶׁשם ָמָט א ָא� ר ֱהֵו¡ ַלגA יֹאַמ3  י ַלֶּׁש2
Job 37:7הּו� י ַמֲעֵׂש� ַעת ָּכל&ַאְנֵׁש� ַד3 ָ vֹום ל �ם ַיְחּת   ְּבַיד&ָּכל&ָאָד�
Job 37:8ן� ֹוֹנֶת�יָה ִתְׁשֹּכ� �ה ְבמֹו&ָא�ֶרב ּוִבְמע� א ַחָּי �ֹ   ַוָּתב
Job 37:9ַ ה�ֶחֶדר ָּת ִמן&ה ים ָקָר� ִמְּמָזִר� ֹוא סּוָפ�ה ּו�  ב�
Job 37:10ק� ַחב ַמ�ִים ְּבמּוָצ� ַרח ְוֹר� �ל ִיֶּתן&ָק   ִמִּנְׁשַמת&ֵא�
Job 37:11ְּ ֹו� ַאף&ב  �5ן אֹור� יץ ֲעַנ ִפ3 ָvב י� יַח ָע  ִרי ַיְטִר�
Job 37:12 ְך ְּבַתְחּבּוָלתֹו�ִמְתַהֵּפ Aֹות ּוא ְמִסּב2 Bיו][ְּב[ ְוה�ַעל&ְּפֵנ�י ְל] ַתְחּבּוֹלָת Aם mר ְיַצֵּו ל ֲאֶׁש� ָפֳעָל�ם ֹּכ�

ְרָצה�  ֵתֵב�ל ָא�
Job 37:13הּו� ֶסד ַיְמִצֵא� ֶח3 ְvֹו ִאם&ל �ֶבט ִאם&ְלַאְרצ   ִאם&ְלֵׁש�
Job 37:14ל� ֹות ֵא� 5BןA ִנְפְלא¢ ד ְוִהְתּבֹוֵנ ֹמ3 ֲ vֹוב ע�ֹ�את ִאּי �יָנה ּז   ַהֲאִז
Job 37:15ֲ ה �ֹוַּה ֲעֵליֶה ֹו�ֵתַדע ְּבׂשּום&ֱאל� ֹור ֲעָננ� יַע א� הֹוִפ3 ְvם ו 
Job 37:16ֲ ים� ה ֹות ְּתִמ�ים ֵּדִע� ְפְלא3 ִvב מ�  ֵתַדע ַעל&ִמְפְלֵׂשי&ָע
Job 37:17ֹום� ֶרץ ִמָּדר� 3ֶ vט א יָך ַחִּמ�ים ְּבַהְׁשִק�   ֲאֶׁשר&ְּבָגֶד�
Job 37:18ִ יַע ע ק� ַּתְרִק� ים ִּכְרִא�י מּוָצ� ָזִק3 ֲ vים ח � ּמֹו ִלְׁשָחִק
Job 37:19ֶׁשְך� ְך ִמְּפֵני&ֹח� ֲעֹר3 ַvא&נ �ֹ ֹו ל �ֹ�אַמר ל ֹוִדיֵענּו ַמה&ּנ   ה�
Job 37:20ע� �י ְיֻבָּל� יׁש ִּכ 3 ִvַמר א ם&ָא� �י ֲאַדֵּב�ר ִא� ֹו ִּכ ְיֻסַּפר&ל�   ַה�
Job 37:21 יר ה�ֹור ָּבִה אּו א3 Bא ָר �ֹ ם� ְוַעָּתBהA ל ְּתַטֲהֵר� ה ַו� ְבָר3 ָ vּוַח ע ים ְור� � ּוא ַּבְּׁשָחִק
Job 37:22ִ ֹוד� מ ֹוַּה נ�ֹוָרא ה� ל3 ֱ vה ַעל&א� ָּצפֹון ָזָה�ב ֶי�ֱאֶת
Job 37:23ְ א&מ �ֹ י ל א ְיַעֶּנ�ה� ַׁשַּד� �ֹ ה ל ָדָק3 ְvט ְוֹרב&צ ַח ּוִמְׁשָּפ� � ָצאֻנהּו ַׂשִּגיא&ֹכ
Job 37:24ָ ב� פ ל ה ָּכל&ַחְכֵמי&ֵל� ְרֶא3 ִvא&י �ֹ ּוהּו ֲאָנִׁש�ים ל  ֵכן ְיֵרא�



Job 38:1ה ֶאת&א ִ ַוַּי�ַען&ְי� ןA[ּיֹוב ִמן ַהְּסָעָרה הָו ה][ַה] [ִמ� ר�] ְּסָעָר3  ַוּיֹאַמ�
Job 38:2ַעת� ִלי&ָד� ין ְּב� ה ְבִמִּל3 הA ַמְחִׁש�יְך ֵעָצ�   ִמBי ֶז2
Job 38:3ִני� ֶאְׁשָאְלָך3 ְוהֹוִדיֵע� ְvיָך ו��ֶבר ֲחָלֶצ �א ְכֶג   ֱאָזר&ָנ
Job 38:4ָ ה ה ֵּג3 ֵאיֹפ� ַ vֶרץ ה�ְעָּת ִביָנ�ה�ִייָת ְּבָיְסִדי&ָא  ד ִאם&ָיַד�
Job 38:5ְ ם מ�ו� ִמי&ָׂש �יָה ָּק� י&ָנָט�ה ָעֶל ֹו ִמ� Bע א��י ֵתָד  ַמֶּדיָה ִּכ
Job 38:6ָ ּה� ַעל&מ ה ֶא�ֶבן ִּפָּנָת� ָר3 ָvי&י ֹו ִמ� �יָה ָהְטָּב�עּו א�  ה ֲאָדֶנ
Job 38:7ַ  יעּו ָּכל&ְּבֵנ�י ֱאֹל ְּבָרן&י ָּיִר3 ַvֶקר ו �ֹוְכֵבי ֹב ים�ַחד ּכ�  ִה�
Job 38:8א� ֶחם ֵיֵצ� ֹו ֵמֶר� ִגיח3 ְּ vם ב� �ֶסְך ִּבְדָלַת�ִים ָי   ַוָּי
Job 38:9ֹו� ל ֲחֻתָּלת� ֲעָרֶפ3 ַvֹו ו ��5ן ְלֻבׁש   ְּבׂשּוִמ�י ָעָנ
Job 38:10ִים� יַח ּוְדָלָת� ים ְּבִר� ָאִׂש3 � ָvי ו ��יו ֻחִּק ר ָעָל   ָוֶאְׁשֹּב�
Job 38:11ָ ה ת ר ַעד&ֹּפ� ֹ� ָוֹאַמ3 יָך�בֹוא ְול ֹון ַּגֶּל� ית ִּבְגא� ִׁש3 ָvא&י �ֹ �יף ּופ  א ֹתִס
Job 38:12� ֶקר ִיַּדְעָּתה ַׁשַחר  ה ְ ��יָת ֹּב ְעָּת[ִמָּיֶמיָך ִצִּו ֹו�] ַּׁש�ַחר][ַה] [ִיַּד�  ְמֹקמ�
Job 38:13ֶ ָּנה� ל �ים ִמֶּמ� ּו ְרָׁשִע ֹות ָהָא�ֶרץ ְוִיָּנֲער�  ֱאֹחז ְּבַכְנפ�
Job 38:14ִּ ּוׁש�ְתַהֵּפְך ְּכ ת  ֹו ְלב� ּו ְּכמ� ִי�ְתַיְּצב3 ְvם ו�ֶמר חֹוָת  ֹח�
Job 38:15ר� ה ִּתָּׁשֵב� ָמ3 ָvֹוַע ר �ים אֹוָר�ם ּוְזר� �ע ֵמְרָׁשִע   ְוִיָּמַנ
Job 38:16ֲ ְכָּת� ה ֹום ִהְתַהָּל� ה3 ְּ vֶקר ת �ם ּוְבֵח�  ָבאָת ַעד&ִנְבֵכי&ָי
Job 38:17ְ ּו ל י  ֲהִנְגל� ה�ָך ַׁשֲעֵרי&ָמ�ֶות ְוַׁשֲעֵר�  ַצְלָמ�ֶות ִּתְרֶא�
Job 38:18ִ ּה� ה ְעָּת ֻכָּל� ד ִאם&ָיַד� ֵּג3 ַ vֶרץ ה� ְתֹּבַנְנָּת ַעד&ַרֲחֵבי&ָא
Job 38:19ַ ה ה� ֹו� ֵאי&ֶז �ה ְמֹקמ� ֶׁשְך ֵאי&ֶז ֹח3 ְvֹור ו � ֶּדֶרְך ִיְׁשָּכן&א
Job 38:20ִ י ת� ֹו ִּכ ֹות ֵּבית� ין ְנִתיב� ִב3 ָ vי&ת ֹו ְוִכ� � �ָּקֶחּנּו ֶאל&ְּגבּול
Job 38:21ָ  ים� י ר ָיֶמ�יָך ַרִּב�  ַדְעָּת ִּכי&ָא�ז ִּתָּוֵל�ד ּוִמְסַּפ�
Job 38:22ֲ ה� ה ֹות ָּבָר�ד ִּתְרֶא� ֹות ָׁש�ֶלג ְוֹאְצר�  ָבאָת ֶאל&ֹאְצר�
Job 38:23ה� ב ּוִמְלָחָמ� ָר3 ְvר ְלי�ֹום ק�ְכִּתי ְלֶעת&ָצ   ֲאֶׁשר&ָחַׂש�
Job 38:24ַ ה ה� ֶרץ�ֶּדֶרְך ֵיָח�ֶל ֵאי&ֶז ים ֲעֵלי&ָא� ץ ָקִד� ֹור ָיֵפ� � ק א
Job 38:25ֹות� �יז ֹקל� ֶרְך ַלֲחִז ֶד3 ְvה ו��ג ַלֶּׁש�ֶטף ְּתָעָל י&ִפַּל   ִמ�
Job 38:26ְ ֹו� ל ם ּב� ר לֹא&ָאָד� ְדָּב3 ִvיׁש מ�  ַהְמִטיר ַעל&ֶא�ֶרץ לֹא&ִא
Job 38:27ֶׁש ָצא ֶד� יַח ֹמ� ָאה ּוְמֹׁשָא�ה וvְּלַהְצִמ3 �יַע ֹׁש�  א� ְלַהְׂשִּב
Job 38:28ל� יד ֶאְגֵלי&ָט� ֹוִל3 vֹו ִמי&ה   ֲהֵיׁש&ַלָּמָט�ר ָא�ב א�
Job 38:29ִ ֶטן מ�ר  ִמֶּב ַרח ּוְכֹפ� �jָ י ָיָצ�א ַהָּק vֹו�ש  ַמִים ִמ�י ְיָלד�
Job 38:30ָּ דּו� כ ֹום ִיְתַלָּכ� ה3 ְvאּו ּוְפֵנ�י ת� ֶאֶבן ַמ�ִים ִיְתַחָּב
Job 38:31� ֹו ה ַ ַח�ְתַקֵּׁשר ַמֲעַדּנ� �יל ְּתַפֵּת� ֹות ְּכִס ֹו&ֹמְׁשכ�  ת ִּכיָמ�ה א�
Job 38:32ם� ִיׁש ַעל&ָּבֶנ�יָה ַתְנֵח� ַע3 ְvֹו ו �ֹות ְּבִעּת �יא ַמָּזר�   ֲהֹתִצ
Job 38:33ֲ ֶרץ� ה ֹו ָבָא� ֹות ָׁשָמ�ִים ִאם&ָּתִׂש�ים ִמְׁשָטר�  ָיַדְעָּת ֻחּק�
Job 38:34ִי ִׁשְפַעת&ַמ� �ב קֹוֶל�ָך ְו� ים ָלָע ָּך� ֲהָתִר�  ם ְּתַכֶּס�
Job 38:35ִהֵּנ�נּו� �ּו ְלָך �כּו ְויֹאְמר� ים ְוֵיֵל ְתַׁשַּל�ח ְּבָרִק�   ַה�
Job 38:36ָj ְכִוי ִביָנ�ה� ִמי&ש�ן ַלֶּׂש י&ָנַת� ֹו ִמ� Bה א�ֹות ָחְכָמ  ת ַּבֻּטח�
Job 38:37 ה ְוִנְבֵל�י�ים ְּבָחְכָמ י&ְיַסֵּפ�ר ְׁשָחִק� jָ  ִמ� vי ַיְׁשִּכ�ש�ִים ִמ  יב�ַמ3
Job 38:38ָ ֶקת ע�קּו� ְּבֶצ  ָפר ַלּמּוָצ�ק ּוְרָגִב�ים ְיֻדָּב�
Job 38:39א� ים ְּתַמֵּל� �ת ְּכִפיִר� �יא ָט�ֶרף ְוַחַּי ּוד ְלָלִב   ֲהָתצ�
Job 38:40ֶרב� ּו ַבֻּסָּכ�ה ְלמֹו&ָא� חּו ַבְּמעֹונ�ֹות ֵיְׁשב�   ִּכי&ָיֹׁש�
Job 38:41�ֹו ִּכ יד� ב ֵצ¡  ְ[י&ְיָלדֹו  ִמBי ָיִכ�ין ָלֹעֵר3 ֶכל�] ָלָדיוי ּו ִלְבִלי&ֹא� ְתע3 ִvעּו י�  ֶאל&ֵא�ל ְיַׁשֵּו



Job 39:1ֵ ְעָּת ע ר� ֲהָיַד3 ֹות ִּתְׁשֹמ� �ֶדת ַיֲעֵלי&ָס�ַלע ֹחֵל�ל ַאָּיל�  ת ֶל
Job 39:2ָנה� �ת ִלְדָּת� ְעָּת ֵע ָיַד3 ְvאָנה ו�ר ְיָרִח�ים ְּתַמֶּל   ִּתְסֹּפ�
Job 39:3ִּ ְחָנה�ְכַרְעָנה ַיְלֵד ת  ם ְּתַׁשַּל� �ְחָנה ֶחְבֵליֶה�  יֶה�ן ְּתַפַּל
Job 39:4ְ ּו ב מֹו� ַיְחְלמ� בּו ָל� ּו ְולֹא&ָׁש� ּו ַבָּב�ר יvְָצא3  ֵניֶהם ִיְרּב�
Job 39:5ַח� ֹוד ִמ�י ִפֵּת� ר3 ָ vֹות ע �י ּוֹמְסר� י&ִׁשַּל�ח ֶּפ�ֶרא ָחְפִׁש   ִמ�
Job 39:6ִמ ֹו ּו� �ָחה� ֲאֶׁשר&ַׂש�ְמִּתי ֲעָרָב�ה ֵבית יו ְמֵל�  ְׁשְּכנֹוָת�
Job 39:7ִ  ע� י א ִיְׁשָמ� �ֹ ׂש ל ֹות נvֹוֵג3 �ה ְּתֻׁשא� ֹון ִקְרָי  ְׂשַחק ַלֲהמ�
Job 39:8ֹוׁש� ֹוק ִיְדר� ר ָּכל&ָיר� �הּו ְוַאַח� ים ִמְרֵע ּור ָהִר�   ְית�
Job 39:9ָך� ין ַעל&ֲאבּוֶס� ִל3 ָvָך ִאם&י�ֹ�אֶבה ֵ��ים ָעְבֶד   ֲהי
Job 39:10ִתְקָׁש wיָך�ר&ר ֵ ה ים ַאֲחֶר� ד ֲעָמִק� ֹו ִאם&ְיַׂשֵּד� � ים ְּבֶת�ֶלם ֲעֹבת
Job 39:11ָך� �יו ְיִגיֶע� ֹו ְוַתֲעֹז�ב ֵאָל �ֹו ִּכי&ַר�ב ֹּכח ִתְבַטח&ּב� wה  
Job 39:12 ֹו ִּכי&ָיׁשּוב ף�] ָיִׁש�יב[ ֲהַתֲאִמ�ין ּב� 5ָגְרְנָך� ֶיֱאֹס� �ָך ְו�  ַזְרֶע
Job 39:13ה� ְּכַנף&ְרָנִנ�ים ֶנֱע ה ְוֹנָצ� ה ֲחִסיָד� ְבָר3 ֶ vָסה ִאם&א� ָל
Job 39:14ם� ר ְּתַחֵּמ� ַעל&ָעָפ� י&ַתֲעֹז�ב ָלָא�ֶרץ ֵּבֶצ�יָה ְו�   ִּכ�
Job 39:15ַ  ָה� ו �ת ַהָּׂשֶד�ה ְּתדּוֶׁש� ָה ְוַחַּי � ִּתְׁשַּכח ִּכי&ֶר�ֶגל ְּתזּוֶר
Job 39:16ּה� יק ְיִגיָע �יָה ְּללֹא&ָל�ּה ְלִר� �יַח ָּבֶנ ַחד� ִהְקִׁש   ְּבִלי&ָפ�
Job 39:17ּה ַּבִּביָנ�ה� 3ָ vַלק ל ֹוַּה ָחְכָמ�ה ְולֹא&ָח� י&ִהָּׁש�ּה ֱאל�   ִּכ�
Job 39:18ָּ ֹו� כ ְכב� ּוס ּוְלֹר� ּס3 ַ vק ל ְׂשַח� יא ִּת� �ֹום ַּתְמִר  ֵעת ַּבָּמר�
Job 39:19ה� ֹו ַרְעָמ� ּוס ְּגבּוָר�ה ֲהַתְלִּב�יׁש ַצָּואר�   ֲהִתֵּת�ן ַלּס�
Job 39:20� ה� ה ְ ֹו ֵאיָמ� ֹוד ַנְחר�  ַתְרִעיֶׁשּנּו ָּכַאְרֶּב�ה ה�
Job 39:21ָ ּו ב א ִלְקַראת&ָנ�ֶׁשק� ַיְחְּפר� ֵצ3 ֵvַח י � ֵעֶמק ְוָיִׂש�יׂש ְּבֹכ
Job 39:22ְ ק ל�ֶרב� ִיְׂשַח ּוב ִמְּפֵני&ָח� א&יvָׁש3 �ֹ א ֵיָח�ת ְול �ֹ  ַפַחד ְול
Job 39:23ָ ה ַל�ַה ע��ה ַאְׁשָּפ ֹון�ָליו ִּתְרֶנ �ית ְוִכיד�  ב ֲחִנ
Job 39:24ְ  ר� ְּבַר�ַעׁש ו ֹול ׁשֹוָפ� ין ִּכי&ק� ֲאִמ3 ַvא&י �ֹ  ֹרֶגז ְיַגֶּמא&ָא�ֶרץ ְול
Job 39:25�ּ  ח ו ֹ�אַמBר ֶהָא3 רA י י ֹׁשָפ2 Bה� ְּבֵד ַעם ָׂשִרים ּוְתרּוָע� יַח ִמְלָחָמ�ה ַר�  ֵמָרחֹוק ָיִר�
Job 39:26w ץ ִי ה� �ְתָך ַי�ֲאֶבר&ֵנ ׂש ְּכָנפֹו ִמִּביָנ ן�] ְּכָנָפ�יו[ְפֹר�  ְלֵתיָמ�
Job 39:27ִּ ֹו� ִאם&ַעל&פ  ים ִקּנ� י ָיִר� ִכ3 ְvֶׁשר ו� �יַּה ָנ  יָך ַיְגִּב
Job 39:28ִ  ה� ֶס�ַלע י ַלע ּוְמצּוָד� 3ֶ vל&ֶׁשן&ס �5ן ַע�  ְׁשֹּכן ְוִיְתֹלָנ
Job 39:29יטּו� ֹוק ֵעיָנ�יו ַיִּב� ֵמָרח3 ְvֶכל ל �ַפר&ֹא ם ָח�   ִמָּׁש�
Job 39:30 יו][ְו[ ְוֶאְפֹרחֹו ּוא� פ] ֶאְפֹרָח� ים ָׁש�ם ה� ָלִל3 ֲ vר ח  ְיַעְלעּו&ָד�ם ּוַבֲאֶׁש�
Job 40:1ר� ֹוב ַוּיֹאַמ� �ַען ְיהָו�ה ֶאת&ִאּי3   ַוַּי
Job 40:2ֲ ֹוַּה ַיֲעֶנ�ָּנה� פ ה ֹור מֹוִכ�יַח ֱאל� �י ִיּס  ֹרב ִעם&ַׁשַּד�
Job 40:3ה ַו �ַען ִאּי�ֹוב ֶאת&ְיהָו3 ר� ַוַּי  ּיֹאַמ�
Job 40:4ַ ן ק�י� ֵה י ַׂש�ְמִּתי ְלמֹו&ִפ� ִד3 ָvָּך י� rִתי ָמ�ה ֲאִׁשיֶב
Job 40:5ִּ יף� פ ַאַח�ת ד  א אֹוִס� �ֹ ִים ְול �ה וvְּׁשַּת3 ֱעֶנ א ֶא� �ֹ  ַּבְרִּתי ְול
Job 40:6ִ ה ֶאת&א� ןA[ּיֹוב ִמן ְסָעָרה  ַוַּי�ַען&ְיהָו ה] [ִמ� ר�] ְסָעָר3  ַוּיֹאַמ�
Job 40:7ִני� ֱא ְׁשָאְלָך3 ְוהֹוִדיֵע� ֶ vיָך א��ֶבר ֲחָלֶצ �א ְכֶג  ָזר&ָנ
Job 40:8ַ ק� ה ִני ְלַמ�ַען ִּתְצָּד� ְרִׁשיֵע3 ַּ vי ת�  ַאף ָּתֵפ�ר ִמְׁשָּפִט
Job 40:9ם� הּו ַתְרֵע� ֹול ָּכֹמ� לA ָל�ְך וvְּבק3 ֹוַע ָּכֵא�   ְוִאם&ְזר�
Job 40:10ֹוד ְו ֹון ָוֹג�ַבּה ְוה� �א ָג�א� ה ָנ ׁש� ֲעֵד�  ָהָד�ר ִּתְלָּב�
Job 40:11ָ הּו� ה ה ְוַהְׁשִּפיֵל� ֶא3 ֵּvה ָכל&ג ֹות ַאֶּפ�ָך ּוְרֵא�  ֵפץ ֶעְבר�



Job 40:12ֵּ  ם� ְרֵא�ה ָכל&ג �ים ַּתְחָּת� ְך ְרָׁשִע �הּו ַוֲהֹד�  ֶאה ַהְכִניֵע
Job 40:13ּון� ׁש ַּבָּטמ� ם ֲחֹב� ֵניֶה3 ְּ vַחד פ� �ם ֶּבָעָפ�ר ָי   ָטְמֵנ
Job 40:14ְיִמיֶנ�5ָך� ְוַג �י&תֹוִׁש�ַע ְלָך  ם&ֲאִנ�י אֹוֶד�ָּך ִּכ�
Job 40:15ְ א ב� ל� ִהֵּנה&ָנ ר יֹאֵכ� יר ַּכָּבָק� ִצ3 ָ vְך ח��יִתי ִעָּמ  ֵהמֹות ֲאֶׁשר&ָעִׂש
Job 40:16ֹו� י ִבְטנ� ֹו ִּבְׁשִריֵר� ֹאנ3 ְvיו ו� ֹו ְבָמְתָנ �א ֹכח�   ִהֵּנה&ָנ
Job 40:17ֶר�ֹו ְכמֹו&ָא ץ ְזָנב� י ַפֲחדֹו  ַיְחֹּפ� יו[ז ִּגיֵד� גּו�] ַפֲחָד�  ְיֹׂשָר�
Job 40:18ֲ יו ִּכְמִט�יל ַּבְרֶז�ל� ע ָרָמ3 ְּvה ג�י ְנחּוָׁש  ָצָמיו ֲאִפיֵק�
Job 40:19ֹו� ֹעׂשֹו ַיֵּג�ׁש ַחְרּב� ָ vל ה�ּוא ֵראִׁש�ית ַּדְרֵכי&ֵא   ה�
Job 40:20 י&ב ָּׂשֶד3 ִּכ� ַ vת ה� ָכל&ַחַּי ֹו ְו� �ים ִיְׂשאּו&ל ם�ּול ָהִר� ֲחקּו&ָׁש�  ה ְיַׂש�
Job 40:21ה� �ה ּוִבָּצ� ֶתר ָקֶנ ַחת&ֶצֱאִל�ים ִיְׁשָּכ�ב ְּבֵס�   ַּת�
Job 40:22ּוהּו ַעְרֵבי&ָנ�ַחל� ֻסּב3 ְvֹו י �ֲלל �ים ִצ�   ְיֻסֻּכ�הּו ֶצֱאִל
Job 40:23ָ  ק נ יהּו ֵהBן ַיֲעֹׁש� �יַח ַיְרֵּד�ן ֶאל&ִּפ� י&ָיִג חA ִּכ� mֹוז ִיְבַט �א ַיְחּפ �ֹ  �ָהר ל
Job 40:24ף� ים ִיְנָקב&ָא� ֹוְקִׁש3 מ� ְּ vּנּו ב�  ְּבֵעיָנ�יו ִיָּקֶח
Job 40:25ֹו� יַע ְלֹׁשנ� ֶבל ַּתְׁשִק� ְך ִלְוָיָת�ן ְּבַחָּכ�ה וvְּבֶח3   ִּתְמֹׁש�
Job 40:26ֱחיֹו� ֹוב ֶל� ֹוַח ִּתּק� ֹו וvְּבח3 �ֹון ְּבַאּפ   ֲהָתִׂש�ים ַאְגמ�
Job 40:27ֵ ה א�ֹות�ֶליָך ַּת ֲהַיְרֶּב ר ֵאֶל�יָך ַרּכ� �ים ִאם&ְיַדֵּב�  ֲחנּוִנ
Job 40:28ם� �ֶבד עֹוָל� ּנּו ְלֶע ָּקֶח3 ִּ vְך ת�ית ִעָּמ ת ְּבִר�   ֲהִיְכֹר�
Job 40:29יָך� ּנּו ְלַנֲערֹוֶת� ִתְקְׁשֶר3 ְvֹור ו �ֹו ַּכִּצּפ ְתַׂשֶחק&ּב�   ַה�
Job 40:30ָ ּו ע ַנ ִיְכר� ּוהּו ֵּב�ין ְּכ� ים יvֱֶחצ3 � ֲעִנ�ים�ָליו ַחָּבִר
Job 40:31ֹו� �ים רֹאׁש� ל ָּדִג ֹו ּוְבִצְלַצ� �ֹות עֹור ְתַמֵּל�א ְבֻׂשּכ�   ַה�
Job 40:32ף� ה ַאל&ּתֹוַס� ְלָחָמ3 ִvר מ   ִׂשים&ָעָל�יו ַּכֶּפ�ָך ְזֹכ�
Job 41:1ל� �ָבה ֲהַג�ם ֶאל&ַמְרָא�יו ֻיָט� ֹו ִנְכָז   ֵהן&ֹּתַחְלּת�
Job 41:2ַ א&א �ֹ �י ְיעּוֶר�ּנ ל ב�ְכָזר ִּכ �י ִיְתַיָּצ� ּוא ְלָפַנ 3 vי ה  ּו ּוִמ�
Job 41:3ִ י ה�ּוא� ִמ ַחת ָּכל&ַהָּׁשַמ�ִים ִלי&ה�  ְקִּדיַמִני ַוֲאַׁשֵּל�ם ַּת�
Job 41:4&ֹו[ לֹא ֹו�]ל� ֹות ְוִח�ין ֶעְרּכ� בּור3 ְּvיו ּוְדַבר&ג �יׁש ַּבָּד  &ַאֲחִר�
Job 41:5ִ  י&ג ְס ִמ� ִvֹו ְּבֶכ�ֶפל ר ��י ְלבּוׁש ֹוא�ָּלה ְּפֵנ ֹו ִמ�י ָיב�  נ3
Job 41:6ָ י פ�ה� ַּדְלֵת �יו ֵאיָמ� ֹות ִׁשָּנ  ָניו ִמ�י ִפֵּת�ַח ְסִביב�
Job 41:7ַּ  ר� ג ם ָצ� ּור חֹוָת� ג3 ָvים ס� ִגִּנ י ָמ�  ֲאָוה ֲאִפיֵק�
Job 41:8ם� יֵניֶה� ֹוא ֵב� ּוַח לֹא&ָיב� ר3 ְvׁשּו ו�   ֶאָח�ד ְּבֶאָח�ד ִיַּג
Job 41:9יהּו ְי דּו� ִאיׁש&ְּבָאִח� א ִיְתָּפָר� �ֹ ּו ְול ְתַלְּכד3 ִvקּו י� ֻדָּב
Job 41:10w ַחר� ע יו ְּכַעְפַעֵּפי&ָׁש� ֵעיָנ3 ְvֹור ו � ִטיֹׁשָתיו ָּת�ֶהל א
Job 41:11ִ טּו� מ ׁש ִיְתַמָּל� 3ֵ vֹוֵדי א כּו ִּכיד� �ים ַיֲהֹל  ִּפיו ַלִּפיִד�
Job 41:12ִ ּוַח ְו מ ּוד ָנפ� ן�ְּנִחיָריו ֵיֵצ�א ָעָׁש�ן ְּכד�  ַאְגֹמ�
Job 41:13ַ  א� נ ַהב ִמִּפ�יו ֵיֵצ� ַל3 ְvט ו� ְפׁשֹו ֶּגָחִל�ים ְּתַלֵה
Job 41:14� ְּ ה� ב  ּוץ ְּדָאָב� יו ָּתד� ז וvְּלָפָנ3 ��ין ֹע  ַצָּוארֹו ָיִל
Job 41:15ֹוט� יו ַּבל&ִיּמ� ָל3 ָ vּוק ע ֹו ָדֵב�קּו ָיצ� �י ְבָׂשר�   ַמְּפֵל
Job 41:16ִ ל �ּוק ְּכמֹו&ָא ית�ּבֹו ָיצ� ּוק ְּכֶפ�ַלח ַּתְחִּת� ָיצ3 ְvֶבן ו 
Job 41:17ִ אּו� מ ים ִיְתַחָּט� ְּׁשָבִר3 ִvים מ� ֵּׂשתֹו ָיג�ּורּו ֵאִל
Job 41:18ֶ הּו ח� ּום ֲחִנ�ית ַמָּס�ע ְוִׁשְרָי�ה� ַמִּׂשיֵג ��י ָתק  ֶרב ְּבִל
Job 41:19ה� ֹון ְנחּוָׁש� �ל ְלֵע�ץ ִרָּקב� ב ְלֶת�ֶבן ַּבְרֶז   ַיְחֹׁש�
Job 41:20ַלע� ֹו ַאְבֵני&ָק� ׁש ֶנְהְּפכּו&ל� ַק3 ְvֶׁשת ל �ּנּו ֶבן&ָק א&ַיְבִריֶח� �ֹ   ל



Job 41:21ְּ ֹון� כ ק ְלַר�ַעׁש ִּכיד� ִיְׂשַח3 ְvח ו�ּו תֹוָת  ַקׁש ֶנְחְׁשב�
Job 41:22ַּ יט� ת  ּוץ ֲעֵלי&ִט� ד ָחר� ּוֵדי ָח�ֶרׂש ִיְרַּפ�  ְחָּתיו ַחּד�
Job 41:23 יר�יַח ַּכִּס�ה� ַיְרִּת ם ָיִׂש�ים ַּכֶּמְרָקָח� 3ָvה י� ְמצּוָל
Job 41:24ַ ה� א ֹום ְלֵׂשיָב� ב ְּתה� �יר ָנִת�יב ַיְחֹׁש�  ֲחָריו ָיִא
Job 41:25ת� ּו ִלְבִלי&ָח� ָעׂש3 ֶ vֹו ה �ר ָמְׁשל ין&ַעל&ָעָפ�   ֵא�
Job 41:26ַחץ� ס ּוא ֶמ�ֶלְך ַעל&ָּכל&ְּבֵני&ָׁש� 3 vה ה�ַּה ִיְרֶא ת&ָּכל&ָּגֹב�   ֵא�
Job 42:1ר� ה ַוּיֹאַמ� �ַען ִאּי�ֹוב ֶאת&ְיהָו3   ַוַּי
Job 42:2 ָיַדְעָּת ]ָ  ה�] ַדְעִּתיי ר ִמְּמָך� ְמִזָּמ� �ל ְולֹא&ִיָּבֵצ� ל ּתּוָכ  ִּכי&ֹכ�
Job 42:3ִ ן ה� ַעת ָלֵכ י ָד� ִל¡ ה ְּב� הA ַמְעִל�ים ֵעָצ3 א ֵא ִמBי ֶז2 �ֹ ִּני ְול ֶּמ3 ִvֹות מ �ין ִנְפָלא� א ָאִב �ֹ ע�ַּגְדִּתי ְול  ָד�
Job 42:4ָ  ע&נ ַמ� ִני� ְׁש� ְׁשָאְלָך3 ְוהֹוִדיֵע� ֶ vר א��י ֲאַדֵּב  א ְוָאֹנִכ
Job 42:5ְתָך� ה ֵעיִנ�י ָרָא� ַעָּת3 ְvיָך ו�ֶזן ְׁשַמְעִּת ַמע&ֹא�   ְלֵׁש�
Job 42:6ֵּ ֶפר� פ ַעל&כ ר ָוֵא�  ן ֶאְמַא�ס ְוִנַח�ְמִּתי ַעל&ָעָפ�
Job 42:7< ר ִּדֶּב=ר ְיהָו י ַאַח2 י  ַוְיִה3 יָמִנ3 ה ֶאל&ֱאִליַפ�ז ַהֵּת� Mאֶמר ְיהָו 2ֹ ֶּלה ֶאל&ִאּי�ֹוב ַוּי ים ָהֵא� ה ֶאת&ַהְּדָבִר�

ֹוב� י ִאּי� ם ֵאַל>י ְנכֹוָנ�ה ְּכַעְבִּד� א ִדַּבְרֶּת� �ֹ י ל ִּ Tיָך כ �י ֵרֶע+ ה ַאִּפBי ְבָך1 ּוִבְׁשֵנ  ָחָר2
Job 42:82ְוִׁשְבָע Zה&ָפִרים ּו&ָלֶכ�ם ִׁשְבָע� ה ְקח� ֹוב ְוַהֲעִליֶתBם עֹוָלה1  ְוַעָּת] י ִאּי3 ּוA ֶאל&ַעְבִּד� ים ּוְלכ� Mה ֵאיִל

א  �ֹ י ל ִּ Tה כ ֹות ִעָּמֶכם1 ְנָבָל+ Bי ֲעׂש Qא ְלִבְלִּת �יו ֶאָּׂש3 י ִיְתַּפֵּל�ל ֲעֵליֶכ�ם ִּכ=י ִאם&ָּפָנ ם ְוִאּי�ֹוב ַעְבִּד+ ַעְדֶכ+ ַּב�
ֹוב� י ִאּי� ם ֵאַל>י ְנכֹוָנ�ה ְּכַעְבִּד�  ִדַּבְרֶּת�

Job 42:9 ה� ם ְיהָו ר ֲאֵליֶה� ּו ַּכֲאֶׁש>ר ִּדֶּב� 5ַּיֲעׂש+ י ַו� �ֲעָמִת+ י ֹצַפר1 ַהַּנ י ּוִבְלַּד�ד ַהּׁשּוִח3 Mיָמִנ ז ַהֵּת� Z ֱאִליַפ2  ַוֵּיְלכּו
ֹוב� א ְיהָו�ה ֶאת&ְּפֵנ�י ִאּי�  ַוִּיָּׂש�

Job 42:10ָjPה ש ּות[ב ֶאת&ְׁשִבית  ַו�יהָו3 ְל] ְׁשב� ְתַּפ� ֹוב ְּבִה� ר ִאּי+ >ה ֶאת&ָּכל&ֲאֶׁש� =ֹּיֶסף ְיהָו �הּו ַו �ד ֵרֵע ֹו ְּבַע ל�
 ְלִאּי�ֹוב ְלִמְׁשֶנ�ה�

Job 42:11 יו ְוָכל&ַאְחֹיָתיו ָליו ָּכל&ֶאָח2 ֵ Tאּו א יו[ ַוָּיֹב� Mַאְחיֹוָת [ Hֹו ֶלֶחם ּו ִעּמ� ים ַוּיֹאְכל2 �יו ְלָפִנ3 ְוָכל&ֹיְדָע
ֹו ּו ֹאת+ Bדּו לֹו1 ַוְיַנֲחמ� G ַוָּיֻנ ֹו אPִ עPְַּבֵביתֹו �יו ַוִּיְּתנּו&ל3 ה ֲאֶׁשר&ֵהִב�יא ְיהָו�ה ָעָל ת ל ָּכל&ָה�ָרָע+ יׁש ְקִׂשיָט�ה ֶאָח+

ד� ס ב ֶאָח� �5ֶזם ָזָה� יׁש ֶנ Wְוִא 
Job 42:12 ֶׁשתBאן ְוֵׁש 3ֹ ֶלף צ Mר ֶא ֹו ַאְרָּבָעהZ ָעָׂש2 5ְיִהי&ל] ֹו ַו� �ית ִאּי�ֹוב ֵמֵראִׁשת ְך ֶאת&ַאֲחִר� ה ֵּבַר>  ַו�יהָו3

ֹות�ֲאָלִפ ֶלף ֲאתֹונ� ר ְוֶא� ֶמד ָּבָק� ֶלף&ֶצ� ים ְוֶא�  ים1 ְּגַמִּל+
Job 42:13ֹות� ֹוׁש ָּבנ� ֹו ִׁשְבָע�ָנה ָבִנ�ים ְוָׁשל� 5ְיִהי&ל>   ַו�
Job 42:14ּוְך� ֶרן ַהּפ� ם ַהְּׁשִליִׁש�ית ֶק� �ה ְוֵׁש� ם ַהֵּׁשִנ�ית ְקִציָע ה ְוֵׁש� ַאַחת1 ְיִמיָמ+ א ֵׁשם&ָה� Bַוִּיְקָר  
Job 42:15 ֹוְך ן ָלֶה=ם ֲאִביֶה>ם ַנֲחָל�ה ְּבת� ֹות ִּכְבנ�ֹות ִאּי�ֹוב ְּבָכל&ָהָא�ֶרץ ַוִּיֵּת2 א ָנִׁש�ים ָיפ> Mא ִנְמָצ 2ֹ  ְול
ם� ס  ֲאֵחיֶה�
Job 42:16 ה ַוַּיְרא� ה ְוַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ את ֵמָא� +ֹ ֲחֵרי&ז ה][ַו[ ַוְיִחBי ִאּיֹוב1 ַא� �י ָב] ִּיְרֶא3 יו ֶאת&ָּבָניו1 ְוֶאת&ְּבֵנ ָנ+

ֹות�  ַאְרָּבָע�ה ֹּדר�
Job 42:17ים� ע ָיִמ� ן ּוְׂשַב� ֹוב ָזֵק� �ָמת ִאּי+   ַוָּי
Prov. 1:1ִ ל� מ ֶלְך ִיְׂשָרֵא� 3ֶ vד מ� ה ֶבן&ָּדִו  ְׁשֵלי ְׁשֹלֹמ�
Prov. 1:2י ִביָנ�ה� ין ִאְמֵר� ָהִב3 ְvר ל�  ָלַד�ַעת ָחְכָמ�ה ּומּוָס
Prov. 1:3ָ ל ֶצ� ל�ים�ַקַחת מּוַס�ר ַהְׂשֵּכ ט ּוֵמיָׁשִר�  ֶדק וvִּמְׁשָּפ3
Prov. 1:4ה� ַער ַּד�ַעת ּוְמִזָּמ� ַנ3 ְvה ל��ם ָעְרָמ   ָלֵת�ת ִלְפָתאִי
Prov. 1:5ָ ע ח�ֹות ִיְקֶנ�ה� ִיְׁשַמ ֹון ַּתְחֻּבל� ָנב3 ְvַקח ו�  ָכם ְוי�ֹוֶסף ֶל
Prov. 1:6ָ ין מ� ם� ְלָהִב ים ְוִחיֹדָת� ָכִמ3 ֲ vי ח  ָׁשל ּוְמִליָצ�ה ִּדְבֵר�
Prov. 1:7ְ  זּו� פ ִיְרַא�ת י ר ֱאִויִל�ים ָּב� ה וvּמּוָס3  הָוה ֵראִׁש�ית ָּד�ַעת ָחְכָמ�
Prov. 1:8ְּ ָך� ְׁשַמ�ע ב  ת ִאֶּמ� ׁש ּתֹוַר� ֹּט3 ִּ vיָך ְוַאל&ת� ִני מּוַס�ר ָאִב



Prov. 1:9יָך� ים ְלַגְרְּגֹרֶת� ֲעָנִק3 ַvָך ו�ם ְלרֹאֶׁש ן ֵה¢ mת ֵחB   ִּכBיA ִלְוַי
Prov. 1:10 א� ים ַאל&ֹּתֵב� ָּטִא3 ַ vּוָך ח י ִאם&ְיַפּת�  ְּבִנ]
Prov. 1:11י ִחָּנ�ם� ה ְלָד�ם ִנְצְּפָנ�ה ְלָנִק� נּו ֶנֶאְרָב� ָּת�   ִאם&יֹאְמרּוH ְלָכ{ה ִא¡
Prov. 1:12ִ  ֹור� נ ים ְּכי�ֹוְרֵדי ב� �ים וvְּתִמיִמ3 ֹול ַחִּי  ְבָלֵעם ִּכְׁשא�
Prov. 1:13א ְנ�ֹון ָיָק�ר ִנְמָצ ל� ָּכל&ה�  ַמֵּל�א ָבֵּת�ינּו ָׁשָל�
Prov. 1:14ּ  נּו� ג ד ִיְהֶי�ה ְלֻכָּל� ָח3 ֶ vנּו ִּכ�יס א� �יל ְּבתֹוֵכ  ֹוָר�ְלָך ַּתִּפ
Prov. 1:15ם� ְגְלָך3 ִמְּנִתיָבָת� ַvם ְמַנ�ע ר�י ַאל&ֵּתֵל�ְך ְּבֶד�ֶרְך ִאָּת   ְּבִנ3
Prov. 1:16ַ י ר� ּו ִּכ יַמֲהר3 � ִvּוצּו ו �ם�ְגֵליֶהם ָלַר�ע ָיר   ִלְׁשָּפְך&ָּד�
Prov. 1:17ִ י&ח ַעל ָּכָנ�5ף� ִּכ� י ָכל&ַּב� ֵעיֵנ3 ְּ vֶׁשת ב� ָּנם ְמֹזָר�ה ָהָר
Prov. 1:18ְ  ם� ו ּו ְלַנְפֹׁשָת� ְצְּפנ3 ִvבּו י � ֵהם ְלָדָמ�ם ֶיֱאֹר
Prov. 1:19ָ ן א ח� פ ֵּכ3 �יו ִיָּק� ַע ָּב�ַצע ֶאת&ֶנ�ֶפׁש ְּבָעָל ֵצ�  ְרחֹות ָּכל&ֹּב�
Prov. 1:20ָ ּה� ח ן קֹוָל� ֹות ִּתֵּת� ְרֹחב3 ָּ vָּנה ב �ּוץ ָּתֹר  ְכמֹות ַּבח�
Prov. 1:21ר� יָה תֹאֵמ� יר ֲאָמֶר� ים ָּבִע3 י ְׁשָעִר� א ְּבִפְתֵח� ְקָר� ֹות ִּת¡ אׁש ֹהִמּי3 �ֹ   ְּבר
Prov. 1:22ָ ים ל ִתי ְוֵלִצ3 ּו ֶפ� ֵאֲהב¡ ּו ָלֶה�ם וvְּכִסיִל3 ַעד&ָמַת�יA ְּפָתִיםH ְּת� ַעת�צֹון ָחְמד�  ים ִיְׂשְנאּו&ָד�
Prov. 1:23ם� י ֶאְתֶכ� יָעה ְדָבַר� �יָעה ָלֶכ�ם רּוִח�י אֹוִד� Bה ַאִּב י ִהֵּנ ֹוַכְחִּת� ת¡ ּובּו ְל�   ָּתׁש3
Prov. 1:24ָ ַען ק� יב� ַי י ְוֵא�ין ַמְקִׁש� ִד3 ָvנּו ָנִט�יִתי י� ָראִתי ַוְּתָמֵא
Prov. 1:25תֹוַכְח ְvי ו�ּו ָכל&ֲעָצִת ם� ַוִּתְפְרע� א ֲאִביֶת� �ֹ י ל  ִּת3
Prov. 1:26ֲ ם� ַּגם&א א ַפְחְּדֶכ� �ֹ ג ְּבב ְלַע3 ֶ vק א� ִני ְּבֵאיְדֶכ�ם ֶאְׂשָח
Prov. 1:27 א ְכַׁשֲאָוה Bֹ הA][ְכ[ ְּבב �] ׁשֹוָא2 ְ  ם ו ה�ַּפְחְּדֶכ3 ה ְוצּוָק� ם ָצָר� ֵליֶכ3 ֲ vא ע �ֹ  ֵאיְדֶכם ְּכסּוָפ�ה ֶיֱאֶת�ה ְּבב
Prov. 1:28ִ  ְנִני�ְקָרֻאְנִנ ָא�ז י א ִיְמָצֻא� �ֹ ְנִני ְול ַׁשֲחֻר3 ְvה י� ֱעֶנ א ֶא� �ֹ  י ְול
Prov. 1:29ַּ רּו� ת  א ָבָח� �ֹ ה ל הָֹו3 ְvת י  ַחת ִּכי&ָׂש�ְנאּו ָד�ַעת ְוִיְרַא�
Prov. 1:30י� ּו ָּכל&ּתֹוַכְחִּת� ֲאצ3 ָvי נ�ּו ַלֲעָצִת   לֹא&ָאב�
Prov. 1:31� ְ  ִמֹּמֲעֹצ� ו י ַדְרָּכ�ם ּו� עּו�יֹאְכלּו ִמְּפִר�  ֵתיֶה�ם ִיְׂשָּב�
Prov. 1:32ם� �ם ְוַׁשְלַו�ת ְּכִסיִל�ים ְּתַאְּבֵד� ַהְרֵג �ם ַּת�   ִּכBי ְמׁשּוַב�ת ְּפָתִי
Prov. 1:33ִ ַע� ל�ה� פ ְוֹׁשֵמ ַחד ָרָע� ן ִמַּפ� ַׁשֲאַנ3 ְvַטח ו� י ִיְׁשָּכן&ֶּב
Prov. 2:1ְּ ן  ב  י ִּתְצֹּפ� י וvִּמְצֹוַת3 �ְך�ִני ִאם&ִּתַּק�ח ֲאָמָר  ִאָּת�
Prov. 2:2ְּבָך3 ַלְּתבּוָנ�ה� ִv5ָך ַּתֶּט�ה ל� ָחְכָמ�ה ָאְזֶנ   ְלַהְקִׁש�יב ַל�
Prov. 2:3ָך� ן קֹוֶל� ה ִּתֵּת� ְּתבּוָנ3 ַ vא ל��ה ִתְקָר   ִּכBי ִא�ם ַלִּביָנ
Prov. 2:4ָּנה� ַכַּמְטמֹוִנ�ים ַּתְחְּפֶׂש� �ֶסף ְו� ָּנה ַכָּכ   ִאם&ְּתַבְקֶׁש�
Prov. 2:5ָּ ז ת  א� ָא3 ַעת ֱאֹלִה�ים ִּתְמָצ� �ה ְוַד�  ִבין ִיְרַא�ת ְיהָו
Prov. 2:6ְ  י&י יו ַּד�ַעת ּוְתבּוָנ�ה� ִּכ� ִּפ3 ִvה מ� הָוה ִיֵּת�ן ָחְכָמ
Prov. 2:7 ן[ ְוָצַפן ם�ל ַ] ִיְצֹּפ� ְלֵכי ֹת� ן ְלֹה� ֵג3 ָ vה מ�  ְיָׁשִרים ּתּוִׁשָּי
Prov. 2:8ִ ֶרְך ל ֹות ִמְׁשָּפ�ט ְוֶד� יו[ ֲחִסידֹו ְנֹצר ָאְרח� ר�] ֲחִסיָד�  ִיְׁשֹמ�
Prov. 2:9ָּ ז ת  ֹוב� ָא3 ים ָּכל&ַמְעַּגל&ט�  ִבין ֶצ�ֶדק ּוִמְׁשָּפ�ט וvֵּמיָׁשִר3
Prov. 2:10ם� ַנְפְׁשָך� ִיְנָע� ַעת ְל� ַד3 ְvָך ו�ֹוא ָחְכָמ�ה ְבִלֶּב י&ָתב�   ִּכ�
Prov. 2:11ְ ָּכ מ יָך ְּתבּוָנ�ה ִתְנְצֶר� ר ָעֶל3  ה�ִזָּמה ִּתְׁשֹמ�
Prov. 2:12ְ ֹות� ל ר ַּתְהֻּפכ� יׁש ְמַדֵּב� ִא3 ֵ vע מ� ַהִּצ�יְלָך ִמֶּד�ֶרְך ָר
Prov. 2:13ַ ֶׁשְך� ה ֶכת ְּבַדְרֵכי&ֹח� ֶל3 ָ vֶׁשר ל�ֹות ֹי ְזִבים ָאְרח�  ֹע�
Prov. 2:14ַ ע� ה ֹות ָר� ַתְהֻּפכ� ילּו ְּב� ִג3 ָvע י�ֹות ָר  ְּׂשֵמִחים ַלֲעׂש�
Prov. 2:15ר ָאְרֹחֵת�ם� ֲאֶׁש ים ְּבַמְעְּגלֹוָת�  יֶה�ם ִעְּקִׁש�ים וvְּנלֹוִז3
Prov. 2:16ְ יָקה� ל יָה ֶהֱחִל� ה ֲאָמֶר� ָּנְכִרָּי3 ִvה מ� ַהִּצ�יְלָך ֵמִאָּׁש�ה ָזָר



Prov. 2:17ַ ָחה� ה ית ֱאֹלֶה�יָה ָׁשֵכ� יָה ְוֶאת&ְּבִר� �ּוף ְנעּוֶר  ֹעֶזֶבת ַאּל�
Prov. 2:18�יָה� ִּכBי ָׁש�ָחה ֶאל&ָמ�ֶות ֵּביָת ים ַמְעְּגֹלֶת� ָפִא3 ְvּה ְוֶאל&ר 
Prov. 2:19ָּ ֹות ַחִּי�ים� ָּכל&ב  יגּו ָאְרח� ִּׂש3 ַvא&י �ֹ ּון ְול �א ְיׁשּוב �ֹ  ֶאיָה ל
Prov. 2:20ֵּ ַען ת  ר� ְלַמ3 ים ִּתְׁשֹמ� ֹות ַצִּדיִק�  ֵלְך ְּבֶד�ֶרְך טֹוִב�ים ְוָאְרח�
Prov. 2:21ּvֶרץ ו�ים ִיְׁשְּכנּו&ָא י&ְיָׁשִר� ּה� ִּכ� ים ִיָּו�ְתרּו ָב�  ְתִמיִמ3
Prov. 2:22ּ  ָּנה� פ ו ּו ִמֶּמ� ים ִיְּסח�  ְרָׁשִעים ֵמֶא�ֶרץ ִיָּכֵר�תּו וvּבֹוְגִד3
Prov. 3:1ְּ ָך� ב  ר ִלֶּב� י ִיֹּצ�  ִני ּתֹוָרִת�י ַאל&ִּתְׁשָּכ�ח וvִּמְצֹוַת3
Prov. 3:2ָ  ֶרְך י ֹום י ִּכBי ֹא� ָׁשל3 ְvים ו� ְך�ִמים ּוְׁשנ�ֹות ַחִּי  ֹוִס�יפּו ָל�
Prov. 3:3ָך� ּוַח ִלֶּב� ם ַעל&ל� ְתֵב3 ָּ vיָך כ�ם ַעל&ַּגְרְּגרֹוֶת ָך ָקְׁשֵר� ְזֻב� ל&ַיַע¡ ת ַא� ֶסד ֶוֱאֶמ3   ֶח�
Prov. 3:4ם� פ ֹוב ְּבֵעיֵנ�י ֱאֹלִה�ים ְוָאָד� �ֶכל&ט ן ְוֵׂש�   ּוְמָצא&ֵח�
Prov. 3:5ְ  יָנ ְּבַט�ח ֶאל&י � ִּ vָך ְוֶאל&ב�ן�הָוה ְּבָכל&ִלֶּב  ְתָך3 ַאל&ִּתָּׁשֵע�
Prov. 3:6יָך� ְרֹחֶת� ר ֹא� ּוא ְיַיֵּׁש� ה3 ְvהּו ו�   ְּבָכל&ְּדָרֶכ�יָך ָדֵע
Prov. 3:7ע� ּור ֵמָר� ה ְוס� הָו3 ְvא ֶאת&י �יָך ְיָר�   ַאל&ְּתִה�י ָחָכ�ם ְּבֵעיֶנ
Prov. 3:8ִ יָך� ר ּוי ְלַעְצמֹוֶת� ִׁשּק3 ְvָך ו� ְפאּות ְּתִה�י ְלָׁשֶ�
Prov. 3:9ַּכ ְ  ָך�ֵּב�ד ֶאת&י ית ָּכל&ְּתבּוָאֶת� �5ָך וvֵּמֵראִׁש3  הָוה ֵמהֹוֶנ
Prov. 3:10צּו� פ יָך ִיְפֹר� ֹוׁש ְיָקֶב� ִתיר3 ְvע ו�ּו ֲאָסֶמ�יָך ָׂשָב   ְוִיָּמְלא�
Prov. 3:11ְ  ֹו� מּוַס�ר י ץ ְּבתֹוַכְחּת� ֹק3 ָּ vס ְוַאל&ת��י ַאל&ִּתְמָא  הָוה ְּבִנ
Prov. 3:12�ת ֲאֶׁש ה� ִּכBי ֶא� ן ִיְרֶצ� ב ֶאת&ֵּב� �יַח וvְּכָא3 �ה יֹוִכ  ר ֶיֱאַה�ב ְיהָו
Prov. 3:13ָ י א ם ָיִפ�יק ְּתבּוָנ�ה� ַאְׁשֵר� ָאָד3 ְvה ו� ָדם ָמָצ�א ָחְכָמ
Prov. 3:14ַ ֹוב ס ּה� ִּכBי ט� ּוץ ְּתבּוָאָת� �ֶסף וvֵּמָחר3  ְחָרּה ִמְּסַחר&ָּכ
Prov. 3:15ִ ָרה ה �ים][ִמ[יא ִמְּפִנִּיים  ְיָק� ּה�] ְּפִניִנ א ִי�ְׁשוּו&ָב� �ֹ יָך ל ָפֶצ3 ֲ vְוָכל&ח 
Prov. 3:16ָ  ֶרְך י ֹוד� ֹא� ֶׁשר ְוָכב� ּה ֹע� ְׂשמֹאוָל3 ִּ vּה ב� יִמיָנ  ִמים ִּב�
Prov. 3:17ֹום� יבֹוֶת�יָה ָׁשל� ָכל&ְנִת�   ְּדָרֶכ�יָה ַדְרֵכי&ֹנ�ַעם ְו�
Prov. 3:18ִ ים ה� ים ָּב�ּה ְו� ֵעץ&ַחִּי ר� פיא ַלַּמֲחִזיִק�  ֹתְמֶכ�יָה ְמֻאָּׁש�
Prov. 3:19 5ן� ה ָי�ַסד&ָא�ֶרץ ּכֹוֵנ ה ְּבָחְכָמ� הָו3 jָ  ְי� vִים ִּבְתבּוָנ�ה�ש  ַמ3
Prov. 3:20ְּ ל� ב  ים ִיְרֲעפּו&ָט� עּו וvְּׁשָחִק3 �ֹות ִנְבָק  ַדְעּתֹו ְּתהֹומ�
Prov. 3:21ְּ ה ּוְמִזָּמ� ב  ִׁשָּי3 ֻּ vר ת �יָך ְנֹצ� �זּו ֵמֵעיֶנ  ה�ִני ַאל&ָיֻל
Prov. 3:22יָך� ן ְלַגְרְּגֹרֶת� ֵח3 ְvָך ו��ים ְלַנְפֶׁש   ְוִי�ְהי�ּו ַחִּי
Prov. 3:23ֹוף� א ִתּג� �ֹ ַרְגְלָך3 ל ְvָך ו�  ָאBז ֵּתֵל�ְך ָלֶב�ַטח ַּדְרֶּכ
Prov. 3:24ָך� ה ְׁשָנֶת� ָעְרָב� ָׁשַכְבָּת3 ְו� ְvד ו�א&ִתְפָח �ֹ   ִאם&ִּתְׁשַּכ�ב ל
Prov. 3:25ִּ א�יָרא ִמ ַאל&ת  �ֹ �י ָתב ים ִּכ ָׁשִע3 ְvת ר ם ּוִמֹּׁשַא� � ַּפ�ַחד ִּפְתֹא
Prov. 3:26ְ  י&י ֶכד� ִּכ� ר ַרְגְלָך� ִמָּל� �ה ְבִכְסֶל�ָך ְוָׁשַמ�  הָוה ִיְהֶי
Prov. 3:27 ל ָיֶדיָך ֹות ְלֵא� �יו ִּבְהי2 ֹוב ִמְּבָעָל ֹות�] ָיְדָך�[ ַאל&ִּתְמַנע&ט�  ַלֲעׂש�
Prov. 3:28ר ְלֵרֶעBאַמ �ֹ A][ְל[יָך  ַאל&ּת ֲעָך2  ָ] ֵר� ְך�ֵל�ְך ו �ׁש ִאָּת� ן ְוֵי ר ֶאֵּת3  ׁשּוב ּוָמָח�
Prov. 3:29ְך� ב ָלֶב�ַטח ִאָּת� ּוא&יֹוֵׁש� �ה ְוה� ׁש ַעל&ֵרֲעָך� ָרָע   ַאל&ַּתֲחֹר�
Prov. 3:30 יב[ ַאל&ָּתרֹוב ה�] ָּתִר� א ְגָמְלָך� ָרָע� �ֹ �ם ִאם&ל  ִעם&ָאָד�ם ִחָּנ
Prov. 3:31ְּ יו�ַקֵּנ ַאל&ת  ר ְּבָכל&ְּדָרָכ� ְבַח3 ִּ vס ְוַאל&ת��יׁש ָחָמ  א ְּבִא
Prov. 3:32ֹו� ים סֹוד� ֶאת&ְיָׁשִר� ֹוז ְו� ��ה ָנל   ִּכBי תֹוֲעַב�ת ְיהָו
Prov. 3:33ְ  ְך� ְמֵאַר�ת י ים ְיָבֵר�  הָוה ְּבֵב�ית ָרָׁש�ע ּוְנֵו�ה ַצִּדיִק�
Prov. 3:34 יץ ְוַלֲעִנִּיים� ּוא&ָיִל ים][ַל][וvְ[ ִאם&ַלֵּלִצ�ים ה� ן�] ֲעָנִו3  ִיֶּתן&ֵח�
Prov. 3:35ָּ ֹון� פ כ ים ָקל� ים ֵמִר�  בֹוד ֲחָכִמ�ים ִיְנָח�לּו וvְּכִסיִל3



Prov. 4:1ָ ּו ב ַעת ִּביָנ�ה� ִׁשְמע� יבּו ָלַד� ַהְקִׁש3 ְvב ו�ּוַסר ָא  ִנים מ�
Prov. 4:2 ַקח ט�י ֶלBל&ַּתֲעֹז� ִּכ י ַא� ֹוָרִת3 �ּ vם ת� בּו�ֹוב ָנַת�ִּתי ָלֶכ
Prov. 4:3ֵ י� ִּכי&ב יד ִלְפֵנ�י ִאִּמ� ָיִח3 ְvְך ו �י ַר� �יִתי ְלָאִב  ן ָהִי
Prov. 4:4ְחֵי�ה� ר ִמְצֹוַת�י ֶו� י ִלֶּב�ָך ְׁשֹמ� י ִי�ְתָמְך&ְּדָבַר� ֹ�אֶמר ִל3 ִני ַוּי   ַוֹּיֵר3
Prov. 4:5ָ ה ח� ִאְמֵרי ְקֵנ ט ֵמ� 3ֵּ vה ַאל&ִּתְׁשַּכ�ח ְוַאל&ת� �ה ִביָנ י�ְכָמה ְקֵנ  &ִפ�
Prov. 4:6ָּך� ָה ְוִתְּצֶר� ָה ְוִתְׁשְמֶר�ָּך ֱאָהֶב�   ַאל&ַּתַעְזֶב�
Prov. 4:7ָ ית ח�ה ִביָנ�ה� ֵראִׁש� ְנָיְנָך3 ְקֵנ ִvה ּוְבָכל&ק��ה ָחְכָמ  ְכָמה ְקֵנ
Prov. 4:8ָּנה� �י ְתַחְּבֶק� ְדָך ִּכ ַכֵּב3 ְּ vָּך ת�ְתרֹוְמֶמ   ַסְלְסֶל�ָה ּו�
Prov. 4:9ְ ן ל�ִּתֵּת ֹ ֶרת ִּתְפֶא�ֶרת ְּתַמְּגֶנ�5ָּך�ר  אְׁשָך ִלְוַית&ֵח�ן ֲעֶט�
Prov. 4:10ְּ ָך3 ְׁשנ�ֹות ַחִּי�ים� ְׁשַמ�ע ב  ְvּו ל י ְוִיְרּב� � ִני ְוַק�ח ֲאָמָר
Prov. 4:11ָ ֶרְך ח�ֶׁשר� ְּבֶד יָך ְּבַמְעְּגֵלי&ֹי� ְדַרְכִּת3 ִvיָך ה� ְכָמה ֹהֵרִת
Prov. 4:12� ְּ ל�ֶלְכְּתָך לֹא&ֵיַצ� ב  א ִתָּכֵׁש� �ֹ ּוץ ל ר3 ָּ vָך ְוִאם&ת� ר ַצֲעֶד
Prov. 4:13יא ַחֶּי�יָך� ָה ִּכי&ִה� ְּצֶר3 ִvֶרף נ��ק ַּבּמּוָס�ר ַאל&ֶּת   ַהֲחֵז
Prov. 4:14ְ ַרח ר ים� ְּבֹא� ר ְּבֶד�ֶרְך ָרִע� ַאֵּׁש3 ְּ vא ְוַאל&ת �ֹ  ָׁשִעים ַאל&ָּתב
Prov. 4:15 ֹו ְׂשֵט�ה �ֹור� ְּפָרֵע�הּו ַאל&ַּתֲעָבר&ּב �יו ַוֲעב�  ֵמָעָל
Prov. 4:16� ִ  א י �ֹ ִנְגְזָל�ה  ִּכBי ל א ָיֵר�עּו ְו� �ֹ jְ ְׁשנּו ִאם&ל vא ִיְכׁשֹולּו ש �ֹ ם ִאם&ל ילּו�[ָנָת3  ]ַיְכִׁש�
Prov. 4:17ָ י ל� ּו� ִּכ �ים ִיְׁשּת� �ֶחם ֶר�ַׁשע ְוֵי�ין ֲחָמִס  ֲחמּו ֶל
Prov. 4:18ַ ַרח צ ֹור ֹנ�ַגּה ה ְוֹא� ֹום�ִּדיִקים ְּכא� ֹון ַהּי� ֹור ַעד&ְנכ� א3 ָvֹוֵל�ְך ו 
Prov. 4:19ְ ֶרְך ר�לּו� פ ֶּד ה ִיָּכֵׁש� ּו ַּבֶּמ� א יvְָדע3 �ֹ ֲאֵפָל�ה ל  ָׁשִעים ָּכ�
Prov. 4:20ְּ י ַהט&ָאְזֶנ�5ָך� ב  ֲאָמַר3 ַ vיָבה ל�י ַהְקִׁש  ִני ִלְדָבַר�
Prov. 4:21 יָך� jָ  ַאל&ַיִּל�יזּו ֵמֵעיֶנ vֹוְך ְלָבש ם ְּבת� ָך�ְמֵר3  ֶב�
Prov. 4:22ֵ ים ה� י&ַחִּי א� ִּכ� ֹו ַמְרֵּפ� ְלָכל&ְּבָׂשר�  ם ְלֹמְצֵאיֶה�ם ּו�
Prov. 4:23ִ ָּכל&מ ֹות ַחִּי�ים� ִמ� ּנּו ּתֹוְצא� ֶּמ3 ִvי&מ ר ִלֶּב�ָך ִּכ�  ְׁשָמר ְנֹצ�
Prov. 4:24ִ ר מ�ָּך� ָהֵס ק ִמֶּמ� ִים ַהְרֵח� ּות ֶּפ�ה ּוְלז�ּות ְׂשָפַת3  ְּמָך ִעְּקׁש�
Prov. 4:25ֵ ָך� ע יָך ַיְיִׁש�רּו ֶנְגֶּד� ַעְפַעֶּפ3 ְvיטּו ו�  יֶניָך ְלֹנ�ַכח ַיִּב
Prov. 4:26ַּ נּו� פ  ָכל&ְּדָרֶכ�יָך ִיֹּכ� �ל ַרְגֶל�ָך ְו�  ֵּלס ַמְעַּג
Prov. 4:27ע� ר ַרְגְלָך� ֵמָר� אול ָהֵס� �ֹ ין ּוְׂשמ ל&ֵּתט&ָיִמ�   ַא�
Prov. 5:1ְּ � ב  י ַהט&ָאְזֶנ�5ָך�ִני ְלָחְכָמִת�י ַהְקִׁש ְתבּוָנִת3 ִvיָבה ל 
Prov. 5:2רּו� יָך ִיְנֹצ� ַעת ְׂשָפֶת� ַד3 ְvֹות ו �ר ְמִזּמ   ִלְׁשֹמ�
Prov. 5:3ִּ ּה� ִּכBי ֹנ�ֶפת ת   ֹּטְפָנה ִׂשְפֵת�י ָזָר�ה ְוָחָל�ק ִמֶּׁש�ֶמן ִחָּכ�
Prov. 5:4� ְ  ֹו ו ה ְּכֶח�ֶרב ִּפּי� ָּד3 ַ vה ח� ַּלֲעָנ  ת�ַאֲחִריָתּה ָמָר�ה ַכ�
Prov. 5:5ַ ֶות  ר�ֹות ָמ jְ ְגֶליָה ֹיְרד� vכּו�ש יָה ִיְתֹמ� ֹול ְצָעֶד�  א3
Prov. 5:6ַ ַרח ח ע� פ ֹא� א ֵתָד� �ֹ יָה ל ְעְּגֹלֶת3 ַ vּו מ  ִּיים ֶּפן&ְּתַפֵּל�ס ָנע�
Prov. 5:7ָ ה ב�י� ְוַעָּת ּורּו ֵמִאְמֵרי&ִפ� ס3 ָּ vי ְוַאל&ת�  ִנים ִׁשְמעּו&ִל
Prov. 5:8ק ֵמָע�ּה� ַהְרֵח ַתח ֵּביָת� ב ֶאל&ֶּפ� ְקַר3 ִּ vָך ְוַאל&ת��יָה ַדְרֶּכ  ֶל
Prov. 5:9י� יָך ְלַאְכָזִר� ים הֹוֶד�ָך וvְּׁשֹנֶת3   ֶּפן&ִּתֵּת�ן ַלֲאֵחִר�
Prov. 5:10י� יָך ְּבֵב�ית ָנְכִר� ֲעָצֶב3 ַvָך ו�ים ֹּכֶח ּו ָזִר� ן&ִיְׂשְּבע�   ֶּפ�
Prov. 5:11ָך ִּבְכ�ָך� ְוָנַהְמָּת� ְבַאֲחִריֶת ָׂשְרָך3 ּוְׁשֵאֶר� ְּ vֹות ב  ל�
Prov. 5:12ֵ ָאַמְרָּת3 א י� ְו� ץ ִלִּב� ַחת ָנַא� תֹוַכ3 ְvר ו��אִתי מּוָס  יְך ָׂשֵנ
Prov. 5:13ָj יִתי ָאְזִנ�י� ְו�לֹא&ש י לֹא&ִהִּט� ְמַלְּמַד3 ִל� ְvי ו �ֹול מֹוָר  ַמְעִּתי ְּבק�
Prov. 5:14ִּ ֹוְך  כ �יִתי ְבָכל&ָר�ע ְּבת� ה�ְמַעט ָהִי  ָקָה�ל ְוֵעָד�



Prov. 5:15ָך� ֹוְך ְּבֵאֶר� ים ִמּת� ֹנְזִל3 ְvָך ו�ִים ִמּבֹוֶר   ְׁשֵתה&ַמ�
Prov. 5:16ִים� ֹות ַּפְלֵגי&ָמ� ְרֹחב3 ָּ vּוָצה ב �ּוצּו ַמְעְיֹנֶת�יָך ח   ָיפ�
Prov. 5:17ְך� ים ִאָּת� ין ְלָזִר�   ִי�ְהיּו&ְלָך� ְלַבֶּד�ָך ְוֵא�
Prov. 5:18י&ְמקֹוְרָך� ָך� ְיִה� ֶׁשת ְנעּוֶר� ח ֵמֵא� ּוְך וvְּׂשַמ3 �  ָבר
Prov. 5:19ַּ ן ד  ת&ֵח� 5ַיֲעַל¡ ים ְו� �ֶלת ֲאָהִב3 יד� ַאֶּי ּה ִּתְׁשֶּג�ה ָתִמ� ַאֲהָבָת3 ְּ vת ב� �5ָך ְבָכל&ֵע  ֶּדיָה ְיַרֻּו
Prov. 5:20ק ָנְכִרָּי�ה��ק ֵח �י ְבָזָר�ה וvְּתַחֵּב3 �ה ְבִנ   ְוָלBָּמה ִתְׁשֶּג
Prov. 5:21Bִּכ ְ  �י י ַכחA ֵעיֵנ ס�י נ2ֹ יו ְמַפֵּל� ָכל&ַמְעְּגֹלָת� �יׁש ְו�  הָוה ַּדְרֵכי&ִא
Prov. 5:22ְך� ֹו ִיָּתֵמ� ָּטאת3 ַ vע ּוְבַחְבֵל�י ח�יו ִיְלְּכֻדנ�ֹו ֶאת&ָהָרָׁש וֹונֹוָת3   ַע�
Prov. 5:23ָ  ּוא י ֹו ִיְׁשֶּג�ה� פ ה3 ב ִאַּוְלּת�  מּות ְּבֵא�ין מּוָס�ר ּוְבֹר�
Prov. 6:1ְּ יָך� ב  �ר ַּכֶּפ� ְעָּת ַלָּז �ָך ָּתַק� ְבָּת ְלֵרֶע  ִני ִאם&ָעַר�
Prov. 6:2יָך� ְדָּת ְּבִאְמֵרי&ִפ� ְלַּכ3 ִvיָך נ� ְׁשָּת ְבִאְמֵרי&ִפ   נֹוַק�
Prov. 6:3יָך� ב ֵרֶע� ס ּוְרַה� ְתַרֵּפ3 ִvָך ֵל�ְך ה� י ָבBאָת ְבַכף&ֵרֶע ל ִּכ� ִהָּנֵצ3 י ְו� ֹואA ְּבִנ] ֹ�את ֵאפ{ ה ז   ֲעֵׂש2
Prov. 6:4יָך� ה ְלַעְפַעֶּפ� �יָך וvְּתנּוָמ3 �ה ְלֵעיֶנ   ַאל&ִּתֵּת�ן ֵׁשָנ
Prov. 6:5ִ ּוׁש� פ ה �ד ָיק� ֹור ִמַּי �ד וvְּכִצּפ3 �י ִמָּי  ָּנֵצל ִּכְצִב
Prov. 6:6ם� �יָה ַוֲחָכ� ה ְדָרֶכ ְך&ֶאל&ְנָמָל�ה ָעֵצ�ל ְרֵא�   ֵל�
Prov. 6:7ין ֹׁשֵט�ר ּו ין&ָל�ּה ָקִצ3 ר ֵא� ל� ֲאֶׁש�  ֹמֵׁש�
Prov. 6:8ּה� יר ַמֲאָכָל� ָּקִצ3 ַvה ב ִיץ ַלְחָמ�ּה ָאְגָר� �ין ַּבַּק�   ָּתִכ
Prov. 6:9ָך� ּום ִמְּׁשָנֶת� י ָּתק� ַת3 ָ vב מ�לA ִּתְׁשָּכ י ָעֵצ�   ַעד&ָמַת�
Prov. 6:10ֵj ט ש� ב� ְמַע ִים ִלְׁשָּכ� ק ָיַד� טA ִחֻּב� mֹות ְמַע ��ט ְּתנּומ  נֹות ְמַע
Prov. 6:11�יׁש ָמֵג�ן� פ ּוָב� ְרָך3 ְּכִא  א&ִכְמַהֵּל�ְך ֵראֶׁש�ָך וvַּמְחֹס�
Prov. 6:12ְּ ה� ָאָד�ם ב  ּות ֶּפ� ְך ִעְּקׁש� ֹוֵל3 vֶון ה��יׁש ָא  ִלַּיַעל ִא
Prov. 6:13ְּ יו� ֹקֵר�ץ ב  ה ְּבֶאְצְּבֹעָת� ֶר3 ֹ vו מ�  ֵעיָניו ֹמֵל�ל ְּבַרְגָל
Prov. 6:14ׁש�ֹו ֹחֵר ֹותA ְּבִלּב3 ְהֻּפכ2 �ת ְמָדִנים  ַּת� ַח�] ִמְדָיִנ�ים[ ָר�ע ְּבָכל&ֵע  ְיַׁשֵּל�
Prov. 6:15ִּ ן פ  א� פ ַעל&ֵּכ3 ר ְוֵא�ין ַמְרֵּפ� ָּׁשֵב3 ִvַתע י ֹו ֶּפ� �ֹוא ֵאיד  ְתֹאם ָיב�
Prov. 6:16ֵ ַבע ּתֹוֲעבֹות  ֶׁשׁש&ה ֶׁש3 ְvה ו� �א ְיהָו ת[ָּנה ָׂשֵנ ֹו�] ּתֹוֲעַב�  ַנְפׁש�
Prov. 6:17ָ 5ִים ר� י�מֹו ֵעיַנ ֹות ָּדם&ָנִק� ִים ֹׁשְפכ� ָיַד3 ְvֶקר ו�ֹון ָׁש  ת ְלׁש�
Prov. 6:18ֹ ב ח ָרָעה� ֵל3 ּוץ ָל� ֹות ָלר� ַמֲהר3 ְvֶון ַרְגַל�ִים מ�ֹות ָא  ֵרׁש ַמְחְׁשב�
Prov. 6:19ְּ יַח כ� ים� פ ָיִפ ים ֵּב�ין ַאִח� ָדִנ3 ְvֶקר ּוְמַׁשֵּל�ַח מ��ד ָׁש  ָזִבים ֵע
Prov. 6:20ְּ ר ב  ָך�ִני ִמ ְנֹצ� ת ִאֶּמ� ׁש ּתֹוַר� ֹּט3 ִּ vיָך ְוַאל&ת��ת ָאִב  ְצַו
Prov. 6:21ָך� ם ַעל&ַּגְרְּגֹרֶת� ְנֵד3 ָ vיד ע�  ָקְׁשֵר�ם ַעל&ִלְּבָך� ָתִמ
Prov. 6:22� ְּ ְך ב  ה ֹאָת3 A ַּתְנֶח¢ ָך� ְּבִהְתַהֶּלְכָך2 ֹוָת ִה�יא ְתִׂשיֶח� ֲהִקיצ3 ַvיָך ו� ר ָעֶל  ָׁשְכְּבָך ִּתְׁשֹמ�
Prov. 6:23Bר מ ִ ִּכ� ר�י ֵנ ֹות מּוָס� ים ּתֹוְכח� ִּי3 ַ vֶרְך ח ֹור ְוֶד� �ֹוָרה א  ְצָוה ְות�
Prov. 6:24ִ ֹון ָנְכִרָּי�ה� ל ת ָלׁש� ֶחְלַק3 � ֵvע מ� ְׁשָמְרָך ֵמֵא�ֶׁשת ָר
Prov. 6:25ָ  ד י יָה� ַאל&ַּתְחֹמ� ֲחָך3 ְּבַעְפַעֶּפ� ָּק� ִּ vָך ְוַאל&ת� ְפָיּה ִּבְלָבֶב
Prov. 6:26י ְבַעBּוד� פ ִּכ �ֶפׁש ְיָקָר�ה ָתצ� �יׁש ֶנ ֶׁשת ִא ר ָל�ֶחם ְוֵא� ד&ִּכַּכ¡ ה ַע� ה זֹוָנ3  ד&ִאָּׁש�
Prov. 6:27ְפָנה� א ִתָּׂשַר� �ֹ יו ל ֹו וvְּבָגָד3 �ׁש ְּבֵחיק יׁש ֵא¢ mה ִאBֲהַיְחֶּת  
Prov. 6:28ִ ְך א�א ִתָּכֶו�יָנה� ִאם&ְיַהֵּל �ֹ יו ל ַרְגָל3 ְvים ו�  יׁש ַעל&ַהֶּגָחִל
Prov. 6:29ַ ן ה ּה� ֵּכ3 ל&ַהֹּנֵג�ַע ָּב� ה ָּכ� ָּנֶק3 ִvא י �ֹ �הּו ל  ָּבא ֶאל&ֵא�ֶׁשת ֵרֵע
Prov. 6:30ַ ּוזּו ל ב� לֹא&ָיב� �י ִיְרָע� ֹו ִּכ �י ִיְגנ�ֹוב ְלַמֵּל�א נvְַפׁש3  ַּגָּנב ִּכ
Prov. 6:31ְ  ן� ו ֹו ִיֵּת� ֹון ֵּבית�  ִנְמָצא ְיַׁשֵּל�ם ִׁשְבָעָת�ִים ֶאת&ָּכל&ה�
Prov. 6:32ָּנה� ּוא ַיֲעֶׂש� ֹו ה� ית נvְַפׁש3 ְׁשִח�   ֹנֵא�ף ִאָּׁש�ה ֲחַסר&ֵל�ב ַמ�



Prov. 6:33ה� א ִתָּמֶח� �ֹ ֹו ל ֶחְרָּפת3 ְvא ו�ֹון ִיְמָצ   ֶנ�5ַגע&ְוָקל�
Prov. 6:34ם� ֹול ְּבי�ֹום ָנָק� א&יvְַחמ3 �ֹ �ֶבר ְול ה ֲחַמת&ָּג י&ִקְנָא�   ִּכ�
Prov. 6:35ִ  �י ָכל&ֹּכ� לֹא&י ַחד� פָּׂשא ְּפֵנ �י ַתְרֶּבה&ֹׁש� ה ִּכ א&יvֹאֶב3 �ֹ  ֶפר ְול
Prov. 7:1ְּ ְך� ב  ן ִאָּת� י ִּתְצֹּפ� י וvִּמְצֹוַת3 �ר ֲאָמָר  ִני ְׁשֹמ�
Prov. 7:2ֹון ֵעיֶנ�יָך� י ְּכִאיׁש� תֹוָרִת3 ְvה ו� ר ִמְצֹוַת�י ֶוְחֵי   ְׁשֹמ�
Prov. 7:3�ּוַח ִלֶּב ם ַעל&ל� ְתֵב3 ָּ vיָך כ�ם ַעל&ֶאְצְּבֹעֶת  ָך� ָקְׁשֵר�
Prov. 7:4� ר ל ַ א� ֱאֹמ� ע ַלִּביָנ�ה ִתְקָר� ִתי ָא�ְּת וvֹּמָד3  ָחְכָמה ֲאֹח�
Prov. 7:5ִ יָקה� ל יָה ֶהֱחִל� ה ֲאָמֶר� ָּנְכִרָּי3 ִvה מ� ְׁשָמְרָך ֵמִאָּׁש�ה ָזָר
Prov. 7:6ִּ ְפִּתי� כ �י ִנְׁשָק� ֹון ֵּביִת�י ְּבַע�ד ֶאְׁשַנִּב  י ְּבַחּל�
Prov. 7:7ֶראBב� ָוֵא �ַער ֲחַסר&ֵל� ים ַנ ִבBיָנה ַבָּבִנ3 ם ָא�   ַבְּפָתאִי3
Prov. 7:8ַּ ד� ֹעֵב�ר ב  ֶרְך ֵּביָת�ּה ִיְצָע� �ּה ְוֶד�  ּׁשּוק ֵא�ֶצל ִּפָּנ
Prov. 7:9ה� ְיָלה ַוֲאֵפָל� 3ַ vֹון ל   ְּבֶנ�ֶׁשף&ְּבֶע�ֶרב י�ֹום ְּבִאיׁש�
Prov. 7:10ִ ה א� ֹו ִׁש�ית זvֹוָנ3 ְוִהֵּנ �ב�ָּׁשה ִלְקָראת ַרת ֵל�  ה ּוְנֻצ�
Prov. 7:11יָה� ּה לֹא&ִיְׁשְּכנ�ּו ַרְגֶל� ֵביָת3 ְּ vֶרת ב��ה ִה�יא ְוֹסָר   ֹהִמָּי
Prov. 7:12ב� �ה ֶתֱאֹר� ֶצל ָּכל&ִּפָּנ ֹות ְוֵא� �ַעם ָּבְרֹחב ּוץ ַּפ�   ַּפBַעםA ַּבח3
Prov. 7:13�ֹ יָה ַוּת ֶנ3 ָ vֹו ֵהֵע�ָזה פ ��ְׁשָקה&ּל ֹו ְוָנ �יָקה ּב� ֹו� ְוֶהֱחִז  אַמר ל�
Prov. 7:14י� ֹום ִׁשַּל�ְמִּתי ְנָדָר� ּי3 ַ vי ה�   ִזְבֵח�י ְׁשָלִמ�ים ָעָל
Prov. 7:15ֵּ ָּך� ַעל&כ יָך ָוֶאְמָצֶא� ֶנ3 ָּ vר פ  ן ָיָצ�אִתי ִלְקָראֶת�ָך ְלַׁשֵח�
Prov. 7:16ַ ִים� מ ּון ִמְצָר� ֹות ֵאט� ֻטב3 ֲ vי ח�  ְרַבִּדים ָרַב�ְדִּתי ַעְרִׂש
Prov. 7:17ֹון� ַנ� ים ְוִקָּנמ� ָהִל3 ֲ vר א �י ֹמ�  ְפִּתי ִמְׁשָּכִב
Prov. 7:18ֹ ה ד� ים� ְלָכBה ִנְרֶו ה ָּבֳאָהִב� ְתַעְּלָס3 ִvֶקר נ � ִדים ַעד&ַהֹּב
Prov. 7:19ֹוק� ְך ְּבֶד�ֶרְך ֵמָרח� ַל3 ָ vֹו ה ��יׁש ְּבֵבית   ִּכBי ֵא�ין ָהִא
Prov. 7:20ַ רֹור&ה ֹו ְלי�ֹום ְצ� �ֹו�ֶּכֶסף ָלַק�ח ְּבָיד א ֵבית� �ֹ ֶסא ָיב ֵּכ3 ַ vה  
Prov. 7:21ִ ּנּו� ה יָה ַּתִּדיֶח� ֶלק ְׂשָפֶת3 ב ִלְקָח�ּה ְּבֵח�  ַּטּתּו ְּבֹר�
Prov. 7:22ְּ ם כ ְתֹא� יָה ִּפ¡ ֹוֵל�ְך ַאֲחֶר3 Bיל� ה ר ֱאִו� ֶכס ֶאל&מּוַס� ֹוא וvְּכֶע3 � ׁשֹור ֶאל&ָט�ַבח ָיב
Prov. 7:23ֹו ְּכ ֵבד3 ץ ְּכ� ּוא� פ ַעBד ְיַפַּל{ח ֵח] ֹו ה� י&ְבַנְפׁש� ע ִּכ� ַד3 ָvא&י �ֹ ֹור ֶאל&ָּפ�ח ְול  ַמֵה�ר ִצּפ�
Prov. 7:24ָ ה ב�י� ְוַעָּת יבּו ְלִאְמֵרי&ִפ� ַהְקִׁש3 ְvי ו�  ִנים ִׁשְמעּו&ִל
Prov. 7:25יָה� ַתע ִּבְנִתיבֹוֶת� ֵּ vָך ַאל&ת��יָה ִלֶּב �ְׂשְט ֶאל&ְּדָרֶכ   ַאל&ֵי
Prov. 7:26�ים ֲחָלִל� י&ַרִּב יָה� ִּכ� ים ָּכל&ֲהֻרֶג� ֲעֻצִמ3 ַvיָלה ו�  ים ִהִּפ
Prov. 7:27ֶות� פ ֹות ֶאל&ַחְדֵרי&ָמ� ְרד3 ֹvּה י�ֹול ֵּביָת �י ְׁשא�   ַּדְרֵכ
Prov. 8:1ּה� ן קֹוָל� ה ִּתֵּת� ה ִתְקָר�א וvְּתבּוָנ3 א&ָחְכָמ� �ֹ   ֲהל
Prov. 8:2ָבה� ֹות ִנָּצ� ית ְנִתיב� ים ֲעֵלי&ָד�ֶרְך ֵּב�   ְּברֹאׁש&ְמרֹוִמ�
Prov. 8:3ָּנה� ֹוא ְפָתִח�ים ָּתֹר� ֶרת ְמב� �ים ְלִפי&ָק   ְלַיד&ְׁשָעִר�
Prov. 8:4ם� י ֶאל&ְּבֵנ�י ָאָד� קֹוִל3 ְvא ו�  ֲאֵליֶכ�ם ִאיִׁש�ים ֶאְקָר
Prov. 8:5ב� ים ָהִב�ינּו ֵל� �ם ָעְרָמ�ה וvְּכִסיִל3 �ינּו ְפָתאִי   ָהִב
Prov. 8:6ִj ר ש�ים ֲאַדֵּב י&ְנִגיִד� ים�ְמעּו ִּכ� י ֵמיָׁשִר� ח ְׂשָפַת3   ּוִמְפַּת�
Prov. 8:7ֱ י&א ַׁשע� ִּכ� ת ְׂשָפַת�י ֶר� �י ְותֹוֲעַב� �ה ִחִּכ  ֶמת ֶיְהֶּג
Prov. 8:8ׁש� ל ְוִעֵּק� ם ִנְפָּת� ֶה3 ָּ vין ב �י ֵא� ֶדק ָּכל&ִאְמֵרי&ִפ   ְּבֶצ�
Prov. 8:9ְ  ַעת� ֻּכָּל�ם נ ְצֵאי ָד� ים ְלֹמ� יָׁשִר3 � ִvין ו�  ֹכִחים ַלֵּמִב
Prov. 8:10ר� ּוץ ִנְבָח� ַעת ֵמָחר� ַד3 ְvֶסף ו� י ְוַאל&ָּכ ּו&מּוָסִר�   ְקח�
Prov. 8:11ָ ה ח�י&טֹוָב ּה� ִּכ� א ִי�ְׁשוּו&ָב� �ֹ ים ל ָפִצ3 ֲ vים ְוָכל&ח�  ְכָמה ִמְּפִניִנ



Prov. 8:12ָ ִני&ח wא� א ֹות ֶאְמָצ� ַעת ְמִזּמ� �ְנִּתי ָעְרָמ�ה ְוַד�  ְכָמה ָׁשַכ
Prov. 8:13�ֶרְך ר ָ ִי�5ְרַא�ְוֶד Aֹון ע ֵּג�ָאBה ְוָגא2 את ָר� ¡ֹ נ ֹות ָׂשֵנ�אִתי�ת ְיהָוהH ְׂש� י ַתְהֻּפכ¢  ע ּוִפ2
Prov. 8:14ֵ י&ע ה� ִל� �י ְגבּוָר� ה ִל יָנ3 ִvה ֲאִנ�י ב�  ָצה ְותּוִׁשָּי
Prov. 8:15ִּ ֶדק� ב  ְקקּו ֶצ� ים ְיֹח� רֹוְזִנ3 ְvכּו ו ��ים ִיְמֹל  י ְמָלִכ
Prov. 8:16ִּ ֶדק�י ָׂשִר� ב  ְפֵטי ֶצ� ים ָּכל&ֹׁש� רּו וvְּנִדיִב3 � ים ָיֹׂש
Prov. 8:17ֲ י[ִני ֹאֲהֶביָה  א�ְנִני�] ֹאֲהַב י ִיְמָצֻא�  ֵאָה�ב וvְּמַׁשֲחַר3
Prov. 8:18ה� ק ּוְצָדָק� ֵת3 ָ vֹון ע ֹוד ִאִּת�י ה� ֶׁשר&ְוָכב�   ֹע�
Prov. 8:19ִּ ֹוב פ  י ִמֶּכ� ט� ּוץ ּוִמָּפ�ז וvְּתבּוָאִת3 ר�ְרִיי ֵמָחר�  ֶסף ִנְבָח�
Prov. 8:20ט� ֹות ִמְׁשָּפ� ֹוְך ְנִתיב� ת3 ְּ vך ב�ה ֲאַהֵּל ַרח&ְצָדָק�   ְּבֹא�
Prov. 8:21א� פ ֵתיֶה�ם ֲאַמֵּל� �ׁש ְוֹאְצֹר� יA ֵי יל ֹאֲהַב�   ְלַהְנִח�
Prov. 8:22ָ ה ק הָו3 ז� ְי� �יו ֵמָא� ֶדם ִמְפָעָל ֹו ֶק� � ָנִני ֵראִׁש�ית ַּדְרּכ
Prov. 8:23ֵ ֶרץ�עֹוָלם מ אׁש ִמַּקְדֵמי&ָא� 3ֹ ְכִּתי ֵמר   ִנַּס�
Prov. 8:24ִים� ֹות ִנְכַּבֵּדי&ָמ� ְעָינ3 ַ vין מ �ְלִּתי ְּבֵא� ֹות חֹוָל   ְּבֵאין&ְּתֹהמ�
Prov. 8:25ְלִּתי� ֹות חֹוָל� ים ָהְטָּב�עּו ִלְפֵנ�י ְגָבע�   ְּבֶט�ֶרם ָהִר�
Prov. 8:26ָ א ע �ֹ אׁש ַעד&ל 3ֹ ר ְvֹות ו �ל�ָׂשה ֶא�ֶרץ ְוחּוצ ֹות ֵּתֵב�   ָעְפר�
Prov. 8:27ָj ֹו ש ֹום� ַּבֲהִכינ� ּוג ַעל&ְּפֵנ�י ְתה� 3 vּוקֹו ח  ַמִים ָׁש�ם ָא�ִני ְּבח�
Prov. 8:28ֹוז ִעינ�ֹות ְּתהֹום� ֲעז3 ַּ vַעל ב�ים ִמָּמ ֹו ְׁשָחִק�   ְּבַאְּמצ�
Prov. 8:29ּ  ֹו ו םA ֻחּק3 ֹו ַלָּי2 Bּומ ְּ ְּבׂש� vיו ב� א ַי�ַעְברּו&ִפ �ֹ ֶרץ�ַמִים ל ֹוְסֵדי ָא� ֹו מ�  חּוק3
Prov. 8:30ַj ה ש� ֶאְהֶי ֹון ָו� מ� ֹו ָא¡ ֶאְהֶי�ה ֶאְצל3 ת� ָו� �יו ְּבָכל&ֵע� ֶקת ְלָפָנ  ֲעֻׁשִעים יBֹוםA י�ֹום ְמַׂשֶח�
Prov. 8:31ְ ם� פ מ י ֶאת&ְּבֵנ�י ָאָד� ַׁשֲעֻׁשַע3 ְvֹו ו � ַׂשֶחֶקת ְּבֵתֵב�ל ַאְרצ
Prov. 8:32ָ ה ב�רּו�ִנים ִׁשְמ ְוַעָּת י ְּדָרַכ�י ִיְׁשֹמ� ַאְׁשֵר3 ְvי ו�  עּו&ִל
Prov. 8:33עּו� מּו ְוַאל&ִּתְפָר� ר ַוֲחָכ3 ּו מּוָס�   ִׁשְמע�
Prov. 8:34ַּ ד ַעל&ד  ֵרי ָאָדםH ֹׁשֵמ{ַע�¡ ִל�י ִלְׁשֹק� ְׁש� י� ַא� ר ְמזּוֹז�ת ְּפָתָח� ְׁשֹמ3 ִvֹום ל� ְלֹתַתי יBֹוםA י
Prov. 8:35ֹ י מ� ֹון ֵמְיהָו�ה�] ָצ�אָמ[ְצִאי ֹמְצֵאי  ִּכ צ3 ָvֶפק ר� �ים ַוָּי  ַחִּי
Prov. 8:36� ְ  ֶות� פ ו י ָא�ֲהבּו ָמ� ַׂשְנַא3 ְvֹו ָּכל&מ � ֹחְטִאי ֹחֵמ�ס ַנְפׁש
Prov. 9:1ָ ה� ח יָה ִׁשְבָע� ה ַעּמּוֶד�  ְכמֹות ָּבְנָת�ה ֵביָת�ּה ָחְצָב�
Prov. 9:2ִ ה ט�ְרָכ� ָטְבָח ף ָע� 3ַ vּה א�  ה ֻׁשְלָחָנ�ּה�ְבָחּה ָמְסָכ�ה ֵייָנ
Prov. 9:3ֶרת� ֵמי ָק� י ְמֹר� ֵּפ3 ַּvא ַעל&ג�ְלָח�ה ַנֲעֹרֶת�יָה ִתְקָר   ָׁש�
Prov. 9:4ֶ ֹו� ִמי&פ ב ָא�ְמָרה ּל� 3ֵ vָּנה ֲחַסר&ל� ִתי ָיֻס�ר ֵה
Prov. 9:5ְ ְכִּתי� ל �5ִין ָמָס� ּו ְּבַי ַלֲחִמ�י וvְּׁשת3 ּו ְב�  כּו ַלֲחמ�
Prov. 9:6�ם ִו� ּו ְפָתאִי ּו ְּבֶד�ֶרְך ִּביָנ�ה� ִעְזב� ִאְׁשר3 ְvּו ו� ְחי
Prov. 9:7ֹו� ֹון ּומֹוִכ�יַח ְלָרָׁש�ע מּומ� �ֹו ָקל ַח� ל� ץ ֹלֵק� רA ֵל3   ֹיBֵס2
Prov. 9:8ֵ ֹוַכח ל ָּך� ַאל&ּת� ם ְוֶיֱאָהֶב� ָחָכ3 ְvָּך הֹוַכ�ח ל� ץ ֶּפן&ִיְׂשָנֶא
Prov. 9:9ְ ן ל�ַצ ֵּת ְvע ל ֹוד הֹוַד� �ַקח� פָחָכם ְוֶיְחַּכם&ע יק ְוי�ֹוֶסף ֶל�  ִּד3
Prov. 9:10ָ ת ח�ים ִּביָנ�ה� ְּתִחַּל�ַעת ְקֹדִׁש �ה ְוַד�  ְכָמה ִיְרַא�ת ְיהָו
Prov. 9:11ִ ֹות ַחִּי�ים� ִּכי&ב�ָך3 ְׁשנ ְּ vיָך ְויֹוִס�יפּו ל�ּו ָיֶמ  י ִיְרּב�
Prov. 9:12ָ ַבְּדָך� ִתָּׂש� ִאם&ח ְצָּת ְל� ַל3 ְvְך ו��ְמָּת ָּל  א�ַכְמָּת ָחַכ
Prov. 9:13ְּ ֶׁשת כ�ה� ֵא �5ְדָעה ָּמ� ּות ּוַבל&ָי ַתּי3 ְּ vה פ� ִמָּי  ִסילּות ֹה�
Prov. 9:14� ְ  ֶרת� ו ֵמי ָק� א ְמֹר� ֵּס3 ִּ vּה ַעל&כ� ָיְׁשָבה ְלֶפ�ַתח ֵּביָת
Prov. 9:15ם� ְרחֹוָת� ים ֹא� ְמַיְּׁשִר3 � ַvֶרְך ה�ְבֵרי&ָד א ְלֹע� �ֹ   ִלְקר
Prov. 9:16ֶ ִמי&פ �ֹו�ִתי ָיֻס ב ְוָא�ְמָרה ּל� 3ֵ vָּנה ַוֲחַסר&ל� ר ֵה



Prov. 9:17ם� ים ִיְנָע� ִים&ְּגנּוִב�ים ִיְמָּת�קּו ְוֶל�ֶחם ְסָתִר�   ַמ�
Prov. 9:18ָ  לֹא&י יָה� פ ְו� ֹול ְקֻרֶא� י ְׁשא� �ים ָׁש�ם ְּבִעְמֵק� י&ְרָפִא  ַדע ִּכ�
Prov. 10:1ָ ן ח�ה פ ֵּב ֹמ� י ְׁשֹל¡ ֹו�ָכם ְיַׂשַּמח&ָא�ב ִמְׁשֵל3 יל ּתּוַג�ת ִאּמ� ִס3 ְּ vן כ   ּוֵב�
Prov. 10:2  ֶות� לֹא&י יל ִמָּמ� ה ַּתִּצ� ֹות ֶר�ַׁשע וvְּצָדָק3  ֹוִעילּו אֹוְצר�
Prov. 10:3ְ  �יב י א&ַיְרִע �ֹ ף� ל �ים ֶיְהֹּד� יק ְוַהַּו�ת ְרָׁשִע ��ֶפׁש ַצִּד  הָוה ֶנ
Prov. 10:4ים ַּת�ה ְוַי�ד ָחרּוִצ� ה ַכף&ְרִמָּי אׁש ֹעֶׂש� יר� ָר3  ֲעִׁש�
Prov. 10:5ַּ �ר ב  יׁש� ֹאֵג יר ֵּב�ן ֵמִב� ָּקִצ3 ַּ vם ב �יל ִנְרָּד�  ַּקִיץ ֵּב�ן ַמְׂשִּכ
Prov. 10:6ְּ ס� ב  ה ָחָמ� ים ְיַכֶּס� ָׁשִע3 ְvיק ּוִפ�י ר �אׁש ַצִּד �ֹ  ָרכֹות ְלר
Prov. 10:7ַ ֶכר צ� ב� ֵז �ים ִיְרָק� ם ְרָׁשִע  ִּדיק ִלְבָרָכ�ה ְוֵׁש�
Prov. 10:8ט�ם&ל ֵ ֲחַכ ִים ִיָּלֵב� ת ֶוֱאִו�יל ְׂשָפַת3 � ב ִיַּק�ח ִמְצֹו
Prov. 10:9ַּ ַע� הֹוֵל�ְך ב  יו ִיָּוֵד� ָרָכ3 ְּ vׁש ד �ֶלְך ֶּב�ַטח ּוְמַעֵּק�  ֹּתם ֵי
Prov. 10:10ַ ץ ע ֵר� ט� ֹק� ִים ִיָּלֵב�  ִין ִיֵּת�ן ַעָּצ�ֶבת ֶוֱאִו�יל ְׂשָפַת3
Prov. 10:11ַ ֹור ח �י ַצִּד� ְמק� ס�ִּיים ִּפ ה ָחָמ� ים ְיַכֶּס� ָׁשִע3 ְvיק ּוִפ�י ר 
Prov. 10:12ִ� ה� ש ה ַאֲהָב� ים ְּתַכֶּס� ָׁשִע3 ְּ vים ְוַע�ל ָּכל&פ�  ְנָאה ְּתעֹוֵר�ר ְמָדִנ
Prov. 10:13ָ  ב� ְּבִׂשְפֵת�י נ �ו ֲחַסר&ֵל� ֶבט ְלֵג ֵׁש3 ְvה ו� בֹון ִּתָּמֵצ�א ָחְכָמ
Prov. 10:14ַעת ּו�ים ִיְצְּפנּו&ָד ה� ֲחָכִמ� ה ְקֹרָב� ִויל ְמִחָּת� ֱ vי&א  ִפ�
Prov. 10:15ָ ֹון ע ם� ה� ת ַּדִּל�ים ֵריָׁש� �ת ֻעּז�ֹו ְמִחַּת�  ִׁשיר ִקְרַי
Prov. 10:16את� ת ָרָׁש�ע ְלַחָּט� �ים ְּתבּוַא� יק ְלַחִּי   ְּפֻעַּל�ת ַצִּד�
Prov. 10:17ְ ַרח ל �ַחת ַמְתֶע� ֹא� �ב ּתֹוַכ  ה�ַחִּיים ׁשֹוֵמ�ר מּוָס�ר ְועֹוֵז
Prov. 10:18ִ� ה ש�יל� ְמַכֶּס ּוא ְכִס� ה ה� ָּב3 ִvֶקר ּומֹוִצ�א ד� ְנָאה ִׂשְפֵתי&ָׁש
Prov. 10:19ְּ ב ד  יל� ְּבֹר� ְך ְׂשָפָת�יו ַמְׂשִּכ� א ֶיְחַּדל&ָּפ�ַׁשע ְוֹחֵׂש� �ֹ  ָבִרים ל
Prov. 10:20ִ  �ֶסף נ ט� ֶּכ �ים ִּכְמָע� יק ֵל�ב ְרָׁשִע �ֹון ַצִּד  ְבָחר ְלׁש�
Prov. 10:21ַ י צ�ּותּו� ִׂשְפֵת ים ַּבֲחַסר&ֵל�ב ָימ� ֱאִויִל3 � ֶvים ו� ּו ַרִּב  ִּדיק ִיְרע�
Prov. 10:22ְ  ּה� ִּבְרַּכ�ת י �ֶצב ִעָּמ� א&יֹוִס�ף ֶע �ֹ  הָוה ִה�יא ַתֲעִׁש�יר ְול
Prov. 10:23ִ ֹוק ל �יׁש ְּתבּוָנ�ה� ִּכְׂשח� ה ְלִא ָחְכָמ3 ְvה ו�ֹות ִזָּמ  ְכִסיל ֲעׂש�
Prov. 10:24ָ ת ר�ן� ְמגֹוַר ים ִיֵּת�  ָׁשע ִה�יא ְתבֹוֶא�ּנּו ְוַתֲאַו�ת ַצִּדיִק�
Prov. 10:25 ֹור ס ם� ַּכֲעב� ֹוד עֹוָל� יק ְיס� ַצִּד3 ְvע ו� ּוָפה ְוֵא�ין ָרָׁש
Prov. 10:26יו� ל ְלֹׁשְלָח� ָעֵצ3 ֶ v5ִים ֵּכ�ן ה� ן ָלֵעיָנ ִים ְוֶכָעָׁש� ֶמץA ַלִּׁשַּנ3 Bַּכֹח  
Prov. 10:27�ִיְרַא ְ  ְרָנה�ת י �ים ִּתְקֹצ� �יף ָיִמ�ים ּוְׁשנ�ֹות ְרָׁשִע  הָוה ּתֹוִס
Prov. 10:28ד� �ים ּתֹאֵב� ים ִׂשְמָח�ה ְוִתְקַו�ת ְרָׁשִע   ּתֹוֶח�ֶלת ַצִּדיִק�
Prov. 10:29ַ ֹוז ל ֶון� ָמע� ֲעֵלי ָא� ה ְלֹפ� �ה וvְּמִחָּת3  ֹּתם ֶּד�ֶרְך ְיהָו
Prov. 10:30ם ַּבל�יק ְלעֹוָל ֶרץ� ַצִּד� א ִיְׁשְּכנּו&ָא� �ֹ ים ל ֹוט וvְּרָׁשִע3 � &ִיּמ
Prov. 10:31ַ י&צ ת� ִּפ� ֹות ִּתָּכֵר� ְהֻּפכ3 ַּ vֹון ת  ִּדיק ָינ�ּוב ָחְכָמ�ה ּוְלׁש�
Prov. 10:32ַ י צ�ֹות� ִׂשְפֵת ים ַּתְהֻּפכ� ָׁשִע3 ְvֹון ּוִפ�י ר �ּון ָרצ  ִּדיק ֵיְדע�
Prov. 11:1ִ י מ� ֹו�ְרָמה ּתֹוֲעַב�ת ְי מֹאְזֵנ ֶבן ְׁשֵלָמ�ה ְרצֹונ� �ה ְוֶא�  הָו
Prov. 11:2ָ  א&ז ה� ָּב� ֶאת&ְצנּוִע�ים ָחְכָמ� ֹון ְו� �א ָקל �ֹ  דֹון ַוָּיב
Prov. 11:3 ים ְוַׁשָּדם ֶלף ּבֹוְגִד� ים ַּתְנֵח�ם ְוֶס� ם�[ ֻּתַּמ�ת ְיָׁשִר�  ]ְיָׁשֵּד�
Prov. 11:4 יל ה� ה ַּת לֹא&יֹוִע ֶות�ֹון ְּבי�ֹום ֶעְבָר�ה וvְּצָדָק3 יל ִמָּמ�  ִּצ�
Prov. 11:5ָּ ע� ִצְדַק�ת ת  ל ָרָׁש� ֹו ִיֹּפ� ֹו וvְּבִרְׁשָעת3 � ִמים ְּתַיֵּׁש�ר ַּדְרּכ
Prov. 11:6ְ  ת י דּו� ִצְדַק� ים ִיָּלֵכ� ת ֹּבְגִד�  ָׁשִרים ַּתִּציֵל�ם וvְּבַהַּו3
Prov. 11:7ָ ם ר�ֹות ָאָד Bְּבמ � ֶלת אֹוִנ �ה ְותֹוֶח� ָדה�ָׁשע ּתֹאַב�ד ִּתְקָו  ים ָאָב�



Prov. 11:8ַ יו� צ א ָרָׁש�ע ַּתְחָּת� �ֹ  ִּדיק ִמָּצָר�ה ֶנֱחָל�ץ ַוָּיב
Prov. 11:9ָ ה ח צּו� ְּבֶפ3 ים ֵיָחֵל� ַעת ַצִּדיִק� �הּו וvְּבַד3  ֵנף ַיְׁשִח�ת ֵרֵע
Prov. 11:10ַ ּוב צ �ים ִרָּנ�ה� ְּבט� ד ְרָׁשִע �ה ּוַבֲאֹב� ץ ִקְרָי  ִּדיִקים ַּתֲעֹל�
Prov. 11:11ְ  ס� ְּבִבְרַּכ�ת י ים ֵּתָהֵר� ָׁשִע3 ְvֶרת ּוְבִפ�י ר �ּום ָק  ָׁשִרים ָּתר�
Prov. 11:12יׁש�   ָּבז&ְלֵרֵע�הּו ֲחַסר&ֵל�ב ְוִא�יׁש ְּתבּונ�ֹות ַיֲחִר�
Prov. 11:13ָ ְך ר�ר� הֹוֵל ה ָדָב� ּוַח ְמַכֶּס� 3vֹוד ְוֶנֱאַמן&ר � ִכיל ְמַגֶּלה&ּס
Prov. 11:14ַּ ץ�ְח ְּבֵא�ין ת  ב יֹוֵע� ה ְּבֹר� �ם וvְּתׁשּוָע3  ֻּבלֹות ִיָּפל&ָע
Prov. 11:15ֵ  ַח� ַרע&י �ים ּבֹוֵט� �ר ְוֹׂשֵנ�א ֹתְקִע �ַרב ָז  רֹוַע ִּכי&ָע
Prov. 11:16ֵ ֶׁשת&ח ֶׁשר� ֵא� ים ִיְתְמכּו&ֹע� ָעִריִצ3 ְvֹוד ו �ְך ָּכב  ן ִּתְתֹמ�
Prov. 11:17ַ  �יׁש ָח�ֶסד ְוֹעֵכ�ר  ֹּגֵמ�ל נ jְ ְפׁשֹו ִא vי�ש ֹו ַאְכָזִר�  ֵאר3
Prov. 11:18ת� ה ֶׂש�ֶכר ֱאֶמ� ָדָק3 ְvַע צ ה ְפֻעַּלת&ָׁש�ֶקר ְוֹזֵר� ע ֹעֶׂש�   ָרָׁש3
Prov. 11:19ֹו� �ה ְלמֹות� ף ָרָע �ים ּוְמַרֵּד� ה ְלַחִּי   ֵּכן&ְצָדָק�
Prov. 11:20ְ  ֶרְך� ּתֹוֲעַב�ת י ֹו ְּתִמ�יֵמי ָד�  הָוה ִעְּקֵׁשי&ֵל�ב וvְּרצֹונ3
Prov. 11:21ְ ד ל� ט� ָי ים ִנְמָל� �5ַרע ַצִּדיִק� �5ֶקה ָ��ע ְוֶז  ָיד לֹא&ִיָּנ
Prov. 11:22ָ  �5ֶזם ז ַעם� ֶנ ה ְוָס�ַרת ָט� ָפ3 ָvה י �יר ִאָּׁש�  ָהב ְּבַא�ף ֲחִז
Prov. 11:23ה� �ים ֶעְבָר� ֹוב ִּתְקַו�ת ְרָׁשִע �ים ַאְך&ט �ת ַצִּדיִק�   ַּתֲאַו
Prov. 11:24ְ ׁש מ� ֹור�ַפֵּזר ְונֹוָס� ֵי ֶׁשר ַאְך&ְלַמְחס� ּי3ֹ ִvְך מ ֹוד ְוחֹוֵׂש� � ף ע
Prov. 11:25א� ּוא יֹוֶר� ה ַּגם&ה�   ֶנ�ֶפׁש&ְּבָרָכ�ה ְתֻדָּׁש�ן וvַּמְרֶו3
Prov. 11:26ָּ ֵנ�ַע ב  יר� ֹמ� אׁש ַמְׁשִּב� �ֹ ה ְלר ֹום וvְּבָרָכ3 � ר ִיְּקֻב�הּו ְלא
Prov. 11:27 ר ט ֵח� ֹון ְוֹדֵר� ֹׁש� �ּנּו�ֹוב ְיַבֵּק�ׁש ָרצ �ה ְתבֹוֶא�  ׁש ָרָע
Prov. 11:28ְּ חּו� ּבֹוֵט�ַח ב  ים ִיְפָר� ה ַצִּדיִק� ֶכָעֶל3 ְvל ו �ּוא ִיֹּפ  ָעְׁשרֹו ה�
Prov. 11:29ֵּ ב� עֹוֵכ�ר ב  יל ַלֲחַכם&ֵל� ִו3 ֱ vּוַח ְוֶע�ֶבד א � יתֹו ִיְנַחל&ר
Prov. 11:30ַ ִרי&צ ֹות ָחָכ� ְּפ� ַח ְנָפׂש� �ים ְוֹלֵק� �ץ ַחִּי  ם�ִּדיק ֵע
Prov. 11:31ַ ן צ�א� ֵה ע ְוחֹוֵט� י&ָרָׁש� ף ִּכ� 3ַ vם א� ִּדיק ָּבָא�ֶרץ ְיֻׁשָּל
Prov. 12:1ַער� �ַחת ָּב� ב ָּד�ַעת ְוֹׂשֵנ�א תֹוַכ ֵה� ּוָסר ֹא�   ֹאֵה�ב מ�
Prov. 12:2ָ יק ר� ֹוב ָיִפ יַע� ט3 ֹות ַיְרִׁש� �ה ְוִא�יׁש ְמִזּמ�  צֹון ֵמְיהָו
Prov. 12:3�ֹון ָאָד ֹוט� לֹא&ִיּכ� ים ַּבל&ִיּמ� ִּדיִק3 ַ vֶרׁש צ  ם ְּבֶר�ַׁשע ְוֹׁש�
Prov. 12:4ַ ֶׁשת&ח ה� ֵא� ב ְּבַעְצמֹוָת�יו ְמִביָׁש�  ִיל ֲעֶט�ֶרת ַּבְעָל�ּה ּוְכָרָק�
Prov. 12:5ה� �ים ִמְרָמ� ֹות ְרָׁשִע ים ִמְׁשָּפ�ט ַּתְחֻּבל� ֹות ַצִּדיִק�   ַמְחְׁשב�
Prov. 12:6ים ֱאָר� י ְרָׁשִע ם� ִּדְבֵר� ים ַיִּציֵל� ָׁשִר3 ְvם ּוִפ�י י� ב&ָּד
Prov. 12:7ד� ים ַיֲעֹמ� ית ַצִּדיִק� �ם ּוֵב� �ים ְוֵאיָנ ֹוְך ְרָׁשִע   ָהפ�
Prov. 12:8ִ� ִפי&ש ּוז� ְל� ב ִיְהֶי�ה ָלב� 3ֵ vיׁש ְוַנֲעֵוה&ל�  ְכלֹו ְיֻהַּלל&ִא
Prov. 12:9ִ  ֹוב נ ד ַוֲחַסר&ָל� ט� ְּמַתַּכֵּב3 ִvֹו מ ��ֶבד ל  ֶחם�ְקֶלה ְוֶע
Prov. 12:10ַ ַע צ�י� יֹוֵד ים ַאְכָזִר� ָׁשִע3 ְvי ר 5ַרֲחֵמ� ֹו ְו� ��ֶפׁש ְּבֶהְמּת  ִּדיק ֶנ
Prov. 12:11ַ ד א�ב� ֹעֵב ים ֲחַסר&ֵל� ף ֵריִק� ע&ָל�ֶחם ּוְמַרֵּד�  ְדָמתֹו ִי�ְׂשַּב�
Prov. 12:12ָ ד ר�ן� ָחַמ ים ִיֵּת� ֶרׁש ַצִּדיִק� �ים ְוֹׁש� ֹוד ָרִע  ָׁשע ְמצ�
Prov. 12:13ְ� ַׁשע ש�יק� ְּבֶפ א ִמָּצָר�ה ַצִּד�  ָפַתִים מֹוֵק�ׁש ָר�ע ַוֵּיֵצ�
Prov. 12:14ִ י ִפי&א ם ָיׁשּוב  ִמְּפִר� ָד3 ָ vּול ְיֵדי&א ֹוב ּוְגמ� �ֹו�] ָיִׁש�יב[יׁש ִיְׂשַּבע&ט  ל�
Prov. 12:15ֱ ֶרְך א�ם� ֶּד ַע ְלֵעָצ�ה ָחָכ� �יו ְוֹׁשֵמ�  ִויל ָיָׁש�ר ְּבֵעיָנ
Prov. 12:16ַּ יל ב  ּום� ֱאִו3 ֹון ָער� ה ָקל� ֹו ְוֹכֶס� � ּיֹום ִיָּוַד�ע ַּכְעס
Prov. 12:17ֱ יַח א� ה� ָיִפ ים ִמְרָמ� �יד ֶצ�ֶדק ְוֵע�ד ְׁשָקִר�  מּוָנה ַיִּג



Prov. 12:18א� ֹון ֲחָכִמ�ים ַמְרֵּפ� ֹות ָח�ֶרב ּוְלׁש� ֹוֶטה ְּכַמְדְקר� �ׁש ּב�   ֵי
Prov. 12:19ֱ ַפת&א ֶקר�ֶמת ִּתּכ� ְׂש� ֹון ָׁש� יָעה ְלׁש� ְרִּג3 ַ vד ְוַעד&א�  ֹון ָלַע
Prov. 12:20ִ ה� מ ֹום ִׂשְמָח� י ָׁשל� ְלֹיֲעֵצ� ְרֵׁשי ָר�ע ּו�  ְרָמה ְּבֶלב&ֹח�
Prov. 12:21ע� ים ָמ�ְלאּו ָר� יק ָּכל&ָא�ֶון וvְּרָׁשִע3 �ה ַלַּצִּד�   לֹא&ְיֻאֶּנ
Prov. 12:22ְ  ֹו�הָוה ִׂשְפֵתי&ָׁש�ֶקר ְוֹע ּתֹוֲעַב�ת י �ה ְרצֹונ� י ֱאמּוָנ  ֵׂש�
Prov. 12:23ָ ם ע�א ִאֶּו�ֶלת� ָאָד ים ִיְקָר� ִסיִל3 ְּ vַעת ְוֵל�ב כ�ֶסה ָּד  רּום ֹּכ�
Prov. 12:24ס� ה ִּתְהֶי�ה ָלַמ� ֹול וvְּרִמָּי3 �  ַיד&ָחרּוִצ�ים ִּתְמׁש
Prov. 12:25ָּנ ֹוב ְיַׂשְּמֶח� ר ט� �יׁש ַיְׁשֶח�ָּנה ְוָדָב� �ה ְבֶלב&ִא  ה� ְּדָאָג
Prov. 12:26ם� �ים ַּתְתֵע� ֶרְך ְרָׁשִע יק ְוֶד� ��הּו ַצִּד   ָיֵת�ר ֵמֵרֵע
Prov. 12:27ּוץ� ם ָיָק�ר ָחר� ֹו ְוהֹון&ָאָד� ��ה ֵציד ְך ְרִמָּי   לֹא&ַיֲחֹר�
Prov. 12:28ֶות� ֶרְך ְנִתיָב�ה ַאל&ָמ� �ים ְוֶד� ה ַחִּי ַרח&ְצָדָק�   ְּבֹא�
Prov. 13:1ָ ן ח�ֵּב �ּוַסר ָא ה�ָכם מ� ע ְּגָעָר� ץ לֹא&ָׁשַמ� ֵל3 ְvב ו 
Prov. 13:2ִ י ִפי&א ס� ִמְּפִר� ים ָחָמ� ֹוב ְוֶנ�ֶפׁש ֹּבְגִד� �ֹ�אַכל ט  יׁש י
Prov. 13:3ִּ ֹו� ֹנֵצ�ר פ  יו ְמִחָּתה&ל� ק ְׂשָפָת3 ֹו ֹּפֵׂש� � יו ֹׁשֵמ�ר ַנְפׁש
Prov. 13:4ָ  �ה ו �ים  ִמְתַאָּו ֹו ָעֵצ�ל ְוֶנ�ֶפׁש ָחֻרִצ ן�ַאִין ַנְפׁש�  ְּתֻדָּׁש�
Prov. 13:5ֶj יר� ְּדַבר&ש ע ַיְבִא�יׁש ְוַיְחִּפ� ָרָׁש3 ְvיק ו ��א ַצִּד  ֶקר ִיְׂשָנ
Prov. 13:6ְ את� צ ה ְּתַסֵּל�ף ַחָּט� ִרְׁשָע3 ְvֶרְך ו�ר ָּתם&ָּד  ָדָקה ִּתֹּצ�
Prov. 13:7ִ ׁש מ� ב� ֵי ֹון ָר� ׁש ְוה� ְתרֹוֵׁש3 ִvל מ � ְתַעֵּׁשר ְוֵא�ין ֹּכ
Prov. 13:8�ה� ֹּכ ע ְּגָעָר� ׁש לֹא&ָׁשַמ� ָר3 ְvֹו ו ��יׁש ָעְׁשר  ֶפר ֶנ�ֶפׁש&ִא
Prov. 13:9ְך� �ים ִיְדָע� ים ִיְׂשָמ�ח ְוֵנ�ר ְרָׁשִע   אֹור&ַצִּדיִק�
Prov. 13:10ְּ ה� ַרק&ב  �ים ָחְכָמ� ֹוָעִצ  ָזדֹון ִיֵּת�ן ַמָּצ�ה ְוֶאת&נ�
Prov. 13:11 ד  ה� ץ ַעל&ָי �ט ְוֹקֵב� ה�ֹון ֵמֶה�ֶבל ִיְמָע  ַיְרֶּב�
Prov. 13:12ְ ֶלת מ�ה� ּתֹוֶח ים ַּתֲאָו�ה ָבָא� ִּי3 ַ vב ְוֵע�ץ ח� ֻמָּׁשָכה ַמֲחָלה&ֵל
Prov. 13:13ְ ז ל�ם� ָּב ּוא ְיֻׁשָּל� ה ה� ְצָו3 ִvא מ ֹו ִויֵר� � ָדָבר ֵיָח�ֶבל ל
Prov. 13:14ָ ת ח�ֶות� ּתֹוַר ְקֵׁשי ָמ� ּור ִמֹּמ� ס3 ָ vים ל� ֹור ַחִּי  ָכם ְמק�
Prov. 13:15 ֶכל&ט ן� ֵׂש� ים ֵאיָת� ֶרְך ֹּבְגִד�  ֹוב ִיֶּתן&ֵח�ן ְוֶד�
Prov. 13:16ָ ׂש ִאֶּו�ֶלת� ָּכל&ע יל ִיְפֹר�  רּום ַיֲעֶׂש�ה ְבָד�ַעת וvְּכִס3
Prov. 13:17ָ ְך ר�א� ַמְלָא �ים ַמְרֵּפ� ל ְּבָר�ע ְוִצ�יר ֱאמּוִנ  ָׁשע ִיֹּפ�
Prov. 13:18ְ  ד�ָקלֹון ּפֹוֵר�ַע מּוָס� ֵר�יׁש ו �ַחת ְיֻכָּב� ר ּתֹוַכ  ר ְוׁשֹוֵמ�
Prov. 13:19ִ  �ה נ ע� ַּתֲאָו ּור ֵמָר� ים ס� ִסיִל3 ְּ vת כ �ֶפׁש ְותֹוֲעַב�  ְהָיה ֶתֱעַר�ב ְלָנ
Prov. 13:20 ְך[ ָהלֹוְך�ים ַוֲחָכם ] הֹוֵל�ם[ֶאת&ֲחָכִמ�ֹוַע�] ֶיְחָּכ  ְוֹרֶע�ה ְכִסיִל�ים ֵיר�
Prov. 13:21ַ ח � ֹוב�ָּטִאים ְּתַרֵּד�ף ָרָע ים ְיַׁשֶּלם&ט� ִּדיִק3 ַ vה ְוֶאת&צ 
Prov. 13:22א� יק ֵח�יל חֹוֵט� ַּצִּד3 ַ vּון ל �ים ְוָצפ� יל ְּבֵנ�י&ָבִנ ֹוב ַיְנִח�   ט3
Prov. 13:23ֹ ט� ָרב&א א ִמְׁשָּפ� �ֹ ה ְּבל ְסֶּפ3 ִvים ְוֵי�ׁש נ��יר ָראִׁש  ֶכל ִנ
Prov. 13:24ִj ְך ש�ֹאֲהב3 חֹוֵׂש ְvֹו ו ��א ְבנ ר�ְבטֹו ׂשֹוֵנ ֹו מּוָס� ֲחר�  ֹו ִׁש�
Prov. 13:25ֹ יק א ר� פ ַצִּד3 �ים ֶּתְחָס� ֶטן ְרָׁשִע ֹו ּוֶב� �ַבע ַנְפׁש  ֵכל ְלֹׂש�
Prov. 14:1ָ  ֹות נ ּנּו� ַחְכמ� יָה ֶתֶהְרֶס� ֶלת ְּבָיֶד� ִאֶּו3 ְvּה ו� ִׁשים ָּבְנָת�ה ֵביָת
Prov. 14:2ְּ ֹוז ְּדָר הֹוֵל�ְך ב  �ה ּוְנל� �יו ּבֹוֵז�הּו�ָיְׁשרֹו ְיֵר�א ְיהָו  ָכ
Prov. 14:3ֱ ִפי&א ם� ְּב� ים ִּתְׁשמּוֵר� ָכִמ3 ֲ vי ח �ה ְוִׂשְפֵת� ֶטר ַּגֲאָו  ִויל ֹח�
Prov. 14:4ֲ ין א�ֹור� ְּבֵא ַח ׁש� ֹות ְּבֹכ� בּוא3 ְּ vר ְוָרב&ת�ּוס ָּב  ָלִפים ֵאב�
Prov. 14:5ֱ ד א� ֶק ֵע �ד ָׁש� ים ֵע ָזִב3 ְּ vב ְוָיִפ�יַח כ� א ְיַכֵּז �ֹ  ר�מּוִנים ל



Prov. 14:6ל� ֹון ָנָק� ַעת ְלָנב�   ִּבֶּקׁש&ֵל�ץ ָחְכָמ�ה ָוָא�ִין ְוַד�
Prov. 14:7ִ ְך מ�ַעת� ֵל ְעָּת ִׂשְפֵתי&ָד� ַד3 ָvיל ּוַבל&י� �יׁש ְּכִס  ֶּנֶגד ְלִא
Prov. 14:8ָ ת ע�ה� ָחְכַמ ֹו ְוִאֶּו�ֶלת ְּכִסיִל�ים ִמְרָמ� ��ין ַּדְרּכ  רּום ָהִב
Prov. 14:9ֱ ֹון�ִוִלים  א ים ָרצ� ין ְיָׁשִר� �יץ ָאָׁש�ם ּוֵב�  ָיִל
Prov. 14:10  ב י ֹו לֹא&ִיְתָע�ַרב ָז�ר� ֵל3 ֹו וvְּבִׂשְמָחת3 � ֹוֵדַע ָמַ��ת ַנְפׁש
Prov. 14:11ְ ית ר�יַח� ֵּב ים ַיְפִר� ֶהל ְיָׁשִר�  ָׁשִעים ִיָּׁשֵמ�ד ְוֹא�
Prov. 14:12ָ  Bׁש ֶּד�ֶרְך י ַאֲח ֵי ְvיׁש ו� ֶות�ָׁשר ִלְפֵני&ִא ּה ַּדְרֵכי&ָמ�  ִריָת3
Prov. 14:13ה תּוָג�ה��ּה ִׂשְמָח �ב ְוַאֲחִריָת� ֹוק ִיְכַאב&ֵל   ַּגם&ִּבְׂשח�
Prov. 14:14ִ  �יו י ֹוב� ִמְּדָרָכ �יׁש ט� יו ִא ּוג ֵל�ב וvֵּמָעָל3  ְׂשַּבע ס�
Prov. 14:15ֶּ ֹו� פ  ּום ָיִב�ין ַלֲאֻׁשר� ָער3 ְvר ו� ִתי ַיֲאִמ�ין ְלָכל&ָּדָב
Prov. 14:16ָ  ַח� ָחָכ�ם י ר ּובֹוֵט� יל ִמְתַעֵּב�  ֵרא ְוָס�ר ֵמָר�ע וvְּכִס3
Prov. 14:17ַ ַצר&א ֹות ִיָּׂשֵנ�א� ְק� ִזּמ3 ְvֶלת ְוִא�יׁש מ�  ַּפִים ַיֲעֶׂש�ה ִאֶּו
Prov. 14:18ַעת� ים ַיְכִּת�רּו ָד� �ֲערּוִמ3 ַvֶלת ו� �ם ִאֶּו ּו ְפָתאִי   ָנֲחל�
Prov. 14:19ָ ּו ר יק�ִעים ַׁשח� י ַצִּד� ל&ַׁשֲעֵר� ים ַע� �ים וvְּרָׁשִע3 �י טֹוִב   ִלְפֵנ
Prov. 14:20ְ ים� ַּגם&ל י ָעִׁש�יר ַרִּב�  ֵרֵעהּו ִיָּׂש�ֵנא ָר�ׁש ְוֹאֲהֵב�
Prov. 14:21 5ן ֲעָנִיים� �ים[ ָּבז&ְלֵרֵע�הּו חֹוֵט�א ּוְמחֹוֵנ יו�] ֲעָנִו  ַאְׁשָר�
Prov. 14:22ִ  ְרֵׁשי ָר� הwלֹוא&י ֹוב�ְתעּו ֹח� ְרֵׁשי ט� ת ֹח� ֱאֶמ3 ֶvֶסד ו  ע ְוֶח�
Prov. 14:23ֶ ֹור� ְּבָכל&ע ִים ַאְך&ְלַמְחס� �ה מֹוָת�ר ּוְדַבר&ְׂשָפַת3  ֶצב ִיְהֶי
Prov. 14:24ים ִאֶּו�ֶלת��   ֲעֶט�ֶרת ֲחָכִמ�ים ָעְׁשָר�ם ִאֶּו�ֶלת ְּכִסיִל
Prov. 14:25ְ  �י ַמִּצ�יל נ �ד ֱאֶמ�ת ְוָיִפ�ַח ְּכָזִב ה�ָפׁשֹות ֵע  ם ִמְרָמ�
Prov. 14:26ְ  ה� ְּבִיְרַא�ת י יו ִיְהֶי�ה ַמְחֶס� ז וvְּלָבָנ3 � הָוה ִמְבַטח&ֹע
Prov. 14:27ְ  ֶות� ִיְרַא�ת י ְקֵׁשי ָמ� ּור ִמֹּמ� ס3 ָ vים ל� ֹור ַחִּי  הָוה ְמק�
Prov. 14:28ֹון� ת ָרז� ם ְמִחַּת� ֹא3 ְvֶפס ל   ְּבָרב&ָע�ם ַהְדַרת&ֶמ�ֶלְך ּוְבֶא�
Prov. 14:29�ים ִאֶּו�ֶלת�ֶרְך א ַ ֶא ּוַח ֵמִר� 3vה ּוְקַצר&ר�  ַּפִים ַרב&ְּתבּוָנ
Prov. 14:30ְ י ב� ה� ַחֵּי ֹות ִקְנָא� ב ֲעָצמ�  ָׂשִרים ֵל�ב ַמְרֵּפ�א ּוְרַק�
Prov. 14:31ָּ ק&ד  ֵׁש� ֹון� ֹע� �5ן ֶאְבי� ֹו ֹחֵנ  ל ֵחֵר�ף ֹעֵׂש�הּו וvְּמַכְּבד3
Prov. 14:32� ְּ יק�ָרָעתֹו ִיָּדֶח�ה ָר ב  ֹו ַצִּד� ה ְבמֹות�  ָׁש�ע ְוֹחֶס�
Prov. 14:33ָ  ַע� ְּבֵל�ב נ ים ִּתָּוֵד� ִסיִל3 ְּ vֶרב כ ּוַח ָחְכָמ�ה ּוְבֶק�  בֹון ָּתנ�
Prov. 14:34את� ֶסד ְלֻאִּמ�ים ַחָּט� ֹוי ְוֶח� �ם&ּג ֹוֵמ� ה ְתר�   ְצָדָק�
Prov. 14:35ֶ צֹון&מ ֹו ִּתְה ְר� ֶעְבָרת3 ְvיל ו� �ֶבד ַמְׂשִּכ יׁש�ֶלְך ְלֶע  ֶי�ה ֵמִב�
Prov. 15:1ַּ ֲעֶנה&ר  ף� ַמ� ֶצב ַיֲעֶלה&ָא� 3ֶ vה ּוְדַבר&ע� ְך ָיִׁש�יב ֵחָמ
Prov. 15:2ֲ ֹון ח ים ַיִּב�יַע ִאֶּו�ֶלת� ְלׁש� ִסיִל3 ְvַעת ּוִפ�י כ� ָכִמים ֵּתיִט�יב ָּד
Prov. 15:3ָ ָכל&מ ים� ְּב� ֹות ָרִע�ים וטֹוִב� פ3 ֹ vה צ� �י ְיהָו  קֹום ֵעיֵנ
Prov. 15:4ָ א ל�ּוַח� ַמְרֵּפ ּה ֶׁש�ֶבר ְּבר� 3ָּ vֶלף ב �ים ְוֶס� �ץ ַחִּי  ׁשֹון ֵע
Prov. 15:5ִ  יל י ם� ֱאִו3 �ַחת ַיְעִר� ר ּתֹוַכ �יו ְוֹׁשֵמ�  ְנַאץ מּוַס�ר ָאִב
Prov. 15:6ַ ית צ�ֶרת� ֵּב ת ָרָׁש�ע ֶנְעָּכ� ֶסן ָר�ב ּוִבְתבּוַא�  ִּדיק ֹח�
Prov. 15:7ֲ י ח�ִׂשְפֵת � ן�ָכִמים ְיָז  רּו ָד�ַעת ְוֵל�ב ְּכִסיִל�ים לֹא&ֵכ�
Prov. 15:8ְ ַבח ר� ֹו� ֶז ים ְרצֹונ� �ה ּוְתִפַּל�ת ְיָׁשִר�  ָׁשִעים ּתֹוֲעַב�ת ְיהָו
Prov. 15:9ְ  ב� ּתֹוֲעַב�ת י ף ְצָדָק�ה ֶיֱאָה�  הָוה ֶּד�ֶרְך ָרָׁש�ע ּוְמַרֵּד�
Prov. 15:10ָ ר ר�מּוָס � ַרח ׂשֹוֵנ�א תֹוַכ ��ב ֹא ּות�ע ְלֹעֵז  ַחת ָימ�
Prov. 15:11ַ  ֹול ו ם� ְׁשא� ֵני&ָאָד� ֹות ְּב� י&ִלּב� ף ִּכ� 3ַ vה א� �5ֶגד ְיהָו  ֲאַבּדֹון ֶנ



Prov. 15:12ֵ א ֶיֱאַהב&ל �ֹ ְך� ל א ֵיֵל� �ֹ ים ל ָכִמ3 ֲ vֹו ֶאל&ח ��ַח� ל  ץ הֹוֵכ
Prov. 15:13ָ� ב ש�ה� ֵל ּוַח ְנֵכָא� ב ר� ֵ vים ּוְבַעְּצַבת&ל�  ֵמַח ֵייִט�ב ָּפִנ
Prov. 15:14ָ  ים ִיְרֶע�ה ִאֶּו�ֶלת�] ִפ�י][ּו[בֹון ְיַבֶּקׁש&ָּד�ַעת ּוְפֵני  ֵל�ב נ ִסיִל3 ְvכ 
Prov. 15:15יד� ה ָתִמ� ב ִמְׁשֶּת� 3ֵ vֹוב&ל �ים ְוט� �י ָרִע   ָּכל&ְיֵמ�י ָעִנ
Prov. 15:16ְ ֹו� טֹוב&מ ּוָמה ב� ב ּוְמה� 3 ָvר ר �ה ֵמאֹוָצ�  ַעט ְּבִיְרַא�ת ְיהָו
Prov. 15:17ֹו Bט ָ  ֹו�ב ֲאֻרַח�ת י ּוס ְוִׂשְנָאה&ב� ב3 ָvֹור א  ָרק ְוַאֲהָבה&ָׁש�ם ִמּׁש�
Prov. 15:18ֵ יׁש ח� יב� ִא יט ִר� ִים ַיְׁשִק� ַּפ3 ַ vֶרך א ֹון ְוֶא� � ָמה ְיָגֶר�ה ָמד
Prov. 15:19ָ ֶרְך ע�ה� ֶּד ים ְסֻלָל� ַרח ְיָׁשִר�  ֵצל ִּכְמֻׂש�ַכת ָח�ֶדק ְוֹא�
Prov. 15:20ָ ן ח�ֹו�ָכם ְי ֵּב �ה ִאּמ� ם ּבֹוֶז ָד3 ָ vב ּוְכִס�יל א� ַׂשַּמח&ָא
Prov. 15:21ִ ֶכת� א ה ְיַיֶּׁשר&ָל� בּוָנ3 ְּ vב ְוִא�יׁש ת� ֶּוֶלת ִׂשְמָח�ה ַלֲחַסר&ֵל
Prov. 15:22ַ ר מ�ּום� ָהֵפ �ים ָּתק� ב יֹוֲעִצ ֹוד ּוְבֹר� � ֲחָׁשבֹות ְּבֵא�ין ס
Prov. 15:23ָ ה ל�י ִׂשְמָח� ֹוב�ִאיׁש ְּבַמֲעֵנה&ִפ ֹו ַמה&ּט� ר ְּבִעּת�  ו ְוָדָב�
Prov. 15:24ַ ַרח ח ָּטה� ֹא� ֹול ָמ� ּור ִמְּׁשא� 3vַען ס �יל ְלַמ�  ִּיים ְלַמ�ְעָלה ְלַמְׂשִּכ
Prov. 15:25ֵּ  ּול ַאְלָמָנ�ה� ֵּב�ית ג ב ְּגב� ַיֵּצ3 ְvה ו� חA ְיהָו  ִאים ִיַּס�
Prov. 15:26ְ  ֹות ָר�ע וvְּטֹה ּתֹוֲעַב�ת י ַעם�הָוה ַמְחְׁשב� ים ִאְמֵרי&ֹנ�  ִר3
Prov. 15:27ֵּ  יתֹו ּבֹוֵצ�ַע ָּב�ַצע ְוׂשֹוֵנ�א ַמָּתֹנ�ת ִיְחֶי�ה� ֹעֵכ�ר ב 
Prov. 15:28ַ ב צ�ֹות� ֵל ים ַיִּב�יַע ָרע� ָׁשִע3 ְvֹות ּוִפ�י ר��ה ַלֲענ  ִּדיק ֶיְהֶּג
Prov. 15:29ְ  ֹוק י ים ִיְׁשָמ� ָרח� �ים ּוְתִפַּל�ת ַצִּדיִק�  ע�הָוה ֵמְרָׁשִע
Prov. 15:30ֵ אֹור&ע ֶצם� ְמ� ה ְּתַדֶּׁשן&ָע� ֹוָב3 vב ְׁשמּוָע�ה ט�ח&ֵל  יַנִים ְיַׂשַּמ�
Prov. 15:31ין� ֶרב ֲחָכִמ�ים ָּתִל� �ים ְּבֶק� �ַחת ַחִּי ַמַעת ּתֹוַכ ֹ ֶזן ׁש�   ֹא3
Prov. 15:32ב� ֹוֶנה ֵּל� ַחת ק� ֹּוַכ3 vַע ת ֹו ְוׁשֹוֵמ� �ּוָסר מֹוֵא�ס ַנְפׁש   ּפֹוֵר�ַע מ�
Prov. 15:33ְ  ֹוד ֲעָנָו�ה� ִיְרַא�ת י  הָוה מּוַס�ר ָחְכָמ�ה ְוִלְפֵנ�י ָכב�
Prov. 16:1ֹון� ה ַמֲעֵנ�ה ָלׁש� ַעְרֵכי&ֵל�ב וvֵּמְיהָו3 ם ַמ�   ְלָאָד�
Prov. 16:2ִ ל&ַּדְרֵכי&א ֹות ְיהָו�ה� ָּכ� �יו ְוֹתֵכ�ן רּוח� �5ְך ְּבֵעיָנ  יׁש ַז
Prov. 16:3��ה ַמֲעֶׂש יָך� ֹּג�ל ֶאל&ְיהָו נּו ַמְחְׁשֹבֶת� ִיֹּכ3 ְvיָך ו 
Prov. 16:4ְ  �ל י ל ָּפַע Bה� ֹּכ ע ְלי�ֹום ָרָע� ָׁש3 ָvהּו ְוַגם&ר� ַּמֲעֵנ  הָוה ַל�
Prov. 16:5ְ  ה� ּתֹוֲעַב�ת י א ִיָּנֶק� �ֹ ד ל ָי3 ְvב ָי�ד ל� הָוה ָּכל&ְּגַבּה&ֵל
Prov. 16:6ֶ  הָו3 ְּבֶח�ֶסד ו ְvת י ן ּוְבִיְרַא� �ע�ֱאֶמת ְיֻכַּפ�ר ָעֹו ּור ֵמָר�  ה ס�
Prov. 16:7ְ  ֹות י ֹו� ִּבְרצ� יו ַיְׁשִל�ם ִאּת� ֹוְיָב3 vיׁש ַּגם&א�  הָוה ַּדְרֵכי&ִא
Prov. 16:8ְ ט� טֹוב&מ א ִמְׁשָּפ� �ֹ ֹות ְּבל בּוא3 ְּ vב ת  ַעט ִּבְצָדָק�ה ֵמֹר�
Prov. 16:9ָ ב א�ֹו� ֵל ה ָיִכ�ין ַצֲעד� �יהָו3 ַvֹו ו � ָדם ְיַחֵּׁש�ב ַּדְרּכ
Prov. 16:10יו� א ִיְמַעל&ִּפ� �ֹ ט ל ִמְׁשָּפ3 ְּ vֶלְך ב�ל&ִׂשְפֵתי&ֶמ ֶסםA ַע� Bֶק  
Prov. 16:11ִ י מ� יס� ֶּפBֶלסA ּומֹאְזֵנ הּו ָּכל&ַאְבֵני&ִכ� ֲעֵׂש3 ַ vה מ� יהָו  ְׁשָּפט ַל�
Prov. 16:12ְ ת מ�א� ּתֹוֲעַב ֹון ִּכֵּס� ה ִיּכ� ְצָדָק3 ִvַׁשע ִּכ�י ב�ֹות ֶר  ָלִכים ֲעׂש�
Prov. 16:13ְ ֹון מ ב� ְרצ� ים ֶיֱאָה� ר ְיָׁשִר�  ָלִכים ִׂשְפֵתי&ֶצ�ֶדק ְוֹדֵב�
Prov. 16:14ָּנה� ֶלְך ַמְלֲאֵכי&ָמ�ֶות ְוִא�יׁש ָחָכ�ם ְיַכְּפֶר�   ֲחַמת&ֶמ�
Prov. 16:15ֹוׁש� �ב ַמְלק� ֹו ְּכָע �ים וvְּרצֹונ3 ֶלְך ַחִּי   ְּבאֹור&ְּפֵני&ֶמ�
Prov. 16:16 ֹוב ה ַמה&ּט� ֹנה&ָחְכָמ3 ֶסף� ְק� ר ִמָּכ� ה ִנְבָח� יָנ3 ִּ vּוץ ּוְקנ�ֹות ב � ֵמָחר
Prov. 16:17ְ  ֹו� ְמִסַּל�ת י ר ַּדְרּכ� ֹו ֹנֵצ� ר נvְַפׁש3 ּור ֵמָר�ע ֹׁשֵמ�  ָׁשִרים ס�
Prov. 16:18ּוַח� ֹון ֹּג�ַבּה ר� ָּׁשל3 ִvֹון ְוִלְפֵנ�י כ �ֶבר ָּגא   ִלְפֵני&ֶׁש�
Prov. 16:19 ֹוב ְׁשַפל&ר �ים[ם ּוַח ֶאת&ֲעִנִּיי ט� ַחֵּל�ק ] ֲעָנִו jָ ֵמ� vים�ש ל ֶאת&ֵּגִא�  ָל3



Prov. 16:20ָּ יו� ַמְׂשִּכ�יל ַעל&ד  �ה ַאְׁשָר� ַח ַּביהָו ֹוב ּובֹוֵט� � ָבר ִיְמָצא&ט
Prov. 16:21ֵ ַקח� ַלֲחַכם&ל ִים ֹיִס�יף ֶל� ֶתק ְׂשָפַת3 ֹון ּוֶמ� � ב ִיָּקֵר�א ָנב
Prov. 16:22ַ ֹור ח � ְמק� �ים ִאֶּו�ֶלת�ִּיים ֵׂש�ֶכל ְּבָעָל ר ֱאִוִל  יו ּומּוַס�
Prov. 16:23ָ ב ח�ַקח� ֵל יו ֹיִס�יף ֶל� �יהּו ְוַעל&ְׂשָפָת3 �יל ִּפ  ָכם ַיְׂשִּכ
Prov. 16:24ְּ ֶצם� צּוף&ד  א ָלָע� ֶּנֶפׁש ּוַמְרֵּפ� ַ vֹוק ל  ַבׁש ִאְמֵרי&ֹנ�ַעם ָמת�
Prov. 16:25ָ  Bׁש ֶּד�ֶרְך י ַאֲחִריָת3 ֵי ְvיׁש ו� ֶות�ָׁשר ִלְפֵני&ִא  ּה ַּדְרֵכי&ָמ�
Prov. 16:26ָ ֶפׁש ע� יהּו� ֶנ �יו ִּפ� י&ָאַכ�ף ָעָל ֹו ִּכ� ��ְמָלה ּל  ֵמל ָע
Prov. 16:27ְּ �יׁש ב  �ה ְוַעל&ְׂשָפָתיו  ִא ֹו[ִלַּיַעל ֹּכֶר�ה ָרָע ֶבת�] ְׂשָפת3  ְּכֵא�ׁש ָצָר�
Prov. 16:28ַּ �יׁש ת  ן ַמ ִא ִנְרָּג3 ְvֹון ו �ּוף�ְהֻּפכֹות ְיַׁשַּל�ח ָמד יד ַאּל�  ְפִר�
Prov. 16:29ָ יׁש ח� ֹוב� ִא ֹו ְּבֶד�ֶרְך לֹא&ט� הֹוִליכ3 ְvהּו ו�  ָמס ְיַפֶּת�ה ֵרֵע
Prov. 16:30ֵ ה ע�ה� ֹעֶצ יו ִּכָּל�ה ָרָע� ץ ְׂשָפָת3 ֹות ֹקֵר� �ב ַּתְהֻּפכ  יָניו ַלְחֹׁש�
Prov. 16:31�ה ִּתָּמֵצ ָדָק3 ְvֶרְך צ  א� ֲעֶט�ֶרת ִּתְפֶא�ֶרת ֵׂשיָב�ה ְּבֶד�
Prov. 16:32ַ ֶרְך א�ֹוב ֶא Bיר� ט ֹו ִמrֵכ�ד ִע� רּוח3 ְּ vל ב ֹור ּוֹמֵׁש� � ַּפִים ִמִּגּב
Prov. 16:33ַּ ֹו� ב  ה ָּכל&ִמְׁשָּפט�  ֵחיק יּוַט�ל ֶאת&ַהּגֹוָר�ל וvֵּמְיהָו3
Prov. 17:1ֲ ת ח�ֹוב ַּפ Bיב� ט ִית ָמֵל�א ִזְבֵחי&ִר� ַּב3 ִvּה מ� ֵרָבה ְוַׁשְלָוה&ָב
Prov. 17:2ִ  יל י ֶבד&ַמְׂשִּכ3 ה� ֶע� ק ַנֲחָל� ים ַיֲחֹל� ִח3 ַ vֹוְך א  ְמֹׁשל ְּבֵב�ן ֵמִב�יׁש ּוְבת�
Prov. 17:3ַ ף ל�ֹות ְיהָו�ה� ַמְצֵר ן ִלּב� ּור ַלָּזָה�ב ּוֹבֵח�  ֶּכֶסף ְוכ�
Prov. 17:4ֵ ת� מ ֹון ַהֹּו� ִזין ַעל&ְלׁש� ֵ vֶקר מ  ַרע ַמְקִׁש�יב ַעל&ְׂשַפת&ָא�ֶון ֶׁש�
Prov. 17:5ָ ג ל� ה� ֹלֵע א ִיָּנֶק� �ֹ יד ל ֵא3 ְvַח ל  ָרׁש ֵחֵר�ף ֹעֵׂש�הּו ָׂשֵמ�
Prov. 17:6ְ  ם� ֲעֶט�ֶרת ז �ים ֲאבֹוָת� ֶרת ָּבִנ �ים ְוִתְפֶא� �י ָבִנ  ֵקִנים ְּבֵנ
Prov. 17:7ֶקר� יב ְׂשַפת&ָׁש� י&ְלָנִד� ף ִּכ� 3ַ vֶתר א� �ה ְלָנָב�ל ְׂשַפת&ֶי   לֹא&ָנאָו
Prov. 17:8ן�ֶבן&ֵח יל� ה ַ ֶא� �ה ַיְׂשִּכ� ר ִיְפֶנ ל&ָּכל&ֲאֶׁש� �יו ֶא� �י ְבָעָל  ֹּׁשַחד ְּבֵעיֵנ
Prov. 17:9ֶּ ַכֶּסה&פ  ּוף� ְמ� יד ַאּל� ר ַמְפִר� ָדָב3 ְvה ְוֹׁשֶנ�ה ב� ַׁשע ְמַבֵּק�ׁש ַאֲהָב
Prov. 17:10ה� �יל ֵמָא� ֹות ְּכִס �ין ֵמַהּכ�   ֵּת�ַחת ְּגָעָר�ה ְבֵמִב
Prov. 17:11י ְי ֹו� ַאְך&ְמִר� י ְיֻׁשַּלח&ּב� ְכָזִר3 ַ vְך א  ַבֶּקׁש&ָר�ע ּוַמְלָא�
Prov. 17:12ֹו� יל ְּבִאַּוְלּת� ִס3 ְּ vיׁש ְוַאל&כ� ּול ְּבִא ב ַׁשּכ� ֹוׁש ֹּד�   ָּפג¢
Prov. 17:13ָ יב ר�ה לֹא&ָתִמיׁש  ֵמִׁש�ּוׁש[ָעה ַּת�ַחת טֹוָב ֹו�] ָתמ� ה ִמֵּבית� ָע3 ָvר 
Prov. 17:14ַ ר מ ֹוֵט� � ּפ� ֹוׁש�ִים ֵראִׁש יב ְנט� ע ָהִר� ְתַּגַּל3 ִvֹון ְוִלְפֵנ�י ה � ית ָמד
Prov. 17:15ָ יק ר ם� ַמְצִּד� ה ַּגם&ְׁשֵניֶה� הָו3 ְvת י יק ּתֹוֲעַב� ��יַע ַצִּד  ָׁשע ּוַמְרִׁש
Prov. 17:16ִין� �יל ִלְקנ�ֹות ָחְכָמ�ה ְוֶלב&ָא� �ה ְמִח�יר ְּבַיד&ְּכִס   ָלָּמה&ֶּז
Prov. 17:17ֵ ד�ת ֹא ְּבָכל&ע ה ִיָּוֵל� ָצָר3 ְvח ל ַע ְוָא� � ֵה�ב ָהֵר
Prov. 17:18ֵ ם ֲחַסר&ל�הּו� ָאָד ה ִלְפֵנ�י ֵרֵע� ֻרָּב3 ֲ vב ע �ף ֹעֵר� ַע ָּכ  ב ּתֹוֵק�
Prov. 17:19ֶּ ב פ  ֵה� ֶבר� ֹא� ֹו ְמַבֶּקׁש&ָׁש� ְתח3 ִּ vה ַמְגִּב�יַּה פ� ַׁשע ֹאֵה�ב ַמָּצ
Prov. 17:20ֵ ֹוב ְו ִעֶּקׁש&ל �א ִיְמָצא&ט �ֹ ה�ב ל ֹול ְּבָרָע� ֹו ִיּפ� ְלׁשֹונ3 ִּ vְך ב  ֶנְהָּפ�
Prov. 17:21ְּ ד כ�ל� ֹיֵל �י ָנָב� ח ֲאִב ְׂשַמ3 ִvא&י �ֹ ֹו ְול �ּוָגה ל  ִסיל ְלת�
Prov. 17:22ָ� ב ש�ה ְּתַיֶּבׁש&ָּג�ֶרם� ֵל ֵכָא3 ְvּוַח נ  ֵמַח ֵייִט�ב ֵּגָה�ה ְור�
Prov. 17:23ֵ ַחד מ ַהּט3 ֹׁש� ְvח ל�ט�ֵחיק ָרָׁש�ע ִיָּק ֹות ִמְׁשָּפ�  ֹות ָאְרח�
Prov. 17:24ֶרץ� יל ִּבְקֵצה&ָא� ִס3 ְvה ְוֵעיֵנ�י כ��ין ָחְכָמ �י ֵמִב   ֶאת&ְּפֵנ
Prov. 17:25ְ ַעס ל� ֹו� ַּכ ֶמר ְליֹוַלְדּת� �יל וvֶּמ3  ָאִביו ֵּב�ן ְּכִס
Prov. 17:26ֶׁשר ֹות ְנִדיִב�ים ַעל&ֹי� ֹוב ְלַהּכ� �יק לֹא&ט Bם ֲענ�ֹוׁש ַלַּצִּד�  � ַּג
Prov. 17:27ֲ ְך א�ַעת ְוַקר& חֹוֵׂש�ַע ָּד �יׁש ְּתבּוָנ�ה�]ְיַקר[ָמָריו יֹוֵד� ּוַח ִא 3vר& 



Prov. 17:28ַ יל מ� Bם ֱאִו ֹון� ַּג  ֲחִריׁש ָחָכ�ם ֵיָחֵׁש�ב ֹאֵט�ם ְׂשָפָת�יו ָנב�
Prov. 18:1� ע� ל ְ ה ִיְתַּגָּל� ּּוִׁשָּי3 vד ְּבָכל&ת� ַתֲאָוה ְיַבֵּק�ׁש ִנְפָר
Prov. 18:2ְּ ץ כ א&ַיְחֹּפ� �ֹ ֹו� ל ֹות ִלּב� ם&ְּבִהְתַּגּל� י ִא� 3ִּ vה כ�  ִסיל ִּבְתבּוָנ
Prov. 18:3ָ בֹוא&ר ה� ְּב� ֹון ֶחְרָּפ� ִעם&ָקל� ּוז ְו� � ָׁשע ָּב�א ַגם&ּב
Prov. 18:4ֲ ִים ע�ה� ַמ ֹור ָחְכָמ� ַע ְמק� ֵב3 ֹvיׁש ַנ�ַחל נ� י ִפי&ִא  ֻמִּקים ִּדְבֵר�
Prov. 18:5ת ְּפ�ט� ְׂשֵא יק ַּבִּמְׁשָּפ� ִּד3 ַ vֹות צ ֹוב ְלַהּט� � ֵני&ָרָׁש�ע לֹא&ט
Prov. 18:6ְ י כ�א� ִׂשְפֵת ֹות ִיְקָר� ַמֲהֻלמ� יו ְל� יב וvִּפ3 �ּו ְבִר א�  ִסיל ָיֹב�
Prov. 18:7ְ י&כ ֹו� ִּפ� ׁש ַנְפׁש� יו מֹוֵק� ֹו וvְּׂשָפָת3 � ִסיל ְמִחָּתה&ל
Prov. 18:8ִ  י נ ְתַל ִּדְבֵר� ֶטן�ְרָּגן ְּכִמ� ּו ַחְדֵרי&ָב� ם ָיְרד� ֵה3 ְvים ו� ֲהִמ
Prov. 18:9ַּ  ית� ג ּוא ְלַב�ַעל ַמְׁשִח� 3 vח ה ֹו ָא� � ם ִמְתַרֶּפ�ה ִבְמַלאְכּת
Prov. 18:10ֹ יק ְוִנְׂשָּג�ב� ִמְגַּדל&ע ּוץ ַצִּד� ֹו&ָיר� �ה ּב�  ז ֵׁש�ם ְיהָו
Prov. 18:11ָ ֹון ע ְׂש ה� ִvה נ �ת ֻעּז�ֹו ּוְכחֹוָמ� ֹו�ִׁשיר ִקְרַי ה ְּבַמְׂשִּכית�  ָּגָב3
Prov. 18:12ֶj ֹוד ֲעָנָו�ה� ִלְפֵני&ש �יׁש ְוִלְפֵנ�י ָכב�  ֶבר ִיְגַּב�ּה ֵלב&ִא
Prov. 18:13ָּ ה� ֵמִׁש�יב ד  ֹו ּוְכִלָּמ� 3vע ִאֶּו�ֶלת ִהיא&ל� ָבר ְּבֶט�ֶרם ִיְׁשָמ
Prov. 18:14ִ ּוַח&א ה ר� ֵכָא3 ְvּוַח נ �ל ַמֲחֵל�הּו ְור� ָּנה�יׁש ְיַכְלֵּכ   ִמ�י ִיָּׂשֶא�
Prov. 18:15ָ  ַעת� ֵל�ב נ ים ְּתַבֶּקׁש&ָּד� ָכִמ3 ֲ vֶזן ח ַעת ְוֹא� � בֹון ִיְקֶנה&ָּד
Prov. 18:16ָ ן א�ּנּו� ַמָּת �ים ַיְנֶח� �י ְגֹדִל ֹו ְוִלְפֵנ � ָדם ַיְרִח�יב ל
Prov. 18:17&ֹו ָיבֹא �ֹון ְּבִריב יק ָהִראׁש� א][ּו[ ַצִּד� הּו ַוֲחָקר�]ָב� ֵע3 ֵvֹו�&ר 
Prov. 18:18ִ יד� מ ין ֲעצּוִמ�ים ַיְפִר� �ית ַהּגֹוָר�ל ּוֵב�  ְדָיִנים ַיְׁשִּב
Prov. 18:19 ז ּוְמדֹוִנים �ע ִמִּקְרַית&ֹע ח ִנְפָׁש� ים][וvּ[ ָא3 ֹון�] ִמְדָיִנ3 יַח ַאְרמ�  ִּכְבִר�
Prov. 18:20ִ י ִפי&א ת ְׂשָפָת�יו  ִמְּפִר� ע�יׁש ִּתְׂשַּב�ע ִּבְטנ�ֹו ְּתבּוַא�  ִיְׂשָּב�
Prov. 18:21ְ  יָה יֹאַכ�ל ִּפְרָי�ּה� ָמ�ֶות ו ֹאֲהֶב3 ְvֹון ו � ַחִּיים ְּבַיד&ָלׁש
Prov. 18:22ִ א א�ֹון ֵמְיהָו�ה� ָמָצ צ3 ָvֶפק ר� ֹוב ַוָּי � ָּׁשה ָמ�ָצא ט
Prov. 18:23ֹות� יר ַיֲעֶנ�ה ַעּז� ָעִׁש3 ְvׁש ו�  ַּתֲחנּוִנ�ים ְיַדֶּבר&ָר
Prov. 18:24ֵ יׁש ר� ח� ִא ק ֵמָא� ב ָּדֵב� ֵה3 ֹ vַע ְוֵי�ׁש א�  ִעים ְלִהְתֹרֵע
Prov. 19:1ָ ֹוב&ר יל� ט� ּוא ְכִס� יו ְוה� ׁש ְׂשָפָת3 ֹו ֵמִעֵּק� � ׁש הֹוֵל�ְך ְּבֻתּמ
Prov. 19:2א� �ִים חֹוֵט� ץ ְּבַרְגַל ֹוב ְוָא� ��ֶפׁש לֹא&ט ַעת ֶנ Bם ְּבלֹא&ַד�   ַּג
Prov. 19:3ָ ֶלת א� ֹו�ָדם ְּתַסֵּל�ף ַּדְר ִאֶּו ה ִיְזַע�ף ִלּב� הָו3 ְvֹו ְוַעל&י � ּכ
Prov. 19:4ֹ  ֹון י ד� ה3 עהּו ִיָּפֵר� ל ֵמֵר� ָד3 ְvים ו� �ים ַרִּב  ִסיף ֵרִע
Prov. 19:5ְj ד ש� ט� ֵע א ִיָּמֵל� �ֹ ים ל ָזִב3 ְּ vה ְוָיִפ�יַח כ�א ִיָּנֶק �ֹ  ָקִרים ל
Prov. 19:6ַ ר � ַע ְלִא ֵר3 ָ vיב ְוָכל&ה �ּו ְפֵנ�י&ָנִד ן�ִּבים ְיַחּל�  יׁש ַמָּת�
Prov. 19:7ְ י מ� הּו ַאBף ִּכ ֵנֻא3 ׁשA ְׂש� ים לֹא& ָּכ�ל ֲאֵחי&ָר2 ף ֲאָמִר� ּו ִמֶּמ�ּנּו ְמַרֵּד� ָּמה�]לֹו[ֵרֵעהּו ָרֲחק�  &ֵה�
Prov. 19:8ֵּ ֶנה&ל ֹוב� ֹק� ה ִלְמצֹא&ט� בּוָנ3 ְּ vר ת ֹו ֹׁשֵמ� � ב ֹאֵה�ב ַנְפׁש
Prov. 19:9ְj ד ש� א ִיָּנֶק�ה  ֵע �ֹ ד� פָקִרים ל  ְוָיִפ�יַח ְּכָזִב�ים יֹאֵב�
Prov. 19:10ים� ל ְּבָׂשִר� י&ְלֶעBֶבדA ְמֹׁש¢ ף ִּכ� 3ַ vּוג א ��יל ַּתֲענ �ה ִלְכִס א&ָנאֶו �ֹ   ל
Prov. 19:11ָ ֶכל א�ַׁשע� ֵׂש ר ַעל&ָּפ� ֹו ֲעֹב� ִתפַאְרּת3 ְvֹו ו �יְך ַאּפ  ָדם ֶהֱאִר�
Prov. 19:12ַּ ַהם כ� �ַעף ֶמ�ֶלְך ּוְכַט� ַנ ֹו�ְּכִפיר ַז �ֶׂשב ְרצֹונ�  ל ַעל&ֵע
Prov. 19:13ְ ת ל�ה� ַהֹּו ד ִמְדְיֵנ�י ִאָּׁש� ֵר3 ֹ vֶלף ט �יל ְוֶד�  ָאִביו ֵּב�ן ְּכִס
Prov. 19:14ָ  ֶלת� ַּב�ִית ו ה ַמְׂשָּכ� ה ִאָּׁש� ֹות וvֵּמְיהָו3 � הֹון ַנֲחַל�ת ָאב
Prov. 19:15ַ ה ִת ע� �יל ַּתְרֵּדָמ�ה ְוֶנ�ֶפׁש ְרִמָּי ב�ְצָלה ַּתִּפ  ְרָע�
Prov. 19:16ִ ר מ�יו יּוָמת  ֹׁשֵמ� �ה ְדָרָכ ֹו ּבֹוֵז �ּות�[ְצָוה ֹׁשֵמ�ר ַנְפׁש  ]ָימ�



Prov. 19:17ְ  �ה י ֹו� ַמְלֵו ֹו ְיַׁשֶּלם&ל� ֹוֵנ�5ן ָּד�ל וvְּגֻמל3  הָוה ח�
Prov. 19:18ִּ ָך ַיֵּס�ר ב  א ַנְפֶׁש� ֹו ַאל&ִּתָּׂש� ִמית3 ֲ vה ְוֶאל&ה� �ׁש ִּתְקָו  �ְנָך ִּכי&ֵי
Prov. 19:19&ָדל[ ֹּגַרל ף�&ח ֵ]ְּג� ֹוד ּתֹוִס� יל ְוע� ִּצ3 ַּ vֶנׁש ִּכ�י ִאם&ת � ָמה ֹנ�ֵׂשא ֹע
Prov. 19:20ֵ ע ע�ָך� ְׁשַמ ַען ֶּתְחַּכ�ם ְּבַאֲחִריֶת� ַמ3 ְvר ל� ָצה ְוַקֵּב�ל מּוָס
Prov. 19:21ּום� ה ִה�יא ָתק� הָו3 ְvת י �יׁש ַוֲעַצ� ֹות ְּבֶלב&ִא ֹות ַמֲחָׁשב�   ַרּב�
Prov. 19:22ׁש ֵמִא�יׁש ָּכָז�ב� ָvֹוב&ר ֹו ְוט� ��ת ָאָד�ם ַחְסּד   ַּתֲאַו
Prov. 19:23ע� ֶקד ָר� ין ַּבל&ִיָּפ� ִל3 ָvַע י �ים ְוָׂשֵב� �ה ְלַחִּי   ִיְרַא�ת ְיהָו
Prov. 19:24ָ  ַמBן ָעֵצ�ל י ָּנה� ָט� א ְיִׁשיֶב� �ֹ יהּו ל 3ִּ vַחת ַּגם&ֶאל&פ� דֹו ַּבַּצָּל
Prov. 19:25ץ�ֵל ַּ ַעת� ת  ֹון ָיִב�ין ָּד� ָנב3 ְvם ְוהֹוִכ�יַח ל � ֶּכה ּוֶפ�ִתי ַיְעִר
Prov. 19:26ָ ַׁשֶּדד&א יר� ְמ� ן ֵמִב�יׁש ּוַמְחִּפ� 3ֵּ vם ב�יַח ֵא  ב ַיְבִר�
Prov. 19:27ְּ ַדל&ב  ַעת� ַח� ִאְמֵרי&ָד� ֹות ֵמ� ְׁשג3 ִvר ל�ַע מּוָס  ִני ִלְׁשֹמ�
Prov. 19:28ְּ �ד ב  �יץ ֵע ֶון�ִלַּיַעל ָיִל ים ְיַבַּלע&ָא� ָׁשִע3 ְvט ּוִפ�י ר�  ִמְׁשָּפ
Prov. 19:29ים� �ו ְּכִסיִל� ֹות ְלֵג �ים וvַּמֲהֻלמ3 �ים ְׁשָפִט ֹונּו ַלֵּלִצ   ָנכ�
Prov. 20:1ַ ץ ה�ם� ֵל א ֶיְחָּכ� �ֹ ֹו ל 3ּ vֶגה ב  ַּיין ֹהֶמ�ה ֵׁשָכ�ר ְוָכל&ֹׁש�
Prov. 20:2ַּ ַהם כ� ְתַע ַנ ִvֶלְך מ�ֹו�ְּכִפיר ֵא�יַמת ֶמ א ַנְפׁש� ֹו חֹוֵט�  ְּבר3
Prov. 20:3ָ ֹוד ל ע� ָּכב� יל ִיְתַּגָּל� ִו3 ֱ vיב ְוָכל&א � ִאיׁש ֶׁש�ֶבת ֵמִר
Prov. 20:4ֵ ׁש ִיְׁשַאל  מ �ל][ְו[ֹחֶרף ָעֵצ�ל לֹא&ַיֲחֹר ִין�] ָׁשַא� �יר ָוָא�  ַּבָּקִצ
Prov. 20:5ֲ ִים ע�ה ַמ� �יׁש ְוִא�יׁש ְּתבּוָנ ָּנה�ֻמִּקים ֵעָצ�ה ְבֶלב&ִא   ִיְדֶל�
Prov. 20:6ִ  ם י א� ָרב&ָאָד3 ים ִמ�י ִיְמָצ� מּוִנ3 ֱ vֹו ְוִא�יׁש א ��יׁש ַחְסּד  ְקָרא ִא
Prov. 20:7יו� �יו ַאֲחָר� י ָבָנ יק ַאְׁשֵר� �ֹו ַצִּד   ִמְתַהֵּל�ְך ְּבֻתּמ�
Prov. 20:8ע� �יו ָּכל&ָר� ה ְבֵעיָנ ין ְמָזֶר� �ב ַעל&ִּכֵּסא&ִד ֶלְך יֹוֵׁש�   ֶמ3
Prov. 20:9ֹ  י&י י� ִמ� ְרִּתי ֵמַחָּטאִת� ַה3 ָ vי ט� �יִתי ִלִּב  אַמר ִזִּכ
Prov. 20:10ָ  ם� ֶא�ֶבן ו ה ַּגם&ְׁשֵניֶה� הָו3 ְvת י  ֶאֶבן ֵאיָפ�ה ְוֵאיָפ�ה ּתֹוֲעַב�
Prov. 20:11ְּ �ם ב  ֹו� ַּג �5ְך ְוִאם&ָיָׁש�ר ָּפֳעל� �ַער ִאם&ַז  ַמֲעָלָליו ִיְתַנֶּכר&ָנ
Prov. 20:12ֹj ֶזן ש ם�ַמ ֹא� ה ַגם&ְׁשֵניֶה� ה ָעָׂש� הָו3 ְvה י��ִין ֹרָא  ַעת ְוַע
Prov. 20:13ֵj ב ש�ֱאַה ֶחם� ַאל&ֶּת� ע&ָל� ַב� �יָך ְׂש� ח ֵעיֶנ  ָנה ֶּפן&ִּתָּוֵר�ׁש ְּפַק�
Prov. 20:14ַ ע ר�ל� ַר ֹו ָא�ז ִיְתַהָּל� 3vל ל� �ה ְוֹאֵז  ע יֹאַמ�ר ַהּקֹוֶנ
Prov. 20:15ָ  �ׁש ז �ים ֵי ַעת�ָהב ְוָרב&ְּפִניִנ ר ִׂשְפֵתי&ָד� ָק3 ְvּוְכִל�י י  
Prov. 20:16ִּ ַקח&ב  �ר ּוְבַע�ד ָנְכִרים  ְל� �ַרב ָז �ה[ְגדֹו ִּכי&ָע הּו�] ָנְכִרָּי  ַחְבֵל�
Prov. 20:17ָ ב ל�ץ� ָעֵר ֵלא&ִפ�יהּו ָחָצ� ר ִיָּמ� ַאַח3 ְvֶקר ו��ֶחם ָׁש  ִאיׁש ֶל
Prov. 20:18ַ ְּבַתְח מvֹון ו �ה�ֲחָׁשבֹות ְּבֵעָצ�ה ִתּכ ֹות ֲעֵׂש�ה ִמְלָחָמ�  ֻּבל3
Prov. 20:19ּ ֹוֶלה&ס ב� ּג� א ִתְתָעָר� �ֹ יו ל ה ְׂשָפָת3 �יל ּוְלֹפֶת�  ֹוד הֹוֵל�ְך ָרִכ
Prov. 20:20ְ ֹו ְּבִאיׁשֹון  מ ֹו ִי�5ְדַע�ְך נvֵר3 ��יו ְוִאּמ ּון][ֶּב[ַקֵּלל ָאִב ֶׁשְך�] ֱאׁש�  ֹח�
Prov. 20:21ַ  ְך�ָּב] ְמֹבֶה�ֶלת[ֲחָלה ְמֻבֶחֶלת  נ א ְתֹבָר� �ֹ ּה ל ַאֲחִריָת3 ְvה ו�  ִראֹׁשָנ
Prov. 20:22ְך� ע ָל� ה ְוֹי�ַׁש� יהָו3 � ַvע ַקֵּו�ה ל�ר ֲאַׁשְּלָמה&ָר   ַאל&ּתֹאַמ�
Prov. 20:23ְ  ֹוב� ּתֹוֲעַב�ת י  הָוה ֶא�ֶבן ָוָא�ֶבן ּומֹאְזֵנ�י ִמְרָמ�ה לֹא&ט�
Prov. 20:24&ם ַמה ָאָד3 ְvֶבר ו� ֹו� ֵמְיהָו�ה ִמְצֲעֵדי&ָג  ָּיִב�ין ַּדְרּכ�
Prov. 20:25ָ ׁש א�ר� מֹוֵק ים ְלַבֵּק� ר ְנָדִר� ֶדׁש ְוַאַח� ��ַלע ֹק  ָדם ָי
Prov. 20:26ְ ה ר�ן� ְמָזֶר �ֶׁשב ֲעֵליֶה�ם אֹוָפ�  ָׁשִעים ֶמ�ֶלְך ָחָכ�ם ַוָּי
Prov. 20:27ְ  �ר י ֶטן� ֵנ ׂש ָּכל&ַחְדֵרי&ָב� ֵפ3 ֹ vם ח� הָוה ִנְׁשַמ�ת ָאָד
Prov. 20:28�ֶח ֶ  ֹו�ֶסד ו  ֱאֶמת ִיְּצרּו&ֶמ�ֶלְך ְוָסַע�ד ַּבֶח�ֶסד ִּכְסא�



Prov. 20:29ה� �ים ֵׂשיָב� ר ְזֵקִנ ים ֹּכָח�ם ַוֲהַד�   ִּתְפֶא�ֶרת ַּבחּוִר�
Prov. 20:30ֶּ ֹות פ  ּוק[ַצע ַּתְמִריק  ַחֻּבר� ֶטן�] ַּתְמר� ֹות ַחְדֵרי&ָב�  ְּבָר�ע וvַּמּכ3
Prov. 21:1&ִים ֶלב�ּנּו�מ ֶ ַּפְלֵגי&ַמ ץ ַיֶּט� ר ַיְחֹּפ� ל&ָּכל&ֲאֶׁש� �ה ַע�  ֶלְך ְּבַיד&ְיהָו
Prov. 21:2ִ ל&ֶּדֶרְך&א ֹות ְיהָו�ה� ָּכ� �יו ְוֹתֵכ�ן ִלּב�  יׁש ָיָׁש�ר ְּבֵעיָנ
Prov. 21:3ֲ ה ִמָּז�ַבח� ע� ר ַליהָו  ֹׂשה ְצָדָק�ה ּוִמְׁשָּפ�ט ִנְבָח�
Prov. 21:4ֵ ב ִנ�ר  רּום&ע�את�יַנִים ּוְרַחב&ֵל �ים ַחָּט�  ְרָׁשִע
Prov. 21:5ָ ֹות ח ֹור� ַמְחְׁשב� ץ ַאְך&ְלַמְחס� 3ָ vר ְוָכל&א� רּוץ ַאְך&ְלמֹוָת
Prov. 21:6 ַעל א ֶות� ֹּפ� ף ְמַבְקֵׁשי&ָמ� ָּד3 ִvֶבל נ ֹון ָׁש�ֶקר ֶה�  ֹוָצרֹות ִּבְלׁש�
Prov. 21:7�ֹות ִמְׁשָּפ ּו ַלֲעׂש� ֲאנ3 ֵ vם ִּכ�י מ� ט� ֹׁשד&ְרָׁשִע�ים ְיגֹוֵר
Prov. 21:8ֹו� ר ָּפֳעל� ְך ָיָׁש� ַז3 ְvר ו� �יׁש ָוָז ְך ֶּד�ֶרְך ִא   ֲהַפְכַּפ¢
Prov. 21:9ֶבר� ית ָח� ים ּוֵב� ְדָיִנ3 ִvֶׁשת מ �ג ֵמֵא� ֶבת ַעל&ִּפַּנת&ָּג ֹוב ָלֶׁש�   ט3
Prov. 21:10ָ ֶפׁש ר� הּו� ֶנ �יו ֵרֵע� ן ְּבֵעיָנ  ָׁשע ִאְּוָתה&ָר�ע לֹא&ֻיַח�
Prov. 21:11ַעת�ׁש&ל ֵ ַּבְעָנ ם ִיַּקח&ָּד� ָחָכ3 ְvִתי ּוְבַהְׂשִּכ�יל ל� ץ ֶיְחַּכם&ֶּפ
Prov. 21:12ַ יל צ�ע� ַמְׂשִּכ �ים ָלָר�  ִּדיק ְלֵב�ית ָרָׁש�ע ְמַסֵּל�ף ְרָׁשִע
Prov. 21:13ָ ם א�א ֵיָעֶנ�ה� ֹאֵט �ֹ א ְול ְקָר3 ִvּוא י  ְזנֹו ִמַּזֲעַקת&ָּד�ל ַּג�ם&ה�
Prov. 21:14ַּ ה ַעָּז�ה�ֵּס ַמָּת�ן ב  ק ֵחָמ� ֵח3 ַּ vַחד ב  ֶתר ִיְכֶּפה&ָא�ף ְוֹׁש�
Prov. 21:15ַ ה ל�ֶון� ִׂשְמָח ֲעֵלי ָא� ה ְלֹפ� ֹות ִמְׁשָּפ�ט וvְּמִחָּת3  ַּצִּדיק ֲעׂש�
Prov. 21:16ּ ם ת  ּוַח� ָאָד3 �ים ָינ� ל ְרָפִא  ֹוֶעה ִמֶּד�ֶרְך ַהְׂשֵּכ�ל ִּבְקַה�
Prov. 21:17ַ יׁש מ� יר�ְחסֹור ֹאֵה�ב ִׂש ִא א ַיֲעִׁש� �ֹ ֶמן ל ֶׁש3 ָv5ִין&ו ב ַי�  ְמָח�ה ֹאֵה�
Prov. 21:18ים ּבֹוֵג�ד� ַחת ְיָׁשִר� יק ָרָׁש�ע ְוַת� ֶפר ַלַּצִּד�   ֹּכ�
Prov. 21:19 ֶׁשת ְמדֹוִנים ֶרץ&ִמְדָּב�ר ֵמֵא� ֶבת ְּבֶא� ֹוב ֶׁש� �ים[ ט3 ַעס�] ִמְדָיִנ  ָוָכ�
Prov. 21:20ָ  ּנּו�ֶׁשֶמן ִּבְנ אֹוָצBרA ֶנְחָמ�ד ו �ה ָחָכ�ם ּוְכִס�יל ָאָד�ם ְיַבְּלֶע�  ֵו
Prov. 21:21ֹ ֹוד� ר ה ְוָכב� ים ְצָדָק� ִּי3 ַ vא ח ה ָוָח�ֶסד ִיְמָצ�  ֵדף ְצָדָק�
Prov. 21:22ִּ  �יר ג ה� ִע ז ִמְבֶטָח� ֶרד ֹע� ּי3ֹ ַvם ו� ֹּבִרים ָעָל�ה ָחָכ
Prov. 21:23ִּ ֹות ַנְפ ֹׁשֵמ�ר פ  ר ִמָּצר� ֹו ֹׁשֵמ� �ֹו�יו ּוְלׁשֹונ  ׁש�
Prov. 21:24ָ  �ד י ֹון� ֵז ת ָזד� ה ְּבֶעְבַר� ֹוֶׂש3 vֹו ע � ִהיר ֵל�ץ ְׁשמ
Prov. 21:25ֹות� יו ַלֲעׂש� ּו ָיָד� י&ֵמֲאנ� �ת ָעֵצ�ל ְּתִמיֶת�ּנּו ִּכ�   ַּתֲאַו
Prov. 21:26ַ ְך� ָּכל&ה א ַיְחֹׂש� �ֹ ן ְול ֵּת3 ִvיק י �ה ְוַצִּד� �ה ַתֲאָו  ּיֹום ִהְתַאָּו
Prov. 21:27ַב� ּנּו�ח ר ְ ֶז ה ְיִביֶא� י&ְבִזָּמ� ף ִּכ� 3ַ vה א� ָׁשִעים ּתֹוֵעָב
Prov. 21:28 ד ְוִא�יׁש�j  ֵעד&ְּכָזִב�ים יֹאֵב vר�ש ַע ָלֶנ�ַצח ְיַדֵּב�  ֹוֵמ3
Prov. 21:29 ָיִכין Aּוא Bר ה ָיָׁש3 ְvיו ו� �יׁש ָרָׁש�ע ְּבָפָנ ז ִא ין[ ֵהֵע¢ ֹו�[ְּדָרָכיו ] ָיִב¢  ]ַּדְרּכ�
Prov. 21:30�5ֶגד ְיהָו�ה� פין ח ָ ֵא� ה ְלֶנ ָצ3 ֵ vין ע �ה ְוֵא�  ְכָמה ְוֵא�ין ְּתבּוָנ
Prov. 21:31 ּוס מ ה� ס3 ה ַהְּתׁשּוָע� יהָו3 ַל� ְvה ו� ּוָכן ְלי�ֹום ִמְלָחָמ
Prov. 22:1ֵj ר ש�ֹוב� ִנְבָח ב ֵח�ן ט� ֶׁשר ָר�ב ִמֶּכ�ֶסף וvִּמָּזָה3  ם ֵמֹע�
Prov. 22:2ׁשּו� ה ֻכָּל�ם ְיהָו�ה� ָעִׁש�יר ָוָר�ׁש ִנְפָּג   ֹעֵׂש�
Prov. 22:3 ה ְוִיָּסֵתר� ּוםA ָרָא�ה ָרָע Bר][ְו[ ָער�ֶנֱעָנ�ׁשּו�] ִנְסָּת ּו ְו� ים ָעְבר�  וvְּפָתִי3
Prov. 22:4ֲ ֶקב ע� ֹוד ְוַחִּי�ים� ֵע ֶׁשר ְוָכב� �ה ֹע�  ָנָוה ִיְרַא�ת ְיהָו
Prov. 22:5ַּ �ים פ  ר ִצִּנ ם�ִחים ְּבֶד�ֶרְך ִעֵּק�ׁש ׁשֹוֵמ� ק ֵמֶה� ֹו ִיְרַח�   נvְַפׁש3
Prov. 22:6ַ ְך ל�ָּנה� ֲחֹנ ּור ִמֶּמ� א&ָיס� �ֹ ין ל ְזִק3 ַvי&י ֹו ַּג�ם ִּכ� ��י ַדְרּכ  ַּנַער ַעל&ִּפ
Prov. 22:7ָ ע ֹ vֹול ְוֶע�ֶבד ל ��יׁש ַמְלֶו�ה�ִׁשיר ְּבָרִׁש�ים ִיְמׁש ה ְלִא  ֶו3
Prov. 22:8ַ ַע ע�ִיְקָצר[ְוָלה ִיְקצֹור& זֹוֵר[�ה�&ָא ֹו ִיְכֶל� ֶבט ֶעְבָרת�  ֶון ְוֵׁש�



Prov. 22:9ַ ֹוב&ע ל� ט� ֹו ַלָּד� ן ִמַּלְחמ� י&ָנַת� ּוא ְיֹבָר�ְך ִּכ�  ִין ה�
Prov. 22:10ֵ ׁש ל �ֵר� ֹון� ָּג ין ְוָקל� ת ִּד� ִיְׁשֹּב3 ְvֹון ו � ץ ְוֵיֵצ�א ָמד
Prov. 22:11&ב ְטהֹור ֶלְך]ְטָהר[ ֹאֵה� יו ֵרֵע�הּו ֶמ� ן ְׂשָפָת3  �&ֵל�ב ֵח�
Prov. 22:12ְ  �י י י ֹבֵג�ד� ֵעיֵנ ף ִּדְבֵר� ְיַסֵּל3 ַvַעת ו��ְצרּו ָד  הָוה ָנ
Prov. 22:13ָ ר ע�ַח� ָאַמ ָרֵצ� ֹות ֵא� ֹחב3 ְvֹוְך ר ּוץ ְּבת� �י ַבח  ֵצל ֲאִר�
Prov. 22:14ֲ ה ע�ה ִיּפֹול& ׁשּוָח הָו3 ְvּום י ֹות ְזע� ��י ָזר ם�]ִיָּפל[ֻמָּקה ִּפ  &ָׁש�
Prov. 22:15ִ ּנּו�ֶּוֶל א ָּנה ִמֶּמ� ר ַיְרִחיֶק� ּוָס3 vֶבט מ �ַער ֵׁש�  ת ְקׁשּוָר�ה ְבֶלב&ָנ
Prov. 22:16ָּ ק ד  ֵׁש� ֹור� ֹע� יר ַאְך&ְלַמְחס� ָעִׁש3 ְvן ל ֹו ֹנֵת� �ֹות ל  ל ְלַהְרּב�
Prov. 22:17ּ  ט ָאְזְנָך3 ו י� ַה� ִלְּבָך3 ָּתִׁש�ית ְלַדְעִּת� ְvים ו�י ֲחָכִמ  ְׁשַמע ִּדְבֵר�
Prov. 22:18ָ  י&נ יָך� ִּכ� ו ַעל&ְׂשָפֶת� ְחָּד3 ַvנּו י �5ָך ִיֹּכ� י&ִתְׁשְמֵר�ם ְּבִבְטֶנ  ִעים ִּכ�
Prov. 22:19ַּ ָּתה� ִלְהי�ֹות ב  יָך ַהּי�ֹום ַאף&ָא�  יהָוה ִמְבַטֶח�ָך הֹוַדְעִּת�
Prov. 22:20ְ ְבִּתי ל�א ָכַת Bֹ ַעת�] ָׁשִליִׁש�ים[ָך ִׁשְלׁשֹום  ֲהל ת ָוָד� ֹוֵעֹצ�  ְּבמ�
Prov. 22:21ֹ יֲעָך3 ק יָך� פ ְלהֹוִד� ת ְלֹׁשְלֶח� ֶמ3 ֱ vים א י ֱאֶמ�ת ְלָהִׁש�יב ֲאָמִר�  ְׁשְט ִאְמֵר�
Prov. 22:22ָּ ל&ִּתְגָזל&ד  ַער� ַא� �י ַבָּׁש� ּוא ְוַאל&ְּתַדֵּכ�א ָעִנ ��י ַדל&ה  ל ִּכ
Prov. 22:23ְ  י&י ע ֶאת&ֹקְבֵעיֶה�ם ָנ�ֶפׁש� ִּכ� יב ִריָב�ם ְוָקַב�  הָוה ָיִר�
Prov. 22:24ִּ ֹוא� ַאל&ת  א ָתב� �ֹ מֹות ל ֵ vף ְוֶאת&ִא�יׁש ח� ְתַרע ֶאת&ַּב�ַעל ָא
Prov. 22:25 יו[ ֶּפן&ֶּתֱאַל�ף ָאְרָחתֹו�ְרֹחָת ָך�] ֹא�  ְוָלַקְחָּת� מֹוֵק�ׁש ְלַנְפֶׁש�
Prov. 22:26ֹות� ים ַמָּׁשא� ֹעְרִב3 ַּ vף ב�ְקֵעי&ָכ י ְבֹת�   ַאל&ְּתִה�
Prov. 22:27ין&ְלָך� יָך� ִאם&ֵא� ְׁשָּכְבָך3 ִמַּתְחֶּת� ִvח מ   ְלַׁשֵּל�ם ָל�ָּמה ִיַּק�
Prov. 22:28ַּ יָך� ַאל&ת  ּו ֲאבֹוֶת� ר ָעׂש� �ם ֲאֶׁש� ּול עֹוָל  ֵּסג ְּגב�
Prov. 22:29ים� ְתַיֵּצב ִלְפֵנ�י ֲחֻׁשִּכ� ִvב ַּבל&י�ְפֵנ�י&ְמָלִכ�ים ִיְתַיָּצ ֹו ִל� ִהBיר ִּבְמַלאְכּת3 יָת ִאBיׁשA ָמ�   פ ָחִז]
Prov. 23:1ֵ י&ת ר ְלָפֶנ�יָך� ִּכ� ין ֶאת&ֲאֶׁש� ִב3 ָּ vל ִּב�ין ת�ֹום ֶאת&מֹוֵׁש  ֵׁשב ִלְלח�
Prov. 23:2ָּתה� �ֶפׁש ָא� ַעל ֶנ �ָך ִאם&ַּב� �ין ְּבֹלֶע   ְוַׂשְמָּת� ַׂשִּכ
Prov. 23:3ִּ ים� ַאל&ת  �ֶחם ְּכָזִב� ּוא ֶל ה3 ְvיו ו� ְתָאו ְלַמְטַעּמֹוָת
Prov. 23:4ל� ַאל&ִּתיַג� ִּביָנְתָך� ֲחָד� ַהֲעִׁש�יר ִמ�  ע ְל�
Prov. 23:5 ִעיף][ֲה[ ֲהָתעּוףBֶׁשר ְוָעֵיף ] ָת ֶנ3 ְּ vִים כ�ֹו ְכָנַפ ה ַיֲעֶׂשה&ּל� �ּנּו ִּכBי ָעֹׂש� יֶנ ֵא¡ ֹו ְו� ּוף[ֵעיֶנ�יָך ּב3 ] ָיע�
ִים� פ  ַהָּׁשָמ�
Prov. 23:6ֶ ם ֶאת&ל �ִין ְוַאל&ִּתְתָאו  ַאל&ִּתְלַח3 יו[ֶחם ַר�ע ָע ְתָא3 ִּ vיו�] ת  ְלַמְטַעֹּמָת�
Prov. 23:7ּ  ל ו ּוא ֱאֹכ� ן&ה� ֹו ֶּכ¡ ְך� ִּכBיA ְּכמֹו&ָׁשַע�ר ְּבַנְפׁש3 ֹו ַּבל&ִעָּמ� ִלּב3 ְvְך ו�ֹ�אַמר ָל  ְׁשֵתה י
Prov. 23:8ים� יָך ַהְּנִעיִמ� ָּת ְּדָבֶר� ִׁשַח3 ְvָּנה ו�ְּתָך&ָאַכ�ְלָּת ְתִקיֶא   ִּפ�
Prov. 23:9ְ י כ� יָך� ְּבָאְזֵנ ּוז ְלֵׂש�ֶכל ִמֶּל� י&יvָב3  ִסיל ַאל&ְּתַדֵּב�ר ִּכ�
Prov. 23:10ַּ א� ַאל&ת  �ֹ ים ַאל&ָּתב תֹוִמ3 ְvי י �ם ּוִבְׂשֵד� ּול עֹוָל  ֵּסג ְּגב�
Prov. 23:11ְך� יב ֶאת&ִריָב�ם ִאָּת� ּוא&ָיִר� �ק ה� י&ֹגֲאָל�ם ָחָז   ִּכ�
Prov. 23:123ָאְזֶנ ְvָך ו��יָאה ַלּמּוָס�ר ִלֶּב ַעת� ָהִב  ָך ְלִאְמֵרי&ָד�
Prov. 23:13ּות� א ָימ� �ֹ ֶבט ל ֵּׁש3 ַvי&ַתֶּכ�ּנּו ב �ַער מּוָס�ר ִּכ� �ע ִמַּנ   ַאל&ִּתְמַנ
Prov. 23:14ַ יל� א ֹול ַּתִּצ� ֹו ִמְּׁשא� ַנְפׁש3 ְvּנּו ו�  ָּתה ַּבֵּׁש�ֶבט ַּתֶּכ
Prov. 23:15ְּ ִנ ב  �י ַגם&ָא� ח ִלִּב �ם ִלֶּב�ָך ִיְׂשַמ�  י�ִני ִאם&ָחַכ
Prov. 23:16ים� יָך ֵמיָׁשִר� ר ְׂשָפֶת3 ְזָנה ִכְליֹוָת�י ְּבַדֵּב�   ְוַתְעֹל�
Prov. 23:17ִ א ל� ֹום� ַאל&ְיַקֵּנ ה ָּכל&ַהּי� הָו3 ְvים ִּכ�י ִאם&ְּבִיְרַאת&י� ַחָּטִא  ְּבָך ַּב�
Prov. 23:18ִּ ת� כ א ִתָּכֵר� �ֹ ִתְקָוְתָך3 ל ְvית ו ��ׁש ַאֲחִר  י ִאם&ֵי
Prov. 23:19ָך� ְׁש ר ַּבֶּד�ֶרְך ִלֶּב� �י ַוֲחָכ�ם ְוַאֵּׁש�  ַמע&ַאָּת�ה ְבִנ



Prov. 23:20מֹו� �5ִין ְּבֹזֲלֵל�י ָבָׂש�ר ָל� ְבֵאי&ָי י ְבֹס�   ַאל&ְּתִה�
Prov. 23:21ְ  ה� ִּכי&ֹסֵב�א ו ים ַּתְלִּב�יׁש נּוָמ�  זֹוֵלל ִיָּוֵר�ׁש וvְּקָרִע3
Prov. 23:22ְ ע ל�ְׁשַמ ��ה ְיָלֶד ָך�ָאִביָך ֶז י&ָזְקָנ�ה ִאֶּמ� ּוז ִּכ� ב3 ָּ vָך ְוַאל&ת 
Prov. 23:23ְ ת ק�ר ּוִביָנ�ה� ֱאֶמ�ה ּומּוָס ר ָחְכָמ� � ֵנה ְוַאל&ִּתְמֹּכ
Prov. 23:24 יל[ ּגֹול�  ָ[ָיגֹול ] ִּג יק יֹוֵלד ] ִגילי ��י ַצִּד ם ְוִיְׂשַמח&] יֹוֵל�ד][ְו[ֲאִב ָכ3 ָ vֹו�]ִיְׂשַמח[ח  &ּב�
Prov. 23:25ָך� ִי�ְׂשַמח ֹוַלְדֶּת� ל י� ָתֵג3 ְvָך ו� &ָאִב�יָך ְוִאֶּמ
Prov. 23:26 יָך ְּדָרַכ�י ִּתְרֶצָנה ֵעיֶנ3 ְvי ו� �י ִלְּבָך� ִל ְרָנה�[ ְּתָנ�ה&ְבִנ  ]ִּתֹּצ�
Prov. 23:27ה ָנְכִרָּי�ה� ָר3 ָ vר צ �ה ּוְבֵא� י&ׁשּוָח�ה ֲעֻמָּק�ה זֹוָנ   ִּכ�
Prov. 23:28ִ ב  ַאף&ה �ֱאֹר ף�יא ְּכֶח�ֶתף ֶּת� ם ּתֹוִס� ים ְּבָאָד�  וvּבֹוְגִד3
Prov. 23:29 י ְמדֹוִניםBֹוי ְלִמ ֹוי ְלִמ{י ֲאב] י א� יםA[ ְלִמ2 יַח ל ְ] ִמְדָיִנ2 י ִׂש3 ּות ְלִמ� י ַחְכִלל� ִמ3 ְvם ל� �ים ִחָּנ ִמי ְּפָצִע

 ֵעיָנ�5ִים�
Prov. 23:30ְך� ר ִמְמָס� ים ַלְחֹק� ָּבִא3 ַ v5ִין ל� ים ַעל&ַהָּי ְמַאֲחִר�   ַל�
Prov. 23:31 ן ַּבִּכיס�י&ִיֵּת ם ִּכ� ָּד� {י ִיְתַא¡ ֶרא ַיִיןH ִּכ ֹוס][ַּב[ ַאל&ֵּת� ים�] ּכ� ְך ְּבֵמיָׁשִר� ְתַהֵּל3 ִvֹו י � ֵעינ
Prov. 23:32ַ ׁש� א �י ַיְפִר� ְכִצְפֹעִנ  ֲחִריתֹו ְּכָנָח�ׁש ִיָּׁש�ְך ּו�
Prov. 23:33ֵ ר ַּת ע ִלְּבָך3 ְיַדֵּב� ְvֹות ו �ּו ָזר ֹות�יֶניָך ִיְרא�  ְהֻּפכ�
Prov. 23:34ְ  ל� ו אׁש ִחֵּב� �ֹ ב ְּבר �ם וvְּכֹׁשֵכ3 �ב ְּבֶלב&ָי  ָהִייָת ְּכֹׁשֵכ
Prov. 23:35ֹוד� ּנּו ע� יף ֲאַבְקֶׁש� ֹוִס3 vיץ א �י ָאִק ְעִּתי ָמַת� ָד� ּוִני ַּבל&ָי¡ ּוִני ַבל&ָחִליִתיH ֲהָלמ3   ִהּכ�
Prov. 24:1ְּ �ה ְוַאל& ַאל&ת  יו[ִּתְתָאו ַקֵּנא ְּבַאְנֵׁש�י ָרָע ְתָא3 ִּ vם�] ת  ִלְהי�ֹות ִאָּת�
Prov. 24:2ְרָנה� ם ְּתַדֵּב� ל ִׂשְפֵתיֶה� ָעָמ3 ְvם ו��ה ִלָּב ד ֶיְהֶּג   ִּכי&ֹׁש�
Prov. 24:3ְּ ה ִיְתּכֹוָנ�5ן� ב   ָחְכָמה ִיָּב�ֶנה ָּב�ִית וvִּבְתבּוָנ3
Prov. 24:4ּ  ֹון ָיָק�ר ְוָנ ו ּו ָּכל&ה� �ים ִיָּמְלא ים�ְבַדַעת ֲחָדִר�  ִע�
Prov. 24:5ַח� ַעת ְמַאֶּמץ&ֹּכ� 3 ַּ vיׁש&ד ֹוז ְוִא� �  ֶּג�ֶבר&ָחָכ�ם ַּבע
Prov. 24:6ְ י ב� ץ� ִּכ ב יֹוֵע� ה ְּבֹר�  ַתְחֻּבלֹות ַּתֲעֶׂשה&ְּלָך� ִמְלָחָמ�ה וvְּתׁשּוָע3
Prov. 24:7יהּו� א ִיְפַּתח&ִּפ� �ֹ ַער ל ַּׁש3 ַּ vֹות ב ��יל ָחְכמ ֱאִו ֹות ֶל�   ָראמ�
Prov. 24:8אּו� ֹות ִיְקָר� ַעל&ְמִזּמ� ֹו ַּב� 3vַע ל �ב ְלָהֵר   ְמַחֵּׁש�
Prov. 24:9ץ� ת ְלָאָד�ם ֵל� �ֶלת ַחָּט�את ְותֹוֲעַב�   ִזַּמ�ת ִאֶּו
Prov. 24:10ִ ָכה� ה ה ַצ�ר ֹּכֶח�  ְתַרִּפיָת ְּבי�ֹום ָצָר3
Prov. 24:11ַ ֹו ה ֶרג ִאם&ַּתְחׂש� ֶה3 ַ vֶות ּוָמִט�ים ל� ְך�ֵּצל ְלֻקִח�ים ַלָּמ
Prov. 24:12ַ  ין ְוֹנֵצ�ר נ ּוא&ָיִב3 ֹותA ה� ֵכBן ִלּב2 לֹא&ֹת� wה ה� ּו ֶז ְענ¡ ר ֵהןH לֹא&ָיַד{ י&תֹאַמ3 ּוא ֵיָד�ע ְוֵהִׁש�יב  ִּכ� ְפְׁשָך ה�

ֹו�  ְלָאָד�ם ְּכָפֳעל�
Prov. 24:13ָך� ֹוק ַעל&ִחֶּכ� ת3 ָ vֹוב ְוֹנ�ֶפת מ ��י ְדַב�ׁש ִּכי&ט   ֱאָכל&ְּבִנ
Prov. 24:14ןBָך ִאם&מ ָ ֵּכ ְפֶׁש� ה ְלַנ¡ ת� פA ְּדֶע�ה ָחְכָמ3 א ִתָּכֵר� �ֹ ִתְקָוְתָך3 ל ְvית ו ��ׁש ַאֲחִר  ָצאָת ְוֵי
Prov. 24:15ָ ב ר ֹו� ַאל&ֶּתֱאֹר� ד ִרְבצ� ל&ְּתַׁשֵּד� יק ַא� ��ה ַצִּד  ָׁשע ִלְנֵו
Prov. 24:16ּו ְב ים ִיָּכְׁשל� ם וvְּרָׁשִע3 �יק ָוָק ֹול ַצִּד� ַבעA ִיּפ� ה� ִּכBי ֶׁש2  ָרָע�
Prov. 24:17 ל אֹוְיֶביָך ָך�] ֹוִיְבָךא �[ ִּבְנֹפ� ֹו ַאל&ָיֵג�ל ִלֶּב�  ַאל&ִּתְׂשָמ�ח וvִּבָּכְׁשל3
Prov. 24:18ְ  ֹו� ֶּפן&ִיְרֶא�ה י �יו ַאּפ� �יו ְוֵהִׁש�יב ֵמָעָל  הָוה ְוַר�ע ְּבֵעיָנ
Prov. 24:19�א ָּבְרָׁשִע ַקֵּנ3 ְּ vים ַאל&ת� ר ַּבְּמֵרִע  ים� ַאל&ִּתְתַח�
Prov. 24:20ְך� �ים ִיְדָע� ית ָלָר�ע ֵנ�ר ְרָׁשִע �ה ַאֲחִר� א&ִתְהֶי �ֹ   ִּכBיA ל
Prov. 24:21&ֶלְך ִעם��י ָוֶמ �ה ְּבִנ א&ֶאת&ְיהָו j  ְיָר� vב�ש ים ַאל&ִּתְתָעָר�  ֹוִנ3
Prov. 24:22ִ י&פ ּום ֵאיָד�ם ּוִפ�יד  ִּכ� jְ ְתֹאם ָיק� vַע� סש ם ִמ�י יֹוֵד�  ֵניֶה3
Prov. 24:23ֹוב� ֵּכר&ָּפִנ�ים ְּבִמְׁשָּפ�ט ַּבל&ט� ֲחָכִמ�ים ַה� ֶּלה ַל�   ַּגם&ֵא�



Prov. 24:24ים� ּוהּו ְלֻאִּמ� הּו ַעִּמ�ים ִיְזָעמ� ָּתה ִיְּקֻב� יק ָא� רA ְלָרָׁשעH ַצִּד{ ֵמ2 Bֹא  
Prov. 24:25ֹוב� ֹוא ִבְרַּכת&ט� ם ָּתב� ֲעֵליֶה3 � ַvם ו� ים ִיְנָע   ְוַלּמֹוִכיִח�
Prov. 24:26ים� ְׂש ים ְנֹכִח� יב ְּדָבִר� ִׁש3 ֵ vק מ�ִים ִיָּׁש  ָפַת�
Prov. 24:27ָך� פ ר ּוָבִנ�יָת ֵביֶת� ַח3 ַ vְך א�ָך ְוַעְּתָד�ּה ַּבָּׂשֶד�ה ָל ּוץA ְמַלאְכֶּת3 ֵכBן ַּבח2   ָה�
Prov. 24:28יָך� יָת ִּבְׂשָפֶת� ֲהִפִּת3 ַvָך ו� �ם ְּבֵרֶע   ַאל&ְּתִה�י ֵעד&ִחָּנ
Prov. 24:29ָׂשה&ל ִ ַאל&ּתֹא ר ַּכֲאֶׁש�ר ָע� ֹו�ַמ3 �יׁש ְּכָפֳעל� ֹו ָאִׁש�יב ָלִא �ֱעֶׂשה&ּל  י ֵּכBן ֶא�
Prov. 24:30ב� ם ֲחַסר&ֵל� ֶרם ָאָד� 3ֶּ vְרִּתי ְוַעל&כ�  ַעל&ְׂשֵד�ה ִאיׁש&ָעֵצ�ל ָעַב
Prov. 24:31ים ְוֶג�ֶדר ֲא� �יו ֲחֻרִּל ּו ָפָנ ים ָּכּס� ֹוA ִקְּמֹׂשִנ3 ָלBה ֻכּל2 ה ָע� ָסה� ְוִהֵּנ2 �יו ֶנֱהָר�  ָבָנ
Prov. 24:32ָ ה א� ֶאֱחֶז ר� ָו� ְחִּתי מּוָס� יִתי ָלַק� ִא3 ָvי ר� י ָאִׁש�ית ִלִּב  ֹנִכ�
Prov. 24:33ֵj ט ש� ב� ְמַע ִים ִלְׁשָּכ� ק ָיַד� טA ִחֻּב� mֹות ְמַע ��ט ְּתנּומ  נֹות ְמַע
Prov. 24:34 יׁש� יָך ְּכִא א&ִמְתַהֵּל�ְך ֵריֶׁש�ָך וvַּמְחֹסֶר3  ָמֵג�ן� פ ּוָב�
Prov. 25:1ֵ ה� ַּגם&א ֶלְך&ְיהּוָד� ה ֶמ� יקּו ַאְנֵׁשBיA ִחְזִקָּי¢ ְעִּת3 ֶ vר ה ה ֲאֶׁש� ��י ְׁשֹלֹמ  ֶּלה ִמְׁשֵל
Prov. 25:2ֱ ד א ר� ְּכֹב� ר ָּדָב� ים ֲחֹק� ָלִכ3 ְvד מ  ֹלִהים ַהְסֵּת�ר ָּדָב�ר ּוְכֹב�
Prov. 25:3ָ ִים ל�ָׁשַמ ְvֶמק ְוֵל�ב מ �ֶקר�רּום ָוָא�ֶרץ ָלֹע ים ֵא�ין ֵח�  ָלִכ3
Prov. 25:4ִלי� א ַלֹּצֵר�ף ֶּכ� �ֶסף ַוֵּיֵצ� �ים ִמָּכ ֹו ִסיִג   ָהג�
Prov. 25:5ָ ֹו ר ֹו� ָהג� ֹון ַּבֶּצ�ֶדק ִּכְסא�  ָׁשע ִלְפֵני&ֶמ�ֶלְך ְוִיּכ�
Prov. 25:6ד� ל&ַּתֲעֹמ� ים ַא� ֹדִל3 ְּvֹום ג ר ִלְפֵני&ֶמ�ֶלְך ּוִבְמק�   ַאל&ִּתְתַהַּד�
Prov. 25:7� ָּנה מ ֵ ה ֵה� ֹוב ֲאָמר&ְלָך3 עwֵל¡ ּו ֵעיֶנ�יָך� ִּכBי ט� ר ָרא� יב ֲאֶׁש� ��י ָנִד �יְלָך ִלְפֵנ  ַהְׁשִּפ
Prov. 25:8ַּ ר ֶּפ�ן ַמה&ת  ֵה� ב ַמ¡ א ָלִר3 ָך� ַאל&ֵּתֵצ�  ֲעֶׂשה ְּבַאֲחִריָת�ּה ְּבַהְכִל�ים ֹאְתָך� ֵרֶע�
Prov. 25:9� ֹו ר ִ �ָך ְוס� יב ֶאת&ֵרֶע  ד ַאֵח�ר ַאל&ְּתָג�ל�יְבָך ִר�
Prov. 25:10ּוב� א ָתׁש� �ֹ ִדָּבְתָך3 ל ְvַע ו�ן&ְיַחֶּסְדָך� ֹׁשֵמ   ֶּפ�
Prov. 25:11ָ  ר ַעל&ָאְפָנ�יו� ַּתּפּוֵח�י ז ר ָּדֻב� ָב3 ָּ vֶסף ד�  ָהב ְּבַמְׂשִּכּי�ֹות ָּכ
Prov. 25:12ָ  �5ֶזם ז ֶזן ֹׁשָמ� ֶנ ם ַעל&ֹא� ָכ3 ָ vֶתם מֹוִכ�יַח ח�  ַעת�ָהב ַוֲחִלי&ָכ
Prov. 25:13ֶ  �יר נ יר ִצ ֹום ָקִצ3 ֶלגA ְּבי¢ יב� פ ְּכִצַּנת&ֶׁש2 �יו ָיִׁש�  ֱאָמן ְלֹׁשְלָח�יו ְוֶנ�ֶפׁש ֲאֹדָנ
Prov. 25:14ְ  �ים ו ֶקר� ְנִׂשיִא ל ְּבַמַּתת&ָׁש� ְתַהֵּל3 ִvִין ִא�יׁש מ��ֶׁשם ָא  רּוַח ְוֶג
Prov. 25:15ַ ֶרְך א �ין ְוָל ְּבֹא� ה ִּתְׁשָּבר&ָּג�ֶרם�ַּפִים ְיֻפֶּת�ה ָקִצ ָּכ3 ַvֹון ר  ׁש�
Prov. 25:16ָ ׁש מ�ֹו� ְּדַב את� ּנּו ַוֲהֵק� ְׂשָּבֶע3 ִּ v5ָּך ֶּפן&ת� ל ַּדֶּי  ָצאָת ֱאֹכ�
Prov. 25:17ַ ר ר�ָך� ֹהַק ְׂשָּבֲעָך3 ּוְׂשֵנֶא� ִvָך ֶּפן&י�  ְגְלָך ִמֵּב�ית ֵרֶע
Prov. 25:18ְ  �יץ ו ּון ִא�יׁש ֹע ֵמִפ �ֶקר�ֶחֶרב ְוֵח�ץ ָׁשנ �ד ָׁש� הּו ֵע ֵרֵע3 ְvֶנ�ה ב 
Prov. 25:19ֹ ן ר�ה� ֵׁש ד ְּבי�ֹום ָצָר� ֹּוֵג3 vֶדת ִמְבָט�ח ב� ֶגל מּוָע  ָעה ְוֶר�
Prov. 25:20ָ ֹום ק�ְּבי Aֶגד ֲעֶדה ֶּב2 ע� פ ַמ� �ל ֶלב&ָר� ים ַע ִּׁשִר3 ַּ vר ב �ֶתר ְוָׁש� ֶמץ ַעל&ָנ  ָרה ֹח�
Prov. 25:21ֹ� ב ש� � ִאם&ָרֵע ִים�ַנֲאָך ַהֲאִכֵל הּו ָמ� א ַהְׁשֵק� ֵמ3 ָ vֶחם ְוִאם&צ� הּו ָל
Prov. 25:22ַ ים א ָחִל3 ְך� ִּכBי ֶג� ה ְיַׁשֶּלם&ָל� �יהָו3 ַvֹו ו � ָּתה ֹחֶת�ה ַעל&רֹאׁש
Prov. 25:23ָ ּוַח צ ֶתר� ר� ֹון ָס� ים ְלׁש� ְזָעִמ3 ִvים נ� �ֶׁשם ּוָפִנ ל ָּג ֹוֵל�  פֹון ְּתח�
Prov. 25:24ֶבת ַעל&ִּפַּנת ֹוב ֶׁש� ֶׁשת ְמדֹוִנים  ט3 �ג ֵמֵא� ים[&ָּג ְדָיִנ3 ִvֶבר�] מ ית ָח�  ּוֵב�
Prov. 25:25ָ ִים ק�ק� ַמ ֶרץ ֶמְרָח� ה ֵמֶא� ֹוָב3 vה ּוְׁשמּוָע�ה ט��ֶפׁש ֲעֵיָפ  ִרים ַעל&ֶנ
Prov. 25:26ִ  �5ן נ ע� ַמְעָי יק ָמ�ט ִלְפֵנ�י&ָרָׁש� ִּד3 ַ vת צ�ֹור ָמְׁשָח  ְרָּפׂש ּוָמק�
Prov. 25:27�ל ְּדַב Bֹכ ֹוד� ָא� ֶקר ְּכֹבָד�ם ָּכב� ֹוב ְוֵח� �ֹות לֹא&ט  ׁש ַהְרּב�
Prov. 25:28ְּ �יר פ  ֹו� ִע ין ַמְעָצ�ר ְלרּוח� יׁש ֲאֶׁשBר ֵא� 3 ִvה א� רּוָצה ֵא�ין חֹוָמ
Prov. 26:1ֹוד� �יל ָּכב� �יר ֵּכBן לֹא&ָנאֶו�ה ִלְכִס ִיץ ְוַכָּמָט�ר ַּבָּקִצ   ַּכֶּׁשBֶלגA ַּבַּק3
Prov. 26:2�ם לֹא ֹור ל ָ ַּכִּצּפ ָּנ3 ִvְלַל�ת ח ּוף ֵּכ�ן ִק� �ֹור ָלע ֹו[נּוד ַּכְּדר� א�] ל� �ֹ  ָתב



Prov. 26:3ַ ֹוט ל ים� ׁש� �ו ְּכִסיִל� ֶבט ְלֵג ֵׁש3 ְvֹור ו � ּסּוס ֶמ�ֶתג ַלֲחמ
Prov. 26:4ְּ ַען כ�ָּתה� ַאל&ַּת ֹו ַגם&ָא� ן&ִּתְׁשֶוה&ּל� ֹו ֶּפ� � ִסיל ְּכִאַּוְלּת
Prov. 26:5ְ ה כ� ֹו ֶּפן&ִיְהֶי�ה ָחָכ�ם ְּבֵעיָנ�יו� ֲעֵנ � ִסיל ְּכִאַּוְלּת
Prov. 26:6ַ ה ר�יל� ְמַקֶּצ ים ְּבַיד&ְּכִס�  ְגַלִים ָחָמ�ס ֹׁשֶת�ה ֹׁשֵל�ַח ְּדָבִר�
Prov. 26:7ֹj ּו ש�ים� ַּדְלי �י ְכִסיִל� ל ְּבִפ  ַקִים ִמִּפֵּס�ַח וvָּמָׁש3
Prov. 26:8ֶ ֹור א ֹוד�ֶבן ְּבַמְרֵּגָמ�ה ִּכְצר� �יל ָּכב� ן ִלְכִס   ֵּכן&נֹוֵת�
Prov. 26:9 ים� ח �י ְכִסיִל� ל ְּבִפ ֹור וvָּמָׁש3 � ֹוַח ָעָל�ה ְבַיד&ִׁשּכ
Prov. 26:10ים� יל ְוֹׂשֵכ�ר ֹעְבִר� ִס3 ְּ vל ְוֹׂשֵכ�ר כ �ל&ֹּכ ֹוֵל� ב ְמח�   ַר�
Prov. 26:11ְּ ֹו� כ יל ׁשֹוֶנ�ה ְבִאַּוְלּת� ִס3 ְּ vֹו כ � ֶכֶלב ָׁש�ב ַעל&ֵקא
Prov. 26:12ִ יָת א ּנּו� ָרִא3 �יל ִמֶּמ� �יו ִּתְקָו�ה ִלְכִס  יׁש ָחָכ�ם ְּבֵעיָנ
Prov. 26:13ָ ר ע�ֹות� ָאַמ י ֵּב�ין ָהְרֹחב� ִר3 ֲ vֶרְך א� ֵצל ַׁש�ַחל ַּבָּד
Prov. 26:14ַ ֹו� ה ל ַעל&ִמָּטת� ָעֵצ3 ְvּה ו�ֹוב ַעל&ִציָר  ֶּדֶלת ִּתּס�
Prov. 26:15ָ  ַמBן ָעֵצ�ל י יו�דֹו  ָט� ּה ֶאל&ִּפ� ֲהִׁשיָב� ה ַל� ְלָא3 ִvַחת נ�  ַּבַּצָּל
Prov. 26:16ַעם� �יֵבי ָט� ה ְמִׁש ִּׁשְבָע3 ִvיו מ�   ָחָכ�ם ָעֵצ�ל ְּבֵעיָנ
Prov. 26:17ֹו� א&ל� �ֹ יב ּל ר ַעל&ִר� ְתַעֵּב3 ִvר מ �ֶלב ֹעֵב� �יק ְּבָאְזֵני&ָכ   ַמֲחִז
Prov. 26:18� ים ִח כ ְּ ה ִזִּק3 ֶות�ִמְתַלְהֵלַּה ַהֹּיֶר� ים ָוָמ�  ִּצ�
Prov. 26:19ִ ן&א ִני� ֵּכ� ק ָא� לֹא&ְמַׂשֵח� wר ה ָאַמ3 ְvהּו ו�  יׁש ִרָּמ�ה ֶאת&ֵרֵע
Prov. 26:20ֵ ֶפס ע�ֹון� ְּבֶא ק ָמד� ן ִיְׁשֹּת� ְרָּג3 ִvין נ  ִצים ִּתְכֶּבה&ֵא�ׁש ּוְבֵא�
Prov. 26:21ְ ם ל�ׁש ְוִא�יׁש ְמדֹוִנים  ֶּפָח��ים ְלֵא יםמvִ[ֶגָחִלים ְוֵעִצ יב� פ] ְדָיִנ3  ְלַחְרַחר&ִר�
Prov. 26:22ִ  י נ ֶטן� ִּדְבֵר� ּו ַחְדֵרי&ָב� ם ָיְרד� ֵה3 ְvים ו�ְתַלֲהִמ  ְרָּגן ְּכִמ�
Prov. 26:23ִ ֶסף ס� ע� ֶּכ ים ְוֶלב&ָר� ִים ֹּדְלִק�  יִגים ְמֻצֶּפ�ה ַעל&ָח�ֶרׂש ְׂשָפַת�
Prov. 26:24 ִּבְׂשָפתֹו ]ִּ ה�ִיָּנֵכ�ר ׂשֹו] ְׂשָפָתיו][ב  ֹו ָיִׁש�ית ִמְרָמ� �א וvְּבִקְרּב3  ֵנ
Prov. 26:25 5ן ק� י&ְיַחֵּנ ֹו� ִּכ� ֹות ְּבִלּב� ַבע ּתֹוֵעב� ֹו ִּכBי ֶׁש� �ֲאֶמן&ּב  ֹולֹו ַאל&ַּת�
Prov. 26:26ִ� ה ש�ל� ִּתַּכֶּס ֹו ְבָקָה� ֹון ִּתָּגֶל�ה ָרָעת� � ְנָאה ְּבַמָּׁשא
Prov. 26:27ַּj ֶרה&ש ל ֹּכ� �ּוב�ַחת ָּב�ּה ִיֹּפ ֶבן ֵאָל�יו ָּתׁש� ֶ vֵל�ל א   ְוֹג�
Prov. 26:28ֶj ׁשֹון&ש ה� ְל� ה ִמְדֶח� ק ַיֲעֶׂש� ָל3 ָ vה ח �יו ּוֶפ� �א ַדָּכ  ֶקר ִיְׂשָנ
Prov. 27:1ִּ ל&ת  ֹום� ַא� �ֶלד י� ע ַמה&ֵּי ַד3 ֵ vי לֹא&תBר ִּכ� ְתַהֵּלל ְּבי�ֹום ָמָח
Prov. 27:2י ְו ְכִר3 ָvיָך נ� �ר ְולֹא&ִפ יָך� ְיַהֶּלְלָך� ָז  ַאל&ְׂשָפֶת�
Prov. 27:3ֶ ֶבד&א ם� ֹּכ� ד ִמְּׁשֵניֶה� יל ָּכֵב� ִו3 ֱ vֹול ְוַכ�ַעס א ��ֶטל ַהח  ֶבן ְוֵנ
Prov. 27:4ֵ ּות ח�ה� ַאְכְזִרּי י יvֲַעֹמד ִלְפֵנ�י ִקְנָא�  ָמה ְוֶׁש�ֶטף ָא�ף ּוִמ�
Prov. 27:5ֶרת� ה ְמֻסָּת� ַאֲהָב� �ַחת ְמֻגָּל�ה ֵמ� ֹוָבה ּתֹוַכ   ט�
Prov. 27:6ֶ  ֹות ׂשֹוֵנ�א� נ ֹות ְנִׁשיק� ַנְעָּתר3 ְvב ו��י אֹוֵה  ֱאָמִנים ִּפְצֵע
Prov. 27:7ְ� ֶפׁש ש� ֹוק� ֶנ ר ָמת� ה ָּכל&ַמ� ֵעָב3 ְvֶפׁש ר� ּוס ֹנ�ֶפת ְוֶנ  ֵבָעה ָּתב�
Prov. 27:8ְּ ֹו� כ ד ִמְּמקֹומ� יׁש נֹוֵד� 3 ִvן&א �ּה ֵּכ�  ִצּפֹור נֹוֶד�ֶדת ִמן&ִקָּנ
Prov. 27:9ֶמן�ֶׁש ּ  ֲעַצת&ָנ�ֶפׁש� ו הּו ֵמ� ֵע3 ֵvֶתק ר ח&ֵל�ב ּוֶמ�  ְקֹטֶרת ְיַׂשַּמ�
Prov. 27:10 ֲעָך1 ְוֵרֶעה ַע][ְו[ ֵר� ָּ] ֵר{ יָך ַאל&ת  ית ָאִח3 ב ּוֵב� ל&ַּתֲעז3ֹ יָך ַא� ֹוב ָׁשֵכ�ן ָאִב] בֹוא ְּבי�ֹום ֵאיֶד�ָך ט�

ֹוק� ח ָרח� ֹוב ֵמָא� ר3 ָvק 
Prov. 27:11ְּ ר�ִני ְוַׂשַּמ�ח ִל ֲחַכ�ם ב  �י ָדָב� �י ְוָאִׁש�יָבה ֹחְרִפ  ִּב
Prov. 27:12ּו ֶנֱעָנ�ׁשּו� ם ָעְבר� ָתאִי3 ְּ vר פ��ה ִנְסָּת ּום ָרָא�ה ָרָע Bָער  
Prov. 27:13ִּ הּו� ַקח&ב  �ה ַחְבֵל� �ר ּוְבַע�ד ָנְכִרָּי �ַרב ָז  ְגדֹו ִּכי&ָע
Prov. 27:14ָּ  ֹול ג הּוA ְּבק� ְך ֵרֵע2 Bֵר ֶקר ַהְׁש ְמָב� ֹו�דֹול ַּבֹּב� ֶׁשב ל� ה ֵּתָח� ָלָל3 ְvים ק� ֵּכ



Prov. 27:15 ֶלף ט�ֶׁשת ְמדֹוִנים  ֶּד יר ְוֵא� �ים[ֹוֵרד ְּבי�ֹום ַסְגִר ְדָיִנ3 ִvִנְׁשָּתָו�ה�] מ 
Prov. 27:16א� ֹו ִיְקָר� ֶמן ְיִמינ� ּוַח ְוֶׁש� �ַפן&ר   ֹצְפֶנ�יָה ָצ�
Prov. 27:17ַחד� יׁש ַי ִא3 ְvַחד ו� �ל ָי �ל ְּבַבְרֶז הּו� ַּבְרֶז   ְּפֵנ�י&ֵרֵע�
Prov. 27:18ְּ ד� ֹנֵצ�ר ת  �יו ְיֻכָּב� ר ֲאֹדָנ �ּה ְוֹׁשֵמ�  ֵאָנה יֹאַכ�ל ִּפְרָי
Prov. 27:19ַּ ם� כ ם ָלָאָד� ָאָד3 ָ vב&ה �ים ֵּכBן ֵל� �ים ַלָּפִנ  ַּמִים ַהָּפִנ
Prov. 27:20 ֹול ַוֲאַבֹּדה  ַ[ ְׁשא� ָא] ֲאַבּדֹו][ו ָ vְעָנה ְוֵעיֵנ�י ה�א ִתְׂשַּב �ֹ ְעָנה�ל א ִתְׂשַּב� �ֹ ם ל  ָד3
Prov. 27:21ַ ף ל�ֹו� ַמְצֵר �י ַמֲהָלל� יׁש ְלִפ ִא3 ְvב ו�ּור ַלָּזָה  ֶּכֶסף ְוכ�
Prov. 27:22ָ ֹוְך ה ׁש ְּבת� ַּמְכֵּת] ילA ַּב� ֹוׁש&ֶאת&ָהֱאִו2 ֹו� פ ִא�ם ִּתְכּת� יו ִאַּוְלּת� ָעָל3 ֵ vּור מ �י לֹא&ָתס� ֱעִל  ִריפֹות ַּב�
Prov. 27:23ַע ֵּ ָיֹד� ים� ת  ְּבָך3 ַלֲעָדִר� ִv5ָך ִׁש�ית ל� �י צֹאֶנ  ַדע ְּפֵנ
Prov. 27:24 ֹור ּדֹור ֶזר ְלד� 3ֵvֶסן ְוִאם&נ �א ְלעֹוָל�ם ֹח �ֹ ֹור�][ָו[ ִּכBי ל  ]ד�
Prov. 27:25ָ ה ח�ים� ָּגָל ֹות ָהִר� ּו ִעְּׂשב� ֶנֶאְספ3 ְvֶׁשא ו� ִציר ְוִנְרָאה&ֶד
Prov. 27:26 ָך�ים� ְּכָבִׂש�ים ִלְלבּוֶׁש ה ַעּתּוִד� יר ָׂשֶד3  ּוְמִח�
Prov. 27:27� ים ל ְ ב ִעִּז3 יA ֲחֵל¢ Bיָך� ְוֵד ים ְלַנֲערֹוֶת� ַחִּי3 ְvָך ו� ַלְחְמָך ְלֶל�ֶחם ֵּביֶת
Prov. 28:1ח� ים ִּכְכִפ�יר ִיְבָט� ַצִּדיִק3 ְvע ו��סּו ְוֵאין&ֹרֵד�ף ָרָׁש   ָנ
Prov. 28:2ֶ ע א יָה ּוְב ְּבֶפ�ַׁש� ��ים ָׂשֶר יְך�ֶרץ ַרִּב �ן ַיֲאִר� ַע ֵּכ ֵד3 ֹvם ֵמִב�ין י  ָאָד�
Prov. 28:3ָ ֶבר ר� ֶחם� ֶּג ף ְוֵא�ין ָל� ֵח3 ֹ vים ָמָט�ר ס� ׁש ְוֹעֵׁש�ק ַּדִּל
Prov. 28:4 י ת�ם� פ ֹעְזֵב ה ִיְתָּג�רּו ָב� ֹוָר3 vי ת ּו ָרָׁש�ע ְוֹׁשְמֵר� ְלל�  ֹוָרה ְיַה�
Prov. 28:5ָ ַאְנֵׁשי&ר ��ינּו ִמְׁשָּפ ל�ע לֹא&ָיִב ה ָיִב�ינּו ֹכ� הָו3 ְvי י  ט ּוְמַבְקֵׁש�
Prov. 28:6ָ ֹוב&ר יר� ט� ּוא ָעִׁש� ִים ְוה� ָרַכ3 ְּ vׁש ד ֹו ֵמִעֵּק� � ׁש הֹוֵל�ְך ְּבֻתּמ
Prov. 28:7ּ יו� נֹוֵצ�ר ת  ים ַיְכִל�ים ָאִב� ֹוְלִל3 �vין ְוֹרֶעה ז�  ֹוָרה ֵּב�ן ֵמִב
Prov. 28:8 ה ה�ֶׁשְך ּוְבַתְר ַמְרֶּב� �ית][ְו[ִּבית ֹונֹו ְּבֶנ ּנּו�] ַתְרִּב �ים ִיְקְּבֶצ� �5ן ַּדִּל  ְלחֹוֵנ
Prov. 28:9ָ יר א� ה� ֵמִס ֹו ּתֹוֵעָב� ִפָּלת3 ְּ vה ַּג�ם&ת�ַע ּתֹוָר  ְזנֹו ִמְּׁשֹמ�
Prov. 28:10ֹוב� ים ִיְנֲחלּו&ט� ֹול וvְּתִמיִמ3 �ּוא&ִיּפ ֹו ה� ע ִּבְׁשחּות� ֶרְך ָר3 יםA ְּבֶד� Bה ְיָׁשִר2   ַמְׁשֶּג
Prov. 28:11ְּ ּנּו� ָחָכ�ם ב  �ין ַיְחְקֶר� ל ֵמִב �יׁש ָעִׁש�יר ְוַד�  ֵעיָניו ִא
Prov. 28:12ַ ץ צ ם� ַּבֲעֹל� ׂש ָאָד� ים ְיֻחַּפ� ָׁשִע3 ְvּום ר  ִּדיִקים ַרָּב�ה ִתְפָא�ֶרת ּוְבק�
Prov. 28:13ְ ה פ�ם� ְמַכֶּס �ב ְיֻרָח� ה ְוֹעֵז �יַח ּומֹוֶד� א ַיְצִל �ֹ  ָׁשָעיו ל
Prov. 28:14ָ י א ה� ַאְׁשֵר� ֹול ְּבָרָע� ֹו ִיּפ� ּב3 ִvה ל  ָדם ְמַפֵח�ד ָּתִמ�יד ּוַמְקֶׁש�
Prov. 28:15ֹ  ל� ֲאִרי&נ �ל ַעם&ָּד� ע ַע ָׁש3 ָvל ר ק ֹמֵׁש� �ב ׁשֹוֵק  ֵהם ְוֹד�
Prov. 28:16ְּ יד ֲחַס�ר ת  ֹות ֹׂשְנֵאי  ָנִג3 �ב ַמֲעַׁשּק ֵנא[בּונֹות ְוַר� ים] ֹׂש� יְך ָיִמ� ַצע ַיֲאִר� 3ֶ vפב � 
Prov. 28:17ָ ֹו� א ּוס ַאל&ִיְתְמכּו&ב� נ3 ָvֹור י �ֶפׁש ַעד&ּב�  ָדם ָעֻׁש�ק ְּבַדם&ָנ
Prov. 28:18ָּ ת� הֹוֵל�ְך ת  ֹול ְּבֶאָח� ִים ִיּפ� ָרַכ3 ְּ vׁש ד  ִמים ִיָּוֵׁש�ַע ְוֶנְעַק�
Prov. 28:19ַ ד א�ע&ִר� ֹעֵב ים ִי�ְׂשַּב� ִק3 ֵvף ר ע&ָל�ֶחם ּוְמַרֵּד�  יׁש�ְדָמתֹו ִי�ְׂשַּב�
Prov. 28:20ֱ יׁש א� ה� ִא א ִיָּנֶק� �ֹ יר ל ַהֲעִׁש3 ְvץ ל ֹות ְוָא� � מּונֹות ַרב&ְּבָרכ
Prov. 28:21ֶחם ִיְפַׁשע&ָּג�ֶבר� 3ֶ vֹוב ְוַעל&ַּפת&ל �ֵּכר&ָּפִנ�ים לֹא&ט   ַה�
Prov. 28:22ִ ֹון א ל ַלה3 ּנּו� ִנ�ֳבָה� ֶסר ְיֹבֶא� א&יvֵַדע ִּכי&ֶח� �ֹ �ִין ְול  יׁש ַר�ע ָע
Prov. 28:23ַ ם א�יַח ָאָדBֹוִכ ֹון� מ� ַּמֲחִל�יק ָלׁש�  ֲחַרי ֵח�ן ִיְמָצ�א ִמ�
Prov. 28:24ית� �יׁש ַמְׁשִח� ּוא ְלִא 3 vַׁשע ָחֵב�ר ה�ין&ָּפ ר ֵא� ֹו ְוֹאֵמ� ִבBיו ְוִאּמ3 BלA ָא�   ּגֹוֵז
Prov. 28:25ֶ  ן� ְרַחב&נ �ה ְיֻדָּׁש� ַח ַעל&ְיהָו ֹון ּובֹוֵט� � ֶפׁש ְיָגֶר�ה ָמד
Prov. 28:26ְּ ט� ּבֹוֵט�ַח ב  ּוא ִיָּמֵל� ה ה� ָחְכָמ3 ְּ vיל ְוהֹוֵל�ְך ב� ּוא ְכִס  ִלּבֹו ה�
Prov. 28:27ָ ן ל�ֹות� נֹוֵת יו ַרב&ְמֵאר� יָנ3 ֵ vֹור ּוַמְעִל�ים ע � ָרׁש ֵא�ין ַמְחס
Prov. 28:28ְ ּום ר ים� ְּבק� ּו ַצִּדיִק� ם ִיְרּב�  ָׁשִעים ִיָּסֵת�ר ָאָד�ם וvְּבָאְבָד3



Prov. 29:1ּ �יׁש ת  א� ִא ר ְוֵא�ין ַמְרֵּפ� ָּׁשֵב3 ִvַתע י ֶרף ֶּפ� � ֹוָכחֹות ַמְקֶׁשה&ֹע
Prov. 29:2ַ ֹות צ ם� ִּבְרב� ַנ�ח ָע� ע ֵיָא� ָׁש3 ָvל ר �ם ּוִבְמֹׁש�  ִּדיִקים ִיְׂשַמ�ח ָהָע
Prov. 29:3ָ ב ח�יׁש&ֹאֵה ֹון� ִא� ֹות ְיַאֶּבד&ה� �יו ְוֹרֶע�ה זvֹונ3  ְכָמה ְיַׂשַּמ�ח ָאִב
Prov. 29:4ְּ ֶלְך ב  ָּנה� ֶמ3 ֹות ֶי�ֶהְרֶס�  ִמְׁשָּפט ַיֲעִמ�יד ָא�ֶרץ ְוִא�יׁש ְּתרּומ�
Prov. 29:5ֶּ  יו� ג ׂש ַעל&ְּפָעָמ� ֶׁשת ּפֹוֵר� 3 ֶvהּו ר�  ֶבר ַמֲחִל�יק ַעל&ֵרֵע
Prov. 29:6ַח� ּון ְוָׂשֵמ� יק ָיר� ַצִּד3 ְvׁש ו��יׁש ָר�ע מֹוֵק ע ִא   ְּבֶפBַׁש�
Prov. 29:7�ַעת�ַע צ ַ ֹיֵד ע לֹא&ָיִב�ין ָּד� ָׁש3 ָvים ר�ין ַּדִּל  ִּדיק ִּד�
Prov. 29:8ָ י ל�ף� ַאְנֵׁש ים ָיִׁש�יבּו ָא� ֲחָכִמ3 ַvה ו� �יחּו ִקְרָי  צֹון ָיִפ
Prov. 29:9ִ  ם נ יׁש&ָחָכ3 ק ְוֵא�ין ָנ�ַחת� ִא� ָׂשַח3 ְvיל ְוָרַג�ז ו� �יׁש ֱאִו  ְׁשָּפט ֶאת&ִא
Prov. 29:10ָ י ד�ֹו�ִמי ַאְנֵׁש ּו ַנְפׁש� ים ְיַבְקׁש� יָׁשִר3 � ִvם ו� ם ִיְׂשְנאּו&ָת
Prov. 29:11 ָּנה� ָּכל&ר ֹור ְיַׁשְּבֶח� ם ְּבָאח� ָחָכ3 ְvיל ו� �יא ְכִס  ּוחֹו יֹוִצ
Prov. 29:12ֹ ים� מ יו ְרָׁשִע� ל&ְמָׁשְרָת�  ֵׁשל ַמְקִׁש�יב ַעל&ְּדַבר&ָׁש�ֶקר ָּכ�
Prov. 29:13ים ִנ� �יׁש ְּתָכִכ ׁש ְוִא Bם ְיהָו�ה� ָר�ִאיר&ֵעיֵנ�י ְׁשֵניֶהBׁשּו ֵמ�  ְפָּג
Prov. 29:14ֹון� ֹו ָלַע�ד ִיּכ� ְסא3 ִּ vים כ�ֱאֶמ�ת ַּדִּל   ֶמBֶלְך ׁשֹוֵפ�ט ֶּב�
Prov. 29:15ְ  ֹו� ֵׁש�ֶבט ו ח ֵמִב�יׁש ִאּמ� ֻׁשָּל3 ְvה ְוַנ�ַער מ� תֹוַכַחת ִיֵּת�ן ָחְכָמ
Prov. 29:16ְ ֹות ר ּו�ָׁשִעים ִיְרֶּבה& ִּבְרב� ם ִיְרא� ַמַּפְלָּת� ים ְּב� ַצִּדיִק3 ְvַׁשע ו� ָּפ
Prov. 29:17ִּ ָך� פ ַיֵּס�ר ב  �ים ְלַנְפֶׁש� ן ַמֲעַדִּנ יִניֶח�ָך ְוִיֵּת�  ְנָך ִו�
Prov. 29:18ָ ין ח�הּו� ְּבֵא ר ּתֹוָר�ה ַאְׁשֵר� �ם ְוֹׁשֵמ� ע ָע  זֹון ִיָּפ�ַר�
Prov. 29:19ִּ �ֶבד ִּכ� ב  �ֶסר ָע ין ְוֵא�ין ַמֲעֶנ�ה�ְדָבִרים לֹא&ִיָּו ִב3 ָvי&י 
Prov. 29:20ִ יָת א ּנּו� ָחִז3 �יל ִמֶּמ� יו ִּתְקָו�ה ִלְכִס � יׁש ָא�ץ ִּבְדָבָר
Prov. 29:21ֹון� ֹו ִיְהֶי�ה ָמנ� ַאֲחִרית3 ְvֹו ו ��ק ִמֹּנ�ַער ַעְבּד   ְמַפֵּנ
Prov. 29:22ַ יׁש&א ַׁשע� ִא� ַעל ֵחָמ�ה ַרב&ָּפ� ֹון ּוַב� � ף ְיָגֶר�ה ָמד
Prov. 29:23ָ ת א� ֹוד� ַּגֲאַו ְך ָּכב� ּוַח ִיְתֹמ� 3vּנּו ּוְׁשַפל&ר�  ָדם ַּתְׁשִּפיֶל
Prov. 29:24ַּ  א ַיִּג�יד� חֹוֵל�ק ִעם&ג �ֹ ע ְול ְׁשַמ3 ִvֹו ָאָל�ה י ��א ַנְפׁש  ָּנב ׂשֹוֵנ
Prov. 29:25ָ ת א�ה ְיֻׂשָּג�ב� ֶחְרַּד� ַח ַּביהָו  ָדם ִיֵּת�ן מֹוֵק�ׁש ּובֹוֵט�
Prov. 29:26ַ יׁש� ר ה ִמְׁשַּפט&ִא�  ִּבים ְמַבְקִׁש�ים ְּפֵני&מֹוֵׁש�ל וvֵּמְיהָו3
Prov. 29:27ַ ת צ�ֶרְך� פ ּתֹוֲעַב ת ָרָׁש�ע ְיַׁשר&ָּד� �ֶול ְותֹוֲעַב� �יׁש ָע  ִּדיִקים ִא
Prov. 30:1ַ ם ה�א ְנֻא ָּׂש� ה ַהַּמ¡ יA ָאג�ּור ִּבן&ָיֶק3 Bל ְלִא�יִת ִּדְבֵר�יִתיֵא ל�ֶּגֶבר ְלִא�  יֵא�ל ְוֻאָכ�
Prov. 30:2י� א&ִביַנ�ת ָאָד�ם ִל� �ֹ �יׁש ְול �י ֵמִא   ִּכBי ַב�ַער ָאֹנִכ
Prov. 30:3ע� ַעת ְקֹדִׁש�ים ֵאָד� ְדִּתי ָחְכָמ�ה ְוַד� א&ָלַמ� �ֹ   ְול
Prov. 30:4ַּבִּׂש Aִים ַרר&ַמ2 יו ִמBי ָצ� ּוַחA ְּבָחְפָנ] ַסף&ר2 ד ִמBי ָא� ִיםA ַוֵּיַר] ה&ָׁשַמ2 ה מ ִ ִמBי ָעָל� ים ְמָל3 י ֵהִק�

ע� �י ֵתָד� ֹו ִּכ נ3 ְּ vה&ֶּׁשם&ב ֹו ּוַמ�  ָּכל&ַאְפֵסי&ָא�ֶרץ ַמה&ְּׁשמ�
Prov. 30:5ֹו� ֹחִס�ים ּב� ּוא ַל� 3 vה ָמֵג�ן ה�ֹוַּה ְצרּוָפ   ָּכל&ִאְמַר�ת ֱאל�
Prov. 30:6ְוִנְכָז�ְבָּת� פ �יו ֶּפן&יֹוִכ�יַח ְּבָך �ֹוְסְ¥ ַעל&ְּדָבָר   ַאל&ּת�
Prov. 30:7ְj ּות� ש ִּני ְּבֶט�ֶרם ָאמ� ֶּמ3 ִvְך ַאל&ִּתְמַנ�ע מ� ַּתִים ָׁשַא�ְלִּתי ֵמִאָּת
Prov. 30:8ָ  ִּני ֵר�אׁש ו ק ִמֶּמ3 ב ַהְרֵח¢ ְדַבר&ָּכָז] י� ָׁשBְואA ּו� ִני ֶל�ֶחם ֻחִּק� ְטִריֵפ3 ַ vי ה� ֶּתן&ִל  ֹעֶׁשר ַאל&ִּת�
Prov. 30:93ְוָאַמ Hְוִכַחְׁשִּתי Aע ן ֶאְׂשַּב2 י� פ ֶּפ� ְׂשִּתי ֵׁש�ם ֱאֹלָה� ָתַפ3 ְvְבִּתי ו� ׁש ְוָגַנ ן&ִאָּוֵר� ָו�ה ּוֶפ� י ְיה¡  ְרִּתי ִמ�
Prov. 30:10ֶ ן ע�יו[ֶבד ֶאל&ֲאֹדנֹו  ַאל&ַּתְלֵׁש� ְמָּת�] ֲאֹדָנ ן&ְיַקֶּלְלָך� ְוָאָׁש�  ֶּפ�
Prov. 30:11ּ ְך� ד  א ְיָבֵר� �ֹ ֹו ל ּמ3 ִvל ְוֶאת&א��יו ְיַקֵּל  ֹור ָאִב
Prov. 30:12ּ ץ� ד  א ֻרָח� �ֹ ֹו ל �יו וvִּמֹּצָאת3 ֹור ְּבֵעיָנ  ֹור ָטה�
Prov. 30:13ּ אּו� ד  יו ִיָּנֵׂש� ַעְפַעָּפ3 ְvיו ו� ּו ֵעיָנ  ֹור ָמה&ָרמ�



Prov. 30:14 ם� ים ֵמָאָד� ֶאְביֹוִנ3 ְvֶרץ ו��ים ֵמֶא ל ֲעִנִּי יו ֶלֱאֹכ� ָת� ַתְּלֹע¡ ֹות ְמ� ַמֲאָכל{ ֹות ִׁשָּניוH ּו� ֹורA ֲחָרב� Bפ ּד 
Prov. 30:15ֵ ֹוׁש ה ב ָׁשל� י ָבנֹותH ַהBבA ַה� הA ְׁשֵּת� ֲעלּוָק2 ֹון� ַל� ְמרּו ה� ע לֹא&ָא� ְרַּב3 ַ vְעָנה א�א ִתְׂשַּב �ֹ  ָּנה ל
Prov. 30:16ֶ ַחם א ר ָר� ֶצ¡ H ְוֹע{ ֹון� ְׁשאֹול ְמָרה ה� ׁש לֹא&ָא� ֵא3 ְvִים ו� ֶרץ לֹא&ָׂש�ְבָעה ַּמ
Prov. 30:17ג ְלָא� ְלַע ּוָה ְבֵני&ָנ�ֶׁשר� פ ַעBִיןA ִּת� יֹאְכל� �ַחל ְו� ּוָה ֹעְרֵבי&ַנ ם ִיְּקר� ת&ֵא� יֲּקַה¡ ּוז ִל�  בH ְוָתב{
Prov. 30:18ֵ ה ה�ִּני ְוַאְרָּבע  ְׁשֹלָׁש�ּו ִמֶּמ ה][וvְ[ָּמה ִנְפְלא� ים�] ַאְרָּבָע3 א ְיַדְעִּת� �ֹ  ל
Prov. 30:19ׁש ֲע ֶרְך ָנָח3 ֶׁשרA ַּבָּׁשַמִיםH ֶּד� ֶרְך ַהֶּנ2 Bה� ֶּד �ֶבר ְּבַעְלָמ� ֶרְך ֶּג �ם ְוֶד� �ה ְבֶלב&ָי ֶרְך&ֳאִנָּי ּור ֶּד� י צ�  ֵל¡
Prov. 30:20ָ ֶפת א ָא� ה ְמָנ¡ ֶרְך ִאָּׁש3 ֶון� פ ֵּכBןA ֶּד� א&ָפַע�ְלִּתי ָא� �ֹ ה ל ָאְמָר3 ְvיָה ו�  ְכָלה ּוָמ�ֲחָתה ִפ
Prov. 30:21ָj ַחת ש�ַּת ֹ ע ל ְרַּב3 ַ vַחת א ְגָזה ֶא�ֶרץ ְוַת� ת�לֹוׁש ָר�  א&תּוַכ�ל ְׂשֵא�
Prov. 30:22ֶ ַחת&ע ֶחם� ַּת� ע&ָל� �י ִי�ְׂשַּב� ל ִּכ ָנָב3 ְvֹוְך ו ��י ִיְמל  ֶבד ִּכ
Prov. 30:23ְ� ַחת ש�ּה� פ ַּת ׁש ְּגִבְרָּת� י&ִתיַר� ה ִּכ� ִׁשְפָח3 ְvל ו� �י ִתָּבֵע  נּוָאה ִּכ
Prov. 30:24ֵ ָעה ה�ים ַאְרָּב ָּמה ֲחָכִמ� ֵה3 ְvֶרץ ו�ים�ם ְקַטֵּני&ָא   ְמֻחָּכִמ�
Prov. 30:25ַ ם� ה ִיץ ַלְחָמ� �ז ַוָּיִכ�ינּו ַבַּק� �ם לֹא&ָע  ְּנָמִלים ַע
Prov. 30:26ְj ם� ש ּום ַוָּיִׂש�ימּו ַבֶּס�ַלע ֵּביָת� ��ם לֹא&ָעצ  ַפִּנים ַע
Prov. 30:27ֶ ֹו� מ א ֹחֵצ�ץ ֻּכּל�  ֶלְך ֵא�ין ָלַאְרֶּב�ה ַוֵּיֵצ�
Prov. 30:28ְ� ש �ֶלְך� פָמִמית ְּבָיַד יא ְּבֵה�יְכֵלי ֶמ� ִה3 ְvׂש ו� ִים ְּתַתֵּפ
Prov. 30:29ֵ ה ה�ֶכת� ְׁשֹלָׁש ה ֵמיִט�ֵבי ָל� ַאְרָּבָע3 ְvַעד ו��יֵבי ָצ  ָּמה ֵמיִט
Prov. 30:30ַ ל� ל ּוב ִמְּפֵני&ֹכ� ֹור ַּבְּבֵהָמ�ה ְולֹא&יvָׁש3  ִיׁש ִּגּב�
Prov. 30:313ֶּמvִיׁש ו��5ִים אֹו&ָת �יר ָמְתַנ ֹו� ַזְרִז ּום ִעּמ�  ֶלְך ַאְלק�
Prov. 30:32ה� �ד ְלֶפ� ֹוָת ָי ְלָּת ְבִהְתַנֵּׂש�א ְוִאם&זvַּמ3   ִאם&ָנַב�
Prov. 30:33ַ ִמיץ&א ה ּו� ב י�ֹוִצBיא ֶחְמָא3 יב� פ ִּכBי ִמ{יץ ָחָל] ִים י�ֹוִציא ִר� ַּפ3 ַ vיץ א  ף י�ֹוִציא ָד�ם ּוִמ�
Prov. 31:1ִּ ָּׂש3 ד  ַ vֶלְך מ�ֹו�ְבֵרי ְלמּוֵא�ל ֶמ ּתּו ִאּמ�  א אwֶׁשר&ִיְּסַר�
Prov. 31:2ְּ י� ַמה&ב  �י וvֶּמה ַּבר&ְנָדָר� ה&ַּבר&ִּבְטִנ  ִרי ּוַמ�
Prov. 31:3ין� ֹות ְמָלִכ� ְמח� יָך ַל�   ַאל&ִּתֵּת�ן ַלָּנִׁש�ים ֵחיֶל�ָך וvְּדָרֶכ3
Prov. 31:4 5ִין� �ים ְׁשתֹו&ָי ְמָלִכ ל ַא�ל ַל� מֹוֵא3 יםA ְל� ְמָלִכ2 ים אֹו  ַאBל ַל� ר�] ֵא�י[וvְּלרֹוְזִנ3  ֵׁשָכ�
Prov. 31:5ִ  ִני� ֶּפן&י ין ָּכל&ְּבֵני&ֹע� יַׁשֶּנה ִּד� � ִvק ו � ְׁשֶּתה ְוִיְׁשַּכ�ח ְמֻחָּק
Prov. 31:6ֵרי ָנ�ֶפׁש��ַיִין ְלָמ ְvד ו�  ְּתנּו&ֵׁשָכ�ר ְלאֹוֵב
Prov. 31:7ִ  א ִיְזָּכ י �ֹ ֹו ל ֲעָמל3 ַvֹו ו ��ח ִריׁש ֹוד�ְׁשֶּתה ְוִיְׁשַּכ  ר&ע�
Prov. 31:8ֹוף� ין ָּכל&ְּבֵנ�י ֲחל� 3 ִּ vם ֶאל&ד�  ְּפַתח&ִּפ�יָך ְלִאֵּל
Prov. 31:9ֹון� פ �י ְוֶאְבי� ין ָעִנ ִד3 ְvֶדק ו�  ְּפַתח&ִּפ�יָך ְׁשָפט&ֶצ
Prov. 31:10ַ ֶׁשת&ח ּה� ֵא� �ים ִמְכָר� ק ִמְּפִניִנ  ִיל ִמ�י ִיְמָצ�א ְוָרֹח�
Prov. 31:11ָּ � ָּב�ַטח ב  ר�ּה ֵל א ֶיְחָס� �ֹ ל ל ָׁשָל3 ְvּה ו� ב ַּבְעָל
Prov. 31:12י ַחֶּי�יה��ל ְיֵמ 3ֹּ vע כ�ֹוב ְולֹא&ָר   ְּגָמַל�ְתהּו ט�
Prov. 31:13ָּ יָה� ד  ַעׂש ְּבֵח�ֶפץ ַּכֶּפ� ַּת3 ַvים ו� ְרָׁשה ֶצ�ֶמר ּוִפְׁשִּת
Prov. 31:14ָ ק ָּתִב�יא ַלְחָמ� ה ֶּמְרָח3 ִvר מ� ּה�ְיָתה ָּכֳאִנּי�ֹות סֹוֵח
Prov. 31:15יָה� ק ְלַנֲעֹרֶת� ֹח3 ְvּה ו�ְיָלה ַוִּתֵּת�ן ֶט�ֶרף ְלֵביָת ֹוד ַל3   ַוָּתBָקםA ְּבע¢
Prov. 31:16ָ� ה ש�יָה ְנַטע  ָזְמָמ ֶּפ3 ַ vי כ �ְטָעה[ֶדה ַוִּתָּקֵח�הּו ִמְּפִר� ֶרם�] ָנ  ָּכ�
Prov. 31:17יָה ץ ְזֹרעֹוֶת� ְּתַאֵּמ3 ַvיָה ו� ֹוז ָמְתֶנ ְגָר�ה ְבע�  � ָח�
Prov. 31:18ָ ה ַבַּלִיל  ט א&ִיְכֶּב� �ֹ ֹוב ַסְחָר�ּה ל �ְיָלה][ַב[ֲעָמה ִּכי&ט� ּה�] ַּל  ֵנָר�
Prov. 31:19ָ  ֶלְך� י יָה ָּת�ְמכּו ָפ� ַכֶּפ3 ְvֹור ו � ֶדיָה ִׁשְּלָח�ה ַבִּכיׁש
Prov. 31:20ַּ ֹון� כ ֶאְבי� ה ָל� יָה ִׁשְּלָח� ָיֶד3 ְvי ו�  ָּפּה ָּפְרָׂש�ה ֶלָעִנ
Prov. 31:21ׁש ָׁשִנ�ים� ּה ָלֻב� יָת3 ֵּ vֶלג ִּכ�י ָכל&ב�  לֹא&ִתיָר�א ְלֵביָת�ּה ִמָּׁש



Prov. 31:22ּה� ׁש ְוַאְרָּגָמ�ן ְלבּוָׁש� ְׂשָתה&ָּל�ּה ֵׁש� ים ָע�   ַמְרַבִּד�
Prov. 31:23ֶרץ� ֹו ִעם&ִזְקֵני&ָא� ִׁשְבּת3 ְּ vּה ב�ים ַּבְעָל   נֹוָד�ע ַּבְּׁשָעִר�
Prov. 31:24 ין ְּכַנֲעִנ�י�ע ָ ָסִד� ֹור ָנְתָנ�ה ַל� ֲחג3 ַvר ו � ְׂשָתה ַוִּתְמֹּכ
Prov. 31:25ֹון� ק ְלי�ֹום ַאֲחר� ִּתְׂשַח3 ַvּה ו�ר ְלבּוָׁש   ֹעז&ְוָהָד�
Prov. 31:26ִּ ֶסד ַעל&ְלׁשֹוָנ�ּה� פ  3ֶ vֹוַרת&ח  יָה ָּפְתָח�ה ְבָחְכָמ�ה ְות�
Prov. 31:27 ּה ְוֶל�ֶח צ�ֹות ֵּביָת ל�ֹוִפָּיה ֲהִליכ� א תֹאֵכ� �ֹ ּות ל ְצל3 ַ vם ע 
Prov. 31:28ָ מּו ב�ּה� ָק ְלָל� 5ְיַה� ּה ַו� ְעָל3 ַּ vּוָה ב �5ְיַאְּׁשר  ֶניָה ַו�
Prov. 31:29ָּ ֹות ב  ָנה� ַרּב� ְּת ָעִל�ית ַעל&ֻּכָּל� ַא3 ְvִיל ו��ׂשּו ָח  נֹות ָע
Prov. 31:30ַ ֶקר ה�ֶׁש �ה ִה הָו3 ְvה ִיְרַאת&י ִפי ִאָּׁש� �ל�ֵחן ְוֶה�ֶבל ַהֹּי  יא ִתְתַהָּל�
Prov. 31:31ָ יָה� ְּתנּו&ל ים ַמֲעֶׂש� ּוָה ַבְּׁשָעִר� יַהְלל� יָה ִו� �י ָיֶד  ּה ִמְּפִר�

Ruth 1:1 י�ה ָלגּור1 ִּבְׂשֵד �ֶחם ְיהּוָד3 יׁש ִמֵּב=ית ֶל Mֶלְך ִא י ָרָע�ב ָּבָא�ֶרץ ַוֵּי2 ים ַוְיִה� ט ַהֹּׁשְפִט+ י ִּביֵמי1 ְׁשֹפ�  ַוְיִה3
ּוא ְו ב ה� ֹו ּוְׁשֵנ�י ָבָנ�יו�מֹוָא+  ִאְׁשּת�
Ruth 1:2 ית ים ִמֵּב� ֹון ְוִכְליֹון1 ֶאְפָרִת+ Bַמְחל Aיו� ם ְׁשֵנ�י&ָבָנ י ְוֵׁש� Mֹו ָנֳעִמ ֶלְך ְוֵׁשםZ ִאְׁשּת2 �יׁש א�ִליֶמ]  ְוֵׁש�ם ָהִא

ם� ב ַוִּי�ְהיּו&ָׁש� אּו ְׂשֵדי&מֹוָא�  ֶל�ֶחם ְיהּוָד�ה ַוָּיֹב�
Ruth 1:3ָמת ֱאִליֶמ�� �י ָבֶנ�יָה� ַוָּי יא ּוְׁשֵנ ר ִה� �יׁש ָנֳעִמ�י ַוִּתָּׁשֵא�  ֶלְך ִא
Ruth 1:4ם ְּכֶע�ֶׂשר ָׁשִנ�ים� �ְׁשבּו ָׁש� ּות ַוֵּי �ם ַהֵּׁשִנ�ית ר ה ְוֵׁש� ַאַחת1 ָעְרָּפ+ ֹות ֵׁשBם ָה� ֲאִבּי+ ם ָנִׁשים1 ֹמ� ּו ָלֶה3   ַוִּיְׂשא�
Ruth 1:5ֹון ְוִכ ם ַמְחל� ּותּו ַגם&ְׁשֵניֶה� ּה� ַוָּימ� יָה ּוֵמִאיָׁש� �י ְיָלֶד� ה ִמְּׁשֵנ ִאָּׁש+  ְלי�ֹון ַוִּתָּׁשֵאר1 ָה�
Ruth 1:6 ֹו ד ְיהָוה1 ֶאת&ַעּמ+ Bי&ָפַק ב ִּכ� ְמָעה1 ִּבְׂשֵד�ה מֹוָא+ ָׁשב ִמְּׂשֵד�י מֹוָא�ב ִּכBי ָׁש� יָה ַוָּת�  ַוָּתBָקם ִהיא1 ְוַכrֶת+

ֶחם� ם ָל� ת ָלֶה�  ָלֵת�
Ruth 1:7א ִמן&ַה ֶרץ  ַוֵּתֵצ3 ּוב ֶאל&ֶא� ֶרְך ָלׁש� �ְכָנה ַבֶּד+ יָה ִעָּמ�ּה ַוֵּתַל י ַכrֶת� ָּמה ּוְׁשֵּת� ָּמקֹום1 ֲאֶׁש�ר ָהְיָתה&ָׁש+
ה�  ְיהּוָד�

Ruth 1:8 ּה ַיֲעֶׂשה�ה ְלֵב�ית ִאָּמ ְבָנה ִאָּׁש� �ְכָנה ֹּׁש+ יָה ֵל אֶמר ָנֳעִמי1 ִלְׁשֵּת�י ַכrֶת+ Bֹ �ַעׂש[ ַוּת Bה ִעָּמֶכם1] ַי  ְיהָו
י� ים ְוִעָּמִד� ֶסד ַּכֲאֶׁש=ר ֲעִׂשיֶת>ם ִעם&ַהֵּמִת�  ֶח+

Ruth 1:9יָנה� אָנה קֹוָל�ן ַוִּתְבֶּכ� ן ַוִּתֶּׂש� ה ֵּב�ית ִאיָׁש�ּה ַוִּתַּׁש�ק ָלֶה+ ה ִאָּׁש� ם ּוְמֶצ�אןָ ְמנּוָח+ ן ְיהָוה1 ָלֶכ+ Bִיֵּת  
Ruth 1:10�ּוב ְלַעֵּמ ְך ָנׁש� ְרָנה&ָּל�ּה ִּכי&ִאָּת�  ְך� ַוּתֹאַמ�
Ruth 1:11ים� י ְוָהי�ּו ָלֶכ�ם ַלֲאָנִׁש� ֵמַע+ ֹוד&ִלBי ָבִנים1 ְּב� ע� י ָל�ָּמה ֵתַל�ְכָנה ִעִּמ�י ַה� ְבָנה ְבֹנַת+ אֶמר ָנֳעִמי1 ֹׁש� Bֹ   ַוּת
Ruth 1:12+י ִתְקָו� �יׁש ִּכBי ָאַמ1ְרִּתי1 ֶיׁש&ִל ְנִּתי ִמְהי�ֹות ְלִא ְכןָ ִּכ�י ָזַק� ְבָנה ְבֹנַתי1 ֵל+ B1ְיָלה1  ֹׁש Bיִתי ַהַּל �ם ָהִי ה ַּג

יׁש ְוַג�ם ָיַל�ְדִּתי ָבִנ�ים�  ְלִא+
Ruth 1:13ַPְרָנה ע י  ֲהָלֵה�ןA ְּתַׂשֵּב3 �יׁש ַא�ל ְּבֹנַת3 י ֱהי�ֹות ְלִא ָנה ְלִבְלִּת� ָעֵג+ לּו ֲהָלֵהן1 ֵּת� ד ֲאֶׁש�ר ִיְגָּד+

ה ִב�י ַיד&ְיהָו�ה י&ָיְצָא� ם ִּכ� י&ַמר&ִלBי ְמֹאד1 ִמֶּכ+  �ִּכ�
Ruth 1:14ּה� ְבָקה ָּב� ּות ָּד� ּה ְור� ֹוד ַוִּתַּׁשBק ָעְרָּפה1 ַלֲחמֹוָת+ �ן ַוִּתְבֶּכ�יָנה ע   ַוִּתֶּׂש�ָנה קֹוָל+
Ruth 1:15ְך� י ְיִבְמֵּת� ּוִבי ַאֲחֵר� ּה ְוֶאל&ֱאֹלֶה�יָה ׁש� ְך ֶאל&ַעָּמ� אֶמר ִהֵּנה1 ָׁש�ָבה ְיִבְמֵּת+ 3ֹ   ַוּת
Ruth 1:16 1אֶמר רּות Bֹ ְך ּוַבֲאֶׁשBר  ַוּת י ֵאֵל3 Mר ֵּתְלִכ י ֶאל&ֲאֶׁש2 ִּ Tִיְך כ �ּוב ֵמַאֲחָר ְך ָלׁש� י ְלָעְזֵב� ַאל&ִּתְפְּגִעי&ִב+

י� ִיְך ֱאֹלָה� י ֵואֹלַה� ין ַעֵּמ�ְך ַעִּמ+ 1יִני1 ָאִל+  ָּתִל
Ruth 1:17�ה ְיהָו�ה ִלי1 ְוֹכ ם ֶאָּקֵב�ר ֹּכהZ ַיֲעֶׂש2 ּות ְוָׁש� יד ֵּביִנ�י  ַּבֲאֶׁשBר ָּתמ1ּוִתי1 ָאמ+ ֶות ַיְפִר� �י ַהָּמ+ יף ִּכ ה ֹיִס+

 ּוֵביֵנ�5ְך�
Ruth 1:18יָה� ר ֵאֶל� ל ְלַדֵּב� �ֶכת ִאָּת�ּה ַוֶּתְחַּד� יא ָלֶל ֶצת ִה� י&ִמְתַאֶּמ� ֶרא ִּכ� Wַוֵּת  
Ruth 1:19ֶחם ַו 1ָנה1 ֵּב�ית ֶל+ י ְּכֹבָא �ֶחם ַוְיִה3 ָנה ֵּב�ית ָל ם ַעד&ֹּבָא� �ְכָנה ְׁשֵּתיֶה+ ן  ַוֵּתַל ם ָּכל&ָהִעיר1 ֲעֵליֶה+ Bֵּתֹה

י� ֹ�את ָנֳעִמ� ְרָנה ֲהז  ַוּתֹאַמ�
Ruth 1:20ד� י ִל�י ְמֹא� ר ַׁשַּד> א ִּכי&ֵהַמ� אןָ ִלי1 ָמָר+ Bי ְקֶר�אָנה ִל�י ָנֳעִמ ן ַאל&ִּתְקֶר� אֶמר ֲאֵליֶה+ �ֹ   ַוּת
Ruth 1:21ָּמ�ה ָל� ם ֱהִׁשיַב�ִני ְיהָו ְכִּתי ְוֵריָק� י  ֲאִני1 ְמֵלָא�ה ָהַל+ י ְוַׁשַּד� �ָנה ִב+ י ַו�יהָוה1 ָע אָנה ִלי1 ָנֳעִמ+ Bה ִתְקֶר



י� ע ִל� ַר�  ֵה�
Ruth 1:22ָּ Pָּמה ב ָבה ִמְּׂשֵד�י מֹוָא�ב ְוֵה3 ּה ַהָּׁש� Bה ַכָּלָתּה1 ִעָּמ+ ּות ַהּמֹוֲאִבָּי י ְור2 ֶחם  ַוָּת�ָׁשב ָנֳעִמ3 אּו ֵּב�ית ֶל+

ים�  ִּבְתִחַּל�ת ְקִצ�יר ְׂשֹעִר�
Ruth 2:1�י ְמֻיָּדע  ּו Qע[ְלָנֳעִמ�מֹוַד [ִPּה א ַעז�ְלִאיָׁש3 ֹו ֹּב� ַחת ֱאִליֶמ�ֶלְך ּוְׁשמ� ִיל ִמִּמְׁשַּפ� ֹור ַח+  יׁש ִּגּב�
Ruth 2:2 ר ר ֲאֶׁש� Wים ַאַח Bא ַהָּׂשֶדה1 ַוֲאַלֳקָט�ה ַבִּׁשֳּבִל+ ְלָכה&ָּנ י ֵא� ל&ָנֳעִמ3 ה ֶא� Mּות ַהּמֹוֲאִבָּי  ַוּתֹאֶמרZ ר2

ן ְּב י�ֶאְמָצא&ֵח� אֶמר ָל�ּה ְלִכ�י ִבִּת� �ֹ �יו ַוּת  ֵעיָנ
Ruth 2:3 ר ַעז ֲאֶׁש� ת ַהָּׂשֶדה1 ְלֹב+ Bָה ֶחְלַק �5ֶקר ִמְקֶר+ ים ַוִּי �י ַהֹּקְצִר ה ַאֲחֵר�  ַוֵּתBֶלְך ַוָּתבֹוא1 ַוְּתַלֵּק�ט ַּבָּׂשֶד+

ֶלְך� ַחת ֱאִליֶמ�  ִמִּמְׁשַּפ�
Ruth 2:4ָּ Pַעז ב ֶחם ַו ְוִהֵּנה&ֹב3 ֹו ְיָבֶרְכָך� ְיהָו�ה�א ִמֵּב�ית ֶל+ ֹ�אְמרּו ל� �ה ִעָּמֶכ�ם ַוּי ים ְיהָו ֹ�אֶמר ַלּקֹוְצִר�  ּי
Ruth 2:5את� �ֹ ה ַהּז י ַהַּנֲעָר� ים ְלִמ� �ֹוְצִר ב ַעל&ַהּק� ֹו ַהִּנָּצ� ַעז1 ְלַנֲער+ Bֹאֶמר ֹּב2   ַוּי
Ruth 2:6ה Bר ַנֲעָר�ים ַוּיֹאַמ ב ַעל&ַהּקֹוְצִר� >ַער ַהִּנָּצ� ַען ַהַּנ ה  ַוַּי3 י ִמְּׂשֵד� ם&ָנֳעִמ� ָבה ִע� יא ַהָּׁש� ֹוֲאִבָּיה1 ִה+  מ�
ב�  מֹוָא�

Ruth 2:7 1ֶקר ֹוד ֵמָאBז ַהֹּב2 ֹוא ַו�ַּתֲעמ3 ים ַוָּתב� �י ַהּקֹוְצִר ים ַאֲחֵר� ֳעָמִר+ אֶמר ֲאַלֳקָטה&ָּנא1 ְוָאַסְפִּת�י ָב� 3ֹ  ַוּת
ט� ִית ְמָע� ּה ַהַּב� >ה ִׁשְבָּת� ָּתה ֶז  ְוַעד&ַע+

Ruth 2:8ֹ י  ַוּי א ַתֲעבּוִר� �ֹ >ם ל ר ְוַג י ַאל&ֵּתְלִכי1 ִלְלֹקט1 ְּבָׂשֶד�ה ַאֵח+ ֹוא ָׁשַמ�ַעְּת ִּבִּת3 ּות ֲהל= Mַעז ֶאל&ר אֶמרZ ֹּב2
י� ין ִעם&ַנֲעֹרָת� ה ִתְדָּבִק� �ה ְוֹכ�  ִמֶּז

Ruth 2:9יִת< ֹוא ִצִּו ן ֲהל� �ְכְּת ַאֲחֵריֶה+ ה ֲאֶׁשר&ִיְקֹצרּון1 ְוָהַל Bִיְך ַּבָּׂשֶד Mְך  ֵעיַנ� ים ְלִבְלִּת�י ָנְגֵע י ֶאת&ַהְּנָעִר�
ים� ּון ַהְּנָעִר� ר ִיְׁשֲאב� ית ֵמֲאֶׁש� Wים ְוָׁשִת ת ְוָהַלְכְּת1 ֶאל&ַהֵּכִל+  ְוָצִמ3

Ruth 2:10+1יָך1 ְלַהִּכיֵר אִתי ֵחBן ְּבֵעיֶנ Z ָמָצ2 יו ַמּדּוַע אֶמר ֵאָל3 �ֹ חּו ָא�ְרָצה ַוּת יָה ַוִּתְׁשַּת� 1 ַעל&ָּפֶנ+ ִני  ַוִּתֹּפל
 ְוָאֹנִכ�י ָנְכִרָּי�ה�
Ruth 2:11 ְך�ֹות ִאיֵׁש י מ� ְך ַאֲחֵר� ל ֲאֶׁשר&ָעִׂשית1 ֶאת&ֲחמֹוֵת+ Bי ֹּכ ד ִל3 Mד ֻהַּג ּה ֻהֵּג2 ֹ�אֶמר ָל+ ַעז1 ַוּי Bַען ֹּב2  ַוַּי

ר לֹא&ָיַד� ם ֲאֶׁש� Wי ֶאל&ַע ְך ַוֵּת�ְלִכ+ ֹוַלְדֵּת+ ְך ְוֶא1ֶרץ1 מ� י ָאִב�יְך ְוִאֵּמ3 Qַעְזִב ֹום�ַוַּת� ֹול ִׁשְלׁש�  ַעְּת ְּתמ�
Ruth 2:12 את ל ֲאֶׁשר&ָּב� ה ֵמִעBם ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ְך ְׁשֵלָמ3 Mי ַמְׂשֻּכְרֵּת  ְיַׁשֵּל�ם ְיהָו�ה ָּפֳעֵל�ְך ּוְתִה2

יו� ַחת&ְּכָנָפ� ֹות ַּת�  ַלֲחס�
Ruth 2:13+י ִנ�ַחְמָּת� Bיָך ֲאֹדִני1 ִּכ ן ְּבֵעיֶנ ַּתֹאֶמר ֶאְמָצא&ֵח2 Tא  ו �ֹ ְרָּת ַעל&ֵל�ב ִׁשְפָחֶת�ָך ְוָאֹנִכי1 ל ִני ְוִכ�י ִדַּב�

יָך� ת ִׁשְפֹחֶת� ה ְּכַאַח� ְהֶי+  ֶא�
Ruth 2:14 1ֶמץ ַוֵּת1ֶׁשב �ְך ַּבֹח ְלְּת ִּפֵּת� ֶחם ְוָטַב� �ְלְּת ִמן&ַהֶּל+ י ֲהֹלם1 ְוָאַכ ִׁש� Bֶכל ֹּג �ת ָהֹא3 ַעז ְלֵע Mה ֹב  ַוּיֹאֶמרZ ָל2

י ֹוְצִר+ ר�ִמַּצ�ד ַהּק� ע ַוֹּתַת� אַכל ַוִּתְׂשַּב� �ֹ י ַוּת  ם ַוִּיְצָּבט&ָל�ּה ָקִל+
Ruth 2:15ּוָה� א ַתְכִלימ� �ֹ ט ְול ים ְּתַלֵּק� ֳעָמִר> �ם ֵּב=ין ָה� ר ַּג יו ֵלאֹמ3 Mַעז ֶאת&ְנָעָר Z ֹּב2 ָקם ְלַלֵּק�ט ַוְיַצו   ַוָּת�
Ruth 2:16ים ַוֲעַזְב�ּלּו ָל�ּה ִמן&ַהְּצָבִת >ם ֹׁשל&ָּתֹׁש� ּה� ְוַג א ִתְגֲערּו&ָב� �ֹ ם ְוִלְּקָט�ה ְול  ֶּת�
Ruth 2:17ים� ה ְׂשֹעִר� י ְּכֵאיָפ� ָטה ַוְיִה� �ֶרב ַוַּתְחֹּבט1 ֵא�ת ֲאֶׁשר&ִלֵּק+ ה ַעד&ָהָע ט ַּבָּׂשֶד�   ַוְּתַלֵּק�
Ruth 2:18ָטה ַוּתֹוֵצא1 ַוִּת �ּה ֵא�ת ֲאֶׁשר&ִלֵּק ֶרא ֲחמֹוָת� יר ַוֵּת� ֹוא ָהִע+ ָרה  ַוִּתָּׂשא1 ַוָּתב� ת ֲאֶׁשר&הֹוִת� ּה ֵא� ֶּתן&ָל+
ּה�  ִמָּׂשְבָע�

Ruth 2:19 ּה �ד ַלֲחמֹוָת3 ּוְך ַוַּתֵּג �ְך ָּבר י ַמִּכיֵר� ית ְיִה� ְטְּת ַהּיֹום1 ְוָא�ָנה ָעִׂש+ Bה ִלַּק ּה ֵאיֹפ2 Mּה ֲחמֹוָת  ַוּתֹאֶמרZ ָל2
ר ָעִׂש= אֶמר ֵׁשBם ָהִאיׁש1 ֲאֶׁש2 3ֹ ֹו ַוּת ַעז�ֵאBת ֲאֶׁשר&ָעְׂשָתה1 ִעּמ+ ֹו ַהּי�ֹום ֹּב�  יִתי ִעּמ>

Ruth 2:20 ים�ֹו ֶאת&ַהַחִּי�ים ְוֶאת&ַהֵּמִת �ב ַחְסּד+ ה ֲאֶׁשר1 לֹא&ָעַז ּוְך הּוא1 ַליהָו+ ּה ָּבר� י ְלַכָּלָת3 Mאֶמר ָנֳעִמ 2ֹ  ַוּת
ּוא� ֹּגֲאֵל�נּו ה� יׁש ִמ� 1נּו1 ָהִא+ ֹוב ָל י ָקר� אֶמר ָל�ּה ָנֳעִמ3 =ֹ  ַוּת

Ruth 2:21�אֶמר ר �ֹ ּו  ַוּת �ד ִאם&ִּכּל+ ין ַע ים ֲאֶׁשר&ִלי1 ִּתְדָּבִק+ Bי ִעם&ַהְּנָעִר �םA ִּכי&ָאַמ�ר ֵאַל3 �ה ַּג ּות ַהּמֹוֲאִבָּי
י� ת ָּכל&ַהָּקִצ�יר ֲאֶׁשר&ִל�  ֵא�

Ruth 2:22א ִיְפְּג �ֹ יו ְול �ֲערֹוָת+ ְצִאי1 ִעם&ַנ י ִּכBי ֵת� ֹוב ִּבִּת3 ּות ַּכָּלָת�ּה ט� י ֶאל&ר� אֶמר ָנֳעִמ� �ֹ ה  ַוּת ְך ְּבָׂשֶד� עּו&ָב�
ר�  ַאֵח�



Ruth 2:23 ֶׁשב ִחִּט�ים ַוֵּת� �יר ַה� ים ּוְקִצ יר&ַהְּׂשֹעִר� ֹות ְקִצ� ט ַעד&ְּכל� ַעז1 ְלַלֵּק+ ֹות ֹּב2 ק ְּבַנֲער� Qַוִּתְדַּב 
ּה�  ֶאת&ֲחמֹוָת�
Ruth 3:1 ֹוַח א ֲאַבֶּקׁש&ָל>ְך ָמנ� =ֹ י ֲהל Qּה ִּבִּת�אֶמר ָל�ּה ָנֳעִמ�י ֲחמֹוָת �ֹ ְך� ַוּת ר ִי�יַטב&ָל�  ֲאֶׁש�
Ruth 3:2 ים ה ֶאת&ֹּג�ֶרן ַהְּׂשֹעִר� ּוא ֹזֶר> �ית ֶאת&ַנֲערֹוָת�יו ִהֵּנה&ה3 ר ָהִי נּו ֲאֶׁש� ַדְעָּת+ ַעז1 ֹמ� א ֹב2 �ֹ ה ֲהל  ְוַעָּת3
ְיָלה�  ַהָּל�
Ruth 3:3 ְכְּת ְוַׂש=ְמְּת ִׂשְמֹלֵתְך ְדְּת][ְו[ִּתי ָעַל�ִיְך ְוָיַרְד] ִׂשְמֹלַת>ִיְך[ ְוָרַח�ְצְּתA ָוַס3 �י ] ָיַר� ַהֹּג�ֶרן ַאל&ִּתָּוְדִע

ֹות� ל ְוִלְׁשּת� ֹו ֶלֱאֹכ� יׁש ַע�ד ַּכrת�  ָלִא+
Ruth 3:4 יו ְוָׁשָכְבִּתי ם ּוָב>את ְוִגִּל�ית ַמְרְּגֹלָת� ֹו ְוָיַד1ַעְּת1 ֶאת&ַהָּמקֹום1 ֲאֶׁש�ר ִיְׁשַּכב&ָׁש+  ִויִה�י ְבָׁשְכב3

�ְבְּת][ְו[ ין�ְוהּוא1 ַי] ָׁשָכ ר ַּתֲעִׂש� ת ֲאֶׁש� ְך ֵא� �יד ָל+  ִּג
Ruth 3:5 י ל ֲאֶׁשר&ּתֹאְמִר� �יָה ֹּכ> אֶמר ֵאֶל �ֹ ה�] ֵאַל�י() [ ַוּת ֱעֶׂש�  ֶא�
Ruth 3:6ּה� ל ֲאֶׁשר&ִצַּו�ָּתה ֲחמֹוָת� ַעׂש ְּכֹכ� Wֶרן ַוַּת�ֶרד ַהֹּג   ַוֵּת�
Ruth 3:7ֹו ַו ַעז ַוֵּיְׁשְּת1 ַוִּייַט�ב ִלּב+ Bאַכל ֹּב 2ֹ יו  ַוּי ט ַוְּתַג�ל ַמְרְּגֹלָת� א ַבָּל+ �ֹ א ִלְׁשַּכ�ב ִּבְקֵצ�ה ָהֲעֵרָמ�ה ַוָּתב Wֹ ָּיב
ב�  ַוִּתְׁשָּכ�
Ruth 3:8יו� ה ֹׁשֶכ�ֶבת ַמְרְּגֹלָת� �ה ִאָּׁש+ ד ָהִא�יׁש ַוִּיָּלֵפ�ת ְוִהֵּנ ְיָלה ַוֶּיֱחַר� �י ַהַּל+   ַוְיִהי1 ַּבֲחִצ
Ruth 3:9אֶמ 3ֹ ֹ�אֶמר ִמי&ָא�ּת ַוּת ָּתה� ַוּי ל ָא� ָך ּוָפַרְׂשָּתB ְכָנֶפ1ָך1 ַעל&ֲאָמ�ְתָך+ ִּכ�י ֹגֵא� ּות ֲאָמֶת+  ר ָאֹנִכי1 ר�
Ruth 3:10 ֶכת ֹון ְלִבְלִּתי&ֶל3 �ֹון ִמן&ָהִראׁש ְך ָהַאֲחר� י ֵהיַט>ְבְּת ַחְסֵּד� יהָוה1 ִּבִּת+ ה ַאBְּת ַל� אֶמר ְּברּוָכ2 3ֹ  ַוּי

ל ְוִאם ים ִאם&ַּד� יר�ַאֲחֵרי1 ַהַּב�חּוִר+  &ָעִׁש�
Ruth 3:11 ֶׁשת י ִּכ>י ֵא� 1ַע1 ָּכל&ַׁש�ַער ַעִּמ+ ֱעֶׂשה&ָּל�ְך ִּכBי יֹוֵד י ֶא� ל ֲאֶׁשר&ּתֹאְמִר� י ֹּכ� ה ִּבִּתי1 ַאל&ִּת�יְרִא+  ְוַעָּת3
ְּת� ִיל ָא�  ַח�

Ruth 3:12 ם ִּכ�י ִאם �י ָאְמָנ+ ֹוב []  ְוַעָּתה1 ִּכ ל ָקר� >ם ֵי�ׁש ֹּגֵא� ל ָאֹנ�ִכי ְוַג ִּני�ֹגֵא�  ִמֶּמ�
Ruth 3:13 יְך ָאֹנ�ִכי ֳאֵל>ְך ּוְגַאְלִּת� ץ ְלָג� א ַיְחֹּפ= 2ֹ ל ְוִאם&ל ֶקר1 ִאם&ִיְגָאֵל�ְך טֹוב1 ִיְגָא+ Bה ַבֹּב2 ְיָלה ְוָהָי �יִניA ַהַּל3  ִל

ֶקר� �ה ִׁשְכִב�י ַעד&ַהֹּב�  ַחי&ְיהָו
Ruth 3:14 ב ַמְרְּגֹלָתוBֶק] ַמְרְּגלֹוָתיו1[ ַוִּתְׁשַּכ ָקם ִּבְטרֹום ַעד&ַהֹּב+ Wהּו ] ֶט>ֶרם][ְּב[ר ַוָּת� ַיִּכ�יר ִא�יׁש ֶאת&ֵרֵע

ֶרן� ה ַהֹּג� ָאה ָהִאָּׁש� ע ִּכי&ָב� 1ֹאֶמר1 ַאל&ִיָּוַד+  ַוּי
Ruth 3:15ֶׁש� Bָמד ֵׁשׁש&ְׂשֹעִרים1 ַוָּי אֶחז ָּב�ּה ַוָּי �ֹ ּה ַוּת ֳחִזי&ָב� ִבי ַהִּמְטַּפ=ַחת ֲאֶׁשר&ָעַל>ִיְך ְוֶא� ָ Tאֶמר ה 3ֹ ת  ַוּי

יר� א ָהִע� �ֹ יָה ַוָּיב  ָעֶל+
Ruth 3:16יׁש� ָׂשה&ָל�ּה ָהִא� ר ָע� ּה ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש� ֶּגד&ָל+ אֶמר ִמי&ַא�ְּת ִּבִּת�י ַוַּת2 �ֹ ּה ַוּת   ַוָּתבֹוא1 ֶאל&ֲחמֹוָת+
Ruth 3:17ִּPי כ� �ַתן ִל ֶּלה ָנ ים ָהֵא� אֶמר ֵׁשׁש&ַהְּׂשֹעִר� Wֹ י() [י ָאַמ�ר  ַוּת ֹו] ֵאַל+ ְך�ַאל&ָּתב� ם ֶאל&ֲחמֹוֵת�  ִאי ֵריָק�
Ruth 3:18ַPי ע �י ִבִּת+ 1ֹאֶמר1 ְׁשִב י&ִאם&ִּכָּל�ה  ַוּת יׁש ִּכ� א ִיְׁשֹקט1 ָהִא+ Bֹ �י ל ל ָּדָב�ר ִּכ יְך ִיֹּפ� ין ֵא� ְדִע+ ד ֲאֶׁש�ר ֵּת�

ֹום� ר ַהּי�  ַהָּדָב�
Ruth 4:1 לBה ַהֹּגֵא �ֶׁשב ָׁשםG ְוִהֵּנ2 ַעז ָעָל�ה ַהַּׁשַערH ַוֵּי ה  ּוֹב2 ּוָרה ְׁשָבה&ֹּפ� ֹ>אֶמר ס� ַעז ַוּי ֹעֵבר1 ֲאֶׁש�ר ִּדֶּבר&ֹּב+

ב� �ַסר ַוֵּיֵׁש� �י ַוָּי �י ַאְלֹמִנ  ְּפֹלִנ
Ruth 4:2בּו� ה ַוֵּיֵׁש� �ֹ�אֶמר ְׁשבּו&ֹפ ה ֲאָנִׁש>ים ִמִּזְקֵנ�י ָהִע�יר ַוּי ח ֲעָׂשָר= Qַוִּיַּק  
Ruth 4:3ה ֲא ל ֶחְלַקת1 ַהָּׂשֶד+ 1ֹאֶמר1 ַלֹּגֵא+ ב� ַוּי ה מֹוָא� ָבה ִמְּׂשֵד� י ַהָּׁש� ינּו ֶלֱאִליֶמ�ֶלְך ָמְכָר�ה ָנֳעִמ+ ר ְלָאִח�  ֶׁש�
Ruth 4:4 ל 1 ְּגָא+ �י ַעִּמיG ִאם&ִּתְגַאל �5ֶגד ִזְקֵנ ֹּיְׁשִביםH ְוֶנ �5ֶגד ַה� ֵנה ֶנ ְ Tר ק ְרִּתי ֶאְגֶל=ה ָאְזְנָך� ֵלאֹמ3 Mי ָאַמ  ַוֲאִנ2

י ְו �יָדה ִּל3 ל ַהִּג Mא ִיְגַא 2ֹ ְדָעה1][ְו[ֵאַדע ְוִאם&ל ל�] ֵא� ֹ�אֶמר ָאֹנִכ�י ֶאְגָא� ֹול ְוָאֹנִכ�י ַאֲחֶר�יָך ַוּי ְתָך1 ִלְגא+ �י ֵאBין זּוָל�  ִּכ
Ruth 4:5 ֶׁשת&ַהֵּמת1 ָקִניִתי Bה ֵא� ּות ַהּמֹוֲאִבָּי ֵּמֵאת ר� Tי ו��ד ָנֳעִמ ה ִמַּי ַעז ְּביֹום&ְקנֹוְתָך� ַהָּׂשֶד� ֹ�אֶמר ֹּב+  ַוּי

יָתה[ ֹו�ְלָהִק�] ָקִנ+ ת ַעל&ַנֲחָלת�  ים ֵׁשם&ַהֵּמ�
Ruth 4:6&1 ִלְגאֹול א אּוַכל Bֹ ל ל ֹ�אֶמר ַהֹּגֵא3 ית ֶאת&ַנֲחָלִת�י ְּגַאל&ְלָךB ַאָּתה1 ]ְגָאל][ִל[ ַוּי י ֶּפן&ַאְׁשִח� &ִל+

ל� י ִּכ�י לֹא&אּוַכ�ל ִלְגֹא�  ֶאת&ְּגֻאָּלִת+
Ruth 4:7Bל ַעל&ַהְּגאּוָּל Mים ְּבִיְׂשָרֵא ֹו ְוָנַת�ן  ְוזֹאתZ ְלָפִנ2 ר ָׁשַל�ף ִא>יׁש ַנֲעל� �ם ָּכל&ָּדָב+ ה ְוַעל&ַהְּתמּוָרה1 ְלַקֵּי



ל� ה ְּבִיְׂשָרֵא� ֹ�את ַהְּתעּוָד� �הּו ְוז  ְלֵרֵע
Ruth 4:8ֹו� ף ַנֲעל� ַעז ְקֵנה&ָל�ְך ַוִּיְׁשֹל� ֹ=אֶמר ַהֹּגֵא>ל ְלֹב�   ַוּי
Ruth 4:9ם ֵע ים ְוָכל&ָהָע3 Mַעז ַלְּזֵקִנ ֶלְך ְוֵא>ת  ַוּיֹאֶמרZ ֹּב2 ֱאִליֶמ+ 1יִתי1 ֶאת&ָּכל&ֲאֶׁש�ר ֶל� ֹום ִּכBי ָקִנ ים ַאֶּתם1 ַהּי+ Bִד

י� �ד ָנֳעִמ� ֹון ִמַּי �ר ְלִכְלי�ֹון ּוַמְחל  ָּכל&ֲאֶׁש�
Ruth 4:10ֲחָל� ים ֵׁשם&ַהֵּמת1 ַעל&ַנ Bה ְלָהִק �י ְלִאָּׁש3 =יִתי ִל ֹון ָקִנ Mֶׁשת ַמְחל ּות ַהֹּמֲאִבָּיהZ ֵא2 �ם ֶאת&ר� ֹו  ְוַג ת+

ֹום� ם ַהּי� ים ַאֶּת� ֹו ֵעִד� �יו ּוִמַּׁש�ַער ְמקֹומ ת ֵׁשם&ַהֵּמ>ת ֵמִע�ם ֶאָח�  ְולֹא&ִיָּכֵר=
Ruth 4:11 ָך ה ַהָּבָא�ה ֶאל&ֵּביֶת3 Mת&ָהִאָּׁש ה ֶא� Z ְיהָו2 ים ִיֵּתן �ּו ָּכל&ָהָע=ם ֲאֶׁשר&ַּבַּׁש>ַער ְוַהְּזֵקִנ�ים ֵעִד Mאְמר 2ֹ  ַוּי

ֶחם�ְּכָרֵחBלA ּוְכֵלָאה1 ֲא ית ָל� ם ְּבֵב� ָתה ּוְקָרא&ֵׁש� ל ַוֲעֵׂשה&ַח�ִיל ְּבֶאְפָר+ ּו ְׁשֵּתיֶהם1 ֶאת&ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא+ Bר ָּבנ  ֶׁש2
Ruth 4:12 +ן ְיהָוה1 ְלָך Bר ִיֵּת ַרע ֲאֶׁש2 יהּוָד�ה ִמן&ַהֶּז3 ר ִל� ה ָתָמ� ֶרץ ֲאֶׁשר&ָיְלָד� יְתָך1 ְּכֵב�ית ֶּפ+  ִויִהBי ֵב�

�ֹ ה ַהּז ַּנֲעָר�  את�ִמן&ַה�
Ruth 4:13ן� ֶלד ֵּב� ן ְיהָו�ה ָל>ּה ֵהָרי�ֹון ַוֵּת� �יָה ַוִּיֵּת2 א ֵאֶל �ֹ ה ַוָּיב ֹו ְלִאָּׁש+ ַעז ֶאת&רּות1 ַוְּתִהי&ל� Bח ֹּב   ַוִּיַּק2
Ruth 4:14ֹום�ל ַהּי א ִהְׁשִּב�ית ָל>ְך ֹּגֵא� �ֹ ֶׁשר ל ֲ Tה א ּוְך ְיהָו+ י ָּבר� ל&ָנֳעִמ+ ֹו  ַוּתֹאַמBְרָנה ַהָּנִׁשים1 ֶא� א ְׁשמ�  ְוִיָּקֵר�
ל�  ְּבִיְׂשָרֵא�
Ruth 4:15 ּתּו �י ַכָּלֵתBְך אwֶׁשר&ֲאֵהַב1ֶתְך1 ְיָלַד+ ֶפׁש ּוְלַכְלֵּכ�ל ֶאת&ֵׂשיָבֵת�ְך ִּכ  ְוָהBָיה ָלְך1 ְלֵמִׁש�יב ֶנ+

ְך ִמִּׁשְבָע�ה ָּבִנ�ים� ֹוָבה ָל+  ֲאֶׁשר&ִהיא1 ט�
Ruth 4:16 1י ֶאת&ַהֶּי1ֶלדBח ָנֳעִמ ֶנת� ַוִּתַּק2 ֹו ְלֹאֶמ� ּה ַוְּתִהי&ל�  ַוְּתִׁשֵת�הּו ְבֵחיָק+
Ruth 4:17 י ּוא ֲאִבי&ִיַׁש� ד ה� אָנ�ה ְׁשמֹו1 עֹוֵב+ Bי ַוִּתְקֶר�ן ְלָנֳעִמ ר ֻיַּלד&ֵּב� ֹו ַהְּׁשֵכנ�ֹות ֵׁשם1 ֵלאֹמ+  ַוִּתְקֶראָנהZ ל2
 ֲאִב�י ָדִו�ד� פ
Ruth 4:18ֶרץ הֹוִל� ֶרץ ֶּפ� ֹות ָּפ+ ֹון� ְוֵא1ֶּלה1 ּתֹוְלד�  יד ֶאת&ֶחְצר�
Ruth 4:19ב� יָנָד� ם הֹוִל�יד ֶאת&ַעִּמ� ם ְוָר�   ְוֶחְצרֹון1 הֹוִל�יד ֶאת&ָר+
Ruth 4:20ה� ֹון הֹוִל�יד ֶאת&ַׂשְלָמ� ֹון ְוַנְחׁש� יָנָדב1 הֹוִל�יד ֶאת&ַנְחׁש+   ְוַעִּמ�
Ruth 4:21ד� ַעז הֹוִל�יד ֶאת&עֹוֵב� ַעז ּוֹב�   ְוַׂשְלמֹון1 הֹוִל�יד ֶאת&ֹּב+
Ruth 4:22י הֹוִל�יד ֶאת&ָּדִו�ד� י ְוִיַׁש�   ְוֹעֵבד1 הֹוִל�יד ֶאת&ִיָׁש+
Song 1:1ה� ר ִלְׁשֹלֹמ� ים ֲאֶׁש�   ִׁש�יר ַהִּׁשיִר�
Song 1:2יָך ִמָּי�5ִין� י&טֹוִב�ים ֹּדֶד� יהּו ִּכ� ֹות ִּפ+ 1ִני1 ִמְּנִׁשיק�   ִיָּׁשֵק
Song 1:3ֶמן ּת ים ֶׁש� �יָך טֹוִב+ ּוָך� ְלֵר1יַח1 ְׁשָמֶנ ֹות ֲאֵהב�  ּוַר�ק ְׁשֶמ�ָך ַעל&ֵּכ�ן ֲעָלמ�
Song 1:4 ִין ְך ַנְזִּכBיָרה ֹדֶד1יָך1 ִמַּי+ Bיָלה ְוִנְׂשְמָחה1 ָּב+ יו ָנִג ֶלְך ֲחָדָר3 Mִני ַהֶּמ ּוָצה ֱהִביַא2 �ִני ַאֲחֶר�יָך ָּנר  ָמְׁשֵכ�

ּוָך� ס ים ֲאֵהב�  ֵמיָׁשִר�
Song 1:5ה ְּבנ� ָנאָו+ 1 ְו� ה ֲאִני Bה� ְׁשחֹוָר ֹות ְׁשֹלֹמ� ר ִּכיִריע� �י ֵקָד+ �ִם ְּכָאֳהֵל  ֹות ְירּוָׁשָל
Song 1:6 ה�1ִני1 ֹנֵטָר י ָׂשֻמ =י ִאִּמ�י ִנ�ֲחרּו&ִב3 ְתִני ַהָּׁש�ֶמׁש ְּבֵנ ֶרת ֶׁשֱּׁשָזַפ� �י ְׁשַחְרֹח+  ַאל&ִּתְרא1ּוִני1 ֶׁשֲאִנ

ְרִּתי� א ָנָט� �ֹ י ֶׁשִּל�י ל ים ַּכְרִמ�  ֶאת&ַהְּכָרִמ+
Song 1:7  ה ַע�ל ְטָי+ ְהֶיה1 ְּכֹע� ִים ַׁשָּלָמBה ֶא� �ָּצֳהָר �יץ ַּב� ה ֵאיָכ�ה ַּתְרִּב י ֵאיָכ�ה ִתְרֶע+ י ֶׁשBָאֲהָבה1 ַנְפִׁש+ �יָדה ִּל3 ַהִּג

יָך� י ֲחֵבֶר�  ֶעְדֵר�
Song 1:8&אן ּוְרִעי1 ֶאת 3ֹ ְך ְּבִעְקֵב�י ַהּצ Qִאי&ָל ה ַּבָּנִׁש�ים ְצ� ְך ַהָּיָפ� א ֵתְדִעי1 ָל+ Bֹ ִיְך ַע�ל ִמְׁשְּכנ�ֹות  ִאם&ל ְּגִדֹּיַת+
ים� ס  ָהֹרִע�
Song 1:9י� יְך ַרְעָיִת� ה ִּדִּמיִת�   ְלֻסָסִתי1 ְּבִרְכֵב�י ַפְרֹע+
Song 1:10ְך ַּבֲחרּוִז�ים� ים ַצָּואֵר� 1ִיְך1 ַּבֹּתִר+ ּו ְלָחַי Bָנאו  
Song 1:11ֶסף� ֹות ַהָּכ� ְך ִע�ם ְנֻקּד� י ָזָהב1 ַנֲעֶׂשה&ָּל+ Bּתֹוֵר  
Song 1:12ֹו� ן ֵריח� י ָנַת� ֹו ִנְרִּד�   ַעד&ֶׁשBַהֶּמ1ֶלְך1 ִּבְמִסּב+
Song 1:13ין� י ָיִל� ין ָׁשַד� י ֵּב� רA ּדֹוִדי1 ִל+ Bֹור ַהֹּמ   ְצר2
Song 1:14י ֵע�ין ֶּג�ִדי� ס י ְּבַכְרֵמ� ֶפרA ּדֹוִדי1 ִל+ Bל ַהֹּכ   ֶאְׁשֹּכ2



Song 1:155ְך ָיָפ�� י ִהָּנ 5Bְך ָיָפה1 ַרְעָיִת+ �5ִיְך יֹוִנ�ים� ִהָּנ  ה ֵעיַנ
Song 1:16נּו ַרֲעָנָנ�ה� ים ַאף&ַעְרֵׂש�   ִהְּנָך1 ָיֶפBה דֹוִדי1 ַא�ף ָנִע+
Song 1:17 ים ַרִחיֵטנּו ֹות ָּבֵּת1ינּו1 ֲאָרִז+ Bנּו[ ֹקר ים�] ַרִהיֵט�  ְּברֹוִת�
Song 2:1ים� ֹוַׁשַּנ�ת ָהֲעָמִק� ֹון ׁש�   ֲאִני1 ֲחַבֶּצ�ֶלת ַהָּׁשר+
Song 2:2ֹות� ְּכ ין ַהָּבנ� י ֵּב� ים ֵּכ�ן ַרְעָיִת� ֹוַׁשָּנה1 ֵּב�ין ַהחֹוִח+  ׁש�
Song 2:3י� ֹוק ְלִחִּכ� ְבִּתי ּוִפְרי�ֹו ָמת� �ים ְּבִצּלֹו1 ִחַּמ�ְדִּתי ְוָיַׁש+ י ֵּב�ין ַהָּבִנ ַער ֵּכ�ן ּדֹוִד�   ְּכַתּפ1ּוַח1 ַּבֲעֵצ�י ַהַּי+
Song 2:4ִי 1ִני1 ֶאל&ֵּב�ית ַהָּי+ ה� ֱהִביַא ֹו ָעַל�י ַאֲהָב�  ן ְוִדְגל�
Song 2:5ִני� ה ָא� ּוִני ַּבַּתּפּוִח�ים ִּכי&חֹוַל�ת ַאֲהָב� ֹות ַרְּפד� ֲאִׁשיׁש+   ַסְּמכ1ּוִני1 ָּב�
Song 2:6ִני� ֹו ְּתַחְּבֵק� י ִויִמינ�   ְׂשמֹאלֹו1 ַּת�ַחת ְלרֹאִׁש+
Song 2:71ִם1 ִּב ם ְּבנBֹות ְירּוָׁשַל Mְעִּתי ֶאְתֶכ ּו  ִהְׁשַּב2 ֹוְרר> ִאם&ְּתע� ֹות ַהָּׂשֶד�ה ִאם&ָּתִע=ירּוA ְו� ֹו ְּבַאְיל� ֹות א� ְצָבא+

ץ� ס ה ַע�ד ֶׁשֶּתְחָּפ�  ֶאת&ָהַאֲהָב�
Song 2:8ֹות� ץ ַעל&ַהְּגָבע� ים ְמַקֵּפ� �ה ָּב�א ְמַדֵּלג1 ַעל&ֶה�ָהִר+ י ִהֵּנה&ֶז ֹול ּדֹוִד+   ק�
Song 2:9ֶפר ֹו ְלֹע� י א� ֹות  ּדֹוֶמBה דֹוִדי1 ִלְצִב+ ֲחrנ+ 1יַח1 ִמן&ַה� נּו ַמְׁשִּג Bה עֹוֵמד1 ַאַח�ר ָּכְתֵל+ ַאָּיִל�ים ִהֵּנה&ֶז  ָה�

ים� ֲחַרִּכ�  ֵמִצ�יץ ִמן&ַה�
Song 2:10ְך� י ּוְלִכי&ָל� י ָיָפִת� ּוִמי ָל>ְך ַרְעָיִת� �י ק� י ְוָא�ַמר ִל   ָעָנ�ה דֹוִד�
Song 2:11 י&ִהֵּנ�ה ַהְּסָתו יו][ַה[ ִּכ� ֹו�ָעָב�ר ] ְּסָת� ֶׁשם ָחַל�ף ָהַל�ְך ל� Wַהֶּג 
Song 2:12נּו� ע ְּבַאְרֵצ� ֹור ִנְׁשַמ� ֹול ַהּת� �יַע ְוק� יר ִהִּג ֶרץ ֵע�ת ַהָּזִמ� ּו ָבָא+   ַהִּנָּצִנים1 ִנְרא�
Song 2:13 ּוִמי ְלִכי יַח ק� ��ְתנּו ֵר ר ָנ יָה ְוַהְּגָפִנ�יםA ְסָמַד� ְנָט�ה ַפֶּג+ ְך� ַרְעָיִת�] ָל>ְך[ ַהְּתֵאָנה1 ָח� י ּוְלִכי&ָל� י ָיָפִת�

 ס
Song 2:14 ְך�ִיְך ַהְׁשִמיִע�יִני ֶאת&קֹוֵל 1יִני1 ֶאת&ַמְרַא+ ה ַהְרִא ַלע ְּבֵס1ֶתר1 ַהַּמְדֵרָג+ �י ַהֶּס3 י ְּבַחְגֵו Qיֹוָנִת 

יְך ָנאֶו�ה� ס ב ּוַמְרֵא�  ִּכי&קֹוֵל�ְך ָעֵר�
Song 2:15ּוָעִל�ים ְקַטִּנ� ים ׁש� ּוָעִל+ 1נּו1 ׁש� ֱחזּו&ָל ר� ֶא� ינּו ְסָמַד�  ים ְמַחְּבִל�ים ְּכָרִמ�ים ּוְכָרֵמ�
Song 2:16ֹו ָהֹרֶע�ה ַּבּׁשֹוַׁשִּנ�ים� �י ל+ י ִלי1 ַוֲאִנ   ּדֹוִד�
Song 2:17 ֵרי ֶפר ָהַאָּיִל�ים ַעל&ָה� ֹו ְלֹע� י א> י ִלְצִב3 Mְּדֵמה&ְלָך1 דֹוִד Zים ֹסב�ֹום ְוָנ�סּו ַהְּצָלִל  ַעBד ֶׁשָּיפ1ּוַח1 ַהּי+

 ֶתר� סָב�
Song 3:1יו� א ְמָצאִת� �ֹ יו ְול �י ִּבַּקְׁשִּת� ה ַנְפִׁש ת ֶׁשָאֲהָב� ְׁשִּתי ֵא� Wֹות ִּבַּק   ַעל&ִמְׁשָּכִבי1 ַּבֵּליל+
Song 3:2יו ְו �י ִּבַּקְׁשִּת� ה ַנְפִׁש ת ֶׁשָאֲהָב� ה ֵא� Wֹות ֲאַבְקָׁש יר ַּבְּׁשָוִקים1 ּוָב�ְרֹחב+ א ַוֲאסֹוְבָב�ה ָבִע3 Mּוָמה ָּנ א  ָאק2 �ֹ ל
יו�  ְמָצאִת�
Song 3:3ם� ה ַנְפִׁש�י ְרִאיֶת� �יר ֵא>ת ֶׁשָאֲהָב� ים ַהֹּסְבִב�ים ָּבִע ְמִר+   ְמָצא1ּוִני1 ַהֹּׁש�
Song 3:4 ּנּו א ַאְרֶּפ+ �ֹ 1 ְול �י ֲאַחְזִּתיו ה ַנְפִׁש ת ֶׁשָאֲהָב� אִתי ֵא� ָּמָצ+ �ד ֶׁש� ם ַע  ִּכְמַעט1 ֶׁשָעַב�ְרִּתי ֵמֶה+

י�ַעד&ֶׁשBֲהֵביאִתיו1  ֶדר הֹוָרִת� י ְוֶאל&ֶח�  ֶאל&ֵּב�ית ִאִּמ+
Song 3:5 ּו ֹוְרר> ִאם&ְּתע� ֹות ַהָּׂשֶד�ה ִאם&ָּתִע=ירּוA ְו� ֹו ְּבַאְיל� ֹות א� 1ִם1 ִּבְצָבא+ ם ְּבנBֹות ְירּוָׁשַל Mְעִּתי ֶאְתֶכ  ִהְׁשַּב2

ץ� ס ה ַע�ד ֶׁשֶּתְחָּפ�  ֶאת&ָהַאֲהָב�
Song 3:6+את ֹעָלה1 ִמן&ַהִּמְדָּב 3ֹ ל� ִמ�י ז ת רֹוֵכ� ל ַאְבַק� ה ִמֹּכ� ֹות ָעָׁש�ן ְמֻקֶּטBֶרת מֹור1 ּוְלבֹוָנ+ יֲמר�  ר ְּכִת�
Song 3:7ל� י ִיְׂשָרֵא� �ּה ִמִּגֹּבֵר� ים ָסִב�יב ָל ה ִׁשִּׁש�ים ִּגֹּבִר� ה ִמָּטתֹו1 ֶׁשִּלְׁשֹלֹמ+   ִהֵּנ3
Song 3:8יׁש ַחBה ִא�י ִמְלָחָמ ֶרב ְמֻלְּמֵד� ֹות� ס ֻּכָּלם1 ֲאֻח�ֵזי ֶח+ ַחד ַּבֵּליל� ֹו ִמַּפ�  ְרּבֹו1 ַעל&ְיֵרכ+
Song 3:9ֹון� י ַהְּלָבנ� ה ֵמֲעֵצ� ֹון ָעBָׂשה לֹו1 ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ+   ַאִּפְרי3
Song 3:10ִם ה ִמְּבנ�ֹות ְירּוָׁשָל� ּוף ַאֲהָב+ ֹו ַאְרָּגָמ�ן ּתֹוכֹו1 ָרצ� ב ֶמְרָּכב� ֹו ָזָה+ ֶסף ְרִפיָדת� �ָׂשה ֶכ+  � ַעּמּוָדיו1 ָע
Song 3:11 ֹו ּוְבי�ֹום ֹו ִאּמֹו1 ְּבי�ֹום ֲחֻתָּנת+ Bה ֶׁשִעְּטָרה&ּל ה ָּבֲעָטָר3 �ֹון ַּבֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ ְרֶא>יָנה ְּבנ�ֹות ִצּי�  ְצֶא=יָנהA ּו�

ֹו� ס ת ִלּב�  ִׂשְמַח�
Song 4:1�ַעד ְלַצָּמֵת ים ִמַּב� �5ִיְך יֹוִנ+ ה ֵעיַנ �5ְך ָיָפ+ ְך ָיָפBה ַרְעָיִתי1 ִהָּנ ּו  ִהָּנ2 ים ֶׁשָּגְלׁש� ִעִּז+ �ֶדר ָה� ְך ַׂשְעֵרְך1 ְּכֵע



ד� ר ִּגְלָע�  ֵמַה�
Song 4:2ם� ין ָּבֶה� ֹות ְוַׁשֻּכָל�ה ֵא� ּו ִמן&ָהַרְחָצ�ה ֶׁשֻּכָּלם1 ַמְתִאימ+ ֹות ֶׁשָעל� �ֶדר ַהְּקצּוב+ 1ִיְך1 ְּכֵע   ִׁשַּנ
Song 4:3יְך ָנ ִיְך ּוִמְדָּבֵר� ּוט ַהָּׁשִני1 ִׂשְפֹתַת+ Bְך� ְּכח ַעד ְלַצָּמֵת� ְך ִמַּב� ִרּמֹון1 ַרָּקֵת+ �ה ְּכֶפBַלח ָה�  אֶו
Song 4:4ים� י ַהִּגּבֹוִר� ל ִׁשְלֵט� יו ֹּכ� ּוי ָעָל+ ּוי ְלַתְלִּפּי�ֹות ֶאBֶלף ַהָּמֵגן1 ָּתל� ְך ָּבנ� ל ָּדִויד1 ַצָּואֵר+ Bְּכִמְגַּד  
Song 4:5י�ים ְּתאֹוֵמ ִיְך ִּכְׁשֵנ�י ֳעָפִר� �ה ָהרֹוִע�ים ַּבּׁשֹוַׁשִּנ�ים� ְׁשֵנ�י ָׁשַד>   ְצִבָּי
Song 4:6ֹור ְוֶאל&ִּגְבַע�ת ַהְּלבֹוָנ�ה� �ים ֵאBֶלְך ִלי1 ֶאל&ַה�ר ַהּמ+ ֹום ְוָנ�סּו ַהְּצָלִל   ַעBד ֶׁשָּיפ1ּוַח1 ַהּי+
Song 4:7ְך� ס ין ָּב� ּום ֵא� י ּומ�   ֻּכָּלBְך ָיָפה1 ַרְעָיִת+
Song 4:8+י ִמְּלָבנֹון1 ַּכָּלBֹון  ִאִּת אׁש ְׂשִניר1 ְוֶחְרמ+ Bֹ ה ֵמר אׁש ֲאָמָנ3 �ֹ ּוִריA ֵמר ֹוִאי ָּתׁש� �ֹון ָּתב י ִמְּלָבנ� ה ִאִּת�

ים� י ְנֵמִר� ַהְרֵר� ֹות ֵמ�  ִמְּמֹענ�ֹות ֲאָרי+
Song 4:9 ה ִלַּבְבִּת1יִני1 ְּבַאַחד�ִני ֲאֹחִת�י ַכָּל ד ֲעָנ�ק ִמ] ַאַח�ת][ְּב[ ִלַּבְבִּת� ִיְך ְּבַאַח�  ַּצְּוֹרָנ�5ִיְך�ֵמֵעיַנ+
Song 4:10ים� �5ִיְך ִמָּכל&ְּבָׂשִמ� יַח ְׁשָמַנ ִין ְוֵר� בּו ֹדַד1ִיְך1 ִמַּי+ Bה ַמה&ֹּט�ִיְך ֲאֹחִת�י ַכָּל ּו ֹדַד�   ַמה&ָּיפ�
Song 4:11ִי יַח ַׂשְלֹמַת� ְך ְוֵר� ִיְך ַּכָּל�ה ְּדַבBׁש ְוָחָלב1 ַּת�ַחת ְלׁשֹוֵנ+ ְפָנה ִׂשְפתֹוַת� ֹון� ס ֹנ>ֶפת ִּתֹּט� יַח ְלָבנ�  ְך ְּכֵר�
Song 4:12ּום� �5ן ָחת� ּול ַמְעָי ּול ֲאֹחִת�י ַכָּל�ה ַּג�ל ָנע�   ַּג�ןA ָנע�
Song 4:13ים� ים ִעם&ְנָרִד� ים ְּכָפִר� �י ְמָגִד ים ִע�ם ְּפִר�   ְׁשָלַח1ִיְך1 ַּפְרֵּד�ס ִרּמֹוִנ+
Song 4:14ֹון ִע�ם ָּכ ם ָקֶנה1 ְוִקָּנמ+ �5ְרְּדA ְוַכְרֹּכ3 �ה מPֹ ֵנ ים�ל&ֲעֵצ�י ְלבֹוָנ י ְבָׂשִמ� ֹות ִע�ם ָּכל&ָראֵׁש�  ר ַוֲאָהל+
Song 4:15ֹון� �ים ְוֹנְזִל�ים ִמן&ְלָבנ� ר ַמ�ִים ַחִּי ים ְּבֵא� �5ן ַּגִּנ+   ַמְעַי
Song 4:16ֹו ְו א דֹוִדי1 ְלַגּנ+ Bֹ ּו ְבָׂשָמ�יו ָיב ן ָהִפ�יִחי ַגִּנ�י ִיְּזל� ֹוִאי ֵתיָמ+ ּוִרי ָצפֹון1 ּוב� Bיו� ע י ְמָגָד�  יֹאַכ�ל ְּפִר�
Song 5:1 י� יִתי ֵייִנ י ָׁשִת� י ָאַכBְלִּתי ַיְעִרי1 ִעם&ִּדְבִׁש+ יִתי מֹוִרי1 ִעם&ְּבָׂשִמ+ Bָאִר Gי ַכָּלה�ֲאֹחִת Hאִתי ְלַגִּני�ָּב 

ים� ס ּו ּדֹוִד� ּו ְוִׁשְכר� ים ְׁשת� ּו ֵרִע+ �י ִאְכל�  ִעם&ֲחָלִב
Song 5:2� �י ְיֵׁשָנ�ה ְוִלִּב י ֶׁש�ֹאִׁשי1  ֲאִנ י ֲאֹחִתBי ַרְעָיִתי1 יֹוָנִת�י ַתָּמִת+ Qק ִּפְתִחי&ִל י דֹוֵפ3 ֹולA ּדֹוִד� �ר ק� י ֵע

ְיָלה� י ְרִס�יֵסי ָל� ל ְקֻּוּצֹוַת�  ִנְמָלא&ָט+
Song 5:3ְצִּתי ֶאת&ַרְגַל�י ֵאיָכ�ָכה ֲאַטְּנ י ֵאיָכ�ָכה ֶאְלָּבֶׁש�ָּנה ָרַח� ם� ָּפַׁש1ְטִּתי1 ֶאת&ֻּכָּתְנִּת+  ֵפ�
Song 5:4יו� ּו ָעָל� ר ּוֵמַע�י ָהמ� י ָׁשַלBח ָידֹו1 ִמן&ַהֹח+   ּדֹוִד3
Song 5:5ּול� ֹות ַהַּמְנע� ר ַע�ל ַּכּפ� ֹור ֹעֵב+ ֹור ְוֶאְצְּבֹעַתי1 מ� י ָנ�ְטפּו&מ3 י ְוָיַד� �ַח ְלדֹוִד י ֲאִנ�י ִלְפֹּת� ְמִּת�   ַק�
Song 5:6 י י ְודֹוִד� י ֲאִני1 ְלדֹוִד+ ְחִּת� Bיהּו  ָּפַת א ְמָצאִת+ �ֹ ֹו ִּבַּקְׁשִּת1יהּו1 ְול 1 ָי�ְצָא�ה ְבַדְּבר+ ָחַמ�ק ָעָב�ר ַנְפִׁשי

א ָעָנ�ִני� �ֹ יו ְול  ְקָראִת�
Song 5:7ֹות� י ַהֹחמ� י ֹׁשְמֵר� ָעַל+ ּו ֶאת&ְרִדיִדי1 ֵמ� Bּוִני ָנְׂשא �ּוִני ְפָצע ים ַהֹּסְבִב�ים ָּבִע�יר ִהּכ�   ְמָצֻא=ִני ַהֹּׁשְמִר>
Song 5:8 ִני� ה ָא� ֹו ֶׁשחֹוַל�ת ַאֲהָב� �ידּו ל+ י ַמה&ַּתִּג ם&ִּתְמְצאּו1 ֶאת&ּדֹוִד+ �ִם ִא� ְעִּתי ֶאְתֶכ�ם ְּבנ�ֹות ְירּוָׁשָל  ִהְׁשַּב�
Song 5:9נּו� ֹוד ֶׁשָּכ�ָכה ִהְׁשַּבְעָּת� ה ַּבָּנִׁש�ים ַמה&ּדֹוֵד�ְך ִמּד+ ֹוד ַהָּיָפ�   ַמה&ּדֹוֵד�ְך ִמּד+
Song 5:10י ַצ ה� ּדֹוִד� ֹום ָּדג�ּול ֵמְרָבָב�  ח1 ְוָאד+
Song 5:11ב� ֹות ָּכעֹוֵר� ים ְׁשֹחר� �ֶתם ָּפ�ז ְקּוּצֹוָתיו1 ַּתְלַּתִּל+ ֹו ֶּכ   רֹאׁש�
Song 5:12את� ֹות ַעל&ִמֵּל� ב ֹיְׁשב� ָחָל+ ֲחצֹות1 ֶּב� �יֵקי ָמ�ִים ֹר� יו ְּכיֹוִנ�ים ַעל&ֲאִפ Wֵעיָנ  
Song 5:13+ת ַהֹּב� ר� ְלָחָיו1 ַּכֲערּוַג ֹור ֹעֵב� ֹות מ� ים ֹנְטפ� ֹוַׁשִּנ+ ֹות ֶמְרָקִח�ים ִׂשְפתֹוָתיו1 ׁש�  ֶׂשם ִמְגְּדל�
Song 5:14ים� ן ְמֻעֶּל�ֶפת ַסִּפיִר� �ֶׁשת ֵׁש+ ב ְמֻמָּלִא�ים ַּבַּתְרִׁש�יׁש ֵמָעיו1 ֶע �י ָזָה+   ָיָדיו1 ְּגִליֵל
Song 5:15ים ַעל&ַאְדֵנ ׁש ְמֻיָּסִד� ּוֵדי ֵׁש+ ּור ָּכֲאָרִז�ים� ׁשֹוָקיו1 ַעּמ� ֹון ָּבח�  י&ָפ�ז ַמְרֵא1הּו1 ַּכְּלָבנ+
Song 5:16ִם� י ְּבנ�ֹות ְירּוָׁשָל� �ה ֵרִע+ Bה דֹוִדי1 ְוֶז ים ֶז �ֹו ַמֲחַמִּד ים ְוֻכּל� ְמַתִּק+   ִחּכֹו1 ַמ�
Song 6:1ָPא ָPים א�ה ַּבָּנִׁש ְך ַהָּיָפ� ּנָנה ָהַל�ְך ּדֹוֵד+ ְך ּוְנַבְקֶׁש� �ה דֹוֵד+ ְך�ָנה ָּפָנ  ּו ִעָּמ�
Song 6:2ֹוַׁשִּנ�ים� ט ׁש� ים ְוִלְלֹק� ֶׂשם ִלְרעֹות1 ַּבַּגִּנ+ �ֹו ַלֲערּוג�ֹות ַהֹּב   ּדֹוִדי1 ָיַר�ד ְלַגּנ+
Song 6:3י ָהֹרֶע�ה ַּבּׁשֹוַׁשִּנ�ים� ס י ִל+ Bי ְלדֹוִדי1 ְודֹוִד�   ֲאִנ
Song 6:4ה ָנאָו�ה ִּכירּוָׁש ה ַאBְּת ַרְעָיִתי1 ְּכִתְרָצ+ ֹות� ָיָפ2 ה ַּכִּנְדָּגל� �ִם ֲאֻיָּמ�  ָל
Song 6:5ד� ּו ִמן&ַהִּגְלָע� ים ֶׁשָּגְלׁש� ִעִּז+ �ֶדר ָה� ם ִהְרִהיֻב�ִני ַׂשְעֵרְך1 ְּכֵע ֵה� י ֶׁש� 1ִיְך1 ִמֶּנְגִּד+   ָהֵסBִּבי ֵעיַנ



Song 6:6ה ֶׁשֻּכָּלם1 ַמְתִאי�ּו ִמן&ָהַרְחָצ ים ֶׁשָעל� ְרֵחִל+ �ֶדר ָה� 1ִיְך1 ְּכֵע ם� ִׁשַּנ ין ָּבֶה� ֹות ְוַׁשֻּכָל�ה ֵא�  מ+
Song 6:7ְך� ַעד ְלַצָּמֵת� ְך ִמַּב� 1 ַרָּקֵת+   ְּכֶפBַלח ָהִרּמֹון
Song 6:8ר� ין ִמְסָּפ� ֹות ֵא� יַלְגִׁש�ים ַוֲעָלמ� ֹות ּוְׁשֹמִנ�ים ִּפ�   ִׁשִּׁש�ים ֵה1ָּמה1 ְּמָלכ+
Song 6:9ת ִהיא1 ְלִא י ַאַח� ת ִהיא1 יֹוָנִת�י ַתָּמִת+ ּוָה  ַאַח� 5ְיַאְּׁשר+ ּוָה ָבנֹות1 ַו� Bּה ָרא�ֹוַלְדָּת יא ְלי� ה ִה� ּה ָּבָר� ָּמ+

ּוָה� ס 5ְיַהְלל� יַלְגִׁש�ים ַו� ֹות ּוִפ�  ְמָלכ�
Song 6:10ֹות� ס ה ַּכִּנְדָּגל� ה ֲאֻיָּמ� ַחָּמ+ ה ָּבָרה1 ַּכ� ה ְּכמֹו&ָׁש�ַחר ָיָפ�ה ַכְּלָבָנ3 ֹ�את ַהִּנְׁשָקָפ�   ִמי&ז
Song 6:11B ֶפן ֵהֵנ�צּו ָהִרֹּמִנ�ים� ֶאל&ִּגַּנ ְרָח�ה ַהֶּג+ �ַחל ִלְראֹות1 ֲהָפ� ֹות ְּבִאֵּב�י ַהָּנ ְדִּתי ִלְרא� 1 ָיַר+  ת ֱאגֹוז
Song 6:12יב� ֹות ַעִּמי&ָנִד� ְתִני ַמְרְּכב� �י ָׂשַמ+ ְעִּתי ַנְפִׁש א ָיַד+ �ֹ   ל
Song 7:1ּוִבי ְוֶנ ּוִבי ׁש� ית ׁש� ּוַלִּמ+ ּוִבי ׁש1ּוִבי1 ַהּׁש� Bַּמֲחָנ�5ִים� ׁש ית ִּכְמֹחַל�ת ַה� ּוַלִּמ+ ה&ֶּתֱחזּו1 ַּבּׁש�  ֱחֶזה&ָּב�ְך ַמ�
Song 7:2ן� י ָאָּמ� ה ְיֵד� ים ַמֲעֵׂש� ֹו ֲחָלִא+ ִיְך ְּכמ� י ְיֵרַכ+ יב ַחּמּוֵק� �ּו ְפָעַמ>ִיְך ַּבְּנָעִל�ים ַּבת&ָנִד   ַמה&ָּיפ=
Song 7:3�ר ַהָּמ ַהר ַאל&ֶיְחַס� �ן ַהַּס+ ים סּוָג�ה ַּבּׁשֹוַׁשִּנ�ים� ָׁשְרֵרְך1 ַאַּג  ֶזג ִּבְטֵנְך1 ֲעֵרַמ�ת ִחִּט+
Song 7:4י ְצִבָּי�ה� ים ָּתֳאֵמ� ִיְך ִּכְׁשֵנ�י ֳעָפִר�   ְׁשֵנ�י ָׁשַד>
Song 7:5�ים ַאֵּפְך1 ְּכִמְגַּד ֹון ַעל&ַׁש1ַער1 ַּבת&ַרִּב+ ֹות ְּבֶחְׁשּב3 ִיְך ְּבֵרכ� Mן ֵעיַנ�ְך ְּכִמְגַּד�ל ַהֵּׁש ֹון  ַצָּואֵר� ל ַהְּלָבנ+

ֶׂשק� ה ְּפֵנ�י ַדָּמ�  צֹוֶפ�
Song 7:6ים� ּור ָּבְרָהִט� ֶלְך ָאס� ְך ָּכַאְרָּגָמ�ן ֶמ� ל ְוַדַּל�ת רֹאֵׁש� 1ִיְך1 ַּכַּכְרֶמ+   רֹאֵׁשBְך ָעַל
Song 7:7ֲענּוִג�ים� ה ַּבַּת� ְמְּת ַאֲהָב�   ַמה&ָּיִפית1 ּוַמה&ָּנַע+
Song 7:8�ְמָת ֹוָמֵתְך1 ָּד� Bֹאת ק� ֹות� ז ִיְך ְלַאְׁשֹּכל� ר ְוָׁשַד�  ה ְלָתָמ+
Song 7:9 ְך יַח ַאֵּפ� ֶפן ְוֵר� ֹות ַהֶּג+ Bא ָׁשַד1ִיְך1 ְּכֶאְׁשְּכל� �יו ְוִי�ְהיּו&ָנ �ה ְּבַסְנִסָּנ ֲחָז ר ֹא�  ָאַמ1ְרִּתי1 ֶאֱעֶל�ה ְבָתָמ+
ים�  ַּכַּתּפּוִח�
Song 7:10י ֹוב הֹוֵל�ְך ְלדֹוִד� ְך ְּכֵי�ין ַהּט> Wי ְיֵׁשִנ�ים� ְוִחֵּכ ב ִׂשְפֵת� ים ּדֹוֵב� �  ְלֵמיָׁשִר
Song 7:11ֹו� ס י ְוָעַל�י ְּתׁשּוָקת� �י ְלדֹוִד+   ֲאִנ
Song 7:12ים� ה ָנִל�יָנה ַּבְּכָפִר�   ְלָכBה דֹוִדי1 ֵנֵצ�א ַהָּׂשֶד+
Song 7:13ח ַהְּסָמ�1ֶפן1 ִּפַּת ְרָחBה ַהֶּג ה ִאם ָּפ� Qים ִנְרֶא ן  ַנְׁשִּכ1יָמה1 ַלְּכָרִמ+ �ים ָׁש>ם ֶאֵּת� ר ֵהֵנ�צּו ָהִרּמֹוִנ ַד+

ְך� י ָל�  ֶאת&ֹּדַד�
Song 7:14ְך� ְנִּתי ָל� י ָצַפ� �ים ּדֹוִד� ים ֲחָדִׁש�ים ַּגם&ְיָׁשִנ יַח ְוַעל&ְּפָתֵח1ינּו1 ָּכל&ְמָגִד+ �ים ָנ�ְתנּו&ֵר3 ּדּוָדִא   ַה�
Song 8:1�י ֶא�י ִאִּמ י יֹוֵנ�ק ְׁשֵד� י� ִמBי ִיֶּתְנָך1 ְּכָא�ח ִל+ ּוזּו ִל�  ְמָצֲאָךB ַבחּוץ1 ֶאָּׁש�ְקָך+ ַּג�ם לֹא&ָיב�
Song 8:2ַקח ֵמֲעִס�יס ִרֹּמִנ�י� �5ִין ָהֶר+ ִני ַאְׁשְקָך1 ִמַּי �י ְּתַלְּמֵד ית ִאִּמ� יֲאָך> ֶאל&ֵּב� גֲָך3 ֲאִב�   ֶאְנָה�
Song 8:3ִני� יִמינ�ֹו ְּתַחְּבֵק� י ִו�   ְׂשמֹאלֹו1 ַּת�ַחת רֹאִׁש+
Song 8:4ץ� ס ִהְׁש ה ַע�ד ֶׁשֶּתְחָּפ� ּו ֶאת&ָהַאֲהָב� ְרר> ַמה&ְּתֹע� �ִם ַמה&ָּתִע=ירּוA ּו� ְעִּתי ֶאְתֶכ�ם ְּבנ�ֹות ְירּוָׁשָל  ַּב�
Song 8:5ָjPיָך ש ֹוַרְרִּת+ ֶקת ַעל&ּדֹוָד�ּה ַּתBַחת ַהַּתּפ1ּוַח1 ע� ר ִמְתַרֶּפ� את ֹעָלה1 ִמן&ַהִּמְדָּב+ 3ֹ ָּמה ִחְּבַל�ְתָך  ִמ�י ז

ָך ְתָך�ִאֶּמ+ ָּמה ִחְּבָל�ה ְיָלַד�   ָׁש�
Song 8:6 ה�ֹול ִקְנָא ה ִכְׁשא� ה ָקָׁש� Bה ַכָּמ1ֶות1 ַאֲהָב+ י&ַעָּז ָך ִּכ� חֹוָתם1 ַעל&ְזרֹוֶע+ ָך ַּכ� ם ַעל&ִלֶּב3 Mחֹוָת ִני ַכ�  ִׂשיֵמ2

ֶבְתָי�ה� ׁש ַׁשְלֶה� י ֵא� Wיָה ִרְׁשֵּפ Wְרָׁשֶפ 
Song 8:7ּוְכלּו1 ְל א י� Bֹ ים ל יׁש  ַמ�ִים ַרִּב3 Mן ִא ּוָה ִאם&ִיֵּת2 �א ִיְׁשְטפ �ֹ ֹות ל ה ּוְנָהר� ַאֲהָב+ ֹות ֶאת&ָה� ַכּב�

ֹו� ס ּוזּו ל� ֹוז ָיב� ה ּב� ֹון ֵּביתֹו1 ָּבַאֲהָב+ Bֶאת&ָּכל&ה 
Song 8:8ּה� נּו ַּבּי�ֹום ֶׁשְּיֻדַּבר&ָּב� ה&ַּנֲעֶׂשה1 ַלֲאֹחֵת+ ִים ֵא�ין ָל�ּה ַמ� ה ְוָׁשַד� 1נּו1 ְקַטָּנ+ ֹות ָל   ָאח�
Song 8:9ֶרז� ּוַח ָא� ּור ָעֶל�יָה ל� יא ָנצ� �ֶסף ְוִאם&ֶּד�ֶלת ִה+ �יַרת ָּכ יא ִנְבֶנ�ה ָעֶל�יָה ִט   ִאם&חֹוָמ�ה ִה+
Song 8:10ֹום� פ ת ָׁשל� �יִתי ְבֵעיָנ�יו ְּכמֹוְצֵא� ֹות ָא>ז ָהִי �י ַּכִּמְגָּדל ה ְוָׁשַד� �י חֹוָמ+   ֲאִנ
Song 8:11�ה ִלְׁשֹלֹמה1 ְּבַבB �ֶרם ָהָי ֶסף� ֶּכ ֶלף ָּכ� ים ִא>יׁש ָיִב�א ְּבִפְרי�ֹו ֶא� �ן ֶאת&ַהֶּכ�ֶרם ַלֹּנְטִר ֹון ָנַת�  ַעל ָהמ+
Song 8:12ֹו� ים ֶאת&ִּפְרי� ִים ְלֹנְטִר� ה ּוָמאַת� �י ָהֶאBֶלף ְלָך1 ְׁשֹלֹמ+ י ֶׁשִּל�י ְלָפָנ   ַּכְרִמ�
Song 8:13ים ַמְקִׁשיִב�ים ְלק ים ֲחֵבִר> יִני� ַהּיֹוֶׁש�ֶבת ַּבַּגִּנ3  ֹוֵל�ְך ַהְׁשִמיִע�



Song 8:14Pִלְצִבי1 א Bְדֵמה&ְלָך י ּו� ים� ְּבַר�חA ּדֹוִד3 י ְבָׂשִמ� ים ַע�ל ָהֵר� ַאָּיִל+ ֶפר ָה�  ֹו ְלֹע�
Eccl. 1:1ִם� ֶלְך ִּבירּוָׁשָל� ד ֶמ�   ִּדְבֵרי1 ֹקֶה�ֶלת ֶּבן&ָּדִו+
Eccl. 1:2 ל ֲהָבִל�ים ֶלת ֲהֵב� ֶבל� ֲהֵבBל ֲהָבִלים1 ָאַמ�ר ֹקֶה+ ל ָה�  ַהֹּכ�
Eccl. 1:3ֶמׁש� ַחת ַהָּׁש� ל ַּת� ַּיֲעֹמ� ֹו ֶׁש� ָאָד�ם ְּבָכל&ֲעָמל+ ֹון ָל�   ַמה&ִּיְתר�
Eccl. 1:4ֶדת� ֶרץ ְלעֹוָל�ם ֹעָמ� א ְוָהָא� ֹור ָּב+ ֹור ֹהֵלְך1 ְוד� Bּד  
Eccl. 1:5�ַח ֹו ׁשֹוֵא>ף זֹוֵר� ל&ְמקֹומ+ ֶמׁש ּוָב�א ַהָּׁש�ֶמׁש ְוֶא2 ח ַהֶּׁש� ם� ְוָזַר� ּוא ָׁש�   ה�
Eccl. 1:6ּוַח� ב ָהר� יו ָׁש� ּוַח ְוַעל&ְסִביֹבָת� ֹון סֹוֵבBבA ֹסֵבב1 הֹוֵל�ְך ָהר+ �ב ֶאל&ָצפ ֹום ְוסֹוֵב�   הֹוֵלְך1 ֶאל&ָּדר+
Eccl. 1:7 ים ְלִכ+ ֹום ֶׁשBַהְּנָחִלים1 ֹה� �א ֶאל&ְמק3 �ּנּו ָמֵל �ם ֵאיֶנ ם ְוַהָּי �ים ֶאל&ַהָּי+ ם  ָּכל&ַהְּנָחִלים1 ֹהְלִכ ָׁש>ם ֵה�

ֶכת�  ָׁשִב�ים ָלָל�
Eccl. 1:8 ֶזן ֹות ְולֹא&ִתָּמֵל�א ֹא� ע ַע1ִין1 ִלְרא+ ים לֹא&יּוַכ�ל ִא�יׁש ְלַדֵּב�ר לֹא&ִתְׂשַּב� ים ְיֵגִע+  ָּכל&ַהְּדָבִר�
ַע�  ִמְּׁשֹמ�

Eccl. 1:9ה ְוֵא��ּוא ֶׁשֵּיָעֶׂש ה ה� ה ּוַמה&ֶּׁשַּנ�ֲעָׂש+ ּוא ֶׁשִּיְהֶי+ ָהָיה1 ה� ֶמׁש� ַמה&ֶּׁש� ַחת ַהָּׁש� ׁש ַּת�  ין ָּכל&ָחָד�
Eccl. 1:10ר ָהָי�ה ִמְּלָפֵנ�נּו� ים ֲאֶׁש� ָלִמ+ �ה ְלֹע� ּוא ְּכָבר1 ָהָי ��ה ָחָד�ׁש ה ר ְרֵאה&ֶז   ֵי�ׁש ָּדָב>ר ֶׁשּיֹאַמ�
Eccl. 1:11ה ָלֶהם1 ִזB א&ִיְהֶי �ֹ ּו ל ים ֶׁשִּיְהי3 Mם ָלַאֲחֹרִנ �ים ְוַג2 ֹון ָלִראֹׁשִנ ין ִזְכר� ֹון ִע�ם ֶׁשִּיְהי�ּו ָלַאֲחֹרָנ�ה�  ֵא� ָּכר+

 פ
Eccl. 1:12ִם� ל ִּבירּוָׁשָל� �יִתי ֶמ>ֶלְך ַעל&ִיְׂשָרֵא� ֶלת ָהִי �י ֹקֶה3   ֲאִנ
Eccl. 1:13 5ן� ּואA ִעְנַי ה ַּת�ַחת ַהָּׁשָמ�ִים ה� ר ַנֲעָׂש� ה ַע>ל ָּכל&ֲאֶׁש� ָחְכָמ+ ֹוׁש ְוָלתּור1 ַּב� Bי ִלְדר  ְוָנַת�ִּתי ֶאת&ִלִּב3

ֹו� ם ַלֲענ�ֹות ּב� ע ָנַת=ן ֱאֹלִה>ים ִלְבֵנ�י ָהָאָד�  ָר3
Eccl. 1:14ּוַח� ּות ר� ֶבל ּוְרע� ל ֶה� ּו ַּת�ַחת ַהָּׁש�ֶמׁש ְוִהֵּנ�ה ַהֹּכ> ַּנֲעׂש� ים ֶׁש� ַּמֲעִׂש+ 1יִתי1 ֶאת&ָּכל&ַה�   ָרִא
Eccl. 1:15�ֹון לֹא&יּוַכ�ל ְלִהָּמנ ן ְוֶחְסר� � ֹות� ְמֻעָּו�ת לֹא&יּוַכ�ל ִלְתֹק
Eccl. 1:16 ה ַע>ל ָּכל&ֲאֶׁשר&ָהָי�ה 1ְפִּתי1 ָחְכָמ+ ְלִּתי ְוהֹוַס Bה ִהְגַּד י ִהֵּנ2 ר ֲאִנ3 Bי ִעם&ִלִּבי1 ֵלאֹמ+ ְרִּתי ֲאִנ  ִּדַּב2

ַעת� ה ָוָד� ה ָחְכָמ� ה ַהְרֵּב� �ִם ְוִלִּב>י ָרָא�  ְלָפַנ�י ַעל&ְירּוָׁשָל
Eccl. 1:17+ַעת ָחְכָמ�ה ִלִּבי1 ָלַדB ּוַח� ָוֶאְּתָנ ּוא ַרְעי�ֹון ר� �ה ה� ְעִּתי ֶׁשַּגם&ֶז Wּות ָיַד �ֹות ְוִׂשְכל ַעת הֹוֵלל�  ה ְוַד�
Eccl. 1:18ֹוב� ַעת יֹוִס�יף ַמְכא� �ַעס ְויֹוִס�יף ַּד� ה ָרב&ָּכ ב ָחְכָמ�   ִּכ>י ְּבֹר�
Eccl. 2:1ה ְב�ה ּוְרֵא >א ֲאַנְּסָכ>ה ְבִׂשְמָח� י ְלָכה&ָּנ י ֲאִני1 ְּבִלִּב+ ֶבל� ָאַמBְרִּת� ּוא ָה� ֹוב ְוִהֵּנ�ה ַגם&ה� � ט
Eccl. 2:2ה� ה ַמה&ֹּז�ה ֹעָׂש� ֹוק ָאַמ�ְרִּתי ְמהֹוָל�ל ּוְלִׂשְמָח�   ִלְׂשח�
Eccl. 2:3 ד� ּות ַע ז ְּבִסְכל+ ָחְכָמה1 ְוֶלֱאֹח� י ֹנֵהBג ַּב� Qי ְוִלִּב ��5ִין ֶאת&ְּבָׂשִר ֹוְך ַּבַּי י ִלְמׁש�  ַּת�ְרִּתי ְבִלִּב+

ה ֵא ם�ֲאֶׁשר&ֶאְרֶא3 י ַחֵּייֶה� ר ְיֵמ� ִים ִמְסַּפ� Bי ָהָאָדם1 ֲאֶׁשBר ַיֲעׂשּו1 ַּת�ַחת ַהָּׁשַמ+ ֹוב ִלְבֵנ Mה ט  י&ֶז2
Eccl. 2:4ים� ְעִּתי ִל�י ְּכָרִמ� ים ָנַט� Bיִתי ִלי1 ָּבִּת+ ְלִּתי ַמֲעָׂש�י ָּבִנ   ִהְגַּד�
Eccl. 2:5ְעִּתי ָב �ים ְוָנַט� י ַּגּנ�ֹות ּוַפְרֵּדִס �יִתי ִל+ ִרי� ָעִׂש ם ֵע�ץ ָּכל&ֶּפ�  ֶה�
Eccl. 2:6ים� ַח ֵעִצ� ם ַי�ַער צֹוֵמ� ֹות ֵמֶה+ ֹות ָמ�ִים ְלַהְׁשק�   ָעִׂש�יִתי ִל�י ְּבֵרכ�
Eccl. 2:7 ל י ִמֹּכ> אן ַהְרֵּבה1 ָה�ָיה ִל+ Bֹ ר ָוצ �ם ִמְקֶנהZ ָבָק2 �י ַּג ִית ָה�ָיה ִל ֹות ּוְבֵני&ַב� ים ּוְׁשָפח+ 1יִתי1 ֲעָבִד�  ָקִנ

ָהי�ּו  ִם�ֶׁש�  ְלָפַנ�י ִּבירּוָׁשָל�
Eccl. 2:8 ֹות ְוַתֲענּוֹג>ת ים ְוָׁשר3 י ָׁשִר� Mיִתי ִל ב ּוְסֻגַּל�ת ְמָלִכ�ים ְוַהְּמִדינ�ֹות ָעִׂש2 �ֶסף ְוָזָה+ Bְסִּתי ִלי1 ַּגם&ֶּכ  ָּכַנ

ֹות� ה ְוִׁשּד� ם ִׁשָּד�  ְּבֵנ�י ָהָאָד�
Eccl. 2:9ל ֶׁשָהָי� ְפִּתי ִמֹּכ> ְלִּתי ְוהֹוַס+ י� ְוָגַד� י ָע�ְמָדה ִּל� ף ָחְכָמִת� �ִם ַא�  ה ְלָפַנ�י ִּבירּוָׁשָל
Eccl. 2:10 11ַח י&ִלִּבBי ָׂשֵמ ה ִּכ� י ִמָּכל&ִׂשְמָח3 Mְעִּתי ֶאת&ִלִּב א&ָמַנ2 �ֹ ְלִּתי ֵמֶה�ם ל א ָאַצ� �ֹ י ל ּו ֵעיַנ+ ֲאל� 1 ֲאֶׁש�ר ָׁש�  ְוֹכל

י� י ִמָּכל&ֲעָמִל� י ְוֶז�ה&ָהָי�ה ֶחְלִק�  ִמָּכל&ֲעָמִל+
Eccl. 2:11 ּות 1 ּוְרע� ל ֶה1ֶבל ה ַהֹּכ� ֹות ְוִהֵּנ2 �ל ֶׁשָעַמ�ְלִּתי ַלֲעׂש ָעָמ� י ּוֶב� ּו ָיַד+ ָעׂש� י ְּבָכל&ַמֲעַׂשי1 ֶׁש� י ֲאִנ3 �יִת�  ּוָפִנ

ֶמׁש� ַחת ַהָּׁש� ֹון ַּת� ין ִיְתר� ּוַח ְוֵא�  ר+
Eccl. 2:12ֹות ְוִסְכ ה ְוהֹוֵלל� ֹות ָחְכָמ+ י ֲאִני1 ִלְרא� Bיִת� ת  ּוָפִנ ֶלְך ֵא� י ַהֶּמ+ ם ֶׁשָּיבֹוא1 ַאֲחֵר� �יA ֶמ�ה ָהָאָד3 ּות ִּכ �ל



ּוהּו� ר ָעׂש�  ֲאֶׁשר&ְּכָב�
Eccl. 2:13ֶׁשְך� ֹור ִמן&ַהֹח� ֹון ָהא� יְתר� ּות ִּכ� �ה ִמן&ַהִּסְכל ָחְכָמ� ֹון ַל� �ׁש ִיְתר> ִני ֶׁשֵּי �יִתי ָא+   ְוָרִא
Eccl. 2:14ֹו ְוַהְּכ �יו ְּברֹאׁש+ ָחָכם1 ֵעיָנ ה  ֶה� ד ִיְקֶר� ה ֶאָח� ִני ֶׁשִּמְקֶר� ְעִּתי ַגם&ָא+ ֶׁשְך הֹוֵל�ְך ְוָיַד� ִס�יל ַּבֹח�
ם�  ֶאת&ֻּכָּל�
Eccl. 2:15 ְרִּתי�ר ְוִדַּב��י ָא�ז יֹוֵת ִני ְוָל=ָּמה ָחַכ>ְמִּתי ֲאִנ �י ִיְקֵר+ 1 ַּגם&ֲאִנ ה ַהְּכִסיל Bי ְּכִמְקֵר י ְּבִלִּב3 Mי ֲאִנ ְרִּת�  ְוָאַמ2
י ֶׁשַּג ֶבל�ְבִלִּב+ �ה ָה�  ם&ֶז

Eccl. 2:16 ח ְוֵא>יְך ל ִנְׁשָּכ+ ר ַהָּיִמBים ַהָּבִאים1 ַהֹּכ� Qם ְּבֶׁשְּכָב�ם&ַהְּכִס�יל ְלעֹוָל ֹון ֶלָחָכ>ם ִע� ין ִזְכר= Z ֵא2  ִּכי
יל� ם&ַהְּכִס� ּות ֶהָחָכ�ם ִע�  ָימ�

Eccl. 2:17 ה ַּמֲעֶׂש+ ע ָעַלי1 ַה� Bי ַר� ים ִּכ 1אִתי1 ֶאת&ַה�ַחִּי+ ּות  ְוָׂשֵנ ֶבל ּוְרע� ל ֶה� י&ַהֹּכ� ה ַּת�ַחת ַהָּׁש�ֶמׁש ִּכ� ֶׁשַּנֲעָׂש�
ּוַח�  ר�

Eccl. 2:18י� ם ֶׁשִּיְהֶי�ה ַאֲחָר� ּנּו ָלָאָד� ל ַּת�ַחת ַהָּׁש�ֶמׁש ֶׁש�ַאִּניֶח+ �י ָעֵמ� י ֶׁשֲאִנ י ֲאִני1 ֶאת&ָּכל&ֲעָמִל+ Bאִת�   ְוָׂשֵנ
Eccl. 2:19 1ם ִיְהֶיהBָחָכ ַע ֶה� ְלִּתי ְוֶׁשָחַכ�ְמִּתי ַּת�ַחת ַהָּׁש�ֶמׁש  ּוִמ�י יֹוֵד3 ָעַמ� י ֶׁש� ל ְוִיְׁשַלט1 ְּבָכל&ֲעָמִל+ ֹו ָסָכ+ א�

ֶבל� �ה ָה�  ַּגם&ֶז
Eccl. 2:20ַPי ע� י ֲאִנ�י ְלַיֵא�ׁש ֶאת&ִלִּב ֹוִת� ֶמׁש� ְוַסּב� ַחת ַהָּׁש� ְלִּתי ַּת� ל ֶׁשָעַמ�  ל ָּכל&ֶה�ָעָמ+
Eccl. 2:21ם ֶׁשֲעָמ �ׁש ָאָד3 ֹו  ִּכי&ֵי �ּנּו ֶחְלק+ ַמל&ּבֹו1 ִיְּתֶנ א ָע� Bֹ ם ֶׁשּל Qֹון ּוְלָאָד �ַעת ּוְבִכְׁשר ה ּוְבַד� ֹו ְּבָחְכָמ� ל>

ה� ֶבל ְוָרָע�ה ַרָּב� �ה ֶה�  ַּגם&ֶז
Eccl. 2:22ה&ֹה י ֶמ� ִּ Tֶמׁש� כ ַחת ַהָּׁש� ל ַּת� ּוא ָעֵמ� ֹו ֶׁשה� �ֹו ּוְבַרְעי�ֹון ִלּב ָאָדם1 ְּבָכל&ֲעָמל+ Bה ָל�  ֶו
Eccl. 2:23ּוא� ֶבל ה� �ה ֶה� ֹו ַּגם&ֶז ��ב ִלּב ֹו ַּגם&ַּבַּל�ְיָלה לֹא&ָׁשַכ ים ָוַכ1ַעס1 ִעְנָינ+   ִּכ=י ָכל&ָיָמ�יו ַמְכֹאִב3
Eccl. 2:24 ִני ִּכ>י �יִתי ָא+ ֹו ַּגם&ֹזה1 ָרִא �ֹוב ַּבֲעָמל ֹו ט� ה ְוֶהְרָא=ה ֶאת&ַנְפׁש> ֹוב ָּבָאָדם1 ֶׁשּיֹאַכ�ל ְוָׁשָת+ Bין&ט  ֵא�

�ד ָה יא�ִמַּי ים ִה�  ֱאֹלִה�
Eccl. 2:25ִּני� ּוץ ִמֶּמ� ּוׁש ח� י ָיח� י יֹאַכ>ל ּוִמ� �י ִמ�   ִּכ
Eccl. 2:26 ֹוס ֹוף ְוִלְכנ3 ן ֶלֱאס� Mן ִעְנָי ַעת ְוִׂשְמָח�ה ְוַלחֹוֶטאZ ָנַת2 ה ְוַד� יו ָנַת>ן ָחְכָמ� ֹוב ְלָפָנ+  ִּכBי ְלָאָדם1 ֶׁשּט�

ים ַּגם ֱאֹלִה+ �י ָה� ּוַח�ָלֵתת1 ְלטֹוב1 ִלְפֵנ ּות ר� ֶבל ּוְרע� �ה ֶה�  &ֶז
Eccl. 3:1ִים� ס ַחת ַהָּׁשָמ� ֶפץ ַּת� ל ְזָמ�ן ְוֵע�ת ְלָכל&ֵח�   ַלֹּכ�
Eccl. 3:2ּוַע� ֹור ָנט� ַעת ְוֵע�ת ַלֲעק� �ת ָלַט+ ּות ֵע ��ת ָלמ   ֵע�ת ָלֶל�ֶדת ְוֵע
Eccl. 3:3ֹות� ֹוץ ְוֵע�ת ִלְבנ� ֹוא ֵע�ת ִלְפר� �ת ִלְרּפ+   ֵעBת ַלֲהרֹוג1 ְוֵע
Eccl. 3:4ֹוד� ֹוד ְוֵע�ת ְרק� ֹוק ֵע�ת ְספ� �ת ִלְׂשח+   ֵעBת ִלְבּכֹות1 ְוֵע
Eccl. 3:5ֵPק� ע ק ֵמַחֵּב� ֹוק ְוֵע�ת ִלְרֹח� �ת ַלֲחב+ �ים ֵע ים ְוֵע�ת ְּכנ�ֹוס ֲאָבִנ  ת ְלַהְׁשִל�יְך ֲאָבִנ+
Eccl. 3:6�ֹור ְוֵע�ת ְלַהְׁשִל ד ֵע�ת ִלְׁשמ� �ת ְלַאֵּב+  יְך� ֵעBת ְלַבֵּקׁש1 ְוֵע
Eccl. 3:7ר� ֹות ְוֵע�ת ְלַדֵּב� ֹור ֵע�ת ַלֲחׁש� �ת ִלְתּפ+   ֵעBת ִלְקר1ֹוַע1 ְוֵע
Eccl. 3:8ֹום� ס ה ְוֵע�ת ָׁשל� א ֵע�ת ִמְלָחָמ� +ֹ �ת ִלְׂשנ ֱאֹהב1 ְוֵע   ֵעBת ֶל�
Eccl. 3:9ל� ּוא ָעֵמ� ר ה� ה ַּבֲאֶׁש� עֹוֶׂש+   ַמה&ִּיְתרֹון1 ָה�
Eccl. 3:103ִעְנָי �יִתי ֶאת&ָה� ֹו� ָרִא ם ַלֲענ�ֹות ּב� ר ָנַת=ן ֱאֹלִה>ים ִלְבֵנ�י ָהָאָד�  ן ֲאֶׁש2
Eccl. 3:11 ם י ֲאֶׁש=ר לֹא&ִיְמָצ�א ָהָאָד3 Qם ִמְּבִל Bם ֶאת&ָהֹעָלם1 ָנַת�ן ְּבִלָּב+ ֹו ַּג �ה ָיֶפ�ה ְבִעּת ל ָעָׂש�  ֶאת&ַהֹּכ�

ֹוף� אׁש ְוַעד&ס� �ֹ ים ֵמר ה ָהֱאֹלִה� ַּמֲעֶׂש>ה ֲאֶׁשר&ָעָׂש�  ֶאת&ַה�
Eccl. 3:12ֹוב ְּבַחָּי�יו� ֹות ט� ֹוַח ְוַלֲעׂש� �י ִאם&ִלְׂשמ+ ֹוב ָּב�ם ִּכ ין ט� ְעִּתי ִּכ>י ֵא� Wָיַד  
Eccl. 3:13יא� ים ִה� ת ֱאֹלִה� ֹו ַמַּת� �ֹוב ְּבָכל&ֲעָמל ה ט� ה ְוָרָא� Bם ָּכל&ָהָאָדם1 ֶׁשּיֹאַכ�ל ְוָׁשָת+   ְוַג
Eccl. 3:14ר ַיֲע י ָּכל&ֲאֶׁש2 ִּ Tְעִּתי כ ּנּו ֵא�ין ֶׂשBה ָהֱאֹלִהים1 הP ָיַד3 יף ּוִמֶּמ� ם ָעָליו1 ֵא�ין ְלהֹוִס+ �ה ְלעֹוָל+ ּוא ִיְהֶי

ּו ִמְּלָפָנ�יו� ה ֶׁשִּי�5ְרא� ַע ְוָהֱאֹלִה�ים ָעָׂש+ � ִלְגֹר
Eccl. 3:15ׁש ֶאת&ִנְר ים ְיַבֵּק� �ה ְוָהֱאֹלִה� ר ִלְהי�ֹות ְּכָב�ר ָהָי ּוא ַוֲאֶׁש� ָהָיה1 ְּכָב�ר ה+ ף� ַמה&ֶּׁש�  ָּד�
Eccl. 3:16ַׁשע� ָּמה ָהָר� ֶדק ָׁש� ֹום ַהֶּצ� ַׁשע ּוְמק� ֹום ַהִּמְׁשָּפט1 ָׁש�ָּמה ָהֶר+ Bֶמׁש ְמק�ֹוד ָרִא�יִתי ַּת�ַחת ַהָּׁש   ְוע�



Eccl. 3:17ֶפ �ת ְלָכל&ֵח+ ט ָהֱאֹלִה�ים ִּכי&ֵע ע ִיְׁשֹּפ� י ֶאת&ַהַּצִּדיק1 ְוֶאת&ָה�ָרָׁש+ י ֲאִני1 ְּבִלִּב+ ץ ְוַע�ל  ָאַמBְרִּת�
ם� ה ָׁש� ַּמֲעֶׂש�  ָּכל&ַה�

Eccl. 3:18 ָּמה ה ֵה� ֹות ְׁשֶהם&ְּבֵהָמ� Wים ְוִלְרא�ם ָהֱאֹלִה ם ְלָבָר� �י ָהָאָד+ י ַעל&ִּדְבַרת1 ְּבֵנ י ֲאִני1 ְּבִלִּב+  ָאַמBְרִּת�
ם�  ָלֶה�

Eccl. 3:191ה ֶאָחד Bה ּוִמְקֶר ם ּוִמְקֶר�ה ַהְּבֵהָמ3 Mֵני&ָהָאָד ה ְב� Z ִמְקֶר2 ּוַח  ִּכי ה ְור� ֹות ֶז+ �ן מ� ֹות ֶזה1 ֵּכ ם ְּכמ�  ָלֶה+
ֶבל� ל ָה� ִין ִּכ�י ַהֹּכ� ם ִמן&ַהְּבֵהָמה1 ָא+ Bר ָהָאָד ל ּומֹוַת2 �ד ַלֹּכ  ֶאָח�

Eccl. 3:20ר� ב ֶאל&ֶהָעָפ� ל ָׁש� ר ְוַהֹּכ� ָעָפ+ �ה ִמן&ֶה� 1 ָהָי ֹום ֶאָח�ד ַהֹּכל ל הֹוֵל�ְך ֶאל&ָמק�   ַהֹּכ�
Eccl. 3:213י יֹוֵד�ִמ Pָּטה ַע ר יא ְלַמ� ֶדת ִה� ה ַהֹּיֶר� יא ְלָמ�ְעָלה ְור1ּוַח1 ַהְּבֵהָמ+ ם ָהֹעָל�ה ִה� �י ָהָאָד+ ּוַח ְּבֵנ

ֶרץ�  ָלָא�
Eccl. 3:22 ֹות 1ּנּו1 ִלְרא+ �י ִמBי ְיִביֶא ֹו ִּכ �ּוא ֶחְלק יו ִּכי&ה� ַמֲעָׂש+ ר ִיְׂשַמBח ָהָאָדם1 ְּב� ין טֹוב1 ֵמֲאֶׁש2 �י ֵא� יִתי ִּכ  ְוָרִא3

יו�ְּב ה ֶׁשִּיְהֶי�ה ַאֲחָר�  ֶמ�
Eccl. 4:1 ים �ת ָהֲעֻׁשִק3 �הA ִּדְמַע ר ַנֲעִׂש�ים ַּת�ַחת ַהָּׁש�ֶמׁש ְוִהֵּנ ים ֲאֶׁש� י ָוֶאְרֶאה1 ֶאת&ָּכל&ָה�ֲעֻׁשִק+ י ֲאִנ3  ְוַׁש�ְבִּת�

ם� ם ְמַנֵח� ין ָלֶה� ַח ְוֵא� ְׁשֵקיֶהם1 ֹּכ+ Bד ֹע� ם ּוִמַּי  ְוֵאBין ָלֶהם1 ְמַנֵח+
Eccl. 4:2ָנה� ָּמה ַחִּי�ים ֲעֶד� ים ֲאֶׁש>ר ֵה� ים ֶׁשְּכָב�ר ֵמ�תּו ִמן&ַה�ַחִּי+ >י ֶאת&ַהֵּמִת�   ְוַׁשֵּב=ַח ֲאִנ
Eccl. 4:3 ה ר ַנֲעָׂש� ע ֲאֶׁש� א&ָרָאה1 ֶאת&ַהַּמֲעֶׂש�ה ָהָר+ �ֹ �ה ֲאֶׁשBר ל א ָהָי �ֹ ן ל ת ֲאֶׁשר&ֲעֶד� ם ֵא�  ְוטֹוב1 ִמְּׁשֵניֶה+

ֶמׁש� ַחת ַהָּׁש�  ַּת�
Eccl. 4:4 ה� �הּו ַּגם&ֶז יא ִקְנַאת&ִא�יׁש ֵמֵרֵע ה ִּכ>י ִה� ַּמֲעֶׂש+ ֹון ַה� ל ְוֵאת1 ָּכל&ִּכְׁשר� י ֶאת&ָּכל&ָעָמ3 Mי ֲאִנ יִת�  ְוָרִא2

ּוַח� ּות ר� ֶבל ּוְרע�  ֶה�
Eccl. 4:5ֹו� יו ְוֹאֵכ�ל ֶאת&ְּבָׂשר� 1 ֹחֵב�ק ֶאת&ָיָד+   ַהְּכִסיל
Eccl. 4:6ַחת ִמְּמ� א ַכ�ף ָנ �ֹ ֹוב ְמל Wּוַח� ט ּות ר� ל ּוְרע� >5ִים ָעָמ� א ָחְפַנ �ֹ  ל
Eccl. 4:7ֶמׁש� ַחת ַהָּׁש� ֶבל ַּת� ה ֶה� >י ָוֶאְרֶא�   ְוַׁש=ְבִּתי ֲאִנ
Eccl. 4:8 ֹו ַּגם&ֵעיָניו ין ֵקץ1 ְלָכל&ֲעָמל+ ֹו ְוֵא� ין&ל3 �ם ֵּב=ן ָוָא�ח ֵא� י ַּג Mין ֵׁשִנ �ׁש ֶאָחדZ ְוֵא2 ֹו[ ֵי לֹא&ִתְׂשַּב�ע ] ֵעינ�
ֶׁשר ּוְל �ּוא�ֹע ע ה� �5ן ָר� �ה ֶה>ֶבל ְוִעְנַי ה ַּגם&ֶז ל ּוְמַחֵּסBר ֶאת&ַנְפִׁשי1 ִמּטֹוָב+ �י ָעֵמ3  ִמ�יA ֲאִנ
Eccl. 4:9ם� ֹוב ַּבֲעָמָל� �5ִים ִמן&ָהֶאָח�ד ֲאֶׁש=ר ֵיׁש&ָלֶה>ם ָׂשָכ�ר ט�   טֹוִב�ים ַהְּׁשַנ
Eccl. 4:10�ֹו ְוִא �ים ֶאת&ֲחֵבר ד ָיִק� לּו ָהֶאָח� �י ִאם&ִיֹּפ+ ֹו� ִּכ ין ֵׁשִנ�י ַלֲהִקימ� ֹול ְוֵא� ֶאָחד1 ֶׁשִּיּפ+ ֹו ָה�  יל3
Eccl. 4:11ם� יְך ֵיָח� ד ֵא� �5ִים ְוַח�ם ָלֶה�ם ּוְלֶאָח� ּו ְׁשַנ >ם ִאם&ִיְׁשְּכב�   ַּג
Eccl. 4:12ה ִי א ִבְמֵהָר� �ֹ ׁש ל ְמֻׁשָּל+ ֹו ְוַהחּוט1 ַה� �ּו ֶנְגּד ד ַהְּׁשַנ�5ִים ַיַעְמד� ם&ִיְתְקפֹו1 ָהֶאָח+ ק� ְוִא�  ָּנֵת�
Eccl. 4:13ֹוד� ר ע� ע ְלִהָּזֵה� יל ֲאֶׁש>ר לֹא&ָיַד� ֹוב ֶי�ֶלד ִמְסֵּכ�ן ְוָחָכ�ם ִמֶּמBֶלְך ָזֵקן1 ּוְכִס+   ט>
Eccl. 4:14ׁש� ֹו נֹוַל�ד ָר� ְך ִּכ>י ַּג�ם ְּבַמְלכּות� �ים ָיָצ�א ִלְמֹל ית ָהסּוִר� י&ִמֵּב�   ִּכ�
Eccl. 4:15י 1יִתי1 ֶאת&ָּכל&ַה�ַחִּי+ ִ ָרִא Pֶמׁש ע�ְמַהְּלִכ�ים ַּת�ַחת ַהָּׁש יו�ם ַה� ד ַּתְחָּת� ר ַיֲעֹמ� י ֲאֶׁש� �ֶלד ַהֵּׁשִנ+  ם ַהֶּי
Eccl. 4:16 ה� י&ַגם&ֶז ֹו ִּכ� �א ִיְׂשְמחּו&ב �ֹ ם ַּג�ם ָהַאֲחרֹוִנ�ים ל ל ֲאֶׁשר&ָהָיה1 ִלְפֵניֶה+ Bם ְלֹכ ין&ֵק�ץ ְלָכל&ָהָע3  ֵא�

ּוַח� ֶבל ְוַרְעי�ֹון ר�  ֶה�
Eccl. 4:17 ר ַרְגֶליָך ת ַהְּכִסיִל�ים ] ַרְגְלָך3[ ְׁשֹמ� ַע ִמֵּת� ֹוב ִלְׁשֹמ+ ים ְוָקר� ַּכֲאֶׁשBר ֵּתֵלְך1 ֶאל&ֵּב�ית ָהֱאֹלִה+

ע� ֹות ָר� י&ֵאיָנ�ם יֹוְדִע�ים ַלֲעׂש� �ַבח ִּכ�  ָז
Eccl. 5:1י ָהֱא� ר ִלְפֵנ יָך ְוִלְּבָך= ַאל&ְיַמֵה>ר ְלהֹוִצ�יא ָדָב� Mל ַעל&ִּפ �י ָהֱאֹלִהBים  ַאל&ְּתַבֵה2 ֹלִה�ים ִּכ

ים� יָך ְמַעִּט� ל&ֵּכ>ן ִיְהי�ּו ְדָבֶר� ֶרץ ַע�  ַּבָּׁשַמ1ִים1 ְוַאָּת�ה ַעל&ָהָא+
Eccl. 5:2ים� ב ְּדָבִר� ֹול ְּכִס�יל ְּבֹר� �5ן ְוק� ב ִעְנָי ֹום ְּבֹר� א ַהֲחל�   ִּכ>י ָּב�
Eccl. 5:31ים ַאל&ְּתַאֵחר אֹלִה3 ֶדר ֵל� Mר ֶנ ר  ַּכֲאֶׁשרZ ִּתֹּד2 ת ֲאֶׁשר&ִּתֹּד� �ים ֵא� ֶפץ ַּבְּכִסיִל ין ֵח� ֹו ִּכ>י ֵא�  ְלַׁשְּלמ+

ם�  ַׁשֵּל�
Eccl. 5:4ם� א ְתַׁשֵּל� �ֹ ֹור ְול ר ִמֶּׁשִּתּד� �א&ִתֹּד �ֹ ֹוב ֲאֶׁש�ר ל   ט�
Eccl. 5:5 ְך ִּכ�י �י ַהַּמְלָא+ ָך ְוַאל&ּתֹאַמר1 ִלְפֵנ ְׁשָגָג�ה ִה�יא ָל�ָּמה  ַאל&ִּתֵּתBן ֶאת&ִּפ1יָך1 ַלֲחִט�יא ֶאת&ְּבָׂשֶר+



יָך� ה ָיֶד� ל ֶאת&ַמֲעֵׂש� ָך ְוִחֵּב� ֱאֹלִהים1 ַעל&קֹוֶל+ ף ָה� Bִיְקֹצ 
Eccl. 5:6א� ים ְיָר� ים ַהְרֵּב�ה ִּכ�י ֶאת&ָהֱאֹלִה� ים ּוְדָבִר� ב ֲחֹלמֹות1 ַוֲהָבִל+ Bי ְבֹר�   ִּכ
Eccl. 5:7�ט ָוֶצ1ֶדק1 ִּתְרֶאBֶזל ִמְׁשָּפ ׁש ְוֵג2 ָ Tֶׁשק ר ַּה ֵמַעBל  ִאם&ֹע� Mי ָגֹב� ּה ַעל&ַהֵח�ֶפץ ִּכ ה ַאל&ִּתְתַמ� ה ַבְּמִדיָנ+

ם� ים ֲעֵליֶה� ר ּוְגֹבִה� ַּה1 ֹׁשֵמ+  ָּגֹב2
Eccl. 5:8 ל ִהיא ֶרץ ַּבֹּכ� ֹון ֶא� ּוא[ ְוִיְתר� �ד�] ה ה ֶנֱעָב� ֶלְך ְלָׂשֶד�  ֶמ�
Eccl. 5:9ב ֶּבָהמ� י&ֹאֵה� ֶסף ּוִמ� ב ֶּכ1ֶסף1 לֹא&ִיְׂשַּב�ע ֶּכ+ ֶבל� ֹאֵה� �ה ָה� א ְתבּוָא�ה ַּגם&ֶז �ֹ  ֹון ל
Eccl. 5:10 יָה ִּכ�י ִאם&ְרִאַּית �יָה ּוַמה&ִּכְׁשרֹון1 ִלְבָעֶל+ ּו אֹוְכֶל ה ַרּב� ּות[ ִּבְרבֹות1 ַהּטֹוָב+  ֵעיָנ�יו�] ְרא�
Eccl. 5:11י ָעִׁש+ ה יֹאֵכ�ל ְוַהָּׂשָבע1 ֶל� ד ִאם&ְמַע�ט ְוִאם&ַהְרֵּב� �ת ָהֹעֵב+ ֹון� ְמתּוָקה1 ְׁשַנ ֹו ִליׁש� �יַח� ל� >ּנּו ַמִּנ  ר ֵאיֶנ
Eccl. 5:12ֵP ֹו� י ּור ִלְבָעָל�יו ְלָרָעת� ֶׁשר ָׁשמ� ה ָרִא�יִתי ַּת�ַחת ַהָּׁש�ֶמׁש ֹע> �ה חֹוָל+  ׁש ָרָע
Eccl. 5:13ּוָמה� ֹו ְמא� ין ְּבָיד� ן ְוֵא� �יד ֵּב+ �5ן ָר�ע ְוהֹוִל ּוא ְּבִעְנַי ֶׁשר ַהה�   ְוָאַב>ד ָהֹע�
Eccl. 5:14ֹו ֶׁשֹּיֵל�ְך  ַּכ ּוב ָלֶל�ֶכת ְּכֶׁשָּב�א ּוְמא1ּוָמה1 לֹא&ִיָּׂש�א ַבֲעָמל+ ֹום ָיׁש� ֹו ָער> ֲאֶׁשBר ָיָצא1 ִמֶּב�ֶטן ִאּמ+

ֹו�  ְּבָיד�
Eccl. 5:15ּוַח� ל ָלר� ַּיֲעֹמ� ֹו ֶׁש� ֹון ל+ �ן ֵיֵל�ְך ּוַמה&ִּיְתר� א ֵּכ ת ֶׁשָּב� ה ָּכל&ֻעַּמ� �ה חֹוָל+   ְוַגם&ֹזה1 ָרָע
Eccl. 5:16ֶצף� ה ְוָחְלי�ֹו ָוָק� ֶׁשְך יֹאֵכ�ל ְוָכַע�ס ַהְרֵּב� יו ַּבֹח�   ַּג�ם ָּכל&ָיָמ�
Eccl. 5:17 Aֹו ה ְּבָכל&ֲעָמל� Mֹות טֹוָב ִלְׁשּתֹות ְוִלְרא2 ְ Tֶאכֹול&ו ֹוב ֲאֶׁשר&ָיֶפ�ה ֶל� ִני ט� �יִתי ָא3 ה ֲאֶׁשר&ָרִא Qִהֵּנ 

ֶמׁש ִמְסַּפ=ר ְיֵמ ַחת&ַהֶּׁש3 ל ַּת� >יו[י&ַחָּיו ֶׁשַּיֲעֹמ� ֹו�] ַחָּי ּוא ֶחְלק� ים ִּכי&ה� ֹו ָהֱאֹלִה�  ֲאֶׁשר&ָנ�ַתן&ל�
Eccl. 5:18 את�ל ִמֶּמ1ּנּו1 ְוָלֵׂש Bֹו ֶלֱאֹכ ים ְוִהְׁשִליט2 Mֶׁשר ּוְנָכִס ֹו ָהֱאֹלִהיםZ ֹע2 ם ֲאֶׁש�ר ָנ�ַתן&ל� ל&ָהָאָד] �ם ָּכ�  ַּג

ת ֱא ה ַמַּת� Wֹֹו ז �ַח ַּבֲעָמל ֹו ְוִלְׂשֹמ� יא�ֶאת&ֶחְלק+ ים ִה�  ֹלִה�
Eccl. 5:19ִּPֹו� כ ת ִלּב� �יו ִּכ=י ָהֱאֹלִה>ים ַמֲעֶנ�ה ְּבִׂשְמַח� ר ֶאת&ְיֵמ�י ַחָּי ה ִיְזֹּכ� א ַהְרֵּב+ �ֹ  י ל
Eccl. 6:1ם� יא ַעל&ָהָאָד� ה ִה� ר ָרִא�יִתי ַּת�ַחת ַהָּׁש�ֶמׁש ְוַרָּב� ה ֲאֶׁש� �ׁש ָרָע+   ֵי
Eccl. 6:2ֹו ָה �יׁש ֲאֶׁש�ר ִיֶּתן&ל� ה  ִא ל ֲאֶׁשר&ִיְתַאֶּו3 ֹוA ִמֹּכ� ר ְלַנְפׁש� ּנּו ָחֵס� ֵאיֶנ2 ֹוד ְו� Mים ְוָכב ים ֹעֶׁשרZ ּוְנָכִס2 ֱאֹלִה]

ּוא� ע ה� �ה ֶה>ֶבל ָוֳחִל�י ָר� �ּנּו ֶז אֲכֶל �ֹ י י ּנּו ִּכ>י ִא�יׁש ָנְכִר� ל ִמֶּמ+ ֱאֹלִהים1 ֶלֱאֹכ� א&ַיְׁשִליֶטBּנּו ָה� �ֹ  ְול
Eccl. 6:3יׁש� יו ְוַנְפׁשֹו1 לֹא&ִתְׂשַּב�ע  ִאם&יֹוִל�יד ִא י&ָׁשָנ3 ה ְוַר�בA ֶׁשִּיְהי�ּו ְיֵמ� Mֹות ִי�ְחֶי ה ְוָׁשִניםZ ַרּב2  ֵמָא]

ּנּו ַהָּנ�ֶפל� ֹוב ִמֶּמ� ְרִּתי ט� Wֹו ָאַמ �ה לֹא&ָה�ְיָתה ּל ה ְוַגם&ְקבּוָר�  ִמן&ַהּטֹוָב+
Eccl. 6:4ֶׁשְך ֶׁשְך ֵיֵל�ְך ּוַבֹח� א ּוַבֹח� ֶבל ָּב� י&ַבֶה� ה� ִּכ� ֹו ְיֻכֶּס�   ְׁשמ�
Eccl. 6:5ה ִמֶּז�ה�� א ָיָד�ע ַנ�ַחת ָלֶז �ֹ ה ְול ֶמׁש לֹא&ָרָא�   ַּגם&ֶׁש�
Eccl. 6:6ְך� ל הֹוֵל� ד ַהֹּכ� ֹום ֶאָח� א ֶאל&ָמק� <ֹ א ָרָא�ה ֲהל �ֹ ה ל ִים ְוטֹוָב� ה ֶאBֶלף ָׁשִנים1 ַּפֲעַמ+ ּו ָחָי3   ְוִאּל�
Eccl. 6:7יהּו ְו� ם ְלִפ ל ָהָאָד� א� ָּכל&ֲעַמ� א ִתָּמֵל� �ֹ  ַגם&ַהֶּנ�ֶפׁש ל
Eccl. 6:85ֶגד ַהַחִּי�ים�� ְך ֶנ ַע ַלֲהֹל� �י יֹוֵד+ �יל ַמה&ֶּלָעִנ ן&ַהְּכִס ר ֶלָחָכ�ם ִמ�   ִּכ>י ַמה&ּיֹוֵת�
Eccl. 6:9ּוַח� ּות ר� ֶבל ּוְרע� �ה ֶה� �ֶפׁש ַּגם&ֶז ֲהָלְך&ָנ �5ִים ֵמ� ה ֵעיַנ ֹוב ַמְרֵא�   ט>
Eccl. 6:10ה ְּכָב ָהָי3 ין ִע�ם ֶׁשַהְתִקיף  ַמה&ֶּׁש� ּוא ָאָד�ם ְולֹא&יּוַכ�ל ָלִד+ ע ֲאֶׁשר&ה� ֹו ְונֹוָד� ר1 ִנְקָר�א ְׁשמ+

יף][ֶׁש[ ּנּו�] ַּתִּק�  ִמֶּמ�
Eccl. 6:11ם� ר ָלָאָד� �ים ָה�ֶבל ַמה&ֹּיֵת� ה ַמְרִּב ים ַהְרֵּב�   ִּכ>י ֵיׁש&ְּדָבִר�
Eccl. 6:12�ם ַּב Mָאָד ֹוב ָל� Z ַמה&ּט2 י&יֹוֵדַע �י ִמ� �יד  ִּכ י&ַיִּג ֹו ְוַיֲעֵׂש�ם ַּכֵּצ�ל ֲאֶׁשר1 ִמ� �י ֶהְבל� ים ִמְסַּפ>ר ְיֵמי&ַחֵּי ַחִּי3

ֶמׁש� ַחת ַהָּׁש� יו ַּת� ם ַמה&ִּיְהֶי�ה ַאֲחָר� ָאָד+  ָל�
Eccl. 7:1ֹו� ֶות ִמּי�ֹום ִהָּוְלד� ֹוב ְוי�ֹום ַהָּמ+ �ם ִמֶּׁש�ֶמן ט ֹוב ֵׁש�   ט�
Eccl. 7:2ית ֹוב ָלֶל�ֶכת ֶאל&ֵּב� Qן  ט י ִיֵּת� ֹוף ָּכל&ָהָאָד�ם ְוַהַח� ּוא ס� ר ה� Wה ַּבֲאֶׁש 1ֶכת1 ֶאל&ֵּב�ית ִמְׁשֶּת+ ֶבל ִמֶּל &ֵא3
ֹו�  ֶאל&ִלּב�
Eccl. 7:3ב� �יַטב ֵל� ַע ָּפִנ�ים ִי י&ְבֹר� ק ִּכ� �ֹוב ַּכ�ַעס ִמְּׂשֹח   ט�
Eccl. 7:4�ית ִׂשְמָח ֶבל ְוֵל�ב ְּכִסיִל�ים ְּבֵב�  ה� ֵלBב ֲחָכִמים1 ְּבֵב�ית ֵא+
Eccl. 7:5ים� ַע ִׁש�יר ְּכִסיִל� יׁש ֹׁשֵמ� Wם ֵמִא�ַע ַּגֲעַר�ת ָחָכ ֹוב ִלְׁשֹמ� Wט  



Eccl. 7:6ֶבל� �ה ָה� �יל ְוַגם&ֶז ק ַהְּכִס יר ֵּכ�ן ְׂשֹח� ֹול ַהִּסיִרים1 ַּת�ַחת ַהִּס+ Bי ְכק�   ִּכ
Eccl. 7:7ד ֶאת&ֵל�ב ַמָּתָנ�ה יַאֵּב� ֶׁשק ְיהֹוֵל�ל ָחָכ�ם ִו�  � ִּכ�י ָהֹע�
Eccl. 7:8ּוַח� ּוַח ִמְּגַבּה&ר� ֶרְך&ר� ֹוב ֶא� ֹו ט� �ֵראִׁשית ר ֵמ� ית ָּדָב� ֹוב ַאֲחִר�   ט>
Eccl. 7:9ּוַח� יק ְּכִסיִל�ים ָינ� ַעס ְּבֵח� �י ַכ+ ֹוס ִּכ �ּוֲחָך� ִלְכע ל ְּבר�   ַאל&ְּתַבֵה�
Eccl. 7:10ים ָהי�ּו טֹו אֹׁשִנ+ ה ֶׁשBַהָּיִמים1 ָהִר� ְלָּת  ַאל&ּתֹאַמר1 ֶמ�ה ָהָי+ ה ָׁשַא� א ֵמָחְכָמ� �ֹ ִב�ים ֵמֵא�ֶּלה ִּכ>י ל
 ַעל&ֶז�ה�

Eccl. 7:11ֶמׁש� י ַהָּׁש� ר ְלֹרֵא� ם&ַנֲחָל�ה ְוֹיֵת� ה ִע� ה ָחְכָמ�   טֹוָב�
Eccl. 7:12יָה� �ה ְבָעֶל� ה ְּתַחֶּי ָחְכָמ� ַעת ַה� ֹון ַּד+ �ֶסף ְוִיְתר� ה ְּבֵצ�ל ַהָּכ ָחְכָמ� ל ַה�   ִּכ>י ְּבֵצ�
Eccl. 7:13ֹו� ְר ר ִעְּות� ת ֲאֶׁש� ן ֵא� 1 ְלַתֵּק+ �י ִמBי יּוַכל ה ֶאת&ַמֲעֵׂש�ה ָהֱאֹלִה�ים ִּכ  ֵא�
Eccl. 7:14 ים ֱאֹלִה+ Bה ְלֻעַּמת&ֶזה1 ָעָׂש�ה ָה� �ם ֶאת&ֶז ֹוב ּוְבי�ֹום ָרָע�ה ְרֵא�ה ַּג �ה ְבט+  ְּביBֹום טֹוָבה1 ֱהֵי

יו ְמ ם ַאֲחָר� ָאָד> א ִיְמָצ=א ָה� 2ֹ ת ֶׁשּל ּוָמה�ַעל&ִּדְבַר3  א�
Eccl. 7:15ֹו� יְך ְּבָרָעת� ע ַמֲאִר� �ׁש ָרָׁש+ ֹו ְוֵי Bׁש ַצִּדיק1 ֹאֵב�ד ְּבִצְדק+ �י ֵי ל ָרִא�יִתי ִּביֵמ�י ֶהְבִל   ֶאת&ַהֹּכ�
Eccl. 7:16ם� ה ְוַאל&ִּתְתַחַּכ�ם יֹוֵת�ר ָל�ָּמה ִּתּׁשֹוֵמ�   ַאל&ְּתִהBי ַצִּדיק1 ַהְרֵּב+
Eccl. 7:17ע ַהְרֵּב� ָך� ַאל&ִּתְרַׁש� א ִעֶּת� �ֹ ּות ְּבל  ה ְוַאל&ְּתִה�י ָסָכ�ל ָל�ָּמה ָתמ�
Eccl. 7:18Pם� ט א ֶאת&ֻּכָּל� ים ֵיֵצ� א ֱאֹלִה� י&ְיֵר� �ח ֶאת&ָיֶד�ָך ִּכ� ה ְוַגם&ִמֶּז�ה ַאל&ַּתַּנ ז ָּבֶז+  ֹוב ֲאֶׁש�ר ֶּתֱאֹח�
Eccl. 7:19ים ֲאֶׁש� ֲעָׂשָרה1 ַׁשִּליִט+ ז ֶלָחָכ�ם ֵמ� ה ָּתֹע� ָחְכָמ� יר� ַה�  ר ָהי�ּו ָּבִע�
Eccl. 7:20א� א ֶיֱחָט� �ֹ ֹוב ְול ר ַיֲעֶׂשה&ּט� יק ָּבָא�ֶרץ ֲאֶׁש� ין ַצִּד� ם ֵא� �י ָאָד+   ִּכ
Eccl. 7:21ָך� ת&ַעְבְּדָך� ְמַקְלֶל� ע ֶא� א&ִתְׁשַמ� �ֹ ר ל ן ִלֶּב�ָך ֲאֶׁש� רּו ַאל&ִּתֵּת� Bם ְלָכל&ַהְּדָבִרים1 ֲאֶׁש�ר ְיַדֵּב+   ַּג
Eccl. 7:22<ר ַּגם&ַאְּת  ִּכ ֹות ָיַד�ע ִלֶּב�ָך ֲאֶׁש� ה[י ַּגם&ְּפָעִמ�ים ַרּב� ים�] ַאָּת�  ִקַּל�ְלָּת ֲאֵחִר�
Eccl. 7:23ִּני� ה ִמֶּמ� יא ְרחֹוָק� ָמה ְוִה� ָחְכָמ�ה ָאַמ�ְרִּתי ֶאְחָּכ+ �יִתי ַב�   ָּכל&ֹז�ה ִנִּס
Eccl. 7:24�י ִיְמָצֶא ק ִמ� קA ָעֹמ� �ה ְוָעֹמ� ֹוק ַמה&ֶּׁשָהָי  ּנּו� ָרח�
Eccl. 7:25 ּות ֶסל ְוַהִּסְכל� ֹון ְוָלַד1ַעת1 ֶר�ַׁשע ֶּכ+ �ה ְוֶחְׁשּב ׁש ָחְכָמ� ּור ּוַבֵּק� Bי ְוִלִּבי1 ָלַד�ַעת ְוָלת+ י ֲאִנ ֹוִת�  ַסּב2
ֹות�  הֹוֵלל�

Eccl. 7:26ים ַוֲחָרִמ>ים ִלָּב� יא ְמצֹוִד= ִאָּׁשה1 ֲאֶׁשר&ִה2 ֶות ֶאת&ָה� י ַמ�ר ִמָּמ3 Mא ֲאִנ ֹוב  ּומֹוֶצ2 Qיָה ט �ים ָיֶד ּה ֲאסּוִר�
ּה� א ִיָּל�ֶכד ָּב� ָּנה ְוחֹוֵט� Bי ָהֱאֹלִהים1 ִיָּמֵל�ט ִמֶּמ+  ִלְפֵנ

Eccl. 7:27ֹון� א ֶחְׁשּב� �ֹ ת ִלְמצ ת ְלַאַח� ה ֹקֶה�ֶלת ַאַח� אִתי ָאְמָר� �ה ָמָצ+   ְרֵאה1 ֶז
Eccl. 7:28Qאִתי ָאָד�א ָמָצ �ֹ ה ַנְפִׁש�י ְול א  ֲאֶׁש>ר עֹוד&ִּבְקָׁש� �ֹ ֶּלה ל ה ְבָכל&ֵא� אִתי ְוִאָּׁש� ם ֶאָחBד ֵמֶא1ֶלף1 ָמָצ+
אִתי�  ָמָצ�

Eccl. 7:29 ּו ִחְּׁשֹבנ�ֹות ָּמה ִבְקׁש� ם ָיָׁש�ר ְוֵה� ר ָעָׂש=ה ָהֱאֹלִה>ים ֶאת&ָהָאָד� אִתי ֲאֶׁש2 �ה ָמָצ+  ְלַבד1 ְרֵאה&ֶז
ים�  ַרִּב�

Eccl. 8:1ִPֶׁשר ָּד מ�ַע ֵּפ י יֹוֵד� ם ּוִמ� ז ָּפָנ�יו ְיֻׁשֶּנ�א�י ְּכֶה�ָחָכ+ יו ְוֹע� �יר ָּפָנ+  ָב�ר ָחְכַמBת ָאָדם1 ָּתִא
Eccl. 8:2ים� ת ְׁשבּוַע�ת ֱאֹלִה� ל ִּדְבַר� Wֹור ְוַע   ֲאִני1 ִּפי&ֶמ�ֶלְך ְׁשמ+
Eccl. 8:3�ץ ַיֲעֶׂש ר ַיְחֹּפ� ד ְּבָדָב�ר ָר�ע ִּכ>י ָּכל&ֲאֶׁש� ל&ַּתֲעֹמ� ְך ַא�  ה� ַאל&ִּתָּבֵהBל ִמָּפָניו1 ֵּתֵל+
Eccl. 8:4ה� ה&ַּתֲעֶׂש� ֹו ַמ� אַמר&ל� �ֹ י י ֹון ּוִמ� �ֶלְך ִׁשְלט ר ְּדַבר&ֶמ�   ַּבֲאֶׁש�
Eccl. 8:5ם� ע ֵל�ב ָחָכ� ט ֵיַד� �ת ּוִמְׁשָּפ+ ע ָּדָב�ר ָר�ע ְוֵע א ֵיַד� �ֹ ה ל   ׁשֹוֵמ�ר ִמְצָו+
Eccl. 8:6י&ָרַע�ת ָהָאָד� �ת ּוִמְׁשָּפ�ט ִּכ� ֶפץ ֵי�ׁש ֵע �י ְלָכל&ֵח+ יו� ִּכ ה ָעָל�  ם ַרָּב�
Eccl. 8:7ִּPה כ� ַע ַמה&ֶּׁשִּי�ְהֶי י&ֵאיֶנ�ּנּו ֹיֵד� ֹו� ִּכ� �יד ל� י ַיִּג ה ִמ�  י ַּכֲאֶׁש�ר ִי�ְהֶי+
Eccl. 8:8 ין ִמְׁשַל�ַחת ֶות ְוֵא� ּוַח ְוֵאBין ִׁשְלטֹון1 ְּבי�ֹום ַהָּמ+ ֹוא ֶאת&ָהר+ ם ַׁשִּלBיט ָּבר1ּוַח1 ִלְכל� Qין ָאָד�ֵא 
�יו�ַּבִּמְלָחָמ ַׁשע ֶאת&ְּבָעָל� א&ְיַמֵּל�ט ֶר� �ֹ  ה ְול
Eccl. 8:9 ר ָׁשַל=ט ת ֲאֶׁש2 ה ַּת�ַחת ַהָּׁש�ֶמׁש ֵע3 ר ַנֲעָׂש� ה ֲאֶׁש� ל&ַמֲעֶׂש+ י ְלָכ� ֹון ֶאת&ִלִּב+ 1יִתי1 ְוָנת� Bה ָרִא  ֶאת&ָּכל&ֶז

ֹו� ע ל� ם ְלַר� ם ְּבָאָד�  ָהָאָד>



Eccl. 8:10Mים ְקֻבִר Z ְרָׁשִע2 ן ָרִאיִתי ּו ָבִע�יר ֲאֶׁש�ר  ּוְבֵכ] כּו ְוִי�ְׁשַּתְּכח� ֹום ָקדֹוׁש1 ְיַהֵּל+ Bאּו ּוִמְּמק ים ָוָב3
ֶבל� �ה ָה� ּו ַּגם&ֶז � ֵּכן&ָעׂש

Eccl. 8:11 ֹות ם ַלֲעׂש� ם ָּבֶה� ֵני&ָהָאָד> א ֵל=ב ְּב� Qן ָמֵל ה ָהָרָע�ה ְמֵהָר�ה ַעל&ֵּכ] ם ַמֲעֵׂש�  ֲאֶׁשר1 ֵאין&ַנֲעָׂש�ה ִפְתָג+
ע�  ָר�

Eccl. 8:12ִּPֹו כ �יְך ל ת ּוַמֲאִר� ע ְמַא� ה ָר> א ֹעֶׂש� ִני ֲאֶׁשBר ִיְהֶיה&ּטֹוב1 ְלִיְרֵא�י  ֲאֶׁש�ר ֹחֶט3 ַע ָא+ י ַּגם&יֹוֵד�
ּו ִמְּלָפָנ�יו� ר ִי�יְרא� ים ֲאֶׁש�  ָהֱאֹלִה+

Eccl. 8:13ל ֲאֶׁש>ר ֵאיֶנ��ים ַּכֵּצ יְך ָיִמ� א&ַיֲאִר� �ֹ ע ְול ָרָׁש+ �ה ָל� א&ִיְהֶי �ֹ ים� ְוטֹוב1 ל א ִמִּלְפֵנ�י ֱאֹלִה�  ּנּו ָיֵר�
Eccl. 8:14 ה�יַע ֲאֵלֶהם1 ְּכַמֲעֵׂשB ר ַמִּג ים ֲאֶׁש2 �ׁש ַצִּדיִק3 H ֲאֶׁש�ר ַנֲעָׂש�ה ַעל&ָהָאֶרץG ֲאֶׁש�רA ֵי  ֶיׁש&ֶהֶבל

ְרִּתי ֶׁשַּג Wים ָאַמ �ם ְּכַמֲעֵׂש�ה ַהַּצִּדיִק �יַע ֲאֵלֶה� ים ֶׁשַּמִּג �ׁש ְרָׁשִע+ ים ְוֵי ֶבל�ָהְרָׁשִע+ �ה ָה�  ם&ֶז
Eccl. 8:15 ֹות ֹול ְוִלְׁשּת� ֶמׁש ִּכ>י ִאם&ֶלֱאכ� ָאָדם1 ַּת�ַחת ַהֶּׁש+ ֹוב ָל� Bין&ט ר ֵא� ה ֲאֶׁש2 י ֲאִני1 ֶאת&ַהִּׂשְמָח+  ְוִׁשַּבBְחִּת�

ַחת ַהָּׁש� ים ַּת� ֹו ָהֱאֹלִה� >יו ֲאֶׁשר&ָנ�ַתן&ל� י ַחָּי ֹו ְיֵמ� �ּנּו ַבֲעָמל3 ּוא ִיְלֶו Qֹוַח ְוה � ֶמׁש�ְוִלְׂשמ
Eccl. 8:16 םB �י ַג ה ַעל&ָהָא�ֶרץ ִּכ ר ַנֲעָׂש� ן ֲאֶׁש� ה ְוִלְראֹות1 ֶאת&ָה�ִעְנָי+ ר ָנַתBִּתי ֶאת&ִלִּבי1 ָלַד�ַעת ָחְכָמ+  ַּכֲאֶׁש2

ה� ה ְּבֵעיָנ�יו ֵאיֶנ�ּנּו ֹרֶא� Wְיָלה ֵׁשָנ  ַּבּיֹום1 ּוַבַּל+
Eccl. 8:17Gה ָהֱאֹלִהים�ֶאת&ָּכל&ַמֲעֵׂש Hה  ְוָרִאיִתי�ר ַנֲעָׂש�ַּמֲעֶׂשה1 ֲאֶׁש ם ִלְמצֹוא1 ֶאת&ַה� ל ָהָאָד3 Mא יּוַכ 2ֹ Z ל  ִּכי

א יּוַכ�ל  �ֹ ַעת ל ָחָכם1 ָלַד+ ם ִאם&יֹאַמBר ֶה� א ִיְמָצ�א ְוַג2 �ֹ ׁש ְול ם ְלַבֵּק� ל ָהָאָד> ר ַיֲעֹמ= ֶׁשל ֲאֶׁש2 ְּ Tֶמׁש ב ַחת&ַהֶּׁש+ ַת�
א� �ֹ  ִלְמצ

Eccl. 9:1ִּתBה ָנַת Qי ֶאת&ָּכל&ֶז� ם  ִּכ ים ְוַהֲחָכִמ>ים ַוֲעָבֵדיֶה� ר ַהַּצִּדיִק= ה ֲאֶׁש2 ּור ֶאת&ָּכל&ֶז+ י ֶאל&ִלִּבי1 ְוָלב�
ם� ל ִלְפֵניֶה� ם ַהֹּכ� ָאָד+ 1ַע1 ָה� ה ֵאBין יֹוֵד �ד ָהֱאֹלִה�ים ַּג�ם&ַאֲהָב�ה ַגם&ִׂשְנָא3  ְּבַי

Eccl. 9:2יק ְוָלָר Bד ַלַּצִּד Mה ֶאָח ל ִמְקֶר2 ל ַּכֲאֶׁש�ר ַלֹּכ3 Qר  ַהֹּכ ַח ְוַלֲאֶׁש� א ְוַלֹּזֵב+ ֹור ְוַלָּטֵמ+ ָׁשע1 ַלּטֹוב1 ְוַלָּטה�
א� ר ְׁשבּוָע�ה ָיֵר� ע ַּכֲאֶׁש� Wא ַהִּנְׁשָּב ֹחֶט+ �ּנּו ֹזֵב�ַח ַּכּטֹוב1 ַּכ�  ֵאיֶנ

Eccl. 9:3�ם ֵל� ל ְוַג �ד ַלֹּכ ה ֶאָח� י&ִמְקֶר� ֶמׁש ִּכ� ר&ַנֲעָׂשה1 ַּת�ַחת ַהֶּׁש+ ל ֲאֶׁש� Bע ְּבֹכ �הA ָר3 ָאָדם  ֶז ָ Tֵני&ה ב ְּב�
ים� יו ֶאל&ַהֵּמִת� ם ְוַאֲחָר� ֹות ִּבְלָבָבם1 ְּבַחֵּייֶה+ Bע ְוהֹוֵלל  ָמֵלא&ָר2

Eccl. 9:4 ר ִיָּבֵחר�ר[ ִּכי&ִמי1 ֲאֶׁש ֹוב ] ְיֻחַּב+ ּוא ט+ י&ְלֶכBֶלב ַחי1 ה� ֹון ִּכ� ��ׁש ִּבָּטח ל ָּכל&ַהַחִּי�ים ֵי ֶא�
ת�  ִמן&ָהַאְרֵי�ה ַהֵּמ�

Eccl. 9:5ר ִּכ�י ִנְׁשַּכ�ח  ִּכ=י ֹוד ָלֶהם1 ָׂשָכ+ Bין&ע ּוָמה ְוֵא� �ים ְמא3 =ם יֹוְדִע ים ֵאיָנ Qתּו ְוַהֵּמִת�>ים יֹוְדִע�ים ֶׁשָּיֻמ ַחִּי  ַה�
ם�  ִזְכָר�

Eccl. 9:6ל ם ְּבֹכ� ם עֹוד1 ְלעֹוָל+ ֶלק ֵאין&ָלֶה� ם ְּכָב�ר ָאָב�ָדה ְוֵח2 �ם ַאֲהָבָת=ם ַּגם&ִׂשְנָאָת>ם ַּגם&ִקְנָאָת�   ַּג
ֶמׁש� ַחת ַהָּׁש� ה ַּת� ר&ַנֲעָׂש�  ֲאֶׁש�

Eccl. 9:7יָך� ת&ַמֲעֶׂש� ים ֶא� ה ָהֱאֹלִה� ר ָרָצ� �י ְכָב+ �5ָך ִּכ ֹוב ֵייֶנ ה ְבֶלב&ט� ֲׁשֵת� ָך ּו� ל ְּבִׂשְמָחה1 ַלְחֶמ+ Bְך ֱאֹכ�ֵל  
Eccl. 9:8ר ֶמן ַעל&רֹאְׁשָך� ַאל&ֶיְחָס� �ים ְוֶׁש� יָך ְלָבִנ ת ִיְהי�ּו ְבָגֶד� Wְּבָכל&ֵע � 
Eccl. 9:9 ל ֶמׁש ֹּכ� ָך ֲאֶׁשBר ָנ�ַתן&ְלָך1 ַּת�ַחת ַהֶּׁש+ �י ֶהְבֶל+ ְבָּת ָּכל&ְיֵמי1 ַחֵּי ים ִעם&ִאָּׁש�ה ֲאֶׁשר&ָאַה3 Mה ַחִּי  ְרֵא2

ֶמׁש� ַחת ַהָּׁש� ל ַּת� ה ָעֵמ� ים ּוַבֲעָמ�ְלָך+ ֲאֶׁשר&ַאָּת� ַחִּי+ ּוא ֶחְלְקָך1 ַּב� Bי ה�  ְיֵמ�י ֶהְבֶל�ָך ִּכ
Eccl. 9:10 ה ין ַמֲעֶׂשBה ְוֶחְׁשּבֹון1 ְוַד�ַעת ְוָחְכָמ+ Z ֵא2 ֹות ְּבֹכֲחָך� ֲעֵׂש�ה ִּכי ר ִּתְמָצ=א ָי�5ְדָך> ַלֲעׂש� ל ֲאֶׁש2 ֹּ Tכ 

ָּמה� ס ה ֹהֵל�ְך ָׁש� ר ַאָּת� ֹול ֲאֶׁש� Wִּבְׁשא 
Eccl. 9:11=ֹ ֹוץ ְול Mים ַהֵּמר Z ַלַּקִּל2 �י לֹא ֶמׁש ִּכ ַחת&ַהֶּׁש3 ה ַת� ְבִּתי ְוָרֹא� Mא  ַׁש �ֹ ַגם ל ְ Tה ו ים ַהִּמְלָחָמ3 א ַלִּגּבֹוִר�

ם� ה ֶאת&ֻּכָּל� ַגע ִיְקֶר� א ַלֹּיְדִע�ים ֵח�ן ִּכי&ֵע�ת ָוֶפ� �ֹ >ם ל ֶׁשר ְוַג א ַלְּנֹבִנים1 ֹע+ Bֹ ם ל 1ֶחם1 ְוַג2 ים ֶל  ַלֲחָכִמ�
Eccl. 9:12ֹו ַּכָּדִגים1 ֶׁשֶּנ�ֱאָחִזים1 ִּב ם ֶאת&ִעּת3 Mע ָהָאָד א&ֵיַד2 �ֹ י ַּגםZ ל ים ָהֲאֻחז�ֹות  ִּכ] ִּצֳּפִר+ ה ְוַכ2 ְמצֹוָד�ה ָרָע+

ם� ם ִּפְתֹא� ֹול ֲעֵליֶה� ה ְּכֶׁשִּתּפ� �ת ָרָע+ ם ְלֵע ָאָד+ �י ָה� ּוָקִׁשים1 ְּבֵנ ם י�  ַּבָּפ�ח ָּכֵה3
Eccl. 9:13י� יא ֵאָל� ה ַּת�ַחת ַהָּׁש�ֶמׁש ּוְגדֹוָל�ה ִה�   ַּגם&ֹז>ה ָרִא�יִתי ָחְכָמ�
Eccl. 9:14+יר ְקַטָּנ� ים  ִע ּה ּוָבָנ�ה ָעֶל�יָה ְמצֹוִד� 1 ְוָסַב�ב ֹאָת+ יָה ֶמBֶלְך ָּגדֹול Mא&ֵאֶל �ט ּוָב� ּה ְמָע ה ַוֲאָנִׁש�ים ָּב�

ים�  ְּגֹדִל�



Eccl. 9:15 ר ֶאת&ָהִא�יׁש א ָזַכ+ �ֹ ֹו ְוָאָדם1 ל �ּוא ֶאת&ָהִע�יר ְּבָחְכָמת ם ּוִמַּלט&ה� ּה ִאBיׁש ִמְסֵּכן1 ָחָכ+  ּוָמ�ָצא ָב3
ּוא�ַהִּמְסֵּכ�  ן ַהה�

Eccl. 9:16ים� יו ֵאיָנ�ם ִנְׁשָמִע� ה ּוְדָבָר� ה ִמְּגבּוָר�ה ְוָחְכַמBת ַהִּמְסֵּכן1 ְּבזּוָי+ ה ָחְכָמ� ִני טֹוָב�   ְוָאַמ�ְרִּתי ָא+
Eccl. 9:17ים� ל ַּבְּכִסיִל� ת מֹוֵׁש� �ים ִמַּזֲעַק� ים ְּבַנ�ַחת ִנְׁשָמִע י ֲחָכִמ+   ִּדְבֵר�
Eccl. 9:18ה ָחְכ ה� טֹוָב� ה ַהְרֵּב� ד טֹוָב� ד ְיַאֵּב� �י ְקָר�ב ְוחֹוֶט�א ֶאָח+ ה ִמְּכֵל  ָמ�
Eccl. 10:1ט� ּות ְמָע� ֹוד ִסְכל� ה ִמָּכב� ר ֵמָחְכָמ� ַח ָיָק> �ֶות ַיְבִא�יׁש ַיִּב�יַע ֶׁש�ֶמן רֹוֵק ּוֵבי ָמ+   ְזב�
Eccl. 10:2ֹו� ֹו ְוֵל�ב ְּכִס�יל ִלְׂשמֹאל� יִמינ+   ֵלBב ָחָכם1 ִל�
Eccl. 10:3 ֶרְך ְּכֶׁשַהָּסָכל ּוא�] ָּסָכ�ל][ֶׁש][ְּכ[ ְוַגם&ַּבֶּד> ל ָסָכ�ל ה� ר ַלֹּכ� ֹו ָחֵס�ר ְוָאַמ�  ֹהֵל�ְך ִלּב�
Eccl. 10:4ים� �יַח ֲחָטִא�ים ְּגדֹוִל� א ַיִּנ �י ַמְרֵּפ+ �ח ִּכ יָך ְמקֹוְמָך� ַאל&ַּתַּנ 1 ַּתֲעֶל�ה ָעֶל+ ּוַח ַהּמֹוֵׁשל Bִאם&ר  
Eccl. 10:5+ׁש ָרָע� יט� ֵי א ִמִּלְפֵנ�י ַהַּׁשִּל� ה ֶׁשֹּיָצ� Wֶמׁש ִּכְׁשָגָג�יִתי ַּת�ַחת ַהָּׁש  ה ָרִא�
Eccl. 10:6בּו� ֶפל ֵיֵׁש� ים ַּבֵּׁש� �ים ַוֲעִׁשיִר� ים ַרִּב ֶכל ַּבְּמרֹוִמ�   ִנַּת�ן ַהֶּס+
Eccl. 10:7ים ַעל&ָה ים ֹהְלִכ�ים ַּכֲעָבִד� �ים ְוָׂשִר> ים ַעל&סּוִס ֶרץ� ָרִא�יִתי ֲעָבִד�  ָא�
Eccl. 10:8ׁש� ר ִיְּׁשֶכ�ּנּו ָנָח� ץ ָּגֵד� ֹול ּוֹפֵר� �ֹו ִיּפ ץ ּב� ר ּגּוָּמ�   ֹחֵפ�
Eccl. 10:9ם� ֶכן ָּב� ַע ֵעִצ�ים ִיָּס� ב ָּבֶה�ם ּבֹוֵק� ים ֵיָעֵצ� �יַע ֲאָבִנ+   ַמִּס
Eccl. 10:10�ל ַוֲחָיִל�ים ְיַגֵּב �ים ִקְלַק+ ל ְוהּוא1 לֹא&ָפִנ ה� ִאם&ֵקָה�ה ַהַּבְרֶז3 יר ָחְכָמ� ֹון ַהְכֵׁש�  ר ְוִיְתר�
Eccl. 10:11ֹון� ַעל ַהָּלׁש� ֹון ְלַב� �ַחׁש ְוֵא�ין ִיְתר+ ׁש ְּבלֹוא&ָל ְך ַהָּנָח�   ִאם&ִיֹּׁש�
Eccl. 10:12ּנּו� ֹות ְּכִס�יל ְּתַבְּלֶע� י ִפי&ָחָכ�ם ֵח�ן ְוִׂשְפת�   ִּדְבֵר�
Eccl. 10:13ּו �ה� ְּתִחַּל�ת ִּדְבֵרי&ִפ�יהּו ִסְכל ּות ָרָע� יהּו הֹוֵלל� ית ִּפ+  ת ְוַאֲחִר�
Eccl. 10:14ֹו� �יד ל� י ַיִּג יו ִמ� ַאֲחָר+ ה ַוֲאֶׁשBר ִי�ְהֶיה1 ֵמ� ע ָהָאָדם1 ַמה&ֶׁשִּי�ְהֶי+ Bים לֹא&ֵיַד �  ְוַהָּסָכ�ל ַיְרֶּב�ה ְדָבִר
Eccl. 10:15ע ָלֶל�ֶכת ֶא א&ָיַד� �ֹ ר ל �ּנּו ֲאֶׁש� ל ַהְּכִסיִל�ים ְּתַיְּגֶע יר� ֲעַמ�  ל&ִע�
Eccl. 10:16לּו� ֶקר יֹאֵכ� ִיְך ַּבֹּב� �ַער ְוָׂשַר� ֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכ�ְך ָנ י&ָל�ְך ֶא+   ִא�
Eccl. 10:17י� א ַבְּׁשִת� �ֹ ה ְול לּו ִּבְגבּוָר� �ת יֹאֵכ+ ים ְוָׂשַר1ִיְך1 ָּבֵע �ֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכ�ְך ֶּבן&חֹוִר   ַאְׁשֵר�יְך ֶא+
Eccl. 10:18�ִים ִיַּמ ִית� ַּבֲעַצְלַּת� ף ַהָּב� ִים ִיְדֹל� ּות ָיַד�  ְך ַהְּמָקֶר�ה ּוְבִׁשְפל�
Eccl. 10:19ל� �ים ְוַהֶּכ�ֶסף ַיֲעֶנ�ה ֶאת&ַהֹּכ� �5ִין ְיַׂשַּמ�ח ַחִּי ֶחם ְוַי   ִלְׂשחֹוק1 ֹעִׂש�ים ֶל+
Eccl. 10:20ֶPֲעָך3 מ �ם ְּבַמָּד� �ְבָך+ ַאל&ְּתַקֵּל� ַּג ל ּוְבַחְדֵרי1 ִמְׁשָּכ ֹוף ַהָּׁשַמ1ִים1 ֶלְך ַאל&ְּתַקֵּל+ Bי ע� ל ָעִׁש�יר ִּכ

ַעל ַהְּכָנַפִים  ֹול ּוַב� ִים[יֹוִל�יְך ֶאת&ַהּק+ ר�] ְּכָנַפ�  ַיֵּג�יד ָּדָב�
Eccl. 11:1ּנּו� ים ִּתְמָצֶא� ב ַהָּיִמ� י&ְבֹר� �י ַהָּמ�ִים ִּכ�   ַׁשַּל�ח ַלְחְמָך� ַעל&ְּפֵנ
Eccl. 11:2ם ִלְׁשמ� ֶלק ְלִׁשְבָע�ה ְוַג �ה כPִּ ֶּתן&ֵח� ֶרץ�ֹוָנ ע ַמה&ִּיְהֶי�ה ָרָע�ה ַעל&ָהָא� א ֵתַד+ �ֹ  י ל
Eccl. 11:3 ֹום ֹון ְמק> �ֹום ְוִא�ם ַּבָּצפ ֹול ֵע>ץ ַּבָּדר� יקּו ְוִאם&ִיּפ� 1ֶׁשם1 ַעל&ָהָא�ֶרץ ָיִר+ ּו ֶהָעִב�ים ֶּג  ִאם&ִיָּמְלא2

ּוא� ם ְיה� ֹול ָהֵע�ץ ָׁש�  ֶׁשִּיּפ�
Eccl. 11:4א ִי �ֹ ּוַח ל ר ר� ֹור� ֹׁשֵמ� א ִיְקצ� �ֹ ה ֶבָעִב�ים ל  ְזָר�ע ְוֹרֶא�
Eccl. 11:5 ה�א ֵתַדע1 ֶאת&ַמֲעֵׂש Bֹ ָכה ל ים ְּבֶב�ֶטן ַהְּמֵלָא�ה ָּכ3 ּוַח ַּכֲעָצִמ� 1ַע1 ַמה&ֶּד�ֶרְך ָהר+ יְנָךB יֹוֵד ר ֵא�  ַּכֲאֶׁש2

ל� ה ֶאת&ַהֹּכ� ר ַיֲעֶׂש� ים ֲאֶׁש� ֱאֹלִה+  ָה�
Eccl. 11:6ע ֶאת&ַז�ֶקר1 ְזַר ה  ַּבֹּב2 �ה אֹו&ֶז+ Bה ִיְכָׁשר1 ֲהֶז ע ֵא�י ֶז Mיְנָך2 יֹוֵד Z ֵא� �ח ָיֶד�ָך ִּכי ָך ְוָלֶע�ֶרב ַאל&ַּתַּנ ְרֶע+

ים� ד טֹוִב� ם ְּכֶאָח�  ְוִאם&ְׁשֵניֶה�
Eccl. 11:7ֶמׁש� ֹות ֶאת&ַהָּׁש� �5ִים ִלְרא� ֵעיַנ ֹוב ַל� ֹור ְוט� �ֹוק ָהא   ּוָמת�
Eccl. 11:8י ִאם&ָׁשִנ�ים ַהְרֵּב>ה ִי� ה ִיְהי�ּו  ִּכ י&ַהְרֵּב� ֶׁשְך ִּכ� ם ְּבֻכָּל�ם ִיְׂשָמ�ח ְוִיְזֹּכר1 ֶאת&ְיֵמ�י ַהֹח+ ְחֶי�ה ָהָאָד�

ֶבל� א ָה�  ָּכל&ֶׁשָּב�
Eccl. 11:9 י �י ִלְּבָך+ ּוְבַמְרֵא� ָך ְוַהֵּלְך1 ְּבַדְרֵכ יְבָךB ִלְּבָך1 ִּביֵמ�י ְבחּורֹוֶת+ יִט� יָך ִו� ּור ְּבַיְלדּוֶת3  ְׂשַמ=ח ָּבח�

ט�ֵע ים ַּבִּמְׁשָּפ� יֲאָך� ָהֱאֹלִה� ע ִּכ=י ַעל&ָּכל&ֵא>ֶּלה ְיִב� Wיָך ְוָד�  יֶנ
Eccl. 11:10ֶבל� ּות ָה� ַּׁשֲחר� ּות ְוַה� י&ַהַּיְלד� ר ָרָע�ה ִמְּבָׂשֶר�ָך ִּכ� ָך ְוַהֲעֵב� ר ַּכ1ַעס1 ִמִּלֶּב+   ְוָהֵס�



Eccl. 12:1יָך�י ְּבחּוֹרֶת יָך ִּביֵמ� ֹוְרֶא+ ים ֲאֶׁש�ר  ּוְזֹכר1 ֶאת&ּב� �יעּו ָׁשִנ+ ה ְוִהִּג ָרָע+ �ד ֲאֶׁשBר לֹא&ָיֹב1אּו1 ְיֵמ�י ָה�  ַע
ֶפץ� ם ֵח� ין&ִל�י ָבֶה� ר ֵא�  ּתֹאַמ+

Eccl. 12:2ר ַהָּג�ֶׁשם� בּו ֶהָעִב�ים ַאַח� ַח ְוַהּכֹוָכִב�ים ְוָׁש� ֹור ְוַהָּיֵר� א&ֶתְחַׁשBְך ַהֶּׁש1ֶמׁש1 ְוָהא+ �ֹ ר ל ד ֲאֶׁש2 ַ Tע  
Eccl. 12:3ּו  ַּב טּו ְוָחְׁשכ� �י ִמֵע+ ֲחנֹות1 ִּכ ּו ַהֹּט� Bִיל ּוָבְטל�ּו ַאְנֵׁש�י ֶהָח ְתַעְּות� ִית ְוִה� י ַהַּב+ 1עּו1 ֹׁשְמֵר� ֹום ֶׁשָּיֻז ּי3

ֹות� ֹות ָּבֲאֻרּב�  ָהֹרא�
Eccl. 12:4+ֹול ַהִּצּפ �ה ְוָיקּום1 ְלק� ַּטֲחָנ ֹול ַה� ל ק� ּוק ִּבְׁשַפ� ּו ְדָלַת1ִים1 ַּבּׁש+ Bיר� ְוֻסְּגר חּו ָּכל&ְּבנ�ֹות ַהִּׁש�  ֹור ְוִיַּׁש�
Eccl. 12:5 ה� ֲאִבּיֹוָנ ר ָה� ב ְוָתֵפ� ָחָג+ Bאץ ַהָּׁשֵקד1 ְוִיְסַּתֵּב�ל ֶה� ֶרְך ְוָיֵנ ַּה ִיָר1אּו1 ְוַחְתַחִּת�ים ַּבֶּד+ Bם ִמָּגֹב�  ַּג

ים ּוק ַהֹּסְפִד� ּו ַבּׁש� ֹו ְוָסְבב� י&ֹהֵלBְך ָהָאָדם1 ֶאל&ֵּב�ית עֹוָלמ+  �ִּכ�
Eccl. 12:6 א&ִיְרַחק �ֹ �ד ֲאֶׁשBר ל ּוַע ] ֵיָרֵתק1[ ַע ץ ֻּגַּל�ת ַהָּזָה�ב ְוִתָּׁשBֶבר ַּכד1 ַעל&ַהַּמּב+ ֶסף ְוָתֻר� ֶח�ֶבל ַהֶּכ+

ֹור� ץ ַהַּגְלַּג�ל ֶאל&ַהּב�  ְוָנֹר�
Eccl. 12:7ּוב ֶאל&ָהֱאֹלִה� ּוַח ָּתׁש+ �ה ְוָהר� ֶרץ ְּכֶׁשָהָי ב ֶהָעָפ>ר ַעל&ָהָא� ר ְנָתָנ�ּה� ְוָיֹׁש=  ים ֲאֶׁש�
Eccl. 12:8ֶבל� ל ָה� ֶלת ַהֹּכ� ר ַהּקֹוֶה�   ֲהֵב=ל ֲהָבִל>ים ָאַמ�
Eccl. 12:9ה� ן ְמָׁשִל�ים ַהְרֵּב� ר ִּתֵּק� �5ן ְוִחֵּק+ ם ְוִאֵּז ֹוד ִלַּמד&ַּד1ַעת1 ֶאת&ָהָע+ ֶלת ָחָכ�ם ע3 ר ֶׁשָהָי�ה ֹקֶה� Wְוֹיֵת  
Eccl. 12:10א �ֹ ֶלת ִלְמצ ת� ִּבֵּק�ׁש ֹקֶה+ י ֱאֶמ� ּוב ֹי�ֶׁשר ִּדְבֵר�   ִּדְבֵרי&ֵח�ֶפץ ְוָכת�
Eccl. 12:11ד� ּו ֵמֹרֶע�ה ֶאָח� ֹות ִנְּתנ� ��י ֲאֻסּפ ֹות ְנטּוִע�ים ַּבֲעֵל ְכַמְׂשְמר� ֹות ּו� י ֲחָכִמים1 ַּכָּד�ְרֹבנ+ Bִּדְבֵר  
Eccl. 12:121ים ַהְרֵּבה Bֹות ְסָפִר �י ִהָּזֵה�ר ֲעׂש2 ָּמה ְּבִנ ר ֵמֵה� ר� ְוֹיֵת� ה ְיִגַע�ת ָּבָׂש� ץ ְוַל�ַהג ַהְרֵּב�   ֵא�ין ֵק+
Eccl. 12:13ם� �ה ָּכל&ָהָאָד� ֹור ִּכי&ֶז ל ִנְׁשָמ�ע ֶאת&ָהֱאֹלִהBים ְיָרא1 ְוֶאת&ִמְצֹוָת�יו ְׁשמ+ ר ַהֹּכ� ֹוף ָּדָב�   ס�
Eccl. 12:14��ל ָּכל&ֶנְעָל ט ַע ה ָהֱאֹלִה>ים ָיִב�א ְבִמְׁשָּפ� ֲעֶׂש+ ע� ִּכBי ֶאת&ָּכל&ַמ� ֹוב ְוִאם&ָר�  ם ִאם&ט�
Lam. 1:1 ה ֹות ָהְיָת� ם ָׂשָר1ִתי1 ַּבְּמִדינ+ �ה ַרָּב�ִתי ַבּגֹוִי3 ה ְּכַאְלָמָנ ם ָהְיָת� ד ָהִעיר1 ַרָּב�ִתי ָע+ �הA ָיְׁשָב�ה ָבָד3  ֵאיָכ
ס� ס  ָלַמ�
Lam. 1:2ין&ָל�ּה ְמַנ ּה ֵא� ֱחָי+ �ל ֶל� ְיָלה ְוִדְמָעָתּה1 ַע ה ַּבַּל3 Mֹו ִתְבֶּכ ם ִמָּכל&ֹאֲהֶב�יָה ָּכל&ֵרֶע1יָה1 ָּב�ְגדּו  ָּבכ2 ֵח�

ים� ס יּו ָל�ּה ְלֹאְיִב� ּה ָה�  ָב+
Lam. 1:3ִPה ה ב ֲעֹבָד+ ִני1 ּוֵמֹר� ה ֵמֹע2 Bה ְיהּוָד ְלָת2 יָה  ָּג� ֹוַח ָּכל&ֹרְדֶפ� �ה ָמנ א ָמְצָא� �ֹ ם ל יא ָיְׁשָב�ה ַבּגֹוִי+

ים� ס ין ַהְּמָצִר� ּוָה ֵּב�  ִהִּׂשיג�
Lam. 1:4יָה  ַּד ין ֹּכֲהֶנ�יָה ֶנֱאָנִח�ים ְּבתּוֹלֶת� ֹוֵמִמ+ ד ָּכל&ְׁשָעֶר1יָה1 ׁש� ֹות ִמְּבִלי1 ָּבֵא�י מֹוֵע+ ֹון ֲאֵבל3 Mי ִצּי ְרֵכ2

ּה� ס יא ַמר&ָל�  ּנּוג�ֹות ְוִה�
Lam. 1:5יָה עֹוָל� �ל ֹרב&ְּפָׁשֶע י&ְיהָו�ה הֹוָג�ּה ַע ּו ִּכ� יָה ְלרֹאׁש1 ֹאְיֶב�יָה ָׁשל+ Bּו ָצֶר ּו ְׁשִב�י  ָהי2 ֶל>יָה ָהְלכ�

ר� ס  ִלְפֵני&ָצ�
Lam. 1:6&א ִמן&ַּבת ּו ]ַּבת][ִמ[ ַוֵּיֵצ� ה ַוֵּיְלכ� ּו ִמְרֶע+ יָה ְּכַאָּיִלים1 לֹא&ָמְצא� &ִצּי�ֹון ָּכל&ֲהָדָר�ּה ָהי�ּו ָׂשֶר3

ף� ס �י רֹוֵד� ַח ִלְפֵנ  ְבלֹא&ֹכ�
Lam. 1:7י ָעְנָיּה1 ּוְמרּוBִם ְיֵמ יָה כPֹּ ָז�ְכָר�ה ְירּוָׁשַל3 ל ַעָּמ�ּה ֶד+ ֶדם ִּבְנֹפ= �ר ָהי�ּו ִמ�יֵמי ֶק יָה ֲאֶׁש� ל ַמֲחֻמֶד+

ָה� ס ּו ַע�ל ִמְׁשַּבֶּת� ים ָׂשֲחק� ּוָה ָצִר+ ּה ָרא� ר ְוֵאBין עֹוֵזר1 ָל+  ְּבַיד&ָצ3
Lam. 1:8יָה ִהִּזי Bל&ְמַכְּבֶד �ָתה ָּכ� ִם ַעל&ֵּכ�ן ְלִניָד�ה ָהָי ּוָׁשַל+ ְטָאה1 ְיר� ּה  ֵחBְטא ָח� ּו ֶעְרָוָת+ 1ּוָה1 ִּכי&ָרא� ל

ֹור� ס ָׁשב ָאח� ה ַוָּת� יא ֶנֶאְנָח�  ַּגם&ִה�
Lam. 1:9 י ם ָל�ּה ְרֵאBה ְיהָוה1 ֶאת&ָעְנִי+ ין ְמַנֵח� ים ֵא� ּה ַוֵּת�ֶרד ְּפָלִא+ א ָז�ְכָרה1 ַאֲחִריָת+ Bֹ יָה ל  ֻטְמָאָת�ּה ְּבׁשּוֶל3

יל אֹוֵי�ב� ס  ִּכ�י ִהְגִּד�
Lam. 1:10�אּו  ָידֹו1 ָּפ יָתה לֹא&ָיֹב� ּה ֲאֶׁש�ר ִצִּו+ י&ָרֲאָתBה גֹוִים1 ָּב�אּו ִמְקָּדָׁש+ יָה ִּכ� �ר ַע�ל ָּכל&ַמֲחַמֶּד ַרׂש ָצ+

ְך� ס ל ָל�  ַבָּקָה�
Lam. 1:11 ֶחם ָנְתנ=ּו ַמֲחמֹוֵּדיֶהם �ֶפ] ַמֲחַמֵּדיֶה>ם[ ָּכל&ַעָּמBּה ֶנֱאָנִחים1 ְמַבְּקִׁש�ים ֶל+ ֶכל ְלָהִׁש�יב ָנ ׁש ְּבֹא�

ה� ס �יִתי זֹוֵלָל� יָטה ִּכ�י ָהִי ַהִּב+  ְרֵאBה ְיהָוה1 ְו�
Lam. 1:12 י� ר עֹוַל�ל ִל י ֲאֶׁש� Bׁש ַמְכאֹוב1 ְּכַמְכֹאִב+ ּו ִאם&ֵי �יטּו ּוְרא3 ְבֵרי ֶדֶרְךG ַהִּב ֹוא ֲאֵליֶכםH ָּכל&ֹע�  ל�



ֹו� ס ֹון ַאּפ� ה ְּבי�ֹום ֲחר� �ה ְיהָו+  ֲאֶׁשר1 הֹוָג
Lam. 1:13ֹום ה  ִמָּמר> ֵמָמ+ 1ִני1 ֹׁש� ֹור ְנָתַנ ֶׁשת ְלַרְגַלי1 ֱהִׁשיַב�ִני ָאח+ Bׂש ֶר ָּנה ָּפַר2 �י ַוִּיְרֶּד ׁש ְּבַעְצֹמַת� ַלח&ֵא�  ָׁש�

 ָּכל&ַהּי�ֹום ָּדָו�ה� ס
Lam. 1:14 ִני� י ִהְכִׁש�יל ֹּכִח�י ְנָתַנ ּו ַעל&ַצָּואִר� ּו ָעל� ְרג> ֹו ִיְׂשָּת� י ְּבָיד3 Mל ְּפָׁשַע י  ִנְׂשַקדZ ֹע2 י ִּביֵד� ֲאֹדָנ+

ּום� ס  לֹא&אּוַכ�ל ק�
Lam. 1:15ַּP י ג �ר ַּבחּוָר א ָעַל>י מֹוֵע�ד ִלְׁשֹּב� י ָקָר� יA ֲאֹדָני1 ְּבִקְרִּב+ Bה ָכל&ַאִּביַר י ִלְבתּוַל�ת  ִסָּל2 ת ָּדַר�ְך ֲאֹדָנ+

ה� ס  ַּבת&ְיהּוָד�
Lam. 1:16ְר�ֵעיִני1 ֹי AיB ה ֵעיִנ �י בֹוִכָּי3 �י ָהיBּו ָבַני1  ַעל&ֵא�ֶּלהA ֲאִנ ם ֵמִׁש�יב ַנְפִׁש ק ִמֶּמ>ִּני ְמַנֵח� י&ָרַח� ִים ִּכ� ָדה ַּמ+

ר אֹוֵי�ב� ס ים ִּכ�י ָגַב� ֹוֵמִמ+  ׁש�
Lam. 1:17 יו ָהְיָת=ה ְירּוָׁשַל>ִם �ב ְסִביָב�יו ָצָר >ה ְלַיֲעֹק� =ה ְיהָו ּה ִצָּו יָה ֵאBין ְמַנֵחם1 ָל+ ֹון ְּבָיֶד3 Mה ִצּי ְרָׂש2  ֵּפ�

ם� סְלִנָּד�  ה ֵּביֵניֶה�
Lam. 1:18 א ָכל&ַעִּמים� יִתי ִׁשְמעּו&ָנ ��יהּו ָמִר �י ִפ ּוא ְיהָו�ה ִּכ יק ה> ים][ָה�[ ַצִּד� י ] ַעִּמ3 י ְּבתּוֹלַת� ּוְראּו1 ַמְכֹאִב+

ִבי� ס ּו ַבֶּׁש� י ָהְלכ�  ּוַבחּוַר�
Lam. 1:19ּוִני ֹּכֲהַנ�י ּוְזֵקַנ� ְמַאֲהַבי1 ֵה�ָּמה ִרּמ+ אִתי ַל� Bמֹו ְוָיִׁש�יבּו  ָקָר 1 ָל+ ֶכל ּו ֹא2 י&ִבְקׁש� �עּו ִּכ� �יר ָּגָו י ָּבִע

ם� ס  ֶאת&ַנְפָׁש�
Lam. 1:20 ּוץ יִתי ִמח� �ֹו ָמִר י ִּכ�י ָמר� רּו ֶנְהַּפBְך ִלִּבי1 ְּבִקְרִּב+ �י ֳחַמְרָמ+ י&ַצר&ִלי1 ֵמַע Bה ִּכ� ה ְיהָו  ְרֵא2

ֶות� ס ִית ַּכָּמ� ֶרב ַּבַּב�  ִׁשְּכָלה&ֶח�
Lam. 1:21 אָת �יָת ֵהֵב� ה ָעִׂש ׂשּו ִּכ�י ַאָּת� ָעִתי1 ָׂש+ ּו ָר� Bי ָׁשְמע Mְיַב י ָּכל&ֹא2 ִני ֵאBין ְמַנֵחם1 ִל+ ּו ִּכ=י ֶנֱאָנָח�ה ָא3 Qָׁשְמע 

ֹוִני� ס אָת ְוִי�ְהי�ּו ָכמ�  יֹום&ָקָר�
Lam. 1:22ר עֹוַל>ְלָּת ִל� מֹו ַּכֲאֶׁש� �ל ָל+ 1יָך1 ְועֹוֵל א ָכל&ָרָעָתBם ְלָפֶנ 2ֹ י  ָּתב ֹות ַאְנֹחַת� י&ַרּב� �י ִּכ� �ל ָּכל&ְּפָׁשָע י ַע
 ְוִלִּב�י ַדָּו�י� פ
Lam. 2:1 ל ְולֹא&ָזַכ�ר�ֶרת ִיְׂשָרֵא ֶרץ ִּתְפֶא� ֹון ִהְׁשִלBיְך ִמָּׁשַמ1ִים1 ֶא+ ֹוA ֲאֹדָני1 ֶאת&ַּבת&ִצּי+ Bיב ְּבַאּפ  ֵאיָכהZ ָיִע2

ֹו� ס  ֲהֹדם&ַרְגָל�יו ְּבי�ֹום ַאּפ�
Lam. 2:22י לֹא  ִּבַּל Mא][ְו[ע ֲאֹדָנ �ֹ ל אPֵ] ל ה ָחַמ3 י ַבת&ְיהּוָד� ֹו ִמְבְצֵר� ס ְּבֶעְבָרת> ב ָהַר= ֹות ַיֲעֹק+ ת ָּכל&ְנא�

יָה� ס �יַע ָלָא�ֶרץ ִחֵּל�ל ַמְמָלָכ�ה ְוָׂשֶר�  ִהִּג
Lam. 2:3ֹּPף כ ֳחִרי&ַא3 �י אֹו ָּגַד�ע ָּב� ֹו ִמְּפֵנ ֹור ְיִמינ� ל ֵהִׁש�יב ָאח> ֶרן ִיְׂשָרֵא+ �ב ַוִּיְבַעBר ְּבַיֲעֹקב1 ְּכֵא�ׁש ל ֶק� ֵי

יב� ס ה ָאְכָל�ה ָסִב� ָהָב+  ֶל�
Lam. 2:4 ׁש ְך ָּכֵא� ֹון ָׁשַפ� 1 ַּבת&ִצּי+ ֶהל �ִין ְּבֹא2 ל ַמֲחַמֵּדי&ָע ג ֹּכ� 5ַּיֲהֹר+ ר ַו� ב ִנָּצBב ְיִמינֹו1 ְּכָצ+ ֹו ְּכאֹוֵי3 Mְך ַקְׁשּת  ָּדַר2
ֹו� ס  ֲחָמת�
Lam. 2:5ְּכ AיB ה ֲאֹדָנ ה  ָהָי2 יו ַוֶּי1ֶרב1 ְּבַבת&ְיהּוָד+ �ת ִמְבָצָר יָה ִׁשֵח� ל ִּבַּלע1 ָּכל&ַאְרְמנֹוֶת+ אֹוֵיב1 ִּבַּל�ע ִיְׂשָרֵא+

�ה ַוֲאִנָּי�ה� ס  ַּתֲאִנָּי
Lam. 2:6ץ ְּב ת ַוִּיְנַא� �ד ְוַׁשָּב+ BהA ְּבִצּיֹון1 מֹוֵע ח ְיהָו ֹו ִׁשַּכ2 �ת מֹוֲעד ֹו ִׁשֵח� ס ַּכַּגן1 ֻׂשּכ+ Bֶלְך  ַוַּיְחֹמ ֹו ֶמ� ַז�ַעם&ַאּפ�
ן� ס  ְוֹכֵה�
Lam. 2:7 ֹול ָנְתנ�ּו ת ַאְרְמנֹוֶת�יָה ק> ב חֹוֹמ� ֹו ִהְסִּגיר1 ְּבַיד&אֹוֵי+ BיA ִמְזְּבחֹו1 ִנֵא�ר ִמְקָּדׁש+ ח ֲאֹדָנ  ָזַנ2

ד� ס  ְּבֵבית&ְיהָו�ה ְּכי�ֹום מֹוֵע�
Lam. 2:8� ֹון ָנ BהA ְלַהְׁשִחית1 חֹוַמ�ת ַּבת&ִצּי+ ב ְיהָו ה  ָחַׁש2 ל ְוחֹוָמ� �ַע ַוַּי�ֲאֶבל&ֵח� ֹו ִמַּבֵּל ו לֹא&ֵהִׁש�יב ָיד� ָטה ָק+

לּו� ס ו ֻאְמָל�  ַיְחָּד�
Lam. 2:9 יָה Wה ַּגם&ְנִביֶא יָה ַבּגֹוִים1 ֵא�ין ּתֹוָר+ Bּה ְוָׂשֶר ר ְּבִריֶח�יָה ַמְלָּכ2 ד ְוִׁשַּב� יָה ִאַּב� ּו ָבָא1ֶרץ1 ְׁשָעֶר+ Bָטְבע 

ּו ָחז�ֹון ֵמְי  הָו�ה� סלֹא&ָמְצא�
Lam. 2:10 1ידּו ָלָא1ֶרץ Bים הֹוִר �ּו ַׂשִּק ם ָחְגר� ּו ָעָפר1 ַעל&רֹאָׁש+ Bֱעל ֹון ֶה� �י ַבת&ִצּי+ ּו ָלָאBֶרץ ִיְּדמּו1 ִזְקֵנ  ֵיְׁשב2

ִם� ס ת ְירּוָׁשָל� ן ְּבתּוֹל�  רֹאָׁש+



Lam. 2:11ְך ָלָא1ֶרBי ִנְׁשַּפ ּו ֵמַע+ ֹות ֵעיַני1 ֳחַמְרְמר� Bּו ַבְּדָמע 1  ָּכל2 ָעֵטBף עֹוֵלל ֶבר ַּבת&ַעִּמ�י ֵּב� י ַעל&ֶׁש� ץ1 ְּכֵבִד+
ֹות ִקְרָי�ה� ס ק ִּבְרֹחב�  ְויֹוֵנ+

Lam. 2:12 ם יר ְּבִהְׁשַּתֵּפ�ְך ַנְפָׁש+ ֹות ִע+ 1 ִּבְרֹחב� ָחָלל ְתַעְּטָפBם ֶּכ� �5ִין ְּבִה� �ן ָוָי �ה ָּדָג ּו ַאֵּי אְמר+ �ֹ  ְלִאֹּמָתם1 י
ם� ס יק ִאֹּמָת�  ֶאל&ֵח�

Lam. 2:13 ֹון�ְך ְּבתּוַל�ת ַּבת&ִצּי ִם ָמBה ַאְׁשֶוה&ָּלְך1 ַוֲאַנ�ֲחֵמ+ ּוָׁשַל+ ְך ַהַּבת1 ְיר� ְך ָמ�ה ֲאַדֶּמה&ָּל3 Qה&ֲאִעיֵד  ָמ�
ְך� ס י ִיְרָּפא&ָל� ְך ִמ� >ם ִׁשְבֵר� ֹול ַּכָּי י&ָגד�  ִּכ�

Lam. 2:14ּו ַעל&ֲעֹו א&ִגּל� �ֹ ל ְול ִיְך ָחBזּו ָלְך1 ָׁש�ְוא ְוָתֵפ+ �5ְך ְלָהִׁש�יב ְׁשִביֵתְך  ְנִביַא3 ְך ] ְׁשבּוֵת�ְך[ֵנ �ֱחזּו ָל+ ַוֶּי
ים� ס ְוא ּוַמּדּוִח� ֹות ָׁש�  ַמְׂשא�

Lam. 2:15 יר ֹ�את ָהִע3 �ִם ֲהז ת ְירּוָׁשָל ם ַעל&ַּב� �עּו רֹאָׁש+ ְרקּו1 ַוָּיִנ ֶרְך ָׁש� ְבֵרי ֶד+ 1ִים1 ָּכל&ֹע� ּו ָעַלBִיְך ַּכַּפ ְפק2  ָס�
�יַל אְמרּו1 ְּכִל �ֹ ֶרץ� סֶׁשּי ֹוׂש ְלָכל&ָהָא� ִפי ָמׂש�  ת יֹ+

Lam. 2:16 ה ַהּי>ֹום ֶׁשִּקִּויֻנ�הּו� �ְענּו ַא�ְך ֶז ּו ִּבָּל ן ָאְמר� 1 ַוַּי�ַחְרקּו&ֵׁש+ ְרקּו ִיְך ָׁש� ֹוְיַב+ ּו ָעַלBִיְך ִּפיֶהם1 ָּכל&א�  ָּפצ2
ינּו� ס אנּו ָרִא�  ָמָצ�

Lam. 2:17עBם ִּבַּצ ה ֲאֶׁש�ר ָזָמ3 Mה ְיהָו א ָחָמ�ל ַוְיַׂשַּמBח  ָעָׂש2 �ֹ ס ְול ֶדם ָהַר� יֵמי&ֶק+ �ה ִמ�  ֶאְמָרתֹו1 ֲאֶׁש�ר ִצָּו
ִיְך� ס ֶרן ָצָר� ים ֶק� ב ֵהִר� 1ִיְך1 אֹוֵי+  ָעַל

Lam. 2:181י פּוַגתB ל&ִּתְּתִנ ְיָלה ַא� Bַחל ִּדְמָעה1 יֹוָמ�ם ָוַל+ יִדי ַכַּנ ּיֹון הֹוִר2 ִ Tת ַּבת&צ�י חֹוַמ� ם ֶאל&ֲאֹדָנ   ָצַע�ק ִלָּב�
ם ַּבת&ֵעיֵנ�5ְך� ס ְך ַאל&ִּתֹּד�  ָל+

Lam. 2:19 ִּני ַבַּלִיל ּוִמיA ֹר� ְיָלה][ַב[ ק� �י ְׂשִא=י ] ַּל3 �י ֲאֹדָנ ְך ֹנ�ַכח ְּפֵנ ֹות ִׁשְפִכBי ַכַּמ1ִים1 ִלֵּב+ ְלרֹאׁש1 ַאְׁשֻמר+
אׁש ָּכ �ֹ ִיְך ָהֲעטּוִפ�ים ְּבָרָע�ב ְּבר ֹוָלַל+ 1ֶפׁש1 ע� ִיְך ַעל&ֶנ �יו ַּכַּפ3 ֹות� סֵאָל  ל&חּוצ�

Lam. 2:20 ים �י ִטֻּפִח+ ְלָנה ָנִׁשBים ִּפְרָים1 ֹעֲלֵל ה ִאם&ּתֹאַכ2 ��ְלָּת ֹּכ י עֹוַל יָטה ְלִמ� ַהִּב+  ְרֵאBה ְיהָוה1 ְו�
יא� ס ן ְוָנִב� ׁש ֲאֹדָנ�י ֹּכֵה� ג ְּבִמְקַּד�  ִאם&ֵיָהֵר>

Lam. 2:21ן ְּבתּוֹלַת� �ַער ְוָזֵק+ ּו ָלָאBֶרץ חּוצֹות1 ַנ ְחָּת  ָׁשְכב2 ָך ָטַב� 1ְגָּת1 ְּבי�ֹום ַאֶּפ+ ּו ֶבָח�ֶרב ָהַר י ָנְפל� י ּוַבחּוַר�
ְלָּת� ס א ָחָמ� �ֹ  ל
Lam. 2:22 ְחִּתי יד ֲאֶׁשר&ִטַּפ� ��יט ְוָׂשִר >ה ְּבי�ֹום ַאף&ְיהָו�ה ָּפִל א ָהָי �ֹ יב ְול ֹום מֹוֵעBד ְמגּוַרי1 ִמָּסִב+  ִּתְקָראZ ְכי2

ם�   פְוִרִּב�יִתי ֹאְיִב�י ִכָּל�
Lam. 3:1ֹו� ֶבט ֶעְבָרת� י ְּבֵׁש� 1ֶבר1 ָרָא�ה ֳעִנ+ Bי ַהֶּג   ֲאִנ
Lam. 3:2ֹור� ֶׁשְך ְולֹא&א� י ָנַה>ג ַוֹּיַל�ְך ֹח�   אֹוִת�
Lam. 3:3ֹום� ס ֹו ָּכל&ַהּי� ְך ָיד�   ַא�ְך ִּב�י ָיֻׁש>ב ַיֲהֹפ�
Lam. 3:4י� ר ַעְצמֹוָת� י ִׁשַּב�   ִּבָּלBה ְבָׂשִרי1 ְועֹוִר+
Lam. 3:5ה� ָּב אׁש ּוְתָלָא� �ֹ ף ר  ָנ�ה ָעַל>י ַוַּיַּק�
Lam. 3:6ם� ס י עֹוָל� ִני ְּכֵמֵת�   ְּבַמֲחַׁשִּכ�ים הֹוִׁשיַב�
Lam. 3:7י� א ִהְכִּב�יד ְנָחְׁשִּת� א ֵאֵצ� �ֹ י ְול ר ַּבֲעִד>   ָּגַד=
Lam. 3:8י� ם ְּתִפָּלִת� ַע ָׂשַת� �ם ִּכBי ֶאְזַעק1 ַוֲאַׁשֵּו+   ַּג
Lam. 3:9ר ְּד Bי ִעָּו�ה� ס ָּגַד ית ְנִתיֹבַת�  ָרַכי1 ְּבָגִז+
Lam. 3:10 י ַאְרֵיה ב הּוא1 ִל+ ב ֹאֵר� י[ ֹּד� ים�] ֲאִר�  ְּבִמְסָּתִר�
Lam. 3:11ם� ִני ֹׁשֵמ� ִני ָׂשַמ� 5ְיַפְּׁשֵח� ר ַו�   ְּדָרַכ�י סֹוֵר>
Lam. 3:12ץ� ס א ַלֵח� ִני ַּכַּמָּטָר� ְך ַקְׁשּתֹו1 ַוַּיִּציֵב+ Bָּדַר  
Lam. 3:13ֹו� ֵה י ְּבֵנ�י ַאְׁשָּפת�  ִביא1 ְּבִכְליֹוָת+
Lam. 3:14ֹום� ם ָּכל&ַהּי� י ְנִגיָנָת� Bיִתי ְּׂשֹחק1 ְלָכל&ַעִּמ+   ָהִי
Lam. 3:15ים ִהְרַו�ִני ַלֲעָנ�ה� ס   ִהְׂשִּביַע�ִני ַבְּמרֹוִר�
Lam. 3:16ֶפר� ִני ָּבֵא� י ִהְכִּפיַׁש� ָחָצץ1 ִׁשָּנ+ ס ֶּב� Bַוַּיְגֵר  
Lam. 3:17 ה� ֹום ַנְפִׁש�י ָנִׁש�יִתי טֹוָב� =ח ִמָּׁשל>  ַוִּתְזַנ



Lam. 3:18י ֵמְיהָו�ה� ס י ְותֹוַחְלִּת�   ָוֹאַמר1 ָאַב�ד ִנְצִח+
Lam. 3:19אׁש� �ֹ י ַלֲעָנ�ה ָור �י ּוְמרּוִד�   ְזָכר&ָעְנִי
Lam. 3:20 ֹור ְוָתִׁשיַח ֹור ִּתְזּכ+ ֹוַח][ְו[ ָזכ� י�] ָתׁש�  ָעַל�י ַנְפִׁש�
Lam. 3:21יל� ס ֹ>את ָאִׁש�יב ֶאל&ִלִּב�י ַעל&ֵּכ�ן אֹוִח�   ז
Lam. 3:22יו� ּו ַרֲחָמ� ְמנּו ִּכ�י לֹא&ָכל� �י לֹא&ָת+ י ְיהָוה1 ִּכ Bְסֵד   ַח�
Lam. 3:23ָך� ה ֱאמּוָנֶת� ים ַרָּב�   ֲחָדִׁשים1 ַלְּבָקִר+
Lam. 3:24ֹו� ס י ַעל&ֵּכ�ן אֹוִח�יל ל� י ְיהָוה1 ָאְמָר�ה ַנְפִׁש+ Bֶחְלִק  
Lam. 3:25ּנּו� ֹו ְלֶנ�ֶפׁש ִּתְדְרֶׁש� ֹוב ְיהָוה1 ְלקָו+ Bט  
Lam. 3:26ם ִלְתׁשּוַע�ת ְיהָו�ה� 1 ְודּוָמ+ ֹוב ְוָיִחיל Bט  
Lam. 3:27יו� ס ל ִּבְנעּוָר� א ֹע� י&ִיָּׂש� ֶבר ִּכ� ֹוב ַלֶּג+   ט�
Lam. 3:28יו� ל ָעָל� ם ִּכ�י ָנַט�   ֵיֵׁשBב ָּבָדד1 ְוִיֹּד+
Lam. 3:29 ןBיהּו אּוַל�י ֵי�ׁש ִּתְקָו�ה� ִיֵּת ָעָפר1 ִּפ+  ֶּב�
Lam. 3:30ה� ס ע ְּבֶחְרָּפ� ן ְלַמֵּכ>הּו ֶל�ִחי ִיְׂשַּב�   ִיֵּת=
Lam. 3:31ח ְלעֹוָל�ם ֲאֹדָנ�י�< א ִיְזַנ �ֹ �י ל   ִּכ
Lam. 3:32 ב ַחְסּדֹו ם ְּכֹר� ה ְוִרַח� �י ִאם&הֹוָג+ יו�[ ִּכ  ]ֲחָסָד�
Lam. 3:33א ִעָּנה1 ִמ Bֹ �י ל יׁש� ס ִּכ ֹו ַוַּיֶּג�ה ְּבֵני&ִא�  ִּלּב+
Lam. 3:34ֶרץ� ל ֲאִס�יֵרי ָא� יו ֹּכ�   ְלַדֵּכא1 ַּת�ַחת ַרְגָל+
Lam. 3:35ֹון� �5ֶגד ְּפֵנ�י ֶעְלי� ֶבר ֶנ   ְלַהּטֹות1 ִמְׁשַּפט&ָּג+
Lam. 3:36ה� ס א ָרָא� �ֹ ֹו ֲאֹדָנ�י ל Bת ָאָדם1 ְּבִריב+   ְלַעֵּו
Lam. 3:37ה ָאַמר1 ַוB א ִצָּו�ה� ִמ�י ֶז �ֹ ִהי ֲאֹדָנ�י ל  ֶּת+
Lam. 3:38ֹוב� ֹות ְוַהּט� א ָהָרע� א ֵתֵצ+ �ֹ   ִמִּפBי ֶעְליֹון1 ל
Lam. 3:39 י ֶּג�ֶבר ַעל&ֶחְטאֹו יו�[ ַמה&ִּיְתאֹוֵנן1 ָאָד�ם ָח+  ס] ֲחָטָא�
Lam. 3:40ּוָבה ַעד&ְיהָו�ה� ָרה ְוָנׁש� ַנְחֹק+ 1 ְו�   ַנְחְּפָׂשBה ְדָרֵכ1ינּו
Lam. 3:41Bִים� ִנָּׂש ל ַּבָּׁשָמ� ִים ֶאל&ֵא�  א ְלָבֵב1נּו1 ֶאל&ַּכָּפ+
Lam. 3:42ְחָּת� ס א ָסָל� �ֹ ה ל ינּו ַאָּת� Bְחנּו ָפַׁש1ְענּו1 ּוָמִר+   ַנ
Lam. 3:43ְלָּת� א ָחָמ� �ֹ ְגָּת ל נּו ָהַר� ִּתְרְּדֵפ+ ָתה ָבַאף1 ַו� Bַסֹּכ  
Lam. 3:44�ֹור ְּתִפָּל ְך ֵמֲעב� ָעָנן1 ָל+ ֹוָתה ֶב� Bה� ַסּכ 
Lam. 3:45ים� ס ֶרב ָהַעִּמ� נּו ְּבֶק� ֹוס ְּתִׂשיֵמ�   ְסִח=י ּוָמא>
Lam. 3:46ינּו� ם ָּכל&ֹאְיֵב� ּו ָעֵל>ינּו ִּפיֶה�   ָּפצ�
Lam. 3:47ֶבר� את ְוַהָּׁש� ָיה ָל�נּו ַהֵּׁש�   ַּפ=ַחד ָוַפ>ַחת ָה�
Lam. 3:48י ֶבר ַּבת&ַעִּמ� י ַעל&ֶׁש�  � ס ַּפְלֵגי&ַמ1ִים1 ֵּתַר�ד ֵעיִנ+
Lam. 3:49ֹות� ין ֲהֻפג� ה ֵמֵא� א ִתְדֶמ� �ֹ ה ְול =י ִנְּגָר>   ֵעיִנ
Lam. 3:50ִים� ֶרא ְיהָו�ה ִמָּׁשָמ� יף ְוֵי+   ַעד&ַיְׁשִק�
Lam. 3:51י� ס ל ְּבנ�ֹות ִעיִר� י ִמֹּכ� ֹוְלָל�ה ְלַנְפִׁש+   ֵעיִני1 ע�
Lam. 3:52י ִחָּנ�ם� ֹור ֹאְיַב� ּוִני ַּכִּצּפ� ֹוד ָצד>   צ�
Lam. 3:53י� ֶבן ִּב� י ַוַּיּדּו&ֶא� ּו ַבּבֹור1 ַחָּי+ Bְמת   ָצ�
Lam. 3:54ְרִּתי ִנְגָז�5ְרִּתי� ס ִים ַעל&רֹאִׁש�י ָאַמ� פּו&ַמ�   ָצ�
Lam. 3:55ֹות� ֹור ַּתְחִּתּי� ה ִמּב� אִתי ִׁשְמָך1 ְיהָו+ Bָקָר  
Lam. 3:56י ְלַׁשְו י� קֹוִל�י ָׁשָמ�ְעָּת ַאל&ַּתְעֵל=ם ָאְזְנָך> ְלַרְוָחִת�  ָעִת�
Lam. 3:57א� ס ְרָּת ַאל&ִּתיָר� ָּך ָאַמ�   ָקַר1ְבָּת1 ְּבי�ֹום ֶאְקָרֶא+
Lam. 3:58ְלָּת ַחָּי�י� י ַנְפִׁש�י ָּגַא� >י ִריֵב� ְבָּת ֲאֹדָנ   ַר=



Lam. 3:59י� י ָׁשְפָט�ה ִמְׁשָּפִט� �ָתִת+   ָרִאBיָתה ְיהָוה1 ַעָּו
Lam. 3:60ם ָּכל&ַמְח י� ס ָרִא1יָתה1 ָּכל&ִנְקָמָת+ ם ִל�  ְׁשֹבָת�
Lam. 3:61י� ם ָעָל� ה ָּכל&ַמְחְׁשֹבָת�   ָׁשַמBְעָּת ֶחְרָּפָתם1 ְיהָו+
Lam. 3:62ֹום� ם ָעַל�י ָּכל&ַהּי� י ָקַמי1 ְוֶהְגיֹוָנ+ Bִׂשְפֵת  
Lam. 3:63ם� ס יָטה ֲאִנ�י ַמְנִּגיָנָת� יָמָתם1 ַהִּב+   ִׁשְבָּתBם ְוִק�
Lam. 3:64ּול ם ְּגמ> יב ָלֶה� ם� ָּתִׁש2 ה ְיֵדיֶה�   ְיהָו�ה ְּכַמֲעֵׂש�
Lam. 3:65ם� ְתָך� ָלֶה� ב ַּתֲאָל�   ִּתֵּתBן ָלֶהם1 ְמִגַּנת&ֵל+
Lam. 3:66י ְיהָו�ה� פ ַחת ְׁשֵמ� ם ִמַּת� ף ְּבַאף1 ְוַתְׁשִמיֵד+ Bִּתְרֹּד  
Lam. 4:11ְכָנה1 ַאְבֵני ֹוב ִּתְׁשַּתֵּפ �ב ִיְׁשֶנ�א ַהֶּכ�ֶתם ַהּט �ם ָזָה+ ֹות� ס ֵאיָכה1 יּוַע אׁש ָּכל&חּוצ� �ֹ ֶדׁש ְּבר  &ֹק+
Lam. 4:2ר� ס י יֹוֵצ� ה ְיֵד� ֶרׂש ַמֲעֵׂש� ים ַהְמֻסָּלִא�ים ַּבָּפ�ז ֵאיָכBה ֶנְחְׁשבּו1 ְלִנְבֵלי&ֶח+ Bי ִצּיֹון1 ַהְיָקִר+   ְּבֵנ
Lam. 4:3 י ְלַאְכ] ַּתִּנים1[ ַּגם&ַּתִּנין�ן ַּבת&ַעִּמ�ד ֵהיִנ�יקּו ּגּוֵריֶה ר ִּכי ֵעִנים ָח�ְלצּו ַׁש+ ר� ] ְיֵעִנ�ים][ַּכ[ָז+ ַּבִּמְדָּב�

 ס
Lam. 4:4ם� ס ין ָלֶה� ׂש ֵא� ֶחם ֹּפֵר� ֹוָלִלים1 ָׁש�ֲאלּו ֶל+ ֹו ַּבָּצָמ�א ע� >ק ֶאל&ִחּכ� ֹון יֹוֵנ ק ְלׁש�   ָּדַב2
Lam. 4:5ע ִחְּבק� �י תֹוָל+ ֹות ָהֱאֻמִנים1 ֲעֵל �ּמּו ַּבחּוצ ים ָנַׁש� ְכִלים1 ְלַמ�ֲעַדִּנ+ ֹות� ס ָהֹא�  ּו ַאְׁשַּפּת�
Lam. 4:6ִים� ס ּה ָיָד� לּו ָב� ַגע ְולֹא&ָח� ֲהפּוָכ�ה ְכמֹו&ָר+ ם ַה� �ַחַּט�את ְסֹד י ֵמ� ן ַּבת&ַעִּמ+ 1 ֲעֹו�   ַוִּיְגַּדל
Lam. 4:7ם� ס ים ַסִּפ�יר ִּגְזָרָת� ּו ֵמָחָל�ב ָאBְדמּו ֶע1ֶצם1 ִמְּפִניִנ+ ֶלג ַצח� ּו ְנִזיֶר1יָה1 ִמֶּׁש+ Bַזּכ  
Lam. 4:8ץ� ס ׁש ָהָי�ה ָכֵע� ם ָיֵב� ֹות ָצַפBד עֹוָרם1 ַעל&ַעְצָמ+ �ּו ַּבחּוצ א ִנְּכר� �ֹ ם ל ֳאָר+   ָחַׁשBְך ִמְּׁשחֹור1 ָּת�
Lam. 4:9י� ס ת ָׂשָד� ים ִמְּתנּוֹב� �ב ֶׁש�ֵהBם ָיז1ּובּו1 ְמֻדָּקִר+ ַחְלֵל�י ָרָע ֶרב ֵמ�   טֹוִבBים ָהיּו1 ַחְלֵלי&ֶח+
Lam. 4:10י ָנִׁשי י� ס ְיֵד3 ֶבר ַּבת&ַעִּמ� מֹו ְּבֶׁש� ּו ַיְלֵדיֶה�ן ָהיBּו ְלָברֹות1 ָל+ ֹות ִּבְּׁשל�  ם1 ַרֲחָמ�ִנּי+
Lam. 4:11יָה� ס אַכל ְיסֹוֹדֶת� �ֹ ֹון ַוּת ֹו ַוַּיֶּצת&ֵא�ׁש ְּבִצּי+ �ֹון ַאּפ ְך ֲחר� ֹו ָׁשַפ�   ִּכָּלBה ְיהָוה1 ֶאת&ֲחָמת+
Lam. 4:12ֶר א ֶהֱאִמ1ינּו1 ַמְלֵכי&ֶא+ Bֹ ל[ץ ְוֹכל  ל ִם� ס] ֹּכ� י ְירּוָׁשָל� ב ְּבַׁשֲעֵר� 1 ַצ�ר ְואֹוֵי+  ֹיְׁשֵב�י ֵתֵב�ל ִּכBי ָיבֹא
Lam. 4:13ים� ס ם ַצִּדיִק� ּה ַּד� �יָה ַהֹּׁשְפִכ�ים ְּבִקְרָּב� יָה ֲעֹונ�ֹות ֹּכֲהֶנ את ְנִביֶא+ �ֹ ַחּט   ֵמ�
Lam. 4:14ם�ּו ַּבָּד ֲאל� ֹות ְנֹג� חּוצ+ ּו ִעְוִרים1 ַּב� Bם� ס ָנע ּו ִּבְלֻבֵׁשיֶה� ּו ִיְּגע� ּוְכל+ א י� �ֹ   ְּבל
Lam. 4:15 א יֹוִס�יפּו �ֹ ם ל ְמרּו1 ַּבּגֹוִי+ �עּו ָא� ּו ַּגם&ָנ עּו ִּכ�י ָנצ� ּורּו ס1ּורּו1 ַאל&ִּתָּג+ Bמֹו ס ְראּו ָל3 א ָק� Qּורּו ָטֵמ  ס�
ּור� ס  ָלג�

Lam. 4:16�א יֹוִס�יף ְלַהִּביָט �ֹ ם ל Bי ְיהָוה1 ִחְּלָק+ אּו ְזֵקִנים  ְּפֵנ א ָנָׂש+ �ֹ Bי ֹכֲהִנים1 ל א ָחָנ�נּו� ס] ְזֵקִנ�ים][ּו[ם ְּפֵנ �ֹ  ל
Lam. 4:17 ַע� ס] עֹוֵד1ינּו1[ עֹוֵדיָנה א יֹוִׁש� �ֹ ֹוי ל ינּו ֶאל&ּג� נּו ָה�ֶבל ְּבִצִּפָּיֵת�נּו ִצִּפ+ ינּו ֶאל&ֶעְזָרֵת� �יָנה ֵעיֵנ+  ִּתְכֶל
Lam. 4:18ינּו ִמֶּל�ֶכת ּו ְצָעֵד+ ינּו� ס ָצד� א ִקֵּצ� ינּו ִּכי&ָב� ּו ָיֵמ� ב ִקֵּצ>ינּו ָמְלא�   ִּבְרֹחֹבֵת�ינּו ָקַר�
Lam. 4:19נּו� ס ְרבּו ָל� ר ָא� נּו ַּבִּמְדָּב� ים ְּדָלֻק+ י ָׁשָמ�ִים ַעל&ֶהָהִר� ינּו ִמִּנְׁשֵר�   ַקִּלBים ָהיּו1 ֹרְדֵפ+
Lam. 4:20 ה ִנְלַּכ�ד �יַח ְיהָו+ ּוַח ַאֵּפ1ינּו1 ְמִׁש Bֹו ִנ�ְחֶי�ה ַבּגֹוִי�ם� ס ר ְרנּו ְּבִצּל�  ִּבְׁשִחיתֹוָת�ם ֲאֶׁש�ר ָאַמ+
Lam. 4:21 ֹום יֹוַׁשְבִּתי 1 ַּבת&ֱאד+ ֶבת[ ִׂשBיִׂשי ְוִׂשְמִחי י ] יֹוֶׁש� ֹוס ִּתְׁשְּכִר� 1ִיְך1 ַּתֲעָבר&ּכ+ ּוץ ַּגם&ָעַל �ְּבֶא�ֶרץ ע
י� ס  ְוִתְתָעִר�
Lam. 4:22ֹו ִיְך� פ ַּתם&ֲעֹוֵנְך1 ַּבת&ִצּי+ ֹום ִּגָּל�ה ַעל&ַחּטֹאָת� ד ֲעֹוֵנְך1 ַּבת&ֱאד+ Bְך ָּפַק�א יֹוִס�יף ְלַהְגלֹוֵת �ֹ  ן ל
Lam. 5:1 נּו ַהֵּביט ה&ָה�ָיה ָל+ ר ְיהָוה1 ֶמ� Bנּו�] ַהִּב�יָטה[ ְזֹכ ה ֶאת&ֶחְרָּפֵת�  ּוְרֵא�
Lam. 5:2ים� ינּו ְלָנְכִר� ים ָּבֵּת� �ה ְלָזִר+ 1 ֶנ�ֶהְפָכ   ַנֲחָלֵת1נּו
Lam. 5:3 1ינּו1 ֵאין ֹות�] ֵא�ין][ְו[ ְיתֹוִמBים ָהִי ינּו ְּכַאְלָמנ� ב ִאֹּמֵת�  ָא+
Lam. 5:4אּו� יר ָיֹב� ינּו ִּבְמִח� ינּו ֵעֵצ� �ֶסף ָׁשִת+   ֵמיֵמ1ינּו1 ְּבֶכ
Lam. 5:5 ְפנּו ָיַג�ְענּו לֹא א][ְו[ ַעBל ַצָּואֵר1נּו1 ִנְרָּד+ �ֹ נּו�] ל ּוַנ�ח&ָל�  ה�
Lam. 5:6ֶחם� ִמְצַר1ִי ַע� ָל� ּור ִלְׂשֹּב� ד ַאּׁש�  ם1 ָנַת�ּנּו ָי+
Lam. 5:7 ְטאּו1 ֵאיָנם ם][ְו[ ֲאֹבֵתBינּו ָח� ְלנּו�] ֲאַנ�ְחנּו][ַו[ֲאַנְחנּו ] ֵאיָנ+ ם ָסָב�  ֲעֹוֹנֵתיֶה�
Lam. 5:8ם� ין ִמָּיָד� ק ֵא� נּו ֹּפֵר�   ֲעָבִדים1 ָמ�ְׁשלּו ָב+



Lam. 5:9+יא ַלְחֵמ� ר� ְּבַנְפֵׁש1נּו1 ָנִב ֶרב ַהִּמְדָּב�  נּו ִמְּפֵנ�י ֶח�
Lam. 5:10ב� ֹות ָרָע� רּו ִמְּפֵנ�י ַזְלֲעפ�   עֹוֵר1נּו1 ְּכַתּנ�ּור ִנְכָמ+
Lam. 5:11ה� י ְיהּוָד� ת ְּבָעֵר� ּו ְּבֻתֹל� ֹון ִעּנ+   ָנִׁשים1 ְּבִצּי�
Lam. 5:12רּו� א ֶנְהָּד� �ֹ �י ְזֵקִנ�ים ל ּו ְּפֵנ   ָׂשִרים1 ְּבָיָד�ם ִנְתל+
Lam. 5:13לּו� ים ָּבֵע�ץ ָּכָׁש� אּו ּוְנָעִר� ֹון ָנָׂש+   ַּבחּוִרים1 ְטח�
Lam. 5:14ם� ים ִמְּנִגיָנָת� תּו ַּבחּוִר�   ְזֵקִנים1 ִמַּׁש�ַער ָׁשָב+
Lam. 5:15נּו� ֶבל ְמֹחֵל� ְך ְלֵא� נּו ֶנְהַּפ� ֹוׂש ִלֵּב+   ָׁשַבת1 ְמׂש�
Lam. 5:16ֹוי&ָנ� נּו א� אנּו� ָנ�ְפָלה1 ֲעֶט�ֶרת רֹאֵׁש+  א ָל�נּו ִּכ�י ָחָט�
Lam. 5:17ּו ֵעיֵנ�ינּו� ֶּלה ָחְׁשכ� נּו ַעל&ֵא� Bה ָדֶוה1 ִלֵּב+ ה ָהָי   ַעל&ֶז3
Lam. 5:18ֹו� פ ם ׁשּוָעִל�ים ִהְּלכּו&ב�   ַעBל ַהר&ִצּיֹון1 ֶׁשָּׁשֵמ+
Lam. 5:19ֹור� ר ָוד� ב ִּכְסֲאָך� ְלֹד�   ַאָּתBה ְיהָוה1 ְלעֹוָל�ם ֵּתֵׁש+
Lam. 5:20Bים� ָל ֶרְך ָיִמ� נּו ְלֹא� ַעְזֵב� נּו ַּת� 1ַצח1 ִּתְׁשָּכֵח+  ָּמה ָלֶנ
Lam. 5:21 1יָך1 ְוָנׁשּוב BהA ֵאֶל נּו ְיהָו ּוָבה][ְו�[ ֲהִׁשיֵב2 ֶדם�] ָנׁש+ ינּו ְּכֶק� ׁש ָיֵמ�  ַחֵּד�
Lam. 5:22ִּPד� כ ְפָּת ָעֵל�ינּו ַעד&ְמֹא� נּו ָקַצ� ס ְמַאְסָּת+  י ִאם&ָמֹא�
Esth. 1:1ה  ַוְיִה� ים ּוֵמָא� ּוׁש ֶׁש>ַבע ְוֶעְׂשִר� ּדּו ְוַעד&ּכ+ ֹוׁש ַהֹּמֵלְך1 ֵמֹה� ּוא ֲאַחְׁשֵור3 ֹוׁש ה� �י ִּביֵמ�י ֲאַחְׁשֵור
 ְמִדיָנ�ה�

Esth. 1:2ַPֹוׁש ע ים ָהֵה�ם ְּכֶׁש�ֶבתA ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור3 ה� ַּבָּיִמ� ן ַהִּביָר� ר ְּבׁשּוַׁש� ֹו ֲאֶׁש�  ל ִּכֵּס�א ַמְלכּות+
Esth. 1:3 י ַּפְרְּתִמ>ים ְוָׂשֵר� י ַה� יו ֵח�ילA ָּפַר�ס ּוָמַד3 �יו ַוֲעָבָד ה ְלָכל&ָׂשָר� ֹו ָעָׂש�ה ִמְׁשֶּת+ Bת ָׁשלֹוׁש1 ְלָמְלכ+  ִּבְׁשַנ

 ַהְּמִדינ�ֹות ְלָפָנ�יו�
Esth. 1:4�ֶרת ְּגדּוָּלת ר ִּתְפֶא� ת&ְיָק+ ֹו ְוֶא2 ֹוד ַמְלכּות+ ֶׁשר1 ְּכב� ֹו ֶאת&ֹע2 ת  ְּבַהְרֹאת3 ים ְׁשמֹוִנ�ים ּוְמַא� ֹו ָיִמ�ים ַרִּב+

ֹום�  י�
Esth. 1:5 דֹול= ה ְלִמָּג Mן ַהִּביָר �ם ַהִּנְמְצִאיםZ ְּבׁשּוַׁש2 ֶלְך ְלָכל&ָהָע ֶּלה ָעָׂש�ה ַהֶּמ] ֹואתA ַהָּיִמ�ים ָהֵא3  ּוִבְמל�

ֶל ן ַהֶּמ� ר ִּגַּנ�ת ִּביַת� Wים ַּבֲחַצ��ת ָיִמ ה ִׁשְבַע  ְך�ְוַעד&ָקָט>ן ִמְׁשֶּת�
Esth. 1:6 ב�ָזָה Aֹות ּוֵדי ֵׁש�ׁש ִמּט� ן ַעל&ְּגִל�יֵלי ֶכ�ֶסף ְוַעּמ� ּוץ ְוַאְרָּגָמ+ ֶלת ָאחּוז1 ְּבַחְבֵלי&ב� ּורA ַּכְרַּפ�ס ּוְתֵכ3  ח�

ֶרת� ר ְוֹסָח� ׁש ְוַד� ת ַּבַהט&ָוֵׁש� ְצַפ� ֶסף ַע>ל ִר�  ָוֶכ3
Esth. 1:7� ב ְוֵכִל�ים ִמֵּכִל �י ָזָה+ ֶלְך� ְוַהְׁשקֹות1 ִּבְכֵל ב ְּכַי�ד ַהֶּמ� ּות ָר� �ים ְוֵי�ין ַמְלכ>  ים ׁשֹוִנ
Esth. 1:8ַPֶלְך ע �ןA ִיַּס�ד ַהֶּמ3 �ס ִּכי&ֵכ ת ֵא�ין ֹאֵנ �ה ַכָּד� יׁש� ְוַהְּׁשִתָּי ֹון ִאיׁש&ָוִא� ֹות ִּכְרצ� ֹו ַלֲעׂש�  ל ָּכל&ַר�ב ֵּבית+
Esth. 1:9ַּP ה ִמְׁשֵּת� ג ה ָעְׂשָת� ֵּם ַוְׁשִּת�י ַהַּמְלָּכ+ Pים ב�ֹוׁש� סה ָנִׁש ֶלְך ֲאַחְׁשֵור� ר ַלֶּמ� ּות ֲאֶׁש�  ית ַהַּמְלכ+
Esth. 1:10 1א ַוֲאַבְגָתאBא ִּבְגָת Mא ַחְרבֹוָנ ְמהּוָמן ִּבְּזָת2 ִ Tר ל �5ִין ָאַמ] ֶלְך ַּבָּי ֹוב ֵלב&ַהֶּמ� י ְּכט�  ַּבּיֹום1 ַהְּׁשִביִע+

ים ַהְמָׁש� ס ִׁשְבַעת1 ַהָּס�ִריִס+ ֹוׁש�ֵזַת�ר ְוַכְרַּכ+ ֶלְך ֲאַחְׁשֵור� ים ֶאת&ְּפֵנ�י ַהֶּמ�  ְרִת+
Esth. 1:11 1ים ְוַהָּׂשִריםBַעִּמ ֹות ָה� ּות ְלַהְרא2 ��ֶתר ַמְלכ ֶלְך ְּבֶכ �י ַהֶּמ� ָהִביא ֶאת&ַוְׁשִּת=י ַהַּמְלָּכ>ה ִלְפֵנ ְ Tל 

יא� ה ִה� ת ַמְרֶא� י&טֹוַב� ּה ִּכ�  ֶאת&ָיְפָי+
Esth. 1:12ה ַו�ן ַהַּמְלָּכ Qד  ַוְּתָמֵא ף ַהֶּמ1ֶלְך1 ְמֹא+ Bים ַוִּיְקֹצ� �ד ַהָּסִריִס ר ְּבַי ֶלְך ֲאֶׁש� י ָלבֹוא1 ִּבְדַב�ר ַהֶּמ+ ְׁשִּת3

ֹו� ה ב� ֹו ָּבֲעָר�  ַוֲחָמת�
Esth. 1:13�ת ָוִד י ָּכל&ֹיְדֵע�י ָּד� Wֶלְך ִלְפֵנ ִעִּת�ים ִּכי&ֵכן1 ְּדַב�ר ַהֶּמ+ �י ָה� ים ֹיְדֵע ֶלְך ַלֲחָכִמ� ֹ�אֶמר ַהֶּמ+  ין� ַוּי
Esth. 1:14 ס�ָּפַר Aי ת ָׂשֵר� Qן ִׁשְבַע� ֶרס ַמְרְסָנ�א ְממּוָכ יׁש ֶמ� Bא ֵׁשָתר1 ַאְדָמ�ָתא ַתְרִׁש+ יו ַּכְרְׁשָנ ב ֵאָל3  ְוַהָּקֹר�

ּות� ֶלְך ַהֹּיְׁשִב�ים ִראֹׁשָנ�ה ַּבַּמְלכ� �י ַהֶּמ+ י ֹרֵאי1 ְּפֵנ  ּוָמַד3
Esth. 1:15ֹות ַּבַּמְלָּכ� ה&ַּלֲעׂש+ ֹוׁש  ְּכָדת1 ַמ� ת&ַמֲאַמר1 ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור+ ה ֶא� א&ָעְׂשָת3 �ֹ �לA ֲאֶׁש�ר ל ה ַוְׁשִּת�י ַע

ים� ס  ְּבַי�ד ַהָּסִריִס�
Esth. 1:16 אֶמר מּוְמָכן�ֹ ן[ ַוּי ה ַוְׁשִּת�י ] ְממּוָכ3 ֹו ָעְוָת� א ַעל&ַהֶּמ1ֶלְך1 ְלַבּד+ Bֹ ים ל Bי ַהֶּמ1ֶלְך1 ְוַהָּׂשִר+ ִלְפֵנ
ֹוׁש�ַהַּמְלָּכ�ה ִּכBי ֶלְך ֲאַחְׁשֵור� ר ְּבָכל&ְמִדינ�ֹות ַהֶּמ� Wים ֲאֶׁש   ַעל&ָּכל&ַהָּׂשִרים1 ְוַעל&ָּכל&ָה�ַעִּמ+



Esth. 1:17 ֶלְך�ם ַהֶּמ ן ְּבֵעיֵניֶה�ן ְּבָאְמָר3 ים ְלַהְבז�ֹות ַּבְעֵליֶה� י&ֵיֵצBא ְדַבר&ַהַּמְלָּכה1 ַעל&ָּכל&ַהָּנִׁש+  ִּכ�
י ר ְלָהִב2 Qֹוׁש ָאַמ ָאה�ֲאַחְׁשֵור]  א ֶאת&ַוְׁשִּת=י ַהַּמְלָּכ>ה ְלָפָנ�יו ְולֹא&ָב�

Esth. 1:18 י�ל ָׂשֵר ה ְלֹכ� ְמעּו1 ֶאת&ְּדַב�ר ַהַּמְלָּכ+ י ֲאֶׁשBר ָׁש� ַרס&ּוָמַד3 ֹות ָּפ� ה ּתֹאַמ�ְרָנהA ָׂשר� Mֹום ַהֶּז ַהּי2  ְו�
ֶצף� י ִּבָּזי�ֹון ָוָק�  ַהֶּמ�ֶלְך ּוְכַד�

Esth. 1:19 ֶלְך�ֹור  ִאם&ַעל&ַהֶּמ �א ַיֲעב �ֹ י ְול ַרס&ּוָמַד� י ָפ� יו ְוִיָּכֵת>ב ְּבָדֵת� ֹוב ֵיֵצBא ְדַבר&ַמְלכּות1 ִמְּלָפָנ+ ט3
ָּנה� ה ִמֶּמ� ּה ַהּטֹוָב� ֶלְך ִלְרעּוָת� ֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה1 ִיֵּת�ן ַהֶּמ+ י ִלְפֵני1 ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור+ ֹוא ַוְׁשִּת3 Mא&ָתב �ֹ ר ל  ֲאֶׁש2

Esth. 1:20Zּו ְיָקר1  ְוִנְׁשַמע Bים ִיְּתנ ה ִה�יא ְוָכל&ַהָּנִׁש3 ֹו ִּכ�י ַרָּב� ר&ַיֲעֶׂשה1 ְּבָכל&ַמְלכּות+ ם ַהֶּמBֶלְך ֲאֶׁש�  ִּפְתָג2
ן� ֹול ְוַעד&ָקָט� ן ְלִמָּגד�  ְלַבְעֵליֶה+

Esth. 1:21 ר ֶלְך ִּכְדַב� �ַעׂש ַהֶּמ� ים ַוַּי �ֶלְך ְוַהָּׂשִר ר ְּבֵעיֵנ�י ַהֶּמ� ן� ַוִּייַטב1 ַהָּדָב+  ְממּוָכ�
Esth. 1:22 ּה ְוֶאל&ַע�ם ָוָע�ם Bה ּוְמִדיָנה1 ִּכְכָתָב+ ֶלְך ֶאל&ְמִדיָנ  ַוִּיְׁשַלBח ְסָפִרים1 ֶאל&ָּכל&ְמִדינ�ֹות ַהֶּמ+

ֹו� פ ֹון ַעּמ� ר ִּכְלׁש� ֹו ּוְמַדֵּב�  ִּכְלׁשֹונ�ֹו ִלְהיBֹות ָּכל&ִאיׁש1 ֹׂשֵר�ר ְּבֵבית+
Esth. 2:1+ים ָהֵא ָתה  ַאַחר1 ַהְּדָבִר� ֹוׁש ָזַכBר ֶאת&ַוְׁשִּתי1 ְוֵא�ת ֲאֶׁשר&ָעָׂש+ �ת ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור ְך ֲחַמ� Wֶּלה ְּכֹׁש

יָה� �ר ָעֶל� ת ֲאֶׁשר&ִנְגַז  ְוֵא�
Esth. 2:2ה� ֹות ַמְרֶא� ֹות טֹוב� ֹות ְּבתּול� ּו ַלֶּמ>ֶלְך ְנָער� ֶלְך ְמָׁשְרָת�יו ְיַבְקׁש� י&ַהֶּמ� ּו ַנֲעֵר�   ַוּיֹאְמר�
Esth. 2:3 ת תּוָלה טֹוַב2 ְ Tה&ב ּו ֶאת&ָּכל&ַנֲעָר� G ְוִיְקְּבצ� ד ַהֶּמ�ֶלְך ְּפִקיִדיםH ְּבָכל&ְמִדינ�ֹות ַמְלכּותֹו  ְוַיְפֵק2

ֹון  ֶלְך ֹׁשֵמ�ר ַהָּנִׁש�ים ְוָנת� יס ַהֶּמ� >א ְסִר� ים ֶאל&ַי�ד ֵהֶג ה ֶאל&ׁשּוַׁשBן ַהִּביָרה1 ֶאל&ֵּב�ית ַהָּנִׁש+ Mַמְרֶא
ן�  ַּתְמרּוֵקיֶה�
Esth. 2:4 ַעׂש� ֶלְך ַוַּי ְך ַּת�ַחת ַוְׁשִּת�י ַוִּייַט=ב ַהָּדָב>ר ְּבֵעיֵנ�י ַהֶּמ� ֶלְך ִּתְמֹל� �י ַהֶּמ+ ה ֲאֶׁשBר ִּתיַטב1 ְּבֵעיֵנ ַּנֲעָר3  ְוַה�

ן� ס  ֵּכ�
Esth. 2:5ן ָיִא=יר ֶּבן�י ֶּב ֹו ָמְרֳּדַכ3 י ָהָי�ה ְּבׁשּוַׁש�ן ַהִּביָר�ה ּוְׁשמ� �יׁש ְיהּוִד+ יׁש ִא�יׁש ְיִמיִנ�י� ִא  &ִׁשְמִע>י ֶּבן&ִק�
Esth. 2:6 ה ֶלְך&ְיהּוָד�ה ֲאֶׁש�ר ֶהְגָל+ �ה ֶמ� ה ִע�ם ְיָכְנָי ִים ִעם&ַהֹּגָלה1 ֲאֶׁש�ר ָהְגְלָת+ ּוָׁשַל+  ֲאֶׁשBר ָהְגָלה1 ִמיר�

ל� ֶלְך ָּבֶב� ר ֶמ�  ְנבּוַכְדֶנאַּצ�
Esth. 2:7יא ֶאְסֵּתBה ִה ן ֶאת&ֲהַדָּס3 Mי ֹאֵמ ה ְיַפת&ֹּת1ַאר1  ַוְיִה2 Bם ְוַהַּנֲעָר�ין ָל�ּה ָא�ב ָוֵא ֹו ִּכ>י ֵא� ר1 ַּבת&ֹּדד+

ת� ֹו ְלַב� ּה ְלָקָח=ּה ָמְרֳּדַכ>י ל� 1יָה1 ְוִאָּמ+ ֹות ָאִב Bה ּוְבמ  ְוטֹוַב�ת ַמְרֶא+
Esth. 2:8 ֹות ֹות ַרּב> ץ ְנָער� Qְבִהָּקֵב ֹו ּו� י ְּבִהָּׁשַמBע ְּדַבר&ַהֶּמ1ֶלְך1 ְוָדת+ �י  ַוְיִה3 �ד ֵהָג ה ֶאל&ַי ן ַהִּביָר� ֶאל&ׁשּוַׁש�

ים� ר ַהָּנִׁש� ֶלְך ֶאל&ַי�ד ֵהַג�י ֹׁשֵמ� ח ֶאְסֵּתר1 ֶאל&ֵּב�ית ַהֶּמ+ Bַוִּתָּלַק 
Esth. 2:9ּה 1ָה1 ָלֵת�ת ָל+ יָה ְוֶאת&ָמנֹוֶת Bְיַבֵהל ֶאת&ַּתְמרּוֶק ַ Tו Gֶסד ְלָפָניו�א ֶח�ַוִּתָּׂש Hה ְבֵעיָניו�ב ַהַּנֲעָר   ַוִּתיַט2

ים� ית ַהָּנִׁש� ֹוב ֵּב� יָה ְלט� =ָה ְוֶאת&ַנֲערֹוֶת> ֶתת&ָל�ּה ִמֵּב�ית ַהֶּמ�ֶלְך ַוְיַׁשֶּנ ֹות ָהְרֻאי�ֹות ָל�  ְוֵאת1 ֶׁש�ַבע ַהְּנָער+
Esth. 2:10�ר לֹא&ַתִּג ֹוַלְדָּת�ּה ִּכ=י ָמְרֳּדַכ>י ִצָּו�ה ָעֶל�יָה ֲאֶׁש� ּה ְוֶאת&מ� ר ֶאת&ַעָּמ� �יָדה ֶאְסֵּת+  יד� לֹא&ִהִּג
Esth. 2:11 ר ֹום ֶאְסֵּת+ ְך ִלְפֵנ�י ֲחַצ�ר ֵּבית&ַהָּנִׁש�ים ָלַד1ַעת1 ֶאת&ְׁשל� ֹום ָמְרֳּדַכי1 ִמְתַהֵּל+  ּוְבָכל&י�ֹום ָוי+

ּה� ה ָּב�  ּוַמה&ֵּיָעֶׂש�
Esth. 2:12 Zֹוׁש ִמֵּקץ ֹואA ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור3 ה ָלב� Mה ְוַנֲעָר יַע ֹּתרZ ַנֲעָר2 ת ַהָּנִׁשים1  ּוְבַהִּג] Bּה ְּכָד Mֹות ָל ֱהי2

ים  ר ְוִׁשָּׁשBה ֳחָדִׁשים1 ַּבְּבָׂשִמ+ ּו ְיֵמ�י ְמרּוֵקיֶה�ן ִׁשָּׁשBה ֳחָדִׁשים1 ְּבֶׁש�ֶמן ַהֹּמ+ ֶדׁש ִּכ>י ֵּכ�ן ִיְמְלא� �ים ָעָׂש�ר ֹח+ ְׁשֵנ
ים� י ַהָּנִׁש�  ּוְבַתְמרּוֵק�

Esth. 2:13ה ֶאל&ַה�ה ָּבָא ַּנֲעָר� ה ַה� Wית ַהָּנִׁש�ים  ּוָבֶז ּה ִמֵּב� ֹוא ִעָּמ+ ן ָלּה1 ָלב� Bֵת� ר ִיָּנ Mר ּתֹאַמ ֶּמ�ֶלְך ֵאתZ ָּכל&ֲאֶׁש2
ֶלְך� ית ַהֶּמ�  ַעד&ֵּב�

Esth. 2:14 ֶלְך יס ַהֶּמ� >ז ְסִר� ֲעְׁשַג =ד ַׁש� י ֶאל&ַי ה ֶאל&ֵּבBית ַהָּנִׁשים1 ֵׁשִנ+ Qיא ָׁשָב�ַּבֹּבֶקר ִה Tה ו �ֶרבA ִה�יא ָבָא3  ָּבֶע
ם�ֹׁשֵמ�ר  ה ְבֵׁש� ֶלְך ְוִנְקְרָא� ץ ָּב>ּה ַהֶּמ� �י ִאם&ָחֵפ� ֶלְך ִּכ ֹוא עֹוד1 ֶאל&ַהֶּמ+ יַלְגִׁש�ים לֹא&ָתב�  ַהִּפ�

Esth. 2:15 ֶלְך ֹוא ֶאל&ַהֶּמ3 ת ָלב� Mֹו ְלַב ח&ל2 י ֲאֶׁשרZ ָלַק� ד ָמְרֳּדַכ] �יַע ֹּתר&ֶאְסֵּת�ר ַּבת&ֲאִביַח�ִיל ֹּד�  ּוְבַהִּג
ר  א ִבְקָׁשה1 ָּדָב+ Bֹ ן ל ֶלְך ֹׁשֵמ�ר ַהָּנִׁש�ים ַוְּתִהBי ֶאְסֵּתר1 ֹנֵׂש�את ֵח+ ר יֹאַמ>ר ֵהַג�י ְסִריס&ַהֶּמ� י ִא�ם ֶאת&ֲאֶׁש� ִּ Tכ
יָה�  ְּבֵעיֵנ�י ָּכל&ֹרֶא�



Esth. 2:16�י הּוא&ֹח ֶדׁש ָהֲעִׂשיִר� ֹו ַּבֹח� ר ֶאל&ַהֶּמBֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש1 ֶאל&ֵּב�ית ַמְלכּות+ Mח ֶאְסֵּת ֶדׁש  ַוִּתָּלַק2
ֹו� ַבע ְלַמְלכּות�  ֵטֵב�ת ִּבְׁשַנת&ֶׁש�

Esth. 2:17 ֶׂשםB ת ַוָּי �ן ָוֶח>ֶסד ְלָפָנ�יו ִמָּכל&ַהְּבתּוֹל ים ַוִּתָּׂשא&ֵח� ב ַהֶּמBֶלְך ֶאת&ֶאְסֵּתר1 ִמָּכל&ַהָּנִׁש+  ַוֶּיֱאַה2
י� ַחת ַוְׁשִּת� ּה ַוַּיְמִליֶכ�ָה ַּת� ֶתר&ַמְלכּות1 ְּברֹאָׁש+  ֶּכ�

Esth. 2:18  1ה ַלְּמִדינֹותBר ַוֲהָנָח�ת ִמְׁשֵּת�ה ֶאְסֵּת יו ֵא� ֹול ְלָכל&ָׂשָריו1 ַוֲעָבָד+ ֶלְך ִמְׁשֶּת�ה ָגד3 Mַעׂש ַהֶּמ ַוַּי2
ֶלְך� ת ְּכַי�ד ַהֶּמ� ן ַמְׂשֵא� ה ַוִּיֵּת�  ָעָׂש+

Esth. 2:19ֶלְך ַער&ַהֶּמ� ב ְּבַׁש� �ית ּוָמְרֳּדַכ�י ֹיֵׁש� ֹות ֵׁשִנ ץ ְּבתּול�  � ּוְבִהָּקֵב�
Esth. 2:20 1ר ָמְרֳּדַכיBי ְוֶאת&ַמֲאַמ� ּה ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ָעֶל�יָה ָמְרֳּדָכ ֹוַלְדָּתּה1 ְוֶאת&ַעָּמ+ Bֶדת מ� ר ַמֶּג  ֵא�ין ֶאְסֵּת3

ֹו� ס ה ְבָאְמָנ�ה ִאּת� ה ַּכֲאֶׁש>ר ָהְיָת�  ֶאְסֵּת�ר ֹעָׂש+
Esth. 2:21�ב ְּבַׁש�ם ּוָמְרֳּדַכ�י ֹיֵׁש י  ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+ ֶרׁש ְׁשֵנ�י&ָסִריֵסBי ַהֶּמ1ֶלְך1 ִמֹּׁשְמֵר� Mן ָוֶת ַער&ַהֶּמ�ֶלְך ָקַצףZ ִּבְגָת2

ֶלְך ֲאַחְׁשֵו�ֹרׁש� ד ַּבֶּמ� ַח ָי+ ף ַוְיַבְקׁשּו1 ִלְׁשֹל�  ַהַּס+
Esth. 2:22 אֶמר ֶאְסֵּת>ר =ֹ י ַוַּיֵּג�ד ְלֶאְסֵּת�ר ַהַּמְלָּכ�ה ַוּת ע ַהָּדָבר1 ְלָמְרֳּדַכ+ Bי� ַוִּיָּוַד ם ָמְרֳּדָכ� ֶלְך ְּבֵׁש�  ַלֶּמ�
Esth. 2:23 ֶלְך� ים ִלְפֵנ�י ַהֶּמ� י ַהָּיִמ� ב ְּבֵס>ֶפר ִּדְבֵר� �ץ ַוִּיָּכֵת3 ם ַעל&ֵע ּו ְׁשֵניֶה� א ַוִּיָּתל� ׁש ַהָּדָבר1 ַוִּיָּמֵצ+ Bַוְיֻבַּק 

 פ
Esth. 3:1ֹוׁש Mֶלְך ֲאַחְׁשֵור Z ַהֶּמ2 ֶּלה ִּגַּדל ים ָהֵא3 5ְיַנְּׂשֵא�הּו  ַאַח�רA ַהְּדָבִר� �י ַו� ָתא ָהֲאָגִג ן&ַהְּמָד>  ֶאת&ָהָמ=ן ֶּב�

ֹו� ר ִאּת� ים ֲאֶׁש� ל ָּכל&ַהָּׂשִר� Wֹו ֵמַע  ַוָּי1ֶׂשם1 ֶאת&ִּכְסא+
Esth. 3:2�ֹו ַהֶּמ ן ִּכי&ֵכ�ן ִצָּוה&ל� ְׁשַּתֲחִוים1 ְלָהָמ+ ֶלְך ֹּכְרִעBים ּוִמ� ֶלְך ֲאֶׁשר&ְּבַׁש�ַער ַהֶּמ3 Mי ַהֶּמ ֶלְך  ְוָכל&ַעְבֵד2

א ִי�ְׁשַּתֲחֶו�ה� �ֹ ע ְול א ִיְכַר� �ֹ י ל ְרֳּדַכ+  ּוָמ2
Esth. 3:3 ת ִמְצַו�ת ר ֵא� �י ַמּד1ּוַע1 ַאָּת�ה עֹוֵב+ ֶלְך ְלָמְרֳּדָכ ַער ַהֶּמ� י ַהֶּמ>ֶלְך ֲאֶׁשר&ְּבַׁש� ּו ַעְבֵד� Mאְמר 2ֹ  ַוּי
ֶלְך�  ַהֶּמ�

Esth. 3:4 י ְּבָאְמָרם ם][ְּכ[ ַוְיִה3 B] ָאְמָר�1 ֵאָליו1 י ן ִלְראֹות1 ֲהַי�ַעְמדּו �ידּו ְלָהָמ3 ע ֲאֵליֶה�ם ַוַּיִּג א ָׁשַמ� �ֹ ֹום ְול ֹום ָוי+
י� ּוא ְיהּוִד� ם ֲאֶׁשר&ה� �יד ָלֶה� י&ִהִּג י ִּכ� י ָמְרֳּדַכ+  ִּדְבֵר�

Esth. 3:5ן ֵח ֹו ַוִּיָּמֵל�א ָהָמ� �ְׁשַּתֲחֶו�ה ל ַע ּוִמ� י ֹּכֵר� ן ִּכי&ֵא�ין ָמְרֳּדַכ+ �5ְרא ָהָמ+ ה� ַוַּי  ָמ�
Esth. 3:6 ן �י ַוְיַבֵּק�ׁש ָהָמ3 �ם ָמְרֳּדָכ ֹו ֶאת&ַע �ידּו ל� י&ִהִּג ֹו ִּכ� �י ְלַבּד+ ח ָיד1 ְּבָמְרֳּדַכ Bיו ִלְׁשֹל �ֶבז ְּבֵעיָנ3  ַוִּי

י� ֹוׁש ַע�ם ָמְרֳּדָכ� ּות ֲאַחְׁשֵור� ים ֲאֶׁש>ר ְּבָכל&ַמְלכ�  ְלַהְׁשִמ=יד ֶאת&ָּכל&ַהְּיהּוִד>
Esth. 3:7ֶדׁש Bּוא  ַּבֹח �יל ּפּורZ ה2 ֹוׁש ִהִּפ �ֶלְך ֲאַחְׁשֵור ה ַלֶּמ� ן ִּבְׁשַנת1 ְׁשֵּת�ים ֶעְׂשֵר+ ֶדׁש ִניָס+  ָהִראׁשֹון1 הּוא&ֹח�

ר� ס ֶדׁש ֲאָד� ר הּוא&ֹח� ֶדׁש ְׁשֵנים&ָעָׂש� ֶדׁש ְלֹח� ן ִמּי=ֹוםA ְלי>ֹום ּוֵמֹח> �י ָהָמ3 ל ִלְפֵנ Mַהּגֹוָר 
Esth. 3:8ֶל�אֶמר ָהָמן1 ַלֶּמBֹ ל ְמִדינ�ֹות  ַוּי ים ְּבֹכ� ַעִּמ+ Bר ּוְמֹפָרד1 ֵּב�ין ָה� ד ְמֻפָּז ֹוׁש ֶיְׁשנ�ֹו ַעם&ֶאָח3 ְך ֲאַחְׁשֵור+

ֶלְך ֵאין&ֹׁש ים ְוַלֶּמ� �ם ֹעִׂש+ י ַהֶּמ1ֶלְך1 ֵאיָנ Bם ְוֶאת&ָּדֵת ם ֹׁשנ�ֹות ִמָּכל&ָע3 Qָך ְוָדֵתיֶה�ם�ַמְלכּוֶת  ֶו�ה ְלַהִּניָח�
Esth. 3:9ֶלְך�י  ִאם&ַעל&ַהֶּמ�1 ַעל&ְיֵדי1 ֹעֵׂש ֶסף ֶאְׁשקֹול ים ִּכַּכר&ֶּכ3 Mֶרת ֲאָלִפ ב ְלַאְּבָד�ם ַוֲעֶׂש2 ֹוב ִיָּכֵת�  ט+

ֶלְך� �י ַהֶּמ� ה ְלָהִב�יא ֶאל&ִּגְנֵז  ַהְּמָלאָכ+
Esth. 3:10ָתא ָהֲאָג ן&ַהְּמָד> ּה ְלָהָמ=ן ֶּב� 5ִּיְּתָנ3 ֹו ַו� ��ל ָיד ֹו ֵמַע =ַסר ַהֶּמ>ֶלְך ֶאת&ַטַּבְעּת� ים� ַוָּי ר ַהְּיהּוִד� �י ֹצֵר�  ִג
Esth. 3:11ֹוב ְּבֵעיֶנ�יָך� ֹו ַּכּט� ֹות ּב� ם ַלֲעׂש� Wְך ְוָהָע�ּון ָל ן ַהֶּכ�ֶסף ָנת� Bֹאֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ְלָהָמ+   ַוּי
Esth. 3:12ַוִּיָּכ G ה ָעָׂש�ר יֹוםH ּבֹו ֹון ִּבְׁשלֹוָׁש2 ֶדׁש ָהִראׁש3 ֶלְך ַּבֹח� Mי ַהֶּמ Z ֹסְפֵר2 �ה  ַוִּיָּקְראּו ָכל&ֲאֶׁשר&ִצָּו ֵת�ב ְּכ�

Bה  ם ְמִדיָנ ה ְוֶאל&ָׂשBֵרי ַעם1 ָוָע+ �ה ּוְמִדיָנ3 ֹות ֲאֶׁש�רA ַעל&ְמִדיָנ Qֶאל&ַהַּפח ֶּמֶלְך ְו� ַ Tל ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵנ�י&ה�ן ֶא ָהָמ]
ם ַהֶּמBֶלְך ֲאַחְׁשֵוֹרׁש1 ִנְכָּת+ ֹו ְּבֵׁש2 �ּה ְוַע�ם ָוָע�ם ִּכְלׁשֹונ ֶלְך�ּוְמִדיָנה1 ִּכְכָתָב+ ַעת ַהֶּמ� ם ְּבַטַּב�  ב ְוֶנְחָּת�

Esth. 3:13 ד�ג ּוְלַאֵּב יד ַלֲהֹר� �ד ָהָרִציםH ֶאל&ָּכל&ְמִדינ�ֹות ַהֶּמֶלְךG ְלַהְׁשִמ] ים ְּבַי Mֹוַח ְסָפִר  ְוִנְׁשל2
ה ָעָׂש> ד ִּבְׁשלֹוָׁש� ן ַטBף ְוָנִׁשים1 ְּבי�ֹום ֶאָח+ ַער ְוַעד&ָזֵק2 ְּיהּוִדים ִמַּנ2 ַ Tר ֶאת&ָּכל&ה ֶדׁש ְׁשֵנים&ָעָׂש� ר ְלֹח�

ֹוז� ֶדׁש ֲאָד�ר ּוְׁשָלָל�ם ָלב�  הּוא&ֹח�
Esth. 3:14 ים ַעִּמ�ים ִלְהי�ֹות ֲעִתִד� ּוי ְלָכל&ָה� ה ָּגל� �ה ּוְמִדיָנ+ ן ָּדת1 ְּבָכל&ְמִדיָנ Bֵת� ב ְלִהָּנ  ַּפְתֶׁש�ֶגן ַהְּכָת3
 ַלּי�ֹום ַהֶּז�ה�



Esth. 3:15ּו ְדחּוִפי Bים ָיְצא Qָרִצ ּו  ָה� ת ִנְּתָנ�ה ְּבׁשּוַׁש�ן ַהִּביָר�ה ְוַהֶּמBֶלְך ְוָהָמן1 ָיְׁשב� ֶלְך ְוַהָּד� ם1 ִּבְדַב�ר ַהֶּמ+
ֹוָכה� פ ן ָנב� ֹות ְוָהִע�יר ׁשּוָׁש�  ִלְׁשּת+

Esth. 4:1 ׁש יו ַוִּיְלַּב� ע ָמְרֳּדַכי1 ֶאת&ְּבָגָד+ Bה ַוִּיְקַר י ָיַדע1 ֶאת&ָּכל&ֲאֶׁש�ר ַנֲעָׂש+ ק ָוֵא�ֶפר ַוֵּיֵצא1  ּוָמְרֳּדַכ3 ַׂש�
ה� ה ְגֹדָל�ה ּוָמָר� יר ַוִּיְזַע>ק ְזָעָק� ֹוְך ָהִע+  ְּבת�

Esth. 4:2ק� ּוׁש ָׂש� ֶלְך ִּבְלב� ַער ַהֶּמ� ֹוא ֶאל&ַׁש� ין ָלב> �י ֵא� ַער&ַהֶּמ�ֶלְך ִּכ �י ַׁש� ֹוא ַע�ד ִלְפֵנ Wַוָּיב  
Esth. 4:3ר ְּד ה ְמקֹום1 ֲאֶׁש2 �ה ּוְמִדיָנ3 ֹום  ּוְבָכל&ְמִדיָנ ים ְוצ� 1 ַלְּיהּוִד+ יַע ֵאBֶבל ָּגדֹול ַבר&ַהֶּמBֶלְך ְוָדתֹו1 ַמִּג+

ים� ַרִּב� ע ָל� ֶפר ֻיַּצ�  ּוְבִכ�י ּוִמְסֵּפ�ד ַׂש�ק ָוֵא+
Esth. 4:4 ַוְּתבֹוֶאיָנה ]ַ Tל ַהַּמְלָּכ�] ָּתבֹואָנה][ו ּה ַוִּתְתַחְלַח� �ידּו ָל+ 1יָה1 ַוַּיִּג ֹות ֶאְסֵּתBר ְוָסִריֶס ד ַנֲער2 �ה ְמֹא

ל� א ִקֵּב� �ֹ ֹו ֵמָעָל�יו ְול י ּוְלָהִס�יר ַׂשּק> ת&ָמְרֳּדַכ3 �יׁש ֶא� ים ְלַהְלִּב Mח ְּבָגִד  ַוִּתְׁשַל2
Esth. 4:5 ַעת �י ָלַד� ל&ָמְרֳּדָכ יָה ַוְּתַצֵּו�הּו ַע� ְך ִמָּסִריֵסBי ַהֶּמ1ֶלְך1 ֲאֶׁש�ר ֶהֱעִמ�יד ְלָפֶנ+ Mר ַלֲהָת  ַוִּתְקָראZ ֶאְסֵּת2

 ה ְוַעל&ַמה&ֶּז�ה�ַמה&ֶּז�
Esth. 4:6ֶלְך� ַער&ַהֶּמ� ר ִלְפֵנ�י ַׁש� יר ֲאֶׁש� ֹוב ָהִע+ �י ֶאל&ְרח� ל&ָמְרֳּדָכ ְך ֶא� א ֲהָת�   ַוֵּיֵצ�
Esth. 4:7 ְׁשקֹול ִ Tר ָהָמן1 לBר ָאַמ ֶסף ֲאֶׁש2 ת ָּכל&ֲאֶׁש�ר ָקָר�הּו ְוֵא�תA ָּפָרַׁש�ת ַהֶּכ3 י ֵא� ֹו ָמְרֳּדַכ+  ַוַּיֶּגד&ל�

�י ַהֶּמ>ֶלְך ַּבְּיהּוִדִּיים ַעל&ִּגְנ ים][ַּב[ֵז ם�] ְּיהּוִד�  ְלַאְּבָד�
Esth. 4:8 ר ֹות ֶאת&ֶאְסֵּת� ֹו ְלַהְרא� �ַתן ל+ ן ְּבׁשּוָׁשBן ְלַהְׁשִמיָדם1 ָנ ָּדת ֲאֶׁשר&ִנַּת2 ַ Tב&ה  ְוֶאת&ַּפְתֶׁש�ֶגן ְּכָת�

ֹוא ֶאל&ַהֶּמ=ֶלְך ְל יָה ָלב2 ֹות ָעֶל3 �יד ָל�ּה ּוְלַצּו� ּה�ּוְלַהִּג ׁש ִמְּלָפָנ�יו ַעל&ַעָּמ� ֹו ּוְלַבֵּק� ְתַחֶּנן&ל>  ִה�
Esth. 4:9י� י ָמְרֳּדָכ� ת ִּדְבֵר� ר ֵא� �ד ְלֶאְסֵּת+ ֹוא ֲהָת�ְך ַוַּיֵּג   ַוָּיב�
Esth. 4:10י� ל&ָמְרֳּדָכ� ְך ַוְּתַצֵּו�הּו ֶא� אֶמר ֶאְסֵּתר1 ַלֲהָת+ Bֹ   ַוּת
Esth. 4:11ֶלְך ְוַעם&ְמ י ַהֶּמ] ה ֲאֶׁש�ר  ָּכל&ַעְבֵד� �יׁש ְוִאָּׁש] ים ֲאֶׁש�ר ָּכל&ִא ֹוְדִע3 ֶלְך י� Mֹות ַהֶּמ ִדינ2

ֹו  ֹוִׁשיט&ל� ר י� ַבד ֵמֲאֶׁש2 ְ Tית ל א ַאַחBת ָּדתֹו1 ְלָהִמ+ א&ִיָּקֵר3 �ֹ ית ֲאֶׁש�ר ל Mר ַהְּפִניִמ ֹוא&ֶאל&ַהֶּמֶלְךZ ֶאל&ֶהָחֵצ2 ָיב�
י  �ה ַוֲאִנ3 ב ְוָחָי ֹום�ַהֶּמ>ֶלְך ֶאת&ַׁשְרִב�יט ַהָּזָה� �ה ְׁשלֹוִׁש�ים י� ֶלְך ֶז ֹוא ֶאל&ַהֶּמ+ 1 ָלב� א ִנְקֵר1אִתי Bֹ  ל

Esth. 4:12ר� פ י ֶאְסֵּת� ת ִּדְבֵר� י ֵא� �ידּו ְלָמְרֳּדָכ+   ַוַּיִּג
Esth. 4:13 ֶלְך ְך ְלִהָּמֵל�ט ֵּבית&ַהֶּמ� ֹ�אֶמר ָמְרֳּדַכ�י ְלָהִׁש�יב ֶאל&ֶאְסֵּת�ר ַאל&ְּתַדִּמ�י ְבַנְפֵׁש+  ַוּי

ים�ִמָּכל&  ַהְּיהּוִד�
Esth. 4:14 ְּת ר ְוַא� ֹום ַאֵח+ ֹוד ַלְּיהּוִדים1 ִמָּמק� Bה ַיֲעמ Qַוח ְוַהָּצָל �ת ַהּזֹאתG ֶר� �י ִאם&ַהֲחֵר�ׁש ַּתֲחִריִׁשיH ָּבֵע  ִּכ

ּות� את ִהַּג�ַעְּת ַלַּמְלכ� +ֹ �ת ָּכז ַע ִאם&ְלֵע  ּוֵבית&ָאִב�יְך ּתֹאֵב�דּו ּוִמ�י יֹוֵד+
Esth. 4:15אֶמ �ֹ י� ַוּת ל&ָמְרֳּדָכ� ר ְלָהִׁש�יב ֶא�  ר ֶאְסֵּת�
Esth. 4:16 ּו Mּו ְוַאל&ִּתְׁשּת ַלי ְוַאל&ּתֹאְכל2 ָ Tּומּו ע ן ְוצ� �ים ְּבׁשּוָׁש3 ִּנְמְצִא ים ַה� Mֹוס ֶאת&ָּכל&ַהְּיהּוִד  ֵלְךZ ְּכנ2

ן ָא Qן ּוְבֵכ� ּום ֵּכ י ָאצ� �י ְוַנֲעֹרַת� ֹום ַּגם&ֲאִנ �ְיָלה ָוי+ ֶׁשת ָיִמים1 ַל Bר ְׁשֹל ת ְוַכֲאֶׁש� א&ַכָּד+ �ֹ ֹוא ֶאל&ַהֶּמ1ֶלְך1 ֲאֶׁש�ר ל Bב
ְדִּתי� ְדִּתי ָאָב�  ָאַב�

Esth. 4:17ר� ס ה ָעָל�יו ֶאְסֵּת� ל ֲאֶׁשר&ִצְּוָת� ַעׂש ְּכֹכ> Wי ַוַּי� ר ָמְרֳּדָכ 5ַּיֲעֹב�   ַו�
Esth. 5:1�ּות ַו י ַוִּתְלַּבBׁש ֶאְסֵּתר1 ַמְלכ+ ית ֹנ�ַכח  ַוְיִה�יA ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש3 ד ַּבֲחַצBר ֵּבית&ַהֶּמ1ֶלְך1 ַהְּפִניִמ+ Qַּתֲעֹמ

ִית� ַתח ַהָּב� ּות ֹנ�ַכח ֶּפ� ב ַעל&ִּכֵּסBא ַמְלכּותֹו1 ְּבֵב�ית ַהַּמְלכ+ Qַהֶּמֶלְך יֹוֵׁש ְ Tֶלְך ו� ֵּב�ית ַהֶּמ
Esth. 5:2+ָחֵצ ה ֹעֶמ1ֶדת1 ֶּב� ֶלְך ֶאת&ֶאְסֵּת�ר ַהַּמְלָּכ3 Mֹות ַהֶּמ Z ִכְרא2 ֶלְך  ַוְיִהי Mֹוֶׁשט ַהֶּמ �יו ַוּי2 ן ְּבֵעיָנ ה ֵח� ר ָנְׂשָא�

יט� ס אׁש ַהַּׁשְרִב� �ֹ ר ַוִּתַּג�ע ְּבר ֹו ַוִּתְקַר�ב ֶאְסֵּת+ ר ֶאת&ַׁשְרִבBיט ַהָּזָהב1 ֲאֶׁש�ר ְּבָיד+  ְלֶאְסֵּת3
Esth. 5:3ה ּוַמה&ַּבָּקָׁש�ֶלְך ַמה&ָּל�ְך ֶאְסֵּת�ר ַהַּמְלָּכ Bֹאֶמר ָלּה1 ַהֶּמ+ ְך� ַוּי ן ָל� �ֵת� ּות ְוִיָּנ  ֵת>ְך ַעד&ֲחִצ�י ַהַּמְלכ�
Esth. 5:4 ה ֲאֶׁשר&ָעִׂש�יִתי ֹום ֶאל&ַהִּמְׁשֶּת� ֹוא ַהֶּמBֶלְך ְוָהָמן1 ַהּי+ ֹוב ָיב2 �ֶלְך ט ר ִאם&ַעל&ַהֶּמ� אֶמר ֶאְסֵּת+ �ֹ  ַוּת

ֹו�  ל�
Esth. 5:5�ֹות ֶאת&ְּדַב ן ַלֲעׂש� ֶלְך ַמֲהרּו1 ֶאת&ָהָמ+ ֹ�אֶמר ַהֶּמ+ ה  ַוּי ן ֶאל&ַהִּמְׁשֶּת� א ַהֶּמ1ֶלְך1 ְוָהָמ+ Bֹ ר ֶאְסֵּת�ר ַוָּיב

ר� ה ֶאְסֵּת�  ֲאֶׁשר&ָעְׂשָת�
Esth. 5:6 ְך ּוַמה&ַּבָּקָׁשֵת>ְך ַעד&ֲחִצ�י�ן ָל �ֵת� ְך ְוִיָּנ ִין ַמה&ְּׁשֵאָלֵת� אֶמר ַהֶּמBֶלְך ְלֶאְסֵּתר1 ְּבִמְׁשֵּת�ה ַהַּי+ 2ֹ  ַוּי



ׂש� ּות ְוֵתָע�  ַהַּמְלכ�
Esth. 5:7י� י ּוַבָּקָׁשִת� ר ַוּתֹאַמ�ר ְׁשֵאָלִת� ַען ֶאְסֵּת�   ַוַּת�
Esth. 5:8 ֹות י ְוַלֲעׂש� ֹוב ָלֵתת1 ֶאת&ְׁשֵא�ָלִת+ ֶלְך ְוִאם&ַעל&ַהֶּמ1ֶלְך1 ט+ �י ַהֶּמ3 ן ְּבֵעיֵנ Mאִתי ֵח  ִאם&ָמָצ2

ן ֶאל&ַהִּמְׁשֶּתה1 ֲאֶׁש�ר ֶא� ֹוא ַהֶּמ�ֶלְך ְוָהָמ3 ֶלְך�ֶאת&ַּבָּקָׁשִת�י ָיב= ר ַהֶּמ� ה ִּכְדַב� ֱעֶׂש� ר ֶא� ם ּוָמָח�  ֱעֶׂש�ה ָלֶה+
Esth. 5:9 1ֶלְך ְולֹא&ָקם י ְּבַׁש�ַער ַהֶּמ3 Mת&ָמְרֳּדַכ ן ֶא� ֹוב ֵל�ב ְוִכְראֹותZ ָהָמ2 ַח ְוט� ּוא ָׂשֵמ�  ַוֵּיֵצBא ָהָמן1 ַּבּי�ֹום ַהה+

ל&ָמְרֳּדַכ�י ֵחָמ� ּנּו ַוִּיָּמֵל�א ָהָמ>ן ַע� �ע ִמֶּמ+  ה�ְולֹא&ָז
Esth. 5:10ֹו� �5ֶרׁש ִאְׁשּת� יו ְוֶאת&ֶז א ֶאת&ֹאֲהָב� ֹו ַוִּיְׁשַל>ח ַוָּיֵב� �ֹוא ֶאל&ֵּבית ן ַוָּיב�   ַוִּיְתַאַּפ�ק ָהָמ+
Esth. 5:11�ת ֲאֶׁש�ֹו ַהֶּמ1ֶלְך1 ְוֵא Bר ִּגְּדל �יו ְוֵאתZ ָּכל&ֲאֶׁש2 ב ָּבָנ ֹו ְוֹר� ֹוד ָעְׁשר� ם ָהָמ>ן ֶאת&ְּכב� ר ָלֶה� ר  ַוְיַסֵּפ2

ֶלְך� י ַהֶּמ� ים ְוַעְבֵד� ֹו ַעל&ַהָּׂשִר�  ִנְּׂשא+
Esth. 5:12 י� ָתה ִּכ ה ֲאֶׁשר&ָעָׂש� ר ַהַּמְלָּכ=ה ִעם&ַהֶּמ>ֶלְך ֶאל&ַהִּמְׁשֶּת�  ַוּיֹאֶמרH ָהָמןG ַא�ף לֹא&ֵהִביָאהZ ֶאְסֵּת2

ֶלְך� רּוא&ָל�ּה ִעם&ַהֶּמ�  ִאם&אֹוִת�י ְוַגם&ְלָמָח>ר ֲאִנ�י ָק�
Esth. 5:13ה ֵאיֶנ�ּנּו ֹׁש ְו Wַער ָכל&ֶז ב ְּבַׁש� י יֹוֵׁש� �י ַהְּיהּוִד+ Bי ֹרֶאה1 ֶאת&ָמְרֳּדַכ ר ֲאִנ ת ֲאֶׁש2 �י ְּבָכל&ֵע3 ֶו�ה ִל

ֶלְך�  ַהֶּמ�
Esth. 5:14 ר ֶקרA ֱאֹמ� ַּה ֲחִמִּׁש�ים ַאָּמהG ּוַבֹּב� יו ַי�ֲעׂשּו&ֵעץH ָּגֹב� ֲהָב3 ֹו ְוָכל&ֹא� Mֶרׁש ִאְׁשּת Z ֶז2 אֶמר לֹו �ֹ ֶלְך  ַוּת ַלֶּמ3

ץ� פ �ַעׂש ָהֵע� ן ַוַּי ה ָׂשֵמ�ַח ַוִּייַט=ב ַהָּדָב>ר ִלְפֵנ�י ָהָמ� ֶלְך ֶאל&ַהִּמְׁשֶּת� א&ִעם&ַהֶּמ� �ֹ יו ּוב ת&ָמְרֳּדַכי1 ָעָל+ ּו ֶא� Bְוִיְתל 
Esth. 6:1ֶפר ַהִּזְכֹרנֹוBיא ֶאת&ֵס Qאֶמר ְלָהִב 3ֹ �ת ַהֶּמ�ֶלְך ַוּי ה ְׁשַנ ּוא ָנְדָד� �ְיָלה ַהה+ ים ַוִּיְהי�ּו  ַּבַּל י ַהָּיִמ+ ת1 ִּדְבֵר�

ֶלְך�  ִנְקָרִא�ים ִלְפֵנ�י ַהֶּמ�
Esth. 6:2 ף�י ַהַּס ֶלְך ִמֹּׁשְמֵר� ֶרׁש ְׁשֵני1 ָסִריֵס�י ַהֶּמ+ י ַעל&ִּבְגָת�ָנא ָוֶת3 Mיד ָמְרֳּדַכ ּוב ֲאֶׁשרZ ִהִּג2  ַוִּיָּמֵצ�א ָכת3

ֶלְך ֲאַח ד ַּבֶּמ� ַח ָי+ ֹוׁש�ֲאֶׁשBר ִּבְקׁשּו1 ִלְׁשֹל�  ְׁשֵור�
Esth. 6:3 יו י ַהֶּמ1ֶלְך1 ְמָׁש�ְרָת+ Bּו ַנֲעֵר Mאְמר 2ֹ �ה ַוּי ר ּוְגדּוָּל>ה ְלָמְרֳּדַכ�י ַעל&ֶז ה ְיָק= Qה&ַּנֲעָׂש ֶלְך ַמ� ֹ�אֶמר ַהֶּמ+  ַוּי

ר� ֹו ָּדָב� ה ִעּמ�  לֹא&ַנֲעָׂש�
Esth. 6:4ר ֵּבBא ַלֲחַצ ֶלְך ִמ�י ֶבָחֵצ�ר ְוָהָמ�ן ָּב3 ֹ�אֶמר ַהֶּמ� ֶלְך ִלְתלֹות1  ַוּי ר ַלֶּמ+ ה ֵלאֹמ� ית&ַהֶּמ1ֶלְך1 ַהִח�יצֹוָנ+

ֹו� י ַעל&ָהֵע�ץ ֲאֶׁשר&ֵהִכ�ין ל� ת&ָמְרֳּדַכ+  ֶא�
Esth. 6:5ֹוא� ֶלְך ָיב� ֹ�אֶמר ַהֶּמ� ן ֹעֵמ�ד ֶּבָחֵצ�ר ַוּי יו ִהֵּנ�ה ָהָמ� י ַהֶּמ1ֶלְך1 ֵאָל+ Bּו ַנֲעֵר Mאְמר 2ֹ   ַוּי
Esth. 6:6Bֹ Bֹאֶמר ָהָמן1  ַוָּיבֹואH ָהָמןG ַוּי ֹו ַוּי �ֶלְך ָחֵפ�ץ ִּביָקר ר ַהֶּמ� יׁש ֲאֶׁש� Wֹות ָּבִא Wֶלְך ַמה&ַלֲעׂש אֶמר לֹו1 ַהֶּמ+

ִּני� ר ִמֶּמ� ר יֹוֵת� ֹות ְיָק� ץ ַהֶּמ>ֶלְך ַלֲעׂש� י ַיְחֹּפ� Qֹו ְלִמ  ְּבִלּב+
Esth. 6:7ץ ֶלְך ָחֵפ� ר ַהֶּמ� יׁש ֲאֶׁש� Wֶלְך ִא�ן ֶאל&ַהֶּמ ֹ�אֶמר ָהָמ� ֹו� ַוּי   ִּביָקר�
Esth. 6:8 ר ִנַּת>ן ֶלְך ַוֲאֶׁש� ר ָרַכBב ָעָליו1 ַהֶּמ+ ּוס ֲאֶׁש2 ֹו ַהֶּמ�ֶלְך ְוס3 ַבׁש&ּב� ר ָל� ּות ֲאֶׁש� ּוׁש ַמְלכ+  ָיִב1יאּו1 ְלב�

ֹו� ּות ְּברֹאׁש�  ֶּכ�ֶתר ַמְלכ�
Esth. 6:91י ַהֶּמ1ֶלְך Bיׁש ִמָּׂשֵר Qּוס ַעל&ַיד&ִא ּוׁש ְוַהּס3 Mֹון ַהְּלב ר  ְוָנת2 יׁש ֲאֶׁש� ים ְוִהְלִּב1יׁשּו1 ֶאת&ָהִא+ ַּפְרְּתִמ+  ַה�

ָּPיו כ ּו ְלָפָנ+ יר ְוָקְרא� ֹוב ָהִע+ ֹו ְוִהְרִּכיֻבBהּו ַעל&ַהּסּוס1 ִּבְרח� �יָקר ֶלְך ָחֵפ�ץ ִּב� ר ַהֶּמ� יׁש ֲאֶׁש� ָכה ֵיָעֶׂש�ה ָלִא+
ֹו� ץ ִּביָקר� ֶלְך ָחֵפ�  ַהֶּמ�

Esth. 6:10ֶלְך ְל Mאֶמר ַהֶּמ 2ֹ ְרָּת ַו�ֲעֵׂשה&ֵכן1  ַוּי ּוׁש ְוֶאת&ַהּסּוס1 ַּכֲאֶׁש�ר ִּדַּב+ Bח ֶאת&ַהְּלב�ֵהר ַק ַ Tן מ ָהָמ3
ְרָּת� ר ִּדַּב� ל ֲאֶׁש� ר ִמֹּכ� ב ְּבַׁש�ַער ַהֶּמ�ֶלְך ַאל&ַּתֵּפ�ל ָּדָב+ י ַהּיֹוֵׁש� �י ַהְּיהּוִד+  ְלָמְרֳּדַכ

Esth. 6:11+ּוׁש ְוֶאת&ַהּס ח ָהָמן1 ֶאת&ַהְּלב� Bא  ַוִּיַּק�יר ַוִּיְקָר ֹוב ָהִע+ �י ַוַּיְרִּכיֵב1הּו1 ִּבְרח� ת&ָמְרֳּדָכ ׁש ֶא� ּוס ַוַּיְלֵּב�
ָּPיו כ ֹו�ְלָפָנ+ ץ ִּביָקר� ֶלְך ָחֵפ� ר ַהֶּמ� יׁש ֲאֶׁש�  ָכה ֵיָעֶׂש�ה ָלִא+

Esth. 6:12ל ֹו ָאֵב� �ָׁשב ָמְרֳּדַכ�י ֶאל&ַׁש�ַער ַהֶּמ�ֶלְך ְוָהָמן1 ִנְדַח�ף ֶאל&ֵּבית+ אׁש� ַוָּי �ֹ ּוי ר   ַוֲחפ�
Esth. 6:13 5ֶרׁש� יו ְוֶז Mֹו ֲחָכָמ Z ל2 Zֹאְמרּו ת ָּכל&ֲאֶׁש�ר ָקָר�הּו ַוּי יו ֵא� ֲהָב+ 5Bֶרׁש ִאְׁשּתֹו1 ּוְלָכל&ֹא� ן ְלֶז Mר ָהָמ  ַוְיַסֵּפ2

� ל ְלָפָניו1 לֹא&תּוַכ Bֹוָת ִלְנֹּפ י ֲאֶׁשרZ ַהִחּל2 Qים ָמְרֳּדַכ �5ַרע ַהְּיהּוִד] ֹו ִא�ם ִמֶּז ֹול ְלָפָנ�יו�ִאְׁשּת3 ֹול ִּתּפ� י&ָנפ� ֹו ִּכ�  ל ל+
Esth. 6:14 ה ן ֶאל&ַהִּמְׁשֶּת� �יא ֶאת&ָהָמ+ �יעּו ַוַּיְבִה1לּו1 ְלָהִב ֶלְך ִהִּג י ַהֶּמ� ֹו ְוָסִריֵס� ים ִעּמ+  עֹוָדם1 ְמַדְּבִר�

ר� ה ֶאְסֵּת�  ֲאֶׁשר&ָעְׂשָת�



Esth. 7:1&ֹות ִעם ן ִלְׁשּת� א ַהֶּמ1ֶלְך1 ְוָהָמ+ Bֹ ה� ַוָּיב ר ַהַּמְלָּכ�  ֶאְסֵּת�
Esth. 7:2 ן �ֵת� ר ַהַּמְלָּכ�ה ְוִתָּנ ִין ַמה&ְּׁשֵאָלֵת>ְך ֶאְסֵּת� �ם ַּבּיBֹום ַהֵּׁשִני1 ְּבִמְׁשֵּת�ה ַהַּי+ ר ַּג Mֶלְך ְלֶאְסֵּת  ַוּיֹאֶמרZ ַהֶּמ2

ׂש� ּות ְוֵתָע�  ָל�ְך ּוַמה&ַּבָּקָׁשֵת>ְך ַעד&ֲחִצ�י ַהַּמְלכ�
Esth. 7:3ַען ֶא ֹוב  ַוַּת2 �ֶלְך ט ֶלְך ְוִאם&ַעל&ַהֶּמ� 1יָך1 ַהֶּמ+ אִתי ֵחBן ְּבֵעיֶנ ר ִאם&ָמָצ2 ְסֵּתBר ַהַּמְלָּכה1 ַוּתֹאַמ+

י� י ְּבַבָּקָׁשִת� י ְוַעִּמ�  ִּתָּנ�ֶתן&ִלBי ַנְפִׁשי1 ִּבְׁשֵא�ָלִת+
Esth. 7:4 ד�ֹוג ּוְלַאֵּב יד ַלֲהר� י ְלַהְׁשִמ� �י ְוַעִּמ+ ֹות ִנְמַּכ1ְרנּו1  ִּכBי ִנְמַּכ1ְרנּו1 ֲאִנ Bים ְוִלְׁשָפח ִאּלּו ַלֲעָבִד2 ְ Tו

ין ַהָּצ>ר ֹׁש �י ֵא� ְׁשִּתי ִּכ ֶלְך� סֶהֱחַר+ �5ֶזק ַהֶּמ�  ֶו�ה ְּבֵנ
Esth. 7:5 ֹו ּוא ֲאֶׁשר&ְמָלא� �ה ה+ י&ֶז ּוא ֶזה1 ְוֵא� ֹ�אֶמר ְלֶאְסֵּת�ר ַהַּמְלָּכ�ה ִמ�י ה� ֹוׁש ַוּי 1ֹאֶמר1 ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור+  ַוּי

ן�ִל ֹות ֵּכ� ֹו ַלֲעׂש�  ּב�
Esth. 7:6ִPר א אֶמר&ֶאְסֵּת+ �ֹ ה� ַוּת ֶלְך ְוַהַּמְלָּכ� ת ִמִּלְפֵנ�י ַהֶּמ� �ה ְוָהָמ�ן ִנְבַע+ ע ַהֶּז ן ָהָר� ב ָהָמ�  יׁש ַצ�ר ְואֹוֵי+
Esth. 7:73ן ָעַמ�ן ְוָהָמ�ִין ֶאל&ִּגַּנ�ת ַהִּביָת ם ַּבֲחָמתֹו1 ִמִּמְׁשֵּת�ה ַהַּי+ Bֶלְך ָק Mר  ְוַהֶּמ�ֶאְסֵּת ׁש ַעל&ַנְפׁשֹו1 ֵמ� Bד ְלַבֵּק

ֶלְך� ת ַהֶּמ� ה ֵאָל>יו ָהָרָע�ה ֵמֵא� י&ָכְלָת� ה ִּכ� �י ָרָא+ ה ִּכ  ַהַּמְלָּכ+
Esth. 7:8 ר�ר ֶאְסֵּת�ל ַעל&ַהִּמָּטה1 ֲאֶׁש ִין ְוָהָמן1 ֹנֵפ+ ן ֶאל&ֵּב�יתA ִמְׁשֵּת�ה ַהַּי3 Mת ַהִּביָת ֶלְך ָׁשבZ ִמִּגַּנ2  ְוַהֶּמ]

ּו� ָעֶל+ ן ָחפ� ֶלְך ּוְפֵנ�י ָהָמ� �י ַהֶּמ+ ר ָיָצא1 ִמִּפ י ַּבָּב�ִית ַהָּדָב3 ֹוׁש ֶאת&ַהַּמְלָּכ>ה ִעִּמ� ַגם ִלְכּב= ֲ Tֶלְך ה ֹ�אֶמר ַהֶּמ+ יָה ַוּי
 ס

Esth. 7:9ץ ֲאֶׁשר&ָעָׂש{ה� �ם ִהֵּנה&ָהֵע ֶלְך ַּג �י ַהֶּמ3 ים ִלְפֵנ Mד ִמן&ַהָּסִריִס ְרבֹוָנה ֶאָח2 ַ Tאֶמר ח�ֹ ן  ַוּי  ָהָמ|
ֶלְך ְּתֻל�הּו  ֹ�אֶמר ַהֶּמ� ַּה ֲחִמִּׁש�ים ַאָּמ�ה ַוּי ן ָּגֹב� ֶלְך ֹעֵמד1 ְּבֵב�ית ָהָמ+ ֹוב ַעל&ַהֶּמ3 י ֲאֶׁש=ר ִּדֶּבר&ט� Qָמְרֳּדַכ ְל�

יו�  ָעָל�
Esth. 7:10ָכ ֶלְך ָׁשָכ� ת ַהֶּמ� �י ַוֲחַמ� �ין ְלָמְרֳּדָכ ן ַעל&ָהֵע�ץ ֲאֶׁשר&ֵהִכ  ה� פ ַוִּיְתלּו1 ֶאת&ָהָמ+
Esth. 8:1 ר ַהְּיהּוִדִּיים�ן ֹצֵר ית ָהָמ� ה ֶאת&ֵּב� ן ַהֶּמBֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש1 ְלֶאְסֵּת�ר ַהַּמְלָּכ+ Qּוא ָנַת  ַּבּי�ֹום ַהה3

ים][ַה[ �ָּ] ְּיהּוִד Pי ב ּה�ּוָמְרֳּדַכ3 ה הּוא&ָל� ר ַמ� �יָדה ֶאְסֵּת� י&ִהִּג ֶלְך ִּכ� �י ַהֶּמ+  א ִלְפֵנ
Esth. 8:2ַסר ַה ת&ָמְרֳּדַכ�י  ַוָּי2 �י ַוָּת=ֶׂשם ֶאְסֵּת>ר ֶא� 5ִּיְּתָנ�ּה ְלָמְרֳּדָכ ן ַו� ָהָמ+ ֱעִביר1 ֵמ� ֹו ֲאֶׁשBר ֶה� ֶלְך ֶאת&ַטַּבְעּת3 Mֶּמ

ן� פ ית ָהָמ�  ַעל&ֵּב�
Esth. 8:3ְבְּך ַוִּתְת�יו ַוֵּת� �י ַרְגָל ל ִלְפֵנ ֶלְך ַוִּתֹּפ� �י ַהֶּמ+ ר ַוְּתַדֵּבר1 ִלְפֵנ ֹוֶסף ֶאְסֵּת3 ֲעִביר1  ַוּת� ֹו ְלַה� ַחֶּנן&ל3

ים� ב ַעל&ַהְּיהּוִד� ר ָחַׁש� ֹו ֲאֶׁש� ֲחַׁשְבּת+ י ְוֵאת1 ַמ� ֲאָגִג+  ֶאת&ָרַעת1 ָהָמ�ן ָה�
Esth. 8:4ֶלְך� ד ִלְפֵנ�י ַהֶּמ� ַּתֲעֹמ� ר ַו� ת ַׁשְרִב�ט ַהָּזָה�ב ַוָּת�ָקם ֶאְסֵּת+ ר ֵא�   ַוּיBֹוֶׁשט ַהֶּמ1ֶלְך1 ְלֶאְסֵּת+
Esth. 8:5ַּתֹא Tה  ו ֶלְך ְוטֹוָב� �י ַהֶּמ+ יו ְוָכֵׁשBר ַהָּדָבר1 ִלְפֵנ ֹוב ְוִאם&ָמָצ=אִתי ֵח�ן ְלָפָנ3 Mֶלְך ט ֶמר ִאם&ַעל&ַהֶּמ2

ב ְלַאֵּבד1  י ֲאֶׁש�ר ָּכַת3 ן&ַהְּמָד1ָתא1 ָהֲאָגִג+ ֶבת ָהָמBן ֶּב� Mים ַמֲחֶׁש �יב ֶאת&ַהְּסָפִר3 ב ְלָהִׁש Qיו ִיָּכֵת� ֲאִנ�י ְּבֵעיָנ
ֶלְך�ֶאת&ַהְּיהּוִד+ ר ְּבָכל&ְמִדינ�ֹות ַהֶּמ�  ים ֲאֶׁש�
Esth. 8:6 ן יִתי ְּבָאְבַד� 5ָרִא+ 1 ְו� יָכָכBה אּוַכל יִתי ָּבָרָע�ה ֲאֶׁשר&ִיְמָצ�א ֶאת&ַעִּמ�י ְוֵא� 5ָרִא+ 1 ְו� י ֵאיָכָכBה אּוַכל ִּ Tכ 

י� ס  מֹוַלְדִּת�
Esth. 8:7+ר ַהַּמְלָּכ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֹרׁש1 ְלֶאְסֵּתBאֶמר ַהֶּמ 2ֹ ן ָנַת�ִּתי  ַוּי Mה ֵבית&ָהָמ י ִהֵּנ2 �ְלָמְרֳּדַכ�י ַהְּיהּוִד ה ּו�

ֹו ַּבְּיהּוִדִּיים  ץ ַע>ל ֲאֶׁשר&ָׁשַל�ח ָיד� ּו ַעל&ָהֵע+ ר ְוֹאתֹו1 ָּתל� ים�][ַּב[ְלֶאְסֵּת3  ]ְּיהּוִד�
Esth. 8:8+ם ַהֶּמ�יֵניֶכם1 ְּבֵׁש ֹוב ְּבֵע� Bים ַּכּט Mּו ַעל&ַהְּיהּוִד ַאֶּתם ִּכְתב2 ְ Tב  ו Qי&ְכָת ּו ְּבַטַּב�ַעת ַהֶּמ�ֶלְך ִּכ� ֶלְך ְוִחְתמ�

יב� ין ְלָהִׁש� ֶלְך ֵא� ַעת ַהֶּמ� ֹום ְּבַטַּב� ֶלְך ְוַנְחּת>  ֲאֶׁשר&ִנְכָּת�ב ְּבֵׁשם&ַהֶּמ3
Esth. 8:9ן ִּב ֶדׁש ִסיָו3 י הּוא&ֹח� Mֶדׁש ַהְּׁשִליִׁש ִהיא ַּבֹח2 ַ Tֵעת&ה י&ַהֶּמ�ֶלְך ָּב� ּו ֹסְפֵר� G  ַוִּיָּקְרא� ְׁשלֹוָׁש�ה ְוֶעְׂשִריםH ּבֹו

 Aר�ֹות ֲאֶׁש Mי ַהְּמִדינ ים ְוֶא�ל ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנ�ים&ְוַהַּפחֹותZ ְוָׂשֵר2 �י ֶאל&ַהְּיהּוִד] �ה ָמְרֳּדַכ ָכל&ֲאֶׁשר&ִצָּו ַוִּיָּכֵת�ב ְּכ�
Bה ּוְמִדיָנ ה ְמִדיָנ ים ּוֵמָאה1 ְמִדיָנ+ Bַבע ְוֶעְׂשִר�ּוׁש ֶׁש ּדּו ְוַעד&ּכ3 ֹו ֵמֹה� �ּה ְוַע�ם ָוָע�ם ִּכְלֹׁשנ ה1 ִּכְכָתָב+

ם ְוִכְלׁשֹוָנ�ם� ים ִּכְכָתָב� ל&ַהְּיהּוִד+  ְוֶא2
Esth. 8:10 ים ים ְּבַידZ ָהָרִצ2 ם ְּבַטַּב�ַעת ַהֶּמ�ֶלְך ַוִּיְׁשַל�ח ְסָפִר] ׁש ַוַּיְחֹּת� ב ְּבֵׁשם1 ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֹר+  ַוִּיְכֹּת3

ים ֹרְכֵבBי ָהֶר1 Mים�ַּבּסּוִס ַרָּמִכ� �י ָה� ים ְּבֵנ ֲאַחְׁשְּתָרִנ+  ֶכׁש1 ָה�



Esth. 8:11 Zְלַהְׁשִמיד Gד ַעל&ַנְפָׁשם H ְוַלֲעֹמ� יר ְלִהָּקֵהל יםA ֲאֶׁש�ר ְּבָכל&ִעיר&ָוִע3 ֶלְך ַלְּיהּוִד� Mן ַהֶּמ  ֲאֶׁשרZ ָנַת2
ם ַט� ים ֹאָת� >ה ַהָּצִר� יל ַע=ם ּוְמִדיָנ ד ֶאת&ָּכל&ֵח2 Mג ּוְלַאֵּב ֹוז�ְוַלֲהֹר2  ף ְוָנִׁש�ים ּוְׁשָלָל�ם ָלב�

Esth. 8:12 ר ֶדׁש ְׁשֵנים&ָעָׂש� ה ָעָׂש>ר ְלֹח� ֹוׁש ִּבְׁשלֹוָׁש� �ד ְּבָכל&ְמִדינ�ֹות ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור  ְּבי�ֹום ֶאָח+
ר� ֶדׁש ֲאָד�  הּוא&ֹח�

Esth. 8:13+ה ּוְמִדיָנ� ן ָּדת1 ְּבָכל&ְמִדיָנ Bֵת� ב ְלִהָּנ ֹות ַהְּיהּוִדִּיים  ַּפְתֶׁש�ֶגן ַהְּכָת3 ּוי ְלָכל&ָהַעִּמ�ים ְוִלְהי2 ה ָּגל�
ים][ַה[ Bם�] ֲעִתיִדים1[ֲעתּוִדים ] ְּיהּוִד ם ֵמֹאְיֵביֶה� ה ְלִהָּנֵק�  ַלּי�ֹום ַהֶּז+

Esth. 8:14ֶל�ּו ְמֹבָהִל�ים ּוְדחּוִפ�ים ִּבְדַב�ר ַהֶּמ ים ָי�ְצא> ֲאַחְׁשְּתָרִנ+ ים ֹרְכֵבBי ָהֶר1ֶכׁש1 ָה� Qת  ָהָרִצ ְך ְוַהָּד�
ה� פ ן ַהִּביָר�  ִנְּתָנ�ה ְּבׁשּוַׁש�

Esth. 8:15 יְך ה ְוַתְכִר� ּור ַוֲעֶטBֶרת ָזָהב1 ְּגדֹוָל+ �ֶלת ָוח+ ּוׁש ַמְלכּות1 ְּתֵכ Bֶלְך ִּבְלב �י ַהֶּמ3 י ָיָצ�אA ִמִּלְפֵנ Qּוָמְרֳּדַכ 
ָחה� ן ָצֲהָל�ה ְוָׂשֵמ� �יר ׁשּוָׁש+ ּוץ ְוַאְרָּגָמ�ן ְוָהִע  ּב�

Esth. 8:16ר� ן ִויָק� ה ְוִׂשְמָח�ה ְוָׂשֹׂש� ה אֹוָר� ְיָת� ים ָה� Wַלְּיהּוִד  
Esth. 8:17 הBיַע ִׂשְמָח ר ְּדַבר&ַהֶּמBֶלְך ְוָדתֹו1 ַמִּג+ יר ְמקֹום1 ֲאֶׁש2 �יר ָוִע3 ה ּוְבָכל&ִע Mה ּוְמִדיָנ  ּוְבָכל&ְמִדיָנ2

י Qֹוב ְוַרִּב �ה ְוי�ֹום ט ים ִמְׁשֶּת� ם�ְוָׂשׂשֹון1 ַלְּיהּוִד+ ים ֲעֵליֶה� ַחד&ַהְּיהּוִד� ל ַּפ� י&ָנַפ� ים ִּכ� ְתַיֲהִד+ ַעֵּמBי ָהָא1ֶרץ1 ִמ�  ם ֵמ�
Esth. 9:1 יַע ְּדַבר&ַהֶּמ>ֶלְך= ר ִהִּג ֹו ֲאֶׁש2 ר יֹום1 ּב+ ה ָעָׂש� ר ִּבְׁשלֹוָׁש2 ֶדׁש ֲאָד3 ֶדׁש הּוא&ֹח� Mר ֹח  ּוִבְׁשֵניםZ ָעָׂש2

ר ִׂש ֹום ֲאֶׁש2 ֹות ַּבּי3 �ֹו ְלֵהָעׂש ים ְוָדת� ּו ַהְּיהּוִד> ר ִיְׁשְלט= ּוא ֲאֶׁש2 ֹוְך ה+ ם ְוַנֲהפ� ֹוט ָּבֶה+ ּו ֹאְיֵבBי ַהְּיהּוִדים1 ִלְׁשל� Mְּבר
ם� ָּמה ְּבֹׂשְנֵאיֶה�  ֵה�

Esth. 9:2�י ָר ד ִּבְמַבְקֵׁש� ַח ָי+ ֹוׁש ִלְׁשֹל� ם ְּבָכל&ְמִדינֹות1 ַהֶּמ�ֶלְך ֳאַחְׁשֵור+ ים ְּבָעֵריֶה3 Mּו ַהְּיהּוִד ָעָת�ם  ִנְקֲהל2
ים� ם ַעל&ָּכל&ָהַעִּמ� ל ַּפְחָּד� י&ָנַפ� ם ִּכ�  ְוִאיׁש1 לֹא&ָעַמ�ד ִלְפֵניֶה+

Esth. 9:3 ֶלְך ְמַנְּׂשִא�ים ֹות ְוֹעֵׂשBי ַהְּמָלאָכה1 ֲאֶׁש�ר ַלֶּמ+ �ים ְוַהַּפח3 ֹות ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנ Mי ַהְּמִדינ  ְוָכל&ָׂשֵר2
ַחד&ָמ ל ַּפ� י&ָנַפ� ים ִּכ� �ם�ֶאת&ַהְּיהּוִד  ְרֳּדַכ�י ֲעֵליֶה�

Esth. 9:4 י&ָהִא�יׁש ָמְרֳּדַכ�י הֹוֵל�ְך ֹו הֹוֵל�ְך ְּבָכל&ַהְּמִדינ�ֹות ִּכ� ֶלְך ְוָׁשְמע� Bדֹול ָמְרֳּדַכי1 ְּבֵב�ית ַהֶּמ+ י&ָג  ִּכ�
ֹול� פ  ְוָגד�
Esth. 9:5�ֶרג ְוַאְבָד ֶרב ְוֶה� ם ַמַּכת&ֶח� ְיֵביֶה+ ּו ַהְּיהּוִדים1 ְּבָכל&ֹא� Bם ִּכְרצֹוָנ�ם� ַוַּיּכ ּו ְבֹׂשְנֵאיֶה�  ן ַוַּי�ֲעׂש�
Esth. 9:6יׁש� ֹות ִא� ׁש ֵמא� ד ֲחֵמ� ּו ַהְּיהּוִדים1 ְוַאֵּב+ Bה ָהְרג   ּוְבׁשּוַׁש�ן ַהִּביָר3
Esth. 9:7ָתא� תA ַאְסָּפ� ֹון ְוֵא� ְלפ� תA ַּד� ָתא ְוֵא�   ְוֵא=תA ַּפְרַׁשְנָּד>
Esth. 9:8ֲאַדְל Aת ָתא ְוֵא� ָתא� ְוֵא=תA ּפֹוָר> תA ֲאִריָד�  ָי�א ְוֵא�
Esth. 9:9ַוְיָז�ָתא� Aת י ְוֵא� תA ֲאִרַד� י ְוֵא�   ְוֵאBתA ַּפְרַמ1ְׁשָּתא1 ְוֵא�תA ֲאִריַס+
Esth. 9:10ם� ּו ֶאת&ָיָד� א ָׁשְלח� �ֹ ה ל ִּבָּז+ ים ָהָר�גּו ּוַב2 ר ַהְּיהּוִד� ָתא ֹצֵר� ן&ַהְּמָד> י ָהָמ=ן ֶּב� ֶׂשֶרת ְּבֵנ2 ֲ Tע  
Esth. 9:11ֶלְך� ס ַּב ה ִלְפֵנ�י ַהֶּמ� ן ַהִּביָר� >ים ְּבׁשּוַׁש� ֲהרּוִג ּוא ָּב�א ִמְסַּפ=ר ַה�  ּי�ֹום ַהה3
Esth. 9:12 יׁש ֹות ִא3 ד ֲחֵמ=ׁש ֵמא� Mים ְוַאֵּב Z ַהְּיהּוִד2 ה ָהְרגּו ה ְּבׁשּוַׁש�ן ַהִּביָר] ֶלְך ְלֶאְסֵּת�ר ַהַּמְלָּכ3 Mאֶמר ַהֶּמ 2ֹ  ַוּי

ֹוד ְוֵאת1 ֲעֶׂש�ֶרת ְּבֵנ�י&ָה ְך ע� ְך ּוַמה&ַּבָּקָׁשֵת� ן ָל+ �ֵת� ָלֵתְך1 ְוִיָּנ ּו ּוַמה&ְּׁשֵא� �ֶלְך ֶמ�ה ָעׂש ן ִּבְׁשָא>ר ְמִדינ�ֹות ַהֶּמ� ָמ+
ׂש�  ְוֵתָע�

Esth. 9:13ֹות ְּכ ן ַלֲעׂש� ר ַלְּיהּוִדים1 ֲאֶׁש�ר ְּבׁשּוָׁש+ ֹוב ִיָּנֵת�ן ַּגם&ָמָח3 אֶמר ֶאְסֵּתר1 ִאם&ַעל&ַהֶּמ�ֶלְך ט+ Bֹ ָד�ת  ַוּת
ץ� ּו ַעל&ָהֵע� ן ִיְתל� ֶרת ְּבֵנ�י&ָהָמ�  ַהּי�ֹום ְוֵא>ת ֲעֶׂש�

Esth. 9:14ּו� ן ָּתל� ֶרת ְּבֵנ�י&ָהָמ� ת ְּבׁשּוָׁש�ן ְוֵא>ת ֲעֶׂש� ן ָּד� ן ַוִּתָּנֵת� ֹות ֵּכ+ ָעׂש� Bֹאֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ְלֵה�   ַוּי
Esth. 9:15 ּו ַהְּיהּוִדִּיים Qים][ַה[ ַוִּי�5ָּקֲהל ר ]ְּיהּוִד� ֶדׁש ֲאָד+ ַּם ְּבי�ֹום ַאְרָּבָעBה ָעָׂשר1 ְלֹח� Tן ג  ֲאֶׁשר&ְּבׁשּוָׁש3

ם� ּו ֶאת&ָיָד� א ָׁשְלח� �ֹ ה ל ִּבָּז+ �יׁש ּוַב2 ֹות ִא ׁש ֵמא� ן ְׁשֹל�  ַוַּי�ַהְרג�ּו ְבׁשּוָׁש+
Esth. 9:16ד ַע ּוA ְוָעֹמ� ֶלְך ִנְקֲהל� Mֹות ַהֶּמ ים ֲאֶׁשרZ ִּבְמִדינ2 ם ְוָהֹרג1  ּוְׁשָא�ר ַהְּיהּוִד] ְיֵביֶה+ ם ְונ1ֹוַח1 ֵמֹא� ל&ַנְפָׁש3

ם� ּו ֶאת&ָיָד� ְלח� א ָׁש� �ֹ ה ל ִּבָּז+ ה ְוִׁשְבִע�ים ָא�ֶלף ּוַב2 ם ֲחִמָּׁש� ְנֵאיֶה+  ְּבֹׂש�
Esth. 9:17ֹו י�ֹום ִמְׁש ה ֹאת+ ֹו ְוָעֹׂש� ֹוַח ְּבַאְרָּבָעBה ָעָׂשר1 ּב+ ֶדׁש ֲאָד�ר ְונ3 ר ְלֹח� ה ָעָׂש� ה  ְּביֹום&ְׁשֹלָׁש� ֶּת�
ה�  ְוִׂשְמָח�



Esth. 9:18 ים][ַה][ְו[ ְוַהְּיהּוִדִּיים ֹו ] ְּיהּוִד� �ר ּב ֹו ּוְבַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� ן ִנְקֲהלּו1 ִּבְׁשֹלָׁשBה ָעָׂשר1 ּב+ ֲאֶׁשר&ְּבׁשּוָׁש3
ה� ה ְוִׂשְמָח� ֹו י�ֹום ִמְׁשֶּת� ה ֹאת+ ֹו ְוָעֹׂש� ֹוַח ַּבֲחִמָּׁשBה ָעָׂשר1 ּב+  ְונ3

Esth. 9:19ים ַהְּפרֹוִזים  ַע ן ַהְּיהּוִד� Qים][ַה[ל&ֵּכ ת י�ֹום ַאְרָּבָעBה ] ְּפָרִז3 ֵ Tים א י ַהְּפָרזֹותG ֹעִׂש3 ַהֹּיְׁשִביםH ְּבָעֵר�
הּו� פ ֹוַח ָמנ�ֹות ִא�יׁש ְלֵרֵע� ֹוב ּוִמְׁשל� �ה ְוי�ֹום ט ה ּוִמְׁשֶּת� ר ִׂשְמָח� ֶדׁש ֲאָד+  ָעָׂשר1 ְלֹח�

Esth. 9:20ב ָמְרֳּד ים ֲאֶׁשר1  ַוִּיְכֹּת� ים ֶאל&ָּכל&ַהְּיהּוִד3 Mח ְסָפִר ים ָהֵא�ֶּלה ַוִּיְׁשַל2 י ֶאת&ַהְּדָבִר� ַכ+
ים� ֹוׁש ַהְּקרֹוִב�ים ְוָהְרחֹוִק�  ְּבָכל&ְמִדינֹות1 ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור+

Esth. 9:21ֶדׁש ֲא ת י�ֹום ַאְרָּבָעBה ָעָׂשר1 ְלֹח� ֵ Tים א ר  ְלַקֵּיםH ֲעֵליֶהםG ִלְהי�ֹות ֹעִׂש3 ה ָעָׂש� ר ְוֵא>ת יֹום&ֲחִמָּׁש� ָד+
ֹו ְּבָכל&ָׁשָנ�ה ְוָׁשָנ�ה� � ּב

Esth. 9:22 ה ְך ָלֶהBם ִמָּיגֹון1 ְלִׂשְמָח+ ֶדׁש ֲאֶׁשרZ ֶנְהַּפ2 ם ְוַהֹח3 ֹוְיֵביֶה+ חּו ָבֶהBם ַהְּיהּוִדים1 ֵמא� ים ֲאֶׁשר&ָנ2  ַּכָּיִמ3
ם ְיֵמי1 ִמ ֹות אֹוָת3 ֹוב ַלֲעׂש� �ֶבל ְלי�ֹום ט הּו ּוַמָּתנ�ֹות ּוֵמֵא� �יׁש ְלֵרֵע+ ֹוַח ָמנֹות1 ִא Bה ּוִמְׁשל ְׁשֶּת�ה ְוִׂשְמָח+

ֶאְביֹוִנ�ים�  ָל�
Esth. 9:23ם� ב ָמְרֳּדַכ�י ֲאֵליֶה� ֹות ְוֵא>ת ֲאֶׁשר&ָּכַת� �ּלּו ַלֲעׂש ת ֲאֶׁשר&ֵהֵח� ים ֵא� 1 ַהְּיהּוִד+   ְוִקֵּבל
Esth. 9:243ֲאָגִג ָתא ָה� Mן&ַהְּמָד ן ֶּב� Z ָהָמ2 ים ְלַאְּבָד�ם ְוִהִּפ�יל  ִּכי ב ַעל&ַהְּיהּוִד� ים ָחַׁש� י ֹצֵרר1 ָּכל&ַהְּיהּוִד+

ם� ְלַאְּבָד� ם ּו� ל ְלֻהָּמ� ּוא ַהּגֹוָר+  ּפּור1 ה�
Esth. 9:25ים ב ַעל&ַהְּיהּוִד� ֹו ָהָרָע>ה ֲאֶׁשר&ָחַׁש� ּוב ַמֲחַׁשְבּת= Qֶפר ָיׁש �י ַהֶּמֶלְךG ָאַמ�ר ִעם&ַהֵּס+   ּוְבֹבָאּהH ִלְפֵנ

ץ� ֹו ְוֶאת&ָּבָנ�יו ַעל&ָהֵע� ּו ֹאת> ֹו ְוָתל� � ַעל&רֹאׁש
Esth. 9:26 ֶרת� י ָהִאֶּג ן ַעל&ָּכל&ִּדְבֵר� Wּור ַעל&ֵּכ ים ָהֵאBֶּלה פּוִרים1 ַעל&ֵׁש�ם ַהּפ+ Z ַלָּיִמ2 ְראּו ן ָק�  ַעל&ֵּכ]

ם� �יַע ֲאֵליֶה� ה ִהִּג ָכה ּוָמ� ּו ַעל&ָּכ+ ה&ָרא� �את ּוָמ�ֹ  ַהּז
Esth. 9:27ּו ְוִקֵּבל  ִקְּי ּו][ְו[מ� א ] ִקְּבל� �ֹ Bים ֲעֵליֶהם1 ְול ל ָּכל&ַהִּנְלִו ם ְוַע2 Mְוַעל&ַזְרָע Aם A ֲעֵליֶה2 Zַהְּיהּוִדים

�ם ְּבָכל&ָׁשָנ�ה ְוָׁשָנ�ה� ם ְוִכְזַמָּנ ֶּלה ִּכְכָתָב� Bי ַהָּיִמים1 ָהֵא+ ים ֵא�ת ְׁשֵנ ֹור ִלְהי�ֹות ֹעִׂש3  ַיֲעב+
Esth. 9:28ָ Tים ה�ה ְמִדיָנ�ה ּוְמִדיָנ�ה  ְוַהָּיִמ ֹור ִמְׁשָּפָחה1 ּוִמְׁשָּפָח+ ֹור ָוד3 ים ְּבָכל&ּד� Mים ְוַנֲעִׂש ֵאֶּלה ִנְזָּכִר2

ם� ס ּוף ִמַּזְרָע� ם לֹא&ָיס� ים ְוִזְכָר� ֹוְך ַהְּיהּוִד+ א ַי�ַעְברּו1 ִמּת� Bֹ ֶּלה ל ים ָהֵא3 י ַהּפּוִר� Qיר ִויֵמ� �יר ָוִע  ְוִע
Esth. 9:29ִּתְכֹּתב ֶא ַ Tֶרת  ו= ם ֵא�ת ִאֶּג ֶקף ְלַקֵּי3 �י ֶאת&ָּכל&ֹּת ר ַהַּמְלָּכ=ה ַבת&ֲאִביַח>ִיל ּוָמְרֳּדַכ�י ַהְּיהּוִד� ְסֵּת2

ֹ�את ַהֵּׁשִנ�ית� ים ַהּז  ַהּפּוִר>
Esth. 9:30ּות ֲאַחְׁש ה ַמְלכ� ים ּוֵמָאה1 ְמִדיָנ+ Bַבע ְוֶעְׂשִר ים ֶאל&ֶׁש2 ים ֶאל&ָּכל&ַהְּיהּוִד3 Mח ְסָפִר ֹוׁש  ַוִּיְׁשַל2 �ֵור

ת� ֹום ֶוֱאֶמ� י ָׁשל�  ִּדְבֵר�
Esth. 9:31 ר�י ַהְּיהּוִדי1 ְוֶאְסֵּתBם ָמְרֳּדַכ Mם ֲעֵליֶה ם ַּכֲאֶׁשרZ ִקַּי2 ֶּלה ִּבְזַמֵּניֶה3 Mים ָהֵא Z ַהֻּפִר2 ם ֵאת&ְיֵמי  ְלַקֵּי]

י ַהֹּצמ� �ם ִּדְבֵר� ם ְוַעל&ַזְרָע ּו ַעל&ַנְפָׁש� ה ְוַכֲאֶׁש>ר ִקְּימ� ם�ַהַּמְלָּכ+  ֹות ְוַזֲעָקָת�
Esth. 9:32ֶפר� פ ב ַּבֵּס� ים ָהֵא�ֶּלה ְוִנְכָּת� י ַהֻּפִר� ם ִּדְבֵר� Wר ִקַּי   ּוַמֲאַמ�ר ֶאְסֵּת+
Esth. 10:1 ֶלְך ֲאָחֵׁשֹרׁש ֹוׁשA[ ַוָּיֶׂשםZ ַהֶּמ2 �י ַהָּי�ם�] ֲאַחְׁשֵור= ֶרץ ְוִאֵּי  ַמ>ס ַעל&ָהָא�
Esth. 10:2ה ָתְקּפֹו1 ּוְגBם  ְוָכל&ַמֲעֵׂש�ֶלְך ֲהלֹוא&ֵה�ֹו ַהֶּמ ר ִּגְּדל� י ֲאֶׁש� ֹו ּוָפָרַׁשת1 ְּגֻדַּל�ת ָמְרֳּדַכ+ ּוָרת+ ב�

ס� י ּוָפָר� ים ְלַמְלֵכ�י ָמַד� י ַהָּיִמ+ ים ַעל&ֵס1ֶפר1 ִּדְבֵר�  ְּכתּוִב3
Esth. 10:31 ַלְּי ֹוׁש ְוָגדֹול י ִמְׁשֶנה1 ַלֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור+ �י ַהְּיהּוִד3 �יA ָמְרֳּדַכ ׁש  ִּכ ב ֶאָח�יו ֹּדֵר� ּוי ְלֹר� ים ְוָרצ� הּוִד+

ֹו� ֹום ְלָכל&ַזְרע� ר ָׁשל� ֹו ְוֹדֵב�  טֹוב1 ְלַעּמ+
Dan. 1:1 ַצר� ֶלְך&ָּבֶב>ל ְירּוָׁשַל�ִם ַוָּי ֶלְך&ְיהּוָד�ה ָּב�א ְנבּוַכְדֶנאַּצ=ר ֶמ� ים ֶמ� ּות ְיהֹוָיִק� ֹוׁש ְלַמְלכ� �ת ָׁשל+  ִּבְׁשַנ
יָה�  ָעֶל�

Dan. 1:2ם  ַוִּיֵּת ים ַוְיִביֵא� ֱאֹלִה+ �י ֵבית&ָה� ה ּוִמְקָצת1 ְּכֵל ֶלְך&ְיהּוָד3 ים ֶמ� ֹו ֶאת&ְיהֹוָיִק� Mי ְּבָיד Z ֲאֹדָנ2 ן
יו� ר ֱאֹלָה� ית אֹוַצ� יא ֵּב� ֶרץ&ִׁשְנָע�ר ֵּב�ית ֱאֹלָה�יו ְוֶאת&ַהֵּכִל�ים ֵהִב+  ֶא�

Dan. 1:3יו ְל��ז ַר�ב ָסִריָס ֶלְך ְלַאְׁשְּפַנ ֹ�אֶמר ַהֶּמ+ �5ַרע ַהְּמלּוָכ�ה  ַוּי =י ִיְׂשָרֵא>ל ּוִמֶּז יא ִמְּבֵנ Qָהִב
ים� ַּפְרְּתִמ�  ּוִמן&ַה�

Dan. 1:4 ם ָּכל&ְמאּום�ין&ָּבֶה ים ֲאֶׁש�ר ֵא� ה ְוֹיBְדֵעי ] מּוםZ[ ְיָלִד� ה ּוַמְׂשִּכיִל�ים ְּבָכל&ָחְכָמ3 Mי ַמְרֶא ְוטֹוֵב2



ם ַח ָּבֶה+ ע ַוֲאֶׁשר1 ֹּכ� �י ַמָּד+ ים�ַד1ַעת1 ּוְמִביֵנ ֹון ַּכְׂשִּד� ֶפר ּוְלׁש� ם ֵס� ֲלַלְּמָד� ד ְּבֵהיַכ�ל ַהֶּמ�ֶלְך ּו�   ַלֲעֹמ�
Dan. 1:5 ֹוׁש ��ים ָׁשל ְלַגְּדָל�ם ָׁשִנ יו ּו� �ין ִמְׁשָּת+ ֹו ִמַּפת&ַּבBג ַהֶּמ1ֶלְך1 ּוִמֵּי ֶלְך ְּדַבר&י�ֹום ְּביֹומ3 Mם ַהֶּמ Z ָלֶה2  ַוְיַמן

ּו ִלְפֵנ�י  ם ַי�ַעְמד� ְקָצָת+ ֶלְך�ּוִמ2  ַהֶּמ�
Dan. 1:6ל ַוֲעַזְרָי�ה� יָׁשֵא� ה ִמ� �אל ֲחַנְנָי+ �י ְיהּוָד�ה ָּדִנֵּי ם ִמְּבֵנ י ָבֶה�   ַוְיִה�
Dan. 1:7 ל�יָׁשֵא ְך ּוְלִמ� ֲחַנְנָיה1 ַׁשְדַר+ ר ְוַל� אל ֵּב�ְלְטַׁשאַּצ3 Mִנֵּי ֶׂשם ְלָד� ֹות ַוָּי2 �ר ַהָּסִריִס�ים ֵׁשמ =ֶׂשם ָלֶה>ם ַׂש�  ַוָּי

ְך ֹו�ֵמיַׁש+ ד ְנג�   ְוַלֲעַזְרָי�ה ֲעֵב�
Dan. 1:8 ר�יו ַוְיַבֵּקׁש1 ִמַּׂש��ין ִמְׁשָּת ֶלְך ּוְבֵי ג ַהֶּמ� א&ִיְתָּגַא>ל ְּבַפְתַּב� �ֹ ֹו ֲאֶׁש=ר ל 1 ַעל&ִלּב+ Bֶׂשם ָּדִנֵּיאל  ַוָּי

ל� א ִיְתָּגָא� �ֹ ר ל ים ֲאֶׁש�  ַהָּסִריִס+
Dan. 1:9+ִנֵּי ֱאֹלִהים1 ֶאת&ָּד� ן ָה� Bים� ַוִּיֵּת ר ַהָּסִריִס� ְלַרֲחִמ�ים ִלְפֵנ�י ַׂש� ֶסד ּו�  אל ְלֶח�
Dan. 1:10 ה ֶאת&ַמֲאַכְלֶכ�ם ֶלְך ֲאֶׁש�ר ִמָּנ+ �י ַהֶּמ+ א ֲאִני1 ֶאת&ֲאֹדִנ Bאל ָיֵר ִנֵּי+ אֶמר ַׂשBר ַהָּסִריִסים1 ְלָד� Mֹ  ַוּי

ים ִמ ֲעִפ3 ם ֹז� Mה ֶאת&ְּפֵניֶכ ר ָלָּמהZ ִיְרֶא2 �ם ֲאֶׁש] ם ֶאת&רֹאִׁש�י ְוֶאת&ִמְׁשֵּתיֶכ ם ְוִחַּיְבֶּת� ן&ַהְיָלִדים1 ֲאֶׁש�ר ְּכִג�יְלֶכ+
ֶלְך�  ַלֶּמ�

Dan. 1:11 ל יָׁשֵא� ה ִמ� �אל ֲחַנְנָי+ ים ַעל&ָּדִנֵּי ִריִס+ �אל ֶאל&ַהֶּמְלַצ�ר ֲאֶׁשBר ִמָּנה1 ַׂש�ר ַהָּס� ֹ�אֶמר ָּדִנֵּי  ַוּי
 ַוֲעַזְרָי�ה�

Dan. 1:12ים�יָך ָיִמ ה� ַנס&ָנ�א ֶאת&ֲעָבֶד� ִים ְוִנְׁשֶּת� נּו ִמן&ַהֵּזֹרִע>ים ְונֹאְכָל�ה ּוַמ� Mה ְוִיְּתנּו&ָל�  ֲעָׂשָר
Dan. 1:13 ה ה ֲעֵׂש� ת ַּפְתַּב�ג ַהֶּמ�ֶלְך ְוַכֲאֶׁש�ר ִּתְרֵא+ ים ֵא� ְכִל+ ים ָהֹא� ינּו ּוַמְרֵאה1 ַהְיָלִד+ 1יָך1 ַמְרֵא+ ּו ְלָפֶנ Bְוֵיָרא 

יָך�  ִעם&ֲעָבֶד�
Dan. 1:14ה� ַוִּיְׁשַמ� ים ֲעָׂשָר� ם ָיִמ� �ה ַוְיַנֵּס� ם ַלָּדָב�ר ַהֶּז  ע ָלֶה�
Dan. 1:15 ים ֵא�ת ְכִל+ ים ָהֹא� י ָּבָׂש�ר ִמן&ָּכל&ַהְיָלִד+ ֹוב ּוְבִריֵא� ה ִנְרָאBה ַמְרֵאיֶהם1 ט+  ּוִמְקָצת1 ָיִמ�ים ֲעָׂשָר+

ֶלְך� ג ַהֶּמ�  ַּפְתַּב�
Dan. 1:16ר ֹנֵׂשא1 ֶאת&ַּפְתָּב ם ֵזְרֹעִנ�ים� ַוְיִה�י ַהֶּמְלַצ3 ן ָלֶה� ם ְוֵי�ין ִמְׁשֵּתיֶה�ם ְוֹנֵת�  ָג+
Dan. 1:17 ה�ע ְוַהְׂשֵּכ�ל ְּבָכל&ֵס�ֶפר ְוָחְכָמ ֱאֹלִה>ים ַמָּד� ן ָלֶה=ם ָה� ם ָנַת2 ים ָהֵא1ֶּלה1 ַאְרַּבְעָּת+ Bְוַהְיָלִד 

ֹות� ין ְּבָכל&ָחז�ֹון ַוֲחֹלמ� �אל ֵהִב+  ְוָדִנֵּי
Dan. 1:18ר� ּוְלִמְקָצת1 ַהָּי �י ְנֻבַכְדֶנַּצ� ים ִלְפֵנ ֶלְך ַלֲהִביָא�ם ַוְיִביֵאם1 ַׂש�ר ַהָּסִריִס+ ר ַהֶּמ� ים ֲאֶׁשר&ָאַמ�  ִמ+
Dan. 1:19 ּו ִלְפֵנ�י �ה ַוַּי�ַעְמד� ל ַוֲעַזְרָי יָׁשֵא� ה ִמ� �אל ֲחַנְנָי+ ם ְּכָדִנֵּי א ִנְמָצא1 ִמֻּכָּל+ Bֹ  ַוְיַדֵּב�ר ִאָּתםH ַהֶּמֶלְךG ְול

ֶלְך�  ַהֶּמ�
Dan. 1:20 לBֹות ַע �ֶׂשר ָיד3 ם ֶע Q5ִּיְמָצֵא ם ַהֶּמ�ֶלְך ַו� ׁש ֵמֶה� ה ֲאֶׁשר&ִּבֵּק� ל ְּדַבר1 ָחְכַמ�ת ִּביָנ+  ְוֹכ3

ֹו� ר ְּבָכל&ַמְלכּות� ים ֲאֶׁש� ַאָּׁשִפ+ ַחְרֻטִּמים1 ָה�  ָּכל&ַה�
Dan. 1:21ֶלְך� פ ֹוֶרׁש ַהֶּמ� ת ְלכ� אל ַעד&ְׁשַנ�ת ַאַח� ִנֵּי+ 5ְיִהי1 ָּד�   ַו�
Dan. 2:1 ה ֹו ִנְהְיָת� ֹו ּוְׁשָנת� ֹות ַוִּתְתָּפ�ֶעם רּוח+ �ר ֲחֹלמ ַכְדֶנַּצ� ר ָחַל�ם ְנֻב� ַכְדֶנַּצ+ ִים ְלַמְלכּות1 ְנֻב� �ת ְׁשַּת3  ּוִבְׁשַנ

יו�  ָעָל�
Dan. 2:2+ְמַכְּׁשִפים1 ְוַלַּכְׂשִּד ים ְוַל� ַאָּׁשִפ3 ים ְוָל� Mַחְרֻטִּמ א ַל� 2ֹ ֶּמֶלְך ִלְקר ַ Tאֶמר ה�ֹ ֶלְך  ַוּי �יד ַלֶּמ� ים ְלַהִּג

ֶלְך� ּו ִלְפֵנ�י ַהֶּמ� אּו ַוַּי�ַעְמד� Wיו ַוָּיֹב� ֲחֹלֹמָת
Dan. 2:3ֹום� ת&ַהֲחל� ַעת ֶא� י ָלַד� �ְמִּתי ַוִּתָּפ�ֶעם רּוִח+ ֹום ָחָל ֶלְך ֲחל� ֹ=אֶמר ָלֶה>ם ַהֶּמ�   ַוּי
Dan. 2:4ית ַמְלָּכ�ֶלְך ֲאָרִמ ים ַלֶּמ� ּו ַהַּכְׂשִּד> 5ְיַדְּבר= ר ֶחְלָמ>א ְלַעְבַּדִיְך  ַו� י ֱאַמ� ְך][ְל[א1 ְלָעְלִמ�ין ֱחִי+ ] ַעְבָד�

א ְנַחֵּו�א�  ּוִפְׁשָר�
Dan. 2:5 ר ְלַכְׂשָּדֵיא�ה ַמְלָּכא1 ְוָאַמB 1ִני1 ֶחְלָמ�א ] ֵ+י][ַכְׂשָּדא][ְל[ ָעֵנ ֹוְדעּוַּנ �י ַאְזָּד�א ֵה�ן ָלBא ְתה� א ִמִּנ ִמְּלָת�

ּה ַהָּדִמין1 ִּתְת ּון�ּוִפְׁשֵר+ ֹון ְנָוִל�י ִיְּתָׂשמ� ּון ּוָבֵּתיכ�  ַעְבד+
Dan. 2:6 א ן ֶחְלָמ� Wי ָלֵה�ּון ִמן&ֳקָדָמ יא ְּתַקְּבל� 5Bן ּוְנִבְזָּבה1 ִויָק�ר ַׂשִּג+ ן ַמְּתָנ ַהֲחוֹ+ ן ֶחְלָמBא ּוִפְׁשֵרּה1 ְּת�  ְוֵה2

ִני� ּה ַהֲחֹו�  ּוִפְׁשֵר�
Dan. 2:7Wין ַמְלָּכ �ֹו ִתְנָינ�ּות ְוָאְמִר ה ְנַהֲחֵו�ה� ֲענ� ֹוִהי ּוִפְׁשָר� ר ְלַעְבד�  א ֶחְלָמ>א ֵיאַמ�



Dan. 2:8 י ֹון ִּד� י ֲחֵזית+ 1 ִּד� �ין ָּכל&ֳקֵבל ּון ָזְבִנ י ִעָּדָנ�א ַאְנּת� ה ִּד� ר ִמן&ַיִּציב1 ָיַד�ע ֲאָנ+ Bה ַמְלָּכא1 ְוָאַמ+  ָעֵנ
א� א ִמִּנ�י ִמְּלָת�  ַאְזָּד�

Dan. 2:9א ְת י ֵהן&ֶחְלָמאZ ָל2 ה ִכְדָבBה ּוְׁשִחיָתה1 ַהְזִמְנּתּון  ִּד� ֹון ּוִמָּל2 ְתכ3 ִני ֲחָדה&ִה�יא ָד� Mֹוְדֻעַּנ ה�
ּה ְּתַהֲחֻוַּנ�ִני�] ִהְזְּדִמְנּתּון1[ י ִפְׁשֵר� ע ִּד� Wִאְנַּד י ְו� ן ֶחְלָמא1 ֱאַמ�רּו ִל+ �א ָלֵה3 י ִעָּדָנ�א ִיְׁשַּתֵּנ י ַע>ד ִּד� ָדַמ+  ְלֵמאַמ�ר ָק�

Dan. 2:10 ֹו Bי][ַכְׂשָּדא[ַכְׂשָּדֵיא  ֲענ2 ֵ [ִּ Pא ד י ֲאָנׁש1 ַעל&ַיֶּבְׁשָּת+ Bא&ִאיַת ין ָל� א ֳקָדם&ַמְלָּכא1 ְוָא�ְמִר+ י ִמַּל�ת ַמְלָּכ+
ִּ Pל ד �ה ָּכל&ֳקֵב3 ף ְוַכְׂשָּד�יּוַכ�ל ְלַהֲחָוָי ם ְוָאַׁש� ל ְלָכל&ַחְרֹּט� יט ִמָּלBה ִכְדָנה1 ָל�א ְׁשֵא+  י�י ָּכל&ֶמ1ֶלְך1 ַר�ב ְוַׁשִּל+

Dan. 2:11ִּ Pין ד י ְיַחִּוַּנ�ּה ֳקָד�ם ַמְלָּכ�א ָלֵה�ן ֱאָלִה+ י ִּד� ה ְוָאֳחָרן1 ָל�א ִאיַת+ 1 ַיִּקיָר+ י&ַמְלָּכBה ָׁשֵאל א ִד� י  ּוִמְּלָת2
ֹוִהי� א ָל�א ִאית� ֹון ִעם&ִּבְׂשָר�  ְמָד�ְרה+

Dan. 2:12יא� א ְּבַנ�ס ּוְקַצ�ף ַׂשִּג Wה ַמְלָּכ ל� ָּכל&ֳקֵב�ל ְּדָנ+ י ָבֶב� ל ַחִּכיֵמ� ה ְלֹכ� ֹוָבָד+   ַוֲאַמר1 ְלה�
Dan. 2:13ה� פ ֹוִהי ְלִהְתְקָטָל� �אל ְוַחְבר� ֹו ָּדִנֵּי �ין ּוְבע> ְתַקְּטִל �א ִמ� יַמָּי ת ְוַחִּכ�   ְוָדָת�א ֶנְפַק+
Dan. 2:14 י �א ִּד� ֹוְך ַרב&ַטָּבַחָּי Wם ְלַאְרי אל ֲהִתיב1 ֵעָט�א ּוְטֵע+ ִין ָּדִנֵּי3 ִּ ֵּבאַד� Pא ד�ה ַמְלָּכ י ְנַפ�ק ְלַקָּטָל+

ל� י ָּבֶב�  ְלַחִּכיֵמ�
Dan. 2:15 ִין ה ִמן&ֳקָד�ם ַמְלָּכ�א ֱאַד� ה ָדָת>א ְמַהְחְצָפ� א ַעל&ָמ� י&ַמְלָּכ+ ר ְלַאְריֹוְך1 ַׁשִּליָט�א ִד� �ה ְוָאַמ3  ָעֵנ

ע ַאְרי�ֹוְך ְלָדִנֵּי�אל� א הֹוַד�  ִמְּלָת+
Dan. 2:16אל ַע�ל ּו ִנֵּי+ ִּ ְוָד� Pא ד��ה ִמן&ַמְלָּכ א� פְבָע ֲחָוָי�ה ְלַמְלָּכ� א ְלַה� ּה ּוִפְׁשָר�  י ְזָמ�ן ִיְנֵּתן&ֵל+
Dan. 2:17ע� א הֹוַד� ֹוִהי ִמְּלָת� >ה ַחְבר� יָׁשֵא=ל ַוֲעַזְרָי ַלֲחַנְנָיה ִמ� ְ Tל ו� �אל ְלַבְיֵת�ּה ֲאַז ִנֵּי ִין ָּד�   ֱאַד�
Dan. 2:18 1ין ְלִמְבֵעא1 ִמן&ֳקָדם ֹוִהי  ְוַרֲחִמ3 �אל ְוַחְבר+ ְבדּון1 ָּדִנֵּי י ָלBא ְיֹה� �ה ִּד� �ה ְּדָנ א ַעל&ָרָז ֱאָל�ּה ְׁשַמָּי+

ל� י ָבֶב� ר ַחִּכיֵמ�  ִעם&ְׁשָא�
Dan. 2:19ְך ֶלֱאָל�ּה ְׁשַמָּי�א� אל ָּבִר� ִנֵּי+ 1ִין1 ָּד� �י ֱאַד �ה גֲִל �א ָרָז י&ֵליְלָי >אל ְּבֶחְזָו�א ִד� ִין ְלָדִנֵּי   ֱאַד3
Dan. 2:20  י ָחְכְמָת>א �ד&ָעְלָמ�א ִּד= א ְוַע ְך ִמן&ָעְלָמ� י&ֱאָלָהא1 ְמָבַר+ א ְׁשֵמBּה ִּד� ר ֶלֱהֵו2 1 ְוָאַמ+ ִנֵּיאל Bה ָד� ָעֵנ

יא� ּה&ִה� י ֵל� א ִּד�  ּוְגבּוְרָת�
Dan. 2:21Bין ָיֵה� ים ַמְלִכ ה ַמְלִכ�ין ּוְמָהֵק� א ְמַהְעֵּד� Bא ִעָּדַנָּיא1 ְוִזְמַנָּי+ הּוא ְמַהְׁשֵנ ְTין  ו ב ָחְכְמָתא1 ְלַחִּכיִמ+

 ּוַמְנְּדָע�א ְלָיְדֵע�י ִביָנ�ה�
Dan. 2:22 א ּוְנִהיָרא א ּוְמַסְּתָרָת�א ָיַדע1 ָמ�ה ַבֲחׁשֹוָכ+ ּוא ָּגֵל�א ַעִּמיָקָת� �א][ְנהֹור][ּו[ ה> א�] ָ ּה ְׁשֵר�  ִעֵּמ�
Dan. 2:23=ה ִּד א ּוְמַׁשַּבח1 ֲאָנ+ Bי ְמהֹוֵד 1ִני1  ָל�ְךA ֱאָל�ּה ֲאָבָהִת3 ֹוַדְעַּת �י ּוְכַעBן ה� א ְיַה�ְבְּת ִל י ָחְכְמָת>א ּוְגבּוְרָת�

ָנא� י&ִמַּל�ת ַמְלָּכ�א הֹוַדְעֶּת� ְך ִּד� �יָנא ִמָּנ+ י&ְבֵע  ִּד�
Dan. 2:24ִּ Pֹוְך ד �ל ַעל&ַאְרי+ 1 ַע ִנֵּיאל ה ָּד� � ָּכל&ֳקֵב�ל ְּדָנ3 ה ְלַחִּכיֵמ�י ָבֶב�ל ֲאַז א ְלהֹוָבָד� �י ַמְלָּכ+ �ן י ַמִּנ לA ְוֵכ

א ְלַמְלָּכ�א ֲאַחֵּו�א� ס א ּוִפְׁשָר� ד ַהֵע1ְלִני1 ֳקָד�ם ַמְלָּכ+ 1 ַאל&ְּתהֹוֵב+ ּה ְלַחִּכיֵמBי ָבֶבל  ֲאַמר&ֵל3
Dan. 2:251ַחת ְּגַברBי&ַהְׁשַּכ ּה ִּד� �ן ֲאַמר&ֵל3 �אל ֳקָד�ם ַמְלָּכ�א ְוֵכ ה ַהְנֵע�ל ְלָדִנֵּי ִין ַאְריֹוְך1 ְּבִהְתְּבָהָל+ Bֱאַד  

ע� א ְלַמְלָּכ�א ְיהֹוַד� י ִפְׁשָר� ּוד ִּד� י ְיה+ Bי ָג�לּוָתא1 ִּד�  ִמן&ְּבֵנ
Dan. 2:26 ר ַהִאיַתִיְך�ּה ֵּבְלְטַׁשאַּצ י ְׁשֵמ� אל ִּד� Bה ַמְלָּכא1 ְוָאַמ�ר ְלָדִנֵּי+ ִני ] ִאיָת�ְך][ַה�[ ָעֵנ ל ְלהֹוָדֻעַת> ָּכֵה3

ּה� �ית ּוִפְׁשֵר� י&ֲחֵז א ִד�  ֶחְלָמ�
Dan. 2:27  ין ין ַחְרֻטִּמין1 ָּגְזִר+ ְׁשִפ3 ל ָל=א ַחִּכיִמ�ין ָא� י&ַמְלָּכ�א ָׁשֵא+ ם ַמְלָּכ�א ְוָאַמ�ר ָרָזה1 ִּד� >אל ֳקָד� =ה ָדִנֵּי ָעֵנ

א� ֲחָוָי�ה ְלַמְלָּכ�  ָיְכִל�ין ְלַה�
Dan. 2:28ּו ע ְלַמְלָּכא1 ְנב� ין ְוהֹוַד3 �א ָרִז+ י ֱאָלBּה ִּבְׁשַמָּיא1 ָּגֵל Qם ִאיַת ית  ְּבַר] י ֶלֱהֵו�א ְּבַאֲחִר� ר ָמ>ה ִּד� ַכְדֶנַּצ+

ּוא� פ ְך ְּדָנ�ה ה� ל&ִמְׁשְּכָב� ְך ְוֶחְזֵו�י ֵראָׁש>ְך ַע� �א ֶחְלָמ2  יֹוַמָּי
Dan. 2:29 ְנְּת[ ַאְנָּתה�ַא [< �ה ְוָגֵל=א ָרַזָּי י ְדָנ י ֶלֱהֵו�א ַאֲחֵר� קּו ָמ>ה ִּד� א ַרְעיֹוָנְך1 ַעל&ִמְׁשְּכָב�ְך ְסִל+ א ַמְלָּכ3

י ֶלֱהֵו�א�  הֹוְדָע�ְך ָמה&ִד�
Dan. 2:30 י Bן ַעל&ִּדְבַרת1 ִּד �י ָלֵה3 �י ִל �א ְדָנ�ה ּגֱִל א ָרָז י ִּבי1 ִמן&ָּכל&ַחַּיָּי+ י&ִאיַת� ה ָלBא ְבָחְכָמה1 ִּד�  ַוֲאָנ3

ע� ְך ִּתְנַּד� ּון ְוַרְעיֹוֵנ�י ִלְבָב�  ִפְׁשָרא1 ְלַמְלָּכ�א ְיהֹוְדע+
Dan. 2:31 [ ַאְנָּתה�ם ] ְנְּתַא�יר ָקֵא ב ְוִזיֵו�ּה ַיִּת� א ִּדֵּכ�ן ַר> יא ַצְלָמ2 ּו ְצֵל�ם ַחד1 ַׂשִּג+ 1ְיָת1 ַוֲאל2 Bה ֲהַו א ָחֵז ַמְלָּכ3



יל�  ְלָקְבָל�ְך ְוֵרֵו�ּה ְּדִח�
Dan. 2:32ֹוִהי ְוַיְרָכ י ְכַס�ף ְמע� ֹוִהי ִּד� ֹוִהי ּוְדָרע� ב ֲחד� י&ְדַה�ב ָט+ א ֵראֵׁשּה1 ִּד� ּוא ַצְלָמ3 ׁש� ה� י ְנָח� ּה ִּד�  ֵת�
Dan. 2:33 ֹוִהי ִמְּנהֹון Wל ַרְגל� י ַפְרֶז ֹוִהי ִּד� ל ּוִמְּנהֹון ] ִמְּנֵהין1[ ָׁשק� י ַפְרֶז+ ין][ּו[ִּד� ף�] ִמְּנֵה� י ֲחַס�  ִּד�
Dan. 2:34ת ְלַצְלָמא1 ַעל&ַרBִין ּוְמָח 1ֶבן1 ִּדי&ָל�א ִביַד+ 5Bֶרת ֶא י ִהְתְּגֶז ד ִּד� ַ Tְיָת ע �ה ֲהַו3 י ַפְרְזָל�א  ָחֵז ֹוִהי ִּד� ְגל+

ֹון� ֶקת ִהּמ�  ְוַחְסָּפ�א ְוַהֵּד�
Dan. 2:35 ִיט ּור ִמן&ִאְּדֵרי&ַק+ א ַוֲהוֹו1 ְּכע� א ַּכְסָּפ�א ְוַדֲהָב3 Mא ְנָחָׁש ה ַּפְרְזָלאZ ַחְסָּפ2 ִין ָּד�קּו ַכֲחָד]  ֵּבאַד�

ֹון  �ר ָלא&ִהְׁשֲּתַכ�ח ְלה א ְוָכל&ֲאַת� ב ּוְמָל�ת ּוְנָׂשBא ִהּמֹון1 רּוָח+ ּור ַר� >ת ְלט� א ֲהָו י&ְמָח�ת ְלַצְלָמ3 �אA ִּד� ְוַאְבָנ
א�  ָּכל&ַאְרָע�
Dan. 2:36א� ר ֳקָדם&ַמְלָּכ� ּה ֵנאַמ� א ּוִפְׁשֵר� �ה ֶחְלָמ+   ְּדָנ
Dan. 2:37 ְנְּת[ ַאְנָּתה�ַא [ִּ Pא ד� ֶלְך ַמְלַכָּי א ֶמ� >א ְוָתְקַמְלָּכ+ א ִחְסָנ א ַמְלכּוָת� א י ֱאָל�ּה ְׁשַמָּי+ יָקָר� א ִו� ָּפ�
ְך�  ְיַהב&ָל�
Dan. 2:38 י ָדֲאִרין ין[ ּוְבָכל&ִּד� ְיִר� ְך ְוַהְׁשְלָט�ְך ] ָד� א ְועֹוף&ְׁשַמָּיא1 ְיַה�ב ִּביָד+ Bת ָּבָר ָנָׁשא ֵחיַו2 ֲ Tֵני&א ְּב�

ֹון ַאְנָּתה  �א�]ַאְנְּת[ְּבָכְּלה י ַדֲהָב� ה ִּד� ּוא ֵראָׁש�  &ה+
Dan. 2:39 ּום ְך ְּתק> ּו ְתִליָתָיא  ּוָבְתָר3 �5ְך ּוַמְלכ2 י ֲאַר�עא ִמָּנ ּו ָאֳחִר� י ] ְתִליָתָאBה[ַמְלכ� א ִּד� י ְנָחָׁש+ ָאֳחִרי1 ִּד�

א�  ִתְׁשַל�ט ְּבָכל&ַאְרָע�
Dan. 2:40 ה[ ּוַמְלכּו1 ְרִביָעָיה �יָעָא+ ק ְוָחֵׁש] ְרִב Bי ַפְרְזָלא1 ְמַהֵּד Bל ִּד ה ְּכַפְרְזָל�א ָּכל&ֳקֵב3 1 ֶּתֱהֵו�א ַתִּקיָפ� ל

ַע� ק ְוֵתֹר� י&ְמָרַע�ע ָּכל&ִאֵּל�ין ַּתִּד� ְכַפְרְזָל>א ִּד� ָּלא ּו�  ֹּכ+
Dan. 2:41 א ִמְּנהֹון �א ְוֶאְצְּבָעָת3 ְיָתה ַרְגַלָּי Mי&ֲחַז ן[ ְוִד� Qי&ֶפָחר1 ּוִמְּנהֹון ] ִמְּנֵה ל ] ִמְּנֵה�ין][ּו[ֲחַסBף ִּד� ַּפְרֶז+

ה ּוִמן&ִנְצְּב ּו ְפִליָגה1 ֶּתֱהֵו+ Bף ַמְלכ ב ַּבֲחַס� א ְמָעַר� ְרְזָל+ ְיָתה ַּפ2 י ֲחַז+ 1 ִּד� ֱהֵוא&ַב�ּה ָּכל&ֳקֵבל י ַפְרְזָל�א ֶל� א ִד� ָת�
 ִטיָנ�א�

Dan. 2:42 א ִמְּנהֹון ין[ ְוֶאְצְּבָעת1 ַרְגַלָּי+ �ל ּוִמְּנהֹון ] ִמְּנֵה� �ה ] ִמְּנֵה�ין][ּו[ַּפְרֶז ֲחַס�ף ִמן&ְקָצBת ַמְלכּוָתא1 ֶּתֱהֵו
ה  ה�ַתִּקיָפ+  ּוִמַּנ�ּה ֶּתֱהֵו�ה ְתִביָר�

Dan. 2:43 י][ְו[ ִדי ן ] ִד� א&ֶלֱהֹו� א ְוָל� א ִמְתָעְרִבBין ֶלֱהֹון1 ִּבְזַר�ע ֲאָנָׁש+ ְיָת ַּפְרְזָלא1 ְמָעַרב1 ַּבֲחַס�ף ִטיָנ+ ֲחַז3
א� ב ִעם&ַחְסָּפ� א ָל�א ִמְתָעַר� י ַפְרְזָל+ א&ְכִד� �ה ֵה� �ה ִעם&ְּדָנ ין ְּדָנ  ָּדְבִק�

Dan. 2:44 ה ְלכּוָת+ ל ּוַמ2 י ְלָעְלִמין1 ָל�א ִתְתַחַּב+ Bא ַמְלכּו1 ִּדB ּה ְׁשַמָּי ּון ְיִקיםZ ֱאָל2 �א ִאּנ3 י ַמְלַכָּי ֹון ִּד= Qְביֹוֵמיה  ּו�
ּום ְלָעְלַמָּי�א� יא ְּתק� א ְוִה� �ין ַמְלְכָוָת+ ק ְוָתֵסיף1 ָּכל&ִאֵּל Bק ַּתִּד�ן ָל�א ִתְׁשְּתִב  ְלַע�ם ָאֳחָר�

Dan. 2:45  אBא ְנָחָׁש ַהֶּדֶקת ַּפְרְזָל2 ְ Tִין ו ֶבן ִּדי&ָל�א ִביַד3 Mֶרת ֶא י ִמּטּוָראZ ִאְתְּגֶז2 ְיָת ִּד� י&ֲחַז] ָּכל&ֳקֵב�ל ִּד�
ן  א ּוְמֵהיַמ� יב ֶחְלָמ� �ה ְוַיִּצ� י ְדָנ י ֶלֱהֵו�א ַאֲחֵר� א ָמ>ה ִּד� א ֱאָל�ּה ַרב1 הֹוַד�ע ְלַמְלָּכ+ ַחְסָּפא1 ַּכְסָּפ�א ְוַדֲהָב+

ּה� פִּפ  ְׁשֵר�
Dan. 2:46 ָכה ר ְלַנָּס� ין ֲאַמ� �יֹחִח+ �ד ּוִמְנָחה1 ְוִנ �אל ְסִג ֹוִהי ּוְלָדִנֵּי ּוַכְדֶנַּצר1 ְנַפ�ל ַעל&ַאְנּפ+ אַדִין ַמְלָּכBא ְנב� ֵּ Tב 

ּה�  ֵל�
Dan. 2:47<ּוא ֱאָל=ּה ֱאָלִה ֹון ה� י ֱאָלֲהכ3 ר ִמן&ְקֹׁשט1 ִּד� אל ְוָאַמ3 Mא ְלָדִנֵּי א ַמְלִכ�ין ְוָגֵל�ה  ָעֵנהZ ַמְלָּכ2 ין ּוָמֵר�

�ה ְדָנ�ה� ְלָּת ְלִמְגֵל�א ָרָז י ְיֵכ+ �ין ִּד�  ָרִז
Dan. 2:48 ת� ּה ַע�ל ָּכל&ְמִדיַנ ְׁשְלֵט+ ּה ְוַה2 ן ַרְבְרָבBן ַׂשִּגיָאן1 ְיַהב&ֵל+ י ּוַמְּתָנ2 �אל ַרִּב3 א ְלָדִנֵּי Mִין ַמְלָּכ  ֱאַד2

ין ַע�ל ָּכל&ַחִּכ ל�ָּבֶב�ל ְוַרב&ִסְגִנ+ י ָבֶב�  יֵמ�
Dan. 2:49ִּ Pיְדָּתא1 ד י ַעBל ֲעִב� א ּוַמִּנ3 �א ִמן&ַמְלָּכ+ 1 ְּבָע ֹו  ְוָדִנֵּיאל �ְך ַוֲעֵב�ד ְנג ְך ֵמיַׁש� ל ְלַׁשְדַר� �ת ָּבֶב+ י ְמִדיַנ

א� פ ע ַמְלָּכ� �אל ִּבְתַר�  ְוָדִנֵּי
Dan. 3:11ב רּוֵמּה י&ְדַה+ א ֲעַבד1 ְצֵל�ם ִּד� �ת ֲאִקיֵמּה1  ְנבּוַכְדֶנַּצ�ר ַמְלָּכ3 ין ְּפָתֵי�ּה ַאִּמ�ין ִׁש  ַאִּמ�ין ִׁשִּת+

ל� א ִּבְמִדיַנ�ת ָּבֶב� �ת ּדּוָר+  ְּבִבְקַע
Dan. 3:2 אB ְבַרָּי א ֲאַדְרָּגְזַרָּיאZ ְגָד2 ַפֲחָוָת] �א ּו� א ִסְגַנָּי ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּי] �ׁשA ַל� ח ְלִמְכַנ א ְׁשַל]  ּוְנבּוַכְדֶנַּצ�ר ַמְלָּכ]
א�ְּדָתְבַר ר ַמְלָּכ� ים ְנבּוַכְדֶנַּצ� י ֲהֵק� א ִּד� יָנָת�א ְלֵמֵתא1 ַלֲחֻנַּכ�ת ַצְלָמ+ �י ְמִד� ל ִׁשְלֹטֵנ א ְוֹכ�  ָּיא1 ִּתְפָּתֵי+



Dan. 3:3Mְבַרָּי �א ְגָדְבַרָּיאZ ְּדָת2 א ֲאַדְרָּגְזַרָּי ַפֲחָוָת] �א ּו� א ִסְגַנָּי ין ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּי] ְתַּכְּנִׁש] ִין ִמ� 1  ֵּבאַד] א ְוֹכל א ִּתְפָּתֵי3
ים ְנבּוַכְדֶנַּצ�ר ַמְלָּכ�א ְוָקֲאִמין  י ֲהֵק� א ִּד� א ַלֲחֻנַּכ�ת ַצְלָמ+ יָנָת+ �י ְמִד� ְיִמין1][ְו[ִׁשְלֹטֵנ י ] ָק� א ִּד� ָלֳקֵב�ל ַצְלָמ+

ר� ים ְנבּוַכְדֶנַּצ�  ֲהֵק�
Dan. 3:4א ְמַמָּי+ ְמִרין1 ַע� ֹון ָא� Bִיל ְלכ��א ָקֵר�א ְבָח �א ְוִלָּׁשַנָּי�א� ְוָכרֹוָז   ֻאַּמָּי
Dan. 3:5 ְׁשרֹוִקיָתא ִקיָתרֹוס ַ Tא מ� ל ַקְרָנ ּון ָק� י&ִתְׁשְמע] א ִּד� ֹוס[ ְּבִעָּדָנ] ה ] ַקְתר2 ְנָי+ ַסְּבָכBא ְּפַסְנֵּתִרין1 סּוְמֹּפ�

ים ְנבּוַכְד י ֲהֵק� א ִּד� ּון ְוִתְסְּגדּון1 ְלֶצ�ֶלם ַּדֲהָב+ Bא ִּתְּפל��י ְזָמָר ל ְזֵנ א�ְוֹכ� ר ַמְלָּכ�  ֶנַּצ�
Dan. 3:6א� ְדָּת� א ָיִק� ּון נּוָר� ֹוא&ַאּת� א ְלג� �ד ַּבּה&ַׁשֲעָת�א ִיְתְרֵמ+ ל ְוִיְסֻּג   ּוַמן&ִּדי&ָל�א ִיֵּפ�
Dan. 3:7 א ִקיָתֹרס Mֹוִקיָת ל ַקְרָנאZ ַמְׁשר2 א ָק� ל&ַעְמַמָּי] �ין ָּכ� ְמִע י ָׁש� א ְּכִד� ה ֵּבּה&ִזְמָנ] ֹוסַקְת[ ָּכל&ֳקֵב�ל ְּדָנ] Bר [

ים  י ֲהֵק� א ִּד� ְגִדין1 ְלֶצ�ֶלם ַּדֲהָב+ א ָס� �א ְוִלָּׁשַנָּי3 א ֻאַמָּי Mְמַמָּי ל&ַע� ין ָּכ� �י ְזָמָר�א ָנ�ְפִל2 ל ְזֵנ ין ְוֹכ� ַׂשְּבָכא1 ְּפַסְנֵטִר+
א� ר ַמְלָּכ�  ְנבּוַכְדֶנַּצ�

Dan. 3:8ין ַּכְׂשָּד בּו ֻּגְבִר� א ְקִר� י ְיהּוָדֵי�א� ָּכל&ֳקֵבBל ְּדָנה1 ֵּבּה&ִזְמָנ+ ֹון ִּד� �ין ַוֲאַכ�לּו ַקְרֵציה�  ִא
Dan. 3:9ין ֱחִי�י� �א ַמְלָּכ�א ְלָעְלִמ� ר ַמְלָּכ ין ִלְנבּוַכְדֶנַּצ�   ֲענֹו1 ְוָא�ְמִר+
Dan. 3:10 ְנְּת[ ַאְנָּתה�ְׁשֹרִקי] ַא ַ Tא מ� ל ַקְרָנ ע ָק� י&ִיְׁשַמ] ׁש ִּד� י ָכל&ֱאָנ] ָתא ִקיָתֹרס ַמְלָּכאH ָׂש�ְמָּת ְּטֵעםG ִּד�

ֹוס[ ה][ְו[ַׂשְּבָכBא ְפַסְנֵּתִרין1 ְוִסיֹּפְנָיה ] ַקְתר2 ְנָי+ א�] סּוֹּפ� ֶלם ַּדֲהָב� ל ְוִיְסֻּג�ד ְלֶצ� �י ְזָמָר�א ִיֵּפ� ל ְזֵנ  ְוֹכ�
Dan. 3:11א� ְדָּת� א ָיִק� ּון נּוָר� ֹוא&ַאּת� א ְלג� Wד ִיְתְרֵמ� ל ְוִיְסֻּג   ּוַמן&ִּדי&ָל�א ִיֵּפ�
Dan. 3:12ֹו  ִא �ְך ַוֲעֵב�ד ְנג ְך ֵמיַׁש� ל ַׁשְדַר� �ת ָּבֶב+ Bיָת ָיְתהֹון1 ַעל&ֲעִביַדת1 ְמִדיַנ י&ַמִּנ ן ִּד� ין ְיהּוָדאִי3 י ֻּגְבִר� Qיַת

ּו ֲעַלִיְך  מ� ְך ָלא&ָׂש2 �א ִאֵּל3 ם ֵלאָלַהִיְך ] ֲעָלBְך[ֻּגְבַרָּי ין ּוְלֶצ=ֶלם ַּדֲהָב>] אָלָהְך1][ֵל�[ַמְלָּכא1 ְטֵע+ א ָל�א ָפְלִח+
ין� ס יְמָּת ָל�א ָסְגִד� י ֲהֵק�  ִּד�

Dan. 3:13 א� 1ִין1 ֻּגְבַרָּי ֹו ֵּבאַד �ְך ַוֲעֵב�ד ְנג ְך ֵמיַׁש� ה ְלַׁשְדַר� ה ֲאַמר1 ְלַהְיָתָי+ �ז ַוֲחָמ+ ִין ְנבּוַכְדֶנַּצר1 ִּבְרַג Bֵּבאַד 
א� ם ַמְלָּכ� יּו ֳקָד� ְך ֵהיָת�  ִאֵּל+

Dan. 3:14ַכְדֶנַּצר1 ְוָא Bה ְנֻב� ין  ָעֵנ ְלִח+ יֵתיכֹון1 ָּפ� י ָלBא ִא� אָלַה3 ֹו ֵל� �ְך ַוֲעֵב�ד ְנג ְך ֵמיַׁש� א ַׁשְדַר� Wֹון ַהְצָּד ַמ�ר ְלה+
ין� ְגִד� יֶמת ָל�א ָס� י ֲהֵק�  ּוְלֶצ=ֶלם ַּדֲהָב>א ִּד�

Dan. 3:15א ַמְׁש� ל ַקְרָנ ּון ָק� י&ִתְׁשְמע] א ִּד� י ְבִעָּדָנ] ין ִּד� ֹון ֲעִתיִד3 יֵתיכ� ן ֵה=ן ִא� Qא ִקיָתֹרס  ְּכַע�רֹוִקיָת
ֹוס[ י&ַעְבֵדתG ְוֵהן1 ָל�א ] ַקְתר� ּון ְוִתְסְּגדּוןH ְלַצְלָמ�א ִד� א ִּתְּפל� �י ְזָמָר3 לA ְזֵנ ה ְוֹכ� Mְנָי Z ְוסּוְמֹּפ2 א ְּפַסְנֵּתִרין ַׂשְּבָכ]

ּו ְדָּת�א ּוַמן&ה� א ָיִק� ּון נּוָר� ֹוא&ַאּת� ֹון ְלג� ּון ַּבּה&ַׁשֲעָת�ה ִתְתְרמ+ י�ִתְסְּגד+ ֹון ִמן&ְיָד� יְזִבְנכ� י ְיֵׁש� ּה ֵּד�  א ֱאָל+
Dan. 3:16 ה< =ְחָנה ַעל&ְּדָנ ין ֲאַנ א&ַחְׁשִח2 ר ָל� ּוַכְדֶנַּצ+ ין ְלַמְלָּכ�א ְנב� ֹו ְוָאְמִר� ְך ֵמיַׁשְך1 ַוֲעֵב�ד ְנג+ Bֹו ַׁשְדַר  ֲענ3

ְך�  ִּפְתָג�ם ַלֲהָתבּוָת�
Dan. 3:17ְח� י&ֲאַנ י ֱאָלַה1ָנא1 ִּד� ְך  ֵה�ן ִאיַת3 ְדָּת>א ּוִמן&ְיָד� א ָיִק� ּון נּוָר= ין ָיִכ�ל ְלֵׁשיָזבּוַת�ָנא ִמן&ַאּת2 ְלִח+ ָנא ָפ�

 ַמְלָּכ�א ְיֵׁשיִז�ב�
Dan. 3:18 אָלָהִיְך1 ָלא&ִאיַתְיָנא י ֵל� Bא ִּד�יַע ֶלֱהֵוא&ָל�ְך ַמְלָּכ א ְיִד� ין ּוְלֶצ=ֶלם ] ִאיַת�ָנא[ ְוֵה�ן ָל+ ְלִח+ ָפ�

י י ֲהֵק�  ְמָּת ָל�א ִנְסֻּג�ד� סַּדֲהָב>א ִּד�
Dan. 3:19 ם ַאְנּפ1ֹוִהי1 ֶאְׁשַּתּנּוBא ּוְצֵל �י ֱחָמ3 ר ִהְתְמִל Mִין ְנבּוַכְדֶנַּצ י[ ֵּבאַד2 ְך ] ֶאְׁשַּתִּנ+ ְך ֵמיַׁש� ַעל&ַׁשְדַר�

�ה ְלֵמְזֵי�ּה� י ֲחֵז ה ַע>ל ִּד� ד&ִׁשְבָע+ א ַח2 �א ְלַאּתּוָנ+ Bה ְוָאַמר1 ְלֵמֵז ֹו ָעֵנ � ַוֲעֵב�ד ְנג
Dan. 3:20 ּון א ְלַאּת� Wֹו ְלִמְרֵמ �ְך ַוֲעֵב�ד ְנג ְך ֵמיַׁש� ה ְלַׁשְדַר� ּה ֲאַמר1 ְלַכָּפָת+ י ְבַחְיֵל+ 1 ִּד� ֵרי&ַח1ִיל ין ִּגָּב� Bּוְלֻגְבִר 

א� ְדָּת� א ָיִק�  נּוָר�
Dan. 3:21 ְך ְּכִפ1תּו1 ְּבַסְרָּבֵליהֹון1 ַּפִּטיֵׁשיהֹון �א ִאֵּל3 ִין ֻּגְבַרָּי Mֹוןַּפ[ ֵּבאַד ֹון ] ְּטֵׁשיה+ �ֹון ּוְלֻבֵׁשיה ְוַכְרְּבָלְתה�

א� ְדָּת� א ָיִק� ּון נּוָר� ֹוא&ַאּת� יו ְלג� Wּוְרִמ 
Dan. 3:22 1י ַהִּס1קּו Bְך ִּד �א ִאֵּל3 �ה ַיִּת�יָרא ֻּגְבַרָּי ה ְוַאּתּוָנ�א ֵאֵז י ִמַּלBת ַמְלָּכא1 ַמְחְצָפ+ Qה ִמן&ִּד  ָּכל&ֳקֵב�ל ְּדָנ3

ְך ֵמיַׁש Bא�ְלַׁשְדַר י נּוָר� א ִּד� ֹון ְׁשִביָב� ֹו ַקִּט�ל ִהּמ+  ְך1 ַוֲעֵב�ד ְנג+
Dan. 3:23 א א ָי�5ִקְדָּת� ֹוא&ַאּתּון&נּוָר� ֹו ְנַפ>לּו ְלג� �ְך ַוֲעֵב�ד ְנג ְך ֵמיַׁש� ֹון ַׁשְדַר� �ֵּתה+ Bא ִאֵּלְך1 ְּתָל  ְוֻגְבַרָּי
ין� פ  ְמַכְּפִת�



Dan. 3:24+ר ַמְלָּכ�1ִין1 ְנבּוַכְדֶנַּצ ין  ֱאַד ֹוִהי ֲהָלאZ ֻגְבִר2 ְבר3 ר ְלַהָּד� Mה ְוָאַמ א ְּתַו�ּה ְוָק�ם ְּבִהְתְּבָהָל�ה ָעֵנ2
א� א ַמְלָּכ� א ַיִּציָב� 5Bִין ְוָאְמִרין1 ְלַמְלָּכ+ ין ָעַנ א ְרֵמBיָנא ְלגֹוא&נּוָרא1 ְמַכְּפִת+ Mְּתָלָת 

Dan. 3:25ה ין ַאְרְּבָע3 ה ֻּגְבִר� Mה ָחֵז א&ֲאָנ2 ר ָה� �ה ְוָאַמ3 ל ָלא&ִאיַת�י  ָעֵנ א ַוֲחָב� ֹוא&נּוָר+ �ין ְּבג� 1ִין1 ַמְהְלִכ  ְׁשַר
י ְרִביָעָיא  ֹון ְוֵרֵוּה1 ִּד� �ִביָע[ְּבה ה][ְר� ין� ס] ָא+ ה ְלַבר&ֱאָלִה�  ָּדֵמ�

Dan. 3:26ְך ֵמי ר ַׁשְדַר2 �ה ְוָאַמ3 ְדָּתאG ָעֵנ ּון נּוָר�א ָיִק� ר ִלְתַרעH ַאּת� ִין ְקֵר�ב ְנבּוַכְדֶנַּצ3 Mֹו  ֵּבאַד ַׁש=ְך ַוֲעֵבד&ְנג>
א ִעָּלָיא  י&ֱאָלָה� ֹוִהי ִּד� �ה][ִעָּלא[ַעְבד> א�] ָ ֹו ִמן&ּג�ֹוא נּוָר� ד ְנג� ְך ֵמיַׁש>ְך ַוֲעֵב� ין ַׁשְדַר� ִין ָנ�ְפִק3 ֹו ֵּבאַד� � ֻּפ�קּו ֶוֱאת

Dan. 3:27�ְוַהָּדְבֵר Hא ּוַפֲחָוָתא� א ִסְגַנָּי Qְתַּכְּנִׁשין ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּי ִּמ� Tו  Z ְך ִּדי �א ִאֵּל] �5ִין ְלֻגְבַרָּי י ַמְלָּכאG ָחַז
ת  ּור ָל�א ֲעָד� יַח נ+ ֹון ָל�א ְׁשנ�ֹו ְוֵר� ְך ְוָסְרָּבֵליה� אְׁשהֹון1 ָל�א ִהְתָחַר+ ֹון ּוְׂשַעBר ֵר� א ְּבֶגְׁשְמה3 Mט נּוָר א&ְׁשֵל2 ָל�

ֹון�  ְּבה�
Dan. 3:28יְך ֱאָלֲה Bר ְּבִר ר ְוָאַמ3 Mּוַכְדֶנַּצ ה ְנב� י&ְׁשַלBח ַמְלֲאֵכּה1  ָעֵנ2 ֹו ִּד� ְך ֵמיַׁשְך1 ַוֲעֵב�ד ְנג+ Bי&ַׁשְדַר הֹון1 ִּד�

יו ִויַה�בּו ֶגְׁשֵמיהֹון  ֹוִהי ּוִמַּלBת ַמְלָּכא1 ַׁשִּנ+ �י ִהְתְרִח�צּו ֲעל ֹוִהי ִּד� �ב ְלַעְבד+ ֹון[ְוֵׁשיִז ּון ] ֶגְׁשְמה3 Bא&ִיְפְלח י ָל� ִּ Tד
ּה ָל א&ִיְסְּגדּון1 ְלָכל&ֱאָל+ ֹון�ְוָל� ֲהה� ן ֵלאָל�  ֵה�

Dan. 3:29 ר ֵׁשָלהBי&ֵיאַמ ן ִּד� ה ְוִלָּׁש3 Mם ֻאָּמ Z ָכל&ַע2 ְך ] ָׁשלּו1[ ּוִמִּניH ִׂש�ים ְטֵעםG ִּדי Bי&ַׁשְדַר ֹון ִּד� �ל ֱאָלֲהה3 ַע
י  ל ִּד� �ה ָּכל&ֳקֵב3 �י ִיְׁשַּתֵּו ּה ְנָוִל ד ּוַבְיֵת� ֹוא ַהָּדִמ�ין ִיְתֲעֵב+ י&ִיֻּכ�ל ֵמיַׁשְך1 ַוֲעֵב�ד ְנג+ ן ִּד� ָלBא ִאיַתי1 ֱאָל�ה ָאֳחָר+

 ְלַהָּצָל�ה ִּכְדָנ�ה�
Dan. 3:30ל� פ ֹו ִּבְמִדיַנ�ת ָּבֶב� ד ְנג� ְך ֵמיַׁש>ְך ַוֲעֵב� א ַהְצַל>ח ְלַׁשְדַר� ִין ַמְלָּכ3   ֵּבאַד�
Dan. 3:31�א ִּד< =א ְוִלָּׁשַנָּי א ֻאַמָּי Qְמַמָּי ָכל&ַע� א ְל� ין[י&ָדֲאִרין  ְנבּוַכְדֶנַּצ�ר ַמְלָּכ3 ֹון ] ָדְיִר� ְּבָכל&ַאְרָע�א ְׁשָלְמכ�

 ִיְׂשֵּג�א�
Dan. 3:32ִּ Pא ד ַתָּיא1 ְוִתְמַהָּי+ א ִעָּלָיא  ָא� י ֱאָלָה� �ה][ִעָּלא[י ֲעַב�ד ִעִּמ+ י ְלַהֲחָוָי�ה�] ָ ָדַמ� ר ָק�  ְׁשַפ�
Dan. 3:33�ֹוִהי ְּכָמ�ה ַתִּקיִפ ין ְוִתְמה� ר  ָאת1ֹוִהי1 ְּכָמ�ה ַרְבְרִב+ ם ְוָׁשְלָטֵנ�ּה ִעם&ָּד� ּות ָעַל+ ין ַמְלכּוֵתּה1 ַמְלכ�

ר�  ְוָד�
Dan. 4:1י� �5ן ְּבֵהיְכִל� י ְוַרְעַנ ר ְׁשֵלBה ֲהֵוית1 ְּבֵביִת+ �ה ְנבּוַכְדֶנַּצ3   ֲאָנ
Dan. 4:2�י ְוֶחְזֵו�י ֵראִׁש�י ְיַבֲהֻלַּנ ל&ִמְׁשְּכִב+ �ִני ְוַהְרֹהִרין1 ַע� יַדֲחִלַּנ �ית ִו� ֶלם ֲחֵז  ִני� ֵח�
Dan. 4:3ֹוְדֻעַּנ�ִני� א ְיה� ר ֶחְלָמ� י&ְפַׁש� ל ַחִּכיֵמ�י ָבֶב�ל ִּד� י ְלֹכ� ָדַמ+ ם ְלַהְנָעָל�ה ָק�   ּוִמִּני1 ִׂש�ים ְטֵע+
Dan. 4:4 ִין ָעֲלִלין ין[ ֵּבאַד� א ַּכְׂשָּדֵיא ] ָעִּל3 ְׁשַפָּי+ �י][ַּכְׂשָּדא[ַחְרֻטַמָּיא1 ָא� ֵ [Bא ָאַמ �א ְוֶחְלָמ3 ר ֲאָנה1 ְוָגְזַרָּי

י� ּה ָלא&ְמהֹוְדִע�ין ִל� ֹון ּוִפְׁשֵר�  ֳקָד�ֵמיה+
Dan. 4:5 ין ַקִּדיִׁש�ין ּוַח&ֱאָלִה� י ר� י ְוִד> י&ְׁשֵמBּה ֵּבְלְטַׁשאַּצר1 ְּכֻׁש�ם ֱאָלִה+ אל ִּד� Mי ָּדִנֵּי ָדַמ2 Z ָק� ין ַעל �ד ָאֳחֵר]  ְוַע

ת� ֹוִהי ַאְמֵר� ָדמ� א ָק�  ֵּב�ּה ְוֶחְלָמ�
Dan. 4:6ס  ֵּבְל� ז ָלא&ָאֵנ ְך ְוָכל&ָר� ּוַח ֱאָלִהBין ַקִּדיִׁשין1 ָּב+ י ר� ִּ Tת ד �ה ִיְדֵע3 יA ֲאָנ ְטַׁשאַּצרH ַר�ב ַחְרֻטַמָּיאG ִּד�

ר� ּה ֱאַמ� >ית ּוִפְׁשֵר� י&ֲחֵז י ֶחְלִמ=י ִד�  ָל�ְך ֶחְזֵו2
Dan. 4:7 ּו ִאיָל>ן ית ַוֲאל� �ה ֲהֵו+ �י ָחֵז ל&ִמְׁשְּכִב ּה ַׂשִּג�יא� ְוֶחְזֵו�י ֵראִׁש�י ַע�  ְּבג�ֹוא ַאְרָע�א ְורּוֵמ�
Dan. 4:8א� ֹוף ָּכל&ַאְרָע� ּה ְלס� א ַוֲחזֹוֵת� ף ְורּוֵמּה1 ִיְמֵט�א ִלְׁשַמָּי+ �יָלָנ�א ּוְתִק ה ִא�   ְרָב�
Dan. 4:9ת ָּב� ֹוִהי ַּתְטֵל�לA ֵחיַו Mּה ְּתֹחת�ָּלא&ֵב ֹון ְלֹכ� יא ּוָמז2 Bּה ַׁשִּפיר1 ְוִאְנֵּב�ּה ַׂשִּג+ א ּוְבַעְנפ1ֹוִהי1 ְיֻדרּון  ָעְפֵי ָר3

א�] ְידּוָרן1[ �ין ָּכל&ִּבְׂשָר� א ּוִמֵּנ�ּה ִיְּתִז י ְׁשַמָּי+  ִצֲּפֵר�
Dan. 4:10ת� �א ָנִח� יׁש ִמן&ְׁשַמָּי �יר ְוַקִּד+ �י ַוֲאלּו1 ִע ל&ִמְׁשְּכִב >ית ְּבֶחְזֵו�י ֵראִׁש�י ַע� �ה ֲהֵו   ָחֵז
Dan. 4:113ן ָאַמ� ִיל ְוֵכ Mא ְבַח יְוָתא1  ָקֵר2 Bד ֵח� רּו ָעְפֵי�ּה ּוַבַּד�רּו ִאְנֵּב�ּה ְּתֻנ ֹוִהי ַאַּת� יָלָנא1 ְוַקִּצ�צּו ַעְנפ+ ר ֹּגBּדּו ִא�

ֹוִהי� �א ִמן&ַעְנפ� ֹוִהי ְוִצְּפַרָּי  ִמן&ַּתְחּת+
Dan. 4:12+ל ּוְנָח� י&ַפְרֶז ֱאסּור1 ִּד� קּו ּוֶב� �א ְׁשֻב+ ר ָׁשְרׁש1ֹוִהי1 ְּבַאְרָע Bם ִעַּק י ָבָר�א ּוְבַטBל  ְּבַר2 א ִּד� ׁש ְּבִדְתָא�

א� ב ַאְרָע� ּה ַּבֲעַׂש� א ֲחָלֵק� ע ְוִעם&ֵחיְוָת�  ְׁשַמָּיא1 ִיְצַטַּב+
Dan. 4:13 א][ֲאָנׁש[ ִלְבֵבּה1 ִמן&ֱאנֹוָׁשא� ּון ] ָ ב ֵחיָו�ה ִיְתְיִה�ב ֵל�ּה ְוִׁשְבָע�ה ִעָּדִנ�ין ַיְחְלפ� ֹון ּוְלַב� ְיַׁשּנ+

ֹוִהי�  ֲעל�



Dan. 4:14 יט י&ַׁשִּל2 ַּיָּיא ִּד� ַ Tּון ח י ִיְנְּדע� ת ִּד� ְלָת�א ַעד&ִּדְבַר] ר ַקִּדיִׁש�ין ְׁשֵא� א ּוֵמאַמ� ת ִעיִרין1 ִּפְתָגָמ+ Bִּבְגֵזַר 
ּות ֱאנֹוָׁשא ] Mָה][ִעָּלא[ִעָּלָיא  י] 3ָא][ֲאָנׁש[ְּבַמְלכ� ל ֲאָנִׁש�ים ְיִק� ּה ּוְׁשַפ� י ִיְצֵּבא1 ִיְּתִנַּנ+ Bּה�[ם ֲעַלַּיּה ּוְלַמן&ִּד  ]ֲעַל�

Dan. 4:15 ר ְוַאְנָּתה�ית ֲאָנ�ה ַמְלָּכ�א ְנבּוַכְדֶנַּצ ְנְּת][ְו[ ְּדָנה1 ֶחְלָמ�א ֲחֵז+ ר ] ַא2 ר ִּפְׁשֵר�אA ֱאַמ3 Mֵּבְלְטַׁשאַּצ
ִני ְוַאְנָּתה  ֻעַת+ א&ָיְכִלBין ִּפְׁשָרא1 ְלהֹוָד� י ָל� יA ָּכל&ַחִּכיֵמ�י ַמְלכּוִת3 1 ִּד� י ] ַא�ְנְּת][ְו[ָּכל&ֳקֵבל ל ִּד> ָּכֵה+

ְך� ין ַקִּדיִׁש�ין ָּב� ּוַח&ֱאָלִה�  ר�
Dan. 4:16 א Mה ַמְלָּכ �ּה ָעֵנ2 ה ְוַרְעֹיֹנ�ִהי ְיַבֲהֻלֵּנ �ה ֲחָד+ ר ֶאְׁשּתֹוַמם1 ְּכָׁשָע י&ְׁשֵמ�ּה ֵּבְלְטַׁשאַּצ3 אל ִּד� Mִנֵּי ִין ָּד�  ֱאַד2

ר ֵּבְלְטַׁשאַּצר1 ֶחְלָמBא ּוִפְׁשֵרא1  ר ָמְרִאי ְוָאַמ3 Bה ֵבְלְטַׁשאַּצר1 ְוָאַמ+ ְך ָעֵנ ל&ְיַבֲהָל+ י[ַא� Wא ְלָׂשְנַאִיְך ] ָמִר ֶחְלָמ�
ְך][ְל[ ְנָא� ּה ְלָעַרִיְך ] ָׂש� ְך�][ְל[ּוִפְׁשֵר�  ]ָעָר�

Dan. 4:17ּה ְלָכל א ַוֲחזֹוֵת� ף ְורּוֵמּה1 ִיְמֵט�א ִלְׁשַמָּי+ �ה ּוְתִק י ְרָב� ְיָת ִּד� י ֲחַז+ יָלָנא1 ִּד� א� ִא�  &ַאְרָע�
Dan. 4:18 ֹוִהי Wא ּוְבַעְנפ �ת ָּבָר+ ֹוִהי ְּתדּור1 ֵחיַו ָּלא&ֵב�ּה ְּתֹחת3 ֹון ְלֹכ� יא ּוָמז2 Bּה ַׁשִּפיר1 ְוִאְנֵּב�ּה ַׂשִּג+  ְוָעְפֵי

י ְׁשַמָּי�א� �5ן ִצֲּפֵר�  ִיְׁשְּכָנ
Dan. 4:19 ְפְּת ּוְר]ַאְנְּת[ ַאְנָּתה �ית ּוְתֵק י ְרַב� א ִּד� ּוא ַמְלָּכ+ �5ְך &ה� א ְוָׁשְלָטָנ בּוָתBְך ְרָבת1 ּוְמָט�ת ִלְׁשַמָּי+

א� ֹוף ַאְרָע�  ְלס�
Dan. 4:20 ר Bם ִעַּק ּוִהי ְּבַר2 א ְוַחְּבל3 Mיָלָנ ּדּו ִא� א ְוָאַמרZ ּג2ֹ יׁש ָנִח�תA ִמן&ְׁשַמָּי] �יר ְוַקִּד� א ִע �ה ַמְלָּכ] י ֲחָז  ְוִד�

קּו ּוֶבֱאסּור1  �א ְׁשֻב+ Bת ָׁשְרׁש1ֹוִהי1 ְּבַאְרָע ע ְוִעם&ֵחיַו �א ִיְצַטַּב3 י ָבָר�א ּוְבַט=ל ְׁשַמָּי א ִּד� ׁש ְּבִדְתָא� �ל ּוְנָח+ י&ַפְרֶז ִּד�
ֹוִהי� ּון ֲעל� י&ִׁשְבָע�ה ִעָּדִנ�ין ַיְחְלפ� ּה ַע>ד ִּד�  ָּבָרא1 ֲחָלֵק+

Dan. 4:21 ת ִעָּלָיא Bא ּוְגֵזַר�א ַמְלָּכ י ְמָט�] ָה1][ִעָּלא[ ְּדָנ�ה ִפְׁשָר� יא ִּד� י[ת ַעל&ַמְרִאי ִה+ א�] ָמִר�  ַמְלָּכ�
Dan. 4:22 לBּון ּוִמַּט ֲעמ3 יןA ָל�ְך ְיַט� א ְכתֹוִר� ְך ְוִעְׂשָּב� Mה ְמֹדָר �ת ָּבָראZ ֶלֱהֵו2 א ְוִעם&ֵחיַו ין ִמן&ֲאָנָׁש] ְרִד�  ְוָל�ְך ָט�

ּון ֲעַלִיְך  ין ְוִׁשְבָע�ה ִעָּדִנ�ין ַיְחְלפ� י&ַׁשִּלBיט ִעָּלָיא ] ֲעָל�ְך[ְׁשַמָּיא1 ָל�ְך ְמַצְּבִע+ ע ִּד� י&ִתְנַּד3 �ד ִּד� ] ָה1][ִעָּלא[ַע
א ִיְּתִנַּנ�ּה� י ִיְצֵּב� א ּוְלַמן&ִּד� ּות ֲאָנָׁש+  ְּבַמְלכ�

Dan. 4:23ע ִּד� י ִתְנַּד+ ְך ָל�ְך ַקָּיָמ�ה ִמן&ִּד� א ַמְלכּוָת� יָלָנ+ י ִא� ר ָׁשְרׁש1ֹוִהי1 ִּד� Bק ִעַּק Qרּו ְלִמְׁשַּב י ֲאַמ3 י  ְוִד�
 ַׁשִּלִט�ן ְׁשַמָּי�א�
Dan. 4:24 ר ֲעַלִיְך�א ִמְלִּכי1 ִיְׁשַּפ ְך[ ָלֵה�ן ַמְלָּכ3 ְך ְּבִמַח�ן ] ֲחָטָאְך1][ַו[ַוֲחָטָיְך ] ֲעָל+ ק ַוֲעָוָיָת� ְּבִצְדָק�ה ְפֻר+

ְך� �5ִין ֵה>ן ֶּתֱהֵו�א ַאְרָכ�ה ִלְׁשֵלְוָת�  ֲעָנ
Dan. 4:25א ַעל&ְנבּוַכְדֶנַּצ� ָּלא ְּמָט+ א� פ ֹּכ�  ר ַמְלָּכ�
Dan. 4:26ל ְמַהֵּל�ְך ֲהָו�ה� י ָבֶב� י&ֲעַׂש�ר ַעל&ֵהיַכ=ל ַמְלכּוָת>א ִּד� ין ְּתֵר� ת ַיְרִח�   ִלְקָצ�
Dan. 4:27 ף ִחְסִנ�י ּו ִּבְתַק� Bה ֱבַנְיַתּה1 ְלֵב�ית ַמְלכ+ י&ֲאָנ יא ָּבֶב�ל ַרְּבָת�א ִּד� ר ֲהָל�א ָדא&ִה� Bה ַמְלָּכא1 ְוָאַמ+  ָעֵנ

י�ְוִליָק�  ר ַהְדִר�
Dan. 4:28 ה א ַמְלכּוָת� ְמִרין1 ְנבּוַכְדֶנַּצ�ר ַמְלָּכ+ �א ְנַפ�ל ָלBְך ָא� ל ִמן&ְׁשַמָּי א ָק� ֹוד ִמְּלָתא1 ְּבֻפ�ם ַמְלָּכ+  ע3
ת ִמָּנ�5ְך�  ֲעָד�
Dan. 4:29�א ְכתֹוִרין1 ָלBְך ִעְׂשָּב =ת ָּבָר�א ְמֹדָר3 ִעם&ֵחיַו ין ְו� Mְרִד ְך ָט� ּון ְוִׁשְבָע�ה  ּוִמן&ֲאָנָׁשאZ ָל2 ְך ְיַטֲעמ+

ּון ֲעַלִיְך  �ְך[ִעָּדִנ�ין ַיְחְלפ� י&ַׁשִּלBיט ִעָּלָיא ] ֲעָל ע ִּד� י&ִתְנַּד3 �ד ִּד� י ] ָה1][ִעָּלא[ַע א ּוְלַמן&ִּד� ּות ֲאָנָׁש+ ְּבַמְלכ�
א ִיְּתִנַּנ�ּה�  ִיְצֵּב�
Dan. 4:30Gַפת ַעל&ְנבּוַכְדֶנַּצר�ָס Hא ִמְּלָתא ל ּוִמַּט�ל  ַּבּה&ַׁשֲעָת3 יד ְוִעְׂשָּבBא ְכתֹוִרין1 ֵיאֻכ+  ּוִמן&ֲאָנָׁש�א ְטִר+

ין� ֹוִהי ְכִצְּפִר� ה ְוִטְפר� ין ְרָב� ּה ְּכִנְׁשִר� י ַׂשְעֵר> �ד ִּד� �א ִּגְׁשֵמ�ּה ִיְצַטַּב�ע ַע  ְׁשַמָּי
Dan. 4:31א ִנְט� �יA ִלְׁשַמָּי ר ַעְיַנ Mה ְנבּוַכְדֶנַּצ ֹוַמָּיהZ ֲאָנ2 ּוב ּוְלִעָּלָיא  ְוִלְקָצ�ת י� �י ְית+ ת ּוַמְנְּדִעי1 ֲעַל ֵל3

ר ] ָה1][ִעָּלא][ְל][ּו[ ּה ִעם&ָּד� ם ּוַמְלכּוֵת� י ָׁשְלָטֵנּה1 ָׁשְלָט�ן ָעַל+ Bת ִּד�א ַׁשְּבֵח�ת ְוַהְּדֵר י ָעְלָמ� ת ּוְלַח� ָּבְרֵכ+
ר�  ְוָד�

Dan. 4:32 י[ ְוָכל&ָּדֲאֵרי Bין ] ָּדְיֵר א ְוָדֲאֵרי ַאְרָעא1 ְּכָל�ה ֲחִׁשיִב+ ּה ָעֵבד1 ְּבֵח�יל ְׁשַמָּי+ ְכִמְצְּבֵי3 י][ְו[ּו� ] ָדְיֵר�
ְדְּת� ה ֲעַב� ּה ְוֵי�אַמר ֵל�ּה ָמ� י&ְיַמֵח�א ִביֵד+ �א ְוָלBא ִאיַתי1 ִּד�  ַאְרָע

Dan. 4:33+ּוב ֲעַל י ְוִזִוי1 ְית� Bי ַהְדִר Mר ַמְלכּוִת י ְוִליַק2 ּוב ֲעַל3 �יA ְית� א ַמְנְּדִע Qי ְוַרְבְרָבַנ�י  ֵּבּה&ִזְמָנ ְבַר� י ַהָּד� Wי ְוִל



י� ּוְסַפת ִל� ה ה� ּו ַיִּתיָר� ת ּוְרב� ֹון ְוַעל&ַמְלכּוִת�י ָהְתְקַנ+ � ְיַבע
Dan. 4:34 ט י ָכל&ַמֲעָבד1ֹוִהי1 ְקֹׁש+ Bא ִּד ח ּוְמרֹוֵמBם ּוְמַהַּדר1 ְלֶמ�ֶלְך ְׁשַמָּי+ ר ְמַׁשַּב2 �ה ְנבּוַכְדֶנַּצ3 ן ֲאָנ Qְּכַע 
ּה ה� פְוֹאְרָחֵת� ה ָיִכ�ל ְלַהְׁשָּפָל� �ין ְּבֵגָו+ ין ְוִדי1 ַמְהְלִכ �  ִּד
Dan. 5:1ה� א ָׁשֵת� א ַחְמָר� ל ַאְלָּפ� ֹוִהי ֲאַל�ף ְוָלֳקֵב� ב ְלַרְבְרָבנ� א ֲעַבד1 ְלֶח�ם ַר+   ֵּבְלַׁשאַּצ�ר ַמְלָּכ3
Dan. 5:2א ְלַהְיָתָיה1 ְלָמאֵני1 ַּד �ם ַחְמָר3 ר ֲאַמ�רA ִּבְטֵע Qר  ֵּבְלַׁשאַּצ�י ַהְנֵּפק1 ְנבּוַכְדֶנַּצ Bא ִּד ֲהָב�א ְוַכְסָּפ+

ּה� ּה ּוְלֵחָנֵת� ֹוִהי ֵׁשְגָלֵת� ֹון ַמְלָּכא1 ְוַרְבְרָבנ+ ֹון ְּבה3 י ִבירּוְׁשֶל�ם ְוִיְׁשּת� ּוִהי ִמן&ֵהיְכָל�א ִּד�  ֲאב+
Dan. 5:3 יְכָל>א קּו ִמן&ֵה� י ַהְנִּפ3 א ִּד� �י ַדֲהָב+ ִין ַהְיִתיו1 ָמאֵנ ּוְׁשֶל�ם ְוִאְׁשִּת�יו  ֵּבאַד3 י ִביר� א ִּד� ית ֱאָלָה� י&ֵב� ִּד�

ּה� ּה ּוְלֵחָנֵת� ֹוִהי ֵׁשְגָלֵת� ֹון ַמְלָּכא1 ְוַרְבְרָבנ+  ְּבה3
Dan. 5:4א ַפְרְזָל�א ָאָע�א ְוַאְבָנ�א� י ַּדֲהָב=א ְוַכְסָּפ>א ְנָחָׁש� Qאָלֵה ַׁשַּבחּו ֵל� ְ Tא ו�יו ַחְמָר   ִאְׁשִּת�
Dan. 5:5ה ְנַפקּו  ַּבּה&ַׁשֲע ל ] ְנַפ1ָקה1[ָת3 י&ְכַת� א ִּד� Wא ַעל&ִּגיָר ְתָבן1 ָלֳקֵב�ל ֶנְבַרְׁשָּת+ ׁש ְוָכ� י ַיד&ֱאָנ+ ֶאְצְּבָען1 ִּד�

ה� י ָכְתָב� ה ִּד� ס ְיָד� ה ַּפ� �א ָחֵז+ �א ּוַמְלָּכ י ַמְלָּכ  ֵהיְכָל�א ִּד�
Dan. 5:6ֹוִהי ְוַרעֹיֹנ�ִהי ְי ִהי ְׁשנ+ ִין ַמְלָּכא1 ִזיֹו� Bא  ֱאַד א ְלָד� ּה ָּד� ְרֻכָּבֵת+ ִין ְוַא2 י ַחְרֵצּה1 ִמְׁשָּתַר+ Bּה ְוִקְטֵר� ַבֲהלּוֵּנ

ן�  ָנ�5ְקָׁש�
Dan. 5:7 א ַּכְׂשָּדֵיא ָעָלה1 ְלָא�ְׁשַפָּי+ ִיל ְלֶה� א ַמְלָּכא1 ְּבַח+ Bי][ַּכְׂשָּדא[ ָקֵר� ֵ [ Aר�א ְוָאַמ Mה ַמְלָּכ �א ָעֵנ2 ְוָגְזַרָּי

י  ל ִּד� ׁש ְוַהּמֹוְנָכא ְלַחִּכיֵמ�י ָבֶב3 �א ִיְלַּב3 ִני ַאְרְּגָוָנ ה ּוִפְׁשֵרּה1 ְיַחִּוַּנ+ ה ְּכָתָב�ה ְדָנ3 Qי&ִיְקֵר ָנׁש ִּד� ֱ Tָכל&א
ְמִניכ][ְו[ Bא][ַה� ט� ס] ָ א ִיְׁשַל� י ְבַמְלכּוָת� ּה ְוַתְלִּת� ל&ַצְּואֵר+ י&ַדֲהָבא1 ַע�  ִד�

Dan. 5:8 1ִין1 ָעֲלִלין ין[ ֱאַד ִּל+ ל ַחִּכיֵמ�] ָע� א ּוִפְׁשָרא ֹּכ� א&ָכֲהִלBין ְּכָתָבא1 ְלִמְקֵר+ ּה][ּו[י ַמְלָּכ�א ְוָל� ] ִפְׁשֵר�
א�  ְלהֹוָדָע�ה ְלַמְלָּכ�

Dan. 5:9ין� ְׁשַּתְּבִׁש� ֹוִהי ִמ� ֹוִהי ְוַרְבְרָבנ� ��5ִין ֲעל ִהי ָׁשַנ ל ְוִזיֹו� �יא ִמְתָּבַה+ ַדִין ַמְלָּכBא ֵבְלַׁשאַּצר1 ַׂשִּג ֱ Tא  
Dan. 5:10Wית ִמְׁשְּתָי�א ַעֲלַלת  ַמְלְּכָת ֹוִהי ְלֵב� ל ִמֵּלBי ַמְלָּכא1 ְוַרְבְרָבנ+ א ] ַעַּל�ת[א ָלֳקֵב2 Mת ַמְלְּכָת ֲעָנ2

ֹו� ְך ְוִזיָו�יְך ַאל&ִיְׁשַּתּנ� ל&ְיַבֲהלּוְך1 ַרְעיֹוָנ+ י ַא� ֶרת ַמְלָּכא1 ְלָעְלִמ�ין ֱחִי+  ַוֲאֶמ3
Dan. 5:11י ִּ Tְך ד ר ְּבַמְלכּוָת3 Mי ְּגַב ּו  ִאיַת2 ּו ְוָׂשְכְלָתנ> ּוְך ַנִהיר= ּוַח ֱאָלִה�ין ַקִּדיִׁשיןH ֵּבּהG ּוְביֹוֵמ�י ֲאב3  ר�

ין ַּכְׂשָּדִאין1  ְׁשִפ3 ב ַחְרֻטִּמ�ין ָא� ּוְך ַר= ַכְדֶנַּצר1 ֲאב+ �ַחת ֵּב�ּה ּוַמְלָּכBא ְנֻב� ין ִהְׁשְּתַכ ה ְּכָחְכַמת&ֱאָלִה� ְוָחְכָמ�
ּוְך ַמְל ּה ֲאב� ין ֲהִקיֵמ� א�ָּגְזִר+  ָּכ�

Dan. 5:12 א�ן ּוְמָׁשֵר Mת ֲאִחיָד ֲחָוַי2 ַא� Z ַו� ּו ְמַפַּׁש�ר ֶחְלִמין ע ְוָׂשְכְלָתנ] ה ּוַמְנַּד] ּוַחA ַיִּתיָר] י ר� ל ִּד�  ָּכל&ֳקֵב]
�אל ִי ּה ֵּבְלְטַׁשאַּצ�ר ְּכַע>ן ָּדִנֵּי י&ַמְלָּכ�א ָׂשם&ְׁשֵמ� אל ִּד� ִנֵּי+ ין ִהְׁשְּתַכBַחת ֵּבּה1 ְּבָד� ה ִקְטִר3 י ּוִפְׁשָר� ְתְקֵר�

ֲחֵו�ה� פ  ְיַה�
Dan. 5:13 אל ַאְנָּתה א ְוָאַמ�ר ְלָדִנֵּי3 Mה ַמְלָּכ אל ֻהַע�ל ֳקָד�ם ַמְלָּכ�א ָעֵנ2 ִנֵּי+ 1ִין1 ָּד� 1 ]ַאְנְּת[ ֵּבאַד ּוא ָדִנֵּיאל Bה&

ּוד ִבי ִמן&ְיה� י ַהְיִת>י ַמְלָּכ�א ַא� ּוד ִּד� י ְיה+ Bי ָגלּוָתא1 ִּד� י&ִמן&ְּבֵנ  �ִּד�
Dan. 5:14 ת ֲעַלִיְך� ְך[ ְוִׁשְמֵע ה ִהְׁשְּתַכ�ַחת ] ֲעָל+ ה ַיִּתיָר� ּו ְוָחְכָמ� ּו ְוָׂשְכְלָתנ> ין ָּב�ְך ְוַנִהיר= ּוַח ֱאָלִה� י ר� ִּד>

ְך�  ָּב�
Dan. 5:15ֹון ּוִפְׁשֵר� י&ְכָתָבBה ְדָנה1 ִיְקר+ א ִּד� ְׁשַפָּי+ יַמָּיא1 ָא� י ַחִּכ� ָדַמ3 �ּלּו ָק� ן ֻהַע Qִני  ּוְכַע�ּה ְלהֹוָדֻעַת

א ְלַהֲחָוָי�ה� ר&ִמְּלָת� א&ָכֲהִל�ין ְּפַׁש�  ְוָל�
Dan. 5:16 ת ֲעַלִיְך� ְך[ ַוֲאָנה1 ִׁשְמֵע י&תּוַכל ] ֲעָל+ ּול[ִּד� Z ] ִתיּכ� ן ֵהן ין ְלִמְׁשֵר�א ְּכַע] ר ְוִקְטִר� ין ְלִמְפַׁש� ִּפְׁשִר>

ּול[ּתּוַכל  א ּוִפְׁשֵרּה1 ] ִּתכ2 א ְלִמְקֵר3 Mׁש ְוַהּמֹוְנָכא ְּכָתָב �א ִתְלַּב3 ִני ַאְרְּגָוָנ ֻעַת+ ְמִניכ][ְו[ְלהֹוָד� Bא][ַה� ָ [
ט� פ א ִּתְׁשַל� א ְבַמְלכּוָת� ְך ְוַתְלָּת� ל&ַצְּואָר+ י&ַדֲהָבא1 ַע�  ִד�

Dan. 5:17ְזְּב ן ּוְנָב� ֶהְוָי+ א ַמְּתָנָתְך1 ָל�ְך ֶל� אל ְוָאַמר1 ֳקָד�ם ַמְלָּכ+ �ה ָדִנֵּי3 ִין ָעֵנ Mם  ֵּבאַד ן ַה�ב ְּבַר3 ְך ְלָאֳחָר� ָיָת�
א ֲאהֹוְדִעֵּנ�ּה� א ּוִפְׁשָר�  ְּכָתָבא1 ֶאְקֵר�א ְלַמְלָּכ+

Dan. 5:18 ְנְּת[ ַאְנָּתה ב ] ָ+ה][ִעָּלא[ַמְלָּכ�א ֱאָלָהא1 ִעָּלָיא ] ַא� ה ְיַה� ַמְלכּוָתBא ּוְרבּוָתא1 ִויָקָר�א ְוַהְדָר+
ּוְך� ר ֲאב�  ִלְנֻבַכְדֶנַּצ�

Dan. 5:19ֹו ָזֲאִעין  ּו א ֲהו> א ֻאַמָּיא1 ְוִלָּׁש�ַנָּי+ ְמַמָּי3 ל ַע� ּה ֹּכ� י ְיַהב&ֵל+ ְוָדֲחִל�ין ] ָזְיִע�ין[ִמן&ְרבּוָתא1 ִּד�



י&ֲהָו�ה  ים ְוִד� �ה ָמִר+ Bה ָצֵבא1 ֲהָו י&ֲהָו א ְוִד� �ה ַמֵח+ Bה ָצֵבא1 ֲהָו י&ֲהָו ל ְוִד� �א ָקֵט3 א ֲהָו Mה ָצֵב י&ֲהָו2 ֹוִהי ִּד� �ִמן&ֳקָדמ
יל�ָצֵב�  א ֲהָו�ה ַמְׁשִּפ�

Dan. 5:20יּו ִמֵּנ�ּה� ה ֶהְעִּד� יָקָר� ּה ִו� ְקַפ�ת ַלֲהָזָד�ה ָהְנַחת1 ִמן&ָּכְרֵס�א ַמְלכּוֵת+ ּה ִּת� ּה ְורּוֵח� ם ִלְבֵב+   ּוְכִדי1 ִר�
Dan. 5:21 א ְׁשִוי�ִעם&ֵחיְוָת Aּה�יד ְוִלְבֵב Mא ְטִר Z ֲאָנָׁש2 ְיו[ ּוִמן&ְּבֵני ּה ִעְׂשָּבBא ְוִעם&ֲע] ַׁשִּו3 ַדָּיא1 ְמדֹוֵר+ ָר�

יט ֱאָלָהBא ִעָּלָיא  Qי&ַׁשִּל ע ִּד� י&ְיַד3 �ד ִּד� �א ִּגְׁשֵמ�ּה ִיְצַטַּב�ע ַע ּה ּוִמַּט�ל ְׁשַמָּי ] ָה1][ִעָּלא[ְכתֹוִרין1 ְיַט�ֲעמּוֵּנ+
ים ֲעַלֵיּה  ה ְיָהֵק� י ִיְצֵּב� א ּוְלַמן&ִּד� ּות ֲאָנָׁש+ ּה�[ְּבַמְלכ�  ]ֲעַל�

Dan. 5:22 ְנְּת][ְו[ ְוַאְנָּתהBְעָּת�] ַא י ָכל&ְּדָנ�ה ְיַד� ל ִּד� Wְך ָּכל&ֳקֵב�ְלְּת ִלְבָב ר ָל�א ַהְׁשֵּפ�  ְּבֵרּה1 ֵּבְלַׁשאַּצ+
Dan. 5:23 יו ָקָדַמִיְך�ּה ַהְיִת Mי&ַבְיֵת א ִד� אַנָּי2 ְמָּת ּוְלָמ� �אA ִהְתרֹוַמ] א&ְׁשַמָּי �ל ָמֵר� ְך[ ְוַע ָדָמ3 ְוַאְנָּתה ] ָק�

ְנְּת][ְו[ ְך][ְו[ְוַרְבְרָבַנִיְך ] ַא2 Mַדֲהָבא ] ַרְבְרָבָנ ְ Tא&ו אָלֵה�י ַכְסָּפ� ְגָלָת�ְך ּוְלֵחָנָתְךH ַחְמָראH ָׁשַת�ִין ְּבהֹוןG ְוֵל� ֵׁש�
Qאָלָה =5ִין ְוָלא&ָׁשְמִע>ין ְוָל�א ָיְדִע�ין ַׁשַּב�ְחָּת ְוֵל� א&ָחַז י ָל� ִּ Tא ד �א ְוַאְבָנ3 א ָאָע Mא ַפְרְזָל ּה ְנָחָׁש2 ְך ִּביֵד> י&ִנְׁשְמָת� א ִּד�

ְרָּת� ְך ֵל�ּה ָל�א ַהַּד�  ְוָכל&ֹאְרָחָת�
Dan. 5:24ים� א ְדָנ�ה ְרִׁש� י&ְיָד�א ּוְכָתָב� ַיַח ַּפָּס�א ִד� ֹוִהי ְׁשִל� 1ִין1 ִמן&ֳקָדמ+   ֵּבאַד
Dan. 5:25ין� ל ּוַפְרִס� י ְרִׁש�ים ְמֵנ�א ְמֵנ�א ְּתֵק� א ִּד�   ּוְדָנ�ה ְכָתָב�
Dan. 5:26ּה� ְך ְוַהְׁשְלַמ� א ַמְלכּוָת� א ְמָנ�ה&ֱאָלָה� Wא ְמֵנ�ר&ִמְּלָת   ְּדָנ�ה ְּפַׁש�
Dan. 5:27יר� �א ְוִהְׁשְּתַכ�ַחְּת ַחִּס� אַזְנָי �ֹ יְלָּתה ְבמ ל ְּתִק� �  ְּתֵק
Dan. 5:28ס� י ּוָפָר� ת ְלָמַד� ְך ִויִהיַב�   ְּפֵר�ס ְּפִריַסת1 ַמְלכּוָת+
Dan. 5:29�ֲאַמ Aִין א ְוַהּמֹוְנָכא  ֵּבאַד� 1 ַאְרְּגָוָנ+ ִנֵּיאל ר ְוַהְלִּבBיׁשּו ְלָד� ְמִניכ][ְו[ר ֵּבְלַׁשאַּצ3 �א][ַה� א ] ָ י&ַדֲהָב� ִד�

א� א ְּבַמְלכּוָת� י&ֶלֱהֵו�א ַׁשִּל>יט ַּתְלָּת� ֹוִהי ִּד� ּו ֲעל+ ז� ל&ַצְּואֵר�ּה ְוַהְכִר�  ַע�
Dan. 5:30ֵּ Pיל ֵּבְלאַׁשַּצ� ב Wא ְקִט �יְלָי+ �ה�][ַכְׂשָּדא[ר ַמְלָּכ�א ַכְׂשָּדָיא ּה ְּבֵל  פ] ָ
Dan. 6:1 1ֶוׁש1 ָמָדָיא ָדא[ ְוָדְרָי ין�] ָ+ה][ָמ� ין ְוַתְרֵּת� ר ְׁשִנ�ין ִׁשִּת� ל ַמְלכּוָת�א ְּכַב�  ַקֵּב�
Dan. 6:2��א ְמָא�ה ְוֶעְׂשִר א ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּי ֶוׁש ַוֲהִקים1 ַעל&ַמְלכּוָת+ ן  ְׁשַפר1 ֳקָד�ם ָּדְרָי+ י ֶלֱהֹו� ין ִּד�

א�  ְּבָכל&ַמְלכּוָת�
Dan. 6:3 יןBין ָיֲהִב �א ִאֵּל3 ן ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּי Qֹי&ֶלֱהו ֹון ִּד� �ד&ִמְּנה �אל ַח� י ָדִנֵּי א ִּד� �ין ְּתָלָת+  ְוֵעBָּלא ִמְּנהֹון1 ָסְרִכ

א&ֶלֱהֵו�א ָנִז�ק� א ּוַמְלָּכ�א ָל�  ְלהֹון1 ַטְעָמ+
Dan. 6:4� 1ִין1 ָּדִנֵּי ּה  ֱאַד ּוַח ַיִּתיָרא1 ֵּב+ Bי ר ל ִּד� �א ָּכל&ֳקֵב3 �א ַוֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּי ח ַעל&ָסְרַכָּי �א ִמְתַנַּצ+ ה ֲהָו אל ְּדָנ+

א� ּה ַעל&ָּכל&ַמְלכּוָת� ית ַלֲהָקמּוֵת� �א ֲעִׁש+  ּוַמְלָּכ
Dan. 6:5ֹו ָבַע=ִין ִעָּל>ה ְל א ֲהו2 א ַוֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּי3 Mְרַכָּי ִין ָס� ה  ֱאַד2 �אל ִמַּצ�ד ַמְלכּוָת�א ְוָכל&ִעָּל2 ה ְלָדִנֵּי ַהְׁשָּכָח�

ֹוִהי� ה ָל�א ִהְׁשְּתַכ�ַחת ֲעל� ּוא ְוָכל&ָׁשלּו1 ּוְׁשִחיָת+ י&ְמֵהיַמ�ן ה+ 1 ִּד� ה ָּכל&ֳקֵבל �ין ְלַהְׁשָּכָח3 ה ָלא&ָיְכִל Mּוְׁשִחיָת 
Dan. 6:6 י ָל=א ין ִּד� ְמִר+ Bא ִאֵּלְך1 ָא� ַדִין ֻּגְבַרָּי ֱ Tֹוִהי  א ן ַהְׁשַּכ�ְחָנ�ה ֲעל� Wא ָלֵה��אל ְּדָנ�ה ָּכל&ִעָּל ְנַהְׁשַּכ>ח ְלָדִנֵּי

ּה� ס ת ֱאָלֵה�  ְּבָד�
Dan. 6:7 5ֶוׁש ַמְלָּכ�א� ּה ָּדְרָי ין ֵל+ �ׁשּו ַעל&ַמְלָּכ�א ְוֵכן1 ָאְמִר� ן ַהְרִּג Bא ַוֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא1 ִאֵּל+ ַדִין ָסְרַכָּי ֱ Tא 

ין ֱחִי�י�  ְלָעְלִמ�
Dan. 6:8 א א ְלַקָּיָמBה ְקָים1 ַמְלָּכ+ �א ּוַפֲחָוָת+ ְבַרָּי ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא1 ַהָּד� Bא ַו� א ִסְגַנָּי �י ַמְלכּוָת3 לA ָסְרֵכ טּו ֹּכ� Mִאְתָיַע 

ין ָלֵה ׁש ַעד&יֹוִמ�ין ְּתָלִת3 Mֱאָנ ּה ֶו� עּו ִמן&ָּכל&ֱאָל2 ָ Tה ב� י&ִיְבֵע י ָכל&ִּד� ה ֱאָס�ר ִּד� א ּוְלַתָּקָפ� Wא ִיְתְרֵמ �5ְך ַמְלָּכ+ ן1 ִמָּנ
א�  ְלֹג�ב ַאְרָיָוָת�

Dan. 6:9 ס ִּדי&ָל�א י ּוָפַר� >ה ְּכָדת&ָמַד� י ָל=א ְלַהְׁשָנָי א ְוִתְרֻׁש�ם ְּכָתָב�א ִּד� ים ֱאָסָר� א ְּתִק� �ן ַמְלָּכ+  ְּכַע
א�  ֶתְעֵּד�

Dan. 6:10ם ְּכָת ֶוׁש ְרַׁש� ְרָי+ �ה ַמְלָּכא1 ָּד� ל ְּדָנ א� ָּכל&ֳקֵב� א ֶוֱאָסָר�  ָב�
Dan. 6:11 ם��5ֶגד ְירּוְׁשֶל ּה ֶנ ן ֵלּה1 ְּבִעִּליֵת+ ין ְּפִתיָח� ּה ְוַכִּו2 �ל ְלַבְיֵת+ י&ְרִׁשBים ְּכָתָבא1 ַע ע ִּד� Mי ְיַד ָדִנֵּיאל ְּכִד2 ְ Tו 

ֹוִהי ּוְמַצֵּלBא ּומֹוֵדא1 ֳקָד�ם ֱא ּואA ָּבֵר�ְך ַעל&ִּבְרכ3 א ה� Mה ְביֹוָמ Z ְּתָלָת2 ד ְוִזְמִנין �א ָעֵב+ י&ֲהָו 1 ִּד� ּה ָּכל&ֳקֵבל ָלֵה+
ת ְּדָנ�ה� ס  ִמן&ַקְדַמ�



Dan. 6:12ּה� ם ֱאָלֵה� �5ן ֳקָד� �אל ָּבֵע�א ּוִמְתַחַּנ ׁשּו ְוַהְׁשַּכ�חּו ְלָדִנֵּי Bא ִאֵּלְך1 ַהְרִּג+ ַדִין ֻּגְבַרָּי ֱ Tא  
Dan. 6:13ר�ַעל&ֱאָס Hין ֳקָדם&ַמְלָּכא יבּו ְוָאְמִר� אַדִין ְקִר2 ֵּ Tׁש  ב י ָכל&ֱאָנ] ְמָּת ִּד�  ַמְלָּכאG ֲהָל=א ֱאָס�ר ְרַׁש3

א  Mה ַמְלָּכ א ְלג�ֹוב ַאְרָיוָת�א ָעֵנ2 Wא ִיְתְרֵמ �5ְך ַמְלָּכ+ ין ָלֵהן1 ִמָּנ ׁש ַעד&יֹוִמ�ין ְּתָלִת3 Mֱאָנ ּה ֶו� י&ִיְבֵעהZ ִמן&ָּכל&ֱאָל2 ִּד�
ס ִּדי&ָל� י ּוָפַר� ר ַיִּציָב=א ִמְּלָת>א ְּכָדת&ָמַד� א�ְוָאַמ3  א ֶתְעֵּד�

Dan. 6:14 ם ֲעַלִיְך ּוד ָלא&ָׂש2 י ְיה3 א ִּד� Mי ָגלּוָת Z ִמן&ְּבֵנ2 אל ִּדי י ָדִנֵּי] ֹו ְוָאְמִריןH ֳקָד�ם ַמְלָּכאG ִּד� אַדִין ֲענ� ֵּ Tב 
א ָּבֵע�א ָּבעּו] ֲעָלBְך[ Bין ְּתָלָתה1 ְּביֹוָמ+ י ְרַׁש�ְמָּת ְוִזְמִנ א ִּד� ם ְוַעל&ֱאָסָר� ּה�ַמְלָּכא1 ְטֵע+  ֵת�

Dan. 6:15 1ּה ְוַעד�ל ְלֵׁשיָזבּוֵת ם ָּב� >אל ָׂש� ֹוִהי ְוַע=ל ָּדִנֵּי ע ַׂשִּגיא1 ְּבֵא�ׁש ֲעל+ י ִמְּלָת�א ְׁשַמ3 א ְּכִד= Mִין ַמְלָּכ  ֱאַד2
ּה� ר ְלַהָּצלּוֵת� א ֲהָו�א ִמְׁשַּתַּד� �י ִׁשְמָׁש+ ָעֵל  ֶמ�

Dan. 6:16� ְך ַהְרִּג �א ִאֵּל+ 1ִין1 ֻּגְבַרָּי ס  ֵּבאַד י ּוָפַר+ י&ָדת1 ְלָמַד� ע ַמְלָּכא1 ִּד� Bא ַּד ין ְלַמְלָּכ3 ׁשּו ַעל&ַמְלָּכ�א ְוָאְמִר�
ים ָל�א ְלַהְׁשָנָי�ה� י&ַמְלָּכ�א ְיָהֵק� >ם ִּד� ר ּוְקָי י&ָכל&ֱאָס�  ִּד�

Dan. 6:17י ַאְרָי א ִּד� ֹו ְלֻגָּב� Wאל ּוְרמ ִנֵּי+ ר ְוַהְיִתיו1 ְלָד� ִין ַמְלָּכ�א ֲאַמ3 Mאל  ֵּבאַד Bה ַמְלָּכא1 ְוָאַמ�ר ְלָדִנֵּי+ ָוָת�א ָעֵנ
י ַאְנָּתה  ְך ִּד� ּוא ְיֵׁשיְזִבָּנ�5ְך�] ַאBְנְּת[ֱאָלָה3 א ה� ח&ֵלּה1 ִּבְתִדיָר+ ַל�  ָּפ�

Dan. 6:18ּה ּוְבִעְזָקת1 ַרְבְר א ְּבִעְזְקֵת3 Mּה ַמְלָּכ ת ַעל&ֻּפ�ם ֻּגָּב�א ְוַחְתַמ2 ה ְוֻׂשַמ� י  ְוֵהיָת1ִית1 ֶא�ֶבן ֲחָד+ ֹוִהי ִּד> ָבנ+
ּו ְּבָדִנֵּי�אל�  ָלא&ִתְׁשֵנ�א ְצב�

Dan. 6:19ֹוִהי� ת ֲעל� ּה ַנַּד� ֹוִהי ְוִׁשְנֵּת� �ָדמ �ל ָק� ת ְוַדֲחָו�5ן ָלא&ַהְנֵע יְכֵלּה1 ּוָב�ת ְטָו+ ל ַמְלָּכBא ְלֵה� ַדִין ֲאַז2 ֱ Tא  
Dan. 6:20 א�ּום ְּבָנְגָה א ְיק� א ִּבְׁשַּפְרָּפָר� ִין ַמְלָּכ+ א ֲאַז�ל� ֵּבאַד� י&ַאְרָיָוָת� א ִד� ה ְלֻגָּב� ְתְּבָהָל+  ּוְבִה2
Dan. 6:21 11 ֲעֵבד ִנֵּיאל אל ָּד� א ְוָאַמ�ר ְלָדִנֵּי3 Mה ַמְלָּכ �ק ָעֵנ2 ל ֲעִצ�יב ְזִע אל ְּבָק� ִנֵּי+ א ְלָד�  ּוְכִמְקְרֵב�ּה ְלֻגָּב+

י ַאְנָּתה  ְך ִּד� א ֱאָלָה3 ח&ֵלּה1 ִּב] ַאBְנְּת[ֱאָלָה�א ַחָּי+ ַל� א�ָּפ� ְך ִמן&ַאְרָיָוָת� א ַהְיִכ�ל ְלֵׁשיָזבּוָת�  ְתִדיָר+
Dan. 6:22ין ֱחִי�י� אל ִעם&ַמְלָּכ�א ַמִּל�ל ַמְלָּכ�א ְלָעְלִמ� 1ִין1 ָּדִנֶּי+   ֱאַד
Dan. 6:23ָדמ1ֹוִה י ָק� Bל ִּד ּוִני ָּכל&ֳקֵב3 �א ְוָל�א ַחְּבל ם ַאְרָיָוָת� >ר ֻּפ� ֲסַג ּה ּו� י ְׁשַל�ח ַמְלֲאֵכ3 Qי1 ָזכּו1  ֱאָלִה

י ְוַאBף ָקָדַמִיְך  �ַחת ִל+ ָדָמְך1[ִהְׁשְּתַכ ת�] ָק� א ֲחבּוָל�ה ָל�א ַעְבֵד�  ַמְלָּכ+
Dan. 6:24 אל Mק ָּדִנֵּי ר ְלַהְנָסָק�ה ִמן&ֻּגָּב�א ְוֻהַּס2 אל ֲאַמ� ִנֵּי+ ֹוִהי ּוְלָד� א ַׂשִּגיא1 ְטֵא�ב ֲעל+ ִין ַמְלָּכ3  ֵּבאַד�

1 ָלא& א ְוָכל&ֲחָבל ּה�ִמן&ֻּגָּב3 ן ֵּבאָלֵה� י ֵהיִמ� ּה ִּד�  ִהְׁשְּתַכ�ח ֵּב+
Dan. 6:25 ֹו ִאּנ�ּון אל ּוְלֹגBב ַאְרָיָוָתא1 ְרמ+ ִנֵּי+ י ָד� י&ֲאַכBלּו ַקְרצ1ֹוִהי1 ִּד� Bא ִאֵּלְך1 ִּד� יו ֻּגְבַרָּי Qא ְוַהְיִת  ַוֲאַמ�ר ַמְלָּכ3

ַ Tא ע �ית ֻּגָּב3 ֹו ְלַאְרִע Qא&ְמט ֹון ְוָל� �ֹון ּוְנֵׁשיה קּו�ְּבֵניה� ֹון ַהִּד� א ְוָכל&ַּגְרֵמיה� �5ָוָת+ ּו ְבהֹון1 ַאְרָי י&ְׁשִלBט�  ד ִּד�
Dan. 6:26 י&ָדֲאִרין >א ִּד� =א ְוִלָּׁשַנָּי א ֻאַמָּי Qְמַמָּי ָכל&ַע� ַתב ְל� ְּ Tא כ �5ֶוׁש ַמְלָּכ3 ִין ָּדְרָי Mין[ ֵּבאַד ְּבָכל&ַאְרָע�א ] ָדְיִר�

ֹון ִיְׂשֵּג�א�  ְׁשָלְמכ�
Dan. 6:27ן ָזֲאִעין  ִמן&ֳק Bי ֶלֱהֹו יA ְּבָכל&ָׁשְלָט�ן ַמְלכּוִת3 ם ] ָזְיִעין1[ָדַמיH ִׂש�ים ְטֵעםG ִּד� ין ִמן&ֳקָד� ֲחִל+ ְוָד�

ל ְוָׁשְלָטֵנ�ּה  י&ָל�א ִתְתַחַּב+ ין ּוַמְלכּוֵתּה1 ִּד� �ְלִמ+ א ְוַקָּים1 ְלָע ּואA ֱאָלָה�א ַחָּי3 �אל ִּדי&ה� ִנֵּי ֱאָלֵה�ּה ִּדי&ָד�
א�  ַעד&סֹוָפ�
Dan. 6:28ִּ Pא ד� �א ּוְבַאְרָע ין ִּבְׁשַמָּי ל ְוָעֵבד1 ָאִת�ין ְוִתְמִה+ �ב ּוַמִּצ3 א� ְמֵׁשיִז אל ִמן&ַי�ד ַאְרָיָוָת� ִנֵּי+ �יב ְלָד�  י ֵׁשיִז
Dan. 6:29 ֹוֶרׁש ָּפְרָסָיא ּות ּכ� �5ֶוׁש ּוְבַמְלכ� ּות ָּדְרָי ה ַהְצַל�ח ְּבַמְלכ� �אל ְּדָנ+ �ה�][ָּפְרָסא[ ְוָדִנֵּי  פ] ָ
Dan. 7:1 11ִין ל&ִמְׁשְּכֵב�ּה ֵּבאַד ּה ַע� ה ְוֶחְזֵו�י ֵראֵׁש� 1 ֵח�ֶלם ֲחָז+ ל ָּדִנֵּיאל ה ְלֵבְלאַׁשַּצר1 ֶמ�ֶלְך ָּבֶב+ �ת ֲחָד3  ִּבְׁשַנ

ר� אׁש ִמִּל�ין ֲאַמ� ב ֵר�  ֶחְלָמ�א ְכַת+
Dan. 7:2� יְלָי >ית ְּבֶחְזִו�י ִעם&ֵל� �ה ֲהֵו ר ָחֵז 1 ְוָאַמ+ Bה ָדִנֵּיאל א  ָעֵנ ן ְלַיָּמ� א ְמִגיָח� ּו ַאְרַּבע1 רּוֵח�י ְׁשַמָּי+ א ַוֲאר3

א�  ַרָּב�
Dan. 7:3א� א ִמן&ָּד� �5ן ָּד� ן ִמן&ַיָּמ�א ָׁשְנָי ן ָסְלָק�   ְוַאְרַּבBע ֵחיָון1 ַרְבְרָב+
Dan. 7:4יטּו ית ַעדZ ִּדי&ְּמִר2 �ה ֲהֵו] ר ַל�ּה ָחֵז י&ְנַׁש� ה ְוַגִּפ�ין ִּד� א  ַקְדָמְיָת�א ְכַאְרֵי+ �יַלת ִמן&ַאְרָע3 יּה ּוְנִט Mַגַּפ 

ּה� יב ַל� ב ֱאָנ�ׁש ְיִה� ת ּוְלַב� �ׁש ֳהִקיַמ+ 1ִין1 ֶּכֱאָנ  ְוַעל&ַרְגַל
Dan. 7:5 ין ִׁשַּנַּיּה�ּה ֵּב ת ּוְתָל�ת ִעְלִע>ין ְּבֻפַּמ� ב ְוִלְׂשַטר&ַחד1 ֳהִקַמ+ �ה ְלֹד3 ה ָּדְמָי Mי ִתְנָיָנ ּו ֵחיָוהZ ָאֳחִר2  ַוֲאר�

�ּה[ ר ַׂשִּג�יא�] ִׁשַּנ י ֲאֻכ�ִלי ְּבַׂש� ּוִמ� ּה ק� ין ַל+  ְוֵכן1 ָאְמִר�



Dan. 7:6 ֹוף ַעל&ַּגַּבַּיּה ּה ַּגִּפ�ין ַאְרַּב>ע ִּדי&ע� ר ְוַל2 ֳחִרי1 ִּכְנַמ+ ּו ָא� Bית ַוֲאר �ה ֲהֵו3 ה ָחֵז Mר ְּדָנ ] ַּגַּב�ּה[ ָּבאַת2
יב ן ְיִה� א ְוָׁשְלָט� ּה�ְוַאְרְּבָעBה ֵראִׁשין1 ְלֵח�יְוָת+   ַל�

Dan. 7:7 ה ְרִביָעָיה� ּו ֵחיָו א ַוֲאר� יְלָי3 �י ֵל� ית ְּבֶחְזֵו Mה ֲהֵו ה[ ָּבאַת�ר ְּדָנהZ ָחֵז2 ִביָעָא] י ] ְר� יְמָתִנ2 ְּדִחיָלהZ ְוֵא�
א ְּבַרְגַלַּי ה ּוְׁשָאָר� �ה ּוַמֱּדָק+ ְכָל ן ָא� �ל ַלּה1 ַרְבְרָב+ י&ַפְרֶז ִין ִּד� יָרא ְוִׁשַּנ2 א ַיִּת3 Mּה][ְּב[ּה ְוַתִּקיָפ�ה ] ַרְגַל�ָרְפָס

ּה� ר ַל� �5ִין ֲעַׂש� יּה ְוַקְרַנ ָדַמ+ י ָק� יָוָתא1 ִּד� ה ִמן&ָּכל&ֵח�  ְוִה�יא ְמַׁשְּנָי3
Dan. 7:8 ת ֵּביֵניהֹון�י ְזֵעיָרה1 ִסְלָק Bֶרן ָאֳחִר ֲאלּו ֶק� ַ Tא ו ית ְּבַקְרַנָּי3 Mל ֲהֵו ן[ ִמְׂשַּתַּכ2 יֵניֵה+ ת ] ֵּב� ּוְתָל3
א ֶאְתֲעַקרּו ִמן&ַקְרַנָּיא1 ָרה[ ַקְדָמ�ָיָת+ א ] ֳקָדַמ�ּה[ִמן&ֳקָדַמַּיּה ] ֶאְתֲעַק� Bי ֲאָנָׁשא1 ְּבַקְרָנא&ָד+ ין ְּכַעְיֵנ Mּו ַעְיִנ ַוֲאל2

ן� ם ְמַמִּל�ל ַרְבְרָב�  ּוֻפ�
Dan. 7:9ִּכְת Aּה�ב ְלבּוֵׁש�ין ְיִת יק יֹוִמ� יו ְוַעִּת� י ָכְרָסָון1 ְרִמ+ Bד ִּד� ית ַע �ה ֲהֵו3 ר ּוְׂשַעBר ֵראֵׁשּה1  ָחֵז �ג ִחָּו3 ַל

ק� ֹוִהי נ�ּור ָּדִל� ּור ַּגְלִּגּל� �ין ִּדי&נ+ א ָּכְרְסֵיּה1 ְׁשִביִב  ַּכֲעַמ�ר ְנֵק+
Dan. 7:10 ֶלף ַאְלִפיםBֹוִהי ֶא Bד ְוָנֵפק1 ִמן&ֳקָדמ+ ּור ָנֵג ֹו ִרְּבָון ] ַאְלִפין1[ ְנַה�ר ִּדי&נ3 ּה ְוִרּב� ן[ְיַׁשְּמׁשּוֵּנ+ ] ִרְבָב�

יחּו�ָק� ין ְּפִת� ּון ִּדיָנ�א ְיִת�ב ְוִסְפִר� �ֹוִהי ְיקּומ  ָדמ�
Dan. 7:11 תBי ְקִטיַל ית ַעדZ ִּד2 �ה ֲהֵו] י ַקְרָנ�א ְמַמֱּלָל�ה ָחֵז א ִּד� �א ַרְבְרָבָת+ 1 ִמַּלָּי ִין ִמן&ָקל ית ֵּבאַד3 �ה ֲהֵו+  ָחֵז

ת ֶאָּׁש� ת ִליֵקַד� ּה ִויִהיַב� יְוָתא1 ְוהּוַב�ד ִּגְׁשַמ+  א�ֵח�
Dan. 7:12ן� ן ְוִעָּד� ֹון ַעד&ְזַמ� יַבת ְלה� >ין ְיִה� ֹון ְוַאְרָכ=ה ְבַחִּי �יו ָׁשְלָטְנה א ֶהְעִּד� יָוָת+   ּוְׁשָאר1 ֵח�
Dan. 7:13ֹוַמָּי �ה ְוַעד&ַעִּתBיק י� ר ֱאָנ�ׁש ָאֵת�ה ֲהָו א ְּכַב� �י ְׁשַמָּי+ א ַוֲארּו1 ִעם&ֲעָנֵנ יְלָי+ �י ֵל� Bה ֲהֵוית1 ְּבֶחְזֵו א1  ָחֵז

ּוִהי� ֹוִהי ַהְקְרב� ה ּוְקָדמ�  ְמָט+
Dan. 7:14 ןBּה ָׁשְלָט Qּון ָׁשְלָטֵנ ��א ֵל�ּה ִיְפְלח >א ְוִלָּׁשַנָּי א ֻאַמָּי ְמַמָּי3 ל ַע� ּו ְוֹכ� ּה ְיִהBיב ָׁשְלָטן1 ִויָק�ר ּוַמְלכ+  ְוֵל2

ל� פ ּה ִּדי&ָל�א ִתְתַחַּב� ה ּוַמְלכּוֵת� י&ָל�א ֶיְעֵּד+  ָעַלם1 ִּד�
Dan. 7:15ה ְוֶחְזֵו�י ֵראִׁש�י ְיַבֲהֻלַּנ�ִני�� �אל ְּבג�ֹוא ִנְדֶנ �ת רּוִח>י ֲאָנ�ה ָדִנֵּי   ֶאְתְּכִרַּי
Dan. 7:16 א� ר ִמַּלָּי י ּוְפַׁש� Wה ַוֲאַמר&ִל� ל&ָּכל&ְּדָנ א&ִמֵּנ�ּה ַע� א ֶאְבֵע� א ְוַיִּציָב� ֲאַמָּי+ ת ַעל&ַחד1 ִמן&ָק�  ִקְרֵב3
 ְיהֹוְדִעַּנ�ִני�
Dan. 7:17 א� ּון ִמן&ַאְרָע� י ִאִּנ�ין ַאְרַּב�ע ַאְרְּבָע�ה ַמְלִכ�ין ְיקּומ� א ִּד�  ִאֵּלין1 ֵחיָוָת�א ַרְבְרָבָת+
Dan. 7:18א ְוַע�ד ָעַל�ם ָעְלַמָּי�א� �ְלָמ+ ד&ָע ּון ַמְלכּוָתא1 ַע� Bין ְוַיְחְסנ� י ֶעְליֹוִנ א ַקִּדיֵׁש� יַקְּבלּון1 ַמְלכּוָת+   ִו�
Dan. 7:19ִין ְצִב ְנָי�ה ִמן&ָּכְּלהֹון  ֱאַד3 י&ֲהָו�ת ָׁש� א ִּד� �ְיָת+ יְוָתא1 ְרִביָע א ַעל&ֵח� ְּדִחיָל�ה ] ָּכְּלֵה�ין[ית1 ְלַיָּצָב+

יָרה ִׁשַּנַּיּה  Bּה[ַיִּת3 ה�] ִׁשַּנ ְפָס� א ְּבַרְגַל�יּה ָר� ה ּוְׁשָאָר� ְכָל�ה ַמֲּדָק+ ׁש ָא� י&ְנָח+ 1 ְוִטְפַר�יּה ִּד� י&ַפְרֶזל  ִּד�
Dan. 7:20ת ּוְנַפלּו  ְו י ִסְלַק+ ּה ְוָאֳחִרי1 ִּד� י ְבֵראַׁש+ Bא ֲעַׂשר1 ִּד� ָלה][ּו[ַעל&ַקְרַנָּי ּה[ִמן&ֳקָדַמַּיּה ] ְנַפ� ] ֳקָדַמ�

ּה� ב ִמן&ַחְבָרַת� ן ְוֶחְזַו�ּה ַר� ּה ְוֻפם1 ְמַמִּל�ל ַרְבְרָב+ �ין ַל3 ן ְוַעְיִנ Mא ִדֵּכ  ְּתָל�ת ְוַקְרָנ2
Dan. 7:21ית ְו �ה ֲהֵו+ ֹון� ָחֵז �ין ְוָיְכָל�ה ְלה� ב ִעם&ַקִּדיִׁש ה ְקָר� ן ָעְבָד� �א ִדֵּכ+  ַקְרָנ
Dan. 7:22 א ֶהֱחִס�נּו ה ּוַמְלכּוָת� �א ְמָט+ �ין ְוִזְמָנ י ֶעְליֹוִנ ב ְלַקִּדיֵׁש� �א ְיִה+ א ְוִדיָנ ֹוַמָּי+ ה ַעִּתיק1 י� י&ֲאָת3 �ד ִּד�  ַע
ין�  ַקִּדיִׁש�

Dan. 7:23יְוָתא1 ְר ּו ְרִביָעָיא  ֵּכןH ֲאַמרG ֵח� Bא ַמְלכ �ְיָת+ י ִתְׁשֵנ�א ] ָאה1][ְרִביָע[ִביָע א ִּד� �א ְבַאְרָע+ ֶּתֱהֵו
א ּוְתדּוִׁשַּנ�ּה ְוַתְּדִקַּנ�ּה� 1 ָּכל&ַאְרָע+  ִמן&ָּכל&ַמְלְכָוָת�א ְוֵתאֻכל

Dan. 7:24Qּון ְוָאֳחָר �ה ַמְלִכ�ין ְיֻקמ ה ַעְׂשָר� ר ִמַּנּה1 ַמְלכּוָת+ �א ֲעַׂש+ ּוא ִיְׁשֵנא1  ְוַקְרַנָּי Bֹון ְוה ּום ַאֲחֵריה3 ן ְיק�
ל� ה ַמְלִכ�ין ְיַהְׁשִּפ� א ּוְתָלָת�  ִמן&ַקְדָמֵי+

Dan. 7:25 ד ִעָּלָיאBין ְלַצ ת ] ָה1][ִעָּלא[ ּוִמִּל3 �ין ְוָד+ ר ְלַהְׁשָנָיה1 ִזְמִנ �ין ְיַבֵּל�א ְוִיְסַּב3 י ֶעְליֹוִנ ל ּוְלַקִּדיֵׁש� ְיַמִּל+
ּון ִּבי ן�ְוִיְתַיֲהב� ן ְוִעָּדִנ�ין ּוְפַל�ג ִעָּד� ּה ַעד&ִעָּד�  ֵד+
Dan. 7:26א� ה ַעד&סֹוָפ� ה ּוְלהֹוָבָד� ֹון ְלַהְׁשָמָד� �ּה ְיַהְעּד+   ְוִדיָנ�א ִיִּת�ב ְוָׁשְלָטֵנ
Dan. 7:27ִּ Pא ד א ּוְרבּוָת3 Mה ְוָׁשְלָטָנ ת ְלַע�ם ַק ּוַמְלכּוָת2 Wא ְיִהיַב ֹות ָּכל&ְׁשַמָּי+ �ין י ַמְלְכָות1 ְּתח� ִּדיֵׁש�י ֶעְליֹוִנ

ּון� ּון ְוִי�ְׁשַּתְּמע� א ֵל�ּה ִיְפְלח� 1 ָׁשְלָט�ַנָּי+ ם ְוֹכל ּות ָעַל+  ַמְלכּוֵתּה1 ַמְלכ�
Dan. 7:28י ּוִמְּל ִני ְוִזיַוי1 ִיְׁשַּתּנ�ֹון ֲעַל+ �י ְיַבֲהֻלַּנ3 �יאA ַרְעיֹוַנ אל ַׂשִּג Mִנֵּי ה ָד� י&ִמְּלָת�א ֲאָנ2 א  ַעד&ָּכ�ה סֹוָפ�א ִד� ָת�



ת� פ  ְּבִלִּב�י ִנְטֵר�
Dan. 8:1 ה ֵאַל�י י ַהִּנְרָא� אל ַאֲחֵר> �י ָדִנֵּי+ ֹון ִנְרָאBה ֵאַלי1 ֲאִנ Qֶלְך ָחז�ּות ֵּבְלאַׁשַּצ�ר ַהֶּמ ֹוׁש ְלַמְלכ� �ת ָׁשל+  ִּבְׁשַנ
ה�  ַּבְּתִחָּל�
Dan. 8:2 ן�י ַוֲאִני1 ְּבׁשּוַׁש ֶאְרֶאהH ֶּבָחזֹוןG ַוְיִהי1 ִּבְרֹאִת+ ֹון  ָו� ָחז+ �ה ָוֶאְרֶאה1 ֶּב� ר ְּבֵעיָל�ם ַהְּמִדיָנ ה ֲאֶׁש� ַהִּביָר+

י� ל אּוָל� �יִתי ַעל&אּוַב�  ַוֲאִנ�י ָהִי
Dan. 8:3 ֹות �5ִים ְּגֹבה3 �5ִים ְוַהְּקָרַנ ֹו ְקָרָנ ל ְול� ד ֹעֵמ>ד ִלְפֵנ�י ָהֻאָב� �הA ַא�ִיל ֶאָח3 ה ְוִהֵּנ  ָוֶאָּׂשBא ֵעיַני1 ָוֶאְרֶא+
ה ֹעָל�ה ָּבַאֲחֹרָנ�ה�ְוָהַאַחת1 ְּגֹב ְּגֹבָה+ ית ְוַה2  ָה�ה ִמן&ַהֵּׁשִנ+
Dan. 8:4 יל ין ַמִּצ� יו ְוֵא� ּו ְלָפָנ+ א&ַי�ַעְמד� �ֹ ְגָּבה ְוָכל&ַחּיֹות1 ל ֹוָנה ָוֶנ3 Mָּמה ְוָצפ Z ָי2 ִיל ְמַנֵּגַח �יִתי ֶאת&ָהַא]  ָרִא

יל� ֹו ְוִהְגִּד� ה ִכְרֹצנ� ֹו ְוָעָׂש� � ִמָּיד
Dan. 8:5 Aי� ין נֹוֵג�ַע  ַוֲאִנ ֶרץ ְוֵא� �י ָכל&ָהָא+ ַּמֲעָרב1 ַעל&ְּפֵנ ִעִּזים1 ָּבBא ִמן&ַה� Bה ְצִפיר&ָה� ין ְוִהֵּנ �יִתי ֵמִב3 ָהִי

ין ֵעיָנ�יו� ֶרן ָחז�ּות ֵּב� יר ֶק� ָּצִפ+  ָּבָא�ֶרץ ְוַה2
Dan. 8:6י� ד ִלְפֵנ יִתי ֹעֵמ� ִים ֲאֶׁש�ר ָרִא+ 1 ַּב�ַעל ַהְּקָרַנ+ 1ִיל א ַעד&ָהַא 3ֹ ֹו� ַוָּיב ת ֹּכח� �5ָרץ ֵאָל�יו ַּבֲחַמ�   ָהֻאָב�ל ַוָּי
Dan. 8:7 יו ִיל ַוְיַׁשֵּבר1 ֶאת&ְׁשֵּת�י ְקָרָנ+ �5ְך ֶאת&ָהַא+ 1 ַוַּי ִיל ַוִּיְתַמְרַמBר ֵאָליו �יַעA ֵא�ֶצל ָהַא3 יו ַמִּג Qּוְרִאיִת 

5 �יו ַוַּיְׁשִליֵכBהּו ַא1ְרָצה1 ַו� ד ְלָפָנ ִיל ַלֲעֹמ� ַח ָּבַא� ָיה ֹכ> ֹו�ְולֹא&ָה� ִיל ִמָּיד� הּו ְולֹא&ָהָי�ה ַמִּצ>יל ָלַא�  ִּיְרְמֵס+
Dan. 8:8 1ּות ַאְרַּבעBָנה ָחז Mַּתֲעֶל ה ַו� ֶרן ַהְּגדֹוָל+ ֹו ִנְׁשְּבָרה1 ַהֶּק� ד ּוְכָעְצמ3 �יל ַעד&ְמֹא �ים ִהְגִּד�  ּוְצִפ�יר ָהִעִּז

ִים� ֹות ַהָּׁשָמ� ע רּוח� יָה ְלַאְרַּב�  ַּתְחֶּת+
Dan. 8:9ח  ּוִמן&ָה �5ֶגב ְוֶאל&ַהִּמְזָר� >ֶתר ֶאל&ַהֶּנ ת ִמְּצִעיָר�ה ַוִּתְגַּדל&ֶי ֶרן&ַאַח� א ֶק� ם ָיָצ� ַאַח�ת ֵמֶה+

ִבי�  ְוֶאל&ַהֶּצ�
Dan. 8:10ם� ִּתְרְמֵס� א ּוִמן&ַהּכֹוָכִב�ים ַו� ל ַא>ְרָצה ִמן&ַהָּצָב� ל ַעד&ְצָב�א ַהָּׁשָמ�ִים ַוַּתֵּפ�   ַוִּתְגַּד�
Dan. 8:11&ר יל ּוִמֶּמ1ּנּו1 ֵהִרים  ְוַע�ד ַׂש� �א ִהְגִּד ֹו�] הּוַר�ם[ַהָּצָב� ֹון ִמְקָּדׁש� יד ְוֻהְׁשַל�ְך ְמכ�  ַהָּתִמ+
Dan. 8:12יָחה� ה ְוִהְצִל� ְרָצה ְוָעְׂשָת� יד ְּבָפ�ַׁשע ְוַתְׁשֵלBְך ֱאֶמת1 ַא+ ן ַעל&ַהָּתִמ�   ְוָצָב>א ִּתָּנֵת�
Dan. 8:13�ֹוׁש ְמַדֵּב ָחד&ָקד� י ֶהָחזBֹון  ָוֶאְׁשְמָע�ה ֶא� Qר ַעד&ָמַת ְמַדֵּב3 �י ַה� ְלמֹוִנ ֹוׁש ַלַּפ� Mד ָקד ר ַוּיֹאֶמרZ ֶאָח2

ס� א ִמְרָמ� ֶדׁש ְוָצָב� ם ֵּת>ת ְוֹק�  ַהָּתִמיד1 ְוַהֶּפ�ַׁשע ֹׁשֵמ+
Dan. 8:14ַPי ע ֹ�אֶמר ֵאַל+ ֶדׁש� ַוּי ק ֹק� ֹות ְוִנְצַּד� �ׁש ֵמא ִים ּוְׁשֹל� ֶקר ַאְלַּפ� �ֶרב ֹּב+  ד ֶע
Dan. 8:15י ְּכַמְרֵאה&ָג�ֶבר� ד ְלֶנְגִּד� >ה ֹעֵמ� ה ְוִהֵּנ �אל ֶאת&ֶהָחז�ֹון ָוֲאַבְקָׁש�ה ִביָנ+ י ִּבְרֹאִת>י ֲאִנ�י ָדִנֵּי   ַוְיִה3
Dan. 8:16ה� ן ְלַהָּל�ז ֶאת&ַהַּמְרֶא� ל ָהֵב� Wר ַּגְבִריֵא �י ַוִּיְקָרא1 ַוּיֹאַמ+ ם ֵּב�ין אּוָל ע קֹול&ָאָד�   ָוֶאְׁשַמ�
Dan. 8:17ץ  ַו ם ִּכ�י ְלֶעת&ֵק� Bֹאֶמר ֵאַלי1 ָהֵב�ן ֶּבן&ָאָד+ �י ַוּי ִּתי ָוֶאְּפָל�ה ַעל&ָּפָנ ֹו ִנְבַע+ י ּוְבֹבא� 1 ֵא�ֶצל ָעְמִד+ ָּיבֹא

ֹון�  ֶהָחז�
Dan. 8:18י� ִני ַעל&ָעְמִד� י ַוַּי�ֲעִמיֵד� ַּגע&ִּב+ �י ָא�ְרָצה ַוִּי2 ְמִּתי ַעל&ָּפַנ י ִנְרַּד� ֹו ִעִּמ+   ּוְבַדְּבר�
Dan. 8:19ץ� �ַעם ִּכ�י ְלמֹוֵע�ד ֵק� ית ַהָּז ת ֲאֶׁשר&ִיְהֶי�ה ְּבַאֲחִר� יֲעָך+ ֵא� �י מֹוִד� 1ֹאֶמר1 ִהְנִנ   ַוּי
Dan. 8:20ס� י ּוָפָר� �5ִים ַמְלֵכ�י ָמַד� ִיל ֲאֶׁשר&ָרִא�יָת ַּב�ַעל ַהְּקָרָנ   ָהַא�
Dan. 8:21ֶרן ַהְּג B5ן ְוַהֶּק� ֹון� ְוַהָּצִפ�יר ַהָּׂשִע�יר ֶמ�ֶלְך ָיָו ֶלְך ָהִראׁש� ּוא ַהֶּמ� יו ה�  דֹוָלה1 ֲאֶׁש�ר ֵּבין&ֵעיָנ+
Dan. 8:22ֹו� א ְבֹכח� �ֹ ְדָנה ְול ֹוי ַיֲעֹמ� ע ַּתְחֶּת�יָה ַאְרַּב=ע ַמְלֻכי>ֹות ִמּג� ְדָנה ַאְרַּב� ֲעֹמ� ֶרת ַוַּת� ִּנְׁשֶּב+   ְוַה2
Dan. 8:23ים ַיֲע� ם ַהֹּפְׁשִע ם ְּכָהֵת� ְבַאֲחִרית1 ַמְלכּוָת+ ֹות� ּו� ֶלְך ַעז&ָּפִנ�ים ּוֵמִב�ין ִחיד� ד ֶמ�  ֹמ>
Dan. 8:24ים� ים ְוַעם&ְקֹדִׁש� ית ֲעצּוִמ� �יַח ְוָעָׂש�ה ְוִהְׁשִח� ית ְוִהְצִל ֹות ַיְׁשִח� ֹו ְוִנְפָלא� א ְבֹכח+ �ֹ   ְוָעַצBם ֹּכחֹו1 ְול
Dan. 8:25+ֹו ַיְגִּד ֹו ּוִבְלָבב� ֹו ְוִהְצִלBיַח ִמְרָמה1 ְּבָיד+ �ים  ְוַעל&ִׂשְכל3 יל ּוְבַׁשְלָו�ה ַיְׁשִח�ית ַרִּב

ר� ֶפס ָי�ד ִיָּׁשֵב� ד ּוְבֶא�  ְוַעBל&ַׂשר&ָׂשִרים1 ַיֲעֹמ+
Dan. 8:26ים� ים ַרִּב� ֹון ִּכ�י ְלָיִמ� ָחז+ ם ֶה� ּוא ְוַאָּתה1 ְסֹת� �ר ֱאֶמ�ת ה ר ֶנֱאַמ� ֶקר ֲאֶׁש� ה ָהֶע=ֶרב ְוַהֹּב>   ּוַמְרֵא2
Dan. 8:27אל ִנ �י ָדִנֵּי3 ם  ַוֲאִנ ה ֶאת&ְמֶל�אֶכת ַהֶּמ�ֶלְך ָוֶאְׁשּתֹוֵמ� ֱעֶׂש� ּום ָוֶא� Wים ָוָאק 1יִתי1 ָיִמ+ Bיִתי ְוֶנ�ֱחֵל ְהֵי

ין� פ ין ֵמִב� ה ְוֵא�  ַעל&ַהַּמְרֶא�
Dan. 9:1י ּות ַּכְׂשִּד� ְך ַע�ל ַמְלכ� י ֲאֶׁש�ר ָהְמַל+ ��5ַרע ָמָד ֹוׁש ִמֶּז >5ֶוׁש ֶּבן&ֲאַחְׁשֵור� ת ְלָדְרָי �ת ַאַח3  ם� ִּבְׁשַנ



Dan. 9:2 1ה ְדַבר&ְיהָוהB ר ָהָי ים ֲאֶׁש2 ים ִמְסַּפ�ר ַהָּׁשִנ3 �ִתי ַּבְּסָפִר אל ִּביֹנ� ִנֵּי+ ֹו ֲאִני1 ָּד� Bת ַאַחת1 ְלָמְלכ+  ִּבְׁשַנ
ֹות ְירּוָׁשַל�ִם ִׁשְבִע�ים ָׁשָנ�ה� אות ְלָחְרב� <ֹ יא ְלַמּל �ה ַהָּנִב+  ֶאל&ִיְרִמָי

Dan. 9:3י ֶא �ה ֶאת&ָּפַנ3 ֶפר� ָוֶאְּתָנ ק ָוֵא� ֹום ְוַׂש� �ים ְּבצ� ׁש ְּתִפָּל�ה ְוַתֲחנּוִנ ים ְלַבֵּק� ֱאֹלִה+  ל&ֲאֹדָני1 ָה�
Dan. 9:4 1ר ַהְּבִריתBא ֹׁשֵמ 1 ְוַהּנֹוָר+ Bא ֲאֹדָני1 ָהֵאBל ַהָּגדֹול ה ָאָּנ ְמָר3 י ָוֶאְתַוֶּד�ה ָוֹא� ְלָל>ה ַליהָו�ה ֱאֹלַה� ֶאְתַּפ�  ָו�

יו ּוְלֹׁש ֶסד ְלֹאֲהָב� ַהֶח+ יו�ְו� י ִמְצֹוָת�  ְמֵר�
Dan. 9:5 אנּו ְוָעִו�ינּו ְוִהְרַׁשְענּו יָך�] ִהְרַׁש�ְענּו[ ָחָט� ָך ּוִמִּמְׁשָּפֶט� ֹור ִמִּמְצֹוֶת�  ּוָמָר�ְדנּו ְוס�
Dan. 9:6 ינּו ים ֲאֶׁשBר ִּדְּברּו1 ְּבִׁשְמָך+ ֶאל&ְמָלֵכ�ינּו ָׂשֵר� א ָׁשַמ1ְענּו1 ֶאל&ֲעָבֶד�יָך ַהְּנִביִא+ Bֹ ל  ְול ַוֲאֹבֵת�ינּו ְוֶא�

ֶרץ�  ָּכל&ַע�ם ָהָא�
Dan. 9:7 ִם ּוָׁשַל+ �ה ְלִאBיׁש ְיהּוָדה1 ּוְליֹוְׁשֵב�י ְיר� ֶׁשת ַהָּפִנ�ים ַּכּי�ֹום ַהֶּז ה ְוָל>נּו ֹּב�  ְלָךB ֲאֹדָני1 ַהְּצָדָק+

ֲאָרצֹות1 ֲאֶׁש�ר ִהַּדְח ים ְּבָכל&ָה� ל ַהְּקֹרִב�ים ְוָהְרֹחִק3 Qְלָכל&ִיְׂשָרֵא ְך�ּו� ֲעלּו&ָב� ר ָמ� ם ְּבַמֲעָל�ם ֲאֶׁש�  ָּת�ם ָׁש+
Dan. 9:8ָPה ל ְך� ְיהָו3 אנּו ָל� ר ָחָט� ינּו ְוַלֲאֹבֵת�ינּו ֲאֶׁש� ים ִלְמָלֵכ�ינּו ְלָׂשֵר� ֶׁשת ַהָּפִנ+  נּו ֹּב�
Dan. 9:9ֹו� ְדנּו ּב� ֹות ִּכ�י ָמַר� �ים ְוַהְּסִלח ינּו ָהַרֲחִמ� �י ֱאֹלֵה+ אֹדָנ   ַל�
Dan. 9:10�ֹ יו  ְול ינּו ְּבַי�ד ֲעָבָד� ֹוֹרָתיו1 ֲאֶׁש�ר ָנַת�ן ְלָפֵנ+ �ה ֱאֹלֵה�ינּו ָלֶלBֶכת ְּבת� ֹול ְיהָו ְענּו ְּבק� א ָׁשַמ+
ים�  ַהְּנִביִא�
Dan. 9:11 ה�ינּו ָהָאָל Mְך ָעֵל ֹוַע ְּבֹקֶל�ָך ַוִּתַּת2 י ְׁשמ� ֹור ְלִבְלִּת� Wָך ְוס ֹוָרֶת+ ְברּו1 ֶאת&ּת� ל ָע�  ְוָכל&ִיְׂשָרֵא3

ֹו� אנּו ל� ים ִּכ�י ָחָט� ֱאֹלִה+ ֶבד&ָה� ה ֲאֶׁשBר ְּכתּוָבה1 ְּבתֹוַרת1 ֹמֶׁש�ה ֶע�  ְוַהְּׁשֻבָע3
Dan. 9:12 ֶקם ֶאת&ְּדָבָריו Mַוָּי ]Aֹו ּונּו ְלָהִב�יא ָעֵל�ינּו ] ְּדָבר� 1ינּו1 ֲאֶׁש�ר ְׁשָפט+ ְפֵט ינּו ְוַעBל ֹׁש� ֲאֶׁשר&ִּדֶּב�ר ָעֵל3

�ֹ �ה ְגֹדָל�ה ֲאֶׁש�ר ל ַָּרָע Pה ת ִם�א&ֶנֶעְׂשָת3 ה ִּבירּוָׁשָל� ר ֶנֶעְׂשָת� ִים ַּכֲאֶׁש�  ַחת ָּכל&ַהָּׁשַמ+
Dan. 9:13 Aי� ינּו ֶאת&ְּפֵנ Mא&ִחִּל �ֹ �ינּו ְול ֹ�את ָּב�ָאה ָעֵל ה ֵא>ת ָּכל&ָהָרָע�ה ַהּז  ַּכֲאֶׁשBר ָּכתּוב1 ְּבתֹוַר�ת ֹמֶׁש+

נּו ּוְלַה ֲעֹוֵנ+ ינּו ָלׁשּוב1 ֵמ� �ה ֱאֹלֵה3 ָך�ְיהָו  ְׂשִּכ�יל ַּבֲאִמֶּת�
Dan. 9:14 ר�ֲעָׂשיו1 ֲאֶׁש ינּו ַעל&ָּכל&ַמ� �ה ֱאֹלֵה3 יק ְיהָו Qי&ַצִּד �ינּו ִּכ� ָה ָעֵל ה ַוְיִביֶא� ד ְיהָוה1 ַעל&ָה�ָרָע+ Bַוִּיְׁשֹק 

ֹו� ְענּו ְּבֹקל� א ָׁשַמ� �ֹ ה ְול  ָעָׂש+
Dan. 9:15 אָת ינּו ֲאֶׁשרZ הֹוֵצ2 �י ֱאֹלֵה3 ם  ְוַעָּת�הA ֲאֹדָנ ַעׂש&ְלָך� ֵׁש� ה ַוַּת� �ד ֲחָזָק+ ת&ַעְּמָךM ֵמֶאBֶרץ ִמְצַר1ִים1 ְּבָי ֶא�

ְענּו� אנּו ָרָׁש� �ה ָחָט�  ַּכּי�ֹום ַהֶּז
Dan. 9:16 11ינּו יְרָך� ְירּוָׁשַל�ִם ַהר&ָקְדֶׁש�ָך ִּכBי ַבֲחָטֵא Bא ַאְּפָך1 ַוֲחָמ�ְתָך+ ֵמִע� י ְּכָכל&ִצְדֹקֶת1ָך1 ָי�ָׁשב&ָנ  ֲאֹדָנ3

ינּו�ּוַב ה ְלָכל&ְסִביֹבֵת� ינּו ְירּוָׁשַל=ִם ְוַעְּמָך> ְלֶחְרָּפ�  ֲעֹונ�ֹות ֲאֹבֵת+
Dan. 9:17 ם�יָך ַעל&ִמְקָּדְׁשָך� ַהָּׁשֵמ יו ְוָהֵא�ר ָּפֶנ+ ינּו ֶאל&ְּתִפַּלBת ַעְבְּדָך1 ְוֶאל&ַּת�ֲחנּוָנ+  ְוַעָּת�הA ְׁשַמ�ע ֱאֹלֵה3
ַען ֲאֹדָנ�י�  ְלַמ�
Dan. 9:18ה ֱא ֲׁשָמעG ִּפְקָחה  ַהֵּט2 יA ָאְזְנָךH ּו� א ִׁשְמָך� ] ְּפַק�ח[ֹלַה� יר ֲאֶׁשר&ִנְקָר� Wינּו ְוָהִע ְמֹמֵת+ יָך ּוְרֵאה1 ֹׁש� ֵעיֶנ3

ים� יָך ָהַרִּב� יָך ִּכ�י ַעל&ַרֲחֶמ� 1ינּו1 ְלָפֶנ+ ְחנּו ַמִּפיִלBים ַּתֲחנּוֵנ ינּו ֲאַנ2 א ַעל&ִצְדֹקֵת3 �ֹ �יA ל �יָה ִּכ  ָעֶל
Dan. 9:19B י&ִׁשְמָך�  ֲאֹדָנ י ִּכ� ֲעְנָך� ֱאֹלַה+ ה ַאל&ְּתַאַח�ר ְלַמ� ֲקִׁש�יָבה ַוֲעֵׂש� >י ַה� ָחה ֲאֹדָנ �יA ְסָל+ יA ְׁשָמ1ָעה1 ֲאֹדָנ

ָך� א ַעל&ִעיְרָך� ְוַעל&ַעֶּמ�  ִנְקָר+
Dan. 9:20י ִיְׂש�י ְוַחַּט�את ַעִּמ ל ּוִמְתַוֶּדה1 ַחָּטאִת+ Bי ְמַדֵּבר1 ּוִמְתַּפֵּל+ ֹוד ֲאִנ י ִלְפֵני1  ְוע2 �יל ְּתִחָּנִת3 ָרֵא�ל ּוַמִּפ

י� ֶדׁש ֱאֹלָה� י ַע�ל ַהר&ֹק� �ה ֱאֹלַה+  ְיהָו
Dan. 9:21 ַע� ף ֹנֵג �ף ִּביָע+ יִתי ֶבָחזBֹון ַּבְּתִחָּלה1 ֻמָע ל ֲאֶׁשרZ ָרִא2 �יׁש ַּגְבִריֵא] ר ַּבְּתִפָּל�ה ְוָהִא ֹוד ֲאִנ�י ְמַדֵּב�  ְוע>

ֶרב� י ְּכֵע�ת ִמְנַחת&ָע�  ֵאַל+
Dan. 9:22אִתי ְלַהְׂשִּכיְלָך� ִביָנ�ה� ה ָיָצ� אל ַעָּת� Wר ָּדִנֵּי Wי ַוּיֹאַמ��ֶבן ַוְיַדֵּב�ר ִעִּמ   ַוָּי
Dan. 9:23 ן ר ְוָהֵב� ֹות ָא�ָּתה ּוִבין1 ַּבָּדָב+ יד ִּכ�י ֲחמּוד� ר ַוֲאִני1 ָּב�אִתי ְלַהִּג+ יָך ָיָצ�א ָדָב3 Mת ַּתֲחנּוֶנ  ִּבְתִחַּל2
ה�  ַּבַּמְרֶא�

Dan. 9:24 ַׁשע ּוַלְחֹּתם Mא ַהֶּפ ָך ְלַכֵּל2 �יר ָקְדֶׁש3 A ְוַעל&ִע ל&ַעְּמָך� ְך ַע� ים ֶנְחַּת� Mים ִׁשְבִע ] ָהֵתBם][ְל][ּו[ ָׁשֻבִע2
ָדִׁש�] ַחָּטאת1[ַחָּטאֹות  ֶדׁש ָק� ַח ֹק� יא ְוִלְמֹׁש� ָלִמ�ים ְוַלְחֹּתם1 ָחז�ֹון ְוָנִב+ ן ּוְלָהִב�יא ֶצ�ֶדק ֹע�  ים�ּוְלַכֵּפ�ר ָעוֹ+



Dan. 9:25 ה� יד ָׁשֻבִע�ים ִׁשְבָע �יַח ָנִג+ 1ִם1 ַעד&ָמִׁש ּוָׁשַל ר ְלָהִׁשיב1 ְוִלְבנBֹות ְיר� ל ִמן&ֹמָצ�א ָדָב3 Mע ְוַתְׂשֵּכ  ְוֵתַד2
ים� ֹוק ָהִעִּת� ּוץ ּוְבצ� ֹוב ְוָחר+ ִים ָּתׁשּוב1 ְוִנְבְנָתה1 ְרח� �ים ּוְׁשַנ3 ים ִׁשִּׁש Qְוָׁשֻבִע 

Dan. 9:26י Bיד  ְוַאֲחֵרB �ם ָנִג ְַׁשִחית ַע Tֶדׁש י Mיר ְוַהֹּק ֹו ְוָהִע2 �ת ָמִׁש�יַח ְוֵא�ין ל ִים ִיָּכֵר�  ַהָּׁשֻבִעים1 ִׁשִּׁש�ים ּוְׁשַנ+
ֹות� ֶצת ֹׁשֵממ� ה ֶנֱחֶר� ץ ִמְלָחָמ+ ֶטף ְוַעד1 ֵק� ֹו ַבֶּׁש+  ַהָּבא1 ְוִקּצ�

Dan. 9:27ד ַוֲח�ּוַע ֶאָח ית ָלַרִּב�ים ָׁשב� 5Bף ִׁשּקּוִצים1  ְוִהְגִּב�יר ְּבִר> ל ְּכַנ ה ְוַע2 �ַבח ּוִמְנָח3 �יתA ֶז ּוַע ַיְׁשִּב Mי ַהָּׁשב ִצ2
ם� פ ְך ַעל&ֹׁשֵמ� ה ִּתַּת� �ֱחָרָצ+ ם ְוַעד&ָּכָלה1 ְוֶנ  ְמֹׁשֵמ+

Dan. 10:1ֹו ֵּב א ְׁשמ� אל ֲאֶׁשר&ִנְקָר� ִנֵּי+ ס ָּדָבר1 ִנְגָל�ה ְלָד� ֹוׁש ְלכ1ֹוֶרׁש1 ֶמ�ֶלְך ָּפַר+ �ת ָׁשל3 ְלְטַׁשאַּצ�ר  ִּבְׁשַנ
ה� ֹו ַּבַּמְרֶא� ר ּוִב�יָנה ל� ֹול ּוִבין1 ֶאת&ַהָּדָב+  ֶוֱאֶמBת ַהָּדָבר1 ְוָצָב�א ָגד+

Dan. 10:2ים� ה ָׁשֻבִע�ים ָיִמ� ל ְׁשֹלָׁש� �יִתי ִמְתַאֵּב+ 1 ָהִי ִנֵּיאל Bי ָד� ים ָהֵה�ם ֲאִנ   ַּבָּיִמ�
Dan. 10:3ְלִּתי ּוָבָׂש� א ָאַכ3 �ֹ ֹות ל Qֶחם ֲחֻמד�ֶׁשת  ֶל את ְׁשֹל� Wֹ ֹוְך לֹא&ָס�ְכִּתי ַעד&ְמל א ֶאל&ִּפ�י ְוס� >5ִין לֹא&ָב� ר ָוַי

ים� פ  ָׁשֻבִע�ים ָיִמ�
Dan. 10:4ֶקל� ּוא ִחָּד� ֹול ה� =ד ַהָּנָה>ר ַהָּגד� �ל ַי >יִתי ַע י ָהִי ֹון ַוֲאִנ3 �ֶדׁש ָהִראׁש ים ְוַאְרָּבָע�ה ַלֹח�   ּוְבי>ֹום ֶעְׂשִר�
Dan. 10:5א ֶאתBז� ָוֶאָּׂש ים ְּבֶכ�ֶתם אּוָפ� �יו ֲחֻגִר� ים ּוָמְתָנ �ּוׁש ַּבִּד ד ָלב� ֶרא ְוִהֵּנ�ה ִאיׁש&ֶאָח�  &ֵעיַני1 ָוֵא+
Dan. 10:6 יו ְּכֵע�ין ֹעָתיו1 ּוַמְרְּגֹלָת+ ׁש ּוְזֹר� �יֵדי ֵא+ יו ְּכַמְרֵאBה ָבָרק1 ְוֵעיָניו1 ְּכַלִּפ Qיׁש ּוָפָנ ֹו ְכַתְרִׁש3  ּוְגִוָּית�
ֶׁשת ָקָל�ל ֹון�ְנֹח� ֹול ָהמ� יו ְּכק� ֹול ְּדָבָר�   ְוק�
Dan. 10:7 ה�ּו ֶאת&ַהַּמְרָא א ָרא� �ֹ י ל ה ְוָהֲאָנִׁשים1 ֲאֶׁש�ר ָהי�ּו ִעִּמ+ Bאל ְלַבִּדי1 ֶאת&ַהַּמְרָא+ י ָדִנֵּי Z ֲאִנ2  ְוָרִאיִתי

א� ּו ְּבֵהָחֵב� 5ִּיְבְרח� ם ַו� ה ְגֹדָלה1 ָנְפָל�ה ֲעֵליֶה+ Bל ֲחָרָד  ֲאָב3
Dan. 10:8י  ַוֲא ח ְוהֹוִד3 �א ִנְׁשַאר&ִּב�י ֹּכ �ֹ את ְול +ֹ ה ֶאת&ַהַּמְרָאBה ַהְּגֹדָלה1 ַהּז ֶאְרֶא3 י ָו� ִני1 ִנְׁשַא�ְרִּתי ְלַבִּד+

ַח� ְרִּתי ֹּכ� א ָעַצ� �ֹ ית ְול  ֶנְהַּפBְך ָעַלי1 ְלַמְׁשִח+
Dan. 10:9יו ַוֲא ֹול ְּדָבָר+ יו ּוְכָׁשְמִעי1 ֶאת&ק� �ֹול ְּדָבָר ע ֶאת&ק� ם ַעל&ָּפַנ�י ּוָפַנ�י  ָוֶאְׁשַמ� >יִתי ִנְרָּד� י ָהִי ִנ3

ְרָצה�  ָא�
Dan. 10:10י� ֹות ָיָד� י ְוַכּפ� �י ַוְּתִניֵע�ִני ַעל&ִּבְרַּכ� �5ְגָעה ִּב   ְוִהֵּנה&ָי�ד ָנ
Dan. 10:1111יָך י ֹדֵבBר ֵאֶל ים ֲאֶׁשרZ ָאֹנִכ2 Mן ַּבְּדָבִר ֻמדֹות ָהֵב2 ֲ Tאל ִאיׁש&ח� י ָּדִנֵּי ֹ�אֶמר ֵאַל] ד  ַוּי  ַוֲעֹמ�

יד� ְדִּתי ַמְרִע� ר ַהֶּז�ה ָעַמ� ֹו ִעִּמ>י ֶאת&ַהָּדָב� �ְחִּתי ֵאֶל�יָך ּוְבַדְּבר� ה ֻׁשַּל ָך ִּכ�י ַעָּת�  ַעל&ָעְמֶד+
Dan. 10:12 ת&ִלְּבָך> ְלָהִב=ין ָּת ֶא� ר ָנַת= ֹון ֲאֶׁש2 �יA ִמן&ַהּי�ֹום ָהִראׁש3 G ִּכ ֹ�אֶמר ֵאַליH ַאל&ִּתיָר�א ָדִנֵּיאל  ַוּי

יָך�ּו אִתי ִּבְדָבֶר� ּו ְדָבֶר�יָך ַוֲאִני&ָב� יָך ִנְׁשְמע�  ְלִהְתַעּנ>ֹות ִלְפֵנ�י ֱאֹלֶה�
Dan. 10:13 ים ל ַאַח>ד ַהָּׂשִר� יָכֵא3 �ה ִמ� ֹום ְוִהֵּנ ים ְוֶאָח�ד י+ ס ֹעֵמBד ְלֶנְגִּדי1 ֶעְׂשִר� ּות ָּפַר3  ְוַׂש�רA ַמְלכ�

ִני ַוֲאִני1 נ �ס�ָהִראֹׁשִנ�ים ָּב�א ְלָעְזֵר ֶצל ַמְלֵכ�י ָפָר� ם ֵא�  ֹוַת�ְרִּתי ָׁש+
Dan. 10:14ים� ֹוד ָחז�ֹון ַלָּיִמ� ית ַהָּיִמ�ים ִּכי&ע� ה ְלַעְּמָך� ְּבַאֲחִר� �יְנָך+ ֵא>ת ֲאֶׁשר&ִיְקָר�   ּוָב1אִתי1 ַלֲהִב
Dan. 10:15�ְרָצה ְוֶנֱאָל >י ַא� ִּתי ָפַנ ים ָהֵא�ֶּלה ָנַת= י ַּכְּדָבִר� ֹו ִעִּמ+  ְמִּתי� ּוְבַדְּבר�
Dan. 10:16 י ְמָרה1 ֶאל&ָהֹעֵמ�ד ְלֶנְגִּד+ י ָוֲאַדְּבָרה1 ָוֹא� ם ֹנֵג�ַע ַעל&ְׂשָפָת�י ָוֶאְפַּתח&ִּפ3 �י ָאָד+ ה ִּכְדמּות1 ְּבֵנ  ְוִהֵּנ3

ַח� ְרִּתי ֹּכ� א ָעַצ� �ֹ י ְול ּו ִציַרי1 ָעַל+ Bי ַּבַּמְרָאה1 ֶנֶהְפכ  ֲאֹדִנ3
Dan. 10:17 ֶבדBל ֶע ה  ְוֵה�יְך יּוַכ3 ַח ּוְנָׁשָמ� �י ֹכ+ א&ַיֲעָמד&ִּב �ֹ Bי ֵמַע1ָּתה1 ל �ה ַוֲאִנ ִני ֶז ר ִעם&ֲאֹד� ה ְלַדֵּב� ֲאֹדִני1 ֶז+

י� א ִנְׁשֲאָרה&ִב� �ֹ  ל
Dan. 10:18ִני� 5ְיַחְּזֵק� ם ַו� ה ָאָד�   ַוֹּי=ֶסף ַוִּיַּגע&ִּב>י ְּכַמְרֵא�
Dan. 10:19ֹום ָל� ֹות ָׁשל� א ִאיׁש&ֲחֻמד> אֶמר ַאל&ִּתיָר= Mֹ ה  ַוּי ְמָר> ְקִּתי ָוֹא� ֹו ִעִּמי1 ִהְתַחַּז+ Bְכַדְּבר �ק ּו� �ק ַוֲחָז ְך ֲחַז

ִני� �י ִּכ�י ִחַּזְקָּת� ר ֲאֹדִנ  ְיַדֵּב�
Dan. 10:20 א ְוִהֵּנ�ה �י יֹוֵצ+ ם ִעם&ַׂש�ר ָּפָר�ס ַוֲאִנ ּוב ְלִהָּלֵח� יָך ְוַעָּת�ה ָאׁש+ אֶמר ֲהָיַד1ְעָּת1 ָלָּמה&ָּב�אִתי ֵאֶל+ 3ֹ  ַוּי

א�ַׂשר&  ָיָו�5ן ָּב�
Dan. 10:21 ֶּלה ִּכ�י Bק ִעִּמי1 ַעל&ֵא+ ד ִמְתַחֵּז Mין ֶאָח ב ֱאֶמ�ת ְוֵא2 ּום ִּבְכָת� �יד ְלָך+ ֶאת&ָהָרׁש� 1 ַאִּג  ֲאָבל

ם� פ ל ַׂשְרֶכ�  ִאם&ִמיָכֵא�



Dan. 11:1ֹו ֹוז ל� �יק ּוְלָמע� י ְלַמֲחִז י ָעְמִד> ��5ֶוׁש ַהָּמִד ת ְלָדְרָי �ת ַאַח+  � ַוֲאִני1 ִּבְׁשַנ
Dan. 11:2 ירBְרִביִעי1 ַיֲעִׁש ס ְוָה� ים ְלָפַר3 ים ֹעְמִד� Mה ְמָלִכ �יד ָל�ְך ִהֵּנה&עֹודZ ְׁשֹלָׁש2 ת ַאִּג ה ֱאֶמ� Wְוַעָּת 

5ן� ּות ָיָו� ת ַמְלכ� ל ֵא� �יר ַהֹּכ+ ֹו ָיִע ֹו ְבָעְׁשר+ ל ּוְכֶחְזָקת� 1 ִמֹּכ+ ֶׁשר&ָּגדֹול  ֹע�
Dan. 11:3ֹור ּוָמ �ד ֶמ�ֶלְך ִּגּב ֹו� ְוָעַמ� ה ִּכְרצֹונ� ב ְוָעָׂש� 1 ִמְמָׁש�ל ַר+  ַׁשל
Dan. 11:4 1א ְכָמְׁשלֹו Bֹ ֹו ְול א ְלַאֲחִרית3 �ֹ ֹות ַהָּׁשָמ�ִים ְול ע רּוח� ץ ְלַאְרַּב� Wֹו ְוֵתָח  ּוְכָעְמדֹו1 ִּתָּׁשֵב�ר ַמְלכּות+

ֶּלה� ים ִמְּלַבד&ֵא� ֹו ְוַלֲאֵחִר� ל ִּכBי ִתָּנֵתׁש1 ַמְלכּות+  ֲאֶׁש�ר ָמָׁש+
Dan. 11:5ֹו� ב ֶמְמַׁשְלּת� ל ַר� ל ִמְמָׁש� Bק ָעָליו1 ּוָמָׁש+ יו ְוֶיֱחַז ��5ֶגב ּוִמן&ָׂשָר ֶלְך&ַהֶּנ �ק ֶמ�   ְוֶיֱחַז
Dan. 11:6 ים �ֹות ֵמיָׁשִר ֹון ַלֲעׂש� ֶגב ָּתבֹוא1 ֶאל&ֶמ�ֶלְך ַהָּצפ+ ֶלְך&ַהֶּנ3 רּו ּוַב�ת ֶמ� ץ ָׁשִנים1 ִיְתַחָּב+ Bּוְלֵק 

ֹוַח  ר ּכ� Qא&ַתְעֹצ �ֹ ים�ְול ּה ָּבִעִּת� ּה ּוַמֲחִזָק� ְלָד+ 1יָה1 ְוַהֹּי� ן ִהBיא ּוְמִביֶא ֹו ְוִתָּנֵת2 א ַיֲעֹמד1 ּוְזֹרע+ Bֹ ֹוַע ְול  ַהְּזר3
Dan. 11:7 ם ה ָבֶה� ֹון ְוָעָׂש� ִיל ְוָיבֹא1 ְּבָמעֹוז1 ֶמ�ֶלְך ַהָּצפ+ א ֶאל&ַהַח3 �ֹ ֹו ְוָיב �יָה ַּכּנ  ְוָעַמ>ד ִמֵּנ�ֶצר ָׁשָרֶׁש�
 ְוֶהֱחִז�יק�

Dan. 11:8 ים� ִים ְוהּוא1 ָׁשִנ �ם ֶּכ=ֶסף ְוָזָה>ב ַּבְּׁשִב�י ָיִב�א ִמְצָר Mי ֶחְמָּדָת ֵכיֶהםZ ִעם&ְּכֵל2 ם ִעם&ְנִס� �ם א�ֹלֵהיֶה]  ְוַג
ֹון� ֶלְך ַהָּצפ� ד ִמֶּמ�  ַיֲעֹמ+

Dan. 11:9ֹו� ב ֶאל&ַאְדָמת� ֶגב ְוָׁש� א ְּבַמְלכּות1 ֶמ�ֶלְך ַהֶּנ+   ּוָב3
Dan. 11:10יו][ּו[ֹו  ּוְבנ� ב ְוִיְתָּגרּו ] ָבָנ ֹוא ְוָׁשַט�ף ְוָעָב�ר ְוָיֹׁש� א ב� ים ּוָב� ּו ְוָאְספּו1 ֲהמֹון1 ֲחָיִל�ים ַרִּב+ ִיְתָּגר3

ה][ְו[ ֹו�[ַעד&ָמֻעָּזה ] ִיְתָּגֶר�  ]ָמֻעּז�
Dan. 11:11�ֹו ִעם&ֶמ�ֶלְך ַהָּצפ ם ִעּמ� א ְוִנְלַח� Wֶגב ְוָיָצ ן  ְוִיְתַמְרַמר1 ֶמ�ֶלְך ַהֶּנ+ ב ְוִנַּת� ֹון ָר+ ֹון ְוֶהֱעִמיד1 ָהמ�
ֹו� ֹון ְּבָיד�  ֶהָהמ�
Dan. 11:12 ֹון ָירּום א ֶהָהמ� ֹוז�] ָר�ם][ְו[ ְוִנָּׂש� א ָיע� �ֹ ֹות ְול ֹו ְוִהִּפ>יל ִרֹּבא� � ְלָבב
Dan. 11:13יBִעִּת ץ ָה� ֹון ּוְלֵק2 �ב ִמן&ָהִראׁש ֹון ַר� ֹון ְוֶהֱעִמ�יד ָהמ+ ֹוא  ְוָׁשב1 ֶמ�ֶלְך ַהָּצפ+ �בֹוא ב+ ם ָׁשִנים1 ָי

ב� ּוׁש ָר� ֹול ּוִבְרכ� ִיל ָּגד�  ְּבַח�
Dan. 11:14 יד ָחז�ֹון ּו ְלַהֲעִמ� �יA ָּפִריֵצ�י ַעְּמָך3 ִי�ַּנְּׂשא> �5ֶגב ּוְבֵנ ּו ַעל&ֶמ�ֶלְך ַהֶּנ ם ַרִּב�ים ַי�ַעְמד�  ּוָבִעִּת�ים ָהֵה+

לּו�  ְוִנְכָׁש�
Dan. 11:15 ֹון 1 ֶמ�ֶלְך ַהָּצפ+ דּו ְוַעם1  ְוָיבֹא א ַיֲעֹמ+ �ֹ 1ֶגב1 ל ֹות ַהֶּנ Bֹות ּוְזֹרע ��יר ִמְבָצר ה ְוָלַכ�ד ִע ֹוֲלָל+ ְוִיְׁשֹּפְך1 ס�

ד� ַח ַלֲעֹמ� ין ֹּכ� יו ְוֵא�  ִמְבָחָר+
Dan. 11:16�ֶרץ&ַהְּצִב�י ְוָכָל�ה ְבָיד ד ְּבֶא� �יו ְוַיֲעֹמ� ד ְלָפָנ ין עֹוֵמ� ֹו ְוֵא� ַעׂש ַהָּבBא ֵאָליו1 ִּכְרצֹונ+  ֹו� ְוַי2
Dan. 11:17 ֹו ֹו ְוָעָׂש�ה ּוַבBת ַהָּנִׁשים1 ִיֶּתן&ל� ים ִעּמ� ֹו ִויָׁשִר� ֶקף ָּכל&ַמְלכּות> ֹוא ְּבֹת= Qָניו ָלב ָּ Tפ Aם�ְוָיֵׂש 

ֹו ִתְהֶי�ה� ד ְולֹא&ל� א ַתֲעֹמ� �ֹ ּה ְול  ְלַהְׁשִחיָת+
Dan. 11:18 ְו[ ְוָיֵׁשב][Aי] ָיֵׂש=ם� >יו ְלִאִּי�ים ְוָלַכ�ד ַרִּב ֹו ָּפָנ י ֶחְרָּפת� ֹו ִּבְלִּת� ית ָקִצBין ֶחְרָּפתֹו1 ל+ ם ְוִהְׁשִּב2
ֹו�  ָיִׁש�יב ל�

Dan. 11:19א� א ִיָּמֵצ� �ֹ ל ְול ל ְוָנַפ� ֹו ְוִנְכַׁש� �יו ְלָמעּוֵּז�י ַאְרצ   ְוָיֵׁש�ב ָּפָנ+
Dan. 11:20ים ֲאָחִדBּות ּוְבָיִמ �ֹו ַמֲעִב�יר נֹוֵג�ׂש ֶה�ֶדר ַמְלכ א  ְוָעַמ=ד ַעל&ַּכּנ> �ֹ ִים ְול א ְבַאַּפ� �ֹ ר ְול ים1 ִיָּׁשֵב+
ה�  ְבִמְלָחָמ�
Dan. 11:21 ּות �יק ַמְלכ� ה ְוֶהֱחִז ּות ּוָב�א ְבַׁשְלָו+ �ֹוד ַמְלכ ּו ָעָל�יו ה� ה ְולֹא&ָנְתנ�  ְוָעַמBד ַעל&ַּכּנֹו1 ִנְבֶז+
ֹות�  ַּבֲחַלְקַלּק�
Dan. 11:22ּו ִמְּלָפָנ�יו ֹות ַהֶּׁש>ֶטף ִיָּׁשְטפ� ית� ּוְזֹרע� �יד ְּבִר�   ְוִיָּׁשֵב�רּו ְוַג�ם ְנִג
Dan. 11:23ֹוי� ם ִּבְמַעט&ּג� ּות ֵאָל�יו ַיֲעֶׂש�ה ִמְרָמ�ה ְוָעָל�ה ְוָעַצ� ְתַחְּבר�   ּוִמן&ִה�
Dan. 11:24יו ִּב ֹות ֲאֹבָת+ ּו ֲאֹבָתיו1 ַוֲאב� Bר לֹא&ָעׂש ה ֲאֶׁש2 �י ְמִדיָנהH ָיבֹואG ְוָעָׂש3 ה ּוְבִמְׁשַמֵּנ Qה ְוָׁשָל>ל  ְּבַׁשְלָו= ָּז

ת� יו ְוַעד&ֵע� ב ַמְחְׁשֹבָת� ים ְיַחֵּׁש� ּוׁש ָלֶה�ם ִיְבז�ֹור ְוַע=ל ִמְבָצִר>  ּוְרכ�
Dan. 11:25 ה ֶגב ִיְתָּגֶרה1 ַלִּמְלָחָמ+ G ּוֶמ�ֶלְך ַהֶּנ3 ֹו ַעל&ֶמ�ֶלְך ַהֶּנֶגבH ְּבַח�ִיל ָּגדֹול Mֹו ּוְלָבב  ְוָיֵערZ ֹּכח2

ּו ֹול ְוָעצ� ִיל&ָּגד� ֹות�ְּבַח� ּו ָעָל�יו ַמֲחָׁשב� י&ַיְחְׁשב� ד ִּכ� א ַיֲעֹמ+ �ֹ ד ְול � ם ַעד&ְמֹא



Dan. 11:26ים� ּו ֲחָלִל�ים ַרִּב� ֹוף ְוָנְפל� �ֹו ִיְׁשט ּוהּו ְוֵחיל� ֹו ִיְׁשְּבר�   ְוֹאְכֵל=י ַפת&ָּבג>
Dan. 11:27ב� ד ָּכָז ן ֶאָח� ע ְוַעל&ֻׁשְלָח� ץ  ּוְׁשֵניֶהBם ַהְּמָלִכים1 ְלָבָב�ם ְלֵמָר+ ֹוד ֵק� ח ִּכי&ע� א ִתְצָל+ �ֹ  ְיַדֵּב�רּו ְול

ד�  ַלּמֹוֵע�
Dan. 11:28ֹו� ב ְלַאְרצ� ה ְוָׁש� ֶדׁש ְוָעָׂש� �ית ֹק ֹו ַעל&ְּבִר� ֹול ּוְלָבב� ּוׁש ָּגד+ 1 ִּבְרכ� ב ַאְרצֹו Bְוָיֹׁש  
Dan. 11:29א&ִתְהֶי�ה ָכִראֹׁשָנ�ה ְוָכַאֲחֹר �ֹ �5ֶגב ְול ּוב ּוָב�א ַבֶּנ  ָנ�ה� ַלּמֹוֵע�ד ָיׁש�
Dan. 11:30 י ן ַעל&ֹעְזֵב� ֹוֶדׁש ְוָעָׂש�ה ְוָׁש�ב ְוָיֵב+ ית&ק� ה ְוָׁש>ב ְוָזַע�ם ַעל&ְּבִר� Bים ִּכִּתים1 ְוִנְכָא+ ֹו ִצִּי Mאּו ב  ּוָב2
ֶדׁש� ית ֹק�  ְּבִר�
Dan. 11:31ירּו ַהָּת� ׁש ַהָּמעֹוז1 ְוֵהִס Bּו ַהִּמְקָּד Qדּו ְוִחְּלל �ם� ּוְזֹרִע�ים ִמֶּמ�ּנּו ַיֲעֹמ ּוץ ְמׁשֹוֵמ� ּו ַהִּׁשּק� יד ְוָנְתנ�  ִמ+
Dan. 11:32ּו� �קּו ְוָעׂש� יו ַיֲחִז ֹות ְוַע>ם ֹיְדֵע�י ֱאֹלָה� �ית ַיֲחִנ�יף ַּבֲחַלּק �י ְבִר+   ּוַמְרִׁשיֵע
Dan. 11:33ּו ְּבֶח=ֶרב ּוְבֶלָהָב>ה ִּבְׁשִב�י ּוְב Qים ְוִנְכְׁשל� ַרִּב ם ָיִב�ינּו ָל� �יֵלי ָע+ ים� ּוַמְׂשִּכ  ִבָּז�ה ָיִמ�
Dan. 11:34ֹות� ּו ֲעֵליֶה>ם ַרִּב�ים ַּבֲחַלְקַלּק� �ט ְוִנְלו= �ֶזר ְמָע ּו ֵע ם ֵיָעְזר� �ְׁשָל+   ּוְבִהָּכ
Dan. 11:35ד� ֹוד ַלּמֹוֵע� �ת ֵק�ץ ִּכי&ע� ן ַעד&ֵע ר ְוַלְלֵּב� ֹוף ָּבֶה>ם ּוְלָבֵר� ּו ִלְצר� ְׁשל3 �ים ִיָּכ�   ּוִמן&ַהַּמְׂשִּכיִל
Dan. 11:36 ֹות �ר ִנְפָלא ים ְיַדֵּב� 1 ֵא�ל ֵאִל+ ל ְוַעל 1 ַעל&ָּכל&ֵא+ ֶלְך ְוִיְתרֹוֵמBם ְוִיְתַּגֵּדל ֹו ַהֶּמ3 Mה ִכְרצֹונ  ְוָעָׂש2

ָתה� ה ֶנֱעָׂש� ַעם ִּכ�י ֶנֱחָרָצ� �ָלה ַז+ 1יַח1 ַעד&ָּכ  ְוִהְצִל
Dan. 11:37ת ָנִׁש>ים ין ְוַעל&ֶחְמַּד� א ָיִב+ �ֹ ל  ְוַעל&ֱאֹלֵהBי ֲאֹבָתיו1 ל �ין ִּכ�י ַעל&ֹּכ� א ָיִב �ֹ ֹוַּה ל ל&ָּכל&ֱאל�  ְוַע�

ל�  ִיְתַּגָּד�
Dan. 11:38 ב ּוְבֶכ>ֶסף יו ְיַכֵּב>ד ְּבָזָה� �הּו ֲאֹבָת3 ֹוַּה ֲאֶׁש=ר לֹא&ְיָדֻע Mד ְוֶלֱאל�ֹו ְיַכֵּב ים ַעל&ַּכּנ� ֻעִּז+ 1 ְוֶלֱאֹלַּה1 ָמ�

ֹות� ה ּוַבֲחֻמד� ֶבן ְיָקָר�  ּוְבֶא�
Dan. 11:39Qר ִהִּכיר  ְוָעָׂש ר ֲאֶׁש� ֹוַּה ֵנָכ+ ֻעִּזים1 ִעם&ֱאל� י ָמ� Bֹוד ְוִהְמִׁשיָלם1 ] ַיִּכ�יר[ה ְלִמְבְצֵר �ַיְרֶּב�ה ָכב

יר� ה ְיַחֵּל�ק ִּבְמִח� ים ַוֲאָדָמ� ַרִּב+  ָּב�
Dan. 11:403ֶלְך ַהָּצפ�יו ֶמ Mר ָעָל ֶגב ְוִיְׂשָּתֵע2 Bח ִעּמֹו1 ֶמ�ֶלְך ַהֶּנ+ ץ ִיְתַנַּג �ת ֵק3 ים  ּוְבֵע ֹון ְּבֶר1ֶכב1 ּוְבָפ�ָרִׁש+

ר� ף ְוָעָב� ֹות ְוָׁשַט� א ַבֲאָרצ� ֹות ּוָב� � ּוָבֳאִנּי�ֹות ַרּב
Dan. 11:41ֹון� ב ְוֵראִׁש�ית ְּבֵנ�י ַעּמ� ֹום ּומֹוָא+ ֹו ֱאד� ּו ִמָּיד+ 1ֶּלה1 ִיָּמְלט� ֹות ִיָּכֵׁש�לּו ְוֵא י ְוַרּב�   ּוָבא1 ְּבֶא�ֶרץ ַהְּצִב+
Dan. 11:42ה� ְוִיְׁש א ִתְהֶי�ה ִלְפֵליָט� �ֹ ִים ל ֹות ְוֶא�ֶרץ ִמְצַר+ �ֹו ַּבֲאָרצ  ַל�ח ָיד�
Dan. 11:43יו� ִים ְוֻלִב�ים ְוֻכִׁש�ים ְּבִמְצָעָד� �ֹות ִמְצָר ל ֲחֻמד� ֶסף ּוְבֹכ� ל ְּבִמְכַמֵּני1 ַהָּזָה�ב ְוַהֶּכ+   ּוָמַׁש3
Dan. 11:44ֹו �ח ּוִמָּצפ הּו ִמִּמְזָר� ֹות ְיַבֲהֻל+ ים� ּוְׁשֻמע� ים ַרִּב� ְלַהֲחִר� יד ּו� ה ְלַהְׁשִמ�  ן ְוָיָצא1 ְּבֵחָמ�א ְגֹדָל+
Dan. 11:45ֹו� �ר ל� ין עֹוֵז ֹו ְוֵא� ֶדׁש ּוָבא1 ַעד&ִקּצ+ �ין ַיִּמ�ים ְלַהר&ְצִבי&ֹק ֹו ֵּב� �י ַאַּפְדנ+   ְוִיַּטע1 ָאֳהֶל
Dan. 12:1ֹול ָה ל ַהַּׂש�ר ַהָּגד3 Mיָכֵא ד ִמ� �ת ַהִהיאZ ַיֲעֹמ2 ה ֲאֶׁשBר  ּוָבֵע �ת ָצָר+ �י ַעֶּמָךG ְוָהְיָתה1 ֵע ֹעֵמדH ַעל&ְּבֵנ

ֶפר� ּוב ַּבֵּס� א ָּכת� �ת ַהִה�יא ּוָבֵעBת ַהִהיא1 ִיָּמֵל�ט ַעְּמָך+ ָּכל&ַהִּנְמָצ� ֹוי ַע�ד ָהֵע ְהי�ֹות ּג+ א&ִנְהְיָתה1 ִמ� �ֹ  ל
Dan. 12:2ֵPיצּו א �ר ָיִק ים ִמְּיֵׁשֵנ�י ַאְדַמת&ָעָפ� Wם� סֶּלה ְל ְוַרִּב ֹון עֹוָל� ֹות ְלִדְרא� ֶּלה ַלֲחָרפ� ם ְוֵא� �י עֹוָל+  ַחֵּי
Dan. 12:3ד� פ ים ַּכּכֹוָכִב�ים ְלעֹוָל�ם ָוֶע� ַרִּב+ יַע ּוַמְצִּדיֵקי1 ָה� �ים ַיְזִה�רּו ְּכֹז�ַהר ָהָרִק ַּמְׂשִּכִל+   ְוַה2
Dan. 12:4ֶפר ם ַהֵּס� ים ַוֲחֹת� ם ַהְּדָבִר> אל ְסֹת= ִנֵּי3 ַעת� ְוַאָּת�ה ָד� ה ַהָּד� ּו ַרִּב�ים ְוִתְרֶּב� ץ ְיֹׁשְטט� ��ת ֵק   ַעד&ֵע
Dan. 12:5 ָּנה ד ֵה� ר ְוֶאָח� ד ֵה1ָּנה1 ִלְׂשַפ�ת ַהְיֹא+ ים ֶאָח� �ים ֹעְמִד �5ִים ֲאֵחִר� >ה ְׁשַנ אל ְוִהֵּנ �י ָדִנֵּי+ 1יִתי1 ֲאִנ  ְוָרִא

ר� ת ַהְיֹא�  ִלְׂשַפ�
Dan. 12:6ּוׁש ַהַּב אֶמר ָלִאיׁש1 ְלב� 3ֹ ֹות� ַוּי ץ ַהְּפָלא� י ֵק� ר ַעד&ָמַת� �ַעל ְלֵמיֵמ�י ַהְיֹא ר ִמַּמ� ים ֲאֶׁש�  ִּד+
Dan. 12:7 1ֹו ּוְׂשמֹאלֹו Bֶרם ְיִמינ H ְלֵמיֵמ�י ַהְיֹארG ַוָּי2 ים ֲאֶׁש�ר ִמַּמַעל ּוׁש ַהַּבִּד3 �יׁשA ְלב� ע ֶאת&ָהִא Qָוֶאְׁשַמ 

 Z ע ְּבֵח�י ָהעֹוָל�ם ִּכי ִים ַוִּיָּׁשַב� ֶדׁש ִּתְכֶל�יָנה ֶאל&ַהָּׁשַמ+ ץ ַיד&ַעם&ֹק� ֹות ַנֵּפ� ִצי ּוְכַכּל> ים ָוֵח3 Mֹוֲעִד ד מ� ְלמֹוֵע2
ֶּלה�  ָכל&ֵא�
Dan. 12:8ֶּלה� פ ית ֵא� ה ַאֲחִר� י ָמ� Wה ֲאֹדִנ ְמָר+ �ין ָוֹא� א ָאִב �ֹ ְעִּתי ְול   ַוֲאִנ�י ָׁשַמ�
Dan. 12:9י&ְסֻתִמ=ים ַוֲחֻתִמ>ים ַה �אל ִּכ� ֹ�אֶמר ֵל�ְך ָּדִנֵּי ץ� ַוּי ים ַעד&ֵע�ת ֵק�  ְּדָבִר�
Dan. 12:10 ים ְוַהַּמְׂשִּכִל�ים� א ָיִב�ינּו ָּכל&ְרָׁשִע �ֹ ים ְול ים ְוִהְרִׁש�יעּו ְרָׁשִע+ ְרפּו1 ַרִּב+ ּו ְוִיָּצ� Bֲררּו ְוִי�ְתַלְּבנ ְתָּב� ִ Tי 



ינּו�  ָיִב�
Dan. 12:11ים Wם ָיִמ�ּוץ ֹׁשֵמ ת ִׁשּק� יד ְוָלֵת� ים� ּוֵמֵעת1 הּוַס�ר ַהָּתִמ+ ִים ְוִתְׁשִע� ֶלף ָמאַת�   ֶא�
Dan. 12:12ה� ֹות ְׁשֹלִׁש�ים ַוֲחִמָּׁש� ׁש ֵמא� ֶלף ְׁשֹל� Wים ֶא Wיַע ְלָיִמ� ְמַחֶּכ�ה ְוַיִּג י ַה�   ַאְׁשֵר�
Dan. 12:13ין� ץ ַהָּיִמ� ד ְלֹגָרְלָך� ְלֵק� ּוַח ְוַתֲעֹמ� ץ ְוָתנ> �ה ֵל�ְך ַלֵּק   ְוַאָּת�
Ezra 1:1ת ְל �ת ַאַח3 ה ֶאת&ר1ּוַח1  ּוִבְׁשַנ �יר ְיהָו3 �ה ֵהִע �י ִיְרְמָי ֹות ְּדַבר&ְיהָו�ה ִמִּפ ס ִלְכל� כ1ֹוֶרׁש1 ֶמ�ֶלְך ָּפַר+

ר� ב ֵלאֹמ� ֹו ְוַגם&ְּבִמְכָּת� 1 ְּבָכל&ַמְלכּות+ ס ַוַּי�ֲעֶבר&קֹול ֶלְך&ָּפַר+ ֶרׁש ֶמ�  ֹּכ�
Ezra 1:2ֹּPר כ ה ָאַמ3 ס כPֹּ ֹּכ� ֹות ָהָא+ֶרׁש ֶמ�ֶלְך ָּפַר+ ד ל ַמְמְלכ� Bּוא&ָפַק י ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ַהָּׁשָמ�ִים ְוה� �ַתן ִל+ ֶרץ ָנ

ה� יהּוָד� ר ִּב� ִית ִּבירּוָׁשַל�ִם ֲאֶׁש� ֹו ַב+ ֹות&ל�  ָעַלי1 ִלְבנ�
Ezra 1:3ית ְיBֶבן ֶאת&ֵּב ַעל ִלירּוָׁשַל�ִם ֲאֶׁש�ר ִּביהּוָד�ה ְוִי3 Wֹו ְוַי ֹו ְיִהBי ֱאֹלָהיו1 ִעּמ+ י&ָבֶכ�ם ִמָּכל&ַעּמ3 הָוה1  ִמ�

ִם� ר ִּבירּוָׁשָל� ים ֲאֶׁש� ּוא ָהֱאֹלִה� ל ה�  ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+
Ezra 1:4 ב ֹו ְּבֶכ�ֶסף ּוְבָזָה� ּוא ָג�ר&ָׁשםG ְיַנְּׂשא1ּוהּו1 ַאְנֵׁש�י ְמֹקמ+ ָּכל&ַהְּמֹקמֹותH ֲאֶׁש�ר ה� ר ִמ�  ְוָכל&ַהִּנְׁשָא3

ית ָהֱא ה ְלֵב� ְּנָדָב+ ּוׁש ּוִבְבֵהָמ�ה ִעם&ַה2 ִם�ּוִבְרכ� ר ִּבירּוָׁשָל� ים ֲאֶׁש�  ֹלִה�
Ezra 1:5 ֹו ל ֵהִעBיר ָהֱאֹלִהים1 ֶאת&רּוח+ �ם ְלֹכ2 ן ְוַהֹּכֲהִנ�ים ְוַהְלִוִּי יהּוָדה1 ּוִבְנָיִמ+ ֹות ִל� ּומּו ָראֵׁש�י ָהָאב3 Mַוָּיק 

ִם� ר ִּבירּוָׁשָל� ית ְיהָו�ה ֲאֶׁש� ֹות ֶאת&ֵּב� ֹות ִלְבנ+  ַלֲעל�
Ezra 1:6ֵת ד  ְוָכל&ְסִביֹב� ה ּוַבִּמְגָּדנ�ֹות ְלַב� ּוׁש ּוַבְּבֵהָמ� ם ִּבְכֵלי&ֶכ=ֶסף ַּבָּזָה>ב ָּבְרכ� יֵדיֶה+ ּו ִב� יֶהם1 ִחְּזק�

ב� ס  ַעל&ָּכל&ִהְתַנֵּד�
Ezra 1:75ִּיְּת ִם ַו� ּוָׁשַל+ ּוַכְדֶנַּצר1 ִמיר� ר הֹוִצBיא ְנב� �ה ֲאֶׁש2 �י ֵבית&ְיהָו ֹוֶרׁש הֹוִצ�יא ֶאת&ְּכֵל ֵנ�ם  ְוַהֶּמ�ֶלְך ּכ+

יו� ית ֱאֹלָה�  ְּבֵב�
Ezra 1:8ּPם כ ֹוִציֵא3 ה� ַוּי� ר ַהָּנִׂש�יא ִליהּוָד� 5ִּיְסְּפֵרם1 ְלֵׁשְׁשַּבַּצ+ ס ַעל&ַי�ד ִמְתְרָד�ת ַהִּגְזָּב�ר ַו�  ֹוֶרׁש ֶמ�ֶלְך ָּפַר+
Ezra 1:9 ֶלף ים ֲאַגְרְטֵלי&ֶכ1ֶסף1 ָא+ ב ְׁשֹלִׁש3 Mי ָזָה ֶּלה ִמְסָּפָר�ם ֲאַגְרְטֵל2 ים� ס ְוֵא�  ַמֲחָלִפ�ים ִּתְׁשָע�ה ְוֶעְׂשִר�
Ezra 1:10ֶלף� ס ים ָא� ֹות ַוֲעָׂשָר�ה ֵּכִל�ים ֲאֵחִר� ע ֵמא� ים ַאְרַּב� ֹוֵרי ֶכ1ֶסף1 ִמְׁשִנ+ Bים ְּכפ י ָזָהב1 ְׁשֹלִׁש+ Bְּכפֹוֵר  
Ezra 1:11ֹות ַה �ֶׁשת ֲאָלִפ�ים ְוַאְרַּב�ע ֵמא ֶסף ֲחֵמ� ִ ָּכל&ֵּכִלים1 ַלָּזָה�ב ְוַלֶּכ+ Pר ע ל ֶהֱעָל�ה ֵׁשְׁשַּבַּצ3 Qם ֹּכ

ִם� פ ל ִלירּוָׁשָל� ה ִמָּבֶב� ֹות ַהּגֹוָל+  ֵהָעל�
Ezra 2:1 ר ֶהְגָל>ה ְנבּוַכְדֶנּצֹור ה ֲאֶׁש� �י ַהּגֹוָל+ ֹעִלים1 ִמְּׁשִב ה ָה� �י ַהְּמִדיָנ3 ר[ ְוֵא�ֶּלהA ְּבֵנ ] ְנבּוַכְדֶנַּצ�

ּובּו ִלירּו ל ְלָבֶב�ל ַוָּיׁש> ֶלְך&ָּבֶב� ֹו�ֶמ� ה ִא�יׁש ְלִעיר� יהּוָד�  ָׁשַל�ִם ִו�
Ezra 2:2 ּום ר ִּבְגַו�י ְרח� ה ָמְרֳּדַכ�י ִּבְלָׁש>ן ִמְסָּפ� Mֵעָלָי ה ְר� ֶחְמָיה ְׂשָרָי2 ְ Tּוַע נ ל ֵיׁש]  ֲאֶׁשר&ָּב�אּו ִעם&ְזֻרָּבֶב3

ל� ס י ַע�ם ִיְׂשָרֵא� ר ַאְנֵׁש� Wה ִמְסַּפ�  ַּבֲעָנ
Ezra 2:3Wׁש ַאְלַּפ �י ַפְרֹע+ ה ִׁשְבִע�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ְּבֵנ  ִים ֵמָא�
Ezra 2:4ֹות ִׁשְבִע�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ׁש ֵמא� ה ְׁשֹל� �י ְׁשַפְטָי+   ְּבֵנ
Ezra 2:5ים� ס ה ְוִׁשְבִע� ֹות ֲחִמָּׁש� ע ֵמא� ח ְׁשַב� �י ָאַר+   ְּבֵנ
Ezra 2:6ִים ְׁשֹמֶנ� Wב ַאְלַּפ�ּוַע יֹוָא ת מֹוָא>ב ִלְבֵנ�י ֵיׁש� ר� ס ְּבֵנ�י&ַפַח� ֹות ּוְׁשֵנ�ים ָעָׂש�  ה ֵמא�
Ezra 2:7ה� ס ִים ֲחִמִּׁש�ים ְוַאְרָּבָע� ֶלף ָמאַת� Wם ֶא �י ֵעיָל+   ְּבֵנ
Ezra 2:8ה� ס ֹות ְוַאְרָּבִע�ים ַוֲחִמָּׁש� ע ֵמא� ּוא ְּתַׁש� �י ַזּת+   ְּבֵנ
Ezra 2:9ים� ס ֹות ְוִׁשִּׁש� ע ֵמא� י ְׁשַב� �י ַזָּכ+   ְּבֵנ
Ezra 2:10+י ָבִנ� ֹות ַאְרָּבִע�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ְּבֵנ ׁש ֵמא�  י ֵׁש�
Ezra 2:11ה� ס ים ּוְׁשֹלָׁש� ֹות ֶעְׂשִר� ׁש ֵמא� י ֵׁש� �י ֵבָב+   ְּבֵנ
Ezra 2:12ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ִים ֶעְׂשִר� ֶלף ָמאַת� Wד ֶא �י ַעְזָּג+   ְּבֵנ
Ezra 2:13ה� ס ֹות ִׁשִּׁש�ים ְוִׁשָּׁש� ׁש ֵמא� ם ֵׁש� ִניָק+   ְּבֵני1 ֲאֹד�
Ezra 2:14ה� ס ִים ֲחִמִּׁש�ים ְוִׁשָּׁש� י ַאְלַּפ� �י ִבְגָו+   ְּבֵנ
Ezra 2:15ה� ס ֹות ֲחִמִּׁש�ים ְוַאְרָּבָע� ע ֵמא� ין ַאְרַּב� �י ָעִד+   ְּבֵנ
Ezra 2:16ה ִּתְׁשִע�ים ּוְׁשֹמָנ�ה� ס� יִחְזִקָּי   ְּבֵנ�י&ָאֵט�ר ִל�



Ezra 2:17ֹות ֶעְׂשִר� ׁש ֵמא� י ְׁשֹל� �י ֵבָצ+ ה� ס ְּבֵנ  ים ּוְׁשֹלָׁש�
Ezra 2:18ר� ס ה ּוְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ה ֵמָא� �י יֹוָר+   ְּבֵנ
Ezra 2:19ה� ס ים ּוְׁשֹלָׁש� ִים ֶעְׂשִר� ם ָמאַת� �י ָחֻׁש+   ְּבֵנ
Ezra 2:20ה� ס ר ִּתְׁשִע�ים ַוֲחִמָּׁש� �י ִגָּב�   ְּבֵנ
Ezra 2:21 ה� ים ּוְׁשֹלָׁש� ה ֶעְׂשִר� ֶחם ֵמָא� ית&ָל+ �י ֵב�  ס ְּבֵנ
Ezra 2:22ה� ה ֲחִמִּׁש�ים ְוִׁשָּׁש� י ְנֹטָפ�   ַאְנֵׁש�
Ezra 2:23ים ּוְׁשֹמָנ�ה� ס ה ֶעְׂשִר� ֹות ֵמָא�   ַאְנֵׁש�י ֲעָנת+
Ezra 2:24ֶות ַאְרָּבִע�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס   ְּבֵנ�י ַעְזָמ�
Ezra 2:25ֹות ְוַאְר ע ֵמא� ֹות ְׁשַב� Bת ָעִרים1 ְּכִפיָר�ה ּוְבֵאר+ י ִקְרַי ה� ס ְּבֵנ2  ָּבִע�ים ּוְׁשֹלָׁש�
Ezra 2:26ד� ס ים ְוֶאָח� ֹות ֶעְׂשִר� ׁש ֵמא� ַבע ֵׁש� Bי ָהָרָמה1 ָוָג+   ְּבֵנ
Ezra 2:27ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ה ֶעְׂשִר� ס ֵמָא�   ַאְנֵׁש�י ִמְכָמ+
Ezra 2:28ה� ס ים ּוְׁשֹלָׁש� ִים ֶעְׂשִר� י ָמאַת� 1 ְוָהָע+ ית&ֵאל   ַאְנֵׁשBי ֵב�
Ezra 2:29 ֹו ֲחִמִּׁש�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ְּבֵנ�י  ְנב�
Ezra 2:30ה� ס ה ֲחִמִּׁש�ים ְוִׁשָּׁש� יׁש ֵמָא� �י ַמְגִּב+   ְּבֵנ
Ezra 2:31ה� ס ִים ֲחִמִּׁש�ים ְוַאְרָּבָע� ֶלף ָמאַת� Wר ֶא   ְּבֵני1 ֵעיָל�ם ַאֵח+
Ezra 2:32ים� ס ֹות ְוֶעְׂשִר� ׁש ֵמא� ם ְׁשֹל� �י ָחִר+   ְּבֵנ
Ezra 2:331ה� ס ְּבֵני&ֹלד ים ַוֲחִמָּׁש� ֹות ֶעְׂשִר� ע ֵמא� ֹו ְׁשַב� יד ְואֹונ+   ָחִד�
Ezra 2:34ה� ס ֹות ַאְרָּבִע�ים ַוֲחִמָּׁש� ׁש ֵמא� ֹו ְׁשֹל� �י ְיֵרח+   ְּבֵנ
Ezra 2:35ים� ס ֹות ּוְׁשֹלִׁש� ׁש ֵמא� ים ְוֵׁש� ֶׁשת ֲאָלִפ+ ה ְׁשֹל� �י ְסָנָא+   ְּבֵנ
Ezra 2:36ְע Bי ְיַד� �ים ְּבֵנ ֹּכֲהִנ ה� ס ַה� ֹות ִׁשְבִע�ים ּוְׁשֹלָׁש� ע ֵמא� ּוַע ְּתַׁש�  ָיה1 ְלֵב�ית ֵיׁש+
Ezra 2:37ֶלף ֲחִמִּׁש�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ר ֶא� �י ִאֵּמ+   ְּבֵנ
Ezra 2:38ה� ס ִים ַאְרָּבִע�ים ְוִׁשְבָע� ֶלף ָמאַת� Wּור ֶא �י ַפְׁשח+   ְּבֵנ
Ezra 2:39ר� ס ֶלף ְוִׁשְבָע�ה ָעָׂש� ם ֶא� �י ָחִר+   ְּבֵנ
Ezra 2:40ה� ס ּוַע ְוַקְדִמיֵא>ל ִלְבֵנ�י הֹוַדְוָי�ה ִׁשְבִע�ים ְוַאְרָּבָע� �ם ְּבֵני&ֵיׁש=   ַהְלִוִּי
Ezra 2:41ים ּוְׁשֹמָנ�ה� פ ה ֶעְׂשִר� ף ֵמָא� �י ָאָס+ ים ְּבֵנ �ְמֹׁשְרִר   ַה�
Ezra 2:42ֹו ּום ְּבֵנ�י&ָאֵטר1 ְּבֵני&ַטְלמ� Bים ְּבֵני&ַׁשּל ֲעִר3 �י ַהֹּׁש� ל  ְּבֵנ Wי ַהֹּכ��י ֹׁשָב א ְּבֵנ ּוב ְּבֵנ�י ֲחִטיָט� ן ְּבֵני&ַעּק+

ה� פ ה ְׁשֹלִׁש�ים ְוִתְׁשָע�  ֵמָא�
Ezra 2:43ֹות� א ְּבֵנ�י ַטָּבע� א ְבֵני&ֲחׂשּוָפ� �ים ְּבֵני&ִציָח�   ַהְּנִתיִנ
Ezra 2:44ֹון� א ְּבֵנ�י ָפד� יֲעָה� ֵני&ִס� ס ְּב�   ְּבֵני&ֵקֹר�
Ezra 2:45 ּוב� ְּבֵני&ְלָבָנ�ה ה ְּבֵנ�י ַעּק�  ְבֵני&ֲחָגָב�
Ezra 2:46 י[ ְּבֵני&ָחָג�ב ְּבֵני&ַׁשְמַלי �י ָחָנ�5ן�] ַׁשְלַמ�  ְּבֵנ
Ezra 2:47ל ְּבֵני&ַג�ַחר ְּבֵנ�י ְרָאָי�ה�   ְּבֵני&ִגֵּד�
Ezra 2:48י ַגָּז�ם�� א ְּבֵנ   ְּבֵני&ְרִצ�ין ְּבֵני&ְנקֹוָד�
Ezra 2:49 ַח י� ְּבֵני&ֻעָּז�א ְבֵני&ָפֵס�  ְּבֵנ�י ֵבָס�
Ezra 2:50 ים�[ְּבֵנ�י ְנִפיִסים ] ְמעּוִנ�ים[ ְּבֵני&ַאְסָנ�ה ְבֵני&ְמִעיִנים  ]ְנפּוִס�
Ezra 2:51ּור� א ְּבֵנ�י ַחְרח� ּוק ְּבֵני&ֲחקּוָפ�   ְּבֵני&ַבְקּב�
Ezra 2:52א� א ְּבֵנ�י ַחְרָׁש� ּות ְּבֵני&ְמִחיָד�   ְּבֵני&ַבְצל�
Ezra 2:53ֹוס ַמח� ְּבֵני&ַבְרק� א ְּבֵני&ָת� יְסָר� ֵני&ִס�   ְּב�
Ezra 2:54א� �י ְנִצ�יַח ְּבֵנ�י ֲחִטיָפ�   ְּבֵנ
Ezra 2:55א� ֶרת ְּבֵנ�י ְפרּוָד� י ְּבֵני&ַהֹּסֶפ� ה ְּבֵני&ֹסַט� �  ְּבֵנ�י ַעְבֵד�י ְׁשֹלֹמ
Ezra 2:56ל� �י ִגֵּד� ֹון ְּבֵנ   ְּבֵני&ַיְעָל�ה ְבֵני&ַדְרק�



Ezra 2:57� =י ְׁשַפְטָי י� ְּבֵנ �ים ְּבֵנ�י ָאִמ� >י ֹּפֶכ�ֶרת ַהְּצָבִי יל ְּבֵנ  ה ְבֵנ�י&ַחִּט3
Ezra 2:58ֹות ִּתְׁשִע�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ׁש ֵמא� ה ְׁשֹל� �ים ּוְבֵנ�י ַעְבֵד�י ְׁשֹלֹמ ל&ַהְּנִתיִנ+   ָּכ2
Ezra 2:59 ר�ן ִאֵּמ ּוב ַאָּד� א ְּכר� ל ֶמ1ַלח1 ֵּת�ל ַחְרָׁש+ ֹעִלים1 ִמֵּת� ֶּלה ָה� Bיד ֵּבית&ֲאבֹוָתם1  ְוֵא3 ּו ְלַהִּג א ָי�ְכל3 �ֹ ְול

ם� ל ֵה� ם ִא�ם ִמִּיְׂשָרֵא�  ְוַזְרָע+
Ezra 2:60ֹות ֲחִמִּׁש�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ׁש ֵמא� �י ְנקֹוָד�א ֵׁש� �ה ְּבֵנ   ְּבֵני&ְדָלָי�ה ְבֵני&טֹוִבָּי
Ezra 2:61ֹוץ ְּב ��י ַהּק �ה ְּבֵנ ים ְּבֵנ�י ֳחַבָּי ֲהִנ+ ֹות ַּבְרִזַּלBי ַהִּגְלָעִדי1  ּוִמְּבֵני1 ַהֹּכ� Qַקח ִמְּבנ ָ Tר ל�י ֲאֶׁש �י ַבְרִזַּל3 ֵנ

ם� א ַעל&ְׁשָמ� ה ַוִּיָּקֵר�  ִאָּׁש+
Ezra 2:62ּו ִמן&ַהְּכֻהָּנ�ה� 5ְיֹגֲאל� א ִנְמָצ�אּו ַו� �ֹ ּו ְכָתָב>ם ַהִּמְתַיְחִׂש�ים ְול ֶּלה ִּבְקׁש=   ֵא3
Ezra 2:63ם Bֹאֶמר ַהִּתְרָׁש1ָתא1 ָלֶה+ ים  ַוּי ן ְלאּוִר� ד ֹּכֵה� ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש�ים ַע>ד ֲעֹמ� ּו ִמֹּק� ר לֹא&יֹאְכל�  ֲאֶׁש�
ים�  ּוְלֻתִּמ�
Ezra 2:64ים� ֹות ִׁשִּׁש� ִים ְׁשֹלׁש&ֵמא� ֹוא ַאְלַּפ� ל ְּכֶאָח�ד ַאְרַּב�ע ִרּב+   ָּכל&ַהָּקָה�
Ezra 2:65ת ֲא� ֶּלה ִׁשְבַע ֵתיֶהם1 ֵא+ ְּלַבד ַעְבֵדיֶהBם ְוַאְמֹה� ִ Tה ְוָלֶה>ם  מ� ֹות ְׁשֹלִׁש�ים ְוִׁשְבָע ׁש ֵמא� ים ְׁשֹל� ָלִפ+

ִים� ֹות ָמאָת� ְמֹׁשְרר� ים ּו�  ְמֹׁשְרִר�
Ezra 2:66ה� ִים ַאְרָּבִע�ים ַוֲחִמָּׁש� ם ָמאַת� Wה ִּפְרֵדיֶה�ֹות ְׁשֹלִׁש�ים ְוִׁשָּׁש ע ֵמא� ם ְׁשַב� Wסּוֵסיֶה  
Ezra 2:67ֹות ְׁשֹל ע ֵמא� ם ַאְרַּב� ֵּליֶה+ ים� פ ְּגַמ2 ֹות ְוֶעְׂשִר� ע ֵמא� ים ְׁשַב� ים ֵׁש�ֶׁשת ֲאָלִפ+ Wה ֲחֹמִר� ִׁש�ים ַוֲחִמָּׁש
Ezra 2:68 ים ֱאֹלִה+ ְתַנְּדבּו1 ְלֵב�ית ָה� �ִם ִה� ית ְיהָו�ה ֲאֶׁש�ר ִּבירּוָׁשָל ם ְלֵב� Wֹות ְּבבֹוָא ָאב+  ּוֵמָראֵׁשי1 ָה�

ֹו� ֹו ַעל&ְמכֹונ�  ְלַהֲעִמיד�
Ezra 2:69ם ָנְת ֶסף ָמִנ�ים ֲחֵמ�ֶׁשת  ְּכֹכָח3 Wֶלף ס ְוֶכ אות ָוֶא+ �ֹ ב ַּדְרְּכמֹוִנים1 ֵׁשׁש&ִרּב נּוH ְלאֹוַצ�ר ַהְּמָלאָכהG ָזָה3

ה� ס �ים ְוָכְתֹנ�ת ֹּכֲהִנ�ים ֵמָא�  ֲאָלִפ
Ezra 2:70ים ְוַהְּנִתי ים ְוַהּׁשֹוֲעִר> ם ְוַהְמֹׁשְרִר= Qִמן&ָהָע ַהְלִוִּים ּו� ְ Tים ו� ּו ַהֹּכֲהִנ ִנ�ים ְּבָעֵריֶה�ם  ַוֵּיְׁשב�

ם� ס ל ְּבָעֵריֶה�  ְוָכל&ִיְׂשָרֵא�
Ezra 3:1ִם� ס ד ֶאל&ְירּוָׁשָל� ּו ָהָע>ם ְּכִא�יׁש ֶאָח� ים ס ַוֵּיָאְספ� �ל ֶּבָעִר �י ִיְׂשָרֵא� י ּוְבֵנ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע+   ַוִּיַּגע1 ַהֹח�
Ezra 3:2י ק ְוֶאָח�יו ַהֹּכֲהִנ3 Mֹוָצָד ּוַע ֶּבן&י� ח  ַוָּיָקםZ ֵיׁש2 ּו ֶאת&ִמְזַּב� Wיו ַוִּיְבנ 1 ְוֶאָח+ ם ּוְזֻרָּבֶבBל ֶּבן&ְׁשַאְלִּתיֵאל

ים� ה ִאיׁש&ָהֱאֹלִה� ת ֹמֶׁש� ּוב ְּבתֹוַר� Wֹות ַּכָּכת ֹות ָעָליו1 ֹעל+ Bל ְלַהֲעל� ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא
Ezra 3:3ִּPיו כ ֹוֹנָת+ 1ַח1 ַעל&ְמכ� ם ֵמ ַוָּיִכBינּו ַהִּמְזֵּב ֹות ַוַּיַעל י ְּבֵאיָמ�ה ֲעֵליֶה+ �י ָהֲאָרצ ּו][ַו[ַעֵּמ� ָעָלBיו ] ַּיֲעל2

ֶרב� ֶקר ְוָלָע� ֹות ַלֹּב� ה ֹעל� יהָו+  ֹעלֹות1 ַל�
Ezra 3:4ֹו� ט ְּדַבר&י�ֹום ְּביֹומ� ר ְּכִמְׁשַּפ� ת יBֹום ְּביֹום1 ְּבִמְסָּפ+ ּוב ְוֹעַל2 �ֹות ַּכָּכת ג ַהֻּסּכ� ּו ֶאת&ַח� 5ַּיֲעׂש>   ַו�
Ezra 3:5 ן Qה  ְוַאֲחֵריֵכ ב ְנָדָב� ל ִמְתַנֵּד� י ְיהָו�ה ַהְמֻקָּדִׁש�ים ּוְלֹכ> ים ּוְלָכל&מֹוֲעֵד� �ֳחָדִׁש+ ֹעַלBת ָּתִמיד1 ְוֶל
 ַליהָו�ה�
Ezra 3:6ד� א ֻיָּס� �ֹ �ה ְוֵהיַכ�ל ְיהָו�ה ל ֹות ַליהָו ֹות ֹעל� ּלּו ְלַהֲעל� Wי ֵהֵח ֶדׁש ַהְּׁשִביִע+   ִמּיBֹום ֶאָחד1 ַלֹח�
Ezra 3:7&ְּתנּו י  ַוִּי2 ים ְלָהִביאZ ֲעֵצ2 ֹדִנים1 ְוַלֹּצִר+ ֶמן ַלִּצ� ה ָוֶׁש3 Mל ּוִמְׁשֶּת ֶסף ַלֹחְצִב�ים ְוֶלָחָרִׁש�ים ּוַמֲאָכ2 ֶכ+

ם� פ ס ֲעֵליֶה� ֶלְך&ָּפַר� ֹוֶרׁש ֶמ� ֹוא ְּכִרְׁשי>ֹון ּכ� �ם ָיפ+ Bים ִמן&ַהְּלָבנֹון1 ֶאל&ָי  ֲאָרִז
Ezra 3:8ם ֶאל Qית ְלבֹוָא �ה ַהֵּׁשִנ3 ּלּו ְזֻרָּבֶב�ל  ּוַבָּׁשָנ �י ֵהֵח] ֶדׁש ַהֵּׁשִנ ִם ַּבֹח� ּוָׁשַל+ ֱאֹלִהים1 ִליר� &ֵּבBית ָה�

ִם  ֶּבן& ּוָׁשַל+ �י ְיר� ם ְוָכל&ַהָּבִאים1 ֵמַהְּׁשִב �ים ְוַהְלִוִּי3 ר ֲאֵחיֶה�םA ַהֹּכֲהִנ ק ּוְׁשָא� Mֹוָצָד ּוַע ֶּבן&י� Tְׁשַאְלִּתיֵאל ְוֵיׁש2
ם ִמ ַח ַעל&ְמֶל�אֶכת ֵּבית&ְיהָו�ה� פַוַּיֲעִמ�ידּו ֶאת&ַהְלִוִּי3 ְעָלה ְלַנֵּצ� ים ָׁשָנה1 ָוַמ+ Bן ֶעְׂשִר  ֶּב2

Ezra 3:9 ה ַהְּמָלאָכ�ה ד ְלַנֵּצ>ַח ַעל&ֹעֵׂש� Bיו ְּבֵנ�י&ְיהּוָדה1 ְּכֶאָח+ ל ּוָבָנ ֶאָחיו ַקְדִמיֵא2 ְ Tיו ו� ּוַע ָּבָנ ד ֵיׁש]  ַוַּיֲעֹמ�
ד  ָנָד+ ם ַהְלִוִּי�ם�ְּבֵב�ית ָהֱאֹלִה�ים ס ְּבֵני1 ֵח� ם ַוֲאֵחיֶה�  ְּבֵניֶה�

Ezra 3:10 1ם ְּבֵנ�י&ָאָסףB ֹות ְוַהְלִוִּי ְצר3 ים ַּבֲחֹצ� Mים ְמֻלָּבִׁש Z ַהֹּכֲהִנ2 �ה ַוַּיֲעִמידּו ּו ַהֹּבִנ�ים ֶאת&ֵהיַכ�ל ְיהָו  ְוִיְּסד�
ל� ֶלְך&ִיְׂשָרֵא� י ָּדִו�יד ֶמ� ה ַעל&ְיֵד� 1 ֶאת&ְיהָו+ ִים ְלַהֵּלל ְמִצְלַּת+  ַּב�

Ezra 3:11 Z ם ֵהִריעּו ֹו ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ְוָכל&ָהָע] י&ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� ֹוב ִּכ� �י ט+ יהָוה1 ִּכ ת ַל� Bל ּוְבהֹוֹד ַּיֲענּו ְּבַהֵּל2 � ַ Tו 
ד ֵּבית&ְיהָו�ה� ס ה ַע�ל הּוַס� יהָו+ 1 ַל�  ְתרּוָעה1 ְגדֹוָלBה ְבַהֵּלל



Ezra 3:12ְו Zים ְוַהְלִוִּים� ים ֵמַהֹּכֲהִנ ֹו  ְוַרִּב] ִראׁשֹון1 ְּבָיְסד+ ּו ֶאת&ַהַּבBִית ָה� Mר ָרא ים ֲאֶׁש2 ֹות ַהְּזֵקִנ3 Mי ָהָאב ָראֵׁש2
ֹול� ים ק� ה ְלָהִר� ֹול ְוַרִּב>ים ִּבְתרּוָע�ה ְבִׂשְמָח� �ֹול ָּגד ם ֹּבִכ�ים ְּבק� �יֵניֶה+ 1ִית1 ְּבֵע Bה ַהַּב  ֶז

Ezra 3:13Pם ַמִּכיִרים1 ק �ת ַהִּׂש ְוֵא�ין ָהָע3 �ה ֹול ְּתרּוַע ם ְמִריִעים1 ְּתרּוָע �י ָהָע3 �ם ִּכ �י ָהָע ֹול ְּבִכ ה ְלק� ְמָח+
ֹוק� פ ע ַעד&ְלֵמָרח� ֹול ִנְׁשַמ� ה ְוַהּק�  ְגדֹוָל+

Ezra 4:1ל� י ִיְׂשָרֵא� ל ַליהָו�ה ֱאֹלֵה� �ים ֵהיָכ+ Bי ַהּגֹוָלה1 ּבֹוִנ י&ְבֵנ ה ּוִבְנָיִמ�ן ִּכ� י ְיהּוָד� ּו ָצֵר� 5ִּיְׁשְמע+   ַו�
Ezra 4:2ֹוׁש  ַוִּי ם ִנְדר� �י ָכֶכ+ ם ִּכ �ה ִעָּמֶכ+ ּו ָלֶהם1 ִנְבֶנ Bֹות ַוּיֹאְמר ָאב3 ל ְוֶאל&ָראֵׁש�י ָה� Mּו ֶאל&ְזֻרָּבֶב ְּגׁש2

אֹלֵהיֶכ�ם ְולֹא  ֹוA][ְו[ֵל� ה�] ל� נּו ֹּפ� ּור ַהַּמֲעֶל�ה ֹאָת� ים ִמיֵמי1 ֵאַסBר ַחֹּדן1 ֶמ�ֶלְך ַאּׁש+ �ְחנּו ֹזְבִח3  ֲאַנ
Ezra 4:3Zִית  ַוּיֹאֶמר נּו ִלְבנ�ֹות ַּב� �ֶכם ָוָל+ א&ָל �ֹ ל ל ָאבֹות1 ְלִיְׂשָרֵא+ ר ָראֵׁשBי ָה� ּוַע ּוְׁשָא2 ל ְוֵיׁש3 Mם ְזֻרָּבֶב  ָלֶה2

ס� ֶלְך&ָּפָר� ֹוֶרׁש ֶמ� ֶלְך ּכ� נּו ַהֶּמ� ל ַּכֲאֶׁש�ר ִצָּו+ יהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ה ַל� ַחד ִנְבֶנ3 Mְחנּו ַי Z ֲאַנ2  ֵלאֹלֵה�ינּו ִּכי
Ezra 4:4 ה ּוְמַבַלִהים�ֶרץ ְמַרִּפ�ים ְיֵד�י ַעם&ְיהּוָד ֹות�] ְמַבֲהִל�ים][ּו�[ ַוְיִהי1 ַעם&ָהָא+ ם ִלְבנ�  אֹוָת�
Ezra 4:5ּPי כ ים ֲעֵליֶה>ם יֹוֲעִצ�ים ְלָהֵפ�ר ֲעָצָת�ם ָּכל&ְיֵמ3 �5ֶוׁש  ְוֹסְכִר= ּות ָּדְרָי ס ְוַעד&ַמְלכ� ֹוֶרׁש ֶמ�ֶלְך ָּפַר+

ס� ֶלְך&ָּפָר�  ֶמ�
Ezra 4:6ִם� ס ה ִוירּוָׁשָל� י ְיהּוָד� ה ַעל&ֹיְׁשֵב� ּו ִׂשְטָנ+ ֹו ָּכְתב� �ֹוׁש ִּבְתִחַּל�ת ַמְלכּות   ּוְבַמְלכּות1 ֲאַחְׁשֵור+
Ezra 4:7 ר ְּכָנֹותֹו�1 ּוְׁשָא ְבֵאל ת ָט� Bם ִמְתְרָד Mב ִּבְׁשָל ְׂשָּתא ָּכַת2 יו[ ּוִביֵמ�י ַאְרַּתְחַׁש3 ] ְּכָנֹוָת+

ְׂשְּת[ְׂשָּתא ַעל&ַאְרַּתְחַׁש ית� פ] ַאְרַּתְחַׁש� ית ּוְמֻתְרָּג�ם ֲאָרִמ� ּוב ֲאָרִמ� ן ָּכת� ִּנְׁשְּתָו+  ֶמ�ֶלְך ָּפָר�ס ּוְכָתב1 ַה�
Ezra 4:8 ְׂשְּתא ַמְלָּכ�א ה ַעל&ְירּוְׁשֶל�ם ְלַאְרַּתְחַׁש� ה ֲחָד� א ְּכַת>בּו ִאְּגָר� ְפָר+ ם ְוִׁשְמַׁשי1 ָס� ּום ְּבֵעל&ְטֵע3  ְרח�

 א�ְּכֵנ�ָמ
Ezra 4:9 א� א ַטְרְּפָלֵי Qיָנֵיא ַוֲאַפְרַסְתָכֵי ִּ Tֹון ד �ר ְּכָנָוְתה א ּוְׁשָא� ְפָר+ ם ְוִׁשְמַׁשי1 ָס� ּום ְּבֵעל&ְטֵע3 ִין ְרח� Mֱאַד 

א ַאְרְּכָוי  ְרָסֵי3 Bא][ַאְרְּכָוי[ֲאָפ� א ִּדהּוא ] ֵ ּוַׁשְנָכֵי+ �א][ֶּדָהי[ָבְבָלֵיא1 ׁש�  ֵעְלָמֵי�א�] ֵ
Ezra 4:10ר  ּוְׁש ִין ּוְׁשָא� �י ָׁשְמָר ֹו ְּבִקְרָי�ה ִּד� א ְוהֹוֵת�ב ִהּמ+ י ַהְגִלי1 ָאְסַנַּפר1 ַרָּב�א ְוַיִּקיָר+ Bא ִּד ָא�ר ֻאַּמָּי3

ֶנת� ה ּוְכֶע� ר&ַנֲהָר�  ֲעַב�
Ezra 4:11ִּ Pא ד ְׂשְּתא ַמְלָּכ�א ַע ְּדָנה1 ַּפְרֶׁש�ֶגן ִאַּגְרָּת+ ֹוִהי ַעל&ַאְרַּתְחַׁש� ְך[ְבָדִיְך י ְׁשַל�חּו ֲעל+ ֱאָנ�ׁש ] ַעְבָד>

ֶנת� פ ה ּוְכֶע� ר&ַנֲהָר�  ֲעַב�
Ezra 4:12 א ֹו ִלירּוְׁשֶל�ם ִקְרְיָת2 ְך ֲעֶל�יָנא ֲאת� 1קּו1 ִמן&ְלָוָת+ י ְסִל Bא ִּד י ְיהּוָדֵי3 א ִּד� �א ְלַמְלָּכ+  ְיִד1יַע1 ֶלֱהֵו

ִין ְוׁשּוַרָּי  איְׁשָּתא1 ָּבַנ+ ָרְדָּתBא ּוִב� �א[]ׁשּוַרּי][ְו[ָמ� לּו[ֲאַׁשְכְללּו ] ָ יטּו�] ַׁשְכִל+ �א ַיִח�  ְוֻאַּׁשָּי
Ezra 4:13 ֹו Bה&ְבל ּון ִמְנָּד� ��ה ִי�ְׁשַּתְכְלל א ְוׁשּוַרָּי א ָדְך1 ִּתְתְּבֵנ+ י ֵה�ן ִקְרְיָת� ִּ Tא ד �א ְלַמְלָּכ+ ן ְיִד1יַע1 ֶלֱהֵו  ְּכַע3

ם ַמְלִכ�ים ְּתַהְנִז� ּון ְוַאְּפֹת�  ק�ַוֲהָלְך1 ָל�א ִיְנְּתנ+
Ezra 4:14 ה ל&ְּדָנ+ �א ַע2 ֱחֵז יְך&ַל�ָנא ְלֶמ� א ָל�א אwִר� �ת ַמְלָּכ+ ְחָנא ְוַעְרַו יְכָלא1 ְמַל+ י&ְמַלBח ֵה� 1 ִּד� ן ָּכל&ֳקֵבל  ְּכַע3

א� ְעָנא ְלַמְלָּכ�  ְׁשַל�ְחָנא ְוהֹוַד�
Ezra 4:15ְּתַהְׁש Tְך ו י ֲאָבָהָת3 א ִּד� Mַנָּי ְסַפר&ָּדְכָר2 י ְיַבַּקרZ ִּב� ְך  ִּד] Mא ָד Z ִקְרְיָת2 ַּכח ִּבְסַפ�ר ָּדְכָרַנָּיאH ְוִתְנַּדעG ִּדי

ְך  א ָד� ה ִקְרְיָת� ל&ְּדָנ+ ת ָעְלָמ�א ַע2 ּה ִמן&יֹוָמ� ין ְּבַגַּו+ ן ְוֶאְׁשַּתּדּור1 ָעְבִד� ת ַמְלִכין1 ּוְמִדָנ+ Bְמַהְנְזַק א ּו� ָרָד3 �א ָמ� ִקְרָי
ת� ָחְרַב�  ָה�
Ezra 4:161ְחָנ ה  ְמהֹוְדִעBין ֲאַנ ּון ָלֳקֵב�ל ְּדָנ+ ��ה ִי�ְׁשַּתְכְלל א ְוׁשּוַרָּי א ָדְך1 ִּתְתְּבֵנ+ י ֵה�ן ִקְרְיָת� ִּ Tא ד ה1 ְלַמְלָּכ+

ְך� פ י ָל� א ָל�א ִאיַת�  ֲחָלק1 ַּבֲעַב�ר ַנֲהָר+
Ezra 4:17א ּוְׁשָאר1 ְּכ ְפָר+ ּום ְּבֵעל&ְטֵעם1 ְוִׁשְמַׁש�י ָס� Bא ַעל&ְרח א ְׁשַל�ח ַמְלָּכ3 Qי ָיְתִב�ין  ִּפְתָגָמ ֹון ִּד� �ְתה+ ָנָו

ת� ס ה ְׁשָל�ם ּוְכֶע� ר&ַנֲהָר> ִין ּוְׁשָא=ר ֲעַב� �ְמָר  ְּבָׁש�
Ezra 4:18י� י ָקָדָמ� ׁש ֱקִר� �יָנא ְמָפַר� ּון ֲעֶל י ְׁשַלְחּת� א ִּד� Wִנְׁשְּתָוָנ  
Ezra 4:19ִּ Pחּו ד ְך ּוִמִּניH ִׂש�ים ְטֵעםG ּוַבַּק�רּו ְוַהְׁשַּכ+ ְתַנְּׂשָא�ה י ִקְרְיָת�א ָד+ א ַעל&ַמְלִכ�ין ִמ� ְלָמ+  ִמן&יֹוָמת1 ָע�

ּה� ּור ִמְתֲעֶבד&ַּב� ד ְוֶאְׁשַּתּד�  ּוְמַר�
Ezra 4:20 ב ֹו ַוֲהָל�ְך ִמְתְיֵה� ה ְבל> ל ֲעַב�ר ַנֲהָר�ה ּוִמָּד� ין ְּבֹכ� ִּליִט+ ם ְוַׁש2 ּוְׁשֶל+ ין ֲהוֹו1 ַעל&ְיר� �ין ַּתִּקיִפ3  ּוַמְלִכ

ֹון�  ְלה�



Ezra 4:21ם� ְּכ א ִיְּתָׂש� א ַעד&ִמִּנ�י ַטְעָמ� א ָדְך1 ָל�א ִתְתְּבֵנ+ �א ִאֵּל�ְך ְוִקְרְיָת� ם ְלַבָּטָל�א ֻּגְבַרָּי  ַען1 ִׂש�ימּו ְּטֵע+
Ezra 4:22ין� ס ת ַמְלִכ� א ְלַהְנָזַק� �א ֲחָבָל+ �ה ְלָמה1 ִיְׂשֵּג ּו ְלֶמְעַּב�ד ַעל&ְּדָנ ֹו ָׁשל� ין ֱהו>   ּוְזִהיִר�
Ezra 4:233ֱאַד ִּ Pֶגן ִנְׁשְּתָוָנא1 דBי ַּפְרֶׁש Qְׂשְּת[י ַאְרַּתְחַׁשְׂשָּתא ִין ִמן&ִּד�ּום ] ַאְרַּתְחַׁש י ֳקָדם&ְרח> א ֱקִר= ַמְלָּכ+

ִיל� ס ע ְוָח� ֹו ְּבֶאְדָר� א ּוַבִּט�לּו ִהּמ� ּוָדֵי+ ּוְׁשֶלם1 ַעל&ְיה� ּו ִליר� Bלּו ִבְבִהיל ֹון ֲאַז2 �א ּוְכָנָוְתה י ָסְפָר�  ְוִׁשְמַׁש�
Ezra 4:24ַPא ע ְטָל+ י ִּבירּוְׁשֶל�ם ַוֲהָות1 ָּב� א ִּד� ִין ְּבֵטַלת1 ֲעִביַד�ת ֵּבית&ֱאָלָה+ ּות  ֵּבאַד3 ין ְלַמְלכ� �ת ַּתְרֵּת+ ד ְׁשַנ

ס� פ ֶלְך&ָּפָר� �5ֶוׁש ֶמ�  ָּדְרָי
Ezra 5:1 י ְנִביָאה� י ַחַּג Qה ַבר&ִעּדֹוא1 ְנִביַאָּי] 3ָא][ְנִבּי[ ְוִהְתַנִּבB ּוד ] ָ+א][ְנִבַּיּי[א ּוְזַכְרָי י ִביה� א ִּד� ּוָדֵי+ ַעל&ְיה�

ֹון� ס ל ֲעֵליה�  ּוִבירּוְׁשֶל�ם ְּבֻׁש>ם ֱאָל�ּה ִיְׂשָרֵא�
Ezra 5:2 י א ִּד� ית ֱאָלָה� א ֵּב� יו ְלִמְבֵנ+ ק ְוָׁשִר� ֹוָצָד+ ּוַע ַּבר&י� 1 ְוֵיׁש� מּו ְזֻרָּבֶבBל ַּבר&ְׁשַאְלִּתיֵאל ָ Tִין ק  ֵּבאַד]
� ּוְׁשֶל ֹון ְנִביַאָּיא ִביר� �א][ְנִבַּיּי[ם ְוִעְּמה> ֹון� פ] ָ ין ְלה� א ְמָסֲעִד� י&ֱאָלָה�  ִד�
Ezra 5:3 ם ין ְלֹה+ ֹון ְוֵכן1 ָאְמִר� �ר ּבֹוְזַנ�י ּוְכָנָוְתה ה ּוְׁשַת� ר&ַנֲהָר> ְּתַני ַּפַח=ת ֲעַב� ַּ Tֹון ת Mא ֲעֵליה  ֵּבּה&ִזְמָנאZ ֲאָת2

ם ַּבְיָתBא ְדָנ ם ְטֵע3 Mם ְלֹכ ה� סַמן&ָׂש2 א ְוֻאַּׁשְרָנ�א ְדָנ�ה ְלַׁשְכָלָל�  ה1 ִלְּבֵנ+
Ezra 5:4י&ְדָנ�ה ִבְנָיָנ�א ָּבַנ�5ִין� א ִּד� ם ַמן&ִאּנּון1 ְׁשָמָה�ת ֻּגְבַרָּי+ �ִין ְּכֵנ�ָמא ֲאַמ�ְרָנא ְּלֹה   ֱאַד�
Ezra 5:5ֹו ַע א ְוָלא&ַבִּט�לּו ִהּמ+ ם ֲהָות1 ַעל&ָׂשֵב�י ְיהּוָדֵי+ �ין ֱאָלֲהֹה3 ִין  ְוֵע �5ֶוׁש ְיָה�ְך ֶוֱאַד> א ְלָדְרָי ד&ַטְעָמ�

ּון ִנְׁשְּתָוָנ�א ַעל&ְּדָנ�ה� פ  ְיִתיב�
Ezra 5:6 י א ִּד� ְרְסָכֵי+ ּה ֲאַפ2 �5ָוֵת+ ה ּוְׁשַתBר ּבֹוְזַני1 ּוְכָנ ר&ַנֲהָר3 �יA ַּפַח�ת ֲעַב� ח ַּתְּתַנ Qי&ְׁשַל ַּגְרָּתא ִּד� ִ Tֶגן א�ַּפְרֶׁש 

א�ַּבֲעַב�ר ַנֲהָר�ה ַעל&ָּדְר �5ֶוׁש ַמְלָּכ�  ָי
Ezra 5:7ָּלא� ס א ֹכ� �5ֶוׁש ַמְלָּכ�א ְׁשָלָמ� ּה ְלָדְרָי ֹוִהי ְוִכְדָנה1 ְּכִת�יב ְּבַגֵּו+ �א ְׁשַל�חּו ֲעל   ִּפְתָגָמ�
Ezra 5:8ּוא ִמְתְּב Bא ְוה יְנָּתא1 ְלֵבית1 ֱאָלָה�א ַרָּב+ ּוד ְמִד� Bְלָנא ִליה Mי&ֲאַז א ִּד� �א ְלַמְלָּכ3 יַעA ֶלֱהֵו ֵנא1 ֶא�ֶבן  ְיִד�

ם� ס א ּוַמְצַל�ח ְּבֶיְדֹה� ְרָנא ִמְתַעְבָד� ְך ָאְסַּפ� �א ַוֲעִב�יְדָּתא ָד> ע ִמְּתָׂש�ם ְּבֻכְתַלָּי ל ְוָא�  ְּגָל+
Ezra 5:9א ְדָנה1 ְלִמְבBם ַּבְיָת ם ְטֵע3 Mם ְלֹכ ם ַמן&ָׂש2 �ְך ְּכֵנ�ָמא ֲאַמ�ְרָנא ְּלֹה �א ִאֵּל+ 1ְלָנא1 ְלָׂשַבָּי ִין ְׁשֵא ה  ֱאַד3 ְנָי+

ה�  ְוֻאַּׁשְרָנ�א ְדָנ�ה ְלַׁשְכָלָל�
Ezra 5:10ם� ס י ְבָראֵׁשיֹה� �א ִּד� ב ֻׁשם&ֻּגְבַרָּי י ִנְכֻּת� ם ְלהֹוָדעּוָת�ְך ִּד> ְלָנא ְּלֹה� ם ְׁשֵא�   ְוַא=ף ְׁשָמָהְתֹה>
Ezra 5:11�ִד Z ֹו ַעְבדֹוִהי �ְחָנא ִהּמ] ּוָנא ְלֵמַמ�ר ֲאַנ א ֲהִתיב� 5Bִין  ּוְכֵנ�ָמא ִפְתָגָמ� א ּוָבַנ א ְוַאְרָע3 Mּה ְׁשַמָּי י&ֱאָל2

ּה� ב ְּבָנ�ִהי ְוַׁשְכְלֵל� 1 ַר+ ן ּוֶמBֶלְך ְלִיְׂשָרֵאל �ין ַׂשִּגיָא+ ה ִמַּקְדַמBת ְּדָנה1 ְׁשִנ Mא ְבֵנ י&ֲהָו2  ַּבְיָתא1 ִּד�
Ezra 5:12+ב ִהּמ�א ְיַה �ּה ְׁשַמָּי+ Bזּו ֲאָבֳהַת1ָנא1 ֶלֱאָל י ַהְרִּג ן ִמן&ִּד2 ל ַּכְסָּדָיא  ָלֵה3 ֶלְך&ָּבֶב� ר ֶמ� >ד ְנבּוַכְדֶנַּצ� ֹו ְּבַי

�ה][ַּכְסָּדא[ ל� ס] ָ ה ַהְגִל�י ְלָבֶב� ּה ְוַעָּמ�  ּוַבְיָתBה ְדָנה1 ַסְתֵר+
Ezra 5:13א ְדָנ�ה ם ֵּבית&ֱאָלָה� ֹוֶרׁש ַמְלָּכא1 ָׂש�ם ְטֵע+ Bל ּכ�י ָבֶב ֹוֶרׁש ַמְלָּכ�א ִּד� ה ְלכ� �ת ֲחָד+   ְּבַרם1 ִּבְׁשַנ

 ִלְּבֵנ�א�
Ezra 5:14 י יְכָלא1 ִּד� ר ַהְנֵּפק1 ִמן&ֵה� י ְנבּוַכְדֶנַּצ3 י ַדֲהָב�ה ְוַכְסָּפאG ִּד� י&ֵבית&ֱאָלָהאH ִּד� �א ִד� ַאף ָמאַנָּי ְ Tו 

י יְכָלא1 ִּד� א ִמן&ֵה� ֹוֶרׁש ַמְלָּכ3 ֹו ּכ� Mק ִהּמ י ָבֶב�ל ַהְנֵּפ2 ֹו ְלֵהיְכָל�א ִּד� ם ְוֵהיֵב�ל ִהּמ+ ירּוְׁשֶל+ ל ִויִה1יבּו1 ִב�  ָבֶב+
ּה� ה ָׂשֵמ� י ֶפָח� ּה ִּד�  ְלֵׁשְׁשַּבַּצ�ר ְׁשֵמ+

Ezra 5:15 ֵאֶּלה Aּה mַוֲאַמר&ֵל ]ֵPלא [ֵ�Pא ש אַנָּי+ א ָמ� ית ֱאָלָה� י ִבירּוְׁשֶל�ם ּוֵב� ֹו ְּבֵהיְכָל�א ִּד� ֶזל&ֲאֵח�ת ִהּמ+ א ֵא�
ּה� ס  ִיְתְּבֵנ�א ַעל&ַאְתֵר�

Ezra 5:161ִין1 ֵׁשְׁשַּב ִין ְוַעד&ְּכַע>ן  ֱאַד י ִבירּוְׁשֶל�ם ּוִמן&ֱאַד= א ִּד� ית ֱאָלָה� >א ִּדי&ֵב� א ְיַה=ב ֻאַּׁשָּי ְך ֲאָת3 ַּצ�ר ֵּד+
ם�  ִמְתְּבֵנ�א ְוָל�א ְׁשִל�

Ezra 5:17�ֵה G י ְּבָבֶבל א ִּדי&ַמְלָּכ�א ַתָּמהH ִּד� Mית ִּגְנַזָּי ְתַּבַּקר ְּבֵב2 ִ Tב י ן ֵה=ן ַעל&ַמְלָּכ�א ָט3 Qי  ּוְכַע ן ִאיַת3
ּות ַמְלָּכ>א ַעל&ְּדָנ�ה ִיְׁשַל�ח  ְך ִּבירּוְׁשֶל�ם ּוְרע� א ֵד� >א ֵּבית&ֱאָלָה� ם ְלִמְבֵנ ֹוֶרׁש ַמְלָּכא1 ִׂש�ים ְטֵע+ Bי&ִמן&ּכ ִּד�

יָנא� ס  ֲעֶל�
Ezra 6:1י ִגְנ א ִּד= �ם ּוַבַּק�רּוA ְּבֵב�ית ִסְפַרָּי3 �5ֶוׁש ַמְלָּכ�א ָׂש�ם ְטֵע ִין ָּדְרָי ל� ֵּבאַד> ה ְּבָבֶב� ין ַּתָּמ� >א ְמַהֲחִת�  ַזָּי
Ezra 6:2 יב ְּבַגַּו�ּה ִּדְכרֹוָנ�ה� ה ְמִגָּל�ה ֲחָד�ה ְוֵכן&ְּכִת� י ְמִדיְנָּת� י ְּבָמַד� יְרָת>א ִּד> א ְּבִב�  ְוִהְׁשְּתַכ�ח ְּבַאְחְמָת3



 פ
Ezra 6:3ם ְט�ָׂש Hֹוֶרׁש ַמְלָּכא א ּכ� ֹוֶרׁש ַמְלָּכ3 ה ְלכ� Mת ֲחָד א  ִּבְׁשַנ2 ירּוְׁשֶלם1 ַּבְיָת�א ִיְתְּבֵנ+ ֵעםG ֵּבית&ֱאָלָהBא ִב�

ין� ין ִׁשִּת� ין ְּפָתֵי�ּה ַאִּמ� �ין רּוֵמּה1 ַאִּמ�ין ִׁשִּת+ ֹוְבִל ֹוִהי ְמס� ין ְוֻאּׁש� י&ָדְבִח�ין ִּדְבִח+  ֲאַתר1 ִּד�
Ezra 6:4ע ֲח�ְך ִּדי&ָא א ְוִנְדָּב� 1 ְּתָלָת+ ין ִּדי&ֶאBֶבן ְּגָלל Qב� ִנְדָּבִכ ית ַמְלָּכ�א ִּתְתְיִה� א ִמן&ֵּב� ְפְקָת+  ַד�ת ְוִנ2
Ezra 6:5 ר ַהְנֵּפ>ק ִמן&ֵהיְכָל�א ִדי&ִבירּוְׁשֶל�ם ּוַכְדֶנַּצ3 י ְנב� י ַדֲהָב�ה ְוַכְסָּפאG ִּד� �י ֵבית&ֱאָלָהאH ִּד� ַאף ָמאֵנ ְ Tו 

ּוְׁשֶלם1  יָהְך ְלֵהיְכָלBא ִדי&ִביר� ִ Tּון ו א� סְוֵהיֵב�ל ְלָבֶב�ל ַיֲהִתיב3 ית ֱאָלָה� ת ְּבֵב� ּה ְוַתֵח�  ְלַאְתֵר+
Ezra 6:6 ין י ַּבֲעַב�ר ַנֲהָר�ה ַרִחיִק� א ִּד� ֹון ֲאַפְרְסָכֵי+ �ְתה+ ה ְׁשַתBר ּבֹוְזַני1 ּוְכָנָו Mר&ַנֲהָר ת ֲעַב� ְּתַני ַּפַח2 ַּ Tן ת  ְּכַע]

ה� ֹו ִמן&ַּתָּמ�  ֲהו�
Ezra 6:7ְך ַּפ�ת ֵּבית&ֱאָלָה�א ֵד קּו ַלֲעִביַד� Wֹון  ְׁשֻב ְך ִיְבנ� א ֵד� א ֵּבית&ֱאָלָה� ַחBת ְיהּוָדֵיא1 ּוְלָׂשֵב�י ְיהּוָדֵי+

ּה�  ַעל&ַאְתֵר�
Ezra 6:8 י�ְך ּוִמִּנְכֵס�ְך ְלִמְבֵנ�א ֵּבית&ֱאָלָה�א ֵד ּון ִעם&ָׂשֵבBי ְיהּוָדֵיא1 ִאֵּל+ ַעְבד3 י&ַת�  ּוִמִּניH ִׂש�ים ְטֵעםG ְלָמ�א ִד�
ִּ Pא ד א�י ִמַּדת1 ֲעַב�ר ַמְלָּכ3 �א ִאֵּל�ְך ִּדי&ָל�א ְלַבָּטָל� ְתַיֲהָב>א ְלֻגְבַרָּי =א ִמ� ְרָנא ִנְפְקָת>א ֶּתֱהֵו ה ָאְסַּפ3  ַנֲהָר+
Ezra 6:9 ח ין ְמַל�חA ֲחַמ�ר ּוְמַׁש3 Qּה ְׁשַמָּי|א ִחְנִט} �5ןA ֶלֱאָל יןA ַלֲעָלָו ין ְוִאְּמִר� ין ְוִדְכִר� �י תֹוִר� ן ּוְבֵנ  ּוָמ�ה ַחְׁשָח]
ר ָּכ ּו�ְּכֵמאַמ2 ם י�ֹוםA ְּבי�ֹום ִּדי&ָל�א ָׁשל� ב ְלֹה> א ִמְתְיֵה� ּוְׁשֶלם1 ֶלֱהֵו2 Bא ִדי&ִביר�  ֲהַנָּי
Ezra 6:10ֹוִהי� �י ַמְלָּכ�א ּוְבנ� ִין ְלַחֵּי Wא ּוְמַצַּל� ין ֶלֱאָל�ּה ְׁשַמָּי ן ְמַהְקְרִב>ין ִניחֹוִח� י&ֶלֱהֹו=   ִּד�
Ezra 6:11י ָכל&ֱא יף ִיְתְמֵח�א  ּוִמִּניH ִׂש�ים ְטֵעםG ִּד� ּה ּוְזִק� ח ָאע1 ִמן&ַּבְיֵת+ ה ִיְתְנַס� י ְיַהְׁשֵנא1 ִּפְתָגָמ�א ְדָנ+ Bׁש ִּד ָנ3

ּו ִיְתֲעֵב�ד ַעל&ְּדָנ�ה� ִהי ּוַבְיֵת>ּה ְנָול� � ֲעֹל
Ezra 6:12ּה יA ִיְׁשַל�ח ְיֵד3 ר ָּכל&ֶמBֶלְך ְוַעם1 ִּד� Qה ְיַמַּג י ַׁשִּכ=ן ְׁשֵמ�ּה ַּתָּמ3 א ִּד� Qה ְלַחָּבָל>ה  ֵו�אָלָה<  ְלַהְׁשָנָי

ד� פ ְרָנא ִיְתֲעִב� ם ָאְסַּפ� 1ֶוׁש1 ָׂש�ֶמת ְטֵע+ Bה ָדְרָי י ִבירּוְׁשֶל�ם ֲאָנ ְך ִּד� א ֵד�  ֵּבית&ֱאָלָה�
Ezra 6:135ֶוׁש= ח ָּדְרָי Qי&ְׁשַל ל ִּד� ֹון ָלֳקֵב3 �ר ּבֹוְזַנ�י ּוְכָנָוְתה ה ְׁשַת� ר&ַנֲהָר> י ַּפַח=ת ֲעַב� Qַדִין ַּתְּתַנ ֱ Tַמְלָּכ>א  א 

דּו� ְרָנא ֲעַב�  ְּכֵנ�ָמא ָאְסַּפ�
Ezra 6:14 י ְנִביָאה� ין ִּבְנבּוַאת1 ַחַּג �5ִין ּוַמְצְלִח+ ֹו ] ָ+א][ְנִבּי[ ְוָׂשֵבBי ְיהּוָדֵיא1 ָּבַנ ֹוא ּוְבנ� �ּוְזַכְרָי�ה ַּבר&ִעּד

ֹוֶרׁש ְוָדְרָי+ ל ּוִמְּטֵעם1 ּכ� לּו ִמן&ַט1ַעם1 ֱאָל�ּה ִיְׂשָרֵא+ ס�ְוַׁשְכִל3 ֶלְך ָּפָר� ְׂשְּתא ֶמ�  ֶוׁש ְוַאְרַּתְחַׁש�
Ezra 6:15 5ֶוׁש� ּות ָּדְרָי ת ְלַמְלכ� ה ִליַר�ח ֲאָד�ר ִּדי&ִה�יא ְׁשַנת&ֵׁש+ ה ַע>ד י�ֹום ְּתָלָת�  ְוֵׁשיִציא1 ַּבְיָת�ה ְדָנ+
א� פ  ַמְלָּכ�
Ezra 6:16�א ּוְׁשָא Mא ְוֵלָוֵי ְׂשָרֵאל ָּכֲהַנָּי2 ִ Tדּו ְבֵנ�י&י�א ְדָנ�ה ְּבֶחְדָו�ה� ַוֲעַב א ֲחֻנַּכ>ת ֵּבית&ֱאָלָה�  ר ְּבֵני&ָגלּוָת3
Ezra 6:17 ה�ין ַאְרַּב�ע ְמָא ִין ִאְּמִר� ין ָמאַת+ ה ִּדְכִר� ין ְמָא+ בּו ַלֲחֻנַּכתH ֵּבית&ֱאָלָה�א ְדָנהG ּתֹוִר�  ְוַהְקִר3

ין ְלַחָּטָיא  Mי ִעִּז 1 ] ַחָּטָאBה][ְל[ּוְצִפיֵר2 ל�ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵאל י ִיְׂשָרֵא� �5ן ִׁשְבֵט� ר ְלִמְנָי י&ֲעַׂש+  ְּתֵר�
Ezra 6:18 ב י ִבירּוְׁשֶל�ם ִּכְכָת� א ִּד� ת ֱאָלָה� ֹון ַעל&ֲעִביַד� ְתה+ ֹון ְוֵלָוֵיא1 ְּבַמְחְלָק� א ִּבְפֻלָּגְתה3 Mימּו ָכֲהַנָּי  ַוֲהִק2

ה� פ ר ֹמֶׁש�  ְסַפ�
Ezra 6:19ַס�ּו ְבֵני&ַהּגֹוָל�ה ֶאת&ַהָּפ ֹון� ַוַּיֲעׂש� ֶדׁש ָהִראׁש� ר ַלֹח�  ח ְּבַאְרָּבָע�ה ָעָׂש�
Ezra 6:20 ה �י ַהּגֹוָל+ ּו ַהֶּפ1ַסח1 ְלָכל&ְּבֵנ Bים ַוִּיְׁשֲחט �ד ֻּכָּל�ם ְטהֹוִר >ם ְּכֶאָח� =ים ְוַהְלִוִּי ּו ַהֹּכֲהִנ Qַּטֲהר �י ִה�  ִּכ

ם� ם ַהֹּכֲהִנ�ים ְוָלֶה�  ְוַלֲאֵחיֶה�
Ezra 6:21ּו ְבֵנ�י&ִיְׂש ׁש  ַוּיֹאְכל� Wם ִלְדֹר�ֶרץ ֲאֵלֶה ת ּגֹוֵי�&ָהָא� ל ִמֻּטְמַא� ל ַהִּנְבָּד> ה ְוֹכ3 ַהּגֹוָל+ ל ַהָּׁשִבים1 ֵמ� ָרֵא3

ל� י ִיְׂשָרֵא� יהָו�ה ֱאֹלֵה�  ַל�
Ezra 6:22ֶלְך&ַאּׁש ב ֵלBב ֶמ� Qֵהֵס ה ְו� �יA ִׂשְּמָח�ם ְיהָו3 ים ְּבִׂשְמָח�ה ִּכ ֹות ִׁשְבַע�ת ָיִמ� ּו ַחג&ַמּצ> ם  ַוַּי�ֲעׂש= ּור1 ֲעֵליֶה+

ל� פ י ִיְׂשָרֵא� ים ֱאֹלֵה� ם ִּבְמֶל�אֶכת ֵּבית&ָהֱאֹלִה� �ק ְיֵדיֶה+  ְלַחֵּז
Ezra 7:1 ה ֶּבן&ֲעַזְרָי�ה ֶלְך&ָּפָר�ס ֶעְזָרא1 ֶּבן&ְׂשָרָי+ ּות ַאְרַּתְחַׁש�ְסְּתא ֶמ� ֶּלה ְּבַמְלכ� ים ָהֵא+  ְוַאַחר1 ַהְּדָבִר�

 ֶּבן&ִחְלִקָּי�ה�
Ezra 7:2ּוב� ֶּבן&ַׁשּל� ֹוק ֶּבן&ֲאִחיט�  ּום ֶּבן&ָצד�
Ezra 7:3ֹות�   ֶּבן&ֲאַמְרָי�ה ֶבן&ֲעַזְרָי�ה ֶּבן&ְמָרי�



Ezra 7:4י� �י ֶּבן&ֻּבִּק� ְחָי�ה ֶבן&ֻעִּז   ֶּבן&ְזַר�
Ezra 7:5אׁש� �ֹ ן ָהר ן ַהֹּכֵה� ר ֶּבן&ַאֲהֹר� יְנָחס1 ֶּבן&ֶאְלָעָז+ ּוַע ֶּבן&ִּפ�   ֶּבן&ֲאִביׁש3
Ezra 7:6ּוא ֶע Bל  ה�ן ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא ה ֲאֶׁשר&ָנַת� ּוא&ֹסֵפBר ָמִהיר1 ְּבתֹוַר�ת ֹמֶׁש+ ל ְוה� ְזָרא1 ָעָל�ה ִמָּבֶב+

ֹו� פ ל ַּבָּקָׁשת� יו ֹּכ� Bה ֱאֹלָהיו1 ָעָל+ ֶלְך ְּכַיד&ְיהָו ֹו ַהֶּמ3  ַוִּיֶּתן&ל�
Ezra 7:7ים ְו ְׂשָרֵאל ּוִמן&ַהֹּכֲהִנ2 ִ Tּו ִמְּבֵנ�י&י �ִם  ַוַּי�ֲעל� ים ְוַהְּנִתיִנ�ים ֶאל&ְירּוָׁשָל ים ְוַהֹּׁשֲעִר> ם ְוַהְמֹׁשְרִר= Mַהְלִוִּי

ֶלְך� ְסְּתא ַהֶּמ� ַבע ְלַאְרַּתְחַׁש�  ִּבְׁשַנת&ֶׁש�
Ezra 7:8ֶלְך� �י ִה>יא ְׁשַנ�ת ַהְּׁשִביִע�ית ַלֶּמ� ֶדׁש ַהֲחִמיִׁש א ְירּוָׁשַל�ִם ַּבֹח� �ֹ   ַוָּיב
Ezra 7:9י ְּבֶאָחד1 ַל ָּ ִּכ3 Pי ב ֶדׁש ַהֲחִמיִׁש3 ד ַלֹח� Qל ּוְבֶאָח�ַּמֲעָל�ה ִמָּבֶב ד ַה� ּוא ְיֻס+ ֹון ה� ֶדׁש ָהִראׁש+ א ֹח�

יו� ה ָעָל� יו ַהּטֹוָב� ִם ְּכַיד&ֱאֹלָה� ּוָׁשַל+  ֶאל&ְיר�
Ezra 7:10ד ְּבִיְׂש ת ּוְלַלֵּמ� �ת ְיהָו�ה ְוַלֲעֹׂש ֹוׁש ֶאת&ּתֹוַר� ֹו ִלְדר> �ין ְלָבב+ ט� ס ִּכBי ֶעְזָרא1 ֵהִכ ק ּוִמְׁשָּפ� ל ֹח�  ָרֵא�
Ezra 7:11 י ר ִּדְבֵר= Qר ֹסֵפ�ן ַהֹּסֵפ א ַהֹּכֵה� ְסְּתא ְלֶעְזָר� ן ֲאֶׁשBר ָנַתן1 ַהֶּמ�ֶלְך ַאְרַּתְחַׁש+ ִּנְׁשְּתָו3 �הA ַּפְרֶׁש�ֶגן ַה�  ְוֶז

ל� פ יו ַעל&ִיְׂשָרֵא� >ה ְוֻחָּק�  ִמְצֹות&ְיהָו
Ezra 7:12ֶלְך ְסְּתא ֶמ� ְרַּתְחַׁש+ ֶנת� ַא2 יר ּוְכֶע� >א ְּגִמ� י&ֱאָל=ּה ְׁשַמָּי א ִּד� Mר ָּדָת ֲהָנא ָסַפ2 ָ Tא כ�א ְלֶעְזָר�   ַמְלַכָּי
Ezra 7:13 א ִלְמָה=ְך ֹוִהי ְוֵלָוֵי3 ל ְוָכֲהנ� Mה ִיְׂשָרֵא Z ִמן&ַעָּמ2 י ָכל&ִמְתַנַּד�ב ְּבַמְלכּוִתי  ִמִּניH ִׂש�ים ְטֵעםG ִּד�

ְך� ְך ְיָה� ירּוְׁשֶל>ם ִעָּמ�  ִל�
Ezra 7:14 ת ירּוְׁשֶל�ם ְּבָד� ּוד ְוִל� א ַעל&ְיה� יַח ְלַבָּקָר� ִהי1 ְׁשִל+ א ְוִׁשְבַעBת ָיֲעֹט2 Mם ַמְלָּכ Z ִמן&ֳקָד2 ל ִּדי  ָּכל&ֳקֵב3

ְך� י ִביָד� ְך ִּד�  ֱאָלָה�
Ezra 7:15ּה ִיְׂש� ֹוִהי ִהְתַנַּד1בּו1 ֶלֱאָל י&ַמְלָּכ�א ְוָיֲעט3 ירּוְׁשֶל�ם  ּוְלֵהיָבָל�ה ְּכַס�ף ּוְדַה�ב ִּד� י ִב� ל ִּד� ָרֵא+
 ִמְׁשְּכֵנ�ּה�

Ezra 7:16 ין ְתַנְּדִב+ ֲהַנָּיא1 ִמ� ּות ַעָּמBא ְוָכ� �ת ָּבֶב�ל ִעםZ ִהְתַנָּדב2 ל ְמִדיַנ ח ְּבֹכ� י ְתַהְׁשַּכ+ ב ִּד� 1 ְּכַס�ף ּוְדַה+  ְוֹכל
ם� י ִבירּוְׁשֶל� ם ִּד� ית ֱאָלֲהֹה�  ְלֵב�

Ezra 7:17ָאְס Zל ְּדָנה�ֹון  ָּכל&ֳקֵב �ֹון ְוִנְסֵּכיה ין ּוִמְנָחְתה� יןA ִּדְכִרין1 ִאְּמִר+ Bה ּתֹוִר א ְּבַכְסָּפ�א ְדָנ3 Mְרָנא ִתְקֵנ ַּפ2
ם� י ִבירּוְׁשֶל� ם ִּד� ית ֱאָלֲהֹכ� י ֵּב� ה ִּד> ל&ַמְדְּבָח+ ֹו ַע�  ּוְתָקֵר�ב ִהּמ+

Ezra 7:18 ֲעַלִיְך Z ְך[ ּוָמ�ה ִדי ְך[ְוַעל&ֶאַחִיְך ] ֲעָל2 Mּות ִייַט3] ֶאָח ה ְלֶמְעַּב�ד ִּכְרע� א ְוַדֲהָב� ב ִּבְׁשָא>ר ַּכְסָּפ�
ּון� ם ַּתַעְבד�  ֱאָלֲהֹכ�

Ezra 7:19ם� ם ֱאָל�ּה ְירּוְׁשֶל� ם ֳקָד� Wְך ַהְׁשֵל�ן ֵּב�ית ֱאָלָה ְך ְלָפְלָח� �ין ָל+ י&ִמְתַיֲהִב אַנָּיא1 ִּד�   ּוָמ�
Ezra 7:20 י ְך ִּד� ר ַחְׁשחּות1 ֵּב�ית ֱאָלָה+ א� ּוְׁשָא3 �י ַמְלָּכ� ית ִּגְנֵז ן ִמן&ֵּב� Wן ִּתְנֵּת� ִיֶּפל&ָל�ְך ְלִמְנַּת
Ezra 7:21 י י ָכל&ִּד� י ַּבֲעַב�ר ַנֲהָר�ה ִּד� א ִּד� 1 ִּגַּז�ְבַרָּי+ ם ְלֹכל �ים ְטֵע+ ה ַאְרַּתְחַׁשBְסְּתא ַמְלָּכא1 ִׂש Qִּמִּני ֲאָנ Tו 

ה ָסַפBר ָּדָתא1 ִּד� Mא ָכֲהָנ ְׁשֲאֶלְנכֹון ֶעְזָר2 ִ Tד�י ְרָנא ִיְתֲעִב� א ָאְסַּפ�  י&ֱאָל�ּה ְׁשַמָּי+
Ezra 7:22 ח ין ְמַׁש� ה ְוַעד&ַּבִּת� ה ְוַעד&ֲחַמר1 ַּבִּת�ין ְמָא+ ין ְמָא+ ין ְמָאהG ְוַעד&ִחְנִטין1 ֹּכִר�  ַעד&ְּכַסףH ַּכְּכִר�

ב�  ְמָא�ה ּוְמַל�ח ִּדי&ָל�א ְכָת�
Ezra 7:23ּה ְׁשַמ�י ִמן&ַט1ַעם1 ֱאָל ף  ָּכל&ִּד3 ֱהֵוא1 ְקַצ+ י&ְלָמBה ֶל� �א ִּד� ית ֱאָל�ּה ְׁשַמָּי א ְלֵב� א ִיְתֲעֵבד1 ַאְדַרְזָּד+ ָּי+

ֹוִהי� ּות ַמְלָּכ�א ּוְבנ�  ַעל&ַמְלכ�
Ezra 7:24�ית ֱאָלָה י ֵּב� א ּוָפ�ְלֵח+ ַעָּיא1 ְנִת�יַנָּי+ Bא ָתָר� ַרָּי ֵלָוֵיא ַזָּמ2 ְ Tא ו� י ָכל&ָּכֲהַנָּי ין ִּד� ם ְמהֹוְדִע3 �ה  ּוְלֹכ� א ְדָנ

ם� א ֲעֵליֹה� ְך ָל�א ַׁשִּל�יט ְלִמְרֵמ� ה ְבלֹו1 ַוֲהָל+ Bִמְנָּד 
Ezra 7:25 ן ָּדֲאִנין Bין ִּדי&ֶלֱהֹו ין ְוַדָּיִנ3 Qִּני ָׁשְפִט�י&ִביָדְך1 ֶמ ת ֱאָלָהBְך ִּד� א ְּכָחְכַמ2 ] ָּדאְיִנין1[ ְוַא�ְנְּת ֶעְזָר3
ִּ Pה ְלָכלְלָכל&ַעָּמה1 ד ּון�י ַּבֲעַב�ר ַנֲהָר+ ע ְּתהֹוְדע� י ָלnא ָיַד�  &ָיְדֵע�י ָּדֵת�י ֱאָלָה�ְך ְוִד=
Ezra 7:26 ה ֶלֱהֵו�א Wְרָנא ִּדיָנ Wא ָאְסַּפ י ַמְלָּכ+ ְך ְוָדָתא1 ִּד� י&ֱאָלָה3 ד ָּדָת�א ִד� Mא ָעֵב  ְוָכל&ִּדי&ָלאZ ֶלֱהֵו2

�ּה ֵהBן ְלמֹות1 ֵה�ן ִלְׁשֹרׁשּו  ד ִמֵּנ י][ִל[ִמְתֲעֵב� ין� פֵהן&ַל] ְׁשֹרִׁש+  ֲעָנ�ׁש ִנְכִס�ין ְוֶלֱאסּוִר�
Ezra 7:27 ר ית ְיהָו�ה ֲאֶׁש� ר ֶאת&ֵּב� Wֶלְך ְלָפֵא �ב ַהֶּמ+ ן ָּכזֹאת1 ְּבֵל Bר ָנַת ּוְך ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ֲאבֹוֵת�ינּו ֲאֶׁש2  ָּבר�
ִם�  ִּבירּוָׁשָל�



Ezra 7:28יו ּוְלָכ ֹוֲעָצ+ Bי ַהֶּמ1ֶלְך1 ְוי� ֶסד ִלְפֵנ �י ִהָּטה&ֶח3 ְקִּתי  ְוָעַל �י ִהְתַחַּז3 ים ַוֲאִנ �ֶלְך ַהִּגֹּבִר י ַהֶּמ� ל&ָׂשֵר�
י� פ ֹות ִעִּמ� י ָוֶאְקְּבָצ=ה ִמִּיְׂשָרֵא>ל ָראִׁש�ים ַלֲעל� Bה ֱאֹלַהי1 ָעַל+  ְּכַיד&ְיהָו

Ezra 8:1ְסְּת ּות ַאְרַּתְחַׁש� י ְּבַמְלכ> �ים ִעִּמ3 ם ְוִהְתַיְחָׂש�ם ָהֹעִל י ֲאֹבֵתיֶה� ל� ס ְוֵא>ֶּלה ָראֵׁש� ֶלְך ִמָּבֶב�  א ַהֶּמ�
Ezra 8:2ּוׁש� ס �אל ס ִמְּבֵנ�י ָדִו�יד ַחּט� ר ָּדִנֵּי ם ס ִמְּבֵנ�י ִאיָתָמ� יְנָחס1 ֵּג�ְרֹׁש+ Bי ִפ�   ִמְּבֵנ
Ezra 8:3ים� ה ַוֲחִמִּׁש� ים ֵמָא� ׂש ִלְזָכִר� ֹו ִהְתַיֵח� �ה ְוִעּמ> ׁש ְזַכְרָי ה ס ִמְּבֵנ�י ַפְרֹע� �י ְׁשַכְנָי+   ס ִמְּבֵנ
Ezra 8:4ים� ס ִים ַהְּזָכִר� ֹו ָמאַת� �ה ְוִעּמ� ְחָי ֹוֵעיַנ�י ֶּבן&ְזַר� ב ֶאְלְיה�   ִמְּבֵני1 ַּפַח�ת מֹוָא+
Ezra 8:5ים� ס ֹות ַהְּזָכִר� ׁש ֵמא� ֹו ְׁשֹל� Wל ְוִעּמ�  ִמְּבֵנ�י ְׁשַכְנָי�ה ֶּבן&ַיֲחִזיֵא
Ezra 8:6ן ְוִעּמ��ין ֶע�ֶבד ֶּבן&יֹוָנָת �י ָעִד+ ים� ס ּוִמְּבֵנ  ֹו ֲחִמִּׁש�ים ַהְּזָכִר�
Ezra 8:7ים� ס ֹו ִׁשְבִע�ים ַהְּזָכִר� �ה ְוִעּמ� ְעָי�ה ֶּבן&ֲעַתְלָי ם ְיַׁש� �י ֵעיָל+   ּוִמְּבֵנ
Ezra 8:8ים� ס ֹו ְׁשֹמִנ�ים ַהְּזָכִר� יָכֵא�ל ְוִעּמ� ה ְזַבְדָי�ה ֶּבן&ִמ� �י ְׁשַפְטָי+   ּוִמְּבֵנ
Ezra 8:9ב ֹעַב �י יֹוָא+ ים� ס ִמְּבֵנ ר ַהְּזָכִר� ִים ּוְׁשֹמָנ�ה ָעָׂש� ֹו ָמאַת> Wל ְוִעּמ� ְדָי�ה ֶּבן&ְיִחיֵא
Ezra 8:10ים� ס ה ְוִׁשִּׁש�ים ַהְּזָכִר� ֹו ֵמָא� Wה ְוִעּמ�   ּוִמְּבֵנ�י ְׁשלֹוִמ�ית ֶּבן&יֹוִסְפָי
Ezra 8:11ים ּוְׁשֹמ ֹו ֶעְׂשִר� Wי ְוִעּמ�י ְזַכְרָי�ה ֶּבן&ֵּבָב �י ֵבַב+ ים� ס ּוִמְּבֵנ  ָנ�ה ַהְּזָכִר�
Ezra 8:12ים� ס ה ַהְּזָכִר� ה ַוֲעָׂשָר� ֹו ֵמָא� Wן ְוִעּמ��5ן ֶּבן&ַהָּקָט ד יֹוָחָנ �י ַעְזָּג+   ּוִמְּבֵנ
Ezra 8:13 ם ִׁשִּׁש�ים �ה ְוִעָּמֶה� ְׁשַמְעָי ֶלט ְיִעיֵא�ל ּו� ם ֱאִליֶפ� �י ֲאֹדִניָקםH ַאֲחֹרִניםG ְוֵא�ֶּלה ְׁשמֹוָת+  ּוִמְּבֵנ

ים� סַהְּזָכ  ִר�
Ezra 8:14 י ְוָזבּוד�ּור][ְו[ ּוִמְּבֵנ�י ִבְגַו�י עּוַת �ים� פ] ַזּכ ֹו ִׁשְבִע�ים ַהְּזָכִר�  ְוִעּמ�
Ezra 8:15 ים ֲהִנ+ ם ָיִמ�ים ְׁשֹלָׁש�ה ָוָאִבBיָנה ָבָעם1 ּוַבֹּכ� א ַוַּנֲחֶנ�ה ָׁש� ל&ַאֲהָו+ ם ֶאל&ַהָּנָהר1 ַהָּב�א ֶא� ֶאְקְּבֵצ3  ָו�
ם�ּוִמְּבֵנ�י ֵל אִתי ָׁש�  ִו�י לֹא&ָמָצ�

Ezra 8:16 ן ְוִלְזַכְרָי�ה ן ּוְלָנָת> יב ּוְלֶאְלָנָת= Mן ּוְלָיִר ְׁשַמְעָיה ּוְלֶאְלָנָת2 � ִ Tל ל ֶזר ַלֲאִריֵא] ה ֶלֱאִליֶע]  ָוֶאְׁשְלָח]
ן ְמִביִנ�ים� יב ּוְלֶאְלָנָת� �ים ּוְליֹוָיִר�  ְוִלְמֻׁשָּל�ם ָראִׁש

Ezra 8:17 הֲאַצ][ָו[ ָואֹוִצָאהB ים ] ֶּו Mם ְּדָבִר ֹום ָוָאִׂשיָמהZ ְּבִפיֶה2 �אׁש ְּבָכִסְפָי�א ַהָּמק +ֹ ֹו ָהר אֹוָתם1 ַעל&ִאּד�
ֹו ָאִחBיו ַהְּנתּוִנים  ַדֵּבר ֶאל&ִאּד2 ְ Tינּו�] ְּנִתיִנים1][ַה[ל ית ֱאֹלֵה� ים ְלֵב� ִביא&ָל�נּו ְמָׁשְרִת� ֹום ְלָה� �א ַהָּמק+  ְּבָכִסְפָי

Ezra 8:18ּוoי י ֶּבן&ֵלִו�י ֶּבן&ִיְׂשָרֵא�ל  ַוָּיִב2 �י ַמְחִל+ ֶכל ִמְּבֵנ �יׁש ֶׂש+ 1ינּו1 ִא ינּו ַהּטֹוָבBה ָעֵל נּו ְּכַיד&ֱאֹלֵה2 Mָל 
ר� יו ְׁשֹמָנ�ה ָעָׂש� >ה ּוָבָנ�יו ְוֶאָח� ְבָי  ְוֵׁשֵר�

Ezra 8:19ם יו ּוְבֵניֶה� י ֶאָח� ��י ְמָרִר ְעָי�ה ִמְּבֵנ ֹו ְיַׁש� ה ְוִאּת� ים� ס ְוֶאת&ֲחַׁשְבָי+   ֶעְׂשִר�
Ezra 8:20 ּו ים ֻּכָּל�ם ִנְּקב� �ם ְנִתיִנ�ים ָמאַת�ִים ְוֶעְׂשִר Bיד ְוַהָּׂשִרים1 ַלֲעֹבַד�ת ַהְלִוִּי+ ן ָּדִו ים ֶׁשָּנַת2  ּוִמן&ַהְּנִתיִנ3
ֹות�  ְבֵׁשמ�

Ezra 8:21ינ��י ֱאֹלֵה א ְלִהְתַעּנ�ֹות ִלְפֵנ ם צֹום1 ַעל&ַהָּנָה�ר ַאֲהָו+ א ָׁש� ה ָל�נּו  ָוֶאְקָר2 ׁש ִמֶּמ1ּנּו1 ֶּד�ֶרְך ְיָׁשָר+ Bּו ְלַבֵּק
נּו� נּו ּוְלָכל&ְרכּוֵׁש�  ּוְלַטֵּפ�

Ezra 8:22 ֶלְך Mְרנּו ַלֶּמ י&ָאַמ2 נּו ֵמאֹוֵי�ב ַּבָּד�ֶרְך ִּכ� ים ְלָעְזֵר� ֹול ִמן&ַהֶּמ1ֶלְך1 ַח�ִיל ּוָפָרִׁש+ Bְׁשִּתי ִלְׁשא �י ֹב3  ִּכ
ר ַיד&ֱאֹלֵהBינּו ַעל&ָּכ יו�ֵלאֹמ3 ֹו ַע�ל ָּכל&ֹעְזָב� ה ְוֻעּז�ֹו ְוַאּפ+  ל&ְמַבְקָׁשיו1 ְלטֹוָב+

Ezra 8:23נּו� ר ָל� �את ַוֵּיָעֵת�ֹ ינּו ַעל&ז ה ֵמֱאֹלֵה� ּוָמה ַוְּנַבְקָׁש�   ַוָּנצ>
Ezra 8:24ם ֵמֲא ה ְוִעָּמֶה� �ה ֲחַׁשְבָי+ ְבָי �ים ָעָׂש�ר ְלֵׁשֵר� י ַהֹּכֲהִנ�ים ְׁשֵנ יָלה ִמָּׂשֵר� ה� ָוַאְבִּד> ם ֲעָׂשָר�  ֵחיֶה�
Ezra 8:25 ה][ָו[ ָוֶאְׁשקֹוָלה�ינּו ] ֶאְׁשֳקָל ב ְוֶאת&ַהֵּכִל�ים ְּתרּוַמ�ת ֵּבית&ֱאֹלֵה3 ם ֶאת&ַהֶּכ�ֶסף ְוֶאת&ַהָּזָה� ָלֶה+

ים� ל ַהִּנְמָצִא� יו ְוָכל&ִיְׂשָרֵא�  ַהֵהִר1ימּו1 ַהֶּמ1ֶלְך1 ְוֹיֲעָצ�יו ְוָׂשָר+
Ezra 8:26ה ַעל&ָי ב  ָוֶאְׁשֲקָל2 ים ָזָה� �ה ְלִכָּכִר ים ּוְכֵלי&ֶכ�ֶסף ֵמָא� ֹות ַוֲחִמִּׁש+ ׁש&ֵמא� ֶסף ִּכָּכִרים1 ֵׁש� ם ֶּכ3 Mָד
ר� ה ִכָּכ�  ֵמָא�
Ezra 8:27ב� ת ַּכָּזָה� ִים ֲחמּוֹד� ֶׁשת ֻמְצָהBב טֹוָבה1 ְׁשַנ+ Mי ְנֹח ים ַלֲאַדְרֹכִנ�ים ָא�ֶלף ּוְכֵל2 י ָזָהב1 ֶעְׂשִר+ Bּוְכֹפֵר  
Ezra 8:28י  ָוֹא ה ַליהָו�ה ֱאֹלֵה� ֶדׁש ְוַהֶּכBֶסף ְוַהָּזָהב1 ְנָדָב+ �ה ְוַהֵּכִל�ים ֹק ֶדׁש1 ַליהָו+ ם ֹק2 ם ַאֶּת� ְמָר�ה ֲאֵלֶה3
ם�  ֲאֹבֵתיֶכ�



Ezra 8:29 ל ֹות ְלִיְׂשָרֵא� י&ָהָאב� >ם ְוָׂשֵר� =ים ְוַהְלִוִּי י ַהֹּכֲהִנ Z ָׂשֵר2 ּו ִלְפֵני ד&ִּתְׁשְקל] ּו ַע� ּו ְוִׁשְמר3  ִׁשְקד�
ית ְיהָו�ה� ֹות ֵּב� �ִם ַהִּלְׁשכ�  ִּבירּוָׁשָל

Ezra 8:30 ית ב ְוַהֵּכִל�ים ְלָהִב�יא ִלירּוָׁשַל�ִם ְלֵב� ל ַהֶּכ�ֶסף ְוַהָּזָה� ם ִמְׁשַק> �ים ְוַהְלִוִּי+  ְוִקְּבלּו1 ַהֹּכֲהִנ
ינּו� פ  ֱאֹלֵה�
Ezra 8:31�ים ָעָׂשר1 ַלֹחB א ִּבְׁשֵנ ֲהָו3 ה ִמְּנַה�ר ַא� Qִּנְסָע �ִם ְוַיד&ֱאֹלֵה1ינּו1 ָהְיָת�ה  ַו� ֹון ָלֶל�ֶכת ְירּוָׁשָל ֶדׁש ָהִראׁש+

ֶרְך� ב ַעל&ַהָּד� >ב ְואֹוֵר� נּו ִמַּכ�ף אֹוֵי ִּציֵל+ ינּו ַוַּי2  ָעֵל+
Ezra 8:32ה� ם ָיִמ�ים ְׁשֹלָׁש� �ִם ַוֵּנ�ֶׁשב ָׁש� ֹוא ְירּוָׁשָל   ַוָּנב�
Ezra 8:33ל ַהֶּכ�י ִנְׁשַק ּוִרָּיה1  ּוַבּי�ֹום ָהְרִביִע] ֹות ֶּבן&א� Bל ַיד&ְמֵרמ ַ Tינּו ע ים ְּבֵב�ית ֱאֹלֵה3 Mב ְוַהֵּכִל ֶסףZ ְוַהָּזָה2

ּוי ַהְלִוִּי�ם� ֹוַעְדָי�ה ֶבן&ִּבּנ� ּוַע ְונ� ם יֹוָזָב=ד ֶּבן&ֵיׁש> Qס ְוִעָּמֶה�יְנָח �ר ֶּבן&ִּפ� ֹו ֶאְלָעָז ן ְוִעּמ�  ַהֹּכֵה+
Ezra 8:34�ל ַלֹּכ ר ְּבִמְׁשָק� יא� פ ְּבִמְסָּפ� ל ָּבֵע�ת ַהִה� ל&ַהִּמְׁשָק� ב ָּכ�  ל ַוִּיָּכֵת�
Ezra 8:35 רBים ְׁשֵנים&ָעָׂש ל ָּפִר2 ֹותA ֵלאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 יבּו ֹעל� ה ִהְקִר� Mי ְבֵנ�י&ַהּגֹוָל ַהְּׁשִב2 ָּבִאים ֵמ� ַ Tה 

�ים ְוִׁש ה ְּכָבִׂשים1 ִׁשְבִע �ים ְוִׁשָּׁש3 �יםA ִּתְׁשִע 1 ֵאיִל ל ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵאל �ים ָעָׂש�ר ַהֹּכ� י ַחָּט�את ְׁשֵנ ה ְצִפיֵר� ְבָע+
 עֹוָל�ה ַליהָו�ה� פ

Ezra 8:36 ּו ֶאת&ָהָע�ם �ֶבר ַהָּנָה�ר ְוִנְּׂשא� ֹות ֵע ֶלְך ּוַפֲחו� ֶלְך ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני1 ַהֶּמ+ ּוA ֶאת&ָּדֵת�י ַהֶּמ3 5ִּיְּתנ�  ַו�
ים� ס ית&ָהֱאֹלִה�  ְוֶאת&ֵּב�

Ezra 9:1ֹות ם  ּוְכַכּל� �ים ְוַהְלִוִּי+ 1 ְוַהֹּכֲהִנ ּו ָהָעBם ִיְׂשָרֵאל Qא&ִנְבְּדל �ֹ ר ל ּו ֵאַלBי ַהָּׂשִרים1 ֵלאֹמ+ ֶּלה ִנְּגׁש2  ֵא3
י� י ְוָהֱאֹמִר� י ַהִּמְצִר� ָאִב+ ַעֹּמִני1 ַהֹּמ� י ָה� �י ַהְיבּוִס3 י ַהְּפִרִּז Mי ַהִחִּת ֵתיֶהם ַלְּכַנֲעִנ2 תֹוֲעֹב� ְּ Tֹות כ �י ָהֲאָרצ  ֵמַעֵּמ�

Ezra 9:2 ים =ד ַהָּׂשִר� ֹות ְוַי �י ָהֲאָרצ ֶדׁש ְּבַעֵּמ� �5ַרע ַהֹּק+ 1 ֶז ְרבּו ם ְוִהְתָע� ם ָלֶהם1 ְוִלְבֵניֶה+ ֵתיֶה3 ּו ִמְּבֹנ� י&ָנְׂשא�  ִּכ�
ַעל ַהֶּז�ה ִראׁשֹוָנ�ה� ס ְיָת>ה ַּבַּמ� ים ָה�  ְוַהְּסָגִנ3

Ezra 9:3&ְעִּתי ֶאת ה ָקַר� ה  ּוְכָׁשְמִעי1 ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז+ י ָוֵאְׁשָב� ה ִמְּׂשַעBר רֹאִׁשי1 ּוְזָקִנ+ Qי ָוֶאְמְרָט� י ּוְמִעיִל ִּבְגִד�
ם�  ְמׁשֹוֵמ�
Ezra 9:4 ם ַע�ד ל ַע�ל ַמ�ַעל ַהּגֹוָל�ה ַוֲאִני1 ֹיֵׁש�ב ְמׁשֹוֵמ+ י&ִיְׂשָרֵא+ ל ָחֵרד1 ְּבִדְבֵר�י ֱאֹלֵה� Bּו ֹּכ �י ֵיָאְספ3  ְוֵאַל

ֶרב� ת ָהָע�  ְלִמְנַח�
Ezra 9:5ּוְבִמ ַPֶרב ק י ְנַח�ת ָהֶע3 ה ַכַּפ� י ָוֶאְפְרָׂש� �י ָו�ֶאְכְרָעה1 ַעל&ִּבְרַּכ+ י ּוְמִעיִל י ּוְבָקְרִע�י ִבְגִד� ֲעִניִת+ ְמִּתי ִמַּת�

י�  ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלָה�
Ezra 9:6Bי ֲעֹוֹנֵת� �יָך ִּכ ים ֱאֹלַה>י ָּפַנ�י ֵאֶל ְמִּתי ְלָהִר= ְׁשִּתי ְוִנְכַל+ ה ֱאֹלַהי1 ֹּב� אׁש  ָוֹאְמָר3 +ֹ ינּו ָרבּו1 ְלַמ�ְעָלה �

ִים� נּו ָגְדָל�ה ַע�ד ַלָּׁשָמ�  ְוַאְׁשָמֵת�
Ezra 9:7 ינּו Mינּו ֹכֲהֵנ Z ְמָלֵכ2 ּנּו ֲאַנְחנּו ינּו ִנַּת] �ה ּוַבֲעֹוֹנֵת] ה ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז 1ְחנּו1 ְּבַאְׁשָמ�ה ְגֹדָל+ ינּו ֲאַנ  ִמיֵמ�י ֲאֹבֵת3

ֹות  �י ָהֲאָרצ3 �דA ַמְלֵכ ֶׁשת ָּפִנ�ים ְּכַהּי�ֹום ַהֶּז�ה�ְּבַי >ה ּוְבֹב� ֶרב ַּבְּׁשִב=י ּוַבִּבָּז Mַּבֶח 
Ezra 9:8 ה ְוָלֶתת&ָל�נּו 1נּו1 ְּפֵליָט+ ינּו ְלַהְׁשִא�יר ָל �ה ֱאֹלֵה3 ה ֵמֵא�תA ְיהָו Mה ְתִחָּנ ה ִּכְמַעט&ֶרַגעZ ָהְיָת2  ְוַעָּת]

1ינּו1  ֹו ְלָהִאBיר ֵעיֵנ �ֹום ָקְדׁש ד ִּבְמק� נּו�ָיֵת� ְחָי�ה ְמַע�ט ְּבַעְבֻדֵת� ינּו ּוְלִתֵּת>נּו ִמ�  ֱאֹלֵה+
Ezra 9:9 ס Mי ָפַר Z ַמְלֵכ2 ֶסד ִלְפֵני �ינּו ֶח] 5ַּיט&ָעֵל נּו ֱאֹלֵה�ינּו ַו� א ֲעָזָב� �ֹ נּו ל ְחנּו ּוְבַעְבֻדֵת+ ים ֲאַנ+ י&ֲעָבִד�  ִּכ�

ם ֶאת&ֵּבBית ֱאֹלֵה1ינּו1 ּוְלַהֲע Qה ְלרֹוֵמ ְחָי3 �נּו ִמ� ֶתת&ָל ה ָל� יהּוָד� ר ִּב� �נּו ָגֵד+ ֶתת&ָל יו ְוָל� ִמ�יד ֶאת&ָחְרֹבָת+
ִם� ס  ּוִבירּוָׁשָל�

Ezra 9:10יָך� �ְבנּו ִמְצֹוֶת� �את ִּכ�י ָעַזֹ ֲחֵרי&ז ינּו ַא� ר ֱאֹלֵה�   ְוַעָּת>ה ַמה&ּנֹאַמ�
Ezra 9:11 ר ֶרץ ֲאֶׁש2 ד ֲעָבֶד�יָך ַהְּנִביִאיםH ֵלאֹמרG ָהָא3 יָת ְּבַי2 ּה ֶאBֶרץ ִנָּדה1  ֲאֶׁש�ר ִצִּו3 ַאֶּתBם ָּבִאים1 ְלִרְׁשָּת+

ם� ה ְּבֻטְמָאָת� ה ֶאל&ֶּפ� ּוָה ִמֶּפ� ר ִמְלא> ם ֲאֶׁש� ֵתיֶה3 ֹות ְּבתֹוֲעֹב� �ת ַעֵּמ�י ָהֲאָרצ יא ְּבִנַּד�  ִה+
Ezra 9:12+ּו ִלְבֵניֶכ ֵתיֶהם1 ַאל&ִּתְׂשא� ם ּוְבֹנ� ּו ִלְבֵניֶה3 ם ַאל&ִּתְּתנ� Qנֹוֵתיֶכ ַעָּתה ְּב� ְ Tּו ְׁשֹלָמ>ם  ו א&ִתְדְרׁש= �ֹ ם ְול

ם� ם ִלְבֵניֶכ�ם ַעד&עֹוָל� ֶרץ ְוהֹוַרְׁשֶּת� ּוב ָהָא+ ּו ַוֲאַכְלֶּתם1 ֶאת&ט� ם ַעד&עֹוָל�ם ְלַמ�ַען ֶּתֶחְזק3  ְוטֹוָבָת�
Ezra 9:13�ה ִּכ�נּו ַהְּגֹדָל ים ּוְבַאְׁשָמֵת� 1ינּו1 ָהָרִע+ ינּו ְּבַמֲעֵׂש ֲחֵרי1 ָּכל&ַהָּב�א ָעֵל+ ינּו ָחַׂשBְכָּת�  ְוַא� יA ַאָּת�ה ֱאֹלֵה3

את� �ֹ ָּתה ָּל>נּו ְּפֵליָט�ה ָּכז נּו ְוָנַת� ֲעֹוֵנ+  ְלַמ1ָּטה1 ֵמ�



Ezra 9:14 ה ֱאַנף&ָּב1נּו1 ַעד&ַּכֵּל+ ֹוא ֶת� Bֶּלה ֲהל�ֹות ָהֵא י ַהֹּתֵעב� ן ְּבַעֵּמ� ְלִהְתַחֵּת+ יָך ּו2  ֲהָנׁשּוב1 ְלָהֵפ�ר ִמְצֹוֶת+
ית ּו ין ְׁשֵאִר� ה� פְלֵא�  ְפֵליָט�

Ezra 9:15 11יָך ּו ְלָפֶנ Bה ִהְננ� ְרנּו ְפֵליָט�ה ְּכַהּי�ֹום ַהֶּז י&ִנְׁשַא� ָּתה ִּכ� יק ַא+ 1 ַצִּד� ה ֱאֹלֵהBי ִיְׂשָרֵאל Qְיהָו 
את� פ �ֹ ֹוד ְלָפֶנ�יָך ַעל&ז ין ַלֲעמ> �י ֵא� ינּו ִּכ  ְּבַאְׁשָמֵת+

Ezra 10:1+ִהְתַוֹּדת ל  ּוְכִהְתַּפֵּלBל ֶעְזָרא1 ּוְכ2 Mיו ִמִּיְׂשָרֵא Z ֵאָל2 �י ֵּב�ית ָהֱאֹלִה�ים ִנְקְּבצּו ל ִלְפֵנ ֹו ֹּבֶכה1 ּוִמְתַנֵּפ+
ֶכה� ס ּו ָהָע�ם ַהְרֵּבה&ֶב� י&ָבכ� ים ִּכ� יָלִד+ ד ֲאָנִׁשBים ְוָנִׁשים1 ִו�  ָקָה�ל ַרב&ְמֹא3

Ezra 10:2 י עֹוָלםB ל ִמְּבֵנ Mה ֶבן&ְיִחיֵא Z ְׁשַכְנָי2 ֹ�] ֵעיָלם1[ ַוַּיַען ינּו ַוֹּנ>ֶׁשב ַוּי �ְלנּו ֵבאֹלֵה+ 1ְחנּו1 ָמַע א ֲאַנ אֶמר ְלֶעְזָר+
את� �ֹ ל ַעל&ז  ָנִׁש�ים ָנְכִרּי�ֹות ֵמַעֵּמ�י ָהָא�ֶרץ ְוַעָּת>ה ֵיׁש&ִמְקֶו�ה ְלִיְׂשָרֵא�

Ezra 10:3�ד ֵמֶהם1 ַּבֲעַצBים ְוַהּנֹוָל Mיא ָכל&ָנִׁש אֹלֵהינּו ְלהֹוִצ2 ֵ Tית ל ים  ְוַעָּת�ה ִנ�ְכָרת&ְּבִר� י ְוַהֲחֵרִד� ת ֲאֹדָנ+
ה� ה ֵיָעֶׂש� �ת ֱאֹלֵה�ינּו ְוַכּתֹוָר�  ְּבִמְצַו

Ezra 10:4ה� פ �ק ַוֲעֵׂש� �ְחנּו ִעָּמ�ְך ֲחַז ר ַוֲאַנ י&ָעֶל�יָך ַהָּדָב� ּום ִּכ�   ק>
Ezra 10:5 ל ם ְוָכל&ִיְׂשָרֵא3 Mים ַהְלִוִּי Z ַהֹּכֲהִנ2 א ַוַּיְׁשַּב�ע ֶאת&ָׂשֵרי �5ָקם ֶעְזָר] עּו� ַוָּי ר ַהֶּז�ה ַוִּיָּׁשֵב� ֹות ַּכָּדָב�  ַלֲעׂש>
Ezra 10:6 ֶחםBם ֶל �ֶלְך ָׁש3 �5ן ֶּבן&ֶאְלָיִׁש�יב ַוֵּי ֶלְך ֶאל&ִלְׁשַּכ�ת ְיהֹוָחָנ Wים ַוֵּי ֱאֹלִה+ א ִמִּלְפֵני1 ֵּב�ית ָה� �5ָקם ֶעְזָר3  ַוָּי

ַעל ַהּגֹו ל ַעל&ַמ� ה ִּכ�י ִמְתַאֵּב� א&ָׁשָת+ �ֹ 1 ּוַמ�ִים ל א&ָאַכל �ֹ ה� סל  ָל�
Ezra 10:7ִם� ץ ְירּוָׁשָל� ה ְלִהָּקֵב� �י ַהּגֹוָל+ 1 ְּבֵנ ִם ְלֹכל ּוָׁשַל3 ֹול ִּביהּוָד�ה ִויר� Mירּו ק   ַוַּיֲעִב2
Ezra 10:8 ּוא ֹו ְוה� �ם ָּכל&ְרכּוׁש ים ָיֳחַר� ים ַּכֲעַצBת ַהָּׂשִרים1 ְוַהְּזֵקִנ+ ֶׁשת ַהָּיִמ3 ֹוא ִלְׁשֹל� Mא&ָיב �ֹ ר ל Z ֲאֶׁש2  ְוֹכל

ה� סִיָּב ל ַהּגֹוָל� ל ִמְּקַה�  ֵד�
Ezra 10:9 ֶדׁש ַהְּתִׁשיִע�י ּוא ֹח� ים ה> ֶׁשת ַהָּיִמ3 ִם ִלְׁשֹל� Mְירּוָׁשַל Aן י&ְיהּוָדהZ ּוִבְנָיִמ2 ּו ָכל&ַאְנֵׁש�  ַוִּיָּקְבצ�

ים ַעל& ים ַמְרִעיִד� ם ִּבְרחֹוב1 ֵּב�ית ָהֱאֹלִה+ ּו ָכל&ָהָע3 ֶדׁש ַוֵּיְׁשב� �ים ַּבֹח ים� פְּבֶעְׂשִר� ר ּוֵמַהְּגָׁשִמ�  ַהָּדָב�
Ezra 10:10 ֹות ְלהֹוִס�יף�ם ַוֹּתִׁש�יבּו ָנִׁש�ים ָנְכִרּי ם ַאֶּת�ם ְמַעְלֶּת+ ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה+ א ַהֹּכֵהן1 ַוּי Bָקם ֶעְזָר  ַוָּי2

ל� ת ִיְׂשָרֵא�  ַעל&ַאְׁשַמ�
Ezra 10:11י&ֲאֹבֵתיֶכ�ם ַוֲע ה ַליהָו�ה ֱאֹלֵה� ה ְּתנ�ּו תֹוָד> ֶרץ  ְוַעָּת3 1 ֵמַעֵּמ�י ָהָא+ ְדלּו ֹו ְוִהָּב� �ּו ְרצֹונ ׂש�

ֹות�  ּוִמן&ַהָּנִׁש�ים ַהָּנְכִרּי�
Ezra 10:12 ֹול ֵּכ>ן ְּכִדְבֶריָך �ֹול ָּגד ּו ק� ל&ַהָּקָה>ל ַוּיֹאְמר� ּו ָכ� ֹות�] ְדָבְרָך�][ִּכ[ ַוַּי�ְענ=  ָעֵל�ינּו ַלֲעׂש�
Ezra 10:13+ת ְּגָׁשִמ� ל ָהָע�ם ָרב1 ְוָהֵע Qא  ֲאָב �ֹ א&ְליBֹום ֶאָחד1 ְול �ֹ ה ל ּוץ ְוַהְּמָלאָכ3 �ֹוד ַּבח ַח ַלֲעמ� ין ֹּכ� ים ְוֵא�

ר ַהֶּז�ה� ַע ַּבָּדָב� י&ִהְרִּב�ינּו ִלְפֹׁש� ִים ִּכ�  ִלְׁשַנ+
Ezra 10:14ים ָנְכִרּיֹוBיב ָנִׁש Qינּו ַהֹהִׁש לA ֲאֶׁש�ר ֶּבָעֵר3 ל ְוֹכ� Qָכל&ַהָּקָה �א ָׂשֵרינּו ְל� 1 ְלִעִּת�ים  ַי�ֲעְמדּו&ָנ ת1 ָיבֹא

ר ַהֶּז�ה� פ ּנּו ַע�ד ַלָּדָב� ֹון ַאף&ֱאֹלֵה1ינּו1 ִמֶּמ+ Bיב ֲחר Qד ְלָהִׁש ַ Tיָה ע�ים ְוִעָּמֶה>ם ִזְקֵני&ִע�יר ָוִע�יר ְוֹׁשְפֶט  ְמֻזָּמִנ+
Ezra 10:15את ּוְמֻׁש�ֹ ּו ַעל&ז ם� ַא�ְך יֹוָנָת=ן ֶּבן&ֲעָׂשהֵא>ל ְוַיְחְזָי�ה ֶבן&ִּתְקָו�ה ָעְמד� י ַהֵּלִו�י ֲעָזֻר�  ָּל>ם ְוַׁשְּבַת�
Ezra 10:16 ם�ם ְוֻכָּל ית ֲאֹבָת� ֹות ְלֵב� ים ָראֵׁש=י ָהָאב> ן ֲאָנִׁש2 Mא ַהֹּכֵה Z ֶעְזָר2 �י ַהּגֹוָלהG ַוִּיָּבְדלּו  ַוַּי�ֲעׂשּו&ֵכןH ְּבֵנ

י ְלַדְרי�ֹוׁש ַה ֶדׁש ָהֲעִׂשיִר+ ּו ְּביBֹום ֶאָחד1 ַלֹח� ֹות ַוֵּיְׁשב3 �ר�ְּבֵׁשמ  ָּדָב�
Ezra 10:17ֹון� פ ֶדׁש ָהִראׁש� ד ַלֹח� �ים ָנְכִרּי�ֹות ַע>ד י�ֹום ֶאָח� ים ַהֹהִׁש�יבּו ָנִׁש Wל ֲאָנִׁש ּו ַבֹּכ+   ַוְיַכּל�
Ezra 10:18ֹוָצָדק1 ְו ּוַע ֶּבן&י� Bֹות ִמְּבֵני1 ֵיׁש�ר ֹהִׁש�יבּו ָנִׁש�ים ָנְכִרּי ים ֲאֶׁש� �י ַהֹּכֲהִנ+ ֲעֵׂשָיה1  ַוִּיָּמֵצא1 ִמְּבֵנ יו ַמ� ֶאָח+

יב ּוְגַדְלָי�ה� ֶזר ְוָיִר� ֱאִליֶע+  ֶו�
Ezra 10:19ם� ס אן ַעל&ַאְׁשָמָת� �ֹ יל&צ ים ֵא� �יא ְנֵׁשיֶה�ם ַוֲאֵׁשִמ� ם ְלהֹוִצ ּו ָיָד�   ַוִּיְּתנ�
Ezra 10:20ִני ּוְזַבְדָי�ה� ס� ר ֲחָנ �י ִאֵּמ+   ּוִמְּבֵנ
Ezra 10:21ה ְוB ם ַמֲעֵׂשָי �ל ְוֻעִזָּי�ה� ּוִמְּבֵנ�י ָחִר ה ִויִחיֵא� ְעָי+ ְׁשַמ� ִלָּיה1 ּו�  ֵא�
Ezra 10:22ה� ס ד ְוֶאְלָעָׂש� ל יֹוָזָב� �אל ְנַתְנֵא+ ֲעֵׂשָיה1 ִיְׁשָמֵע Bי ַמ� ּור ֶאְליֹוֵעיַנ �  ּוִמְּבֵנ�י ַּפְׁשח
Ezra 10:23ְחָי� א ְּפַת� ּוא ְקִליָט+ ָלָיה1 ה� י ְוֵק� �ם יֹוָזָב�ד ְוִׁשְמִע3 ן&ַהְלִוִּי ֶזר� ס ּוִמ� ה ֶוֱאִליֶע�  ה ְיהּוָד�
Ezra 10:24י� ס ֶלם ְואּוִר� ים ַׁשֻּל�ם ָוֶט� ֲעִר+ ים ֶאְלָיִׁש�יב ּוִמן&ַהֹּׁש�   ּוִמן&ַהְמֹׁשְרִר�
Ezra 10:25ה ּוְב� ר ּוַמְלִּכָּי Bה ּוַמְלִּכָּיה1 ּוִמָּיִמ�ן ְוֶאְלָעָז+ ְמָיה ְוִיִּזָּי ַ Tׁש ר �י ַפְרֹע] ִּיְׂשָרֵא�ל ִמְּבֵנ  ָנָי�ה� ס ּוִמ�



Ezra 10:26ֹות ְוֵאִלָּי�ה� ס י ִויֵרמ� Bה ְזַכְרָיה1 ִויִחיֵא�ל ְוַעְבִּד+   ּוִמְּבֵנ�י ֵעיָל�ם ַמַּתְנָי
Ezra 10:27ד ַוֲעִזיָז�א� ס ֹות ְוָזָב� יֵרמ+ �ה ִו� Bי ֶאְלָיִׁשיב1 ַמַּתְנָי ּוא ֶאְליֹוֵעַנ �  ּוִמְּבֵנ�י ַזּת
Ezra 10:28י ְיהֹו�י� ס ּוִמְּבֵנ�י ֵּבָב י ַעְתָל� �5ן ֲחַנְנָי�ה ַזַּב�  ָחָנ
Ezra 10:29 ל ְיֵרמֹות ּוב ּוְׁשָא� ה ָיׁש� �י ְמֻׁשָּלBם ַמּלּוְך1 ַוֲעָדָי+ �י ָּבִנ ֹות�][ְו[ ּוִמְּבֵנ  ס] ָרמ�
Ezra 10:30ל ּוִבּנ� �ה ְבַצְלֵא+ Bה ַמֲעֵׂשָיה1 ַמַּתְנָי �א ּוְכָל�ל ְּבָנָי ב ַעְדָנ ת מֹוָא� >י ַּפַח� ה� ס ּוִמְּבֵנ  ּוי ּוְמַנֶּׁש�
Ezra 10:31ֹון� ְעָי�ה ִׁשְמע� �ה ְׁשַמ� >ה ַמְלִּכָּי ם ֱאִליֶע=ֶזר ִיִּׁשָּי �  ּוְבֵנ�י ָחִר
Ezra 10:32ּוְך ְׁשַמְרָי�ה� ס ן ַמּל�   ְּבְנָיִמ�
Ezra 10:33י� ה ִׁשְמִע� י ְמַנֶּׁש� ֶלט ְיֵרַמ� Bי ַמַּתָּתה1 ָזָב�ד ֱאִליֶפ+   ס ִמְּבֵנ�י ָחֻׁש�ם ַמְּתַנ
Ezra 10:34ל� ס ם ְואּוֵא� י ַעְמָר� י ַמֲעַד� �י ָבִנ+   ִמְּבֵנ
Ezra 10:35 ּוהּו�[ ְּבָנָי�ה ֵבְדָי�ה ְּכָלַהי  ]ְּכל�
Ezra 10:36יב� ֹות ֶאְלָיִׁש�   ַוְנָי�ה ְמֵרמ�
Ezra 10:37 י ְוַיֲעׂשֹו� י�][ְו[ ַמַּתְנָי�ה ַמְּתַנ  ]ַיֲעָׂש�
Ezra 10:38ּוי ִׁשְמ י� ּוָבִנ�י ּוִבּנ�  ִע�
Ezra 10:39ן ַוֲעָדָי�ה� ֶלְמָי�ה ְוָנָת�   ְוֶׁש�
Ezra 10:40י� י ָׁשָר� י ָׁשַׁש�   ַמְכַנְדַב�
Ezra 10:41ל ְוֶׁשֶלְמָי�הּו ְׁשַמְרָי�ה�   ֲעַזְרֵא�
Ezra 10:42ף� ס ּום ֲאַמְרָי�ה יֹוֵס�   ַׁשּל�
Ezra 10:43 א ֹו ְיִעיֵאBל ַמִּתְתָיה1 ָזָב�ד ְזִביָנ+ �י[ַיּדֹו  ִמְּבֵנ�י ְנב ל ְּבָנָי�ה�] ַיַּד�  ְויֹוֵא�
Ezra 10:44 ֶּלה ָנְׂשאּו Wּו[ ָּכל&ֵא ים ַוָּיִׂש�ימּו ָּבִנ�ים� פ] ָנְׂשא� �ׁש ֵמֶה�ם ָנִׁש+  ָנִׁש�ים ָנְכִרּי�ֹות ְוֵי
Neh. 1:1 ֶדׁש&ִּכְסֵלו �ה ַוְיִהBי ְבֹח� י ְנֶחְמָי�ה ֶּבן&ֲחַכְלָי �ת ֶעְׂשִר+] ִּכְסֵליו1[ ִּדְבֵר� ן ְׁשַנ �יִתי ְּבׁשּוַׁש� ים ַוֲאִנ�י ָהִי
ה�  ַהִּביָר�
Neh. 1:2 ים ַהְּפֵליָט>ה ם ַעל&ַהְּיהּוִד= Qה ָוֶאְׁשָאֵל�יהּוָד ּוא ַוֲאָנִׁש�ים ִמ� ִני ֶאָח=ד ֵמַאַח>י ה� Mא ֲחָנ 2ֹ  ַוָּיב

ִם� ִבי ְוַעל&ְירּוָׁשָל� ּו ִמן&ַהֶּׁש� ר&ִנְׁשֲאר�  ֲאֶׁש�
Neh. 1:3ִּנ ה ְּבָרָע�ה ְגֹדָל�ה ּוְבֶחְרָּפ�ה  ַוּיֹאְמרּוH ִליG ַה� ּו ִמן&ַהְּׁשִבי1 ָׁש�ם ַּבְּמִדיָנ+ Bר&ִנְׁשֲאר ים ֲאֶׁש� Qְׁשָאִר

ׁש� ּו ָבֵא� יָה ִנְּצת� ֶצת ּוְׁשָעֶר� 1ִם1 ְמֹפָר+  ְוחֹוַמBת ְירּוָׁשַל
Neh. 1:4 ה ֶאְבֶּכ+ 1 ָו� ֶּלה ָיַׁש1ְבִּתי ים ָהֵא3 �יA ֶאת&ַהְּדָבִר� י ְּכָׁשְמִע Qל  ַוְיִה י ָצם1 ּוִמְתַּפֵּל+ ֱאִה� ָוֶאְתַאְּבָל�ה ָיִמ�ים ָו�

ִים� י ַהָּׁשָמ�  ִלְפֵנ�י ֱאֹלֵה�
Neh. 1:5 יו ֶסד ְלֹאֲהָב� ֹול ְוַהּנֹוָר�א ֹׁשֵמBר ַהְּבִרית1 ָוֶח+ ל ַהָּגד� ִים ָהֵא� Bא ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ַהָּׁשַמ+ ָּנ ר ָא�  ָוֹאַמ3

יו� י ִמְצֹוָת�  ּוְלֹׁשְמֵר�
Neh. 1:6�ל  ְּתִה Z ִמְתַּפֵּל2 ַע ֶאל&ְּתִפַּל�ת ַעְבְּדָך] ֲאֶׁש�ר ָאֹנִכי ֹות ִלְׁשֹמ� {יָך ְפֻתּוח| ֵעיֶנ &ַקֶּׁש�ֶבת ְו� �א ָאְזְנָך� י ָנ

1 ֲאֶׁש�ר ָחָט�א אות ְּבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bֹ ה ַעל&ַחּט ל ֲעָבֶד�יָך ּוִמְתַוֶּד3 �י ִיְׂשָרֵא� ְיָלה ַעל&ְּבֵנ Bיָך ַהּיֹום1 יֹוָמ�ם ָוַל+ נּו ְלָפֶנ
אנּו� ְך ַוֲאִנ�י ּוֵבית&ָאִב�י ָחָט�  ָל+

Neh. 1:7 ר ִצִּו�יָת ים ֲאֶׁש� ֻחִּקים1 ְוֶאת&ַהִּמְׁשָּפִט+ ת ְוֶאת&ַה� �ְך ְולֹא&ָׁשַמ�ְרנּו ֶאת&ַהִּמְצו3ֹ ל ָחַב�ְלנּו ָל  ֲחֹב�
ָך� ה ַעְבֶּד�  ֶאת&ֹמֶׁש�

Neh. 1:8יָת ֶאת&ֹמֶׁש�< ר ִצִּו ר ֲאֶׁש� י ָאִפ�יץ ֶאְתֶכ�ם  ְזָכר&ָנא1 ֶאת&ַהָּדָב+ Wלּו ֲאִנ ר ַאֶּת�ם ִּתְמָע+ �ה ַעְבְּדָך� ֵלאֹמ
ים�  ָּבַעִּמ�
Neh. 1:9 ם�ה ַהָּׁשַמ1ִים1 ִמָּׁשBם ִּבְקֵצ Mה ִנ�5ַּדֲחֶכ ם ֹאָת�ם ִאם&ִיְהֶי2 י ַוֲעִׂשיֶת� י ּוְׁשַמְרֶּתם1 ִמְצֹוַת+  ְוַׁשְבֶּת�ם ֵאַל+

ם ַוֲהבֹוֹאִתים  יאֹוִתים1][ַו[ֲאַקְּבֵצ+ ם�] ֲהִב� י ָׁש� ְרִּתי ְלַׁשֵּכ�ן ֶאת&ְׁשִמ� ֹום ֲאֶׁש�ר ָּבַח+  ֶאל&ַהָּמק+
Neh. 1:10ה� ֹול ּוְבָיְדָך� ַהֲחָזָק� יָך ְוַעֶּמ�ָך ֲאֶׁשBר ָּפִד1יָת1 ְּבֹכֲחָך� ַהָּגד+ ם ֲעָבֶד�   ְוֵה�
Neh. 1:11ת ַעְבְּד ֶּׁשֶבת ֶאל&ְּתִפַּל2 ַ Tק& �א ָאְזְנָך� י ְּתִה�י ָנ �א ֲאֹדָנ3 ֲחֵפִצים1  ָאָּנ יָך ַה� �ת ֲעָבֶד3 ָךM ְוֶאל&ְּתִפַּל

ה  �יִתי ַמְׁשֶק� >י ָהִי �ה ַוֲאִנ �יׁש ַהֶּז ים ִלְפֵנ�י ָהִא �הּו ְלַרֲחִמ+ ֹום ּוְתֵנ Bא ְלַעְבְּדָך1 ַהּי+ יָחה&ָּנ ָך ְוַהְצִל� ְלִיְרָא�ה ֶאת&ְׁשֶמ+



ֶלְך� פ  ַלֶּמ�
Neh. 2:1<ן ְׁשַנ�ת ֶעְׂשִר ֶדׁש ִניָס3 �ה  ַוְיִה�יA ְּבֹח� 1ִין1 ָוֶאְּתָנ �יו ָוֶאָּׂשBא ֶאת&ַהַּי �5ִין ְלָפָנ ֶלְך ַי ְסְּתא ַהֶּמ� ים ְלַאְרַּתְחַׁש�

ע ְלָפָנ�יו� �יִתי ַר� ֶלְך ְולֹא&ָהִי  ַלֶּמ+
Neh. 2:2 �ַע ה ִּכי&ִא�ם ֹר� ה ֵא�ין ֶז+ יְנָך� חֹוֶל+ ים ְוַאָּתה1 ֵא� �יָך ָרִע3 ּוַעA ָּפֶנ ֶלְך ַמּד� Mי ַהֶּמ א  ַוּיֹאֶמרZ ִל2 ֵל�ב ָוִאיָר�

ד� ה ְמֹא�  ַהְרֵּב�
Neh. 2:3 1ֹות ֲאֹבַתי Bיר ֵּבית&ִקְבר Mר ָהִע י ֲאֶׁש2 ּו ָפַנ3 ּוַע לֹא&ֵיְרע� Mה ַמּד� ֶלְך ְלעֹוָל�ם ִיְחֶי ֶלְך ַהֶּמ�  ָוֹאַמ�ר ַלֶּמ+

ׁש� ס ּו ָבֵא� יָה ֻאְּכל� ה ּוְׁשָעֶר�  ֲחֵרָב+
Neh. 2:4ֶלְך ַעל&ַמה&ֶּז�ה Bֹאֶמר ִלי1 ַהֶּמ+ ִים� ַוּי י ַהָּׁשָמ� ל ֶאל&ֱאֹלֵה� ֶאְתַּפֵּל+ ׁש ָו� �  ַאָּת�ה ְמַבֵּק
Neh. 2:5 ה �יָך ֲאֶׁש=ר ִּתְׁשָלֵח�ִני ֶאל&ְיהּוָד3 ב ַעְבְּדָך� ְלָפֶנ ֹוב ְוִאם&ִייַט� ֶלְך ִאם&ַעל&ַהֶּמ�ֶלְך ט+  ָוֹאַמ�ר ַלֶּמ+

י ְוֶאְבֶנ�ָּנה� ֹות ֲאֹבַת�  ֶאל&ִע>יר ִקְבר�
Neh. 2:62ִל Zב  ַוּיֹאֶמרBּוב ַוִּייַט �ֲהָלֲכָך� ּוָמַת�י ָּתׁש י ִיְהֶי�ה ַמ� ֹו ַעד&ָמַת> �לA יֹוֶׁש�ֶבת ֶאְצל3 ֶלְך ְוַהֵּׁשַג Mי ַהֶּמ

ן� ֹו ְזָמ� ֶאְּתָנ�ה ל� ִני ָו�  ִלְפֵנ�י&ַהֶּמ1ֶלְך1 ַוִּיְׁשָלֵח+
Neh. 2:7�י ַע ֹוב ִאְּגרֹות1 ִיְּתנּו&ִל+ �ֶבר ַהָּנָה�ר ֲאֶׁשר1  ָואֹוַמרH ַלֶּמֶלְךG ִאם&ַעל&ַהֶּמ�ֶלְך ט+ ֹות ֵע ל&ַּפֲחו�

ה� ֹוא ֶאל&ְיהּוָד� ּוִני ַע�ד ֲאֶׁשר&ָאב�  ַיֲעִביר+
Neh. 2:8 י ָקרֹות ֶאת&ַׁשֲעֵר2 ְ Tים ל �י ֵעִצ] ֶלְך ֲאֶׁש�ר ִיֶּתן&ִל ס ֲאֶׁש�ר ַלֶּמ3 Mר ַהַּפְרֵּד ֶרת ֶאל&ָאָסףZ ֹׁשֵמ2  ְוִאֶּג]

ה ֲאֶׁשר&ַלַּב1ִית1 ּוְלחֹוַמ�ת ָה Bה ַהִּביָר י ַהּטֹוָב� ֶלְך ְּכַיד&ֱאֹלַה� �י ַהֶּמ+ �יו ַוִּיֶּתן&ִל ֹוא ֵאָל ִית ֲאֶׁשר&ָאב� יר ְוַלַּב� ִע+
י�  ָעָל�

Neh. 2:9 ֵרי ֶלְך ָׂש� ֹות ַהֶּמ�ֶלְך ַוִּיְׁשַלBח ִעִּמי1 ַהֶּמ+ ת ִאְּגר� ם ֵא� �ה ָלֶה+ ר ָוֶאְּתָנ �ֶבר ַהָּנָה+ ֲחוֹות1 ֵע ל&ַּפ� ֹוא ֶא�  ָו�ָאב3
ִיל ּוָפָר ים� פַח�  ִׁש�

Neh. 2:10 ם א ָאָד+ �ה ְגֹדָל�ה ֲאֶׁשר&ָּב� ם ָרָע �5ַרע ָלֶה� י ַוֵּי ַעֹּמִנ+ �ֶבד ָה� ֹוִבָּיה1 ָהֶע י ְוט� �ט ַהֹחֹרִנ3 ע ַסְנַבַּל Qַוִּיְׁשַמ 
ל� �י ִיְׂשָרֵא� ה ִלְבֵנ ׁש טֹוָב�  ְלַבֵּק�

Neh. 2:11ה ים ְׁשֹלָׁש� ם ָיִמ� �ִם ָוֱאִהי&ָׁש� ֹוא ֶאל&ְירּוָׁשָל  � ָוָאב�
Neh. 2:12 י ה ֱאֹלַהי1 ֹנֵת�ן ֶאל&ִלִּב+ ם ָמ3 �ְדִּתי ְלָאָד+ ְיָלה ֲאִניH ַוֲאָנִׁש�יםA ְמַעטH ִעִּמיG ְולֹא&ִהַּג ּוםA ַל3  ָוָאק�

ִּPי כ �ִם ּוְבֵהָמה1 ֵא�ין ִעִּמ+ ֹות ִלירּוָׁשָל ּה�ַלֲעׂש� ר ֲאִנ�י ֹרֵכ�ב ָּב� ה ֲאֶׁש�  י ִאם&ַהְּבֵהָמ+
Neh. 2:13�ה ְבַׁש ת  ָוֵאְצָא2 Bר ְּבחֹוֹמ Mי ֹׂשֵב ת ָוֱאִה2 �ַער ָהַאְׁשֹּפ ין ְוֶאל&ַׁש� �ין ַהַּתִּנ+ ְיָלה ְוֶאל&ְּפֵני1 ֵע יא ַל3 Mַער&ַהַּג

1ִם1 ֲאֶׁשר&ַהְמֹפרָוִצים  ים] [ֵה�םA[ְירּוָׁשַל ׁש�] ְּפרּוִצ+ ּו ָבֵא� יָה ֻאְּכל�  ּוְׁשָעֶר�
Neh. 2:14ִין ְוֶאל&ְּבֵר ֱעֹבר1 ֶאל&ַׁש�ַער ָהַע+ י� ָוֶא� ר ַּתְחָּת� ה ַלֲעֹב� ֹום ַלְּבֵהָמ�  ַכ�ת ַהֶּמ�ֶלְך ְוֵאין&ָמק�
Neh. 2:15ּוב� ַער ַהַּג�ְיא ָוָאׁש� ֹוא ְּבַׁש� ּוב ָוָאב> ר ַּבחֹוָמ�ה ָוָאׁש3 י ֹׂשֵב� ְיָלה ָוֱאִה� 1 ַל+ 1ַחל י ֹעֶלBה ַבַּנ   ָוֱאִה2
Neh. 2:16ְכִּתי ּוָמ� א ָיְדעּו1 ָא�ָנה ָהַל+ Bֹ ים ל ים  ְוַהְּסָגִנ3 ים ְוַלְּסָגִנ3 ים ְוַלֹחִר� Mים ְוַלֹּכֲהִנ �י ֹעֶׂש�ה ְוַלְּיהּוִד2 ה ֲאִנ

א ִהַּג�ְדִּתי� �ֹ ה ַעד&ֵּכ�ן ל 1ֶתר1 ֹעֵׂש�ה ַהְּמָלאָכ+  ּוְלֶי
Neh. 2:17ה ּוְׁשָעֶר� 1ִם1 ֲחֵרָב+ ּה ֲאֶׁשBר ְירּוָׁשַל �ְחנּו ָב+ ם ַאֶּתBם ֹרִאים1 ָהָרָעה1 ֲאֶׁש�ר ֲאַנ ּו  ָואֹוַמ�ר ֲאֵלֶה3 יָה ִנְּצת�

ה� ֹוד ֶחְרָּפ� ִם ְולֹא&ִנְהֶי�ה ע� ּו ְוִנְבֶנה1 ֶאת&חֹוַמ�ת ְירּוָׁשַל+  ָבֵא�ׁש ְלכ3
Neh. 2:18 י� ַמר&ִל ֶלְך ֲאֶׁש�ר ָא� י ַהֶּמ� י ְוַאף&ִּדְבֵר� י ֲאֶׁשר&ִהיא1 טֹוָב�ה ָעַל+ �ד ֱאֹלַה3 ם ֶאת&ַי Mיד ָלֶה  ָוַאִּג2

ינּו ַו ּום ּוָבִנ+ אְמרּו1 ָנק� �ֹ ה� פַוּי ם ַלּטֹוָב� ּו ְיֵדיֶה�  ְיַחְּזק�
Neh. 2:19 ינּו� נּו ַוִּיְבז�ּו ָעֵל �גּו ָל+ י ַוַּיְלִע ַעְרִב+ 1ֶׁשם1 ָה� י ְוֶג ַעּמֹוִנ3 �ֶבד ָה� �הA ָהֶע י ְוֹטִבָּי Mט ַהֹחֹרִנ  ַוִּיְׁשַמעZ ַסְנַבַּל2

ים ַהַע�ל ַהֶּמ� ה&ַהָּדָבBר ַהֶּזה1 ֲאֶׁש�ר ַאֶּת�ם ֹעִׂש+ ּו ָמ� ים�ַוּיֹאְמר3 ם ֹמְרִד�  ֶלְך ַאֶּת�
Neh. 2:20Pִים ה ר ָואֹוַמBר ָלֶהם1 ֱאֹלֵה�י ַהָּׁשַמ+ ם ָּדָב3 Mיב אֹוָת ּום  ָוָאִׁש2 יו ָנק� נּו ַוֲאַנ�ְחנּו ֲעָבָד� �יַח� ָל+ ּוא ַיְצִל

ִם� ֹון ִּבירּוָׁשָל� ה ְוִזָּכר� ין&ֵח=ֶלק ּוְצָדָק> ם ֵא� �ינּו ְוָלֶכ3  ּוָבִנ
Neh. 3:1ָקם ֶאְל ּוהּו  ַוָּי] אן ֵה�ָּמה ִקְּדׁש+ +ֹ ים ַוִּיְבנּו1 ֶאת&ַׁש�ַער ַהּצ ֹול ְוֶאָח�יו ַהֹּכֲהִנ3 Mן ַהָּגד ָיִׁשיבZ ַהֹּכֵה2

ל� ס ל ֲחַנְנֵא� ּוהּו ַע�ד ִמְגַּד� ל ַהֵּמָאה1 ִקְּדׁש+ Bיו ְוַעד&ִמְגַּד�ידּו ַּדְלֹתָת 5ַּיֲעִמ�  ַו�
Neh. 3:2ֹו ס �ּו ַאְנֵׁש�י ְיֵרח ֹו ָבנ� י� ס ְוַעל&ָיד� ּור ֶּבן&ִאְמִר� ה ַזּכ� ֹו ָבָנ+   ְוַעל&ָיד�



Neh. 3:3יו� ס יו ַמְנעּוָל�יו ּוְבִריָח� 5ַּיֲעִמ1ידּו1 ַּדְלֹתָת+ ּוהּו ַו� �י ַהְּסָנָא�ה ֵה�ָּמה ֵקר+ ּו ְּבֵנ ים ָּבנ�   ְוֵאת1 ַׁש�ַער ַהָּדִג+
Neh. 3:4ֹו ֹות ֶּבן&אּוִרָּיה1 ֶּבן&ַהּק+ Bיק ְמֵרמ יק ְמֻׁשָּל�ם ֶּבן&ֶּבֶרְכָי�ה  ְוַעל&ָיָד�ם ֶהֱחִז3 ץ ס ְוַעל&ָיָד�ם ֶהֱחִז+

ן&ַּבֲעָנ�א� ס ֹוק ֶּב� יק ָצד� ֱחִז+  ֶּבן&ְמֵׁשיַזְבֵא�ל ס ְוַעל&ָיָד�ם ֶה�
Neh. 3:5ם� ס ת ֲאֹדֵניֶה� ם ַּבֲעֹבַד� �יאּו ַצָּוָר+ יֵריֶהם1 לֹא&ֵהִב �ים ְוַאִּד� �יקּו ַהְּתקֹוִע ם ֶהֱחִז   ְוַעל&ָיָד�
Neh. 3:65ַּיֲעִמ1ידּו1  ְו ּוהּו ַו� �ה ֵה�ָּמה ֵקר+ ֹוְדָי ַח ּוְמֻׁשָּל�ם ֶּבן&ְּבס� ֹוָיָדע1 ֶּבן&ָּפֵס+ יקּו י� ה ֶהֱחִז3 Mַער ַהְיָׁשָנ ֵאתZ ַׁש2

יו� ס יו ּוַמְנֻעָל�יו ּוְבִריָח�  ַּדְלֹתָת+
Neh. 3:7י ַא ֹנִת+ 1 ַהֵּמֹר� י ְוָידֹון �ה ַהִּגְבֹעִנ3 יק ְמַלְטָי Mם ֶהֱחִז ת ֵע�ֶבר  ְוַעל&ָיָד2 א ַּפַח� Wה ְלִכֵּס�ֹון ְוַהִּמְצָּפ י ִגְבע� ְנֵׁש�
ר� ס  ַהָּנָה�
Neh. 3:8 ים�יק ֲחַנְנָי�ה ֶּבן&ָהַרָּקִח ֹו ֶהֱחִז+ ים ס ְוַעל&ָיד� ֹוְרִפ+ ן&ַחְרֲהָיה1 צ� יק ֻעִּזיֵאBל ֶּב� ֹו ֶהֱחִז3  ַעל&ָיד�

ה� ס ה ָהְרָחָב� ִם ַע�ד ַהחֹוָמ� ּוָׁשַל+  ַוַּי�ַעְזבּו1 ְיר�
Neh. 3:9ִם� ס ֶלְך ְירּוָׁשָל� ר ֲחִצ�י ֶּפ� Wּור ַׂש �ה ֶבן&ח+ ם ֶהֱחִזיק1 ְרָפָי Bְוַעל&ָיָד  
Neh. 3:10ּוׁש ֶּבן&ֲחַׁשְבְנָי�ה� יק ַחּט� ֹו ֶהֱחִז+ ֹו ס ְוַעל&ָיד� ��5ֶגד ֵּבית ף ְוֶנ >יק ְיָדָי�ה ֶבן&ֲחרּוַמ� ם ֶהֱחִז   ְוַעל&ָיָד=
Neh. 3:11ית ֶהֱחִזיק1 ַמ ים� ס ִמָּד�ה ֵׁשִנ3 ל ַהַּתּנּוִר� ת ִמְגַּד� ּוב ֶּבן&ַּפַח�ת מֹוָא�ב ְוֵא� ם ְוַחּׁש� �ה ֶבן&ָחִר+  ְלִּכָּי
Neh. 3:12יו� ס ּוא ּוְבנֹוָת� �ִם ה� ר ֲחִצ�י ֶּפ�ֶלְך ְירּוָׁשָל Wׁש ַׂש יק ַׁשּלּום1 ֶּבן&ַהּלֹוֵח+ ֹו ֶהֱחִז3   ְוַעל&ָיד�
Neh. 3:13יק ָחנּו� ְיא ֶהֱחִז Mַער ַהַּג יו ַמְנֻעָל�יו ּוְבִריָח�יו  ֵאתZ ַׁש2 5ַּיֲעִמ1ידּו1 ַּדְלֹתָת+ ּוהּו ַו� ןH ְוֹיְׁשֵב�י ָזנֹוַחG ֵה�ָּמה ָבנ+

ֹות� ַער ָהֲׁשפ� ה ַע�ד ַׁש�  ְוֶאBֶלף ַאָּמה1 ַּבחֹוָמ+
Neh. 3:14�ֶרם ה�ר ֶּפ�ֶלְך ֵּבית&ַהָּכ ב ַׂש� �ה ֶבן&ֵרָכ+ ֹות ֶהֱחִזיק1 ַמְלִּכָּי ּנּו ְוַיֲעִמיד1  ְוֵא�תA ַׁש�ַער ָהַאְׁשּפ3 ּוא ִיְבֶנ+

יו� ס יו ַמְנֻעָל�יו ּוְבִריָח�  ַּדְלֹתָת+
Neh. 3:15 ּנּו ְלֶל+ 1ּנּו1 ִויַט� ּוא ִיְבֶנ Bה Gֶלְך ַהִּמְצָּפה�ר ֶּפ�ַׂש Hּון ֶּבן&ָּכל&ֹחֶזה ֱחִזיק ַׁשּל� ֶ Tִין ה Mַער ָהַע  ְוֵאתZ ַׁש2
יו ַמְנֻעָל�י] ַיֲעִמיד1][ְו[ְוַיֲעִמידּו  ֹות ַּדְלֹתָת+ ַּמֲעל+ ֶלְך ְוַעד&ַה� ת ְּבֵרַכBת ַהֶּׁש1ַלח1 ְלַגן&ַהֶּמ+ Qֵאת חֹוַמ ְ Tיו ו�ו ּוְבִריָח

יד� ס ֹות ֵמִע�יר ָּדִו�  ַהּיֹוְרד�
Neh. 3:16 יד י ָדִו+ 1ֶגד1 ִקְבֵר� ּור ַעד&ֶנ �ית&צ ר ֲחִצ�י ֶּפ�ֶלְך ֵּב� Wּוק ַׂש �ה ֶבן&ַעְזּב+ יו ֶהֱחִזיק1 ְנֶחְמָי Bַאֲחָר 
ים� סְוַעד&ַהְּבֵר ית ַהִּגֹּבִר� ה ְוַע�ד ֵּב�  ָכה1 ָהֲעׂשּוָי+
Neh. 3:17 ֶלְך ְקִעיָל�ה >ה ַׂשר&ֲחִצי&ֶפ� יק ֲחַׁשְבָי ֹו ֶהֱחִז3 �י ַעל&ָיד� ּום ֶּבן&ָּבִנ �יקּו ַהְלִוִּי�ם ְרח� יו ֶהֱחִז  ַאֲחָר>
ֹו� ס  ְלִפְלּכ�
Neh. 3:18 ד�ם ַּבַּו�י ֶּבן&ֵחָנָד �יקּו ֲאֵחיֶה+ ה� ס ַאֲחָריו1 ֶהֱחִז ֶלְך ְקִעיָל� ר ֲחִצ�י ֶּפ� Wַׂש 
Neh. 3:19ַע� ס ת ַהֶּנ�ֶׁשק ַהִּמְקֹצ� ֶגד ֲעֹל� Wית ִמֶּנ� ה ִמָּד�ה ֵׁשִנ ר ַהִּמְצָּפ� ּוַע ַׂש� ֹו ֵע=ֶזר ֶּבן&ֵיׁש> Mק ַעל&ָיד   ַוְיַחֵּז2
Neh. 3:20 ּוְך ֶּבן&ַזַּבי >יק ָּבר� ה ֶהֱחִז יו ֶהֱחָר= �י] ַזַּכ�י[ ַאֲחָר2 ֹוַע ַעד&ֶּפ1ַתח1 ֵּב�ית ִמָּד�ה ֵׁשִנ ִּמְקצ+ ת ִמן&ַה2

ֹול� ס ן ַהָּגד� יב ַהֹּכֵה�  ֶאְלָיִׁש+
Neh. 3:21 יב �ית ִמֶּפ1ַתח1 ֵּב�ית ֶאְלָיִׁש+ ֹוץ ִמָּד�ה ֵׁשִנ >ה ֶּבן&ַהּק� ֹות ֶּבן&אּוִרָּי יק ְמֵרמ= יו ֶהֱחִז3  ַאֲחָר�

יב� ס ית ֶאְלָיִׁש�  ְוַעד&ַּתְכִל�ית ֵּב�
Neh. 3:22י ר� ְוַאֲחָר> י ַהִּכָּכ� �יקּו ַהֹּכֲהִנ�ים ַאְנֵׁש�  ו ֶהֱחִז
Neh. 3:23 ְנָי�ה >ה ֶּבן&ֲעָנ� =ה ֶבן&ַמֲעֵׂשָי יק ֲעַזְרָי יו ֶהֱחִז3 �5ֶגד ֵּביָת�ם ס ַאֲחָר� ּוב ֶנ =יק ִּבְנָיִמ>ן ְוַחּׁש� יו ֶהֱחִז  ַאֲחָר2

ֹו� ס ֶצל ֵּבית�  ֵא�
Neh. 3:24ּוי ֶּבן&ֵחָנָד� יק ִּבּנ> יו ֶהֱחִז3 ֹוַע ְוַעד&ַהִּפָּנ�ה� ַאֲחָר� ה ַעד&ַהִּמְקצ� �ית ִמֵּב�ית ֲעַזְרָי+  ד ִמָּד�ה ֵׁשִנ
Neh. 3:25 ר�ר ַלֲחַצ ֹון ֲאֶׁש� ֶעְלי+ ל ַהּיֹוֵצא1 ִמֵּבBית ַהֶּמ1ֶלְך1 ָה� �5ֶגד ַהִּמְקצֹוַעG ְוַהִּמְגָּד3  ָּפָל�ל ֶּבן&אּוַזיH ִמֶּנ

ׁש�  יו ְּפָדָי�ה ֶבן&ַּפְרֹע�  סַהַּמָּטָר�ה ַאֲחָר�
Neh. 3:26א� ס ל ַהּיֹוֵצ� ח ְוַהִּמְגָּד� ֶגד ַׁשBַער ַהַּמ1ִים1 ַלִּמְזָר+ Mד ֶנ ַ Tֶפל ע �ים ָהי�ּו ֹיְׁשִב�ים ָּבֹע ְּנִתיִנ+   ְוַה2
Neh. 3:27�ת ָהֹע א ְוַע�ד חֹוַמ� 1 ַהּיֹוֵצ+ ל ַהָּגדֹול Bֶגד ַהִּמְגָּד Mית ִמֶּנ� �יקּו ַהְּתֹקִע�ים ִמָּד�ה ֵׁשִנ יו ֶהֱחִז  ֶפל� ַאֲחָר>
Neh. 3:28ֹו� ס �5ֶגד ֵּבית� ים ִא�יׁש ְלֶנ ֲהִנ+ 1יקּו1 ַהֹּכ� ים ֶהֱחִז �לA ַׁש�ַער ַהּסּוִס3   ֵמַע
Neh. 3:29 ר ה ֹׁשֵמ� �ה ֶבן&ְׁשַכְנָי+ ְעָי יו ֶהֱחִזיק1 ְׁשַמ� Bֹו ס ְוַאֲחָר ��5ֶגד ֵּבית ר ֶנ ֹוק ֶּבן&ִאֵּמ� >יק ָצד� יו ֶהֱחִז  ַאֲחָר=



ח� ס ַער ַהִּמְזָר�  ַׁש�
Neh. 3:30 יו[ ַאֲחַרי יו ] ַאֲחָר2 �י ס ַאֲחָר� ּון ֶּבן&ָצָל>ף ַהִּׁשִּׁש�י ִמָּד�ה ֵׁשִנ ה ְוָחנ= �ה ֶבן&ֶׁשֶלְמָי3 יק ֲחַנְנָי Mֶהֱחִז

ֹו� ס �5ֶגד ִנְׁשָּכת� ה ֶנ יק ְמֻׁשָּלם1 ֶּבן&ֶּב�ֶרְכָי+  ֶהֱחִז3
Neh. 3:31 יו[ ַאֲחֵרי י ] ַאֲחָר� ְרִפ+ יק ַמְלִּכָּיה1 ֶּבן&ַהֹּצ� Pֶֶהֱחִז3 �ים נ ית ַהְּנִתיִנ�ים ְוָהֹרְכִל ֶגד ַׁש�ַער ַעד&ֵּב�

�ת ַהִּפָּנ�ה� ד ְוַע�ד ֲעִלַּי  ַהִּמְפָק+
Neh. 3:32ים� פ �יקּו ַהֹּצְרִפ�ים ְוָהֹרְכִל� אן ֶהֱחִז +ֹ Bת ַהִּפָּנה1 ְלַׁש�ַער ַהּצ ין ֲעִלַּי   ּוֵב2
Neh. 3:33B י&ֲאַנ ט ִּכ� י ַּכֲאֶׁש=ר ָׁשַמ�ע ַסְנַבַּל3 Qה ַוַּיְלֵע�ג  ַוְיִה�ֹו ַוִּיְכַע�ס ַהְרֵּב �ַחר ל+ ה ַוִּי ְחנּו בֹוִנים1 ֶאת&ַה�חֹוָמ+

ים�  ַעל&ַהְּיהּוִד�
Neh. 3:34 םBּו ָלֶה ים ָהֲאֵמָלִל�ים ֹעִׂש�ים ֲהַיַעְזב2 אֶמר ָמ>ה ַהְּיהּוִד� Wֹ ֹון ַוּי ְמר+ 1 ֹׁש� יו ְוֵחיל �י ֶאָח3 ֹ�אֶמרA ִלְפֵנ  ַוּי

ּו ֹות�ֲהִיְזָּב1חּו1 ַהְיַכּל� ָּמה ְׂשרּופ� ר ְוֵה� ֹות ֶהָעָפ� >ים ֵמֲעֵרמ� ּו ֶאת&ָהֲאָבִנ ֹום ַהְיַחּי=   ַבּי+
Neh. 3:35ַּP אֶמר ג 3ֹ ֹו ַוּי ��ה ָהַעֹּמִנ�י ֶאְצל ת  ְוטֹוִבָּי ץ חֹוַמ� ל ּוָפַר� ים ִאם&ַיֲעֶל�ה ׁשּוָע+ ם ֲאֶׁשר&ֵה�ם ּבֹוִנ+
ם� פ  ַאְבֵניֶה�
Neh. 3:36&י ֶרץ ִׁשְבָי�ה� ְׁשַמBע ֱאֹלֵה1ינּו1 ִּכ� ם ֶאל&רֹאָׁש�ם ּוְתֵנ�ם ְלִבָּז�ה ְּבֶא� ב ֶחְרָּפָת� ה ְוָהֵׁש� �ינּו בּוָז+  ָהִי
Neh. 3:375ֶגד ַהּבֹוִנ�ים�� �יָך ַאל&ִּתָּמֶח�ה ִּכ�י ִהְכִע�יסּו ְלֶנ ם ִמְּלָפֶנ ם ְוַחָּטאָת�   ְוַאל&ְּתַכס1 ַעל&ֲעֹוָנ+
Neh. 3:38ה ַוִּתָּק ֹות� פ ַוִּנְבֶנה1 ֶאת&ַה�חֹוָמ+ �ּה ַוְיִה=י ֵלnב ָלָע�ם ַלֲעׂש� ה ַעד&ֶחְצָי ר ָּכל&ַהחֹוָמ�  ֵׁש�
Neh. 4:1 1ה ֲארּוָכהBי&ָעְלָת ים ִּכ� ים ְוָהַאְׁשּדֹוִד3 Mים ְוָהַעֹּמִנ טֹוִבָּיה ְוָהַעְרִב2 ְ Tט ו  ַוְיִה�י ַכֲאֶׁש�ר ָׁשַמ�ע ַסְנַבַּל]

ּלּו ַהְּפֻרִצ�ים ִם ִּכי&ֵהֵח� ֹות ְירּוָׁשַל+ ד�ְלֹחמ� ם ְמֹא� �ַחר ָלֶה�   ְלִהָּסֵת�ם ַוִּי
Neh. 4:2ה� ֹו ּתֹוָע� ֹות ל� �ִם ְוַלֲעׂש� ֹוא ְלִהָּלֵח�ם ִּבירּוָׁשָל ו ָלב� ּו ֻכָּלם1 ַיְחָּד+ Bַוִּיְקְׁשר  
Neh. 4:3ם� ם ָוַל�ְיָלה ִמְּפֵניֶה� יד ִמְׁשָמ=ר ֲעֵליֶה>ם יֹוָמ�   ַוִּנְתַּפֵּל�ל ֶאל&ֱאֹלֵה�ינּו ַוַּנֲעִמ2
Neh. 4:4ה� ל ִלְבנ�ֹות ַּבחֹוָמ� א נּוַכ+ �ֹ 1ְחנּו1 ל ר ַהְרֵּב�ה ַוֲאַנ ל ְוֶהָעָפ� ַח ַהַּסָּב+ 1 ֹּכ� ה ָּכַׁשל ֹ�אֶמר ְיהּוָד3   ַוּי
Neh. 4:5 ְתנּו ֹוא ֶאל&ּתֹוָכ�ם ַוֲהַרְגנ�ּום ְוִהְׁשַּב� ּו ַע>ד ֲאֶׁשר&ָנב� א ִיְרא+ �ֹ א ֵיְדעּו1 ְול Bֹ ינּו ל ּו ָצֵר3  ַוּיֹאְמר�
ה�ֶאת&ַהְּמ  ָלאָכ�

Neh. 4:6 ֹות ים ִמָּכל&ַהְּמֹקמ� �ֶׂשר ְּפָעִמ+ 1נּו1 ֶע Bֹאְמרּו ָל ים ַהֹּיְׁשִב�ים ֶאְצָל�ם ַוּי 5ְיִהי1 ַּכֲאֶׁשר&ָּב�אּו ַהְּיהּוִד+  ַו�
ינּו� ּובּו ָעֵל�  ֲאֶׁשר&ָּתׁש�

Neh. 4:7ה ַּבְּצִחִח י ַלחֹוָמ� ֹום ֵמַאֲחֵר� ַּתְחִּתּי=ֹות ַלָּמק> יד ִמ� Qַאֲעִמ ַאֲעִמBיד ֶאת&ָהָעם1 ] ְּצִחיִח�ים][ַּב[ִּיים  ָו� ָו�
ם� ם ְוַקְּׁשֹתֵתיֶה� ֹות ִעם&ַחְרֹבֵתיֶה>ם ָרְמֵחיֶה�  ְלִמְׁשָּפח+

Neh. 4:8 ם�ּו ִמְּפֵניֶה יְרא� ם ַאל&ִּת� �ֶתר ָהָע+ ים ְוֶאל&ַהְּסָגִנים1 ְוֶאל&ֶי Bר ֶאל&ַהֹחִר Qּום ָוֹאַמ  ָוֵא�ֶרא ָוָאק3
ֹול Bי ַהָּגד Qם� פֶאת&ֲאֹדָנ ם ְנֵׁשיֶכ�ם ּוָבֵּתיֶכ� ּו ַעל&ֲאֵחיֶכם1 ְּבֵניֶכ�ם ּוְבֹנֵתיֶכ+ ָּלֲחמ3 רּו ְוִה�   ְוַהּנֹוָרא1 ְזֹכ+

Neh. 4:9 ם ַוָּנׁשּוב�ים ֶאת&ֲעָצָת �ֶפר ָהֱאֹלִה� נּו ַוָּי ע ָל+ ֹוַד� 1ינּו1 ִּכי&נ� ּו אֹוְיֵב Bֲאֶׁשר&ָׁשְמע י ַּכ� Qָׁשב][ַו[ ַוְיִהB 1 ] ָּנ 1נּו ֻּכָּל
ֹו�ֶאל&ַה� ה ִא�יׁש ֶאל&ְמַלאְכּת�  חֹוָמ+

Neh. 4:10 ים ם ַמֲחִזיִקים1 ְוָהְרָמִח�ים ַהָּמִגִּנ+ �י ְנָעַריH ֹעִׂש�ים ַּבְּמָלאָכהG ְוֶחְצָי3 ּוא ֲחִצ  ַוְיִה�יA ִמן&ַהּי�ֹום ַהה3
ה� ית ְיהּוָד� י ָּכל&ֵּב� ים ַאֲחֵר� ָּׂשִר+ �ים ְוַה2 ֹות ְוַהִּׁשְרֹיִנ  ְוַהְּקָׁשת�

Neh. 4:11 5ֶקת� ת ַמֲחֶז ה ְוַאַח� ֶבל ֹעְמִׂש�ים ְּבַאַחBת ָידֹו1 ֹעֶׂש�ה ַבְּמָלאָכ+ =ים ַּבחֹוָמ>ה ְוַהֹּנְׂשִא�ים ַּבֶּס�  ַהּבֹוִנ
ַלח�  ַהָּׁש�

Neh. 4:12י� ר ֶאְצִל� ַע ַּבּׁשֹוָפ� �ים ְוַהּתֹוֵק� ים ַעל&ָמְתָנ�יו ּובֹוִנ ֹו ֲאסּוִר� ים ִא�יׁש ַחְרּב> ּבֹוִנ+   ְוַה2
Neh. 4:13 ְחנּו ה ּוְרָחָב�ה ַוֲאַנ3 ם ַהְּמָלאָכ�ה ַהְרֵּב� �ֶתר ָהָע+ ים ְוֶאל&ַהְּסָגִנים1 ְוֶאל&ֶי Bר ֶאל&ַהֹחִר Qָוֹאַמ 

יו� ים ִא�יׁש ֵמָאִח� ה ְרחֹוִק�  ִנְפָרִדים1 ַעל&ַה�חֹוָמ+
Neh. 4:14�ּו ֵאֵל ָּמה ִּתָּקְבצ� ר ָׁש� ֹול ַהּׁשֹוָפ+ ֹום ֲאֶׁשBר ִּתְׁשְמעּו1 ֶאת&ק� נּו� ִּבְמק3 ינּו ִיָּל�ֶחם ָל�  ינּו ֱאֹלֵה�
Neh. 4:15ים� את ַהּכֹוָכִב� ַחר ַע�ד ֵצ� ֹות ַהַּׁש+ ים ֵמֲעל� ְרָמִח+ ם ַמֲחִזיִקים1 ָּב�   ַוֲאַנ�ְחנּו ֹעִׂש�ים ַּבְּמָלאָכ�ה ְוֶחְצָי3
Neh. 4:16ֹוְך ֹו ָיִל�ינּו ְּבת� �יׁש ְוַנֲער+ ם ִא �ם ָּבֵעBת ַהִהיא1 ָאַמ�ְרִּתי ָלָע+ ר  ַּג יּו&ָל=נּו ַהַּל>ְיָלה ִמְׁשָמ� �ִם ְוָה�  ְירּוָׁשָל

ה�  ְוַהּי�ֹום ְמָלאָכ�



Neh. 4:17 ֹו ינּו ִא�יׁש ִׁשְלח� �י ֵאין&ֲאַנ�ְחנּו ֹפְׁשִט�ים ְּבָגֵד י ְוַאְנֵׁשBי ַהִּמְׁשָמר1 ֲאֶׁש�ר ַאֲחַר+ י ְוַאַח�י ּוְנָעַר3 Mין ֲאִנ  ְוֵא2
ִים� ס  ַהָּמ�
Neh. 5:1י ַצֲעַק� ים� ַוְּתִה2 ם ַהְּיהּוִד� ם ְּגדֹוָל�ה ֶאל&ֲאֵחיֶה�  ת ָהָע>ם ּוְנֵׁשיֶה�
Neh. 5:2ה ָדָג�ן ְונֹאְכָל�ה ְוִנְחֶי�ה� �ים ְוִנְקָח� �ְחנּו ַרִּב ינּו ֲאַנ ים ָּבֵנ�ינּו ּוְבֹנֵת�   ְוֵיׁש1 ֲאֶׁש�ר ֹאְמִר+
Neh. 5:3ינּו ּוָבֵּת� ינּו ּוְכָרֵמ� ים ְׂשֹדֵת> ב� ְוֵיׁש1 ֲאֶׁש�ר ֹאְמִר+ ה ָדָג�ן ָּבָרָע� �ים ְוִנְקָח� �ְחנּו ֹעְרִב  ינּו ֲאַנ
Neh. 5:4ינּו� ינּו ּוְכָרֵמ� ים ָלִו�ינּו ֶכ�ֶסף ְלִמַּד�ת ַהֶּמ�ֶלְך ְׂשֹדֵת�   ְוֵיׁש1 ֲאֶׁש�ר ֹאְמִר+
Neh. 5:5ֹ Tְחנּו כ� �ה ֲאַנ �ינּו ְוִהֵּנ ם ָּבֵנ נּו ִּכְבֵניֶה� ה ִּכְבַׂשBר ַאֵח1ינּו1 ְּבָׂשֵר+ ינּו  ְוַעָּת3 Mינּו ְוֶאת&ְּבֹנֵת ְבִׁשים ֶאת&ָּבֵנ2

ים� ינּו ַלֲאֵחִר� ינּו ּוְכָרֵמ� נּו ּוְׂשֹדֵת� ׁש ִמְּבֹנֵתBינּו ִנְכָּבׁשֹות1 ְוֵא�ין ְלֵא�ל ָיֵד+ ים ְוֵי2  ַלֲעָבִד3
Neh. 5:6�ים ָהֵא ת ַהְּדָבִר� ם ְוֵא� ד ַּכֲאֶׁשBר ָׁשַמ1ְעִּתי1 ֶאת&ַז�ֲעָקָת+ � ֶּלה� ַוִּי�ַחר ִל�י ְמֹא
Neh. 5:7 ם�יו ַאֶּת א ִאיׁש&ְּבָאִח� ם ַמָּׁש� ים ָוֹאְמָר�ה ָלֶה+ ים ְוֶאת&ַהְּסָגִנ+ י ָוָאִר1יָבה1 ֶאת&ַהֹחִר� י ָעַל3 Mְך ִלִּב  ַוִּיָּמֵל2

ה� ם ְקִהָּל�ה ְגדֹוָל� ן ֲעֵליֶה�  ֹנִׁש�אים ָוֶאֵּת�
Neh. 5:8ינּו ַה ִנינּו ֶאת&ַאֵח2 ָ Tְחנּו ק� ם ֲאַנ נּו ְוַגם&ַאֶּת>ם  ָוֹאְמָר�ה ָלֶה3 י ָב+ ים ַלּגֹוִים1 ְּכֵד� Bים ַהִּנְמָּכִר Mְּיהּוִד

ר� ס ּו ָּדָב� א ָמְצא� �ֹ יׁשּו ְול 5ַּיֲחִר+ �נּו ַו� ּו ֶאת&ֲאֵחיֶכ�ם ְוִנְמְּכרּו&ָל  ִּתְמְּכר�
Neh. 5:9 ר][ָו[ ַוּיֹאֶמר Wת] אֹוַמBֹוא ְּבִיְרַא Qים ֲהל�ר ֲאֶׁשר&ַאֶּת�ם ֹעִׂש ֹוב ַהָּדָב� כּו לֹא&ט�  ֱאֹלֵה1ינּו1 ֵּתֵל+

ינּו� �ם אֹוְיֵב� ת ַהּגֹוִי  ֵמֶחְרַּפ�
Neh. 5:10א ַהֶּז�ה� �ן ַנ�ַעְזָבה&ָּנ�א ֶאת&ַהַּמָּׁש� �ֶסף ְוָדָג ם ֶּכ י ֹנִׁש�ים ָּבֶה�   ְוַגם&ֲאִני1 ַאַח�י ּוְנָעַר+
Neh. 5:11ם ֵזיֵתיֶה� ֹום ְׂשֹדֵתיֶה>ם ַּכְרֵמיֶה� ם ְּכַהּי3 Mא ָלֶה Z ָנ2 ת ַהֶּכBֶסף ְוַהָּדָגן1  ָהִׁשיבּו ם ּוָבֵּתיֶה�ם ּוְמַא2

ם� ם ֹנִׁש�ים ָּבֶה� ר ַאֶּת� ר ֲאֶׁש� ֹוׁש ְוַהִּיְצָה+  ַהִּתיר�
Neh. 5:12 ים ֲהִנ+ ר ַאָּת�ה אֹוֵמ�ר ָוֶאְקָרא1 ֶאת&ַהֹּכ� ה ַּכֲאֶׁש� �ן ַנֲעֶׂש+ ׁש ֵּכ א ְנַבֵּק+ �ֹ יב ּוֵמֶהם1 ל ּו ָנִׁש3  ַוּיֹאְמר�
ם ַל ַאְׁשִּביֵע+ ר ַהֶּז�ה�ָו� ֹות ַּכָּדָב�  ֲעׂש�
Neh. 5:13 ים Mא&ָיִק �ֹ ר ל ים ֶאת&ָּכל&ָהִאיׁשZ ֲאֶׁש2 ֱאֹלִה| {ר ָה� �ָכה ְיַנֵע ה ָּכ ֹאְמָר] ְרִּתי ָו� �י ָנַע3  ַּגם&ָחְצִנ

ל ָא Mל&ַהָּקָה ּו ָכ� ּור ָוֵר�ק ַוּיֹאְמר2 ֹו ְוָכ>ָכה ִיְהֶי�ה ָנע� ה ִמֵּביתֹו1 ּוִמ�יִגיע+ ה ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז3 5ְיַהְללּו1 ֶאת&ְיהָו+ ן ַו� ֵמ3
ר ַהֶּז�ה� �ַעׂש ָהָע�ם ַּכָּדָב�  ַוַּי

Neh. 5:14 יםBת ְׁשֹלִׁש ַעד ְׁשַנ2 ְ Tים ו �ת ֶעְׂשִר3 י ִלְהי�ֹות ֶּפָחםH ְּבֶא�ֶרץ ְיהּוָדהG ִמְּׁשַנ �ה ֹאִת3 ם ִמּי�ֹוםA ֲאֶׁשר&ִצָּו Qַּג 
� ֶלְך ָׁשִנ ְלִּתי�ּוְׁשַּת1ִים1 ְלַאְרַּתְחַׁש�ְסְּתא ַהֶּמ+ א ָאַכ� �ֹ ָחה ל י ֶל�ֶחם ַהֶּפ� �י ְוַאַח+  ים ְׁשֵּת�ים ֶעְׂשֵר�ה ֲאִנ

Neh. 5:15 11ִין1 ַאַחר ם ְּבֶלBֶחם ָוַי Mּו ֵמֶה ם ַוִּיְקח2 �ידּו ַעל&ָהָע3 י ִהְכִּב Mים ֲאֶׁשר&ְלָפַנ  ְוַהַּפחֹותZ ָהִראֹׁשִנ2
ם ָׁשְלט� ים ַּג�ם ַנֲעֵריֶה� ֶסף&ְׁשָקִל�ים ַאְרָּבִע+ ים�ֶּכ� ת ֱאֹלִה� �י ִיְרַא� ן ִמְּפֵנ �יִתי ֵכ+ �ם ַוֲאִני1 לֹא&ָעִׂש  ּו ַעל&ָהָע

Neh. 5:16 ם י ְקבּוִצ�ים ָׁש� �ינּו ְוָכל&ְנָעַר+ א ָקִנ �ֹ ה ל ְקִּתי ְוָׂשֶד� אֶכת ַהחֹוָמBה ַהּזֹאת1 ֶהֱחַז+ Mַגם ִּבְמֶל ְ Tו 
ה�  ַעל&ַהְּמָלאָכ�

Neh. 5:17=ים ֵמָא Mים ְוַהְּסָגִנ ינּו  ְוַהְּיהּוִד2 �ם ֲאֶׁשר&ְסִביֹבֵת� יׁש ְוַהָּבִא�ים ֵאֵל>ינּו ִמן&ַהּגֹוִי ה ַוֲחִמִּׁש�ים ִא3
 ַעל&ֻׁשְלָחִנ�י�
Neh. 5:18 ין י ּוֵב2 ֹות ְוִצֳּפִרים1 ַנ�ֲעׂשּו&ִל+ Bֹאן ֵׁשׁש&ְּבֻרר Tד צ Qֹור ֶאָח ד ׁש� ה ְלי�ֹום ֶאָח3 Mה ַנֲעֶׂש  ַוֲאֶׁשרZ ָהָי2

�5ִי ה ַעל&ָהָע�ם ֲעֶׂש=ֶרת ָיִמ>ים ְּבָכל&ַי ה ָהֲעֹבָד� ְבָד� י&ָכ� ְׁשִּתי ִּכ� א ִבַּק+ �ֹ ה ֶלBֶחם ַהֶּפָחה1 ל ן ְלַהְרֵּב�ה ְוִעם&ֶז3
 ַהֶּז�ה�

Neh. 5:19ל ֲאֶׁשר&ָעִׂש�יִתי ַעל&ָהָע�ם ַהֶּז�ה� פ י ְלטֹוָב�ה ֹּכ�   ָזְכָרה&ִּל�י ֱאֹלַה�
Neh. 6:1טֹוִב ְ Tט ו�ע ְלַסְנַבַּל�ר ִנְׁשַמ�י ַכֲאֶׁש�ה  ַוְיִה 1יִתי1 ֶאת&ַה�חֹוָמ+ ינּו ִּכBי ָבִנ ְיֵב3 �ֶתר ֹא� י ּוְלֶי Mַעְרִב ֶׁשם ָה� ָּיה ּוְלֶג2

ַּP ּה ָּפ�ֶרץ ג ים�ְולֹא&נ�ֹוַתר ָּב� ְדִּתי ַבְּׁשָעִר� ֹות לֹא&ֶהֱעַמ� יא ְּדָלת� �ת ַהִה+  ם ַעד&ָהֵע
Neh. 6:25�ה ְוִנ Qר ְלָכ �י ֵלאֹמ+ 1ֶׁשם1 ֵאַל ח ַסְנַבַּלBט ְוֶג ֹו ְוֵה1ָּמה1  ַוִּיְׁשַל2 ��ת אֹונ ים ְּבִבְקַע ו ַּבְּכִפיִר� ה ַיְחָּד> ָּוֲעָד�

ה� ֹות ִל�י ָרָע� ים ַלֲעׂש� ְׁשִב+  ֹח�
Neh. 6:3 ָּמה�ֶדת ָל�א אּוַכ�ל ָלֶר �ֹ ה ְול �י ֹעֶׂש+ ר ְמָלאָכBה ְגדֹוָלה1 ֲאִנ ה ֲעֵליֶהBם ַמְלָאִכים1 ֵלאֹמ+  ָוֶאְׁשְלָח2

ם�ִתְׁשַּבBת ַהְּמָלאָכה1 ַּכֲאֶׁש�ר י ֲאֵליֶכ� ָה ְוָיַרְדִּת�   ַאְרֶּפ+



Neh. 6:4ר ַהֶּז�ה� ס ם ַּכָּדָב� ר ַהֶּז�ה ַאְרַּב�ע ְּפָעִמ�ים ָוָאִׁש�יב אֹוָת� ּו ֵאַל>י ַּכָּדָב�   ַוִּיְׁשְלח�
Neh. 6:5ֹו ְוִאֶּג�ֶרת ְּפ �ת&ַנֲער ַעם ֲחִמיִׁש�ית ֶא� >ה ַּפ� ר ַהֶּז ט ַּכָּדָב� Mי ַסְנַבַּל ֹו� ַוִּיְׁשַלחZ ֵאַל2 ה ְּבָיד�  תּוָח�
Neh. 6:6 ה בֹוֶנ�ה ֹוד ַעל&ֵּכ>ן ַאָּת� ר ַאָּתBה ְוַהְּיהּוִדים1 ֹחְׁשִב�ים ִלְמר+ ּו ֹאֵמ+ Bם ִנְׁשָמע1 ְוַגְׁשמ� ּה ַּבּגֹוִי ּוב ָּב3  ָּכת�

ה ֹה ֶּלה�ַהחֹוָמ�ה ְוַאָּת3 ים ָהֵא� ֶלְך ַּכְּדָבִר� Bה ָלֶהם1 ְלֶמ+  ֶו
Neh. 6:7ים ֶהֱע ר מPֶ ְוַגם&ְנִביִא] ִם ֵלאֹמ3 Mירּוָׁשַל יָך ִב� Z ָעֶל2 ֶלְך ַמ�ְדָּת ִלְקרֹא ה ְוַעָּתה1 ִיָּׁשַמ�ע ַלֶּמ+ יהּוָד+ ֶלְך ִּב�

ו� ס ה ַיְחָּד� 5ָּוֲעָצ� ה ְוִנ� ים ָהֵא�ֶּלה ְוַעָּת�ה ְלָכ+  ַּכְּדָבִר�
Neh. 6:8ֶּלה ֲאֶׁש� ים ָהֵא+ א ִנ�ְהָיה1 ַּכְּדָבִר� Bֹ ר ל 1 ֵלאֹמ+ ה  ָוֶאְׁשְלָחBה ֵאָליו ִּלְּבָך� ַאָּת� ר ַאָּת�ה אֹוֵמ�ר ִּכ�י ִמ�
אם  בֹוָד�

Neh. 6:9 ה ַחֵּז�ק א ֵתָעֶׂש�ה ְוַעָּת� �ֹ ּו ְיֵדיֶה>ם ִמן&ַהְּמָלאָכ�ה ְול ר ִיְרּפ= ם ְמָי�5ְרִאBים אֹוָת1נּו1 ֵלאֹמ+ �י ֻכָּל3  ִּכ
י�  ֶאת&ָיָד�

Neh. 6:10 ה< =ה ֶבן&ְּדָלָי ְעָי ַמ� אִתי ֵּב�ית ְׁש� ית  ַוֲאִני&ָב3 אֶמר ִנָּוֵעדZ ֶאל&ֵּב2 [ֹ ּור ַוּי �ּוא ָעצ ל ְוה� יַטְבֵא� ֶּבן&ְמֵה�
ִּPל כ ֹות ַהֵהיָכ+ ל ְוִנְסְּגָרה1 ַּדְלת� ֵהיָכ3 ֹוְך ַה� ים ֶאל&ּת� Mָך ְוַל�ְיָלה ָּבִא�ים ְלָהְרֶג�ָך�ָהֱאֹלִה �ים ְלָהְרֶג+  י ָּבִא

Neh. 6:11 י ח ּוִמ� ה ַהִאBיׁש ָּכמ1ֹוִני1 ִיְבָר+ ֹוא� ָוֹאְמָר3 א ָאב� �ֹ ֹוא ֶאל&ַהֵהיָכ�ל ָוָח�י ל ֹוִני ֲאֶׁשר&ָיב�  ָכמ>
Neh. 6:12ֹו� �ה ְוַסְנַבַּל�ט ְׂשָכר� י ְוטֹוִבָּי ֹו ִּכBי ַהְּנבּוָאה1 ִּדֶּב�ר ָעַל+ �ים ְׁשָלח א&ֱאֹלִה� �ֹ יָרה ְוִהֵּנ�ה ל Wָוַאִּכ  
Neh. 6:13ֱעֶׂשה&ֵּכ� א ְוֶא� ַען&ִאיָר� ּוא ְלַמ� ַען  ְלַמBַען ָׂשכּור1 ה+ ע ְלַמ� Bה ָלֶהם1 ְלֵׁש�ם ָר+ ן ְוָחָט�אִתי ְוָהָי
ּוִני� פ ְרפ�  ְיָח�
Neh. 6:14 ים �ֶתר ַהְּנִביִא+ Bה ַהְּנִביָאה1 ּוְלֶי ם ְלנֹוַעְדָי �ה ּוְלַסְנַבַּל�ט ְּכַמֲעָׂש�יו ֵא�ֶּלה ְוַג2 ה ֱאֹלַה>י ְלטֹוִבָּי  ָזְכָר=

י� ר ָהי�ּו ְמָי�5ְרִא�ים אֹוִת�  ֲאֶׁש�
Neh. 6:15ֹום� פ �5ִים י� ּול ַלֲחִמִּׁש�ים ּוְׁשַנ �ה ֶלֱאל ים ַוֲחִמָּׁש� ה ְּבֶעְׂשִר� חֹוָמ+   ַוִּתְׁשַלם1 ַה�
Neh. 6:16 ם�ד ְּבֵעיֵניֶה ּו ְמֹא� ינּו ַוִּיְּפל� יֹבֵת+ ּו ָּכל&ַהּגֹוִים1 ֲאֶׁש�ר ְסִב� ינּו ַוִּי�5ְרא3 ֹוְיֵב+ ְמעּו1 ָּכל&א� י ַּכֲאֶׁשBר ָׁש�  ַוְיִה3

ּו �5ְדע+ את� כPִַּוֵּי �ֹ ה ַהְּמָלאָכ�ה ַהּז ינּו ֶנֶעְׂשָת�  י ֵמֵא�ת ֱאֹלֵה+
Neh. 6:17 ה� ר ְלטֹוִבָּי �ה ַוֲאֶׁש� ֹות ַעל&טֹוִבָּי ם הֹוְלכ� ֵתיֶה+ י ְיהּוָדה1 ִאְּגֹר� Bים ֹחֵר Qם ַמְרִּב �םA ַּבָּיִמ�ים ָהֵה3  ַּג

ם� ֹות ֲאֵליֶה�  ָּבא�
Neh. 6:18יBה ַּבֲעֵל יהּוָד3 �ים ִּב� ח  ִּכי&ַרִּב Wֹו ָלַק �5ן ְּבנ+ יהֹוָחָנ �ה ֶבן&ָאַר�ח ִו� ּוא ִלְׁשַכְנָי ן ה� ֹו ִּכי&ָחָת�  ְׁשבּוָעה1 ל+

ֶרְכָי�ה� ן ֶּב�  ֶאת&ַּבת&ְמֻׁשָּל�ם ֶּב�
Neh. 6:19�ה ְלָי�5ְרֵא� ֹות ָׁשַל�ח טֹוִבָּי ֹו ִאְּגר> �י ָהי�ּו מֹוִציִא�ים ל Wי ּוְדָבַר יו ָהיBּו ֹאְמִרים1 ְלָפַנ+ �ם טֹוֹבָת3  ִני� ַּג
Neh. 7:1ים ְוַהְלִוִּי�ם� ים ְוַהְמֹׁשְרִר� ּו ַהּׁשֹוֲעִר� ְקד> ֹות ַוִּיָּפ� �יד ַהְּדָלת ה ָוַאֲעִמ� י ַּכֲאֶׁשBר ִנְבְנָתה1 ַהחֹוָמ+   ַוְיִה3
Neh. 7:2יׁש� �ִם ִּכי&הּוא1 ְּכִא ה ַעל&ְירּוָׁשָל ר ַהִּביָר� >ה ַׂש� י ְוֶאת&ֲחַנְנָי �ִני ָאִח3 ה ֶאת&ֲחָנ Qא  ָוֲאַצֶּו ת ְוָיֵר�  ֱאֶמ+

ים� ים ֵמַרִּב�  ֶאת&ָהֱאֹלִה�
Neh. 7:3 ר][ָו[ ַוּיֹאֶמר�יפּו ] ֹאַמ� ים ָיִג ם ֹעְמִד> ד ֵה� ֶמׁש ְוַע2 ם ַהֶּׁש+ 1ִם1 ַעד&ֹח� י ְירּוָׁשַל Bּו ַׁשֲעֵר Qְתח א ִיָּפ� �ֹ ם ל ָלֶה3

ִPִם א יד ִמְׁשְמרֹות1 ֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשַל+ זּו ְוַהֲעֵמ3 �ֹות ֶוֱאֹח ֹו�ַהְּדָלת� �5ֶגד ֵּבית� ֹו ְוִא�יׁש ֶנ  יׁש ְּבִמְׁשָמר+
Neh. 7:4ים ְּבנּוִי�ם� ין ָּבִּת� ה ְוָהָע�ם ְמַע�ט ְּבתֹוָכ�ּה ְוֵא� יר ַרֲחַבBת ָיַד1ִים1 ּוְגדֹוָל+ Qְוָהִע  
Neh. 7:5ים ְוֶאת&ָהָע�ם ְל< ים ְוֶאת&ַהְּסָגִנ ה ֶאת&ַהֹחִר= Qי ָוֶאְקְּבָצ א  ַוִּיֵּתBן ֱאֹלַהי1 ֶאל&ִלִּב+ ֶאְמָצ3 ִהְתַיֵח�ׂש ָו�

ֹו� פ ּוב ּב� א ָּכת� ה ָוֶאְמָצ�  ֵסBֶפר ַהַּי1ַחׂש1 ָהעֹוִל�ים ָּבִראׁשֹוָנ+
Neh. 7:6 ּובּו ר ֶמ�ֶלְך ָּבֶב�ל ַוָּיׁש= ה ְנבּוַכְדֶנַּצ� ה ֲאֶׁש�ר ֶהְגָל+ �י ַהּגֹוָל+ ה ָהֹעִלים1 ִמְּׁשִב �י ַהְּמִדיָנ3  ֵא�ֶּלהA ְּבֵנ

ירּוָׁשַל>ִם ְוִליה ֹו�ִל� ה ִא�יׁש ְלִעיר�  ּוָד�
Neh. 7:7 ֶרת ִּבְגַו�י י ִּבְלָׁש>ן ִמְסֶּפ� ִני ָמְרֳּדַכ� Mה ַנֲחָמ ַעְמָי2 ַזְרָיה ַר� ֲ Tה ע ּוַע ְנֶחְמָי] ל ֵיׁש] �ים ִעם&ְזֻרָּבֶב3  ַהָּבִא

ל� ס י ַע�ם ִיְׂשָרֵא� ר ַאְנֵׁש� Wה ִמְסַּפ� ּום ַּבֲעָנ  ְנח�
Neh. 7:8ִי Wׁש ַאְלַּפ �י ַפְרֹע+ ה ְוִׁשְבִע�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ְּבֵנ  ם ֵמָא�
Neh. 7:9ֹות ִׁשְבִע�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ׁש ֵמא� ה ְׁשֹל� �י ְׁשַפְטָי+   ְּבֵנ
Neh. 7:10ֹות ֲחִמִּׁש�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ׁש ֵמא� ח ֵׁש� �י ָאַר+   ְּבֵנ



Neh. 7:11ִים ּוְׁשֹמ Wב ַאְלַּפ�ּוַע ְויֹוָא ת מֹוָא>ב ִלְבֵנ�י ֵיׁש� ר� ס ְּבֵנ�י&ַפַח� ֹות ְׁשֹמָנ�ה ָעָׂש�  ֶנ�ה ֵמא�
Neh. 7:12ה� ס ִים ֲחִמִּׁש�ים ְוַאְרָּבָע� ֶלף ָמאַת� Wם ֶא �י ֵעיָל+   ְּבֵנ
Neh. 7:13ה� ס ֹות ַאְרָּבִע�ים ַוֲחִמָּׁש� ּוא ְׁשֹמֶנ�ה ֵמא� �י ַזּת+   ְּבֵנ
Neh. 7:14ים� ס ֹות ְוִׁשִּׁש� ע ֵמא� י ְׁשַב� �י ַזָּכ+   ְּבֵנ
Neh. 7:15י� ֹות ַאְרָּבִע�ים ּוְׁשֹמָנ�ה� ס ְּבֵנ ׁש ֵמא� ּוי ֵׁש�   ִבּנ+
Neh. 7:16ים ּוְׁשֹמָנ�ה� ס ֹות ֶעְׂשִר� ׁש ֵמא� י ֵׁש� �י ֵבָב+   ְּבֵנ
Neh. 7:17ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ֹות ֶעְׂשִר� ׁש ֵמא� ִים ְׁשֹל� Wד ַאְלַּפ �י ַעְזָּג+   ְּבֵנ
Neh. 7:18ֹות ִׁשִּׁש� ׁש ֵמא� ם ֵׁש� ִניָק+ ה� ס ְּבֵני1 ֲאֹד�  ים ְוִׁשְבָע�
Neh. 7:19ה� ס ִים ִׁשִּׁש�ים ְוִׁשְבָע� י ַאְלַּפ� �י ִבְגָו+   ְּבֵנ
Neh. 7:20ה� ס ֹות ֲחִמִּׁש�ים ַוֲחִמָּׁש� ׁש ֵמא� ין ֵׁש� �י ָעִד+   ְּבֵנ
Neh. 7:21ה ִּתְׁשִע�ים ּוְׁשֹמָנ�ה� ס�   ְּבֵנ�י&ָאֵט�ר ְלִחְזִקָּי
Neh. 7:22ׁש ֵמא� ם ְׁשֹל� �י ָחֻׁש+ ים ּוְׁשֹמָנ�ה� ס ְּבֵנ  ֹות ֶעְׂשִר�
Neh. 7:23ה� ס ים ְוַאְרָּבָע� ֹות ֶעְׂשִר� ׁש ֵמא� י ְׁשֹל� �י ֵבָצ+   ְּבֵנ
Neh. 7:24ר� ס ה ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� יף ֵמָא� �י ָחִר+   ְּבֵנ
Neh. 7:25ה� ס ֹון ִּתְׁשִע�ים ַוֲחִמָּׁש�   ְּבֵנ�י ִגְבע�
Neh. 7:26ה ֵמ 1ֶחם1 ּוְנֹטָפ+ ית&ֶל ה ְׁשֹמִנ�ים ּוְׁשֹמָנ�ה� ס ַאְנֵׁשBי ֵב�  ָא�
Neh. 7:27ים ּוְׁשֹמָנ�ה� ס ה ֶעְׂשִר� ֹות ֵמָא�   ַאְנֵׁש�י ֲעָנת+
Neh. 7:28ֶות ַאְרָּבִע�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס י ֵבית&ַעְזָמ�   ַאְנֵׁש�
Neh. 7:29ֹות ַאְרָּבִע�ים ּוְׁשֹל ע ֵמא� ֹות ְׁשַב� Bת ְיָעִרים1 ְּכִפיָר�ה ּוְבֵאר+ י ִקְרַי ה� ס ַאְנֵׁש2  ָׁש�
Neh. 7:30ד� ס ים ְוֶאָח� ֹות ֶעְׂשִר� ׁש ֵמא� ַבע ֵׁש� ָרָמה1 ָוָג+   ַאְנֵׁשBי ָה�
Neh. 7:31ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ה ְוֶעְׂשִר� ס ֵמָא�   ַאְנֵׁש�י ִמְכָמ+
Neh. 7:32ה� ס ים ּוְׁשֹלָׁש� ה ֶעְׂשִר� י ֵמָא� 1 ְוָהָע+ ית&ֵאל   ַאְנֵׁשBי ֵב�
Neh. 7:33ֹו ַאֵח� י ְנב>  ר ֲחִמִּׁש�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ַאְנֵׁש�
Neh. 7:34ה� ס ִים ֲחִמִּׁש�ים ְוַאְרָּבָע� ֶלף ָמאַת� Wר ֶא   ְּבֵני1 ֵעיָל�ם ַאֵח+
Neh. 7:35ים� ס ֹות ְוֶעְׂשִר� ׁש ֵמא� ם ְׁשֹל� �י ָחִר+   ְּבֵנ
Neh. 7:36ה� ס ֹות ַאְרָּבִע�ים ַוֲחִמָּׁש� ׁש ֵמא� ֹו ְׁשֹל� �י ְיֵרח+   ְּבֵנ
Neh. 7:37ד� ס ְּבֵני ים ְוֶאָח� ֹות ְוֶעְׂשִר� ע ֵמא� ֹו ְׁשַב� יד ְואֹונ+  &ֹלד1 ָחִד�
Neh. 7:38ים� פ ֹות ּוְׁשֹלִׁש� ע ֵמא� ים ְּתַׁש� ֶׁשת ֲאָלִפ+ ה ְׁשֹל� �י ְסָנָא+   ְּבֵנ
Neh. 7:39ה� ס ֹות ִׁשְבִע�ים ּוְׁשֹלָׁש� ע ֵמא� ּוַע ְּתַׁש� ְעָיה1 ְלֵב�ית ֵיׁש+ Bי ְיַד� �ים ְּבֵנ ֹּכֲהִנ   ַה�
Neh. 7:40ֶלף ֲחִמִּׁש�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ר ֶא� �י ִאֵּמ+   ְּבֵנ
Neh. 7:41ה� ס ִים ַאְרָּבִע�ים ְוִׁשְבָע� ֶלף ָמאַת� Wּור ֶא �י ַפְׁשח+   ְּבֵנ
Neh. 7:42ר� פ ֶלף ִׁשְבָע�ה ָעָׂש� ם ֶא� �י ָחִר+   ְּבֵנ
Neh. 7:43ּוַע ְלַקְדִמיֵא>ל ִלְבֵנ�י ְלהֹוְדָו� �ם ְּבֵנ�י&ֵיׁש= ה� ס ַהְלִוִּי  ה ִׁשְבִע�ים ְוַאְרָּבָע�
Neh. 7:44ה ַאְרָּבִע�ים ּוְׁשֹמָנ�ה� ס ף ֵמָא� �י ָאָס+ ים ְּבֵנ �ְמֹׁשְרִר   ַה�
Neh. 7:45 ה ְׁשֹלִׁש�ים �י ֹׁשָב�י ֵמָא� א ְּבֵנ ּוב ְּבֵנ�י ֲחִטיָט� ן ְּבֵנ�י&ַעּק+ ּום ְּבֵנ�י&ָאֵטר1 ְּבֵנ�י&ַטְלֹמ� Bים ְּבֵנ�י&ַׁשּל ֲעִר3  ַהֹּׁש�

 ֹמָנ�ה� סּוְׁש
Neh. 7:46ֹות� א ְּבֵנ�י ַטָּבע� א ְבֵני&ֲחֻׂשָפ� �ים ְּבֵני&ִצָח�   ַהְּנִתיִנ
Neh. 7:47ֹון� ס ְּבֵני&ִסיָע�א ְּבֵנ�י ָפד�   ְּבֵני&ֵקיֹר�
Neh. 7:48י� ה ְּבֵנ�י ַׁשְלָמ�   ְּבֵני&ְלָבָנ�ה ְבֵני&ֲחָגָב�
Neh. 7:49ל ְּבֵני&ָג�ַחר� �5ן ְּבֵני&ִגֵּד�   ְּבֵני&ָחָנ
Neh. 7:50א�   ְּבֵני&ְרָאָי�ה ְבֵני&ְרִצ�ין ְּבֵנ�י ְנקֹוָד�



Neh. 7:51ַח�   ְּבֵני&ַגָּז�ם ְּבֵני&ֻעָּז�א ְּבֵנ�י ָפֵס�
Neh. 7:52 י ְּבֵני&ְמעּוִנ�ים ְּבֵנ�י ְנפּוְׁשִסים ים�[ ְּבֵני&ֵבַס� יְׁשִס�  ]ְנִפ�
Neh. 7:53�א ְּבֵנ�י ַחְרח ּוק ְּבֵנ�י&ֲחקּוָפ�  ּור� ְּבֵני&ַבְקּב�
Neh. 7:54א� א ְּבֵנ�י ַחְרָׁש�   ְּבֵני&ַבְצִל�ית ְּבֵנ�י&ְמִחיָד�
Neh. 7:55ַמח� א ְּבֵני&ָת� יְסָר� ֵני&ִס� ֹוס ְּב�   ְּבֵני&ַבְרק�
Neh. 7:56א� �י ְנִצ�יַח ְּבֵנ�י ֲחִטיָפ�   ְּבֵנ
Neh. 7:57ֶרת ְּבֵנ�י ְפ י ְּבֵני&סֹוֶפ� ה ְּבֵני&סֹוַט� �א� ְּבֵנ�י ַעְבֵד�י ְׁשֹלֹמ  ִריָד�
Neh. 7:58ל� �י ִגֵּד� ֹון ְּבֵנ   ְּבֵני&ַיְעָל�א ְבֵני&ַדְרק�
Neh. 7:59ֹון� �ים ְּבֵנ�י ָאמ� >י ֹּפֶכ�ֶרת ַהְּצָבִי יל ְּבֵנ �ה ְבֵנ�י&ַחִּט3 =י ְׁשַפְטָי   ְּבֵנ
Neh. 7:605�ֹות ִּתְׁשִע�ים ּוְׁשָנ ׁש ֵמא� ה ְׁשֹל� ��י ַעְבֵד�י ְׁשֹלֹמ ים ּוְבֵנ ְּנִתיִנ+  ִים� פ ָּכל&ַה2
Neh. 7:61 1יד ֵּבית&ֲאבֹוָתםB ּו ְלַהִּג א ָיְכל3 �ֹ ֹון ְוִאֵּמ�ר ְול ּוב ַאּד� א ְּכר� ל ֶמ1ַלח1 ֵּת�ל ַחְרָׁש+ ֶּלה ָהעֹוִלים1 ִמֵּת�  ְוֵא3

ם� ל ֵה� ם ִא�ם ִמִּיְׂשָרֵא�  ְוַזְרָע+
Neh. 7:62 ֹות ׁש ֵמא� �י ְנקֹוָד�א ֵׁש� �ה ְּבֵנ  ְוַאְרָּבִע�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ְּבֵני&ְדָלָי�ה ְבֵנ�י&טֹוִבָּי
Neh. 7:63 ה ֹות ַּבְרִזַּלBי ַהִּגְלָעִדי1 ִאָּׁש+ Qַקח ִמְּבנ ָ Tר ל�י ֲאֶׁש �י ַבְרִזַּל3 ֹוץ ְּבֵנ ��י ַהּק �ה ְּבֵנ ים ְּבֵנ�י ֳחַבָּי ֲהִנ+  ּוִמן&ַהֹּכ�

ם� א ַעל&ְׁשָמ�  ַוִּיָּקֵר�
Neh. 7:64ּו ְכָתָב>ם ַהִּמְתַיְחִׂש� ֶּלה ִּבְקׁש= ּו ִמן&ַהְּכֻהָּנ�ה� ֵא3 ֲאל� א ִנְמָצ�א ַוְיֹג� �ֹ  ים ְול
Neh. 7:65 ים ן ְלאּוִר� ד ַהֹּכֵה� ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש�ים ַע>ד ֲעֹמ� ּו ִמֹּק� ר לֹא&יֹאְכל� ם ֲאֶׁש� Bֹאֶמר ַהִּתְרָׁש1ָתא1 ָלֶה+  ַוּי
ים�  ְותּוִּמ�

Neh. 7:66ִים ְׁש ֹוא ַאְלַּפ� ל ְּכֶאָח�ד ַאְרַּב�ע ִרּב+ ים� ָּכל&ַהָּקָה� ֹות ְוִׁשִּׁש�  ֹלׁש&ֵמא�
Neh. 7:67 ם �ה ְוָלֶה3 ֹות ְׁשֹלִׁש�ים ְוִׁשְבָע ׁש ֵמא� ים ְׁשֹל� �ת ֲאָלִפ+ ֶּלה ִׁשְבַע ֵתיֶהם1 ֵא+ ְּלַבד ַעְבֵדיֶהBם ְוַאְמֹה� ִ Tמ 

ה� ס ִים ְוַאְרָּבִע�ים ַוֲחִמָּׁש� ֹות ָמאַת� ֲרר+ ֲרִרים1 ּוְמֹׁש�  ְמֹׁש�
Neh. 7:68ים ַאְרַּב� Wים� ְּגַמִּל ֹות ְוֶעְׂשִר� ע ֵמא� ים ְׁשַב� ים ֵׁש�ֶׁשת ֲאָלִפ+ Wה ס ֲחֹמִר�ֹות ְׁשֹלִׁש�ים ַוֲחִמָּׁש  ע ֵמא�
Neh. 7:69 1ב ַּדְרְּכֹמִנ�ים ֶא1ֶלף Qר ָזָה ָתא ָנַת�ן ָלאֹוָצ3 Mה ַהִּתְרָׁש�ּו ַלְּמָלאָכ ֹות ָנְתנ� ָאב+  ּוִמְקָצת1 ָראֵׁש�י ָה�

ים ָּכְתנֹות1 ֹות ֲחִמִּׁש+ ֹות�ִמְזָרק� ׁש ֵמא� ים ְׁשֹלִׁש�ים ַוֲחֵמ� ֲהִנ+   ֹּכ�
Neh. 7:70 ֶסף ָמִנ�ים Wֹות ְוֶכ �ב ַּדְרְּכמֹוִנ�ים ְׁשֵּת�י ִרּב Wה ָזָה ֹות ָנ�ְתנּו1 ְלאֹוַצ�ר ַהְּמָלאָכ+ ָאב3 ָראֵׁש�י ָה�  ּוֵמ�

ִים� ִים ּוָמאָת�  ַאְלַּפ�
Neh. 7:71ב ַּדְרְּכ ית ָהָעםG ָזָה3 ֲהִנ�ים  ַוֲאֶׁש�ר ָנְתנּוH ְׁשֵאִר� �ים ַאְלָּפ�ִים ְוָכְתֹנ�ת ֹּכ� ֹוא ְוֶכ�ֶסף ָמִנ מֹוִנים1 ְׁשֵּת�י ִרּב+

ה� פ  ִׁשִּׁש�ים ְוִׁשְבָע�
Neh. 7:72 ל >ים ְוָכל&ִיְׂשָרֵא� ים ּוִמן&ָהָע=ם ְוַהְּנִתיִנ ם ְוַהּׁשֹוֲעִריםZ ְוַהְמֹׁשְרִר2 �ים ְוַהְלִוִּי] ּו ַהֹּכֲהִנ  ַוֵּיְׁשב�
ם�ְּבָעֵריֶה�ם ַוִּי ל ְּבָעֵריֶה� �י ִיְׂשָרֵא� י ּוְבֵנ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע+  ַּגע1 ַהֹח�
Neh. 8:1 א�אְמרּו1 ְלֶעְזָר �ֹ ַער&ַהָּמ�ִים ַוּי �י ַׁש� ר ִלְפֵנ ֹוב ֲאֶׁש� ד ֶאל&ָה�ְרח+ �יׁש ֶאָח+ ּו ָכל&ָהָעם1 ְּכִא Bַוֵּיָאְספ 

ה ֲאֶׁשר&ִצָּו�ה ְי יא ֶאת&ֵס1ֶפר1 ּתֹוַר�ת ֹמֶׁש+ ר ְלָהִב3 ל�ַהֹּסֵפ+  הָו�ה ֶאת&ִיְׂשָרֵא�
Neh. 8:2 ַע ְּבי�ֹום ��ין ִלְׁשֹמ ל ֵמִב ה ְוֹכ� �יׁש ְוַעד&ִאָּׁש+ 1 ֵמִא Bי ַהָּקָהל ה ִלְפֵנ Qת&ַהּתֹוָר ֹּכֵהן ֶא� ַ Tא ה�יא ֶעְזָר�  ַוָּיִב

י� ֶדׁש ַהְּׁשִביִע� ד ַלֹח�  ֶאָח�
Neh. 8:3ַע �י ַׁש� ֹוב ֲאֶׁש�רA ִלְפֵנ Mי ָהְרח Z ִלְפֵנ2 >5ֶגד  ַוִּיְקָרא&בֹו ֹום ֶנ �ית ַהּי+ ִים ִמן&ָהאֹור1 ַעד&ַמֲחִצ ר&ַהַּמ3

ה� ֶפר ַהּתֹוָר� �י ָכל&ָהָע�ם ֶאל&ֵס� �ים ְוָאְזֵנ  ָהֲאָנִׁש�ים ְוַהָּנִׁש�ים ְוַהְּמִביִנ
Neh. 8:4ֹו ַמִּת ד ֶאְצל] ּו ַלָּדָברG ַוַּי�ֲעֹמ� ל&ִמְגַּדל&ֵעץH ֲאֶׁש�ר ָעׂש� ר ַע� ד ֶעְזָר�א ַהֹּסֵפ3 Q5ַּיֲעֹמ ֲעָנָיה  ַו� ַ Tַמע ו ה ְוֶׁש] ְתָי]

ָנה ְזַכְרָי�ה  ם ְוַחְׁשַּבָּד� >ה ְוָחֻׁש� יָׁשֵא=ל ּוַמְלִּכָּי ָדָיה ּוִמ� ְּ Tֹו פ ֹו ּוִמְּׂשמֹאל3 �>ה ּוַמֲעֵׂשָי�ה ַעל&ְיִמינ =ה ְוִחְלִקָּי ְואּוִרָּי
ם� פ  ְמֻׁשָּל�
Neh. 8:5�ם ִּכ �י ָכל&ָהָע+ א ַהֵּס1ֶפר1 ְלֵעיֵנ Bח ֶעְזָר ם� ַוִּיְפַּת2 ּו ָכל&ָהָע� ְמד� ֹו ָע� �ה ּוְכִפְתח�  י&ֵמַע�ל ָּכל&ָהָע�ם ָהָי
Neh. 8:6 ּו ם ַוִּיְּקד= ַעל ְיֵדיֶה+ ם ָאֵמBןA ָאֵמן1 ְּבֹמ� Mּו ָכל&ָהָע ֹול ַוַּי�ֲענ2 �ים ַהָּגד א ֶאת&ְיהָו�ה ָהֱאֹלִה�  ַוְיָב�ֶרְך ֶעְזָר+



ְרָצה� ִים ָא� > ַליהָו�ה ַאַּפ�  ַוִּיְׁשַּתֲחֻּו
Neh. 8:7 15ן ְּפָלאָיהB ד ָחָנ ה ְקִליָט�א ֲעַזְרָיהZ יֹוָזָב2 ה ַמֲעֵׂשָי] ֹוִדָּי] ּוב ַׁשְּבַת�יA ה� ין ַעּק] �הA ָיִמ] ְבָי י ְוֵׁשֵר� ּוַע ּוָבִנ]  ְוֵיׁש]

ם� ם ְמִביִנ�ים ֶאת&ָהָע�ם ַלּתֹוָר�ה ְוָהָע�ם ַעל&ָעְמָד�  ְוַהְלִוִּי+
Neh. 8:8 ת ּו ַבֵּס>ֶפר ְּבתֹוַר� 5ִּיְקְרא� א� ס ַו� ֶכל ַוָּיִב�ינּו ַּבִּמְקָר� ֹום ֶׂש+ ים ְמֹפָר�ׁש ְוׂש�  ָהֱאֹלִה�
Neh. 8:9 ם Mים ֶאת&ָהָע ר ְוַהְלִוִּיםZ ַהְּמִביִנ2 ָתא ְוֶעְזָר�א ַהֹּכֵה�ןA ַהֹּסֵפ] ּוא ַהִּתְרָׁש] �ה ה� ֹ�אֶמר ְנֶחְמָי  ַוּי

ם ַאל&ִּת� �ה ֱאֹלֵהיֶכ+ ׁש&הּוא1 ַליהָו ם ַהּיBֹום ָקֹד� ם ְלָכל&ָהָע3 ּו ִּכBי בֹוִכים1 ָּכל&ָהָע+ �ּו ְוַאל&ִּתְבּכ ְתַאְּבל�
ה� י ַהּתֹוָר�  ְּכָׁשְמָע�ם ֶאת&ִּדְבֵר�

Neh. 8:10 ֹוׁש י&ָקד� ֹו ִּכ� ֹון ל+ ּו ָמנֹות1 ְלֵא�ין ָנכ� Bים ְוִׁשְלח ְמַתִּק3 ּו ַמ� ים ּוְׁשת� Mּו ַמְׁשַמִּנ Z ִאְכל2 ם ְלכּו ֹ�אֶמר ָלֶה]  ַוּי
�ינּו  ם�ַהּי�ֹום ַלֲאֹדֵנ ֻעְּזֶכ� יא ָמ� י&ֶחְדַו�ת ְיהָו�ה ִה� בּו ִּכ�  ְוַאל&ֵּת�ָעֵצ+

Neh. 8:11בּו� ׁש ְוַאל&ֵּתָעֵצ� �ּסּו ִּכ�י ַהּי�ֹום ָקֹד ר ַה+ ם ַמְחִׁשBים ְלָכל&ָהָעם1 ֵלאֹמ� Qְוַהְלִוִּי  
Neh. 8:12ֹו ֹות ְוַלֲעׂש� ל ְוִלְׁשּתֹות1 ּוְלַׁשַּל�ח ָמנ+ Bם ֶלֱאֹכ Mּו ָכל&ָהָע ת ִׂשְמָח�ה ְגדֹוָל�ה ִּכBי ֵהִב1ינּו1  ַוֵּיְלכ2

ם� ס יעּו ָלֶה� ר הֹוִד� ים ֲאֶׁש�  ַּבְּדָבִר+
Neh. 8:13 ר�א ַהֹּסֵפ ם ֶאל&ֶעְזָר� ֲהִנים1 ְוַהְלִוִּי+ ם ַהֹּכ� ֹות ְלָכל&ָהָע3 Mי ָהָאב Z ָראֵׁש2 י ֶנֶאְספּו  ּוַבּי�ֹום ַהֵּׁשִנ]

ה� י ַהּתֹוָר�  ּוְלַהְׂשִּכ�יל ֶאל&ִּדְבֵר�
Neh. 8:14 ג ֹות ֶּבָח� ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא=ל ַּבֻּסּכ> ה ֲאֶׁשרZ ֵיְׁשב2 Bה ְיהָוה1 ְּבַיד&ֹמֶׁש+ ר ִצָּו ּוב ַּבּתֹוָר�ה ֲאֶׁש2 ּו ָּכת� 5ִּיְמְצא�  ַו�

י� ֶדׁש ַהְּׁשִביִע�  ַּבֹח�
Neh. 8:15Gִם ֵלאֹמר� ֹול ְּבָכל&ָעֵריֶהםH ּוִבירּוָׁשַל ירּו ק� יעּו ְוַיֲעִב2 ר ְוָהִב1יאּו1  ַוֲאֶׁש�ר ַיְׁשִמ3 ּו ָהָה3  ְצא�

ּוב� פ ת ַּכָּכת� ת ֻסֹּכ� ת ַלֲעֹׂש� ��ץ ָעֹב ים ַוֲעֵל�י ֵע �י ְתָמִר+ ֶמן ַוֲעֵלBי ֲהַדס1 ַוֲעֵל �ץ ֶׁש+ 1ִית1 ַוֲעֵלי&ֵע  ֲעֵלי&ַז
Neh. 8:16ֵת ֹות ִאBיׁש ַעל&ַּגּגֹו1 ּוְבַחְצֹר� Mם ֻסּכ Z ָלֶה2 ּו ָהָעםH ַוָּיִביאּוG ַוַּיֲעׂשּו ֹות ֵּב�ית  ַוֵּיְצא� ם ּוְבַחְצר� יֶה+

ִים� ַער ֶאְפָר� ֹוב ַׁש� ִים ּוִבְרח�  ָהֱאֹלִה�ים ּוִבְרחֹוב1 ַׁש�ַער ַהַּמ+
Neh. 8:17 ּוַע Z ֵיׁש2 ּו ִמיֵמי א&ָעׂש] �ֹ �י ל ּו ַבֻּסּכֹותG ִּכ ים ִמן&ַהְּׁשִב�יA ֻסּכֹותH ַוֵּיְׁשב� ָּקָהל ַהָּׁשִב2 ַ Tל&ה ּו ָכ�  ַוַּי�ֲעׂש�
ּון ֵּכן1 ד�ִּבן&נ� ה ְּגדֹוָל�ה ְמֹא� י ִׂשְמָח� ּוא ַוְּתִה� �ל ַע�ד ַהּי�ֹום ַהה �י ִיְׂשָרֵא+   ְּבֵנ
Neh. 8:18 ֹון �ֹון ַע�ד ַהּי�ֹום ָהַאֲחר ִראׁש+ ֹום ִמן&ַהּיֹום1 ָה� ת ָהֱאֹלִהים1 י�ֹוםA ְּבי+ Bֶפר ּתֹוַר ִּיְקָרא ְּבֵס2 ַ Tו 

ים ּוַבּי=ֹום ַהְּׁש �ת ָיִמ+ ט� פַוַּי�ֲעׂשּו&ָחג1 ִׁשְבַע ֶרת ַּכִּמְׁשָּפ� >י ֲעֶצ�  ִמיִנ
Neh. 9:1ם� ה ֲעֵליֶה� ים ַוֲאָדָמ� ֹום ּוְבַׂשִּק+ 1 ְּבצ� ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bה ֶנֶאְספ ֶדׁש ַהֶּז3 ה ַלֹח� Mים ְוַאְרָּבָע   ּוְביֹוםZ ֶעְׂשִר2
Neh. 9:2ּו ַוִּי �י ֵנָכ�ר ַוַּיַעְמד3 ל ְּבֵנ ל ִמֹּכ� �5ַרע ִיְׂשָרֵא+ 1 ֶז ְדלּו ם� ַוִּיָּב� ם ַוֲעֹונ�ֹות ֲאֹבֵתיֶה� אֵתיֶה+ �ֹ  ְתַוּדּו1 ַעל&ַחּט
Neh. 9:3 ים �ית ַהּי�ֹום ּוְרִבִעית1 ִמְתַוִּד� ם ְרִבִע >ה ֱאֹלֵהיֶה� ת ְיהָו ֶפר ּתֹוַר= ּו ְּבֵס2 5ִּיְקְרא3 ם ַו�  ַוָּיק1ּומּו1 ַעל&ָעְמָד+

ם� פ ים ַליהָו�ה ֱאֹלֵהיֶה� ְׁשַּתֲחִו+  ּוִמ�
Neh. 9:4ל ָקם ַע� Mֹול  ַוָּי 5ִּיְזֲעקּו1 ְּבק� �ִני ַו� �י ְכָנ >ה ֻּבִּנ�י ֵׁשֵרְבָי�ה ָּבִנ י ַקְדִמיֵא=ל ְׁשַבְנָי Mּוַע ּוָבִנ ם ֵיׁש2 ֲעֵל�ה ַהְלִוִּי3 &ַמ�

ם� ֹול ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלֵהיֶה�  ָּגד+
Neh. 9:5�ה הB ְבָי ה ֵׁשֵר� Mי ֲחַׁשְבְנָי ַקְדִמיֵאל ָּבִנ2 ְ Tּוַע ו ם ֵיׁש� ּו ַהְלִוִּי] ּומּו ָּבֲרכּו1  ַוּיֹאְמר� ה ק3 ְחָי+ �ה ְפַת� ֹוִדָּיה1 ְׁשַבְנָי

ה� ם ַעל&ָּכל&ְּבָרָכ�ה ּוְתִהָּל� ָך ּוְמרֹוַמ� ְרכּו1 ֵׁש�ם ְּכבֹוֶד+ ם ִמן&ָהעֹוָל�ם ַעד&ָהעֹוָל�ם ִויָב� ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל�  ֶאת&ְיהָו
Neh. 9:6 ַאְּת Gְלַבֶּדָך Hּוא ְיהָוה ת&ַהָּׁש] ַאָּת�ה[ ַאָּתה&ה� יָת ֶא� ֶרץ ָעִׂש] Mם ָהָא ִים ְוָכל&ְצָבָא3 Mי ַהָּׁשַמ ַמִיםZ ְׁשֵמ2

ים� ִים ְלָך� ִמְׁשַּתֲחִו� א ַהָּׁשַמ� �ה ֶאת&ֻּכָּל�ם ּוְצָב� ה ְמַחֶּי ם ְוַאָּת� 1יָה1 ַהַּיִּמים1 ְוָכל&ֲאֶׁש�ר ָּבֶה+  ְוָכל&ֲאֶׁשBר ָעֶל
Neh. 9:7ר ָּבַח1ְרָּת1 ְּבBים ֲאֶׁש �ה ָהֱאֹלִה+ ֹו  ַאָּתה&הּוא1 ְיהָו ְמָּת ְּׁשמ� ים ְוַׂש� �ּור ַּכְׂשִּד ֹו ֵמא� ם ְוהֹוֵצאת� ַאְבָר+
ם�  ַאְבָרָה�
Neh. 9:8 י Mי ַהִחִּת ת ֶאת&ֶאֶרץZ ַהְּכַנֲעִנ2 ית ָלֵת] ֹו ַהְּבִר3 Mֹות ִעּמ  ּוָמָצ�אָת ֶאת&ְלָבבֹוH ֶנֱאָמ�ן ְלָפֶניָךG ְוָכר2

>י ְוַהְיבּוִס�י ְוַהִּגְרָּגִׁש� י ְוַהְּפִרִּז ָּתה�ָהֱאֹמִר= יק ָא� יָך ִּכ�י ַצִּד� ֹו ַוָּת1ֶקם1 ֶאת&ְּדָבֶר+ � י ָלֵת�ת ְלַזְרע
Neh. 9:9ּוף� ְעָּת ַעל&ַים&ס� ם ָׁשַמ� ִים ְוֶאת&ַזֲעָקָת� �ינּו ְּבִמְצָר   ַוֵּת>ֶרא ֶאת&ֳעִנ�י ֲאֹבֵת�
Neh. 9:10 ם� ה ּוְבָכל&ֲעָבָדיו1 ּוְבָכל&ַע Bים ְּבַפְרֹע Mְפִת ת ּוֹמ� ִּתֵּתן ֹאֹת2 ַ Tם  ו��ידּו ֲעֵליֶה ְעָּת ִּכ�י ֵהִז �י ָיַד+ ֹו ִּכ ַאְרצ+

ם ְּכַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� ַעׂש&ְלָך� ֵׁש�  ַוַּת�



Neh. 9:11 ת ם ִהְׁשַל=ְכָּת ִבְמצֹוֹל> Mְדֵפיֶה ֶאת&ֹר2 �ם ַּבַּיָּבָׁש�ה ְו� ּו ְבתֹוְך&ַהָּי ם ַוַּי�ַעְבר� ְעָּת ִלְפֵניֶה+  ְוַהָּים1 ָּבַק�
ִים  ֶבן ְּבַמ�  ַעִּז�ים�ְּכמֹו&ֶא�

Neh. 9:12 ר ֶרְך ֲאֶׁש� ם ֶאת&ַהֶּד� �יר ָלֶה+ ְיָלה ְלָהִא ּוד ֵאׁש1 ַל+ ם יֹוָמ�ם ּוְבַעּמ� ן ִהְנִחיָת� ּוד ָעָנ+  ּוְבַעּמ�
ּה�  ֵי�ְלכּו&ָב�
Neh. 9:13ים ְיָׁשִרBם ִמְׁשָּפִט Mן ָלֶה ם ִמָּׁשָמ�ִים ַוִּתֵּת2 ר ִעָּמֶה� ְדָּת ְוַדֵּב� ת  ְוַעBל ַהר&ִסיַני1 ָיַר+ ֹות ֱאֶמ+ ים1 ְותֹור�

ים� ים ּוִמְצֹו�ת טֹוִב�  ֻחִּק�
Neh. 9:14ָך� ה ַעְבֶּד� ם ְּבַי�ד ֹמֶׁש� �יָת ָלֶה+ ה ִצִּו ֹות ְוֻחִּקים1 ְותֹוָר+ Bם ּוִמְצו�ַעָת ָלֶה ת ָקְדְׁשָך� הֹוַד�   ְוֶאת&ַׁשַּב�
Neh. 9:15<ִים ִמֶּס ם ּוַמ3 ִים ָנַתBָּתה ָלֶהם1 ִלְרָעָב+ Mֶלֶחם ִמָּׁשַמ ְ Tם  ו אֶמר ָלֶה3 �ֹ ם ִלְצָמָא�ם ַוּת אָת ָלֶה� ַלע הֹוֵצ�

ם� ת ָלֶה� אָת ֶאת&ָיְדָך� ָלֵת� ֶרץ ֲאֶׁשר&ָנָׂש�  ָלבֹוא1 ָלֶר�ֶׁשת ֶאת&ָהָא+
Neh. 9:16יָך� ּו ֶאל&ִמְצֹוֶת� א ָׁשְמע� �ֹ ם ְול �ידּו ַוַּיְקׁשּו1 ֶאת&ָעְרָּפ+ ינּו ֵהִז ם ַוֲאֹבֵת�   ְוֵה�
Neh. 9:17ּו ִל�אׁש  ַוְיָמֲאנ <ֹ ם ַוִּיְּתנּו&ר ם ַוַּיְקׁשּו1 ֶאת&ָעְרָּפ+ �יָת ִעָּמֶה+ ּו ִנְפְלֹאֶת1יָך1 ֲאֶׁש�ר ָעִׂש Bַע ְולֹא&ָזְכר ְׁשֹמ3

ִים ְוַרב&ְוֶחֶסד  ֶרְך&ַאַּפ� ּום ֶא� ֹות ַחּנ=ּון ְוַרח> Mֹוַּה ְסִליח �ם ְוַאָּתהZ ֱאל2 ם ְּבִמְרָי ּוב ְלַעְבֻדָת� ֶסד[ָלׁש� א ] ֶח� �ֹ ְול
 ם�ֲעַזְבָּת�

Neh. 9:18 ֹות ּו ֶנָאצ� 5ַּיֲעׂש+ ִים ַו� �ר ֶהֶעְלָך� ִמִּמְצָר יָך ֲאֶׁש� �ה ֱאֹלֶה+ ּו ֶז ֹ�אְמר+ ה ַוּי �ֶגל ַמֵּסָכ+ ּו ָלֶהם1 ֵע Bי&ָעׂש ף ִּכ�  ַא3
ֹות�  ְּגֹדל�

Neh. 9:19ָעָנן לֹא ֶ Tּוד ה ם ַּבִּמְדָּב�ר ֶאת&ַעּמ� א ֲעַזְבָּת� �ֹ ים ל ַרִּב+ ר ֵמֲעֵליֶהBם ְּביֹוָמם1  ְוַאָּתה1 ְּבַרֲחֶמ�יָך ָה� &ָס2
ּה� ר ֵי�ְלכּו&ָב� ֶרְך ֲאֶׁש� ם ְוֶאת&ַהֶּד� �יר ָלֶה+ 1ְיָלה1 ְלָהִא ּוד ָהֵאBׁש ְּבַל ֶרְך ְוֶאת&ַעּמ2  ְלַהְנֹחָת�ם ְּבַהֶּד+

Neh. 9:20ם ּוַמ>ִים ָנַת� �ְעָּת ִמִּפיֶה+ ָּת ְלַהְׂשִּכיָל�ם ּוַמְנָך1 לֹא&ָמַנ ה ָנַת� ם� ְורּוֲחָך2 ַהּטֹוָב+ ם ִלְצָמָא�  ָּתה ָלֶה�
Neh. 9:21קּו� א ָבֵצ� �ֹ ם ל ּו ְוַרְגֵליֶה� א ָבל+ �ֹ ֵתיֶהם1 ל א ָחֵס�רּו ַׂשְלֹמ� �ֹ ר ל ם ַּבִּמְדָּב� >ה ִּכְלַּכְלָּת�   ְוַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ
Neh. 9:22�ּו ֶאת&ֶא Qה ַוִּי�יְרׁש�ם ְלֵפָא ַּתְחְלֵק� ים ַו� ן ָלֶהBם ַמְמָלכֹות1 ַוֲעָמִמ+ ֹון ְוֶאת&ֶא1ֶרץ1 ֶמ�ֶלְך  ַוִּתֵּת2 ֶרץ ִסיח3

ן� ֶלְך&ַהָּבָׁש� ֹוג ֶמ� ֶרץ ע� ֹון ְוֶאת&ֶא�  ֶחְׁשּב+
Neh. 9:23 ֹוא ם ָלב� ְרָּת ַלֲאֹבֵתיֶה� ֶרץ ֲאֶׁשר&ָאַמ� י ַהָּׁשָמ�ִים ַוְּתִביֵאם1 ֶאל&ָהָא+ יָת ְּכֹכְכֵב�  ּוְבֵניֶה�ם ִהְרִּב+

ֶׁשת�  ָלָר�
Neh. 9:24 1אּו ַהָּבִנים Bִּתְּתֵנ�ם  ַוָּיֹב ים ַו� �ֲעִנ+ ם ֶאת&ֹיְׁשֵבBי ָהָא1ֶרץ1 ַהְּכַנ Mע ִלְפֵניֶה ֶרץ ַוַּתְכַנ2 ּו ֶאת&ָהָא+ ַוִּי�יְרׁש�

ם ִּכְרצֹוָנ�ם� ֹות ָּבֶה� ֶרץ ַלֲעׂש� ְמֵמ�י ָהָא+  ְּבָיָד�ם ְוֶאת&ַמְלֵכיֶהם1 ְוֶאת&ַע�
Neh. 9:25Gה ְׁשֵמָנה�ַוֲאָדָמ Hים ְּבֻצרֹות ּו ָעִר� Q5ִּיְלְּכד ים  ַו� Mֹות ֲחצּוִב ּוב ֹּבר2 Tִאים&ָּכל&ט ּו ָּבִּת�ים ְמֵל�  ַוִּי�יְרׁש]

ֹול� ינּו ַוִּי�ְתַעְּדנ�ּו ְּבטּוְבָך� ַהָּגד� 5ִּיְׂשְּבעּו1 ַוַּיְׁשִמ+ ּו ַו� Bב ַוּיֹאְכל � ְּכָרִמ=ים ְוֵזיִת>ים ְוֵע�ץ ַמֲאָכ�ל ָלֹר
Neh. 9:26Bְך ַוַּיְׁשִל ּו ָּב3 M5ִּיְמְרד ּו ַו� ם  ַוַּיְמר2 גּו ֲאֶׁשר&ֵהִע�ידּו ָב� ם ְוֶאת&ְנִביֶא�יָך ָהָר+ י ַגָּו+ ְתָך1 ַאֲחֵר� כּו ֶאת&ּתֹוָר�

ת� ֹות ְּגדֹוֹל� ּו ֶנָאצ� 5ַּיֲעׂש+ �יָך ַו�  ַלֲהִׁשיָב�ם ֵאֶל
Neh. 9:27 1יָך ְוַאָּתה ּו ֵאֶל+ ָרָתם1 ִיְצֲעק� רּו ָלֶה�ם ּוְבֵעBת ָצ� ם ַוָּיֵצ� ֵריֶה+ �ד ָצ� ִּתְּתֵנם1 ְּבַי ע  ַו� ִמָּׁשַמ�ִים ִּתְׁשָמ+

ם� �ד ָצֵריֶה� ּום ִמַּי ים ְויֹוִׁשיע� ֹוִׁשיִע+ ים ִּתֵּתBן ָלֶהם1 מ� ַרִּב3 ְכַרֲחֶמ�יָך ָה�  ּו�
Neh. 9:28 1ם ַוָּיׁש1ּובּו ּו ָבֶה+ ְיֵביֶהם1 ַוִּיְרּד� Bד ֹא� ם ְּבַי Qַעְזֵב �יָך ַוַּת� ע ְלָפֶנ ֹות ַר� ּובּו ַלֲעׂש� Wם ָיׁש ֹוַח ָלֶה+  ּוְכנ�

ים�ַוִּי ֹות ִעִּת� יָך ַרּב� ַרֲחֶמ� ה ִמָּׁשַמ=ִים ִּתְׁשַמ>ע ְוַתִּציֵל�ם ְּכ� Qּוָך ְוַאָּת  ְזָעק+
Neh. 9:29 יָך�ּו ְלִמְצֹוֶת1יָך1 ּוְבִמְׁשָּפֶט Bידּו ְולֹא&ָׁשְמע Mָּמה ֵהִז ָך ְוֵה2 ם ַלֲהִׁשיָב�ם ֶאל&ּתֹוָרֶת3 Mַעד ָּבֶה  ַוָּת2

ה ָאָד� ם ֲאֶׁשר&ַיֲעֶׂש� ְטאּו&ָב+ עּו�ָח� א ָׁשֵמ� �ֹ ּו ְול ם ִהְקׁש� ֶרת ְוָעְרָּפ� ּו ָכֵתף1 סֹוֶר+ Bם ַוִּיְּתנ��ה ָבֶה  ם ְוָחָי
Neh. 9:30 ם ְּבַי�ד ִּתְּתֵנ+ �ינּו ַו� א ֶהֱאִז �ֹ יָך ְול ַעד ָּב=ם ְּברּוֲחָך> ְּבַיד&ְנִביֶא� ֹות ַוָּת2 �ים ַרּב+ ְך ֲעֵליֶהם1 ָׁשִנ Bַוִּתְמֹׁש 

ת� י ָהֲאָרֹצ�  ַעֵּמ�
Neh. 9:31ָּתה� ּום ָא� ּון ְוַרח� ל&ַחּנ� א ֲעַזְבָּת�ם ִּכ>י ֵא� �ֹ ם ָּכָל�ה ְול א&ֲעִׂשיָת� �ֹ ְבַרֲחֶמ=יָך ָהַרִּב>ים ל   ּו�
Neh. 9:32 יָך �ט ְלָפֶנ] ית ְוַהֶחֶסדG ַאל&ִיְמַע ֹור ְוַהּנֹוָראH ׁשֹוֵמ�ר ַהְּבִר� ֹול ַהִּגּב� Mל ַהָּגד ֱֹלֵהינּו ָהֵא2 Tה א�ְוַעָּת 
ינּו ּוְלָכל&ַעֶּמ�ָך ִמיֵמי1 ֵא�ת ָּכל&ַהְּת נּו ְוַלֲאֹבֵת� >ינּו ְוִלְנִביֵא� ינּו ּוְלֹכֲהֵנ ינּו ְלָׂשֵר= ָצַאְתנּו ִלְמָלֵכ2 ְ Tֶׁשר&מwה א�ָלָא

ּור ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� �י ַאּׁש+  ַמְלֵכ



Neh. 9:33ת ָעִׂש�יָת ַוֲא י&ֱאֶמ� �ינּו ִּכ� יק ַע�ל ָּכל&ַהָּב�א ָעֵל ְענּו� ְוַאָּת�ה ַצִּד+  ַנ�ְחנּו ִהְרָׁש�
Neh. 9:34 יָך א ִהְקִׁש1יבּו1 ֶאל&ִמְצֹוֶת+ Bֹ ּו ּתֹוָרֶת�ָך ְול א ָעׂש� �ֹ ינּו ל �ינּו ַוֲאֹבֵת+  ְוֶאת&ְמָלֵכBינּו ָׂשֵר1ינּו1 ֹּכֲהֵנ

ם� ָת ָּבֶה� ר ַהִעיֹד� יָך ֲאֶׁש� �ְדֹוֶת+  ּוְלֵע
Neh. 9:35ב ֲאֶׁש Mּוְבטּוְבָך2 ָהָר Zם ְּבַמְלכּוָתם�ָּת  ְוֵה >ה ֲאֶׁשר&ָנַת� ֶרץ ָהְרָחָב=ה ְוַהְּׁשֵמָנ ם ּוְבֶא2 ר&ָנַת�ָּת ָלֶה3

ים� ם ָהָרִע� ַעְלֵליֶה� בּו ִמַּמ� ּוָך ְו�לֹא&ָׁש+ �א ֲעָבד �ֹ ם ל  ִלְפֵניֶה�
Neh. 9:361ל ֶאת&ִּפְרָיּה Bינּו ֶלֱאֹכ ֶרץ ֲאֶׁשר&ָנַת�ָּתה ַלֲאֹבֵת3 Mים ְוָהָא �>ה ֲאַנ�ְחנּו ַהּי�ֹום ֲעָבִד ּה  ִהֵּנ  ְוֶאת&טּוָב+

יָה� ים ָעֶל� >ה ֲאַנ�ְחנּו ֲעָבִד�  ִהֵּנ
Neh. 9:37 יםBִוֹּיֵתינּו ֹמְׁשִל ְּ Tל ג� ָּתה ָעֵל�ינּו ְּבַחּטֹאוֵת�ינּו ְוַע ה ַלְּמָלִכ>ים ֲאֶׁשר&ָנַת�  ּוְתבּוָאָת�ּה ַמְרָּב3

ה ְגדֹוָל�ה ֲאָנ�ְחנּו� פ ם ּוְבָצָר�  ּוִבְבֶהְמֵּת1נּו1 ִּכְרצֹוָנ+
Neh. 10:1נּו ֹּכֲהֵנ�ינּו�� ינּו ְלִוֵּי ּום ָׂשֵר� ָחת+ 1 ֶה� ים ֲאָמָנ�ה ְוֹכְתִב�ים ְוַעל >ְחנּו ֹּכְרִת� את ֲאַנ Wֹ   ּוְבָכל&ז
Neh. 10:2ה ַהִּתְרָׁש>ָתא ֶּבן&ֲחַכְלָי�ה ְוִצְדִקָּי�ה�=   ְוַע�ל ַהֲחתּוִמ�ים ְנֶחְמָי
Neh. 10:3ְׂשָרָי�ה ֲעַזְרָי�ה ִיְרְמָי�ה�  
Neh. 10:4 ּור ֲאַמְרָי�ה ַמְלִּכָּי�ה�  ַּפְׁשח�
Neh. 10:5ּוְך� ּוׁש ְׁשַבְנָי�ה ַמּל�   ַחּט�
Neh. 10:6ַבְדָי�ה� ֹות ֹע� ם ְמֵרמ�   ָחִר�
Neh. 10:7ּוְך� ֹון ָּבר� �אל ִּגְּנת�   ָּדִנֵּי
Neh. 10:8ן� �ה ִמָּיִמ�   ְמֻׁשָּל�ם ֲאִבָּי
Neh. 10:9ֶּל �ה ֵא� ְעָי ַעְזָי�ה ִבְלַּג�י ְׁשַמ�  ה ַהֹּכֲהִנ�ים� ס ַמ�
Neh. 10:10ל� ד ַקְדִמיֵא� ּוי ִמְּבֵנ�י ֵחָנָד� Wה ִּבּנ �ם ְוֵיׁש1ּוַע1 ֶּבן&ֲאַזְנָי+ ַהְלִוִּי   ְו�
Neh. 10:11א ְּפָלאָי�ה ָחָנ�5ן� >ה ְקִליָט� ֹוִדָּי =ה ה�   ַוֲאֵחיֶה�ם ְׁשַבְנָי
Neh. 10:12ֹוב ֲחַׁשְבָי�ה�   ִמיָכ�א ְרח�
Neh. 10:13ּור ֵׁש ְבָי�ה ְׁשַבְנָי�ה� ַזּכ�  ֵר�
Neh. 10:14י ְּבִנ�ינּו� ס� �ה ָבִנ   הֹוִדָּי
Neh. 10:15ּוא ָּבִנ�י� ב ֵעיָל�ם ַזּת� �ם ַּפְרֹעׁש1 ַּפַח�ת מֹוָא+ י ָהָע   ָראֵׁש�
Neh. 10:16י�   ֻּבִּנ�י ַעְזָּג�ד ֵּבָב�
Neh. 10:17ין� �ה ִבְגַו�י ָעִד�   ֲאֹדִנָּי
Neh. 10:18 ה� ּור� ָאֵט�ר ִחְזִקָּי  ַעּז�
Neh. 10:19י� ם ֵּבָצ� �ה ָחֻׁש�   הֹוִדָּי
Neh. 10:20 ֹות נֹוָבי יף ֲעָנת� י�[ ָחִר�  ]ֵניָב�
Neh. 10:21ַמְגִּפיָע�ׁש ְמֻׁשָּל�ם ֵחִז�יר�  
Neh. 10:22ּוַע� ֹוק ַיּד� ל ָצד�   ְמֵׁשיַזְבֵא�
Neh. 10:235ן ֲעָנָי�ה��   ְּפַלְטָי�ה ָחָנ
Neh. 10:24ַע ֲחַנְנָי� ּוב� הֹוֵׁש�  ה ַחּׁש�
Neh. 10:25ק� א ׁשֹוֵב� ׁש ִּפְלָח�   ַהּלֹוֵח�
Neh. 10:26ּום ֲחַׁשְבָנ�ה ַמֲעֵׂשָי�ה�   ְרח�
Neh. 10:27ה ָחָנ�5ן ָעָנ�5ן��   ַוֲאִחָּי
Neh. 10:28ם ַּבֲעָנ�ה� ּוְך ָחִר�   ַמּל�
Neh. 10:29Mים ַהְמֹׁשְרִר ְלִוִּים ַהּׁשֹוֲעִר2 ַ Tים ה� ם ַהֹּכֲהִנ ל ֵמַעֵּמBי  ּוְׁשָא�ר ָהָע] Qָכל&ַהִּנְבָּד ים ְו� ים ַהְּנִתיִנ3

ין� ַע ֵמִב� ל יֹוֵד� ם ְּבֵניֶה�ם ּוְבֹנֵתיֶה�ם ֹּכ� ים ְנֵׁשיֶה�  ָהֲאָרצֹות1 ֶאל&ּתֹוַר�ת ָהֱאֹלִה+
Neh. 10:30ת ָהֱא�1ֶכת1 ְּבתֹוַר ה ָלֶל ים ְּבָאָל�ה ּוִבְׁשבּוָע3 Qּוָבִא Gַאִּדיֵריֶהם Hים ַעל&ֲאֵחיֶהם ים  ַמֲחִזיִק� ֹלִה+

יו  ינּו ּוִמְׁשָּפָט� �ה ֲאֹדֵנ+ ֹות ֶאת&ָּכל&ִמְצֹות1 ְיהָו ֹור ְוַלֲעׂש3 ֱאֹלִה�ים ְוִלְׁשמ� ֶבד&ָה� ה ְּבַי�ד ֹמֶׁש�ה ֶע� ֲאֶׁש�ר ִנְּתָנ+



יו�  ְוֻחָּק�
Neh. 10:31ח ְלָב א ִנַּק� �ֹ ם ל ֵתיֶה+ ינּו ְלַעֵּמ�י ָהָא�ֶרץ ְוֶאת&ְּבֹנ� ן ְּבֹנֵת�  ֵנ�ינּו� ַוֲאֶׁש>ר לֹא&ִנֵּת�
Neh. 10:32 ח ֵמֶה>ם ֹור לֹא&ִנַּק� ֶבר ְּביBֹום ַהַּׁשָּבת1 ִלְמּכ+ Mֹות ְוָכל&ֶׁש ְמִביִאיםZ ֶאת&ַהַּמָּקח2 ֶרץ ַה�  ְוַעֵּמ�י ָהָא]

א ָכל&ָי�ד� ׁש ֶאת&ַהָּׁשָנ�ה ַהְּׁשִביִע�ית ּוַמָּׁש� ֶדׁש ְוִנֹּט> �ת ּוְבי�ֹום ֹק  ַּבַּׁשָּב�
Neh. 10:33 ְדנּוBינּו� ְוֶהֱעַמ ית ֱאֹלֵה� ת ֵּב� �ה ַלֲעֹבַד� ֶקל ַּבָּׁשָנ ת ָעֵל>ינּו ְׁשִלִׁש�ית ַהֶּׁש� ת ָלֵת� 1ינּו1 ִמְצוֹ+  ָעֵל
Neh. 10:34 ים ים ַלּמֹוֲעִד3 Mֹות ֶהֳחָדִׁש ָּתִמיד ַהַּׁשָּבת2 ַ Tת ה�יד ּוְלעֹוַל�ת ַהָּתִמ�ֶכת ּוִמְנַח ַּמֲעֶר] �ֶחם ַה�  ְלֶל

ֹות �ַחָּטא+ ינּו� סְוַלֳּקָדִׁשים1 ְוַל ל ְמֶל�אֶכת ֵּבית&ֱאֹלֵה� ר ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ְוֹכ�   ְלַכֵּפ�
Neh. 10:35 ית ֱאֹלֵה=ינּו ָהִביא ְלֵב2 ְ Tל Gְוָהָעם Hים ַהְלִוִּים� ים ַהֹּכֲהִנ ְלנּו ַעל&ֻקְרַּב�ן ָהֵעִצ3 Mֹות ִהַּפ  ְוַהּגֹוָרל2

�ה ְלַב �ה ְבָׁשָנ ים ְמֻזָּמִנ�ים ָׁשָנ ינּו ְלִעִּת� ה�ְלֵבית&ֲאֹבֵת> ּוב ַּבּתֹוָר� ינּו ַּכָּכת� �ה ֱאֹלֵה+ ר ַעל&ִמְזַּבח1 ְיהָו  ֵע3
Neh. 10:36ית ְיהָו�ה� �ה ְלֵב� �ה ְבָׁשָנ י ָכל&ֵע�ץ ָׁשָנ י ָּכל&ְּפִר� נּו ּוִבּכּוֵר> י ַאְדָמֵת3 יא ֶאת&ִּבּכּוֵר� Qּוְלָהִב  
Neh. 10:37 ּוב ינּו ַּכָּכת� 1ינּו1 ּוְבֶהְמֵּת+ ֹות ָּבֵנ Bינּו ְלָהִביא1  ְוֶאת&ְּבֹכר ינּו ְוצֹאֵנ3 Mי ְבָקֵר ַּבּתֹוָר�ה ְוֶאת&ְּבכֹוֵר2

ינּו� ית ֱאֹלֵה� ים ְּבֵב� ים ַהְמָׁשְרִת� ֲהִנ+ ינּו ַלֹּכ�  ְלֵב�ית ֱאֹלֵה+
Neh. 10:38 1יא ַלֹּכֲהִניםBר ָנִב ֹוׁש ְוִיְצָה3 ץ ִּתיר� Mי ָכל&ֵע ְּתרּוֹמֵתינּו ּוְפִר2 Tינּו ו�ית ֲעִריֹסֵת�ְוֶאת&ֵראִׁש 

נּו�ֶא י ֲעֹבָדֵת� ל ָעֵר� ים ְּבֹכ� ְמַעְּׂשִר+ ם ַה� �ם ְוֵהם1 ַהְלִוִּי+ נּו ַלְלִוִּי ר ַאְדָמֵת� ינּו ּוַמְעַׂש� ֹות ֵּבית&ֱאֹלֵה+  ל&ִלְׁשכ�
Neh. 10:39�ר ַהBּו ֶאת&ַמֲעַׂש ם ַיֲעל2 Qם ְוַהְלִוִּי� ן ִעם&ַהְלִוִּי�ם ַּבְעֵׂש�ר ַהְלִוִּי ן&ַאֲהֹר> ה ַהֹּכֵה=ן ֶּב� ַּמֲעֵׂשר1  ְוָהָי2

ר� ית ָהאֹוָצ� ֹות ְלֵב� ינּו ֶאל&ַהְּלָׁשכ�  ְלֵב�ית ֱאֹלֵה+
Neh. 10:40 Gֹוׁש ְוַהִּיְצָהר י ֶאת&ְּתרּוַמ�ת ַהָּדָגןH ַהִּתיר� �י ַהֵּלִו3 ל ּוְבֵנ Mיאּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵא ְּלָׁשכֹות ָיִב2 ַ Tי ֶאל&ה�  ִּכ

ׁש ְוַהֹּכֲהִנים1 ַהְמָׁש� �י ַהִּמְקָּד+ ינּו�ְוָׁשם1 ְּכֵל ית ֱאֹלֵה� א ַנֲעֹז�ב ֶאת&ֵּב� �ֹ ים ְול �ים ְוַהְמֹׁשְרִר ים ְוַהּׁשֹוֲעִר�  ְרִת+
Neh. 11:1 ה �יאA ֶאָח�ד ִמן&ָהֲעָׂשָר3 ֹות ְלָהִב Mילּו גֹוָרל ָעם ִהִּפ2 ָ Tר ה�ִם ּוְׁשָא� י&ָהָע�ם ִּבירּוָׁשָל ּו ָׂשֵר�  ַוֵּיְׁשב�

ֶדׁש  �יר ַהֹּק+ 1ִם1 ִע ירּוָׁשַל ים�ָלֶׁש1ֶבת1 ִּב� ֹות ֶּבָעִר� ַׁשע ַהָּיד�  ְוֵת�
Neh. 11:2ִם� פ ֶבת ִּבירּוָׁשָל� ים ָלֶׁש� ְתַנְּדִב+ ים ַהִּמ� ֲאָנִׁש+ 1 ָה� �ם ְלֹכל ּו ָהָע 5ְיָבֲרכ�   ַו�
Neh. 11:3יׁש ַּבֲאֻחBּו ִא Qה ָי�ְׁשב י ְיהּוָד3 �ִם ּוְבָעֵר� ּו ִּבירּוָׁשָל ר ָיְׁשב� ה ֲאֶׁש� ָּזתֹו1  ְוֵא1ֶּלה1 ָראֵׁש�י ַהְּמִדיָנ+

ה� י ְׁשֹלֹמ� ים ּוְבֵנ�י ַעְבֵד� �ם ְוַהְּנִתיִנ+ ם ִיְׂשָרֵאBל ַהֹּכֲהִנים1 ְוַהְלִוִּי �ֵריֶה+  ְּבָע
Neh. 11:4 ה= ה ֶּבן&ְזַכְרָי Mה ֶבן&ֻעִּזָּי הּוָדה ֲעָתָי2 ְ Tי י� �י ִבְנָיִמ�ן ִמְּבֵנ ה ּוִמְּבֵנ ּו ִמְּבֵנ�י ְיהּוָד� 1 ָי�ְׁשב+ 1ִם ירּוָׁשַל  ּוִב�

ֶרץ�ֶבן&ֲאַמ ל ִמְּבֵני&ָפ� >ה ֶּבן&ְׁשַפְטָי�ה ֶבן&ַמֲהַלְלֵא�  ְרָי
Neh. 11:5יב ֶּבן&ְזַכְרָי�ה ֶּבן&ַהִּׁשֹלִנ�י� =ה ֶבן&יֹוָיִר> ה ֶבן&ֲעָדָי ֶזה ֶּבן&ֲחָזָי2 ֹ Tּוְך ֶּבן&ָּכל&ח �ה ֶבן&ָּבר�   ּוַמֲעֵׂשָי
Neh. 11:6ִם ַאְרַּב�� ֶרץ ַהֹּיְׁשִב�ים ִּבירּוָׁשָל Wִיל� ס ָּכל&ְּבֵני&ֶפ ֹות ִׁשִּׁש�ים ּוְׁשֹמָנ�ה ַאְנֵׁשי&ָח�  ע ֵמא>
Neh. 11:7 ל יִתיֵא� >ה ֶּבן&ִא� =ה ֶבן&ַמֲעֵׂשָי ֹוָלָי ד ֶּבן&ְּפָדָיהZ ֶבן&ק2 ם ֶּבן&יֹוֵע] א ֶּבן&ְמֻׁשָּל] �י ִבְנָיִמ�ן ַסֻּל] ֶּלה ְּבֵנ  ְוֵא�
ְעָי�ה�  ֶּבן&ְיַׁש�
Neh. 11:8י ְּתַׁש�� יו ַּגַּב�י ַסָּל ים ּוְׁשֹמָנ�ה� ְוַאֲחָר� ֹות ֶעְׂשִר�  ע ֵמא�
Neh. 11:9ה ֶבן&ַהְּסנּוָא>ה ַעל&ָהִע�יר ִמְׁשֶנ�ה� פ יד ֲעֵליֶה�ם ִויהּוָד= י ָּפִק� ל ֶּבן&ִזְכִר�   ְויֹוֵא�
Neh. 11:10ין� יב ָיִכ� ְעָי�ה ֶבן&יֹוָיִר� �ים ְיַד� ֹּכֲהִנ   ִמן&ַה�
Neh. 11:11�ה ֶּבן&ְמֻׁשָּל Mה ֶבן&ִחְלִקָּי ים� ְׂשָרָי2 ית ָהֱאֹלִה� �ד ֵּב� ּוב ְנִג ֹוק ֶּבן&ְמָריֹות1 ֶּבן&ֲאִחיט+  ם ֶּבן&ָצד3
Neh. 11:12 םBֲעָדָיה ֶּבן&ְיֹרָח ַ T5ִים ו� ים ּוְׁשָנ ֹות ֶעְׂשִר� ִית ְׁשֹמֶנ�ה ֵמא� ם ֹעֵׂשBי ַהְּמָלאָכה1 ַלַּב+  ַוֲאֵחיֶה3

ּו ה ֶּבן&ַּפְׁשח� �י ֶבן&ְזַכְרָי+  ר ֶּבן&ַמְלִּכָּי�ה�ֶּבן&ְּפַלְלָיה1 ֶּבן&ַאְמִצ
Neh. 11:13 י� �5ִים ַוֲעַמְׁשַס=י ֶּבן&ֲעַזְרֵא>ל ֶּבן&ַאְחַז �ים ּוְׁשָנ ִים ַאְרָּבִע ֹות ָמאַת�  ְוֶאָחיו1 ָראִׁש�ים ְלָאב+

ר� ֹות ֶּבן&ִאֵּמ�  ֶּבן&ְמִׁשֵּלמ�
Neh. 11:14 יד �ה ּוָפִק� ים ּוְׁשֹמָנ ה ֶעְׂשִר� ִיל ֵמָא� ֹוֵרי ַח+ ים� ס ַוֲאֵחיֶהם1 ִּגּב� ל ֶּבן&ַהְּגדֹוִל� ם ַזְבִּדיֵא�  ֲעֵליֶה+
Neh. 11:15ם ֶּבן&ֲחַׁשְבָי�ה ֶּבן&ּבּוִּנ�י� ּוב ֶּבן&ַעְזִריָק� =ה ֶבן&ַחּׁש> �ם ְׁשַמְעָי ן&ַהְלִוִּי   ּוִמ�
Neh. 11:16�י ַהְלִוִּי ים ֵמָראֵׁש� יֹצָנה1 ְלֵב�ית ָהֱאֹלִה+ ד ַעל&ַהְּמָלאָכBה ַהִח� Mי ְויֹוָזָב  ם� ְוַׁשְּבַת2
Neh. 11:17 ה� ה ּוַבְקֻּבְקָי�ה ִמְׁשֶנ אׁש ַהְּתִחָּלה1 ְיהֹוֶד�ה ַלְּתִפָּל+ 3ֹ ף ר Mי ֶבן&ָאָס יָכה ֶּבן&ַזְבִּד2 ִ Tה ֶבן&מ�  ּוַמַּתְנָי



ּוַע ֶּבן&ָּגָל�ל ֶּבן&ְיִדיתּון  ּון�[ֵמֶאָח�יו ְוַעְבָּדא1 ֶּבן&ַׁשּמ+  ]ְידּות�
Neh. 11:18יר ַה� ה� פ ָּכל&ַהְלִוִּים1 ְּבִע ִים ְׁשֹמִנ�ים ְוַאְרָּבָע� ֶדׁש ָמאַת�  ֹּק+
Neh. 11:19ה ִׁשְבִע�ים ּוְׁשָנ�5ִים� ים ֵמָא� �ים ַּבְּׁשָעִר ם ַהֹּׁשְמִר� ֹון ַוֲאֵחיֶה� ּוב ַטְלמ+ ֹוֲעִרים1 ַעּק�   ְוַהּׁש�
Neh. 11:20 ה ִא�יׁש י ְיהּוָד+ Bים ַהְלִוִּים1 ְּבָכל&ָעֵר� ל ַהֹּכֲהִנ Mר ִיְׂשָרֵא ֹו� ּוְׁשָא2  ְּבַנֲחָלת�
Neh. 11:21א ַעל&ַהְּנִתיִנ�ים� פ א ְוִגְׁשָּפ� ֶפל ְוִציָח� �  ְוַהְּנִתיִנ�ים ֹיְׁשִב�ים ָּבֹע
Neh. 11:22 1י ָאָסףB ה ֶּבן&ַמַּתְנָי�ה ֶּבן&ִמיָכ�א ִמְּבֵנ Bי ֶבן&ָּבִני1 ֶּבן&ֲחַׁשְבָי+ ִם ֻעִּז ּוָׁשַל+ יד ַהְלִוִּים1 ִּביר� Bּוְפִק 
ים ְרִר+ ים�ַהְמֹׁש� �5ֶגד ְמֶל�אֶכת ֵּבית&ָהֱאֹלִה�   ְלֶנ
Neh. 11:23ֹו� ים ְּדַבר&י�ֹום ְּביֹומ� ֶלְך ֲעֵליֶה�ם ַוֲאָמָנ�ה ַעל&ַהְמֹׁשְרִר� י&ִמְצַו�ת ַהֶּמ�   ִּכ�
Neh. 11:24ם ר ָלָע� ֶלְך ְלָכל&ָּדָב� �ד ַהֶּמ+ 5Bַרח ֶּבן&ְיהּוָדה1 ְלַי ל ִמְּבֵני&ֶז Mיַזְבֵא ה ֶּבן&ְמֵׁש� ְחָי2  � ּוְפַת�
Neh. 11:25 יָה יָה ּוְבִדיֹבן1 ּוְבֹנֶת+ ַאְרַּבע1 ּוְבֹנֶת+ Bת ָה� ּו ְּבִקְרַי Qה ָי�ְׁשב �י ְיהּוָד3 ים ִּבְׂשֹדָת�ם ִמְּבֵנ  ְוֶאל&ַהֲחֵצִר�

יָה� ל ַוֲחֵצֶר� יַּקְבְצֵא�  ּוִב�
Neh. 11:26ֶלט� ית ָּפ� ה ּוְבֵב� ּוַע ּוְבמֹוָלָד�   ּוְבֵיׁש�
Neh. 11:27<ר ׁשּוָע יָה� ּוַבֲחַצ� ַבע ּוְבֹנֶת� ר ֶׁש�  ל ּוִבְבֵא�
Neh. 11:28יָה� ְקַל�ג ּוִבְמֹכָנ�ה ּוִבְבֹנֶת�   ּוְבִצ�
Neh. 11:29ּות� ֹון ּוְבָצְרָע�ה ּוְבַיְרמ�   ּוְבֵע�ין ִרּמ>
Neh. 11:30�ּו ִמְּבֵא ה ּוְבֹנֶת�יָה ַוַּיֲחנ� יָה ֲעֵזָק� ם ָלִכיׁש1 ּוְׂשֹדֶת+ ם� ָזֹנBַח ֲעֻדָּלם1 ְוַחְצֵריֶה+ ַבע ַעד&ֵּג�יא&ִהֹּנ�  ר&ֶׁש�
Neh. 11:31יָה� ל ּוְבֹנֶת� ית&ֵא� ה ּוֵב� �ַבע ִמְכָמ�ׂש ְוַעָּי+ ן ִמָּג   ּוְבֵנ�י ִבְנָיִמ�
Neh. 11:32ְנָי�ה� ֹות ֹנ�ב ֲעָנ�   ֲעָנת�
Neh. 11:33ִים� ה ִּגָּת� ֹורA ָרָמ�   ָחצ�
Neh. 11:34ט� יד ְצֹבִע�ים ְנַבָּל�   ָחִד�
Neh. 11:35ד ְואֹו ים� ֹל� ֹו ֵּג�י ַהֲחָרִׁש�  נ�
Neh. 11:36ין� פ ה ְלִבְנָיִמ� ֹות ְיהּוָד� ם ַמְחְלק�   ּוִמן&ַהְלִוִּי+
Neh. 12:1 ּוַע ְׂשָרָי�ה ִיְרְמָי�ה �ל ְוֵיׁש ל ֶּבן&ְׁשַאְלִּתיֵא� ּו ִעם&ְזֻרָּבֶב� ר ָעל> ם ֲאֶׁש� �ים ְוַהְלִוִּי+  ְוֵא1ֶּלה1 ַהֹּכֲהִנ

א�  ֶעְזָר�
Neh. 12:2ּוׁש� ֲאַמְרָי� ּוְך ַחּט�  ה ַמּל�
Neh. 12:3ת� ם ְמֵרֹמ�   ְׁשַכְנָי�ה ְרֻח�
Neh. 12:4ֹוי ֲאִבָּי�ה� ֹוא ִגְּנת�   ִעּד�
Neh. 12:5ַעְדָי�ה ִּבְלָּג�ה� ין ַמ�   ִמָּיִמ�
Neh. 12:6ְעָי�ה� יב ְיַד� ְעָי�ה ְויֹוָיִר�   ְׁשַמ�
Neh. 12:7ֶּלה ָר�ה ֵא� ְעָי �ה ְיַד� ֹוק ִחְלִקָּי ּו ָעמ+ ּוַע� פ ַסּל� י ֵיׁש� ם ִּביֵמ� >ים ַוֲאֵחיֶה�  אֵׁש=י ַהֹּכֲהִנ
Neh. 12:8יו� ּוא ְוֶאָח� ֹות ה� ל&ֻהְּיד� �ה ַע� ל ֵׁשֵרְבָי�ה ְיהּוָד�ה ַמַּתְנָי ּוי ַקְדִמיֵא� ּוַע ִּבּנ> ם ֵיׁש=   ְוַהְלִוִּי3
Neh. 12:9 ה ְוֻעּנֹו ְקָי2 =י][ְו[ ּוַבְקֻּב� ם ְלִמְׁש] ֻעִּנ ֹות�ֲאֵחיֶה>ם ְלֶנְגָּד�  ָמר�
Neh. 12:10ע� יב ְוֶאְלָיִׁש�יב ֶאת&יֹוָיָד� ֹוָיִקים1 הֹוִל�יד ֶאת&ֶאְלָיִׁש+ ים ְוי� �ֹוָיִק ּוַע הֹוִל�יד ֶאת&י�   ְוֵיׁש�
Neh. 12:11ּוַע� ן הֹוִל�יד ֶאת&ַיּד� ן ְויֹוָנָת�   ְויֹוָיָדע1 הֹוִל�יד ֶאת&יֹוָנָת+
Neh. 12:12ים ָהי�ּו ֹכֲהִנ� ֹוָיִק+ ה ְלִיְרְמָי�ה ֲחַנְנָי�ה� ּוִביֵמי1 י� �ה ְמָרָי+ ֹות ִלְׂשָרָי � ים ָראֵׁש�י ָהָאב
Neh. 12:13ם ַלֲאַמְרָי�ה ְיהֹוָחָנ�5ן�   ְלֶעְזָר�א ְמֻׁשָּל+
Neh. 12:14 1יכּו1][ִל[ ִלְמלּוִכי ף�] ְמִל ן ִלְׁשַבְנָי�ה יֹוֵס� ֹוָנָת+  י�
Neh. 12:15י� א ִלְמָרי�ֹות ֶחְלָק� ם ַעְדָנ+   ְלָחִר�
Neh. 12:16 ֹוא][ְל[ ַלֲעָדָיא ם�] ִעּד� ֹון ְמֻׁשָּל�  ְזַכְרָי�ה ְלִגְּנת�
Neh. 12:17י� ין ְלמֹוַעְדָי�ה ִּפְלָט� ְנָיִמ+ י ְלִמ2 ��ה ִזְכִר   ַלֲאִבָּי
Neh. 12:18ן� ְׁשַמְעָי�ה ְיהֹוָנָת� ּוַע ִל� �ה ַׁשּמ+   ְלִבְלָּג



Neh. 12:19�ְעָי�ה ֻעִּז יַד� י ִל� יב ַמְּתַנ+  י� ּוְליֹוָיִר�
Neh. 12:20ֶבר� ֹוק ֵע�   ְלַסַּל�י ַקָּל�י ְלָעמ�
Neh. 12:21ל� ְעָי�ה ְנַתְנֵא� יַד� ה ִל� �ה ֲחַׁשְבָי+   ְלִחְלִקָּי
Neh. 12:22 ּות ים ַעל&ַמְלכ� ֲהִנ+ ֹות ְוַהֹּכ� �ּוַע ְּכתּוִב�ים ָראֵׁש�י ָאב ע ְויֹוָחָנן1 ְוַיּד+ Bיב יֹוָיָד Mי ֶאְלָיִׁש  ַהְלִוִּיםZ ִּביֵמ2

י� פָּד ְרִס� �5ֶוׁש ַהָּפ�  ְרָי
Neh. 12:23יב� �5ן ֶּבן&ֶאְלָיִׁש� ֹוָחָנ י י� י ַהָּיִמ�ים ְוַעד&ְיֵמ� ֶפר ִּדְבֵר� ים ַעל&ֵס� Wֹות ְּכתּוִב ָאב+ Bי ֵלִוי1 ָראֵׁש�י ָה�   ְּבֵנ
Neh. 12:24�1 ַוֲאֵחיֶה ּוַע ֶּבן&ַקְדִמיֵאל Bה ְוֵיׁש Mֵרְבָי ה ֵׁש� ְלִוִּים ֲחַׁשְבָי2 ַ Tי ה�ֹות  ְוָראֵׁש ם ְלַהֵּל�ל ְלהֹוד+ ם ְלֶנְגָּד+

ר� ת ִמְׁשָמ� ר ְלֻעַּמ� �יד ִאיׁש&ָהֱאֹלִה�ים ִמְׁשָמ�  ְּבִמְצַו�ת ָּדִו
Neh. 12:25 י ר ַּבֲאֻסֵּפ� ֹוֲעִרים1 ִמְׁשָמ+ ים ׁש� Bּוב ֹׁשְמִר �ֹון ַעּק >ה ֹעַבְדָי�ה ְמֻׁשָּל�ם ַטְלמ� ְקָי =ה ּוַבְקֻּב�  ַמַּתְנָי
ים�  ַהְּׁשָעִר�

Neh. 12:26ר� פ ן ַהּסֹוֵפ� א ַהֹּכֵה� ה ְוֶעְזָר� �ה ַהֶּפָח+ ּוַע ֶּבן&יֹוָצָד�ק ּוִביֵמי1 ְנֶחְמָי ים ֶּבן&ֵיׁש� ֶּלה ִּביֵמ>י יֹוָיִק� Wֵא  
Neh. 12:272ִם ַלֲעֹׂש� ירּוָׁשָל ם ִל� ם ַלֲהִביָא� ֹוֹמָת+ ּו ֶאת&ַהְלִוִּים1 ִמָּכל&ְמק� Bִם ִּבְקׁש ת חֹוַמ�ת ְירּוָׁשַל3 Qת  ּוַבֲחֻנַּכ

ֹות� ִים ְנָבִל�ים ּוְבִכֹּנר� יר ְמִצְלַּת� ֹות ּוְבִׁש+  ֲחֻנָּכBה ְוִׂשְמָחה1 ּוְבתֹוד�
Neh. 12:28י� י ְנֹטָפִת� ִם ּוִמן&ַחְצֵר� ֹות ְירּוָׁשַל+ ים ּוִמן&ַהִּכָּכר1 ְסִביב� �ּו ְּבֵנ�י ַהְמֹׁשְרִר   ַוֵּיָא�ְספ+
Neh. 12:29ֹות ל ּוִמְּׂשד� ֹות  ּוִמֵּבית1 ַהִּגְלָּג+ ים ְסִביב� ֲרִר+ ּו ָלֶהם1 ַהְמֹׁש� Bים ָּבנ �י ֲחֵצִר3  ֶּג�ַבע ְוַעְזָמ�ֶות ִּכ
ִם�  ְירּוָׁשָל�

Neh. 12:30ה� ת&ַהחֹוָמ� ים ְוֶא� ם ְוֶאת&ַהְּׁשָעִר� 5ְיַטֲהרּו1 ֶאת&ָהָע+ �ם ַו� ּו ַהֹּכֲהִנ�ים ְוַהְלִוִּי   ַוִּי�ַּטֲהר+
Neh. 12:31 ה י ְיהּוָד+ ת ַלָּיִמין1  ָוַאֲעֶלה1 ֶאת&ָׂשֵר� Bת ְוַתֲהֻלֹכ יָדה ְׁשֵּת�י תֹוֹדתZ ְּגדֹוֹל2 ֵמַע�ל ַלחֹוָמ�ה ָוַאֲעִמ]

ת� ַער ָהַאְׁשֹּפ� ה ְלַׁש� �ל ַלחֹוָמ+  ֵמַע
Neh. 12:32ה� י ְיהּוָד� ה ַוֲחִצ�י ָׂשֵר� Bֶלְך ַאֲחֵריֶהם1 הֹוַׁש�ְעָי+   ַוֵּי
Neh. 12:33ם� א ּוְמֻׁשָּל�   ַוֲעַזְרָי�ה ֶעְזָר�
Neh. 12:34ְעָי�ה ְוִיְרְמָי�ה� ס ְׁשַמ� ן ּו�   ְיהּוָדה1 ּוִבְנָיִמ+
Neh. 12:35 ה ה ֶּבן&ַמַּתְנָיה1 ֶּבן&ִמ�יָכָי+ ְעָי3 ן ֶּבן&ְׁשַמ� Mֹוָנָת ה ֶבן&י� ֹות ְזַכְרָי2 � ּוִמְּבֵנ�י ַהֹּכֲהִנ�ים ַּבֲחֹצְצר

ף� ּור ֶּבן&ָאָס�  ֶּבן&ַזּכ�
Neh. 12:36[ה ַוֲעַזְרֵא ַמְעָי] יו ְׁש� ֶאָח] �יׁש  ְו� ִני ִּבְכֵלי&ִׁש�יר ָּדִו�יד ִא יהּוָדה1 ֲחָנ+ י ְנַתְנֵאBל ִו� Qי ָמַע י ִּג�ֲלַל] ֲלַל] ל ִמ�

ם� ר ִלְפֵניֶה� א ַהּסֹוֵפ�  ָהֱאֹלִה�ים ְוֶעְזָר�
Neh. 12:371 ַּמֲעֶל�ה ַלחֹוָמ�ה ֵמַעל יד ַּב� �יר ָּדִו+ ל&ַמֲעלֹות1 ִע ם ָעלּו1 ַע� ִין ְוֶנְגָּד3 Mַער ָהַע Z ַׁש2 יד  ְוַעל  ְלֵב�ית ָּדִו+

ח� ִים ִמְזָר� ַער ַהַּמ�  ְוַע>ד ַׁש�
Neh. 12:38 1 ה ֵמַעל �ל ְלַהחֹוָמ3 ם ֵמַע Mי ָהָע יָה ַוֲחִצ2 ��י ַאֲחֶר ֹואל ַוֲאִנ >ית ַההֹוֶל�ֶכת ְלמ� ה ַהֵּׁשִנ  ְוַהּתֹוָד=

ה� ה ָהְרָחָב� ים ְוַע�ד ַהחֹוָמ�  ְלִמְגַּד�ל ַהַּתּנּוִר+
Neh. 12:39ַע �ל ְלַׁש� 1 ּוִמְגַּד�ל  ּוֵמַע ל ֲחַנְנֵאל Bים ּוִמְגַּד ה ְוַעל&ַׁש�ַער ַהָּדִג3 Mַער ַהְיָׁשָנ ְפַרִים ְוַעל&ַׁש2 ֶ Tר&א

ה� ַער ַהַּמָּטָר� ּו ְּבַׁש� �ְמד+ אן ְוָע �ֹ ה ְוַע�ד ַׁש�ַער ַהּצ  ַהֵּמָא+
Neh. 12:40י ַוֲחִצ� Wים ַוֲאִנ�ת ְּבֵב�ית ָהֱאֹלִה י ַהּתֹוֹד� ְדָנה ְׁשֵּת� ַּתֲעֹמ> י� ַו�  י ַהְּסָגִנ�ים ִעִּמ�
Neh. 12:41ֹות� >י ְזַכְרָי�ה ֲחַנְנָי�ה ַּבֲחֹצְצר� =ה ֶאְליֹוֵעיַנ ְנָיִמין ִמיָכָי ִ Tה מ ים ַמֲעֵׂשָי] ים ֶאְלָיִק]   ְוַהֹּכֲהִנ]
Neh. 12:42� �ה ְוֵעיָל�ם ָוָע �5ן ּוַמְלִּכָּי יהֹוָחָנ >י ִו� =ר ְוֻעִּז ה ְוֶאְלָעָז Mְעָי ְׁשַמ� ה ּו� ים  ּוַמֲעֵׂשָי2 ְרִר+ ֶזר ַוַּיְׁשִמ1יעּו1 ַהְמֹׁש�

יד�  ְוִי�5ְזַרְחָי�ה ַהָּפִק�
Neh. 12:43 ם= ה ְוַג חּו ִּכBי ָהֱאֹלִהים1 ִׂשְּמָחם1 ִׂשְמָח�ה ְגדֹוָל+ ים ַוִּיְׂשָמ3 Mים ְּגדֹוִל הּוא ְזָבִח2 ַ Tּו ַבּיֹום&ה  ַוִּיְזְּבח�

ים ָׂשֵמ�חּו ַוִּתָּׁשַמ>ע ִׂשְמ ֹוק�ַהָּנִׁש>ים ְוַהְיָלִד� ת ְירּוָׁשַל�ִם ֵמָרח�  ַח�
Neh. 12:44 Gַעְׂשרֹות ֹות ַלְּתרּומֹותH ָלֵראִׁש�ית ְוַלַּמ� ֹוָצר� ֹות ָלא2 ים ַעל&ַהְּנָׁשכ3 Mּוא ֲאָנִׁש ּו ַבּיֹוםZ ַהה2  ַוִּיָּפְקד�

ִּPם כ� ה ַלֹּכֲהִנ�ים ְוַלְלִוִּי ֹות ַהּתֹוָר+ י ֶהָעִרים1 ְמָנא� Bם ִלְׂשֵד Mֹוס ָּבֶה ה ַעל&ַהֹּכֲהִנ�ים י ִׂשִלְכנ2 ְמַח�ת ְיהּוָד+
ים�  ְוַעל&ַהְלִוִּי�ם ָהֹעְמִד�



Neh. 12:45 ים ְּכִמְצַו�ת ָּדִו�יד �ים ְוַהֹּׁשֲעִר ה ְוַהְמֹׁשְרִר� ָּטֳהָר3 ֵהיֶהם1 ּוִמְׁשֶמ�ֶרת ַה� ּו ִמְׁשֶמBֶרת ֱאֹל� Q5ִּיְׁשְמר  ַו�
ֹו� ה ְבנ�  ְׁשֹלֹמ�
Neh. 12:46יד ְוָאָס�< י ָדִו י&ִביֵמ� ֶדם רֹאׁש  ִּכ� �ים�] ָראֵׁשי1[ף ִמֶּק אֹלִה� ֹות ֵל� ים ְוִׁשיר&ְּתִהָּל�ה ְוֹהד� ְרִר+  ַהְמֹׁש�
Neh. 12:47 ים ים ְוַהֹּׁשֲעִר� >ים ְמָני>ֹות ַהְמֹׁשְרִר� ְתִנ ה ֹנ� ל ּוִביֵמ�י ְנֶחְמָי3 Mי ְזֻרָּבֶב Z ִּביֵמ2  ְוָכל&ִיְׂשָרֵאל

ֹו ּוַמְקִּדִׁשים1 ַלְלִו �ן� פְּדַבר&י�ֹום ְּביֹומ ם ַמְקִּדִׁש�ים ִלְבֵנ�י ַאֲהֹר� ם ְוַהְלִוִּי+  ִּי+
Neh. 13:1 י= ֹוא ַעֹּמִנ ֲֶׁשר לֹא&ָיב2 Tֹו א ּוב ּב+ �ם ְוִנְמָצא1 ָּכת� �י ָהָע ה ְּבָאְזֵנ ֶפר ֹמֶׁש� א ְּבֵס� ּוא ִנְקָר>  ַּבּי�ֹום ַהה3

ם� ים ַעד&עֹוָל� ל ָהֱאֹלִה�  ּוֹמָאִב>י ִּבְקַה�
Neh. 13:2א ִקְּד =ֹ �י ל ְך  ִּכ ֹו ַוַּיֲהֹפ= ְלל+ ר ָעָלBיו ֶאת&ִּבְלָעם1 ְלַק� ל ַּבֶּל�ֶחם ּוַבָּמ�ִים ַוִּיְׂשֹּכ2 �י ִיְׂשָרֵא� ּו ֶאת&ְּבֵנ מ>

ה�  ֱאֹלֵה>ינּו ַהְּקָלָל�ה ִלְבָרָכ�
Neh. 13:3ל� ילּו ָכל&ֵע�ֶרב ִמִּיְׂשָרֵא� �ם ֶאת&ַהּתֹוָר�ה ַוַּיְבִּד� י ְּכָׁשְמָע   ַוְיִה�
Neh. 13:4ֹוב ְלטֹוִבָּי�ה� ְוִלְפ ּון ְּבִלְׁשַּכ�ת ֵּבית&ֱאֹלֵה�ינּו ָקר� ן ָנת� ה ֶאְלָיִׁשיב1 ַהֹּכֵה+ �י ִמֶּז+  ֵנ
Neh. 13:5 רBים ּוַמְעַׂש ה ְוַהֵּכִל3 Mה ַהְּלבֹוָנ ְתִנים ֶאת&ַהִּמְנָח2 ֹ Tם ָהי{ּו ְלָפִנ|ים נ�ה ְוָׁש ֹו ִלְׁשָּכ�ה ְגדֹוָל3 Mַעׂש ל  ַוַּי2

ֹוׁש ת ַהֹּכֲהִנ�ים�ַהָּדָגן1 ַהִּתיר� ים ּוְתרּוַמ� �ים ְוַהֹּׁשֲעִר ם ְוַהְמֹׁשְרִר� ר ִמְצַות1 ַהְלִוִּי+   ְוַהִּיְצָה+
Neh. 13:6 1 ֶלְך&ָּבֶבל ִים ְלַאְרַּתְחַׁשBְסְּתא ֶמ� Mים ּוְׁשַּת י ִּבְׁשַנתZ ְׁשֹלִׁש2 �ִם ִּכ] ירּוָׁשָל �יִתי ִּב� א ָהִי �ֹ ה ל Wּוְבָכל&ֶז 

ֶלְך ּו ֶלְך�ָּב�אִתי ֶאל&ַהֶּמ+ ְלִּתי ִמן&ַהֶּמ� ים ִנְׁשַא� ץ ָיִמ�  ְלֵק�
Neh. 13:7 ה ֹות לֹו1 ִנְׁשָּכ+ ה ַלֲעׂש� ֹוִבָּי+ ר ָעָׂשBה ֶאְלָיִׁשיב1 ְלט� ה ֲאֶׁש2 �יָנה ָבָרָע3 �ִם ָוָאִב ירּוָׁשָל ֹוא ִל�  ָוָאב�

ים� ית ָהֱאֹלִה� י ֵּב�  ְּבַחְצֵר�
Neh. 13:8�יָכה ֶא Mַאְׁשִל ד ָו� �ע ִל�י ְמֹא �5ַר� ה� ַוֵּי ּוץ ִמן&ַהִּלְׁשָּכ� >ה ַהח�  ת&ָּכל&ְּכֵל=י ֵבית&טֹוִבָּי
Neh. 13:9ה ְוַהְּלבֹוָנ�ה� פ ים ֶאת&ַהִּמְנָח� ם ְּכֵלי1 ֵּב�ית ָהֱאֹלִה+ �יָבה ָּׁש3 ֹות ָוָאִׁש �ּו ַהְּלָׁשכ 5ְיַטֲהר� ה ַו� ְמָר+   ָוֹא�
Neh. 13:10 ָנה�א ִנָּת �ֹ י&ְמָני�ֹות ַהְלִוִּי�ם ל ה ִּכ� י  ָוֵא�ְדָע+ ים ֹעֵׂש� הּו ַהְלִוִּי�ם ְוַהְמֹׁשְרִר� ּו ִאיׁש&ְלָׂשֵד> ַוִּיְבְרח=
ה�  ַהְּמָלאָכ�

Neh. 13:11 ם ַאֲעִמֵד� ם ָו� ְקְּבֵצ+ ֶא2 �ב ֵּבית&ָהֱאֹלִה�ים ָו� ּוַע ֶנֱעַז ה ַמּד� ְמָר+ ים ָוֹא�  ָוָאִר1יָבה1 ֶאת&ַהְּסָגִנ+
ם�  ַעל&ָעְמָד�
Neh. 13:12יאּו ַמ Mה ֵהִב ֹות� ְוָכל&ְיהּוָד3 ר ָלאֹוָצר� ֹוׁש ְוַהִּיְצָה� >ן ְוַהִּתיר�  ְעַׂש=ר ַהָּדָג
Neh. 13:13 5ן� ם ָחָנ ם ְוַעל&ָיָד+ ר ּוְפָדָיה1 ִמן&ַהְלִוִּי+ ֹוק ַהּסֹוֵפ3 ן ְוָצד� Mה ַהֹּכֵה ֹוָצרֹות ֶׁשֶלְמָי2 Tה ַעל&א�ָואֹוְצָר 

בּו ַוֲעֵל �ה ִּכBי ֶנֱאָמִנים1 ֶנְחָׁש+ ּור ֶּבן&ַמַּתְנָי ם� פֶּבן&ַזּכ� ק ַלֲאֵחיֶה� ם ַלֲחֹל�  יֶה�
Neh. 13:14יו� י ּוְבִמְׁשָמָר� ית ֱאֹלַה� ר ָעִׂש>יִתי ְּבֵב� י ֲאֶׁש� �את ְוַאל&ֶּת�ַמח ֲחָסַד3ֹ י ַעל&ז   ָזְכָרה&ִּל�י ֱאֹלַה�
Neh. 13:15ים� ת ּוְמִביִא ֹותA ַּבַּׁשָּב] ים&ִּגּת� ְרִכ� יהּוָד�הA ֹּד� �יִתי ִב� ָּמה ָרִא {ים  ַּבָּיִמ�ים ָהֵה] ֹעְמִס ֹות ְו�  ָהֲעֵרמ�

יד ְּבי�ֹום  Wת ָוָאִע�א ּוְמִביִא�ים ְירּוָׁשַל�ִם ְּבי�ֹום ַהַּׁשָּב ִין ֲעָנִבBים ּוְתֵאִנים1 ְוָכל&ַמָּׂש+ Mים ְוַאף&ַי ַעל&ַהֲחֹמִר|
ִיד� ם ָצ�  ִמְכָר�
Neh. 13:16=ֶכר ּוֹמְכִר�אג ְוָכל&ֶמ ּה ְמִביִא�ים ָּד� �ְׁשבּו ָב+ ִם� ְוַהֹּצִרים1 ָי ה ּוִבירּוָׁשָל�  ים ַּבַּׁשָּב>ת ִלְבֵנ�י ְיהּוָד�
Neh. 13:17 ים ע ַהֶּזה1 ֲאֶׁש�ר ַאֶּת�ם ֹעִׂש+ Bר ָהָר ה&ַהָּדָב2 ם ָמ� י ְיהּוָד�ה ָוֹאְמָר�ה ָלֶה3 ת ֹחֵר� יָבה ֵא� Wָוָאִר 

ת� ְמַחְּלִל�ים ֶאת&י�ֹום ַהַּׁשָּב�  ּו�
Neh. 13:18ם ַו ֵתיֶכ+ ה ָעׂשּו1 ֲאֹב� Bֹוא ֹכ ינּו אPֵ ֲהל2 ינּו ָעֵל3 Mא ֱאֹלֵה �את ָּיֵב2ֹ �יר ַהּז את ְוַע�ל ָהִע +ֹ �ה ַהּז ת ָּכל&ָהָרָע

ת� פ ל ְלַחֵּל�ל ֶאת&ַהַּׁשָּב� ם מֹוִסיִפBים ָחרֹון1 ַעל&ִיְׂשָרֵא+ Qְוַאֶּת 
Neh. 13:19 1ְמָרה ת ָוֹא� �י ַהַּׁשָּב3 ִם ִלְפֵנ Mי ְירּוָׁשַל Z ַׁשֲעֵר2 ֲללּו י ַּכֲאֶׁש�ר ָצ� ה ֲאֶׁשר1  ַוְיִה] ְמָר+ ֹות ָוֹא� ּו ַהְּדָלת+ ַוִּיָּסְגר�

ת� א ְּבי�ֹום ַהַּׁשָּב� ֹוא ַמָּׂש� ים לֹא&ָיב� ֱעַמ1ְדִּתי1 ַעל&ַהְּׁשָעִר+ י ֶה� ּום ַע�ד ַאַח�ר ַהַּׁשָּב�ת ּוִמְּנָעַר3 א ִיְפָּתח+ �ֹ  ל
Neh. 13:20ּוץ ִלירּו י ָכל&ִמְמָּכ>ר ִמח� ים ּוֹמְכֵר= Mינּו ָהֹרְכִל ִים� ַוָּיִל2 ַעם ּוְׁשָּת�  ָׁשָל�ִם ַּפ�
Neh. 13:21 ח�ּו ָי�ד ֶאְׁשַל Wה ִאם&ִּתְׁשנ �5ֶגד ַהחֹוָמ+ ּוַע ַאֶּתBם ֵלִנים1 ֶנ Mה ֲאֵליֶהם1 ַמּד Bם ָוֹאְמָר �יָדה ָבֶה3  ָוָאִע

ת� ס אּו ַּבַּׁשָּב� יא לֹא&ָב� �ת ַהִה+  ָּבֶכ�ם ִמן&ָהֵע
Neh. 13:22ר ִי�ְה ם ֲאֶׁש2 ׁש ֶאת&י�ֹום ַהַּׁשָּב�ת  ָוֹאְמָר�ה ַלְלִוִּי3 ים ְלַקֵּד� ים ַהְּׁשָעִר+ ַּטֲהִרים1 ּוָבִאים1 ֹׁשְמִר� יBּו ִמ�



ָך� פ ב ַחְסֶּד� ּוָסה ָעַל�י ְּכֹר� י ְוח� �י ֱאֹלַה+  ַּגם&זֹאת1 ָזְכָרה&ִּל
Neh. 13:23יבּו ָנִׁשים1 ַאְׁשּדֹוִד ם ָרִאBיִתי ֶאת&ַהְּיהּוִדים1 ֹהִׁש3 �םA ַּבָּיִמ�ים ָהֵה3 ֹות[ּיֹות  ַּג ַעּמֹוִנּיֹות ] ַאְׁשֳּדִדּי+

ֹות�] ַעֳּמִנּי�ֹות[  מֹוֲאִבּי�
Neh. 13:24ם� ֹון ַע�ם ָוָע� ית ְוִכְלׁש� �ים ְלַדֵּב�ר ְיהּוִד ית ְוֵאיָנ�ם ַמִּכיִר� ם ֲחִצי1 ְמַדֵּב�ר ַאְׁשּדֹוִד+   ּוְבֵניֶה3
Neh. 13:25ם ָוַאֶּכ�ה ֵמֶה>ם ֲא ְלֵל+ יב ִעָּמם1 ָוֲאַק� Bּו  ָוָאִר Bים ִאם&ִּתְּתנ אֹלִה3 �ם ֵּב� ֶאְמְרֵט�ם ָוַאְׁשִּביֵע ָנִׁש�ים ָו�

ם� ם ִלְבֵניֶכ�ם ְוָלֶכ� ֵתיֶה+ ם ְוִאם&ִּתְׂשאּו1 ִמְּבֹנ� ֵתיֶכם1 ִלְבֵניֶה+  ְבֹנ�
Neh. 13:26ֶל Mה ֶמ א&ָהָי2 �ֹ �ם ָהַרִּביםZ ל ל ּוַבּגֹוִי ה ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא] א&ְׁשֹלֹמ� ֹוא ַעל&ֵא�ֶּלה ָחָט� הּו  ֲהל� ְך ָּכֹמ3

ֹות� יאּו ַהָּנִׁש�ים ַהָּנְכִרּי� ֹו ֶהֱחִט+ ֶלְך ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא�ל ַּגם&אֹות� ים ֶמ� �הּו ֱאֹלִה+ ה ַוִּיְּתֵנ אֹלָהיו1 ָהָי+ ּוב ֵל� Bְוָאה 
Neh. 13:27ינּו�אֹלֵה ל ֵּב� את ִלְמֹע� +ֹ ע ַלֲעֹׂשת1 ֵא�ת ָּכל&ָהָרָעBה ַהְּגדֹוָלה1 ַהּז  ְלֹהִׁש�יב ָנִׁש�ים  ְוָלֶכ�ם ֲהִנְׁשַמ3

ֹות�  ָנְכִרּי�
Neh. 13:28י� הּו ֵמָעָל� �י ָוַאְבִריֵח� ן ְלַסְנַבַּל�ט ַהֹחֹרִנ ֹול ָחָת� ע ֶּבן&ֶאְלָיִׁשיב1 ַהֹּכֵה�ן ַהָּגד+ Bי יֹוָיָד   ּוִמְּבֵנ2
Neh. 13:29ַPי ע�ם ֱאֹלָה ה ָלֶה� ית ַהְּכֻהָּנ�ה ְוַה ָזְכָר� ה ּוְבִר� �י ַהְּכֻהָּנ+  ְלִוִּי�ם�ל ָּגֳאֵל
Neh. 13:30ֹו� ֹות ַלֹּכֲהִנ�ים ְוַלְלִוִּי�ם ִא�יׁש ִּבְמַלאְכּת� ים ִמָּכל&ֵנָכ�ר ָוַאֲעִמ=יָדה ִמְׁשָמר> ַהְרִּת�   ְוִט�
Neh. 13:31ה� י ְלטֹוָב� ים ָזְכָרה&ִּל�י ֱאֹלַה� �ים ְמֻזָּמנ�ֹות ְוַלִּבּכּוִר   ּוְלֻקְרַּב=ן ָהֵעִצ>ים ְּבִעִּת�
1Chr. 1:1ֹוׁש� ָאָד� ת ֱאנ�  ם ֵׁש�
1Chr. 1:2ל ָי�5ֶרד� �5ן ַמֲהַלְלֵא�   ֵקיָנ
1Chr. 1:3ֶמְך� ַלח ָל�   ֲחנ�ֹוְך ְמתּוֶׁש�
1Chr. 1:4ם ָוָי�ֶפת� ס ם ָח�   ֹנ�ַח ֵׁש�
1Chr. 1:5ס� ס ֶׁשְך ְוִתיָר� �5ן ְוֻתָב�ל ּוֶמ� י ְוָיָו ֹוג ּוָמַד� ֶפת ֹּג�ֶמר ּוָמג+ �י ֶי+   ְּבֵנ
1Chr. 1:6ֶמ��י ֹּג ה� ּוְבֵנ ת ְותֹוַגְרָמ�  ר ַאְׁשֲּכַנ�ז ְוִדיַפ�
1Chr. 1:7ים ְורֹוָדִנ�ים� ס �י ָיָו�5ן ֱאִליָׁש�ה ְוַתְרִׁש�יָׁשה ִּכִּת�   ּוְבֵנ
1Chr. 1:8ּוט ּוְכָנ�ַען� ִים ּפ� ּוׁש ּוִמְצַר�   ְּבֵנ�י ָח�ם ּכ�
1Chr. 1:9א ְוַסְב א ְוַרְעָמ� ה ְוַסְבָּת� ּוׁש ְסָבא1 ַוֲחִויָל+ �י כ+ ן� ס ּוְבֵנ א ּוְדָד� א ְׁשָב� �י ַרְעָמ� �א ּוְבֵנ  ְּתָכ
1Chr. 1:10ֶרץ� ס ֹור ָּבָא� ל ִלְהי�ֹות ִּגּב� ּוא ֵהֵח+ ֹוד ה� �ּוׁש ָיַל�ד ֶאת&ִנְמר   ְוכ�
1Chr. 1:11 ד ֶאת&לּוִדִּיים Qִים ָיַל ים[ ּוִמְצַר] ים�] לּוִד=  ְוֶאת&ֲעָנִמ>ים ְוֶאת&ְלָהִב�ים ְוֶאת&ַנְפֻּתִח�
1Chr. 1:12�ים� ס ְו ים ְוֶאת&ַּכְפֹּתִר� ּו ִמָּׁש>ם ְּפִלְׁשִּת� ר ָיְצא� ים ֲאֶׁש2 ים ְוֶאת&ַּכְסֻלִח3 Qֶאת&ַּפְתֻרִס 
1Chr. 1:13ת� ֹו ְוֶאת&ֵח� ֹון ְּבֹכר� ַען ָיַל>ד ֶאת&ִציד�   ּוְכַנ3
1Chr. 1:14י� ת ַהִּגְרָּגִׁש� י ְוֵא� 1 ְוֶאת&ָה�ֱאֹמִר+   ְוֶאת&ַהְיבּוִסי
1Chr. 1:15י ְוֶאת&ַהִּסיִנ�י� ְוֶאת&ַהִח ַעְרִק�  ִּו�י ְוֶאת&ַה�
1Chr. 1:16י� ס ֲחָמִת� י ְוֶאת&ַה� י ְוֶאת&ַהְּצָמִר�   ְוֶאת&ָהַאְרָוִד�
1Chr. 1:17ֶׁשְך� ס ּול ְוֶג�ֶתר ָוֶמ� ּוץ ְוח� ּוד ַוֲאָר�ם ְוע� ד ְול� ּור ְוַאְרַּפְכַׁש� ם ֵעיָל�ם ְוַאּׁש+ �י ֵׁש+   ְּבֵנ
1Chr. 1:18ֶבר� ְוַאְרַּפְכַׁש�ד ַלח ָיַל�ד ֶאת&ֵע�   ָיַל�ד ֶאת&ָׁש�ַלח ְוֶׁש�
1Chr. 1:19ן� יו ָיְקָט� ם ָאִח� ֶרץ ְוֵׁש� �ה ָהָא+ ֶלג ִּכBי ְבָיָמיו1 ִנְפְלָג ד ֶּפ3 Qם ָהֶאָח�ים ֵׁש� �י ָבִנ   ּוְלֵע�ֶבר ֻיַּל�ד ְׁשֵנ
1Chr. 1:20ֶו ד ְוֶאת&ָׁש�ֶלף ְוֶאת&ֲחַצְרָמ� ד ֶאת&ַאְלמֹוָד�  ת ְוֶאת&ָי�5ַרח� ְוָיְקָט�ן ָיַל+
1Chr. 1:21ה� �ל ְוֶאת&ִּדְקָל� ם ְוֶאת&אּוָז   ְוֶאת&ֲהדֹוָר�
1Chr. 1:22א� ל ְוֶאת&ְׁשָב� ל ְוֶאת&ֲאִביָמֵא�   ְוֶאת&ֵעיָב�
1Chr. 1:23ן� ס �י ָיְקָט� ֶּלה ְּבֵנ   ְוֶאת&אֹוִפ�יר ְוֶאת&ֲחִויָל�ה ְוֶאת&יֹוָב�ב ָּכל&ֵא�
1Chr. 1:24�ד ָׁש םA ַאְרַּפְכַׁש�  ַלח� ֵׁש�
1Chr. 1:25ּו� ֶלג ְרע�   ֵע�ֶבר ֶּפ�
1Chr. 1:26ַרח� ֹור ָּת� ּוג ָנח�   ְׂשר�
1Chr. 1:27ם� ס ּוא ַאְבָרָה� ם ה�   ַאְבָר�



1Chr. 1:28אל� ס ק ְוִיְׁשָמֵע� ם ִיְצָח�   ְּבֵני1 ַאְבָרָה+
1Chr. 1:29ר ְוַאְדְּב ֹות ְוֵקָד� 1 ְנָבי+ ֹור ִיְׁשָמֵעאל Bם ְּבכ�ֶּלה ֹּתְלדֹוָת ם� ֵא� ל ּוִמְבָׂש�  ֵא�
1Chr. 1:30א� ד ְוֵתיָמ� א ֲחַד� ה ַמָּׂש�   ִמְׁשָמ�ע ְודּוָמ+
1Chr. 1:31אל� ס �י ִיְׁשָמֵע� ם ְּבֵנ ֶּלה ֵה� ְדָמה ֵא� �ּור ָנִפ�יׁש ָוֵק   ְיט�
1Chr. 1:325� ן ּוִמְדָי ן ְוָיְקָׁש>ן ּוְמָד� ה ֶאת&ִזְמָר= Qם ָיְלָד �ֶגׁש ַאְבָרָה3 ה ִּפיֶל Mי ְקטּוָר �י  ּוְבֵנ2 ּוַח ּוְבֵנ �ן ְוִיְׁשָּב�ק ְוׁש

ן� ס א ּוְדָד� ן ְׁשָב�  ָיְקָׁש�
1Chr. 1:33ה� ס ֶּלה ְּבֵנ�י ְקטּוָר� �ה ָּכל&ֵא� ע ְוֶאְלָּדָע ֹוְך ַוֲאִביָד� ן ֵעיָפBה ָוֵע1ֶפר1 ַוֲחנ+ �י ִמְדָי3   ּוְבֵנ
1Chr. 1:34ו ק ֵעָׂש� �י ִיְצָח+ ם ֶאת&ִיְצָח�ק ס ְּבֵנ ל� ס ַוּי�ֹוֶלד ַאְבָרָה�   ְוִיְׂשָרֵא�
1Chr. 1:35ַרח� ס ּוׁש ְוַיְעָל�ם ְוֹק� ל ִויע�   ְּבֵנ�י ֵעָׂש�ו ֱאִליַפ>ז ְרעּוֵא�
1Chr. 1:36ק� ס �ז ְוִתְמָנ�ע ַוֲעָמֵל� ם ְקַנ �י ְוַגְעָּת+   ְּבֵנ�י ֱאִליָפ�ז ֵּתיָמBן ְואֹוָמר1 ְצִפ
1Chr. 1:37�ה ּוִמָּז �5ַרח ַׁשָּמ�  ה� ס ְּבֵנ�י ְרעּוֵא�ל ַנ�ַחת ֶז
1Chr. 1:38ן� ֶצר ְוִדיָׁש� ן ְוֵא� �ה ְוִדיֹׁש� ֲעָנ ֹון ַו� ל ְוִצְבע� ן ְוׁשֹוָב� יר לֹוָט� �י ֵׂשִע+   ּוְבֵנ
1Chr. 1:39ן ִּתְמָנ�ע� ס ֹות לֹוָט� י ְוהֹוָמ�ם ַוֲאח� ן ֹחִר�   ּוְבֵנ�י לֹוָט�
1Chr. 1:40� �י ְואֹוָנ ל ְׁשִפ >ַחת ְוֵעיָב� =5ן ּוָמַנ ל ַעְלָי �י ׁשֹוָב+ �ה ַוֲעָנ�ה� ְּבֵנ ֹון ַאָּי  ם ס ּוְבֵנ�י ִצְבע�
1Chr. 1:41ן� ס ן ּוְכָר� ן ְוִיְתָר� ן ְוֶאְׁשָּב� ֹון ַחְמָר� �י ִדיׁש+ ֹון ס ּוְבֵנ �  ְּבֵנ�י ֲעָנ�ה ִּדיׁש
1Chr. 1:42ן� פ ּוץ ַוֲאָר� ֹון ע� ן ְּבֵנ�י ִדיׁש� �ן ְוַזֲעָו�5ן ַיֲעָק ֶצר ִּבְלָה� ֵני&ֵא+   ְּב�
1Chr. 1:43ֶּל�ְוֵא ֶּ Pל ב��י ִיְׂשָרֵא ֶלְך ִלְבֵנ ֹום ִלְפֵנ�י ְמָלְך&ֶמ� ים ֲאֶׁשBר ָמְלכּו1 ְּבֶא�ֶרץ ֱאד+ ַלע ה ַהְּמָלִכ3

ָבה� ֹו ִּדְנָה� ם ִעיר� ֹור ְוֵׁש�  ֶּבן&ְּבע+
1Chr. 1:44ה� �5ַרח ִמָּבְצָר� ב ֶּבן&ֶז יו יֹוָב� ְך ַּתְחָּת+ �ָמת ָּב�ַלע ַוִּיְמֹל�   ַוָּי
1Chr. 1:45ָמת י� ֶרץ ַהֵּתיָמִנ�י� ַוָּי ם ֵמֶא� יו חּוָׁש� ְך ַּתְחָּת+  ֹוָב�ב ַוִּיְמֹל�
1Chr. 1:46 ֹו ם ִעיר� ב ְוֵׁש� ד ַהַּמֶּכBה ֶאת&ִמְדָין1 ִּבְׂשֵד�ה מֹוָא+ יו ֲהַד�ד ֶּבן&ְּבַד3 Mְך ַּתְחָּת �ָמת חּוָׁש�ם ַוִּיְמֹל2  ַוָּי

ית�[ֲעיֹות   ]ֲעִו�
1Chr. 1:47ְך �ָמת ֲהָד�ד ַוִּיְמֹל� ה� ַוָּי יו ַׂשְמָל�ה ִמַּמְׂשֵרָק�   ַּתְחָּת+
1Chr. 1:48ר� ֹות ַהָּנָה� ּול ֵמְרֹחב� יו ָׁשא� ְך ַּתְחָּת+ �ָמת ַׂשְמָל�ה ַוִּיְמֹל�   ַוָּי
1Chr. 1:49ֹור� �5ן ֶּבן&ַעְכּב� ַעל ָחָנ יו ַּב� ְך ַּתְחָּת+ ּול ַוִּיְמֹל� ��ָמת ָׁשא   ַוָּי
1Chr. 1:50ן ַוִּי ד  ַוָּי1ָמת1 ַּב�ַעל ָחָנ+ 1 ַּבת&ַמְטֵר+ ֹו ְמֵהיַטְבֵאל Bם ִאְׁשּת ֹו ָּפ�ִעי ְוֵׁש2 ם ִעיר� ד ְוֵׁש� ְך ַּתְחָּתיו1 ֲהַד+ Bְמֹל
ב� י ָזָה� ת ֵמ�  ַּב�
1Chr. 1:51 ּוף ַעְלָיה >ע ַאּל� ּוף ִּתְמָנ ֹום ַאּל� �ָמת ֲהָד�ד ס ַוִּיְהיּו1 ַאּלּוֵפ�י ֱאד+ ְלָו�ה[ ַוָּי ת�] ַע� ּוף ְיֵת�  ַאּל�
1Chr. 1:52ן� ַא ּוף ִּפיֹנ� ּוף ֵאָל�ה ַאּל� ּוף ָאֳהִליָבָמ>ה ַאּל�  ּל=
1Chr. 1:53ר� ּוף ִמְבָצ� ן ַאּל� ּוף ֵּתיָמ� >ז ַאּל� ּוף ְקַנ   ַאּל�
1Chr. 1:54ֹום� פ י ֱאד� ֶּלה ַאּלּוֵפ� ּוף ִעיָר�ם ֵא� ל ַאּל� ּוף ַמְגִּדיֵא�   ַאּל�
1Chr. 2:1ן ִׁשְמעֹוBל ְראּוֵב��י ִיְׂשָרֵא ֶּלה ְּבֵנ ּון� ֵא� ה ִיָׂששָכ�ר ּוְזֻבל� �י ִויהּוָד+  ן1 ֵלִו
1Chr. 2:2ָּ Pר� ס ד ן ַנְפָּתִל�י ָּג�ד ְוָאֵׁש�  ן יֹוֵס�ף ּוִבְנָיִמ+
1Chr. 2:3 ֹור �רA ְּבכ� י ֵע Qית ַוְיִה� ְּכַנֲעִנ ּוַע ַה� ֹו ִמַּבת&ׁש� ה ְׁשלֹוָׁשה1 נ�ֹוַלד ל+ ה ֵעBר ְואֹוָנן1 ְוֵׁשָל+ �י ְיהּוָד3  ְּבֵנ
ה  הּו� סְיהּוָד3 ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה ַוְיִמיֵת�  ַר>

1Chr. 2:4ה� ס ה ֲחִמָּׁש� �5ַרח ָּכל&ְּבֵנ�י ְיהּוָד� ֹו ֶאת&ֶּפ�ֶרץ ְוֶאת&ָז �ְלָדה ּל� ֹו ָי   ְוָתָמר1 ַּכָּלת+
1Chr. 2:5ּול� ס ֹון ְוָחמ� ֶרץ ֶחְצר�   ְּבֵני&ֶפ�
1Chr. 2:6ן ְוֵהיָמ>ן ְוַכְל ְמִרי ְוֵאיָת= ִ Tַרח ז �י ֶז3 ה� ס ּוְבֵנ ַרע ֻּכָּל�ם ֲחִמָּׁש� ל ָוָד�  ֹּכ�
1Chr. 2:7ֶרם� ס ר ָמַע�ל ַּבֵח� ל ֲאֶׁש�   ּוְבֵנ�י ַּכְרִמ�י ָעָכר1 עֹוֵכ�ר ִיְׂשָרֵא+
1Chr. 2:8ן ֲעַזְרָי�ה�   ּוְבֵנ�י ֵאיָת�

1Chr. 2:9י� ם ְוֶאת&ְּכלּוָב� ל ְוֶאת&ָר� ֹו ֶאת&ְיַרְחְמֵא� �ֹון ֲאֶׁש�ר נֹוַלד&ל   ּוְבֵנ�י ֶחְצר�



1Chr. 2:10ה� ֹון ְנִׂש�יא ְּבֵנ�י ְיהּוָד� ם הֹוִל�יד ֶאת&ַעִּמיָנָד�ב ְוַעִּמיָנָדב1 הֹוִל�יד ֶאת&ַנְחׁש+   ְוָר�
1Chr. 2:11ַעז� א הֹוִל�יד ֶאת&ֹּב� א ְוַׂשְלָמ�   ְוַנְחׁשֹון1 הֹוִל�יד ֶאת&ַׂשְלָמ+
1Chr. 2:12ד הֹוִל�יד ֶאת ד ְועֹוֵב� ַעז1 הֹוִל�יד ֶאת&עֹוֵב+ י� ּוֹב2  &ִיָׁש�
1Chr. 2:13י� י ְוִׁשְמָע�א ַהְּׁשִליִׁש� ֹו ֶאת&ֱאִליָא�ב ַוֲאִביָנָדב1 ַהֵּׁשִנ+   ְוִאיַׁש>י הֹוִל�יד ֶאת&ְּבֹכר�
1Chr. 2:14י� י ַהֲחִמיִׁש� י ַרַּד� ְרִביִע+ 1 ָה�   ְנַתְנֵאל
1Chr. 2:15ֹPי� א י ָּדִו�יד ַהְּׁשִבִע�  ֶצם ַהִּׁשִּׁש+
1Chr. 2:16ם][ְו[ם  ְוַאְחֹיֵתיֶה ל ] ַאְחיֹוֵתיֶה� ב ַוֲעָׂשה&ֵא� ה ַאְבַׁש>י ְויֹוָא� �י ְצרּוָי3 �ִיל ּוְבֵנ �ה ַוֲאִביָג ְצרּוָי

ה�  ְׁשֹלָׁש�
1Chr. 2:17י� א ֶי�ֶתר ַהִּיְׁשְמֵעאִל� �י ֲעָמָׂש+ ה ֶאת&ֲעָמָׂש�א ַוֲאִב ִיל ָיְלָד� Wַוֲאִביַג  
1Chr. 2:18ֹון הֹוִל>יד ֶאת&ֲע ב  ְוָכֵל�ב ֶּבן&ֶחְצר3 יָה ֵי�ֶׁשר ְוׁשֹוָב� ֹות ְוֵא�ֶּלה ָבֶנ+ �ה ְוֶאת&ְיִריע ה ִאָּׁש� זּוָב�

ֹון�  ְוַאְרּד�
1Chr. 2:19ּור� ֹו ֶאת&ח� ֶלד ל� ת ַוֵּת� ֹו ָכֵלב1 ֶאת&ֶאְפָר+ Bח&ל ָמת ֲעזּוָב�ה ַוִּי�5ַּק�   ַוָּת�
1Chr. 2:20 ל� י הֹוִל�יד ֶאת&ְּבַצְלֵא� י ְואּוִר�  ס ְוחּור1 הֹוִל�יד ֶאת&אּוִר+
1Chr. 2:21 ֶלד �ה ַוֵּת� ּוא ֶּבן&ִׁשִּׁש�ים ָׁשָנ ּה ְוה� ּוא ְלָקָח+ ד ְוה� �י ִגְלָע+ ר ָּבBא ֶחְצרֹון1 ֶאל&ַּבת&ָמִכיר1 ֲאִב  ְוַאַח3

ּוב� ֹו ֶאת&ְׂשג�  ל�
1Chr. 2:22�ֶרץ ַהִּגְלָע ים ְּבֶא� ים ְוָׁשלֹוׁש1 ָעִר+ Bֹו ֶעְׂשִר 5ְיִהי&ל3 �יר ַו�  ד� ּוְׂשג�ּוב הֹוִל�יד ֶאת&ָיִא
1Chr. 2:23 ֶּלה Wיר ָּכל&ֵא� יָה ִׁשִּׁש�ים ִע ת ָיִא=יר ֵמִאָּת>ם ֶאת&ְקָנ�ת ְוֶאת&ְּבֹנֶת� ֲאָרם ֶאת&ַחּו2ֹ ַ Tּור&ו  ַוִּיַּק�ח ְּגׁש�

ד�  ְּבֵנ�י ָמִכ�יר ֲאִבי&ִגְלָע�
1Chr. 2:24�ה ַוֵּת ֹון ְּבָכֵל�ב ֶאְפָר�ָתה ְוֵאBֶׁשת ֶחְצרֹון1 ֲאִבָּי+ ר מֹות&ֶחְצר� ּור ֲאִב�י  ְוַאַח� ֹו ֶאת&ַאְׁשח� ֶלד ל+

ֹוַע�  ְתק�
1Chr. 2:25ֶצם ֲאִחָּי�ה� ֶרן ָוֹא� ֹורA ָר�ם ּובּוָנ�ה ָוֹא> ֹון ַהְּבכ� ֹור ֶחְצר�   ַוִּיְהי=ּו ְבֵני&ְיַרְחְמֵא>ל ְּבכ�
1Chr. 2:26ם אֹוָנ�ם� ס יא ֵא� ל ּוְׁשָמ�ּה ֲעָטָר�ה ִה� יַרְחְמֵא� ה ַאֶח>ֶרת ִל� י ִאָּׁש�   ַוְּתִה2
1Chr. 2:27ֶקר� ין ָוֵע� ַעץ ְוָיִמ� ֹור ְיַרְחְמֵא�ל ַמ� ם ְּבכ�   ַוִּיְהי�ּו ְבֵני&ָר�
1Chr. 2:28ּור� ב ַוֲאִביׁש� י ָנָד� �י ַׁשַּמ+   ַוִּיְהי�ּו ְבֵני&אֹוָנ�ם ַׁשַּמ�י ְוָיָד�ע ּוְבֵנ
1Chr. 2:29ֹו ֶאת&ַאְחָּב� ּור ֲאִביָה�ִיל ַוֵּת�ֶלד ל+ ֶׁשת ֲאִביׁש� יד� ְוֵׁש>ם ֵא�  ן ְוֶאת&מֹוִל�
1Chr. 2:30א ָבִנ�ים� ס �ֹ ֶלד ל �ָמת ֶס� ב ֶס�ֶלד ְוַאָּפ�ִים ַוָּי �י ָנָד�   ּוְבֵנ
1Chr. 2:31י� ן ַאְחָל� ן ּוְבֵנ�י ֵׁשָׁש� Bי ִיְׁשִעי1 ֵׁשָׁש+ �י ּוְבֵנ ִים ִיְׁשִע   ּוְבֵנ�י ַאַּפ�
1Chr. 2:32 ן�י ֶי�ֶתר ְויֹוָנָת Bי ָיָדע1 ֲאִח�י ַׁשַּמ+ א ָבִנ�ים� ס ּוְבֵנ �ֹ �ָמת ֶי�ֶתר ל  ַוָּי
1Chr. 2:33ל� �י ְיַרְחְמֵא� ֶּלה ָהי�ּו ְּבֵנ �א ֵא� ן ֶּפ�ֶלת ְוָזָז   ּוְבֵנ�י יֹוָנָת�
1Chr. 2:34ע� ֹו ַיְרָח� י ּוְׁשמ� �י ִאם&ָּבנ�ֹות ּוְלֵׁשָׁש>ן ֶע�ֶבד ִמְצִר� =ה ְלֵׁשָׁש>ן ָּבִנ�ים ִּכ א&ָהָי �ֹ   ְול
1Chr. 2:35=ן ֵׁשָׁש י� ַוִּיֵּת2 ֹו ֶאת&ַעָּת� ֶלד ל� ֹו ְלִאָּׁש�ה ַוֵּת� ע ַעְבּד� ֹו ְלַיְרָח�  ן ֶאת&ִּבּת>
1Chr. 2:36ד� ן הֹוִל�יד ֶאת&ָזָב� ן ְוָנָת�   ְוַעַּתי1 ֹהִל�יד ֶאת&ָנָת+
1Chr. 2:37ד� ל ְוֶאְפָל�ל הֹוִל�יד ֶאת&עֹוֵב�   ְוָזָבד1 הֹוִל�יד ֶאת&ֶאְפָל+
1Chr. 2:38יד ֶאת�ּוא הֹוִל�יד ֶאת&ֲעַזְרָי�ה� ְועֹוֵבד1 הֹוִל ּוא ְוֵיה�  &ֵיה+
1Chr. 2:39ה� ֶלץ ֹהִל�יד ֶאת&ֶאְלָעָׂש� ֶלץ ְוֶח�   ַוֲעַזְרָיה1 ֹהִל�יד ֶאת&ָח+
1Chr. 2:40ּום� י ֹהִל�יד ֶאת&ַׁשּל� י ְוִסְסַמ� ְסָמ+   ְוֶאְלָעָׂשה1 ֹהִל�יד ֶאת&ִס�
1Chr. 2:41יַקְמ ה ִו� ע� ְוַׁשּלּום1 הֹוִל�יד ֶאת&ְיַקְמָי+  ָי�ה ֹהִל�יד ֶאת&ֱאִליָׁשָמ�
1Chr. 2:42ֹון� ה ֲאִב�י ֶחְבר� �י ָמֵרָׁש� �יף ּוְבֵנ ּוא ֲאִבי&ִז ֹו ה� ע ְּבֹכר� ל ֵמיָׁש� Bי ָכֵלב1 ֲאִח�י ְיַרְחְמֵא+   ּוְבֵנ
1Chr. 2:43ַמע� ֶקם ָוָׁש� ַח ְוֶר� ַרח ְוַתֻּפ� ֹון ֹק� �  ּוְבֵנ�י ֶחְבר
1Chr. 2:44יד ֶאת&ַר� י� ְוֶׁש�ַמע הֹוִל+ ֶקם הֹוִל�יד ֶאת&ַׁשָּמ� �ם ְוֶר� �י ָיְרֳקָע  ַחם ֲאִב
1Chr. 2:45ּור� ית&צ� ֹון ֲאִב�י ֵב� ֹון ּוָמע� �י ָמע   ּוֶבן&ַׁשַּמ�



1Chr. 2:46ן ֹהִל�יד ֶאת&ָּגֵז�ז� ס �ז ְוָחָר� א ְוֶאת&ָּגֵז ן ְוֶאת&מֹוָצ� ה ֶאת&ָחָר� ב ָי�ְלָד> �ֶגׁש ָּכֵל+   ְוֵעיָפה1 ִּפיֶל
1Chr. 2:47ַעף� ּוְב ה ָוָׁש� ֶלט ְוֵעיָפ� ן ָוֶפ� ֶגם ְויֹוָת>ם ְוֵגיָׁש� י ֶר= ��י ָיְהָּד  ֵנ
1Chr. 2:48ת&ִּתְרֲחָנ�ה� ֶבר ְוֶא� ה ָי�ַלד ֶׁש�   ִּפֶלBֶגׁש ָּכֵלב1 ַמֲעָכ+
1Chr. 2:49ַjPֶלד ש �א ּוַבת&ָּכֵל� ַוֵּת3 �י ִגְבָע >א ֲאִב�י ַמְכֵּבָנ�ה ַוֲאִב ה ֶאת&ְׁשָו �י ַמְדַמָּנ+ ה� סַעף ֲאִב  ב ַעְכָס�
1Chr. 2:50ים� ל ֲאִב�י ִקְרַי�ת ְיָעִר� Wָתה ׁשֹוָב�ֹור ֶאְפָר ּור ְּבכ� ב ֶּבן&ח� �י ָכֵל+   ֵאBֶּלה ָהיּו1 ְּבֵנ
1Chr. 2:51ר� ף ֲאִב�י ֵבית&ָּגֵד� ֶחם ָחֵר� ית&ָל+ �י ֵב�   ַׂשְלָמא1 ֲאִב
1Chr. 2:52��ת ְיָעִר ל ֲאִב�י ִקְרַי ֹות� ַוִּיְהיBּו ָבִנים1 ְלׁשֹוָב+ ה ֲחִצ�י ַהְּמֻנח�  ים ָהֹרֶא�
1Chr. 2:53 י ֶּלה ָיְצאּו1 ַהָּצ�ְרָעִת+ �י ֵמֵא3 י ְוַהִּמְׁשָרִע י ְוַהֻּׁשָמִת� ים ַהִּיְתִרי1 ְוַהּפּוִת+ �ת ְיָעִר+  ּוִמְׁשְּפחֹות1 ִקְרַי

י� ס ִל� ֻא�  ְוָהֶאְׁשָּת�
1Chr. 2:54י ַע ֹוָפִת+ 1ֶחם1 ּוְנט� ית ֶל א ֵּב� �י ַׂשְלָמ3 י� ְּבֵנ י ַהָּצְרִע� ֹות ֵּב�ית יֹוָא�ב ַוֲחִצ�י ַהָּמַנְחִּת�  ְטר�
1Chr. 2:55 ֹות ֹסְפִרים1 ֹיְׁשבּו Bי[ ּוִמְׁשְּפח�ֹיְׁשֵב [ֵPים ה�ים ׂשּוָכִת ים ִׁשְמָעִת� ץ ִּתְרָעִת� �ים ַיְעֵּב+ ָּמה ַהִּקיִנ

ב� ס ת ֲאִב�י ֵבית&ֵרָכ� ים ֵמַחַּמ�  ַהָּבִא+
1Chr. 3:1 1ֶּלה ָהיּוBית ֵׁשִני1  ְוֵא ַעם1 ַהִּיְזְרֵעאִל+ ן ַלֲאִחינ2ֹ ֹורA ַאְמנ3ֹ ֹון ַהְּבכ� �ֹו ְּבֶחְבר ֹוַלד&ל� ר נ� ד ֲאֶׁש� �י ָדוִי+ ְּבֵנ

ית� ַּכְרְמִל� אל ַלֲאִביַג�ִיל ַה�  ָּדִנֵּי+
1Chr. 3:2ּור ָהְרִביִע�י ֲא �י ֶמ�ֶלְך ְּגׁש ה ַּבת&ַּתְלַמ� ן&ַמֲעָכ+ ֹום ֶּב� �ה ֶבן&ַחִּג�ית� ַהְּׁשִלִׁשי1 ְלַאְבָׁשל�  ֹדִנָּי
1Chr. 3:3ֹו�   ַהֲחִמיִׁש�י ְׁשַפְטָי�ה ַלֲאִביָט�ל ַהִּׁשִּׁש�י ִיְתְרָע�ם ְלֶעְגָל�ה ִאְׁשּת�
1Chr. 3:4 ה ַבע ָׁשִנ�ים ְוִׁשָּׁש�ה ֳחָדִׁש�ים ּוְׁשֹלִׁשBים ְוָׁשלֹוׁש1 ָׁשָנ+ ם ֶׁש� ְמָלְך&ָׁש+ ֹון ַוִּי2 ֹו ְבֶחְבר+ ֹוַלד&ל�  ִׁשָּׁשה1 נ�

ִם� ס  ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל�
1Chr. 3:5 ִים� ֹו ִּבירּוָׁשָל ֶּלה נּוְּלדּו&ל� ּוַע   ְוֵא� ה ְלַבת&ׁש� ב ְוָנָתBן ּוְׁשֹלֹמה1 ַאְרָּבָע+ Qִׁשְמָעא ְוׁשֹוָבT

ל�  ַּבת&ַעִּמיֵא�
1Chr. 3:6ֶלט� ע ֶוֱאִליָפ� ר ֶוֱאִליָׁשָמ�   ְוִיְבָח�
1Chr. 3:7יַע� �ֶפג ְוָיִפ� ַגּה ְוֶנ   ְוֹנ�
1Chr. 3:8ה� ֶלט ִּתְׁשָע� ע ֶוֱאִליֶפ�   ֶוֱאִליָׁשָמ=ע ְוֶאְלָיָד>
1Chr. 3:9ם� פ ר ֲאחֹוָת� יַלְגִׁש�ים ְוָתָמ� ֵני&ִפ� ד ְּב� �יד ִמְּלַב� �י ָדִו ל ְּבֵנ   ֹּכ�
1Chr. 3:10ֹו� ט ְּבנ� ֹו ְיהֹוָׁשָפ� א ְבנ� ֹו ָאָס� �ה ְבנ> �ם ֲאִבָּי ה ְרַחְבָע   ּוֶבן&ְׁשֹלֹמ�
1Chr. 3:11ֹו� יֹו ׁש ְּבנ� ֹו יֹוָא� ֹו ֲאַחְזָי�הּו ְבנ� ם ְּבנ>  ָר�
1Chr. 3:12ֹו� ם ְּבנ� ֹו יֹוָת� =הּו ְבנ>ֹו ֲעַזְרָי�ה ְבנ�   ֲאַמְצָי
1Chr. 3:13ֹו� ה ְבנ� ֹו ְמַנֶּׁש� �הּו ְבנ� ֹו ִחְזִקָּי ז ְּבנ>   ָאָח�
1Chr. 3:14ֹו� �הּו ְבנ� ֹו יֹאִׁשָּי ֹון ְּבנ�   ָאמ�
1Chr. 3:15ּום� ּוְבֵני1 יֹא הּו ָהְרִביִע�י ַׁשּל� ים ַהְּׁשִלִׁשי1 ִצְדִקָּי+ �ן ַהֵּׁשִנ�י ְיהֹוָיִק הּו ַהְּבכֹור1 יֹוָחָנ+  ִׁשָּי+
1Chr. 3:16ֹו� �ה ְבנ� ֹו ִצְדִקָּי ים ְיָכְנָי�ה ְבנ� �  ּוְבֵנ�י ְיהֹוָיִק
1Chr. 3:17ֹו� ל ְּבנ� ר ְׁשַאְלִּתיֵא� �ה ַאִּס+   ּוְבֵני1 ְיָכְנָי
1Chr. 3:18ע ּוְנַדְבָי�ה� ּוַמ ם ּוְפָדָי�ה ְוֶׁשְנַאַּצ�ר ְיַקְמָי�ה הֹוָׁשָמ�  ְלִּכיָר�
1Chr. 3:19ם� ה ּוְׁשֹלִמ�ית ֲאחֹוָת� 1 ְמֻׁשָּל�ם ַוֲחַנְנָי+ �י ּוֶבן&ְזֻרָּבֶבל ל ְוִׁשְמִע ה ְזֻרָּבֶב� �י ְפָדָי+   ּוְבֵנ
1Chr. 3:20ה י�ּו< =ה ַו�ֲחַסְדָי ֹאֶהל ּוֶבֶרְכָי ָ Tה ו ׁש� ַוֲחֻׁשָב] ֶסד ָחֵמ�  ַׁשב ֶח�
1Chr. 3:21ן ְּבֵנ�י ֹעַבְדָי�ה ְּבֵנ�י ְׁשַכְנָי�ה� ס �י ַאְרָנ+ Bי ְרָפָיה1 ְּבֵנ �ה ְּבֵנ ְעָי �ה ִויַׁש�   ּוֶבן&ֲחַנְנָי�ה ְּפַלְטָי
1Chr. 3:22יַח ּוְנַעְר ִיְגָאל ּוָבִר= ְ Tּוׁש ו ה ַחּט] �י ְׁשַמְעָי3 �ה ּוְבֵנ ה� ּוְבֵנ�י ְׁשַכְנָי�ה ְׁשַמְעָי ט ִׁשָּׁש� >ה ְוָׁשָפ�  ָי
1Chr. 3:23ה� ם ְׁשֹלָׁש� >ה ְוַעְזִריָק� =י ְוִחְזִקָּי ה ֶאְליֹוֵעיַנ   ּוֶבן&ְנַעְרָי3
1Chr. 3:24 י ֹהַדְיָוהּו �י ֶאְליֹוֵעיַנ3 הּו[ ּוְבֵנ ה� ] הֹוַדְוָי] �ִני ִׁשְבָע� >ה ַוֲעָנ =5ן ּוְדָלָי ַעּקּוב ְויֹוָחָנ ְ Tה ו יב ּוְפָלָי] ְוֶאְלָיִׁש]

 ס
1Chr. 4:1ל� ּור ְוׁשֹוָב� י ְוח� ֹון ְוַכְרִמ�   ְּבֵנ�י ְיהּוָד�ה ֶּפ=ֶרץ ֶחְצר>



1Chr. 4:2 ֹות ֶּלה ִמְׁשְּפח� י ְוֶאת&ָל�ַהד ֵא� יד ֶאת&ֲאחּוַמ� �ַחת ֹהִל+ ַחת ְוַי 1 הֹוִל�יד ֶאת&ַי+ Bה ֶבן&ׁשֹוָבל  ּוְרָאָי
י� ס ְרָעִת�  ַהָּצ�
1Chr. 4:3ם ִיְזְר �י ֵעיָט+ ֹוִני� ְוֵא1ֶּלה1 ֲאִב ם ַהְצֶלְלּפ� ם ֲאחֹוָת� א ְוִיְדָּב�ׁש ְוֵׁש�  ֶע�אל ְוִיְׁשָמ�
1Chr. 4:4ֶחם� ית ָל� ָתה ֲאִב�י ֵּב� ֹור ֶאְפָר+ �י חּוָׁש�ה ֵאBֶּלה ְבֵני&חּור1 ְּבכ� ר ְוֵע�ֶזר ֲאִב �י ְגֹד+ 1 ֲאִב   ּוְפנּוֵאל
1Chr. 4:5ים�ֹוַע ָהי�ּו ְׁשֵּת�י ָנִׁש �י ְתק+ ה� ּוְלַאְׁשחּור1 ֲאִב ה ְוַנֲעָר�   ֶחְלָא�
1Chr. 4:6ה� �י ַנֲעָר� ֶּלה ְּבֵנ י ֵא� �ֶפר ְוֶאת&ֵּתיְמִנ�י ְוֶאת&ָהֲאַחְׁשָּתִר �ם ְוֶאת&ֵח+ ֹו ַנֲעָרה1 ֶאת&ֲאֻחָּז Bֶלד ל   ַוֵּת2
1Chr. 4:7 ֶרת ִיְצָחר ַחר][ְו[ ּוְבֵנ�י ֶחְלָא�ה ֶצ�  ְוֶאְתָנ�5ן�] ֹצ�
1Chr. 4:8 יד ֶאת&ָענ�ּוב ֹוץ הֹוִל+ ּום� ְוק� ל ֶּבן&ָהר� ֹות ֲאַחְרֵח�  ְוֶאת&ַהֹּצֵבָב�ה ּוִמְׁשְּפח�
1Chr. 4:9ֶצב� ר ִּכ�י ָיַל�ְדִּתי ְּבֹע� ֹו ַיְעֵּבץ1 ֵלאֹמ+ Bה ְׁשמ ֹו ָקְרָא2 ד ֵמֶאָח�יו ְוִאּמ3 ץ ִנְכָּב�   ַוְיִה�י ַיְעֵּב+
1Chr. 4:10ְך ר ִאם&ָּבֵר2 ל ֵלאֹמ3 Mי ִיְׂשָרֵא ְַעֵּבץ ֵלאֹלֵה2 Tא י�ה  ַוִּיְקָרBיָת ֶאת&ְּגבּוִלי1 ְוָהְיָתBִני ְוִהְרִּב Mְּתָבֲרֵכ 

ל� ת ֲאֶׁשר&ָׁשָא� ים ֵא� א ֱאֹלִה� �י ַוָּיֵב� י ְוָעִׂש�יָת ֵּמָרָע�ה ְלִבְלִּת�י ָעְצִּב  ָיְדָך1 ִעִּמ+
1Chr. 4:11ֹון� ּוא ֲאִב�י ֶאְׁשּת� ה הֹוִל�יד ֶאת&ְמִח�יר ה� י&ׁשּוָח� ּוב ֲאִח�   ּוְכל�
1Chr. 4:12ה�  ְוֶא י ֵרָכ� ֶּלה ַאְנֵׁש� �יר ָנָח�ׁש ֵא� �י ִע ַח ְוֶאת&ְּתִחָּנ�ה ֲאִב יד ֶאת&ֵּבBית ָרָפא1 ְוֶאת&ָּפֵס+ Qֹון הֹוִל ְׁשּת3

 ס
1Chr. 4:13ת� ל ֲחַת� �י ָעְתִניֵא� �ה ּוְבֵנ ל ּוְׂשָרָי ז ָעְתִניֵא� �י ְקַנ+   ּוְבֵנ
1Chr. 4:14ה י הֹוִל�יד ֶאת&ָעְפָר�ה ּוְׂשָרָי3 ּו�  ּוְמעֹוֹנַת� ים ִּכ�י ֲחָרִׁש�ים ָהי� �יא ֲחָרִׁש+  הֹוִלBיד ֶאת&יֹוָאב1 ֲאִבי1 ֵּג

 פ
1Chr. 4:15ַעם ּוְבֵנ�י ֵאָל�ה ּוְקַנ�ז�� ה ִע�ירּו ֵאָל�ה ָוָנ �ב ֶּבן&ְיֻפֶּנ+   ּוְבֵני1 ָּכֵל
1Chr. 4:16ל� ה ִּתיְרָי�א ַוֲאַׂשְרֵא� �יף ְוִזיָפ+ �י ְיַהֶּלְלֵא�ל ִז   ּוְבֵנ
1Chr. 4:17ח ֲאִב�י  ּו י ְוֶאת&ִיְׁשָּב� �ם ְוֶאת&ַׁשַּמ+ ֹון ַוַּת1ַהר1 ֶאת&ִמְרָי ��ֶפר ְוָיל ֶרד ְוֵע ה ֶי�ֶתר ּוֶמ� ֶבן&ֶעְזָר+
ַע�  ֶאְׁשְּתֹמ�

1Chr. 4:18 י� ל ֲאִב ּוִתיֵא� ֹו ְוֶאת&ְיק� �י ׂשֹוכ+ ֶרד ֲאִבBי ְגדֹור1 ְוֶאת&ֶח1ֶבר1 ֲאִב ה ֶאת&ֶי2 Qה ָיְלָד ֹו ַהְיֻהִדָּי3  ְוִאְׁשּת�
ֶרד� ס ח ָמ� ר ָלַק� ה ֲאֶׁש� �ה ַבת&ַּפְרֹע+ ֶּלה ְּבֵני1 ִּבְתָי ֹוַח ְוֵא3 � ָזנ

1Chr. 4:19י� ַע ַהַּמֲעָכִת� ַחם ֲאִב�י ְקִעיָל�ה ַהַּגְרִמ�י ְוֶאְׁשְּתֹמ� ֹות ַנ+ ה ֲאח� ֹוִדָּי+   ּוְבֵני1 ֵא�ֶׁשת ה�
1Chr. 4:205ן ְות� ה ֶּבן&ָחָנ ֹון ְוִרָּנ+ ֹון ַאְמנ� �י ִׁשימ+ ֹון][ְו[ֹולֹון  ּוְבֵנ �ת�] ִתיל ת ּוֶבן&זֹוֵח� י זֹוֵח� �י ִיְׁשִע+  ּוְבֵנ
1Chr. 4:21ֵPה ע ץ  ְּבֵני1 ֵׁשָל�ה ֶבן&ְיהּוָד+ ת ַהֻּב� ֹות ֵּבית&ֲעֹבַד� �י ָמֵרָׁש�ה ּוִמְׁשְּפח> ה ֲאִב ה ְוַלְעָּד� �י ֵלָכ+ ר ֲאִב

ַע� ית ַאְׁשֵּב�  ְלֵב�
1Chr. 4:22 א ים ְוַאְנֵׁש�י ֹכֵזָב3 Qים� ְויֹוִק ים ַעִּתיִק� �ֶחם ְוַהְּדָבִר� ב ְוָיֻׁש�ִבי ָל ּו ְלמֹוָא� ף ֲאֶׁשר&ָּבֲעל�  ְויֹוָא=ׁש ְוָׂשָר>
1Chr. 4:23ֵPם� ס ה �ְׁשבּו ָׁש� ֹו ָי ֶלְך ִּבְמַלאְכּת� י ְנָטִע�ים ּוְגֵדָר�ה ִעם&ַהֶּמ� ים ְוֹיְׁשֵב� ֹוְצִר+  ָּמה ַהּי�
1Chr. 4:24ל ְוָי�ֹון ְנמּוֵא �ּול� ְּבֵנ�י ִׁשְמע �5ַרח ָׁשא� יב ֶז ין ָיִר�  ִמ+
1Chr. 4:25ֹו� ע ְּבנ� ֹו ִמְׁשָמ� ם ְּבנ� ֹו ִמְבָׂש�   ַׁשֻּל�ם ְּבנ>
1Chr. 4:26ֹו� ֹו ִׁשְמִע�י ְבנ� ּור ְּבנ� ֹו ַזּכ� ל ְּבנ>   ּוְבֵנ�י ִמְׁשָמ�ע ַחּמּוֵא�
1Chr. 4:27Wׁש ּוְלֶאָח ים ִׁשָּׁשBה ָעָׂשר1 ּוָבנ�ֹות ֵׁש+ י ָּבִנ2 Qא  ּוְלִׁשְמִע �ֹ ם ל 1 ִמְׁשַּפְחָּת+ �ים ְוֹכל �ים ַרִּב ין ָּבִנ יו ֵא�

ה� ס ּו ַעד&ְּבֵנ�י ְיהּוָד�  ִהְרּב�
1Chr. 4:28ל� ר ׁשּוָע� ה ַוֲחַצ� ַבע ּומֹוָלָד� ר&ֶׁש� ּו ִּבְבֵא�   ַוֵּי�ְׁשב>
1Chr. 4:29ד� ה ּוְבֶע�ֶצם ּוְבתֹוָל�   ּוְבִבְלָה�
1Chr. 4:30ה ּוְב ל ּוְבָחְרָמ� ג� ּוִבְבתּוֵא� יְקָל�  ִצ�
1Chr. 4:31 ְך ם ַעד&ְמֹל� ֶּלה ָעֵריֶה� ִים ֵא� �ְבַׁשֲעָר ית ִּבְרִא�י ּו� ים ּוְבֵב�  ּוְבֵבBית ַמְרָּכבֹות1 ּוַבֲחַצ�ר סּוִס+

יד�  ָּדִו�
1Chr. 4:32ׁש� ים ָחֵמ� ֶכן ְוָעָׁש�ן ָעִר� ֹון ְוֹת� ִין ִרּמ�   ְוַחְצֵריֶהם1 ֵעיָט�ם ָוַע+
1Chr. 4:333ְוָכל&ַחְצֵריֶה ֹP ֶּלה ַעד&ָּב�ַעל ז ים ָהֵא� ֹות ֶהָעִר� ם�ם ֲאֶׁש=ר ְסִביב> ם ָלֶה� ם ְוִהְתַיְחָׂש�  את מֹוְׁשֹבָת+



1Chr. 4:34ה ֶּבן&ֲאַמְצָי�ה� ְך ְויֹוָׁש�   ּוְמׁשֹוָב�ב ְוַיְמֵל+
1Chr. 4:35ל� ה ֶּבן&ְׂשָרָי�ה ֶּבן&ֲעִׂשיֵא�   ְויֹוֵא�ל ְוֵיהּוא1 ֶּבן&י�ֹוִׁשְבָי+
1Chr. 4:36ל ּוְבָנָי�ה� ְו =ה ַוֲעִדיֵא>ל ִויִׂשיִמֵא� יׁשֹוָחָיה ַוֲעָׂשָי ִ Tָבה ו 5ַיֲעֹק] י ְו�  ֶאְליֹוֵעיַנ]
1Chr. 4:37ְעָי�ה� י ֶּבן&ְׁשַמ� ֹון ֶּבן&ְיָדָי�ה ֶבן&ִׁשְמִר� א ֶבן&ִׁשְפִע=י ֶבן&ַאּל>   ְוִזיָז2
1Chr. 4:38ֵPֹות ְנִׂשיִא�ים ְּבִמְׁשְּפחֹו א �ים ְּבֵׁשמ+ ֹוב�ֶּלה ַהָּבִא ּו ָלר� ם ָּפְרצ� ֹוֵתיֶה+  ָת�ם ּוֵבית1 ֲאב�
1Chr. 4:39ׁש ִמְרֶע�ה ְלצֹאָנ�ם� �ְיא ְלַבֵּק� ר ַע�ד ְלִמְזַר�ח ַהָּג ֹוא ְגֹד+   ַוֵּיְלכּו1 ִלְמב�
1Chr. 4:40י ִמ� �ה ִּכ ֶטת ּוְׁשֵלָו ִים ְוֹׁשֶק� ֹוב ְוָהָא1ֶרץ1 ַרֲחַב�ת ָיַד+ ּו ִמְרֶעה1 ָׁשֵמ�ן ָוט+ B5ִּיְמְצא ם ַהֹּיְׁשִב�ים  ַו� ן&ָח+
ם ְלָפִנ�ים�  ָׁש�
1Chr. 4:41 ם Mּו ֶאת&ָאֳהֵליֶה ה ַוַּיּכ2 ֶלְך&ְיהּוָד3 �הּו ֶמ� ֹות ִּביֵמ�יA ְיִחְזִקָּי Mים ְּבֵׁשמ אּו ֵאֶּלהZ ַהְּכתּוִב2  ַוָּיֹב]

ים][ַה[ְוֶאת&ַהְּמִעיִנים  ֹו] ְּמעּוִנ2 י&ִמְרֶע�ה ֲאֶׁשBר ִנְמְצאּו&ָׁש1ָּמה1 ַוַּיֲחִריֻמם1 ַעד&ַהּי� ּו ַּתְחֵּתיֶה�ם ִּכ� ה ַוֵּיְׁשב� ם ַהֶּז+
ם�  ְלצֹאָנ�ם ָׁש�
1Chr. 4:42 ה= ְּנַעְרָיה ּוְרָפָי Tה ו ֹות ּוְפַלְטָי] �יר ֲאָנִׁש�ים ֲחֵמ�ׁש ֵמא ֹון ָהְלכּו1 ְלַה�ר ֵׂשִע+ �י ִׁשְמע3  ּוֵמֶה�םA ִמן&ְּבֵנ

ם� �י ִיְׁשִע�י ְּברֹאָׁש�  ְוֻעִּזיֵא>ל ְּבֵנ
1Chr. 4:43ם ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� �ְׁשבּו ָׁש+ ית ַהְּפֵלָט�ה ַלֲעָמֵל�ק ַוֵּי ּו ֶאת&ְׁשֵאִר� Wַוַּיּכ  
1Chr. 5:1 ֹו ִלְבֵנ�י ָרת+ יו ִנְּתָנה1 ְּבֹכ� �י ָאִב+ ְבַחְּללֹו1 ְיצּוֵע ּוא ַהְּבכֹורG ּו� �י ה� H ִּכ ֹור&ִיְׂשָרֵאל ן ְּבכ� י ְראּוֵב�  ּוְבֵנ2

ף ֶּבן&ִיְׂשָרֵא�ל  ה�יֹוֵס� ׂש ַלְּבֹכָר� א ְלִהְתַיֵח� �ֹ  ְול
1Chr. 5:2ף� ס ה ְליֹוֵס� �יד ִמֶּמ�ּנּו ְוַהְּבֹכָר� יו ּוְלָנִג   ִּכBי ְיהּוָדה1 ָּגַב�ר ְּבֶאָח+
1Chr. 5:3י� ֹון ְוַכְרִמ� ּוא ֶחְצר� ֹור ִיְׂשָרֵא�ל ֲחנ�ֹוְך ּוַפּל� ן ְּבכ�   ְּבֵנ�י ְראּוֵב�
1Chr. 5:4ְעָי� ֹו� ְּבֵנ�י יֹוֵא�ל ְׁשַמ� ֹו ִׁשְמִע�י ְבנ� ֹוג ְּבנ� ֹו ּג�  ה ְבנ>
1Chr. 5:5ֹו� ַעל ְּבנ� ֹו ַּב� ֹו ְרָאָי�ה ְבנ�   ִמיָכ�ה ְבנ>
1Chr. 5:6אּוֵבִנ�י� ּוא ָנִׂש�יא ָלר� ֶסר ֶמ�ֶלְך ַאֻּׁש�ר ה� ה ִּתְּלַג�ת ִּפְלְנֶא� ֹו ֲאֶׁש�ר ֶהְגָל+   ְּבֵאָר�ה ְבנ+
1Chr. 5:7יו ְּב ל ּוְזַכְרָי�הּו� ְוֶאָחיו1 ְלִמְׁשְּפֹחָת+ אׁש ְיִעיֵא� �ֹ ׂש ְלֹתְלדֹוָת�ם ָהר  ִהְתַיֵח�
1Chr. 5:8Pל ה�ַמע ֶּבן&יֹוֵא ז ֶּבן&ֶׁש� ֹון� ּוֶב1ַלע1 ֶּבן&ָעָז+ ַעל ְמע� ֹו ּוַב� ר ְוַעד&ְנב�  ּוא יֹוֵׁש�ב ַּבֲעֹרֵע+
1Chr. 5:9�ר ְּפָר ָרה ְלִמן&ַהָּנָה� ֹוא ִמְדָּב+ ח ָיַׁשב1 ַעד&ְלב� ד� ְוַלִּמְזָר3 ֶרץ ִּגְלָע� ּו ְּבֶא�  ת ִּכ=י ִמְקֵניֶה>ם ָרב�
1Chr. 5:10 ל&ָּכל&ְּפֵנ�י ם ַע� ּו ְּבָיָד�ם ַוֵּיְׁשבּו1 ְּבָא�ֳהֵליֶה+ 5ִּיְּפל� ים ַו� ַהְגִרִא+ ּו ִמְלָחָמה1 ִעם&ַה� Bּול ָעׂש  ּוִביֵמ�י ָׁשא3

ד� פ ח ַלִּגְלָע�  ִמְזָר�
1Chr. 5:11<ם ָי�ְׁשב �ד ְלֶנְגָּד3 ה� ּוְבֵני&ָג ן ַעד&ַסְלָכ� ֶרץ ַהָּבָׁש�  ּו ְּבֶא�
1Chr. 5:12ן� ט ַּבָּבָׁש� �י ְוָׁשָפ� �ה ְוַיְעַנ ם ַהִּמְׁשֶנ אׁש ְוָׁשָפ� +ֹ   יֹוֵא�ל ָהר
1Chr. 5:13ה� ס �יַע ָוֵע�ֶבר ִׁשְבָע� י ְוַיְעָּכ>ן ְוִז ֶׁשַבע ְויֹוַר= ְ Tם ו ל ּוְמֻׁשָּל] יָכֵא] ם ִמ� ם ְלֵב�ית ֲאבֹוֵתיֶה3 Qַוֲאֵחיֶה  
1Chr. 5:14 ֹו י ֶּבן&ַיְחּד� ָרֹוַח ֶּבן&ִּגְלָע=ד ֶּבן&ִמיָכֵא>ל ֶּבן&ְיִׁשיַׁש� Tי ֶּבן&י ִיל ֶּבן&חּוִר] �י ֲאִביַח3  ֵא�ֶּלהA ְּבֵנ

ּוז�  ֶּבן&ּב�
1Chr. 5:15ם� ית ֲאבֹוָת� אׁש ְלֵב� �ֹ י ר   ֲאִחי1 ֶּבן&ַעְבִּדיֵא�ל ֶּבן&ּגּוִנ+
1Chr. 5:16ּו ַּבִּגְלָע�ד ַּב ם� ַוֵּי�ְׁשב> ֹון ַעל&ּתֹוְצאֹוָת� י ָׁשר� ל&ִמְגְרֵׁש� ן ּוִבְבֹנֶת�יָה ּוְבָכ�  ָּבָׁש�
1Chr. 5:17ל� פ ֶלְך&ִיְׂשָרֵא� י ָיָרְבָע�ם ֶמ� ֶלְך&ְיהּוָד�ה ּוִביֵמ� י יֹוָת�ם ֶמ� ּו ִּביֵמ�   ֻּכָּלם1 ִהְתַיְחׂש+
1Chr. 5:18ִמן Hֶבט&ְמַנֶּׁשה י ַוֲחִצ�י ֵׁש� Mן ְוָגִד ֶׁשת  ְּבֵנ�י&ְראּוֵב2 ְרֵכי ֶק+ Bן ְוֶח1ֶרב1 ְוֹד� י ָמֵג ָנִׁשים ֹנְׂשֵא2 ֲ Tא G &ְּבֵני&ַחִיל

א� י ָצָב� ֹות ְוִׁשִּׁש�ים ֹיְצֵא� ים ְוַאְרָּבָע�ה ֶא>ֶלף ּוְׁשַבע&ֵמא� י ִמְלָחָמ�ה ַאְרָּבִע2  ּוְלמּוֵד�
1Chr. 5:19ּור ְוָנִפ�יׁש ְונֹו �ים ִויט� ַהְגִריִא ה ִעם&ַה� ּו ִמְלָחָמ� ב� ַוַּיֲעׂש�  ָד�
1Chr. 5:20 ה י ֵלאֹלִהBים ָזֲעקּו1 ַּבִּמְלָחָמ+ ִּ Tם כ�ל ֶׁש�ִעָּמֶה ים ְוֹכ� ַהְגִריִא+ ּו ְבָיָדם1 ַה� Bם ַוִּיָּנְתנ ּו ֲעֵליֶה+  ַוֵּיָעְזר�

ֹו� ְטחּו ב� ם ִּכי&ָב� ֹור ָלֶה�  ְוַנְעּת�
1Chr. 5:21ם ֲחִמִּׁש�ים ֶא1ֶלף1 ְו Qַמֵּליֶה ם ְּג� ּו ִמְקֵניֶה3 ים ַאְלָּפ�ִים  ַוִּיְׁשּב� ֶלף ַוֲחמֹוִר� ִים ַוֲחִמִּׁשים1 ֶא+ Bאן ָמאַת 3ֹ צ

ֶלף� ָאה ָא� ם ֵמ�  ְוֶנ�ֶפׁש ָאָד�



1Chr. 5:22ה� פ ם ַעד&ַהֹּגָל� ּו ַתְחֵּתיֶה� ים ַהִּמְלָחָמ�ה ַוֵּיְׁשב� לּו ִּכ�י ֵמָהֱאֹלִה� י&ֲחָלִלBים ַרִּבים1 ָנָפ+   ִּכ�
1Chr. 5:23ֶבט ְמַנ�י ֲחִצי1 ֵׁש ָּמה  ּוְבֵנ3 ֹון ֵה� ֹון ּוְׂשִנ�יר ְוַהר&ֶחְרמ� ן ַעד&ַּב=ַעל ֶחְרמ> Qֶרץ ִמָּבָׁש�ּו ָּבָא ה ָיְׁשב� ֶּׁש+

ּו�  ָרב�
1Chr. 5:24 ל ה ְוַיְחִּדיֵא3 Mה ְוהֹוַדְוָי ַעְזִריֵאל ְוִיְרְמָי2 ְ Tל ו י ֶוֱאִליֵא] ֶפר ְוִיְׁשִע] ֶּלה ָראֵׁש�י ֵבית&ֲאבֹוָת�ם ְוֵע]  ְוֵא�
ֹו ם�ֲאָנִׁשים1 ִּגּב� ית ֲאבֹוָת� ֹות ָראִׁש�ים ְלֵב� ִיל ַאְנֵׁש�י ֵׁשמ+  ֵרי ַח+
1Chr. 5:25 ים יד ֱאֹלִה� ֶרץ ֲאֶׁשר&ִהְׁשִמ� ּו ַאֲחֵרי1 ֱאֹלֵה�י ַעֵּמי&ָהָא+ י ֲאבֹוֵתיֶה�ם ַוִּיְזנ3 ּו ֵּבאֹלֵה�  ַוִּי�ְמֲעל+
ם�  ִמְּפֵניֶה�

1Chr. 5:26ּו ּוַחA ּפ� ל ֶאת&ר� Mי ִיְׂשָרֵא ּור  ַוָּיַערZ ֱאֹלֵה2 1ֶסר1 ֶמ�ֶלְך ַאּׁש+ Bת ִּפְלֶנ ּור ְוֶאת&ר1ּוַח1 ִּתְּלַג ֶלְך&ַאּׁש3 ל ֶמ�
ן ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה�  ֹור ְוָהָרא1 ּוְנַה�ר ּגֹוָז+ Bח ְוָחב ְיִביֵאם ַלְחַל2 ַ Tה ו�י ְוַלֲחִצ�י ֵׁש�ֶבט ְמַנֶּׁש �י ְוַלָּגִד+ ַוַּיְגֵלם1 ָלראּוֵבִנ

 פ
1Chr. 5:27י ֵּגְר� �י ֵלִו י� ְּבֵנ ת ּוְמָרִר� ֹון ְקָה� Wׁש 
1Chr. 5:28ל� ס ֹון ְוֻעִּזיֵא� ר ְוֶחְבר�   ּוְבֵנ�י ְקָה�ת ַעְמָר�ם ִיְצָה+
1Chr. 5:29ר� ס �ר ְוִאיָתָמ� ּוא ֶאְלָעָז ן ָנָדב1 ַוֲאִביה+ �י ַאֲהֹר+ �ם ס ּוְבֵנ ה ּוִמְרָי ן ּוֹמֶׁש� ם ַאֲהֹר� �י ַעְמָר+   ּוְבֵנ
1Chr. 5:30 יד�ּוַע� ֶאְלָעָזר1 הֹוִל ס ֹהִל�יד ֶאת&ֲאִביׁש� יְנָח� ס ִּפ� יְנָח+  ֶאת&ִּפ�
1Chr. 5:31י הֹוִל�יד ֶאת&ֻעִּז�י� י ּוֻבִּק�   ַוֲאִביׁש1ּוַע1 הֹוִל�יד ֶאת&ֻּבִּק+
1Chr. 5:32ֹות� ְחָי�ה הֹוִל�יד ֶאת&ְמָרי� ְזַר� ה ּו� ְחָי+   ְוֻעִּזי1 הֹוִל�יד ֶאת&ְזַר�
1Chr. 5:33יד ֶאת&ֲא�ּוב� ְמָריֹות1 הֹוִל ה ַוֲאַמְרָי�ה הֹוִל�יד ֶאת&ֲאִחיט�  ַמְרָי+
1Chr. 5:34ַעץ� ֹוק הֹוִל�יד ֶאת&ֲאִחיָמ� ֹוק ְוָצד�   ַוֲאִחיטּוב1 הֹוִל�יד ֶאת&ָצד+
1Chr. 5:35ה ַוֲעַזְרָי�ה הֹוִל�יד ֶאת&יֹוָחָנ�5ן�   ַוֲאִחיַמ1ַעץ1 הֹוִל�יד ֶאת&ֲעַזְרָי+
1Chr. 5:36יד ֶאת&ֲעַזְר�5ן הֹוִל� �ה הP ְויֹוָחָנ ִם�ָי ה ִּבירּוָׁשָל� ִית ֲאֶׁשר&ָּבָנ�ה ְׁשֹלֹמ� Wן ַּבַּב  ּוא ֲאֶׁש�ר ִּכֵה+
1Chr. 5:37ּוב� �ה ַוֲאַמְרָי�ה הֹוִל�יד ֶאת&ֲאִחיט�   ַוּי�ֹוֶלד ֲעַזְרָי�ה ֶאת&ֲאַמְרָי
1Chr. 5:38ּום� ֹוק הֹוִל�יד ֶאת&ַׁשּל� ֹוק ְוָצד�   ַוֲאִחיטּוב1 הֹוִל�יד ֶאת&ָצד+
1Chr. 5:39ה הֹוִל�יד ֶאת&ֲעַזְרָי�ה�� ה ְוִחְלִקָּי   ְוַׁשּלּום1 הֹוִל�יד ֶאת&ִחְלִקָּי+
1Chr. 5:40ק� ה ּוְׂשָרָי�ה הֹוִל�יד ֶאת&ְיהֹוָצָד�   ַוֲעַזְרָיה1 הֹוִל�יד ֶאת&ְׂשָרָי+
1Chr. 5:41ִם ְּבַי�ד ְנֻב� ה ִוירּוָׁשָל ה ֶאת&ְיהּוָד� ֹות ְיהָו+ ְך ְּבַהְגל� ר� ס ִויהֹוָצָד�ק ָהַל+  ַכְדֶנאַּצ�
1Chr. 6:1י� ת ּוְמָרִר� ם ְקָה� Wי ֵּגְרֹׁש� �י ֵלִו   ְּבֵנ
1Chr. 6:2י� �י ְוִׁשְמִע� ֹום ִלְבִנ ֵני&ֵגְרׁש� ֹות ְּב�   ְוֵא>ֶּלה ְׁשמ�
1Chr. 6:3ל� ֹון ְוֻעִּזיֵא� ר ְוֶחְבר�   ּוְבֵנ�י ְקָה�ת ַעְמָר�ם ְוִיְצָה+
1Chr. 6:4��י ּוֻמִׁש י ַמְחִל ם� ְּבֵנ�י ְמָרִר� ֹות ַהֵּלִו�י ַלֲאבֹוֵתיֶה�  י ְוֵא>ֶּלה ִמְׁשְּפח�
1Chr. 6:5ֹו� ה ְבנ� ֹו ִזָּמ� ֹו ַי�ַחת ְּבנ� �י ְבנ> ֹום ִלְבִנ �ֵגְרׁש   ְל�

1Chr. 6:6ֹו� י ְּבנ� ֹו ְיָאְתַר� �5ַרח ְּבנ� ֹו ֶז ֹו ְבנ+   יֹוָאBח ְּבנֹו1 ִעּד�
1Chr. 6:7ַרח ְּב ֹו ֹק� ֹו� ְּבֵנ�י ְקָה�ת ַעִּמיָנָד�ב ְּבנ+ ֹו ַאִּס�יר ְּבנ�  נ�
1Chr. 6:8ֹו� ֹו ְוַאִּס�יר ְּבנ� ף ְּבנ� ֹו ְוֶאְבָיָס�   ֶאְלָקָנ�ה ְבנ>
1Chr. 6:9ֹו� ּול ְּבנ� ֹו ְוָׁשא� �ה ְבנ� ֹו ֻעִּזָּי   ַּתBַחת ְּבנֹו1 אּוִריֵא�ל ְּבנ+
1Chr. 6:10ֹות� י ַוֲאִחימ� ה ֲעָמַׂש�   ּוְבֵני1 ֶאְלָקָנ+
1Chr. 6:11ה ְּבנ� ֹו�] ְּבֵני1[ֹו  ֶאְלָקָנ �ַחת ְּבנ� ֹו ְוַנ י ְּבנ� ה צֹוַפ�  ֶאְלָקָנ+
1Chr. 6:12ֹו� ֹו ֶאְלָקָנ�ה ְבנ� ם ְּבנ� ֹו ְיֹרָח� ב ְּבנ>   ֱאִליָא�
1Chr. 6:13י ַוֲאִבָּי�ה� ס� ר ַוְׁשִנ =י ְׁשמּוֵא>ל ַהְּבֹכ�   ּוְבֵנ
1Chr. 6:14ֹו ִׁשְמִע�י ְבנ� �י ִלְבִנ�י ְבנ> י ַמְחִל ֹו� ְּבֵנ�י ְמָרִר�  ֹו ֻעָּז�ה ְבנ�
1Chr. 6:15ֹו� פ ֹו ֲעָׂשָי�ה ְבנ� �ה ְבנ� ֹו ַחִּגָּי   ִׁשְמָע�א ְבנ>
1Chr. 6:16ֹון� ֹוַח ָהָאר� �ה ִמְּמנ� >יד ַעל&ְיֵדי&ִׁש�יר ֵּב�ית ְיהָו יד ָּדִו ר ֶהֱעִמ� ֶּלה ֲאֶׁש2   ְוֵא3



1Chr. 6:17ֶהל&מֹוֵע י ִמְׁשַּכBן ֹא� ים ִלְפֵנ2 Mּו ְמָׁשְרִת ית ְיהָו�ה  ַוִּיְהי2 ה ֶאת&ֵּב� יר ַעד&ְּבנ=ֹות ְׁשֹלֹמ> ד1 ַּבִּׁש+
ם� ּו ְכִמְׁשָּפָט�ם ַעל&ֲעבֹוָדָת� �ִם ַוַּיַעְמד�  ִּבירּוָׁשָל

1Chr. 6:18ל� ל ֶּבן&ְׁשמּוֵא� ר ֶּבן&יֹוֵא� י ֵהיָמן1 ַהְמׁשֹוֵר+ ים ּוְבֵניֶה�ם ִמְּבֵני1 ַהְּקָהִת+ ֶּלה ָהֹעְמִד�   ְוֵא�
1Chr. 6:19ֹוַח� ֶּבן&ֶאְל ל ֶּבן&ּת� ם ֶּבן&ֱאִליֵא�  ָקָנה1 ֶּבן&ְיֹרָח+
1Chr. 6:20 י�] צּוף1[ ֶּבן&ִציף ַחת ֶּבן&ֲעָמָׂש� ה ֶּבן&ַמ�  ֶּבן&ֶאְלָקָנ+
1Chr. 6:21ל ֶּבן&ֲעַזְרָי�ה ֶּבן&ְצַפְנָי�ה�   ֶּבן&ֶאְלָקָנה1 ֶּבן&יֹוֵא+
1Chr. 6:22&ף ֶּבן יר ֶּבן&ֶאְבָיָס� ַרח� ֶּבן&ַּת1ַחת1 ֶּבן&ַאִּס+  ֹק�
1Chr. 6:23ל� ת ֶּבן&ֵלִו�י ֶּבן&ִיְׂשָרֵא�   ֶּבן&ִיְצָה�ר ֶּבן&ְקָה+
1Chr. 6:24א� ף ֶּבן&ֶּבֶרְכָי�הּו ֶּבן&ִׁשְמָע� ֹו ָאָס� �ד ַעל&ְיִמינ ף ָהֹעֵמ�   ְוָאִח�יו ָאָס+
1Chr. 6:25ל ֶּבן&ַּבֲעֵׂשָי�ה ֶּבן&ַמְלִּכָּי�ה�   ֶּבן&ִמיָכֵא�
1Chr. 6:26 5ַרח ֶּבן&ֲעָדָי�ה� ֶּבן&ֶאְתִנ�י�  ֶבן&ֶז
1Chr. 6:27י� ה ֶּבן&ִׁשְמִע� ן ֶּבן&ִזָּמ�   ֶּבן&ֵאיָת�
1Chr. 6:28י� ס ם ֶּבן&ֵלִו�   ֶּבן&ַי�ַחת ֶּבן&ֵּגְרֹׁש�
1Chr. 6:29ּוְך� י ֶּבן&ַמּל� י ֶּבן&ַעְבִּד� אול ֵאיָתן1 ֶּבן&ִקיִׁש+ �ֹ ל&ַהְּׂשמ ם ַע� י ֲאֵחיֶה� =י ְמָרִר>   ּוְבֵנ
1Chr. 6:30ן&ֲחַׁשְבָי�ה ֶבן&ֲאַמְצָי�ה ֶּבן&ִחְלִקָּי�ה� ֶּב 
1Chr. 6:31ֶמר�   ֶּבן&ַאְמִצ�י ֶבן&ָּבִנ�י ֶּבן&ָׁש�
1Chr. 6:32י� ס י ֶּבן&ֵלִו� י ֶּבן&ְמָרִר�   ֶּבן&ַמְחִלי1 ֶּבן&מּוִׁש+
1Chr. 6:33�ית ָהֱאֹלִה ת ִמְׁשַּכ�ן ֵּב� ל&ֲעבֹוַד+ ים ְלָכ2 Wם ְנתּוִנ� ם ַהְלִוִּי  ים� ַוֲאֵחיֶה�
1Chr. 6:34 ֶדׁש ל ְמֶל�אֶכת ֹק� Wֶרת ְלֹכ עֹוָלה1 ְוַעל&ִמְזַּב�ח ַהְּקֹט+ ים ַעל&ִמְזַּבBח ָה� יו ַמְקִטיִר2 Mן ּוָבָנ ַאֲהֹר2  ְו�

ים� פ ה ֶע�ֶבד ָהֱאֹלִה� ה ֹמֶׁש� 1 ֲאֶׁש�ר ִצָּו+ ל ְּכֹכל  ַהֳּקָדִׁש�ים ּוְלַכֵּפר1 ַעל&ִיְׂשָרֵא+
1Chr. 6:35י ַא� ֶּלה ְּבֵנ ֹו� ְוֵא� ּוַע ְּבנ� ֹו ֲאִביׁש� ס ְּבנ� יְנָח� ֹו ִּפ� �ר ְּבנ> ן ֶאְלָעָז � ֲהֹר
1Chr. 6:36ֹו� ְחָי�ה ְבנ� ֹו ְזַר� �י ְבנ� ֹו ֻעִּז י ְבנ>   ֻּבִּק�
1Chr. 6:37ֹו� ּוב ְּבנ� ֹו ֲאִחיט� ֹו ֲאַמְרָי�ה ְבנ�   ְמָרי�ֹות ְּבנ>
1Chr. 6:38ֹו� ס ַעץ ְּבנ� ֹו ֲאִחיַמ� ֹוק ְּבנ�   ָצד�
1Chr. 6:39 ם ָהָי�ה י ִּכ�י ָלֶה� Bי ַאֲהֹרן1 ְלִמְׁשַּפַח�ת ַהְּקָהִת+ ם ִּבְגבּוָל�ם ִלְבֵנ ם ְלִטירֹוָת�  ְוֵא1ֶּלה1 מֹוְׁשבֹוָת+

ל�  ַהּגֹוָר�
1Chr. 6:40יָה� יָה ְסִביֹבֶת� ֹון ְּבֶא�ֶרץ ְיהּוָד�ה ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� ּו ָלֶה>ם ֶאת&ֶחְבר� 5ִּיְּתנ�   ַו�
1Chr. 6:41 ה ּו ְלָכֵל�ב ֶּבן&ְיֻפֶּנ�ה� ס ְוֶאת&ְׂשֵד� יָה ָנְתנ� � ָהִע�יר ְוֶאת&ֲחֵצֶר
1Chr. 6:42 יָה ְוֶאת&ַיִּת�ר�ֹון ְוֶאת&ִלְבָנ�ה ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש ט ֶאת&ֶחְבר� י ַהִּמְקָל+ ן ָנְתנּו1 ֶאת&ָעֵר� �י ַאֲהֹר3  ְוִלְבֵנ

יָה� ַע ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� ת&ֶאְׁשְּתֹמ�  ְוֶא�
1Chr. 6:43יָה� ְוֶאת&ִחיֵלז1 ְו יָה ֶאת&ְּדִב�יר ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�  ֶאת&ִמְגָרֶׁש+
1Chr. 6:44יָה� ס ֶמׁש ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� ית ֶׁש� יָה ְוֶאת&ֵּב�   ְוֶאת&ָעָׁשן1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
1Chr. 6:45יָה ְוֶאת&ֲעָנת� �ֶמת ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+ Bַבע ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש1יָה1 ְוֶאת&ָעֶל ן ֶאת&ֶּג ֹות  ּוִמַּמֵּט�ה ִבְנָיִמ3

ם� ס ה ִע�יר ְּבִמְׁשְּפחֹוֵתיֶה�  ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�יָה ָּכל&ָעֵריֶה>ם ְׁשֹלׁש&ֶעְׂשֵר�
1Chr. 6:46 ים ל ָעִר� ה ֲחִצ=י ְמַנֶּׁש>ה ַּבּגֹוָר� ַּמֲחִצית ַמֵּט2 � ִ Tה מ ים ִמִּמְׁשַּפ�ַחת ַהַּמֶּט] ת ַהּנֹוָתִר3 Mי ְקָה  ְוִלְבֵנ2

ֶׂשר� ס  ָע�
1Chr. 6:47י ֵגְר י ּוִמַּמֵּטBה ְמַנֶּׁשה1  ְוִלְבֵנ2 ר ּוִמַּמֵּט�ה ַנְפָּתִל3 Mה ָאֵׁש ָׂששָכר ּוִמַּמֵּט2 ִ Tה י�ם ִמַּמֵּט ֹום ְלִמְׁשְּפחֹוָת3 Mׁש

ה� ס ׁש ֶעְׂשֵר� ים ְׁשֹל� ן ָעִר�  ַּבָּבָׁש+
1Chr. 6:48Bד ּוִמַּמֵּט Qִמַּמֵּטה&ָג אּוֵבן ּו� ְTה ר�ם ִמַּמֵּט י ְלִמְׁשְּפחֹוָת3 Mי ְמָרִר ים  ִלְבֵנ2 ל ָעִר� ה ְזבּוֻלן1 ַּבּגֹוָר+

ה� ים ֶעְׂשֵר�  ְׁשֵּת�
1Chr. 6:49ם� ים ְוֶאת&ִמְגְרֵׁשיֶה� �ם ֶאת&ֶהָעִר� ל ַלְלִוִּי ּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵא�   ַוִּיְּתנ�



1Chr. 6:50 י� ֹון ּוִמַּמֵּט�ה ְּבֵנ ל ִמַּמֵּטBה ְבֵני&ְיהּוָדה1 ּוִמַּמֵּט�ה ְבֵני&ִׁשְמע+ ּו ַבּגֹוָר3 ים ִבְנָיִמ�ן אPֵ ַוִּיְּתנ� ת ֶהָעִר�
ֹות� ס ם ְּבֵׁשמ� ּו ֶאְתֶה� ֶּלה ֲאֶׁשר&ִיְקְרא�  ָהֵא+

1Chr. 6:51ִים� ם ִמַּמֵּט�ה ֶאְפָר� י ְגבּוָל+ �י ְקָה�ת ַוְיִהי1 ָעֵר� ֹות ְּבֵנ ִּמְׁשְּפח�   ּוִמ�
1Chr. 6:52י י ַהִּמְקָל>ט ֶאת&ְׁשֶכ�ם ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� ם ֶאת&ָעֵר= Mּו ָלֶה ִים ְוֶאת&ֶּג�ֶזר  ַוִּיְּתנ2 �ָה ְּבַה�ר ֶאְפָר

יָה�  ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�
1Chr. 6:53יָה� ֹון ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� ית חֹור� יָה ְוֶאת&ֵּב� ת&ָיְקְמָעם1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+   ְוֶא�
1Chr. 6:54יָה� פ ֹון ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� יָה ְוֶאת&ַּגת&ִרּמ�   ְוֶאת&ַאָּילֹון1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
1Chr. 6:55�ַחת  ּוִמ יָה ְוֶאת&ִּבְלָע�ם ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�יָה ְלִמְׁשַּפ� ה ֶאת&ָעֵנר1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+ ַּמֲחִצית1 ַמֵּט�ה ְמַנֶּׁש+

ים� פ ת ַהּנֹוָתִר�  ִלְבֵני&ְקָה�
1Chr. 6:56�ן ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש ה ֶאת&ּגֹוָל�ן ַּבָּבָׁש� ַחת ֲחִצי1 ַמֵּט�ה ְמַנֶּׁש+ ֹות  ִלְבֵניH ֵּגְרׁשֹוםG ִמִּמְׁשַּפ3 יָה ְוֶאת&ַעְׁשָּתר�

יָה� ס  ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�
1Chr. 6:57יָה� ת ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� ֶדׁש ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�יָה ֶאת&ָּדְבַר� ר ֶאת&ֶק�   ּוִמַּמֵּט�ה ִיָׂששָכ+
1Chr. 6:58יָה� ס יָה ְוֶאת&ָעֵנ�ם ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�   ְוֶאת&ָראמֹות1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
1Chr. 6:59�יָה� ּוִמַּמֵּט ֹון ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� ל ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�יָה ְוֶאת&ַעְבּד� ר ֶאת&ָמָׁש�  ה ָאֵׁש+
1Chr. 6:60יָה� ב ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� יָה ְוֶאת&ְרֹח�   ְוֶאת&חּוֹקק1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
1Chr. 6:61ֹון ְו יָה ְוֶאת&ַחּמ� 1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+ ֶדׁש ַּבָּגִליל Bי ֶאת&ֶק ִים  ּוִמַּמֵּט�ה ַנְפָּתִל3 ֶאת&ִמְגָרֶׁש�יָה ְוֶאת&ִקְרָיַת�

יָה� ס  ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�
1Chr. 6:62 ֹור ֹו ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�יָה ֶאת&ָּתב� ן ֶאת&ִרּמֹונ� �י ְמָרִריH ַהּנֹוָתִריםG ִמַּמֵּט�ה ְזבּוֻל+  ִלְבֵנ

יָה�  ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�
1Chr. 6:63ח ַהַּיְרֵּד�ְלִמְזַר Hן ְיֵרחֹו ֶבר ְלַיְרֵּד� Mיָה  ּוֵמֵע�ר ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש ֶצר ַּבִּמְדָּב� ן ֶאת&ֶּב� ןG ִמַּמֵּט�ה ְראּוֵב+

יָה�  ְוֶאת&ַי�ְהָצה ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש�
1Chr. 6:64יָה� ַעת ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� יָה ְוֶאת&ֵמיַפ�   ְוֶאת&ְקֵדמֹות1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
1Chr. 6:65ֹות ַּבִּגְלָע�ד ְוֶאת&ִמְג ד ֶאת&ָראמ� ַּמֵּטה&ָג+ יָה� ּוִמ2 �5ִים ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� ת&ַמֲחַנ  ָרֶׁש�יָה ְוֶא�
1Chr. 6:66יָה� ס �יר ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש� יָה ְוֶאת&ַיְעֵז   ְוֶאת&ֶחְׁשּבֹון1 ְוֶאת&ִמְגָרֶׁש+
1Chr. 7:1 ר ּתֹוָל=ע ּופּוָא>ה ָיִׁשיב �י ִיָׂששָכ3 ּוב[ ְוִלְבֵנ ה� ס] ָיׁש� ֹון ַאְרָּבָע�  ְוִׁשְמר�
1Chr. 7:2י תֹו� ע  ּוְבֵנ ל ָראִׁשBים ְלֵבית&ֲאבֹוָתם1 ְלתֹוָל+ ם ּוְׁשמּוֵא3 Mי ְוִיְבָׂש יִריֵאל ְוַיְחַמ2 � ִ Tה ו י ּוְרָפָי] ע ֻעִּז] ָל3

ֹות� ס ׁש ֵמא� ֶלף ְוֵׁש� �5ִים ֶא� ים&ּוְׁשַנ יד ֶעְׂשִר� ִיל ְלֹתְלדֹוָת�ם ִמְסָּפָרם1 ִּביֵמ�י ָדִו+ ֹוֵרי ַח�  ִּגּב�
1Chr. 7:3�י ִי�5ְזַר� �י ֻעִּז ם� ּוְבֵנ ה ָראִׁש�ים ֻּכָּל� >ה ֲחִמָּׁש� ֹעַבְדָיה ְויֹוֵא=ל ִיִּׁשָּי ְ Tל ו יָכֵא] ה ִמ� ְחָי3 �י ִי�5ְזַר� �ה ּוְבֵנ  ְחָי
1Chr. 7:4 ּו י&ִהְרּב� ה ָא�ֶלף ִּכ� ה ְׁשֹלִׁש�ים ְוִׁשָּׁש� ם ְּגדּוֵדי1 ְצָב�א ִמְלָחָמ+ ם ְלֵב�ית ֲאבֹוָת3 Mם ְלֹתְלדֹוָת  ַוֲעֵליֶה2
 ם�ָנִׁש�ים ּוָבִנ�י
1Chr. 7:5ל� פ ם ַלֹּכ� ֶלף ִהְתַיְחָׂש� Bים ְוִׁשְבָעה1 ֶא+ י ֲחָיִל�ים ְׁשמֹוִנ ר ִּגּבֹוֵר� ֹות ִיָׂששָכ+ 1 ִמְׁשְּפח� ם ְלֹכל   ַוֲאֵחיֶה3
1Chr. 7:6ה� ל ְׁשֹלָׁש� יֲעֵא� ן ֶּב=ַלע ָוֶב>ֶכר ִויִד�   ִּבְנָיִמ3
1Chr. 7:7ֻעִּזי ְ Tי ו ֹון ְוֻעִּז] ַלע ֶאְצּב] �י ֶב3 י ֲחָיִל�ים  ּוְבֵנ ֹות ִּגּבֹוֵר� ה ָראֵׁשי1 ֵּב�ית ָאב+ י ֲחִמָּׁש3 Mֹות ְוִעיִר ֵאל ִויִרימ2

ה� ס ֶלף ּוְׁשֹלִׁש�ים ְוַאְרָּבָע� 1ִים1 ֶא+ ים ּוְׁשַנ Bם ֶעְׂשִר  ְוִהְתַיְחָׂש3
1Chr. 7:8�י ְוָעְמִרי1 ִויֵרמB ֱאִליֶעֶזר ְוֶאְליֹוֵעיַנ ֶ Tׁש ו ה ְויֹוָע] ֶכר ְזִמיָר] �י ֶב3 �ֶמת  ּוְבֵנ ֹות ְוָעָל ה ַוֲעָנת� ֹות ַוֲאִבָּי+

ֶכר� ֶּלה ְּבֵני&ָב�  ָּכל&ֵא�
1Chr. 7:9ִים� ס ֶלף ּוָמאָת� ים ֶא� י ָח�ִיל ֶעְׂשִר� ם ִּגּבֹוֵר� ם ָראֵׁשי1 ֵּב�ית ֲאבֹוָת+   ְוִהְתַיְחָׂש�ם ְלֹתְלדֹוָת3
1Chr. 7:10 ן ְיִעיׁש �י ִבְלָה3 ל ִּבְלָה�ן ּוְבֵנ �י ְיִדיֲעֵא� ּוׁשְי[ ּוְבֵנ ן ְוַתְרִׁש�יׁש ] ע] ְכַנֲעָנה1 ְוֵזיָת+ ּוד ּו� Bִּבְנָיִמן ְוֵאה Tו
ַחר�  ַוֲאִחיָׁש�
1Chr. 7:11 י ִים ֹיְצֵא� ר ֶא1ֶלף1 ּוָמאַת+ ה&ָעָׂש� י ֲחָיִל�ים ִׁשְבָע� ֹות ִּגּבֹוֵר� 1 ְלָראֵׁש�י ָהָאב+ יֲעֵאל Bי ְיִד� ֶּלה ְּבֵנ Mָּכל&ֵא 

ה� א ַלִּמְלָחָמ�  ָצָב�



1Chr. 7:12ר� ְו יר ֻחִׁש�ם ְּבֵנ�י ַאֵח� �י ִע+  ֻׁשִּפBם ְוֻחִּפם1 ְּבֵנ
1Chr. 7:13ה� פ ּום ְּבֵנ�י ִבְלָה� >י ְוֵי�ֶצר ְוַׁשּל� י ַיֲחִציֵא=ל ְוגּוִנ �י ַנְפָּתִל3   ְּבֵנ
1Chr. 7:14ה ֶאת&ָמ Wה ָיְלָד ֲאַרִּמָּי+ יַלְגׁשֹו1 ָה� �ָדה ִּפ� ל ֲאֶׁש�ר ָיָל ה ַאְׂשִריֵא� �י ְמַנֶּׁש+ ד� ְּבֵנ  ִכ�יר ֲאִב�י ִגְלָע�
1Chr. 7:15 ד ַוִּתְהֶי�ָנה�ם ַהֵּׁשִנ�י ְצָלְפָח ה ְוֵׁש� ים ְוֵׁשBם ֲאֹחתֹו1 ַמֲעָכ+ �ים ּוְלֻׁשִּפ+ ח ִאָּׁשה1 ְלֻחִּפ Bיר ָלַק Qּוָמִכ 

ֹות� ד ָּבנ�  ִלְצָלְפָח�
1Chr. 7:16ֶר א ְׁשמֹו1 ֶּפ+ Bן ַוִּתְקָר ֶׁשת&ָמִכיר1 ֵּב+ ֶלד ַמֲעָכBה ֵא� ֶקם� ַוֵּת2 יו ָׁש�ֶרׁש ּוָבָנ�יו אּוָל�ם ָוָר� ם ָאִח�  ׁש ְוֵׁש�
1Chr. 7:17ֵPן א�ה� ּוְבֵנ�י אּוָל�ם ְּבָד ד ֶּבן&ָמִכ�יר ֶּבן&ְמַנֶּׁש� �י ִגְלָע+  ֶּלה ְּבֵנ
1Chr. 7:18ה� ֹוד ְוֶאת&ֲאִביֶע�ֶזר ְוֶאת&ַמְחָל� �ֶכת ָיְלָדה1 ֶאת&ִאיְׁשה+ ֹו ַהֹּמֶל   ַוֲאֹחת�
1Chr. 7:19ם� פ ַוִּי י ַוֲאִניָע� ֶכם ְוִלְקִח� �5ן ָוֶׁש+ �י ְׁשִמיָד�ע ַאְחָי  ְהי�ּו ְּבֵנ
1Chr. 7:20ֹו� ַחת ְּבנ� ֹו ְוַת� ה ְבנ� ֹו ְוֶאְלָעָד� ִים ׁשּוָת�ַלח ּוֶבBֶרד ְּבנֹו1 ְוַת�ַחת ְּבנ+   ּוְבֵנ�י ֶאְפַר�
1Chr. 7:21ד ַו� �ֶזר ְוֶאְלָע ֹו ְוֵע ַלח ְּבנ� ֹו ְוׁשּוֶת� ד ְּבנ> ּו  ְוָזָב� �י ָיְרד+ ֶרץ ִּכ ים ָּבָא+ ּום ַאְנֵׁשי&ַגת1 ַהּנֹוָלִד� ֲהָרג3

ם� ַחת ֶאת&ִמְקֵניֶה�  ָלַק�
1Chr. 7:22ֹו� יו ְלַנֲחמ� אּו ֶאָח� �ים ַוָּיֹב� ם ָיִמ�ים ַרִּב ִים ֲאִביֶה�   ַוִּיְתַאֵּב>ל ֶאְפַר�
1Chr. 7:23Bן ַוִּיְקָר�ַהר ַוֵּת�ֶלד ֵּב ֹו ַוַּת� ֹו� ַוָּיבֹא1 ֶאל&ִאְׁשּת+ ה ְּבֵבית� ה ִּכ�י ְבָרָע�ה ָהְיָת�  א ֶאת&ְׁשמֹו1 ְּבִריָע+
1Chr. 7:24ה� �5ן ֶׁשֱאָר� ת ֻאֵּז ֹון ְוֶאת&ָהֶעְלי�ֹון ְוֵא� ֹון ַהַּתְחּת� ה ַוִּת=ֶבן ֶאת&ֵּבית&חֹור> ֹו ֶׁשֱאָר+   ּוִבּת�
1Chr. 7:25ֹו� ַחן ְּבנ� ֹו ְוַת� ֶׁשף ְוֶת>ַלח ְּבנ� ֹו ְוֶר=   ְוֶר�ַפח ְּבנ3
1Chr. 7:26ֹו� ע ְּבנ� ֹו ֱאִליָׁשָמ� ּוד ְּבנ� ֹו ַעִּמיה� ן ְּבנ>   ַלְעָּד�
1Chr. 7:27ֹו� ַע ְּבנ� ֹו ְיהֹוֻׁש� ֹון ְּבנ�   נ�
1Chr. 7:28 ם�ֶזר ּוְבֹנֶת1יָה1 ּוְׁשֶכB ב ֶּג ַּמֲעָר3 ן ְוַל� ל ּוְבֹנֶת�יָה ְוַלִּמְזָר�ח ַנֲעָר+ ית&ֵא� ם ֵּב� ְׁשבֹוָת+  ַוֲאֻחָּזָתם1 ּוֹמ�

יָה�ּוְבֹנ �ה ּוְבֹנֶת� יָה ַעד&ַעָּי  ֶת+
1Chr. 7:29 יָה�ֹור ּוְבנֹוֶת יָה ּד� ֹו ּוְבנֹוֶת� יָה ְמִגּד� �5ְך ּוְבֹנֶת+ ה ֵּבית&ְׁשָאBן ּוְבֹנֶת1יָה1 ַּתְעַנ י ְבֵני&ְמַנֶּׁש3  ְוַעל&ְיֵד�

ל� פ ף ֶּבן&ִיְׂשָרֵא� ּו ְּבֵנ�י יֹוֵס�  ְּבֵא1ֶּלה1 ָיְׁשב+
1Chr. 7:30ר �י ָאֵׁש3 ם� ְּבֵנ ַרח ֲאחֹוָת� >ה ְוִיְׁשִו�י ּוְבִריָע�ה ְוֶׂש� =ה ְוִיְׁשָו   ִיְמָנ
1Chr. 7:31 ּוא ֲאִב�י ִבְרזֹות ֶבר ּוַמְלִּכיֵא�ל ה� ה ֶח� �י ְבִריָע+  ]ִבְרָז�5ִית�[ ּוְבֵנ
1Chr. 7:32ם� ת ׁשּוָע�א ֲאחֹוָת� ר ְוֶאת&חֹוָת�ם ְוֵא� ט ְוֶאת&ׁשֹוֵמ�   ְוֶח1ֶבר1 הֹוִל�יד ֶאת&ַיְפֵל+
1Chr. 7:33ט� �י ַיְפֵל� ֶּלה ְּבֵנ �ת ֵא� ל ְוַעְׁשָו ְך ּוִבְמָה� ט ָּפַס� �י ַיְפֵל+   ּוְבֵנ
1Chr. 7:34 י ְורֹוֲהָגה ה][ְו[ַיְחָּבה ] ָרְהָּג�ה][ְו[ ּוְבֵנ�י ָׁש�ֶמר ֲאִח� ם�] ֻחָּב�  ַוֲאָר�
1Chr. 7:35ל� ֶלׁש ְוָעָמ� ח ְוִיְמָנ�ע ְוֵׁש� ֶלם ָאִח�יו צֹוַפ�   ּוֶבן&ֵה�
1Chr. 7:36ה� י ְוִיְמָר� >ֶפר ְוׁשּוָע�ל ּוֵבִר� ּוַח ְוַחְרֶנ   ְּבֵנ�י צֹוָפ�ח ס=
1Chr. 7:37א� ן ּוְבֵאָר� ֹוד ְוַׁשָּמ=א ְוִׁשְלָׁש>ה ְוִיְתָר�   ֶּב�ֶצר ָוה3
1Chr. 7:38א� ה ַוְאָר� �ֶתר ְיֻפֶּנ�ה ּוִפְסָּפ� �י ֶי   ּוְבֵנ
1Chr. 7:39 ל ח ְוַחִּניֵא�  ְוִרְצָי�א� ּוְבֵנ�י ֻעָּל�א ָאַר�
1Chr. 7:40 ים� י ַהְּנִׂשיִא ים ָראֵׁש� י ֲחָיִל+ ֹות ְּברּוִרים1 ִּגּבֹוֵר� Bי ֵבית&ָהָאב ֵׁשר ָראֵׁש2 ָ Tֶּלה ְבֵני&א�ָּכל&ֵא 

ֶלף� ס ה ָא� ים ְוִׁשָּׁש� ים ֶעְׂשִר� ה ִמְסָּפָר�ם ֲאָנִׁש+  ְוִהְתַיְחָׂשBם ַּבָּצָבא1 ַּבִּמְלָחָמ+
1Chr. 8:1ן הֹו ְנָיִמ+ י� ּוִב2 ח ַהְּׁשִליִׁש� י ְוַאְחַר� 1 ַהֵּׁשִנ+ ֹו ַאְׁשֵּבל � ִל�יד ֶאת&ֶּב�ַלע ְּבֹכר
1Chr. 8:2י� ס א ַהֲחִמיִׁש� י ְוָרָפ� ְרִביִע+   נֹוָחה1 ָה�
1Chr. 8:3ּוד� א ַוֲאִביה� ר ְוֵגָר�   ַוִּיְהי�ּו ָבִנ�ים ְלָב�ַלע ַאָּד�
1Chr. 8:4ֹוַח� ן ַוֲאח� ּוַע ְוַנֲעָמ�   ַוֲאִביׁש�
1Chr. 8:5ם� ן ְוחּוָר� א ּוְׁשפּוָפ�   ְוֵגָר�
1Chr. 8:6ּום ֶאל&ָמָנ�ַחת� ַבע ַוַּיְגל� ם ָראֵׁשBי ָאבֹות1 ְלי�ֹוְׁשֵבי ֶג+ Qֶּלה ֵה�ּוד ֵא ��י ֵאח ֶּלה ְּבֵנ   ְוֵא�
1Chr. 8:7ד� ּוא ֶהְגָל�ם ְוהֹוִל�יד ֶאת&ֻעָּז�א ְוֶאת&ֲאִחיֻח� א ה� >ה ְוֵגָר�   ְוַנֲעָמ=ן ַוֲאִחָּי



1Chr. 8:8יו� א ָנָׁש� ת&ַּבֲעָר� ֹו ֹאָת�ם חּוִׁש�ים ְוֶא� ב ִמן&ִׁשְלח� ִים הֹוִליד1 ִּבְׂשֵד�ה מֹוָא+   ְוַׁשֲחַר3
1Chr. 8:9ם� א ְוֶאת&ַמְלָּכ� א ְוֶאת&ֵמיָׁש� ֹו ֶאת&יֹוָבב1 ְוֶאת&ִצְבָי+ �ֶדׁש ִאְׁשּת   ַוּי�ֹוֶלד ִמן&ֹח�
1Chr. 8:10ְכָי�ה ְוֶאת&ִמ ּוץ ְוֶאת&ָׂש� ֹות� ְוֶאת&ְיע� י ָאב� ֶּלה ָבָנ�יו ָראֵׁש�  ְרָמ�ה ֵא�
1Chr. 8:11ַעל� ּוב ְוֶאת&ֶאְלָּפ�   ּוֵמֻחִׁש>ים הֹוִל�יד ֶאת&ֲאִביט�
1Chr. 8:12Pֶמד ה�ַעל ֵע�ֶבר ּוִמְׁשָע�ם ָוָׁש �י ֶאְלַּפ+ יָה� ּוְבֵנ ד ּוְבֹנֶת� ֹו ְוֶאת&ֹל� �ה ֶאת&אֹונ+  ּוא ָּבָנ
1Chr. 8:13ֵPַמע ה �ה ָוֶׁש+ יחּו ֶאת&י�ֹוְׁשֵבי ַג�ת�ָּמ ּוְבִרָע ָּמה ִהְבִר� ֹון ֵה� �י ַאָּיל ֹות ְליֹוְׁשֵב�  ה ָראֵׁש�י ָהָאב+
1Chr. 8:14ֹות� ק ִויֵרמ�   ְוַאְחי�ֹו ָׁשָׁש�
1Chr. 8:15ֶדר� ד ָוָע�   ּוְזַבְדָי�ה ַוֲעָר�
1Chr. 8:16ה� א ְּבֵנ�י ְבִריָע�   ּוִמיָכֵא=ל ְוִיְׁשָּפ>ה ְויֹוָח�
1Chr. 8:17ֶבר� ּוְזַב י ָוָח�  ְדָי�ה ּוְמֻׁשָּל�ם ְוִחְזִק�
1Chr. 8:18ַעל� ב ְּבֵנ�י ֶאְלָּפ� י ְוִיְזִליָא>ה ְויֹוָב�   ְוִיְׁשְמַר=
1Chr. 8:19י� י ְוַזְבִּד� ים ְוִזְכִר�   ְוָיִק�
1Chr. 8:20ל� י ֶוֱאִליֵא� �י ְוִצְּלַת�   ֶוֱאִליֵעַנ
1Chr. 8:21ת ְּבֵנ� >ה ְוִׁשְמָר� =ה ּוְבָראָי י� ַוֲעָדָי  י ִׁשְמִע�
1Chr. 8:22ל� ן ָוֵע�ֶבר ֶוֱאִליֵא�   ְוִיְׁשָּפ�
1Chr. 8:23י ְוָחָנ�5ן� ֹון ְוִזְכִר�   ְוַעְבּד�
1Chr. 8:24ַוֲחַנְנָי�ה ְוֵעיָל�ם ְוַעְנֹתִתָּי�ה�  
1Chr. 8:25 ל][ּו[ ְוִיְפְדָי�ה ּוְפִניֵאל ק�] ְפנּוֵא�  ְּבֵנ�י ָׁשָׁש�
1Chr. 8:26י ּוְׁש  ַחְרָי�ה ַוֲעַתְלָי�ה� ְוַׁשְמְׁשַר�
1Chr. 8:27ם� �י ְיֹרָח� י ְּבֵנ >ה ְוִזְכִר� =ה ְוֵאִלָּי   ְוַיֲעֶרְׁשָי
1Chr. 8:28ִם� ס ּו ִבירּוָׁשָל� ֶּלה ָיְׁשב� �ים ֵא� ם ָראִׁש ֹות ְלֹתְלדֹוָת� י ָאב>   ֵא�ֶּלה ָראֵׁש�
1Chr. 8:29ם ִאְׁשּת� ֹון ְוֵׁש� ��י ִגְבע ּו ֲאִב ֹון ָיְׁשב� ה� ּוְבִגְבע�  ֹו ַמֲעָכ�
1Chr. 8:30ב� ַעל ְוָנָד� יׁש ּוַב� ּור ְוִק� ֹון ְוצ� �ֹור ַעְבּד ֹו ַהְּבכ�   ּוְבנ�
1Chr. 8:31ֹור ְוַאְחי�ֹו ָוָז�ֶכר�   ּוְגד�
1Chr. 8:32ם� ס ּו ִבירּוָׁשַל�ִם ִעם&ֲאֵחיֶה� =5ֶגד ֲאֵחיֶה>ם ָיְׁשב� ָּמה ֶנ ֹות הֹוִל�יד ֶאת&ִׁשְמָא�ה ְוַאף&ֵה3   ּוִמְקל�
1Chr. 8:33 1ֹוָנָתן ּול הֹוִלBיד ֶאת&ְיה� ּול ְוָׁשא3 ��יד ֶאת&ָׁשא יׁש הֹוִל יׁש ְוִק�  ְוֵנר1 הֹוִל�יד ֶאת&ִק+

ַעל� ב ְוֶאת&ֶאְׁשָּב� יָנָד� ּוַע ְוֶאת&ֲאִב�  ְוֶאת&ַמְלִּכי&ׁש+
1Chr. 8:34ה� ס ַעל הֹוִל�יד ֶאת&ִמיָכ� יב ַּב� יב ָּב�ַעל ּוְמִר� ן ְמִר�   ּוֶבן&ְיהֹוָנָת�
1Chr. 8:35ז� ַע ְוָאָח� ֶלְך ְוַתְאֵר� ֹון ָוֶמ�   ּוְבֵנ�י ִמיָכ�ה ִּפית�
1Chr. 8:36 י י ְוִזְמִר� �ֶות ְוֶאת&ִזְמִר ה הֹוִל>יד ֶאת&ָעֶל�ֶמת ְוֶאת&ַעְזָמ� ֹוַעָּד3 ה ִויה�  ְוָאָחז1 הֹוִל�יד ֶאת&ְיהֹוַעָּד+

א�  הֹוִל�יד ֶאת&מֹוָצ�
1Chr. 8:37א� א הֹוִל�יד ֶאת&ִּבְנָע ֹו� ּומֹוָצ� ל ְּבנ� ֹו ָאֵצ� ה ְבנ� ֹו ֶאְלָעָׂש� ה ְבנ>   ָרָפ�
1Chr. 8:38 5ן� ה ְוֹעַבְדָי�ה ְוָחָנ �אל ּוְׁשַעְרָי+ ְכרּו1 ְוִיְׁשָמֵע םA ֹּב2 ם ַעְזִריָק� H ִׁשָּׁש�ה ָבִניםG ְוֵא�ֶּלה ְׁשמֹוָת3  ּוְלָאֵצל

ל� ֶּלה ְּבֵנ�י ָאַצ�  ָּכל&ֵא�
1Chr. 8:39�יו אּוָל��ֶׁשק ָאִח �י ֵע י� ּוְבֵנ ֶלט ַהְּׁשִלִׁש� ֱאִליֶפ� י ֶו� ֹו ְיעּוׁש1 ַהֵּׁשִנ+  ם ְּבֹכר+
1Chr. 8:40 ה ים ֵמָא� �י ָבִנ+ ֶׁשת ּוַמְרִּבBים ָּבִנים1 ּוְבֵנ ְרֵכי ֶק3 ִיל ֹּד� Mים ִּגֹּבֵרי&ַח ּוָלם ֲאָנִׁש2 Tּו ְבֵני&א�5ִּיְהי  ַו�

ן� פ ֶּלה ִמְּבֵנ�י ִבְנָיִמ�  ַוֲחִמִּׁש�ים ָּכל&ֵא�
1Chr. 9:1ל  ְו ּו ְלָבֶב� ה ָהְגל� �י ִיְׂשָרֵא�ל ִויהּוָד> ֶפר ַמְלֵכ ים ַעל&ֵס� �ם ְּכתּוִב+ ּו ְוִהָּנ 1 ִהְתַיְחׂש+ ָכל&ִיְׂשָרֵאל
ם� ס  ְּבַמֲעָל�
1Chr. 9:2�ים ַהְלִוִּי�ם ְוַהְּנִתיִנ ֲהִנ+ 1 ַהֹּכ� ם ְּבָעֵריֶה�ם ִיְׂשָרֵאל ר ַּבֲאֻחָּזָת� ים ֲאֶׁש� אֹׁשִנ+  ים� ְוַהּיֹוְׁשִבים1 ָהִר�
1Chr. 9:3ה� ִים ּוְמַנֶּׁש� �י ִבְנָיִמ�ן ּוִמן&ְּבֵנ�י ֶאְפַר� ה ּוִמן&ְּבֵנ ּו ִמן&ְּבֵנ�י ְיהּוָד� 1ִם1 ָיְׁשב+   ּוִבירּוָׁשַל



1Chr. 9:4&י ֶבן&ָּבִניִמן ּוד ֶּבן&ָעְמִרי1 ֶּבן&ִאְמִר� Bי ֶּבן&ַעִּמיה י[ עּוַת2 ה�]ִמן] [ָּבִנ+ ֶרץ ֶּבן&ְיהּוָד�  &ְּבֵני&ֶפ�
1Chr. 9:5ֹור ּוָבָנ�יו� י ֲעָׂשָי�ה ַהְּבכ�   ּוִמן&ַהִּׁש�ילֹוִנ+
1Chr. 9:6ים� ֹות ְוִתְׁשִע� ם ֵׁשׁש&ֵמא� �5ַרח ְיעּוֵא�ל ַוֲאֵחיֶה�   ּוִמן&ְּבֵני&ֶז
1Chr. 9:7ה� ם ֶּבן&הֹוַדְוָי�ה ֶּבן&ַהְּסֻנָא�   ּוִמן&ְּבֵנ�י ִּבְנָיִמ�ן ַסּלּוא1 ֶּבן&ְמֻׁשָּל+
1Chr. 9:8ל ֶּבן&ִיְבִנָּי�ה� ְוִיְבְנָי ה ֶּבן&ְרעּוֵא� י ּוְמֻׁשָּלם1 ֶּבן&ְׁשַפְטָי+ ��י ֶּבן&ִמְכִר ם ְוֵאָל�ה ֶבן&ֻעִּז  ה1 ֶּבן&ְיֹרָח+
1Chr. 9:9 ית ֹות ְלֵב� י ָאב� ים ָראֵׁש� �ים ְוִׁשָּׁש�ה ָּכל&ֵא�ֶּלה ֲאָנִׁש+ ֹות ַוֲחִמִּׁש ע ֵמא� ם ְּתַׁש� ְלדֹוָת+  ַוֲאֵחיֶהם1 ְלֹת�
ם�   סֲאֹבֵתיֶה�

1Chr. 9:10ין� יב ְוָיִכ� ְעָי�ה ִויהֹוָיִר� �ים ְיַד� ֹּכֲהִנ   ּוִמן&ַה�
1Chr. 9:11 ים� ית ָהֱאֹלִה� �יד ֵּב� ּוב ְנִג ֹוק ֶּבן&ְמָריֹות1 ֶּבן&ֲאִחיט+ ה ֶּבן&ְמֻׁשָּל�ם ֶּבן&ָצד3 Mה ֶבן&ִחְלִקָּי  ַוֲעַזְרָי2

 ס
1Chr. 9:12ּור ֶּב ם ֶּבן&ַּפְׁשח� >5ָרה ֶּבן&ְמֻׁשָּל�ם  ַוֲעָדָיה1 ֶּבן&ְיֹרָח+ י ֶּבן&ֲעִדיֵא=ל ֶּבן&ַיְחֵז �ה ּוַמְעַׂש2 ן&ַמְלִּכָּי

ר� ית ֶּבן&ִאֵּמ�  ֶּבן&ְמִׁשֵּלִמ�
1Chr. 9:13 ת יל ְמֶל�אֶכת ֲעבֹוַד� ֹוֵרי ֵח+ ֹות ְוִׁשִּׁש�ים ִּגּב� ע ֵמא� ֶלף ּוְׁשַב� Wם ֶא ם ָראִׁשים1 ְלֵב�ית ֲאבֹוָת+  ַוֲאֵחיֶה3

ים�  ֵּבית&ָהֱאֹלִה�
1Chr. 9:14י� ם ֶּבן&ֲחַׁשְבָי�ה ִמן&ְּבֵנ�י ְמָרִר� ּוב ֶּבן&ַעְזִריָק� =ה ֶבן&ַחּׁש> ְעָי �ם ְׁשַמ� ן&ַהְלִוִּי   ּוִמ�
1Chr. 9:15ף� י ֶּבן&ָאָס� א ֶּבן&ִזְכִר� ֶרׁש ְוָגָל�ל ּוַמַּתְנָיה1 ֶּבן&ִמיָכ+ ר ֶח�   ּוַבְקַּבַּק�
1Chr. 9:16&ה ֶּבן ְעָי+ ן&ְׁשַמ� י  ְוֹעַבְדָיה1 ֶּב� ב ְּבַחְצֵר� ה ַהּיֹוֵׁש� Bה ֶבן&ָאָסא1 ֶּבן&ֶאְלָקָנ+ ּון ּוֶבֶרְכָי �ָּגָל�ל ֶּבן&ְידּות

י�  ְנטֹוָפִת�
1Chr. 9:17אׁש� �ֹ ּום ָהר ם ַׁשּל� ן ַוֲאִחיָמ�ן ַוֲאִחיֶה� ּוב ְוַטְלֹמ� ּום ְוַעּק+   ְוַהֹּׁשֲעִרים1 ַׁשּל�
1Chr. 9:18ֶלְך ִמְז ַער ַהֶּמ� ָּנה ְּבַׁש� ַעד&ֵה+ י�ָר�ָחה הPֵ ְו� �י ֵלִו� ים ְלַמֲחנ�ֹות ְּבֵנ ֲעִר+  ָּמה ַהֹּׁש�
1Chr. 9:19ַPים ע �יו ַהָּקְרִח3 ֶאָח=יו ְלֵבית&ָאִב ַרח ְו� Mף ֶּבן&ֹק ֹוֵרא ֶּבן&ֶאְבָיָס2 Tּום ֶּבן&ק ל ְמֶל�אֶכת  ְוַׁשּל�

ה ֹׁש �ה ְיהָו+ ֵתיֶהם1 ַעל&ַמֲחֵנ ֶהל ַוֲאֹב� �י ַהִּסִּפ�ים ָלֹא ה ֹׁשְמֵר� ֹוא�ָהֲעבֹוָד+ י ַהָּמב�  ְמֵר�
1Chr. 9:20ֹו� =ה ֲעֵליֶה>ם ְלָפִנ�ים ְיהָו�הA ִעּמ� יד ָהָי ר ָנִג2 יְנָח�ס ֶּבן&ֶאְלָעָז3   ּוִפ�
1Chr. 9:21ד� ֶהל מֹוֵע� ַתח ְלֹא� ה ֹׁשֵע�ר ֶּפ� ֶלְמָי+   ְזַכְרָיה1 ֶּב�ן ְמֶׁש�
1Chr. 9:22ים ָמאַת� ים ַּבִּסִּפ+ ם  ֻּכָּלBם ַהְּברּוִרים1 ְלֹׁשֲעִר� �ים ָעָׂש�ר ֵהBָּמה ְבַחְצֵריֶהם1 ִהְתַיְחָׂש+ ִים ּוְׁשֵנ

ם� ה ֶּבֱאמּוָנָת� ל ָהֹרֶא� >יד ּוְׁשמּוֵא� ד ָּדִו  ֵה�ָּמה ִיַּס�
1Chr. 9:23ֹות� ֶהל ְלִמְׁשָמר� ית&ָהֹא� >ה ְלֵב� ים ְלֵבית&ְיהָו ם ַעל&ַהְּׁשָעִר= Mם ּוְבֵניֶה   ְוֵה2
1Chr. 9:24ֹות ִיְהי� ֹוָנה ָוֶנ�5ְגָּבה� ְלַאְרַּב�ע רּוח+ ח ָי�ָּמה ָצפ� ים ִמְזָר� � ּו ַהֹּׁשֲעִר
1Chr. 9:25ֶּלה� ֹוא ְלִׁשְבַע=ת ַהָּיִמ>ים ֵמֵע�ת ֶאל&ֵע�ת ִעם&ֵא� ם ָלב2 Mם ְּבַחְצֵריֶה   ַוֲאֵחיֶה2
1Chr. 9:261ם ְוָהיּו� ם ַהְלִוִּי ים ֵה� י ַהֹּׁשֲעִר+ ָּמה ַאְרַּב1ַעת1 ִּגֹּבֵר� ה ֵה3 Qי ֶבֱאמּוָנ� ֹות ְוַע�ל  ִּכ  ַעל&ַהְּלָׁשכ+

ים� ית ָהֱאֹלִה� ֹות ֵּב�  ָהֹאְצר�
1Chr. 9:27ֶקר� ֶקר ַלֹּב� ַח ְוַלֹּב� ם ַעל&ַהַּמְפֵּת� ֶרת ְוֵה� י&ֲעֵליֶה�ם ִמְׁשֶמ+ �ינּו ִּכ� ים ָיִל ֹות ֵּבית&ָהֱאֹלִה�   ּוְסִביב�
1Chr. 9:28ּו י&ְבִמְסָּפ�ר ְיִביא+ �י ָהֲעבֹוָד�ה ִּכ� ם ַעל&ְּכֵל ּום� ּוֵמֶה� ר יֹוִציא�  ם ּוְבִמְסָּפ�
1Chr. 9:29 ֶמן ְוַהְּלבֹוָנ�ה �5ִין ְוַהֶּׁש+ ֶלת1 ְוַהַּי ֶדׁש ְוַעל&ַהֹּס2 ��י ַהֹּק ים ְוַע�ל ָּכל&ְּכֵל ם ְמֻמִּנים1 ַעל&ַהֵּכִל+  ּוֵמֶה3
ים�  ְוַהְּבָׂשִמ�
1Chr. 9:30ים ַחת ַלְּבָׂשִמ� י ַהִּמְרַק� ים ֹרְקֵח� ֲהִנ+  � ּוִמן&ְּבֵני1 ַהֹּכ�
1Chr. 9:31ים� ה ַהֲחִבִּת� ה ַע�ל ַמֲעֵׂש� Wי ֶּבֱאמּוָנ�ֹור ְלַׁשֻּל�ם ַהָּקְרִח ּוא ַהְּבכ� ם ה�   ּוַמִּתְתָיה1 ִמן&ַהְלִוִּי+
1Chr. 9:32ת� ס ת ַׁשָּב� ַּמֲעָר�ֶכת ְלָהִכ�ין ַׁשַּב� �ֶחם ַה� ם ַעל&ֶל =י ַהְּקָהִת>י ִמן&ֲאֵחיֶה�   ּוִמן&ְּבֵנ
1Chr. 9:33ַ Tֶּלה ה�ת ְּפִטיִרים  ְוֵא >ם ַּבְּלָׁשֹכ� ֹות ַלְלִוִּי י ָאב= ים[ְמֹׁשְרִרים ָראֵׁש2 �ם ָוַל>ְיָלה ] ְּפטּוִר י&יֹוָמ� ִּכ�

ה� ם ַּבְּמָלאָכ�  ֲעֵליֶה�
1Chr. 9:34ִם� פ ּו ִבירּוָׁשָל� ֶּלה ָיְׁשב� ם ָראִׁש�ים ֵא� >ם ְלֹתְלדֹוָת� ֹות ַלְלִוִּי י ָהָאב=   ֵאֶּלהZ ָראֵׁש2



1Chr. 9:35ֹון ְיעּוֵאל  ּוְב י&ִגְבע� ּו ֲאִב� ֹון ָיְׁשב� ה�] ְיִעיֵא�ל[ִגְבע> ֹו ַמֲעָכ� ם ִאְׁשּת�  ְוֵׁש�
1Chr. 9:36ב� ַעל ְוֵנ�ר ְוָנָד� יׁש ּוַב� ּור ְוִק+ ֹון ְוצ� �ֹור ַעְבּד ֹו ַהְּבכ�   ּוְבנ�
1Chr. 9:37ֹות� ֹו ּוְזַכְרָי�ה ּוִמְקל� ֹור ְוַאְחי+   ּוְגד�
1Chr. 9:38ֹות הֹו ם� ס ּוִמְקל� ּוָׁשַל�ִם ִעם&ֲאֵחיֶה� ּו ִביר� =5ֶגד ֲאֵחיֶה>ם ָיְׁשב� ם ֶנ  ִל�יד ֶאת&ִׁשְמָא�ם ְוַאף&ֵה3
1Chr. 9:39 1ֹוָנָתן ּול הֹוִלBיד ֶאת&ְיה� ּול ְוָׁשא3 ��יד ֶאת&ָׁשא יׁש הֹוִל יׁש ְוִק�  ְוֵנר1 הֹוִל�יד ֶאת&ִק+

ַעל ב ְוֶאת&ֶאְׁשָּב� ּוַע ְוֶאת&ֲאִביָנָד�  �ְוֶאת&ַמְלִּכי&ׁש+
1Chr. 9:40ה� ַעל הֹוִל�יד ֶאת&ִמיָכ� יב ָּב�ַעל ּוְמִרי&ַב� ן ְמִר�   ּוֶבן&ְיהֹוָנָת�
1Chr. 9:41ַע� ֶלְך ְוַתְחֵר� ֹון ָוֶמ�   ּוְבֵנ�י ִמיָכ�ה ִּפית�
1Chr. 9:42י ְוִז �ֶות ְוֶאת&ִזְמִר ה הֹוִל>יד ֶאת&ָעֶל�ֶמת ְוֶאת&ַעְזָמ� ה ְוַיְעָר3 י הֹוִל�יד  ְוָאָחז1 הֹוִל�יד ֶאת&ַיְעָר+ ְמִר�
א�  ֶאת&מֹוָצ�
1Chr. 9:43ֹו� ל ְּבנ� ֹו ָאֵצ� ה ְבנ� ֹו ֶאְלָעָׂש� �א ּוְרָפָי�ה ְבנ> א הֹוִל�יד ֶאת&ִּבְנָע   ּומֹוָצ�
1Chr. 9:44ה ְוֹעַבְדָי�ה ְוָח �אל ּוְׁשַעְרָי+ ְכרּו1 ְוִיְׁשָמֵע םA ֹּב2 ם ַעְזִריָק� H ִׁשָּׁש�ה ָבִניםG ְוֵא�ֶּלה ְׁשמֹוָת3 �5ן  ּוְלָאֵצל ָנ

ל� פ ֶּלה ְּבֵנ�י ָאַצ�  ֵא�
1Chr. 10:1 ר ּו ֲחָלִל�ים ְּבַה� ים ַוִּיְּפל� �י ְפִלְׁשִּת+ 1 ִמְּפֵנ יׁש&ִיְׂשָרֵאל �ָנס ִא� ּו ְבִיְׂשָרֵא�ל ַוָּי ים ִנְלֲחמ�  ּוְפִלְׁשִּת�

ַע�  ִּגְלֹּב�
1Chr. 10:2י� י ָבָנ ּול ְוַאֲחֵר� י ָׁשא� ים ַאֲחֵר� ּו ְפִלְׁשִּת+ ב  ַוַּיְדְּבק� ן ְוֶאת&ֲאִביָנָד> ים ֶאת&יֹוָנָת= ּו ְפִלְׁשִּת3 ו ַוַּיּכ�

ּול� ּוַע ְּבֵנ�י ָׁשא�  ְוֶאת&ַמְלִּכי&ׁש�
1Chr. 10:3ים� �ֶחל ִמן&ַהּיֹוִר� ֶׁשת ַוָּי �ים ַּבָּק ּול ַוִּיְמָצֻא�הּו ַהּמֹוִר�   ַוִּתְכַּבBד ַהִּמְלָחָמה1 ַעל&ָׁשא+
1Chr. 10:42ֶאל&ֹנֵׂש Z ֹ�אֶמר ָׁשאּול אּו ָהֲעֵרִלBים ָהֵא1ֶּלה1  ַוּי Mּה ֶּפן&ָיֹב ִני ָב3 A ְוָדְקֵר� ף ַחְרְּבָך� יו ְׁשֹל� Mא ֵכָל

יָה� ל ָעֶל� ֶרב ַוִּיֹּפ� 1 ֶאת&ַהֶח+ ח ָׁשאּול Bד ס ַוִּיַּק �א ְמֹא יו ִּכ�י ָיֵר� א ָאָבה1 ֹנֵׂש�א ֵכָל+ Bֹ י ְול  ְוִהְתַעְּללּו&ִב+
1Chr. 10:5�א&ֵכָל�יו ִּכ �5ְרא ֹנֵׂש� ת� ס ַוַּי ֶרב ַוָּיֹמ� ּוא ַעל&ַהֶח� ל ַּגם&ה> ּול ַוִּיֹּפ� � י ֵמ�ת ָׁשא
1Chr. 10:6תּו� ו ֵמ� ֹו ַיְחָּד� יו ְוָכל&ֵּבית� ֶׁשת ָּבָנ+ 1 ּוְׁשֹל� Bָמת ָׁשאּול   ַוָּי
1Chr. 10:7� ּול ּוָבָנ תּו ָׁשא� סּו ְוִכי&ֵמ� �י ָנ+ יׁש ִיְׂשָרֵאBל ֲאֶׁשר&ָּבֵע1ֶמק1 ִּכ ִּיְראּו ָּכל&ִא2 ַ Tסּו  ו ּו ָעֵריֶהם1 ַוָּיֻנ+ Bיו ַוַּיַעְזב

ם� ס ּו ָּבֶה� ים ַוֵּיְׁשב� אּו ְפִלְׁשִּת+  ַוָּיֹב�
1Chr. 10:8 יו 1 ְוֶאת&ָּבָנ+ ּו ֶאת&ָׁשאּול B5ִּיְמְצא �ים ַו� ֲחָלִל ט ֶאת&ַה� ים ְלַפֵּׁש� אּו ְפִלְׁשִּת+ ת ַוָּיֹב� ָּמֳחָר+  ַוְיִהי1 ִמ�

ַע� ר ִּגְלֹּב�  ֹנְפִל�ים ְּבַה�
1Chr. 10:9 יב ְלַבֵּׂש>ר ים ָסִב3 Mֶרץ&ְפִלְׁשִּת ּו ְבֶא� �יו ַוְיַׁשְּלח2 ֹו ְוֶאת&ֵּכָל ּו ֶאת&רֹאׁש� הּו ַוִּיְׂשא� ְפִׁשיֻט+  ַוַּי2

ם� ם ְוֶאת&ָהָע�  ֶאת&ֲעַצֵּביֶה�
1Chr. 10:10ֹו ית ָּדג� ּו ֵּב� ֹו ָתְקע� ית ֱאֹלֵהיֶה�ם ְוֶאת&ֻּגְלָּגְלּת� יו ֵּב� 1ימּו1 ֶאת&ֵּכָל+  ן� ס ַוָּיִׂש
1Chr. 10:11ּול� ים ְלָׁשא� ּו ְפִלְׁשִּת� �ד ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁשר&ָעׂש� ל ָיֵב�יׁש ִּגְלָע ּו ֹּכ� 5ִּיְׁשְמע+   ַו�
1Chr. 10:12 ּו ּום ָיֵב�יָׁשה ַוִּיְקְּבר2 יו ַוְיִביא� ת ָּבָנ+ ּול ְוֵאת1 ּגּוֹפ� ּו ֶאת&ּגּוַפ�ת ָׁשא3 Qַוִּיְׂשא G �יׁש ַחִיל  ַוָּיקּומּוH ָּכל&ִא

ים�ֶאת ּומּו ִׁשְבַע�ת ָיִמ� ׁש ַוָּיצ� ם ַּתBַחת ָהֵאָלה1 ְּבָיֵב+ Mַעְצמֹוֵתיֶה& 
1Chr. 10:13 ֹול ר ְיהָו�ה ֲאֶׁש�ר לֹא&ָׁשָמ�ר ְוַגם&ִלְׁשא� ה ַעל&ְּדַב� יהָו+ �ל ַּב� ֲעלֹו1 ֲאֶׁש�ר ָמַע ּול ְּבַמ� �ָמת ָׁשא3  ַוָּי

ֹוׁש� ֹוב ִלְדר�  ָּבא�
1Chr. 10:14י ׁש ַּב� א&ָדַר� �ֹ י� פ ְול ה ְלָדִו�יד ֶּבן&ִיָׁש�  הָו�ה ַוְיִמיֵת�הּו ַוַּיֵּסב1 ֶאת&ַהְּמלּוָכ+
1Chr. 11:1ְבָׂשְרָך� ֲאָנ�ְחנּו� >ה ַעְצְמָך� ּו� ר ִהֵּנ �ֹוָנה ֵלאֹמ ל&ִיְׂשָרֵא>ל ֶאל&ָּדִו�יד ֶחְבר� ּו ָכ�   ַוִּיָּקְבצ=
1Chr. 11:2ַּP ֹום ג ֹול ַּגם&ִׁשְלׁש3 ֶלְך ַאָּת>ה ַהּמֹוִצ�יא ְוַהֵּמִב�יא ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ם ִּבְהי�ֹות ָׁש ַּגם&ְּתמ� ּול ֶמ+ א�

ל� י ִיְׂשָרֵא� יד ַע�ל ַעִּמ� �ה ָנִג+ ל ְוַאָּתה1 ִּתְהֶי ה ִתְרֶעBה ֶאת&ַעִּמי1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ יָך ְלָך3 ַאָּת2 Mה ֱאֹלֶה  ַוּיֹאֶמרZ ְיהָו2
1Chr. 11:31ל ֶאל&ַהֶּמBי ִיְׂשָרֵא ָּיֹבאּו ָּכל&ִזְקֵנ2 ַ Tי  ו� ֹון ִלְפֵנ ית ְּבֶחְבר� ם ָּדִו�יד ְּבִר> ֹוָנה ַוִּיְכֹרתZ ָלֶה2 ֶלְך1 ֶחְבר+

ל� ס ר ְיהָו�ה ְּבַיד&ְׁשמּוֵא� ל ִּכְדַב� Bיד ְלֶמ1ֶלְך1 ַעל&ִיְׂשָרֵא+ ּו ֶאת&ָּדִו �ה ַוִּיְמְׁשח2  ְיהָו
1Chr. 11:4ּוס �=יד ְוָכל&ִיְׂשָרֵא>ל ְירּוָׁשַל�ִם ִה�יא ְיב ֶלְך ָּדִו ֶרץ� ַוֵּי2 י ָהָא� י ֹיְׁשֵב�   ְוָׁשם1 ַהְיבּוִס+



1Chr. 11:5 יא ִע�יר ֹון ִה� ד ָּדִויד1 ֶאת&ְמֻצַד�ת ִצּי+ Bָּנה ַוִּיְלֹּכ�ֹוא ֵה א ָתב� �ֹ יד ל ּו ֹיְׁשֵבBי ְיבּוס1 ְלָדִו+ Mאְמר 2ֹ  ַוּי
יד�  ָּדִו�

1Chr. 11:6ה ִיְהֶי� אׁשֹוָנ+ יד ָּכל&ַמֵּכBה ְיבּוִסי1 ָּבִר� ֹ�אֶמר ָּדִו+ ב  ַוּי >ה יֹוָא� =ַעל ָּבִראׁשֹוָנ אׁש ּוְלָׂש�ר ַוַּי �ֹ ה ְלר
אׁש� �ֹ י ְלר  ֶּבן&ְצרּוָי�ה ַוְיִה�

1Chr. 11:7יד� ֹו ִע�יר ָּדִו� �ֶׁשב ָּדִו�יד ַּבְמָצ�ד ַעל&ֵּכ�ן ָקְראּו&ל�   ַוֵּי
1Chr. 11:8ב ְיַח Wיב ְויֹוָא�ֹוא ְוַעד&ַהָּסִב יב ִמן&ַהִּמּל� Bֶבן ָהִעיר1 ִמָּסִב+ יר� ַוִּי ר ָהִע� �ה ֶאת&ְׁשָא�  ֶּי
1Chr. 11:9ֹו� פ ֹות ִעּמ� ֹול ַויהָו�ה ְצָבא� �ֹוְך ְוָגד �ֶלְך ָּדִו�יד ָהל�   ַוֵּי
1Chr. 11:10 ל ֹו ִעם&ָּכל&ִיְׂשָרֵא� ֹו ְבַמְלכּות> ים ִעּמ= יד ַהִּמְתַחְּזִק2 ֶּלה ָראֵׁשBי ַהִּגּבֹוִרים1 ֲאֶׁש�ר ְלָדִו+  ְוֵא2

ר ֹו ִּכְדַב� �ל� סְלַהְמִליכ   ְיהָו�ה ַעל&ִיְׂשָרֵא�
1Chr. 11:11ֹ Pי ר �ם ֶּבן&ַחְכמֹוִנ3 �יד ָיָׁשְבָע ים ֲאֶׁש�ר ְלָדִו ר ַהִּגֹּבִר� אׁש ַהְּׁשלֹוִׁשים  ְוֵא>ֶּלה ִמְסַּפ�

ים][ַה[ ת�] ָּׁש�ִליִׁש+ ַעם ֶאָח� ֹות ָחָל�ל ְּבַפ� ֹו ַעל&ְׁשֹלׁש&ֵמא� ר ֶאת&ֲחִנית> ּוא&עֹוֵר=  ה�
1Chr. 11:12<ים� ְוַאֲחָר ה ַהִּגֹּבִר� ּוא ִּבְׁשלֹוָׁש� ֹו ָהֲאחֹוִח�י ה� �ר ֶּבן&ּדֹוד�  יו ֶאְלָעָז
1Chr. 11:13 ת ה ַוְּתִה>י ֶחְלַק� ים ְוַהְּפִלְׁשִּתים1 ֶנֱאְספּו&ָׁש�ם ַלִּמְלָחָמ+ יד ַּבַּפ�ס ַּדִּמ3 Mה ִעם&ָּדִו ּוא&ָהָי2  ה�

ים ְוָהָע�ם ָנ�סּו ִמְּפ �ה ְמֵלָא�ה ְׂשעֹוִר ים�ַהָּׂשֶד�  ֵנ�י ְפִלְׁשִּת�
1Chr. 11:14ה� ּו ֶאת&ְּפִלְׁשִּת�ים ַוּי�ֹוַׁשע ְיהָו�ה ְּתׁשּוָע�ה ְגדֹוָל� ּוָה ַוַּיּכ� ּו ְבתֹוְך&ַהֶחְלָקה1 ַוַּיִּציל+ Bַוִּי�ְתַיְּצב  
1Chr. 11:15יד ֶאל&ְמָעַר� אׁש ַעל&ַהֻּצר1 ֶאל&ָּדִו+ Bֹ ים ר לֹוָׁשהZ ִמן&ַהְּׁשלֹוִׁש2 ּו ְׁש� �ה  ַוֵּיְרד] ת ֲעֻדָּל�ם ּוַמֲחֵנ

ים� ים ֹחָנ�ה ְּבֵע�ֶמק ְרָפִא�  ְפִלְׁשִּת+
1Chr. 11:16ֶחם� ית ָל� ז ְּבֵב� ים ָא� �יב ְּפִלְׁשִּת+   ְוָדִו�יד ָא�ז ַּבְּמצּוָד�ה ּוְנִצ
1Chr. 11:17 יו][ַו[ ַוִּיְתָאו ית&ֶל�ָּדִו�יד ַוּיֹאַמ�ר מPִ] ִּיְתָא� ֹור ֵּב� ִים ִמּב� ִני ַמ+ ַער�י ַיְׁשֵק� ר ַּבָּׁש�  ֶחם ֲאֶׁש�
1Chr. 11:18 ּו ַער ַוִּיְׂשא� 1ֶחם1 ֲאֶׁש�ר ַּבַּׁש+ ית&ֶל ֹור ֵּב� Bים ַוִּי�ְׁשֲאבּו&ַמ1ִים1 ִמּב �ה ְפִלְׁשִּת3 ה ְּבַמֲחֵנ Mּו ַהְּׁשֹלָׁש  ַוִּיְבְקע2

ם ַל ְך ֹאָת� ם ַוְיַנֵּס� א&ָאָבBה ָדִויד1 ִלְׁשּתֹוָת+ �ֹ �יד ְול  יהָו�ה�ַוָּיִב�אּו ֶאל&ָּדִו
1Chr. 11:19 י� ֶּלה ֶאְׁשֶּתBה ְבַנְפׁשֹוָתם1 ִּכ את ֲהַד�ם ָהֲאָנִׁשיםZ ָהֵא2 3ֹ ֹות ז י ֵמֲעׂש� Mי ֵמֱאֹלַה אֶמר ָחִליָלהZ ִּל2 [ֹ  ַוּי

ים� ֶׁשת ַהִּגּבֹוִר� ּו ְׁשֹל� ה ִלְׁשּתֹוָת�ם ֵא�ֶּלה ָעׂש+ א ָאָב� �ֹ ּום ְול  ְבַנְפׁשֹוָת�ם ֱהִביא+
1Chr. 11:20�ְוַאְבַׁש Pב ה י&יֹוָא3 ֹות י ֲאִח� ׁש ֵמא� ֹו ַעל&ְׁשֹל� ה ְוהּוא1 עֹוֵר�ר ֶאת&ֲחִנית+ אׁש ַהְּׁשלֹוָׁש+ �ֹ ּוא ָהָיה1 ר
ה�]לֹו][ְו[ָחָל�ל ְולֹא& ם ַּבְּׁשלֹוָׁש�  &ֵׁש�

1Chr. 11:21�א&ָב �ֹ ה ל ם ְלָׂש�ר ְוַעד&ַהְּׁשלֹוָׁש� י ָלֶה� ד ַוְיִה� 1ִים1 ִנְכָּב+  א� ס ִמן&ַהְּׁשלֹוָׁשBה ַבְּׁשַנ
1Chr. 11:22 1 Bי ֲאִריֵאל ה ֵא�ת ְׁשֵנ ּוא ִהָּכ3 ן&ַקְבְצֵא�ל ה� יׁש&ַח>ִיל ַרב&ְּפָעִל�ים ִמ� ע ֶּבן&ִא� ה ֶבן&ְיהֹוָיָד=  ְּבָנָי2

ֶלג� ֹור ְּבי�ֹום ַהָּׁש� ֹוְך ַהּב� י ְּבת� ת&ָהֲאִר> ד ְוִהָּכ=ה ֶא� Qהּוא ָיַר ְ Tב ו  מֹוָא+
1Chr. 11:23י ּוא&ִהָּכהZ ֶאת&ָהִא2 י ֲחִנית1 ִּכְמנ�ֹור  ְוה� Bד ַהִּמְצִר ה ּוְבַי2 י ִא�יׁש ִמָּד�הA ָחֵמ�ׁש ָּבַאָּמ3 Mׁש ַהִּמְצִר

ֹו� י ַוַּיַהְרֵג�הּו ַּבֲחִנית� �ד ַהִּמְצִר+ ת&ַהֲחִנית1 ִמַּי �5ֶרד ֵאָל�יו ַּבָּׁש�ֶבט ַוִּיְגֹזBל ֶא� ים ַוֵּי  ֹאְרִג+
1Chr. 11:24ה ְּבָנָי�הּו ֶּבן&ְיהֹו ים� ֵא�ֶּלה ָעָׂש+ ה ַהִּגֹּבִר� ם ִּבְׁשלֹוָׁש�  ָיָד�ע ְולֹו&ֵׁש�
1Chr. 11:25ֹו� ס הּו ָדִו�יד ַעל&ִמְׁשַמְעּת� ה לֹא&ָב�א ַוְיִׂשיֵמ� ּוא ְוֶאל&ַהְּׁשלֹוָׁש� ֹו ִנְכָּבד1 ה+ Bים ִהּנ   ִמן&ַהְּׁשלֹוִׁש3
1Chr. 11:26 5ן� ב ֶאְלָחָנ 1 ֲאִח�י יֹוָא+ י ַהֲחָיִל�ים ֲעָׂשה&ֵאל ֶחם� ס ְוִגּבֹוֵר� ית ָל� ֹו ִמֵּב�  ֶּבן&ּדֹוד�
1Chr. 11:27ֶלץ ַהְּפלֹוִנ�י� ס י ֶח�   ַׁשּמֹות1 ַהֲהרֹוִר+
1Chr. 11:28י� ס י ֲאִביֶע�ֶזר ָהֲעְּנתֹוִת� א ֶבן&ִעֵּקׁש1 ַהְּתקֹוִע+ Bִעיָר  
1Chr. 11:29י� ס י ִעיַל�י ָהֲאחֹוִח�   ִסְּבַכי1 ַהֻח�ָׁשִת+
1Chr. 11:30+ָפִת י� ס ַמְהַרי1 ַהְּנֹט� ֲעָנ�ה ַהְּנטֹוָפִת� ן&ַּב� ֶלד ֶּב�  י ֵח�
1Chr. 11:31ן ס ְּבָנָי�ה ַהִּפְרָעֹתִנ�י� �י ִבְנָיִמ+ י ִמִּגְבַעת1 ְּבֵנ   ִאיַת�י ֶּבן&ִריַב3
1Chr. 11:32י� ס ל ָהַעְרָבִת� ַעׁש ס ֲאִביֵא� �ֲחֵלי ָג+   חּוַרי1 ִמַּנ
1Chr. 11:33י ֶאְלַיְחָּב�  א ַהַּׁשַעְלֹבִנ�י� ס ַעְזָמ1ֶות1 ַהַּב�ֲחרּוִמ+
1Chr. 11:34י� ס ן ֶּבן&ָׁשֵג�ה ַהֲהָרִר� י יֹוָנָת� �זֹוִנ+ י ָהֵׁשם1 ַהִּג   ְּבֵנ3



1Chr. 11:35ּור� ס ל ֶּבן&א� י ֱאִליַפ�   ֲאִחיָא=ם ֶּבן&ָׂשָכ>ר ַהֲהָרִר�
1Chr. 11:36ֵPה ַהְּפֹלִנ�י� ס ח� י ֲאִחָּי �ָרִת+  ֶפר ַהְּמֵכ
1Chr. 11:37�י� ס ֶחְצרֹו1 ַה י ֶּבן&ֶאְזָּב� י ַנֲעַר�  ַּכְרְמִל+
1Chr. 11:38י� ס ר ֶּבן&ַהְגִר� ן ִמְבָח� 1 ֲאִח�י ָנָת+   יֹוֵאל
1Chr. 11:39ב ֶּבן&ְצרּוָי�ה� ס א ְּכֵל�י יֹוָא� Wי ֹנֵׂש �י ַנְחַרי1 ַהֵּב�ֹרִת+ ֶלק ָהַעּמֹוִנ   ֶצ�
1Chr. 11:40י� ס ב ַהִּיְתִר� י ָּגֵר�   ִעיָרא1 ַהִּיְתִר+
1Chr. 11:41י� ס ד ֶּבן&ַאְחָל� י ָזָב� ּוִרָּיה1 ַהִחִּת+   א�
1Chr. 11:42ים� ס �י ְוָעָל�יו ְׁשלֹוִׁש� אּוֵבִנ אׁש ָלר� <ֹ י ר אּוֵבִנ3 א ָהר� Mא ֶבן&ִׁשיָז   ֲעִדיָנ2
1Chr. 11:43ט ַהִּמְתִנ�י� ס ה ְויֹוָׁשָפ� ן&ַמֲעָכ+   ָחָנן1 ֶּב�
1Chr. 11:441י ָׁשָמע��א ָהֲעְׁשְּתָרִת ל][ִו�[ ִויעּוֵאל  ֻעִזָּי י� ס] יִעיֵא+ ם ָהֲעֹרֵעִר�  ס ְּבֵנ�י חֹוָת�
1Chr. 11:45י� ס יו ַהִּתיִצ� א ָאִח� י ְוֹיָח� 1 ֶּבן&ִׁשְמִר+ יֲעֵאל   ְיִד�
1Chr. 11:46י� ה ַהּמֹוָאִב� �ַעם ְוִיְתָמ� �י ֶאְלָנ י ְויֹוַׁשְוָי�ה ְּבֵנ ים ִויִריַב� ַּמֲחִו+ 1 ַה�   ֱאִליֵאל
1Chr. 11:47ל ַהְּמֹצָבָי�ה� פ ֱאִלי ד ְוַיֲעִׂשיֵא�  ֵא�ל ְועֹוֵב+
1Chr. 12:1 ים יׁש ְוֵה1ָּמה1 ַּבִּגּבֹוִר+ �ּול ֶּבן&ִק ּור ִמְּפֵנ�י ָׁשא� ֹוד ָעצ+ ג ע� �יְקַל+ ֶּלה ַהָּבִאBים ֶאל&ָּדִויד1 ְלִצ  ְוֵא3

ה� י ַהִּמְלָחָמ�  ֹעְזֵר�
1Chr. 12:2ים ּוַמְׂשִמאִליB ֶׁשת ַמְיִמיִנ ְׁשֵקי ֶק3 ן� ֹנ� ּול ִמִּבְנָיִמ� י ָׁשא� ֶׁשת ֵמֲאֵח� �ים ַּבָּק ים ּוַבִחִּצ� ֲאָבִנ+  ם1 ָּב�
1Chr. 12:3 י ִויזּוֵאל �ה ַהִּגְבָעִת+ ׁש ְּבֵני1 ַהְּׁשָמָע ֶזר ְויֹוָא3 Mאׁש ֲאִחיֶע 2ֹ ל][ִו[ ָהר �י ַעְזָמ�ֶות ] יִזיֵא� ֶלט ְּבֵנ ָוֶפ�

י� ּוא ָהֲעְּנֹתִת� ה ְוֵיה� Wּוְבָרָכ 
1Chr. 12:4�ים� ְוִי ֹור ַּבְּׁשֹלִׁש�ים ְוַעל&ַהְּׁשֹלִׁש� >י ִּגּב� =ה ַהִּגְבעֹוִנ ְעָי  ְׁשַמ�
1Chr. 12:5י� ד ַהְּגֵדָרִת� ן ְויֹוָזָב� 1 ְוי�ֹוָחָנ+ Bה ְוַיֲחִזיֵאל   ְוִיְרְמָי
1Chr. 12:6 הּו ּוְׁשַפְטָי�הּו ַהֲחִריִפי �ה ּוְׁשַמְרָי+ Bי ִויִרימֹות1 ּוְבַעְלָי י�ֲחרּו][ַה[ ֶאְלעּוַז  ]ִפ�
1Chr. 12:7ים� ִיִּׁשָּיהּו ַוֲעַזְרֵא=ל ְויֹוֶע>ֶזר ְוָיָׁשְבָע�ם ַהָּקְרִח� ְ Tה ו   ֶאְלָקָנ]
1Chr. 12:8ֹור� ם ִמן&ַהְּגד� �י ְיֹרָח� >ה ְּבֵנ   ְויֹוֵעאָל=ה ּוְזַבְדָי
1Chr. 12:93י ַהַח ָרה ִּגֹּבֵר� Mד ִמְדָּב ּו ֶאל&ָּדִוידZ ַלְמַצ2 י ִנְבְּדל� ה ֹעְרֵכ�י  ּוִמן&ַהָּגִד] ִיל ַאְנֵׁשBי ָצָבא1 ַלִּמְלָחָמ+

ר� ס ים ְלַמֵה� �ם ַעל&ֶהָהִר� ם ְוִכְצָבאִי Bי ַאְרֵיה1 ְּפֵניֶה+ ַמח ּוְפֵנ � ִצָּנ�ה ָוֹר
1Chr. 12:10י� ב ַהְּׁשִלִׁש� י ֱאִליָא� אׁש ֹעַבְדָיה1 ַהֵּׁשִנ+ �ֹ   ֵע�ֶזר ָהר
1Chr. 12:11י ִיְרְמָי�ה ַה י� ִמְׁשַמָּנה1 ָהְרִביִע+  ֲחִמִׁש�
1Chr. 12:12י� ל ַהְּׁשִבִע� י ֱאִליֵא�   ַעַּתי1 ַהִּׁשִּׁש+
1Chr. 12:13י� ד ַהְּתִׁשיִע� י ֶאְלָזָב� ֹוָחָנן1 ַהְּׁשִמיִנ+   י�
1Chr. 12:14ר� י ָעָׂש� י ס ַמְכַּבַּנ�י ַעְׁשֵּת� 1הּו1 ָהֲעִׂשיִר+   ִיְרְמָי
1Chr. 12:15�ֶּלה ִמְּבֵני&ָג�ד ָראֵׁש�י ַהָּצָב ֶלף� ֵא� ֹול ְלָא� ן ְוַהָּגד�  א ֶאָחBד ְלֵמָאה1 ַהָּקָט+
1Chr. 12:16 ּוא ְמַמֵּל�א ַעל&ָּכל&ִּגדֹיָתיו ֹון ְוה� ֶדׁש ָהִראׁש+ ּו ֶאת&ַהַּיְרֵּדן1 ַּבֹח� Bר ָעְבר ם ֲאֶׁש2  ֵא�ֶּלה ֵה3

ב� ס] ְּגדֹוָת�יו[ ַּמֲעָר� ח ְוַל� ים ַלִּמְזָר�  ַוַּיְבִר1יחּו1 ֶאת&ָּכל&ָה�ֲעָמִק+
1Chr. 12:17יד� ד ְלָדִו� ה ַעד&ַלְמָצ� יהּוָד+ Bי ִבְנָיִמן1 ִו� אּו ִמן&ְּבֵנ   ַוָּיֹב3
1Chr. 12:18 ִני ִי�ְהֶיה&ִּל=י ֹום ָּבאֶתBם ֵאַלי1 ְלָעְזֵר+ Qם ִאם&ְלָׁשל ֹ�אֶמר ָלֶה+ 1ַען1 ַוּי  ַוֵּיֵצ�א ָדִוידH ִלְפֵניֶהםG ַוַּי

ם&ְלַרּמֹוַת�ִנ �ַחד ְוִא� ב ְלָי ח� סֲעֵליֶכ>ם ֵלָב� ינּו ְויֹוַכ� י ֲאבֹוֵת� >5ֶרא ֱאֹלֵה� י ֵי א ָחָמס1 ְּבַכַּפ+ Bֹ י ְּבל  י ְלָצַר3
1Chr. 12:19 אׁש ַהְּׁשלֹוִׁשים �ֹ ה ֶאת&ֲעָמַׂשיH ר ּוַח ָלְבָׁש3 ֹוםA ] ָּׁשִליִׁשיםG][ַה[ ְור� י ָׁשל2 ְלָךB ָדִויד1 ְוִעְּמָך� ֶבן&ִיַׁש+

ָך ִּכ� ְזֶר+ ֹום ְלָך3 ְוָׁשלֹום1 ְלֹע� Mּוד� פָׁשל י ַהְּגד� 5ִּיְּתֵנ�ם ְּבָראֵׁש� יד ַו�  י ֲעָזְרָך� ֱאֹלֶה�יָך ַוְיַקְּבֵל�ם ָּדִו+
1Chr. 12:20 י� א ֲעָזֻר�ם ִּכ �ֹ ה ְול ּול ַלִּמְלָחָמ� ֹו ִעם&ְּפִלְׁשִּת=ים ַעל&ָׁשא> יד ְּבֹבא2 ּו ַעל&ָּדִו3 ה ָנְפל� Qְּמַנֶּׁש  ּוִמ�

Bי ְפִלְׁשִּת הּו ַסְרֵנ Mה ִׁשְּלֻח ּול�ְבֵעָצ3 ֹול ֶאל&ֲאֹדָנ�יו ָׁשא� ינּו ִיּפ� Wר ְּבָראֵׁש  ים1 ֵלאֹמ+
1Chr. 12:21 ד 1 ּוִמיָכֵא�ל ְויֹוָזָב+ יֲעֵאל ְדַנח ְויֹוָזָבBד ִויִד� ַ Tה ע ְּמַנֶּׁש] �יוA ִמ� ּו ָעָל ג ָנְפל� יְקַל3 ֹו ֶאל&ִצ�  ְּבֶלְכּת�



ר ִלְמַנֶּׁש� י ָהֲאָלִפ�ים ֲאֶׁש� ּוא ְוִצְּלָת�י ָראֵׁש�  ה�ֶוֱאִליה�
1Chr. 12:22א� ים ַּבָּצָב� ִיל ֻּכָּל�ם ַוִּיְהי�ּו ָׂשִר� ֹוֵרי ַח� י&ִגּב� ּוד ִּכ� ל&ַהְּגד+ ּו ִעם&ָּדִויד1 ַע� Bָּמה ָעְזר   ְוֵה3
1Chr. 12:23ִּPים� פ כ ֹול ְּכַמֲחֵנ�ה ֱאֹלִה� ֹו ַעד&ְלַמֲחֶנ�ה ָגד� �אּו ַעל&ָּדִו�יד ְלָעְזר ֹום ָיֹב�  י ְלֶעת&י�ֹום ְּבי+
1Chr. 12:24 ּול ּות ָׁשא> ב ַמְלכ� Qֹוָנה ְלָהֵס �אּו ַעל&ָּדִו�יד ֶחְבר א ָּב� ָחלּוץ1 ַלָּצָב+ י ָראֵׁשBי ֶה� Qֵאֶּלה ִמְסְּפֵר ְ Tו 

 ֵאָל�יו ְּכִפ�י ְיהָו�ה� ס
1Chr. 12:25י ָצ ֹות ֲחלּוֵצ� ַמח ֵׁש=ֶׁשת ֲאָלִפ>ים ּוְׁשמֹוֶנ�ה ֵמא� �י ִצָּנ�ה ָוֹר ה ֹנְׂשֵא� �י ְיהּוָד+ א� ס ְּבֵנ  ָב�
1Chr. 12:26ה� ס א ִׁשְבַע�ת ֲאָלִפ�ים ּוֵמָא� 1 ַלָּצָב+ ֹוֵרי ַח1ִיל Bֹון ִּגּב �י ִׁשְמע3   ִמן&ְּבֵנ
1Chr. 12:27ֹות� ס ׁש ֵמא� ַעת ֲאָלִפ�ים ְוֵׁש� י ַאְרַּב�   ִמן&ְּבֵני1 ַהֵּלִו+
1Chr. 12:28ֶׁשת ֲאָלִפ� ֹו ְׁשֹל� Wן ְוִעּמ ��יד ְלַאֲהֹר ע ַהָּנִג ֹות� ס ִויהֹוָיָד� ע ֵמא�  ים ּוְׁשַב�
1Chr. 12:29ים ּוְׁשָנ�5ִים� ס ים ֶעְׂשִר� ֹור ָח�ִיל ּוֵבית&ָאִב�יו ָׂשִר� ֹוק ַנ�ַער ִּגּב�   ְוָצד�
1Chr. 12:30 ית ֶרת ֵּב� ים ִמְׁשֶמ� Wם ֹׁשְמִר �ים ְוַעד&ֵה1ָּנה1 ַמְרִּביָת+ ֶׁשת ֲאָלִפ ּול ְׁשֹל� י ָׁשא� =י ִבְנָיִמ>ן ֲאֵח�  ּוִמן&ְּבֵנ

 ּול� סָׁשא�
1Chr. 12:31 ם� ית ֲאבֹוָת� ֹות ְלֵב� י ֵׁשמ� ִיל ַאְנֵׁש� ֹוֵרי ַח+ ֹות ִּגּב� ��ה ֵמא ֶלף ּוְׁשמֹוֶנ ים ֶא� ִים ֶעְׂשִר� �י ֶאְפַר+  ּוִמן&ְּבֵנ

 ס
1Chr. 12:32ֹוא ְלַהְמִל� ֹות ָלב� ר ָא�ֶלף ֲאֶׁשBר ִנְּקבּו1 ְּבֵׁשמ+ ה ְׁשמֹוָנ�ה ָעָׂש� יד�  ּוֵמֲחִצי1 ַמֵּט�ה ְמַנֶּׁש+ יְך ֶאת&ָּדִו�

 ס
1Chr. 12:33 ִים ַעת ַמה&ַּיֲעֶׂש�ה ִיְׂשָרֵא�ל ָראֵׁשיֶה�ם ָמאַת+ ים ָלַד� ִעִּת+ ר יֹוְדֵעBי ִביָנה1 ַל� �י ִיָּׂששָכ3  ּוִמְּבֵנ

ם� ס ם ַעל&ִּפיֶה�  ְוָכל&ֲאֵחיֶה�
1Chr. 12:34א ֹעְרֵכ=י ִמְלָחָמ>ה ְּבָכל&ְּכֵל�י ִמ ּון יֹוְצֵא�י ָצָב3 Qר  ִמְּזֻבל ה ֲחִמִּׁש�ים ָא�ֶלף ְוַלֲעֹד� ְלָחָמ�

ב� ס  ְּבלֹא&ֵל�ב ָוֵל�
1Chr. 12:35ֶלף� ס ית ְׁשֹלִׁש�ים ְוִׁשְבָע�ה ָא� �ה ַוֲחִנ+ ים ָא�ֶלף ְוִעָּמֶהם1 ְּבִצָּנ   ּוִמַּנְפָּתִל�י ָׂשִר�
1Chr. 12:36ֶלף ְוֵׁש� ים&ּוְׁשמֹוָנ�ה ֶא� ה ֶעְׂשִר� �י ִמְלָחָמ+ ֹות� ס ּוִמן&ַהָּדִני1 ֹעְרֵכ  ׁש ֵמא�
1Chr. 12:37ֶלף� ס ה ַאְרָּבִע�ים ָא� ְך ִמְלָחָמ� י ָצָב>א ַלֲעֹר� ר יֹוְצֵא�   ּוֵמָאֵׁש3
1Chr. 12:38 ה ה ֵמָא� 1 ְּכֵלי1 ְצָב�א ִמְלָחָמ+ ה ְּבֹכל �יA ֵׁש�ֶבט ְמַנֶּׁש3 י ַוֲחִצ Mי ְוַהָּגִד ַּיְרֵּדן ִמן&ָהראּוֵבִנ2 ַ Tֶבר ל�  ּוֵמֵע
ֶלף ים ָא�  �ְוֶעְׂשִר�
1Chr. 12:39 ֹוָנה ְלַהְמִל�יְך י ַמֲעָרָכהG ְּבֵלָבBב ָׁשֵלם1 ָּב�אּו ֶחְבר+ ֶּלה ַאְנֵׁש�י ִמְלָחָמהH ֹעְדֵר� Mָּכל&ֵא 

יד� ד ְלַהְמִל�יְך ֶאת&ָּדִו� ית ִיְׂשָרֵא>ל ֵל�ב ֶאָח� ַגם ָּכל&ֵׁשִר= ְ Tל ו� ֶאת&ָּדִו�יד ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא
1Chr. 12:40ם ִעBם� ַוִּיְהיּו&ָׁש ם ֲאֵחיֶה� י&ֵהִכ�ינּו ָלֶה� ה ֹאְכִל�ים ְוׁשֹוִת�ים ִּכ�  ם&ָּדִויד1 ָיִמ�ים ְׁשלֹוָׁש+
1Chr. 12:41 ים ֶחם ַּבֲחמֹוִר� �ים ֶל] י ְמִביִא ּון ְוַנְפָּתִל3 Mר ּוְזֻבל ֵליֶהם ַעד&ִיָׂששָכ2 ֲ Tֹוִבים&א �ם ַהְּקר�  ְוַג

ל ר ַמֲאָכ] ַבָּבָק] יםA ּו� �ים ּוַבְּפָרִד� ה ּוַבְּגַמִּל ב ִּכ�י ִׂשְמָח� �אן ָלֹר �ֹ ר ְוצ 5ִין&ְוֶׁש>ֶמן ּוָבָק� ים ְוַי� ים ְוִצּמּוִק= ַמח ְּדֵבִל2 ֶ Tק 
ל� פ  ְּבִיְׂשָרֵא�
1Chr. 13:1ֹות ְלָכל&ָנִג�יד� י ָהֲאָלִפ>ים ְוַהֵּמא� יד ִעם&ָׂשֵר= �ץ ָּדִו3   ַוִּיָּוַע
1Chr. 13:2ל ִאם לA ְקַה�ל ִיְׂשָרֵא3 יד ְלֹכ� Mאֶמר ָּדִו 2ֹ ה  ַוּי Qינּו ִנְפְרָצה1 ִנְׁשְלָח �ה ֱאֹלֵה3 ֹוב ּוִמן&ְיהָו Mם ט &ֲעֵליֶכ2

ּו  י ִמְגְרֵׁשיֶה�ם ְוִיָּקְבצ� ל ְוִעָּמֶה>ם ַהֹּכֲהִנ�ים ְוַהְלִוִּי�ם ְּבָעֵר� ֹות ִיְׂשָרֵא+ 1 ַאְרצ� ים ְּבֹכל ַעל&ַאֵח�ינּו ַהִּנְׁשָאִר3
ינּו�  ֵאֵל�

1Chr. 13:3ֹון ֱאֹלֵה� ּול� ְוָנֵס>ָּבה ֶאת&ֲאר� י ָׁשא� א ְדַרְׁשֻנ�הּו ִּביֵמ� �ֹ �ינּו ִּכי&ל  ינּו ֵאֵל
1Chr. 13:4ם� ר ְּבֵעיֵנ�י ָכל&ָהָע� ר ַהָּדָב� י&ָיַׁש� �ן ִּכ� ֹות ֵּכ ל ַלֲעׂש� ל&ַהָּקָה� ּו ָכ�   ַוּיֹאְמר�
1Chr. 13:5ֹוא ֲח ִים ְוַעד&ְלב� ֹור ִמְצַר� ל ִמן&ִׁשיח� ֹון  ַוַּיְקֵהBל ָּדִויד1 ֶאת&ָּכל&ִיְׂשָרֵא+ ָמ�ת ְלָהִביא1 ֶאת&ֲאר�

ים� ים ִמִּקְרַי�ת ְיָעִר�  ָהֱאֹלִה+
1Chr. 13:6 Zם ֵאת ֹות ִמָּׁש3 ים ֲאֶׁש�ר ִליהּוָד�ה ְלַהֲעל� ָתה ֶאל&ִקְרַי�ת ְיָעִר� 1 ַּבֲעָל+ Bיד ְוָכל&ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּדִו  ַוַּי2

ב ַהְּכרּוִב�ים ֲאֶׁשר&ִנְקָר� >ה יֹוֵׁש� ֹון ָהֱאֹלִה=יםA ְיהָו ם�ֲאר2  א ֵׁש�



1Chr. 13:7 ים� ֹו ֹנֲהִג �א ְוַאְחי+ ית ֲאִביָנָד�ב ְוֻעָּז ה ִמֵּב� ֹון ָהֱאֹלִהים1 ַעל&ֲעָגָל�ה ֲחָדָׁש+ Bיבּו ֶאת&ֲאר Mַוַּיְרִּכ 
ה�  ָּבֲעָגָל�

1Chr. 13:8ים ּוְבִכֹּנ Bז ּוְבִׁשיִר �ים ְּבָכל&ֹע �י ָהֱאֹלִה� ים ִלְפֵנ ל ְמַׂשֲחִק> �יד ְוָכל&ִיְׂשָרֵא3 �ים  ְוָדִו רֹות1 ּוִבְנָבִל
ֹות� ִים ּוַבֲחֹצְצר� ים ּוִבְמִצְלַּת�  ּוְבֻתִּפ+

1Chr. 13:9ר� ּו ַהָּבָק� ְמט� ֹון ִּכ�י ָׁש� ֹו ֶלֱאֹחז1 ֶאת&ָה�ָאר+ א ֶאת&ָיד3 Mח ֻעָּז ן ַוִּיְׁשַל2 �אּו ַעד&ֹּג�ֶרן ִּכיֹד   ַוָּיֹב�
1Chr. 13:10<הּו ַע Wא ַוַּיֵּכ ים� ַוִּי�ַחר&ַאBף ְיהָוה1 ְּבֻעָּז+ ם ִלְפֵנ�י ֱאֹלִה� �ָמת ָׁש� ֹון ַוָּי �ֹו ַעל&ָהָאר  ל ֲאֶׁשר&ָׁשַל�ח ָיד�
1Chr. 13:11 א ַע�ד ַהּי�ֹום ֹום ַההּוא1 ֶּפ�ֶרץ ֻעָּז+ Bא ַלָּמק Qא ַוִּיְקָר� ֶרץ ְּבֻעָּז >ה ֶּפ� ץ ְיהָו י&ָפַר= יד ִּכ� �ַחר ְלָדִו+  ַוִּי

 ַהֶּז�ה�
1Chr. 13:12�א ָדִויד1 ֶאת&ָה Bַוִּייָר ֵPר ה �ּוא ֵלאֹמ ים ַּבּי�ֹום ַהה� ים�ֱאֹלִה+ ֹון ָהֱאֹלִה� ת ֲאר� י ֵא� �יא ֵאַל+  יְך ָאִב
1Chr. 13:13י� ם ַהִּגִּת� ד&ֱאֹד� ית ֹעֵב� הּו ֶאל&ֵּב� Wיד ַוַּיֵּט� �יר ָּדִו ֹון ֵאָל�יו ֶאל&ִע =יד ֶאת&ָהָאר> יר ָּדִו א&ֵהִס2 �ֹ   ְול
1Chr. 13:14ים ִע Mֹון ָהֱאֹלִה >ה  ַוֵּיֶׁשבZ ֲאר2 ֹו ְׁשֹלָׁש�ה ֳחָדִׁש�ים ַוְיָב=ֶרְך ְיהָו ם ְּבֵבית� ד ֱאֹד> ית ֹעֵב� ם&ֵּב2

ֹו� פ ם ְוֶאת&ָּכל&ֲאֶׁשר&ל� ד&ֱאֹד� ית ֹעֵב�  ֶאת&ֵּב�
1Chr. 14:1 ִּיְׁשַלח ִחיָרם ַ Tם[ ו י ] חּוָר2 יר ְוָחָרֵׁש� ים ְוָחָרֵׁש�י ִק+ ר ַמְלָאִכיםH ֶאל&ָּדִוידG ַוֲעֵצ�י ֲאָרִז+ ֶלְך&ֹצ� ֶמ�

ִית�ֵע ֹו ָּב� �ים ִלְבנ�ֹות ל�  ִצ
1Chr. 14:2 ּור ֹו ַּבֲעב� 1ְעָלה1 ַמְלכּות+ י&ִנֵּׂשBאת ְלַמ ֶלְך ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ִּכ� >ה ְלֶמ� ֹו ְיהָו י&ֱהִכינ= יד ִּכ� �5ַדע ָּדִו+  ַוֵּי

ל� פ ֹו ִיְׂשָרֵא�  ַעּמ�
1Chr. 14:3ִם ַוּי=ֹוֶל� ֹוד ָנִׁש�ים ִּבירּוָׁשָל ח ָּדִו�יד ע> ֹות� ַוִּיַּק2 ֹוד ָּבִנ�ים ּוָבנ� >יד ע�  ד ָּדִו
1Chr. 14:4ה� ן ּוְׁשֹלֹמ� ב ָנָת� ּוַע ְוׁשֹוָב+ �ִם ַׁשּמ� ֹו ִּבירּוָׁשָל ר ָהיּו&ל� ים ֲאֶׁש� ֹות ַהְילּוִד+   ְוֵא1ֶּלה1 ְׁשמ�
1Chr. 14:5ֶלט� ּוַע ְוֶאְלָּפ� ר ֶוֱאִליׁש�   ְוִיְבָח�
1Chr. 14:6יַע� �ֶפג ְוָיִפ� ַגּה ְוֶנ   ְוֹנ�
1Chr. 14:7ֶלט� ע ֶוֱאִליָפ� ע ּוְבֶעְלָיָד�   ֶוֱאִליָׁשָמ�
1Chr. 14:8 ׁש�ים ְלַבֵּק ּו ָכל&ְּפִלְׁשִּת� ל ַוַּיֲעל� Bיד ְלֶמ1ֶלְך1 ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא+ ח ָּדִו ים ִּכי&ִנְמַׁש2 ּו ְפִלְׁשִּת3  ַוִּיְׁשְמע�

ם� א ִלְפֵניֶה� יד ַוֵּיֵצ� �יד ַוִּיְׁשַמ�ע ָּדִו+  ֶאת&ָּדִו
1Chr. 14:9ים� ּו ְּבֵע�ֶמק ְרָפִא� 5ִּיְפְׁשט� ים ָּב�אּו ַו�   ּוְפִלְׁשִּת�
1Chr. 14:10 ֱעֶלה1 ַעל&ְּפִלְׁשִּתִּיים ר ַהֶא� Bיד ֵּבאֹלִהים1 ֵלאֹמ+ ל ָּדִו ים[ ַוִּיְׁשַא2 אֶמר ] ְּפִלְׁשִּת+ 2ֹ י ַוּי �ם ְּבָיִד ּוְנַתָּת�

ָך� ים ְּבָיֶד� ה ּוְנַתִּת� ֹו ְיהָוה1 ֲעֵל+ Bל 
1Chr. 14:11 י ֱאֹלִה=ים ֶאת&אֹוְיַב>י ְּבָיִד� ץ ָה� יד ָּפַר2 ֹ�אֶמר ָּדִו+ ַעל&ְּפָרִציםH ַוַּיֵּכ�ם ָׁש�ם ָּדִוידG ַוּי ּו ְּבַב�  ַוַּיֲעל�

ים� ַעל ְּפָרִצ� ּוא ַּב� ֹום ַהה� ם&ַהָּמק� ּו ֵׁש� ְרא> ן ָק�  ְּכֶפ�ֶרץ ָמ�ִים ַעל&ֵּכ3
1Chr. 14:12 ם�ֵהיֶה ם ֶאת&ֱאֹל� ׁש� פ ַוַּיַעְזבּו&ָׁש� ּו ָּבֵא� יד ַוִּיָּׂשְרפ� ֹ�אֶמר ָּדִו+  ַוּי
1Chr. 14:13ֶמק� ּו ָּבֵע� 5ִּיְפְׁשט� ים ַו�   ַוֹּיִסBיפּו עֹוד1 ְּפִלְׁשִּת+
1Chr. 14:14 ם ֲעֵליֶה+ ֲחֵריֶה�ם ָהֵסב1 ֵמ� ֲעֶל�ה ַא� א ַת� �ֹ ים ל ֱאֹלִה+ Bֹאֶמר לֹו1 ָה� ים ַוּי אֹלִה+ ֹוד ָּדִויד1 ֵּב� Bל ע  ַוִּיְׁשַא2

ים�ּוָב� ּול ַהְּבָכִא� ם ִמּמ�  אָת ָלֶה�
1Chr. 14:15 אBי&ָיָצ ז ֵּתֵצ�א ַבִּמְלָחָמ�ה ִּכ� ים ָא� ֹול ַהְּצָעָדה1 ְּבָראֵׁש�י ַהְּבָכִא+ Bֶאת&ק Qָׁשְמֲעָך יִהי ְּכ� ִ Tו 

ים� ֹות ֶאת&ַמֲחֵנ�ה ְפִלְׁשִּת� יָך ְלַהּכ� ֱאֹלִהים1 ְלָפֶנ+  ָה�
1Chr. 14:16ֲא יד ַּכ� �ַעׂש ָּדִו+ ְזָרה� ַוַּי ֹון ְוַעד&ָּג� ים ִמִּגְבע� �ה ְפִלְׁשִּת+ ֱאֹלִה�ים ַוַּיּכּו1 ֶאת&ַמֲחֵנ ר ִצָּו�הּו ָה�  ֶׁש�
1Chr. 14:17ֹו ַעל&ָּכל&ַהּגֹוִי�ם� ן ֶאת&ַּפְחּד� >ה ָנַת� ֹות ַו�יהָו �ֲאָרצ א ֵׁשם&ָּדִו�יד ְּבָכל&ָה�   ַוֵּיֵצ�
1Chr. 15:1� �יר ָּדִו ים ְּבִע ֹו ָבִּת� ֶהל� ַוַּי�ַעׂש&ל� ֹו ֹא� ים ַוֶּיט&ל� ֱאֹלִה+ ֹון ָה� ֲאר� Bֶכן ָמקֹום1 ַל�  יד ַוָּי
1Chr. 15:2ָPה  א �ם ִּכי&ָב�םA ָּבַח�ר ְיהָו3 ים ִּכ�י ִאם&ַהְלִוִּי ֱאֹלִה+ ֹון ָה� א ָלֵׂשאת1 ֶאת&ֲאר� Bֹ יד ל ז ָאַמ�ר ָּדִו+

ם� ס ֹו ַעד&עֹוָל� ְלָׁשְרת� >ה ּו� ֹון ְיהָו את ֶאת&ֲאר= Qָלֵׂש 
1Chr. 15:3 ֹו ה ֶאל&ְמקֹומ� ֹון ְיהָו+ �ִם ְלַהֲעלֹות1 ֶאת&ֲאר� ּוָׁשָל ל ֶאל&ְיר� >יד ֶאת&ָּכל&ִיְׂשָרֵא� ל ָּדִו  ַוַּיְקֵה�

ֹו�  ֲאֶׁשר&ֵהִכ�ין ל�



1Chr. 15:4ן ְוֶאת&ַהְלִוִּי�ם� ֲהֹר� �י ַא� >יד ֶאת&ְּבֵנ ף ָּדִו   ַוֶּיֱאֹס�
1Chr. 15:5ר ְוֶאָח� ים� ס ִלְבֵנ�י ְקָה�ת אּוִריֵא�ל ַהָּׂש+ ה ְוֶעְׂשִר�  יו ֵמָא�
1Chr. 15:6ים� ס ִים ְוֶעְׂשִר� יו ָמאַת� ר ְוֶאָח� �ה ַהָּׂש+ י ֲעָׂשָי �  ִלְבֵנ�י ְמָרִר
1Chr. 15:7ים� ס ה ּוְׁשֹלִׁש� יו ֵמָא� ר ְוֶאָח� ֹום יֹוֵא�ל ַהָּׂש+ �  ִלְבֵנ�י ֵּגְרׁש
1Chr. 15:8י ר ְוֶאָח� ְעָי�ה ַהָּׂש� יָצָפ�ן ְׁשַמ� ִים� ס ִלְבֵנ�י ֱאִל�  ו ָמאָת�
1Chr. 15:9יו ְׁשמֹוִנ�ים� ס ר ְוֶאָח� ל ַהָּׂש� ֹון ֱאִליֵא� �  ִלְבֵנ�י ֶחְבר
1Chr. 15:10ר� ס ה ּוְׁשֵנ�ים ָעָׂש� יו ֵמָא� Wר ְוֶאָח   ִלְבֵנ�י ֻעִּזיֵא�ל ַעִּמיָנָד�ב ַהָּׂש+
1Chr. 15:11ים ְוַל� ֲהִנ ר ַהֹּכ� ֹוק ּוְלֶאְבָיָת� יד ְלָצד� ה  ַוִּיְקָר�א ָדִו+ ְעָי+ ּוִריֵאBל ֲעָׂשָיה1 ְויֹוֵא�ל ְׁשַמ� ם ְלא� ְלִוִּי3

ב� ל ְוַעִּמיָנָד�  ֶוֱאִליֵא�
1Chr. 15:12 ֹון Bת ֲאר�ם ֵא ֲעִליֶת3 ם ְוַה� ְתַקְּדׁשּו1 ַאֶּת�ם ַוֲאֵחיֶכ+ �ם ִה� ֹות ַלְלִוִּי י ָהָאב� ם ַאֶּת>ם ָראֵׁש� ֹ�אֶמר ָלֶה+  ַוּי

ל ֶאל&ֲהִכ ֹו�ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ֹוִתי ל�  ינ�
1Chr. 15:13ט� א ְדַרְׁשֻנ�הּו ַּכִּמְׁשָּפ� �ֹ נּו ִּכי&ל Bה ֱאֹלֵה1ינּו1 ָּב+ ץ ְיהָו א ַאֶּת�ם ָּפַר2 �ֹ אׁשֹוָנ�ה ל   ִּכ>י ְלַמָּבִר�
1Chr. 15:14ל� י ִיְׂשָרֵא� ֹון ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ֹות ֶאת&ֲאר� Wם ְלַהֲעל� ּו ַהֹּכֲהִנ�ים ְוַהְלִוִּי   ַוִּי�ְתַקְּדׁש+
1Chr. 15:15ֵPם א ּו ְבֵנ�י&ַהְלִוִּי3 ם  ַוִּיְׂשא� �ה ִּבְכֵתָפ� ה ִּכְדַב�ר ְיהָו ים ַּכֲאֶׁש>ר ִצָּו�ה ֹמֶׁש� ֱאֹלִה+ ֹון ָה� ת ֲאר�

ם� פ ֹות ֲעֵליֶה�  ַּבֹּמט�
1Chr. 15:16ים ִּבְכֵלי ְרִר+ יד ֶאת&ֲאֵחיֶהם1 ַהְמֹׁש� ֲעִמ3 י ַהְלִוִּיםG ְלַה� ֹ�אֶמר ָּדִוידH ְלָׂשֵר� &ִׁש>יר ְנָבִל�ים  ַוּי

ה� פ ֹול ְלִׂשְמָח� ים&ְּבק� ֹות ּוְמִצְלָּת�ִים ַמְׁשִמיִע�ים ְלָהִר�  ְוִכֹּנר�
1Chr. 15:17ֵPם א Bי ְמָרִרי1  ַוַּיֲעִמ�ידּו ַהְלִוִּי3 �הּו ס ּוִמן&ְּבֵנ ֶרְכָי ף ֶּבן&ֶּב� יו ָאָס� ן&ֶאָח+ ל ּוִמ2 ת ֵהיָמ�ן ֶּבן&יֹוֵא+

ּוָׁש ן ֶּבן&ק� ם ֵאיָת�  ָי�הּו�ֲאֵחיֶה+
1Chr. 15:18 הּו ב ּוְבָנָי] י ֱאִליָא] ֹות ִויִחיֵא�לA ְוֻעִּנ] יָרמ] ל ּוְׁשִמ� ן ְוַי�ֲעִזיֵא] הּו ֵּב] �ים ְזַכְרָי] ם ֲאֵחיֶה�ם ַהִּמְׁשִנ  ְוִעָּמֶה�

ל ַהֹּׁשֲעִר� יִעיֵא� ם ִו� ד ֱאֹד> הּו ְוֹעֵב� הּו ּוִמְקֵנָי2 Mיְפֵל Z ֶוֱאִל2 הּו ּוַמִּתְתָיהּו ֲעֵׂשָי]  ים�ּוַמ�
1Chr. 15:19יַע� ֶׁשת ְלַהְׁשִמ� ִים ְנֹח� ף ְוֵאיָת�ן ִּבְמִצְלַּת� ן ָאָס� ים ֵהיָמ� ְרִר+   ְוַהְמֹׁש�
1Chr. 15:20 הּו ִּבְנָבִל�ים� ב ּוַמֲעֵׂשָי�הּו ּוְבָנָי ֱאִליָא+ �י ֶו� 1 ְוֻעִּנ יִחיֵאל ֹות ִו� Bיָרמ ל ּוְׁשִמ� Mה ַוֲעִזיֵא  ּוְזַכְרָי2
ֹות�  ַעל&ֲעָלמ�
1Chr. 15:21 ֹות ַעל&ַהְּׁשִמיִנ�ית �הּו ְּבִכֹּנר� ל ַוֲעַזְזָי יִעיֵא� ם ִו� 1הּו1 ְוֹעֵב�ד ֱאֹד+ הּו ּוִמְקֵנָי יְפֵל3 �הּו ֶוֱאִל�  ּוַמִּתְתָי

ַח�  ְלַנֵּצ�
1Chr. 15:22ּוא� א ִּכ�י ֵמִב�ין ה� ר&ַהְלִוִּי�ם ְּבַמָּׂש�א ָיֹסר1 ַּבַּמָּׂש+   ּוְכַנְנָי�הּו ַׂש�
1Chr. 15:23�ֹון� ּוֶב ים ָלָאר� ה ֹׁשֲעִר�  ֶרְכָיה1 ְוֶאְלָקָנ+

1Chr. 15:24 ים ַמֲחֹצְצִרים ֲהִנ+ ֱאִליֶע1ֶזר1 ַהֹּכ� Bהּו ֶו� ְּזַכְרָיהּו ּוְבָנָי Tי ו ל ַוֲעָמַׂש] ט ּוְנַתְנֵא] ֹוָׁשָפ] הּו ְוי�  ּוְׁשַבְנָי]
ֱאֹלִה�ים ְוֹעֵבBד ֱאֹדם1] ַמְחְצִרים1[ ֹון ָה� ֹות ִלְפֵנ�י ֲאר� ְצר+ ֹון�ַּבֲחֹצ� ים ָלָאר� ה ֹׁשֲעִר� יִחָּי+   ִו�

1Chr. 15:25 ה< ֹון ְּבִרית&ְיהָו ֹות ֶאת&ֲאר= Qַהֲעל ים ְל� ְלִכ3 �ים ַהֹה� י ָהֲאָלִפ ל ְוָׂשֵר� �י ִיְׂשָרֵא� >יד ְוִזְקֵנ י ָדִו  ַוְיִה�
ה� ס ם ְּבִׂשְמָח� ד&ֱאֹד� ית ֹעֵב�  ִמן&ֵּב�

1Chr. 15:26ת&ַה ים ֶא2 ֱאֹלִה+ 5ְיִהי1 ֶּבְעֹז�ר ָה� ים  ַו� ה&ָפִר� ּו ִׁשְבָע� �ה ַוִּיְזְּבח� ֹון ְּבִרית&ְיהָו י ֲאר� ם ֹנְׂשֵא� ְלִוִּי+
ים�  ְוִׁשְבָע�ה ֵאיִל�
1Chr. 15:27 ה< ים ּוְכַנְנָי ְרִר+ ֹון ְוַהְמֹׁש� �ים ֶאת&ָהָאר+ ּוץ ְוָכל&ַהְלִוִּים1 ַהֹּנְׂשִא �יל ּב3 יד ְמֻכְרָּב�לA ִּבְמִע Qְוָדִו 

א ַהְמֹׁש� ר ַהַּמָּׂש� ד�ַהַּׂש� ֹוד ָּב� ים ְוַעל&ָּדִו�יד ֵאפ� � ְרִר
1Chr. 15:28 ֹות ר ּוַבֲחֹצְצר� ֹול ׁשֹוָפ+ ה ִּבְתרּוָעה1 ּוְבק� ֹון ְּבִרית&ְיהָו+ ל ַמֲעִלים1 ֶאת&ֲאר�  ְוָכל&ִיְׂשָרֵא3

ֹות� ים ִּבְנָבִל�ים ְוִכֹּנר� Wִים ַמְׁשִמִע� ּוִבְמִצְלָּת
1Chr. 15:29ית ְיה י ֲארֹון1 ְּבִר� ֹון  ַוְיִה3 �ד ַהַחּל3 ּול ִנְׁשְקָפ�הA ְּבַע Mל ַּבת&ָׁשא �יד ּוִמיַכ2 �יר ָּדִו א ַעד&ִע ה ָּב� ָו+

ּה� פ ֹו ְּבִלָּב� ֶבז ל� ק ַוִּת� ֶרא ֶאת&ַהֶּמBֶלְך ָּדִויד1 ְמַרֵּק�ד ּוְמַׂשֵח+  ַוֵּת2
1Chr. 16:1+ֹוְך ָהֹא ֹו ְּבת� ים ַוַּיִּצ�יגּו ֹאת+ ֱאֹלִה+ ֹון ָה� יבּו  ַוָּיִב1יאּו1 ֶאת&ֲאר� �יד ַוַּיְקִר> ֹו ָּדִו ר ָנ�ָטה&ל� ֶהל ֲאֶׁש�



ים� �י ָהֱאֹלִה� ים ִלְפֵנ ֹות ּוְׁשָלִמ�  ֹעל�
1Chr. 16:2ם ְיהָו�ה� ֶרְך ֶאת&ָהָע�ם ְּבֵׁש� ֹות ָהֹעָל�ה ְוַהְּׁשָלִמ�ים ַוְיָב� יד ֵמַהֲעל�   ַוְיַכ�ל ָּדִו+
1Chr. 16:3ל ֵמִא�יׁש �יׁש ִיְׂשָרֵא+ ה� ַוְיַחֵּלק1 ְלָכל&ִא ר ַוֲאִׁשיָׁש� ֶחם ְוֶאְׁשָּפ�   ְוַעד&ִאָּׁש�ה ְלִאיׁש1 ִּכַּכר&ֶל+
1Chr. 16:4 י ל ַליהָו�ה ֱאֹלֵה� ֹות ּוְלַהֵּל+ >ה ִמן&ַהְלִוִּי�ם ְמָׁשְרִת�ים ּוְלַהְזִּכיר1 ּוְלהֹוד� ֹון ְיהָו י ֲאר= ן ִלְפֵנ2 Qַוִּיֵּת 
ל� פ  ִיְׂשָרֵא�
1Chr. 16:5הּו� אׁש ּוִמְׁשֵנ �ֹ ף ָהר ד  ָאָס� Z ְוֹעֵב2 ב ּוְבָנָיהּו ה ֶוֱאִליָא] ל ּוַמִּתְתָי] יִחיֵא] ֹות ִו� יָרמ] ל ּוְׁשִמ� �ה ְיִעיֵא]  ְזַכְרָי

יַע� ִים ַמְׁשִמ� ְמִצְלַּת� ף ַּב� ֹות ְוָאָס� ל ִּבְכֵלBי ְנָבִלים1 ּוְבִכֹּנר+ יִעיֵא3 ם ִו� Mֱאֹד 
1Chr. 16:6�ים ַּבֲחֹצְצר� ל ַהֹּכֲהִנ ים� ּוְבָנָי�הּו ְוַיֲחִזיֵא� ֹון ְּבִרית&ָהֱאֹלִה� יד ִלְפֵנ�י ֲאר�  ֹות ָּתִמ+
1Chr. 16:7יו� פ ף ְוֶאָח� �ה ְּבַיד&ָאָס� ֹות ַליהָו אׁש ְלֹהד� +ֹ ן ָּדִויד1 ָּבר Bז ָנַת�ּוא ָא   ַּבּי�ֹום ַהה3
1Chr. 16:8יו� ים ֲעִליֹלָת� יעּו ָבַעִּמ� ֹו הֹוִד� ּו ִבְׁשמ+ יהָוה1 ִקְרא� ּו ַל� Bהֹוד  
1Chr. 16:9Bיו� ִׁש ֹו ִׂש�יחּו ְּבָכל&ִנְפְלֹאָת�  ירּו לֹו1 ַזְּמרּו&ל+
1Chr. 16:10י ְיהָו�ה� ח ֵל�ב ְמַבְקֵׁש� Wֹו ִיְׂשַמ ְללּו1 ְּבֵׁש�ם ָקְדׁש+ ְתַה�   ִה�
1Chr. 16:11יד� ּו ָפָנ�יו ָּתִמ� ֹו ַּבְּקׁש� ּו ְיהָוה1 ְוֻעּז+ Bִּדְרׁש  
1Chr. 16:12+ר ָעָׂש�ּו ִנְפְלֹאָתיו1 ֲאֶׁש יהּו� ִזְכר3 יו ּוִמְׁשְּפֵטי&ִפ�  ה ֹמְפָת�
1Chr. 16:13ֶP יו� ז ב ְּבִחיָר� �י ַיֲעֹק� ֹו ְּבֵנ  ַרע ִיְׂשָרֵא�ל ַעְבּד+
1Chr. 16:14Pיו� ה ֶרץ ִמְׁשָּפָט� ינּו ְּבָכל&ָהָא� �ה ֱאֹלֵה+  ּוא ְיהָו
1Chr. 16:15ֹור� ֶלף ּד� ר ִצָּו�ה ְלֶא� ֹו ָּדָב� ּו ְלעֹוָלם1 ְּבִרית+ Bִזְכר  
1Chr. 16:16ק� ֹו ְלִיְצָח� ם ּוְׁשבּוָעת�   ֲאֶׁשBר ָּכַרת1 ֶאת&ַאְבָרָה+
1Chr. 16:17ם� ית עֹוָל� ל ְּבִר� ק ְלִיְׂשָרֵא� ָה ְלַיֲעֹקב1 ְלֹח+ Bַוַּיֲעִמיֶד  
1Chr. 16:18ם� ֶבל ַנֲחַלְתֶכ� ַען ֶח� ֶרץ&ְּכָנ+ ר ְלָך1 ֶאֵּת�ן ֶא�   ֵלאֹמ3
1Chr. 16:19+י ִמְסָּפ�ֹוְתֶכם1 ְמֵת ְהי� ּה� ִּב� ים ָּב�  ר ִּכְמַע�ט ְוָגִר�
1Chr. 16:20ר� ֹוי ּוִמַּמְמָלָכ�ה ֶאל&ַע�ם ַאֵח� ֹוי ֶאל&ּג+   ַוִּי�ְתַהְּלכּו1 ִמּג�
1Chr. 16:21ים� ם ְמָלִכ� ם ַוּי�ֹוַכח ֲעֵליֶה� Bיַח ְלִאיׁש1 ְלָעְׁשָק+   לֹא&ִהִּנ
1Chr. 16:22י ַאל&ָּת י ּוִבְנִביַא� ל&ִּתְּגעּו1 ִּבְמִׁשיָח+ עּו� פ ַא�  ֵר�
1Chr. 16:23ֹו� ֹום&ֶאל&י�ֹום ְיׁשּוָעת� ּו ִמּי� ֶרץ ַּבְּׂשר� יהָוה1 ָּכל&ָהָא+   ִׁשBירּו ַל�
1Chr. 16:24יו� ים ִנְפְלֹאָת� ֹו ְּבָכל&ָהַעִּמ� ּו ַבּגֹוִים1 ֶאת&ְּכבֹוד+ Bַסְּפר  
1Chr. 16:25&ּוא ַעל א ה� ד ְונֹוָר� 1 ְמֹא+ Bה ּוְמֻהָּלל ֹול ְיהָו Z ָגד2 ים� ִּכי  ָּכל&ֱאֹלִה�
1Chr. 16:26ה� ִים ָעָׂש� ים ַויהָו�ה ָׁשַמ� י ָּכל&ֱאֹלֵהBי ָהַעִּמים1 ֱאִליִל+ ִּ Tכ  
1Chr. 16:27ֹו� ז ְוֶחְדָו�ה ִּבְמֹקמ� יו ֹע� ֹוד ְוָהָדר1 ְלָפָנ+ Bה  
1Chr. 16:28ז� ֹוד ָוֹע� ּו ַליהָו�ה ָּכב� ים ָהב� ֹות ַעִּמ+ יהָוה1 ִמְׁשְּפח� ּו ַל� Bָהב  
1Chr. 16:29ֶדׁש� ּו ַליהָו�ה ְּבַהְדַרת&ֹק� יו ִהְׁשַּתֲחו� אּו ְלָפָנ+ ּו ִמְנָחה1 ּוֹב� Bֹו ְׂשא �ֹוד ְׁשמ ּו ַליהָו�ה ְּכב�   ָהב�
1Chr. 16:30ֹוט� ל ַּבל&ִּתּמ� ֹון ֵּתֵב� ֶרץ ַאף&ִּתּכ�   ִחBילּו ִמְּלָפָניו1 ָּכל&ָהָא+
1Chr. 16:31ֶר �ל ָהָא+ 1ִים1 ְוָתֵג ּו ַהָּׁשַמ Bְך� ִיְׂשְמח �ם ְיהָו�ה ָמָל� ּו ַבּגֹוִי  ץ ְויֹאְמר�
1Chr. 16:32ֹו� ה ְוָכל&ֲאֶׁשר&ּב� ץ ַהָּׂשֶד� ֹו ַיֲעֹל�   ִיְרַעBם ַהָּים1 ּוְמלֹוא+
1Chr. 16:33ֶרץ� ֹוט ֶאת&ָהָא� א ִלְׁשּפ� ה ִּכי&ָב� �י ְיהָו+ �ַער ִמִּלְפֵנ ּו ֲעֵצ�י ַהָּי ז ְיַרְּננ�   ָא�
1Chr. 16:34�ּו ַליהָוה1 ִּכ Bֹו� הֹוד ֹוב ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד�  י ט+
1Chr. 16:35 ָך �ם ְלֹהדֹות1 ְלֵׁש�ם ָקְדֶׁש+ נּו ְוַהִּציֵל�נּו ִמן&ַהּגֹוִי נּו ְוַקְּבֵצ� ּו הֹוִׁשיֵע1נּו1 ֱאֹלֵה�י ִיְׁשֵע+ Wְוִאְמר 

ָך� ַח ִּבְתִהָּלֶת�  ְלִהְׁשַּתֵּב�
1Chr. 16:36ל ִמ ּוְך ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ Bן ְוַהֵּל�ל  ָּבר ּו ָכל&ָהָעם1 ָאֵמ+ Bם ַוּיֹאְמר��ד ָהֹעָל ן&ָהעֹוָל�ם ְוַע
יהָו�ה� פ  ַל�

1Chr. 16:37 יד ֹון ָּתִמ� =י ָהָאר> ת ִלְפֵנ Qיו ְלָׁשֵר�ף ּוְלֶאָח ה ְלָאָס� ֹון ְּבִרית&ְיהָו+ ם ִלְפֵני1 ֲאר�  ַוַּי�ֲעָזב&ָׁש3



ֹו�  ִלְדַבר&י�ֹום ְּביֹומ�
1Chr. 16:38<ד ֱאֹד ים� ְוֹעֵב� ה ְלֹׁשֲעִר� ּון ְוֹחָס� ם ֶּבן&ְיִדית> ד ֱאֹד= �ה ְוֹעֵב2 ם ִׁשִּׁש�ים ּוְׁשמֹוָנ  ם ַוֲאֵחיֶה�
1Chr. 16:39ֹון� ר ְּבִגְבע� ה ֲאֶׁש� �ה ַּבָּבָמ� �ן ְיהָו ים ִלְפֵנ�י ִמְׁשַּכ ֲהִנ+ ן ְוֶאָחיו1 ַהֹּכ� ֹוק ַהֹּכֵה3   ְוֵא�תA ָצד�
1Chr. 16:40Mֹות ַליהָו ַהֲעלֹותZ ֹעל2 �ֶרב ּוְלָכל&ַהָּכתּוב1  ְל� ֶקר ְוָלָע יד ַלֹּב� ה ַעל&ִמְזַּב=ח ָהֹעָל>ה ָּתִמ�

ל� ר ִצָּו�ה ַעל&ִיְׂשָרֵא� ה ֲאֶׁש�  ְּבתֹוַר�ת ְיהָו+
1Chr. 16:41 ה ִּכ�י יהָו+ ֹות ְלֹהדֹות1 ַל� �ּו ְּבֵׁשמ ר ִנְּקב� ים ֲאֶׁש� ּון ּוְׁשָאר1 ַהְּברּוִר+ ידּות+  ְוִעָּמֶהם1 ֵהיָמ�ן ִו�

ֹו�ְלעֹו  ָל�ם ַחְסּד�
1Chr. 16:42 ים ּוְבֵנ�י�ים ּוְכֵל�י ִׁש�יר ָהֱאֹלִה ֹות ּוְמִצְלַּת1ִים1 ְלַמְׁשִמיִע+ Bּון ֲחֹצְצר Mידּות ן ִו�  ְוִעָּמֶהםZ ֵהיָמ2

ַער� ּון ַלָּׁש�  ְידּות�
1Chr. 16:43ְך ֶאת&ֵּב ב ָּדִו�יד ְלָבֵר� ֹו ַוִּיֹּס� ��יׁש ְלֵבית ּו ָכל&ָהָע�ם ִא ֹו� פ ַוֵּיְלכ�  ית�
1Chr. 17:1 ית�י יֹוֵׁשב1 ְּבֵבBה ָאֹנִכ יא ִהֵּנ2 יד ֶאל&ָנָת�ן ַהָּנִב3 Mאֶמר ָּדִו 2ֹ ֹו ַוּי �ב ָּדִו�יד ְּבֵבית י ַּכֲאֶׁש>ר ָיַׁש� Wַוְיִה 

ֹות� ַחת ְיִריע� ֹון ְּבִרית&ְיהָו�ה ַּת� ים ַוֲאר� ֲאָרִז+  ָה�
1Chr. 17:2ל ֲאֶׁש� יד ֹּכ> Bֹאֶמר ָנָתן1 ֶאל&ָּדִו+ ְך� ס ַוּי ים ִעָּמ� ְלָבְבָך� ֲעֵׂש�ה ִּכ�י ָהֱאֹלִה�  ר ִּב�
1Chr. 17:3ר� ן ֵלאֹמ� ים ֶאל&ָנָת� ּוא ַוְיִהי1 ְּדַבר&ֱאֹלִה+ ��ְיָלה ַהה י ַּבַּל 5ְיִה�   ַו�
1Chr. 17:4 ִית א ַאָּת>ה ִּתְבֶנה&ִּל�י ַהַּב� �ֹ �ה ל ה ָאַמ�ר ְיהָו י ֹּכ� �יד ַעְבִּד+ ֶבת� ֵלBְך ְוָאַמְרָּת1 ֶאל&ָּדִו  ָלָׁש�
1Chr. 17:5 ֶהל >ה ֵמֹא� ֶאְהֶי �ה ָו� ל ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז 1יִתי1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ ֹום ֲאֶׁשBר ֶהֱעֵל ִית ִמן&ַהּי3 1ְבִּתי1 ְּבַב+ א ָיַׁש Bֹ �י ל  ִּכ

ן� ֶהל ּוִמִּמְׁשָּכ�  ֶאל&ֹא�
1Chr. 17:63ר ִּדַּב�ֲהָדָב G ר&ִהְתַהַּלְכִּתיH ְּבָכל&ִיְׂשָרֵאל ל ֲאֶׁש� ר  ְּבֹכ� ל ֲאֶׁש� ְרִּתי ֶאת&ַאַחד1 ֹׁשְפֵט�י ִיְׂשָרֵא+

ית ֲאָרִז�ים� ם ִל�י ֵּב� ר ָל>ָּמה לֹא&ְבִניֶת� �י ֵלאֹמ ֹות ֶאת&ַעִּמ� >יִתי ִלְרע�  ִצִּו
1Chr. 17:7י ְלַקְחִּת1יָך1 ִמן&ַהָּנB ֹות ֲאִנ �ה ְצָבא+ ה ָאַמר1 ְיהָו Bיד ס ֹּכ י ְלָדִו3 ר ְלַעְבִּד� Qה&תֹאַמ ַעָּתה ֹּכ� ְ Tה  ו ֶו+

ל� י ִיְׂשָרֵא� יד ַע�ל ַעִּמ� אן ִלְהי�ֹות ָנִג+ �ֹ י ַהּצ ן&ַאֲחֵר�  ִמ�
1Chr. 17:8 ם ם ְּכֵׁש� י ְלָך1 ֵׁש+ �יָך ְוָעִׂשBיִת� יָך ִמָּפֶנ ית ֶאת&ָּכל&אֹוְיֶב� ְכָּת ָוַאְכִר� 1 ֲאֶׁש�ר ָהַל+ �ה ִעְּמָך3 ְּבֹכל ֶאְהֶי  ָו�

ֶרץ� ר ָּבָא�  ַהְּגדֹוִל�ים ֲאֶׁש�
1Chr. 17:9יפּו  ְוBֹוד ְולֹא&יֹוִס �א ִיְרַּג�ז ע �ֹ יו ְול �ן ַּתְחָּת+ י ִיְׂשָרֵאBל ּוְנַטְעִּת1יהּו1 ְוָׁשַכ קֹום ְלַעִּמ2 ָ Tי מ�ַׂשְמִּת

ֹו ַּכֲאֶׁש�ר ָּבִראׁשֹוָנ�ה�  ְבֵני&ַעְוָלה1 ְלַבrת+
1Chr. 17:10+י ִיְׂשָרֵא�ְפִטים1 ַעל&ַעִּמ Bיִתי ֹׁש� ר ִצִּו ים ֲאֶׁש2 ְך  ּוְלִמָּיִמ3 �ד ָל+ ל ְוִהְכַנ�ְעִּתי ֶאת&ָּכל&אֹוְיֶב�יָך ָוַאִּג

ִית ִי�ְבֶנה&ְּלָך� ְיהָו�ה�  ּוַב�
1Chr. 17:11 ר ִיְהֶי�ה יָך ֲאֶׁש� ת&ַזְרֲעָך1 ַאֲחֶר+ ימֹוִתBי ֶא� יָך ַוֲהִק� 1יָך1 ָלֶל�ֶכת ִעם&ֲאֹבֶת+ ּו ָיֶמ Bי&ָמְלא ה ִּכ�  ְוָהָי3

י ֶאת&ַמְלכּו �יָך ַוֲהִכינֹוִת� ֹו�ִמָּבֶנ  ת�
1Chr. 17:12ם� ֹו ַעד&עֹוָל� י ֶאת&ִּכְסא� ּוא ִיְבֶנה&ִּל�י ָּב�ִית ְוֹכַנְנִּת�   ה�
1Chr. 17:13 ֹוִתי ֹו ַּכֲאֶׁש�ר ֲהִסיר+ ִעּמ+ �יר ֵמ� �י ְלֵב�ן ְוַחְסִּדי1 לֹא&ָאִס ּוא ִי�ְהֶיה&ִּל ב ְוה� ֹו ְלָא+ ְהֶיה&ּל�  ֲאִני1 ֶא�

ר ָהָי�ה ְלָפֶנ�יָך�  ֵמֲאֶׁש�
1Chr. 17:14ם� ֹון ַעד&עֹוָל� ֹו ִיְהֶי�ה ָנכ� Wם ְוִכְסא�י ַעד&ָהעֹוָל י ּוְבַמְלכּוִת� ֲעַמְדִּת>יהּו ְּבֵביִת�   ְוַה�
1Chr. 17:15יד� פ ן ֶאל&ָּדִו� ר ָנָת� �ה ֵּכ>ן ִּדֶּב� ל ֶהָחז�ֹון ַהֶּז ֶּלה ּוְכֹכ� ים ָהֵא+ 1 ַהְּדָבִר�   ְּכֹכל
1Chr. 17:16יד ַו 1 ַהֶּמ�ֶלְך ָּדִו+ י ִּכ�י  ַוָּיבֹא Bה ֱאֹלִהים1 ּוִמ�י ֵביִת+ י ְיהָו Qי&ֲאִנ אֶמר ִמ� 3ֹ �ה ַוּי �י ְיהָו �ֶׁשב ִלְפֵנ ֵּי

ם� ִני ַעד&ֲהֹל�  ֲהִביֹאַת�
1Chr. 17:17 ם ֹור ָהָאָד> ִני ְּכת= ֹוק ּוְרִאיַת3 �ית&ַעְבְּדָך� ְלֵמָרח ר ַעל&ֵּב� ים ַוְּתַדֵּב� 1יָך1 ֱאֹלִה+ Bֹאת ְּבֵעיֶנ ן ז  ַוִּתְקַט2

ַּמֲעָל� ים�ַה�  ה ְיהָו�ה ֱאֹלִה�
1Chr. 17:18ְעָּת� ת&ַעְבְּדָך� ָיָד� ה ֶא� ֹוד ֶאת&ַעְבֶּד�ָך ְוַאָּת� >יד ֵאֶל�יָך ְלָכב� ֹוד ָּדִו יף ע�   ַמה&ּיֹוִס2
1Chr. 17:19 יַע �את ְלֹהִד�ֹ ת ָּכל&ַהְּגדּוָּל�ה ַהּז יָת ֵא� Wְכִלְּבָך+ ָעִׂש ּור ַעְבְּדָך1 ּו� Bה ַּבֲעב Wְיהָו 
ֹות�ֶאת&ָּכל&ַה  ְּגֻדּל�



1Chr. 17:20ְענּו ְּבָאְזֵנ�ינּו� ל ֲאֶׁשר&ָׁשַמ� ים זּוָלֶת�ָך ְּבֹכ� ין ֱאֹלִה� ֹוָך ְוֵא�   ְיהָוה1 ֵא�ין ָּכמ+
1Chr. 17:21 1ּום ְלָך Bם ָלׂש ֹו ָע3 ֹות ל� ים ִלְפּד= Mְך ָהֱאֹלִה ד ָּבָא�ֶרץ ֲאֶׁשרZ ָהַל2 ֹוי ֶאָח� ל ּג�  ּוִמי1 ְּכַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא+

ֵjPִים ּגֹוִי�ם�ש יָת ִמִּמְצַר� =י ַעְּמָך> ֲאֶׁשר&ָּפִד� ׁש ִמְּפֵנ ֹות ְלָגֵר3 ֹות ְוֹנָרא+  ם ְּגֻדּל�
1Chr. 17:22ים� ם ֵלאֹלִה� �יָת ָלֶה� ה ָהִי ִּתֵּתן ֶאת&ַעְּמָך1 ִיְׂשָרֵא=לA ְלָך> ְלָע�ם ַעד&עֹוָל�ם ְוַאָּת�ה ְיהָו+ ַ Tו  
1Chr. 17:23ר ה ַהָּדָב3 ר  ְוַעָּת�ה ְיהָו+ ה ַּכֲאֶׁש� ן ַעד&עֹוָל�ם ַוֲעֵׂש� ֹו ֵיָאֵמ� ל&ַעְבְּדָך1 ְוַעל&ֵּבית+ ר ִּדַּבBְרָּת ַע�  ֲאֶׁש2

ְרָּת�  ִּדַּב�
1Chr. 17:24 ל�ים ְלִיְׂשָרֵא ל ֱאֹלִה� Bה ְצָבאֹות1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ ר ְיהָו ל ִׁשְמָךB ַעד&עֹוָלם1 ֵלאֹמ+ ֵי�ָאֵמן ְוִיְגַּד2 ְ Tו 

ֹון ְלָפֶנ�יָך�ּוֵבית&ָּדִו�יד ַעְב  ְּדָך� ָנכ�
1Chr. 17:25 א ַעְבְּדָך+ ְלִהְתַּפֵּל�ל�1 ָמָצ ֹו ָּב�ִית ַעל&ֵּכן ֶזן ַעְבְּדָך+ ִלְבנ�ֹות ל� 1יָת1 ֶאת&ֹא� י ָּגִל �יA ַאָּת�ה ֱאֹלַה3  ִּכ

 ְלָפֶנ�יָך�
1Chr. 17:26+ל&ַעְבְּדָך ּוא ָהֱאֹלִה�ים ַוְּתַדֵּבר1 ַע� ה ַאָּתה&ה� את� ְוַעָּת�ה ְיהָו+ �ֹ ה ַהּז   ַהּטֹוָב�
1Chr. 17:27 ְכָּת י&ַאָּתBה ְיהָוה1 ֵּבַר+ �יָך ִּכ� 1ְלָּת1 ְלָבֵרְך1 ֶאת&ֵּב�ית ַעְבְּדָך+ ִלְהי�ֹות ְלעֹוָל�ם ְלָפֶנ ה הֹוַא  ְוַעָּת3

ם� פ ְך ְלעֹוָל�  ּוְמֹבָר�
1Chr. 18:1ים ַוַּי >יד ֶאת&ְּפִלְׁשִּת� �5ְך ָּדִו ן ַוַּי ים� ַוְיִהי1 ַאֲחֵרי&ֵכ+ �ד ְּפִלְׁשִּת� יָה ִמַּי ח ֶאת&ַּג�ת ּוְבֹנֶת� �ם ַוִּיַּק>  ְכִניֵע
1Chr. 18:2ה� י ִמְנָח� יד ֹנְׂשֵא� ים ְלָדִו+ �5ְך ֶאת&מֹוָא�ב ַוִּיְהיBּו מֹוָאב1 ֲעָבִד�   ַוַּי
1Chr. 18:3יב ָי ֹו ְלַהִּצ� Wָתה ְּבֶלְכּת�ה ֲחָמ ֶלְך&צֹוָב� >יד ֶאת&ֲהַדְדֶע�ֶזר ֶמ� �5ְך ָּדִו ת� ַוַּי ְנַהר&ְּפָר� ֹו ִּב�  ד�
1Chr. 18:4 ר Bי ַוְיַעֵּק� �יׁש ַרְגִל ֶלף ִא ים ֶא� ים ְוֶעְׂשִר� ָרִׁש+ ֶכב ְוִׁשְבַעBת ֲאָלִפים1 ָּפ� ּנּו ֶא�ֶלף ֶר3 Mיד ִמֶּמ  ַוִּיְלֹּכדZ ָּדִו2

ֶכב� ָאה ָר� ּנּו ֵמ� ר ִמֶּמ� ֶכב ַוּיֹוֵת�  ָּדִויד1 ֶאת&ָּכל&ָהֶר+
1Chr. 18:5�1 ֲאַר �5ִים  ַוָּיבֹא ים&ּוְׁשַנ ם ֶעְׂשִר� 5Bְך ָּדִויד1 ַּבֲאָר+ ֹור ַלֲהַדְדֶע�ֶזר ֶמ�ֶלְך צֹוָב�ה ַוַּי Wֶׂשק ַלְעז ם ַּדְרֶמ+
יׁש� ֶלף ִא�  ֶא�
1Chr. 18:6+ֹוַׁשע ְיהָוה1 ְלָדִוBה ַוּי�ים ֹנְׂשֵא�י ִמְנָח יד ֲעָבִד� ֶׂשק ַוְיִהBי ֲאָרם1 ְלָדִו+ Bֶׂשם ָּדִויד1 ַּבֲאַר�ם ַּדְרֶמ+ יד  ַוָּי

ְך� ר ָהָל� ל ֲאֶׁש�  ְּבֹכ�
1Chr. 18:7ֵPיד א ִם� ַוִּיַּק�ח ָּדִו3 ם ְירּוָׁשָל� �ֶזר ַוְיִביֵא� י ֲהַדְדָע ּו ַע�ל ַעְבֵד� ב ֲאֶׁש�ר ָהי+  ת ִׁשְלֵט�י ַהָּזָה+
1Chr. 18:8�ד ָּב �ֶׁשת ַרָּב�ה ְמֹא >יד ְנֹח� ח ָּדִו ֶזר ָלַק� י ֲהַדְדֶע+ Bם  ּוִמִּטְבַחBת ּוִמּכּון1 ָעֵר� ה ֶאת&ָי ּהA ָעָׂש�ה ְׁשֹלֹמ3

ֶׁשת� פ ת ְּכֵל�י ַהְּנֹח� ים ְוֵא� ַעּמּוִד+ ֶׁשת1 ְוֶאת&ָה�  ַהְּנֹח2
1Chr. 18:9ִּPת כ�עּו ֶמ�ֶלְך ֲחָמ ע ֹּת� Wה� ַוִּיְׁשַמ ֶלְך&צֹוָב� יל ֲהַדְדֶע�ֶזר ֶמ� יד ֶאת&ָּכל&ֵח�  י ִהָּכ�ה ָדִו+
1Chr. 18:10ֹו�ֹוָרם&ְּבנ ִויד ִלְׁשאֹול& ַוִּיְׁשַל�ח ֶאת&ֲהד� ָּ Tֶלְך&ד Z ]ְׁשָאל][ִל[ ֶאל&ַהֶּמ� ֹו ַעל ְלָבֲרכ3 ֹום ּו� Mֹו ְלָׁשל &ל2

ֶׁשת� ב ָוֶכ�ֶסף ּוְנֹח� ל ְּכֵל>י ָזָה� �ֶזר ְוֹכ3 �ה ֲהַדְדָע עּו ָהָי ֹות ֹּת� הּו ִּכי&ִא>יׁש ִמְלֲחמ� ר ִנְלַחBם ַּבֲהַדְדֶע1ֶזר1 ַוַּיֵּכ+  ֲאֶׁש2
1Chr. 18:11Qם ִהְקִּד �ם  ַּגם&ֹאָת3 א ִמָּכל&ַהּגֹוִי ר ָנָׂש� ב ֲאֶׁש� ה ִעם&ַהֶּכ1ֶסף1 ְוַהָּזָה+ יׁש ַהֶּמBֶלְך ָּדִויד1 ַליהָו+

ק� ֲעָמֵל� ים ּוֵמ� ֹון ּוִמְּפִלְׁשִּת� �י ַעּמ+ ֹום ּוִמּמֹוָאב1 ּוִמְּבֵנ Bֱאד  ֵמ�
1Chr. 18:12ַלח ְׁש �יא ַהֶּמ+ ה ִהָּכBה ֶאת&ֱאדֹום1 ְּבֵג ֶלף� ְוַאְבַׁש�י ֶּבן&ְצרּוָי3 ר ָא�  מֹוָנ�ה ָעָׂש�
1Chr. 18:13 ל יד ְּבֹכ� �יד ַוּיBֹוַׁשע ְיהָוה1 ֶאת&ָּדִו+ ים ְלָדִו ֹום ֲעָבִד� ים ַוִּיְהי�ּו ָכל&ֱאד� ֱאדֹום1 ְנִציִב+ Bֶׂשם ֶּב�  ַוָּי
ְך� ר ָהָל�  ֲאֶׁש�
1Chr. 18:14 ט י ֹעֶׂש>ה ִמְׁשָּפ� ְך ָּדִו�יד ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא�ל ַוְיִה3 ֹו� ַוִּיְמֹל� ה ְלָכל&ַעּמ�  ּוְצָדָק�
1Chr. 18:15יר� ּוד ַמְזִּכ� ט ֶּבן&ֲאִחיל� ב ֶּבן&ְצרּוָי�ה ַעל&ַהָּצָב�א ִויהֹוָׁשָפ�   ְויֹוָא�
1Chr. 18:16ר� א סֹוֵפ� �ים ְוַׁשְוָׁש� ר ֹּכֲהִנ ֶלְך ֶּבן&ֶאְבָיָת� ּוב ַוֲאִביֶמ� ֹוק ֶּבן&ֲאִחיט>   ְוָצד=
1Chr. 18:17�1הּו1 ֶּבן&ְיה ֶלְך� פ ּוְבָנָי י ְוַהְּפֵלִת�י ּוְבֵני&ָדִו�יד ָהִראֹׁשִנ�ים ְלַי�ד ַהֶּמ� ע ַעל&ַהְּכֵרִת�  ֹוָיָד+
1Chr. 19:1יו� ֹו ַּתְחָּת� ְך ְּבנ� ֹון ַוִּיְמֹל� �ׁש ֶמ�ֶלְך ְּבֵני&ַעּמ ָמת ָנָח� Wן ַוָּי   ַוְיִהי1 ַאֲחֵרי&ֵכ+
1Chr. 19:2�ִעם&ָחנ Aֶסד�ֱעֶׂשה&ֶח יד ֶא� Mאֶמר ָּדִו 2ֹ >יד  ַוּי ֶסד ַוִּיְׁשַל�ח ָּדִו ה ָאִבBיו ִעִּמי1 ֶח+ י&ָעָׂש2 ׁש ִּכ� ּון ֶּבן&ָנָח3

ֹו� ּון ְלַנֲחמ� ֹון ֶאל&ָחנ� יד ֶאל&ֶא=ֶרץ ְּבֵני&ַעּמ> Mי ָדִו Z ַעְבֵד2 �יו ַוָּיֹבאּו ֹו ַעל&ָאִב  ַמְלָאִכ�ים ְלַנֲחמ�
1Chr. 19:32ְמַכֵּב ּון ַה� ֹון ְלָחנ3 Mי ְבֵני&ַעּמ Z ָׂשֵר2 י&ָׁשַל�ח ְלָך� ְמַנֲחִמ�ים  ַוּיֹאְמרּו יָך ִּכ� Bיד ֶאת&ָאִב1יָך1 ְּבֵעיֶנ+ ד ָּדִו



יָך� פ יו ֵאֶל� אּו ֲעָבָד� ֶרץ ָּב� 1 ָהָא+ ְך ּוְלַרֵּגל Bר ְוַלֲהֹפ ֲעבּור ַלְחֹק2 ַּ Tא ב [ֹ  ֲהל
1Chr. 19:4ת ֶאת&ַמְדֵויֶה>ם ם ַוִּיְכֹר= 5ְיַגְּלֵח+ י ָדִויד1 ַו� Bּון ֶאת&ַעְבֵד Mח ָחנ �ה  ַוִּיַּק2 ִצי ַעד&ַהִּמְפָׂשָע  ַּבֵח�
ם� 5ְיַׁשְּלֵח�  ַו�

1Chr. 19:5 ד �ם ִּכי&ָהי�ּו ָהֲאָנִׁש�ים ִנְכָלִמ�ים ְמֹא ֲאָנִׁשים1 ַוִּיְׁשַל�ח ִלְקָראָת+ Bיד ַעל&ָה� ידּו ְלָדִו Z ַוַּיִּג2  ַוֵּיְלכּו
ח ְזַקְנֶכ�ם  ֹו ַע>ד ֲאֶׁשר&ְיַצַּמ� יֵרח+ ּו ִב� Bֹאֶמר ַהֶּמ1ֶלְך1 ְׁשב� ם�ַוּי  ְוַׁשְבֶּת�

1Chr. 19:6 ר ֶסף ִלְׂשֹּכ� ֹון ֶא�ֶלף ִּכַּכר&ֶּכ3 Mי ַעּמ נּון ּוְבֵנ2 ָ Tח ח�יד ַוִּיְׁשַל� ּו ִעם&ָּדִו ְתָּבֲאׁש� ֹון ִּכ�י ִה� �י ַעּמ+  ַוִּיְראּו1 ְּבֵנ
ים� ֶכב ּוָפָרִׁש� ה ֶר� ם ַמֲעָכה1 ּוִמּצֹוָב+ Bִים ּוִמן&ֲאַר Mם ַנֲהַר ֶהם ִמן&ֲאַר2 ָ Tל 

1Chr. 19:7 י� ּו ִלְפֵנ 5ַּיֲחנ� אּו ַו� Wֹו ַוָּיֹב ֶכב ְוֶאת&ֶמBֶלְך ַמֲעָכה1 ְוֶאת&ַעּמ+ ֶלף ֶר3 Mים ֶא ם ְׁשַנִיםZ ּוְׁשֹלִׁש2 ּו ָלֶה]  ַוִּיְׂשְּכר�
ה� פ אּו ַלִּמְלָחָמ� ם ַוָּיֹב� �ֵריֶה+ 1 ֵמָע ֹון ֶנֶאְספּו �י ַעּמ3  ֵמיְדָב�א ּוְבֵנ

1Chr. 19:8יד ַוִּיְׁש� ע ָּדִו ים� ַוִּיְׁשַמ� א ַהִּגּבֹוִר� ת ָּכל&ָצָב� ב ְוֵא�  ַלח1 ֶאת&יֹוָא+
1Chr. 19:9ה� ם ַּבָּׂשֶד� אּו ְלַבָּד� �ים ֲאֶׁשר&ָּב+ �יר ְוַהְּמָלִכ ה ֶּפ�ַתח ָהִע ּו ִמְלָחָמ� ֹון ַוַּי�ַעְרכ� �י ַעּמ+   ַוֵּיְצאּו1 ְּבֵנ
1Chr. 19:10י&ָהְיָת=ה ְפֵני&ַהִּמְלָחָמ>ה ֵאָל� ב ִּכ� �5ְרא יֹוָא3 ל  ַוַּי ר ִמָּכל&ָּבחּור1 ְּבִיְׂשָרֵא+ ֹור ַוִּיְבַח3 ��ים ְוָאח יו ָּפִנ

ם� את ֲאָר� ְך ִלְקַר� 5ַּיֲעֹר�  ַו�
1Chr. 19:11ֹון� את ְּבֵנ�י ַעּמ� ּו ִלְקַר� �ַעְרכ+ ן ְּבַי�ד ַאְבַׁש�י ָאִח�יו ַוַּי Wם ָנַת �ֶתר ָהָע+   ְוֵאת1 ֶי
1Chr. 19:12 11ִּני Bק ִמֶּמ אֶמר ִאם&ֶּתֱחַז 3ֹ ּו ִמְּמָך�  ַוּי ֹון ֶי�ֶחְזק� �ה ס ְוִאם&ְּבֵנ�י ַעּמ> �יָת ִּל�י ִלְתׁשּוָע ם ְוָהִי ֲאָר+
יָך�  ְוהֹוַׁשְעִּת�
1Chr. 19:13ה� ֹוב ְּבֵעיָנ�יו ַיֲעֶׂש� ה ַהּט� י ֱאֹלֵה�ינּו ַו�יהָו+ נּו ּוְבַע�ד ָעֵר� Bק ְוִנ�ְתַחְּזָקה1 ְּבַעד&ַעֵּמ+   ֲחַז
1Chr. 19:14ב Mׁש יֹוָא ם ַלִּמְלָחָמ�ה ַוָּינ�ּוסּו ִמָּפָנ�יו� ַוִּיַּג2 ֹו ִלְפֵנ�י ֲאָר�   ְוָהָע=ם ֲאֶׁשר&ִעּמ>
1Chr. 19:15 א �ֹ �יָרה ַוָּיב אּו ָהִע יו ַוָּיֹב� ם ִמְּפֵני1 ַאְבַׁש�י ָאִח+ ם ַוָּינ�ּוסּו ַגם&ֵה3 �ס ֲאָר+ ֹון ָראּו1 ִּכי&ָנ Bי ַעּמ  ּוְבֵנ2

ִם� פ ב ְירּוָׁשָל�  יֹוָא�
1Chr. 19:165� �ֶבר  ַוַּי ר ֵמֵע ם ֲאֶׁש� �יאּו ֶאת&ֲאָר+ ים ַוּיֹוִצ 5ִּיְׁשְלחּו1 ַמְלָאִכ+ G ַו� �י ִיְׂשָרֵאל �י ִנְּגפּוH ִלְפֵנ ם ִּכ ְרא ֲאָר3

ם� א ֲהַדְדֶע�ֶזר ִלְפֵניֶה�  ַהָּנָה�ר ְוׁשֹוַפ>ְך ַׂשר&ְצָב�
1Chr. 19:17�1 ַוַּיֲעֹב ף ֶאת&ָּכל&ִיְׂשָרֵאל Bיד ַוֶּיֱאֹס �ד ְלָדִו3 ְך ֲאֵלֶה�ם  ַוֻּיַּג 5ַּיֲעֹר� ם ַו� א ֲאֵלֶה+ �ֹ ן ַוָּיב ר ַהַּיְרֵּד+

ֹו� ּו ִעּמ� ה ַוִּי�ָּלֲחמ� את ֲאָרם1 ִמְלָחָמ+ Bיד ִלְקַר Mְך ָּדִו  ַוַּיֲעֹר2
1Chr. 19:18ֶכב ְוַאְרָּבִע�י ם ִׁשְבַעBת ֲאָלִפים1 ֶר+ יד ֵמֲאָר3 Mג ָּדִו G ַוַּיֲהֹר2 �י ִיְׂשָרֵאל �ָנס ֲאָרםH ִמִּלְפֵנ ֶלף  ַוָּי ם ֶא�

ית� א ֵהִמ� ר&ַהָּצָב� ְך ַׂש� �י ְוֵא>ת ׁשֹוַפ� �יׁש ַרְגִל  ִא
1Chr. 19:19 ה�הּו ְולֹא&ָאָב�ל ַוַּיְׁשִל�ימּו ִעם&ָּדִו�יד ַוַּי�ַעְבֻד �י ִיְׂשָרֵא+ ֶזר ִּכBי ִנְּגפּו1 ִלְפֵנ י ֲהַדְדֶע3 ּו ַעְבֵד� Qַוִּיְרא 

ֹוד�  ֹון ע� ם ְלהֹוִׁש�יַע ֶאת&ְּבֵני&ַעּמ�  פֲאָר+
1Chr. 20:1 Aת�א ַוַּיְׁשֵח Mיל ַהָּצָב ים ַוִּיְנַה�ג יֹוָאבZ ֶאת&ֵח2 �תA ֵצ�את ַהְּמָלִכ3 ה ְלֵע Mת ַהָּׁשָנ י ְלֵעתZ ְּתׁשּוַב2  ַוְיִה]

ה �5ְך יֹוָא>ב ֶאת&ַרָּב� �ִם ַוַּי ּוָׁשָל ה ְוָדִו�יד ֹיֵׁש�ב ִּביר� �ַצר ֶאת&ַרָּב+ 1 ַוָּי ֹון ַוָּיבֹא ָה�ֶאת&ֶא�ֶרץ ְּבֵנ�י&ַעּמ3   ַוֶּי�ֶהְרֶס�
1Chr. 20:2 ה ב ּוָבּה1 ֶא�ֶבן ְיָקָר+ 5ִּיְמָצָא�ּהA ִמְׁשַק�ל ִּכַּכר&ָזָה3 ֹו ַו� Mל רֹאׁש ֶרת&ַמְלָּכםZ ֵמַע2 �יד ֶאת&ֲעֶט�  ַוִּיַּק�ח ָּדִו

ד� ה ְמֹא� �יד ּוְׁשַל�ל ָהִע>יר הֹוִצ�יא ַהְרֵּב� אׁש ָּדִו �ֹ י ַעל&ר  ַוְּתִה�
1Chr. 20:3ם ֲאֶׁש יד  ְוֶאת&ָהָע2 ֹות ְוֵכן1 ַיֲעֶׂש�ה ָדִו+ 1 ּוַבְּמֵגר+ ה ּוַבֲחִריֵצBי ַהַּבְרֶזל Mַׂשר ַּבְּמֵגָר יא ַוָּי2 ּה הֹוִצ3 Mר&ָּב

ִם� פ >יד ְוָכל&ָהָע�ם ְירּוָׁשָל� =ָׁשב ָּדִו ֹון ַוָּי �י ְבֵני&ַעּמ ל ָעֵר�  ְלֹכ�
1Chr. 20:4ד ִמְלָחָמ>ה ְּבֶג�ֶזר ִע ן ַוַּתֲעֹמ= י ֶאת&ִסַּפ>י  ַוְיִהי1 ַאֲחֵריֵכ+ ָׁשִת3 �י ַהֻח� ה ִסְּבַכ Qז ִהָּכ�ים ָא�ם&ְּפִלְׁשִּת

י ָהְרָפִא�ים ַוִּיָּכֵנ�עּו�  ִמיִלֵד�
1Chr. 20:5 5ן ֶּבן&ָיעּור� ְך ֶאְלָחָנ Qים ַוַּי�ה ֶאת&ְּפִלְׁשִּת ֹוד ִמְלָחָמ� יר[ ַוְּתִהי&ע� �ת ] ָיִע3 ֶאת&ַלְחִמי1 ֲאִחי1 ָּגְלָי

�ץ ֲחִנית+ י ְוֵע  ֹו ִּכְמנ�ֹור ֹאְרִג�ים�ַהִּגִּת+
1Chr. 20:6 ּוא ע ְוַגם&ה� ים ְוַאְרַּב+ יו ֵׁשׁש&ָוֵׁשׁש1 ֶעְׂשִר� Bה ְוֶאְצְּבֹעָת �יׁש ִמָּד3 �ת ַוְיִה�יA ִא ה ְּבַג ֹוד ִמְלָחָמ�  ַוְּתִהי&ע�

א�  נֹוַל�ד ְלָהָרָפ�
1Chr. 20:7ן ֶּבן&ִׁשְמ ֹוָנָת+ ף ֶאת&ִיְׂשָרֵא�ל ַוַּיֵּכ1הּו1 ְיה� יד� ַוְיָחֵר� י ָדִו�  ָע�א ֲאִח�



1Chr. 20:8יו� פ ּו ְבַיד&ָּדִו�יד ּוְבַיד&ֲעָבָד� �ת ַוִּיְּפל� א ְּבַג ּו ְלָהָרָפ�   ֵא>ל נּוְּלד�
1Chr. 21:1ל� יד ִלְמנ�ֹות ֶאת&ִיְׂשָרֵא� ן ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ַוָּי1ֶסת1 ֶאת&ָּדִו+ ד ָׂשָט�   ַוַּי�ֲעֹמ�
1Chr. 21:2יד ֶאל&יֹוָאB אֶמר ָּדִו 2ֹ ן  ַוּי �ַבע ְוַעד&ָּד ר ֶׁש� ל ִמְּבֵא� ּו ִסְפרּו1 ֶאת&ִיְׂשָרֵא+ ם ְלכ3 י ָהָע+ ב1 ְוֶאל&ָׂשֵר�

ם� י ְוֵאְדָע�ה ֶאת&ִמְסָּפָר� �יאּו ֵאַל+  ְוָהִב
1Chr. 21:3ֶלְך ֻּכָּל�ם ַלא �י ַהֶּמ+ 1 ֲאֹדִנ ים ֲהלֹא ֹוA ָּכֵהם1 ֵמָא�ה ְפָעִמ+ Bה ַעל&ַעּמ ב יֹוֵסףZ ְיהָו2 ֹ�אֶמר יֹוָא3 ֹדִנ�י  ַוּי

ל� ה ְלִיְׂשָרֵא� י ָל>ָּמה ִיְהֶי�ה ְלַאְׁשָמ� ׁש זֹאת1 ֲאֹדִנ+ �ָּמה ְיַבֵּק� ים ָל � ַלֲעָבִד
1Chr. 21:4ִם� א ְירּוָׁשָל� �ֹ ל ַוָּיב ב ַוִּיְתַהֵּלְך1 ְּבָכל&ִיְׂשָרֵא+ �ק ַעל&יֹוָא�ב ַוֵּיֵצ�א יֹוָא3 ֶלְך ָחַז   ּוְדַבר&ַהֶּמ�
1Chr. 21:5ן יֹוָא>ב ֶא ה  ַוִּיֵּת� ל ֶא�ֶלף ֲאָלִפיםZ ּוֵמָא2 ל&ִיְׂשָרֵא] �יד ַוְיִה�י ָכ� ר ִמְפַקד&ָהָע�ם ֶאל&ָּדִו ת&ִמְסַּפ�

ֶרב� ף ָח� ֵל� ֹות ְוִׁשְבִע�ים ֶא>ֶלף ִא�יׁש ֹׁש� ה ַאְרַּבעZ ֵמא2 Wיהּוָד ֶרב ִו� ף ֶח+ ֵל�  ֶאBֶלף ִאיׁש1 ֹׁש�
1Chr. 21:6�ם ִּכ�ד ְּבתֹוָכ א ָפַק� �ֹ ן ל ב� ְוֵלִוי1 ּוִבְנָיִמ+ ֶלְך ֶאת&יֹוָא�  י&ִנְתַע�ב ְּדַבר&ַהֶּמ�
1Chr. 21:7ל� פ �5ְך ֶאת&ִיְׂשָרֵא� �ה ַוַּי ר ַהֶּז ים ַעל&ַהָּדָב� �י ָהֱאֹלִה+   ַוֵּי1ַרע1 ְּבֵעיֵנ
1Chr. 21:8 ה �ה ְוַעָּת3 ר ָעִׂש�יִתי ֶאת&ַהָּדָב�ר ַהֶּז ד ֲאֶׁש� י ְמֹא+ ים ָחָט�אִת� Bֹאֶמר ָּדִויד1 ֶאל&ָה�ֱאֹלִה+  ַוּי

ד� פַה� ֹון ַעְבְּדָך+ ִּכ�י ִנְסַּכ�ְלִּתי ְמֹא�  ֲעֶבר&ָנא1 ֶאת&ֲעו�
1Chr. 21:9ר� �ה ָדִו�יד ֵלאֹמ� ד ֹחֵז   ַוְיַדֵּבBר ְיהָוה1 ֶאל&ָּג+
1Chr. 21:10ֹּPר כ יד ֵלאֹמ3 Mְוִדַּבְרָּת2 ֶאל&ָּדִו Zיָך ְּבַחר&ְלָך> ַאַח� ֵלְך��י ֹנֶט�ה ָעֶל ֹוׁש ֲאִנ Wה ָׁשל ת ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ְך� ֱעֶׂשה&ָּל� ָּנה ְוֶא�  ֵמֵה�
1Chr. 21:11ְך� ר ְיהָו�ה ַקֶּבל&ָל� ה&ָאַמ� ֹו ֹּכ� ֹ�אֶמר ל> �יד ַוּי �בֹא ָג�ד ֶאל&ָּדִו   ַוָּי
1Chr. 21:12 Gְלַמֶּׂשֶגת Aָך�ֶרב אֹוְיֶב�ְוֶח Hה ִמְּפֵני&ָצֶריָך ים ִנְסֶּפ� Mה ֳחָדִׁש ב ְוִאם&ְׁשֹלָׁש2 ים ָרָע3 Mֹוׁש ָׁשִנ  ִאם&ָׁשל2

ה ְו ּול ִיְׂשָרֵא�ל ְוַעָּת�ה ְרֵא+ ית ְּבָכל&ְּגב� ה ַמְׁשִח� ֶרץ ּוַמְלַא�ְך ְיהָו+ Bה ְוֶד1ֶבר1 ָּבָא+ ִָמים ֶח�ֶרב ְיהָו Tֶׁשת י ִאם&ְׁשֹל�
ר� פ י ָּדָב� ה&ָאִׁש�יב ֶאת&ֹׁשְלִח�  ָמ�

1Chr. 21:13א ְבַיד&ְיה� ד ֶאְּפָלה&ָּנ ��י ְמֹא >יד ֶאל&ָּג�ד ַצר&ִל ֹ=אֶמר ָּדִו ד  ַוּי י&ַרִּבBים ַרֲחָמיו1 ְמֹא+ ה ִּכ� ָו3
ל� ם ַאל&ֶאֹּפ�  ּוְבַיד&ָאָד�

1Chr. 21:14יׁש� ֶלף ִא� ל ִׁשְבִע�ים ֶא� 1 ִמִּיְׂשָרֵא+ ֶבר ְּבִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיֹּפל >ה ֶּד� ן ְיהָו   ַוִּיֵּת=
1Chr. 21:15ּוְכ Gְלַהְׁשִחיָתּה Hירּוָׁשַלִם ְךA ִל� יםA ַמְלָא� �ֶחם  ַוִּיְׁשַלחZ ָהֱאֹלִה2 ית ָרָאBה ְיהָוה1 ַוִּיָּנ ַהְׁשִח3

�5ן  ֶרן ָאְרָנ ד ִעם&ֹּג� ה ֶה�ֶרף ָיֶד�ָך ּוַמְלַאBְך ְיהָוה1 ֹעֵמ+ ב ַעָּת� אֶמר ַלַּמְלָאBְך ַהַּמְׁשִחית1 ַר+ 2ֹ ה ַוּי ָרָע+ ַעל&ָה�
י� ס  ַהְיבּוִס�

1Chr. 21:16ְך ְיהָוBְרא ֶאת&ַמְלַא Qיו ַוַּי יד ֶאת&ֵעיָנ3 Mא ָדִו ֹו  ַוִּיָּׂש2 Bִים ְוַחְרּב ד ֵּבBין ָהָא1ֶרץ1 ּוֵב�ין ַהָּׁשַמ+ ה1 ֹעֵמ3
ם� ים ַעל&ְּפֵניֶה� >ים ְמֻכִּס�ים ַּבַּׂשִּק� =יד ְוַהְּזֵקִנ ל ָּדִו �ִם ַוִּיֹּפ2 ֹו ְנטּוָי�ה ַעל&ְירּוָׁשָל  ְׁשלּוָפה1 ְּבָיד+

1Chr. 21:17ְרִּת Mי ָאַמ Z ֲאִנ2 ים ֲהלֹא ל&ָהֱאֹלִה] �יד ֶא� ֹ�אֶמר ָּדִו ּוא ֲאֶׁשר&ָחָט1אִתי1  ַוּי Bם ַוֲאִני&ה י ִלְמנ�ֹות ָּבָע3
ִּ Pא ָי�5ְדָך1 בB י ָנ י ְּתִה2 �ה ֱאֹלַה3 ּו ְיהָו �אן ֶמ�ה ָעׂש �ֹ ֶּלה ַהּצ ֹוִתי ְוֵא� ַע ֲהֵרע+ ה� ְוָהֵר� א ְלַמֵּגָפ� �ֹ ְבַעְּמָך� ל י ּו� י ּוְבֵב�ית ָאִב+

 ס
1Chr. 21:18ר ֶאל&ָּג�ד ֵלא >ה ָאַמ� ֶרן  ּוַמְלַא=ְך ְיהָו ה ְּבֹג� 1ַח1 ַליהָו+ ים ִמְזֵּב Bיד ְלָהִק �יA ַיֲעֶל�ה ָדִו3 �יד ִּכ ר ְלָדִו ֹמ�
י� �5ן ַהְיֻבִס�  ָאְרָנ
1Chr. 21:19ם ְיהָו�ה� ר ְּבֵׁש� ר ִּדֶּב� ד ֲאֶׁש� Bַעל ָּדִויד1 ִּבְדַבר&ָּג+   ַוַּי
1Chr. 21:20ְך ְוַאְרַּב=ַעת ָּב ן ַוַּיְרא1 ֶאת&ַהַּמְלָא+ �ָׁשב ָאְרָנ3 ים� ַוָּי ׁש ִחִּט� �5ן ָּד� �ים ְוָאְרָנ ְתַחְּבִא ֹו ִמ� >יו ִעּמ�  ָנ
1Chr. 21:21 יד< ֶרן ַוִּיְׁשַּת=חּו ְלָדִו יד ַוֵּיֵצא1 ִמן&ַהּגֹ+ �5ְרא ֶאת&ָּדִו+ �5ן ַוַּיֵּבBט ָאְרָנן1 ַוַּי א ָדִו�יד ַעד&ָאְרָנ �ֹ  ַוָּיב
ְרָצה� ִים ָא�  ַאַּפ�
1Chr. 21:22יד ֶאל&ָאְר Mאֶמר ָּדִו 2ֹ �ה ְּבֶכBֶסף ָמֵלא1  ַוּי ַח ַליהָו ֹו ִמְזֵּב� ֶרן ְוֶאְבֶנה&ּב� ֹום ַהּגֹ+ ן ְּתָנה&ִּלי1 ְמק� ָנ3

ם� ה ֵמַע�ל ָהָע� ר ַהַּמֵּגָפ� י ְוֵתָעַצ� �הּו ִל+  ְּתֵנ
1Chr. 21:23Zיו ְרֵאה� ֹוב ְּבֵעיָנ ֶלְך ַהּט� >ַעׂש ֲאֹדִנ�י ַהֶּמ� ְך ְוַי ח&ָל+ 5Bן ֶאל&ָּדִויד1 ַק� אֶמר ָאְרָנ 2ֹ ר  ַוּי Mִּתי ַהָּבָק  ָנַת2

ִּתי� ל ָנָת� ה ַהֹּכ� ים ַלִּמְנָח� =ים ָלֵעִצ>ים ְוַהִחִּט� ֹות ְוַהּמֹוִרִּג ֹעל3  ָל�



1Chr. 21:24 1א ֲאֶׁשר&ְלָךBי לֹא&ֶאָּׂש ִּ Tא כ��ֶסף ָמֵל י&ָקֹנ�ה ֶאְקֶנ�ה ְּבֶכ א ִּכ� Wֹ ן ל אֶמר ַהֶּמBֶלְך ָּדִויד1 ְלָאְרָנ+ 2ֹ  ַוּי
ֹות עֹו ה ְוַהֲעל�  ָל�ה ִחָּנ�ם�ַליהָו+

1Chr. 21:25ֹות� ׁש ֵמא� ל ֵׁש� ב ִמְׁשָק� �י ָזָה+ ֹום ִׁשְקֵל ��5ן ַּבָּמק >יד ְלָאְרָנ ן ָּדִו   ַוִּיֵּת�
1Chr. 21:26 1הּו ָבֵאׁשB ה ַוַּי�ֲעֵנ ֹות ּוְׁשָלִמ�ים ַוִּיְקָרא1 ֶאל&ְיהָו+ �ַעל ֹעל� ה ַוַּי 1ַח1 ַליהָו+ Bיד ִמְזֵּב ם ָּדִו Z ָׁש2  ַוִּיֶבן

ה� פִמן&ַהָּׁש ח ָהֹעָל� ִים ַע�ל ִמְזַּב�  ַמ+
1Chr. 21:27ֹו ֶאל&ְנָדָנ�ּה� �ֶׁשב ַחְרּב� ְך ַוָּי Bֹאֶמר ְיהָוה1 ַלַּמְלָא+   ַוּי
1Chr. 21:28ם� ח ָׁש� �י ַוִּיְזַּב� �5ן ַהְיבּוִס ה ְּבֹג�ֶרן ָאְרָנ �הּו ְיהָו+ ֹות ָּדִויד1 ִּכי&ָעָנ Bיא ִּבְרא �ת ַהִה+   ָּבֵע
1Chr. 21:29ֹון� ּוִמְׁש ה ְּבִגְבע� �ת ַהִה�יא ַּבָּבָמ� ח ָהעֹוָל�ה ָּבֵע ה ֹמֶׁש=ה ַבִּמְדָּב>ר ּוִמְזַּב� הָוה ֲאֶׁשר&ָעָׂש2 ְ Tן י�  ַּכ
1Chr. 21:30ְך ְיהָו�ה� ס ֶרב ַמְלַא� י ֶח� Wת ִמְּפֵנ �י ִנְבַע+ ׁש ֱאֹלִה�ים ִּכ >יד ָלֶל�ֶכת ְלָפָנ�יו ִלְדֹר� ל ָּדִו   ְולֹא&ָיֹכ�
1Chr. 22:1�ֹ ל� ס ַוּי ַח ְלֹעָל�ה ְלִיְׂשָרֵא� �ה ָהֱאֹלִה�ים ְוֶזה&ִּמְזֵּב� ית ְיהָו ּוא ֵּב� �ה ה+ יד ֶז  אֶמר ָּדִו+
1Chr. 22:2 י� ים ַלְחצֹוב1 ַאְבֵנ ְצִב3 ר ְּבֶא�ֶרץ ִיְׂשָרֵא�ל ַוַּיֲעֵמ�ד ֹח� ים ֲאֶׁש� יד ִלְכנֹוס1 ֶאת&ַהֵּגִר+ ֹ�אֶמר ָּדִו+  ַוּי

ית ָהֱאֹל ית ִלְבנ�ֹות ֵּב� ים�ָגִז+  ִה�
1Chr. 22:3 ין ב ֵא� ֶׁשת ָלֹר� �יד ּוְנֹח� �ין ָּדִו ֹות ֵהִכ ְמַחְּבר� ים ְוַל� ֹות ַהְּׁשָעִר> ים ְלַדְלת= Qִּמְסְמִר ֹרב ַל� ָ Tל Aל�  ּוַבְרֶז

ל�  ִמְׁשָק�
1Chr. 22:4< ים ֲעֵצ=י ֲאָרִז Mים ְוַהֹּצִר יֹדִנ2 ִביאּו ַהִּצ� ֵ Tי ה �ים ְלֵא�ין ִמְסָּפ�ר ִּכ� י ֲאָרִז יד� פ ַוֲעֵצ� ב ְלָדִו�  ים ָלֹר�
1Chr. 22:5 םBְעָלה ְלֵׁש Mְלַמ Aיל ה ְלַהְגִּד2 ִית ִלְבנ�ֹות ַליהָו3 Mְוַהַּב Gַער ָוָרְך� ה ְבִניH ַנ יד ְׁשֹלֹמ� ֹ�אֶמר ָּדִו3  ַוּי

ֹו� ב ִלְפֵנ�י מֹות� >יד ָלֹר� =ֶכן ָּדִו ֹו ַוָּי �ֹות ָאִכ�יָנה ָּנ�א ל  ּוְלִתְפֶא1ֶרת1 ְלָכל&ָה�ֲאָרצ+
1Chr. 22:6ל� ס י ִיְׂשָרֵא� ִית ַליהָו�ה ֱאֹלֵה� 1הּו1 ִלְבנ�ֹות ַּב+ ֹו ַוְיַצֵּו �ה ְבנ א ִלְׁשֹלֹמ�   ַוִּיְקָר�
1Chr. 22:7 ה ְּבנֹו �ֹ�אֶמר ָּדִו�יד ִלְׁשֹלֹמ י[ ַוּי Wי�] ְּבִנ ם ְיהָו�ה ֱאֹלָה� ִית ְלֵׁש� י ִלְבנ�ֹות ַּב+ �ה ִעם&ְלָבִב+  ֲאִני1 ָהָי
1Chr. 22:8Bי ָעַל א&ִתְבֶנ�ה ַב1ִית1  ַוְיִה2 �ֹ �יָת ל ֹות ָעִׂש ֹות ְּגֹדל� ְכָּת ּוִמְלָחמ� ם ָלֹרב1 ָׁשַפ+ Bר ָּד י ְּדַבר&ְיהָוה1 ֵלאֹמ+

ִּPי כ ְרָצה ְלָפָנ�י�ִלְׁשִמ+ ְכָּת ַא� ים ָׁשַפ�  י ָּדִמ�ים ַרִּב+
1Chr. 22:9ֹוִתי ה ַוֲהִנח� �יׁש ְמנּוָח+ ּוא ִיְהֶיה1 ִא Bְך ה ן נֹוָל�ד ָל3 Qי ְׁשֹלֹמה1  ִהֵּנה&ֵבBיב ִּכ� יו ִמָּסִב ֹו ִמָּכל&אֹוְיָב�  ל>

יו� ל ְּבָיָמ� ן ַעל&ִיְׂשָרֵא� ֹום ָוֶׁש>ֶקט ֶאֵּת� ֹו ְוָׁשל� �ה ְׁשמ+  ִיְהֶי
1Chr. 22:10 ֹו י ִּכֵּס=א ַמְלכּות> Mינֹוִת ֹו ְלָא�ב ַוֲהִכ2 ן ַוֲאִני&ל� �י ְלֵב+ י ְוהּוא1 ִיְהֶיה&ִּל ּוא&ִיְבֶנ�ה ַב1ִית1 ִלְׁשִמ+  ה�

ם� ל ַעד&עֹוָל�  ַעל&ִיְׂשָרֵא�
1Chr. 22:11ֵּ P1יָת1 ב י ְיהָו�ה ִעָּמ�ְך ְוִהְצַלְחָּת3 ּוָבִנ י ְיִה� יָך� ַעָּת�ה ְבִנ+ ר ָעֶל� ר ִּדֶּב� יָך ַּכֲאֶׁש� �ה ֱאֹלֶה+  ית ְיהָו
1Chr. 22:12ל ְוִלְׁש�יַצְּוָך� ַעל&ִיְׂשָרֵא ה ִו� יָך� ַא�ְך ִי�ֶּתן&ְּלָךB ְיהָוה1 ֵׂש�ֶכל ּוִביָנ+ ת ְיהָו�ה ֱאֹלֶה� ֹור ֶאת&ּתֹוַר� Wמ 
1Chr. 22:13 ה< =ה ְיהָו ר ִצָּו ים ֲאֶׁש2 ים ְוֶאת&ַהִּמְׁשָּפִט+ ֻחִּק� ֹור ַלֲעׂשֹות1 ֶאת&ַה� יַח ִאם&ִּתְׁשמ3  ָא�ז ַּתְצִל+

ת� א ְוַאל&ֵּתָח� ץ ַאל&ִּתיָר� �ק ֶוֱאָמ+ ה ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ֲחַז  ֶאת&ֹמֶׁש�
1Chr. 22:14ה ְב ֶסף ֶאBֶלף ֲאָלִפים1  ְוִהֵּנ2 ָאה&ֶא1ֶלף1 ְוֶכ3 ים ֵמ� Bב ִּכָּכִר Qה ָזָה ֹוִתי ְלֵבית&ְיהָו3 י ֲהִכינ� Mָעְנִי

יף� ם ּתֹוִס� ֹוִתי ַוֲעֵליֶה� �ה ְוֵעִצBים ַוֲאָבִנים1 ֲהִכינ+ ב ָהָי ל ִּכ�י ָלֹר� 1 ֵא�ין ִמְׁשָק+ ֶׁשת ְוַלַּבְרֶזל Bים ְוַלְּנֹח  ִּכָּכִר+
1Chr. 22:15ָל Bה� ְוִעְּמָך �ץ ְוָכל&ָחָכ�ם ְּבָכל&ְמָלאָכ� ֶבן ָוֵע י ֶא� ים ְוָחָרֵׁש� Wה ֹחְצִב  ֹרב1 ֹעֵׂש�י ְמָלאָכ+
1Chr. 22:16ְך� י ְיהָו�ה ִעָּמ� ה ִויִה� ּום ַוֲעֵׂש+ �ל ֵא�ין ִמְסָּפ�ר ק� ֶׁשת ְוַלַּבְרֶז ב ַלֶּכ>ֶסף ְוַלְּנֹח�   ַלָּזָה�
1Chr. 22:17י ִי ֹו� ַוְיַצBו ָּדִויד1 ְלָכל&ָׂשֵר� ה ְבנ� ל ַלְעֹז�ר ִלְׁשֹלֹמ�  ְׂשָרֵא+
1Chr. 22:18ֵPי א �יA ָנַת�ן ְּבָיִד3 ם ְוֵהִנ�יַח ָלֶכ�ם ִמָּסִב�יב ִּכ ֵהיֶכם1 ִעָּמֶכ+ Bה ֱאֹל� א ְיהָו 2ֹ ֶרץ  ֲהל ת ֹיְׁשֵב�י ָהָא+

ֹו� ה ָהָא>ֶרץ ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ְוִלְפֵנ�י ַעּמ�  ְוִנְכְּבָׁש�
1Chr. 22:19ּו ְלBה ְּתנ �ה  ַעָּת3 ּומּו ּוְבנּו1 ֶאת&ִמְקַּדׁש1 ְיהָו �ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ְוק3 ֹוׁש ַליהָו ם ִלְדר� ַבְבֶכם1 ְוַנְפְׁשֶכ+

ִית ַהִּנְבֶנ�ה ְלֵׁשם&ְיהָו�ה� פ ים ַלַּב� ֱאֹלִה+ ֶדׁש ָה� ה ּוְכֵלי1 ֹק� ֹון ְּבִרית&ְיהָו3 יא ֶאת&ֲאר� Qים ְלָהִב ֱאֹלִה+  ָה�
1Chr. 23:1ע�ן ְוָׂשַב ל� ְוָדִו�יד ָזֵק� ֹו ַעל&ִיְׂשָרֵא� ה ְבנ�   ָיִמ�ים ַוַּיְמֵל>ְך ֶאת&ְׁשֹלֹמ�
1Chr. 23:2ל ְוַהֹּכֲהִנ�ים ְוַהְלִוִּי�ם� י ִיְׂשָרֵא+   ַוֶּיֱאֹסף1 ֶאת&ָּכל&ָׂשֵר�
1Chr. 23:31ם ְלֻגְלְּגֹלָתם Bי ִמְסָּפָר ם ִמֶּב>ן ְׁשֹלִׁש�ים ָׁשָנ�ה ָוָמ�ְעָלה ַוְיִה2 ְפרּו1 ַהְלִוִּי+ ים ְׁשֹלִׁש�ים  ַוִּיָּס�  ִלְגָבִר+



ֶלף�  ּוְׁשמֹוָנ�ה ָא�
1Chr. 23:4 ֶׁשת ים ְוֹׁשְפִט�ים ֵׁש� ים ְוַאְרָּבָע�ה ָא�ֶלף ְוֹׁשְטִר� ה ֶעְׂשִר� 1ַח1 ַעל&ְמֶל�אֶכת ֵּבית&ְיהָו+ ֶּלה ְלַנֵּצ  ֵמֵא3

ים�  ֲאָלִפ�
1Chr. 23:5ַעת ֲאָלִפים1 ְמBים ְוַאְרַּב �ַעת ֲאָלִפ�ים ֹׁשֲעִר ר ָעִׂש�יִתי  ְוַאְרַּב� ים ֲאֶׁש� Wה ַּבֵּכִל �ים ַליהָו+ ְלִל ַה�

ל�  ְלַהֵּל�
1Chr. 23:6י� ס ת ּוְמָרִר� ֹון ְקָה� י ְלֵגְרׁש� �י ֵלִו+ ֹות ס ִלְבֵנ �ם ָּדִו�יד ַמְחְלק   ַוֶּי�ָחְלֵק�
1Chr. 23:7י� ס ן ְוִׁשְמִע�   ַלֵּגְרֻׁשִּנ�י ַלְעָּד�
1Chr. 23:8אׁש ְיִח =ֹ ן ָהר �י ַלְעָּד3 ה� ס ְּבֵנ ל ְׁשֹלָׁש� ם ְויֹוֵא�  יֵא>ל ְוֵזָת�
1Chr. 23:9 י ְׁשֹלמֹות �י ִׁשְמִע3 ן� ס] ְׁשלֹוִמ=ית[ ְּבֵנ ֹות ְלַלְעָּד� י ָהָאב� ן ְׁשֹלָׁש�ה ֵא>ֶּלה ָראֵׁש�  ַוֲחִזיֵא>ל ְוָהָר�
1Chr. 23:10ֶּלה ְבֵני&ִׁשְמִע� �ה ֵא� ּוׁש ּוְבִריָע א ִויע� �ַחת ִזיָנ+ י ַי �י ִׁשְמִע+ ה� ּוְבֵנ  י ַאְרָּבָע�
1Chr. 23:11 ב ים ַוִּי�ְהיּו1 ְלֵב�ית ָא+ ּו ָבִנ+ א&ִהְרּב� �ֹ ּוׁש ּוְבִריָעה1 ל Bי ִויע� �ה ַהֵּׁשִנ אׁש ְוִזיָז +ֹ �ַחת ָהר 5ְיִהי&ַי  ַו�

ת� ס ה ֶאָח�  ִלְפֻקָּד�
1Chr. 23:12ה� ס ל ַאְרָּבָע� ֹון ְוֻעִּזיֵא� ם ִיְצָה>ר ֶחְבר� ת ַעְמָר� �י ְקָה3   ְּבֵנ
1Chr. 23:13 ם ּוא&ּוָבָניו1 ַעד&עֹוָל+ ָדִׁשBים ה� ֶדׁש ָק� Z ֹק2 ַהְקִּדיׁשֹו ן ְל� ן ּוֹמֶׁש�ה ַוִּיָּבֵד�ל ַאֲהֹר] ם ַאֲהֹר�  ְּבֵנ�י ַעְמָר�

ם� ֹו ַעד&עֹוָל� ְך ִּבְׁשמ� ֹו ּוְלָבֵר� =ה ְלָׁשְרת> י ְיהָו  ְלַהְקִטירZ ִלְפֵנ2
1Chr. 23:14יו ִי Wים ָּבָנ��יׁש ָהֱאֹלִה ה ִא י� ּוֹמֶׁש� ֶבט ַהֵּלִו� ּו ַעל&ֵׁש�  ָּקְרא�
1Chr. 23:15ֶזר� ם ֶוֱאִליֶע� ה ֵּגְרֹׁש� �י ֹמֶׁש+   ְּבֵנ
1Chr. 23:16אׁש� �ֹ ל ָהר ֹום ְׁשבּוֵא�   ְּבֵנ�י ֵגְרׁש�
1Chr. 23:17ים ּוְבֵנ� �ים ֲאֵחִר+ Bה ֶלֱאִליֶע1ֶזר1 ָּבִנ אׁש ְולֹא&ָהָי �ֹ �ה ָהר י ְרַחְבָי�ה  ַוִּי�ְהי�ּו ְבֵני&ֱאִליֶע�ֶזר ְרַחְבָי
ְעָלה� ּו ְלָמ�  ָרב�
1Chr. 23:18אׁש� ס �ֹ ית ָהר ר ְׁשֹלִמ� �י ִיְצָה�   ְּבֵנ
1Chr. 23:19י� יַקְמָע�ם ָהְרִביִע� י ִו� 1 ַהְּׁשִליִׁש+ י ַיֲחִזיֵאל �ה ַהֵּׁשִנ+ Bהּו ָהרֹאׁש1 ֲאַמְרָי ֹון ְיִרָּי �  ְּבֵנ�י ֶחְבר
1Chr. 23:20א +ֹ �ה ַהֵּׁשִנ�י� ס ְּבֵנ�י ֻעִּזיֵא�ל ִמיָכ�ה ָהר  ׁש ְוִיִּׁשָּי
1Chr. 23:21יׁש� �ר ְוִק� י ְּבֵנ�י ַמְחִל�י ֶאְלָעָז �י ּומּוִׁש+ Bי ְמָרִרי1 ַמְחִל   ְּבֵנ
1Chr. 23:22ם� יׁש ֲאֵחיֶה� ּום ְּבֵני&ִק� �י ִאם&ָּבנ�ֹות ַוִּיָּׂשא� ֹו ָּבִנ�ים ִּכ יּו ל> ר ְולֹא&ָה�   ַוָּי1ָמת1 ֶאְלָעָז+
1Chr. 23:23� ה� ְּבֵנ ֹות ְׁשֹלָׁש� י ַמְחִל�י ְוֵע>ֶדר ִויֵרמ�  י מּוִׁש3
1Chr. 23:24 ם ם ְּבִמְסַּפBר ֵׁשמֹות1 ְלֻגְלְּגֹלָת+ ֹות ִלְפקּוֵדיֶה3 ם ָראֵׁש=י ָהָאב� Mית ֲאֹבֵתיֶה Z ְלֵב2  ֵא�ֶּלה ְבֵנ�י&ֵלִוי

ים ָׁשָנ�ה ָוָמ� �ה ִמֶּב>ן ֶעְׂשִר� ת ֵּב�ית ְיהָו ה ַלֲעֹבַד�  ְעָלה�ֹעֵׂשה1 ַהְּמָלאָכ+
1Chr. 23:25ִּPם� כ ן ִּבירּוָׁשַל�ִם ַעד&ְלעֹוָל� ֹו ַוִּיְׁשֹּכ� �ל ְלַעּמ י&ִיְׂשָרֵא� >יַח ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� יד ֵהִנ  י ָאַמ�ר ָּדִו+
1Chr. 23:26ֹו� �ם ֵאין&ָלֵׂש=את ֶאת&ַהִּמְׁשָּכ>ן ְוֶאת&ָּכל&ֵּכָל�יו ַלֲעֹבָדת�   ְוַג�ם ַלְלִוִּי
1Chr. 23:27י ְבִדְב� ְעָלה� ִּכ ים ָׁשָנ�ה ּוְלָמ� �י ִמֶּב>ן ֶעְׂשִר� ָּמה ִמְסַּפ�ר ְּבֵני&ֵלִו ים ֵה� י ָדִויד1 ָהַא�ֲחֹרִנ+ Bֵר 
1Chr. 23:28 ֹות ה ַעל&ַהֲחֵצרֹות1 ְוַעל&ַהְּלָׁשכ+ ן ַלֲעֹבַדת1 ֵּב�ית ְיהָו+ �י ַאֲהֹר3 ם ְלַיד&ְּבֵנ Qי ַמֲעָמָד�  ִּכ

ֲעֵׂש+ ֶדׁש ּוַמ� �ת ְלָכל&ֹק ל&ָטֳהַר� ים�ְוַע� ית ָהֱאֹלִה� ת ֵּב�  ה ֲעֹבַד�
1Chr. 23:29 ֶכת�ת ְוַלֻּמְרָּב ַּמֲחַב� ֹות ְוַל� י ַהַּמּצ+ ֶלת ְלִמְנָחה1 ְוִלְרִקיֵק� Bֶכת ּוְלֹס Mַּמֲעֶר ֶחם ַה�  ּוְלֶל2

ה� ה ּוִמָּד�  ּוְלָכל&ְמׂשּוָר�
1Chr. 23:30ה ְו� ֹות ּוְלַהֵּל�ל ַליהָו ֶקר ְלֹהד� ֶקר ַּבֹּב+ ֶרב� ְוַלֲעֹמד1 ַּבֹּב�  ֵכ�ן ָלָע�
1Chr. 23:31 ר ְּכִמְׁשָּפ=ט ֲעֵליֶה>ם ים ְּבִמְסָּפ2 �ֹות ֶלֳחָדִׁש�ים ְוַלֹּמֲעִד ה ַלַּׁשָּבת+ ֹות ֹעלֹות1 ַליהָו+ Bל ַהֲעל  ּוְלֹכ2

יד ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה�  ָּתִמ�
1Chr. 23:32 ֶדׁש ד ְוֵאת1 ִמְׁשֶמ�ֶרת ַהֹּק+ ֶהל&מֹוֵע3 ּו ֶאת&ִמְׁשֶמ�ֶרת ֹא� Qם  ְוָׁשְמר�ן ֲאֵחיֶה ֶרת ְּבֵנ�י ַאֲהֹר� Wּוִמְׁשֶמ

ית ְיהָו�ה� פ ת ֵּב�  ַלֲעֹבַד�
1Chr. 24:1ר� �ר ְוִאיָתָמ� ּוא ֶאְלָעָז ן ָנָדב1 ַוֲאִביה+ �י ַאֲהֹר+ ן ַמְחְלקֹוָת�ם ְּבֵנ   ְוִלְבֵנ�י ַאֲהֹר�



1Chr. 24:2ּו�ם ּוָבִנ�ים לֹא&ָהי �י ֲאִביֶה+ ב ַוֲאִביהּוא1 ִלְפֵנ Bָמת ָנָד ר� ַוָּי2 �ר ְוִאיָתָמ� ּו ֶאְלָעָז 5ְיַכֲהנ+   ָלֶה�ם ַו�
1Chr. 24:3ם� ם ַּבֲעֹבָדָת� �י ִאיָתָמ�ר ִלְפֻקָּדָת� ֶלְך ִמן&ְּבֵנ ר ַוֲאִחיֶמ� �י ֶאְלָעָז+ יד ְוָצדֹוק1 ִמן&ְּבֵנ   ַוֶּי�ָחְלֵק�ם ָּדִו+
1Chr. 24:4ים ים ְלָראֵׁש=י ַהְּגָבִר> Qר ַרִּב ֵני&ֶאְלָעָז] ּו ְב� ר  ַוִּיָּמְצא� Mי ֶאְלָעָז ּום ִלְבֵנ2 �5ַּיְחְלק ר ַו�  ִמן&ְּבֵנ�י ִאיָתָמ�

ם ְׁשמֹוָנ�ה� ית ֲאבֹוָת� =י ִאיָתָמ>ר ְלֵב� ר ְוִלְבֵנ  ָראִׁשBים ְלֵבית&ָאבֹות1 ִׁשָּׁש�ה ָעָׂש+
1Chr. 24:5י ָהֱא ֶדׁש1 ְוָׂשֵר� ֵרי&ֹק2 ֹות ֵא�ֶּלה ִעם&ֵא�ֶּלה ִּכי&ָהיBּו ָׂש� ּום ְּבגֹוָרל� �ר  ַוַּיְחְלק� ים ִמְּבֵנ�י ֶאְלָעָז ֹלִה+

ר� ס �י ִאיָתָמ�  ּוִבְבֵנ
1Chr. 24:6 ן ֹוק ַהֹּכֵה3 י ַהֶּמBֶלְך ְוַהָּׂשִרים1 ְוָצד� י ִלְפֵנ2 ר ִמן&ַהֵּלִו3 Mל ַהּסֹוֵפ ְעָיהZ ֶבן&ְנַתְנֵא2 ַמ� ם ְׁש� 5ִּיְכְּתֵב]  ַו�

ֹות ַלֹּכֲהִנ�ים ְו ָאב+ ר ְוָראֵׁשי1 ָה� ז ַוֲאִחיֶמ1ֶלְך1 ֶּבן&ֶאְבָיָת+ זA ָאֻח� ר ְוָאֻח� 1 ְלֶאְלָעָז+ ד ָאֻחז ית&ָא�ב ֶאָח3 �ם ֵּב� ַלְלִוִּי
ר� פ  ְלִאיָתָמ�
1Chr. 24:7יַדְעָי�ה ַהֵּׁשִנ�י� יב ִל� ֹוָיִר+ ל ָהִראׁשֹון1 ִליה� Bא ַהּגֹוָר Qַוֵּיֵצ  
1Chr. 24:8י� ים ָהְרִבִע� י ִלְׂשֹעִר�   ְלָחִרם1 ַהְּׁשִליִׁש+
1Chr. 24:9י� ְלַמְלִּכָּיה1 ַה ן ַהִּׁשִּׁש� י ְלִמָּיִמ�  ֲחִמיִׁש+
1Chr. 24:10ה ַהְּׁשִמיִנ�י�� י ַלֲאִבָּי   ְלַהּקֹוץ1 ַהְּׁשִבִע+
1Chr. 24:11י� י ִלְׁשַכְנָי�הּו ָהֲעִׂשִר�   ְלֵיׁש1ּוַע1 ַהְּתִׁשִע+
1Chr. 24:12ר� ים ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ר ְלָיִק�   ְלֶאְלָיִׁשיב1 ַעְׁשֵּת�י ָעָׂש+
1Chr. 24:13ר� ְלֻח ב ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� ר ְלֶי�ֶׁשְבָא�  ָּפה1 ְׁשֹלָׁש�ה ָעָׂש+
1Chr. 24:14ר� ה ָעָׂש� ר ִׁשָּׁש� ר ְלִאֵּמ�   ְלִבְלָּגה1 ֲחִמָּׁש�ה ָעָׂש+
1Chr. 24:15ר� ץ ְׁשמֹוָנ�ה ָעָׂש� ר ְלַהִּפֵּצ� �ה ָעָׂש+   ְלֵחִזיר1 ִׁשְבָע
1Chr. 24:16י ר ִל� �ה ָעָׂש+ ְפַתְחָיה1 ִּתְׁשָע ים� ִל� אל ָהֶעְׂשִר�  ֶחְזֵק�
1Chr. 24:17ים� �5ִים ְוֶעְׂשִר� ּול ְׁשַנ ים ְלָגמ�   ְלָיִכין1 ֶאָח�ד ְוֶעְׂשִר+
1Chr. 24:18ים� פ ַעְזָי�הּו ַאְרָּבָע�ה ְוֶעְׂשִר� ים ְלַמ� 1הּו1 ְׁשֹלָׁש�ה ְוֶעְׂשִר+   ִלְדָלָי
1Chr. 24:19ֹוא ְלֵבית&ְי Bם ָלב ם ַלֲעֹבָדָת3 Qֶּלה ְפֻקָּדָת�ר  ֵא�ם ַּכֲאֶׁש�ן ֲאִביֶה ם ְּבַי�ד ַאֲהֹר� הָוה1 ְּכִמְׁשָּפָט+

ל� פ י ִיְׂשָרֵא� הּו ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�  ִצָּו+
1Chr. 24:20ל ֶיְחְּדָי�הּו� �י ׁשּוָבֵא� ל ִלְבֵנ ּוָבֵא+ Bי ַעְמָרם1 ׁש� ים ִלְבֵנ ��י ֵלִו�י ַהּנֹוָתִר   ְוִלְבֵנ
1Chr. 24:21+י ְרַחְבָי� �הּו ִלְבֵנ אׁש ִיִּׁשָּי�ה� ִלְרַחְבָי �ֹ  הּו ָהר
1Chr. 24:22ֹות ָי�ַחת� �י ְׁשֹלמ� ֹות ִלְבֵנ י ְׁשֹלמ+   ַלִּיְצָהִר�
1Chr. 24:23י� י ְיַקְמָע�ם ָהְרִביִע� 1 ַהְּׁשִליִׁש+ י ַיֲחִזיֵאל 1הּו1 ַהֵּׁשִנ+ �הּו ֲאַמְרָי �י ְיִרָּי   ּוְבָנ
1Chr. 24:24 ה ִלְבֵנ�י ִמיָכ�ה 1 ִמיָכ+ Bי ֻעִּזיֵאל יר�[ָׁשמּור  ְּבֵנ  ]ָׁשִמ�
1Chr. 24:25ה ְזַכְרָי�הּו�� �י ִיִּׁשָּי ה ִלְבֵנ   ֲאִחBי ִמיָכה1 ִיִּׁשָּי+
1Chr. 24:26ֹו� ּו ְבנ� �ה� �י ַיֲעִזָּי י ְּבֵנ �י ּומּוִׁש+ Bי ְמָרִרי1 ַמְחִל   ְּבֵנ
1Chr. 24:27�ּור ְוִעְבִר ַהם ְוַזּכ� ֹו ְוֹׁש� ּו ְבנ+ �ה� י ְלַי�ֲעִזָּי � י� ְּבֵנ�י ְמָרִר
1Chr. 24:28ֹו ָּבִנ�ים� ָיה ל� ר ְולֹא&ָה�   ְלַמְחִלי1 ֶאְלָעָז+
1Chr. 24:29ל� יׁש ְיַרְחְמֵא� יׁש ְּבֵני&ִק�   ְלִק�
1Chr. 24:30ם� ית ֲאֹבֵתיֶה� ֹות ֵא>ֶּלה ְּבֵנ�י ַהְלִוִּי�ם ְלֵב� �י ַמְחִל�י ְוֵע�ֶדר ִויִרימ �י מּוִׁש+   ּוְבֵנ
1Chr. 24:312ַגם&ֵה Z ֹוק  ַוַּיִּפילּו Bיד ַהֶּמ1ֶלְך1 ְוָצד� י ָדִו ן ִלְפֵנ2 ֹות ְלֻעַּמ�תA ֲאֵחיֶה�ם ְּבֵנ�י&ַאֲהֹר3 Mם ּגֹוָרל

ן� ס יו ַהָּקָט� ת ָאִח� אׁש ְלֻעַּמ� +ֹ ֹות ָהר �ם ָאב� ֹות ַלֹּכֲהִנ�ים ְוַלְלִוִּי ָאב+ ֶלְך ְוָראֵׁשי1 ָה�  ַוֲאִחיֶמ+
1Chr. 25:1Mי ַהָּצָב ּון ַהְּנִּביִאים  ַוַּיְבֵּד�ל ָּדִוידZ ְוָׂשֵר2 ידּות+ Bי ָאָסף1 ְוֵהיָמ�ן ִו� ה ִלְבֵנ ] ִּנְּבִא>ים][ַה�[א ַלֲעֹבָד3

ם� י ְמָלאָכ�ה ַלֲעֹבָדָת� ם ַאְנֵׁש� 5ְיִהי1 ִמְסָּפָר+ ֹות ִּבְנָבִל�ים ּוִבְמִצְלָּת�ִים ַו�  ְּבִכֹּנר�
1Chr. 25:2ּור ְויֹוֵס>ף ּוְנַתְנָי�ה ַוֲאַׂשְרֵא� ף ַזּכ= �י ָאָס3 �י ָאָס�ף עPַ ִלְבֵנ י ָלה ְּבֵנ א ַעל&ְיֵד� ף ַהִּנָּב� ל ַיד&ָאָס+

ֶלְך�  ַהֶּמ�
1Chr. 25:3 םBי ֲאִביֶה Z ְיֵד2 ה ַעל הּו ִׁשָּׁש3 Mהּו ּוַמִּתְתָי יַׁשְעָיהּו ֲחַׁשְבָי2 � ִ Tי ו הּו ּוְצִר] ּון ְּגַדְלָי] �י ְידּות] ּון ְּבֵנ � ִלידּות



א ַעל&ֹהד� Wֹור ַהִּנָּב  ֹות ְוַהֵּל�ל ַליהָו�ה� סְידּותּון1 ַּבִּכּנ+
1Chr. 25:4 1ָתה ִגַּד1ְלִּתיBִני ֱאִליָא �ה ֲחָנ3 ֹות ֲחַנְנָי Mיִרימ ל ִו� ִּזיֵאל ְׁשבּוֵא2 ֻ Tהּו ע הּו ַמַּתְנָי] ן ֻּבִּקָּי] �י ֵהיָמ]  ְלֵהיָמ�ן ְּבֵנ

ֹות� יר ַמֲחִזיא� ֹוִתי הֹוִת� ָׁשה ַמּל+ ֶזר ָיְׁשְּבָק�  ְוֹרַמ�ְמִּתי ֶע+
1Chr. 25:5ים  ָּכ Mן ָהֱאֹלִה ֶרן ַוִּיֵּת2 �ים ָק ים ְלָהִר� י ָהֱאֹלִה� �ה ַהֶּמ>ֶלְך ְּבִדְבֵר� ן ֹחֵז ים ְלֵהיָמ3 Mֶּלה ָבִנ ל&ֵא2

ֹוׁש� ר ּוָבנ�ֹות ָׁשל� >ים ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� ן ָּבִנ  ְלֵהיָמ3
1Chr. 25:6ה ִּבְמִצְלַּת1ִי יר ֵּב�ית ְיהָו3 Mם ַּבִּׁש Z ֲאִביֶה2 ת ֵּב�ית  ָּכל&ֵא�ֶּלה ַעל&ְיֵדי ֹות ַלֲעֹבַד� �ים ְוִכֹּנר+ ם1 ְנָבִל
ַPים ע�ן�ָהֱאֹלִה ּון ְוֵהיָמ� ף ִוידּות� ֶלְך ס ָאָס� י ַהֶּמ+  ל ְיֵד�
1Chr. 25:7ים ּוְׁשמֹוָנ�ה�� ִים ְׁשמֹוִנ ין ָמאַת� ֵּמִב+ �ה ָּכל&ַה2 ם ְמֻלְּמֵדי&ִׁש�יר ַליהָו   ַוְיִהBי ִמְסָּפָרם1 ִעם&ֲאֵחיֶה+
1Chr. 25:8Mיד� פ ַוַּיִּפ ֹול ֵמִב�ין ִעם&ַּתְלִמ� ן ַּכָּגד+ ֶרת ְלֻעַּמת1 ַּכָּקֹט� ֹות ִמְׁשֶמ3  ילּו ּגֹוָרל�
1Chr. 25:9ר� �ים ָעָׂש� יו ּוָבָנ�יו ְׁשֵנ ּוא&ְוֶאָח� י ה� 1הּו1 ַהֵּׁשִנ+ ף ְליֹוֵס�ף ְּגַדְלָי ֹון ְלָאָס� ל ָהִראׁש> א ַהּגֹוָר= Qַוֵּיֵצ  
1Chr. 25:10ּו �י ַזּכ+ ר� ַהְּׁשִלִׁש יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש�  ר ָּבָנ�יו ְוֶאָח�
1Chr. 25:11ר� יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� י ָּבָנ�יו ְוֶאָח�   ָהְרִביִעי1 ַלִּיְצִר+
1Chr. 25:12ר� �ים ָעָׂש� יו ְׁשֵנ הּו ָּבָנ�יו ְוֶאָח� �י ְנַתְנָי+   ַהֲחִמיִׁש
1Chr. 25:13�יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש הּו ָּבָנ�יו ְוֶאָח� �י ֻבִּקָּי+  ר� ַהִּׁשִּׁש
1Chr. 25:14ר� יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ָלה ָּבָנ�יו ְוֶאָח� �י ְיַׂשְרֵא+   ַהְּׁשִבִע
1Chr. 25:15ר� יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� הּו ָּבָנ�יו ְוֶאָח� ְעָי+ �י ְיַׁש�   ַהְּׁשִמיִנ
1Chr. 25:16ר� �ים ָעָׂש� יו ְׁשֵנ הּו ָּבָנ�יו ְוֶאָח� �י ַמַּתְנָי+   ַהְּתִׁשיִע
1Chr. 25:17ר� ָהֲעִׂש יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� י ָּבָנ�יו ְוֶאָח� י ִׁשְמִע+  יִר�
1Chr. 25:18ר� �ים ָעָׂש� יו ְׁשֵנ ל ָּבָנ�יו ְוֶאָח� י&ָעָׂש�ר ֲעַזְרֵא+   ַעְׁשֵּת�
1Chr. 25:19ר� יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ה ָּבָנ�יו ְוֶאָח� Bים ָעָׂשר1 ַלֲחַׁשְבָי+   ַהְּׁשֵנ
1Chr. 25:20+ּוָבֵא ר� ִלְׁשֹלָׁשBה ָעָׂשר1 ׁש� יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש�  ל ָּבָנ�יו ְוֶאָח�
1Chr. 25:21ר� יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� הּו ָּבָנ�יו ְוֶאָח�   ְלַאְרָּבָעBה ָעָׂשר1 ַמִּתְתָי+
1Chr. 25:22ר� יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ֹות ָּבָנ�יו ְוֶאָח� יֵרמ+   ַלֲחִמָּׁשBה ָעָׂשר1 ִל�
1Chr. 25:23הּו ָּב ר� ְלִׁשָּׁשBה ָעָׂשר1 ַלֲחַנְנָי+ יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש�  ָנ�יו ְוֶאָח�
1Chr. 25:24ר� יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ָׁשה ָּבָנ�יו ְוֶאָח�   ְלִׁשְבָעBה ָעָׂשר1 ְלָיְׁשְּבָק+
1Chr. 25:25ר� �ים ָעָׂש� יו ְׁשֵנ ִני ָּבָנ�יו ְוֶאָח� Bה ָעָׂשר1 ַלֲחָנ+   ִלְׁשמֹוָנ
1Chr. 25:26ֹוִתי ָּבָנ�י ר� ְלִתְׁשָעBה ָעָׂשר1 ְלַמּל+ יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש�  ו ְוֶאָח�
1Chr. 25:27ר� יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ָתה ָּבָנ�יו ְוֶאָח� ֱאִלָּי+   ְלֶעְׂשִרים1 ֶל�
1Chr. 25:28ר� יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� יר ָּבָנ�יו ְוֶאָח�   ְלֶאָחBד ְוֶעְׂשִרים1 ְלהֹוִת+
1Chr. 25:29ְלִּתי ָּבָנ�יו ְוֶאָח� 5Bִים ְוֶעְׂשִרים1 ְלִגַּד+ ר� ִלְׁשַנ  יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש�
1Chr. 25:30ר� יו ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ֹות ָּבָנ�יו ְוֶאָח�   ִלְׁשֹלָׁשBה ְוֶעְׂשִרים1 ְלַמ�ֲחִזיא+
1Chr. 25:31ר� פ �ים ָעָׂש� יו ְׁשֵנ ֶזר ָּבָנ�יו ְוֶאָח�   ְלַאְרָּבָעBה ְוֶעְׂשִרים1 ְלרֹוַמ�ְמִּתי ָע+
1Chr. 26:1ים ַלָּק �ֹות ְלֹׁשֲעִר ף� ְלַמְחְלק� א ִמן&ְּבֵנ�י ָאָס� ֶלְמָי�הּו ֶבן&ֹקֵר� ים ְמֶׁש� Wְרִח 
1Chr. 26:2י� ל ָהְרִביִע� י ַיְתִניֵא� 1הּו1 ַהְּׁשִליִׁש+ י ְזַבְדָי יֲעֵא�ל ַהֵּׁשִנ+ Bהּו ַהְּבכֹור1 ְיִד� �ים ְזַכְרָי ֶלְמָי�הּו ָּבִנ   ְוִלְמֶׁש�
1Chr. 26:3 י �5ן ַהִּׁשִּׁש+ י� ֵעיָלBם ַהֲחִמיִׁשי1 ְיהֹוָחָנ  ֶאְלְיהֹוֵעיַנ�י ַהְּׁשִביִע�
1Chr. 26:4 י י יֹוָאBח ַהְּׁשִלִׁשי1 ְוָׂשָכ�ר ָהְרִביִע+ Bה ַהְּבכֹור1 ְיהֹוָזָב�ד ַהֵּׁשִנ+ ְעָי �ים ְׁשַמ� ם ָּבִנ ד ֱאֹד�  ּוְלֹעֵב�

י� ל ַהֲחִמיִׁש�  ּוְנַתְנֵא�
1Chr. 26:5י ְּפֻעְּל ים� פ ַעִּמיֵאBל ַהִּׁשִּׁשי1 ִיָׂששָכ�ר ַהְּׁשִביִע+ ֹו ֱאֹלִה� �י ִּכ�י ֵבֲרכ� י ַהְּׁשִמיִנ  ַת�
1Chr. 26:6ָּמה� ִיל ֵה� ֹוֵרי ַח� י&ִגּב� ים ַהִּמְמָׁשִל�ים ְלֵב�ית ֲאִביֶה�ם ִּכ� Bה ְבנֹו1 נֹוַל�ד ָּבִנ+ ְעָי ְׁשַמ�   ְוִל�
1Chr. 26:7�יו ְּבֵני&ָח ל ְועֹוֵב=ד ֶאְלָזָב>ד ֶאָח� ְתִני ּוְרָפֵא2 ָ Tה ע ְעָי3 �י ְׁשַמ� ּו ּוְסַמְכָי�הּו� ְּבֵנ  ִיל ֱאִליה�
1Chr. 26:8 ה ִׁשִּׁש�ים�ַח ַלֲעֹבָד ִיל ַּבֹּכ� יׁש&ַח� ם ִא� ם ֵהBָּמה ּוְבֵניֶהם1 ַוֲאֵחיֶה+ �יA ֹעֵב�ד ֱאֹד3 ֶּלה ִמְּבֵנ Mָּכל&ֵא 



ם� ד ֱאֹד� �5ִים ְלֹעֵב�  ּוְׁשַנ
1Chr. 26:9ִיל ְׁש =ים ְוַאִח>ים ְּבֵני&ָח� הּו ָּבִנ ֶלְמָי3 ר� ס ְוִלְמֶׁש�  מֹוָנ�ה ָעָׂש�
1Chr. 26:10 הּו ָאִב�יהּו ֹור ַוְיִׂשיֵמ� �ה ְבכ+ �י לֹא&ָהָי י ָהרֹאׁש1 ִּכ Bים ִׁשְמִר� י ָּבִנ ה ִמן&ְּבֵני&ְמָרִר�  ּוְלֹחָס�

אׁש� �ֹ  ְלר
1Chr. 26:11ים ְוַא= �י ָּכל&ָּבִנ י ְזַכְרָי�הּו ָהְרִבִע �הּו ַהְּׁשִלִׁש+ Bהּו ַהֵּׁשִני1 ְטַבְלָי ה  ִחְלִקָּי ה ְׁשֹלָׁש� ִח>ים ְלֹחָס�

ר�  ָעָׂש�
1Chr. 26:12 ית ת ְּבֵב� ֹות ְלֻעַּמ�ת ֲאֵחיֶה�ם ְלָׁשֵר� ים ִמְׁשָמר� ים ְלָראֵׁש=י ַהְּגָבִר> Mֲעִר ֹות ַהֹּׁש� ֵאֶּלה ַמְחְלק2 ְ Tל 

 ְיהָו�ה�
1Chr. 26:13ַער ם ְלַׁש� ית ֲאבֹוָת� ֹול ְלֵב� ן ַּכָּגד> ֹות ַּכָּקֹט= Mילּו גֹוָרל ַער� פ ַוַּיִּפ2   ָוָׁש�
1Chr. 26:14 א ֹות ַוֵּיֵצ� ֹוָרל+ ֶכל ִהִּפ1ילּו1 ּג� �ץA ְּבֶׂש3 ֹו יֹוֵע Mהּו ְבנ �הּו ּוְזַכְרָי2 ֶלְמָי ָחה ְלֶׁש� ל ִמְזָר� ל ַהּגֹוָר>  ַוִּיֹּפ=

ֹוָנה� ס ֹו ָצפ�  גֹוָרל�
1Chr. 26:15ים� ית ָהֲאֻסִּפ� �5ְגָּבה ּוְלָבָנ�יו ֵּב� ם ֶנ ד ֱאֹד�   ְלֹעֵב�
1Chr. 26:16ִ Pב ע ַּמֲעָר+ ר� ְלֻׁשִּפBים ּוְלֹחָסה1 ַל� ת ִמְׁשָמ� ר ְלֻעַּמ� ְמִסָּל�ה ָהעֹוָל�ה ִמְׁשָמ� ֶכת ַּב�  ם ַׁש�ַער ַׁשֶּל+
1Chr. 26:175ִים� �ה ְוָלֲאֻסִּפ�ים ְׁשַנ �5ְגָּבה ַלּי�ֹום ַאְרָּבָע ה ַלֶּנ ֹוָנה ַלּיֹום1 ַאְרָּבָע+ Bַלָּצפ Gם ִׁשָּׁשה�   ַלִּמְזָרחH ַהְלִוִּי

 ְׁשָנ�5ִים�
1Chr. 26:18ר� �5ִים ַלַּפְרָּב� ה ְׁשַנ ְמִסָּל+ ַּמֲעָר�ב ַאְרָּבָעה1 ַל� ר ַל�   ַלַּפְרָּב�
1Chr. 26:19י� י ְוִלְבֵנ�י ְמָרִר� ים ִלְבֵנ�י ַהָּקְרִח� ֲעִר+ ֶּלה ַמְחְלקֹות1 ַהֹּׁש�   ֵא3
1Chr. 26:20+ית ָהֱאֹלִה�ֹוְצרֹות1 ֵּב ה ַעל&א� �ם ֲאִחָּי3 ַהְלִוִּי ים� ְו� ֹות ַהֳּקָדִׁש� ְצר�  ים ּוְלֹא�
1Chr. 26:21י� ן ַהֵּגְרֻׁשִּנ�י ְיִחיֵאִל� ֹות ְלַלְעָּד� ן ָראֵׁש=י ָהָאב> י ְלַלְעָּד3 Mי ַהֵּגְרֻׁשִּנ ְעָּדן ְּבֵנ2 ַ Tי ל�   ְּבֵנ
1Chr. 26:22ית ְיהָו�ה� ֹות ֵּב� יו ַעל&ֹאְצר� �י ֵזָתם1 ְויֹוֵא�ל ָאִח+ יֵאִל �י ְיִח�   ְּבֵנ
1Chr. 26:23י� ָעִּזיֵאִל� �י ָל� ֶחְברֹוִנ י ַל� ַעְמָרִמי1 ַלִּיְצָהִר+   ַל�
1Chr. 26:24ֹות� �יד ַעל&ָהֹאָצר� ה ָנִג ֹום ֶּבן&ֹמֶׁש+ 1 ֶּבן&ֵּגְרׁש�   ּוְׁשֻבֵאל
1Chr. 26:25י ְבנ�ֹו ֹו ְוִזְכִר� Bהּו ְבנֹו1 ְוֹיָר�ם ְּבנ+ יַׁשְעָי ֹו ִו� Mהּו ְבנ �ֶזר ְרַחְבָי2 ֱאִליֶע יו ֶל� ית][ּו[ ּוְׁשֹלמֹות  ְוֶאָח� ] ְׁשֹלִמ�

ֹו�  ְּבנ�
1Chr. 26:26 ֶלְך ְוָראֵׁש=י �יד ַהֶּמ3 יׁש ָּדִו Mר ִהְקִּד ֹות ַהֳּקָדִׁשים1 ֲאֶׁש2 Bל ָּכל&ֹאְצר� יו ַע ֹות ְוֶאָח3 ּוא ְׁשֹלמ�  ה=

א� י ַהָּצָב� ֹות ְוָׂשֵר� י&ָהֲאָלִפ�ים ְוַהֵּמא� ֹות ְלָׂשֵר�  ָהָאב>
1Chr. 26:27ית ְיהָו�ה� ִמן&ַהִּמְלָחמ� יׁשּו ְלַחֵּז�ק ְלֵב� � ֹות ּוִמן&ַהָּׁשָל�ל ִהְקִּד
1Chr. 26:28ֹּPה כ� ב ֶּבן&ְצרּוָי ר ְויֹוָא� �ר ֶּבן&ֵנ+ יׁש ְוַאְבֵנ ּול ֶּבן&ִק+ יׁש ְׁשמּוֵאBל ָהֹרֶאה1 ְוָׁשא� Mִהְקִּד ל ַה� ל  ְוֹכ2

יו� פ ית ְוֶאָח� יׁש ַע�ל ַיד&ְׁשֹלִמ�  ַהַּמְקִּד+
1Chr. 26:29ים� ַלִּי ים ּוְלֹׁשְפִט� ל ְלֹׁשְטִר� יצֹוָנה1 ַעל&ִיְׂשָרֵא+ יו ַלְּמָלאָכBה ַהִח� �הּו ּוָבָנ3 י ְּכַנְנָי Qְצָהִר 
1Chr. 26:30ַPֹות ע ִיל ֶא�ֶלף ּוְׁשַבע&ֵמא3 Mיו ְּבֵני&ַח Z ְוֶאָח2 י ֲחַׁשְבָיהּו ֶחְברֹוִנ] ל ֵמֵע�ֶבר  ַל� ל ְּפֻקַּד�ת ִיְׂשָרֵא+

ן ַמְעָר�ָבה  ֶלְך�ַלַּיְרֵּד� ת ַהֶּמ� ה ְוַלֲעֹבַד� 1 ְמֶל�אֶכת ְיהָו+  ְלֹכל
1Chr. 26:31 1ּות ָּדִויד Bים ְלַמְלכ Mַאְרָּבִע ת ָה� ֹות ִּבְׁשַנ2 �יו ְלָאב ֶחְברֹוִנ�י ְלֹתְלֹדָת� אׁש ַל� +ֹ �ה ָהר ֶחְברֹוִני1 ְיִרָּי  ַל�

ד �יר ִּגְלָע� ִיל ְּבַיְעֵז ֹוֵרי ַח� א ָבֶה>ם ִּגּב� ׁשּו ַוִּיָּמֵצ�  �ִנְדָר+
1Chr. 26:32 ֶלְך �יד ַהֶּמ3 ם ָּדִו Qֹות ַוַּיְפִקיֵד �ֹות ָראֵׁש�י ָהָאב ע ֵמא� ִיל ַאְלַּפ>ִים ּוְׁשַב�  ְוֶאָח�יו ְּבֵני&ַח3

ֶלְך� פ ר ַהֶּמ� ים ּוְדַב� ר ָהֱאֹלִה� י ְלָכל&ְּדַב� ְמַנִּׁש+ Bי ְוַהָּגִדי1 ַוֲחִצי1 ֵׁש�ֶבט ַה�  ַעל&ָהראּוֵבִנ
1Chr. 27:1י ִיְׂש� ים  ּוְבֵנ ֹות ְוֹׁשְטֵריֶהםZ ַהְמָׁשְרִת2 �יםA ְוַהֵּמא] ֲאָלִפ י ָה� ֹות ְוָׂשֵר� ם ָראֵׁש�י ָהָאב� ִמְסָּפָר] ָרֵא�לA ְל�

ַּמֲחֹלֶקת1  �ה ַה� ל ָחְדֵׁש�י ַהָּׁשָנ ֶדׁש ְלֹכ� ֶדׁש ְּבֹח+ ֹות ַהָּבָאBה ְוַהֹּיֵצאת1 ֹח� ַּמְחְלק3 לA ְּדַב�ר ַה� ֶלְך ְלֹכ� M1ֶאת&ַהֶּמ
ת ֶעְׂש ַאַח+ ֶלף� סָה� ים ְוַאְרָּבָע�ה ָא�  ִר�
1Chr. 27:2 ים ֹו ֶעְׂשִר� ֲחֻלְקּת+ 1 ַמ� ֹון ָי�ָׁשְבָע�ם ֶּבן&ַזְבִּדיֵא�ל ְוַעל ֶדׁש ָהִראׁש+ אׁשֹוָנה1 ַלֹח� ֶקת ָהִר� Bל ַהַּמֲחֹל Qַע 

ֶלף�  ְוַאְרָּבָע�ה ָא�



1Chr. 27:3ֶד ֹות ַלֹח� י ַהְּצָבא� אׁש ְלָכל&ָׂשֵר� <ֹ ֶרץ ָהר ֹון� ִמן&ְּבֵני&ֶפ3  ׁש ָהִראׁש�
1Chr. 27:4 ֹו 1 ַמֲחֻלְקּת+ �יד ְוַעל ֹות ַהָּנִג ֹו ּוִמְקל� י ָהֲאחֹוִחי1 ּוַמ�ֲחֻלְקּת+ Bי ּדֹוַד ֶדׁש ַהֵּׁשִנ3 ֶקתA ַהֹח� ל ַמֲחֹל� Qְוַע 

ֶלף� ס ים ְוַאְרָּבָע�ה ָא�  ֶעְׂשִר�
1Chr. 27:5י ְּבָנ ֶדׁש ַהְּׁשִליִׁש+ ֹו  ַׂש�ר ַהָּצָבBא ַהְּׁשִליִׁשי1 ַלֹח� 1 ַמֲחֻלְקּת+ אׁש ְוַעל �ֹ ן ר ע ַהֹּכֵה� =הּו ֶבן&ְיהֹוָיָד> ָי

ֶלף� ים ְוַאְרָּבָע�ה ָא�  ֶעְׂשִר�
1Chr. 27:6ֹו� ס ד ְּבנ� ֹו ַעִּמיָזָב� ֹור ַהְּׁשֹלִׁש�ים ְוַעל&ַהְּׁשֹלִׁש�ים ּוַמ�ֲחֻלְקּת+ >הּו ִּגּב� ּוא ְבָנָי   ה=
1Chr. 27:7י ֲע ֶדׁש ָהְרִביִע3 י ַלֹח� Qְרִביִע ֹו  ָה� 1 ַמֲחֻלְקּת+ יו ְוַעל �ֹו ַאֲחָר ב ּוְזַבְדָי�ה ְבנ� 1 ֲאִח�י יֹוָא+ ָׂשה&ֵאל

ֶלף� ס ים ְוַאְרָּבָע�ה ָא�  ֶעְׂשִר�
1Chr. 27:8 ֶלף� ים ְוַאְרָּבָע�ה ָא� ֹו ֶעְׂשִר� 1 ַמֲחֻלְקּת+ ּות ַהִּיְזָר�ח ְוַעל ר ַׁשְמה� י ַהַּׂש� ֶדׁש ַהֲחִמיִׁש+  ַהַחִמיִׁשי1 ַלֹח�

 ס
1Chr. 27:9ֶלף� ס ים ְוַאְרָּבָע�ה ָא� ֹו ֶעְׂשִר� 1 ַמֲחֻלְקּת+ �י ְוַעל ׁש ַהְּתקֹוִע א ֶבן&ִעֵּק� י ִעיָר� ֶדׁש ַהִּׁשִּׁש+   ַהִּׁשִּׁשי1 ַלֹח�
1Chr. 27:10 ים ֹו ֶעְׂשִר� 1 ַמֲחֻלְקּת+ ִים ְוַעל ��י ֶאְפָר ֶלץ ַהְּפלֹוִנ�י ִמן&ְּבֵנ י ֶח� ֶדׁש ַהְּׁשִביִע+  ַהְּׁשִביִעי1 ַלֹח�

ֶלף� סְוַא  ְרָּבָע�ה ָא�
1Chr. 27:11 ֶלף� ים ְוַאְרָּבָע�ה ָא� ֹו ֶעְׂשִר� 1 ַמֲחֻלְקּת+ י ַלַּזְרִח�י ְוַעל י ִסְּבַכ�י ַהֻחָׁשִת� ֶדׁש ַהְּׁשִמיִנ+  ַהְּׁשִמיִני1 ַלֹח�

 ס
1Chr. 27:12 י ַלֶּבְנְיִמיִני י ֲאִביֶע�ֶזר ָהַעְּנֹתִת� ֶדׁש ַהְּתִׁשיִע+ �י] [ֵּב�ןA][ַל[ ַהְּתִׁשיִעי1 ַלֹח� ֹו ] ְיִמיִנ 1 ַמֲחֻלְקּת+ ְוַעל

ֶלף� ס ים ְוַאְרָּבָע�ה ָא�  ֶעְׂשִר�
1Chr. 27:13 ים ְוַאְרָּבָע�ה ֹו ֶעְׂשִר� ֲחֻלְקּת+ 1 ַמ� י ַלַּזְרִח�י ְוַעל ֹוָפִת� י ַהְּנט� י ַמְהַר� ֶדׁש ָהֲעִׂשיִר+  ָהֲעִׂשיִרי1 ַלֹח�

ֶלף� ס  ָא�
1Chr. 27:14י&ָעָׂשר1 ְלַעְׁש ֹו  ַעְׁשֵּת� 1 ַמֲחֻלְקּת+ ִים ְוַעל ��י ֶאְפָר ֶדׁש ְּבָנָי�ה ַהִּפְרָעתֹוִנ�י ִמן&ְּבֵנ ֵּת�י&ָעָׂש�ר ַהֹח+

ֶלף� ס ים ְוַאְרָּבָע�ה ָא�  ֶעְׂשִר�
1Chr. 27:15ֹו ֶעְׂש 1 ַמֲחֻלְקּת+ י ְלָעְתִניֵא�ל ְוַעל י ַהְּנטֹוָפִת� ֶדׁש ֶחְלַּד� �ים ָעָׂש�ר ַהֹח+ Bים ָעָׂשר1 ִלְׁשֵנ ים  ַהְּׁשֵנ ִר�

ֶלף� פ  ְוַאְרָּבָע�ה ָא�
1Chr. 27:16 ה� ן&ַמֲעָכ� י ְׁשַפְטָי�הּו ֶּב� ְמעֹוִנ+ י ס ַלִּׁש2 �יד ֱאִליֶע�ֶזר ֶּבן&ִזְכִר �י ָנִג+ אּוֵבִנ ל ָלר� 1 ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא+  ְוַעל

 ס
1Chr. 27:17ֹוק� ס ן ָצד� ל ְלַאֲהֹר� >י ֲחַׁשְבָי�ה ֶבן&ְקמּוֵא�   ְלֵלִו
1Chr. 27:18�ל� ס ִל י ֶּבן&ִמיָכֵא� ר ָעְמִר� ָׂששָכ+ �יד ְלִי2 ּו ֵמֲאֵח�י ָדִו ה ֱאִליה� Wיהּוָד 
1Chr. 27:19ל� ס ֹות ֶּבן&ַעְזִריֵא� י ְיִרימ� ְפָּתִל+ �הּו ְלַנ2 ְעָי�הּו ֶּבן&ֹעַבְדָי ן ִי�ְׁשַמ� Wִלְזבּוֻל  
1Chr. 27:20�הּו ַלֲחִצי1 ֵׁש� ַע ֶּבן&ֲעַזְזָי ִים הֹוֵׁש� �י ֶאְפַר+ ל ֶּבן&ְּפָדָי�הּו� ס ִלְבֵנ ה יֹוֵא�  ֶבט ְמַנֶּׁש+
1Chr. 27:21ל ֶּבן&ַאְבֵנ�ר� ס ן ַיֲעִׂשיֵא� �הּו ס ְלִבְנָיִמ+ ֹו ֶּבן&ְזַכְרָי ָדה ִיּד� ְמַנֶּׁשה1 ִּגְלָע+   ַלֲחִצBי ַה�
1Chr. 27:22ל� י ִיְׂשָרֵא� י ִׁשְבֵט� ֶּלה ָׂשֵר� Wם ֵא�ל ֶּבן&ְיֹרָח ן ֲעַזְרֵא� Wְלָד  
1Chr. 27:23 ִּPָּטה כ�ים ָׁשָנ�ה ּוְלָמ ם ְלִמֶּב>ן ֶעְׂשִר� ֹות ְולֹא&ָנָׂשBא ָדִויד1 ִמְסָּפָר+ ה ְלַהְרּב� י ָאַמ�ר ְיהָו+

ִים� י ַהָּׁשָמ� ל ְּככֹוְכֵב�  ֶאת&ִיְׂשָרֵא�
1Chr. 27:24�ֶצף ַעל&ִיְׂשָרֵא ֹ>את ֶק� י ָבז ה ַוְיִה� א ִכָּל+ �ֹ ה ֵהֵחBל ִלְמנֹות1 ְול Mב ֶּבן&ְצרּוָי א ָעָלה1  יֹוָא2 Bֹ ל ְול

יד� ס ֶלְך ָּדִו� ים ַלֶּמ� י&ַהָּיִמ� ר ִּדְבֵר� ר ְּבִמְסַּפ�  ַהִּמְסָּפ+
1Chr. 27:25 1ים ּוַבְּכָפִרים Bה ֶּבָעִר Qֹות ַּבָּׂשֶד ֹאָצר] �ל ָה� ֶות ֶּבן&ֲעִדיֵא�ל ס ְוַע ֶלְך ַעְזָמ� ֹות ַהֶּמ+ 1 ֹאְצר�  ְוַעל

ן ֶּבן&ֻעִּזָּי� ֹות ְיהֹוָנָת�  הּו� סּוַבִּמְגָּדל+
1Chr. 27:26ּוב� י ֶּבן&ְּכל� ת ָהֲאָדָמ�ה ֶעְזִר� ה ַלֲעֹבַד� ל ֹעֵׂשי1 ְמֶל�אֶכת ַהָּׂשֶד+   ְוַע3
1Chr. 27:27י� ס י ַהִּׁשְפִמ� ִין ַזְבִּד� ֹות ַהַּי+ ָמִת�י ְוַעBל ֶׁשַּבְּכָרִמים1 ְלֹאְצר� ים ִׁשְמִע�י ָהָר� ְּכָרִמ+   ְוַעל&ַה2
1Chr. 27:28יBׁש�  ְוַעל&ַהֵּזיִת ֶמן יֹוָע� ֹות ַהֶּׁש� י ס ְוַעל&ֹאְצר� ��5ן ַהְּגֵדִר ַעל ָחָנ ה ַּב� ם ְוַהִּׁשְקִמים1 ֲאֶׁש�ר ַּבְּׁשֵפָל+

 ס



1Chr. 27:29 ֹון ִׁשְטַרי �ים ַּבָּׁשר+ י[ ְוַעל&ַהָּבָקר1 ָהֹרִע ט ] ִׁשְרַט� ים ָׁשָפ� ֲעָמִק+ �י ְוַעל&ַהָּבָקר1 ָּב� ַהָּׁשרֹוִנ
י� ס  ֶּבן&ַעְדָל�
1Chr. 27:30י� ס ֹות ֶיְחְּדָי�הּו ַהֵּמֹרֹנִת� �י ְוַעל&ָה�ֲאֹתנ+ ים אֹוִב�יל ַהִּיְׁשְמֵעִל ְּגַמִּל+   ְוַעל&ַה2
1Chr. 27:31יד� ֶלְך ָּדִו� ר ַלֶּמ� ּוׁש ֲאֶׁש� י ָהְרכ+ י ָּכל&ֵא1ֶּלה1 ָׂשֵר� �ַהְגִר �יז ַה� אן ָיִז �ֹ   ְוַעל&ַהּצ
1Chr. 27:32+ן ּדֹוד&ָּדִויד1 יֹוֵעBיהֹוָנָת ֶלְך� ִו� ל ֶּבן&ַחְכמֹוִנ�י ִעם&ְּבֵנ�י ַהֶּמ� יִחיֵא� ּוא ִו� �ר ה  ץ ִאיׁש&ֵמִב�ין ְוסֹוֵפ�
1Chr. 27:33ֶלְך� ַע ַהֶּמ� י ָהַאְרִּכ�י ֵר� �ץ ַלֶּמ�ֶלְך ס ְוחּוַׁש� ֶפל יֹוֵע   ַוֲאִחיֹת�
1Chr. 27:34ר ְוַׂש 1הּו1 ְוֶאְבָיָת+ ע ֶּבן&ְּבָנָי Bֶפל ְיהֹוָיָד י ֲאִחיֹת3 ב� פ ְוַאֲחֵר� ֶלְך יֹוָא� א ַלֶּמ�  ר&ָצָב�
1Chr. 28:1 ֹות ַהְמָׁשְרִת{ים י ַהַּמְחְלק� י ַהְּׁשָבִט�ים ְוָׂשֵר� ל ָׂשֵר� י ִיְׂשָרֵא] �יד ֶאת&ָּכל&ָׂשֵר�  ַוַּיְקֵה�ל ָּדִו

ֶל A ַלֶּמ2 Zי ָכל&ְרכּוׁש&ּוִמְקֶנה�ֹות ְוָׂשֵר י ַהֵּמא] �ים ְוָׂשֵר� י ָהֲאָלִפ יו ִעם&ַהָּסִריִס=ים ֶאת&ַהֶּמ|ֶלְך ְוָׂשֵר� Mְך ּוְלָבָנ
ִם� ִיל ֶאל&ְירּוָׁשָל� ֹור ָח� ְלָכל&ִּגּב� ים ּו�  ְוַהִּגּבֹוִר>

1Chr. 28:2 ית י ִלְבנֹותZ ֵּב2 �י ִעם&ְלָבִב] ּוִני ַאַח�י ְוַעִּמ�י ֲאִנ אֶמר ְׁשָמע� Wֹ יו ַוּי Bיד ַהֶּמ1ֶלְך1 ַעל&ַרְגָל+ ָקם ָּדִו  ַוָּי2
ֹון ְּבִרית ה ַלֲאר� Mֹות�ְמנּוָח ֹוִתי ִלְבנ� ינּו ַוֲהִכינ� �י ֱאֹלֵה+ ה ְוַלֲהֹדם1 ַרְגֵל  &ְיהָו3

1Chr. 28:3ְכָּת� ים ָׁשָפ� ָּתה ְוָדִמ� ֹות ַא� �י ִא=יׁש ִמְלָחמ> ִית ִלְׁשִמ�י ִּכ י לֹא&ִתְבֶנ�ה ַב�   ְוָהֱאֹלִהים1 ָא�ַמר ִל+
1Chr. 28:4 ל י ִמֹּכ� Mל ִּב Z ִיְׂשָרֵא2 �ה ֱאֹלֵהי ר ְיהָו ם ִּכBי  ַוִּיְבַח] 1 ְלעֹוָל+ ֹות ְלֶמBֶלְך ַעל&ִיְׂשָרֵאל י ִלְהי2 ֵּבית&ָאִב3

ל� ה ְלַהְמִל�יְך ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא� �י ָרָצ+ י ִּב �י ָאִב+ �י ּוִבְבֵנ ה ֵּב�ית ָאִב ית ְיהּוָד� יד ּוְבֵב� יהּוָדה1 ָּבַח�ר ְלָנִג+  ִב�
1Chr. 28:5ִּPי כ ל&ָּבַנ+ ים ָנ�ַתן ִל� ּוִמָּכ2 �ים ָּבִנ+ ּות י ַרִּב ֶבת ַעל&ִּכֵּס>א ַמְלכ� י ָלֶׁש3 ה ְבִנ+ �ה ַוִּיְבַחר1 ִּבְׁשֹלֹמ� י ְיהָו

ל�  ְיהָו�ה ַעל&ִיְׂשָרֵא�
1Chr. 28:6 ן ַוֲאִנ�י ֹו ִלי1 ְלֵב+ ְרִּתי ב� י ַוֲחֵצרֹוָת�י ִּכי&ָבַח2 ּוא&ִיְבֶנ�ה ֵביִת� ה ִבְנָך+ ה� י ְׁשֹלֹמ� ֹ�אֶמר ִל+  ַוּי

ב� ֹו ְלָא� ְהֶיה&ּל�  ֶא�
1Chr. 28:7י ַּכּי�ֹום ַהֶּז�ה� י ּוִמְׁשָּפַט� ֹות ִמְצֹוַת� ק ַלֲעׂש> ֹו ַעד&ְלעֹוָל�ם ִאם&ֶיֱחַז3 י ֶאת&ַמְלכּות�   ַוֲהִכינֹוִת�
1Chr. 28:8 ה� ּו ָּכל&ִמְצֹו�ת ְיהָו ּו ְוִדְרׁש+ ינּו ִׁשְמר� �י ֱאֹלֵה+ י ָכל&ִיְׂשָרֵאBל ְקַהל&ְיהָוה1 ּוְבָאְזֵנ ַעָּתה ְלֵעיֵנ2 ְ Tו 

ם� פֱאֹלֵהי ה ְוִהְנַחְלֶּת>ם ִלְבֵניֶכ�ם ַאֲחֵריֶכ�ם ַעד&עֹוָל� יְרׁשּו1 ֶאת&ָהָא�ֶרץ ַהּטֹוָב+  ֶכ�ם ְלַמBַען ִּת�
1Chr. 28:9 יBה ִּכ �ֶפׁש ֲחֵפָצ+ הּו ְּבֵלBב ָׁשֵלם1 ּוְבֶנ יָך ְוָעְבֵד3 Mי ָאִב י ַּדעZ ֶאת&ֱאֹלֵה2 ה&ְבִנ]  ְוַאָּת�ה ְׁשֹלֹמ�

ּנּו ַיְזִניֲחָך� ָכל&ְלָבבֹות1 ּדֹוֵר�ׁש ְיהָו+ ַעְזֶב� ְך ְוִאם&ַּת� ם&ִּתְדְרֶׁש1ּנּו1 ִיָּמ�ֵצא ָל+ �ין ִא� ֹות ֵמִב ה ְוָכל&ֵי�ֶצר ַמֲחָׁשב�
ד�  ָלַע�

1Chr. 28:10ה� פ �ק ַוֲעֵׂש� ׁש ֲחַז ִית ַלִּמְקָּד� ֹות&ַּב� >ה ָּב=ַחר ְּבָך> ִלְבנ� י&ְיהָו ה ִּכ�   ְרֵא�הA ַעָּת3
1Chr. 28:11� יו  ַוִּיֵּת�ן ָּדִו יו ַוֲחָדָר� יו ְוַגְנַזָּכ=יו ַוֲעִלֹּיָת> Mָּת ֶאת&ָּב2 �ית ָהאּוָלםZ ְו� ֹו ֶאת&ַּתְבִנ ה ְבנ] יד ִלְׁשֹלֹמ�

ֶרת� ית ַהַּכֹּפ� ים ּוֵב�  ַהְּפִניִמ�
1Chr. 28:12ֹות ָס >ה ּוְלָכל&ַהְּלָׁשכ� ֹות ֵּבית&ְיהָו ֹו ְלַחְצר= Bה ָבר1ּוַח1 ִעּמ+ ר ָהָי Z ֲאֶׁש2 ית ֹּכל ִב�יב  ְוַתְבִנ3

ים� ֹות ַהֳּקָדִׁש� ים ּוְלֹאְצר� ְצרֹות1 ֵּב�ית ָהֱאֹלִה+  ְלֹא�
1Chr. 28:13 ת ְלָכל&ְּכֵל�י ֲעבֹוַד� �ה ּו� ְלָכל&ְמֶל�אֶכת ֲעבֹוַד�ת ֵּבית&ְיהָו ם ּו� �ים ְוַהְלִוִּי+ ְלַמְחְלקֹות1 ַהֹּכֲהִנ  ּו�
 ֵּבית&ְיהָו�ה�

1Chr. 28:14ב ְל 1 ַלָּזָה+ ל  ַלָּזָהBב ַּבִּמְׁשָקל ל ְּכֵלBי ַהֶּכ1ֶסף1 ְּבִמְׁשָק+ ָכל&ְּכֵל�י ֲעבֹוָד�ה ַוֲעבֹוָד�ה ְלֹכ2
ה� ה ַוֲעבֹוָד�  ְלָכל&ְּכֵל�י ֲעבֹוָד�

1Chr. 28:15 ֹות ה ְוֵנֹרֶת�יָה ְוִלְמֹנר2 ה ּוְמנֹוָר� ב ְּבִמְׁשַקל&ְמנֹוָר� ֵתיֶהם1 ָזָה+ ב ְוֵנֹר� ֹות ַהָּזָה3 ל ִלְמֹנר� Qּוִמְׁשָק 
ה�ַהֶּכBֶסף ְּבִמְׁש ה ּוְמנֹוָר� ת ְמנֹוָר� יָה ַּכֲעבֹוַד� 1 ִלְמנֹוָר�ה ְוֵנֹרֶת+  ָקל
1Chr. 28:16ֶסף� ֶכת ְלֻׁשְלַח�ן ְוֻׁשְלָח�ן ְוֶכ�ֶסף ְלֻׁשְלֲחנ�ֹות ַהָּכ� ַּמֲעֶר� ל ְלֻׁשְלֲחנ�ֹות ַה� ב ִמְׁשָק>   ְוֶאת&ַהָּזָה�
1Chr. 28:17 ֹות ְוַהְּקָׂשֹו�ת ֹור  ְוַהִּמְזָלג=ֹות ְוַהִּמְזָרק> ֹור ּוְכפ+ 1 ִלְכפ� י ַהָּזָהBב ְּבִמְׁשָקל ֹור ְוִלְכפֹוֵר2 �ָזָה�ב ָטה

ֹור� ֹור ּוְכפ� ל ִלְכפ� י ַהֶּכ>ֶסף ְּבִמְׁשָק�  ְוִלְכפֹוֵר�
1Chr. 28:18+ְרִׂש ה ַהְּכֻרִבBים ָזָהב1 ְלֹפ� �ית ַהֶּמְרָּכָב3 ק ַּבִּמְׁשָק�ל ּוְלַתְבִנ ב ְמֻזָּק� ֶרת ָזָה� ים  ּוְלִמְזַּב=ח ַהְּקֹט>

ֹון ְּבִרית&ְיהָו�ה�  ְוֹסְכִכ�ים ַעל&ֲאר�



1Chr. 28:19ֹות ַהַּתְבִנ�ית� פ ל ַמְלֲאכ� �י ִהְׂשִּכ�יל ֹּכ� �ד ְיהָו�ה ָעַל ל ִּבְכָת>ב ִמַּי   ַהֹּכ�
1Chr. 28:20 Z א ְוַאל&ֵּתָח�ת ִּכי ה ַאל&ִּתיָר� Bק ֶוֱאַמץ1 ַוֲעֵׂש+ ֹו ֲחַז ה ְבנ3 יד ִלְׁשֹלֹמ� Mאֶמר ָּדִו 2ֹ ה ֱאֹלִהBים  ַוּי ְיהָו2

ת ֵּבית&ְיהָו�ה� ֹות ָּכל&ְמֶל�אֶכת ֲעבֹוַד� Wָּך ַעד&ִלְכל א ַי�ַעְזֶב+ �ֹ א ַיְרְּפָך1 ְול Bֹ ְך ל  ֱאֹלַהי1 ִעָּמ+
1Chr. 28:21 ה Mים ְוִעְּמָך1 ְבָכל&ְמָלאָכ�ת ֵּב�ית ָהֱאֹלִה ם ְלָכל&ֲעבֹוַד� �ים ְוַהְלִוִּי+ ה ַמְחְלקֹות1 ַהֹּכֲהִנ  ְוִהֵּנ3

יָך� פְלָכל& ים ְוָכל&ָהָע�ם ְלָכל&ְּדָבֶר� ה ְוַהָּׂשִר� ָחְכָמה1 ְלָכל&ֲעבֹוָד+ יב ַּב� Bָנִד 
1Chr. 29:1 ְך��ַער ָוָר ים ַנ ֹו ֱאֹלִה� ַחר&ּב� ה ְבִנ�י ֶאָח>ד ָּב� ל ְׁשֹלֹמ2 Bיד ַהֶּמ1ֶלְך1 ְלָכל&ַהָּקָה+ אֶמר ָּדִו 2ֹ  ַוּי

א ְלָאָדם1 ַהִּב Bֹ �י ל ה ִּכ ים�ְוַהְּמָלאָכ�ה ְגדֹוָל+ ה ִּכ�י ַליהָו�ה ֱאֹלִה�  יָר+
1Chr. 29:2 ֶׁשת ֶׁשת ַלְּנֹח3 ֶסף ְוַהְּנֹח� Mֶסף ַלֶּכ ָּזָהב ְוַהֶּכ2 ַ Tל Aב�י ַהָּזָה ֹוִתי ְלֵבית&ֱאֹלַה3 י ֲהִכינ� Qְכָכל&ֹּכִח  ּו�

ּוְך ְוִר ים ַאְבֵני&פ� Mַהם ּוִמּלּוִא �ים ַאְבֵני&ֹׁש2 ל ְוָהֵעִצ�ים ָלֵעִצ 1 ַלַּבְרֶז+ ה ַהַּבְרֶזל ל ֶא=ֶבן ְיָקָר> ה ְוֹכ2 ְקָמ3
ב� ִיׁש ָלֹר�  ְוַאְבֵני&ַׁש�

1Chr. 29:3 ְעָלה ִּתי ְלֵבית&ֱאֹלַהי1 ְלַמ+ Bֶסף ָנַת� י ֶיׁש&ִל�י ְסֻגָּל�ה ָזָה�ב ָוָכ ֹוד ִּבְרצֹוִתי1 ְּבֵב�ית ֱאֹלַה+  ְוע3
ֶדׁש� ית ַהֹּק� ֹוִתי ְלֵב�  ִמָּכל&ֲהִכינ�

1Chr. 29:4ֶׁשת ֲאָלִפ>ים ִּכְּכ ּוַח  ְׁשֹל= ק ָלט� ת ֲאָלִפBים ִּכַּכר&ֶּכ1ֶסף1 ְמֻזָּק+ �יר ְוִׁשְבַע2 ב ִמְּזַה�ב אֹוִפ י ָזָה� ֵר�
ים� ֹות ַהָּבִּת�  ִקיר�

1Chr. 29:5 ֹו אות ָיד> �ֹ ב ְלַמּל �ד ָחָרִׁש�ים ּוִמ�י ִמְתַנֵּד+ ֶסף ּוְלָכל&ְמָלאָכ�ה ְּבַי �ֶסף ַלֶּכ+  ַלָּזָהBב ַלָּזָהב1 ְוַלֶּכ
 ה�ַהּי�ֹום ַליהָו�
1Chr. 29:6 י ְמֶל�אֶכת ֹות ּוְלָׂשֵר� י ָהֲאָלִפים1 ְוַהֵּמא+ Bל ְוָׂשֵר יA ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא3 ֹות ְוָׂשֵר� Mי ָהָאב Z ָׂשֵר2  ַוִּי�ְתַנְּדבּו

ֶלְך�  ַהֶּמ�
1Chr. 29:7ַוֲאַדְרֹכ Hֶׁשת&ֲאָלִפים ים ֲחֵמ� ב ִּכָּכִר� Qים ָזָה ּו ַלֲעבֹוַד�ת ֵּבית&ָהֱאֹלִה3 Q5ִּיְּתנ ֶסף  ַו� G ְוֶכ3 �ים ִרּבֹו ִנ

ים� ֶלף ִּכָּכִר� ָאה&ֶא� �ל ֵמ� ים ּוַבְרֶז �ֹו ּוְׁשמֹוַנ�ת ֲאָלִפ�ים ִּכָּכִר ֶׁשת ִרּב> Wים ּוְנֹח  ִּכָּכִרים1 ֲעֶׂש�ֶרת ֲאָלִפ+
1Chr. 29:8�ל ַהֵּגְרֻׁשִּנ �ה ַע�ל ַיד&ְיִחיֵא� ים ָנְתנ�ּו ְלאֹוַצ�ר ֵּבית&ְיהָו  י� ְוַהִּנְמָצBא ִאּתֹו1 ֲאָבִנ+
1Chr. 29:9ִּPם כ ְתַנְּדָב+ ּו ָהָעם1 ַעל&ִה� Bח  ַוִּיְׂשְמח ֶלְך ָׂשַמ� �יד ַהֶּמ+ �ה ְוַגם1 ָּדִו ּו ַליהָו ְתַנְּדב� ם ִה� י ְּבֵל�ב ָׁשֵל+

ה� פ ה ְגדֹוָל�  ִׂשְמָח�
1Chr. 29:102יד ָּבר ֹ�אֶמר ָּדִו3 ה ְלֵעיֵנ�י ָּכל&ַהָּקָה�ל ַוּי ּוְך ַאָּתBה ְיהָוה1 ֱאֹלֵהי1  ַוְיָבBֶרְך ָּדִויד1 ֶאת&ְיהָו+

ם� ינּו ֵמעֹוָל�ם ְוַעד&עֹוָל�  ִיְׂשָרֵא�ל ָאִב+
1Chr. 29:11 Bֶרץ ְלָך�ל ַּבָּׁשַמ�ִים ּוָבָא ֹוד ִּכי&ֹכ� �ַצח ְוַהה+ ה ְוַהִּתְפֶא1ֶרת1 ְוַהֵּנ Bה ְוַהְּגבּוָר הָוה ַהְּגֻדָּל2 ְ Tי �ְלָך 

א ְלֹכ� ה ְוַהִּמְתַנֵּׂש� אׁש�ְיהָוה1 ַהַּמְמָלָכ+ �ֹ  לA ְלר
1Chr. 29:12 ל �5ְדָך+ ְלַגֵּד� ַח ּוְגבּוָר�ה ּוְבָי ל ּוְבָיְדָך� ֹּכ� יָך ְוַאָּתה1 מֹוֵׁש�ל ַּבֹּכ+ ֶׁשר ְוַהָּכבֹוד1 ִמְּלָפֶנ+ Bְוָהֹע 
ל�  ּוְלַחֵּז�ק ַלֹּכ�
1Chr. 29:13ם ִּתְפ ְלִל�ים ְלֵׁש� ְמַה� ים ֲאַנ�ְחנּו ָל�ְך ּו� ינּו מֹוִד� ָך� ְוַעָּת�ה ֱאֹלֵה+  ַאְרֶּת�
1Chr. 29:14ְך� ּנּו ָל� ל ּוִמָּיְדָך� ָנַת� י&ִמְּמָך� ַהֹּכ+ �את ִּכ�ֹ ב ָּכז ַח ְלִהְתַנֵּד� ר ֹּכ+ י&ַנְעֹצ� י ִּכ� י ִמBי ֲאִני1 ּוִמ�י ַעִּמ+   ְוִכ2
1Chr. 29:15ָיֵמ>ינּו Aינּו ַּכֵּצ=ל�>יָך ְותֹוָׁשִב�ים ְּכָכל&ֲאֹבֵת =ְחנּו ְלָפֶנ ים ֲאַנ י&ֵגִר2 ין ִמְקֶו�ה� ִּכ� ֶרץ ְוֵא�   ַעל&ָהָא�
1Chr. 29:16 ָך ִמָּיְדָך� ִהיא�ִית ְלֵׁש�ם ָקְדֶׁש ֹות&ְלָך� ַב� נּו ִלְבנ� ֹון ַהֶּזה1 ֲאֶׁש�ר ֲהִכינֹ+ Bל ֶהָהמ ינּו ֹכ� �ה ֱאֹלֵה+  ְיהָו

ּוא[ ל�] ה�  ּוְלָך� ַהֹּכ�
1Chr. 29:17ב ּו י ִּכBי ַאָּתה1 ֹּבֵח�ן ֵלָב+ ְעִּתי ֱאֹלַה+ ְבִּתי  ְוָיַד� י ְּבֹיBֶׁשר ְלָבִבי1 ִהְתַנַּד� ים ִּתְרֶצ�ה ֲאִנ3 ֵמיָׁשִר�

ְך� ְתַנֶּדב&ָל� ה ְלִה� ה ָרִא�יִתי ְבִׂשְמָח� ה ַעְּמָך1 ַהִּנְמְצאּו&ֹפ+ ֶּלה ְוַעָּת3  ָכל&ֵא+
1Chr. 29:18+את ְלעֹוָל�ֹ ינּו ֳׁשְמָרה&ּז 1 ֲאֹבֵת+ ם ִיְצָחBק ְוִיְׂשָרֵאל Qֱֹלֵהי ַאְבָרָה Tה א ֹות  ְיהָו3 ם ְלֵי�ֶצר ַמְחְׁשב�

יָך� ם ֵאֶל�  ְלַב�ב ַעֶּמ�ָך ְוָהֵכ�ן ְלָבָב�
1Chr. 29:19ֵּ Pי ת ה ְבִנ3 ל ְוִלְבנ�ֹות  ְוִלְׁשֹלֹמ� ֹות ַהֹּכ+ יָך ְוַלֲעׂש� �יָך ְוֻחֶּק יָך ֵעְדֹוֶת� ם ִלְׁשמֹור1 ִמְצֹוֶת+ ן ֵלָב�ב ָׁשֵל+

ֹוִתי� פ ה ֲאֶׁשר&ֲהִכינ�  ַהִּביָר�
1Chr. 29:20Bֹ ל ַליהָוה1  ַוּי ל&ַהָּקָה3 ּו ָכ� �ה ֱאֹלֵהיֶכ�ם ַוְיָבֲרכ� ְרכּו&ָנ�א ֶאת&ְיהָו ל ָּב� אֶמר ָּדִויד1 ְלָכל&ַהָּקָה+



ֶלְך� ּו ַליהָו�ה ְוַלֶּמ� ּו ַוִּי�ְׁשַּתֲחו> ם ַוִּיְּקד= ֵתיֶה+  ֱאֹלֵה�י ֲאֹב�
1Chr. 29:213ֹות ַליהָו Mּו ֹעל ָבִחים ַוַּיֲעל2 ְ Tז Aה� ּו ַליהָו ֶלף ֵאיִל�ים  ַוִּיְזְּבח� Mים ֶא ָמֳחַרתH ַהּי�ֹום ַההּואG ָּפִר2 ה ְל�

ל� ב ְלָכל&ִיְׂשָרֵא� ים ָלֹר� ֶלף ְוִנְסֵּכיֶה�ם ּוְזָבִח�  ֶא>ֶלף ְּכָבִׂש�ים ֶא�
1Chr. 29:221יכּו ֵׁשִניתBה ַוַּיְמִל�ּוא ְּבִׂשְמָח�ה ְגדֹוָל >ה ַּבּי�ֹום ַהה� =י ְיהָו ּו ִלְפֵנ Mּו ַוִּיְׁשּת ה  ַוּיֹאְכל2  ִלְׁשֹלֹמ�

ן� ֹוק ְלֹכֵה� �יד ּוְלָצד� >ה ְלָנִג ּו ַליהָו יד ַוִּיְמְׁשח=  ֶבן&ָּדִו+
1Chr. 29:23 ֶׁשב� ּו ֵאָל�יו   ַוֵּי �ח ַוִּיְׁשְמע� ַחת&ָּדִו�יד ָאִב�יו ַוַּיְצַל =הA ְלֶמ>ֶלְך ַּת� א ְיהָו Tְׁשֹלֹמה ַעל&ִּכֵּס2
ל�  ָּכל&ִיְׂשָרֵא�
1Chr. 29:241ֶלְך� ְוָכל&ַהָּׂשִרים ה ַהֶּמ� ַחת ְׁשֹלֹמ� ד ַּת� �ְתנּו ָי+ �יד ָנ ם ָּכל&ְּבֵנ�י ַהֶּמ�ֶלְך ָּדִו Wים ְוַג   ְוַהִּגֹּבִר+
1Chr. 29:25 ֶׁשר ֲ Tּות א ֹוד ַמְלכ+ ְעָלה ְלֵעיֵנ�י ָּכל&ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיֵּתBן ָעָליו1 ה� Bה ֶאת&ְׁשֹלֹמה1 ְלַמ+ ל ְיהָו  ַוְיַגֵּד2

=ה ַעל&ָּכל&ֶמ>ֶלְך א&ָהָי �ֹ ל� פל   ְלָפָנ�יו ַעל&ִיְׂשָרֵא�
1Chr. 29:26ל� י ָמַל�ְך ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא�   ְוָדִויד1 ֶּבן&ִיָׁש+
1Chr. 29:27 ים ּוִבירּוָׁשַל�ִם ֹון ָמַלְך1 ֶׁש�ַבע ָׁשִנ+ Bה ְּבֶחְבר� ל ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ ים ֲאֶׁשBר ָמַלְך1 ַעל&ִיְׂשָרֵא+  ְוַהָּיִמ3

ֹו  ׁש�ָמַל�ְך ְׁשֹלִׁש�ים ְוָׁשל�
1Chr. 29:28יו� ֹו ַּתְחָּת� ה ְבנ� ְך ְׁשֹלֹמ� ֹוד ַוִּיְמֹל> �ֶׁשר ְוָכב ים ֹע� ע ָיִמ� ה ְׂשַב�   ַוָּי1ָמת1 ְּבֵׂשיָב�ה טֹוָב+
1Chr. 29:29 ה ים ַעל&ִּדְבֵרי1 ְׁשמּוֵא�ל ָהֹרֶא+ �ם ְּכתּוִב3 �ים ִהָּנ ֶלְך ָהִראֹׁשִנ�ים ְוָהֲאחֹרִנ �יד ַהֶּמ+  ְוִדְבֵרי1 ָּדִו

י ָּג�ד ַהֹחֶז�ה�ְוַעל יא ְוַעל&ִּדְבֵר�  &ִּדְבֵרי1 ָנָת�ן ַהָּנִב+
1Chr. 29:30 ֹות ל ְוַע�ל ָּכל&ַמְמְלכ� ּו ָעָליו1 ְוַעל&ִיְׂשָרֵא+ Bר ָעְבר ים ֲאֶׁש2 ֹו ְוָהִעִּת3 �ֹו ּוְגבּוָרת  ִע�ם ָּכל&ַמְלכּות�
ֹות� פ  ָהֲאָרצ�
2Chr. 1:1&ה ֶבן&ָּדִו�יד ַעל >ק ְׁשֹלֹמ� ְעָלה� ַוִּיְתַחֵּז 5ְיַגְּדֵל�הּו ְלָמ� ֹו ַו� Bה ֱאֹלָהיו1 ִעּמ+ ֹו ַויהָו � ַמְלכּות
2Chr. 1:2 ל ָנִׂש�יא ים ּוְלֹכ> ְפִט3 ֹות ְוַלֹּׁש� Mים ְוַהֵּמא Z ָהֲאָלִפ2 ל ְלָׂשֵרי ה ְלָכל&ִיְׂשָרֵא] ֹ�אֶמר ְׁשֹלֹמ�  ַוּי

ֹות� י ָהָאב� ל ָראֵׁש�  ְלָכל&ִיְׂשָרֵא�
2Chr. 1:31ּו ְׁשֹלֹמה ים  ַוֵּיְלכ3 ֱאֹלִה+ ֶהל מֹוֵעד1 ָה� Bה ֹא ֹון ִּכי&ָׁש�ם ָהָי3 �ה ֲאֶׁש�ר ְּבִגְבע ֹו ַלָּבָמ�  ְוָכל&ַהָּקָה�ל ִעּמ+

ר� ֶבד&ְיהָו�ה ַּבִּמְדָּב� ה ֶע� ר ָעָׂש>ה ֹמֶׁש�  ֲאֶׁש�
2Chr. 1:4י� ֹו ָּדִו ֵהִכ�ין ל� ים ַּב� �ת ְיָעִר+ ֹון ָהֱאֹלִהים1 ֶהֱעָלBה ָדִויד1 ִמִּקְרַי Bל ֲאר ֶהל  ֲאָב3 ֹו ֹא� ד ִּכ=י ָנ�ָטה&ל>
ִם�  ִּבירּוָׁשָל�
2Chr. 1:5 הּו �ה ַוִּיְדְרֵׁש� �ן ְיהָו ם ִלְפֵנ�י ִמְׁשַּכ Wּור ָׂש י ֶבן&ח+ 1 ֶּבן&אּוִר� ֶׁשת ֲאֶׁשBר ָעָׂשה1 ְּבַצְלֵאל  ּוִמְזַּב�ח ַהְּנֹח3

ל� ה ְוַהָּקָה�  ְׁשֹלֹמ�
2Chr. 1:6ח ַהBם ַעל&ִמְזַּב Mה ָׁש Z ְׁשֹלֹמ2 ֹות  ַוַּיַעל =ַעל ָעָל>יו ֹעל� �ד ַוַּי ֶהל מֹוֵע ר ְלֹא� ה ֲאֶׁש� �י ְיהָו+ ֶׁשת1 ִלְפֵנ ְּנֹח2

ֶלף�  ָא�
2Chr. 1:7ְך� ה ֶאֶּתן&ָל� ל ָמ� ֹו ְׁשַא� ֹ�אֶמר ל+ ה ַוּי �ים ִלְׁשֹלֹמ ה ֱאֹלִה� ּוא ִנְרָא� �ְיָלה ַהה+   ַּבַּל
2Chr. 1:8ה ָעִׂש>יָת ִע ים ַאָּת3 אֹלִה+ Bֹאֶמר ְׁשֹלֹמה1 ֵל� יו� ַוּי ִני ַּתְחָּת� ֹול ְוִהְמַלְכַּת� � ם&ָּדִו�יד ָאִב�י ֶח�ֶסד ָּגד
2Chr. 1:9 ר ב ַּכֲעַפ� ם ַר� Wִני ַעל&ַע �י ִּכBי ַאָּתה1 ִהְמַלְכַּת+ �יד ָאִב ים ֵי�ָאֵמן1 ְּדָב�ְרָך+ ִע�ם ָּדִו �ה ֱאֹלִה+  ַעָּתה1 ְיהָו
ֶרץ�  ָהָא�

2Chr. 1:10 י ה ָחְכָמBה ּוַמָּדע1 ֶּתן&ִל+ ט ֶאת&ַעְּמָך�  ַעָּת3 י&ִמ�י ִיְׁשֹּפ+ ֹוָאה ִּכ� �ָעם&ַהֶּז�ה ְוָאב ְצָא>ה ִלְפֵנ�י ָה� ְוֵא�
ֹול� ס  ַהֶּז�ה ַהָּגד�

2Chr. 1:11&א �ֹ ָך ְול את ִעם&ְלָבֶב3 Mֹ ה ז �ַען ֲאֶׁשרZ ָהְיָת2 ה ַי ֹ�אֶמר&ֱאֹלִה�יםA ִלְׁשֹלֹמ] ֶׁשר ְנָכִסBים   ַוּי Tָׁשַאְלָּת ֹע�
�ֶפׁש ע ֲאֶׁשBר ִּתְׁשּפֹוט1 ְוָכבֹוד1 ְוֵאת1 ֶנ ְׁשַאל&ְלָך1 ָחְכָמ�ה ּוַמָּד+ א ָׁשָא�ְלָּת ַוִּת� �ֹ ים ַרִּב�ים ל יָך ְוַגם&ָיִמ�  ֹׂשְנֶא+

יו� יָך ָעָל� ר ִהְמַלְכִּת� י ֲאֶׁש�  ֶאת&ַעִּמ+
2Chr. 1:12�ְך ֲאֶׁש ֶׁשר ּוְנָכִסBים ְוָכבֹוד1 ֶאֶּתן&ָל+ ּון ָל�ְך ְוֹע2 ע ָנת� ה ְוַהַּמָּד� ָחְכָמ� ן ַלְּמָלִכים1  ַה� רA לֹא&ָה�ָיה ֵכ3

ן� א ִי�ְהֶיה&ֵּכ� �ֹ יָך ל יָך ְוַאֲחֶר�  ֲאֶׁש�ר ְלָפֶנ+
2Chr. 1:13ל� פ ְך ַעל&ִיְׂשָרֵא� �ד ַוִּיְמֹל� ֶהל מֹוֵע ִם ִמִּלְפֵנ�י ֹא� ּוָׁשַל+ ה ַלָּבָמBה ֲאֶׁשר&ְּבִגְבעֹון1 ְיר� Mא ְׁשֹלֹמ 2ֹ   ַוָּיב



2Chr. 1:14�ֶר Hף ְׁשֹלֹמה ֶלף  ַוֶּיֱאֹס� ר ֶא� ֶכב ּוְׁשֵנים&ָעָׂש� ֹו ֶאBֶלף ְוַאְרַּבע&ֵמאֹות1 ֶר+ 5ְיִהי&ל3 ֶכב ּוָפָרִׁשיםG ַו�
ִם� ּוָׁשָל� ֶלְך ִּביר� ֶכב ְוִעם&ַהֶּמ� י ָהֶר+  ָּפָרִׁש�ים ַוַּיִּניֵחם1 ְּבָעֵר�

2Chr. 1:15ֶלְך ֶאת&ַהֶּכ=ֶסף ְוֶאת&ַהָּזָה>ב ִּבירּוָׁשַל�ִם ָּכֲאָב Mן ַהֶּמ ים  ַוִּיֵּת2 ן ַּכִּׁשְקִמ� ים ָנַת> �ים ְוֵא�ת ָהֲאָרִז3 ִנ
ב�  ֲאֶׁשר&ַּבְּׁשֵפָל�ה ָלֹר�

2Chr. 1:16יר� ּו ִּבְמִח� ֶלְך ִמְקֵו�א ִיְקח� י ַהֶּמ+ א ֹסֲחֵר� Wִים ּוִמְקֵו �ה ִמִּמְצָר ר ִלְׁשֹלֹמ�   ּומֹוָצ=א ַהּסּוִס>ים ֲאֶׁש�
2Chr. 1:17ִים Bיאּו ִמִּמְצַר ַּיֲעלּו ַוּיֹוִצ2 � ַ Tֵכן  ו ְ Tה ו�ּוס ַּבֲחִמִּׁש�ים ּוֵמָא ֶסף ְוס� ֹות ֶּכ+  ֶמְרָּכָבה1 ְּבֵׁש�ׁש ֵמא�

יאּו� ם יֹוִצ� ם ְּבָיָד� ִחִּת>ים ּוַמְלֵכ�י ֲאָר�  ְלָכל&ַמְלֵכ=י ַה�
2Chr. 1:18ֹו� ִית ְלַמְלכּות� ה ּוַב� 1ִית1 ְלֵׁש�ם ְיהָו+ ה ִלְבנ�ֹות ַּב ֹ�אֶמר ְׁשֹלֹמ3   ַוּי
2Chr. 2:12ם  ַוִּיְסֹּפ ל ּוְׁשמֹוִנ�ים ֶא>ֶלף ִא�יׁש ֹחֵצ�ב ָּבָה�ר ּוְמַנְּצִח�ים ֲעֵליֶה+ �יׁש ַסָּב+ ה ִׁשְבִע�ים ֶא1ֶלף1 ִא Mר ְׁשֹלֹמ

ֹות� פ ׁש ֵמא� ֶׁשת ֲאָלִפ�ים ְוֵׁש�  ְׁשֹל�
2Chr. 2:2יד� 1יָת1 ִעם&ָּדִו ר ַּכֲאֶׁשBר ָעִׂש �ר ֵלאֹמ ֶלְך&ֹצ� ם ֶמ� ה ֶאל&חּוָר� ֹו  ַוִּיְׁשַל�ח ְׁשֹלֹמ+ ח&ל� ְׁשַל� י ַוִּת�  ָאִב+

ֹו� ֶבת ּב� ִית ָלֶׁש� ֹו ַב� ֹות&ל� ים ִלְבנ�  ֲאָרִז+
2Chr. 2:3 Zֶרת&ַסִּמים �יו ְקֹט� ֹו ְלַהְקִט�יר ְלָפָנ יׁש ל] י ְלַהְקִּד� �ה ֱאֹלָה3 ִית ְלֵׁש�םA ְיהָו Mֹוֶנה&ַּב י ב�  ִהֵּנהZ ֲאִנ2

ֶרב ַל ֶקר ְוָלֶע+ ֶכת ָּתִמBיד ְוֹעלֹות1 ַלֹּב� ֹ�את ּוַמֲעֶר2 �ה ֱאֹלֵה�ינּו ְלעֹוָל�ם ז י ְיהָו ְלמֹוֲעֵד� ים ּו� �ֳחָדִׁש+ ַּׁשָּבתֹות1 ְוֶל
ל�  ַעל&ִיְׂשָרֵא�
2Chr. 2:4ים� ינּו ִמָּכל&ָהֱאֹלִה� ֹול ֱאֹלֵה� י&ָגד� ֹול ִּכ� �  ְוַהַּב>ִית ֲאֶׁשר&ֲאִנ�י בֹוֶנ�ה ָּגד
2Chr. 2:5=ִית ִּכ ֹו ַב+ ֹות&ל� ַח1 ִלְבנ� א ְיַכְלְּכֻל�הּו ּוִמBי ֲאִני1 ֲאֶׁש�ר  ּוִמBי ַיֲעָצר&ֹּכ2 �ֹ ִים ל י ַהָּׁשַמ� י ַהָּׁשַמ>ִים ּוְׁשֵמ�

ִית ִּכ�י ִאם&ְלַהְקִט�יר ְלָפָנ�יו� ֹו ַב+  ֶאְבֶנה&ּל�
2Chr. 2:6ַאְרְּג ל ּוָב� ֶׁשת ּוַבַּבְרֶז3 ֶסף ּוַבְּנֹח� Mב ּוַבֶּכ ם ַלֲעׂשֹותZ ַּבָּזָה2 �י ִאיׁש&ָחָכ] ח&ִל ַל� ה ְׁש� ָון1 ְוַכְרִמ�יל  ְוַעָּת]

י� ר ֵהִכ�ין ָּדִו�יד ָאִב� ִם ֲאֶׁש� ירּוָׁשַל+ יהּוָד�ה ּוִב� ים ֲאֶׁשBר ִעִּמי1 ִּב� ֲחָכִמ3 ַע ְלַפֵּת�ַח ִּפּתּוִח�ים ִעם&ַה� ֶלת ְוֹיֵד�  ּוְתֵכ+
2Chr. 2:7ִּPכ Gַהְּלָבנֹון ים ְּברֹוִׁש�ים ְוַאְלּגּוִּמיםH ֵמ� Mי ֲאָרִז Z ֲעֵצ2 ח&ִלי ְׁשַל� ים י ֲא ּו� ֹוְדִע+ ְעִּתי ֲאֶׁשBר ֲעָבֶד1יָך1 י� �י ָיַד+ ִנ

יָך� י ִעם&ֲעָבֶד� ֹות ֲעֵצ�י ְלָבנ�ֹון ְוִהֵּנ�ה ֲעָבַד�  ִלְכר�
2Chr. 2:8א� ֹול ְוַהְפֵל� ב ִּכ�י ַהַּב>ִית ֲאֶׁשר&ֲאִנ�י בֹוֶנ�ה ָּגד� �  ּוְלָהִכ�ין ִל>י ֵעִצ�ים ָלֹר
2Chr. 2:9�ֹכְרֵת �יםA ְל� ֹחְטִב �ה ַל� ֶלף  ְוִהֵּנ ים ֶא+ יָך ֹּכִרים1 ֶעְׂשִר� ֹות ַלֲעָבֶד3 Mַמּכ Aים Z ִחִּט2 ים ָנַתִּתי יA ָהֵעִצ]

ֶלף� פ ים ָא� ים ֶעְׂשִר� ֶמן ַּבִּת� Wֶלף ְוֶׁש ים ֶא+ ִין ַּבִּתים1 ֶעְׂשִר� ים ָא�ֶלף ְוַי3 ים ֶעְׂשִר� ים ֹּכִר� Wּוְׂשֹעִר 
2Chr. 2:10ב ַו ֶלְך&ֹצר1 ִּבְכָת+ ם ֶמ� Bאֶמר חּוָר 2ֹ ֹו ְנָתְנָך�  ַוּי ה ְּבַאֲהַבBת ְיהָוה1 ֶאת&ַעּמ+ �ִּיְׁשַל�ח ֶאל&ְׁשֹלֹמ

ֶלְך� ם ֶמ�  ֲעֵליֶה�
2Chr. 2:11 Z ִים ְוֶאת&ָהָא�ֶרץ ֲאֶׁש�ר ָנַתן ה ֶאת&ַהָּׁשַמ� ל ֲאֶׁש�ר ָעָׂש+ ּוְך ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ Bָּבר Gחּוָרם Hַוּיֹאֶמר 

ם יֹוֵד1 ֶלְך ֵּב�ן ָחָכ3 Mיד ַהֶּמ ֹו�ְלָדִו2 ִית ְלַמְלכּות� ה ּוַב� 1ִית1 ַליהָו+ ה ֲאֶׁשBר ִיְבֶנה&ַּב  ַע1 ֵׂש�ֶכל ּוִביָנ+
2Chr. 2:12י� ם ָאִב� ַע ִּביָנ�ה ְלחּוָר� ה ָׁשַל=ְחִּתי ִאיׁש&ָחָכ>ם יֹוֵד�   ְוַעָּת3
2Chr. 2:13�ֹות ַּבָּז ַע ַלֲעׂש� י יֹוֵד] �יו ִאיׁש&ֹצִר] ן ְוָאִב ה ִמן&ְּבנ�ֹות ָּד3 Qל  ֶּבן&ִאָּׁש Mֶׁשת ַּבַּבְרֶז ַּבֶּכֶסף ַּבְּנֹח2 Tָהב&ו

ב ָּכל&ַמֲחָׁש�ֶבת ֲאֶׁשBר  ּוַח ְוַלְחֹׁש� יל ּוְלַפֵּת1ַח1 ָּכל&ִּפּת+ ּוץ ּוַבַּכְרִמ+ ים ָּבַאְרָּגָמBן ַּבְּתֵכ1ֶלת1 ּוַבּב� �ים ּוָבֵעִצ3 ָּבֲאָבִנ
י ֲאֹדִנ�י ָּדִו�יד ָאִב� ַחְכֵמ+ יָך ְו�  יָך�ִיָּנ�ֶתן&לֹו1 ִעם&ֲחָכֶמ+

2Chr. 2:14יו� י ִיְׁשַל�ח ַלֲעָבָד� 1ִין1 ֲאֶׁש�ר ָאַמ�ר ֲאֹדִנ+ ים ַהֶּׁשBֶמן ְוַהַּי Mים ְוַהְּׂשֹעִר ַעָּתה ַהִחִּט2 ְ Tו  
2Chr. 2:15<ֹו ְוַאָּת ��ם ָיפ ֹות ַעל&ָי ם ְלָך> ַרְפֹסד� ָך ּוְנִביֵא� ת ֵעִצBים ִמן&ַהְּלָבנֹון1 ְּכָכל&ָצְרֶּכ+ ֲאַנְחנּו ִנְכֹר2 ַ Tה  ו

ִם� פ ם ְירּוָׁשָל�  ַּתֲעֶל�ה ֹאָת�
2Chr. 2:16 ם ר ְסָפָר� ר ֲאֶׁש� י ַהְּסָפ+ ל ַאֲחֵר� ה ָּכל&ָהֲאָנִׁשBים ַהֵּגיִרים1 ֲאֶׁשר1 ְּבֶא�ֶרץ ִיְׂשָרֵא+ ר ְׁשֹלֹמ3  ַוִּיְסֹּפ�

ׁש ֶׁשת ֲאָלִפ�ים ְוֵׁש� ֶלף ּוְׁשֹל� ּו ֵמָאBה ַוֲחִמִּׁשים1 ֶא+ �יו ַוִּיָּמְצא3 �יד ָאִב ֹות�ָּדִו   ֵמא�
2Chr. 2:17 ֹות ֶׁשת ֲאָלִפים1 ְוֵׁש�ׁש ֵמא+ Bר ּוְׁשֹל�ֶלף ֹחֵצ�ב ָּבָה ל ּוְׁשֹמִנ�ים ֶא� ם ִׁשְבִע�ים ֶא1ֶלף1 ַסָּב+ Mַעׂש ֵמֶה  ַוַּי2

ם� ים ְלַהֲעִב�יד ֶאת&ָהָע�  ְמַנְּצִח�
2Chr. 3:1ִם ְּב ּוָׁשַל+ ה ִלְבנBֹות ֶאת&ֵּבית&ְיהָוה1 ִּביר� �ֶחל ְׁשֹלֹמ3 �יד ָאִב�יהּו  ַוָּי ה ְלָדִו ר ִנְרָא� ה ֲאֶׁש� ֹוִרָּי+ ַהר1 ַהּמ�



י� �5ן ַהְיבּוִס� יד ְּבֹג�ֶרן ָאְרָנ ֹום ָּדִו+  ֲאֶׁשBר ֵהִכין1 ִּבְמק�
2Chr. 3:2ֹו� ע ְלַמְלכּות� י ִּבְׁשַנ�ת ַאְרַּב� ֶדׁש ַהֵּׁשִני1 ַּבֵּׁשִנ+ Bֹות ַּבֹח Qָּיֶחל ִלְבנ ַ Tו  
2Chr. 3:3ד ְׁש�ֹות  ְוֵא1ֶּלה1 הּוַס אׁשֹוָנה1 ַאּמ� ה ָהִר� Bֹות ַּבִּמָּד Qֶרְך ַאּמ ה ִלְבנ�ֹות ֶאת&ֵּב�ית ָהֱאֹלִה�ים ָהֹא] ֹלֹמ+

ים� ֹות ֶעְׂשִר� ַחב ַאּמ� ים ְוֹר�  ִׁשִּׁש+
2Chr. 3:4�ים ְוַהֹּג�ַבּה ֵמָא ֹות ֶעְׂשִר+ ַחב&ַהַּב1ִית1 ַאּמ� Bי ֹר� ֶרְך ַעל&ְּפֵנ Mי ָהֹא ם ֲאֶׁשרZ ַעל&ְּפֵנ2 ים  ְוָהאּוָל] �ה ְוֶעְׂשִר

ֹור� ב ָטה� הּו ִמְּפִנ�יָמה ָזָה�  ַוְיַצֵּפ�
2Chr. 3:5ֹות� ים ְוַׁשְרְׁשר� =ַעל ָעָל>יו ִּתֹמִר� ֹוב ַוַּי �הּו ָזָה�ב ט ים ַוְיַחֵּפ� �ץ ְּברֹוִׁש+ ֹול ִחָּפה1 ֵע   ְוֵא�תA ַהַּב�ִית ַהָּגד3
2Chr. 3:6�ה ְלִתְפָא ֶבן ְיָקָר� 5ִים� ַוְיַצ=ף ֶאת&ַהַּב>ִית ֶא� ב ַּפְרָו� ב ְזַה�  ֶרת ְוַהָּזָה�
2Chr. 3:7 ֹות� ח ְּכרּוִב�ים ַעל&ַהִּקיר� יו ָזָה�ב ּוִפַּת� יו ְוַדְלתֹוָת� ירֹוָת� ֹות ַהִּסִּפ>ים ְוִק� ִית ַהֹּקר= Mף ֶאת&ַהַּב  ַוְיַח2

 ס
2Chr. 3:8ַחב&ַה Bי ֹר� ֹו ַעל&ְּפֵנ Qים ָאְרּכ ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש+ ית&ֹק� ֹות  ַוַּי1ַעׂש1 ֶאת&ֵּב� ֹו ַאּמ� ים ְוָרְחּב� ֹות ֶעְׂשִר+ ַּב1ִית1 ַאּמ�

ֹות� ׁש ֵמא� ים ֵׁש� ֹוב ְלִכָּכִר� ים ַוְיַחֵּפ1הּו1 ָזָה�ב ט+ � ֶעְׂשִר
2Chr. 3:9ב� ה ָזָה� ֹות ִלְׁשָקִל�ים ֲחִמִּׁש�ים ָזָה�ב ְוָהֲעִלּי�ֹות ִחָּפ� ל ְלִמְסְמר�   ּוִמְׁשָק>
2Chr. 3:10 ֶדׁש Bית&ֹק ַעׂש ְּבֵב� Mב� ַוַּי ם ָזָה� ּו ֹאָת� �ים ַוְיַצּפ� ה ַצֲעֻצִע ִים ַמֲעֵׂש�  ַהֳּקָדִׁשים1 ְּכרּוִב�ים ְׁשַנ+
2Chr. 3:11 ִית יר ַהַּב+ 1ַעת1 ְלִק� ׁש ַמַּג ֹות ָחֵמ3 ד ְלַאּמ� Mף ָהֶאָח ים ְּכַנ2 �ֹות ֶעְׂשִר ים ָאְרָּכ�ם ַאּמ�  ְוַכְנֵפי1 ַהְּכרּוִב+

ׁש ֹות ָחֵמ+ 5Bף ָהַאֶח1ֶרת1 ַאּמ� ר�ְוַהָּכָנ ּוב ָהַאֵח� �5ף ַהְּכר� יַע ִלְכַנ Wַמִּג  
2Chr. 3:12 ׁש ֹות ָחֵמ+ 5Bף ָהַאֶח1ֶרת1 ַאּמ� יר ַהָּב�ִית ְוַהָּכָנ �יַע ְלִק� ׁש ַמִּג ֹות ָחֵמ+ ּוב ָהֶאָחד1 ַאּמ� Bף ַהְּכר  ּוְכַנ2

ר� ּוב ָהַאֵח� �5ף ַהְּכר� ה ִלְכַנ Wְּדֵבָק 
2Chr. 3:13�ֶּלה ֹּפ ם  ַּכְנֵפי1 ַהְּכרּוִב�ים ָהֵא+ ם ּוְפֵניֶה� ים ַעל&ַרְגֵליֶה� ים ְוֵה>ם ֹעְמִד� �ֹות ֶעְׂשִר ְרִׂש�ים ַאּמ�
ִית� ס  ַלָּב�

2Chr. 3:14ים� ס �ַעל ָעָל�יו ְּכרּוִב� ּוץ ַוַּי �ן ְוַכְרִמ�יל ּוב ֶכת ְּתֵכ�ֶלת ְוַאְרָּגָמ�   ַוַּי1ַעׂש1 ֶאת&ַהָּפֹר+
2Chr. 3:15ים Bי ַהַּב1ִית1 ַעּמּוִד� ַעׂש ִלְפֵנ Mֹו  ַוַּי ֶפת ֲאֶׁשר&ַעל&רֹאׁש� ֶרְך ְוַהֶּצ� �ׁש ֹא ֹות ְׁשֹלִׁש�ים ְוָחֵמ� Wִים ַאּמ  ְׁשַנ+

ׁש� ס ֹות ָחֵמ�  ַאּמ�
2Chr. 3:16ֹות� ַּׁשְרְׁשר� ן ַּב� ה ַוִּיֵּת� Bַעׂש ִרּמֹוִנים1 ֵמָא+ ים ַוַּי �אׁש ָהַעֻּמִד �ֹ ן ַעל&ר יר ַוִּיֵּת� Bַעׂש ַׁשְרְׁשרֹות1 ַּבְּדִב+   ַוַּי
2Chr. 3:17 א ֵׁשם&ַהְיִמיִני Bאול ַוִּיְקָר �ֹ ַהְּׂשמ ין ְוֶאָח�ד ֵמ� ד ִמָּיִמ� ל ֶאָח� �י ַהֵהיָכ+ ַעּמּוִדים1 ַעל&ְּפֵנ 5Bֶקם ֶאת&ָה�  ַוָּי

ַעז� ס] ְיָמִני1][ַה[ ם ַהְּׂשָמאִל�י ֹּב� ין ְוֵׁש�  ָיִכ+
2Chr. 4:1ֹו ְוֶעְׂש ים ַאָּמה1 ָאְרּכ+ Bֶׁשת ֶעְׂשִר ֹו� ס ַוַּי1ַעׂש1 ִמְזַּב�ח ְנֹח+ ֹות קֹוָמת� ֹו ְוֶע�ֶׂשר ַאּמ� �ה ָרְחּב ים ַאָּמ�  ִר�
2Chr. 4:2 ֹו ֹוָמת+ ַאָּמה1 ק� יב ְוָחֵמBׁש ָּב� ֹו ָעג�ֹולA ָסִב3 Mֹו ֶאל&ְׂשָפת ַאָּמה ִמְּׂשָפת2 � ָּ Tֶׂשר ב� �ם מּוָצ�ק ֶע �ַעׂש ֶאת&ַהָּי  ַוַּי

יב� ֹו ָסִב� ב ֹאת� ה ָיֹס� ַאָּמ+  ְוָקו1 ְׁשֹלִׁש�ים ָּב�
2Chr. 4:3ֶPֹו ע ֹו ָסִבBיבA ָסִביב1 סֹוְבִב�ים ֹאת+ Mַחת ל ּות ְּבָקִריםZ ַּת2 �ם  ּוְדמ� ה ַמִּקיִפ�ים ֶאת&ַהָּי ַאָּמ+ ֶׂשר ָּב�

ֹו� ַצְקּת� ים ְּבֻמ� ר ְיצּוִק� 5Bִים טּוִרים1 ַהָּבָק+  ָסִב�יב ְׁשַנ
2Chr. 4:4ֹוָנ �יםA ָצפ] ר ְׁשֹלָׁש�ה ֹפִנ =ים ָעָׂש�ר ָּבָק3 ד ַעל&ְׁשֵנ Qים  עֹוֵמ� ָּמה ּוְׁשֹלָׁש�הA ֹּפִנ Mָי Aים ה ּוְׁשלֹוָׁשהZ ֹפִנ2

ְיָתה� ם ָּב� ם ִמְלָמ�ְעָלה ְוָכל&ֲאֹחֵריֶה� �ם ֲעֵליֶה� ָחה ְוַהָּי �ים ִמְזָר+ ְגָּבה ּוְׁשֹלָׁשה1 ֹּפִנ  ֶנ3
2Chr. 4:5� �ה ַמֲחִז ֹוַׁשָּנ ַרח ׁש� ֹוס ֶּפ� ַפח ּוְׂשָפתֹו1 ְּכַמֲעֵׂש�ה ְׂשַפת&ּכ+ יל�  ְוָעְבי�ֹו ֶט+ ֶׁשת ֲאָלִפ�ים ָיִכ� ים ְׁשֹל� יק ַּבִּת+

 ס
2Chr. 4:6 ה ם ֶאת&ַמֲעֵׂש� 1 ְלָרְחָצ�ה ָבֶה+ ין ַוֲחִמָּׁשBה ִמְּׂשמֹאול Mה ִמָּיִמ ִּיֵּתן ֲחִמָּׁש2 ַ Tו Gֲעָׂשָרה Hַעׂש ִּכּיֹוִרים�  ַוַּי

ֹו� ס ה ַלֹּכֲהִנ�ים ּב� ם ְלָרְחָצ� Wם ְוַהָּי�יחּו ָב  ָהעֹוָל�ה ָיִד�
2Chr. 4:7אול� ס �ֹ ׁש ִמְּׂשמ ין ְוָחֵמ� ׁש ִמָּיִמ� ל ָחֵמ� ֵהיָכ+ ֹות ַהָּזָה>ב ֶע�ֶׂשר ְּכִמְׁשָּפָט�ם ַוִּיֵּתן1 ַּב� ַּיַעׂש ֶאת&ְמֹנר= ַ Tו  
2Chr. 4:8 ַעׂש< אול ַוַּי �ֹ ין ַוֲחִמָּׁש�ה ִמְּׂשמ ה ִמָּיִמ� ל ֲחִמָּׁש� ֵהיָכ+ �ַעׂש ֻׁשְלָחנֹותH ֲעָׂשָרהG ַוַּיַּנח1 ַּב� ב  ַוַּי י ָזָה� ִמְזְרֵק�

ה�  ֵמָא�
2Chr. 4:9ֶׁשת� ה ְנֹח� ם ִצָּפ� ה ְוַדְלתֹוֵתיֶה� ֹות ָלֲעָזָר> ה ַהְּגדֹוָל�ה ּוְדָלת= ים ְוָהֲעָזָר�   ַוַּי1ַעׂש1 ֲחַצ�ר ַהֹּכֲהִנ+



2Chr. 4:10ּול ֶנ�5ְגָּבה� ְדָמה ִמּמ� >ית ֵק� ן ִמֶּכ=ֶתף ַהְיָמִנ Qם ָנַת   ְוֶאת&ַהָּי3
2Chr. 4:11ַעׂש� �ל ִחיָרם  ַוַּי ֹות ס ַוְיַכ �ֹות ְוֶאת&ַהָּיִע�ים ְוֶאת&ַהִּמְזָרק ִּסיר+ ם ֶאת&ַה2 ם[ חּוָר+ ַלֲעׂשֹות1 ] חּוָר3

ים� ית ָהֱאֹלִה� ה ְּבֵב� ֶלְך ְׁשֹלֹמ� ר ָעָׂש>ה ַלֶּמ� ה ֲאֶׁש�  ֶאת&ַהְּמָלאָכ+
2Chr. 4:12אׁש ָהַע �ֹ ֹות ַעל&ר ֹות ְוַהֹּכָתר> ִים ְוַהֻּגּל= ים ְׁשַנ+ ֹות  ַעּמּוִד� ִים ְלַכּס3 ֹות ְׁשַּת+ ים ְׁשָּת�ִים ְוַהְּׂשָבכ� ּמּוִד�

ים� ַעּמּוִד� אׁש ָה� �ֹ ר ַעל&ר ֹות ֲאֶׁש� ָתר+ ֹות ַהֹּכ�  ֶאת&ְׁשֵּתי1 ֻּגּל�
2Chr. 4:13+ה ָהֶאָח�ים ִרּמֹוִנים1 ַלְּׂשָבָכ Bִים טּוִר ֹות ְׁשַנ2 �ֹות ִלְׁשֵּת�י ַהְּׂשָבכ ע ֵמא� >ים ַאְרַּב� ִרּמֹוִנ ת  ְוֶאת&ָה�

ים� ר ַעל&ְּפֵנ�י ָהַעּמּוִד� ֹות ֲאֶׁש� ָתר+ ֹות ַהֹּכ� ֹות ֶאת&ְׁשֵּתי1 ֻּגּל�  ְלַכּס3
2Chr. 4:14ֹות� ה ַעל&ַהְּמֹכנ� ֹות ָעָׂש�   ְוֶאת&ַהְּמֹכנ�ֹות ָעָׂש�ה ְוֶאת&ַהִּכֹּיר�
2Chr. 4:15יו� ר ַּתְחָּת� ר ְׁשֵנים&ָעָׂש� �ם ֶאָח�ד ְוֶאת&ַהָּבָק�   ֶאת&ַהָּי
2Chr. 4:16 ֶלְך ם ָאִב>יו ַלֶּמ� ה חּוָר� Qם ָעָׂש ִּסירֹות ְוֶאת&ַהָּיִעBים ְוֶאת&ַהִּמְזָלגֹות1 ְוֶאת&ָּכל&ְּכֵליֶה+ ַ Tְוֶאת&ה 

ּוק� ֶׁשת ָמר� �ה ְנֹח� ה ְלֵב�ית ְיהָו  ְׁשֹלֹמ�
2Chr. 4:17ֹות ּוֵב� ין ֻסּכ� ֶלְך ַּבֲעִב�י ָהֲאָדָמ�ה ֵּב� ָתה� ְּבִכַּכBר ַהַּיְרֵּדן1 ְיָצָק�ם ַהֶּמ+  ין ְצֵרָד�
2Chr. 4:18ֶׁשת� פ ל ַהְּנֹח� ר ִמְׁשַק� א ֶנְחַק� �ֹ ד ִּכ>י ל �ב ְמֹא ֶּלה ָלֹר� ה ָּכל&ַהֵּכִל�ים ָהֵא� =ַעׂש ְׁשֹלֹמ>   ַוַּי
2Chr. 4:19ֵPה א �ַעׂש ְׁשֹלֹמ+ ב ְוֶאת&ַהֻּׁשְלָח ַוַּי ר ֵּב�ית ָהֱאֹלִה�ים ְוֵאת1 ִמְזַּב�ח ַהָּזָה+ ים ֲאֶׁש� ֹות ת ָּכל&ַהֵּכִל+ נ+

ם ֶל�ֶחם ַהָּפִנ�ים�  ַוֲעֵליֶה�
2Chr. 4:20ּור� ב ָסג� ם ַּכִּמְׁשָּפ>ט ִלְפֵנ�י ַהְּדִב�יר ָזָה� ם ְלַבֲעָר= ֹות ְוֵנֹרֵתיֶה3 Qְוֶאת&ַהְּמֹנר  
2Chr. 4:21ב� ֹות ָזָה� ּוא ִמְכל� ִים ָזָה�ב ה� ֹות ְוַהֶּמְלַקַח�   ְוַהֶּפ=ַרח ְוַהֵּנר>
2Chr. 4:22ֹות ְמַזְּמר= ֹות  ְוַה� Mיו ַהְּפִניִמּי ַּבִית ַּדְלתֹוָת2 ַ Tַתח ה�ּור ּוֶפ�ֹות ָזָה�ב ָסג ֹות ְוַהַּמְחּת� ֹות ְוַהַּכּפ�  ְוַהִּמְזָרק>

ב� י ַהַּב>ִית ַלֵהיָכ�ל ָזָה� ים ְוַדְלֵת� ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש3  ְלֹק�
2Chr. 5:1� ה ְלֵב�ית ְיהָו ה ְׁשֹלֹמ� ה ֲאֶׁשר&ָעָׂש� �יד  ַוִּתְׁשַלם1 ָּכל&ַהְּמָלאָכ+ ה ֶאת&ָקְדֵׁש�יA ָּדִו Mא ְׁשֹלֹמ ה ס ַוָּיֵב2

ים� פ ית ָהֱאֹלִה� ֹות ֵּב� ן ְּבֹאְצר� Wים ָנַת יו ְוֶאת&ַהֶּכBֶסף ְוֶאת&ַהָּזָהב1 ְוֶאת&ָּכל&ַהֵּכִל+  ָאִב3
2Chr. 5:2ֹות ְנִׂשיֵא=י ָה Mי ַהַּמּט ל ְוֶאת&ָּכל&ָראֵׁש2 �י ִיְׂשָרֵא3 ה ֶאת&ִזְקֵנ Mיל ְׁשֹלֹמ Z ַיְקֵה2 ל  ָאז �י ִיְׂשָרֵא� ֹות ִלְבֵנ ָאב>

ֹון� יא ִצּי� >ה ֵמִע�יר ָּדִו�יד ִה� ֹון ְּבִרית&ְיהָו ֹות ֶאת&ֲאר= Qַהֲעל �ִם ְל�  ֶאל&ְירּוָׁשָל
2Chr. 5:3י� ֶדׁש ַהְּׁשִבִע� ּוא ַהֹח� ל ֶּבָח�ג ה� ּו ֶאל&ַהֶּמ>ֶלְך ָּכל&ִא�יׁש ִיְׂשָרֵא�   ַוִּיָּקֲהל=
2Chr. 5:4ל ִזְק אּו ֹּכ� Wֹון� ַוָּיֹב ּו ַהְלִוִּי�ם ֶאת&ָהָאר� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיְׂשא�  ֵנ
2Chr. 5:5 ם ּו ֹאָת+ ֶהל ֶהֱעל� �ֶדׁש ֲאֶׁש�ר ָּבֹא ד ְוֶאת&ָּכל&ְּכֵל�י ַהֹּק� ֶהל מֹוֵע+ ּו ֶאת&ָהָארֹון1 ְוֶאת&ֹא� Bַוַּיֲעל 

 ַהֹּכֲהִנ�ים ַהְלִוִּי�ם�
2Chr. 5:6ת ִיְׂשָר ה ְוָכל&ֲעַד= ר  ְוַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ3 אן ּוָבָק+ �ֹ ֹון ְמַזְּבִחים1 צ ��י ָהָאר ים ָעָל�יו ִלְפֵנ ֵא>ל ַהּנֹוָעִד�

ב� ּו ֵמֹר� א ִיָּמנ� �ֹ ּו ְול א&ִיָּסְפר> �ֹ  ֲאֶׁש=ר ל
2Chr. 5:7 ים�ֶדׁש ַהְּקָדִׁש ִית ֶאל&ֹק� ֹו ֶאל&ְּדִב�יר ַהַּב� =ה ֶאל&ְמקֹומ> ֹון ְּבִרית&ְיהָו ֹּכֲהִנים ֶאת&ֲאר2 ַ Tיאּו ה�ַוָּיִב 

ים�ֶאל& י ַהְּכרּוִב� ַחת ַּכְנֵפ�  ַּת�
2Chr. 5:8 ֹון ּו ַהְּכרּוִב>ים ַעל&ָהָאר� ֹון ַוְיַכּס= �ֹום ָהָאר ִים ַעל&ְמק�  ַוִּיְהיBּו ַהְּכרּוִבים1 ֹּפְרִׂש�ים ְּכָנַפ+

ְעָלה� יו ִמְלָמ�  ְוַעל&ַּבָּד�
2Chr. 5:9 ים Bי ַהַּבִּד Z ָראֵׁש2 5ַּיֲאִריכּוH ַהַּבִּדיםG ַוֵּיָראּו ּוָצה  ַו� �ּו ַהח א ֵיָרא� �ֹ יר ְול �י ַהְּדִב+ ִמן&ָהָארֹון1 ַעל&ְּפֵנ

ם ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז�ה� 5ְיִהי&ָׁש+  ַו�
2Chr. 5:10ֵPא ַPֹון ר ָאר+ ל ין ָּב� �י ִיְׂשָרֵא+ ת ְיהָוה1 ִעם&ְּבֵנ Bר ָּכַר ה ְּבֹחֵר�ב ֲאֶׁש2 ן ֹמֶׁש� ֹות ֲאֶׁשר&ָנַת� �י ַהֻּלח+ ק ְׁשֵנ

ִי ם ִמִּמְצָר�  ם� פְּבֵצאָת�
2Chr. 5:11 ֹור ין ִלְׁשמ� ׁשּו ֵא� ִּנְמְצִאים1 ִהְתַקָּד+ Bים ַה� י ָּכל&ַהֹּכֲהִנ ִּ Tֶדׁש כ �את ַהֹּכֲהִנ�ים ִמן&ַהֹּק י ְּבֵצ� Wַוְיִה 
ֹות�  ְלַמְחְלק�
2Chr. 5:12Mם ְוַלֲאֵחיֶה יֻדתּון ְוִלְבֵניֶה2 � ִ Tן ל�ף ְלֵהיָמ ם ְלָאָס] ים ְלֻכָּל] �ם ַהְמֹׁשֲרִר� ּוץ  ְוַהְלִוִּי ם ְמֻלָּבִׁש�ים ּב3

ים ַמְחְצִרִרים  ֲהִנים1 ְלֵמָא�ה ְוֶעְׂשִר+ ים ִמְזָר�ח ַלִּמְזֵּב�ַח ְוִעָּמֶהBם ֹּכ� ֹות ֹעְמִד� �ים ְוִכֹּנר+ ִּבְמִצְלַּת1ִים1 ּוִבְנָבִל



ים[ ֹות�] ַמְחְצִר� ְצר�  ַּבֲחֹצ�
2Chr. 5:13 ֶאָחד ַלַּמֲחֹצְצִרים ְ Tי כ�ים][ַל[ ַוְיִה ד ְלַהֵּל�ל ] ְמַחְּצִר2 ים ְלַהְׁשִמ�יַע קֹול&ֶאָח3 Mֲרִר ְוַלְמֹׁש�

ֹוב ִּכ�י  �י ט+ יר ּוְבַהֵּלBל ַליהָוה1 ִּכ �י ַהִּׁש3 ִים ּוִבְכֵל Mֹות ּוִבְמִצְלַּת ֹול ַּבֲחֹצְצר2 Tים ק ּוְלֹהדֹותH ַליהָוהG ּוְכָהִר�
ית ְיהָו�ה� �5ן ֵּב� ֹו ְוַהַּב>ִית ָמֵל�א ָעָנ � ְלעֹוָל�ם ַחְסּד

2Chr. 5:14 ית י&ָמֵל�א ְכבֹוד&ְיהָו�ה ֶאת&ֵּב� �5ן ִּכ� �י ֶהָעָנ ת ִמְּפֵנ ֹוד ְלָׁשֵר� >ים ַלֲעמ� ּו ַהֹּכֲהִנ  ְולֹא&ָי�ְכל=
ים� פ  ָהֱאֹלִה�
2Chr. 6:1ל� ֹון ָּבֲעָרֶפ� ר ִלְׁשּכ� �ה ָאַמ+ ה ְיהָו �ז ָאַמ�ר ְׁשֹלֹמ   ָא�
2Chr. 6:2 ֹון ל ָל�ְך ּוָמכ� >י ָּבִנ�יִתי ֵבית&ְזֻב� ֲאִנ ים� ַו�  ְלִׁשְבְּתָך� עֹוָלִמ�
2Chr. 6:3ד� ל עֹוֵמ� ל ִיְׂשָרֵא� ת ָּכל&ְקַה�ל ִיְׂשָרֵא�ל ְוָכל&ְקַה� ֶרְך ֵא� Wיו ַוְיָב   ַוַּיֵּסBב ַהֶּמ1ֶלְך1 ֶאת&ָּפָנ+
2Chr. 6:4י ּו� �יד ָאִב ת ָּדִו יו ֵא� ל ֲאֶׁשר1 ִּדֶּב�ר ְּבִפ+ ּוְך ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ Bאֶמר ָּבר 3ֹ ר� ַוּי יו ִמֵּל�א ֵלאֹמ�  ְבָיָד�
2Chr. 6:5 ל 1 ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא+ יר ִמֹּכל י ְבִע3 ר הֹוֵצ�אִתי ֶאת&ַעִּמיH ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַרִיםG לֹא&ָבַח�ְרִּת� ֹום ֲאֶׁש2  ִמן&ַהּי3

י  �יד ַעל&ַעִּמ� יׁש ִלְהי�ֹות ָנִג י ְבִא+ י ָׁש�ם ְולֹא&ָבַח�ְרִּת� ִית ִלְהי�ֹות ְׁשִמ� ל�ִלְבנ�ֹות ַּב+  ִיְׂשָרֵא�
2Chr. 6:6ל� י ִיְׂשָרֵא� יד ִלְהי�ֹות ַעל&ַעִּמ� י ָׁש�ם ָוֶאְבַח�ר ְּבָדִו+ ִם ִלְהי�ֹות ְׁשִמ� ּוָׁשַל+   ָוֶאְבַחר1 ִּביר�
2Chr. 6:7ל� י ִיְׂשָרֵא� ם ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ִית ְלֵׁש� �י ִלְבנ�ֹות ַּב+ �יד ָאִב ב ָּדִו י ִעם&ְלַב� Wַוְיִה  
2Chr. 6:8אֶמר ְיBֹ ֹוָת ִּכ�י  ַוּי ִטיב+ ִית ִלְׁשִמ�י ה� ַען ֲאֶׁשBר ָהָיה1 ִעם&ְלָב�ְבָך+ ִלְבנ�ֹות ַּב� י ַי3 �יד ָאִב+ הָוה1 ֶאל&ָּדִו

ָך�  ָהָי�ה ִעם&ְלָבֶב�
2Chr. 6:9י� ִית ִלְׁשִמ� ּוא&ִיְבֶנ�ה ַהַּב� יָך ה� ֲחָלֶצ+ א ִתְבֶנ�ה ַהָּב�ִית ִּכBי ִבְנָך1 ַהּיֹוֵצ�א ֵמ� �ֹ ה ל   ַר�ק ַאָּת+
2Chr. 6:10 ל י ָוֵאֵׁש�בA ַעל&ִּכֵּס�א ִיְׂשָרֵא3 Mיד ָאִב ּום ַּתַחתZ ָּדִו2 ֹו ֲאֶׁש�ר ִּדֵּב�ר ָוָאק] ה ֶאת&ְּדָבר� �5ֶקם ְיהָו+  ַוָּי

ל� י ִיְׂשָרֵא� ם ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ִית ְלֵׁש� �ה ַהַּב+ ה ָוֶאְבֶנ  ַּכֲאֶׁשר1 ִּדֶּב�ר ְיהָו+
2Chr. 6:11ֹו ל� ָוָאִׂש�ים ָׁשם1 ֶאת&ָה�ָאר+ �י ִיְׂשָרֵא� ת ִעם&ְּבֵנ ר ָּכַר� �ה ֲאֶׁש� ית ְיהָו ם ְּבִר�  ן ֲאֶׁשר&ָׁש�
2Chr. 6:12יו� ׂש ַּכָּפ� �5ֶגד ָּכל&ְקַה�ל ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיְפֹר� ה ֶנ ד ִלְפֵני1 ִמְזַּב�ח ְיהָו+ 5ַּיֲעֹמ3   ַו�
2Chr. 6:13�ְּבת H5ִּיְּתֵנהּו ֶׁשת ַו� ה ִּכּי�ֹור ְנֹח3 Mה ְׁשֹלֹמ י&ָעָׂש2 ֹו ְוָחֵמBׁש ַאּמֹות1  ִּכ� ֹות ָאְרּכ3 Mׁש ַאּמ ֹוְך ָהֲעָזָרהG ָחֵמ2

ֶP ְך ַעל&ִּבְרָּכיו1 נ Bיו ַוִּיְבַר ד ָעָל3 ֹו ַוַּיֲעֹמ� �ֹוׁש קֹוָמת ֹות ָׁשל� ֹו ְוַאּמ� יו ָרְחּב+ ׂש ַּכָּפ� ל ַוִּיְפֹר� ֶגד ָּכל&ְקַה�ל ִיְׂשָרֵא+
ְיָמה�  ַהָּׁשָמ�

2Chr. 6:14ה ֱאֹל Qר ְיהָו ֶסד  ַוּיֹאַמ3 ַהֶח+ ִים ּוָבָא�ֶרץ ֹׁשֵמBר ַהְּבִרית1 ְו� ים ַּבָּׁשַמ� ֹוָך ֱאֹלִה+ 1 ֵאין&ָּכמ� ֵהBי ִיְׂשָרֵאל
ם� יָך ַהֹהְלִכ�ים ְלָפֶנ�יָך ְּבָכל&ִלָּב� Wַלֲעָבֶד 

2Chr. 6:15ר ְּב ֹו ַוְּתַדֵּב� �ְרָּת ל ת ֲאֶׁשר&ִּדַּב� י ֵא� �יד ָאִב+ ְרָּת ְלַעְבְּדָך1 ָּדִו ִפ>יָך ּוְבָיְדָך� ִמֵּל�אָת  ֲאֶׁש�ר ָׁשַמ3
 ַּכּי�ֹום ַהֶּז�ה�
2Chr. 6:16 ל �הA ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 ה ְיהָו Qר   ְוַעָּת ר ִּדַּבBְרָּת ּלֹו1 ֵלאֹמ+ Bיד ָאִבי1 ֵאתZ ֲאֶׁש2 Tְׁשֹמר ְלַעְבְּדָך1 ָדִו

ק ִא ַ Tל ר�ב ַעל&ִּכֵּס�א ִיְׂשָרֵא י יֹוֵׁש� ת ְלָך� ִאיׁש1 ִמְּלָפַנ+ 1ֶכת1 לֹא&ִיָּכֵר2 ם ָלֶל יָך ֶאת&ַּדְרָּכ3 Mּו ָבֶנ ם&ִיְׁשְמר2
ר ָהַל�ְכָּת ְלָפָנ�י� י ַּכֲאֶׁש� ֹוָרִת+  ְּבת�

2Chr. 6:17יד� ְרָּת ְלַעְבְּדָך� ְלָדִו� ר ִּדַּב� ה ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ֵי�ָאֵמן1 ְּדָב�ְרָך+ ֲאֶׁש� Wְוַעָּת  
2Chr. 6:18ִּPם ֵיֵׁש=ב ֱאֹלִה>י כ ֻאְמָנ+ א י ַה� �ֹ ִים ּוְׁשֵמBי ַהָּׁשַמ1ִים1 ל Mֵּנה ָׁשַמ ִ Tֶרץ ה�ם ַעל&ָהָא ם ֶאת&ָהָאָד�

ר ָּבִנ�יִתי� ִית ַהֶּז�ה ֲאֶׁש� י&ַהַּב� ף ִּכ� Wּוָך ַא  ְיַכְלְּכל+
2Chr. 6:19ַע ֶאל&ָהִרָּנה1 ְוֶאל&ַה Bי ִלְׁשֹמ��ה ֱאֹלָה ֹו ְיהָו יָת ֶאל&ְּתִפַּל=ת ַעְבְּדָך> ְוֶאל&ְּתִחָּנת� Mה  ּוָפִנ ְּתִפָּל+

ר ַעְבְּדָך� ִמְתַּפֵּל�ל ְלָפֶנ�יָך�  ֲאֶׁש�
2Chr. 6:20 ּום ְרָּת ָלׂש� ֹום ֲאֶׁש�ר ָאַמ+ ָּמק+ ְיָלה ֶאל&ַה2 ֹות ֶאל&ַהַּבBִית ַהֶּזה1 יֹוָמ�ם ָוַל+ Mיָך ְפֻתח  ִלְהיֹותZ ֵעיֶנ2

ה ֲאֶׁש�ר ִיְתַּפֵּל�ל ַעְבְּדָך+ ֹום ַהֶּז�ה�ִׁשְמָך� ָׁש�ם ִלְׁשמ1ֹוַע1 ֶאל&ַהְּתִפָּל+   ֶאל&ַהָּמק�
2Chr. 6:21 ַאָּתה ְ Tה ו� ֹום ַהֶּז ּו ֶאל&ַהָּמק� ְלל� ר ִי�ְתַּפ� ל ֲאֶׁש� Bי ַעְבְּדָך1 ְוַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא+ ַמְעָּתM ֶאל&ַּתֲחנּוֵנ  ְוָׁש2

ְחָּת� ִים ְוָׁשַמְעָּת� ְוָסָל� ֹום ִׁשְבְּתָך1 ִמן&ַהָּׁשַמ+ Bע ִמְּמק Qִּתְׁשַמ 
2Chr. 6:22ִית ַהֶּז�ה� ִאם&ֶי ְזַּבֲחָך� ַּבַּב� �י ִמ� א ָאָל>ה ִלְפֵנ ֹו ּוָב3 �ֲאֹלת ֹו ָאָל�ה ְלַה� הּו ְוָנ�ָׁשא&ב� א ִאיׁש1 ְלֵרֵע+  ֱחָט�



2Chr. 6:23 ֹו ת ַּדְרּכ� ע ָלֵת� יָך ְלָהִׁש�יב ְלָרָׁש+ 1יָת1 ְוָׁשַפְטָּת� ֶאת&ֲעָבֶד+ ִים ְוָעִׂש  ְוַאָּת�הA ִּתְׁשַמ�ע ִמן&ַהָּׁשַמ3
ֹו� סְּברֹא ֹו ְּכִצְדָקת� יק ָל�ֶתת ל� יק ַצִּד+ ֹו ּוְלַהְצִּד� � ׁש

2Chr. 6:24 ּו ְלל= ָך ְוִהְתַּפ� ּו ֶאת&ְׁשֶמ+ �י ֶי�ֶחְטאּו&ָל�ְך ְוָׁש1בּו1 ְוהֹוד� �י אֹוֵי�ב ִּכ ף ַעְּמָך= ִיְׂשָרֵא>ל ִלְפֵנ Qִאם&ִיָּנֵג  ְו�
ִית ַהֶּז�ה� ּו ְלָפֶנ�יָך ַּבַּב� ְתַחְּננ>  ְוִה�

2Chr. 6:25 ה ִים ְוָס�ַלְחָּת+ ְלַחַּט�את ַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא�ל ַוֲהֵׁשיבֹוָתם1 ֶאל&ָה�ֲאָדָמ+  ְוַאָּתה1 ִּתְׁשַמ�ע ִמן&ַהָּׁשַמ+
ם� פ ם ְוַלֲאֹבֵתיֶה� ָּתה ָלֶה�  ֲאֶׁשר&ָנַת�

2Chr. 6:26Qְתַּפְלל �י ֶי�ֶחְטאּו&ָל�ְך ְוִה� א&ִיְהֶי�ה ָמָט�ר ִּכ �ֹ ּו  ְּבֵהָעֵצ=ר ַהָּׁשַמ>ִים ְול ֹום ַהֶּזה1 ְוהֹוד� Bּו ֶאל&ַהָּמק
ּון ִּכ�י ַתֲעֵנ�ם� ם ְיׁשּוב� ָך ֵמַחָּטאָת�  ֶאת&ְׁשֶמ+

2Chr. 6:27 ֶרְך ם ֶאל&ַהֶּד� ל ִּכ�י תֹוֵר> ַלְחָּתM ְלַחַּטBאת ֲעָבֶד1יָך1 ְוַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא+ ִים ְוָס2  ְוַאָּת�הA ִּתְׁשַמ�ע ַהָּׁשַמ3
�ה ֲאֶׁש�ר ֵי�ְלכּו&ָב ה� סַהּטֹוָב� ָּתה ְלַעְּמָך� ְלַנֲחָל� ל&ַאְרְצָך+ ֲאֶׁשר&ָנַת�  ּה ְוָנַתָּתBה ָמָטר1 ַע�

2Chr. 6:28 ה ִּכ=י �י ִיְהֶי+ 1 ִּכ ֹון ַאְרֶּבBה ְוָחִסיל Mֹון ְוֵיָרק �ְהֶיה ִׁשָּדפ2 ִ Tי&י ֶרץ ֶּד�ֶבר ִּכ� �ה ָבָא3 י&ִיְהֶי ב ִּכ� Qָרָע 
יו ָּכ �יו ְּבֶא�ֶרץ ְׁשָעָר ֹו אֹוְיָב� ה�ָי�ַצר&ל> ל&ַמֲחָל� �5ַגע ְוָכ�  ל&ֶנ

2Chr. 6:29 יׁשBּו ִא ל ַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא�ל ֲאֶׁש�ר ֵיְדע3 ם ּוְלֹכ� ה ֲאֶׁשBר ִיְהֶיה1 ְלָכל&ָה�ָאָד+  ָּכל&ְּתִפָּל�ה ָכל&ְּתִחָּנ3
ִית ַהֶּז�ה� יו ֶאל&ַהַּב� ׂש ַּכָּפ� ֹו ּוָפַר�  ִנְגעֹו1 ּוַמְכֹאב+

2Chr. 6:30ע ִמ ַאָּתה ִּתְׁשַמ2 ְ Tע  ו ר ֵּתַד� יו ֲאֶׁש� ֹון ִׁשְבֶּת1ָך1 ְוָס�ַלְחָּת+ ְוָנַתָּתBה ָלִאיׁש1 ְּכָכל&ְּדָרָכ+ Bִים ְמכ Mן&ַהָּׁשַמ
ם� ב ְּבֵנ�י ָהָאָד� ְעָּת ֶאת&ְלַב� ֹו ִּכBי ַאָּתה1 ְלַבְּדָך� ָיַד+ � ֶאת&ְלָבב

2Chr. 6:31ים ָּיִמ+ יָך ָּכל&ַה2 1ֶכת1 ִּבְדָרֶכ+ ּוָך ָלֶל ר  ְלַמ�ַען ִי�יָרא3 �י ָהֲאָדָמ�ה ֲאֶׁש� ם ַחִּי�ים ַעל&ְּפֵנ  ֲאֶׁשר&ֵה�
ינּו� ס ָּתה ַלֲאֹבֵת�  ָנַת�

2Chr. 6:32 1 ַען ִׁשְמָךB ַהָּגדֹול ה ְלַמ2 H הּואG ּוָב�אA ֵמֶא�ֶרץ ְרחֹוָק3 א ֵמַעְּמָך� ִיְׂשָרֵאל �ֹ ֶׁשר ל ֲ Tי א �ם ֶאל&ַהָּנְכִר3  ְוַג
ֹוֲעָך� ַהְּנטּו ְזר� ה ּו� ִית ַהֶּז�ה�ְוָיְדָך� ַהֲחָזָק+ ּו ֶאל&ַהַּב� ְתַּפְלל� אּו ְוִה� �ה ּוָב�  ָי

2Chr. 6:33 ַען�י ְלַמ �א ֵאֶל�יָך ַהָּנְכִר ל ֲאֶׁשר&ִיְקָר� יָת ְּכֹכ> Wָך ְוָעִׂש ֹון ִׁשְבֶּת+ ה ִּתְׁשַמBע ִמן&ַהָּׁשַמ1ִים1 ִמְּמכ� Qְוַאָּת 
ְתָך1 ָך ּוְלִיְרָאBה ֹא� ֶרץ ֶאת&ְׁשֶמ3 Mי ָהָא Z ָכל&ַעֵּמ2 ִית ֵיְדעּו א ַעל&ַהַּב� י&ִׁשְמָך� ִנְקָר+ ַעת ִּכ� Wל ְוָלַד  ְּכַעְּמָך� ִיְׂשָרֵא+

ר ָּבִנ�יִתי�  ַהֶּז�ה ֲאֶׁש�
2Chr. 6:34 ֶרְך�יָך ֶּד ּו ֵאֶל3 ְלל� ֶרְך ֲאֶׁש�ר ִּתְׁשָלֵח�ם ְוִהְתַּפ� יו ַּבֶּד� ֹוְיָב+ א ַעְּמָךB ַלִּמְלָחָמה1 ַעל&א� י&ֵיֵצ2  ִּכ�

ָך�ָהִעBיר ַהּזֹאת1 ֲאֶׁש� ִית ֲאֶׁשר&ָּבִנ�יִתי ִלְׁשֶמ� ּה ְוַהַּב�  ר ָּבַח�ְרָּת ָּב+
2Chr. 6:35ם� ם ְוֶאת&ְּתִחָּנָת�ם ְוָעִׂש�יָת ִמְׁשָּפָט� ִים ֶאת&ְּתִפָּלָת�   ְוָׁשַמְעָּת1 ִמן&ַהָּׁשַמ+
2Chr. 6:36+ָב �א ְוָאַנְפָּת �י ֵאBין ָאָדם1 ֲאֶׁש�ר לֹא&ֶיֱחָט+ ְך ִּכ �י ֶיֶחְטאּו&ָל3 ּום  ִּכ �ב ְוָׁשב= �י אֹוֵי ם ִלְפֵנ ם ּוְנַתָּת�

ה� ֹו ְקרֹוָב� ה א� ֶרץ ְרחֹוָק�  ׁשֹוֵביֶה>ם ֶאל&ֶא�
2Chr. 6:37 ר יָך ְּבֶאBֶרץ ִׁשְבָים1 ֵלאֹמ+ ּו ֵאֶל3 ְתַחְּננ� ֶרץ ֲאֶׁש�ר ִנְׁשּבּו&ָׁש�ם ְוָׁש�בּוA ְוִה� ם ָּבָא�  ְוֵהִׁש1יבּו1 ֶאל&ְלָבָב+

אנּו ֶהֱעִו�ינּו ְוָרָׁש�  ְענּו�ָחָט�
2Chr. 6:38 ֶרְך Bּו ֶּד ְלל3 ְתַּפ� ּו ֹאָת�ם ְוִה� ֶרץ ִׁשְבָי�ם ֲאֶׁשר&ָׁשב� ם ְּבֶא� יָך ְּבָכל&ִלָּבם1 ּוְבָכל&ַנְפָׁש+  ְוָׁש�בּו ֵאֶל3

ָך� ִית ֲאֶׁשר&ָּבִנ�יִתי ִלְׁשֶמ� ְרָּת ְוַלַּב� ם ְוָהִעיר1 ֲאֶׁש�ר ָּבַח+  ַאְרָצם1 ֲאֶׁש�ר ָנַת�ָּתה ַלֲאבֹוָת+
2Chr. 6:39 ם�ם ְוָעִׂש�יָת ִמְׁשָּפָט ֵתיֶה+ ֹון ִׁשְבְּתָך3 ֶאת&ְּתִפָּלָתם1 ְוֶאת&ְּתִחֹּנ� ִים ִמְּמכ� Mְוָׁשַמְעָּת1 ִמן&ַהָּׁשַמ 

ְך� ְטאּו&ָל� ר ָח�  ְוָסַלְחָּת� ְלַעְּמָך� ֲאֶׁש�
2Chr. 6:40ֹות ְוָאְזֶנ�יָך ַקֻּׁש 1יָך1 ְּפֻתח+ Bא ֵעיֶנ י ִי�ְהיּו&ָנ ֹום ַהֶּז�ה� ס ַעָּת�ה ֱאֹלַה3 ֹות ִלְתִפַּל�ת ַהָּמק� � ב
2Chr. 6:41 ּו Bה ֱאֹלִהים1 ִיְלְּבׁש� יָך ְיהָו M5ָך ֹּכֲהֶנ� ֹון ֻעֶּז ה ַוֲאר� ָך ַאָּת� נּוֶח+ Bה ֱאֹלִהים1 ְל� ה ְיהָו Qה קּוָמ  ְוַעָּת3

ֹוב� ּו ַבּט� יָך ִיְׂשְמח� ה ַוֲחִסיֶד�  ְתׁשּוָע+
2Chr. 6:42ים ַאל&ָּתֵׁש� �ה ֱאֹלִה+ ָך� פ ְיהָו י ָּדִו�יד ַעְבֶּד� ְסֵד� ה ְלַח� Wיָך ָזְכָר��י ְמִׁשיֶח  ב ְּפֵנ
2Chr. 7:1 ֹוד ְיהָו�ה אַכל ָהֹעָל�ה ְוַהְּזָבִח�ים ּוְכב� �ֹ ִים ַוּת ַהָּׁשַמ+ ׁש ָי�5ְרָדה1 ֵמ� ל ְוָהֵא3 ֹות ְׁשֹלֹמה1 ְלִהְתַּפֵּל+ Bּוְכַכּל 

ִית�  ָמֵל�א ֶאת&ַהָּב�
2Chr. 7:2א ָי�ְכלּו1 ַה Bֹ ית ְיהָו�ה� ְול י&ָמֵל�א ְכבֹוד&ְיהָו�ה ֶאת&ֵּב� �ה ִּכ� ֹוא ֶאל&ֵּב�ית ְיהָו ים ָלב� ֲהִנ+  ֹּכ�



2Chr. 7:3 ְרָצהBִים ַא Z ַאַּפ2 ֹוד ְיהָו�ה ַעל&ַהָּב�ִית ַוִּיְכְרעּו ׁש ּוְכב� ל ֹרִאים1 ְּבֶר�ֶדת ָהֵא+ �י ִיְׂשָרֵא3 לA ְּבֵנ  ְוֹכ�
ּו ְוה ֲחו+ ְצָפה1 ַוִּי�ְׁשַּת� ֹו�ַעל&ָהִר� ֹוב ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� �י ט+ ֹות ַליהָוה1 ִּכ Bֹוד 

2Chr. 7:4י ְיהָו�ה� ס� �ַבח ִלְפֵנ ים ֶז �ם ֹזְבִח� ֶלְך ְוָכל&ָהָע   ְוַהֶּמ�
2Chr. 7:5�ים ָא ה ְוֶעְׂשִר� אן ֵמָא� Wֹ ֶלף ְוצ 1ִים1 ֶא+ ים ּוְׁשַנ Bר ֶעְׂשִר �ַבח ַהָּבָק3 ח ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמהH ֶאת&ֶז Qֶלף  ַוִּיְזַּב

ם� ֶלְך ְוָכל&ָהָע� ים ַהֶּמ� ֱאֹלִה+ 5ַּיְחְנכּו1 ֶאת&ֵּב�ית ָה�  ַו�
2Chr. 7:6 ֶלְך �יד ַהֶּמ3 ה ָּדִו Mר ָעָׂש ם ִּבְכֵלי&ִׁשBיר ְיהָוה1 ֲאֶׁש2 Qים ְוַהְלִוִּי ים ַעל&ִמְׁשְמרֹוָת�ם ֹעְמִד3 Qְוַהֹּכֲהִנ 

ֹו ְּבַהֵּל�ל ָּדִו� �ם ַחְסּד+ י&ְלעֹוָל ֹות ַליהָוה1 ִּכ� Bם ְוַהֹּכֲהִנים1 ַמֲחֹצְצִרים ְלֹהד�ים[יד ְּבָיָד ם ] ַמְחְצִר� ֶנְגָּד+
ים� ס ל ֹעְמִד�  ְוָכל&ִיְׂשָרֵא�

2Chr. 7:7 י�ת ֶחְלֵב ֹות ְוֵא� ֹעל+ י&ָעBָׂשה ָׁשם1 ָה� ה ִּכ� �י ֵבית&ְיהָו+ ָחֵצר1 ֲאֶׁשר1 ִלְפֵנ ֹוְך ֶה� Bה ֶאת&ּת  ַוְיַקֵּד�ׁש ְׁשֹלֹמ3
Bי&ִמְזַּב ה ַהְּׁשָלִמ�ים ִּכ� ֹול ְלָהִכ>יל ֶאת&ָהֹעָל�ה ְוֶאת&ַהִּמְנָח� א ָיכ3 �ֹ ה ל ֶׁשת1 ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ְׁשֹלֹמ+ ח ַהְּנֹח2
ים�  ְוֶאת&ַהֲחָלִב�

2Chr. 7:8 ד �ֹול ְמֹא ל ָּגד� ֹו ָקָה� יא ִׁשְבַעBת ָיִמים1 ְוָכל&ִיְׂשָרֵא�ל ִעּמ+ Mת ַהִה ָחג ָּבֵע2 ֶ Tה ֶאת&ה �ַעׂש ְׁשֹלֹמ�  ַוַּי
ֹוא ֲחָמ� ִים�ִמְּלב�  ת ַעד&ַנ�ַחל ִמְצָר�
2Chr. 7:9ים� ג ִׁשְבַע�ת ָיִמ� ים ְוֶהָח� �ת ָיִמ+ ַח ָעׂשּו1 ִׁשְבַע �יA ֲחֻנַּכ�ת ַהִּמְזֵּב3 ּו ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ�י ֲעָצ�ֶרת ִּכ 5ַּיֲעׂש>   ַו�
2Chr. 7:10י ִׁשַּל�ח ֶאת&ָהָע� ֶדׁש ַהְּׁשִביִע+ ים ּוְׁשֹלָׁשה1 ַלֹח� Bֹום ֶעְׂשִר ב  ּוְבי2 ֹוֵבי ֵל+ ם ְלָאֳהֵליֶה�ם ְׂשֵמִחים1 ְוט�

ֹו� ל ַעּמ� ה ּוְלִיְׂשָרֵא� �יד ְוִלְׁשֹלֹמ+ ר ָעָׂשBה ְיהָוה1 ְלָדִו ה ֲאֶׁש2  ַעל&ַהּטֹוָב3
2Chr. 7:11 ֹות ה ַלֲעׂש= א ַעל&ֵל�ב ְׁשֹלֹמ3 Mת ָּכל&ַהָּב ית ְיהָו�ה ְוֶאת&ֵּב�ית ַהֶּמ�ֶלְך ְוֵא2 ה ֶאת&ֵּב�  ַוְיַכ=ל ְׁשֹלֹמ>

יַח� פְּב ֹו ִהְצִל� >ה ּוְבֵבית�  ֵבית&ְיהָו
2Chr. 7:12 ה< ֹום ַהֶּז ְרִּתי ַּבָּמק� Mָך ּוָבַח ֹו ָׁשַמ1ְעִּתי1 ֶאת&ְּתִפָּלֶת+ ֹ�אֶמר ל3 �ְיָלה ַוּי ה ַּבָּל >ה ֶאל&ְׁשֹלֹמ� א ְיהָו  ַוֵּיָר=

ית ָז�ַבח�  ִל�י ְלֵב�
2Chr. 7:13ה ָמ� א&ִיְהֶי �ֹ ר ַהָּׁשַמ1ִים1 ְול Bֱעֹצ ֹול ָהָא�ֶרץ ְוִאם&ֲאַׁשַּל�ח  ֵה�ן ֶא� ר ְוֵהן&ֲאַצֶּו�ה ַעל&ָחָג�ב ֶלֱאכ� ָט+
י� ֶבר ְּבַעִּמ�  ֶּד�
2Chr. 7:14 ים� בּו ִמַּדְרֵכיֶה�ם ָהָרִע י ְוָיֻׁש� ּו ָפַנ+ יַבְקׁש� 1 ִו� ְללּו ם ְוִי�ְתַּפ� י ֲאֶׁש=ר ִנ�5ְקָרא&ְׁשִמ�י ֲעֵליֶה3 Mּו ַעִּמ  ְוִיָּכְנע2

ם�ַוֲאִני1 ֶאְׁשַמ�ע ִמן&ַה א ֶאת&ַאְרָצ� ם ְוֶאְרָּפ� ִים ְוֶאְסַלח1 ְלַחָּטאָת+  ָּׁשַמ+
2Chr. 7:15ֹום ַהֶּז�ה� ֹות ִלְתִפַּל�ת ַהָּמק� �ֹות ְוָאְזַנ�י ַקֻּׁשב ה ֵעיַני1 ִיְהי�ּו ְפֻתח+   ַעָּת3
2Chr. 7:16י ָׁש� ה ִלְהיֹות&ְׁשִמ� ה ָּבַחBְרִּתי ְוִהְקַּד1ְׁשִּתי1 ֶאת&ַהַּב�ִית ַהֶּז+ =י ְוִלִּב>י  ְוַעָּת3 ּו ֵעיַנ ם ַעד&עֹוָל�ם ְוָהי2

ים� ם ָּכל&ַהָּיִמ�  ָׁש�
2Chr. 7:17 י ל ֲאֶׁש�ר ִצִּויִת�יָך ְוֻחַּק� ֹות ְּכֹכ� Wיָך ְוַלֲעׂש �יד ָאִב+ י ַּכֲאֶׁשBר ָהַלְך1 ָּדִו ה ִאם&ֵּתֵל�ְך ְלָפַנ3 Qְוַאָּת 

ֹור� י ִּתְׁשמ�  ּוִמְׁשָּפַט�
2Chr. 7:18י ֵא� ימֹוִת+ יׁש  ַוֲהִק� ת ְלָך1 ִא+ Bא&ִיָּכֵר �ֹ ר ל Bיד ָאִב1יָך1 ֵלאֹמ+ ִּתי ְלָדִו ת ִּכֵּס�א ַמְלכּוֶת�ָך ַּכֲאֶׁש�ר ָּכַר3

ל� ל ְּבִיְׂשָרֵא�  מֹוֵׁש�
2Chr. 7:19ם ַוֲעַבְד ִּתי ִלְפֵניֶכ�ם ַוֲהַלְכֶּת3 ר ָנַת� י ֲאֶׁש� ם ַוֲעַזְבֶּתם1 ֻחּקֹוַת�י ּוִמְצֹוַת+ ּון ַאֶּת+ ֶּתם1  ְוִאם&ְּתׁשּוב�

ם� ם ָלֶה� ים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶת�  ֱאֹלִה�ים ֲאֵחִר+
2Chr. 7:20 י ְׁשִּתי ִלְׁשִמ+ ם ְוֶאת&ַהַּבBִית ַהֶּזה1 ֲאֶׁש�ר ִהְקַּד� ים ֵמַעBל ַאְדָמִתי1 ֲאֶׁש�ר ָנַת�ִּתי ָלֶה+  ּוְנַתְׁשִּת3

ל ְוִלְׁשִניָנ�ה ְּבָכל& >ּנּו ְלָמָׁש� �י ְוֶאְּתֶנ �ל ָּפָנ ים�ַאְׁשִל�יְך ֵמַע  ָהַעִּמ�
2Chr. 7:21 ָכה ה ָעָׂשBה ְיהָוה1 ָּכ+ ר ַּבֶּמ2 ם ְוָאַמ3 �ר ָעָל�יו ִיֹּׁש ֹון ְלָכל&ֹעֵב� �ה ֶעְלי+  ְוַהַּבBִית ַהֶּזה1 ֲאֶׁש�ר ָהָי

ִית ַהֶּז�ה� ֹ�את ְוַלַּב� ֶרץ ַהּז  ָלָא�
2Chr. 7:223י ֲאֹבֵתיֶה�ֱאֹלֵה Aה� ּו ֶאת&ְיהָו Mְזב ר ָע� Z ֲאֶׁש2 ּו ַעל ם ֲאֶׁש�ר הֹוִציָאםH ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַרִיםG  ְוָאְמר3

את� פ �ֹ ת ָּכל&ָהָרָע�ה ַהּז ם ֵא� �יא ֲעֵליֶה+ ּום ַעל&ֵּכן1 ֵהִב �ם ַוַּי�ַעְבד ּו ָלֶה� ים ַוִּיְׁשַּתֲחו� 1יקּו1 ֵּבאֹלִה�ים ֲאֵחִר+ 5ַּיֲחִז  ַו�
2Chr. 8:1ה ֶאת =ה ְׁשֹלֹמ> ר ָּבָנ ה ֲאֶׁש2 ים ָׁשָנ3 ץA ֶעְׂשִר� י ִמֵּק� Qֹו� ַוְיִה ית ְיהָו�ה ְוֶאת&ֵּבית�  &ֵּב�
2Chr. 8:2ל� �י ִיְׂשָרֵא� ם ֶאת&ְּבֵנ ה ֹאָת�ם ַוּי�ֹוֶׁשב ָׁש� ה ָּבָנ�ה ְׁשֹלֹמ� ר ָנַתBן חּוָרם1 ִלְׁשֹלֹמ+ ים ֲאֶׁש2   ְוֶהָעִר3



2Chr. 8:3יָה� �ק ָעֶל� ה ַוֶּיֱחַז Bֶלְך ְׁשֹלֹמה1 ֲחָמ�ת צֹוָב+   ַוֵּי
2Chr. 8:4ת� ַוִּי�ֶבן ֶאת&ַּתְדֹמ� ר ָּבָנ�ה ַּבֲחָמ� ֹות ֲאֶׁש� ִּמְסְּכנ+ י ַה�  ר ַּבִּמְדָּב�ר ְוֵאת1 ָּכל&ָעֵר�
2Chr. 8:5 ִים ֹות ְּדָלַת� ֹור חֹומ� י ָמצ+ ֹון ָעֵר� �ֹון ַהַּתְחּת ית חֹור� ֹון ְוֶאת&ֵּב� ֶעְלי+ ֶבן ֶאת&ֵּבBית חֹורֹון1 ָה� Mַוִּי 
יַח�  ּוְבִר�

2Chr. 8:6&ת ָּכל ת ְוֵא2 ת&ַּבֲעָל3 י  ְוֶא� ת ָעֵר� ֶכב ְוֵא� י ָהֶר+ ה ְוֵאת1 ָּכל&ָעֵר� ִּמְסְּכנֹות1 ֲאֶׁש�ר ָהי�ּו ִלְׁשֹלֹמ+ י ַה� Bָעֵר
ֹו� ֶרץ ֶמְמַׁשְלּת� ל ֶא� ֹון ּוְבֹכ� 1ִם1 ּוַבְּלָבנ+ ּוָׁשַל ה ֲאֶׁשBר ָחַׁשק1 ִלְבנBֹות ִּביר�  ַהָּפָרִׁש�ים ְוֵא�תA ָּכל&ֵח�ֶׁשק ְׁשֹלֹמ3

2Chr. 8:7ָעם ַהּנֹו ָ Tָּמה� ָּכל&ה ל ֵה� א ִמִּיְׂשָרֵא� �ֹ י ֲאֶׁש>ר ל �י ְוַהְיבּוִס+ י ְוַהְּפִרִּזי1 ְוַהִחִּו Bי ְוָהֱאֹמִר Mר ִמן&ַהִחִּת  ָת2
2Chr. 8:8 1ם ְׁשֹלֹמהBל ַוַּיֲעֵל��י ִיְׂשָרֵא ּום ְּבֵנ א&ִכּל� �ֹ ר ל ֶרץ ֲאֶׁש� ּו ַאֲחֵריֶהם1 ָּבָא+ Bר נֹוְתר ם ֲאֶׁש2  ִמן&ְּבֵניֶה3

ס ַע�ד ַהּי�  ֹום ַהֶּז�ה�ְלַמ+
2Chr. 8:9 1י ִמְלָחָמהBָּמה ַאְנֵׁש Mֹו ִּכי&ֵה �ים ִלְמַלאְכּת ה ַלֲעָבִד� ֶׁשר לֹא&ָנַת=ן ְׁשֹלֹמ> ֲ Tל א  ּוִמן&ְּבֵני1 ִיְׂשָרֵא+

יו� פ ֹו ּוָפָרָׁש� י ִרְכּב� יו ְוָׂשֵר� י ָׁשִליָׁש+  ְוָׂשֵר�
2Chr. 8:10 י ַהְּנִציִבים Bֶּלה ָׂשֵר ם�] םִּנָּצִב>י][ַה[ ְוֵא2 ים ָּבָע� ה ֲחִמִּׁש�ים ּוָמאָת�ִים ָהֹרִד� ֶלְך ְׁשֹלֹמ�  ֲאֶׁשר&ַלֶּמ�
2Chr. 8:11 ב ר לֹא&ֵתֵׁש2 �י ָאַמ3 ָנה&ָל�ּה ִּכ ִית ֲאֶׁש�ר ָּב� יד ַלַּב� �יר ָּדִו+ ה ֶהֱעָלBה ְׁשֹלֹמה1 ֵמִע  ְוֶאת&ַּבת&ַּפְרֹע3

ל ִּכי& ֶלְך&ִיְׂשָרֵא+ �יד ֶמ� ה ִלי1 ְּבֵבית1 ָּדִו ֹון ְיהָו�ה� פִאָּׁש� ם ֲאר� ה ֲאֵליֶה� ָא� ָּמה ֲאֶׁשר&ָּב� ֶדׁש ֵה+  ֹק�
2Chr. 8:12ַPה ע� ֹות ַליהָו ה ֹעל� ם� ָא�ז ֶהֱעָל=ה ְׁשֹלֹמ> ר ָּבָנ�ה ִלְפֵנ�י ָהאּוָל� ה ֲאֶׁש�  ל ִמְזַּב�ח ְיהָו+
2Chr. 8:13ה ַלַּׁשָּבתֹות1 ְו �ת ֹמֶׁש+ ֹום ְלַהֲעלֹות1 ְּכִמְצַו ֹוׁש  ּוִבְדַבר&י�ֹום ְּבי3 ֹות ָׁשל� ֹוֲעד+ ים ְוַלּמ� �ֳחָדִׁש+ ֶל

ֹות� ג ַהֻּסּכ� ֹות ּוְבַח� ג ַהָּׁשֻבע� ֹות ּוְבַח� �ה ְּבַח=ג ַהַּמּצ> ים ַּבָּׁשָנ  ְּפָעִמ�
2Chr. 8:14 ם� ם ְוַהְלִוִּי ים ַעל&ֲעֹבָדָת3 Mֹות ַהֹּכֲהִנ ִביו ֶאת&ַמְחְלק2 ָ Tִויד&א  ַוַּיֲעֵמ�ד ְּכִמְׁשַּפ�ט ָּד�
ְׁשְמרֹו ִ Tַער ַעל&מ�ם ְלַׁש ים ְּבַמְחְלקֹוָת� ֹו ְוַהּׁשֹוֲעִר� ֲהִנים1 ִלְדַבר&י�ֹום ְּביֹומ+ 5Bֶגד ַהֹּכ� ת ֶנ Mל ּוְלָׁשֵר ָתם ְלַהֵּל2

ים� ן ִמְצַו�ת ָּדִו�יד ִאיׁש&ָהֱאֹלִה� �י ֵכ+  ָוָׁש�ַער ִּכ
2Chr. 8:15ם ְלָכל< =ים ְוַהְלִוִּי ֶלְך ַעל&ַהֹּכֲהִנ Mת ַהֶּמ Z ִמְצַו2 א ָסרּו �ֹ ֹות� ְול ר ְוָלֹאָצר�  &ָּדָב�
2Chr. 8:16ית ְיהָו�ה� ס ֹו ָׁשֵל�ם ֵּב� �ד ֵּבית&ְיהָו�ה ְוַעד&ְּכֹלת ה ַעד&ַהּי>ֹום מּוַס�   ַוִּתֹּכן1 ָּכל&ְמֶל�אֶכת ְׁשֹלֹמ+
2Chr. 8:17ֹום� ֶרץ ֱאד� �ם ְּבֶא� ת ַהָּי ֹות ַעל&ְׂשַפ� =ֶבר ְוֶאל&ֵאיל> ֹון&ֶּג ה ְלֶעְצי� Mְך ְׁשֹלֹמ Z ָהַל2   ָאז
2Chr. 8:18 יו אֹוִנּיֹות Mם ְּבַיד&ֲעָבָד Z חּוָר2 ח&לֹו ֹות[ ַוִּי�ְׁשַל� י ] ֳאִנּי3 Bאּו ִעם&ַעְבֵד Mַוָּיֹב Gֹוְדֵעי ָים�י Hַוֲעָבִדים

ֶלְך ְׁשֹלֹמ� ֹות ַוֲחִמִּׁש�ים ִּכַּכ�ר ָזָה�ב ַוָּיִב�יאּו ֶאל&ַהֶּמ� ם ַאְרַּבע&ֵמא� ּו ִמָּׁש+ יָרה ַוִּיְקח�  ה� פְׁשֹלֹמה1 אֹוִפ+
2Chr. 9:1 ִם ּוָׁשַל3 ֹות ִּביר� Mה ְבִחיד ֹוא ְלַנּסֹותZ ֶאת&ְׁשֹלֹמ2 ְמָעהH ֶאת&ֵׁש�ַמע ְׁשֹלֹמהG ַוָּתב� א ָׁש� ְלַּכת&ְׁשָב3  ּוַמ�

ה ַוְּת ב ְוֶא�ֶבן ְיָקָר�ה ַוָּתבֹוא1 ֶאל&ְׁשֹלֹמ+ ים ְּבָׂשִמ=ים ְוָזָה>ב ָלֹר� ְּגַמִּלים ֹנְׂשִא2 Tד ו ֹו ְּבַח�ִיל ָּכֵב�ד ְמֹא] ַדֵּב�ר ִעּמ+
ּה� ר ָהָי�ה ִעם&ְלָבָב�  ֵא>ת ָּכל&ֲאֶׁש�

2Chr. 9:2ּה� �יד ָל� א ִהִּג nֹ ה ֲאֶׁש=ר ל א&ֶנְעַלBם ָּדָבר1 ִמְּׁשֹלֹמ+ �ֹ יָה ְול �ה ֶאת&ָּכל&ְּדָבֶר   ַוַּיֶּגד&ָל�ּה ְׁשֹלֹמ�
2Chr. 9:3ִית ֲא ה ְוַהַּב� �ת ָחְכַמ�ת ְׁשֹלֹמ א ֵא� ְלַּכת&ְׁשָב+ ר ָּבָנ�ה� ַוֵּת1ֶרא1 ַמ�  ֶׁש�
2Chr. 9:4 ם ּוֵׁשיֶה+ ם ּוַמְׁשָקיו1 ּוַמְלּב� ּוֵׁשיֶה3 יו ּוַמְלּב� Mד ְמָׁשְרָת Z ּוַמֲעַמ2 ֹו ּומֹוַׁש�ב ֲעָבָדיו �ל ֻׁשְלָחנ]  ּוַמֲאַכ

ּוַח� ּה ר� ֹוד ָּב� ָיה ע> �ה ְולֹא&ָה� ר ַיֲעֶל�ה ֵּב�ית ְיהָו ֹו ֲאֶׁש�  ַוֲעִלָּית+
2Chr. 9:5+1ֹאֶמר1 ֶאל&ַהֶּמ ָך� ַוּת יָך ְוַעל&ָחְכָמֶת� �י ַעל&ְּדָבֶר� ְעִּתי ְּבַאְרִצ ר ָׁשַמ� ר ֲאֶׁש�  ֶלְך ֱאֶמת1 ַהָּדָב+
2Chr. 9:6 ית�י ֲחִצ�י ַמְרִּב א ֻהַּגד&ִל+ �ֹ י ְוִהֵּנה1 ל ם ַעBד ֲאֶׁשר&ָּב1אִתי1 ַוִּתְרֶא�יָנה ֵעיַנ+ א&ֶהֱאַמ�ְנִּתי ְלִדְבֵריֶה3 �ֹ  ְול

ְפָּת ַעל&ַה Wָך ָיַס�ְעִּתי�ָחְכָמֶת ר ָׁשָמ�  ְּׁשמּוָע�ה ֲאֶׁש�
2Chr. 9:7ָך� יד ְוֹׁשְמִע�ים ֶאת&ָחְכָמֶת� 1יָך1 ָּתִמ+ ים ְלָפֶנ Bֶּלה ָהֹעְמִד�י ֲעָבֶד�יָך ֵא יָך ְוַאְׁשֵר� י ֲאָנֶׁש+   ַאְׁשֵר�
2Chr. 9:8 1ַעל&ִּכְסאֹו Bץ ְּבָך3 ְלִתְּתָך�ָחֵפ Aר�ּוְך ֲאֶׁש Bה ֱאֹלֶה1יָך1 ָּבר+ י ְיהָו ֶלְך ַליהָו�ה ֱאֹלֶה�יָך  ְיִה2 ְלֶמ+

ה� ט ּוְצָדָק� ֹות ִמְׁשָּפ� ֶלְך ַלֲעׂש� ם ַוִּיֶּתְנָךB ֲעֵליֶהם1 ְלֶמ+ ֹו ְלעֹוָל+ 1 ְלַהֲעִמיד� ת ֱאֹלֶהBיָך ֶאת&ִיְׂשָרֵאל  ְּבַאֲהַב2
2Chr. 9:9ד ב ְמֹא� ב ּוְבָׂשִמ>ים ָלֹר� יםA ִּכַּכ�ר ָזָה3 ה ְוֶעְׂשִר� ֶלְך ֵמָא� Mן ַלֶּמ ֶׂשם  ַוִּתֵּת2 א ָהָיה1 ַּכֹּב� Bֹ  ְוֶא�ֶבן ְיָקָר�ה ְול

ה� ֶלְך ְׁשֹלֹמ� א ַלֶּמ� ְלַּכת&ְׁשָב� ּוא ֲאֶׁשר&ָנְתָנ�ה ַמ�  ַהה+
2Chr. 9:10 י ִחיָרם Bי ] חּוָרם1[ ְוַגם&ַעְבֵד �יר ֵהִב>יאּו ֲעֵצ� ב ֵמאֹוִפ ה ֲאֶׁשר&ֵהִב�יאּו ָזָה� ְוַעְבֵד�י ְׁשֹלֹמ+



ֶבן ְיָקָר� ים ְוֶא�  ה�ַאְלּגּוִּמ�
2Chr. 9:11 ֹות ּוְנָבִל�ים ֶלְך ְוִכֹּנר� ֹות ְלֵבית&ְיהָוה1 ּוְלֵב�ית ַהֶּמ+ Bים ְמִסּל Mַאְלּגּוִּמ י ָה� ֶּמֶלְך ֶאת&ֲעֵצ2 ַ Tַעׂש ה�  ַוַּי

ה� ֶרץ ְיהּוָד� ּו ָכֵה>ם ְלָפִנ�ים ְּבֶא� ים ְולֹא&ִנְרא� � ַלָּׁשִר
2Chr. 9:12ְלַּכת&ְׁש ה ָנַת�ן ְלַמ� Mֶלְך ְׁשֹלֹמ �יָאה  ְוַהֶּמ2 ד ֲאֶׁשר&ֵהִב ָלה ִמְּלַב� א ֶאת&ָּכל&ֶחְפָצּה1 ֲאֶׁש�ר ָׁשָא+ ָב3

יָה� פ יא ַוֲעָבֶד� ּה ִה� ֶלְך ְלַאְרָצ� ְך ַוֵּת� ַּתֲהֹפ>  ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ַו�
2Chr. 9:13 ֹות ְוִׁשִּׁש�ים ׁש ֵמא> �ה ֶאָח�ת ֵׁש� ה ְּבָׁשָנ א ִלְׁשֹלֹמ� ב ֲאֶׁשר&ָּב� ל ַהָּזָה+ ב� ַוְיִהי1 ִמְׁשַק� י ָזָה� ׁש ִּכְּכֵר�  ָוֵׁש�
2Chr. 9:14 ב ֶרץ ְמִביִא>ים ָזָה� ֹות ָהָא+ �ים ְוָכל&ַמְלֵכBי ֲעַרב1 ּוַפח� ים ְמִביִא ים ְוַהֹּסֲחִר� ד ֵמַאְנֵׁש=י ַהָּתִר> Qְלַב 

ה�  ָוֶכ�ֶסף ִלְׁשֹלֹמ�
2Chr. 9:15Bּוט ֵׁש �ִים ִצָּנ�ה ָזָה�ב ָׁשח ה ָמאַת� ַעׂש ַהֶּמ=ֶלְך ְׁשֹלֹמ> ּוט ַיֲעֶל�ה ַעל&ַהִּצָּנ�ה  ַוַּי2 ׁש ֵמאֹות1 ָזָה�ב ָׁשח+

ת�  ָהֶאָח�
2Chr. 9:16 ֶלְך �ם ַהֶּמ+ �ן ָהֶאָח�ת ַוִּיְּתֵנ ב ַיֲעֶל�ה ַעל&ַהָּמֵג ׁש ֵמאֹות1 ָזָה+ Bּוט ְׁשֹל ִגִּנים1 ָזָה�ב ָׁשח+ ֹות ָמ� Bּוְׁשֹלׁש&ֵמא 

ֹון� פ ית ַי�ַער ַהְּלָבנ�  ְּבֵב�
2Chr. 9:17<ַעׂש ַהֶּמ= ֹור� ַוַּי ב ָטה� הּו ָזָה� ֹול ַוְיַצֵּפ� �ן ָּגד  ֶלְך ִּכֵּסא&ֵׁש�
2Chr. 9:18 ֶבת�ֹום ַהָּׁש ֹות ִמֶּז�ה ּוִמֶּז�ה ַעל&ְמק� ים ְוָיד> ֶבׁש ַּבָּזָהBב ַלִּכֵּסא1 ָמֳאָחִז+ ִּכֵּסא ְוֶכ2 ַ Tֹות ל  ְוֵׁש�ׁש ַמֲעל�

ֹות� ֶצל ַהָּיד� ים ֵא� ֹות ֹעְמִד� �5ִים ֲאָרי+  ּוְׁשַנ
2Chr. 9:19 ה ֵכ�ן �ה לֹא&ַנֲעָׂש� �ה ּוִמֶּז ֹות ִמֶּז ַּמֲעל� ׁש ַה� ים ָׁש>ם ַעל&ֵׁש� ֹות ֹעְמִד� =ים ָעָׂש�ר ֲאָרי3  ּוְׁשֵנ

ה�  ְלָכל&ַמְמָלָכ�
2Chr. 9:203ין ֶּכ�ּור ֵא�ֹון ָזָה�ב ָסג ית&ַי�ַער ַהְּלָבנ� ל ְּכֵל>י ֵּב� ב ְוֹכ3 ה ַהֶּמBֶלְך ְׁשֹלֹמה1 ָזָה+ י ַמְׁשֵק2 Qֹכל ְּכֵל ְ Tֶסף  ו

ּוָמה� ה ִלְמא� י ְׁשֹלֹמ�  ֶנְחָׁש>ב ִּביֵמ�
2Chr. 9:21 ֹות�ֳאִנּי Aֹואָנה ים ָּתב� Mֹוׁש ָׁשִנ יׁש ִע�ם ַעְבֵד�י חּוָר�ם ַאַחתZ ְלָׁשל2 ֹות ַּתְרִׁש+ י&ֳאִנּיBֹות ַלֶּמ1ֶלְך1 ֹהְלכ�  ִּכ�

ֶסף ֶׁשְנַהִּב�ים ְוקֹוִפ�ים ְותּו ְׂשאֹות1 ָזָה�ב ָוֶכ+ יׁש ֹנ�  ִּכִּי�ים� פַּתְרִׁש3
2Chr. 9:22ה� ֶׁשר ְוָחְכָמ� �י ָהָא�ֶרץ ְלֹע� ל ַמְלֵכ ה ִמֹּכ� 1 ַהֶּמ�ֶלְך ְׁשֹלֹמ+   ַוִּיְגַּדל
2Chr. 9:23 ים ן ָהֱאֹלִה� ֹו ֲאֶׁשר&ָנַת� ַע1 ֶאת&ָחְכָמת+ ה ִלְׁשֹמ2 ��י ְׁשֹלֹמ ֶרץ ְמַבְקִׁש�ים ֶאת&ְּפֵנ �י ָהָא+ 1 ַמְלֵכ  ְוֹכל

ֹו�  ְּבִלּב�
2Chr. 9:24ים  ְו �ים סּוִס�ים ּוְפָרִד �ֶׁשק ּוְבָׂשִמ+ י ָזָהBב ּוְׂשָלמֹות1 ֵנ �י ֶכֶסףZ ּוְכֵל2 ֹו ְּכֵל �יׁש ִמְנָחת] �ים ִא ֵה�ם ְמִביִא

 ְּדַבר&ָׁשָנ�ה ְּבָׁשָנ�ה� פ
2Chr. 9:25 ר ֹות ּוְׁשֵנים&ָעָׂש� ְריBֹות סּוִסים1 ּוַמְרָּכב+ ים ֻא� ה ַאְרַּבַעתZ ֲאָלִפ2 Mי ִלְׁשֹלֹמ ֶלף ָּפָרִׁש�ים  ַוְיִה2 ֶא�

ִם� ֶלְך ִּבירּוָׁשָל� ֶכב ְוִעם&ַהֶּמ� י ָהֶר+  ַוַּיִּניֵחם1 ְּבָעֵר�
2Chr. 9:26ִים� ּול ִמְצָר� ים ְוַע�ד ְּגב� �ים ִמן&ַהָּנָהר1 ְוַעד&ֶא�ֶרץ ְּפִלְׁשִּת+ ל ְּבָכל&ַהְּמָלִכ י מֹוֵׁש�   ַוְיִה�
2Chr. 9:27ן ַהֶּמ=ֶלְך ֶאת&ַהֶּכ>ֶסף ִּבי ים ֲאֶׁשר&ַּבְּׁשֵפָל�ה  ַוִּיֵּת2 ן ַּכִּׁשְקִמ� ים ָנַת> �ים ְוֵא�ת ָהֲאָרִז3 רּוָׁשַל�ִם ָּכֲאָבִנ

ב�  ָלֹר�
2Chr. 9:28ֹות� ה ּוִמָּכל&ָהֲאָרצ� ִים ִלְׁשֹלֹמ� ים סּוִס=ים ִמִּמְצַר>   ּומֹוִציִא2
2Chr. 9:29�ים ֲהלֹא&ֵה� ה ָהִראֹׁשִנ�ים ְוָהֲאֲחרֹוִנ יא  ּוְׁשָאר1 ִּדְבֵר�י ְׁשֹלֹמ+ ים ַעל&ִּדְבֵרי1 ָנָת�ן ַהָּנִב+ ם ְּכתּוִב3

י ּוַבֲחזֹות1 ֶיְעִּדי  ילֹוִנ3 �ה ַהִּׁש� ת ֲאִחָּי Qֹו[ְוַעל&ְנבּוַא ט�] ֶיְעּד� ה ַעל&ָיָרְבָע�ם ֶּבן&ְנָב�  ַהֹחֶז+
2Chr. 9:30ל ַאְרָּבִע�ים ָׁשָנ�ה� ירּוָׁשַל>ִם ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא� ה ִב� ְך ְׁשֹלֹמ=   ַוִּיְמֹל2
2Chr. 9:31יו� פ ֹו ַּתְחָּת� ְך ְרַחְבָע�ם ְּבנ� �יו ַוִּיְמֹל> �יד ָאִב הּו ְּבִע�יר ָּדִו 5ִּיְקְּבֻר+ יו ַו�   ַוִּיְׁשַּכBב ְׁשֹלֹמה1 ִעם&ֲאֹבָת+
2Chr. 10:1ֹו� ל ְלַהְמִל�יְך ֹאת� אּו ָכל&ִיְׂשָרֵא� �ָמה ִּכ�י ְׁשֶכ>ם ָּב� �ֶלְך ְרַחְבָע�ם ְׁשֶכ   ַוֵּי
2Chr. 10:2Qָׁשב  ַוְיִה� ה ַהֶּמ�ֶלְך ַוָּי ח ִמְּפֵנ�י ְׁשֹלֹמ� ִים ֲאֶׁש�ר ָּבַר+ ּוא ְבִמְצַר+ ַע ָיָרְבָעBם ֶּבן&ְנָבט1 ְוה� י ִּכְׁשֹמ2

ִים�  ָיָרְבָע�ם ִמִּמְצָר�
2Chr. 10:3ּו ֶאל&ְרַחְבָע�ם 5ְיַדְּבר+ א ָיָרְבָע�ם ְוָכל&ִיְׂשָרֵא�ל ַו� �ֹ ֹו ַוָּיב 5ִּיְׁשְלחּו1 ַוִּיְקְראּו&ל+ ר� ַו�   ֵלאֹמ�
2Chr. 10:4 ן ֹו ַהָּכֵב>ד ֲאֶׁשר&ָנַת� ה ּוֵמֻעּל= יָך ַהָּקָׁש3 Mת ָאִב Z ֵמֲעֹבַד2 ה ָהֵקל �נּו ְוַעָּת]  ָאִב�יָך ִהְקָׁש�ה ֶאת&ֻעֵּל



ָּך�  ָעֵל�ינּו ְוַנ�ַעְבֶד�
2Chr. 10:5ם �ֶלְך ָהָע� �י ַוֵּי ּובּו ֵאָל ים ְוׁש� ֶׁשת ָיִמ� ֹוד ְׁשֹל� ם ע> ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה3  � ס ַוּי
2Chr. 10:6 י ֹו ַח� ְהֹית� יו ִּב� ה ָאִב+ ים ִלְפֵני1 ְׁשֹלֹמ� ְמִד3 ם ֶאת&ַהְּזֵקִנים1 ֲאֶׁשר&ָהי�ּו ֹע� ץ ַהֶּמ�ֶלְך ְרַחְבָע3 Qַוִּיָּוַע 

ֵPר א �ר�ֵלאֹמ ָעם&ַהֶּז�ה ָּדָב� ים ְלָהִׁש�יב ָל� ֹוָעִצ+  יְך ַאֶּת�ם נ�
2Chr. 10:7�ר ִאם&ִּת יו ֵלאֹמ3 Mּו ֵאָל ים  ַוְיַדְּבר2 ם ְּדָבִר� ם ְוִדַּבְרָּת� ֲאֵלֶה� ֹוב ְלָהָעBם ַהֶּזה1 ּוְרִציָת+ Mה ְלט ְהֶי2

ים� ים ָּכל&ַהָּיִמ�  טֹוִב�ים ְוָהי�ּו ְלָך> ֲעָבִד�
2Chr. 10:8ֹו ָהֹעְמ ּו ִאּת+ ץ ֶאת&ַהְיָלִדים1 ֲאֶׁש�ר ָּגְדל� ת ַהְּזֵקִנ�ים ֲאֶׁש�ר ְיָעֻצ�הּו ַוִּיָּוַע3 5ַּיֲעֹז>ב ֶאת&ֲעַצ� ים  ַו� ִד�

 ְלָפָנ�יו�
2Chr. 10:9ָPם מ ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה3 ר  ַוּי ּו ֵאַלי1 ֵלאֹמ+ Bר ִּדְּבר �ה ֲאֶׁש2 �ם ַהֶּז ר ֶאת&ָהָע ים ְוָנִׁש�יב ָּדָב� ֹוָעִצ+ ה ַאֶּת�ם נ�

ינּו� ן ָאִב�יָך ָעֵל� ל ֲאֶׁשר&ָנַת� 1 ִמן&ָהֹע+  ָהֵקל
2Chr. 10:10ר ָּגְד ֹו ַהְיָלִדים1 ֲאֶׁש2 ּו ִאּת3 יָך  ַוְיַדְּבר� Mּו ֵאֶל ר ָלָעםZ ֲאֶׁשר&ִּדְּבר2 ה&תֹאַמ] ּו ִאּתֹוH ֵלאֹמרG ֹּכ� ל�

ֹּPינּו כ� ל ֵמָעֵל ה ָהֵק� נּו ְוַאָּת� ר ָאִב1יָך1 ִהְכִּב�יד ֶאת&ֻעֵּל+ י�ֵלאֹמ3 ה ִמָּמְתֵנ�י ָאִב� ָטִּנ�י ָעָב� ם ָק�  ה ּתֹאַמ�ר ֲאֵלֶה+
2Chr. 10:11�יס ֲעֵליֶכם1 ֹעBה ָאִבי1 ֶהְעִמ ים  ְוַעָּת3 י ִיַּסBר ֶאְתֶכם1 ַּבּׁשֹוִט+ ל&ֻעְּלֶכ�ם ָאִב3 �יף ַע� ד ַוֲאִנ�י ֹאִס ל ָּכֵב+

ים� ס ֲעְקַרִּב� �י ָּב�  ַוֲאִנ
2Chr. 10:12 ּובּו ר ׁש� ר ִּדֶּבBר ַהֶּמ1ֶלְך1 ֵלאֹמ+ �י ַּכֲאֶׁש2 א ָיָרְבָע=ם ְוָכל&ָהָע>ם ֶאל&ְרַחְבָע�ם ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִלִׁש 2ֹ  ַוָּיב

י�ֵאַל�י ַּבּי�  ֹום ַהְּׁשִלִׁש�
2Chr. 10:13ת ַהְּזֵקִנ�ים� ת ֲעַצ� ם ֵא� 5ַּיֲעֹזב1 ַהֶּמ�ֶלְך ְרַחְבָע+ ֶלְך ָקָׁש�ה ַו�   ַוַּיֲעֵנ�ם ַהֶּמ�
2Chr. 10:14 רBי ִיַּס �יו ָאִב3 �יף ָעָל �י ֹאִס ם ַוֲאִנ ת&ֻעְּלֶכ+ ר ַאְכִּביד1 ֶא� ם ַּכֲעַצBת ַהְיָלִדים1 ֵלאֹמ+  ַוְיַדֵּב�ר ֲאֵלֶה3

ים�ֶאְת ים ַוֲאִנ�י ָּבֲעְקַרִּב�  ֶכם1 ַּבּׁשֹוִט+
2Chr. 10:15 ה Mים ְיהָו Z ָהִק2 ים ְלַמַען ֱאֹלִה+ �ם ָה� י&ָהְיָתBה ְנִסָּבה1 ֵמִע �ם ִּכ� ֶלְך ֶאל&ָהָע ע ַהֶּמ� א&ָׁשַמ� �ֹ  ְול

ט י ֶאל&ָיָרְבָע�ם ֶּבן&ְנָב� לֹוִנ+ �הּו ַהִּׁש� ֹו ֲאֶׁשBר ִּדֶּבר1 ְּבַיד1 ֲאִחָּי  �ֶאת&ְּדָבר3
2Chr. 10:16 Z ר ַמה&ָּלנּו �ם ֶאת&ַהֶּמ�ֶלְךA ֵלאֹמ] י לֹא&ָׁשַמ�ע ַהֶּמֶלְךH ָלֶהםG ַוָּיִׁש�יבּו ָהָע ִּ Tל כ  ְוָכל&ִיְׂשָרֵא3

�ֶלְך ָּכל& �יד ַוֵּי ה ֵביְתָך� ָּדִו ה ְרֵא� Wל ַעָּת 1יָך1 ִיְׂשָרֵא+ י ִאBיׁש ְלֹאָהֶל א&ַנֲחָל�ה ְּבֶבן&ִיַׁש3 �ֹ יד ְול Mֶלק ְּבָדִו ל ֵח2 ִיְׂשָרֵא�
יו� ס  ְלֹאָהָל�

2Chr. 10:17ם� ם ְרַחְבָע� ְך ֲעֵליֶה� י ְיהּוָד�ה ַוִּיְמֹל� ְׁשִב�ים ְּבָעֵר� ל ַהֹּי� �י ִיְׂשָרֵא+   ּוְבֵנ
2Chr. 10:18ֶבן ַו ֹו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא>ל ֶא� ס ַוִּיְרְּגמּו&ב= ם ֶאת&ֲהֹדָרם1 ֲאֶׁש�ר ַעל&ַהַּמ+ ח ַהֶּמ�ֶלְך ְרַחְבָע3 Qת  ַוִּיְׁשַל �ָּיֹמ

ִם� ס ה ָלנ�ּוס ְירּוָׁשָל� ֹות ַּבֶּמְרָּכָב+ ֲעל� ם ִהְתַאֵּמץ1 ַל�  ְוַהֶּמ�ֶלְך ְרַחְבָע3
2Chr. 10:19ֹום ַהֶּז�ה� ס יד ַע�ד ַהּי� 1 ְּבֵב�ית ָּדִו+ ּו ִיְׂשָרֵאל Bַוִּיְפְׁשע  
2Chr. 11:1Mית ְיהּוָד Z ֶאת&ֵּב2 א ְרַחְבָעםH ְירּוָׁשַלִםG ַוַּיְקֵהל �ֹ ּור  ַוָּיב ה ּוְׁשמֹוִנ�ים ֶא>ֶלף ָּבח� ן ֵמָא2 ה ּוִבְנָיִמ3

ם� פ ל ְלָהִׁש�יב ֶאת&ַהַּמְמָלָכ�ה ִלְרַחְבָע�  ֹעֵׂש�ה ִמְלָחָמ�ה ְלִהָּלֵחם1 ִעם&ִיְׂשָרֵא+
2Chr. 11:2ר� ים ֵלאֹמ� ְעָי�הּו ִאיׁש&ָהֱאֹלִה� ה ֶאל&ְׁשַמ�   ַוְיִהי1 ְּדַבר&ְיהָו+
2Chr. 11:3ר ֶאל&ְרַחְבָע� Wר� ֱאֹמ ן ֵלאֹמ� ה ּוִבְנָיִמ� ל ִּביהּוָד� 1 ָּכל&ִיְׂשָרֵא+ ה ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד�ה ְוֶאל  ם ֶּבן&ְׁשֹלֹמ�
2Chr. 11:4jPם ש ּו ִעם&ֲאֵחיֶכ3 Mֲחמ Z ְולֹא&ִתָּל2 ה לֹא&ַתֲעלּו ה ָאַמ�ר ְיהָו] ִאִּת>י ִנְהָי�ה  ֹּכ� ֹו ִּכ=י ֵמ� �יׁש ְלֵבית+ ּובּו ִא

5ִּיְׁשְמעּו1 �ה ַו� ם� פַהָּדָב�ר ַהֶּז בּו ִמֶּל�ֶכת ֶאל&ָיָרְבָע� ה ַוָּיֻׁש� י ְיהָו+   ֶאת&ִּדְבֵר�
2Chr. 11:5ה� ֹור ִּביהּוָד� ים ְלָמצ� =ֶבן ָעִר> �ִם ַוִּי �ֶׁשב ְרַחְבָע�ם ִּבירּוָׁשָל   ַוֵּי
2Chr. 11:6ֹוַע� ית&ֶל>ֶחם ְוֶאת&ֵעיָט�ם ְוֶאת&ְּתק� =ֶבן ֶאת&ֵּב�   ַוִּי
2Chr. 11:7ּור ְו ית&צ� ם� ְוֶאת&ֵּב� ֹו ְוֶאת&ֲעֻדָּל�  ֶאת&ׂשֹוכ�
2Chr. 11:8ה ְוֶאת&ִז�יף�   ְוֶאת&ַּג�ת ְוֶאת&ָמֵרָׁש�
2Chr. 11:9ה� ִים ְוֶאת&ָלִכ�יׁש ְוֶאת&ֲעֵזָק�   ְוֶאת&ֲאדֹוַר�
2Chr. 11:10ֹות� י ְמֻצר� ה ּוְבִבְנָיִמ�ן ָעֵר� ר ִּביהּוָד� ֹון ֲאֶׁש� ֹון ְוֶאת&ֶחְבר+   ְוֶאת&ָצְרָעה1 ְוֶאת&ַאָּיל+
2Chr. 11:11ֶמן ָוָי�5ִין� ֹות ַמֲאָכ�ל ְוֶׁש� ים ְוֹאְצר� ֹות ַוִּיֵּתBן ָּבֶהם1 ְנִגיִד+ �  ַוְיַחֵּז�ק ֶאת&ַהְּמֻצר



2Chr. 11:12ן� ס ה ּוִבְנָיִמ� ֹו ְיהּוָד� ד ַוְיִהי&ל� �ם ְלַהְרֵּב�ה ְמֹא 5ְיַחְּזֵק� ים ַו�   ּוְבָכל&ִעBיר ָוִעיר1 ִצּנ�ֹות ּוְרָמִח+
2Chr. 11:13ם� ְוַהֹּכ ּו ָעָל�יו ִמָּכל&ְּגבּוָל� ְתַיְּצב� ר ְּבָכל&ִיְׂשָרֵא�ל ִה� ם ֲאֶׁש�  ֲהִנים1 ְוַהְלִוִּי+
2Chr. 11:14 םBי&ִהְזִניָח �ִם ִּכ� ירּוָׁשָל ה ְוִל� ּו ִליהּוָד� ם ַוֵּיְלכ� ם ֶאת&ִמְגְרֵׁשיֶהם1 ַוֲאֻחָּזָת+ ּו ַהְלִוִּי3 י&ָעְזב�  ִּכ�

ן  יו ִמַּכֵה�  ַליהָו�ה�ָי�5ָרְבָעם1 ּוָבָנ+
2Chr. 11:15ה� ר ָעָׂש� ים ְוָלֲעָגִל�ים ֲאֶׁש� �ֹות ְוַלְּׂשִעיִר ים ַלָּבמ� ֲהִנ+   ַוַּי�ֲעֶמד&לֹו1 ֹּכ�
2Chr. 11:16 ל�ׁש ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא Wם ְלַבֵּק ְתִנים1 ֶאת&ְלָבָב+ ל ַהֹּנ� 1 ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא+ ם ִמֹּכל  ְוַאֲחֵריֶה3

ָּ Pִב ּוָׁשַל+ ם�אּו ְיר� י ֲאבֹוֵתיֶה� ֹוַח ַליהָו�ה ֱאֹלֵה� Wם ִלְזּב 
2Chr. 11:17 ּו ְלכ3 �י ָה� ֹוׁש ִּכ ��ים ָׁשל ה ְלָׁשִנ ּו ֶאת&ְרַחְבָע�ם ֶּבן&ְׁשֹלֹמ� 5ְיַאְּמצ> ה ַו� ּות ְיהּוָד+ 5ְיַחְּזקּו1 ֶאת&ַמְלכ�  ַו�

ֹוׁש� ה ְלָׁשִנ�ים ָׁשל� >יד ּוְׁשֹלֹמ� ֶרְך ָּדִו  ְּבֶד=
2Chr. 11:18�5ַּק ת ֶּבן  ַוִּי� ה ֶאת&ָמ�ֲחַל+ ֹו ְרַחְבָעם1 ִאָּׁש+ Bב ]ַּבת[ח&ל ִיל ַּבת&ֱאִליָא� Wיד ֲאִביַה� ֹות ֶּבן&ָּדִו &ְיִרימ�

י�  ֶּבן&ִיָׁש�
2Chr. 11:19ּוׁש ְוֶאת&ְׁשַמְרָי�ה ְוֶאת&ָז�ַהם� �ים ֶאת&ְיע� ֹו ָּבִנ ֶלד ל�   ַוֵּת�
2Chr. 11:20ת&ַמֲעָכ�ה ַּבת&ַאְב ח ֶא� יָה ָלַק+ �א  ְוַאֲחֶר� י ְוֶאת&ִזיָז ֹו ֶאת&ֲאִבָּיה1 ְוֶאת&ַעַּת+ ֹום ַוֵּת�ֶלד ל3 �ָׁשל
ית�  ְוֶאת&ְׁשֹלִמ�
2Chr. 11:21 יםBי ָנִׁש ִּ Tיו כ �יַלְגָׁש+ ֹום ִמָּכל&ָנָׁשיו1 ּוִפ ם ֶאת&ַמֲעָכ�ה ַבת&ַאְבָׁשל3 Mב ְרַחְבָע  ַוֶּיֱאַה2

יַלְגִׁש�ים ִׁשִּׁש�ים ַו א ּוִפ� ֹות�ְׁשמֹוֶנ�ה&ֶעְׂשֵרה1 ָנָׂש+ >ה ָּבִנ�ים ְוִׁשִּׁש�ים ָּבנ� ים ּוְׁשמֹוָנ ֹוֶלד ֶעְׂשִר=  ּי3
2Chr. 11:22ֹו� �יד ְּבֶאָח�יו ִּכ�י ְלַהְמִליכ� ן&ַמֲעָכ�ה ְלָנִג �ה ֶב� אׁש ְרַחְבָע>ם ֶאת&ֲאִבָּי =ֹ ד ָלר   ַוַּי�ֲעֵמ2
2Chr. 11:23ה�ֹות ְיהּוָד ָכל&ַאְרצ= יו ְל� Mץ ִמָּכל&ָּבָנ Z ַוִּיְפֹר2 ן ָלֶה>ם  ַוָּיֶבן ֹות ַוִּיֵּת� י ַהְּמֻצר+ 1 ָעֵר� ן ְלֹכל  ּוִבְנָיִמ3

ים� ֹון ָנִׁש� ל ֲהמ� ב ַוִּיְׁשַא� � ַהָּמז�ֹון ָלֹר
2Chr. 12:1ֹו� פ ל ִעּמ� �ה ְוָכל&ִיְׂשָרֵא� �ב ֶאת&ּתֹוַר�ת ְיהָו ֹו ָעַז ּות ְרַחְבָעם1 ּוְכֶחְזָקת+ Bין ַמְלכ Qי ְּכָהִכ   ַוְיִה3
2Chr. 12:2י ַּבָּׁש Qִם ִּכ�י  ַוְיִה� ִים ַעל&ְירּוָׁשָל ֶלְך&ִמְצַר� ק ֶמ� ם ָעָל>ה ִׁשיַׁש� ֲחִמיִׁשית1 ַלֶּמ�ֶלְך ְרַחְבָע+ Bה ַה� ָנ

ּו ַּביהָו�ה�  ָמֲעל�
2Chr. 12:3+אּו ִעּמֹו1 ִמִּמְצַרBם ֲאֶׁשר&ָּב Qר ָלָע ֶלף ָּפָרִׁש�ים ְוֵא�ין ִמְסָּפ3 ֶכב ּוְבִׁשִּׁש�ים ֶא� 1ִים1 ֶר+ ִים  ְּבֶאBֶלף ּוָמאַת

ים�  לּוִב�ים ֻסִּכִּי�ים ְוכּוִׁש�
2Chr. 12:4ִם� ס א ַעד&ְירּוָׁשָל� �ֹ יהּוָד�ה ַוָּיב ֹות ֲאֶׁש�ר ִל� י ַהְּמֻצר� ד ֶאת&ָעֵר�   ַוִּיְלֹּכ>
2Chr. 12:5ּו ֶאל&ְירּוָׁשַל�ִם ִמ ה ֲאֶׁשר&ֶנֶאְספ� י ְיהּוָד+ ם ְוָׂשֵר� Bה ַהָּנִביא1 ָּב�א ֶאל&ְרַחְבָע+ ְעָי ְׁשַמ� �י ִׁשיָׁש�ק  ּו� ְּפֵנ

ק� �ְבִּתי ֶאְתֶכ�ם ְּבַיד&ִׁשיָׁש� >י ָעַז י ְוַאף&ֲאִנ ה ַאֶּתם1 ֲעַזְבֶּת�ם ֹאִת+ ם ֹּכה&ָאַמ�ר ְיהָו3 Mאֶמר ָלֶה 2ֹ  ַוּי
2Chr. 12:6ְיהָו�ה� Aיק ּו ַצִּד� ל ְוַהֶּמ�ֶלְך ַוּיֹאְמר� י&ִיְׂשָרֵא� ּו ָׂשֵר�   ַוִּיָּכְנע�
2Chr. 12:71ֹות ְיהָוה Bם  ּוִבְרא�א ַאְׁשִחיֵת �ֹ ּו ל ר ִנְכְנע� =הA ֵלאֹמ> ְעָי עּו ָהָיהZ ְדַבר&ְיהָוה1 ֶאל&ְׁשַמ� �י ִנְכָנ+  ִּכ

ק� ה ְולֹא&ִתַּת=ְך ֲחָמִת>י ִּבירּוָׁשַל�ִם ְּבַיד&ִׁשיָׁש� י ָלֶהBם ִּכְמַעט1 ִלְפֵליָט+  ְוָנַתִּת2
2Chr. 12:8+ֹוָדִת ים ְוֵיְדעּו1 ֲעב� �ֹו ַלֲעָבִד ֹות� ס ִּכ�י ִיְהיּו&ל� ֹות ָהֲאָרצ� ת ַמְמְלכ�  י ַוֲעבֹוַד�
2Chr. 12:9 ית�ְצרֹות1 ֵּב ה ְוֶאת&ֹא� ֹות ֵּבית&ְיהָו3 ח ֶאת&ֹאְצר� Qַוִּיַּק Gַעל&ְירּוָׁשַלִם Hֶלְך&ִמְצַרִים ק ֶמ� ַעל ִׁשיַׁש�  ַוַּי2

ה ְׁש ר ָעָׂש� ב ֲאֶׁש� �י ַהָּזָה+ ל ָלָק�ח ַוִּיַּקח1 ֶאת&ָמִגֵּנ ֶלְך ֶאת&ַהֹּכ� ה�ַהֶּמ+  ֹלֹמ�
2Chr. 12:10 ים ְמִר+ ים ַהֹּׁש� י ָהָרִצ+ יד ַעל&ַיד1 ָׂשֵר� ֶׁשת ְוִהְפִק3 �ם ָמִגֵּנ�י ְנֹח ַעׂש ַהֶּמBֶלְך ְרַחְבָעם1 ַּתְחֵּתיֶה+  ַוַּי2

ֶלְך� ית ַהֶּמ� ַתח ֵּב�  ֶּפ�
2Chr. 12:11+אּו ָהָרִצים1 ּוְנָׂשאBה ָּב� ֶלְך ֵּב�ית ְיהָו ֹוא ַהֶּמ� ים� ַוְיִה>י ִמֵּדי&ב� א ָהָרִצ� ּום ֶאל&ָּת�  ּום ֶוֱהִׁשב�
2Chr. 12:12 ים ה ָהָי�ה ְּדָבִר� יהּוָד+ ית ְלָכָל�ה ְוַגם1 ִּב� א ְלַהְׁשִח� �ֹ ה ְול ֹו ָׁשBב ִמֶּמ1ּנּו1 ַאף&ְיהָו+ ְנע3  ּוְבִהָּכ�
ים� ס  טֹוִב�

2Chr. 12:13�ְך ִּכ �ק ַהֶּמ=ֶלְך ְרַחְבָע>ם ִּבירּוָׁשַל�ִם ַוִּיְמֹל Qם  ַוִּיְתַחֵּז �ים ְוַאַח�ת ָׁשָנהZ ְרַחְבָע2 י ֶבן&ַאְרָּבִע
 1 ֹו ָׁשם1 ִמֹּכל ּום ֶאת&ְׁשמ� ה ָלׂש2 Mר ְיהָו ִעיר ֲאֶׁשר&ָּבַח2 ָ Tִם ה ירּוָׁשַל3 �הA ָמַל�ְך ִּב� ה ָׁשָנ ע ֶעְׂשֵר� ֲׁשַב2 ֹו ּו� Mְּבָמְלכ

ַעֹּמִנ�ית� ה ָה� ֹו ַנֲעָמ� ל ְוֵׁש�ם ִאּמ+  ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא+



2Chr. 12:14 ֹוׁש ֶאת&ְיהָו�ה� ס ֹו ִלְדר� א ֵהִכין1 ִלּב+ Bֹ �י ל �ַעׂש ָהָר�ע ִּכ  ַוַּי
2Chr. 12:15 ה ַהָּנִב>יא= ְעָי י ְׁשַמ� ים ְּבִדְבֵר2 Mם ְּכתּוִב ים ֲהלֹא&ֵה2 �ַחרֹוִנ+ ם ָהִראֹׁשִנים1 ְוָהֲא י ְרַחְבָע3  ְוִדְבֵר�

ֹות ְרַחְבָע>ם ְו �ה ְלִהְתַיֵח�ׂש ּוִמְלֲחמ= ֹו ַהֹחֶז ים�ְוִעּד�  ָיָרְבָע�ם ָּכל&ַהָּיִמ�
2Chr. 12:16יו� פ ֹו ַּתְחָּת� �ה ְבנ� ְך ֲאִבָּי �יד ַוִּיְמֹל> �יר ָּדִו ר ְּבִע יו ַוִּיָּקֵב�   ַוִּיְׁשַּכBב ְרַחְבָעם1 ִעם&ֲאֹבָת+
2Chr. 13:1ה �ה ַעל&ְיהּוָד� ְך ֲאִבָּי �ם ַוִּיְמֹל� ה ַלֶּמ�ֶלְך ָיָרְבָע >ת ְׁשמֹוֶנ�ה ֶעְׂשֵר�  � ִּבְׁשַנ
2Chr. 13:2 ה ָהְיָת>ה �ה ּוִמְלָחָמ� ל ִמן&ִּגְבָע ֹו ִמיָכָי�הּו ַבת&אּוִריֵא� ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ּוָׁשַל+ ים ָמַלְך1 ִּביר� ֹוׁש ָׁשִנ3  ָׁשל�

ם� ין ָיָרְבָע� �ה ּוֵב� ין ֲאִבָּי  ֵּב�
2Chr. 13:3+י ִמְלָחָמ 1 ִּגּבֹוֵר� ה ְּבַח1ִיל ה ֶאת&ַהִּמְלָחָמ3 Mר ֲאִבָּי ּור ס  ַוֶּיְאֹס2 ��יׁש ָּבח ֶלף ִא ֹות ֶא� ה ַאְרַּבע&ֵמא�

ִיל� ס ֹור ָח� ּור ִּגּב� ֹות ֶא>ֶלף ִא�יׁש ָּבח� ה ֵמא� ה ִּבְׁשמֹוֶנ2 ְך ִעּמֹו1 ִמְלָחָמ+ Bם ָעַר  ְוָיָרְבָע3
2Chr. 13:4 ּוִני אֶמר ְׁשָמע� Wֹ ִים ַוּי �ר ְּבַה�ר ֶאְפָר ִים ֲאֶׁש� 1 ְלַה�ר ְצָמַר+ ה ֵמַעל �5ָקם ֲאִבָּי3 ָיָרְבָע�ם  ַוָּי

ל�  ְוָכל&ִיְׂשָרֵא�
2Chr. 13:5 ֹו ל ְלעֹוָל�ם ל� >יד ַעל&ִיְׂשָרֵא� ן ַמְמָלָכ=ה ְלָדִו ל ָנַת2 �הA ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא3 י ְיהָו Qַעת ִּכ א ָלֶכם1 ָלַד+ Bֹ  ֲהל

ַלח� ס ית ֶמ�  ּוְלָבָנ�יו ְּבִר�
2Chr. 13:6&ה ֶבן ט ֶע�ֶבד ְׁשֹלֹמ� �ם ֶּבן&ְנָב+ ד ַעל&ֲאֹדָנ�יו� ַוָּי1ָקם1 ָיָרְבָע �יד ַוִּיְמֹר�  ָּדִו
2Chr. 13:7 ם ה ּוְרַחְבָע3 ��ם ֶּבן&ְׁשֹלֹמ ּו ַעל&ְרַחְבָע ַעל ַוִּי�ְתַאְּמצ� �י ְבִלַּי+ יו ֲאָנִׁשBים ֵרִקים1 ְּבֵנ ּו ָעָל3  ַוִּיָּקְבצ�

ם� א ִהְתַחַּז�ק ִלְפֵניֶה� �ֹ ב ְול 1ַער1 ְוַרְך&ֵלָב+  ָהBָיה ַנ
2Chr. 13:8�ַאֶּת Aה�ב  ְוַעָּת ֹון ָר+ �יד ְוַאֶּתם1 ָהמ� �י ָדִו ה ְּבַי�ד ְּבֵנ �ֶכת ְיהָו+ ים ְלִהְתַחֵּזק1 ִלְפֵני1 ַמְמֶל ְמִר3 ם ֹא�

ים� ה ָלֶכ>ם ָיָרְבָע�ם ֵלאֹלִה� ר ָעָׂש� ב ֲאֶׁש2 �י ָזָה+  ְוִעָּמֶכם1 ֶעְגֵל
2Chr. 13:9ן ְוַה ה ֶאת&ְּבֵנ�י ַאֲהֹר� �י ְיהָו+ א ִהַּדְחֶּתם1 ֶאת&ֹּכֲהֵנ Bֹ ּו ָלֶכBם ֹּכֲהִנים1 ְּכַעֵּמ�י  ֲהל �ם ַוַּתֲעׂש2 ְלִוִּי

ים� ס א ֱאֹלִה� �ֹ ן ְלל ה ְוָהָי�ה ֹכֵה� ֹו ְּבַפBר ֶּבן&ָּבָקר1 ְוֵאיִל�ם ִׁשְבָע+ Mא ָיד א ְלַמֵּל2 ֹות ָּכל&ַהָּב3  ָהֲאָרצ+
2Chr. 13:10ים ְמָׁשְר Mֲהִנ �הּו ְוֹכ2 א ֲעַזְבֻנ �ֹ ינּו ְול >ְחנּו ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ן ְוַהְלִוִּי�ם  ַוֲאַנ �י ַאֲהֹר+ יהָוה1 ְּבֵנ ִתBים ַל�
אֶכת�  ַּבְמָל�

2Chr. 13:11 ֶחם Mֶכת ֶל ֶרת&ַסִּמיםZ ּוַמֲעֶר2 �ֶרב ּוְקֹט� ֶרב&ָּבֶע ֶקר ּוָבֶע� ֶקר&ַּבֹּב� ֹות ַּבֹּב� ה ֹעל� ים ַליהָו]  ּוַמְקִטִר�
ת ַהָּזָהBב ְוֵנֹרֶת1יָה1 ְלָב ֹור ּוְמנֹוַר2 ֶרת ַעל&ַהֻּׁשְלָח�ן ַהָּטה3 ְחנּו ֶאת&ִמְׁשֶמ� ים ֲאַנ+ י&ֹׁשְמִר� ֶרב ִּכ� �ֶרב ָּבֶע+ ֵער1 ָּבֶע

ֹו� ם ֹאת� ם ֲעַזְבֶּת� �ה ֱאֹלֵה�ינּו ְוַאֶּת�  ְיהָו
2Chr. 13:12 ל �י ִיְׂשָרֵא3 יַע ֲעֵליֶכ�ם ְּבֵנ ֹות ַהְּתרּוָע�ה ְלָהִר� >יו ַוֲחֹצְצר� אׁש ָהֱאֹלִה=יםA ְוֹכֲהָנ Mֹ נּו ָבר  ְוִהֵּנהZ ִעָּמ2

יחּו�ַאל א ַתְצִל� �ֹ י&ֲאֹבֵתיֶכ�ם ִּכי&ל ּו ִעם&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� ֲחמ>  &ִּתָּל�
2Chr. 13:13 ב ה ְוַהַּמְאָר� �י ְיהּוָד+ ַאֲחֵריֶה�ם ַוִּי�ְהיּו1 ִלְפֵנ ֹוא ֵמ� ב ָלב� ם ֵהֵסב1 ֶאת&ַהַּמְאָר+  ְוָי�5ָרְבָע3
ם�  ֵמַאֲחֵריֶה�
2Chr. 13:14ם ַהBה ָלֶה ה ְוִהֵּנ2 ּו ְיהּוָד3 ים ַמֲחֹצְצִרים  ַוִּיְפנ� ֲהִנ+ �ה ְוַהֹּכ� ּו ַליהָו 5ִּיְצֲעק� ֹור ַו� �ים ְוָאח+ ִּמְלָחָמה1 ָּפִנ

ים[ ֹות�] ַמְחְצִר�  ַּבֲחֹצְצר�
2Chr. 13:15 ל Bף ֶאת&ָי�5ָרְבָעם1 ְוָכל&ִיְׂשָרֵא+ ים ָנַג ה ְוָהֱאֹלִה3 �יׁש ְיהּוָד+ י ְּבָהִר1יַע1 ִא �יׁש ְיהּוָד�ה ַוְיִה3 יעּו ִא  ַוָּיִר�

� ה�ִלְפֵנ �ה ִויהּוָד�  י ֲאִבָּי
2Chr. 13:16ם� ים ְּבָיָד� �י ְיהּוָד�ה ַוִּיְּתֵנ�ם ֱאֹלִה� ל ִמְּפֵנ   ַוָּינ�ּוסּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵא�
2Chr. 13:17 ֶלף ִא�יׁש ֹות ֶא� ל ֲחֵמׁש&ֵמא� ּו ֲחָלִלים1 ִמִּיְׂשָרֵא+ Bה ַוִּיְּפל�ֹו ַמָּכ�ה ַרָּב �ה ְוַעּמ� ּו ָבֶה>ם ֲאִבָּי  ַוַּיּכ�

ּור�  ָּבח�
2Chr. 13:18 י ּו ַעל&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� �י ִנְׁשֲענ+ ה ִּכ �י ְיהּוָד+ �ת ַהִה�יא ַוֶּי�ֶאְמצּו1 ְּבֵנ ל ָּבֵע ּו ְבֵני&ִיְׂשָרֵא�  ַוִּיָּכְנע�
ם�  ֲאבֹוֵתיֶה�

2Chr. 13:19&ית ים ֶאת&ֵּב� ד ִמֶּמ1ּנּו1 ָעִר+ Bַוִּיְלֹּכ Gי ָיָרְבָעם ף ֲאִבָּיהH ַאֲחֵר� יָה ְוֶאת&ְיָׁשָנ�ה  ַוִּיְרֹּד� 1 ְוֶאת&ְּבנֹוֶת+ ֵאל
ִין[ְוֶאת&ְּבנֹוֶת�יָה ְוֶאת&ֶעְפרֹון  יָה�] ֶעְפַר�  ּוְבֹנֶת�

2Chr. 13:20ת� פ הּו ְיהָו�ה ַוָּיֹמ� �הּו ַוִּיְּגֵפ� ֹוד ִּביֵמ�י ֲאִבָּי ַח&ָיָרְבָע>ם ע� א&ָעַצ=ר ֹּכ� �ֹ   ְול



2Chr. 13:21ָּׂש הּו ַוִּי2 �ק ֲאִבָּי+ ה  ַוִּיְתַחֵּז ׁש ֶעְׂשֵר� ים ְוֵׁש� 1ִים1 ָּבִנ+ ים ּוְׁשַנ Bֹוֶלד ֶעְׂשִר ֹו ָנִׁש�ים ַאְרַּב�ע ֶעְׂשֵר�ה ַוּי3 א&ל+
ֹות� ס  ָּבנ�

2Chr. 13:22ֹו� ׁש ַהָּנִב�יא ִעּד� ים ְּבִמְדַר� Wיו ְּכתּוִב �ה ּוְדָרָכ�יו ּוְדָבָר י ֲאִבָּי+ 1ֶתר1 ִּדְבֵר�   ְוֶי
2Chr. 13:23Mב ֲאִבָּי ֹו ַּתְחָּת�יו ְּבָיָמ>יו  ַוִּיְׁשַּכ2 א ְבנ� ְך ָאָס� יד ַוִּיְמֹל> �יר ָּדִו+ ּו ֹאתֹו1 ְּבִע Bיו ַוִּיְקְּבר ה ִעם&ֲאֹבָת3

ֶרץ ֶע�ֶׂשר ָׁשִנ�ים� פ  ָׁשְקָט�ה ָהָא�
2Chr. 14:1יו� ר ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלָה� ֹוב ְוַהָּיָׁש+ Bַעׂש ָאָסא1 ַהּט�   ַוַּי
2Chr. 14:2ַסר ֶאת&ִמְז< ים� ַוָּי ע ֶאת&ָהֲאֵׁשִר� ֹות ַוְיַגַּד� ֹות ַוְיַׁשֵּבר1 ֶאת&ַהַּמֵּצב+ �ֹות ַהֵּנָכ�ר ְוַהָּבמ  ְּבח�
2Chr. 14:3ה ְוַהִּמְצָו�ה� ֹות ַהּתֹוָר� ֹוׁש ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ֲאבֹוֵתיֶה�ם ְוַלֲעׂש� Wה ִלְדר יהּוָד+ 1ֹאֶמר1 ִל�   ַוּי
2Chr. 14:4+י ְיהּוָד ט ַהַּמְמָלָכ�ה ְלָפָנ�יו� ַוָּי1ַסר1 ִמָּכל&ָעֵר� �ים ַוִּתְׁשֹק� ַחָּמִנ ֹות ְוֶאת&ַה�  ה ֶאת&ַהָּבמ�
2Chr. 14:5 ֶּלה �ים ָהֵא+ ֹו ִמְלָחָמה1 ַּבָּׁשִנ Bֶרץ ְוֵאין&ִעּמ י&ָׁשְקָט�ה ָהָא3 ה ִּביהּוָד�ה ִּכ� י ְמצּוָר� >ֶבן ָעֵר�  ַוִּי

ֹו� י&ֵהִנ�יַח ְיהָו�ה ל�  ִּכ�
2Chr. 14:6יהּו אֶמר ִל� 2ֹ ב חֹוָמ�ה ּוִמְגָּדִליםH ְּדָלַת�ִים ּוְבִריִחיםG  ַוּי ֶּלה ְוָנֵס2 ים ָהֵא3 �הA ֶאת&ֶהָעִר� ה ִנְבֶנ Mָד

יחּו� פ ּו ַוַּיְצִל� �ַנ�ח ָל�נּו ִמָּסִב�יב ַוִּיְבנ� ְׁשנּו ַוָּי Wינּו ָּדַר �ה ֱאֹלֵה+ ינּו ִּכBי ָדַר1ְׁשנּו1 ֶאת&ְיהָו ֶרץ ְלָפֵנ3 Mּנּו ָהָא  עֹוֶד2
2Chr. 14:7י ָמֵגן1  ַוBן ֹנְׂשֵא ֶלף ס ּוִמִּבְנָיִמ3 ֹות ֶא+ ׁש ֵמא� יהּוָדה1 ְׁשֹל� �ה ָוֹרַמחG ִמ� H ֹנֵׂש�א ִצָּנ א ַחִיל ְיִה�י ְלָאָס3

ִיל� ֹוֵרי ָח� ֶּלה ִּגּב� ִים ּוְׁשמֹוִנ�ים ָא�ֶלף ָּכל&ֵא� ֶׁשת ָמאַת� ְרֵכי ֶק+  ְוֹד�
2Chr. 14:8י ְּב �5ַרח ַהּכּוִׁש3 ם ֶז Mא ֲאֵליֶה א  ַוֵּיֵצ2 �ֹ ֹות ַוָּיב �ׁש ֵמא ֹות ְׁשֹל� ים ּוַמְרָּכב� 1 ֶא�ֶלף ֲאָלִפ+ ַח1ִיל
ה�  ַעד&ָמֵרָׁש�
2Chr. 14:9ה� ָתה ְלָמֵרָׁש� ה ְּבֵג�יא ְצַפ� �יו ַוַּי�ַעְרכּו1 ִמְלָחָמ+ א ְלָפָנ א ָאָס�   ַוֵּיֵצ�
2Chr. 14:10ין&ִע ה ֵא� �ה ֱאֹלָהיוH ַוּיֹאַמרG ְיהָו3 א ֶאל&ְיהָו Mא ָאָס נּו  ַוִּיְקָר2 Mַח ָעְזֵר ין ַרב1 ְלֵא�ין ֹּכ+ ְּמָךB ַלְעזֹור1 ֵּב�

ר ִעְּמָך�  ָּתה ַאל&ַיְעֹצ� Bה ֱאֹלֵה1ינּו1 ַא+ �ה ְיהָו ֹון ַהֶּז אנּו ַעל&ֶהָהמ� ּנּו ּוְבִׁשְמָך� ָב+ �יָך ִנְׁשַע+ י&ָעֶל Bה ֱאֹלֵה1ינּו1 ִּכ� ְיהָו
ֹוׁש� ס  ֱאנ�

2Chr. 14:11+ף ְיהָוה1 ֶאת&ַהּכּוִׁשBים� ַוִּיֹּג �י ְיהּוָד�ה ַוָּיֻנ�סּו ַהּכּוִׁש� א ְוִלְפֵנ  ים ִלְפֵנ�י ָאָס�
2Chr. 14:12 ה ְחָי+ ל ִמּכּוִׁשים1 ְלֵא�ין ָלֶה�ם ִמ� Bַוִּיֹּפ Gַעד&ִלְגָרר Hם ֲאֶׁשר&ִעּמֹו� א ְוָהָע Mם ָאָס  ַוִּיְרְּדֵפ2

ּו �הּו ַוִּיְׂשא� �י ַמֲחֵנ ּו ִלְפֵנ�י&ְיהָו�ה ְוִלְפֵנ י&ִנְׁשְּבר� ד�ִּכ� ה ְמֹא�   ָׁשָל�ל ַהְרֵּב�
2Chr. 14:13 1ּזּו ַחד&ְיהָו�ה ֲעֵליֶה�ם ַוָּיֹב2 ר ִּכי&ָהָי�ה ַפ� ֹות ְּגָר+ ָעִרים1 ְסִביב� ּו ֵאBת ָּכל&ֶה�  ַוַּיּכ3

ם� ה ָבֶה� ה ָהְיָת� י&ִבָּז�ה ַרָּב� ים ִּכ�  ֶאת&ָּכל&ֶה�ָעִר+
2Chr. 14:14ּו ּו ַוִּיְׁשּב2 �ִם� ס ְוַגם&ָאֳהֵל�י ִמְקֶנ�ה ִהּכ בּו ְירּוָׁשָל� ים ַוָּיֻׁש� אן ָלֹרב1 ּוְגַמִּל+ Bֹ   צ
2Chr. 15:1ים� ּוַח ֱאֹלִה� ה ָעָל�יו ר� ד ָהְיָת� 1הּו1 ֶּבן&עֹוֵד+   ַוֲעַזְרָי
2Chr. 15:2�ה ִעָּמֶכם1 ִּבB א ְוָכל&ְיהּוָד�ה ּוִבְנָיִמ�ן ְיהָו ּוִני ָאָס� Wֹו ְׁשָמע ֹ�אֶמר ל+ �י ָאָסאG ַוּי ֹוְתֶכ�ם  ַוֵּיֵצאH ִלְפֵנ ְהי�

ם� ס הּו ַיֲעֹז�ב ֶאְתֶכ� ם ְוִאם&ַּתַעְזֻב� ם&ִּתְדְרֻׁש1הּו1 ִיָּמֵצ�א ָלֶכ+ ֹו ְוִא�  ִעּמ+
2Chr. 15:3ה� א תֹוָר� �ֹ ה ּוְלל ן מֹוֶר� א ֹּכֵה� <ֹ ת ּוְלל אA ֱאֹלֵה�י ֱאֶמ3 �ֹ ים ַרִּב�ים ְלִיְׂשָרֵא�ל ְלל   ְוָיִמ�
2Chr. 15:4ֹו ַעל&ְי ם� ַוָּי1ָׁשב1 ַּבַּצר&ל+ א ָלֶה� הּו ַוִּיָּמֵצ�  הָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ַוְיַבְקֻׁש�
2Chr. 15:5ִּPא כ�ֹום ַלּיֹוֵצ�א ְוַלָּב ין ָׁשל� ם ֵא� ֹות� ּוָבִעִּת�ים ָהֵה+ י ָהֲאָרצ� ֹות ַע�ל ָּכל&יֹוְׁשֵב� ת ַרּב+  י ְמהּוֹמ�
2Chr. 15:6י&ֱאֹלִה� �יר ִּכ� �יר ְּבִע ֹוי ְוִע ּו גֹוי&ְּבג� ה� ְוֻכְּתת� ם ְּבָכל&ָצָר�  ים ֲהָמָמ�
2Chr. 15:7ם� ס ּו ְיֵדיֶכ�ם ִּכ>י ֵי�ׁש ָׂשָכ�ר ִלְפֻעַּלְתֶכ� ּו ְוַאל&ִיְרּפ�   ְוַאֶּת�ם ִחְזק+
2Chr. 15:8 1ר ַהִּׁשּקּוִציםBק ַוַּיֲעֵב ֶּלה ְוַהְּנבּוָאהH ֹעֵד�ד ַהָּנִביאG ִהְתַחַּז3 ים ָהֵא3 א ַהְּדָבִר� Mַע ָאָס  ְוִכְׁשֹמ2

ר ִלְפֵנ�י ִמָּכל Wה ֲאֶׁש ִים ַוְיַחֵּדׁש1 ֶאת&ִמְזַּב�ח ְיהָו+ �ר ָלַכ�ד ֵמַה�ר ֶאְפָר ים ֲאֶׁש� ן ּוִמן&ֶה�ָעִר+ &ֶאBֶרץ ְיהּוָדה1 ּוִבְנָיִמ+
 אּוָל�ם ְיהָו�ה�
2Chr. 15:9ִים ּוְמַנֶּׁש�ה ּו ם ֵמֶאְפַר� ן ְוַהָּגִרים1 ִעָּמֶה+ ץ ֶאת&ָּכל&ְיהּוָדה1 ּוִבְנָיִמ+ ּו  ַוִּיְקֹּב3 י&ָנְפל2 ֹון ִּכ� �ִמִּׁשְמע

ֹו� פ יו ִעּמ� י&ְיהָו�ה ֱאֹלָה� ם ִּכ� Wב ִּבְרֹאָת 1 ָלֹר+  ָעָלBיו ִמִּיְׂשָרֵאל
2Chr. 15:10א� ּות ָאָס� ה ְלַמְלכ� �י ִלְׁשַנ�ת ֲחֵמׁש&ֶעְׂשֵר� ֶדׁש ַהְּׁשִליִׁש ּו ְירּוָׁשַל�ִם ַּבֹח�   ַוִּיָּקְבצ�



2Chr. 15:111ּו ַליהָוה Bים� ַוִּיְזְּבח אן ִׁשְבַע�ת ֲאָלִפ� �ֹ ֹות ְוצ ּוא ִמן&ַהָּׁשָל�ל ֵהִב�יאּו ָּבָקר1 ְׁשַב�ע ֵמא+   ַּבּי�ֹום ַהה+
2Chr. 15:12ם� ם ּוְבָכל&ַנְפָׁש� ֹוׁש ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ֲאבֹוֵתיֶה�ם ְּבָכל&ְלָבָב� Wית ִלְדר אּו ַבְּבִר+   ַוָּיֹב�
2Chr. 15:13ׁש ַל א&ִיְדֹר> �ֹ ל ֲאֶׁש=ר ל ֹול ְלֵמִא�יׁש  ְוֹכ2 ל יּוָמ�ת ְלִמן&ָקֹטן1 ְוַעד&ָּגד+ י&ִיְׂשָרֵא� יהָו�ה ֱאֹלֵה�
ה�  ְוַעד&ִאָּׁש�

2Chr. 15:14ֹות� ֹות ּוְבׁשֹוָפר� �ה ּוַבֲחֹצְצר� ֹול ּוִבְתרּוָע ֹול ָּגד� ה ְּבק� ְבעּו1 ַליהָו+   ַוִּיָּׁש�
2Chr. 15:15Bה ִּכ ה ַעל&ַהְּׁשבּוָע3 Mּו ָכל&ְיהּוָד הּו  ַוִּיְׂשְמח2 �ם ִּבְקֻׁש+ עּו ּוְבָכל&ְרצֹוָנ י ְבָכל&ְלָבָבם1 ִנְׁשָּב+

יב� ם ִמָּסִב� >ה ָלֶה� =ַנח ְיהָו א ָלֶה�ם ַוָּי  ַוִּיָּמֵצ�
2Chr. 15:16 ת Bֶצת ַוִּיְכֹר� ה ִמְפָל ה ַלֲאֵׁשָר� ה ֲאֶׁשר&ָעְׂשָת� ֶלְך ֱהִסיָרּה1 ִמְּגִביָר+ ה ֵא�םA ָאָס�א ַהֶּמ3 Qְוַג�ם&ַמֲעָכ 

ֹון�ָאָסא1 ֶא ף ְּבַנ�ַחל ִקְדר� ֶדק ַוִּיְׂשֹר� Wּה ַוָּי  ת&ִמְפַלְצָּת+
2Chr. 15:17יו� ק ְלַבב&ָאָס>א ָהָי�ה ָׁשֵל�ם ָּכל&ָיָמ� רּו ִמִּיְׂשָרֵא�ל ַר= ֹות לֹא&ָס� ָּבמ+   ְוַה2
2Chr. 15:18ב ְו יו ֵּב�ית ָהֱאֹלִה�ים ֶּכ�ֶסף ְוָזָה� ָדָׁש� י ָאִב>יו ְוָק� א ֶאת&ָקְדֵׁש� Qים� ַוָּיֵב  ֵכִל�
2Chr. 15:19א� ס ּות ָאָס� ׁש ְלַמְלכ� �ָתה ַע>ד ְׁשַנת&ְׁשֹלִׁש�ים ְוָחֵמ� א ָהָי �ֹ ה ל   ּוִמְלָחָמ�
2Chr. 16:1 ה ַוִּי�ֶבן 1 ַעל&ְיהּוָד+ ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל ה ַּבְעָׁשBא ֶמ� Qא ָעָל ּות ָאָס+ ת ְׁשֹלִׁשBים ָוֵׁשׁש1 ְלַמְלכ�  ִּבְׁשַנ2

ֵּ Pי ת ה�ֶאת&ָהָרָמ�ה ְלִבְלִּת3 ֶלְך ְיהּוָד� א ֶמ� א ְלָאָס�  ת יֹוֵצ�א ָוָב+
2Chr. 16:2 ֶלְך�ח ֶאל&ֶּבן&ֲהַדד1 ֶמ ית ְיהָו�ה ּוֵב�ית ַהֶּמ�ֶלְך ַוִּיְׁשַל3 ֹות ֵּב� ְצר> ב ֵמֹא� �ֶסף ְוָזָה3 א ֶּכ Mא ָאָס  ַוֹּיֵצ2

ר� ֶׂשק ֵלאֹמ� ב ְּבַדְרֶמ� ם ַהּיֹוֵׁש�  ֲאָר+
2Chr. 16:3ָך �י ּוֵביֶנ+ יְתָך3  ְּבִרית1 ֵּביִנ ְך ָהֵפ�ר ְּבִר� Qב ֵל �ֶסף ְוָזָה+ י ְלָך1 ֶּכ ה ָׁשַלBְחִּת� �יָך ִהֵּנ2 ין ָאִב�י ּוֵב�ין ָאִב  ּוֵב�

י� ל ְוַיֲעֶל�ה ֵמָעָל�  ֶאת&ַּבְעָׁשא1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+
2Chr. 16:4 יםBי ַהֲחָיִל ִּיְׁשַלח ֶאת&ָׂשֵר2 ַ Tא ו ד ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ָאָס3 Mע ֶּבן ֲהַד ל  ַוִּיְׁשַמ2 י ִיְׂשָרֵא+ ֲאֶׁשר&לֹו1 ֶאל&ָעֵר�

י� י ַנְפָּתִל� ל&ִמְסְּכנ�ֹות ָעֵר� ת ָּכ� ת ָאֵב�ל ָמ�ִים ְוֵא� ן ְוֵא� ֹון ְוֶאת&ָּד+  ַוַּיּכּו1 ֶאת&ִעּי�
2Chr. 16:5ֹו� ס ת ֶאת&ְמַלאְכּת� ל ִמְּבנ�ֹות ֶאת&ָהָרָמ�ה ַוַּיְׁשֵּב� Wא ַוֶּיְחַּד ַע ַּבְעָׁש+   ַוְיִהי1 ִּכְׁשֹמ�
2Chr. 16:6 ר ָּבָנ�ה יָה ֲאֶׁש� ָרָמה1 ְוֶאת&ֵעֶצ+ Bי ָה� ּו ֶאת&ַאְבֵנ Qה ַוִּיְׂשא ֶלְך ָלַקח1 ֶאת&ָּכל&ְיהּוָד+  ְוָאָס�א ַהֶּמ3

ה� ס ם ֶאת&ֶּג�ַבע ְוֶאת&ַהִּמְצָּפ� �ֶבן ָּבֶה+  ַּבְעָׁש�א ַוִּי
2Chr. 16:7ָּ Pיא ב �ת ַהִה3 א ֶמ�ֶלְך ְי ּוָבֵע ה ֶאל&ָאָס� �ִני ָהֹרֶא+ ֶעְנָךM ַעל&ֶמBֶלְך א ֲחָנ יו ְּבִהָּׁש2 ֹ�אֶמר ֵאָל3 הּוָד�ה ַוּי

ָך� ם ִמָּיֶד� ֶלְך&ֲאָר� יל ֶמ� ן ִנְמַל>ט ֵח� יָך ַעל&ֵּכ3 �ה ֱאֹלֶה+ א ִנְׁשַע1ְנָּת1 ַעל&ְיהָו Bֹ  ֲאָרם1 ְול
2Chr. 16:8ֶכב ּוְלָפָרִׁש�ים ְל ב ְלֶר� ּו ְלַח=ִילA ָלֹר> ים ָהי2 א ַהּכּוִׁש�ים ְוַהּלּוִב3 =ֹ ֶעְנָך�  ֲהל ד ּוְבִהָּׁש� �ַהְרֵּב�ה ְמֹא

ָך�  ַעל&ְיהָו�ה ְנָתָנ�ם ְּבָיֶד�
2Chr. 16:9 ְלָּת� ם ָׁשֵל>ם ֵאָל�יו ִנְסַּכ ִהְתַחֵּזק ִעם&ְלָבָב� ְ Tֹות ְּבָכל&ָהָא1ֶרץ1 ל Bיו ְמֹׁשְטט Qה ֵעיָנ �י ְיהָו3  ִּכ

ֹות� ָּתה ֵי�ׁש ִעְּמָך� ִמְלָחמ� �י ֵמַע+ �את ִּכֹ  ַעל&ז
2Chr. 16:10  ץ ָאָס>א �את ַוְיַרֵּצ�ֹ ֹו ַעל&ז �ַעף ִעּמ� י&ְבַז ֶכת ִּכ� 1הּו1 ֵּב�ית ַהַּמְהֶּפ+ 5ִּיְּתֵנ ה ַו� א ֶאל&ָהֹרֶא3 Mס ָאָס ַוִּיְכַע2

יא�  ִמן&ָהָע�ם ָּבֵע�ת ַהִה�
2Chr. 16:11ֶפר ַהְּמ�ם ְּכתּוִבים1 ַעל&ֵסB �ים ִהָּנ א ָהִראׁשֹוִנ�ים ְוָהַאֲחרֹוִנ י ָאָס+ ה  ְוִהֵּנה1 ִּדְבֵר� ים ִליהּוָד� ָלִכ+

ל�  ְוִיְׂשָרֵא�
2Chr. 16:12 1ֹו ְוַגם&ְּבָחְליֹו�ְעָלה ָחְלי יו ַעד&ְלַמ� ים ָוֵתBַׁשע ְלַמְלכּותֹו1 ְּבַרְגָל+ א ִּבְׁשַנתZ ְׁשלֹוִׁש2  ַוֶּיֱחֶל�א ָאָס]

ים� ה ִּכ�י ָּבֹרְפִא�  לֹא&ָדַר�ׁש ֶאת&ְיהָו+
2Chr. 16:13�א ִעם&ֲאֹבָת ֹו� ַוִּיְׁשַּכ�ב ָאָס� ת ְלָמְלכ� >ת ַאְרָּבִע�ים ְוַאַח� ָמת ִּבְׁשַנ Wיו ַוָּי 
2Chr. 16:14 1ר ִמֵּלאBהּו ַּבִּמְׁשָּכב1 ֲאֶׁש �יר ָּדִוידG ַוַּיְׁשִּכיֻב3 ָרה&לֹוH ְּבִע יו ֲאֶׁש�ר ָּכ�  ַוִּיְקְּבֻר�הּו ְבִקְבֹרָת3

ַחת ַמֲעֶׂש�ה ַוִּי ים ְּבִמְרַק� ים ְמֻרָּקִח� ד� פְּבָׂשִמ�ים ּוְזִנ+ ה ְּגדֹוָל�ה ַעד&ִלְמֹא� ֹו ְׂשֵרָפ�  ְׂשְרפּו&ל�
2Chr. 17:1ל� ֹו ַּתְחָּת�יו ַוִּיְתַחֵּז�ק ַעל&ִיְׂשָרֵא� ט ְּבנ� ְך ְיהֹוָׁשָפ�   ַוִּיְמֹל>
2Chr. 17:2�ה ּוְבָעֵר ן ְנִציִבים1 ְּבֶא�ֶרץ ְיהּוָד+ Bֹות ַוִּיֵּת �ה ַהְּבֻצר י ְיהּוָד� ִיל ְּבָכל&ָעֵר� ֶּתן&ַח+ ר  ַוִּי2 ִים ֲאֶׁש� י ֶאְפַר+

יו� א ָאִב�  ָלַכ�ד ָאָס�



2Chr. 17:3ים� ׁש ַלְּבָעִל� א ָדַר� �ֹ ים ְול אֹׁשִנ+ Bיד ָאִביו1 ָהִר� י ָּדִו Qְך ְּבַדְרֵכ �י ָהַל3 י ְיהָו�ה ִעם&ְיהֹוָׁשָפ�ט ִּכ   ַוְיִה�
2Chr. 17:4א ְּכ �ֹ יו ָהָל�ְך ְול ׁש ּוְבִמְצֹוָת� אֹלֵהBי ָאִביו1 ָּדָר+ י ֵל� ִּ Tל� כ ה ִיְׂשָרֵא�  ַמֲעֵׂש�
2Chr. 17:5 ֹו 5ְיִהי&ל� ה ִליהֹוָׁשָפ�ט ַו� ה ִמְנָח� ּו ָכל&ְיהּוָד> ֹו ַוִּיְּתנ= Bה ֶאת&ַהַּמְמָלָכה1 ְּבָיד+ ֶכן ְיהָו  ַוָּי2

ב� ֹוד ָלֹר� ֶׁשר&ְוָכב�  ֹע�
2Chr. 17:6ֹות ְו ֹוד ֵהִס>יר ֶאת&ַהָּבמ� �ה ְוע3 �י ְיהָו ֹו ְּבַדְרֵכ ּה ִלּב� ה� פ ַוִּיְגַּב� ים ִמיהּוָד�  ֶאת&ָהֲאֵׁשִר�
2Chr. 17:7 הּו� ל ּוְלִמיָכָי ה ְוִלְנַתְנֵא� �ה ְוִלְזַכְרָי+ 1 ּוְלֹעַבְדָי ֹו ָׁשַלBח ְלָׂשָריו1 ְלֶבן&ַח1ִיל ֹוׁש ְלָמְלכ3 Mת ָׁשל  ּוִבְׁשַנ2

ה� י ְיהּוָד� ד ְּבָעֵר�  ְלַלֵּמ�
2Chr. 17:8הּו ּוְנַת ְעָי] ַמ� ם ְׁש� ל ּוְׁשִמִרימֹות  ְוִעָּמֶה�ם ַהְלִוִּי3 הּו ַוֲעָׂשהֵא] הּו ּוְזַבְדָי] ֹות][ּו[ְנָי] יָרמ] Z ] ְׁשִמ� יהֹוָנָתן ִו�

ם ַהֹּכֲהִנ�ים� יהֹוָר� ע ִו� �ם ְוִעָּמֶה>ם ֱאִליָׁשָמ� �ה ַהְלִוִּי ֹוב ֲאדֹוִנָּי >הּו ְוט� ֹוִבָּי =הּו ְוט� ִנָּי  ַוֲאֹד2
2Chr. 17:9ם ָּמֶה+ ה ְוִע2 יהּוָד+ 5ְיַלְּמדּו1 ִּב� ם� ַו� ּו ָּבָע� 5ְיַלְּמד� ה ַו� י ְיהּוָד+ ּבּו1 ְּבָכל&ָעֵר� �ה ַוָּיֹס2 ֶפר ּתֹוַר�ת ְיהָו   ֵס�
2Chr. 17:10ַPה ע ּו  ַוְיִה�יA ַּפ�ַחד ְיהָו3 א ִנְלֲחמ� �ֹ ֹות ְיהּוָד�ה ְול ר ְסִביב� ֹות ֲאֶׁש� ֲאָרצ+ ֹות ָה� ל ָּכל&ַמְמְלכ�
ט�  ִעם&ְיהֹוָׁשָפ�
2Chr. 17:11י אן  ּוִמן&ְּפִלְׁשִּת3 Wֹ ים ְמִביִא�ים לֹו1 צ ַעְרִביִא3 �ם ָה� �ֶסף ַמָּׂש�א ַּג ה ְוֶכ יהֹוָׁשָפ>ט ִמְנָח� ם ְמִביִא=ים ִל�

ֹות� פ ע ֵמא� ים ִׁשְבַע�ת ֲאָלִפ�ים ּוְׁשַב� Wֹות ּוְתָיִׁש ים ִׁשְבַעBת ֲאָלִפים1 ּוְׁשַב�ע ֵמא+  ֵאיִל+
2Chr. 17:12ל ַעד&ְל ֹות� ַוְיִה=י ְיהֹוָׁשָפ>ט ֹהֵל�ְך ְוָגֵד� י ִמְסְּכנ� ֹות ְוָעֵר� ה ִּביָרִנּי� יהּוָד> =ֶבן ִּב�  ָמ�ְעָלה ַוִּי
2Chr. 17:13ִם� ִיל ִּבירּוָׁשָל� ֹוֵרי ַח� י ְיהּוָד�ה ְוַאְנֵׁש=י ִמְלָחָמ>ה ִּגּב� ֹו ְּבָעֵר� ָיה ל�   ּוְמָלאָכ�ה ַרָּב>ה ָה�
2Chr. 17:14יהּו ם ְלֵב�ית ֲאבֹוֵתיֶה�ם ִל� ֶּלה ְפֻקָּדָת� ִיל  ְוֵא� ֹוֵרי ַח+ ר ְוִעּמֹו1 ִּגּב� �ה ַהָּׂש+ ים ַעְדָנ י ֲאָלִפ+ ָדה1 ָׂשֵר�

ֶלף� ס ֹות ָא� ׁש ֵמא�  ְׁשֹל�
2Chr. 17:15ֶלף� ס ִים ּוְׁשמֹוִנ�ים ָא� ֹו ָמאַת� Wר ְוִעּמ��5ן ַהָּׂש ֹו ְיהֹוָחָנ   ְוַעל&ָיד�
2Chr. 17:16� ב ַליהָו י ַהִּמְתַנֵּד� �ה ֶבן&ִזְכִר+ ִיל� ס ְוַעל&ָידֹו1 ֲעַמְסָי ֹור ָח� ֶלף ִּגּב� ִים ֶא� ֹו ָמאַת�  ה ְוִעּמ>
2Chr. 17:17ֶלף� ס ִים ָא� ֶׁשת ּוָמֵג�ן ָמאַת� ְׁשֵקי&ֶק� ֹו ֹנ� ִיל ֶאְלָיָד�ע ְוִעּמ> ֹור ַח� ן ִּגּב� ן&ִּבְנָיִמ+   ּוִמ2
2Chr. 17:18�י ָצָב ֶלף ֲחלּוֵצ� �ים ֶא� ה&ּוְׁשמֹוִנ ֹו ֵמָא� ֹו ְיהֹוָזָב�ד ְוִעּמ>  א� ס ְוַעל&ָיד�
2Chr. 17:19ה� פ ר ְּבָכל&ְיהּוָד� י ַהִּמְבָצ� ן ַהֶּמ>ֶלְך ְּבָעֵר� ד ֲאֶׁשר&ָנַת� Qֶלְך ִמְּלַב�ֶּלה ַהְמָׁשְרִת�ים ֶאת&ַהֶּמ   ֵא�
2Chr. 18:1ב� ן ְלַאְחָא� ב ַוִּיְתַחֵּת� �ֹוד ָלֹר ֶׁשר ְוָכב� יהֹוָׁשָפ>ט ֹע�   ַוְיִה=י ִל�
2Chr. 18:2יםB ץ ָׁשִנ ב ְוָלָע�ם ֲאֶׁש�ר  ַוֵּיֶרדZ ְלֵק2 אן ּוָבָקר1 ָלֹר+ Bֹ ב צ Mֹו ַאְחָא ח&ל2 5ְזַּב� ֹון ַוִּי� ְמר+  ֶאל&ַאְחָאב1 ְלֹׁש�

ד� ֹות ִּגְלָע� ֹות ֶאל&ָרמ� הּו ַלֲעל� Wֹו ַוְיִסיֵת � ִעּמ
2Chr. 18:3י ָר ה ֲהֵתֵל�ְך ִעִּמ� ֹוָׁשָפט1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ ל ֶאל&ְיה� ֶלְך&ִיְׂשָרֵא3 אֶמר ַאְחָא�ב ֶמ� Mֹ ֹ�אֶמר  ַוּי �ד ַוּי ת ִּגְלָע ֹמ�

ה� י ְוִעְּמָך� ַּבִּמְלָחָמ� ֹוִני ָכמ1ֹוָך1 ּוְכַעְּמָך� ַעִּמ+ Bֹו ָּכמ  ל3
2Chr. 18:4ר ְיהָו�ה� ט ֶאל&ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא�ל ְּדָרׁש&ָנ�א ַכּי�ֹום ֶאת&ְּדַב� ֹ�אֶמר ְיהֹוָׁשָפ�   ַוּי
2Chr. 18:5ת&ַהְּנ ל ֶא� ֶלְך&ִיְׂשָרֵא� ץ ֶמ� ת  ַוִּיְקֹּב2 ְך ֶאל&ָרֹמ� Qם ֲהֵנֵל ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה3 ֹות ִאיׁשG ַוּי ִבִאיםH ַאְרַּב�ע ֵמא�

ֶלְך� ים ְּבַי�ד ַהֶּמ� ן ָהֱאֹלִה� ה ְוִיֵּת� ּו ֲעֵל+ ה ִאם&ֶאְחָּד�ל ַוּיֹאְמר�  ִּגְלָע>ד ַלִּמְלָחָמ�
2Chr. 18:6ֹוד ְוִנְדְר �ה ָנִב>יא ַליהָו�ה ע ין ֹּפ� ט ַהֵא2 ֹוָׁשָפ+ 1ֹאֶמר1 ְיה� ֹו� ַוּי ה ֵמֹאת�  ָׁש�
2Chr. 18:7 י� ֹו ַוֲאִנ Mֹאת ה ֵמ� ד ִלְדרֹוׁשZ ֶאת&ְיהָו2 ֹוד ִאיׁש&ֶאָח] ט ע� ל&ְיהֹוָׁשָפ] ֶלְך&ִיְׂשָרֵא�לA ֶא� ֹ�אֶמר ֶמ�  ַוּי

�ְיהּו ֶבן&ִיְמָל�א ּוא ִמיָכ ה ה� �י ָכל&ָיָמ�יו ְלָרָע+ א ָעַלBי ְלטֹוָבה1 ִּכ יֶנּנּו ִמְתַנֵּב2 ֵ Tי&א יהּו ִּכ� ט ְׂשֵנאִת3 ֹוָׁשָפ+ 1ֹאֶמר1 ְיה�  ַוּי
ן� ֶלְך ֵּכ� ר ַהֶּמ�  ַאל&יֹאַמ�

2Chr. 18:8 ר ִמיָכהּו אֶמר ַמֵה� Wֹ יס ֶאָח�ד ַוּי ל ֶאל&ָסִר� א�] ִמיָכ�ְיהּו[ ַוִּיְקָרא1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+  ֶבן&ִיְמָל�
2Chr. 18:9י ה יֹוְׁשִביםZ ִא2 ֶלְך&ְיהּוָד] יהֹוָׁשָפ�ט ֶמ� ל ִו� ֹו ְמֻלָּבִׁשBים ְּבָגִדים1  ּוֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא] Mׁש ַעל&ִּכְסא

ם� ְתַנְּבִא�ים ִלְפֵניֶה� ים ִמ� ְּנִביִא+ ֹון ְוָכל&ַה2 �ַתח ַׁש�ַער ֹׁשְמר ֶרן ֶּפ� �ים ְּבגֹ+  ְוֹיְׁשִב
2Chr. 18:10<ה ְּבֵא ה&ָאַמ�ר ְיהָו+ 1ֹאֶמר1 ֹּכ� �ל ַוּי �י ַבְרֶז ן&ְּכַנֲעָנ�ה ַקְרֵנ �הּו ֶב� ֹו ִצְדִקָּי �ַעׂש ל> ֶּלה ְּתַנַּג�ח  ַוַּי

ם� ם ַעד&ַּכּלֹוָת�  ֶאת&ֲאָר�
2Chr. 18:11ֶלְך� ן ְיהָו�ה ְּבַי�ד ַהֶּמ� ח ְוָנַת� ת ִּגְלָעד1 ְוַהְצַל+ Bה ָרֹמ Qר ֲעֵל �ים ִנְּבִא�ים ֵּכ�ן ֵלאֹמ ְּנִבִא+   ְוָכל&ַה2



2Chr. 18:121ר ֵאָליוBְיהּו ִּדֶּב א ְלִמיָכ3 �ֹ ְך ֲאֶׁשר&ָהַל�ְךA ִלְקר Qי ַהְּנִבִא>ים  ְוַהַּמְלָא ה ִּדְבֵר= Qר ִהֵּנ  ֵלאֹמ+
ֹוב� ְרָּת ּט� ם ְוִדַּב� ד ֵמֶה� =א ְדָבְרָך> ְּכַאַח� יִהי&ָנ ֹוב ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ִו� ד ט� ה&ֶאָח�  ֶּפ�

2Chr. 18:13ר� ֹו ֲאַדֵּב� י ֹאת� ר ֱאֹלַה� ה ִּכ>י ֶאת&ֲאֶׁשר&יֹאַמ� Wְיהּו ַחי&ְיהָו� ֹ�אֶמר ִמיָכ   ַוּי
2Chr. 18:14Hה  ַוָּיבֹא ת ִּגְלָע>ד ַלִּמְלָחָמ� ְך ֶאל&ָרֹמ� Qיו ִמיָכה1 ֲהֵנֵל ֶלְך ֵאָל3 Mאֶמר ַהֶּמ 2ֹ  ֶאל&ַהֶּמֶלְךG ַוּי

ם� ּו ְּבֶיְדֶכ� יחּו ְוִיָּנְתנ� ּו ְוַהְצִל+ 1ֹאֶמר1 ֲעל�  ִאם&ֶאְחָּד�ל ַוּי
2Chr. 18:15� �י ַמְׁשִּביֶע ים ֲאִנ ה ְפָעִמ� ֶלְך ַעד&ַּכֶּמ� Bֹאֶמר ֵאָליו1 ַהֶּמ+ ת  ַוּי ר ֵאַל>י ַרק&ֱאֶמ� א&ְתַדֵּב� �ֹ ֶׁשר ל ֲ Tָך א
ם ְיהָו�ה�  ְּבֵׁש�
2Chr. 18:16 ה� ן ֹרֶע ר ֵאין&ָלֶה� אן ֲאֶׁש� Wֹ ים ַּכּצ ָהִר+ �ים ַעל&ֶה� 1 ְנפֹוִצ אֶמר ָרִאBיִתי ֶאת&ָּכל&ִיְׂשָרֵאל 3ֹ  ַוּי

ֹו ְּבָׁש ּובּו ִאיׁש&ְלֵבית� ֶּלה ָיׁש� �ים ָלֵא+ א&ֲאֹדִנ �ֹ Bֹאֶמר ְיהָוה1 ל ֹום�ַוּי  ל�
2Chr. 18:17 ֹוב ִּכ�י א ָעַל>י ט� יָך לֹא&ִיְתַנֵּב� 1 ָאַמ�ְרִּתי ֵאֶל+ ל ֶאל&ְיהֹוָׁשָפ�ט ֲהלֹא ֶלְך&ִיְׂשָרֵא� ֹ�אֶמר ֶמ�  ַוּי
ע� ס  ִאם&ְלָר�
2Chr. 18:18Bֹו ְוָכל&ְצָב �ה ָרִאBיִתי ֶאת&ְיהָוה1 יֹוֵׁש�ב ַעל&ִּכְסא+ ּו ְדַבר&ְיהָו אֶמר ָלֵכ�ן ִׁשְמע� Wֹ א ַהָּׁשַמ1ִים1  ַוּי

ֹו� ֹו ּוְׂשמֹאל� ים ַעל&ְיִמינ� ְמִד+  ֹע�
2Chr. 18:19ֶP אֶמר ז Wֹ �ד ַוּי ֹות ִּגְלָע ל ְּבָרמ� ַעל ְוִיֹּפ� Wל ְוַי ֶלְך&ִיְׂשָרֵא+ ה ִמBי ְיַפֶּתה1 ֶאת&ַאְחָא�ב ֶמ� ֹ�אֶמר ְיהָו3 ה  ַוּי

ָכה� ר ָּכ� �ה ֹאֵמ� ָכה ְוֶז  ֹאֵמ�ר ָּכ+
2Chr. 18:20ּו ה� ַוֵּיֵצ�א ָהר3 >ה ֵאָל�יו ַּבָּמ� ֹ=אֶמר ְיהָו �י ֲאַפֶּת�ּנּו ַוּי ֹ�אֶמר ֲאִנ ה ַוּי �י ְיהָו+ 5ַּיֲעֹמד1 ִלְפֵנ  ַח ַו�
2Chr. 18:21 א ל ֵצ� אֶמר ְּתַפֶּתה1 ְוַגם&ּתּוָכ+ 3ֹ ֶקר ְּבִפ�י ָּכל&ְנִביָא�יו ַוּי ּוַח ֶׁש+ 1יִתי1 ְלר� אֶמר ֵאֵצא1 ְוָהִי 3ֹ  ַוּי
ן�  ַוֲעֵׂשה&ֵכ�

2Chr. 18:22ה� ס ְו ר ָעֶל�יָך ָרָע� ה ִּדֶּב� י ְנִביֶא�יָך ֵא�ֶּלה ַו�יהָו+ ֶקר ְּבִפ� ּוַח ֶׁש+ ן ְיהָוה1 ר� Bה ָנַת ה ִהֵּנ2  ַעָּת3
2Chr. 18:23 ה ַהֶּד1ֶרְך1 ָעַב=רB אֶמר ֵא�י ֶז 3ֹ �ִחי ַוּי �5ְך ֶאת&ִמיָכ�ְיהּו ַעל&ַהֶּל ה ַוַּי ן&ְּכַנֲעָנ+ �הּו ֶב�  ַוִּיַּגׁש1 ִצְדִקָּי

ּוַח&ְיה ְך�ר� ר ֹאָת� י ְלַדֵּב� >ה ֵמִאִּת�  ָו
2Chr. 18:24א� ֶדר ְלֵהָחֵב� ֶדר ְּבֶח� ֹוא ֶח� ר ָּתב> ּוא ֲאֶׁש� �ה ַּבּי�ֹום ַהה ְיהּו ִהְּנָך� ֹרֶא� ֹ�אֶמר ִמיָכ+   ַוּי
2Chr. 18:25 יר� ֹון ַׂשר&ָהִע הּו ֶאל&ָאמ� ְיהּו ַוֲהִׁשיֻב� ל ְקחּו1 ֶאת&ִמיָכ+ 1ֹאֶמר1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+ ׁש  ַוּי ְוֶאל&יֹוָא�
ֶלְך�  ֶּבן&ַהֶּמ�

2Chr. 18:26ֹּPם כ ַחץ ַע�ד  ַוֲאַמְרֶּת3 1ַחץ1 ּוַמ�ִים ַל+ הּו ֶלBֶחם ַל Mֶלא ְוַהֲאִכֻל� �ה ֵּב�ית ַהֶּכ ֶלְך ִׂש�ימּו ֶז ה ָאַמ�ר ַהֶּמ+
ֹום�  ׁשּוִב�י ְבָׁשל�
2Chr. 18:27ֹום לֹא ֹוב ָּתׁשּוב1 ְּבָׁשל+ Bְיהּו ִאם&ׁש ֹ�אֶמר ִמיָכ+ ם�  ַוּי ים ֻּכָּל� ּו ַעִּמ� אֶמר ִׁשְמע� Wֹ �י ַוּי ר ְיהָו�ה ִּב &ִדֶּב�

 פ
2Chr. 18:28ד� ת ִּגְלָע� ה ֶאל&ָרֹמ� ֶלְך&ְיהּוָד� ט ֶמ� יהֹוָׁשָפ� ֶלְך&ִיְׂשָרֵא>ל ִו� =ַעל ֶמ�   ַוַּי
2Chr. 18:29ה ֹוא ַבִּמְלָחָמ+ ט ִהְתַחֵּפׂש1 ָוב� ל ֶאל&ְיהֹוָׁשָפ3 Mֶלְך ִיְׂשָרֵא ה ְלַב�ׁש ְּבָגֶד�יָך  ַוּיֹאֶמרZ ֶמ2  ְוַאָּת�

ה� אּו ַּבִּמְלָחָמ� ל ַוָּיֹב�  ַוִּיְתַחֵּפׂש1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+
2Chr. 18:30ֹ Pר ל ֶכב ֲאֶׁשר&לֹו1 ֵלאֹמ+ Bי ָהֶר ם ִצָּוהZ ֶאת&ָׂשֵר2 ֹול  ּוֶמ�ֶלְך ֲאָר] �ן ֶאת&ַהָּגד ּו ֶאת&ַהָּקֹט� �ֲחמ+ א ִּתָּל

ל  ֶלְך ִיְׂשָרֵא� ם&ֶאת&ֶמ� ֹו�ִּכ>י ִא�  ְלַבּד�
2Chr. 18:31 ּבּו ָעָל�יו ּוא ַוָּיֹס� ְמרּו1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא�ל ה+ ט ְוֵהBָּמה ָא� ֶכב ֶאת&ְיהֹוָׁשָפ3 Mי ָהֶר י ִּכְראֹותZ ָׂשֵר2  ַוְיִה]

ּנּו� ים ִמֶּמ� ם ֱאֹלִה� ֹו ַוְיִסיֵת� �ה ֲעָזר+ ֹוָׁשָפט1 ַו�יהָו  ְלִהָּלֵח�ם ַוִּיְזַעBק ְיה�
2Chr. 18:32 י יו� ַוְיִה3 בּו ֵמַאֲחָר� ֶכב ִּכ�י לֹא&ָהָי�ה ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא�ל ַוָּיֻׁש� י ָהֶר+  ִּכְראֹות1 ָׂשֵר�
2Chr. 18:33 אֶמר�ֹ �5ן ַוּי ים ּוֵב�ין ַהִּׁשְרָי ין ַהְּדָבִק� ל ֵּב� ֹו ַוַּיְך1 ֶאת&ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+ יׁש ָמַׁשBְך ַּבֶּק1ֶׁשת1 ְלֻתּמ+  ְוִא3

ְך ָיֶדיָך  ב ֲהֹפ= ַרָּכ3 יִתי�] ָיְדָך>[ָל� ַּמֲחֶנ�ה ִּכ�י ָהֳחֵל� ִני ִמן&ַה�  ְוהֹוֵצאַת�
2Chr. 18:34 ם ה ַמֲעִמ=יד ַּבֶּמְרָּכָב>ה ֹנ�ַכח ֲאָר� ל ָהָי2 ּוא ּוֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא3  ַוַּתBַעל ַהִּמְלָחָמה1 ַּבּי�ֹום ַהה+

ֶמׁש� ֹוא ַהָּׁש� ָמת ְלֵע�ת ּב� Wֶרב ַוָּי�  ַעד&ָהָע
2Chr. 19:1 ָּיָׁשב ַ Tִם� ו ירּוָׁשָל� ֹום ִל� ֹו ְּבָׁשל� ה ֶאל&ֵּבית> ֶלְך&ְיהּוָד= ט ֶמ�  ְיהֹוָׁשָפ2



2Chr. 19:2 ר ט ֲהָלָרָׁש�ע ַלְעזֹ+ 1ֹאֶמר1 ֶאל&ַהֶּמ�ֶלְך ְיהֹוָׁשָפ+ ּוא ֶבן&ֲחָנ�ִניH ַהֹחֶזהG ַוּי יו ֵיה�  ַוֵּיֵצ�א ֶאל&ָּפָנ3
ֶצ �יָך ֶּק+ י ְיהָו�ה ֶּתֱאָה�ב ּוָבזֹאת1 ָעֶל �י ְיהָו�ה�ּוְלֹׂשְנֵא�  ף ִמִּלְפֵנ

2Chr. 19:3 ֹוָת ְלָבְבָך� ֶרץ ַוֲהִכינ� י&ִבַעBְרָּת ָהֲאֵׁשרֹות1 ִמן&ָהָא+ ּו ִעָּמ�ְך ִּכ� ים טֹוִב�ים ִנְמְצא� ל ְּדָבִר� Wֲאָב 
ים� ֱאֹלִה� ׁש ָה�  ִלְדֹר�

2Chr. 19:4ם ִמְּב ָׁשב ַוֵּיֵצ�א ָבָע3 Mִם ס ַוָּי� ט ִּבירּוָׁשָל �ֶׁשב ְיהֹוָׁשָפ� ם  ַוֵּי Wִים ַוְיִׁשיֵב ר ֶׁש1ַבע1 ַעד&ַה�ר ֶאְפַר+ ֵא�
ם� י ֲאבֹוֵתיֶה�  ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�

2Chr. 19:5יר� ֹות ְלִע�יר ָוִע� ה ַהְּבֻצר� י ְיהּוָד> ֶרץ ְּבָכל&ָעֵר= ים ָּבָא3 Mְפִט ד ֹׁש�   ַוַּיֲעֵמ2
2Chr. 19:6�ים ִּכ ה&ַאֶּת�ם ֹעִׂש+ ים ְראּו1 ָמ� ְפִט3 ֹ�אֶמר ֶאל&ַהֹּׁש� �ה ְוִעָּמֶכ�ם  ַוּי �י ַליהָו ּו ִּכ ם ִּתְׁשְּפט� א ְלָאָד> =ֹ י ל

ט� ר ִמְׁשָּפ�  ִּבְדַב�
2Chr. 19:7 א ָפִנ�ים �ֹ ינּו ַעְוָל>ה ּוַמּׂש �ה ֱאֹלֵה3 ין ִעם&ְיהָו Qי&ֵא ּו ִּכ� ּו ַוֲעׂש+ ַחד&ְיהָו�ה ֲעֵליֶכ�ם ִׁשְמר� י ַפ� ה ְיִה� Wְוַעָּת 
ַחד�  ּוִמַּקח&ֹׁש�
2Chr. 19:8ִּ Tם ב� ל  ְוַג ים ּוֵמָראֵׁשBי ָהָאבֹות1 ְלִיְׂשָרֵא+ �ם ְוַהֹּכֲהִנ3 ט ִמן&ַהְלִוִּי Mיד ְיהֹוָׁשָפ ירּוָׁשַלִם ֶהֱעִמ2

ִם� בּו ְירּוָׁשָל� יב ַוָּיֻׁש� �ט ְיהָו�ה ְוָלִר  ְלִמְׁשַּפ�
2Chr. 19:9ה ֶּבֱאמּוָנ�ה ּוְבֵל ה ַתֲעׂשּון1 ְּבִיְרַא�ת ְיהָו+ Bר ֹּכ �ם ֵלאֹמ ו ֲעֵליֶה� ם� ַוְיַצ� ב ָׁשֵל�  ָב�
2Chr. 19:10 ה�ֵּבין&ּתֹוָר Hְלָדם Aם�ין&ָּד ם ֵּב� �םA ַהֹּיְׁשִב�ים ְּבָעֵריֶה3 ם ֵמֲאֵחיֶכ Mֹוא ֲעֵליֶכ  ְוָכל&ִריבZ ֲאֶׁשר&ָיב2

ֶצף ֲעֵליֶכ�ם ָיה&ֶק� ה ְוָה� א ֶיְאְׁשמּו1 ַליהָו+ Bֹ ם ְול ים ּוְלִמְׁשָּפִטיםG ְוִהְזַהְרֶּת�ם ֹאָת+  ְוַעל&ֲאֵחיֶכ�ם ְלִמְצָוהH ְלֻחִּק�
מּו� א ֶתְאָׁש� �ֹ ּון ְול ה ַתֲעׂש�  ֹּכ�

2Chr. 19:11 ידB אל ַהָּנִג Mהּו ֶבן&ִיְׁשָמֵע ה ּוְזַבְדָי2 ל ְּדַבר&ְיהָו3 ם ְלֹכ� Mאׁש ֲעֵליֶכ 2ֹ Z ָהר �הּו ֹכֵהן ה ֲאַמְרָי  ְוִהֵּנ]
� ים ַהְלִוִּי�ם ִלְפֵניֶכ ֶלְך ְוֹׁשְטִר� ל ְּדַבר&ַהֶּמ+ ֹוב� פְלֵבית&ְיהּוָדה1 ְלֹכ� י ְיהָו�ה ִעם&ַהּט� ּו ִויִה� ּו ַוֲעׂש+  ם ִחְזק�

2Chr. 20:1ה� ט ַלִּמְלָחָמ� >ים ַעל&ְיהֹוָׁשָפ� ָהַעּמֹוִנ ֹון ְוִעָּמֶה=םA ֵמ� Mי ַעּמ ן ָּב�אּו ְבֵני&מֹוָאבZ ּוְבֵנ2 ֲחֵריֵכ]   ַוְיִה�י ַא�
2Chr. 20:2א ָע�ר ָּב יהֹוָׁשָפט1 ֵלאֹמ+ Bידּו ִל� אּו ַוַּיִּג ֹון  ַוָּיֹב3 ְצצ� �ם ֵמֲאָר�ם ְוִהָּנם1 ְּבַח� ב ֵמֵע�ֶבר ַלָּי ֹון ָר> יָך ָהמ� Mֶל

יא ֵע�ין ֶּג�ִדי� ר ִה�  ָּתָמ+
2Chr. 20:3ה� ֹום ַעל&ָּכל&ְיהּוָד� �ה ַוִּיְקָרא&צ� ֹוׁש ַליהָו ן ְיהֹוָׁשָפ>ט ֶאת&ָּפָנ�יו ִלְדר� א ַוִּיֵּת= Wַוִּיָר  
2Chr. 20:4ה ְלַבֵּק� ּו ְיהּוָד+ Pַּ ַוִּיָּקְבצ� �ה ג ְיהָו ׁש ֶאת&ְיהָו�ה�ׁש ֵמ� אּו ְלַבֵּק� ה ָּב� י ְיהּוָד+  ם ִמָּכל&ָעֵר�
2Chr. 20:5ה� ר ַהֲחָדָׁש� �י ֶהָחֵצ� �ה ִלְפֵנ ה ִוירּוָׁשַל�ִם ְּבֵב�ית ְיהָו ט ִּבְקַה=ל ְיהּוָד> ד ְיהֹוָׁשָפ3   ַוַּיֲעֹמ�
2Chr. 20:6א 2ֹ ה ֱאֹלֵהBי ֲאֹבֵת1ינּו1 ֲהל Qר ְיהָו ל  ַוּיֹאַמ3 ל ְּבֹכ� ִים ְוַאָּת�ה מֹוֵׁש+ ּוא ֱאֹלִהים1 ַּבָּׁשַמ+ Bה&ה  ַאָּת�

ב� ין ִעְּמָך� ְלִהְתַיֵּצ� ה ְוֵא� ַח ּוְגבּוָר+ �ם ּוְבָיְדָך1 ֹּכ� ֹות ַהּגֹוִי  ַמְמְלכ�
2Chr. 20:7�את ִמִּלְפֵנ�י ַעְּמָך +ֹ ינּו הֹוַר1ְׁשָּת1 ֶאת&ֹיְׁשֵבי1 ָהָא�ֶרץ ַהּז אA ַאָּת�ה ֱאֹלֵה3 �ֹ >5ַרע  ֲהל ּה ְלֶז ִּתְּתָנ3  ִיְׂשָרֵא�ל ַו�

ם� ַהְבָך� ְלעֹוָל� ם ֹא�  ַאְבָרָה�
2Chr. 20:8ר� ׁש ְלִׁשְמָך� ֵלאֹמ� A ָּב>ּה ִמְקָּד� ּו ְלָך= ּו&ָב�ּה ַוִּיְבנ2   ַוֵּיְׁשב�
2Chr. 20:9ה ִלְפֵני1 ַה Qַנ�ַעְמָד Gֶבר ְוָרָעב�ְוֶד Hְׁשפֹוט Hה ֶחֶרב ינּו ָרָע3 Mֹוא ָעֵל יָך ִּכ�י  ִאם&ָּתב2 ַּבBִית ַהֶּזה1 ּוְלָפֶנ+

יַע� ע ְותֹוִׁש� נּו ְוִתְׁשַמ� �ה ְוִנְזַע�ק ֵאֶל>יָך ִמָּצָרֵת�  ִׁשְמָך� ַּבַּב�ִית ַהֶּז
2Chr. 20:10 ם ֹוא ָבֶה+ 1 ָלב� א&ָנַתBָּתה ְלִיְׂשָרֵאל �ֹ ֶׁשר ל ֲ Tיר א ב ְוַהר&ֵׂשִע3 Mֹון ּומֹוָא ה ִהֵּנהZ ְבֵנ�י&ַעּמ2  ְוַעָּת]

ם  ּום�ְּבֹבָא� א ִהְׁשִמיד� �ֹ ם ְול רּו ֵמֲעֵליֶה� ִים ִּכ>י ָס� � ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר
2Chr. 20:11נּו� ֹוַרְׁשָּת� ר ה� נּו ִמְּיֻרָּׁשְתָך� ֲאֶׁש� �ְרֵׁש+ �ינּו ָלבֹוא1 ְלָג ם ֹּגְמִל�ים ָעֵל ֵּנה&ֵה+   ְוִה2
2Chr. 20:12ַח 1נּו1 ֹּכ+ ין ָּב �י ֵא� ם ִּכ א ִתְׁשָּפט&ָּב+ �ֹ ְחנּו  ֱאֹלֵה1ינּו1 ֲהל �ינּו ַוֲאַנ3 ב ַהֶּז�ה ַהָּב�א ָעֵל ֹון ָהָר> ְפֵני ֶהָהמ� ִ Tל 

ה ִּכ�י ָעֶל�יָך ֵעיֵנ�ינּו� ה&ַּנֲעֶׂש+ א ֵנַדע1 ַמ� Bֹ  ל
2Chr. 20:13ם� פ ם ּוְבֵניֶה� ם ְנֵׁשיֶה� �ה ַּגם&ַטָּפ� �י ְיהָו ים ִלְפֵנ ה ֹעְמִד� ל&ְיהּוָד+   ְוֹכ2
2Chr. 20:14[ל ֶּבן&ְזַכְרָי �י ָאָס�ף ָהְיָתBה ָעָליו1  ְוַיֲחִזיֵא] >ה ַהֵּלִו�י ִמן&ְּבֵנ ָנָיה ֶּבן&ְיִעיֵא=ל ֶּבן&ַמַּתְנָי ְּ Tהּו ֶּבן&ב

ל� ֹוְך ַהָּקָה� ה ְּבת� ּוַח ְיהָו+  ר�
2Chr. 20:15 ה Mר ְיהָו ה&ָאַמ2 ֶלְך ְיהֹוָׁשָפ�ט ֹּכ� ִם ְוַהֶּמ� אֶמר ַהְקִׁשBיבּו ָכל&ְיהּוָדה1 ְוֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשַל+ 3ֹ ם  ַוּי ָלֶכ3



ים� ה ִּכ�י ֵלאֹלִה� א ָלֶכ>ם ַהִּמְלָחָמ� �ֹ �י ל ה ִּכ ֹון ָהָרב1 ַהֶּז+ Bי ֶהָהמ ּו ְוַאל&ֵּתַח1ּתּו1 ִמְּפֵנ2 Bיְרא ֶּתם ַאל&ִּת� ַ Tא 
2Chr. 20:16ַחל ְּפֵנ�י ִמְד ֹוף ַהַּנ+ ם ִהָּנ�ם ֹעִל�ים ְּבַמֲעֵל�ה ַהִּצ�יץ ּוְמָצאֶתBם ֹאָתם1 ְּבס� ּו ֲעֵליֶה+ ר  ָמָחר1 ְרד� ַּב�

ל�  ְירּוֵא�
2Chr. 20:17 ה�ם ְיהּוָד Mה ִעָּמֶכ ּו ֶאת&ְיׁשּוַעתZ ְיהָו2 ּו ּוְרא� ּו ִעְמד] �את ִהְתַיְּצב�ֹ א ָלֶכ�ם ְלִהָּלֵח�ם ָּבז �ֹ  ל

ם� ם ַויהָו�ה ִעָּמֶכ� ּו ִלְפֵניֶה+ ּתּו ָמָחר1 ְצא� יְראּו1 ְוַאל&ֵּתַח+ ִם ַאל&ִּת� ירּוָׁשַל3  ִו�
2Chr. 20:18 ד ְׁשַּתֲחֹו�ת  ַוִּיֹּק= ה ְלִה� �י ְיהָו+ ִם ָנ�ְפלּו1 ִלְפֵנ ה ְוֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשַל3 Qְרָצה ְוָכל&ְיהּוָד�ִים ָא ְיהֹוָׁשָפ>ט ַאַּפ�

 ַליהָו�ה�
2Chr. 20:19ל ל ַליהָוה1 ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+ �י ַהָּקְרִח�ים ְלַהֵּל3 ים ּוִמן&ְּבֵנ >ם ִמן&ְּבֵנ�י ַהְּקָהִת� מּו ַהְלִוִּי ֹול  ַוָּיֻק=  ְּבק�

ְעָלה� ֹול ְלָמ�  ָּגד�
2Chr. 20:20 1ּוִני ְיהּוָדה 1ֹאֶמר1 ְׁשָמע3 ט ַוּי ם ָעַמ�ד ְיהֹוָׁשָפ3 Qֹוַע ּוְבֵצאָת �ּו ְלִמְדַּב�ר ְּתק ֶקר ַוֵּיְצא�  ַוַּיְׁשִּכ�ימּו ַבֹּב+

ינּו נּו ַהֲאִמ� Bה ֱאֹלֵהיֶכם1 ְוֵת�ָאֵמ+ ינּו ַּביהָו Mִם ַהֲאִמ יחּו�ְוֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשַל+ יו ְוַהְצִל�   ִבְנִביָא�
2Chr. 20:21 י� ֶדׁש ְּבֵצאת1 ִלְפֵנ �ְלִל�ים ְלַהְדַרת&ֹק ְמַה� ה ּו� ֲרִרים1 ַליהָו+ ם ַוַּיֲעֵמBד ְמֹׁש�  ַוִּיָּוַעץ1 ֶאל&ָהָע+

ֹו� ה ִּכ�י ְלעֹוָל�ם ַחְסּד� ּו ַליהָו+ ְמִרים1 הֹוד� ּוץ ְוֹא� ָחל+  ֶה�
2Chr. 20:22Mּלּו ְבִרָּנ ֹון מֹוָא=ב ְוַהר&ֵׂשִע>יר  ּוְבֵעתZ ֵהֵח2 Mי ַעּמ ְרִבים ַעל&ְּבֵנ2 ָא� ְ Tמ Aה� ה ָנַת�ן ְיהָו ה ּוְתִהָּל3

ה ַוִּיָּנֵג�פּו� יהּוָד�  ַהָּבִא�ים ִל�
2Chr. 20:23יד ּוְכַכּלֹוָתם1 ְּבי�ים ּוְלַהְׁשִמ י ַהר&ֵׂשִע�יר ְלַהֲחִר� ֹון ּומֹוָא>ב ַעל&ֹיְׁשֵב� י ַעּמ= ַּי�ַעְמדּו ְּבֵנ2 ַ Tי  ו�ֹוְׁשֵב

ית� ּו ִאיׁש&ְּבֵרֵע�הּו ְלַמְׁשִח� יר ָעְזר�  ֵׂשִע+
2Chr. 20:24 ין ְרָצה ְוֵא� ים ֹנְפִל�ים ַא� =ם ְּפָגִר> ֹון ְוִהָּנ ה ַלִּמְדָּב�ר ַוִּיְפנּו1 ֶאל&ֶה�ָהמ+ א ַעל&ַהִּמְצֶּפ� ה ָּב� יהּוָד>  ִו�

ה�  ְּפֵליָט�
2Chr. 20:25�ָלֹב Hט ְוַעּמֹו�א ְיהֹוָׁשָפ 2ֹ ֹות  ַוָּיב �י ֲחֻמד+ ּוׁש ּוְפָגִרים1 ּוְכֵל Bב ּוְרכ Mם ָלֹר Z ָבֶה2 ז ֶאת&ְׁשָלָלםG ַוִּיְמְצאּו

ּוא� �ים ֶאת&ַהָּׁשָל�ל ִּכ�י ַרב&ה� ּו ָיִמ=ים ְׁשלֹוָׁש>ה ֹּבְזִז Qא ַוִּי�ְהי�ם ְלֵא�ין ַמָּׂש ּו ָלֶה�  ַוְיַנְּצל�
2Chr. 20:26ֶמק ְּב� י ִנְקֲהלּו1 ְלֵע ם  ּוַבּי�ֹום ָהְרִבִע3 ּו ֶאת&ֵׁש2 Qְרא ן ָק� �ה ַעל&ֵּכ] ּו ֶאת&ְיהָו ם ֵּבֲרכ� ה ִּכי&ָׁש� ָרָכ+

ֹום� ּוא ֵע�ֶמק ְּבָרָכ�ה ַעד&ַהּי� ֹום ַהה>  ַהָּמק�
2Chr. 20:27 ה�ּוב ֶאל&ְירּוָׁשַל�ִם ְּבִׂשְמָח ם ָלׁש� יהֹוָׁשָפ�ט ְּברֹאָׁש+ 1 ִו� 1ִם ירּוָׁשַל ה ִו� Bיׁש ְיהּוָד ָּיֻׁשבּו ָּכל&ִא2 ַ Tו 

ם�ִּכ� אֹוְיֵביֶה� ם ְיהָו�ה ֵמ�  י&ִׂשְּמָח�
2Chr. 20:28ית ְיהָו�ה� ֹות ֶאל&ֵּב� �ֹות ּוַבֲחֹצְצר ִם ִּבְנָבִל�ים ּוְבִכֹּנר� ּוָׁשַל+   ַוָּיֹב1אּו1 ְיר�
2Chr. 20:29ִּPם כ Wֹות ְּבָׁשְמָע �ֹות ָהֲאָרצ ים ַע�ל ָּכל&ַמְמְלכ� ה ִע�ם ַוְיִהי1 ַּפ�ַחד ֱאֹלִה+ י י ִנְלַח�ם ְיהָו+  אֹוְיֵב�

ל�  ִיְׂשָרֵא�
2Chr. 20:30יב� פ יו ִמָּסִב� ֹו ֱאֹלָה� nַנ�ח ל= ּות ְיהֹוָׁשָפ�ט ַוָּי ט ַמְלכ�   ַוִּתְׁשֹק�
2Chr. 20:31 1ׁש ָׁשָנהBים ְוָחֵמ ֹו ְוֶעְׂשִר2 ה ְּבָמְלכ3 Mׁש ָׁשָנ ט ַעל&ְיהּוָד�ה ֶּבן&ְׁשֹלִׁשיםZ ְוָחֵמ2 ְך ְיהֹוָׁשָפ�  ַוִּיְמֹל�

יר י�ָמַל�ְך ִּב� ה ַּבת&ִׁשְלִח� ֹו ֲעזּוָב� ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+  ּוָׁשַל+
2Chr. 20:32ר ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה� ֹות ַהָּיָׁש� א ְולֹא&ָס�ר ִמֶּמ�ָּנה ַלֲעׂש� ֶרְך ָאִב�יו ָאָס� ֶלְך ְּבֶד>   ַוֵּי3
2Chr. 20:33י ֲא ם ֵלאֹלֵה� �ינּו ְלָבָב+ ֹוד ָהָעם1 לֹא&ֵהִכ Bרּו ְוע�ֹות לֹא&ָס ְך ַהָּבמ� ם� ַא�  ֹבֵתיֶה�
2Chr. 20:34 ר�ִני ֲאֶׁש ּוא ֶבן&ֲחָנ+ ים ְּבִדְבֵרי1 ֵיה� �ם ְּכתּוִב3 �ים ִהָּנ ט ָהִראֹׁשִנ�ים ְוָהַאֲחֹרִנ י ְיהֹוָׁשָפ+ 1ֶתר1 ִּדְבֵר�  ְוֶי

ל� ֶפר ַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא� ה ַעל&ֵס� ֲעָל+  ֹה�
2Chr. 20:35+ֶלְך&ְיהּוָד ן ֶאְתַחַּבר1 ְיהֹוָׁשָפ�ט ֶמ� ּוא ִהְרִׁש�יַע  ְוַאֲחֵריֵכ3 ֶלְך&ִיְׂשָרֵא�ל ה� �ה ֶמ� ה ִע�ם ֲאַחְזָי

ֹות�  ַלֲעׂש�
2Chr. 20:36ּו ֳאִנּי�ֹות ְּבֶעְצי�ֹון ָּג�ֶבר� �ֶכת ַּתְרִׁש�יׁש ַוַּיֲעׂש� ֹות ֳאִנּי�ֹות ָלֶל ֹו ַלֲעׂש�   ַוְיַחְּבֵר�הּו ִעּמ+
2Chr. 20:37�1הּו1 ִמָּמ א ֱאִליֶעBֶזר ֶּבן&ֹּדָדָו Qהּו  ַוִּיְתַנֵּב ְתַחֶּבְרָך� ִעם&ֲאַחְזָי3 ר ְּכִה� �ט ֵלאֹמ ה ַעל&ְיהֹוָׁשָפ� ֵרָׁש+

יׁש� ּו ָלֶל�ֶכת ֶאל&ַּתְרִׁש� א ָעְצר� �ֹ ֹות ְול ּו ֳאִנּי+ יָך ַוִּיָּׁשְבר� ת&ַמֲעֶׂש+ ץ ְיהָוה1 ֶא� Bָּפַר 
2Chr. 21:1יו ְּב ר ִעם&ֲאֹבָת� יו ַוִּיָּקֵב� ֹוָׁשָפט1 ִעם&ֲאֹבָת+ יו� ַוִּיְׁשַּכBב ְיה� ֹו ַּתְחָּת� ם ְּבנ� ְך ְיהֹוָר� �יד ַוִּיְמֹל> �יר ָּדִו  ִע



2Chr. 21:2 ֶּלה Wהּו ָּכל&ֵא� ל ּוְׁשַפְטָי הּו ּוִמיָכֵא� �הּו ַוֲעַזְרָי+ 1 ּוְזַכְרָי יִחיֵאל Bה ִו� ט ֲעַזְרָי �י ְיהֹוָׁשָפ3 ים ְּבֵנ Qֹו&ַאִח  ְול�
ל� ֶלְך&ִיְׂשָרֵא� ט ֶמ�  ְּבֵנ�י ְיהֹוָׁשָפ�

2Chr. 21:3ה  ַו�יהּוָד ֹות ִּב� י ְמֻצר� ֹות ִעם&ָעֵר� ֹות ְלֶכBֶסף ּוְלָזָהב1 ּוְלִמְגָּדנ+ Mֹות ַרּב ִביֶהם ַמָּתנ2 ֲ Tא Aם�ן ָלֶה�ִּיֵּת
ֹור� פ ּוא ַהְּבכ� ם ִּכי&ה� יהֹוָר� ן ִל�  ְוֶאת&ַהַּמְמָלָכ>ה ָנַת�

2Chr. 21:4ק ַוַּי ם ַעל&ַמְמֶלBַכת ָאִביו1 ַוִּיְתַחַּז+ Mָקם ְיהֹוָר י  ַוָּי2 יו ֶּבָח�ֶרב ְוַג�ם ִמָּׂשֵר� ג ֶאת&ָּכל&ֶאָח� ֲהֹר�
ל�  ִיְׂשָרֵא�

2Chr. 21:5ִם� ים ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל� �ה ָׁשִנ+ ֹו ּוְׁשמֹוֶנ �ִים ָׁשָנ�ה ְיהֹוָר�ם ְּבָמְלכ   ֶּבן&ְׁשֹלִׁש�ים ּוְׁשַּת>
2Chr. 21:61ר ָעׂשּוBל ַּכֲאֶׁש �י ִיְׂשָרֵא3 ֶלְך ְּבֶד�ֶרְךA ַמְלֵכ Mַוֵּי ִּPב כ ֹו ִאָּׁש�ה  ֵּב�ית ַאְחָא+ ְיָתה ּל� ב ָה� י ַּבת&ַאְחָא+

ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה� �ַעׂש ָהַר�  ַוַּי
2Chr. 21:7 ר�יד ְוַכֲאֶׁש� ת ְלָדִו ר ָּכַר� ית ֲאֶׁש� יד ְלַמ�ַען ַהְּבִר+ ה ְלַהְׁשִחית1 ֶאת&ֵּב�ית ָּדִו+  ְולֹא&ָאָב�ה ְיהָו3

>יר ּוְלָבָנ� ֹו ִנ ת ל� ר ָלֵת2 ים�ָאַמ3  יו ָּכל&ַהָּיִמ�
2Chr. 21:8ֶלְך� ם ֶמ� ַחת ַיד&ְיהּוָד�ה ַוַּיְמִל�יכּו ֲעֵליֶה� ֹום ִמַּת�   ְּבָיָמיו1 ָּפַׁש�ע ֱאד+
2Chr. 21:9 יו ְך ֶאת&ֱאדֹום1 ַהּסֹוֵב�ב ֵאָל+ ְיָלה ַוַּי3 ם ַל+ ֹו ַוְיִהי1 ָק� �ֶכב ִעּמ יו ְוָכל&ָהֶר� ר ְיהֹוָרם1 ִעם&ָׂשָר+ Bַוַּי�ֲעֹב 

ת ֶכב�ְוֵא� י ָהָר�   ָׂשֵר�
2Chr. 21:10ַPה ע ֹום ִמַּת�ַחת ַיד&ְיהּוָד3 Mע ֱאד יא ִמַּת�ַחת  ַוִּיְפַׁש2 >ה ָּבֵע�ת ַהִה� ע ִלְבָנ ה ָא�ז ִּתְפַׁש� ד ַהּי�ֹום ַהֶּז+

יו� י ֲאֹבָת� ב ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� �י ָעַז+ ֹו ִּכ � ָיד
2Chr. 21:11�י ְיהּוָד ֹות ְּבָהֵר� ה&ָבמ� ּוא ָעָׂש� ה� פ ַּגם&ה� ח ֶאת&ְיהּוָד� ִם ַוַּיַּד� 1ֶזן1 ֶאת&ֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשַל+  ה ַוֶּי
2Chr. 21:12 ַחת יָך ַּת3 �יד ָאִב+ ה ֱאֹלֵהי1 ָּדִו הA ָאַמ�ר ְיהָו3 ר ֹּכ� ��הּו ַהָּנִב�יא ֵלאֹמ ֵאִלָּי ב ֵמ� א ֵאָליו1 ִמְכָּת+ Bֹ  ַוָּיב

1ְכָּת1 ְּבַדְרֵכי1 ְיהֹוָׁשָפ�ט ָאִב+ א&ָהַל �ֹ ה�ֲאֶׁשBר ל ֶלְך&ְיהּוָד� א ֶמ�  יָך ּוְבַדְרֵכ�י ָאָס�
2Chr. 21:13 ית�ִם ְּכַהְזנ�ֹות ֵּב Bה ֶאת&ְיהּוָדה1 ְוֶאת&ֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשַל+ ל ַוַּתְזֶנ �י ִיְׂשָרֵא+ ֶלְך ְּבֶד1ֶרְך1 ַמְלֵכ  ַוֵּת3

ְגָּת� ם ֶאת&ַאֶח=יָך ֵבית&ָאִב>יָך ַהּטֹוִב�ים ִמְּמָך� ָהָר�  ַאְחָא�ב ְוַג2
2Chr. 21:14ָך� יָך ּוְבָכל&ְרכּוֶׁש� ה ְגדֹוָל�ה ְּבַעֶּמ�ָך ּוְבָבֶנ�יָך ּוְבָנֶׁש� >ף ַמֵּגָפ� ה ֹנֵג �ה ְיהָו3   ִהֵּנ
2Chr. 21:15ים� ים ַעל&ָיִמ� ִלי ָיִמ� ּו ֵמֶע1יָך1 ִמן&ַהֹח+ Bיָך ַעד&ֵיְצא� �ים ַרִּב�ים ְּבַמֲחֵל�ה ֵמֶע   ְוַאָּת>ה ָּבֳחָלִי
2Chr. 21:16ַער ְי ים� ַוָּי2 ר ַעל&ַי�ד ּכּוִׁש� ים ֲאֶׁש� ּוַח ַהְּפִלְׁשִּתים1 ְוָה�ַעְרִב+ Bת ר�ם ֵא ה ַעל&ְיהֹוָר3 Mהָו 
2Chr. 21:17 ֶלְך ְוַגם&ָּבָנ�יו ּו ֵאBת ָּכל&ָהְרכּוׁש1 ַהִּנְמָצ�א ְלֵבית&ַהֶּמ+ ּוָה ַוִּיְׁשּב3 יהּוָדה1 ַוִּיְבָקע+ ּו ִב� Bַוַּיֲעל 

א ִנְׁשַאר&לֹו1 Bֹ ן ָּבָנ�יו�ְוָנָׁש�יו ְול ז ְקֹט� ן ִּכ�י ִאם&ְיהֹוָאָח�   ֵּב+
2Chr. 21:18א� ין ַמְרֵּפ� =הA ְּבֵמָע>יו ָלֳחִל�י ְלֵא� ֹו ְיהָו �את ְנָגפ2ֹ י ָּכל&ז   ְוַאֲחֵר�
2Chr. 21:19ֹו ַו ּו ֵמָעיו1 ִעם&ָחְלי+ Bִים ָיְצא ץ ְלָיִמ�ים ְׁשַנ3 Mאת ַהֵּק ים ּוְכֵעתZ ֵצ2 �ָמת  ַוְיִה�י ְלָיִמ�יםA ִמָּיִמ] ָּי

יו� ת ֲאֹבָת� ה ִּכְׂשֵרַפ� ֹו ְׂשֵרָפ� ֹו ַעּמ> ׂשּו ל� �ים ְולֹא&ָע2 �ים ָרִע  ְּבַתֲחֻלִא
2Chr. 21:20 ה א ֶחְמָּד+ �ֹ �ִם ַוֵּי1ֶלְך1 ְּבל ים ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל �ה ָׁשִנ+ ֹו ּוְׁשמֹוֶנ �ה ְבָמְלכ+  ֶּבן&ְׁשֹלִׁשBים ּוְׁשַּת1ִים1 ָהָי

�יר 5ִּיְקְּבֻר1הּו1 ְּבִע ים�ַו� ֹות ַהְּמָלִכ� א ְּבִקְבר� �ֹ יד ְול   ָּדִו+
2Chr. 22:1 ּוד ג ַהְּגד+ יו ִּכBי ָכל&ָהִראֹׁשִנים1 ָהַר� ֹו ַהָּקֹטן1 ַּתְחָּת+ Bהּו ְבנ ִם ֶאת&ֲאַחְזָי2 Mי ְירּוָׁשַל Z יֹוְׁשֵב2  ַוַּיְמִליכּו

ם ְך ֲאַחְזָי�הּו ֶבן&ְיהֹוָר� �ה ַוִּיְמֹל> ַּמֲחֶנ ַעְרִב�ים ַל� א ָב� ה� פַהָּב� ֶלְך ְיהּוָד�   ֶמ�
2Chr. 22:2 ֹו �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ירּוָׁשָל ת ָמַל�ְך ִּב� �ה ַאַח+ ֹו ְוָׁשָנ �הּו ְבָמְלכ+ ִים ָׁשָנה1 ֲאַחְזָי Bים ּוְׁשַּת  ֶּבן&ַאְרָּבִע2

י�  ֲעַתְלָי�הּו ַּבת&ָעְמִר�
2Chr. 22:3ֹו ָה ְך ְּבַדְרֵכ�י ֵּב�ית ַאְחָא�ב ִּכ�י ִאּמ> ּוא ָהַל+ יַע� ַּגם&ה� ֹו ְלַהְרִׁש� ֹוַעְצּת� ה י�  ְיָת�
2Chr. 22:4 ֹות ָאִב�יו י מ� ים ַאֲחֵר> ֹוֲעִצ3 ֹו י� יּו&ל� ָּמה ָה� Mב ִּכי&ֵה�ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה ְּכֵב�ית ַאְחָא =ַעׂש ָהַר>  ַוַּי

ֹו� ית ל�  ְלַמְׁשִח�
2Chr. 22:5ב Mם ֶּבן&ַאְחָא �ם ַּבֲעָצָתםH ָהַלְךG ַוֵּיֶלְךZ ֶאת&ְיהֹוָר2 ל  ַּג ל ַלִּמְלָחָמ>ה ַעל&ֲחָזֵא�  ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא3

ם� ים ֶאת&יֹוָר� ַרִּמ� ּו ָה� �ד ַוַּיּכ� ֹות ִּגְלָע ם ְּבָרמ� ֶלְך&ֲאָר�  ֶמ�
2Chr. 22:6 ֶלְך�ל ֶמ ֹו ֶאת&ֲחָזהֵא� �ֲחמ+ ה ְּבִהָּל ָרָמ+ אל ִּכBי ַהַּמִּכים1 ֲאֶׁש�ר ִהֻּכ�הּו ָב� ָׁשב ְלִהְתַרֵּפ�א ְבִיְזְרֶע3 Mַוָּי 



ּוא�ֲא ם ֶּבן&ַאְחָא>ב ְּבִיְזְרֶע�אל ִּכי&ֹחֶל�ה ה� ֹות ֶאת&ְיהֹוָר= Qד ִלְרא ה ָיַר] ם ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד3 Mהּו ֶבן&ְיהֹוָר  ָר�ם ַוֲעַזְרָי2
2Chr. 22:7 ּוא ֹו ָיָצBא ִעם&ְיהֹוָרם1 ֶאל&ֵיה� ֹוא ֶאל&יֹוָר�ם ּוְבֹבא3 הּו ָלב� ים ָהְיָתה1 ְּתבּוַס�ת ֲאַחְזָי+ ֱאֹלִה3  ּוֵמ�

ב�ֶב ית ַאְחָא� ית ֶאת&ֵּב� ה ְלַהְכִר� ֹו ְיהָו+ י ֲאֶׁש�ר ְמָׁשח�  ן&ִנְמִׁש+
2Chr. 22:8 הּו< י ֲאֵח=י ֲאַחְזָי ה ּוְבֵנ2 Mי ְיהּוָד ּוא ִעם&ֵּב�ית ַאְחָא�ב ַוִּיְמָצאZ ֶאת&ָׂשֵר2 ט ֵיה� י ְּכִהָּׁשֵפ� Wַוְיִה 

ים ַלֲאַחְזָי�הּו ַוַּיַהְרֵג�ם�  ְמָׁשְרִת�
2Chr. 22:9ַוְיַב  Gַוְיִמֻתהּו Hהּו ֶאל&ֵיהּוא�ֹון ַוְיִבֻא ְמר3 ּוא ִמְתַחֵּב�א ְבֹׁש� הּו ְוה= M5ִּיְלְּכֻד הּו ַו� ֵּקׁשZ ֶאת&ֲאַחְזָי2

ר  הּו ַלְעֹצ� ֹו ְוֵאין1 ְלֵב�ית ֲאַחְזָי+ �ׁש ֶאת&ְיהָו�ה ְּבָכל&ְלָבב ּוא ֲאֶׁשר&ָּדַר� ְמרּו1 ֶּבן&ְיהֹוָׁשָפ�ט ה+ הּו ִּכBי ָא� 5ִּיְקְּבֻר+ ַו�
ה�ֹּכ�  ַח ְלַמְמָלָכ�

2Chr. 22:10 5ַרע ַהַּמְמָלָכ�ה� ָקם ַוְּתַדֵּב>ר ֶאת&ָּכל&ֶז �ּה ַוָּת3 �י ֵמ�ת ְּבָנ ה ִּכ הּו ָרֲאָת� 1הּו1 ֵא�ם ֲאַחְזָי+  ַוֲעַתְלָי
ה� ית ְיהּוָד�  ְלֵב�
2Chr. 22:11הּו ַוִּת ֶלְך ֶאת&יֹוָא�ׁש ֶּבן&ֲאַחְזָי3 Mת ַּבת&ַהֶּמ ֹוְך ְּבֵנ�י&ַהֶּמ1ֶלְך1  ַוִּתַּקחZ ְיהֹוַׁשְבַע2 Bב ֹאתֹו1 ִמּתBְגֹנ

 Zם ֵאֶׁשת �ת ַּבת&ַהֶּמ�ֶלְך ְיהֹוָר] הּו ְיהֹוַׁשְבַע ֹות ַוַּתְסִּתיֵר] �ֹו ַּבֲחַד�ר ַהִּמּט יִנְקּת� ֹו ְוֶאת&ֵמ� ן ֹאת> ים ַוִּתֵּת� ּוָמִת+ ַהּמ�
>הּו ִמְּפֵנ� ֹות ֲאַחְזָי ה ֲאח= �י ִהיאZ ָהְיָת2 ן ִּכ Mע ַהֹּכֵה ְתהּו�ְיהֹוָיָד2 א ֱהִמיָת� �ֹ  י ֲעַתְלָי�הּו ְול

2Chr. 22:12ֶרץ� פ א ֵׁש�ׁש ָׁשִנ�ים ַוֲעַתְלָי�ה ֹמֶל�ֶכת ַעל&ָהָא� ים ִמְתַחֵּב� ֱאֹלִה+   ַוְיִהBי ִאָּתם1 ְּבֵב�ית ָה�
2Chr. 23:1ֹות ַלֲע י ַהֵּמא] ע ַוִּיַּק�ח ֶאת&ָׂשֵר� �ק ְיהֹוָיָד3 ית ִהְתַחַּז Mה ַהְּׁשִבִע ם  ּוַבָּׁשָנ2 �הּו ֶבן&ְיֹרָח] ַזְרָי

ֹו  י ִעּמ� ט ֶּבן&ִזְכִר� >הּו ְוֶאת&ֱאִליָׁשָפ� =הּו ֶבן&ֲעָדָי ד ְוֶאת&ַמֲעֵׂשָי Mהּו ֶבן&עֹוֵב ֲעַזְרָי2 הֹוָחָנן ְוַל� ְ Tאל ֶּבן&י� ּוְלִיְׁשָמֵע
ית�  ַבְּבִר�

2Chr. 23:2�ּו ֶאת&ַהְלִוִּים1 ִמָּכל&ָעֵר Bה ַוִּיְקְּבצ יהּוָד+ ּבּו1 ִּב� אּו  ַוָּיֹס2 ֹות ְלִיְׂשָרֵא�ל ַוָּיֹב� י ָהָאב� ה ְוָראֵׁש� י ְיהּוָד+
ִם�  ֶאל&ְירּוָׁשָל�
2Chr. 23:3 1ה ֶבן&ַהֶּמ1ֶלְךB ם ִהֵּנ ֹ�אֶמר ָלֶה3 ים ִעם&ַהֶּמ�ֶלְך ַוּי ית ָהֱאֹלִה� ית ְּבֵב� ל ְּבִר> ת ָּכל&ַהָּקָה�  ַוִּיְכֹר2

ר ְיהָו�ה ַעל&ְּבֵנ�י ָד ְך ַּכֲאֶׁש>ר ִּדֶּב� יד�ִיְמֹל+  ִו�
2Chr. 23:4ים� י ַהִּסִּפ� ֲעֵר� ם ְלֹׁש� ֲהִנים1 ְוַלְלִוִּי+ ת ַלֹּכ� ם ָּבֵא�י ַהַּׁשָּב3 Mית ִמֶּכ ּו ַהְּׁשִלִׁש2 �ר ֲאֶׁש�ר ַּתֲעׂש �ה ַהָּדָב�   ֶז
2Chr. 23:5ם ְּבַחְצר� ֹוד ְוָכל&ָהָע+ �ֶלְך ְוַהְּׁשִלִׁש�ית ְּבַׁש�ַער ַהְיס ית ְיהָו�ה� ְוַהְּׁשִלִׁשית1 ְּבֵב�ית ַהֶּמ+  ֹות ֵּב�
2Chr. 23:6 ָּמה�ֶדׁש ֵה אּו ִּכי&ֹק� ָּמה ָיֹב� ם ֵה� ֲהִנים1 ְוַהְמָׁשְרִת�ים ַלְלִוִּי+ ה ִּכBי ִאם&ַהֹּכ� ֹוא ֵבית&ְיהָו3  ְוַאל&ָיב�

ֶרת ְיהָו�ה� ּו ִמְׁשֶמ� ם ִיְׁשְמר�  ְוָכל&ָהָע+
2Chr. 23:7ִPיב א ֶלְך ָסִב3 Mם ֶאת&ַהֶּמ Z ַהְלִוִּי2 ְהי�ּו  ְוִהִּקיפּו ִית יּוָמ�ת ִו� א ֶאל&ַהַּב� ֹו ְוַהָּב� �יו ְּבָיד+ יׁש ְוֵכָל

ֹו� ֹו ּוְבֵצאת� ֶלְך ְּבֹבא�  ֶאת&ַהֶּמ�
2Chr. 23:8 י�יו ָּבֵא �יׁש ֶאת&ֲאָנָׁש+ ל ֲאֶׁשר&ִצָּוהH ְיהֹוָיָד�ע ַהֹּכֵהןG ַוִּיְקחּו1 ִא ה ְּכֹכ� ם ְוָכל&ְיהּוָד3 Mּו ַהְלִוִּי  ַוַּיֲעׂש2

ת ֹות�ַהַּׁשָּב+ ַּמְחְלק� ן ֶאת&ַה� ע ַהֹּכֵה� א ָפַט>ר ְיהֹוָיָד� �ֹ �י ל   ִע�ם יֹוְצֵא�י ַהַּׁשָּב�ת ִּכ
2Chr. 23:9 ר ים ֲאֶׁש� ֲחִניִתים1 ְוֶאת&ַהָּמִגּנֹות1 ְוֶאת&ַהְּׁשָלִט+ ֹות ֶאת&ַה� י ַהֵּמא3 ן ְלָׂשֵר� Mע ַהֹּכֵה Z ְיהֹוָיָד2  ַוִּיֵּתן

ית ָה ר ֵּב� �יד ֲאֶׁש� ים�ַלֶּמ�ֶלְך ָּדִו  ֱאֹלִה�
2Chr. 23:10 1ֶתף ַהַּב1ִיתBִית ַהְיָמִנית1 ַעד&ֶּכBֶתף ַהַּב ֹו ִמֶּכ2 ֹו ְבָיד3 �יׁשA ִׁשְלח� ם ְוִא Mד ֶאת&ָּכל&ָהָע  ַוַּיֲעֵמ2

יב� ֶלְך ָסִב� ַח ְוַלָּב�ִית ַעל&ַהֶּמ� ית ַלִּמְזֵּב�  ַהְּׂשָמאִל+
2Chr. 23:11Bֶלְך ַוִּיְּתנ �יאּו ֶאת&ֶּבן&ַהֶּמ3 ֹו ַוִּיְמָׁשֻח1הּו1  ַוּיֹוִצ �ּות ַוַּיְמִל�יכּו ֹאת 1ֶזר1 ְוֶאת&ָה�ֵעד+ ּו ָעָליו1 ֶאת&ַהֵּנ

ֶלְך� ס י ַהֶּמ� ּו ְיִח� יו ַוּיֹאְמר�  ְיהֹוָיָד�ע ּוָבָנ+
2Chr. 23:12ֹוא ֶאל&ָה ְלִל�ים ֶאת&ַהֶּמ�ֶלְך ַוָּתב� ְמַה� ים ְוַה� ָרִצ+ ֹול ָהָעם1 ָה� Bהּו ֶאת&ק ית  ַוִּתְׁשַמ�ע ֲעַתְלָי3 ָע�ם ֵּב�

 ְיהָו�ה�
2Chr. 23:13 Gַעל&ַהֶּמֶלְך Hים ְוַהֲחֹצְצרֹות ֹוא ְוַהָּׂשִר� ֹו ַּבָּמב3 Mל&ַעּמּוד ד ַע� �ה ַהֶּמֶלְךZ עֹוֵמ2 ֶרא ְוִהֵּנ  ַוֵּת]

יר ּומֹוִדיִע�ים ְל �י ַהִּׁש+ ֹוֲרִרים1 ִּבְכֵל ֹות ְוַהְמׁש� ְצר+ 1ַע1 ַּבֲחֹצ� ַח ְותֹוֵק ֶרץ ָׂשֵמ3 Mם ָהָא ע ְוָכל&ַע2 Bל ַוִּתְקַר�ַהֵּל
ֶׁשר� ס ֶׁשר ָק� אֶמר ֶק� �ֹ יָה ַוּת 1הּו1 ֶאת&ְּבָגֶד+  ֲעַתְלָי

2Chr. 23:14 1ֹוִציא1ּוָה Bֹאֶמר ֲאֵלֶהם1 ה� ִיל ַוּי י ַהַח3 ֹותA ְּפקּוֵד� י ַהֵּמא� ן ֶאת&ָׂשֵר� Mע ַהֹּכֵה  ַוּיֹוֵצאZ ְיהֹוָיָד2



יָה יּו א ַאֲחֶר� ֹות ְוַהָּב� ית ְיהָו�ה�ַמ�ת ֶּבָח�ֶרב כPִֶּאל&ִמֵּב�ית ַהְּׂשֵדר+ ּוָה ֵּב� א ְתִמית� �ֹ ן ל  י ָאַמ�ר ַהֹּכֵה+
2Chr. 23:15ם� פ ּוָה ָׁש� ַער&ַהּסּוִס�ים ֵּב�ית ַהֶּמ�ֶלְך ַוְיִמית� ֹוא ַׁש� ֹוא ֶאל&ְמב� ִים ַוָּתב>   ַוָּיִׂשBימּו ָלּה1 ָיַד+
2Chr. 23:16י ֹו ּוֵב� Wית ֵּבינ ת ְיהֹוָיָדע1 ְּבִר+ Bֶלְך ִלְהי�ֹות ְלָע�ם ַליהָו�ה� ַוִּיְכֹר� ן ָּכל&ָהָע�ם ּוֵב�ין ַהֶּמ
2Chr. 23:17 ן�ת ַמָּתן1 ֹּכֵה יו ִׁשֵּב�רּו ְוֵא3 יו ְוֶאת&ְצָלָמ� הּו ְוֶאת&ִמְזְּבֹחָת� 5ִּיְּתֻצ+ 1 ַו� אּו ָכל&ָהָעBם ֵּבית&ַהַּב1ַעל  ַוָּיֹב2

ֹות� ִּמְזְּבח� �י ַה� ּו ִלְפֵנ ַעל ָהְרג�  ַהַּב+
2Chr. 23:18 Gית ְיהָוה�ַעל&ֵּב Hק ָּדִויד�ר ָחַל�ֲאֶׁש Hים ַהְלִוִּים� ד ַהֹּכֲהִנ ה ְּבַי2 ת ֵּב�ית ְיהָו3 Mע ְּפֻקֹּד  ַוָּיֶׂשםZ ְיהֹוָיָד2

יד� י ָדִו� ה ְּבִׂשְמָח�ה ּוְבִׁש�יר ַע�ל ְיֵד� ת ֹמֶׁש� ּוב ְּבתֹוַר� ה ַּכָּכת> ֹות ְיהָו3 ֹות ֹעל� Qַהֲעל  ְל�
2Chr. 23:19 15ַּיֲעֵמד ר� ַו� א ְלָכל&ָּדָב� א ָטֵמ� �ֹ א&ָיב �ֹ �ה ְול י ֵּב�ית ְיהָו ל&ַׁשֲעֵר� ים ַע� ֹוֲעִר+  ַהּׁש�
2Chr. 23:20 ֶרץ �ם ָהָא3 ם ְוֵא�תA ָּכל&ַע Mים ָּבָע ֹוְׁשִל2 ַאִּדיִריםZ ְוֶאת&ַהּמ� ֹות ְוֶאת&ָה� י ַהֵּמא]  ַוִּיַּק�ח ֶאת&ָׂשֵר�

ה ַוָּיֹב> א ַוּיBֹוֶרד ֶאת&ַהֶּמ1ֶלְך1 ִמֵּב�ית ְיהָו+ ֶלְך ַע�ל ִּכֵּס� ֶעְלי�ֹון ֵּב�ית ַהֶּמ�ֶלְך ַוּיֹוִׁש1יבּו1 ֶאת&ַהֶּמ+ ַער ָה� ֹוְך&ַׁש� אּו ְּבת�
ה�  ַהַּמְמָלָכ�

2Chr. 23:21ֶרב� ס יתּו ֶבָח� ָטה ְוֶאת&ֲעַתְלָי�הּו ֵהִמ� ��יר ָׁשָק ֶרץ ְוָהִע ּו ָכל&ַעם&ָהָא�   ַוִּיְׂשְמח�
2Chr. 24:1�ַבע ָׁשִנים1 ֹיָאBר  ֶּבן&ֶׁש ֹו ִצְבָי�ה ִמְּבֵא� �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ירּוָׁשָל ה ָמַל�ְך ִּב� �ים ָׁשָנ+ ֹו ְוַאְרָּבִע ׁש ְּבָמְלכ+

ַבע�  ָׁש�
2Chr. 24:2ן� ע ַהֹּכֵה� י ְיהֹוָיָד� �ה ָּכל&ְיֵמ� �י ְיהָו ר ְּבֵעיֵנ =ַעׂש יֹוָא>ׁש ַהָּיָׁש�   ַוַּי
2Chr. 24:3ים ְׁש�ע ָנִׁש ֹו ְיהֹוָיָד� ֹות� ַוִּיָּׂשא&ל�  ָּת�ִים ַוּי�ֹוֶלד ָּבִנ�ים ּוָבנ�
2Chr. 24:4ית ְיהָו�ה� ׁש ֶאת&ֵּב� ׁש ְלַחֵּד� �ן ָהָיה1 ִעם&ֵל�ב יֹוָא+ י ַאֲחֵריֵכ   ַוְיִה�
2Chr. 24:5 ל Z ִמָּכל&ִיְׂשָרֵא2 י ְיהּוָד|ה ְוִקְבצּו ּו ְלָעֵר{ ם ְצא� ֹ�אֶמר ָלֶה] �ים ְוַהְלִוִּיםG ַוּי ֶסף  ַוִּיְקֹּבץH ֶאת&ַהֹּכֲהִנ Mֶּכ

ְלִוִּי�ם� ּו ַה� ֲהר� א ִמ� �ֹ ּו ַלָּדָב�ר ְול ם ְּתַמֲהר� ה ְוַאֶּת� י ָׁשָנה1 ְּבָׁשָנ+ Bם ִמֵּד ֵהיֶכ3 �קA ֶאת&ֵּב�ית ֱאֹל�  ְלַחֵּז
2Chr. 24:6Qם ְלָהִב א&ָדַר�ְׁשָּת ַעל&ַהְלִוִּי+ �ֹ ֹו ַמּד1ּוַע1 ל ֹ�אֶמר ל3 יהֹוָיָד�ע ָהרֹאׁשG ַוּי יא  ַוִּיְקָר�א ַהֶּמֶלְךH ִל�

ּות� ֶהל ָהֵעד� ל ְלִיְׂשָרֵא�ל ְלֹא� ה ְוַהָּקָה� ֶבד&ְיהָו+ ִם ֶאת&ַמְׂשַאת1 ֹמֶׁש�ה ֶע� ירּוָׁשַל3 יהּוָד�ה ּוִמ�  ִמ�
2Chr. 24:7 ּו ה ָעׂש� ּו ֶאת&ֵּב�ית ָהֱאֹלִה�ים ְוַגם1 ָּכל&ָקְדֵׁש�י ֵבית&ְיהָו+ ַעת ָּבֶנ�יָה ָפְרצ� 1הּו1 ַהִּמְרַׁש+  ִּכBי ֲעַתְלָי

 ים�ַלְּבָעִל�
2Chr. 24:8ּוָצה� ַער ֵּבית&ְיהָו�ה ח� >הּו ְּבַׁש� 5ִּיְּתֻנ ֹון ֶאָח�ד ַו� ּו ֲאר� 5ַּיֲעׂש� ֶלְך ַו� ֹ�אֶמר ַהֶּמ+   ַוּי
2Chr. 24:9 ֶבד&ָהֱאֹלִה>ים ת ֹמֶׁש=ה ֶע� Qיהָוה1 ַמְׂשַא ִם ְלָהִבBיא ַל� ירּוָׁשַל3 יהּוָד�ה ּוִב� ֹול ִּב� Qַוִּיְּתנּו&ק 

ל ַּבִּמ ר�ַעל&ִיְׂשָרֵא�  ְדָּב�
2Chr. 24:10ה� ֹון ַעד&ְלַכֵּל� �ם ַוָּיִב>יאּו ַוַּיְׁשִל�יכּו ָלָאר� ים ְוָכל&ָהָע ּו ָכל&ַהָּׂשִר�   ַוִּיְׂשְמח�
2Chr. 24:11 ֶסף ם ִּכי&ַר�ב ַהֶּכ3 Qְוִכְראֹוָת Gד ַהְלִוִּים� ֹון ֶאל&ְּפֻקַּד�ת ַהֶּמֶלְךH ְּבַי Mָאר יא ֶאת&ָה� י ְּבֵעתZ ָיִב2  ַוְיִה]

ה ָעׂשּו1 ְלי�ֹוםA ּוָב2 Bֹו ֹּכ �יִׁשיֻב�הּו ֶאל&ְמֹקמ הּו ִו� ֹון ְוִיָּׂשֻא� אׁש ִויָע1רּו1 ֶאת&ָה�ָאר+ +ֹ א סֹוֵפBר ַהֶּמ1ֶלְך1 ּוְפִקיד1 ֹּכֵה�ן ָהר
ב� ֹום ַוַּי�ַאְספּו&ֶכ�ֶסף ָלֹר�  ְּבי+

2Chr. 24:12 11אֶכת ע ֶאל&עֹוֵׂשה1 ְמֶל יהֹוָיָד3 ֶלְך ִו� Mהּו ַהֶּמ ה ַוִּי�ְהיBּו ֹׂשְכִרים1 ֹחְצִב�ים  ַוִּיְּתֵנ2 ֲעבֹוַד�ת ֵּבית&ְיהָו+
ית ְיהָו�ה� ֶׁשת ְלַחֵּז�ק ֶאת&ֵּב� 1 ּוְנֹח+ ַגם ְלָחָרֵׁשBי ַבְרֶזל ְ Tה ו� ׁש ֵּב�ית ְיהָו ים ְלַחֵּד�  ְוָחָרִׁש+

2Chr. 24:13ם�ה ַוַּת=ַעל ֲארּוָכ>ה ַלְּמָלאָכ�ה ְּבָיָד 5ַּיֲעׂשּו1 ֹעֵׂש�י ַהְּמָלאָכ+ ֱאֹלִה>ים  ַו� ידּו ֶאת&ֵּב=ית ָה� M5ַּיֲעִמ  ַו�
הּו� 5ְיַאְּמֻצ� ֹו ַו�  ַעל&ַמְתֻּכְנּת�

2Chr. 24:14 1ים ְלֵבית&ְיהָוהBהּו ֵכִל ֶסף ַוַּיֲעֵׂש2 ע ֶאת&ְׁשָא�ר ַהֶּכ3 Mיהֹוָיָד ֶלְך ִו� Z ַהֶּמ2 �יאּו ִלְפֵני ם ֵהִב ְכַכּלֹוָת]  ּו�
ֹות ּוְכֵל� ֹות ְוַכּפ+ ת ְוַהֲעל� �י ָׁשֵר+ י ְּכֵל ל ְיֵמ� יד ֹּכ� ֹות ְּבֵבית&ְיהָוה1 ָּתִמ+ Bים ֹעל ִּי�ְהיּו ַמֲעִל2 ַ Tֶסף ו� ב ָוָכ י ָזָה�

ע� פ  ְיהֹוָיָד�
2Chr. 24:15ֹו� ת ֶּבן&ֵמָא=ה ּוְׁשֹלִׁש>ים ָׁשָנ�ה ְּבמֹות� �ים ַוָּיֹמ ע ָיִמ� ע ַוִּיְׂשַּב� ן ְיהֹוָיָד>   ַוִּיְזַק=
2Chr. 24:16הּו ְבִעיר&ָּדִו� ֹו�  ַוִּיְקְּבֻר� ים ּוֵבית� ל ְוִע�ם ָהֱאֹלִה� י&ָעָׂשBה טֹוָבה1 ְּבִיְׂשָרֵא+ �ים ִּכ� יד ִעם&ַהְּמָלִכ

 ס
2Chr. 24:17ָּ Pע ב ֹוָיָד+ י מֹות1 ְיה� ֲחֵר� ם� ְוַא� ֶלְך ֲאֵליֶה� ע ַהֶּמ� ּו ַלֶּמ�ֶלְך ָא>ז ָׁשַמ� ה ַוִּי�ְׁשַּתֲחו� י ְיהּוָד+  אּו ָׂשֵר�



2Chr. 24:18&ּו ֶאת �ים  ַוַּי�ַעְזב3 ֲעַצִּב ים ְוֶאת&ָה� ּו ֶאת&ָהֲאֵׁשִר� ם ַוַּי�ַעְבד� ֵּבBית ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ֲאבֹוֵתיֶה+
את� �ֹ ם ז ִם ְּבַאְׁשָמָת� ּוָׁשַל+ ֶצף ַעל&ְיהּוָדה1 ִויר� 5ְיִהי&ֶק3  ַו�

2Chr. 24:19�א ֶהֱאִז �ֹ ם ְול �ה ַוָּיִע�ידּו ָב� ם ֶאל&ְיהָו ים ַלֲהִׁשיָב�  ינּו� ס ַוִּיְׁשַלBח ָּבֶהם1 ְנִבִא+
2Chr. 24:20 ם Mאֶמר ָלֶה 2ֹ �ם ַוּי �ל ָלָע ד ֵמַע 5ַּיֲעֹמ� ן ַו� ְבָׁשה1 ֶאת&ְזַכְרָיה1 ֶּבן&ְיהֹוָיָד�ע ַהֹּכֵה+ ים ָל� ּוַח ֱאֹלִה3  ְור�

ם ֶאת&ְיהָו� י&ֲעַזְבֶּת� יחּו ִּכ� א ַתְצִל+ �ֹ ים ֶאת&ִמְצֹוBת ְיהָוה1 ְול Mם ֹעְבִר ים ָלָמהZ ַאֶּת2 הA ָאַמ�ר ָהֱאֹלִה3 ה ַוַּי�ֲעֹז�ב ֹּכ�
ם�  ֶאְתֶכ�

2Chr. 24:21ית ְיהָו�ה� ר ֵּב� �ת ַהֶּמ�ֶלְך ַּבֲחַצ� ֶבן ְּבִמְצַו הּו ֶא� יו ַוִּיְרְּגֻמ� ּו ָעָל+   ַוִּיְקְׁשר�
2Chr. 24:22ֹו�ג ֶאת&ְּבנ 5ַּיֲהֹר� ֹו ַו� ע ָאִביו1 ִעּמ+ Bה ְיהֹוָיָד Mר ָעָׂש ֶלְך ַהֶח1ֶסד1 ֲאֶׁש2 ר יֹוָא�ׁש ַהֶּמ3 Qֹו  ְולֹא&ָזַכ  ּוְכמֹות�

ׁש� פ �5ֶרא ְיהָו�ה ְוִיְדֹר� ר ֵי  ָאַמ+
2Chr. 24:23 ִם ַוַּיְׁשִח>יתּו ּוָׁשַל+ אּו ֶאל&ְיהּוָדה1 ִויר� ה ָעָל�ה ָעָליוH ֵח�יל ֲאָרםG ַוָּיֹב3  ַוְיִה�יA ִלְתקּוַפ�ת ַהָּׁשָנ3

ֶלְך ַּדְרָמ� ּו ְלֶמ� �ם ְוָכל&ְׁשָלָל�ם ִׁשְּלח� י ָהָע�ם ֵמָע  ֶׂשק�ֶאת&ָּכל&ָׂשֵר�
2Chr. 24:24 ּו ְזב+ �י ָע� ד ִּכ ב ְמֹא+ 1 ָלֹר� ם ַח1ִיל ן ְּבָיָד� ם ַו�יהָוה1 ָנַת2 ים ָּב�אּוA ֵח�יל ֲאָר3 Mר ֲאָנִׁש Z ְבִמְצַע2  ִּכי

ים� ּו ְׁשָפִט� ׁש ָעׂש�  ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ֲאבֹוֵתיֶה�ם ְוֶאת&יֹוָא�
2Chr. 24:25 ּו י&ָעְזב� ּנּו ִּכ� �ם][ְּב[ֹאתֹוH ְּבַמֲחִלִּיים  ּוְבֶלְכָּת�ם ִמֶּמ3 יו ] ַמֲחלּוִי יו ֲעָבָד3 Mּו ָעָל ַרִּביםG ִהְתַקְּׁשר2

ֹות  הּו ְּבִקְבר� א ְקָבֻר� �ֹ יד ְול �יר ָּדִו+ 5ִּיְקְּבֻר1הּו1 ְּבִע ת ַו� �ֹו ַוָּיֹמ ן ַוַּי�ַהְרֻג�הּו ַעל&ִמָּטת� ִּבְדֵמי1 ְּבֵני1 ְיהֹוָיָד�ע ַהֹּכֵה+
ים� ס  ַהְּמָלִכ�
2Chr. 24:26ית� ית ַהּמֹוָאִב� ד ֶּבן&ִׁשְמִר� ֹוָזָב+ ית ִויה� ַעּמֹוִנ+ ד ֶּבן&ִׁשְמָעת1 ָה� �יו ָזָב3 ים ָעָל ֶּלה ַהִּמְתַקְּׁשִר�   ְוֵא�
2Chr. 24:27 יו ְוֹרב Qב[ ּוָבָנ Q5ֶר= ׁש ֵס�ֶפר ] ִי ים ַעל&ִמְדַר� �ם ְּכתּוִב+ ים ִהָּנ יו ִויסֹוד1 ֵּב�ית ָהֱאֹלִה+ ַהַּמָּׂש�א ָעָל3

יו� פַהְּמָל ֹו ַּתְחָּת� ְך ֲאַמְצָי�הּו ְבנ� �ים ַוִּיְמֹל>  ִכ
2Chr. 25:1 ֹו �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ים ָוֵת1ַׁשע1 ָׁשָנ+ הּו ְוֶעְׂשִר� ים ְוָחֵמBׁש ָׁשָנה1 ָמַל�ְך ֲאַמְצָי+  ֶּבן&ֶעְׂשִר2

ִים� ן ִמירּוָׁשָל�  ְיהֹוַעָּד�
2Chr. 25:2 ר �ַעׂש ַהָּיָׁש� ם� ַוַּי ב ָׁשֵל� א ְּבֵלָב� �ֹ ק ל Wה ַר� �י ְיהָו  ְּבֵעיֵנ
2Chr. 25:3יו� ֶלְך ָאִב� יו ַהַּמִּכ�ים ֶאת&ַהֶּמ� 5ַּיֲהֹרג1 ֶאת&ֲעָבָד+ �יו ַו� ה ַהַּמְמָלָכ�ה ָעָל י ַּכֲאֶׁש>ר ָחְזָק� Wַוְיִה  
2Chr. 25:4ֶפר ֹמֶׁש�ה ְּבֵס ּוב ַּבּתֹוָר] �י ַכָּכת� א ֵהִמ�ית ִּכ �ֹ ם ל ר  ְוֶאת&ְּבֵניֶה� ה ֵלאֹמ3 Mה ְיהָו הZ ֲאֶׁשר&ִצָּו2

ּותּו� פ ֹו ָימ� ֹות ִּכ>י ִא�יׁש ְּבֶחְטא� ּותּו ַעל&ָאב+ ֹות ַעל&ָּבִנים1 ּוָבִנים1 לֹא&ָימ� Bּותּו ָאב  לֹא&ָימ2
2Chr. 25:5י ָהֲאָלִפים1 ּוְלָׂש Bֹות ְלָׂשֵר ה ַוַּי�ֲעִמיֵד�ם ְלֵבית&ָאב3 1הּו1 ֶאת&ְיהּוָד+ ץ ֲאַמְצָי Bֹות  ַוִּיְקֹּב י ַהֵּמא+ ֵר�

ֹות ֶאBֶלף ָּבחּור1 יֹוֵצ�א  ם ְׁשֹלׁש&ֵמא2 ְעָלה ַוִּיְמָצֵא3 ים ָׁשָנה1 ָוַמ+ Bן ֶעְׂשִר ם ְלִמֶּב2 5ִּיְפְקֵד3 ה ּוִבְנָיִמ�ן ַו� ְלָכל&ְיהּוָד�
ַמח ְוִצָּנ�ה� ז ֹר� א ֹאֵח�  ָצָב+

2Chr. 25:6ִי ֹור ָח� ָאה ֶא>ֶלף ִּגּב� ל ֵמ� ר ִמִּיְׂשָרֵא3 ֶסף� ַוִּיְׂשֹּכ� ה ִכַּכר&ָּכ�  ל ְּבֵמָא�
2Chr. 25:7 1ין ְיהָוהBי ֵא� א ִעְּמָך� ְצָב�א ִיְׂשָרֵא�ל ִּכ �ֹ ֶלְך ַאל&ָיב Wר ַהֶּמ ים ָּבBא ֵאָליו1 ֵלאֹמ+ �יׁש ָהֱאֹלִה3  ְוִא

ִים� ל ְּבֵנ�י ֶאְפָר� ל ֹּכ�  ִעם&ִיְׂשָרֵא+
2Chr. 25:8ִּPכ ��ק ַלִּמְלָחָמ ה ֲחַז ה ֲעֵׂש� א ַאָּת+ �ֹ ַח י ִאם&ּב ב ִּכ�י ֶיׁש&ֹּכ> �י אֹוֵי+ ֱאֹלִהים1 ִלְפֵנ יְלָךB ָה� ה ַיְכִׁש�

יל� ים ַלְעז�ֹור ּוְלַהְכִׁש�  ֵּבאֹלִה�
2Chr. 25:9 ּוד ִּתי ִלְגד� ר ָנַת� ר ֲאֶׁש� ה&ַּלֲעׂשֹות1 ִלְמַא�ת ַהִּכָּכ+ ים ּוַמ� �יׁש ָהֱאֹלִה+ 1הּו1 ְלִא Bֹאֶמר ֲאַמְצָי  ַוּי

�יׁש 1ֹאֶמר1 ִא Pִֵיְׂשָרֵא�ל ַוּי ים י ֱאֹלִה+ ה ִמֶּז�ה� ָה� ה ָל�ֶתת ְלָך� ַהְרֵּב� יהָו+  ׁש ַל�
2Chr. 25:10 םBַחר ַאָּפ ִים ָלֶל�ֶכת ִלְמקֹוָמ�ם ַוִּי2 ֶאְפַר+ הּו ְלַהְּגדּוד1 ֲאֶׁשר&ָּבBא ֵאָליו1 ֵמ�  ַוַּיְבִּדיֵל�ם ֲאַמְצָי3

ף� פ ם ָּבֳחִרי&ָא� ּובּו ִלְמקֹוָמ� ה ַוָּיׁש� יהּוָד+  ְמֹאד1 ִּב�
2Chr. 25:11 ֶרת �5ְך ֶאת&ְּבֵני&ֵׂשִע�יר ֲעֶׂש� �יא ַהֶּמ�ַלח ַוַּי �ֶלְך ֵּג ֹו ַוֵּי ק ַוִּיְנַהג1 ֶאת&ַעּמ+ 1הּו1 ִהְתַחַּז+  ַוֲאַמְצָי

ים�  ֲאָלִפ�
2Chr. 25:12ּו אׁש ַהָּס�ַלע ַוַּיְׁשִליכ> �ֹ ּום ְלר ה ַוְיִביא� �י ְיהּוָד+ ים ָׁשבּו1 ְּבֵנ ים ַחִּי3 Mֶרת ֲאָלִפ ם  ַוֲעֶׂש2

עּו� ס ַלע ְוֻכָּל�ם ִנְבָק� רֹאׁש&ַהֶּס�  ֵמ�



2Chr. 25:13 ה י ְיהּוָד+ 5ִּיְפְׁשטּו1 ְּבָעֵר� ה ַו� 1הּו1 ִמֶּלBֶכת ִעּמֹו1 ַלִּמְלָחָמ+ ר ֵהִׁשBיב ֲאַמְצָי ּוד ֲאֶׁש2 �י ַהְּגד3  ּוְבֵנ
ים ַוָּי ֶׁשת ֲאָלִפ+ ּו ֵמֶהם1 ְׁשֹל� Bֹון ַוַּיּכ �ֹון ְוַעד&ֵּב�ית חֹור ה� סִמֹּׁשְמר� ּזּו ִּבָּז�ה ַרָּב�  ֹב�

2Chr. 25:14 ם יר ַוַּי�ֲעִמיֵד� �י ֵׂשִע+ א ֶאת&ֱאֹלֵהי1 ְּבֵנ ים ַוָּיֵב3 ֹות ֶאת&ֲאדֹוִמ+ ַהּכ� 1הּו1 ֵמ� ֹוא ֲאַמְצָי Bי ב י ַאֲחֵר2  ַוְיִה3
ר� ם ְיַקֵּט� ם ִי�ְׁשַּתֲחֶו�ה ְוָלֶה� ֹו ֵלאֹלִה�ים ְוִלְפֵניֶה�  ל�

2Chr. 25:15ף ְי ם  ַוִּי�ַחר&ַא� ֹו ָלBָּמה ָדַר1ְׁשָּת1 ֶאת&ֱאֹלֵה�י ָהָע+ ֹ�אֶמר ל3 יא ַוּי �הּו ַוִּיְׁשַלBח ֵאָליו1 ָנִב+ הָו�ה ַּבֲאַמְצָי
ָך� ם ִמָּיֶד� ילּו ֶאת&ַעָּמ�  ֲאֶׁש>ר לֹא&ִהִּצ�

2Chr. 25:16&ּוָך ֲחַדל Bֹאֶמר לֹו1 ַהְליֹוֵעBץ ַלֶּמ1ֶלְך1 ְנַתּנ+ יו ַוּי ֹו ֵאָל3 ּוָך ַוֶּיְחַּד�ל  ַוְיִה�יA ְּבַדְּבר� �ְלָך� ָל�ָּמה ַיּכ
י� פ ְעָּת ַלֲעָצִת� א ָׁשַמ� �ֹ את ְול +ֹ �יָת ּז י&ָעִׂש ָך ִּכ� י&ָיַעBץ ֱאֹלִהים1 ְלַהְׁשִחיֶת+ ְעִּתי ִּכ� 1ֹאֶמר1 ָיַד3 יא ַוּי  ַהָּנִב3

2Chr. 25:17ׁש ֶּבן&ְי ִּיְׁשַלח ֶאל&יֹוָא2 ַ Tה ו 1הּו1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ ץ ֲאַמְצָי ל  ַוִּיָּוַע3 ֶלְך ִיְׂשָרֵא� ּוא ֶמ� הֹוָאָח=ז ֶּבן&ֵיה>
ר ְלָך  �ה ָפִנ�ים�] ְלָכ�ה[ֵלאֹמ  ִנְתָרֶא�

2Chr. 25:18 ֹון ֹוַח ֲאֶׁש�ר ַּבְּלָבנ3 Mַהח Gֵלאֹמר Hֶלְך&ְיהּוָדה �הּו ֶמ� ל ֶאל&ֲאַמְצָי ֶלְך&ִיְׂשָרֵא3 ח יֹוָא�ׁש ֶמ� Qַוִּיְׁשַל 
ֶרז ֲאֶׁשBר ַּבְּלָבנֹון1  Mָׁשַלח ֶאל&ָהֶאT ר�ת ַהָּׂשֶדה1 ֲאֶׁשB ר ַחַּי Qַּתֲעֹב ר ְּתָנ�ה&ֶאת&ִּבְּתָך� ִלְבִנ�י ְלִאָּׁש�ה ַו�  ֵלאֹמ+

ֹוַח� ס ֶאת&ַהח� ֹון ַוִּתְרֹמ�  ַּבְּלָבנ+
2Chr. 25:19ָּמהBָך ָל �יד ַעָּתה1 ְׁשָב�ה ְּבֵביֶת+ ֹום ּוְנָׂשֲאָך� ִלְּבָך� ְלַהְכִּב Bה ִהִּכ1יָת1 ֶאת&ֱאד+ ְרָּת ִהֵּנ   ָאַמ3

ְך� ה ִעָּמ� ה ִויהּוָד� �ַפְלָּת+ ַאָּת� ה ְוָנ  ִתְתָּגֶרה1 ְּבָרָע+
2Chr. 25:20ֹום� י ֱאד� ת ֱאֹלֵה� ּו ֵא� ְרׁש+ �י ָד� �ד ִּכ ַען ִּתָּת�ם ְּבָי יא ְלַמ� ֱאֹלִהים1 ִה+ הּו ִּכBי ֵמָה�   ְולֹא&ָׁשַמ�ע ֲאַמְצָי+
2Chr. 25:211 ַוִּיְת ֶלְך&ִיְׂשָרֵאל ַעל יֹוָאBׁש ֶמ� ר  ַוַּי2 ֶמׁש ֲאֶׁש� ית ֶׁש� ֶלְך&ְיהּוָד�ה ְּבֵב� �הּו ֶמ� ּוא ַוֲאַמְצָי ים ה� ּו ָפִנ+ ָרא�

ה�  ִליהּוָד�
2Chr. 25:22יו� �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוָּיֻנ�סּו ִא�יׁש ְלֹאָהָל� ה ִלְפֵנ �5ֶגף ְיהּוָד�   ַוִּיָּנ
2Chr. 25:23ׁש ֶּבן&ְיהֹוָא�ה ֶּבן&יֹוָא Mֶלְך&ְיהּוָד הּו ֶמ� ל ְּבֵב�ית  ְוֵאתZ ֲאַמְצָי2 ֶלְך&ִיְׂשָרֵא� ׁש ֶמ� ז ָּתַפ>ׂש יֹוָא� ָח3

ֹות  ע ֵמא� ה ַאְרַּב� ִם ִמַּׁשBַער ֶאְפַר1ִים1 ַעד&ַׁש�ַער ַהּפֹוֶנ+ ץ ְּבחֹוַמ�ת ְירּוָׁשַל3 Qִם ַוִּיְפֹר ּוָׁשַל+ ָׁש�ֶמׁש ַוְיִביֵא1הּו1 ְיר�
ה�  ַאָּמ�

2Chr. 25:24ַ Tת ָּכל&ה�ֶסף ְוֵא ל&ַהָּזָה�ב ְוַהֶּכ] ֹום  ְוָכ� ים ִעם&ֹעֵב�ד ֱאד3 Mים ְּבֵבית&ָהֱאֹלִה ֵּכִלים ַהִּנְמְצִא2
ֹון� פ �ָׁשב ֹׁשְמר� ֹות ַוָּי �ֲעֻרב �י ַהַּת� ת ְּבֵנ ֶלְך ְוֵא�  ְוֶאת&ֹאְצרֹות1 ֵּב�ית ַהֶּמ+

2Chr. 25:25ׁש ֶּבן&ְיהֹוָאָח� ֹות יֹוָא� ה ַאֲחֵר�י מ+ Bהּו ֶבן&יֹוָאׁש1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+ י ֲאַמְצָי ׁש  ַוְיִח2 ז ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא�ל ֲחֵמ�
ה ָׁשָנ�ה�  ֶעְׂשֵר�
2Chr. 25:26 ֶפר ים ַעל&ֵס� �ם ְּכתּוִב+ 1 ִהָּנ �ים ֲהלֹא הּו ָהִראֹׁשִנ�ים ְוָהַאֲחרֹוִנ י ֲאַמְצָי+ 1ֶתר1 ִּדְבֵר�  ְוֶי

ל� ה ְוִיְׂשָרֵא�  ַמְלֵכי&ְיהּוָד�
2Chr. 25:27י ְי 1הּו1 ֵמַאֲחֵר� ת ֲאֶׁשר&ָסBר ֲאַמְצָי �יָׁשה  ּוֵמֵע3 �ָנס ָלִכ ֶׁשר ִּבירּוָׁשַל�ִם ַוָּי ּו ָעָל�יו ֶק> ה ַוִּיְקְׁשר2 הָו+

ם� הּו ָׁש� יָׁשה ַוְיִמיֻת� ּו ַאֲחָריו1 ָלִכ+ Bַוִּיְׁשְלח 
2Chr. 25:28ה� יו ְּבִע�יר ְיהּוָד� ֹו ִעם&ֲאֹבָת� ּו ֹאת> 5ִּיְקְּבר� �ים ַו� הּו ַעל&ַהּסּוִס   ַוִּיָּׂשֻא�
2Chr. 26:1 ּו Qַחת ָאִב�יו  ַוִּיְקח ֹו ַּת� �יכּו ֹאת+ �ה ַוַּיְמִל ה ָׁשָנ ׁש ֶעְׂשֵר� ּוא ֶּבן&ֵׁש� Wהּו ְוה ָּכל&ַעBם ְיהּוָדה1 ֶאת&ֻעִּזָּי+
 ֲאַמְצָי�הּו�

2Chr. 26:2Pיו� פ ה ֶלְך ִעם&ֲאֹבָת� ב&ַהֶּמ� י ְׁשַכ� יהּוָד�ה ַאֲחֵר� ָה ִל� ֹות ַוְיִׁשיֶב� �ה ֶאת&ֵאיל+  ּוא ָּבָנ
2Chr. 26:32ֹו  ֶּבן&ֵׁש �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ֹו ַוֲחִמִּׁשBים ּוְׁשַּת1ִים1 ָׁשָנ+ �הּו ְבָמְלכ+ ה ָׁשָנה1 ֻעִּזָּי Bׁש ֶעְׂשֵר

ִם�] ְיָכְלָי�ה[ְיִכיְלָיה   ִמן&ְירּוָׁשָל�
2Chr. 26:4�ה ֲאַמְצָי�הּו ָאִב ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש� �ה ְּכֹכ� �י ְיהָו ר ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ַהָּיָׁש�  יו� ַוַּי
2Chr. 26:5 ה ֹו ֶאת&ְיהָו+ ת ָהֱאֹלִה�ים ּוִביֵמי1 ָּדְרׁש� הּו ַהֵּמִב�ין ִּבְרֹא� ים ִּביֵמ�י ְזַכְרָי+ ׁש ֱאֹלִה+  ַוְיִהי1 ִלְדֹר�

ים� ס ֹו ָהֱאֹלִה�  ִהְצִליח�
2Chr. 26:6ת�ת ְוֵאת1 חֹוַמ ֹוַמת ַּג3 ץ ֶאת&ח� Qים ַוִּיְפֹר ֹוד  ַוֵּיֵצא1 ַוִּיָּל�ֶחם ַּבְּפִלְׁשִּת+ �ת חֹוַמ�ת ַאְׁשּד ה ְוֵא�  ַיְבֵנ+

ים� ֹוד ּוַבְּפִלְׁשִּת� ים ְּבַאְׁשּד� �ה ָעִר+  ַוִּיְבֶנ



2Chr. 26:7 ים ַעל&ְּפִלְׁשִּת=ים ְוַעל&ָהַעְרִבִּיים Mֱאֹלִה הּו ָה� ַעל ] ַעְרִב>ים][ָה�[ ַוַּיְעְזֵר2 ַהֹּיְׁשִב�ים ְּבגּור&ָּב�
 ְוַהְּמעּוִנ�ים�
2Chr. 26:8=ְעָלה� ַוִּיְּתנ �יק ַעד&ְלָמ� ִים ִּכ�י ֶהֱחִז ֹוא ִמְצַר+ Bֶלְך ְׁשמֹו1 ַעד&ְלב� �הּו ַוֵּי ה ְלֻעִּזָּי >ים ִמְנָח� ַעּמֹוִנ  ּו ָה�
2Chr. 26:9 ֹוַע �ַער ַהַּג�ְיא ְוַעל&ַהִּמְקצ >ה ְוַעל&ַׁש� ִם ַעל&ַׁש=ַער ַהִּפָּנ ּוָׁשַל+ Bהּו ִמְגָּדִלים1 ִּביר� ֶבן ֻעִּזָּי  ַוִּי2

5ְיַחְּז ם�ַו�  ֵק�
2Chr. 26:10 ֹור �ֹו ּוַבְּׁשֵפָל�ה ּוַבִּמיׁש ים ִּכBי ִמְקֶנה&ַ�ב1 ָה�ָיה ל+ ֹות ַרִּב+ ר ַוַּיְחֹצב1 ֹּבר� ים ַּבִּמְדָּב3 Mֶבן ִמְגָּדִל  ַוִּי2

ה ָהָי�ה� ס ב ֲאָדָמ� י&ֹאֵה� ל ִּכ� ים ֶּבָהִרים1 ּוַבַּכְרֶמ+ ְרִמ3 ים ְוֹכ�  ִאָּכִר�
2Chr. 26:11י ְלֻעִּז�ם ְּבַיד1 ְיעּוֵאל  ַוְיִה ּוד ְּבִמְסַּפר1 ְּפֻקָּדָת+ ה יֹוְצֵא=י ָצָב�א ִלְגד3 Mה ִמְלָחָמ Z ֹעֵׂש2 הּו ַחִיל ָּי]

ר ּוַמֲעֵׂשָי�הּו ַהּׁשֹוֵט�ר עPַ] ְיִעיֵא�ל[ ֶלְך�ַהּסֹוֵפ+ י ַהֶּמ� הּו ִמָּׂשֵר�  ל ַיד&ֲחַנְנָי+
2Chr. 26:12ֹו ר ָראֵׁשBי ָהָאבֹות1 ְלִגּב� Qל ִמְסַּפ ֹּ Tֹות� כ ׁש ֵמא� ִים ְוֵׁש� ִיל ַאְלַּפ�  ֵרי ָח+
2Chr. 26:13 ה י ִמְלָחָמ� ֹות עֹוֵׂש� ֶלף ְוִׁשְבַעBת ֲאָלִפים1 ַוֲחֵמ�ׁש ֵמא+ ֹות ֶא3 ׁש ֵמא� א ְׁשֹל= Mיל ָצָב  ְוַעל&ָיָדםZ ֵח2

ֶלְך ַעל&ָהאֹוֵי�ב� ַח ָח�ִיל ַלְעֹז�ר ַלֶּמ�  ְּבֹכ�
2Chr. 26:14הּו Mם ֻעִּזָּי Z ָלֶה2 ֹות ּוְלַאְבֵנ�י  ַוָּיֶכן �ים ְוִׁשְרֹינ�ֹות ּוְקָׁשת ֹוָבִע+ Bים ּוְרָמִחים1 ְוכ� א ָמִגִּנ  ְלָכל&ַהָּצָב3

ים�  ְקָלִע�
2Chr. 26:15 1ֹות ִלירֹוא ב ִלְהיBֹות ַעל&ַהִּמְגָּדִלים1 ְוַעל&ַהִּפּנ+ ֹות ַמֲחֶׁש�ֶבת חֹוֵׁש3 Mִם ִחְּׁשֹבנ �ַעׂשA ִּבירּוָׁשַל2  ַוַּי
ים ּוָבֲא ִחִּצ+ י&ָחָז�ק�ַּב� �ר ַע�ד ִּכ� י&ִהְפִל�יא ְלֵהָעֵז ֹוק ִּכ� ֹות ַוֵּיֵצBא ְׁשמֹו1 ַעד&ְלֵמ�ָרח+ � ָבִנ�ים ְּגֹדל
2Chr. 26:16 ה 1 ֶאל&ֵהיַכ�ל ְיהָו+ �ה ֱאֹלָה�יו ַוָּיבֹא ית ַוִּיְמַע�ל ַּביהָו ֹו ָּגַבBּה ִלּבֹו1 ַעד&ְלַהְׁשִח+  ּוְכֶחְזָקת3

ח ַהְּקֹט�  ֶרת�ְלַהְקִט�יר ַעל&ִמְזַּב�
2Chr. 26:17ִיל� >ה ְׁשמֹוִנ�ים ְּבֵני&ָח� =יםA ַליהָו ֹו ֹּכֲהִנ Qן ְוִעּמ��הּו ַהֹּכֵה יו ֲעַזְרָי א ַאֲחָר� �ֹ   ַוָּיב
2Chr. 26:18 ים= �י ַלֹּכֲהִנ ה ִּכ יהָו+ הּו ְלַהְקִטיר1 ַל� Bֹאְמרּו לֹו1 לֹא&ְלָך� ֻעִּזָּי3 ֶלְך ַוּי �הּו ַהֶּמ3 ּו ַעל&ֻעִּזָּי Qַוַּיַעְמד 

ים� ֹוד ֵמְיהָו�ה ֱאֹלִה� א&ְלָך� ְלָכב� �ֹ ְלָּת ְול �י ָמַע+ ן ַהְמֻקָּדִׁש�ים ְלַהְקִט�יר ֵצBא ִמן&ַהִּמְקָּדׁש1 ִּכ  ְּבֵני&ַאֲהֹר>
2Chr. 26:19ה ְבִמ ַהָּצַרַעת ָזְרָח2 ְ Tים ו ֹו ִעם&ַהֹּכֲהִנ3 ֶרת ְלַהְקִט�יר ּוְבַזְעּפ� ֹו ִמְקֶט� הּו ּוְבָיד� ֹו  ַוִּיְזַעף1 ֻעִּזָּי+ Mְצח

ֶרת� ח ַהְּקֹט� ה ֵמַע�ל ְלִמְזַּב� ֲהִנים1 ְּבֵב�ית ְיהָו+ Bי ַהֹּכ�  ִלְפֵנ
2Chr. 26:20 ּוהּו ֹו ַוַּיְבִהל� ּוא ְמֹצָרע1 ְּבִמְצח+ Bים ְוִהֵּנה&ה אׁש ְוָכל&ַהֹּכֲהִנ3 Mֹ ן ָהר Z ֹכֵה2 יו ֲעַזְרָיהּו �ֶפן ֵאָל]  ַוִּי

את ִּכ�י ִנ ֹו ְיהָו�ה�ִמָּׁש�ם ְוַגם&הּוא1 ִנְדַח�ף ָלֵצ+  ְּגע�
2Chr. 26:21 ית ַהָחְפׁשּותBֶׁשב ֵּב Mֹו ַוֵּי ֶלְך ְמֹצָר�עA ַעד&י�ֹום מֹות3 Mהּו ַהֶּמ Z ֻעִּזָּי2 ע ִּכ�י ] ָחְפִׁשית1][ַה�[ ַוְיִהי ְמֹצָר+

ֶרץ� ט ֶאת&ַע�ם ָהָא� ֶלְך ׁשֹוֵפ� �ה ְויֹוָתBם ְּבנֹו1 ַעל&ֵּב�ית ַהֶּמ+ �ר ִמֵּב�ית ְיהָו  ִנְגַז
2Chr. 26:22יא� ֹוץ ַהָּנִב� ְעָי�הּו ֶבן&ָאמ� �ים ָּכַת>ב ְיַׁש� הּו ָהִראֹׁשִנ�ים ְוָהֲאֲחֹרִנ י ֻעִּזָּי+ 1ֶתר1 ִּדְבֵר�   ְוֶי
2Chr. 26:23 ים ה ַהְּקבּוָרה1 ֲאֶׁש�ר ַלְּמָלִכ+ Bֹו ִעם&ֲאֹבָתיו1 ִּבְׂשֵד Bּו ֹאת יו ַוִּיְקְּבר2 הּו ִעם&ֲאֹבָת3 Mב ֻעִּזָּי  ַוִּיְׁשַּכ2

יו� פִּכ�י ָא ֹו ַּתְחָּת� ם ְּבנ� ְך יֹוָת� ּוא ַוִּיְמֹל> �ּו ְמצֹוָר�ע ה  ְמר�
2Chr. 27:1 ֹו �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ירּוָׁשָל ה ָמַל�ְך ִּב� ֹו ְוֵׁשׁש&ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+ ים ְוָחֵמBׁש ָׁשָנה1 יֹוָת�ם ְּבָמְלכ+  ֶּבן&ֶעְׂשִר2

ֹוק� ה ַּבת&ָצד�  ְירּוָׁש�
2Chr. 27:2ר Mַעׂש ַהָּיָׁש �ה  ַוַּי2 א ֶאל&ֵהיַכ�ל ְיהָו ק לֹא&ָב� Wיו ַר �הּו ָאִב+ ל ֲאֶׁשר&ָעָׂשה1 ֻעִּזָּי Bה ְּכֹכ �י ְיהָו3  ְּבֵעיֵנ

ים� ֹוד ָהָע�ם ַמְׁשִחיִת�  ְוע�
2Chr. 27:3ב� ֶפל ָּבָנ�ה ָלֹר� ת ָהֹע> ַער ֵּבית&ְיהָו�ה ָהֶעְלי�ֹון ּוְבחֹוַמ� >ה ֶאת&ַׁש� ּוא ָּבָנ   ה3
2Chr. 27:4ים ָּבָנ�ה ים� ְוָעִר� יָרִנּי�ֹות ּוִמְגָּדִל� ה ִּב�   ְּבַהר&ְיהּוָד�ה ּוֶבֳחָרִׁש�ים ָּבָנ+
2Chr. 27:5 1יא ֵמָאה �ה ַהִה3 ֹון ַּבָּׁשָנ Mֹו ְבֵנ�י&ַעּמ �ק ֲעֵליֶהםG ַוִּיְּתנּו&ל2 ם ִעם&ֶמ�ֶלְך ְּבֵני&ַעּמֹוןH ַוֶּיֱחַז Qהּוא ִנְלַח ְ Tו 

ֶרת ֲאָלִפBים ֹּכִרים1 ֶסף ַוֲעֶׂש2 ֹון ס ִּכַּכר&ֶּכ+ �י ַעּמ+ את ֵהִׁשBיבּו לֹו1 ְּבֵנ 3ֹ �ים ז ים ֲעֶׂש�ֶרת ֲאָלִפ ים ּוְׂשעֹוִר�  ִחִּט+
ית�  ּוַבָּׁשָנ�ה ַהֵּׁשִנ�ית ְוַהְּׁשִלִׁש�

2Chr. 27:6ִּPם כ�יו� ַוִּיְתַחֵּז�ק יֹוָת יו ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלָה� �ין ְּדָרָכ+  י ֵהִכ
2Chr. 27:7ם ְו י יֹוָת+ ל  ְוֶיֶתר1 ִּדְבֵר� י&ִיְׂשָרֵא� ֶפר ַמְלֵכ� ים ַעל&ֵס� �ם ְּכתּוִב+ �יו ִהָּנ יו ּוְדָרָכ ָכל&ִמְלֲחֹמָת�



ה�  ִויהּוָד�
2Chr. 27:8ִם� ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל� ֹו ְוֵׁשׁש&ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+ ��ה ְבָמְלכ ים ְוָחֵמ>ׁש ָׁשָנ�ה ָהָי   ֶּבן&ֶעְׂשִר=
2Chr. 27:9יו ַו יו� פ ַוִּיְׁשַּכBב יֹוָתם1 ִעם&ֲאֹבָת+ ֹו ַּתְחָּת� ז ְּבנ� ְך ָאָח� �יד ַוִּיְמֹל> �יר ָּדִו ֹו ְּבִע ּו ֹאת�  ִּיְקְּבר�
2Chr. 28:1 ִם ְולֹא&ָעָׂש=ה ַהָּיָׁש>ר� ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ֹו ְוֵׁשׁש&ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ+ ים ָׁשָנה1 ָאָח�ז ְּבָמְלכ+ Bֶּבן&ֶעְׂשִר 

יו�  ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה ְּכָדִו�יד ָאִב�
2Chr. 28:2ים� ה ַלְּבָעִל� ֹות ָעָׂש� =ם ַמֵּסכ> �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוַג י ַמְלֵכ ֶלְך ְּבַדְרֵכ� Wַוֵּי  
2Chr. 28:3 ה יׁש ְיהָו+ ם ֲאֶׁשר1 ֹהִר� ֲעבֹות1 ַהּגֹוִי+ ׁש ְּכֹת� �יא ֶבן&ִהֹּנ�ם ַוַּיְבֵעBר ֶאת&ָּבָניו1 ָּבֵא+ ּוא ִהְקִט�יר ְּבֵג  ְוה�

ל� �י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ  ִמְּפֵנ
2Chr. 28:4ַחת ָּכל&ֵע�ץ ַרֲעָנ�5ן� ֹות ְוַת� �ֹות ְוַעל&ַהְּגָבע   ַוְיַזֵּב=ַח ַוְיַקֵּט>ר ַּבָּבמ�
2Chr. 28:5 ה ַוָּיִב�יאּו �ה ְגדֹוָל+ ּו ִמֶּמ1ּנּו1 ִׁשְבָי Bֹו ַוִּיְׁשּב ּכּו&ב+ �ד ֶמ�ֶלְך ֲאָרםG ַוַּי2 �ה ֱאֹלָהיוH ְּבַי הּו ְיהָו M5ִּיְּתֵנ  ַו�
ַגם ְ Tֶׂשק ו�ה� סַּדְרָמ ֹו ַמָּכ�ה ְגדֹוָל� ן ַוַּיְך&ּב� 1 ִנָּת+   ְּבַיד&ֶמBֶלְך ִיְׂשָרֵאל
2Chr. 28:6 ִיל�ל ְּבֵני&ָח ד ַהֹּכ� ים ֶא>ֶלף ְּבי�ֹום ֶאָח� ה ְוֶעְׂשִר� ה ֵמָא2 יהּוָד3 הּו ִּב� Mַקח ֶּבן&ְרַמְלָי Z ֶּפ2  ַוַּיֲהֹרג

ם� י ֲאבֹוָת� ם ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� Wְּבָעְזָב 
2Chr. 28:75 �יד ַהָּב�ִית  ַו� ם ְנִג ֶלְך ְוֶאת&ַעְזִריָק� 1הּו1 ֶּבן&ַהֶּמ+ ִים ֶאת&ַמֲעֵׂשָי ֹור ֶאְפַר3 יA ִּגּב� ג ִזְכִר� Qַּיֲהֹר

ֶלְך� ס  ְוֶאת&ֶאְלָקָנ�ה ִמְׁשֵנ�ה ַהֶּמ�
2Chr. 28:8ֹות ְו �ים ּוָבנ+ ֶלף ָנִׁשים1 ָּבִנ ם ָמאַת�ִים ֶא3 Mֲאֵחיֶה ל ֵמ� Z ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא2 ב ָּבְזז�ּו ֵמֶה�ם  ַוִּיְׁשּבּו ַגם&ָׁשָל�ל ָר�

ֹון� ס  ַוָּיִב�יאּו ֶאת&ַהָּׁשָל�ל ְלֹׁשְמר�
2Chr. 28:9 ֵּנה ִ Tם ה ֹ�אֶמר ָלֶה3 ֹון ַוּי Bי ַהָּצָבא1 ַהָּב�א ְלֹׁשְמר+ א ִלְפֵנ G ַוֵּיֵצ3 יהָוהH ֹעֵד�ד ְׁשמֹו ה ָנִב�יא ַל� ָׁשם ָהָי2 ְ Tו 

י&ֲאבֹוֵתיֶכ>ם ַע =ה ֱאֹלֵה� ת ְיהָו ִים ִהִּג�יַע�ַּבֲחַמ2 ַעף ַע�ד ַלָּׁשַמ� ַהְרגּו&ָב�ם ְבַז+ �ם ְּבֶיְדֶכ�ם ַוַּת� ה ְנָתָנ  ל&ְיהּוָד�
2Chr. 28:10 א Bֹ ֹות ָלֶכ�ם ֲהל ים ְוִלְׁשָפח� ׁש ַלֲעָבִד� ים ִלְכֹּב> 1ִם1 ַאֶּת�ם ֹאְמִר+ ירּוָׁשַל ה ִו� Bַעָּתה ְּבֵנ�י&ְיהּוָד ְ Tו 

ֹות ַליהָו� ם�ַרק&ַאֶּתם1 ִעָּמֶכ�ם ֲאָׁשמ+  ה ֱאֹלֵהיֶכ�
2Chr. 28:11ם� ס ֹון ַאף&ְיהָו�ה ֲעֵליֶכ� ם ֵמֲאֵחיֶכ�ם ִּכ>י ֲחר� ר ְׁשִביֶת� ה ֲאֶׁש� ּוִני ְוָהִׁש1יבּו1 ַהִּׁשְבָי+   ְוַעָּת�ה ְׁשָמע+
2Chr. 28:12 הּו� ֹוָחָנן1 ֶּבֶרְכָי Bהּו ֶבן&ְיה� ִים ֲעַזְרָי ים ֵמָראֵׁש�י ְבֵנ�י&ֶאְפַר3 Mמּו ֲאָנִׁש ֹות  ַוָּיֻק2 ֶבן&ְמִׁשֵּלמ+

א� �י ַעל&ַהָּבִא�ים ִמן&ַהָּצָב� א ֶּבן&ַחְדָל ם ַוֲעָמָׂש� יִחְזִקָּי1הּו1 ֶּבן&ַׁשֻּל+  ִו�
2Chr. 28:13 ים 1ינּו1 ַאֶּת�ם ֹאְמִר+ Bה ָעֵל ת ְיהָו Z ְלַאְׁשַמ2 ָּנה ִּכי ם לֹא&ָתִבBיאּו ֶאת&ַהִּׁשְבָיה1 ֵה+ ּו ָלֶה3  ַוּיֹאְמר�

ל� סְלֹהִס�יף ַעל&ַחּטֹאֵת� ף ַעל&ִיְׂשָרֵא� ֹון ָא� נּו ַוֲחר� י&ַרָּבBה ַאְׁשָמה1 ָל+  ינּו ְוַעל&ַאְׁשָמֵת�ינּו ִּכ�
2Chr. 28:14ל� ים ְוָכל&ַהָּקָה� ה ִלְפֵנ�י ַהָּׂשִר� ּוץ ֶאת&ַהִּׁשְבָיה1 ְוֶאת&ַהִּבָּז+ ָחל3   ַוַּיֲעֹז�ב ֶה�
2Chr. 28:15ּו ְבֵׁש �יׁשּו  ַוָּיֻק�מּו ָהֲאָנִׁשיםZ ֲאֶׁשר&ִנְּקב2 ל&ַמֲעֻרֵּמיֶהםH ִהְלִּב ה ְוָכ� �יקּו ַבִּׁשְבָי3 ֹות ַוַּיֲחִז Mמ

ּום  ל ַוְיִביא> ּום ַּבֲחֹמִרים1 ְלָכל&ּכֹוֵׁש+ Bּום ַוְיַנֲהל ּום ַוְיֻסכ3 Mּום ַוַּיְׁשק ַּיְנִעלּום ַוַּיֲאִכל2 ַ Tּום ו G ַוַּיְלִּבׁש� ִמן&ַהָּׁשָלל
�ים ֵא�ֶצל ֲאֵחיֶה ֹו ִעיר&ַהְּתָמִר� ֹון� פְיֵרח� ּובּו ֹׁשְמר�  ם ַוָּיׁש�

2Chr. 28:16ֹו� ּור ַלְעֹז�ר ל� ח ַהֶּמ=ֶלְך ָאָח>ז ַעל&ַמְלֵכ�י ַאּׁש� Qיא ָׁשַל �ת ַהִה3   ָּבֵע
2Chr. 28:17ִבי� ה ַוִּיְׁשּבּו&ֶׁש� ּו ִביהּוָד� ים ָּב�אּו ַוַּיּכ� ֹוד ֲאדֹוִמ�   ְוע�
2Chr. 28:18י ַה ּו ְּבָעֵר2 ֹון  ּוְפִלְׁשִּת�ים ָּפְׁשט3 Mֶמׁש ְוֶאת&ַאָּיל ית&ֶׁש2 ִּיְלְּכדּו ֶאת&ֵּב� � ַ Tו Gיהּוָדה ְּׁשֵפָל�ה ְוַהֶּנֶגבH ִל�

ם� ּו ָׁש� יָה ְוֶאת&ִּגְמז�ֹו ְוֶאת&ְּבֹנֶת�יָה ַוֵּיְׁשב� �ה ּוְבנֹוֶת+ 1יָה1 ְוֶאת&ִּתְמָנ ֹו ּוְבנֹוֶת Bֹות ְוֶאת&ׂשֹוכ  ְוֶאת&ַהְּגֵדר3
2Chr. 28:19יַע ְיהָוB י&ִהְכִנ ֹול  ִּכ� ה ּוָמע� יהּוָד+ ֶלְך&ִיְׂשָרֵא�ל ִּכBי ִהְפִר1יַע1 ִּב� ּור ָאָח�ז ֶמ� ה ַּבֲעב� ה1 ֶאת&ְיהּוָד+
ַעל ַּביהָו�ה�  ַמ�
2Chr. 28:20ֹו� א ֲחָזק� �ֹ ֹו ְול �ַצר ל� ּור ַוָּי �ֶסר ֶמ�ֶלְך ַאּׁש יו ִּתְּלַג�ת ִּפְלְנֶא� א ָעָל+ �ֹ   ַוָּיב
2Chr. 28:21�ק ָאָחז1 ֶאת&ֵּבBי&ָחַל א  ִּכ� �ֹ ּור ְול ים ַוִּיֵּתן1 ְלֶמ�ֶלְך ַאּׁש+ �ֶלְך ְוַהָּׂשִר ית ַהֶּמ� ה ְוֶאת&ֵּב� ית ְיהָו+
ֹו� ה ל�  ְלֶעְזָר�
2Chr. 28:22ז� ֶלְך ָאָח� ּוא ַהֶּמ� �ה ה� ֹול ַּביהָו ֹו ַוּי�ֹוֶסף ִלְמע�   ּוְבֵעת1 ָהֵצ�ר ל+
2Chr. 28:23 ים�ַהַּמִּכ Hי ַדְרֶמֶׂשק�אֹלֵה ח ֵל� י&ֲאָרם1 הPֵ ַוִּיְזַּב3 י ֱאֹלֵהBי ַמְלֵכ� ִּ Tאֶמר כ 3ֹ G ַוּי ם ּבֹו ים אֹוָת+ ם ַמְעְזִר�



ל� ֹו ּוְלָכל&ִיְׂשָרֵא� ֹו ְלַהְכִׁשיל� יּו&ל� ּוִני ְוֵה>ם ָה� �ַח ְוַיְעְזר ם ֲאַזֵּב�  ָלֶה�
2Chr. 28:24ֱא �י ֵבית&ָה� ים ַוְיַקֵּצץ1 ֶאת&ְּכֵל ֱאֹלִה3 �י ֵבית&ָה� ז ֶאת&ְּכֵל Mף ָאָח ים ַוִּיְסֹּג�ר  ַוֶּיֱאֹס2 ֹלִה+

ִם� ֹות ְּבָכל&ִּפָּנ�ה ִּבירּוָׁשָל� ֹו ִמְזְּבח> ַעׂש ל= �ה ַוַּי2 ֹות ֵּבית&ְיהָו  ֶאת&ַּדְלת�
2Chr. 28:25 ס ֶאת&ְיהָו�ה Wים ַוַּיְכֵע �אֹלִה�ים ֲאֵחִר ֹות ְלַקֵּט�ר ֵל� יהּוָדה1 ָעָׂש�ה ָבמ+ יר ָוִעBיר ִל�  ּוְבָכל&ִע2
יו� י ֲאֹבָת�  ֱאֹלֵה�
2Chr. 28:26 ֶפר ים ַעל&ֵס� �ם ְּכתּוִב+ �ים ִהָּנ יו ָהִראֹׁשִנ�ים ְוָהַאֲחרֹוִנ Bֶתר ְּדָבָריו1 ְוָכל&ְּדָרָכ+  ְוֶי

ל� ה ְוִיְׂשָרֵא� י&ְיהּוָד�  ַמְלֵכ�
2Chr. 28:27ִּPִם כ ּוָׁשַל+ הּו ָבִעיר1 ִּביר� B5ִּיְקְּבֻר יו ַו� ז ִעם&ֲאֹבָת3 Mב ָאָח הּו ְלִק ַוִּיְׁשַּכ2 א ֱהִביֻא+ �ֹ �י י ל י ַמְלֵכ ְבֵר�

יו� פ ֹו ַּתְחָּת� ּו ְבנ� �ה� ְך ְיִחְזִקָּי  ִיְׂשָרֵא�ל ַוִּיְמֹל>
2Chr. 29:1 ֹו �ִם ְוֵׁש�ם ִאּמ+ ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ים ָוֵת1ַׁשע1 ָׁשָנ+ Bה ְוֶעְׂשִר ים ְוָחֵמׁש1 ָׁשָנ+ Bְך ֶּבן&ֶעְׂשִר �הּו ָמַל3  ְיִחְזִקָּי

�ה ַּבת&ְזַכְרָי�הּו�  ֲאִבָּי
2Chr. 29:2יו� ה ָּדִו�יד ָאִב� ל ֲאֶׁשר&ָעָׂש� �ה ְּכֹכ� �י ְיהָו ר ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ַהָּיָׁש�   ַוַּי
2Chr. 29:3ם� 5ְיַחְּזֵק� ֹות ֵּבית&ְיהָו�ה ַו� ֹון ָּפַת>ח ֶאת&ַּדְלת� ֶדׁש ָהִראׁש3 ֹו ַּבֹח� Mה ְלָמְלכ ּוא ַבָּׁשָנהZ ָהִראׁשֹוָנ2   ה�
2Chr. 29:4א ֶאת&ַהֹּכֲהִנ�ים ְו ח� ַוָּיֵב� ֹוב ַהִּמְזָר� ם ִלְרח� �ם ַוַּי�ַאְסֵפ�  ֶאת&ַהְלִוִּי
2Chr. 29:5 ם ּו ְוַקְּדׁשּו1 ֶאת&ֵּבBית ְיהָוה1 ֱאֹלֵה�י ֲאֹבֵתיֶכ+ ְתַקְּדׁש3 �ם ַעָּת�ה ִה� ּוִני ַהְלִוִּי ם ְׁשָמע� ֹ�אֶמר ָלֶה�  ַוּי

ֶדׁש� ה ִמן&ַהֹּק�  ְוהֹוִצ�יאּו ֶאת&ַהִּנָּד�
2Chr. 29:6 ּו י&ָמֲעל� ינּו ַוַּי�ַעְזֻב�הּו ַוַּיֵּס=ּבּו ְפֵניֶה>ם ִמִּמְׁשַּכ�ן ְיהָו�ה  ִּכ� ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה&ֱאֹלֵה� ּו ָהַר> ינּו ְוָעׂש� ֲאֹבֵת3
ֶרף�  ַוִּיְּתנּו&ֹע�
2Chr. 29:7ֹ א ִהְקִט�ירּו ְוֹעָלה1 ל �ֹ ֶרת ל ֹות ּוְקֹט� ם ַוְיַכּבּו1 ֶאת&ַהֵּנר+ ֹות ָהאּוָל3 ּו ַּדְלת� Qְגר �ם ָס� ּו  ַּג א&ֶהֱעל�

ל� י ִיְׂשָרֵא� ֶדׁש ֵלאֹלֵה�  ַבֹּק+
2Chr. 29:8 ם ִלְזָוָעהB �ִם ַוִּיְּתֵנ ה ִוירּוָׁשָל ה ַעל&ְיהּוָד� ֶצף ְיהָו+ ה ַּכֲאֶׁש>ר ] ַז�ֲעָוה1][ְל[ ַוְיִהי1 ֶק� ְלַׁשָּמ�ה ְוִלְׁשֵרָק+

ם� ם ֹרִא�ים ְּבֵעיֵניֶכ�  ַאֶּת�
2Chr. 29:9ינ ּו ֲאבֹוֵת� >ה ָנְפל� את� ְוִהֵּנ �ֹ ינּו ְוָנֵׁש>ינּו ַּבְּׁשִב�י ַעל&ז ינּו ּוְבנֹוֵת=  ּו ֶּבָח�ֶרב ּוָבֵנ2
2Chr. 29:10ֹו� ֹון ַאּפ� ּנּו ֲחר� ב ִמֶּמ� ית ַליהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָיֹׁש� ֹות ְּבִר+ י ִלְכר�   ַעָּתה1 ִעם&ְלָבִב+
2Chr. 29:11ם ָּב Qי&ָבֶכ ּו ִּכ� �ה ַאל&ִּתָּׁשל י ַעָּת� Wים  ָּבַנ ֹו ְמָׁשְרִת� ֹו ְוִלְהי�ֹות ל� ד ְלָפָניו1 ְלָׁש�ְרת+ Bה ַלֲעֹמ ַח�ר ְיהָו3
ים� ס  ּוַמְקִטִר�
2Chr. 29:12ִPי ק �י ְמָרִר+ �י ַהְּקָהִתיG ּוִמן&ְּבֵנ י ְויֹוֵא�ל ֶּבן&ֲעַזְרָיהּוH ִמן&ְּבֵנ Qַחת ֶּבן&ֲעָמַׂש�ְלִוִּים ַמ ַ Tמּו ה�יׁש  ַוָּיֻק

י ַוֲעַזְרָי� ח�ֶּבן&ַעְבִּד+ ה ְוֵע�ֶדן ֶּבן&יֹוָא� י יֹוָאח1 ֶּבן&ִזָּמ+ �ְרֻׁשִּנ+  הּו ֶּבן&ְיַהֶּלְלֵא�ל ּוִמן&ַהֵּג
2Chr. 29:13 י ִויעּוֵאל ן ִׁשְמִר� �יָצָפ+ ף ְזַכְרָי�הּו ּוַמַּתְנָי�הּו� ס] יִעיֵא�ל][ִו[ ּוִמן&ְּבֵני1 ֱאִל �י ָאָס+  ּוִמן&ְּבֵנ
2Chr. 29:14ן ְיח ל�] ְיִחיֵא�ל[ּוֵאל  ּוִמן&ְּבֵנ�י ֵהיָמ� ְעָי�ה ְוֻעִּזיֵא� ּון ְׁשַמ� �י ְידּות+ �י ס ּוִמן&ְּבֵנ  ְוִׁשְמִע
2Chr. 29:15ית ְיהָו�ה� ר ֵּב� �ה ְלַטֵה� י ְיהָו ֶלְך ְּבִדְבֵר� אּו ְכִמְצַות&ַהֶּמ� ּו ַוָּיֹב� ּו ֶאת&ֲאֵחיֶהם1 ַוִּי�ְתַקְּדׁש+ Bַוַּי�ַאְספ  
2Chr. 29:16ֹּכֲהִנ ַ Tאּו ה ְצאּו1  ַוָּיֹב� יאּו ֵאBת ָּכל&ַהֻּטְמָאה1 ֲאֶׁשBר ָמ� �יָמה ֵבית&ְיהָוהH ְלַטֵהרG ַוּיֹוִצ3 ים ִלְפִנ

ּוָצה� ֹון ח� ם ְלהֹוִצ�יא ְלַנ�ַחל&ִקְדר� 5ְיַקְּבלּו1 ַהְלִוִּי+ �ה ַו� ר ֵּב�ית ְיהָו ה ַלֲחַצ�  ְּבֵהיַכ�ל ְיהָו+
2Chr. 29:17Hֶדׁש ָהִראׁשֹון ד ַלֹח� Qָּיֵחּלּו ְּבֶאָח ַ Tו ָּ Pֶדׁש ב �ה ַלֹח3 ה  ְלַקֵּדׁשG ּוְבי=ֹום ְׁשמֹוָנ אּו ְלאּוָל�ם ְיהָו+

ּו� ס ֹון ִּכּל� ֶדׁש ָהִראׁש� ה ָעָׂש>ר ַלֹח� ֹום ִׁשָּׁש� �ה ּוְבי2 ּו ֶאת&ֵּבית&ְיהָו�ה ְלָיִמ�ים ְׁשמֹוָנ  ַוְיַקְּדׁש�
2Chr. 29:18�ֹ ֶלְך ַוּי �הּו ַהֶּמ+ 1יָמה1 ֶאל&ִחְזִקָּי ֹואּו ְפִנ Bח  ַוָּיבBה ֶאת&ִמְזַּב� ְרנּו ֶאת&ָּכל&ֵּב�ית ְיהָו ּו ִטַה� אְמר+

יו� ֶכת ְוֶאת&ָּכל&ֵּכָל� ַּמֲעֶר� ן ַה� יו ְוֶאת&ֻׁשְלַח�  ָהעֹוָלה1 ְוֶאת&ָּכל&ֵּכָל+
2Chr. 29:19��ּנּו ְוִהְקָּד ֹו ֵהַכ ֹו ְּבַמֲעל� ֶלְך ָאָח=ז ְּבַמְלכּות> Z ַהֶּמ2 ים ֲאֶׁש�ר ִהְזִניַח ם  ְוֵא�ת ָּכל&ַהֵּכִל3 Wְׁשנּו ְוִהָּנ

ח ְיהָו�ה� ס  ִלְפֵנ�י ִמְזַּב�
2Chr. 29:20ית ְיהָו�ה� �ַעל ֵּב� �יר ַוַּי י ָהִע ת ָׂשֵר� ף ֵא� Wֶלְך ַוֶּיֱאֹס �הּו ַהֶּמ+   ַוַּיְׁשֵּכם1 ְיִחְזִקָּי
2Chr. 29:212ה ּוְצִפיֵר ה ּוְכָבִׂש�ים ִׁשְבָע3 Mים ִׁשְבָע את  ַוָּיִב�יאּו ָפִרים&ִׁשְבָעהZ ְוֵאיִל2 Bים ִׁשְבָעה1 ְלַחָּט+ י ִעִּז



ח ְיהָו�ה� ֹות ַעל&ִמְזַּב� ים ְלַהֲעל� ֲהִנ+ Bי ַאֲהֹרן1 ַהֹּכ� אֶמר ִלְבֵנ 3ֹ ׁש ְוַעל&ְיהּוָד�ה ַוּי  ַעל&ַהַּמְמָלָכ�ה ְוַעל&ַהִּמְקָּד�
2Chr. 29:22ּו 5ִּיְזְרק� ם ַו� ֲהִנים1 ֶאת&ַהָּד+ ּו ַהֹּכ� Bר ַוְיַקְּבל 5ִּיְׁשֲחטּו1 ַהָּבָק+ ּו  ַו� Bים ַוִּיְזְרק ּו ָהֵאִל3  ַהִּמְזֵּב�ָחה ַוִּיְׁשֲחט�

ָחה� ם ַהִּמְזֵּב� ּו ַהָּד� ים ַוִּיְזְרק� 5ִּיְׁשֲחטּו1 ַהְּכָבִׂש+ ָחה ַו�  ַהָּדם1 ַהִּמְזֵּב+
2Chr. 29:23ּו ְיֵדיֶה� ֶלְך ְוַהָּקָה�ל ַוִּיְסְמכ� את ִלְפֵנ�י ַהֶּמ� ַחָּט+ י ַה� 1יׁשּו1 ֶאת&ְׂשִעיֵר� ם� ַוַּיִּג  ם ֲעֵליֶה�
2Chr. 29:24 יBל ִּכ�ר ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא ָחה ְלַכֵּפ� ּו ֶאת&ָּדָמם1 ַהִּמְזֵּב+ B5ְיַחְּטא ים ַו� ֲהִנ+  ַוִּיְׁשָחטּום1 ַהֹּכ�

את� ֶלְך ָהעֹוָל�ה ְוַהַחָּט� 1 ָאַמ�ר ַהֶּמ+  ְלָכל&ִיְׂשָרֵאל
2Chr. 29:25ה ִּבְמִצ ם ֵּב�ית ְיהָו3 Mד ֶאת&ַהְלִוִּי >יד ְוָג�ד  ַוַּי�ֲעֵמ2 ֹות ְּבִמְצַו�ת ָּדִו �ים ּוְבִכֹּנר+ ְלַּת1ִים1 ִּבְנָבִל

יו� ס >ה ַהִּמְצָו�ה ְּבַיד&ְנִביָא� �יא ִּכ=י ְבַיד&ְיהָו ֶלְך ְוָנָת�ן ַהָּנִב  ֹחֵז�ה&ַהֶּמ�
2Chr. 29:26ֹות� ס �ים ַּבֲחֹצְצר� יד ְוַהֹּכֲהִנ �י ָדִו+ ּו ַהְלִוִּים1 ִּבְכֵל Bַוַּי�ַעְמד  
2Chr. 29:27 1ל ִׁשיר&ְיהָוהBה ֵהֵח עֹוָל3 ת ֵהֵח�ל ָה� Qַח ּוְבֵע�ֹות ָהֹעָל�ה ְלַהִּמְזֵּב הּו ְלַהֲעל� 1ֹאֶמר1 ִחְזִקָּי+  ַוּי

ל� ֶלְך&ִיְׂשָרֵא� י ְּכֵל�י ָּדִו�יד ֶמ� ל&ְיֵד+ ֹות ְוַע2 ְצר+  ְוַהֲחֹצ�
2Chr. 29:28ר ְוַה ים ְוַהִּׁש�יר ְמׁשֹוֵר+ ְׁשַּתֲחִו+ 1 ִמ� ֹות ַמֲחֹצְצִרים  ְוָכל&ַהָּקָהל ים[ֲחֹצְצר� �ל ַע�ד ] ַמְחְצִר Wַהֹּכ

ה� ֹות ָהֹעָל�  ִלְכל�
2Chr. 29:29ּו� ֹו ַוִּי�ְׁשַּתֲחו� ל&ַהִּנְמְצִא�ים ִאּת� ּו ַהֶּמ>ֶלְך ְוָכ� ֹות ָּכְרע3 �ֹות ְלַהֲעל   ּוְכַכּל�
2Chr. 29:30ם הּו ַהֶּמBֶלְך ְוַהָּׂשִרים1 ַלְלִוִּי+ ּיֹאֶמר ְיִחְזִקָּי2 ַ Tה  ו� י ָדִו�יד ְוָאָס�ף ַהֹחֶז ה ְּבִדְבֵר� יהָו+ 1 ַל�  ְלַהֵּלל

ּו� פ ּו ַוִּי�ְׁשַּתֲחו� 5ִּיְּקד� ה ַו� 5ְיַהְללּו1 ַעד&ְלִׂשְמָח+  ַו�
2Chr. 29:31�ֹות ְלֵב ים ְותֹוד� ה ֹּג=ׁשּו ְוָהִב>יאּו ְזָבִח� ה ִמֵּלאֶתBם ֶיְדֶכם1 ַליהָו+ אֶמר ַעָּת2 3ֹ הּו ַוּי Mַען ְיִחְזִקָּי ית  ַוַּי2

ֹות� יב ֵל�ב ֹעל� ֹות ְוָכל&ְנִד� 1 ְזָבִח�ים ְותֹוד+ �ה ַוָּיִבBיאּו ַהָּקָהל  ְיהָו
2Chr. 29:32 ִים�ה ְּכָבִׂש�ים ָמאָת ים ֵאיִל�ים ֵמָא� G ָּבָק�ר ִׁשְבִע+ �יאּו ַהָּקָהל י ִמְסַּפ�ר ָהֹעָלהH ֲאֶׁש�ר ֵהִב Qַוְיִה 

ֶּלה�  ְלֹעָל�ה ַליהָו�ה ָּכל&ֵא�
2Chr. 29:33�ים� ְו ֶׁשת ֲאָלִפ� אן ְׁשֹל� �ֹ ֹות ְוצ  ַהֳּקָדִׁש�ים ָּבָקר1 ֵׁש�ׁש ֵמא+
2Chr. 29:34 ם�ּום ֲאֵחיֶה Q5ְּיַחְּזק ֹות ַו� �ּו ְלַהְפִׁש�יט ֶאת&ָּכל&ָהֹעל א ָי�ְכל+ �ֹ ט ְול ֲהִנים1 ָהי�ּו ִלְמָע+ ק ַהֹּכ� Bַר 

ּו ַהֹּכ� �ד ִיְתַקְּדׁש� ֹות ַהְּמָלאָכה1 ְוַע Bם ַעד&ְּכל ַהֹּכֲהִנ�ים�ַהְלִוִּי3 ׁש ֵמ� ב ְלִהְתַקֵּד� י ֵלָב+ ים ִּכBי ַהְלִוִּים1 ִיְׁשֵר�  ֲהִנ+
2Chr. 29:35ת ֵּבית&ְיהָו�ה� ֹון ֲעבֹוַד� ב ְּבֶחְלֵב=י ַהְּׁשָלִמ>ים ּוַבְּנָסִכ�ים ָלֹעָל�ה ַוִּתּכ� Mה ָלֹר   ְוַגם&ֹעָל2
2Chr. 29:36ם ַע>ל ַה ר� פ ַוִּיְׂשַמBח ְיִחְזִקָּי1הּו1 ְוָכל&ָהָע+ ם ָהָי�ה ַהָּדָב� �ם ִּכ�י ְּבִפְתֹא� ים ָלָע ין ָהֱאֹלִה�  ֵהִכ�
2Chr. 30:1 ֹוא ה ָלב� ִים ּוְמַנֶּׁש+ ה ְוַג�ם&ִאְּגרֹות1 ָּכַתב1 ַעל&ֶאְפַר� יהּוָד3 הּו ַעל&ָּכל&ִיְׂשָרֵא�ל ִו� Mח ְיִחְזִקָּי  ַוִּיְׁשַל2

ַסח ַליה ֹות ֶּפ+ �ִם ַלֲעׂש� ירּוָׁשָל ל�ְלֵבית&ְיהָו�ה ִּב� י ִיְׂשָרֵא�  ָו�ה ֱאֹלֵה�
2Chr. 30:2ֶדׁש ַהֵּׁשִנ�י� ַסח ַּבֹח� ֹות ַהֶּפ� �ִם ַלֲעׂש� ל ִּבירּוָׁשָל יו ְוָכל&ַהָּקָה� ץ ַהֶּמ=ֶלְך ְוָׂשָר>   ַוִּיָּוַע2
2Chr. 30:3י ּו ְלַמַּד+ א&ִהְתַקְּדׁש� �ֹ �ת ַהִה�יא ִּכBי ַהֹּכֲהִנים1 ל ֹו ָּבֵע ּו ַלֲעֹׂשת� א ָיְכל> =ֹ �י ל ּו  ִּכ  ְוָהָע�ם לֹא&ֶנֶאְספ�
ִם� ירּוָׁשָל�  ִל�
2Chr. 30:4ל� �י ַהֶּמ�ֶלְך ּוְבֵעיֵנ�י ָּכל&ַהָּקָה� ר ְּבֵעיֵנ ר ַהָּדָב�   ַוִּייַׁש�
2Chr. 30:5 ֹות ֶּפ>ַסח ֹוא ַלֲעׂש� Qן ָלב ר&ֶׁש�ַבע ְוַעד&ָּד+ 1 ִמְּבֵא� ֹול ְּבָכל&ִיְׂשָרֵאל Bיר ק ר ְלַהֲעִב2  ַוַּי�ֲעִמ�ידּו ָדָב3

ּוב�ַלי ּו ַּכָּכת� ב ָעׂש� א ָלֹר> �ֹ �י ל �ִם ִּכ ל ִּבירּוָׁשָל י&ִיְׂשָרֵא�  הָו�ה ֱאֹלֵה�
2Chr. 30:6 ֶלְך ה ּוְכִמְצַו�ת ַהֶּמ� יהּוָד+ 1 ִו� יו ְּבָכל&ִיְׂשָרֵאל =ד ַהֶּמ�ֶלְך ְוָׂשָר3 ֹות ִמַּי Mִאְּגר ים ָּב� Z ָהָרִצ2  ַוֵּיְלכּו

ּובּו ֶאל& Bל ׁש �י ִיְׂשָרֵא3 ר ְּבֵנ �ה ַהִּנְׁשֶא�ֶרת ֵלאֹמ ל ְוָיֹׁשב1 ֶאל&ַהְּפֵליָט+ ה ֱאֹלֵהי1 ַאְבָרָהם1 ִיְצָח�ק ְוִיְׂשָרֵא+ ְיהָו3
ּור� ם ִמַּכ�ף ַמְלֵכ�י ַאּׁש�  ָלֶכ+

2Chr. 30:7+ם ְלַׁשָּמ� ּו ַּביהָו�ה ֱאֹלֵה�י ֲאבֹוֵתיֶה�ם ַוִּיְּתֵנ ם ֲאֶׁש�ר ָמֲעל+ �ֲאֵחיֶכ+ ֹוֵתיֶכם1 ְוַכ ּו ַּכֲאב� ְהי3 ה  ְוַאל&ִּת�
ים� ם ֹרִא� ר ַאֶּת�  ַּכֲאֶׁש�

2Chr. 30:8 יׁש אּו ְלִמְקָּדׁשֹו1 ֲאֶׁש�ר ִהְקִּד� Bה ּוֹב �ד ַליהָו3 ּו ָעְרְּפֶכ�ם ַּכֲאבֹוֵתיֶכ�ם ְּתנּו&ָי ה ַאל&ַּתְקׁש� Wַעָּת 
ֹו� ֹון ַאּפ� ב ִמֶּכ�ם ֲחר� ם ְוָיֹׁש� �ה ֱאֹלֵהיֶכ+ ם ְוִעְבדּו1 ֶאת&ְיהָו  ְלעֹוָל+

2Chr. 30:9י� �את  ִּכֹ ּוב ָלָא�ֶרץ ַהּז ם ְוָלׁש� ֹוֵביֶה+ �י ׁש� ם ּוְבֵניֶכBם ְלַרֲחִמים1 ִלְפֵנ ה ֲאֵחיֶכ2 ם ַעל&ְיהָו3 Qְבׁשּוְבֶכ 



יו� פ ּובּו ֵאָל� ם ִאם&ָּתׁש� ם ְולֹא&ָיִסBיר ָּפִנים1 ִמֶּכ+ �ה ֱאֹלֵהיֶכ+ ּון ְוַרחּום1 ְיהָו Bי&ַחּנ  ִּכ�
2Chr. 30:102ים ֹעְבִר Mּו ָהָרִצ ּון ַוִּי�ְהיּו1  ַוִּי�ְהי2 �ה ְוַעד&ְזֻבל ִים ּוְמַנֶּׁש� ֶרץ&ֶאְפַר� ים ֵמִע=ירA ָלִע>יר ְּבֶא�

ם� �ים ָּב� ם ּוַמְלִעִג ים ֲעֵליֶה+  ַמְׂשִחיִק�
2Chr. 30:11ִם� אּו ִלירּוָׁשָל� ּו ַוָּיֹב� ּון ִנ�ְכְנע+ �ה ּוִמְּזֻבל ר ּוְמַנֶּׁש�   ַאְך&ֲאָנִׁש>ים ֵמָאֵׁש�
2Chr. 30:12ם ִּבי� ים  ַּג ֹות ִמְצַו�ת ַהֶּמ>ֶלְך ְוַהָּׂשִר� Qד ַלֲעׂש�ם ֵל�ב ֶאָח ת ָלֶה� ים ָלֵת� �ד ָהֱאֹלִה+ ְיָתה1 ַי ה ָה� הּוָד3
ר ְיהָו�ה�  ִּבְדַב�
2Chr. 30:13ד� ב ְמֹא� ל ָלֹר� �י ָקָה� ֶדׁש ַהֵּׁשִנ ֹות ַּבֹח� ג ַהַּמּצ� ֹות ֶאת&ַח� ב ַלֲעׂש> 1ִם1 ַעם&ָר+ ּו ְירּוָׁשַל Bַוֵּי�ָאְספ  
2Chr. 30:14 ירּו ַוַּיְׁשִל�יכּו ְמַקְּטרֹות1 ֵהִס+ �ִם ְוֵאBת ָּכל&ַה� ר ִּבירּוָׁשָל ֹות ֲאֶׁש� ִּמְזְּבח+ מּו ַוָּיִס1ירּו1 ֶאת&ַה� Wַוָּיֻק 
ֹון�  ְלַנ�ַחל ִקְדר�
2Chr. 30:15ים ְוַהְלִו �י ְוַהֹּכֲהִנ2 ֶדׁש ַהֵּׁשִנ ר ַלֹח� ַסח ְּבַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� ּו ַהֶּפ+ ּו  ַוִּיְׁשֲחט� 1 ַוִּי�ְתַקְּדׁש+ Bם ִנְכְלמּו ִּי

ית ְיהָו�ה� ֹות ֵּב�  ַוָּיִב�יאּו ֹעל�
2Chr. 30:16 ם ים ֶאת&ַהָּד+ ֲהִנים1 ֹזְרִק� ת ֹמֶׁש�ה ִאיׁש&ָהֱאֹלִה�ים ַהֹּכ� ם ְּכתֹוַר� ּו ַעל&ָעְמָדם1 ְּכִמְׁשָּפָט+ Bַוַּי�ַעְמד 
�ד ַהְלִוִּי�ם�  ִמַּי
2Chr. 30:17ת ַּבָּקָה� ֹור  ִּכי&ַרַּב� א ָטה+ �ֹ 1 ל ים ְלֹכל ם ַעל&ְׁשִחיַט�ת ַהְּפָסִח3 Qׁשּו ְוַהְלִוִּי�ל ֲאֶׁש�ר לֹא&ִהְתַקָּד

יׁש ַליהָו�ה�  ְלַהְקִּד�
2Chr. 30:18 ּו י&ָאְכל� רּו ִּכ� א ִהֶּטָה+ �ֹ ה ִיָּׂששָכBר ּוְזֻבלּון1 ל Mִים ּוְמַנֶּׁש ֶאְפַר2 ַּבת ֵמ� ַ Tם ר �ית ָהָע] �י ַמְרִּב  ִּכ

ַס ד�ֶאת&ַהֶּפ� ר ְּבַע� ֹוב ְיַכֵּפ� ר ְיהָו�ה ַהּט� Bהּו ֲעֵליֶהם1 ֵלאֹמ+ ל ְיִחְזִקָּי Z ִהְתַּפֵּל2 ּוב ִּכי �א ַכָּכת �ֹ  ח ְּבל
2Chr. 30:19ֶדׁש� ס ת ַהֹּק� א ְּכָטֳהַר� �ֹ יםA ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ֲאבֹוָת�יו ְול ֹוׁש ָהֱאֹלִה� ין ִלְדר> ֹו ֵהִכ+   ָּכל&ְלָבב�
2Chr. 30:20ע ְיBם� ס ַוִּיְׁשַמ א ֶאת&ָהָע� הּו ַוִּיְרָּפ�  הָוה1 ֶאל&ְיִחְזִקָּי+
2Chr. 30:21 ה�ים ְּבִׂשְמָח�ה ְגדֹוָל ֹות ִׁשְבַע�ת ָיִמ� ִם ֶאת&ַח=ג ַהַּמּצ> Mים ִּבירּוָׁשַל ְׂשָרֵאל ַהִּנְמְצִא2 ִ Tּו ְבֵנ�י&י  ַוַּיֲעׂש�

>ים =ם ְוַהֹּכֲהִנ ֹום ַהְלִוִּי Qְּבי Aֹום�יהָוה י ַ Tים ל�ְמַהְלִל ז ַליהָו�ה� סּו�   ִּבְכֵלי&ֹע�
2Chr. 30:22 ּו Bה ַוּיֹאְכל� ֹוב ַליהָו ֶכל&ט� ם ַהַּמְׂשִּכיִל�ים ֵׂש� הּו ַעל&ֵלב1 ָּכל&ַהְלִוִּי+  ַוְיַדֵּב�ר ְיִחְזִקָּי3

י ֲאבֹוֵת ים ַליהָו�ה ֱאֹלֵה� ְתַוִּד+ ים ּוִמ2 ים ְמַזְּבִחים1 ִזְבֵח�י ְׁשָלִמ+ �ת ַהָּיִמ+ ם� סֶאת&ַהּמֹוֵעד1 ִׁשְבַע  יֶה�
2Chr. 30:23ה� ים ִׂשְמָח� ּו ִׁשְבַעת&ָיִמ� ים ַוַּי�ֲעׂש� �ים ֲאֵחִר ֹות ִׁשְבַע�ת ָיִמ� Wל ַלֲעׂש   ַוִּיָּו�ֲעצּו1 ָּכל&ַהָּקָה+
2Chr. 30:24ס ְוַהָּׂש Gים צֹאן� �ת ֲאָלִפ ל ֶא�ֶלף ָּפִריםH ְוִׁשְבַע Mים ַלָּקָה הּוָדה ֵהִר2 ְ Tֶלְך&י �הּו ֶמ� �י ִחְזִקָּי ים  ִּכ Qִר

ב� ּו ֹכֲהִנ�ים ָלֹר� �ים ַוִּי�ְתַקְּדׁש� אן ֲעֶׂש�ֶרת ֲאָלִפ �ֹ ֶלף ְוצ ים ֶא+ 1 ָּפִר� ימּו ַלָּקָהל Bֵהִר 
2Chr. 30:25 ים �ים ִמִּיְׂשָרֵא�ל ְוַהֵּגִר3 ל ַהָּבִא ם ְוָכל&ַהָּקָה� ה ְוַהֹּכֲהִנים1 ְוַהְלִוִּי+ ּוA ָּכל&ְקַה�ל ְיהּוָד3 5ִּיְׂשְמח�  ַו�
ה�ַהָּבִאים1 ֵמֶא� ל ְוַהּיֹוְׁשִב�ים ִּביהּוָד�  ֶרץ ִיְׂשָרֵא+

2Chr. 30:26 ֹ�את א ָכז �ֹ ל ל ה ֶבן&ָּדִויד1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+ Bי ְׁשֹלֹמ Qי ִמיֵמ ִּ Tִם כ� ירּוָׁשָל ה&ְגדֹוָל�ה ִּב� י ִׂשְמָח�  ַוְּתִה�
ִם� ס  ִּבירּוָׁשָל�
2Chr. 30:27ּו Bים ַהְלִוִּים1 ַוְיָבֲרכ� מּו ַהֹּכֲהִנ Mֹון  ַוָּיֻק ֹוא ְתִפָּלָת>ם ִלְמע� ע ְּבקֹוָל�ם ַוָּתב= ם ַוִּיָּׁשַמ�  ֶאת&ָהָע+

ִים� פ ֹו ַלָּׁשָמ�  ָקְדׁש�
2Chr. 31:1 ּו ֹות ַוְיַגְּדע� ּו ַהַּמֵּצב� י ְיהּוָדהG ַוְיַׁשְּבר� ִּנְמְצִאיםH ְלָעֵר� ל ַה� ּו ָּכל&ִיְׂשָרֵא� את ָיְצא2 3ֹ ֹות ָּכל&ז  ּוְכַכּל�

ים ַוְיַנְּת ה ַעד&ְלַכֵּל�ה ָהֲאֵׁשִר] ִים ּוְמַנֶּׁש� ה ּוִבְנָיִמ>ן ּוְבֶאְפַר� ת ִמָּכל&ְיהּוָד= Qִּמְזְּבֹח ָּבמֹות ְוֶאת&ַה� ַ Tּו ֶאת&ה צ�
ם� ס ֹו ְלָעֵריֶה� =י ִיְׂשָרֵא>ל ִא�יׁש ַלֲאֻחָּזת� ּובּו ָּכל&ְּבֵנ Mַוָּיׁש 

2Chr. 31:2� ֹות ַהֹּכֲהִנ הּו ֶאת&ַמְחְלק� ֹו  ַוַּיֲעֵמ�ד ְיִחְזִקָּי] �י ֲעֹבָדת3 �יׁשA ְּכִפ ם ִא Qל&ַמְחְלקֹוָת ַהְלִוִּים ַע� ְ Tים ו
י ַמֲחנ�ֹות ְיהָו�ה� ס ל ְּבַׁשֲעֵר� ֹות ּוְלַהֵּל+ ם ְלֹעָל�ה ְוִלְׁשָלִמ�ים ְלָׁשֵרת1 ּוְלֹהד�  ַלֹּכֲהִנים1 ְוַלְלִוִּי+

2Chr. 31:3ֶק ֹות ְלֹעלֹות1 ַהֹּב� ֹו ָלֹעל3 Mֶלְך ִמן&ְרכּוׁש ֹות ְוֶלֳחָדִׁש�ים  ּוְמָנתZ ַהֶּמ2 ֹות ַלַּׁשָּבת� ֶרב ְוָה�ֹעל+ ר ְוָהֶע+
ת ְיהָו�ה� ּוב ְּבתֹוַר� ים ַּכָּכת� � ְוַלֹּמֲעִד

2Chr. 31:4ת ְיהָו�ה� ּו ְּבתֹוַר� ַען ֶיֶחְזק� �ם ְלַמ� ת ְמָנ�ת ַהֹּכֲהִנ�ים ְוַהְלִוִּי Wִם ָלֵת Bֹאֶמר ָלָעם1 ְליֹוְׁשֵב�י ְירּוָׁשַל+   ַוּי
2Chr. 31:5ת  ְוִכְפ�ל ְּתבּוַא ׁש ְוֹכ� ֹוׁש ְוִיְצָהר1 ּוְדַב+ Bן ִּתיר 1 ֵראִׁש�ית ָּדָג3 ּו ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵאל Bר ִהְרּב ץ ַהָּדָב3 ֹר�



יאּו� ב ֵהִב� ל ָלֹר� ר ַהֹּכ>  ָׂשֶד�ה ּוַמְעַׂש�
2Chr. 31:6Bם ַמְעַׂש י ְיהּוָדהG ַּגם&ֵה3 ֹוְׁשִביםH ְּבָעֵר� ה ַהּי� יהּוָד3 =י ִיְׂשָרֵא�ל ִו� אן ּוַמְעַׂש�ר  ּוְבֵנ +ֹ ר ָּבָקר1 ָוצ

ֹות� ס ֹות ֲעֵרמ� ּו ֲעֵרמ� 5ִּיְּתנ� יאּו ַו� Wם ֵהִב��ה ֱאֹלֵהיֶה ים ַהְמֻקָּדִׁש�ים ַליהָו ָדִׁש+  ָק�
2Chr. 31:7ּו� ס ֶדׁש ַהְּׁשִביִע�י ִּכּל� ֹוד ּוַבֹח� �ֹות ְלִיּס ּלּו ָהֲעֵרמ� י ֵהֵח� ֶדׁש1 ַהְּׁשִלִׁש+   ַּבֹח2
2Chr. 31:81ל� פ ַוָּיֹב1אּו ֹו ִיְׂשָרֵא� ת ַעּמ� ה ְוֵא� 5ְיָבֲרכּו1 ֶאת&ְיהָו+ ֹות ַו� �ּו ֶאת&ָהֲעֵרמ ים ַוִּיְרא� �הּו ְוַהָּׂשִר+   ְיִחְזִקָּי
2Chr. 31:9ֹות� >ים ְוַהְלִוִּי�ם ַעל&ָהֲעֵרמ� ֲהִנ הּו ַעל&ַהֹּכ� ׁש ְיִחְזִקָּי3   ַוִּיְדֹר�
2Chr. 31:10<הּו ַהֹּכֵה= יו ֲעַזְרָי ֹ�אֶמר ֵאָל3 �יא  ַוּי ה ָלִב Mל ַהְּתרּוָמ ּיֹאֶמר ֵמָהֵח2 ַ Tֹוק ו �אׁש ְלֵב�ית ָצד �ֹ ן ָהר

ֹון ַהֶּז�ה� ס ר ֶאת&ֶהָהמ� ֹו ְוַהּנֹוָת� ֹוב ִּכBי ְיהָוה1 ֵּבַר�ְך ֶאת&ַעּמ+ ֹוַע ְוהֹוֵתר1 ַעד&ָלר+ Bֹול ְוָׂשב ה ָאכ2  ֵבית&ְיהָו3
2Chr. 31:11ֹו הּו ְלָהִכ=ין ְלָׁשכ> ֹ�אֶמר ְיִחְזִקָּי3 ינּו� ַוּי ית ְיהָו�ה ַוָּיִכ�  ת ְּבֵב�
2Chr. 31:12 ם ָנִגיד1 ּכֹוַנְנָיהּוBה ַוֲעֵליֶה� ַּמֲעֵׂש>ר ְוַהֳּקָדִׁש�ים ֶּבֱאמּוָנ יאּו ֶאת&ַהְּתרּוָמ=ה ְוַה� �הּו[ ַוָּיִב2 ַנְנָי ] ָּכ�

יהּו ִמְׁשֶנ�ה� י ְוִׁשְמִע�י ָאִח�  ַהֵּלִו+
2Chr. 31:132ֲעַזְזָיהּו ְוַנ ַ Tל ו יִחיֵא] �הּו  ִו� ַחת ּוְבָנָי הּו ּוַמ� ֹות ְויֹוָזָבד1 ֶוֱאִליֵא�ל ְוִיְסַמְכָי+ Bיִרימ ל ִו� Mַחת ַוֲעָׂשהֵא

Bד ָּכוַנְנָיהּו  ים ִמַּי 1הּו1[ְּפִקיִד3 ַנְנָי ים�] ָּכ� �יד ֵּבית&ָהֱאֹלִה� ֶלְך ַוֲעַזְרָי�הּו ְנִג �הּו ַהֶּמ+ יו ְּבִמְפַקד1 ְיִחְזִקָּי �י ָאִח+  ְוִׁשְמִע
2Chr. 31:14 ה ֹות ָהֱאֹלִה�ים ָלֵתת1 ְּתרּוַמ�ת ְיהָו+ ָחה ַע�ל ִנְדב� �ר ַלִּמְזָר+ Bה ַהֵּלִוי1 ַהּׁשֹוֵע א ֶבן&ִיְמָנ  ְוקֹוֵר2

ים� י ַהֳּקָדִׁש�  ְוָקְדֵׁש�
2Chr. 31:15י >הּו ְּבָעֵר� =הּו ּוְׁשַכְנָי הּו ֲאַמְרָי Mְעָי ְׁשַמ� ּוַע ּו� ִּמְנָיִמן ְוֵיׁש2 Tֶדן ו� ֹו ֵע �ה ָלֵתBת  ְוַעל&ָיד]  ַהֹּכֲהִנ�ים ֶּבֱאמּוָנ

ן� ֹול ַּכָּקָט� ֹות ַּכָּגד�  ַלֲאֵחיֶהם1 ְּבַמְחְלק+
2Chr. 31:16 א ְלֵבית&ְיהָו�ה ְעָלה ְלָכל&ַהָּב� ֹוׁש ָׁשִנים1 ּוְלַמ+ Bן ָׁשל ים ִמֶּב2 ד ִהְתַיְחָׂש�ם ִלְזָכִר3 Qִמְּלַב 

ם ְּבִמְׁשְמרֹוָת� ֹוָדָת+ ֹו ַלֲעב� �ם�ִלְדַבר&י�ֹום ְּביֹומ  ם ְּכַמְחְלקֹוֵתיֶה�
2Chr. 31:17 ְעָלה�ים ָׁשָנ�ה ּוְלָמ ם ִמֶּב>ן ֶעְׂשִר� ְלִוִּי+ ם ְוַה2 ת ִהְתַיֵחBׂש ַהֹּכֲהִנים1 ְלֵב�ית ֲאבֹוֵתיֶה+  ְוֵא2

ם� ם ְּבַמְחְלקֹוֵתיֶה�  ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶה�
2Chr. 31:18ם ּוְב ׂש ְּבָכל&ַטָּפ=ם ְנֵׁשיֶה>ם ּוְבֵניֶה� ם  ּוְלִהְתַיֵח3 ם ְלָכל&ָקָה�ל ִּכ�י ֶבֱאמּוָנָת� נֹוֵתיֶה�

ֶדׁש�  ִיְתַקְּדׁשּו&ֹק�
2Chr. 31:19 ּו ר ִנְּקב� ים ֲאֶׁש� Wיר ֲאָנִׁש �יר ָוִע+ ׁש ָעֵריֶהם1 ְּבָכל&ִע Bי ִמְגַר ים ִּבְׂשֵד2 Mן ַהֹּכֲהִנ Z ַאֲהֹר2  ְוִלְבֵני

ים ּוְלָכל ֲהִנ+ ֹות ְלָכל&ָזָכר1 ַּבֹּכ� ֹות ָלֵת�ת ָמנ3 �ׂש ַּבְלִוִּי�ם�ְּבֵׁשמ  &ִהְתַיֵח�
2Chr. 31:20יו� ת ִלְפֵנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלָה� ֹוב ְוַהָּיָׁשר1 ְוָה�ֱאֶמ+ Bַעׂש ַהּט �הּו ְּבָכל&ְיהּוָד�ה ַוַּי2 ֹ>את ְיִחְזִקָּי =ַעׂש ָּכז   ַוַּי
2Chr. 31:21ים ּוַבּתֹוָרה1 ּו ה ֲאֶׁשר&ֵהֵח�לA ַּבֲעבֹוַד�ת ֵּבית&ָהֱאֹלִה3 Qל&ַמֲעֶׂש אֹלָה�יו  ּוְבָכ� ׁש ֵל� ה ִלְדֹר� ַבִּמְצָו+

יַח� פ ה ְוִהְצִל� ֹו ָעָׂש�  ְּבָכל&ְלָבב�
2Chr. 32:1 1ה ַוִּי1ַחן יהּוָד3 א ִב� �ֹ ּור ַוָּיב �ֶלְך&ַאּׁש יב ֶמ� א ַסְנֵחִר� ֶּלה ָּב� ים ְוָהֱאֶמת1 ָהֵא+ Bי ַהְּדָבִר  ַאֲחֵר2

יו� ֹ�אֶמר ְלִבְקָע�ם ֵאָל� ֹות ַוּי ים ַהְּבֻצר+  ַעל&ֶהָעִר�
2Chr. 32:2ִם� ה ַעל&ְירּוָׁשָל� יו ַלִּמְלָחָמ� Wיב ּוָפָנ �א ַסְנֵחִר הּו ִּכי&ָב�   ַוַּיְרא1 ְיִחְזִקָּי+
2Chr. 32:3ּוהּו� 5ַּיְעְזר� �יר ַו� ּוץ ָלִע ר ִמח� ֹות ֲאֶׁש� יו ִלְסּתֹום1 ֶאת&ֵמיֵמ�י ָהֲעָינ+ ץ ִעם&ָׂשָריו1 ְוִגֹּבָר+   ַוִּיָּוַע3
2Chr. 32:4 ּו ר  ַוִּיָּקְבצ� �ֶרץ ֵלאֹמ >ַחל ַהּׁשֹוֵט�ף ְּבתֹוְך&ָהָא� ֹות ְוֶאת&ַהַּנ 5ִּיְסְּתמּו1 ֶאת&ָּכל&ַהַּמְעָינ+ ב ַו� ַעם&ָר+

ים� ִים ַרִּב� ּו ַמ� ּור ּוָמְצא� �י ַאּׁש+  ָלBָּמה ָיב1ֹואּו1 ַמְלֵכ
2Chr. 32:5ַעל ַעל&ַהִּמ� ה ַוַּי Mה ַהְּפרּוָצ Z ֶאת&ָּכל&ַהחֹוָמ2 ק ַוִּיֶבן ֶרת  ַוִּיְתַחַּז] ֹות ְוַלח1ּוָצה1 ַהחֹוָמ�ה ַאֶח+ ְגָּדל3

ב ּוָמִגִּנ�ים� �ַעׂש ֶׁש>ַלח ָלֹר� �יד ַוַּי �יר ָּדִו ֹוא ִע  ַוְיַחֵּז�ק ֶאת&ַהִּמּל�
2Chr. 32:6 ם ר ַעל&ְלָבָב� יר ַוְיַדֵּב� יו ֶאל&ְרחֹוב1 ַׁש�ַער ָהִע+ �ם ַוִּיְקְּבֵצ�ם ֵאָל3 ֹות ַעל&ָהָע י ִמְלָחמ� ן ָׂשֵר�  ַוִּיֵּת>

ר�ֵל  אֹמ�
2Chr. 32:7 ֹו �ֹון ֲאֶׁשר&ִעּמ ּור ּוִמִּלְפֵנ�י ָּכל&ֶהָהמ� ּתּו ִמְּפֵני1 ֶמ�ֶלְך ַאּׁש+ ּו ְוַאל&ֵּתַח3 יְרא� ּו ַאל&ִּת� ּו ְוִאְמצ+  ִחְזק�

ֹו� ב ֵמִעּמ� נּו ַר� י&ִעָּמ�  ִּכ�
2Chr. 32:8נ Bה ֱאֹלֵה1ינּו1 ְלָעְזֵר+ נּו ְיהָו Mר ְוִעָּמ ֹוַע ָּבָׂש+ ם  ִעּמֹו1 ְזר� ּו ָהָע+ ם ִמְלֲחֹמֵת�נּו ַוִּיָּסְמכ� ּו ּוְלִהָּלֵח�



ה� פ ֶלְך&ְיהּוָד� �הּו ֶמ� י ְיִחְזִקָּי  ַעל&ִּדְבֵר�
2Chr. 32:9 ה יׁש   ַא�ַחר ֶז3 ְיָמה ְוהּוא1 ַעל&ָלִכ+ ּוָׁשַל+ ּור ֲעָבָדיו1 ְיר� Bֶלְך&ַאּׁש יב ֶמ� Tָׁשַלח ַסְנֵחִר2

ֹו ַעל&ְיִחְזִק �ֹו ִעּמ ר�ְוָכל&ֶמְמַׁשְלּת� ר ִּבירּוָׁשַל�ִם ֵלאֹמ� ה ֲאֶׁש� ה ְוַעל&ָּכל&ְיהּוָד>  ָּי1הּו1 ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד+
2Chr. 32:10ִם� ֹור ִּבירּוָׁשָל� ים ְוֹיְׁשִב�ים ְּבָמצ� ּור ַעל&ָמה1 ַאֶּת�ם ֹּבְטִח+ �יב ֶמ�ֶלְך ַאּׁש ר ַסְנֵחִר� ה ָאַמ+   ֹּכ�
2Chr. 32:11+ית ֶאְתֶכ�א ְיִחְזִקָּי1הּו1 ַמִּס Bֹ ינּו  ֲהל �ה ֱאֹלֵה+ ר ְיהָו �א ֵלאֹמ ּות ְּבָרָע�ב ּוְבָצָמ� ם ָלמ> ם ָלֵת�ת ֶאְתֶכ+

ּור� ֶלְך ַאּׁש� נּו ִמַּכ�ף ֶמ� Wַיִּציֵל 
2Chr. 32:12 11ִם ירּוָׁשַל ה ְוִל� Bיהּוָד אֶמר ִל� 2ֹ יו ְוֶאת&ִמְזְּבֹחָת�יו ַוּי הּו ֵהִס�יר ֶאת&ָּבֹמָת�  ֲהלֹא&הּוא1 ְיִחְזִקָּי+
ר ִלְפֵנ2 ירּו�ֵלאֹמ+ ּו ְוָעָל�יו ַּתְקִט� ְׁשַּתֲחו�  י ִמְזֵּב=ַח ֶאָח>ד ִּת�

2Chr. 32:13 � ּו ֱאֹלֵהי1 ּגֹוֵי ֹול ָי�ְכל3 ֹות ֲהָיכ� �ל ַעֵּמ�י ָהֲאָרצ י ְלֹכ� �י ַוֲאבֹוַת+ 1יִתי1 ֲאִנ ּו ֶמBה ָעִׂש א ֵתְדע3 �ֹ  ֲהל
י� ם ִמָּיִד� יל ֶאת&ַאְרָצ� ֹות ְלַהִּצ�  ָהֲאָרצ+

2Chr. 32:14�י ְּב ִ Tֹו  מ יל ֶאת&ַעּמ� ֹול ְלַהִּצ� י ֲאֶׁש�ר ָיכ+ ימּו ֲאבֹוַת+ Bם ָהֵא1ֶּלה1 ֲאֶׁש�ר ֶהֱחִר� י ַהּגֹוִי Qָכל&ֱאֹלֵה
י� יל ֶאְתֶכ�ם ִמָּיִד� ם ְלַהִּצ� ֵהיֶכ+ 1 ֱאֹל� י ִּכBי יּוַכל � ִמָּיִד

2Chr. 32:15� ית ֶאְתֶכ הּו ְוַאל&ַיִּס2 Mם ִחְזִקָּי ה ַאל&ַיִּׁשיאZ ֶאְתֶכ2 ל  ְוַעָּת] א יּוַכ3 �ֹ G ִּכי&ל ם ָּכזֹאתH ְוַאל&ַּתֲאִמ�ינּו לֹו
ַPי א��ד ֲאבֹוָת י ּוִמַּי ֹו ִמָּיִד� יל ַעּמ> ה ְלַהִּצ� ֹוי ּוַמְמָלָכ+ 1ֹוַה1 ָּכל&ּג� ילּו ֶאְתֶכ�ם ָּכל&ֱאל ם לֹא&ַיִּצ� �י א�ֹלֵהיֶכ+ ף ִּכ

י�  ִמָּיִד�
2Chr. 32:16יו ַעל&ְיהָו�ה ָה ּו ֲעָבָד+ ֹו� ְועֹוד1 ִּדְּבר� �הּו ַעְבּד�  ֱאֹלִה�ים ְוַע�ל ְיִחְזִקָּי
2Chr. 32:17 B י ּגֹוֵי Qאֹלֵה ר ֵּכ� יו ֵלאֹמ3 Mר ָעָל אֹמ2 ף ַליהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ְוֵל� Wב ְלָחֵר ים ָּכַת+  ּוְסָפִר�

< יל ֱאֹלֵה=י ְיִחְזִקָּי Qא&ַיִּצ �ֹ �ן ל י ֵּכ ר לֹא&ִהִּצBילּו ַעָּמם1 ִמָּיִד+ י�ָהֲאָרצֹות1 ֲאֶׁש2 ֹו ִמָּיִד�  הּו ַעּמ�
2Chr. 32:18 ם�ְלַבֲהָל ם ּו� ה ְלָי�5ְרָא� חֹוָמ+ 1ִם1 ֲאֶׁש�ר ַעל&ַה� ית ַעל&ַעBם ְירּוָׁשַל ֹול ְיהּוִד3 Mּו ְבקֹול&ָּגד  ַוִּיְקְרא2

יר� ּו ֶאת&ָהִע� ַען ִיְלְּכד�  ְלַמ�
2Chr. 32:19ל ֱאֹלֵהי1 ַע �ִם ְּכַע3 י ְירּוָׁשָל ּו ֶאל&ֱאֹלֵה� 5ְיַדְּבר+ ם� ס ַו� י ָהָאָד� ה ְיֵד� ֶרץ ַמֲעֵׂש�  ֵּמ�י ָהָא+
2Chr. 32:20ִים� פ ּו ַהָּׁשָמ� 5ִּיְזֲעק� �את ַו�ֹ ֹוץ ַהָּנִב�יא ַעל&ז =הּו ֶבן&ָאמ> ְעָי יַׁש� ֶלְך ִו� �הּו ַהֶּמ3 ל ְיִחְזִקָּי Qַוִּיְתַּפֵּל  
2Chr. 32:211 ֹור ַח1ִיל ד ָּכל&ִּגּב� Qְך ַוַּיְכֵח ּור ַוָּיָׁשבZ  ַוִּיְׁשַלBח ְיהָוה1 ַמְלָא+ �ר ְּבַמֲחֵנ�ה ֶמ�ֶלְך ַאּׁש �יד ְוָׂש+  ְוָנִג

יו ּוִמיִציאֹו  1 ֵּב�ית ֱאֹלָה+ ֹו ַוָּיבֹא ים ְלַאְרצ3 Mֶׁשת ָּפִנ ֶרב�] יִציֵא�י][ִמ�][ּו[ְּבֹב2 ם ִהִּפיֻל�הּו ֶבָח� יו ָׁש�  ֵמָע+
2Chr. 32:22�ֹיְׁשֵב Aת�הּו ְוֵא Mה ֶאת&ְיִחְזִקָּי ל  ַוּיֹוַׁשעZ ְיהָו2 �ּור ּוִמַּיד&ֹּכ ֶלְך&ַאּׁש� יב ֶמ� >ד ַסְנֵחִר� ִם ִמַּי י ְירּוָׁשַל3

יב� 5ְיַנֲהֵל�ם ִמָּסִב�  ַו�
2Chr. 32:23 ה ַוִּיַּנֵּׂש>א��הּו ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד יִחְזִקָּי ֹות ִל� ְגָּדנ+ ִם ּוִמ2 ּוָׁשַל+ ים ִמְנָחBה ַליהָוה1 ִליר� ַרִּבים ְמִביִא2 ְ Tו 

�ם ֵמ ן� סְלֵעיֵנ�י ָכל&ַהּגֹוִי ֲחֵרי&ֵכ�  ַא�
2Chr. 32:24ֹו� ת ָנ�ַתן ל� ֹו ּומֹוֵפ� ֹ�אֶמר ל+ ה ַוּי 1 ֶאל&ְיהָו+ ּות ַוִּיְתַּפֵּלל ��הּו ַעד&ָלמ ם ָחָל�ה ְיִחְזִקָּי   ַּבָּיִמ�ים ָהֵה+
2Chr. 32:25ֶצף ֹו ַוְיִהBי ָעָליו1 ֶק+ �ּה ִלּב הּו ִּכ�י ָגַב� ִם� ְולֹא&ִכְגֻמBל ָעָליו1 ֵהִׁש�יב ְיִחְזִקָּי+ ה ִוירּוָׁשָל�   ְוַעל&ְיהּוָד�
2Chr. 32:26 י ה ִּביֵמ� ֶצף ְיהָו+ �ִם ְולֹא&ָבBא ֲעֵליֶהם1 ֶק� ּוא ְוֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשָל ֹו ה� Bע ְיִחְזִקָּי1הּו1 ְּבֹג�ַבּה ִלּב+  ַוִּיָּכַנ

 ְיִחְזִקָּי�הּו�
2Chr. 32:27ה ְמ�ֹוד ַהְרֵּב ֶׁשר ְוָכב� >הּו ֹע� יִחְזִקָּי ב ּוְלֶא�ֶבן  ַוְיִה=י ִל� Mֶסף ּוְלָזָה ֹו ְלֶכ2 Tָׂשה&ל ֹות ָע� ָצר� ד ְוֹא� �ֹא

ה� ל ְּכֵל�י ֶחְמָּד� ים ּוְלֹכ� ה ְוִלְבָׂשִמים1 ּוְלָמ�ִגִּנ+  ְיָקָר3
2Chr. 32:28 ים ה ַוֲעָדִר� ָרֹות1 ְלָכל&ְּבֵהָמ�ה ּוְבֵהָמ+ ֹוׁש ְוִיְצָה�ר ְוֻא� ת ָּדָג�ן ְוִתיר� ֹות ִלְתבּוַא� ְסְּכנ+  ּוִמ2

ֹות�ָלֲא  ֵור�
2Chr. 32:29ד� ב ְמֹא� ּוׁש ַר� ים ְרכ� ב ִּכBי ָנ�ַתן&לֹו1 ֱאֹלִה+ �ר ָלֹר אן ּוָבָק� �ֹ ֹו ּוִמְקֵנה&צ �ָׂשה ל+   ְוָעִרים1 ָע
2Chr. 32:30י� ָבה ְלִע ָּטה&ַּמְעָר� ם ְלַמ� 5ַּייְּׁשֵר� ֹון ַו� ֶעְלי+ א ֵמיֵמBי ִגיחֹון1 ָה� Qהּו ָסַתם1 ֶאת&מֹוָצ ּוא ְיִחְזִקָּי3 ר  ְוה�

הּו� ל&ַמֲעֵׂש� �הּו ְּבָכ� �יד ַוַּיְצַל�ח ְיִחְזִקָּי  ָּדִו
2Chr. 32:31 ֹו ֶרץ ֲעָזב� �ה ָבָא+ ׁש ַהּמֹוֵפת1 ֲאֶׁש�ר ָהָי ְמַׁשְּלִחBים ָעָליו1 ִלְדֹר3 ל ַה� י ָּבֶב3 ן ִּבְמִליֵצ�יA ָׂשֵר� Qְוֵכ 

ֹו� ַעת ָּכל&ִּבְלָבב� ֹו ָלַד� ּסֹות+ ֱאֹלִה�ים ְלַנ2  ָה�



2Chr. 32:32ֶפר  ְו יא ַעל&ֵס� Bהּו ֶבן&ָאמֹוץ1 ַהָּנִב+ ְעָי ֹון ְיַׁש� Qים ַּבֲחז �ם ְּכתּוִב3 יו ִהָּנ ��הּו ַוֲחָסָד י ְיִחְזִקָּי >ֶתר ִּדְבֵר� ֶי
ל� ה ְוִיְׂשָרֵא�  ַמְלֵכי&ְיהּוָד�

2Chr. 32:33י ְב�ִקְבֵר Hַמֲעֵלה 5ִּיְקְּבֻרהּוH ְּב� יו ַו� הּו ִעם&ֲאֹבָת3 Mב ְיִחְזִקָּי ֹו  ַוִּיְׁשַּכ2 ׂשּו&ל� ֵני&ָדִוידG ְוָכבֹוד1 ָע�
יו� פ ֹו ַּתְחָּת� ה ְבנ� ְך ְמַנֶּׁש� �ִם ַוִּיְמֹל> ה ְוֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשָל ֹו ָּכל&ְיהּוָד�  ְבמֹות+

2Chr. 33:1ִם� ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל� ֹו ַוֲחִמִּׁשBים ְוָחֵמׁש1 ָׁשָנ+ �ה ָׁשָנ�ה ְמַנֶּׁש�ה ְבָמְלכ ים ֶעְׂשֵר>   ֶּבן&ְׁשֵּת�
2Chr. 33:2ל� �י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ ה ִמְּפֵנ יׁש ְיהָו+ ם ֲאֶׁשר1 הֹוִר� ֹוֲעבֹות1 ַהּגֹוִי+ �ה ְּכת� �י ְיהָו ע ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ָהַר�   ַוַּי
2Chr. 33:3ֹות ַלְּבָעִלים1 ַו Bֶקם ִמְזְּבח �יו ַוָּי2 �הּו ָאִב ץ ְיִחְזִקָּי ר ִנַּת� ֹות ֲאֶׁש� ָׁשב ַוִּי1ֶבן1 ֶאת&ַהָּבמ+ ֹות  ַוָּי3 �ַעׂש ֲאֵׁשר+ ַּי

ם� ד ֹאָת� 5ַּיֲעֹב� ִים ַו�  ַוִּיְׁשַּת1חּו1 ְלָכל&ְצָב�א ַהָּׁשַמ+
2Chr. 33:4ם� י ְלעֹוָל� ה ִּבירּוָׁשַל�ִם ִי�ְהֶיה&ְּׁשִמ� �ה ֲאֶׁשר1 ָאַמ�ר ְיהָו+ ֹות ְּבֵב�ית ְיהָו   ּוָבָנ�ה ִמְזְּבח�
2Chr. 33:5�ֹות ְלָכל&ְצָב�א ַהָּׁשָמ ֹות ֵּבית&ְיהָו�ה� ַוִּי�ֶבן ִמְזְּבח� י ַחְצר�  ִים ִּבְׁשֵּת�
2Chr. 33:6 ה �י ִהְרָּב3 ֹוב ְוִיְּדעֹוִנ ף ְוָע�ָׂשה א� ִכֵּׁש+ 5Bן ְוִנֵחׁש1 ְו� ם ְועֹוֵנ �י ֶבן&ִהּנֹ+ Bיו ָּבֵאׁש1 ְּבֵג יר ֶאת&ָּבָנ  ְוהּואZ ֶהֱעִב2

ֹו� ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה ְלַהְכִעיס� ֹות ָהַר>  ַלֲעׂש�
2Chr. 33:7Wר ֱאֹלִהים1 ֶאל&ָּדִויד1  ַוָּיBר ָאַמ ים ֲאֶׁש2 ֶמל ֲאֶׁש�ר ָעָׂש�ה ְּבֵב�ית ָהֱאֹלִה3 ֶסל ַהֶּס� ֶׂשם ֶאת&ֶּפ�

י  ל ָאִׂש�ים ֶאת&ְׁשִמ� 1 ִׁשְבֵט�י ִיְׂשָרֵא+ ִם ֲאֶׁשBר ָּבַח1ְרִּתי1 ִמֹּכל ירּוָׁשַל3 ה ּוִב� Mִית ַהֶּז ֹו ַּבַּב2 ה ְבנ+ ְוֶאל&ְׁשֹלֹמ�
ֹום�  ְלֵעיל�

2Chr. 33:8 Aק�ם ַר�ֵתיֶכ ְדִּתי ַלֲאֹב� ֱעַמ� ר ֶה� ה ֲאֶׁש� ֲאָדָמ+ 1 ָה� ל ֵמַעל יף ְלָהִסיר1 ֶאת&ֶר�ֶגל ִיְׂשָרֵא+ א אֹוִס3 �ֹ  ְול
ֵPֹות א ּו ַלֲעׂש3 ה�ִאם&ִיְׁשְמר� ים ְוַהִּמְׁשָּפִט�ים ְּבַיד&ֹמֶׁש� ֻחִּק� ה ְוַה� ים ְלָכל&ַהּתֹוָר>  ת ָּכל&ֲאֶׁש�ר ִצִּויִת+

2Chr. 33:9ַת� ה  ַוֶּי ם ֲאֶׁשר1 ִהְׁשִמ�יד ְיהָו+ ּגֹוִי+ ע ִמן&ַה2 ֹות ָר+ �ִם ַלֲעׂש� ה ְוֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשָל ה ֶאת&ְיהּוָד� ע ְמַנֶּׁש+
ל� פ �י ִיְׂשָרֵא� �י ְּבֵנ  ִמְּפֵנ

2Chr. 33:10יבּו� א ִהְקִׁש� �ֹ ֹו ְול ה ְוֶאל&ַעּמ� >ה ֶאל&ְמַנֶּׁש�   ַוְיַדֵּב=ר ְיהָו
2Chr. 33:11הMא ְיהָו ה ַּבֹחִח�ים  ַוָּיֵב2 ּו ֶאת&ְמַנֶּׁש� ּור ַוִּיְלְּכד� י ַהָּצָבא1 ֲאֶׁשר1 ְלֶמ�ֶלְך ַאּׁש+ Bם ֶאת&ָׂשֵר  ֲעֵליֶה3

ָלה� ִים ַוּיֹוִליֻכ�הּו ָּבֶב� ְנֻחְׁשַּת+  ַוַּי�ַאְסֻר1הּו1 ַּב�
2Chr. 33:12ד ִמִּל �ע ְמֹא+ �ה ֱאֹלָה�יו ַוִּיָּכַנ ה ֶאת&ְּפֵנ�י ְיהָו Wֹו ִחָּל יו� ּוְכָהֵצ�ר ל+ י ֲאֹבָת�  ְפֵנ�י ֱאֹלֵה�
2Chr. 33:13 ה ִּכ�י �5ַדע ְמַנֶּׁש+ ֹו ַוֵּי �הּו ְירּוָׁשַל�ִם ְלַמְלכּות ֹו ַוְיִׁשיֵב� יו ַוֵּיָעBֶתר לֹו1 ַוִּיְׁשַמ�ע ְּתִחָּנת+ �ל ֵאָל3  ַוִּיְתַּפֵּל

ים� ֱאֹלִה� ּוא ָה�  ְיהָו�ה ה�
2Chr. 33:14� יצֹוָנ �ה חֹוָמ�ה ִח� ן ָּבָנ ֹוא ְבַׁשBַער  ְוַאֲחֵרי&ֵכ] ַחל ְוָלב2 Mֹון ַּבַּנ יד ַמְעָרָבהZ ְלִגיח2 הA ְלִעיר&ָּדִו]

ה� ֹות ִּביהּוָד� ים ַהְּבֻצר� ֵרי&ַח>ִיל ְּבָכל&ֶהָעִר� =ֶׂשם ָׂש� ד ַוָּי �ָה ְמֹא ֶפל ַוַּיְגִּביֶה�  ַהָּדִגים1 ְוָסַב�ב ָלֹע+
2Chr. 33:151 י ַהֵּנָכBר ְוֶאת&ַהֶּס1ֶמל ָּיַסר ֶאת&ֱאֹלֵה2 ַ Tר  ו >ה ְּבַה� ר ָּבָנ ֹות ֲאֶׁש� ִּמְזְּבח3 ה ְוָכל&ַה�  ִמֵּב�ית ְיהָו+

יר� ּוָצה ָלִע� �ִם ַוַּיְׁשֵל�ְך ח�  ֵּבית&ְיהָו�ה ּוִבירּוָׁשָל
2Chr. 33:16 1ֶבן1][ַו[ ַוָּיֶכן יהּו] ִּי 1ֹאֶמר1 ִל� ים ְותֹוָד�ה ַוּי י ְׁשָלִמ� יו ִזְבֵח� ה ַוִּיְזַּב�ח ָעָל+ ה ֶאת&ִמְזַּב�ח ְיהָו+ ָד+

ל� י ִיְׂשָרֵא� ֹוד ֶאת&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� Wַלֲעב 
2Chr. 33:17ם� ק ַליהָו�ה ֱאֹלֵהיֶה� ֹות ַר� �ים ַּבָּבמ ם ֹזְבִח� ֹוד ָהָע+ 1 ע�   ֲאָבל
2Chr. 33:18ם ְי יו ְּבֵׁש� ים ֵאָל+ ְמַדְּבִר� ים ַה� ֹחִז+ ֹו ֶאל&ֱאֹלָהיוG ְוִדְבֵרי1 ַה� י ְמַנֶּׁשהH ּוְתִפָּלת� ֶתר ִּדְבֵר� הָו�ה  ְוֶי2

ל� י ַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא� ם ַעל&ִּדְבֵר� Wל ִהָּנ� ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא
2Chr. 33:19 1ם ָּבמֹות1 ְוֶהֱעִמידBה ָבֶה ֹות ֲאֶׁשרZ ָּבָנ2 G ְוַהְּמֹקמ3 ֹו ּוַמְעלֹו ָעֶתר&לֹוH ְוָכל&ַחָּטאת� ֹו ְוֵה�  ּוְתִפָּלת�

� ֹו ִהָּנ ��י ִהָּכְנע ים ִלְפֵנ ים ְוַהְּפִסִל+ י חֹוָז�י�ָהֲאֵׁשִר� ים ַע�ל ִּדְבֵר�  ם ְּכתּוִב+
2Chr. 33:20יו� פ ֹו ַּתְחָּת� ֹון ְּבנ� ְך ָאמ� ֹו ַוִּיְמֹל> �הּו ֵּבית 5ִּיְקְּבֻר� יו ַו�   ַוִּיְׁשַּכBב ְמַנֶּׁשה1 ִעם&ֲאֹבָת+
2Chr. 33:21ים ָמַל� ֹו ּוְׁשַּת�ִים ָׁשִנ+ �ֹון ְּבָמְלכ ִים ָׁשָנ�ה ָאמ� ים ּוְׁשַּת> ִם� ֶּבן&ֶעְׂשִר= ירּוָׁשָל�  ְך ִּב�
2Chr. 33:22 ה�ר ָעָׂשה1 ְמַנֶּׁשBים ֲאֶׁש ְלָכל&ַהְּפִסיִל3 �יו ּו� ה ְמַנֶּׁש�ה ָאִב ר ָעָׂש� ה ַּכֲאֶׁש� �י ְיהָו+ Bַעׂש ָהַרע1 ְּבֵעיֵנ  ַוַּי

ם� ֹון ַוַּי�ַעְבֵד� ח ָאמ� יו ִזַּב�  ָאִב+
2Chr. 33:23ה ְּכִהָּכַנ� �י ְיהָו+ א ִנְכַנע1 ִמִּלְפֵנ Bֹ ה� ְול ה ַאְׁשָמ� ֹון ִהְרָּב� ּוא ָאמ� �יו ִּכ>י ה�  ע ְמַנֶּׁש�ה ָאִב



2Chr. 33:24ֹו� הּו ְּבֵבית� יו ַוְיִמיֻת� ּו ָעָליו1 ֲעָבָד+ Bַוִּיְקְׁשר  
2Chr. 33:25ֹון ַוַּיְמִל=יכּו ַעם&ָהָא>ֶרץ ֶאת&יֹאִׁש �ים ַעל&ַהֶּמ�ֶלְך ָאמ ְׁשִר� ת ָּכל&ַהֹּק� ֶרץ ֵא� �הּו  ַוַּיּכּו1 ַעם&ָהָא+ ָּי
יו� פ ֹו ַּתְחָּת�  ְבנ�
2Chr. 34:1ִם� ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל� ֹו ּוְׁשֹלִׁשBים ְוַאַחת1 ָׁשָנ+ ��הּו ְבָמְלכ   ֶּבן&ְׁשמֹוֶנ�ה ָׁשִנ�ים יֹאִׁשָּי
2Chr. 34:2י ר ָיִמ� יו ְולֹא&ָס� �יד ָאִב+ ֶלְך ְּבַדְרֵכי1 ָּדִו �ה ַוֵּי3 �י ְיהָו ר ְּבֵעיֵנ �ַעׂש ַהָּיָׁש� אול� ַוַּי �ֹ  ן ּוְׂשמ
2Chr. 34:3 יו ּוִבְׁשֵּת=ים� �יד ָאִב י ָּדִו ֹוׁש ֵלאֹלֵה� Wל ִלְדר Wַער ֵהֵח ּנּו ַנ+ ֹו ְוהּוא1 עֹוֶד� ים ְלָמְלכ3 Mה ָׁשִנ  ּוִבְׁשמֹוֶנ2

ים ְוַהְּפִסִל�ים  ִם ִמן&ַהָּבמֹות1 ְוָה�ֲאֵׁשִר+ ּוָׁשַל+ ר ֶאת&ְיהּוָדה1 ִויר� 1 ְלַטֵה+ ה ֵהֵחל ֹות�ֶעְׂשֵר�ה ָׁשָנ3  ְוַהַּמֵּסכ�
2Chr. 34:4ֵPיו א ּו ְלָפָנ3 ָהֲאֵׁשִרים  ַוְיַנְּתצ� ְ Tַע ו �ם ִּגֵּד ְעָלה ֵמֲעֵליֶה� >ים ֲאֶׁשר&ְלַמ� ַחָּמִנ ים ְוַה� ֹות ַהְּבָעִל+ ת ִמְזְּבח�

ים ָלֶה� ים ַהֹּזְבִח� �י ַהְּקָבִר+ ק ַוִּיְזֹרק1 ַעל&ְּפֵנ  ם�ְוַהְּפִסִלBים ְוַהַּמֵּסכֹות1 ִׁשַּב�ר ְוֵהַד+
2Chr. 34:5 ף ַעל&ִמְזְּבחֹוָתים ים ָׂשַר� ֲהִנ+ ִם�] ִמְזְּבחֹוָת�ם[ ְוַעְצמֹות1 ֹּכ� ה ְוֶאת&ְירּוָׁשָל� ר ֶאת&ְיהּוָד�  ַוְיַטֵה�
2Chr. 34:6 י ְּבַהר ָּבֵּתיֶהם� ֹון ְוַעד&ַנְפָּתִל ִים ְוִׁשְמע� י ְמַנֶּׁש=ה ְוֶאְפַר> ם][ְּב[ ּוְבָעֵר2 יב�] ַחְרֹבֵתיֶה�  ָסִב�
2Chr. 34:7 ע ַחָּמִנ�ים ִּגַּד� ק ְוָכל&ַה� ים ְוַהְּפִסִלים1 ִּכַּת�ת ְלֵהַד+ Bֹות ְוֶאת&ָהֲאֵׁשִר ִּמְזְּבח3  ַוְיַנֵּת�ץ ֶאת&ַה�

ִם� ס �ָׁשב ִלירּוָׁשָל�  ְּבָכל&ֶא�ֶרץ ִיְׂשָרֵא�ל ַוָּי
2Chr. 34:8ֶרץ ְוַה ר ָהָא� ֹו ְלַטֵה� Bה ֶעְׂשֵרה1 ְלָמְלכ+ ת ְׁשמֹוֶנ הּו  ָּב�ִית  ּוִבְׁשַנ2 Mן ֶּבן&ֲאַצְלָי Tָׁשַלח ֶאת&ָׁשָפ2

יו� ית ְיהָו�ה ֱאֹלָה� ק ֶאת&ֵּב� Wיר ְלַחֵּז ֹוָאָחז1 ַהַּמְזִּכ+ ֵאת יֹוָאBח ֶּבן&י� ְ Tיר ו �הּו ַׂשר&ָהִע3  ְוֶאת&ַמֲעֵׂשָי
2Chr. 34:9 Hֶאת&ַהֶּכֶסף H5ִּיְּתנּו ֹול ַו� �הּוA ַהֹּכֵה�ן ַהָּגד3 אּו ֶאל&ִחְלִקָּי Mר  ַוָּיֹב�ֲאֶׁש Gא ֵבית&ֱאֹלִהים�ַהּמּוָב

ה ּוִבְנָיִמ�ן ְוֹיְׁשֵבי  ל ּוִמָּכל&ְיהּוָד� ית ִיְׂשָרֵא+ 1 ְׁשֵאִר� ִים ּוִמֹּכל =ד ְמַנֶּׁש�ה ְוֶאְפַר3 ף ִמַּי Mי ַהַּס ּו&ַהְלִוִּיםZ ֹׁשְמֵר2 ָאְספ�
בּו][ַו[ ִם�] ָּיֻׁש� ּוָׁשָל�  ְיר�

2Chr. 34:10ה�ּו ַעל&ַיד1 ֹעֵׂש 5ִּיְּתנ3 ה ֲאֶׁשBר  ַו� ֹו עֹוֵׂש�י ַהְּמָלאָכ3 Mּו ֹאת �ה ַוִּיְּתנ2 ים ְּבֵב�ית ְיהָו ה ַהֻּמְפָקִד�  ַהְּמָלאָכ+
ִית� ֹוק ּוְלַחֵּז�ק ַהָּב� ה ִלְבּד�  ֹעִׂשים1 ְּבֵב�ית ְיהָו+

2Chr. 34:11ְמַחְּב ב ְוֵעִצ�ים ַל� �י ַמְחֵצ+ ים ִלְקנֹות1 ַאְבֵנ ָרִׁשים1 ְוַלֹּבִנ+ ּו ֶלָח� 5ִּיְּתנ3 ים  ַו� ֹות ּוְלָקרֹות1 ֶאת&ַהָּב�ִּת+ �ר
ה� יתּו ַמְלֵכ�י ְיהּוָד� ר ִהְׁשִח�  ֲאֶׁש�

2Chr. 34:12 י� Bהּו ַהְלִוִּים1 ִמן&ְּבֵנ �ַחת ְוֹעַבְדָי ְפָקִדים ַי ֻ Tמ Aם�ה ַוֲעֵליֶה ה ַּבְּמָלאָכ3 Mים ֶּבֱאמּוָנ  ְוָהֲאָנִׁשיםZ ֹעִׂש2
� =ה ּוְמֻׁשָּל>ם ִמן&ְּבֵנ י ּוְזַכְרָי יר�ְמָרִר+ ם ָּכל&ֵמִב�ין ִּבְכֵלי&ִׁש� ְלִוִּי+ ים ְלַנֵּצ�ַח ְוַה2  י ַהְּקָהִת�

2Chr. 34:13 ים ם סֹוְפִר� ַהְלִוִּי+ ה ַוֲעבֹוָד�ה ּוֵמ� ה ַלֲעבֹוָד� 1 ֹעֵׂש�ה ְמָלאָכ+ ְמַנְּצִחים1 ְלֹכל ים ּו� �ל ַהַּסָּבִל3  ְוַע
ים� ים ְוׁשֹוֲעִר�  ְוֹׁשְטִר�

2Chr. 34:14&ם ֶאת�ֹוַרת&ְיהָו�ה  ּוְבהֹוִציָא ֶפר ּת� ן ֶאת&ֵס� �הּו ַהֹּכֵה+ �ה ָמָצא1 ִחְלִקָּי א ֵּב�ית ְיהָו ֶסף ַהּמּוָב� ַהֶּכ+
ה�  ְּבַיד&ֹמֶׁש�

2Chr. 34:15 ה ַוִּיֵּת=ן� אִתי ְּבֵב�ית ְיהָו ה ָמָצ� ר ֵס=ֶפר ַהּתֹוָר> 1ֹאֶמר1 ֶאל&ָׁשָפ�ן ַהּסֹוֵפ+ הּו ַוּי �ַען ִחְלִקָּי3  ַוַּי
>הּו ֶאת& ן�ִחְלִקָּי ֶפר ֶאל&ָׁשָפ�  ַהֵּס�
2Chr. 34:16 ן ל ֲאֶׁשר&ִנַּת� ר ֹּכ> �ר ֵלאֹמ ֹוד ֶאת&ַהֶּמ>ֶלְך ָּדָב� ֶׁשב ע= ֶלְך ַוָּי2 א ָׁשָפBן ֶאת&ַהֵּס1ֶפר1 ֶאל&ַהֶּמ+  ַוָּיֵב2

ים� ם ֹעִׂש� יָך ֵה�  ְּבַיד&ֲעָבֶד�
2Chr. 34:175 �ה ַו� יכּו ֶאת&ַהֶּכ�ֶסף ַהִּנְמָצ�א ְּבֵבית&ְיהָו Wי  ַוַּיִּת ים ְוַעל&ַי�ד עֹוֵׂש� ּוהּו ַעל&ַיד1 ַהֻּמְפָקִד+ ִּיְּתנ3
ה�  ַהְּמָלאָכ�

2Chr. 34:18ֵPר ס ד ָׁשָפBן ַהּסֹוֵפר1 ַלֶּמ�ֶלְך ֵלאֹמ+ Qי  ַוַּיֵּג� ן ִלְפֵנ ֹו ָׁשָפ� �הּו ַהֹּכֵה�ן ַוִּיְקָרא&ב� י ִחְלִקָּי �ַתן ִל+ ֶפר ָנ
ֶלְך�  ַהֶּמ�

2Chr. 34:19ַע ַה יו� ַוְיִהי1 ִּכְׁשֹמ� ע ֶאת&ְּבָגָד� ת ִּדְבֵר�י ַהּתֹוָר�ה ַוִּיְקַר� ֶלְך ֵא�  ֶּמ+
2Chr. 34:20&ם ֶּבן�הּו ְוֶאת&ֲאִחיָק ֶלְך ֶאת&ִחְלִקָּי] ה ְוֵא�תA ָׁשָפ�ן   ַוְיַצ�ו ַהֶּמ] Mֹון ֶּבן&ִמיָכ Tָׁשָפן ְוֶאת&ַעְבּד2

ר� ֶלְך ֵלאֹמ� ֶבד&ַהֶּמ� ר ְוֵא>ת ֲעָׂשָי�ה ֶע�  ַהּסֹוֵפ3
2Chr. 34:21  ֶפר י ַהֵּס� ה ַעל&ִּדְבֵר� יהּוָד+ י ּוְבַעד1 ַהִּנְׁשָאר1 ְּבִיְׂשָרֵא�ל ּוִב� ה ַּבֲעִד3 Mּו ֶאת&ְיהָו Z ִדְרׁש2 ְלכּו

ה  ּו ֲאבֹוֵת1ינּו1 ֶאת&ְּדַב�ר ְיהָו+ Bר לֹא&ָׁשְמר Z ֲאֶׁש2 נּו ַעל י&ְגדֹוָלBה ֲחַמת&ְיהָוה1 ֲאֶׁש�ר ִנְּתָכ�ה ָב+ ֲאֶׁש�ר ִנְמָצ�א ִּכ�



ֹו Wֶפר ַהֶּז�ה� פַלֲעׂש ּוב ַעל&ַהֵּס�  ת ְּכָכל&ַהָּכת�
2Chr. 34:22 ם ֶּבן&ּתֹוְקַהת� ה ֵא�ֶׁשתA ַׁשֻּל Mה ַהְּנִביָא ֶלְך ֶאל&ֻחְלָּד2 הּו ַוֲאֶׁש�ר ַהֶּמ3 Mֶלְך ִחְלִקָּי ת[ ַוֵּי2 ] ָּתְקַה3

� ֶבת ִּבירּוָׁשַל�ִם ַּבִּמְׁשֶנ ים ְוִה>יא יֹוֶׁש� את� סֶּבן&ַחְסָרה1 ׁשֹוֵמ�ר ַהְּבָגִד+ �ֹ ּו ֵאֶל�יָה ָּכז  ה ַוְיַדְּבר�
2Chr. 34:23י� ס יׁש ֲאֶׁשר&ָׁשַל�ח ֶאְתֶכ�ם ֵאָל� ּו ָלִא+ ר ְיהָו�ה ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל ִאְמר� ם ֹּכה&ָאַמ� אֶמר ָלֶה+ �ֹ   ַוּת
2Chr. 34:24ֹּPכ �ֹום ַהֶּז�ה ְוַעל&יֹוְׁשָב י ֵמִב�יא ָרָע>ה ַעל&ַהָּמק� ה ִהְנִנ2 יו ֵאBת ָּכל&ָהָאלֹות1 ה ָאַמ�ר ְיהָו+

ה� ֶלְך ְיהּוָד� ּו ִלְפֵנ�י ֶמ� ְרא+ ֶפר ֲאֶׁש�ר ָק� ֹות ַעל&ַהֵּס+  ַהְּכתּוב�
2Chr. 34:25 ּוִני ַוַּיְקִטירּו ל ַמֲעֵׂש�י ] ְיַקְּטרּו1][ַו�[ ַּת�ַחתA ֲאֶׁש�ר ֲעָזב3 ִני ְּבֹכ� 1ַען1 ַהְכִעיֵס+ ים ְלַמ אֹלִה�ים ֲאֵחִר+ ֵל�
ה�ְיֵדיֶה�ם ְוִתַּת=ְך א ִתְכֶּב� �ֹ ֹום ַהֶּז�ה ְול   ֲחָמִת>י ַּבָּמק�
2Chr. 34:26 1ר ְיהָוהBה&ָאַמ �יו ס ֹּכ� ּו ֵאָל ה תֹאְמר� ה ֹּכ� יהָו+ ֹוׁש ַּב� ה ַהֹּׁשֵלBַח ֶאְתֶכם1 ִלְדר�  ְוֶאל&ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד3

ְעָּת� ר ָׁשָמ� ים ֲאֶׁש� ל ַהְּדָבִר�  ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא+
2Chr. 34:272ַַען ַרְך&ְלָב Tֹום ַהֶּזה1  י Bֶאת&ְּדָבָריו1 ַעל&ַהָּמק Bים ְּבָׁשְמֲעָך �י ֱאֹלִה3 �עA ִמִּלְפֵנ ְבָךM ַוִּתָּכַנ

ְעִּתי ְנֻאם&ְיהָו�ה� �י ְוַגם&ֲאִנ�י ָׁשַמ� יָך ַוֵּת�ְבְּך ְלָפָנ ע ֶאת&ְּבָגֶד� י ַוִּתְקַר� �ע ְלָפַנ+ יו ַוִּתָּכַנ  ְוַעל&ֹי�ְׁשָב+
2Chr. 34:28Mִסְפָך י ֹא� 1  ִהְנִנ2 יָך ְּבֹכל יָך ְוֶנֱאַסְפָּת� ֶאל&ִקְבֹרֶתיָךH ְּבָׁשלֹוםG ְולֹא&ִתְרֶא�יָנה ֵעיֶנ+  ֶאל&ֲאֹבֶת3

ר� פ ֶלְך ָּדָב� ֹום ַהֶּז�ה ְוַעל&ֹיְׁשָב�יו ַוָּיִׁש�יבּו ֶאת&ַהֶּמ� ר ֲאִנ�י ֵמִב>יא ַעל&ַהָּמק� ה ֲאֶׁש2 ָרָע+  ָה�
2Chr. 34:29Wֶלְך ַוֶּיֱאֹס�ִם� ַוִּיְׁשַל�ח ַהֶּמ ה ִוירּוָׁשָל� �י ְיהּוָד�  ף ֶאת&ָּכל&ִזְקֵנ
2Chr. 34:30 ם ֲהִנים1 ְוַהְלִוִּי+ ִם ְוַהֹּכ� ה ְוֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשַל3 Mיׁש ְיהּוָד הָוה ְוָכל&ִא2 ְ Tֶלְך ֵּבית&י�ַעל ַהֶּמ�  ַוַּי

ם ֶאת&ָּכל&ִּדְבֵרי1 ֵס� ֹול ְוַעד&ָקָט�ן ַוִּיְקָר�א ְבָאְזֵניֶה3 ית ְיהָו�ה�ְוָכל&ָהָע�ם ִמָּגד� א ֵּב� ית ַהִּנְמָצ�  ֶפר ַהְּבִר+
2Chr. 34:31 ֹור Bה ְוִלְׁשמ י ְיהָו3 ֶכת ַאֲחֵר� Mָלֶל Gי ְיהָוה� ת&ַהְּבִריתH ִלְפֵנ ת ֶא� ֹו ַוִּיְכֹר� ֶלְך ַעל&ָעְמד3 Mד ַהֶּמ  ַוַּיֲעֹמ2

ֹו ַלֲע �ֹו ּוְבָכל&ַנְפׁש יו ְּבָכל&ְלָבב� ְדֹוָת�יו ְוֻחָּק+ ית ַהְּכתּוִב�ים ֶאת&ִמְצֹוָתיו1 ְוֵע� י ַהְּבִר+ ׂשֹות1 ֶאת&ִּדְבֵר�
ֶפר ַהֶּז�ה�  ַעל&ַהֵּס�

2Chr. 34:32 ים ית ֱאֹלִה� ִם ִּכְבִר� 5ַּיֲעׂשּו1 ֹיְׁשֵב�י ְירּוָׁשַל+ א ִבירּוָׁשַל�ִם ּוִבְנָיִמ�ן ַו� ד ֵא>ת ָּכל&ַהִּנְמָצ� Wַוַּיֲעֵמ 
ם� י ֲאבֹוֵתיֶה�  ֱאֹלֵה�

2Chr. 34:33Mאִׁשָּי �ֹ ַסר י ד ֵאBת  ַוָּי2 5ַּיֲעֵב3 G ַו� �י ִיְׂשָרֵאל ָּכל&ָהֲאָרצֹותH ֲאֶׁש�ר ִלְבֵנ ֹות ִמ� הּו ֶאת&ָּכל&ַהּתֹוֵעב3
י  י ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� Wַאֲחֵר רּו ֵמ� א ָס+ �ֹ יו ל Wם ָּכל&ָיָמ��ה ֱאֹלֵהיֶה ֹוד ֶאת&ְיהָו ל ַלֲעב� ָּכל&ַהִּנְמָצא1 ְּבִיְׂשָרֵא+

ם� פ  ֲאבֹוֵתיֶה�
2Chr. 35:1ֹ ַעׂש י ֹון� ַוַּי2 ֶדׁש ָהִראׁש� ר ַלֹח� ַסח ְּבַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� ּו ַהֶּפ+ �ה ַוִּיְׁשֲחט� ַסח ַליהָו ירּוָׁשַל>ִם ֶּפ� =הּו ִב�  אִׁשָּי
2Chr. 35:2ית ְיהָו�ה� ת ֵּב� ם ַלֲעבֹוַד� 5ְיַחְּזֵק+ ד ַהֹּכֲהִנ�ים ַעל&ִמְׁשְמרֹוָת�ם ַו�   ַוַּיֲעֵמ�
2Chr. 35:3ְלִוִּים ַהְּמבּו ַ Tאֶמר ל�ֹ ים][ַה[ִנים  ַוּי ּו ] ְּמִביִנ2 Bה ְּתנ ל ַהְּקדֹוִׁש�ים ַליהָו3 Mְלָכל&ִיְׂשָרֵא

ה  א ַּבָּכֵת�ף ַעָּת3 ל ֵאין&ָלֶכ�ם ַמָּׂש� ה ֶבן&ָּדִויד1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+ Bה ְׁשֹלֹמ Mר ָּבָנ ַּבִית ֲאֶׁש2 ַּ Tֶדׁש1 ב ֶאת&ֲארֹון&ַהֹּק2
ֹו ִי ת ַעּמ� ם ְוֵא� ֵהיֶכ+ �ה ֱאֹל� ל�ִעְבדּו1 ֶאת&ְיהָו  ְׂשָרֵא�

2Chr. 35:4 ב ] ָהִכ�ינּו][ְו[ ְוִהּכֹונּו ל ּוְבִמְכַּת� ב ָּדִויד1 ֶמ�ֶלְך ִיְׂשָרֵא+ ְלֵבית&ֲאבֹוֵתיֶכ�ם ְּכַמְחְלקֹוֵתיֶכ�ם ִּבְכָת3
ֹו� ה ְבנ�  ְׁשֹלֹמ�
2Chr. 35:5ם ַוֲח� �י ָהָע ֹות ַלֲאֵחיֶכ�ם ְּבֵנ ָאב+ ֶדׁש ִלְפֻלּגֹות1 ֵּב�ית ָה� ּו ַבֹּק3 ב ַלְלִוִּי�ם� ְוִעְמד� ית&ָא� ת ֵּב�  ֻלַּק�
2Chr. 35:6ה� פ ֹות ִּכְדַבר&ְיהָו�ה ְּבַיד&ֹמֶׁש� ם ַלֲעׂש� �ינּו ַלֲאֵחיֶכ+ ּו ַהָּפ�ַסח ְוִהְתַקְּדׁשּו1 ְוָהִכ   ְוַׁשֲחט�
2Chr. 35:7ל ַלְּפָס אן ְּכָבִׂש�ים ּוְבֵנ�י&ִעִּזיםH ַהֹּכ� Qֹ {י ָהָע|ם צ �הּו ִלְבֵנ �5ֶרם יֹאִׁשָּי א  ַוָּי ִחיםG ְלָכל&ַהִּנְמָצ3

ֶלְך� ס ּוׁש ַהֶּמ� ֶּלה ֵמְרכ� �ים ֵא� ֶׁשת ֲאָלִפ ר ְׁשֹל� ֶלף ּוָבָק�  ְלִמְסַּפר1 ְׁשֹלִׁש�ים ֶא+
2Chr. 35:8 ית�ל ְנִגיֵדי1 ֵּב יִחיֵא3 הּו ִו� Mה ּוְזַכְרָי ימּו ִחְלִקָּי2 �ה ָלָע>ם ַלֹּכֲהִנ�ים ְוַלְלִוִּי�ם ֵהִר יו ִלְנָדָב� Qְוָׂשָר 

ֹות�ָהֱאֹל ׁש ֵמא� ר ְׁשֹל� ֹות ּוָבָק� 1ִים1 ְוֵׁש�ׁש ֵמא+ ים ַאְלַּפ ּו ַלְּפָסִח3 ים ָנְתנ� Qים ַלֹּכֲהִנ  ִה+
2Chr. 35:9 ְוָכוַנְנָיהּו ]ְ Tַנְנָיהּו][ו �ם ] ָכ� י ַהְלִוִּי ד ָׂשֵר� =הּו ִויִעיֵא>ל ְויֹוָזָב� יו ַוֲחַׁשְבָי ל ֶאָח3 Mהּו ּוְנַתְנֵא ְעָי2 ּוְׁשַמ�
ימּו ַלְל ֹות�ֵהִר2 ׁש ֵמא� ר ֲחֵמ� ים ּוָבָק� Bם ַלְּפָסִחים1 ֲחֵמ�ֶׁשת ֲאָלִפ+  ִוִּי

2Chr. 35:10ֶלְך� ם ְּכִמְצַו�ת ַהֶּמ� ם ְוַהְלִוִּי�ם ַעל&ַמְחְלקֹוָת� =ים ַעל&ָעְמָד> ּו ַהֹּכֲהִנ ֹון ָהֲעבֹוָד�ה ַוַּי�ַעְמד2   ַוִּתּכ�



2Chr. 35:11ּו ַהֹּכ Bַסח ַוִּיְזְרק�ּו ַהָּפ 5ִּיְׁשֲחט� ים� ַו� ם ְוַהְלִוִּי�ם ַמְפִׁשיִט�  ֲהִנים1 ִמָּיָד+
2Chr. 35:12 ּוב ה ַּכָּכת� ם ְלַהְקִריב1 ַליהָו+ �י ָהָע+ ִתָּתם ְלִמְפַלּגBֹות ְלֵבית&ָאבֹות1 ִלְבֵנ ְ Tה ל Mירּו ָהֹעָל  ַוָּיִס2

ר�  ְּבֵס�ֶפר ֹמֶׁש�ה ְוֵכ�ן ַלָּבָק�
2Chr. 35:13ׁש ַּכ ּו ַהֶּפ>ַסח ָּבֵא� 5ְיַבְּׁשל� יצּו  ַו� ֹות ַוָּיִר� ֹות ּוַבְּדָוִדים1 ּוַבֵּצ�ָלח+ Bּו ַּבִּסיר ִּמְׁשָּפ�ט ְוַהֳּקָדִׁש�ים ִּבְּׁשל3

ם�  ְלָכל&ְּבֵנ�י ָהָע�
2Chr. 35:14 ֹות ָהעֹוָל�ה ְוַהֲחָלִב�ים ֲעל> ן ְּבַה� �י ַאֲהֹר+ ים ִּכBי ַהֹּכֲהִנים1 ְּבֵנ ֲהִנ+ ר ֵהִכBינּו ָלֶהם1 ְוַלֹּכ�  ְוַאַח3

�ְי ן�ַעד&ָל ם ְוַלֹּכֲהִנ�ים ְּבֵנ�י ַאֲהֹר� �ינּו ָלֶה+  ָלה ְוַהְלִוִּים1 ֵהִכ
2Chr. 35:15 ֶלְך �ה ַהֶּמ+ יֻדתּון1 חֹוֵז ף ְוֵהיָמBן ִו� Qת ָּדִויד1 ְוָאָסB ם ְּכִמְצַו ף ַעל&ַמֲעָמָד3 Mים ְּבֵני&ָאָס ֲרִר2  ְוַהְמֹׁש�

ם ָלסּור1  ים ְלַׁש�ַער ָוָׁש�ַער ֵא�ין ָלֶה3 ם�ְוַהֹּׁשֲעִר� ם ַהְלִוִּי�ם ֵהִכ�ינּו ָלֶה� י&ֲאֵחיֶה� ם ִּכ� ָדָת+ �ל ֲעֹב�  ֵמַע
2Chr. 35:16 ה� ֹות ַע�ל ִמְזַּב�ח ְיהָו ֹות ֹעל+ ַסח ְוַהֲעל� ֹות ַהֶּפ+ ה ַּבּיBֹום ַההּוא1 ַלֲעׂש� Mת ְיהָו ִּתּכֹון ָּכל&ֲעבֹוַד2 ַ Tו 

ֶלְך יֹאִׁשָּי�הּו�  ְּכִמְצַו�ת ַהֶּמ�
2Chr. 35:17ּו ים� ַוַּיֲעׂש2 ֹות ִׁשְבַע�ת ָיִמ� ג ַהַּמּצ� �ת ַהִה�יא ְוֶאת&ַח� ַסח ָּבֵע ִּנְמְצִא>ים ֶאת&ַהֶּפ�   ְבֵנ�י&ִיְׂשָרֵא=ל ַה�
2Chr. 35:18 ּו א&ָעׂש] �ֹ �י ִיְׂשָרֵא�לA ל �יא ְוָכל&ַמְלֵכ י ְׁשמּוֵא�ל ַהָּנִב ל ִמיֵמ� הּו1 ְּבִיְׂשָרֵא+ ה ֶפBַסח ָּכֹמ2 א&ַנֲעָׂש2 �ֹ  ְול
ִם� סַּכֶּפ�ַסח ֲאֶׁש י ְירּוָׁשָל� א ְויֹוְׁשֵב� Bם ְוָכל&ְיהּוָדה1 ְוִיְׂשָרֵא�ל ַהִּנְמָצ+ ים ְוַהְלִוִּי אִׁשָּיהּו ְוַהֹּכֲהִנ2 �ֹ Tה י�ר&ָעָׂש 

2Chr. 35:19ַסח ַהֶּז�ה� ה ַהֶּפ� �הּו ַנֲעָׂש� ּות יֹאִׁשָּי ה ְלַמְלכ� Bה ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+   ִּבְׁשמֹוֶנ
2Chr. 35:20את 3ֹ ם  ַאֲחֵר�י ָכל&ז ִים ְלִהָּלֵח� ֶלְך&ִמְצַר> ֹו ֶמ� ה ְנכ= Qִית ָעָל אִׁשָּי1הּו1 ֶאת&ַהַּב+ �ֹ ר ֵהִכBין י  ֲאֶׁש2

ֹו יֹאִׁשָּי�הּו� א ִלְקָראת� יׁש ַעל&ְּפָר�ת ַוֵּיֵצ�  ְּבַכְרְּכִמ�
2Chr. 35:212ה לֹא&ָעֶל ְך ֶמ�ֶלְך ְיהּוָד3 Mי ָוָל A ַמה&ִּל2 Zֵלאֹמר Aים� �יו ַמְלָאִכ י יָך ַאָּתBה ַהּיֹום1 כPִּ ַוִּיְׁשַל�ח ֵאָל

ָך� י ְוַאל&ַיְׁשִחיֶת� ים ֲאֶׁשר&ִעִּמ� �ִני ֲחַדל&ְלָך> ֵמֱאֹלִה� ֲהֵל ים ָאַמ�ר ְלַב� י ֵואֹלִה�  ֶאל&ֵּב�ית ִמְלַחְמִּת+
2Chr. 35:22א ָׁשַמ>ע �ֹ ׂש ְול ם&ּבֹו1 ִהְתַחֵּפ+ ּנּו ִּכBי ְלִהָּלֵח� יו ִמֶּמ3 Mהּו ָפָנ א&ֵהֵסבZ יֹאִׁשָּי2 �ֹ �י  ְול ֹו ִמִּפ י ְנכ�  ֶאל&ִּדְבֵר�

ֹו� ם ְּבִבְקַע�ת ְמִגּד� א ְלִהָּלֵח� Wֹ  ֱאֹלִה�ים ַוָּיב
2Chr. 35:23ד� ּוִני ִּכ�י ָהֳחֵל�יִתי ְמֹא� אֶמר ַהֶּמBֶלְך ַלֲעָבָדיו1 ַהֲעִביר+ 2ֹ �הּו ַוּי ֶלְך יֹאִׁשָּי ים ַלֶּמ�   ַוֹּירּו1 ַהֹּיִר+
2Chr. 35:24י Mהּו ֲעָבָד G ַוּיֹוִליֻכ1הּו1  ַוַּי�ֲעִביֻר2 �ל ֶר�ֶכב ַהִּמְׁשֶנהH ֲאֶׁשר&לֹו 5ַּיְרִּכיֻבהּוH ַע ה ַו� ו ִמן&ַהֶּמְרָּכָב3

ְתַאְּבִל�ים ַעל&יֹאִׁשָּי�הּו� פ ִם ִמ� ּוָׁשַל+ ֹות ֲאֹבָת�יו ְוָכל&ְיהּוָדה1 ִויר� ר ְּבִקְבר� ָמת ַוִּיָּקֵב� Wִם ַוָּי ּוָׁשַל+  ְיר�
2Chr. 35:255ן ִיְרְמָי� ֹוֵתיֶהBם ַעל&יֹאִׁשָּי1הּו1  ַוְיקֹוֵנ ַהָּׁשרֹות ְּבִקינ2 ְ Tו Aים ל&ַהָּׁשִר� ּו ָכ� הּוH ַעל&יֹאִׁשָּיהּוG ַוּיֹאְמר�

ֹות� ק ַעל&ִיְׂשָרֵא�ל ְוִהָּנ�ם ְּכתּוִב�ים ַעל&ַהִּקינ� ֹום ַוִּיְּתנ�ּום ְלֹח�  ַעד&ַהּי+
2Chr. 35:26יו ַּכָּכ ��הּו ַוֲחָסָד י יֹאִׁשָּי >ֶתר ִּדְבֵר� ת ְיהָו�ה� ְוֶי ּוב ְּבתֹוַר�  ת�
2Chr. 35:27ה� ל ִויהּוָד� י&ִיְׂשָרֵא� ֶפר ַמְלֵכ� ים ַעל&ֵס� �ם ְּכתּוִב+ �ים ִהָּנ יו ָהִראֹׁשִנ�ים ְוָהַאֲחֹרִנ Wּוְדָבָר  
2Chr. 36:1ַחת&ָאִב�יו ִּבירּוָׁש �הּו ַוַּיְמִליֻכ�הּו ַת� ז ֶּבן&יֹאִׁשָּי ֶרץ ֶאת&ְיהֹוָאָח� ִם� ַוִּיְקחּו1 ַעם&ָהָא+  ָל�
2Chr. 36:2ִם� ים ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל� ֹו ּוְׁשֹלָׁש�ה ֳחָדִׁש+ �ים ָׁשָנ�ה יֹוָאָח�ז ְּבָמְלכ ֹוׁש ְוֶעְׂשִר>   ֶּבן&ָׁשל=
2Chr. 36:3ב� ה ִכַּכר&ֶּכ�ֶסף ְוִכַּכ�ר ָזָה� ֶרץ ֵמָא� 5ַּיֲעֹנׁש1 ֶאת&ָהָא+ �ִם ַו� ירּוָׁשָל ִים ִּב� ֶלְך&ִמְצַר� הּו ֶמ�   ַוְיִסיֵר�
2Chr. 36:4 ים �ֹו ְיהֹוָיִק ב ֶאת&ְׁשמ� ִם ַוַּיֵּס� ּוָׁשַל+ יו ַעל&ְיהּוָדה1 ִויר� ים ָאִח3 ִים ֶאת&ֶאְלָיִק� Mֶלְך&ִמְצַר ְך ֶמ�  ַוַּיְמֵל2

ְיָמה� פ הּו ִמְצָר� ֹו ַוְיִביֵא�  ְוֶאת&יֹוָאָחBז ָאִחיו1 ָלַק�ח ְנכ+
2Chr. 36:5י ים ְוָחֵמBׁש ָׁשָנה1 ְיהֹוָיִק� ע  ֶּבן&ֶעְׂשִר2 �ַעׂש ָהַר+ �ִם ַוַּי ה ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ֹו ְוַאַחBת ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+ ם ְּבָמְלכ+

יו�  ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה ֱאֹלָה�
2Chr. 36:6ָלה� ֹו ָּבֶב� ִים ְלֹהִליכ� ְנֻחְׁשַּת+ ר ֶמ�ֶלְך ָּבֶב�ל ַוַּי�ַאְסֵר1הּו1 ַּב� ה ְנבּוַכְדֶנאַּצ� �יו ָעָל+   ָעָל
2Chr. 36:7 1ל� ּוִמְּכֵלי ֹו ְּבָבֶב� ר ְלָבֶב�ל ַוִּיְּתֵנ�ם ְּבֵהיָכל� ה ֵהִב�יא ְנבּוַכְדֶנאַּצ�  ֵּב�ית ְיהָו+
2Chr. 36:8 ים ַעל&ֵס>ֶפר �ם ְּכתּוִב3 יו ִהָּנ יו ֲאֶׁשר&ָעָׂשה1 ְוַהִּנְמָצ�א ָעָל+ Bֲעֹבָת ים ְוֹת� Mֹוָיִק י ְיה�  ְוֶיֶתרZ ִּדְבֵר2

יהּוָד�ה ַוִּיְמֹל> ל ִו� ֹוַמְלֵכ�י ִיְׂשָרֵא� יו� פְך ְיהֹוָיִכ�ין ְּבנ�   ַּתְחָּת�
2Chr. 36:9 ַעׂש� �ִם ַוַּי ים ָמַל�ְך ִּבירּוָׁשָל ֹו ּוְׁשֹלָׁשBה ֳחָדִׁשים1 ַוֲעֶׂש�ֶרת ָיִמ+ �ין ְּבָמְלכ+ Bה ָׁשִנים1 ְיהֹוָיִכ  ֶּבן&ְׁשמֹוֶנ

ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו�ה�  ָהַר�



2Chr. 36:10�ה ָׁשַלח1 ַהֶּמ ָלה ִעם&ְּכֵל�י ֶחְמַּד�ת  ְוִלְתׁשּוַב�ת ַהָּׁשָנ3 ר ַוְיִבֵא�הּו ָבֶב+ ּוַכְדֶנאַּצ+ ֶלְך ְנב�
ִם� פ ירּוָׁשָל� ה ִו� יו ַעל&ְיהּוָד� �הּו ָאִח+ �ה ַוַּיְמֵלְך1 ֶאת&ִצְדִקָּי  ֵּבית&ְיהָו

2Chr. 36:11ה ָמ ֹו ְוַאַחBת ֶעְׂשֵרה1 ָׁשָנ+ ��הּו ְבָמְלכ ים ְוַאַח>ת ָׁשָנ�ה ִצְדִקָּי ִם� ֶּבן&ֶעְׂשִר=  ַל�ְך ִּבירּוָׁשָל�
2Chr. 36:12י ִיְרְמָי�הּו ַהָּנִב�יא ִמִּפ�י ְיהָו�ה�< ע ִמִּלְפֵנ א ִנְכַנ3 �ֹ �ה ֱאֹלָה�יו ל ע ְּבֵעיֵנ�י ְיהָו �ַעׂש ָהַר+   ַוַּי
2Chr. 36:13&5ֶקׁש ֶאתB אֹלִה�ים ַוֶּי ֹו ֵּב� ר ִהְׁשִּביע� ד ֲאֶׁש� ּוַכְדֶנאַּצר1 ָמָר+ ַגם ַּבֶּמBֶלְך ְנב� ְ Tץ  ו�ָעְרּפֹו1 ַוְיַאֵּמ

ל� י ִיְׂשָרֵא� ּוב ֶאל&ְיהָו�ה ֱאֹלֵה� Wֹו ִמּׁש  ֶאת&ְלָבב+
2Chr. 36:14&ּו ִלְמעֹול Bים ְוָהָעם1 ִהְרּב� י ַהֹּכֲהִנ ַּם ָּכל&ָׂשֵר2 Tם ]ְמָעל][ִל[ ג� ֹות ַהּגֹוִי ל ֹּתֲעב� ַעל ְּכֹכ� &ַמ+

יׁש ִּב ר ִהְקִּד� ה ֲאֶׁש� 5ְיַטְּמאּו1 ֶאת&ֵּב�ית ְיהָו+ ִם�ַו�  ירּוָׁשָל�
2Chr. 36:15 ֹו ל ַעל&ַעּמ� י&ָחַמ� ֹוַח ִּכ� �י ֲאבֹוֵתיֶה=ם ֲעֵליֶה>ם ְּבַי�ד ַמְלָאָכ�יו ַהְׁשֵּכ�ם ְוָׁשל ח ְיהָוהZ ֱאֹלֵה2  ַוִּיְׁשַל]
ֹו�  ְוַעל&ְמעֹונ�
2Chr. 36:16ַּת יו ּוִמ� �ים ְּדָבָר+ ים ּובֹוִז �י ָהֱאֹלִה+ ֹות  ַוִּי�ְהיBּו ַמְלִעִבים1 ְּבַמְלֲאֵכ ד ֲעל= ַ Tיו ע�ְעְּתִע�ים ִּבְנִבָא

א� ין ַמְרֵּפ� ֹו ַעד&ְלֵא� >ה ְּבַעּמ�  ֲחַמת&ְיהָו
2Chr. 36:17 ֶלְך ַּכְׂשִּדִּיים�ם ֶאת&ֶמ Mַעל ֲעֵליֶה ים[ ַוַּי2 ם ] ַּכְׂשִּד3 ג ַּבחּוֵריֶהBם ַּבֶח1ֶרב1 ְּבֵב�ית ִמְקָּדָׁש+ ַוַּיֲהֹר2

ּור ּוְבתּוָל� א ָחַמ>ל ַעל&ָּבח� �ֹ ֹו�ְול ן ְּבָיד� ל ָנַת� ן ְוָיֵׁש�ׁש ַהֹּכ�  ה ָזֵק�
2Chr. 36:18 ֶלְך ֹות ַהֶּמ� ה ְוֹאְצר� ְצרֹות1 ֵּב�ית ְיהָו+ ים ְוֹא� �ים ְוַהְּקַטִּנ+ י ֵּבBית ָהֱאֹלִהים1 ַהְּגֹדִל Qֹכל ְּכֵל ְ Tו 

ל� ל ֵהִב�יא ָבֶב� יו ַהֹּכ� � ְוָׂשָר
2Chr. 36:19+ית ָהֱאֹלִה�5ִּיְׂשְרפּו1 ֶאת&ֵּב ׁש  ַו� ּו ָבֵא+ �ִם ְוָכל&ַאְרְמנֹוֶת1יָה1 ָׂשְרפ� ת חֹוַמ�ת ְירּוָׁשָל ּו ֵא� 5ְיַנְּתצ+ ים ַו�

ית� ס יָה ְלַהְׁשִח�  ְוָכל&ְּכֵל�י ַמֲחַמֶּד�
2Chr. 36:20 ּות ְך ַמְלכ� ים ַעד&ְמֹל� ֹו ּוְלָבָניו1 ַלֲעָבִד+ B5ִּיְהיּו&ל ֶרב ֶאל&ָּבֶב�ל ַו� ית ִמן&ַהֶח� >5ֶגל ַהְּׁשֵאִר�  ַוֶּי

ס�ָּפ  ָר�
2Chr. 36:21 1י ָהַּׁשָּמהBיָה ָּכל&ְיֵמ�ֶרץ ֶאת&ַׁשְּבתֹוֶת ה ָהָא� הּו ַעד&ָרְצָת� �י ִיְרְמָי+ אות ְּדַבר&ְיהָוה1 ְּבִפ Bֹ  ְלַמּל

אות ִׁשְבִע�ים ָׁשָנ�ה� פ �ֹ ָתה ְלַמּל  ָׁשָב+
2Chr. 36:22ֹות ְּדַבר&ְיה ס ִלְכל� ת ְלכ1ֹוֶרׁש1 ֶמ�ֶלְך ָּפַר+ �ת ַאַח3 ה  ּוִבְׁשַנ �יר ְיהָו3 �הּו ֵהִע �י ִיְרְמָי ָו�ה ְּבִפ

ר� ס ב ֵלאֹמ� ֹו ְוַגם&ְּבִמְכָּת� 1 ְּבָכל&ַמְלכּות+ ס ַוַּי�ֲעֶבר&קֹול ֶלְך&ָּפַר+ ֹוֶרׁש ֶמ�  ֶאת&ר1ּוַח1 ּכ�
2Chr. 36:23י ַה�י ְיהָוה1 ֱאֹלֵה �ַתן ִל3 ֹות ָהָא1ֶרץ1 ָנ Bס ָּכל&ַמְמְלכ ֹוֶרׁשA ֶמ�ֶלְך ָּפַר3 ר ּכ� Qִים  ֹּכה&ָאַמ ָּׁשַמ+

ֹו  =ה ֱאֹלָה>יו ִעּמ� ֹו ְיהָו י&ָבֶכ�ם ִמָּכל&ַעּמ3 יהּוָד�ה ִמ� ִית ִּבירּוָׁשַל�ִם ֲאֶׁש�ר ִּב� ֹו ַב+ ֹות&ל� ד ָעַלי1 ִלְבנ� Bּוא&ָפַק ְוה�
  ְוָי�ַעל�


