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 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה א

MMMMaaaatttttttthhhheeeewwww    

ׂשׂשׂשׂש ּבּבּבּבְְְְ דדדדההההֹוֹוֹוֹוררררָָָָההההַַַַ ּקּקּקּקְְְְ ללללֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשָָָָ    ההההַַַַ יייי־־־־הההה    עעעעַַַַ ּתּתּתּתָָָָ יייי    ממממַַַַ ּפּפּפּפִִִִ

 
  א א א אפרקפרקפרקפרק

  ׃ַאְבָרָהם־ָּדִוד ֶּבן־ֶּבןַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ת ֹדֹוְל ֵסֶפר ּתֶזה א

ב  ַֹיֲעק־יד ֶאתֹוִלִיְצָחק ְוִיְצָחק ה־יד ֶאתֹוִל הַאְבָרָהם ב
 ֶאָחיו׃ ־ְיהּוָדה ְוֶאת־יד ֶאתֹוִלהב ְֹוַיֲעק

יד ֹוִלֶזַרח ִמָּתָמר ּוֶפֶרץ ה־ֶּפֶרץ ְוֶאת־יד ֶאתֹוִל הִויהּוָדה ג
 ָרם׃ ־יד ֶאתֹוִלה ֹוןְוֶחְצר ֹוןֶחְצר־ֶאת

 ֹוןַנְחׁש־יד ֶאתֹוִלַעִּמיָנָדב ְוַעִּמיָנָדב ה־יד ֶאתֹוִל הְוָרם ד
  ֹון׃ַׂשְלמ־יד ֶאתֹוִלה ֹוןְוַנְחׁש

ד ֹוֵבע־יד ֶאתֹוִלז  הַעֹז ֶמָרָחב ּובַעֹּב־יד ֶאתֹוִלה ֹוןְוַׂשְלמ ה
 ִיָׁשי׃ ־יד ֶאתֹוִלד הֹוֵבֵמרּות ְוע

ה  ֹ מְׁש־יד ֶאתֹוִלָּדִוד ְוָדִוד ה ַהֶּמֶל־יד ֶאתֹוִל הְוִיַׁשי ו
 ֵמָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָלַקח ֵמאּוִרָּיה׃ 

ֲאִבָּיה  ־יד ֶאתֹוִלְבָעם הְרַחְבָעם ּוְרַח־יד ֶאתֹוִלהה ֹמּוְׁש ז
 ָאָסא׃ ־יד ֶאתֹוִלַוֲאִבָּיה ה

יד ֹוִלָפט הֹוָׁשָפט ִויהֹוָׁשְיה־יד ֶאתֹוִל הְוָאָסא ח
 ֻעִּזָּיהּו׃ ־יד ֶאתֹוִלם הֹוָרם ִויהֹוָרְיה־ֶאת

ָאָחז ְוָאָחז ־יד ֶאתֹוִלם הֹוָתם ְויֹוָתי־יד ֶאתֹוִל הְוֻעִּזָּיהּו ט
 ׃ ִחְזִקָּיהּו־יד ֶאתֹוִלה

 ֹוןָאמ־יד ֶאתֹוִלְמַנֶּׁשה ּוְמַנֶּׁשה ה־יד ֶאתֹוִל הְוִחְזִקָּיהּו י
 ִׁשָּיהּו׃ אֹי־יד ֶאתֹוִלה ֹוןְוָאמ

ם ֹוָתֶאָחיו ִּביֵמי ְגל־ְיָכְנָיהּו ְוֶאת־יד ֶאתֹוִל הִׁשָּיהּואְֹוי יא
 ָּבֶבָלה׃ 

יֵאל ְׁשַאְלִּת־יד ֶאתֹוִל ָהְגָלם ְלָבֶבל ְיָכְנָיהּו הְוַאֲחֵרי יב 
 ְזֻרָּבֶבל׃ ־יד ֶאתֹוִלּוְׁשַאְלִּתיֵאל ה

יד ֹוִלֲאִביהּוד ַוֲאִביהּוד ה־יד ֶאתֹוִל הּוְזֻרָּבֶבל יג
 ַעּזּור׃ ־יד ֶאתֹוִלֶאְלָיִקים ְוֶאְלָיִקים ה־ֶאת

ָיִכין ְוָיִכין ־יד ֶאתֹוִלה ֹוקְוָצד ֹוקָצד־יד ֶאתֹוִל הְוַעּזּור יד
 ֱאִליהּוד׃ ־יד ֶאתֹוִלה
ַמָּתן ־יד ֶאתֹוִלֶאְלָעָזר ְוֶאְלָעָזר ה־יד ֶאתֹוִל היהּודֶוֱאִל טו

  ב׃ַֹיֲעק־יד ֶאתֹוִלּוַמָּתן ה
ד ִמֶּמָּנה ֹוַלף ִאיׁש ִמְרָים ֲאֶׁשר נֹוֵסי־יד ֶאתֹוִלה בְֹוַיֲעק טז

 ֵיׁשּוַע ַהִּנְקָרא ָמִׁשיַח׃ 
ר ָּדִוד ַאְרָּבָעה ָעָׂש־ֵמַאָבָרָהם ַעד ֹותרַֹהּד־ ָּכלְוִהֵּנה יז

 ֹות רָֹּגלּות ָּבֶבל ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּד־ּוִמָּדִוד ַעד ֹותרֹּד
  ֹות׃רַֹהַּמִׁשיַח ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּד־ ַעדָּבֶבלּוִמָּגלּות 

 ֹו ָהְיָתה ֵלַדת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַּכֲאֶׁשר ִמְרָים ִאּמתאְֹוז יח
ֵצא ִּכי ֵאֶליָה ַוִּתָּמ ֹואף ֶטֶרם ָיבֹוֵסָׂשה ָהְיָתה ָליָרְֹמא

 ׁש ָהָרָתה׃ ֶדֹ ִּכי ֵמרּוַח ַהּקִהיאָהָרה 
ָעם ־א ָאָבה ְלִתָּתּה ְלִדַּבת ִאיָׁשּה ַצִּדיק ָהָיה ְוףֹוֵסְוי יט

 ֶמר ְלַׁשְּלָחּה ַּבָּסֶתר׃ אַֹוּי
ה ִנְרָאה ָֹוְיה ת ְוִהֵּנה ַמְלַאאֹ ָּכזֹוִלּב־ ְמַדֵּבר ֶאלּנּוֹוֶדע כ

ִּתיָרא ִמַּקַחת ־ָּדִוד ַאל־ף ֶּבןֹוֶסיר ֵֹלאמ ֹוםֵאָליו ַּבֲחל
ר ֵמרּוַח ֹוַצִּכי ַהֶּיֶלד ְּבִקְרָּבּה נ ִמְרָים ִאְׁשֶּת־ֶאת ֵאֶלי
 ׁש׃ ֶדַֹהּק

יַע ֹוִׁש ֵיׁשּוַע ִּכי הּוא יֹוְׁשמ־ֶדת ֵּבן ְוָקָראָת ֶאתֶלֹ יְוִהיא כא
 ֵתיֶהם׃ אֹ ֵמַחּטֹוַעּמ־ֶאת

ה ָֹוִּדֶּבר ְיה־ֵאת ֲאֶׁשרת אֹ ָהְיָתה ְלַמּלתאֹז־ְוָכל כב
  ר׃ַֹהָּנִביא ֵלאמ־ְּבַיד

 ִעָּמנּוֵאל ֹוֶדת ֵּבן ְוָקְראּו ְׁשמֶלֹ ָהַעְלָמה ָהָרה ְויִהֵּנה כג
 ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ֵאל ִעָּמנּו׃ 

ה ָֹוְיה  ַמְלַאֹותֹ ַוַּיַעׂש ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אֹוף ִמְּׁשָנתֹוֵס יַוִּייַקץ כד
 ׃ ֹוִאְׁשּת־ַוִּיַּקח ֶאת

ּה ַוִּיְקָרא ֹוָרְּבכ־ָיְלָדה ֵּבן ֶאת־ּה ַעד ִּכיָתֹא ָיַדע אְו כה
  ֵיׁשּוַע׃ ֹוְׁשמ־ֶאת

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
 ֶלֶחם ְיהּוָדה ִּביֵמי ַהֶּמֶל־ד ֵיׁשּוַע ְּבֵביתֹוַל ַּכֲאֶׁשר נַוְיִהי א

ִבים ָּבאּו ֵמֶאֶרץ ֶקֶדם ְירּוָׁשַלְיָמה  ֹוָכי כֵזְֹוִהֵּנה ח ֹוסדֹוְרה
  ר׃ֵֹלאמ

 ַּבֶּקֶדם ֹובֹוָכד ַלְּיהּוִדים ִּכי ָרִאנּו כֹוָלַהּנ  ַהֶּמֶלַאֵּיה ב
 ׃ ֹול ֹותְלִהְׁשַּתֲחא ַֹוָּנב

ְירּוָׁשַלִים ־ ּוְלַבב ָּכלֹוַוָּיַנע ְלָבב ֹוסדֹוְרה  ַהֶּמֶלַוִּיְׁשַמע ג
 ׃ ֹוִעּמ

ַוִּיְׁשַאל ִרים ָּבָעם ֹוְפִנים ְוַהּסֲהָֹראֵׁשי ַהּכ־ָּכל־ ֶאתַוַּיְקֵהל ד
 ַאֵּיה ִיָּוֵלד ַהָּמִׁשיַח׃ ר ִֹּפיֶהם ֵלאמ־ֶאת

ָּכתּוב ־הֶֹלֶחם ְיהּוָדה ִּכי כ־ ֵאָליו ְּבֵביתְמרּואַֹוּי ה
 ַהָּנִביא׃ ־ְּבַיד

ָצִעיר ְּבַאֻּלֵפי  ֶלֶחם ֶאֶרץ ְיהּוָדה ֵאיְנ־ ֵּביתְוַאָּתה ו
ַעִּמי ־תל ֲאֶׁשר ִיְרֶעה ֶאֹוֵׁשֵיֵצא מ ְיהּוָדה ִּכי ִמְּמ

  ִיְׂשָרֵאל׃
ם ָתֹ אר ִֹבים ַּבֵּסֶתר ַוַּיְחקֹוָכי ַהּכזֵ ֹח־ֶאל ֹוסדֹוְר הַוִּיְקָרא ז

 ב׃ ֹוָכָהֵעת ֲאֶׁשר ִנְרָאה ַהּכ־ָלַדַעת ֶאת



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה ב

ַמר ְלכּו ְוִדְרׁשּו ֵהיֵטב אֶֹלֶחם ַוּי־ם ֵּביתָתֹ אַוִּיְׁשַלח ח
 ְוַהִּגידּו ִלי  ׁשּובּוֹותַֹהֶּיֶלד ְוַכֲאֶׁשר ִּתְמְצאּון א־ַעל
 ָאִני׃ ־ ַּגםֹולֹות־ְלִהְׁשַּתֲחה ָאְֹוָאב

ָראּו ־ב ֲאֶׁשרֹוָכַוֵּיֵלכּו ְוִהֵּנה ַהּכ ַהֶּמֶל־ ֶאלַוִּיְׁשְמעּו ט
 ַלֲאֶׁשרִמַּמַעל ד ָֹּבא ַוַּיֲעמ־ַבֶּקֶדם ָעָלה ִלְפֵניֶהם ַעד ֲאֶׁשר

 ָהָיה ָׁשם ַהָּיֶלד׃ 
  ד׃ְֹמא־ה ַעדָלְֹמחּו ִׂשְמָחה ְגדב ַוִּיְׂשֹוָכ ָחזּו ַבּכְוֵהם י
 ַוִּיְּפלּו  ֹוִמְרָים ִאּמ־ַהֶּיֶלד ִעם־ ַהַּבְיָתה ַוִּיְראּו ֶאתּואַֹוָּיב יא

 ִמְנָחה ֹויֶהם ַוַּיְקִריבּו לֵתֹרְצֹא־ ַוִּיְפְּתחּו ֶאתֹול־ַוִּיְׁשַּתֲחוּו
  ר׃ֹה ָומֹוָנ ּוְלבָזָהב

דּוס ַוִּיְפנּו ַוֵּיְלכּו ֹוְרה־ּוב ֶאלְלִבְלִּתי ׁש ֹום ֻצּוּו ַבֲחלְוֵהם יב 
 ַאֵחר ְלַאְרָצם׃  ְּבֶדֶר

 ֹוםף ַּבֲחלֹוֵסי־ה ֶאלָֹוְיה  ְּבֶלְכָּתם ַוֵּיָרא ַמְלַאַוְיִהי יג
 ְל־ ּוְבַרחֹוִאּמ־ַהֶּיֶלד ְוֶאת־קּום ַקח ֶאתר ֵֹלאמ

 ֹוס דֹוְרִּכי ה ר ֵאֶליַמֲֹאֶׁשר א־ָׁשם ַעד־ ְוֶׁשבִמְצַרְיָמה
  ַהֶּיֶלד ְלַקְחָּתּה׃ ֶנֶפׁש־ֶאתַבֵּקׁש ְמ
 ִמְצָרְיָמה׃   ָלְיָלה ַוֵּיֶלֹוִאּמ־ַהֶּיֶלד ְוֶאת־ ַוִּיַּקח ֶאתַוָּיָקם יד
ת ֶאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר אְֹלַמּל ֹוסדֹוְרה ֹותמ־ ָׁשם ַעדַוֵּיֶׁשב טו

 ִמִּמְצַרִים ָקָראִתי ִלְבִני׃ ר ַֹהָּנִביא ֵלאמ־ה ְּבַידָֹוְיה
ף   ֹים ַוִּיְקצִזֹ ַהחֹוִּכי ֵהֵתלּו ב ֹוסדֹוְרה ֹות ִּכְראְיִהיַו טז

ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר  ־ָּכל־ֶאת ַוִּיְׁשַלח ַוַּיד ְֹמא־ַעד
ְׁשָנַתִים ּוְלָמָּטה ְלִפי ־ ִמֶּבןְּגבּוֶליָה־ּוְבָכלֶלֶחם ־ְּבֵבית

  ים׃ִזַֹהחָהֵעת ֲאֶׁשר ָחַקר ִמִּפי 
  ר׃ִֹיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ֵלאמ־ַיד הּוַקם ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ְּבָאז יז
ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה  ֹולק יח

 ָּבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ִּכי ֵאיֶנּנּו׃ ־ַעל
 ֹוםה ַּבֲחלָֹוְיה ַוֵּיָרא ַמְלַא ֹוסדֹוְרה ֹות ַאֲחֵרי מַוְיִהי יט

  ר׃ֹף ְּבִמְצַרִים ֵלאמֹוֵסי־ֶאל
ׁשּוב ַאְרָצה ִיְׂשָרֵאל   ְוֵלֹוִאּמ־ַהֶּיֶלד ְוֶאת־ ַקח ֶאתּוםק כ

 ֶנֶפׁש ַהָּיֶלד׃ ־ֵמתּו ַהְמַבְקִׁשים ֶאת־ִּכי
 ַאְרָצה ִיְׂשָרֵאל׃ א ֹ ַוָּיבֹוִאּמ־ַהֶּיֶלד ְוֶאת־ ַוִּיַּקח ֶאתַוָּיָקם כא
ָאִביו  ֹוסדֹוְרִּביהּוָדה ַּתַחת ה ָמַל ֹוס ִּכי ַאְרְקלֹוּוְבָׁשְמע כב

ב  ַֹוִּיּס ֹום ָדָבר ַּבֲחלֹול־ַוִּייָרא ָלֶלֶכת ָׁשָּמה ַוֻּיַּגד
 ַהָּגִליל׃  ֹותְּגִליל־ֶאל

ִּדְבֵרי ־ת ֶאתאַֹוֵּיֶׁשב ָּבִעיר ַהִּנְקֵראת ְנָצֶרת ְלַמּל אַֹוָּיב כג
 ׃ ֹוַהְּנִביִאים ִּכי ָנְצִרי ִיָּקֵרא ל

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ָנן ַהְמַטֵּבל ַוִּיְקָרא ְבִמְדַּבר  ֹוָחיא ֹ ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוָּיבַוְיִהי א

 ַמר׃ אְֹיהּוָדה ַוּי
  א׃ַֹמְלכּות ַהָּׁשַמִים ָקְרָבה ָלב־ ִּכיׁשּובּו ב
א  ֹורֵ ק ֹולקר ֹ ֲאֶׁשר ִנָּבא ָעָליו ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֵלאמהּוא ג

 יו׃ ֹוָתה ַיְּׁשרּו ְמִסּלָֹוְיה ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶר

ָאזּור  ֹורע ֹור ָהָיה ָלבּוׁש ְׂשַער ְּגַמִּלים ְוֵאזןָנֹוָחְוי ד
  ֲחָגִבים ּוְדַבׁש ִמָּיַער׃ ֹו ּוַמֲאָכלְתָניוְּבָמ

 ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן׃ ־ְיהּוָדה ְוָכל־ ֵאָליו ְירּוָׁשַלִים ְוָכלַוֵּיְצאּו ה
 ם׃ ֵתיֶהאַֹחּט־ם ֶאתָתֹ ַּבַּיְרֵּדן ְּבִהְתַוּדֹוָיד־ ַעלַוִּיָּטְבלּו ו
ַהַּצּדּוִקים ־ַהְּפרּוִׁשים ּוִמן־ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַרִּבים ִמן ַא ז

 ִמי ים ִנֶֹמר ָלֶהם ַיְלֵדי ִצְפעאָֹּבִאים ֵאָליו ְלִהָּטֵבל ַוּי
ַאף  ֹוןַנְפְׁשֶכם ִמְּפֵני ֲחר־ה ֶאְתֶכם ְלִהָּמֵלט ַעלֹוָרה

 ַהָּבא׃ 
 ִלְתׁשּוָבה׃  ֹוב ֲעׂשּו ְפִרי טָלֵכן ח
ַאְבָרָהם ָלנּו ְלָאב ִּכי ֲאִני ר ֹ ִבְלַבְבֶכם ֵלאמְהּגּוֶּת־ְוַאל ט

ִהים ֱא־ֲאָבִנים ֵאֶּלה ַּתִּׂשיג ַיד־ר ָלֶכם ַּגם ִמןֵמֹא
  ָּבִנים ְלַאְבָרָהם׃ ְלָהִקים

ֵעץ ־ׁש ָהֵעִצים ְוָלֵכן ָּכלֶרֹׁש־ ָנטּוי ַהַּגְרֶזן ַעלְּכָבר־ְוַגם י
 ֵאׁש׃ ־ֹוְּבמ ַדע ְוָהְׁשַלִיָּג ֹובא ַיֲעֶׂשה ְפִרי טֲאֶׁשר 

ַהָּבא   ִהְנִני ְמַטֵּבל ֶאְתֶכם ַּבַּמִים ִלְתׁשּוָבה ַאַוֲאִני יא
ְנָעָליו ־ִּתי ִמְּׂשֵאת ֶאתְנֹהּוא ִמֶּמִּני ֲאֶׁשר ָקטן ַֹאֲחַרי ָחס

 ׁש ּוָבֵאׁש׃ ֶדֹ ֶאְתֶכם ְּברּוַח ַהּקְיַטֵּבלהּוא 
 ְוָאַסף ֹוָּגְרנ־ּוְלָהֵבר ֶאת תֹו ִלְזרֹו ִמְזֵרהּו ְבָידֲאֶׁשר יב 

ַּבֵאׁש ף ִֹיְׂשרץ ַֹהּמ־ֲאָסָמיו ְוֶאת ֹוּת־ַהִחִּטים ֶאל־ֶאת
 א ִתְכֶּבה׃ ֲאֶׁשר 

ָנן ֹוָחַהַּיְרֵּדן ִלְפֵני י־ַהָּגִליל ֶאל־ֵיׁשּוַע ִמןא ֹ ָיבָאז יג
 ׃ ֹוָיד־ְלִהָּטֵבל ַעל

 ָיְד־ִלי ְלִהָּטֵבל ַעל ֹוןא ָנכֲהר ָֹנן ֵלאמֹוָח יֹוּב־ַוַּיֲעָצר יד
 ְוַאָּתה ָּבאָת ֵאָלי׃ 

ָיֲאָתה ָלנּו ה  ֹכ־ִּכי ֹוםֶמר ֵאָליו ֶהֶרף ַּכּיאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען טו
 ְצָדָקה ַוִּיֶרף ִמֶּמּנּו׃ ־ְלַמֵּלא ָכל

 ֹול־ַהָּמִים ְוִהֵּנה ִנְפְתחּו־ ֵיׁשּוַע ַוְיַמֵהר ַוַּיַעל ִמןַוִּיָּטֵבל טז
ה ֹוָני־ֶדת ִּבְדמּותֶרִֹהים ירּוַח ֱא־ם ַוַּיְרא ֶאתַהָּׁשַמִי
  ָעָליו׃ ַוָּתַנח

 ָרְצָתה ֹוא ִמָּׁשַמִים ֶזה הּוא ְבִני ְיִדיִדי ּבֵרֹק ֹול קְוִהֵּנה יז
 ַנְפִׁשי׃ 

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
 הּוַבל ֵיׁשּוַע ָּברּוַח ַהִּמְדָּבָרה ְלַבֲעבּור ְיַנֵּסהּו ָׁשם ָאז א

 ַהָּׂשָטן׃ 
 ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה ַוִּיְרָעב׃  ֹוםַאְרָּבִעים י ַוָּיָצם ב
ר  ִֹהים ַאָּתה ֱאמָהֱא־ֶמר ֵאָליו ִאם ֶּבןאֹ ַהְמַנֶּסה ַוּיַוִּיַּגׁש ג

 ַוֲאָבִנים ֵאֶּלה ִּתְהֶייָן ְלָלֶחם׃ 
 ִיְחֶיה ָהָאָדם ֹוַהֶּלֶחם ְלַבּד־א ַעלַמר ָּכתּוב ִּכי אֹ ַוּיַוַּיַען ד

 ה׃ ָֹוְיה־א ִפיָצֹומ־ָּכל־ִּכי ַעל
ִּפַּנת ַּגג ־ׁש ַוַּיֲעִמֵדהּו ַעלֶדִֹעיר ַהּק־ ַהָּׂשָטן ֶאלַוִּיָּקֵחהּו ה

 ַהִּמְקָּדׁש׃ ־ֵּבית



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה ג

ִהים ַאָּתה ִהְתַנֵּפל ָאְרָצה ִּכי ָהֱא־ ֵאָליו ִאם ֶּבןֶמראַֹוּי ו
 ףֹּגִּת־ֶּפן ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנ־ַעל ָּל־ָכתּוב ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה

 ׃ ָּבֶאֶבן ַרְגֶל
ה ָֹוְיה־א ְתַנֶּסה ֶאתָּכתּוב  ֹוד ֵאָליו ֵיׁשּוַע ְועֶמראַֹוּי ז

 ׃ ֶהיֱא
ַוַּיְרֵאהּו  ד ֹ ְמאַּהַֹהר ָּגב־ ַהָּׂשָטן ַוִּיָּקֵחהּו ֶאלףֹוֶסַוּי ח

 ן׃ ֹוָדָהָאֶרץ ּוְכב ֹותַמְמְלכ־ָּכל־ֶאת
ל ִֹּתּפ־ִאם ְל־ֵאֶּלה ֶאֶּתן־ָּכל־ ֵאָליו ֶאתֶמראַֹוּי ט

 ְוִתְׁשַּתֲחֶוה ִלי׃ 
ה ָֹוָהְלָאה ַהָּׂשָטן ִּכי ָכתּוב ַליה־ ָאַמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֶּגׁשָאז י

  ד׃ֹ ַּתֲעבֹו ְלַבּדֹותִֹתְׁשַּתֲחֶוה ְוא ֶהיֱא
  ִמֶּמּנּו ַהָּׂשָטן ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַמְלָאִכים ַוְיָׁשְרֻתהּו׃ ַוִּיֶרף יא
 ָנן ַוָּיָׁשב ַהָּגִליָלה׃ ֹוָח ֵיׁשּוַע ִּכי ִנְסַּגר יֹוְמע ְכָׁשַוְיִהי יב 
ְׂשַפת ־ַנחּום ַעל־ַוֵּיֶׁשב ִּבְכַפרא ְֹנָצֶרת ַוָּיב־ֶאת בַֹוַּיֲעז יג

 ַהָּים ִּבְגבּוֵלי ְזֻבלּון ְוַנְפָּתִלי׃ 
  ר׃ְֹיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֵלאמ־ֶנֶאַמר ְּבַיד־ ֵאת ֲאֶׁשרתאְֹלַמּל יד
ַהָּים ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְּגִליל   ְזֻבלּון ְוַאְרָצה ַנְפָּתִלי ֶּדֶרָצהַאְר טו

 ם׃ ֹוִיַהּג
ֵבי ְּבֶאֶרץ ְׁשֹי ֹולָּגד ֹורָראּו א ֶׁשִֹכים ַּבחְלֹ ַההָהָעם טז

 ָנַגּה ֲעֵליֶהם׃  ֹורַצְלָמֶות א
ׁשּובּו ר ְֹוֵלאמא ֹ ַהִהיא ֵהֵחל ֵיׁשּוַע ִלְקרֵמָהֵעת יז

  א׃ֹם ִּכי ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ָקְרָבה ָלבִמַּדְרֵכיֶכ
ַהָּגִליל ַוַּיְרא ְׁשֵני ַאִחים ־ַיד ַים־ֵיׁשּוַע ַעל ַוִּיְתַהֵּל יח

ת ֶרִֹׂשים ִמְכמְרְֹוַאְנְּדַרי ָאִחיו ּפ ֹוסַהִּנְקָרא ֶּפְטר ֹוןִׁשְמע
  ִּכי ַדָּיִגים ָהיּו׃ ַהָּים־ְּפֵני־ַעל

  ַאֲחָרי ְוֶאֱעֶׂשה ֶאְתֶכם ְלַדְּיֵגי ָאָדם׃  ֲאֵליֶהם ְלכּוֶמראַֹוּי יט
 ם ְּכָרַגע ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו׃ ֹוָתרִֹמְכמ־ ֶאתַוַּיַעְזבּו כ
ַזְבִּדי ־ֶּבןב ִֹמָּׁשם ַוַּיְרא ְׁשֵני ַאִחים ֲאֵחִרים ַיֲעק רַֹוַּיֲעב כא

ַזְבִּדי ֲאִביֶהם ְמַתְּקִנים ־ָנן ָאִחיו ָּבֳאִנָּיה ִעםֹוָחְוי
  ַוִּיְקָרא ֲאֵליֶהם׃ םֹוָתרִֹמְכמ

ֲאִביֶהם ַוֵּיְלכּו ־ָהֳאִנָּיה ְוֶאת־ ְּכֶרַגע ָעְזבּו ֶאתֵהָּמה־ְוַגם כב
 ַאֲחָריו׃ 

א ָֹׁשם ְּבָבֵּתי ַהְּכֵנֶסת ָקר־ַהָּגִליל ַוְּיַלֶּמד־ ֵיׁשּוַע ְּבָכלַוָּיָסב כג
  ם׃ָּבָעַמְדֶוה ־ַמֲחָלה ְוָכל־ָּכלא ְֹּבׂשַרת ַהַּמְלכּות ְוָרפ

ים ֹוִלַהח־ֲאָרם ַוָּיִביאּו ֵאָליו ֵאת ָּכל־ ְּבָכלֹו ָׁשְמעַוֵּיֵצא כד
 ֲאֻחֵזיים ָוֳחָלִים ָרִעים ֹוִנֲאֶׁשר ָּדְבקּו ָבם ַּתֲחֻלִאים ׁש

 ַוִּיְרָּפֵאם׃  ֹותֻמֵּכי ָיֵרַח ּוְנֵכי ֲעָצמ ֹותָרע ֹותרּוח
יס ִלֶֹּדַּכּפ־ןַהָּגִליל ּוִמ־ ַאֲחָריו ָקָהל ָרב ִמןַוֵּיְלכּו כה

 ְירּוָׁשַלִים ִויהּוָדה ְוֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן׃ ־ּוִמן

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
ָהָהר ַוֵּיֶׁשב ־ָהָעם ַוַּיַעל ֶאל ֹוןֲהמ־ ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ֶאתַוְיִהי א

 ָׁשם ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו׃ 
  ר׃ֹה ָלֶהם ֵלאמֹוֶרִּפיהּו ַוּי־ ֶאתַוִּיְפַּתח ב
  ָהרּוַח ִּכי ָלֶהם ַמְלכּות ַהָּׁשָמִים׃  ֲעִנֵּייַאְׁשֵרי ג

 ֵהם ְיֻנָחמּו׃ ־ ַהִּמְתַאְּבִלים ִּכיַאְׁשֵרי ד
 ָאֶרץ׃ ־ֵהם ִייְרׁשּו־ ָהֲעָנִוים ִּכיַאְׁשֵרי ה
 ֵהם ִיְרָוֻין׃ ־ ָהְרֵעִבים ְוַהְּצֵמִאים ִלְצָדָקה ִּכיַאְׁשֵרי ו
  ֵהם ְיֻרָחמּו׃־ַרֲחִמים ִּכי־ ַּבֲעֵליַאְׁשֵרי ז
 ִהים׃ ֱא־ֵהם ֶיֱחזּו ֶאת־ ָּבֵרי ֵלָבב ִּכיַאְׁשֵרי ח
 ִהים׃ ֱא־ֵהם ִיָּקְראּו ְּבֵני־ִּכי ֹוםי ָׁשלֵׂשֹ עַאְׁשֵרי ט
 ַהִּנְרָּדִפים ֵעֶקב ִצְדָקָתם ִּכי ָלֶהם ַמְלכּות ַאְׁשֵרי י

 ַהָּׁשָמִים׃ 
ֶקר ָיִביא ּו  ִיְרְּדפּו ֶאְתֶכם ּוַבֶּׁש־ְיָחְרפּו ִאם־ ִאםַאְׁשֵריֶכם יא

 ִדַּבְתֶכם ָרָעה ַּבֲעבּור ְׁשִמי׃ 
ֵכן ־ַּבָּׁשָמִים ִּכיד ֹ ְוִגילּו ִּכי ְׂשַכְרֶכם ַהְרֶּבה ְמאִׂשיׂשּו יב 

 ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ָהיּו ִלְפֵניֶכם׃ ־ָרְדפּו ֶאת
 ַּבֶּמה ָיְמָלח ֹוַהֶּמַלח ָיפּוג ַטְעמ־ ֶמַלח ָהָאֶרץ ְוִאםַאֶּתם יג

ה ַהחּוָצה ְוָהָיה  ֶרְֹיז־ִּכי ִאםל ְֹצַלח ַלּכִי־אָּתֵפל 
  ָרֶגל׃ְלִמְרַמס 

א תּוַכל ָהָהר ־ֶבת ַעלֶׁשֹם ִעיר יֹוָלָהע ֹור אַאֶּתם יד
 ְלִהָּסֵתר׃ 

 ַּתַחת ָהֵאיָפה ּכִ י  ֹו ַמְדִליִקים ֵנר ְלִתּתְוֵאין טו
 ֲאֶׁשר ַּבָּבִית׃ ל ֹה ְלָהִאיר ְלכָרַֹהְּמנ־ֶאל־ִאם

ָהָאָדם ְוָראּו ַמֲעֵׂשיֶכם ־ֶכם ְלֵעֵני ְבֵניֹוְרר אָיֵא הֹּכ טז
 ֲאִביֶכם ַּבָּׁשַמִים ְיַכֵּבדּו׃ ־ים ְוֶאתֹוִבַהּט

א   ַהְּנִביִאים ֹוה אֹוָר ַּתְחְׁשבּו ִּכי ָבאִתי ְלָהֵפר ַהּתַאל יז
  ת׃ְֹלַמְּלא־ְלָהֵפר ָּבאִתי ִּכי ִאם

 ֲאֶׁשר ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ י ַמִּגיד ָלֶכם ַעדִכֹ ֵהן ָאֵמן ָאנִּכי יח
 ֹוץא קה ַאף ֹוָרַהּת־יּוד ַאַחת ִמןר ֹא ַתֲעבּון רַֹיֲעב
 ֻכָּלם ָיקּומּו׃ ־ ַעד ִּכיֶאָחד

ה ֹוָרֵאֶּלה ְוה ֹותְקַטּנ ֹותַהֵּמִפיר ַאַחת ִמִּמְצ־ ָּכלָלֵכן יט
ה ֶׂשֹת ַלֲאָנִׁשים ִנְקֶלה ִיָּקֵרא ְּבַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ְוָהעאָֹכז
 ן ִנְכָּבד ִיָּקֵרא ְּבַמְלכּות ַהָּׁשָמִים׃ ֹוָת ּוְמַלֵּמד ַלֲעׂשןָתֹא

ִתְגַּדל ִצְדַקְתֶכם ִמִּצְדַקת ־אר ָלֶכם ִאם ֵמֹ אַוֲאִני כ
 ּו ְלַמְלכּות ַהָּׁשָמִים׃ אֹא ָתבִרים ְוַהְּפרּוִׁשים ֹוְפַהּס

ְרָצח ְוָהִאיׁש א ִּתים ִנֹ ֵאת ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ַלַּקְדמְׁשַמְעֶּתם כא
 ֲאֶׁשר ִיְרַצח ִיָּנֵתן ַלִּמְׁשָּפט ִּבְפִלִלים׃ 

ר ָלֶכם ַהִּמְתַעֵּבר ְּבָאִחיו ִחָּנם ִיָּנֵתן ַלִּמְׁשָּפט ֵמֹ אַוֲאִני כב
א ְלָאִחיו ֵריָקה ִיָּנֵתן ִּביֵדי ַהַּסְנֶהְדִרין ֵרִֹּבְפִלִלים ְוַהּק

  ם׃ֹיִהּנְלֵאׁש ֵּגל ֹ ִיּפֹול־ ָנָבל ִיְקָראְוִאם
 ַהִּמְזֵּבַח ְוִלְּב־ַתְקִריב ָקְרָּבן ַעל־ִּכי ֹוא ֵאפֵּכן־ַעל כג

 ׃ ִעָּמ ְדַבר ִריב ְלָאִחי־ָׁשם ִּכי ְל־ַיֶּגד
 ִהְתַרֵּפס ּוְרַהב ָאִחי ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח ְוֵל  ָׁשם ָקְרָּבְנַהַּנח כד

 ׃ ְוַהְקֵרב ָקְרָּבֶנא ְֹוָאז ּב
  ַבָּדֶרֹוִעּמ ֹוְדְּבע ִאיׁש ִריְב־ֵלם ִעם ַהְׁשַמֵהר כה

ט ֵפֹט ְוַהּׁשֵפִֹּביֵדי ַהּׁש ִאיׁש ִריְב ְתַֹיְסִּגיר א־ֶּפן
 ר׃ ַהְֹלֵבית ַהּס  ְוהּוא ִיֶּתְנרֵטַֹהּׁשְּבַיד  ַיְסִּגיְר

א ַתֲעֶלה ִמָּׁשם ַעד ֲאֶׁשר ְּתַׁשּלֵ ם  ִּכי  ר ְלֵמֹ ָאֵמן אַוֲאִני כו
 ה׃ ָנֹרּוָטה ָהַאֲחרַהְּפ־ֶאת



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה ד

 א ִּתְנָאף׃ ים ִנֹ ֵאת ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ַלַּקְדמְׁשַמְעֶּתם כז
ָּבּה ־ ְבִאָּׁשה ַלֲחָׁשקֹון ֵעינֵתַֹהּנ־ר ָלֶכם ָּכלֵמֹ אַוֲאִני כח

 ׃ ֹוּה ְּבִלּבָתְֹזנּוִנים ָנַאף א־ְּברּוַח
 ֹובט ֶכָה ִמֶּמַנְּקֶרָה ְוַהְׁשִלי ַהְיָמִנית ַּתְכִׁשיֶל  ֵעיְנְוִאם כט
  ם׃ְֹלֵגיִהּנ ְּבָׂשְר־ָּכל ֵאֶבר ֶאָחד ֵמָהְׁשַלד ַֹּבֲאב ְל

 ֹובַקְּצֶצָה ְוַהְׁשִליֶכָה ִמֶּמָּך ט ַהְיָמִנית ַּתְכִׁשיֶל ָיְד־ְוִאם ל
  ם׃ְֹלֵגיִהּנ ְּבָׂשְר־ָּכל ֵאֶבר ֶאָחד ֵמָהְׁשַלד ַֹּבֲאב ְל
  ְוָנַתן ְּבָיָדּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת׃ ֹו ִאְׁשּתְיַׁשַּלח ִאיׁש־ ִּכיְוֶנֱאַמר לא
ְּדַבר ־א ַעל ִאם ֹור ָלֶכם ִאם ְיַׁשַּלח ִאיׁש ִאְׁשּתֵמֹ אַוֲאִני לב

 ְלִאָּׁשה ֹוַח ְּגרּוָׁשה לֵקֶֹפת ְוַהּלָאֹּה ְלנָתְֹזנּות ֵמִׂשים א
  הּוא׃ ףֵאֹנ
א ִתָּׁשַבע ים ִנְֹׁשַמְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ַלַּקְדמ ֹודְוע לג

 ה׃ ָֹוְּתַׁשֵּלם ַליה ְנָדֶרי־ַלֶּׁשֶקר ְוֶאת
א ִתָּׁשַבע ְׁשבּוָעה ־א ִתָּׁשַבע ָּכלר ָלֶכם ֵמֹ אַוֲאִני לד

 ִהים ֵהָּמה׃ ִכֵּסא ֱא־ַּבָּׁשַמִים ִּכי
ִהיא ־א ִבירּוָׁשַלִים ִּכיַרְגָליו ִהיא ְום ֲֹהד־א ָבָאֶרץ ִּכיְו לה

 ָרב׃  ִקְרַית ֶמֶל
ֵׂשָער ֶאָחד  ֹא תּוַכל ַלֲהפ־ִּכי ֶׁשאֹא ִתָּׁשַבע ְּברְו לו

  ר׃ֹ ָׁשחֹוָלָבן א
 ֹור ר ִמֶּזה ִמְּמקֵתֹא ְויא ֶזה ְיִהי ְדַבְרֶכם ֵהן ֵהן  ַא לז

 ָהָרע הּוא׃ 
  ִּכי ֶנֱאַמר ַעִין ַּתַחת ַעִין ְוֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן׃ ְׁשַמְעֶּתם לח
ִאם  א ִתְתַיֵּצב ִּבְפֵני ַהָּבא ְלָהַרע ָלר ָלֶכם ֵמֹ אַוֲאִני לט

 ַהְּׂשָמאִלית׃ ־ ַּגםֹול־ַהְּלִחי ַהְיָמִנית ֶּתן־ַעל ַיְּכ
 ֹוַהַּנח ל ת ֵמָעֶליֶנָֹלַקַחת ַהְּכת  ָלִריב ִעְּמֶהָחֵפץ־ְוָכל מ

 ׃ ְמִעיֶל־ַּגם
 ֹוִעּמ  ִּכְבַרת ֶאֶרץ ֶאָחת ֵלֹוָלֶלֶכת ִעּמ  ְּבׂשֵגְֹוַהּנ מא

 ְׁשָּתִים׃ 
ַּתְסֵּתר ־ַאל ִמָּיְד ֹות ַלְמַבֵּקׁש ִמֶּמָּך ּוֵמֵאת ֶהָחֵפץ ִלְלֵּתן מב

 ׃ ָּפֶני
 ׃ ֶבְיֹא־ְוָאַיְבָּת ֶאת ֵרֲע־ ִּכי ֶנֱאַמר ְוָאַהְבָּת ֶאתְׁשַמְעֶּתם מג
ֵביֶכם ָּבֲרכּו ְיֹא־ר ָלֶכם ֶאֱהבּו ֶאתֵמֹ אַוֲאִני מד

 ְלׂשְנֵאיֶכם ְוַהְעִּתירּו ְּבַעד ְמַקְלֵליֶכם ֵהיִטיבּו־ֶאת
  ֵפיֶכם׃ְדְֹורַמְכִאיֵביֶכם 

 ֹוֲאִביֶכם ַּבָּׁשַמִים ַהֵּמִאיר ִׁשְמׁש־ ִּתְהיּו ָבִנים ֶאלְלַמַען מה
 ים ּוַמְמִטיר ַלַּצִּדיִקים ְוָלְרָׁשִעים׃ ֹוִבָלָרִעים ְוַלּט

א  ם ֲהָּׂשָכר ָלֶכ־ֵביֶכם ַמהֲהֹא־ֶּתֱאָהבּון ֶאת־ ִאםִּכי מו
 ֵכן׃ ־ֹוִסים ַיֲעׂשּון ְּכמְכַֹהּמ־ַגם

ָלֶכם  ֹוןִּיְתר־ֲאֵחיֶכם ַמה־ַרק ֶאת ֹום ְלָׁשלִּתְפְקדּו־ְוִאם מז
 ִסים׃ ְכַֹהּמ־ֵּכן ַיֲעׂשּון ַּגם

  ֱהיּו ְתִמיִמם ַּכֲאֶׁשר ֲאִביֶכם ַּבָּׁשַמִים ָּתִמים הּוא׃ ָלֵכן מח

  ו ו ו ופרקפרקפרקפרק
ָדָקה ְלַמְרֵאה ֵעיֵני ָהָאָדם ֶּפן ְצ ֹות ָלֶכם ֵמֲעׂשִהָּׁשְמרּו א

 א ַתִּׂשיגּו ֵמֵאת ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשָמִים׃ ָׂשָכר 
 ְּתרּוָעה ְלָפֶני ֹולא ַתְׁשִמיַע קְצָדָקה  ֹוְת ַּבֲעׂשָלֵכן ב

ְלַמַען   ֹותבַֹּכֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו ַהֲחֵנִפים ְּבָבֵּתי ַהְּכֵנֶסת ּוָבְרח
ר ָלֶכם ִהֵּנה ֵמָֹהָאָדם ָאֵמן ֲאִני א־ְבֵניְלֵעיֵני  ֹוד ָכבַיִּׂשיגּו

  ִלְפֵניֶהם׃ְׂשָכָרם 
ֵאת ֲאֶׁשר  ְלאֵֹּתַדע ְׂשמ־ְצָדָקה ַאל ֹוְת ַּבֲעׂשְוַאָּתה ג

 ׃ ה ְיִמיֶנָׂשֹע
 ה ַבֵּסֶתר ְּגמּוְלֶאָֹהר ַּבָּסֶתר ְוָאִבי  ִּתְהֶיה ִצְדָקְתְלַמַען ד

 ׃ ָל־ַּבַּגלּוי ְיַׁשֶּלם
ִבים ֲהֹף ָהאֶנִֹּתְהיּו ְּכַאְנֵׁשי ח־ּו ְלִהְתַּפֵּלל ַאלאֹ ָתביְוִכ ה

ַהְּׁשָוִקים ְלַמַען   ֹותְלִהְתַּפֵּלל ְּבָבֵּתי ַהְּכֵנֶסת ּוִפּנד ַֹלֲעמ
ר ָלֶכם ֵמָֹהָאָדם ָאֵמן ֲאִני א־ם ֵעיֵני ְבֵניָתֹ אִּתיְרֶאיָנה

  ִלְפֵניֶהם׃ ְׂשָכָרםִהֵּנה 
 ַּבֲעֶד ְּדָלְתר ֹּוְסג ַבֲחָדֶריא ֹּב  ִּבְתִפָּלְתְוַאָּתה ו

ה  ֶאָֹהר ֲאֶׁשר ֵסֶתר ְסִביָביו ְוָאִבי ָאִבי־ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל
 ׃ ָל־ַּבַּגלּוי ְיַׁשֶּלם ְּגמּוְלַבֵּסֶתר 

ם ֹוִיְּתַבְּטאּו ִבְׂשָפַתִים ַּכּג־ ַאֶּתם ִמְתַּפְּלִלים ַאלְוַכֲאֶׁשר ז
 ִיָּׁשְמעּו ַּבֲעֶטֶרת ְּדָבִרים׃ ־יִלָּבם ִּכב ֲֹאֶׁשר ַיְחׁש

ֶכם ֹוְרַּמְחס־ַע ֲאִביֶכם ַמהֵדֹ ִּכי יֹוִּתְׁשוּו ָלמ־ ַאלָלֵכן ח
 ׃ ֹוֶטֶרם ִּתְׁשֲאלּו ִמָּיד

 ׃ ִתְתַּפָּללּו ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִיְתַקַּדׁש ְׁשֶמה ֹ ּכְוַאֶּתם ט
 ַּכֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ָּבָאֶרץ ֹוְנֵיָעֶׂשה ְרצ ַמְלכּוֶת  אָֹּתב י

 ַבָּׁשָמִים׃ 
 ֶלֶחם ֻחֵּקנּו׃  ֹום ַהּיָלנּו־ֶּתן יא
ִחים ֲאַנְחנּו ַלֲאֶׁשר ְלַֹאְׁשָמֵתנּו ַּכֲאֶׁשר ס־ ֶאתָלנּו־ּוְסַלח יב 

 ָאְׁשמּו ָלנּו׃ 
 ָהָרע ִּכי ְל־ַהִּציֵלנּו ִמן־ ִליֵדי ַמָּסה ִּכי ִאםְּתִביֵאנּו־ְוַאל יג

 ִמים ָאֵמן׃ ֹוָלֵמי עֹוְלבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְלעַהַּמְמָלָכה ְוַהְּג
ֲאִביֶכם ־ַאְׁשָמָתם ַּגם־ָאָדם ֶאת־ִּתְסְלחּו ִלְבֵני־ ִאםִּכי יד

 ַּבָּׁשַמִים ִיְסַלח ָלֶכם׃ 
ֲאִביֶכם ־ַאְׁשָמָתם ַּגם־ָאָדם ֶאת־א ִתְסְלחּו ִלְבֵני־ְוִאם טו
ִיְסַלח ָלֶכם ַאְׁשַמְתֶכם׃ ־א 
ֵלב ַמְקִּדיֵרי ָפִנים ֲאֶׁשר ־ִּתְהיּו ְכַחְנֵפי־ּומּו ַאל ָתצְוִכי טז

ָאָדם ְּבַתֲעִניָתם ָאֵמן ֲאִני ־ַיִּפילּו ְפֵניֶהם ְלִהָּוַדע ִלְבֵני
  ִהֵּנה ְׂשָכָרם ִלְפֵניֶהם׃ ָלֶכםר ֵמֹא

 ׃ ְוִתְרַחץ ָּפֶני ְׁשאֹר  ִּכי ָתצּום ָּתסּוְוַאָּתה יז
ַּבָּסֶתר  ְלָאִבי־ִּכי ִאם ַתֲעִניְתא ִתָּוַדע ְלָאָדם ְּבְו יח

 ׃ ָל־ַּבַּגלּוי ְיַׁשֶּלם ה ַבֵּסֶתר ְּגמּוְלֶאָֹהר ְוָאִבי
ַכל ָעׁש אְֹּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ֶׁשָּׁשם י ֹותרֹוָצא ַתַאְצרּו ָלֶכם א יט

 ּו׃ בְֹוָרָקב ְוַגָּנִבים ַיְחְּתרּו ְוִיְגנ
ַכל ָעׁש אֹא יָמִים ָׁשם ַּבָּׁש ֹותרֹוָצ ִאְצרּו ָלֶכם אֶאֶפס כ

 ּו׃ בֹא ִיְגנא ַיְחְּתרּו ְוְוָרָקב ְוַגָּנִבים 
 ׃ ִלֶּב־ָׁשם ִיְהֶיה ַגם ֶרֹוָצא ֹום ִבְמקִּכי כא



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה ה

ַחְדֵרי ־ְּתִמיָמה ְּבָכל ֵעיְנ־ ַהּגּוף הּוא ָהָעִין ָלֵכן ִאםֵנר כב
  ֹור׃ִיְהֶיה א ִבְטֶנ

 ְּב ֹורָהא־ְוִאם ַחְדֵרי ִבְטֶנ־ָכלְּב ֶׁשָֹרָעה ח ֵעיְנ־ְוִאם כג
 ׃ ָחְׁשֶּכ ֹולָּגד־ַמה ֶׁשֹח
ִיְׂשָנא ־י ם ְׁשָנִים ִּכי ִאםִנֲֹאדד ֹיּוַכל ִאיׁש ַלֲעב־א כד

 ִיְדַּבק ָּבֶאָחד ְוַהֵּׁשִני ֹוָהַאֵחר ֶיֱאַהב א־ָהֶאָחד ְוֶאת־ֶאת
ִהים ָהֱא־ֶאתד  ֹא תּוְכלּו ַלֲעב ְּבֵעיָניוִנְמָאס 

  ֹון׃ַהָּממ־תְוֶא
ְכלּו אֹּת־א ִתְדֲאגּו ְלַנְפְׁשֶכם ַמהר ָלֶכם ֵמֹ ִהְנִני אָלֵכן כה

א ַהֶּנֶפׁש ְּבַׂשְרֶכם ֲה ֹותְּכסּות ְלַכּס־ִּתְׁשּתּו ּוַמה־ַמה
 ׃ ֹול ּוְבַׂשר ִאיׁש ִמְּכסּותֶכֹ ֵמאְיָקָרה

א א ִיְקְצרּו ְוא ִיְזְרעּו ַהָּׁשָמִים  ֹוףע־ ֶאלַהִּביטּו כו
ם ְוַאֶּתם ָתַֹוֲאִביֶכם ַּבָּׁשַמִים ְמַכְלֵּכל א ֹותַיַאְספּו ִלְמגּור

 א ַנֲעֵליֶתם ֶיֶתר ַהְרֵּבה ֲעֵליֶהם׃ ֲה
ד ֶמֹ ּגֹותֹוָמק־יף ַעלֹוִס הּוא ֶהָחֵרד ִמֶּכם יּוַכל ְלהּוִמי כז

 ֶאָחד׃ 
ֶדה ֵּני ַהָּׂשֹוַׁשׁש־נּו ֶאלֹוְנ ִתְדֲאגּו ִלְכסּות ִהְתּבְוָלָּמה כח

 א ִיְטוּון׃ א ִייְגעּון ְוֵאיָכה ַיֲעלּו ָיִציצּו ְו
ָהָיה ָלבּוׁש ־א ֹוֲהָדר־ְּבָכלה ֹמְׁש־ר ָלֶכם ַּגםֵמֹ אַוֲאִני כט

 ְּכַאַחת ֵמֶהן׃ 
ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָיִציץ ־ִהים ֶאת ַיֲעֶטה ֱאָּכָכה־ְוִאם ל

 ֶאְתֶכם ְקַטֵּני ֱאֻמָנה׃ ־ ִּכי ֻיַּתן ְּבַתּנּור ַאףֹוּוְלָמֳחָרת ֹוםַהּי
 ֹוִּנְׁשֶּתה א־ַכל ּוַמהאֹּנ־ַמהר ֶֹּתֶחְרדּו ֵלאמ־ ַאלָלֵכן לא

 ִּנְלָּבׁש׃ ־ַמה
ַע ִּכי  ֵדֹם ַוֲאִביֶכם ַּבָּׁשַמִים יֹוִיֵאֶּלה ְמַבְקִׁשים ַהּג־ ָכלִּכי לב

 יֶכם ֵהָּמה׃ ֵרֵֹאֶּלה ַמְחס
 ֹו ִהים ְוִצְדָקת ֱאה ַמְלכּותָנַֹּבְּקׁשּו ִראׁש ַא לג

  ֹות׃פֹוָסנ ֹותַהֲחָפִצים ָהֵהם ִיָּנְתנּו ָלֶכם ַמָּתנ־ְוָכל
 ַּדי  ֹוָמָחר ִיְדַאג ְלַעְצמ ֹוםָמָחר י ֹוםִּתְדֲאגּו ְלי־ ַאלָלֵכן לד

 ׃ ֹוְּבָצָרת ֹוםַלּי

  ז ז ז זפרקפרקפרקפרק
 א ִתָּׁשֵפטּו׃ א ִתְׁשְּפטּו ְו א
ַאֶּתם ּוַבִּמָּדה ־ ִּתָּׁשְפטּו ַגםּוטֹ ַבִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ִּתְׁשּפִּכי ב

 ַאֶּתם׃ ־ּו ִיַּמד ָלֶכם ַּגםּדֲֹאֶׁשר ָּתמ
א ְו ְׁשָבִבים ֲאֶׁשר ְּבֵעין ָאִחי־ ַתִּביט ֶאלְוָלָּמה ג

 ׃ ה ֲאֶׁשר ְּבֵעיֶנֹוָרַהּק־ֵלב ֶאל־ָתֶׁשת
 ֶהֶרף ְוָאִסיָרה ְׁשָבִבים ֵמֵעיֶנ ַמר ְלָאִחיאֹּת  ֵאיֹוא ד

 ׃ ה ְּבֵעיֶנֹוָרה קְוִהֵּנ
ה ְֹוַאֲחֵרי ֵכן ָרא ה ֵמֵעיֶנֹוָרַהּק־ה ֶאתָנֹ ָחֵנף ִראׁשָהֵסר ה

 ׃ ִתְרֶאה ְלָהִסיר ְׁשָבִבים ֵמֵעין ָאִחי
ְּפִניֵניֶכם ַלֲחִזיִרים ־ׁש ַלְּכָלִבים ְוֶאתֶדֹא ִתְּתנּו ַהּק ו

 ִיְרְמסּום ְּבַרְגֵליֶהם ְוָׁשבּו ְוָטְרפּו ֶאְתֶכם׃ ־ֶּפן
  ְוִיָּנֵתן ָלֶכם ִּדְרׁשּו ְוִתְמָצאּו ִּדְפקּו ְוִיָּפַתח ָלֶכם׃ ַׁשֲאלּו ז

 ׃ ֹוק ִיָּפַתח לֵפֹׁש ִיְמָצא ְוַהּדֵרֹל ִיַּקח ְוַהּדֵאַֹהּׁש־ ָּכלִּכי ח
 ֹו ל־ ָׁשַאל ִמֶּמּנּו ָלֶחם ַוִּיֵּתןֹו ִמי ִאיׁש ִמֶּכם ֲאֶׁשר ְּבנִּכי ט

 ָאֶבן׃ 
  ָנָחׁש׃ ֹול־ָּדג ַוִּיֵּתןִּבֵּקׁש ־ ִאםֹוא י
ִלְבֵניֶכם  ֹותבֹט ֹות ִּכי ָרִעים ַאֶּתם ֵּתְדעּון ָלֵתת ַמָּתנְוַאף יא

 ָׁשיו׃ ְרְֹלד ֹובט־ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִיֶּתן־ַאף ִּכי
ֲאֶׁשר ַּתְחְּפצּו ֶׁשַּיֲעׂשּון ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲעׂשּו ָלֶהם ל ֹ ּכָלֵכן יב 

 ה ְוַהְּנִביִאים׃ ֹוָרת ַהּתאֹם ִּכי זַאֶּת־ֵכן ַּגם־ֹוְּכמ
ְרָחָבה   ַבַּׁשַער ַהָּצר ִּכי ָרָחב ַהַּׁשַער ְוַהֶּדֶרּואֹּב יג

 ְוַרִּבים ֵהם ַהָּבִאים ָׁשָּמה׃  ֹוןָהֲאָבּד־יָכה ֶאלֹוִלַהּמ
ַהַחִּיים ־יָכה ֶאלֹוִלָּצָרה ַהּמ־ַמה  ַהַּׁשַער ְוַהֶּדֶרַּצר־ּוַמה יד

 ֵתי ִמְסָּפר ֵהם׃ ֶאיָה ְמְצֹּומ
 ֹו ר  ָלֶכם ִמְּנִביֵאי ָׁשֶקר ַהָּבִאים ִלְפֵניֶכם ְּבעִהָּׁשְמרּו טו

 ְּכָבִׂשים ְוֵהם ְזֵאֵבי ָטֶרף׃ 
 ֹום ֲהִיְבְצרּו ֲעָנִבים ֵמַעְקַרִּבים אָתֹ ַּתִּכירּו אְּבִפְרָים טז

 ְתֵאִנים ִמְּצִניִנם׃ 
ְוֵעץ ִנְׁשָחת ְּפִרי  ֹובַיֲעֶׂשה ְפִרי ט ֹובֵעץ ט־ ָּכלֵּכן יז

 ָמְׁשָחת׃ 
ְּפִרי ָמְׁשָחת ְוֵעץ ִנְׁשָחת  ֹותיּוַכל ַלֲעׂש־א ֹוב טֵעץ יח

ֹוב׃ְּפִרי ט ֹותיּוַכל ַלֲעׂש־א  
ת ֶלִֹיָּגַדע ְוֻיַּתן ְלַמֲאכ ֹובה ְפִרי טֶׂשֹ ִּבְלִּתי עֵעץ־ְוָכל יט

 ֵאׁש׃ 
 ם׃ ָתֹ ְּבִפְרָים ַּתִּכירּו אֵּכן־ַעל כ
ְלַמְלכּות ַהָּׁשָמִים ִּכי א ָֹיב ֹוןָאד ֹוןא ִלי ָאדֵרַֹהּק־ָכלא  כא

 ָאִבי ֲאֶׁשר ַּבָּׁשָמִים׃  ֹוןה ְרצֶׂשָֹהע־ִאם
א י ֲהִנֹי ֲאדִנְֹמרּו ֵאַלי ַרִּבים ֲאדאַֹההּוא י ֹום ַּבּיְוָהָיה כב

ָעִׂשינ ּו   ֵּגַרְׁשנּו ֵׁשִדים ּוְבִׁשְמ ִנֵּבאנּו ְּבִׁשְמ ְבִׁשְמ
  ֹות׃ַרּב ֹותְפָלאִנ
י סּורּו ִמֶּמִּני ֹוִדא ָיַדְעִּתי ֶאְתֶכם ֵמעַאִּגיד ָלֶהמה ֹ ּכָאז כג

 ֵלי ָאֵון׃ ֲעֹּפ
ם ֶאֶעְרֶכּנּו ָתֹה אֶׂשַֹע ִלְדָבַרי ֵאֶּלה ְועֵמַֹהּׁש־ ָּכלָלֵכן כד

 ַהָּסַלע׃ ־ ַעלֹוֵלב ֲאֶׁשר ָּבָנה ֵבית־ַלֲחַכם
ה ָּבָאה ֹוָלּו ְורּוַח ְּגדפֲֹחֵלי ַמִים ִיְׁשטַאְרָצה ַנ  ִנַּתַהֶּגֶׁשם כה

 א ָנַפל ִּכי ֻיַּסד ַּבָּסַלע׃ ַוִּיְפְּגעּו ַבַּבִית ַההּוא ְו
ם ִנְמַׁשל ָתֹא ַיֲעֶׂשה א ִלְדָבַרי ֵאֶּלה ְוַעֵמַֹהּׁש־ְוָכל כו

  ֹול׃ַהח־ ַעלֹוֵלב ֲאֶׁשר ָּבָנה ֵבית־ַלֲחַסר
ה ָּבָאה ֹוָלּו ְורּוַח ְּגדפֲֹחֵלי ַמִים ִיְׁשטַאְרָצה ַנ  ִנַּתַהֶּגֶׁשם כז

 ה׃ ֹוָלַוְיִהי ְלַמֵּפָלה ְגדל ַֹוִּיְפְּגעּו ַבַּבִית ַההּוא ַוִּיּפ
 ֹוןַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְתְמהּו ֲהמ־ֵיׁשּוַע ֶאת ֹות ְּכַכּלַוְיִהי כח

 ׃ ֹותֹוָרּת־ָהָעם ַעל
א ְו ֹוןִׁשְלט־ׁש ִאיתֹורֹם ְּכהָתֹה אֹוֶר ָהָיה מִּכי כט

 ִרים׃ ֹוְפַכּס

  ח ח ח חפרקפרקפרקפרק
 ִכים ַאֲחָריו׃ ְלַֹעם ָרב ה ֹוןָהָהר ַוֲהמ־ ִמןַוֵּיֶרד א



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה ו

י ִנֲֹאדר ֹ ֵלאמֹול־ע ָּבא ַוִּיְׁשַּתחּוָרֹ ִאיׁש ְמצְוִהֵּנה ב
 א תּוַכל ְלַטֲהֵרִני׃ ָחֵפץ ַאָּתה ֲה־ִאם

ַמר ָחֵפץ ֲאִני ּוְטָהר אֹ ֵיׁשּוַע ַוּיֹוּב־ ַוִּיַּגעֹוָיד־ ֶאתטֹוֶׁשַוּי ג
  ְּכָרַגע׃ ֹוַוִּיְטַהר ִמָּצַרְעּת

ְוֵהָרֵאה  ַּתֵּגד ְלִאיׁש ַרק ֵל־ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ְרֵאה ַאלֶמראַֹוּי ד
ה ֶׁשַֹהָּקְרָּבן ֲאֶׁשר ִצָּוה מ־ן ְוַהְקֵרב ֶאתֵהְֹלֵעיֵני ַהּכ
  ָלֶהם׃ ְלֵעדּות

ֵמָאה ־ּום ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ַׂשרַנח־ְּכַפר־ ָּבא ֵיׁשּוַע ֶאלְוַכֲאֶׁשר ה
  ר׃ֹ ֵלאמֹול־ֶאָחד ַוִּיְתַחֶּנן

 ֹותֲעָצמ־ ִהֵּנה ַנֲעִרי ָנַפל ְלִמְׁשָּכב ְּבֵביִתי ְנֵכהיִנֲֹאד ו
  ד׃ֹּוְמֻעֶּנה ְמא

  ֵאָליו ֵיׁשּוַע ִהְנִני ָבא ּוְרָפאִתיו׃ ֶמראַֹוּי ז
ת ִּכי ַאָּתה אֹי ִמּזִתֹי ְנַקּלִנַֹמר ֲאדאַֹהֵּמָאה ַוּי־ ַׂשרַוַּיַען ח

 ַרק ַּדְּבָרה ָּדָבר ְוַהַּנַער ֶיִחי׃  ִתי ַאָרְֹבֵצל קא ָֹתב
ֲאִני ָסר ְלִמְׁשַמַעת ֶמְמָׁשָלה ַוֲאָנַׁשי ָסִרים ־ ַגםִּכי ט

א ֹּוְלַאֵחר ּב ְוֵיֵל ר ְלֶאָחד ֵמֶהם ֵלַמְֹלִמְׁשַמְעִּתי ְוִכי א
 ַיֲעֶׂשה׃ ת ְואֹז־ ֲעֵׂשהּוְלַעְבִּדיא ְֹוָיב

ִכים ַאֲחָריו  ְלַֹהה־ֶמר ֶאלאֹ ֵיׁשּוַע ַוִּיְׁשָּתֶאה ַוּיַוִּיְׁשַמע י
ְּבִיְׂשָרֵאל ־ ַּגםֹוָהה ָכמֹוָלָאֵמן ֲאִני ַמִּגיד ָלֶכם ֱאמּוָנה ְּגד

 א ָמָצאִתי׃ 
ּו ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב אֹר ָלֶכם ִּכי ַרִּבים ָיבֵמֹ אְוִהְנִני יא

ְּבַמְלכּות ב ַֹאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעק־ָּבה ִעםְוֵיְׁשבּו ִּבְמִס
  ַהָּׁשָמִים׃

ַהחּוָצה ָׁשם ִיְהֶיה ְבִכי  ֶׁשַֹהח־ ַהַּמְלכּות ִיַּדחּו ֶאלּוְבֵני יב 
 ִׁשָּנִים׃ ק ַֹוֲחר

ַּכֲאֶׁשר ֶהֱאַמְנָּת ֵּכן   ָאַמר ֵיׁשּוַע ֵלַהֵּמָאה־ַׂשר־ְוֶאל יג
  ַּבָּׁשָעה ַהִהיא׃ ֹוָחְליַוְיִחי ַהַּנַער ֵמ ָיקּום ָל

ת ֹוַלֶבת חֶכֹ ׁשֹוְנּתַתֹח־ַוַּיְרא ֶאת ֹוסֶּפְטר־ֵיׁשּוַע ֵּבית אַֹוָּיב יד
 ַקָּדַחת׃ 

 ְּבָיָדּה ַוִּתֶרף ַהַּקַּדַחת ִמֶּמָּנה ַוָּתָקם ַוְּתָׁשֵרת  ַוִּיַּגע טו
 ִלְפֵניֶהם׃ 

 ֹות ר ָּדְבקּו ָּבם רּוח ָּבֶעֶרב ַוָּיִביאּו ֵאָליו ַרִּבים ֲאֶׁשַוְיִהי טז
ים ֹוִלַהח־ִּפיו ְוֵאת ָּכל־ִּבְדַבר ֹותָהרּוח־ַוְיָגֶרׁש ֶאת ֹותָרע

  ֵמָחְלָים׃ ֶהֱחָיה
ר ְֹיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֵלאמ־ ֵאת ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ְּבַידתאְֹלַמּל יז

 ינּו ְסָבָלם׃ ֵבֳֹחָלֵינּו הּוא ָנָׂשא ּוַמְכא
ר ֹ ַוְיַצו ַלֲעבֹול־ַעם ָרב ָסִביב ֹון ֲהמֵיׁשּוַע ֹות ִּכְראַוְיִהי יח

 ֵעֶבר ַהָּים׃ ־ִמָּׁשם ֶאל
 ַאֲחֶרי  ַרִּבי ֵאֵלֹוֶמר לאִֹרים ַוּיֹוְפ ֵאָליו ַאַחד ַהּסַוִּיַּגׁש יט

 ׃ ֲאֶׁשר ֵּתֵל־ָּכל־ֶאל
 ֹורים ָלֶהם ְוִצּפֹוִר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ַהּׁשּוָעִלים חֶמראַֹוּי כ

ְלָהִניַח  ֹום ָמקֹוָהָאָדם ֵאין ל־ּה ּוֶבןַהָּׁשַמִים ֵקן ָל
  ׃ֹוׁשאֹר־ֶאת

ִּלי ־י ְּתָנהִנֹ ַאֵחר ִמֶּקֶרב ַּתְלִמיָדיו ָאַמר ֵאָליו ֲאדְוִאיׁש כא
 ה׃ ָנָֹאִבי ִראׁש־ֶאתר ָֹלֶלֶכת ְוִלְקּב

ר ַֹאֲחָרי ְוַהַּנח ַלֵּמִתים ִלְקּב  ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֵלֶמראַֹוּי כב
 ֵמֵתיֶהם׃ ־ֶאת

 ׃ ֹו ָּבֳאִנָּיה ְוַתְלִמיָדיו ָיְרדּו ִעּמַוֵּיֶרד כג
ַהַּגִּלים  ֹותַּכּס־ַּבָּים ַעד ֹורֵנע ֹול ַסַער ָּגדְוִהֵּנה כד

 ָהֳאִנָּיה ְוהּוא ִנְרָּדם׃ ־ֶאת
ינּו ִּכי ֵנֹיָעה ֲאדֹוִׁש ֵאָליו ַוְיִעיֻרהּו ַוִּיְקָראּו הַוִּיְּגׁשּו כה

 ָאָבְדנּו׃ 
יֶהם ָלָּמה ַאֶּתם ֲחֵרִדים ְקַטֵּני ֱאֻמָנה ַוָּיָקם  ֲאֵלֶמראַֹוּי כו

 ה׃ ֹוָלּוַבָּים ַוְּתִהי ְּדָמָמה ְגד ֹותַוִּיְגַער ָּברּוח
 ֹותָהרּוח־ִמי הּוא ֶזה ֲאֶׁשר ַּגםר ֹ ָהֲאָנִׁשים ֵלאמַוִּיְתְמהּו כז

 ׃ ֹולְֹוַהָּים ַמְקִׁשיִבים ְלק
ֶאֶרץ ַהַּגְדִרִּים ַוִּיְפְּגֻׁשהּו ־ֵעֶבר ַהָּים ֶאל־ ֶאלֹואֹ ְּכבַוְיִהי כח

 ִמָּבֵּתיִאים ְצֹי ֹותָרע ֹותְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָּדְבקּו ָּבם רּוח
ל  ֹא ָיכֲאֶׁשר ־ַעדד ְֹמא־ִפים ַעדֲעֹּוְפֵניֶהם ז ֹותַהְּקָבר
 ַההּוא ִמָּפַחד׃  ַּבֶּדֶרר ֹ ַלֲעבִאיׁש

ֵיׁשּוַע   ָוָלָּלנּו־ַמהר ִֹקים ֵלאמֲעֹ ֵהם צְוִהֵּנה כט
 נּו ֶטֶרם ָּבָאה ָהֵעת׃ ֹוֵתִהים ַהִאם ָּבאָת ְלַעּנָהֱא־ֶּבן

 ָלֶהם׃  ֹוקה ָׁשם ֵמָרחֶעֹ ֲחִזיִרים ַרִּבים ָהָיה רְוֵעֶדר ל
ר  ֵמִֹאם ְלָגְרֵׁשנּו ַאָּתה אר ֵֹלאמ ֹות ָהרּוחֹול־ַוִּיְתַחְּננּו לא

 ְּבֵעֶדר ַהֲחִזיִרים׃  ֹואָלנּו ָלב־ִּתָּנה
ּו ְּבֵעֶדר ַהֲחִזיִרים ְוִהֵּנה אֹ ָלֶהם ְלכּו ַוֵּיְצאּו ַוָּיבֶמראַֹוּי בל

 ְבדּו ַּבָּמִים׃ אַֹהָּים ַוּי ֹוּת־ד ֶאלֹוָרָהֵעֶדר ָׁשְטפּו ַבּמ־ָּכל
ָּכל ֲאֶׁשר ִנְהָיָתה ־ּו ָהִעיָרה ַוַּיִּגידּו ֶאתאֹ ָנסּו ַוָּיביםִעְֹוָהר לג

  ֹות׃ָהָרע ֹותָּדְבקּו ָּבם ָהרּוחְוֵאת ֲאֶׁשר ָקָרה ַלֲאֶׁשר 
ָהִעיר ָיְצָאה ִלְקַראת ֵיׁשּוַע ַוִּיְרֻאהּו ־ ָּכלְוִהֵּנה לד

 ִמְּגבּוָלם׃ ר ֹ ַלֲעבֹוב־ַוִּיְפְצרּו

  ט ט ט טפרקפרקפרקפרק
 ׃ ֹוִעיר־ֶאלא ַֹוָּיבר ֹ ָּבֳאִנָּיה ַוַּיֲעבַוֵּיֶרד א
ַהִּמָּטה ־לב  ַעֵכֹׁש ֹות ֵהִביאּו ֵאָליו ִאיׁש ְנֵכה ֲעָצמְוִהֵּנה ב

 ֹות ְנֵכה ָהֲעָצמ־ֱאמּוָנָתם ָאַמר ֶאל־ֵיׁשּוַע ֶאת ֹותּוִבְרא
 ׃ ֶתיאַֹחּט ְל־ ְּבִני ִנְסְלחּוֲחַזק

ִרים ָאְמרּו ְבִלָּבם ָהִאיׁש ַהֶּזה ְמַגּדֵ ף  ֹוְפ ֲאָנִׁשים סְוָׁשם ג
 הּוא׃ 

 ֹות ָרעַמר ַמּדּוַע ֶּתְהּגּואֹם ַוּיָתַֹמְחְׁשב־ ֵיׁשּוַע ֶאתַוֵּיַדע ד
 ִּבְלַבְבֶכם׃ 

ר ֹ ֵלאמֹוא ֶתיאַֹחּט ְל־ִנְסְלחּור ֹ ָמה ָנֵקל ִאם ֵלאמִּכי ה
 ׃ קּום ְוִהְתַהָּל

ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ־ְלֶבן ֹוןְלַמַען ֵּתְדעּון ִּכי ֵיׁש ִרְׁשי ַא ו
קּום ָׂשא  ֹותְנֵכה ָהֲעָצמ־ַח ַחָּטִאים ָאז ָאַמר ֶאלִלְס
 ׃ ֵּביֶת־ֶאל ְל־ְוֶל ִמָּטְת־ֶאת

 ׃ ֹוֵּבית־ֶאל  ַוֵּיֶלַוָּיָקם ז
ִהים ֵלא ֹודמּו ַוִּיְּתנּו ָכבֹוֲמָהָעם ַוִיְׁשּת ֹון ֲהמַוִּיְראּו ח

 ָאָדם׃ ־ָּכֶזה ִלְבֵני ֹוןֲאֶׁשר ָנַתן ִׁשְלט



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה ז

ַהֶּמֶכס ־ב ְּבֵביתֵׁשֵֹיׁשּוַע ִמָּׁשם ַוַּיְרא ִאיׁש ֶאָחד י רַֹוַּיֲעב ט
  ַאֲחָרי ַוָּיָקם ַוֵּיֶל ֶמר ֵאָליו ֵלאָֹיהּו ַוּי ַמִּתְתֹוּוְׁשמ

  ַאֲחָריו׃
ִסים ְוַחָּטִאים ֹוְכ ְוִהֵּנה מֹוַהֶּלֶחם ְּבֵבית־ ַעלֹו ְּבִׁשְבּתַוְיִהי י

 ֵיׁשּוַע ְוַתְלִמיָדיו׃ ־ִעםל ַֹרִּבים ָּבאּו ַוֵּיְׁשבּו ֶלֱאכ
ַכל אֹיָדיו ַמּדּוַע יַּתְלִמ־ְמרּו ֶאלאֹ ַהְּפרּוִׁשים ַוּיַוִּיְראּו יא

 ִסים ְוַהַחָּטִאים׃ ֹוְכַהּמ־ַרְּבֶכם ִעם
ֶמר ֲאֵליֶהם ַהֲחָזִקים ֵאין ָלֶהם ָּדָבר  אֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוִּיְׁשַמע יב 

 ים׃ ֹוִלַהח־א ִּכי ִאםֵפָֹהר־ִעם
א ָזַבח ֶּזה ֶחֶסד ָחַפְצִּתי ְו־ ְלכּו ִלְמדּו ָלַדַעת ַמהְוַאֶּתם יג

 ַלַחָּטִאים־ִאםִּכי א ַֹלַּצִּדיִקים ָלבא ְֹקרָבאִתי ִל־אִּכי 
 ִלְּתׁשּוָבה׃ 

ְמרּו ַמּדּוַע ֲאַנְחנּו אָֹנן ַוּיֹוָח ֵאָליו ַּתְלִמיֵדי יַוִּיְּגׁשּו יד
 א ָיֻצמּו׃  ַהְּפרּוִׁשים ַמְרִּבים ָלצּום ְוַתְלִמיֶדי־ִעם

 ֹודֲחֻתָּנה ְּבע ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֲהִיְתַאְּבלּו ְקֻרֵאי ַהֶמראַֹוּי טו
ּו ְוֻלַּקח ֵמֶהם ֶהָחָתן ְוָאז אֶֹהָחָתן ִעָּמֶהם ְוִהֵּנה ָיִמים ָיב

  ָיֻצמּו׃
ִׂשְמָלה ָבָלה ־ִרים ְטָלָאה ֲחָדָׁשה ַעלְפֹ ּתְוֵאין טז

יף ֹוִסַהִּׂשְמָלה ְות־ַהְּטָלָאה ְּבִמֻּלָאָתּה ִּתְגַרע ִמן־ֶּפן
 ְקָרֶעיָה׃ ־ַעל

 ֹותדאִֹיָּבְקעּו ַהּנ־ָּבִלים ֶּפן ֹותדאֹן ְּבנא ֻיַּת ֹוׁשְוִתיר יז
 ֹותדאְֹּבנ ֻיַּתן ֹוׁשִיְכָליּון ֲאָבל ִּתיר ֹותדאַֹהַּיִין ְוַהּנ ְוִנְׁשַּפ

 ֲחָדִׁשים ּוְׁשֻמִרים ִיְהיּו ְׁשֵניֶהם׃ 
 ְמַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוִהֵּנה ַאַחד  ּנּוֹוֶדע יח

ִּבִּתי ֵמָתה ָעַלי ָּבֶזה ר ֹ ֵלאמֹול־ִּיְׁשַּתחּוָהָראִׁשים ָּבא ַו
 ִתְחֶיה׃ ה ָֹעֶליָה ְוָחי ָנא ָיְד־ְוִׂשיםא ֹ ּבֲאָבל

  הּוא ְוַתְלִמיָדיו׃ ֹוִעּמ  ֵיׁשּוַע ַוֵּיֶלַוָּיָקם יט
ּה ִנְמְׁשכּו ְׁשֵּתים ֹוָבָּדם ֲאֶׁשר ְיֵמי ז־ ִאָּׁשה ָזַבתְוִהֵּנה כ

  ֵמַאֲחָריו׃ ֹוה ַוִּתַּגע ִּבְכַנף ִּבְגדֶעְׂשֶרה ָׁשָנה ָקְרָב
  ְוִאָּוֵׁשָעה׃ ֹוֶאַּגע ְּבִבְגד־ ָאְמָרה ְּבִלָּבּה ִאם ַאִּכי כא
 ַמר ִחְזִקי ִבִּתי ֱאמּוָנֵתאֹּה ַוּיָתֹ ֵיׁשּוַע ַוַּיְרא אַוִּיֶפן כב
 ּוָבֵעת ַהִהיא ָעְלָתה ֲאֻרָכה ָלּה׃  יָעה ָּלֹוִׁשה
ַהְמַחְּלִלים ־ׁש ַוַּיְרא ֶאתאָֹהר־ֵּבית־ּוַע ֶאלֵיׁש אַֹוָּיב כג

 ה׃ ֶמָֹהָעם ה־ַּבֲחִלִלים ְוֶאת
א ֵמָתה ִּכי ַרק ְיֵׁשָנה ִהיא  ְצאּו ִמֶּזה ַהַּיְלָּדה ַמראַֹוּי כד

 ׃ ֹוַוִּיְלֲעגּו ל
ַהָּבְיָתה ַוַּיֲחֶזק א ָֹהָעם ִמָּׁשם ַוָּיב־יאּו ֶאתֹוִצ הְוַכֲאֶׁשר כה

 ַרְגֶליָה׃ ־ָּתָקם ַהַּנֲעָרה ַעלְּבָיָדּה ַו
 ָהָאֶרץ ַהִהיא׃ ־ת ָיְצָאה ְּבָכלאֹ ַהּזְוַהְּׁשֻמָעה כו
ֵיׁשּוַע ִמָּׁשם ּוְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְוִרים ָהְלכּו ַאֲחָריו   רַֹוַּיֲעב כז

 ָּדִוד׃ ־אים ָחֵּננּו ֶּבןִרִֹקים ְוקֲעֹצ
ֶמר ֵיׁשּוַע אֹ ַהִעְוִרים ַוּיַהַּבִית ַוִּיְּגׁשּו ְלָפָניו־ ֶאלֹואֹּוְכב כח

ת ַוַּיֲענּו אָֹּכז ֹותְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂש־ֲאֵליֶהם ֲהַתֲאִמינּו ִּכי ֶיׁש
 ינּו׃ ֵנֹ ֵהן ֲאדֹותֹא
 ַמר ֶּכֱאמּוַנְתֶכם ֵּכן ָיקּום ָלֶכם׃ אֹ ְּבֵעיֵניֶהם ַוּיַוִּיַּגע כט

ְראּו ְלִבְלִּתי  רֹ ֵעיֵניֶהם ַוָּיַעד ָּבם ֵיׁשּוַע ֵלאמַוִּתָּפַקְחָנה ל
 ִיָּוַדע ַהָּדָבר ְלִאיׁש׃ 

 ָהָאֶרץ ַהִהיא׃ ־ ְּבָכלֹוָׁשְמע־יאּו ֶאתִצֹ ָיְצאּו ַוּיְוֵהם לא
ִאים ְוִאיׁש ִאֵּלם הּוָבא ְלָפָניו ֲאֶׁשר רּוַח ָרע  ְצֵֹהם י ַא לב

 ׃ ֹוָּדַבק ּב
ֵּבר ָהרּוַח ָהָרע ִמֶּמּנּו ְוָהִאֵּלם ֵהֵחל ְלַד־ ֶאתַוְיָגֶרׁש לג

ת אִֹנְרֲאָתה ָכז־אם ֹוָלְמרּו ֵמעאָֹהָעם ַוּי ֹוןַוִּיְתְמהּו ֲהמ
  ְּבִיְׂשָרֵאל׃

ַהֵּׁשִדים הּוא ְמָגֵרׁש ־ְיֵדי ַׂשר־ ַהְּפרּוִׁשים ָאְמרּו ַעלֶאֶפס לד
 ַהֵּׁשִדים׃ ־ֶאת

ה ָלֶהם ְּבָבֵּתי ֹוֶרֶהָעִרים ְוַהְּכָפִרים ַוּי־ ֵיׁשּוַע ְּבָכלַוָּיָסב לה
ַמֲחָלה ־א ָכלֵפֹת ַהַּמְלכּות ְורֹוַרְּכֵנֶסת ְמַבֵּׂשר ְּבׂשַה

  ָּבָעם׃ ַמְדֶוה־ְוָכל
ים ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֲעֵליֶהם ִּכי ִנַֹהֲהמ־ ָרָאה ֶאתְוַכֲאֶׁשר לו

 ה׃ ֶעָֹלֶהם ר־ן ֲאֶׁשר ֵאיןאֹים ַּכּצִצֵֹהם ִמְתַעְּלִפים ּוְנפ
ִלים ֲעָֹּקִציר ַרב ְוַהּפַּתְלִמיָדיו אּוָלם ַה־ ֶאלֶמראַֹוּי לז

 ְמַעִּטים׃ 
ִלים ֲעַֹח ּפַהָּקִציר ִלְׁש ֹוןֲאד־ ַהְעִּתירּו ֶאלֵּכן־ַעל לח

 ׃ ֹוִלְקִציר

  י י י יפרקפרקפרקפרק
 ַחֹ ֵאָליו ְׁשֵנים ָעָׂשר ַּתְלִמיָדיו ַוִּיֵּתן ְּבָיָדם ּכַוִּיְקָרא א

ַמֲחָלה ־ָּכלא ַֹהֻּטְמָאה ְלָגְרָׁשן ְוִלְרּפ ֹותרּוח־ַעל
 ַמְדֶוה׃ ־לְוָכ

 ֹוןִׁשְמע ֹוןְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּׁשִליִחים ָהִראׁש ֹות ְׁשמְוֵאֶּלה ב
ָנן ֹוָחַזְבִּדי ְוי־ֶּבןב ְֹוַאְנְּדַרי ָאִחיו ַיֲעק ֹוסַהְמֻכֶּנה ֶפְטר

  ָאִחיו׃
ב   ֹ ס ַיֲעקֹוֵכא ּוַמִּתְתָיהּו ַהּמֹוָמַּתְלַמי ּת־ּוַבר ֹוסִּפיִלּפ ג

 ַהְּמֻכֶּנה ַתָּדי׃ ַחְלַּפי ְוַלַּבי ־ֶּבן
הּוא ַהַּמְסִּגיר  ֹותְקִרּי־ַהְּכַנֲעִני ִויהּוָדה ִאיׁש ֹוןִׁשְמע ד

 ׃ ֹותֹא
ר ֹ ָעָׂשר ָהֵאֶּלה ָׁשַלח ֵיׁשּוַע ַוְיַצו ֲעֵליֶהם ֵלאמְׁשֵנים־ֶאת ה

ים נִ ֹרְמָֹעֵרי ַהּׁש־ם ַּפֲעֵמיֶכם ְוֶאלֹוִיַהּג ָּתִׂשימּו ְלֶדֶר־ַאל
  ּו׃אָֹּתב־ַאל

  ֵּתֵלכּו׃ לִמֵּבית ִיְׂשָרֵא ֹותדְבֹן אאְֹלצ־ ִאםִּכי ו
ה ֹוָבַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ְקרר ֹ ֵּתְלכּון ִקְראּו ֵלאמְוַכֲאֶׁשר ז

  א׃ָֹלב
ַהֵּמִתים ַטֲהרּו ־ים ָהִקימּו ֶאתֹוִלַהח־ ֶאתִרְפאּו ח

ִחָּנם  ֹותָהָרע ֹותָהרּוח־ִעים ְוָגְרׁשּו ֶאתָרַֹהְמצ־ֶאת
  ִּתֵּתנּו׃ְוִחָּנם ְלַקְחֶּתם 

 ת ַּבִּכיס׃ ֶׁשֹ ְנחֹו ֶכֶסף אֹו ָלֶכם ָזָהב אִּתְקחּו־ַאל ט
א א ַנֲעַלִים ְוְּבָגִדים ְו ֹותא ֲחִליפְו א ַיְלקּוט ַלֶּדֶרְו י

 ׃ ֹול ֵּדי ִמְחָיתֵעַֹלּפ ֹוןָנכ־ַמֶּטה ִּכי



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה ח

א ָׁשָּמה ּו ִּדְרׁשּו ִמי הּואֹ ְכָפר ֲאֶׁשר ָּתבֹו אִעיר־ּוְבָכל יא
 ּון׃ רַֹתֲעב־ ַעד ִּכיֹוַהִּנְכָּבד ִויַׁשְבֶּתם ִעּמ

 ַהָּבִית׃  ֹום ַהָּבְיָתה ִּתְפְקדּו ִלְׁשלֶכםֲאֹּוְבב יב 
ֶכם ָעָליו ְוִאם ֹוְמ ַהַּבִית ְמאּוָמה ָיחּול ְׁשלֶנְחָׁשב־ִאם יג

ֶכם ֲאֵליֶכם ָיׁשּוב׃ ֹוְמֶנְחָׁשב ַהַּבִית ְמאּוָמה ְׁשל־א 
א ַיְקִׁשיב ְלִדְבֵריֶכם ֶאְתֶכם ְוף ֶֹיֱאס־א ֲאֶׁשר ִאיׁש־לְוָכ יד

 ּוְנַעְרֶּתםָהִעיר ַהִהיא ־ ִמןֹוַהַּבִית ַההּוא א־ְצאּו ָלֶכם ִמן
 ָהָאָבק ֵמַעל ַרְגֵליֶכם׃ ־ֶאת

ם  ַֹהִּמְׁשָּפט ְלֶאֶרץ ְסד ֹום ֲאִני ַמִּגיד ָלֶכם ָנֵקל ִיְהֶיה יָאֵמן טו
 ת׃ אִֹעיר ַהּזה ֵמֲאֶׁשר ָלָרַֹוֲעמ

ֵּכן ֱהיּו ־ן ְּבֶקֶרב ְזֵאִבים ַעלאַֹח ֶאְתֶכם ְּכצלֵ ֹי ׁשִכֹ ָאנִהֵּנה טז
 ים׃ ֹוִנֲערּוִמים ַּכְּנָחִׁשים ּוְתִמיִמים ַּכּי

ָאָדם ִּכי ֵהם ַיְסִּגירּו ֶאְתֶכם ־ ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ִמְּפֵני ְבֵניַרק יז
 ים ְּבָבֵּתי ַהְּכֵנֶסת׃ ֹוִטַהַּסְנֶהְדִרין ְוֻהֵּכיֶתם ַּבּׁש־ִליֵדי

ְלֵעדּות  ֹותִלים ּוְמָלִכים ּתּוָבלּו ְלַמֲעִני ִלְהיְׁשֹ מְוִלְפֵני יח
 ם׃ ֹוִיָלֶהם ְוַלּג

ֵאיָכה ְנַדֵּבר ר ֶֹּתֶחְרדּו ֵלאמ־ ַיְסִּגירּו ֶאְתֶכם ַאלְוַכֲאֶׁשר יט
 ֵאת ְּנַדֵּבר ִּכי ְּבֶעֶצם ָהֵעת ַהִהיא יּוַׂשם ְּבִפיֶכם־ ַמהֹוא

 ְּתַדֵּברּון׃ ־ֲאֶׁשר
ר ֵבֲֹאִביֶכם ַהּד־א ַאֶּתם ֵהם ַהְמַדְּבִרים ִּכי ִאם רּוַח ִּכי כ

 ָּבֶכם׃ 
 ְוָיקּומּו ָבִנים ֹוְּבנ־ָאִחיו ַלָּמֶות ְוָאב ֶאת־ ַיְסִּגיר ֶאתְוָאח כא

 ם ְוֵהִמיתּום׃ ֹוָתֲאב־ַעל
 ר ְׁשִמי ַאָאָדם ַּבֲעבּו־ ְׂשֻנִאים ִּתְהיּו ְלָכלְוַאֶּתם כב

 ַהֵּקץ ִיָּוֵׁשַע׃ ־ַהְמַחֶּכה ַעד
ִעיר ַאֶחֶרת ־ ֶאְתֶכם ְּבִעיר ַאַחת נּוסּו ָלֶכם ֶאלִיְרְּדפּו־ְוִכי כג

 ַעד ִיְׂשָרֵאלָעֵרי ר ֹא ְתַכּלּו ַלֲעבר ָלֶכם ֵמָֹאֵמן ֲאִני א
 ָהָאָדם׃ ־ֶּבןא ָֹיב־ִּכי

 יו׃ ָנֹ ֵמֲאד ְוֶעֶבדֹו ֵאיֶנּנּו ַרב ִמָרּבַהַּתְלִמיד כד
יו ִאם  ָנֹ ְוָלֶעֶבד ַּכאדֹוְּכַרּב ֹות ַלַּתְלִמיד ִלְהיַּדי כה

 ׃ ֹוְלַאְנֵׁשי ֵבית־ְזבּוב ָקְראּו ְלַבַעל ַהַּבִית ַאף ִּכי־ַּבַעל
א  ָּדָבר ִנְסָּתר ֲאֶׁשר ־ִּתיְראּו ִמְּפֵניֶהם ִּכי ֵאין־ ַאלֵּכן־ַעל כו

 ָּוֵדַע׃ א ִיִיָּגֶלה ְוֵאין ֶנְעָלם ֲאֶׁשר 
ַהִּגידּו ְלֵעין ַהָּׁשֶמׁש ְוֵאת ֲאֶׁשר  ֶׁשֹ ֲאֶׁשר ַאֵּגְדֶכם ְּבחֵאת כז

  ֹות׃ַהַּגּג־ִּתְׁשַמע ָאְזְנֶכם ְּבַלַחׁש ַהְׁשִמיעּו ַעל
א ַהֶּנֶפׁש ־ֶאתג ֵֹגי ַהָּבָׂשר ְוַלֲהרְרֹ ִמְּפֵני הִּתיְראּו־ְוַאל כח

 גַֹלֲהר ֹויו ֲאֶׁשר ָיָדיו ַרב לִיְראּו ִמָּפָנ־ַתִּׂשיג ָיָדם ִּכי ִאם
  ם׃ַֹהָּבָׂשר ְּבֵגיִהּנ־ַהֶּנֶפׁש ְוַגם ֶאת־ַּגם ֶאת

א ְּבִאָּסר ֶאָחד ְוַאַחת ֵמֶהן  ֹותא ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ִנְמָּכרֲה כט
 ֲאִביֶכם׃  ֹוןַאְרָצה ִּבְבִלי ְרצל ִֹתּפ

 ם׃ ְׁשֶכם ִנְמנּו ְלִמְסָּפָראֹר ֹותַׂשֲער־ ַּגםְוַאֶּתם ל
  ֹות׃ִּתיָראּו ֶעְרְּכֶכם ַרב ִמִּצֳּפִרים ַרּב־ ַאלֵּכן־ַעל לא
ָהָאָדם ַאֲאִמיֶרּנּו ־ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲאִמיֵרִני ִלְפֵני ְבֵני־ ָּכלָלֵכן לב

 י׃ ִכָֹאנ־ִלְפֵני ָאִבי ַבָּׁשַמִים ַּגם

 ֹוּב־ָהָאָדם ֲאַכֶחׁש־ִּבי ִלְפֵני ְבֵני־ ֲאֶׁשר ְיַכֶחׁשִאיׁש־ְוָכל לג
 ָאִני׃ ־ִלְפֵני ָאִבי ַבָּׁשַמִים ַּגם

א ָבאִתי ָּבָאֶרץ  ֹום ִּכי ָבאִתי ְלָהִביא ָׁשלַּתְחְׁשבּו־ַאל לד
 ָחֶרב׃ ־ִּכי ִאם ֹוםְלָהִביא ָׁשל

 ָבאִתי ְלַהְפִריד ֵּבין ִאיׁש ְלָאִביו ֵּבין ַּבת ְלִאָּמּה ּוֵבין ִּכי לה
 ּה׃ ֹוָתַּכָּלה ַלֲחמ

 ׃ ֹו ַאְנֵׁשי ֵבית ִאיׁשֵביְיְֹוא לו
ה ִלי ֶֹור ִמֶּמִּני ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵת יֹוִאּמ־ ֶאתֹוָאִביו א־ ֶאתבֵהָֹהא לז

ה ֶֹור ִמֶּמִּני ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵת יֹוִּבּת־ ֶאתֹו אֹוְּבנ־ב ֶאתֵהְֹוָהא
 ִלי׃ 

ה ֶֹוַאֲחָרי ֵאיֶנּנּו ׁש  ְוֵיֵלֹוְצָלב־ִיַּקח ֶאת־א ֲאֶׁשר ּוִמי לח
 ִלי׃ 

 ֹוַנְפׁש־ֶאת  ְוַהַּמְׁשִליֹוַבד לאֹ ּתֹוַנְפׁש־ ֶאתאֵצַֹהּמ לט
 ִּבְגָלִלי ִיְמָצֶאָּנה׃ 

 ְּפֵניֶכם ְמַקֵּבל ָּפָני ְוַהְמַקֵּבל ָּפַני הּוא ְמַקֵּבל ְּפנֵ י  ַהְמַקֵּבל מ
 ִחי׃ ְלֹׁש
 ְּפֵני ָנִביא ְּבֵׁשם ָנִביא ַיִּׂשיג ְׂשַכר ָנִביא ְוַהְמַקֵּבל  ַהְמַקֵּבל מא
 ֵני ַצִּדיק ְּבֵׁשם ַצִּדיק ַיִּׂשיג ְׂשַכר ַצִּדיק׃ ְּפ
ַמִים  ֹוסַאַחד ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה ַרק ּכ־ ֲאֶׁשר ַיְׁשֶקה ֶאתּוִמי מב

ַבד  אֹי־אָקִרים ְּבֵׁשם ַּתְלִמיד ָאֵמן ֲאִני ַמִּגיד ָלֶכם ִּכי 
 ׃ ֹוְׂשָכר

  יא יא יא יאפרקפרקפרקפרק
ֵנים ָעָׂשר ַּתְלִמיָדיו ְׁש־אֶ תת ֵֹיׁשּוַע ְלַצּו ֹות ְּכַכּלַוְיִהי א

  ְּבָעֵריֶהם׃ ֹוִמָּׁשם ְלַלֵּמד ּוְלַהְׁשִמיַע ְיׁשּוָעתר ַֹוַּיֲעב
ַהָּמִׁשיַח  ֹותֲעִלל־ ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים ָׁשַמע ֶאתָנןֹוָחְוי ב

 ַוִּיְׁשַלח ֵאָליו ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדיו׃ 
 ַאֵחר׃ ְנַחֶּכה ְל־ ִאםֹו ַהַאָּתה הּוא ַהָּבא אַמראַֹוּי ג
ָנן ֵאת ֹוָחֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ְוַהִּגידּו ְליאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען ד

 ְרִאיֶתם׃ ־ְׁשַמְעֶּתם ְוֵאת ֲאֶׁשר־ֲאֶׁשר
ִעים ִנְרָּפִאים ָרִֹכים ְמצְלֹים ּוִפְסִחים הִאֹ רִעְוִרים ה

ִעים ֵמִתים ָקִמים ַוֲעִנִּיים ִמְתַּבְּׂשִרים ְמְֹוֵחְרִׁשים ׁש
 ה׃ ְיׁשּוָע

 ִיָּכֵׁשל ִּבי׃ ־א ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ְוַאְׁשֵרי ו
ָנן  ֹוָחי־ָהָעם ַעל ֹוןֲהמ־ ֵהֵחל ֵיׁשּוַע ְלַדֵּבר ֶאלּוְבֶלְכָּתם ז

 ֹוַעִיּנַהִאם ָקֶנה ֲאֶׁשר  ֹותֶּזה ְיָצאֶתם ַהִּמְדָּבָרה ִלְרא־ַמה
 רּוַח׃ ־ִמְּפֵני

ּוׁש ִּבְגֵדי ַהִאם ִאיׁש ָלב ֹותֶּזה ְיָצאֶתם ִלְרא־ַמה ַא ח
 ְּבָבֵּתי ְמָלִכים ֵהָּמה׃  ֹותְבֵׁשי ֲחֻמדִהֵּנה  ֹותֲחֻמד

ִאיׁש ָנִביא ֵהן ֲאִני  ֹותֶּזה ְיָצאֶתם ַהִאם ִלְרא־ַמה ַא ט
 הּוא ִמָּנִביא׃  ֹולָּגד־ר ָלֶכם ִּכי ַגםֵמֹא

 ַח ַמְלָאִכי ְלָפֶניֵלֹ הּוא ֲאֶׁשר ָּכתּוב ָעָליו ִהְנִני ׁשֶזה י
 ׃ ְלָפֶני ה ַדְרְּכּוִפָּנ

 ֹולא ָקם ֵּבין ְיִליֵדי ִאָּׁשה ָּגדר ָלֶכם ֵמֹ ֲאִני אָאֵמן יא
 ְּבַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו׃ ן ָֹנן ַהְמַטֵּבל ְוַהָּקטֹוָחִמּי



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה ט

ֵהָּנה ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ִנְתְּפָׂשה ־ָנן ַהְמַטֵּבל ַעדֹוָח יּוִמיֵמי יב 
  ַיֲחִזיקּו ָבּה׃ ַחֹכ־יֵעְֹזרְבָחְזָקה ּו

 ָנן ִנָּבאּו׃ ֹוָחי־ה ַעדֹוָרַהְּנִביִאים ְוַהּת־ ָכלִּכי יג
  א׃ֹ ֶזה הּוא ֵאִלָּיהּו ֶהָעִתיד ָלבַעֹ ִלְׁשמבּואֹּת־ְוִאם יד
  ִיְׁשָמע׃ ַעֹ ִלְׁשמֹו ֲאֶׁשר ָאְזַנִים לִמי טו
א ַלְיָלִדים ַהֶּזה ִנְדֶמה הּו ֹורַהּד־ ֲאַדֶּמה ֶאתִמי־ְוֶאל טז
  ר׃ֹאים ְלֵרֵעיֶהם ֵלאמִרִֹבים ִּבְׁשָוִקים ְוקְׁשֹי
א   ִנים ְוֹוְנא ְרַקְדֶּתם ְמק ָהִיינּו ָלֶכם ְוְמַזְּמִרים יז

 ְסַפְדֶּתם׃ 
 ׃ ֹוה ְוָאְמרּו ֵׁשד ּבֶתֹא ׁשל ְוֵכֹא אָנן ֹוָח יָבא־ִּכי יח
ים ִהֵּנה ִאיׁש ִרְמֹה ְוֵהם אֶתֹל ְוׁשֵכֹ ָּבא אָהָאָדם־ּוֶבן יט
ַהָחְכָמה  ִסים ְוַחָּטִאים ַאְכֹב ַלּמֵהֹא ְואֵבֹל ְוסֹוֵלז

  ְּבַבֶניָה׃ִּתְצַטֵּדק 
ב  ֹן רֹוָכֶהָעִרים ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ְבת־ֶחְרָּפה ַעלל ֹ ֵהֵחל ָלגָאז כ

 א ָׁשבּו׃ יו ְוֹוָתִנְפְלא
 ֹורֲעׂשּו ְבצָצְיָדה ִּכי לּו ַנ־ֵּבית ָל ֹויִזין אֹוָרּכ ָל ֹויא כא

 ְּבַׂשקֶכן ְּכָבר ָׁשבּו ֹוְכֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ְּבת ֹותַהִּנְפָלא ֹוןּוְבִציד
 ָוֵאֶפר׃ 

 ֹור  ְלצְׁשָּפטַהִּמ ֹוםר ָלֶכן ָנֵקל ִיְהֶיה יֵמֹ ֲאִני אֶאֶפס כב
 ֵמֲאֶׁשר ָלֶכן׃  ֹוןּוְלִציד

 ֹולְׁשא־לַהָּׁשַמִים ֶא־ְמְּת ַעדֹוַמַנחּום ֲאֶׁשר ר־ ְּכַפרְוַאְּת כג
ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו  ֹותַהִּנְפָלאם ֹּתּוָרִדי ִּכי לּו ַנֲעׂשּו ִבְסד

 ַהֶּזה׃  ֹוםַהּי־ִּתָּלּה ַעד־ ְוָעְמָדה ַעלִכיֹוֵכְּבת
ַהִּמְׁשָּפט ְלַאְדַמת  ֹוםר ָלֶכן ָנֵקל ִיְהֶיה יֵמֹ ֲאִני אֶאֶפס כד

 ֵמֲאֶׁשר ָלֶכן׃ ם ְֹסד
ַהָּׁשַמִים  ֹוןָאִבי ֲאד ֹוְדַמר אאַֹוּי ַהִהיא ָעָנה ֵיׁשּוַע ָּבֵעת כה

ים ֹוִנֵאֶּלה ֵמֵעיֵני ֲחָכִמים ּוְנב־ְוָהָאֶרץ ִּכי ִהְסַּתְרָּת ֶאת
 ִלים׃ ֹוָלם ְלעָתֹ אְוִגִּליָת

 ׃ ְלָפֶני ֹון ָאִבי ֵּכן ָהָיה ָהָרצָאֵכן כו
ן ַהֵּב־ַע ֶאתֵדִֹנְמַסר ְּבָיִדי ֵמֵאת ָאִבי ְוֵאין ִאיׁש י לַֹהּכ כז

 ְוַההּוא ַע זּוָלִתי ַהֵּבן ֵדָֹהָאב ֵאין ִאיׁש י־זּוָלִתי ָהָאב ְוֶאת
 ׃ ֹו לֹותֹו ַהֵּבן ְלַגּלֹוֲאֶׁשר ָחֵפץ ּב

  ֹוַע׃ָעֵמל ּוְמֻסָּבל ַוֲאִני ֶאֵּתן ָלֶכם ַמְרּג־ ָּכלֵאַלי־ְּפנּו כח
 ְוַׁשח יִכָֹעָניו ָאנ־ֻעִּלי ֲעֵליֶכם ְוִלְמדּו ִמֶּמִּני ִּכי־ ֶאתְׂשאּו כט

 יֶכם׃ ֵתֵֹלָבב ְוִתְמְצאּו ְמנּוָחה ְלַנְפׁש
 ּוַמָּׂשִאי ָקל׃   ֻעִּלי ַרִּכי ל

  יב יב יב יבפרקפרקפרקפרק
ַהַּׁשָּבת  ֹוםֵיׁשּוַע ִּבְׂשֵדה ָקָמה ְּבי  ַהִהיא ָהַלָּבֵעת א

 ֵכלּו׃ אֹת ְּבָיָדם ַוּיְמִליף ַֹוִּיְרֲעבּו ַתְלִמיָדיו ַוָּיֵחּלּו ִלְקט
ים ִׂשֹע ְמרּו ֵאָליו ִהֵּנה ַתְלִמיֶדיאֹרּוִׁשים ַוּי ַהְּפַוִּיְראּו ב

 ֵיָעֶׂשה ַבַּׁשָּבת׃ ־אֵאת ֲאֶׁשר 
א ְקָראֶתם ֶמה ָעָׂשה ָדִוד ַּכֲאֶׁשר ָרֵעב  ֲאֵליֶהם ֲהֶמראַֹוּי ג

 ׃ ֹוהּוא ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִאּת

ֶלֶחם ַהָּפִנים ־ַכל ֶאתאִֹהים ַוּיֵּבית ָהֱא־ ָּבא ֶאלֲאֶׁשר ד
ַכל הּוא ּוְנָעָריו ִּבְלִּתי אֹא יה ֹוָרִּפי ַהּת־ר ַעלֲאֶׁש
  ְלַבָּדם׃ ִניםֲהַֹהּכ־ִאם

ִנים ַּבִּמְקָּדׁש ְיַחְּללּו ֲהֹה ִּכי ַהּכֹוָרא ְקָראֶתם ַּבּת ֲהְוַגם ה
  ֹון׃ַהַּׁשָּבת ְוֵאין ָּבֶהם ָע ֹוםי־ֶאת

 ִּמְקָּדׁש׃ ַה־ִמן ֹולר ָלֶכם ִּכי ֵיׁש ָּבֶזה ָּגדֵמֹ אַוֲאִני ו
א א ָזַבח ֶּזה ֶחֶסד ָחַפְצִּתי ְו־ ְיַדְעֶּתם ַמהְולּו ז

 ַהְּנִקִּים׃ ־ִהְרַׁשְעֶּתם ֶאת
 ַהַּׁשָּבת הּוא׃  ֹוןֲאד־ָהָאָדם ַּגם־ ֶּבןִּכי ח
 ַהְּכֵנֶסת ֲאֶׁשר ָלֶהם׃ ־ֵּבית־ֶאלא ִֹמָּׁשם ַוָּיב רַֹוַּיֲעב ט
ַהִאם ר ֵֹבָׁשה ַוִּיְׁשָאֻלהּו ֵלאמ ְיֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ָידָׁשם־ְוִהֵּנה י

 ׃ ֹוה ְלַרֵּפא ַבַּׁשָּבת ְלַמַען ִּתְמָצא ָיָדם ְלִׂשְטנֹוָרַּכּת
 ַּכְבָׂשה ְוִהיא ִכי ֹול־ ֲאֵליֶהם ִמי ִאיׁש ִמֶּכם ֲאֶׁשרֶמראַֹוּי יא

 א ַיֲחִזיק ָּבּה ְוַיֲעֶלָּנה׃ ַּבַּׁשָּבת  ֹורַהּב־ֶאל ֹולִתּפ
ה הּוא ֹוָרֵּכן ַּכּת־ַהֶּכֶבׂש ַעל־ָאָדם ִמן ֵעֶר ָּיָקר־ּוַמה יב 

 ַּבַּׁשָּבת׃  ֹובט ֹותַלֲעׂש
ּה ַוָּתָׁשב ָתֹט אֹוֶׁשַוּי ָיֶד־ט ֶאתֹוֵׁשָהִאיׁש ה־ ָאַמר ֶאלָאז יג

 ְלֵאיָתָנּה ָּכַאֶחֶרת׃ 
 ׃ ֹוָעָליו ַּבֶּמה ְלַהְׁשִחית ֹות ָיְצאּו ַוָּיִׁשיתּו ֵעצְוַהְּפרּוִׁשים יד
ַעם ָרב  ֹוןַאֲחָריו ֲהמ ִמָּׁשם ַוֵּיֶל  ֵיׁשּוַע ַוִּיֶפן ַוֵּיֶלַוֵּיַדע טו

 ֻּכָּלם׃ ־ַוְיַרֵּפא ֶאת
 ׃ ֹותֹ ָּבם ְלִבְלִּתי ְיַגּלּו אַוָּיַעד טז
  ר׃ִֹּדֶּבר ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֵלאמ־ ֵאת ֲאֶׁשרתאְֹלַמּל יז
ָתה ַנְפִׁשי ָנַתִּתי רּוִחי   ְיִדיִדי ָרְצֹו ַעְבִּדי ָּבַחְרִּתי בֵהן יח

 יא׃ ֹוִצם יֹוִיָעָליו ִמְׁשָּפט ַלּג
 ׃ ֹולֹוִיָּׁשַמע ַּבחּוץ ק־אא ִיָּׂשא ְוא ִיְצַעק ְו יט
 א ְיַכֶּבָּנה׃ ּוִפְׁשָּתה ֵכָהה  ֹורא ִיְׁשּב ָרצּוץ ָקֶנה כ
 ם ְיַיֵחלּו׃ ֹוִי ּגֹו ָלֶנַצח ִמְׁשָּפט ְוִלְׁשמיאֹוִצי־ַעד כא
 ֹו  הּוָבא ְלָפָניו ִאיׁש ִעֵּור ְוִאֵּלם ֲאֶׁשר רּוַח ָרע ָּדַבק ּב ָאז כב

 ַוִּיְרָּפֵאהּו ְוָהִעֵּור ָהִאֵּלם ִדֶּבר ְוָרָאה׃ 
 ָּדִוד׃ ־ְמרּו ֲהִכי ֶזה ֶּבןאָֹהָעם ַוּי ֹוןֲהמ־ ָּכלַוִּיְׁשָּתאּו כג
ַהֵּׁשִדים ִּכי ־ ָׁשְמעּו ְוָאְמרּו ֵאין ֶזה ְמָגֵרׁש ֶאתְוַהְּפרּוִׁשים כד

 ְזבּוב ַׂשר ַהֵּׁשִדים׃ ־ִאם ְּבַבַעל
ַמְמָלָכה ־ֶמר ֲאֵליֶהם ָּכלאֹם ַוּיָתַֹמְחְׁשב־ ֵיׁשּוַע ֶאתַוֵּיַדע כה

ִעיר ּוַבִית ַהִּנְפְלִגים ־ַנְפָׁשּה ֶּתֱחָרב ְוָכל־ַהִּנְפְלָגה ַעל
 א ָיקּומּו׃  ַנְפָׁשם־ַעל

 ֹוַנְפׁש־ָּׂשָטן ִנְפָלג הּוא ַעלַה־ ְמָגֵרׁש ֶאתַהָּׂשָטן־ְוִאם כו
 ׃ ֹוָּתקּום ַמְלכּות ְוֵאי

ְזבּוב ְּבֵניֶכם ְּבִמי ־ַהֵּׁשִדים ְּבַבַעל־ׁש ֶאתֵרֹ גֲאִני־ְוִאם כז
 ֵטיֶכם׃ ְפֵֹּכן ֵהם ִיְהיּו ׁש־ם ַעלָתְֹיָגְרׁשּו א

ַהֵּׁשִדים ַמְלכּות  ־ׁש ֶאתֵרִֹהים ֲאִני ג ִאם ְּברּוַח ֱאֶאֶפס כח
  ֹון׃ָנכ־ים ָּבָאה ֲאֵליֶכם ֶאלִהֱא
ֵּכָליו ־ל ֶאתְוִלְׁש ֹורֵּבית ַהִּגּבא ֹיּוַכל ִאיׁש ָלב  ֵאיֹוא כט

ל ֵאת ה ְוַאַחר ִיְׁשָנִֹראׁש ֹורַהִּגּב־ֶאתר ֹא ֶיֱאס־ִאם
 ׃ ֹו ְּבֵביתֲאֶׁשר



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה י

 ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ִלי ְלָצַרי הּוא ּוִמי ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ְמַאֵּסף  ִמי ל
 ִּתי ְמַפֵּזר הּוא׃ ִא
ֵחְטא ְוִגּדּוָפה ְיֻכְּפרּו ָלָאָדם ־ר ָלֶכם ָּכלֵמֹ ֲאִני אֵּכן־ַעל לא

 ׃ ֹול־א ְיֻכַּפרָהרּוַח ־ֶאֶפס ַהְמַגֵּדף ֶאת
 ּוִמי ֲאֶׁשר ֹול־ָהָאָדם ְיֻכַּפר־ ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ָּדָבר ְּבֶבןּוִמי לב

ם ַהֶּזה ֹוָלָבע־א ֹול־א ְיֻכַּפרׁש ֶדְֹיַדֵּבר ְּברּוַח ַהּק
 ם ַהָּבא׃ ֹוָלָבע־אְו
ָהֵעץ ־ ֲעׂשּו ֶאתֹוא ֹוב טֹוּוִפְרי ֹובָהֵעץ ט־ ֲעׂשּו ֶאתֹוא לג

  ִנַּכר ָהֵעץ׃ ֹו ָרע ִּכי ְּבִפְריֹוָרע ּוִפְרי
ְּבָרַעְתֶכם  ֹותבֹּתּוְכלּו ְלַדֵּבר ט ים ֵאיִנֹ ִצְפעַיְלֵדי לד

 ה׃ א ַהֵּלב ַיִּביַע ַהֶּפִמְּמ־ִּכי
ָרע ־וְ ִאיׁש ֹותבֹיא טֹוִצי ֹוב ַהּטֹו ִלּבֹורֹוָצֵמא ֹובט־ִאיׁש לה

  ֹות׃יא ָרעֹוִצ ָהָרע יֹורֹוָצֵמא
ִׂשיַח ָּתֵפל ֲאֶׁשר ְיַבְּטאּו ְבֵני ־ר ָלֶכם ִּכי ַעל ָּכלֵמֹ אַוֲאִני לו

 ַהִּמְׁשָּפט׃  ֹוםְּבי ֹוןָהָאָדם ִיְּתנּו ֶחְׁשּב
 ֶּתְאָׁשם׃  ֵדק ּוִבְדָבֶריִּתָּצ  ִּבְדָבֶריִּכי לז
ַרִּבי ר ִֹרים ְוַהְּפרּוִׁשים ֵלאמֹוְפַהּס־ ֲאָנִׁשים ִמןַוַּיֲענּו לח

 ׃ ֶיתֹותֵֹמא ֹותא ֹותָחַפְצנּו ִלְרא
 ֹותְוא ֹותָרע ּוְמָנֵאף ְמַבֵּקׁש א ֹורֶמר ֲאֵליֶהם ּדאֹ ַוּיַוַּיַען לט
יא׃ ה ַהָּנִבֹוָני ֹות זּוָלִתי אֹול־א ִיָּנֶתן 

ָׁשה  ָׁשה ָיִמים ּוְׁשה ִּבְמֵעי ַהָּדג ְׁשֹוָנ ַּכֲאֶׁשר ָהָיה יִּכי מ
ָׁשה ָיִמים ָהָאָדם ְּבֵלב ָהָאֶרץ ְׁש־ֵּכן ִיְהֶיה ֶבן ֹותֵליל
  ֹות׃ָׁשה ֵלילּוְׁש

ַהֶּזה ְוַיְרִׁשיעּו  ֹורַהּד־ ִניְנֵוה ָיקּומּו ַבִּמְׁשָּפּט ִעםַאְנֵׁשי מא
 ֹול ָבֶזה ָּגדֹוה ְוִהֵּנה ֶיְׁשנֹוָנּו ִּבְקִריַאת י ִּכי ָׁשבֹותֹא
  ה׃ֹוָנִמּי

ַהֶּזה ְוַתְרִׁשיַע  ֹורַהּד־ ֵּתיָמן ָּתקּום ַּבִּמְׁשָּפט ִעםַמְלַּכת מב
ה ֹמ ָחְכַמת ְׁשַעָֹהָאֶרץ ִלְׁשמ ֹות ִּכי ָבָאה ִמְקצֹותֹא

  ה׃ֹמִמְּׁש ֹול ָבֶזה ָּגדֹו ֶיְׁשנְוִהֵּנה
ט ְּבֶאֶרץ ֹוֵטָהָאָדם ְּתׁש־ַהֻּטְמָאה ְּבֵצאָתּה ִמן ְורּוַח מג

 ִתְמָצא ַמְרֵּגָעה׃ ־אְּתַבֵּקׁש ְות ַֹּתְלאּוב
ִמְׁשָּכִני ֲאֶׁשר ָיָצאִתי ִמָּׁשם ־ַמר ָאׁשּוָבה ֶאלאֹ ּתָאז מד

 ר׃ ָאֹב ּוְמֻנֶּקה ּוְמפֵׁשֹּוְבׁשּוָבּה ִּתְמָצֶאּנּו ֵרק ִמְּבִלי י
ִמֶּמָּנה  ֹותָרע ֹותֲאֵחר ֹותְקָחה ָּלּה ֶׁשַבע רּוחְוָל  ֵּתֵלָאז מה

ּוָבאּו ְוָׁשְכנּו ָׁשם ְוָהְיָתה ַאֲחִרית ָהִאיׁש ַההּוא ָרָעה 
 ָהָרע ַהֶּזה׃  ֹור ְוֵכן ִיְהֶיה ַלּדֹוֵמֵראִׁשית

 ְוֶאָחיו ָעְמדּו ֹוָהָעם ְוִהֵּנה ִאּמ ֹוןֲהמ־ ְמַדֵּבר ֶאלנּוֹוֶדע מו
 ׃ ֹוים ְלַדֵּבר ִאּתַבחּוץ ּוְמַבְקִׁש

ִדים ַּבחּוץ ּוְמַבְקִׁשים  ְמֹע ְוַאֶחי  ִהֵּנה ִאְּמֹו לַוֻיַּגד מז
 ׃ ְלַדֵּבר ִאָּת

  ִמי ִאִּמי ּוִמי ֶאָחי׃ ֹוַהַּמִּגיד ל־ֶמר ֶאלאֹ ַוּיַוַּיַען מח
 ַמר ִהֵּנה ִאִּמי ְוֶאָחי׃ אַֹּתְלִמיָדיו ַוּי־ ַעלֹוָיד־ ֶאתַוֵּיט מט
ָאִבי ַּבָּׁשָמִים הּוא ָאִחי  ֹון ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְרצׁשי ִאִּכי נ

 י ְוִאִּמי׃ ִתַֹוֲאח

  יג יג יג יגפרקפרקפרקפרק
 ְׂשַפת ַהָּים׃ ־ַהָּבִית ַוֵּיֶׁשב ַעל־ַההּוא ָיָצא ֵיׁשּוַע ִמן ֹוםַּבּי א
ַעם ָרב ִנְקֲהלּו ֵאָליו ַוֵּיֶרד ַוֵּיֶׁשב ָּבֳאִנָּיה  ֹוןַוֲהמ ב

  ֹוף׃ַהח־לִדים ַעְמָֹהָעם ע־ְוָכל
ַע ָיָצא ֹוֵרַמר ִהֵּנה ַהּזאֹ ְדָבָריו ִּבְמָׁשִלים ַרִּבים ַוּיַוִּיָּׂשא ג

  ַע׃ִֹלְזר
ַהָּׁשַמִים  ֹוףעא ַֹוָּיב ַיד ַהָּדֶר־ַהֶּזַרע ַעל־ ִּפַּזר ִמןֹוּוְבָזְרע ד

 ְכֶלּנּו׃ אַֹוּי
ה ָׁשם א ָהָיַאְדַמת ֶסַלע ְו־ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ָנַפל ַעל־ ִמןְוֵיׁש ה

ק ֶמֹ עֹו ִמְּבִלי ֲאֶׁשר ָהָיה לַחֵֹּדי ֲאָדָמה ַוְיַמֵהר ִלְצמ
  ֲאָדָמה׃

ׁש ֶרֹ ׁשֹול־א ָהָיה ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיָּצֵרב ַוִּייָבׁש ִּכי ַחֹ ִּכְזרַוְיִהי ו
 ְלָמָּטה׃ 

 ׃ ֹותֹים ַוְיַבְּלעּו אִצֹים ַוַּיֲעלּו ַהּקִצַֹהּק־ ֲאֶׁשר ָנַפל ֶאלְוֵיׁש ז
ה ַוַּיַעׂש ְּתבּוָאה ֶזה ֵמָאה ֹוָבֶחְלָקה ט־ ֲאֶׁשר ָנַפל ַעלׁשְוֵי ח

 ִׁשים ְׁשָעִרים׃ ְׁשָעִרים ְוֶזה ִׁשִּׁשים ְׁשָעִרים ְוֶזה ְׁש
  ִיְׁשָמע׃ ַעֹ ִלְׁשמֹו ֲאֶׁשר ָאְזַנִים לִמי ט
ְמרּו ֵאָליו ַמּדּוַע ְּתַמֵּׁשל ָלֶהם אֹ ַתְלִמיָדיו ַוּיַוִּיְּגׁשּו י

 ים׃ ְמָׁשִל
ֶמר ֲאֵליֶהם ִּכי ָלֶכם ִנַּתן ָלַדַעת ָרֵזי ַמְלכּות אֹ ַוּיַוַּיַען יא

 א ִנָּתן׃ ַהָּׁשָמִים ְוָלֶהם 
 ֹו ל־ ְוַיְעִּדיף ּוִמי ֲאֶׁשר ֵאיןֹו ֻיַּתן לֹול־ ִמי ֲאֶׁשר ֶיׁשִּכי יב 

 ׃ ֹוֲאֶׁשר ל־ֻיַּקח ִמֶּמּנּו ַּגם ֶאת
א ִיְראּו ם ָתֹם ִּכי ִבְראָלֶהל ֹ ְמָׁשִלים ֶאְמׁשֵּכן־ַעל יג

 א ָיִבינּו׃ א ִיְׁשְמעּו ְוּוְבָׁשְמָעם 
ִׁשְמע ּו  ר ֹ ָּבם ְּדַבר ַהְּנבּוָאה ִמִּפי ְיַׁשְעָיהּו ֵלאמְוהּוַקם יד

 ֵּתָדעּו׃ ־ ְוַאלֹוָּתִבינּו ּוְראּו ָרא־ ְוַאלֹוַעָׁשמ
ו ָהַׁשע ָהָעם ַהֶּזה ְוָאְזָניו ַהְכֵּבד ְוֵעיָני־ ֵלבַהְׁשֵמן טו

 ָיִבין ָוָׁשב ְוָרָפא ֹוִיְרֶאה ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע ּוְלָבב־ֶּפן
 ׃ ֹול
  ַאְׁשֵרי ֵעיֵניֶכם ִּכי ָראּו ְוָאְזֵניֶכם ִּכי ָׁשֵמעּו׃ ְוַאֶּתם טז
ר ָלֶכם ְנִביִאים ְוַצִּדיִקים ַרִּבים ִנְכְספּו ֵמֹ ֲאִני אָאֵמן־ִּכי יז

 ֵאת ַעֹא ָראּו ְוִלְׁשמים ְוִאַֹאֶּתם רֵאת ֲאֶׁשר  ֹותִלְרא
 א ָׁשֵמעּו׃ ִעים ְוְמֲֹאֶׁשר ַאֶּתם ׁש

 ַע׃ ֹוֵרָנא ַאֶּתם ֶאת ְמַׁשל ַהּז־ ִׁשְמעּוֵּכן־ַעל יח
 ּוָבא ָהָרע ֹוּב־ןֹוֶנא ִיְתּב ְּדַבר ַהַּמְלכּות ְוַעֵמַֹהּׁש־ָּכל יט

ַיד ־ַהָּזרּוַע ַעל ֶזה הּוא ֹוְוָחַטף ֵאת ֲאֶׁשר ִנְזַרע ִּבְלָבב
 ׃ ַהָּדֶר

ַהָּדָבר  ־ַע ֶאתֵמַֹאְדַמת ָסַלע ֶזה הּוא ַהּׁש־ ַעלְוַהִּנְזָרע כ
 ְמֵהָרה ְיַקְּבֶלּנּו ְּבִׂשְמָחה׃ ־ְוַעד

 ּוִבן ֶרַגע הּוא ְוִכי ִתְקֶרה ֹוׁש ְּבַנְפׁשֶרֹ ׁשֹול־ ִּכי ֵאיןֶאֶפס כא
  ִיָּכֵׁשל ְּכָרַגע׃ ֹותְּדַבר ֱאמּוָנ־ ַעלֹותָֹצָרה ְוָרְדפּו א־ָכל



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה יא

ַהָּדָבר ְוַדֲאַגת ־ַע ֶאתֵמֹים ֶזה ַהּׁשִצַֹהּק־ ֶאלְוַהִּנְזָרע כב
א ַהָּדָבר ְו־ר ְמַבְּלִעים ֵאתֶשֹם ַהֶּזה ְוִנְכֵלי ָהעֹוָלָהע

  ֶּצַמח׃־ַיֲעֶׂשה
ַהָּדָבר  ־ַע ֶאתֵמֹה הּוא ַהּׁשֹוָבַהֶחְלָקה ַהּט־ ַעלְוַהִּנְזָרע כג

 ְׁשָעִריםן ֶזה ֵמָאה ֵתֹה ְפִרי ְתבּוָאה ְונֶׂשֹ ְועֹוּב־ןֹוֶנּוִמְתּב
 ִׁשים ְׁשָעִרים׃ ְוֶזה ִׁשִּׁשים ְׁשָעִרים ְוֶזה ְׁש

ַמר ָּדְמָתה ַמְלכּות אֹ ִלְפֵניֶהם ָמָׁשל ַאֵחר ַוּיַוִּיָּׂשא כד
 ְּבָׂשֵדהּו׃  ֹובַע ֶזַרע טֹוֵרַהָּׁשַמִים ְלִאיׁש ַהּז

 ֹוין ְּבתֹוִנ ַוִּיְזַרע זֹובְיֹיו ְיֵׁשִנים ָּבא אֲאָנָׁש ֹותּוִבְהי כה
 ׃ ַהִחִּטים ַוֵּיַל

 ין׃ ֹוִנַהּז־ ָצץ ַהָּקֶנה ְוַהִחָּטה ָאִביב ִנְראּו ָאז ַּגםְוַכֲאֶׁשר כו
ֶזַרע ־אינּו ֲהֵנְֹמרּו ֲאדאֹיֶהם ַוּיֵנֲֹאד־ ָהֲעָבִדים ֶאלַוִּיְּגׁשּו כז

 ין׃ ֹוִנן ָׁשם ַהּזּוֵמַאִי ָזַרְעָּת ְבָׂשֶד ֹובט
ְמרּו ֵאָליו אֹת ַוּיאֹב ָעָׂשה זיֵֹ ֲאֵליֶהם ִאיׁש אֶמראַֹוּי כח

 ם׃ ָתֹא ֹורַלֲעק ֵנֵל־ ִּכיץ ָֹהֲעָבִדים ֲהַתְחּפ
ְּתָׁשְרׁשּו ־ין ֶּפןֹוִנַהּז־ְּתַעְּקרּו ֶאת ֹודְבע־א ִּכי ֶמראַֹוּי כט

 ַהִחִּטים ִעָּמֶהם׃ ־ַּגם
ַהָּקִציר ּוְלֵעת ־ְדלּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו ַעד ָלֶהם ְוָגַהִּניחּו ל

ה  ָנֹין ִראׁשֹוִנַהּז־ִרים ִלְּקטּו ֶאתֹוְצר ַלּקַמַֹהָּקִציר א
ַהִחִּטים ִאְספּו ־ ַלֲאֻלִּמים ְלָׂשְרָפם ְוֶאתםָתֹאְוַאְּלמּו 

 ָּגְרִני׃ ־ֶאל
ַמר ָּדְמָתה ַמְלכּות אֹ ִלְפֵניֶהם ָמָׁשל ַאֵחר ַוּיַוִּיָּׂשא לא

 ַהָּׁשַמִים ְלַגְרַּגר ַחְרָּדל ֲאֶׁשר ָלַקח ִאיׁש ַוִּיְזַרע ְּבָׂשֵדהּו׃ 
ַּכֲאֶׁשר ִיְצַמח ִיְגַּדל  ֶזַרע ַא־הּוא ִמָּכלן ֹא ָקטֲה לב

ַהָּׁשַמִים ְוִקְּננּו   ֹוףע א ֲֹאֶׁשר ָיב־ֶיֶרק ְוָהָיה ְלֵעץ ַעד־ִמָּכל
  ַּבֲעָנָפיו׃

ָּדְמָתה ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ר ֹר ֵלאמ ָלֶהם ָמָׁשל ַאֵחַוְיַמֵּׁשל לג
ׁש ְסִאים ֶקַמח ֲאֶׁשר ָלְקָחה ִאָּׁשה ַוָּתָלׁש ִּבְׁשר ִֹלְׂשא
 ָהֲעִריָסה׃ ־ ָחְמָצה ָּכלֲאֶׁשר־ַעד

ָהָעם ִּבְמָׁשִלים ּוִבְבִלי  ֹוןֲהמ־ ִּדֶּבר ֵיׁשּוַע ֶאלֵאֶּלה־ָּכל לד
 א ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם ָּדָבר׃ ָמָׁשל 

ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ר ֹ ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַהָּנִביא ֵלאמתאֹּלְלַמ לה
 ֶקֶדם׃ ־ִמִּני ֹותִּפי ַאִּביָעה ִחיד

ַהָּבְיָתה ַוִּיְּגׁשּו א ָֹהָעם ַוָּיב ֹוןֲהמ־ ִׁשַּלח ֵיׁשּוַע ֶאתָאז לו
ין ֹוִנְמַׁשל ַהּז־ָנא ָלנּו ֶאת־ְמרּו ָּבֶאראֵֹאָליו ַּתְלִמיָדיו ַוּי

  ׃ַּבָּׂשֶדה
הּוא  ֹובַע ַהֶּזַרע ַהּטֹוֵרֶמר ֲאֵליֶהם ַהּזאֹ ַוּיַוַּיַען לז

 ָהָאָדם׃ ־ֶּבן
ְּבֵני ַהַּמְלכּות  ֹובם ְוַהֶּזַרע ַהּטֹוָל הּוא ָהעְוַהָּׂשֶדה לח

 ין ְּבֵני ָהַרע ֵהָּמה׃ ֹוִנְוַהּז
ם ֹוָלם הּוא ַהָּׂשָטן ַהָּקִציר ֵקץ ָהעָתַֹע אֹוֵר ַהּזביֵָֹהא לט

 ִרים ֵהם ַהַּמְלָאִכים׃ ְצְֹוַהּק
ת ֵאׁש ֵּכן ִיְהֶיה ְּבֵקץ ֶלֹין ְיֻלְּקטּו ְוָהיּו ְלַמֲאכֹוִנ ַהּזְוַכֲאֶׁשר מ

 ם ַהֶּזה׃ ֹוָלָהע
 ֹוַמְלכּות ֹוַמְלָאָכיו ְוֵהִסירּו ִמּת־ ִיְׁשַלח ֶאתָהָאָדם־ֶּבן מא

 ה ַעְוָלה׃ ֶׂשֹע־ַמְכֵׁשָלה ְוָכל־ָּכל

ק ִֹּכְבַׁשן ֵאׁש ָׁשם ִיְהֶיה ְבִכי ַוֲחר־ם ֶאלָתֹ אְוִהְׁשִליכּו מב
 ִׁשָּנִים׃ 

 ַיְזִהירּו ָאז ַּכֶּׁשֶמׁש ְּבַמְלכּות ֲאִביֶהם ִמי ֲאֶׁשר ְוַהַּצִּדיִקים מג
  ִיְׁשָמע׃ ַעֹ ִלְׁשמֹוָאְזַנִים ל

ר ָטמּון ַּבָּׁשֶדה ֲאֶׁשר ֹוָצָּדְמָתה ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ְלא ֹודע מד
ר ְֹוִיְמּכ  ֵיֵלֹו ִאיׁש ְוַיְצִּפֵנהּו ּוְבִׂשְמָחתִיְמָצֵאהּו

 ַהָּׂשֶדה ַההּוא׃ ־ ֶאתֹו ְוָקָנה לֹול־ֲאֶׁשר־ָּכל־ֶאת
ר ַהְמַבֵּקׁש ֹוֵחָּדְמָתה ַמְלכּות ַהָּׁשָמִים ְלִאיׁש ס ֹודע מה

  ֹות׃ְּפִניִנים ְיָקר
ר ֹ ְוִיְמּכֵיֵלד ְֹמא־ַעד ֶעֶר־ ְּפִניָנה ַאַחת ִיְקַרתֹוּוְבָמְצא מו

  ְוִיְקֶנָה׃ ֹול־ֲאֶׁשר־ָּכל־ֶאת
ְּפֵני ־ת ְּפרּוָׂשה ַעלֶרָֹּדְמָתה ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ְלִמְכמ ֹודע מז

 ים׃ ֹוִנַהָּים ֲאֶׁשר ֵיָאְספּו ָבּה ִמִּמיִנים ׁש
ְוֵיְׁשבּו ְוִיְבֲחרּו  ֹוףַהח־ּה ֶאלָתֹ ִיְמְׁשכּו אּוְבִהָּמְלָאּה מח

ָהָרִעים ַיְׁשִליכּו ־ַהֵּכִלים ְוֶאת־ׂשּוָמם ֶאלים ְלֹוִבַהּט־ֶאת
  חּוָצה׃

ּו ְוִהְבִּדילּו אֹם ִּכי ַהַּמְלָאִכים ָיבֹוָל ִיְהֶיה ְּבֵקץ ָהעָּכָכה מט
 ַהַּצִּדיִקים׃  ֹוָהְרָׁשִעים ִמּת־ֶאת

ק ִֹּכְבַׁשן ֵאׁש ָׁשם ִיְהֶיה ְבִכי ַוֲחר־ם ֶאלָתֹ אְוִהְׁשִליכּו נ
 ִׁשָּנִים׃ 

ְמרּו ֵהן אֵֹאֶּלה ַוּי־ ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֲהִכי ַבְנֶּתם ָּכלֶמראַֹוּי נא
 נּו׃ ֵּנֲֹאד

ר ַמְׂשִּכיל ְלַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ֹוֵפס־ ֲאֵליֶהם ָלֵכן ָּכלֶמראַֹוּי נב
 ֹותֲחָדׁש ֹורֹוָציא ֵמאֹוִצַהַּבִית ַהּמ־ִנְדֶמה ְלִאיׁש ַּבַעל

  ֹות׃ְיָׁשנ־ְוַגם
 ִמָּׁשם׃ ר ַֹהְּמָׁשִלים ָהֵאֶּלה ַוַּיֲעב־ֵיׁשּוַע ֶאת ֹותּל ְּכַכַוְיִהי נג
ה ָלֶהם ְּבֵבית ַהְּכֵנֶסת ְוֵהָּמה ֵּכן ֹוֶר ַוּיֹוַאְרצ־ֶאל אַֹוָּיב נד

  ֹות׃ֵמַאִין ָלֶזה ַהָחְכָמה ְוַהִּנְפָלאר ָֹּתְמהּו ֵלאמ
ֶאָחיו  ִמְרָים ְוֹוא ִנְקֵראת ִאּמֶהָחָרׁש ֲהִכי ־ ֶזה ֶּבןַהֵאין נה

 ִויהּוָדה׃  ֹוןף ִׁשְמעֹוֵסְויב ַֹיֲעק
 ֵאֶּלה׃ ־ ָּכלֹוא ֵהָּנה ֻּכָּלן ִאָּתנּו ּוֵמַאִין ל ֲהיוָתְֹוַאְחי נו
 ָלֶהם ְלֶאֶבן ָנֶגף ְוֵיׁשּוַע ָאַמר ֲאֵליֶהם ֵאין ָנִביא ַוְיִהי נז

 ׃ ֹוֵּבית ֹו ּוְבתֹוְדּתֹוַלזּוָלִתי ְּבֶאֶרץ מ ֹודִּבְבִלי ָכב
 ר ֱאמּוָנָתם׃ ֶסִֹמְּפֵני ח ֹותַרּב ֹותָפַעל ָׁשם ִנְפָלא־אְו נח

  יד יד יד ידפרקפרקפרקפרק
 ֵׁשַמע ֵיׁשּוַע׃ ־ֶאת ֶטְטַרְר ֹוסדֹוְר ַהִהיא ָׁשַמע הָּבֵעת א
ָנן ַהְמַטֵּבל הּוא ָקם ֹוָחא הּוא יֲעָבָדיו ֲה־ ֶאלֶמראַֹוּי ב

  ת׃ֹוִנְפָלא ֹות ַלֲעׂשֹוֵּכן ָּגְבָרה ָיד־ַהֵּמִתים ַעל־ִמן
 ֹותֹא ֹוןָנן ַוַּיַאְסֵרהּו ְוָנתֹוָחי־ָּתַפׂש ֶאת ֹוסדֹוְר הִּכי ג

 ָאִחיו׃  ֹוסָיה ֵאֶׁשת ִּפיִלּפֹורֹוְדְּדַבר ה־ַּבִּמְׁשָמר ַעל
 ּה ְלָתֹה ָלַקַחת אֹוָרא ַכּת ֹוָנן ְּבָאְמרֹוָח יֹויחֹוִכ הִּכי ד

 ְלִאָּׁשה׃ 



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה יב

 ֹו תָֹהָעם ֲאֶׁשר ִחְּׁשבּו א־ ֶאת ֶאֶפס ִּכי ָיֵראֹו ֲהִמיתַוְיַבֵּקׁש ה
 ְלָנִביא׃ 

ָיה ֹורֹוְדה־ַּבתד ַֹוִּתְרק ֹוסדֹוְרה־ֻהֶּלֶדת ֶאת ֹום ְּביַוְיִהי ו
  ֹוס׃דֹוְרִלְפֵניֶהם ַוִּתיַטב ְּבֵעיֵני ה ֹולְּבָמח

ֲאֶׁשר ִּתְׁשַאל ־ָלּה ָּכל־ ַהָּדָבר ַהֶּזה ִנְׁשַּבע ָלֶתתּוִבְגַלל ז
 ִמֶּמּנּו׃ 

ִּלי  ־ ַּכֲאֶׁשר ׂשּוָמה ְּבִפיָה ֵמִאָּמּה ָאְמָרה ֵאָליו ְּתָנהיאְוִה ח
 ָנן ַהְמַטֵּבל׃ ֹוָחׁש יאֹר־ַּבֶּזה ַּבֵּסֶפל ֶאת

ִבים ְׁשֹ ְוַהּיֹוַּבֲעבּור ְׁשבּוָעת ְוַאד ְֹמא  ַלֶּמֶלַוֵּיֶצר ט
  ָלּה׃ ֹו ִצָּוה ְלִתּתֹוִּבְמִסּב

 ָנן ֵמָעָליו ַּבִּמְׁשָמר׃ ֹוָחיׁש אֹר־ ַוִּיָּׂשא ֶאתַוִּיְׁשַלח י
 ַּבֵּסֶפל ַוִּיָּנֵתן ִליֵדי ַהַּנֲעָרה ְוִהיא ֹוׁשאֹר־ ֶאתַוּיּוָבא יא

 ִאָּמּה׃ ־ֱהִביַאְתהּו ֶאל
ּו  אֶֹהָחָלל ַוִּיְקְּבֻרהּו ַוָּיב־ ַתְלִמיָדיו ַוִּיְׂשאּו ֶאתּואַֹוָּיב יב 

 ַוַּיִּגידּו ְלֵיׁשּוַע׃ 
א ִֹמָּׁשם ָּבֳאִנָּיה ַוָּיבר ַֹהָּדָבר ַהֶּזה ַוַּיֲעב־ ֶאת ֵיׁשּוַעַעִֹּכְׁשמ יג

ָהָעם ַוֵּיְלכּו  ֹון ַוִּיְׁשְמעּו ֲהמֹוָׁשֵמם ְלַבּד ֹוםָמק־ֶאל
 ַהַּיָּבָׁשה׃  ֶהָעִרים ֶּדֶר־ ִמןַאֲחָריו

ָרב ְוַרֲחָמיו ִנְכְמרּו ֲעֵליֶהם ־ַעם ֹון ֵיׁשּוַע ַוַּיְרא ֲהמַוֵּיֵצא יד
 יֶהם׃ ֹוֵלח־א ֶאתַוִּיְרָּפ

 ֹוםְמרּו ַהָּמקאֶֹעֶרב ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו ַוּיֹות־ ִלְפנַוְיִהי טו
ָהָעם ְוֵיְלכּו  ֹוןֲהמ־ַׁשַּלח ֶאתד ַֹרד ְמא ֹוםָׁשֵמם ְוַהּי

 ל׃ ֶכָֹלֶהם א ֹות ִלְקנַהְּכָפִרים־ֶאל
 ֹותת ִלְקנא ֻהַּטל ֲעֵליֶהם ָלֶלֶכ ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֶמראַֹוּי טז

  ל׃ְֹּתנּו ָלֶהם ַאֶּתם ֶלֱאכ
ָחֵמׁש ־ִּכי ִאםה ִֹנְמָצא ִאָּתנּו ּפ־א ֵאָליו ְמרּואַֹוּי יז

 ֶלֶחם ְוָדִגים ְׁשָנִים׃ ֹות־ִּכְּכר
  ֲהִביאּום ֵאַלי ֵהָּנה׃ ַמראַֹוּי יח
ֶּדֶׁשא ַוִּיַּקח  ֹותָהָעם ָלֶׁשֶבת ָׁשם ִּבְנא ֹוןֲהמ־ ֶאתַוְיַצו יט

ַהָּדִגים ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ־ְׁשֵני־ֶׁשת ַהֶּלֶחם ְוֶאתֲחֵמ־ֶאת
ַהַּתְלִמיִדים ־ַהֶּלֶחם ֶאל־ַוִּיֵּתן ֶאתס ַֹוִּיְפר ַוְיָבֶר ֹוםַלָּמר

 ָהָעם׃  ֹוןֲהמ־ֶאלְוַהַּתְלִמיִדים 
ִרים ֹוָתים ַהּנֹוִתַהְּפת־ ֻכָּלם ַוִּיְׂשָּבעּו ַוִּיְׂשאּו ֶאתְכלּואַֹוּי כ

 ר ַסִּלים ְמֵלִאים׃ ְׁשֵנים ָעָׂש
  ָהיּו ַּכֲחֵמֶׁשת ַאְלֵפי ִאיׁש ִמְּלַבד ָנִׁשים ָוָטף׃ ִליםְכְֹוָהא כא
ר ַֹּתְלִמיָדיו ְלַמֵהר ָלֶרֶדת ָּבֳאִנָּיה ְוַלֲעב־ ֵיׁשּוַע ַעלַוֶּיֱחַזק כב

 ָהָעם׃  ֹוןֲהמ־ֵעֶבר ַהָּים ַעד ִּכי ְיַׁשַּלח ֶאת־ְלָפָניו ֶאל
ָהָהר ָּבָדד ־ָהָעם ַוַּיַעל ֶאל ֹוןֲהמ־ ֶאתֹוח ְּבַׁשְּלַוְיִהי כג

 ׃ ֹוֶעֶרב ַוִּיָּוֵתר ָׁשם ְלַבּד־ְלִהְתַּפֵּלל ַוְיִהי
ה ִמְּפֵני ִמְׁשָּבָריו  ֹוָל ָבָאה ָאז ְּבֵלב ַהָּים ְּבָצָרה ְגדְוָהֳאִנָּיה כד

 ִּכי ָנַׁשף ָהרּוַח ִלְקָראָתם׃ 
אֲ ֵליֶהם ֵיׁשּוַע א ָֹּלְיָלה ַוָּיב ְּבַאְׁשֻמָרה ָהְרִביִעית ַּבַוְיִהי כה
 ְּפֵני ַהָּים׃ ־ַעל ֵרֹּד
ְּפֵני ַהָּים ַוָּיִחילּו ־ַעל ֵרֹ ַהַּתְלִמיִדים ּדֹותֹא ֹותִּכְרא כו

 ַוִּיְצֲעקּו ִמָּפַחד׃  ֹוןְמרּו ִּכי רּוַח הּוא ֶבָחזאַֹוּי

 ֲאִני הּוא ַמר ִחְזקּואִֹלָּבם ַוּי־ ֵיׁשּוַע ַוְיַדֵּבר ַעלַוְיַמֵהר כז
 ִּתיָראּו׃ ־ַאל

א ַֹאָּתה הּוא ַצו ְוָאב־י ִאםִנֶֹמר ֵאָליו ֲאדאַֹוּי ֹוס ֶּפְטרַוַּיַען כח
 ְּפֵני ַהָּמִים׃ ־ַעל ֵאֶלי

ְּפֵני ַהַּמִים ־ַעל ָהֳאִנָּיה ַוֵּיֶל־ִמן ֹוסַוֵּירֶ ד ֶּפְטרא ֹ ּבֶמראַֹוּי כט
 ֵיׁשּוַע׃ ־ֶאלא ָֹלב

 ַוִּיְצַעק ַעֹּוַח ֲחָזָקה ַוִּייָרא ַוָּיֶחל ִלְטּבָהר־ ֶאתֹותֹּוִבְרא ל
 יָעה ָּנא׃ ֹוִׁשי הִנֲֹאדר ֵֹלאמ

ן  ֶֹמר ֵאָליו ְקטאֹ ַוּיֹוּב־ ַוַּיֲחֶזקֹו ֵיׁשּוַע ַוִּיְׁשַלח ָידַוְיַמֵהר לא
 ְׁשֵּתי ְסִעִּפים׃ ־ֶּזה ָּפַסְחָּת ַעל־ֱאמּוָנה ָלָּמה

 ׃ ֹוָהרּוַח ִמַּזְעּפק ֹּתָהֳאִנָּיה ַוִּיְׁש־ ֶאלּואַֹוָּיב לב
ָאֵכן ר ֹ ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָּבֳאִנָּיה ֵלאמֹול־ ַוִּיְׁשַּתֲחוּוְוִנְּגׁשּו לג

 ִהים ָאָּתה׃ ֱא־ֶּבן
 ּו ַאְרָצה ְּגֵניָסֶרת׃ אֹ ַוָּיבַוַּיַעְברּו לד
ַההּוא ַוִּיְׁשְלחּו  ֹום ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹותֹ אַוַּיִּכירּו לה

 יֶהם׃ ֹוֵלח־ָּכר ִמָּסִביב ַוָּיִביאּו ֵאָליו ֵאת ָּכלַהִּכ־ָּכל־ֶאל
ל  ֹ ַוְיִהי ּכֹו ֵאָליו ָלֵתת ָלֶהם ָלַגַעת ִּבְכַנף ִּבְגדַוִּיְתַחְּננּו לו

  ָוָחי׃ ֹוּב־ֲאֶׁשר ָנַגע

  טו טו טו טופרקפרקפרקפרק
ִרים ִמירּוָׁשַלִים  ֹוְפ ָּבאּו ִלְפֵני ֵיׁשּוַע ְּפרּוִׁשים ְוסָאז א

  ר׃ֵֹלאמ
א ִיְרֲחצּו  ֵאת ַקָּבַלת ַהְּזֵקִנים ִּכי  ַעְזבּו ַתְלִמיֶדי ַיַמּדּוַע ב

 ְיֵדיֶהם ַלֲאִכיַלת ָלֶחם׃ ־ֶאת
ִמְצַות ־ַאֶּתם ֶאת־ֶמר ֲאֵליֶהם ּוַמּדּוַע ַּתַעְזבּו ַגםאֹ ַוּיַוַּיַען ג

 ִהים ַּבֲעבּור ַקָּבַלְתֶכם׃ ֱא
 ִאֶּמ־ְוֶאת ָאִבי־ַּכֵּבד ֶאתר ִֹהים ִצָּוה ֵלאמ ֱאִּכי ד

 יּוָמת׃  ֹות מֹוּוְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמ
 ָקְרָּבן ֹו ְלִאּמֹוַמר ְלָאִביו אאֹי־ִרים ִאיׁש ִּכיְמֹ אְוַאֶּתם ה

 ֲהָנָאה ֲאֶׁשר ֶּתֱהֶנה ִמֶּמִּני ֲהֵרי ֶזה ֶנֶדר׃ ־ָּכל
 ְוֵהַפְרֶּתם ֹוִאּמ־ָאִביו ְוֶאת־ֶאת ֹוד ָעָליו ְלַכֵּבד עְוֵאין ו

 ִהים ְּבַקָּבַלְתֶכם׃ ִמְצַות ֱא־ֶאת
  ר׃ֹ ֵהיֵטב ִנָּבא ֲעֵליֶכם ְיַׁשְעָיהּו ֵלאמֵלב־ַחְנֵפי ז
  ִרַחק ִמֶּמִּני׃ ֹו ַהֶּזה ְּבִּפיו ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבָהָעם ח
 ֲאָנִׁשים ְמַלְּמִדים׃  ֹותי ִמְצִתֹ ִיְרָאָתם אּוהְֹות ט
 יֶהם ִׁשְמעּו ְוַהְׂשִּכילּו׃ ֶמר ֲאֵלאָֹהָעם ַוּי־ ֶאלַוִּיְקָרא י
ָהָאָדם ֶאֶפס ־א ְיַטֵּמא ֶאתַהֶּפה  ֹוּת־ֶאלא ֹ ָיבֲאֶׁשר יא

 ָהָאָדם׃ ־ַהֶּפה הּוא ְיַטֵּמא ֶאת ֹוֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמּת
ְמרּו ֲהָיַדְעָּת ִּכי ִנְכְׁשלּו אֹ ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו ַוּיַוִּיְּגׁשּו יב 

 ָבר ַהֶּזה׃ ַהְּפרּוִׁשים ְּבָׁשְמָעם ַהָּד
 ֹוא ְנָטעַמָּטע ֲאֶׁשר ָאִבי ַּבָּׁשַמִים ־ַמר ָּכלאֹ ַוּיַוַּיַען יג

 ׁש׃ ָרְֹיׁש
 ָלֶהם ֵהם ִעְוִרים ְמַנֲהִלים ְלִעְוִרים ְוִכי ִעֵּור ְמַנֵהל  ַהִּניחּו יד

  ֹור׃ַהּב־ְלִעֵּור ְׁשֵניֶהם ִיְּפלּו ֶאל



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה יג

 ַהָּמָׁשל ַהֶּזה׃ ־ָלנּו ֶאת־ֶארֶמר ֵאָליו ָּבאַֹוּי ֹוס ֶּפְטרַוַּיַען טו
 ִּבְבִלי ִביָנה׃  ֹודַאֶּתם ע־ ֵיׁשּוַע ֲהִכי ַגםַמראַֹוּי טז
ַהֶּפה ֵיֵרד  ֹוּת־ֶאלא ֲֹאֶׁשר ָיב־א ַתְׂשִּכילּו ִּכי ָכלֲה יז

 ה׃ ָנַֹהָּכֵרׂש ּוִמָּׁשם ֵיֵצא ַהַּפְרְׁשד־ֶאל
ֵּלב ְוהּוא ְיַטֵּמא ַה ֹוִמּתא ַֹהֶּפה ָיב ֹוא ִמּתֵצַֹהּי ַא יח

 ָהָאָדם׃ ־ֶאת
ף ֹ ָנאַחָֹרצ ֹותָרע ֹותַהֵּלב ֵיְצאּו ִיְצֵרי ַמְחְׁשב ֹו ִמּתִּכי יט

 ֵעדּות ֶׁשֶקר ְוִגּדּוִפים׃ ב ֹ ָּגנה ְֹוָזנ
ְּבָיַדִים  ֹולָאכ ָהָאָדם ַא־ ֵהם ֲאֶׁשר ְיַטְּמאּו ֶאתֵאֶּלה כ

 ׃ ָהָאָדם־א ְיַטֵּמא ֶאתא ֻרֲחצּו ֲאֶׁשר 
  ֹון׃ְוִציד ֹורצ ֹותְּגִליל־ֶאלא ֹ ֵיׁשּוַע ִמָּׁשם ַוָּיבַוֵּיֵצא כא
ָהֵהם ַוִּתְצַעק ֵאָליו   ֹותאת ִמְּגבּולֵצֹ ִאָּׁשה ְּכַנֲעִנית יְוִהֵּנה כב

 ְוָעְנָיּהָּדִוד ִּבִּתי רּוַח ָרָעה ָּבּה ־י ֶּבןִנָֹחֵּנִני ֲאדר ֵֹלאמ
  ד׃ֹה ְמאֶרֹמ
 ָּדָבר ַוִּיְּגׁשּו ַתְלִמיָדיו ַוְיַבְקׁשּו ִמְּלָפָניו ּהָתָֹעָנה א־אְו כג

 ֶקת ִהיא ַאֲחֵרינּו׃ ֶעֹצ־ּה ִּכיָתַֹׁשַּלח אר ֵֹלאמ
ְלֵבית  ֹותדְבֹן אאְֹלצ־א ֻׁשַּלְחִּתי ִּכי ִאםַמר אֹ ַוּיַוַּיַען כד

 ִיְׂשָרֵאל׃ 
 י׃ ִנֹיָעה ִּלי ֲאדֹוִׁשהר ֹ ֵלאמֹו ָבָאה ַוִּתְׁשַּתחּו לְוִהיא כה
ֶלֶחם ַהָּבִנים ־ָלַקַחת ֶאת ֹוןָנכ־אַמר אֹ ַוּיַוַּיַען כו

  ִלְפֵני ַהְּכָלִבים׃ ֹוּוְלַהְׁשִליכ
ְכלּון אַֹהְּכָלִבים י־י ֶאֶפס ַּגםִנֹ ֵּכן ֲאדַמראַֹוּת כז

 יֶהם׃ ֵנֹֻׁשְלַחן ֲאד־ִלים ֵמַעלְפֹים ַהּנֹוִתַהְּפת־ִמן
 ָל־ְיִהי ה ֱאמּוָנֵתֹוָלָה ִאָּׁשה ְּגדֶמר ֵאֶליאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען כח

 ַוֵּתָרֵפא ִבָּתּה ָּבֵעת ַהִהיא׃  ְלָבֵב־ַּכֲאֶׁשר ִעם
ַיד ַים ַהָּגִליל ַוַּיַעל ־ַעלא ֵֹיׁשּוַע ִמָּׁשם ַוָּיב רַֹוַּיֲעב כט

 ָהָהר ַוֵּיֶׁשב ָׁשם׃ ־ֶאל
ְוִרים ָרב ְוִעָּמֶהם ִּפְסִחים ִע־ַעם ֹון ְלָפָניו ֲהמּואַֹוָּיב ל

ם ַוַּיִּציגּום ְלַרְגֵלי ֵיׁשּו עַ  ֹוֶהֵחְרִׁשים ִנְדָּכִאים ְוַרִּבים ְּכמ
 ם׃ ָתֹ ִרָּפא אְוהּוא

ם ָהִאְּלִמים ְמַדְּבִרים ַהִּנְדָּכִאים  ֹוָת ֵּכן ָּתְמהּו ִּבְראְוָהָעם לא
 ֹוד ָכבים ַוִּיְּתנּו ִאִֹכים ְוַהִעְוִרים רְלִֹנְרָּפִאים ַהִּפְסִחים ה

 ֵהי ִיְׂשָרֵאל׃ ֵלא
ַמר ָמֵלאִתי ַרֲחִמים אַֹּתְלִמיָדיו ַוּי־ ֵיׁשּוַע ֶאלַוִּיְקָרא לב

ֶׁשת ָיִמים ְוֵאין ָלֶהם ָהָעם ִּכי ָעְמדּו ִעָּמִדי ֶזה ְׁש־ַעל
ִיְתַעְּלפּו  ־ַנְפִׁשי ְלַׁשְּלָחם ְרֵעִבים ֶּפן־ְוֵאין ֶאת לֶֹּלֱאכ־ַמה
 ׃ ַּבָּדֶר

ֶלֶחם ַּבִּמְדָבר ־ ַּתְלִמיָדיו ֵמַאִין ָלנּו ֵּדי ֵאָליוְמרּואַֹוּי לג
 ּו׃ הָֹרב ָּכמ ֹוןְלַהְׂשִּביַע ָהמ

ְמרּו ִׁשְבָעה אֹ ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהם ַּכָּמה ָלֶכם ָלֶחם ַוּיֶמראַֹוּי לד
 ּוְמַעט ָּדִגים ְקַטִּנים׃ 

 ָהָאֶרץ׃ ־ָהָעם ָלֶׁשֶבת ַעל ֹוןֲהמ־ ֶאתַוְיַצו לה
ס  ַֹוִּיְפר ַהָּדִגים ַוְיָבֵר־ְבַעת ַהֶּלֶחם ְוֶאתִׁש־ ֶאתַוִּיַּקח לו

 ָהָעם׃  ֹוןֲהמ־ַּתְלִמיָדיו ְוַהַּתְלִמיִדים ֶאל־ַוִּיֵּתן ֶאל

ִרים ֹוָתים ַהּנֹוִתַהְּפת־ ֻכָּלם ַוִּיְׂשָּבעּו ַוִּיְׂשאּו ֶאתְכלּואַֹוּי לז
 ִׁשְבָעה ַסִּלים ְמֵלִאים׃ 

  ַאְלֵפי ִאיׁש ִמְּלַבד ָנִׁשים ָוָטף׃  ָהיּו ַאְרַּבַעתִליםְכְֹוָהא לח
ת ּגְ בּוא ָֹהָעם ְוהּוא ָיַרד ָּבֳאִנָּיה ַוָּיב ֹוןֲהמ־ ִׁשַּלח ֶאתָאז לט

  ֹון׃ָמָגד

  טז טז טז טזפרקפרקפרקפרק
 ַוִּיְׁשֲאלּו ִמֶּמּנּו ֹותֹו ְפרּוִׁשים ְוַצּדּוִקים ְלָפָניו ְלַנּסּואַֹוָּיב א

 ַהָּׁשָמִים׃ ־ִמן ֹותם אֹוָתְלַהְרא
ַצח ָּבא ֹום־ְמרּו ִהֵּנה יאֶֹעֶרב ּת־ֶמר ֲאֵליֶהם ְלֵעתאֹ ַוּיַעןַוַּי ב

 ִּכי ָאְדמּו ַהָּׁשָמִים׃ 
ִּכי ָאְדמּו ַהָּׁשָמִים  ֹוםְסָעָרה ַהּיֹום־ְמרּו יאֹ ּתרֶקֹּוַבּב ג

ן  ְֹּפֵני ַהָּׁשַמִים ְוִלְבחן ִֹעים ַאֶּתם ִלְבחְדְֹוָקָדרּו ֲחֵנִפים י
 תּוָכלּו׃ א ָהִעִּתים  ֹותתֹא

 זּוָלִתי ֹול־א ִיָּנֶתן ֹותְוא ֹות אֹול־ָרע ּוְמָנֵאף ְמַבֶּקׁש רֹּד ד
 ׃ ֹול ה ַהָּנִביא ַוַּיַעְזֵבם ַוֵּיֶלֹוָני ֹותא

ֵעֶבר ַהָּים ָׁשְכחּו ָלַקַחת ־ ָּבאּו ַתְלִמיָדיו ֶאלְוַכֲאֶׁשר ה
 ׃ ִאָּתם ֵצָדה ַלָּדֶר

ר ֹ ְוִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ִמְּׂשא ָאַמר ֲאֵליֶהם ְראּוְוֵיׁשּוַע ו
 ַהְּפרּוִׁשים ְוַהַּצּדּוִקים׃ 

 ָלַקְחנּו ָלֶחם׃ ־אִּכי ר ֹים ֵלאמֹוִנ ֵהם ְנדַוְיִהי ז
ֶּזה ַאֶּתם ־ֶמר ֲאֵליֶהם ְקַטֵּני ֱאמּוָנה ָלָּמהאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוֵּיַדע ח

 ְלַקְחֶּתם ָלֶחם׃ ־אים ִּכי ֹוִנְנד
ֲחֵמֶׁשת ַהֶּלֶחם  ־א ִתְזְּכרּו ֶאתילּו ְוא ַתְׂשִּכ ֹוד עֲהִכי ט

 ָאְכלּו ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ְוַכָּמה ַסִּלים ֲאֶׁשר ְנָׂשאֶתם׃ 
 ַהֶּלֶחם ָאְכלּו ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ְוַכָּמה ַסִּלים ִׁשְבַעת־ְוַגם י

 ֲאֶׁשר ְנָׂשאֶתם׃ 
י ָלֶכם ִּכי ְּדַבר ֶלֶחם ָאַמְרִּת־א ַעלא ַתְׂשִּכילּו ִּכי  ְוֵאי יא

 ַהְּפרּוִׁשים ְוַהַּצּדּוִקים׃ ר ְֹלִהָּׁשֵמר ִמְּׂשא־ִאם
ַהָּלֶחם ִּכי  ר ֹא ָאַמר ָלֶהם ְלִהָּׁשֵמר ִמְּׂשא ֵהִבינּו ִּכי ָאז יב 

 ת ַהְּפרּוִׁשים ְוַהַּצּדּוִקים׃ ֹוַרִמּת־ִאם
ִּיְׁשַאל ַו ֹוסִקיְסִרין ֲאֶׁשר ְלִפיִלּפ ֹותְּגִליל־ֵיׁשּוַע ֶאל אַֹוָּיב יג

ִרים ָהֲאָנִׁשים ָעַלי ִמי הּוא ְמֹא־ָמהר ַֹּתְלִמיָדיו ֵלאמ־ֶאת
  ָהָאָדם׃־ֶּבן

ִרים ֵאִלָּיהּו ְמָֹנן ַהְמַטֵּבל ְוֵיׁש אֹוָחִרים יְמֹ ֵיׁש אַוַּיֲענּו יד
 ַהְּנִביִאים׃ ־ ֶאָחד ִמןֹוִרים ִיְרְמָיהּו אְמַֹוֲאֵחִרים א

 ְמרּו ָעַלי ִמי ָאִני׃ אֹּת־ ַמה ֲאֵליֶהם ְוַאֶּתםֶמראַֹוּי טו
ַמר ַאָּתה הּוא ַהָּמִׁשיַח אַֹוּי ֹוסֶּפְטר ֹון ִׁשְמעַוַּיַען טז

 ִהים ַחִּיים׃ ֱא־ֶּבן
א ה ֹוָני־ַּבר ֹוןִׁשְמע ר ֵאָליו ַאְׁשֶריֶמֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען יז

 ם׃ ָאִבי ֲאֶׁשר ַּבָּׁשָמִי־ֶזה ִּכי ִאם ְל־ָבָׂשר ָוָדם ִּגָּלה
ַהֵּכף ַהֶּזה ־ִּכי ַאָּתה הּוא ֵּכיָפא ְוַעל  ַאִּגיד ְלֲאִני־ְוַגם יח

  ָעֶליָה׃א ִיְגְּברּו  ֹולְקִהָּלִתי ְוַׁשֲעֵרי ְׁשא־ֶאְבֶנה ֶאת



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה יד

ֲאֶׁשר ־ַמְלכּות ַהָּׁשָמִים ֶאת ֹותַמְפְּתח־ֶאת  ְלְוָנַתִּתי יט
 ַּתִּתירֲאֶׁשר ־ ְוֶאתָהָאֶרץ ָאסּור ִיְהֶיה ַּבָּׁשַמִים־ַעלר ֶֹּתֱאס
 ָהָאֶרץ ֻמָּתר ִיְהֶיה ַבָּׁשָמִים׃ ־ַעל

ַּתְלִמיָדיו ְלִבְלִּתי ַהֵּגד ְלִאיׁש ִּכי הּוא ֵיׁשּוַע ־ ִצָּוה ַעלָאז כ
 ַהָּמִׁשיַח׃ 

 ְלַתְלִמיָדיו ִּכי ָעָליו תֹורֹ ַהִהיא ֵהֵחל ֵיׁשּוַע ְלהֵמָהֵעת כא
ְיֵדי ־ַעלד ְֹמא־ֻעֶּנה ַעדְמ ֹותָלֶלֶכת ְירּוָׁשַלְיָמה ִלְהי

יּוָמת  ֹותִרים ְוַגם מֹוְפִנים ְוַהּסֲהֹ ְוָראֵׁשי ַהּכַהְּזֵקִנים
  ָיקּום׃ ַהְּׁשִלִׁשי ֹוםּוַבּי

י  ִנֲֹאד ָחִלָלה ְּלר ֹ ֵלאמֹוּב־ַוָּיֶחל ִלְגָער ֹוס ֶפְטרַוִּיָּקֵחהּו כב
 ִמָּדָבר ָּכֶזה׃  ָחִלָלה ְּל

ׁש ֹוֵקסּור ָׂשָטן ֵמַעל ָּפַני ְלמ ֹוסֶּפְטר־לֶמר ֶאאֹ ַוּיַוִּיֶפן כג
 ֵאתִאם ־ִהים ִּכיא ַתְׂשִּכיל ֵאת ֲאֶׁשר ֵלאַאָּתה ִלי ִּכי 

 ֲאֶׁשר ָלָאָדם׃ 
ַּתְלִמיָדיו ִמי ֶהָחֵפץ ָלֶלֶכת ַאֲחַרי  ־ ָאַמר ֵיׁשּוַע ֶאלָאז כד

  ַאֲחָרי׃  ְוֵיֵלֹוְצָלב־ ִמֶּנֶגד ְוִיָּׂשא ֶאתֹוַנְפׁש־ֶאת ַיְׁשִלי
 ּוִמי ֲאֶׁשר ֹול־ ִּתָּכֶרתֹוַנְפׁש־ ִמי ֶהָחֵפץ ְלַהִּציל ֶאתִּכי כה

  ְלַמֲעִני ִיְמָצֶאָּנה׃ ֹוַנְפׁש־ַיְכִרית ֶאת
 ֹוָהָאֶרץ ְוַנְפׁש־ָּכל־ ֶאתֹוּל־ֶּבַצע ְלִאיׁש ִאם ִיְקֶנה־ ַמהִּכי כו

 ׃ ֹוַנְפׁש ֹוןִּיֵּתן ִאיׁש ִּפְדי־ ַמהֹו אֹול־ִתָּכֶרת
ַמְלָאָכיו ְוָאז ־ָאִביו ִעם ֹודִּבכְ בא ָֹהָאָדם ָלב־ ָעִתיד ֶּבןִּכי כז

 ִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו׃ ־ְיַׁשֵּלם ְלָכל
ֲאֶׁשר ה ַֹהִּנָּצִבים ּפ־ר ָלֶכם ֵיׁש ִמןֵמֹ ֲאִני אָאֵמן כח
ָהָאָדם ָּבא ־ֶּבן־ִיְראּו ֶאת־ִיְטֲעמּו ָמֶות ַעד ִּכי־א

 ׃ ֹוְּבַמְלכּות

  יז יז יז יזפרקפרקפרקפרק
 ֹוסֶּפְטר־ ֶאתֹו ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָלַקח ֵיׁשּוַע ִאּתַאֲחֵריְו א

ָנן ָאִחיו ַוַּיַעל ִעָּמֶהם ְלַבָּדם ֹוָחי־ְוֶאתב ַֹיֲעק־ְוֶאת
 ׃ ַּהַֹהר ָּגב־ֶאל

 ְלֵעיֵניֶהם ָּפָניו ִהְזִהירּו ַּכֶּׁשֶמׁש ּוְלבּוָׁשיו  ַוִּיְׁשַּתֶּנה ב
  ֹור׃ִהְלִּבינּו ָּכא

 ׃ ֹוֵאִלָּיהּו ְוִהָּנם ְמַדְּבִרים ִאּת־ה ְוֶאתֶׁשֹמ־ ֶאתַוֶּיֱחזּו ג
ה ֹי ָלֶׁשֶבת ּפִנָֹלנּו ֲאד ֹובֵיׁשּוַע ט־ֶמר ֶאלאַֹוּי ֹוס ֶּפְטרַוַּיַען ד

 ַאַחת ְל ֹותׁש ֻסּכָׁשה ֹּפ־ַנֲעֶׂשה ַנְפְׁש־ִאם ֵיׁש ֶאת
 ה ְוַאַחת ְלֵאִלָּיהּו׃ ֶׁשֹ ְלמַאַחת

ֲעֵליֶהם ְוִהֵּנה   ֵכֹה ָעָנן ָּבִהיר ס ְמַדֵּבר ְוִהֵּנּנּוֹוֶדע ה
ְּבִני ְיִדיִדי ֲאֶׁשר ָרְצָתה ַנְפִׁשי ־ֶהָעָנן ֶזה־א ִמןֹוֵרקֹול־ק
  ִּתְׁשָמעּון׃ ֵאָליו ֹוּב

  ד׃ְֹּפֵניֶהם ַוִּייְראּו ְמא־ ַהַּתְלִמיִדים ַוִּיְּפלּו ַעלַעִֹּכְׁשמ ו
 ִּתיָראּו׃ ־קּומּו ַאלַמר אָֹּבם ַוּי־ ֵיׁשּוַע ַוִּיַּגעַוִּיַּגׁש ז
ֵעיֵניֶהם ַוִּיְראּו ִּכי ֵאין ִאיׁש זּוָלִתי ֵיׁשּוַע ־ ֶאתַוִּיְׂשאּו ח

 ׃ ֹוְלַבּד

ַּתִּגידּו  ־ַאלר ָֹהָהר ִצָּוה ֲעֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֵלאמ־ ִמןּוְבִרְדָּתם ט
ָהָאָדם ־ָיקּום ֶּבן־ַהַּמְרֶאה ְלִאיׁש ַעד ִּכי־ֶאת
  ַהֵּמִתים׃־ִמן

ִרים ֹוְפְמרּו ַהּסאֶֹּזה י־ָלָּמהר ֹ ַתְלִמיָדיו ֵלאמָאֻלהּוַוִּיְׁש י
 ה׃ ֹוָנִראׁשא ָֹיבא ִֹּכי ֵאִלָּיהּו ּב

ה ֹוָנָבִראׁשא ֶֹמר ֲאֵליֶהם ָאֵכן ֵאִלָּיהּו ָיבאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען יא
  ל׃ַֹהּכ־ְלָהִׁשיב ֶאת

א ִהִּכיֻרהּו  ְור ָלֶכם ִּכי ֵאִלָּיהּו ְּכָבר ָּבא ֵמֹ ֲאִני אֶאֶפס יב 
 ָהָאָדם ְיֻעֶּנה ַּתַחת ָיָדם׃ ־ֶּבן־ם ְוֵכן ַּגםֹוָנ ִּכְרצֹוב־ַוַּיֲעׂשּו

ָנן ַהְמַטֵּבל ִּדֶּבר ֹוָחי־ ִהְׂשִּכילּו ַהַּתְלִמיִדים ִּכי ַעלָאז יג
 ֲאֵליֶהם׃ 

ָהָעם ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ִאיׁש ַוִּיְכַרע  ֹוןֲהמ־ם ֶאלָאֹ ְּבבַוְיִהי יד
 ָּכיו׃ ִּבְר־ַעל

ֻמֵּכה ָיֵרַח הּוא ־ְּבִני ִּכי־ָּנא ַעל־י חּוָסהִנֹ ֲאדַמראַֹוּי טו
ָהֵאׁש   ֹוּת־ֶאלל ִֹיּפ ֹותְפָעִמים ַרּב־ִּכיד ְֹמא־ּוְמֻעֶּנה ַעד
 ַהָּמִים׃  ֹוּת־ֶאל ֹות ַרּבּוְפָעִמים

א ָמְצָאה ָיָדם ְלַרֵּפא ְו ַּתְלִמיֶדי־יו ֶאלִתֹ ֲהִביאַוֲאִני טז
 ׃ ֹותֹא

ת  ַֹּתְהֻּפכ ֹור ּדֹוֵאֻמן ּב־א ֹורּד ֹויֶמר האֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען יז
ָמַתי ֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ֲהִביֻאהּו ־ָמַתי ֶאְהֶיה ִעָּמֶכם ַעד־ַעד
  ֵהָּנה׃ ֵאַלי

 ֵיׁשּוַע ַוֵּיֵצא ָהרּוַח ָהָרע ִמֶּמּנּו ַוֵּיָרֵפא ַהַּנַער ֹוּב־ַוִּיְגַער יח
 ָּבֵעת ַהִהיא׃ 

ְמרּו ַמּדּוַע אֵֹיׁשּוַע ַוּי־ ִנְּגׁשּו ַהַּתְלִמיִדים ְלַבָּדם ֶאלָאז יט
׃ ֹוא ָמְצָאה ָיֵדנּו ֲאַנְחנּו ְלָגְרׁש 

ר ֱאמּוַנְתֶכם ִּכי ֵהן ֲאִני ֶסֹ ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהם ִמְּפֵני חֶמראַֹוּי כ
ם ֵיׁש ָּבֶכם ֱאמּוָנה ְּכַגְרַּגר ַחְרָּדל ַוֲאַמְרֶּת־ר ָלֶכם ִאםֵמֹא

א ִיָּפֵלא   ְוֹומֹו ַהֶּזה ֵהָעֵתק ִמֶּזה ָׁשָּמה ְוֵיָעֵתק ִמְּמקָלָהר
  ָּדָבר׃ִמֶּכם 

  ֹום׃ִּבְתִפָּלה ּוְבצ־ׁש ִּכי ִאםָרְֹיג־א רּוַח ָּכֶזה ִמן כא
ֶמר ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהם ִהֵּנה אֹ ְּבָעְבָרם ַּבָּגִליל ַוּיַוְיִהי כב

 ִׁשים׃ ָהָאָדם ִיָּסֵגר ִּביֵדי ֲאָנ־ֶּבן
  ד׃ַֹהְּׁשִליִׁשי ָיקּום ַוִּיְתַעְּצבּו ְמא ֹום ַיַהְרֻגהּו ּוַבּיְוֵהם כג
ַמֲחִצית ־ַנחּום ַוִּיְּגׁשּו ַהְמֻמִּנים ַעל־ם ְּכַפרָאֹ ְּכבַוְיִהי כד

א ְיַׁשֵּלם ַרְּבֶכם ְמ רּו ֲהאַֹוּי ֹוסֶּפְטר־ַהֶּׁשֶקל ֶאל
  ַהָּׁשֶקל׃ ַמֲחִצית־ֶאת

ר  ֹ ַהַּבְיָתה ַוְיַקְּדֶמּנּו ֵיׁשּוַע ֵלאמא ֹן ַוָּיב ֵהֶמראַֹוּי כה
ָהָאֶרץ ֶמֶכס ־ִמִּמי ִיְקחּו ַמְלֵכי ֹוןִׁשְמע ֶּיְהֶּגה ִלְּב־ַמה

 ַהָּזִרים׃ ־ ִמןֹו אִמְּבֵניֶהםָוַמס 
ֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ָלֵכן ָחְפִׁשים אַֹהָּזִרים ַוּי־ ֵאָליו ִמןֶמראַֹוּי כו

 ֵהם ַהָּבִנים׃ 
ַחָּכה  ַהָּים ְוַהְׁשֵל־ֶאל ׁש ִלְפֵניֶהם ֵלֹוֵקִנֵּתן מ־ ֶּפןֶאֶפס כז

 ִּפיו ־ֶאתה ּוָפַתְחָּת ָנַֹהָּדג ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ִראׁש־ְוָלַקְחָּת ֶאת
 ַקח ְוַׁשֵּלם ָלֶהם ַּבֲעִדי ֹותֹ ֶׁשֶקל ֶּכֶסף אֹוּוָמָצאָת ב

 ׃ ּוַבֲעֶד



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה טו

  יח יח יח יחפרקפרקפרקפרק
ְמרּו ִמי אֹים ִלְפֵני ֵיׁשּוַע ַוּי ַהִהיא ָּבאּו ַהַּתְלִמיִדָּבֵעת א

 ְּבַמְלכּות ַהָּׁשָמִים׃  ֹולהּוא ַהָּגד
 ם׃ ֹוָכֶיֶלד ֶאָחד ַוַּיִּציֵגהּו ְּבת־ ֵיׁשּוַע ֶאלַוִּיְקָרא ב
 ֹות א ָתׁשּובּו ִלְהי־ר ָלֶכם ִאםֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אַמראַֹוּי ג

  ּו ְלַמְלכּות ַהָּׁשָמִים׃אֹא ָתבא ַֹּכְיָלִדים ּב
 ֹול ַּכֶּיֶלד ַהֶּזה הּוא ַהָּגדֹוַנְפׁש־ ִמי ֲאֶׁשר ַיְׁשִּפיל ֶאתָלֵכן ד

 ְּבַמְלכּות ַהָּׁשָמִים׃ 
 י הּוא ְמַקֵּבל׃ ִתֹ ֲאֶׁשר ְיַקֵּבל ֶיֶלד ָּכֶזה ִּבְׁשִמי אּוִמי ה
 ֲאֶׁשר ַיְכִׁשיל ֵאת ַאַחד ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה ַהַּמֲאִמיִנים  ּוִמי ו

 ְוִיְׁשַקע ֹוַצָּואר־ֶרֶכב ַעל־ ִּכי ִיְתֶלה ֶּפַלחֹול ֹובִּבי ט
 ָים׃  ֹותִּבְמצּול

ּו אָֹיבא ִֹׁשים ּבֹוְקַהּמ־ֶׁשיָה ִּכיֹוְקם ִמְּפֵני מֹוָלָלע ֹויא ז
ׁש ָּבא ֹוֵקָלִאיׁש ַההּוא ֲאֶׁשר ַהּמ ֹויא ַא ֹוןָנכ־ֶאל
 ׃ ֹוָיד־ַעל

 ּה ְוַהְׁשִליֶכָה ִמֶּמָתֹ אַקֵּצץ ַּתְכִׁשיְל  ַרְגְלֹוא ָיְד־ְוִאם ח
 ְל ֹותִמְהי ֶרֶגל ֹוָיד א־ַהַחִּיים ְקטּוַע־ֶאלא ָֹלב ְל ֹובט

 ם׃ ֹוָלְלֵאׁש ע ְׁשֵּתי ָיַדִים ּוְׁשֵּתי ַרְגַלִים ּוְלָהְׁשַל
 ְל ֹובט ּה ְוַהְׁשִליֶכָה ִמֶּמָתַֹנֵּקר א ַּתְכִׁשיְל ֵעיְנ־ְוִאם ט

ְׁשֵּתי ֵעיַנִים  ְל ֹותַעִין ַאַחת ִמְהיַהַחִּיים ְּב־ֶאל ֹואָלב
  ם׃ְֹלֵאׁש ֵּגיִהּנ ּוְלָהְׁשַל

ר ֵמַֹאַחד ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה ִּכי ִהְנִני א ֹות ָלֶכם ִמְּבזִהָּׁשְמרּו י
ְּפֵני ־ים ָּתִמיד ֶאתִאָֹלֶכם ֲאֶׁשר ַמְלָאֵכיֶהם ַּבָּׁשַמִים ר

  ֲאֶׁשר ַּבָּׁשָמִים׃ ָאִבי
 ד׃ ֵבָֹהא־יַע ֶאתֹוִׁשָהָאָדם ְלה־ ֶבן ָבאִּכי יא
ן ְוַאַחת  אִֹתְהֶייָן ְלִאיׁש ֵמָאה צ־ ַאֶּתם ִּכיְּתַחְּׁשבּון־ַמה יב 

ַהִּתְׁשִעים ־ֶאתב ֹא ַיֲעזְוֵתַתע ַהִאם  ֵמֵהן ֵּתֵל
 ה׃ ָעַֹהּת־ֶּבָהִרים ְלַבֵּקׁש ֶאת  ְוֵיֵלַהֵּתַׁשע־ְוֶאת

 ָעֶליָה ַחִֹיֶרב ִלְׂשמ־ר ָלֶכם ִּכיֵמִֹני א ִּכי ִיְמָצֶאָּנה ִהְנְוָהָיה יג
 ָתעּו׃ ־אֵמַעל ַהִּתְׁשִעים ְוַהֵּתַׁשע ֲאֶׁשר 

ַבד ֶאָחד אִֹלְפֵני ֲאִביֶכם ַּבָּׁשָמִים ִּכי י ֹון ֵאין ָרצְוֵכן יד
 ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה׃ ־ִמן

ָבד  ְלֹוּוֵבינ יֵחהּו ֵּביְנֹוִכְוה ֵל ָאִחי ְל־ ֶיְחָטאְוִכי טו
 ׃ ָאִחי־א ִהַּצְלָּת ֶאתֲה ַיְקִׁשיב ֵאֶלי־ִאם

 ְׁשָנִים ֹוֶאָחד א ֹודע ְוָלַקְחָּת ְּל ֹוְלא ַיְקִׁשיב ְלק־ְוִאם טז
 ָּדָבר׃ ־ָׁשה ֵעִדים ָיקּום ָּכל ְׁשֹוִּפי ְׁשַנִים א־ִּכי ַעל

ָהֵעָדה ְוִאם ־ ְיָמֵאן ְלַהְקִׁשיב ָלֶהם ְוִהַּגְדָּת ֶאלְוִאם יז
 ֹויְּכג  ְוָהָיה ְלַעָֹהֵעָדה ָמֵאן ְיָמֵאן ִלְׁשמ־ֶאל־ַּגם
 ס׃ ֹוֵכּוְכמ

ָהָאֶרץ ָאסּור  ־ר ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ַּתַאְסרּו ַעלֵמֹ ֲאִני אָאֵמן יח
 ִיְהֶיה  ֻמָּתרָהָאֶרץ ־ִיְהֶיה ַּבָּׁשָמִים ְוֵאת ֲאֶׁשר ָּתִּתירּו ַעל

 ַּבָּׁשָמִים׃ 

דּו ַיְחָּדו ָּבָאֶרץ ֹוֲעם ְׁשַנִים ִמֶּכם נר ָלֶכם ִאַמֹ איףֹוִסְוא יט
ל ָֹּדָבר ֲאֶׁשר ִיְׁשָאלּו ְוָנַתן ָלֶהם ָאִבי ַּבָּׁשַמִים ְּככ־ָּכל־ַעל

 ִלָּבם׃  ֹותִמְׁשֲאל
ָׁשה ִיָּקֲהלּו ִבְׁשִמי  ְׁשֹוֲאֶׁשר ְׁשַנִים א ֹוםָמק־ ְּבָכלִּכי כ

 ם׃ ֹוָכָׁשָּמה ֶאְהֶיה ֲאִני ְּבת
ַּכֶּמה ְפָעִמים  ־י ַעדִנֹ ֲאדֹוֶמר לאַֹוּי ֹוסׁש ֶּפְטר ִנַּגָאז כא

 ֶׁשַבע ְּפָעִמים׃ ־ ַהִאם ַעדֹו ָאִחי ְוֶאְסַלח לֹול־ֶיְחָטא
ֶׁשַבע ְּפָעִמים  ־ַעד ָאַמְרִּתי ְל־א ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֶמראַֹוּי כב

 ִׁשְבִעים ָוֶׁשַבע׃ ־ִאם ַעד־ִּכי
 ֹוןֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ֶחְׁשּב ם ְלֶמֶל ָּדְמָתה ַמְלכּות ַהָּׁשַמִיָלֵכן כג

 ֲעָבָדיו׃ ־ִמן
 ֹו  ֵהֵחל ְלַחֵּׁשב ַוָּיִביאּו ֵאָליו ִאיׁש ֲאֶׁשר ָנָׁשה ב ְוַכֲאֶׁשר כד

 ָּכֶסף׃ ־ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר
יו ִּכי ִיָּמֵכר הּוא  ָנֹ ְלַׁשֵּלם ַוְיַצו ָעָליו ֲאדֹוא ָהָיה ְבָידְו כה

  ְוַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם׃ ֹול־ֲאֶׁשר־ְוָכל ּוָבָניו ֹוְוִאְׁשּת
 ָנא ַאְּפ־י ַהֲאֶרִנֹ ֲאדר ֹ ֵלאמֹוהָ ֶעֶבד ַוִּיְׁשַּתחּו ל לַֹוִּיּפ כו

 ִנְׁשִיי ֲאַׁשֵּלָמה׃ ־ָּכל־ְוֶאת
ָהֶעֶבד ַההּוא ַוְיַׁשְּלֵחהּו ־ַעל ֹון ַרֲחֵמי ָהָאדַוִּיָּכְמרּו כז

 ׃ ֹובֹו חֹול ֹוטְוָׁשמ
ד ַההּוא ִמְּלָפָניו ַוִּיְמָצא ֵאת ַאַחד ָהֲעָבִדים   ָהֶעֶבַוֵּיֵצא כח

 ֹוּב־ ֵמָאה ָכֶסף ַוִּיְתָּפׂשֹו ֲאֶׁשר ָנָׁשה בֹוִאיׁש ֲעִמית
 ִלי ֵאת ֲאֶׁשר ָנִׁשיָת׃ ־ַׁשֶּלםר ֹ ֵלאמַוְיַחְּנֵקהּו

ר  ֹ ֵלאמֹול־ ִלְפֵני ַרְגָליו ַוִּיְתַחֶּנןֹוָהֶעֶבד ִאיׁש ֲעִמית לַֹוִּיּפ כט
 ַהָּכל׃  ַוֲאַׁשְּלָמה ְל ָנא ַאְּפ־ַהֲאֶר

ֲאֶׁשר ־ַהִּמְׁשָמר ַעד־ַוִּיְּתֵנהּו ֶאל ָהַל א ָאָבה ַאְו ל
 ׃ ֹוִנְׁשי־ְיַׁשֵּלם ֶאת

ֲאֶׁשר ָקָרה ִהְתַעְּצבּו ־ם ֶאתֹוָת ָהֲעָבִדים ִּבְראְוֶאָחיו לא
 ר ָקָרה׃ ָּכל ֲאֶׁש־יֶהם ֶאתֵנֹּו ַוְיַסְּפרּו ַלֲאדאַֹוָּיבד ְֹמא־ַעד

ֶמר ֵאָליו ֶעֶבד ְּבִלַּיַעל  אֹיו ַוּיָנֹ ֲאדֹו ָקָרא לָאז לב
ַּכֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנָּת  ַההּוא ָׁשַמְטִּתי ְל ֹובַהח־ָּכל־ֶאת

 ְלָפָני׃ 
ַּכֲאֶׁשר  ָהֶעֶבד ָאִחי־ְלַרֵחם ַעל ָעֶלי־א ָהָיה ַגםֲה לג

 ָאִני׃  ִרַחְמִּתי ָעֶלי
ְיַׁשֵּלם ־ִּכי־ִׁשים ַעדְגֹנ־ו ַוִּיְּתֵנהּו ְּבַידיָנֹ ַאף ֲאדַוִּיַחר לד

 ׃ ֹוֲאֶׁשר ָנָׁשה ב־ָּכל־ֶאת
א ִתְסְלחּו ־ָאִבי ַּבָּׁשָמִים ִאם־ ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַּגםָּכָכה לה

 ָתם׃ אַֹחּט־ִלְּבֶכם ִאיׁש ִאיׁש ְלָאִחיו ַעל־ְּבָכל

  יט יט יט יטפרקפרקפרקפרק
 ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ֵיׁשּוַע ְלַדֵּבר ֵאתַוְיִהי א

 ְגבּול ְיהּוָדה ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵדן׃ א ַֹהָּגִליל ַוָּיב־ִמןר ַֹוַּיֲעב
 ָרב ָהְלכּו ַאֲחָריו ַוִּיְרָּפֵאם ָׁשם ֵמָחְלָים׃ ־ַעם ֹוןַוֲהמ ב



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה טז

ֲהֵיׁש ְּבַיד ר ֹ ֵלאמֹותַֹהְּפרּוִׁשים ַוְיַנּסּו א־ ֵאָליו ִמןַוִּיְּגׁשּו ג
 ָּדָבר׃ ־ָּכל־ ַעלֹוִאְׁשּת־תִאיׁש ְלַׁשַּלח ֶא

ה ִמֶּקֶדם ָזָכר ּוְנֵקָבה ֶׂשֹא ְקָראֶתם ִּכי ָהעַמר ֲהאֹ ַוּיַוַּיַען ד
 ם׃ ָתָֹעָׂשה א

 ְוָדַבק ֹוִאּמ־ָאִביו ְוֶאת־ִאיׁש ֶאת־ֵּכן ַיֲעָזב־ ַעלְוָאַמר ה
  ְוָהיּו ְׁשֵניֶהם ְלָבָׂשר ֶאָחד׃ ֹוְּבִאְׁשּת

ָּבָׂשר ֶאָחד ְוָלֵכן ־ְׁשַנִים ִּכי ִאם ֹוד עֵאיָנם ֹוא ֵאפתאְֹוָלז ו
 ַיְפֵרד ָאָדם׃ ־ִהים ַאלֵאת ֲאֶׁשר ִחֵּבר ֱא

ה ָלֵתת ֵסֶפר ְּכִריֻתת ֶׁשֶֹּזה ִצָּוה מ־ ֵאָליו ְוָלָּמהְמרּואַֹוּי ז
 ּוְלַׁשְּלָחּה׃ 

ה ֶׁשֹ ֲאֵליֶהם ַּבֲעבּור ְקִׁשי ְלַבְבֶכם ָנַתן ָלֶכם מֶמראַֹוּי ח
 א ָהָיה ֵכן ִמֶּקֶדם׃ ְנֵׁשיֶכם ֲאָבל ־ ֶאתְלַׁשַּלח

 ִאם ֹוִאְׁשּת־ר ָלֶכם ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ְיַׁשַּלח ֶאתֵמֹ אַוֲאִני ט
א ֵׂשְֹוַהּנף הּוא ֵאֹ ַאֶחֶרת נֹוא לֵׂשְֹּדַבר ְזנּות ְונ־א ַעל 
 ף הּוא׃ ֵאַֹהְּגרּוָׁשה נ־ֶאת

יׁש ְוִאָּׁשה ָּכָכה הּוא  ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו ִאם ְּדַבר ִאְמרּואַֹוּי י
ָלַקַחת ִאָּׁשה׃  ֹובט־א 
ַהָּדָבר ל ֹ הּוא ִלְסּבַחֹּכ־ִאיׁש ַרב־א ָכל ֲאֵליֶהם ֶמראַֹוּי יא

 ִאם ַרק ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִנַּתן ָלֶהם׃ ־ַהֶּזה ִּכי
דּו ֵכן ֵמֶרֶחם ִאָּמם ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ֹוְל ֵיׁש ָסִריִסים ֲאֶׁשר נִּכי יב 

ים ִּביֵדי ָאָדם ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִמַּנְפָׁשם ִנְהיּו ַנֲעׂשּו ָסִריִס
 ֹו ַרב לֹוחֹ ְלַמַען ַמְלכּות ַהָּׁשָמִים ִמי ֲאֶׁשר ּכְלָסִריִסים

  ל׃ִֹיְסּבל ִֹלְסּב
ָיָדיו ־ הּוְבאּו ְיָלִדים ְלָפָניו ְלַבֲעבּור ָיִׂשים ֶאתָאז יג

 ְלִמיִדים׃ ָבם ַהַּת־ֲעֵליֶהם ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעָדם ַוִּיְגֲערּו
ם ָתִֹּתְכְלאּו א־ ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהם ַהִּניחּו ַלְיָלִדים ְוַאלֶמראַֹוּי יד

 ֵאָלי ִּכי ֵמֵאֶּלה ַמְלכּות ַהָּׁשָמִים׃ א ִֹמּב
 ׃ ָיָדיו ֲעֵליֶהם ַוִּיֶפן ַוֵּיַל־ ֶאתַוָּיֶׂשם טו
 ֹוב ַהּטֶזה־ֵאי ֹובַמר ַרִּבי ַהּטאֹ ִנַּגׁש ֵאָליו ַוּיִאיׁש־ְוִהֵּנה טז

 ם׃ ֹוָלֶאֱעֶׂשה ָלֶרֶׁשת ַחֵּיי ע
ִּכי  ֹובט־ֵאין ֹובֶּזה ָקָראָת ִלי ט־ ֵאָליו ָלָּמהֶמראַֹוּי יז

ַהַחִּיים ־ֶאלא ִֹנְכַסְפָּת ָלב־ִהים ְוִאםֶאָחד הּוא ָהֱא־ִאם
  ֹות׃ ַהִּמְצֵאתר ְֹׁשמ

א ח א ִּתְרָצֵהָּנה ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ה ֹז־ ֵאָליו ֵאיֶמראַֹוּי יח
 ַתֲעֶנה ֵעד ָׁשֶקר׃ ־אב ֹא ִּתְגנִּתְנָאף 

 ׃ ֹוָּכמ ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ִאֶּמ־ְוֶאת ָאִבי־ ֶאתַּכֵּבד יט
ֵאֶּלה ָׁשַמְרִּתי ִמְּנעּוָרי ־ ַהַּנַער ֵאָליו ָּכלֶמראַֹוּי כ

  ֹוד׃ֶּיְחַסר ִלי ע־ּוַמה
ר ֹּוְמכ ָּתִמים ֵל תֹוָחַפְצָּת ִלְהי־ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ִאםֶמראַֹוּי כא

 ַּבָּׁשָמִים ר ֹוָצא ְוֵתן ַלֲעִנִּיים ְוָהָיה ְל ְל־ֲאֶׁשר־ָּכל־ֶאת
 ַאֲחָרי׃  ְוֵלא ֹּוב

 ֹול־ ַוֵּיֶלֹוִלּב־ ַהָּדָבר ַהֶּזה ִהְתַעֵּצב ֶאלֹו ְּכָׁשְמעְוַהַּנַער כב
 ׃ ֹוְנָכִסים ַרִּבים ָהיּו ל־ִּכי

ר ָלֶכם ֵמִֹמיָדיו ָאֵמן ֲאִני אַּתְל־ ֵיׁשּוַע ֶאלֶמראַֹוּי כג
 ַמְלכּות ַהָּׁשָמִים׃ ־ֶאלא ָֹּקֶׁשה ְלִאיׁש ָעִׁשיר ָלב־ַמה

ֻחר  ֶּדֶרר ָֹנֵקל ַלָּגָמל ַלֲעב־ר ָלֶכם ִּכיֵמֲֹאִני א ֹודְוע כד
 ִהים׃ ַמְלכּות ָהֱא־ָעִׁשיר ֶאלא ַֹהַּמַחט ִמּב

 ֹואִמי ֵאפר ֵֹלאמד ְֹמא־מּו ַעדֹוְמ ָׁשְמעּו ַוִּיְׁשּתְוַתְלִמיָדיו כה
 יּוַכל ְלִהָּוֵׁשַע׃ 

ָאָדם ִיָּפֵלא ַהָּדָבר ־ֶמר ֲאֵליֶהם ִמְּבֵניאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיָּבם־ַוַּיֶּבט כו
 ָּדָבר׃ ־א ִיָּפֵלא ָּכלִהים ֵמֱא ַהֶּזה ַא

ל  ֹּכ־ֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָעַזְבנּו ֶאתאַֹוּי ֹוס ֶּפְטרַוַּיַען כז
 ָּלנּו׃ ־ִיְהֶיה ֹואּוָמה ֵאפ  ַאֲחֶריַוֵּנֶל

ר ָלֶכם ִּכי ַאֶּתם ֵמֹ ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהם ָאֵמן ֲאִני אֶמראַֹוּי כח
 ֹודֹוִּכֵּסא ְכב־ָהָאָדם ַעל־ִכים ַאֲחָרי ַּכֲאֶׁשר ֵיֵׁשב ֶּבןְלַֹהה

ְׁשֵנים ָעָׂשר ־ַאֶּתם ֵּתְׁשבּו ָאז ַעל־ ַהְּבִריָאה ַּגםְּבִהְתַחֵּדׁש
 ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל׃ ־ֶאת טִֹלְׁשּפ תֹוִּכְסא

 ָאב ֹוא ֹות ֲאָחיֹו ַאִחים אֹוָּבִּתים אב ֹ ֲאֶׁשר ַיֲעזִאיׁש־ְוָכל כט
 ִיְמָצאְלַמַען ְׁשִמי  ֹות ָׂשדֹו ָבִנים אֹו ִאָּׁשה אֹו ֵאם אֹוא

 ם ִייָרׁש׃ ֹוָלֵמָאה ְׁשָעִרים ְוַחֵּיי ע
ים ִנֹים ְוָהַאֲחרִנֹים ֲאֶׁשר ִיְהיּו ַאֲחרִנֹ ֵהם ָהִראׁשְוַרִּבים ל

 ים׃ ִנִֹראׁש

  כ כ כ כפרקפרקפרקפרק
ַהָּבִית ֲאֶׁשר ִהְׁשִּכים ־ ָּדְמָתה ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ְלַבַעלִּכי א

 ׃ ֹוִלים ְלַכְרמֲעֹּפר ֹר ַוִּיְׂשּכֶקַֹוֵּיֵצא ַבּב
ם ָתַֹוִּיְׁשַלח א ֹוםִלים ָנַקב ֶׁשֶקל ַלּיֲעֹ ַהּפּוְׂשַכר ב

 ַהָּכֶרם׃ ־ֶאל
ִדים ְמֹ ַּבָּׁשָעה ַהְּׁשִליִׁשית ַוַּיְרא ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים עַוֵּיֵצא ג

 ִּבְבִלי ְמָלאָכה ַּבּׁשּוק׃ 
ַאֶּתם ְוֵדי ְׂשַכְרֶכם ־ַּכְרִמי ַּגם־ ֲאֵליֶהם ְלכּו ֶאלֶמראַֹוּי ד

 ֶאֵּתן ָלֶכם ַּכִּמְׁשָּפט ַוֵּיְלכּו׃ 
 ֵכן׃ ־ֹו ַהִּׁשִּׁשית ְוַהְּתִׁשיִעית ַוַּיַעׂש ְּכמ ַוֵּיֵצא ַּבָּׁשָעהףֹוֶסַוּי ה
ִדים ְמֹ ָהַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָיָצא ַוִּיְמָצא ֲאֵחִרים עּוַבָּׁשָעה ו

  ֹום׃ַהּי־ָּכלה ֶֹמר ֲאֵליֶהם ַמּדּוַע ַּתַעְמדּו פאַֹוּי
ֶמר ֲאֵליֶהם אֹנּו ִאיׁש ַוּיָתָֹׂשַכר א־א ֵאָליו ִּכי ְמרּואַֹוּי ז

 ַאֶּתם ּוְׂשַכְרֶכם ֻיַּתן ָלֶכם ַּכִּמְׁשָּפט׃ ־ַּכְרִמי ַּגם־ֶאלְלכּו 
 ְקָרא ֹוְּפִקיד־ַהֶּכֶרם ֶאל ֹוןֶמר ֲאדאֶֹעֶרב ַוּי ֹות ִלְפנַוְיִהי ח

 ַעד יםִנָֹהַאֲחר־ִמןִלים ְוֵתן ָלֶהם ְׂשָכָרם ָהֵחל ֲעַֹהּפ־ֶאת
 ים׃ ִנָֹהִראׁש

ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ַוִּיְקחּו ֶׁשֶקל  ַהִּנְׂשָּכִרים ְּבָׁשָעה ּואַֹוָּיב ט
 ְלִאיׁש ִאיׁש׃ 

  ר ַאֹוֵתְמרּו ְבִלָּבם ִּכי ַיִּׂשיגּו יאֹ ָּבאּו ַוּייםִנְֹוָהִראׁש י
 ֵהָּמה ִהִּׂשיגּו ַרק ֶׁשֶקל ֶאָחד ָלִאיׁש׃ ־ַּגם

  ר׃ַֹּבַעל ַהַּבִית ֵלאמ־ּו ַעלנֹ ַוִּיּלַוִּיְקחּו יא
ּו נֹם ָּכמָתְֹבדּו ָׁשָעה ַאַחת ַוְּתַׁשו א ָהֵאֶּלה ָעיםִנָֹהַאֲחר יב 

 ב ֲאָכָלנּו׃ ֶרָֹלֵׂשאת ֵסֶבל ְוַהח ֹוםַהּי־ֲאֶׁשר ָהִיינּו ָּכל
א ֶׁשֶקל ֲה א ֲעַׁשְקִּתיֶמר ְלֶאָחד ֵמֶהם ֵרִעי אֹ ַוּיַוַּיַען יג

 ׃ ָנַקְבָּת ִּלי ְׂשָכֶר



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה יז

 ֹוןת ָלֶזה ָהַאֲחרִלִּבי ָלֵת־ַוֲאִני ִעם ָוֵל ְל־ ֵאת ֲאֶׁשרַקח יד
 ׃ ֹוָּכמ

 ַהִאם ֹוְלָבִבי א־ְּבֶׁשִּלי ַּכֲאֶׁשר ִעם ֹותִלי ַלֲעׂש ֹון ָנכַהֵאין טו
 י׃ ִכָֹאנ ֹובַּבֲאֶׁשר ט ָרָעה ֵעיְנ

ים ִּכי ִנֹים ַאֲחרִנֹים ְוָהִראׁשִנֹים ִראׁשִנֹ ִיְהיּו ָהַאֲחרָּכָכה טז
 ְבָחִרים׃ ַרִּבים ֵהם ַהְּקרּוִאים ּוְמַעִטים ַהִּנ

ְׁשֵנים ָעָׂשר ־ֵיׁשּוַע ְירּוָׁשָלְיָמה ַוִּיַּקח ֶאת ֹות ַּכֲעלַוְיִהי יז
 ׃ ֶמר ֲאֵליֶהם ַּבָּדֶראַֹהַּתְלִמיִדים ְלַבָּדם ַוּי

ָהָאָדם ִיָּסֵגר ִּביֵדי ־ים ְירּוָׁשָלְיָמה ּוֶבןִלֹ ֲאַנְחנּו עִהֵּנה יח
  ָלמּות׃ ֹותֹיעּו אִרים ְוִהְרִׁשְפִֹנים ְוַהּסֲהָֹראֵׁשי ַהּכ

ים ֹוִט ַבּׁשֹו ְלַיְּסרֹוּב־ם ְלִהְתַעֶּללֹוִי ַלּגֹותֹ אְוִהְסִּגירּו יט
 ַהְּׁשִליִׁשי ָיקּום׃  ֹום ּוַבּיֹותֹב אְוִלְצ

 ֹול ֹותָּבֶניָה ְלִהְׁשַּתֲח־ ִנְּגָׁשה ֵאָליו ֵאם ְּבֵני ַזְבִּדי ִעםָאז כ
  ָּדָבר׃ ֹוּוְלַבֵּקׁש ִמָּיד

ָנא ּוְׁשֵני ־ֶמר ֵאָליו ַצואַֹוּת ַּבָּקָׁשֵת־ ֵאֶליָה ַמהֶמראַֹוּי כא
 ְלאְֹוֶאָחד ִלְׂשמ ָבַני ֵאֶּלה ֵיְׁשבּו ֶאָחד ִליִמיְנ

 ׃ ְּבַמְלכּוֶת
א ְיַדְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְׁשָאלּון ֶמר אֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען כב

ֶאְׁשֶּתה ּוְלִהָּטֵבל ֲאֶׁשר ֲאִני  ֹוסַהּכ־ֶאת ֹותֲהתּוְכלּו ִלְׁשּת
 ְמרּו ֵאָליו נּוָכל׃ אֹ ֲאֶׁשר ֲאִני ִנְּטָּבל ַוּיְטִביָלה

ִתְׁשּתּו ּוְטִביָלה ֲאֶׁשר ֲאִני ה ֹי ָׁשתֹוִס ֲאֵליֶהם ּכֶמראַֹוּי כג
ִלי ֵאין ְּבָיִדי אִֹנְּטָּבל ִתָּטֵבלּו ֲאָבל ָלֶׁשֶבת ִליִמיִני ְוִלְׂשמ

 ם ָאִבי׃ ָתֹר ָיַעד א ִּכי ִאם ָלֵאֶּלה ֲאֶׁשָלֵתת
 ת ָחָרה ַאָּפם ִּבְׁשֵני ָהַאִחים׃ אֹ ְּבָׁשְמָעם ָּכזְוָהֲעָׂשָרה כד
ִלים ְׁשַֹהּמ־ֶמר ֲאֵליֶהם ֵהן ְיַדְעֶּתם ִּכיאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוִּיְקָרא כה

 ִטיםְלֹׁשיֶהם ֹוֵלם ִיְמְׁשלּו ָבם ָּכָׂשִרים ָּבֲעָבִדים ּוְגדֹוִיַּבּג
 ֲעֵליֶהם׃ 

 ֹולָּגד ֹותֶהָחֵפץ ִלְהי־א ִיְהֶיה ֵכן ְּבִקְרְּבֶכם ִּכי ִאם ִמיְו כו
 ָּבֶכם ִיְהֶיה ָלֶכם ִלְמָׁשֵרת׃ 

 ׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְלָעֶבד׃ אְֹלר ֹות ֶהָחֵפץ ִלְהיִמֶּכם־ּוִמי כז
א ָבא ְלַמַען ְיָׁשְרֻתהּו ֲאֵחִרים ִּכי ָהָאָדם ־ ַּגם ֶּבןַּכֲאֶׁשר כח

 ר ְּבַעד ַרִּבים׃ ֶפֹ ּכֹוַנְפׁש־א ְוָלֵתת ֶאתְלָׁשֵרת הּו־ִאם
 ִכים ַאֲחָריו׃ ְלָֹרב ה־ַעם ֹון ַוֲהמֹו ִמיִריחַוֵּיְצאּו כט
ּוְבָׁשְמָעם ִּכי ֵיׁשּוַע  ַהָּדֶר־ִעְוִרים ָיְׁשבּו ַעל־ ְׁשֵניְוִהֵּנה ל

 ָּדִוד׃ ־ינּו ֶּבןֵנָֹּנא ֲאד־יָעהֹוִׁשהר ֹר ָׁשם ַוִּיְצֲעקּו ֵלאמֵבֹע
ר  ְֹוֵלאמא ֹיפּו ִלְקרֹוִסם ְוֵהם הֹוָת ָהָעם ְלַהֲחׁשָּבם־ַוִּיְגַער לא
 ָּדִוד׃ ־ינּו ֶּבןֵנָֹּנא ֲאד־יָעהֹוִׁשה
ְּתַבְקׁשּון ־ַמר ַמהאֵֹיׁשּוַע ַוִּיְקָרא ֲאֵליֶהם ַוּי דַֹוַּיֲעמ לב

 ְוֶאֱעֶׂשה ָלֶכם׃ 
 ֵנינּו׃ ינּו ִּכי ִתָּפַקְחָנה ֵעיֵנֹ ֵאָליו ֲאדְמרּואַֹוּי לג
ְמֵהָרה ־ ַרֲחֵמי ֵיׁשּוַע ֲעֵליֶהם ַוִּיַּגע ְּבֵעיֵניֶהם ְוַעדַוִּיָּכְמרּו לד

 ֵעיֵניֶהם ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו׃  ֹורהּוָׁשב ָלֶהם א

  כא כא כא כאפרקפרקפרקפרק
ַּפַּגי ־ֵּבית־ִלירּוָׁשַלִים ֶאל ֹוב ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ִמָּקרַוְיִהי א

  ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדיו׃ ַהר ַהֵּזיִתים ַוִּיְׁשַלח ֵיׁשּוַע־ֶאל
ַהְּכָפר ֲאֶׁשר ִמֶּנֶגד ּוְמָצאֶתם ־ ֲאֵליֶהם ְלכּו ֶאלֶמראַֹוּי ב

 ֲאסּוָרה ְוַעִיר ֶאְצָלּה ַהִּתירּום ַוֲהִביאּום ֵאָלי׃  ֹוןָׁשם ָאת
 ֹול־ֶיׁש ֹון ִאיׁש ֲאֵליֶכם ָּדָבר ַוֲאַמְרֶּתם ָהָאדַמראֹי־ְוִכי ג

 ְיַׁשְּלֵחם׃ ֵחֶפץ ָּבם ְוַעד ְמֵהָרה 
ַהָּנִביא ־ת ֵאת ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ְּבַידאֹ ָהָיה ְלַמּלתאֹז־ְוָכל ד

  ר׃ֵֹלאמ
ב ֵכָֹעִני ְור ָל ֹואָיב ִהֵּנה ַמְלֵּכ ֹוןִצּי־ ְלַבתִאְמרּו ה

  ֹות׃נֲֹאת־ַעִיר ֶּבן־ְוַעל ֹורֲחמ־ַעל
 ׁשּוַע׃ ם ֵיָתֹ ַהַּתְלִמיִדים ַוַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אַוֵּיְלכּו ו
ַּגָּבם  ־ָהַעִיר ַוָּיִׂשימּו ַעל־ְוֶאת ֹוןָהָאת־ ֶאתַוָּיִביאּו ז

 ִּבְגֵדיֶהם ְוהּוא ָיַׁשב ֲעֵליֶהם׃ ־ֶאת
ְוֵיׁש  ְּפֵני ַהָּדֶר־ִּבְגֵדיֶהם ַעל־ָהָעם ָּפְרׂשּו ֶאת־ ִמןְוַרִּבים ח

ן  ָתָֹהֵעִצים ַוִּיְׁשְטחּו א־ִמן ֹותרֵֹמֶהם ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ְזמ
  ָׁשָּמה׃

ר ִֹמְּלָפָניו ּוֵמַאֲחָריו ָענּו ֵלאמ ֵלָֹהָעם ַהה ֹוןַוֲהמ ט
ָנא ־עֹוַׁשה הָֹוַהָּבא ְּבֵׁשם ְיה ָּדִוד ָּברּו־ָנא ְלֶבן־עֹוַׁשה

  ֹום׃ָמרִּבְׁשֵמי 
 ִמי הּוא ֶזה׃ ר ָֹהִעיר ֵלאמ־ָּכל ֹום ְירּוָׁשָלִים ַוֵּתהֹואֹּוְבב י
ם ֶזה הּוא ַהָּנִביא ֵיׁשּוַע ִמְּנֶצֶרת ֲאֶׁשר ָהָע ֹון ֲהמְמרּואַֹוּי יא

 ַּבָּגִליל׃ 
ִהים ַוְיָגֶרׁש ִמָּׁשם ִמְקַּדׁש ָהֱא־ֵיׁשּוַע ֶאל ֹואַוָּיב יב 

 ֹותֻׁשְלֲחנ־ֶאת ֹים ַּבִּמְקָּדׁש ַוַּיֲהפֹוִנִרים ְוַהּקֹוְכַהּמ־ָּכל
 ים׃ ֹוִנֵרי ַהּיְכֹמ ֹותבֹוְׁשמ־ ְוֶאתַהֶּכֶסףַמֲחִלֵפי 

ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ־ ֲאֵליֶהם ֵהן ָּכתּוב ִּכי ֵביִתי ֵּביתֶמראַֹוּי גי
  ִלְמָעַרת ָּפִריִצים׃ ֹותְֹוַאֶּתם ֲעִׂשיֶתם א

  ֵאָליו ִעְוִרים ּוִפְסִחים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַוִּיְרָּפֵאם׃ ַוִּיְּגׁשּו יד
ֲאֶׁשר  ֹותְפָלאִרים ֵאת ַהִּנֹוְפִנים ְוַהּסֲהֹ ָראֵׁשי ַהּכַוִּיְראּו טו

ָנא ־עֹוַׁשים ַּבִּמְקָּדׁש הִנִֹאים ְועְרָֹעָׂשה ְוֵאת ַהְיָלִדים ק
  ַוִּיַחר ָלֶהם׃ ָּדִוד־ְלֶבן

ֶמר אִֹרים ַוּיְמֹ ֵאָליו ֲהִכי ָׁשַמְעָּת ָמה ֵאֶּלה אְמרּואַֹוּי טז
ִקים ֹוְנִלים ְויֹוְלא ְקָראֶתם ִמִּפי עֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֵהן ֲה

  ז׃ֹ עִיַּסְדָּת
ַעְנָיה ַוָּיֶלן ־ֵּבית־ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל־ ַוֵּיֵצא ֶאלַוַּיַעְזֵבם יז

 ָׁשם׃ 
 ר ְוהּוא ָרֵעב׃ ֶקֹ ָהִעיָרה ַּבּבַוָּיָׁשב יח
ְמָצא ָבּה  ־אַוִּיְקַרב ֵאֶליָה ְו  ְּתֵאָנה ַאַחת ַּבָּדֶרַוַּיְרא יט

 ֹודַתֲעִׂשי ע־אֶמר ָלּה אְֹמאּוָמה זּוָלִתי ָעִלים ְלַבָּדם ַוּי
  ם׃ֹם ַוִּתיַבׁש ַהְּתֵאָנה ִּפְתאֹוָלע־ְּפִרי ֵמַעָּתה ְוַעד

ָיְבָׁשה ַהְּתֵאָנה  ֵאיר ֹ ָראּו ַוִּיְתְמהּו ֵלאמְוַהַּתְלִמיִדים כ
  ם׃ִֹּפְתא



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה יח

ֵיׁש  ־ר ָלֶכם ִאםֵמֶֹמר ֲאֵליֶהם ָאֵמן ֲאִני אאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען כא
א ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים ־ִחים ַעלְסֹם ּפָּבֶכם ֱאמּוָנה ְוֵאיְנֶכ

 ַּכַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַלְּתֵאָנה ַּתֲעׂשּו ִּכי  ְלַבד
ַהָּים  ֹוּת־ ָלָהר ַהֶּזה ִהָּנֵׂשא ְוִהְתַנֵּפל ֶאלְמרּואֹּתַּגם ־ִאם

 ִויִהי ֵכן׃ 
ה  ֲאֶׁשר ִּתְׁשֲאלּו ִבְתִפָּלה ִאם ַרק ֶּבֱאמּוָנָּדָבר־ְוָכל כב

 ְׁשֶאְלֶּתם ֻיַּתן ָלֶכם׃ 
ִנים ְוִזְקֵני ֲהַֹהִּמְקָּדׁש ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ָראֵׁשי ַהּכ־ֶאל אַֹוָּיב כג

ַאָּתה  ֹוןְמרּו ְּבֵאיֶזה ִרְׁשיאֹ ְמַלֵּמד ָלָעם ַוּיֹודֹוָהָעם ְּבע
 ַהֶּזה׃  ֹוןָהִרְׁשי ָנַתן ְל־ ֵאֶּלה ּוִמיהֶׂשֹע
י ִכָֹאנ־ֶמר ֲאֵליֶהם ֶאְׁשַאל ִמֶּכם ַּגםאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען כד

י ַאִּגיד ָלֶכם  ִכָֹאנ־ַּתִּגידּו ִלי ַּגם־ְׁשַאָלה ַאַחת ְוִאם
 ה ֵאֶּלה׃ ֶׂשֲֹאִני ע ֹון ִרְׁשיְּבֵאיֶזה

 ֹוַהָּׁשַמִים א־ִמי ָהְיָתה ִמְצָוָתּה ִמן־ָנן ִמִּפיֹוָח יְטִביַלת כה
 ַמראֹנִאם ר ְֹּבַדְעָּתם ֵלאמִלים ְקָֹאָדם ַוְיִהי ֵהם ׁש־ִמְּבֵני
 ׃ ֹוא ֶהֱאַמְנֶּתם לַמר ָלנּו ּוַמּדּוַע אַֹהָּׁשַמִים י־ִמן

ָהָעם  ֹוןֲהמ־ַמר ִמְּבֵני ָאָדם ְיֵרִאים ֲאַנְחנּו ֶאתאֹ נְוִאם כו
 ָנן ְלָנִביא׃ ֹוָחי־ֻכָּלם ִחְּׁשבּו ֶאת־ִּכי

ֶמר ֲאֵליֶהם  אֹ ַוּיא ָיָדְענּוְמרּו אֵֹיׁשּוַע ַוּי־ ֶאתַוַּיֲענּו כז
 ה ֵאֶּלה׃ ֶׂשֲֹאִני ע ֹוןא ַאִּגיד ָלֶכם ְּבֵאיֶזה ִרְׁשיֲאִני ־ַּגם

א  ֹ ְׁשֵני ָבִנים ַוָּיבֹוִלְּבֶכם ִאיׁש ָהָיה ְולב ַֹּיֲחׁש־ ַמהֲאָבל כח
 ַּכְרִמי׃ ־ֶאת ֹוםַהּיד ְֹּבִני ַוֲעב־ֶמר ְלָכהאָֹהֶאָחד ַוּי־ֶאל

 ֹוָעָליו ִלּב ֵכן ֶנְהַּפ־ָפְצִּתי ְוַאֲחֵריא ָחֶמר אֹ ַוּיַוַּיַען כט
 ׃ ַוֵּיַל

ֶמר ִהְנִני אַֹהֵּׁשִני ַוְיַדֵּבר ַּכָּדָבר ַהֶּזה ַוַּיַען ַוּי־ֶאל אַֹוָּיב ל
 ׃ א ָהָלי ְוִנֲֹאד

 ֹוןְמרּו ָהִראׁשאָֹאִביו ַוּי ֹון ִמְּׁשֵניֶהם ִמֵּלא ַאַחר ְרצִמי לא
 ִסיםֹוְכַהּמר ָלֶכם ִּכי ֵמָֹאֵמן ֲאִני אֶמר ֲעֵליֶהם ֵיׁשּוַע אַֹוּי
 ִהים ִמֶּכם׃ ְלַמְלכּות ָהֱאא ַֹיְקִּדימּו ָלב ֹותנְֹוַהּז

 ֹוא ֶהֱאַמְנֶּתם לְצָדָקה ְו ָנן ָּבא ֲאֵליֶכם ָּבֶדֶרֹוָח יִּכי לב
 ת אֹז־ָּכל ְוַאֶּתם ְרִאיֶתם ֹוֶהֱאִמינּו ל ֹותנִֹסים ְוַהּזֹוְכְוַהּמ
 ׃ ֹוִלְּבֶכם ְלַהֲאִמין ל־ם ֶאלֶתֹא ֲהִׁשיבְו
ַּבִית ֲאֶׁשר ָנַטע ֶּכֶרם ־ ָמָׁשל ַאֵחר ִאיׁש ָהָיה ַּבַעלִׁשְמעּו לג

 ְוָנַתן  ֹוכֹו ַוִּיֶבן ִמְגָּדל ְּבתֹוַוְיַעְּזֵקהּו ִמָּסִביב ְוֶיֶקב ָחֵצב ּב
 ִמחּוץ ָלָאֶרץ׃  ִרים ְוָהַלְטֹ ַלּנֹותֹא
ִרים ְלָהִביא ְטַֹהּנ־ֲעָבָדיו ֶאל־ח ֶאתעֵ ת ַהָּבִציר ָׁשַל אְֹּכב לד

 ׃ ֹוִּפְרי־ֶאת
ֶאָחד ֵמֶהם ־ִרים ַּבֲעָבָדיו ַוַּיּכּו ֶאתְטֹ ַהּנַוִּיְתְּפׂשּו לה

 ַאֵחר ִסֵּקלּו׃ ־ַאֵחר ָהְרגּו ְוֶאת־ְוֶאת
ים ִנָֹהִראׁש־ ַוִּיְׁשַלח ֲעָבִדים ֲאֵחִרים ַרִּבים ִמןףֹוֶסַוּי לו

 ׃ ָלֶהם ָעׂשּו ֵכן־ְוַגם
ְּבִני ־ ִּכי ָאַמר ֶאתֹוְּבנ־ ָׁשַלח ֲאֵליֶהם ֶאתֵכן־ְוַאֲחֵרי לז

  ָראּו׃ִיי
ָאִחיו ־ְמרּו ִאיׁש ֶאלאַֹהֵּבן ַוּי־ם ֶאתֹוָת ִּכְראִריםְטְֹוַהּנ לח

 ׃ ֹוְיֻרָּׁשת־ׁש ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוִניַרׁש ָלנּו ֶאתֹוֵרִהֵּנה ַהּי

 ִמחּוץ ַלֶּכֶרם ַוַּיַהְרֻגהּו׃ ־הּו ֶאל ַוַּיְׁשִליֻכֹו ּבַוִּיְתְּפׂשּו לט
 ִרים ָהֵהם׃ ְטַֹּיֲעֶׂשה ַלּנ־ַּבַעל ַהָּכֶרם ַמהא ֹ ְּכבְוַעָּתה מ
ְּבֵני ַהְּבִלַּיַעל ָהֵאֶּלה ־ ֵאָליו ַהְׁשֵמד ַיְׁשִמיד ֶאתְמרּואַֹוּי מא

 ֹו ִּפְרי־ ֶאתֹוִרים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ִיְּתנּו לְטֹ ְלנֹוְוָנַתן ַּכְרמ
  ׃ֹוִעּתְּב
א ְקָראֶתם ַּבְּכתּוִבים ֶאֶבן  ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֲהֶמראַֹוּי מב

ה ָהְיָתה ָֹוׁש ִּפָּנה ֵמֵאת ְיהאֹים ָהְיָתה ְלרֹוִנָמֲאסּו ַהּב
  ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו׃ ִהיאת אֹּז
ִהים ִמֶּכם ר ָלֶכם ִּכי תּוַסר ַמְלכּות ָהֱאֵמֹ ֲאִני אֵּכן־ַעל מג

 ִּפְרָיּה׃ ־ֲאֶׁשר ִיֵּתן ֶאת ֹויגְוִתָּנֵתן ְל
ל ִֹמי ֲאֶׁשר ִּתּפ־ר ְוָכלֹוָרת ִיְתּפאָֹהֶאֶבן ַהּז־ ַעללֵפְֹוַהּנ מד

 ָעָליו ְּתַדְּכֶאּנּו ֶלָעָפר׃ 
ְמָׁשָליו ָיְדעּו ־ִנים ְוַהְּפרּוִׁשים ְּבָׁשְמָעם ֶאתֲהֹ ַהּכְוָראֵׁשי מה

 ִּכי ֲעֵליֶהם ִּדֵּבר׃ 
ָהָעם ִּכי ִחְּׁשבּו  ֹוןָיְראּו ִמְּפֵני ֲהמ  ַאֹוָתְפׂש ְלַוְיַבְקׁשּו מו

  ְלָנִביא׃ ֹותֹא

  כב כב כב כבפרקפרקפרקפרק
  ר׃ֹ ֵלאמֹוַוִּיָּׂשא ָלֶהם ְמָׁשל ֹוד ֵיׁשּוַע עַוַּיַען א
 ׃ ֹוֲאֶׁשר ֵהִכין ֲחֻתָּנה ִלְבנ  ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ְלֶמֶלָּדְמָתה ב
ַהִּמְׁשֶּתה ־ַהְּקֻרִאים ֶאל־ֶאתא ְֹמָׁשְרָתיו ִלְקר־ ֶאתַוִּיְׁשַלח ג

  א׃ֹא ָאבּו ָלבְו
ַהִּגידּו ַלְּקֻרִאים ר ֹ ַוִּיְׁשַלח ְמָׁשְרִתים ֲאֵחִרים ֵלאמףֶסַֹוּי ד

 לְֹוַהּכי ַהֵּכָרה ַהָּבָקר ְוַהְּמִריִאים ְטבּוִחים ֹוִתִהֵּנה ֲהִכינ
 ִמְׁשֵּתה ַהֲחֻתָּנה׃ ־ָנא ֶאל־ּואֹּב ָערּו

ת ַוֵּיְלכּו ָלֶהם ִאיׁש אָֹלז־ִלָּבם ַּגםָׁשתּו ־א ְוֵהם ה
 ׃ ֹוִמְסָחר־ָׂשֵדהּו ְוִאיׁש ֶאל־ֶאל

 ֵמֶהם ָּתְפׂשּו ִבְמָׁשְרָתיו ַוָּיִזידּו ֲעֵליֶהם  ְוַהִּנְׁשָאִרים ו
 ַוַּיַהְרגּום׃ 

ְצָבָאיו ַוַּיְׁשֵמד ־ַוִּיְׁשַלח ֶאת  ַהֶּמֶלַוִּיְתַעֵּבר ז
 ִעיָרם ָׁשַלח ָּבֵאׁש׃ ־ֶאתַהְמַרְּצִחים ָהֵאֶּלה ְו־ֶאת

ְוַהְּקֻרִאים   ַהֲחֻתָּנה ָערּו־ְמָׁשְרָתיו ִמְׁשֵּתה־ ָאַמר ֶאלָאז ח
ִנְמְצאּו ֵכן׃ ־א 

ִאיׁש ־ְוָכל ֹותׁש ְנִתיבאֶֹּפַתח ֵעיַנִים ְּבר־ָנא ֶאל־ ְלכּוָלֵכן ט
 ַהִּמְׁשֶּתּה׃ ־ ֶאלֹותֲֹאֶׁשר ִּתְמְצאּו ִקְראּו א

ל ַֹוַּיַאְספּו ִמּכ ֹותַהְּנִתיב־ְרִתים ָהֵהם ֶאל ַהְמָׁשַוֵּיְצאּו י
ַהֲחֻתָּנה ־ים ַוִּיָּמֵלא ֵביתֹוִבט־ָרִעים ְוַגם־ֲאֶׁשר ָמָצאּו ַּגם

  ַהְּקֻרִאים׃־ֶאת
ַהָּבִאים ַוַּיְרא ִאיׁש ֵמֶהם  ־ֶאת ֹותִלְרא ַהֶּמֶל ֹוא ְּכבַוְיִהי יא

 ׃ ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ְמֻלָּבׁש ְלבּוׁש ַהֲחֻתָּנה
ם ִּבְלִּתי ְמֻלָּבׁש ְלבּוׁש ָּבאָת ֲה  ֵאָליו ֵרִעי ֵאיֶמראַֹוּי יב 

 ַהֲחֻתָּנה ַוְיִהי ְּכַמֲחִריׁש׃ 



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה יט

 ָיָדיו ְוַרְגָליו  ֹותִֹאְסרּו אר ְֹמָׁשְרָתיו ֵלאמ־ֶאת  ַהֶּמֶלַוְיַצו יג
ל ְוַצְלָמֶות ָׁשם פֶ ֹא ֹוםְמק־ּוְנָׂשאֶּתם ְוַהְׁשִליֻכהּו ֶאל

 ִׁשָּנִים׃ ק ִֹכי ַוֲחר ְבִיְהֶיה
  ַרִּבים ֵהם ַהִּנְקָרִאים ְוַהִּנְבָחִרים ְמַעִּטים׃ ִּכי יד
 ְיַנְּקֻׁשהּו ִבְדָבָריו׃   ָהְלכּו ַהְּפרּוִׁשים ַוִּיָּוֲעצּו ַיְחָּדו ֵאיָאז טו
 ֹוסדֹוְרַאְנֵׁשי ה־ַּתְלִמיֵדיֶהם ִעם־ ֵאָליו ֶאתַוִּיְׁשְלחּו טז

  ֶּדֶר־ִאיׁש ֶנֱאָמן ַאָּתה ְוֶאת־נּו ִּכיַרִּבי ָיַדְער ֵֹלאמ
א ִאיׁש ִּכי ־א ָתגּור ִמְּפֵניה ְבֵמיָׁשִרים ֹוֶרִהים ּתֱא

  ָגֶבר׃־ְּפֵניִתָּׂשא 
הּוא ָלֵתת ַמס  ֹוןֲהָנכ ֶּיְהֶּגה ִלֶּב־ָלנּו ַמה־ ַהֶּגדָלֵכן יז

 ַאִין׃ ־ַלֵּקיַסר ִאם
ֶּזה ־ַמר ֲחֵנִפים ָלָּמהאְֹמִזָּמָתם ַוּי־ ָיַדע ֶאתְוֵיׁשּוַע יח

 ְּתַנּסּוִני׃ 
 ַהָּכֶסף׃ ־ֶּכֶסף ַהָּמס ַוָּיִביאּו ֵאָליו ֶאת־ ֶאתַהְראּוִני יט
 ת ָהֵהָּנה׃ ֶבֹ ֲאֵליֶהם ְלִמי ַהְּתמּוָנה ְוַהְּכתֶמראַֹוּי כ
ֵּכן ָהבּו ַלֵּקיַסר ־ֶמר ֲאֵליֶהם ַעלאֹ ֵאָליו ַלֵּקיָסר ַוּיְמרּואַֹוּי כא

 ִהים׃ ִהים ֵאת ֲאֶׁשר ֵלאר ַלֵּקיַסר ְוֵלאֵאת ֲאֶׁש
  ַוֵּיְלכּו ָלֶהם׃ ֹותֹ ַוִּיְׁשָּתאּו ַוַּיַעְזבּו אַוִּיְׁשְמעּו כב
ִרים ִּכי ֵאין ְמַֹההּוא ִנְּגׁשּו ֵאָליו ַצּדּוִקים ָהא ֹוםַּבּי כג

  ר׃ְֹּתקּוָמה ַלֵּמִתים ַוִּיְׁשָאֻלהּו ֵלאמ
 ְוִיֵּבם ֹול־ָימּות ּוָבִנים ֵאין־ר ִאיׁש ִּכיה ָאַמֶׁשֹ ִהֵּנה מַרִּבי כד

 ֵׁשם ָאִחיו׃ ־ ְוֵהִקים ֶזַרע ַעלֹוִאְׁשּת־ָאִחיו ֶאת
 ִאָּׁשה ַוָּיָמת ֹוָלַקח ל ֹון ָהיּו ִׁשְבָעה ַאִחים ָהִראׁשְוִאָּתנּו כה

  ְלָאִחיו׃ ֹוִאְׁשּת־ֶאתב ֹא ִהְׁשִאיר ַאֲחָריו ַוַּיֲעזְוֶזַרע 
 ַהְּׁשִליִׁשי ַעד ַהְּׁשִביִעי׃ ־ַהֵּׁשִני ְוַגם־ַּגם ֵכן־ֹוּוְכמ כו
  ֻכָּלם ֵמָתה ָהִאָּׁשה׃ ְוַאֲחֵרי כז
ַהִּׁשְבָעה ִּתְהֶיה ְלִאָּׁשה ַבְּתקּוָמה ַאֲחֵרי ־ ְלִמי ִמןְוַעָּתה כח

 ֲאֶׁשר ָהְיָתה ֵאֶׁשת ֻּכָּלם׃ 
ַדְעֶּתם א ְיֶמר ֲאֵליֶהם ְׁשִגיֶתם ִּכי אֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען כט

 ִהים׃ ְּגבּוַרת ָהֱא־א ֶאתה ְוֹוָרַהּת־ֶאת
ִיְהיּו ־א ִתָּבַעְלָנה ִּכי ִאםא ִיְבֲעלּו ְו ַּבְּתקּוָמה ִּכי ל

 ֵאל ַּבָּׁשָמִים׃ ־ְּכַמְלֲאֵכי
א ְקָראֶתם ֵאת  ְּתקּוַמת ַהֵּמִתים ֲהְּדַבר־ְוַעל לא

  ר׃ִֹהים ֵלאמֶנֱאַמר ָלֶכם ִמִּפי ָהֱא־ֲאֶׁשר
ה ָֹוַוי הב ֵֹהי ַיֲעקֵהי ִיְצָחק ֵואֵהי ַאְבָרָהם ֵוא ֱאיִכָֹאנ לב

 ֵהי ַהַחִּיים׃ ֱא־ֵהי ַהֵּמִתים ִּכי ִאםֵאיֶנּנּו ֱא
 ׃ ֹותֹוָרִּנְפְלָאה ּת־ְמרּו ַמהאָֹהָעם ַוּי ֹון ֲהמַוִּיְׁשְמעּו לג
ָּוֲעדּו ָׁשם  ָׁשְמעּו ִּכי ָסַכר ִּפי ַהַּצּדּוִקים ַוִּיְוַהְּפרּוִׁשים לד

 ַיְחָּדו׃ 
  ר׃ֹ ַוְיַנֵּסהּו ֵלאמֹותֹ ָחָכם ֶאָחד ֵמֶהם ָׁשַאל אְוַתְלִמיד לה
 ה׃ ֹוָרה ַּבּתֹוָלזּו ִהיא ַהִּמְצָוה ַהְּגד־ ֵאיַרִּבי לו
 ֶהיה ֱאָֹו ֵיׁשּוַע ֵאָליו ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיהֶמראַֹוּי לז

 ׃ ֶעַמָּד־ּוְבָכל ַנְפְׁש־ּוְבָכל ְלָבְב־ְּבָכל
 ה׃ ָנֹה ְוָהִראׁשָלֹ ִהיא ַהִּמְצָוה ַהְּגדזּו לח
 ׃ ֹוָּכמ  ָּדְמָתה ָּלּה ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעְוַהְּׁשִנָּיה לט

ה  ֹוָרַהּת־ָהֵאֶּלה ְּתלּוִיים ָּכל ֹות ַהִּמְצְׁשֵּתי־ְוַעל מ
 ְוַהְּנִביִאים׃ 

  ר׃ַֹע ֵלאמם ֵיׁשּוָתֹ ְּבִהְתַאֵּסף ַהְּפרּוִׁשים ָׁשַאל אַוְיִהי מא
ְמרּו ֵאָליו אִֹמי הּוא ַוּי־ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ ַעלְמרּוןאֹּת־ַמה מב

 ָּדִוד׃ ־ֶּבן
 ָּדִוד ָּברּוַח ֹוא לֵרֹק ֵאי ֹואֵּכן ֵאפ־ ֲאֵליֶהם ִאםֶמראַֹוּי מג

 ׃ ֹוְּבָאְמר ֹוןָאד
ם ֲֹהד ֶביְיָֹאִׁשית א־י ֵׁשב ִליִמיִני ַעדִנֹה ַלאדָֹו ְיהְנֻאם מד

 ׃ ֶליְלַרְג
 ׃ ֹוהּוא ְבנ ֵאי ֹון ָאדֹוא לֵרֹ קָּדִוד־ְוִאם מה
ִאיׁש   ֹודא ֵהֵעז ע־ ָּדָבר ַּגםֹותִֹאיׁש ְלַהִׁשיב אל ָֹיכ־אְו מו

 ַההּוא ָוָמְעָלה׃  ֹום ִּבְדָבִרים ֵמַהּיֹוְלִהְתַוַּכח ִאּת

  כג כג כג כגפרקפרקפרקפרק
  ר׃ֹאמַּתְלִמיָדיו ֵל־ָהָעם ְוֶאל ֹוןֲהמ־ ְיַדֵּבר ֵיׁשּוַע ֶאלָאז א
 ה׃ ֶׁשִֹּכֵּסא מ־ִבים ַעלְׁשֹ ְוַהְּפרּוִׁשים יִריםֹוְפַהּס ב
ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם  ר ְֹמרּו ֲאֵליֶכם ִלְׁשמאֹי־ֲאֶׁשרל ֹ ּכָלֵכן ג

 ים׃ ִׂשִֹרים ְוֵאיָנם עְמַֹּתֲעׂשּו ִּכי ֵהם א־ְּכַמֲעֵׂשיֶהם ַאל ַא
ְׁשֶכם ־ִסים ַעלְמֹא ְועִרים ַמָּׂשא ָקֶׁשה ָּכֵבד ִמְּנׁשְׁשֹ קִּכי ד

 ְּבֶאְצָּבָעם׃ ־ ַּגםֹותַֹנְפָׁשם ְלָהִניַע א־ֲאָנִׁשים ְוֵאין ֶאת
ָאָדם ־ָּבם ְלֵעיֵני ְבֵני ֹות ַיֲעׂשּון ְלֵהָראַמֲעֵׂשיֶהם־ְוָכל ה

 ַיְרִחיבּו ָלֶהם ַהְּתִפִּלין ְוַהִּציִצית ַיְגִּדילּון׃ 
ָּבִדים ְּבָבֵּתי ַהִּמְׁשֶּתה  ַהִּנְכ ֹותמַֹהְּמק־ ֵהם ֶאתִביםֲהְֹוא ו

 ַהְּכֵנֶסת׃ ־ ְּבָבֵּתייםִנָֹהִראׁש ֹותבֹוָׁשַהּמ־ְוֶאת
ָלֶהם ַּבְּׁשָוִקים ּוְלִהָּקֵרא ְּבֵׁשם ַרִּבי ְּבִפי  ֹום ָׁשלְׁשֵאַלת ז

 ָהֲאָנִׁשים׃ 
ִיָּקֵרא ְלִאיׁש ִמֶּכם ַרִּבי ִּכי ַרב ֶאָחד ָלֶכם ־ ַאֶּתם ַאלָאֵכן ח

 ח ְוַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ַאִחים׃ ַהָּמִׁשי
 ְלִאיׁש ָּבָאֶרץ ָאִבי ַאָּתה ִּכי ָאב ֶאָחד ָלֶכם ְמרּואֹּת־ְוַאל ט

 הּוא ֲאֶׁשר ַּבָּׁשָמִים׃ 
ה ֶאָחד ָלֶכם ֹוֶרִּכי מ ה ֶדֶרֹוֶר ְלִאיׁש ִמֶּכם מִיָּקֵרא־ְוַאל י

 ַהָּמִׁשיַח׃ 
 ֶכם׃ ֵּביֵניֶכם ִיְהֶיה ִלְמָׁשֵרת ָל ֹולְוַהָּגד יא
  ִיָּׁשֵפל ּוְׁשַפל רּוַח ִיָּנֵׂשא׃ ֹו ְבַגֲאָותְוַהִּמְתַנֵּׂשא יב 
ִרים ּוְפרּוִׁשים ֲחֵנִפים ִּכי ִתְסְּגרּו ֹוְפָלֶכם ס ֹויא־ַא יג

ּו ָׁשָּמה אֹא ָתבָהָאָדם ַאֶּתם ־ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ִמְּפֵני ְבֵני
  א׃ֹא ִתְּתנּו ָלב ַהָּבִאים־ְוֶאת

ְכלּון אִֹרים ּוְפרּוִׁשים ֲחֵנִפים ִּכי תֹוְפֶכם סָל ֹויא יד
ּוְלַמְרֵאה ַעִין ַּתְרּבּו ְתִפיָּלה ְוָלֵכן  ֹותָּבֵתי ָהַאְלָמנ־ֶאת
 ְׁשָנִים׃ ־ ִיָּנֶטה ֲעֵליֶכם ִּפיַהִּמְׁשָּפטַקו ־ַגם

ּו ָים ְוַיָּבָׁשה ּבִֹרים ּוְפרּוִׁשים ֲחֵנִפים ִּכי ָּתסֹוְפָלֶכם ס ֹויא טו
ֵּגר ֶאָחד ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ֵכן ַּתֲעׂשּוהּו  ֹותֲעׂשַל

 ר ִמֶּכם׃ ֹוֵתִּכְפַלִים י םֵֹּגיִהּנ־ְלֶבן



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה כ

ִרים ִּכי ִיָּׁשַבע ִאיׁש ְמָֹלֶכם ְמַנֲהִלים ִעְוִרים ָהא ֹויא טז
 ֹוָּדָבר ְוִכי ִיָּׁשַבע ִּבְזַהב ַהֵהיָכל ְׁשבּוָעת־ַּבֵהיָכל ֵאין

 ָעָליו׃ 
 ַהֵהיָכל  ֹוַהָּזָהב א ֹול ְוִעְוִרים ָמה הּוא ַהָּגדִליםְסָכ יז

 ַהָּזָהב׃ ־ַהְמַקֵּדׁש ֶאת
ִיָּׁשַבע ַּבָּקְרָּבן ־ָּדָבר ְוִכי־ ִאיׁש ַּבִּמְזֵּבַח ֵאיןִיָּׁשַבע־ְוִכי יח

  ָעָליו׃ ֹו ְׁשבּוָעתֹוַּגּב־ֲאֶׁשר ַעל
ְזֵּבַח ַהְמַקֵּדׁש   ַהִּמֹוַהָּקְרָּבן א ֹול ָמה הּוא ַהָּגדִעְוִרים יט

 ַהָּקְרָּבן׃ ־ֶאת
 ׃ ֹוַּגּב־ ּוְבָכל ֲאֶׁשר ַעלֹו ַהִּנְׁשָּבע ַּבִּמְזֵּבַח ִנְׁשַּבע ּבָלֵכן כ
 ׃ ֹון ּבֵכֹ ּוַבּׁשֹו ַּבֵהיָכל ִנְׁשַּבע ּבְוַהִּנְׁשָּבע כא
 ׃ ב ָעָליוֵׁשִֹהים ּוַבּי ַּבָּׁשָמִים ִנְׁשַּבע ְּבִכֵּסא ֱאְוַהִּנְׁשָּבע כב
ִרים ּוְפרּוִׁשים ֲחֵנִפים ִּכי ְתַעְּׂשרּו  ֹוְפָלֶכם ס ֹויא כג

וְ ַתַעְזבּו ן ַֹהַּכּמ־ַהֶּׁשֶבת ְוֶאת־ַהִּמְנָּתא ְוֶאת־ֶאת
ַהֶחֶסד ־ַהִּמְׁשָּפט ֶאת־ ֶאתהֹוָרַּבּת ֹותַהִּנְכָּבד־ֶאת
ֵאֶּלה ־ְוֶאת ֹותַלֲעׂשָהֱאמּוָנה ֵאֶּלה ֲעֵליֶכם ־ְוֶאת
  ּו׃בַֹּתֲעז־ַאל

ִעים ְלַֹהַּיּתּוׁש ּוב־ ִעְוִרים ַהְמַסְּנִנים ֶאתְמַנֲהִלים כד
 ַהָּגָמל׃ ־ֶאת

ִרים ּוְפרּוִׁשים ֲחֵנִפים ַהְמַטֲהִרים ֹוְפָלֶכם ס ֹויא כה
ֵהן   ֹותַהְּקָעָרה ִמחּוץ ּוִמִּבְפִנים ְמֵלא־ְוֶאת ֹוסַהּכ־ֶאת
 ק ְוַעְוָלה׃ ֶׁשֹע
ַהְּקָעָרה ־ְוֶאת ֹוסַהּכ־ ֶאתהָנֹ ִעֵּור ַטֵהר ִראׁשָּפרּוׁש כו

 ִמחּוץ׃ ־ִמִּבְפִנים ְוָאז ִּתְטַהְרָנה ַּגם
ים ִלְקָבִרים ִמִֹרים ּוְפרּוִׁשים ֲחֵנִפים ַהּדֹוְפָלֶכם ס ֹויא כז

ְמֻלָּבִנים ַּבִּׂשיד ַהִּנְרִאים ָיִפים ִמחּוץ ּוִמִּבְפִנים ְמֵלִאים 
 ֻטְמָאה׃ ־ָאָדם ְוָכל ֹות ַעְצמֵהם

ַאֶּתם ִמחּוץ ְּכַצִּדיִקים ְלֵעיֵני ֲאָנִׁשים ־ִנְרִאים ַּגם ֵּכן כח
 ף ָוָאֶון׃ ֶנֹּוִמִּבְפִנים ִהְּנֶכם ְמֵלִאים ח

ִקְבֵרי ־ים ֶאתִנִֹרים ּוְפרּוִׁשים ֲחֵנִפים ַהּבֹוְפָלֶכם ס ֹויא כט
 ְקֻבַרת ַהַּצִּדיִקים ְּתָפֵארּון׃  ֹותַמְּצב־ַהְּנִביִאים ְוֶאת

ָהְיָתה ָיֵדנּו ־אינּו ֹוֵתָהִיינּו ִביֵמי ֲאב־ִאם ְמרּוןאְֹות ל
 ַהְּנִביִאים׃ ־ַּדם ִֹעָּמֶהם ִלְׁשּפ

ָבִנים ִהְּנֶכם ַלֲאֶׁשר ָהְרגּו ־ ֵעִדים ַאֶּתם ָּבֶכם ִּכיֵּכן־ַעל לא
 ַהְּנִביִאים׃ ־ֶאת

 יֶכם׃ ֹוֵתִמַּדת ֲאב־ֶאת ֹום ַמְלאּו ַּכּיַאֶּתם־ְוַגם לב
  ם׃ֹים ֵאיָכה ִתָּנְצלּו ִמִּדין ֵּגיִהּנִנֹי ִצְפע ִיְלֵדְנָחִׁשים לג
ִרים ֹוְפַח ֲאֵליֶכם ְנִביִאים ֲחָכִמים ְוסֵלֹ ִהְנִני ׁשֵּכן־ַעל לד

ּוֵמֶהם ַּתַהְרגּו ְוִתְצְלבּו ּוֵמֶהם ְּתַיְּסרּו ְּבָבֵּתי ַהְּכֵנֶסת 
  ָלֶכם ְוִתְרְּדפּום ֵמִעיר ָלִעיר׃ ֲאֶׁשר

ָהָאֶרץ ־ַעל ָּדם ָנִקי ַהָּׁשפּו־ֲעֵליֶכם ָּכלא ֹ ָיבְלַבֲעבּור לה
ֶּבֶרְכָיה ֲאֶׁשר ־ַּדם ְזַכְרָיה ֶבן־ֶהֶבל ַהַּצִּדיק ַעד־ִמַּדם

  ֵּבין ַהֵהיָכל ְוַלִּמְזֵּבַח׃ ֹותֹ אֲהַרְגֶּתם
 ַהֶּזה׃  ֹורַהּד־ּו ַעלאֵֹאֶּלה ָיב־ר ָלֶכם ִּכי ָּכלֵמֹ ֲאִני אָאֵמן לו

ֶלת ֶקַֹהְּנִביִאים ְוַהּס־ֶגת ֶאתֶרָֹׁשַלִים ַהה ְירּוְירּוָׁשַלִים לז
ַּכֶּמה ְּפָעִמים ָחַפְצִּתי ְלַקֵּבץ  ־ַעד ַהְּׁשלּוִחים ֵאָלִי־ֶאת
יָה ַּתַחת ֶחֶֹאְפר־ת ֶאתֶלַֹּכֲאֶׁשר ְּתַקֵּבץ ַּתְרְנג ָּבַנִי־ֶאת

 א ֲאִביֶתם׃ ְוְּכָנֶפיָה 
 ה׃  ֵביְתֶכם ִיָּׁשֵאר ָלֶכם ָחְרָּבִהֵּנה לח
ַהֶּזה ַעד  ֹוםַהּי־ִמן ֹודא ִתְראּוִני ער ָלֶכם ֵמֹ ֲאִני אִּכי לט

 ה׃ ָֹוַהָּבא ְּבֵׁשם ְיה ְמרּון ָּברּואֹת־ִּכי

  כד כד כד כדפרקפרקפרקפרק
 ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ֹוְלַדְרּכ ַהֵהיָכל ַוֵּיֶל־ ֵיׁשּוַע ִמןַוֵּיֵצא א

 ִּבְנְיֵני ַהֵהיָכל׃ ־ ֶאתֹותַֹּתְלִמיָדיו ְלַהְרא
ֵאֶּלה ָאֵמן ־א ְרִאיֶתם ָּכלֶמר ֲאֵליֶהם ֲהאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַעןַוַּי ב

 ֶאֶבןִתָּׁשֵאר ־אר ָלֶכם ִּכי ֻכָּלם ֵיָהְרסּון ְוֵמֲֹאִני א
 ָאֶבן׃ ־ַעל

ַהר ַהֵּזיִתים ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו ְלַבָּדם ־ ַעלֹוּוְבִׁשְבּת ג
 ֹותֶראָנה ֵאֶּלה ּוָמה אָנא ָלנּו ָמַתי ִּתְק־ְמרּו ַהֶּגדאַֹוּי
 ם׃ ֹוָלְוֵקץ ָהע ֹוֲאּב

ַיְתֶעה ־ֶמר ֲאֵליֶהם ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפןאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען ד
 ֶאְתֶכם ִאיׁש׃ 

ֲאִני הּוא ַהָּמִׁשיַח ְוִהְתעּו ר  ֹּו ִבְׁשֵמי ֵלאמאֹ ַרִּבים ָיבִּכי ה
 ַרִּבים׃ ־ֶאת

ִמְלָחָמה ְראּו  ֹות ְׁשֻמעֹוה אִתְׁשְמעּו ִמְלָחָמ־ ִּכיְוָהָיה ו
 א ַהֵּקץ׃  ֹודֵאֶּלה ִּתְקֶראָנה ְוע־ִּתָּבֵהלּו ִּכי ָכל־ַאל

ַמְמָלָכה ְוָהָיה ָרָעב ־ּוַמְמָלָכה ַעל ֹויּג־ַעל ֹוי ָיקּום ּגִּכי ז
 ַרִּבים׃  ֹומֹותְוֶדֶבר ְוַרַעׁש ִּבְמק

  ַרק ֵראִׁשית ַהֲחָבִלים׃ ֵאֶּלה־ְוָכל ח
יקּו ָלֶכם ִמָּסִביב ְוָהְרגּו ָבֶכם ּוְׂשנּוִאים ִּתְהיּו  ָיִצָאז ט

 ָהַעִּמים ַּבֲעבּור ְׁשִמי׃ ־ְלָכל
ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ־ ִיָּכְׁשלּו ָאז ְוִהְסִּגירּו ִאיׁש ֶאתְוַרִּבים י

 ָאִחיו ִיְׂשָנאּו׃ ־ֶאת
  ְנִביֵאי ֶׁשֶקר ַרִּבים ְוִהְתעּו ַרִּבים ַאֲחֵריֶהם׃ ְוָקמּו יא
  ֲאֶׁשר ִיְרֶּבה ַהָּפַׁשע ָּתפּוג ַאֲהַבת ַרִּבים׃ ְוַאֲחֵרי יב 
 ַהֵּקץ הּוא ִיָּוֵׁשַע׃ ־ַהְמַחֶּכה ַעד ַא יג
ָהָאֶרץ ְלֵעדּות  ־ת ִּתָּקֵרא ְבָכלאֹ ַהַּמְלכּות ַהּזתֹוַרּוְבׂש יד

 ַהֵּקץ׃ א ֹם ְוַאַחר ָיבֹוִיַהּג־ְלָכל
ם ָהָאמּור  ֵמֹּוץ ַהְמׁשַהִּׁשּק־ ַּכֲאֶׁשר ִּתְראּו ֶאתָלֵכן טו

 ׁש ְוַהַּמְׂשִּכיל ָיִבין׃ ֶדֹק ֹוםד ִּבְמקֵמָֹּדִנֵּיאל ַהָּנִביא ע־ְּבַיד
 ֶהָהִרים׃ ־ ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ָינּוסּו ֶאלָאז טז
 ׃ ֹוא ֵיֵרד ָלַקַחת ָּדָבר ִמֵּביתַהָּגג ־ ֲאֶׁשר ַעלּוִמי יז
 ׃ ֹוִׂשְמָלת־ ָלֵׂשאת ֶאתֹו ְלֵביתא ָיׁשּוב ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ּוִמי יח
 ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה׃  ֹותְוַלֵּמיִניק ֹותֶלָהר ֹויא־ַא יט
א ף ְוֶרֹ ִהְתַּפְללּו ְלִבְלִּתי ִתְהֶיה ְמנּוַסְתֶכם ַּבחְוַאֶּתם כ

 ַּבַּׁשָּבת׃ 



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה כא

ִנְהְיָתה ־א ֹוָהה ֲאֶׁשר ָּכמֹוָל ָאז ִּתְהֶיה ָצָרה ְגדִּכי כא
 ף׃ ִסֹת־א ֹוָהַהֶּזה ְוָכמ ֹוםַהּי־ם ְוַעדֹוָלע ֹותמֵמֵראִׁשית ְי

 ָּבָׂשר ַא־א ִיָּנֵצל ָּכל ִיְקְצרּו ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ְולּוֵלא כב
 ְלַמַען ַהְּבִחיִרים ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִיְקָצרּו׃ 

 ֹואה ַֹמר ֲאֵליֶכם ִאיׁש ִהֵּנה ַהָּמִׁשיַח ּפאֹי־ ִאםְוָאז כג
 ֲאִמינּו׃ ַּת־ָׁשם ַאל־ֹוִהּנ

 ֹותתָֹכָזב ָיקּומּו ְוָנְתנּו א־ֶׁשֶקר ּוְנִביֵאי־ ְמִׁשיֵחיִּכי כד
 ֹותְלֵאל ָיָדם ְלַהְתע־ִאם ֶיׁש ֹותים ְלַנּסִלִֹתים ְּגדֹוְפּומ
  ַהְּבִחיִרים׃־ֶאת־ַּגם

 ׁש ִהַּגְדִּתי ָלֶכם׃ אֹ ִּכי ֵמרְראּו כה
 ֹו ֵּתֵצאּו ִהּנ ־ר ַאל ַבִּמְדָּבֹוְמרּו ָלֶכם ִהּנאֹי־ ִּכיָלֵכן כו

 ַּתֲאִמינּו׃ ־ַבֲחָדִרים ַאל
ַאֲחִרית ָים ֵּכן ִּתְהֶיה ־ ַּכָּבָרק ֵיֵצא ִמִּמְזָרח ְוֵיָרֶאה ַעדִּכי כז

 ָהָאָדם׃ ־ִּביַאת ְּפֵני ֶבן
  ְּפָגִרים ָׁשם ִיָּקְבצּו ַהְּנָׁשִרים׃ ַּבֲאֶׁשר כח
ַהֶּׁשֶמׁש  ֶּתְחַׁש םָֹהִעִּתים ָהֵאֶּלה ִּפְתא ֹוק צְוַאֲחֵרי כט

ַהָּׁשַמִים ־ִבים ִיְּפלּו ִמןֹוָכ ַהּכֹורֹוא ַיִּגיַּה אְוַהָּיֵרַח 
 ָיֻזעּו׃  ֹוםַהָּמרּוְצָבא 

 ֹותִמְׁשְּפח־ָהָאָדם ַּבָּׁשָמִים ְוָסְפדּו ָּכל־ֶּבן ֹות ֵיָרֶאה אָאז ל
  ז ֹ ְּבעָהָאָדם ָּבא ְּבַעְנֵני ַהָּׁשַמִים ־ֶּבן־ָהֲאָדָמה ְוָראּו ֶאת

  ֹול׃ּוְבָהָדר ָּגד
ר ָחָזק ְוִקְּבצּו  ֹוָפׁש ֹולַמְלָאָכיו ְּבק־ ִיְׁשַלח ֶאתְוהּוא לא

ְקֵצה ־ִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים ַעד ֹותְּבִחיָריו ֵמַאְרַּבע ָהרּוח־ֶאת
  ַהָּׁשָמִים׃

ֲעָנָפּה ְוָעֶליָה  ֹובַהְּתֵאָנה ִאם ָרט־ ָלֶכם ָמָׁשל ִמןְקחּו לב
 ַהָּקִיץ׃  ֹובם ַאֶּתם ִּכי ָקרִעיְדָֹצָמחּו י

 ֹובָקר־ ֵּתְדעּו ִּכיֹוַעֵאֶּלה ָיד־ַּכֲאֶׁשר ִּתְראּו ָּכל־ ַּגםְוֵכן לג
 הּוא ַלָּפַתח׃ 

ַהֶּזה ַעד   ֹורַהּדר ֹא ַיֲעבר ָלֶכם ִּכי ֵמֹ ֲאִני אָאֵמן לד
 ֵאֶּלה׃ ־ָיקּומּו ָּכל־ֲאֶׁשר

 ּון׃ רֹא ַיֲעבי ּו ּוְדָבַררֹ ְוָהָאֶרץ ַיֲעבַהָּׁשַמִים לה
עַ  ֵדַֹההּוא ְוַהָּׁשָעה ַהִהיא ֵאין ִאיׁש י ֹום ַהּידֹוֵעמ־ְוַעל לו
 ׃ ֹוַּבָּׁשַמִים ִּבְלִּתי ָהָאב ְלַבּד א ַמְלָאְו
 ָהָאָדם׃ ־ ֵּכן ִּביַאת ֶּבןַחֹ נְוִכיֵמי לז
ִׁשים   ַּכֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיֵמי ַהַּמּבּול ָאְכלּו ְוָׁשתּו ָּבֲעלּו ָנִּכי לח

 ַהֵּתָבה׃ ־ ֶאלַחָֹּבא נ־ֲאֶׁשר ֹוםַהּי־ְוָנִׁשים ִנְבָעלּו ַעד
ֻּכָּלם ֵּכן  ־ָבא ַהַּמּבּול ַוִּיַמח ֶאת־א ָיְדעּו ַעד ִּכי ְוֵהם לט

 ָהָאָדם׃ ־ִּתְהֶיה ִּביַאת ֶּבן
  ִיְהיּו ְׁשַנִים ַּבָּׂשֶדה ֶאָחד ֵיָאֵסף ְוֶאָחד ֵיָעֵזב׃ ָאז מ
 ָּבֵרָחִים ַאַחת ֵּתָאֵסף ְוַאַחת ֵּתָעֵזב׃  ֹותנֵחֹ טְׁשַּתִים מא
ִעים ָׁשָעה ְדִֹמְׁשַמְרְּתֶכם ִּכי ֵאיְנֶכם י־ ִהְתַיְּצבּו ַעלָלֵכן מב
 יֶכם׃ ֵנֲֹאד ֹואּב
ָיַדע ַּבַעל ַהַּבִית ־ֵלב ִּכי לּו־ת ִׂשימּו ַעלאֹ זַרק מג

 ֹו ִמְׁשַמְרּת־ד ַעלֵמַֹהַּגָּנב ָהָיה ע ֹואָהַאְׁשמּוָרה ָּבּה ָיב־ֶאת
 ׃ ֹוֵּבית־ֶאתר ֹ ַלְחּתָנַתןא ְו

ְבָׁשָעה  ֹואָהָאָדם ָיב־ים ִּכי ֶבןִנַֹאֶּתם ֱהיּו ְנכ־ ַּגםָלֵכן מד
 ֵלב׃ ־א ָתִׂשמּו ַעלֲאֶׁשר 

 ֹויו ִהְפִקידָנֲֹאֶׁשר ֲאד ֹוןהּוא ֶעֶבד ֶנֱאָמן ְוָנב ֹואֵאפ־ּוִמי מה
 ׃ ֹוִעּת ָלֵתת ָלֶהם ָאְכָלם ְּבֹוְּבֵני ֵבית־ַעל

יו ִיְמָצֶאּנּו ִּכי ֵכן ָנֹ ֲאדא ֹ ָהֶעֶבד ַההּוא ֲאֶׁשר ְּבבַאְׁשֵרי מו
 ָעָׂשה׃ 

 ׃ ֹול־ֲאֶׁשר ֶיׁש־ָּכל־ר ָלֶכם ִּכי ַיְפִקֵדהּו ַעלֵמֹ ֲאִני אָאֵמן מז
  ֹוא׃י ָלבִנֹׁש ֲאדֵׁשֹ ּבֹוַמר ְּבִלּבאֹ ֶעֶבד ָרע יְוִאם מח
 ֹותְוִלְׁשּתל ֹ ָהֲעָבִדים ְוֶלֱאכֶאָחיו־ֶאת ֹות ְלַהּכְוֵהֵחל מט

 ִאים׃ ְבַֹהּס־ִעם
 ֹוא ְיַצֶּפה ּלֲאֶׁשר  ֹוםי ָהֶעֶבד ַהֶּזה ְּביֵנֲֹאד ֹואָיב ֹואּב נ

 א ֵיָדע׃ ּוְבָׁשָעה ֲאֶׁשר 
ַהֲחֵנִפים ָׁשם ִיְהֶיה ־ ִעםֹוֶחְלק־ ְוָנַתן ֶאתֹותֹ ְיַׁשֵּסף אְוָאז נא

 ִׁשָּנִים׃ ק ְֹבִכי ַוֲחר

 הההה כ כ כ כפרקפרקפרקפרק
ֲאֶׁשר ָלְקחּו  ֹות ִּתְדֶמה ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ְלֶעֶׂשר ְּבתּולָאז א

 יֶהן ַוֵּתֶצאָנה ִלְקַראת ֶהָחָתן׃ ֵתֵֹנר־ֶאת
 ְּתבּוָנה׃  ֹותֶּכֶסל ְוָחֵמׁש ְּבנֹות־ ֵמֵהן ְּבנָחֵמׁש ב
 ָלְקחּו ִעָּמֶהן ָׁשֶמן׃ ־איֶהן ְוֵתֵֹנר־ָלְקחּו ֶאת ֹותְוַהְּכִסיל ג
  ֹות׃ַהֵּנר־ָלְקחּו ֶׁשֶמן ִּבְכֵליֶהן ִעם ֹונֹותבְוַהְּנ ד
 ָנמּו ָיְׁשנּו ֻכָּלן׃ א ֹ ֵאַחר ֶהָחָתן ָלבְוַכֲאֶׁשר ה
ָהִרָּנה ִהֵּנה ֶהָחָתן ָּבא ְצֶאיָנה  ר ֹ ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוַּתֲעבַוְיִהי ו

 ׃ ֹוִלְקָראת
 יֶהן׃ ֵתֵֹנר־ה ֶאתָהֵאֶּלה ַוֵּתיַטְבָנ ֹותַהְּבתּול־ ֵהִקיצּו ָּכלָאז ז
ְּתֶניָנה ָלנּו ִמַּׁשְמְנֶכן  ֹונֹותַהְּנב־ֶאל ֹות ַהְּכִסילַמְרָנהאַֹוּת ח

 ינּו׃ ֵתִֹיְכּבּו ֵנר־ֶּפן
ָלנּו ְוָלֶכן ק ֹא ִיְׂשּפ־א ֵכן ֶּפןר ָֹענּו ֵלאמ ֹונֹותְוַהְּנב ט

 ֵרי ֶׁשֶמן ּוְקֶניָנה ָלֵכן׃ ְכֹמ־ֵלְכָנה ֶאל
ּו נְֹוִהֵּנה ֶהָחָתן ָּבא ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָנכ ֹותן ִלְקנ ְּבֶלְכָּתַוְיִהי י

  ְוַהֶּדֶלת ִנְסָּגָרה׃ ֹוֲחֻתָּנת־ ֶאלֹוָּבאּו ִאּת
ינּו ֵנַֹמְרָנה ֲאדאַֹוּת ֹות ָּבאּו ֶיֶתר ַהְּבתּולֵכן־ְוַאֲחֵרי יא

 ָנא ָלנּו׃ ־ינּו ְּפַתחֵנֲֹאד
א ָיַדְעִּתי   ִּכי ר ָלֶכןֵמֹ ָעָנה ְוָאַמר ָאֵמן ֲאִני אְוהּוא יב 

 ֶאְתֶכן׃ 
ִעים ְדִֹמְׁשַמְרְּתֶכם ִּכי ֵאיְנֶכם י־ ִעְמדּו ַעלֵּכן־ַעל יג

 ָהָאָדם׃ ־ָבּה ֶּבןא ַֹהָּׁשָעה ֲאֶׁשר ָיב־ְוֶאת ֹוםַהּי־ֶאת
ִמחּוץ ָלָאֶרץ ֲאֶׁשר ָקָרא ַלֲעָבָדיו ־ַע ֶאלֵסִֹאיׁש נ־ֹו ְּכמִּכי יד

  ׃ֹונֹוה־ַוַּיְפֵקד ְּבָיָדם ֶאת
 ֵמֶהם ָנָתן ָחֵמׁש ִּכָּכִרים ְלַאֵחר ְׁשַּתִים ּוְלַאֵחר ְלֶאָחד טו

 ׃ ֹו ַוְיַמֵהר ַוִּיַּסע ְלַדְרּכֹות ָידֶלֶֹאָחת ְלִאיׁש ִאיׁש ְּכִפי ְיכ
ַוִּיְסַחר ָּבֶהן ַוַּיַעׂש   ֲאֶׁשר ָלַקח ָחֵמׁש ַהִּכָּכִרים ָהַלְוֶזה טז

  ֹות׃ָחֵמׁש ִּכָּכִרים ֲאֵחר
  ֹות׃ ֶזה ֲאֶׁשר ָלַקח ְׁשָּתִים ָרַכׁש ְׁשַּתִים ֲאֵחרןְוֵכ יז



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה כב

ר ֹ ַוַּיְחּפֹוַהִּכָּכר ָהֵאַחת ָאַזל ל־ ֲאֶׁשר ָלַקח ֶאתְוֶזה יח
 יו׃ ָנֶֹּכֶסף ֲאד־ֶאתן ָֹּבֲאָדָמה ַוִּיְטמ

 ֹוָהֲעָבִדים ָהֵאֶּלה ִמַּדְרּכ ֹון ָיִמים ַרִּבים ָׁשב ֲאדְוַאֲחֵרי יט
 ֶהם׃ ַוְיַחֵּׁשב ִעָּמ

 ֶזה ֲאֶׁשר ָלַקח ָחֵמׁש ַהִּכָּכִרים ַוָּיֵבא ָחֵמׁש ִּכָּכִרים ַוִּיַּגׁש כ
י  ָחֵמׁש ִּכָּכִרים ָנַתָּת ְּבָיִדי ְוִהֵּנה ִנֲֹאדר ֵֹלאמ ֹותֲאֵחר

  ֹות׃ָחֵמׁש ִּכָּכִרים ֲאֵחר ֹוד עָרַכְׁשִּתי
 ֶנֱאָמן ָהִייָת ְוֶנֱאָמן ֹוביו ֵהיַטְבָּת ֶעֶבד טָנֹ ֲאדֹותֹ אַוַּיַען כא

ִׂשְמַחת ־ֶאלא  ַֹהְרֵּבה ּב־ַעל ִבְמַעט ַוֲאִני ַאְפִקיְד
 ׃ יֶנֲֹאד

י ְׁשֵּתי ִנַֹמר ֲאדאֹהּוא ַוּי־ ֲאֶׁשר ָלַקח ִּכְּכַרִים ִנַּגׁש ַּגםְוֶזה כב
 ִּכְּכָרִים׃  ֹודִכָּכִרים ָנָתָּת ִּלי ְוִהֵּנה ָרַכְׁשִּתי ֲעֵליֶהן ע

ְוֶנֱאָמן ֶנֱאָמן ָהִייָת  ֹוביו ֵהיַטְבָּת ֶעֶבד טָנֹד ֲאֹותֹ אַוַּיַען כג
ִׂשְמַחת ־ֶאלא  ַֹהְרֵּבה ּב־ַעל ִבְמַעט ַוֲאִני ַאְפִקיְד

 ׃ יֶנֲֹאד
  י ְיַדְעִּתיִנַֹמר ֲאדאֶֹזה ֲאֶׁשר ָלַקח ִּכָּכר ַאַחת ַוּי־ ַּגםַוִּיַּגׁש כד

 ַּבֲאֶׁשרס ֵנֹ ְוכא ָזַרְעַּתר ַּבֲאֶׁשר ֵצִֹאיׁש ָקֶׁשה ָאָּתה ק־ִּכי
 א ִפָּזְרָּת׃ 
ֵאת  ְל־ָּבֲאָדָמה ְוַעָּתה ֵהא ִּכָּכְרן ָֹוֶאְטמ  ָוֵאֵלָוִאיָרא כה

 ׃ ָל־ֲאֶׁשר
ר ֵצֹק־ֶמר ֵאָליו ֶעֶבד ָרע ְוָעֵצל ָיַדְעָּת ִּכיאֹ יו ַוּיָנֹ ֲאדַוַּיַען כו

 ָּזְרִּתי׃ א ִפס ֲאִני ַּבֲאֶׁשר ֵנֹא ָזַרְעִּתי ְוכֲאִני ַּבֲאֶׁשר 
ָכֶסף ַוֲאִני ־ָלֵתת ַּכְסִּפי ְלַמֲחִליֵפי  ָהָיה ָעֶליֵּכן־ְוַעל כז

 ִלי ְּבַתְרִּבית׃ ־א ֵאת ֲאֶׁשרֵצֹי ָהִייִתי מִאְֹּבב
 ִּכָּכִרים ֹול־ ּוְתנּו ָלֶזה ֲאֶׁשרֹוַהִּכָּכר ִמָּיד־ ְקחּו ֶאתָלֵכן כח

 ָעֶׂשר׃ 
 ֹול־ ְוַיְעִּדיף ּוִמי ֲאֶׁשר ֵאיןֹול־ ִיָּנֵתןֹול־ ִמי ֲאֶׁשר ֶיׁשִּכי כט

 ׃ ֹול־ֻיַּקח ִמֶּמּנּו ַּגם ֵאת ֲאֶׁשר ֶיׁש
ל ֶפֹא־ַהְׁשִליכּו ֶאלל ֹא ִיְצַלח ַלּכ ָהֶעֶבד ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְוֶאת ל

 ִׁשָּנִים׃ ק ְֹוַצְלָמֶות ָׁשם ִיְהֶיה ְבִכי ַוֲחר
ַהַּמְלָאִכים ־ָכל ְוֹוָהָאָדם ִּבְגֻדָּלת־ֶּבן ֹוא ִּכי ָיבְוָהָיה לא

 ׃ ֹודֹוִּכֵּסא ְכב־ ָאז ֵיֵׁשב ַעלֹוַהְּקדִׁשים ִעּמ
ם ְוִהְפִריד ֵּביֵניֶהם ֵּבין ֶאָחד ֹוִיַהּג־ ְלָפָניו ָּכלְוִנְקְּבצּו לב

ַהְּכָׂשִבים ִמֵּבין  ־ה ֶאתֶעָֹלֶאָחד ַּכֲאֶׁשר ַיְפִריד ָהר
 ָהִעִּזים׃ 

 ׃ ֹולאָֹהִעִּזים ִלְׂשמ־ ְוֶאתֹו ִליִמינָׂשִביםַהְּכ־ ֶאתְוֶהֱעִמיד לג
ּו ְּברּוֵכי ָאִבי ּוְרׁשּו  אֹ ּבֹוַלֲאֶׁשר ִמיִמינ ַמר ַהֶּמֶלאֹ יָאז לד

 ם׃ ֹוָלִהָּוֵסד ע־ַהַּמְלכּות ֲאֶׁשר ִהְתַעְּתָדה ָלֶכם ְלִמן־ֶאת
ַח ָהִייִתי ֵרֹ ָרַעְבִּתי ַוַּתֲאִכיֻלִני ָצֵמאִתי ַוַּתְׁשקּוִני אִּכי לה

 פּוִני׃ ַוַּתַאְס
וַ ְּתַכֻּסִני ָחִליִתי ַוְּתַבְּקֻרִני ָעצּור ַּבֶּכֶלא ָהִייִתי  םֵֹער לו

 ּו ֵאָלי׃ אַֹוָּתב
ָרֵעב   ינּו ָמַתי ְרִאינּוֵנֲֹאדר ֹ ַהַּצִּדיִקים ֵלאמֹותֹ ַיֲענּו אָאז לז

 ׃  ָצֵמא ַוַּנְׁשֶקֹוא ַוַּנְׂשִּביֶע
 ׃ ַוְּנַכֶּסם ֹ ֵערֹוא ַח ַוְּנַאְסֶפֵרֹא  ְרִאינּוָמַתי לח
 ׃ ֵאֶליא ֹ ָעצּור ַּבֶּכֶלא ַוָּנבֹוה אֶלֹח  ְרִאינּוּוָמַתי לט

ר ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר  ֵמָֹאֵמן ֲאִני אר ֹם ֵלאמָתַֹיֲעֶנה א ְוַהֶּמֶל מ
 ֲעִׂשיֶתם ְלֶאָחד ֵמַאַחי ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה ְלַנְפִׁשי ֲעִׂשיֶתם׃ 

 ְלכּו ֵמָעַלי ֲארּוִרים ֹולאֹר ִמְּׂשמַלֲאֶׁש־ַמר ַּגםאֹ יָאז מא
 ם ֲאֶׁשר ִהְתַעְּתָדה ְלָׂשָטן ּוְלַמְלָאָכיו׃ ֹוָלֵאׁש ע־ֶאל

א ְנַתֶּתם ִלי ָצֵמאִתי ְול ֹא ְנַתֶּתם ִלי ֶלֱאכ ָרַעְבִּתי ְוִּכי מב
  ֹות׃ִלְׁשּת

ה ֶלֹא ִכִּסיתּוִני חְום ֹא ֲאַסְפּתּוִני ֵער ָהִייִתי ְוַחֵרֹא מג
 א ִבַּקְרּתּוִני׃ ִייִתי ְוָעצּור ַּבֶּכֶלא ְוָה
ָרֵעב  ינּו ָמַתי ְרִאינּוֵנֲֹאדר ֵֹהם ַיֲענּו ֵאָליו ֵלאמ־ ַּגםְוֵהם מד
א   ְוַּבֶּכֶלא ָעצּור ֹוה אֶלֹ חֹואם ֹ ָערֹוַח אֵרֹ אֹו ָצֵמא אֹוא

 ׃ ָבאנּו ְלֶעְזֶר
ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ר ֵמָֹאֵמן ֲאִני אר ֹם ֵלאמָתֹ ַיֲעֶנה אְוהּוא מה
 א ֲעִׂשיֶתם ְלַאַחד ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה ְלַנְפִׁשי ֲעִׂשיֶתם׃א  
 ם׃ ֹוָלם ְוַהַּצִּדיִקים ְלַחֵּיי עֹוָלע ֹון ֵיְלכּו ֵאֶּלה ְלִדְראְוֵכן מו

  כו כו כו כופרקפרקפרקפרק
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ־ ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ֵיׁשּוַע ְלַדֵּבר ָּכלַוְּיִהיא א

 ַּתְלִמיָדיו׃ ־יאֶמר ֶאלוַֹ
ִים ִיְהֶיה ַהָּפַסח ְוֵאת ֹוַמא ְיַדְעֶּתם ִּכי ַאֲחֵרי יֲה ב

 ָהָאָדם ַיְסִּגירּו ְלִהָּצֵלב׃ ־ֶּבן
ֲחַצר ־ִרים ְוִזְקֵני ָהָעם ֶאלֹוְפִנים ְוַהּסֲהֹ ָראֵׁשי ַהּכַוִּיְּקֲהלּו ג

  ַקָּיָפא׃ ֹוּוְׁשמ ֹולן ַהָּגדֵהַֹהּכ
 ׃ ֹוֵיׁשּוַע ְּבָעְרָמה ְוַלֲהִמית־ ֶאתׂשֹ ִלְתּפַוִּיָּוֲעצּו ד
 ר ְמהּוָמה ָּבָעם׃ ֵרִֹּתְתע־א ֶבָחג ֶּפןָאְמרּו  ַא ה
 ע׃ ָרַֹהְּמצ ֹוןַעְנָיה ְּבֵבית ִׁשְמע־ֵיׁשּוַע ְּבֵבית ֹות ִּבְהיַוְיִהי ו
ד ְֹמא ֵעֶר־ִחית ֶׁשֶמן ְיַקרֵאָליו ִאָּׁשה ּוְבָיָדּה ְצ  אַֹוָּתב ז

 ׃ ֹו ִּבְמִסּבֹוׁשאֹר־לַעק ַֹוִּתּצ
ֶמה ִנְבַלע ־ַעלר ֹ ַהַּתְלִמיִדים ַוִּיַחר ָלֶהם ֵלאמַוִּיְראּו ח

 ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה׃ 
  ָלֲעִנִּיים׃ ֹוק ִמְכר ְבֶכֶסף ָרב ְוַלֲחֹוָהָיה ְלִתּת ֹובא טֲה ט
ָהִאָּׁשה ־ֶּזה ַּתְלאּו ֶאת־ֶמר ֲאֵליֶהם ָלָּמהאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוֵּיַדע י

 ְּגָמָלְתִני׃  ֹובא טֲה
א י ֹוִתָהֲעִנִּיים ִּתְמְצאּו ִלְפֵניֶכם ָּתִמיד ְוא־ ֶאתִּכי יא

 ִתְמְצאּו ָּתִמיד ִלְפֵניֶכם׃ 
י  ִת ְֹּגִוָּיִתי ֵהִכיָנה א־ ַּבֲאֶׁשר ָיְצָקה ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה ַעלִּכי יב 

 ִלְקֻבָרִתי׃ 
ה ֹוָרָּׁשַמע ַהְּבׂשֲאֶׁשר ִּת ֹוםָמק־ר ָלֶכם ְּבָכלֵמֹ ֲאִני אָאֵמן יג

ָהָאֶרץ ְיֻסַּפר ַּגם ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ִהיא ָלּה ־ת ְּבָכלאַֹהּז
  ֹון׃ְלִזָּכר

 ֹותְקִרּי־ ְיהּוָדה ִאיׁשֹו ָקם ֶאָחד ִמְּׁשֵנים ֶהָעָׂשר ּוְׁשמָאז יד
 ִנים׃ ֲהָֹראֵׁשי ַהּכ־ֶאל ַוֵּיֶל

 ְּבֶיְדֶכם ֹותֹר אִלי ִּכי ַאְסִּגי־ְמרּו ָלֶתתאֹּת־ ַמהֶמראַֹוּי טו
 ִׁשים ָּכֶסף׃  ְׁשֹול־ַוִּיְׁשְקלּו

 ׃ ֹותָֹנה ְלַהְסִּגיר אֲאֹ ּתֹול־ ַהִהיא ִּבֶּקׁשָהֵעת־ּוִמן טז



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה כג

ָּבאּו ַהַּתְלִמיִדים ִלְפֵני  ֹותְלַחג ַהַּמּצ ֹון ָהִראׁשְוִלְפֵני יז
ל  ֶֹלֱאכ ָנִכין ְל־ִתְרֶצה ִּכיה ֵֹאיפר ֵֹיׁשּוַע ֵלאמ

 ח׃ ַהָּפַס־ֶאת
ָאַמר  ה ֹ ּכֹוי ְוִהַּגְדֶּתם לִנִֹני ַאְלמ ְלכּו ָהִעיָרה ִלְפֶמראַֹוּי יח

ַחג ַהֶּפַסח ־ֶאתג ַֹרֵּבנּו ֵהן ִעִּתי ָבָאה ְוִהְנִני ָלח
 ׃  ְּבֵביֶתַּתְלִמיַדי־ִעם

ם ֵיׁשּוַע ַוָּיִכינּו ָתֹ ַהַּתְלִמיִדים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אַוַּיֲעׂשּו יט
 ַהָּפַסח׃ ־ֶאת

 ְׁשֵנים ָעָׂשר׃ ־ ִעםֹו ָּבָעֶרב ַוֵּיֶׁשב ִּבְמִסּבַוְיִהי כ
ֶאָחד ־ר ָלֶכם ִּכיֵמַֹמר ָאֵמן ֲאִני אאִֹלים ַוּיְכֵֹהם א ֹודּוְבע כא

 י׃ ִתִֹמֶּכם ַיְסִּגיר א
 ַהֲאִני הּוא ֹולר ַֹוָּיֵחּלּו ֵלאמד ְֹמא־ִלָּבם ַעד־ ֶאלַוִּיְתַעְּצבּו כב

 י׃ ִנֲֹאד
 ִעִּמי ַּבְּקָעָרה הּוא ַהַּמְסִגיר ֹוָיד־ל ֶאתֵבַֹמר ַהּטאַֹוּי ַוַּיַען כג

 י׃ ִתֹא
ָלִאיׁש ַההּוא  ֹויא ַּכָּכתּוב ָעָליו ַא ֵלָֹהָאָדם ה־ ֶּבןֵהן כד

 ָהָיה ֹוב טֹוָהָאָדם ְּבַיד ְמַבְקֵׁשי ַנְפׁש־ֲאֶׁשר ַיְסִּגיר ֵאת ֶּבן
 א ָיָצא ֵמָרֶחם׃ ־ָלִאיׁש ַההּוא ִאם

ֶמר אֹ ָעָנה ְוָאַמר ַהֲאִני הּוא ַרִּבי ַוּיֹותֹ ַהַּמְסִּגיר איהּוָדהִו כה
 ֵאָליו ַאָּתה ָאָמְרָּת׃ 

ַוִּיְבַצע ַוִּיֵּתן  ַהֶּלֶחם ַוְיָבֶר־ ַוִּיַּקח ֵיׁשּוַע ֶאתּוְבָאְכָלם כו
 ַמר ְקחּו ִאְכלּו ֶזה הּוא ְּבָׂשִרי׃ אַֹלַּתְלִמיִדים ַוּי

ְׁשתּו ֻכְּלֶכם ר ַֹוִּיֵּתן ָלֶהם ֵלאמ ַוְיָבֶר ֹוסַהּכ־ ֶאתַוִּיַּקח כז
 ִמֶּמָּנה׃ 

ְּבַעד  ַהְּבִרית ַהֲחָדָׁשה ַהָּׁשפּו־ ֶזה הּוא ָדִמי ַּדםִּכי כח
 ָתם׃ אַֹרִּבים ִלְסִליַחת ַחּט

ִמְּפִרי ַהֶּגֶפן  ֹודא ֶאְׁשֶּתה ע ַמִּגיד ָלֶכם ִּכי ֵמַעָּתה ַוֲאִני כט
ַההּוא ֲאֶׁשר ָחָדׁש ֶאְׁשֵּתהּו ִעָּמֶכם  ֹוםַהֶּזה ַעד ַהּי

  ָאִבי׃ ְּבַמְלכּות
 ַהר ַהֵּזיִתים׃ ־ַהַהֵּלל ַוֵּיְצאּו ֶאל־ ֶאתַוִּיְקְראּו ל
 ָאַמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֵהן ֻּכְּלֶכם ִּתָּכְׁשלּו ִבי ַּבַּלְיָלה ָאז לא

 ׃ ןאֹה ּוְתפּוֶציָן ַהּצֶעָֹהר־ַהֶּזה ִּכי ָּכתּוב ַאֶּכה ֶאת
 ִלְפֵניֶכם ַהָּגִליָלה׃  ַהֵּמִתים ֵאֵל־ ְתקּוָמִתי ִמןְוַאֲחֵרי לב
ֲאִני  ֻּכָּלם ִיָּכְׁשלּו ְב־ֶמר ֵאָליו ַאף ִאםאַֹוּי ֹוס ֶּפְטרַוַּיַען לג

ם׃ ֹוָלא ֶאָּכֵׁשל ְלע 
ִּכי ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה  ר ָלֵמֹ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ָאֵמן ֲאִני אֶמראַֹוּי לד

 ׁש ְּפָעִמים׃ ִּבי ָׁש־ְּתַכֶחׁשל ְֹקָרא ַהַּתְרְנגֶטֶרם ִי
 ִיְהֶיה ָעַלי ָלמּות ִאְּת־ַאף ִאם ֹוס ֵאָליו ֶּפְטרֶמראַֹוּי לה

 ַהַּתְלִמיִדים׃ ־ְוֵכן ִּדְּברּו ַּגם ָּכל ָּב־א ֲאַכֶחׁשַּכַחׁש 
ַהִּנְקָרא  ֹוםַהָּמק־ ָּבא ֵיׁשּוַע ִעָּמֶהם ֶאלֵכן־ְוַאֲחֵרי לו

ִּכי ־ַעדה ָֹלֶכם ּפ־ַּתְלִמיָדיו ְׁשבּו־ֶמר ֶאלאְֹׁשֵמָנה ַוּי־ַּגת
  ָׁשָּמה׃ ְוִהְתַּפַּלְלִּתי ֵאֵל

ְׁשֵני ְבֵני ַזְבִּדי ַוָּיֶחל ־ְוֶאת ֹוסֶּפְטר־ ֶאתֹו ִאּתַוִּיַּקח לז
 ם׃ ֹוֵמְלִהְתַיֵּפַח ּוְלִהּׁש

ת ִעְמדּו ָבֶזה ָמֶו־ַעדד ִֹלי ְמא־ ֲאֵליֶהם ַנְפִׁשי ָמָרהֶמראַֹוּי לח
 ְוִׁשְקדּו ִעִּמי׃ 

ָּפָניו ַוִּיְתַּפֵּלל ־ַעלל ִֹמְזָער ַוִּיּפ־ָהְלָאה ְמַעט רַֹוַּיֲעב לט
ת אַֹהּז ֹוסָנא ַהּכ־ִיָּתֵכן ַהָּדָבר ַּתֲעָבר־ַמר ָאִבי ִאםאַֹוּי

 ַּכֲאֶׁשר ָרִציָת ָאָּתה׃ ־י ִּכי ִאםֹוִנא ִכְרצ  ַאֵמָעַלי
ֶמר  אְֹלִמיִדים ַוִּיְמָצֵאם ְיֵׁשִנים ַוּיַהַּת־ֶאל אַֹוָּיב מ

ִעִּמי ָׁשָעה ד  ָֹהָיה ְלֵאל ֶיְדֶכם ִלְׁשק־אַהִאם  ֹוסֶּפְטר־ֶאל
 ֶאָחת׃ 

 ּו ְלַמָּסה ֵהן ָהרּוַח ֲחֵפָצה ַאאָֹּתב־ ְוִהְתַּפְּללּו ֶּפןִׁשְקדּו מא
 ַהָּבָׂשר ָרֶפה׃ 

א ת אַֹמר ָאִבי ִאם זאֵֹּלל ַוּי ֵׁשִנית ַוִּיְתַּפֹול־ ַוֵּיֶלףֹוֶסַוּי מב
 ׃ ֹוֶנּה ֵיָעֶׂשה ְרצֹוָתָׁשִתיִתי א־ִּבְלִּתי ִאםר ִֹתָּתֵכן ַלֲעב

ִּכי ֵעיֵניֶהם ָהיּו   ֹוד ַוָּיָׁשב ַוִּיְמָצֵאם ְיֵׁשִנים עףֹוֶסַוּי מג
  ֹות׃ְּכֵבד

ר ַּכְּדָבִרים ַוִּיְתַּפֵּלל ְׁשִליִׁשית ַוְיַדֵּב ֹודע ם ַוֵּיֶלָתֹא בַֹוַּיֲעז מד
 ָהֵאֶּלה׃ 

 ֵעיֵניֶכםֶמר ֲאֵליֶהם ְּתנּו ֵׁשָנה ְלאַֹּתְלִמיָדיו ַוּי־ ָׁשב ֶאלָאז מה
ָהָאָדם ִנְסַּגר ִּביֵדי ־ּוְמנּוָחה ִהֵּנה ָּבָאה ַהָּׁשָעה ּוֶבן

  ַחָּטִאים׃
 ְוָקֵרב׃  ֵלֹי הִתֹ ְוֵנֵלָכה ִהֵּנה ַהַּמְסִּגיר אקּומּו מו
ֵּבר ְוִהֵּנה ְיהּוָדה ֶאָחד ִמְּׁשֵנים ֶהָעָׂשר ָּבא   ְמַדּנּוֹוֶדע מז

ִנים ֲהֵֹמֵאת ָראֵׁשי ַהּכ ֹותּוְבַמּט ֹותַרב ַּבֲחָרבֹון־ ָהמֹוְוִעּמ
  ָהָעם׃ ְוִזְקֵני

ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ר ֵֹלאמ ֹות ָנַתן ָלֶהם אֹותֹ אְוַהַּמְסִּגיר מח
 ׃ ֹותֹ ֶזה הּוא ִּתְפׂשּו אֹול־ֲאַנֶּׁשק

ַרִּבי  ְל ֹוםֶמר ֲהָׁשלאֵֹיׁשּוַע ַוּי־ ַוִּיַּגׁש ֶאלֵהרַוְיַמ מט
 ַוִּיָּׁשֵקהּו׃ 

ֶמה ָּבאָת ְוֵהם ָנְפלּו ־ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֵרִעי ַעלֶמראַֹוּי נ
 ְיֵדיֶהם ַוִּיְתְּפֻׂשהּו׃ ־ ֶאתֹוֵיׁשּוַע ַוִּיְׁשְלחּו ּב־ַעל

ף  ַוִּיְׁשֹוָיד־ ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ֵיׁשּוַע ָׁשַלח ֶאתְוִהֵּנה נא
 ׃ ֹוָאְזנ־ַוְיַקֵּצץ ֶאת ֹולן ַהָּגדֵהֶֹעֶבד ַהּכ־ֶאת  ַוַּיֹוַחְרּב־ֶאת

ּה ִּכי ֹוָמְמק־ֶאל  ֵאָליו ֵיׁשּוַע ָהֵׁשב ַחְרְּבֶמראַֹוּי נב
 ֵבידּו׃ אֵֹׂשי ֶחֶרב ַּבֶחֶרב יְפֹּת־ָּכל

ֶׁשר ֵמֵאת ָאִבי ֲאל ֹא אּוַכל ִלְׁשאִּכי  ַמר ְּבִלְּבאֹ ֲהתֹוא נג
  ַמְלָאִכים׃ַעָּתה ַרב ִמְּׁשֵנים ָעָׂשר ְּגדּוִדים ־ִיְׁשַלח ִלי ַּגם

 ֵאֶּלה ִּתְקֶראָנה׃ ־ּו ַהְּכתּוִבים ִּכי ָכלנִֹיּכ  ֵאיֲאָבל נד
 ֹות ָהָעם ֲהַבֲחָרב ֹוןֲהמ־ ַהִהיא ָאַמר ֵיׁשּוַע ֶאלָּבֵעת נה

ָיַׁשְבִּתי  ֹוםי םֹוי ְּכָפִריץ ְויִתֹ אׂשָֹּבאֶתם ִלְתּפ ֹותּוְבַמּט
 א ְׁשַלְחֶּתם ִּבי ָיד׃  ָלֶכם ַּבִּמְקָּדׁש ְותֹורְֹלה

ִּכְתֵבי ַהְּנִביִאים ָאז ־ת ֶאתאֹת ָהְיָתה ְלַמּלאֹז־ ָּכלֲאָבל נו
  ַתְלִמיָדו ֻּכָּלם ַוָּיֻנסּו׃ ֹותָֹעְזבּו א

 ֹולן ַהָּגדֵהַֹקָּיָפא ַהּכ־ ֶאלֹותֹיכּו אֹוִל ֵיׁשּוַע הֵׂשיְפְֹות נז
 ִרים ְוַהְּזֵקִנים׃ ֹוְפ ִנְקֲהלּו ַהּסֹוֲאֶׁשר ְּבֵבית

 ֹול ן ַהָּגדֵהַֹלֲחַצר ַהּכ־ַעד ֹוקַאֲחָריו ֵמָרח ָהַל ֹוסּוֶפְטר נח
 ָּדָבר׃ ל ִֹיּפ ֵאי ֹותַהְמָׁשְרִתים ִלְרא־ַוֵּיֶׁשב ָׁשם ִעם ֹואַוָּיב



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה כד

ְדִרין ִּבְקׁשּו ֵעדּות ַהַּסְנֶה־ִנים ְוַהְּזֵקִנים ְוָכלֲהֹ ַהּכְוָראֵׁשי נט
 א ָמָצאּו׃  ְוֹוֵיׁשּוַע ַלֲהִמית־ֶׁשֶקר ַעל

ֵכן ־א ָמָצאּו ְוַאֲחֵריֶׁשֶקר ַרִּבים ָּבאּו ָׁשם ־ ִּכי ֵעֵדיְוַאף ס
 ֶׁשֶקר׃ ־ִנְּגׁשּו ְׁשָנִים ֵעֵדי

ִהים  ֵהיַכל ָהֱא־ֶאתס ֹ ִּכי ֶזה ָאַמר ָיִדי ָרב ִלי ַלֲהרַוַּיֲענּו סא
 ֶׁשת ָיִמים׃  ִּבְׁשתֹוֹוְוִלְבנ

א ַתֲעֶנה ָדָבר ֶמר ֵאָליו ֲהאַֹוּי ֹולן ַהָּגדֵהֹ ַהּכַוָּיָקם סב
 ֵאֶּלה׃  ת ֵהִעידּו ְבאֹּז־ָמׂשתגה

 ִהְנִני ַמְׁשִּביֲע ֹולן ַהָּגדֵהֶֹמר ֵאָליו ַהּכאֵֹיׁשּוַע ַוּי םַֹוִּיּד סג
ּוא ַהָּמִׁשיַח ַאָּתה ה־ִהים ַחִּיים ִּכי ַתִּגיד ָלנּו ִאםֵּבא
 ִהים׃ ָהֱא־ֶּבן

 ֵאָליו ֵיׁשּוַע ַאָּתה ָאָמְרָּת ָאֵכן ֲאִני ַמִּגיד ָלֶכם ִּכי ֶמראַֹוּי סד
ב ִליִמין ַהְּגבּוָרה ּוָבא  ֵׁשָֹהָאָדם י־ֶּבן־ֵמַעָּתה ִתְראּו ֶאת

  ַהָּׁשָמִים׃ ְּבַעְנֵני
ְמַגֵּדף הּוא   רְֹּבָגָדיו ֵלאמ־ֶאת ֹולן ַהָּגדֵהֹ ִיְקַרע ַהּכָאז סה

  ִמִּפיו׃ ֹוּוְלֵעִדים ִהֵּנה ֶזה ְׁשַמְעֶּתם ִּגּדּופ ֹודָּלנּו ע־ַמה
 ׃ ֹוָמֶות ל־ְמרּו ִמְׁשַּפטאַֹּדְעְּתֶכם ַוַּיֲענּו ַוּי־ ַמהִאְמרּו סו
ְוֵיׁש ֵמֶהם ֲאֶׁשר ַמֲחאּו ף ֹ ָיְרקּו ְּבָפָניו ַוַּיֻּכהּו ְּבֶאְגרָאז סז

  ַמַּכת ֶלִחי׃ ֹותֹא
 ׃ ָתֹ ִהָּנֵבא ָלנּו ָמִׁשיַח ִמי ֶזה ַהַּמֶּכה אְמרּואַֹוּי חס
ֶהָחֵצר ַוִּתַּגׁש ֵאָליו ִׁשְפָחה   ֹוָיַׁשב ִמחּוץ ְּבת ֹוסּוֶפְטר סט

 ֵיׁשּוַע ַהָּגִליִלי׃ ־ַאָּתה ָהִייָת ִעם־ַּגםר ַֹאַחת ֵלאמ
 ֶרת׃ ָמַֹאְּת א־א ָיַדְעִּתי ָמהר ֹ ְלֵעיֵני ֻכָּלם ֵלאמַוְיַכֵחׁש ע
ֶמר  אָֹהאּוָלם ַוִּתְרֵאהּו ִׁשְפָחה ַאֶחֶרת ַוּת־ ֶאלַוֵּיֵצא עא

 ֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי׃ ־ֶזה ָהָיה ִעם־ִדים ָׁשם ַּגםְמָֹהע־ֶאל
 ָהִאיׁש׃ ־א ָיַדְעִּתי ֶאתר ֹ ְלַכֵחׁש ַוִּיָּׁשַבע ֵלאמףֹוֶסַוּי עב
 ֹוסֶּפְטר־ְמרּו ֶאלאִֹדים ָׁשם ַוּיְמְֹמַעט ַוִּיְּגׁשּו ָהע ֹודְוע עג

 ִּתְתַנֵּכר׃  ִּבְׂשָפְת־ַאָּתה ֶאָחד ֵמֶהם ִּכי ַּגם־אּוָלם ַּגם
א ָיַדְעִּתי  ר ְֹּבָאָלה ּוִבְׁשֻבָעה ֵלאמ ֹות ַלֲענַוָּיֶחל עד

  ל׃ָֹהִאיׁש ּוְבֶרַגע ֶזה ָקָרה ַהַּתְרְנג־ֶאת
ֶטֶרם ִיְקָרא ־ִּכיְּדַבר ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ָאַמר ־ֶאת ֹוסֶּפְטר רַֹוִּיְזּכ עה

 ַוְיָמֵררׁש ְּפָעִמים ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה ִּבי ָׁש־ְּתַכֶחׁשל ַֹהַּתְרְנג
 ַּבֶּבִכי׃ 

  כז כז כז כזפרקפרקפרקפרק
דּו ַיַחד ֹוְסִנים ְוִּזְקֵני ָהָעם נֲהָֹראֵׁשי ַהּכ־ְוָכל ֹור ארֶקַֹהּב א

 ׃ ֹוֵיׁשּוַע ַלֲהִמית־ַעל
 ֹוסִפיָלט ֹוסִטיֹוְניֻרהּו ִביֵדי ּפיֻכהּו ַוַּיְסִּגֹוִל ַוּיֹותֹ אַוַּיַאְסרּו ב

 ַהֶּפָחה׃ 
 ִּכי ִהְרִׁשיֻעהּו ַוִּיָּנֵחם ַוָּיֶׁשב ֹותֹ ְיהּוָדה ַהַּמְסִּגיר אַוַּיְרא ג

 ַהְּזֵקִנים׃ ־ִנים ְוֶאלֲהָֹראֵׁשי ַהּכ־ִׁשים ַהֶּכֶסף ֶאלְׁש־ֶאת
 ָאְמרּו  ָחָטאִתי ַּבֲאֶׁשר ִהְסַּגְרִּתי ָדם ָנִקי ְוֵהםַמראַֹוּי ד

 ת ְרֵאה ָאָּתה׃ אָֹּלנּו ְוָלז־ַמה
 ַוֵּיָחַנק׃  ַהֶּכֶסף ַּבֵהיָכל ַוֵּיֵצא ַוֵּיֶל־ֶאת ַוַּיְׁשֵל ה

ה ֹוָרַכּת־אְמרּו אַֹהֶּכֶסף ַוּי־ִנים ֶאתֲהֹ ָראֵׁשי ַהּכַוִּיְקחּו ו
 ְׂשַכר ָּדִמים הּוא׃ ־ר ִּכיֹוָצָהא־ ֶאלֹוהּוא ְלִתּת

ר ִלְקבּוַרת ֹוֵצְׂשֵדה ַהּי־ְקנּו ַבֶּכֶסף ַהֶּזה ֶאת ַוִּיַוִּיָּוֲעצּו ז
 ֵּגִרים׃ 

 ַהֶּזה׃  ֹום ִיָּקֵרא ַלָּׂשֶדה ַההּוא ְׂשֵדה ָדִמים ַעד ַהּיֵּכן־ַעל ח
ַוִּיְקחּו  ר ַֹהָּנִביא ֵלאמ־ הּוַקם ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ְּבַידָאז ט

ְּבֵני ־ַקר ֵמַעלִׁשים ַהֶּכֶסף ֶאֶדר ַהְיָקר ֲאֶׁשר ָיְׁש־ֶאת
  ִיְׂשָרֵאל׃

 י׃ ָנֹי ֲאדִתֹר ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אֹוֵצְׂשֵדה ַהּי־ ְּבַעדַוִּיְּתנּום י
ר ֹ ַהֶּפָחה ֵלאמֹותֹד ִלְפֵני ַהֶּפָחה ַוִּיְׁשַאל אֵמֹ עְוֵיׁשּוַע יא

ֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ַאָּתה אַֹהְּיהּוִדים ַוּי ַהַאָּתה הּוא ֶמֶל
  ָאָמְרָּת׃

א ִנים ְוַהְּזֵקִנים ֵהִביאּו ָעָליו ִׂשְטָנָתם ְוֲהֹ ַהּכָראֵׁשיְו יב 
 ם ָּדָבר׃ ָתָֹעָנה א

ַּכָּמה ־ַע ַאָּתה ַעדֵמֹא ׁשֲה ֹוס ֵאָליו ִּפיָלטֶמראַֹוּי יג
 ׃ ָּב ֹותִהְכִּבירּו ַלֲענ

ָהָיה  ־א ָדָבר ֶאָחד ַעד ֲאֶׁשר ַמֲעֶנה ַאף ֹוא ָנַתן לְו יד
 י ַהֶּפָחה׃ ְלֶפֶלא ְּבֵעיֵנ

 ַהֶּזה ַהְסֵּכן ִהְסִּכין ַהֶּפָחה ְלַׁשַּלח ֶאָחד  ּוֶבַחג טו
  ָהָעם ַלָחְפִׁשי׃ ֹוֵמָהֲאִסיִרים ֲאֶׁשר ִיְבֲחרּו ב

 ֹו ע ָלָעם ּוְׁשמֹוַד ַהִהיא ָהָיה ָלֶהם ִאיׁש ָאִסיר נּוָבֵעת טז
 ַאָּבא׃ ־ַּבר

ְּבִמי ִתְבֲחרּו  ֹוסָלטֶמר ֲאֵליֶהם ִּפיאֹ ְּבִהָּקֲהָלם ַוּיַוְיִהי יז
  ְבֵיׁשּוַע ַהִּנְקָרא ָמִׁשיַח׃ ֹוַאָּבא א־ַוֲאַׁשְּלֵחהּו ָלֶכם ְּבַבר

  ִהְסִּגיֻרהּו׃ ֹו ָיַדע ֲאֶׁשר ִמִּקְנָאָתם ּבִּכי יח
ר ֹ ֵלאמֹו ִאְׁשּתֹוַהִּמְׁשָּפט ָׁשְלָחה ּל ֹום ִּבְמקֹוְּבִׁשְבּת־ְוַגם יט

ֻעֵּניִתי  ֹוםִּדיק ַהֶּזה ִּכי ֶזה ַהּיִּתְתָעַרב ִּבְדַבר ַהַּצ־ַאל
 יו׃ ֹוָתדֹא־ַעלד ְֹמא־ַעד ֹוםַבֲחל

ל  ָֹהָעם ִלְׁשא ֹוןֲהמ־ִנים ְוַהְּזֵקִנים ֵהִסיתּו ֶאתֲהֹ ַהּכְוָראֵׁשי כ
 ֵיׁשּוַע׃ ־ַאָּבא ּוְלַהְׁשִמיד ֶאת־ָלֶהם ֵאת ַּבר

ַנִים ַּתְחְּפצּו ַהְּׁש־ִמי ִמן־ֶמר ֲאֵליֶהם ֶאתאֹ ַהֶּפָחה ַוּיַוַּיַען כא
 ַאָּבא׃ ־ְמרּו ֵאת ַּבראַֹוֲאַׁשְּלֵחהּו ָלֶכם ַוּי

ֶאֱעֶׂשה ְלֵיׁשּוַע ַהִּנְקָרא ־ּוָמה ֹוס ֲאֵליֶהם ִּפיָלטֶמראַֹוּי כב
 ְמרּו ֻכָּלם ִיָּצֵלב׃ אָֹמִׁשיַח ַוּי

ק ֹיפּו ִלְצעֹוִסָרָעה ָעָׂשה ְוֵהם ה־ ְוָלָּמה ֶמהֶמראַֹוּי כג
 ֵלב׃ ִיָּצר ְֹוֵלאמ

יף  ֹוִסּת ֹודע ָלֶהם ַאל ָֹיכ־אִּכי  ֹוס ִּפיָלטַוַּיְרא כד
ָיָדיו ְלֵעיֵני ָהָעם ־ַהְּמהּוָמה ַוִּיַּקח ַמִים ַוִּיְרַחץ ֶאת

 י ִמַּדם ַהַּצִּדיק ַהֶּזה ְראּו ַאֶּתם׃ ִכֹ ָאנָנִקיַמר אַֹוּי
 ינּו׃ ָּבֵנ־ ָעֵלינּו ְוַעלֹוָּדמר ָֹהָעם ֵלאמ־ ָכלַוַּיֲענּו כה
ים ֹוִטַאָּבא ְוֵאת ֵיׁשּוַע ִיַּסר ַּבּׁש־ ִׁשַּלח ָלֶהם ֵאת ַּברָאז כו

 ַוִּיְּתֵנהּו ְלִהָּצֵלב׃ 
ֲחַצר ַהִּמְׁשָּפט ־ֵיׁשּוַע ֶאל־ ַאְנֵׁשי ְצָבא ַהֶּפָחה ֶאתַוִּיְקחּו כז

 ַהְּגדּוד׃ ־ין ַוַּיְזִעיקּו ָעָליו ֵאת ָּכלֹוִרהּוא ְּפַרט
  ַוַּיְלִּביֻׁשהּו ְמִעיל ַאְרָּגָמן׃ ֹותֹ אַוַּיְפִׁשיטּו כח



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה כה

 ֹו ְוָקֶנה ִביִמינֹוׁשאֹר־ים ַוָּיִׂשימּו ַעלֹוִצ ֶּכֶתר קַוְיָׂשְרגּו כט
 ֶמֶלְיִחי ר ֹ ֵלאמֹוִּבְרֵכיֶהם ַוְיַהְּתלּו ב־ַוִּיְכְרעּו ְלָפָניו ַעל

 ַהְּיהּוִדים׃ 
 ׃ ֹוׁשאֹר־ ַוַּיֻּכהּו ַעלַהָּקֶנה־ ְּבָפָניו ַוִּיְקחּו ֶאתּוּקַֹוָּיר ל
ַהְּמִעיל  ־ ֶאתֹותֹ ִהְפִׁשיטּו אֹו ֲאֶׁשר ֵהֵתּלּו בְוַאֲחֵרי לא

 ׃ ֹותֹב איֻכהּו ִלְצֹוִלְּבָגָדיו ַוּי־ַוַּיְלִּביֻׁשהּו ֶאת
 ֹו תֹא ֹון ִׁשְמעֹו ָיְצאּו ָּפְגעּו ְּבִאיׁש קּוִריִני ּוְׁשמְוַכֲאֶׁשר לב

 ׃ ֹוְצָלב־ ֶאתֹוֵׂשאת לִאָּתם ְוָל ִאְּלצּו ַלֲה
 ֹוםַהִּנְקָרא ָּגְלָּגְלָּתא ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ְמק ֹוםַהָּמק־ ֶאלּואַֹוָּיב לג

 ת׃ ֶלַֹהֻּגְלּג
א ָאָבה ַוִּיְטַעם ְו ֹותׁש ִלְׁשּתאֹ ַיִין ָמהּול ְּברֹול־ַוִּיְּתנּו לד

 ׃ ֹותֹוִלְׁשּת
יו ַוַּיִּפילּו ֲעֵליֶהם ְּבָגָד־ ָׁשם ַוְיַחְּלקּו ֶאתֹותֹ אַוִּיְצְלבּו לה
ֶנֱאַמר ְּבִפי ַהָּנִביא ְיַחְּלקּו ְבָגַדי ־ֶאת ֲאֶׁשרת ֹל ְלַמּלאֹוָרּג

 ל׃ ֹוָרְלבּוִׁשי ַיִּפילּו ג־ ְוַעלָלֶהם
  ָׁשָּמה׃ ֹותֹ ַוִּיְׁשְמרּו אַוֵּיְׁשבּו לו
 ֶזה הּוא ֹוׁשאֹת ֵמַעל ְלרֶבֹ ִּבְכתֹו ְדַבר ַאְׁשָמתַוָּיִׂשימּו לז

 ַהְּיהּוִדים׃  ּוַע ֶמֶלֵיׁש
 ֹוָחָמס ֶאָחד ִמיִמינ־ ְׁשֵני ַאְנֵׁשיֹו ִנְצְלבּו ִעּמֵכן־ְוַאֲחֵרי לח

 ׃ ֹולאְֹוֶאָחד ִמְּׂשמ
 ָׁשם׃ אֹר־ ַוָּיִניעּו ַאֲחָריו ֶאתֹותֹ ָׁשם ִּגְּדפּו אִריםְבְֹוָהע לט
 ֹו תֹה אֹוֶנַהֵהיָכל ְוַהּב־ס ֶאתֵרֹ ַאָּתה הּוא ַההְמרּואַֹוי מ

ִהים ֱא־ִאם ֶּבן ַנְפֶׁש־יָעה ֶאתֹוִׁשֶׁשת ָיִמים הִּבְׁש
 ָהֵעץ׃ ־ ִמןְרָדהַאָּתה 

ִרים ֹוְפַהּס־ִנים ִעםֲהָֹׂשֲחקּו ָעָליו ָראֵׁשי ַהּכ־ ַּגםְוֵכן מא
  ר׃ְֹוַהְּזֵקִנים ֵלאמ

יַע ֹוִׁשא יּוַכל ְלה ֹוַנְפׁש־יַע ְוֶאתֹוִׁש הֲאֵחִרים־ֶאת מב
ָהֵעץ ְוַנֲאִמין  ־ָנא ַעָּתה ִמן־ֵאל הּוא ֵיֶרדִיְׂשָר ֶמֶל־ִאם
  ׃ֹוּב
א ָאַמר  ִּכי ֲהֹוִהים ַיִּציֵלהּו ִּכי ָחֵפץ ּב ֵּבאַחֵטֹּב מג

 ִהים ָאִני׃ ָהֱא־ֶּבן
 ֵכן׃ ־ֹו ֵחְרֻפהּו ְּכמֹו ֲאֶׁשר ִנְצְלבּו ִעּמֶהָחָמס־ַאְנֵׁשי־ְוַגם מד
ַהָּׁשָעה ַהִּׁשִּׁשית ַעד ־ץ ִמןָהָאֶר־ְּפֵני ָכל־ִּכָּסה ֶאת ֶׁשְֹוח מה

 ַהָּׁשָעה ַהְּתִׁשיִעית׃ 
ֱאָלִהי ר ֵֹלאמ ֹולָּגד ֹול ַהְּתִׁשיִעית ָצַעק ֵיׁשּוַע ְּבקּוַבָּׁשָעה מו

ֱאָלִהי ְלָמה ְׁשַבְקָּתִני ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה 
  ֲעַזְבָּתִני׃

א ֵרְֹמרּו הּוא ק ָׁשם ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ָאִדיםְמָֹהע־ּוִמן מז
 ֵאִלָּיהּו׃ ־ֶאל

ץ ֶמֹ חֹוֲאֶׁשר ִמְלא ֹוג ֶאָחד ֵמֶהם ַוָּיָרץ ַוִּיַּקח ְספַוְיַמֵהר מח
 ָקֶנה ַוַּיְׁשֵקהּו׃ ־ַוְיִׂשיֵמהּו ַעל

ֵאִלָּיהּו א ָֹיב־ ָהֲאָנִׁשים ָאְמרּו ֶהֶרף ְוִנְרֶאה ִאםְוֶיֶתר מט
 ׃ ֹויַע לֹוִׁשְלה

 ׃ ֹורּוח־ַוַּיְפֵקד ֶאת ֹולָּגד ֹולְקָרא ְבקיף ַוִּיִסֹ הְוֵיׁשּוַע נ

ת ַהֵהיָכל ִנְקְרָעה ִלְׁשַנִים ְקָרִעים ִמְלַמְעָלה ֶכֹ ָּפרְוִהֵּנה נא
 ְלָמָּטה ֶאֶרץ ָרֲעָׁשה ְוצּוִרים ִהְתַּבָּקעּו׃ 

ים ֲאֶׁשר  ֹוִׁשַהְּקד ֹות ִנְפָּתחּו ַוָּיִקיצּו ַרִּבים ֵמַעְצמּוְקָבִרים נב
 ֵׁשִנים ֵהָּמה׃ ָּבָאֶרץ ְי

ׁש ֶדִֹעיר ַהּק־ּו ֶאלאֹ ַוָּיבֹו ִמִּקְבֵריֶהם ַאֲחֵרי ְתקּוָמתַוֵּיְצאּו נג
 ַוֵּיָראּו ָלַרִּבים׃ 

ֵיׁשּוַע ־ִרים ֶאתְמֹ ַהּׁשֹו ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתַהֵּמָאה־ְוַׂשר נד
ֲאֶׁשר ָקָרה ָחְרדּו ־ָּכל־ָהַרַעׁש ְוֶאת־ם ֶאתֹוָתִּבְרא
 ִהים׃ ֱא־ְמרּו ָאֵכן ֶזה ָהָיה ֶּבןאַֹוּי דְֹמא־ַעד

ַהָּגִליל ־ֲאֶׁשר ָהְלכּו ַאֲחֵרי ֵיׁשּוַע ִמן ֹות ַרּבְוָנִׁשים נה
  ֹוק׃ַהַּנֲעָׂשה ָׁשם ֵמָרח־ֶאת ֹותאֹ ָהיּו רֹוְלָׁשְרת

י ֹוֵסְויב ַֹיֲעק־ ָהְיָתה ִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית ּוִמְרָים ֵאםּוֵביֵנֶהן נו
  ַזְבִּדי׃ ְוֵאם ְּבֵני

ף  ֹוֵס יֹוָהָרָמַתִים ּוְׁשמ־ִאיׁש ָעִׁשיר ִמןא ֹ ָבֶעֶרב ַוָּיבַוְיִהי נז
 הּוא ָהָיה ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ֵיׁשּוַע׃ ־ְוַגם

ּגּוף ֵיׁשּוַע ַוְיַצו ־ַוִּיְׁשַאל ִמֶּמּנּו ֶאת ֹוסִּפיָלט־ ָבא ֶאלהּוא נח
 ׃ ֹוִיָּנֵתן ל־ִּכי ֹוסִּפיָלט

  ֹור׃ַּבד ָטה־ַהּגּוף ַוַּיֲעֵטהּו ְּבַתְכִרי־ף ֶאתֵסֹו יַוִּיַּקח נט
 ַּבּצּור ַוָּיֶגל ֶאֶבן  ֹול־ ְּבֶקֶבר ָחָדׁש ֲאֶׁשר ָחַּצבַוְיִׂשיֵמהּו ס

 ׃ ִּפי ַהֶּקֶבר ַוֵּיַל־ה ַעלֹוָלְּגד
ָׁשם  ֹותבְׁשֹ ַהַּמְגָּדִלית ּוִמְרָים ָהַאֶחֶרת ָהיּו יּוִמְרָים סא

 ִמּמּול ַהָּקֶבר׃ 
 ִמָּמֳחָרת ַאֲחֵרי ֶעֶרב ַהַּׁשָּבת ַוִּיָּקֲהלּו ָראֵׁשי ַוְיִהי סב

  ֹוס׃ִּפיָלט־ִנים ְוַהְּפרּוִׁשים ֶאלֲהַֹהּכ
ּנּו ַחי ָאַמר ַהַּמְתֶעה ֹוֶדינּו ָזַכְרנּו ִּכי ְּבעֵנֹ ֲאדְמרּואַֹוּי סג

 ֶׁשת ַיִמים ָאקּום׃ ַההּוא ִמְקֵצה ְׁש
ַהְּׁשִליִׁשי  ֹוםי־ַהֶּקֶבר ַעד־ֶאתר ָֹנא ִלְנצ־ ַצֵּוהָלֵכן סד

ָהָעם  ־ּו ַתְלִמיָדיו ַּבַלְיָלה ּוְגָנֻבהּו ְוָאְמרּו ֶאלאָֹיב־ֶּפן
ה ָנֹ ְוָרָעה ַהִּמְרָמה ָהַאֲחרַהֵּמִתים־ִמןָקם ־ִהֵּנה
 ה׃ ָנָֹהִראׁש־ִמן

ָלֶכם ַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר ְלכּו ־ֵהא ֹוס ֲאֵליֶהם ִּפיָלטֶמראַֹוּי סה
  ַּכֲאֶׁשר ֵּתָדעּון׃ ְוִנְצרּו

ָהָאֶבן ַוַּיֲעִמידּו ־ַהֶּקֶבר ַוַּיְחְּתמּו ֶאת־ ַוִּיְּצרּו ֶאתַוֵּיְלכּו סו
 ַהִּמְׁשָמר׃ ־ָעָליו ֶאת

  כח כח כח כחפרקפרקפרקפרק
א ַֹּבַּׁשָּבת ַוָּתב־ר ְּבֶאָחדֶקֹּבֹות־ ַאַחר ַהַּׁשָּבת ִלְפנַוְיִהי א

 ַהָּקֶבר׃ ־ֶאת תֹוִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית ּוִמְרָים ָהַאֶחֶרת ִלְרא
א ַֹהָּׁשַמִים ַוָּיב־ה ָיַרד ִמןָֹוְיה ַמְלַא־ִּכי ֹול ַרַעׁש ָּגדַוְיִהי ב

 ַהֶּפַתח ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה׃ ־ָהֶאֶבן ִמן־ַוָּיֶגל ֶאת
  ָלָבן ַּכָּׁשֶלג׃ ֹו ַּכָּבָרק ּוְלבּוׁשּוַמְרֵאהּו ג
 יּו ַּכֵּמִתים׃  ַאְנֵׁשי ַהִּמְׁשָמר ִנְבָהלּו ַוִּיְהֹוּוֵמֵאיָמת ד
ִּתיֶראָן ֵהן ָיַדְעִּתי ־ַהָּנִׁשים ַאל־ֶמר ֶאלאַֹוּי  ַהַּמְלָאַוַּיַען ה

 ֵיׁשּוַע ַהִּנְצָלב ְּתַבֵּקְׁשָנה׃ ־ִּכי ֶאת



 ִּפי ַמָּתי־ ַהְּקדֹוָׁשה ַעלַהְּבׂשֹוָרה כו

ָנה ּוְרֶאיָנה אִֹּכי  הּוא ָקם ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ּבה ֹ פֵאיֶנּנּו ו
  ֹון׃ָׁשם ָהָאד־ֲאֶׁשר ָׁשַכב ֹוםַהָּמק־ֶאת

ַהֵּמִתים ־ַּתְלִמיָדיו ַוֲאַמְרֶּתן ִּכי הּוא ָקם ִמן־ ֶאלְרֶּתןּוִמַה ז
 ִהֵּנה ֹותִֹלְפֵניֶכם ַהָּגִליָלה ְוָׁשם ִּתְראּו א ֹוֵלְוִהֵּנה הּוא ה

 ָאַמְרִּתי ָלֶכן׃ 
ָנה ְצָֹרב ַוָּתר ֹוןַהֶּקֶבר ְּבִיְרָאה ּוְבָׂשׂש־ ְּכֶרַגע ִמןַוֵּתֶצאָנה ח

 יו׃ ְלַהִּגיד ְלַתְלִמיָד
ַּתְלִמיָדיו ַוֵּיָרא ֲאֵליֶהן ֵיׁשּוַע ־ְלַסֵּפר ֶאל ֹותכְלֹ הֵהָּנה ט

ַחְזָנה ְבַרְגָליו ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ  אַֹוִּתַּגְׁשָנה ַוּת ֹוםֶמר ָׁשלאַֹוּי
 ׃ ֹול

ִּתיֶראָנה ֵלְכָנה ַהֵּגְדָנה ְלַאַחי ־ ֲאֵליֶהן ֵיׁשּוַע ַאלֶמראַֹוּי י
 ְוָׁשם ִיְראּוִני׃ ִּכי ֵיְלכּו ַהָּגִליָלה 

 ְּבֶלְכָּתן ְוִהֵּנה ֲאָנִׁשים ֵמַאְנֵׁשי ַהִּמְׁשָמר ָּבאּו ָהִעיָרה ַוְיִהי יא
 ֲאֶׁשר ָקָרה׃ ל ֹּכ־ִנים ֶאתֲהַֹוַּיִּגידּו ְלָראֵׁשי ַהּכ

ַאְנֵׁשי ־ֶכֶסף ָרב ֶאל־ַהְּזֵקִנים ַוִּיָּוֲעצּו ַוִּיְּתנּו־ ִעםַוִּיָּקֲהלּו יב 
  ר׃ַֹהָּצָבא ֵלאמ

ֲאַנְחנּו   ֹודָבאּו ַתְלִמיָדיו ָלְיָלה ַוִּיְגְנֻבהּו ְּבע־ ִּכיִאְמרּו יג
 ְיֵׁשִנים׃ 

 ֹוִלּב־ ַהָּדָבר ְלָאְזֵני ַהֶּפָחה ֲאַנְחנּו ְנַדֵּבר ַעלִיָּׁשַמע־ְוִכי יד
 ָרע׃ ־ְוָהִיינּו ְלָמֵגן ָלֶכם ִמָּכל

מּו ְּבִפיֶהם ַהֶּכֶסף ַוַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ָׂש־ ֶאתַוִּיְקחּו טו
 ַהֶּזה׃  ֹוםת ָיְצָאה ֵּבין ַהְּיהּוִדים ַעד ַהּיאְֹוַהְּׁשמּוָעה ַהּז

ָהָהר ַההּוא ־ ָעָׂשר ַהַּתְלִמיִדים ָהְלכּו ַהָּגִליָלה ֶאלְוַאַחד טז
  ׁשּוַע׃ֲאֶׁשר ָיַעד ָלֶהם ֵי

ּו  ְוֵיׁש ֵמֶהם ָּפְסחֹול־ ַוִּיְׁשַּתֲחוּוֹותֹם אֹוָת ִּכְראַוְיִהי יז
 ְׁשֵּתי ְסִעִּפים׃ ־ַעל

ִמְמָׁשל ־ִלי ָּכל־ִנַּתןר ֹ ֵיׁשּוַע ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ֵלאמַוִּיַּגׁש יח
 ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ׃ 

ָם ְוַלֲעׂשָתם ִלי ְלַתְלִמיִדים תֹורָֹהַעִּמים ְלה־ָּכל־ ֶאלְלכּו יט
 ׁש׃ ֶדֹם ְּבֵׁשם ָהָאב ְוַהֵּבן ְורּוַח ַהּקָתֹּוְלַטֵּבל א

ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ְוִהֵּנה ־ָּכל־ֶאתר ֹם ִלְׁשמָתֹ אְוִלַּמְדֶּתם כ
 םֹוָלָהעַאֲחִרית ַהָּׁשִנים ְלֵעת ֵקץ ־י ֶאְהֶיה ִעָּמֶכם ַעדִכָֹאנ

 ָאֵמן׃



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש כז
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ׂשׂשׂשׂש ּבּבּבּבְְְְ דדדדההההֹוֹוֹוֹוררררָָָָההההַַַַ ּקּקּקּקְְְְ ללללֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשָָָָ    ההההַַַַ קקקק־־־־הההה    עעעעַַַַ ררררְְְְ יייי    ממממַַַַ ֹוֹוֹוֹוססססּפּפּפּפִִִִ

 
  א א א אפרקפרקפרקפרק

 ִהים׃ ָהֱא־ןה ְלֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֶּבֹוָר ַהְּבׂשְּתִחַּלת א
 ַח ַמְלָאִכי ְלָפֶניֵלֹ ְּבִדְבֵרי ַהְּנִביִאים ִהְנִני ׁשַּכָּכתּוב ב

 ׃ ְלָפֶני ַדְרְּכ־ּוִפָּנה
 יו׃ ֹוָתה ַיְּׁשרּו ְמִסּלָֹוְיה א ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרֹוֵרק ֹולק ג
 ָלׁשּוב ָהָעם־ָנן ְלַטֵּבל ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא ָקָרא ֶאלֹו ָחי אַֹוָּיב ד

 ם׃ ֹוָנִמַּדְרָּכם ּוְלִהָּטֵבל ִלְסִליַחת ֲע
יְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִים ־ֶאֶרץ ְיהּוָדה ְוָכל־ ֵאָליו ָּכלַוֵּיְצאּו ה

ם  תָ ַֹהַּיְרֵּדן ְּבִהְתַוּד ֹו ְּבתֹוָיד־ַוִּיָּטְבלּו ַעל
 ֵתיֶהם׃ אַֹחּט־ֶאת

ָאזּור ְּבָמְתָניו  ֹורע ֹור ְׂשַער ְּגַמִּלים ְוֵאזֹו ְלבּוׁשָנןֹוָחְוי ו
  ֲחָגִבים ּוְדַבׁש ִמָּיַער׃ ֹוּוַמֲאָכל

  ֶעֶר־ִהֵּנה ָחִסין ִמֶּמִּני ָּבא ַאֲחָרי ֲאֶׁשר ַקלר ֹ ֵלאמַוִּיְקָרא ז
 ְנָעָליו׃  ֹו ְלָפָניו ְלַהִּתיר ְׂשרַעֲֹאִני ִמְּכר

הּוא ְיַטֵּבל ֶאְתֶכם    ְמַטֵּבל ֶאְתֶכם ַּבָּמִים ַאֲאִני ח
 ׁש׃ ֶדַֹהּק־ַחְּברּו

ַהָּגִליל ַוִּיָּטֵבל ־ֵיׁשּוַע ִמְּנֶצֶרת ִמןא ֹ ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוָּיבַוְיִהי ט
 ָנן ַּבַּיְרֵּדן׃ ֹוָחַיד י־ַעל

ַהָּמִים ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ִנְפְּתחּו ־ה ָעָלה ִמןָע־ ַאְוהּוא י
 ה׃ ֹוָנַהָּׁשַמִים ְוָהרּוַח ָיְרָדה ָעָליו ִּבְדמּות י

ָרְצָתה  ַהָּׁשַמִים ַאָּתה הּוא ְּבִני ְיִדיִדי ְּב־ִמן ֹול קְיִהיַו יא
 ַנְפִׁשי׃ 

  ָהרּוַח ַוַּיִּנֵחהּו ַּבִּמְדָּבר׃ ֹו ְנָׂשאֵכן־ְוַאֲחֵרי יב 
ַחַּית ַהָּׂשֶדה ַוְיַנֵּסהּו  ־ִעם ֹום ַבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים יַוְיִהי יג

 ׃ ִהים ֵׁשְרֻתהּוַהָּׁשָטן ּוַמְלֲאֵכי ֱא
ָנן ָּבא ֵיׁשּוַע ַהָּגִליָלה ַוִּיְקָרא ֹוָח ֲאֶׁשר ָהְסַּגר יְוַאֲחֵרי יד

 ִהים׃ ת ַמְלכּות ָהֱאֹוַרְּבׂש־ֶאת
ה ָבִֹהים ְקר ִהֵּנה ָמְלאּו ַהָּיִמים ּוַמְלכּות ָהֱאַמראַֹוּי טו

 ה׃ ֹוָרׁשּובּו ִמַּדְרֵכיֶכם ְוַהֲאִמינּו ַבְּבׂשא ָֹלב
 ֹוןִׁשְמע־ַהָּגִליל ַוַּיְרא ֶאת־ְׂשַפת ַים־ ַעלֹו ְּבֶלְכּתַוְיִהי טז

ְּפֵני ַהָּים ־ת ַעלֶרִֹׂשי ם ִמְכמְרֹּפ ֹוןַאְנְּדַרי ֲאִחי ִׁשְמע־ְוֶאת
  ָהיּו׃ ַדָּיִגיםִּכי 

 ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ְלכּו ַאֲחַרי ְוֶאֱעֶׂשה ֶאְתֶכם ְלַדְּיֵגי ֶמראַֹוּי יז
 ָאָדם׃ 

 ם ְּכָרַגע ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו׃ ֹוָתרִֹמְכמ־ ֶאתַוַּיַעְזבּו יח
ַזְבִּדי ־ֶּבןב ַֹיֲעק־ִמְזָער ַוַּיְרא ֶאת־ְמַעט רַֹוַּיֲעב יט

  ֹות׃רֵֹהם ָּבָאִנָּיה ְמַתְּקִנים ִמְכמ־ָנן ָאִחיו ְוַגםֹוָחי־ְוֶאת

ַזְבִּדי ֲאִביֶהם ָּבָאִנָּיה ־ַוַּיַעְזבּו ֶאתם ֹ ֲאֵליֶהם ִּפְתאַוִּיְקָרא כ
 ִלים ַהְּׂשִכיִרים ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו׃ ֲעַֹהּפ־ִעם

ַהַּׁשָּבת  ֹוםְּביא ַֹנחּום ַוַּיַחׁש ָלב־ְּכַפר־ ֶאלּואַֹוָּיב כא
 ַהְּכֶנֶסת ַוְיַלֵּמד ָׁשָּמה׃ ־ֵּבית־ֶאל

 ֹון ִּכי ָיַדע ְלַלְּמָדם ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר ִׁשְלטֹותֹוָרּת־ ַעלַוִּיְתְמהּו כב
 ים׃ ִרֹוְפא ַּכּס ְוֹוְּבָיד

 רּוַח ֹוַהְּכֵנֶסת ֲאֶׁשר ָּדַבק ּב־ ִנְמָצא ִאיׁש ְּבֵביתְוָׁשם כג
  ר׃ֹֻטְמָאה ַוִּיְצַעק ֵלאמ

ַהִאם ְלַהְׁשִמיֵדנּו ָבאָת  ָּלנּו ָוָל־ֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי ַמה ֹויה כד
 ִהים׃  ָהֱאֹוׁשִמי ַאָּתה ְקד א ְיַדְעִּתיֲה
 ְוֵצא ִמֶּמּנּו׃ ם ֹּד רֹ ֵיׁשּוַע ֵלאמֹוּב־ַוִּיְגַער כה
ה ָלֹ רּוַח ַהֻּטְמָאה ַוִּיְצַעק ְצָעָקה ְגדֹותֹא ףַֹוִּיְטר כו

 ֵכן ָיָצא ִמֶּמּנּו׃ ־ְוַאֲחֵרי
ת א ֹּז־ַמהר ָֹאִחיו ֵלאמ־ ֻכָּלם ַוִּיְתְמהּו ִאיׁש ֶאלַוִּיְׁשָּתאּו כז

 ֹותַהְּטֵמא ֹותָהרּוח־ֶאת־ ִּכי ַּגםֹוה ֲחָדָׁשה ִאּתֹוָרּת־ַמה
 ׃ ֹולְֹּבק ֹותעְמֹ ְוֵהן ׁשֹו ְמַצֶּוה ֶּבֱעזּוזהּוא

 ַהִּכָּכר ּוִמָּסִביב ַלָּגִליל׃ ־ְמֵהָרה ְּבָכל־ ָיָצא ַעדֹוְוָׁשְמע כח
ְוַאְנְּדַרי  ֹוןּו ֵּביָתה ִׁשְמעאַֹהְּכֵנֶסת ַוָּיב־ ִמֵּביתַוֵּיְצאּו כט

 ָנן׃ ֹוָחְויב ַֹיֲעק־ְוִעָּמֶהם ַּגם
 ֹו ִסְּפרּו לֹואַֹקָּדַחת ּוְכב־תֹוַלָׁשְכָבה ח ֹון ִׁשְמעֶנתֶתְֹוח ל

 ְּדַבר ַמֲחָלָתּה׃ ־ַעל
 ַוַּיֲחֶזק ְּבָיָדּה ַוְיִקיֶמָה ְוַהַּקַּדַחת ָרְפָתה ִמֶּמָּנה  ַוִּיַּגׁש לא

 ם׃ ָתַֹוָּתָקם ַוְּתָׁשֵרת א
ַהָּׁשֶמׁש ַוָּיִביאּו ֵאָליו ֵאת  ֹוא ָּבֶעֶרב ַאֲחֵרי בַוְיִהי לב

 ים ְוֵאת ֲאֶׁשר רּוַח ָרָעה ְמַבִעָּתם׃ ֹוִלַהח־ָּכל
  ָהִעיר ֶנֶאְספּו ַיְחָּדו ֶּפַתח ַהָּבִית׃ ֵביֹוְׁשי־ְוָכל לג
 ֹות ים ְורּוחֹוִנ ַרִּבים ֵמֶהם ֲאֶׁשר ָחלּו ְּבַתֲחֻלִאים ׁשַוִּיְרָּפא לד

 ָּדָברְלַדֵּבר  ֹותָהָרע ֹותָנַתן ָלרּוח־אֵּגֵרׁש ְו ֹותַרּב ֹותָרע
 י ָיְדעּו ִמי הּוא׃ ִּכ
 ֹום ִמָּמֳחָרת ֶטֶרם ָעָלה ַהָּׁשַחר ַוֵּיֵצא ַוִּיְפַּגע ְּבָמקַוַּיְׁשֵּכם לה

 ָחֵרב ַוִּיְתַּפֵּלל ָׁשָּמה׃ 
  ָחְרדּו ַאֲחָריו׃ ֹוְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּת ֹוןְוִׁשְמע לו
 ׃ ים ָּפֶניְמרּו ֵאָליו ִהֵּנה ֻכָּלם ְמַבְקִׁשאֹ ַוּיַוִּיְמָצֻאהּו לז
 ֹותָעֵרי ַהְּפָרז־ ֲאֵליֶהם ְלכּו ְוָנסּוָרה ִמֶּזה ֶאלֶמראַֹוּי לח

ֵּכן ָיָצאִתי ־ָׁשָּמה ִּכי ַעל־ָלנּו ְוָקָראִתי ַּגם ֹותבַֹהְּקר
 ִמֵּביִתי׃ 

ַהָּגִליל ַוִּיְקָרא ָׁשם ַוְיָגֶרׁש ־ַהְּכֵנֶסת ְּבָכל־ָּבֵּתי־ ֶאלַוָּיַסר לט
 ַהֵּׁשִדים׃ ־ֶאת



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש כח

ַמר אֹע ַוִּיְתַחֵּנן ַוִּיְכַרע ְלָפָניו ַוּיָרֵֹאָליו ִאיׁש ְמצ אַֹוָּיב מ
 א תּוַכל ְלַטֲהֵרִני׃ ָחֵפץ ַאָּתה ֲה־ִאם

ַמר ָחֵפץ אֹ ַוּיֹוּב־ ַוִּיַּגעֹוָיד־ט ֶאתֹוֶׁש ָעָליו ֵיׁשּוַע ַוּיַוְיַרֵחם מא
 ֲאִני ּוְטָהר׃ 

  ְכֶרַגע ַוִּיְטָהר׃ ֹוה ִמְּבָׂשרַהָּדָבר ְּבִפיו ְוַהָּצַרַעת ָסָר ֹודע מב
 ָּפָניו׃ ־ ַוְיַׁשְּלֵחהּו ֵמַעלֹוּב־ַוָּיַעד מג
ְוֵהָרֵאה ְלֵעיֵני  ֵל־ַּתֵּגד ְלִאיׁש ָּדָבר ַרק־ְרֵאה ַאל רֵֹלאמ מד

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה  ָטֳהָרְת־ַהָּקְרָּבן ַעל־ן ְוַהְקֵרב ֶאתֵהַֹהּכ
  ָלֶהם׃ ְלֵעדּותה ֶׁשֹמ
ַהָּדָבר ָּבַרִּבים ־ ַוָּיֶחל ְלַהִּגיד ּוְלַהְׁשִמיַע ֶאתֹוֵצאת ְּכַוְיִהי מה

ָבִעיר ַּבָּגלּוי ִּכי א ֵֹיׁשּוַע ָלב ֹודעל ָֹיכ־אַעד ֲאֶׁשר 
ּו ֵאָליו אֹ ַּבחּוץ ְּבִצָּיה ַוֲעָרָבה ַוָּיברֹוֵרִהְתּג־ִאם
 ֵעֶבר ּוִפָּנה׃ ־ִמָּכל

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
ר ִֹנְׁשַמע ֵלאמ ֹולַנחּום ְוַהּק־ְּכַפר־ ִמָּיִמים ַוָּיָׁשב ֶאלַוְיִהי א

 ב ַּבָּבִית׃ ֵׁשִֹהֵּנה הּוא י
ם ָתָֹנָׂשא א־אֲאֶׁשר ־ ֵאָליו ַרִּבים ְמֵהָרה ַעדַוִּיָּקֲהלּו ב

ח ַהֶּפַתח ִמחּוץ ַוְיַדֵּבר ַכְֹלנ־ַיְחָּדו ַאףד ַֹלֲעמ ֹוםַהָּמק
  ְּדָבָריו׃־ֶאתֲאֵליֶהם 

ְוַאְרָּבָעה  ֹותם ְמִביֵאי ִאיׁש ְנֵכה ֲעָצמ ֵאָליו ֲאָנִׁשיּואַֹוָּיב ג
 ׃ ֹותִֹאים אְׂשֹנ
ָהָעם ֵהִסירּו ב ֹא ָיְכלּו ָלֶגֶׁשת ֵאָליו ֵמר ְוַכֲאֶׁשר ד

 ידּו ֶדֶרֹוִר ַוּיֹוב ּבֵׁשַֹהַּבִית ֲאֶׁשר הּוא י־ַהָּגג ֵמַעל־ֶאת
 ָׁשַכב ָעָליו׃  ֹות ֲאֶׁשר ְנֵכה ָהֲעָצמַהִּמְׁשָּכב־ֶאתָׁשם 

 ֹותְנֵכה ָהֲעָצמ־ֶמר ֶאלאֱֹאמּוָנָתם ַוּי־ֵיׁשּוַע ֶאת ֹותִּכְרא ה
 ׃ ֶתיאָֹחּט ְל־ְּבִני ִנְסְלחּו

ִלָּבם  ־ִרים ָיְׁשבּו ָׁשם ְמַדְּבִרים ֶאלֹוְפַהּס־ ִמןַוֲאָנִׁשים ו
  ר׃ֵֹלאמ

ַח ֲחָטִאי ם   ְמַדֵּבר ִּגּדּוִפים ָּכֵאֶּלה ִמי יּוַכל ִלְסָלָּמה ז
 ׃ ֹוִהים ְלַבּדֱאִּבְלִּתי ָה

 םֵכן ָחְׁשבּו ְבִלָּב־ ִּכיֹו ָיַדע ֵיׁשּוַע ְּברּוחְמֵהָרה־ְוַעד ח
 ת ְּבִלְּבֶכם׃ אֶֹּזה ֶתְהּגּו ָכז־ֶמר ֲאֵליֶהם ָלָּמהאַֹוּי

 ְל־ִנְסְלחּו ֹותְנֵכה ָהֲעָצמ־ֶאלר ֵֹלאמ־ ֶמה ָנֵקל ִאםִּכי ט
 ׃ ְוִהְתַהֵּל ְבִמְׁשָּכ־קּום ָׂשא ֶאתר ֹ ֵלאמֹוא ֶתיאַֹחּט

ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ־ְלֶבן ֹוןְלַמַען ֵּתְדעּון ִּכי ֵיׁש ִרְׁשי ַא י
  ֹות׃ְנֵכה ָהֲעָצמ־ַח ֲחָטִאים ָאז ָאַמר ֶאלִלְס

 ְל־ְוֶל ִמְׁשָּכְב־קּום ָׂשא ֶאת ר ָלֵמֹ ֲאִני אִהֵּנה יא
 ׃ ֵּביֶת־ֶאל

 ַוֵּיֵצא ְלֵעיֵני ֻכָּלם ֹובִמְׁשָּכ־ ַוָּיָקם ַוִּיָּׂשא ֶאתַוְיַמֵהר יב 
ר ִֹהים ֵלאמֵלא ֹודֻּכָּלם ַוִּיְּתנּו ָכב־ּוַפָּלצּות ָאֲחָזה ֶאת

 ת׃ אָֹרִאינּו ָּכז־אם ֹוָלֵמע

ָהָעם ָּבאּו ֵאָליו ַוָּיֶׂשם ־ְׂשַפת ַהָּים ְוָכל־ ַוֵּיֵצא ֶאלףֹוֶסַוּי יג
  ִלְפֵניֶהם׃ ֹותֹוָרּת־ֶאת

ב ְּבֵבית ֵׁשַֹחְלַפי י־ֵלִוי ֶּבן־ם ָרָאה ֶאת ָעַבר ִמָּׁשַּכֲאֶׁשר יד
 ַאֲחָריו׃  ַאֲחָרי ַוָּיָקם ַוֵּיֶל ֶמר ֵאָליו ֵלאַֹהֶּמֶכס ַוּי

ִסים ֹוְכ ַוֵּיְׁשבּו מֹוַהֶּלֶחם ְּבֵבית־ ַעלֹו ְּבִׁשְבּתַוְיִהי טו
ֵיׁשּוַע ְוַתְלִמיָדיו ִּכי ַרִּבים ָהיּו ֲאֶׁשר ־ְוַחָּטִאים ַרִּבים ִעם

  ַאֲחָריו׃ְלכּו ָה
ַהַחָּטִאים ־ל ִעםֵכִֹרים ְוַהְּפרּוִׁשים ִּכי הּוא אֹוְפ ַהּסַוִּיְראּו טז

ל ֵכַֹּתְלִמיָדיו ַמּדּוַע הּוא א־ְמרּו ֶאלאִֹסים ַוּיֹוְכְוַהּמ
 ִסים ְוַהַחָּטִאים׃ ֹוְכַהּמ־ ִעםהֵתְֹוׁש

ן ָלֶהם ָּדָבר  ֶמר ֲאֵליֶהם ַהֲחָזִקים ֵאיאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוִּיְׁשַמע יז
ַלַּצִּדיִקים א ָֹבאִתי ִלְקר־אים ֹוִלַהח־א ִּכי ִאםֵפָֹהר־ִעם
 ַלַחָּטִאים ִלְתׁשּוָבה׃ ־ֵאַלי ִּכי ִאם אָֹלב

ַנְפָׁשם ָּבאּו  ֹוםָנן ְוַהְּפרּוִׁשים ֲאֶׁשר ִעּנּו ַבּצֹוָח יְוַתְלִמיֵדי יח
רּוִׁשים ָצִמים ָנן ְוַהְּפֹוָחָמה ַתְלִמיֵדי י־ְמרּו ֵאָליו ַעלאַֹוּי

 א ָיֻצמּו׃  ְוַתְלִמיֶדי
 ֹוד ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֲהִכי ָיֻצמּו ְּבֵני ַהֲחֻתָּנה ְּבעֶמראַֹוּי יט

א יּוְכלּו ם ֹוָכֲאֶׁשר ֶהָחָתן ְּבת ֹודע־ֶהָחָתן ִעָּמֶהם ָּכל
 ָלצּום׃ 

ִמים  ָיִמים ָּבִאים ְוֻלַּקח ֵמֶהם ֶהָחָתן ְוָאז ָיֻצמּו ַּבָּיִהֵּנה כ
 ָהֵהם׃ 

ִׂשְמָלה ָבָלה ־ ְטָלָאה ֲחָדָׁשה ַעלִריםְפֹּת־ְוֵאין כא
ַהִּׂשְמָלה ־ַהְּטָלָאה ַהֲחָדָׁשה ְּבִמֻּלָאָתּה ִּתְגַרע ִמן־ֶּפן

 ְקָרֶעיָה׃ ־ ַעליףֹוִסְותַהָּבָלה 
 ֹוׁשְיַבַּקע ַהִּתיר־ָּבִלים ֶּפן ֹותדאֹא ֻיַּתן ְּבנ ֹוׁשְוִתיר כב

 ֹוׁשִיְכָליּון ֲאָבל ִּתיר ֹותדאַֹהַּיִין ְוַהּנ ִנְׁשַּפְו ֹותדאַֹהּנ־ֶאת
 ֲחָדִׁשים׃  ֹותדאְֹּבנֻיַּתן 

ִּבְׂשֵדה ָקָמה ַּבַּׁשָּבת ְוַתְלִמיָדיו   ַוֵּיֶל ֹום ַהּיַוְיִהי כג
 ְּבָיָדם׃  ֹותְמִלילף ֹם ַּדְרָּכם ָׁשם ֵהֵחלּו ִלְקטֹוָתַּבֲעׂש

ים ֵאת ִׂשֹים ְרֵאה ַמּדּוַע ֵהם ע ֵאָליו ַהְּפרּוִׁשְמרּואַֹוּי כד
 א ֵיָעֶׂשה ַבַּׁשָּבת׃ ־ֲאֶׁשר

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָדִוד ־א ְקָראֶתם ֶאת ֲאֵליֶהם ֲהֶמראַֹוּי כה
 ׃ ֹו ְבֶחֶסר ּוְבָכָפן הּוא ָוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִאּתֹותֹוִּבְהי

 ֹולן ַהָּגדֵהִֹהים ִּביֵמי ֶאְבָיָתר ַהּכֵּבית ָהֱא־ ָּבא ֶאלֲאֶׁשר כו
ִּפי ־ַלֲאָנָׁשיו ֲאֶׁשר ַעל־ֶלֶחם ַהָּפִנים ַוִּיֵּתן ַּגם־ַכל ֶאתאַֹוּי
 ִנים ְלַבָּדם׃ ֲהַֹהּכ־ַכל ִּבְלִּתי ִאםאֹא י הֹוָרַהּת

א  ֲאֵליֶהם ֵהן ַהַּׁשָּבת הּוַכן ַּבֲעבּור ָהָאָדם ְוֶמראַֹוּי כז
 ָהָאָדם ַּבֲעבּור ַהַּׁשָּבת׃ 

 ַהַּׁשָּבת הּוא׃  ֹוןֲאד־ ַּגםָהָאָדם־ ֶּבןֵּכן־ַעל כח

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
 ֹוִאיׁש ֲאֶׁשר ָיד־ַהְּכֵנֶסת ְוָׁשם־ֵּבית־ֶאלא ֹ ַוָּיבףֹוֶסַוּי א

 ְיֵבָׁשה׃ 



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש כט

ִיְרָּפֵאהּו ַּבַּׁשָּבת ְלַמַען ִּתְמָצא ָיָדם ־ ִאםֹו ָאְרבּו לְוֵהם ב
 ׃ ֹוְלִׂשְטנ

  ֹו ְּבתד ֹמ ְיֵבָׁשה קּום ַוֲעֹוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָיד־ ֶאלֶמראַֹוּי ג
 ַהָּקָהל׃ 

 ְלָהַרע  ֹו ָאַמר ֲאֵליֶהם ֲהִכי ַכָּדת ְלֵהיִטיב ַּבַּׁשָּבת אָאז ד
  ְלַׁשֲחָתּה ַוַּיֲחִריׁשּו׃ ֹוְלַהִּציל ֶנֶפׁש א

ד ֹ ְמאֹול־ִפים ִּכי ַמרֲעֹ ֲאֵליֶהם ִמָּסִביב ְּבָפִנים זַוַּיְׁשֵקף ה
 ָיֶד־ט ֶאתֹוֵׁשא הָהִאיׁש ַההּו־ֶמר ֶאלאִֹמְּקִׁשי ִלָּבם ַוּי

  ְלֵאיָתָנּה ָּכַאֶחֶרת׃ ֹו ַוָּתָׁשב ָידּהָתֹאט ֶׁשַֹוּי
 ֹוסדֹוְרַאְנֵׁשי ה־ ָיְצאּו ַוָּיִחיׁשּו ְלִהָּוֵעץ ִעםְוַהְּפרּוִׁשים ו

 ׃ ֹוַּבֶּמה ְלַהְׁשִחית
 ֹוןַהָּים ַוֲהמ ַּתְלִמיָדיו ֶּדֶר־ִמָּׁשם ִעםר ֹ ֵיׁשּוַע ַוַּיֲעבַוִּיֶפן ז

 ְיהּוָדה׃ ־ַהָּגִליל ּוִמן־ָרב ָהְלכּו ַאֲחָריו ִמן־םַע
ר   ֹצ ֹותּוֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ּוִמְּסִביב ֹום ּוֵמֱאדּוִמירּוָׁשַלִים ח

ֲאֶׁשר ־ָּבאּו ֵאָליו ִּכי ָׁשְמעּו ֵאת ָּכל ֹולָקָהל ָּגד ֹוןְוִציד
 ָעָׂשה׃ 

 ֹון ָּנה ִמְּפֵני ֲהמ ֳאִנָּיה ְקַטֹול־ַּתְלִמיָדיו ְלָהֶכן־ ֶאלֶמראַֹוּי ט
 ׃ ֹותָֹהָעם ְלִבְלִּתי ִיְדֲחקּון א

ֲאֶׁשר ִהְתַמְּלאּו ָעָליו ־ ֶהֱעָלה ֲאֻרָכה ָלַרִּבים ַעדִּכי י
 ׃ ֹו ּבַעֹם ִלְנּגֹוָתַהְמֻנָּגִעים ִּבְרצ־ָּכל

 ָנְפלּו ְלָפָניו ֹותֹם אֹוָת ֲאֶׁשר רּוַח ֻטְמָאה ָּבם ִּבְראְוֵאֶּלה יא
 ִהים׃ ָהֱא־ַאָּתה הּוא ֶּבןר ֹאמַוִּיְצֲעקּו ֵל

 יעּו ִמי הּוא׃ ֹוִדָּגַער ָּבם ְלִבְלִּתי יר ֹ ָגעְוהּוא יב 
ּו אֵֹאֶּלה ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָּבם ַוָּיב־ָהָהר ַוִּיְקָרא ֶאל־ ֶאלַוַּיַעל יג

 ֵאָליו׃ 
א ֹ ְוִלְקרֹוֶאְצל ֹותְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ִלְהי דַֹוִּיְפק יד

 ֲאֶׁשר ִיְׁשָלֵחם׃ ל ֹ ְּבכֹותֹוָרְּבׂש־ֶאת
 ֹותַהַּתֲחֻלִאים ְלָגֵרׁש רּוח־ֶאתא ֹ ָנַתן ְּבָיָדם ִלְרּפַחְֹוכ טו

  ֹות׃ָרע
  ֹוס׃ְּבֵׁשם ֶּפְטר ֹוןִׁשְמע־ ֶאתַוְיַכֶּנה טז
ִּכָּנה ְּבֵׁשם ב  ָֹנן ֲאִחי ַיֲעקֹוָחי־ַזְבִּדי ְוֶאת־ ֶּבן בַֹיֲעק־ְוֶאת יז

 ָרַעם׃ ־א ְּכֵׁשם ְּבֵניָרֶגׁש ֲאֶׁשר הּו־ְּבֵני
ַּתְלַמי ־ַּבר־ִּפיִלּפּוס ְוֶאת־ ְוֶאתַאְנְּדַרי־ְוֶאת יח

ַחְלַפי ־ֶּבןב  ַֹיֲעק־א ְוֶאתֹוָמּת־ַמִּתְתָיהּו ְוֶאת־ְוֶאת
 ַהְּכַנֲעִני׃  ֹוןִׁשְמע־ְוֶאתַּתַּדי ־ְוֶאת

א ֹ ַוָּיבֹותֹהּוא ַהַּמְסִּגיר א ֹותְקִרּי־ ִאיׁשְיהּוָדה־ְוֶאת יט
 ַהָּבְיָתה׃ 

א ָיְכלּו ־ַעד ִּכיב ָֹהָעם ִנְקְּבצּו ָׁשם ָלר ֹוןַוֲהמ כ
 ָלֶחם׃ ־ֶלֱאָכל

 ִּכי  ֹו ָיְצאּו ְלַהֲחִזיק ּבֹו ָׁשְמעּו ְבֵני ִמְׁשַּפְחּתְוַכֲאֶׁשר כא
 ׃ ֹוָאְמרּו ָסר ַטְעמ

ב ְזבּו־ ֲאֶׁשר ָיְרדּו ִמירּוָׁשַלִים ָאְמרּו ִּכי ַּבַעלִריםֹוְפְוַהּס כב
ַהֵּׁשִדים הּוא ְמָגֵרׁש ־ְיֵדי ַׂשר־ ְוִכי ַעלֹוָּדַבק ּב

  ַהֵּׁשִדים׃־ֶאת

 ֵאיר ֵֹאָליו ַוִּיְפַּתח ְּבָמָׁשל ִּפיו ֵלאמא ֹ ֲאֵליֶהם ָלבַוִּיְקָרא כג
 ַהָּׂשָטן׃ ־יּוַכל ַהָּׂשָטן ְלָגֵרׁש ֶאת

א יא ַנְפָׁשּה ַהַּמְמָלָכה ַהִה־א ַמְמָלָכה ַהִּנְפְלָגה ַעלֲה כד
 ָתקּום׃ 

 יּוַכל ָלקּום׃ ־א ַהַּבִית ַההּוא ֹוַנְפׁש־ ַהִּנְפָלג ַעלּוַבִית כה
יּוַכל ־א ֹו ִּכי ִנְפְלָגה רּוחֹוַנְפׁש־ ָקם ַעלַהָּׂשָטן־ְוִאם כו

 ׃ ֹוִקּצ־קּום ִּכי ָבא ַעד
ֵּכָליו  ־ל ֶאתְוִלְׁש ֹורֵּבית ַהִּגּבא  ֹא יּוַכל ִאיׁש ָלב כז

ל ֵאת ה ְוַאַחר ִיְׁשָנִֹראׁש ֹורַהִּגּב־ֶאתר ֹסא ֶיְא־ִאם
 ׃ ֹוֲאֶׁשר ְּבֵבית

ר ָלֶכם ֵהן ֵיׁש ְסִליָחה ִלְבֵני ָאָדם ֵמֹ ֲאִני אָאֵמן כח
 ם ֶאֶׁשר ְיַגֵּדפּון׃ ָתֹם ְוִגֻּדפֹונֹוָתֲע־ָּכל־ַעל

 ְסִליָחה  ֹוּל־א ִתְהֶיהׁש ֶדֹרּוַח ַהּק־ ַהְמַגֵּדף ֶאתֶאֶפס כט
 ִמים׃ ֹוָלֵמי עֹוְלִּכי ִיָּנֵתן ַלִּמְׁשָּפט ִּבְּפִלִלים ְלעַעד ־ֲעֵדי

 ׃ ֹו ָאְמרּו רּוַח ֻטְמָאה ָדְבָקה ּבֵהם־ִּכי ל
 ְוֶאָחיו ַוַּיַעְמדּו ִמחּוץ ַוִּיְׁשְלחּו ֵאָליו ָלֵצאת ֹו ִאּמּואַֹוָּיב לא

 ֲאֵליֶהם׃ 
 ֵּנה ִאְּמ ָאְמרּו ֵאָליו ִהֹו ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ָסִביב לָרב־ְוַעם לב

 ׃ ֹוֶתִמחּוץ ְמַבְקִׁשים ִלְרא ְוַאֶחי
 ֶמר ֲאֵליֶהם ִמי ִאִּמי ּוִמי ֶאָחי׃ אֹ ַוּיַוַּיַען לג
ַמר ִהֵּנה ִאִּמי אֹ ַוּיֹוִבים ָסִביב לְׁשַֹהּי־ֶאלה  ָֹוכה ֹ ּכַוַּיֵּבט לד

 ְוֶאָחי׃ 
ִחי ִהים הּוא ָאָהֱא ֹון ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְרצִּכי לה

 י ְוִאִּמי׃ ִתַֹוֲאח

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
 ֹוןְׂשַפת ַהָּים ַוֲהמ־ַהַּפַעם ַעל ֹוד ַוָּיֶחל ְלַלֵּמד עַוָּיָׁשב א

 ֹוָיַרד ַוֵּיֶׁשב ָּבֳאִנָּיה ְּבת־ָרב ִנְקֲהלּו ֵאָליו ַעד ֲאֶׁשר־ַעם
 ַּבַּיָּבָׁשה׃  ֹוףַהח־ִדים ַעלְמֹ עָהָעם־ְוָכלַהָּים 

 ׃ ֹוִּבים ִּבְמָׁשָליו ַוַּיֵּטף ֲאֵליֶהם ִלְקח ְּדָבִרים ַרַוְיַאְּלֵפם ב
  ַע׃ַֹע ָיָצא ִלְזרֵרִֹפי ִהֵּנה ַהּז־ ְלִאְמֵריַהֲאִזינּו ג
 ֹוף עא ַֹוָּיב ַיד ַהָּדֶר־ַהֶּזַרע ַעל־ ַוְיַפֵּזר ִמןֹו ְּבָזְרעַוְיִהי ד

 ְכֶלּנּו׃ אַֹהָּׁשַמִים ַוי
א ָהָיה ָׁשם ַמת ֶסַלע ְוַאְד־ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ָנַפל ַעל־ ִמןְוֵיׁש ה

ק ֶמֹ עֹו ִמְּבִלי ֲאֶׁשר ָהָיה לַחֵֹּדי ָעָפר ַוְיַמֵהר ִלְצמ
 ֲאָדָמה׃ 

ׁש ֶרֹ ׁשֹול־א ָהָיה ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיָּצֵרב ַוִּייָבׁש ִּכי ַחֹ ִּכְזרַוְיִהי ו
 ְלָמָּטה׃ 

א הּו ְוים ַוְיַבְּלֻעִצֹים ַוַּיֲעלּו ַהּקִצַֹהּק־ ֲאֶׁשר ָנַפל ֶאלְוֵיׁש ז
 ָעָׂשה ְּתבּוָאה׃ 

א ְּפִרי ְתבּוָאה ֹוֵצה ַוּיֹוָבֶחְלָקה ט־ ֲאֶׁשר ָנַפל ַעלְוֵיׁש ח
ִׁשים ְׁשָעִרים ָעָׂשה ְׁש־ָוָרב ַעד ֲאֶׁשר ֹוָהל ֵלֹה

  ְׁשָעִרים׃ ּוֵמָאהְוִׁשִּׁשים ְׁשָעִרים 
 ָמע׃  ִיְׁשַעֹ ִלְׁשמֹו ֲאֵליֶהם ִמי ֲאֶׁשר ָאְזַנִים לַמראַֹוּי ט



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש ל

 ֹו ּו ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָּדְבקּו באֹ ַוָּיבֹו ְלַבּדֹו ְּבִׁשְבּתַוְיִהי י
 ְּדַבר ְמָׁשָליו׃ ־ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר ַוִּיְׁשָאֻלהּו ַעל־ִעם

ִהים   ֲאֵליֶהם ָלֶכם ִנַּתן ָלַדַעת ָרֵזי ַמְלכּות ָהֱאֶמראַֹוּי יא
  ל׃ֹּכְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִמַּבחּוץ ַרק ְמָׁשִלים ִיְׁשְמעּו ַּב

א ָיִבינּו  ִיְׁשְמעּו ְוֹוַעא ֵיְדעּו ְוָׁשמ ִיְראּו ְוֹו ָראְלַמַען יב 
 ָיׁשּובּו ְוִנְסַלח ָלֶהם׃ ־ֶּפן

 ם ֵאיֹוֶתא ֲהִבינַהָּמָׁשל ַהֶּזה ־ ֲאֵליֶהם ִאםֶמראַֹוּי יג
 ָּתִבינּו ְׁשָאר ַהְּמָׁשִלים׃ 

 ַּמְלכּות׃ ְּדַבר ַה־ַע ֶאתֵרֹא הּוא ַהּז ֲהַעֵרַֹהּז יד
ַהֶּזַרע ־ֵהם ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְיַקְּבלּו ֶאת ַיד ַהֶּדֶר־ ַעלַוֲאֶׁשר טו

 ֹואַהָּׂשָטן ָיִחיׁש ָלב ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ָלֶהם ַא־ְּבָׁשְמָעם ֶאת
 ַהֶּזַרע ַהָּזרּוַע ָּבם׃ ־ ֶאתְוָנָׂשא

ַמֲהרּו ֶחְלַקת ֶסַלע ֵהם ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְי־ ַהֶּזַרע ַהָּזרּוַע ַעלְוֵכן טז
 ְּדַבר ַהַּמְלכּות ְּבִׂשְמָחה׃ ־ ֶאתַעִֹלְׁשמ

ׁש ְּבַנְפָׁשם ְוַרק ִּכְמַעט ֶרַגע ֶרֵֹאין ָלֶהם ׁש־ ִּכיֶאֶפס יז
ם ָתָֹצָרה ְוָרְדפּו א־ֵכן ִּכי ִתְקֶרה ָכל־ּו ְוַאֲחֵרידַֹיֲעמ
  ִיָּכְׁשלּו ְּכָרַגע׃ ֱאמּוָנָתםְּדַבר ־ַעל

ים ֵהם ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּו ִצַֹהּק־ל ַהָּזרּוַע ֶאְוַהֶּזַרע יח
 ַהַּמְלכּות׃ ־ְּדַבר

ם ַהֶּזה ְוִנְכֵלי ָהעֶׁשר ַוֲחָפִצים ֲאֵחִרים ֹוָלָהע ֹותְוַדֲאג יט
 ֶּצַמח׃ ־א ַיֲעֶׂשהַהָּדָבר ְו־ָּבִאים ּוְמַבְּלִעים ֶאת

ִעים  ְמֹה ֵהם ַהּׁשֹוָב ַהָּזרּוַע ַּבֶחְלָקה ַהּטְוַהֶּזַרע כ
ִׁשים ָינּוב ְּתנּוָבה ְׁש־ָּדָבר ְוִיְצְּפֻנהּו ַעד ֲאֶׁשרַה־ֶאת

  ְׁשָעִרים ּוֵמָאה ְׁשָעִרים׃ ְוִׁשִּׁשיםְׁשָעִרים 
 ֹו ַּתַחת ָהֵאיָפה אֹו ֲאֵליֶהם ֲהיּוָבא ַהֵּנר ְלׂשּומֶמראַֹוּי כא

 ה׃ ֹוָרַהְּמנ־ ֶאלֹותא ְלַהֲעַּתַחת ַהִּמָּטה ְו
א ־ִיָּגֶלה ְוֵאין ִנְסָּתר ֲאֶׁשר־אָלם ֲאֶׁשר ָּדָבר ֶנְע־ ֵאיןִּכי כב

  ֹור׃ֵיֵצא ָלא
  ִיְׁשָמע׃ ַעֹ ִלְׁשמֹו ֲאֶׁשר ָאְזַנִים לִמי כג
ִעים  ְמֹ ֲאֵליֶהם ִׂשימּו ִלְּבֶכם ַלֲאֶׁשר ַאֶּתם ׁשֶמראַֹוּי כד

 ֹודַאֶּתם ְוע־ּו ָּבּה ִיַּמד ָלֶכם ַּגםּדַֹּבִּמָּדה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּתמ
  ֹות׃פֹוָס נָלֶכםן ֻיַּת

 ֻיַּקח ֹול־ּוִמי ֲאֶׁשר ֵאין ֹוד עֹו ֻיַּתן לֹול־ ִמי ֲאֶׁשר ֶיׁשִּכי כה
 ׃ ֹול־ִמֶּמּנּו ַּגם ֲאֶׁשר ֶיׁש

ִהים ָּכִאיׁש ַהָּׁשת ֶזַרע ִנְמָׁשָלה ַמְלכּות ָהֱא ֹוד עֶמראַֹוּי כו
 ָּבָאֶרץ׃ 

ֶּזַרע ִיְצַמח ְוִיְגָּדל ְוַה ֹוםְוָקם ַלְיָלה ָוי ֹון ִליׁשֹול־ְוָהַל כז
 א ֵיָדע׃ ת הּוא אֵֹאיָכה ֶנֶעְׂשָתה ָכז ַא
ה  ָנַֹהָּקֶנה ִראׁש־יא ִצְמָחּה ֵמֵאֶליָה ֶאתֹוִצ ָהָאֶרץ ּתִּכי כח

ת ֶלַֹהִחָּטה ַּבִּׁשּב־ֵכן ֶאת־ת ַוַאֲחֵריֶלַֹהִּׁשּב־ֵכן ֶאת־ַאֲחֵרי
 ַהְּמֵלָאה׃ 

 ְּתבּוַאת ַהָּקָמה ִּכי ָבַׁשל ָקִציר׃ ־ ָיִחיׁש ָיִניף ַמָּגל ַעלְוָאז כט
ָּמָׁשל ־ִהים ּוַמהְּדמּות ְלַמְלכּות ָהֱא־ַמר ַמהאֹ ַוּיףֹוֶסַוּי ל

 ָּלּה׃ ־ְנַׁשֶּוה

ן   ֹ ְלַגְרַּגר ַחְרָּדל ֲאֶׁשר הּוַׁשת ָּבָאֶרץ ְוהּוא ָקטּהֹוָנִּדְמי לא
 ְּפֵני ָהֲאָדָמה׃ ־ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל־ִמָּכל

ים ֹוִלֶיֶרק ַוֲעָנִפים ְּגד־ ֲאֶׁשר ִנְזַרע ָיִציץ ִיְגַּדל ִמָּכלְוַאֲחֵרי לב
 ׃ ֹוַהָּׁשַמִים ְיַקְּננּו ְבִצּל ֹוףֲאֶׁשר ע־יא ַעדֹוִצי
ֲאֶׁשר ־ ְּכִפיֹו ַרִּבים ָּכֵאֶּלה ִהִּטיף ֲאֵליֶהם ִמָּלתּוְבְמָׁשִלים לג

 ָיְכלּו ְׂשֵאת׃ 
 ֹו  ָמָׁשל ּוְבִׁשְבּתא ִדֶּבר ֲאֵליֶהם ָּדָבר ִּבְבִליְו לד

 ַהְּמָׁשִלים ֻּכָּלם׃ ־ַּתְלִמיָדיו ְלַבָּדם ֵּבֵאר ָלֶהם ֶאת־ִעם
ָּנא ־ַההּוא ְלֵעת ֶעֶרב ָאַמר ֲאֵליֶהם ַנְעְּבָרה ֹוםַּבּי לה

 ֵעֶבר ַהָּים׃ ־ֶאל
 ָּבֳאִנָּיה ַהִהיא ֹותָֹהָעם ַוַּיֲעִבירּו א ֹוןֲהמ־ ֶאתַוְיַׁשְּלחּו לו

 ׃ ֹוָסִביב ל ֹותֲאֵחר ֹותָּבּה ֵמָאז ָוֳאִנּיֲאֶׁשר ָיַׁשב 
ה ַּבָּים ְוַהַּגִּלים ָׁשְטפ ּו  ֹוָל סּוָפה ּוְסָעָרה ְגדַוָּתָקם לז

 ּה ָמִים׃ ֹוָתְלַמְּלא־ָהֳאִנָּיה ַעד־ֶאל
יו ָתְֹמַרֲאׁש ֹות ִנְרָּדם ְּבַיְרְּכֵתי ָהֳאִנָּיה ְוַהְּכָסתְוהּוא לח

ִדים  ְבֹא ָתחּוׁש ָלנּו ִּכי אנּו ֲהִכי ַרֵּבר ֹ ֵלאמֹותַֹוָּיִעירּו א
 ֲאָנְחנּו׃ 

ק ְֹוֵהָרַגע ַוִּיְׁשּתם ַֹהָּים ּד־ֶמר ֶאלאַֹוִּיְגַער ָּברּוַח ַוּי ֹורַוֵּיע לט
 ה׃ ֹוָלָהרּוַח ַוְּתִהי ְּדָמָמה ְגד

ֵאין ֵאֻמן  ֹודֶתֱחָרדּון ַהעה ֹ ָאַמר ֲאֵליֶהם ַמּדּוַע ּכָאז מ
 ָּבֶכם׃ 

ָאִחיו ִמי הּוא ־ְמרּו ִאיׁש ֶאלאֹה ַוּיֹוָלָיְראּו ִיְרָאה ְגד ְוֵהם מא
 ׃ ֹולֹוָהרּוַח ְוַהָּים ַמְקִׁשיִבים ְלק־ֶזה ֲאֶׁשר ַּגם

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
 ב ַהֵּגַרִזִּיים׃ ֹוַׁשמ ֹוםְמק־ֵעֶבר ַהָּים ֶאל־ ֶאלּואַֹוָּיב א
 ֹו א ִלְקָראתֹוֵצִאיׁש י־ָהֳאִנָּיה ְוִהֵּנה־ ָיָצא ִמןְוהּוא ב

 ׃ ֹורּוַח ֻטְמָאה ְמַבִעּת־ַהְּקָבִרים ֲאֶׁשר־ןִמ
ר ִֹאיׁש ֶלְאס ֹודעל  ֹא ָיכ ָהָיה ֵּבין ַהְּקָבִרים ְוֹובֹוָׁשּומ ג

 א ְבִזִּקים׃  ְוַאף ֹותֹא
ֶנְאַסר ְּבִזִּקים ּוְבַכְבֵלי ַבְרֵזל ַוְיַנֵּתק  ֹות ַרּבְפָעִמים־ִּכי ד

ִאיׁש ־א ָהָיה ְלֵאל ַידר ְוַהְּכָבִלים ִׁשֵּב־ַהִּזִּקים ְוֶאת־ֶאת
  ׃ֹוְלָכְבׁש

ם ֵּבין ַהְּקָבִרים ְוֶהָהִרים ֹוָמק ָּתִמיד ַלְיָלה ְויֵעֹ צְוָהָיה ה
 ׃ ֹוף ָּבֲאָבִנים ַנְפׁשֵרְֹוט

 ׃ ֹוַוָּיָרץ ַוִּיְׁשַּתחּו ל ֹוקֵיׁשּוַע ֵמָרח־ ֶאתֹותֹ ִּכְראַוְיִהי ו
ֵאל ־ֵיׁשּוַע ֶּבן ִּלי ָוָל־ַמהַמר אַֹוּי ֹולָּגד ֹול ְּבקַוִּיְצַעק ז

 א ְתַעֵּנִני׃ ִהים ִּכי ֵבא ִהְנִני ַמְׁשִּביֲע ֹוןֶעְלי
 ָהִאיׁש ַהֶּזה׃ ־ הּוא ָאַמר ֵאָליו ֵצא רּוַח ֻטְמָאה ִמןִּכי ח
ַמר ַמֲחַנִים ְׁשִמי אַֹוּי ְׁשֶמ־ַמהר ֹ ֵלאמַוִּיְׁשָאֵלהּו ט

 ַרִּבים ֲאָנְחנּו׃ ־ִּכי
 ִמחּוץ ָלָאֶרץ׃ ־ְלִבְלִּתי ַׁשְּלָחם ֶאלד ֹ ְמאֹוּב־רַוִּיְפַצ י
 ה ָׁשם ִמֵּצַלע ָהָהר׃ ֶעֹ ֲחִזיִרים ַרִּבים ָהָיה רְוֵעֶדר יא



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש לא

ה ֹוָאַהֲחִזיִרים ְוָנב־ָנא ֶאל־ַׁשְּלֵחנּור ֹ ֵלאמֹול־ַוִּיְתַחְּננּו יב 
 ָּבֶהם׃ 

ֶּלה ָיְצאּו ָהֵא ֹותַהְּטֵמא ֹות ָלֶהם ֵיׁשּוַע ְוָהרּוחַוַּיַּנח יג
ד ֹוָרָהֵעֶדר ַּבּמ־ָּכלף ַֹהֲחִזיִרים ַוִּיְׁשט ֹוּת־ָנה ֶאלאַֹוָּתב
  ְוֵהם ֻּכָּלם ְּכַאְלַּפִים ֻטְּבעּו ַּבָּים׃ ַהָּים ֹוּת־ֶאל

ַהָּדָבר ָּבִעיר ּוַבָּׂשֶדה ־ ַהֲחִזיִרים ָנסּו ַוַּיִּגידּו ֶאתיֵעְֹור יד
 ֵאת ֲאֶׁשר ִנְהָיָתה׃  תֹוִלְרא ֹוםַוֵּיְצאּו ְבֵני ַהָּמק

ַהֵּׁשִדים  ֹוןָהִאיׁש ַּבַעל ְמע־ֵיׁשּוַע ַוִּיְראּו ֶאת־ ֶאלּואַֹוָּיב טו
 ְיָׁשָרה ֹוב ְמֻלָּבׁש ְּבָגִדים ְוַדְעּתֵׁשַֹּבַעל ַמֲחָנִים ְוהּוא י

  ַוִּייָראּו׃
ֲאֶׁשר ־ַהַּמֲעֶׂשה ְּבֵעיֵניֶהם ִסְּפרּו ָלֶהם ֶאת־ ֶאתיםִאְֹוָהר טז
 ַהֵּׁשִדים ּוְלֵעֶדר ַהֲחִזיִרים׃  ֹון ְמעַעלֲעָׂשה ְלַבַנ
 ִמְּגבּוֵליֶהם׃ ר ֹ ִּכי ַיֲעבֹוּב־ ִלְפַצרַוָּיֵחּלּו יז
 ֹו ְלִתּתֹוַהֵּׁשִדים ָּפַגע ּב ֹוןָהֳאִנָּיה ּוַבַעל ְמע־ ֶאלַוֵּיֶרד יח

 ׃ ֹוֶאְצל ֹותִלְהי
 ְדֶּתֹוַלּוְלמ ְלֵביְתָאַמר ֵאָליו ׁשּוב   ֵיׁשּוַע ַאֹוא ְנָתנְו יט

 ׃ ֵאֶליַרּבּו ַרֲחָמיו ־ה ּוָמהָֹוְיה ָעָׂשה ְל־ְוַהֵּגד ָלֶהם ֶמה
 ֹויס ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹוִלַוָּיֶחל ְלַהְׁשִמיַע ְּבֶדַּכּפ ַוֵּיֶל כ

 ֵיׁשּוַע ַוִּיְתַּפְּלאּו ֻכָּלם׃ 
ָרב ־ַהָּים ְוַעםֵעֶבר ־ָּבֳאִנָּיה ֶאלר ֹ ֵיׁשּוַע ַוַּיֲעבַוָּיָׁשב כא

 ְׂשַפת ַהָּים׃ ־ד ַעלֵמִֹנְקְּבצּו ֵאָליו ְוהּוא ע
 ָיִאיר ֹוַהְּכֵנֶסת ָּבא ֵאָליו ּוְׁשמ־ ַאַחד ָראֵׁשי ֵּביתְוִהֵּנה כב

  ָנַפל ְלַרְגָליו ָאְרָצה׃ ֹותֹ אֹותְֹוִכְרא
ֲעֵרי ַׁש־ִּבִּתי ַהַּיְלָּדה ִהִּגיָעה ַעדר ֵֹלאמד ֹ ֵאָליו ְמאַוִּיְתַחֵּנן כג

ָעֶליָה ְוָׁשָבה ּוְתִחי  ִׂשים ָיֶדיא  ָֹנא ָוב־לֹוֶאָמֶות ה
  ֵמָחְלָּיה׃

 ָרב ָהְלכּו ַאֲחָריו ַוִּיְדָחֻקהּו׃ ־ַעם ֹון ַוֲהמֹוִאּת ַוֵּיֶל כד
ּה ִנְמְׁשכּו ְׁשֵּתים ֹוָב ָזָבה ָהְיָתה ָּׁשם ֲאֶׁשר ְיֵמי זְוִאָּׁשה כה

 ֶעְׂשֶרה ָׁשָנה׃ 
ל ֹים ְוכֹוִנִאים ׁשְפֹים ַרִּבים ִמיֵדי רֹוִבְׂשָאה ַמְכא ָנְוִהיא כו

 ֹוָהל יל ִּכי ִנְגָעּה ָהַלֹוִעָלּה ִּפְּזָרה ִבְלִּתי ה־ֲאֶׁשר
 ְוָקֶׁשה׃ 

ָהָעם  ֹוןְּבֶקֶרב ֲהמא ֵֹׁשַמע ֵיׁשּוַע ַוָּתב־ ְּכָׁשְמָעּה ֶאתַוְיִהי כז
 ׃ ֹוֵמַאֲחָריו ַוִּתַּגע ִּבְכַנף ִּבְגד

 ֶאַּגע ִּבְבָגָדיו ְוִאָּוֵׁשָעה׃ ־ ָאְמָרה ְבִלָּבּה ִאם ַרקיִּכ כח
ַוַּתֵּכר ִּכי ִנְרָּפא ַהֶּנַגע ם ָֹּדֶמיָה ִּפְתא ֹור ְמקַוִּייַבׁש כט

 ִּבְבָׂשָרּה׃ 
 ְּכֶרַגע ִּכי ְגבּוָרה ָיְצָאה ִמֶּמּנּו ַוִּיֶפן ֹו ָיַדע ְּבַנְפׁשְוֵיׁשּוַע ל

 ָנַגע ִּבְבָגָדי׃ ־ִמיַמר אָֹהָעם ַוּי ֹוְּבת
ה ִּכי ָהָעם ִיְדֲחקּון ֶאֹר  ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו ִהְּנְמרּואַֹוּי לא

 ָנַגע ִּבְבָגָדי׃ ־ִמָּסִביב ְוַאָּתה ִּתְׁשַאל ִמי
 ת׃ אֹּה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ָּכזָתֹא ֹות ִמָּסִביב ִלְראַוַּיֵּבט לב
ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ָּלּה ־ֶאת ָיְרָאה ְוָחְרָדה ִּכי ָיְדָעה ְוָהִאָּׁשה לג

  ָהֱאֶמת׃ ֹול־ְלָפָניו ַאְרָצה ַוַּתֶּגדל ַֹוִּתּפא ַֹוָּתב
 ֹוםְלִכי ְלָׁשל יָעה ָּלֹוִׁשה  ֵאֶליָה ִּבִּתי ֱאמּוָנֵתֶמראַֹוּי לד

 ִמַּתֲחלּוָאְיִכי׃  ְוָחְיָתה ַנְפֵׁש

 ֹואּו ִמֵּביתַהְּכֵנֶסת ָּב־ׁש ֵּביתאֹ ְמַדֵּבר ְוַאְנֵׁשי רּנּוֹוֶדע לה
 ַהָרִּבי׃ ־ֶאת ֹודֶּזה ַּתְלֶאה ע־ְוָלָּמה ְמרּו ֵמָתה ִבְּתאַֹוּי

ׁש אֹר־ֶמר ֶאלאַֹהָּדָבר ָהָאמּור ַוּי־ ֵיׁשּוַע ֶאתֹוַעִּכְׁשמ לו
 ַהֲאֵמן׃ ־ִּתיָרא ַא־ַהְּכֵנֶסת ַאל־ֵּבית

ב  ְֹוַיֲעק ֹוס ִּבְלִּתי ְלֶפְטרֹוא ָנַתן ְלִאיׁש ָלֶלֶכת ִעּמְו לז
  ב׃ָֹנן ֲאִחי ַיֲעקֹוָחְוי
ְמהּוַמת ־ַהְּכֵנֶסת ַוַּיְרא ֶאת־ׁש ֵּביתאֹר־ ֵּביתּואַֹוָּיב לח

 ַהְמַיְלִלים ָהַרִּבים׃ ־ים ְוֶאתִכַֹהּב
א  ִּתְבּכּו ַהַּיְלָּדה ־ֶּתֱהמּו ּוַמה־ֶמר ֲאֵליֶהם ַמהאַֹוּי אַֹוָּיב לט

 ְיֵׁשָנה ִהיא׃ ־ֵמָתה ִּכי ִאם
ַהָּבִית ַוִּיַּקח ־ֻּכָּלם ִמן־יא ֶאתֹוִצהּוא ה  ַאֹו לַוִּיְלֲעגּו מ

א ֹ ַוָּיבֹוֲאֶׁשר ִאּת־ִאָּמה ְוֶאת־ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ְוֶאת־ֶאת
  ַהַּנֲעָרה ָׁשָּמה׃ ֲאֶׁשרַהַחְדָרה 

ֶמר ַטְלְיָתא קּוִמי ֲאֶׁשר ֵיָאַמר אֹ ְּבַיד ַהַּנֲעָרה ַוּיַוַּיֲחֵזק מא
 ַנֲעָרה קּוִמי׃ 

ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה  ־ְוִהיא ַּבת ַוִּתֲהַלם ֹ ַהַּנֲעָרה ִּפְתאָקםַוָּת מב
 ָׁשָנה ַוִּיְתַּפְּלאּו ַהְפֵלא ָוֶפֶלא׃ 

 ֲעֵליֶהם ַוַּיְזִהיֵרם ְלִבְלִּתי ִיָּוַדע ַהָּדָבר ְלִאיׁש ָאז ַוְיַצו מג
  ל׃ָֹלּה ֶלֱאכ־ָאַמר ָלֶתת

  ו ו ו ופרקפרקפרקפרק
 ְוַתְלִמיָדיו ָהְלכּו ֹוְדּתַלֹוֶאֶרץ מ־ֶאלא ֹ ִמָּׁשם ַוָּיבַוֵּיֵצא א

 ַאֲחָריו׃ 
ַהְּכֵנֶסת ְוַרִּבים ־ַהַּׁשָּבת ַוָּיֶחל ְלַלֵּמד ְּבֵבית ֹום ְּביַוְיִהי ב

ְּמַנת  ־ֵאֶּלה ַמה־ֵמַאִין ָלֶזה ָּכלר ָֹׁשְמעּו ַוִּיְתְמהּו ֵלאמ
 ָּכֵאֶּלה ַּתֲעֶׂשיָנה ָיָדיו׃  ֹותִנְפָלא  ְוֵאיֹוָחְכָמת

י ֹוֵסְויב ִֹמְרָים ַוֲאִחי ַיֲעק־הּוא ֶהָחָרׁש ֶּבןא ֶזה ֲה ג
ִּכי ה ֹא ֻכָּלן ִאָּתנּו ּפו ֲהֹוָתַאְחי־ְוַגם ֹוןִויהּוָדה ְוִׁשְמע

  ְלֶאֶבן ֶנֶגף׃ ָלֶהםהּוא ָהָיה 
זּוָלִתי  ֹוד ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֵאין ָנִביא ִּבְבִלי ָכבֶמראַֹוּי ד

 ׃ ֹוֵּבית ֹו ּוְבתֹוַּפְחּת ְּבֶקֶרב ִמְׁשֹוְדּתֹוַלְּבֶאֶרץ מ
ים ֲאָחִדים  ֹוִלָׁשָּמה ִּבְלֲעֵדי ח ֹותִנְפָלא ֹותַלֲעׂשל ֹא ָיכְו ה

 ֲאֶׁשר ָׂשם ָיָדיו ֲעֵליֶהם ַוִּיְרָּפֵאם׃ 
ַוָּיָסב  ר ֱאמּוָנָתם ַוֵּיֶלֶסֹ ֶהֱהִזיַקְתהּו ִמְּפֵני חְוַׁשָּמה ו

 ְלַלֵּמד ַּבְּכָפִרים׃ 
ם ְׁשַנִים ְׁשָנִים ָתַֹח אְׁשֵנים ֶהָעָׂשר ַוָּיֶחל ִלְׁש־ ֶאלַוִּיְקָרא ז

 ַהֻּטְמָאה׃  ֹותרּוח־ ָנַתן ְּבָיָדם ַעלַחְֹוכ
 ֹום ְלִבְלִּתי ִיְׂשאּו ֵצָדה ְלַדְרָּכם זּוָלִתי ַמֶּטה ְלַבּדָתֹ אַוְיַצו ח

 א ֶכֶסף ַּבִּכיס׃ א ַיְלקּוט ְוא ֶלֶחם ְוְו
ְּבָגִדים  ֹותָּדל ְלַכף ַרְגָלם ַוֲחִליפְלַהְנִעיל ַסְנ־ ִאםִּכי ט

 ִיְלָּבׁשּו׃ ־ַּבל
ּו ְלַאַחד ַהָּבִּתים ְּבַאַחד אֹ ֲאֵליֶהם ִּכי ָתבֶמראַֹוּי י

 ּון׃ רֲֹאֶׁשר ַּתֲעב־ְׁשבּו ַבַּבִית ַההּוא ַעד ֹומֹותַהְּמק



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש לב

א ִיְׁשְמעּו ַיַאְספּו ֶאְתֶכם ַהַּבְיָתה ְו־א ֲאֶׁשר־ְוָכל יא
ָהָאָבק ֵמַעל ַרְגֵליֶכם ־ם ְצאּו ִמָּׁשם ּוְנַעְרֶּתם ֶאתֶכְלְֹבק

ה ֵיַקל ָרְֹוַלֲעמם ֹר ָלֶכם ִלְסדֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אָלֶהםְלֵעדּות 
  ַהִהיא׃ ָהִעיר־ִמןַהִּדין  ֹוםְּבי

 ָהָעם ָלׁשּוב׃ ־ ַוִּיְקְראּו ֶאלַוֵּיֵצאּו יב 
ים ַרִּבים ָסכּו ֹוִלח־ְוֶאת ֹותַרּב ֹותָרע ֹות רּוחַוְיָגְרׁשּו יג

 ם׃ ָתְֹבֶׁשֶמן ַוִּיְרְּפאּו א
 ֹוע ָהָיה ְׁשמֹוַדֵיׁשּוַע ִּכי נ־ַעל ֹוסדֹוְרה  ַהֶּמֶלַוִּיְׁשַמע יד

ֵּכן ־ַהֵּמִתים ַעל־ָנן ַהְמַטֵּבל ָקם ִמןֹוָחֶמר ִּכי יאָֹּבָאֶרץ ַוּי
  ֹות׃ִנְפָלא ֹות ַלֲעׂשֹו ָידָּגְבָרה

הּוא ־הּוא ֵאִלָּיהּו ַוֲאֵחִרים ָאְמרּו ִּכי־י ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִּכְוֵיׁש טו
  ְּכַאַחד ַהְּנִביִאים׃ ֹוָנִביא א

ָנן ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֹוָחַמר ֶזה הּוא יאָֹׁשַמע ַוּי ֹוסדֹוְרְוה טז
 ַהֵּמִתים׃ ־ ֵמָעָליו הּוא ָקם ִמןֹוׁשאֹר־ֶאת

ַאְסֵרהּו ָנן ַוַּיֹוָח ְּביׂשֲֹאֶׁשר ָׁשַלח ַוִּיְתּפ ֹוסדֹוְר ההּוא יז
 ֹוסָיה ֵאֶׁשת ִּפיִלּפֹורֹוְדְּדַבר ה־ר ַעלַהַֹוִּיְּתֵנהּו ְּבֵבית ַהּס

  ְלִאָּׁשה׃ ֹוּה ָלַקח לָתֹ אֲאֶׁשרָאִחיו 
ה ָלַקַחת ֵאֶׁשת ֹוָרא ַכּת ֹוסדֹוְרה־ָנן ָאַמר ֶאלֹוָח יִּכי יח

 ְלִאָּׁשה׃  ְל ָאִחי
 ׃ ֹוא ָיְכָלה ּל ְוֹוֵּקׁש ַלֲהִמיתָיה ַוְּתַבֹורֹוְד הֹותֹא םַֹוִּתְׂשט יט
ָנן ַּבֲאֶׁשר ָיַדע ִּכי ִאיׁש ֹוָחי־ָהָיה ָיֵרא ֶאת ֹוסדֹוְר הִּכי כ

 ֹוָעָׂשה ְלִפי ְדָבר ֹות הּוא ַוָּיֶגן ָעָליו ְוַרּבֹוׁשַצִּדיק ְוָקד
 ׃ ֹו לַעֹ ִלְׁשמִאָּוהֲאֶׁשר 

ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה  סֹודֹוְרה־ֻהֶּלֶדת ֶאת ֹוםהּוא י ֹום ַהּיַוְיִהי כא
 יו ְלָׂשֵרי ֲאָלָפיו ּוְלָראֵׁשי ַהָּגִליל׃ ָלִֹלְגד

ַוִּתיַטב ְּבֵעיֵני  ֹולָׁשם ְּבָמח־ָיה ַוְּתַרֶּקדֹורֹוְדה־ַבת  אַֹוָּתב כב
 ֶמר ַהֶּמֶלאֹ ַוּיֹוּוְבֵעיֵני ַהּיְׁשִבים ִּבְמִסּב ֹוסדֹוְרה
 ׃ ַּבָּקָׁשֵת־ָּכל ָל־ ַׁשֲאִלי ִמֶּמִּני ְוֶאֶּתןַהַּנֲעָרה־ֶאל

ֲחִצי ־ֲאֶׁשר ִּתְׁשֲאִלי ִמֶּמִּני ַּגם ַעד־ָּכלר ֹ ָלּה ֵלאמַוִּיָּׁשַבע כג
 ׃ ַהַּמְלכּות ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ָּל

ר  ִֹאָּמּה ָמה ֶאְׁשָאל ַוַּתַען ֵלאמ־ֶמר ֶאלאֹ ַוּתַוֵּתֵצא כד
 ָנן ַהְמַטֵּבל׃ ֹוָחׁש יאֹר־ֶאת

ִלי ־ַמר ְׁשֵאָלִתי ִּכי ִתֶּתןאַֹוּת ַהֶּמֶל־ל ַוָּתָׁשב ֶאַוְּתַמֵהר כה
 ָנן ַהְמַטֵּבל׃ ֹוָחׁש יאֹר־ַּבֵּסֶפל ֶאת ֹוםַּכּי

ֶאֶפס ַּבֲעבּור ַהְּׁשבּוָעה ד  ְֹמא־ַעד  ַהֶּמֶלַוִּיְתַעֵּצב כו
 ָּפֶניָה׃ ־א ָאָבה ְלָהִׁשיב ֶאת ֹו ִּבְמִסּבֹוְוַהּיְׁשִבים ִעּמ

ַהַּטָּבִחים ַוְיַצֵּוהּו ־ְׁשַלח ֶאָחד ִמןַוִּי  ַהֶּמֶלַוְיַמֵהר כז
 ְּבֵבית ֹוׁשאֹר־ֶאתת ַֹוִּיְכר ָנן ַוֵּיֶלֹוָחׁש יאֹר־ ֶאתָהִביאְל
 ר׃ ַהַֹהּס

 ֹותֹ ַבֵּסֶפל ַוִּיְּתֵנהּו ַלַּנֲעָרה ְוַהַּנֲעָרה ָנְתָנה אַוְיִביֵאהּו כח
 ְלִאָּמּה׃ 

ֶהָחָלל ַוִּיְקְּבֻרהּו ־ְׂשאּו ֶאתּו ַוִּיאֹ ַתְלִמיָדיו ַוָּיבַוִּיְׁשְמעּו כט
 ָקֶבר׃ ־ֹוְּבמ

ֲאֶׁשר ־ָּכל־ ֶאתֹוֵיׁשּוַע ַוַּיִּגידּו ל־ ַהְּׁשִליִחים ֶאלַוִּיָּקְבצּו ל
 ָעׂשּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ִלֵּמדּו׃ 

ָׁשֵמם ְוַתְרִּגיעּו  ֹוםָמק־ ֲאֵליֶהם ְלכּו ְוֵנְלָכה ֶאלֶמראַֹוּי לא
 ָמְצאּוא ֲאֶׁשר ־ִאים ְוַהָּׁשִבים ַעדָׁשם ְמָעט ִּכי ַרּבּו ַהָּב

 ָלֶחם׃ ־ָלֶהם ֵעת ֶלֱאָכל
 ָׁשֵמם׃  ֹוםָמק־ ָבֳאִנָּיה ְלַבָּדם ֶאלַוֵּיְלכּו לב
 ַרִּבים ֵמֶהם ֹותִֹכים ִהִּכירּו אְלֹם הָתָֹהָעם א ֹוןֲהמ ֹותִּכְרא לג

  ֵאָליו׃א ֹבֶהָעִרים ַוַּיְקִּדימּו ָל־ַהָּיָּבָׁשה ִמָּכל ַוָּירּוצּו ֶּדֶר
ָרב ְוַרֲחָמיו ִנְכְמרּו ֲעֵליֶהם ־ַעם ֹון ֵיׁשּוַע ַוַּיְרא ֲהמַוֵּיֵצא לד

ָם תֹורֹה ַוָּיֶחל ְלהֶעָֹלֶהם ר־ן ֲאֶׁשר ֵאיןאִֹּכי ָהיּו ַּכּצ
 ים׃ ֹוִנ ׁשְּדָבִרים

ְמרּו אֹּו ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו ַוּיאַֹוָּיב ֹוםָפָנה ַהּי־ ִּכיַוְיִהי לה
  ד׃ַֹרד ְמא ֹוםָׁשֵמם ְוַהּי ֹוםַהָּמק

ֶהָעִרים ְוַחְצֵריֶהן ִמָּסִביב ־ְוֵיְלכּו ֶאל  ֵמַעל ָּפֶניַׁשְּלֵחם לו
 לּו׃ ֵכֶֹׁשּיא־ָלֶהם ֶלֶחם ִּכי ֵאין ָלֶהם ַמה ֹותִלְקנ

ְמרּו ֵאָליו אַֹוּיל ֶֹמר ֲאֵליֶהם ְּתנּו ָלֶהם ַאֶּתם ֶלֱאכאֹ ַוּיַוַּיַען לז
  ָלֶהם׃ ּוָמָצאָלֶהם ֶלֶחם ְּבָמאַתִים ִּדיָנר  תֹוִלְקנ ְוִכי ֵנֵל

ֶלֶחם ָלֶכם ְלכּו ּוְראּו ַוִּיְראּו ֹות־ ֲאֵליֶהם ַּכָּמה ִּכְּכרֶמראַֹוּי לח
 ְמרּו ֲחִמָּׁשה ֶלֶחם ְוָדִגים ְׁשָנִים׃ אַֹוּי
 ֶּדֶׁשא׃  ֹותם ִּכי יִׁשבּום ֻּכָּלם ֶחֶבל ֶחֶבל ִּבְנאָתֹ אַוְיַצו לט
ׁשּוָרה ֵמָאה ֵמָאה ִאיׁש ַוֲחִמִּׁשים ־ ָלֶהם ׁשּוָרה ַעלבּוַוֵּיְׁש מ

 ֲחִמִּׁשים ִאיׁש׃ 
ְׁשֵני ַהָּדִגים ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ־ֲחֵמֶׁשת ַהֶּלֶחם ְוֶאת־ ֶאתַוִּיַּקח מא

ַהֶּלֶחם ַוִּיֶּתן ְלַתְלִמיָדיו ָלׂשּום ־ֶאתס ַֹוִּיְפר ַוְיָבֶר ֹוםַלָּמר
 י ַהָּדִגים ִחַּלק ְלֻכָּלם׃ ְׁשֵנ־ ְוֶאתִלְפֵניֶהם

  ֻכָּלם ַוִּיְׂשָּבעּו׃ ְכלּואַֹוּי מב
ים ֹוִתַהְּפת־ ְׁשֵנים ָעָׂשר ַסִּלים ְמֵלִאים ִמןַוִּיְׂשאּו מג

 ַהָּדִגים׃ ־ִרים ּוִמןֹוָתַהּנ
 ֲאֶׁשר ָלֲחמּו ַּבֶּלֶחם ַההּוא ָהיּו ַּכֲחֶמֶׁשת ַאְלֵפי ְוֵאֶּלה מד

 ִאיׁש׃ 
לְ ָפָניו ר ַֹּתְלִמיָדיו ָלֶרֶדת ָּבֳאִנָּיה ְוַלֲעב־ ַעלֹוָבר ָחַזק ְּדָאז מה

הּוא ְיַׁשַּלח  ֹודֵּבית ָצְיָדה ְּבע־ֵעֶבר ַהָּים ֶאל־ֶאל
 ָהָעם׃ ־ֶאת

 ָהָהר ְלִהְתַּפֵּלל׃ ־ם ָעָלה ַעלָתֹ ֲאֶׁשר ָּפַטר אְוַאֲחֵרי מו
ַוִּיָּוֵתר הּוא  ָהָעֶרב א ֹ ָבָאה ְּבֵלב ַהָּים ַאֲחֵרי ּבְוָהֳאִנָּיה מז

  ַּבַּיָּבָׁשה׃ ֹוְלַבּד
 ֹוֵלה ִּכי ַהַּסַער הֹוָלַהָּׁשִטים ָּבֳאִנָּיה ְּבָצָרה ְגד־ ֶאתַוַּיְרא מח

ַלְיָלה ְלֵעת  ֹודֲאֵליֶהם ְּבעא ֹר ֶנֶגד ְּפֵניֶהם ַוָּיבֵעְֹוס
ר ֹל ַלֲעבֹוֶאְּפֵני ַהָּים ַוּי־ַעל ֵרֹ ָהְרִביִעית ּדתֶרָֹהַאְׁשמ

 ם׃ ָתֹא
רּוַח ֹון־ְּפֵני ַהָּים ַוַּיְחְׁשבּו ִּכי ֲחז־ַעל ֵרֹ ּדֹותֹ ָראּו אְוֵהם מט

 הּוא ַוִּיְצָעקּו׃ 
ִלָּבם  ־ ְוִנְבָהלּו ַוְיַמֵהר ְלַדֵּבר ַעלֹותֹ ָראּו אֻכָּלם־ִּכי נ

 ִּתיָראּו׃ ־ֶמר ֲאֵליֶהם ִחְזקּו ֲאִני הּוא ַאלאַֹוּי
ֳאִנָּיה ְוָהרּוַח ָׁשָכָכה ְוֵהם ֵּכן ָה ֹוּת־ ֲאֵלֶהם ֶאלַוֵּיֶרד נא

  ד׃ֵֹלָבב ֶיֶתר ְמא ֹוןָּתְמהּו ְּבִתְמה



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש לג

א ִהְׂשִּכילּו ִּכי  ה ֹּכ־ַהֶּלֶחם ַעד ֹותִּכְּכר־ִּבְדַבר־ ַּגםִּכי נב
 ֵלב׃ ־ָהיּו ִּכְבֵדי

  ֹוף׃ַהח־ּו ַאְרָצה ִגֵּניַסר ַוִּיְקְרבּו ֶאלאֹ ַוָּיבַוַּיַעְברּו נג
ִהִּכיֻרהּו  ֹוםָהֳאִנָּיה ְוַאְנֵׁשי ַהָּמק־ים ִמןִלֹם עֵה ֹודְוע נד

 ְּכָרַגע׃ 
ים  ֹוִלַהח־ַהִּכָּכר ַוָּיֵחּלּו ָלֵׂשאת ֶאת־ ְּבָכלַוָּיֻרצּו נה

הּוא ־ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ִּכי ֹוםַהָּמק־ִמְׁשָּכָבם ַלֲהִביָאם ֶאל־ַעל
 ָׁשם׃ 

 ְבָעִרים ֹו אֲאֶׁשר ָּבא ָׁשָּמה ִּבְכָפִרים ֹוםָמק־ּוְבָכל נו
 ֹותְּפֵני חּוצ־ים ְלָפָניו ַעלֹוִלַהח־ְוַחְצֵריֶהן ָׁשם ָׂשמּו ֶאת

ֲאֶׁשר ל ֹ ַוְיִהי ּכֹו ְלִתָּתם ָלַגַעת ִּבְכַנף ִּבְגדֹול־ַוִּיְתַחְּננּו
  ָוָחי׃ ֹוּב־ָנַגע

  ז ז ז זפרקפרקפרקפרק
ִרים ֲאָחִדים ֲאֶׁשר ָּבאּו  ֹוְפ ֵאָליו ְּפרּוִׁשים ְוסַוִּיָּקֲהלּו א

 ָׁשָלִים׃ ִמירּו
ִלים ֶלֶחם ְּבָיַדִים ְכֹ ֵאת ֲאָחִדים ִמַּתְלִמיָדיו אַוִּיְראּו ב

 ם׃ ָתֹיחּו אֹוִכא ָרָחצּו ַוּיִּכי  ֹותְטֵמא
ְכלּו ֶלֶחם ִּבְלִּתי אֹא יַהְּיהּוִדים ־ ַהְּפרּוִׁשים ְוָכלִּכי ג

ַקָּבַלת  ־ַהֶּפֶרק ִּכי ֶאת־ְיֵדיֶהם ַעד־ִיְרֲחצּו ֶאת־ִאם
 ּו׃ רֵֹקִנים ִיְׁשמַהְּז

 ֹותַרּב ֹודְכלּו ִּבְבִלי ָרְחָצה ְועאֹא יַהּׁשּוק ־ ִמןםֹוָאּוְבב ד
 ֹותרְֹוַכִּדים ְוִכּי ֹותסֹ ְטִביַלת ּכֹוְּכמר ִֹקְּבלּו ֲעֵליֶהם ִלְׁשמ

  ֹות׃ּוִמּט
א ַמּדּוַע ר ִֹרים ֵלאמֹוְפ ַהְּפרּוִׁשים ְוַהּסֹותֹ אַוִּיְׁשֲאלּו ה

ִלים ְכֹת ַהְּזֵקִנים ִּכי ֵהם אַרְֹמס־ֶאת ַתְלִמיֶדיִיְׁשְמרּו 
  ָיָדִים׃ ְנִטיַלתֶלֶחם ְּבִלי 

ֵלב ֵהיֵטב ִנָּבא ֲעֵליֶכם ְיַׁשְעָיהּו ־ ֲאֵליֶהם ַחְנֵפיֶמראַֹוּי ו
  ִרַחק ִמֶּמִּני׃ ֹוַּכָּכתּוב ָהָעם ַהֶּזה ִּבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּב

 ֲאָנִׁשים ְמַלְּמִדים׃  ֹותי ִמְצִתֹ ִיְרָאָתם אּוהְֹות ז
ת ֲאָנִׁשים ַרִֹהים ֲעַזְבֶּתם ַוִּתְׁשְמרּו ְמסֱא ֹות ִמְצִּכי ח

 ים׃ ִׂשַֹאֶּתם ע ֹותְוָכֵאֶּלה ַרּב ֹותסְֹטִביַלת ַּכִּדים ְוכ
ִהים ְלַמַען ֱא ֹותְּבִמְצס ֹ ֲאֵליֶהם ֵהיַטְבֶּתם ִלְמאֶמראַֹוּי ט

 ם׃ ַקָּבַלְתֶכ־ִּתְנְצרּו ֶאת
ּוְמַקֵּלל ָאִביו  ִאֶּמ־ְוֶאת ָאִבי־ ָאַמר ַּכֵּבד ֶאתהֶׁשֹמ־ִּכי י

 יּוָמת׃  ֹות מֹוְוִאּמ
 ָקְרָּבן ֹו ְלִאּמֹוַמר ְלָאִביו אאֹי־ִרים ִאיׁש ִּכיְמֹ אְוַאֶּתם יא

 ַהָּנָאה ֲאֶׁשר ֶּתְהֶנה ִמֶּמּנּו ֲהֵרי ֶזה ֶנֶדר׃ ־ָּכל
 ׃ ֹוְמאּוָמה ְלָאִביו ּוְלִאּמ ֹודע ֹות ַלֲעׂשֹוא ִתְּתנּו לְו יב 
ְתֶכם ֲאֶׁשר ִּתְמְסרּו ַרִֹהים ִמְּפֵני ְמסְּדַבר ֱא־ ֶאתַוָּתֵפרּו יג

 ים׃ ִׂשַֹאֶּתם ע ֹותַאֶּתם ְוֵכן ַרּב
ֶמר ֲאֵליֶהם ַהֲאִזינּו ֵאַלי אָֹהָעם ַוּי־ ַוִּיְקָרא ֶאלףֹוֶסַוּי יד

 ֻּכְּלֶכם ְוַהְׂשִּכילּו׃ 

 יּוַכל ֹוּל־ְּבֶקֶרב ָהָאָדם ִמחּוָצהא ֹר ֲאֶׁשר ָיב ָּדָבֵאין טו
ֶזה ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֶּמּנּו הּוא ְיַטֵּמא ־ ִּכי ִאםֹותְֹלַטֵּמא א

  ָהָאָדם׃־ֶאת
  ִיְׁשָמע׃ ַעֹ ִלְׁשמֹוָאְזַנִים ל־ ֲאֶׁשרִמי טז
יו   ַּתְלִמיָדֹותָֹהָעם ַהָּבְיָתה ַוִּיְׁשֲאלּו א ֹו ָׁשב ִמּתְוַכֲאֶׁשר יז

 ׃ ֹוְּדַבר ְמָׁשל־ַעל
א ִּבְבִלי ִביָנה ֲה ֹודַאֶּתם ע־ ֲאֵליֶהם ֲהִכי ַגםֶמראַֹוּי יח

א ָהָאָדם  ֹוּת־ַהָּבא ִמחּוץ ֶאל־ַתְׂשִּכילּו ִּכי ָּכל
 ְיַטְּמֶאּנּו׃ 

 ּוִמָּׁשם ֵיֵצא ֹוְּכֵרׂש־ֶאל־ ִּכי ִאםֹוִלּב־ֶאלא ָֹיב־א ִּכי יט
  ֹון׃ָמז־ַזֵּקק ָּכלה ֲאֶׁשר ְיָנַֹהַּפְרְׁשד

 ָהָאָדם הּוא ְיַטְּמֶאּנּו׃  ֹוא ִמּתֵצֹ ָאֵכן ַהּיַמראַֹוּי כ
 ֹותָרע ֹות ֵיְצאּו ִיְצֵרי ַמֲחָׁשבֹוִלּב ֹוָהָאָדם ִמּת ֹו ִמּתִּכי כא

 ְזנּוִנים ְּגֵנָבה ָוָרַצח׃ 
ַעִין ־ ַאֲהַבת ֶּבַצע ָוֶרַׁשע ְרִמָּיה ְוִזָּמה ְוָרַעתִנֻאִפים כב

 ִּגּדּוִפים ֵּגאּות ּוְנָבָלה׃ 
 ֹותּוְמַטְּמא ֹותאְצָֹהָאָדם ֵהן י ֹוָהֵאֶּלה ִמּת ֹותָהָרע־ָּכל כג

 ׃ ֹותֹא
ַאַחד  ־ֶאלא ַֹוָּיב ֹוןְוִציד ֹורְּגבּול צ־ִמָּׁשם ֶאל  ַוֵּיֶלַוָּיָקם כד

ל ֹא ָיכ א ָאָבה ֲאֶׁשר ַיִּכיֶרּנּו ִאיׁש ַאַהָּבִּתים ְו
  ְלִהָּסֵתר׃

 ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִּבָּתּה ַהַּיְלָּדה רּוַח ֻטְמָאה ְמַבִעָּתּה  ִּכי כה
 ְלַרְגָליו׃ ל ַֹוִּתּפא ָֹׁשְמָעה ָעָליו ַוְּתַמֵהר ַוָּתב

ַוְּתַבְקֵׁשהּו ְלַהְרִחיק  ר ֹצ־ְדָּתּה ֲאַרםֹוַל ְיָוִנית ּומְוָהִאָּׁשה כו
 ָהרּוַח ָהָרָעה ִמֶּקֶרב ִּבָּתּה׃ ־ֶאת

ה ִּכי ֹוָנ ִראׁשַעַֹלָּבִנים ִלְׂשּב ֹון ָנתּוַע ֵאֶליָה ֵיׁשֶמראַֹוּי כז
ִלְפֵני ֹוֶלֶחם ַהָּבִנים ּוְלַהְׁשִליכ־ָלַקַחת ֶאת ֹוןָנכ־א 

 ַהְּכָלִבים׃ 
ְכלּו אַֹהְּכָלִבים י־י ֶאֶפס ַּגםִנֶֹמר ֵאָליו ֵּכן ֲאדאֹ ַוּתַוַּתַען כח

 ִנים׃ י ֶלֶחם ַהָּבֹוֵתַּתַחת ַהֻּׁשְלָחן ִמְּפת
ָסָרה ָהרּוחַ   ָל־ת ִּדַּבְרְּת ְלִכיאֹ ֵאֶליָה ַיַען ָּכזֶמראַֹוּי כט

 ׃ ָהָרָעה ִמִּבֵּת
ִמָּטָתּה ־ֶבת ַעלֶכִֹּבָּתּה ׂש־ֵּביָתּה ַוִּתְמָצא ֶאת־ ֶאלַוָּתָׁשב ל

 ְוָהרּוַח ָהָרָעה ָסָרה ֵמָעֶליָה׃ 
ָים ַהָּגִליל ־ַעד א ַֹוָּיב ןֹוִציד ֶּדֶר ֹור ַוֵּיֵצא ִמְּגבּול צַוִּיֶפן לא

 יס׃ ֹוִלְּגבּול ֶּדַּכּפ ֹוְּבת
 ָלׂשּום ֹוב־ ֵאָליו ִאיׁש ֵחֵרׁש ְוִאֵּלם ַוִּיְפְצרּוַוָּיִביאּו לב

  ָעָליו׃ ֹוָיד־ֶאת
יו ְּבָאְזָניו ָתֶֹאְצְּבע־ ַוָּיָׂשם ֶאתֹו ִמֶּקֶרב ָהָעם ְלַבּדַוִּיָּקֵחהּו לג

 ׃ ֹונֹוַוָּיָרק ַוִּיַּגע ִּבְלׁש
 ִאַּפַּתח ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר  ֹוֶמר לאַֹוֵּיָאַנח ַוּי ֹום ֵעיָניו ַלָּמרַוִּיָּׂשא לד

 ִהְתַּפֵּתַח׃ 
 ִנָּתקּו ַוְיַדֵּבר ְּבָׂשפָ ה  ֹונֹוֵרי ְלׁשֹוְס ָאְזָניו ּומַוִּיָּפְתחּו לה

 ְברּוָרה׃ 
ַצֶּוה ֲעֵליֶהם  ֲעֵליֶהם ְלִבְלִּתי ַיִּגידּו ְלִאיׁש ְוַכֲאֶׁשר ְיַוְיַצו לו

 ַהָּדָבר ָּבַרִּבים׃ ־יפּו ְלַהְׁשִמיַע ֶאתֹוִסֵּכן י



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש לד

ִּכי ד ְֹמא ֹובֲאֶׁשר ָעָׂשה ט־ָּכלר ֵֹלאמד ְֹמא־ ַעדַוִּיְתְמהּו לז
 ִעים ְוִאְּלִמים ְמַדְּבִרים׃ ְמִֹּפיו ֵחְרִׁשים ׁש־ַעל

  ח ח ח חפרקפרקפרקפרק
א ָהָיה ב ְוָר־ ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְתַאְּספּו ֵאָליו ַעםַוְיִהי א

ל ְלַמֵּלא ְלַנְפָׁשם ַוִּיְקָרא ֵיׁשּוַע ֶכֹא־ָלֶהם ָּכל
  ֲאֵליֶהם׃ ֶמראַֹוּיַּתְלִמיָדיו ־ֶאל

ֶׁשת  ָהָעם ִּכי ָעְמדּו ִעָּמִדי ֶזה ְׁש־ ַרֲחִמים ַעלָמֵלאִתי ב
  ל׃ֶֹּלֱאכ־ָיִמים ְוֵאין ָלֶהם ַמה

ְוֵיׁש ֵמֶהם   פּו ַּבָּדֶר ֲאַׁשְּלֵחם ְרֵעִבים ְלָבֵּתיֶהם ִיְתַעְּלְוִכי ג
 ֲאֶׁשר ָּבאּו ִמֶּמְרָחק׃ 

ִאיׁש ַּבִּמְדָּבר ־ ַתְלִמיָדיו ֵמַאִין ַּתִּׂשיג ַידֹותֹ אַוַּיֲענּו ד
 ֵאֶּלה ָלֶחם׃ ־ְלַהְׂשִּביַע ֶאת

 ְמרּו ִׁשְבָעה׃ אַֹּכָּמה ָלֶכם ֶלֶחם ַוּיר ֹם ֵלאמָתֹ אַוִּיְׁשַאל ה
ָהָאֶרץ ַוִיַּקח ־ם ָלֶׁשֶבת ַעלָהָע ֹוןֲהמ־ ֶאתַוְיַצו ו

ַּתְלִמיָדיו ־ַוִּיֵּתן ֶאלס ַֹוִּיְפר ִׁשְבַעת ַהֶּלֶחם ַוְיָבֶר־ֶאת
 ָהָעם׃  ֹון ַוָּיִׂשמּו ִלְפֵני ֲהמִלְפֵניֶהםָלׂשּום 

ֶמר אֲֹעֵליֶהם ַוּי  ָּדִגים ְקַטִּנים ָהיּו ָלֶהם ֲאֶׁשר ֵּבַרּוְמַעט ז
 ֵאֶּלה׃ ־ֶאת־ָלׂשּום ִלְפֵניֶהם ַּגם

ִרים ִׁשְבָעה  ֹוָתים ַהּנֹוִתַהְּפת־ ַוִּיְׂשָּבעּו ַוִּיְׂשאּו ֶאתְכלּואַֹוּי ח
 ַסִּלים׃ 

ֵכן ִׁשַּלח ־ִאיׁש ְוַאֲחֵרי־ ָהיּו ְּכַאְרַּבַעת ַאְלֵפיְוֵהם ט
 ָהָעם׃ ־ֶאת

 ְׂשֵדה ַדְלָמנּוָתא׃ א ַֹּתְלִמיָדיו ַוָּיב־ ָיַרד ָּבֳאִנָּיה ִעםָאז י
 ֹותֹו  ּוְלַבֲעבּור ַנּסֹו ַהְּפרּוִׁשים ַוָּיֵחּלּו ְלִהְתַוַּכח ִאּתְצאּוַוֵּי יא

 ַהָּׁשָמִים׃ ־ִמן ֹותָׁשֲאלּו ָלֵתת ָלֶהם א
ַהֶּזה  ֹורַמּדּוַע ְיַבֵּקׁש ַהּדר ֹ ֵלאמֹו ִּבְמִרירּות רּוחַוֵּיָאַנח יב 

 ה׃ ַהֶּז ֹורא ִיָּנֵתן ַלּד ֹותר ָלֶכם ִּכי אֵמָֹאֵמן ֲאִני א ֹותא
 ֵעֶבר ַהָּים׃ ־ָּבֳאִנָּיה ֶאלר ֹם ַוָּיָׁשב ַוַּיֲעבָתֹא בַֹוַּיֲעז יג
ִנְמָצא ־אְו  ָׁשְכחּו ָלַקַחת ִאָּתם ֵצָדה ַלָּדֶרְוֵהם יד

 ֶלֶחם ֶאָחת׃ ־ָבֳאִנָּיָתם ִּבְלִּתי ִּכַּכר
ְראּו ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֵמֻחְמַצת ר ֹם ֵלאמָתֹ ִהְזִהיר אְוהּוא טו

  ֹוס׃דֹוְרהר ֹּוִׁשים ּוִמְּׂשאַהְּפר
ֶלֶחם ֵאין ־ַעל ִּכיר ָֹאִחיו ֵלאמ־ים ִאיׁש ֶאתֹוִנ ֵהם ְנדַוְיִהי טז

 ִאָּתנּו׃ 
ים ַעל ֹוִנֶּזה ַאֶּתם ְנד־ֶמר ֲאֵליֶהם ָלָּמהאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוֵּיַדע יז

א ַתְׂשִּכילּו ְוִלְּבֶכם א ָתִבינּו ְוֵאין ָלֶכם ָלֶחם ֲהִכי ־ִּכי
  ה׃ֹּכ־ ַעדֵבדָּכ
א א ַתְקִׁשיבּו ְוא ִתְראּו ְוָאְזַנִים ָלֶכם ְו ָלֶכם ְוֵעיַנִים יח

 ּו׃ רִֹתְזּכ
ֲחֵמֶׁשת ַהֶּלֶחם ַלֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ־ ָּפַרְסִּתי ֶאתַּכֲאֶׁשר יט

ְמרּו אֹים ְנָׂשאֶתם ֵמֶהם ַוּיֹוִתַּכָּמה ַסִּלים ְמֵלִאים ְּפת
  ָעָׂשר׃־ְׁשֵניםֵאָליו 

 ְלַאְרַּבַעת ָהֲאָלִפים ַּכָּמה ַסִּלים ְמֵלִאים ַהֶּׁשַבע־ּוִמן כ
 ְמרּו ֵאָליו ִׁשְבָעה׃ אֹים ְנָׂשאֶתם ֵמֶהם ַוּיֹוִתְּפת

  ה׃ֹּכ־א ַתְׂשִּכילּו ַעד ֹוד ֲאֵליֶהם ֲהִכי עֶמראַֹוּי כא
הּו  ֵּבית ָצְיָדה ַוָּיִביאּו ֵאָליו ִאיׁש ִעֵּור ַוְיַבְקֻׁש־ ֶאלּואַֹוָּיב כב

 ׃ ֹו ָלַגַעת ּבֹוְלִתּת
ִמחּוץ ָלִעיר ַוָּיָרק ־יֵאהּו ֶאלֹוִצ ְּבַיד ָהִעֵּור ַוּיַוַּיֲחֵזק כג

ה ֶאֹהּוא ר־ָיָדיו ָׂשם ָעָליו ַוִּיְׁשָאֵלהּו ִאם־ְּבֵעיָניו ְוֶאת
 ְמאּוָמה׃ 

ה ֶאֹה ֲאָנִׁשים ִּכי ֲאִני רֶאַֹמר ֲאִני ראֵֹעיָניו ַוּי־ ֶאתַוִּיָּׂשא כד
 ֵעִצים׃ ־ֹוִכים ְּכמְלֹם הָתֹא
ן ָאז ִהְתַרֵּפא ָתֵֹעיָניו ַוִּיְפַקח א־ָיָדיו ֵׁשִנית ַעל־ ֶאתַוָּיֶׂשם כה

  ֹון׃ָנכ־ָּדָבר ֶאל־ַוַּיְרא ָּכל
ָּבִעיר ְוַאל ְלַהִּגיד א ָֹּתב־ַמר ַאלאֹ ַוּיֹוֵּבית־ ֶאלַוְיַׁשְּלֵחהּו כו

 ְלִאיׁש ָּדָבר ָּבִעיר׃ 
ַהְּכָפִרים ־ַּתְלִמיָדיו ֶאל־ִעם ּוַע ִמָּׁשם ַוֵּיֶל ֵיׁשַוֵּיֵצא כז

ם ָתַֹוִּיְׁשַאל א ַוְיִהי ַּבֶּדֶר ֹוסְּבִקיְסִרין ֲאֶׁשר ְלִפיִלּפ
 ָאִני׃ ־ ָהֲאָנִׁשים ָעַלי ִמיִריםְמֹא־ָמהר ֵֹלאמ

ִרים ֵאִלָּיהּו ְמָֹנן ַהְמַטֵּבל ְוֵיׁש אֹוָחְמרּו יאֹ ַוּיַוַּיֲענּו כח
 ַהְּנִביִאים׃ ־ִרים ֶאָחד ִמןְמֹים אַוֲאֵחִר

ָאִני ־ְמרּו ָעַלי ִמיאֹּת־ְוַאֶּתם ַמהר ֹם ֵלאמָתֹ אַוִּיְׁשַאל כט
 ֶמר ֵאָליו ַאָּתה הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ אַֹוּי ֹוסַוַּיַען ֶּפְטר

 יו׃ ֹוָתדֹא־ ֲעֵליֶהם ְלִבְלִּתי ַהֵּגד ְלִאיׁש ַעלַוְיַצו ל
ָהָאָדם ־ים ְלֶבןִבַֹרִּבים ַמְכאר ָֹם ֵלאמתֹורֹ ֵהֵחל ְלהָאז לא

 ֹוִרים ִיְמֲאסּו בֹוְפִנים ְוַהּסֲהְֹוַהְּזֵקִנים ְוָראֵׁשי ַהּכ
 ֶׁשת ָיִמים ָיקּום׃  ּוִמְקֵצה ְׁשִויִמיֻתהּו

 ֹוס ֶּפְטרֹותֹ ַהֶּזה ִהִּגיד ַּבֵאר ֵהיֵטב ַוִּיַּקח אַהָּדָבר־ְוֶאת לב
  ִּבְדָבִרים׃ ֹויחֹוִכַוָּיֶחל ְלה

ַּתְלִמיָדיו ַוִּיְגַער ־ַוַּיֵּבט ֶאלה ָֹוכה ֹהּוא ָּפָנה ּכ ַא גל
א ַתְׂשִּכיל ָּפַני ִּכי ־סּור ָׁשָטן ֵמַעלר ֵֹלאמ ֹוסְּבֶפְטר
 ֲאֶׁשר ָלָאָדם׃ ־ֶאת־ִהים ִּכי ִאםֵלאֲאֶׁשר ־ֶאת

ֶמר ֲאֵליֶהם אַֹּתְלִמיָדיו ַוּי־ָהָעם ְוֶאל־ ֶאלַוִּיְקָרא לד
 ִמֶּנֶגד ְוִיָּׂשא ֹוַנְפׁש־ֶאת ֶלֶכת ַאֲחַרי ַיְׁשִליֶהָחֵפץ ָל־ִמי
 ַאֲחָרי׃  ְוֵיֵל ֹוְצָלב־ֶאת

 ֹול־ ִּתָּכֶרתֹוַנְפׁש־ֶהָחֵפץ ְלַהִּציל ֶאת־ ִמיִּכי לה
ה ֹוָר ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ַהְּבׂשֹוַנְפׁש־ַיְכִרית ֶאת־ֲאֶׁשר־ּוִמי

 ִיְמָצֶאָּנה׃ 
 ֹוָהָאֶרץ ְוַנְפׁש־ָּכל־ ֶאתֹוּל־ִיְקֶנה־ֶּבַצע ְלִאיׁש ִאם־ ַמהִּכי לו

 ׃ ֹול־ִּתָּכֶרת
 ׃ ֹוַנְפׁש ֹוןִּיֶּתן ִאיׁש ִּפְדי־ ַמהֹוא לז
ד  ֵגַֹהּב ֹור ִמֶּמִּני ּוִמְּדָבַרי ַּבּדֹוׁשִאיׁש ֲאֶׁשר ֵיב־ ָּכלִּכי לח

הּוא ַּכֲאֶׁשר ־ ִמֶּמּנּו ַּגםֹוׁשָהָאָדם ֵיב־ְוַהּפֵׁשַע ַהֶּזה ַאף ֶּבן
 ים׃ ֹוִׁשַמְלָאָכיו ַהְּקד־ָאִביו ִעם ֹודִבְכבא ָֹיב



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש לה

  ט ט ט טפרקפרקפרקפרק
ה   ַֹהִּנָּצִבים ּפ־ר ָלֶכם ֵיׁש ִמןֵמֹ ֲאֵליֶהם ָאֵמן ֲאִני אֶמראַֹוּי א

ִיְראּו ֵצאת ַמְלכּות ־ִיְטֲעמּו ָמֶות ַעד ִּכי־אֲאֶׁשר 
  ִּבְגבּוָרה׃ִהים ֱא

ב  ַֹיֲעק־ְוֶאת ֹוסְטרֶּפ־ ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָלַקח ֵיׁשּוַע ֶאתְוַאֲחֵרי ב
 ְלַבָּדם ַוִּיְׁשַּתֶּנה ַּהַֹהר ָּגב־ ַוְיִביֵאם ֶאלֹוָנן ִאּתֹוָחי־ְוֶאת

  ְלֵעיֵניֶהם׃
ס ָּבָאֶרץ יּוַכל ְלַכֵּבס ֹוֵבצּו ְוִהְלִּבינּו ֵאין ּכֹוְצ נּוְבָגָדיו ג

 ם׃ ֹוֶהְּבָגִדים ְלָבִנים ְּכמ
 ֵיׁשּוַע׃ ־יֶהם ִמַּדְּבִרים ִעם ֵאִלָּיהּו ּומֶׁשה ִנְראּו ֲאֵלְוִהֵּנה ד
ה ָֹלנּו ָלֶׁשֶבת ּפ ֹובֵיׁשּוַע ַרִּבי ט־ֶמר ֶאלאַֹוּי ֹוס ֶּפְטרַוַּיַען ה

ה ְוַאַחת ֶׁשַֹאַחת ְלמ ַאַחת ְל ֹותׁש ֻסּכָּנא ָׁש־ַנֲעֶׂשה
 ְלֵאִלָּיהּו׃ 

ְּלַדֵּבר ִּכי ָנְפָלה ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ־ָיַדע ַמה־א הּוא ִּכי ו
 ַחד׃ ָוָפ

ֶזה  ר ֶֹהָעָנן ֵלאמ־א ִמןֵצֹי ֹולֲעֵליֶהם ְוק  ָעָנן ָסַכְוִהֵּנה ז
 ְּבִני ְיִדיִדי ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון׃ 

ִאיׁש זּוָלִתי ֵיׁשּוַע  ֹודָראּו ע־אִהִּביטּו ִמָּסִביב ְו םֹּוִפְתא ח
  ִאָּתם׃ ֹוְלַבּד

י ַהֵּגד ְלִאיׁש ם ְלִבְלִּתָתָֹהָהר ַוְיַצו א־ ְּבִרְדָּתם ִמןַוְיִהי ט
 ַהֵּמִתים׃ ־ָהָאָדם ִמן־ָיקּום ֶּבן־ֲאֶׁשר ָראּו ַעד ִּכי־ֶאת

ִהיא ־ַהָּדָבר ְּבִלָּבם ַוַּיְחְקרּו ֵביֵניֶהם ַמה־ ָׁשְמרּו ֶאתְוֵהם י
 ַהֵּמִתים׃ ־ַהְּתקּוָמה ִמן

ִרים ִּכי ֹוְפְמרּו ַהּסאֶֹּזה י־ָלָּמהר ֹ  ֵלאמֹותֹ אַוִּיְׁשֲאלּו יא
 ה׃ ֹוָנִראׁשא  ָֹיבא ֹהּו ּבֵאִלָּי

ה ְוֵהִׁשיב ֹוָנִראׁשא ֹ ֲאֵליֶהם ָאֵכן ֵאִלָּיהּו ָיבֶמראַֹוּי יב 
 ֹוןהּוא ָנכ־ָהָאָדם ֵּכן ַּגם־ ֶׁשָּכתּוב ַעל ֶּבןֹוּוְכמל ַֹהּכ־ֶאת
  ּוְמֻדָּכא ְוִנְגָזר ֵמֶאֶרץ ַחִּיים׃ ְמֻעֶּנה ֹותִלְהי

 ֹוב־ֵאִלָּיהּו ְּכָבר ָּבא ַוַּיֲעׂשּו־םר ָלֶכם ִּכי ַּגֵמֹ ֲאִני אֶאֶפס יג
 ם ַּכָּכתּוב ָעָליו׃ ֹוָנִּכְרצ

ָרב  ־ְׁשָאר ַהַּתְלִמיִדים ַוִּיְראּו ַעם־ם ֶאלָאֹ ְּכבַוְיִהי יד
 ִרים ִמְתַוְּכִחים ִעָּמֶהם׃ ֹוְפם ְוסֹוָתְסִביב

 ִהְׁשָּתאּו ָּתָמהּו ַוָּיֻרצּו ֹותֹם אֹוָת ִּכְראָהָעם־ְוָכל טו
  ֹום׃ ְלָׁשלֹול־ְׁשֲאלּוַוִּי
 ַאֶּתם ִמְתַוְּכִחים ִעָּמֶהם׃ ־ם ָמהֹוָת ָׁשַאל אְוהּוא טז
ְּבִני ־ָּבֶזה ֶאת ָהָעם ַרִּבי ֵהֵבאִתי ְל־ ֶאָחד ִמןֹותֹ אַוַּיַען יז

 ׃ ֹורּוַח ִאֵּלם ְמַבֲעת־ֲאֶׁשר
ק  ֲֹחר ְוִׁשָּניו ַיֹויד ִרירֹוִר ִיְטְרֶפּנּו יֹו ַיֲחִזיק ּבּוְלֵעת יח

א  ְוֹוְלָגְרׁש ַּתְלִמיֶדי־ר ֶאלַמֹ ָואֹוחֲֹאֶׁשר ָיֵבׁש ּכ־ַעד
 ּו׃ לָֹיכ

ָמַתי ֶאְהֶיה ־ ַעדֹוא ֵאֻמן ּב ֹורּד ֹויֶמר ֲאֵליֶהם האֹ ַוּיַוַּיַען יט
 ָמַתי ֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ֲהִביֻאהּו ֵאַלי ֵהָּנה׃ ־ִעָּמֶכם ַעד

ף  ֹ ָחתֹותֹאף ֹהּו ָהרּוַח ַוַּיְחּת ְלָפָניו ְוַכֲאֶׁשר ָרָאַוְיִביֻאהּו כ
 ׃ ֹול ְּבִרירֵלַֹאְרָצה ַוִּיְתּגל ַֹוִּיּפף ְֹוָטר

ֶמר ִמיֵמי  אֹ ֶזה ַוּיֹוָּדַבק ּב ֹוםָאִביו ֵמֵאיֶזה י־ ֶאתַוִּיְׁשַאל כא
 ְנעּוָריו׃ 

ִאם   ַאֹו ָבֵאׁש ּוַבַּמִים ְלַהֲאִבידֹוִהִּפיל ֹות ַרּבּוְפָעִמים כב
 יֵענּו׃ ֹוִׁשָּנא ָעֵלינּו ְוה־ָּדָבר חּוָסה ֹותַלֲעׂש ְדְלֵאל ָי־ֶיׁש

ְלַהֲאִמין ָאָּתה  ְלֵאל ָיְד־ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ִאם ֶיׁשֶמראַֹוּי כג
 ָּדָבר ֵיָעֶׂשה׃ ־ְלַמֲאִמין ָּכל

י  ִנִֹהְנִני ַמֲאִמין ֲאד ֹותַמר ִּבְדָמעאֹ ֲאִבי ַהֶּיֶלד ַוּיַוִּיְצַעק כד
 י׃ ִנֹ ֱאמּוָנה ָּכמיָעה ַלֲחַסרֹוִׁשה
ָוָרב ַוִּיְגַער ְּברּוַח  ֹוָהל ֵלֹה ֹון ֵיׁשּוַע ִּכי ֶהָהמַוַּיְרא כה

ֵצא ִמֶּמּנּו רּוַח ִאֵּלם ְוֵחֵרׁש  ֲאִני ְמַצְּור ַֹהֻּטְמָאה ֵלאמ
  ֹוד׃ע ֹואבֹוא־ ָלבףֹוִסּת־ַאל

ַּנַער ִנְׁשַאר ַּכֵּמת  ַוֵּיֵצא ְוַהֹו ְּבַאּפֹוַנְפׁש־ֶאתף ֹ ַוִּיְטרַוִּיְצַעק כו
 ָגָוע׃ ־ְוַרִּבים ָאְמרּו ִּכי

  ם׃ֹ ַוְיִקיֵמהּו ַוָּיקֹו ֶהֱחִזיק ְּבָידְוֵיׁשּוַע כז
 ַּתְלִמיָדיו ְוֵהם ְלַבָּדם ֹותֹ ַהַּבְיָתה ַוִּיְׁשֲאלּו אֹואֹ ְּבבַוְיִהי כח

 ׃ ֹוא ָמְצָאה ָיֵדנּו ֲאַנְחנּו ְלָגְרׁש ַמּדּוַע ֹוִאּת
ׁש ִּכי ָרְֹיג־א ֲאֵליֶהם ִמין רּוַח ָרע ָּכֶזה ֶמראַֹוּי כט

  ֹום׃ִּבְתִפָּלה ּוְבצ־ִאם
א ָאָבה ָׁשם ְלִהָּוַדע  ִמָּׁשם ַוַּיַעְברּו ַבָּגִליל ְוַוֵּיְצאּו ל

 ְלִאיׁש׃ 
   ְלַלֵּמד ְלַתְלִמיָדיו ְוָלִׂשים ִלְפֵניֶהם ֵאיֹו ִהְקִּדיׁש ִעּתִּכי לא

ר ִּביֵדי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ְיִמיֻתהּו ְוַאֲחֵרי ָהָאָדם ִיָּסֵג־ֶּבן
 ַהְּׁשִליִׁשי ָוָחי׃  ֹום ָיקּום ַּבּייּוַמתֲאֶׁשר 

 ׃ ֹו תֹאל ֹ ַוִּייְראּו ִלְׁשאֹוְּדָבר־א ֵהִבינּו ֶאת ְוֵהם לב
ִּדין ־ם ַמהָתַֹנחּום ַוְיִהי ַבַּבִית ַוִּיְׁשַאל א־ְּכַפר־ ֶאלּואַֹוָּיב לג

 ׃  ֵביֵניֶכם ַּבָּדֶרּוְדָבִרים ָהיּו
 ֹולִמי הּוא ַהָּגד א ָענּו ָדָבר ִּכי ָרבּו ֵביֵניֶהם ַּבֶּדֶרְו לד

 ָּבֶהם׃ 
ֶמר ֲאֵליֶהם אְֹׁשֵנים ֶהָעָׂשר ַוּי־ ַוִּיְקָרא ֶאלַוֵּיֶׁשב לה

ְלֻכָּלם  ֹוןַאֲחר ֹותָעָליו ִלְהי ֹוןִראׁש ֹותֶהָחֵפץ ִלְהי־ִמי
  ְלֻכָּלם׃ּוְמָׁשֵרת 

 ָאַמר ֹול־ם ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִחֶּבקֹוָכ ֶיֶלד ַוַּיִּציֵגהּו ְבתִּיַּקחַו לו
 ֲאֵליֶהם׃ 

י הּוא ִתֹ ַהְמַקֵּבל ִּבְׁשִמי ַאַחד ַהְיָלִדים ָּכֶזה אהּוא־ִמי לז
ְּפֵני  ־י ִּכי ִאםִתֹי ֵאיֶנּנּו ְמַקֵּבל אִתְֹמַקֵּבל ְוַהְמַקֵּבל א

 ִחי׃ ְלֹׁש
 ֹותָרע ֹותָליו ַרִּבי ָרִאינּו ִאיׁש ְמָגֵרׁש רּוחָנן ֵאֹוָח יֶמראַֹוּי לח

  ָהַל־א ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֹו ִמְּפֻעָּלתֹותַֹוִּנְכָלא א ְּבִׁשְמ
  ַאֲחֵרינּו׃

ה ֹ ִּכי ֵאין ִאיׁש ֲאֶׁשר ּכֹותִֹּתְכְלאּו א־ ֵיׁשּוַע ַאלֶמראַֹוּי לט
 ָרה׃ ִּבי ָס־ָיׁשּוב ְיַדֶּברה ְֹוכ ֹותה ִבְׁשִמי ִנְפָלאֶׂשֹע

  ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ְלָצֵרינּו ָלנּו הּוא׃ ִּכי מ
ֵעֶקב ֲאֶׁשר  ֹותַמִים ִלְׁשּת ֹוס ָלֶכם ִּבְׁשִמי ּכןֶתַֹהּנ־ְוָכל מא

ַבד  אֹי־אר ָלֶכם ִּכי ֵמַֹהָּמִׁשיַח ָאֵמן ֲאִני א־ּו ַעלּסָֹּתכ
  ׃ֹוְׂשָכר



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש לו

ים ַהַּמֲאִמיִנים ִּבי ִלְפֵני ַאַחד ַהְּקַטִּנל ֹ ִמְכׁשןֵתַֹהּנ־ְוָכל מב
 ַּבָּים׃   ְוֻהְׁשָלֹוַצָּואר־ֶרֶכב ַעל־ ִּכי ִיָּתֶלה ֶּפַלחֹול ֹובט
א ָֹלב ְל ֹובה טָתַֹקֵּצץ א ְל ֹולְלִמְכׁש ָיְד־ְוִאם מג

א  ְֹׁשֵּתי ָיַדִים ְוָלב ְל ֹותָיד ִמְהי־ַהַחִּיים ְקטּוַע־ֶאל
 ם ּתּוָקד׃ ֹוָלע־ ֲאֶׁשר ַעדָהֵאׁש־ֶאלם ֵֹּגיִהּנ־ֶאל

 א ִתְכֶּבה׃ א ָתמּות ְוִאָּׁשם ְעָּתם ֹוַל ּתָׁשם־ֲאֶׁשר מד
א  ָֹלב ְל ֹובּה טָתַֹקֵּצץ א ְל ֹולְלִמְכׁש ַרְגְל־ְוִאם מה

א ְֹׁשֵּתי ַרְגַלִים ְוָלב ְל ֹותֶרֶגל ִמְהי־ַהַחִּיים ְקטּוַע־ֶאל
 א ִתְכֶּבה׃  ֲאֶׁשר ָהֵאׁש־ֶאלם ֵֹּגיִהּנ־ֶאל

 א ִתְכֶּבה׃ א ָתמּות ְוִאָּׁשם ְעָּתם ֹוַל ּתָׁשם־ֲאֶׁשר מו
א  ָֹלב ְל ֹובּה טָתַֹנֵּקר א ַּתְכִׁשיְל ֵעיְנ־ְוִאם מז

ְׁשֵּתי ֵעיַנִים  ְל ֹותִהים ְּבַעִין ַאַחת ִמְהיַמְלכּות ָהֱא־ֶאל
  ם׃ֵֹּגיִהּנ־ֶאל ּוְלָהְׁשַל

 א ִתְכֶּבה׃ ִאָּׁשם א ָתמּות ְוְעָּתם ֹוַל ּתָׁשם־ֲאֶׁשר מח
 ָקְרַּבן ַּבֶּמַלח ָיְמָלח׃ ־ ָכלֹוָאָדם ָּבֵאׁש ִיָּצֵרף ְּכמ־ ָּכלִּכי מט
ָיפּוג ַטַעם ַהֶּמַלח ַּבֶּמה  ־ִאם הּוא ַא ֹוב טְוַהֶּמַלח נ

ֶכם ֹוְכַהֶּמַלח ְּבת־ ִׁשְמרּו ֶאתֹותֹּתּוְכלּו ְלַתֵּקן א
 ִחיו׃  ּוֵבין ָאִאיׁשֵּבין  ֹוםַהָּׁשל־ְוֶאת

  י י י יפרקפרקפרקפרק
ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ־ְּגבּול ְיהּוָדה ְוֶאל־ִמָּׁשם ֶאל  ַוֵּיֶלַוָּיָקם א

ה ָלֶהם ְּכִפי  ֹוֶריפּו ְלִהָּקֵבץ ֵאָליו ַוּיֹוִסָרב ה ֹוןְוָהמ
  ׃ֹוִמְׁשָּפט

 ַוִּיְׁשָאֻלהּו ִאם ֵיׁש ְּבַיד ֹותֹו ֵאָליו ְּפרּוִׁשים ְלַנּסַוִיְּגׁשּו ב
 ׃ ֹוִאְׁשּת־ח ֶאתִאיׁש ְלַׁשַּל

 ה׃ ֶׁשִֹצָּוה ֶאְתֶכם מ־ֶמר ֲאֵליֶהם ַמהאֹ ַוּיַוַּיַען ג
ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת ־ה ָנַתן ָלנּו ִלְכָּתבֶׁשֹ מְמרּואַֹוּי ד

 ּוְלַׁשְּלָחּה׃ 
 ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ַּבֲעבּור ְקִׁשי ְלַבְבֶכם ָּכַתב ָלֶכם ֶמראַֹוּי ה

 ת׃ אַֹהִּמְצָוה ַהּז־ֶאת
 ם׃ ָתֹ ִּביֵמי ַהְּבִריָאה ִמֶּקֶדם ָזָכר ּוְנֵקָבה ָעָׂשה אָבלֲא ו
 ׃ ֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹוִאּמ־ָאִביו ְוֶאת־ִאיׁש ֶאת־ ַיֲעָזבֵּכן־ַעל ז
ְׁשַנִים ִּכי   ֹודֵּכן ֵאיָנם ע־ ְׁשֵניֶהם ְלָבָׂשר ֶאָחד ְוִאםְוָהיּו ח

 ָּבָׂשר ֶאָחד׃ ־ִאם
 ַיְפֵרד ָאָדם׃ ־ִהים ַאלִחֵּבר ֱא־ ֵאת ֲאֶׁשרָלֵכן ט
 ַהָּדָבר ַהֶּזה׃ ־ ַּתְלִמיָדיו ֵׁשִנית ַעלֹותֹ ָׁשֲאלּו אּוַבַּבִית י
 ֹו ְוָנָׂשא לֹוִאְׁשּת־ְיַׁשַּלח ֶאת־ ֲאֵליֶהם ִאיׁש ִּכיֶמראַֹוּי יא

 ף הּוא׃ ֵאַֹאֶחֶרת נ
ֶפת  ֶאֵֹתֵצא ִמֵּבית ַּבְעָלּה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר נ־ ִּכיְוִאָּׁשה יב 

 ִהיא׃ 
ָיָדיו ֲעֵליֶהם ־ ֵאָליו ְיָלִדים ְלַבֲעבּור ָיִׂשים ֶאתַוָּיִביאּו יג

 ְוַתְלִמיָדיו ָּגֲערּו ִּבְמִביֵאיֶהם׃ 

 ַלְיָלִדים יחּוֶמר ֲאֵליֶהם ַהִּנאֹ ַוּיֹול־ ֵיׁשּוַע ַוִּיַחרַוַּיְרא יד
ם ִּכי ֵמֵאֶּלה ַמְלכּו ת  ָתִֹּתְכְלאּו א־ֵאַלי ְוַאלא ָֹלב
 ִהים׃ ֱאָה
ַמְלכּות ־א ְיַקֵּבל ֶאת־ר ָלֶכם ִמי ֲאֶׁשרֵמֹ ֲאִני אָאֵמן טו

 ָבּה׃ א ָֹיב־אא ִֹהים ַּכֶּיֶלד ּבָהֱא
 ָיָדיו ָׂשם ֲעֵליֶהם ַוְיָבֲרֵכם׃ ־ָיו ְוֶאתתֹעֹ ִּבְזרַוְיַחְּבֵקם טז
י ו   ַוָּיָרץ ֵאָליו ִאיׁש ַוִּיְכַרע ְלָפָנֹו ְלַדְרּכֹו ְּבֵצאתַוְיִהי יז

 ם׃ ֹוָלָלֶרֶׁשת ַחֵּיי ע ֹותִּלי ַלֲעׂש־ַמה ֹובַרִּבי ַהּטר ֵֹלאמ
ִּכי  ֹובֵאין ט ֹובֶּזה ִּתְקָרא ִלי ט־ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ָלָּמהֶמראַֹוּי יח

 ִהים׃ ֶאָחד הּוא ָהֱא־ִאם
ב ֹא ִּתְגנא ִּתְנָאף א ִּתְרָצח  ֹותַהִּמְצ־ ָיַדְעָּת ֶאתְוַאָּתה יט

ד ָׁשֶקר ַתֲעֶנה ֵע־אָאִבי־ַּכֵּבד ֶאתק ֹא ַתֲעׁש 
 ׃ ִאֶּמ־ְוֶאת

 ֵאֶּלה ָׁשַמְרִּתי ִמְּנעּוָרי׃ ־ָּכל־ ֵאָליו ַרִּבי ֶאתֶמראַֹוּי כ
ַאַחת ַאָּתה  ֹודֶמר ֵאָליו עאֹ ֵיׁשּוַע ַוֶּיֱאָהֵבהּו ַוּיַוִּיְרֵאהּו כא

 ְל־ָיהְוֵתן ַלֲעִנִּיים ְוָה ְל־ֲאֶׁשר־ָּכל־ֶאתר ְֹמכ ָחֵסר ֵל
 ַאֲחָרי׃  ַהְּצָלב ְוֵל־ָׂשא ֶאתא ֹ ַּבָּׁשָמִים ּוברֹוָצא
 ֹו ל־ ַוֵּיֶלֹוִלּב־ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל־ ָפָניו ַעלַוִּיְּפלּו כב

 ׃ ֹוְנָכִסים ַרִּבים ָהיּו ל־ִּכי
ָּקֶׁשה  ־ַּתְלִמיָדיו ַמה־ֶמר ֶאלאֹ ֵיׁשּוַע ִמָּסִביב ַוּיַוַּיֵּבט כג

 ִהים׃ ַמְלכּות ָהֱא־ֶאלא ַֹבֲעֵלי ְנָכִסים ָלבְל
ף ֵיׁשּוַע ַוַּיַען  ֹוֶסְּדָבָריו ַוּי־ ַתְלִמיָדיו ַעלמּוֹוְמַוִּיְׁשּת כד

א ֵֹחיָלם ָלב־ִחים ַעלְטָֹּכֵבד ַלּב־ֶמר ֲאֵליֶהם ָּבַני ַמהאַֹוּי
 ִהים׃  ָהֱאַמְלכּות־ֶאל

ָעִׁשיר א ַֹחט ִמּבֻחר ַהַּמ ּדֶ ֶרר ֹ ַלָּגָמל ַלֲעבָנֵקל כה
 ִהים׃ ַמְלכּות ָהֱא־ֶאל

ָאִחיו ־ְמרּו ִאיׁש ֶאלאַֹוּיד ֹם ֶיֶתר ְמאֹוֵמ ְלִהְׁשּתיפּוֹוִסַוּי כו
 יּוַכל ְלִהָּוֵׁשַע׃  ֹואּוִמי ֵאפ

א  ַמר ִמְּבֵני ָאָדם ִיָּפֵלא ַהָּדָבר ַאאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיָּבם־ַוַּיֶּבט כז
 ָּדָבר׃ ־ִיָּפֵלא ָּכלא ִהים ִהים ִּכי ֵמֱאֵמֱא

ל  ֹּכ־ֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָעַזְבנּו ֶאתאַֹוּי ֹוס ֶּפְטרַוָּיֶחל כח
 ׃ ַאֲחֶרי ַוֵּנֶל

ר ָלֶכם ִּכי ֵאין ִאיׁש ֲאֶׁשר ָעַזב ֵמֹ ֵיׁשּוַע ָאֵמן ֲאִני אֶמראַֹוּי כט
 ֹוִאְׁשּת־ֶאת ֹו ֵאם אֹו ָאב אֹוא ֹות ֲאָחיֹו ַאִחים אֹוַּבִית א

 ה׃ ֹוָרְלַמַען ַהְּבׂש ֹות ָׂשדֹו ָבִנים אֹוא
ת ֵמָאה אָֹּבֵעת ַהּז ֹותא ִיְמָצא ְלַרְגֵלי ָהְרִדיפ ֲאֶׁשר ל

 ֹותּוָבִנים ְוָׂשד ֹותְוִאּמ ֹותְׁשָעִרים ָּבִּתים ְוַאִחים ַוֲאָחי
 ם׃ ֹוָלַחֵּיי עא ֹ ָלבְוֶלָעִתיד

ים ִנֹים ְוָהַאֲחרִנֹ ַאֲחרים ֲאֶׁשר ִיְהיּוִנֹ ֵהם ָהִראׁשְוַרִּבים לא
 ים׃ ִנִֹראׁש

ֵיׁשּוַע ִלְפֵניֶהם   ְירּוָׁשַלְיָמה ַוֵּיֶל ֹותַלֲעל  ַּבֶּדֶרםֹוָתּוִבְהי לב
ָוָפַחד ַוִּיַּקח ֵאָליו ֵׁשִנית  ֹורְוֵהם ָהְלכּו ַאֲחָריו ְּבָמג

ֲאֶׁשר ִיְקֶרה ־ ֶהָעָׂשר ַוָּיֶחל ְלַהִּגיד ָלֶהם ֶאתְׁשֵנים־ֶאת
  ר׃ֹ ֵלאמֹותֹא



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש לז

ָהָאָדם ִיָּסֵגר ִּביֵדי ־ים ְירּוָׁשַלְיָמה ּוֶבןִלֹ ֲאַנְחנּו עִהֵּנה לג
 ֹון ָלמּות ְוָנתֹותִֹרים ְוִהְרִׁשיעּו אֹוְפִנים ְוַהּסֲהָֹראֵׁשי ַהּכ

 ם׃ ֹוִי ִּביֵדי ַהּגֹותֹא
הּו  ים ִויִמיֻתִטֹ ְוָיְרקּו ְּבָפָניו ְוַיֻּכהּו ַּבּׁשֹו ְיָהֵתּלּו בְוֵהם לד

 ַהְּׁשִליִׁשי ָיקּום ְוֶיִחי׃  ֹוםּוַבּי
ַרֵּבנּו ֲחֵפִצים ר ַֹזְבִּדי ֵלאמ־ָנן ְּבֵניֹוָחְויב ֹ ֵאָליו ַיֲעקַוִּיְּגׁשּו לה

 ׃ ִנְׁשַאל ִמֶּמ־ַתֲעֶׂשה ָּלנּו ֵאת ֲאֶׁשר־ֲאַנְחנּו ִּכי
 ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם׃ ־ֶחְפְצֶכם ִּכי־ ֲאֵליֶהם ַמהֶמראַֹוּי לו
ְוֶאָחד  ָּלנּו ָלֶׁשֶבת ֶאָחד ִליִמיְנ־ ֵאָליו ְּתָנהרּוְמאַֹוּי לז

 ׃ ֹוֶדִּבְכב ְלִֹלְׂשמ
א ְיַדְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְׁשָאלּון  ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֶמראַֹוּי לח

ֲאֶׁשר ֲאִני ֶאְׁשֶּתה ּוְלִהָּטֵבל  ֹוסַהּכ־ֶאת ֹותֲהתּוְכלּו ִלְׁשּת
 י׃  ֲאֶׁשר ִאָּטֵבל ָאִנַּבְּטִביָלה

 ֹוסַהּכ־ֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֶאתאֹ ֵאָליו נּוָכל ַוּיְמרּואַֹוּי לט
 ֲאֶׁשר ֶאְׁשֶּתה ִּתְׁשּתּו ּוַבְּטִביָלה ֲאֶׁשר ִאָּטֵבל ִּתָּטֵבלּו׃ 

ִלי ֵאין ְּבָיִדי ָלֵתת ִּכי אֹ ָלֶׁשֶבת ִליִמיִני ְוִלְׂשמֲאָבל מ
 ָלֶהם׃  ֹוןִיָּנֵתן ַלֲאֶׁשר ָנכ־ִאם

 ָנן׃ ֹוָחְויב ֹת ָחָרה ַאָּפם ְּבַיֲעקאֹ ְּבָׁשְמָעם זָׂשָרהְוָהֲע מא
ֶמר ֲאֵליֶהם ֵהן ְיַדְעֶּתם ִּכי ַהִּנְבָחִרים אֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוִּיְקָרא מב

 יֶהםֹוֵלּוְגדִלים ָּבם ְּכָׂשִרים ַּבֲעָבִדים ְׁשֹם מֹוִיַּבּגל ִֹלְמׁש
 ִטים ֲעֵליֶהם׃ ְלֹׁש
 ֹולָּגד ֹותִמי ֶהָחֵפץ ִלְהי־ְרְּבֶכם ִּכי ִאםא ִיְהֶיה ֵכן ְּבִקְו מג

 ָּבֶכם ִיְהֶיה ָלֶכם ִלְמָׁשֵרת׃ 
  ל׃ֹׁש ִיְהֶיה ֶעֶבד ַלּכאְֹלר ֹות ִמֶּכם ֶהָחֵפץ ִלְהיּוִמי מד
א ָבא ְלַמַען ְיָׁשְרֻתהּו ֲאֵחִרים ִּכי ָהָאָדם ־ ַּגם ֶּבןִּכי מה

 ַרִּבים׃ ־ַעדר ְּבֶפֹ ּכֹוַנְפׁש־ְלָׁשֵרת ְוָלֵתת ֶאת־ִאם
ָהִעיר ְוַתְלִמיָדיו ־ ִמןֹו ַוְיִהי ְּבֵצאתֹוְיִריח־ ֶאלּואַֹוָּיב מו

ִטיַמי ִעֵּור ־ָרב ַאֲחָריו ְוִהֵּנה ַּבְרִטיַמי ֶּבן־ַעם ֹוןַוֲהמ
 ׃ ַיד ַהָּדֶר־ב ַעלֵׁשֹי ֹותְנָדבְמַבֵּקׁש 

א  ְֹוִלְקרק ֹ ִלְצער ָׁשם ַוָּיֶחלֵבֹ ִּכי ֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי עֹוּוְבָׁשְמע מז
 ָּדִוד׃ ־ָנא ָעַלי ֵיׁשּוַע ֶּבן־ַרֶחם

ץ ֶמֹ ְוהּוא ָקָרא ְּבֶיֶתר אֹותֹו ַרִּבים ְלַהְחׁשֹוב־ַוִּיְגֲערּו מח
 ָנא ָעָלי׃ ־ָּדִוד ַרֶחם־ֶּבןר ֵֹלאמ

ְמרּו אֹ ַוִּיְקְראּו ָלִעֵּור ַוּיֹול־ֶמר ִקְראּואֵֹיׁשּוַע ַוּי  דַֹוַּיֲעמ מט
 ׃ ֶאְרִֹהֵּנה הּוא ק ָל־ קּוםֵאָליו ֲחַזק

 ִלְפֵני ֵיׁשּוַע׃ א ֹ ֵמָעָליו ַוָּיָקם ַוָּיבֹוִּבְגד־ֶאת ַוַּיְׁשֵל נ
 ָל ֹותְּתַבֵּקׁש ֶמִּני ַלֲעׂש־ֶמר ֵאָליו ַמהאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען נא

 ֵעיָני׃  ֹורי ְלָהִׁשיב ִלי אֹוִנֶמר ָהִעֵּור ִרּבאַֹוּי
ֵעיָניו  ֹורְוא יָעה ָּלֹוִׁשה ֱאמּוָנְת ֵיׁשּוַע ֵל ֵאָליו ֶמראַֹוּי נב

 ׃ ַאֲחָריו ַּבָּדֶר ָׁשב ֵאָליו ְּכֶרַגע ַוֵּיֶל

  יא יא יא יאפרקפרקפרקפרק
ַּפֵּגי ־ְירּוָׁשַלְיָמה ֵאֶצל ֵּביתא ֹ ַּכֲאֶׁשר ִהְקִריבּו ָלבַוְיִהי א

 ַעְנָיה ְּבַהר ַהֵּזיִתים ַוִּיְׁשַלח ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדיו׃ ־ּוֵבית

ַהְּכָפר ֲאֶׁשר ִמֶּנֶגד ְוָהָיה ־ ֲאֵליֶהם ְלכּו ֶאלֶמראַֹוּי ב
ֶכם ָׁשָּמה ִּתְמְצאּו ִלְפֵניֶכם ַעִיר ָאסּור ֲאֶׁשר ֲאְֹּכב
ַוֲהִביֻאהּו ֵאָלי׃ ֹותֹ ַהִּתירּו אִאיׁשָרָכב ָעָליו ־א  

ת ַוֲאַמְרֶּתם אֹ ֲאֵליֶכם ִאיׁש ָלָּמה ַתֲעׂשּו ָכזַמראֹי־ְוִכי ג
  ֵהָּנה׃ ֹו ְוָאז ָיִחיׁש ְלָׁשְלחֹוְלֶחְפצ ֹון ִיֵעד ָהָאדֹותֹא

ֶּפַתח ־ָהַעִיר ָאסּור ִמחּוץ ַלַּׁשַער ַעל־ ַוִּיְמְצאּו ֶאתַוֵּיְלכּו ד
 ׃ ֹותֵֹעיָנִים ַוַּיִּתירּו א

ִדים ָׁשם ָאְמרּו ֲאֵליֶהם ָלָּמה ַתֲעׂשּו ְמָֹהע־ ִמןַוֲאָנִׁשים ה
 ָהָעִיר׃ ־ת ִּכי ַתִּתירּו ֶאתאָֹכז

 ם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֵיׁשּוַע ַוַּיִּניחּו ָלֶהם׃ ָתֹ אַוַּיֲענּו ו
ִּבְגֵדיֶהם ־ֵיׁשּוַע ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ֶאת־ָהַעִיר ֶאל־ ֶאתַוָּיִביאּו ז

 ְוהּוא ָיַׁשב ֲעֵליֶהם׃ 
ַוֲאָנִׁשים  ְּפֵני ַהָּדֶר־ִּבְגֵדיֶהם ַעל־ ָּפְרׂשּו ֶאתְוַרִּבים ח

עֵ ִצים ֲאֶׁשר ָּכְרתּו  ֹותרְֹטחּו ְלַרְגָליו ְזמֲאֵחִרים ָׁש
 ַּבָּׂשֶדה׃ 

ַהָּבִאים ַאֲחָריו ָענּו ְוָקְראּו ־ ְלָפָניו ִעםִכיםְלְֹוַהה ט
 ה׃ ָֹוַהָּבא ְּבֵׁשם ְיה ָנא ָּברּו־עֹוַׁשה

ָנא  ־עֹוַׁשה הָֹו ַמְלכּות ָּדִוד ָאִבינּו ַהָּבָאה ְּבֵׁשם ְיהְּברּוָכה י
  ֹום׃ָמרִּבְׁשֵמי 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַוַּיְרא ־ֵיׁשּוַע ְירּוָׁשָלִים ֶאל אַֹוָּיב יא
ֶעֶרב ָיָצא  ֹות־ֲאֶׁשר ָׁשם ִמָּסִביב ְוִלְפנ־ָּכל־ֶאת
  ֶהָעָׂשר׃ ְׁשֵנים־ִעםַעְנָיה ־ֵּבית־ֶאל

 ַעְנָיה ַוִּיְרָעב׃ ־ ִמָּמֳחָרת ְּבֵצאָתם ִמֵּביתַוְיִהי יב 
א ֹיָאה ָעִלים ַוָּיבֹוִצֲאֶׁשר ה ֹוקת ֵמָרח ְּתֵאָנה ַאַחַוַּיְרא יג

ַמֲאָכל ַוִּיְקַרב ֵאֶליָה ־ִיְמָצא ָבּה ְּפִרי־ִאם ֹותִלְרא
 ֹודָמָצא ָבּה זּוָלִתי ָעִלים ְלַבָּדם ִּכי ֵעת ַהְּתֵאִנים ע־אְו
 ִהִּגיָעה׃א  
 ִאיׁש ִמִּפְרֵי ֹודַכל עאֹא יֶמר ָלּה אֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען יד

 ַהָּדָבר׃ ־ם ְוַתְלִמיָדיו ָׁשְמעּו ֶאתֹוָלע־ַעָּתה ְוַעדֵמ
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַוָּיֶחל ־ֵיׁשּוַע ֶאל  ְירּוָׁשַלִים ַוֵּיֶלּואַֹוָּיב טו

 ֹותֻׁשְלֲחנ־ים ְוֶאתֹוִנַהּק־ִרים ְוֶאתֹוְכַהּמ־ְלָגֵרׁש ִמָּׁשם ֶאת
 ים׃ ֹוִנ ַהּיֵריְכֹמ ֹותבֹוְׁשמ־ְוֶאת  ַהֶּכֶסף ָהַפַמֲחִליֵפי

 ַהִּמְקָּדׁש׃  א ָנַתן ְלִאיׁש ְלַהֲעִביר ֵּכִלים ֶּדֶרְו טז
ְּתִפָּלה ־א ָכתּוב ִּכי ֵביִתי ֵּביתֲהר ֹ ָלֶהם ֵלאמהֹוֶרַוּי יז

 ִלְמָעַרת ֹותָֹהַעִּמים ְוַאֶּתם ֲעִׂשיֶתם א־ִיָּקֵרא ְלָכל
  ָּפִרִצים׃

 ֹו ְמעּו ַוִּיְתַנְּכלּו ְלַהֲאִבידִרים ָׁשֹוְפִנים ְוַהּסֲהֹ ַהּכְוָראֵׁשי יח
ָהָעם ִהְתַּפְּלאּו ־ִּכי ָיְראּו ִמָּפָניו ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָּכל

  ׃ֹותֹוָרּת־ַעל
 ִמחּוץ ָלִעיר׃ ־ָהָעֶרב ָיָצא ֶאלא ְֹּכב ֹוםי ֹוםְוי יט
ַהְּתֵאָנה ִּכי ָיְבָׁשה ֵמָעָנף  ־ר ַוַּיַעְברּו ַוִּיְראּו ֶאתֶקֹ ַּבּבַוְיִהי כ

 ׁש׃ ֶרֹׁש־דְוַע
ֶמר ֵאָליו ַרִּבי ִהֵּנה ָיְבָׁשה ַהְּתֵאָנה  אַֹוּי ֹוסֶּפְטר  רַֹוִּיְזּכ כא

 ֲאֶׁשר ֵאָרְרָּת׃ 
 ִהים׃ ֶמר ֲאֵליֶהם ְרעּו ֱאמּוָנה ֵבאאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען כב



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש לח

ָהָהר ַהֶּזה ־ַמר ֶאלאִֹאיׁש ֲאֶׁשר י־ר ָלֶכם ָּכלֵמֹ ֲאִני אָאֵמן כג
 ִּכי ֹוא ִיָּפֵלג ְּבִלּבַהָּים ְו ֹוּת־ְתַנֵּפל ֶאלִהָּנֵׂשא ְוִה

 ׃ ֹוּל־ַיֲאִמין ִּכי ְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ֵּכן ִיְהֶיה־ִאם
ֲאֶׁשר ִּתְׁשֲאלּו ְוִתְתַּפָּללּו ־ָּכל־ר ָלֶכם ַעלֵמֹ ֲאִני אֵּכן־ַעל כד

 ִּבְטחּו ִּכי ֵיָעֶׂשה ָלֶכם ְוֵכן ֵיָעׂש׃ 
ִאיׁש ֵאת ֲאֶׁשר ָחָטא ־ְתַּפֵּלל ִסְלחּו ְלָכל ְלִהַתַעְמדּו־ְוִכי כה

ֲאִביֶכם ַּבָּׁשַמִים ִיְסַלח ָלֶכם ־ָלֶכם ְלַמַען ַּגם
  ֵתיֶכם׃אַֹחּט־ֶאת

ִיְסַלח ־אֲאִביֶכם ֶׁשַּבָׁשַמִים ־א ִתְסְלחּו ַאֶּתם ַּגם־ְוִאם כו
 ֵתיֶכם׃ אַֹחּט־ָלֶכם ֶאת

ַּבִּמְקָּדׁש  ה ַוְיִהי הּוא ִמְתַהֵּלּו ְירּוָׁשָלְיָמאֹ ַוָּיבַוָּיׁשּובּו כז
 ִרים ְוַהְּזֵקִנים׃ ֹוְפִנים ְוַהּסֲהֹּו ֵאָליו ָראֵׁשי ַהּכאַֹוָּיב

ָנַתן ־ה ֵאֶּלה ּוִמיֶׂשַֹאָּתה ע ֹון ֵאָליו ְּבֵאיֶזה ִרְׁשיְמרּואַֹוּי כח
 ֵאֶּלה׃  ֹותַהֶּזה ַלֲעׂש ֹוןָהִרְׁשי ְל
ם ֶאְׁשַאל ִמֶּכם ָּדָבר ּוְתנּו ִלי ַמֲעֶנה  ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהֶמראַֹוּי כט

 ה ֵאֶּלה׃ ֶׂשֲֹאִני ע ֹוןְוָאז ַאִּגיד ָלֶכם ְּבֵאיֶזה ִרְׁשי
ִמי ָהְיָתה ִמְצָוָתּה ־ָנן ִמִּפיֹוָח ִלי ְטִביַלת יַהִּגידּו ל

 ָאָדם ְּתנּו ִלי ַמֲעֶנה׃ ־ ִמְּבֵניֹוַהָּׁשַמִים א־ִמן
ַהָּׁשַמִים ־ַמר ִמןאֹנ־ִאםר ְֹעָּתם ֵלאמִלים ְּבַדְקֹ ֵהם ׁשַוְיִהי לא
 ׃ ֹוא ֶהֱאַמְנֶּתם לַמר ּוַמּדּוַע אֹי
ֻכָּלם ־ָהָעם ִּכי־ ִמְּבֵני ָאָדם ְיֵרִאים ֲאַנְחנּו ֶאתַמראֹנ־ְוִאם לב

 ָנן ְלָנִביא ֶנֱאָמן׃ ֹוָחי־ִחְּׁשבּו ֶאת
ר ֲאֵליֶהם  ֶמאֹא ָיָדְענּו ַוּיְמרּו אֵֹיׁשּוַע ַוּי־ ֶאתַוַּיֲענּו לג

ה ֶׂשֲֹאִני ע ֹוןא ַאִּגיד ָלֶכם ְּבֵאיֶזה ִרְׁשיֲאִני ־ֵיׁשּוַע ַּגם
 ֵאֶּלה׃ 

  יב יב יב יבפרקפרקפרקפרק
ֶמר ֲאֵליֶהם ִאיׁש ָנַטע ֶּכֶרם אֹ ְּבָמָׁשל ִּפיו ַוּיַוִּיְפַּתח א

 ְוָנַתן  ֹוכֹו ַוִּיֶבן ִמְגָּדל ְּבתֹוַוְיַעְּזֵקהּו ִמָּסִביב ְוֶיֶקב ָחֵצב ּב
  ֹוק׃ְלֵמָרח ַּבֶּדֶר  ְוָהַלִריםְטַֹלּנ ֹותֹא

ִרים ְטֹ ָלַקַחת ִמיֵדי ַהּנֹוַעְבּד־ ַהָּבִציר ָׁשַלח ֶאתּוְלֵעת ב
 ִמְּפִרי ַהָּכֶרם׃ 

  ֵריָקם׃ ֹותֹ ַוַּיֻּכהּו ַוְיַׁשְּלחּו אֹו בַוִּיְתְּפׂשּו ג
ים  ָסְקלּו ָבֲאָבִנֹותֹ ַוִּיְׁשַלח ֲאֵליֶהם ֶעֶבד ַאֵחר ְואףֹוֶסַוּי ד

 ה׃ ֹוָל ַוְיַׁשְּלֻחהּו ְּבֶחְרָּפה ְגדֹוׁשאֹר־ַוִּיְפְצעּו ֶאת
 ָהָרגּו ְוֵכן ֲאֵחִרים ַרִּבים ֹותֶֹאָחד ְוא ֹוד ֲאֵליֶהם עַוִּיְׁשַלח ה

 ֵמֶהם ֲאֶׁשר ִהּכּו ּוֵמֶהם ֲאֶׁשר ָהָרגּו׃ 
 ָׁשַלח ֲאֵליֶהם ֹותֵֹּבן ָיִחיד ֲאֶׁשר ָאֵהב ְוא ֹוד עֹול־ַוְיִהי ו

 ְּבִני ִייָראּו׃ ־ֵרי ֻכָּלם ִּכי ָאַמר ֶאתַאֲח
ׁש  ֹוֵרָאִחיו ִהֵּנה ַהּי־ְמרּו ִאיׁש ֶאלאֹ ָהֵהם ָראּו ַוּיִריםְטְֹוַהּנ ז

 ַהַּנֲחָלה׃ ב ְֹלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוָלנּו ִתּס
 ִמחּוץ ַלֶּכֶרם׃ ־ ַוַּיַהְרֻגהּו ַוַּיְׁשִליֻכהּו ֶאלֹוב־ַוִּיְתְּפׂשּו ח
ְוֶהֱאִביד א ַֹיֲעֶׂשה ַּבַעל ַהָּכֶרם הּוא ָיב אֹו ֵאפּוָמה ט

  ִיֵּתן ִּביֵדי ֲאֵחִרים׃ ֹוַּכְרמ־ֵדי ָהֲאָדָמה ְוֶאתְבֹע־ֶאת

ים ֹוִנַהָּכתּוב ַההּוא ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּב־א ְקָראֶתם ֶאתֲה י
 ׁש ִּפָּנה׃ אָֹהְיָתה ְלר

 ׃ ת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּואֹה ָהְיָתה זָֹו ְיהֵמֵאת יא
 ֶאֶפס ִּכי ָיְראּו ִמְּפֵני ָהָעם ַּבֲאֶׁשר ֵהִבינּו ֹו ְלָתְפׂשַוְיַבְקׁשּו יב 

 ַוֵּיְלכּו  ֹותַֹהָּמָׁשל ַהֶּזה ַוַּיַעְזבּו א־ִּכי ֲעֵליֶהם ִּדֶּבר ֶאת
  ָלֶהם׃

 ֹוסדֹוְרַהְּפרּוִׁשים ּוֵמַאְנֵׁשי ה־ ֵאָליו ֲאָנִׁשים ִמןַוִּיְׁשְלחּו יג
 ְדָבָריו׃  ִּבֹותֹד אֵדְֹלצ

ִאיׁש ֶנֱאָמן ַאָּתה ־ְמרּו ֵאָליו ַרֵּבנּו ָיַדְענּו ִּכיאֹ ַוּיּואַֹוָּיב יד
  ֶּדֶר־א ִתָּׂשא ְּפֵני ֶגֶבר ְוֶאתָתגּור ִמְּפֵני ִאיׁש ִּכי ־אְו
הּוא ָלֵתת ַמס ַלֵּקיַסר  ֹוןה ְּבֵמיָׁשִרים ֲהָנכֹוֶרִהים ּתֱא
 א ִנֵּתן׃  ֹו אֲהִנֵּתןַאִין ־ִאם

ֶּזה  ־ֲחֻנָפָתם ָאַמר ֲאֵליֶהם ָלָּמה־ ֶאתֹותֹ ִּבְראְוהּוא טו
 ְתַנּסּוִני ָהִביאּו ִלי ִּדיַנר ֶאָחד ְוֶאְרֶאה׃ 

ת ָהֵהָּנה ֶבֶֹמר ֲאֵליֶהם ְלִמי ַהְּתמּוָנה ְוַהְּכתאֹ ַוּיַוָּיִביאּו טז
 ְמרּו ַלֵּקיָסר׃ אַֹוּי

ַלֵּקיַסר ֵאת ֲאֶׁשר  ֹוא ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהם ָהבּו ֵאפֶמראַֹוּי יז
ִהים ַוִּיְתְמהּו ָעָלי ו  ִהים ֵאת ֲאֶׁשר ֵלאַלֵּקיַסר ְוֵלא

  ד׃ְֹמא־ַעד
ֵאין ְּתקּוָמה ַלֵּמִתים ־ִרים ִּכיְמֹ ֵאָליו ַצּדּוִקים ָהאּואַֹוָּיב יח

  ר׃ַֹוִּיְׁשָאֻלהּו ֵלאמ
י ַאִחים ה ָּכַתב ָלנּו ִּכי ָימּות ֶאָחד ִמְּׁשֵנֶׁשֹ ִהֵּנה מַרֵּבנּו יט

ָעֶליָה ְוֵהִקים ֶזַרע א ֹ ְיָבָמּה ָיבֹוְוָעַזב ִאָּׁשה ּוֵבן ֵאין ל
  ָאִחיו׃ ֵׁשם־ַעל

 ִאָּׁשה ֹוֵמֶהם ָלַקח ל ֹון ָהיּו ִׁשְבָעה ַאִחים ָהִראׁשְוִאָּתנּו כ
 ִהְׁשִאיר ֶזַרע ַאֲחָריו׃ ־אַוָּיָמת ְו

ֵכן ־ֹוא ָבִנים ּוְכמהּוא ־ּה ַוָּיָמת ַּגםָתֹ ִיֵּבם אְוַהֵּׁשִני כא
 ַהְּׁשִליִׁשי׃ 

ַהִּׁשְבָעה ְּבָעלּוָה ַוָּימּותּו ְוֶזַרע ־ ֲאֶׁשר ָּכלַעד כב
ָהִאָּׁשה׃ ־ִהְׁשִאירּו ַאֲחֵריֶהם ְוַאֲחֵרי ֻכָּלם ֵמָתה ַּגם־א 
 ְלִמי ֵמֶהם ִּתְהֶיה ְלִאָּׁשה ַבְּתקּוָמה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ְוַעָּתה כג

 ַהִּׁשְבָעה׃ ־ָהְיָתה ֵאֶׁשת ָּכל
 ִּכי ֹו ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ְׁשִגיֶתם ּבֶמראַֹוּי כד

 ֵאל׃  ֹותִנְפְלא־א ֶאתא ְיַדְעֶּתם ְוה ֹוָרַהּת־ֶאת
א ִתָּבַעְלָנה ִּכי א ִיְבֲעלּו ְוַהֵּמִתים ־ ִבְתקּוָמָתם ִמןִּכי כה

 ִיְהיּו ְּכַמְלֲאֵכי ַהָּׁשָמִים׃ ־ִאם
ה ֶׁשֹא ְקָראֶתם ְּבֵסֶפר מָיִקיצּו ֲה־ ַהֵּמִתים ִּכיְּדַבר־לְוַע כו

ֵהי  י ֱאִכָֹאנר ִֹהים ַּבְּסֶנה ֵלאמַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ָהֱא
  ב׃ֵֹהי ַיֲעקֵהי ִיְצָחק ֵוא ֵואַאְבָרָהם

ֵהי ַהַחִּיים ְׁשִגיֶתם ֱא־ֵהי ַהֵּמִתים ִּכי ִאם ֵאיֶנּנּו ֱאְוהּוא כז
  ד׃ֹ ְמאַהְרֵּבה

ם ִנְדָּבִרים ַיְחָּדו ָתִֹרים ָּבא ַוִּיְׁשַמע אֹוְפַהּס־ ִמןְוֶאָחד כח
ִּדְבֵריֶהם ַוִּיְׁשָאֵלהּו ־ ִּכי ֵהיֵטב ָעָנה ַעלֹותֹּוִבְרא
  ֹות׃ַהִּמְצ־ ָּכלֵראִׁשית־ָמה

ה  ָֹוא ִהיא ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהה ֲהָנֹ ֵיׁשּוַע ָהִראׁשַוַּיַען כט
 ה ֶאָחד׃ ָֹוֵהינּו ְיהֱא



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש לט

 ַנְפְׁש־ּוְבָכל ְלָבְב־ְּבָכל ֶהיה ֱאָֹו ֵאת ְיהְוָאַהְבָּת ל
  ה׃ָנָֹהִראׁשת ִהיא ַהִּמְצָוה אֹז ֶדְֹמא־ּוְבָכל ַמָּדֲע־ּוְבָכל

ְוֵאין ִמְצָוה   ֹוָּכמ א ִהיא ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ֲהְוַהְּׁשִנָּיה לא
 ה ִמְׁשַּתִים ֵאֶּלה׃ ֹוָלְגד

ר ָאֵמן ַרִּבי ֱאֶמת ִּדַּבְרָּת ִּכי ֶאָחד הּוא  ֹוֵפ ֵאָליו ַהּסֶמראַֹוּי לב
 ׃ ֹוִמְּלַבּד ֹודְוֵאין ע

ב ְֹוֶלֱאהד ְֹמא־ַמָּדע ּוְבָכל־ֵלב ּוְבָכל־ ְּבָכלֹותֹ אּוְלַאֲהָבה לג
 ה ָוָזַבח׃ ָלֹע־ה ִמָּכלָלֹ ִהיא ְגדֹוֵרֵעהּו ְּכַנְפׁש־ִאיׁש ֶאת

 ֶמר ֵאָליו ִהְּנאֹ ַוּיֹותֹא ֹותִהְׂשִּכיל ַלֲענ־י ֵיׁשּוַע ִּכַוַּיְרא לד
ִמַּמְלכּות ֱא ֹוקָרח־אִהים ְוִאיׁש   ֹודֵהֵעז ע־א

 ַההּוא ָוָמְעָלה׃  ֹום ִּבְּדָבִרים ֵמַהּיֹוִעּמְלִהְתַוַּכח 
ְמרּו אֹי ַמר ֵאיאֹ ֵיׁשּוַע ַּבִּמְקָּדׁש ַוַּיַען ַוּיתֹורֹ ְּבהַוְיִהי לה

 ָּדִוד הּוא׃ ־ִּכי ַהָּמִׁשיַח ֶּבןִרים ֹוְפַהּס
י ִנֹה ַלאדָֹוׁש ְנֻאם ְיהֶדֹא הּוא ָאַמר ְּברּוַח ַהּק ֲהְוָדִוד לו

 ׃ ְלַרְגֶלים ֲֹהד ֶביְיָֹאִׁשית א־ֵׁשב ִליִמיִני ַעד
ָהָעם ב ֹ ְורֹוהּוא ְּבנ ֵאי ֹון ָאדֹוא לֵרֹ קָּדִוד־ְוִאם לז

 ב׃ ָר־גֶנִֹהְקִׁשיבּו ִלְדָבָריו ְּבע
ִרים ֹוְפַהּס־ֶמר ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ִמןאֹ ְלַלֵּמד ַוּיףֹוֶסַוּי לח

ְׁשֵאַלת ־ֶלְכָּתם ְמֻלָּבִׁשים ְמִעיל ְוַעל־ַהִּמְתַעְּנִגים ַעל
  ַּבְּׁשָוִקים׃ָלֶהם  ֹוםָׁשל

 ֹותמַֹהְּמק־ַהְּכֵנֶסת ְוַעל־ים ְּבָבֵּתיִנָֹהִראׁש ֹותבֹוָׁשַהּמ־ַעל לט
 ָבֵּתי ַהִּמְׁשֶּתה׃ ַהִּנְכָּבִדים ְּב

ּוְלַמְרֵאה ַעִין ַיְרּבּו ְתִפָּלה  ֹותָּבֵּתי ַאְלָמנ־ ֶאתִליםְכָֹהא מ
 ֵאֶּלה ֵהם ֲאֶׁשר ִיָּנֶטה ֲעֵליֶהם ַקו ַהִּמְׁשָּפט ִּפי ְׁשָנִים׃ 

ָהָעם ־ר ַוַּיְרא ֶאתֹוָצָהא ֹוןח ֲארַכֹ ֵיׁשּוַע ָיַׁשב ְלנְוַכֲאֶׁשר מא
 ְוַרִּבים ֲעִׁשיִרים ָנְתנּו ַהְרֵּבה׃  תֹו ָמעֹוִנים ּבְתֹנ
ֵהן   ֹות ַאְלָמָנה ֲעִנָּיה ָּבָאה ַוָּתָׂשם ָׁשם ְׁשֵּתי ְפרּוטְוִאָּׁשה מב

 ֶרַבע ִאָּסר׃ 
ר ָלֶכם ֵמֶֹמר ֲאֵליֶהם ָאֵמן ֲאִני אאַֹּתְלִמיָדיו ַוּי־ ֶאלַוִּיְקָרא מג

 הֹּפִנים ְתַֹהּנ־ָּכלת ִהְרְּבָתה ָלֵתת ִמאָֹהַאְלָמָנה ָהֲעִנָּיה ַהּז
 ר׃ ֹוָצָהא ֹוןֲאר־ֶאל

ּה ָנְתָנה ָרָֹרם ְוִהיא ִמַּמְחסֹוָת ֻכָּלם ָנְתנּו ִמּמִּכי מד
 ִמְחָיָתּה׃ ־ָלּה ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּכל־ֶאת

  יג יג יג יגפרקפרקפרקפרק
ֶמר ֵאָליו ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ַרִּבי אַֹהֵהיָכל ַוּי־ ִמןַוֵּיֵצא א

 ֶּנְהָּדרּו׃ ־ִּבְנָיִנים ָהֵאֶּלה ַמהַה־ָהֲאָבִנים ְוֶאת־ְרֵאה ֶאת
ַהִּבְנָיִנים ַהִּנְׂשָּגִבים ־ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֲהָרִאיָת ֶאתֶמראַֹוּי ב

 ָאֶבן׃ ־ֶאֶבן ַעלה ִֹתָּׁשֵאר ּפ־אָהֵאֶּלה ֻּכָּלם ֵיָהֵרסּו 
ח ַהֵהיָכל ַוִּיְׁשָאֻלהּו ַכַֹהר ַהֵּזיִתים ְלנ־ ַעלֹוּוְבִׁשְבּת ג

 ְלַבָּדם  ֹום ִאּתֹוָתָנן ְוַאְנְּדַרי ִּבְהיֹוָחְויב ֲֹעקְוַי ֹוסֶפְטר
  ר׃ֵֹלאמ

 ֹותהּוא ָהא־ ָלנּו ָמַתי ִּתְקֶראָנה ֵאֶּלה ּוַמהָנא־ַהֶּגד ד
 ֵאֶּלה ִּתְכֶליָנה׃ ־ד ַההּוא ִּכי ָכלֹוֵעַלּמ

ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ר ֹ ֵיׁשּוַע ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ֵלאמַוָּיֶחל ה
 ֶכם ִאיׁש׃ ַיְתֶעה ֶאְת־ֶּפן

ּו ִבְׁשִמי ְוָאְמרּו ִּכי ֲאִני הּוא ְוִהְתעּו אֹ ַרִּבים ָיבִּכי ו
 ַרִּבים׃ ־ֶאת

ִּתָּבֵהלּו ־ִמְלָחָמה ַאל ֹותּוְׁשֻמע ֹות ְקָרבִתְׁשְמעּו־ְוִכי ז
 ֶזה ַהֵּקץ׃ ־א ֹודֵאֶּלה ִּתְהֶייָנה ְוע־ָּכל

ָלָכה ְוַרַעׁש ַמְמ־ּוַמְמָלָכה ַעל ֹויּג־ַעל ֹוי ּגָיקּום־ִּכי ח
ֵאֶּלה ַרק ֵראִׁשית ־ְוָכל ֹותְוָרָעב ְמהּומא ַֹרַעׁש ָיב־ַעל

 ַהֲחָבִלים׃ 
ַיְסִּגירּו ֶאְתֶכם ִּביֵדי ־יֶכם ִּכיֹוֵת ִהָּׁשְמרּו ְבַנְפׁשְוַאֶּתם ט

ַהְּכֵנֶסת ּוַבֲעבּוִרי ַתַעְמדּו ִלְפֵני ־ַהַּסְנֶהְדִרין ְוֻתּכּו ְּבָבֵּתי
  ְלֵעדּות ָלֶהם׃ ִכיםּוְמָלִלים ְׁשֹמ

 ם׃ ֹוִיַהּג־ה ְּבֶקֶרב ָּכלָנֹ ִתָּקֵרא ִראׁשהֹוָרְוַהְּבׂש י
 ֶאְתֶכם ְלַהְסִּגיְרֶכם ִּביֵדי ַהִּמְׁשָּפט יכּוֹוִלי־ְוִכי יא

ד ֹוֵעַהּמא ְֹּתַחְּׁשבּו ְּבֶטֶרם ּב־ִּתְדֲאגּו ְוַאל־ַאל
ֵעת ַהִהיא ֵּכן  יּוַׂשם ְּבִפיֶכם ָּבַכֲאֶׁשרְּתַדֵּברּו ִּכי ־ַמה

 ׁש׃ ֶדֹרּוַח ַהּק־ ִּכי ִאםַהְמַדְּבִריםא ַאֶּתם ְּתַדְּברּון ִּכי 
 ְוָקמּו ָבִנים ֹוְּבנ־ָאִחיו ַלָּמֶות ְוָאב ֶאת־ ַיְסִּגיר ֶאתְוָאח יב 

 ם׃ ָתֹם ְוֵהִמיתּו אֹוָתֲאב־ַעל
 ָאָדם ְלַמַען ְׁשִמי ַא־ ְׂשנּוִאים ִּתְהיּו ְלָכלְוַאֶּתם יג

 ַהֵּקץ הּוא ִיָּוֵׁשַע׃ ־ַחֶּכה ַעדַהְמ
ָּדִנֵּיאל ־ם ַהֶּנֱאָמר ְּבַידֵמַֹהִּׁשּקּוץ ַהְמׁש־ ִתְראּו ֶאתְוִכי יד

 ָאזא ָיִבין ֵרֹ ַהּקֹול ֹוןא ָנכֲאֶׁשר  ֹוםד ַּבָּמקֵמַֹהָּנִביא ע
 ֶהָהִרים׃ ־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ָינּוסּו ֶאל

ָלקַ ַחת א ֹא ָיבֵיֵרד ַהָּבְיָתה ְוא ַהָּגג ־ ֲאֶׁשר ַעלּוִמי טו
  ְמאּוָמה׃ ֹוכֹוִמּת

 ׃ ֹוִׂשְמָלת־ ָלַקַחת ֶאתֹוא ָיׁשּוב ְלֵבית ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ּוִמי טז
 ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה׃  ֹותְוַלֵּמיִניק ֹותֶלָהר ֹויא ַא יז
 ף׃ ֶרֹת ַּבחאֹ ִהְתַּפֵללּו ְלִבְלִּתי ִתְהֶיה זְוַאֶּתם יח
ָהְיָתה ־א ֹוָהַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ְיֵמי ָצָרה ֵהם ֲאֶׁשר ָּכמ ִּכי יט

 ֹוםַהּי־ִהים ַעדֵמֵראִׁשית ְיֵמי ַהְּבִריָאה ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא
 ף׃ ִסֹת־א ֹוָה ְוָכמַהֶּזה

ִיָּנֵצל ־אַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ־ה ֶאתָֹו ְיַקֵּצר ְיהְולּוֵלא כ
ר ָרָצה ָבם ְיַקֵּצר ְלַמַען ְּבִחיָריו ֲאֶׁש ָּבָׂשר ַא־ָּכל
  ָהֵאֶּלה׃ַהָּיִמים ־ֶאת

 ֹו ִהּנֹואה ַֹמר ֲאֵליֶכם ִאיׁש ִהֵּנה ַהָּמִׁשיַח ּפאֹי־ ִאםְוָאז כא
 ַּתֲאִמינּו׃ ־ָׁשם ַאל

 ֹותתֹ ְמִׁשיֵחי ֶׁשֶקר ּוְנִביֵאי ָכָזב ָיקּומּו ְוָנְתנּו אִּכי כב
 ֹותעְלֵאל ָיָדם ְלַהְת־ִאם ֶיׁש ֹותִתים ְלַנּסֹוְפּומ
 ַהְּבִחיִרים׃ ־ֶאת־ַּגם

ׁש ִהַּגְדִּתי ָלֶכם אֹיֶכם ְראּו ִּכי ֵמרֹוֵת ִהָּׁשְמרּו ְבַנְפׁשְוַאֶּתם כג
  ל׃ֹּכ־ֶאת

ַהֶּׁשֶמׁש  ַהָּצָרה ַהִהיא ֶּתְחַׁש ֹורַּבָּיִמים ָהֵהם ַּכֲעב ַא כד
 ׃ ֹורֹוַיִּגיַּה א־אְוַהָּיֵרַח 



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש מ

 ָיֻזעּו׃  ֹוםָמִים ּוְצָבא ַהָּמרַהָּׁש־ ִיְּפלּו ִמןִביםֹוָכַהּכ כה
  ֹול׃ּוְבָהָדר ָּגדז ָֹהָאָדם ָּבא ַבֲעָנִנים ְּבע־ֶּבן־ ִיְראּו ֶאתְוָאז כו
ְּבִחיָריו ֵמַאְרַּבע  ־ַמְלָאָכיו ִויַקֵּבץ ֶאת־ ִיְׁשַלח ֶאתְוהּוא כז

 ְקֵצה ַהָּׁשָמִים׃ ־ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַעד ֹותָהרּוח
ֲעָנָפּה ְוָעֶליָה  ֹובַהְּתֵאָנה ִאם ָרט־ל ִמן ָלֶכם ָמָׁשּוְקחּו כח

 ַהָּקִיץ׃  ֹובִעים ַאֶּתם ִּכי ָקרְדָֹצָמחּו י
 ֹועַ ֵאֶּלה ָיד־ַאֶּתם ַּכֲאֶׁשר ִּתְראּו ִּכי ָקמּו ָּכל־ ַּגםְוֵכן כט

 הּוא ַלָּפַתח׃  ֹובָקר־ֵּתְדעּו ִּכי
ה ַעד  ַהֶּז ֹורַהּדר ֹא ַיֲעבר ָלֶכם ִּכי ֵמֹ ֲאִני אָאֵמן ל

 ֵאֶּלה׃ ־ָיקּומּו ָּכל־ֲאֶׁשר
 ּון׃ רֹא ַיֲעבּו ּוְדָבַרי רֹ ְוָהָאֶרץ ַיֲעבַהָּׁשַמִים לא
עַ  ֵדַֹההּוא ְוַהָּׁשָעה ַהִהיא ֵאין ִאיׁש י ֹום ַהּידֹוֵעמ־ְוַעל לב
 א ַהֵּבן ִּבְלִּתי ָהָאב׃ ַּבָּׁשַמִים ְו א ַמְלָאְו
ִעים ְדֹדּו ְוִהְתַּפֵּללּו ִּכי ֵאיְנֶכם י ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ִׁשְקֵּכן־ַעל לג

 ד ַהֶּזה׃ ֹוֵעַהּמא ָֹמַתי ָיב
ִמחּוץ ָלָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַזב ־ַע ֶאלֵסֹא הּוא ְּכִאיׁש נֲה לד

ַהִּמְׂשָרה ַלֲעָבָדיו ְלִאיׁש ִאיׁש ־ ַוְיַחֵּלק ֶאתֹוֵּבית־ֶאת
 ַער׃ ַהָּׁש־ַעלד ֹ ִצָּוה ִלְׁשקרֵעַֹהּׁש־ְוֶאת ֹוְמַלאְכּת־ֶאת

א ֹא ֵתְדעּו ָמַתי ָיבִמְׁשַמְרְּתֶכם ִּכי ־ ִהְתַיְּצבּו ַעלָלֵכן לה
א ְֹלֵעת ְקר־ַבֲחִצי ַהַּלְיָלה ִאם־ֹוָּבֶעֶרב א־ַּבַעל ַהָּבִית ִאם

 ר׃ ֶקַֹהּב ֹור ְּכאֹוא לַֹהַּתְרְנג
 ּוָמָצא ֶאְתֶכם ְיֵׁשִנים׃ ם ִֹּפְתא אָֹיב־ֶּפן לו
 ּו׃ דְֹׁשקל ֹר ַלּכֵמֹר ָלֶכם ִהְנִני אֵמֹ ֲאֶׁשר ֲאִני אְוֵאת לז

  יד יד יד ידפרקפרקפרקפרק
ַוְיַבְקׁשּו ָראֵׁשי  ֹותַהַּמּצ־ִים ִלְּפֵני ַהֶּפַסח ְוַחגֹוַמ יַוְיִהי א

 ׃ ֹו ְּבָעְרָמה ְוַלֲהִמיתֹוִרים ְלָתְפׂשֹוְפִנים ְוַהּסֲהַֹהּכ
 ר ְמהּוָמה ָּבָעם׃ ֵרִֹּתְתע־א ֶבָחג ֶּפןָאְמרּו  ַא ב
ע ָרַֹהְמצ ֹון ִּבְמִסָּבה ְּבֵבית ִׁשְמעֹוְּבִׁשְבּת ַוְיִהי ג

 ִחית ֶׁשֶמן ֵנְרְּד ַזִאָּׁשה ּוְבָיָדּה ְצא ַֹעְנָיה ַוָּתב־ְּבֵבית
 ֹותֹ אק ִֹחית ַוִּתּצַהְּצ־ַוְּתַׁשֵּבר ֶאת דְֹמא ֶעֶר־ִויַקר
 ׃ ֹוׁשאֹר־ַעל

ְמרּו  אֹם ָׁשם ַוּיִביְׁשַֹהּי־ ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ֲאָנִׁשים ִמןַוֵּיַרע ד
 ָמה ִנְבַלע ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה׃ ־ְבַנְפָׁשם ַעל

 ֹותׁש ֵמאר ִמְּׁשֹוֵת יֹו ַבֶּכֶסף ְּכֶעְרּכֹוָהָיה ְלִתּת ֹובא טֲה ה
 ּו ָעֶליָה׃ נֹ ָלֲעִנִּיים ַוִּיּלֹוִּדיָנר ּוְלַחֵּלק ִמְכר

 ֹובא טּה ֲהָתֶֹּזה ַּתְלאּו א־ ָלּה ָלָּמהיחּו ֵיׁשּוַע ַהִּנֶמראַֹוּי ו
 ְּגָמָלְתִני׃ 

ֵעת ֲאֶׁשר ־ָהֲעִנִּיים ִּתְמְצאּו ִלְפֵניֶכם ָּתִמיד ּוְבָכל־ ֶאתִּכי ז
ִתְמְצאּו ִלְפֵניֶכם ־אי ִתִֹּתְרצּו ּתּוְכלּו ְלֵהיִטיב ָלֶהם ְוא

  ָּתִמיד׃
 ָעְׂשָתה ַּכֲאֶׁשר ָמְצָאה ָיָדּה ִּכי ִהְקִּדיָמה ַוִּתְמַׁשח ְוִהיא ח

 ְּבָׂשִרי ִלְקבּוָרה׃ ־ֶאת

ה ֹוָרֲאֶׁשר ִּתָּׁשַמע ַהְּבׂש ֹוםָמק־ר ָלֶכם ְּבָכלֵמֹ ֲאִני אָאֵמן ט
  ֹון׃ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ִהיא ָלּה ְלִזָּכר־ָהָאֶרץ ְיֻסַּפר ַּגם־ְּבָכל

 ֶאָחד ִמְּׁשֵנים ֶהָעָׂשר ָהַל ֹותְקִרּי־ ִאיׁשִויהּוָדה י
  ְּבָיָדם׃ ֹותֹ ְלַהְסִּגיר אֶמראִֹנים ַוּיֲהָֹראֵׁשי ַהּכ־ֶאל

 ָּכֶסף ַוְיַבֵּקׁש  ֹול־ ְּכָׁשְמָעם ֵּכן ָׂשְמחּו ַוַּיְבִטיחּו ָלֶתתְוֵהם יא
 ׃ ֹותָֹנה ְלַהְסִּגיר אֲאֹּת

ְמרּו אֹד ֶזַבח ַהָּפַסח ַוּיֹוֵעְלמ ֹותְלַחג ַהַּמּצ ֹון ָּבִראׁשַוְיִהי יב 
 לֶֹלֱאכ ְלָהִכין ְל ִתְרֶצה ִּכי ֵנֵלה  ֵֹאָליו ַּתְלִמיָדיו ֵאיפ

 ַהָּפַסח׃ ־ֶאת
ֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ָהִעיָרה אֹ ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדיו ַוּיַוִּיְׁשַלח יג

 ַמִים ְלכּו ַאֲחָריו׃ ־א ַכדֵׂשֹּוָפַגע ָּבֶכם ִאיׁש נ
ָאַמר ה ַֹּבַעל ַהָּבִית ּכ־ְמרּו ָׁשם ֶאלאֹּתא ֹ ֲאֶׁשר ָיבּוַבֶּפַתח יד

ָׁשם ל ִֹחים ִלי ּוְלַתְלִמיַדי ֶלֱאכְרֲֹחַדר ָהאַרֵּבנּו ַאֵּיה 
  ַהָּפַסח׃־ֶאת

ַוֲערּוָכה  ֹותה ְרצּוָפה ְכָסתֹוָל ַיְרֶאה ָלֶכם ֲעִלָּיה ְגדְוהּוא טו
 ְוָׁשם ָּתִכינּו ָלנּו׃ ל ַֹבּכ

ּו ָהִעיָרה ַוִּיְמְצאּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר אֹ ַהַּתְלִמיִדים ַוָּיבַוֵּיְצאּו טז
 ַהָּפַסח׃ ־ִכינּו ֶאתָלֶהם ַוָּי

 ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר׃ ־ָׁשם ִעםא ֹ ָּבָעֶרב ַוָּיבַוְיִהי יז
ר ֵמֶֹמר ֵיׁשּוַע ָאֵמן ֲאִני אאִֹלים ִּבְמִסָּבם ַוּיְכֵֹהם א ֹודּוְבע יח

 ל ִעָּמִדי ַיְסִּגיֵרִני׃ ֵכָֹלֶכם ִּכי ֶאָחד ִמֶּכם ָהא
יׁש ֵמֶהם ֵאָליו ַהֲאִני ְמרּו ִאיׁש ִאאַֹוּיד ֹ ָלֶהם ְמאַוֵּיַצר יט

 א׃ הּוא ֲה
 ִעִּמי  ֹוָיד־ל ֶאתֵבֹ ֲאֵליֶהם ֶאָחד ִמְּׁשֵנים ֶהָעָׂשר ַהּטֶמראַֹוּי כ

 ַּבְּקָעָרה׃ 
ָלִאיׁש ַההּוא  ֹויא ַּכָּכתּוב ָעָליו ַא ֵלָֹהָאָדם ה־ ֶּבןֵהן כא

ָהָיה  בֹו טֹוָהָאָדם ְּבַיד ְמַבְקֵׁשי ַנְפׁש־ֶּבן־ֲאֶׁשר ַיְסִּגיר ֶאת
 ָיָצא ֵמָרֶחם׃ ־א ַההּוא ִאם ָלִאיׁש

ַוִּיְבַצע ַוִּיֵּתן  ַהֶּלֶחם ַוְיָבֵר־ ְּבָאְכָלם ַוִּיַּקח ֵיׁשּוַע ֶאתַוְיִהי כב
 ַמר ְקחּו ִאְכלּו ֶזה הּוא ְּבָׂשִרי׃ אָֹלֶהם ַוּי

 ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַוִּיְׁשּתּו ֻכָּלם׃  ַוְיָבֵר ֹוסַהּכ־ ֶאתַוִּיַּקח כג
ַהְּבִרית ַהֲחָדָׁשה ־ ֲאֵליֶהם ֶזה הּוא ָדִמי ַּדםֶמראַֹוּי דכ

 ְּבַעד ַרִּבים׃  ַהָּׁשפּו
ִמְּפִרי ַהָּגֶפן  ֹודא ֶאְׁשֶּתה ער ָלֶכם ִּכי ֵמֹ ֲאִני אָאֵמן כה

ַההּוא ֲאֶׁשר ָחָדׁש ֶאְׁשֵּתהּו ְּבַמְלכּות   ֹוםַהּי־ַעד
 ִהים׃ ָהֱא

 ַהר ַהֵּזיִתים׃ ־ַוֵּיְצאּו ֶאלַהַהֵּלל ־ ֶאתַוִּיְקְראּו כו
 ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֵהן ֻכְּלֶכם ִּתָּכְׁשלּו ִבי ַּבַלְיָלה ַהֶּזה ֶמראַֹוּי כז

 ן׃ אֹה ּוְתפּוֶציָן ַהּצֶעָֹהר־ִּכי ָכתּוב ַאֶּכה ֶאת
 ִלְפֵניֶכם ַהָּגִליָלה׃  ַהֵּמִתים ֵאֵל־ ְתקּוָמִתי ִמןְוַאֲחֵרי כח
א ֲאִני  ֻּכָּלם ִיָּכְׁשלּו ְב־ַאף ִאם ֹוסְטר ֵאָליו ֶּפֶמראַֹוּי כט

 ֶאָּכֵׁשל׃ 
ִּכי ַעָּתה ַּבַּלְיָלה  ר ָלֵמֹ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ָאֵמן ֲאִני אֶמראַֹוּי ל

ׁש ִּבי ָׁש־ַּפֲעַמִים ְּתַכֶחׁשל ַֹהֶּזה ֶטֶרם ִיְקָרא ַהַּתְרְנג
  ְּפָעִמים׃



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש מא

ִיְהֶיה ָעַלי  ־ַאף ִאםץ ֶמֹיף ְלַדֵּבר ְּבֶיֶתר אֹוִס הְוהּוא לא
 ֻּכָּלם׃ ־ְוֵכן ִּדְּברּו ַּגם ֲאַכֵחׁש ָּב־אַּכֵחׁש  ָלמּות ִאְּת

ֶמר אְֹׁשֵמָנה ַוּי־ָּגֵדר ַהִּנְקָרא ַּגת ֹוםְמק־ ֶאלּואַֹוָּיב לב
 ַעד ִּכי ֶאְתַּפָּלל׃ ה ָֹלֶכם ּפ־ַּתְלִמיָדיו ְׁשבּו־ֶאל

ָנן ַוָּיֶחל ֹוָחי־ְוֶאתב ַֹיֲעק־ְוֶאת ֹוסֶּפְטר־ ֶאתֹו ִאּתַוִּיַּקח לג
 ם׃ ֹוֵמַח ּוְלִהּׁשֹוֵחְלִהְׁשּת

ָמֶות ־ ַעדד ִֹלי ַעד ְמא־ ֲאֵליֶהם ַנְפִׁשי ָמָרהֶמראַֹוּי לד
 ּו׃ דָֹבֶזה ּוְׁשק־ִעְמדּו

ַאְרָצה ַוִּיְתַּפֵּלל ְלַהֲעִביר  ל ָֹהְלָאה ְמַעט ִמְזָער ַוִּיּפ  רַֹוַּיֲעב לה
 ִיָּתֵכן ַהָּדָבר׃ ־ ִאםַהָּׁשָעה־ֵמָעָליו ֶאת

ָנא ֵמָעַלי ־ּתּוָכל ַהֲעֶברל ֹ ַאָּבא ַאָּבא ֵהן ּכַוִּיְקָרא לו
ַּכֲאֶׁשר ָרִציָת ־י ִּכי ִאםֹוִנא ִכְרצ־ת ַאאַֹהּז ֹוסַהּכ־ֶאת

 ָאָּתה׃ 
 ֹוןַמר ִׁשְמעאַֹוּי ֹוסֶּפְטר־ַוִּיְמָצֵאם ְיֵׁשִנים ַוִּיֶפן ֶאל אַֹוָּיב לז

 ָׁשָעה ֶאָחת׃ ד ָֹּת ִלְׁשקְלֹא ָיכ־ֲהִכיֲהִכי ִתיָׁשן 
 ּו ְלַמָּסה ֵהן ָהרּוַח ֲחֵפָצה ַאאָֹּתב־ ְוִהְתַּפְּללּו ֶּפןִׁשְקדּו לח

 ַהָּבָׂשר ָרֶפה׃ 
 ים׃ ִנַֹוִּיְתַּפֵּלל ַּכְּדָבִרים ָהִראׁש ֹוד עֹול־ ַוֵּיֶלַוִּיֶפן לט
א ְו ֹותיּו ֵעיֵניֶהם ְּכֵבדִּכי ָה ֹוד ַוִּיְמָצֵאם ְיֵׁשִנים עַוָּיָׁשב מ

 ׃ ֹותֹא ֹותַּלֲענ־ָיְדעּו ַמה
ֶמר ֲאֵליֶהם ְּתנּו ֵׁשָנה ְלֵעיֵניֶכם אַֹּפַעם ְׁשִליִׁשית ַוּי אַֹוָּיב מא

ָהָאָדם ִנְסַּגר ־ָלֶכם ִהֵּנה ָּבָאה ַהָּׁשָעה ּוֶבן־ּוְמנּוָחה ַרב
  ַחָּטִאים׃ ִּביֵדי

 ְוָקֵרב׃  ֵלֹי הִתִֹּגיר א ְוֵנֵלָכה ִהֵּנה ַהַּמְסקּומּו מב
ם  ֹ ְמַדֵּבר ִויהּוָדה ֶאָחד ִמְּׁשֵנים ֶהָעָׂשר ָּבא ִּפְתאּנּוֶדֹע מג

ִנים ֲהֵֹמֵאת ָראֵׁשי ַהּכ ֹותּוְבַמּט ֹותַרב ַּבֲחָרבֹון־ ָהמֹוְוִעּמ
  ְוַהְּזֵקִנים׃ ִריםֹוְפְוַהּס

 ֲאֶׁשר ָהִאיׁשר ֵֹלאמ ֹות ָנַתן ָלֶהם אֹותֹ אְוַהַּמְסִּגיר מד
 ִׂשימּו ָעָליו ִמְׁשָמר ֹותֹ ֶזה הּוא ִּתְפׂשּו אֹול־ֲאַנֶּׁשק
 יֻכהּו׃ ֹוִלְוה

 ֶמר ַרִּבי ַרִּבי ַוִּיָּׁשֵקהּו׃ אַֹוּים ַֹוִּיַּגׁש ֵאָליו ִּפְתא אַֹוָּיב מה
 ְיֵדיֶהם ַוִּיְתְּפֻׂשהּו׃ ־ ֶאתֹוב־ַוִּיְׁשְלחּו מו
ֶעֶבד  ־ֶאת  ַוַּיֹוַחְרּב־ַלף ֶאת ָׁשֹוַהִּנָּצִבים ִעּמ־ ִמןְוֶאָחד מז

 ׃ ֹוָאְזנ־ַוְיַקֵּצץ ֶאת ֹולן ַהָּגדֵהַֹהּכ
ָּבאֶתם  ֹותּוְבַמּט ֹותֶמר ֲאֵליֶהם ֲהַבֲחָרבאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען מח

 י ְּכָפִריץ׃ ִתֹ אׂשִֹלְתּפ
י א ְׁשַלְחֶּתם ִּב ָלֶכם ַּבִּמְקָּדׁש ְותֹורָֹיַׁשְבִּתי ְלה ֹוםי ֹוםְוי מט

 ת׃ אַֹהְּכתּוִבים ֲעִׂשיֶתם ָּכז־ְלָהִקים ֶאת ָיד ַא
  ֻּכָּלם ַוָּיֻנסּו׃ ֹותֹ ָעְזבּו אְוַהַּתְלִמיִדים נ
ַּבד  ־תֶנַֹאֲחָריו ְוהּוא ָלבּוׁש ְּכת  ֶאָחד ָהַלְוַנַער נא

 ֲחֻזהּו׃ אֹ ַוּיֹוְּבָׂשר־ַעל
  ׃םֹ ְּבָיָדם ַוָּיָנס ָערֹוֻּכָּתְנּת־ֶאת בַֹוַּיֲעז נב
ַוִּיָּקֲהלּו ָעָליו  ֹולן ַהָּגדֵהַֹהּכ־ֵיׁשּוַע ֶאל־ ֶאתיכּוֹוִלַוּי נג

 ִרים׃ ֹוְפִנים ְוַהְּזֵקִנים ְוַהּסֲהָֹראֵׁשי ַהּכ־ָּכל

 ֹול ן ַהָּגדֵהַֹלֲחַצר ַהּכ־ַעד ֹוקַאֲחָריו ֵמָרח ָהַל ֹוסּוֶפְטר נד
  ֹור׃ם ֶנֶגד ָהאַהְמָׁשְרִתים ַוִּיְתַחֵּמ־ְּפִניָמה ַוֵּיֶׁשב ָׁשם ִעם

ֵיׁשּוַע ־ַהַּסְנֶהְדִרין ִּבְקׁשּו ֵעדּות ַעל־ִנים ְוָכלֲהֹ ַהּכְוָראֵׁשי נה
 א ָמָצאּו׃  ְוֹוַלֲהִמית

א ִנְמְצָאה  ַרִּבים ֶאֶפס ֵעדּוָתם ֹוֶׁשֶקר ָענּו ב־ ֵעדּותִּכי נו
 ֵּכן׃ 

  ר׃ֹאמֶׁשֶקר ְּבָפָניו ֵל־ ֲאָנִׁשים ַוַּיֲענּו ֵעדּותַוָּיקּומּו נז
ַהֵהיָכל ַהֶּזה ַמֲעֵׁשה ־ֶאתס ֹר ֲאִני ֶאֱהרֵמֹ אֹותֹ אָׁשַמְענּו נח

ֶׁשת ָיִמים ֶאְבֶנה ֵהיָכל ַאֵחר ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ָיָדִים ּוִבְׁש
  ָיָדִים׃ ַמֲעֶׂשה

 ּו׃ נֹא ָנכת ִּדְבֵרי ֵעדּוָתם ַיְחָּדו אָֹּבז־ַּגם ַא נט
ר  ֵֹיׁשּוַע ֵלאמ־ם ַוִּיְׁשַאל ֶאתֹוָכְּבת ֹולן ַהָּגדֵהֹ ַהּכַוָּיָקם ס

 ֵאֶּלה׃  ת ֵהִעידּו ְבאֹּז־א ַתֲעֶנה ָדָבר ַמהֲה
ַוִּיְׁשָאֵלהּו  ֹולן ַהָּגדֵהֹף ַהּכֹוֶסא ָעָנה ְמאּוָמה ַוּיְו םַֹוִּיּד סא
 ׃ ָרַֹהְמב־ַהַאָּתה הּוא ַהָּמִׁשיַח ֶּבןר ֵֹלאמ ֹודע
ב  ֵׁשָֹהָאָדם י־ֶּבן־ַאֶּתם ִּתְראּו ֶאת ֵיׁשּוַע ֲאִני הּוא ְוֶמראַֹוּי סב

 ִליִמין ַהְּגבּוָרה ּוָבא ְּבַעְנֵני ַהָּׁשָמִים׃ 
 ֹודָּלנּו ע־ַמר ַמהאֹ ַוּיָגָדיוְּב־ֶאת ֹולן ַהָּגדֵהֹ ַהּכַוִּיְקַרע סג

 ְוָלֵעִדים׃ 
 ֹותַֹּדְעְּתֶכם ַוַּיְרִׁשיעּו א־ ִאְמרּו ַמהֹוא ְׁשַמְעֶּתם ִּגּדּופֲה סד
 ׃ ֹוָמֶות ל־ִמְׁשָּפט־ָּלם ִּכיֻּכ
ָּפָניו ַוַּיֻּכהּו ־ ַוְיַחּפּו ֶאתֹוּב ק ֹ ֲאָנִׁשים ֵמֶהם ָלרַוָּיֵחּלּו סה

 ֹותְֹמרּו ֵאָליו ִהָּנֵבא ָלנּו ְוַהְמָׁשְרִתים ִקְּדמּו אאַֹוּיף ָֹבֶאְגר
 ֶלִחי׃  ֹותְּבַמּכ

ַאַחת א ֹבֶּבָחֵצר ִמָּתַחת ַוָּת ֹוסֶּפְטר ֹות ִּבְהיַוְיִהי סו
  ֹול׃ן ַהָּגדֵהִֹמֵּבית ַהּכ ֹותַהְּׁשָפח

ַמר אִֹמְתַחֵּמם ַוַּתֵּבט ְּבָפָניו ַוּת ֹוסֶּפְטר־ ֶאתַוֵּתֶרא סז
 ֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי׃ ־ַאָּתה ָהִייָת ִעם־ְוַאף

א ָאִבין ֵאת ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבִרי  א ֵאַדע ְור ֹ ֵלאמַוְיַכֵחׁש סח
  ל׃ֹאּוָלם ַוִּיְקָרא ָאז ַהַּתְרְנגָה־ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה ֶאל

ִדים ָׁשם ְמָֹהע־ֶמר ֶאלאֹף ַוּתֹוֶסַוּת ֹוד ַהִּׁשְפָחה עַוִּתְרֵאהּו סט
 ֶזה הּוא ֶאָחד ֵמֶהם׃ 

ִדים ָׁשם ָאְמרּו ְמָֹהע־ְמַעט ְוַגם ֹוד ַּפַעם ֵׁשִנית ְועַוְיַכֵחׁש ע
 ֹוְנה ּוְלׁשֵמֶהם ִּכי ְגִליִלי ַאָּת ָאֵכן ִהְּנ ֹוסֶּפְטר־ֶאל
  ם׃ֹוָנִּכְלׁש

א ָיַדְעִּתי  ר ְֹּבָאָלה ּוִבְׁשֻבָעה ֵלאמ ֹות ַלֲענַוָּיֵחל עא
 ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם׃ ־ֶאת

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ־ֶאת ֹוסֶּפְטרר ֵֹׁשִנית ַוִּיְזּכל ֹ ַהַּתְרְנגַוִּיְקָרא עב
ַּפֲעַמִים ל ֹ ֵיׁשּוַע ִּכי ֶטֶרם ִיְקָרא ַהַּתְרְנגֹול־ִּדֶּבר

 ׃  ַוֵּיְבֹוִלּב־ׁש ְּפָעִמים ַוָּיֶׂשם ַעלָׁשִּבי ־ְּתַכֶחׁש



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש מב

  טו טו טו טופרקפרקפרקפרק
ַיַחד  ־דּוֹוְסִנים נֲהַֹהַּׁשַחר ְוָראֵׁשי ַהּכ ֹות ַּכֲעלַוְיִהי א

ַהַּסְנֶהְדִרין ַוַּיַאְסרּו ־ִרים ְוָכלֹוְפַהְּזֵקִנים ְוַהּס־ִעם
  ֹוס׃הּו ִּביֵדי ִפיָלט ַוַּיְסִּגיֻריֻכהּוֹוִלַוּיֵיׁשּוַע ־ֶאת

ַהְּיהּוִדים ַוַּיַען  ַהַאָּתה הּוא ֶמֶל ֹוס ִּפיָלטֹותֹ אַוִּיְׁשַאל ב
 ֶמר ֵאָליו ַאָּתה ָאָמְרָּת׃ אַֹוּי

ְוהּוא  ֹותַרּב ֹותִנים ֵהִביאּו ָעָליו ִׂשְטנֲהֹ ַהּכְוָראֵׁשי ג
־ָנַתן ַמֲעֶנה ַאף־א א ָדָבר ֶאָחד׃ 

א ַתֲעֶנה ָדָבר ַהִאם ר ַֹוִּיְׁשָאֵלהּו ֵלאמ סֹו ִּפיָלטףֹוֶסַוּי ד
 ׃ ֵהִביאּו ָעֶלי ֹותְרֵאה ַּכָּמה ִׂשְטנ

ָהָיה ־א ָדָבר ֶאָחד ַעד ֲאֶׁשר־ָנַתן ַמֲעֶנה ַאף־א ְוֵיׁשּוַע ה
  ֹוס׃ְלֶפֶלא ְּבֵעיֵני ִפיָלט

ים  ַהֶּזה ַהְסֵּכן ִהְסִּכין ְלַׁשַּלח ָלֶהם ֶאָחד ֵמָהֲאִסיִרּוֶבָחג ו
 ָהֶאָחד ֲאֶׁשר ְיַבֵּקׁשּון׃ ־ָחְפִׁשי ֶאת

ִדים ֲאֶׁשר ְרַֹהּמ־ַאָּבא ָאסּור ִעם־ ַּברֹו ִאיׁש ּוְׁשמַוְיִהי ז
 ַהֶּמֶרד׃  ֹוםָרְצחּו ֶנֶפׁש ְּבי

ָלֶהם  ֹותַלֲעׂשל ֹ ַוָּיֵחּלּו ִלְׁשאֹולֹוק־ֶאת ֹון ֶהָהמַוִּיָׂשא ח
 ׃ ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶהם ְּכַפַעם ְּבָפַעם

ֲאַׁשַּלח ָלֶכם ־ַמר ֲהַתְחְּפצּו ִּכיאַֹוּי ֹוסם ִּפיָלטָתֹ אַוַּיַען ט
 ַהְּיהּוִדים׃  ֶמֶל־ֶאת

 ִנים׃ ֲהֹ ִהְסִּגיֻרהּו ָראֵׁשי ַהּכֹו ִהִּכיר ֲאֶׁשר ִמִּקְנָאָתם ּבִּכי י
ִּכי ְיַבְקֻׁשהּו ְלַׁשַּלח  ֹוןֶהָהמ־ִנים ֵהִסיתּו ֶאתֲהֹ ַהּכְוָראֵׁשי יא

 ַאָּבא׃ ־ ַרק ֵאת ַּברָלֶהם
ֶמר ֶאֵליֶהם ּוַמה ֶאֱעֶׂשה ָלֶזה אַֹוַּיַען ַוּי ֹוס ִּפיָלטףֹוֶסַוּי יב 

 ַהְּיהּוִדים׃  אִים ֶמֶלִרֲֹאֶׁשר ַאֶּתם ק
 ׃ ֹותַֹהְצֵלב אר ֵֹלאמק ֹ ִלְצעיפּוֹוִסַוּי יג
ְוָלָּמה ֶמה ָרָעה ָעָׂשה ְוֵהם  ֹוס ֲאֵליֶהם ִּפיָלטֶמראַֹוּי יד

 ׃ ֹותֶֹיֶתר ַהְרֵּבה ַהְצֵלב א ֹודעק ֹיפּו ִלְצעֹוִסה
ַוְיַׁשַּלח ָלֶהם ֵאת  ֹוןֶהָהמ ֹוןִּכְרצ ֹותַלֲעׂש ֹוס ִּפיָלטלֹוֶאַוּי טו

 ים ַוִּיְּתֵנהּו ְלִהָּצֵלב׃ ֹוִטַאָּבא ְוֵאת ֵיׁשּוַע ִיַּסר ַּבּׁש־ַּבר
ית הּוא ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמ־ ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֶאליֻכהּוֹוִלַוּי טז

 ַהְּגדּוד׃ ־ָּכל־ין ַוַּיְזִעיקּו ָעָליו ֶאתֹוִרְּפַרט
ים ַוָּיִׂשימ ּו  ֹוִצ ְמִעיל ַאְרָּגָמן ַוְיָׂשְרגּו ֶכֶתר קַוַּיְלִּבֻׁשהּו יז

 ׃ ֹוׁשאֹר־ַעל
 ַהְּיהּוִדים׃  ְיִחי ֶמֶלר ֹ ֵלאמֹו ְלָפְקדַוָּיֵחּלּו יח
ִּבְרֵּכיֶהם ־ְרקּו ְּבָפָניו ְוַעל ְוָיֹוׁשאֹר־ ְבָקֶנה ַעלֹותֹ אְוִהּכּו יט

 ׃ ֹוָכְרעּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ל
ְמִעיל ־ ֶאתֹותֹ ִהְפִׁשיטּו אֹו ֲאֶׁשר ֵהֵתּלּו בְוַאֲחֵרי כ

 ׃ ֹותֹב איֻכהּו ִלְצֹוִלְּבָגָדיו ַוּי־ָהַאְרָּגָמן ַוַּיְלִּביֻׁשהּו ֶאת
 ֹוןא ִׁשְמעַהָּׂשֶדה הּו־ ִמןֹואֹ ֶאָחד ָעַבר ָׁשם ְּבבְוִאיׁש כא

  ִאְּלצּו ַלֲהֹותֹא ֹוסְורּופ ֹוסַהּקּוִריִני ֲאִבי ֲאֶלְכַסְנְּדר
 ׃ ֹוְצָלב־ ֶאתֹו לְוָלֵׂשאתִאָּתם 

 ת׃ ֶלַֹהֻּגְלּג ֹוםָּגְלָּגְלָּתא ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ְמק־ ֶאלֹותֹ אַוָּיִביאּו כב
 א ָׁשָתה׃ ְור ֹ ַיִין ָמהּול ְּבמֹול־ַוִּיְּתנּו כג

ל ֲאֶׁשר ֹוָרְּבָגָדיו ָלֶהם ְלִפי ַהּג־ ַוְיַחְּלקּו ֶאתֹותֹ אְצְלבּוַוִּי כד
 ׃ ֹוִהִּפילּו ֲעֵליֶהם ָלַקח ִאיׁש ִאיׁש ֶחְלק

  ָהְיָתה ַהָּׁשָעה ַהְּׁשִליִׁשית׃ ֹותֹ ֲאֶׁשר ָצְלבּו אְוָהֵעת כה
ר  ָֹהֵעץ ֵלאמ־ ָׂשמּו ִמְלַמְעָלה ַעלֹוַאְׁשָמת־ ְּדַברתֶבֹּוְכת כו

  ַהְּיהּוִדים׃ ֶמֶל
 ְוֶאָחד ֹו ֶאָחד ִמיִמינֹו ַאְנֵׁשי ָחָמס ִנְצְלבּו ִעּמְׁשֵני־ְוַגם כז

 ׃ ֹולאִֹמְּׂשמ
 ּפְׁשִעים ִנְמָנה׃ ־ר ְוֶאתֵמֹ ַהָּכתּוב ָהאַוִּיָּמֵלא כח
ָׁשם אֹר־ ַוָּיִניעּו ַאֲחָריו ֶאתֹותֹ ָׁשם ִּגְּדפּו אִריםְבְֹוָהע כט

 ֹו תֹה אֹוֶנַהֵהיָכל ְוַהּב־ֲחִריב ֶאתַאָּתה ַהַּמ ֹויהר ֵֹלאמ
  ָיִמים׃ֶׁשת ִּבְׁש

 ָהֵעץ׃ ־ּוְרָדה ִמן  ְלַנְפֶׁשיָעהֹוִׁשה ל
ִרים ָׂשֲחקּו ִאיׁש  ֹוְפִנים ְוַהּסֲהָֹראֵׁשי ַהּכ־ ַּגםְוֵכן לא

א  ֹויַע ַלֲאֵחִרים ּוְלַנְפׁשֹוִׁשהּוא ַהּמר ֵֹרֵעהּו ֵלאמ־ֶאל
  יַע׃ֹוִׁשְלהיּוַכל 

ָהֵעץ ְוִנְרֶאה ־ִיְׂשָרֵאל הּוא ֵיֶרד ַעָּתה ִמן  ֶמֶלָּמִׁשיַחַה לב
 ֵכן ֵחְרֻפהּו׃ ־ֹו ְּכמֹוַהִּנְצָלִבים ִעּמ־ ְוַגםֹוְוַנֲאִמין ּב

ָהָאֶרץ  ־ְּפֵני ָכל־ִּכָּסה ֶאת ֶׁשֹ ַּבָּׁשָעה ַהִּׁשִּׁשית ְוחַוְיִהי לג
 ַעד ַהָּׁשָעה ַהְּתִׁשיִעית׃ 

ֱאָלִהי ֱאָלִהי  ֹולָּגד ֹולִׁשיִעית ָצַעק ֵיׁשּוַע ְּבק ַהְּתּוַבָּׁשָעה לד
 ְלָמה ְׁשַבְקָּתִני ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבָּתִני׃ 

א ֵרֹ ָׁשם ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ָאְמרּו ִהֵּנה הּוא קִדיםֵמָֹהע־ּוִמן לה
 ֵאִלָּיהּו׃ ־ֶאל

ץ ַוְיִׂשיֵמהּו ֶמֹ חֹור ִמְלאֲאֶׁש ֹוג ֶאָחד ֵמֶהם ַוִּיַּקח ְספַוָּיָרץ לו
ֵאִלָּיהּו א ָֹיב־ֶמר ֶהֶרף ְוִנְרֶאה ִאםאָֹקֶנה ַוַּיְׁשֵקהּו ַוּי־ַעל
 ׃ ֹותֹ אידֹוִרְלה

 ׃ ֹורּוח־ַוַּיְפֵקד ֶאת ֹולָּגד ֹול ָקָרא ְּבקְוֵיׁשּוַע לז
ת ַהֵהיָכל ִנְקְרָעה ִלְׁשַנִים ְקָרִעים ִמְלַמְעָלה ֶכֹ ָּפרְוִהֵּנה לח

 ָּטה׃ ְלָמ
 ַּכֲאֶׁשר ָצַעק ְוַכֲאֶׁשר ֹותֹ ִבְראֹוד ִמֻּמלֵמֹ ָהעַהֵּמָאה־ְוַׂשר לט

 ִהים׃ ֱא־ַמר ָאֵכן ָהִאיׁש ַהֶּזה ָהָיה ֶּבןאָֹּגַוע ַוּי
ּוֵביֵנֶהן ִמְרָים  ֹוקָׁשָּמה ֵמָרח ֹותאֹ ָהיּו רָנִׁשים־ְוַגם מ

 ִמית׃ י ּוְׁשֵסֹוְוין ַֹהָּקטב ַֹיֲעק־ַהַּמְגָּדִלית ּוִמְרָים ֵאם
 ַבָּגִליל ֹותֹוא ֵהָּנה ֲאֶׁשר ָהְלכּו ַאֲחָריו ַוְיָׁשְרֻתהּו ִּבְהיֲה מא

  ְירּוָׁשָלְיָמה׃ ֹוָעלּו ִעּמ־ֲאֶׁשר ֹותַרּב ֹותֲאֵחר ֹודְוע
 ַהֲהָכָנה ַההּוא ִּכי ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה׃  ֹום ָּבֶעֶרב ְּביַוְיִהי מב
הּוא ־ץ ִנְכָּכד ְוַגםֹוֵעַתִים הּוא יָהָרָמ־ף ִמןֹוֵסי אַֹוָּיב מג

ֵלב  ־ץֶמְֹּבא ֹוסִּפיָלט־ֶאלא ִֹהים ַוָּיבִחָּכה ְלַמְלכּות ָהֱא
 ּגּוף ֵיׁשּוַע׃ ־ ֶאתִמֶּמּנּוַוִּיְׁשַאל 

ַהִאם הּוא ְּכָבר ֵמת ַוִּיְקָרא ֶאל  ר ֵֹלאמ ֹוס ִּפיָלטַוִּיְׁשָּתֶאה מד
 ַבר ֵמת׃ ַׂשר ַהֵּמָאה ַוִּיְׁשָאֵלהּו ִאם ְּכ

ֵכן הּוא ַוִּיֵּתן ־ַׂשר ַהֵּמָאה ִּכי־ ָׁשַמע ִמןְוַכֲאֶׁשר מה
 ף׃ ֹוֵסי־ַהּגּוף ֶאל־ֶאת



 ֹוסִּפי ַמְרק־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרַהְּבׂש מג

ָהֵעץ ַוַּיֲעֵטהּו ־יֵדהּו ִמןִרֹּבּוץ ַוּי־ ָלַקח ַתְכִריְוהּוא מו
 ַּבּצּור ַוָּיֶגל ֶאֶבן ֹול־ַוְיִׂשיֵמהּו ַּבֶּקֶבר ֲאֶׁשר ָחַצב ַּבַּתְכִרי
  ֶבר׃ַהָּקִּפי ־ַעל

 ֹוםַהָּמק־י ָראּו ֶאתֹוֵס יֵאם ַהַּמְגָּדִלית ּוִמְרָים ּוִמְרָים מז
 ַּבֲאֶׁשר הּוַׂשם ָׁשָּמה׃ 

  טז טז טז טזפרקפרקפרקפרק
ב ֹ ָעַבר ַהַּׁשָּבת ּוִמְרָים ַהַּמְגַּדִלית ּוִמְרָים ֵאם ַיֲעקְוִכְמַעט א

 ׃ ֹותֹ אַחְֹוִלְמׁשא ִֹמית ָקנּו ַסִּמים ָלבּוְׁש
 ֹותֲעל־ַהָּקֶבר ִעם־ר ַהְׁשֵּכם ָּבאּו ֶאלֶקָֹּבת ַּבּב ַּבַּׁשּוָבֶאָחד ב

 ַהָּׁשֶמׁש׃ 
ָהֶאֶבן ־ָלנּו ֶאת־ּה ִמי ָיֶגלֹוָתֲאח־ ִאָּׁשה ֶאלַמְרָנהאַֹוּת ג

 ַהָּקֶבר׃ ־ֵמַעל ִּפי
ה ִּכי ָּלֵֹעיֵניֶהן ַוִּתְרֶאיָנה ִּכי ָהֶאֶבן ָנג־ ֶאתַוִּתָּׂשאָנה ד

  ד׃ֹה ָהְיָתה ְמאֹוָלְגד
ה ֶטַֹהָּקֶבר ַוִּתְרֶאיָנה ַנַער ֶאָחד ע ֹוּת־ ֶאלָנהאַֹוָּתב ה

 ב ֵמֵעֶבר ַהָּיִמין ַוִּתָּבַהְלָנה׃ ֵׁשְֹמִעיל ָלָבן י
 ֹותִּתָּבַהְלָנה ִהֵּנה ַאֶּתן ְמַבְקׁש־ ֲאֵליֶהן ַאלֶמראַֹוּי ו

ה ֹא הּוא ָקם ְוֵאיֶנּנּו פֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי ֲאֶׁשר ִנְצָלב ֲה־ֶאת
 ֲאֶׁשר ָׂשמּוהּו ָׁשָּמה׃  ֹוםַהָּמק־ֶאתֶאיָנה ְר

 ֹוֵלִּכי הּוא ה ֹוסֵלְכָנה ְוַהֵּגְדָנה ְלַתְלִמיָדיו ּוְלֶפְטר־ַא ז
  ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם׃ ֹותִֹלְפֵניֶכם ַהָּגִליָלה ְוָׁשם ִּתְראּו א

ד ָנה ִּכי ִחיל ָוַפַחֹוְסַהֶּקֶבר ַוָּתנ־ ָלֵצאת ִמןַוְּתַמֵהְרָנה ח
  ד׃ִֹהִּגידּו ְלִאיׁש ָּדָבר ִּכי ָיְראּו ְמא־אֲאָחזּון ְו

 ַוֵּיָרא ֹור ַאֲחֵרי ְתקּוָמתֶקֹ ָּבֶאָחד ַּבַּׁשָּבת ַּבּבַוְיִהי ט
ה ִהיא ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר ֹוָנִמְרָים ַהַּמְּגָּדִלית ִראׁש־ֶאל

  ֹות׃ָרע ֹות רּוחֶׁשַבעִמֶּמָּנה 
 ְוֵהם ֹו ֲאֶׁשר ָהיּו ִעּמֹוֵּגד ְלַאְנֵׁשי ְבִרית ָהְלָכה ַוַּתְוִהיא י

 ים׃ ִכִֹמְתַאְּבִלים ּוב
א  ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ִּכי הּוא ָחי ְוִכי ִנְרָאה ֵאֶליָה ְוַאֲחֵרי יא

 ֶהֱאִמינּו ָלּה׃ 
ְׁשַנִים ֵמֶהם ־ ִנְרָאה ִּבְדמּות ַאֶחֶרת ֶאלֵכן־ְוַאֲחֵרי יב 

  ָהְלכּו ְלַדְרָּכם׃ ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ַּכֲאֶׁשר־ַעל
 ְּבִדְבֵריֶהם׃ ־א ֶהֱאִמינּו ַּגם ַוַּיִּגידּו ַלֲאֵחִרים ְוַוָּיׁשּובּו יג
ַהֻּׁשְלָחן ־ַאַחד ֶהָעָׂשר ְּבִׁשְבָּתם ַעל־ֵכן ֶאל־ ַאֲחֵריַוֵּיָרא יד

ְקִׁשי ִלָּבם ִּכי ־ר ֱאמּוָנָתם ְוַעלֶסֹח־יֵחם ַעלֹוִכַוּי
׃ ֹו ַאֲחֵרי ְתקּוָמתֹותֹר ָראּו אֶהֱאִמינּו ְלֵאֶּלה ֲאֶׁש־א 
ה ֹוָרַהְּבׂש־ָהָאֶרץ ְוִקְראּו ֶאת־ ֲאֵליֶהם ְלכּו ְבָכלֶמראַֹוּי טו

 ָּבָׂשר׃ ־ְלָכל
ַיֲאִמין ־א ֲאֶׁשר ַיֲאִמין ְוִיָּטֵבל ִיָּוֵׁשַע ּוִמי ֲאֶׁשר ִמי טז

 ֶיְאָׁשם׃ 
 ֹותיִנים רּוחֲאֶׁשר ֵיָעׂשּו ִביֵדי ַהַּמֲאִמ ֹותתֹ ָהאְוֵאֶּלה יז

 ְיַדֵּברּון׃  ֹותֲחָדׁש ֹותנַֹיֲעִבירּו ִבְׁשִמי ּוִבְלׁש ֹותָרע

א ִיְׁשּתּו ַסִּמים ֲאֶׁשר ָמֶות ָּבם ־ ִכיֹוִיְׂשאּו א־ ִּכיְנָחִׁשים יח
ים ֹוִלח־א ַיְׁשִחיתּו ָלֶהם ִויֵדיֶהם ָיִׂשימּו ַעלָיֵרעּו ְו
  ֵמָחְלָים׃ ְוָחיּו

ֵיׁשּוַע ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַוַּיַעל  ֹון ִּכָּלה ָהָאד ַּכֲאֶׁשרַוְיִהי יט
 ִהים׃ ַהָּׁשַמְיָמה ַוֵּיֶׁשב ִליִמין ָהֱא

 ֹום ָמק־ה ְּבָכלֹוָרַהְּבׂש־ ָיְצאּו ַוְיַבְּׂשרּו ֶאתְוֵהם כ
 ֹוְּדָבר־ָהְיָתה ִעָּמם ִּבְמַלאְכָּתם ַוָּיֶקם ֶאת ֹוןָהָאד־ְוַיד
 ֵדיֶהם ָאֵמן׃ ַנֲעׂשּו ִּביֲאֶׁשר ֹותתְֹּבא

 
 



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש מד

    LLLLuuuukkkkeeee        

ׂשׂשׂשׂש דדדדההההֹוֹוֹוֹוררררָָָָההההּבּבּבּבְְְְ ּקּקּקּקְְְְ ללללֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשָָָָ    ההההַַַַ סססס־־־־הההה    עעעעַַַַ יייי    ללללּוּוּוּוקקקקָָָָ ּפּפּפּפִִִִ

 
  א א א אפרקפרקפרקפרק

ַמַעְרֵכי ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ־ֵסֶפר ֶאת־ ְיֵדי ַרִּבים ָּכְתבּו ַעלֵהן א
  ֹון׃ָנכ־נּו ֶאלֹוֵכנּו ְבתֹוְנּכ

ׁש  אֹים ֵמרִאֹ ָמְסרּו ָלנּו ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָהיּו ֵעִדים רַּכֲאֶׁשר ב
 ה׃ ָֹוְיה־ֵתי ְּדַברּוְמָׁשְר

ַהְּדָבִרים ָהֵהם ־ֲאִני ֲאֶׁשר ָּבַחְנִּתי ֵהיֵטב ֶאת־ ַּגםּוְבֵכן ג
 ֹוסילֹוִפְּתא ִלִּבי ְלָכְתָבם ֵאֶלי־י ֶאתִתֵֹמֵראִׁשיָתם ֲהִכינ

 ָאְפָניו׃ ־ ָּדָבר ָּדֻבר ַעלֶהָחִיל ֹורִּגּב
 ׃  ְמַלְּמֶדית ֱאֶמת ָלַמְדָּת ִמִּפיֹוַר ֵּתַדע ִּכי תְלַבֲעבּור ד
 ְזַכְרָיהּו ֹוְיהּוָדה ּוְׁשמ ֶמֶל ֹוסדֹוְרן ָהָיה ִּביֵמי הֵהֹ ּכִאיׁש ה

 ֱאִליֶׁשַבע ְׁשָמּה׃ ן ַֹאֲהר ֹות ִאָּׁשה ִמְּבנֹוִמִּמְׁשֶמֶרת ֲאִבָּיה ְול
ִכים ִּבְדָרָכיו ְלִֹהים ְוה ָהיּו ַצִּדיִקים ִלְפֵני ָהֱאּוְׁשֵניֶהם ו

 יו׃ ָתֹ ְוֻחּקיוֹוָתִמְצ־ְּבָכל
ָהָיה ָלֶהם ָוָלד ִּכי ֱאִליֶׁשַבע ֲעָקָרה ּוְׁשֵניֶהם ָּבאּו ־אְו ז

 ַבָּיִמים׃ 
 ׃ ֹוִהים ְּבֵסֶדר ִמְׁשַמְרּת ִלְפֵני ָהֱאֹוְּבַכֲהנ ֹום ַהּיַוְיִהי ח
 ֹו לֹוָרג־ת ְלִפיֶרֹה ְלַהְקִטיר ְקטָֹוֵהיַכל ְיה־ֶאל אַֹוָּיב ט

 ִנים׃ ֲהֹת ַהּכַדְֹּכִמְׁשַּפט ֲעב
 ָהָעם ִמְתַּפְּלִלים ָאז ִמחּוץ ְּבֵעת ַהְקֵטר  ְקַהל־ְוָכל י

 ת׃ ֶרַֹהְּקט
 ׃ ֹות ִליִמינֶרֹד ֵאֶצל ִמְזַּבח ַהְּקטֵמֹה עָֹוְיה  ֵאָליו ַמְלַאַוֵּיָרא יא
  ְזַכְרָיהּו ַוֶּיֱחָרד ְוֵאיָמה ָנְפָלה ָעָליו׃ ַוַּיְרא יב 
ָעְלָתה  ִּתיָרא ְזַכְרָיהּו ִּכי ְתִפָּלְת־ַאל  ֵאָליו ַהַּמְלָאֶמראַֹוּי יג

 ָנן׃ ֹוָח יֹוְׁשמֵבן ְוָקָראָת  ֵּתֵלד ְל ְוֱאִליֶׁשַבע ִאְׁשְּת ֹוןְלָרצ
 זּו׃  ַיֲעֹוְוַרִּבים ְּבִהָּוְלד ֹוןְלִׂשְמָחה ּוְלָׂשׂש ְל־ְוָהָיה יד
ׁש ֶדֶֹּתה ְורּוַח ַהּקא ִיְׁשה ְוַיִין ְוֵׁשָכר ָֹו ִלְפֵני ְיהִיְגַּדל־ִּכי טו

 ׃ ֹו ְּבֶבֶטן ִאּמֹותֹוֱהי ֹודִיָּמֵלא ְּבע
 ֵהיֶהם׃ ה ֱאָֹוְיה־ ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיִׁשיב ֶאלְוַרִּבים טז
 ֹות ְלָהִׁשיב ֵלב ָאבֹוְלָפָניו ְּברּוַח ֵאִלָּיהּו ּוִבְגבּוָרת ְוָהַל יז

ה ָֹוֶהֱעִמיד ִלְפֵני ְיהָּבִנים ּוְלפְׁשִעים רּוַח ֵּדָעה ְיָׁשָרה ְו־ַעל
 ׃ ֹוִעּמ ֹון ָנכֹו ֲאֶׁשר ִלּבָעם

ת ֵהן ֲאִני ָזַקְנִּתי אַֹּבָּמה ֵאַדע ז ַהַּמְלָא־ ְזַכְרָיהּו ֶאלֶמראַֹוּי יח
 ְוִאְׁשִּתי ָּבָאה ַבָּיִמים׃ 

ד ִלְפֵני  ֵמֹי ַגְבִריֵאל ָהעִכֶֹמר ֵאָליו ָאנאַֹוּי  ַהַּמְלָאַוַּיַען יט
 ת׃ אָֹּכז ּוְלַבֶּׂשְר ֻׁשַּלְחִּתי ְלַדֵּבר ֵאֶליִהים ָהֱא

א תּוַכל ַדֵּבר ַעד ֲאֶׁשר ָיקּום ַהָּדָבר   ַאָּתה ֵתָאֵלם ְוְוִהֵּנה כ
  ְּבִעָּתם׃א ֶהֱאַמְנָּת ִלְדָבַרי ֲאֶׁשר ָיקּומּו ַהֶּזה ֵעֶקב ֲאֶׁשר 

אּו ִּכי ִהְתַמְהַמּה  ַוִּיְתַּפְלֹוׁשּב־ילּו ִלְזַכְרָיהּו ַעדֹוִח הְוָהָעם כא
 ַּבֵהיָכל׃ 

ָחָזה   ֹוןִחָּזי־ּדַ ֵּבר ֲאֵליֶהם ַוַּיִּכירּו ִּכיל ֹא ָיכ ֹוּוְבֵצאת כב
  ִּכי הּוא ִאֵּלם׃ ֹוׁשאַֹּבֵהיָכל ַוָּיַנע ָלֶהם ְּבר

 ׃ ֹוֵּבית־ַוָּיָׁשב ֶאל  ַוֵּיֶלֹותָדֹ ָמְלאּו ְיֵמי ֲעבְוַכֲאֶׁשר כג
 ַוַּתְס ּתֵ ר ֹוִמים ָהֵאֶּלה ַוַּתַהר ֱאִליֶׁשַבע ִאְׁשּת ַאֲחֵרי ַהָּיַוְיִהי כד

  ר׃ֲֹחִמָּׁשה ֳחָדִׁשים ֵלאמ
ֶחְרָּפִתי ־ה ַּבָּיִמים ֲאֶׁשר ְּפָקַדִני ְוָאַסף ֶאתָֹו ָעָׂשה ִלי ְיהָּכָכה כה

 ָאָדם׃ ־ְלֵעיֵני ְבֵני
ִהים ֵני ֱאִמִּלְפ  ַהִּׁשִּׁשי ֻׁשַּלח ַּגְבִריֵאל ַהַּמְלָאׁשֶדֹּוַבח כו

 ִעיר ַּבָּגִליל ּוְׁשָמּה ְנָצֶרת׃ ־ֶאל
ף ִמֵּבית ָּדִוד ֹוֵס יֹוָׂשה ְלִאיׁש ּוְׁשמָרֹ ְּבתּוָלה ְמאַעְלָמה־ֶאל כז

 ְוָהַעְלָמה ְׁשָמּה ִמְרָים׃ 
ַהַּבת ֻרָחָמה  ָל ֹוםֶמר ָׁשלאֵֹאֶליָה ַהָּבְיָתה ַוּי ַהַּמְלָא אַֹוָּיב כח

 ָכה ַאְּת ַּבָּנִׁשים׃ ְּברּו ה ִעָּמָֹוְיה
ֶמר ְּבִלָּבּה ָמה אֹ ַוּתֹוה ַוִּתְתַחְלַחל ִלְדָברֹוָת ִּבְראְוִהיא כט

 ת׃ אַֹהְּבָרָכה ַהּז
ָמָצאת ֵחן ־ִּתיְרִאי ִמְרָים ִּכי־ַאל  ֵאֶליָה ַהַּמְלָאֶמראַֹוּי ל

 ִהים׃ ְּבֵעיֵני ָהֱא
  ֵיׁשּוַע׃ ֹומָהָרה ְוָיַלְדְּת ֵּבן ְוָקָראת ְׁש ְוִהָּנ לא
ִהים ה ֱאָֹו ְיהֹוִיָּקֵרא ְוָנַתן ל ֹוןֶעְלי־ִיְהֶיה ּוֶבן ֹול ָּגדְוהּוא לב

 ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו׃ ־ֶאת
  ֵאין ֵקץ׃ ֹום ָוֶעד ּוְלַמְלכּותֹוָלְלעב ֵֹּבית ַיֲעק־ַעל ּוָמַל לג
 ֵאיֶנִּני ת ַוֲאִניאֵֹאיָכה ִתְהֶיה ָכז ַהַּמְלָא־ ִמְרָים ֶאלֶמראַֹוּת לד
 ַעת ִאיׁש׃ ַדֹי
 ַחְֹוכ ָעַלִיא ֹׁש ָּתבֶדֶֹמר ֵאֶליָה רּוַח ַהּקאַֹוּי  ַהַּמְלָאַוַּיַען לה

ִיָּקֵרא  ֹוד ַהִּילֹוׁשַהָּקד־ֵּכן ַּגם־ַעל ָל־ָיֶס ֹוןֶעְלי
 ִהים׃ ֱא־ֶּבן

ִהיא ־ ֲעָקָרה ָהָרה ַּגםֵראתַהִּנְק ְעֵּתֹוַד ֱאִליֶׁשַבע מְוִהֵּנה לו
 ׁש ַהִּׁשִּׁשי׃ ֶדָֹּלּה ַהח־ָלַלת ֵּבן ְּבִזְקָנָתּה ְוֶזה

 ָּדָבר׃ ־א ִיָּפֵלא ָּכלִהים  ֵמֱאִּכי לז
 ַוֵּיֶל ִלי ִכְדָבֶר־ה ְיִהיָֹו ִמְרָים ִהְנִני ִׁשְפַחת ְיהֶמראַֹוּת לח

 ֵמִאָּתּה׃  ַהַּמְלָא
ִעי ר  ־ ָהָהָרה ֶאל ִמְרָים ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוַּתַחׁש ָלֶלֶכתַוָּתָקם לט

 ְיהּוָדה׃ 
  ֹום׃ֱאִליֶׁשַבע ְלָׁשל־ֶאתד ֵֹּבית ְזַכְרָיה ַוִּתְפק אַֹוָּתב מ
ִמִּפי ִמְרָים ַוִּיְרַקד  ֹום ֱאִליֶׁשַבע ְּפקּוַדת ָׁשלַעֹ ִּכְׁשמַוְיִהי מא

 ׁש׃ ֶדַֹהֶּיֶלד ְּבִקְרָּבּה ַוִּתָּמֵלא ֱאִליֶׁשַבע רּוַח ַהּק



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש מה

ְּפִרי  ַמר ְּברּוָכה ַאְּת ִמָּנִׁשים ּוָברּואַֹוּת ֹולָּגד לֹו ְבקַוִּתְקָרא מב
 ׃ ִבְטֵנ

  א׃ֹי ֶאַלי ָּתבִנֵֹאם ֲאד־ת ִּכיאֹ ָּבַאְתִני ָכזּוֵמַאִין מג
ָרַקד  ִמִּפי ֹוםְּפקּוַדת ָׁשל ֹול ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמָעה ָאְזִני קִּכי מד

 ִׂשְמָחה׃ ב ַֹהֶּיֶלד ְּבִקְרִּבי ֵמר
 ה׃ ָֹוְיה־ִמִּפי ִּכי ַתֲאִמיִני ִּכי ָיקּום ַהָּדָבר ָהָאמּור ָל ַאְׁשֵר מה
 ה׃ ָֹוְיה־ַמר ְּתַגֵּדל ַנְפִׁשי ֶאתאֹ ִמְרָים ַוּתַוַּתַען מו
 ֵהי ִיְׁשִעי׃  רּוִחי ֵּבאְוָתֵגל מז
ַהֶּזה ָוַמְעָלה ְיַאְּׁשרּוִני   ֹום ֵמַהּיֹו ָרָאה ָבֳעִני ִׁשְפָחתִּכי מח

  ֹות׃רַֹהּד־ָּכל
 ׃ ֹו ְׁשמֹוׁשָעָׂשה ִעָּמִדי ַאִּדיר הּוא ְוָקד ֹותלְֹּגד מט
  ֹור׃ָוד ֹורּד־ְיֵרָאיו ְּבָכל־ ַעלֹוְוַחְסּד נ
 ֵהִפיץ ֵּגִאים ִּבְמִזַּמת ִלָּבם׃  ֹות ָעָׂשה ִנְפָלאֹועִֹּבְזר נא
  ֹום׃ם ַוָּיֶׂשם ְׁשָפִלים ַלָּמרֹוָת ָהַדף ִמִּכְסאַׁשִּליִטים נב
 ַוֲעִׁשיִרים ָׁשַלח ֵריָקם׃  ֹוב ִמֵּלא טִביםְרֵע נג
 ַרֲחָמיו׃ ־ ֶאתֹול־ ַוִּיְזָּכרֹו ְּבִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֶהֱחִזיק נד
 ם׃ ֹוָלע־ ַעדֹוינּו ְלַאְבָרָהם ּוְלַזְרעֵתֹ ִּדֶּבר ַלֲאבַּכֲאֶׁשר נה
 ׃ ֵּביָתּה־ֶׁשת ְיָרִחים ַוָּתָׁשב ֶאל ִעָּמּה ִמְרָים ִּכְׁשַוֵּתֶׁשב נו
  ְיֵמי ֱאִליֶׁשַבע ָלֶלֶדת ַוֵּתֶלד ֵּבן׃ ַוִּיְמְלאּו נז
 ָעֶליָה ֹוה ַחְסּדָֹוִהְגִּדיל ְיה־יָה ָׁשְמעּו ִּכיֹוֶב ּוְקרּוְׁשֵכֶניָה נח

 ַוִּיְׂשְמחּו ִאָּתּה׃ 
 ֹוַהָּיֶלד ַוִּיְקְראּו ל־ּו ָלמּול ֶאתאַֹהְּׁשִמיִני ַוָּיב ֹום ַּבּיַוְיִהי נט

 ֵׁשם ָאִביו׃ ־ַעלְזַכְרָיהּו 
 ָנן ִיָּקֵרא׃ ֹוַחֵכן ִּכי הּוא י־אַמר אֹ ַוּתֹו ִאּמַוַּתַען ס
ִאיׁש ִנְקָרא ַּבֵּׁשם  ְּבִמְׁשַּפְחֵּת־א ֵאין ֵאֶליָה ֲהְמרּואַֹוּי סא

 ַהֶּזה׃ 
 ׃ ֹול־ִּיְקָרא־ ַמהֹוִעם ְלָבב־ָמהר ְֹלָאִביו ֵלאמ ֹות אַוִּיְּתנּו סב
  ַוִּיְתְמהּו ֻכָּלם׃ ֹוָנן ְׁשמֹוָחיר ָֹעָליו ֵלאמב ֹ ַוִּיְכּת לּוַחַוִּיְׁשַאל סג
   ַוְיָבֶרֹונְֹלׁש־ ַעלֹוִנְפַּתח ִּפיהּו ּוִמָּלת םֹּוִפְתא סד

 ִהים׃ ָהֱא־ֶאת
ְׁשֵכֵניֶהם ִמָּסִביב ְוַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ־ָּכל־ִיְרָאה ַעל לַֹוִּתּפ סה

 ָהֵרי ְיהּוָדה׃ ־ֻסְּפרּו ְּבָכל
 ֹואַמה ִיְהֶיה ֵאפר ִֹלָּבם ֵלאמ־ ִדְּברּו ַעלִעיםְמַֹהּׁש־ְוָכל סו

 ה ָהְיָתה ָעָליו׃ ָֹוְיה־ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְוַיד
  ר׃ֹׁש ַוִּיָּנֵבא ֵלאמֶדֹ ְזַכְרָיהּו ָאִביו רּוַח ַהּקַוִּיָמֵלא סז
  ׃ֹוֵהי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָפַקד ְוָׁשַלח ְּפדּות ְלַעמה ֱאָֹוְיה ָּברּו סח
 ׃ ֹוָּדִוד ַעְבּד־ ָלנּו ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ְּבֵביתַוָּיֶרם סט
 ים ֲאֶׁשר ִמֶּקֶדם׃ ֹוִׁשְנִביָאיו ַהְּקד־ ִּדֶּבר ְּבִפיַּכֲאֶׁשר ע
 ׂשְנֵאינּו׃ ־ֵבינּו ּוִמַּכף ָּכלְיֹ ָלנּו ִמַּיד איַעֹוִׁשְלה עא
 ׃ ֹוׁשְּבִרית ָקְד־ֶאתר ֹינּו ְוִלְזּכֹוֵתֲאב־ ִעםֶחֶסד־ִלְגָמל עב
  ַהְּׁשבּוָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם ֲאִבינּו׃ ְּבִרית־ֶאת עג
 ָפָחד׃ ־ ִּבְבִליֹוָצר ְוִיְּתֵננּו ְלָעְבד־ ַיִּציֵלנּו ִמַּידִּכי עד
 ְיֵמי ַחֵּיינּו׃ ־ׁש ּוִבְצָדָקה ְלָפָניו ָּכלֶדְֹּבק ְוִנְתַהֵּל עה
 ה ֵּתֵלָֹוִּתָּקֵרא ִּכי ִלְפֵני ְיה ןֹוֶעְלי־ ַהֶּיֶלד ְנִביאַאָּתה־ְוַגם עו

 ְּדָרָכיו ְּתַפֶּנה׃ ־ְוֶאת

 ָתם׃ אֹ ִהיא ַהְּסִליָחה ְלַחּטֹו ַּדַעת ְיׁשּוָעה ְלַעּמְוָנַתָּת עז
 ֵהינּו׃ ַרֲחֵמי ֱא ֹורִמְּמק ֹוםר ִמָּמרֶקֹּבֹור־ ָלנּו אַחִֹּבְזר עח
ֵּׁשר ַאּׁשּוֵרינּו ְּבַמְעְּגֵלי ְוַצְלָמֶות ּוְלַי ֶׁשֹ ְליְׁשֵבי חְלָהִאיר עט

  ֹום׃ָׁשל
 ֹוםי־ר ַּבִּמְדָּבר ַעדֹוֵרְוָחֵזק ָּברּוַח ַוִּיְתּג ֹוֵל ַהֶּיֶלד הַוִּיְגַּדל פ

 ִיְׁשָרֵאל׃ ־ ֶאלֹותֵֹהָרא

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
 ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוֵּיֵצא ְדַבר ַמְלכּות ִמִּלְפֵני ַהֵּקיַסר  ִוְיִהי א

 יְׁשֵבי ָהָאֶרץ׃ ־לָּכ ֹותִלְמנ ֹוסּוְסטֹוגא
ַּפַחת  ֹוסֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ִּביֵמי קּוִריִנּי ֹון ַהִּמְפָקד ָהִראׁשהּוא ב

 ֲאָרם׃ 
 ׃ ֹוִאיׁש ִאיׁש ְלִעיר ֹות ֻכָּלם ְלִהָּמנַוֵּיְלכּו ג
ִעיר ָּדִוד ִהיא ־ַהָּגִליל ֵמִעיר ְנָצֶרת ֶאל־ף ִמןֹוֵסי־ ַּגםַוַּיַעל ד

 ַּפַחת ֵּבית ָּדִוד הּוא׃ ָלֶחם ִּכי ִמִּמְׁש־ֵּבית
ַהְּפקּוִדים ְוִהיא ־ַעלא  ֹ ָלבֹוָׂשה לָרִֹמְרָים ַהְמא־ִע ם אַֹוָּיב ה

 ָהָרה׃ 
 ם ָׁשם ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת׃ ֹוָת ִּבְהיַוְיִהי ו
 ֹותַֹוָּתֶׂשם א ֹותַוְּתַחְּתֵלהּו ַבֲחתּול ֹורְּבָנּה ַהְּבכ־ ֶאתַוֵּתֶלד ז

  ֹון׃ָלֶהם ַּבָּמל ֹוםָמְצאּו ָמק־אָּבֵאבּוס ִּכי 
ִרים ְטֹ ָהיּו ֵלִנים ַּבָּׂשֶדה ָּבָאֶרץ ַהִהיא ְוניםִעְֹור ח

 ַהָּלְיָלה׃  ֹותֶעְדֵריֶהם ְּבַאְׁשֻמר־ֶאת
ה ָזַרח ָלֶהם ָֹוְיה ֹודה ִנָּצב ֲעֵליֶהם ּוְכבָֹוְיה  ַמְלַאְוִהֵּנה ט

 ה׃ ֹוָלִמָּסִביב ַוִּייְראּו ִיְרָאה ְגד
ֲאִני ָלֶכם   ֹובִּתיָראּו ְמַבֵּׂשר ט־ַאל  ֲאֵליֶהם ַהַּמְלָאֶמראַֹוּי י

 ָהָעם׃ ־ְלָכל ֹוןְוַרב ָׂשׂש
ְּבִעיר  ֹוןא הּוא ַהָּמִׁשיַח ָהָאדֲה ֹוםיַע ֻיַּלד ָלֶכם ַהּיֹוִׁש מִּכי יא

 ָּדִוד׃ 
 בּוס׃ ב ָּבֵאֵכֹ ׁשֹוִּכי ִתְמְצאּו ֶיֶלד ַּבֲחתּוָלת ֹות ָלֶכם ָהאְוֶזה יב 
ְצָבא ַהָּׁשָמִים ְמַזְּמִרים  ֹוןֲהמ ַהַּמְלָא־ִנְראּו ִעם םֹּוִפְתא יג

 ִרים׃ ְמִֹהים ְואֵלא
  ֹון׃ָאֶרץ ְוִלְבֵני ָאָדם ָרצ־ֲעֵלי ֹוםָׁשל ֹוםִהים ַּבָּמרֵלא ֹודָּכב יד
 ְמרּואֹ ַּכֲאֶׁשר ָעלּו ֵמֲעֵליֶהם ַהַּמְלָאִכים ַהָּׁשָמְיָמה ַוּיַוְיִהי טו

ֶלֶחם ְוִנְרֶאה ־ָּנא ַעד ֵּבית־ֵרֵעהּו ֵנְלָכה־ים ִאיׁש ֶאלִעָֹהר
 ה׃ ָֹויַע ָלנּו ְיהֹוִד ַהַּנֲעָׂשה ָּׁשם ֲאֶׁשר הַהָּדָבר־ֶאת

ב  ֵכֹף ְוַהֶּיֶלד ׁשֹוֵסי־ִמְרָים ְוֶאת־ּו ַוִּיְמְצאּו ֶאתאֹ ַוָּיבַוָּיִחיׁשּו טז
 ָּבֵאבּוס׃ 

ַהֶּיֶלד ־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֻהַּגד ָלֶהם ַעל־ת ַוַּיְׁשִמיעּו ֶאַוִּיְראּו יז
 ַהֶּזה׃ 

ִהִּגידּו ָלֶהם ־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר־ִעים ַעלְמֹ ַהּׁשַוִּיְתְמהּו יח
 ים׃ ִעָֹהר

ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֶּתְהֶּגה ָּבם  ־ָּכל־ ָׁשְמָרה ֶאתּוִמְרָים יט
 ְּבִלָּבּה׃ 

ֲאֶׁשר  ל ֹּכ־ִהים ַעלֵלאז ָֹוע ֹוד ָׁשבּו ַוִּיְּתנּו ָכביםִעְֹוָהר כ
 ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם׃ ־ָׁשְמעּו ְוָראּו ְּכִפי



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש מו

 ֵיׁשּוַע ַּכֵּׁשם ֹו ַוִּיָקֵרא ְׁשמֹולֹות ָיִמים ְלִהּמַנֹאת ְׁשמְוִכְמ כא
 ר ַּבָּבֶטן׃ ֹוַצֶטֶרם נ  ַהַּמְלָאֹול־ֲאֶׁשר ָקָרא

ת מֶׁשה ַוַּיֲעלּו ֹוַרּת ָמְלאּו ָלֶהם ְיֵמי ָטֳהָרם ְלִפי ְוַכֲאֶׁשר כב
 ה׃ ָֹו ִלְפֵני ְיהֹו ְירּוָׁשַלְיָמה ְלַהֲעִמידֹותֹא
 ִיָּקֵרא  ֹוׁשָזָכר ֶּפֶטר ֶרֶחם ָקד־ה ָּכלָֹות ְיהֹוַר ְּבתַּכָּכתּוב כג

 ה׃ ָֹוַליה
 ְׁשֵני ֹוים אִרֹת־ה ְׁשֵּתיָֹות ְיהֹוַר ָקְרָּבן ְּכִמְצַות ּתּוְלַהְקִריב כד

 ה׃ ֹוָנְּבֵני י
ִאיׁש ַצִּדיק  ֹון ִׁשְמעֹו ִאיׁש ָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים ּוְׁשמְוִהֵּנה כה

 ׁש ָנָחה ָעָליו׃ ֶדְֹוָחִסיד ּוְמַחֶּכה ְלֶנָחַמת ִיְׁשָרֵאל ְורּוַח ַהּק
ֲאֶׁשר ־ָּמֶות ַעד־א ִיְרֶאהׁש ִּכי ֶדֹ ְּברּוַח ַהּקֹו ִנְגָלה ּלְוָדָבר כו

 ה׃ ָֹוְמִׁשיַח ְיה־ִיְרֶאה ֶאת
ַהֶּיֶלד ֵיׁשּוַע ־ֵהִביאּו ֶאת ֹותַהִּמְקָּדׁש ְוָהָאב־ָברּוַח ֶאל אַֹוָּיב זכ

 ה׃ ֹוָרִמְׁשַּפט ַהּת־ ְּכִפיֹול ֹותַלֲעׂש
 ַמר׃ אִֹהים ַוּיָהֱא־ֶאת ָיו ַוְיָבֶרתֹעְֹזר־ ַעלַוִּיָקֵחהּו כח
  ֹום׃ְּבָׁשל ַעְבְּד־ֶאתף ֶֹּתֱאס ֹוםה ַהּיָֹוְיה ִּכְדָבְר כט
 ָראּו ֵעיָני׃   ְיׁשּוָעְתיִּכ ל
 ָהַעִּמים׃ ־ ִלְפֵני ָּכלָתֹ ֲהִכינֲאֶׁשר לא
 ׃ ִיְׁשָרֵאל ַעֶּמ ֹודם ּוְכבֹוִיְלָהִאיר ַלּג ֹורא לב
 ַהְּדָבִרים ַהֶּנֱאָמִרים ָעָליו׃ ־ ַעלֹוף ְוִאּמֹוֵס יַוִּיְתְמהּו לג
 ַהֶּיֶלד ַהֶּזה  ֹוּמִמְרָים ִא־ֶמר ֶאלאַֹוּי ֹוןם ִׁשְמעָתֹא ַוְיָבֶר לד

 ְמָדִנים׃  ֹותִנָּצב ְלַמֶּפֶלת ַרִּבים ְּבִיְׂשָרֵאל ְוִלְתקּוָמָתם ּוְלא
 ֵלב ַרִּבים׃ ־ִחְקֵרי ֹותֶרת ְלִהְתַּגּלֶדֶֹחֶרב חר ַֹּתֲעב ּוְבַנְפֵׁש לה
ְּפנּוֵאל ְלַמֵּטה ֲאֵׁשר ־ ְנִביָאה ָהְיָתה ָּׁשם ַחָּנה ַּבתְוִאָּׁשה לו

ַּבְעָלּה  ־ה ָּבָאה ַבָּיִמים ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ָיְׁשָבה ִעםִהיא ְזֵקָנ
 ֲאֶׁשר ְלָקָחּה ִּבְבתּוֶליָה׃  ֹוםִמּי

א ָמָׁשה ים ָׁשָנה ִנֹת ְּכַבת ַאְרַּבע ּוְׁשמאֹ ַהּזְוָהַאְלָמָנה לז
ּוִבְתִפָּלה ַלְיָלה  ֹוםָתּה ְלָפָניו ְּבצָדִֹהים ַּבֲעבִמֵּבית ָהֱא

  ֹום׃ָוי
ִהים ַוְּתַדֵּבר ָעָליו  ָהֱא־ֶאת  ָּבֵעת ַהִהיא ַוְּתָבֶרָקםַוָּת לח

 ֲאֶׁשר ִחָּכה ִלְגֻאַּלת ְירּוָׁשָלִים׃ ־ָּכל־ֶאל
ה ַוָּיׁשּובּו ָֹות ְיהֹוַרת־ַהִּמְצָוה ְּכִפי־ָּכל ֹות ַלֲעׂשםֹוָתְּכַכּל לט

 ְנֶצֶרת ִעיָרם׃ ־ַהָּגִליָלה ֶאל
ִהים ֵחן ֱא־ ָּברּוַח ַוִיָּמֵלא ָחְכָמה ַּגם ַהֶּיֶלד ַוֶּיֱחַזקַוִּיְגַּדל מ

 הּוַצק ָעָליו׃ 
ג ֹיו ְירּוָׁשַלְיָמה ִמֵּדי ָׁשָנה ְבָׁשָנה ָלחֹוָת ֲאבַוַיֲעלּו מא

 ַהָּפַסח׃ ־ַחג
 ְּכִמְׁשַּפט ֹוְׁשֵּתים ֶעְׁשֵרה ָׁשָנה ַוַּיֲעלּו ִעּמ־ ֶּבןֹותֹוּוִבְהי מב

 ֶהָחג׃ 
 ַוָּיׁשּובּו ְלַדְרָּכם ַוִּיָּוֵתר ַהַּנַער ֵיׁשּועַ   ַהָּיִמיםַוִּיָּמְלאּו מג

 א ָיָדעּו׃  ֹוף ְוִאּמֹוֵסִּבירּוָׁשַלִים ְוי
 ֹוםי־ַוֵּיְלכּו ְּכֶדֶר ִחים ָהַלְרֶֹחֶבל א־ ִּכי ִעםּוְבָחְׁשָבם מד

 יֶהם ּוְמֻיָּדֵעיֶהם׃ ֹוֵבַוְיַבְקֻׁשהּו ֵּבין ְקר
  ָׁשבּו ַוְיַבְקֻׁשהּו ִּבירּוָׁשָלִים׃ ֹותֹא ָמְצאּו א ֲאֶׁשר ְוַאֲחֵרי מה
ים  ֹוִרַהּמ ֹו יֵׁשב ְּבתֹותֶֹׁשת ָיִמים ַוִּיְמְצאּו א ַאֲחֵרי ְׁשַוְיִהי מו

  ֹות׃ם ְׁשֵאלָתֹל אֵאָֹתם ְוׁשֹוָרּת־ַע ֶאתֵמַֹּבִּמְקָּדׁש ׁש

 יו׃ ָתְֹּתׁשּוב־ ְוַעלֹוָחְכָמת־ ָּתָמהּו ַעלָעיוְמֹׁש־ְוָכל מז
ת אֹּז־ ַמהֹוֶמר ֵאָליו ִאּמאֹ ַוִּיְׁשָּתאּו ַוּתֹותֹם אֹוָת ִּכְראְיִהיַו מח

 ִּבְדָאָגהֲאִני ־ַּגם ָאִבי־ַּגם א ִּבַּקְׁשנּוָעִׂשיָת ָּלנּו ְּבִני ֲה
 ה׃ ֹוָלְגד

א ְיַדְעֶּתם ִּכי י ַהִאם ִתֹ ֲאֵליֶהם ַמּדּוַע ִּבַּקְׁשֶּתם אֶמראַֹוּי מט
 ית ָאִבי׃ ְּבֵב ֹותָעַלי ִלְהי

 ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם׃ ־א ֵהִבינּו ֶאתְו נ
 ֹו ִמְׁשַמְעָּתם ְוִאּמ־ְנָצֶרת ַוְיִהי ָסר ֶאל־ֶאלא ֹ ִאָּתם ַוָּיבַוֵּיֶרד נא

 ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבִלָּבּה׃ ־ָׁשְמָרה ֵאת ָּכל
ִהים ֱא־םה ּוְבֵחן ִעֹוָמְוָגֵדל ְּבָחְכָמה ּוְבק ֵלֹ הְוֵיׁשּוַע נב

 ֲאָנִׁשים׃ ־ְוִעם

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ֵקיָסר ִּביֵמי  ֹוס ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ְלַמְלכּות ִטַבְריִּבְׁשַנת א

ַּבָּגִליל  ֶטְטַרְר ֹוסדֹוְרַּפַחת ְיהּוָדה ְוה ֹוסִּפיָלט ֹוסִטּיֹוְנפ
ה ֹוָנַטְרכ ְיטּור ּוֶפֶל ְּבֶפֶל ָאִחיו ֶטְטַרְר ֹוסּוִפיִלּפ

 ְּבָאֵבל׃  ַרְרֶטְטְולּוָסִנָּיס 
ָהָיה ְדַבר ה ֹים ָהיֹוִלִנים ַהְּגדֲהָֹחָנן ְוַקָּיָפא ַהּכ ֹותּוִבְהי ב

 ְזַכְרָיהּו ַּבִּמְדָּבר׃ ־ָנן ֶּבןֹוָחי־ִהים ֶאלֱא
ָהָעם ָלׁשּוב ִמַּדְרָּכם  ־ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיְקָרא ֶאל־ָּכל־ֶאל אַֹוָּיב ג

  ם׃ֹוָנּוְלִהָּטֵבל ִלְסִליַחת ֲע
א ַּבִּמְדָּבר ַּפּנ ּו  ֵרֹק ֹול ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא קַּכָּכתּוב ד

 ה ַיְּׁשרּו ְמִסּלוָתיו׃ ָֹוְיה ֶּדֶר
ב ַֹהר ְוִגְבָעה ִיְׁשָּפלּו ְוָהָיה ֶהָעק־ ִיָּנֵׂשא ְוָכלֶּגיא־ָּכל ה

 ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה׃  ֹורְלִמׁש
 ֵהינּו׃ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאָּבָׂשר ־ ָּכלְוָראּו ו
ָהָעם ֲאֶׁשר ָּבאּו ֵאָליו ְלִהָּטֵבל ַיְלֵדי  ֹוןֲהמ־ ֶאלֶמראַֹוּי ז

 ֹוןַנְפְׁשֶכם ִמְּפֵני ֲחר־ה ֶאְתֶכם ְלִהָּמֵלט ַעלֹוָרים ִמי הִנִֹצְפע
  ַהָּבא׃ ַאף

ר ֶֹּתְהגּו ִבְלַבְבֶכם ֵלאמ־ִלְתׁשּוָבה ְוַאל ֹובט־ ֲעׂשּו ְפִריָלֵכן ח
 ֵאֶּלהֲאָבִנים ־ר ָלֶכם ַּגם ִמןֵמָֹרָהם ָלנּו ְלָאב ִּכי ֲאִני אַאְב

 ִהים ְלָהִקים ָּבִנים ְלַאְבָרָהם׃ ֱא־ַּתִּׂשיג ַיד
ֵעץ ־ׁש ָהֵעִצים ְוָלֵכן ָּכלֶרֹׁש־ ָנטּוי ַהַּגְרֶזן ַעלְּכָבר־ְוַגם ט

 ֵאׁש׃ ־ֹוְּבמ ִיָּגַדע ְוָהְׁשַל ֹובט־א ַיֲעֶׂשה ְפִריֲאֶׁשר 
  ֹות׃ּוַמה ָלנּו ַלֲעׂשר ָֹהָעם ֵלאמ ֹון ֲהמֹותֹ אַוִּיְׁשֲאלּו י
ק ְׁשַּתִים ַיֲח ֹות ֻּכֳּתנֹול־ֶמר ֲאֵליֶהם ִמי ֲאֶׁשראֹ ַוּיַוַּיַען יא

ַיֲעֶׂשה  ֹון ָמזֹול־ ּוִמי ֲאֶׁשרֹול־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאין־ִעם
 ֵכן׃ ־ֹוְכמ

ְמרּו ֵאָליו ַרֵּבנּו אֹ ַוּיֹותִסים ִלְטִביָלֹוְכמ־ ֵאָליו ַּגםּואַֹוָּיב יב 
 ַּנֲעֶׂשה׃ ־ַמה

 ּו׃ ׂשִֹּתְנּג־ֶמֶכס ַהָּנקּוב ָלֶכם ַאל־ ֲאֵליֶהם ֶיֶתר ַעלֶמראַֹוּי יג
ַּנֲעֶׂשה ־ַוֲאַנְחנּו ַמהר ַֹאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֵלאמ־ ַּגםֹותֹ אַוִּיְׁשֲאלּו יד

 ִּכיַדי ָלֶכם ּו ִאיׁש ְוֹונּת־ַּתַעְׁשקּו ְוַאל־ֶמר ֲאֵליֶהם ַאלאַֹוּי
 ַתִּׂשיגּו ְׂשַכְרֶכם׃ 



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש מז

א ִרים ְּבִלָּבם ִאם ְבָֹהָעם ָהיּו ְמַחִּכים ְוֻכָּלם ּד ֹודּוְבע טו
 ָנן הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ ֹוָחי
ֲאִני ְמַטֵּבל ֶאְתֶכם ַּבָּמִים ־ֶמר ֲאֵליֶהם ֶהןאָֹנן ַוּיֹוָח יַוַּיַען טז

 ֹוְׂשר־ִּתי ֵמַהֵּתר ֶאתְנִֹמֶּמִּני ֲאֶׁשר ָקטן ָֹחסא ָֹיבא ֹּב ַא
 ׁש ּוָבֵאׁש׃ ֶדֹ ְוהּוא ְיַטֵּבל ֶאְתֶכם ְּברּוַח ַהּקְנָעָליו

 ְוָאסַ ף ֹוָּגְרנ־ּוְלָהֵבר ֶאת ֹות ִלְזרֹו ִמְזֵרהּו ְבָידֲאֶׁשר יז
ָּבֵאׁש ֲאֶׁשר ף  ִֹיְׂשרץ ַֹהּמ־ֲאָסָמיו ְוֶאת ֹוּת־ַהִחִּטים ֶאל־ֶאת
ִתְכֶּבה׃ ־א 
 ָהָעם׃ ־ַהֶּזה ֶאת ֹוב ְוָכֵהָּנה ִהְזִהיר ְמַבֵּׂשר טָּכֵהָּנה יח
ָיה ֵאֶׁשת ֹורֹוְדְּדַבר ה־ֲאֶׁשר הּוַכח ַעל ֶטְטַרְר ֹוסדֹוְרְוה יט

  ֹוס׃דֹוְרֲאֶׁשר ָעָׂשה ה ֹותָהָרע־ָּכל־ָאִחיו ְוַעל
 ָנן ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים׃ ֹוָחי־ֵאֶּלה ַוַּיְסֵּגר ֶאת־ָּכל־ ַעליףֹוִסה כ
ֵיׁשּוַע ְוַהָּׁשַמִים ִנְפְּתחּו ־ָהָעם ַוִּיָּטֵבל ַּגם־ ְּבִהָּטֵבל ָּכלִהיַוְי כא

 ׃ ֹוְּבִהְתַּפְּלל
א  רֵ ֹק ֹולה ְוִהֵּנה קֹוָנׁש ִּבְדמּות ּגּוף יֶדֹ ָעָליו רּוַח ַהּקַוֵּיֶרד כב

 ָרְצָתה ַנְפִׁשי׃  ַהָּׁשַמִים ַאָּתה הּוא ְּבִני ְיִדיִדי ְּב־ִמן
 ֹותַדֲֹעב־ ֶאתֹוִׁשים ָׁשָנה ְּבַהִחּלְׁש־ ָהָיה ְּכֶבןְוֵיׁשּוַע כג

 ֵעִלי׃ ־ף ֶּבןֹוֵסי־ַוַּיְחְׁשֻבהּו ְלֶבן
 ף׃ ֹוֵסי־ַיַּני ֶּבן־ַמְלִּכי ֶּבן־ֵלִוי ֶּבן־ ֶּבןַמָּתת־ֶּבן כד
 ַנָּגי׃ ־ֶחְסִלי ֶּבן־ַנחּום ֶּבן־ֶּבן ֹוץָאמ־ ֶּבןַמִּתְתָיהּו־ֶּבן כה
 ה׃ ֹוָדי־ף ֶּבןֹוֵסי־ַמִּתְתָיהּו ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן־ ֶּבןַמַחת־ֶּבן כו
 ֵנִרי׃ ־ְׁשַאְלִּתיֵאל ֶּבן־ְזֻרָּבֶבל ֶּבן־ֵריָׁשא ֶּבן־ ֶּבןָנןֹוָחי־ֶּבן כז
 ֵער׃ ־ם ֶּבןֹוָדַאְלמ־ם ֶּבןֹוָסק־ַאִּדי ֶּבן־ ֶּבןַמְלִּכי־ֶּבן כח
 ֵלִוי׃ ־ת ֶּבןַמָּת־ים ֶּבןֹוִרי־ֱאִליֶעֶזר ֶּבן־ ֶּבןֵיׁשּוַע־ֶּבן כט
 ֶאְלָיִקים׃ ־ם ֶּבןֹוָני־ף ֶּבןֹוֵסי־ְיהּוָדה ֶּבן־ֶּבן ֹוןִׁשְמע־ֶּבן ל
 ָדִוד׃ ־ָנָתן ֶּבן־ַמַּתָּתה ֶּבן־ִמיָנא ֶּבן־ ֶּבןַמְלָיא־ֶּבן לא
  ֹון׃ַנְחׁש־ֶּבן ֹוןַׂשְלמ־ז ֶּבןַעֹּב־ ֶּבןדֵבֹוע־ ֶּבןִיַׁשי־ֶּבן לב
 ְיהּוָדה׃ ־ֶּפֶרץ ֶּבן־ֶּבן ֹוןֶחְצר־ִני ֶּבןַאְר־ ֶּבןַעִּמיָנָדב־ֶּבן לג
  ֹור׃ָנח־ֶּתַרח ֶּבן־ַאְבָרָהם ֶּבן־ִיְצָחק ֶּבן־ֶּבן בַֹיֲעק־ֶּבן לד
 ָׁשַלח׃ ־ֵעֶבר ֶּבן־ֶּפֶלג ֶּבן־ְרעּו ֶּבן־ ֶּבןְׂשרּוג־ֶּבן לה
 ׃ ָלֶמ־ ֶּבןַחֹנ־ֵׁשם ֶּבן־ַאְרַּפְכַׁשד ֶּבן־ ֶּביןֵקיָנן־ֶּבן לו
 ֵקיָנן׃ ־ַמֲהַלְלֵאל ֶּבן־ֶיֶרד ֶּבן־ֶּבן ֹוֲחנ־ ֶּבןְמתּוֶׁשַלח־ֶּבן לז
 ִהים׃ ֱא־ָאָדם ֶּבן־ֵׁשת ֶּבן־ ֶּבןֹוׁשֱאנ־ֶּבן לח

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
יֵלהּו ָהרּוַח ֹוִבׁש ַוּיֶדַֹהַּיְרֵּדן ָמֵלא רּוַח ַהּק־ ָׁשב ִמןְוֵיׁשּוַע א

 ַהִּמְדָּבָרה׃ 
ָאַכל ְמאּוָמה  ־אְו ֹוםִעים י ַהָּׂשָטן ַאְרָּבֹותֹ ִנָּסה אְוָׁשם ב

 ַהָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְרָעב׃ ־ָּכלם ֹּת־ַעד
ָנא ־רִֹהים ַאָּתה ֱאמָהֱא־ ֵאָליו ַהָּׂשָטן ִאם ֶּבןֶמראַֹוּי ג

 ת ּוְתִהי ְלָלֶחם׃ אָֹהֶאֶבן ַהּז־ֶאל
 ִיְחֶיה  ֹוַהֶּלֶחם ְלַבּד־א ַעל ֵיׁשּוַע ֵהן ָּכתּוב ִּכי ֹותֹ אַוַּיַען ד

 ה׃ ָֹוְיה־א ִּפיֹוָצמ־ָּכל־ָאָדם ִּכי ַעלָה

 ָהָאֶרץ ְּבֶרַגע ֶאָחד׃  ֹותַמְמְלכ־ָּכל־ ַוַּיְרֵאהּו ֶאתַוַּיֲעֵלהּו ה
ת אַֹהֶּמְמָׁשָלה ַהּז־ָּכל־ֶאֵּתן ֶאת  ֵאָליו ַהָּׁשָטן ְלֶמראַֹוּי ו

 ה׃ ֶאְּתֶנָּנץ ֹּה ִּכי ִלי ְנתּוָנה ְוַלֲאֶׁשר ֶאְחּפֹוָדְּכב־ָּכל־ְוֶאת
 ִיְהֶיה׃  ַהֶּזה ְל ֹודַהָּכב־ ִאם ִּתְׁשַּתֲחֶוה ְלָפָני ָּכלֵּכן־ְוַעל ז
ה ָֹוֶמר ֵאָליו סּור ִמֶּמִני ַהָּׂשָטן ִּכי ָּכתּוב ַליהאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען ח

  ד׃ֹ ַּתֲעבֹו ְלַבּדֹותִֹּתְׁשַּתֲחֶוה ְוא ֶהיֱא
ַהִּמְקָּדׁש ־ִּפַּנת ַּגג ֵּבית־הּו ַעל ְירּוָׁשַלְיָמה ַוַּיֲעִמֵדַוְיִביֵאהּו ט

  ָאְרָצה׃ִהים ַאָּתה ִהְתַנֵּפל ִמֶּזה ָהֱא־ֶמר ֵאָליו ִאם ֶּבןאַֹוּי
 ׃ ְלָׁשְמֶר ָּל־ ָכתּוב ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוהִּכי י
 ׃ ָּבֶאֶבן ַרְגֶלף ִֹּתּג־ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנַּכַּפִים־ַעל יא
ה ָֹוְיה־א ְתַנֶּסה ֶאתֶמר ֵאָליו ֵהן ֶנֱאַמר אֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען יב 

 ׃ ֶהיֱא
 ֵעת׃ ־ַוִּיֶרף ִמֶּמּנּו ַעד ֹותַהַּמּס־ ִּכָּלה ַהָּׂשָטן ֶאתְוַכֲאֶׁשר יג
 ָיָצא  ֹוַהָּגִליל ְוָׁשְמע־ ֵיׁשּוַע ִּבְגבּוַרת ָהרּוַח ֶאלַוָּיָׁשב יד

 ַהִּכָּכר׃ ־ְּבָכל
  ֹוד׃ ָּכבֹוַהְּכֵנֶסת ְוֻכָּלם ָנְתנּו ל־יה ָלֶהם ְּבָבֵּתֹוָר הְוהּוא טו
ַהְּכֵנֶסת ־ֵּבית־ֶאל ְנֶצֶרת ֲאֶׁשר הּוא ֻּגַּדל ָׁשם ַוֵּיֶל־ֶאל אַֹוָּיב טז

  א׃ֹ ַוָּיָקם ִלְקרֹוַהַּׁשָּבת ְּכִמְׁשָּפט ֹוםְּבי
א  ַהֵּסֶפר ַוִּיְמָצ־ ֵסֶפר ְיַׁשְעָיה ַהָּנִביא ַוִּיְפַּתח ֶאתֹו לַוִּיְּתנּו יז

 ַהָּדָבר ַהָּכתּוב ָׁשָּמה׃ ־ֶאת
י ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים ִתֹה אָֹוה ָעָלי ַיַען ָמַׁשח ְיהִֹוי ֱיהָנֹ ֲאדרּוַח יח

 ֹורִלְׁשבּוִים ְּדרא ֵֹלב ִלְקר־ְׁשָלַחִני ַלֲחבׁש ְלִנְׁשְּבֵרי
  ְלַׁשַּלח ְרצּוִצים ָחְפִׁשים׃ ֹוַחק־ ְּפַקחּוְלִעְוִרים

 ה׃ ָֹוַליה ֹוןצָר־ְׁשַנת אִֹלְקר יט
ַהֵּסֶפר ַוִּיְּתֵנהּו ִּביֵדי ַהְמָׁשֵרת ַוֵּיֵׁשב ְוֵעיֵני ־ ֶאתַוָּיֶגל כ

 ֵאָליו׃  ֹותַהְּכֵנֶסת ְנֻׂשא־ֲאֶׁשר ְּבֵבית־ָּכל
 ְּבָאְזֵניֶכם׃  ֹוםֶמר ֲאֵליֶהם הּוַקם ַהָּכתּוב ַהֶּזה ַהּיאֹ ַוּיַוַּיַען כא
ֵחן ֲאֶׁשר ־י ִנְפְלאּו ְבֵעיֵניֶהם ִּדְבֵרי ֵעדּות ִּכֹו ָנְׂשאּו לְוֻכָּלם כב

 ף׃ ֹוֵסי־א ֶזה הּוא ֶבןְמרּו ֲהאָֹיְצאּו ִמִּפיו ַוּי
א ֵפַֹהָּמָׁשל ַההּוא ר־ְמרּו ִלי ֶאתאֹ ֲאֵליֶהם ָאֵכן ּתֶמראַֹוּי כג

ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ִּכי ַנֲעָׂשה ל  ֹּוְככ ַנְפֶׁש־ְרָפא ֶאת
 ׃ ם ְּבִעיֶרֲה־ם ַּגֵכן־ֲעֵׂשהַנחּום ־ִּבְכַפר

 ֵהן ְּדַבר ֱאֶמת ֲאִני ַמִּגיד ָלֶכם ֵאין ָנִביא ָרצּוי ְּבֶאֶרץ  ַמראַֹוּי כד
 ׃ ֹוְדּתֹוַלמ
ָהיּו ְבִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי  ֹותַרּב ֹותר ָלֶכם ַאְלָמנֵמֹ ֲאִני אָאֵמן כה

ָרעָ ב  ׁש ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ְוֵאִלָּיהּו ְּבֵהָעֵצר ַהָּׁשַמִים ָׁש
 ָהָאֶרץ׃ ־ָהָיה ְבָכל ֹולָּגד

ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ־ַאַחת ֵמֶהן ִּבְלִּתי ֶאל־א ֻׁשַּלח ֵאִלָּיהּו ֶאלְו כו
  ֹון׃ְּבָצְרַפת ֲאֶׁשר ְלִציד

א  ַרִּבים ָהיּו ְבִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי ֱאִליָׁשע ַהָּנִביא ְוִעיםָרֹּוְמצ כז
 ָמן ָהֲאַרִּמי׃ ַנֲע־ִנְרָּפא ֶאָחד ֵמֶהם ִּבְלִּתי ִאם

 ֵאֶּלה׃ ־ַהְּכֵנֶסת ְּבָׁשְמָעם ֶאת־ ֻכָּלם ֵחָמה ְּבֵביתַוִּיָּמְלאּו כח
ַּגב ָהָהר ־ִמחּוץ ָלִעיר ַוְיִביֻאהּו ֶאל־יֻאהּו ֶאלֹוִצ ַוּיַוָּיקּומּו כט

 ִמַּתַחת ָלָהר׃ ־ ֶאלֹוֲאֶׁשר ִעיָרם ְּבנּוָיה ָעָליו ְלַהְׁשִליכ



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש מח

 ׃ ֹוְלַדְרּכ ם ַוֵּיֶלָכֹוהּוא ָעַבר ְּבת־ַא ל
ַנחּום ִעיר ַהָּגִליל ַוְיַלֵּמד ָלָעם ִמֵּדי ַׁשָּבת ־ְּכַפר־ ֶאלַוֵּיֶרד לא

 ׃ ֹוְּבַׁשַּבּת
 ׃ ֹוָהָיה ְדָבר ֹון ִּכי ִּכְדַבר ִׁשְלטֹותֹוָרּת־ ַעלַוִּיְתְמהּו לב
ָעב  ָדַבק רּוַח ָטֵמא ְוִנְתֹוַהְּכֵנֶסת ּוב־ ָהָיה ְּבֵביתְוִאיׁש לג

  ֹול׃ָּגד ֹולַוִּיְקָרא ְּבק
ֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי ַהִאם ְלַהְׁשִמיֵדנּו  ָּלנּו ָוָל־ ִמֶּמּנּו ַמהֶהֶרף לד

 ִהים׃  ָהֱאֹוׁשִמי ַאָּתה ְקד א ְיַדְעִּתיָּבאָת ֲה
ְוֵצא ִמֶּמּנּו ַוַּיִּפיֵלהּו ָהרּוַח  ֹוםּדר ֹ ֵיׁשּוַע ֵלאמֹוּב־ַוִּיְגַער לה

 ׃ ֹוא ָעָׂשה לַהָּקָהל ַוֵּיֵצא ִמֶּמּנּו ְוָרָעה  ֹוָהָרע ְּבת
ֵרֵעהּו ָמה ַהָּדָבר ־ְמרּו ִאיׁש ֶאלאֹ ָאֲחָזה ֻכָּלם ַוּיּוַפָּלצּות לו

 ֹותרּוח־ּוִבְגבּוָרה הּוא ְמַצֶּוה ֶאת ֹוןְבִׁשְלט־ַהֶּזה ִּכי
 ִמַּבְעֵליֶהן׃  ֹותאְצֹ ְוֵהן יַהֻּטְמָאה

 יו׃ ֹוָתְקצ־ַהִּכָּכר ְלָכל־ָכל ְּבֹו ָׁשְמעַוֵּיֵצא לז
ֶנת ֶתְֹוח ֹוןֵּביָתה ִׁשְמעא ַֹהְּכֵנֶסת ַוָּיב־ ַוֵּיֵצא ִמֵּביתַוָּיָקם לח

  ַּבֲעָדּה׃ ֹוב־ת ַקַּדַחת ֲאנּוָׁשה ַוִּיְפְּגעּוֹוַלֶבת חֶכֹׁש ֹוןִׁשְמע
ְכֶרַגע ָקָמה  ָעֶליָה ַוִּיְגַער ַּבַּקַּדַחת ַוִּתֶרף ִמֶּמָּנה ּוַוִּיְתַיֵּצב לט

 ם׃ ָתַֹוְּתָׁשֵרת א
 ֹותבֵֹאֶּלה ֲאֶׁשר ַאְנֵׁשי ַמְכא־ַהֶּׁשֶמׁש ֵהִביאּו ֵאָליו ָּכל אֹּוְכב מ

 ֶאָחד־ָּכל־ַעלָיָדיו ־ים ַוָּיֶׂשם ֶאתֹוִנָלֶהם ִוידּוֵעי ֳחָלִיים ׁש
 ֵמֶהם ַוִּיְרָּפֵאם׃ 

ִרים ַאָּתה ְמִֹאים ְואְרָֹרִעים ָיְצאּו ֵמַרִּבים ק ֹותרּוח־ְוַגם מא
א ְנָתָנם הּוא ָגַער ָּבם ְו ִהים ַאָהֱא־הּוא ַהָּמִׁשיַח ֶּבן

  ִּכי ָיְדעּו ֲאֶׁשר הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ ְלַדֵּבר
ָהָעם  ֹוןָחֵרב ַוֲהמ ֹוםָמק־ֶאל ַהַּׁשַחר ָיָצא ַוֵּיֶל ֹותְוַכֲעל מב

 ֵמֶהם׃ ר ֹי ַיֲעב ְלִבְלִּתֹוב־ּו ֵאָליו ַוַּיֲחִזיקּואִֹּבְקֻׁשהּו ַוָּיב
ַמְלכּות ־הּוא ָאַמר ֲאֵליֶהם ֵהן ָעַלי ְלַהְׁשִמיַע ֶאת ַא מג

 ֵּכן ֻׁשָּלְחִּתי׃ ־ִּכי ַעל ֹותְּבָעִרים ֲאֵחר־ִהים ַּגםָהֱא
 ַהְּכֵנֶסת ֲאֶׁשר ַּבָּגִליל׃ ־ ְּבָבֵּתיֹוְּבׁשָרת־א ֶאתֹוֵר קַוְיִהי מד

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
 ֹותָֹהָעם ִיְדֲחקּון א ֹוןִּגֵּניָסר ַוֲהמ־ַיד ַים־ ַעלֹו ְּבָעְמדַוְיִהי א

 ִהים׃ ְּדַבר ָהֱא־ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת
ְׂשַפת ַהָּים ְוַהַּדָּיִגים ָיְצא ּו  ־ַעל ֹותד ְמֹע ֹות ְׁשֵּתי ֳאִנּיַוַּיְרא ב

  ֹות׃רַֹהִּמְכמ־ֵמֶהן ְלַכֵּבס ֶאת
ְקֵׁשהּו ַוְיַב ֹוןֲאֶׁשר ְלִׁשְמע ֹותָהֳאִנּי־ַאַחת ִמן־ ֶאלַוֵּיֶרד ג

ָהָעם   ֹוןַהַּיָּבָׁשה ַוֵּיֶׁשב ַוְיַלֵּמד ַלֲהמ־ ְמַעט ִמןֹוְלַהֲעִביר
  ָהֳאִנָּיה׃ ֹוִמּת

ְּפֵני ַהְּמצּוָלה ־ְנַהג ֶאל ֹוןִׁשְמע־ֶמר ֶאלאֹ ְלַלֵּמד ַוּיֹוְוַכֲהִתימ ד
 יֶכם ָלצּוד ָׁשָּמה׃ ֹוֵתרְֹוַהְׁשִליכּו ִמְכמ

א ַהַּלְיָלה ְו־י ָיַגְענּו ָּכלִנֹר ֵאָליו ֲאדֶמאַֹוּי ֹון ִׁשְמעַוַּיַען ה
  ֹות׃רַֹהִּמְכמ־ֶאת ַאְׁשִלי ְּדָבְר־ַעל ָלַכְדנּו ְמאּוָמה ַא

ם ֹוָתרֲֹאֶׁשר ִמְכמ־ַעדד ֹ ַוִּיְלְּכדּו ָדִגים ַרִּבים ְמאֵכן־ַוַּיֲעׂשּו ו
 ִנְקָרעּו׃ 

ר ְֹוַלֲעזא ֵֹּׁשִנית ָלבְלַחְבֵריֶהם ֲאֶׁשר ָּבֳאִנָּיה ַה ֹות אַוִּיְּתנּו ז
  ַע׃ִֹלְׁשק־ַעד ֹותְׁשֵּתי ָהֳאִנּי־ּו ַוְיַמְלאּו ֶאתאָֹלֶהם ַוָּיב

 י ֵלִנַֹמר ֲאדאְֹלַרְגֵלי ֵיׁשּוַע ַוּיל ַֹוִּיּפ ֹוסֶּפְטר ֹון ִׁשְמעַוַּיְרא ח
 י׃ ִכִֹאיׁש ֵחְטא ָאנ־ֵמָעַלי ִּכי

ֵציד ַהָּדִגים ־ ַעלֹוֲאֶׁשר ִאּתל ֹּכ־ ְוֶאתֹותֹ ִחיל ָאַחז אִּכי ט
 ֲאֶׁשר ָצדּו׃ 

 ֹוןָנן ְּבֵני ַזְבִּדי ַחְבֵרי ִׁשְמעֹוָחְויב ִֹהְתַחְלֲחלּו ַיֲעק־ ַּגםְוֵכן י
ָוַמְעָלה  ֹוםִּתיָרא ִּכי ֵמַהּי־ַאל ֹוןִׁשְמע־ֶמר ֵיׁשּוַע ֶאלאַֹוּי

  ֲאָנִׁשים׃ ָּתצּוד
ל  ֹּכ־ה ַוַּיַעְזבּו ֶאתַהַּיָּבָׁש־ֶאל ֹותָהֳאִנּי־יכּו ֶאתֹוִל הְוֵהם יא

 ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו׃ 
 ֲאֶׁשר ֹוִאיׁש ִלְקָראת־ ְּבַאַחת ֶהָעִרים ְוִהֵּנהֹו ְּבֶלְכּתַוְיִהי יב 

ַאָּפיו ־ֵיׁשּוַע ָנַפל ַעל־ ֶאתֹותֹו ָמֵלא ָצָרַעת ּוִבְראֹוְּבָׂשר
א תּוַכל  ָחֵפץ ַאָּתה ֲה־י ִאםִנֲֹאדר ֹ ֵלאמֹול־ַוִּיְתַחֶּנן
 ֲהֵרִני׃ ְלַט

ֶמר ָחֵפץ ֲאִני ּוְטָהר ְוַהָּצַרַעת אֹ ַוּיֹוּב־ ַוִּיַּגעֹוָיד־ ֶאתטֹוֶׁשַוּי יג
 ָסָרה ִמֶּמּנּו ְּכָרַגע׃ 

ן ֵהְֹוֵהָרֵאה ְלֵעיֵני ַהּכ  ָעָליו ְלִבְלִּתי ַהֵּגד ְלִאיׁש ַרק ֵלַוְיַצו יד
 ְלֵעדּות ה ֶׁשֹמַּכֲאֶׁשר ִצָּוה  ָטֳהָרְת־ַהָּקְרָּבן ַעל־ְוַהְקֵרב ֶאת

 ָלֶהם׃ 
 ַעָֹרב ִנְקֲהלּו ִלְׁשמ־ְוָגֵדל ְוַעם ֹוא ָיָצא ָיצֹו ָׁשְמעתאֹז־ּוְבָכל טו

 ְלַמֲחָלָתם׃  ֹורָמזא ֹ ְוִלְמצֹוְּדָבר
 ַהִּמְדָּבר ְלִהְתַּפֵּלל׃ ־הּוא ָחַמק ָעַבר ֶאל ַא טז
י ֹוֵרו ְּפרּוִׁשים ּומָהָעם ַוֵּיְׁשבּו ְלָפָני־ ֶאתֹותֹורְֹּבה ֹום ַהּיַוְיִהי יז

ְּכָפֵרי ַהָּגִליל ִמיהּוָדה ־ה ֲאֶׁשר ָּבאּו ִמָּכלֹוָרַהּת
 ם׃ ֹוָת ְלַרְּפאֹוָסה בְסֹה ִהְתנָֹו ּוְגבּוַרת ְיהּוִמירּוָׁשַלִים

ַּבִּמָּטה ּוְמַבְקִׁשים  ֹותִאים ִאיׁש ְנֵכה ֲעָצמְׂשֹ ֲאָנִׁשים נְוִהֵּנה יח
 ָתה׃  ְלָפָניו ַהָּבְיֹוַלֲהִביא

ַהָּגג ־ָהָעם ַוַּיֲעלּו ַעלב ֹ ֵמרֹוַלֲהִביא ָמְצאּו ֶדֶר־אְו יט
 ֹוּת־ָהֲאֻרָּבה ַּבִּסּפּון ֶאל  ֶּדֶרֹוִמָּטת־ ַעלֹותֹידּו אֹוִרַוּי

  ֵיׁשּוַע׃ ִלְפֵניַהַּבִית 
 ְל־ָאָדם ִנְסְלחּו־ֶמר ֶּבןאֱֹאמּוָנָתם ַוּי־ ֶאתֹותֹוּוִבְרא כ

 ׃ ֶתיאַֹחּט
ִמי הּוא ר ְֹּבִלָּבם ֵלאמ ֹותִרים ְוַהְּפרּוִׁשים ַלְהּגֹוְפ ַהּסָּיֵחּלּוַו כא

ַח ֲחָטִאים ִּבְלִּתי ֶזה ַהְמַדֵּבר ִּגּדּוִפים ִמי יּוַכל ִלְס
 ׃ ֹוִהים ְלַבּדָהֱא

ֶּזה ־ֶמר ֲאֵליֶהם ָלָּמהאֹם ַוַּיַען ַוּיֹוָנֶהְגי־ ֵיׁשּוַע ֶאתַוַּיְרא כב
 ם׃ ֶּתְהּגּו ְּבִלְּבֶכ

ר  ֹ ֵלאמֹוא ֶתיאַֹחּט ְל־ִנְסְלחּור ָֹּנֵקל ִאם ֵלאמ־ ַמהִּכי כג
 ׃ קּום ְוִהְתַהֵּל

חַ  ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ִלְס־ְלֶבן ֹוןְלַמַען ֵּתְדעּון ִּכי ֵיׁש ִרְׁשי ַא כד
 קּום ר ָלֵמִֹהֵּנה ֲאִני א ֹותְנֵכה ָהֲעָצמ־ֲחָטִאים ָאז ָאַמר ֶאל

 ׃ ֵּביֶת־ֶאל ְל־ְוֶל ִמָּטְת־ָׂשא ֶאת



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש מט

 ֹוֵּבית־ֶאל  ַוֵּיֶלֹוִמְׁשָּכב־ ַוָּיָקם ִלְפֵניֶהם ַוִּיָּׂשא ֶאתַוְיַמֵהר כה
 ִהים׃ ֵלא ֹודָּכב ֹוןְוָנת

ִהים ְוִלָּבם ָמֵלא ֵלא ֹודֻּכָּלם ַוִּיְּתנּו ָכב־ ָאֲחָזה ֶאתּוַפָּלצּות כו
  ֹות׃ָרִאינּו ִנְפָלא ֹוםְמרּו ַהּיאִֹיְרָאה ַוּי

ב ֹוֵׁשס ֶאָחד יֹוֵכ ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֵּיֵצא ַוַּיְרא מַוְיִהי כז
 ַאֲחָרי׃  ֶמר ֵאָליו ֵלאֹ ֵלִוי ַוּיֹוַהֶּמֶכס ּוְׁשמ־ְּבֵבית

 ַאֲחָריו׃  ַוָּיָקם ַוֵּיֶלל ֹּכ־ֶאת בַֹוַּיֲעז כח
ם ַרִּבים ִסיֹוְכ ּומֹוְּבֵבית ֹול ֵלִוי ִמְׁשֶּתה ָגדֹול־ַוַּיַעׂש כט

 ַהֻּׁשְלָחן׃ ־ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ָיְׁשבּו ִאָּתם ֶאל־ִעם
ַּתְלִמיָדיו ־ִרים ֲאֶׁשר ָּבֶהם ַעלֹוְפ ַהְּפרּוִׁשים ְוַהּסּוֹונַוִּיּל ל

ִסים ֹוְכַהּמ־ים ִעםִתִֹלים ְוׁשְכַֹמּדּוַע ַאֶּתם אר ֵֹלאמ
  ְוַהַחָּטִאים׃

 ַהֲחָזִקים ֵאין ָלֶהם ָּדָבר ֶמר ֲאֵליֶהםאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען לא
 ים׃ ֹוִלַהח־א ִּכי ִאםֵפָֹהר־ִעם

 ַחָּטִאים ִלְתׁשּוָבה׃ ־ַצִּדיִקים ִּכי ִאםא ֹא ָבאִתי ִלְקר לב
ָנן ַמְכִּביִרים ָלצּום ֹוָח ֵאָליו ָלָּמה ַּתְלִמיֵדי יְמרּואַֹוּי לג

ַהְּפרּוִׁשים ַּתְלִמיֵדי ־ּוַמְרִּבים ְלִהְתַּפֵּלל ְוֵכן ַיֲעׂשּו ַּגם
 ים׃ ִתֹ ְוׁשִליםְכֹא ְוַתְלִמיֶדי

ְּבֵני ַהֲחֻתָּנה  ־ּתּוְכלּו ְלַאֵּלץ ֶאת  ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֵאיֶמראַֹוּי לד
 ֶהָחָתן ִעָּמֶהם׃  ֹודָלצּום ְּבע

 ָיִמים ָּבִאים ְוֻלַּקח ֵמֶהם ֶהָחָתן ְוָאז ָיֻצמּו ַּבָּיִמים ִהֵּנה לה
 ָהֵהם׃ 

ַע ֶּבֶגד ֵרַֹהָּמָׁשל ַהֶּזה ֵאין ִאיׁש ק־ֵליֶהם ַּגם ֶאת ֲאַוִּיָּׂשא לו
ֵּכן ַהֶּבֶגד ־ִׂשְמָלה ָבָלה ִּכי ִאם־ַהְּקָרִעים ַעלר ָֹחָדׁש ִלְתּפ
א ִתְׁשֶוה ַהְּטָלָאה ִמֶּבֶגד ֶהָחָדׁש ־ ִיְהֶיה ָקֻרַע ְוַגםֶהָחָדׁש
  ַהָּבָלה׃ ַלִּׂשְמָלה

 ֹוׁשְיַבַּקע ַהִּתיר־ָּבִלים ֶּפן תֹודאֹא ֻיַּתן ְּבנ ֹוׁשְוִתיר לז
 ִיְכָליּון׃  ֹותדאַֹהַּיִין ְוַהּנ ְוִנְׁשַּפ ֹותדאַֹהּנ־ֶאת

 ֲחָדִׁשים ּוְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו ִיָּׁשֵמרּו׃  ֹותדאֹ ֻיַּתן ְּבנֹוׁשִּתיר ַא לח
 ׁשֹוה ַיִין ָיָׁשן ֲאֶׁשר ָיחּוׁש ִיְתַאֶּוה ִמַּיד ַלִּתירֶתֹ ִאיׁש ׁשְוֵאין לט

 ִמֶּמנּו׃  ֹובא ַהָּיָׁשן טַמר ֲהאִֹּכי י

  ו ו ו ופרקפרקפרקפרק
ִּבְׂשֵדה ָקָמה  ר ַוֵּיֶלֶמַֹהַּׁשָּבת ַאֲחֵרי ְתנּוַפת ָהע ֹום ְּביַוְיִהי א

 ֵכלּו׃ אַֹוִּיְכְּתׁשּון ִּביֵדיֶהם ַוּי ֹותְוַתְלִמיָדיו ָקְטפּו ְמִליל
א ים ֵאת ֲאֶׁשר ִׂשֹע ֲאָנִׁשים ְּפרּוִׁשים ַמּדּוַע ַאֶּתם ְמרּואַֹוּי ב

 ֵיָעֶׂשה ַּבַּׁשָּבת׃ 
א ְקָראֶתם ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָדִוד ֶמר ֲהאֹם ֵיׁשּוַע ַוּיָתֹ אַוַּיַען ג

 ׃ ֹוַּכֲאֶׁשר ָרֵעב הּוא ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִאּת
ֶלֶחם ַהָּפִנים ־ִהים ַוִּיַּקח ֶאתֵּבית ָהֱא־ ָּבא ֶאלַּכֲאֶׁשר ד

 ָלֶהםה ֹוָרַכּת־א ֲאֶׁשר ֹוָלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִאּת־ַכל ַוִּיֵּתן ַּגםאַֹוּי
 ִנים ְלַבָּדם׃ ֲהִֹּבְלִּתי ַלּכל ֶֹלֱאכ

 ַהַּׁשָּבת הּוא׃  ֹוןָהָאָדם ֲאד־ִּכי ֶּבן ֹוד ֲאֵליֶהם עֶמראַֹוּי ה
ַהְּכֵנֶסת ְוָׁשם ־ַוְיַלֵּמד ְּבֵביתא ַֹׁשָּבת ַאֵחר ַוָּיב ֹום ְּביַוְיִהי ו

  ַהְיָמִנית ָיֵבָׁשה׃ ֹוִאיׁש ֲאֶׁשר ָיד

ִיְרָּפא ־ִאם ֹות ִלְראֹוִבים לְרֹ ְוַהְּפרּוִׁשים אִריםֹוְפְוַהּס ז
 ַבַּׁשָּבת ְלַבֲעבּור ִיְמְצאּו ָעָליו ִׂשְטָנה׃ 

 ְיֵבָׁשה ֹוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָיד־ֶמר ֶאלאֹם ַוּיֹוָתַמְחְׁשב־ ֶאתַוַּיְרא ח
  ד׃ַֹּיֲעמַהָּקָהל ַוָּיָקם ַו ֹוְּבת ֹודקּום ַוֲעמ

 ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֶאְׁשֲאָלה ֶאְתֶכם ְׁשֵאָלה ֲהִכי ַכָּדת ֶמראַֹוּי ט
  ְלַׁשֲחָתּה׃ ֹו ְלָהַרע ְלַהִּציל ֶנֶפׁש אֹוְלֵהיִטיב ַּבַּׁשָּבת א

ַוַּיַעׂש  ָיְד־ט ֶאתֹוֵׁשֶמר ֵאָליו האֹ ֲאֵליֶהם ִמָּסִביב ַוּיַוַּיְׁשֵקף י
 ָנּה ָּכַאֶחֶרת׃  ְלֵאיָתֹוֵּכן ַוָּתָׁשב ָיד

 ֹותַּלֲעׂש־ֵרֵעהּו ַמה־ְמרּו ִאיׁש ֶאלאֹה ַוּיֹוָל ֵחָמה ְגדַוִּיָּמְלאּו יא
 ְלֵיׁשּוַע׃ 

 ָהָהר ְלִהְתַּפֵּלל ַוַּיֲאֵר־ ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוֵּיֵצא ֶאלַוְיִהי יב 
 ַהָּלְיָלה׃ ־ִהים ָּכל ֵלאֹוִּבְתִפָּלת

ַּתְלִמיָדיו ַוִּיְבַחר ֵמֶהם ־לר ַוִּיְקָרא ֶאקֶ ַֹהּב ֹורּוְכא יג
 ם ְּבֵׁשם ְׁשִליִחים׃ ָתָֹעָׂשר ֲאֶׁשר ָקָרא א־ְׁשֵנים

ַאְנְּדַרי ָאִחיו ־ ְּבֵׁשם ֵּכיָפא ְוֶאתֹוֲאֶׁשר ָקָרא ל ֹוןִׁשְמע־ֶאת יד
 ַּתְלָמי׃ ־ַּבר־ְוֶאת ֹוסִּפיִלּפ־ָנן ֶאתֹוָחי־ְוֶאתב ַֹיֲעק־ֶאת

ַחְלַּפי  ־ֶּבןב ַֹיֲעק־א ֶאתָמֹוּת־ ְוֶאתַמִּתְתָיהּו־ֶאת טו
  ַהַּקָּנִאי׃ ֹוֲאֶׁשר ָקָרא ל ֹוןִׁשְמע־ְוֶאת

הּוא  ֹותְקִרּי־ְיהּוָדה ִאיׁש־ְוֶאתב  ַֹיֲעק־ ֶּבןְיהּוָדה־ֶאת טז
 ׃ ֹותַֹהַּמְסִּגיר א

ִמַּתְלִמיָדיו  ֹולְּבֶקֶרב ָקָהל ָּגד ֹורַּבִּמ יׁשד ֹ ִאָּתם ַוַּיֲעמַוֵּיֶרד יז
 ֹוןְוִציד ֹורצ ֹוףְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִים ְוח־ָרב ִמָּכל־םְוִקּבּוץ ַע

 ְלַמֲחָלָתם׃  ֹורָמזא ֹ ְּדָבָריו ְוִלְמצַעַֹהָּבִאים ִלְׁשמ
ַהֻּטְמָאה  ֹות ַהָּבִאים ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר ֵמֶהם רּוחְוֵאֶּלה יח

 ם׃ ָתֹא ֹותַהְמַבֲעת
 ֹוְגבּוָרה ָיְצָאה ֵמִאּת ִּכי ֹוֻּכָּלם ְמַבְקִׁשים ָלַגַעת ּב ֹוןְוֶהָהמ יט

 ֲאֻרָכה ְלֻכָּלם׃  ֹותְלַהֲעל
ַמר ַאְׁשֵריֶכם ָהֲעִנִּיים אַֹּתְלִמיָדיו ַוּי־ ָנָׂשא ֵעיָניו ֶאלְוהּוא כ

 ִהים׃ ָלֶכם ַמְלכּות ָהֱא־ִּכי
 ִּתְׂשָּבעּון ַאְׁשֵריֶכם ַעִֹּכי ָׂשב ֹום ָהְרֵעִבים ַּכּיַאְׁשֵריֶכם כא

 ִּתְׂשָחקּון׃ ק ִֹּכי ָׂשח ֹוםים ַּכּיִכַֹהּב
 ְיַגְּדפּו ֶאְתֶכם ֹוֲאָנִׁשים ִיְׂשְנאּו ְיַנּדּו א־ ִאםַאְׁשֵריֶכם כב

 ָהָאָדם׃ ־ִׁשְמֶכם ְּכֵׁשם ָרע ִיְמחּו ַּבֲעבּור ֶּבן־ְוֶאת
ַההּוא ִּכי ְׂשַכְרֶכם ַרב ַּבָּׁשָמִים ִּכי  ֹום ְוִגילּו ַּבּיִׂשְמחּו כג

 ַהְּנִביִאים ִמֶּקֶדם׃ ־ ֶאליֶהםֹוֵתָעׂשּו ֲאב־ֵכן
 יֶכם׃ ֵתִֹהַּׂשְגֶּתם ַּתְנחּומ־ָלֶכם ֲעִׁשיִרים ִּכי ֹויא־ַא כד
ָלֶכם  ֹויֵכן ִּתְרָעבּו א־ִּכי ַאֲחֵרי ֹוםָלֶכם ַהְּׂשֵבִעים ַהּי ֹויא כה

 ְדֶּתם ְלֵאֶבל ָוֶבִכי׃ ֹוַענ־ִּכי ֹוםַהְמַצֲחִקים ַהּי
ָהָאָדם ִּכי ָּכָכה ָעׂשּו ־ְּבֵני־ִפי ָּכלָלֶכם ַהְמֻהָּלִלים ְּב ֹויא כו

 ִלְנִביֵאי ָׁשֶקר׃ ־יֶהם ַּגםֹוֵתֲאב
ר ֶאהֱ ב ּו ֵמֹי ָלֶכם ֲאִני אֹוִל ַאֶּתם ַהַּמְקִׁשיִבים ְלקֲאָבל כז

 ֵביֶכם ֵהיִטיבּו ְלׁשְנֵאיֶכם׃ ְיֹא־ֶאת
 ֵפיֶכם׃ ְדֵֹריֶכם ְוַהְעִּתירּו ְּבַעד רַרֹא־ ֶאתָּבְרכּו כח
 א ְמִעיְלֵׂשָֹהַאֶחֶרת ַהּנ־ ַּגםֹול־ְלִחי ַאַחת ַהֵּטה־ַעל ְּכַהַּמ כט

 ׃ ֻּכָּתְנֶּת־ִתְמַנע ִמֶּמנּו ַּגם־א ֵמָעֶלי



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש נ

 ְתַבֵּקׁש׃ ־אה ֶֹוּוֵמֵאת ַהּל ל ִמְּמֵאֹׁש־ ְלָכלְּתָנה ל
 ַּתְחְּפצּו ֶׁשַּיֲעׂשּון ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֵּכן ַּתֲעׂשּון ָלֶהם ֲאֶׁשר־ְוָכל לא

 ַאֶּתם׃ ־ַּגם
א ְּצָדָקה ָלֶכם ֲה־ֵביֶכם ַמהֲהֹא־ ֶאתֶּתֱאָהבּון־ִאם לב

 ֵביֶהם ֶיֱאָהבּון׃ ֲהַֹהַחָּטִאים ֶאת א־ַּגם
ֵכן ־ֹוא ְכמְּצָדָקה ָלֶכם ֲה־ְלֵמִטיֵביֶכם ַמה ֹוב טַתֲעׂשּו־ְוִכי לג

 ַהַחָּטִאים׃ ־ַיֲעׂשּו ַּגם
ְתֶכם ִּכי ְיַׁשֵּלמּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ְּבִתְקַו־ ֶאתַּתְלוּו־ְוִאם לד

ַחָּטִאים ַמְלִוים ַחָּטִאים ִּכי ְגמּוָלם ־ְּצָדָקה ָלֶכם ַּגם־ַמה
  ָלֶהם׃יּוַׁשב 

א ְתַצּפּו ֵביֶכם ֵהיִטיבּו ָלֶהם ִחָּנם ְוְיֹא־ֶאֱהבּו ֶאת ַא לה
 הּוא ֹובִּכי ט ֹוןִלְגמּול ָאז ִיְגַּדל ְׂשַכְרֶכם ִוְהִייֶתם ְּבֵני ֶעְלי

 א ַיִּכירּו׃ ה ֹוָבָרִעים ְוַלֲאֶׁשר טָל
  ְמַרֲחִמים ִּכי ֲאִביֶכם הּוא ַרחּום׃ ֱהיּו לו
א ַתֲאִׁשימּו א ִתָּׁשְפטּו ִמִּלְפֵניֶהם א ִתְׁשְּפטּו ֲאֵחִרים ְו לז

 א ַיֲאִׁשימּו ֶאְתֶכם ַהְצִּדיקּום ְוַיְצִּדיקּו ֶאְתֶכם׃ ם ְוָתֹא
יָה ָיִׁשיבּו ֹוֶתְּגד־ָּכל־ ִמָּדה ְמֵלָאה ַעל ְוִיָּנֵתן ָלֶכםְּתנּו לח

ּה ִּכי ָתֵֹחיְקֶכם ֲאֶׁשר ָיִעיקּו ַתְחֶּתיָה ַוֲאֶׁשר ָיִניעּו א־ֶאל
 ּו ָּבּה ִיַּמד ָלֶכם׃ ּדֹ ֲאֶׁשר ָּתמְבַסאְּסָאה

א ִיְּפלּו ָהִעֵּור ֲה־ַמר ֲהִיְנַהג ִעֵּור ֶאתאֹ ַוּיֹו ְמָׁשלַוִּיָּׂשא לט
  ֹור׃ַהּב־לְׁשֵניֶהם ֶא

 ׃ ֹו ְוִאם ָׁשֵלם הּוא ְיִהי ְכַרּבֹוא ִיְגַּדל ִמָרּב ַהַּתְלִמיד מ
ֵלב ־א ָתֶׁשתְו ְׁשָבִבים ֲאֶׁשר ְּבֵעין ָאִחי־ ַתִּביט ֶאלָלָּמה מא

 ׃ ה ֲאֶׁשר ְּבֵעיֶנֹוָרַהּק־ֶאל
 ֶנַהִּניֵחִני ָאִחי ְוָאִסיָרה ְׁשָבִבים ֵמֵעי ַמר ְלָאִחיאֹּת ְוֵאי מב
ָאָּתה ָהֵסר  ־ַּגם ה ֲאֶׁשר ְּבֵעיְנֹוָרַהּק־א ָתִׁשית ֵלב ֶאלְו

ֵכן ִּתְרֶאה ־ְוַאֲחֵרי ה ֵמֵעיֶנֹוָרַהּק־ה ֶאתֹוָנ ִראׁשָחֵנף
 ׃  ֵמֵעין ָאִחיְׁשָבִביםְלָהִסיר 

ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְּפִרי ָמְׁשָחת ְוֵאין ֵעץ ִנְׁשָחת   ֹוב ֵעץ טֵאין מג
  ֹוב׃ִרי טֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְּפ

א ֵיָאְספּו   ִיְתַנָּכר ְּתֵאִנים ֹוִפְרי־ֹוֵעץ ָוֵעץ ְּבמ־ ָכלִּכי מד
 א ֲעָנִבים ֵמַעְקַרִּבים׃ ִמְּצִנִנים ְו

ר ֹוַצְוִאיׁש ָרע ֵמא ֹוביא טֹוִצי ֹוב ַהּטֹור ִלּבֹוַצֵמא ֹוב טִאיׁש מה
 ה׃ ֶּפ־א ַהֵּלב ַיִּביַע ָּכלִמְּמ־יא ָרע ִּכיֹוִצ ָהָרע יֹוִלּב

א ַתֲעׂשּון ֵאת ְו ֹוןָאד ֹוןאים ִלי ְּבֵׁשם ָאדִרֹ ַאֶּתם קּוַמּדּוַע מו
 ֲאִני ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם׃ ־ֲאֶׁשר

ם ִהֵּנה ַאִּגיד ָלֶכם ָתֹ ֵאַלי ְוָׁשַמע ְּדָבַרי ְוָעָׂשה אַהָּבא־ָּכל מז
 ה׃ ֹוֶמְלִמי הּוא ד

ַוִּיֵּתן ר ֶֹהֱעִמיק ַלְחּפה ַּבִית ֲאֶׁשר ֶנֹה הּוא ְלִאיׁש ּבֹוֶמא דֲה מח
א  ַהַּבִית־ַעלף ְוַנַחל ָּפַרץ ֵחָֹמָטר סא ֹ ְּבָסַלע ּוְכבֹוְיסּוָדת
 ׃ ֹו ִּכי ְבֶסַלע ְיסּוָדתֹותְֹלָהִניַע אל ָֹיכ
ה הּוא ְלִאיׁש ֹוֶמה ּדֶׂשֹם ֵאיֶנּנּו עָתַֹע ְּדָבַרי ְואֵמַֹהּׁש ַא מט
ָעָליו ר  ִֹמָּתַחת ּוַבֲעב ֹוד ְיסֹוֶהָעָפר ְוֵאין ל־ ַעלֹוה ֵביתֶנֹּב

 ה׃ ֹוָלַוְיִהי ְלַמֵּפָלה ְגדם ֹ ַמִים ָנַפל ַהַּבִית ִּפְתאֶׁשֶטף

  ז ז ז זפרקפרקפרקפרק
א ְֹּדָבָריו ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוָּיב־ ְלַדֵּבר ֶאתֹותְֹּכַכּל א

 ַנחּום׃ ־ְּכַפר־ֶאל
ֵמָאה ֶאָחד ָחָלה ָלמּות ְוהּוא ָיָקר ָהָיה  ־ ֶעֶבד ְלַׂשרְוָׁשם ב

  ד׃ְֹמא־ְּבֵעיָניו ַעד
ִזְקנֵ י   ֹותֵׁשַמע ֵיׁשּוַע ַוִּיְׁשַלח ֵאָליו ִמְקצ־ ֶאתֹוּוְבָׁשְמע ג

 ׃ ֹוַעְבּד־ּוְלַרֵּפא ֶאתא ֹ ָלבֹוַהְּיהּוִדים ְלַבְקׁש
 ְלַמֵּלא ֹוִּכי ָיֳאָתה ּלר ֹ ֵלאמֹוב־ֵיׁשּוַע ַוִּיְפְצרּו־ ֶאלּואַֹוָּיב ד

 ׃ ֹוַּבָּקָׁשת־ֶאת
 ָלנּו׃ ־ַהְּכֵנֶסת ָּבָנה־ב הּוא ְלַעֵּמנּו ּוֵביתֵהֹ אִּכי ה
א ַהַּבִית ְוֶרַוח ־ִאָּתם ֵיׁשּוַע ְוַכֲאֶׁשר ִהְקִריב ֶאל ַוֶּיֶל ו

י  ִנֲֹאדר ַֹהֵּמָאה ֵרִעים ֵלאמ־ ַׂשרֹוֵּביֵניֶהם ַוִּיְׁשַלח ל ֹוקָרח
ְּבֵצל  א ֹת ִּכי ַאָּתה ָתבאֹי ִמּזִתְֹנַקּל ַנְפְׁש־ ֶאתַּתְלֶאה־ַאל
 ִתי׃ ָרֹק

 ַא ְלָפֶניא ֹא ֶנְחְׁשָבה ַנְפִׁשי ְּבֵעיַני ָלבת אֹ זּוַבֲעבּור ז
 ר ְוַנֲעִרי ֶיִחי׃ ֶמְֹּתָנה א

ד ַּתַחת ַיד ֶמְמָׁשָלה ְוַאְנֵׁשי ָצָבא ַּתַחת ָיִדי ֵמֹי עִכָֹאנ־ ַּגםִּכי ח
 ּוְלַעְבּדִ י  אְֹוָיבא ֹּוְלַאֵחר ּב ְוֵיֵל ר ְלֶאָחד ֵמֶהם ֵלַמְֹוִכי א
 ת ְוַיֲעֶׂשה׃ אֹז־ֲעֵׂשה

ָהָעם  ־ֶמר ֶאלאְֹּדָבָריו ַוִּיְׁשָּתֶאה ַוִּיֶפן ַוּי־ ֵיׁשּוַע ֶאתַוִּיְׁשַמע ט
 ֹוָהה ָכמֹוָלַאֲחָריו ִהְנִני ַמִּגיד ָלֶכם ֱאמּוָנה ְּגד ֵלַֹהה
 ָמָצאִתי׃ ־א ְּבִיְׂשָרֵאל־ַּגם

ִית ַוִּיְמְצאּו ִּכי ִנְרָּפא ָהֶעבֶ ד ַהָּב־ ַהְּׁשלּוִחים ֶאלַוָּיׁשּובּו י
 ה׃ ֶלַֹהח

ִעיר ּוְׁשָמּה ָנִעין ְוַתְלִמיָדיו ָהְלכּו ־ֶאל  ִמָּמָחָרת ַוֵּיֶלַוְיִהי יא
 ָרב׃ ־ַעם ֹוןַאֲחָריו ַוֲהמ

יִאים ֹוִצַׁשַער ָהִעיר ְוִהֵּנה ֲאָנִׁשים מ־ ָקַרב ֶאלְוַכֲאֶׁשר יב 
 ְוַרִּבים ְוִהיא ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ֹוִאּמִמָּׁשם ִאיׁש ֵמת ֵּבן ָיִחיד ְל

 ָהִעיר ִעָּמּה׃ ־ִמן
ֶמר ָלּה אְֹוַרֲחָמיו ִנְכְמרּו ֵאֶליָה ַוּי ֹוןּה ָהָאדָתֹ אַוַּיְרא יג

 ִּתְבִּכי׃ ־ַאל
ֶמר ִהֵּנה ֲאִני ְמַדֵּבר אָֹאיו ָעָמדּו ַוּיְׂשֹ ַוִּיַּגע ַּבִּמְׁשָּכב ְונַוִּיַּגׁש יד

 חּור׃ קּום ָּב ֵאֶלי
 ׃ ֹוִאּמ־ ֶאלֹו ַהֵּמת ַוֵּיֶׁשב ַוָּיֶחל ְלַדֵּבר ְוהּוא ְנָתנַוִּייַקץ טו
ְמרּו  אִֹהים ַוּיָהֱא־ֻּכָּלם ַוְיַהְּללּו ֶאת־ ָאַחז ֶאתְוִחיל טז

 ׃ ֹוַעּמ־ִהים ֶאתָפַקד ֱא־ָקם ְּבִקְרֵּבנּו ְוִכי ֹולָנִביא ָגד־ִּכי
ַהִּכָּכר ־ְיהּוָדה ּוְבָכל־ָאה ְּבָכל ַהָּדָבר ַהֶּזה ָיְצּוְׁשמּוַעת יז

 ִמָּסִביב׃ 
 ֵאֶּלה׃ ־ָּכל־ ִהִּגידּו ַתְלִמיָדיו ֶאתָנןֹוָחּוְלי יח
ֵיׁשּועַ  ־ָנן ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדיו ַוִּיְׁשָלֵחם ֶאלֹוָח ֵאָליו יַוִּיְקָרא יט

 ְנַחֶּכה ְלַאֵחר׃ ־ ִאםֹוַהַאָּתה הּוא ַהָּבא אר ֵֹלאמ
ָנן ַהְמַטֵּבל ְׁשָלָחנּו ֹוָחְמרּו יאָֹליו ָהֲאָנִׁשים ַוּי ֵאּואַֹוָּיב כ

 ְנַחֶּכה ְלַאֵחר׃ ־ ִאםֹוַהַאָּתה הּוא ַהָּבא אר ֵֹלאמ ֵאֶלי



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש נא

 ַהִהיא ֶהֱעָלה ֲאֻרָכה ְלַרִּבים ֵמֳחָלִיים ּוְנָגִעים  ּוָבֵעת כא
 ֵעיֵנֶהם׃  ֹורּוְלִעְוִרים ַרִּבים ֵהִׁשיב א ֹותָרע ֹותּוֵמרּוח

ָנן ֵאת ֲאֶׁשר ֹוָחֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ְוַהִּגידּו ְליאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען כב
ים ִּפְסִחים ִאְֹׁשַמְעֶּתם ִּכי ִעְוִרים ר־ְרִאיֶתם ְוֵאת ֲאֶׁשר

ִעים ֵמִתים ָקִמים  ְמִֹעים ִנְרָּפִאים ֵחְרִׁשים ׁשָרֹ ְמצִכיםְלֹה
  ְיׁשּוָעה׃ ִמְתַּבְּׂשִריםַוֲעִנִּיים 

 ִיָּכֵׁשל ִּבי׃ ־א ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵריְוַאְׁש כג
ָנן ַוָּיֶחל ְלַדֵּבר  ֹוָח ַּכֲאֶׁשר ָהְלכּו ַמְלֲאֵכי יַוְיִהי כד

ֶּזה ְיָצאֶתם ַהִּמְדָּבָרה ־ָנן ַמהֹוָחי־ָהָעם ַעלֹון־ֲהמ־ֶאל
 רּוַח׃ ־ ִמְּפֵניֹוַע ָקֶנה ֲאֶׁשר ִיּנַהִאם ֹותִלְרא

 ֹות ַהִאם ִאיׁש ָלבּוׁש ִּבְגֵדי ֲחֻמד ֹות ְיָצאֶתם ִלְראֶּזה־הַמ ַא כה
 ְמָלִכים ֹותּוִמְתַעְּדִנים ַּבֲעָדִנים ְּבַחְצר ֹותִהֵּנה ְלֻבֵׁשי ֲחֻמד

 ֵהָּמה׃ 
ר  ֵמַֹהִאם ִאיׁש ָנִביא ֵהן ֲאִני א ֹותֶּזה ְיָצאֶתם ִלְרא־ַמה ַא כו

 הּוא ִמָּנִביא׃  ֹולָּגד־ָלֶכם ִּכי ַּגם
 ַח ַמְלָאִכי ְלָפֶניֵלָֹּכתּוב ָעָליו ִהְנִני ׁש ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ִּכי כז

 ׃ ְלָפֶני ַדְרְּכ־ּוִפָּנה
ָנן ֹוָחִמּי ֹולי ִאָּׁשה ָּגדֹוֵדא ָקם ֵּבין ִיּלר ָלֶכם ֵמֹ אֲאִני כח

 ִהים ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו׃ ְּבַמְלכּות ָהֱאן ְֹוַהָּקט
ת ָנְתנּו אְֹמעּו ָכזִסים ִעָּמֶהם ַּכֲאֶׁשר ָׁשְכֹ ְוַהּמָהָעם־ְוָכל כט

 ָנן׃ ֹוָחִהים ֶצֶדק ַוִּיָּטְבלּו ִּבְטִביַלת יֵלא
א ִהים ְוֲעַצת ֱא־ה ִנֲאצּו ֶאתֹוָרַהְּפרּוִׁשים ְוַחְכֵמי ַהּת־ַא ל

 ׃ ֹוִנְטְּבלּו ִּבְטִביָלת
ַהֶּזה ּוְלִמי ֵהם  ֹורִמי ֲאַדֶּמה ְבֵני ַהּד־ְוֶאל ֹון ָהָאדֶמראַֹוּי לא
 ים׃ ִמֹּד

ִאים ְרֶֹזה ק־ִבים ִּבְׁשָוִקים ְוֶזה ֶאלְׁשֹ ֵהם ַלְיָלִדים ייםִמֹּד בל
א ְוִנים ֹוְנא ְרַקְדֶּתם ְמקִרים ְמַזְּמִרים ָהִיינּו ָלֶכם ְוְמְֹוא

 ְסַפְדֶּתם׃ 
ָׁשָתה ַיִין ־אא ָאַכל ֶלֶחם ְוָנן ַהְמַטֵּבל ֹוָח ָבא יִּכי לג

 ׃ ֹוְמרּו ִּכי ֵׁשד ּבאַֹוּת
ל ֹוֵלְמרּו ִהֵּנה ִאיׁש זאֹ ָּבא ָאַכל ְוָׁשָתה ַוּתָהָאָדם־ןּוֶב לד

 ִסים ְוַלַחָּטִאים׃ ֹוְכב ַלּמֵהֹא ְואֵבְֹוס
 ַהָחְכָמה ִּתְצַטֵּדק ְּבַמֲעֵׂשי ָבֶניָה ֻּכָּלם׃  ַא לה
א ֹ ָלֶחם ַוָּיבֹוִאּתל ֹלֶ ֱאכא ֹ ָלבֹו ַהְּפרּוִׁשים ָקָרא לְוַאַחד לו

 ׃ ֹו ַוֵּיֶׁשב ִּבְמִסּבֵּבית ַהָּפרּוׁש־ֶאל
ב  ֵׁשֹהּוא י־ַאת ָּבִעיר ְוַכֲאֶׁשר ָׁשְמָעה ִּכיַטֹ ִאָּׁשה חְוִהֵּנה לז

  ר׃ִֹחית ֶׁשֶמן ַהּמִּבְמִסָּבה ְּבֵבית ַהָּפרּוׁש ַוִּתַּקח ְצ
 ַֹוָּתֶחל ִלְׁשּפ ח ַרְגָליו ַוֵּתְבַכֵֹמַאֲחָריו ְלנד ַֹוַּתֲעמ אַֹוָּתב לח

ַהִּדְמָעה ֵמֲעֵליֶהן ־ֶאת ֹותַרְגָליו ְוִלְמח־ ֲעֵלייָהֹוֶתִּדְמע
 ן ַּבָּׁשֶמן׃ ֹוָת אֹוַחַרְגָליו ּוָמׁש־ָׁשּה ַוִּתַּׁשק ֶאתאֹר ֹותְּבַׂשֲער

 לּו ֹוִלּב־ֶמר ֶאלאֹ ָרָאה ַוּיֹוִאּתל ֹ ֶלֱאכֹו ֲאֶׁשר ְקָראְוַהָּפרּוׁש לט
 ֵאֶׁשת ִּכי ֹוַעת ּבַגִֹהיא ַהּנ־ִהיא ּוָמה־ָהָיה ָנִביא ָאז ָיַדע ִמי

 ֵחְטא ִהיא׃ 
ֶמר ַּדֵּבר אַֹוּי ִלי ֵאֶלי־ָּדָבר ֹוןֶמר ֵאָליו ִׁשְמעאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען מ

 ַרִּבי׃ 

ָהֶאָחד  ֹובח ֹובח־ ְׁשֵני ַבֲעֵליֹול־ה ֶאָחד ָהיּוֶׁשֹ נֶמראַֹוּי מא
 ַהֵּׁשִני ֲחִמִּׁשים׃  ֹובֶּכֶסף ְוח ֹותֲחֵמׁש ֵמא

 ֹו  ַוַּיְׁשֵמט ַמֵּׁשה ָידֹול־א ִהִּׂשיָגה ָיָדם ְלַׁשֶּלם ִּכי ןְוַיַע מב
 ׃ ֹותֹיף ְלַאֲהָבה אֹוִסִמְּׁשֵניֶהם ְוַעָּתה ֵאיֶזה ִמְּׁשֵניֶהם י

 ֹו ַמר ֶזה הּוא ְלִפי ַמֲחַׁשְבִּתי ֲאֶׁשר ָׁשַמט לאַֹוּי ֹון ִׁשְמעַוַּיַען מג
 ֶמר ֵאָליו ֵּכן ָחָרְצָּת׃ אַֹהְרֵּבה ַוּי

ה ַאָּתה ֶאֲֹהר ֹוןִׁשְמע־ֶמר ֶאלאָֹהִאָּׁשה ַוּי־ ֶאלַוִּיֶפן מד
א ָנַתָּת ּוַמִים  ת ִהֵּנה ָּבאִתי ְלֵביְתאָֹהִאָּׁשה ַהּז־ֶאת

ַרְגַלי ַוִּתַמח ־יָה ָׁשְפָכה ַעלֹוֶת ִּדְמעְוִהיאְלַרְגָלי 
  יָה׃ֹוֶתְּבַׂשֲערַהִּדְמָעה ֵמֲעֵליֶהן ־ֶאת

א א ְנַׁשְקָּתִני ְוִהיא ֵמָאז ָּבאִתי ַאָּתה  יִּפ ֹותִמְּנִׁשיק מה
 ַרְגָלי׃ ־ָחְדָלה ִמַּנֵּׁשק ֶאת

ִׁשי ְוִהיא ָמְׁשָחה ַרְגַלי ְּבֶׁשֶמן  אֹא ָמַׁשְחָּת ְּבֶׁשֶמן ר ַאָּתה מו
  ר׃ַֹהּמ

ָלּה ִּכי ־ִנְסְלחּו ֹותֶתיָה ָהַרּבאַֹחּט ר ֵאֶליֵמֹ ֲאִני אֵּכן־ַעל מז
 ֹוַאֲהָבת ֹול־ָּבה ּוִמי ֲאֶׁשר ְמַעט ִמְזָער ִנְסַלחַאֲהָבָתּה ַר

 ְמַעט ִמְזָער׃ 
 ׃ ָתִיאַֹחּט ָל־ ֵאֶליָה ִנְסְלחּוֶמראַֹוּי מח
ִלָּבם ִמי הּוא ֶזה ־ ִּבְמִסָּבה ֵהֵחּלּו ְלַדֵּבר ַעלֹו ִאּתִביםְׁשְֹוַהּי מט

 הּוא׃  ֹונֹותַח ַלֲעֵלֲֹהַגם ס
  ֹום׃ְלִכי ְלָׁשל יָעה ָּלֹוִׁשה מּוָנֵתָהִאָּׁשה ֱא־ ֶאלֶמראַֹוּי נ

  ח ח ח חפרקפרקפרקפרק
א ּוַמְׁשִמיַע ֹוֵרְּבָעִרים ּוִבְכָפִרים קר ֵֹכן ַוַּיֲעב־ ַאֲחֵריַוְיִהי א

  ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר׃ ֹוִהים ְוִעּמַמְלכּות ָהֱא־ֶאת
ִמְרָים  ֹותָרע ֹות ֲאֶׁשר ִנְרְּפאּו ֵמֳחָלִיים ּוֵמרּוחְוָנִׁשים ב

  ֹות׃ָרע ֹותׁשּו ִמֶּמָּנה ֶׁשַבע רּוחְרֹ ַמְגָּדִלית ֲאֶׁשר ּגַהִּנְקֵראת
 ֹות ֲאֵחר ֹותָּנה ְוַרּבֹוַׁשְוׁש ֹוסדֹוְרן הֵכֹ ֵאֶׁשת ּכּוָזא סָנהֹוָחְוי ג

  ֵמְרכּוָׁשן׃ ֹותֲֹאֶׁשר ִּכְלְּכלּו א
ִעיר ־ָרב ֲאֶׁשר ָּבאּו ִמָּכל־ַעם ֹון ְּבִהָּקֵבץ ֵאָליו ֲהמַוְיִהי ד

 ׃ ֹוְמָׁשל־ ַוִּיָּׂשא ֶאתָוִעיר
ַוְיִהי  ַיד ַהָּדֶר־ַהֶּזַרע ַעל־ ִּפַּזר ִמןֹו ּוְבָזְרעַעֹ ָיָצא ִלְזרַעֵרַֹהּז ה

 ַהָּׁשָמִים׃  ֹוףְלִמְרַמס ֶרֶגל ּוְלַמֲאָכל ְלע
א ְּפֵני ַהָּסַלע ַוַּיַעׂש ֶצַמח ַוִּייַבׁש ִּכי ־ ֲאֶׁשר ָנַפל ַעלְוֵיׁש ו

  ֵלַח׃ ֹול־ָהָיה
 ֹו ים ִעּמֹוִצים ַוַּיֲעלּו ַהּקֹוִצַהּק־ ֲאֶׁשר ָנַפל ֶאלְוֵיׁש ז

 ַוְיַבְּלֻעהּו׃ 
ה ַוַּיַעל ַוַּיַעׂש ְּפִרי ְתבּוָאה ֹוָבֶחְלָקה ט־ ֲאֶׁשר ָנַפל ַעלְוֵיׁש ח

 ֹולת ָקָרה ִמי ֲאֶׁשר ָאְזַנִים אֹ ָּכזֹוֵמָאה ְׁשָעִרים ּוִמֵּדי ַדְּבר
  ִיְׁשָמע׃ ַעִֹלְׁשמ

 ָמה ַהָּמָׁשל ַהֶּזה׃ ר ֹ ַּתְלִמיָדיו ֵלאמֹותֹ אִּיְׁשֲאלּוַו ט
ִהים ְוָלֲאֵחִרים  ָלֶכם ִנַּתן ָלַדַעת ָרֵזי ַמְלכּות ָהֱאַמראַֹוּי י

א א ִיְראּו ּוְבָׁשְמָעם ם ֹוָתִּבְמָׁשִלים ְלַמַען ִּבְרא־ַרק
  ָיִבינּו׃

 ִהים׃  הּוא ַהָּמָׁשל ַהֶּזַרע הּוא ְּדַבר ָהֱאְוֶזה יא



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש נב

ף ֵֹהם ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ְוַהָּׂשָטן ָּבא ַוִּיְטר ַיד ַהֶּדֶר־ ַעלַוֲאֶׁשר יב 
 ַיֲאִמינּו ְוִיָּוֵׁשעּו׃ ־ִהים ִמִּלָּבם ֶּפןְּדַבר ָהֱא

ַהָּדָבר ־ִעים ַהְמַקְּבִלים ֶאתְמַֹהֶּסַלע ֵהם ַהּׁש־ ַעלַוֲאֶׁשר יג
 ֹום ּוְביִּמְצָער ַיֲאִמינּו ׁש ְוַרק ַלֶרֵֹאין ָלֶהם ׁש ְּבִׂשְמָחה ַא
  ֹור׃ּו ָאחגַֹמָּסה ִיּס

ִכים ְלַדְרָּכם ְלִֹעים ַההְמֹים ֵהם ַהּׁשֹוִצַהּק־ ֶאללֵפְֹוַהּנ יד
ָאָדם  ־ְּבֵני ֹותר ּוְבַתֲעֻנגֶׁשְֹּדָאָגה ְּבעב ְֹוִנְבָלִעים ְּבר

 ַיֲעׂשּו ֶּפִרי׃ ־אְו
ַהָּדָבר ְּבֵלב ־ִעים ֶאתְמֹה ֵהם ַהּׁשֹוָבַהֶחְלָקה ַהּט־ ַעלַוֲאֶׁשר טו

  ֶּפִרי׃ ַיֲעׂשּוןֲאֶׁשר ־ְלָּתם ִאָּתם ַעדֹוַחְות ֹוןּוְברּוַח ָנכ ֹובט
 ִמַּתַחת ֹו ְלִתּתֹו ְבִמְכֶסה אֹותֹ ַמְדִליק ֵנר ְלַכּסִאיׁש־ְוֵאין טז

ַהָּבִאים ִיְראּו  ־ה ְוָכלֹוָרַהְּמנ־ִיְּתֵנהּו ֶאל־ַלִּמָּטה ִּכי ִאם
  ׃ֹורֹוְּבא

א ִיָּוַדע א ִיָּגֶלה ְוֵאין ִנְסָּתר ֲאֶׁשר ֶנְעָלם ֲאֶׁשר ־ ֵאיןִּכי יז
  ֹור׃א ֵיֵצא ָלאְו
ֲאֶׁשר ִּתְׁשָמעּון ִּכי ִמי ֲאֶׁשר ־ ִׂשימּו ִלְּבֶכם ֶאלֵּכן־ַעל יח

 ֻיַּקח ִמֶּמּנּו ַּגם ֹול־ּוִמי ֲאֶׁשר ֵאין ֹוד עֹו ֻיַּתן לֹול־ֶיׁש
 ׃ ֹול־י ֶיׁשִּכ בַֹיֲחׁשֲאֶׁשר ־ֶאת

ב  ֵֹאָליו ִמְּפֵני רב ֹא ָיְכלּו ְקר ְוֶאָחיו ְוֹו ֵאָליו ִאּמּואַֹוָּיב יט
 ָהָעם׃ 

ִדים ַּבחּוץ ּוְמַבְקִׁשים ְמֹע ְוַאֶחי ִאְּמר ֹ ֵלאמֹול־ַוֻּיַּגד כ
 ׃ ֹוֶתִלְרא

ִעים ְמֶֹמר ֲאֵליֶהם ֵאֶּלה ֵהם ִאִּמי ְוֶאָחי ַהּׁשאֹ ַוּיַוַּיַען כא
 ׃ ֹותֹים אִׂשִֹהים ְוָהעַבר ָהֱאְּד־ֶאת

ֶמר אְֹּכִלי ַׁשִיט הּוא ְוַתְלִמיָדיו ַוּי־ַוֵּיֶרד ֶאל ֹום ַהּיַוְיִהי כב
 ְּכִלי ַהָּׁשִיט׃ ־ֵעֶבר ַהָּים ַוִּיְנֲהגּו ֶאת־ָּנא ֶאל־ֲאֵליֶהם ַנְעְּבָרה

ָרה ֹוְרעֵהם ָׁשִטים ְורּוַח ְסָעָרה ִהְת ֹוד ָׁשַכב ַוֵּיָרַדם ְּבעְוהּוא כג
  ָמֶות׃ַׁשֲעֵרי ־ַּבָּים ַוִּיְׁשְטפּו ֲעֵליֶהם ַמִים ַּכִּביִרים ַוַּיִּגיעּו ַעד

ִדים ְבֹינּו ֵהן אֵנֹינּו ֲאדֵנֲֹאדר ֹ ֵלאמֹותֹ ַוָּיִעירּו אַוִּיְּגׁשּו כד
ַהַּמִים ַוִּיְׁשְּתקּו  ֹוןַוִּיְגַער ָּברּוַח ּוִבְׁשא ֹורֲאָנְחנּו ַוֵּיע
  ָקָמה ִלְדָמָמה׃ ְוַהְּסָעָרה

ִהיא ֱאמּוַנְתֶכם ְוֵהם ָּפֲחדּו  ֹוא ֲאֵליֶהם ַאֶּיה ֵאפֶמראַֹוּי כה
ֵרֵעהּו ִמי הּוא ֶזה ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ־ְוָתְמהּו ְוָאְמרּו ִאיׁש ֶאל

 ׃ ֹולֹוִעים ְּבקְמַֹהַּמִים ְוֵהם ׁש־ֶאת־ ְוַגםָהרּוַח־ֶאת־ַּגם
 ר ִמּמּול ַהָּגִליל׃  ֶאֶרץ ַהַּגְדִרִּים ֲאֶׁשּואַֹוָּיב כו
 ֹותָהִעיר ֲאֶׁשר רּוח־ ִמןִאיׁשַהַּיָּבָׁשה ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ־ ֶאלַוֵּיֵצא כז

א ְּב ִלי ְלבּוׁש ִמָּיִמים ַרִּבים ּוַבַּבִית ם ֹ ְוהּוא ָערֹוּב ֹותָרע
 ִּבְקָבִרים׃ ־ָׁשַכן ִּכי ִאם

ִּלי  ־ַמה ֹולָּגד ֹולְקָרא ְבקְלָפָניו ַוִּיל ֵֹיׁשּוַע ַוִּיּפ־ ֶאתֹותֹוְוִכְרא כח
 ָנא ְּתַעֵּנִני׃ ־ִהְנִני ִמְתַחֵּנן ַאל ֹוןֵאל ֶעְלי־ֵיׁשּוַע ֶּבן ָוָל

ָהִאיׁש ַהֶּזה ־רּוַח ַהֻּטְמָאה ָלֵצאת ִמן־ הּוא ִצָּוה ֶאתִּכי כט
 ְוהּוא ָאסּור ְּבִזִּקים ְוָׁשמּור ֹוָּתַפׂש ּב ֹותֲאֶׁשר ְּפָעִמים ַרּב

 ָהרּוַח ָהָרע ִנַּדח ַחֹיו ּוְבכֹוָתרֹוְסמ־ַבְרֶזל ַוְיַנֵּתק ֶאת ְּבַכְבֵלי
  ַהִּמְדָּבָרה׃

ֶמר ַמֲחַנִים אַֹוּי ְּׁשֶמ־ַמהר ֹ ֵיׁשּוַע ֵלאמֹותֹ אַוִּיְׁשַאל ל
 ׃ ֹוֵׁשִדים ַרִּבים ָׁשְכנּו ְּבִקְרּב־ִּכי

  ֹום׃ַהְּתה־ ְלִבְלִּתי ְיַצֵּום ָלֶרֶדת ֶאלֹוב־ַוִּיְפְצרּו לא
 ֹו ל ־ה ָׁשם ָּבָהר ַוִּיְתַחְּננּוֶעֹ ֲחִזיִרים ַרִּבים ָהָיה רְוֵעֶדר לב

 ם ַוַּיַּנח ָלֶהם׃ ֹוָכּת־ֶאלא ְֹלִתָּתם ָלב
ַהֲחִזיִרים  ֹוּת־ּו ֶאלאָֹהִאיׁש ַוָּיב־ ַהֵּׁשִדים ִמןַוֵּיְצאּו לג

 ַהָּים׃  ֹוד ַוִּיְטְּבעּו ְּבתֹוָרָהֵעֶדר ַּבּמף ַֹוִּיְׁשט
ַהָּדָבר ־ם ֵאת ֲאֶׁשר ָקָרה ַוָּינּוסּו ַוַּיִּגידּו ֶאתֹוָת ִּבְראיםִעָֹהרְו לד

 ָּבִעיר ּוַבָּׂשֶדה׃ 
ּו אֵֹאת ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַוָּיב ֹותִלְרא ֹום ְבֵני ַהָּמקַוֵּיְצאּו לה

ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָיְצאּו ַהֵּׁשִדים ִמֶּמּנּו ־ֵיׁשּוַע ַוִּיְמְצאּו ֶאת־ֶאל
 ב ְלַרְגֵלי ֵיׁשּוַע ַוִּייָראּו׃ ֵׁשֹ ְיָׁשָרה ְויֹו ְוַדְעּתָגִדיםְּבְמֻלָּבׁש 

ִנְרָּפא  ַהַּמֲעֶׂשה ְּבֵעיֵניֶהם ִסְּפרּו ָלֶהם ֵאי־ ֶאתיםִאְֹוָהר לו
 ַהֵּׁשִדים׃  ֹוןַּבַעל ְמע

יָה ִּבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ֶתֵֹמֶאֶרץ ַהַּגְדִרִּים ּוִמְּסִביב ֹום ַהָּמקְּבֵני־ְוָכל לז
 ַׁשִיטְּכִלי ־ַזְלָעָפה ֲאָחָזַתם ַוֵּיֶרד ֶאל־ֶלֶכת ֵמִאָּתם ִּכיָל

 ׃ ֹוַוָּיָׁשב ְלַדְרּכ
 ֹות ִלְהיֹו ְלִתּתֹו ֲאֶׁשר ַהֵּׁשִדים ָיְצאּו ִמֶּמּנּו ִהְפִציר ּבְוָהִאיׁש לח

  ר׃ֹ ֵלאמֹוֵיׁשּוַע ִׁשְּלח  ַאֹוֶאְצל
 ְל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה תֹולַֹהְּגד־ְוַסֵּפר ֶאת ֵּביְת־ ֶאלׁשּוב לט

  ֵיׁשּוַע׃ ֹול־ָהִעיר ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה־ַוַּיֵּגד ְּבָכל ִהים ַוֵּיֶלָהֱא
  ֻּכָּלם׃ ֹו ֵיׁשּוַע ַוֵּיֵצא ָהָעם ְלַקֵּבל ָּפָניו ִּכי ִחּכּו לּוְבׁשּוב מ
 לְ ַרְגֵליל ַֹהְּכֵנֶסת ַוִּיּפ־ׁש ֵּביתאֹ ָיִאיר רֹו ִאיׁש ָּבא ּוְׁשמְוִהֵּנה מא

 ׃ ֹוֵּבית־ֶאלא ֵֹיׁשּוַע ַוִּיְתַחֵּנן ָלב
 ְּכַבת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֶרה ָׁשָנה ָנְטָתה ָלמּות ֹו ְיִחיָדתֹו ִּבּתִּכי מב

 ָהָעם׃  ֹון ַוִּיְדָחֻקהּו ֲהמֹוַוְיִהי ְּבֶלְכּת
ּה ִנְמְׁשכּו ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָבָֹּדם ֲאֶׁשר ְיֵמי ז־ ָזַבתְוִאָּׁשה מג

א ִהִּׂשיָגה ִאים ְוַיד ָאָדם ְפֹיָאה ָלרֹוִצכּוָׁשּה הְר־ְוָכל
  ָלּה ַמְרֵּפא׃ ְלָהִביא

 ֹוב ְוזֹות ָקְרָבה ֵאָליו ֵמַאֲחָריו ַוִּתַּגע ִּבְכַנף ִּבְגדאֹ ַהּזָהִאָּׁשה מד
 ָּדֶמיָה ָעַמד ְּכָרַגע׃ 

  ַאִּבי ַוְיַכֲחׁשּו ֻּכָּלם־ֶזה ָנַגע־ִמיר ֹ ָׁשַאל ֵלאמְוֵיׁשּוַע מה
ֲחִצים  ָהָעם  ֹוןי ֲהמִנֹ ֲאדֹוָעָנה ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִאּת ֹוסֶּפְטר
 ֶזה ָנַגע ִּבי׃ ־ַמר ִמיאִֹמָּסִביב ְוַאָּתה ת ְתֹ אִקיםֲחְֹוד

 ֵיׁשּוַע ָנַגע ִּבי ֶאָחד ִּכי ָיַדְעִּתי ְבַנְפִׁשי ִּכי ְגבּוָרה ֶמראַֹוּי מו
 ָיְצָאה ֵמִאִּתי׃ 

ְּבֶחְרָּדָתּה א ִֹנְסְּתָרה ִמֶּנֶגד ֵעיָניו ַוָּתב־אה ִּכי  ָהִאָּׁשַוֵּתֶרא מז
 ְוִכי ֹוֶמה ָנְגָעה ּב־ָהָעם ַעל־ְלָפָניו ַוַּתֵּגד ִלְפֵני ָכלל ַֹוִּתּפ

  ם׃ִֹנְרְּפָאה ְלֶפַתע ִּפְתא
ְלִכי  יָעה ָּלֹוִׁשה  ֵאֶליָה ִחְזִקי ִּבִּתי ֱאמּוָנֵתֶמראַֹוּי מח

  ֹום׃ְלָׁשל
ַמר אַֹהְּכֵנֶסת ָּבא ַוּי־ׁש ֵּביתאֹ ְמַדֵּבר ְוִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי רּוּנֶדֹע מט

 ָהַרִּבי׃ ־ֶאת ֹודַּתְלֶאה ע־ְוַאל ֵמָתה ִבְּת
ַהֲאֵמן ְוָלּה  ־ִּתיָרא ַא־ֶמר ֵאָליו ַאלאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַעִֹּכְׁשמ נ

 ִּתְהֶיה ְּתׁשּוָעה׃ 



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש נג

 ֹוס ִּבְלִּתי ְלֶפְטרֹוִאּתא ָֹנַתן ְלִאיׁש ָלב־אַהַּבְיָתה ְו אַֹוָּיב נא
 ַוֲאִבי ַהַּיְלָּדה ְוִאָּמּה׃ ב ָֹנן ְוַיֲעקֹוָחְוי
א ִּתְבּכּו ִּכי ִהיא ־ִדים ָלּה ְוהּוא ָאַמר ַאלְפֹים ְוסִכֹ ּבְוֻכָּלם נב

 ְיֵׁשָנה׃ ־ֵמָתה ִּכי ִאם
 ֵמָתה׃ ־ ִּכי ֵהם ָיְדעּו ִּכיֹו לַוִּיְלֲעגּו נג
ֻּכָּלם ִמן ַהָּבִית ְוֶהֱחִזיק ְּבָיָדּה ַוִּיְקָרא ־יא ֶאתֹוִצ הְוהּוא נד

 ַנֲעָרה׃  קּוִמי ָלר ֵֹלאמ
  ל׃ָֹלּה ֶלֱאכ־ַוְיַצו ָלֶתתם ֹ רּוָחּה ֵאֶליָה ַוָּתָקם ִּפְתאַוָּתָׁשב נה
ְוהּוא ִצָּוה ֲעֵליֶהם ְלִבְלִּתי ד ְֹמא־יָה ַעדֹוֶת ֲאבַוִּיְתַּפְּלאּו נו

 ר ַנֲעָׂשה׃ ַהֵּגד ְלִאיׁש ֵאת ֲאֶׁש

  ט ט ט טפרקפרקפרקפרק
ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר ַוִּיֵּתן ָלֶהם ְּגבּוָרה ּוֶמְמָׁשָלה ־ ֶאלַוִּיְקָרא א

 ַמֲחָלה׃ ־ָּכלא ְֹוִלְרּפ ֹותָרע ֹותרּוח־ָּכל־ַעל
ִהים ּוְלָהִקים  ַמְלכּות ָהֱא־ֶאתא ֹ ִלְקרַוִּיְׁשָלֵחם ב

 ים׃ ֹוִלַהח־ֶאת
א ַמּטֶ ה  אּוָמה ַלָּדֶרא ִתְקחּו ְמר ֹ ֲאֵליֶהם ֵלאמַוְיַצו ג

 ְּבָגִדים׃  ֹותא ֲחִליפא ֶכֶסף ְוא ֶלֶחם ְוא ַיְלקּוט ְוְו
 ּו ָׁשם ִּתְׁשְּכנּו ּוִמָּׁשם ֵּתֵצאּו׃ אֹ ֲאֶׁשר ָּתבּוַבַּבִית ד
ָהִעיר ַהִהיא ־א ַיַאְספּו ֶאְתֶכם ַהָּבְיָתה ְצאּו ִמן ִאם ְוָהָיה ה

 ל ַרְגֵליֶכם ְלֵעדּות ָלֶהם׃ ֶהָאָבק ֵמַע־ּוְנַעְרֶּתם ֶאת
ה  ֹוָרַהְּבׂש־אים ֶאתִרֹק ֹוםָמק־ ַוַּיַעְברּו ִבְכָפִרים ּוְבָכלַוֵּיְצאּו ו

 ים׃ ֹוִלַהח־ִאים ֶאתְפְֹור
 ֹוֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַוִּתָּפֶעם רּוח־ָּכל־ָׁשַמע ֶאת ֶטְטַרְר ֹוסדֹוְרְוה ז

 ִתים׃ ַהֵּמ־ָנן ָקם ִמןֹוָחֵיׁש ֲאֶׁשר ָאְמרּו י־ִּכי
 ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִּכי ִנְגָלה ֵאִלָּיהּו ַוֲאֵחִרים ָאְמרּו ִּכי ָקם ְוֵיׁש ח

 ים׃ ִנַֹהְּנִביִאים ַהַּקְדמ־ָנִביא ֶאָחד ִמן
 ֹואֵאפ־ָנן ָנָׂשאִתי ֵמָעָליו ּוִמיֹוָחׁש יא ֵֹהן ר ֹוסדֹוְר הֶמראַֹוּי ט

 ׃ ֹותֹו ִלְראת ַוְיַבֵּקׁשאַֹע ָעָליו ָּכזֵמֹי ׁשִכֹהּוא ֲאֶׁשר ָאנ
ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַוִּיָּקֵחם ־ָּכל־ ֶאתֹו ַהְּׁשִליִחים ִהִּגידּו לּוְבׁשּוב י

 ָצְיָדה׃ ־ִעיר ַהִּנְקֵראת ֵּבית־ִעָּמֶהם ְלַבָּדם ֶאל ַוֵּיֶל
ָהָעם ָיְדעּו ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו ְוהּוא ִקֵּבל ְּפֵניֶהם ַוְיַדֵּבר  ֹוןַוֲהמ יא

ִׁשים ְרַֹהּד־ֶאת ֹואִהים ְוָרפָהֱאַמְלכּות ־ֲאֵליֶהם ַעל
  ְלֵהָרֵפא׃

ְמרּו  אֹּו ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר ַוּיאַֹוָּיבב ַֹלֲער ֹום ָרָפה ַהּיְוַכֲאֶׁשר יב 
ֶהָעִרים ְוַחְצֵריֶהן  ־ָהָעם ְוֵיְלכּו ֶאל ֹוןֲהמ־ֵאָליו ַׁשַּלח ֶאת

 ָׁשֵמם  ֹוםְבָמקה ֹפ־ָללּון ִּכי ֹוםל ּוָמקֶכֹאא ֹ ִלְמצִמָּסִביב
 ֲאָנְחנּו׃ 

א ִנְמָצא ְמרּו אַֹוּיל ֹ ֲאֵליֶהם ְּתנּו ָלֶהם ַאֶּתם ֶלֱאכֶמראַֹוּי יג
 ֹו ת ִלְקנ  ֲהֵנֵלֹוִאָּתנּו ִּבְלִּתי ֲחִמָּׁשה ֶלֶחם ְוָדִגים ְׁשַנִים א

 ָהָעם ַהֶּזה׃ ־ ְלָכללֶכֹא
ַּתְלִמיָדיו ־ֶמר ֶאלאִֹאיׁש ַוּי־ ָהיּו ַּכֲחֵמֶׁשת ַאְלֵפיֲאֶׁשר יד

 ַּכֲחִמִּׁשים ִאיׁש ַּבּׁשּוָרה׃  ֹותׁשּור ֹותם ׁשּורָתֹיבּו אֹוִׁשה
 ֻּכָּלם׃ ־יבּו ֶאתֹוִׁש ַוּיֵכן־ַוַּיֲעׂשּו טו

ְׁשֵני ַהָּדִגים ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ־ֲחֵמֶׁשת ַהֶּלֶחם ְוֶאת־ ֶאתַוִּיַּקח טז
 ִלְפֵני ָהָעם׃ ַוִּיֵּתן ְלַתְלִמיָדיו ָלׂשּום ס ַֹוִּיְפר ַוְיָבֵר ֹוםַלָּמר

 ֻכָּלם ַוִּיְׂשָּבעּו ַוִּיְׂשאּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ַסִּלים ְכלּואַֹוּי יז
 ִרים ָלֶהם׃ ֹוָתים ַהּנֹוִתַהְּפת־ִמן

ם ָתֹ ְוַתְלִמיָדיו ָּבאּו ְלָפָניו ַוּיְׁשַאל אֹו ְלַבּדֹו ְּבִהְתַּפְּללַוְיִהי יח
 י׃ ָאִנ־ָהָעם ִמי ֹוןִרים ָעַלי ֲהמְמֹא־ָמהר ֵֹלאמ

ִרים ֵאִלָּיהּו ַוֲאֵחִרים ְמָֹנן ַהְמַטֵּבל ְוֵיׁש אֹוָחְמרּו יאֹ ַוּיַוַּיֲענּו יט
 ים׃ ִנַֹהְּנִביִאים ַהַּקְדמ־ִרים ָנִביא ֶאָחד ָקם ִמןְמֹא

ָאִני ַוַּיַען ־ְמרּו ָעַלי ִמיאֹ ֲאֵליֶהם ְוַאֶּתם ַמה ּתֶמראַֹוּי כ
  ִהים׃ֶמר ְמִׁשיַח ָהֱאאַֹוּי ֹוסֶּפְטר

  ֵהִעיד ָּבם ַוְיַצֵּום ְלִבְלִּתי ַהֵּגד ַהָּדָבר ְלִאיׁש׃ ָאז כא
ָהָאָדם ְוַהְּזֵקִנים ְוָראֵׁשי ־ּו ְלֶבןנֹים ָנכִבֹ ַרִּבים ַמְכאַמראַֹוּי כב

ַהְּׁשִליִׁשי  ֹוםּוַבּי ִויִמיֻתהּו ֹוב־ִרים ִיְמֲאסּוֹוְפִנים ְוַהּסֲהַֹהּכ
  ָיקּום׃

 ֹוַנְפׁש־ֶאת ם ִמי ֶהָחֵפץ ָלֶלֶכת ַאֲחָרי ַיְׁשִליֻּכָּל־ ֶאלֶמראַֹוּי כג
 ַאֲחָרי׃  ְוֵיֵל ֹוםי ֹום יֹוְצָלב־ִמֶּנֶגד ְוִיָּׂשא ֶאת

 ּוִמי ֲאֶׁשר ֹול־ ִּתָּכֶרתֹוַנְפׁש־ ִמי ֶהָחֵפץ ְלַהִּציל ֶאתִּכי כד
  ְלַמֲעִני ִיְמָצֶאָּנה׃ ֹוַנְפׁש־ַיְכִרית ֶאת

ָהָאֶרץ ־ָּכל־ ֶאתֹוּל־ִאם ִיְקֶנהֶּבַצע ְלִאיׁש ־ ַמהִּכי כה
  ַיְׁשִחיֶתָּנה׃ ֹו ְיַאֵּבד אֹוַנְפׁש־ְוֶאת

ָהָאָדם ־ ִמֶּמִּני ּוִמְּדָבָרי ַאף ֶּבןֹוׁשִאיׁש ֲאֶׁשר ֵיב־ ָכלִּכי כו
 ְוַהַּמְלָאִכיםָאִביו  ֹוד ּוִבְכבֹודֹוִבְכבא ֹ ִמֶּמּנּו ַּכֲאֶׁשר ָיבֹוׁשֵיב

 ים׃ ֹוִׁשַהְּקד
ִיְטֲעמּו ־אֲאֶׁשר ה ַֹהִּנָּצִבים ּפ־ר ָלֶכם ֵיׁש ִמןֵמֹ ֲאִני אןְוָאֵמ כז

 ִהים׃ ַמְלכּות ָהֱא־ִיְראּו ֶאת־ָמֶות ַעד ִּכי
 ֹות ָיִמים ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיַּקח ִאּתַנֹ ִּכְׁשמַוְיִהי כח

ָהָהר ־ַוַּיַעל ֶאלב ַֹיֲעק־ָנן ְוֶאתֹוָחי־ְוֶאת ֹוסֶּפְטר־ֶאת
 ְתַּפֵּלל׃ ַוִּי
ְלָלָבן ּוָבִהיר   ֶנְהַּפֹו ּוְלבּוׁשֹו ַמְרֵאה ָפָניו ְּבִהְתַּפְּללַוְיֻׁשֶּנה כט

  ד׃ְֹמא־ַעד
 ה ְוֵאִלָּיהּו׃ ֶׁשֹ מֹו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִּדְּברּו ִאּתְוִהֵּנה ל
 ֹוֲאֶׁשר ָעָליו ְלַהְׁשִלים ֻחּק־ם ְוִנְדְּברּו ַעלֹוָד ִנְראּו ִבְכבֲאֶׁשר לא

 ִנְגָזר ֵמֶאֶרץ ַחִּיים׃  ֹותִּבירּוָׁשָלִים ִלְהי
 ְוַכֲאֶׁשר ֵהִקיצּו ֹוֲאֶׁשר ִאּת־ְוַעל ֹוסֶּפְטר־ ָנְפָלה ַעלְוַתְרֵּדָמה לב

 ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ַהִּנָּצִבים ָעָליו׃ ־ ְוֶאתֹודֹוְּכב־ָראּו ֶאת
 ֹובי טִנֹּוַע ֲאדֵיׁש־ֶאל ֹוסֶמר ֶּפְטראֹם ֵמָעָליו ַוּיֹוָת ַּבֲעלַוְיִהי לג

ַאַחת  ַאַחת ְל ֹותׁש ֻסּכָּנא ָׁש־ַנֲעֶׂשהה ָֹלנּו ָלֶׁשֶבת ּפ
 ְּלַדֵּבר׃ ־א ָיַדע ַמה ְוַאַחת ְלֵאִלָּיהּו ִּכי הֶׁשְֹלמ

 ֹוּו ְבתאֲֹעֵליֶהם ַוָּיב ת ְוִהֵּנה ָעָנן ָסַכאֹ ְמַדֵּבר ָּכזּנּוֹוֶדע לד
 ֶהָעָנן ַוִּייָראּו׃ 

ְּבִני ְיִדיִדי ֵאָליו  ־ֶזהר ֶֹהָעָנן ֵלאמ ֹוא ִמּתֵצֹי ֹולק ְוִהֵּנה לה
 ִּתְׁשָמעּון׃ 

 ְוֵהם ֶהֱחִריׁשּו ֹוָעַמד ֵיׁשּוַע ְלַבּד ֹול ַהּקּוְבִהָּׁשַמע לו
ֲאֶׁשר ָראּו׃ ל ִֹהִּגידּו ָדָבר ְלִאיׁש ַּבָּיִמים ָהֵהם ִמּכ־א 



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש נד

 ַרִּבים ֹותְֹפְּגׁשּו אָהָהר ַוִּי־ ִמָּמֳחָרת ְּבִרְדָּתם ִמןַוְיִהי לז
 ָהָעם׃ ־ִמן

ָנא ִלְבִני ִּכי ־ָאָּנא ַרִּבי ַהֶּבטר ֹ ֶאָחד ֵמֶהם ָקָרא ֵלאמְוִהֵּנה לח
 ְּבִני ְיִחיִדי הּוא׃ 

ֲאֶׁשר ־ִּכי ִיְטְרֶפּנּו ַעדם ֹק ִּפְתאֵעֹ ְוהּוא צֹו ָּדַבק ּבְורּוַח לט
 ַּדָּכא׃ ־ ְיִׁשיֶבּנּו ַעדֲאֶׁשר־א ִיֶרף ִמֶּמּנּו ַעד ְוֹויד ִרירֹוִרי
 ּו׃ לֹא ָיכ ְוֹוְלָגְרׁש  ִמַּתְלִמיֶדיָוֶאְׁשַאל מ
ת ַֹּתְהֻּפכ ֹור ּדֹוֵאֻמן ּב־א ֹורּד ֹויַמר האֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען מא

ָמַתי ֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ָהֵבא ־ָמַתי ֶאְהֶיה ִעָּמֶכם ַעד־ַעד
 ֵהָּנה׃  ִּבְנ־ֶאת

 ָהרּוַח ַוִּיְטְרֵפהּו ְוֵיׁשּוַע ָּגַער  ֹותַֹוַּיְרֵעׁש א ֶטֶרם ָּבא ְוהּוא מב
 ֹותֹ ַוָּיֶׁשב אֹוַהַּנַער ֶהֱחָיה ֵמָחְלי־ְּברּוַח ַהֻּטְמָאה ְוֶאת

 ְלָאִביו׃ 
ֵהם ִמְתַּפְּלִאים  ֹודִהים ּוְבעָהֱאז ֹל עֶדֹּג־ ֻכָּלם ַעלַוִּיְתְמהּו מג

 ַּתְלִמיָדיו׃ ־ ֶאלֶמראֲֹאֶׁשר ָעָׂשה ֵיׁשּוַע ַוּי־ָּכל־ַעל
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבָאְזֵניֶכם ִּכי ִהֵּנה  ־ ַאֶּתם ֶאתִׂשימּו מד

 ָהָאָדם ִיָּסֵגר ִּביֵדי ֲאָנִׁשים׃ ־ֶּבן
 ֹותֹ ִּכי ָסתּום ָהָיה ָלֶהם ֵמָהִבין אֹוְּדָבר־א ֵהִבינּו ֶאת ְוֵהם מה

 ַהָּדָבר ַהֶּזה׃ ־ ַעלֹו תֹאל ָֹיְראּו ִלְׁשא־ְוַגם
 ָּבֶהם׃  ֹולִמי הּוא ַהָּגד ֹוןִלָּבם ָלד־ ָעָלה ַעלָאז ומ
 ׃ ֹוִלָּבם ַוִּיַּקח ֶיֶלד ַוַּיֲעִמֵדהּו ֶאְצל ֹות ַמְחְׁשבֹותֹו ִּבְראְוֵיׁשּוַע מז
י הּוא ִתֹ ֲאֵליֶהם ִמי הּוא ַהְמַקֵּבל ֶיֶלד ָּכֶזה ִּבְׁשִמי אֶמראַֹוּי מח

ן  ִֹחי ְוַהָּקטְלֵֹּבל ְּפֵני ׁשי הּוא ְמַקִתְֹמַקֵּבל ְוַהְמַקֵּבל א
 ָּבֶכם׃  ֹול הּוא ַהָּגדְּבֻכְּלֶכם

 ֹותָרע ֹותי ָרִאינּו ִאיׁש ְמָגֵרׁש רּוחִנַֹמר ֲאדאָֹנן ַוּיֹוָח יַוַּיַען מט
ִעָּמנּו  ָהַל־א ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֹו ִמְּפֻעָּלתֹותַֹוִּנְכָלא א ִּבְׁשֶמ

 ׃  ַאֲחֶריְּבֶלְכֵּתנּו
 ִּכי ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹותִֹּתְכְלאּו א־ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ַאלרֶמאַֹוּי נ

 ְלָצֵרינּו ָלנּו הּוא׃ 
ָּפָניו  ־ ַוָּיֶׂשם ֶאתֹו ַּכֲאֶׁשר ָקְרבּו ַהָּיִמים ְלִהָּלְקחַוְיִהי נא

 ְירּוָׁשָלְיָמה׃  ֹותְּבָחְזָקה ַלֲעל
ַאַחד ַהְּכָפִרים ־ּו ֶאלאֹ ַמְלָאִכים ְלָפָניו ַוֵּיְלכּו ַוָּיבַוִּיְׁשַלח נב

  ֹון׃ ָמלֹוְלָהִכין ל ֹוןרְמְֹּבׁש
 ֹות ם ִּכי ָפָניו ֻמָעדֹוָת ַדְלָּתם ִּבְראֹוא ָפְתחּו לְו נג

 ְירּוָׁשָלְיָמה׃ 
ינּו ֶהָחֵפץ ַאָּתה ֵנְֹמרּו ֲאדאָֹנן ַּתְלִמיָדיו ַוּיֹו ָחְויב ֹ ַיֲעקַוֵּיְראּו נד

 ַּכֲאֶׁשרם ָתַֹכל אאָֹּׁשַמִים ְותַה־ַמר ְוֵתֵרד ֵאׁש ִמןאֹנ־ִּכי
 ָעָׂשה ֵאִלָּיהּו׃ 

 רּוֲחֶכם׃  ֹורִעים ֵמַאִין ְמקֹוְדָּבם ֵאיְנֶכם י־ ַוִּיְגַערַוִּיֵפן נה
יַע ָלֶהן ֹוִׁשְלה־ָהָאָדם ְלַהְׁשִמיד ֶנֶפׁש ִּכי ִאם־א ָבא ֶּבן ִּכי נו

 ְּכָפר ַאֵחר׃ ־ַוֵּיְלכּו ֶאל
ֲאֶׁשר ־ֶאל ֶמר ֵאָליו ִאיׁש ֵאְלָכה ַאֲחֶריאַֹוי  ַּבֶּדֶרּוְבֶלְכָּתם נז

 ׃ ֵּתֵל
ָׁשַמִים ֵקן  ֹורים ָלֶהם ְוִצּפִרֹ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ַהּׁשּוָעִלים חֶמראַֹוּי נח

 ׃ ֹוׁשאֹר־ְלָהִניַח ֶאת ֹום ָמקֹול־ָהָאָדם ֵאין־ָלּה ּוֶבן

י ִנִֹאיׁש ֲאדֶמר ֵאָליו ָהאַֹאֲחָרי ַוּי  ַאֵחר ָאַמר ֵלִאיׁש־ְוֶאל נט
 ה׃ ָנָֹאִבי ִראׁש־ֶאתר ִֹּלי ָלֶלֶכת ְוִלְקּב־ְּתָנה

ֵמֵתיֶהם ְוַאָּתה ־ֶאתר ֹ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ַהַּנח ַלֵּמִתים ִלְקּבֶמראַֹוּי ס
 ִהים ָּבָאֶרץ׃ ְוַהְׁשַמע ַמְלכּות ָהֱא ֵל
י ֶאֶפס ִנֲֹאד ִאיׁש ַאֵחר ָאַמר ֵאָליו ֵאְלָכה ַאֲחֶרי ֹודְוע סא
  ֹום׃ה ְלִהָּפֵרד ִמְּבֵני ֵביִתי ְּבִדְבֵרי ָׁשלָנִֹּלי ִראׁש־ָנהְּת
 ֹו ַמֲחֵרָׁשת־ ַעלֹוִאיׁש ַהָּׂשם ָיד־ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ָּכלֶמראַֹוּי סב

 ִהים׃ ְלַמְלכּות ָהֱא ֹוןִּנית ֵאיֶנּנּו ָנכַרֹּוַמִּביט ֲאח

  י י י יפרקפרקפרקפרק
ִׁשְבִעים ֲאָנִׁשים  ֹודע ןֹו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִהְבִּדיל ָהָאדַאֲחֵרי א

 ָׂשםֲאֶׁשר  ֹוםִעיר ּוָמק־ָּכל־ַוִּיְׁשָלֵחם ְׁשַנִים ְׁשַנִים ְלָפָניו ֶאל
 ָׁשָּמה׃ א ָֹּפָניו ָלב

ֵּכן  ־ִלים ְמַעִּטים ַעלֲעֹ ֲאֵליֶהם ַהָּקִציר ַרב ְוַהּפֶמראַֹוּי ב
 ׃ ֹוִלים ִלְקִצירֲעַֹח ּפַהָּקִציר ִלְׁש ֹוןֲאד־ַהְעִּתירּו ֶאל

ן ְּבֶקֶרב אַֹח ֶאְתֶכם ָּכצֵלֹי ׁשִכָֹנא ִהֵּנה ָאנ־ ְלכּוְוַאֶּתם ג
 ְזֵאִבים׃ 

א ִתְׁשֲאלּו  ְנָעִלים ְוֹוא ִתְׂשאּו ִכיס ְוַיְלקּוט א ד
 ׃ ִאיׁש ַּבָּדֶרֹום־ִלְׁשל

 ֹום ִאְמרּו ְּבֵפַתח ִּדְבֵריֶכם ָׁשלֹוּו באֹ ֲאֶׁשר ָּתבַּבִית־ָּכל־ְוֶאל ה
  ַהֶּזה׃ ַלַּבִית

א ־ָעָליו ְוִאםן ְֹמֶכם ִיְׁשּכן ָׁשם ְׁשֵכֹׁש ֹום ִאיׁש ָׁשלִאם ו
 ְמֶכם ֲאֵליֶכם ָיׁשּוב׃ ְׁש

ְכלּו ְוִתְׁשּתּו ֵמֲאֶׁשר ִיָּנֵתן ָלֶכם ִּכי  אֹ ַההּוא ֵּתְׁשבּו ְותּוַבַּבִית ז
 א ֵתְצאּו ִמַּבִית ְלָבִית׃  ְוֹול ֵּדי ְׂשָכרֵעַֹלּפ ֹוןָנכ

ֶביָה ַיֲחִזיקּו ָבֶכם ִאְכלּו ָׁשם ְׁשֹּו ְויאֹ ֲאֶׁשר ָּתבִעיר־ָּכל־לְוֶא ח
 ֵמֵאת ֲאֶׁשר יּוַׂשם ִלְפֵניֶכם׃ 

ְמרּון ֲאֵליֶהם א ֹתה ֹּה ִּתְרָּפאּון ְוכֹוָכ ֲאֶׁשר ְּבתיםֹוִלַהח־ְוֶאת ט
 ִהים׃ ִהֵּנה ָקְרָבה ֲאֵליֶכם ַמְלכּות ָהֱא

א ַיֲחִזיקּו ָבֶכם ְצאּו ְוּו אֹ ֲאֶׁשר ָּתבִעיר־ּוְבָכל י
 ּו׃ רֶֹיָה ֶוֱאמתֹבְֹרח־ֶאל

ְּדעּו    ִעיְרֶכם ַהֻּמְדָּבק ְּבַרְגֵלינּו ְנַנֵער ֲאֵליֶכם ַאֲעַפר־ַּגם יא
 ִהים׃ ת ִּכי ָקְרָבה ַמְלכּות ָהֱאאֹז

ַההּוא  ֹוםַּבּים  ֹ ִהְנִני ַמִּגיד ָלֶכם ִּכי ֵיַקל ַהִּמְׁשָּפט ִלְסדֲאִני יב 
 ִעיר ַהִהיא׃ ָה־ִמן

 ֹורָצְיָדה ִּכי לּו ַנֲעׂשּו ְּבצ־ֵּבית ָלֹוי־ִזין אֹוָרּכ ָלֹוי־א יג
ֶכן ְּכָבר ָׁשבּו ֹוְכֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ְבת ֹותַהִּנְפָלא ֹוןּוְבִציד

  ְּבַׂשק ָוֵאֶפר׃ ְוִהְתַּפְּלׁשּו
 ַהִּמְׁשָּפט ֵמֲאֶׁשר ָלֶכן׃  ֹוםֵיַקל י ֹוןּוְלִציד ֹורְלצ ַא יד
 ֹולְׁשא־ַהָּׁשָמִים ֶאל־ְמְּת ַעדֹוַמַנחּום ֲאֶׁשר ר־ ְּכַפרְוַאּת טו

 ּתּוָרִדי׃ 
ס  ֵאֹס ָּבֶכם ִּבי הּוא מֵאַֹע ְוַהּמֵמֹ ֲאֵליֶכם ֵאַלי הּוא ׁשַעֵמַֹהּׁש טז

 ִחי׃ ְלֹס הּוא ְּבׁשֵאֹס ִּבי מֵאְֹוַהּמ
 ינּו ְּבִׁשְמֵנֲֹאדר ֹ ַהִּׁשְבִעים ְּבִׂשְמַחת ִלָּבם ֵלאמַוָּיֻׁשבּו יז

 ַהֵּׁשִדים ַּתַחת ָיֵדינּו׃ ־ִנְכְּבׁשּו ַּגם



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש נה

 ַהָּׁשָמִים׃ ־ַהָּׂשָטן ָנַפל ְּכָבָרק ִמן־ ֲאֵליֶהם ָרִאיִתי ֶאתֶמראַֹוּי יח
ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים ס ֹן ֶמְמָׁשָלה ְּבֶיְדֶכם ִלְרמֵתֹ ִהְנִני נַוֲאִני יט

  ָּבֶכם ְלָרָעה׃ ַעֵגֹב ְוֵאין נֹוֵיְּגבּוַרת א־ְוָכל
ִנְכָּבִׁשים ַּתַחת ֶיְדֶכם ִּכי  ֹותָהרּוח־ִּתְׂשְמחּו ַעל ִּכי־ַאל ַא כ

 יֶכם ַּבָּׁשָמִים׃ ֹוֵתִנְכְּתבּו ְׁשמ־ִׂשְמחּו ַעל ֲאֶׁשר־ִאם
ָאִבי  ֹוְדֶמר אאֹׁש ַוּיֶדֹ ַהִהיא ָעַלץ ֵלב ֵיׁשּוַע ְּברּוַח ַהּקָּבֵעת כא

 ֵמֲחָכִמים ֵאֶּלה ־ָאֶרץ ִּכי ִהְסַּתְרָּת ֶאתַהָּׁשַמִים ְוָה ֹוןֲאד
  ָאָּתה׃ָרִציָת ־ִלים ָאֵכן ָאִבי ֵּכןֹוָלם ְלעָתֹים ְוִגִּליָת אִנֹּוְנב

ַע ִמי הּוא ַהֵּבן ֵדִֹנְמַסר ְּבָיִדי ֵמֵאת ָאִבי ְוֵאין ִאיׁש י לַֹהּכ כב
 ְוהּואֵּבן ַע זּוָלִתי ַהֵדֹזּוָלִתי ָהָאב ּוִמי הּוא ָהָאב ֵאין ִאיׁש י

 ׃ ֹו לֹותֹו ַהֵּבן ְלַגּלֹוֲאֶׁשר ָחֵפץ ּב
 ֹות אֶֹמר ַאְׁשֵרי ָהֵעיַנִים ָהראַֹּתְלִמיָדיו ְלַבָּדם ַוּי־ ֶאלַוִּיֶפן כג

 ים׃ ִאֵֹאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם ר
 ֹות  ֲאִני ַמִּגיד ָלֶכם ַרִּבים ְנִביִאים ּוְמָלִכים ִנְכְספּו ִלְראִּכי כד

 ֵאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַעֹא ָראּו ְוִלְׁשמים ְוִאֵֹאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם ר
 א ָׁשֵמעּו׃  ְוִעיםְמֹׁש
ַמר ַרִּבי ֶמה ָעַלי אֹ ַוּיֹותֹו ַּתְלִמיד ָחָכם ֶאָחד ְלַנּסַוָּיָקם כה

 ם׃ ֹוָלָלֶרֶׁשת ַחֵּיי ע ֹותַלֲעׂש
 ָקָראָת ָּבּה׃  ה ֵאיֹוָרַּכתּוב ַּבּת־ ֵאָליו ַמהֶמראַֹוּי כו
  ְלָבְב־ְּבָכל ֶהיה ֱאָֹוַמר ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיהאַֹוּי ַוַּיַען כז

   ַמָּדֲעָכא ּוְלֵרֲע־עּוְבָכל ֶדְֹמא־ּוְבָכל ַנְפְׁש־ּוְבָכל
 ׃ ֹוָּכמ

 ֵכן ְוִתְחֶיה׃ ־ָעִניָת ֲעֶׂשה ֹוב ֵאָליו טֶמראַֹוּי כח
 ִעי׃ ֵיׁשּוַע ּוִמי הּוא ֵר־ֶמר ֶאלאֹ ַוּיֹו ְלַהְצִּדיק ַנְפׁשלֹוֶאַוּי כט
ל  ֹ  ַוִּיּפֹוַמר ִאיׁש ֶאָחד ָיַרד ִמירּוָׁשַלִים ִליִריחאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען ל

 ֹותֹאִדים ֲאֶׁשר ִהְפִׁשיֻטהּו ִהֻּכהּו ַוִּיְפנּו ַוַּיַעְזבּו ְדִֹּביֵדי ׁש
  ְנָׁשָמה׃ ֹוב־ָרהֹוְתא נְוִכְמַעט 

 ַההּוא ַוִּיְרֵאהּו ַוֵּיט ַבֶּדֶרא ֹן ִמְקֵרהּו ָלבֵהֹ ְלִאיׁש ּכַוִּיֶקר לא
 ִמָּפָניו׃ 

ר  ַֹההּוא ַוִּיַּגׁש ַוִּיְרֵאהּו ַוַּיֲעב ֹום ֵלִוי ִנְקָרה ַבָּמקִאיׁש־ְוַגם לב
 ֵמָעָליו׃ 

 ְלַמָּסָעיו ִנַּגׁש ֵאָליו ַוִּיְרֵאהּו  ֹוי ְּבֶלְכּתֹוִנרְמִֹאיׁש ׁש ַא לג
 ַוִּיָּכְמרּו ַרֲחָמיו׃ 

ְּפָצָעיו ְוֶׁשֶמן ְוַיִין ָיַצק ָעָליו ַוַּיְרִּכֵבהּו ־ׁש ֶאת ַוְיַחֵּבַוִּיְקַרב לד
 יו׃ ָרַֹמְחס־ ְלָכלֹוַוָּיָחׁש ל ֹוןַהָּמל־ ַוְיִבֵאהּו ֶאלֹוְּבֶהְמּת־ַעל

 ֹוןיא ְׁשֵני ִדיָנִרים ַוִּיֵּתן ְלַבַעל ַהָּמלֹוִצ הֹו ְּבָנְסעּוְלָמֳחָרת לה
 ָעָליויא ֹוִציף ְלהֹוִסו ְוִכי תיָרַֹמְחס־ ְלָכלֹוַמר חּוָׁשה ּלאַֹוּי

 ֲאִני ְּבׁשּוִבי ֲאַׁשֵּלָמה׃ 
ָׁשה ֵאֶּלה ָהָיה ֵרַע ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַמר ִמי ִמְּׁשאֹּת־ ַמהְוַעָּתה לו

 ִדים׃ ְדָֹנַפל ִּביֵדי ַהּׁש
ֶמר ֵאָליו אֹ ָחֶסד ַוּיֹוֶמר ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ָּגַמל ִעּמאֹ ַוּיַוַּיַען לז

 ּו׃ הַֹאָּתה ָּכמ־ֲעֶׂשה ַּגםַו ֵיׁשּוַע ֵל
ַאַחד ַהְּכָפִרים ְוָׁשם ִאָּׁשה ַאַחת ּוְׁשָמּה ־ֶאלא ֹ ַוָּיבּוְבָנְסָעם לח

 ֵּביָתּה׃ ־ ֶאלֹותַֹמְרָּתא ֲאֶׁשר ָאְסָפה א
 ַעֹּוְׁשָמּה ִמְרָים ֲאֶׁשר ָיְׁשָבה ְלַרְגֵלי ֵיׁשּוַע ִלְׁשמ ֹות ָאחְוָלּה לט

 ׃ ֹוְּדָבר־ֶאל

ֶמר אָֹתּה ַוִּתַּגׁש ֵאָליו ַוּתָדֲֹעבב ֹ ָעְיָפה ַנְפָׁשּה ֵמראּוָמְרָּת מ
י ֲעָזַבְתִני ְלָׁשֵרת ְלַבִּדי  ֹוִתי ִּכי ֲאחִנֹא ָתחּוׁש ִלי ֲאדֲה

 ָיִדי׃ ־ַעלר ֹ ֵאֶליָה ַלֲעזָנא־ֱאָמר
ֶמר ֵאֶליָה ַמְרָּתא ַמְרָּתא ֲעֵיָפה ִויֵגָעה ַאְּת אֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען מא
 ִעְנָיִנים ַרִּבים׃ ֵמ
 ָּדָבר ָנחּוץ ִּבְלִּתי ִעְנָין ֶאָחד ּוִמְרָים ָּבֲחָרה ַּבֵחֶלק ְוֵאין מב

 ֻיַּקח ִמָּיֶדיָה׃ ־אֲאֶׁשר  ֹובַהּט

  יא יא יא יאפרקפרקפרקפרק
ֶמר ֵאָליו ֶאָחד אֶֹאָחד ַוּי ֹום ְּבָמקֹוְּתִפָּלת־ ֶאתֹותֹ ְּכַכּלַוְיִהי א

 ֵכן ה ֹוָר ְלִהְתַּפֵּלל ַּכֲאֶׁשר הינּוֵנִֹמַּתְלִמיָדיו ְיַלְּמֵדנּו ֲאד
 ָנן ְלַתְלִמיָדיו׃ ֹוָחי־ַּגם

ְמרּון ִּבְתִפַּלְתֶכם ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים אֹתה ֹ ֲאֵליֶהם ּכֶמראַֹוּי ב
 ַּכֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ  ֹוְנֵיָעֶׂשה ְרצ ַמְלכּוֶתא ָֹּתב ִיְתַקַּדׁש ְׁשֶמ

 ַנֲעָׂשה ַבָּׁשָמִים׃ 
 ׃ ֹומֹוְּבי ֹוםֶחם ֻחֵּקנּו י ֶלָלנּו־ֶּתן ג
ִחים ְלֲֹאַנְחנּו ס־ינּו ִּכי ַּגםֹוֵתַאְׁשמ־ ָלנּו ֶאתּוְסַלח ד

ִּכי  ֹוןְּתִביֵאנּו ִליֵדי ִנָּסי־ֲאֶׁשר ָאַׁשם ָלנּו ְוַאל־ְלָכל
  ָהָרע׃־ִמןַהִּציֵלנּו ־ִאם

 ֹוֵּבית־ב ְוהּוא ָבא ֶאלֵהֹ אֹוָבֶכם ֲאֶׁשר ל־ ֲאֵליֶהם ִמיֶמראַֹוּי ה
ׁש ָׁשָנא ־א ֵאָליו קּוָמה ֵרִעי ַהְלֵוִניֵרַֹהַּלְיָלה ְוק ֹותַּבֲחצ
 ָלֶחם׃ ֹות־ִּכְּכר

ֶלֶחם ־ִלי ַפת־ֵּביִתי ְוֵאין־ח ָּבא ֶאלַרֹר אֵבֹ עֵביֲהֹא־ִּכי ו
  ְלָפָניו׃ ֹוְלִתּת

י ִּכי ַהֶּדֶלת ְּכָבר ִתַֹּתְלֶאה א־ר ַאלמֵ ֹה ְואֶנֹ ַּבַּבִית עןֵכְֹוַהּׁש ז
 ׃ ָלאּוַכל ָלקּום ָלֶתת ־אְּגָרה ִויָלַדי ִעִּמי ְבִמָּטִתי ֻס

ֲאֶׁשר ֶיְחָסר ל ֹ ְּככֹול־ר ָלֶכם ִּכי הּוא ָיקּום ְוִיֶּתןֵמֹ ֲאִני אֵהן ח
ְו ֹוּב־ֵמֲאֶׁשר ִיְפַצר־ הּוא ִּכי ִאםֹובֲהֹא ַבֲעבּור ִּכי א א

 ׃ ַֹיֲחׁש
ָּנֵתן ָלֶכם ִּדְרׁשּו ְוִתְמָצאּו ר ָלֶכם ַׁשֲאלּו ְוִיֵמֹ אֲאִני־ְוַגם ט

 ִּדְפקּו ְוִיָּפַתח ָלֶכם׃ 
 ׃ ֹוק ִיָּפַתח לֵפֹׁש ִיְמָצא ְוַהּדֵרֹל ִיַּקח ְוַהּדֵאַֹהּׁש־ ָּכלִּכי י
 ֹול־ ָׁשַאל ִמֶּמּנּו ֶלֶחם ְוהּוא ִיֶּתןֹו ָאב ָּבֶכם ֲאֶׁשר ְּבנּוִמי יא

  ָנָחׁש׃ ֹול־ִּבֵּקׁש ָּדג ְוַתַחת ָּדג ִיֶּתן־ָאֶבן ִאם
  ַעְקָרב׃ ֹול־ִיְׁשַאל ְוהּוא ִיֶּתן־ ֵביָצה ִּכיֹוא יב 
 ֹות בֹט ֹותִעים ָלֵתת ַמָּתנְדֹ ִּכי ָרִעים ִהְּנֶכם ַאֶּתם יְוַאֶּתם יג

 ֹוַהָּׁשַמִים ִיֵּתן רּוַח ָקְדׁש־ִּכי ָהָאב ִמן־ִלְבֵניֶכם ַאף
 ָׁשיו׃ ְרְֹלד

ָרע ֵמִאיׁש ִאֵּלם ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָיָצא ַוְיָגֵרׁש רּוַח  ֹום ַהּיַוְיִהי יד
  ָהָעם׃ָהרּוַח ָהָרע ֵהֵחל ָהִאֵּלם ְלַדֵּבר ַוְיִהי ְלֶפֶלא ְּבֵעיֵני 

ַהֵּׁשִדים הּוא ְמָגֵרׁש ־ ֵמֶהם ָאְמרּו ְּבַבַעל ְזבּוב ַׂשרְוֵיׁש טו
 ַהֵּׁשִדים׃ ־ֶאת

 ַהָּׁשָמִים׃ ־ִמן ֹותּו א ַוִּיְׁשֲאלּו ִמֶּמּנֹותֹו ֲאֶׁשר ָרצּו ְלַנּסְוֵיׁש טז



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש נו

ַמְמָלָכה ־ֶמר ֲאֵליֶהם ָּכלאֹם ַוּיָתַֹמְחְׁשב־ ָיַדע ֶאתְוהּוא יז
 ַּבִית־ַעלּה ַּבִית ֹוָכַנְפָׁשּה ֶּתֱחָרב ּוָבֶּתיָה ְבת־ַהִּנְפְלָגה ַעל

 ּו׃ לִֹיּפ
 ִּכי ֹוָּתקּום ַמְלכּות  ֵאיֹוַנְפׁש־ַהָּׂשָטן ִנְפַלג ַעל־ ַּגםְוִאם יח

 ַהֵּׁשִדים׃ ־ְזבּוב ֲאִני ְמָגֵרׁש ֶאת־ַמְרֶּתם ְּבַבַעלֲא
ְזבּוב ְּבֵניֶכם ְּבִמי ־ַהֵּׁשִדים ְּבַבַעל־ ְמָגֵרׁש ֶאתֲאִני־ְוִאם יט

 ֵטיֶכם׃ ְפֵֹּכן ֵהם ִיְהיּו ׁש־ם ַעלָתְֹיָגְרׁשּו א
ַהֵּׁשִדים ַמְלכּות ־ִהים ֲאִני ְמָגֵרׁש ֶאת ֱאְּבֶאְצַּבע־ְוִאם כ

  ֹון׃ָנכ־ם ָּבָאה ֲאֵליֶכם ֶאלִהיָהֱא
ִיְהֶיה  ֹום ָעָליו ָׁשלֹו ּוְכֵלי ִנְׁשקֹונֹוַאְרמ־ֶאת ֹורַהִּגּב רִֹּבְׁשמ כא

 ִקְנָיָניו׃ ־ְלָכל
 ֹוִנְׁשק־ ִיָּׂשא ִמֶּמּנּו ֶאתֹולל ָֹעָליו ְוָיכא ֹ ִמֶּמּנּו ָיבַּתִּקיף־ְוִאם כב

  ׃ֹו ַאַחר ְיֻחַּלק ְׁשָללֹוּב־ֲאֶׁשר ָּבַטח
 ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ִלי ְלָצַרי הּוא ּוִמי ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ְמַאֵּסף ִאִּתי ִמי כג

 ְמַפֵּזר הּוא׃ 
ט ְּבֶאֶרץ ֹוֵטָהָאָדם ְּתׁש־ ַהֻּטְמָאה ְּבֵצאָתּה ִמןְורּוַח כד

ַמר ָאׁשּוָבה אִֹתְמָצא ַמְרֵּגָעה ָאז ּת־אְּתַבֵּקׁש ְות ַֹּתְלאּוב
  ִמָּׁשם׃ָצאִתי  ֲאֶׁשר ָיִמְׁשָּכִני־ֶאל

 ר׃ ָאֹ ִּתְמָצֶאּנּו ְמֻנֶּקה ּוְמפּוְבׁשּוָבּה כה
ִמֶּמָּנה  ֹותָרע ֹותֲאֵחר ֹותְוָלְקָחה ָּלּה ֶׁשַבע רּוח  ֵּתֵלָאז כו

ּוָבאּו ְוָׁשְכנּו ָׁשם ְוָהְיָתה ַאֲחִרית ָהִאיׁש ַההּוא ָרָעה 
  ׃ֹוֵמֵראִׁשית

 ֹום ָהֵאֶּלה ַוִּתָּׂשא ִאָּׁשה ַאַחת ִמּתַהְּדָבִרי־ ֶאתֹו ְּכַדְּברַוְיִהי כז
 ְתֹוָרֶמר ֵאָליו ַאְׁשֵרי ֶרֶחם האֹּה ַוּתֹוָלק־ָהָעם ֶאת
  ֲאֶׁשר ָיָנְקָּת׃ ְוַהָּׁשַדִים

ִהים ְּדַבר ָהֱא־ִעים ֶאתְמַֹאְׁשֵרי ַהּׁש־ ַאף ִּכיַמראַֹוּי כח
 ׃ ֹותִֹרים אְמְֹוׁש

ָרע  ֹורַהֶּזה ּד ֹורֶחל ְלַדֵּבר ַהּדָרב ַוָּי־ ֵאָליו ַעםּוְבִהָּקֵבץ כט
ה  ֹוָני ֹות זּוָלִתי אֹול־א ִיָּנֵתן ֹותְוא ֹותהּוא ּוְמַבֵּקׁש א

  ַהָּנִביא׃
ְלַאְנֵׁשי ִניְנֵוה ֵּכן ִיְהֶיה  ֹותה ְלאֹוָנ ַּכֲאֶׁשר ָהָיה יִּכי ל

 ַהֶּזה׃  ֹורָהָאָדם ַלּד־ֶּבן־ַגם
ַהּזֶ ה  ֹורַאְנֵׁשי ַהּד־ָּפט ִעם ֵּתיָמן ָּתקּום ַּבִּמְׁשַמְלַּכת לא

 ָחְכַמת ַעָֹהָאֶרץ ִלְׁשמ ֹותם ִּכי ָבָאה ִמְקצָתְֹוַתְרִׁשיַע א
  ה׃ֹמִמְּׁש ֹול ָבֶזה ָּגדֹו ֶיְׁשנְוִהֵּנהה ֹמְׁש
 ֹותַֹהֶּזה ְוַיְרִׁשיעּו א ֹורַהּד־ ִניְנֵוה ָיקּומּו ַבִּמְׁשָּפט ִעםַאְנֵׁשי לב

  ה׃ֹוָנִמּי ֹול ָבֶזה ָּגדֹוה ְוִהֵּנה ֶיְׁשנֹוָנת יִּכי ָׁשבּו ִּבְקִריַא
ִמַּתַחת ָלֵאיָפה ־ֹו ַבִּמְסָּתר אֹותֵֹנר ּוֵמִׂשים א־ ַמְדִליקֵאין לג

 ׃ ֹורֹוא־ה ְלַבֲעבּור ִיְראּו ַהָּבִאים ֶאתֹוָרַהְּמנ־ִּכי ִאם ֶאל
  ְטְנַחְדֵרי ִב־ְתִמיָמה ְּבָכל ֵעיְנ־ ַהּגּוף הּוא ָהָעִין ִאםֵנר לד

 ׃ ַחְדֵרי ִבְטֶנ־ְּבָכל ֶׁשָֹרָעב ח ֵעיְנ־ְוִאם ֹורִיְהֶיה א
 ׃ ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּב ֹורָהא ְלִבְלִּתי ֶיְחַׁש ְל־ ִהָּׁשֵמרֵּכן־ַעל לה
ֲחָדָריו ָאז ַיִּגיַּה ־ְּבָכל ֶׁשְֹוֵאין ח ֹורָמֵלא א ּגּוְפ־ ָּכלִאם לו

 ׃ ֹורֹוא אְּכַלִּפיד ָּבִהיר ִּבְמ ְל

א ֹ ָלֶחם ַוָּיבֹוִאּתל ֹ ֶלֱאכֹול־ ְמַדֵּבר ּוָפרּוׁש ֶאָחד ָקָראּנּוֹוֶדע לז
 ׃ ֹוֻׁשְלָחנ־ַוֵּיֶׁשב ֶאל

 ׃ ֹוָיָדיו ִלְפֵני ָאְכל־ָרַחץ ֶאת־א ַהָּפרּוׁש ַוִּיְתַמּה ִּכי ַוַּיְרא לח
ִהֵּנה ַאֶּתם ַהְּפרּוִׁשים ְּתַטֲהרּו   ֹון ֵאָליו ָהָאדֶמראַֹוּי לט
 ק ָוָאֶון׃ ֶׁשַֹהְּקָעָרה ִמחּוץ ְוִקְרְּבֶכם ָמֵלא ע־ְוֶאת ֹוסַהּכ־תֶא

 ַהֶּקֶרב׃ ־הּוא ָעָׂשה ַגם ֶאת ֹוןה ַהִחיצֵׂשֹא ע ֲהְּכִסיִלים מ
ִיְהֶיה  ֹורָטהל ֲֹעִנִּיים ְוַהּכן ֹ ֵמֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם ָלחְּתנּו־ֲאָבל מא

 ָלֶכם׃ 
ַהִּמְנָּתא ־י ְתַעְּׂשרּו ֶאתָלֶכם ְּפרּוִׁשים ִּכ ֹויא ַא מב

ַהִּמְׁשָּפט ־ֶיֶרק ַהָּׂשֶדה ְוַתַעְזבּו ֶאת־ָּכל־ַהֵּפיַגם ְוֶאת־ְוֶאת
ֵאֶּלה ־ְוֶאת ֹותִהים ֵאֶּלה ֲעֵליֶכם ַלֲעׂש ָהֱאַאֲהַבת־ְוֶאת
  ּו׃בַֹּתֲעז־ַאל

 ֹותבֹוָׁשַהּמ־ִבים ַאֶּתם ֶאתֲהָֹלֶכם ְּפרּוִׁשים ִּכי א ֹויא מג
 ְמֶכם ַּבְּׁשָוִקים׃ ַהְּכֵנֶסת ּוְׁשֵאַלת ְׁש־ים ְּבָבֵּתיִנָֹהִראׁש

ִרים ְוַהְּפרּוִׁשים ַהֲחֵנִפים ִּכי ִּכְקָבִרים ֹוְפָלֶכם ַהּס ֹויא מד
ִכים ֲעֵליֶהם ְרְֹּכמּוִסים ֵמַעִין ַאֶּתם ּוְבֵני ָאָדם ּד

  ָדַעת׃־ִמְּבִלי
 ר ֵאָליו ַרֵּבנּו ִּבְדָבֶריֶמאֹה ַוּיֹוָר ֶאָחד ֵמַּבֲעֵלי ַהּתַוַּיַען מה

 נּו׃ ָתֹא־ֵאֶּלה ֵחַרְפָּת ַּגם
ַאֶּתם ִּכי ַתַעְמסּו ־ה ַּגםֹוָרָלֶכם ַּבֲעֵלי ַהּת ֹוי אַמראַֹוּי מו

ַנְפְׁשֶכם ־ְׁשֶכם ֲאָנִׁשים ַמָּׂשא ָּכֵבד ִמְּנׁשא ְוֵאין ֶאת־ַעל
 יֶכם׃ ֹוֵתְּבַאַחת ֵמֶאְצְּבע־ ַּגםֹותֹ אְלָהִניַע

יֶכם ָהְרגּו  ֹוֵתִקְבֵרי ַהְּנִביִאים ַוֲאב־ָלֶכם ִּכי ִתְבנּו ֶאת יֹוא מז
 ם׃ ָתֹא
ים ַאֲחֵריֶהם ִּכי ִטֹיֶכם ְונֹוֵת ַאֶּתם ְמִעיִדים ְלַמֲעֵׂשי ֲאבּוְבֵכן מח

 ִקְבֵריֶהם׃ ־ים ֶאתֹוִנם ְוַאֶּתם ּבָתֵֹהם ָהְרגּו א
ַח ֵלְֹנִני ׁשִהים ִהָאְמָרה ָחְכַמת ָהֱאה ֹת ּכאֹ זַּבֲעבּור מט

 ּו׃ פֲֹאֵליֶהם ְנִביִאים ּוְׁשִליִחים ּוֵמֶהם ַיַהְרגּו ּוֵמֶהם ִיְרּד
 ַהְּנִביִאים ַהָּׁשפּו־ַהֶּזה ַּדם ָּכל ֹורַהּד־ ִיָּדֵרׁש ִמןְלַמַען נ

 ִהָּוֵסד ָהָאֶרץ׃ ־ְלִמן
ָּבִית ַּדם ְזַכְרָיה ֲאֶׁשר ֶנֱהַרג ֵּבין ַהִּמְזֵּבַח ְוַל־ ַעדֶהֶבל־ִמַּדם נא

 ַהֶּזה׃  ֹורַהּד־ ִיָּדֵרׁש ִמןֹוׁשָאֵכן ֲאִני ַמִּגיד ָלֶכם ִּכי ָדר
ַמְפֵּתַח ־ְלַקְחֶּתם ָלֶכם ֶאת־ה ִּכיֹוָרָלֶכם ַּבֲעֵלי ַהּת ֹויא נב

  ִּתְכָלאּו׃א ַֹהָּבִאים ִמּב־ּו ָׁשָּמה ְוֶאתאֹא ָתבַהָּדַעת ַאֶּתם 
 ֹו ל־ִרים ְוַהְּפרּוִׁשים ְלָהֶצקֹוְפּו ַהּס ִמָּׁשם ַוָּיֵחּלֹו ְּבֵצאתַוְיִהי נג

  ֹות׃ְיַדֵּבר ָקׁש־ ַעד ֲאֶׁשרֹוּב ֹותּוְלִהְתָּגר
  ָלצּוד ָּדָבר ִמִּפיו ְלַמַען ִיְמְצאּו ָעָליו ִׂשְטָנה׃ ֹו לַוֶּיֶאְרבּו נד

  יב יב יב יבפרקפרקפרקפרק
ַעד   ֹותָהָעם ִהְתַאְּספּו ִלְרָבב ֹוןַוֲהמה ָֹוכה ֹּכ־ ֵּביןַוְיִהי א

ֵרֵעהּו ְוהּוא ֵהֵחל ְלַדֵּבר ־ָּדְרכּו ִאיׁש ַעל־ֲאֶׁשר
ר  ֹ ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ִמְּׂשאל ְֹּבֵראִׁשית ּכ רֵֹלאמַּתְלִמיָדיו ־ֶאל

  ַהֲחֻנָּפה׃א הּוא ַהְּפרּוִׁשים ֲה



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש נז

א  א ִיָּגֶלה ְוֵאין ֶנְעָלם ֲאֶׁשר  ָּדָבר ִנְסָּתר ֲאֶׁשר ְוֵאין ב
 ִיָּוֵדַע׃ 

ִיָּׁשַמע ְלֵעין ַהָּׁשֶמׁש ְוַלַחׁש  ֶׁשִֹּדַּבְרֶּתם ַּבחֲאֶׁשר ־ ֶאתָלֵכן ג
ן ֶחֶדר ְּבֶחֶדר ִיָּקרֵ א  ֶזֹיֶכם ִהְׁשַמְעֶּתם ָלאֹוֵתִׂשְפת
  ֹות׃ַהַּגּג־ַעל

ִּתיְראּו ִמְּפֵני ְמִמיֵתי ַהֵּגו ֲאֶׁשר ־ַבי ַאלֲהֹר ָלֶכם אֵמֹ אַוֲאִני ד
  ֹוד׃ עֹוְלֵאל ָיָדם ְלָהַרע ל־ַאֲחֵרי ֵכן ֵאין

 ֲאֶׁשר ָיָדיו ֹותִֹמי ִתיָראּו ְיראּו א־ֲאִני ְמַחֶּוה ָלֶכם ֶאת ַא ה
 ר ֵמֹאָאֵכן ֲאִני ם ֵֹּגיִהּנ־ַהּמּוָמת ֶאל־ֶאת  ְלַהְׁשִליֹוַרב ל
  ִּתיָראּון׃ ֹותָֹלֶכם א

ַאַחת ֵמֶהן ־א ִתָּמַכְרָנה ָחֵמׁש ִצֳּפִרים ִּבְׁשֵני ִאָּסִרים ְוֵאיןֲה ו
 ִהים׃  ִלְפֵני ֱאִנְׁשַּכַחת

ִּתיְראּו ־ְׁשֶכם ִנְמנּו ְבִמְסָּפר ֻּכָּלן ַאלאֹר ֹותַׂשֲער־ ַּגםְוַאֶּתם ז
  ֹות׃ֶעְרְּכֶכם ַרב ִמִּצֳּפִרים ַרּב

ה ִבי ִלְפֵני ֹוֶדִאיׁש ֲאֶׁשר י־ ִהְנִני ַמִּגיד ָלֶכם ָּכלַוֲאִני ח
 ַמְלֲאֵכי  ִלְפֵניֹוה בֹוֶדָהָאָדם י־ֵּכן ֶּבן־ָאָדם ַּגם־ְבֵני
 ִהים׃ ָהֱא

 ִלְפֵני ֹוּב־ִּבי ִלְפֵני ְבֵני ָאָדם ַאֲכֶחׁש־ ֲאֶׁשר ְיַכֶחׁשּוִמי ט
 ֲאִני׃ ־ִהים ַּגםַמְלֲאֵכי ָהֱא

  ַאֹוָהָאָדם ִיָּסַלח ל־ ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ָּדָבר ְּבֶבןִאיׁש־ָּכל י
 ׃ ֹוא ִיָּסַלח ל ֹוׁש לֶדֹרּוַח ַהּק־ַהְמַגֵּדף ֶאת

ַהְּכֵנֶסת ְוִלְפֵני ָהָראִׁשים ־ָּבֵּתי־ ָיִביאּו ֶאְתֶכם ֶאלֶׁשרְוַכֲא יא
  ְּנַדֵּבר׃־ַמה ֹוֵאיָכה ְנַדֵּבר אר ֶֹּתֶחְרדּו ֵלאמ־ְוַהַּׁשִליִטים ַאל

ׁש ְיַחֶּוה ָלֶכם ְּבֶעֶצם ָהֵעת ַהִהיא ֵאת ֲאֶׁשר ֶדֹ ַהּקרּוַח־ִּכי יב 
 ְּתַדֵּברּון׃ 

ָאִחי ְלַחֵּלק ִאִּתי ־ָהָעם ַרִּבי ַצו ֶאת־ן ֵאָליו ֶאָחד ִמֶמראַֹוּי יג
 ַהְיֻרָּׁשה׃ ־ֶאת

 ֹוט ֲעֵליֶכם אֵפָֹאָדם ִמי ָׂשַמִני ְלׂש־ַמר ֶּבןאֹ ַוּיֹותֹ אַוַּיַען יד
 ִלְמַחֵּלק׃ 

ִּכי  ֹותֶּבַצע ַמֲעַׁשּק־ ֲאֵליֶהם ְראּו ְוִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ִמָּכלֶמראַֹוּי טו
ָדם׃ ְנָכִסים ַחֵּיי ָאב ֹא ְבר 
ַמר ִאיׁש ָעִׁשיר ָהָיה ֲאֶׁשר ָׂשֵדהּו  אֹ ַוּיֹו ֲאֵליֶהם ְמָׁשלַוִּיָּׂשא טז

 ָעָׂשה ְּפִרי ְתבּוָאה ְלַמְכִּביר׃ 
ְלָהִכיל   ֹוםִלי ָמק־ֶאֱעֶׂשה ִּכי ֵאין־ ָמהֹוִלּב־ ִדֵּבר ַעלְוהּוא יז

 ְּתבּוָאִתי׃ ־ֶאת
 ֹות ָּבֵּתי ַהִּמְסְּכנ־ֶאתס ֹה ֶאֱהרֶׂשֹ ֶזה ֲאֶׁשר ֲאִני עַמראַֹוּי יח

 טּוִבי׃ ־ְּדָגִני ְוָכלף ֹים ֵמֶהם ֶאְבֶנה ְוָׁשָּמה ֶאֱאסֹוִלּוְגד
ה ַהְרֵּבה ְצבּוָרה ֹוָבַנְפִׁשי ט ָל־ר ְלַנְפִׁשי ֶיׁשַמֹ א הְֹוכ יט

 ְלָיִמים ַרִּבים ֵהָרְגִעי ִאְכִלי ְׁשִתי ְוִגיִלי׃ 
 ַנְפְׁש־ה ַהֶּזה ִיְדְרׁשּו ֶאת ָסָכל ַּבַּלְיָלֹוִהים ָאַמר לֱא ַא כ

  ֹוָת׃ּוְלִמי ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ֲהִכינ ִמֶּמ
ר ֶׁשֹ עֹו ְוֵאין לֹוְלַבּד ֹותרָצֹ אֹו הּוא ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶיֱאַצר לֵּכן כא

 ִהים׃ ֵלא
א ָתחּוׁשּו  ר ָלֶכם ֵמֵֹּכן ֲאִני א־ַּתְלִמיָדיו ַעל־ ֶאלֶמראַֹוּי כב

 ִנְלָּבׁש׃ ־ ִלְבַׂשְרֶכם ַמהֹוֵכל אאֹּנ־הַמר ְֹלַנְפְׁשֶכם ֵלאמ

 ַהּגּוף ִמְּלבּוָׁשיו׃  ל ְוֵעֶרֶכַֹהֶּנֶפׁש ַרב ֵמא  ֵעֶרֵהן כג
א ִיְקְצרּו ְוֵאין  א ִיְזְרעּו ְוִבים ֲאֶׁשר ְרָֹהע־ ֶאלנּוֹוְנִהְתּב כד

ִהים ָנַתן ָלֶהם ַלְחָמם ּוָמה ַרב ן ֵואֶרֹ גֹוָלֶהם ְמגּוָרה א
 ָּכָנף׃  ֹוף ֵמעםֶעְרְּכֶכ

ד ֶאָחד ֵעֶקב ֶמֹ ּגֹותֹוָמק־יף ַעלֹוִס ִמֶּכם יּוַכל ְלהּוִמי כה
 ׃ ֹוַּדֲאָגת

ילּו ֹוִעּת־ַמה ֹותא תּוְכלּו ֲעׂשן ֹ ִאם ָּדָבר ָקטֵּכן־ְוַעל כו
 ְבַדֲאַגְתֶכם ְלֶיֶתר ַהְּדָבִרים׃ 

א א ִייְגעּון ְוְוִּנים ֵאיָכה ַיֲעלּו ָיִציצּו ֹוַׁשַהּׁש־ ֶאלַהִּביטּו כז
ָהָיה ־א ֹוֲהָדר־ְּבָכלה ֹמר ָלֶכם ַּגם ְׁשֵמִֹיְטוּון ַוֲאִני א

 ָלבּוׁש ְּכֶאָחד ֵמֵהָּנה׃ 
ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָיִציץ ־ִהים ֶאת ַיֲעֶטה ֱאָּכָכה־ְוִאם כח

  ֶאְתֶכם ְקַטֵּני ֱאֻמָנה׃־ ֻיַּתן ַּבַּתּנּור ַאף ִּכיֹוּוְלָמֳחָרת ֹוםַהּי
ִּתְׁשּתּו ְוִלְּבֶכם ־ְכלּו ּוַמהאֹּת־א ְתַבְּקׁשּו ַמה ַאֶּתם־ְוַגם כט
 א ָינּוַע ֵהָּנה ָוֵהָּנה׃ 

ֵאֶּלה ־ַע ִּכיֵדַֹוֲאִביֶכם י ֹותי ָהֲאָרצֹוֵי ָּכֵאֶּלה ְמַבְקִׁשים ּגִּכי ל
 ָצְרֵכיֶכם ֵהָּמה׃ 

ָהֵהם ִיָּנְתנּו ִהים ְוַהֲחָפִצים ַמְלכּות ָהֱא־ַּבְּקׁשּו ֶאת ַא לא
  ֹות׃פֹוָסנ ֹותָלֶכם ַמָּתנ

ִּכי ֵחֶפץ ֲאִביֶכם הּוא ָלֵתת ָלֵכם ֶאת ן ֹ ֵעֶדר ָקטִּתיָרא־ַאל לב
 ַהַּמְלכּות׃ 

 ֹו ת רֹים ֲעׂשּו ָלֶכם ְצרֹוִנ ֶאת ֲאֶׁשר ָלֶכם ּוְתנּו ָלֶאְביִמְכרּו לג
ע ִמֶּמּנּו  א ִיָּגַרר ַּבָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ֹוָצּו ְואלֹא ִיּבֲאֶׁשר 
 ְכֶלּנּו׃ אֹא יִיַּגׁש ָׁשָּמה ְוָעׁש ־א ַּגָּנב םֹוָלְלע

 ְלַבְבֶכם׃ ־ְרֶכם ָׁשם ְיִהי ַּגםֹוַצא ֹום ִּבְקמִּכי לד
 ִקים׃ ְלֹּד ֹות ְּבָמְתַנִים ֲחֻגִרים ְוֵנרִהְתַיְּצבּו לה
ְוַכֲאֶׁשר  ֹוֲחֻתָּנת־יֶהם ִמןֵנֹ ַכֲאָנִׁשים ְמַחִּכים ְלׁשּוב ֲאדֶוֱהיּו לו

  ְּכָרַגע׃ ֹול־ִיְפְתחּוק ְֹוִיְדּפא ָֹיב
יֶהם ִיְמָצֵאם ֵנֹ ָהֲעָבִדים ָהֵהם ֲאֶׁשר ְּבׁשּוב ֲאדַאְׁשֵרי לז

ר ֹר ָלֶכם ִּכי הּוא ַיֲחגֵמִֹמְׁשַמְרָּתם ָאֵמן ֲאִני א־ִדים ַעלְקֹׁש
 ם׃ ָתַֹהֻּׁשְלָחן ְוִיְקַרב ִויָׁשֵרת א־ ֶאליֵבםֹוִׁשיָמְתָניו 

ַּבְּׁשִליִׁשית ְוֵכן ִיְמָצֵאם ־ ִאםֹואא ֹ ַהֵּׁשִנית ָיבָּבַאְׁשֻמָרה־ִאם לח
 ַאְׁשֵרי ָהֲעָבִדים ָהֵהם׃ 

ַהָּׁשָעה ָּבה ־לּו ָיַדע ַּבַעל ַהַּבִית ֶאת־ֵלב ִּכי־ ִׂשימּו ַעלתאְֹוז לט
 רַֹלְחּתָנַתן ־א ְוֹוִמְׁשַמְרּת־ד ַעלֵמַֹהַּגָּנב ָהָיה ע ֹואָיב

  ׃ֹוְּבֵבית
ְּבָׁשָעה ֲאֶׁשר  ֹואָהָאָדם ָיב־ים ִּכי ֶּבןִנַֹאֶּתם ֱהיּו ְנכ־ ַּגםָלֵכן מ

ֵלב׃ ־א ָתִׂשימּו ַעל 
 ֹוַהָּמָׁשל ַהֶּזה א־ינּו ָנָׂשאָת ֶאתֵנֲֹהָלנּו ֲאד ֹוס ֶּפְטרֶמראַֹוּי מא

 ַּגם ְלֻכָּלם׃ ־ִאם
יו  ָנֶֹׁשר ֲאדֲא ֹוןהּוא ִאיׁש ֶנֱאָמן ְוָנב־ּוִמי ֹון ָהָאדֶמראַֹוּי מב

 ׃ ֹוָאְכָלם ְּבִעּת־ ָלֵתת ָלֵהם ֶאתֹוְּבֵני ֵבית־ ַעלֹוִהְפִקיד
יו ִּכי ֵכן ָנֹ ִיְמָצֶאּנּו ֲאדֹואֹ ָהֶעֶבד ַההּוא ֲאֶׁשר ְּבבַאְׁשֵרי מג

 ָעָׂשה׃ 
 ׃ ֹול־ֲאֶׁשר ֶיׁש־ָּכל־ר ָלֶכם ִּכי ַיְפִקֵדהּו ַעלֵמֹ ֲאִני אָאֵמן מד



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש נח

ְוֵהֵחל א ֹי ָלבִנֹׁש ֲאדֵׁשֹ ּבֹוַמר ְּבִלּבאֹ י ַההּואָהֶעֶבד־ְוִאם מה
 ֹותְולִ ְׁשּתל ְֹוֶלֱאכ ֹותַהְּׁשָפח־ָהֲעָבִדים ְוֶאת־ֶאת ֹותְלַהּכ
  ר׃ְֹוִלְׁשּכ

 ֹוְיַצֶּפה ּל־אֲאֶׁשר  ֹוםי  ָהֶעֶבד ַההּוא ְּביֵנֲֹאדא ֹ ָיב אֹּב מו
ִרים ִיֵּתן ֹוְרַהּס־ ְוֶאתֹותֵֹיַדע ִויַׁשֵּסף א־אּוְבָׁשָעה ֲאֶׁשר 

 ׃ ֹוֶחְלק
א ַיֲעֶׂשה א ָיחּוׁש ְויו ְוָנֲֹאד ֹוןַע ָמה ְרצֵדֹ ַהּיְוָהֶעֶבד מז

  ֹות׃ָקׁש ֹות ִיָּוֵסר ְּבַמּכֹונִֹכְרצ
ִיָּוֵסר   ֹותַע ְוָעָׂשה ֵחְטא ִמְׁשַּפט ַמּכֵדֹ ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו יְוהּוא מח

 ִמֶּנּנּו  ַהְרֵּבה ִיָּדֵרׁש ֹול־ִאיׁש ֲאֶׁשר ִנַּתן־ִּכי ָכל ֹותַקּל ֹותְּבַמּכ
 ֹוָרב ֵּכן ְיֻבַּקׁש ִמָּיד ֹון ִּפָּקדֹוַהְרֵּבה ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ָהְפַקד ְּבָיד

  ָיֵתר׃ ְּבַקו
ִאם ְּכָבר   ֹודֶחְפִצי ע־ ָבאִתי ְלַהְבִעיר ֵאׁש ָּבָאֶרץ ּוַמהַוֲאִני מט
 ֶרת׃ ָעֹּב

  ם׃ִֹתּת־ַּצר ִלי ַעד ִּכי־הָּבּה ּוַמ־ ָעַלי ְלִהָּטֶבלְטִביָלה־ְוַגם נ
ר ָלֶכם ֵמָֹּבָאֶרץ ֲאִני א ֹום ַּתְחְׁשבּון ִּכי ָבאִתי ָלֵתת ָׁשלַהִאם נא

ַמֲח־ֵכן ִּכי ִאם־א ֶקת׃ 
ָׁשה ֲחִמָּׁשה ִיְהיּו ְּבַבִית ֶאָחד ָיקּומּו ֵמַעָּתה ְׁש־ ִאםִּכי נב

 ָׁשה׃ ְׁש־ְׁשַנִים ּוְׁשַנִים ַעל־ַעל
 ֹות  ּוֵבן ְּבָאִביו ֵאם ְּבִבָּתּה ּוַבת ְּבִאָּמּה ָחמֹו ִּבְבנ ָיקּוםָאב נג

 ּה׃ ָתְֹּבַכַּלָתּה ְוַכָּלה ַּבֲחמ
ה ִמַּמֲעָרב ֶלָֹהָעם ַּכֲאֶׁשר ִּתְראּו ָעָנן ע ֹוןֲהמ־ ַּגם ֶאלֶמראַֹוּי נד

 ֶגֶׁשם ְוֵכן ִיְהֶיה׃ א ָֹּתִחיׁשּו ְלַהִּגיד ִּכי ָיב
 ְוֵכן ִיְהֶיה׃ א ָֹיבם ְֹמרּו ִּכי חאֶֹבת ּתֶׁשֹ ֶנֶגב נרּוַח־ְוִאם נה
ְּפֵני ַהָּׁשָמִים ־ְּפֵני ָהָאֶרץ ְוֶאת־ ֶאתן ֹ ְיַדְעֶּתם ֲחֵנִפים ִלְבחֵהן נו

 ת׃ אָֹהֵעת ַהּז־ַּגם ֶאתן ֹא ְיַדְעֶּתם ִלְבח ְוֵאי
 יאּו ִמְׁשָּפט ָיָׁשר׃ ֹוִצא ת ֵמרּוַח ִמִּבַנְתֶכם ָלָּמה ְוַגם נז
ׁש ִהְתַאֵּמץ ְלִהָּנֵצל  אָֹהר־ֶאל ִאיׁש ִריְב־ִעם  ֵּתֵלֲאֶׁשרַּכ נח

ט  פֵ ֹט ְוַהּׁשֵפִֹלְפֵני ַהּׁש יְלֹוִבי־ֶּפן ַבָּדֶר ֹוְד עֹוִמָּיד
 ר׃ ַהְֹלֵבית ַהּס ר ִיֶּתְנֹוֵטר ְוַהּׁשֹוֵטְּבַיד ַהּׁש ַיְסִּגיְר

ְּתַׁשֵּלם ־ֶׁשרא ַתֲעֶלה ִמָּׁשם ַעד ֲאִּכי  ר ְלֵמֹ אַוֲאִני נט
 ה׃ ָנַֹהְּפרּוָטה ָהַאֲחר־ֶאת

  יג יג יג יגפרקפרקפרקפרק
ְּדַבר ַהְּגִליִלים ־ ֶאתֹו ַהִהיא ָּבאּו ֲאָנִׁשים ַוַּיִּגידּו לָּבֵעת א

 ִזְבֵחיֶהם׃ ־ָּדָמם ַעל ָמַס ֹוסֲאֶׁשר ִּפיָלט
ַהְּגִליִלים ־ֶמר ֲאֵליֶהם ַהִאם ַּתְחְׁשבּו ִּכיאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען ב

 ָנְׂשאּו־ֲאֶׁשרֵבי ַהָּגִליל ַאֲחֵרי ְׁשֹי־ָהיּו ַחָּטִאים ִמָּכלָהֵהם 
 ׁש ֶזה׃ ֶנֹע

א ָתׁשּובּו ֻּכְלֶכם ֵכן ְוִאם ַאֶּתם ־אר ָלֶכם ֵמֹ אֲאִני ג
 ֵבדּו׃ אֵֹכן ּת־ֹוְּכמ

ה ָעָׂשר ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָנַפל ֲעֵליֶהם ַהִּמְגָּדל  ָנֹ ְׁשמֹוא ד
יְׁשֵבי ־ֲאֵׁשִמים ָהיּו ִמָּכל־ְחְׁשבּו ִּכי ָוֵמתּו ֲהַתַחִֹּבְׁשּל

 ְירּוָׁשָלִים׃ 

א ָתׁשּובּו ֻּכְּלֶכם ֵכן ְוִאם ַאֶּתם ־אר ָלֶכם ֵמֹ אֲאִני ה
 ֵבדּו׃ אֵֹכן ּת־ֹוְּכמ

 ְתֵאָנה ֹול־ֶמר ִאיׁש ֶאָחד ָהָיה ֲאֶׁשראֹ ַוּיֹו ְמָׁשלַוִּיָׂשא ו
 א ָמָצא׃ ִּפְרָיּה ְו־ְלַבֵּקׁש ֶאתא ֹ ַוָּיבֹוְנטּוָעה ְבַכְרמ

ַהְּתֵאָנה ־ֶזה ָׁשלׁש ָׁשִנים ָּבאִתי ֶאל־ם ִהֵּנהֵרַֹהּכ־ ֶאלֶמראַֹוּי ז
ּה ִּכי תָ ֹאת ֹא ָמָצאִתי ְּכרִּפְרָיּה ְו־ת ְלַבֵּקׁש ֶאתאַֹהּז

 ַאְדָמִתי׃ ־ ַתְׁשִחית ֶאתֶּזה־ָלָּמה
ת ַעד אָֹּׁשָנה ַהּזַה ֹודי ַהַּנח ָלּה עִנֶֹמר ֵאָליו ֲאדאֹ ַוּיַוַּיַען ח

 ן ִמָּסִביב ָלּה׃ ֶמְֹוֶאֵּתן ּדר ֶֹאְעּד־ִּכי
 ּה׃ ָתֹאת ַֹאִין ִּתְכר־ ַּתֲעֶׂשה ְפִרי ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה ְוִאםאּוַלי ט
 ַהְּכֵנֶסת׃ ־ַהַּׁשָּבת ַוְיַלֵּמד ְּבַאַחד ָּבֵּתי ֹום ְּביַוְיִהי י
ה ֶעְׂשֶרה ֶנֶֹּתֱחַלׁש ֶזה ְׁשמ ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִּכֲהָתה רּוָחּה ַוְוָׁשם יא

 ף ָלּה׃ ֵקְֹוֵאין ז ֹוֵמָׁשָנה ְוִהיא ְכפּוָפה ְוֵאין ס
ֶמר ֵאֶליָה ִאָּׁשה ִהֵּנה ֻחַּלְצְּת אֹּה ֵיׁשּוַע ַוִּיְקָרא ַוּיָתֹ אַוַּיְרא יב 

 ׃ ֵמָחְלֵי
ִּתֵּתן ָתה ַוֹוָמא קִּבְמד  ָֹיָדיו ָעֶליָה ַוְּתַמֵהר ַוַּתֲעמ־ ֶאתַוָּיֶׂשם יג

 ִהים׃ ֵלא ֹודָּכב
 ֹום ִּכי ִרָּפא ֵיׁשּוַע ְּביֹול־ַהְּכֵנֶסת ָחָרה־ׁש ֵּביתאֹר ַא יד

ָהָעם ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ־ֶמר ֶאלאַֹהַּׁשָּבת ַוַּיַען ַוּי
 ַהַּׁשָּבת׃  ֹוםא ְּביּו ְוֵהָרְפאּו ְואֹ ָּבֵאֶּלה ּבְמָלאָכה־ָכל

א ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּכם ֶמר ֵאָליו ֲחֵנִפים ֲהאַֹוּי ֹון ָהָאדַוַּיַען טו
 ֹותֹיֶכּנּו ְלַהְׁשקֹוִלָהֵאבּוס ְוי־ ִמןֹורֹ ְוֶאת ֲחמֹורֹוׁש־ַיִּתיר ֶאת

 ַהַּׁשָּבת׃  ֹוםְּבי
ה ֶנֹּה ַהָּׂשָטן ֶזה ְׁשמָתֹת ֲאֶׁשר ָאַסר אאֹ זַאְבָרָהם־ּוַבת טז

 ַּׁשָּבת׃ ַה ֹוםא ֻתַּתר ֵמֲאסּוֶריָה ְּביֶעְׂשֶרה ָׁשָנה 
ָהָעם  ־ָמיו ַוִּיְׂשַמח ָּכלֹוְמִמְתק־ת ָחְפרּו ָּכלאֹ ָכזֹור ַדְּבּוִמֵּדי יז

 ׃ ֹוֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ָיד ֹותלַֹהְּגד־ָּכל־ַעל
 ִהים ּוָמה ַאְׁשֶוה ָלּה׃ ְּדמּות ְלַמְלכּות ָהֱא־ ַמהֶמראַֹוּי יח
 ֹו ׁש ַוִּיְּתֵנהּו ְבַגּנ ְּכַגְרַּגר ַחְרָּדל ֲאֶׁשר ָלַקח ִאיּהֹוָנִּדְמי יט

ַהָּׁשַמִים ִקְּננּו   ֹוףֲאֶׁשר ע־ַעד ֹולַוִּיְצַמח ַוְיִהי ְלֵעץ ָּגד
  ַּבֲעָנָפיו׃

 ִהים׃ ְּדמּות ְלַמְלכּות ָהֱא־ַמר ַמהאֹ ַוּיףֹוֶסַוּי כ
ֲאֶׁשר ָלְקָחה ִאָּׁשה ַוָּתָלׁש ִּבְׁשלׁש ְסִאים ר ֹ ִּכְׂשאּהֹוָנִּדְמי כא

 ָהֲעִריָסה׃ ־ר ָחְמָצה ָּכלֲאֶׁש־ֶקַמח ַעד
  ְירּוָׁשָלְיָמה׃ ֹוַעְוַלֵּמד ְוָנס ֹורָעִרים ּוְכָפִרים ָעב ֶּדֶר רַֹוַיֲעב כב
 י ֲהַרק ְמֵתי ִמְסָּפר ִיָּוֵׁשעּו׃ ִנֲֹאדר ֹ ִאיׁש ֵלאמַוִּיְׁשָאֵלהּו כג
ר ֵמֹ אַּבַּׁשַער ַהָּצר ִּכי ֲאִניא ֹ ֲאֵליֶהם ִהְתַאְּמצּו ָלבֵמראַֹוּי כד

  א׃ֹא יּוְכלּו ָלבָלֶכם ַרִּבים ְיַבְקׁשּו ְו
ַהָּדֶלת ־י ַהַּבִית ְוָסַגר ֶאתֵנֹ ַהִהיא ֲאֶׁשר ָיקּום ֲאדָּבֵעת כה

 ר ֵֹלאמַהֶּדֶלת ־ּו ְוַתַעְמדּו ִמחּוץ ִמְתַּדְּפִקים ַעלאְֹוַאֶּתם ָּתב
 ֶאְתֶכם א ָיַדְעִּתיַמר אָֹלנּו ְוהּוא ַיֲעֶנה ְוי־ינּו ְּפַתחֵנֲֹאד
  ַאֶּתם׃ ִמֶּזה־ֵאי

ֵינּו תֹבֹּוִבְרח א  ָאַכְלנּו ְוָׁשִתינּו ְלָפֶניֲהר ֹ ָּתֵחּלּו ֵלאמָאז כו
 ה׃ ֹוָריָת ָּלנּו ּתֹוֵרה



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש נט

ִמֶּזה ַאֶּתם ־א ָיַדְעִּתי ֵאיר ָלֶכם ֵמֹ ַיֲעֶנה ֵהן ֲאִני אְוהּוא כז
 ֵלי ָאֶון׃ ֲעֹּפ־סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל

ִׁשָּנִים ִּכי ִתְראּו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ק ֶֹיה ְבִכי ַוֲחר ִיְהְוָאז כח
ִהים ְוַאֶּתם ִנָּדִחים ַהְּנִביִאים ְּבַמְלכּות ָהֱא־ְוָכלב  ְֹוַיֲעק
  ִמחּוץ׃ ִּתְהיּו

ּו ְוֵיְׁשבּו ִעָּמם אֹּוִמָּים ָיב ֹון ּוִמַּמֲעָרב ּוִמָּצפּוִמִּמְזָרח כט
 ִהים׃ ְּבַמְלכּות ָהֱא

ים ֲאֶׁשר ִנֹים ְוִראׁשִנֹים ֲאֶׁשר ִיְהיּו ִראׁשִנֹ ֵיׁש ַאֲחרהְוִהֵּנ ל
 ים׃ ִנִֹיְהיּו ַאֲחר

ְמרּו ֵאָליו צֵ א אַֹהְּפרּוִׁשים ַוּי ֹות ַהִהיא ָּבאּו ִמְקצַּבָּׁשָעה לא
 ׃ ְמַבֵּקׁש ְלָהְרֶג ֹוסדֹוְרִמֶּזה ִּכי ה ְוֵל

ּוָעל ַהֶּזה ִהְנִני ְמָגֵרׁש  ֲאֵליֶהם ְלכּו ְוַהִּגידּו ַלּׁשֶמראַֹוּי לב
 ֹוםָמָחר ּוַבּי ֹוםּוְבי ֹוםים ַהּיֹוִלא חֵפְֹור ֹותָרע ֹותרּוח

 ִקִּצי׃ ־ַעדא ֹ ָאבַהְּׁשִליִׁשי
ַהָּבא ַאֲחָריו ִכי ֵכן  ֹוםָמָחר ּוְלי ֹוםּוְלי ֹוםַהּי ֵאֵל ֹוָהל ַא לג

ַבד ִמחּוץ ִלירּוָׁשָלִים׃אֵֹיָעֶׂשה ִּכי ָנִביא י־א  
ֶלת  ֶקַֹהְּנִביִאים ְוַהּס־ֶגת ֶאתֶרֹ ְירּוָׁשַלִים ַההְירּוָׁשַלִים לד

ַּכֶּמה ְפָעִמים ָחַפְצִּתי ְלַקֵּבץ ־ַעד ַהְּׁשלּוִחים ֵאָלִי־ֶאת
יָה ַּתַחת ֶחֶֹאְפר־ת ֶאתֶלֹ ְּתַקֵּבץ ַּתְרְנגַּכֲאֶׁשר ָּבַנִי־ֶאת

 א ֲאִביֶתם׃ ְּכָנֶפיָה ְו
ר ָלֶכם ִּכי ֵמִֹיָּׁשֵאר ָלֵכם ָחְרָּבה ַוֲאִני ָאֵמן א ֵּביְתֶכם ִהֵּנה לה
ְמרּון ָּברּואֹת־ַעד ִּכי ֹודא ִתְרֻאִני ע  ה׃ָֹוְיהַהָּבא ְּבֵׁשם  

  יד יד יד ידפרקפרקפרקפרק
ֵּבית ֶאָחד ֵמָראֵׁשי ַהְּפרּוִׁשים ־ֶאלא ַֹהַּׁשָּבת ַוָּיב ֹום ְּביַוְיִהי א

 ׃ ֹוָלֶחם ְוֵהם ָאְרבּו לל ֶֹלֱאכ
  ָצָבה ָמִים׃ ֹוִאיׁש ְלָפָניו ֲאֶׁשר ְּבָׂשר ְוִהֵּנה ב
ַהְּפרּוִׁשים ־ה ְוֶאלֹוָרַּבֲעֵלי ַהּת־ֶמר ֶאלאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען ג

 א ַוַּיֲחִריׁשּו׃ ־ַהַּׁשָּבת ִאם ֹוםה ְלַרֵּפא ְּביֹוָרֲהִכי ַכּתר ֵֹלאמ
  ַוְיַׁשְּלֵחהּו׃ ֹותֹ ַוִּיְרָּפא אַוִּיַקח ד
 ָנַפל ֹורֹו ׁשֹו אֹורִֹמֶּכם ֲאֶׁשר ֲחמ־יֶהם ִמי ֲאֵלֶמראַֹוּי ה

 ׃ ֹותא ָיִחיׁש ַמֲעֵׂשהּו ְלַהֲעַהַּׁשָּבת ְו ֹוםְּבי ֹורַהּב־ֶאל
 ת׃ אֹז־א ָיְכלּו ְלָהִׁשיב ָּדָבר ַעלְו ו
ָראֵׁשי ־ַהְּקֻרִאים ֲאֶׁשר ָּבֲחרּו ָלֶהם ֶאת־ ֶאתֹותֹוְוִכְרא ז

 ַמר׃ אֹ ֲאֵליֶהם ַוּיֹוָׁשלְמ־ַוִּיָּׂשא ֶאת ֹותבֹוָׁשַהּמ
ב ֹוָׁשמ־א ֵתֵׁשב ַעל ֹוֲחֻתָּנת־ִאיׁש ֶאל ְתֹ אִיְקָרא־ִּכי ח

 ׃ ִנְקָרא ָׁשם ִאיׁש ִנְכָּבד ִמֶּמ־ׁש ֶּפןאָֹהר
ַהַּנח  ְׁשֵניֶכם ְוָאַמר ֵאֶלי־ ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָקָרא ֶאתּוָבא ט

ָלַקַחת   ָלִאיׁש ַהֶּזה ְוָאז ָּתקּום ְּבָבְׁשְּת ֹוְמְמק
  ַהָּׁשֵפל׃ב ֹוָׁשַהּמ־ֶאת

א ֵרֹב ַהָּׁשֵפל ְוַהּקֹוָׁשַהּמ־ְוֵׁשב ַעל ִאם ָקרּוא ַאָּתה ֵל ַא י
 ְל־ְוָהָיהְיִדיִדי ֲעֵלה ִמֶּזה ָמְעָלה  מַ ר ֵאֶליאְֹויא ָֹיב ְתֹא

 ׃ ִבים ִּבְמִסָּבה ִעָּמְׁשַֹהּי־ִלְפֵני ָּכל ֹודְלָכב
  ִיָּׁשֵפל ּוְׁשַפל רּוַח ִיָּנֵׂשא׃ ֹוֵּׂשא ְבַגֲאָותַהִּמְתַנ־ ָּכלִּכי יא

ַתֲעֶׂשה ־ ִּכיֹו ְלֵביתֹוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ְקָרא־ ַּגם ֶאלֶמראַֹוּי יב 
  ְלַאֶחי ֶביֲהֹא ִתְקָרא ְלא ָבֶעֶרב ֹוִמְׁשֶּתה ַּבָּצֳהַרִים א

 ֵהם ִיְקָראּו־ָהֲעִׁשיִרים ִּכי ַגם  ִלְׁשֵכֶניֹוא יֹוֶבְוִלְקר
 ַּתְׁשלּום ְּגמּול׃  ְל־ ְוָהָיהְלִמְׁשֵּתיֶהם

ַתֲעֶׂשה ִמְׁשֶּתה ְקָרא ַלֲעִנִּיים ְוִנְדָּכִאים ַלִּפְסִחים  ־ ִּכיֲאָבל יג
 ְוַלִעְוִרים׃ 

 ְיֻׁשַּלם ְלם ְֹוֻׁשּל ָל־ְּבָיָדם ְלַׁשֶּלם־ִּכי ֵאין  ַאְׁשֶריָאז יד
 ְּתקּוַמת ַהַּצִּדיִקים׃  ֹוםְּבי

ֵאֶּלה ָעָנה ־ ֶאתֹו ִבְמִסָּבה ְּכָׁשְמעֹוַהּיְׁשִבים ִעּמ־ ִמןָחדְוֶא טו
 ִהים׃ ל ֶלֶחם ְּבַמְלכּות ָהֱאֵכְֹוָאַמר ַאְׁשֵרי ָהא

ִלְקֻרִאים  ֹול ָאַמר ֵאָליו ִאיׁש ֶאָחד ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה ָגדְוהּוא טז
 ַרִּבים׃ 

ּו  אֹּבר ַֹהְּקֻרִאים ֵלאמ־ ִלְפֵני ַהִּמְׁשֶּתה ֶאלֹוַעְבּד־ ֶאתַוִּיְׁשַלח יז
 ָּדָבר מּוָכן׃ ־ָנא ִּכי ָּכל

ָאַמר ָׂשֶדה  ֹון ֻּכָּלם ֶּפה ֶאָחד ְלִהְׁשַּתֵּמט ָהִראׁשַוָּיֵחּלּו יח
 ִּכי יֶנָֹנא ַלאד־ ֱאָמרֹותֹוָקִניִתי ִלי ְוִלי ָנחּוץ ָלֶלֶכת ְוִלְרא

 ִיְסַלח ִלי ַלָּדָבר ַהֶּזה׃ 
  לֵ ָֹבָקר ָקִניִתי ִלי ַוֲאִני ה־ֶׁשת ִצְמֵדי ָאַמר ֲחֵמְוַהֵּׁשִני יט

 ִּכי ִיְסַלח ִלי ַלָּדָבר ַהֶּזה׃  יֶנָֹנא ַלאד־ְלַבְּקָרם ֱאָמר
  א׃ֹא אּוַכל ָלב ָאַמר ִאָּׁשה ָלַקְחִּתי ִלי ְוְוַהְּׁשִליִׁשי כ
 ֹו ּפַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיַחר ַא־יו ֶאתָנֹ ָהֶעֶבד ַוַּיֵּגד ַלאדַוָּיָׁשב כא

ָהִעיר   ֹותבְֹרח־ָהֶעֶבד ַמֵהר ֵצא ֶאל־ֶמר ֶאלאַֹוּי
ַהִּנְדָּכִאים ־ָהֲעִנִּיים ְוֶאת־ ְוָהֵבא ִלי ֵהָּנה ֶאתיָהֹוֶתחּוצ־ְוֶאל
 ַהִּפְסִחים׃ ־ ְוֶאתַהִעְוִרים־ְוֶאת

 ֹוםָמק ֹודע־י ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת ַאִנֹ ָהֶעֶבד ֵּכן ִנְהָיה ֲאדֶמראַֹוּי כב
 ת׃ ֵרק ַּבָּבִי

 ֹותַהְּגֵדר־ַהְּדָרִכים ְוֶאל־ָהֶעֶבד ֵצא ֶאל־ֶאל ֹון ָהָאדרֶמַֹוּי כג
 ְלַמַען ִיָּמֵלא ֵביִתי׃ א ָֹּבם ָלב־ְוַהֲחֶזק

א ִיְטַעם  ָהֲאָנִׁשים ַהְּקֻרִאים ָהֵהם ־ר ָלֶכם ִמןֵמֹ ֲאִני אִּכי כד
 ַהִּמְׁשֶּתה׃ ־ִאיׁש ֶאת

 ֶמר ֲאֵליֶהם׃ אֶֹפן ַוּיָרב ַוִּי־ַעם ֹון ֲהמֹוִאּת ַוֵּיֶל כה
 ֹוִאּמ־ָאִביו ְוֶאת־א ִיְׂשָנא ֶאתֵאַלי ִאיׁש ְו אָֹיב־ִּכי כו

יו ְוַאף ָתַֹאְחי־ֶאָחיו ְוֶאת־ָּבָניו ְוֶאת־ ְוֶאתֹוִאְׁשּת־ְוֶאת
 ַּתְלִמיִדי׃  ֹותא יּוַכל ִלְהי ֹוַנְפׁש־ֶאת־ַּגם

 ֹותא יּוַכל ִלְהיֲחָרי ַא  ְוֵיֵלֹוְצָלב־ִיַּקח ֶאת־א ֲאֶׁשר ּוִמי כז
 ַּתְלִמיִדי׃ 

ה  ָנֹא ֵיֵׁשב ְלַחֵּׁשב ִראׁשִמְגָּדל ְו ֹותִמֶּכם ֶהָחֵפץ ִלְבנ־ ִמיִּכי כח
 ׃ ֹותֹ ְלַכּלֹויו ִאם ָיָדיו ַרב לֹוָתאֹוָצה־ֶאת

ים  ִאָֹהר־ ְוָכלֹו ְלַהְׁשִלימֹוִּתְקַצר ָיד ֹודַהְיס־ ֶאתֹוְּבָיְסד־ֶּפן כט
  ר׃ֹאמ ֵלֹול־ִיְלֲעגּו

 ׃ ֹוְלֵאל ָיד־ֵאין ֹותּוְלַכּל ֹות הּוא ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵהֵחל ִלְבנֶזה ל
 ֹוָּפִנים ְּבִמְלַחְמּת ֹותא ְלִהְתָראֵצַֹהּי הּוא ַהֶּמֶל־ ִמיֹוא לא

יּוַכל ־ה ִאםָנֵֹיֵׁשב ְלִהְתָיֵעץ ִראׁש־אַאֵחר ְו ֶמֶל־ִעם
  ָעָליו ְּבֶעְׂשִרים ָאֶלף׃ ַּבֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִלְקַראת ַהָּבא ַֹלֲער



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש ס

 ֹול־ְלַבֶּקׁש ֹוק ֵמָרחֹודֹוא ָאז ִיְׁשַלח ַמְלָאִכים ע־ְוִאם לב
  ֹום׃ָׁשל

יּוַכל ־א ֹוֲאֶׁשר לל ִֹיָּבֵדל ִמּכ־אִאיׁש ִמֶּכם ִאם ־ ָּכלְוֵכן לג
 ַּתְלִמיִדי׃  ֹותִלְהי

 ִמי ְיַתֵּקן ֹוַהֶּמַלח ָיפּוג ַטְעמ־ִאם ַּגם הּוא ַא ֹוב טַהֶּמַלח לד
 ׃ ֹותֹא
חּוָצה ־ן ִּכי ִאםֶמֹא ְלדא ַלֲאָדָמה ְו ִיְצַלח־א ָּתֵפל לה

  ִיְׁשָמע׃ ַעֹ ִלְׁשמֹו ִמי ֲאֶׁשר ָאְזַנִים לֹותַֹיְׁשִליכּו א

  טו טו טו טופרקפרקפרקפרק
 ַעִֹסים ְוַהַחָּטִאים ִלְׁשמֹוְכַהּמ־ ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ְלָפָניו ָּכלַוְיִהי א

 ׃ ֹותֹא
ָהִאיׁש ַהָּלֶזה ְּפֵני ר ִֹרים ֵלאמֹוְפ ַהְּפרּוִׁשים ְוַהּסּונַֹוִּיּל ב

 ל ִעָּמֶהם׃ ֵכֹא ְואֵׂשַֹחָּטִאים הּוא נ
  ר׃ַֹהָּמָׁשל ַהֶּזה ֵלאמ־ ֲאֵליֶהם ֶאתַוִּיָּׂשא ג
 ִּכְבָׂשה ַאַחת ֹון ְוָאְבָדה ּלאֹ ֵמָאה צֹול־ ִאיׁש ִמֶּכם ֲאֶׁשרִמי ד

 ָלֶלֶכתִּתְׁשִעים ָוֵתַׁשע ַּבִּמְדָּבר ַה־ֶאתב ֹא ַיֲעזֵמֶהן ְוהּוא 
 ֶדת׃ ָבָֹהא־ִיְמָצא ֶאת־ּוְלַבֵּקׁש ַעד ִּכי

  ִּכי ִיְמָצֶאָּנה ָיִׂשיׂש ָעֶליָה ִיָּׂשֶאָּנה ַבָּכֵתף׃ ְוָהָיה ה
ִׂשיׂשּו ר ָֹביו ְוִלְׁשֵכָניו ֵלאמֲהְֹוִיְקָרא ְלאא ֹ ָיבֹוֵּבית־ְוֶאל ו

 ת׃ אַֹהִּכְבָׂשה ַהּז־ָדִתי ֶאתֲאֵב־ִאִּתי ִּכי ָמָצאִתי ֶאת
א ֶטֹח־ר ָלֶכם ָּכָכה ִּתֶרב ַהִּׂשְמָחה ַּבָּׁשַמִים ַעלֵמֹ אַוֲאִני ז

ִּתְׁשִעים ְוִתְׁשָעה ַאְנֵׁשי ֶצֶדק ־ֶאָחד ַהָּׁשב ֵמֲחָטָאיו ֵמַעל
  ֵאין ָלֶהם ָּדָבר ְלִהָּנֵחם ָעָליו׃ ֲאֶׁשר

ה ֶכֶסף ְוֶאָחד ֵמֶהם ָנַפל ָלּה ֲעָׂשָר־ ִמי ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשרֹוא ח
ַהַּבִית ־א ַתְדִליק ֵנר ּוְתַפֶּנה ֶאתְוִנְסָּתר ֵמֵעיֶניָה ְוִהיא 

 ִתְמָצֶאּנּו׃ ־ ְּבֵחֶפׂש ְמֻחָּפׂש ַעד ִּכיּוְתַחֵּפׂש
ר  ֹיָה ֵלאמֹוֶתיָה ְוִלְׁשֵכנֹוֶת ִּתְקָרא ְלֵרעֹותִֹתְמָצא א־ ִּכיְוָהָיה ט

 ֲאֵבָדִתי ֶאת ַהָּכֶסף׃ ־י ָמָצאִתי ֶאתְׂשַמְחָנה ְּבִׂשְמָחִתי ִּכ
ִהים ר ָלֶכם ָּכָכה ִּתְהֶיה ִׂשְמָחה ִלְפֵני ַמְלֲאֵכי ֱאֵמֹ אַוֲאִני י

 א ֶאָחד ַהָּׁשב ֵמֲחָטָאיו׃ ֵטֹח־ַעל
  ְׁשֵני ָבִנים׃ ֹוַמר ִאיׁש ֶאָחד ָהיּו לאֹ ַוּיףֶסַֹוּי יא
י ָאִבי ֵחֶלק ַהַנֲחָלה ִּל־ָאִביו ְּתָנה־ֵמֶהם ָאַמר ֶאל  ןְֹוַהָּקט יב 

 ְנָכָסיו׃ ־ְלֶחְבִלי ַוְיַחֵּלק ָלֶהם ֶאתל ֲֹאֶׁשר ִיּפ
 ֹוֲאֶׁשר ל־ָּכל־ֶאתן ֹ ָיִמים ֲאָחִדים ָאַסף ַהֵּבן ַהָּקטְוַאֲחֵרי יג

 ִּפַּזר ֲאֶׁשרל ַעד ֹוֵלה ַוְיִהי ָׁשם ְלזֹוָקֶאֶרץ ְרח־ַוִּיַּסע ֶאל
 ׃ ֹוַּכְסּפ־ָּכל

ָּבָאֶרץ  ֹול ָּבא ָרָעב ָּגדֹוֲאֶׁשר ָהָיה ל־ר ִּבַּלע ָּכל ֲאֶׁשְוַאֲחֵרי יד
 ָלֶחם׃ ־ֲחַסר ֹותַהִהיא ְוהּוא ֵהֵחל ִלְהי

ַוִּיְסַּתַּפח ְּבֶאָחד ִמּיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהִהיא ַוִּיְׁשָלֵחהּו   ַוֵּיֶל טו
 ֲחִזיִרים׃  ֹותַהָּׂשֶדה ִלְרע

ְכלּון ַהֲחִזיִרים אִֹבין ֵמֲאֶׁשר י ֲחרּוֹוְּכֵרׂש־ ְלַמֵּלא ֶאתַוִּיְתַאו טז
 ׃ ֹוׂש ֵאין לֵרֹּופ

ַרּבּו ַהְּׂשִכיִרים ַּתַחת ַיד ָאִבי ־ַמר ָמהאֹ ַוּיֹוִלּב־ ֶאלַוָּיֶׁשב יז
 ָּבָרָעב׃ ה ֹי ֵמת ּפִכֹר ְוָאנֹוֵתֲאֶׁשר ָלֶהם ֶלֶחם ַּדי ְוה

ַלָּׁשַמִים ־ר ֵאָליו ָאִבי ָחָטאִתי ַּגםַמָֹאִבי ְוא־ֶאל  ֵאֵלָאקּום יח
 ׃ ְלָפֶני־ַּגם

ָנא ְּכַאַחד ַהְׂשִכיִרים ־ִׂשיֵמִני ֹודע  ֵמִהָּקֵרא ִבְניִתַֹקּל יט
 ׃ ְּבֵביֶת

 ָאִביו ֹותָֹרָאה א ֹוקּנּו ֵמָרחֹוֶדָאִביו ְוע־ֶאלא ֹ ַוָּיבַוָּיָקם כ
 ׃ ֹולַצָּואָריו ְוִּיַּׁשק ־ַעלל ַֹוִּיָּכְמרּו ַרֲחָמיו ֵאָליו ַוָּיָרץ ַוִּיּפ

 ְלָפֶני־ַלָּׁשַמִים ַּגם־ ָעָנה ְוָאַמר ָאִבי ָחָטאִתי ַּגםְוַהֵּבן כא
  ֹוד׃ע י ֵמִהָּקֵרא ִבְנִתַֹקּל

ֲעָבָדיו ַמֲהרּו ָהִביאּו ְוַהְלִּביֻׁשהּו  ־ ָהָאב ֶאלֶמראַֹוּי כב
  ּוְנָעִלים ְלַרְגָליו׃ ֹוָיד־ּוְתנּו ַטַּבַעת ַעל ֹובַהְּמִעיל ַהּט־ֶאת

 ָזה׃ ַכל ְוַנֲעאֹ ַהַּמְרֵּבק ְקחּו ּוְטָבחּו ְונֵעֶגל־תְוֶא כג
ד ְוהּוא ִנְמָצא ִאָּתנּו ֵבְֹּבִני ֵמת ָהָיה ְוִהֵּנה הּוא ָחי א־ ֶזהִּכי כד

 ַוָּיקּומּו ֻכָּלם ְלִהְתַעֵּלס׃ 
ַהַּבִית ־ ַבָׂשֶדה ַוִּיְקַרב ֶאלֹוָּבא ִמְּמַלאְכּת ֹול ַהָּגדֹוּוְבנ כה

  ֹול׃ִׁשיר ּוָמח ֹולקַוִּיְׁשַמע 
 ת׃ אֹּז־ַאַחד ַהְּנָעִרים ַוִּיְׁשַאל ַמה־ ֶאלַוִּיְקָרא כו
ֵעֶגל ־ֶאת  ָאִביֹוָּבא ַוִּיְזַּבח ל א ָאִחי ֵאָליו ֲהֶמראַֹוּי כז

  ֹום׃ַהַּמְרֵּבק ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָׁשב ֵאָליו ְּבָׁשל
ֵצא ָאִביו ַוְיַדֵּבר ַהָּבְיָתה ַוֵּיא ֹא ָאָבה ָלב ְוֹו ַאּפַוִּיַחר כח

 ׃ ֹוִלּב־ַעל
 ֲעַבְדִּתי ֹותָאִביו ִהֵּנה ֶזה ָׁשִנים ַרּב־ֶמר ֶאלאֹ ַוּיַוַּיַען כט

ָנַתָּת ִלי ְגִדי ־א ֹודְוע יֹוֶתא ָעַבְרִּתי ִמִּמְצי ֹוִדּוֵמע
 ֵרָעי׃ ־ּוְלִהְתַעֵּלס ִעםל ֹ ֶלֱאכןאַֹהּצ־ִמן

ָזַבְחּתָ   ַנֲחָלֶת־ֶׁשר ִהְׁשִחית ֶאתֲא ֹו תנֹה זֶעֶֹזה ר ִבְנ אֹּוְכב ל
 ֵעֶגל ַהַּמְרֵּבק׃ ־ ֶאתֹוּל
 ִלי ְל־ֲאֶׁשרל ֹא ָתִמיד ַאָּתה ִעָּמִדי ְוכ ֵאָליו ְּבִני ֲהֶמראַֹוּי לא

 הּוא׃ 
ֵמת ָהָיה   ָאִחי־ ּוְלִהְתַעֵּלס ִּכי ֶזהַחֹ ָנאָוה ָלנּו ִלְׂשמֲאָבל לב

 ְמָצא ִאָּתנּו׃ ד ְוהּוא ִנֵבְֹוִהֵּנה הּוא ָחי א

  טז טז טז טזפרקפרקפרקפרק
ן  ֵכֹ סֹוַּתְלִמיָדיו ִאיׁש ָעִׁשיר ָהָיה ְול־ ַּגם ֶאלֶמראַֹוּי א

 ֹונֹוִּכי הר ֹ ָרָעה ֵלאמֹו ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ֵאָליו ִּדָּבתֹוֵּבית־ַעל
  ְמַפֵּזר׃הּוא 

ָהָבה  ַע ָעֶליֵמֹי ׁשִכֹת ָאנאֹּז־ַמר ַמהאֹ ֵאָליו ַוּיַוִּיְקָרא ב
  ַהָּבִית׃־ַעלן ֵכְֹלִהָּׁשֵאר ס ֹודא תּוַכל עִּכי  ְּפֻקָּדֶת ֹוןֶחְׁשּב

י ִנֵֹקַח ֲאד־ ָמה ֶאֱעֶׂשה ִּכיֹוִלּב־ן ֶאלֵכֹ ַהּסֶמראַֹוּי ג
תּוַכל ּוְלַבֵּקׁש ־אָהֲאָדָמה ־ֶאתד ְֹּפֻקָּדִתי ִמֶּמִּני ַלֲעב־ֶאת

 ֶחְרָּפה ִהיא ִלי׃  ֹותְנָדבֶלֶחם 
 ֹות ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֶאְחַּדל ִמְהי־ר ֶאֱעֶׂשה ַעד ַּגם ֵאת ֲאֶׁשָיַדִעִּתי ד

 ָּבֵּתיֶהם׃ ־ן ַיַאְספּוִני ֶאלֵכֹס



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש סא

ֶמר אֹיו ַוּיָנִֹאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ָנָׁשה ָּבם ֲאד־ ֶאלַוִּיְקָרא ה
 י׃ ִנְֹלַׁשֵּלם ַלאד ָעֶלי ֹובָמה ח ֹוןָהִראׁש־ֶאל

ְׁשַטר ־ַמֵהר ַקח ֶאתֶמר ֵאָליו אֹ ֵמָאה ַּבת ָׁשֶמן ַוּיֶמראַֹוּי ו
 ֲחִמיִׁשים׃ ב ֵֹׁשב ּוְכת ֹובַהח

ר ֶֹמר ֵמָאה ּכאְֹלַׁשֵּלם ַוּי  ָאַמר ְוַאָּתה ַּכֶּמה ָעֶליַהֵּׁשִני־ְוֶאל ז
 ים׃ ִנְֹׁשמב ֹּוְכת ֹובְׁשַטר ַהח־ֶמר ַקח ֶאתאִֹחִּטים ַוּי

ֵּכל  ן ֲאֶׁשר ִׂשֵכַֹהּס־ָהַעְוָלה ֶאת־ֶּבן־ֶאת ֹון ָהָאדַוְיַׁשַּבח ח
ם ַהֶּזה ַמְׂשִּכיִלים ֵהם ֵמַעל ְּבֵני ֹוָלַמֲעֵׂשהּו ִּכי ְבֵני ָהע־ֶאת
 ָם׃ תֹרְֹּבד ֹורָהא

ָהַעְוָלה  ֹורִבים ְּבֶכֶסף ְמקֲהֹר ָלֶכם ְקנּו ָלֶכם אֵמֹ אֲאִני־ְוַאף ט
 ֹותִמְׁשְּכנ־ֶאל ָאז ַיַאְספּו ֶאְתֶכם ֹוִקּצ־ַעדא ְֹוַכֲאֶׁשר ָיב

 ם׃ ֹוָלע
ּוִמ י   ֹולְּבָדָבר ָּגד־ֶנֱאָמן ִיְהֶיה ַּגםן ֶֹׁשר ֶנֱאָמן ְּבָדָבר ָקט ֲאִמי י

  ֹול׃ְּבָדָבר ָּגד־ְיַעֵּול ַּגםן ֲֹאֶׁשר ְיַעֵּול ְּבָדָבר ָקט
ָמְׁשָחת ִמי ַיְפִקיד  ֹוןֶנֱאָמִנים ֱהִייֶתם ְּבה־א ִאם ֵּכן־ְוַעל יא

 ֱאֶמת׃  ֹוןה־ֶאְתֶכם ַעל
ד ֵמֹר ַלֲאֵחִרים ִקְנָין עֵבֱֹהִייֶתם ְּבִקְנָין עא  ֶנֱאָמִנים ְוִאם יב 

 ְלַנְפְׁשֶכם ִמי ִיֵּתן ָלֶכם׃ 
ִיְׂשָנא  ־ים ְׁשָנִים ִּכי ִאםנִ ֲֹאדד ֹא יּוַכל ַלֲעב ֶעֶבד יג

 ִיְדַּבק ָּבֶאָחד ְוַהֵּׁשִני ֹוָהַאֵחר ֶיֱאַהב א־ָהֶאָחד ְוֶאת־ֶאת
ִהים  ָהֱא־ֶאתד ֹא תּוְכלּו ַלֲעב ְּבֵעיָניוִנְמָאס 

  ֹון׃ַהָּממ־ְוֶאת
ֵאֶּלה ַוִּיְׂשֲחקּו ־ָּכל־ֵבי ֶכֶסף ֶאתֲהֹ ַהְּפרּוִׁשים אַוִּיְׁשְמעּו יד

 ָעָליו׃ 
 ֲאֵליֶהם ַאֶּתם ֵהם ֲאֶׁשר ַּתְצִּדיקּו ַנְפְׁשֶכם ְלֵעיֵני ֶמראַֹוּי טו

ִלְּבֶכם ִּכי ַהִּמְתַנֵּׂשא ְלֵעינֵ י  ־ִהים ֵיַדע ֶאתֲאָנִׁשים ֵוא
 ִהים׃ ָבה הּוא ְּבֵעיֵני ֱאֹוֵע ּתִׁשיםֲאָנ

ָנן ְּתקּוָפָתם ּוֵמֵעת ַהִהיא ֹוָחי־ ְוַהְּנִביִאים ַעדהֹוָרַהּת טז
ִאיׁש ָרץ ַאֲחֶריהָ  ־ִהים ְוָכלֵהֵחָּלה ְּבׂשַרת ַמְלכּות ָהֱא

  ְּבָחְזָקה׃ ָּבה־ִלְתָּפׂש
 ֹוץקל ֶֹׁשר ִיּפף ֵמֲא ָלָאֶרץ ַלֲחֹוַנֵקל ִיְהֶיה ַלָּׁשַמִים א ַא יז

 ה׃ ֹוָרַהּת־ֶאָחד ִמן
ף ֵאֹ ַאֶחֶרת נֹו ְוִיַּקח לֹוִאְׁשּת־ ֲאֶׁשר ְיַׁשַּלח ֶאתִאיׁש־ָּכל יח

 ף הּוא׃ ֵאֹ ִאָּׁשה ְּגרּוָׁשה ֵמִאיָׁשּה נֹוַח לֵקֹהּוא ְוַהּל
 ז ְּבַתֲענּוִגים ָעִׁשיר ָהָיה ֲאֶׁשר ָלַבׁש ֵׁשׁש ְוַאְרָּגָמן ַוַּיֲעִאיׁש יט
  ֹום׃י ֹוםי
 ָמֵלא ֹו ֶּפַתח ֵּביתחַכֹב ְלנֵכֹ ׁשֹוֶאְלָעָזר ְׁשמ ֹון ֶאְביְוִאיׁש כ

  ת׃ְֹׁשִחין ַוֲאַבְעֻּבע
ִלים ְפֹים ַהּנִתֹ ֵמַהְּפתֹוַנְפׁש ֹון ִמְתַאֶּוה ְלַמֵּלא ַרֲעבְוהּוא כא

  ְנָגָעיו׃ ֹובֵמַעל ֻׁשְלַחן ֶהָעִׁשיר ּוְכָלִבים ָּבִאים ּוְמַלְּקִקים ז
ֵחיק  ־ַוִּיָּׂשֻאהּו ַהַּמְלָאִכים ֶאל ֹון ַּכֲאֶׁשר ֵמת ָהֶאְביַוְיִהי כב

 ֶהָעִׁשיר ֵמת ַוִּיָּקֵבר׃ ־ַאְבָרָהם ְוַגם
ֲאֶׁשר ַסֻּבהּו ַוַּיְרא   ֹולֵעיָניו ֵמֶחְבֵלי ְׁשא־ ֶאתַוִּיָּׂשא כג

 ׃ ֹוֶאְלָעָזר ְּבֵחיק־ְוֶאת ֹוקַאְבָרָהם ֵמָרח־ֶאת

ֶאְלָעָזר ־ָנא ּוְׁשַלח ֶאת־ֶמר ָאִבי ַאְבָרָהם ָחֵּנִניאֹּי ַוַוִּיְצַעק כד
ר ֵעֹ ּבִּכיי ֹוִנְלׁש־ ַּבַּמִים ְלָהֵקר ֶאתֹוְקֵצה ֶאְצָּבע־ֶאתל ִֹלְטּב
 ד ַהֶּזה׃ ֹוֵקַהּמ־י ַעלִכָֹאנ

 ְּבַחֶּיי טּוְב־ָּכל ְּבִני ִּכי ִנַּתן ְל־ ַאְבָרָהם ְזָכרֶמראַֹוּי כה
א ַּתְנחּוִמים ֵצָֹרָעה ְוַעָּתה הּוא מ־ְתהּו ָּכלְוֶאְלָעָזר ָּבַא

  ֹוק׃ ְּבָמצְוַאָּתה
ַמְבִּדיל ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם ק ֹת ֵּגיא ָעמאֹז־ ָּכלּוִבְּלַבד כו

ֲאֵליֶכם ְוֵאין ִאיׁש ִמֶּכם ר ְֹלֵאל ַיד ִאיׁש ִמֶּמּנּו ַלֲעב־ְוֵאין
  ֵאֵלינּו׃ר ֵבֹע
 ֹותַֹח אִלְּׁש ִהְנִני ְמַבֵּקׁש ִמְלָפֶניֵּכן ָאִבי ־ ִאםֶמראַֹוּי כז

 ֵּבית ָאִבי׃ ־ֶאל
ּו  אִֹלי ַאִחים ֲחִמיָּׁשה ְוהּוא ָיִעיד ָּבם ְלִבְלִּתי ָיב־ ֶיׁשִּכי כח

 ָהָרע ַהֶּזה׃  ֹוםַהָּמק־ֵהם ֶאל־ַגם
ה ְוַהְּנִביִאים ִיְׁשְמעּו ֶׁשֹא ֵיׁש ָלֶהם מ ַאְבָרָהם ֲהֶמראַֹוּי כט

 יֶהם׃ ֲאֵלא ֵֹאיפ
א  ַֹהֵּמִתים ָיב־ֶאָחד ִמן־ִאם ֵכן ָאִבי ַאְבָרָהם ַא־א ֶמראַֹוּי ל

 ְלָהִעיד ָּבם ָאז ָיׁשּובּו׃ 
א ִעים ְמֹה ְוַהְּנִביִאים ֵאיָנם ׁשֶׁשֹ ֵאָליו ִאם ְלמֶמראַֹוּי לא

 ַהֵּמִתים׃ ־ָיקּום ֶאָחד ִמן־ַיֲאִמינּו ַאף ִאם

  יז יז יז יזפרקפרקפרקפרק
ִׁשים  ֹוְקַהּמ־ֶאת ֹואו ֵאין ַׁשִּליט ִלְכלַּתְלִמיָדי־ ֶאלֶמראַֹוּי א

 ּו׃ אֹ ָיבֹוָיד־ַעלָלִאיׁש ַההּוא ֲאֶׁשר  ֹויא א ָיבאּו ַאֲאֶׁשר 
ַּבָּים ִמֵּתת   ְוֻהְׁשַלֹוַצָּואר־ֶרֶכב ַעל־ִיָּתֶלה ֶּפַלח־ ִּכיֹול ֹובט ב

 ׁש ְלַאַחד ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה׃ ֹוֵקמ
ַח ֹוֵכה ָאִחי ֶיֱחָטא ְל־יֶכם ִאםֵתְֹפׁש ִהָּׁשְמרּו ְלַנְוַאֶּתם ג

 ׃ ֹול־ִיָּנֵחם ְסַלח־ ְוִאםֹותֹיַח אֹוִכּת
ְוֶׁשַבע ְּפָעִמים  ְל ֶיֱחָטא ְל ֹום ְּפָעִמים ַּבּיֶׁשַבע־ְוִאם ד

 ׃ ֹור ִנָחְמִּתי ְוָסַלְחָּת ּלַמְֹוּי ָיׁשּוב ֵאֶלי
  ָלנּו ֱאמּוָנה׃ ףֹוֵסה ֹוןָהָאד־ ַהְּׁשִליִחים ֶאלְמרּואַֹוּי ה
ֵיׁש ָּבֶכם ֱאמּוָנה ְּכַגְרַּגר ַחְרָּדל ־ִאם ֹון ָהָאדֶמראַֹוּי ו

ְוִהָּנְטִעי  ת ֵהָעְקִרי ִמָּׁשְרֵׁשאַֹהִּׁשְקָמה ַהּז־ַוֲאַמְרֶּתם ֶאל
 ֶכם׃ ְלֹ ִתְׁשַמע ְּבקְוִהיאַבָּים 

 ֹו ׁשּובה ַבָּׂשֶדה ּוְבֶעֹ רֹוׁש אֵרֹ ֶעֶבד חֹו ִמֶּכם ֲאֶׁשר לּוִמי ז
 ַהֻּׁשְלָחן׃ ־ְוֵׁשב ֶאלא ַֹמר ֵאָליו ַמֵהר ּבאִֹמָּׁשם י

 ָמְתֶניר ִֹלי ֶלֶחם ָהֶעֶרב ַוֲחג־ַמר ֵאָליו ָהֶכןאֹא יְו ח
ַכל ְוִתְׁשֶּתה  אֹל ְוֶאְׁשֶּתה ְוַאַחר ּתַכֹא־ְלָׁשְרֵתִני ַעד ִּכי

 ָאָּתה׃ ־ַּגם
ר ִּכי ָעָׂשה ֵאת ֲאֶׁשר ה ָלֶעֶבד ַהֶּזה ַּבֲעבּוֹוָד ֲהִיֵּתן ּתֹוא ט

  א׃ִֹצָּוהּו ִנְדֶמה ִלי ֶׁשּל
ֲאֶׁשר ֻצֵּויֶתם ִאְמרּו ־ַאֶּתם ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ָּכל־ ַּגםְוֵכן י

 ֹו ת ַלֲעׂשֲאֶׁשר ָעֵלינּו ־ֲאָנְחנּו ִּכי ָרק ֶאת ֹוןֲעָבִדים ִמְּבִלי ִיְתר
 ָעִׂשינּו׃ 

 ְוַהָּגִליל׃  ֹוןרְמֹׁש ֶּדֶרר ֲֹעב ְירּוָׁשָלְיָמה ַוַּיֹו ְּבָנְסעַוְיִהי יא



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש סב

 ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ֹוְּכָפר ֶאָחד ְוָׁשם ָּפְגעּו ב־ֶאל אַֹוָּיב יב 
  ֹוק׃ִעים ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחָרְֹמצ

 ם ַוִּיְקְראּו ֵיׁשּוַע ַרֵּבנּו ָחֵּננּו׃ ֹוָלק־ ֶאתַוִּיְׂשאּו יג
ִנים ַוְיִהי ֲהֹ ְלֵעיֵני ַהּכֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ְוֵהָראּואֹ ַוּיַוַּיְרא יד

 ְבֶלְכָּתם ַוִּיְטָהרּו׃ 
 ַוָּיָׁשב ַוְיַׁשַּבח ֹו ִּכי ִנְרָּפא ִמָּצַרְעּתֹותֹ ֵמֶהם ִּבְראְוֶאָחד טו

 ָעז׃  ֹולִהים ְּבקָהֱא־ֶאת
ה ְוהּוא ִאיׁש ֹוָד ּתֹול־ַאָּפיו ַאְרָצה ַוִּיֶּתן־לְ ַרְגָליו ַעל לַֹוִּיּפ טז

 י׃ ֹוִנרְמֹׁש
 א ֲעָׂשָרה ִנְרָּפאּו ְוַאֵּיה ַהִּתְׁשָעה׃ ַמר ֲהאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען זי
ִהים ִּבְלִּתי ֵלא ֹודִנְמָצא ֶאָחד ֵמֶהם ָׁשב ָלֵתת ָּכב־א ֲהִכי יח

 ַהָּנְכִרי ַהֶּזה׃ 
 ׃ יָעה ָּלֹוִׁשה ֱאמּוָנְת  ֵאָליו קּום ָוֵלֶמראַֹוּי יט
ִהים ַמְלכּות ָהֱאא ָֹמַתי ָּתבר ֹים ֵלאמ ַהְּפרּוִׁשַוִּיְׁשָאֻלהּו כ

ְלֵעיֵני א ֹא ָתבִהים ַמר ַמְלכּות ָהֱאאֹם ַוּיָתַֹוַּיַען א
  ַהַּמִּביט׃

ִהיא ָׁשם ִּכי ַמְלכּות ־ ִהֵּנהֹואה ִֹהיא פ־ְמרּו ִהֵּנהאֹא יְו כא
 ִהים ְּבִקְרְּבֶכם ִהֶּנָה׃ ָהֱא

 ֹותה ָיִמים ָּבִאים ּוְתַבְקׁשּו ִלְראַהַּתְלִמיִדים ִהֵּנ־ ֶאלרֶמַֹוּי כב
 א ִתְראּו׃ ָהָאָדם ְו־ֶאָחד ִמיֵמי ֶבן ֹוםי
ה  ֹהּוא פ־ ִהֵּנהֹוהּוא ָׁשם א־ ֲאֵליֶכם ִהֵּנהְמרּואֹי־ְוִכי כג

 ֵתְלכּו ַאֲחֵריֶהם׃ ־ֵּתְצאּו ְוַאל־ַאל
ְקֵצה ־דַע ֹורָוא ֵלָֹּבָרק ִמְקֵצה ֵהָּׁשַמִים ִמֶּזה ְוהק ֹ ִּכְברִּכי כד

 ׃ ֹומֹוָהָאָדם ְּבי־ַהָּׁשַמִים ִמֶּזה ֵּכן ֵיָרֶאה ֶּבן
ִּפי ־ְוִנְמָאס ַעלד ְֹמא־ְמֻעֶּנה ַעד ֹותה ָעָליו ִלְהיָנָֹּבִראׁש ַא כה

 ַהֶּזה׃  ֹורְבֵני ַהּד
 ָהָאָדם׃ ־ִּביֵמי ֶבן־ ֵּכן ִיְהֶיה ַּגםַחֹ ָהָיה ִּביֵמי נְוַכֲאֶׁשר כו
 ֹום ַהּי־תּו ָּבֳעלּו ָנִׁשים ְוָנִׁשים ִנְבָעלּו ַעד ָאְכלּו ְוָׁשִּכי כז

 ֻּכָּלם׃ ־ַהַּמּבּול ַוִּיַמח ֶאתא ַֹהֵּתָבה ַוָּיב־ ֶאלַחָֹּבא נ־ֲאֶׁשר
ִּכי ָאְכלּו ְוָׁשתּו ָקנּו ּוָמְכרּו  ֹוטִּביֵמי ל־ ָהָיה ַּגםְוַכֲאֶׁשר כח

 ָנְטעּו ּוָבנּו׃ 
י ֵאׁש ְוָגְפִרית ָנַֹוַּיְמֵטר ֲאדם ִֹמְּסד טֹוָיָצא ל־ֲאֶׁשר ֹום ַּבּיַוְיִהי כט

 ַהָּׁשַמִים ַוְיַׁשֵחת ֶאת ֻּכָּלם׃ ־ִמן
 ָהָאָדם ֵיָרֶאה׃ ־ֲאֶׁשר ֶּבן ֹום ִיְהֶיה ַּבּיֵּכן ל
א ֵיֵרד ַהָּגג ְוֵכָליו ַּבָּבִית ־ַההּוא ִמי ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַעל ֹוםַּבּי לא

א ִיְפֶנה ְלַהִּביט ֶדה ֲאֶׁשר ַּבָּׁש־ם ְוַגם ִמיָתָֹלֵׂשאת א
  ַאֲחָריו׃

  ֹוט׃ֵאֶׁשת ל־ ֶאתִזְכרּו לב
 ּוִמי ֲאֶׁשר ַיְכִרית ֹול־ ִּתָּכֵרתֹוַנְפׁש־ ֶהָחֵפץ ְלַהִּציל ֶאתִמי לג

 ּה׃ ָתֹ ְלַמֲעִני ְיַחֶּיה אֹוַנְפׁש־ֶאת
ת ר ָלֶכם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ִיְׁשְּכבּו ְׁשַנִים ְּבִמָּטה ֶאַחֵמֹ אַוֲאִני לד

 ֶאָחד ֵיָאֵסף ְוֶאָחד ֵיָעֵזב׃ 
 ָּבֵרָחִים ַאַחת ֵּתָאֵסף ְוַאַחת ֵּתָעֵזב׃  ֹותנֲחֹ טְׁשַּתִים לה
  ִיְהיּו ַּבָּׂשֶדה ֶאָחד ֵיָאֵסף ְוֶאָחד ֵיָעֵזב׃ ְׁשַנִים לו
ֶמר אֹינּו ְוַאֵּיה ִתְקֶריָנה ָכֵאֶּלה ַוּיֵנְֹמרּו ֵאָליו ֲאדאֹ ַוּיַוַּיֲענּו לז

 ר ְּפָגִרים ָׁשם ִיָּקְבצּו ַהְּנָׁשִרים׃ ַּבֲאֶׁש

  יח יח יח יחפרקפרקפרקפרק
א ְּפֵני ֵאל ָּתִמיד ְו ֹות ֲאֵליֶהם ְלַחּלֹו ְׂשֵאת ְמָׁשלףֹוֶסַוּי א

 ׃ ֹוִיְּתנּו ֳדִמי ל
ִהים ָהֱא־א ָיֵרא ֶאתט ֶאָחד ָהָיה ָבִעיר ֲאֶׁשר ֵפֹ ׁשַמראַֹוּי ב

 א ָפָנה׃ ְּפֵני ָאָדם ־ְוֶאל
נָ א  ־ָׁשְפֵטִניר ֵֹאָליו ֵלאמא ְֹיָתה ָּׁשם ָּבִעיר ַוָּתב ָהְוַאְלָמָנה ג

 ֵמִאיׁש ִריִבי׃ 
ֵכן ָאַמר ־ּה ָיִמים ִמְסָּפר ְוַאֲחֵריֹוָל ְּבקַעֹא ָאָבה ִלְׁשמְו ד

א ְּפֵני ָאָדם ־ִהים ְוֶאלָהֱא־ ַאף ִּכי ֵאיֶנִּני ָיֵרא ֶאתֹוְּבִלּב
  ֵאֶפן׃

א  ֹי ְוָתבִתַֹתְלֶאה א־ת ִּכיאֹה ַהּז ָלִריב ִריב ָהַאְלָמָנִהְנִני ה
  ֹום׃י ֹוםְלֲהִציֵקִני ִבְדָבֶריָה י

ט  ֵפֹר ַהּׁשֵמֵֹאת ֲאֶׁשר א ֹוןָנא ְנֻאם ָהָאד־ ִׁשְמעּוְוַעָּתה ו
 ַהְּבִלָּיַעל׃ 

ם ֹוָמאים ֵאָליו יִרֹא ָיִריב ִריב ְּבִחיָריו ַהּקִהים ַהִאם ֵוא ז
 ְתַאָּפקּו׃ ָוָלְיָלה ְוַרֲחָמיו ֲאֵליֶהם ִי

ָהָאָדם ־ֶּבן ָיִחיׁש ָלִריב ִריָבם ַא־ר ָלֶכם ִּכיֵמֹ ֲאִני אֵהן ח
 ָאֶרץ׃ ־ ֲהִיְמָצא ֱאמּוָנה ֲעֵליֹואְֹּבב

 ִּכי ְּבַנְפָׁשםִחים ְטַֹהּב־ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ֶאל־ ַּגם ֶאתַוְיַמֵּׁשל ט
 ַצִּדיִקים ֵהם ַוֲאֵחִרים ְּבֵעיֵניֶהם ְּכֶאֶפס ֶנֱחָׁשבּו׃ 

ַהֵהיָכל ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָחד ָּפרּוׁש ְוֶאָחד ־ ֲאָנִׁשים ָעלּו ֶאלְׁשֵני י
 ס׃ ֹוֵכמ
ַהי ִּכי ֱא ֹוְד ַהָּפרּוׁש ַוִּיְתַּפֵּלל ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה אַוִּיַּגׁש יא

 ּוְמַנֲאִפיםֵאיֶנִּני ִּכְׁשָאר ְּבֵני ָאָדם ַּבֲעֵלי ָחָמס ְּבֵני ַעְוָלה 
 ס ַהֶּזה׃ ֵכֹוא ַכּמְוַאף 

 י׃ ָתְֹּתבּוא־ָּכל־ִים ַּבָּׁשבּוַע ּוְמַעֵּׂשר ֲאִני ֶאתֹוַמ ָצם ייִכָֹאנ יב 
 ֹוםֵעיָניו ַלָּמר־א ֵהִעיז ָלֵׂשאת ֶאתְו ֹוק ָעַמד ֵמָרחסֹוֵכְוַהּמ יג

 י׃ ִנֹא ָּכמֵטֹח־ִהים ַעלָנא ֱא־ַמר ַרֶחםאֹ ַוּיֹוִלּב־ַעלק ַֹוִּיְסּפ
 ֹו ִנְצָּדק ָׁשב ָהִאיׁש ַהֶּזה ְלֵבית־ֶכם ִּכיר ָלֵמֹ ֲאִני אֵהן יד

 ִיָּׁשֵפל ּוְׁשַפל רּוַח ֹוָהִאיׁש ַההּוא ִּכי ַהִּמְתַנֵּׂשא ְבַגֲאָות־ִמן
  ִיָּנֵׂשא׃

ָיָדיו ־ַהְיָלִדים ְלַבֲעבּור ָיִׂשים ֶאת־ ֵאָליו ַּגם ֶאתַוָּיִביאּו טו
 ָבם׃ ־ֲעֵליֶהם ַוִּיְראּו ַהַּתְלִמיִדים ַוִּיְגֲערּו

ֵאַלי  א ַֹמר ַהִּניחּו ַלְיָלִדים ָלבאֹם ֵאָליו ַוּיָתֹ ָקָרא אְוֵיׁשּוַע טז
 ִהים׃ ם ִּכי ֵמֵאֶּלה ַמְלכּות ָהֱאָתִֹּתְכְלאּו א־ְוַאל

ַמְלכּות ־א ְיַקֵּבל ֶאת־ר ָלֶכם ִמי ֲאֶׁשרֵמֹ ֲאִני אָאֵמן יז
 ָבּה׃ א ָֹיב־אא ִֹהים ַּכָּיֶלד ּבָהֱא

ִלי  ־ַמה ֹובַרִּבי ַהּטר ֹ ַאַחד ַהָּׂשִרים ֵלאמֹותֹ אלַוִּיְׁשַא יח
 ם׃ ֹוָלָלֶרֶׁשת ַחֵּיי ע ֹותַלֲעׂש

ִּכי  ֹובֵאין ט ֹובֶּזה ִּתְקָרא ִלי ט־ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ָלָּמהֶמראַֹוּי יט
 ִהים׃ ֶאָחד הּוא ָהֱא־ִאם

ב ְֹגנא ִּתא ִּתְרָצח א ִּתְנָאף  ֹותַהִּמְצ־ ָיַדְעָּת ֶאתְוַאָּתה כ
ָאִבי־ַתֲעֶנה ֵעד ָׁשֶקר ַּכֵּבד ֶאת־א ִאֶּמ־ְוֶאת ׃ 
 ֵאֶּלה ָׁשַמְרִּתי ִמְּנעּוָרי׃ ־ָּכל־ ֶאתֶמראַֹוּי כא



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש סג

ר  ְֹמכ ַאַחת ַאָּתה ָחֵסר ֵל ֹודַמר עאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוִּיְׁשַמע כב
 ר ַּבָּׁשַמִיםֹוָצא ְל־ְוֵתן ַלֲעִנִּיים ְוָהָיה ְל־ֲאֶׁשרל ֹּכ־ֶאת
 ַאֲחָרי׃  ְוֵל אֹּוב

 ָהָיה ֹו ִּכי ָעְׁשרֹוִלּב־ֵאֶּלה ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל־ ֶאתֹו ְּכָׁשְמעַוְיִהי כג
  ד׃ַֹרב ְמא

א ָֹּקֶׁשה ְלַבֲעֵלי עֶׁשר ָלב־ַמר ַמהאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיֹותֹ אַוַּיְרא כד
 ִהים׃ ַמְלכּות ָהֱא־ֶאל

ַמְלכּות  ־ָעִׁשיר ֶאלא ֹּבֻחר ַהַּמַחט ִמ ֶּדֶרר ֹ ְלֶחֵבל ַלֲעבָנֵקל כה
 ִהים׃ ָהֱא

 יּוַכל ְלִהָּוֵׁשַע׃  ֹואִעים ּוִמי ֵאיפְמֹ ַהּׁשְמרּואַֹוּי כו
 ִהים׃ א ִיָּפֵלא ֵמֱא ֲאֶׁשר ִיָּפֵלא ִמְּבֵני ָאָדם ֶמראַֹוּי כז
 ָּבֵּתינּו ַוֵּנֶל־ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָעַזְבנּו ֶאת ֹוס ֶּפְטרֶמראַֹוּי כח

 ׃ ַאֲחֶרי
ִאיׁש ֲאֶׁשר ָעַזב ־ר ָלֶכם ִּכי ֵאיןֵמֹ ֲאֵליֶהם ָאֵמן ֲאִני אֶמראַֹוּי כט

 ַמְלכּות ָבִנים ְלַמַען ֹוא ֹות ָאבֹו ַאִחים אֹו ִאָּׁשה אֹוַּבִית א
 ִהים׃ ָהֱא

ת ְוֶלָעִתיד  אֹ ְּפָעִמים ַהְרֵּבה ָלֵעת ַהּזֹוא ַיִּׂשיג ְּגמּול ֲאֶׁשר ל
 ם׃ ֹוָלַחֵּיי עא ָֹלב

ֶמר ֲאֵליֶהם ִהֵּנה ֲאַנְחנּו אֶֹהָעָׂשר ַוּי־ ֵאָליו ֶאת ְׁשֵניםַוִּיַּקח לא
 ַהְּנִביִאיםַהְּדָבִרים ַהְּכתּוִבים ִּביֵדי ־ים ְירּוָׁשָלְיָמה ְוָכלִלֹע

 ֻּתָּמם׃ ־ָהָאָדם ָיקּומּו ַעד־ַעל ֶּבן
 ְוָיְרקּו ְּבָפָניו׃  ְיָהֵתּלּו ְוִיְתַעְּללּו ֹום ּובֹוִי ִיָּסֵגר ִּביֵדי ַהּגִּכי לב
ַהְּׁשִליִׁשי  ֹוםֵכן ְיִמיֻתהּו ּוַבּי־ ַאֲחֵריֹותֹ ְיַיְּסרּו איםִטַֹּבּׁש לג

 ָיקּום׃ 
ֵאֶּלה ִּכי ָצפּון ָהָיה ַהָּדָבר ־א ֵהִבינּו ָדָבר ִמָּכל ְוֵהם לד

 ִדֶּבר ֲאֵליֶהם׃ ־א ָיְדעּו ֵאת ֲאֶׁשרֵמֵעיֵניֶהם ְו
ִאיׁש ִעֵּור יֵׁשב ־ ְוִהֵּנהֹוְיִריח־ֶאלא ִֹריב ָלב ַּכֲאֶׁשר ִהְקַוְיִהי לה

  ֹות׃ּוְמַבֵּקׁש ְנָדב ַהֶּדֶר־ַעל
 ת׃ אֹּז־ַמהר ִֹרים ַוִּיְׁשַאל ֵלאמְבֹע ֹוןֲהמ ֹול קַוִּיְׁשַמע לו
 ר׃ ֵבֵֹיׁשּוַע ַהָּנְצִרי ע־ ִּכיֹו לַוַּיִּגידּו לז
 ָּדִוד׃ ־ןָנא ָעַלי ֵיׁשּוע ֶּב־ַרֶחםר ֹ ֵלאמַוִּיְצַעק לח
 ֹוד ְוהּוא ָקָרא עֹותֹוִכים ְלָפָניו ְלַהְחׁשְלֹ ַההֹוב־ַוִּיְגֲערּו לט

 ָנא ָעָלי׃ ־ָּדִוד ַרֶחם־ץ ֶּבןֶמְֹּבֶיֶתר א
א ֹ ֵאָליו ְוַכֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלבֹוֵיׁשּוַע ַוְיַצו ַלֲהִביא דַֹוַּיֲעמ מ

 ַוִּיְׁשָאֵלהּו׃ 
 ֹורי ְלָהִׁשיב ִלי אִנֶֹמר ֲאדאַֹוּי ָּל ֹות ִמִּני ַלֲעׂשְּתַבֵּקׁש־ַמה מא

 ֵעיָני׃ 
יָעה  ֹוִׁשה ֱאמּוָנְת ָׁשב ֵאֶלי ֵעיֶני ֹור ֵאָליו ֵיׁשּוַע אֶמראַֹוּי מב
 ׃ ָּל
ִהים ֵלא ֹודָּכב ֹוןַאֲחָריו ְוָנת ִנְפְקחּו ֵעיָניו ַוֵּיֶל םֹּוִפְתא מג

 ִהים׃ ָהֱא־ָהָעם ַוְיָבְרכּו ֶאת־ַוַּיְרא ָּכל

  יט יט יט יטפרקפרקפרקפרק
 ׃ ֹוְיִריח  ַּכֲאֶׁשר ָּבא ְוָעַבר ֶּדֶרַוְיִהי א
 ִסים ְוהּוא ִאיׁש ָעִׁשיר׃ ֹוְכׁש ַהּמאֹ ַזָּכי רֹוִאיׁש ּוְׁשמ אַֹוָּיב ב

ִמְּפֵני ָהָעם ל ֹא ָיכ ְוֹוָּתֳאר־ֵיׁשּוַע ַמה־ֶאת ֹות ִלְראַוְיַבֵּקׁש ג
 ה ָהָיה׃ ֹוָמְׁשַפל ק־ִּכי

  ִּכי הּוא ַהֶּדֶרֹותֵֹעץ ִׁשְקָמה ִלְרא־ַוַּיַעל ַעל ְלָפָניו ַוָּיָרץ ד
 ָׁשָּמה׃ ־ֲאֶׁשר ַיֲעָבר

ֵעיָניו ַוִּיְרֵאהּו ־ַההּוא ַוִּיָּׂשא ֶאת ֹוםַהָּמק־ֵיׁשּוַע ֶאל אַֹוָּיב ה
 ׃ ְּבֵביֶת ֹוםַהּין ֶֹמר ֵאָליו ַזָּכי ַמֲהָרה ְרָדה ִּכי ִהְנִני ִלְׁשּכאַֹוּי

 ׃ ֹו ְּבִׂשְמַחת ִלּבֹוֵּבית־ד ַוַּיַאְסֵפהּו ֶאל ַוֵּיַרַוְיַמֵהר ו
 א ָנָטה ָללּון׃ ֵטֵֹּבית ִאיׁש ח־ֶאלר ֹים ֵלאמִאָֹהר־ ָכלּונַֹוִּיּל ז
ן ַמֲחִצית ֵתֹי ִהְנִני נִנְֹרֵאה ֲאד ֹוןָהָאד־ֶמר ֶאלאֹזַ ָּכי ַוּי דַֹוַּיֲעמ ח

 ֹו  ָאִׁשיב לָעַׁשְקִּתי ִאיׁש ְמאּוָמה־ַּכְסִּפי ָלֲעִנִּיים ְוִאם
  ַאְרַּבְעָּתִים׃

ָהְיָתה ְתׁשּוָעה ַלַּבִית ַהֶּזה ַּבֲאֶׁשר  ֹום ֵיׁשּוַע ַהּיֹו לֶמראַֹוּי ט
 ַאְבָרָהם׃ ־הּוא ֶּבן־ַּגם

 ד׃ ֵבָֹהא־יַע ֶאתֹוִׁשָהָאָדם ָּבא ְלַבֵּקׁש ּוְלה־ ֶבןִּכי י
ְיַמֵּׁשל ָלֶהם ף ַוֹוֶסַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּי־ ָׁשְמעּו ֶאתְוַכֲאֶׁשר יא

ְמֵהָרה ־ָהָיה ִלירּוָׁשַלִים ְוֵהם ָחְׁשבּו ִּכי ַעד ֹובָמָׁשל ִּכי ָקר
 ִהים׃  ַמְלכּות ָהֱאִתָּגֶלה

 ֹו ל־ה ָלַקַחתֹוָקֶאֶרץ ְרח־ֶאל  ִאיׁש ָנִדיב ָהַלַמראַֹוּי יב 
 ַמְמָלָכה ְוָלׁשּוב׃ 

ֶמר אֹם ֲעֶׂשֶרת ָמִנים ַוּיֲעָׂשָרה ֵמֲעָבָדיו ַוִּיֵּתן ָלֶה־ ֶאלַוִּיְקָרא יג
 י׃ ִאֲֹאֵליֶהם ַסֲחרּו ָבֶזה ַעד ּב

ר ֹ ַוִּיְׁשְלחּו ַאֲחָריו ַמְלָאִכים ֵלאמֹותֹ ָׂשְנאּו אֹו ִעירְוַאְנֵׁשי יד
 ָעֵלינּו׃  ַנְפֵׁשנּו ִּכי ֶזה ִיְמ־ֵאין ֶאת

ֵאָליו א ְֹקר ַוְיַצו ִלֹוה ְבָידֹוָנ ְוַהַּמְמָלָכה ָנכֹו ַאֲחֵרי ׁשּובַוְיִהי טו
 ֹותִלְראַהֶּכֶסף ־ָהֲעָבִדים ָהֵהם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ֶאת־ֶאת
 ׃ ֹוָעָׂשה ִאיׁש ִאיׁש ְּבִמְסָחר־ֶמה

 ֹוןי ַהָּמֶנה ָנַתָּת ִּלי ֶהֱעָלה ִיְתרִנַֹמר ֲאדאַֹוּי ֹוןָהִראׁש אַֹוָּיב טז
 ֲעֶׂשֶרת ָמִנים׃ 

ֶכֶסף ְמַעט ֶנֱאָמן ָהִייתָ  ְּב ֹוב ֵאָליו ֵהיַטְבָּת ֶעֶבד טֶמראַֹוּי יז
 ֶעֶׂשר ָעִרים׃ ־ַעל ֹוםֱהֵיה ַׁשִּליט ֵמַהּי

 ֹוןי ַהָּמֶנה ָנַתָּת ִּלי ֶהֱעָלה ִיְתרִנַֹמר ֲאדאַֹהֵּׁשִני ַוּי אַֹוָּיב יח
 ֲחֵמֶׁשת ָמִנים׃ 

 ָחֵמׁש ָעִרים׃ ־ֶזה ְוַאָּתה ֱהֵיה ַעל־ ַּגם ֶאלֶמראַֹוּי יט
י ַהָּמֶנה ָנַתָּת ִּלי ֲאֶׁשר ִנֲֹאד ְל־ַמר ֵהאאֹ ֵמֶהם ָּבא ַוּיְוָאָחד כ

 ָצרּור ָהָיה ְּבִמְטָּפַחת׃ 
א ַּבֲאֶׁשר ֵׂשַֹאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִאיׁש ָקֶׁשה ַאָּתה נ  ָיֵראִתי ִמָּפֶניִּכי כא
ר ַּבֲאֶׁשר ֹוֵצא ָנַתָּת ְוק א ָזָרְעָּת׃ 
א ָיַדְעָּת ד ָרע ֲהֶעֶב ִאָּׁשֵפט ִאְּת ִּפי־ ֵאָליו ַעלֶמראַֹוּי כב

ר ַּבֲאֶׁשר ֹוֵצא ָנַתִּתי ְוקא ַּבֲאֶׁשר ֵׂשֹי נִכִֹאיׁש ָקֶׁשה ָאנ־ִּכי
 א ָזָרְעִּתי׃ 
י ִאַֹּכְסִּפי ִלְמַחְּלֵפי ָכֶסף ַוֲאִני ְּבב־א ָנַתָּת ֶאת ֶּזה־ְוָלָּמה כג

  ְּבַתְרִּבית׃ ֹותִֹהַּׂשְגִּתי א
 ּוְתנּו ָלֶזה הַהָּמֶנ־ ֶאתֹוו ְקחּו ִמָּידִדים ָעָליְמָֹהע־ ֶאלֶמראַֹוּי כד

  ֲעֶׂשֶרת ַהָּמִנים׃ ֹול־ֲאֶׁשר
  ֲעֶׂשֶרת ָמִנים׃ ֹול־א הּוא ֶיׁשינּו ֲהֵנֹ ֵאָליו ֲאדְמרּואַֹוּי כה



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש סד

ּוִמי  ֹוד עֹול־ ִיָּנֶתןֹול־ִאיׁש ֲאֶׁשר ֶיׁש־ר ָלֶכם ָּכלֵמֹ אֲאִני כו
 ׃ ֹוְּבָיד־ֲאֶׁשר־ֶאת ֻיַּקח ִמֶּמּנּו ַּגם ֹוֲאֶׁשר ֵאין ל

ֲעֵליֶהם ָהִביאּו  ָאבּו ִּכי ֶאְמ־אַבי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְיֹ אֲאָבל כז
 ם ֵהָּנה ַוֲהִמיתּום ְלָפָני׃ ָתֹא
ִלְפֵניֶהם ַוַּיעַ ל   ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהַל־ ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ֶאתְוַאֲחֵרי כח

 ְירּוָׁשָלְיָמה׃ 
ַעְנָיה ָּבָהר ־ֵאצֶ ל ֵּבית ַּפֵּגי ּוֵביתא ֹב ַּכֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלַוְיִהי כט

  ר׃ֵֹלאמַהִּנְקָרא ַהר ַהֵּזיִתים ַוִּיְׁשַלח ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדיו 
ֶכם ָׁשָּמה ִּתְמְצאּו ֲאַֹהְּכָפר ֲאֶׁשר ִמֶּנֶגד ְוָהָיה ְּכב־ ֶאלְלכּו ל

 ֹו תָֹרַכב ָעָליו ִאיׁש ַהִּתירּו א־אַעִיר ָאסּור ֲאֶׁשר 
  יֻאהּו׃ַוֲהִב

ְמרּון אֹ תה ֹ ּכֹותֶֹּזה ַּתִּתירּו א־ ֶאְתֶכם ִאיׁש ָלָּמהִיְׁשַאל־ְוִכי לא
 ׃ ֹוְלֶחְפצ ֹון ִיֵעד ָהָאדֹותֹא
  ַהַּמְלָאִכים ַוִּיְמְצאּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם׃ ַוֵּיְלכּו לב
 ַּתִּתירּו  ֶּזה־ֶמר ֲאֵליֶהם ְּבָעָליו ָלָּמהאָֹהָעִיר ַוּי־ ֶאתַוַּיִּתירּו לג

 ָהָעִיר׃ ־ֶאת
 ׃ ֹוְלֶחְפצ ֹון ִיֵעד ָהָאדֹותֹ אַוַּיֲענּו לד
ָהַעִיר ־ִּבְגֵדֶהם ַעל־ֵיׁשּוַע ַוָּיִׂשימּו ֶאת־ ֶאלֹותֹ אַוָּיִביאּו לה

 ֵיׁשּוַע׃ ־ַוַּיְרִּכיבּו ָעָליו ֶאת
 ׃ ַהָּדֶר־ִּבְגֵדיֶהם ַעל־ְוֵהם ָּפְרׂשּו ֶאת  ַוֵּיַלַוִּיְרַּכב לו
ְקַהל  ־ד ַהר ַהֵּזיִתים ַוָּיֵחלּו ָּכלֹוַרמ־ ַּכֲאֶׁשר ִהְקִריב ֶאלַוְיִהי זל

 ַעל ִרָּנה  ֹולִהים ְּבֶחְדָוה ּוְבקָהֱא־ֶאת ַּתְלִמיָדיו ְלָבֵר
  ר׃ֲֹאֶׁשר ָראּו ֵלאמ ֹותַהִּנְפָלא־ָּכל

 ֹוד ַּבָּׁשַמִים ְוָכב ֹוםה ָׁשלָֹוַהָּבא ְּבֵׁשם ְיה ַהֶּמֶל ָּברּו לח
 ָעל׃ ־יֵמִֹּבְמר

ַהְּפרּוִׁשים ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ָהָעם ָאְמרּו ֵאָליו ַרִּבי ־ ִמןַוֲאָנִׁשים לט
 ׃ ְּגַער ְּבַתְלִמיֶדי

ֵאֶּלה ֶיֱחׁשּו ֲאָבִנים ־ר ָלֶכם ִאםֵמַֹמר ִהְנִני אאֹ ַוּיַוַּיַען מ
 ִיְזָעקּו׃ 

  ר׃ָֹעֶליָה ֵלאמ ָהִעיר ַוֵּיְב־ ַוַּיְרא ֶאתַוִּיְקַרב מא
ִנְסָּתר  ַא ֹוֵמְׁשלא ֶֹזה ֵמַאִין ָיב ֹוֵמַאְּת ְּבי־ ָיַדַעְּת ַּגםלּו מב

 ׃ הּוא ִמֶּנֶגד ֵעיָנִי
ָלה ִמָּסִביב ְלִֹבים סְיֹא  ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוָׁשְפכּו ָעַלִיִּכי מג

 ֵעֶבר׃ ־ִמָּכל ְוָצרּו ָעַלִי ְוִהִּקיפּו
 ַיְׁשִאירּו ָב־אָעָפר ְו־ַעד ְּבִקְרֵּב ַנִיָּב־ְוֶאת ָתֹ אְוִנְּפצּו מד

 ׃ ְּפֻקָּדֵתא ָיַדַעְּת ֵעת ָאֶבן ַּתַחת ֲאֶׁשר ־ֶאֶבן ַעל
 ִרים ָּׁשם׃ ְכַֹהּמ־ ֶאתֹוַהֵהיָכל ַוָּיֶחל ְלָגֵרׁש ִמִּקְרּב־ֶאל אַֹוָּיב מה
ַאֶּתם ְּתִפיָּלה הּוא ְו־ ֲאֵליֶהם ָּכתּוב ִּכי ֵביִתי ֵּביתֶמראַֹוּי מו

  ִלְמָעַרת ָּפִריִצים׃ ֹותֲֹעִׂשיֶתם א
ִרים ֹוְפִנים ְוַהּסֲהָֹראֵׁשי ַהּכ ַּבֵהיָכל ַא ֹוםי ֹוםה יֹוֶר מַוְיִהי מז

 ׃ ֹוְוָׂשֵרי ָהָעם ִּבְקׁשּו ְלַהְׁשִמיד
 עַ ֹ ָהָעם ָּדְבקּו ַאֲחָריו ִלְׁשמ־ִּכי ָכל ֹותַּלֲעׂש־א ָמְצאּו ַמהְו מח
 ׃ ֹותֹא

  כ כ כ כפרקפרקפרקפרק
ה ּוְדַבר ֹוָר ָלָעם ּתתֹורֹ ַבֵהיָכל ְלהֹותֹוִּבְהי ֹום ַהּיְיִהיַו א

ִרים ֹוְפִנים ְוַהּסֲהַֹהְּבׂשָרה ַוִּיְגׁשּו ֵאָליו ָראֵׁשי ַהּכ
  ַהְּזֵקִנים׃־ִעם

ַאָּתה  ֹוןֶזה ִרְׁשי־ֱאָמר ָלנּו ְּבֵאיֶזהר ֹ ֵאָליו ֵלאמַוְיַדְּברּו ב
 ַהֶּזה׃  ֹוןָהִרְׁשי־ֶאת ַתן ְלה ֵאֶּלה ּוִמי הּוא ֲאֶׁשר ָנֶׂשֹע

י ָדָבר ִאם ַּתִּגידּו  ִכָֹאנ־ֶמר ֲאֵליֶהם ֶאְׁשַאל ִמֶּכם ַּגםאֹ ַוּיַוַּיַען ג
 ִלי׃ 

 ֹוַהָּׁשַמִים א־ִמי ָהְיָתה ִמְצָוָתּה ִמן־ָנן ִמִּפיֹוָח יְטִביַלת ד
 ָאָדם׃ ־ִמְּבֵני

ַהָּׁשַמִים ־ַמר ִמןאֹנ־ִאםר ִֹלים ְּבַדְעָּתם ֵלאמְקֹ ֵהם ׁשַוְיִהי ה
 ׃ ֹוא ֱהֶאַמְנֶּתם לַמר ָלנּו ּוַמּדּוַע אֹי
ָהָיה  ֹוןָהָעם ִּכי ָנכ־ ִמְּבֵני ָאָדם ִיְסְקֻלנּו ָכלַמראֹנ־ְוִאם ו

 ָנן ָנִביא ָהָיה׃ ֹוָחָלֶהם ַהָּדָבר ֲאֶׁשר י
 ִמי׃ ־א ָיַדְענּו ִמִּפיְמרּו אֹ ַוּיַוַּיֲענּו ז
ֲאִני  ֹוןא ַאִּגיד ָלֶכם ְּבֵאיֶזה ִרְׁשיֲאִני ־ם ֵיׁשּוַע ַּגֶמראַֹוּי ח

 ה ֵאֶּלה׃ ֶׂשֹע
ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ִאיׁש ֶאָחד ָנַטע ־ָהָעם ֶאת־ ְלַדֵּבר ֶאלַוָּיֶחל ט

חּוָצה ָלָאֶרץ ְלָיִמים  ִרים ַוֵּיֶלְטַֹהֶּכֶרם ַלּנ־ָּכָרם ַוִּיֵּתן ֶאת
  ַרִּבים׃

 ֹוִרים ֲאֶׁשר ָיִביא לְטַֹהּנ־ ֶאלֹוּדַעְב־ ַהָּבִציר ָׁשַלח ֶאתּוְלֵעת י
 ִרים ִהֻּכהּו ַוְיַׁשְלֻחהּו ֵריָקם׃ ְטֹ ְוַהּנֹוִמְּפִרי ַכְרמ

 ִהּכּו ִּגְדפּו ְוִׁשְלחּו  ֹותֹא־ ַוִּיְׁשַלח ֶעֶבד ַאֵחר ְוַגםףֹוֶסַוּי יא
 ֵריָקם׃ 

 ְוָהְדפּו  ַעָֹפצֶעֶבד ְׁשִליִׁשי ַוַּיֻּכהּו ַהֵּכה ּו ֹוד ֲאֵליֶהם עַוִּיְׁשַלח יב 
  ֹות׃ ְלַמְדֵחפֹותֹא

ְיִדיִדי ־ְּבִני ֶאת־ֶאֱעֶׂשה ֶאְׁשַלח ֶאת־ַהֶּכֶרם ָמה ֹון ֲאדֶמראַֹוּי יג
 אּוַלי ִייְראּו ִמָּפָניו׃ 

ׁש ָּבא ֹוֵרִהֵּנה ַהּיר ֹדּו ַיַחד ֵלאמֹוְסִרים נְטֹ ַהּנֹותֹא ֹותִּכְרא יד
 ֲחָלה׃ ַהַּנב ְֹלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוָלנּו ִתּס

ַיֲעֶׂשה  ֹואִמחּוץ ַלֶּכֶרם ַוַּיַהְרֻגהּו ּוָמה ֵאפ־ ֶאלֹותֹ אַוֶּיְהְדפּו טו
 ַהָּכֶרם׃  ֹוןָלֶהם ֲאד

 ִיֵּתן ִּביֵדי ֹוַּכְרמ־ִרים ָהֵהם ְוֶאתְטַֹהּנ־ְוֶהֱאִביד ֶאתא ֹ ָיבהּוא טז
 ת׃ אֹא ִתְהֶיה ָּכזְמרּו ָחִליָלה אֲֹאֵחִרים ַוִּיְׁשְמעּו ַוּי

ַמר ּוַמה ְּדַבר ַהָּכתּוב ֶאֶבן ָמֲאסּו אֹ ֵעיָניו ָּבם ַוּיַוִּיֵּתן יז
 ׁש ִּפָּנה׃ אֹים ָהְיָתה ְלרֹוִנַהּב

ל ִֹמי ֲאֶׁשר ִּתּפ־ר ְוָכלֹוָרת ִיְתּפאָֹהֶאֶבן ַהּז־ ַעללֵפַֹהּנ־ָּכל יח
 ָעָליו ְּתַדְּכֶאּנּו ֶלָעָפר׃ 

 ַיד ָּבֵעת ֹוַח ּבִנים ִלְׁשֲהִֹרים ְוָראֵׁשי ַהּכֹוְפ ַהּסַוְיַבְקׁשּו יט
ַהָּמָׁשל ַהֶּזה  ־א ֶאתֵׂשַֹהִהיא ִּכי ָראּו ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם הּוא נ

  ִּכי ָיְראּו ִמְּפֵני ָהָעם׃ ֶאֶפס
ֶצֶדק  ־ ַוִּיְׁשְלחּו ְמַרְגִלים ִמְתַחְּפִׂשים ְּכַאְנֵׁשיֹול־ַוֶּיֶאְרבּו כ

  ַהֶּפָחה׃ִליֵדי ַהִּמְׁשָּפט ִויֵדי  ֹו ִּבְדָבָריו ּוְלַהְסִּגירֹותֹד אֵדְֹלצ
ֶּתְהֶּגה ּוְתַלֵּמד  ֹוןַרֵּבנּו ָיַדְענּו ִּכי ָנכר ֹ ֵלאמֹותֹ אַוִּיְׁשֲאלּו כא
ֶּדֶר־ִאיׁש ְוֶאת־ִתָׂשא ְפֵני־א ָהֱאה ְּבֵמיָׁשִרים׃ ֹוֶרִהים ּת 



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש סה

 ָאִין׃ ־ָלנּו ָלֵתת ַמס ַלֵּקיָסר ִאם ֹוןֲהָנכ כב
 ְּתַנּסּוִני׃ ־ֶמר ֲאֵליֶהם ַמהאִֹנְכֵליֶהם ַוּי־ ֶאתַוַּיֵּכר כג
ְמרּו אֹת ָהֵהָּנה ַוּיֶבֹ ִלי ִּדיַנר ֶאָחד ְלִמי ַהְּתמּוָנה ְוַהְּכתַהְראּו כד

 ַלֵּקיָסר׃ 
ֵּכן ָהבּו ַלֵּקיַסר ֶאת ֲאֶׁשר ַלֵּקיָסר ־ ֲאֵליֶהם ַעלֶמראַֹוּי כה

 ִהים׃ ִהים ֵאת ֲאֶׁשר ֵלאְוֵלא
 ִלְפֵני ָהָעם ַוִּיְתַּפְּלאּו ֹו ְּבַדְּברֹותֹד אֵדֹּו ְלצא ָיְכלְו כו

 ַהַּמֲעֶנה ַוַּיְחִריׁשּו׃ ־ַעל
ֵאין ְּתִחַּית ־ִרים ִּכיְמַֹהַּצּדּוִקים ָהא־ ֲאָנִׁשים ִמןַוִּיְּגׁשּו כז

  ר׃ַֹהֵּמִתים ַוִּיְׁשָאֻלהּו ֵלאמ
ד ִמְּׁשֵני ַאִחים ה ָּכַתב ָלנּו ִּכי ָימּות ֶאָחֶׁשֹ ִהֵּנה מַרֵּבנּו כח

א  ֹ ֵאֶׁשת ַהֵּמת ְיָבָמה ָיבֹול־ְוהּוא ַּבַעל ִאָּׁשה ּוֵבין ֵאין
 ֵׁשם ָאִחיו׃ ־ ְוֵהִקים ֶזַרע ַעלָעֶליָה

 ִאָּׁשה ַוָּיָמת ּוֵבן ֹוָלַקח ל ֹון ָהיּו ִׁשְבָעה ַאִחים ָהִראׁשְוִאָּתנּו כט
 ׃ ֹול־ֵאין

 ּה׃ ָתֹ ִיֵּבם אְוַהֵּׁשִני ל
 ָבִנים׃ ־אַהִּׁשְבָעה ְוֻכָּלם ֵמתּו ־ַהְּׁשִליִׁשי ְוֵכן ָּכל־ ַּגםְוֵכן לא
 ָהִאָּׁשה׃ ־ ֵמָתה ַּגםהֹוָנּוָבַאֲחר לב
 ְלִמי ֵמֶהם ִּתְהֶיה ְלִאָּׁשה ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ַאֲחֵרי ְוַעָּתה לג

 ַהִּׁשְבָעה׃ ־ֲאֶׁשר ָהְיָתה ֵאֶׁשת ָּכל
ם ַהֶּזה ֲאָנִׁשים ִיְבָעלּו ֹוָלְּבֵני ָהע ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהם ֶמראַֹוּי לד

 ְוָנִׁשים ִּתָּבַעְלָנה׃ 
ַהֵּמִתים ־ִמן ֹות ַהָּבא ְוִלְחיםֹוָלעָה־ִדים ָלֶרֶׁשת ֶאתְמָֹהע ַא לה
א ִיְבָעלּו ְו א ִתָּבַעְלָנה׃ 
ִּכי דּוִמים ֵהם ְלַּמְלָאִכים ִּכי  ֹודא יּוְכלּו ָלמּות עְו לו

 ִהים ֵהָּמה׃ י ַהְּתִחָּיה ְּבֵני ֱאם ְּבֵנֹוָתִּבְהי
ַהְּסֶנה ַּכֲאֶׁשר  ֹוה ֻהַּגד ִמּתֶׁשְֹלמ־ ִּכי ָיקּומּו ַּגםְוַהֵּמִתים לז

  ב׃ֵֹהי ַיֲעקֵהי ִיְצָחק ֵואֵהי ַאְבָרָהם ֱאה ֱאָֹוָקָרא ְיה
ֵהי ַהַחִּיים ִּכי ֱא־ֵהי ַהֵּמִתים ִּכי ִאםִהים ֵאיֶנּנּו ֱאְוָהֱא לח

 ם ַחִּיים ְלָפָניו׃ ֻכָּל
 ְמרּו ַרִּבי ֵהיֵטב ִּדַּבְרָּת׃ אִֹרים ֲאָחִדים ַוּיֹוְפ סַוַּיֲענּו לט
  ָּדָבר׃ ֹו תֹאל ִֹאיׁש ֵמֶהם ִלְׁשא ֹודֵהֵעז ע־אְו מ
 ָּדִוד הּוא׃ ־ְמרּו ִּכי ַהָּמִׁשיַח ֶּבןאֹי  ֲאֵליֶהם ֵאיֶמראַֹוּי מא
י ֵׁשב  ִנֹה ַלאדָֹו ְּתִהִּלים ְנֻאם ְיהר ְּבֵסֶפרֵמֹא הּוא א ֲהְוָדִוד מב

 ִליִמיִני׃ 
 ׃ ְלַרְגֶלים ֲֹהד ֶביְיֹ אָאִׁשית־ַעד מג
 ׃ ֹוהּוא ְּבנ ֵאי ֹון ָאדֹוא לֵרֹ ָּדִוד קְוִאם מד
 ָהָעם׃ ־ַּתְלִמיָדיו ְּבָאְזֵני ָכל־ ֶאלֶמראַֹוּי מה
ל ֶלְכָּתם ִרים ַהִּמְתַעְּנִגים ַעֹוְפַהּס־ ָלֶכם ִמןִהָּׁשְמרּו מו

ָלֶהם ַּבְּׁשָוִקים  ֹוםְׁשֵאַלת ָׁשל־ִבים ֶאתֲהְֹמֻלָּבִׁשים ְמִעיל ְוא
 ֹותמַֹהְּמק־ַהְּכֵנֶסת ְוֶאת־ים ְּבָבֵתיִנָֹהִראׁש ֹותבֹוָׁשַהּמ־ְוֶאת

  ְּבָבֵּתי ַהִּמְׁשֶּתה׃ ַהִּנְכָּבִדים
ּו ְתִפָּלה ַעִין ַיְרּב־ּוְלַמְרֶאה ֹותָּבֵּתי ַאְלָמנ־ ֶאתִליםְכָֹהא מז

 ַהִּמְׁשָּפט ִּפי ְׁשָנִים׃ ־ֵאֶּלה ֵהם ֲאֶׁשר ִיָּנֶטה ֲעֵליֶהם ַקו

  כא כא כא כאפרקפרקפרקפרק
ִנים ַמְּתַנת ָיָדם ְתָֹעם נ־ֵעיָניו ַוַּיְרא ֲעִׁשיֵרי־ ֶאתַוִּיָׂשא א

 ר׃ ֹוָצָהא ֹוןֲאר־ֶאל
  ֹות׃ ְׁשַּתִים ְּפרּוטֹוֶנת ּבֶתֹ ַאְלָמָנה ֲעִנָּיה ָרָאה נְוִאָּׁשה ב
ת ָנְתָנה אֹר ָלֶכם ָהַאְלָמָנה ָהֲעִנָּיה ַהּזֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אַמראַֹוּי ג

 ר ִמֻּכָּלם׃ ֹוֵתי
ָרם ְוִהיא ֹוָתִהים ַמְּתַנת ָיָדם ִמּמֵאֶּלה ָנְתנּו ֵלא־ ָכלִּכי ד

 ִמְחָיָתּה׃ ־ֲאֶׁשר ָלּה ֵאת ָּכל־ָּכל־ּה ָנְתָנה ֶאתָרִֹמַּמְחס
 ֹותהּו ִּכי ֶנְאָּדר ַהֵהיָכל ַּבֲאָבִנים ָיפֵרֵע־ ִנְדְּברּו ִאיׁש ֶאלָאז ה

  ֹות׃ְיָקר ֹותּוְנָדב
א ִתָּׁשֵאר ים ַאֶּתם ֵאֶּלה ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוִאֹ ֲהרַמראַֹוּי ו

 א ֻתָּתץ׃ ֶאֶבן ֲאֶׁשר ־ֶאֶבן ַעלה ֹּפ
 ֹותַרֵּבנּו ָמַתי ִּתְקֶריָנה ֵאֶּלה ּוָמה אר ֹ ֵלאמֹותֹ אַוִּיְׁשֲאלּו ז

 ן׃ ָאֵֹעת ּבְל
ּו  אַֹיְתֶעה ֶאְתֶכם ִאיׁש ִּכי ַרִּבים ָיב־ ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפןַמראַֹוּי ח

 ֵּתְלכּו ־ַאלא ֹד ָלבֹוֵעַהּמ ֹובֲאִני הּוא ְוָקרר ִֹבְׁשִמי ֵלאמ
 ַאֲחֵריֶהם׃ 

ֵּתַחּתּו ִּכי ֵאֶּלה ִּתְהֶייָנה ־ַאל ֹותּוְפָרצ ֹות ְקָרבִתְׁשְמעּו־ְוִכי ט
 א ַהֵּקץ׃  ֹודה ְועֹוָנִראׁש

ּוַמְמָלָכה  ֹויּג־ָיקּום ַעל ֹוי ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ִהֵּנה ּגףֹוֶסַוּי י
 ַמְמָלָכה׃ ־ַעל

א  ֹ  ִּתְגַעׁש ִּתְרַעׁש ֵמֲעָבֶריָה ִמֶּזה ּוִמֶּזה ְוָרָעב ָיבְוָהָאֶרץ יא
 ַהָּׁשָמִים׃ ־ִאים ִמןֹוָרים ְונֹוִלִתים ְּגדְפָֹוָדֶבר ּומ

ֵאֶּלה ִיְׁשְלחּו ָבֶכם ְמַנֵּדיֶכם ָיד ְוָרְדפּו ־ּו ָכלאֹ ָיבּוְבֶטֶרם יב 
 ילּו ֹוִבְוהֶאְתֶכם ְוִהְסִּגירּוֶכם ְלָבֵּתי ַהְּכֵנֶסת ּוְלָבֵּתי ְכָלִאים 

 ִלים ְלַמַען ְׁשִמי׃ ְׁשֶֹאְתֶכם ִלְפֵני ְמָלִכים ּומ
  ִּתְהֶיה ְלֵעדּות ָלֶכם׃ תאְֹוז יג
ׁש ַמה ָּתִׁשיבּו אְֹּבֶכם ְלִבְלִּתי ָהֵכן ֵמרִל־ ִׂשימּו ַעלֵּכן־ַעל יד

 ְלַהְצִּדיק ַנְפְׁשֶכם׃ 
ֵמיֶכם ֹוְמִמְתק־י ֶאֵּתן ָלֶכם ֶּפה ְוָחְכָמה ַעד ֲאֶׁשר ָּכלִכֹ ָאנִּכי טו
ִמֵּליֶכם׃ִלְפֵניֶכם ְוָלִׂשים ְלַאל ד ֹא יּוְכלּו ַלֲעמ  
ים ְוֵרִעים  ֹוִבִחים ּוְקרְוַא ֹותְיֵדי ָאב־ ַאֶּתם ִּתָּמְסרּו ַעלְוַאף טז

 ָיִמיתּו ִמֶּכם׃ ־ְוַגם
 ָאָדם ְלַמַען ְׁשִמי׃ ־ ְׂשנּוִאים ִּתְהיּו ְלָכלְוַאֶּתם יז
 ְׁשֶכם ָאְרָצה׃ אִֹמַּׂשֲעַרת רל ֹא ִיּפ תאֹז־ְּבָכל יח
 ּו׃ רַֹנְפְׁשֶכם ִּתְׁשמ־רּוֲחֶכם ֶאת ְּבַהֲאִרי יט
ִים ִּכי ַתֲחֶנה ָעֶליָה ַמֲחֶנה ְירּוָׁשַל־ ִּתְראּו ֶאתְוַכֲאֶׁשר כ

  ֵּתְדעּו ִּכי ִׁשְמֻמָתּה ָּבָאה׃ ַעִֹמָּסִביב ָיד
 ֹוֶהָהִרים ַוֲאֶׁשר ְּבת־ ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ָינּוסּו ֶאלָאז כא

 ּו ָבּה׃ אָֹיב־ָהִעיר ִיְבְרחּו ִמֶּמָנה ְוֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַּבל
 ְדַבר ַהָּכתּוב׃ ־ָּכלת ֹא ְנָקָמה ֵהם ְלַמְּלְיֵמי־ִּכי כב
ה ֹוָלַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ִּכי ָצָרה ְגד ֹותְוַלֵּמיִניק ֹותֶלָהר ֹויא כג

 ָהָעם ַהֶּזה׃ ־ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ ְוֶקֶצף ַעל



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש סו

ָהַעִּמים ִוירּוָׁשַלִים ִּתְהֶיה ־ָּכל־ֶחֶרב ְוָהְגלּו ֶאל־ ְלִפיְוָנְפלּו כד
 ם׃ ֹוִיַהּג ֹותָמֶלאָנה ִעּתִּת־ם ַעד ֲאֶׁשרֹוִיְלִמְרַמס ַהּג

ם ֵיַחּתּו  ֹוִיִבים ְוַהּגֹוָכ ִיָּנְתנּו ַּבֶּׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ְוכִתיםֹוְפּומ כה
 ַהָּים ּוִמְׁשָּבָריו׃  ֹוןֲעֵליֶהם ִמְּׁשאא ָֹבָאֶרץ ּוְמבּוָכה ָתב

א   ָֹלבת ֹ ַנְפָׁשם ִּתְתַעֵּטף ֲעֵליֶהם ִמַּפַחד ּוֵמֲעִתידָאָדם־ּוְבֵני כו
 ַהָּׁשַמִים ִיְרָּגזּו׃  ֹותדֹוְסמ־ֵתֵבל ָאְרָצה ִּכיְּב
  ֹול׃ּוְבָהָדר ָּגדז ָֹהָאָדם ָּבא ֶּבָעָנן ְּבע־ֶּבן־ ִיְראּו ֶאתְוָאז כז
ׁש ִּכי אֹדּו ְוָתִרימּו רֹוְד ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָלקּום ִּתְתעּוְכָהֵחל כח

 ה׃ ֹוָבַנְפְׁשֶכם ְקר־ְפדּות
 ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה׃ ־נּו ִבְתֵאָנה ּוְבָכלֹוְנ ִהְתּבֹום ְמָׁשל ֲאֵליֶהַוִּיָּׂשא כט
 ֹוביאּו ֶפַרח ַּתִּביטּו ְוָתִבינּו ְבַנְפְׁשֶכם ִּכי ָקרֹוִצ יַּכֲאֶׁשר ל

 ַהָּקִיץ׃ 
 ֵּתְדעּו ִּכי ַעֵֹאֶּלה ָיד־ַאֶּתם ַּכֲאֶׁשר ִּתְראּו ִּכי ָקמּו ָּכל־ ַּגםְוֵכן לא

 ים׃ ִהה ַמְלכּות ָהֱאֹוָבְקר
ַהֶּזה ַעד ֲאֶׁשר  ֹורַהּדר ֹא ַיֲעבר ָלֶכם ִּכי ֵמֹ ֲאִני אָאֵמן לב

 ֵאֶּלה׃ ־ָיקּומּו ָּכל
 ּון׃ רֹא ַיֲעבּו ּוְדָבַרי רֹ ְוָהָאֶרץ ַיֲעבַהָּׁשַמִים לג
 ֹו ן ִמְׁשֶּתה ְוִׁשָּכרב ִֹיְטַּפׁש ִלְּבֶכם ֵמר־ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ַא לד

ֲעֵליֶכם א  ָֹיבם ֹי ַהַחִּיים ּוְלֶפַתע ִּפְתאֵרֹסַמֲח ֹות ִמַּדֲאגֹוא
 ַההּוא׃  ֹוםַהּי

 יְׁשֵבי ָהָאֶרץ׃ ־ַעל ָּכלל ֹ ְּכַפח ָיקּוׁש ִיּפִּכי לה
 חַ ֹכ־רּו ְוַהְעִּתירּו ָתִמיד ְלִהָּנֵתן ָלֶכם ֵּדיֹוְר ִהְתעֵּכן־ַעל לו

 ָהָאָדם׃ ־ָהֵכן ִלְפֵני ֶבןד ֶֹּפַגע ַהָּבא ְוַלֲעמ־ְלִהָּמֵלט ִמָּכל
 ְלַלֵּמד ַּבֵהיָכל ּוַבַּלְיָלה ָיָצא ָללּון ֹוִמְׁשָּפט ֹוםי ֹום יַוְיִהי לז

 ָּבָהר הּוא ַהר ַהֵּזיִתים׃ 
ַהִּמְקָּדׁש ־ּו ֵאָליו ְלֵביתאֹר ַוָּיבֶקֹ ִהְׁשִּכימּו ַבּבָהָעם־ְוָכל לח

 ׃ ֹותֹ אַעִֹלְׁשמ

  כב כב כב כבפרקפרקפרקפרק
 ָּפַסח׃ הּוא ַחג ַה ֹות ַחג ַהַּמּצַוִּיְקַרב א
 ֹו ַנְפׁש־ִרים ִּבְקׁשּו ַּבָּמה ֶאתֹוְפִנים ְוַהּסֲהֹ ַהּכְוָראֵׁשי ב

 ְלַקְחָּתּה ִּכי ָיְראּו ִמְּפֵני ָהָעם׃ 
ֶאָחד ִמִּמְסַּפר ְׁשֵנים  ֹותְקִרּי־ ֲאֶׁשר ִּכּנּוהּו ִאיׁשִויהּוָדה ג

  ַהָּׂשָטן׃ ֹוֶהָעָׂשר ָּבא ב
ָראֵׁשי ַהָּצָבא ֵאיָכה  ־ִנים ְוֶאתֲהֹי ַהּכָראֵׁש־ַוְיַדֵּבר ֶאת ַוֵּיֶל ד

  ְּבָיָדם׃ ֹותַֹיְסִּגיר א
  ָּכֶסף׃ ֹול־ּו ָלֶתתתֹ ַיֵּיאַוִּיְׂשְמחּו ה
 ֹו ְלַהְסִּגירֹול־ָנה ִּבֶּקׁשֲאֹ ְותֹו ִהְבִטיָחם ְלַמֵּלא ְדָברְוהּוא ו

  ֹון׃א ֶבָהמְבָיָדם ְּבֵסֶתר ְו
 ֶזַבח ַהָּפַסח׃  ֹוםּוא יה ֹותַחג ַהַּמּצ ֹוםי אַֹוָּיב ז
ְלכּו ָהִכינּו ָלנּו ר ָֹנן ֵלאמֹוָחי־ְוֶאת ֹוסֶּפְטר־ ֶאתַוִּיְׁשַלח ח

 ַהָּפַסח׃ ־ֶאתל ֶֹלֱאכ
 ְלָהִכין׃  ֵנֵל־ִתְרֶצה ִּכי ֹוא ֵאָליו ֵאיפְמרּואַֹוּי ט
א  ֵׂשֶֹכם ָהִעיָרה ּוָפַגע ָּבֶכם ִאיׁש נֲאֹ ֲאֵליֶהם ִהֵּנה ְּכבֶמראַֹוּי י

 ָׁשָּמה׃ א ַֹהַּבִית ֲאֶׁשר ָיב־ד ָמִים ְלכּו ַאֲחָריו ֶאלַּכ

ָאַמר ַרֵּבנּו ַאֵּיה ֲחַדר  ה ֹ ּכִיתַּבַעל ַהָּב־ ֶאלַוֲאַמְרֶּתם יא
 ַהָּפַסח׃ ־ָׁשם ֶאתל ִֹחים ִלי ּוְלַתְלִמיַדי ֶלֱאכְרָֹהא

ִכינּו ְוָׁשם ָּת ֹותה ְרצּוָפה ְכָסתֹוָל ַיְרֶאה ָלֶכם ֲעִלָּיה ְגדְוהּוא יב 
 ָלנּו׃ 

 ַהָּפַסח׃ ־ ַוִּיְמְצאּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ַוָּיִכינּו ֶאתַוֵּיְלכּו יג
ָעָׂשר ־ הּוא ּוְׁשֵניםֹוד ַוֵּיֶׁשב ִּבְמִסּבֹוֵע ִהִּגיַע ַהּמְוַכֲאֶׁשר יד

 ׃ ֹוַהְּׁשִליִחים ִאּת
ח ַהֶּזה ַהֶּפַס־ֶאתל ִֹנְכַסְפִּתי ֶלֱאכף ֹ ֲאֵליֶהם ִנְכסֶמראַֹוּי טו

 ִעָּמֶכם ֶטֶרם ְתֻעֶּנה ַנְפִׁשי׃ 
 ֹו ד ֵהָאְכלֹוֵעל ִמֶּמּנּו ַעד מַכֹא אר ָלֶכם ִּכי ֵמֹ ֲאִני אִּכי טז

 ִהים׃ ְּבַמְלכּות ָהֱא
 ת ְוִחְלקּוָה ֵביֵניֶכם׃ אַֹמר ְקחּו זאַֹוּי ַוְיָבֶר ֹוסַהּכ־ ֶאתַוִּיַּקח יז
ִמְּפִרי ַהָּגֶפן ַעד   ֹודְׁשֶּתה עֶא־אר ָלֶכם ִּכי ֵמֹ ֲאִני אִּכי יח

 ִהים׃ ַמְלכּות ָהֱא ֹואָתב־ִּכי
ֶזה הּוא ר ַֹוִּיְבַצע ַוִּיֶּתן ָלֶהם ֵלאמ ַהֶּלֶחם ַוְיָבֶר־ ֶאתַוִּיַקח יט

 ִלי׃  ֹוןְּבָׂשִרי ַהָּנתּון ַּבַעְדֶכם ֲעׂשּו ֵכן ְלִזָּכר
ת אַֹהּז ֹוסַמר ַהּכאָֹלַקח ַאֲחֵרי ָאְכָלם ַוּי ֹוסַהּכ־ֶאת־ ַּגםְוֵכן כ

 ַּבַעְדֶכם׃  ִהיא ַהְּבִרית ַהֲחָדָׁשה ְּבָדִמי ַהָּׁשפּו
 ַהֻּׁשְלָחן׃ ־ַמְסִּגיֵרִני ִהֵּנה ִאִּתי ַעל־ ַידַאך כא
ָלִאיׁש  ֹויַּכֲאֶׁשר ִנְגַזר ָעָליו ֲאָבל א ֵלָֹהָאָדם ה־ ֶּבןֵהן כב

 ׃ ֹו ַנְפׁש ְּבַיד ְמַבְקֵׁשיֹותַֹההּוא ֲאֶׁשר ַיְסִּגיר א
הּוא ֶזה ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ־ ֵּביֵניֶהם ִמיׁשְֹוִלְדרר ֹ ֵהֵחלּו ַלֲחקְוֵהם כג

 ת׃ אָֹּכז
 ָּבֶהם׃  ֹולָהיּו ֵביֵניֶהם ִמי ֶנְחָׁשב ַהָּגדת ֹ ִריבִּדְבֵרי־ְוַגם כד
ִטים ָּבם ְוַהַּׁשִּליט ִנְקָרא ְלֹם ׁשֹוִי ֲאֵליֶהם ַמְלֵכי ַהּגֶמראַֹוּי כה

 ד׃ ַרב ָחֶס
 ֹוןָּבֶכם ְיִהי ַכָּצִעיר ְוָהָאד ֹולַהָּגד ֵכן ַא־א ְוַאֶּתם כו

 ִּכְמָׁשֵרת׃ 
א ַהּיֵׁשב  ד ְלָׁשֵרת ֲהֵמֹ ָהעֹואל ַֹהּיֵׁשב ֶלֱאכ ֹול ִמי ַהָּגדִּכי כז

 ֶכם ִּכְמָׁשֵרת׃ ֹוְכַוֲאִני ְבתל ָֹלֱאכ
ֲאֶׁשר  ֹותּוִני ַּבַּמּסא ֲעַזְבּת ֵהם ֲאֶׁשר ֲעַמְדֶּתם ִעָּמִדי ְוְוַאֶּתם כח

 ָעְברּו ָעָלי׃ 
 ַהַּמְלכּות ֲאֶׁשר ִהְנִחיַלִני ָאִבי׃ ־ ַמְנִחיל ֶאְתֶכם ֶאתֲאִני־ְוַגם כט
 ֹותִּכְסא־ְכלּו ְוִתְׁשּתּו ַעל ֻׁשְלָחִני ְוֵתְׁשבּו ַעלאֹ ּתּוְבַמְלכּוִתי ל

 ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל׃ ־ֶאתט ִֹלְׁשּפ
ְׁשָאְלֶכם ַהָּׂשָטן ל ָֹׁשא ֹוןִׁשְמע ֹוןִׁשְמע ֹון ָהָאדֶמראַֹוּי לא

 ַהִחִּטים׃  ֹותֶכם ִּכְזרֹוְתִלְזר
ַאָּתה ־ְוַגם ִלְבִלי ֶתְחַּדל ֱאמּוָנֶת  ִהְתַחַּנְנִּתי ַבַעְדַוֲאִני לב

 ׃ ַאֶחי־ְרֵאה ְלַחֵּזק ֶאת ִלְּב־ֶאל ַּכֲהִׁשיְב
ְלֵבית ־ַּגם י ָלֶלֶכת ִעְּמִכָֹאנ ֹוןָנכי ִנֹ ָעָנה ְוָאָמר ֲאדְוהּוא לג

 ְלַׁשֲעֵרי ָמֶות׃ ־ֶּכֶלא ְוַגם
ַעד  ֹוםַהּיל ִֹיְקָרא ַהַּתְרְנג־אֵּכיָפא  ר ְלֵמֹ ִהְנִני אַמראַֹוּי לד

 ְיַדְעָּתִני׃ ־אִּכי ר ֹׁש ְּפָעִמים ֵלאמְּתַׁשֵּקר ָׁש־ֲאֶׁשר



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש סז

 ֹורְצר־י ֶאְתֶכם ְּבִלי ֲאֵליֶהם ַּכֲאֶׁשר ָׁשַלְחִּתֶמראַֹוּי לה
א ְמרּו אְֹנָעִלים ַהֲחַסְרֶּתם ָּדָבר ַוּי־ַיְלקּוט ּוְבִלי־ְּבִלי

  ָּדָבר׃ָחַסְרנּו 
 ֹו ִיָּׂשֵאהּו ִעּמ ֹור ְצרֹול־ִמי ֲאֶׁשר ֹום ֲאֵליֶהם ֶאֶפס ַּכּיֶמראַֹוּי לו

 ֹוְגדִּב־ֶאת־ַּגםר ֹ ִיְמּכֹוַתִּׂשיג ָיד־אְוֵכן ַיְלקּוט ּוִמי ֲאֶׁשר 
  ָחֶרב׃ ֹוְוִיְקֶנה ּל

ִעים  ְׁשֹּפ־ר ָלֶכם ִּכי ָיקּום ֲאֶׁשר ָּכתּוב ָעָלי ְוֶאתֵמֹ ֲאִני אִּכי לז
 ׃ ֹוֻּתּמ־ַהָּכתּוב ָעַלי ָיקּום ַעד־ִנְמָנה ִּכי ָכל

ֶמר אְֹׁשָּתִים ַוּי ֹותִאָּתנּו ֲחָרבה ֹפ־ינּו ִהֵּנהֵנֹ ֲאדְמרּואַֹוּי לח
 ֲאֵליֶהם ַרב ָלנּו׃ 

ַּתְלִמיָדיו ־ַהר ַהֵּזיִתים ְוַגם־ ֵמָאז ֶאלֹוְּכַדְרּכ  ַוֵּיֶלַוֵּיֵצא טל
 ָהְלכּו ַאֲחָריו׃ 

ּו ִליֵדי אֹא ָתבֶמר ֲאֵליֶהם ִהְתַּפְּללּו ְואַֹוּי ֹום ַּבָּמקַוִּיְפַּגע מ
  ֹון׃ִנָּסי

ל  ַע ָאֶבן ַוִּיְכַרע ַוִּיְתַּפֵּל ִנְפַרד ֵמֶהם ַהְרֵחק ִּכְקְוהּוא מא
  ר׃ֵֹלאמ

ת ִאם ֵּכן ָרִציָת ָאָּתה אַֹהּז ֹוסַהּכ־ָנא ֵמָעַלי ֶאת־ ַהֲעֵברָאִבי מב
 ֶיִהי׃  ֹוְנִּכְרצ־י ִּכי ִאםֹוִנא ִכְרצ ַא
 ַהָּׁשַמִים ַוְיַחְּזֵקהּו׃ ־ִמן  ֵאָליו ַמְלָאַוֵּיָרא מג
ְוִנְטֵפי ָמֶות ִהְתַּפֵּלל ְּבָחְזָקה ־ ֶחְבֵליֹותֹ ָאְפפּו אְוַכֲאֶׁשר מד

 ים ָיְרדּו ָאְרָצה׃ ֹוִלָדם ְּגד־ ְּכִנְטֵפיֹוֵזָעת
ַּתְלִמיָדיו ַוִּיְמָצֵאם ְיֵׁשִנים ־ֶאלא ֹ ַוָּיבֹו ִמְּתִפָּלתַוָּיָקם מה

  ֹון׃ֵמִעָּצב
ֶּזה ִּתיְׁשנּו קּומּו ְוִהְתַּפְללּו ־ ֲאֵליֶהם ָלָּמהֶמראַֹוּי מו
  ֹון׃ּו ִליֵדי ִנָּסיאָֹתב־אְו
ֶהָעָׂשר ַהִּנְקָרא ־ָעם ְוֶאָחד ִמְּׁשֵניםֹון־ ְמַדֵּבר ְוִהֵּנה ֲהמּנּוֶדֹע מז

 ׃ ֹול־ֵיׁשּוַע ִלְנָׁשק־ָׁשם ַוִּיַּגׁש ֶאלאְֹּבר ֵלְֹיהּוָדה ה
ָהָאָדם ־ֶּבן־ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ְיהּוָדה ֲהַתְסִּגיר ֶאתֶמראַֹוּי מח

 ִּבְנִׁשיָקה׃ 
ם ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְקֶריָנה ָאְמרּו ֹוָת ִּבְראֹו ֲאֶׁשר ִאּתַוֲאָנָׁשיו מט

 ינּו ֲהַנֶּכה ֶבָחֶרב׃ ֵנֲֹאד
 ֹו ָאְזנֹול־ַוְיַקֶּצץ ֹולן ַהָּגדֵהֶֹעֶבד ַהּכ־ ֵמֶהם ִהָּכה ֶאתְוֶאָחד נ

 ַהְיָמִנית׃ 
 ֹויפּו ַוִּיַּגע ְּבָאְזנֹוִסּת־ֶמר ַהְרּפּו ַאלאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען נא

 ַוִּיְרָּפֵאהּו׃ 
ִנים ְוָׂשֵרי ַהֵהיָכל ְוַהְּזֵקִנים  ֲהָֹראֵׁשי ַהּכ־ ֵיׁשּוַע ֶאלֶמראַֹוּי נב

  ֹות׃ּוְבַמּט ֹותַהָּבִאים ָעָליו ַהַעל ָּפִריץ ְיָצאֶתם ַּבֲחָרב
ת אֹז ְׁשַלְחֶּתם ִּבי ָיד ַא־אָהִייִתי ִעָּמֶכם ַּבֵהיָכל ְו ֹוםי ֹוםי נג

 ׃ ֶׁשִֹהיא ִעְּתֶכם ּוֶמְמֶׁשֶלת ַהח
 ֹול ן ַהָּגדֵהֵֹּבית ַהּכ־יֻכהּו ַוְיִביֻאהּו ֶאלֹוִל ַוּיֹוב־ַּיֲחִזיקּוַו נד

  ֹוק׃ַאֲחָריו ֵמָרח ֵלֹּוֶפְטרּוס ה
ֶהָחֵצר ּוְבִׁשְבָּתם ַיְחָּדו ַוֵּיֶׁשב  ֹו ִּבֲערּו ֵאׁש ְּבתְוַכֲאֶׁשר נה

 ם׃ ֹוָכְּבת ֹוסֶּפְטר־ַּגם
 ֹוּב־ַוֶּתֱחֶזה ֹורֶגד ָהאב ֶנֵׁשֹ ִׁשְפָחה ַאַחת יֹותֹ אַוֵּתֶרא נו

 ׃ ֹוֶזה ָהָיה ִעּמ־ֶמר ַּגםאַֹוּת

 ׃ ֹותֹא ָיַדְעִּתי אַמר ִאָּׁשה אֹ ַוּיֹוּב־ַוֵיַכֵחׁש נז
ַאָּתה ֶאָחד ֵמֶהם ־ַמר ַּגםאֹ ַוִּיְרֵאהּו ִאיׁש ַאֵחר ַוּיְמַעטֹוד־ְוע נח

 י׃ ִכֹא ֵמֶהם ָאנָאָדם ־ֶּבן ֹוסַוַּיַען ֶּפְטר
ר ֹיַח ָעָליו ֵלאמֹוִכֵכן ָעָנה ִאיׁש ְוה־ ַאַחת ַאֲחֵריהּוְכָׁשָע נט

  ִּכי הּוא ְּגִליִלי׃ ֹוֶזה ָהָיה ִעּמ־ָאֵכן ַּגם
 ֹודַע ָמה ַאָּתה ְמַדֵּבר ְועֵדָֹאָדם ֵאיֶנִּני י־ֶּבן ֹוס ֶּפְטרֶמראַֹוּי ס

  ל׃ָֹקָרא ַהַּתְרְנגם ֹ ְּבִפיו ּוִפְתאֹוְּדָבר
ְּדַבר ־ֶאת ֹוסֶּפְטרר ַֹוִּיְזּכ ֹוסֱחֶזה ִּבְפֵני ֶפְטרַוֶּי ֹון ָהָאדַוִּיֶפן סא

 ֹוםַהּיל ְֹבֶטֶרם ִיְקָרא ַהַּתְרְנג־ ִּכיֹוֲאֶׁשר ִּדֶּבר ל ֹוןָהָאד
 ׁש ְּפָעִמים׃  ָׁשִּבי־ְּתַכֵחׁש

  ַהחּוָצה ַוְיָמֵרר ַּבֶּבִכי׃ ַוֵּיֵצא סב
 ׃ ֹוב־ ְוִהְתַעְּללּוֹותֹאֵיׁשּוַע ִהּכּו ־ִׂשים ֶאתְפֹ ַהּתְוָהֲאָנִׁשים סג
ִהָּנֵבא ָלנּו ִמי הּוא ַהַּמֶּכה ר ֹ ֵלאמֹולל ָֹּפָניו ְוָׁשא־ ֶאתָחפּו סד
 ׃ ָתֹא
 ׃ ֹותֹיפּו ְדָבִרים ָּכֵאֶּלה ְלָנֵאץ אֹוִסה ֹודְוע סה
ִרים ֹוְפִנים ְוַהּסֲהֹר ִנְקֲהלּו ִזְקֵני ָהָעם ָראֵׁשי ַהּכֶקַֹהּב ֹורּוְכא סו

  ר׃ֹ ִלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין ֵלאמַוְיִביֻאהּו
ֶמר ֲאֵליֶהם ִאם אָֹלנּו ַוּי־ ַאָּתה הּוא ַהָּמִׁשיַח ַהֶּגדַהִאם סז

 א ַתֲאִמינּו׃ ַאִּגיד ָלֶכם 
 א ְתַׁשְּלחּוִני׃ א ַתֲענּו ְוֶאְׁשַאל ־ ִאםְוַגם סח
ָהָאָדם ָלֶׁשֶבת ִליִמין ְּגבּוַרת ־ה ֶבןֶלֹ ֵמַעָּתה עִהֵּנה סט

 ִהים׃ ָהֱא
ֶמר ֲאֵליֶהם אִֹהים ַוּיָהֱא־ַאָּתה הּוא ֶּבן־ ֻכָּלם ֲהִכיְמרּואַֹוּי ע

 ֲאִני הּוא׃ ־ִרים ִּכיְמַֹאֶּתם א
 א ָׁשַמְענּו ֵעדּות ִּפיהּו׃ ֲה ֹודָּלנּו ּוְלֵעדּות ע־ ַמהְמרּואַֹוּי עא

  כג כג כג כגפרקפרקפרקפרק
  ס׃ֹוִּפיָלט־יֻכהּו ֶאלִלַֹהָּקָהל ָׁשם ַוּי־ ָכלַוָּיקּומּו א
ָהִאיׁש ַהֶזה ְמַסֵּלף ־ָמָצאנּו ֶאתר ֹ ֵלאמֹו ְלִׂשְטנַוָּיֵחּלּו ב

 ִּכי הּוא ֹום ִמֵּתת ַמס ַלֵּקיַסר ְּבָאְמרָתַֹעֵּמנּו ּוַמְׁשֶּגה א־ֶאת
 ַהָּמִׁשיַח׃  ַהֶּמֶל

ַהְּיהּוִדים ַוַּיַען  ַהַאָּתה ֶמֶלר ֵֹלאמ ֹוס ִפיָלטֹותֹ אַוִּיְׁשַאל ג
 ר ַאָּתה ָאָמְרָּת׃ ֶמאֹ ַוּיֹותֹא

ָהָעם ֲאִני  ֹוןֲהמ־ִנים ְוֶאלֲהָֹראֵׁשי ַהּכ־ֶאל ֹוס ִּפיָלטֶמראַֹוּי ד
ָּבִאיׁש ַהֶּזה׃  ֹוןא ָמָצאִתי ָע 

ָהָעם ־ִּכי ַמִּדיַח הּוא ֶאתר ֵֹלאמז ֹיפּו ְּבֶיֶתר עֹוִסֵהם ה ַא ה
 ׃ ֵהָּנה־ְיהּוָדה ָהֵחל ַּבָּגִליל ְוַעד־ ְּבָכלֹותֹוָרְּבת

ָהִאיׁש הּוא ־ֵׁשם ַהָּגִליל ַוִּיְׁשַאל ִאם־ֶאת ֹוס ִּפיָלטֹוַעְוִכְׁשמ ו
 ְּגִליִלי׃ 

ֵיָחֵׁשב ַוִּיְׁשָלֵחהּו  ֹוסודֹורְלֶמְמֶׁשֶלת ה־ ָיַדע ִּכיְוַכֲאֶׁשר ז
  ָהֵהם׃הּוא ָיַׁשב ִּבירּוָׁשַלִים ַּבָּיִמים ־ֲאֶׁשר ַּגם ֹוסדֹוְרה־ֶאל

ִּכי ִנְכַסף ד ֵֹיׁשּוַע ַוִיְׂשַמח ְמא־ֶאת ֹוסדְרֹוה ֹות ִּכְראַוְיִהי ח
 ַוְיַקו ִּכי ֹוָׁשְמע־ ִמָּיִמים ַרִּבים ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶאתֹותֹוִלְרא
 ְלֵעיָניו׃  ֹות אַיֲעֶׂשה



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש סח

 ָעָנהּו ָּדָבר׃ ־אהּוא  ַא ֹותנֹׁש ֹות ְׁשֵאלַוִּיְׁשָאֵלהּו ט
 ֹויפּו ְלִׂשְטנִסִֹרים ַוּיְפֹוִנים ְוַהּסֲהֹ ָראֵׁשי ַהּכַוָּיקּומּו י

 ם׃ ָחַֹמֲאַמֵּצי כ־ְּבָכל
 ְמִעיל ַאְרָּגָמן ֹותֹ ַוַּיְלֵּבׁש אֹוְוֵחיל ְצָבא ֹוסדֹוְר הֹותֹ אַוִּיֶבז יא

  ֹוס׃ִּפיָלט־ ַוִּיְׁשָלֵחהּו ֶאלֹוּב־ְלָהֶתל
ָאִחיו ִּכי ־ִאיׁש ֶאל ֹוסּוִפיָלט ֹוסדֹוְרַההּוא ִהְתַרּצּו ה ֹוםַּבּי יב 

 ָהְיָתה ַמְׂשֵטָמה ֵּביֵניֶהם׃ ה ֹּכ־ַעד
 ִנים ְוַהָּׂשִרים ְוָהָעם׃ ֲהָֹראֵׁשי ַהּכ־ֶאל ֹוס ִפיָלטַוִּיְקָרא יג
ָהִאיׁש ַהֶּזה ִּכְמַסֵּלף ־ ֲאֵליֶהם ֲהֵבאֶתם ֵאַלי ֶאתֶמראַֹוּי יד

ָמָצאִתי ָבִאיׁש ־אָהָעם ְוִהֵּנה ֲחַקְרִּתיו ְלֵעיֵניֶכם ְו־ֶאת
 ׃ ֹותֲֹאֶׁשר ַּתְרִׁשיעּו אל ֹץ ָּדָבר ִמּכ ֶׁשֶמַהֶּזה

 ֹו בא ֹ ֵאֵלינּו ִמְּבִלי ְמצֹוִּכי הּוא ֱהִׁשיב ֹוסדֹוְרא ה ְוַאף טו
 ָמֶות׃ ־ֵחְטא ִמְׁשַּפט

 ׃ ֹותֲֹאַיְּסֶרּנּו ְוַאֲחֵרי ֵכן ֲאַׁשַּלח אר ֹ ַיּסֵּכן־ַעל טז
 ִׁשי ִּביֵמי ֶהָחג׃  ְלַׁשַּלח ָלֶהם ֶאָחד ֵמָהֲאִסיִרים ָחְפְוָעָליו יז
ָהִאיׁש ַהֶּזה ְוַׁשַּלח ־ֶאתף ֱֹאסר ֵֹהם ָקְראּו ַיְחָּדו ֵלאמ ַא יח

 ַאָּבא׃ ־ַּבר־ָלנּו ֶאת
ִנְמָצא ־ ֲאֶׁשר ָעצּור ָהָיה ַּבֶּכֶלא ַּבֲעבּור ֶמֶרד ֲאֶׁשרהּוא יט

 ָּבִעיר ָוֶרַצח׃ 
 ֵיׁשּוַע׃ ־ְלַׁשַּלח ֶאתָחֵפץ ־ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ִּכי ֹוס ִּפיָלטףֹוֶסַוּי כ
 ׃ ֹותַֹהְצֵלב ַהְצֵלב אר ֹ ָצֲעקּו ֵלאמְוֵהם כא
 ֲאֵליֶהם ְׁשִליִׁשית ְוָלָּמה ֶמה ָרָעה ָעָׂשה ֶזה ַוְיַדֵּבר כב
ֵּכן ֲאַיְּסֶרּנּו ַוֲאַׁשְּלֶחּנּו׃ ־ָמֶות ַעל־ ִמְׁשַּפטֹוָמָצאִתי ל־א 
 ִּכי ִיָּצֵלב ַוַּיְכַרע  ֹוב־ְפְצרּום ַוִּיְׁשָאלּו ַוִּיֹוָלֵהם ֵהִרימּו ק ַא כג

 ִנים׃ ֲהָֹראֵׁשי ַהּכ ֹולם ְוקֹוָלק
 יא ִמְׁשָּפט ִּכי ֵתָעֶׂשה ֶׁשֱאָלָתם׃ ֹוִצה ֹוסּוִפיָלט כד
ֶהָעצּור ַּבֶּכֶלא ַּבֲעבּור ֶמֶרד ָוֶרַצח ־ ָלֶהם ֶאתַוְיַׁשַּלח כה

 ם׃ ֹוָנצֵיׁשּוַע ָנַתן ִלְר־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָׁשָאלּו ְוֶאת־ֶאת
ַהָּׂשֶדה ־ ִמָּׁשם ַוַּיֲחִזיקּו ְבִאיׁש ֶאָחד ֲאֶׁשר ָּבא ִמןיֻכהּוֹוִלַוּי כו

ַהְּצָלב ־קּוִריִני ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ֶאת־ִאיׁש ֹון ִׁשְמעֹוּוְׁשמ
  ַאֲחֵרי ֵיׁשּוַע׃ ֹותֹ אָלֵׂשאת

ָליו ָע ֹותאְׂשָֹנִׁשים נ ֹוןָרב ָהְלכּו ַאֲחָריו ַוֲהמ־ַעם ֹוןַוֲהמ כז
 ִמְסֵּפד ְוִקיָנה׃ 

ִּתְבֶּכיָנה ִּלי ־ְירּוָׁשַלִים ַאל ֹותַמר ְּבנאֹ ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהן ַוּיַוִּיֶפן כח
 ְּבֶכיָנה ָלֶכן ְוִלְבֵניֶכן׃ ־ִּכי ִאם

ְוַהֶּבֶטן ֲאֶׁשר   ֹותְמרּו ַאְׁשֵרי ָהֲעָקראֹ ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְויִּכי כט
ר א ָיָלָדה ְוַהָּׁשַדִים ֲאֶׁש א ֵהיִניקּו׃ 

 ַּכּסּונּו׃  ֹותֶלָהִרים ִנְפלּו ָעֵלינּו ְוַלְּגָבער ֹ ָיֵחּלּו ֵלאמָאז ל
 ֵּיָעֶׂשה ְּבֵעץ ָיֵבׁש׃ ־ָּכָכה ַיֲעׂשּו ְּבֵעץ ָלח ַמה־ ִאםִּכי לא
  ַלָּמֶות׃ ֹוֵלי ָאֶון הּוָבלּו ִאּתֲעֹ ֲאֵחִרים ּפְׁשַנִים־ְוַגם לב
 ָׁשם ֹותַֹהִּנְקָרא ֻּגְלָּגְלָּתא ַוִּיְצְלבּו א ֹוםַהָּמק־ ֶאלּואַֹוָּיב לג

 ׃ ֹולאֹ ְוֶאָחד ִלְׂשמֹוֵלי ָהָאֶון ֶאָחד ִליִמינֲעֹּפ־ְוֶאת
ִעים ָמה ֵהָּמה ְדֹ ֵיׁשּוַע ָאִבי ְסַלח ָלֶהם ִּכי ֵאיָנם יֶמראַֹוּי לד
 ל׃ ֹוָרְּבָגָדיו ַוַּיִּפילּו ֲעֵליֶהם ּג־ים ַוְיַחְּלקּו ָלֶהם ֶאתִׂשֹע

ר  ֹ ֵלאמֹול־ַהָּׂשִרים ָלֲעגּו־ ְוַגםֹו ָעְמדּו ִהִּביטּו בְוָהָעם לה
הּוא ַהָּמִׁשיַח ־ ִאםֹוַנְפׁש־ָנא ֶאת־עֹוַׁשיַע יֹוִׁשֲאֵחִרים ה־ֶאת

 ִהים׃  ָהֱאְּבִחיר
 ץ׃ ֶמֹ חֹוּו ַוַּיִּגיׁשּו לאַֹאְנֵׁשי ַהָּצָבא ָׂשֲחקּו ָעָליו ַוָּיב־ ַּגםְוֵכן לו
 ׃ ַנְפֶׁש־ע ֶאתֹוַׁשַהְּיהּוִדים ה ַאָּתה הּוא ֶמֶל־ ִאםְמרּואַֹוּי לז
י ְוִעְבִרי ֶזה הּוא ֹוִמ ִּבְכָתב ְיָוִני ְורֹות ִמַּמַעל לֶבֹ ְכתַוָּיִׂשימּו לח

 ַהְּיהּוִדים׃  ֶמֶל
א  ֲהר ֹ ֵלאמֹותֹ ֵחֵרף אֹוֵלי ָהָאֶון ַהִּנְתִלים ֶאְצלֲעֹ ִמּפְוֶאָחד לט

 ַנְפֵׁשנּו׃ ־ְוֶאת ַנְפְׁש־ע ֶאתֹוַׁשיַח הַאָּתה ַהָּמִׁש
ִהים ָהֱא־א ִתיָרא ֶאתַהִאם ר ֹ ֵלאמֹוּב־ ָהַאֵחר ַוִּיְגַערַוַּיַען מ

 ׃ ָעֶלי־ׁש ַהֶּזה הּוַׁשת ַּגםֶנָֹהע־ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר
 ָעֵלינּו הּוַׁשת ַּכִּמְׁשָּפט ִּכי ְּכַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו הּוַׁשב ָלנּו ָאֵכן מא
 ָעָׂשה ָדָבר ָרע׃ ־א ֶזה ַא
 ׃ ְּבַמְלכּוֶתא ֹי ַּכֲאֶׁשר ָּתבִנָֹנא ֲאד־ֵיׁשּוַע ָזְכֵרִני־ ֶאלַמראַֹוּי מב
ִּתְהֶיה ִעִּמי  ֹוםַהּי ר ְלֵמֹ ֵיׁשּוַע ֵאָליו ָאֵמן ֲאִני אֶמראַֹוּי מג

 ֵעֶדן׃ ־ְּבַגן
ָהָאֶרץ ַעד ־ָכלְּפֵני ־ִּכָּסה ֶאת ֶׁשֹ ְּכָׁשָעה ַהִּׁשִּׁשית ְוחַוְיִהי מד

 ַהָּׁשָעה ַהְּתִׁשיִעית׃ 
 ת ַהֵהיַכל ִנְקְרָעה ִלְׁשַנִים ְקָרִעים׃ ֶכֹ ָחָׁשָכה ּוָפרַהֶּׁשֶמׁש מה
ָאִבי ַאְפִקיד רּוִחי  ַמר ְּבָיְדאַֹוּי ֹולָּגד ֹול ֵיׁשּוַע ְּבקַוִּיְקָרא מו

 ׃ ֹוִנְׁשָמת־יא ֶאתֹוִצת האֹ ָכזֹוּוְכָקְרא
ִהים ֵלא ֹוד ָרָאה ֵאת ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַוִּיֵּתן ָּכבהַהֵּמָא־ְוַׂשר מז

 ָאֵכן ַצִּדיק ָהָיה ָהִאיׁש ַהֶּזה׃ ר ֵֹלאמ
ָהָעם ֲאֶׁשר ִנְקֲהלּו ַלַּמְרֶאה ַהֶּזה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר  ֹוןֲהמ־ְוָכל מח

 ִלָּבם ַוָּיׁשּובּו׃ ־ָראּו ֵאת ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ָסְפקּו ַעל
ְוַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ַאֲחָריו  ֹוקדּו ֵמָרח ָעְמְמֻיָּדָעיו־ְוָכל מט

 ֵאֶּלה׃ ־ַהָּגִליל ָראּו ֶאת־ִמן
ֵצי ֲעֹי־ְוַצִּדיק ִמן ֹובף ִאיׁש טֹוֵס יֹו ִאיׁש ֶאָחד ּוְׁשמַוְיִהי נ

 ַהְּמִדיָנה׃ 
ָהָרָמַתִים ־א ָנָטה ַאֲחֵרי ֲעָצָתם ּוַמֲעֵׂשיֶהם ְוהּוא ִמן ֲאֶׁשר נא

 ִהים׃ ים ּוְמַחֶּכה ְלַמְלכּות ָהֱאַהְּיהּוִד־ִעיר
 ּגּוַפת ֵיׁשּוַע׃ ־ַוִּיְׁשַאל ִמֶּמּנּו ֶאת ֹוס ָבא ִלְפֵני ִפיָלטהּוא נב
ַּבד ַוִיִׂשיֵמהּו ְּבֶקֶבר ָחצּוב  ־ ַוַּיֲעֵטהּו ְּבַתְכִריֹותֹ אדֶרַֹוּי נג

  ָאָדם׃ ֹוּב־א ִנְקַּבר ֹודְּבצּור ֲאֶׁשר ע
 ת ָהָיה ְוַהַּׁשַּבת ָקַרב ָוָבא׃ ֶעֶרב ַׁשָּב ֹוםְוי נד
ַהָּגִליל ָהְלכּו ַאֲחָריו ַוִּתְרֶאיָנה ־ ִמןֹו ֲאֶׁשר ָּבאּו ִעּמְוַהָּנִׁשים נה

  ּגּוַפת ֵיׁשּוַע׃ ֹוּב־ַהֶּקֶבר ַּכֲאֶׁשר הּוַׂשם־ֶאת
 ָׁשבּו ְוֵהִכינּו ְּבָׂשִמים ּוְזִנים ְמֻרָּקִחים ּוַבַׁשָּבת  ֵכן־ְוַאֲחֵרי נו

 תּו ַּכִּמְצָוה׃ ָׁשְב

  כד כד כד כדפרקפרקפרקפרק
ַהָּקֶבר ְוֵהִביאּו ־ ַּבַּׁשָּבת ֶטֶרם ִיָּבַקע ַהַּׁשַחר ָּבאּו ֶאלּוָבֶאָחד א

  ֹות׃ֲאֵחר ֹודַהְּבָׂשִמים ֲאֶׁשר ֵהִכינּו ְוִעָּמֶהן ע־ֶאת
 ַהָּקֶבר׃ ־ָהֶאֶבן ְּגלּוָלה ִמן־ ָמְצאּו ֶאתְוִהֵּנה ב



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש סט

 א ָמָצאּו׃ ֵיׁשּוַע  ֹוןּגּוַפת ָהָאד־ֶאת  ַאֹוכֹוּת־ ֶאלָנהאַֹוָּתב ג
ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִּבְבַרק ־ּו ַעלכֹ ָנבְוַכֲאֶׁשר ד

 ר ִּבְגֵדיֶהם ִנָּצִבים ֲעֵליֶהן׃ ַהֹז
ן ּוְפֵניֶהן ַׁשחּו ָאְרָצה ְוֵהם ַאְמרּו ֲאֵליֶהן  ָתֹ ָאֲחָזה אְוִיְרָאה ה

 ַהַחי ֵּבין ַהֵּמִתים׃ ־ֶאתֶּזה ְּתַבֵּקְׁשָנה ־ָלָּמה
ִּדֶּבר ־ָנה ֵאת ֲאֶׁשרְרַֹהֵּמִתים ְזכ־ִּכי ָקם ִמןה ֹ ֵאיֶנּנּו פהּוא ו

  ר׃ֹ ַבָּגִליל ֵלאמֹותֹוֱהי ֹודֲאֵליֶכן ְּבע
ָהָאָדם ְלִהָּנֵתן ִּביֵדי ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים ּוְלִהָּצלֵ ב ־ְלֶבן ֹון ָנכִּכי ז

 ׃ ַהְּׁשִליִׁשי ָיקּום ֹוםּוָבּי
 ְּדָבָריו׃ ־ ָזְכרּו ֶאתָאז ח
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְלַאַחד ־ַהֶּקֶבר ַוַּתֵּגְדָנה ֵאת ָּכל־ ִמןָׁשבּו ט

 זּוָלָתם׃ ־ֶהָעָׂשר ּוְלָכל
ַהְּׁשִליִחים ־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל־ ֵהן ֲאֶׁשר ָאְמרּו ֶאתְוֵאֶּלה י

 ָנִׁשים ֹודְועב ַֹיֲעקָנה ּוִמְרָים ֵאם ֹוָחִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית ְוי
 ִעָּמֶהן׃  ֹותֲאֵחר

א   ָתֵפל ְו־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהיּו ְבֵעיֵניֶהם ְּכִדְבֵרי ַא יא
 ֶהֱאִמינּו ָלֶהן׃ 

 ֹוכֹוּת־ֶאל ֹותַהֶּקֶבר ַוִּיַּׁשח ִלְרא־ַוָּיָרץ ֶאל ֹוס ֶּפְטרַוָּיָקם יב 
 ֹוב ְלֵביתַהַּתְכִריִכים ְלַבָּדם ַוָיָׁש־ָרָאה ִכי ִאם־אְו

 ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה׃ ־ ַעלִמְׁשָּתֶאה
ַהְּכָפר ַהִּנְקָרא ַעָּמאּוס ־ַההּוא ָהְלכּו ְׁשַנִים ֵמֶהם ֶאל ֹוםַּבּי יג

 ְירּוָׁשָלִים׃ ־ֶצֶמד ָׂשֶדה ִמן ֹותַהְרֵחק ְּכִׁשיִּׁשים ַמֲענ
  ָהֵאֶּלה׃ תֹרַֹהק־ֵרֵעהּו ַעל ָּכל־ ִנְדְּברּו ִאיׁש ֶאלְוֵהָּמה יד
 ֵיׁשּוַע ַוֵּיֶל־ ַּכֲאֶׁשר ָׁשֲאלּו ְוָחְקרּו ַּבָּדָבר ַוִּיַּגׁש ַּגםַוְיִהי טו

 ִעָּמֶהם׃ 
  ֹות׃א ִהִּכיֻרהּו ִּכי ַטחּו ֵעיֵניֶהם ֵמְרא ְוֵהם טז
 ֲאֵליֶהם ָמה ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַדְּבִרים  ֶמראַֹוּי יז

 ִפים׃ ֲעֹ ַוַּיַעְמדּו ּוְפֵניֶהם זחַרֹא־ֲעֵליה ֵֹרֵעהּו ּפ־ִאיׁש ֶאל
 ס ָעָנה ְוָאָמר ַהַאָּתה הּוא ְלַבְּדֹוָפ ְקֵליֹו ֵמֶהם ּוְׁשמְוֶאָחד יח

ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו  ־ַדַעת ֶאת־ַח ִּבירּוָׁשַלִים ִמְּבִליֵרֹא
  ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה׃ ּהֹוָכְבת

ְמרּו ֵאָליו אֹים ַוּי ֲאֵליֶהם ּוָמה ֵהָּמה ַהַּמֲעִׂשֶמראַֹוּי יט
ַחִיל ִלְפֵני   ֹורֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי ֲאֶׁשר ָהָיה ָנִביא ִּגּב ֹותדֹא־ַעל
 ִּבְדָבָריו׃ ־ְּבַמֲעָׂשיו ְוַגם־ָהָעם ַּגם־ִהים ְוִלְפֵני ָכלָהֱא

ָמֶות  ־ֵנינּו ְוָׂשֵרינּו ְלִמְׁשַּפטֲהֹ ִהְסִּגיֻרהּו ָראֵׁשי כֲאֶׁשר כ
 ׃ ֹותַֹוִּיְצְלבּו א

 ֹוםִיְׂשָרֵאל ְוַהּי־ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ִיְפֶּדה ֶאת־ ִחִּכינּו ִּכיַוֲאַנְחנּו כא
 ְׁשִליִׁשי הּוא ֵמֵעת ַנֲעׂשּו ֵאֶּלה׃  ֹוםַהֶּזה י

א  ִֹהְׁשִּכימּו ָלב־נּו ִּכיָתֹ ִמִּקְרֵּבנּו ִהְבִהילּו אָנִׁשים־ְוַגם כב
 ר׃ ֶקַֹהֶּקֶבר ַּבּב־ֶאל

ַמְרָנה ִּכי ָחזּו ַמְלָאִכים אָֹנה ַוּתאֹ ַוָּתבֹוִוָּיתְּג־א ַמְצאּו ֶאתְו כג
 הּוא ָחי׃ ־ַּבַּמֲחֶזה ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִּכי

ַהָּקֶבר ַוִּיְמְצאּו ֵכן ַּכֲאֶׁשר  ־ ִמֶּׁשָּלנּו ָהְלכּו ֶאלַוֲאָנִׁשים כד
 א ָראּו׃  ֹותֹא ִהִּגידּו ַהָּנִׁשים ַא

בּוָנה ּוְקֵׁשי ֵלב ֵמַהֲאִמין ַחְסִרי ְת ֹוי ֲאֵליֶהם הֶמראַֹוּי כה
 ִּדְּברּו ָהְּנִביִאים׃ ־ֲאֶׁשר־ְּבָכל

א ֹ ְוָלבֹוָעְני־ָהָיה ַלָּמִׁשיַח ָלֵׂשאת ֶאת ֹוןָנכ־א ַהִאם כו
 ׃ ֹודֹוְּכב־ֶאל

ַהְּכתּוִבים ָהֵחל ִמּמֶׁשה ְוַעד  ־ ְלָבֵאר ָלֶהם ָּכללֹוֶאַוּי כז
 יו׃ ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ָעָל־ָּכל

ָלֶלֶכת ָׁשָּמה  ֹותַהְּכָפר ֲאֶׁשר ְּפֵניֶהם ָהיּו ֻמֲעד־ ֶאלַוִּיְקְרבּו כח
  ִמֶּזה ָוָהְלָאה׃ ֹול ֵלְֹוהּוא ָנָטה ָפָניו ְּכה

ָהֶעֶרב ִהִּגיעַ  ־ִאָּתנּו ִּכיה ָֹנא ּפ־ֶׁשבר ֹ ֵלאמֹוב־ַוִּיְפְצרּו כט
 ָּתם׃ ַהַּבְיָתה ָלֶׁשֶבת ִאא ַֹוָּיב ֹוםָפָנה ַהּי־ְוִכי

 ַהָּלֶחם ַוְיָבֶר־ַהֻּׁשְלָחן ַוִּיַּקח ֶאת־ ִאָּתם ֶאלֹו ְּבִׁשיְבּתַוְיִהי ל
 ַוִּיְבַצע ַוִּיֵּתן ָלֶהם׃ 

  ְוהּוא ָחַמק ָעַבר ִמְּפֵניֶהם׃ ֹותֹ ִנְפְקחּו ֵעיֵניֶהם ַוַּיִּכירּו אָאז לא
ר ְּבִקְרֵּבנּו ֵעֹא ָהָיה בָאִחיו ַהִאם ִלֵּבנּו ־ ִאיׁש ֶאלְמרּואַֹוּי לב

 ַהְּכתּוִבים׃ ־ ָלנּו ֶאתֹוּוְכָבֲאר  ֵאֵלינּו ַּבָּדֶרֹוְּכַדְּבר
ַאחַ ד ־ ָבֵעת ַהִהיא ַוָּיׁשּובּו ְירּוָׁשָלְיָמה ַוִּיְמְצאּו ֶאתַוָּיקּומּו לג

 ֲאֶׁשר ִאָּתם ִנְקָהִלים ַיְחָּדו׃ ־ֶהָעָׂשר ְוֶאת
  ֹון׃ִׁשְמע־ְוִכי ִנְרָאה ֶאל ןֹוָנכ־ֶאל ֹון ִּכי ָקם ָהָאדִריםְמְֹוא לד
ְוִכי ִהִּכיֻרהּו  ֵהם ֵאת ֲאֶׁשר ָקָרה ָלֶהם ַּבָּדֶר־ ַּגםַוְיַסְּפרּו לה

 ַהָּלֶחם׃ ־ַּכֲאֶׁשר ָּבַצע ֶאת
ם ֹוָכד ְּבתֵמֵֹהם ְמַדְּבִרים ָּכֵאֶּלה ְוִהֵּנה הּוא ֵיׁשּוַע ע ֹודע לו

 ֲעֵלֶכם׃  ֹוםֶמר ֲאֵליֶהם ָׁשלאַֹוּי
 ָראּו רּוַח׃ ־ ַחּתּו ִנְבָהלּו ַוַּיְחְׁשבּו ִכיָּמהְוֵה לז
ֶּזה ְמַפֲחִדים ַאֶּתם ְוָלָּמה ַּתֲעֶליָנה ־ ֲאֵליֶהם ָלָּמהֶמראַֹוּי לח

 ִּבְלַבְבֶכם׃  ֹותַמֲחָׁשב
ַרְגַלי ִּכי ֲאִני ֲאִני הּוא ִמְׁשׁשּוִני ּוְראּו ִּכי ־ָיַדי ְוֶאת־ ֶאתְראּו לט

 ים ִּבי׃ ִאַֹּכֲאֶׁשר ַאֶּתם ר ֹותר ַוֲעָצמ ָּבָׂשֹורּוַח ֵאין ל
 ַרְגָליו׃ ־ָיָדיו ְוֶאת־ם ֶאתָתֹת ֶהְרָאה אאֹ ָכזֹו ָאְמרְוַאֲחֵרי מ
ֶמר אֵֹלָבב ַוּי ֹוןא ֶהֱאִמינּו ִמִּׂשְמָחה ּוִמִּתְמה ֹודּוְבע מא

 ל׃ ֶכֹאה ָֹלֶכם ּפ־ֲאֵליֶהם ֲהֵיׁש
 ת צּוִפים׃ ֶפֹׁש ּוִמנֵא־ ִמְקַצת ָּדג ִצִליֹו לַוִּיְּתנּו מב
 ַכל ְלֵעיֵניֶהם׃ אֹ ַוּיַוִּיַּקח מג
 ֹוד ֲאֵליֶהם ֵאֶּלה ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ְּבעֶמראַֹוּי מד

ת ֹוַרַהָּכתּוב ָעַלי ְּבת־ָהִייִתי ִעָּמֶכם ִּכי ִהָּמֵלא ִיָּמֵלא ָכל
 י ְתִהִּלים׃ ֹוֵר ּוַבְּנִביִאים ּוְבִמְזממֶׁשה

 ַהְּכתּוִבים׃ ־ְלָבָבם ְלַהְׂשִּכיל ֶאת־ ָּפַתח ֶאתָאז המ
 ֹוְּתקּוָמת־ַהָּמִׁשיַח ְוַעל ֹותֻעּנ־ ֲאֵליֶהם ֵּכן ָּכתּוב ַעלֶמראַֹוּי מו

 ַהְּׁשִליִׁשי׃  ֹוםַהֵּמִתים ַּבּי־ִמן
 ֹוןִאים ִלְתׁשּוָבה ְוִלְסִליַחת ָעְרֹ ִיְקְראּו ַהּקֹו ִבְׁשמְוִכי מז

 ְירּוָׁשָלִים׃ ־ם ָהֵחל ִמןִיֹוַהּג־ְּבָכל
 ֵאֶּלה׃ ־ ֵעִדים ַעלְוַאֶּתם מח
ַח ֵאת ֲאֶׁשר ִהְבִטיַח ָלֶכם ָאִבי ְוַאֶּתם ֵלֹי ׁשִכֹ ָאנִהֵּנה מט
  ֹום׃ִמָּמרז ִֹתְלְּבׁשּו ע־ילּו ָּבִעיר ְירּוָׁשַלִים ַעד ִּכיֹוִחה

ָיָדיו  ־ָּׂשא ֶאתֵּבית ַעְנָיה ַוִּי־ִמחּוץ ָלִעיר ַעד־ ֶאליֵאםֹוִצַוּי נ
 ַוְיָבְרֵכם׃ 



 ִּפי לּוָקס־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש ע

 ם ַוִּיָּפֵרד ֵמֶהם ַוִּיָּנֵׂשא ַהָּׁשָמְיָמה׃ ָתֹ אֹו ְּבָבְרכַוְיִהי נא
 ה׃ ֹוָל ַוָּיׁשּובּו ִלירּוָׁשַלִים ְּבִׂשְמָחה ְגדֹול־ ִהְׁשַּתֲחוּוְוֵהם נב
ִהים ָּתִמיד  ָהֱא־ ַבֵהיָכל ְמַהֲלִלים ּוְמָבְרִכים ֶאתַוִּיְהיּו נג

 ן׃ָאֵמ
 
 



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש עא
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ִהים ְוהּוא ָהֱא־ ָהָיה ַהָּדָבר ְוַהָּדָבר ָהָיה ֶאתְּבֵראִׁשית א
 ִהים׃ ַהָּדָבר ָהָיה ֱא

 ִהים׃ ָהֱא־ׁש ֶאתאֹ ָהָיה ֵמרהּוא ב
ָׂשה  ְוֵאין ָּדָבר ֲאֶׁשר ַנֲעֹוָיד־ ִנְהיּו ַעלַהַּמֲעִׂשים־ָּכל ג

 ִמַּבְלָעָדיו׃ 
 ָהָאָדם׃  ֹור ִנְמָצא ַחִּיים ְוַהַחִּיים ֵהם אֹוּב ד
 א ְיִכיֶלּנּו׃  ֶׁשְֹוַהח ֶׁשַֹח ַּבחֵרֹז ֹורְוָהא ה
 ִהים׃  ֱאֹו ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹוָנן ְׁשמֹוָח ָהָיה ָבָאֶרץ יִאיׁש ו
ָּלם ְלַמַען ַיֲאִמינּו ֻכ ֹורָהא־ ָבא ְלֵעדּות ְלָהִעיד ַעלהּוא ז

 ׃ ֹוָיד־ַעל
 ַההּוא׃  ֹורָהא־ָּבא ְלָהִעיד ַעל־ִּכי ִאם ֹורא הּוא ָהָיה ָהאְו ח
 ָאָדם׃ ־ם ְלָהִאיר ְלָכלֹוָלֱאֶמת ֲאֶׁשר ָּבא ָלע ֹור אהּוא ט
א  ֹותֹם אֹוָל ְוָהעֹוָיד־ם ִנְהָיה ַעלֹוָלם ְוָהעֹוָל ָהָיה ָבעהּוא י

 ָיָדע׃ 
 ׃ ֹוב־א ֶהֱחִזיקּו ֹו ֶׁשּלֹו ְוַעּמֹו ֶׁשּלֹוַעּמ־ ָבא ֶאלהּוא יא
ָּבִנים  ֹות ְּבָיָדם ִלְהיַחֹּכ־ ָנַתןֹוב־ ֲאֶׁשר ֶהֱחִזיקּוְוֵאֶּלה יב 

 ׃ ֹוא ֵהם ַהַּמֲאִמיִנים ִּבְׁשמִהים ֲהֵלא
א ֵמרּוַח ָּגֶבר א ִמַּתֲאַות ָּבָׂשר ְוא ִמָּדם ְו ֵלָדָתם ֲאֶׁשר יג

 ִהים׃ ֵמֱא־ִּכי ִאם
 ָרִאינּו ֹודֹוְּכב־נּו ְוֶאתֹוֵכְּבתן ֹ ָלַבׁש ָּבָׂשר ַוִּיְׁשּכָּדָברְוַה יד

 ֵּבן ָיִחיד ְלָאִביו ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת׃  ֹודִּכְכב
ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ר ֹ ֵהִעיד ָעָליו ַוִּיְקָרא ֵלאמָנןֹוָחְוי טו

ִלי ֹון־אׁשָעָליו ִּכי הּוא ָבא ַאֲחַרי ְוִהֵּנה הּוא ְלָפָני ִּכי ִר
  ָהָיה׃

 ָחֶסד׃ ־ ָנָׂשאנּו ֻכָּלנּו ֶחֶסד ַעלֹוא ִמְּמִּכי טז
ֵיׁשּוַע  ֹורה ְוֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִמְּמקֶׁשֹמ־ה ְנתּוָנה ְּבַידֹוָר ַהּתִּכי יז

 ַהָּמִׁשיח ָיָצאּו׃ 
ם ְוַהֵּבן ַהָּיִחיד ְּבֵחיק ֹוָלָרָאה ָאָדם ֵמע־אִהים  ָהֱאֵאת יח

 ׃ ֹוד ְּתכּוָנתָהָאב הּוא ִהִּגי
ִנים ּוְלִוִּים ֲהַֹח ַהְּיהּוִדים ּכָנן ִּבְׁשֹוָח ֵעדּות יתאְֹוז יט

  ִמי הּוא׃ ֹו תֹאל ִֹמירּוָׁשַלִים ִלְׁשא
י  ֵאיֶנִּני ִכָֹאנר ֹא ִכֵחד ִּכי ִהִּגיד ֵלאמה ְוֹוָד הְוהּוא כ

 ַהָּמִׁשיַח׃ 
ֶמר ֵאיֶנִּני אֵֹאִלָּיהּו ַוּיָאָּתה ַהַאָּתה  ֹוא ִמי ֵאפֹותֹ אַוִּיְׁשֲאלּו כא

 א׃ ֵאִלָּיהּו ַהִאם ַהָּנִביא ַאָּתה ַוַּיַען 
ָאָּתה ִּכי ָעֵלינּו ְלָהִׁשיב ָּדָבר  ֹוא ֵאָליו ּוִמי ֵאפְמרּואַֹוּי כב

 ׃ ַנְפֶׁש־ַמר ַעלאֹּת־ֵחינּו ָמהְלֹׁש־ֶאת

ה ַּכֲאֶׁשר ָֹוְיה א ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרֹוֵרק ֹולי קִכֹ ָאנַמראַֹוּי כג
 ִּדֶּבר ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא׃ 

 ַהְּפרּוִׁשים׃ ־ ָהֵאֶּלה ָהיּו ִמןְוַהְּׁשלּוִחים כד
א  א ֵאִלָּיהּו ְוַהָּמִׁשיַח ְו ֵאיְנ־ְמרּו ֵאָליו ִאםאֹ ַוּיַוִּיְׁשֲאלּו כה

 ׃ ֶּזה ְמַטֵּבל ִהֶּנ־ַהָּנִביא ָלָּמה
ד ֵמִֹאיׁש ע י ְמַטֵּבל ַּבָּמִים ַאִכַֹמר ָאנאָֹנן ַוּיֹוָחם יָתֹ אַוַּיַען כו

 ׃ ֹותֹא ְיַדְעֶּתם אֶכם ֲאֶׁשר ֹוְכְּבת
 ֹול־י ֵמַהֶּתרִתֹ ַהָּבא ַאֲחָרי ֲאֶׁשר ָהָיה ְלָפָני ַוֲאִני ַקּלֶזה כז

 ְנָעָליו׃  ֹוְׂשר
ה  ָנן ָהָיֹוָח ָהְיָתה ְּבֵבית ָהֲעָרָבה ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ֲאֶׁשר יתאֹז כח

 ְמַטֵּבל ָׁשָּמה׃ 
ַמר ִהֵּנה ֵׂשה אֵֹיׁשּוַע ָּבא ֵאָליו ַוּי־ ִמָּמֳחָרת ַוַּיְרא ֶאתַוְיִהי כט

 ם׃ ֹוָלַחַּטאת ָהע־א ֶאתֵׂשִֹהים ַהּנָהֱא
 ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ָעָליו ִהֵּנה ִאיׁש ָּבא ַאֲחַרי ְוִהֵּנה הּוא ְוהּוא ל

 ִלי ָהָיה׃ ֹון־ְלָפָני ִּכי ִראׁש
ְלַמַען ִיָּגֶלה ְלִיְׂשָרֵאל ָּבאִתי ֲאִני    ַאֹותֹא ָיַדְעִּתי א ִניַוֲא לא

 ְלַטֵּבל ַּבָּמִים׃ 
ֶדת  ֶרֹה יֹוָנָהרּוַח ְּכי־ָרִאיִתי ֶאתר ָֹנן ֵלאמֹוָח יַוָּיַעד לב

 ַהָּׁשַמִים ַוָּתַנח ָעָליו׃ ־ִמן
ַּבַּמִים ָאַמר י ְלַטֵּבל ִתַֹח אֵלַֹהּׁש  ַאֹותֹא ָיַדְעִּתי א ַוֲאִני לג

 ֶזה  ָעָליוֶדת ְוָתנּוַח ֶרַֹהָּלז ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה ָהרּוַח י־ֵאָלי ֶאת
 ׁש׃ ֶדֹהּוא ַהְמַטֵּבל ְּברּוַח ַהּק

 ִהים׃ ָהֱא־ֶזה הּוא ֶּבן־ ָרִאיִתי ָוָאִעיד ִּכיַוֲאִני לד
 ו׃ ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדי־ִעם ֹודָנן עֹוָחיד ֹ ִמָּמֳחָרת ַוַּיֲעמַוְיִהי לה
 ִהים׃ ַמר ִהֵּנה ֵׂשה ָהֱאאַֹוּי ֵיׁשּוַע ִמְתַהֵּל־ ֶאתַוַּיְרא לו
 ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ֵיׁשּוַע׃ ־ ְׁשֵני ַתְלִמיָדיו ֶאתַוִּיְׁשְמעּו לז
ֶמר ֲאֵליֶהם אִֹכים ַאֲחָריו ַוּיְלֹ ֵיׁשּוַע ַוִּיְרֵאם הַוִּיֶפן לח

י ַאֵּיה ֹוִר ֵאָליו ַרִּבי ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר מְמרּואְֹּתַבֵּקׁשּון ַוּי־ַמה
 ׃ ֶבֹוָׁשמ ֹוםְמק

 ֹובֹוָׁשמ ֹוםְמק־ּו ַוִּיְראּו ֶאתאֹּו ּוְראּו ַוָּיבאֹ ֲאֵליֶהם ּבֶמראַֹוּי לט
 ַההּוא ְוָהֵעת ָהְיָתה ַּכָּׁשָעה ָהֲעִׂשיִרית׃  ֹום ַּבּיֹוַוֵּיְׁשבּו ִאּת

ָנן ְוָהְלכּו ַאֲחָריו ֹוָחְמעּו ֵמֵאת יַהְּׁשַנִים ֲאֶׁשר ָׁש־ ִמןְוֶאָחד מ
  ֹוס׃ֶּפְטר ֹוןָהָיה ַאְנְּדַרי ֲאִחי ִׁשְמע

ֶמר ֵאָליו ָמָצאנּו אַֹוּי ֹוןִׁשְמע־ָאִחיו ֶאת־ ָמָצא ֶאתהּוא מא
  ֹוס׃ָיָון ְּכִריְסט ֹוןַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ִּבְלׁש־ֶאת

 ֹוןַמר ַאָּתה ִׁשְמעאֹ ַוּיֵיׁשּוַע ַוִּיְרֵאהּו ֵיׁשּוַע־ ֶאלַוְיִביֵאהּו מב
  ֹוס׃ָיָון ֶּפְטר ֹוןִיָּקֵרא ֵכיָפא ּוִבְלׁש ה ְלֹוָני־ַּבר

 ֹוסִּפיִלּפ־ל ָלֶלֶכת ַהָּגִליָלה ַוִּיְמָצא ֶאתֹוֶא ִמָּמֳחָרת ַוּיַוְיִהי מג
 ַאֲחָרי׃  ֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֵלאַֹוּי



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש עב

  ֹוס׃ַרי ּוֶפְטרָצְיָדה ִעיר ַאְנְּד־ָהיה ִמֵּבית ֹוסּוִפיִלּפ מד
 ֲאֶׁשר ֹותֶֹמר ֵאָליו ָמָצאנּו אאְֹנַתְנֵאל ַוּי־ֶאת ֹוס ִּפיִלּפַוִּיְמָצא מה

 ף ֹוֵסי־ֶּבןֵיׁשּוַע ־ה ְוַהְּנִביִאים ֶאתֹוָרה ַּבּתֶׁשָֹּכַתב ָעָליו מ
 ִמְּנָצֶרת׃ 

ו ֶמר ֵאָליאַֹוּי ֹובטא ֹ ֵאָליו ְנַתְנֵאל ֲהִכי ִמְּנֶצֶרת ָיבֶמראַֹוּי מו
 ּוְרֵאה׃ א ֹּב ֹוסִּפיִלּפ

ֶמר ָעָליו אּוָלם אֹ ַוּיֹוְנַתְנֵאל ָּבא ִלְקָראת־ ֵיׁשּוַע ֶאתַוַּיְרא מז
  ְרִמָּיה׃ ֹוּב־ֶזה הּוא ִיְׂשְרֵאִלי ֲאֶׁשר ֵאין

ֶמר אֹי ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיִתֹ ֵאָליו ְנַתְנֵאל ֵמַאִין ָיַדְעָּת אֶמראַֹוּי מח
ַּתַחת ַהְּתֵאָנה  ֹוְתִּבְהי ֹוסִּפיִלּפ ֵאָליו ֶטֶרם ָקָרא ְל

 ׃ ְרִאיִתי
ִהים ַאָּתה הּוא ָהֱא־ ְנַתְנֵאל ַרִּבי ַאָּתה הּוא ֶּבןֹותֹ אַוַּיַען מט

 ִיְׂשָרֵאל׃  ֶמֶל
ֶמר ֵאָליו ַיַען ֲאֶׁשר ֶהֱאַמְנָּת ִּבי ַּבֲעבּור  אֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען נ

ֵמֵאֶּלה  ֹותלָֹלֵכן ְּגד  ְרִאיִתיַּתַחת ַהְּתֵאָנה ָאְמִרי ְל
  ִּתְרֶאה׃

ר ָלֶכם ִּכי ִתְראּו ֵמֹ ֵאָליו ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֶמראַֹוּי נא
ִדים ַעל  ְרֹים ְויִלִֹהים עַהָּׁשַמִים ְּפתּוִחים ּוַמְלֲאֵכי ֱא־ֶאת
  ָהָאָדם׃־ֶּבן

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
ר ַלָּגִליל ְוֵאם ַהְּׁשִליִׁשי ָהְיָתה ֲחֻתָּנה ְּבָקָנה ֲאֶׁש ֹוםּוַבּי א

 ֵיׁשּוַע ָהְיָתה ָּׁשָּמה׃ 
 ְקרּוֵאי ַהֲחֻתָּנה׃ ־ ְוַתְלִמיָדיו ָהיּו ִמןֵיׁשּוַע־ְוַגם ב
 ֲאֶׁשר ַּתם ַהָּיִין ָאְמָרה ֵאם ֵיׁשּוַע ֵאָליו ִהֵּנה ֵאין ְוַאֲחֵרי ג

 ָלֶהם ָיִין׃ 
 ָבָאה ִעִּתי׃ ־א ֹודִאָּׁשה ע ִּלי ָוָל־ ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ַמהֶמראַֹוּי ד
 ַמר ָלֶכם ַּתֲעׂשּו׃ אֲֹאֶׁשר י־ַהְמָׁשְרִתים ֶאת־ ֶאלֹו ִאּמֶמראַֹוּת ה
א  ֲאֶׁשר ־ְלַטֵהר ֶאת ֹותֶאֶבן ֲעֻרכ־ ִנְמְצאּו ֵׁשׁש ַּכֵּדיְוָׁשם ו

ׁש ַּבִּתים ָּתִכיל ָׁש־ֹוֵּבין ַהְּיהּוִדים ַּכִּמְׁשָּפט ְׁשַּתִים א ֹורָטה
  ָּכד׃־ָּכל

ַהַּכִּדים ָמִים ַוְיַמְלאּון ־ ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ַמְלאּו ֶאתֶמראַֹוּי ז
 ַהָּׂשָפה׃ ־ַעד

ְּפִקיד ַהִּמְׁשֶּתה ־ָנא ַעָּתה ְוָהִביאּו ֶאל־ ַׁשֲאבּוֶמראַֹוּי ח
 ַוָּיִביאּו׃ 

ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֶנֶהְפכּו ְלַיִין ִמְּבִלי ־ ְּפִקיד ַהִּמְׁשֶּתה ֶאתַוִּיְטַעם ט
ַהַּמִים ־ָׁשֲאבּו ֶאת־ן ָּבא ַרק ַהְמָׁשְרִתים ֲאֶׁשרַדַעת ֵמַאִי

 ֶהָחָתן׃ ־ ַוִּיְקָרא ַרב ֵּבית ַהִּמְׁשֶּתה ֶאלָיָדעּו
ה ְוַאֲחֵרי ָׁשתּו ֹוָנִראׁש ֹובִאיׁש ָיִׂשים ַיִין ט־ ֵאָליו ָּכלֶמראַֹוּי י

ָצַפְנָּת  ְוַאָּתהִלְפֵניֶהם  ֶעֶר־ַהְּקֻרִאים ָלְרָוָיה ָיִׂשים ַיִין ְׁשַפל
 ה׃ ָנָֹלַאֲחר־ַעד ֹובַהַּיִין ַהּט־ֶאת

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵיׁשּוַע ְּבָקָנה ֲאֶׁשר ַלָּגִליל  ֹותתֹ ֵראִׁשית ָהאתאֹז יא
  ַּתְלִמיָדיו׃ ֹו ַוַּיֲאִמינּו בֹודֹוְוָׁשם ִּגָּלה ְכב

 ְוֶאָחיו ֹוְּכַפר ַנחּום הּוא ְוִאּמ־ ָיַרד ֶאלֵכן־ְוַאֲחֵרי יב 
 א ַרִּבים׃ יו ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ָיִמים ְוַתְלִמיָד

 ַהֶּפַסח ַלְּיהּוִדים ַוַּיַעל ֵיׁשּוַע ְירּוָׁשָלְיָמה׃ ־ ַחגַוִּיְקַרב יג
ים ֹוִנן ְויאִֹרים ָּבָקר ָוצְכֹ ֲאָנִׁשים יְׁשִבים ַּבֵהיָכל מַוִּיְמָצא יד

 ּוְמַחְּלֵפי ָכֶסף׃ 
ֻּכָּלם ־ ַוְיָגֶרׁש ֶאתֹוְלָקה ְּבָידם ְלַמָתֹ ֲחָבִלים ְוְיָׂשֵרג אַוִּיַּקח טו

 ַוַּיְׁשֵלַהָּבָקר ־ן ַּגם ֶאתאַֹהּצ־ִמחּוץ ַלֵהיָכל ַּגם ֶאת־ֶאל
 ׃ יֶהם ָהָפֵתֹֻׁשְלֲחנ־ֶּכֶסף ַהְמַחְּלִפים ַאְרָצה ְוֶאת־ֶאת

א  ֵאֶּלה ִמֶּזה ְו־יאּו ֶאתֹוִצים ָאָמר הֹוִנ ַהּיֵריְכֹמ־ְוֶאל טז
 ִבי ְלֵבית ִמָּקח ּוִמְמָּכר׃ ֵּבית ָא־ַתֲעׂשּו ֶאת

 ֲאָכָלְתִני׃  ָּכתּוב ִקְנַאת ֵּביְת־ ָזְכרּו ַתְלִמיָדיו ֵאת ֲאֶׁשרָאז יז
ֶהְרֵאיָת ָּלנּו ִּכי  ֹותְמרּו ֵאָליו ָמה אאֹ ַהְּיהּוִדים ַוּיַוַּיֲענּו יח

 ת׃ אַֹתֲעֶׂשה ָּכז
ֵהיָכל ַהֶּזה ַוֲאִני ַה־ֶמר ֲאֵליֶהם ִהְרסּו ֶאתאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען יט

 ֶׁשת ָיִמים ֲאִקיֶמּנּו׃ ִּבְׁש
 ַהְּיהּוִדים ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִנְבָנה ַהֵהיָכל ְמרּואַֹוּי כ

 ֶׁשת ָיִמים׃ ַהֶּזה ְוַאָּתה ְתִקיֶמּנּו ִּבְׁש
 ׃ ֹוֵהיַכל ְּגִוָּית־ ַעלֹו ִדֶּבר ְּדָברְוהּוא כא
ה   ֹכ־ַהֵּמִתים ָזְכרּו ַתְלִמיָדיו ִּכי־ ִמןֹוקּוָמת ַאֲחֵרי ְתֵּכן־ַעל כב

 ָאָמר ָלֶהם ַוַּיֲאִמינּו ַבָּכתּוב ּוִבְדַבר ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ִּדֵּבר׃ 
ַהֶּפַסח ַוַּיֲאִמינּו ַרִּבים ־ ִבירּוָׁשַלִים ְּבַחגֹותֹו ִּבְהיַוְיִהי כג

 יֶהם׃ ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלֵעיֵנ ֹותתָֹהא־ ִּכי ָראּו ֶאתֹוִּבְׁשמ
 ֵיֶצר ֻּכָּלם׃ ־א ֶהֱאִמין ָלֶהם ַיַען ָיַדע ֶאת ְוֵיׁשּוַע כד
ָאדָ ם   ֹותַמְחְׁשב־א ִבֵּקׁש ֵעדּות ִאיׁש ְּבִאיׁש ִּכי ֶאת ּוְבַיַען כה

 הּוא ָהָיה ֵמִבין׃ 

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
 ְקִצין ַהְּיהּוִדים׃  ֹון ַנְקִּדימֹוַהְּפרּוִׁשים ּוְׁשמ־ ִאיׁש ִמןַוְיִהי א
ֶמר ֵאָליו ַרִּבי ָיַדְענּו ִּכי ֵמֵאת אֵֹיׁשּוַע ַלְיָלה ַוּי־א ֶאל ָבהּוא ב

 ֹות ַלֲעׂשִאיׁש ־ה ָלנּו ִּכי ֵאין ְלֵאל ַידֹוֶרִהים ָּבאָת ְלמֱא
 ׃ ֹוִהים ִעּמֱא־ה ִּבְלִּתי ִאםֶׂשֲֹאֶׁשר ַאָּתה ע ֹותתָֹהא־ֶאת

א  ־ִאם ר ָלֵמֶֹמר ֵאָליו ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען ג
ַמְלכּות ־ֶאת ֹותיּוַכל ִלְרא־אָעל  ֹורִיָּוֵלד ִאיׁש ִמְּמק

 ִהים׃ ָהֱא
ֵאיָכה יּוַכל ִאיׁש ְלִהָּוֵלד ְוהּוא ָזֵקן   ֹון ֵאָליו ַנְקִּדימֶמראַֹוּי ד

  ּוְלִהָּוֵלד ֵׁשִנית׃ ֹוֲהִכי יּוַכל ָלׁשּוב ְלֶרֶחם ִאּמ
א ִיָּוֵלד ִאיׁש ־ִאם ר ָלֵמֲֹאִני א ֵיׁשּוַע ָאֵמן ָאֵמן ַוַּיַען ה

ַמְלכּות ־ֶאלא ֹיּוַכל ָלב־אָהרּוַח ־ַהַּמִים ּוִמן־ִמן
 ִהים׃ ָהֱא

 ָהרּוַח רּוַח הּוא׃ ־ד ִמןֹוָלַהָּבָׂשר ָּבָׂשר הּוא ְוַהּנ־ ִמןדֹוָלַהּנ ו
ָלֶכם ְלִהָּוֵלד  ֹוןִּכי ָנכ ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ָל־ ַעלִּתְתַמּה־ַאל ז

 ָעל׃  ֹורקִמְּמ



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש עג

א ּה ְוֹוָלק־ַע ֶאתֵמְֹוַאָּתה ׁשץ ֲֹאֶׁשר ַּתְחּפ־ֶבת ֶאלֶׁשֹ נָהרּוַח ח
ד ֹוָלַהּנ־ ֵכן ָּכלֹוֶכת ְּכמֶלֵֹתַדע ֵמַאִין ָּבָאה ְוָאן ִהיא ה

  ָהרּוַח׃־ִמן
 ֶמר ֵאָליו ֵאיָכה ִתְקֶריָנה ָּכֵאֶּלה׃ אַֹוּי ֹון ַנְקִּדימַוַּיַען ט
ֵאֶּלה  ־ה ְבִיְׂשָרֵאל ְוֶאתֹוֶרמ ֶמר ֵאָליו ִהְּנאֹ ַוּי ֵיׁשּוַעַוַּיַען י

 א ָיָדְעָּת׃ 
ָיַדְענּו ְנַדֵּבר ְוֵאת ־ִּכי ֵאת ֲאֶׁשר ר ָלֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אָאֵמן יא

 א ִתְׁשְמעּו ְלֵעדּוֵתנּו׃ ָרִאינּו ָנִעיד ְוַאֶּתם ־ֲאֶׁשר
ַּתֲאִמינּו ִלי ִּכי   ֵאיא ֶהֱאַמְנֶּתם ִלי  ִּבְדָבִרים ְׁשָפִלים ִאם יב 

  ֹות׃ַאִּגיד ָראמ
א ֲה ֹוםָיַרד ִמָּמר־ִּבְלִּתי הּוא ֲאֶׁשר ֹוםָעָלה ַלָּמר־א ְוִאיׁש יג

 ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַּבָּׁשָמִים׃ ־הּוא ֶּבן
ַהֵּנס ֵּכן ִיָּנֵׂשא ־ַהָּנָחׁש ַעל־ ִנָּׂשא מֶׁשה ַּבִּמְדָּבר ֶאתְוַכֲאֶׁשר יד

 ָהָאָדם׃ ־ֶּבן
 ֹו ִּכי ִאם ִיְמָצא בֹוַהַּמֲאִמין ּב־ַבד ָּכלאֹא י ֲאֶׁשר ְלַמַען טו

 ם׃ ֹוָלַחֵּיי ע
 ֹוֲאֶׁשר ָנַתן ַּבֲעד־ם ַעדֹוָלָהע־ִהים ֶאתב ֱאֵהֹ אֵכן־ִּכי טז

 ֹוַבד ִּכי באֹי־א ֹוַהַּמֲאִמין ּב־ ְוָכלֹוְיִחיד־ ֶאתֹוְּבנ־ֶאת
 ם׃ ֹוָל ַחֵּיי עִיְמָצא

 ֹום ְלַהְרִׁשיעֹוָלָהע־ ֶאלֹוְּבנ־ִהים ֶאת ֱאָׁשַלח־א ִּכי יז
 ם׃ ֹוָל ָהעֹוְלַמַען ִיָּוַׁשע ּב־ ִּכי ִאםֹוְּבִהָּׁשְפט

 ָעָליו  ֹו ַאְׁשָמתֹוַיֲאִמין ּב־אא ֶיְאַׁשם ַוֲאֶׁשר  ֹו ּבַהַּמֲאִמין יח
 ִהים׃ ֵלאֶהֱאִמין ְּבֵׁשם ַהֵּבן ַהָּיִחיד ־אִמִּני ָאז ִּכי 

ם ּוְבֵני ָהָאָדם ֹוָלָהע־ָּבא ֶאל ֹורא ַהִּמְׁשָּפט ִּכי ָהא הּוְוֶזה יט
 ִּכי ָרִעים ַמֲעֵׂשיֶהם׃  ֹורָהא־ִמן ַהחֶׁש־ָאֲהבּו ֶאת

 ֹורָהא־ֶאלא ֹא ָיבְו ֹורָהא־ל ָאֶון ׁשֵנא הּוא ֶאתֵעֹּפ־ ָכלִּכי כ
 ִלְבִלי ִיָּבֲחנּו ַמֲעָׂשיו׃ 

ְלַמַען ִיָּוְדעּו ַמֲעָׂשיו ֲאֶׁשר  ֹורָהא־ֶאלא ֹל ֱאֶמת ָיבֵעֹ ּפֲאָבל כא
 ִהים׃ ָעָׂשה ִלְפֵני ָהֱא

ֶאֶרץ ־ֵיׁשּוַע ְוַתְלִמיָדיו ֶאל  ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהַלַאַחר כב
 ְיהּוָדה ַוֵּיֶׁשב ִעָּמֶהם ַוְיַטֵּבל ָׁשם׃ 

 ָכה ָׁשֵלם ִּכיֲאֹּב ֹון ָהָיה ְמַטֵּבל ָּבֵעת ַהִהיא ְּבֵענָנןֹוָחי־ְוַגם כג
 ַמִים ַרִּבים ִנְמְצאּו ָׁשם ְוַהָּבִאים ִנְטָּבלּו׃ 

 ֵּבית ַהֶּכֶלא׃ ־ָנן ֶאלֹוָחִנַּתן י־א ֹוד עִּכי כד
ְּדַבר ־ָנן ּוֵבין ַאַחד ַהְּיהּוִדים ַעלֹוָח ֵּבין ַּתְלִמיֵדי יִריב־ַוְיִהי כה

 ַהָּטֳהָרה׃ 
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָהָיה ְמרּו ֵאָליו ַרֵּבנּו אָֹנן ַוּיֹוָחי־ ֶאלּואַֹוָּיב כו

 ִהֵּנה הּוא ְמַטֵּבל ֹו ּלָתְֹּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ֲאֶׁשר ַהִעיד ִעְּמ
  ָּבִאים ֵאָליו׃ ְוֻכָּלם

א יּוַכל ִאיׁש ָלַקַחת ָּדָבר ִאם ־אַמר אָֹנן ַוּיֹוָח יַוַּיַען כז
  ֹום׃ ִמָּמרֹול־ִנַּתן

י ַהָּמִׁשיַח ִּכי  ִכָֹאנ־א ֵעַדי ֲאֶׁשר ִהַּגְדִּתי ִּכי ַאֶּתם כח
 ָׁשלּוַח ְלָפָניו׃ ־ִאם

 ֹוב ֶהָחָתן ְּבָעְמדֵהֹ ַהַּכָּלה הּוא ֶהָחָתן ְואֹול־ ֲאֶׁשרִמי כט
ֵּכן ָמְלָאה ־ֶהָחָתן ַעל ֹול ָיִׂשיׂש ְלקֹוׂש ׂשֹותֹ אֹוּוְכָׁשְמע
  ִׂשְמָחִתי׃

  ֹור׃ְוָחס ֹוָהל ָוָרב ַוֲאִני ֵאֵל ֹוָהל  ֵיֵלהּוא ל
ָרם הּוא ִמָּכל ְוַהָּבא ֵמֶאֶרץ ֵמָעָפר הּוא   ֹום ִמָּמרָּבאַה לא

  ל׃ֹּכ־ָעָפר ְיַדֵּבר ַהָּבא ִמָּׁשַמִים ָרם הּוא ַעל־ְוַעל
 ַע׃ ֵמֹ ֵאין ׁשֹו ּוְלֵעדּותֹו ָרָאה ְוָׁשַמע ֵּכן ִיֵּתן ֵעדּותְוַכֲאֶׁשר לב
 ִהים ֱאֶמת׃  ָהֱא ִּכיֹום ָידֹוַתְּבחם ֹ ַיְחּתֹו ְלֵעדּותַעֵמְֹוַהּׁש לג
ִהים הּוא ְמַדֵּבר ִהים ִּדְבֵרי ֱא ֱאֹו הּוא ֲאֶׁשר ְׁשָלחִּכי לד

 ׃ ֹורּוח־א ִבְמׂשּורה ָנַתן ֶאת־ִּכי
 ׃ ֹוָּכל ָנַתן ְּבָיד־ַהֵּבן ְוֶאת־ב ֶאתֵהֹ אָהָאב לה
ן א ַיֲאִמים ּוִמי ֲאֶׁשר ֹוָל ַחֵּיי עֹול־ ֲאֶׁשר ַיֲאִמין ַּבֵּבן ֶיׁשִמי לו

  ָיחּול׃ִהים ָעָליו ַאף ֱא ֹוןֲחר־א ִיְרֶאה ַחִּיים ִּכי ִאםַּבֵּבן 

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
ֵיׁשּוַע ר ִֹּכי ַהְּפרּוִׁשים ָׁשְמעּו ֵלאמ ֹוןע ָלָאדֹוַד נְוַכֲאֶׁשר א

 ָנן׃ ֹוָחֶהֱעִמיד ְוִטֵּבל ַּתְלִמיִדים ַרִּבים ִמּי
 ו׃ ם ַרק ַּתְלִמיָדיָתֹא ִטֵּבל אֵיׁשּוַע ־ ִּכיַאף ב
 ְיהּוָדה ַוָּיָׁשב ַוִּיַּסע ַהָּגִליָלה׃ ־ֶאת בַֹוַּיֲעז ג
  ֹון׃רְמֹׁש ֶּדֶרר ֹ ַלֲעבֹול ֹון ָנכְוָהָיה ד
ּוְׁשָמּה סּוַכר ִמּמּול ֶחְלַקת  ֹוןרְמִֹעיר ְּבֶאֶרץ ׁש־ֶאל אַֹוָּיב ה

 ף׃ ֹוֵס ְליֹוִלְבנב ָֹנַתן ַיֲעק־ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר
 ֹו ל ־ַוֵּיֶׁשב  ַבֶּדֶרֹוְוֵיׁשּוַע ָעְיָפה ַנְפׁשב ֹ ְּבֵאר ַיֲעקְוָׁשם ו

 ַהְּבֵאר ְּכָׁשָעה ַהִּׁשִּׁשית׃ ־ַעל
ֶמר ֵאֶליָה אָֹמִים ַוּי־י ת ָּבָאה ִלְׁשָאבִנֹרְמֹ ִאָּׁשה ׁשְוִהֵּנה ז

  ֹות׃ָנא ִלי ִלְׁשּת־ֵיׁשּוַע ְּתִני
 ׃ לֶכָֹלֶהם אר ֹ ַתְלִמיָדיו ָהְלכּו ָהִעיָרה ִלְׁשּבִּכי ח
 א ְיהּוִדי ַאָּתה ְוֵאיית ֲהנִ ֹרְמֹ ֵאָליו ָהִאָּׁשה ַהּׁשֶמראַֹוּת ט

ֵאין ָּדָבר ־ית ִּכיִנֹרְמַֹוֲאִני ִאָּׁשה ׁש ֹותִּתְׁשַאל ִמֶּמִּני ִלְׁשּת
 ים׃ נִ ֹרְמַֹהּׁש־ ִעםַלְּיהּוִדים

ּוִמי ִהים ַמַּתת ֱא־ֶמר ֵאֶליָה לּו ָיַדַעְּת ֶאתאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען י
  ָלְוָנַתןָאז ָׁשַאְלְּת ַאְּת ִמֶּמּנּו  ֹותְּתִני ִלי ִלְׁשּת ר ָלֵמָֹהא

 ַמִים ַחִּיים׃ 
ב ַֹּבֶּמה ִלְׁשא ְל־י ֵהן ֵאיןִנֹ ֵאָליו ָהִאָּׁשה ֲאדֶמראַֹוּת יא

 ַמִים ַחִּיים׃  ֹואֵאפ ְוַהְּבֵאר ֲעֻמָּקה ּוֵמַאִין ְל
ת אָֹלנּו ַהְּבֵאר ַהּז־ינּו ֲאֶׁשר ָנַתןָאִב  בַֹאָּתה ִמַיֲעק ֹולֲהָגד יב 

 ׃ ֹוֲאֶׁשר ִמֶּמָּנה ָׁשָתה הּוא ּוָבָניו ּוְבִעיר
ַהַּמִים ָהֵאֶּלה ־ה ִמןֶתַֹהּׁש־ֶמר ֵאֶליָה ָּכלאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען יג

  ֹוד׃ִיְצָמא ע
 א ִיְצָמא ֹון לֵתַֹהַּמִים ֲאֶׁשר ֲאִני נ־ ִיְׁשֶּתה ִמןֲאֶׁשר־ְוָכל יד

ַמִים  ֹור ִלְמקֹון ִיְהיּו בֵתֹם ִּכי ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֲאִני נֹוָלְלע
 ם׃ ֹוָל ְלַחֵּיי עִעיםְבֹנ
ַהַּמִים ָהֵהם ־י ֶאתִנִֹּלי ֲאד־ ֵאָליו ָהִאָּׁשה ְּתָנהֶמראַֹוּת טו
  ב׃ֵֹהָּנה ִלְׁשאא ֹא ָאבְו ֹודֶאְצָמא ע־אְו



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש עד

 י ֵהָּנה׃ ִאֹּוב  ְלִאיֵׁש ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ְלִכי ִקְרִאיֶמראַֹוּי טז
ֶמר ֵאֶליָה אִֹלי ִאיׁש ַוּי־ֶמר ֵאָליו ֵאיןאֹ ָהִאָּׁשה ַוּתַוַּתַען יז

 ִאיׁש׃  ָל־ֵיׁשּוַע ֵּכן ִּדַּבְרְּת ִּכי ֵאין
 ֵאיֶנּנּו ַבְעֵל ֹוםַּכּי ְוהּוא ֲאֶׁשר ִעֵּמ  ְבָעִלים ָהיּו ָלֲחִמָּׁשה יח

 ת ֱאֶמת ִּדַּבְרְּת׃ אֹּוָבז
 י ִּכי ָנִביא ָאָּתה׃ ִכֹה ָאנָאֹי רִנֹ ֵאָליו ָהִאָּׁשה ֲאדֶמראַֹוּת יט
ִרים ִּכי ְירּוָׁשַלִים ְמֹ ִהְׁשַּתֲחוּו ָּבָהר ַהֶּזה ְוַאֶּתם אינּוֵתֲֹאב כ

  ֹות׃ְלִהְׁשַּתֲח ֹוםַהָּמק
ֵעת ֲאֶׁשר א ֹ ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ַהֲאִמיִני ִלי ִאָּׁשה ִּכי ָתבֶמראַֹוּי כא
ָּבָהר ַהֶּזה ְו־א א ִבירּוָׁשַלִים ִּתְׁשַּתֲחוּו ָלָאב׃ 
א ֵתְדעּון ַוֲאַנְחנּו ִמְׁשַּתֲחִוים  ֲאֶׁשר ־ ִמְׁשַּתֲחִוים ֶאלַאֶּתם כב

 ַהְּיהּוִדים׃  ֹורֲאֶׁשר ֵנָדע ִּכי ַהְיׁשּוָעה ָבָאה ִמְּמק־ֶאל
ֶּנֶאָמִנים ִהיא ָבָאה ְוַהִּמְׁשַּתֲחִוים ַה־ֵעת ְוַגםא ָֹּתב ַא כג

ִיְׁשַּתֲחוּו ָלָאב ָּברּוַח ּוָבֶאֶמת ִּכי ְּבִמְׁשַּתֲחִוים ָּכֵאֶלה ָחֵפץ  
 ָהָאב׃ 

 ֹות  ֲעֵליֶהם ְלִהְׁשַּתֲחֹוִהים הּוא רּוַח ְוַהִּמְׁשַּתֲחִוים לָהֱא כד
 ְּברּוַח ּוֶבֱאֶמת׃ 

ְקָרא ָמִׁשיַח עַהִּנא ָֹיב־ ֵאָליו ָהִאָּׁשה ָיַדְעִּתי ִּכיֶמראַֹוּת כה
  ל׃ֹּכ־ַיִּגיד ָלנּו ֶאתא ֹא ְוַכֲאֶׁשר ָיבֹוסְכִריְסט

 ׃  ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ֲאִני הּוא ַהְמַדֵּבר ֵאָלִיֶמראַֹוּי כו
 ֹו ַּדְּבר־ ְּבִפיו ְוַתְלִמיָדיו ָּבאּו ַוִּיְתְמהּו ַעלֹוְּדָבר ֹודע כז

ַּדֵּבר  ָלָּמה ְתֹוְּתַבֵּקׁש א־א ָאַמר ַמהִאיׁש  ִאָּׁשה ַא־ִעם
 ֵאֶליָה׃ 

 ָהָעם׃ ־ֶמר ֶאלאָֹהִעיָרה ַוּת ַּכָּדּה ַוֵּתֶל־ ָעְזָבה ֶאתְוָהִאָּׁשה כח
ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ַהֵאין ֶזה ־ ּוְראּו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִהִּגיד ִלי ָּכלּואֹּב כט

 הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ 
 ֵאָליו׃ א ָֹהִעיר ָלב־ ִמןַוֵּיְצאּו ל
  ל׃ְֹמרּו ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו ַרִּבי ֱאכאַֹוּיה ְֹוַעד ּכה ֹּכ־ ַעדַוְיִהי לא
 א ְיַדְעֶּתם׃ ל  ֲאֶׁשר ֶכֹאל ִֹלי ֶלֱאכ־ ֲאֵליֶהם ֲאִני ֶיׁשֶמראַֹוּי לב
 ִאיׁש ֹוֵרֵעהּו ַהִאם ֵהִביא ל־ ַהַּתְלִמיִדים ִאיׁש ֶאלְמרּואַֹוּי לג

 ַמֲאַכל ְלָאְכָלה׃ 
ִחי ְלֹׁש ֹוןְרצ ֹות הּוא ֲעׂש ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ַמֲאָכִליֶמראַֹוּי לד

 ׃ ֹוָּפֳעל־ֶאת ֹותּוְלַכּל
ַהָּקִציר א ַֹאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים ֶטֶרם ָיב ֹודִרים עְמֹ ַאֶּתם אֵהן לה

 ֲאֶׁשר ֹותַהָּׂשד־ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ֶאל־ר ָלֶכם ְׂשאּו ֶאתֵמַֹוֲאִני א
 ִהְלִּבינּו ַלָּקִציר׃ 

עַ  רֵ ֹם ְוַהּזֹוָלְלַחֵּיי עף ֹבּוָאה ֶיֱאס ּוְתֹו ִיְמָצא ְׂשָכררֹוֵצַהּק לו
 ר ִיְׂשְמחּו ַיְחָּדו׃ ֹוֵצְוַהּק

 ר׃ ֵצַֹע ְוַאֵחר קֵרֹל ֶאָחד זֵׁשֹ ְּדַבר ַהּמתאְֹלַמּל לז
א ֲעַמְלֶּתם ָׁשם  ֹוםְּבָמקר ֹ ָׁשַלְחִּתי ֶאְתֶכם ִלְקציִכָֹאנ לח

 ֲעָמָלם׃ ־ֲאֵחִרים ָעְמלּו ְוַאֶּתם ַּבאֶתם ַעל
 ַּבֲעבּור ְּדַבר ֹוים ָּבִעיר ַהִהיא ֶהֱאִמינּו בִנֹרְמַֹהּׁש־ ִמןְוַרִּבים לט

 ֲאֶׁשר ־ָּכל־ֶאתהּוא ִהִּגיד ִלי ר ָֹהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֵהִעיָדה ֵלאמ
 ָעִׂשיִתי׃ 

 ָלֶׁשֶבת ִאָּתם ַוֵּיֶׁשב ָׁשם  ֹוי ם ַוִּיְקְראּו לִנֹרְמֹ ֵאָליו ַהּׁשּואַֹוָּיב מ
 ִים׃ ֹוָמי

  ַּבֲעבּור ִּדְבֵרי ִפיהּו׃ ֹוַרִּבים ֵמֵהָּמה ֶהֱאִמינּו ב דֹוְוע מא
ַבֲעבּור ־א ֹוָהִאָּׁשה ַעָּתה ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ּב־ ֶאלְמרּואַֹוּי מב

ָאֵמן ֶזה הּוא ־ֲאַנְחנּו ָׁשַמְענּו ַוֵּנַדע ִּכי־ִּכי ַּגם ְּדָבֵר
 ם׃ ֹוָליַע ָהעֹוִׁש מַהָּמִׁשיַח

 י ְׁשַנִים ָיִמים ַוִּיַּסע ְלַמָּסָעיו ַהָּגִליָלה׃  ַאֲחֵרַוְיִהי מג
 ׃ ֹוְדּתֹוַלְלָנִביא ְּבֶאֶרץ מ ֹודָּכב־ ִּכי ִהִּגיד ֵיׁשּוַע ִּכי ֵאיןַאף מד
 ַהָּגִליִלים ִּכי ָראּו ֵאת ֹוב־ַהָּגִליל ַוַּיֲחִזיקּו־ֶאל אַֹוָּיב מה

ֵהם ָחְגגּו ־י ַּגםֲאֶׁשר ָעָׂשה ִבירּוָׁשַלִים ִּביֵמי ֶהָחג ִּכ־ָּכל
  ַההּוא׃ ַהַחג־ֶאתָׁשם 

ָׁשם   ָקָנה ַּבָּגִליל ֲאֶׁשר ָהַפ־ַהַּפַעם ֶאל ֹודֵיׁשּוַע ע אַֹוָּיב מו
ה ֶלֹ חֹוּוְבנ ַהַּמִים ְלָיִין ְוִאיׁש ָהָיה ֵמַעְבֵדי ַהֶּמֶל

  ַנחּום׃־ִּבְכַפר
ֵאָליו  ל ַוֵּיֶלָבא ֵיׁשּוַע ִמיהּוָדה ַלָּגִלי־ ָׁשַמע ִּכיְוַכֲאֶׁשר מז

  ֲאֶׁשר ָנָטה ָלמּות׃ ֹוְּבנ־ֶאתא ֹ ְוִלְרּפֹו ָלֶרֶדת ִאּתֹוּב־ַוִּיְפַצר
א ִתים ְפֹּומ ֹותתֹא ִתְראּו א־ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ִאםֶמראַֹוּי מח

 ַתֲאִמינּו׃ 
 י ְּבֶטֶרם ָימּות ְּבִני׃ ִנָֹּנא ֲאד־ ֵאָליו ָהִאיׁש ְרָדהֶמראַֹוּי מט
ָחי ְוָהִאיׁש ֶהֱאִמין  ִּבְנ ְלַדְרְּכ ָליו ֵיׁשּוַע ֵל ֵאֶמראַֹוּי נ

 ׃ ִּדֶּבר ֵיׁשּוַע ַוֵּיַל־ַּבָּדָבר ֲאֶׁשר
 ָחי׃  ִּבְנר ֹ ֵלאמֹו ֲעָבָדיו ַוַּיִּגידּו לֹוב־ ַוִּיְפְּגעּוֹו ְּבֶלְכּתַוְיִהי נא
 ֹויַהָּׁשָעה ֲאֶׁשר ֵהֵחל ְלֵהָרֵפא ֵמָחְל־ ֵמֶהם ֶאתׁשַֹוִּיְדר נב

ַּבָּׁשָעה ַהְּׁשִביִעית ָסָרה ִמֶּמּנּו   ֹולְמרּו ֵאָליו ֶאְתמאַֹוּי
 ַהַּקָּדַחת׃ 

   ֵיׁשּוַע ִּבְנֹול־ ָאִביו ִּכי ָהָיה ַּבָּׁשָעה ַהִהיא ֲאֶׁשר ִהִּגידַוֵּיַדע נג
 ׃ ֹוֵּבית־ָחי ַוַּיֲאֵמן הּוא ְוָכל

 ֹו ַּבָּגִליל ְּבׁשּובַהֵּׁשִני ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵיׁשּוַע ֹות הּוא ָהאֶזה נד
 ִמיהּוָדה׃ 

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
 ד ַחג ַהְּיהּוִדים ַוַּיַעל ֵיׁשּוַע ְירּוָׁשָלְיָמה׃ ֹוֵע ָּבא מֵכן־ְוַאֲחֵרי א
ן ֲאֶׁשר ָקְראּו אַֹיד ַׁשַער ַהּצ־ ְּבֵרַכת ַמִים ַעלּוִבירּוָׁשַלִים ב

  ֹות׃ּמַחְסָּדא ְוָלּה ֲחִמָּׁשה ֵאַל־ִעְבִרית ֵּבית ֹוןָלּה ְּבָלׁש
 ְוֵהם ַחֹכ־ים ִעְוִרים ִּפְסִחים ִויֵבֵׁשיֹוִל ָׁשְכבּו ַרִּבים חְוָׁשם ג

 ּו ַהָּמִים׃ ֹועִיּג־ְמַיֲחִלים ָׁשם ַעד ֲאֶׁשר
ַהְּבֵרָכה ְוִהְרִּתיַח ־ֶאל ָהִעִּתים ֵיֵרד ַמְלָא־ ְלַעד ִמןִּכי ד

ר ֻרְּתחּו ד ָׁשם ַאֲחֵרי ֲאֶׁשֵרַֹהּי ֹוןַהָּמִים ְוָהָיה ָהִראׁש־ֶאת
 ׃ ֹוּב־ַמֲחָלה ֲאֶׁשר ָּדְבָקה־ ִמָּכלֹו ְוָרָפא לַהָּמִים

ִׁשים ה ּוְׁשֶנֹ ְׁשמֹוָחְלי־ ָהָיה ָׁשם ֲאֶׁשר ָחָלה ֶאתְוִאיׁש ה
 ָׁשָנה׃ 

 ַוֵּיַדע ִּכי ָׁשַכב ֵּכן ָיִמים ֹוִמְׁשָּכב־ב ַעלֵכֹ ֵיׁשּוַע ׁשֹותֹ אַוַּיְרא ו
 ָחֵפץ ַאָּתה ְלֵהָרֵפא׃ ֶמר ֵאָליו ֶהאַֹרִּבים ַוּי

יֵדִני ֹוִרי ֵאין ִלי ִאיׁש ֲאֶׁשר יִנֹה ֲאדֹוֶל ַהחֹותֹ אַוַּיַען ז
ַהְּבֵרָכה ְלֵעת ִרְגַׁשת ַהַּמִים ַוֲאִני ֶטֶרם ֵאֵרד ְוָיַרד ַאֵחר ־ֶאל

  ְלָפָני׃



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש עה

 ׃ ְוִהְתַהֵּל ִמְׁשָּכְב־ ֵאָליו ֵיׁשּוַע קּום ָׂשא ֶאתֶמראַֹוּי ח
 ׃  ַוֵּיַלֹוִמְׁשָּכב־ ַוִּיָּׂשא ֶאתֹוָׁשב ָהִאיׁש ְלֵאיָתנ םֹּוִפְתא ט
ָהִאיׁש ־ְמרּו ַהְּיהּוִדים ֶאלאַֹהַּׁשָּבת ַוּי ֹוםַההּוא ָהָיה י ֹוםְוַהּי י

  ַהִּמְׁשָּכב׃־ֶאתָלֵׂשאת  ְוֵאין ְל ֹוםא ַׁשָּבת ַהּיַהִּנְרָּפא ֲה
 ָאַמר ֵאַלי ָׂשא י הּואִתֹא אֵפָֹהרר ֹם ֵלאמָתֹ אַוַּיַען יא

 ׃ ְוִהְתַהֵּל ִמְׁשָּכְב־ֶאת
ָׂשא   ִמי הּוא ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָאַמר ֵאֶליַוִּיְׁשָאֻלהּו יב 

 ׃ ְוִהְתַהֵּל ִמְׁשָּכְב־ֶאת
 ְּבִהְתַאֵּסף ֹול־א ָיַדע ִמי הּוא ִּכי ֵיׁשּוַע ָהַל ְוַהִּנְרָּפא יג

 ַההּוא׃  ֹוםָרב ַּבָּמק־ַעם
ֶמר ֵאָליו אֹ ֵיׁשּוַע ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַוּיֹותֹ ָמָצא אֵכן־ַאֲחֵרי יד

ָרָעה  ְּתֻאֶּנה ֵאֶלי־ֶּפןא ֹף ַלֲחטֹוֶסּת־ְרֵאה ִּכי ִנְרֵּפאָת ַאל
 ת׃ אֹ ִמּזהֹוָלְּגד

 ׃ ֹוֵיׁשּוַע הּוא ֲאֶׁשר ִרְּפא־ָהִאיׁש ַוַּיֵּגד ַלְּיהּוִדים ִּכי ַוֵּיֶל טו
 ֵעֶקב ֹוֵיׁשּוַע ַוְיַבְקׁשּו ֲהִמית־הּוִדים ֶאת ָרְדפּו ַהְּיֵּכן־ְוַעל טז

 ת ַּבַּׁשָּבת׃ אֲֹאֶׁשר ָעָׂשה ז
ל ֵעֲֹאִני ּפ־ָעָּתה ְוַגם־ ַעדֹול ְּפֻעָּלתֵעֹם ֵיׁשּוַע ָאִבי ּפָתֹ אַוַּיַען יז

 ִהֵּנִני׃ 
א   ִּכי ֹות ִּבְקׁשּו ַהְּיהּוִדים ְּבֵחֶפץ ֶיֶתר ְלָהְרגאֹ זּוַבֲעבּור יח

 ִּכיִהים ֱא־ָאַמר ַעל־ַהַּׁשָּבת ִחֵּלל ִּכי ִאם ַּגם ֹוםי־תַרק ֶא
 ִהים׃ ה ֵלאֹוֶמהּוא ָאִביו ְוִכי הּוא ד

ר ָלֶכם ַהֵּבן ֵמֶֹמר ֲאֵליֶהם ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען יט
ה ֶאֹר־ ִּבְלִּתי ֵאת ֲאֶׁשרֹוָּדָבר ִמִּלּב ֹותיּוַכל ַלֲעׂש־א
ַהּבֵ ן  ־ה ַּגםֶׂשֹה עֶׂשֲֹאֶׁשר הּוא ע־ָהָאב ִּכי ֶאת לֵעֹּפ־ַמה
 ּו׃ הָֹּכמ

ֲאֶׁשר הּוא ל ֹּכ־ ֶאתֹותַֹהֵּבן ּוַמְרֶאה א־ב ֶאתֵהֹ ָהָאב אִּכי כ
 ְלֶפֶלא ְּבֵעיֵניֶכם׃  ֹותֵמֵאֶּלה ַיְרֶאּנּו ִלְהי ֹותלֹה ּוְגדֶׂשֹע
ם ֵּכן ְיַחֶּיה ַהֵּמִתי־ ַּכֲאֶׁשר ָהָאב ַמֲעֶלה ּוְמַחֶּיה ֶאתִּכי כא

 ׃ ֹוֲאֶׁשר ָחֵפץ ּב־ַהֵּבן ֶאת־ַּגם
  ָנַתן ְּבַיד ַהֵּבן׃ ֹוִמְׁשָּפט־ָּכל ִאיׁש ַאט ִֹיְׁשּפ־א ְוָהָאב כב
ָהָאב ִמי  ־ַהֵּבן ַּכֲאֶׁשר ְיַכְּבדּו ֶאת־ ְיַכְּבדּו ֻכָּלם ֶאתְלַמַען כג

 ֲאֶׁשרב ַהֵּבן ֵאיֶנּנּו ְמַכֵּבד ֶאת ָהָא־ְיַכֵּבד ֶאת־אֲאֶׁשר 
 ׃ ֹוְׁשָלח

ר ָלֶכם ַהַּמְקִׁשיב ִלְדָבַרי ּוַמֲאִמין ֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אָאֵמן כד
ָעַבר ־ְלִהָּׁשֵפט ִּכיא ֹא ָיבם ְוֹוָל ַחֵּיי עֹול־ִחי ֶיׁשְלְֹּבׁש

  ַלַחִּיים׃ִמָּמֶות 
ָּבָאה  ־ֵעת ְוִכי ַגםא ָֹתב־ר ָלֶכם ִּכיֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אָאֵמן כה

ה ִֹעים ָחיְמִֹהים ְוַהּׁשָהֱא־ֶּבן ֹולק־ְׁשְמעּו ֶאתְוַהֵּמִתים ִי
  ִיְחיּו׃

 ֹולֹות־ ֵּכן ִנַּתן ַלֵּבן ִלְהיֹוַעְצמ ֹור ַּכֲאֶׁשר ַחֵּיי ָהָאב ִמְּמקִּכי כו
 ׃ ֹוַעְצמ ֹורַחָּייו ִמְּמק

 ָהָאָדם הּוא׃ ־ִמְׁשָּפט ִּכי ֶבן ֹות ַלֲעׂשֹו ָנַתן ְּבָידַחֹּכ־ְוַגם כז
ֵני ְכֹׁש־ָּבא ְוָכל ֹום ִּכי ִהֵּנה יַּהִֹּתַּתְּמהּו ָתמ־ ַאלתאֹז־ַעל כח

  ְוַיֲעלּו׃ ֹולֹק־ֶקֶבר ִיְׁשְמעּו ֶאת
 ים ָרע ַיַעְמדּו ַלִּמְׁשָּפט׃ ִׂשַֹיַעְמדּו ַלַחִּיים ְוָהע ֹוב טיםִׂשָֹהע כט

 ט ֹ ָּדָבר ִמִּלִּבי ַּכֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ֵּכן ֶאְׁשּפ ֹותא אּוַכל ַלֲעׂש ל
י ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִּכי ֹוִנא ְרצֶצֶדק ִּכי ־ּוִמְׁשָּפִטי ִמְׁשָּפט

 ִחי׃ ְלָֹהָאב ֲאֶׁשר ׁש ֹוןְרצ־ִאם
 א ֶנֶאְמָנה ֵעדּוִתי׃  ְלַבִּדי ֵמִעיד ָעָלי ֲאִני־ִאם לא
הּוא ֵמִעיד ־ ֲאֶׁשרֹוֵיׁש ֵעד ַאֵחר ִלי ְוָיַדְעִּתי ִּכי ֵעדּות ַא לב

 ָעַלי ֶנֱאָמָנה׃ 
 ָנן ְוהּוא ֵהִעיד ֵעדּות ֱאֶמת׃ ֹוָחי־ ְׁשַלְחֶּתם ֶאלַאֶּתם לג
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדַּבְרִּתי  א ֵמָאָדם ֶאַּקח ִלי ֵעדּות ַא ַוֲאִני לד

 ְלַמַען ַאֶּתם ִּתָּוֵׁשעּון׃ 
ְלֶּתם ְלִהְתַעֵּלם ֹוַא הֹורֹור ּוֵמִאיר ּוְבאֵעֹ ָהָיה ַלִּפיד ּבהּוא לה

 ָעה׃ ַאְרִּגי־ַעד
ִלי  ־ָנן ִּכי ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ָנַתןֹוָחה ֵמֵעדּות יֹוָל ֵעדּות ְּגדְוִלי לו

ה ְוֵהם ְמִעיִדים ֶׂשֹם ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ֲאִני עֹוָתָאִבי ְלַכּל
  ִּכי ְׁשָלַחִני ָהָאב׃ ָעַלי

 ֹו לֹק־ ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני הּוא ֵהִעיד ָעָלי ְוַאֶּתם ֶאתְוָהָאב לז
ֹוָּתֳאר־ם ְוֶאתֹוָלַמְעֶּתם ֵמעְׁש־א  א ְרִאיֶתם׃ 
א ַתֲאִמינּו  ֲאֶׁשר ָׁשַלח ֹותֹן ְּבִקְרְּבֶכם ִּכי אֵכֹ ׁשֹו ְּדָברְוֵאין לח
 ׃ ֹוב
ִרים  ְמֹׁש ִּכי ָּבֶהם ַאֶּתם אֶדִֹּכְתֵבי ַהּק־ִׁשים ֵמַעלְרֹ ּדַאֶּתם לט

 י׃ ם ָלֶכם ְוֵהם ֵהָּמה ַהְּמִעיִדים ָעָלֹוָלַחֵּיי ע
 ָלֶכם ַחִּיים׃  ֹותֵאָלי ִלְהיא ֹא ֲאִביֶתם ָלבְו מ
 ֶאַּקח ִמְּבֵני ָאָדם׃ ־א ֹודָּכב מא
 ִהים ְּבִקְרְּבֶכם׃ ַאֲהַבת ֱא־ ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאיןְוֶאְתֶכם מב
א  ֹ ָיב־א ֶהֱחַזְקֶּתם ִּבי ְוִאם ִהֵּנה ָבאִתי ְּבֵׁשם ָאִבי ְויִכָֹאנ מג

  ַּתֲחִזיקּון׃ ֹו ּבֹוַאֵחר ְּבֵׁשם ַעְצמ
ִאיׁש   ֹודּתּוְכלּו ְלַהֲאִמין ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִּתְרְּדפּו ָכב ֵאי מד

א ִהים ָהֶאָחד ַהָּבא ֵמֵאת ָהֱא ֹודַהָּכב־ֵמֵרֵעהּו ְוֶאת
  ְתַבֵּקׁשּון׃

 ִּכי ֲאִני ָאִביא ִׂשְטָנה ֲעֵליֶכם ִלְפֵני ָהָאב ֵיׁש  ְּתַחְּׁשבּו־ַאל מה
 ׃ ֹוְטָנה ֲעֵליֶכם מֶׁשה ֲאֶׁשר ְּבַטְחֶּתם ּבֶאָחד ֵמִביא ִׂש

ִּבי ִּכי ָעַלי הּוא ־ לּו ֶהֱאַמְנֶּתם ְּבמֶׁשה ֶהֱאַמְנֶּתם ַּגםִּכי מו
 ָכָתב׃ 

 ַּתֲאִמינּו ִּבְדָבָרי׃  א ַתֲאִמינּו ֵאיִּבְכָתָביו ־ִאם ַא מז

  ו ו ו ופרקפרקפרקפרק
ַהָּגִליל הּוא ַים ־ֵעֶבר ַים־ֵיׁשּוַע ֶאלר ֵֹכן ַוַּיֲעב־ ַאֲחֵריַוְיִהי א

 ִטיַבְרָיה׃ 
ֲאֶׁשר  ֹותתָֹהא־ָרב ָהְלכּו ַאֲחָריו ִּכי ָראּו ֶאת־ַעם ֹוןַוֲהמ ב

 ים׃ ֹוִלָעָׂשה ְלח
 ַּתְלִמיָדיו׃ ־ָׁשם ִעם־ָהָהר ַוֵּיֶׁשב־ ֵיׁשּוַע ֶאלַוַּיַעל ג
  ֹוא׃ ַהֶּפַסח ַחג ַהְּיהּוִדים ָקַרב ָלבדֹוֵעּומ ד
ֶמר אָֹרב ָּבא ֵאָליו ַוּי־ַעם ֹוןֵעיָניו ַוַּיְרא ֲהמ־ ֶאת ֵיׁשּוַעַוִּיָּׂשא ה

  ל׃ָֹלֶהם ֶלֶחם ֶלֱאכר ֵֹמַאִין ִנְׁשּב ֹוסִּפיִלּפ־ֶאל
 ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה׃ ־ ִּכי הּוא ָיַדע ֶאתֹותֹות ְלַנּסאֹ ִּדֶּבר ָּכזְוהּוא ו



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש עו

ֶהם ָלק ִֹיְׂשּפ־אָמאַתִים ִּדיַנר ֶלֶחם  ֹוס ִּפיִלּפֹותֹ אַוַּיַען ז
 ִמֶּמּנּו ִאיׁש ִאיׁש ַּפת ְקַטָּנה׃ ל ֶֹלֱאכ

ָאַמר ֵאָליו  ֹוסֶּפְטר ֹון ִמַּתְלִמיָדיו ַאְנְּדַרי ֲאִחי ִׁשְמעְוֶאָחד ח
  ר׃ֵֹלאמ

ים ְוָדִגים ְׁשָנִים ִרֹ ֲחִמָּׁשה ֶלֶחם ְׂשעֹוַנַער ֶאָחד ְולה ֹ ּפֹוֶיְׁשנ ט
 ָרב ָּכֶזה׃ ־ָמה ֵאֶּלה ְלַעם ַא

ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְׁשבּו ַּכֲחֵמֶׁשת ־יבּו ֶאתֹוִׁש ֵיׁשּוַע הרֶמאַֹוּי י
ֶּדֶׁשא ֲאֶׁשר ִנְמָצא ָׁשם  ֹותֲאָלִפים ִאיׁש ְלִמְסָּפָרם ִּבְנא

 ְלַמְכִּביר׃ 
ַוְיַחֵּלק ְלַתְלִמיָדי ו   ַהֶּלֶחם ַוְיָבֶר ֹותִּכְּכר־ ֵיׁשּוַע ֶאתַוִּיַּקח יא

ַהָּדִגים ָנַתן ־ים ָׁשָּמה ְוַגם ִמןַהּיְׁשִב־ְוַהַּתְלִמיִדים ְלָכל
  ְּכַאַּות ַנְפָׁשם׃ ָלֶהם

ַּתְלִמיָדיו ִאְספּו  ־ ֲאֶׁשר ָׂשְבעּו ָאַמר ֶאלְוַאֲחֵרי יב 
 ַבד ְמאּוָמה׃ אִֹרים ִלְבִלי יֹוָתים ַהּנֹוִתַהְּפת־ֶאת

ּו  ירֹוִתים ֲאֶׁשר הֹוִתָעָׂשר ַסִּלים ְּפת־ ַוְיַמְלאּו ְׁשֵניםַוַּיַאְספּו יג
 ים׃ ִרֲֹחִמָּׁשה ַלְחֵמי ַהְּׂשע־ִלים ִמןְכָֹהא

ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵיׁשּוַע  ֹותָהא־ָהָעם ֶאת ֹות ִּכְראַוְיִהי יד
 ְמרּו ָאְמָנה ֶזה הּוא ַהָּנִביא ַהָּבא ְלֵתֵבל ָאְרָצה׃ אַֹוּי
ן  ּכֵ ־ַעל  ְלֶמֶלֹו ַלֲעׁשתֹוב־ּו ְוָתְפׂשּואָֹיב־ ֵיׁשּוַע ִּכיַוֵּיַדע טו

 ׃ ֹוָהָהר ְלַבּד־ַהַּפַעם ֶאל ֹודָחַלץ ֵמֶהם ע
ַהָּים ַוֵּיְרדּו ָבֳאִנָּיה ־ ְלֵעת ֶעֶרב ַוֵּיְלכּו ַתְלִמיָדיו ֶאלַוְיִהי טז

 ְּכַפר ַנחּום׃ ־ֵעֶבר ַהָּים ֶאל־ַוַּיַעְברּו ֶאל
 ָבא ֲאֵליֶהם׃ ־א ֹודָּבא ְוֵיׁשּוַע ע  חֶׁשְוִהֵּנה יז
 ר׃ ֵעְֹוס ֵלֹר ְוַהָּים הֵבֹע ֹולד ַסַער ָּגַוְיִהי יח
ַוִּיְראּו  ֹות ְׁשלִׁשים ַמֲענֹו ְּכֶמְרַחק ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש אַוַּיְחְּתרּו יט

ָהֳאִנָּיה  ־ְוָקֵרב ֶאל ֹוְּפֵני ַהָּים ָהל־ַעל ֹוֵלֵיׁשּוַע ה־ֶאת
  ַוִּייָראּו׃

 ִּתיָראּו׃ ־ ֲאֵליֶהם ֲאִני הּוא ַאלֶמראַֹוּי כ
ִהִּגיָעה  ם ָֹהֳאִנָּיה ְוִהֵּנה ִּפְתא־ ֶאלֹותֹ ָלַקַחת אילּוִאֹוַוּי כא

 ֶחְפָצם׃  ֹוזְמח־ַהַּיָּבָׁשה ֶאל־ָהֳאִנָּיה ֶאל
ד ֵמֵעֶבר ַלָּים ִּכי ֵמָֹהָעם ָהע ֹון ִמָּמֳחָרת ַוַּיְרא ֲהמַוְיִהי כב

ת ַאַח־א ָהְיָתה ָּׁשם ֳאִנָּיה ַאֶחֶרת ִּכי ִאםִמַּבְלֲעֵדי ָהֳאִנָּיה 
ָיַרד ֵיׁשּוַע ָּבּה ־אַבּה ָּתְלִמיָדיו ְוִכי ־ ָיְרדּוֲאֶׁשר
 ַּתְלִמיָדיו ָעְברּו ְלַבָּדם׃ ־ ִאםִּכיַּתְלִמיָדיו ־ִעם

ֲאֶׁשר  ֹוםַלָּמק ֹובִהִּגיעּו ִמִּטיַבְרָיה ִמָּקר ֹותֲאֵחר ֹות ֳאִנּיַרק כג
  ֹון׃ָהָאד ַהֶּלֶחם ַּכֲאֶׁשר ֵּבַר־ָׁשם ֶאת־ָאְכלּו

א  ־ ֵאיֶנּנּו ָׁשם ְוַאףַעָהָעם ִּכי ֵיׁשּו ֹוןֲהמ ֹות ִּבְראֵּכן־ְוַעל כד
ּו אָֹהֵאֶּלה ַוָּיב ֹותֵהָּמה ָּבֳאִנּי־ַתְלִמיָדיו ַוֵּיְרדּו ַגם

 ֵיׁשּוַע׃ ־ ְלַבֵּקׁש ֶאתַנחּום־ְּכַפר
 ה׃ ְמרּו ֵאָליו ַרֵּבנּו ָמַתי ָּבאָת ֵהָּנאֹ ֵמֵעֶבר ַלָּים ַוּיַוִּיְמָצֻאהּו כה
א ר ָלֶכם ֵהן ֵמָֹאֵמן ָאֵמן ֲאִני אר ֹם ֵיׁשּוַע ֵלאמָתֹ אַוַּיַען כו

ַיַען  ־י ִּכי ִאםֹוַתתֹא־י ַיַען ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאתִתִֹבַּקְׁשֶּתם א
 ַהֶּלֶחם ֲאַכְלֶּתם ּוְׂשַבְעֶּתם׃  ֹותִמִּכְּכר

ד ְלַחֵּיי ֵמְֹּבַעד ֶלֶחם ע־ד ִּכי ִאםֵבֹל אֶכֹ ְּבַעד אַּתַעְמלּו־ַאל כז
ִהים ָהֱאָעָליו ָחַתם ־ָהָאָדם ִיֵּתן ָלֶכם ִּכי־ם ֲאֶׁשר ֶּבןֹוָלע

 ׃ ֹומָתֹח־ָהָאב ֶאת
 ִהים׃ ֱא ֹותַּנֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ִנְפַעל ְּפֻעּל־ ֵאָליו ַמהְמרּואַֹוּי כח
ַתֲאִמינּו ־ִהים ִּכית ְּפֻעַּלת ֱאאֶֹמר ֲאֵליֶהם זאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען כט

  ֲאֵליֶכם׃ ֹויׁש ֲאֶׁשר ְׁשָלחָבִא
ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ִּכי ִנְרֶאה ְוַנֲאִמין  ֹותָהא־ ֵאָליו ּוֶמהְמרּואַֹוּי ל

 ִּתְפָעל׃ ־ַמה ָּב
ַהָּמן ַּבִּמְדָּבר ַּכָּכתּוב ֶלֶחם ָׁשַמִים ־ ָאְכלּו ֶאתינּוֹוֵתֲאב לא

  ל׃ֹ ֶלֱאכֹוָלמ־ָנַתן
א ר ָלֶכם מֶׁשה ֵמֹן ָאֵמן ֲאִני א ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ָאֵמֶמראַֹוּי לב

 ֱאֶמתן ָלֶכם ֶלֶחם ֵתָֹאִבי נ־ָנַתן ָלֶכם ֶלֶחם ָׁשָמִים ִּכי ִאם
 ַהָּׁשָמִים׃ ־ִמן

ן ַחִּיים ֹוֵתַהָּׁשָמִים ְוַהּנ־ד ִמןֵרִֹהים הּוא ַהּי ֱאֶלֶחם־ִּכי לג
 ם׃ ֹוָלָלע

 ֶחם ַהֶּזה ָּתִמיד׃ ַהֶּל־ָּלנּו ֶאת־ינּו ְּתָנהֵנֹ ֵאָליו ֲאדְמרּואַֹוּי לד
ַהָּבא ־י הּוא ֶלֶחם ַהַחִּיים ָּכלִכֹ ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ָאנֶמראַֹוּי לה

  ם׃ֹוָלְלע ֹודא ִיְצָמא עַהַּמֲאִמין ִּבי ־א ִיְרָעב ְוָכלֵאַלי 
 א ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי׃ י ְוִתֹ ֲאֵליֶכם ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ארַמָֹוא לו
א ֵאָלי ְוַהָּבא ֵאַלי א ִֹלי ָהָאב ָיב־ִיֶּתן ֹותֹ ֲאֶׁשר אִאיׁש־ָּכל לז

 ֲאָגְרֶׁשּנּו ִמָּפָני׃ 
 ֹוןְרצ־י ִּכי ִאםֹוִנְרצ ֹותא ַלֲעׂשַהָּׁשַמִים ־ ָיַרְדִּתי ִמןִּכי לח

 ִחי׃ ְלָֹהָאב ֲאֶׁשר ׁש
ַבד  אֹי־אֲאֶׁשר ָנַתן ִלי ־ִחי ִּכי ֶאתְלָֹהָאב ֲאֶׁשר ׁש ֹון ְרצְוֶזה לט

  ֹון׃ָהַאֲחר ֹום ִּכי ֲאִקיֶמּנּו ַּבּיִלי ַאף ֶאָחד
 ֹו ַהֵּבן ּוַמֲאִמין ּב־ה ֶאתֶאָֹאִבי ִמי ֲאֶׁשר ר ֹון ֶזה ְרצִּכי מ

  ֹון׃ָהַאֲחר ֹוםם ַוֲאִני ֲאִקיֶמּנּו ַּבּיֹוָל ַחֵּיי עֹול־ִיְהיּו
ד ֵרֹי הּוא ֶלֶחם ַהּיִכָֹאַמר ָאנ־ ָעָליו ַהְּיהּוִדים ַעל ִּכיּונַֹוִּיּל מא
 ַהָּׁשָמִים׃ ־ןִמ
ף ֲאֶׁשר ָיַדְענּו ֹוֵסי־א ֶזה הּוא ֵיׁשּוַע ֶּבן ֲהְמרּואַֹוּי מב

 ַהָּׁשַמִים ָיָרְדִּתי׃ ־ַמר הּוא ִמןאֹי  ְוֵאיֹוִאּמ־ָאִביו ְוֶאת־ֶאת
 ָנא ְתִהי ְתלּוָנה ֵּביֵניֶכם׃ ־ֶמר ֲאֵליֶהם ַאלאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען מג
ִיְמְׁשֵכהּו ָהָאב ֲאֶׁשר ־ֵאַלי ִּבְלִּתי ִאםא ֹיּוַכל ִאיׁש ָלב־א מד

  ֹון׃ָהַאֲחר ֹוםְׁשָלָחִני ַוֲאִני ֲאִקיֶמּנּו ַּבּי
עַ  ֵמַֹהּׁש־ה ָּכלָֹוִלּמּוֵדי ְיה ָּבַנִי־א ָכתּוב ַבְּנִביִאים ְוָכלֲה מה

 ֵאָלי׃ א ֵֹמד ִמֶּמּנּו ָיבָהָאב ְו־ִמן
ה ָֹו ַרק ֶזה ֲאֶׁשר ֵמֵאת ְיהָהָאב ִּכי־ָרָאה ָאָדם ֶאת־א ִּכיְו מו

 ָהָאב׃ ־הּוא ָרָאה ֶאת
 ַחֵּיי ֹול־ַהַּמֲאִמין ִּבי ֶיׁש־ר ָלֶכם ָּכלֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אָאֵמן מז

 ם׃ ֹוָלע
  הּוא ֶלֶחם ַהַחִּיים׃ ֲאִני מח
 ַהָּמן ַּבִּמְדָּבר ַוָּיֻמתּו׃ ־ ָאְכלּו ֶאתיֶכםֹוֵתֲאב מט
ָאָדם ־ַכלאַֹהָּׁשָמִים ְלַבֲעבּור י־ִמןד ֵרֹ הּוא ַהֶּלֶחם ַהּיְוֶזה נ

 א ָימּות׃ ִמֶּמּנּו ְו



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש עז

ַכל ִמֶּלֶחם אֹי־ַהָּׁשַמִים ָאָדם ִּכי־ד ִמןֵרֹ ֶלֶחם ַחִּיים ַהּייִכָֹאנ נא
 ֲאֶׁשרן ְּבָׂשִרי הּוא ֵתֹם ְוַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ֲאִני נֹוָלַהֶּזה ָוַחי ְלע

 ם׃ ֹוָלֶאְּתֶנּנּו ְּבַעד ַחֵּיי ָהע
ָלנּו  ־ֵאיָכה יּוַכל ֶזה ָלֶתתר ֹ ַהְּיהּוִדים ֵּביֵניֶהם ֵלאמֵּיָרְגנּוַו נב

  ל׃ֹ ֶלֱאכֹוְּבָׂשר־ֶאת
א ־ר ָלֶכם ִאםֵמֹ ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֶמראַֹוּי נג

 ָלֶכםא ִיְהיּו א ִתְׁשּתּו  ֹוָהָאָדם ּוִמָּדמ־ְכלּו ִמְּבַׂשר ֶּבןאֹת
 יֶכם׃ ֵתֹוַחִּיים ְּבַעְצמ

ם ַוֲאִני ֹוָל ַחֵּיי עֹול־ה ִמָּדִמי ֶיׁשֶתֹ ִמְּבָׂשִרי ְוַהּׁשלֵכָֹהא נד
  ֹון׃ָהַאֲחר ֹוםֲאִקיֶמּנּו ַּבּי

 ל ֱאֶמת ְוָדִמי ִׁשּקּוי ֱאֶמת׃ ֶכֹ ְבָׂשִרי הּוא אִּכי נה
ִּבי ַוֲאִני  ־ָּדִמי הּוא ִיְׁשָּכן־ה ֶאתֶתְֹּבָׂשִרי ְוַהּׁש־ ֶאתלֵכָֹהא נו

 ׃ ֹוב
י ִתֹל אֵכֹ ֵּכן ָהאֹוי ַחי ִּבְגָללִכֹ ָהָאב ַהַחי ְׁשָלַחִני ְוָאנֹו ְּכמִּכי נז

 הּוא ִיְחֶיה ִּבְגָלִלי׃ ־ַּגם
א ַכָּמן ֲאֶׁשר ָאְכלּו ַהָּׁשָמִים ־ד ִמןֵרֹ הּוא ַהֶּלֶחם ַהּיֶזה נח

 ם׃ ֹוָלַהֶּלֶחם ַהֶּזה ִיְחֶיה ְלע־ל ִמןֵכֹיֶכם ָוֵמתּו ָהאֹוֵתֲאב
 ַנחּום׃ ־ ְּבֵבית ַהְּכֵנֶסת ִּבְכַפרֹו ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ְּבַלְּמדַּכְּדָבִרים נט
ְמרּו ָקֶׁשה ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמי אֹ ִמַּתְלִמיָדיו ָׁשְמעּו ַוּיְוַרִּבים ס

 ׃ ֹויּוַכל ְלָׁשְמע
מֶ ר  אֶֹזה ַוּי־ ִּכי ַתְלִמיָדיו ַמִּליִנים ַעלֹו ָיַדע ְּבַנְפׁשְוֵיׁשּוַע סא

 ׁש׃ ֹוֵקיֶהם ֲהֶזה ָהָיה ָלֶכם ְלמֲאֵל
ֲאֶׁשר ־ה ֶאלֶלָֹהָאָדם ע־ֶּבן־ִתְראּו ֶאת־ ִּכיִּיְהֶיה־ּוַמה סב

 ָׁשם ְלָפִנים׃ ־ָהָיה
ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ל ִֹיְצַלח ַלּכ־א הּוא ַהְמַחֶּיה ְוַהָּבָׂשר ָהרּוַח סג

 ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם רּוַח ֵהם ְוַחִּיים׃ 
ָנִׁשים ָּבֶכם ֲאֶׁשר ֵאין ֵאֻמן ָּבם ִכי ֵיׁשּוַע ָיַדע ֵיׁש ֲא־ַא סד

 א ַיֲאִמינּו ּוִמי הּוא ֲאֶׁשר ַיְסִּגיֵרהּו׃ ׁש ִמי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר אֵֹמר
ֵאַלי א  ֹיּוַכל ִאיׁש ָלב־א ַּבֲעבּור ֶזה ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ִּכי ַמראַֹוּי סה

  ֵמֵאת ָהָאב׃ ֹול־ָנתּון־ִּבְלִּתי ִאם
א ַרִּבים ִמַּתְלִמיָדיו ְו ֹור ַהָּדָבר ַהֶּזה ָׁשבּו ָאחֲעבּורּוַב סו

 ׃ ֹוִעּמ ֹודָהְלכּו ע
ִלְּבֶכם ָלׁשּוב ־ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר ֲהֵיׁש ֶאת־ ֵיׁשּוַע ֶאלֶמראַֹוּי סז

 ַאֶּתם׃ ־ֵמַאֲחַרי ַּגם
י ְוִדְבֵרי ַחֵּי ִמי ֵנֵל־י ֶאלִנֲֹאד ֹוסֶּפְטר ֹון ִׁשְמעֹותֹ אַוַּיַען סח
 ׃ ם ִעָּמֹוָלע
ֵאל  ־ָיָדְענּו ִּכי ַאָּתה הּוא ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ ֶהֱאַמּנּו ְוַגםַוֲאַנְחנּו סט

 ָחי׃ 
א ְׁשֵנים ָעָׂשר ָּבַחְרִּתי ָבֶכם ְוֶאָחד  ם ֵיׁשּוַע ֲהָתֹ אַוַּיַען ע

 ִמֶּכם ָׂשָטן הּוא׃ 
 ֹוןִּכי ֶזה ָנכ ֹותְקִרּי־ִאיׁש ֹוןִׁשְמע־ְיהּוָדה ֶּבן־ ִּדֶּבר ַעלתאְֹוז עא

  ְוהּוא ֶאָחד ִמְּׁשֵנים ֶהָעָׂשר׃ ֹוָהָיה ְלַהְסִּגיר

  ז ז ז זפרקפרקפרקפרק
 ַעֹא ָאָבה ִלְנס ָנַסע ֵיׁשּוַע ֵהָּנה ָוֵהָּנה ַּבָּגִליל ִּכי ֵכן־ַאֲחֵרי א

 ׃ ֹוֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו ַהְּיהּוִדים ְלָהְרג־ִּביהּוָדה ַאֲחֵרי
  ֹות׃ֻּסּכ ַחג ַהְּיהּוִדים ַחג ַהַוִּיְקַרב ב
ֶאֶרץ ְיהּוָדה ־ֶאל ְל־ ֵאָליו ֶאָחיו ֲעֵלה ִמֶּזה ְוֶלְמרּואַֹוּי ג

ַאָּתה  ־ת ֲאֶׁשרָהֲעִלי־ָׁשם ֶאת־ַּגם ְלַמַען ִיְראּו ַתְלִמיֶדי
  ה׃ֶׂשֹע

ה ָדָבר ַּבֵּסֶתר ּוְמַבֵּקׁש הּוא ְלִהָּוַדע ֶנֶגד  ֶׂשִֹאיׁש ע־ ֵאיןִּכי ד
 ה קּום ִהָּוַדע ָּבָאֶרץ׃ ֶׂשָֹּתה עַהָּׁשֶמׁש ְוִאם ֵּכן ַא

 ׃ ֹוא ֶהֱאִמינּו בֵהם ־ ַּגםֶאָחיו־ִּכי ה
ֵהָּנה ְוִעְּתֶכם ־ָבָאה ִעִּתי ַעד־א ֹוד ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע עֶמראַֹוּי ו

 ִהיא ִאְתֵכם ָּתִמיד׃ 
י ִתְׂשָנא ֵעֶקב ֵעדּוִתי ִתֶֹאְתֶכם ְואא ֹתּוַכל ִלְׂשנ־א םֹוָלָהע ז

 ָרִעים ַמֲעֶׂשיָה׃ ָבּה ִּכי 
א ֶאֱעֶלה ְלֵעת ֶהָחג ַעָּתה ִּכי   ַאֶּתם ְלֵעת ֶהָחג ַוֲאִני ֲעלּו ח

ה׃ֹּכ־א ָמְלָאה ִעִּתי ַעד  
  ָהֵאֶּלה ִדֵּבר ַוִּיְתַמְהַמּה ַּבָּגִליל׃ ַּכְּדָבִרים ט
א ַבָּגלּוי הּוא ־ ֲאֶׁשר ָעלּו ֶאָחיו ְלֵעת ֶהָחג ָעָלה ַּגםְוַאֲחֵרי י

 ְּכִמְסַּתֵּתר׃ ־ ִאםִּכי
 הּוא׃ א ְֹמרּו ַאֵּיה ֵאיפאֹ ַהְּיהּוִדים ֶּבָחג ַוּיֹותֹ אַוְיַבְקׁשּו יא
הּוא ְוֵאֶּלה  ֹובט־ִרים ִּכיְמַֹהְרֵּבה ֵאֶּלה א ןֹו ָהָעם ָנדַוְיִהי יב 

 ָהָעם׃ ־ַמְתֶעה הּוא ֶאת־א ִּכיִרים ְמֹא
 י ִמְּפֵני ִיְרַאת ַהְּיהּוִדים׃ ִאיׁש ְמַדֵּבר ָעָליו ַּבָּגלּו־ ֵאיןֶאֶפס יג
 ְיֵמי ֶהָחג ַוַּיַעל ֵיׁשּוַע ַוְיַלֵּמד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש׃  ֹו ְּבתַוְיִהי יד
א ַע ֶזה ֵסֶפר ְוהּוא ֵדֵֹמַאִין יר ֹ ָּתְמהּו ֵלאמְוַהְּיהּוִדים טו

 ֻלָּמד׃ 
ה ִּכי ֹוֶרי מִתי ֶׁשִּלי ֲאִנֹוָרא תַמר אֹם ֵיׁשּוַע ַוּיָתֹ אַוַּיַען טז

 ִחי׃ ְלֹת ׁשֹוַרּת־ִאם
ֵמֵאת ־ִתי ִאםֹוָר הּוא ֵיַדע ּתֹונֹוְרצ ֹות ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַלֲעׂשִמי יז

 ה׃ ֹוֶר ִמִּלִּבי ֲאִני מֹוִהים ִהיא אֱא
 ֹוד  הּוא ְמַבֵּקׁש ְוַהְמַבֵּקׁש ְּכבֹודֹוְּכב־ ֶאתֹו ִמִּלּבהֹוֶרַהּמ יח

 ׃ ֹוְוָלָתה ּבא ַע ֶנֱאָמן הּוא ְוֹוחְלֹׁש
ר ֵמִֹאיׁש ִמֶּכם ׁש־ה ְוֵאיןֹוָרַהּת־א מֶׁשה ָנַתן ָלֶכם ֶאתֲה יט

 ה ַמּדּוַע ְּתַבְקׁשּו ְלָהְרֵגִני׃ ֹוָרַהּת־ֶאת
 ׃ ְמַבֵּקׁש ְלָהְרֶגא ִֹמי ֵאיפ ַמר רּוַח ָרָעה ָּבאֹ ָהָעם ַוּיַוַּיַען כ
ה ַאַחת ָּפַעְלִּתי ְוֻכְּלֶכם ֶמר ֲאֵליֶהם ְּפֻעָּלאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען כא

 ִּתַּתָּמהּו׃ 
א ִמּמֶׁשה ִהיא ִּכי ־ת ַאף ִּכיַהּמּו־ מֶׁשה ָנַתן ָלֶכם ֶאתֵהן כב

 ָזָכר׃ ־ֵּכן ַּבַּׁשָּבת ָּתמּולּו ֶּבן־ְוַעל ֹותָהָאב־ִאם ִמן
א תּוַפר  ָזָכר ְלַבֲעבּור ־ֶּבן ֹולִיּמ ֹולַּבַּׁשָּבת ִהּמ־ ִאםְוַעָּתה כג

ִרֵּפאִתי ִאיׁש ־ִבי ַעל ִּכי־ֶּזה ִּתְתַעְּברּו־ת מֶׁשה ָלָּמהֹוַרּת
  ַּבַּׁשָּבת׃ ֹוֻּכּל

 ּו׃ טֶֹצֶדק ְׁשפ־ִמְׁשַּפט־ ָלֵעיָנִים ִּכי ִאםִּתְׁשְּפטּו־ַאל כד



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש עח

א ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ֵהם  ֲאָחִדים ִמּיְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִים ֲהְמרּואַֹוּי כה
 ׃ ֹוְמַבְקִׁשים ַלֲהִמית

 ָדָבר ַהַאף ֹוִרים לְמֹ הּוא ְמַדֵּבר ָּבַרִּבים ְוֵהם ֵאיָנם אְוִהֵּנה וכ
 ֶּבֱאֶמת הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ ־ֻאְמָנם ִהִּכירּו ָׂשֵרינּו ִּכי

 ֹואָֹהִאיׁש ַהֶּזה ָיַדְענּו ֵמַאִין הּוא ֲאָבל ַהָּמִׁשיַח ְּבב־ֶאת ַא כז
ֵיַדע ָאָדם ֵמַאִין ָּבא׃ ־א 
י  ִתָֹאֵכן ְיַדְעֶּתם אר ֹ ֵיׁשּוַע ַּבִּמְקָּדׁש ַוִּיְקָרא ֵלאמ ְיַלֵּמדָאז כח

 ֶנֱאָמן ֵיׁשָבאִתי ִּכי ־אִמִּלִּבי  י ַאִכְֹיַדְעֶּתם ֵמַאִין ָאנ־ַּגם
 ׃ ֹותֹא ְיַדְעֶּתם אֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני ְוַאֶּתם 

  י ְוהּוא ְׁשָלָחִני׃ִכֹ ָאנֹו ִּכי ֵמִאּתֹותֹ ָיַדְעִּתי אַוֲאִני כט
ָבָאה ־א ֹוד ָיד ִּכי עֹוָׁשַלח ּב־א ְוִאיׁש ֹו ְלָתְפׂשַוְיַבְקׁשּו ל

 ׃ ֹוִעּת
 ֹו אְֹמרּו ֲהִכי ַהָּמִׁשיַח ְּבבאֹ ַוּיֹוב־ָהָעם ֶהֱאִמינּו־ ִמןְוַרִּבים לא

 ה׃ ֶׂשַֹרִּבים ֵמֲאֶׁשר הּוא ע ֹותתַֹיֲעֶׂשה א
יו  ֹוָתדֹא־ת ַעלאִֹׁשים ָּכז ַהְּפרּוִׁשים ִּכי ָהָעם ִמְתַלֲחַוִּיְׁשְמעּו לב

 ׃ ֹוִנים ְוַהְּפרּוִׁשים ְמָׁשְרִתים ְלָתְפׂשֲהַֹוִּיְׁשְלחּו ָראֵׁשי ַהּכ
 ְמַעט ִמְזָער ֶאְהֶיה ִעָּמֶכם ְוֵאֵל ֹוד ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע עֶמראַֹוּי לג

 ִחי׃ ְלֹׁש־ִלי ֶאל
א תּוְכלּו ַאֶּתם  א ִתְמָצֻאִני ּוַבֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ֲאִני ְוְּתַבְקֻׁשִני לד

 ָׁשָּמה׃ א ָֹלב
א ֶזה ִּכי  ָאִחיו ָאָנה ֵיֵל־ ַהְּיהּוִדים ִאיׁש ֶאלְמרּואַֹוּי לה

ים ְּבֶאֶרץ ָיָון ּוְלַלֵּמד ֹוִצַהְּנפ־ֶאל  ֲהֵיֵלֹותִֹנְמָצא א
  ַהְּיָוִנים׃־ֶאת

ַבֲאֶׁשר א ִתְמָצֻאִני ּו ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאַמר ְּתַבְקֻׁשִני ְוַהָּדָבר־ָמה לו
 ָׁשָּמה׃ א ֹא תּוְכלּו ַאֶּתם ָלבֶאְהֶיה ֲאִני 

 ֹויֵיׁשּוַע ַוִּיְקָרא הד ֶֹּבָחג ַוַּיֲעמ ֹולַהָּגד ֹוןָהַאֲחר ֹום ַּבּיַוְיִהי לז
 ָצֵמא ְלכּו ֵאַלי ּוְׁשתּו׃ ־ָּכל

 ים׃  ִיְּזלּו ַנֲחֵלי ַמִים ַחִּיֹו ִּבי ִּכְדַבר ַהָּכתּוב ִמִּקְרּבַהַּמֲאִמין לח
 ִּכי ֹוַהַּמֲאִמיִנים ּב־ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָּתַנח ַעל־ ִּדֶּבר ַעלתאָֹּכז לט
  ֹוד׃ׁש ְּבֶטֶרם ֻלַּקח ֵיׁשּוַע ַאַחר ָכבֶדֹרּוַח ַהּק ִנְׁשַּפ־א ֹודע

ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָאְמרּו ָאֵכן ֶזה ־ָהָעם ְּכָׁשְמָעם ֶאת־ ִמןְוֵיׁש מ
 הּוא ַהָּנִביא׃ 

ֶׁשר ָאְמרּו ֶזה הּוא ַהָּמִׁשיַח ַוֲאֵחִרים ָאְמרּו   ֲאְוֵיׁש מא
 ַהָּמִׁשיַח׃ א ַֹהָּגִליל ָיב־ֲהִמן

ֶלֶחם ָהִעיר ָחָנה ־ר ִּכי ִמֶּזַרע ָּדִוד ִמֵּביתֵמֹא ַהָּכתּוב אֲה מב
 ָדִוד ִמָּׁשם ֵיֵצא ַהָּמִׁשיַח׃ 

 ם ָעָליו׃ ָתֹ ָהָעם ְּבַהּצַוֵּיָחֵלק מג
 ׃ ֹו ָידֹוָׁשַלח ּב־א ְוִאיׁש ֹור ָרצּו ְלָתְפׂש ֵמֶהם ֲאֶׁשְוֵיׁש מד
ִנים ְוַהְּפרּוִׁשים ְוֵהם ֲהָֹראֵׁשי ַהּכ־ ַהְמָׁשְרִתים ֶאלַוָּיׁשּובּו מה

 ׃ ֹותֲֹהֵבאֶתם א־אָאְמרּו ֲאֵליֶהם ַמּדּוַע 
 ּו׃ הִֹדֶּבר ָאָדם ָּכמ־אם ֹוָלֵמער ֹ ַהְמָׁשְרִתים ֵלאמַוַּיֲענּו מו
 ַאֶּתם׃ ־ ֲאֵליֶהם ַהְּפרּוִׁשים ֲהִכי ִנַּדְחֶּתם ַּגםּוְמראַֹוּי מז
  ַאַחד ַהְּפרּוִׁשים׃ ֹו ַאַחד ַהָּׂשִרים אֹו ֶהֱאִמין ּבֲהִכי מח
ה ֲארּוִרים ֹוָרַהּת־ִעים ֶאתְדַֹהֶּזה ֲאֶׁשר ֵאיָנם י ֹון ֶהָהמְלַבד מט

 ֵהָּמה׃ 

ֵאָליו ְלָפִנים ְוהּוא ָּבא ־הּוא ֲאֶׁשר ֹון ֲאֵליֶהם ַנְקִּדימֶמראַֹוּי נ
 ַהְּפרּוִׁשים׃ ־ֶאָחד ִמן

ְּבִפיו ־ָהָאָדם ְּבֶטֶרם ִיָּׁשַמע ַמה־ֵתנּו ֶאתֹוָרּתט ֹ ִתְׁשּפֲהִכי נא
 ָעָׂשה׃ ־ּוְבֶטֶרם ִיָּוַדע ֶמה

ִּכי  ר ֹ ַוֲחקׁשַֹאָּתה ְּדר־ַהָּגִליל ַּגם־ְמרּו ֵאָליו ֲהִמןאֹ ַוּיַוַּיֲענּו נב
ָּגִליל׃ ַה־ָקם ָנִביא ִמן־א 

  ח ח ח חפרקפרקפרקפרק
 ַהר ַהֵּזיִתים׃ ־ֶאל  ְוֵיׁשּוַע ָהַלֹו ִאיׁש ִאיׁש ְלֵביתַוֵּיְלכּו א
ָהָעם ָּבאּו ֵאָליו ־ַהֵהיָכל ְוָכל־ֶאל ֹו דעא ֹר ַוָּיבֶקֹ ַּבּבַוְיִהי ב

 ַוֵּיֶׁשב ַוְיַלְּמֵדם׃ 
ְּפָׂשה   ְוַהְּפרּוִׁשים ֵהִביאּו ְלָפָניו ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִנְתִריםֹוְפְוַהּס ג

 ׃ ְּבַנֲאפּוֶפיָה ַוַּיֲעִמדּוָה ַּבָּתֶו
ת ִנְתְּפָׂשה ְּבַנֲאפּוֶפיָה אֹ ֵאָליו ַרֵּבנּו ָהִאָּׁשה ַהּזְמרּואַֹוּי ד

 ְּכַגָּנב ַּבַּמְחָּתֶרת׃ 
ת  אָֹּבֲאָבִנים ִאָּׁשה ָכזל ָֹלנּו מֶׁשה ִלְסק־ ִצָּוההֹוָרּוַבּת ה

 ַמר ָאָּתה׃ אֹּת־ּוַמה
ח ֹוַח ַוִּיְׁשּתֹוָעָליו ָּדָבר ְלִׂשְטנא ֹ ִלְמצֹותֹו ָאְמרּו ְלַנּסתאְֹוָכז ו

 ָהָאֶרץ׃ ־ ַעלֹוֵיׁשּוַע ַוְיָתו ְּבֶאְצָּבע
ָבֶכם  ־ֶמר ֲאֵליֶהם ִמיאֹ ַוָּיָקם ַוּיֹותֹאל ֹיפּו ִלְׁשאֹוִס הְוַכֲאֶׁשר ז

 ה׃ ֹוָנָּבּה ֶאֶבן ִראׁש־ַיֶּדה ֹוןָנִקי ֵמָע
 ָהָאֶרץ׃ ־ַעל ֹודִנית ַוְיָתו ע ֵׁשחֹוַחַוִּיְׁשּת ח
ם ָיְצאּו ִאיׁש ִאיׁש ָתִֹלָּבם א ת ַוַּיאֹז־ ְּכָׁשְמָעם ֶאתְוֵהם ט

 ׃ ֶדת ַּבָּתֶוֶמֹ ְוָהִאָּׁשה עֹוָצִעיר ַוִּיָּוֵתר ֵיׁשּוַע ְלַבּד־ִמָּזֵקן ְוַעד
ַמר אָֹּדה ַוּי ֵיׁשּוַע ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ִּבְלִּתי ָהִאָּׁשה ְלַבַוָּיָקם י

 ִאיׁש׃  א ִהְרִׁשיֵעֲהִכי  ִאָּׁשה ַאֵּיה ֵהם ִּׂשְטַנִי
ֲאִני ־ֶמר ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ַּגםאֹי ַוּיִנֶֹאָחד ֲאד־ ֵאין ַּגםֶמראַֹוּת יא

א ַאְרִׁשיֵע ְלִכי ְלֵביֵת ֹוד׃ֶּתֶחְטִאי ע־ְוַאל  
ם ֹוָלָהע ֹורי אִכָֹאנר ֹ ֵיׁשּוַע ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ֵלאמףֹוֶסַוּי יב 

 ַהַחִּיים׃  ֹור אֹול־ִּכי ֶׁשַֹּבח א ֵיֵלַאֲחַרי  ֵלַֹהה
 ֵעדּוְת  ֵאָליו ַהְּפרּוִׁשים ַאָּתה ֵמִעיד ֵעדּות ְלַנְפֶׁשְמרּואַֹוּי יג

 א ֶנֱאָמָנה׃ 
ֲאִני ֵמִעיד ְלַנְפִׁשי ־ֶמר ֲאֵליֶהם ַאף ִאםאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען יד

 ֵלָֹיַדְעִּתי ֵמַאִין ָּבאִתי ּולָאן ֲאִני ה־ָמָנה ִּכיֵעדּוִתי ֶנֱא
 ׃ ֵלִֹעים ֵמַאִין ָּבאִתי ּוְלָאן ֲאִני הְדֹ ֵאיְנֶכם יְוַאֶּתם

 ָלֶאָחד׃ ־א ָּדִנים ְלֵעיֵני ָבָׂשר ַוֲאִני ֵאיֶנִּני ָדן ַאף ַאֶּתם טו
 ְלַבִּדי ִּכי ָדן ָהִייִתי ִּדיִני ִּדין ֱאֶמת ִּכי ֵאיֶנִּני־ לּוְוַאף טז

 ֲאִני ְוָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלָחִני׃ ־ִאם
 ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר׃ ־ְתֶכם ָּכתּוב ִּכי ַעלֹוַר ְּבתְוַגם יז
 הּוא ַהֵמִעיד ֵעדּות ְלַנְפִׁשי ְוָאִבי ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני ֲאִני יח

 הּוא ִלי ְלֵעד׃ ־ַּגם
י ִתֹא־א ְיַדְעֶּתם ַּגםַּיַען ֵיׁשּוַע  ַוֹוַאּי  ֵאָליו ָאִביְמרּואַֹוּי יט

  ָאִבי׃־ֶאתי ָאז ְיַדְעֶּתם ַּגם ִתָֹאִבי לּו ְיַדְעֶּתם א־א ֶאת־ְוַגם



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש עט

ר ַּכֲאֶׁשר ִלַּמד ֹוָצ ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ֵיׁשּוַע ְּבֵבית ָהאַּכְּדָבִרים כ
 ׃ ֹוָבָאה ִעּת־א ֹוד ִאיׁש ִּכי עֹוְתָפׂש־אַּבֵהיָכל ְו

ִלי ְוַאֶּתם ְּתַבְקֻׁשִני   ֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִני ֵאֶלאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיףֶסֹוַוּי כא
ַאּתֶ ם  ֵלֲֹאֶׁשר ֲאִני ה־ֵתיֶכם ָּתמּותּו ְוֶאלאֹּוְבַחּט

ָׁשָּמה׃ א ֹתּוְכלּו ָלב־א 
ֲאֶׁשר ־ר ֶאלֵמֹ ְּבָיָדִים ִּכי אֹו ַהְּיהּוִדים ַהְיַאֵּבד ַנְפׁשְמרּואַֹוּי כב

 ָׁשָּמה׃ א ֹתּוְכלּו ָלב־אם ַאֶּת ֵלֲֹאִני ה
ֵני ָמְעָלה ְכֵֹני ַמָּטה ַוֲאִני ִמּׁשְכֹ ֲאֵליֶהם ַאֶּתם ִמּׁשֶמראַֹוּי כג

 ם ַהֶּזה׃ ֹוָלָהע־ם ַהֶּזה ַוֲאִני ֵאיֶנִּני ִמןֹוָלָהע־ַאֶּתם ִמן
א  ־ֵתיֶכם ִּכי ִאםאֹ ָאַמְרִּתי ָלֶכם ִּכי ָתמּותּו ְבַחּטָלֵכן כד

 ֵתיֶכם׃ אֲֹאִני הּוא ָּתמּותּו ְבַחּט־יִבי ִּכ־ַתֲאִמינּו
ֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֲאִני הּוא אֶֹזה ָאָּתה ַוּי־ ֵאָליו ּוִמיְמרּואַֹוּי כה

 ׁש׃ אַֹּכֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵמר
ִחי ֶנֱאָמן הּוא ְלֲֹעֵליֶכם ָאֵכן ׁשט ְֹלַדֵּבר ְוִלְׁשּפ ֹות ַרּבִלי־ֶיׁש כו

  ם׃ֹוָלָהע־ֶאל ֲאַדֵּבר ֹותֹר ֶאְׁשַמע ִמֶּמּנּו אַהָּדָבר ֲאֶׁש־ְוֶאת
 ָהָאב ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם׃ ־ת ִּכי ַעלאֹא ֵהִבינּו ז ְוֵהם כז
ָהָאָדם ְלַמְעָלה ָאז ־ֶּבן־ ֵיׁשּוַע ַּכֲאֶׁשר ַּתְגִּביהּו ֶאתֶמראַֹוּי כח

א ָעִׂשיִתי ְמאּוָמה ִמִּלִּבי ִּכי ֲאִני הּוא ְו־ַּתִּכירּו ִּכי
  ֲאִני ְמַדֵּבר׃ ֹותִֹני ָהָאב אֹוַר ֲאֶׁשר הַהָּדָבר־םִא
 ֹובַהּט־י ַּגְלמּוד ִּכי ֶאתִתֹא ָזַנח א ִעָּמִדי הּוא ִחיְלְֹוׁש כט

 ה ָּתִמיד׃ ֶׂשְֹּבֵעיָניו ֲאִני ע
  ַרִּבים׃ ֹוב־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוַּיֲאִמינּו־ ֶאתֹו ְּכַדְּברַוְיִהי ל
ַּתַעְמדּו ־ ִאםֹוַהְּיהּוִדים ַהַּמֲאִמיִנים ּב־ ֶאל ֵיׁשּוַעֶמראַֹוּי לא

 ִּבְדָבַרי ָאז ִּתְהיּו ַתְלִמיַדי ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים׃ 
 ָהֱאֶמת ְוָהֱאֶמת ַּתֲעֶׂשה ֶאְתֶכם ָחְפִׁשים׃ ־ ַתְׂשִּכילּו ֶאתִּכי לב
 ָהִיינּו ֲעָבִדים־א ֵהן ֶזַרע ַאְבָרָהם ֲאַנְחנּו ְוֹותֹ אַוַּיֲענּו לג

 ָחְפִׁשים ִּתְהיּו׃ ־ַמר ַאָּתה ִּכיאֹּת ם ְוֵאיֹוָלְלָאָדם ֵמע
ִאיׁש ֲאֶׁשר ־ר ָלֶכם ָּכלֵמֹם ֵיׁשּוַע ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אָתֹ אַוַּיַען לד

 ַיֲעֶׂשה ֵחְטא ֶעֶבד ַלֵחְטא הּוא׃ 
ַהֵּבן ֵיֵׁשב ָׁשם  ם ַאֹוָלע־ֵיֵׁשב ַּבַּבִית ַעד־א ְוָהֶעֶבד לה

 ם׃ ֹוָלע־ַעד
ַהֵּבן ַיֲעֶׂשה ֶאְתֶכם ָחְפִׁשים ָחְפִׁשים ִּתְהיּו ־ ִאםָלֵכן לו

  ֹון׃ָנכ־ֶאל
ת ְּתַבְקׁש ּו אֹז־ֶזַרע ַאְבָרָהם ַאֶּתם ּוְבָכל־ ִּכיָיַדְעִּתי לז

 ִּבְלַבְבֶכם׃  ֹותַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה ִּכי ִלְדָבַרי ֵאין ְמִסּל־ֶאת
ים ֵאת ִׂשֶֹצל ָהָאב ְוַאֶּתם ע ְמַדֵּבר ֵאת ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ֵאֲאִני לח

 ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ֵמֵאת ֲאִביֶכם׃ 
ֶמר ֲאֵליֶהם אְֹמרּו ֵאָליו ָאִבינּו הּוא ַאְבָרָהם ַוּיאֹ ַוּיַוַיֲענּו לט

 ֵיׁשּוַע לּו ֱהִייֶתם ְּבֵני ַאְבָרָהם ְּכַמֲעֵׂשי ַאְבָרָהם ֲעִׂשיֶתם׃ 
ְחָּתּה ַּבֲאֶׁשר ֱאֶמת ַאִּגיד ַנְפִׁשי ְלַק־ ְמַבְקִׁשים ֶאתְוַאֶּתם מ

א ָעָׂשה ת אִֹהים ָּכזָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת ֱא
  ַאְבָרָהם׃

א ַיְלֵדי ְזנּוִנים ְמרּו ֵאָליו אֹים ַוּיִׂשֹ ֲאִביֶכם ַאֶּתם עְּכַמֲעֵׂשי מא
 ִהים׃ ָלנּו ָאב ֶאָחד ֱא־ֲאָנְחנּו ֶיׁש

ִהים ֲאִביֶכם ֶּתֱאָהבּוִני ִּכי ִאם ֱא ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֶמראַֹוּי מב
הּוא ־ִמִּלִּבי ִּכי־א ָבאִתי ְוֹוִהים ָיָצאִתי ּוֵמִאּתֵמֵאת ֱא
  ְׁשָלָחִני׃

תּוְכלּון ־אא ָתִבינּו ִניב ְׂשָפָתי ֵאין ֶזה ִּכי ִאם  ַמּדּוַע מג
 ִתי׃ ֹוָרּת־ְלַהְׂשִּכיל ֶאל

 ֹות ֶכם ַוִּתְתַמְּכרּו ַלֲעׂש ֵמֵאת ֲאִביֶכם ַהָּׂשָטן ִהְּנַאֶּתם מד
ֱאֶמת ־ֹוׁש ּוְבמאֵֹמר ֹותַח ְנָפׁשֵצְֹּכַתֲאַות ֲאִביֶכם הּוא ָהָיה ר

 הּוא  ֹו ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ָּכָזב ִמִּלּבֹוּב־ ִּכי ֱאֶמת ֵאיןָעַמדא 
 ְמַׁשֵּקר׃ ־ הּוא ַוֲאִבי ָכלְמַׁשֵּקר־ִּכיר ֵבֹד
 א ַתֲאִמינּו ִלי׃ ר ֵבֹ ַּכֲאֶׁשר ֱאֶמת ֲאִני דַוֲאִני מה
ר ֱאֶמת ֲאִני ֵבֶֹׁשֶמץ ָּדָבר ְוִאם ּד־ ַיְכִזיֵבִני ַעלִמֶּכם־ִמי מו

 ַתֲאִמינּו ִלי׃ ־אַמּדּוַע 
א ִהים ְוַאֶּתם ִהים הּוא ִיְׁשַמע ִּדְבֵרי ֱא ֲאֶׁשר ֵמֵאת ֱאִמי מז

 ִהים ַאֶּתם׃ א ֵמֵאת ֱאִתְׁשָמעּוִני ִּכי 
א ֵהיֵטב ִּדַּבְרנּו ִּכי  ְמרּו ֵאָליו ֲהאְֹּיהּוִדים ַוּי ַהַוַּיֲענּו מח

 ׃ י ַאָּתה ְורּוַח ָרָעה ָּבֹוִנרְמֹׁש
ָאִבי ־ְמַכֵּבד ֲאִני ֶאת־ִּבי ִּכי ִאם־ ֵיׁשּוַע רּוַח ָרָעה ֵאיןַוַּיַען מט

 ְוַאֶּתם ִּתְבֻזִני׃ 
ר הּוא י ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֵיׁש ֶאָחד ֲאֶׁשֹוִדְּכב־א ֶאת ַוֲאִני נ

  ט׃ִֹיְׁשּפ־ ְוַגםֹוְמַבְקׁש
א ְּדָבִרי ־ִאיׁש ֶאתר ֹר ָלֶכם ִאם ִיְׁשמֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אָאֵמן נא

 ם׃ ֹוָלָּמֶות ְלע־ִיְרֶאה
 רּוַח ָרָעה ָּב־ ֵאָליו ַהְּיהּוִדים ַעָּתה ָיַדְענּו ִּכיְמרּואַֹוּי נב

ר ָֹּת ִאם ִיְׁשמַהְּנִביִאים ְוַאָּתה ָאַמְר־ַאְבָרָהם ֵמת ַּגם־ַּגם
 ם׃ ֹוָלָמֶות ְלע־א ִיְטַעם ְּדָבִרי־ֶאתִאיׁש 

ַאָּתה ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו ֲאֶׁשר ֵמת ְוַהְּנִביִאים ִּכי ֵמתּו  ֹולֲהָגד נג
 ׃ ַמה ַּתֲעֶׂשה ְבַנְפֶׁש

 י ְכָאִין ַאֹוִדְלַנְפִׁשי ְּכב ֹודֲאִני ֶאֵּתן ָּכב־ ֵיׁשּוַע ִאםַוַּיַען נד
 ֵהיֶכם׃ ְמרּון ִּכי הּוא ֱאאֹא ְמַכְּבֵדִני ֲאֶׁשר ָעָליו ּתָאִבי הּו

א ר ַמֹא־ ְוִכיֹותַֹע אֵדֲֹאִני י  ַאֹותֹא ְיַדְעֶּתם א ְוַאֶּתם נה
 ֲאִני  ֹוְּדָבר־ְוֶאתם ָאֵכן ְיַדְעִּתיו ֹוֶכְיַדְעִּתיו ֶאְהֶיה ְמַכֵּזב ְּכמ

 ר׃ ֵמֹׁש
 י ַוַּיְרא ַוִּיְׂשַמח׃ ֹוִמי־ֶאת ֹותא ֲאִביֶכם ִהְתַעֵּלס ִלְרַאְבָרָהם נו
ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ־ ֶּבן ֹודע  ֵאָליו ַהְּיהּוִדים ֵאיְנְמרּואַֹוּי נז

 ַאְבָרָהם ָרִאיָת׃ ־ְוֶאת
ר ָלֶכם ֲאִני ָהִייִתי ֵמֹ ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֶמראַֹוּי נח

 ָהָיה ַאְבָרָהם׃ ־אַעד  ֹודע
ֵיׁשּוַע ִהְסַּתֵּתר ֵמֵעיֵניֶהם    ַאֹותֹאם ֹ ֲאָבִנים ִלְרּגַוִּיְׂשאּו נט

 ׃ ֹוָהל ם ַוֵּיֶלָכְֹּבתר ַֹהִּמְקָּדׁש ַוַּיֲעב־ַוֵּיֵצא ִמן

  ט ט ט טפרקפרקפרקפרק
 ׃ ֹוד ִעֵּור ֵמֶרֶחם ִאּמֹוַל ַוַּיְרא ִאיׁש ֲאֶׁשר נֹו ְּבָעְברַוְיִהי א
 ֹוָחָטא ָהִאיׁש ַהֶּזה א ַרֵּבנּו ִמי ר ֹ ַתְלִמיָדיו ֵלאמַוִּיְׁשָאֻלהּו ב

 ד ִעֵּור׃ ֹוַלָדיו ִּכי נְלֹי



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש פ

 ֹוב־ְלַבֲעבּור ֵיָראּו ָדיו ַאְלֹא יא הּוא ָחָטא ְו ֵיׁשּוַע ַוַּיַען ג
 ֵאל׃ ־ַמַעְלֵלי

ַלְיָלה ְוָאז  א ָֹיב־ִּכי ֹוםי ֹודִחי ְּבעְלֹׁש ֹותל ֲעִללֹוֵל ְלעָעַלי ד
ְמאּוָמה׃  ֹותיּוַכל ִאיׁש ַלֲעׂש־א 

 ם ִהֵּנִני׃ ֹוָלָהע ֹורם אֹוָלֲאִני ָבע ֹודְּבע ה
ר ֶמֹח־ַּבֲעַפר ָהֲאָדָמה ַוִּיְגָּבלק ֹ ָיָצא ִמִּפיו ַוָּיֶרק רַהָּדָבר ו

 ֵעיָניו׃ ־ַוִּיְמַרח ַעל
 ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַחְֹוָרַחְצָּת ִּבְבֵרַכת ַהִּׁשּל  ֵאָליו ָהֶמראַֹוּי ז

  ֹות׃ְּבֵעיַנִים ְּפֻקחא ֹבַוִּיְרַחץ ַוָּי ָׁשלּוַח ַוֵּיֶל
ב ֵׁשֶֹזה הּוא ַהּי־א ֵמָאז ֲהֹותִֹעים אְדֹ ְׁשֵכָניו ַהּיְמרּואַֹוּי ח

  ֹות׃ַהְמַבֵּקׁש ְנָדב
 ְוהּוא  ֹוּל־הֹוֶמֵכן ַרק ּד־אֶזה הּוא ְוֵאֶּלה ־ ָאְמרּו ִּכיֵאֶּלה ט

 ָאַמר ֲאִני הּוא׃ 
 ׃ חּו ֵעיֶניִנְפְק ֹוא ֵאָליו ֵאיָכה ֵאיפְמרּואַֹוּי י
ֵעיָני  ־ר ַוִּיְמַרח ַעלֶמֹ ֵיׁשּוַע ָּגַבל חֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ְׁשמַוַּיַען יא

 ָוֶאְרַחץ  ָוֵאֵלַחְֹוָרַחְצָּת ִּבְבֵרַכת ַהִּׁשּל ָאַמר ֵאַלי ָהה ְֹוכ
 ְוֵעיַני ִנְפָקחּו׃ 

 א ָיָדְעִּתי׃ ֶמר אֹ ַוּיֹו ֵאָליו ְוַאּיְמרּואַֹוּי יב 
 ַהְּפרּוִׁשים׃ ־ה ַהֶּזה ֶאלֶאָֹהִעֵּור ָהר־ ֶאתאּוַוָּיִבי יג
ֵעיָניו ָּפָקח ָהָיה ־ַהִּטיַח ְוֶאת־ֲאֶׁשר ָלׁש ֵיׁשּוַע ֶאת ֹוםְוַהּי יד
 ַהַּׁשָּבת׃  ֹוםי
ֵעיָניו  ֹור אֹוִנַּתן ל  ֵאיֹותֹאל ַֹהְּפרּוִׁשים ִלְׁשא־ ַגםיפּוֹוִסַוּי טו

  ֹות׃אֵֹעיַני ָוֶאְרַחץ ְוִהֵּנה ֵעיַני ר־ַוַיֵּגד ָלֶהם ִּכי ָׂשם ִטיַח ַעל
ִהים ַהְּפרּוִׁשים ָאְמרּו ָהִאיׁש ַהֶּזה ֵאיֶנּנּו ִאיׁש ֱא־ ִמןְוֵיׁש טז

א ֵטַֹהַּׁשָּבת ְוֵיׁש ָאְמרּו ֲהיּוַכל ִאיׁש ח־ר ֶאתֵמִֹּכי ֵאיֶנּנּו ׁש
 ֵּביֵניֶהם׃  ֹוןִתים ָּכֵאֶלה ַוְיִהי ָמדֹוְפמ ֹותַלֲעׂש

ַמר ַאָּתה ָעָליו ִּכי אֹּת־ָהִעֵּור ּוַמה־ְמרּו ֶאלאֹ ַוּייפּוִסֹוַוּי יז
 ֶמר ִּכי ָנִביא הּוא׃ אַֹוּי ֵעיֶני־ָּפַקח ֶאת

 ֹוֵעיָניו ִנַּתן ל ֹור ַהְּיהּוִדים ִּכי ִעֵּור ָהָיה ְואֹוֶהֱאִמינּו ל־אְו יח
 ה׃ ֶאֵֹדי ָהִעֵּור ָהרְלֲֹאֶׁשר ָקְראּו ְלי־ַעד

ד ֹוַלֲהֶזה ִבְנֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ִּכי נר ֹם ֵלאמָתֹ אּוַוִּיְׁשֲאל יט
 ה ָעָּתה׃ ֶאֹהּוא ר ִעֵּור ְוֵאי

ד ֹוַלְמרּו ָיַדְענּו ְּבֵננּו הּוא ֶזה ְוַגם נאָֹדיו ַוּיְלֹם יָתֹ אַוַּיֲענּו כ
 ִעֵּור׃ 

א ָיַדְענּו ִמי ָפַקח ה ַעָּתה ְוֶאֹהּוא ר א ָיַדְענּו ֵאי ֲאָבל כא
 ְּבִפיו ְוהּוא ֹותֹא ָבא ַבָּיִמים הּוא ַׁשֲאלּו אֵעיָניו ֲה־תֶא

 ַיִּגיד ָלֶכם׃ 
ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּכָבר ־ָדיו ִמִּיְרָאָתם ֶאתְלֹ ִּדְּברּו יתאָֹּכז כב

 ה ִּכי הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ ֹוֶדֲאֶׁשר י־ָּכל־ֶאת ֹותָחְרצּו ְלַנּד
 ִּפיהּו׃ ־ ַבָּׁשִנים הּוא ַׁשֲאלּו ֶאתָדיו ִּכי ָבאְלֹ ָאְמרּו יֵּכן־ַעל כג
 ֹוד ָנא ָּכב־ְמרּו ֵאָליו ִׂשיםאֹה ַוּיֶאֹ ָקְראּו ֵׁשִנית ָלִעֵּור ָהרָאז כד

 א הּוא׃ ֵטָֹהִאיׁש ַהֶּזה ח־ִהים ֲאַנְחנּו ָיַדְענּו ִּכיֵלא
א ָיָדְעִּתי ַרק ַאַחת ָיַדְעִּתי ִּכי  א הּוא ֵטֹח־ֶמר ִאםאֹ ַוּיַוַּיַען כה

 ה׃ ֶאִֹעֵּור ָהִייִתי ְוַעָּתה ִהְנִני ר
 ׃ ֵעיֶני־ָּפַקח ֶאת ֵאי ָעָׂשה ָל־ ֵאָליו ֶמהְמרּואַֹוּי כו

ָּלֶכם ־א ְׁשַמְעֶּתם ּוַמהא ָאַמְרִּתי ָלֶכם ְום ֲהָתֹ אַוַּיַען כז
 ַּתְלִמיָדיו׃  ֹות ֵׁשִנית ֲהַגם ַאֶּתם ֲחֵפִצים ִלְהיַעִֹלְׁשמ

 ַוֲאַנְחנּו ַּתְלִמיֵדי ֹוְמרּו ַאָּתה הּוא ַתְלִמידאֹ ַוּיֹותֹ אַוְיַגְּדפּו כח
 מֶׁשה ֲאָנְחנּו׃ 

א ָיַדְענּו  ִהים ְוֶזה ָהִאיׁש מֶׁשה ִּדֶּבר ֱא־ ִּכי ֶאלָיַדְענּו כט
 ֵמַאִין הּוא׃ 

א ֶמר ֲאֵליֶהם ְּדַבר ֶּפֶלא הּוא ַאֶּתם אֹ ָהִאיׁש ַוּיַוַּיַען ל
 ֵעיַני ָּפָקח׃ ־א ְוהּוא ֶאתְיַדְעֶּתם ֵמַאִין הּו

ַהָּיֵרא ־ִהים ִּכי ִאםִיְׁשַמע ֱא־א ָיַדְענּו ִּכי ַחָּטִאים ַוֲאַנְחנּו לא
  ִיְׁשָמע׃ ֹותֹ אֹונֹוְרצ־ה ֶאתֶׂשִֹהים ְוָהעָהֱא־ֶאת

ד ִעֵּור ֹוָלֵעיֵני ַהּנ־ָפַקח ִאיׁש ֶאת־ ִּכיֹודֹו ָׁשַמע ֵמעִמי לב
 ֵמָרֶחם׃ 

 ָּדָבר׃  ֹותעֲ ׂשל ָֹיכ־אִהים ֶזה ִאיׁש ֱא ָהָיה לּוֵלא לג
נּו ָתְֹלָּת ְוַאָּתה ְתַלֵּמד אֹוָלח ֹוןְמרּו ֵאָליו ֵהן ְּבָעאֹ ַוּיַוַּיֲענּו לד

 ְּפֵניֶהם׃ ־ ֵמַעלֹותַֹוִּיְדֲחפּו א
ַמר  אְֹּפֵניֶהם ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ַוּי־ ֵמַעלֹותֹ ָׁשַמע ִּכי ָדֲחפּו אְוֵיׁשּוַע לה

 ִהים׃ ָהֱא־ן ְּבֶבןֲהַתֲאִמי
 ׃ ֹוי ְוַאֲאִמין ּבִנֶֹזה ֲאד־ַמר ּוִמי הּואאֹ ַוּיַוַּיַען לו
 ְוִהֵּנה הּוא ַהְמַדֵּבר ֹותֹא ָרִאיָת א ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֲהֶמראַֹוּי לז

 ֶזה הּוא׃  ֵאֶלי
 ׃ ֹוי ַוִּיְׁשַּתחּו לִנֹ ִהְנִני ַמֲאִמין ֲאדַמראַֹוּי לח
ֲאִני ָלִדין ָּבאִתי ָבָאֶרץ ְלַמַען ַהִעְוִרים ִיְהיּו  ֵיׁשּוַע ֶמראַֹוּי לט
 ים ִיְהיּו ִעְוִרים׃ ִאֹים ְוָהרִאֹר
ְּדָבָריו ָאְמרּו ־ ְוָׁשְמעּו ֶאתֹו ֲאֶׁשר ָהיּו ִעּמַהְּפרּוִׁשים־ּוִמן מ

 ֲהַגם ֲאַנְחנּו ִעְוִרים׃ 
 ֹון ָבֶכם ָעָהָיה־א ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע לּו ִעְוִרים ֱהִייֶתם ֶמראַֹוּי מא

  ָּבֶכם׃ ֹוןים ָלֵכן ִנְמָצא ָעִאִֹרים ִּכי ִהְּנֶכם רְמֲֹאָבל ַאֶּתם א

  י י י יפרקפרקפרקפרק
ַהַּׁשַער   ֶּדֶרא ַֹיב־אר ָלֶכם ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אָאֵמן א

ַאֵחר ַּגָּנב הּוא  ַיֲעֶלה ְבֶדֶר־ן ִּכי ִאםאַֹהּצ ֹותִמְכְלא־ֶאל
  ד׃ֵדְֹוׁש

 ן׃ אֹה ַהּצֵעַֹהַּׁשַער הּוא ר  ֶדֶר ַהָּבאְוִאיׁש ב
 ֹות ְוהּוא ְּבֵׁשמֹולֹן ִּתְׁשַמְעָנה ְבקאֹר ְוַהּצֵעֹ ִיְפַּתח ַהּׁשֹול ג

 יֵאן׃ ֹוִצ ְויֹונאֹצ־ִיְקָרא ֶאל
ִלְפֵניֶהן ְוָהְלכּו ַאֲחָריו ר ֹ ַיֲעבֹונאֹצ־ָּכל־ ֶאתֹויאֹוִצְּבה ד

 ׃ ֹולֹק־ֶאת ֹותעְדֹן ִּכי יאַֹהּצ
א ָזִרים  ֹולָנה ִמָּפָניו ַיַען קֹוְסא ֵתַלְכָנה ִּכי ָתנ ָזר ֵריְוַאֲח ה

 ָיָדעּו׃ 
א ֵהִבינּו  ַהֶּזה ָנָׂשא ֲעֵליֶהם ֵיׁשּוַע ְוֵהם ַהָּמָׁשל־ֶאת ו

 ֶּזה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם׃ ־ַמה
י ִכֹר ָלֶכם ָאנֵמֹ ֵיׁשּוַע ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אףֹוֶסַוּי ז

 ן׃ אַֹׁשַער ַהּצ
ָׁשְמעּו ־אִדים ְוְדֲֹאֶׁשר ָּבאּו ְלָפַני ַּגָּנִבים ֵהם ְוׁש לֹּכ ח

 ן׃ אֲֹאֵליֶהם ַהּצ



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש פא

ִּבי ְיָּוֵׁשַע ּוָבא ְוֵיֵצא ּוָמָצא  ֶדֶרא ָֹיב־ ַהַּׁשַער ִאיׁש ִּכייִכָֹאנ ט
 ִמְרֶעה׃ 

ִמיד ַוֲאִני ָבאִת י  ּוְלַהְׁשט ִֹלְׁשחב ִֹלְגנ־ִּכי ִאםא ֹא ָיב ַהַּגָּנב י
 ְלַמַען ִיְמְצאּו ַחִּיים ְוַחַּית ַנְפָׁשם ָלְרָוָיה׃ 

 ְּבַעד  ֹוַנְפׁש־ִיֵּתן ֶאת ֹובה ַהּטֶעָֹהר ֹובה ַהּטֶעֹ הּוא ָהרֲאִני יא
 ן׃ אַֹהּצ

ַהְּזֵאב ־ן ִיְרֶאה ֶאתאֹ ַהּצֹול־אה ְוֶעֹ ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו רְוַהָּׂשִכיר יב 
ְוָיִפיץ  ף ֹן ְוָינּוס ְוַהְּזֵאב ַיֲחטאַֹהּצ־ֶאתב ָֹּבא ַיֲעז

  ן׃אַֹהּצ־ֶאת
 ן׃ אֹא ִיְדַאג ַלּצ ָנס ִּכי ָׂשִכיר הּוא ְוְוַהָּׂשִכיר יג
ְעִּתי ֹוַדִלי ְונ־ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ֹובה ַהּטֶעֹ הּוא ָהרֲאִני יד

 ַלֲאֶׁשר ִלי׃ 
ַנְפִׁשי ־ָהָאב ְוֶאת־תַע ֶאֵדֹי ַוֲאִני יִתַֹע אֵדָֹהָאב י־ ַּגםַּכֲאֶׁשר טו

 ן׃ אֶֹאֵּתן ְּבַעד ַהּצ
ת אַֹהִּמְכָלה ַהּז־ִלי ֲאֶׁשר ֵאיָנן ִמן־ֶיׁש ֹותן ֲאֵחראֹצ ֹודְוע טז

י ִתְׁשַמְעָנה ְוָהָיה ֵעֶדר ֹוִלן ְוֵהָּנה ְּבקָתֹא־ְוָעַלי ִלְנַהג ַּגם
 ה ֶאָחד׃ ֶעֹ ְורֶאָחד

 י ֶאֵּתן ְוָאִׁשיב ְוֶאָּקֶחיָה׃ ַנְפִׁש־ ֶיֱאָהַבִני ָהָאב ִּכי ֶאתֵּכן־ַעל יז
ְלֵאל ָיִדי  ־ֲאִני ֶאְּתֶנָּנה ֶיׁש־א ִיַּקח ַנְפִׁשי ִמֶּמִּני ִכי ִאם ִאיׁש יח

 ֵמֵאת ֻצֵּויִתית ַהִּמְצָוה אְֹלֵאל ַלֲהִׁשיָבּה ֵאָלי ז־ְלִתָּתּה ְוֶיׁש
 ָאִבי׃ 

 ם ָהֵאֶּלה׃ ַהְּדָבִרי־ַהַּפַעם ַעל ֹוד ַהְּיהּוִדים עַוֵּיָחְלקּו יט
ֶּזה  ־ ּוְמֻׁשָּגע הּוא ָלָּמהֹו ֵמֶהם ָאְמרּו רּוַח ָרע ּבַרִּבים כ

 ִּתְׁשְמעּו ֵאָליו׃ 
 ָאְמרּו ֵאין ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדְבֵרי ַבַעל רּוַח ָרע ַוֲאֵחִרים כא

  ֵעיֵני ִעְוִרים׃ ַחֹרּוַח ָרע ִלְפק־ֲהֵיׁש ִעם
 ף ִּבירּוָׁשָלִים׃ ֶרֹיֵמי ַהח ִּביֵמי ַהֲחֻנָּכה ִּבַוְיִהי כב
  ה׃ֹמֵיׁשּוַע ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבאּוָלם ְׁש ַוִּיְתַהֵּל כג
ָאָנה ִתְמְׁשֵכנּו ְבַנְפֵׁשנּו ־ְמרּו ַעדאֹ ַהְיהּוִדים ַוּיֹותֹ  אּוּבַֹוָּיס כד

 ָלנּו ְלֵעין ַהָּׁשֶמׁש׃ ־ַאָּתה הּוא ַהָּמִׁשיַח ַהֶּגד־ִאם
א ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי  ם ֵיׁשּוַע ֵהן ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ְוָתֹ אַוַּיַען כה

 ה ְּבֵׁשם ָאִבי ֵהם ִלי ְלֵעדּות׃ ֶׂשֲֹאִני ע־ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר
ִני ַאֶּתם ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי אֹא ִמּצא ַתֲאִמינּו ִּכי  ַאֶּתם ַרק כו

 ָלֶכם׃ 
 ֹותכְלֵֹהָּנה הן ְוָתַֹע אֵדֹי ַוֲאִני יִלֹק־ֶאת ֹותעְמֹ ׁשִניאֹצ כז

 ַאֲחָרי׃ 
ן  תָ ֹאף ֹא ַיֲחטַבְדָנה ָלֶנַצח ְואֹא תם ֶאֵּתן ָלֶהן ֹוָל עְוַחֵּיי כח

 ִאיׁש ִמָּיִדי׃ 
יּוַכל ־ְוֵאין ִאיׁש ֲאֶׁשרל ֹ ֲאֶׁשר ְנָתָנן ִלי ַאִּדיר הּוא ִמּכָאִבי כט

 ֶאְתֶהן ִמַּיד ָהָאב׃ ף ַֹלֲחט
  ְוָהָאב ֶאָחד׃ ַוֲאִני ל
 ׃ ֹו ַהְּיהּוִדים ַוִּיְׂשאּו ֲאָבִנים ְלָסְקליפּוֹוִסַוּי לא
ים ֶהְרֵאיִתי ָלֶכם ֹוִבם ֵיׁשּוַע ֵהן ַמֲעִׂשים ַרִּבים טָתֹ אַוַּיַען לב

 ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּתְסְקֻלִני׃ ־ֶזה ִמן־ֵאי־ֵמֵאת ָהָאב ַעל

ִּכי  ְסְקֶלא ִנ ֹובַמֲעֶׂשה ט־ַעלר ֹ ַהְּיהּוִדים ֵלאמֹותֹ אַוַּיֲענּו לג
 רֵמֹא ִחּלּול ַהֵּׁשם ַּבֲאֶׁשר ִּכי ָאָדם ַאָּתה ְוִהְּנ־ַעל־ִאם

 ִהים ָאָּתה׃ ֱא ְלַנְפְׁש
ְתֶכם ֲאִני ָאַמְרִּתי ֹוַרא ָכתּוב ְּבתם ֵיׁשּוַע ֲהָתֹ אַוַּיַען לד

 ִהים ַאֶּתם׃ ֱא
ִהים ֱאת ָהֹוַרִהים ֲאֶׁשר ּתֲאָנִׁשים ִנְקְראּו ֱא־ ִאםְוַעָּתה לה

 ִאָּתם ּוְדַבר ַהָּכתּוב ֵאין ְלָהִׁשיב׃ 
 ָהָאב ַוִּיְׁשָלֵחהּו ָבָאֶרץ ֹוֶזה ֲאֶׁשר ִקְּדׁש־ְמרּון ַעלאֹּת ֵאי לו

 ִהים ָאִני׃ ָהֱא־ְמַגֵּדף ָאָּתה ַיַען ָאַמְרִּתי ֶּבן
 א ַתֲאִמינּו ִלי׃ ַמֲעֵׂשי ָאִבי ־א ָעִׂשיִתי ֶאת־ִאם לז
ֲאִביֶתם ְלַהֲאִמין ִּבי ַהֲאִמינּו ־א ַאף ִּכי יםֲעִׂשיִת־ְוִאם לח

  ָּבָאב׃ְּבַמֲעֵׂשי ָיָדי ְלַמַען ֵּתְדעּו ְוַתֲאִמינּו ִּכי ָהָאב ִּבי ַוֲאִני 
 הּוא ִנְמַלט ִמָּיָדם׃   ַאֹו ַוְיַבְקׁשּו ְלָתְפׂשיפּוֹוִסַוּי לט
ָנן ָהָיה ֹוָחֲאֶׁשר י םֹוַהָּמק־ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ֶאל־ ַוָּיָׁשב ֶאלַוֵּיֵצא מ

 ְמַטֵּבל ָׁשם ַּבְּתִחָּלה ַוֵּיֶׁשב ָׁשם׃ 
ת ֲאָבל ֹוֵפָנַתן מ־אָנן ֹוָחְמרּו ִהֵּנה יאֹ ֵאָליו ַרִּבים ַוּיּואַֹוָּיב מא

 ָהִאיׁש ַהֶּזה ֱאֶמת הּוא׃ ־ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַעל־ָּכל
 ַההּוא׃  ֹום ַרִּבים ַּבָּמקֹוב־ַוַּיֲאִמינּו מב

  יא יא יא יאפרקפרקפרקפרק
ב ֹוַׁשמ ֹוםַעְנָיה ְמק־ ֶאְלָעָזר ִמֵּביתֹוה ּוְׁשמֶלֹ ִאיׁש חַוְיִהי א

 ּה׃ ֹוָתִמְרָים ּוַמְרָתא ֲאח
ַח ֵקְֹּבֶׁשֶמן ר ֹוןָהָאד־ ִמְרָים ֲאֶׁשר ָמְׁשָחה ֶאתִהיא ב

ַרְגָליו ְוֶאְלָעָזר הּוא ָאִחיָה ֲאֶׁשר ־יָה ִנְּגָבה ֶאתֶתֹּוְבַׂשֲער
 ָחָלה׃ 

 י ִהֵּנה ֶזה ֲאֶׁשר ַנְפְׁשנִ ֲֹאדר ֵֹאָליו ֵלאמ ֹות ָהֲאָחיהַוִּתְׁשַלְחָנ ג
 ה הּוא׃ ֶלֲֹאֵהַבְתהּו ח

א ַלָּמֶות ִּכי ת אַֹמר ַהַּמֲחָלה ַהּזאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוִיְׁשַמע ד
 ִהים׃ ָהֱא־ָּבּה ֶּבן־ִהים ְלַמַען ִיָּכֶבדָהֱא ֹודִלְכב־ִאם

 ֶאְלָעָזר׃ ־ּה ְוֶאתֹוָתֲאח־ַמְרָתא ְוֶאת־ ָאַהב ֶאתְוֵיׁשּוַע ה
 ֹו ם ִים ַּבָּמקֹוַמ ִּכי ָחָלה ַוִּיְתַמְהַמּה ַוֵּיֶׁשב יֹו ְּבָׁשְמעַוְיִהי ו

 הּוא ָׁשם׃ ־ֲאֶׁשר
 ֶאֶרץ ְיהּוָדה׃ ־ ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו ְלכּו ְוָנׁשּוָבה ֶאלֵכן־ְוַאֲחֵרי ז
ה ִּבְקׁשּו  א ֶזה ַעָּת ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו ַרֵּבנּו ֲהְמרּואַֹוּי ח

 ָּתׁשּוב ָׁשָּמה׃  ֹודְוַאָּתה ע ַהְּיהּוִדים ִלְסָקְל
 ֵלִֹאיׁש ַהה ֹוםַּבּי ֹותֶעְׂשֵרה ָׁשע־א ְׁשֵּתים ֵיׁשּוַע ֲהַוַּיַען ט

 ם ַהֶּזה׃ ֹוָלָהע ֹורא ִיָּכֵׁשל ִּכי ִיְרֶאה א ֹוםַּבּי
 ׃ ֹוב־ּנּוֵאיֶנ ֹורַּבַּלְיָלה ִיָּכֵׁשל ִּכי ָהא ֵלֹ ַההֲאָבל י
ת ָאַמר ֲאֵליֶהם ֶאְלָעָזר ְיִדיֵדנּו ָיֵׁשן ַוֲאִני אֹ ָכזֹו ַדְּברְוַאֲחֵרי יא

 ׃ ֹו ִמְּׁשָנתֹותְֹלָהִעיר א ֵלֹה
  ַתֲחִליֵמהּו ָוָחי׃ ֹוָיֵׁשן הּוא ְׁשָנת־י ִאםִנֹ ַתְלִמיָדיו ֲאדַוַּיֲענּו יב 
 ֹוְמנּוָחת־בּו ִּכי ַעל ְוֵהם ָחְׁשֹותֹומ־ ִּדֶּבר ֵּכן ַעלְוֵיׁשּוַע יג

 ַּבֵּׁשָנה הּוא ְמַדֵּבר׃ 
  ָאַמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ְּבָׂשָפה ְברּוָרה ֶאְלָעָזר ֵמת׃ ָאז יד



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש פב

ָהִייִתי ָׁשָּמה ְלַבֲעבּור ַּתֲאִמינּו ־א ָׂשֵמַח ְלַמַעְנֶכם ִּכי ַוֲאִני טו
 ָּנא ֵאָליו׃ ־ֵנְלָכה ַא
ֲחֵבָריו ַהַּתְלִמיִדים ־ֶאל ֹוסידּומא ַהִּנְקָרא ִדֹוָמ ּתֶמראַֹוּי טז

 ׃ ֹוֲאַנְחנּו ְוָנמּוָתה ִעּמ־ָּנא ַּגם־ֵנְלָכה
 ב ַּבָּקֶבר׃ ֵכֵֹיׁשּוַע ַוִּיְמָצא ִּכי ֶזה ְכָבר ַאְרָּבָעה ָיִמים ׁש אַֹוָּיב יז
ֶצֶמד  ֹותה ִלירּוָׁשָלִים ַּכֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַמֲענָבֹ ְקרַעְנָיה־ּוֵבית יח

 ָׂשֶדה׃ 
ַמְרָתא ּוִמְרָים ְלַנֲחָמן ־ ַרִּבים ָּבאּו ֶאלִויהּוִדים יט

 ֲאִחיֶהן׃ ־ַעל
 ּוִמְריָ ם ֹו ַמְרָתא ִּכי ֵיׁשּוַע ָּבא ַוֵּתֵצא ִלְקָראתַעֹ ִּכְׁשמַוְיִהי כ

 ֶבת ַּבָּבִית׃ ֶׁשֹי
ִעָּמנּו  ה ֹי לּו ָהִייָת ּפִנֵֹיׁשּוַע ֲאד־ ַמְרָתא ֶאלֶמראַֹוּת כא
 ֵמת ָאִחי׃ ־אְו
ִהים ֵּכן ֲאֶׁשר ִּתְׁשַאל ֵמֵאת ָהֱא־ ָיַדְעִּתי ִּכי ָכלַעָּתה־ְוַגם כב

 ִהים׃ ָהֱא ִיֵּתן ְל
 ׃ א ָיקּום ָאִחי ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ֲהֶמראַֹוּי כג
 ֹוםַהְּתקּוָמה ַּבּי ֹום ֵאָליו ַמְרָתא ָיַדְעִּתי ִּכי ָיקּום ְּביֶמראַֹוּת כד

  ֹון׃ָהַאֲחר
י ַהְּתקּוָמה ְוַהַחִּיים ַהַּמֲאִמין ִּבי  ִכֶֹליָה ֵיׁשּוַע ֲאנ ֵאֶמראַֹוּי כה

 הּוא ֵמת ָיקּום ָוָחי׃ ־ַאף ִּכי
ת  אֹם ֲהַתֲאִמיִני זֹוָלא ָימּות ְלעִּבי ־ ֲאֶׁשר ַיֲאִמיןַחי־ְוָכל כו

 ָאְּת׃ 
ַאָּתה הּוא ־י ֶהֱאַמְנִּתי ִּכיִכֹי ֵהן ֲאנִנֹ ֵאָליו ֵהן ֲאדֶמראַֹוּת כז

 ם׃ ֹוָלָהע־ִהים ַהָּבא ֶאלָהֱא־ִׁשיַח ֶּבןַהָּמ
ּה ַּבֵּסֶתר  ֹוָתת ָהְלָכה ְוָקְרָאה ְלִמְרָים ֲאחאֹ ָּכזּוְבַדְּבָרּה כח

 ׃ א ָלֵרִֹהֵּנה ָּבא ָהַרִּבי ְוהּוא קר ֵֹלאמ
 ֵאָליו׃ א ֹ ַוָּתָקם ְּכֶרַגע ַוָּתבַוִּתְׁשַמע כט
 ֹוםד ַּבָּמקֵמֹּנּו עֹוֶדע־י ִאםַהְּכָפר ִּכ־ֶאלא ֹ ֶטֶרם ָיבְוֵיׁשּוַע ל

  ַמְרָתא׃ ֹוּב־ֲאֶׁשר ָּפְגָׁשה
ם ֹוָתָהיּו ִאָּתּה ַּבַּבִית ְלַנֲחָמּה ִּבְרא־ ֲאֶׁשרְוַהְּיהּוִדים לא

ָהְלכּו ַאֲחֶריָה ְּבָחְׁשָבם ם ָֹקָמה ִמְרָים ְוָיְצָאה ִפְתא־ִּכי
 ֶכת׃ ָלַֹהֶּקֶבר ִהיא ה־ֶאל ֹותִלְבּכ־ִּכי

ד ָׁשם ַוִּתְרֵאהּו ֵמֲֹאֶׁשר ֵיׁשּוַע ע ֹוםָהָּמק־ ָּבָאה ֶאלָיםּוִמְר לב
ִעָּמנּו ה ֹי לּו ָהִייָת ּפִנֹ ֲאדֹוֶמר לאְֹלַרְגָליו ַוּתל ַֹוִּתּפ
 ֵמת ָאִחי׃ ־אְו
ים ִעָּמּה ַוֵּיַמר ִכַֹהְּיהּוִדים ּב־ָּיה ְוֶאתִכֹּה ּבָתֵֹיׁשּוַע א ֹותִּכְרא לג

 ׃ ֹוָּסֵער ִלּב ַוִּיֹו ְּבִקְרּבֹורּוח
 ינּו ּוְרֵאה׃ ֵנֲֹאדא ְֹמרּו ֵאָליו ּבאֹ ַוּיֹותֹ ָאן ְקַבְרֶּתם אֶמראַֹוּי לד
 ֵיׁשּוַע׃  ַוֵּיְב לה
 ׃ ֹו ַאֲהָבתֹוִּנְפָלָאה ּל־ ַהְּיהּוִדים ְראּו ַמהְמרּואַֹוּי לו
ל ֹא ָיכ ֵמֶהם ָאְמּו ַההּוא ֲאֶׁשר ָּפַקח ֵעיֵני ָהִעֵּור ְוֵיׁש לז

 ֶזה ִמָּמֶות׃ ־ַּגם ֶאתר ֲֹעצַל
ַהָּקֶבר ְוהּוא ְמָעָרה ְוֶאֶבן ־ ָּבא ֶאלֹו ְּבַמר ַנְפׁשְוֵיׁשּוַע לח

 ִּפיָה׃ ־ׂשּוָמה ַעל

 ֹותֶמר ֵאָליו ַמְרָתא ֲאחאָֹהָאֶבן ַוּת־ּו ֶאתּלֹ ֵיׁשּוַע ּגֶמראַֹוּי לט
 ָּבָעה׃  ָיִמים ַאְרֹוֶזה ל־י ִהֵּנה הּוא ִנְבָאׁש ִּכיִנַֹהֵּמת ֲאד

ַּתֲאִמיִני ָאז ־ִאם א ָאַמְרִּתי ָל ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ֲהֶמראַֹוּי מ
 ִהים׃ ָהֱא ֹודְּכב־ִּתְרִאי ֶאת

ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ַהֵּמת הּוַׂשם ָׁשם ְוֵיׁשּוַע ָנָׂשא ־ ֶאתּוּלַֹוָּיג מא
 ָאִבי ִּכי ֲעִניָתִני׃  ֹוְדַמר אאַֹוּי ֹוםֵעיָניו ַלָּמר־ֶאת

 ָיַדְעִּתי ִּכי ִמֵּדי ֲאַדֵּבר ַאָּתה ַתֲעֶנה ֶאֶפס ַּבֲעבּור ָהָעם יַוֲאִנ מב
  ְׁשַלְחָּתִני׃ד ָעַלי ִּדַּבְרִּתי ֵכן ְלַבֲעבּור ַיֲאִמינּו ִּכי ַאָּתה ֵמָֹהע

 ֶאְלָעָזר עּוָרה ָוֵצָאה׃  ֹולָּגד ֹול ְלַדֵּבר ֵּכן ַוִּיְקָרא ְבקֹותְֹּכַכּל מג
ְּבַתְכִריִכין ּוָפָניו  ֹותָדיו ְוַרְגָליו ֲאסּור ַהֵּמת ְוָיַוֵּיֵצא מד

 ֹוֶמר ֵיׁשּוַע ֲאֵליֶהם ַהִּתיֻרהּו ּוְתנּו לאְֹקׁשּוִרים ְּבִמְטָּפַחת ַוּי
  ָלָלֶכת׃

ם  ֹוָתִמְרָים ִּכְרא־ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ָּבאּו ֶאל־ ִמןְוַרִּבים מה
 ׃ ֹוב־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵיׁשּוַע ַוַּיֲאִמינּו־ֶאת

ֲאֶׁשר ־ַהְּפרּוִׁשים ַוַּיִּגידּו ָלֶהם ֶאת־ ָהְלכּו ֶאלםֹוָתּוִמְקצ מו
 ָעָׂשה ֵיׁשּוַע׃ 

ַהַּסְנֶהְדִרין ־ִנים ְוַהְּפרּוִׁשים ֶאתֲהֹ ָראֵׁשי ַהּכַוַּיְקִהילּו מז
ִתים ֹוְפה מֶׂשֹא ָהִאיׁש ַהֶּזה עַּנֲעֶׂשה ֲה־ְמרּו ַמהאַֹוּי

 ַרִּבים׃ 
 ּוָבאּו ֹוב־א ֻכָּלם ַיֲאִמינּוֲה ֹוםּנּו ַּכּי ִמֶּמֶנְחַּדל־ְוִאם מח

 ַעֵּמנּו׃ ־נּו ְוֶאתֹוֵמְמק־ִּיים ְוָלְקחּו ֶאתֹוִמָהר
ַּבָּׁשָנה ַהִהיא   ֹולן ָּגדֵהֹ ֲאֶׁשר ָהָיה כֹו ֵמֶהם ַקָּיָפא ְׁשמְוֶאָחד מט

 ָתִבינּו ָדָבר׃ ־אָאַמר ֲאֵליֶהם ַאֶּתם 
ָלֶכם ֲאֶׁשר ָימּות ִאיׁש ֶאָחד ְּבַעד  בֹוַתְּׂשִּכילּו ִּכי ט־א ְוַגם נ

 ׃ ֹוָהָעם ֵמָאְבַדן ָהָעם ֻּכּל
ַּבָּׁשָנה  ֹולן ָּגדֵהֹ ּכֹותֹוִּבְהי־ת ִּכי ִאםאֹ ִּדֶּבר ָּכזֹוא ִמִּלּבְו נא

 ֵיׁשּוַע ָימּות ְּבַעד ָהָעם׃ ־ַהִהיא ִנָּבא ְבִפיו ִּכי
ִהים ְּבֵני ָהֱא־ֵּבץ ֶאתְלַק־ַּגם־ְלַבד ְּבַעד ָהָעם ִּכי ִאם־אְו נב

 ים ְוָהיּו ַלֲאָחִדים׃ ִצַֹהְּנפ
 ׃ ֹוצּו ָעָליו ַיְחָּדו ַלֲהִמיתֹוֲעַההּוא נ ֹוםַהּי־ּוִמן נג
ֵּבין ַהְּיהּוִדים ְּבָגלּוי ִּכי  ֹודֵיׁשּוַע ע ִהְתַהֵּל־א ֵּכן־ְוַעל נד

ִעיר ־לה ַלִּמְדָּבר ֶאֹוָבַהִּכָּכר ַהְּקר־ָנָטה ִמָּׁשם ַעד־ִאם
 ַּתְלִמיָדיו׃ ־ָׁשם ִעם־ ֶאְפָרִים ַוָּיָגרּוְׁשָמּה

ָהָאֶרץ ָעלּו ־ַהֶּפַסח ַלְּיהּוִדים ְוַרִּבים ִמן־ ַחגַוִּיְקַרב נה
 ְירּוָׁשַלְיָמה ִלְפֵני ַהֶּפַסח ְלִהְתַקֵּדׁש ָׁשָּמה׃ 

ִדים  ְמֵֹרֵעהּו ָהע־ְמרּו ִאיׁש ֶאלאֵֹיׁשּוַע ַוּי־ ֶאתַוְיַבְקׁשּו נו
 ֶהָחג׃ ־ֶאלא ָֹיב־אֶּיְהֶּגה ִלְּבֶכם ַהִאם ־ֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַמהְּב

ֵיַדע ִאיׁש ־ִנים ְוַהְּפרּוִׁשים ָנְתנּו ְפֻקָּדה ִּכי ִאםֲהֹ ַהּכְוָראֵׁשי נז
 ְוַיִּגיד ְלַמַען ִיְתְּפֻׂשהּו׃ א ֹ ָיבֹו ַאּיֹומֹוְמק־ֶאת

  יב יב יב יבפרקפרקפרקפרק
ַעְנָיה ־ֵּבית־ָּבא ֵיׁשּוַע ֶאלַהֶּפַסח ־ ָיִמים ִלְפֵני ַחגְוֵׁשֶׁשת א

 ַהֵּמִתים׃ ־ְוָׁשם ֶאְלָעָזר ַהֵּמת ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ִמן



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש פג

 ְוֶאְלָעָזר  ֹותֹ ָׁשם ִמְׁשֶּתה ָּבָעֶרב ּוַמְרָתא ְמָׁשַרת אֹול־ַוַּיֲעׂשּו ב
 ַהֻּׁשְלָחן׃ ־ִבים ֶאלְׁשַֹהּי־ָהָיה ֶאָחד ִמן

ִלְטָרא ַאַחת ד ְֹמא ֵעֶר־יַקרִו  ִמְרָים ִמְרַקַחת ֵנְרְּד ַזַוִּתַּקח ג
יָה ִנְּגָבה ֶתַֹרְגֵלי ֵיׁשּוַע ּוְבַׂשֲער־ִמְׁשָקָלּה ַוִּתְמַׁשח ֶאת

  ְוַהַּבִית ָמֵלא ֵריַח ַהִּמְרָקַחת׃ ַרְגָליו־ֶאת
 ֹותְקִרּי־ִאיׁש ֹוןִׁשְמע־ ִמַּתְלִמיָדיו הּוא ְיהּוָדה ֶּבןְוֶאָחד ד

  ר׃ַֹמר ֵלאמ ָאֹוֵכן ִהְסִּגיר־ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי
ִּדיָנר  ֹותׁש ֵמאת ִּבְׁשאִֹתָּמֵכר ַהִּמְרַקַחת ַהּז־א ֶמה־ַעל ה

 ָלֵתת ָלֲעִנִּיים׃ 
ַגָּנב ָהָיה ־ ָלֲעִנִּיים ַרק ַיַען ִּכיֹוא ִמַּדֲאָגתת אֹ ִּדֶּבר ָכזְוהּוא ו

 ׃ ֹו ְוָנָׂשא ֵמֲאֶׁשר ָנתּון ּבֹוָרם ְּבָידֹוָצא ֹוןַוֲאר
 ת׃ אְֹקֻבָרִתי ֵהִכיָנה ז ֹוםָלּה ְלי־ּוַע ַהַּנח ֵיׁשֶמראַֹוּי ז
א ִתְמְצאּו י ִתָֹהֲעִנִּיים ִּתְמְצאּו ִלְפֵניֶכם ָּתִמיד ְוא־ ֶאתִּכי ח

 ָּתִמיד ִלְפֵניֶכם׃ 
ַבֲעבּור  ־אּו אַֹהְּיהּוִדים ָׁשְמעּו ִּכי הּוא ָׁשם ַוָּיב־ ִמןְוַרִּבים ט

 ֶהֱחָיהֶאְלָעָזר ֲאֶׁשר ־ֶאת ֹותְראִל־ַּגם־ ִּכי ִאםֹוֵיׁשּוַע ְלַבּד
 ַהֵּמִתים׃ ־ִמן

 ֶאְלָעָזר׃ ־ַּגם ֶאתג ִֹנים ַלֲהרֲהֹ ָראֵׁשי ַהּכַוִּיָּוֲעצּו י
  ָאְזלּו ְיהּוִדים ַרִּבים ַוַּיֲאִמינּו ְּבֵיׁשּוַע׃ ֹו ִּבְגָללִּכי יא
ֶגל ִּכי י ָהֶרֹוֵלע־ָהָעם ִמן־ ַרִּבים ִמןַעֹ ִמָּמֳחָרת ִּכְׁשמַוְיִהי יב 

 ֵיׁשּוַע ָּבא ְירּוָׁשָלְיָמה׃ 
 ַוָּיִריעּו ֹוְּתָמִרים ְּבָיָדם ַוֵּיְצאּו ִלְקָראת ֹות ַכּפַוִּיְקחּו יג

 ִיְׂשָרֵאל׃  ה ֶמֶלָֹוַהָּבא ְּבֵׁשם ְיה ָנא ָּברּו־עֹוַׁשה
  ֵיׁשּוַע ַעִיר ַוִּיְרַּכב ָעָליו ַּכָּכתּוב׃ ַוִּיְמָצא יד
ַעִיר ־ב ַעלֵכֹר ָל ֹואָיב ִהֵּנה ַמְלֵּכ ֹוןִצּי־ַּבת ִּתיְרִאי־ַאל טו

  ֹות׃נֲֹאת־ֶּבן
ַּכֲאֶׁשר ֻלַּקח   ֵהִבינּו ַתְלִמיָדיו ַּבְּתִחיָּלה ַא־א תאֹז־ְוָכל טז

 הְֹוכָּכתּוב ָעָליו ה ֹכ־ָזְכרּו ָאז ִּכי ֹודֵיׁשּוַע ַאַחר ָּכב
 ׃ ֹוֲעׂשּו ל־ַגם

ֶאְלָעָזר  ־ ֵהִעידּו ְבִפיֶהם ִּכי ָקָרא ֶאתֹו ֲאֶׁשר ָהיּו ִאּתְוָהָעם יז
 ַהֵּמִתים׃ ־ ַוְיַחֵּיהּו ִמןֹוִקְבר־ִמן

 ַאֲחֵרי ָׁשְמָעם ִּכי ָעָׂשה ֹו ָיְצאּו ָהָעם ִלְקָראתֵּכן־ְוַעל יח
 ַהֶּזה׃  ֹותָהא־ֶאת

א ָאִחיו ַהְרִאיֶתם ִּכי ְיֵדיֶכם ־ ָאְמרּו ִאיׁש ֶאלְוַהְּפרּוִׁשים יט
 ׃ ָֹאָדם ִיְמׁש־ה ּתּוִׁשָּיה ְוַאֲחָריו ָּכלַתֲעֶׂשיָנ

 ְיָוִנים׃ ־ִנְמְצאּו ַּגם ֹותי ָהֶרֶגל ְלִהְׁשַּתֲחֹוֵלע ֹוּוְבת כ
ַהָּגִליל ַוְיַחּלּו ־ַצְיָדה ִמן־ִאיׁש ֵּבית ֹוסִּפיִלּפ־ ָּבאּו ֶאלְוֵהם כא

 ׁשּוַע׃ ֵי־ֶאת ֹותינּו ֲחֵפִצים ֲאַנְחנּו ִלְראֵנֲֹאדר ָֹּפָניו ֵלאמ־ֶאת
ִהִּגידּו  ֹוסַוַּיֵּגד ְלַאְנְּדָרי ְוַאְנְּדַרי ּוִפיִליּפ ֹוסִפיִלּפ אַֹוָּיב כב

 ַהָּדָבר ְלֵיׁשּוַע׃ 
ָהָאָדם ֶנְאָּדר ־ד ּוֶבןֹוֵעִהֵּנה ָּבא ַהּמר ֹם ֵיׁשּוַע ֵלאמָתֹ אַוַּיַען כג

 ׃ ֹודֹוִיְהֶיה ִּבְכב
ָוֵמת  ל ִֹיּפ־אר ָּדָגן ִאם ר ָלֶכם ַּגְרַּגֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אָאֵמן כד

 יא ֶזַרע ָרב׃ ֹוִצ ְוִאם ָימּות יֹוָהָאֶרץ ִיָּׁשֵאר ְלַבּד ֹוְּבת

ם ֹוָל ָּבעֹוַנְפׁש־ ְוַהּׂשֵנא ֶאתֹול־ ִּתָּכֶרתֹוַנְפׁש־ ֶאתבֵהָֹהא כה
  ְלַחֵּיי ַעד׃ ֹוּל־ַהֶּזה ְׁשֻמָרה ִתְהֶיה

י ּוַבֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ֲאִני ָׁשם ֹוַתְּבִעְּקב  ְלָׁשְרֵתִני ֵיֵלֶהָחֵפץ־ִמי כו
  ְיַכֵּבד ָהָאב׃ ֹותֹי אִתְֹמָׁשְרִתי ְוִכי ִאיׁש ְיָׁשֵרת א־ִיְהֶיה ַגם

ד  ֹועֵ ֵעת ַהּמ־ר ַהִּציֵלִני ָאִבי ִמןַמֹ ִנְבֲהָלה ַנְפִׁשי ּוָמה אַעָּתה כז
 ד ַהֶּזה׃ ֹוֵעֵּכן ָּבאִתי ַלּמ־ַעל ַהֶּזה ַא

ה ִמָּׁשַמִים ִּגַּדְלִּתי נֶ ֹע ֹולְוִהֵּנה ק ְׁשֶמ דֹו ַּגֵּדל ְּכבָאִבי כח
  ֹוד׃ֲאַגְּדֶלּנּו ע־ ְוַגםֹודֹוְכב

ַרַעם הּוא ְוֵיׁש  ֹולִדים ָׁשם ָׁשְמעּו ְוָאְמרּו קְמֹ ָהעְוָהָעם כט
 ִּדֶּבר ֵאָליו׃  ֵמֶהם ָאְמרּו ִּכי ַמְלָא

ַהֶּזה ִּכי  ֹולא ְלַמֲעִני ָהָיה ַהּקַמר אֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען ל
 ְלַמַעְנֶכם׃ ־ִאם

ם ַהֶּזה ִנְדַחף ֹוָלם ַהֶּזה ְוַׂשר ָהעֹוָל ֶנֱחַרץ ִמְׁשַּפט ָהעַעָּתה לא
  ֹות׃ְלַמְדֵחפ

 ָאָדם ַאֲחָרי׃ ־ָּכל ָֹהָאֶרץ ֶאְמׁש־ ַּכֲאֶׁשר ֶאָּנֵׂשא ֵמַעלַוֲאִני לב
 ה ָמֶות ָימּות׃ יא ִּכי ִיְרְזמּון ְּבֵאיֶזֹוִצ ָהֵאֶּלה הְוַהִּמִּלין לג
ה ִּכי ַהָּמִׁשיַח ַחי הּוא ֹוָר ָהָעם ָׁשַמְענּו ִמִּפי ַהּתֹותֹ אַוַּיֲענּו לד

ָהָאָדם ִמי ־ַמר ַאָּתה ִּכי ָנׂשא ִיָּנֵׂשא ֶּבןאֹּת ם ְוֵאיֹוָלְלע
 ָהָאָדם׃ ־ ֶזה ֶּבןהּוא

ֵעיֵניֶכם ְל ֹורְמַעט ִמְזָער ָיִאיר ָהא ֹוד ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע עֶמראַֹוּי לה
  ֵלְֹוַהה ֶׁשְֹיַכֶּסה ֶאְתֶכם ַהח־ ֶּפןֹו ְּבִהָּמְצאֹורֹוְלכּו ְלא

 א ֵיָדע׃ ֲאֶׁשר ־ֶאל ֵיֵל ֶׁשַֹּבח
ַח ֲעֵליֶכם ְלַמַען ִּתְהיּו ְבֵני ֹוֵרהּוא ז ֹודע־ָּכל ֹור ָבאַהֲאִמינּו לו

  ִמְּפֵניֶהם׃ר ֵיׁשּוַע ַוִּיָּסֵת ְוַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהַל ֹורָהא
 ַרִּבים ִלְפֵניֶהם׃  ֹותתָֹעָׂשה א־ ַאף ִּכיֹוא ֶהֱאִמינּו ל ְוֵהם לז
ה ִמי ֶהֱאִמין ָֹו ְּדַבר ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ָאָמר ְיהתאְֹלַמּל לח

 ִמי ִנְגָלָתה׃ ־ה ַעלָֹו ְיהֹוַעִלְׁשֻמָעֵתנּו ּוְזר
  ר׃ֹיף ֵלאמֹוִסי ְיַׁשְעָיהּו הּו ִּכלֹא ָיכ ְלַהֲאִמין ֵּכן־ְוַעל לט
ִיְראּו ְבֵעיֵניֶהם ־ְלָבָבם ֶּפן־ ֵעיֵניֶהם ְוִהְׁשִמין ֶאתֵהַׁשע מ

 ּוְלָבָבם ָיִבין ְוָׁשבּו ְוִרֵּפאִתי ָלֶהם׃ 
 ַוִּיָּנֵבא ֹודֹוְּכב־ ֶאתֹותֹו ָהֵאֵּלה ִּדֵּבר ְיַׁשְעָיהּו ַּבֲחזַהְּדָבִרים מא

 ָעָליו׃ 
ַּבֲעבּור   ַרִּבים ַאֹוב־ַהָּׂשִרים ֶהֱאִמינּו־ן ַּגם ִמאּוָלם מב

 ְקָהָלם׃  ֹוּו ְבִפיֶהם ְלִבְלִּתי ְיֻנּדּו ִמּתֹודא הַהְּפרּוִׁשים 
 ִהים׃ ֱא ֹודֲאָנִׁשים ָיָקר ְּבֵעיֵניֶהם ִמְּכב ֹוד ְּכבִּכי מג
 ִּכי ִבי הּוא ַמֲאִמין־אַמר ַהַּמֲאִמין ִּבי אֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוִּיְקָרא מד

 ִחי׃ ְלְֹּבׁש־ִאם
 ִחי׃ ְלֹׁש־ה ֶאתֶאֹי הּוא רִתֹ אהֶאְֹוָהר מה
א ַהַּמֲאִמין ִּבי ־ם ֲאֶׁשר ָּכלֹוָלָהע־ָּבאִתי ֶאל ֹור ְלאַוֲאִני מו

 ַּבֲחֵׁשָכה׃ ן ִֹיְׁשּכ
ט  ֹא ֶאְׁשּפא ִיְׁשְמֵרם ֲאִני ְּדָבַרי ְו־ ִּכי ִיְׁשַמע ֶאתְוִאיׁש מז

יַע ֹוִׁשְלה־ם ָּבאִתי ִּכי ִאםֹוָלָהע־ֶאתט ֹּפִלְׁש־א ִּכי ֹותֹא
  ם׃ֹוָלָהע־ֶאת



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש פד

ט ֵפֹ ֲאָמַרי ֵיׁש ׁשִיַּקחא  ִיְמַאס ִּבי ִאיׁש ְוְוִכי מח
 ֹוםִיְׁשְּפֶטּנּו ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי הּוא ִיְׁשְּפֶטּנּו ַּבּי־ֲאֶׁשר
  ֹון׃ָהַאֲחר

ָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני הּוא ־י ִאםא ִמִּלִּבי ִדַּבְרִּתי ִכ ֲאִני ִּכי מט
 ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר׃ ־ר ְוֶאתַמֲֹאֶׁשר א־ִצַּוִני ֶאת

ֲאֶׁשר ָאַמר ֵאַלי  ־ֵּכן ֶאת־ ְוַעלֹום ִמְצָותֹוָל ִּכי ַחֵּיי עְוָיַדְעִּתי נ
 ְלַדֵּבר׃ ר ֹ ֶאְׁשמֹותָֹהָאב ְלַדֵּבר א

  יג יג יג יגפרקפרקפרקפרק
 ֹות ַלֲעלֹוַע ִּכי ָבא ְזָמּנַהֶּפַסח ַוֵּיַדע ֵיׁשּו־ ִלְפֵני ַחגַוְיִהי א

ְּבִחיָריו ֲאֶׁשר ָאֵהב ָּבָאֶרץ ֵמָאז ־ָהָאב ְוֶאת־ָהָאֶרץ ֶאל־ִמן
 ַאֲחִרית׃ ־ ֲאֵהָבם ַעדֵּכן

 ִסיּום ְסעּוַדת ַהִּמְצָוה ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָנַתן ַהָּׂשָטן ְּבֵלב ַאֲחֵרי ב
 ׃ ֹותְֹלַהְסִּגיר א ֹותְקִרּי־ִאיׁש ֹוןִׁשְמע־ְיהּוָדה ֶּבן

ְוִכי הּוא ֵמֵאת ל ֹּכ־ ֶאתֹו ֵיׁשּוַע ִּכי ָהָאב ָנַתן ְּבָידַוֵּיַדע ג
 ִהים ָיׁשּוב׃ ֱא־ִהים ָיָצא ְוֶאלֱא

ִמְטַּפַחת ר ְֹּבָגָדיו ַוַּיְחּג־ֶאתט ֹ ֵמַעל ַהֻּׁשְלָחן ַוִּיְפׁשַוָּיָקם ד
 ָמְתָניו׃ ־ַעל

ַרְגֵלי ַתְלִמיָדיו  ץ ֹחַוָּיֶחל ִלְר ֹור ָיַצק ַמִים ְּבִכּיְוַאַחר ה
 הּוא ָחגּור ָּבּה׃ ־ן ַּבִּמְטַּפַחת ֲאֶׁשרֹוָתְוִלְמח

י ִנְֹוהּוא ָאַמר ֵאָליו ַהַאָּתה ֲאד ֹוסֶּפְטר ֹוןִׁשְמע־ֶאל אַֹוָּיב ו
 ַרְגָלי׃ ־ִּתְרַחץ ֶאת

ֵתַדע ־אה ָבֶזה ֶׂשֶֹמר ֵאָליו ֵאת ֲאֶׁשר ֲאִני עאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען ז
 ֵכן ַּתְׂשִּכיל׃ ־ַאֲחֵרי  ַאַעָּתה

 ֹו תֹם ַוַּיַען אֹוָלִתְרַחץ ַרְגַלי ְלע־א ֹוס ֵאָליו ֶּפְטרֶמראַֹוּי ח
 ֵחֶלק ִעָּמִדי׃  ְל־ֵאין א ֶאְרָחְצ־ֵיׁשּוַע ִאם

ַרְגַלי ־א ְלַבד ֶאתי ִנִֹּבי ֲאד ֹוסֶּפְטר ֹון ֵאָליו ִׁשְמעֶמראַֹוּי ט
 ִׁשי׃ אֹר־תָיַדי ְוֶא־ַּגם ֶאת־ִּכי ִאם

זּוָלִתי  ֹודעץ ֹ ִלְרחֹול־ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ַהְמֻרָחץ ֵאיןֶמראַֹוּי י
 ֲאָבלים ֹוִרהּוא ְוַאֶּתם ִהְּנֶכם ְטה ֹור ָטהֹוַרְגָליו ִּכי ֻכּל־ֶאת
 א ֻכְּלֶכם׃ 
א ֻכְּלֶכם ֵּכן ָאַמר ־ ֲאֶׁשר ַיְסִּגיֶרּנּו ַעלֹותֹ ָיַדע אִּכי יא

 ים׃ ֹוִרְטה
ְּבָגָדיו ָׁשב ־ַרְגֵליֶהם ְוָלַבׁש ֶאת־ ֲאֶׁשר ָרַחץ ֶאתֵריְוַאֲח יב 

 ת ָעִׂשיִתי ָלֶכם׃ אֹּז־ֶמר ֲאֵליֶהם ַהְיַדְעֶּתם ַמהאַֹוֵּיֶׁשב ַוּי
ִלי ֵכן ־אְֹוֵהיַטְבֶּתם ִלְקר ֹוןִלי ַרִּבי ְוָאד־איםִרֹ קַאֶּתם יג

 ֲאִני הּוא׃ ־ִּכי
ַרְגֵליֶכם ־י ָרַחְצִּתי ֶאתְוָהַרִּב ֹוןֲאִני ָהָאד־ ִאםֵּכן־ְוַעל יד

 ַרְגֵלי ָאִחיו׃ ־ִאיׁש ִאיׁש ֶאתץ ַֹאֶּתם ִלְרח־ֲעֵליֶכם ַּגם
ַאֶּתם ַּכֲאֶׁשר ־ְתֶכם ְלַמַען ַּתֲעׂשּון ַּגםֹוֶפ ֲאִני הּוא מִּכי טו

 ָעִׂשיִתי ָלֶכם ָאִני׃ 
ין  יו ְוֵאָנֵֹמֲאד ֹולר ָלֶכם ֵאין ָהֶעֶבד ָּגדֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אָאֵמן טז

 ׃ ֹוחְלַֹהָּׁשִליַח ַרב ִמּׁש

 ֵּכן ַּתֲעׂשּון׃ ־ת ַאְׁשֵריֶכם ִאםאֹ זְיַדְעֶּתם־ְוִאם יז
ָבם ־ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי־ֻּכְּלֶכם ִּדַּבְרִּתי ֵכן ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת־א ַעלְו יח

  ֲעֵקב׃ל ַלְחִמי ִהְגִּדיל ָעַלי ֹוֵכְלַמַען ָיקּום ַהָּכתּוב א ַא
 ְלַמַען ַּתֲאִמינּו ֹואִֹני ַמִּגיד ָלֶכם ָּדָבר ֶטֶרם ּב ֲאֵמַעָּתה יט

  ִּכי ֲאִני הּוא׃ ֹואַֹאֲחֵרי ב
ִמי ֲאֶׁשר ֶאְׁשַלח ָּפַני ־ר ָלֶכם ַהְמַקֵּבל ֶאתֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אָאֵמן כ

 ִחי׃ ְלֹהּוא ְמַקֵּבל ְוַהְמַקֵּבל ָּפַני הּוא ְמַקֵּבל ְּפֵני ׁש
 ֹוַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּפֶעם רּוח־ַע ֶאת ְּכַדֵּבר ֵיׁשּוַוְיִהי כא

 ֶאָחדר ָלֶכם ִּכי ֵמָֹאֵמן ָאֵמן ֲאִני אר ֹ ַוַּיֵּגד ָלֶהם ֵלאמֹוְבִקְרּב
 י׃ ִתִֹמֶּכם ַיְסִּגיר א

ִמי  ־א ָיְדעּו ַעל ַהַּתְלִמיִדים ָּפִנים ְּבָפִנים ִּכי ַוִּיְתָראּו כב
 ִדֵּבר׃ 

 ׃ ֹוֵחיק־ ִנְׁשַען ַעלֹוֲאֶׁשר ֵיׁשּוַע ֲאֵהב ִמַּתְלִמיָדיו ְוֶאָחד כג
הּוא ־ָנא ִמי־ֶמר ֵאָליו ֱאָמראַֹוּי ֹוסֶּפְטר ֹון ִׁשְמעֹול־ַוִּיְרָמז כד

 ֶזה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו׃ 
 י ִמי הּוא׃ ִנֶֹמר ֵאָליו ֲאדאַֹצְּואֵרי ֵיׁשּוַע ַוּי־ַעל לַֹוִיּפ כה
 ֹו ְפרּוָסה ּוְנַתִּתיָה ּלֹול־ֶאְטָּבל ֵיׁשּוַע ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ַוַּיַען כו

 ֹוןִׁשְמע־ֶּבןְיהּוָדה ־ַהְּפרּוָסה ַוִּיָקֶחָה ַוִּיְּתֶנָה ֶאל־ֶאתל ַֹוִּיְטּב
  ֹות׃ְקִרּי־ִאיׁש

ֶמר  אֹ ַוּיֹוִקְרּב־ַהְּפרּוָסה ָּבא ַהָּׂשָטן ֶאל־ ֶאתֹו ָאְכלְוַאֲחֵרי כז
  ַוֲעֵׂשה׃ ַּתֲעֶׂשה ַמֵהר־ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֵאת ֲאֶׁשר

ֶמה ִדֶּבר ־ִבים ָׁשם ַּבְּמִסיָּבה ַעלְׁשַֹהּי־ָיַדע ִאיׁש ִמן־אְו כח
 ת׃ אֵֹאָליו ָּכז

ֵּכן ־ַהֶּכֶסף ְּבַיד ְיהּוָדה ַעל ֹורְצר ֹות ֵיׁש ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו ִּבְהיִּכי כט
 ֹו  אֶלָחגֲאֶׁשר ֶיְחַסר ָלנּו ־ָנא ֶאת־ָאַמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע ְקֵנה

 ָבר ַלֲעִנִּיים׃ ְּתָנא ָד
ַוְיִהי  ם ִֹּפיו ָיָצא ִפְתא־ַהְּפרּוָסה ֶאל־ ֶאתֹו ְּבַקְחּתְוהּוא ל

 ָלְיָלה׃ 
ָהָאָדם ־ֶמר ֵיׁשּוַע ַעָּתה ֶנְאָּדר ֶּבןאֹ ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ַוּיַוְיִהי לא

 ֶנְאָּדר׃  ֹודִהים ְּבָכב ֱאֹוּוב ֹודְּבָכב
 ׃ ֹוָיִחיׁש ְלַהְאִּדיר־ ְוַגםֹודֹו ִּבְכבֹותִֹהים הּוא ַיְאִּדיר אֵוא לב
ְמַעט ִמְזָער ֵאֵׁשב ִעָּמֶכם ְוַאֶּתם  ֹוד־ ַהְיָקִרים עָּבַני לג

ֲאֶׁשר ֲאִני ־ַהְּיהּוִדים ִּכי ֶאל־ְּתַבְקׁשּוִני ְוַכֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאל
 ֲאֵליֶכם׃ ־ר ַעָּתה ַּגםֵמָֹׁשָּמה ֵּכן ֲאִני אא ֹא תּוְכלּו ָלב ֵלֹה
ֵרֵעהּו  ־ן  ָלֶכם ְלַאֲהָבה ִאיׁש ֶאתֵתֹ ִמְצָוה ֲחָדָׁשה ֲאִני נהִהֵּנ לד

ֵרֵעהּו ־ַאֶּתם ִאיׁש ֶאת־ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבִתי ֶאְתֶכם ֵּכן ַּגם
  ֶּתֱאָהבּון׃

 ֵיְדעּו ֻכָּלם ִּכי ַּתְלִמיַדי ַאֶּתם ִאם ַאֲהַבת ֵרִעים ָּתִלין תאָֹּבז לה
 ֵּביֵניֶכם׃ 

ַוַּיַען   ֵלֹי ָאָנה ַאָּתה הִנֲֹאד ֹוסֶּפְטר ֹוןְמע ֵאָליו ִׁשֶמראַֹוּי לו
 ַא ֹוםתּוַכל ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ַּכּי־א ֵלֲֹאֶׁשר ֲאִני ה־ֵיׁשּוַע ֶאל

 ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוָהַלְכָּת ַאֲחָרי׃ 
אּוַכל ָלֶלֶכת  ־אֶמה ־י ַעלִנֲֹאד ֹוס ֵאָליו ֶפְטרֶמראַֹוּי לז

 ׃ ַנְפִׁשי ֶאֵּתן ַּבֲעֶד־תא ֶאֲה ֹוםַּכּי ַאֲחֶרי



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש פה

 ר ָלֵמַֹּבֲעִדי ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני א ַנְפְׁש־ ֵיׁשּוַע ֲהִתֵּתן ֶאתַוַּיַען לח
ִּבי ָׁש־ֲאֶׁשר ְּתַכֶחׁש־ַעדל ֹא ִיְקָרא ַהַּתְרְנג ׁש ְּפָעִמים׃ 

  יד יד יד ידפרקפרקפרקפרק
 ֵכן ַהֲאִמינּו ִּבי׃ ־ֹוִהים ּוְכמ ִלְּבֶכם ַהֲאִמינּו ֵבאֵיַחת־ַאל א
ְּבֵבית ָאִבי ִּכי לּוֵלא ֵכן ָהִייִתי  ֹותִנְמָצא ֹותַרּב ֹונֹותְמע ב

  ֹום׃ְלָהִכין ָלֶכם ָמק ֵלַֹמִּגיד ָלֶכם ַוֲאִני ה
ָאׁשּוב ְוָלַקְחִּתי  ֹובָלֶכם ׁש ֹוםְוָאִכין ָמק  ֲאֶׁשר ֵאֵלְוַאֲחֵרי ג

 ׃ ֶאְתֶכם ֵאָלי ְלַמַען ִּתְהיּו ִעִּמי ָׁשם ַּבֲאֶׁשר ֶאְהֶיה
 ְיַדְעֶּתם׃  ַהֶּדֶר־ְוַגם ֶאת ֵלֹ ְיַדְעֶּתם ָאָנא ֲאִני הְוַאֶּתם ד
ְוֵאיָכה  ֵלֹא ָיַדְענּו ָאָנה ַאָּתה הי ִנֹא ֲאדֹוָמ ֵאָליו ּתֶמראַֹוּי ה

 ׃ ַהָּדֶר־ֵנַדע ֶאת
ְוָהֱאֶמת ְוַהַחִּיים ְוִאיׁש  י ַהֶּדֶרִכֹ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ָאנֶמראַֹוּי ו

ָיִדי׃ ־ָהָאב ִּבְלִּתי ַעל־ֶאלא ָֹיב־א 
 ֹותָֹאִבי ּוֵמַעָּתה ְיַדְעֶּתם א־י ְיַדְעֶּתם ְיַדְעֶּתם ַּגם ֶאתִתֹ אלּו ז

 ׃ ֹותְֹרִאיֶתם א־ְוַגם
 ָהָאב ְוַרב ָלנּו׃ ־י ַהְרֵאנּו ָנא ֶאתִנֲֹאד ֹוס ֵאָליו ִפיִלּפֶמראַֹוּי ח
ָהִייִתי ִעָּמֶכם ֲהֶטֶרם א ָיִמים ַרִּבים  ֵאָליו ֵיׁשּוַע ֲהֶמראַֹוּי ט

ֶּזה  ־ָהָאב ְוָלָּמה־ה ֶאתֶאֹי רִתֹה אֶאָֹהר ֹוסי ִּפיִלּפִתֵֹּתַדע א
 ָהָאב׃ ־ ַהְרֵאנּו ֶאתַמראֹת

א ַתֲאִמין ִּכי ֲאִני ָבָאב ְוָהָאב ִּבי ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ֲאִני   ֲהִכי י
 הּוא ן ִּבי ֵכֹר ִּכי ָהָאב ַהּׁשֵבִֹמִּלִּבי ֲאִני ד־אר ֲאֵליֶכם ֵבֹד
 יו׃ ֹוָתל ִּבי ְּפֻעּלֵעֹפ
א ַהֲאִמינּו ִלי ־ֲאִני ָבָאב ְוָהָאב ִּבי ְוִאם־ ִלי ִּכיַהֲאִמינּו יא

 ָהֵאֶּלה׃  ֹותִּבְגַלל ַהְּפֻעּל
ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ־ר ָלֶכם ַהַּמֲאִמין ִּבי ֶאתֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אָאֵמן יב 

 ִּכי ַיֲעֶׂשהֵמֵאֶּלה  ֹותלֹהּוא ּוְגד־ה ַיֲעֶׂשה ַגםֶׂשֲֹאִני ע
 ׃ ֵלֹי הִכָֹאִבי ָאנ־ֶאל

 ֶאֱעֶׂשה ְלַבֲעבּור ִיְגַּדל ֹותֹ ִּתְׁשֲאלּו ִבְׁשִמי אֲאֶׁשר־ְוָכל יג
 ׃ ֹוָהָאב ִּבְבנ ֹודְּכב

  ֲאֶׁשר ִּתְׁשֲאלּו ִבְׁשִמי ֲאִני ֶאֱעֶׂשּנּו׃ ָּדָבר־ָּכל יד
 ּו׃ רֹמַתי ִּתְׁשצִֹמְ־י ֶאתִתֹ אֲאַהְבֶּתם־ִאם טו
ן ִֹיְׁשּכ־ ֲאַחֶּלה ְפֵני ָהָאב ְוִיֵּתן ָלֶכם ֵמִליץ ַאֵחר ֲאֶׁשרַוֲאִני טז

 ַעד׃ ־ִאְּתֶכם ֲעֵדי
 ֹו ְלַקְּבל ל ָֹיכ־אם ֹוָלא הּוא רּוַח ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָהעֲה יז

 הּוא ִּכי ֹותֹא ֵיָדֶעּנּו ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם אא ִיְרֶאּנּו ְוַּבֲאֶׁשר 
 ֶכם׃ ֹוְכִיְהֶיה ְּבתה ָֹהי־ְּתֶכם ְוַאףן ִאֵכֹׁש

 ֲאֵליֶכם׃ א ָֹאבא ֹים ִּכי בֹוִמא ֶאֱעָזְבֶכם ְית ַוֲאִני יח
י ְוַאֶּתם ִתֹא ֹותיף ִלְראֹוִסא ים ֹוָלְמַעט ִמְזָער ְוָהע ֹודע יט

 ַאֶּתם ִּתְחיּון׃ ־ֲאִני ַחי ְוֵכן ַּגם־ִּתְרֻאִני ִּכי
 ֲאִני ְבָאִבי ְוַאֶּתם ִּבי ַוֲאִני ָבֶכם׃ ־יַההּוא ֵּתְדעּו ִּכ ֹוםַּבּי כ
ן ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ֹוָתר ַלֲעׂשֵמֹ ְוׁשֹוי ִאּתֹוַת ֲאֶׁשר ִמְצִמי כא

 ֵבהּו ְוֵאָליו ֶאְתַוָּדע׃ ֲהִֹבי ָאהּוב ְלָאִבי ַוֲאִני אֲהֶֹיֱאָהַבִני ְוא

 ִּתְקֶריָנה יִנְֹוֵאיָכה ֲאד ֹותְקִרּי־א ִאיׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ֶמראַֹוּי כב
 ם׃ ֹוָלא ָלעְלִהְתַוַּדע ֵאֵלינּו ְוא ָֹכֵאֶּלה ִּכי ָתב

ְּדָבַרי ־ֶאתר ֶֹמר ֵאָליו ִאיׁש ִּכי ֶיֱאָהַבִני ִיְׁשמאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיַוַּיַען כג
 ׃ ֹוְוָׁשַכּנּו ִאּתא ֹ ְוֵאָליו ָנבֹותְֹוָאִבי ֶיֱאַהב א

ְּדָבָרי ־ֶאתר ֹמא ִיְׁשא ֶיֱאָהַבִני הּוא  ֲאֶׁשר ְוִאיׁש כד
ִמִּפי ָהָאב ־א ִמִּלִּבי ָיָצאּו ִּכי ִאםְוַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם 

  ְׁשָלָחִני׃ ֲאֶׁשר
 ִׁשְבִּתי ִעָּמֶכם׃  ֹוד ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ְּבעֵאֶּלה־ֶאת כה
ִיְׁשָלֵחהּו ָהָאב ִּבְׁשִמי ־ׁש ֲאֶׁשרֶדֹ הּוא רּוַח ַהּקְוַהֵּמִליץ כו

 ִהַּגְדִּתי ָלֶכם׃ ־ֲאֶׁשרל ְֹוָאז ִּתְזְּכרּו ּכל ֹּכ־ֶּמְדֶכם ֶאתְיַל
א ן ָלֶכם ֵתֹי ֲאִני נֹוִמְׁשל־ֲאִני ַמִּניַח ָלֶכם ֶאת ֹום ָׁשלְוַעָּתה כז

ִיְרַּגז ִלְּבֶכם ־ן ָלֶכם ַאלֵתֹם ֲאִני נֹוָלַכַאֶׁשר ִיֵּתן ָהע
  ֵיָחת׃־ְוַאל

ִמֶּכם  ַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ִּכי ֵאֵלָא־א ְׁשַמְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשרֲה כח
י ֱהִייֶתם ְׂשֵמִחים ִתֲֹאׁשּוב ֲאֵליֶכם לּו ֲאַהְבֶּתם א ֹודְוע

 ִמֶּמִּני׃  ֹולָהָאב ִּכי ָהָאב ָּגד־ֲאִני ֶאל ֵלֹה־ ָלֶכם ִּכיְּבָאְמִרי
 ְלַבֲעבּור ַּתֲאִמינּו ֹואֹ ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ַהָּדָבר ֶטֶרם ּבְוַעָּתה כט

 ׃ ֹואֹי בַאֲחֵר
ֲאָמִרים ִעָּמֶכם ִמְּפֵני  ֹותְלַהְרּב ֹודאּוַכל ע־א ַוֲאִני ל

 ְמאּוָמה׃ ־ ֵחֶלק ִּבי ָּכלֹול־ְוהּוא ֵאיןא ֹם ֲאֶׁשר ָיבֹוָלָהע־ַׂשר
ה  ֶׂש ָֹהָאב ְוע־ב ֶאתֵהֹם ִּכי ֲאִני אֹוָל ְלַבֲעבּור ֵיַדע ָהעַרק לא

 ֵנְלָכה ִמֶּזה׃ ֲאֶׁשר ִצַּוִני ָהָאב ְלכּו ְול ֲֹאִני ְּככ

  טו טו טו טופרקפרקפרקפרק
 ם׃ ֵרֹ ַהֶּגֶפן ֶּגֶפן ֱאֶמת ְוָאִבי ַהּכיִכָֹאנ א
א ַתֲעֶׂשה ֲעָנִבים ְיְכְרֶתָּנה ַוֲאֶׁשר  ִמֶּמִּני ֲאֶׁשר הֹוָרְזמ־ָּכל ב

 ִּפְרָיּה׃ ־ֶאת ֹותַּתֲעֶׂשה ֲעָנִבים ְיַקְיֶמָּנה ְלַהְרּב
 ְדָבַרי ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי  ִּפי־ַעל ֹום ַזִּכים ִהְּנֶכם ַּכּיְוַאֶּתם ג

 ֲאֵליֶכם׃ 
ה ְּפִרי ָרֹ ְדֵבִקים ִּבי ַוֲאִני ָבֶכם ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַהְּזמֱהיּו ד

ַאֶּתם ־א ָדְבָקה ַבָּגֶפן ֵּכן ַּגם־ַּתֲעֶׂשה ֵמֵאֶליָה ִאם־ַבל
  ִּבי׃ ִתְדְּבקּוןא ־ִאם

 הּוא ְיַׁשֶּוה ֹוֲאִני בַהָּדֵבק ִּבי ְו ֹותרֹ ַהֶּגֶפן ְוַאֶּתם ַהְּזמיִכֲֹאנ ה
 ְמאּוָמה׃  ֹותא תּוְכלּו ֲעׂשֶּפִרי ִּכי ִּבְלָעַדי ב ֹר

ׁש  ֵׁשֹא ִיְדַּבק ִבי ַיְׁשִליֻכהּו ְּכֵנֶצר ֲאֶׁשר ִייָבׁש ּוְמק ֲאֶׁשר ִמי ו
  ָלֵאׁש ְוָהָיה ְלָבֵער׃ ֹוֶׁשּנּו ּוְנָתנְׁשְֹיק

ים ָּבֶכם ִּתְׁשֲאלּו ְוֵיָעֶׂשה  ַאֶּתם ְּדֵבִקים ּוְדָבַרי ְׁשֻמִרִּבי־ִאם ז
 ִלְּבֶכם׃  ֹותִמְׁשֲאל־ָלֶכם ְּכָכל

ֶּפִרי ִוְהִייֶתם ִלי ב ַֹתֲעׂשּו ר־ָאִבי ִּכי ֹוד ִיְגַּדל ְּכבתאְֹּבז ח
 ְלַתְלִמיִדים׃ 

י ָהָאב ֵּכן ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ֲחסּו ְבַאֲהָבִתי ִתֹ ֲאַהב אַּכֲאֶׁשר ט
 ָּתִמיד׃ 

י ִּתְׁשְמרּו ֶּתֱחסּו ְבַאֲהָבִתי ָּתִמיד ַּכֲאֶׁשר ַתֹוִמְצ־ ֶאתִאם י
  ָּתִמיד׃ ֹוָאִבי ָׁשַמְרִּתי ְוֶאֱחֶסה ְבַאֲהָבת ֹותי ִמְצִכֲֹאנ־ַּגם



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש פו

 ָהֵאֶלה ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ְלַבֲעבּור ִּתְהיֶ ה ַהְּדָבִרים־ֶאת יא
 ִׂשְמָחִתי ֲעֵליֶכם ְוִׂשְמַחְתֶכם ִּתָּמֵלא ַנְפֵׁשֶכם׃ 

י  ִכָֹאִחיו ַּכֲאֶׁשר ֲאנ־ ִהיא ְמְצָוִתי ְלַאֲהָבה ִאיׁש ֶאתתאְֹוז יב 
 ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם׃ 

 ְּבַעד ֹוַנְפׁש־ ְלִאיׁש ַאֲהָבה ַרָּבה ֵמֲאֶׁשר ִאם ִיֵּתן ֶאתֵאין יג
 ְיִדיָדיו׃ 

י ְמַצֶּוה  ִכֲֹאנ־ַּתֲעׂשּו ֵאת ֲאֶׁשר־ ְיִדיַדי ִהְּנֶכם ַרק ִאםְוַאֶּתם יד
  ֶאְתֶכם׃

עַ  דֵ ֲֹעָבִדים ֶאְקָרא ָלֶכם ִּכי ָהֶעֶבד ֵאיֶנּנּו י ֹודא ע טו
ְעִּתי  ֹוַדָלֶכם ָקָראִתי ְיִדיַדי ִּכי ה ה ַאֶׂשֹיו עָנֲֹאֶׁשר ֲאד־ֶאת

 ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ִמִּפי ָאִבי׃ ל ֹ ּכֶאְתֶכם
יִתי ֲאִני ָּבַחְרִּתי ָּבֶכם ַוֲאִני ִמִּנ־א ַאֶּתם ְּבַחְרֶּתם ִּבי ַרק טז

 ָּדָבר ־ְוָכללָ ַעד ד ֶֹּפִרי ּוֶפְרְיֶכם ַיֲעמ ֹותֶאְתֶכם ָלֶלֶכת ְוַלֲעׂש
  ִיֵּתן ָלֶכם׃ ֹותֲֹאֶׁשר ִּתְׁשֲאלּו ֵמֵאת ָהָאב ִּבְׁשִמי א

 ִהיא ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ִּכי ִאיׁש  תאְֹוז יז
 ֵרֵעהּו ֶּתֱאָהבּון׃ ־ֶאת

י ָׂשֵנא ִתֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי אָנא ֶאְתֶכם ֲה ִיְׂשםֹוָלָהע־ִאם יח
 ִלְפֵניֶכם׃ 

ַיַען   ַאֹול־ם ֶיֱאַהב ֵאת ֲאֶׁשרֹוָלם ָהעֹוָלָהע־ ֱהִייֶתם ִמןלּו יט
ם ֹוָלָהע־ם ַוֲאִני ָבַחְרִּתי ָבֶכם ִמןֹוָלָהע־ֵאין ַאֶּתם ִמן־ִּכי
 ם׃ ֹוָל ִיְׂשָנא ֶאְתֶכם ָהעֵּכן־ַעל

 ֹולר ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ָלֶכם ָהֶעֶבד ֵאיֶנּנּו ָגדַהָּדָב־ ֶאתִזְכרּו כ
ָׁשְמרּו ־ּו ִאםפֶֹאְתֶכם ִיְרּד־י ַּגםִתָֹרְדפּו א־יו ִאםָנֵֹמֲאד
 ּו׃ רִֹּדְבֵריֶכם ִיְׁשמ־ ַּגם ֶאתְּדָבַרי־ֶאת

ִעים ְדֵֹאֶּלה ַיֲעׂשּו ָלֶכם ַּבֲעבּור ְׁשִמי ִּכי ֵאיָנם י־ ָּכלֲאָבל כא
 ִחי׃ ְלֹׁש־ֶאת

א הּוַׁשת ֲעֵליֶהם ֵחְטא ֲאָבל   ָבאִתי ְוִהַּגְדִּתי ָלֶהם לּוֵלי כב
 ָתם׃ אַֹחּט־ַעָּתה ֵאין ַמֲעֶנה ְּבִפיֶהם ַעל

 ָאִבי׃ ־ֶאת־י הּוא ׂשֵנא ַּגםִתֹ אַהּׂשֵנא כג
א ֲעָׂשה ִאיׁש ַאֵחר  ָעִׂשיִתי ִלְפֵניֶהם ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר לּוֵלי כד
ַמֲעַׂשי ־ ֲאָבל ַעָּתה ָראּו ֶאתהּוַׁשת ֲעֵליֶהם ֵחְטא־א

 ָאִבי׃ ־י ְוַגם ֶאתִתֹא־ ַגםַוִּיְׂשְנאּו
ָתם ְוִׂשיְנַאת ִחָּנם ֹוָרת ַהָּדָבר ַהָּכתּוב ְּבתאְֹלַמּל ַא כה

 ְׂשֵנאּוִני׃ 
ַהֵּמִליץ ֲאֶׁשר ֶאְׁשָלֶחּנּו ֲאֵליֶכם ֵמֵאת ָהָאב א ַֹּכֲאֶׁשר ָיב ַא כו

  ִלי׃־ָיֶעדָהָאב הּוא  ֹורא ִמְּמקֵצֹּיא הּוא רּוַח ָהֱאֶמת ַהֲה
 ׁש׃ אֹ ָּתִעידּו ִלי ִּכי ֱהִייֶתם ִעָּמִדי ֵמרַאֶּתם־ְוַגם כז

  טז טז טז טזפרקפרקפרקפרק
 א ִתָּכֵׁשלּו׃  ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ְלַמַען ֵאֶּלה־ֶאת א
ַהָּקָהל ְוַאף ִהִּגיַע ַהְּזָמן ֲאֶׁשר  ֹו ְיַנּדּו ֶאְתֶכם ִמּתֵהם ב

 ִּכי ָקְרָּבן הּוא ַמְקִריב ֹוְּבִלּבב ֶֹכם ַיֲחׁשג ֶאְתֵרֹה־ָּכל
 ִהים׃ ֵלא

 א ָיָדעּו׃ י ִתֹא־ָאִבי ְוַגם־ֶאת־ ַיֲעׂשּו ָלֶכם ִּכי ַּגםֵאֶּלה־ְוֶאת ג

ם ְּבִעָּתם ִּכי ֲאִני ָתֵֹאֶּלה ְלַמַען ִּתְזְּכרּו א־ ָלֶכם ֶאתָוַאִּגיד ד
 ׁשאֵֹמרֶזה ־ִּגיד ָלֶכם ָּכלא ִהְקַּדְמִּתי ְלַהַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם ְו

 ַּבֲעבּור ִּכי ָהִייִתי ִעָּמֶכם׃ 
ל ֵאִֹאיׁש ִמֶּכם ׁש ֹודִחי ְוֵאין עְלֹׁש־ֶאל ֵלֹ ִהְּנִני הְוַעָּתה ה

 ׃ ֵלֹי ָאָנה ַאָּתה הִתֹא
  ִלְּבֶכם ָמֵלא ֶעֶצב ְּבַדְּבִרי ֲאֵליֶכם ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה׃ ַרק ו
א  ־ִּכי ִאם ָלֶכם ֲאֶׁשר ֵאֵל ֹוב ָלֶכם ִּכי ט ֱאֶמת ַאִּגידאּוָלם ז

  ֲאֵליֶכם׃ֶאְׁשָלֶחּנּו  ֵאֵל־ַהֵּמִליץ ֲאֵליֶכם ְוִכיא ָֹיב־א ֵאֵל
ְּדַבר ֵחְטא ְצָדָקה ־ם ַעלֹוָלָהע־ח ֶאתֹוַכ יֹואֹ ְּבבְוהּוא ח

 ּוִמְׁשָּפט׃ 
 א ֶהֱאִמינּו ִבי׃ ֲאֶׁשר ־ ַעלֵחְטא־ַעל ט
  ֹוד׃א ִתְרֻאִני עָאִבי ְו־ֲאִני ֶאל ֵלִֹּכי ה־ ַעלְצָדָקה־ַעל י
ם ַהֶּזה ֹוָלַׂשר ָהע־ִּכי ַיְרִׁשיַע ֶאת־ ַעלִמְׁשָּפט־ְוַעל יא

 ׃ ֹוְּבִהָּׁשְפט
תּוְכלּו ְׂשֵאת ־א יֲעֶכם ַאֹוִדְלה ֹותִלי ִמִּלין ַרּב ֹודְוע יב 

  ֹום׃ן ַּכּיֹוָתא
א  ָהֱאֶמת ֻּכָּלּה ִּכי ־ֶכם ֶאל ַיְנֶחה ֶאְתֹואֹ ָהֱאֶמת ְּבבְורּוַח יג

ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ַיְׁשִמיַע ְוַיִּגיד  ־ ְיַדֵּבר ִּכי ִאם ֶאתֹוִמִּלּב
  ֹור׃ְלָאח ֹותּיִתָֹהא־ֶאת

 י ִּכי ִיַּקח ִמֶּׁשִּלי ְוִהִּגיד ָלֶכם׃ ֹוִד ְיַגֵּדל ְּכבהּוא יד
י ִיַּקח ְוִהִּגיד  ֵּכן ָאַמְרִּתי ִמֶּׁשִּל־ֲאֶׁשר ְלָאִבי ִלי הּוא ַעל לֹּכ טו

 ָלֶכם׃ 
ִּכְמַעט ֶרַגע ְוִתְרֻאִני   ֹודְוע ֹודא ִתְרֻאִני עִּכְמַעט ֶרַגע ְו ֹודע טז

 ָאִבי׃ ־ֶאל ֵלִֹּכי ֲאִני ה
ֶּזה ־ֵרֵעהּו ַמה־ ִמַּתְלִמיָדיו ֲאֶׁשר ִנְדְּברּו ָאז ִאיׁש ֶאלְוֵיׁש יז

 ֹודִתְראּוִני ְועא ִּכְמַעט ֶרַגע ְו ֹודֲאֶׁשר ָאַמר ֵאֵלינּו ע
 ָהָאב׃ ־ֶאל ֵלֹ ֶרַגע ְוִתְראּוִני ְוִכי ֲאִני הִּכְמַעט

א ֵנַדע  ֶּזה ִּכְמַעט ֶרַגע ֲאֶׁשר ָאַמר ַוֲאַנְחנּו ־ ַמהְמרּואַֹוּי יח
 ָמה הּוא ְמַדֵּבר׃ 

ֶמר אִֹּפהּו ַוּי־ֶאתל ֹ ֵיׁשּוַע ִּכי ְמַבְקִׁשים ֵהם ִלְׁשאַוַּיְרא יט
 ִּכְמַעט ֹודָאַמְרִּתי ע־ֶזה ַעל ִּכי־ְקרּון ֶזה ֶאתֲאֵליֶהם ֲהַתְח

 ִּכְמַעט ֶרַגע ְוִתְרֻאִני׃  ֹודא ִתְרֻאִני ְועֶרַגע ְו
ר ָלֶכם ִּכי ַאֶּתם ִּתְבּכּו ְוֵתיִלילּו ּוְבֵני ֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אָאֵמן כ

  ֹון׃ְלָׂשׂש ֶאְבְלֶכם ֵיָהֵפ ם ָיִגילּו ַאֶּתם ִּתְתַאְּבלּו ַאֹוָלָהע
 ָּתִחיל ַּבֲחָבֶליָה ִּכי ָבָאה ִעָּתּה ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִהְמִליָטה ִאָּׁשה כא

 דֹוַלנִאיׁש ־ֶחְבָלּה ִמִּׂשְמָחָתּה ִּכי ֹודער ִֹתְזּכ־אַהָּוָלד ־ֶאת
 ם׃ ֹוָלָּבע

ָאׁשּוב ֶאְרֶאה ֶאְתֶכם  ֹודע ַא ֹוםַּכּי ֹון ְמֵלִאים ָיגַאֶּתם־ְוַגם כב
 ִיַּקח ִמֶּכם ָּגֶבר׃ ־אְוִׂשְמַחְתֶכם ְוָׂשׂש ִלְּבֶכם 

ְׁשֵאָלה ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ־א ִתְׁשֲאלּו ִלי ָּכלַההּוא  ֹוםּוַבּי כג
 ר ָלֶכם ִאם ְּתַבְקׁשּו ָדָבר ֵמֵאת ָהָאב ִיֵּתן ָלֶכם ִּבְׁשִמי׃ ֵמֹא
ְׁשֶכם ִבַּקְׁשֶּתם ָּדָבר ִּבְׁשִמי ַּבְּקׁשּו ְוִתְקחּו ְוַנְפ־א ַעָּתה־ַעד כד

 ִּתָּמֵלא ִׂשְמָחה׃ 



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש פז

א   ד ְוֹוֵעִהִּגיַע ַהּמ  ִּבְמָׁשִלים ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ַאֵאֶּלה־ֶאת כה
 ֹותְּבֻררְּבִמִּלים ־ִּבְמָׁשִלים ִּכי ִאם ֹודֲאַדֵּבר ֲאֵליֶכם ע

 ְּדַבר ָהָאב׃ ־ַאֵּגְדֶכם ַעל
ר  מֵ ֹּו ְוֵאיֶנִּני איֶכם ִּבְׁשִמי ִּתְׁשָאלֹוֵתַההּוא ִמְׁשֲאל ֹוםַּבּי כו

 ָהָאב׃ ־ָלֶכם ִּכי ֲאִני ַאְעִּתיר ַּבַעְדֶכם ֶאל
י ִתֹב ֶאְתֶכם ֵעֶקב ֲאֶׁשר ֲאַהְבֶּתם אֵהֹהּוא א־ ַּגםָהָאב־ִּכי כז

 ֵמֵאת ָהָאב ָיָצאִתי׃ ־ַוַּתֲאִמינּו ִּכי
ב   ֹ ם ְוַעָּתה ָאׁשּוב ֶאֱעזֹוָל ֵמֵאת ָהָאב ּוָבאִתי ָבעָיָצאִתי כח

 ָהָאב׃ ־ִלי ֶאל־ם ְוֵאֶלָלֹוָהע־ֶאת
א ְו ֹותְמַדֵּבר ַעָּתה ְּבִמִּלים ְּבֻרר  ַתְלִמיָדיו ִהְּנְמרּואַֹוּי כט

 ַתִּביע ָמָׁשל׃ 
 ֲאֶׁשר ִיְׁשָאְל ְלר ְֹוֵאין ַמְחסל ַֹע ּכֵדַֹאָּתה י־ ָיַדְענּו ִּכיַעָּתה ל

 ִהים ָיָצאָת׃ ת ַנֲאִמין ִּכי ֵמֵאת ֱאאִֹאיׁש ָּבז
 ם ֵיׁשּוַע ֲהִכי ַתֲאִמינּו ָעָּתה׃ ָתֹ אַוַּיַען לא
 ֹוָתפּוצּו ִאיׁש ִאיׁש ִלֵבית־ ַהְּזָמן ָּבא ּוְכָבר ִהִּגיַע ִּכיִהֵּנה לב

 ֵאיֶנִּני ְלַבִּדי ִּכי ָאִבי ִעָּמִדי׃  י ַתַעְזבּו ְלַבִּדי ַאִתְֹוא
 ֹוםִּכי ִבי ָׁשל ַּבְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּבאִתי ְלַהִּגיד ָלֶכם ַוֲאִני לג

ֲאִני  ז ִֹהְתַאְּזרּו ע־ְתֶכם ַאֹוַאם ָצָרה ְּתבֹוָלָלֶכם ָּבע־ִיְהֶיה
 ם׃ ֹוָלָהע־ ֶאתִנַּצְחִּתי

  יז יז יז יזפרקפרקפרקפרק
ַמר ֲאִבי ַּגֵּדל אַֹוּי ֹום ִּדֶּבר ֵיׁשּוַע ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַלָּמרֵאֶּלה־ֶאת א

 ׃ ֹוֶדבְיַגֵּדל ְּכ ד ּוִבְנֹוֵעִּכי ָבא מ ִּבְנ ֹודְּכב
ל  ֹם ְלכֹוָלָבָׂשר ָלֵתת ַחֵּיי ע־ ַאָּתה ַתְמִׁשיֵלהּו ְּבָכלַּכֲאֶׁשר ב

 ׃ ֹוָנַתָּתה ּל־ֲאֶׁשר
ֱאֶמת ־ֶאל ִּכי ַאָּתה ְלַבְּד ְתֹם ֲאֶׁשר ֵיְדעּו אֹוָל ַחֵּיי עּוַמה ג

 ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ָׁשָלְחָּת׃ ־ְוֶאת
ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ־ָאֶרץ ִּכִּליִתי ֶאתִּגַּדְלִּתי ָב ֹוְדְּכב־ֶאת ד

 ָנַתָּתה ִּלי ַלֲעׂשָתּה׃ 
 ִלי ִעְּמ־ֲאֶׁשר ָהָיה ֹודָאִבי ַּבָּכב ָנא ִעְּמ־ ַּכְּבֵדִניְוַעָּתה ה

 ֶטֶרם ַנֲעׂשּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ׃ 
ִּלי ־ם ָנַתָּתהָתַֹלֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר א ִׁשְמ־ ֶאתְעִּתיֹוַדה ו

 ּו׃ רִֹיְנצ ָהיּו ְוַאָּתה ְנַתָּתם ִלי ְוֵהם ִאְמָרְת ם ְלֹוָלָהע־ִמן
 ֵהָּמה׃  ֻכָּלם ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ֵמִאְּת־ִּכי ֹום ֵהם ַּכּיִעיםְדֹי ז
ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַׂשְמָּת ְּבִפי ְוֵהם  ־ ַׂשְמִּתי ִלְפֵניֶהם ֶאתִּכי ח

י ַוַּיֲאִמינּו ִּכי ַאָּתה ָיָצאִת ָׁשְמעּו ַוַּיִּכירּו ֶבֱאֶמת ִּכי ֵמִאְּת
  ְׁשַלְחָּתִני׃

ִּכי   ם ֶאְפַּגע ְּבֹוָלא ְבַעד ָהע ַּבֲעָדם ַמְפִּגיַע ַוֲאִני ט
 ֵהָּמה׃  ְל־ְּבַעד ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ִּכי־ִאם

 ֶׁשִּלי ֲאֶׁשר ָּבם ֶאְתָּפָאר׃  ְוֶׁשָּל  ֶׁשָּלֶׁשִּלי־ְוָכל י
ָאִבי  ָאֶרץ ְוֵהם ָּגִרים ָּבָאֶרץ ַוֲאִני ָבא ֵאֶליָּב ֹודא ֲאגּור ע יא

 ִיְהי ּו ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ְלַמַען ־ֶאת ְּבִׁשְמר ֹי ְׁשמִׁשְֹקד
 ּו׃ נֶֹאָחד ָּכמ

ֲאֶׁשר ל ֹּכ ם ִּבְׁשֶמָתֹם ָׁשַמְרִּתי אֹוָל ִעָּמֶהם ָּבעיֹוִתִּבְהי יב 
 ֹוןָהֲאַבּד־ֶּבן ֶאָחד ֵמֶהם זּוָלִתי ָאַבד־אָנַתָּתה ִּלי ָׁשַמְרִּתי ְו

 ַהָּכתּוב׃ ־ת ְּדַבראְֹלַמּל
ְוַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדַּבְרִּתי ָבָאֶרץ   ִהְנִני ָבא ֵאֶליְוַעָּתה יג

 ת ַנְפָׁשם ִׂשְמָחִתי׃ אְֹלַמּל
א ם ַיַען ִּכי ָתֹם ׂשֵנא אֹוָלְוָהע  ָנַתִּתי ָלֶהם ְּדָבְרֲאִני יד

 ם ָאִני׃ ֹוָלָהע־א ִמןֲאִני ־ם ֵהם ַּכֲאֶׁשר ַּגםֹוָלָהע־ִמן
ם ַרק ִּכי ֹוָלָהע־ ֵאיֶנִּני ַמְפִּגיַע ַּבֲעָדם ִּכי ִתָּקֵחם ִמןַוֲאִני טו

 ָהָרע׃ ־ַּתִּציֵלם ִמן־ִאם
 ם ָאִני׃ ֹוָלָהע־א ִמןֲאִני ־ם ֵהם ַּכֲאֶׁשר ַּגםֹוָלָהע־א ִמן טז
 ֱאֶמת׃  ְרְּדָב ם ַּבֲאִמֶּתָתֹ אַקֵּדׁש יז
 ם׃ ֹוָלם ֵּכן ֲאִני ְׁשַלְחִּתים ָּבעֹוָל ַאָּתה ְׁשַלְחַּתִני ָבעַּכֲאֶׁשר יח
ַנְפָׁשם ֶּבֱאֶמת ־ֵהם ֶאת־ַנְפִׁשי ְוֵכן ַּגם־ ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאתּוַבֲעָדם יט

 ַיְקִּדיׁשּו׃ 
ִּכי  ֵאֶּלה ְלַבָּדם ֲאִני ַמְעִּתיר ָל־א ְּבַעד אּוָלם כ

 ִּפי ְדָבָרם׃ ־ַעד ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַיֲאִמינּו ִבי ַעלְּב־ַּגם־ִאם
ֵּכן   ִיְהיּו ֻכָּלם ְלֶאָחד ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה ָאִבי ִּבי ַוֲאִני ָּבְלַמַען כא

ם ִּכי ַאָּתה ֹוָלֵהם ָּבנּו ְלַבֲעבּור ַיֲאִמין ָהע־ִיְהיּו ַגם
  ְׁשַלְחָּתִני׃

ר ָנָתָּתה ִּלי ְלַבֲעבּור ִיְהיּו ֲאֶׁש ֹודַהָּכב־ ָנַתִּתי ָלֶהם ֶאתַוֲאִני כב
 ְלֶאָחד ַּכֲאֶׁשר ַּגם ֲאַנְחנּו ֶאָחד׃ 

 ָּבֶהם ְוַאָּתה ִּבי ְלַמַען ִיְהיּו ַּתִּמים ְּבֶאָחד ּוְלַמַען ֵיַדע  ֲאִני כג
ם ַּכֲאֶׁשר  ָתֹם ִּכי ַאָּתה ְׁשַלְחַּתִני ְוִכי ָאַהְבָּת אֹוָלָהע

  ֲאַהְבָּתִני׃
ִּתי ָאִבי ִּכי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ִיְהיּו ִעִּמי  ָחַפְצַוֲאִני כד

י ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ֹוִדְּכב־ֵהם ַּבֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ְלַמַען ִיְראּו ֶאת־ַּגם
 י ֶטֶרם ִהָּוֵסד ָאֶרץ׃ ִתֹ ִּכי ָאַהְבָּת אִּלי

 ַוֲאִני ְיַדְעִּתי ְתַֹע אֵדֹם ֵאיֶנּנּו יֹוָל ַהַּצִּדיק ֵהן ָהעָאִבי כה
 ִעים ִּכי ַאָּתה ְׁשַלְחָּתִני׃ ְדְֹוֵאֶּלה י

יָעם ְלַמַען ֹוִדיף ְלהֹוִסְוֵכן א ִׁשְמ־ ָלֶהם ֶאתְעִּתיֹוַדה כו
ֲאִני ֶאְהֶיה  ־ָּבם ָהַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֲאַהְבָּתִני ְוַגם־ִּתְהֶיה
 ם׃ ֹוָכְּבת

  יח יח יח יחפרקפרקפרקפרק
ַּתְלִמיָדיו ־א ִעםַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֵּיֵצ־ ֵיׁשּוַע ְלַדֵּבר ֶאתַוְיַכל א

ַלָּגן ֲאֶׁשר ָׁשם הּוא  א ַֹוָּיב ֹוןֵעֶבר ַלַּנַחל ִקְדר־ֶאל
  ְוַתְלִמיָדיו׃

 ׁשּו ַעַההּוא ִּכי ֵי ֹוםַהָּמק־ ַהַּמְסִּגיר ָיַדע ֶאתִויהּוָדה ב
 דּו ָׁשם׃ ֹוֲענ ֹותְוַתְלִמיָדיו ְּפָעִמים ַרּב

ָׁשְרִתים ֲאֶׁשר ְלָראֵׁשי ַהְמ־ַהְּגדּוד ְוֶאת־ ְיהּוָדה ֶאתַוִּיַּקח ג
ְוַלִּפיִדים  ֹותָׁשם ְּבֵנרא ִֹנים ְוַהְּפרּוִׁשים ַוָּיבֲהַֹהּכ
  ָנֶׁשק׃־ּוְכֵלי

ֶמר ֲאֵליֶהם אֹּנּו ַוֵּיֵצא ַוּיֶאֲֹאֶׁשר ְיב־ ָיַדע ֵאת ָּכלְוֵיׁשּוַע ד
 ִמי ְתַבֵּקׁשּון׃ ־ֶאת



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש פח

ר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ֲאִני ֶמאֵֹיׁשּוַע ַהָּנְצִרי ַוּי־ ֶאתֹותֹ אַוַיֲענּו ה
 ד ֶאְצָלם׃ ֵמֹהּוא ִויהּוָדה ַהַּמְסִּגיר ע

 ֹורּו ָאחגֹ ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ֲאֵליֶהם יׁשּוַע ֲאִני הּוא ַוִּיּסַוְיִהי ו
 ַוִּיְּפלּו ָאְרָצה׃ 

ֵיׁשּוַע ־ְמרּו ֶאתאִֹמי ְתַבֵּקׁשּו ַוּי־ם ֶאתָתֹ ַוִּיְׁשַאל אףֹוֶסַוּי ז
 ַהָּנְצִרי׃ 

י  ִתֹא־ֵּכן ִאם־א ָאַמְרִּתי ָלֶכם ִּכי ֲאִני הּוא ַעל ֵיׁשּוַע ֲהַיַעןַו ח
 ְתַבְקׁשּו ַהִּניחּו ָלֵאֶּלה ְוֵיֵלכּו׃ 

ָאַבד  ־א ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאָמר ֵמֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ְלָהִקים ט
 ֶאָחד׃ ־ִלי ַאף

 ּה ַוַּיָתֹף אַוִּיְׁש ֹוסֶּפְטר ֹון ָהְיָתה ִּביֵדי ִׁשְמעְוֶחֶרב י
 ַהְיָמִנית ְוֵׁשם ֹוָאְזנ־ַוְיַקֵּצץ ֶאת ֹולן ַהָּגדֵהֶֹעֶבד ַהּכ־ֶאת

  ֹוס׃ ַמְלכָהֶעֶבד
ְנָדָנּה ַהִאם ־ֶאל ָחֵׁשב ַחְרְּב ֹוסֶּפְטר־ ֵיׁשּוַע ֶאלֶמראַֹוּי יא

 ֶאְׁשֶּתָּנה׃ ־אִלי ָאִבי ֲאִני ־ֲאֶׁשר ָנַתן ֹוסּכ־ֶאת
 ָהֶאֶלף ּוְמָׁשְרֵתי ַהְּיהּוִדים ָּתְפׂשּו ָא ז  ְוַׂשרְוַהְּגדּוד יב 

 ֵיׁשּוַע ַוַּיַאְסֻרהּו׃ ־ֶאת
ן ַקָּיָפא ֵתָֹחָנן ִּכי הּוא ָהָיה ח־ה ֶאלֹוָנ ָבִראׁשיֻכהּוִלַֹוּי יג

 ַּבָּׁשָנה ַהִהיא׃  ֹולן ַהָּגדֵהַֹהּכ
ֶׁשר ֲא ֹוב ַלְּיהּוִדים ִהִּגיד ִּכי טֹו ַקָּיָפא ֲאֶׁשר ַּבֲעָצתהּוא יד
 ָהָעם׃ ־ֶאָחד ְּבַעד ָּכל־ַבד ִאיׁשאֹי
ְוַתְלִמיד ַאֵחר ָהְלכּו ַאֲחֵרי ֵיׁשּוַע  ֹוסֶּפְטר ֹוןְוִׁשְמע טו

יֵ ׁשּוַע ־ִעםא ַֹוָּיב ֹולן ַהָּגדֵהֹע ָהָיה ַלּכֹוָדְוַהַּתְלִמיד ַההּוא נ
  ֹול׃ן ַהָּגדֵהֹ ַהּכַלֲחַצר

ע ֹוָדֵצא ַהַּתְלִמיד ָהַאֵחר ַהּנָעַמד ִמחּוץ ַלָּׁשַער ַוֵּי ֹוסּוֶפְטר טז
 ֹוסֶּפָטר־ֶרת ַוָּיֵבא ֶאתֶעַֹהּׁש־ַוְיַדֵּבר ֶאל ֹולן ַהָּגדֵהַֹלּכ

  ַהָּבְיָתה׃
ַאָּתה ־א ַגםֲה ֹוסֶּפְטר־ֶרת ֶאלֶעֹ ָהָאָמה ַהּׁשֶמראַֹוּת יז

 א ָאִני׃ ֶמר אִֹמַּתְלִמיֵדי ָהִאיׁש ַהֶּזה ַוּי
ים ְוַהְמָׁשְרִתים ַוְיַבֲערּו ֶגָחִלים   ָעְמדּו ָהֲעָבִדְוָׁשם יח

 ִעָּמֶהם ַוִּיְתַחָּמם׃  ֹוסֶּפְטר־ַּגםד ַֹוַּיֲעמר ְֹלִהְתַחֵּמם ִמְּפֵני ַהּק
ַּתְלִמיָדיו ־ֵיׁשּוַע ַעל־ֶאת ֹולן ַהָּגדֵהֹ ַהּכַוִּיְׁשַאל יט

 ׃ ֹותֹוָרּת־ְוַעל
ם ֹוָלָהע־ַּבְרִּתי ֶאלי ְלֵעין ַהֶּׁשֶמׁש ִּדִכֹ ֵיׁשּוַע ֲאנֹותֹ אַוַּיַען כ

 ָׁשם ַהְּכֵנֶסת ּוְבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֲאֶׁשר ־ְוָתִמיד ִלַּמְדִּתי ְּבֵבית
 ִדַּבְרִּתי ָדָבר ַּבָּסֶתר׃ ־אַהְּיהּוִדים ִנְקָהִלים ְו־ָּכל

ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ־ָנא ֶאת־ ִּתְׁשָאֵלִני ְׁשַאלֶּזה־ְוָלָּמה כא
 יִתי׃ ֹוֵרֲאֶׁשר ה־ִעים ֶאתְדְֹדָבָרי ִהָּנם י

ֶאָחד ַהְמָׁשְרִתים  ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוַּי־ ֶאתֹו ְּכַדְּברַוְיִהי כב
 ַּתֲעֶנהת אַֹמר ֲהָכזאַֹהְּלִחי ַוּי־ֵיׁשּוַע ַעל־ד ָׁשם ֶאתֵמָֹהע
  ֹול׃ן ַהָּגדֵהַֹהּכ־ֶאת

ָהָרָעה ־תָרָעה ִדַּבְרִּתי ֲעֵנה ִבי ֶא־ ֵיׁשּוַע ִאםֹותֹ אַוַּיַען כג
 ֶמה ִהִּכיָתִני׃ ־ה ַעלֹוָנְנכ־ְוִאם

  ֹול׃ן ַהָּגדֵהַֹקָּיָפא ַהּכ־ ָאסּור ֶאלֹותֹ ָׁשַלח אְוָחָנן כד

א ְמרּו ֵאָליו ֲהאֹד  ּוִמְתַחֵּמם ַוּיֵמֹע ֹוסֶּפְטר ֹוןְוִׁשְמע כה
 א ָאִני׃ ֶמר אַֹאָּתה ִמַּתְלִמיָדיו ַוְיַכֵחׁש ַוּי־ַגם

ע ָלִאיׁש ַההּוא ֲאֶׁשר ִקֵּצץ ֹוָדמ ֹולן ַהָּגדֵהֹי ַהּכ ֵמַעְבֵדְוֶאָחד כו
  ַּבָּגן׃ ֹוִעּמ א ֲאִני ְרִאיִתי ָאַמר ֵאָליו ֲהֹוָאְזנ־ֶאת ֹוסֶּפְטר

  ל׃ַֹוְיַכֵחׁש ּוְבֶרַגע ֶזה ָקָרא ַהַּתְרְנג ֹוס ֶּפְטרףֹוֶסַוּי כז
 ֹותַהִּמְׁשָּפט ַּכֲעלֵּבית ־ֵיׁשּוַע ִמֵּבית ַקָּיָפא ֶאל־ ֶאתיכּוֹוִלַוּי כח

 ִיַּטְּמאּו ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט ְלִבְלִּתי  ֹוא ָבאּו ְלתר ְוֶהם ֶקַֹהּב
 ַהָּפַסח׃ ־ֶאתל ֹא יּוְכלּו ֶלֱאכְו
ִּׂשיְטָנה ָתִביאּו ־ַמר ַמהאֲֹאֵליֶהם ַוּי ֹוס ִפיָלטַוֵּיֵצא כט

 ָהִאיׁש ַהֶּזה׃ ־ַעל
א ִהְסַּגְרנּו  ָאֶון ־לֵעֹא ָהָיה ֶזה ּפְמרּו ֵאָליו לּוֵלאֹ ַוּיַוַּיֲענּו ל

 ׃  ְּבָיֶדיֹותֹא
ִּפי ־ ַאֶּתם ְוִׁשיְפֻטהּו ַעלֹותְֹקחּו א ֹוס ֲאֵליֶהם ִּפיָלטֶמראַֹוּי לא
 ְלָהִמית ַחָֹלנּו כ־ְמרּו ֵאָליו ַהְּיהּוִדים ֵאיןאְֹתֶכם ַוּיֹוַרת

  ָאָדם׃ ֶנֶפׁש
 ֲאֶׁשר  ֹותֹוִּיְהֶיה מ־יד ַמה ְּדַבר ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ִהִּגתאְֹלַמּל לב

 יּוָמת׃ 
ֶמר אֵֹיׁשּוַע ַוּי־ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט ַוִּיְקָרא ֶאל־ֶאל ֹוס ִּפיָלטַוָּיָׁשב לג

 ַהְּיהּוִדים׃  ֵאָליו ַהַאָּתה הּוא ֶמֶל
ָעַלי  ְל־ ֵכן ִהִּגידּוֹור ֵּכן אֵבַֹאָּתה ד  ֵיׁשּוַע ֲהִמִּלְּבַוַּיַען לד

 ֲאֵחִרים׃ 
ִנים ֲהְֹוָראֵׁשי ַהּכ י ֵהן ַעְּמִכֲֹהִכי ְיהּוִדי ֲאנ ֹוס ִּפיָלטַוַּיַען לה

 ְבָיִדי ֶמה ָעִׂשָתה׃  ִהְסִּגירּו
ם ַהֶּזה ִאּלּו ֹוָלָהע־ ֵיׁשּוַע ַמְלכּוִתי ֵאיֶנָּנה ִמןַוַּיַען לו

י ם ַהֶּזה ָהְיָתה ַמְלכּוִתי ְמָׁשְרַתי ִיָּלֲחמּו ִלי ְלִבְלִּתֹוָלָהע־ִמן
  ה׃ַֹעָּתה ַמְלכּוִתי ֵאיֶנָּנה ִמּפ  ִּביֵדי ַהְּיהּוִדים ַאֶאָּנֵתן

ָאָּתה ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַאָּתה  ֵּכן ֶמֶל־ִאם ֹוס ֵאָליו ִּפיָלטֶמראַֹוּי לז
 םֹוָלָבעת ָּבאִתי אְֹדִּתי ְוָלזֹוַלת נאָֹאִני ָלז ֶמֶל־ָאַמְרָּת ִּכי
 י׃ ֹוִלק־ֱאֶמת ִיְׁשַמע ֶאתָהֱאֶמת ִמי ֲאֶׁשר ָל־ְלָהִעיד ַעל

ת אֹ ָכזֹוָמה ִהיא ָהֱאֶמת ְוַאֲחֵרי ַדְּבר ֹוס ֵאָליו ִּפיָלטֶמראַֹוּי לח
  ֹון׃ ֲעֹובָמָצאִתי ־אֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִני אַֹהְּיהּוִדים ַוּי־ָׁשב ֶאל

ֵמָאז ְלַׁשַּלח ָלֶכם ַּבֶּפַסח ֶאָחד ֵמָהֲאִסיִרים ק ֹ ֶזה ַהחְוִהֵּנה לט
  ֶמֶל־ֶאתְּבֵעיֵניֶכם ֲאַׁשַּלח ָלֶכם  ֹובט־י ְוַעָּתה ִאםַלָחְפִׁש

 ַהְּיהּוִדים׃ 
ַאָּבא ־ַּבר־ֶזה ִּכי ִאם ֶאת־א ֶאתר ֹ ַוִּיְצֲעקּו ֵלאמיפּוֹוִסַוּי מ

 ד׃ ֹוֵדַאָּבא ָהָיה ׁש־ּוַבר

  יט יט יט יטפרקפרקפרקפרק
 ים׃ ֹוִט ַּבּׁשֹותֵֹיׁשּוַע ַוְיַיֵּסר א־ֶאת ֹוס ִיַּקח ִּפיָלטָאז א
 ֹוׁשאֹר־ים ַוָּיִׂשימּו ַעלֹוִצ ַהָּצָבא ָׂשְרגּו ֶכֶתר קְנֵׁשיְוַא ב

 ַוַּיְלִּביֻׁשהּו ְמִעיל ַאְרָּגָמן׃ 
 ַהֶּלִחי׃ ־ַהְּיהּוִדים ַוַּיֻּכהּו ַעל  ֵאָליו ַוִּיְקְראּו ְיִחי ֶמֶלַוִּיְגׁשּו ג
יֶאּנּו ֹוִצאֶמר ֲאֵליֶהם ִהֵּנה אַֹוֵּיֵצא ַהחּוָצה ַוּי ֹוס ִּפיָלטַוָּיָׁשב ד

  ֹון׃ ָעֹוָמָצאִתי ב־אִלְפֵניֶכם ְלַבֲעבּור ֵּתְדעּו ִּכי 



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש פט

ים ּוְמִעיל ָהַאְרָּגָמן  ֹוִצא ֶכֶתר ַהּקֵׂשֹ ֵיׁשּוַע ַהחּוָצה נַוֵּיֵצא ה
 ִהֵּנה ַהָּגֶבר׃  ֹוסֶמר ֲאֵליֶהם ִּפיָלטאָֹעָליו ַוּי

ר  ֹ ָצֲעקּו ֵלאמֹותֹם אֹוָתִנים ְוַהְמַׁשְרִתים ִּכְראֲהֹ ַהּכְוָראֵׁשי ו
 ַאֶּתם ֹותְֹקחּו א ֹוסֶמר ֲאֵליֶהם ִּפיָלטאֹ  ַוּיֹותַֹהְצֵלב ַהְצֵלב א

  ֹון׃ ָעֹוָמָצאִתי ב־אְוַהְצִליֻבהּו ִּכי ֲאִני 
ֵתנּו  ֹוָרה ּוְלִפי תֹוָרָלנּו ּת־ ַהְּיהּוִדים ִהֵּנה ֶיׁשֹותֹ אַוַּיֲענּו ז

 ִהים הּוא׃ ָהֱא־ֶּבןר ֹאמִמְתַאֵּמר ֵל־ ִּכיֹוָמֶות ל־ִמְׁשָּפט
  ד׃ַֹהָּדָבר ַהֶּזה ַוִּייָרא ֶיֶתר ְמא־ֶאת ֹוס ִּפיָלטַעִֹּכְׁשמ ח
ֵיׁשּוַע ֵאי ִמֶּזה ־ֶמר ֶאלאֵֹּבית ַהִּמְׁשָּפט ַוּי־ֶאלא ֹ ַוָּיבַוָּיָׁשב ט

  ְמאּוָמה׃ ֹותָֹעָנה א־אָאָּתה ְוֵיׁשּוַע 
א ֵתַדע ִּכי ָיִדי א ְתַדֵּבר ֲהַהֵאַלי  ֹוס ֵאָליו ִּפיָלטֶמראַֹוּי י

 ׃ ִלי ִלְצָלֶב־ְוַרב ִלי ְלַׁשֵּלֲח־ַרב
ֵמָעל  ְל־ ָעַלי לּוֵלא ִנַּתןַחֹכ ְל־ ֵיׁשּוַע ֵאיןֹותֹ אַוַיַען יא

 ׃ ֹוֶנֵמֲע ֹולָּגד ַמְסִּגיַרי ְּבָיֶדי ֹוןֵּכן ֲע־ַעל
ִדים ָצֲעקּו ְוָאְמרּו  ְוַהְּיהּוֹוְלַׁשְּלח ֹוס ִּבֵקׁש ִּפיָלטתאֹז־ְוַעל יב 

ַהֵּקיָסר ִּכי ־ב ֶאתֵהֹא ָהִאיׁש ַהֶּזה ֵאיְנ־ְּתַׁשַּלח ֶאת־ִאם
 ַהֵּקיָסר׃ ־ם ַעלֹוֵמהּוא ִמְתק ְלֶמֶל ֹות ִלְהיםֹוֵמַהִּמְתק

ֵיׁשּוַע ־יא ֶאתֹוִצ ָהֵאֶּלה הָבִריםַהְּד־ֶאת ֹוס ִּפיְלטַעִֹּכְׁשמ יג
 ַמְרֶצֶפתַהִּנְקָרא  ֹוםִּמְׁשָּפט ַּבָּמקִּכֵּסא ַה־ַהחּוָצה ַוֵּיֶׁשב ַעל

 ֲאָבִנים ּוְבִעְבִרית ַּגְּבָתא׃ 
ַהְּיהּוִדים ָּבֶעֶרב ַהֶּפַסח ַההּוא ַּכָּׁשָעה  ־ ֵֶאלַמראַֹוּי יד

 ַהִּׁשִּׁשית ִהֵּנה ַמְלְּכֶכם׃ 
ֶמר ֲאֵליֶהם אֹ ַוּיֹותֹב א ְצֹותֹ ַהְיֵצא ַהְיֵצא אַוִּיְצֲעקּו טו

 ִניםֲהַֹהּכַמְלְּכֶכם ַוַּיֲענּו ָראֵׁשי ־ב ֶאתב ֶאְצֲהָצ ֹוסִּפיָלט
 ַהֵּקיָסר׃ ־ִּכי ִאם ָלנּו ֶמֶל־ֵאין

 יֻכהּו׃ ֹוִלֵיׁשּוַע ַוּי־ ַוִּיְקחּו ֶאתֹותֹב א ְבָיָדם ִלְצֹו ְנָתנָאז טז
ַהִּנְקָרא   ֹוםַהָּמק־ ַוְיִביֻאהּו ֶאלֹוֵעץ ְצָלב־ ֶאתֹותֹ אַוַּיִּׂשיאּו יז

 ת ּוְבִעְבִרית ָּגְלָּגְלָּתא׃ ֶלַֹהֻּגְלּג ֹוםְמק
 ֵמֵעֶבר ִמֶּזה ֹו ָׁשם ּוְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ִעּמֹותֹ אַוִּיְצְלבּו יח

 ּוִמֶּזה ְוֵיׁשּוַע ֵּבין ְׁשֵניֶהם׃ 
ַהְּצָלב ֵיׁשּוַע ־לּוַח ַוִיִׂשיֵמהּו ַעל־ת ַעלֶבְֹּכת ֹוסִּפיָלט בַֹוִּיְכּת יט

 ַהְּיהּוִדים׃  ֶלַהָּנְצִרי ֶמ
ֲאֶׁשר  ֹוםת ִּכי ַהָּמקֶבַֹהְּכת־ ַרִּבים ָקְראּו ֶאתִויהּוִדים כ

ת ְּכתּוָבה ִעְבִרית ֶבָֹלִעיר ְוַהְּכת ֹובָׁשם ֵיׁשּוַע ָקר־ִנְצַלב
  ִויָוִנית׃ יתֹוִמר
ב  ִֹּתְכּת־ַאל ֹוסִּפיָלט־ֵני ַהְּיהּוִדים ֶאלֲהֹ ָראֵׁשי כְמרּואַֹוּי כא

 ַהְּיהּוִדים׃  הּוִדים ַרק ִּכי ָאַמר ֲאִני ֶמֶלַהְּי ֶמֶל
 ֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ָּכַתְבִּתי׃ ־ֶאת ֹוס ִּפיָלטַוַּיַען כב
ֵיׁשּוַע ַוִּיְקחּו ־ ַּכֲאֶׁשר ָצְלבּו ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֶאתַוְיִהי כג

ע ְלִאיׁש ִאיׁש ְוַגם ַבְֹּבָגָדיו ַוְיַחְּלקּום ַאְרָּבָעה ר־ֶאת
ַמֲעֶׂשה  ־א ָהְיָתה ְּתפּוָרה ִּכי ִאם תֶנְֹוַהְּכת ֹוְנּתֻּכַּת־ֶאת
  ַהָּׂשָפה׃־ַעדג ִמָּׂשָפה ֵרֹא
ַנִּפיָלה ָעֶליָה  ּה ַאָתֹא ִנְקְרָעה אֵרֵעהּו ־ ִאיׁש ֶאלְמרּואַֹוּי כד
 ָלֶהם ְבָגַדיל ְלִמי ִתְהֶיה ְלָהִקים ְּדַבר ַהָּכתּוב ְיַחְּלקּו ֹוָרּג

 ֵכן ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא׃ ־ל ַוַּיֲעׂשּוֹוָר ַיִּפילּו גְלבּוִׁשי־ְוַעל

 ּוִמְרָים ֵאֶׁשת ֹוִאּמ ֹות ַוֲאחֹו ְצַלב ֵיׁשּוַע ָעְמדּו ִאּמַיד־ְוַעל כה
 ס ּוִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית׃ ֹוָפְקל

ִדים ְמֹ ֲאֶׁשר ָאַהב עֹוַּתְלִמיד־ ְוֶאתֹוִאּמ־ ֵיׁשּוַע ֶאתַוַּיְרא כו
 ׃  ִאָּׁשה ְרִאי ֶזה ְּבֵנֹוִאּמ־ֶאלֶמר אֹ ַוּיֹוֶאְצל

ַוַּיַאְסָפּה  ת ִאֶּמאֹ ְרֵאה זֹוַּתְלִמיד־ ָאַמר ֶאלְוַאַחר כז
 ַההּוא ָוָמְעָלה׃  ֹום ֵמַהּיֹוֵּבית־ַהַּתְלִמיד ֶאל

ת  אְֹלַמּל ָּדָבר ַא־ֵכן ִּכי ִנְׁשַלם ָּכל־ ַאֲחֵריֹו ְּבַדְעּתְוֵיׁשּוַע כח
 ֵמאִתי׃ ַהָּכתּוב ָאַמר ָצ־ֶאת

ץ ַוָּיִׂשימּו ֶמַֹּבח ֹוגץ ַוִּיְטְּבלּו ְספֶמֹ ָעַמד ְּכִלי ָמֵלא חְוָׁשם כט
 ִּפיו׃ ־ַוַּיִגיעּוהּו ֶאל ֹובׁש ֵאזאֹר־ַעל

 ֹוׁשאֹר־ֶמר ִנְׁשָלם ַוֵּיט ֶאתאֹץ ַוּיֶמַֹהח־ ֵיׁשּוַע ִמןַוִּיְטַעם ל
 ׃ ֹורּוח־ַוַּיְפֵקד ֶאת

ָהֵעץ ־ַהְּפָגִרים ַעל־ְלִּתי ַהְׁשֵאר ֶאת ָחׁשּו ְלִבְוַהְּיהּוִדים לא
 הּוא ֹולֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה ְוַהַּׁשָּבת ַההּוא ָּגד־ַהַּׁשָּבת ִּכי ֹוםְּבי
יֶהם ִּכי ָימּותּו ֹוֵקׁש־ְלַׁשֵּבר ֶאת ֹוסֵּכן ָׁשֲאלּו ִמִּפָלט־ַעל
 ָהֵעץ׃ ־ ִמןיָדםֹוִרּוְלה

י ֹוֵקׁש־י ָהֶאָחד ְוֶאתֹוֵקׁש־רּו ֶאת ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ַוְיַׁשְּבּואַֹוָּיב לב
 ׃ ֹוַהֵּׁשִני ֲאֶׁשר ִנְצְלבּו ִעּמ

א ִׁשְּברּו  ְכָבר ֵמת ְו־ֵיׁשּוַע ַוִּיְראּו ִּכי־ ֶאלּואַֹוָּיב לג
 יו׃ ֹוָקׁש־ֶאת

 ַוֵּיֵצא ָדם ֹו ַבֲחִנית ְּבִצּדֹוֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ְּדָקר ַא לד
 ָוָמִים׃ 

 ֶנֱאָמָנה ְוהּוא ֹוַהָּדָבר ְוֵעדּות־ֶזה ָרָאה ֶאת־ַעל ְוַהֵּמִעיד לה
 ַאֶּתם׃ ־ ְלַבֲעבּור ַּתֲאִמינּו ַּגםֹוַע ִּכי ֱאֶמת ֶיְהֶּגה ִחּכֵדֹי
 ׃ ֹוִתְׁשְּברּו ב־אַהָּכתּוב ְוֶעֶצם ־ ָהָיה ְלַקֵּים ֶאתֶזה־ְוָכל לו
 רּו׃ ָּדָק־ְוִהִּבטּו ֵאָליו ֵאת ֲאֶׁשרר ָֹּכתּוב ֵלאמ ֹודְוע לז
ָהָרָמַתִים הּוא ֲאֶׁשר ־ף ִמןֹוֵס ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה יַוְיִהי לח

ַהְּיהּוִדים ַוִּיְׁשַאל  ־ ֶאתֹוָהָיה ַּתְלִמיד ֵיׁשּוַע ַּבֵּסֶתר ִמִּיְרָאת
 ּגּוַפת ֵיׁשּוַע׃ ־ ָלֵׂשאת ֶאתֹול־ָלֶתת ֹוס ִּפיָלטֵמֵאת

ּגּוַפת ֵיׁשּועַ  ־ַוִּיָׂשא ֶאתא ֹבַוָּי ֹוןִרְׁשי ֹוס ִּפיָלטֹול־ַוִיֶּתן לט
הּוא ־ֵיׁשּוַע ַּבַּלְיָלה ָּבא ַּגם־ֲאֶׁשר ְלָפִנים ָּבא ֶאל ֹוןְוַנְקִּדימ
 ְּכֵמָאה ִליָטִרין׃  ֹותַוֲאָהל־רֹ ַסִּמים ְּבלּוִלים מְוֵהִביא

ּגּוַפת ֵיׁשּוַע ַוַּיֲעטּוָה ְבַתְכִריִכים ֲאֶׁשר ִמְלאּו ־ ֶאתַוִּיְקחּו מ
 ְקבּוַרת ַהְּיהּוִדים׃  ִמים ְּכֶדֶרְבָׂש

 ֶקֶבר ָחָדׁש ֲאֶׁשר ֹוָׁשם ָהָיה ָגן ּוב־ֲאֶׁשר ִנְצַלב ֹוםּוַבָּמק מא
  ִאיׁש׃ ֹוִנְקַּבר ּב־א ֹודע
 ֹוָקְברּו ב ֹובֶעֶרב ַׁשָּבת ַלְּיהּוִדים ְוַהֶּקֶבר ָקר ֹוםַהּי ֹותּוִבְהי מב

 ֵיׁשּוַע׃ ־ֶאת

  כ כ כ כפרקפרקפרקפרק
ר  קֶ ֹ ּב ֹותִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית ִלְפנא ֹד ַּבַּׁשָּבת ַוָּתב ָּבֶאָחַוְיִהי א

ָלה  ֹוָלָהֶאֶבן ְמג־ַהָּקֶבר ַוֵּתֶרא ֶאת־ַּבֲחֵׁשָכה ֶאל
 ַהָּקֶבר׃ ־ֵמַעל



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש צ

ַהַּתְלִמיד ָהַאֵחר ־ֶּפְטרּוס ְוֶאל ֹוןִׁשְמע־ֶאלא ֹ ַוָּתבַוָּתָרץ ב
ה ָנְׂשאּו ֶמר ֲאֵליֶהם ִהֵּנאֹ ֵיׁשּוַע ַוּתֹותֲֹאֶׁשר ָאַהב א

 ׃ ֹותֹא ֵנַדע ָאָנה ָׂשמּו אַהֶּקֶבר ַוֲאַנְחנּו ־ ִמןינּוֵנֲֹאד־ֶאת
 ַהָּקֶבר׃ ־ְוַהַּתְלִמיד ָהַאֵחר ַוֵּיְלכּו ֶאל ֹוס ֶפְטרַוֵּיֵצא ג
ר ֹ ָרצּו ַיְחָּדו ַוְיַמֵהר ַהַּתְלִמיד ָהַאֵחר ָלרּוץ ַוַּיֲעבּוְׁשֵניֶהם ד

 ַהָּקֶבר׃ ־ֶאל ֹוןִראׁשא ַֹוָּיב ֹוסֶּפְטר־ֶאת
ַהַּתְכִריִכים ֻמָּנִחים ־ ַוַּיְרא ֶאתֹוכֹוּת־ ַוַּיְׁשֵקף ֶאלַוִּיַּׁשח ה

 א ָיַרד ְּפִניָמה׃ ְלַבָּדם ְו
ַהָּקֶבר ַוַּיְרא ־ָּבא ַאֲחָריו ַוֵּיֶרד ֶאל ֹוסֶּפְטר ֹוןִׁשְמע־ְוַגם ו

 ַהַּתְכִריִכים ֻמָּנִחים ְלַבָּדם׃ ־ֶאת
ַהַּתְכִריִכים ־ ֵאיֶנָּנה ִעםֹוׁשאֹר־ ֲאֶׁשר ָהְיָתה ַעלְוַהִּמְטַּפַחת ז

 ַאֵחר׃  ֹוםְצנּוָפה ְלַבָּדּה ְּבָמק־ִּכי ִאם
ַהֶּקֶבר ־ֶאל ֹוןָּבא ִראׁש־ַהַּתְלִמיד ָהַאֵחר ֲאֶׁשר־ ָׁשם ַּגםַוֵּיֶרד ח

 ַוַּיְרא ַוַּיֲאֵמן׃ 
 ֹו ל ֹון ָנכַהְּכתּוִבים ִּכי־ֶאת ֹודֵהִבינּו ע־אַעָּתה ־ ַעדִּכי ט

 ַהֵּמִתים׃ ־ָלקּום ִמן
 ֵּביָתם׃ ־ ַהַּתְלִמיִדים ַוֵּיְלכּו ֶאלַוָּיֻׁשבּו י
ּה ַוִּתַּׁש ח  ֹוָת ָעְמָדה ִמחּוץ ַלֶּקֶבר ַוֵּתְב ַוְיִהי ִּבְבּכּוִמְרָים יא

 ַהָּקֶבר׃  ֹוּת־ַוַּתְׁשֵקף ֶאל
ֲאֶׁשר  ֹום ַּבָּמקים ְלָבִנים ְויְׁשִביםִטֹ ְׁשֵני ַמְלָאִכים עַוֵּתֶרא יב 

 ָתיו׃ יו ְוֶאָחד ַמְרְּגָתֹּגּוַפת ֵיׁשּוַע ֶאָחד ְמַרֲאׁש־ָׂשמּו ֶאת
 ֵאֶליָה ִאָּׁשה ָלֶמה ִתְבִּכי ֲאֵליֶהם ִּכי ָנְׂשאּו ְמרּואַֹוּי יג

 א ֵאַדע ָאָנה ָׂשֻמהּו׃ י ִמֶּזה ְוִנֲֹאד־ֶאת
ֵיׁשּוַע ־ָה ַוֵּתֶרא ֶאתת ַוֵּתֶפן ֵמַאֲחֶריאִֹהיא ְמַדֶּבֶרת ָּכז ֹודע יד

 א ָיְדָעה ִּכי הּוא ֵיׁשּוַע׃ ד ְוֵמֹע
ִמי ְתַבֵּקִׁשי ־ ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ִאָּׁשה ָלֶמה ִתְבִּכי ֶאתֶמראַֹוּי טו

י ִנֹר ֵאָליו ֲאדֶאֹר ַהָּגן הּוא ַוּתֵטֹנ־ְוִהיא ָחְׁשָבה ִּכי
 ֹו תַֹׂשְמָּת אא ָֹנא ִלי ֵאיפ־ ִמֶּזה ַהִּגיָדהֹותֹ ָנָׂשאָת אַאָּתה־ִאם

 ְוֶאָּׂשֶאּנּו׃  ֵאֵלַוֲאִני 
ֶמר ֵאָליו ִעְבִרית אֹ ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ִמְרָים ַוֵּתֶפן ַוּתֶמראַֹוּי טז

 ַרּבּוִני ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַרִּבי׃ 
א ָעִליִתי  ֹודִּתְּגִעי ִבי ִּכי ע־ ֵאֶליָה ֵיׁשּוַע ַאלֵמראַֹוּי יז

ה ֶלְֹוִאְמִרי ֲאֵליֶהם ִהְנִני עַאַחי ־ְלִכי ֶאל ָהָאב ַא־ֶאל
 ֵהיֶכם׃ ַהי ֵואֱא־ ַוֲאִביֶכם ֶאלָאִבי־ֶאל

ָרֲאָתה ־ִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית ַוַּתֵּגד ַלַּתְלִמיִדים ִּכי אַֹוָּתב יח
 ת ִּדֶּבר ֵאֶליָה׃ אְֹוִכי ָּכז ֹוןָהָאד־ֶאת

ַהַּבִית   ֹותַדְלת ָּבֶעֶרב ַּבַּׁשָּבת ַההּוא ַּכֲאֶׁשר ִנְסְּגרּו ַוְיִהי יט
 אַֹוָּיבַהְּיהּוִדים ־ֲאֶׁשר ִנְקְּבצּו ָׁשם ַהַּתְלִמיִדים ִמִּיְרָאָתם ֶאת

 ֲעֵליֶכם׃  ֹוםֶמר ֲאֵליֶהם ָׁשלאֹם ַוּיֹוָכְּבתד ֵֹיׁשּוַע ַוַּיֲעמ
 ַוִּיְׂשְמחּו ֹוִצּד־ָיָדיו ְוֶאת־ת ֶהְרָאם ֶאתאֹ ָכזֹו ַדְּברְוַאֲחֵרי כ

  ׃ֹוןָהָאד־ם ֶאתֹוָתאַהַּתְלִמיִדים ִּבְר
י ִתָֹלֶכם ַּכֲאֶׁשר ָׁשַלח א ֹוםֶמר ֲאֵליֶהם ָׁשלאֹ ֵיׁשּוַע ַוּיףֹוֶסַוּי כא

 ַח ֶאְתֶכם׃ ֵלָֹהָאב ֵּכן ִהְנִני ׁש
ֶמר ֲאֵליֶהם ְקחּו ָלֶכם אֹת ַוִּיַּפח ָּבֶהם ַוּיאֹ ָכזֹו ַדְּברְוַאֲחֵרי כב

 ׁש׃ ֶדֹרּוַח ַהּק־ֶאת

 ְוִאם  ֹוֲחָטָאיו ְוִנְסַלח ל־ ֶאתֹור ִּתְסְלחּו ל ִאיׁש ֲאֶׁשִאיׁש כג
 ְּתִׁשיתּום ָעָליו ָעָליו ִיְהיּו׃ 

ָהָיה  ־אֶאָחד ִמְּׁשֵנים ֶהָעָׂשר  ֹוס ַהִּנְקָרא ִדידּומאֹוָמְות כד
 ֵיׁשּוַע׃ א ִֹעָּמֶהם ְּבב

ר  ֶמאַֹוּי ֹוןָהָאד־ ֵאָליו ֶיֶתר ַהַּתְלִמיִדים ָרִאינּו ֶאתְמרּואַֹוּי כה
ַהַּמְסְמִרים ְּבָיָדיו  ֹותַמְדְקר־ֶאְרֶאה ֶאתא ֹּל־ֲאֵליֶהם ִאם

ֶאְצָּבִעי ְּבִנְקֵבי ַהַּמְסְמִרים ָהֵאֶּלה וְבָיִדי ־א ֶאְתַקע ֶאתְו
 ֹו ְּבִצּדֶאַּגעא  א ַאֲאִמיָנה׃ 
 ֹודת ָיִמים ִנְקֲהלּו ַהַּתְלִמיִדים ַּבַּבִית ְּפִניָמה עַנֹ ְׁשמּוִמְקֵצה כו

 ֹותַהְּדָלתֵיׁשּוַע ַּכֲאֶׁשר ֻסְּגרּו א ֹא ִעָּמֶהם ַוָּיבֹוָמַעם ְותַהַּפ
 ֲעֵליֶכם׃  ֹוםֶמר ָׁשלאֹם ַוּיֹוָכְּבתד ַֹוַּיֲעמ

ֵהָּנה ּוְרֵאה  ֶאְצָּבֲע־ט ֶאתֹוֵׁשא הֹוָמּת־ ָאַמר ֶאלְוַאַחר כז
ַסר ְּתִהי ֲח־ּוֻמֵּׁשִני ְבִצִּדי ְוַאל ָיְד־ט ֶאתֹוֵׁשָיַדי ְוה־ֶאת

 ַהֲאֵמן ַּתֲאִמין׃ ־ ִּכי ִאםֱאמּוָנה
 ָהי׃ י ֵואִנֶֹמר ֵאָליו ֲאדאֹא ַוּיֹוָמ ּתַוַּיַען כח
א ַאְׁשֵרי ֹוָמ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ַיַען ֲאֶׁשר ְרִאיַתִני ֱהֶאַמְנָּת ּתֶמראַֹוּי כט

 א ָראּו׃  ֹוֵאֶּלה ַהַּמֲאִמיִנים ְוָרא
ָׂשה ֵיׁשּוַע ְלֵעיֵני ַתְלִמיָדיו  ֲאֵחִרים ַרִּבים ָעִתיםֹוְפמ־ְוַגם ל

 ִנְכְּתבּו ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה׃ ־אֲאֶׁשר 
ֵאֶּלה ִנְכְּתבּו ְלַבֲעבּור ַּתֲאִמינּו ִּכי ֵיׁשּוַע הּוא ַהָּמִׁשיַח ־ַא לא

ִהים ּוְלַבֲעבּור ִיְהיּו ָלֶכם ַחִּיים ֵעֶקב ֱאמּוַנְתֶכם ָהֱא־ֶּבן
  ׃ֹוִּבְׁשמ

  כא כא כא כאפרקפרקפרקפרק
ַים ־ַּתְלִמיָדיו ַעל־ֶאל ֹותף ֵיׁשּוַע ְלֵהָראֹוֵסֵכן ַוּי־ֵרי ַאֲחַוְיִהי א

 ִנְרָאה ֲאֵליֶהם׃ ה ְֹטַבְרָיה ְוכ
א ַהִּנְקָרא ֹוָמְות ֹוסֶּפְטר ֹון ָיְׁשבּו ַיְחָּדו ִׁשְמעַּכֲאֶׁשר ב

ּוְנַתְנֵאל ִמָּקָנה ֲאֶׁשר ַּבָּגִליל ּוְבֵני ַזְבִּדי ּוְׁשַנִים  ֹוסִדידּומ
  ִמַּתְלִמיָדיו׃ֲאֵחִרים 

ְמרּו אָֹלִדיג ַוּי ֵלִֹהְנִני ה ֹוסֶּפְטר ֹון ֲאֵליֶהם ִׁשְמעֶמראַֹוּי ג
 ָהֳאִנָּיה ־ֶאלֲאָנְחנּו ַוֵּיְצאּו ִמָּיד ַוֵּיְרדּו ־ַּגם ֵנֵל ֵאָליו ִעָּמ

 א ָלְכדּו ְמאּוָמה ַּבַּלְיָלה הּוא׃ ְו
ַפת ַהָּים ְוַהַּתְלִמיִדים ְׂש־ד ַעלֵמְֹוִהֵּנה ֵיׁשּוַע ע ֹור ארֶקַֹהּב ד

 א ָיְדעּו ִּכי ֵיׁשּוַע הּוא׃ 
ַוַּיֲענּו ל ָֹלֶכם ָּדָבר ֶלֱאכ־ ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ָּבַני ֲהֵיׁשֶמראַֹוּי ה

 רּו ָאִין׃ ְמַֹוּי
ת ִמיִמין ָלֳאִנָּיה ֶרַֹהִּמְכמ־ ֲאֵליֶהם ִּפְרׂשּו ֶאתֶמראַֹוּי ו

 ָּדִגים׃ ב ְֹלָמְׁשָכּה ֵמר ֹודלּו עָיְכ־אּוְמָצאֶתם ַוִיְפְרׂשּו ְו
 ֹוס ֶּפְטר־ ָאַמר ֶאלֹו ַההּוא ֲאֶׁשר ֵיׁשּוַע ֲאֵהבְוַהַּתְלִמיד ז

 ַוַּיַעט ֹוןִּכי הּוא ָהָאד ֹוסֶּפְטר ֹון ִׁשְמעַעֹהּוא ְוִכְׁשמ ֹוןָהָאד
 ַהָּים׃ ־ָהָיה ַוִּיְתַנֵּפל ֶאלם ֹ ִּכי ֵערֹוְמִעיל־ֶאת

א ִהְרִחיק ּו  ִדים ָּבאּו ָבֳאִנָּיָתם ִּכי  ַהַּתְלִמיְוֶיֶתר ח
ת ֶרַֹהִמְכמ־ְּכָמאַתִים ַאָּמה ַוִּיְמְׁשכּו ֶאת־ַהַּיָּבָׁשה ִּכי ִאם־ִמן
  ַהָּדִגים׃־ִעם



 ָנןֹוָחִּפי י־ה ַעלֹוָׁש ַהְּקדהֹוָרהְּבׂש צא

ֵאׁש ֲערּוִכים ָׁשם ְוָדג ־ַהַּיָּבָׁשה ַוִּיְראּו ַּגֲחֵלי־ ֶאלַוֵּיְצאּו ט
 ֲעֵליֶהם ְוִכַּכר ָלֶחם׃ 

ַהָּדִגים ֲאֶׁשר ־ם ִמןם ֵיׁשּוַע ָהִביאּו ֲה ֲאֵליֶהֶמראַֹוּי י
 ְלַכְדֶּתם ָעָּתה׃ 

ַהַּיָּבָׁשה ־ת ֶאלֶרַֹהִּמְכמ־ֶאת ַֹוִּיְמׁש ֹוסֶּפְטר ֹון ִׁשְמעַוַּיַעל יא
ים ֵמָאה ַוֲחִמיִׁשים ּוְׁשלָׁש ה ֹוִלְוִהיא ְמֵלָאה ָדִגים ְּגד

 ִגים׃ ַהָּדב ֹת ֵמרֶרֹא ִנְקְרָעה ַהִּמְכמ תאֹז־ּוְבָכל
ר ְוֵאין ֶקֹּו ִאְכלּו ֲאֻרַחת ַהּבאֹ ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ּבֶמראַֹוּי יב 

ִמי ָאָּתה ִּכי ל ֹ ִלְׁשאֹו ִלּבֹוֶאָחד ַּבַּתְלִמיִדים ֲאֶׁשר ְמָלא־ַּגם
  ֹון׃ ֲאֶׁשר הּוא ָהָאדָיְדעּו

 ָגה׃ ַהָּד־ַהֶּלֶחם ַוִּיֵּתן ָלֶהם ְוַגם ֶאת־ֵיׁשּוַע ַוִּיַּקח ֶאת אַֹוָּיב יג
ַּתְלִמיָדיו ־ִנְרָאה ֵיׁשּוַע ֶאל־ ַהַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית ֲאֶׁשרתאְֹוז יד

 ַהֵּמִתים׃ ־ ִמןֹוַאֲחֵרי קּומ
 ֹוסֶּפְטר ֹוןִׁשְמע־ֶמר ֵיׁשּוַע ֶאלאֹ ַאֲחֵרי ֲאֻרָחָתם ַוּיַוְיִהי טו

ֶמר  אֹי ֶיֶתר ֵמֵאֶּלה ַוּיִתֹב ַאָּתה אֵהֹה ַהאֹוָני־ַּבר ֹוןִׁשְמע
ֶמר ֵאָליו ַנֵהל אַֹוּי י ַאָּתה ָיַדְעָּת ִּכי ֲאַהְבִּתיִנֹ ֵהן ֲאדָליוֵא
  י׃ֹוָתָעל־ֶאת

ב ַאָּתה ֵהֹה ַהאֹוָני־ַּבר ֹון ֵאָליו ַּפַעם ֵׁשִנית ִׁשְמעֶמראַֹוּי טז
 ֶמראַֹוּי י ַאָּתה ָיַדְעָּת ִּכי ֲאַהְבִּתיִנֶֹמר ֵאָליו ֵהן ֲאדאֹי ַוּיִתֹא

 ִני׃ אֹצ־ֵאָליו ְנֵחה ֶאת
ב ַאָּתה ֵהֹה ַהאֹוָני־ַּבר ֹון ֵאָליו ַּפַעם ְׁשִליִׁשית ִׁשְמעֶמראַֹוּי יז

 ִּכי ָאַמר ֵאָליו ַּפַעם ֹוִלּב־ֶאל ֹוסי ַוִּיְתַעֵּצב ֶּפְטרִתֹא
י ַאָּתה ִנֶֹמר ֵאָליו ֲאדאֹי ַוּיִתֹב ַאָּתה אֵהֹ ַהאְׁשִליִׁשית

ֶמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע אַֹוּי י ֲאַהְבִּתי ַאָּתה ָיַדְעָּת ִּכָיַדְעָּתל ֹּכ־ֶאל
  ִני׃אֹצ־ֶאתְרֵעה 

ָחַגְרָּת  ַנַער ָהִייָת ְּבָיְד ֹודְּבע ר ָלֵמֹ ָאֵמן ֲאִני אָאֵמן יח
  ַּכֶּפי  ׂשֲֹאֶׁשר ָחַפְצָּת ְוִכי ִתְזַקן ִּתְפר־ֶאל ַוֵּתֶל ָמְתֶני־ֶאת

  ץ׃ֹא ַתְחּפֲאֶׁשר ־ֶאל ּוְנָׂשֲא ְוַאֵחר ַיְחָּגְר
 ְּבֵאיֶזה ָמֶות הּוא ָימּות ֹו לֹות הּוא ִדֵּבר ְּבָרְמזאֹ ָּכזְואּוָלם יט

 ָאַמר ת אֹ ָכזֹוִהים ְוַאֲחֵרי ַדְּברֱא ֹוד ְּכבֹוֲאֶׁשר ִיְגַּדל ּב
 ַאֲחָרי׃  ֵאָליו ֵל

  ֵלֹ הֹוַהַּתְלִמיד ֲאֶׁשר ֵיׁשּוַע ֲאֵהב־ַוַּיְרא ֶאת ֹוס ֶּפְטרַוִּיֶפן כ
 ְּבִמְׁשֵּתה ָהֶעֶרב ֹוַצָּואר־ם ְוהּוא ֲאֶׁשר ָנַפל ַעלַאֲחֵריֶה
 ׃ ֶזה ֲאֶׁשר ַיְסִּגיֶר־י ִמי הּואִנֹ ֲאדְוָאַמר

י ְוֶזה ָמה ִנֵֹיׁשּוַע ֲאד־ֶמר ֶאלאַֹוּי ֹוס ֶּפְטרֹותֹא ֹות ִּבְראַוְיִהי כא
 ׃ ֹוַאֲחִרית

א ֲֹאֶׁשר ָאב־ ַעדָחַפְצִּתי ִּכי ִיָּׁשֵאר־ ֵאָליו ֵיׁשּוַע ִאםֶמראַֹוּי כב
 ַאֲחָרי׃  ֵל ָּל־ַמה ַא
א  ָיָצא ַהָּדָבר ַהֶּזה ֵּבין ָהַאִחים ִּכי ַהַּתְלִמיד ַההּוא ֵּכן־ַעל כג

ָימּות ַרק ָאַמר ־א ִּכי ֹול־א ָאַמרָימּות ְוֵיׁשּוַע 
 ׃ ָּל־ַמה ַאא ֲֹאֶׁשר ָאב־ִיָּׁשֵאר ַעד־ ִּכיָחַפְצִּתי־ִאם

 ָלֵאֶּלה ְוהּוא ֲאֶׁשר ֹוֵעדּות־ן ֶאתֵתְֹלִמיד ַהּנ הּוא ַהַּתֶזה כד
  ֶנֱאָמָנה׃ ֹוֵאֶּלה ְוָיַדְענּו ִּכי ֵעדּות־ָּכַתב ָּכל

  ֵיׁש ַמֲעִׂשים ַרִּבים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵיׁשּוַע ַא ֹודְוע כה
א ְלָבִבי ִּכי ב ִֹיָּכְתבּו ֻכָּלם ֶאָחד ַאַחר ֶאָחד ַיֲחׁש־ִאם

 ַהְּסָפִרים ֲאֶׁשר ִיָּכֵתבּון ָאֵמן׃־ם ֶאתֹוָלעָה־ ָּכלָתִכיל
 



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי צב

    AAAAccccttttssss        

יייי עעעעֲֲֲֲׂשׂשׂשׂשֵֵֵֵ ייייםםםםממממַַַַ ייייחחחחִִִִ ללללִִִִ ּׁשּׁשּׁשּׁשְְְְ     ההההַַַַ
 

  א א א אפרקפרקפרקפרק
ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ־ ָּכלֹוָּכַתְבִּתי ב ֹוסילֹוִפְּתא ֹון ַהֵּסֶפר ָהִראׁשִהֵּנה א

 ׃ ֹוַהִחּל ֹוםה ִמּיֹוָרֲאֶׁשר ה־ֵיׁשּוַע ְוָכל
יו ֹוָתִמְצ־ ֶאתֹוַאֲחֵרי ִתּתֲאֶׁשר ַנֲעָלה ֵמִאָּתנּו  ֹוםַהּי־ַעד ב

 ָּבַחר ָּבֶהם׃ ־ְׁשִליָחיו ֲאֶׁשר־ׁש ֶאלֶדְֹּברּוַח ַהּק
ַרִּבים  ֹותתֹ ִהְתַיֵּצב ֲעֵליֶהם ָחי ְּבאֹותֹו ַאֲחֵרי ֻעּנַוֲאֶׁשר ג

ַמְלכּות ־ַוְיַדֵּבר ַעל ֹוםֲאֵליֶהם ַאְרָּבִעים י ֹותִנְגל ֹותְּבִהָּגל
 ִהים׃ ָהֱא

ֵתְצאּו ־אר ֹם ֵלאמָתַֹעד ִעָּמֶהם ַיְחָּדו ִצָּוה א ָסְוַכֲאֶׁשר ד
 ְׁשַמְעֶּתםְּדַבר ָהָאב ֲאֶׁשר ־ילּו ֶאלֹוִחּת־ִמירּוָׁשַלִים ִּכי ִאם

 ִמִּפי׃ 
 ֹוד ׁש ְּבעֶדָֹנן ִטֵּבל ַּבָּמִים ְוַאֶּתם ִּתָּטְבלּו ְּברּוַח ַהּקֹוָח יִּכי ה

ַכִּביר ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה׃ ־א 
ינּו ֲהָתִׁשיב ֵנֲֹאדר ֹ ְּבִהְתַאְּסָפם ַיַחד ַוִּיְׁשָאֻלהּו ֵלאמַוְיִהי ו

 ַהַּמְלכּות ְלִיְׂשָרֵאל׃ ־ת ֶאתאָֹּבֵעת ַהּז
ָהִעִּתים  ־א ָלֶכם ָלַדַעת ֶאת ֲאֵליֶהם ֶמראַֹוּי ז

 ׃ ֹוִדים ֲאֶׁשר ָיַעד ָהָאב ְּבֶמְמַׁשְלּתֹוֲעַהמ־ְוֶאת
ׁש ִוְהִייֶתם ֵעדַ י  ֶדֹ ֲעֵליֶכם רּוַח ַהּקחַ ֹנְּכז ֹ ִּתְתַאְּזרּו עֲאָבל ח

 ְקֵצה ָהָאֶרץ׃ ־ְוַעד ֹוןרְמְֹיהּוָדה ּוְבׁש־ִּבירּוָׁשַלִים ּוְבָכל
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַנֲעָלה ֵמֶהם ְוֵעיֵניֶהם ־ ְלַדֵּבר ֶאתֹותְֹּכַכּל ט

  ֵעיֵניֶהם׃ַוִּיָּׂשֵאהּו ָעָנן ִמֶּנֶגד  ֹותאֹר
 ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ְלֻבֵׁשי ֹותַאֲחָריו ַּבֲע ַוַּיִּביטּו י

 ִרים׃ ְמָֹלָבן ִנָּצִבים ֲעֵליֶהם ְוא
ִדים ּוַמִּביִטים ַהָּׁשָמְיָמה ְמֶֹּזה ַאֶּתם ע־ ַהָּגִליל ָלָּמהַאְנֵׁשי יא

 ֶׁשר ַּכֲאא ֵֹּכן ָיב ֹוםֵיׁשּוַע ֶזה ֲאֶׁשר ֻלַּקח ֵמֲעֵליֶכם ַוַּיַעל ַלָּמר
  ֹום׃ה ַלָּמרֶלֹ עֹותְֹרִאיֶתם א

ַהֵּזיִתים  ־ָהָהר ַהִּנְקָרא ַהר־ ַוֵּיְלכּו ְירּוָׁשַלְיָמה ִמןַוִּיְפנּו יב 
 ְּתחּום ַׁשָּבת׃  ִלירּוָׁשַלִים ְּכֶדֶר ֹובַהָּקר

ָנן ֹוָחְוי ֹוסָהֲעִלָּיה ֲאֶׁשר ָּגרּו ָׁשם ֶּפְטר־ ַוַּיֲעלּו ֶאלּואַֹוָּיב יג
 בַֹיֲעקַּתְלַמי ּוַמִּתְתָיהּו ־א ַּברֹוָמְות ֹוסְוַאְנְּדַרי ִּפיִלּפ בְֹוַיֲעק
  ב׃ַֹיֲעק־ַהַּקָּנִאי ִויהּוָדה ֶּבן ֹוןַחְלַפי ְוִׁשְמע־ֶּבן

ַהְּתִפָּלה ּוְבַתֲחנּוִנים ְּבֵלב ֶאָחד ־ ָׁשְקדּו ַיְחָּדו ַעלֵאֶּלה־ָּכל יד
 ֶאָחיו׃ ־םִמְרָים ֵאם ֵיׁשּוַע ְוִע־ַהָּנִׁשים ִעם־ִעם

ָהַאִחים ַהִּנְקָהִלים ֲאֶׁשר  ֹוָקם ְּבת ֹוס ָהֵהם ּוֶפְטרַּבָּיִמים טו
 ַמר׃ אָֹהָיה ִמְסָּפָרם ְּכֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַוּי

ָהָיה ִּכי ָיקּום ְּדַבר ַהָּכתּוב ֲאֶׁשר רּוַח  ֹון ַאִחים ָנכֲאָנִׁשים טז
 ִלְמַנֵהלּוָדה ֲאֶׁשר ָהָיה ְיה־ׁש ִּדֶּבר ִמֶּקֶדם ְּבִפי ָדִוד ַעלֶדַֹהּק
 י ֵיׁשּוַע׃ ֵדִֹלְלכ

 ׃ ֹולֹוָר ְּבגֹות ָנְפָלה ּלאֹה ַהּזָדֹ ִאָּתנּו ְוָהֲעבִנְמָנה־ִּכי יז
 ֹותֹוָמא קְמל ֹ ַוִּיּפֹו ָׂשֶדה ִּבְׂשַכר ִּפְׁשעֹול־ הּוא ָקָנהְוִהֵּנה יח

 ֵמָעיו ִנְׁשָּפכּו׃ ־ְוָכל ַאְרָצה ַוִּיָּבַקע ַּבָּתֶו
ת ִנְקָרא אֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִים ִּכי ְלַבֲעבּור ז־ע ְלָכלֹוַד נְוַהָּדָבר יט

  ָדִמים׃ְּדָמא ִּכי הּוא ְׂשֵדה ־ַהָּׂשֶדה ַההּוא ִּבְׂשָפָתם ֲחַקל
ְיִהי ָבּה ־ ְנַׁשָּמה ְוַאלֹוִטיָרת־ ְּבֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ְּתִהיָכתּוב־ִּכי כ

 ח ַאֵחר׃  ִיַּקֹווְפֻקָּדת ֹודיֵׁשב ְוע
ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִאָּתנּו ־ָלנּו ִּכי ִמן ֹון ָנכֵּכן־ְוַעל כא

 א ָוָבא ְלָפֵנינּו׃ ֹוֵצינּו יֵנֵֹיׁשּוַע ֲאד ֹותְיֵמי ֱהי־ָּכל
ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמֶּמּנּו ֲאֶׁשר   ֹוםַהּי־ָנן ַעדֹוָח ִמְּטִביַלת יָהֵחל כב

 ׃ ֹוְּתקּוָמת־ ְלֵעד ַעלֶאָחד ֵמֶהם ִיְהֶיה ִעָּמנּו
ַׁשָּבא ּוְמֻכָּנה  ־ף ַהִּנְקָרא ַּברֹוֵסי־ ְׁשָנִים ֶאתַוַּיֲעִמידּו כג

 ַמִּתְתָיהּו׃ ־ְוֶאת ֹוסיּוְסט
ָנא  ־ַהְרֵאנּו ֹותְלָבב־ַע ָּכלֵדֹה יָֹוְמרּו ַאָּתה ְיהאֹ ַוּיַוִּיְתַּפְּללּו כד

 ׃ ֹוְרָּת ּבַהְּׁשַנִים ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבַח־ָהֶאָחד ִמן־ֶאת
ָיּה ֲאֶׁשר ְיהּוָדה ־ת ּוַמְלֲאכּותאֹה ַהּזֹוָדל ָהֲעבֹוַר ִיַּקח ּגִּכי כה

 ׃ ֹו ֶׁשּלֹומֹוִלְמק ָׂשָטה ֵמָעֶליָה ַוֵּיֶל
ַמִּתְתָיהּו ַוִּיָּמֶנה ־ל ַעלֹוָרַהּגל ַֹוִּיּפ ֹותלֹוָר ֲעֵליֶהם ּגַוַּיִּפילּו כו

 ַאַחד ָעָׂשר ַהְּׁשִליִחים׃ ־ִעם

  ב ב ב ברקרקרקרקפפפפ
ֶנֶאְספּו ֻכָּלם ֵלב ֶאָחד  ֹותאת ִׁשְבַעת ַהָׁשֻבעְמ ֹוםּוְבי א

 ֶאָחד׃  ֹוםְּבָמק
ַרַעׁש  ֹוןן ִּכְׁשאֵאֹׁשם ַֹהָּׁשַמִים ִּפְתא־ִמן ֹוןָׁשא ֹול קְוִהֵּנה ב

 ׃ ֹותֵֹּבית ִׁשְבָּתם א־ַוִּיָּמֵלא ָּכל ֹולָּגד
 ֵאׁש ֲאֶׁשר ִנְפְלגּו ְוִנֲחתּו ְּכַמְרֵאה ֹותנֹ ֲאֵליֶהם ִלׁשַוֵּתָרֶאיָנה ג

 ַאַחת ַאַחת ַעל ֶאָחד ֶאָחד ֵמֶהם׃ 
 ֹותֲאֵחר ֹותנֹׁש ַוָּיֵחּלּו ְלַדֵּבר ִּבְלׁשֶדֹ ֻכָּלם רּוַח ַהּקַוִּיָּמְלאּו ד

 יאּו ִמִּלים ִמִּפיֶהם ַּכֲאֶׁשר ָׂשם ָּבֶהם ָהרּוַח׃ ֹוִצַוּי
ם ֹוִיַהּג ֹותַאְרצ־ָׁשַלִים ִמָּכלִהים ָּגרּו ִבירּו ִיְרֵאי ֱאִויהּוִדים ה

 ֲאֶׁשר ַּתַחת ַהָּׁשָמִים׃ 
ָרב ַוְּתִהי ־ַההּוא ַוְּיְתַאְּספּו ַעם ֹוןַהָּׁשא ֹול ְּבִהָּׁשַמע קַוְיִהי ו

ם ְמַדְּבִרים ָתִֹאיׁש ִאיׁש ֵמֶהם ָׁשַמע א־ְמבּוָכה ֵּביֵניֶהם ִּכי
 ׃ ֹוַאְרצ ֹוןִּבְלׁש

א ָאִחיו ֲה־ְמרּו ִאיׁש ֶאלאֹם ַוִּיְתְמהּו ַוּי ֻכָּלמּוֹוְמַוִּיְׁשּת ז
 ַהְמַדְּבִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵני ַהָּגִליל ֵהָּמה׃ ־ָּכל



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי צג

ֶאֶרץ ־ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ְׂשַפת־ִנְׁשַמע ִמִּפיֶהם ְוָכל ְוֵאי ח
 ְדֵּתנּו׃ ֹוַלמ

 ָּפָרס ּוָמַדי ְוֵעיָלם יְׁשֵבי ֲאַרם ַנֲהַרִים ִויהּודָ ה ְׂשַפת ט
 ְוַאְסָיא׃  ֹוסּוְדִקָּיא ָּפְנטְוַקּפ

ַיד קּוִריִני ־ ּוַפְמּפּוְלָיא ִמְצַרִים ְוֶחֶבל לּוב ַעלְּפרּוְגָיא י
 י׃ ֹוִמְוֵגִרים ִויהּוִדים ַהָּבִאים ֵמר

ִעים ְמֵֹינּו ׁשת ֹנֹ ְּכֵרִתי ַוֲעָרב ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ִלְלׁשְׂשַפת־ַּגם יא
 ִהים׃ ָהֱא ֹותִנְפְלא־ם ְמַסְּפִרים ֶאתָתֹא

ֵרֵעהּו ־ְמרּו ִאיׁש ֶאלאֹ ֻכָּלם ַוִּיָּבֵהלּו ַוּימּוֹוְמַוִּיְׁשּת יב 
 ת׃ אֹז־ַמה

  ֵהָּמה׃ ֹוׁשְמֵלֵאי ִתיר־ ְוָאְמרּו ִּכיֹו ָלֲעגּו ָלמַוֲאֵחִרים יג
 ַוַּיַען ֹולֹוק־ ַוִּיָּׂשא ֶאתֹוְוַאַחד ֶהָעָׂשר ִעּמ ֹוס ָיקּום ֶּפְטרָאז יד

יְׁשֵבי ־ת ִאיׁש ְיהּוָדה ְוָכלאֹם ְּדעּו ָלֶכם זֶמר ֲאֵליֶהאַֹוּי
  ַהֲאִזינּו ִאְמָרִתי׃ ְירּוָׁשַלִים

א ים ֵאֶּלה ַּכֲאֶׁשר ַּתְחְׁשבּון ַאֶּתם ִּכי ֲהֹוִרא ִׁשּכ ִּכי טו
 הּוא׃  ֹוםַהָּׁשָעה ַהְּׁשִליִׁשית ַּבּי

  ל ַהָּנִביא׃ֹוֵאי־ֶזה הּוא ַהָּדָבר ָהָאמּור ְּבַיד ַא טז
רּוִחי ־ֶאת ֹוה ֶאְׁשּפָֹו ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ְנֻאם ְיהְוָהָיה יז

 ֹותנֹיֶכם ּוַבחּוֵריֶכם ֶחְזיֵתָֹּבָׂשר ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבנ־ָּכל־ַעל
 מּון׃ ַיֲח ֹומֹות ֲחלְוִזְקֵניֶכםִיְראּו 

 ֹוי ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ֶאְׁשּפֹוַתִׁשְפח־ֲעָבַדי ְוַעל־ ַעלְוַגם יח
 רּוִחי ְוִנָּבאּו׃ ־ֶאת

ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ָּדם   ֹותתִֹתים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְואֹוְפ מְוָנַתִּתי יט
 ָעָׁשן׃  ֹותָוֵאׁש ְוִתיְמר

ה ָֹוְיה ֹוםי ֹואְוַהָּיֵרַח ְלָדם ִלְפֵני ּב ְלחֶׁש  ֵיָהֵפַהֶּׁשֶמׁש כ
 א׃ ֹוָרְוַהּנ ֹולַהָּגד

 ה ִיָּמֵלט׃ ָֹוְקָרא ְּבֵׁשם ְיהִי־ֲאֶׁשרל ֹ ּכְוָהָיה כא
 ִיְׂשָרֵאל ַהְקִׁשיבּו ִלְדָבַרי ֵאֶּלה ִהֵּנה ֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי ַאְנֵׁשי כב

 ֹותְּבִנְפָלא ֹותִהים ִּבְגבּורִאיׁש ֶנֱאָמן ָלֶכם ֵמֵאת ָהֱא
 ְלֵעיֵניֶכם ַּכֲאֶׁשר ֹוָיד־ִהים ַעל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאִתיםֹוְפּוְבמ

  ַאֶּתם׃־םַּגְיַדְעֶּתם 
 ִמֶּקֶדם ִנְגַזר ָעָליו ֹוִהים ּוִמַּדְעּתֱא ֹוד ֶזה ֲאֶׁשר ִמּסהּוא כג

 ׃ ֹותְֹעֶּתם ַוֲהִמיֶתם אֹוַקְלִהָּנֵתן ַלָּמֶות ְוַאֶּתם ִּביֵדי ְבִלַּיַעל ה
ַהֵּמִתים ִּכי ־ִהים ִהִּתיר ֶחְבֵלי ַהָּמֶות ַוְיִקיֵמהּו ִמןֵוא כד

 ׃ ֹו ְלַהֲחִזיק ּבַחֹא ָעַצר ּכַהָּמֶות 
ה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד ִּכי ִמיִמיִני ָֹו ָאַמר ָּדִוד ִׁשִּויִתי ְיהָעָליו־ִּכי כה

  ֹוט׃ֶאּמ־ַּבל
 ָלֶבַטח׃ ן ְֹּבָׂשִרי ִיְׁשּכ־י ַאףֹוִנ ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּתֶגל ְלׁשָלֵכן כו
 ֹותִלְרא ִתֵּתן ֲחִסיְד־א ֹולַנְפִׁשי ִלְׁשאב ַֹתֲעז־א ִּכי כז

 ָׁשַחת׃ 
 ׃ ָּפֶני־ֶאת ֹותַחִּיים ַּתְׂשִּביֵעִני ְׂשָמח ֹות ָאְרחְעָּתִניֹוַדה כח
ל ֶֹּפה ְלַדֵּבר ֲאֵליֶכם ְלֵעיֵני כ ֹון ַאִחים ְּתנּו ִלי ִּפְתחֲאָנִׁשים כט

 ִעָּמנּו ֹוִנְקַּבר ְוִקְבר־ֵמת ְוַגם־ִּכי ַגם ֹותׁש ָהָאבאָֹּדִוד ר־ַעל
 ַהֶּזה׃  ֹוםַהּי־ַעד

ִהים  ֱאֹוַע ִּכי ְׁשבּוָעה ִנְׁשַּבע לֵדֹ ָנִביא ְויֹותֹו ִּבְהיְוהּוא ל
ַהָּמִׁשיַח ְּכִפי ־ ְלָהִקים ֶאתֹוֵאי ְיֵרכְצֹיב ֶאָחד ִמּיֹוִׁשְלה

 ׃ ֹוִּכְסא־ ַעלַהָּבָׂשר
ְּתקּוַמת ַהָּמִׁשיַח ִּכי ־ת ִמֶּקֶדם ִּדֶּבר ַעלאֹ זֹותֹוּוַבֲחז לא
ֹוּוְבָׂשר ֹולְׁשא ִלֹוַנְפׁשב ַֹתֲעז־א ִיְרֶאה ָׁשָחת׃ ־א 
ַהֵּמִתים ַוֲאַנְחנּו  ־ ִמןֹוִהים ֲהִקימ ֵיׁשּוַע ֶזה ֲאֶׁשר ֱאהּוא לב

 ׃ ֹוֻּכָּלנּו ֵעִדים ל
ׁש  ֶדַֹהְבָטַחת רּוַח ַהּק־ִהים ְוֶאתִנָּׂשא ִליִמין ָהֱא־ ִּכיְוַעָּתה לג

 ים ִאֹרֲאֶׁשר ַאֶּתם ָהרּוַח ַהֶּזה ַּכ־ֶאת ָלַקח ֵמֵאת ָאִביו ָׁשַפ
 ִעים׃ ְמְֹוׁש

ה ָֹוא ָעָלה ַהָּׁשָמְיָמה ְוהּוא ְּבִפיו ָאַמר ְנֻאם ְיה ָדִוד ִּכי לד
 י ֵׁשב ִליִמיִני׃ ִנַֹלאד

 ׃ ְלַרְגֶלים ֲֹהד ֶביְיֹ אָאִׁשית־ַעד לה
ִהים ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶּבֱאֶמת ִּכי ָׂשם ֱא־ָנא ָּכל־ ֵיַדעֵּכן־ַעל לו

 ְעֶּתם׃ ֹוַק הֶּתםֵיׁשּוַע ֶזה ֲאֶׁשר ַא־ּוְלָמִׁשיַח ֶאת ֹוןְלָאד
ִלּבָ ם  ־ֶחֶרב ֶאל ֹות ְכָׁשְמָעם ַוִּיַּגע ַהָּדָבר ְּכַמְדְקרַוְיִהי לז

ֶיֶתר ַהְּׁשִליִחים ֲאָנִׁשים ַאִחים ־ְוֶאל ֹוסֶּפְטר־ְמרּו ֶאלאַֹוּי
 ַנֲעֶׂשה׃  ֹוא ֵאיפָמה

ִאיׁש ־ּובּו ִמַּדְרֵכיֶכם ְוִהָּטְבלּו ָּכלֲאֵליֶהם ׁש ֹוס ֶּפְטרֶמראַֹוּי לח
ֵתיכֶ ם  אִֹמֶּכם ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִלְסִליַחת ַחּט

 ׁש ַּתִּׂשיגּו׃ ֶדֹ רּוַח ַהּקַמְּתַנת־ְוֶאת
ים ֹוִקָהְרח־ ְדַבר ַהַהְבָטָחה ָלֶכם הּוא ְוִלְבֵניֶכם ּוְלָכלִּכי לט

 ֵהינּו׃ ה ֱאָֹו ְיהֹום לָתֲֹאֶׁשר ִיְקָרא א־ְלָכל
ר  ֹ ִּבְדָבִרים ַרִּבים ֲאֵחִרים ֵהִעיד ָּבם ַוַּיְזִהיֵרם ֵלאמְוֵכן מ

 ָהִעֵּקׁש ַהֶּזה׃  ֹורַהּד־ָלֶכם ִמן־ִהָּמְלטּו
פ ּו  ֹוְסֲאֶׁשר נ־ ְּבִׂשְמָחה ַוִּיָּטֵבלּו ַעדֹוְּדָבר־ ֶאלַוִּיְׁשְמעּו מא

 ֶפׁש׃ ַההּוא ִּכְׁשלֶׁשת ַאְלֵפי ָנ ֹוםֲעֵליֶהם ַּבּי
ת ַהְּׁשִליִחים ְּבִהְתַחְּברּוָתם ֹוַרּת־ ָהיּו ָתִמיד ַעלִדיםְקְֹוׁש מב

 ַלְחָמם ּוִבְתִפָּלָתם׃ ס ֲֹאֵליֶהם ּוִבְפר
ַרִּבים  ֹותתִֹתים ְואֹוְפַהְּנָׁשָמה ּומ־ָּכל־ ָנְפָלה ַעלְוִיְרָאה מג

 ַנֲעׂשּו ִּביֵדי ַהְּׁשִליִחים׃ 
ֲאֶׁשר ָלֶהם ָנְתנּו ־בּו ְכַאִחים ַיְחָּדו ְוָכל ָיְׁשַהַּמֲאִמיִנים־ְוָכל מד

 ְלַנֲחַלת ֻּכָּלם׃  ֹותִלְהי
ם ְלֻכָּלם ָתִֹקְנָיָנם ַוְיַחְּלקּו א־ֲאֻחָּזָתם ְוֶאת־ ֶאתַוִּיְמְּכרּו מה

 ׃ ֹורְֹלִאיׁש ִאיׁש ְּכִפי ַמְחס
ֵלב ֶאָחד ֶזה ַדְרָּכם ָּתִמיד ְלַבֵּקר ַּבֵהיָכל ְּב ֹוםְּבי ֹום יּוִמֵּדי מו

ְכלּו ֶלֶחם ֻחָּקם ְּבִׂשְמָחה אְֹוַלְחָמם ָּפְרסּו ְּבָבֵתיֶהם ַוּי
 ֵלָבב׃  םֹּוְבת

 ֹוןָהָעם ְוָהָאד־ִהים ַוִּיְמְצאּו ֵחן ְּבֵעיֵני ָכלָהֱא־ ֶאתַוְיָבְרכּו מז
 ִעים׃ ֹוָׁשַהּנ־ָהֵעָדה ֶאת־ַעל ֹוםי ֹוםיף יֹוִסה

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְלֵעת ַהְּתִפיָּלה ־ ֶאלָנן ָעלּוֹוָחְוי ֹוסּוֶפְטר א

 ַּבָּׁשָעה ַהְּתִׁשיִעית׃ 



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי צד

 ֹוםיֻבהּו יֹוִׁש הּוָבא ָׁשָּמה ֲאֶׁשר הֹו ִּפֵּסַח ִמֶּבֶטן ִאּמְוִאיׁש ב
ִלְפֵני ַׁשַער ַהֵהיָכל ַהִּנְקָרא ַׁשַער ַהִּתְפֶאֶרת ְלַבֵּקׁש   ֹוםי

 ִמַּיד ָּבֵאי ַהֵהיָכל׃  ֹותְנָדב
ַהֵהיָכל ַוְיַבֵּקׁש  ־ָנן ָּבִאים ֶאלֹוָחי־ְוֵאת ֹוסֶּפְטר־ ֶאתֹותֹאּוִבְר ג

 ִמָּיָדם ְנָדָבה׃ 
ַמר  אָֹנן ַוּיֹוָחי־ֵעיָניו ָעָליו ְוֵכן ַּגם־ֶאת ֹוס ֶּפְטרַוָּיֶׂשם ד

 ַהִּביָטה ֵאֵלינּו׃ 
  ִּכי ַיִּׂשיג ִמָּיָדם ְמאּוָמה׃ ֹוְלּתַחֹ ֲאֵליֶהם ְּבתַוִּיֶפן ה
ִלי ֲאָבל ֵאת ֲאֶׁשר ְּבָיִדי ־ֶּכֶסף ְוָזָהב ֵאין ֹוס ֶּפְטרֶמראַֹוּי ו

 ׃ ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַהָּנְצִרי קּום ְוִהְתַהֵּל־ְּבֵׁשם ָל־ֶאֶּתן
ִהְתַחְּזקּו ַרְגָליו ם ֹ ַוְיִקיֵמהּו ּוִפְתאֹוְּבַיד ְיִמינ זַֹוֶּיֱאח ז

 ְוַקְרֻסָּליו׃ 
ַהֵהיָכל  ־ִעָּמֶהם ֵאלא ַֹוָּיב ַוִּיְתַהֵּלד ֲֹעמ ִמַּתְחָּתיו ַוַּיַוְיַדֵּלג ח

 ִהים׃ ָהֱא־ּוְמַדֵּלג ּוְמִׁשֵּבַח ֶאת ֹוֵלה
 ִהים׃ ָהֱא־ּוְמַׁשֵּבַח ֶאת ָהָעם ִמְתַהֵּל־ ָכלַוִּיְרֵאהּו ט
 ִּכי הּוא ֶזה ַהּיֵׁשב ִלְפֵני ַהֵהיָכל ִלְפֵני ַׁשַער ֹותֹ אַוַּיִּכירּו י

ּוַפָּלצּות  ֹוןַוִּיָּמְלאּו ִתָּמה ֹותֵּקׁש ְנָדבַהִּתְפֶאֶרת ְלַב
 ׃ ֹו ּלַנֲעָׂשהֲאֶׁשר ־ַעל

ָהָעם ָרצּו ֲאֵליֶהם ־ָנן ְוָכלֹוָחְוי ֹוס ִכי ָדַבק ַאֲחֵרי ֶפְטרְוהּוא יא
  ד׃ְֹמא־ּו ַעדּמַֹוָּיׁשה ֹמָהאּוָלם ַהִּנְקָרא אּוָלם ְׁש־ֶאל

ָהָעם ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ָלָּמה ־ר ֶאלֶמאַֹוַּיַען ַוּי ֹוס ֶּפְטרַוַּיְרא יב 
ת ְוָלָּמה ַתִּביטּו ֵאֵלינּו ְּכִאּלּו הּוא אֹז־מּו ַעלֹוְמִתְׁשּת
  ְבִצְדָקֵתנּו׃ ֹונּו אֵחְֹּבכ ִמְתַהֵּל

 ֹודינּו ִהְגִּדיל ְּכבֹוֵתֵהי ֲאבֱאב ֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֱא יג
 ִלְפֵני  ֹו ְוִכַחְׁשֶּתם ּבֹותְֹסַּגְרֶּתם א ֲאֶׁשר ַאֶּתם ִהֹוֵיׁשּוַע ַעְבּד

  ַלָחְפִׁשי׃ ֹוַּכֲאֶׁשר ָׁשַפט ְלַׁשְּלח ֹוסִפיָלט
ֻיַחן ָלֶכם ־ ּוַבַצִּדיק ּוְׁשֶאְלֶּתם ִּכיֹוׁש ִּכַחְׁשֶּתם ַּבָּקדְוַאֶּתם יד

 ַח׃ ֵצִֹאיׁש ר
 ֹותִֹהים ֵהִקים א ַהַחִּיים ֲהַרְגֶּתם ֲאֶׁשר ֱאַׂשר־ְוֶאת טו

 ַהֵּמִתים ַוֲאַנְחנּו ֵעָדיו׃ ־ִמן
 ָלִאיׁש ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַחֹ ָנַתן ּכֹו ְׁשמֹו ִבְׁשמּוֶבֱאמּוָנֵתנּו טז
 ֱאמּוָנֵתנּו ַמְרֵּפא ֹוּל־ ָנְתָנהֹוָיד־ים ּוַמִּכיִרים ִּכי ַעלִאֹר

  ְלֵעיֵני ֻכְּלֶכם׃ יוֹוָתְלַעְצמ
ַאֶּתם ־ַדַעת ֲעִׂשיֶתם ַּגם־י ֶאָחי ָיַדְעִּתי ִּכי ִּבְבִלְוַעָּתה יז

 ָׂשֵריֶכם׃ ־ַּגם
ִהים ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיד  ַהָּדָבר ִּכי ְיֻעֶּנה ַהָּמִׁשיַח ֵהִקים ֱאֲאָבל יח

 ְנִביָאיו׃ ־ָּכל־ִמֶּקֶדם ְּבַיד
ֵתיֶכם אֹ ׁשּובּו סּורּו ִמַּדְרֵכיֶכם ְלַמַען ִּתָּמֶחיָנה ַחּטֵּכן־ַעל יט

 ה׃ ָֹוֶנֶפׁש ִמִּלְפֵני ְיה ֹותיבְמִׁש ֹותָנה ִעּתאְֹוָתב
  ֲאֶׁשר ְמֻבָׂשר ָלֶכם ִמֶּקֶדם׃ ֹוֵיׁשּוַע ְמִׁשיח־ ֶאתְוִיְׁשַלח כ
ל ֲֹאֶׁשר ָיׁשּוב ַהּכ־ ְיַקְּבֵלהּו ְזבּול ַהָּׁשַמִים ַעדֲאֶׁשר כא

ים ֹוִׁשְנִביָאיו ַהְּקד־ִהים ְּבַיד ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֱאֹונֹוְמכ־ַעל
  ׃םֹוָלע ֹותִמימ

י ִנֹינּו ָנִביא ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶכם ָּכמֹוֵתֲאב־ מֶׁשה ָאַמר ֶאלֵהן כב
ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ל ִֹהים ֵאָליו ִּתְׁשְמעּון ְּככה ֱאָֹוָיִקים ָלֶכם ְיה

  ֲאֵליֶכם׃

ַהָּנִביא ַההּוא ־ִתְׁשַמע ֶאל־אַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ־ ָּכלְוָהָיה כג
 ְוִנְכְרָתה ֵמַעֶּמיָה׃ 

ַהְּנִביִאים ִמְּׁשמּוֵאל ְוַהָּבִאים ַאֲחָריו ֲאֶׁשר ִנָּבאּו ־ל ָּכְוַגם כד
 ֻּכָּלם ִהִּגידּו ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה׃ 

ִהים   ְּבֵני ַהְּנִביִאים ְוַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ֱאַאֶּתם כה
ל ֹּכ ַאְבָרָהם ְוִנְבְרכּו ְבַזְרֲע־ֶאלר ֹיֶכם ֵלאמֹוֵתֲאב־ִעם

  ָהֲאָדָמה׃ ֹותִמְׁשְּפח
ה ַוִּיְׁשָלֵחהּו ָנֹ ֵיׁשּוַע ִראׁשֹוַעְבּד־ִהים ֶאת ֵהִקים ֱאְוָלֶכם כו

 ֵיֶכם׃ תֹונֶֹאְתֶכם ִּכי ָתׁשּובּו ִאיׁש ִאיׁש ֵמֲע ְלָבֵר

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
ִנים ְוַׂשר ְצָבא ֲהָֹהָעם ַוָּיקּומּו ֲעֵליֶהם ַהּכ־ ְּכַדְּבָרם ֶאלַוְיִהי א

 ַהֵהיָכל ְוַהַּצּדּוִקים׃ 
ֲאֶׁשר ִהִּגדּו ְבֵיׁשּוַע ־ּו ָלָעם ְוַעלֹורֲאֶׁשר ה־ ָלֶהם ַעלַצר־ִּכי ב

 ְּתִחַּית ַהֵּמִתים׃ ־ֶאת
ְכָבר ־ְלָמָחר ִּכי־ ְיֵדיֶהם ָּבם ַוִּיְּתנּום ַּבִּמְׁשָמר ַעדַוִיְׁשְלחּו ג

 ִהִּגיַע ָהָעֶרב׃ 
ַוְיִהי ִמְסַּפר ה ֶהֱאִמינּו ֹוָרֵעי ִדְבֵרי ַהְּבׂשְמַֹרִּבים ִמּׁש ַא ד

 ָהֲאָנִׁשים ַּכֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים׃ 
ִרים ֹוְפ ִמָּמֳחָרת ַוִּיָּקֲהלּו ַהָּׂשִרים ַהְּזֵקִנים ְוַהּסַוְיִהי ה

 ִּבירּוָׁשָלִים׃ 
ֲאֶׁשר  ־ְוָכל ֹוסָנן ַוֲאֶלְכַסְנְּדרֹוָחְוַקָּיָפה ְוי ֹולן ַהָּגדֵהֹ ַהּכְוָחָנן ו

  ֹול׃ַהָּגדן ֵהְֹלִמְׁשַּפַחת ֵּבית ַהּכ
 ֹו ִמי א ־ַחְֹּבכר ַֹוִּיְׁשָאלּום ֵלאמ ם ַּבָּתֶוָתֹ אַוַּיֲעִמידּו ז

 ת׃ אִֹמי ֲעִׂשיֶתם ָּכז־ְּבֶׁשם
ְׁשָמעּוִני ָׂשֵרי ר ֹם ֵלאמָתֹׁש ָעָנה אֶדָֹמֵלא רּוַח ַהּק ֹוסּוֶפְטר ח

 ָהָעם ְוַהְּזֵקִנים׃ 
י ּוְבִמי ִלְֹלָידּוַע ח ֹובַמֲעֶׂשה ט ֹותדֹא־ַעל ֹום ַהּיֵנָחֵקר־ִּכי ט

 ָּבַאְתהּו ְיׁשּוָעה׃ 
ְבֵׁשם ֵיׁשּוַע ־ַעם ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ ָלֶכם ֻּכְּלֶכם ּוְלָכלִיָּוַדע י

 ֹו ִהים ֱהִקימַהָּמִׁשיַח ַהָּנְצִרי ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְצַלְבֶּתם ֵוא
 ד ִלְפֵניֶכם ָּבִריא אּוָלם׃ ֵמֹ הּוא עֹוִּבְׁשמַהֵּמִתים ־ִמן

ׁש אֹים ַוְּתִהי ְלרֹוִנִהיא ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ַאֶּתם ַהּב תאֹז יא
 ִּפָּנה׃ 

ִנַּתן ֵׁשם ַאֵחר ִלְבֵני ָאָדם ַּתַחת ־א ִּכי ֹו ֶיַׁשע ִּבְלּתְוֵאין יב 
  ִנָּוֵׁשָעה׃ ֹוּב־ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר

ינּו ִּכי ֵהִב־ָנן ְוַגםֹוָחְוי ֹוסץ ֵלב ֶּפְטרֶמֹ ַּכֲאֶׁשר ָראּו אַוְיִהי יג
 ַוַּיִּכירּום ֲעֵליֶהםא ְמֻלְּמֵדי ֵסֶפר ֵּכן ָּתְמהּו ים ֵהם ְוֹוִטֶהְדי

 ֵיׁשּוַע׃ ־ִּכי ָהיּו ִעם
 ֹותא ָיְכלּו ַלֲענד ִעָּמֶהם ֵמָֹהִאיׁש ַהִּנְרָּפא ע־ ֶאתםָתֹּוִבְרא יד

 ָּבם ָּדָבר׃ 
 ָּוֲעצּו ֵּביֵניֶהם׃ ִמחּוץ ַלַּסְנֶהְדִרין ַוִּי־ם ָלֵצאת ֶאלָתֹ אַוְיַצּוּו טו
 ַנֲעָׂשה ָּברּורת ֹוֵפַּנֲעֶׂשה ָלֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִּכי מ־ ַמהְמרּואַֹוּי טז

 יְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים ְוֵאין ְלַכֵחׁש׃ ־ְיֵדיֶהם ָּגלּוי הּוא ְלָכל־ַעל



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי צה

ַהְּׁשמּוָעה ּוָפְׁשָתה ָבָעם ִנְגֲעָרה ָּבם ְלִבְלִּתי ץ ִֹּתְפר־ֶּפן ַא יז
 ְלִאיׁש ַּבֵּׁשם ַהֶּזה׃  ֹודר עַדֵּב

א ְלַלֵּמד ם ַוְיַצּוּו ֲעֵליֶהם ְלִבְלִּתי ַדֵּבר ָּדָבר ְוָתֹ אַוִּיְקְראּו יח
 ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע׃ 

ְּבֵעיֵני  ֹובְמרּו ֲהִכי טאָֹנן ַוּיֹוָחְוי ֹוסם ֶּפְטרָתֹ אַוַּיֲענּו יט
 ָנא ַאֶּתם׃ ־יו ִׁשְפטּו ֵאָלַעִֹהים ִּכי ִנְׁשַמע ֲאֵליֶכם ִמְּׁשמָהֱא

 ִמַּדֵּבר ֵאת ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְוָׁשָמְענּו׃ ל ֹא נּוַכל ַלֲחד ִּכי כ
ָיַדִים א ָֹּבם ַוְיַׁשְּלחּום ִמְּבִלי ְמצ־יפּו ִלְגָערֹוִס הְוֵהם כא

 ֹודָהָעם ִּכי ֻכָּלם ָנְתנּו ָכב־ם ִמִּיְרָאָתם ֶאתָתֹ אֹוׁשַלֲענ
 ֲעֶׂשה ַההּוא׃  ַהַּמְּדַבר־ַעלִהים ֵלא

 ֹו ִעּמ־ ְלַמְעָלה ֵמַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשהִּכי כב
 ָהְרפּוָאה׃  ֹותא
ֲאֵחיֶהם ַוְיַסְּפרּו ָלֶהם ֵאת ־ּו ֶאלאֹ ַּכֲאֶׁשר ֻׁשְּלחּו ַוָּיבַוְיִהי כג

 ִנים ְוַהְּזֵקִנים׃ ֲהֲֹאֶׁשר ָאְמרּו ֲאֵליֶהם ָראֵׁשי ַהּכ
ִהים ֱא־ם ְּבֵלב ֶאָחד ֶאלֹוָלק־ ָׁשְמעּו ַוִּיְׂשאּו ֶאתְוֵהם כד

ַהָּׁשַמִים ־ה ַאָּתה הּוא ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאתָֹוְמרּו ְיהאַֹוּי
 ָּבם׃ ־ֲאֶׁשר־ָּכל־ַהָּים ְוֶאת־ ְוֶאתָהָאֶרץ־ְוֶאת

ׁש ָלָּמה ָרְגׁשּו  ֶדָֹּדִוד ָאִבינּו ָאַמְרָּת ְּברּוַח ַהּק  ַעְבְּדּוְבִפי כה
 ִריק׃ ־ם ּוְלֻאִּמים ֶיְהּגּוֹוִיג
ה ָֹוְיה־ַיַחד ַעל־דּוֹוְסִנים נֹוְזֶאֶרץ ְור־ ַמְלֵכיִיְתַיְּצבּו כו

 ׃ ֹוְמִׁשיח־ְוַעל
 ֲאֶׁשר ַאָּתה ָנַסְכּתָ  ֹוׁשַהָּקד ֵיׁשּוַע ַעְבְּד־ ֶבֱאֶמת ַעלִּכי כז
 ֹוסִּפיָלט ֹוסדּוס ּוָפְנִטּיֹוְרה־ת ַּגםאֹדּו ַיְחָּדו ָּבִעיר ַהּזֹוְסנ

 ִיְׂשָרֵאל׃   ַוֲעָמֶמיםֹוִיַהּג־ִעם
ֲאֶׁשר ָחַרְצָּת  ּוְלִפי ֲעָצְת  ֵאת ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ְלִפי ָיְדַוַּיֲעׂשּו כח

 ִמֶּקֶדם׃ 
ְלַדֵּבר   ַּגֲעָרָתם ּוְתָנה ַלֲעָבֶדי־ה ַהְׁשִקיָפה ֶאלָֹו ְיהְוַעָּתה כט

 ְּבָיד ָרָמה׃  ְּדָבְר
ִתים ֹוְפּומ ֹותתֹא ֹותים ְוַלֲעׂשֹוִלְלַרֵּפא ח ָיְד ִתְׁשַלח ִּכי ל

  ֹוׁש׃ֲהָּקד ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַעְבְּד
ֲאֶׁשר ִנְקֲהלּו ָׁשָּמה ַוִּיָּמְלאּו  ֹום ְּבִהְתַּפְּלָלם ַוָּיַנע ַהָּמקַוְיִהי לא

 ִהים ְּבָיד ָרָמה׃ ׁש ַוְיַדְּברּו ְדַבר ָהֱאֶדֹֻכָּלם רּוַח ַהּק
א  ַהַּמֲאִמיִנים ָהָיה ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְוֶנֶפׁש ַאַחת ְוּוְקַהל לב

ֲאֶׁשר ־ֶאת־ הּוא ִּכי ִאםֹו ִּכי לֹוֶׁשּל־ָאַמר ִאיׁש ֵמֶהם ַעל
  ָלֶהם ְלַנֲחַלת ֻּכָּלם׃ ָהָיה

ז  ֵֹיׁשּוַע ְּבע ֹוןְּתִחַּית ָהָאד־ ָנְתנּו ֵעדּוָתם ַעלְוַהְּׁשִליִחים לג
 ְּפֵני ֻכָּלם׃ ־לְוֵחן ַרב הּוַצק ַע ֹולָּגד

 ֹותַּבֲעֵלי ָׂשד־א ִנְמָצא ָבֶהם ִאיׁש ָחֵסר ְמאּוָמה ִּכי ָכלְו לד
 ֶּכֶסף ְמִחיָרם׃ ־ם ַוָּיִביאּו ֶאתָתֹּוָבִּתים ָמְכרּו א

 ָׂשמּו ְלַרְגֵלי ַהְּׁשִליִחים ְלֵהָחֵלל ְלִאיׁש ִאיׁש ְּכֵדי ֲאֶׁשר לה
 ׃ ֹורַֹמְחס

ִּכי הּוא ־ַנָּבא ַעל־ ַהְּׁשִליִחים ַּברֹול ֲאֶׁשר ָקְראּו ףֹוֵסְוי לו
  ֹוס׃יַח ְּכָנִביא ִאיׁש ֵלִוי ֵמֶאֶרץ ַקְפרֹוִכמ
 ֹוַּכְסּפ־ ַוָּיֵבא ַוָּיֶׂשם ֶאתֹוַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָהָיה ל־ ֶאתָמַכר לז

 ְלַרְגֵלי ַהְּׁשִליִחים׃ 

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
ָרא ָמַכר  ַׁשִּפיֹו ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ֶאָחד ֲחַנְנָיה ְׁשמְוִאיׁש א

 ׃ ֹוֲאֻחָּזת־ֶאת
ַעת ְוֵחֶלק ֶאָחד ֵהִביא ָדֹ יֹוַהְּמִחיר ְוִאְׁשּת־ ֵחֶלק ִמןַוַּיְסֵּתר ב

 ַוָּיֶׂשם ְלַרְגֵלי ַהְּׁשִליִחים׃ 
 ִלְּב־ֶּזה ֲחַנְנָיה ִמֵּלא ַהָּׂשָטן ֶאת־ָלָּמה ֹוס ֶּפְטרֶמראַֹוּי ג

 ְמִחיר ַהָּׂשֶדה׃ ־ׁש ּוְלַהְסִּתיר ִמןֶדְֹלַכֵחׁש ְּברּוַח ַהּק
א ָהָיה  ֲהֹוַאֲחֵרי ִהָּמְכר־ִנְמַּכר ְוַגם־אָהָיה ַעד  א ְלֲה ד

 ִּכי ִׁשַּקְרָּתא ַבֲאָנִׁשים ֵּכן  ֹותַלֲעׂש ִלְּב ָלָּמה ְמָלֲא ְבָיֶד
 ִהים׃ ֵּבא־ִאם

ַאְרָצה ַוֵּתֵצא ל ַֹהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיּפ־ ֲחַנְנָיה ֶאתַעִֹּכְׁשמ ה
 ִעים׃ ְמַֹהּׁש־ה ָנְפָלה ַעל ָּכלֹוָל ְוִיְרָאה ְגדֹוִנְׁשָמת

 יֻאהּו ַוִּיְקְּבֻרהּו׃ ִצֹ ַוּיֹותֹ ַהְּנָעִרים ַוַּיַאְספּו אַוָּיקּומּו ו
א ָיְדָעה ֵאת ֲאֶׁשר  ְוֹוִאְׁשּת ֹואַוָּתב ֹותש ָׁשע ְּכִמְׁשַוְיִהי ז

 ַנֲעָׂשה׃ 
ִלי ַהְבַעד ֶּכֶסף ֶזה ־ֶליָה ַהִּגיִדיֶמר ֵאאַֹוּי ֹוס ֶּפְטרַוַּיַען ח

 ֶמר ֵהן ְּבַעד ֶּכֶסף ֶזה׃ אַֹהָּׂשֶדה ַוּת־ְמַכְרֶּתם ֶאת
 ֹותֶּזה ְקַׁשְרֶּתם ַיַחד ְלַנּס־ָלָּמה ֹוס ֵאֶליָה ֶּפְטרֶמראַֹוּי ט

ַּבֶּפַתח  ִאיֵׁש־ה ִהֵּנה ַרְגֵלי ַהְמַקְּבִרים ֶאתָֹורּוַח ְיה־ֶאת
 ַהחּוָצה׃  ֵתֹוא־ַּגם ּוְנָׂשאּו

ּו ַהְּנָעִרים אְֹלַרְגָליו ַוֵּתֵצא ִנְׁשָמָתּה ַוָּיבם ִֹּפְתא לַֹוִּתּפ י
 ּה ַוִּיְקְּבֻרָה ֵאֶצל ִאיָׁשּה׃ ָתֹיאּו אֹוִצַוִּיְמָצֻאָה ִּכי ֵמָתה ַוּי

ִעים ְמַֹהּׁש־ַהָּקָהל ְוַעל ָּכל־ה ַעל ָּכלֹוָל ִיְרָאה ְגדַוְּתִהי יא
 ה׃ ַהָּדָבר ַהֶּז־ֶאת

ְיֵדי ־ִתים ַרִּבים ַנֲעׂשּו ְּבֶקֶרב ָהָעם ַעלֹוְפּומ ֹותתְֹוא יב 
  ה׃ֹמַהְּׁשִליִחים ַוִּיָּקֲהלּו ֻכָּלם ְּבֵלב ֶאָחד ְּבאּוָלם ְׁש

ָּבם  ־ ְלָדְבָקהֹו ִלּבֹו ָהֲאָנִׁשים ֵאין ִאיׁש ֲאֶׁשר ְמָלאּוִמְּׁשָאר יג
 ָיְקרּו ְּבֵעיֵני ָהָעם׃ ־ַא
 ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים׃  ֹוןֲהמ ֹוןָהָאד־ ַרִּבים ִנְסְּפחּו ַעליִניםּוַמֲאִמ יד
ְוִהְׁשִּכיבּום  ֹותבָֹהְרח־ים ֶאלֹוִלַהח־ָנְׂשאּו ֶאת־ ִּכיַעד טו

 ֹוָׁשָּמה ְוִצּלר ַֹיֲעב ֹוסְּבָאְמָרם ִּכי ֶפְטר ֹותּוִמְׁשָּכב ֹותְּבִמט
  ֵמֶהם׃ ֲאָחִדים־ַעלִיָּנֶטה 

ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִמָּסִביב ִלירּוָׁשָלִים ָנֲהרּו ־ם ִמןָע ֹוןֲהמ־ְוַגם טז
 ֹותַהַּנֲעִנים ַּתַחת ְיֵדי רּוח־ים ְוֶאתֹוִלַהח־ַוָּיִביאּו ֶאת

 ְוֻכָּלם ִנְרָּפאּו׃  ֹותְטֵמא
ַהִּנְלִוים ָעָליו ְוֵהם ֵמֲעַדת ־ְוָכל ֹולן ַהָּגדֵהֹ ַהּכַוָּיָקם יז

 ׃ ַהַּצּדּוִקים ַוִּיָּמְלאּו ִקְנָאה
 ְיֵדיֶהם ַּבְּׁשִליִחים ַוִּיְּתנּום ְּבִמְׁשַמר ַהָּקַהל׃ ־ ֶאתַוִּיְׁשְלחּו יח
ַהֶּכֶלא ־ַּדְלֵתי ֵבית־ה ֶאתָֹוְיה  ַבַּלְיָלה ַוִּיְפַּתח ַמְלַאַוְיִהי יט

 ַמר׃ אֹיֵאם ַוּיֹוִצַוּי
ִּיים  ִּדְבֵרי ַהַח־ָּכל־ָהָעם ֶאת־ ְוִעְמדּו ַבֵהיָכל ְוַדְּברּו ֶאלְלכּו כ

 ָהֵאֶּלה׃ 
א  ַֹהֵהיָכל ַוְיַלֵּמדּון ַוָּיב־ּו ֶאלאֹר ַוָּיבֶקֹ ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבַוִּיְׁשְמעּו כא

ַהַּסְנֶהְדִרין ־ ַוַּיְקִהלּו ֶאתֹוַוֲאֶׁשר ִאּת ֹולן ַהָּגדֵהַֹהּכ



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי צו

ם ִמֵּבית ָתֹ ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְלחּו ְלָהִביא אִזְקֵני־ָּכל־ְוֶאת
  ַהֶּכֶלא׃

א ְמָצאּום ְּבֵבית ַהֶּכֶלא ַוָּיֻׁשבּו ַוַּיִּגידּו  ָּבאּו ְוְוַהְמָׁשְרִתים כב
  ר׃ֵֹלאמ

ִרים  ְמַֹהּׁש־ֵּבית ַהֶּכֶלא ָסגּור ּוְמֻסָּגר ְוֶאת־ ֶאתָמָצאנּו כג
ִמְׁשַמְרָּתם ִלְפֵני ַהְּׁשָעִרים ַוִּנְפַּתח ַוֵּנֶרא ְוֵאין ־ִדים ַעלְמֹע

 ִניָמה׃  ְּפַּבַּבִיתָאָדם 
ִנים ְּבָׁשְמָעם  ֲהֹ ְוַׂשר ְצָבא ַהֵהיָכל ְוָראֵׁשי ַהּכןֵהְֹוַהּכ כד

ִּיְהֶיה ־ַמהר ֵֹלאמד ְֹמא־ּו ַעדכַֹהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָנב־ֶאת
 ֵאֶּלה׃ ־ִמָּכל

ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ְנַתֶּתם ר ֹ ָּבא ִאיׁש ֶאָחד ְוִהִּגיד ָלֶהם ֵלאמָאז כה
  ָהָעם׃־ֶאתים ֹוִרִדים ַּבֵהיָכל ּומְמֹ עְּבֵבית ַהֶּכֶלא ִהָּנם

א ְבָחְזָקה ִּכי ־ְמָׁשְרָתיו ַוִּיָּקֵחם ַא־ַׂשר ַהָּצָבא ִעם ַוֵּיֶל כו
 ָיְראּו ִמְּפֵני ָהָעם ֶּפן ִיָּסֵקלּו׃ 

ם  ָתֹם ַוַּיֲעִמידּום ִלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין ַוִּיְׁשַאל אָתֹ אַוָּיִביאּו כז
  ר׃ֵֹלאמ ֹולן ַהָּגדֵהַֹהּכ

 ַּבֵּׁשם ַהֶּזה ְוַאֶּתם תֹורִֹצִּוינּו ֲעֵליֶכם ְלִבְלִּתי הה ֹא ַצּוֲה כח
 ְלָהִביאת ִּפיֶכם ּוִבַּקְׁשֶּתם ֹוַרְירּוָׁשַלִים ּת־ִהֵּנה ִמֵּלאֶתם ֶאת

 ָעֵלינּו ַּדם ָהִאיׁש ַהֶּזה׃ 
 ַעִֹלְׁשמא ָעֵלינּו ְמרּו ֲהאְֹוַהְּׁשִליִחים ַוּי ֹוס ֶּפְטרַוַּיַען כט

 ִמְצַות ֲאָנִׁשים׃ ־ ֶאלַעִֹהים ִמְּׁשמִמְצַות ֱא־ֶאל
 ָיד ֹוֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ְׁשַלְחֶּתם ּב־ינּו ֵהִקים ֶאתֹוֵתֵהי ֲאבֱא ל

 ָהֵעץ׃ ־ ַעלֹותַֹוִּתְתלּו א
יַע ְלִיְׂשָרֵאל ֹוִׁש ְלַׂשר ּוְלמֹו ִּביִמיניםִה ֵהִרים ֱאֹותֹא לא

 ֵתיֶהם׃ אַֹחּט־ ָלֶהם ֶאתֹוַחְסלִלָּבם ְוִל־ְלָהִׁשיב ֶאת
ָעיו ְמִֹהים ְלׁשׁש ֲאֶׁשר ָחַלק ֱאֶדֹ ֵעִדים ְוֵכן רּוַח ַהּקַוֲאַנְחנּו לב

 ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה׃ ־ֵעד ַעל
ם ָתַֹנְפָׁשם ַוִיְתַנְּכלּו א־ ְכָׁשְמָעם ַוִּיַּגע ַהָּדָבר ַעדַוְיִהי לג

 ַלֲהִמיָתם׃ 
 ֹורּוִׁשים ִמֶּקֶרב ַהַּסְנֶהְדִרין ּוְׁשמַהְּפ־ ֶאָחד ִמןַוָּיָקם לד

ָהָעם ַוְיַצו ־ה ְוִנְכָּבד ְּבֵעיֵני ָכלֹוָרה ַהּתֹוֵרַּגְמִליֵאל מ
  ִמִּלְפֵניֶהם ְמַעט ִמְזָער׃ ַהְּׁשִליִחים־ֶאתיא ֹוִצְלה

 ֲאֵליֶהם ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ָּבֲאֶׁשר ַאֶּתם ֶמראַֹוּי לה
 ָלֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה׃  ֹותַלֲעׂשִרים ְמֹא
ֲאנִ י  ר ֹס ֲאֶׁשר ִהְתַנֵּׂשא ֵלאמֹוָד ִלְפֵני ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ָקם ּתִּכי לו

ִאיׁש ִהְתַלְּקטּו ֵאָליו ַעד  ֹותהּוא ַהָּגֶבר ּוְכַאְרַּבע ֵמא
 א ָהיּו׃ ּו ְוָהיּו ְּכצַֹהִּנְלִוים ָעָליו ָנפ־ ְוָכלֶנֱהָרג־ֲאֶׁשר

 ָקם ְיהּוָדה ַהְּגִליִלי ִּביֵמי ַהִּמְפָקד ֲאֶׁשר ִהִּדיַח יוְוַאֲחָר לז
 ַהִּנְלִוים ָעָליו ִנְפָזרּו׃ ־הּוא ָנַפל ְוָכל־ָרב ַאֲחָריו ְוַגם־ַעם

ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ־ר ֲאֵליֶכם ִחְדלּו ָלֶכם ִמןֵמֹ ֲאִני אְוַעָּתה לח
 תאַֹהּזה ְוַהְּפֻעָּלה ֵמָאָדם ָיְצָאה ָהֵעָצ־ְוַהִּניחּו ָלֶהם ִּכי ִאם

 הּוֵפר ּתּוָפר׃ 
ִּתָּמְצאּו ־א תּוְכלּו ַלֲהִפיָרּה ֶּפןִהים ָיְצָאה  ֱאֵמֵאת־ְוִאם לט

 ִהים׃ ִנְלָחִמים ֵּבא

ַהְּׁשִליִחים ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִיְּסרּו  ־ ַוִּיְקְראּו ֶאלֹולֹו ְבקַוִּיְׁשְמעּו מ
ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ִׁשְּלחּום  ֹודר עם ְוִצּוּו ֲעֵליֶהם ְלִבְלִּתי ַדֵּבָתֹא

  ְלַדְרָּכם׃
ִּכי ֶנְחְׁשב ּו  ־ ָיְצאּו ְׂשֵמִחים ִמִּלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין ַעלְוֵהם מא

 ׃ ֹוְׁשמ־ְראּוִים ָלֵׂשאת ֶחְרָּפה ַעל
 ְּבָבֵּתי ֲאָנִׁשים ֹוְלַלֵּמד ְּבֵבית ַהִּמְקַּדׁש א ֹוםי ֹוםא ָחְדלּו יְו מב

 ת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֹוַרׂשּוְלַבֵּׂשר ְּב

  ו ו ו ופרקפרקפרקפרק
ּו נַֹּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיּלר ְֹוָגב ֹו ָּגְברּו ָהלְוַהַּתְלִמיִדים א

ִּכי ִהְתַעְּלמּו ר ָֹהִעְבִרִּיים ֵלאמ־ַהַּתְלִמיִדים ַהְּיָוִנים ַעל
 ן׃ ֹוָרַמְחס־ֶאת ֹוםי ֹוםא ָנְתנּו ָלֶהן י ְויֶהםֹוֵתֵמַאְלְמנ

ְמרּו אְֹקַהל ַהַּתְלִמיִדים ַוּי־ ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר ֶאלאּוַוִּיְקְר ב
ְּדַבר ָהֱא־ֶאתב ָֹלנּו ַלֲעז ֹוןָנכ־את ַדֲֹעבד ִֹהים ְוַלֲעב

  ֹות׃ַהֻּׁשְלָחנ
 ַאֵחינּו ְלכּו ֲחזּו ִמֶּכם ִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים ְיֻדִעים ְמֵלֵאי ֵּכן־ַעל ג

ה ָדָֹהֲעב־ְפִקיָדה ַעלם ַנָתֹׁש ּוְמֵלֵאי ָחְכָמה ְואֶדֹרּוַח ַהּק
  ת׃אַֹהּז

ת ְּדַבר ַדֲֹעב־ה ְוַעלָדִֹמְׁשֶמֶרת ַהְּתִפָּלה ַנֲעמ־ ַעלַוֲאַנְחנּו ד
 ה׃ ֹוָרַהְּבׂש

ִאיׁש  ֹוסְסְטָפנ־ַהָּקָהל ַוִּיְבֲחרּו ֶאת־ ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ָכלַוִּייַטב ה
 ֹוכֹורֹוסְּפר־ְוֶאת ֹוסִּפיִלּפ־ׁש ְוֶאתֶדָֹמֵלא ֱאמּוָנה ְורּוַח ַהּק

ִניְקָלס ֵּגר ־ַּפְרְמָנס ְוֶאת־ְוֶאת ֹוןִטימ־ְוֶאת ֹורִניָקנ־ְוֶאת
 ָיא׃ ֹוְכַאְנְטי

 ֶהֱעִמידּו ִלְפֵני ַהְּׁשִליִחים ְוֵהם ִהְתַּפְּללּו ְוָסְמכּו ֵאֶּלה־ֶאת ו
 ְיֵדיֶהם ֲעֵליֶהם׃ ־ֶאת

ְלִמיִדים ּוִמְסַּפר ַהַּתץ ֹּוָפר ָה ֵלִֹהים ה ְדַבר ֱאַוְיִהי ז
ָרב   ֹוןָהמ־ִּבירּוָׁשַלִים ְוַגםד ְֹמא־ָוָרב ַעד ֹוָהל
  ָנטּו ַאֲחֵרי ָהֱאמּוָנה׃ ִניםֲהַֹהּכ־ִמן

ִתים ְפֹּומ ֹותתִֹאיׁש ָמֵלא ֶחֶסד ּוְגבּוָרה ָעָׂשה א ֹוסְסְטָפנ ח
 ים ְּבֶקֶרב ָהָעם׃ ִלְֹּגד

ַהִּליַבְרִטיִנים ־ֵׁשם־לַהְּכֵנֶסת ֲאֶׁשר ַע־ ֲאָנִׁשים ִמֵּביתַוָּיקּומּו ט
 ִקיִליִקָּיא ְּבֵני ־ֵיָחֵׁשב ְוַהּקּוִריִנים ְוָהֲאֶלְכַסְנְּדִרִּיים ּוִמן

  ֹוס׃ְסְטָפנ־ְוַאְסָּיא ַוִיְתַוְּכחּו ִעם
ִהִּביַע ָלֶהם ־ ֲאֶׁשרֹוִּדְבֵרי ָחְכָמת־א ָיְכלּו ְלָהִׁשיב ַעלְו י

 ׃ ֹורּוח
 ֹו ת ָֹׁשַמְענּו אר ֹ ֲאֶׁשר ֵהִעֻדהּו ֵלאמֹו ֲאָנִׁשים ֶנְגּדיבּוֹוִׁשַוּי יא

 ִהים׃ ה ּוֵבאֶׁשְֹמַדֵּבר ִּדְבֵרי ִגּדּוִפים ְּבמ
ִרים ַוָּיקּומּו ֹוְפַהּס־ַהְּזֵקִנים ְוֶאת־ָהָעם ְוֶאת־ ֶאתרּוֹוְרַוְיע יב 

 ָעָליו ַוִּיְתְּפֻׂשהּו ַוְיִביֻאהּו ִלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין׃ 
א ֶיְחַּדל  ָהִאיׁש ַהֶּזה ר ֶֹׁשֶקר ַוְיִעיֻדהּו ֵלאמ־ ֵעֵדייבּוֹוִׁשַוּי יג

 ה׃ ֹוָרַהּת־ ַהֶּזה ְוַעלֹוׁשַהָּקד ֹוםַהָּמק־ִמַּדֵּבר ִּגּדּוִפים ַעל
 ֹוס ר ֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי הּוא ַיֲהרֵמֹ אֹותֹ ָׁשַמְענּו אִּכי יד

 ה׃ ֶׁשָֹלנּו מ־ַהֻחִּקים ֲאֶׁשר ָנַתן־ַהֶּזה ְוָיִמיר ֶאת ֹוםַהָּמק־ֶאת



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי צז

 ַוִּיְראּו ֹוֵעיָנם ּב־ִבים ַּבַּסְנֶהְדִרין ֶאתֹוְׁשַהּי־ ָּכלַוָּיִׂשימּו טו
 ִהים׃ ֱא ָּפָניו ִּכְפֵני ַמְלַא־ֶאת

  ז ז ז זפרקפרקפרקפרק
 ַהֻאְמָנם ֵּכן ַהָּדָבר׃  ֹולן ַהָּגדֵהֹ ַהּכֶמראַֹוּי א
ִנְרֶאה  ֹודֵהי ַהָּכבי ֵאל ֱאֹוָתַמר ְׁשָמעּוִני ַאַחי ַוֲאבאֹ ַוּיַוַּיַען ב

 ַּבֲאַרם ַנֲהַרִים ֶטֶרם ָיַׁשב  ֹותֹוַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְהי־ֶאל
  ְּבָחָרן׃

ָהָאֶרץ ־ ֶאלא ֹּוב ְדֶּתֹוַלּוִמּמ ֵמַאְרְצ ְל־ ֵאָליו ֶלֶמראַֹוּי ג
 ׃ ֲאֶׁשר ַאְרֶא

ָאִביו  ֹות ָיָצא ֵמֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ַוֵּיֶׁשב ְּבָחָרן ְוַאֲחֵרי מָאז ד
ִבים  ְשֹת ֲאֶׁשר ַאֶּתם יאָֹהָאֶרץ ַהּז־ ִמָּׁשם ֶאלֹותִֹביר אֶהֱע
 ַהֶּזה׃  ֹום ַּכּיָּבּה

ָאַמר  ָרֶגל ַא־ַּכף ִמְדַר־ ַנֲחָלה ָּבּה ַעדֹוָנַתן ל־אְו ה
  ָזַרע׃ ֹול־ ַאֲחָריו ְּבֶטֶרם ָהָיהֹו ַלֲאֻחָּזה ּוְלַזְרעֹוְלִתָּתּה ל

א ָלֶהם  ְּבֶאֶרץ ֹוְהֶיה ַזְרעֵגר ִי־ִהים ִּכיָא ַמר ֱא הְֹוכ ו
 ָׁשָנה׃  ֹותם ַאְרַּבע ֵמאָתַֹוֲעָבדּום ְוִעּנּו א

ִהים י ָאַמר ֱאִכֹּו ָּדן ָאנדֲֹאֶׁשר ַיֲעב ֹויַהּג־ ֶאתְוַגם ז
 ַהֶּזה׃  ֹוםֵכן ֵיְצאּו ְוַיַעְבֻדִני ַּבָּמק־ְוַאֲחֵרי

 ֹותֹ ִיְצָחק ַוָּיָמל אֹול־דֹוַל ֶאת ְּבִרית ַהִּמיָלה ְוָאז נֹול־ַוִּיֶּתן ח
 ְׁשֵנים־ֶאתב ְֹוַיֲעקב ַֹיֲעק־יד ֶאתֹוִלַהְּׁשִמיִני ְוִיְצָחק ה ֹוםַּבּי

  ֹות׃ֶהָעָׂשר ָראֵׁשי ָהָאב
 ֹו ַלֲהִביאֹותֹף ַוִּיְמְּכרּו אֹוֵסְּבי ֹות ָראֵׁשי ָהָאבַוְיַקְנאּו ט

 ׃ ֹוִהים ָהָיה ִעּמִמְצָרְיָמה ֵוא
ה ֹ ְלֵעיֵני ַפְרעֹול־יו ְוֵחן ְוָחְכָמה ָנַתןֹוָתָצר־ל ִמָּכֹול־עֹוַׁשַוּי י

 ׃ ֹוֵּבית־ִמְצַרִים ְוַעל ָּכל־ִמְצָרִים ַוְיִׁשיֵתהּו ַעל ֶמֶל
ה ֹוָלֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְבֶאֶרץ ְּכָנַען ְוָצָרה ְגד־ָרָעב ְּבָכל אַֹוָּיב יא
 ינּו ֶטֶרף ְלֵביָתם׃ ֹוֵתָמְצאּו ֲאב־אְו

ינּו ֹוֵתֲאב־ֶׁשֶבר ְּבִמְצַרִים ַוִּיְׁשַלח ֶאת־ִּכי ֶיׁשב ֲֹעק ַיַוִּיְׁשַמע יב 
 ַּפַעם ֶאָחת׃ 

ה ֶֹאָחיו ַוִּתָּוַדע ְלַפְרע־ף ֶאלֹוֵס ַהֵּׁשִנית ִהְתַוַּדע יּוַבַּפַעם יג
 ף׃ ֹוֵסִמְׁשַּפַחת י

ָאִביו ב ַֹיֲעק־ף ַוִּיְקָרא ֵאַליו ֶאתֹוֵס יַוִּיְׁשַלח יד
  ָחֵמׁש ְוִׁשְבִעים ָנֶפׁש׃ ֹוְדּתֹוַלמ־ָּכל־ְוֶאת

 ינּו׃ ֵתִֹמְצָרְיָמה ַוָּיָמת ָׁשם הּוא ַוֲאבב ֹ ַיֲעקַוֵּיֶרד טו
 ְׁשֶכָמה ַוִּיָּקְברּו ַּבֶּקֶבר ֲאֶׁשר ָקָנה ַאְבָרָהם ִּבְמִחיר ַוִּיָּנְׂשאּו טז

 ִּבְׁשֶכם׃  ֹורֲחמ־ֶּכֶסף ִמַּיד ְּבֵני
 ֹוִהים ִּבְׁשֻבָעתים ֲאֶׁשר ִהְבִטיַח ֱא ַּכֲאֶׁשר ָקְרבּו ַהָּיִמַוְיִהי יז

  ד׃ְֹמאד ְֹלַאְבָרָהם ַוֵּיֶרב ָהָעם ְּבִמְצַרִים ַוַּיַעְצמּו ִּבְמא
 ף׃ ֹוֵסי־ָיַדע ֶאת־אָחָדׁש ְּבִמְצַרִים ֲאֶׁשר  ָקם ֶמֶל־ ִּכיַעד יח
ש ְֹנטינּו ִלֹוֵתֲאב־ ִהְתַחֵּכם ִלְבֵני ִמְׁשַּפְחֵּתנּו ַוִּיְלַחץ ֶאתהּוא יט

 ם׃ ֹוָתֵליֶהם ְלִבְלִּתי ַהֲחיְלֹע־ֶאת
ָשה ִהים ּוְׁשֵלא ֹובט־ד מֶׁשה ַוְיִהיֹוַל ַהִהיא נָּבֵעת כ

 ֳחָדִׁשים ִנְצַּפן ְּבֵבית ָאִביהּו׃ 

 ַוְּתַגְּדֵלהּו ָלּה ְלֵבן׃ ה ַֹּפְרע־ ַּבתֹותֹ ֻנַּטׁש ָאְסָפה אְוַאֲחֵרי כא
 ִּבְדָבָריו ַחֹכ־ַמת ִמְצָרִים ַׂשִּגיאָחְכ־ ַמְׂשִּכיל ְּבָכלַוְיִהי כב

 ְּפָעִלים׃ ־ְוַרב
ד ֹ ִלְפקֹוִלּב־ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָׂשם ַעלֹול־ ָמְלאּוְוַכֲאֶׁשר כג

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל׃ ־ֶאָחיו ֶאת־ֶאת
ם ָֹדָבר ַוָּיֶגן ָעָליו ַוִּיּק־א־ ִאיׁש ֶאָחד ֵמֶהם ֻמֶּכה ַעלַוַּיְרא כד

 ַהִּמְצִרי׃ ־ֶאת ַּיִנְקַמת ַהֻמֶּכה ַו
ָלֶהם  ֹוא ָּתבֹוָיד־ ִּכי ָיִבינּו ֶאָחיו ֲאֶׁשר ַעלֹוּב ְּבִלֶמראַֹוּי כה

 א ֵהִבינּו׃ ִהים ְוֵהם ְּתׁשּוַעת ֱא
 ֹותַהֵּׁשִני ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִנִּצים ַוְיַבֵּקׁש ַלֲעׂש ֹום ַּביַוֵּיֵצא כו

 ֲאָנִׁשים ַאִחים ַאֶּתם ָלָּמה אַמר ֲהאֵֹּביֵניֶהם ַוּי ֹוםָׁשל
 ָאִחיו׃ ־ ִאיׁש ֶאתַתַעְׁשקּו

ְלִאיׁש ַׂשר  ִמי ָׂשְמר ֹ ֵלאמֹו ָיד ְּבָאִחיו ֲהָדפַחֵלְֹוַהּׁש כז
 ט ָעֵלינּו׃ ֵפְֹוׁש

 ַהִּמְצִרי׃ ־ֶאתל ֹר ַּכֲאֶׁשר ָהָרְגָּת ֶאְתמֵמֹ ַאָּתה אַהְלָהְרֵגִני כח
ד ָׁשם ֹוֶלה ַוָּיָגר ְּבֶאֶרץ ִמְדָין ַוּיֶׁשֹח מ ַהֶּזה ָּבַרַהָּדָבר־ְוַעל כט

 ְׁשֵני ָבִנים׃ 
ה ָֹוְיה  ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוֵּיָרא ֵאָליו ַמְלָאֹואת לְוִכְמ ל

 ַהְּסֶנה׃  ֹוֵאׁש ִמּת־ְּבִמְדַּבר ַהר ִסיַני ְּבַלַּבת
 ֹול ֵּנה קְוִה ֹותַהַּמְרֶאה ַוָּיַסר ִלְרא־ מֶׁשה ַוִּיְתַמּה ַעלַוַּיְרא לא

 ה ִמַּדֵּבר ֵאָליו׃ ָֹוְיה
ֵהי ֵהי ִיְצָחק ֵואֵהי ַאְבָרָהם ֱאֱא ֵהי ָאִבי ֱאיִכָֹאנ לב

 ַוֶּיֱחַרד מֶׁשה ִּכי ָיֵרא ֵמַהִּביט׃ ב ַֹיֲעק
 ֹום ִּכי ַהָּמק ֵמַעל ַרְגֶלי ה ַׁשל ְנָעֶליָֹו ֵאָליו ְיהֶמראַֹוּי לג

 ׁש הּוא׃ ֶדֹק־תד ָעָליו ַאְדַמֹוֵמֲאֶׁשר ַאָּתה ע
ַצֲעָקָתם ־ֳעִני ַעִּמי ֲאֶׁשר ְּבִמְצַרִים ְוֶאת־ָרִאיִתי ֶאת הָֹרא לד

  ִמְצַרְיָמה׃ ָׁשָמְעִּתי ָוֵאֵרד ְלַהִּציָלם ְוַעָּתה ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲח
ט  פֵ ְֹלַׂשר ְוׁש ִמי ָׂשְמר ֹ ֵלאמֹוב־ מֶׁשה ֲאֶׁשר ִּכֲחׁשּוהּוא לה
ַהִּנְרֶאה ֵאָליו ַּבְּסֶנה  ד ַהַּמְלָאִהים ְּבַי ָׁשַלח ֱאֹותֹא

 ל׃ ֵאְֹלַׂשר ּוְלג ֹותִלְהי
סּוף ־ִתים ְּבִמְצַרִים ּוְבַיםְפֹּומ ֹותתֹיָאם ַוַּיַעׂש אֹוִצ הְוהּוא לו

 ּוַבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה׃ 
י  נִ ֹ מֶׁשה ֲאֶׁשר ָאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנִביא ֵמֲאֵחיֶכם ָּכמהּוא לז

 ֵהיֶכם ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון׃ ה ֱאָֹוים ָלֶכם ְיהָיִק
ר ֵאָליו ֵבַֹהּד ַהַּמְלָא־ ֲאֶׁשר ָהָיה ַבָּקָהל ּוַבִּמְדָּבר ִעםהּוא לח

ת ַחִּיים ֹוַרינּו ְוהּוא ִקֵּבל ּתֹוֵתֲאב־ְּבַהר ִסיַני ְוִעם
 ָלנּו׃ ־ָלֶתת

 ַוִּיְּתנּו ֹורּוח־ ִּכי ִהְמרּו ֶאתֹו לַעֹא ָאבּו ִלְׁשמ ינּוֵתַֹוֲאב לט
 ִלָּבם ָלׁשּוב ִמְצָרְיָמה׃ ־ֶאת

ִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ָלנּו ֱא־ֲעֵׂשהן ַֹאֲהר־ ֶאלְמרּואַֹוּי מ
 ָיַדְענּוא ֶזה מֶׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ־ִּכי
 ׃ ֹוָהָיה ל־ֶמה

ַלַּמֵּסָכה ַוְיַצֲחקּו  ֹותלֹלּו ע ֵעֶגל ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוַּיֲעַוַּיֲעׂשּו מא
 ִלְפֵני ַמֲעֵׂשי ְיֵדיֶהם׃ 



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי צח

ְצָבא ַהָּׁשָמִים ־ֶאתד ִֹהים ָסר ֵמֲעֵליֶהם ַוִּיְּתֵנם ַלֲעבֵוא מב
ִלי  ־ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהְּנִביִאים ַהְּזָבִחים ּוִמְנָחה ִהַּגְׁשֶּתם

  ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל׃ ַבִּמְדָּבר
ֵהיֶכם ֵריָפן  ב ֱאַכֹּכ־ְוֶאת ֶלֹ ֵאת ֻסַּכת מּוְנָׂשאֶתם גמ

ָלֶהם ְוִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם  ֹותַהְּצָלִמים ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ְלִהְׁשַּתֲח
  ְלָבֶבל׃ ֵמָהְלָאה

 ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות ָהָיה ָלֶהם ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ינּוֵתַֹוֲאב מד
ִהים  ֱאֹותֹה ְּכִפי ֲאֶׁשר ִצָּוה אמֶׁשה ַּכַּתְבִנית ֲאֶׁשר ָרָא

  ֵאָליו׃ ַהְמַדֵּבר
ָׁשם ָלְקחּו ַוְיִביֻאהּו ִאָּתם אַֹע ְּברֹוֻׁשְיה־ ִעםינּוֵתַֹוֲאב מה

ינּו  ֹוֵתִהים ִמְּפֵני ֲאביָׁשם ֱאֹוִרם ֲאֶׁשר הֹוִיַהּג ֹותַאְרצ־ֶאל
  ָדִוד׃ְיֵמי ־ַעד

א ֹ ִלְמצֹוִלּב־ִּיֵּתן ֶאתִהים ַו ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֱאְוהּוא מו
  ב׃ֵֹהי ַיֲעקֵלא ֹותִמְׁשָּכנ

  ָבִית׃ ֹול־ָּבָנהה ֹמּוְׁש מז
א ֵיֵׁשב ְּבָבִּתים ַמֲעֵׂשי ָיָדִים ַּכֲאֶׁשר ָאַמר  ֹוןֵאל ֶעְלי ַא מח

 ַהָּנִביא׃ 
ֶזה ַבִית ֲאֶׁשר ־ַרְגָלי ֵאים ֹ ִּכְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדַהָּׁשַמִים מט

 ְמנּוָחִתי׃  ֹוםֶזה ָמק־ה ְוֵאיָֹוי ָאַמר ְיהִל־ִּתְבנּו
 ֵאֶּלה ָיִדי ָעָׂשָתה׃ ־ָּכל־א ֶאתֲה נ
ן ַמְמִרים ֱהִייֶתם ָּתִמיד ֶזֹף ִּכְבֵדי ֵלב ְוַעְרֵלי אֶרֹ עְקֵׁשי נא

 יֶכם׃ ֹוֵתֲאב־ַאֶּתם ַּגם־ׁש ַּגםֶדֹרּוַח ַהּק־ִעם
א ָהְרגּו  יֶכם ֲהֹוֵת ֲאבֹותֹא ָרְדפּו אַהְּנִביִאים ־ ִמןִמי נב

ַהַּצִּדיק ֲאֶׁשר ַאֶּתם  א ָֹיבא ַֹהְמַבְּׂשִרים ִמֶּקֶדם ִּכי ב־ֶאת
  ִלְמַרְּצִחים׃ ֹו ַוִּתְהיּו לִהְסַּגְרֶּתם

א ׁש ְודֶ ֹקת ֹה ִמִּלְפֵני ִרְבבֹוָרַהּת־ ֲאֶׁשר ִקַּבְלֶּתם ֶאתַאֶּתם נג
 ְׁשַמְרֶּתם׃ 

ַנְפָׁשם ַוַּיַחְרקּו ־ֶּזה ַוִּיַּגע ַעדַהָּדָבר ַה־ ְּכָׁשְמָעם ֶאתַוְיִהי נד
 ָעָליו ִׁשֵּניֶהם׃ 

 ֹודְּכב־ׁש ַוַּיֵּבט ַהָּׁשָמְיָמה ַוַּיְרא ֶאתֶדֹ ָמֵלא רּוַח ַהּקְוהּוא נה
 ִהים׃ ד ִליִמין ָהֱאֵמֵֹיׁשּוַע ע־ִהים ְוֶאתֱא

ָאָדם ָה־ַהָּׁשַמִים ִנְפָּתִחים ְוֵאת ֶּבן־ה ֶאתֶאֹ ִהְנִני רֶמראַֹוּי נו
 ִהים׃ ד ִליִמין ָהֱאֵמֹע

 ָאְזֵניֶהם ַוִּיְּפלּו ָעָליו ָיַחד׃ ־ַוַּיַאְטמּו ֶאת ֹולָּגד ֹול ְּבקַוִּיְזֲעקּו נז
 ָאֶבן ְוָהֵעִדים ֹותִֹמחּוץ ָלִעיר ַוִּיְרְּגמּו א־ ֶאליֻאהּוֹוִצַוּי נח

 ל׃  ָׁשאּוֹוְמִעיֵליֶהם ְלַרְגֵלי ַנַער ֶאָחד ּוְׁשמ־ִהְפִׁשיטּו ֶאת
י ִנֹא ֵיׁשּוַע ֲאדֵרְֹוהּוא ְמַׁשֵּוַע ְוק ֹוסְסְטָפנ־ ֶאתַוִּיְרְּגמּו נט

 רּוִחי׃ ־ָנא ֶאת־ַקח
ָנא ָתֵׁשת ־ה ַאלָֹוְיה ֹולָּגד ֹולִּבְרָּכיו ַוִּיְקָרא ְבק־ ַעלַוִּיְכַרע ס

 ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוִּייָׁשן׃ ־ֲעֵליֶהם ַחָּטאת ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ֶאת

 חחחח    פרקפרקפרקפרק
ָהֵעָדה ִּבירּוָׁשַלִים ־ ְוֶאתֹו ָנָטה ַאֲחֵריֶהם ַלֲהִמיתְוָׁשאּול א

 ִּביהּוָדהֵעֶבר ־ַוָּיֻפצּו ֻכָּלם ְלָכלד ְֹמא־ָרְדפּו ָּבֵעת ַהִהיא ַעד
 זּוָלִתי ַהְּׁשִליִחים ְלַבָּדם ִנְׁשָארּו׃  ֹוןרְמֹּוְבׁש

ְקְּבֻרהּו ַוִּיְסְּפדּו ַוִּי ֹוסְסְטָפנ־ ֲחִסיִדים ָנְׂשאּו ֶאתַוֲאָנִׁשים ב
  ֹול׃ָעָליו ִמְסֵּפד ָּגד

ִמַּבִית ְלַבִית   ָחְרָמה ָה־ָהֵעָדה ַעד־ ָרַדף ֶאתְוָׁשאּול ג
 ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ְלִתָּתם ְּבֵבית ַהֶּכֶלא׃  ֹובְוָסח

 ה׃ ֹוָרְּדַבר ַהְּבׂש־ ָׁשטּו ָבָאֶרץ ַוַּיְׁשִמיעּו ֶאתיםֹוִצְוַהְּנפ ד
ַוִּיְקָרא ְבָאְזֵניֶהם  ֹוןרְמִֹעיר ׁש־ֶאל ֹוס ִּפיִלּפַוֵּיֶרד ה

 ְקִריַאת ַהָּמִׁשיַח׃ ־ֶאת
ְּבֵלב ֶאָחד ִּכי ָׁשְמעּו   ֹוסִאְמֵרי ִפיִלּפ־ָהָעם ֶאל ֹון ֲהמַוַּיְקֵׁשב ו

 ֲאֶׁשר ָעָׂשה׃  ֹותתָֹהא־ָראּו ֶאת־ַּגם
קּו ָבם ְוֵהָּנה ַהֻּטְמָאה ָּדְב ֹות ַרִּבים ָהיּו ָׁשם ֲאֶׁשר רּוחִּכי ז

ּוִפְסִחים   ֹותּוְנֵכי ֲעָצמ ֹולָּגד ֹולְּבקק ְֹוָצעא ָֹיְצאּו ֵמֶהם ָיצ
  ִנְרָּפאּו׃ ֹוָיד־ ַעלַרִּבים

 ה ָּבִעיר ַהִהיא׃ ֹוָל ִׂשְמָחה ְגדַוְּתִהי ח
ֲאֶׁשר ִמְּלָפִנים ִהְגִּדיל  ֹון ִׁשְמעֹו ָהָיה ָבִעיר ּוְׁשמְוִאיׁש ט

ים ַּבֲאֶׁשר ִנֹרְמֲֹאֶׁשר ָׁשְממּו ָעָליו ַהּׁש־ָפיו ַעדַמֲעֵׂשהּו ִבְכָׁש
 הּוא׃  ֹולִאיׁש ָּגד־ ִּכיָאַמרהּוא 

 ַחֹ ּכֹוח ֹזּו כר ֵֹלאמ ֹולָּגד־ְוַעד ֹון ִהְקִׁשיבּו ֵאָליו ִמָּקטְוֻכָּלם י
 ִהים ִּכי ַרב הּוא׃ ֱא
ָׁשָפיו ָהיָ ה  ן ַקֶּׁשֶבת ִּכי ָיִמים ַרִּבים ִּבְכֶזֹ אֹול־ ָנְתנּוְוֵהם יא

 ְלֵעיֵניֶהם׃  ֹותַמְפִליא ַלֲעׂש
ֲאֶׁשר ִּבַּׂשר ָלֶהם  ֹוס ַּכֲאֶׁשר ֶהֱאִמינּו ְלִפיִלּפַוְיִהי יב 

ֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַוִּיָּטְבלּו  ־ִהים ְוֶאתַמְלכּות ָהֱא־ֶאת
  ָנִׁשים׃־ְוַגםֲאָנִׁשים ־ַּגם

 ֹוסִּפיִלּפ־ֵבל ַוִּיְסַּתַּפח ַעלהּוא ַוִּיָּט־ַּגם ֹון ִׁשְמעַוַּיֲאֵמן יג
ים ִלָֹתיו ַהְּגדְפֹמ־יו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוֶאתֹוָתתֹא־ ֶאתֹותֹּוִבְרא
  ד׃ְֹמא־ַעדם ֹוֵמַוִּיְׁשּת

 ֹון רְמִֹקְּבָלה ׁש־ ַהְּׁשִליִחים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשַלִים ִּכיַעֹ ִּכְׁשמַוְיִהי יד
 ֹוסֶּפְטר־ם ֶאתִהים ַוִּיְׁשְלחּו ֲאֵליֶהְּדַבר ָהֱא־ֶאת
  ָנן׃ֹוָחי־ְוֶאת

 ׁש׃ ֶדֹ ַוִּיְתַּפְּללּו ַבֲעָדם ִּכי ָתנּוַח ֲעֵליֶהם רּוַח ַהּקַוֵּיְרדּו טו
ִנְטָּבִלים ָהיּו ־ִאיׁש ֵמֶהם ַרק ִּכי־א ָצְלָחה ַעלַעָּתה ־ ַעדִּכי טז

 ֵיׁשּוַע׃  ֹוןְבֵׁשם ָהָאד
 ׁש׃ ֶדֹח ֲעֵליֶהם רּוַח ַהּקְיֵדיֶהם ֲעֵליֶהם ַוָּתַנ־ ֶאתַוִּיְסְמכּו יז
 יׁש ִנְּתָנה ָבֶהם ַאֲחֵרֶדִֹּכי רּוַח ַהּק ֹוןִׁשְמע ֹות ִּכְראַוְיִהי יח

ְיֵדיֶהם ֲעֵליֶהם ַוַּיְקֵרב ָלֶהם ־ֲאֶׁשר ָסְמכּו ַהְּׁשִליִחים ֶאת
  ָּכֶסף׃

ַח ָאִני ְלַמַען ִּתְצַלח רּו־ ַהֶּזה ַּגםַחַֹהּכ־ִלי ֶאת־ ְּתנּוַמראַֹוּי יט
 ָיַדי ָעָליו׃ ־ֶאת ֲֹאֶׁשר ֶאְסמ־ָּכל־ׁש ַעלֶדַֹהּק

ַּבֲאֶׁשר  ַּכְסֶּפ־ַבד ַאָּתה ִעםא ֹּתד ָֹאב ֹוס ֵאָליו ֶּפְטרֶמראַֹוּי כ
 ִהים ַּבָּכֶסף׃ ִּכי ִתְקֶנה ַמַּתת ָהֱא ָחְׁשָבה ַנְפְׁש



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי צט

 ִלְפֵני א ָיָׁשר ִלְּבֵחֶלק ְוַנֲחָלה ַּבָּדָבר ַהֶּזה ִּכי  ְל־ֵאין כא
 ִהים׃ ָהֱא

 ה אּוַלי ִיְסַלח ְלָֹוְיה־ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל  ׁשּוָבה ֵמָרָעְתְוַעָּתה כב
 ׃ ְלִנְכֵלי ִלֶּב

 ֶרַׁשע׃  ֹות ַחְרֻצּבֹוּוְבמ ׁש ְרִאיִתיאֹת רֹוַר ִּבְמרִּכי כג
א ֹבה ְלִבְלִּתי ָיָֹוְיה־ַמר ַהְעִּתירּו ַבֲעִדי ֶאלאַֹוּי ֹון ִׁשְמעַוַּיַען כד

 ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם׃ ל ָֹעַלי ָּדָבר ִמּכ
ה ָהֵעד ְוַדֵּבר ַוָּיֻׁשבּו ְירּוָׁשָלְיָמה ַאֲחֵרי ָֹו ִּדְּברּו ְדַבר ְיהְוֵהם כה

 ֲאֶׁשר ַרִּביםה ִּבְכָפִרים ֹוָרְּדַבר ַהְּבׂש־ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיעּו ֶאת
 ים׃ נִ ֹרְמַֹלּׁש

 ְל־קּום ֶלר ֵֹלאמ ֹוסּפִּפיִל־ה ֶאלָֹוְיה  ַמְלַאַוְיַדֵּבר כו
 ַעָּזָתה׃  ֲאֶֹדת ִמירּוָׁשַלִים ּבֶרַֹהְּנַׁשָּמה ַהּי ַהֶּנְגָּבה ַּבֶּדֶר

ַחִיל ּכּוִׁשי ְלָפָניו ְסִריס  ֹורְוִהֵּנה ִאיׁש ִּגּב  ַוֵּיַלַוָּיָקם כז
ָרּה ֹוָצֵּבית א־ַהַּמְלָּכה ַקְנַּדק ֵמֶאֶרץ ּכּוׁש ְוהּוא ַׂשר ְלָכל

 ָׁשָּמה׃  ֹות ָּבא ְירּוָׁשַלִים ְלִהְׁשַּתֲחרֲאֶׁש
א ְּבֵסֶפר ֵרֹ ְוקֹוב ְּבֶמְרַּכְבּתֹוֵׁש יֹו הּוא ָׁשב ְלַדְרּכְוַעָּתה כח

 ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא׃ 
ֵאֶצל  ְוִהְתַהֵּל ְנֵטה ְל ֹוסִּפיִלּפ־ ָהרּוַח ֶאלֶמראַֹוּי כט

 ת׃ אַֹהֶּמְרָּכָבה ַהּז
א ְבֵסֶפר ְיַׁשְעָיהּו  ֵרַֹוִּיְׁשַמע ִּכי הּוא ק ֹוסיִלּפ ֵאָליו ִּפַוָּיָרץ ל

 א׃ ֵרֲֹאֶׁשר ַאָּתה ק־ֶמר ֲהִכי ָיַדְעָּת ֶאתאַֹהָּנִביא ַוּי
ִני ִאיׁש ַוְיַבֵּקׁש ֹוֵרי־ ֵאיָכה ֵאַדע ִּבְלִּתי ִאםַמראַֹוּי לא

 ׃ ֹוְוָלֶׁשֶבת ִאּת ֹותַלֲעל ֹוסִּפיִלּפ־ֶאת
ב ֲאֶׁשר ָקָרא ַבֵּסֶפר ַּכֶּׂשה ַלֶּטַבח יּוָבל  הּוא ַהָּכתּוְוֶזה לב

 א ִיְפַּתח ִּפיו׃ ֶזיָה ֶנֱאָלָמה ְוְזֹּוְכָרֵחל ִלְפֵני ג
ַח ִּכי ִנְגַזר ֹוֵח ִמי ְיׂשֹורֹוּד־ ֻלָּקח ְוֶאתֹו ִמְׁשָּפטֹוְּבִׁשְפל לג

 ֵמֶאֶרץ ַחָּייו׃ 
ִמי ־ַעל ָּנא ִמְּמ־ֲאָלהֶאְׁש ֹוסִּפיִלּפ־ֶמר ֶאלאֹ ַהָּסִריס ַוּיַוַּיַען לד

 ִאיׁש ַאֵחר׃ ־ ַעלֹו אֹוַנְפׁש־ְמַדֵּבר ַהָּנִביא ַעל
 ֹול־ַהָּכתּוב ַהֶּזה ַוַּיֶּגד־ִּפיו ַוָּיֶחל ִמן־ֶאת ֹוס ִּפיִלּפַוִּיְפַּתח לה

 ת ֵיׁשּוַע׃ ֹוַרְּבׂש־ֶאת
יס ֶמר ַהָּסִראָֹמִים ַוּי־ּו ֶאלאַֹוָּיב  ְּבָנְסָעם ַּבֶּדֶרַוְיִהי לו

 ַּיַעְצֵרִני ֵמִהָּטֵבל׃ ־ַמִים ְלָפֵנינּו ַמה־ִהֵּנה
 ָל־ֻמָּתר ְלָבְב־ַמֲאִמין ַאָּתה ְּבָכל־ִאם ֹוס ִּפיִלּפֶמראַֹוּי לז

ִהים ָהֱא־ֶמר ֲאִני ַמֲאִמין ִּכי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֶּבןאַֹוַּיַען ַוּי
  הּוא׃

ַהַּמִים ־ ְׁשֵניֶהם ֶאלַהֶּמְרָּכָבה ַוֵּיְרדּוד ֹ ַוַּתֲעמַוְיַצו לח
 ׃ ֹותַֹהָּסִריס ַוְיַטֵּבל א־ַּגם ֹוסִּפיִלּפ־ַּגם

 ֹוסִּפיִלּפ־ה ֶאתָֹוַהַּמִים ַוִּיָּׂשא רּוַח ְיה־ם ִמןֹוָת ַּבֲעלַוְיִהי לט
 ׃ ֹוָׂשֵמַח ְלַדְרּכר ַֹוַּיֲעב ֹודא ָרָאהּו עְוַהָּסִריס 

ה ֹוָרַהְּבׂש־ַוְיַבֵּׂשר ֶאתר  ֹבַוַּיֲע ֹודִנְמָצא ְבַאְׁשּד ֹוסּוִפיִלּפ מ
  ִקְסִרין׃ ֹואֹּב־ֶהָעִרים ַעד־ְּבָכל

  ט ט ט טפרקפרקפרקפרק
ַּתְלִמיֵדי ־ ַעלֹור ַזַעם ָוָמֶות ַּבֲחַמת ַאּפֹוֵרּנּו עֹוֶד עְוָׁשאּול א

  ֹול׃ן ַהָּגדֵהַֹהּכ־ֶאל ַוֵּיֶל ֹוןָהָאד
ר ְּבַדֶּמֶׂשק  ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ֲאֶׁש־ ְסָפִרים ִמֶּמּנּו ֶאלַוִּיְׁשַאל ב

 ֹו ַהִהיא ֲאָנִׁשים א ים ַּבֶּדֶרִעֹ ִּכי ִיְמָצא תֹוְלַהֲחִזיק ְּבָיד
  ֲאסּוִרים ְירּוָׁשָלְיָמה׃ ַלֲהִביָאםָנִׁשים 

ַהָּׁשַמִים ־ִמן ֹורַּדָּמֶׂשק ְוִהֵּנה א־ְוָקֵרב ֶאל ֵלֹ הּוא הַוְיִהי ג
 ָזַרח ָעָליו ְּכָבָרק ִמָּסִביב׃ 

ִמַּדֵּבר ֵאָליו ָׁשאּול  ֹולָּפָניו ָאְרָצה ַוִּיְׁשַמע ק־ַעל לַֹוִּיּפ ד
 ֶּזה ִּתְרְּדֵפִני׃ ־ָׁשאּול ָלָּמה

ף ֵדֹי ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ַאָּתה רִכֶֹמר ָאנאֹי ַוּיִנֹ ִמי ַאָּתה ֲאדֶמראַֹוּי ה
  ֹות׃נַֹּבָּדְרבט ָֹלְבע ָקֶׁשה ְל

ְוֶאֱעֶׂשה ַוָּיַען ץ ַֹּתְחּפ־י ַמהֹוִנֶמר ָאדאֹ ָחֵרד ְוִנְבָעת ַוּיְוהּוא ו
  ָהִעיָרה ְוָׁשם ֵיָאֵמר ֵאֶלי ְוֵל  קּום ְלַָא  ֹוןָהָאד
  ַּתֲעֶׂשה׃ ֲאֶׁשר־ֶאת

 ָעְמדּו ְכֶנֱאָלִמים ִּכי ָׁשְמעּו ֹו ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִאּתְוָהֲאָנִׁשים ז
 א ָראּו׃ ְוִאיׁש  ֹולַהּק־ֶאת

א ָרָאה ֵעיָניו ְו־ַּתח ֶאתָהָאֶרץ ַוִּיְפ־ ָׁשאּול ִמןַוָּיָקם ח
 יֻכהּו ַּדָּמֶׂשק׃ ֹוִל ַוּיֹוְמאּוָמה ַוַּיֲחִזיקּו ְבָיד־ָּכל

 א ָׁשָתה׃ א ָאַכל ְוֵעיָניו ְו ֹור אֹוא ָהָיה ל ָיִמים ּוְׁשלֶׁשת ט
ֶמר ֵאָליו אֹ ֲחַנְנָיה ַוּיֹו ֶאָחד ָהָיה ְבַדֶּמֶׂשק ּוְׁשמְוַתְלִמיד י

 י׃ ִנֶֹמר ִהְנִני ֲאדאֲֹחַנְנָיה ַוּיַּבַמְרֶאה  ֹוןָהָאד
 ֹובַהִּנְקָרא ָהְרח ֹובָהְרח־ֶאל קּום ָוֵל ֹון ֵאָליו ָהָאדֶמראַֹוּי יא

 ָׁשאּול ֹוַהָּיָׁשר ּוְדרׁש ְּבֵבית ְיהּוָדה ַאֲחֵרי ִאיׁש ַטְרִסי ּוְׁשמ
  ִמְתַּפֵּלל׃ ֹוִּכי ִהּנ

 ֲחַנְנָיה ֲאֶׁשר ָׂשם ֹו ּוְׁשמ ָחָזה ַּבַּמֲחֶזה ִאיׁש ָּבא ֵאָליוְוהּוא יב 
 ֵעָניו׃  ֹור אֹול־ָיָדיו ָעָליו ְלָהֶׁשב־ֶאת

ַּכָּמה ־י ָׁשַמְעִּתי ִמִּפי ַרִּבים ַעדִנַֹמר ֲאדאֹ ֲחַנְנָיה ַוּיַוַּיַען יג
 ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִים׃  יֹוֶׁשִהְרָּבה ָהֵרַע ָהִאיׁש ַהֶּזה ִלְקד

ל ֹּכ־ֶאתר  ִֹנים ֶלְאסֲהֹ ִמִּפי ָראֵׁשי ַהּכֹו ְּבָידַחֹ ֶיׁש ּכ הֹּפ־ְוַגם יד
 ׃ אים ִּבְׁשֶמִרַֹהּק

ְכִלי ֵחֶפץ הּוא ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ־ִּכי ֵל ֹון ֵאָליו ָהָאדֶמראַֹוּי טו
 ם ּוְמָלִכים ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל׃ ֹוִיְׁשִמי ִלְפֵני ג־ ָלֵׂשאת ֶאתֹוב
 ַּבֲעבּור ְׁשִמי׃  ֹותַעּנ ְלִהְתֹוַּכָּמה ל־ ַאְרֵאהּו ַעדַוֲאִני טז
ַמר  אָֹיָדיו ָעָליו ַוּי־ַהַּבְיָתה ַוָּיֶׂשם ֶאתא ֲֹחַנְנָיה ַוָּיב ַוֵּיֶל יז

 ַּבֶּדֶר ֵיׁשּוַע ַהִּנְרֶאה ֵאֶלי ֹוןָׁשאּול ָאִחי ִהֵּנה ָהָאד
ְוִתָּמֵלא  ִּכי ִתָּפַקְחָנה ֵעיֶני  ֵהָּנה ְׁשָלַחִני ֵאֶליָּבאָת־ֲאֶׁשר
  ׁש׃ֶדַֹהּק רּוַח

 ָנְפלּו ֵמַעל ֵעיָניו ְּכַקְׂשַקִּׂשים ַוִּתָּפַקְחָנה ַוָּיָקם  ּוְכֶרַגע יח
 ַוִּיָּטֵבל׃ 

ַהַּתְלִמיִדים ָיִמים ־ ֶלֶחם ַוִּיְתַחָּזק ַוֵּיֶׁשב ָׁשאּול ִעםַכלאַֹוּי יט
 ֲאָחִדים ְּבַדָּמֶׂשק׃ 

הּוא ־ִּכיר ֹ ֵיׁשּוַע ֵלאמַהְּכֶנֶסת ְּבֵׁשם־ ַוִּיְקָרא ְּבָבֵּתיַוְיַמֵהר כ
 ִהים׃ ָהֱא־ַהָּמִׁשיַח ֶּבן



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי ק

א ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ֲהר ֹ ִנְבֲהלּו ֵלאמִעיםְמַֹהּׁש־ְוָכל כא
ת ָּבא אֹאים ַּבֵּׁשם ַהֶּזה ּוְלַבֲעבּור זִרַֹהּק־ִּבירּוָׁשַלִים ֶאת

 ׃ ִניםֲהָֹראֵׁשי ַהּכ־ם ֲאסּוִרים ֶאלָתֹא יֹוִל ְלהֵהָּנה־ַגם
ַהְּיהּוִדים ְּבַדָּמֶׂשק  ־ֶאת ְוָחֵזק ּוְמַסְכֵס ֹוֵל ָׁשאּול הַוְיִהי כב

 ֶזה הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ ־ה ָלֶהם ֵּדי ָבֵאר ִּכיֹוָרִּכי ה
 ׃ ֹו ִמֵּקץ ָיִמים ַרִּבים ַוִּיְקְׁשרּו ָעָליו ַהְּיהּוִדים ְלָהְרגַוְיִהי כג
ַהְּׁשָעִרים  ־ִרים ֵהם ֶאתְמֹׁש־ם ְלָׁשאּול ִקְׁשָרם ְוִכי ַגַוִּיָּוַדע כד
 ׃ ֹום ָוַלְיָלה ְלָהְרגֹוָמי
יֻדהּו ַבַּסל ֵמַעל ֹוִר ַהַּתְלִמיִדים ָלְיָלה ַוּיֹותֹ אַוִּיְקחּו כה

 ה׃ ֹוָמַהח
ְירּוָׁשַלִים ַוְיַבֵּקׁש ְלָדְבָקה ַבַּתְלִמיִדים ְוֵהם ֻּכּלָ ם   אַֹוָּיב כו

 ַתְלִמיד הּוא׃ ־ִּכיא ֶהֱאִמינּו ָיְראּו ִמָּפָניו ְו
ַהְּׁשִליִחים ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ־ַנָּבא ַוְיִביֵאהּו ֶאת־ ַּברֹותֹ אַוִּיַּקח כז

 ְוִכי ֹוֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּת־ְוֶאת ֹוןָהָאד־ֶאת ָרָאה ַבֶּדֶר־ֵאת ֲאֶׁשר
  ל׃ָֹקָרא ְבַדֶּמֶׂשק ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ְלֵעיֵני כ־ַּגם

 א ִּבירּוָׁשָלִים׃ א ָוָבֹוֵצ ִאָּתם יַוְיִהי כח
ֵיׁשּוַע ְלֵעיֵני ַהָּׁשֶמׁש ַוִּיְתַוַּכח  ֹון ְּבֵׁשם ָהָאדַוִּיְקָרא כט

  ְלַקְחָּתּה׃ ֹוַנְפׁש־ַהְּיהּוִדים ַהְּיָוִנים ְוֵהם ִּבְקׁשּו ֶאת־ִעם
 ַוְיִביֻאהּו ְלִקְסִרין ּוִמָּׁשם ִׁשְּלֻחהּו םָהַאִחי־ ַהָּדָבר ֶאלַוִּיָּוַדע ל

  ֹוס׃סַטְר־ֶאל
ֶאֶרץ ְיהּוָדה ־ַּכָּנּה ְּבָכל־ַעלן ֹי ַוִּתּכָנַֹלֲעַדת ֲאד ֹום ָׁשלַוְיִהי לא

ה ְורּוחַ  ָֹוְוַכֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ְּבִיְרַאת ְיה ֹוןרְמֹּוַבָּגִליל ּוְבׁש
 ם ֵּכן ַרּבּו ְוֵכן ָעֵצמּו׃ ָתֹ ְמַנֵהל אׁשֶדַֹהּק

ַּגם ד ַֹוִּיְפק ֹוםְלָמק ֹוםִמָּמקב ְֹוָסב ָה ָהַל ֹוסּוֶפְטר לב
 ד׃ ִבים ְּבְׁשֹים ַהּיֹוִׁשַהְּקד־ֶאת

ֶעֶרׂש ־ב ַעלֵכֹ ֲאִנַּיס ׁשֹוּוְׁשמ ֹותֲעָצמ־ ָׁשם ִאיׁש ְנֵכהַוִּיְמָצא לג
 ה ָׁשִנים׃ ֶנְֹּדָוי ֶזה ְׁשמ

קּום  ֶאְפֹא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח רֲאִנַּיס ֲה ֹוס ֵאָליו ֶּפְטרֶמראַֹוּי לד
  ם׃ַֹוָּיָקם ִּפְתא ַעְרֶׂש ְל־עַהַּצ

ַוָּיׁשּובּו  ֹוןֵבי ַהָּׁשרְׁשֹד ְויֵבי ְׁשֹי־ ָּכלֹותֹ אַוִּיְראּו לה
  ֹון׃ָהָאד־ֶאל

 ָהְיָתה ַתְלִמיָדה ַאַחת ּוְׁשָמּה ָטִביָתא ּוִבְׂשַפת ֵעֶבר  ֹוּוְבָיפ לו
 ִּפֵּזָרה׃ ֲאֶׁשר  ֹותים ּוְצָדקֹוִבְצִבָּיה ְוִהיא ַרַּבת ְּפָעִלים ט

ּה ַוַּיְׁשִּכיֻבָה ֹוָתַוִּיְרֲחצּו את ֹ ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוֶּתֱחֶלה ַוָּתמַוְיִהי לז
 ַּבֲעִלָּיה׃ 

ָׁשָּמה  ֹוסֶפְטר־ ְוַהַּתְלִמיִדים ָׁשְמעּו ִּכיֹוה ְלָיפָבֹד ְקרְו לח
א  ָּנ־הָאֹ ּבר ֹ ֵלאמֹוב־ַוִּיְׁשְלחּו ֵאָליו ְׁשַנִים ֲאָנִׁשים ַוִּיְפְצרּו

 ְּתַאַחר׃ ־ ַאלֵאֵלינּו
ָהֲעִלָּיה ְוִהֵּנה ־ִאָּתם ַוַּיֲעלּוהּו ֶאלא ַֹוָּיב ַוֵּיֶל ֹוס ֶּפְטרַוָּיָקם לט

ת  ַֹהֻּכֳּתנ־ ֶאתֹותָֹעְמדּו ָעָליו ְּבֶבִכי ְלַהְרא ֹותָהַאְלָמנ־ָּכל
 ּה ִעָּמֶהן׃ ֹוָדֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ָלֵהן ְצִבָּיה ְּבע ֹותַהְּׂשָמל־ְוֶאת

ִּבְרָּכיו ַוִּיְתַּפֵּלל ־ֻּכָּלם ַהחּוָצה ַוִּיְכַרע ַעל־ֶאת ֹוס ֶפְטראֹוֵצַוּי מ
 ֵעיֶניהָ ־ֶאתֶמר ָטִביָתא קּוִמי ַוִּתְפַקח אַֹהֵּמָתה ַוּי־ַוִּיֶפן ֶאל
 ַוֵּתֶׁשב׃  ֹוסֶּפְטר־ַוֵּתֶרא ֶאת

 ֹותָלַאְלָמנים ְוֹוִׁש ַוְיִקיֶמָה ְוַאַחר ָקָרא ַלְּקדֹוָיד־ ֶאתַוִּיְׁשַלח מא
 ַוַּיֲעִמיֶדָה ַחָּיה ִלְפֵניֶהם׃ 

  ֹון׃ ַוַּיֲאִמינּו ַרִּבים ָּבָאדֹוֵבי ָיפְׁשֹי־ע ְלָכלֹוַד ַהֶּזה נְוַהָּדָבר מב
 ַהּבּוְרִסי׃  ֹון ְּבֵבית ִׁשְמעֹו ָיִמים ַרִּבים ְּבָיפַוֵּיֶׁשב מג

  י י י יפרקפרקפרקפרק
ֵמָאה ִּבְצָבא ־א ַׂשר הּוֹוְׁשמ ֹוס ָהָיה ְּבִקְסִרין ָקְרֵנִלּיִאיׁש א

  ַהְּגדּוד ָהִאיַטְלִקי׃ ֹוַהַחִיל ֲאֶׁשר ָקְראּו ל
 ּוִפַּזר ָנַתן ֹוֵּבית־ָּכל־ִהים ִעם ִאיׁש ָחִסיד ִויֵרא ֱאְוהּוא ב

 ִהים ָּתִמיד׃ ַוִּיְתַּפֵּלל ֵלאב ָֹלָעם ָלר
ִנְרָאה  ִהים ֱא ְּכָׁשָעה ַהְּתִׁשיִעית ְוִהֵּנה ַמְלַא ֹום ַהּיַוְיִהי ג

  ֹוס׃ַמר ָקְרֵניִלּיאֵֹאָליו ַּבַּמֲחֶזה ַוּי
ר ֵאָליו ֶמֹי ְמַצֶּוה ַוּיִנֶֹמר ָמה ֲאדאֹ ֵאָליו ַוִּייָרא ַוּיַוַּיֵּבט ד

 ִהים׃ ִלְפֵני ֱא ֹוןָעלּו ְלִזָּכר יֶתְֹוִצְדק ְּתִפָּלְת
 ֹוןעִׁשְמ־ֶאת  ּוְקָרא ֵאיֶלֹוָיפ־ֲאָנִׁשים ֶאל ְל־ ְׁשַלחְוַעָּתה ה

 ַהְמֻכֶּנה ֵּכיָפא׃ 
ַהּבּוְרִסי  ֹון ִׁשְמעֹוִאיׁש ֶאָחד ּוְׁשמ־ר ִעםֹוֵרא הּוא ִמְתּגֲה ו

 ָעֶליֲאֶׁשר ־ֶאת ַמר ְלאְֹׂשַפת ַהָּים הּוא י־ד ַעלֵמֹ עֹוּוֵבית
  ֹות׃ַלֲעׂש

ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֵאָליו ְוהּוא ָקָרא  ַהַּמְלָא ַוֵּיֶל ז
ִהים ִאיׁש ַחִיל ֶאָחד ְיֵרא ֱא־ ְוֶאלֹום ֵמַעְבֵדי ֵביתְׁשַנִי־ֶאל
  ְלָפָניו ָּתִמיד׃ ִדיםְמָֹהע־ִמן

 ׃ ֹוַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְׁשָלֵחם ָיפ־ ָלֶהם ֵאת ָּכלַוְיַסֵּפר ח
ָהִעי ר ־ֶאלב ְֹוָקר ָה  ִמָּמֳחָרת ַּכֲאֶׁשר ָהְלכּו ַבֶּדֶרַוְיִהי ט

 ַהָּגג׃ ־ְתַּפֵּלל ְּכָׁשָעה ַהִּׁשִּׁשית ַעלַוַּיַעל ֵּכיָפא ְלִה
ל  ֶכֹ אֹו לֹוֲהִכינ ֹוד ּוְבעֹו ַוִּיְתָאו ְלָהִׁשיב ַנְפׁשַוִּיְרַעב י

 ִהים׃ ֱא ֹות ְבַמְראֹוַוִּתְתַעֵּטף ַנְפׁש
ה ֹוָלַהָּׁשַמִים ְּפתּוִחים ְוֵתָבה ַאַחת ִּכיִריָעה ְגד־ ֶאתַוַּיְרא יא

 ְּפֵני ָהָאֶרץ׃ ־ֶדת ַוָּתַנח ַעלֹוֶריָה יֹוֶתַּכְנפְקׁשּוָרה ְּבַאְרַּבע 
ַאְרַּבע ְוֶרֶמׂש ־ַעלת ֹכְלַֹחַּית ַהָּׂשֶדה ַהה־ ִמָּכלּהֹוָכּוְבת יב 

 ַהָּׁשָמִים׃  ֹוףָהֲאָדָמה ְוע
  ל׃ֹקּום ֵּכיָפא ְזַבח ֶוֱאכ ֹול ֵאָליו קַוְיִהי יג
ִּפי ־א ָבא ֶאלי ֹוִדעי ִּכי ֵמִנֹ ֵּכיָפא ָחִליָלה ִּלי ֲאדֶמראַֹוּי יד

  ֶׁשֶקץ ָטֵמא׃ ֹוְּבַׂשר ִּפּגּול א
א ְתַׁשֵּקץ  ִהים ֲאֶׁשר ִטַהר ֱא־ֵאָליו ֵׁשִנית ֶאת ֹול קְוִהֵּנה טו

 ָאָּתה׃ 
ׁש ְּפָעִמים ַוָּתָׁשב ַהֵּתָבה ַוַּתַעל  ַהֶּזה ֻׁשַּלׁש ָׁש ֹוןְוַהִחָּזי טז

 ַהָּׁשָמְיָמה׃ 
יָפא ָלַדַעת ָמה הּוא ַהַּמֲחֶזה ֲאֶׁשר ָחָזה  רּוַח ֵּכַוִּתָּפֶעם יז

 ֹוןְמַבְקִׁשים ֵּבית ִׁשְמע ֹוסְוִהֵּנה ָהֲאָנִׁשים ְׁשלּוֵחי ָקְרֵניִלּי
 ַהָּפַתח׃ ־ ַעלִדיםְמְֹוע

 ַהְמֻכֶּנה ֵּכיָפא׃  ֹוןר ָּבֶזה ִׁשְמעֹוֵרְמרּו ֲהִמְתּגאֹ ַוּיַוִּיְקְראּו יח
ֶמר ֵאָליו אְֹּדַבר ַהַּמֲחֶזה ַוּי־ ַעלֹוָבבה ִבְלֶגֵֹּכיָפא ה ֹודּוְבע יט

 ׃ ָתָֹׁשה ֲאָנִׁשים ְמַבְקִׁשים אָהרּוַח ִהֵּנה ְׁש



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קא

י  כִ ִֹּתְפַסח ֵהָּנה ְוֵהָּנה ִּכי ָאנ־ִאָּתם ְוַאל  קּום ֵרד ָוֵלְוַעָּתה כ
 ְׁשַלְחִּתים׃ 

 ֹוס ָקְרֵניִלּיָהֲאָנִׁשים ַהִּנְׁשָלִחים ֵאָליו ֵמֵאת ־ ֵּכיָפא ֶאלַוֵּיֶרד כא
  ָּבאֶתם׃ַמה ־ַמר ֲאִני ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ַעלאַֹוּי
ִאיׁש ַּצִדיק  ֹותֶאָחד ִמָּׂשֵרי ַהֵּמא ֹוסָקְרֵניִלּיר ֹ ֵלאמַוַּיֲענּו כב

ַעם ַהְּיהּוִדים ִנְּתָנה ־ְּבָכל ֹוב ֵׁשם טֹוִהים ֲאֶׁשר לִויֵרא ֱא
 ֹוֵּבית־ֶאל ְלא ֹ ִלְקרֹוׁשָקד ַמְלָאה ִמִּפי ָֹו ִמְצַות ְיהֹוּל

 ׃ יֶתֹ ִיְׁשַמע ִמַּדְּברְלַבֲעבּור
 ַּבָּבִית ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיָקם ֵּכיָפא  ֹום ַוָּיִלינּו ִאּתָתֹ אַוִּיְקָרא כג

  ׃ֹוִעּמ ָהְלכּו ֹוָהַאִחים ֲאֶׁשר ְּבָיפ־ִאָּתם ַוֲאָחִדים ִמן ַוֵּיֶל
 ֹו ִחָּכה ָלֶהם ְוִעּמ ֹוסִקְסִרין ְוָקְרֵניִלּי־ּו ֶאל ָּבאֹוּוְלָמֳחָרת כד

 ׃ ֹויו ּוְמֻיָּדָעיו ֲאֶׁשר ִהְקִהיָלם ְּבֵביתָבְֹקר
ְלַרְגָליו ל ֹ ַוִּיּפֹוִלְקָראת ֹוסֵּכיָפא ַוֵּיֵצא ָקְרֵניִלּי ֹוא ְּכבַוְיִהי כה

 ַוִּיְׁשָּתחּו׃ 
  ָאִני׃ ֹוׁשֲאִני ֱאנ־םַמר קּום ָנא ַּגאֹ ֵּכיָפא ַוּיֹותֹ אַוָּיֶקם כו
 ַהַחְדָרה ַוִּיְמָצא ַרִּבים ִנְקָהִלים ָׁשָּמה׃ א ֹ ַוָּיבֹו ִאּתַוְיַדֵּבר כז
ְלִאיׁש ְיהּוִדי  ֹוןָנכ־א ֲאֵליֶהם ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ִּכי ֶמראַֹוּי כח

 ְלִבְלִּתיִהים ֶהְרַאִני  ֵואֹוִאיׁש ָנְכִרי ְלָדְבָקה ּב־ֶאלב ִֹלְקר
 ָאָדם׃ ־ֶּבן־ ָטֵמא ְלָכלֹוֶקץ אֶׁשא ְֹקר

ֲאֵליֶכם ִּכי ְקָראֶתם ִלי ְוַעָּתה  ֹואא ִנְמַנְעִּתי ִמּב ֵּכן־ַעל כט
  ֹוא׃ֶּזה ְקָראֶתם ִלי ָלב־ַמה־ֶאְׁשֲאָלה ַעל

 ֹום ִלְפֵני ַאְרָּבָעה ָיִמים ָיַׁשְבִּתי ְבצ ֹוס ָקְרֵניִלּיֶמראַֹוּי ל
ִהְתַּפַּלְלִּתי ְּבֵביִתי ַּבָּׁשָעה ת ְוַכֲאֶׁשר אַֹהָּׁשָעה ַהּז־ַעד

 ִנָּצב ָעָלי׃  ֹורה אֶטֹ ְוִהֵּנה ִאיׁש עַהְּתִׁשיִעית
  ְל־ִהים ַוִּיְזָּכרָׁשַמע ֱא ֹוסָקְרֵניִלּי  ְּתִפָּלְתַמראַֹוּי לא

 ׃ יֶתִֹצְדק־ֶאת
ַהְמֻכֶּנה  ֹוןִׁשְמע־ֶאת  ּוְקָרא ֵאֶליֹוָיפ־ ְׁשַלח ֶאלְוַעָּתה לב

 ְׂשַפת ־ַעלַהּבּוְרִסי  ֹוןר ְּבֵבית ִׁשְמעֹוֵרא הּוא ִמְתּגא ֲהֵּכיָפ
 ׃ ָל־ ְיַדֶּברֹואֹוַהָּים ֲאֶׁשר ְּבב

ָבאָת ְוִהֵּנה ־ְוַאָּתה ֵהיַטְבָּת ִּכי  ָוֶאְׁשַלח ֵאֶליָוֲאַמֵהר לג
ֲאֶׁשר ֻצֵּויָת ל ֹ ְּככַעִֹהים ִלְׁשמִלְפֵני ָהֱאה ֲֹאַנְחנּו ֻכָּלנּו ּפ

 ה׃ ָֹוְיה ֵמֵאת
ַמר ַעָּתה ָאֵמן ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין אִֹּפיו ַוּי־ ֵּכיָפא ֶאתַוִּיְפַּתח לד
 ִהים׃ ֱא־א ָפִנים ִעםֹוֵׂשנ
ָיִפיק  ֹויָוג ֹויּג־ל ֶצֶדק ִמָּכלֵעֹ ּופֹותִֹאיׁש ַהָּיֵרא א־ ִאםִּכי לה

 ִמֶּמּנּו׃  ֹוןָרצ
ְּביַ ד   ֹוםם ָׁשלָתְֹיַבֵּׂשר א ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹו ָׁשַלח ְּדָברְוהּוא לו

  ל׃ֹּכ ֹוןֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח הּוא ֲאד
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָקָרה ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ָהֵחל  ־א ְיַדְעֶּתם ֶאת ֲהִּכי לז

 ׃ ֹוָנן ִלְטִביָלתֹוָחַּבָּגִליל ַאֲחֵרי ְקִריַאת י
 ֹוַח ָקְדׁשֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי ְּברּו־ִהים ֶאתָמַׁשח ֱא־ ֲאֶׁשרֵאת לח

 ֹוב ַוֲעׂשה ט ָּבָאֶרץ ָה ַל ְוהּוא ָהֹוּוְגבּוָרת
ִהים  ַּתַחת ַיד ַהָּׂשָטן ִׁשַּלח ָחְפִׁשי ִּכי ָהֱאָהְרצּוִצים־ְוֶאת
  ׃ֹוִעּמָהָיה 

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְּבֶאֶרץ ַהְּיהּוִדים ־ָּכל־ ֵעִדים ַעלַוֲאַנְחנּו לט
 ָהֵעץ׃ ־ ַעלֹותֹֻגהּו ַוִּיְתלּו אֲאֶׁשר ֵהם ֲהָר־ּוִבירּוָׁשָלִים ְוַעל

ְלֵעיֵני   ֹותַהְּׁשִליִׁשי ַוִּיְּתֵנהּו ְלִהָּגל ֹוםִהים ַּבּי ֵהִקים ֱאֹותְֹוא מ
 ים׃ ִאָֹהר

ְלֵעיֵני ָהֵעִדים ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבם ־ָהָעם ִּכי ִאם־א ְלֵעיֵני ָּכל מא
 ֹוִתינּו ִעּמִהים ִמֶּקֶדם ַוֲאַנְחנּו ֵהם ֲאֶׁשר ָאַכְלנּו ְוָׁשֱא

 ַהֵּמִתים׃ ־ ִמןֹו קּומַאֲחֵרי
ְבָאְזֵני ָהָעם ּוְלָהִעיד ִלְפֵניֶהם ִּכי א ֹנּו ִלְקרָתֹ ִצָּוה אְוהּוא מב

 ט ַהַחִּיים ְוַהֵּמִתים׃ ֵפִֹהים ְלׁש ֱאֹוֶזה הּוא ֲאֶׁשר ְנָתנ
 ִיְהֶיה ֹוַהְּנִביִאים ְמִעיִדים ָעָליו ִּכי ְׁשמ־ ָּכלְוַגם מג

  ֹון׃ ִלְסִליַחת ָעֹוַהַּמֲאִמיִנים ּב־ְלָכל
ׁש ָצְלָחה ֶדַֹהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְורּוַח ַהּק־ֵּכיָפא ְמַדֵּבר ֶאת ֹודע מד

 ׃ ֹוִעים ְּדָברְמָֹּכל ַהּׁש־ַעל
ֵּכיָפא ִהַּתְּמהּו ָּתָמהּו ־ ַהַּמֲאִמיִנים ֲאֶׁשר ָּבאּו ִעםיםֹוִלְוַהִּנּמ מה

 ם ִנְׁשָּפָכה׃ ֹוִיַהּג־ׁש ַּגם ַעלֶדַֹמְּתַנת רּוַח ַהּק־ִּכי
 ִהים׃ ל ֵלאֶדִֹנים ּגְתְֹונ ֹותנֹם ְמַדְּבִרים ִּבְלׁשָתֹ ָׁשְמעּו אִּכי מו
ַּבַּמִים ְלִבְלִּתי ר ַֹמר ֲהיּוַכל ִאיׁש ַלֲעצאַֹוּי ֹוס ֶּפְטרַוַּיַען מז

 ׁש ֲעֵליֶהםֶדִֹיָּטְבלּו ֲאָנִׁשים ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָצְלָחה רּוַח ַהּק
 ּו׃ נֹ ָּכמםֹוֶהְּכמ

ם ִּכי ִיָּטְבלּו ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְוֵהם ִּבְקֻׁשהּו ִּכי ָתֹ אַוְיַצו מח
 ֵיֵׁשב ִעָּמֶהם ָיִמים ֲאָחִדים׃ 

  יא יא יא יאפרקפרקפרקפרק
ם  ֹוִיַהּג־ ְוָהַאִחים ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ָׁשְמעּו ִּכי ַּגםְוַהְּׁשִליִחים א

 ִהים׃ ְּדַבר ָהֱא־ִקְּבלּו ֶאת
  ר׃ֹים ֵלאמֹוִלָּבא ְירּוָׁשָלִים ַוַּיִּלינּו ָעָליו ַהִּנּמ ֹוסּוֶפְטר ב
 ִאָּתם ָלֶחם׃ ל ָֹּבם ֶלֱאכ־ ֲאָנִׁשים ֲעֵרִלים ָּבאָת ַוִּתְתָעֶרבֵּבית ג
  ר׃ָֹאְפָניו ֵלאמ־ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ָּדָבר ָּדָבר ַעל ֹוס ֶּפְטרַוָּיֶחל ד
ָעַלי ָהרּוַח ָוֵאֶרא ַבַּמֲחֶזה ל ֹ ַוִּתּפֹופ ָהִייִתי ְּבִעיר ָיִמְתַּפֵּלל ה

ה ְקׁשּוָרה ְּבַאְרַּבע  ֹוָלֵתָבה ַאַחת ִּכיִריָעה ְגד־ְוִהֵּנה
 ָעָדי׃ א ַֹהָּׁשַמִים ַוָּתב־ֶדת ִמןֶרֹ ייָהֹוֶתַּכְנפ

 ְלַהִּביט ָוָאִבין ָוֵאֶרא ָבּה ֶּבֱהַמת ָהָאֶרץ ְוַחַּית ַהָּׂשֶדה ָוֵאֶפן ו
 ַהָּׁשָמִים׃  ֹוףַאְרַּבע ְוֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְוע־לַעת ֹכְלַֹהה

  ל׃ֵֹמַּדֵּבר ֵאַלי קּום ֵּכיָפא ְזַבח ֶוֱאכ ֹולק־ ַּגםָוֶאְׁשַמע ז
ִּפי ְּבַׂשר ־ָבא ֶאל־אי ֹוִדי ִּכי ֵמעִנֹ ָחִליָלה ִּלי ֲאדרַמָֹוא ח

  ֶׁשֶקץ ָטֵמא׃ ֹוִּפּגּול א
א ִהים ֲאֶׁשר ִטַהר ָהֱא־ִים ֶאתַהָּׁשָמ־ֵׁשִנית ִמן ֹול ַהּקַוַּיַען ט

 ְתַׁשֵּקץ ָאָּתה׃ 
ֵכן הּוַרם ־ׁש ְּפָעִמים ְוַאֲחֵריַהֶּזה ִנְרָאה ֵאַלי ָׁש ֹוןְוַהִחָּזי י

 ַוַּיַעל ַהָּׁשָמְיָמה׃ ל ַֹהּכ
ֶּפַתח ַהַּבִית ־ִדים ַעלְמָֹׁשה ֲאָנִׁשים ע ֶרַגע ְוִהֵּנה ְׁשְוִכְמַעט יא

  ִּכי ִנְׁשְלחּו ֵאַלי ִמִּקְסִרין׃ ֲאֶׁשר ָהִיינּו ָׁשם
 ֵהָּנה ָוֵהָּנה ַוֵּיְלכּו ַחֹא ִלְפס ִּדֶּבר ִּבי ָלֶלֶכת ִאָּתם ְוְוָהרּוַח יב 

 ֵּבית ָהִאיׁש׃ ־ֶאלא ֵֹׁשֶׁשת ָהַאִחים ָהֵאֶּלה ַוָּנב־ִאִּתי ַּגם



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קב

ָּוה  ֲאֶׁשר ִצֹוִנָּצב ְּבֵבית ָרָאה ַמְלָא־ ֵאת ֲאֶׁשרָלנּו־ַוַּיֶּגד יג
ַהְמֻכֶּנה  ֹוןִׁשְמע־ֶאת  ּוְקָרא ֵאֶליֹוָיפ־ְׁשַלח ֶאלר ֹ ֵלאמֹותֹא

  ֵּכיָפא׃
ְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּתָּוַׁשע ָּבם ַאָּתה    ְיַדֵּבר ֵאֶליְוהּוא יד

 ׃ ֵּביֶת־ְוָכל
ׁש ַּכֲאֶׁשר ֶדֹי ְלַדֵּבר ַוִּתְצַלח ֲעֵליֶהם רּוַח ַהּקִתֹ ַהִחּלְוַכֲאֶׁשר טו

 ֵלינּו ַּבְּתִחָּלה׃ ָצְלָחה ָע
ָנן ִטֵּבל ַּבַּמִים ֹוָחֲאֶׁשר ָאָמר י ֹוןְּדַבר ָהָאד־ֶאת רָֹוֶאְזּכ טז

 ׁש׃ ֶדְֹוַאֶּתם ִּתָּטְבלּו ְּברּוַח ַהּק
ת אַֹהַּמָּתָנה ַהּז־ִהים ֶאת ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ֱאְוַעָּתה יז

ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאִני   ֹוןדָלנּו ַהַּמֲאִמיִנים ָּבָא־ַּכֲאֶׁשר ָנַתן ַּגם
 ִהים׃ ָהֱא־ֶאת ֹואִלְכלא ֹ ֲאִני ִּכי ָאבִמי

 ֹוד ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוַּיֲחִריׁשּו ַוִּיְּתנּו ָכב־ ְּכָׁשְמָעם ֶאתַוְיִהי יח
 ְלֶדֶרִהים ָלׁשּוב ם ָנַתן ֱאֹוִיַלּג־ָאֵכן ַּגםר ִֹהים ֵלאמֵלא

 ַהַחִּיים׃ 
ִּדְבַרת ־ ִמְּפֵני ַהָּצָרה ֲאֶׁשר ָעְבָרה ֲעֵליֶהם ַעליםֹוִצְוַהְּנפ יט

א ָיא ְוֹוְכְוַאְנְטי ֹוסִּפינּוְקָיא ְוַקְפר־ָהְלכּו ַעד ֹוסְסְטָפנ
 ה ְלִאיׁש זּוָלִתי ַלְּיהּוִדים ְלַבָּדם׃ ֹוָר ְדַבר ַהְּבׂשִהִּגידּו

ָיא ֹוְכְנְטיְוקּוִריִני ֲאֶׁשר ָּבאּו ַא ֹוס ָהיּו ַאְנֵׁשי ַקְפרּוֵמֶהם כ
 ֵיׁשּוַע׃  ֹוןָהָאד־ַהְּיָוִנים ַוְיַבְּׂשרּום ֶאת־ֶאל־ַוְיַדְּברּו ַּגם

ה ָהְיָתה ֲעֵליֶהם ְוַרִּבים ְּבִמְסָּפר ֶהֱאִמינּו ַוָּיׁשּובּו ָֹו ְיהְוַיד כא
  ֹון׃ָהָאד־ֶאל

ְלח ּו ָאְזֵני ָהֵעָדה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִים ַוִּיְׁש־ ָּבָאה ֶאלּוְׁשמּוָעָתם כב
 ָיא׃ ֹוְכַאְנְטי־ַנָּבא ֶאל־ַּבר־ֶאת

ֵלב ֻּכָּלם ־ִהים ַוִּיְׂשָמח ַוְיַדֵּבר ַעלֶחֶסד ָהֱא־ַוַּיְרא ֶאת אַֹוָּיב כג
  ֹון׃ְּברּוַח ָנכ ֹוןְלָדְבָקה ָבָאד

ָרב ־ׁש ֶוֱאמּוָנה ְוַעםֶדָֹהָיה ּוָמֵלא רּוַח ַהּק ֹוב ִאיׁש טִּכי כד
  ֹון׃ָהָאד־ִנְסְּפחּו ַעל

 ָׁשאּול׃ ־ְלַבֵּקׁש ֶאת ֹוסַטְרס־ִמָּׁשם ֶאל ַוֵּיֶל כה
ָיא ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ָׁשָנה ְתִמיָמה  ֹוְכ ַוְיִביֵאהּו ַאְנְטיַוִּיְמָצֵאהּו כו

 ָיאֹוְכְּבַאְנְטיה ָלַרִּבים ָאז הּוַחל ֹוָרְּבֶקֶרב ַהָּקָהל ַוְיַלְּמדּו ת
 ַלַּתְלִמיִדים ְמִׁשיִחִּיים׃ א ִֹלְקר

 ָיא׃ ֹוְכ ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוֵּיְרדּו ְנִביִאים ִמירּוָׁשַלִים ַאְנְטיַוְיִהי כז
 ִּכי ָרָעב ֹוְוָהרּוַח ִּדֶּבר ּב ֹוס ֲאָגבֹו ֶאָחד ֵמֶהם ּוְׁשמַוָּיָקם כח

ָהָאֶרץ הּוא ָהָרָעב ֲאֶׁשר ָּבא ִּביֵמי ־ִיְהֶיה ְּבָכל ֹולָּגד
  ֹוס׃יֹוְדְקל

ַח ִאיׁש ִאיׁש ֵמֶהם ַּכֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ְלִמיִדים ִלְׁש ַהַּתַוִּיְתַנְּדבּו כט
 ִבים ִּביהּוָדה׃ ְׁשָֹלַאִחים ַהּיר ֹ ַלֲעזֹוָיד

ַנָּבא  ־ַיד ַּבר־ַהְּזֵקִנים ַעל־ ֵכן ַוִּיְׁשְלחּו ִנְדַבת ָיָדם ֶאלַוַיֲעׂשּו ל
 ְוָׁשאּול׃ 

  יב יב יב יבפרקפרקפרקפרק
 ְּבַאְנֵׁשי ָהֵעָדה ֹוָיד־ֶאת ַהֶּמֶל ֹוסדֹוְר ַהִהיא ָׁשַלח הָּבֵעת א

 ם׃ ֹוָתְלַעּנ
 ָנן ֶּבָחֶרב׃ ֹוָחֲאִחי יב ַֹיֲעק־ֶאת גַֹוַּיֲהר ב

 ׂשֹף ַוִּיְתּפֹוֶסַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהְּיהּוִדים ַוּי ֹובט־ ִּכיַוַּיְרא ג
  ֹות׃ַהַּמּצ־ְוַהָּיִמים ְיֵמי ַחג ֹוסֶּפְטר־ֶאת־ַּגם

 ֹות ַהֶּכֶלא ַוִּיְׁשְמֻרהּו ַאְרַּבע ַמְחְלק ַוִּיְּתֵנהּו ְּבֵביתֹוּב־ַוַּיֲחֶזק ד
ַמְחְלָקה ִּכי ָאַמר ־ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ַאְרָּבָעה ַאְרָּבָעה ָּכל

  ִלְפֵני ָהָעם ַאֲחֵרי ַהָּפַסח׃ ֹוְלַהֲעִמיד
 ֹוָהֵעָדה ֶהְעִּתיָרה ַבֲעד  ַאֹוָעצּור ְּבֵבית ִּכְלא ֹוס ֶּפְטרַוְיִהי ה

 ׃ ִהים ְּבָחְזָקהֱא־ֶאל
 ַלִּמְׁשָּפט ַּבַּלְיָלה  ֹוַלֲהִביא ֹוסדֹוְר ֲאֶׁשר ָחֵפץ הְוַאֲחֵרי ו

 ֲחֻמִּׁשים ֵּבין ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֹוִמְׁשָּכב־ַעל ֹוסַההּוא ָׁשַכב ֶּפְטר
  ַהָּסף׃־ַעלֵרי ֵבית ַהֶּכֶלא ִנָּצִבים ְמָֹאסּור ִּבְׁשַנִים ְּכָבִלים ְוׁש

 ַוִּיַּגע  ֹוָנַגּה ְּבִלְׁשָּכת ֹורב ָעָליו ְואה ִנָּצָֹוְיה  ַמְלַאְוִהֵּנה ז
 ֲאסּוָריו קּום ַמֵהר ַוִּיַּמּסּו ר ַֹוְיִעיֵרהּו ֵלאמ ֹוסֶּפְטר ְּבַכף ֶיֶר

 ֵמַעל ָיָדיו׃ 
  ִׂשים ְּבַרְגֶלי ּוְנָעֶלי ָמְתֶניר ֲֹחג  ֵאָליו ַהַּמְלָאֶמראַֹוּי ח

 ַאֲחָרי׃  ֲעֵטה ְוֵל יְלְמִע־ֶמר ֵאָליו ְוֶאתאַֹוַּיַעׂש ֵּכן ַוּי
ֱאֶמת הּוא ֲאֶׁשר  ־א ָיְדָעה ִאם ֹוַאֲחָריו ְוַנְפׁש  ַוֵּיֶלַוֵּיֵצא ט

 ִנְרָאה ְבֵעיָניו׃  ֹוןִּכי ְּכִחָּזי  ְּבַיד ַהַּמְלָאֹוַנֲעָׂשה ּל
טּור ַהְּׁשִנִּיים ־ים ְוֶאתֹוִנִרים ָהִראׁשְמֹטּור ַהּׁש־ ֶאתַוַּיַעְברּו י

א ָהִעיָרה ֲאֶׁשר ִנְפַּתח ֵצַֹׁשַער ַהַּבְרֶזל ַהּי־ ֶאלּואַֹוָּיב
 ַּיַעלֶאָחד ַו ֹוב ַוַּיַעְברּו ְרחֹו ֵמֵאָליו ַוֵּיְצאּו בִלְפֵניֶהם
  ם׃ֹ ִּפְתאֵמָעָליו ַהַּמְלָא

ִּכי  ֹוןָנכ־ ֵאָליו ַעָּתה ָיַדְעִּתי ֶאלֹוְּכׁשּוב ַּדְעּת ֹוס ֶּפְטרֶמראַֹוּי יא
 ֹוסדֹוְר ַוַּיִּציֵלִני ִמַּכף הֹוַמְלָאכ־ ֶאתהָֹוָׁשַלח ְיה

 ַהְּיהּוִדים׃ ־ ַעםְצִדַּית־ּוִמָּכל
ָנן ֹוָחֵּבית ִמְרָים ֵאם י־ֶאלא ֹ ַוָּיבֹוִלּב־ ְמַדֵּבר ֶאלּנּוֹוֶדע יב 

 ְוָׁשם ַרִּבים ִנְקָהִלים ּוִמְתַּפְּלִלים׃  ֹוסַהְמֻכֶּנה ַמְרק
ק  ֵפַֹהּד ֹולַנֲעָרה ַאַחת ְלקא ֹר ַוָּתבֶּדֶלת ַהָּׁשַע־ַעל קַֹוִּיְדּפ יג

 י׃ ֹוִדּוְׁשָמּה ר
 ֹוָפְתָחה ּל־אוִמִּׂשְמָחָתּה  ֹוסֶּפְטר ֹולק־ ֶאתַוַּתֵּכר יד

 ֹוס ֶפְטר־ָרָצה ַהַּבְיָתה ַוַּתֵּגד ָלֶהם ִּכי־ַהָּדֶלת ִּכי ִאם־ֶאת
  ַהָּפַתח׃־ַעלד ֵמֹע
ֵכן ַהָּדָבר ־א ִּכי ְוִהיא ָאְמָרה  ֵאֶליָה ִמְׁשַּתֵּגָעה ָאְּתְמרּואַֹוּי טו

  הּוא׃ ֹוַמְלָאכ־ָאז ָאְמרּו ִּכי
 ַוְיִהי ְלֶפֶלא  ֹותַֹוִּיְפְּתחּו ַוִּיְראּו אק ֹיף ִלְדּפֹוִסה ֹוסּוֶפְטר טז

 ְּבֵעיֵניֶהם׃ 
 ֹויאֹוִצה־ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ֵאת ֲאֶׁשר ֹות ָלֶהם ַלְחׁשֹו ָידַוָּיֶנף יז

 ְוָלַאִחיםב ֹת ְלַיֲעקאֶֹמר ַהִּגידּו זאֶֹּכֶלא ַוּיִמֵּבית ַה ֹוןָהָאד
 ַאֵחר׃  ֹום ְלָמקֹול־ַוֵּיֵצא ַוֵּיֶל

ר  ֹּוְמהּוָמה ַרָּבה ָהְיָתה ֵּבין ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֵלאמ ֹור ארֶקַֹהּב יח
  ֹוס׃ָהָיה ְלֶפְטר־ֶמה

ים ַוִּיֵּתן  ִרְמַֹהּׁש־ֶאתר ֹ ַוַּיֲחקֹוא ְמָצא ְוֹותָֹּדַרׁש א ֹוסדֹוְרְוה יט
  ָׁשם׃ ַוֵּיֶׁשבִקְסִרין ־ ַלֲהִמיָתם ַוֵּיֶרד ִמיהּוָדה ֶאלֹוָּדת

ים ְוֵהם ָּבאּו ֵאָליו ְּבֵלב ֶאָחד ִנֹים ּוַבִּצדִרֹ ַּבּצֹו ָחָרה ַאּפָאז כ
 ְלַהְפִּגיַע ֲחַדר ַהֶּמֶל־ֲאֶׁשר ַעל ֹוסֵלב ְּבַלְסט־ַוְיַדְּברּו ַעל



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קג

 ָלֶהםיאּו ֹוִצה ָלֶהם ִּכי ֵמֶאֶרץ ַהֶּמֶל םֹוָׁשל ֹותַּבֲעָדם ְוַלֲעׂש
 ם׃ ֹוָתַאְרצ ֹוןֶׁשֶבר ַרֲעב־ֶאת

ִּבְגֵדי ַמְלכּות ַוֵּיֶׁשב  ֹוסדֹוְרד ַוִּיְלַּבׁש הֹוֵעמ ֹוםי ֹום ַהּיַוְיִהי כא
 יו׃ ָתִֹּכֵּסא ַהִּמְׁשָּפט ַוִּיָּׂשא ֲאֵליֶהם ִמַּדְּבר־ַעל

 ָאָדם׃  ֹולא קִהים הּוא ְוֱא ֹולקר ֹ ָהָאם ֵלאמַוָּיִריעּו כב
ִהים ֵלא ֹודָנַתן ָּכב־אה ְּכֶרַגע ִּכי ָֹוְיה־ ַמְלַאַוַּיֵּכהּו כג

  ת׃ִֹעים ַוָּימֹוָלְכֻלהּו תאַֹוּי
 ה ָוָרב׃ ִהים ָעָלה ָע ֱאּוְדַבר כד
ַנָּבא ְוָׁשאּול ִמירּוָׁשָלִים ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִמְלאּו  ־ ַּברַוָּיׁשּובּו כה

ָנן ַהְמֻכֶּנה ֹוָחי־ֻקָּדָתם ַהְּנתּוָנה ָלֶהם ַוִּיְקחּו ִאָּתם ֶאתְּפ־ֶאת
  ֹוס׃ַמְרק

  יג יג יג יגפרקפרקפרקפרק
ָיא ְנִביִאים ּוְמַלְּמִדים ְוֵאֶּלה  ֹוְכ ַּבָּקָהל ֲאֶׁשר ְּבַאְנְטיַוִּיְהיּו א

 ֹוס ִניַגר ְולּוְקי־ַהִּנְקָרא ַגם ֹוןַנָּבא ְוִׁשְמע־ם ַּברֹוָתְׁשמ
 ֶטְטַרְר ֹוסדֹוְרה־ִעם ֹוןֵחם ֲאֶׁשר ָהָיה ָאמ ּוְמַנַהּקּוִריִני

 ְוָׁשאּול׃ 
ׁש ֶדֹם ָהָיה ְדַבר רּוַח ַהּקֹוָמה ּוְבצָֹוְיה־ ֶאתָתםֹוָדּוַבֲעב ב

 ֹות ָׁשאּול ַלֲעׂש־ַנָּבא ְוֶאת־ַּבר־ָנא ִלי ֶאת־ַהְבִּדילּו
  ֲאֶׁשר ְקָראִתים ָלּה׃ ַּבְּמָלאָכה

 ְיֵדיֶהם ֲעֵליֶהם ַוְיַׁשְּלחּום׃ ־ ַוִּיְסְמכּו ֶאת ַוִּיְתַּפְּללּוַוָּיצּומּו ג
ְסלּוְקָיא ְוָׁשם ָיְרדּו ־ׁש ָהֵאֶּלה ֶאלֶדֹ ְׁשִליֵחי רּוַח ַהּקַוֵּיְלכּו ד

  ֹוס׃ַקְפר־ֶאלא ָֹבֳאִנָּיה ָלב
ִהים ְּדַבר ָהֱא־ ִעיָרה ְסָלִמים ִהִּגידּו ֶאתםֹוָאְּבב ה

ָנן ָהָיה ִעָּמם  ֹוָחי־ּוִדים ְוַגםַהְּכֵנֶסת ֲאֶׁשר ַלְּיה־ְּבָבֵּתי
 ְלָׁשְרָתם׃ 

ַוִּיְמְצאּו ָׁשם  ֹוסָּפפ־ָהִאי ַעד־ְּבָכלב ֹ ַּכֲאֶׁשר ַּתּמּו ִלְסּבַוְיִהי ו
 ֹו ָׁשֶקר ְוהּוא ִאיׁש ְיהּוִדי ּוְׁשמ־ִאיׁש ְמַכֵּׁשף ּוְנִביא

  ֵיׁשּוַע׃־ַּבר
ֵלב ־י ְוֶזה ִאיׁש ֲחַכםְנִציב ָהִא ֹולֹוסּפ ֹוסֶסְרִּגּי־ ָהָיה ִעםהּוא ז

 ִמִּפיֶהם ַעֵֹאָליו ִלְׁשמ ֹואָׁשאּול ָלב־ַנָּבא ְוֶאת־ַּבר־ָקָרא ֶאת
 ִהים׃ ְּדַבר ָהֱא

 ָהָיה ָלֶהם ְלָׂשָטן ִּכי ֹוֵכן ְמֻתְרָּגם ְׁשמ־ ַהְמַכֵּׁשף ִּכיְוַאִּליָמא ח
 ַהְּנִציב ֵמַהֲאִמין׃ ־ָיַזם ְלָהֵסב ֶאת

ׁש ֶדָֹמֵלא רּוַח ַהּק ֹולֹוסּפ־ְקָרא ַגם ָׁשאּול ֲאֶׁשר ִנַרק ט
 ִהְׁשִּגיַח ֵאָליו׃ 

א ֹוֵנָעְרָמה ּוִמְרָמה ְוׂש־ְּבִלַּיַעל ָמֵלא ָכל־ֶּבן ֹוי הַוִּיְקָרא י
ה ָֹוַּדְרֵכי ְיה־ֵמַעֵּקׁש ֶאת ֹודא ֶתְחַּדל עֶצֶדק ֲהִכי ־ָכל

  ַהְיָׁשִרים׃
ָיִמי ם  ־אְוָהִייָת ִעֵּור ַעד ִלְמ ה ִּתַּגע ְּבָֹוְיה־ ִהֵּנה ַידְוַעָּתה יא

 ָעָליו ָהְיָתה ֹוא ִתְרֶאה ּוִבן ֶרַגע ְּכַדְּברַהֶּׁשֶמׁש  ֹורְוא
ִאיׁש א ֲֹאֵפָלה ַוֲחֵׁשָכה ַוֵּיַתע ַוְיַגֵּׁשׁש ָאֶנה ָוָאֶנה ִלְמצ

 ׃ ֹו ְבָידֹותַֹלְנח

ת  ֹוַרֶאה ְלתֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ֶהֱאִמין ַוִּיְׁשָּת־ַהְּנִציב ֶאת ֹותִּכְרא יב 
  ֹון׃ָהָאד

ָּבֳאִנָּיה ַוַּיֲעלּו  ֹוסְוַהִּנְלִוים ָעָליו ִמָּפפ ֹולֹוס ּפַוָּיָׁשב יג
ָנן ֵמֲעֵליֶהם ֹוָחַּפְרִגי ֲאֶׁשר ְּבַפְמּפּוְלָיא ְוָׁשם ִנְפַרד י־ֶאל

  ְירּוָׁשָלִים׃ָלׁשּוב 
ֶׁשר ְּבִפיִסְדָיא  ָיא ֲאֹוְכַאְנְטי־ ָנְסעּו ִמַּפְרִגי ַוֵּיְלכּו ֶאלְוֵהם יד

 ַהְּכֵנֶסת ַוֵּיֵׁשבּו׃ ־ֵּבית־ַהַּׁשָּבת ֶאל ֹוםּו ְביאַֹוָּיב
ה ּוַבָּנִביא ַוִּיְׁשְלחּו ָראֵׁש י ֹוָר ַאֲחֵרי ִהָּקֵרא ַבּתַוְיִהי טו

ֵיׁש ָלֶכם ָּדָבר ־ָלֶהם ֲאָנִׁשים ַאִחים ִאםר ַֹהְּכֵנֶסת ֵלאמ־ֵבית
 ָהָעם ַּדֵּברּו׃ ־ ֶאתחֹוַכְלה

ַמר ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל אֹ ַוּיֹוף ָידֵפַֹוְינ ֹולֹוסּפ דַֹוַּיֲעמ זט
 ִהים ְׁשָמעּוִני׃ ָהֱא־ַהְיֵרִאים ֶאת־ְוַגם

ינּו ַוָּיֶרם ֹוֵתֵהי ָהָעם ַהֶּזה הּוא ָבַחר ַּבֲאבֵהי ִיְׂשָרֵאל ֱאֱא יז
 יָאםֹוִצהם ֵּגִרים ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוהּוא ֹוָתֶקֶרן ָלָעם ִּבְהי

  ְנטּוָיה׃ ַעִֹמָּׁשם ִּבְזר
 ם ַוְיַכְלְּכֵלם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִמְדָּבר׃ ָתֹ אַוִּיָּׂשא יח
ם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוַּיֵּפל ָלֶהם  ֹוִי ִמְּפֵניֶהם ִׁשְבָעה גַוַּיְׁשֵמד יט

 ַאְדָמָתם ִליֻרַׁשת ַנֲחָלה׃ ־ַּבֶחֶבל ֶאת
 ֹותָׁשְפָטם ְּכַאְרַּבע ֵמאִטים ְלְפֹ ָנַתן ָלֶהם ׁשֵכן־ַאֲחֵרי כ

 ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא׃ ־ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ַעד
ִהים ָנַתן ָלֶהם  ְוָהֱא ֲעֵליֶהם ֶמֶל  ָׁשֲאלּו ִלְמְּבָיָמיו כא

ֲעֵליֶהם ַאְרָּבִעים  ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני ְלֶמֶל־ָׁשאּול ֶּבן־ֶאת
  ָׁשָנה׃

ֲעֵליֶהם   ָּדִוד ְלֶמֶל־ִקים ֶאתֵה  ִמְּמֹותֹ אֹו ֲהִסירְוַאֲחֵרי כב
ִיַׁשי ִאיׁש ־ָּדִוד ֶּבן־ֲאֶׁשר ָאַמר ָעָליו ַוְיִעיֶדּנּו ָמָצאִתי ֶאת

 ֶחְפִצי ַיְׁשִלים׃ ־ ֲאֶׁשר ָּכלִּכְלָבִבי
ֵיׁשּוַע ְלִיְׂשָרֵאל ־ ֶאתֹוִהים ִּכְדָבר ֵהִביא ָהֱאֹוִמַּזְרע כג

 יַע׃ ֹוִׁשְלמ
ַעם ִיְׂשָרֵאל ִלְתׁשּוָבה ־ָּכל־ָנן ֶאלֹוָחיא ֹ ַאֲחֵרי ְקרַוְיִהי כד

 ׃ ֹואֹּוְלִהָּטֵבל ִלְפֵני ב
ְּתַחְׁשבּון ָעַלי ־ ָאַמר ּוַמהֹוְמרּוָצת־ָנן ֶאתֹוָחי ֹותּוְכַכּל כה

א ֲאִני הּוא ִּכי ִהֵּנה ַאֵחר ָּבא ַאֲחַרי ְוהּוא ֲאֶׁשר ָאִני ־ִמי
 ר ְּבַרְגָליו׃ ְנָעָליו ֲאֶׁש ֹו ְׂשרֹול־ ֵמַהֶּתריִתַֹקּל

ִהים  ִיְרֵאי ֱא־ ֲאָנִׁשים ַאִחים ֶזַרע ַאְבָרָהם ְוָכלַאֶּתם כו
 ת ָׁשלּוַח׃ אֶֹכם ֵאֵלינּו ְּדַבר ַהְיׁשּוָעה ַהּזֹוֲכַהִּנְמְצִאים ְּבת

א ָיְדעּו   ִּבירּוָׁשַלִים ְוָראֵׁשיֶהם ַיַען ֲאֶׁשר ַהּיְׁשִבים־ִּכי כז
 ֹוִאים ַהִּנְקָרִאים ִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתִּדְבֵרי ַהְּנִבי־ ְוֶאתֹותֹא

 ם ְּבִמְׁשָּפָטם ֲאֶׁשר ְׁשָפֻטהּו׃ ָתֹ אִמְלאּו
ָמֶות ִּבְקׁשּו ֵמֵאת ־ ֵחְטא ִמְׁשַּפטֹוב־א ָמְצאּו־ ִּכיְוַאף כח

 ׃ ֹוַלֲהִמית ֹוסִּפיָלט
ץ  ֻדהּו ֵמַעל ָהעֵ ֹוִרֲאֶׁשר ָּכתּוב ָעָליו הל ַֹהּכ־ ֶאתְּכַבְּצָעם כט

 ַוַּיְׁשִּכיֻבהּו ַּבָּקֶבר׃ 
 ַהֵּמִתים׃ ־ ֵמִעםֹוִהים ֲהִקימְוָהֱא ל
 ֵמַהָּגִליל ֹוֲאֶׁשר ָעלּו ִעּמ־ה ִנְגָלה ֶאל ָיִמים ַרִּבים ִנְגְוהּוא לא

  ֶנֶגד ָהָעם׃ ֹוֵהם ֵעִדים ל ֹוםִלירּוָׁשָלִים ַוֲאֶׁשר ַעָּתה ַּכּי



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קד

 ינּו׃ ֵתֹ ַלֲאבֹוי ְׁשבּוָעתיִעים ָלֶכם ִּכֹוִדֲאַנְחנּו מ הְֹוכ לב
ֵיׁשּוַע ־ ֶאתֹו ַּבֲהִקימֹוְּדָבר־ִהים ַעָּתה ְלָבֵנינּו ֶאת ֱאֵהִקים לג

 ֹוםַהֵּׁשִני ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּי ֹורַּכֲאֶׁשר ַּגם ָּכתּוב ַּבִּמְזמ
 ׃ ְיִלְדִּתי

 ֹוד עׁשּובָיא  ִמֵּבין ַהֵּמִתים ֲאֶׁשר ֹותֹ ֲאֶׁשר ֵהִקים אּוַבָּדָבר לד
  ַהֶּנֱאָמִנים׃ָאָמר ֶאֵּתן ָלֶכם ַחְסֵּדי ָדִוד ה ְֹּבִלי ּכ־ְלַׁשַחת

 ִּתֵּתן ֲחִסיְד־אַאֵחר ר ְֹּבִמְזמ ֹודר עֵמֹ הּוא אֵּכן־ַעל לה
 ָׁשַחת׃  ֹותִלְרא

ִהים הּוא ָגַוע ָיו ַּבֲעַצת ֱאתֹרֹ ְבדֹו ָדִוד ַאֲחֵרי ֶלְכּתִּכי לו
 יו ַוַּיְרא ָׁשַחת׃ ָתֹוֲאב־ַוֵּיָאֶסף ֶאל

 ָרָאה ָׁשַחת׃ ־א הּוא ֹוִהים ֲהִקימֶזה ֲאֶׁשר ָהֱא־ַא לז
ֶזה ֻהַּגד ָלכֶ ם  ־ְיֵדי־ ֲאָנִׁשים ַאִחים ִיָּוַדע ָלֶכם ִּכי ַעלָלֵכן לח

 ְסִליַחת ַהֲחָטִאים׃ 
ַהַּמֲאִמין ־ת מֶׁשה ָּכלֹוַרִנְצַּדְקֶּתם ְּבת־אֲאֶׁשר  לַֹבּכ־ִּכי לט

 ׃ ֹוּב־קִיְצַּד
 ֲעֵליֶכם ֲאֶׁשר ָּכתּוב ַּבְּנִביִאים׃  ֹואָיב־ ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפןָלֵכן מ
ל ֲאִני ִּביֵמיֶכם ֵעֹל ּפַעֹפ־ּו ִּכיּמֹים ְוִהַּתְּמהּו ָוׁשִזֹ ַאֶּתם ּבְראּו מא
 ְיֻסַּפר ָלֶכם׃ ־א ַתֲאִמינּו ִּכיל ֲאֶׁשר ַעֹּפ
ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה   ְּבֵצאָתם ַוְיַבְקׁשּום ַוְיִהי מב
 ַהַּׁשָּבת ָהַאֵחר׃  ֹוםְּבי־ֵׁשִנית ַּגם ֹודע
 ַהָּקָהל ָנטּו ְיהּוִדים ַרִּבים ְוֵגִרים ַהְיֵרִאים  ְּבִהָּפֵרד מג

ַנָּבא ְוֵהם ָאְמרּו ָלֶהם ־ּוַבר ֹולֹוסה ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי פָֹוְיה־ֶאת
 ִהים׃ ִקים ְּבֶחֶסד ָהֱאְּדֵב ֹות ִלְהיַוַּיְזִהירּום

 ַעָֹהִעיר ִלְׁשמ־ַהַּׁשָּבת ָהַאֵחר ַוִּתָּקֵהל ִּכְמַעט ָּכל ֹום ְּביַוְיִהי מד
 ה׃ ָֹוְּדַבר ְיה־ֶאת

ִלָּבם  ָהָעם ֶנְהַּפ ֹוןֲהמ־ַהְּיהּוִדים ֶאת ֹות ִּכְראאּוָלם מה
 ֵּצבּו׃ ְּדָבָריו ִע־ְוָכל ֹולֹוסְלִקְנָאה ַוִּיְהיּו ַמְלִעיִבים ְּבפ

ִתְהיּו ה ְֹמרּו ָהיאֹץ ֵלב ַוּיֶמַֹנָּבא ְּבא־ּוַבר ֹולֹוסם ּפָתֹ אַוַּיֲענּו מו
 ְוַאֶּתםִהים ְּדַבר ָהֱא־ים ְלַהְׁשִמיֲעֶכם ֶאתֹוִנַאֶּתם ָהִראׁש

 ֶנְחָׁשִבים א א ֶמְרְיֶכם ָעָנה ָבֶכם ִּכי  ֲהֹוים לֹוִזִהְּנֶכם ּב
ּו ִמֶּכם ַוִּנַׁשע נֹם ָלֵכן ַסּבָלֹוַאֶּתם ְלִהָּכֵתב ְלַחֵּיי ע

  ם׃ֹוִיַהּג־ֶאל
 ֹותם ִלְהיֹוִיּג ֹורְלא ּוְנתַ ִּתיר ֵֹלאמ ֹוןִצָּוה ָעֵלינּו ָהָאדה  ֹ כִּכי מז

 ְקֵצה ָהָאֶרץ׃ ־ִליׁשּוָעה ַעד
ה ַוַּיֲאִמינּו ָֹוְּדַבר ְיה־ם ַוִּיְׂשְמחּו ַוְיַהְללּו ֶאתֹוִי ַהּגַוִּיְׁשְמעּו מח

 ם׃ ֹוָלֲאֶׁשר ִנְפְקדּו ְלַחֵּיי עֻכָּלם 
 ִמָּסִביב׃  ֹוםַהָּמק־ה ִנְפָרץ ְּבָכלָֹו ְדַבר ְיהַוְיִהי מט
 ֹותְוִיְרא ֹותַהָּנִׁשים ַהְיָקר־ ַהְּיהּוִדים ִהּצּו ַוָּיִסיתּו ֶאתַרק נ

 ֹולֹוסּפ־ֶקֶצף ַעל־ָראֵׁשי ָהִעיר ִלְקָצף־ה ְוֶאתָֹוְיה
 ּום ִמֵּגו ְּגבּוָלם׃  ַוְיָגְרׁשַנָּבא־ַּבר־ְוַעל

  ֹון׃ֲאַבק ַרְגֵליֶהם ֲעֵליֶהם ַוֵּיְלכּו ְלִאיָקְני־ ִנֲערּו ֶאתְוֵהם נא
 ׁש׃ ֶדֹ ִנְמְלאּו ִׂשְמָחה ְורּוַח ַהּקְוַהַּתְלִמיִדים נב

  יד יד יד ידפרקפרקפרקפרק
ַהְּכֵנֶסת ֲאֶׁשר ־ֵּבית־ּו ְׁשֵניֶהם ֶאלאַֹוָּיב ֹון ְּבִאיָקְניַוְיִהי א

ַהְּיהּוִדים ־ַרב ִמן ֹוןָהמ־ִליאּו ְלַלֵּמד ַעד ִּכיַלְּיהּוִדים ַוַּיְפ
  ֶנֶאְמנּו ְוֶהֱאִמינּו׃ ַהְּיָוִנים־ּוִמן

ז ְוַכַעס ֶגֹא ָהיּו ַמֲאִמיִנים ָמְסכּו ר ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ַרק ב
 ָהַאִחים׃ ־ם ַעלֹוִיְּבֵלב ַהּג

ה ָֹו ֵלב ְּבֵׁשם ְיהץֶמַֹהֶּזה ַוְיַדְּברּו ְּבא ֹום ֶהֱאִריכּו ַּבָּמקְוֵהם ג
ִתים ְּבָיָדם ֹוְפּומ ֹותתֹ ַוִּיֵּתן אֹוְּדַבר ַחְסּד־ַהֵּמִעיד ַעל
  ַלֲעׁשָתם׃

ָהִעיר ָחַלק ִלָּבם ַוֵּיָחצּו ַוְיִהי ַהֵחִצי ַאֲחֵרי ַהְּיהּוִדים  ֹוןַוֲהמ ד
 ְוַהֵחִצי ַאֲחֵרי ַהְּׁשִליִחים׃ 

ָראֵׁשיֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו ־ים ִעםם ְוַהְּיהּוִדֹוִידּו ַיַחד ַהּגֹוְס נָאז ה
 ם ּוְלָסְקָלם׃ ֹוָתְלַהְבז

לּוְסְטָרא ־ָיא ֶאלֹוְנ ָלֶהם ַהָּדָבר ַוִּיְמְלטּו ְלָעֵרי לּוקַוִּיָּגֶלה ו
 יֶהן׃ ֹוֵתַּדְרִבי ּוְסִביב־ְוֶאל

 ְּדַבר ַהְּבׁשָרה׃ ־ ָׁשָּמה ֶאתַוְיַבְּׂשרּו ז
 ֹום ְנֵכה ַרְגָלִים ִּפֵּסַח יֵׁשב ִמּי ְּבלּוְסְטָרא ִנְמָצא ִאיׁשְוָׁשם ח

 ׃ ֹודֹוָיַדע ֶלֶכת ֵמע־א ְוֹוִהָּוְלד
 ְוהּוא ִהִּביט ָעָליו ַוֵּיַדע ִּכי הּוא ֹוְּבַדְּבר ֹולֹוסּפ־ ֶאתַוִּיְׁשַמע ט

 ַמֲאִמין ְוָכֵׁשר ְלִהָּוֵׁשַע׃ 
 ַרְגֶלי־ִמיּות ַעלֹוְמקד ֹ ַוִּיְקָרא קּום ַוֲעמֹולֹוק־ ֶאתַוִּיָּׂשא י

 ׃ ַוְיַקֵּפץ ַוָּיָקם ַוִּיְתַהָּל
ם ֹוָלַוָּיִרימּו ק ֹולֹוסַמֲעֶׂשה פ־ָהָעם ֶאת ֹוןֲהמ ֹותִּכְרא יא

 ָהָאָדם־ִלְבֵניִהים ית ָאֵכן ִהַּדּמּו ָהֱאֹוִנלּוק ֹוןְמרּו ְּבָלׁשאַֹוּי
 ַוֵּיְרדּו ֵאֵלינּו׃ 

ָקְראּו ֶהְרִמיס ַּבֲאֶׁשר הּוא  ֹולֹוסַנָּבא ֵּבל ּוְלפ־ ְלַברַוִּיְקְראּו יב 
 ׁש ַהְמַדְּבִרים׃ אֹר
ִלְפֵני  ֹותח ָהִעיר ֵהִביא ָּפִרים ַוֲעָטרַכֵֹּבל ֲאֶׁשר נ־ ֵּביתןֵהְֹוכ יג

  ָלֶהם ֶזַבח׃ ַחָֹהָעם ִלְזּב ֹוןַהַּׁשַער ַוְיַבֵּקׁש הּוא ַוֲהמ
ּו ִבְגֵדיֶהם ַהְּׁשִליִחים ָקְרע ֹולֹוסַנָּבא ּופ־ת ַּבראֹ זַעִֹּכְׁשמ יד

 ָהָעם׃  ֹותֵּבינ־ַוָּירּוצּו ֶאל
א ת ֲהאְֹמרּו ַאֶּתם ֲאָנִׁשים ָלָּמה ַתֲעׂשּו ָכזאֹ ַוּיַוִּיְצֲעקּו טו

ם ְּתכּוָנה ַאַחת ְלֻכָּלנּו ַוֲאַנְחנּו ֹוֶכָאָדם ְּכמ־ֲאַנְחנּו ְּבֵני־ַּגם
ְזרּו ִּדְבֵרי ַהַּמְלֲאכּות ְלַמַען ִּתָּנ־ ֶאְתֶכם ֶאתְמַלְּמִדים
ה ֶׂשִֹהים ַחִּיים עִהים ֵאֶּלה ּוְדַבְקֶּתם ֵּבאֱא־אֵמַאֲחֵרי 

 ָּבם׃ ־ֲאֶׁשר־ָּכל־ ְוֶאתַהָּים־ְוֶאתָׁשַמִים ָוָאֶרץ 
ם ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכיֶהם ֹוִיַהּג־ ִּביֵמי ֶקֶדם ִהִּניַח ְלָכלַוֲאֶׁשר טז

 ֲאֶׁשר ָּבָחרּו׃ 
 ָלֶכם ְמַטר ֹוהּוא ְּבִתּת ֹוב טיו ִּכיֹוָתא ָמַנע ֵעְד־ ִּכיַאף יז

יֶכם ֵתְֹלַמֵּלא ַנְפׁש ֹותְּתבּוא־ָרב ֹותַהָּׁשַמִים ּוְׁשנ־ַאְרְצֶכם ִמן
  ְוִׂשְמָחה׃ ִמְחָיה

ת ָהְיָתה ְיִגיָעָתם ַרָּבה ְלַהְׁשִקיט אְֹּבַדְּבָרם ָּכז־ ַּגםְוַאף יח
  ָלֶהם ָזַבח׃ ַחָֹהָעם ִמְּזב ֹוןֲהמ־ֶאת



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קה

ַוַּיִּדיחּו  ֹוןָיא ּוֵמִאיָקְניֹוְכִׁשים ְיהּוִדים ָּבאּו ֵמַאְנְטי ֲאָנְוִהֵּנה יט
ָּבֲאָבִנים ַוִּיְׁשְמטּוהּו  ֹולֹוסּפ־ָהָעם ַוִּיְרְּגמּו ֶאת ֹוןֲהמ־ֶאת
  ָלִעיר ִּכי ָאְמרּו ֵמת הּוא׃ ִמחּוץ־ֶאל

 ֹום ּוְביִרים ֵאָליו ַוָּיָקם ַוָּיָׁשב ָהִעיָרהְטֹ ַהַּתְלִמיִדים עַוִּיְהיּו כ
 ְלַדְרִבי׃  ַנָּבא ַוֵּיֶל־ַּבר־ַהָּמֳחָרת ָיָצא ִעם

ַהְּבׁשָרה ַוַּיֲעׂשּו ַתְלִמיִדים ַהְרֵּבה ־ ָּבִעיר ַהִהיא ֶאתַוְיַבְּׂשרּו כא
 ָיא׃ ֹוְכְוַאְנְטי ֹוןלּוְסְטָרא ְוִאיָקְני־ֵכן ָׁשבּו ֶאל־ְוַאֲחֵרי

ד  ֹ ַוַּיְזִהירּום ַלֲעמֵלב ַהַּתְלִמיִדים־ ָׁשם ֶאתַוְיַאְּמצּו כב
ֵננּו  אְֹּבֵדי ָעָמל ּוְתָלָאה ֶזה ב־ֶּבֱאמּוָנָתם ּוְלַהֲאִמין ִּכי ַרק

 ִהים׃  ָהֱאַמְלכּות־ֶאל
ֵעָדה ְוֵעָדה ַוִּיְתַּפְּללּו ־ ָלֶהם ֲאָנִׁשים ְזֵקִנים ְּבָכלַוִּיְבֲחרּו כג

 ׃ ֹוב־ינּוֲאֶׁשר ֶהֱאִמ ֹוןַוָּיצּומּו ַוַּיְפִקידּום ְּבַיד ָהָאד
 ַּפְמּפּוְלָיא׃ ־ּו ֶאלאֹ ָעְברּו ְּבִפיְסְדָיא ַוָּיבְוֵהָּמה כד
 ַאַּטְלָיא׃ ־ַהָּדָבר ְּבַפְרִגי ַוֵּיְרדּו ִמָּׁשם ֶאל־ ֶאתַוְיַדְּברּו כה
ָיא ֲאֶׁשר ָׁשם  ֹוְכַאְנְטי־ּו ֶאלאָֹים ַוָּיב־ ָהְלכּו ֶדֶרּוִמָּׁשם כו

 ֹותַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ִּכּלּו ַלֲעׂש־ִהים ַעלָהְפְקדּו ְּבֶחֶסד ֱא
  ֻּתָּמּה׃־ַעד

ֲאֶׁשר ־ָּכל־ָהֵעָדה ַוְיַסְּפרּו ֶאת־ ָׁשָּמה ָאְספּו ֶאתםָאֹּוְבב כז
 ֲאֶׁשרַהַּׁשַער ־ם ֶאתֹוִיָפַתח ַלּג־ִהים ְוִכיָעָׂשה ָלֶהם ָהֱא
 ׃ ֹוּו באַֹמֲאִמיִנים ָיב

 ְמָעט׃ ־אָיִמים  ַהַּתְלִמיִדים ֶמֶׁש־ ִעםַוֵּיְׁשבּו כח

  טו טו טו טופרקפרקפרקפרק
ָהַאִחים ־יחּו ֶאתֹוִכ ִמְסָּפר ָּבאּו ֵמֶאֶרץ ְיהּוָדה ַוּיּוְמֵתי א

  ִּתָּוֵׁשעּון׃א ת מֶׁשה ֹוַרּו ְּכִמְצַות ּתלִֹּתּמ ֹולא ִהּמ־ִאם
ַנָּבא ִעָּמֵהם ַוִּיֶקׁש ָהִריב ַוְּתִהי  ־ּוַבר ֹולֹוס ַהְרֵּבה ּפַוִּיְתַוְּכחּו ב

 ֲאֵחִריםַנָּבא ְוַאְנֵׁשי ִמְסָּפר ־ּוַבר ֹולֹוסה ַיֲעלּו ּפֲעָצָתם ָע
ַהְּׁשִליִחים ־ְּדַבר ָהִריב ַעד־ְירּוָׁשַלְיָמה ְוֵהִביאּו ֶאת

  ְוַהְּזֵקִנים׃
ִּפינּוְקָיא   ָהֵעָדה ִעָּמם ְלַׁשְּלָחם ְוֵהָּמה ָנְסעּו ֶדֶרַוֵּתֵצא ג

 ְבֵלב ם ַוִּיְּתנּו ֹוִיּוַבת ַהּגְּתׁש־ְוַסֵּפר ֶאת ָה ֹוןרְמֹׁש ְוֶדֶר
 ה׃ ֹוָלָהַאִחים ִׂשְמָחה ְגד־ָּכל

ם ָהֵעָדה ְוַהְּׁשִליִחים  ָתֹם ְירּוָׁשַלְיָמה ַוְיַקְּבלּו אָאֹ ְּכבַוְיִהי ד
ִהים ָהֱאֲאֶׁשר ָעָׂשה  ֹותלַֹהְּגד־ְוַהְּזֵקִנים ְוֵהם ִסְּפרּו ֶאת

 ִעָּמֶהם׃ 
ֵהם ָהיּו  ־ת ַהְּפרּוִׁשים ֲאֶׁשר ַּגם ֲאָחִדים ֵמֲעַדַוָּיקּומּו ה

ר  ְֹיֻצּוּו ִלְׁשמ־ּו ְוַגםלִֹיּמ ֹולִהּמ ְמרּו ַאאַֹהַּמֲאִמיִנים ַוּי־ִמן
  מֶׁשה׃ תֹוַרּת־ֶאת

 ַהָּדָבר ַהֶּזה׃ ־ ַהְּׁשִליִחים ְוַהְּזֵקִנים ְלִהְתָיֵעץ ַעלַוִּיָּקֲהלּו ו
ֶמר ֲאֵליֶהם אַֹוי ֹוס ֶּפְטרִּדְבֵרי ָהִריב ַוָּיָקם ֹות ִּבְרבַוְיִהי ז

 ָּבַחרֲאָנִׁשים ַאִחים ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ִּכי ִלְפֵני ָיִמים ַרִּבים ִּבי 
ְּדַבר  ־ם ֶאתֹוִיִהים ִמִּקְרְּבֶכם ֲאֶׁשר ִמִּפי ִיְׁשְמעּו ַהּגָהֱא

  ַוַיֲאִמינּו׃ ַהְּבׂשָרה

רּוַח ־ִּיֵּתן ֶאתֵהִקים ֵעדּות ָּבֶהם ַו ֹותַע ַהְּלָבבֵדִֹהים יְוָהֱא ח
  ָעֵלינּו׃ ֹוֲעֵליֶהם ַּכֲאֶׁשר ְנָתנ־ׁש ַּגםֶדַֹהּק

ְיֵדי ־ם ַעלֹוָתִלּב־א ִהְבִּדיל ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶהם ַוְיַחֵּטא ֶאתְו ט
 ָהֱאמּוָנה׃ 

ִהים ְלָהִביא ַצְּוֵרי ָהֱא־ְּתַנּסּו ֶאת־ַמה ֹוא ֵאפְוַעָּתה י
נּו  ְלֹא ָיכֲאַנְחנּו ־ינּו ַּגםֹוֵתֲאב־ֲאֶׁשר ַּגםל ַֹהַּתְלִמיִדים ָּבע

 ׃ ֹוְׂשֵאת
ינ ּו  ֵנֹ ַמֲאִמיִנים ֲאַנְחנּו ִּכי ְבֶחֶסד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֲאָבל יא

 ֵהם׃ ־ֲאַנְחנּו ְוַגם־ִנָּוַׁשע ַּגם
ַנָּבא ־ַּבר־ ֶאתַעַֹהָּקָהל ַהֲחֵרׁש ְוָׁשמ־ ָכלַוַּיֲחִריׁשּו יב 

ִהים ַלֲעׂשת ם ִּכי ִהְפִליא ָהֱאְמַסְּפִרי ֹולֹוסּפ־ְוֶאת
 ם׃ ֹוִיִתים ְּבֶקֶרב ַהּגֹוְפַהּמ־ְוֶאת ֹותתָֹהא־ֶאתְיֵדיֶהם ־ַעל

ַמר ֲאָנִׁשים ַאִחים אָֹעָנה ַוּיב ֹ ִּכּלּו ְלַסֵּפר ַוַּיֲחִריׁשּו ְוַיֲעקֵהם יג
 ִׁשְמעּו ִלי׃ 

ִהים  ה ָּפַקד ָהֱאֹוָנְלַמָּבִראׁש ֵאי ֹוןִסֵּפר ִׁשְמע הֹּכ יד
 ׃ ֹו ִמִּקְרָּבם ָעם ִלְׁשמֹום ָלַקַחת לֹוִיַהּג־ֶאת

  ֵהם ַלְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדְבֵרי ַהְּנִביִאים ַּכָּכתּוב׃ ְוֵעִדים טו
ֶלת  ֶפֹֻסַּכת ָּדִוד ַהּנ־ת ָאׁשּוב ְוָאִקים ֶאתאֹ זַאֲחֵרי טז

 יָה ָאִקים ּוְבִניִתיָה׃ ֶתַֹוֲהִריס
ם ֲאֶׁשר ֹוִיַהּג־ה ְׁשֵאִרית ָאָדם ְוָכלָֹוְיה־ ִיְדְרׁשּו ֶאתְלַמַען יז

 ֵאֶּלה׃ ־ה ָכלֶׂשֹה עָֹוְיה־ִנְקָרא ְׁשִמי ֲעֵליֶהם ְנֻאם
 ַמֲעָׂשיו׃ ־ם ָּכלֹוָלִהים ֵמע ֵלאִעיםֹוָדנ יח
ים ַהָּׁשִבים ֹוִיַהּג־ ָחַרְצִּתי ִּכי ֵאין ְלַהְפִחיד ֶאתֵּכן־ַעל יט

 ִהים׃ ָהֱא־ּוָבִאים ֶאל
ָלֶהם ֲאֶׁשר ִיָּבְדלּו ִמִּׁשּקּוֵצי ָהֱאִליִלים ב ָֹּכת־ם ִאִּכי כ

 ַהָּדם׃ ־ַהֶּנֱחָנק ּוִמן־ִנֻאִפים ּוִמן־ּוִמן
ִעיר ָוִעיר ־ ְּבָכלֹוֵאי ְׁשמְרֹק ֹוםַהּי־ ֵיׁש ְלמֶׁשה ֵמָאז ְוַעדִּכי כא

 ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת׃ ־ַהְּכֵנֶסת ְּבָכל־ְוהּוא ִנְקָרא ְּבָבֵּתי
ֵמֶהם ר ָֹהֵעָדה ִלְבח־ ְּבֵעיֵני ַהְּׁשִליִחים ְוַהְּזֵקִנים ְוָכלרַוִּייַׁש כב

 ַנָּבא־ַּבר־ְוִעם ֹולֹוסּפ־ָיא ִעםֹוְכַאְנְטי־ֲאָנִׁשים ְלָׁשְלָחם ֶאל
 ָפִניםִסיָלא ְנֻׂשֵאי ־ַׁשָּבא ְוֶאת־ְיהּוָדה ַהְמֻכֶּנה ַּבר־ֶאת
 ָהַאִחים׃  ֹוְּבת

ֲאַנְחנּו ַהְּׁשִליִחים ְוִזְקֵני ר ָֹיָדם ֵלאמ־ַעלן ֹ ֵסֶפר ְוָנתַוִּיְכְּתבּו כג
 םֹוִיַהּג־ִמֵּביןָהַאִחים ־ֶאת ֹוםִדים ְלָׁשלְקָֹהַאִחים ִהְננּו פ
 ָיא ּוְבסּוְרָיא ּוְבִקיִליְקָיא׃ ֹוְכֲאֶׁשר ְּבַאְנְטי

 ָׁשַמְענּו ִּכי ְמֵתי ִמְסָּפר ָיְצאּו ִמִּקְרֵּבנּו ֲאֵליֶכם ְוֵהם  ַעָֹׁשמ כד
 ֹולִלְּבֶכם ְיַסְכְסכּו ְּבָאְמָרם ָלֶכם ְלִהּמ־ִּגים ֶאְתֶכם ְוֶאתַמְׁש

 ם׃ ָתֹא ִצִּוינּו אה ֲאֶׁשר ֹוָרַהּת־ֶאת רְֹוִלְׁשמ
ֲאָנִׁשים ְלָׁשְלָחם ֲאֵליֶכם ר ֹ ָיַעְצנּו ֻכָּלנּו ֵלב ֶאָחד ִלְבחָלֵכן כה

  ֹולֹוס׃ַנָּבא ּופ־ַּבר־ֲאהּוֵבינּו ִעם־ִעם
ינּו ֵיׁשּוַע ֵנֵֹׁשם ֲאד־ַנְפָׁשם ְּבַעד־ֲאֶׁשר ָנְתנּו ֶאת ֲאָנִׁשים כו

 ַהָּמִׁשיח׃ 
ִפיֶהם  ־ֹוִסיָלא ֲאֶׁשר ְּבמ־ְיהּוָדה ְוֶאת־ ָׁשַלְחנּו ֶאתָלֵכן כז

 ת׃ אַֹיִּגידּו ָלֶכם ָּכז



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קו

ׁש ְוֵכן ְלָפֵנינּו ִלְבִלי ַהְכֵּבד ֲעֵליֶכם ֶדִֹלְפֵני רּוַח ַהּק ֹוב טִּכי כח
א  ֲאֶׁשרַהֻחִּקים ָהֵאֶלה ְלַבָּדם ־א ִּבְלִּתי ִאם ֶאתַמָּׂש ֹודע

  ר׃ֹיּוְכלּון ַלֲעב
ַהֶּנֱחָנק  ־ַהָּדם ּוִמן־ ָלֶכם ִמִּזְבֵחי ֱאִליִלים ּוִמןִחְדלּו כט

 ֹוםְוָׁשל ֹובי טֵׂשֵֹמֵאֶּלה ִּתָּׁשֵמרּו ִוְהִייֶתם ע־ִנֻאִפים ִאם־ּוִמן
 ָלֶכם׃ 

ָיא ַוַּיַאְספּו  ֹוְכַאְנְטי־ֵהם ָּבאּו ֶאל ֻׁשְּלחּו ְוְוָהֲאָנִׁשים ל
 ַהֵּסֶפר׃ ־ָהָעם ַוִּיְתנּו ָלֶהם ֶאת־ֶאת

 ֻנָחמּו׃ ־ ַוִּיְׂשְמחּו ִּכיֹו ְּבָקְרָאם ּבַוְיִהי לא
יחּו ֹוִכַהְּנִביִאים ה־ֵהם ִמן־ ְוִסיָלא ֲאֶׁשר ָהיּו ַגםִויהּוָדה לב

 ְּדָבִרים ַוְיַאְּמצּום׃ ב ָֹהַאִחים ְּבר־ֶאת
 ֹוםָהַאִחים ְּבָׁשל־את ְיֵמי ִׁשְבָּתם ָׁשם ֻׁשְּלחּו ֵמִעםְוִכְמ לג

 ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְׁשָלחּום ֲאֵליֶהם׃ ־ָלׁשּוב ֶאל
  ֹוד׃ ִסָלא ָלֶׁשֶבת ָׁשם עלֹוֶאַוּי לד
ָיא ַלֵּמד ְוַדֵּבר ֹוְכַנָּבא ִנְׁשֲארּו ְבַאְנְטי־ּוַבר ֹולֹוסּופ לה

 ֲאֵחִרים ַיְחָּדו׃  דֹוה ֵהם ְועָֹוְיה־ְּדַבר־ֶאת
ַנָּבא ָהָבה ־ַּבר־ֶאל ֹולֹוסֶמר ּפאֹ ַאֲחֵרי ָיִמים ִמְסָּפר ַוּיַוְיִהי לו

 ָׁשם ֵהֵבאנּוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ־ַאֵחינּו ְּבָכל־ְוָנׁשּוָבה ּוָבאנּו ֶאל
 ה ְוִנְרֶאה ָמה ִאָּתם ְוֵנָדָעה׃ ָֹוְּדַבר ְיה־ֶאת

ָנן ַהְמֻכֶּנה ֹוָחי־ִעָּמֵהם ַּגם ֶאתַנָּבא ָלַקַחת ־ ַּברַוְיַבֵּקׁש לז
  ֹוס׃ַמְרק

ִיָּתֵכן ָלׁשּוב ָלַקַחת  ־א ֹו ְּבָאְמרֹוִּכָהה ב ֹולֹוס ִּכי ּפֶאֶפס לח
 א ָהַלִעָּמֵהם ִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְפַרד ֵמִעָּמם ְּבַפְמּפּוְלָיא ְו

  ַלְּמָלאָכה׃ ִאָּתם
 ֹוסַמְרק־ַנָּבא ֶאת־דּו ַוִּיַּקח ַּבר ִאיׁש ְּבָאִחיו ַוִּיְתָּפְרַוִּיְתַעְּברּו לט

  ֹוס׃ַקְפר־ַוִּיַּסע ָּבֳאִנָּיה ֶאל
ה ֵמֵאת ָֹוְלֶחֶסד ְיה ִסיָלא ּוָברּו־ ֶאתֹול־ָלַקח ֹולֹוסּופ מ

 ׃ ָהַאִחים ַוִּיַּסע ַוֵּיַל
  ֹות׃ָהֵעד־ְּבסּוְרָיא ּוְבִקיִליְקָיא ַוְיַאֵּמץ ֶאת רַֹוַּיֲעב מא

  טז טז טז טזפרקפרקפרקפרק
ָׁשם ַּתְלִמיד ֶאָחד ־לּוְסְטָרא ְוִהֵּנה־ַּדְרִבי ְוֶאל־ַּגם ֶאל אַֹוָּיב א

 ִאָּׁשה ְיהּוִדית ַמֲאֶמֶנת ְוָאִביו ְיָוִני׃ ־ּיּוס ֶּבןֹוִת ִטימֹוּוְׁשמ
 ַוְיַׁשְּבחּוהּו׃  ֹון ְרצּוי ָהַאִחים ְּבלּוְסְטָרא ּוְבִאיָקְניַוְיִהי ב
 ְלַמָּסָעיו ַוִּיַּקח ֹו ְּבַדְרּכֹוהּו ִעּמיֵכִלְֹלה ֹולֹוס ְּבֵעיֵני פַוִּייַׁשר ג

 ֻּכּלָ ם ַיַעןָהֵהם  ֹותמֹ ְלַמַען ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ַּבְּמקֹותַֹוָּיָמל א
 ָאִביו ִּכי ְיָוִני הּוא׃ ־ָיְדעּו ֶאת

ּו ָלֶהם ְלַקֵּבל ֲעֵליֶהם ֹורם הָאֹּב ֹוםְמק־ּוְבָכל ד
ִליִחים ְוַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ִקְּימּו ַהְּׁש ֹותַהִּמְצ־ֶאת־ַרק

 ִּבירּוָׁשָלִים׃ 
 ֶּבֱאמּוָנה ְלַהֲאִמין ַוִּיֶרב ִמְסָּפָרן ָה ֹות ָהֵעדַוִּתְתַחַּזְקָנה ה

  ֹום׃י־ֶאל ֹוםָוָרב ִמּי
ׁש  ֶדֹ ִבְפרּוְגָיא ּוְבֶאֶרץ ָּגַלְטָיא ִּכי ֱהִניָאם רּוַח ַהּקַוַּיַעְברּו ו

 ַהָּדָבר ְּבַאְסָיא׃ ־ִמַּדֵּבר ֶאת

ִּביתּוְנָיא ־ַּדְרָּכם ֶאל ֹותמּוְסָיא ַוְיַנּסּו ַלֲעׂש־ ָּבאּו ַעדְוֵהם ז
  ר׃ְֹנָתָנם רּוַח ֵיׁשּוַע ַלֲעב־אְו
 ס׃ ֹוָאְטר־ ִמּמּוְסָיא ַוֵּיְרדּו ֶאלַוִּיּטּוי ח
ד ֵמֹע ֹוןָלְיָלה ַוַּיְרא ִאיׁש מּוְקד ֹוןִנְרָאה ָחז ֹולֹוסּפ־ְוֶאל ט

 ָיא ְוָעְזֵרנּו׃ ֹוְנַמְקּד־ָנא ֶאל־ר ֲעָברֵמְֹואְלָפָניו ְמַבֵּקׁש 
נּו  ֵאְֹלָבֵבנּו ְלָהִחיׁש ּב־ָהָיה ִעם ֹוןֶהָחז־ ֶאתֹותֹו ְראְוַאֲחֵרי י

ִהים ַמְקּדוְנָיא ַּבֲאֶׁשר ֵהיֵטב ָיַדְענּו ִּכי ִנְקֵראנּו ֵמֱא־ֶאל
 ה׃ ֹוָרַהְּבׂש־ ָׁשם ֶאתְלַבֵּׂשר

ְיָׁשָרה  ָבֲאִנָּיה ֶּדֶרא  ֹבס ַוָּנֹוַאְטר־ ֶאתַוֵּנֵצא יא
 יס׃ ֹוִלַנּפ־ַהֵּׁשִני ֶאל ֹוםַרְקָיא ּוַבּיֹוְתַסּמ־ֶאל

ְקֵצה ְגבּול ־ה ַעלֹוָנִּפיִלִּפי ָהִעיר ָהִראׁש־ ֶאלּוִמָּׁשם יב 
ב ְלַאְנֵׁשי ָׂשָדי ַוֵּנֶׁשב ָּבּה ָיִמים ֹוָׁשָיא ְוֵראִׁשית מֹוְנַמְקּד

 ִמְסָּפר׃ 
 ֹוםְמק־ַיד ַהָּנָהר ֶאל־ַהַּׁשַער ַעל־ָּבת ָיָצאנּו ֶאתַהַּׁש ֹוםּוְבי יג

 ַהָּנִׁשים־ֶאלֶזה ִדִּמינּו ֶׁשָּׁשם ֵּבית ַהְּתִפיָּלה ַוֵּנֶׁשב ַוְּנַדֵּבר 
 ֲאֶׁשר ִהְתַאְּספּו ָׁשָּמה׃ 

ֶלת ְּבַאְרָּגָמן ֵמִעיר ֶכִֹהים לּוְדָיא ְׁשָמּה רֱא־ ִיְרַאתְוִאָּׁשה יד
ִלָּבּה ־ה ָּפַתח ֶאתָֹוא ִהְקִׁשיָבה ַוִּתְׁשָמע ַויהִּתֲאִטיָרא ִהי
  ֹולֹוס׃ִּדְבֵרי פ־ ֶאלְלַהְקִׁשיב

ה  ִֹאם ּכר ֹ ִּכי ִנְטְּבָלה ִהיא ּוֵביָתּה ַוְּתַדֵּבר ֵאֵלינּו ֵלאמַוְיִהי טו
 ֹוב־ּוְׁשבּוֵּביִתי ־ָנא ֶאל־ּואֹּב ֹוןַתְחְׁשֻבִני ְלַמֲאִמיָנה ָּבָאד

  ַוָּתֶאץ ָּבנּו׃
ֵבית ַהְּתִפיָלה ַוִּתְפְּגֵׁשנּו ִׁשְפָחה ְוִהיא א ֹנּו ְלבֵאֹ ְּכבַוְיִהי טז

 יָה ִּבְקָסֶמיָה׃ ֶנָֹיָקר ַלאד ֹוןה הָׂשְֹוע ֹותְנֻצר ֹותרּוַח ָלּה ְלַגּל
ִהֵּנה ר ְֹוָאמא ְֹוַאֲחֵרינּו ָקר ֹולֹוסֶכת ַאֲחֵרי פֶלֹ הַוְּתִהי יז

ַהְיׁשּוָעה   ֶּדֶר־ְוֶאת ֹוןְלֵאל ֶעְליִדים ְבָֹהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ע
  ְיַלֵּמדּון׃ ֶאְתֶכם

ת ַוִּיֶפן אַֹּבֲעׂשָתּה ָּכז ֹולֹוסָעְׂשָתה ָיִמים ַרִּבים ַוָּיָקץ ּפ הֹּכ יח
 ָלֵצאת ָהרּוַח ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאִני ְמַצְּו־ֶמר ֶאלאַֹוּי

 ִמִּקְרָּבּה ַוֵּיֵצא ָהרּוַח ְּכָרַגע׃ 
ם ָאָבָדה ַוִּיְתְּפׂש ּו  ֹוָנֶלת הֹוֶחיָה ִּכי תֶנֲֹאד ֹותִּכְרא טי

ָהִעיר  ֹותְּפקּוד־ִסיָלא ַוִּיְמְׁשכּום ֶאל־ְוֶאת ֹולֹוסּפ־ֶאת
 ַהָּׁשְעָרה׃ 

ְמרּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה אֹ ִלְפֵני ָהָראִׁשים ַוּיַוִיְתַנֲהגּום כ
 ם׃ ִעיֵרנּו ִּכי ְיהּוִדים ֵה־ְמַתְעְּתִעים ֶאת

ם ִּכי  ֹוָתא ְכָדֵתינּו ַלֲעׂשָדת ֲאֶׁשר ־ ְיַלְּמדּו ִדְבֵריַלֵּמד כא
 ִּיים ֲאָנְחנּו׃ ֹוִמֲאַנְחנּו ר

ִּבְגֵדֶהם ־ָהָעם ֲעֵליֶהם ְוָהָראִׁשים ָקְרעּו ֶאת ֹון ֲהמַוָּיָקם כב
 ים׃ ֹוִטֵמֲעֵליֶהם ַוְיַצּוּו ְלַיְּסָרם ַּבּׁש

ֵּבית ַהֶּכֶלא ־ִהְׁשִליֻכם ֶאל ֹותַרּב ֹותם ַמּכָתֹא ֹות ַהּכְוַאֲחֵרי כג
 ּוְפִקיד ַהֶּכֶלא ֻצָּוה ַהֲחֵזק ֲעֵליֶהם ִמְׁשָמר׃ 

י ַהֶּכֶלא ַוָּיֶׂשם ֵאֹ ֵּכן ֶהְחִּביָאם ְּבַמֲחבֹותֹ ַאֲחֵרי ֻצּוְוהּוא כד
 ַרְגֵליֶהם ַּבָּסד׃ 

ִהים ִׁשירּו ֵלאַהָּלְיָלה ַוָּי ֹותְוִסיָלא ַּבֲחצ ֹולֹוס ּפַוִּיְתַּפְללּו כה
 ַוִּיְׁשְמעּו ָלֶהם ָהֲאִסיִרים׃ 



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קז

ֵדי ֵבית ַהֶּכֶלא ֹוְסַעד ִּכי ָנעּו מ ֹולַרַעׁש ָּגדם ֹ ִפְתאַוְיִהי כו
 ַוֲאסּוֵרי ָהֲאִסיִרים ָנָמּסּו׃  ֹותַהְּדָלת־ִנְפְּתחּו ָכלם ֹּוִפְתא

ֻּכָּלן  ֹותַהְּדָלת־ ַוַּיְרא ֶאתֹוִנְבָהל ִמְּׁשָנת ֹור ַהֶּכֶלא ֵנעּוְפִקיד כז
 ִּכי ֹוְּבָחְׁשב ֹוַנְפׁש־ֶאת ֹותף ֶחֶרב ִלְסּפַוִּיְׁש ֹותְוֵהָּנה ְּפֻתח

 ָהֲאִסיִרים ִנְמָלטּו׃ 
ְמאּוָמה  ַּתַעׂש ְל־ ַוִּיְקָרא ֲחָדל ַאלֹולֹוק־ֶאת ֹולֹוס פַוִיָּׂשא כח

 ֻּכָּלנּו׃ ה ָֹרע ִּכי ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ּפ
ַהַּבִית ־ֶאלא ֹ ַוְיִהי ֶנְחָּפז ָלבֹול־ ֵנר ְלָהֶאר ְלָהִביאַוְיַצו כט

  ְוִסיָלא׃ ֹולֹוסְלַרְגֵלי פל ְֹּפִניָמה ְוהּוא ָחֵרד ּוַמְרִעיד ַוִּיּפ
 ַנְפִׁשי׃ ־יַע ֶאתֹוִׁשֶאֱעֶׂשה ְלה־י ָמהֹוַתַמר ַרּבאֹ ַוּייֵאםֹוִצַוּי ל
 יַח ְוִתָּוַׁשע ַנְפְׁשֵיׁשּוַע ַהָּמִׁש ֹון ָאְמרּו ַהֲאִמיָנה ָּבָאדְוֵהם לא

 ׃ ְוֶנֶפׁש ֵּביֶת
 ׃ ֹו ְּבֵביתֹוִאּת־ֲאֶׁשר־ה ּוְלָכלָֹוְּדַבר ְיה־ ֶאתֹול־ַוַּיִּגידּו לב
ִּפְצֵעיֶהם ־ַלְיָלה ַוִּיְרַחץ ֶאת ֹודת ְּבעאֹ ֵאָליו ָּבֵעת ַהּזַוִּיָּקֵחם לג

  ׁש׃ ֹב־ ִמְּבִליֹול־ֲאֶׁשר־ַוִּיָּטֵבל הּוא ְוָכל
ִלְפֵניֶהם ֻׁשְלָחן ַוִּיְׂשַמח הּוא   ֹ ַוַּיֲערֹוֵּבית־ ֶאתיֵאםַוְיִב לד

 ִהים׃ ִלָּבם ְלַהֲאִמין ֵּבא  ִּכי ָהַפֹוֵּבית־ְוָכל
 ֹות ַעְבֵּדי ַהְּפֻקּד־ַוִּיְׁשְלחּו ָהָראִׁשים ֶאת ֹוםַהּי ֹור ְּכאַּוְיִהי לה

 ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה׃ ־ַׁשַּלח ֶאתר ֵֹלאמ
ִהֵּנה ָׁשְלחּו ֵאַלי  ֹולֹוסַהָּדָבר ְלפ־ִקיד ַהֶּכֶלא ֶאת ְּפַוַּיֵּגד לו

  ֹום׃ָהָראִׁשים ְלִתְּתֶכם ָלֵצאת ִמֶּזה ְוַעָּתה ְצאּו ּוְלכּו ְלָׁשל
ִדין ּוִמְׁשָּפט ְלֵעיֵני ־אִיְּסרּונּו ְּבר ֲֹאֵליֶהם ַיּס ֹולֹוס ּפֶמראַֹוּי לז

 ַהֶּכֶלא־ֶאלִהְׁשִליֻכנּו ־םי ֲאָנְחנּו ְוַגֹוִמַאְנֵׁשי ר־ַאף ִּכיל ֹכ
 ּו א ָֹיבֵכן ֵהם ־אְוַעָּתה ֲאַנְחנּו מּוָצִאים ְּדחּוִפים ַּבֵּסֶתר 

 יֻאנּו ִמֶּזה׃ ֹוִצְוה
ָהָראִׁשים  ־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל־ֶאת ֹות ַעְבֵדי ַהְּפֻקּדַוָּיִׁשיבּו לח

 י ֵהם׃ ֹוִמַוִּייָראּו ַיַען ָׁשְמעּו ִּכי ַאְנֵׁשי ר
 ָהִעיר׃ ־ֶאתב ֹיאּום ַוְיַבְקׁשּום ַלֲעזֹוִצ ַוְיַרּצּום ַוּיּואָֹּיבַו לט
ם ֹוָתּו ֵביָתה לּוְדָיא ְוַאֲחֵרי ְראאֹ ִמֵּבית ַהֶּכֶלא ַוָּיבַוֵּיְצאּו מ

 ָהַאִחים ְוַדְּבָרם ָלֶהם ִנֻחִּמים ָיְצאּו ַוִּיָּסעּו׃ ־ֶאת

  יז יז יז יזפרקפרקפרקפרק
ָיא ָּבאּו  ֹוְנלֹיס ּוְבַאּפֹוִל ַאֲחֵרי ָנְסָעם ְּבַאְמִפּפַוְיִהי א

 ְּכֵנֶסת ַלְּיהּוִדים׃ ־יִקי ְוָׁשם ֵּביתֹוִנַּתְסל־ֶאל
ַּכֲאֶׁשר ִהְסִּכין ָּבא ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַוַּכח ִעָּמֶהם ְּבָהֵבן   ֹולֹוסּופ ב

  ֹות׃ֶׁשת ְיֵמי ַׁשָּבתַּבִּמְקָרא ְׁש
ֵכן ִנְגָזר ֲאֶׁשר ־יֵנם ִּכֹוְנַהְּכתּוִבים ַוְיב־ ֵּבֵאר ָלֶהם ֶאתהּוא ג

ֶזה ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ־ְיֻעֶּנה ַהָּמִׁשיַח ְוָיקּום ֵמִעם ַהֵּמִתים ְוִכי
 א ָלֶכם הּוא ֶזה ַהָּמִׁשיַח׃ ֵרֹ ֲאִני קֹוִּבְׁשמ

ּוְבִסיָלא  ֹולֹוס ְלַבב ִמְסָּפר ַאֲחָריו ַוִּיְדְּבקּו ְבפַוַּיט ד
 ֹותִהים ְוָנִׁשים ִנְכָּבדֱאָה־ְיָוִנים ַרִּבים ֲאֶׁשר ָיְראּו ֶאת־ְוַגם

 ְמָעט׃ ־א ְּבִמְסָּפר
ִרים ֶׁשַּבְיהּוִדים ַוְיַלְּקטּו ָלֶהם ִמְסַּפר ֹוְר ָבם ַהּסַוְיַקְנאּו ה

ְמהּוָמה  ֹותַהְּׁשָוִקים ַוִּיְקְראּו ָמֵלא ִלְהי־ֲאָנִׁשים ֵריִקים ִמן

יָאם ַהחּוָצה ִצֹוַוָּיִהינּו ְלה ֹוןֵּבית ָיס־ ְוָאז ָנַסּבּו ַעלָבִעיר
  ָהָעם׃־ֶאל

ָהַאִחים ־ַוֲאָחִדים ִמן ֹוןָיס־ְמָצאּום ַוִּיְּסחּו ֶאת־א ִּכי ַוְיִהי ו
ִלְפֵני ָראֵׁשי ָהִעיר ַוִּיְקָראּו ֵאֶּלה ַהַּמְרִּגיִזים  ־ַעד
 ֵהָּנה׃ ־ ִמָּקֶצה ִהֵּנה ֵהם ָּבאּו ַּגםָהָאֶרץ־ָּכל־ֶאת

 ְוֵאֶּלה ֻכָּלם ַמֲעִבִרים ֹותָרְֹּבֵצל קם ָתֹהּוא ַהְמַאֵּסף א ֹוןְוָיס ז
ַאֵחר ְוהּוא   ֶמֶלֹוִרים ֶיְׁשנְמִֹּכי א־ָּדֵתי ַהֵּקיָסר ְוַגם־ַעל

  ֵיׁשּוַע׃
ָראֵׁשי ָהִעיר ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ־ָהָעם ְוֶאת־ ְמָיְרִאים ֶאתַוִּיְהיּו ח

 ת׃ אֹז־ֶאת
 ִרים ַוְיַׁשְּלחּום׃ ּוֵמֵאת ָהֲאֵח ֹון ָלְקחּו ֲעֻרָּבה ֵמֵאת ָיסְוֵהם ט
ְוִסיָלא ַלְיָלה ַוְיַׁשְּלחּום  ֹולֹוס ֵהִחיׁשּו ִמְפָלט ְלפְוָהַאִחים י

 ֲאֶׁשרַהְּכֵנֶסת ־ֵּבית־ם ָׁשָּמה ָּבאּו ֶאלָאֹה ְוֵהם ְּכבֹוָאְּבר־ֶאל
 ַלְּיהּוִדים׃ 

ר ַהָּדָב־יִקי ִּכי ָלְקחּו ֶאתֹוִנים ִמיהּוֵדי ַתְסלֹוִב ָהיּו טְוֵאֶּלה יא
 ִאםָלַדַעת  ֹוםי ֹוםַוַּיְחְקרּו ַבְּכתּוִבים י ֹוןְּבֵלב ָמֵלא ָרצ

 הּוא׃ ־ִּכְדָבָרם ֶּכן
ַוֲאָנִׁשים  ֹותְיָוִנּי ֹות ֵמֶהם ֶהֱאִמינּו ְוָנִׁשים ְּגִבירְוַרִּבים יב 

 ְמָעט׃ ־אְּבִמְסָּפר 
 ֹולֹוס ּפה ֹוָאִּבְבר־יִקי ִּכי ַגםֹוִנ ַהְּיהּוִדים ְּבַתְסלַעִֹּכְׁשמ יג

ָהָעם  ֹוןֲהמ־ּו ַוַּיּצּו ֶאתאִֹהים ַוָּיבְּדַבר ֱא־ַמְׁשִמיַע ֶאת
  ה׃ֹּפ־ַּגם

  ַוְיִהי הּוא ָהַל ֹולֹוסּפ־ ֵהִחיׁשּו ְלַמֵּלט ֶאתְוָהַאִחים יד
 ּיּוס ִנְׁשֲארּו ָבֶזה׃ ֹוִתַהָּים ְוִסיָלא ְוִטימ־ַעד

יֻכהּו ַעד ַאִּתיַנס ֹוִלה ֹולֹוסּפ־ ָאְרחּו ְלֶחְבָרה ִעםַוֲאֶׁשר טו
 ֹוסּיֹוִתְּבִפיֶהם ָצו ְלִסיָלא ּוְלִטימ ֹולֹוסֲאֶׁשר ָׁשם ָׂשם ּפ

 ְמֵהָרה ְוֵהם ָׁשבּו ַוֵּיֵלכּו׃ ־ ֵאָליו ַעדּואָֹיב־ִּכי
 ִהְתַמְרַמר ֹום ְּבַאִּתיַנס ְורּוחָאְֹמַצֶּפה ִלְקַראת ּב ֹולֹוסּפ ֹודע טז

 י ָמְלָאה ָהִעיר ֱאִליִלים׃  ִמַּמְרֵאה ֵעיָניו ִּכֹוְּבִקְרּב
ִיְרֵאי ־ַהְּכֵנֶסת ְוִעם־ַהְּיהּוִדים ְּבֵבית־ָּכָכה ִעם־ ַעלַוְיַדֵּבר יז

 ַהִּנְמָצִאים ָׁשָּמה׃ ־ָּכל־ִעם ֹוםי ֹוםְּבַׁשַער י־ִהים ְוַגםֱא
 ֹורֹו ס ֲאָחִדים ֵמַחְכֵמי ֵּבית ַאִּפיק־ ַּגםֹו ִאּתַוִּיְתָעְרבּו יח

ֵמַחְכֵמי ֵּבית ָהִאְסְטָוה ַהַּמְצִניִעים ַוְיִהי ֵאּלֶ ה ַהְמַכֲחִׁשים ּו
ר ְלַהִּגיד  ֵמֶֹּלֱאִויל ְׂשָפַתִים ַהֶּזה ָמה הּוא א־ ַמהֹו לִריםְמֹא

ִהים ָזִרים ַיַען   ְּכִפי ַהִּנְׁשָמע הּוא ְמַלֵּמד ַּדַעת ֱאְוֵאֶּלה
 ְּתִחַּית ַהֵּמִתים׃ ־ֵיׁשּוַע ְוֶאת־ ֶאתִּבֵּׂשר־ִּכי

ִהיא ־ִיֵּתן ְוָיַדְענּו ַמה־ְמרּו ִמיאַֹוּי ֹוסגֹוָפָהַאְרי־ ֶאלַוִּיָּקֻחהּו יט
 ה ַהֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ַאָּתה ְמַלֵּמד׃ ֹוָרַהּת

ֵּכן ֲאַנְחנּו ־א ְבָאְזֵנינּו ַעלֹוֵר ָזִרים ַאָּתה קְדָבִרים־ִּכי כ
 ְמַבְקִׁשים ְלֵדָעה ָמה ִהיא׃ 

ִרים ְּבִקְרָּבם ֵהם  ֹוְרַהָּנְכִרים ַהִמְתּג־ַגם ֻּכָּלם ְוְוָהַאִּתיִנִּיים כא
 ַעִֹלְׁשמה ֹ כֹוְלַסֵּפר אה ֹּכ־ִאם ֹותֵהִכינּו ִלָּבם ַרק ַלֲחָדׁש

 ְיֻסָּפר׃ ־ַמה



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קח

ַמר ַאֶּתם ַאְנֵׁשי אַֹוּי ַּבַּתֶו ֹוסגֹוָפָהַאְרי ֹוָהֳעָמד ְּבת ֹולֹוסּופ כב
 ֲאֶׁשרל ֶֹכם ִעָּמֶכם ְּבכָרִאיִתי ֶאְתֶכם ִּכי ִלְּבה ַֹאִּתיַנס ָרא

 ִּתְנָהגּו׃ 
ֵהיֶכם ֲאִני ֵי ֶכם ֵלאתֹדֲֹעב־ְוַעלה ֹ ְּבִהְתַהְּלִכי כִּכי כג

ִהים ִמְזֵּבַח ְוָעָליו ָּכתּוב ֵלא־ְנִּתי ָוֵאֶרא ַגםַנִֹהְתּב
ְוֹותֹ ַהָּלז ֲאֶׁשר ְּתַכְּבדּון אְוִהֵּנהְיַדֲענּוהּו ־א   א ֵתָדעּוהּו
  ֶאְתֶכם׃יַע ִדֹו ֲאִני מֹותֹא
י ֵנֹ הּוא ֲאדֹוּב־ֲאֶׁשרל ֹם ְוכֹוָלָהע־ִהים ֲאֶׁשר ָּבָרא ֶאתָהֱא כד

  ָיָדִים׃ ֹוא ֵיֵׁשב ְּבִמְקָּדִׁשים ֲאֶׁשר ָעׂשּו לַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ 
ְלָפָניו ְלִמי ָוִמי  ֶרֹ ִאם צֹוְיַכְלְּכֻלהּו ְיֵדי ָאָדם ְּכמ־א ַאף כה
  ל׃ַֹלּכל ֹן ַחִּיים ּוְנָׁשָמה ְוַהּכֵתֹא הּוא ַהּנֲה
ָאָדם ָלֶׁשֶבת ־ָּכל ְּבֵני־ ָעָׂשה ִמָּדם ֶאָחד ֶאתְוהּוא כו

יֶהם ֹוֵתבֹוְׁשד ִמַּדת ְיֵמיֶהם ּוְלמֵדְֹּפֵני ָהֲאָדָמה ַוְימ־ָּכל־ַעל
 ִהִּציב׃  ֹותְּגבּול

הּו  ִהים אּוַלי ְיַמְּׁשֻׁש ֲאֶׁשר ִיְדְרׁשּו ַאֲחֵרי ֱאְלַמַען כז
 ֶאָחד ִמֶּמּנּו׃ ־ֵאיֶנּנּו ִמָּכל ֹוקָרח־ְוִיְמָצֻאהּו ַאף ִּכי

רּו  ְרֹׁש־ים ַּכֲאֶׁשר ַּגםִֹוִרים ְוהֹוְר ֲאַנְחנּו ַחִּיים ִמְתעֹוב־ִּכי כח
 ִהים ֲאָנְחנּו׃ ֱא־ִמֶּכם ֲאָנִׁשים ִּכי ְּבֵני

ה ֶמִֹּכי דב ֹׁשִהים ָחִליָלה ָּלנּו ֵמֲחנּו ְבֵני ֱאֹוֵתִּבְהי־ ַּגםְוַאף כט
 ַמֲעֶׂשהל ֹ ְלַתְבִנית ּכֹו ָלָאֶבן אֹוִהים ַלָּזָהב ַלֶּכֶסף אָהֱא

 ָאָדם ָחָרׁש ְוחֵׁשב׃ 
ֵּכן הּוא ־ִהים ְוַעלֱא ֹואַּדַעת ֶהֱעִביר ֵאפ־ ֵאיןְיֵמי־ֶאת ל

 ֹותְקצ־ּו ֵאָליו ִמָּכלאֹ ָיבא ְֹּבֵני ָהָאָדם ַעָּתה ִּכי ב־ְמַצֶּוה ֶאת
  ָהָאֶרץ׃

ַיד ־ ֵתֵבל ְּבֶצֶדק ַעלֹוּב־ד ִלְׁשָּפטֹוֵעמ ֹום הּוא ִהְקִּדיׁש יִּכי לא
 ֹותֹ אֹוַּבֲהִקיצל  ֹ ַוִּיְּתֵנהּו ֶנֱאָמן ַלּכֹוִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבַחר ּב

  ַהֵּמִתים׃־ֵמִעם
 ֹול־ ְמַדֵּבר ִמּקּום ַהֵּמִתים ֵאֶּלה ָלֲעגּוֹותֹ ְּכָׁשְמָעם אַוְיִהי לב

 ָּכָכה ֵׁשִנית׃ ־ַעל ִנְׁשָמֲע ֹודעְוֵאֶּלה ָאְמרּו 
 ׃ ם ַוֵּיַלֹוָכִמּת ֹולֹוס פַוֵּיֵצא לג
 ֲאָנִׁשים ָּדְבקּו ַאֲחָריו ַוַּיֲאִמינּו ּוֵביֵניֶהם  ּוְקַצת לד

ְוִאָּׁשה  ֹוסגֹוָפַאְרי־ִטים ִמןְפֶֹאָחד ֵמַהּׁש ֹוסּוְסיֹונִּדּי־ַּגם
 ִרים ִעָּמֶהם׃ ֲאֵח ֹוד ָּדָמִריס ְועְׁשָמּהַאַחת ֲאֶׁשר 

  יח יח יח יחפרקפרקפרקפרק
א  ֹ ַאִּתיַנס ַוָּיב־ ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָעַזב ֶאתַאַחר א

  ֹוס׃ְנּתֹוִרק־ֶאל
 ֲעִקיַלס ְוהּוא ְיִליד  ֹו ָׁשם ִאיׁש ְיהּוִדי ֲאֶׁשר ָהָיה ְׁשמַוִּיְמָצא ב

 ְּפִריְסְקָלה־ִעםָּבא ֵמִאיַטְלָיא  ֹובְוַעָּתה ֶזה ִמָּקר ֹוסטֹוְנּפ
 ַהְּיהּוִדים־ָּכל־ֶאלָיָצא ָצו  ֹוסיֹוְדִּכי ֵמֵאת ְקל ֹוִאְׁשּת
  ם׃ֹוָנְמע־ֶאלֲאֵליֶהם א ֹי ּוְלָעְזָבּה ַוָּיבֹוִמִמֶּקֶרב ר ֹותְלֵהָעל

יל ָלֶׁשֶבת ֹוִאֵּכן ה־ ִּכי ָהיּו ַבֲעֵלי ְמָלאָכה ַאַחת ַעלְוַיַען ג
 ִלים׃ ָהְֹלא ֹותִגים ַמֵּסכְרִֹעָּמֶהם ַוֲעׂשה ַבְּמָלאָכה ְוֵהם א

ַהְּכֵנֶסת ־ַהְּיהּוִדים ְּבֵּבת־ ְוַׁשָּבת ִּדֶּבר ִעםַׁשָּבת־ּוְבָכל ד
 ַהְּיָוִנים׃ ־ֶאת־ַהְּיהּוִדים ְוַגם־ֶאת־ַוְיַלֵּמד ַּדַעת ַּגם

ָיא ִהְתַנֵּדב ֹוְנִמַּמְקּד ֹוסּיֹוִתֵאָליו ִסיָלא ְוִטמא ֹ ְּכבַוְיִהי ה
 ִּכי ַלְּיהּוִדים ָּברּור ֹותֹ ְּבַהְרא ַרק ִלְדַבר ַהָּדָברֹוֻּכּל ֹולֹוסּפ

 ֵיׁשּוַע הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ 
ֶמר  אֹ ַוּיֹוִחְצנ־ִּגְּדפּו ַוְיַנֵער הּוא ֶאת־ ִּכי ָמרּו ְוַגםְוֵהם ו

 ַעָּתהִּלי ־ְׁשֶכם ַוֲאִני ָנִקי ִמֶּכם ֵאְלָכהאֲֹאֵליֶהם ִּדְמֶכם ְּבר
 ם׃ ֹוִיַהּג־ֶאל

ָהָיה  ֹוסיּוְסט ֹוסֵּביָתה ִאיׁש ֶאָחד ִטיטא ִֹמָּׁשם ַוָּיב ַוֵּיֵל ז
 ַהְּכֵנֶסת׃ ־ ֵאֶצל ֵּביתֹוִהים ּוֵבית הּוא ָהָיה ְיֵרא ֱאֹוְׁשמ

הּוא  ֹוןַהְּכֵנֶסת ֶהֱאִמין ָּבָאד־ׁש ֵּביתאֹר ֹוסּוקִריְסּפ ח
ְנִּתים ַרִּבים ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֵּכן ֹוִרק ֹוד ְועֹו ִעּמֹוֵּבית־ְוָכל

  ַוִּיָּטֵבלּו׃ ֶהֱאִמינּו
ִּתיָרא ִּכי  ־ָלְיָלה ַאל ֹוןֶּבָחז ֹולֹוסּפ־ָהָיה ֶאל ֹון ָהָאדּוְדַבר ט

 א ֶתֱחָרׁש׃ ְּתַדֵּבר ְו־ִאם
ָרב ִלי ־ְלָרָעה ִּכי ַעם א ִיַּגע ְּבי ְוִאיׁש ִכָֹאנ ִעְּמ־ִּכי י

 ת׃ אָֹּבִעיר ַהּז
ְּדַבר ־ם ֶאתָתְֹיַלֵּמד א ָׁשם ָׁשָנה ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ַוַוֵּיֵׁשב יא

 ִהים׃ ָהֱא
ְנִציב ְמִדיַנת ֲאַכָּיא ְוַהְּיהּוִדים ֻּכָּלם ַיחַ ד   ֹון ָאז ַּגִּלּיַוְיִהי יב 

 ַוַּיֲעִמידּוהּו ִלְפֵני ִכֵּסא ַהִּמְׁשָּפט׃  ֹולֹוסּפ־ָקמּו ַעל
ִהים  ָהֱא־ֶאתד  ָֹהָעם ַלֲעב־ ָהִאיׁש ַהֶּזה ְמַפֶּתה ֶאתְמרּואַֹוּי יג

 ה׃ ֹוָרא ַכּתה ֲאֶׁשר ָדַֹּבֲעב
 ֹוִהְקִּדימ ֹון ְׂשָפָתיו ְוַגִּלּיַחִֹלְפּת ֹולֹוסיל ּפֹוִאה־ ַאְואּוָלם יד

 ְּדַבר ֹוָהָיה ִדין ֶרַׁשע א־ַהְּיהּוִדים לּו ִאם־ֶמר ֶאלאַֹוּי
ְּפֵניֶכם ַאֶּתם ַהְּיהּוִדים ־ָאז ָנָׂשאִתי ֶאת־ ִּכיְּבִלַּיַעל

 ַּכִּמְׁשָּפט׃ 
 ֹותִׂשים ֵׁשמ־ִמִּלין ַעל־ַעל ֹותחֹוָכַרק ְּבת־ ִּכיֶאֶפס טו

ים ָהבּו ָלֶכם ֵעָצה ַאֶּתם ְלַבְּדֶכם ֹוִנְתֶכם ַאֶּתם ְנדֹוַרּת־ְוַעל
ַהָּדָבר ־ט ַעלֵפֹׁש ֹותַוֲאִני ֵאין ַנְפִׁשי ִלְהי ֹוב ָמה ַהּטָלַדַעת
 ַהֶּזה׃ 

 ָּפט׃ ם ִמִּלְפֵני ִכֵּסא ַהִּמְׁשָתֹ אַוְיָגֶרׁש טז
ׁש ֵּבית ַהְּכֵנֶסת ַוַּיֻּכה ּו אְֹּתִניס רֹוְסס־ ֻכָּלם ֶאתַוִּיְתְּפׂשּו יז

 ה׃ ֶאֹא רה ַוְיִהי ְּכֶאֹר ֹוןִכֵּסא ַהִּמְׁשָּפט ְוַגִּלי־ִלְפֵני
ָיִמים ַרִּבים ַאַחר ֵּכן ִנְפַרד ֵמִעם  ֹודע ֹולֹוס ָׁשם ּפַוִּיְתַמְהַמּה יח

 ֹוִעּמסּוְרָיא ְוהּוא ָלַקח ־ִנָּיה ָלֶלֶכת ֶאלָהַאִחים ַוֵּיֵׁשב ָּבֳא
 ְּבַקְנְּכַרי ֹוׁשאֹר־ֲעִקיַלס ַוְיַגַּלח ֶאת־ְּפִריְסְקָלה ְוֶאת־ֶאת
  ֲאֶׁשר ָנָדר׃ ֹואת ְיֵמי ִנְדרִּכְמ

ַהְּכֵנֶסת ־ֵּבית־ַוַּיִּניֵחם ָׁשם ְוהּוא ָבא ֶאל ֹוס ְלֶאְפסּואַֹוָּיב יט
 הּוִדים׃ ַהְּי־ָׁשם ֶאל־ַוְיַדֶּבר

א ם ַרק הּוא ֹוָכָלֶׁשֶבת ְּבת ָּפָניו ִּכי ַיֲאִרי־ ִחּלּו ֶאתְוֵהם כ
 ָלֶהם׃  ֹותֵנא

ֶהָחג ַהּבָ א  ־ֶאתג ֹ ַחָּיב ֲאִני ָלחֹוִנְפַרד ֵמִעָּמם ְּבָאְמר־ ִאםִּכי כא
 הָֹוְיהִיְרֶצה ־ֵכן ָאׁשּוָבה ֲאֵליֶכם ִאם־ִּבירּוָׁשַלִים ְוַאֲחֵרי

  ֹוס׃ָים ֵמֶאְפס ֶּדֶר ַוֵּיֶל



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קט

ַוָּיָׁשב  ֹוםָהֵעָדה ְלָׁשל־ֶאתד ִֹקְסִרין ַוַּיַעל ִלְפק־ֶאל אַֹוָּיב כב
 ָיא׃ ֹוְכַאְנְטי־ָלֶרֶדת ֶאל

ר ְֹוָעב ָהר ֹ ָׁשם ָיִמים ֲאָחִדים ַוֵּיֵצא ִמָּׁשם ַוַּיֲעבַוְיִהי כג
 יִדים׃ ַהַּתְלִמ־ָּכל־ְּבֶאֶרץ ָּגַלְטָיא ּוְפרּוְגָיא ַוְיַאֵּמץ ֶאת

 ֹולֹוס ַאּפֹוְׁשמ ֹוסֶאְפס־ ֶאָחד ְיהּוִדי ָּבא ֶאלְוִאיׁש כד
  ִאיׁש ְּדָבִרים ּוָמִהיר ַּבְּכתּוִבים׃ ֹוְדּתֹוַלַוֲאֶלְכַסְנְּדִרָּיא ִעיר מ

 ִּכַלַהט ָיָצא ַוְיַדֵּבר ַוְיַלֵּמד ֹוְורּוח ֹוןָהָאד ֶּדֶר־ ָיַדע ֶאתהּוא כה
 ְטִביַלת־ִאםא ָיַדע ִּכי ַע ַרק הּוא ִּדְבֵרי ֵיׁשּו־ֵהיֵטב ֶאת

 ָנן ְלַבָּדּה׃ ֹוָחי
ץ ֵלב ְּבֵבית ַהְּכֵנֶסת  ֶמֹ ְּבאֹו ֵהֵחל ְלַהְׁשִמיַע ְּדָברְוהּוא כו

ֵּביתָ ם  ־ ְּפִריְסְקָלה ַוֲעִקיַלס ַוְיִביֻאהּו ֶאלֹותַֹוִּיְׁשְמעּו א
 ׁש׃ ָרֹר ְמפֹוֵתי ֹודִהים עָהֱא ֶּדֶר־ ֶאתנּוהּוֹוְנַוְיב

ּוהּו ָהַאִחים ַוִּיְכְּתבּו ֹורֲאַכָּיא ַוְיע־ ָלֶלֶכת ֶאלֹוִלּב ֹותּוִבְנט כז
 ָעַזר ָׁשָּמה ֹואֹ ֲאֵליֶהם ְוהּוא ְּכבֹותֹאף  ַֹהַּתְלִמיִדים ֶלֱאס־ֶאל

 ְיֵדי ֶהָחֶסד׃ ־ַהְרֵּבה ַלֲאֶׁשר ָהְפנּו ְלַהֲאִמין ַעל
ח ַּבְּכתּוִבים ִּכי ַכַֹוּיל ֹכ־יַהְּיהּוִדים ִּבְפֵנ־ הּוא ָגַבר ַעלִּכי כח

 ֵיׁשּוַע הּוא ַהָּמִׁשיַח׃ 

  יט יט יט יטפרקפרקפרקפרק
 ֹוַאֲחֵרי ָעְבר ֹולֹוסּופ ֹוסְנּתֹוִרְּבק ֹולֹוסַאּפ ֹות ִּבְהיַוְיִהי א

ָׁשם ַּתְלִמיִדים ־ַוִּיְמָצא ֹוסֶאְפס־ָּבא ֶאל ֹותָהִעִּלּי ֹותָבֲאָרצ
  ֲאָחִדים׃

ׁש ֲעֵליֶכם ַּכֲאֶׁשר ֶדֹרּוַח ַהּק־םָבא ַגא  ֹ ֲאֵליֶהם ֲהבֶמראַֹוּי ב
ׁש  ֶדֵֹיׁש רּוַח ַהּק־ֱהִייֶתם ְלַמֲאִמיִנים ְוֵהם ָענּוהּו ַּגם ִּכי

  ֹוד׃א ָׁשָמְענּו ע ֲאַנְחנּו
ְמרּו  אַֹאֶּתם ִנְטַּבְלֶּתם ַוּי ֹואָמה ֵאפ־ ְוַעלַמראַֹוּי ג

 ָנן׃ ֹוָחַהְּטִבָלה ְלי־ַעל
ן ִהְטִּביל ִּבְטִביַלת ַהְּתׁשּוָבה ַוַּיֵּגד ָלָעם ָנֹוָחי ֹולֹוס ּפֶמראַֹוּי ד

 ֶזהַאֲחָריו ְוַהָּלז הּוא א  ַֹהֲאֵמן ַיֲאִמינּו ְבַהָּלז ֲאֶׁשר ָיב־ִּכי
 ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע׃ 

 ֵיׁשּוַע׃  ֹוןֵׁשם ָהָאד־ת ָׁשבּו ִנְטְּבלּו ַעלאֹז־ ֶאתְּכָׁשְמָעם ה
ׁש  ֶדַֹנח ֲעֵליֶהם רּוַח ַהּקָיָדיו ֲעֵליֶהם ַוָּי ָסַמ ֹולֹוסּופ ו

 ַוִּיְתַנָּבאּו׃  ֹותנַֹוְיַדְּברּו ִבְלׁש
  ִמְסָּפָרם ִּכְׁשֵנים ָעָׂשר ִאיׁש׃ ַוְיִהי ז
ָׁשה  ץ ֵלב ְׁשֶמַֹהְכֵנֶסת ַוַּיֵּגד ְּדָבָריו ְּבא־ֵּבית־ֶאל אַֹוָּיב ח

 ִהים׃ ַמְלכּות ָהֱא ֹותדֹא־ְוׂשּום ֵׂשֶכל ַעל ֹותחֳֹחָדִׁשים ִּבְנכ
ִנְמְצאּו ָבֶהם ֲאָחִדים ַעְרֵלי ֵלב ֲאֶׁשר ֵמָאנּו ־ ִּכיַוְיִהי ט

ַהֶּזה ִלְפֵני ָהָעם  ַהֶּדֶר־ָטְפלּו ָדָבר ַמר ַעל־ְלַהֲאִמין ְוַגם
ם ְוהּוא ֹוָכַהַּתְלִמיִדים ִהְבִּדיל ִמּת־ֶאת־ ְוַגםֵמֲעֵליֶהםַוֵּיְׂשְט 

 ָרׁש ֲאֶׁשר ְלטּוְרנּוס׃ ְּבֵבית ַהִּמְד ֹוםי ֹוםיָהָיה ְמַדֵּבר 
ֵבי  ְׁשֹי־ָׁשְמעּו ָּכל־ה ָכֶזה ְׁשָנַתִים ָיִמים ַעד ִּכיֶׂשֹ הּוא עַוְיִהי י

 ֵיׁשּוַע ַּכְּיהּוִדים ַּכְּיָוִנים׃  ֹוןְּדַבר ָהָאד־ַאְסָיא ֶאת
  ֹולֹוס׃ְיֵדי פ־ַעל ֹולֹותְּגד ֹותִהים ָעָׂשה ִנְפָלאְוָהֱא יא

 ִהִּניחּו ֹוְּבָׂשר ֹורֶיַזע ֵמַעל ע ֹותּוִמְטְּפח ֹותרֲֹחג־ ַגםִּכי יב 
 ׁשּו׃ ָרִֹמַּגָּום ּג ֹותָהָרע ֹותים ְוָסר ָחְלָים ְוָהרּוחֹוִלַהח־ַעל

 ֲאָנִׁשים ְיהּוִדים ְמַלֲחִׁשי ִמְתַהְּלִכים ָּבָאֶרץ ְוֶהם ָהיּו־ְוַגם יג
 ֹותָרע ֹותֲאֶׁשר רּוח־ֵיׁשּוַע ֶאל ֹוןזּו ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ָהָאדֹוֲענ
 ְבִקְרָּבם ְּבָקְרָאם ֲאִני ַמְׁשִּביֲעֶכם ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ֲחזּואֹנ
  ִיְקָרֵאהּו׃ ֹולֹוסּפ
ׁש אָֹעׂשּו ֵהם ָהיּו ִׁשְבַעת ְּבֵני ְסֵקָוה ְיהּוִדי ְורה ֹ ֲאֶׁשר ּכְוֵהם יד

 ִנים׃ ֲהֹּכ
ֵיׁשּוַע ־י ֶאתֶמר ֲאֵליֶהם ָיַדְעִּתאֹ ָהרּוַח ָהָרָעה ַוּיַוַּיַען טו

 ֲאִני ַמִּכיר ַרק ַאֶּתם ִמי ַאֶּתם׃  ֹולֹוסּפ־ְוֶאת
 ַוֶּיֱחַזק ֹו ֲעֵליֶהם ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָהרּוַח ָהָרָעה ְבִקְרּבַוִּיְתַנֵּפל טז

ַהַּבִית ־ֵעיֻרִּמים ְוִנְמָחִצים ָנסּו ִמן־ֵמֶהם ַוַּיְכִריֵעם ַעד ִּכי
  ַההּוא׃

 ֹוסִבים ְּבֶאְפסֹוְׁשַהְּיהוִדים ְוַהְּיָוִנים ַהּי־ל ַהָּדָבר ְלָכַוִּיָּוַדע יז
 ֵיׁשּוַע׃  ֹוןֻּכָלם ַוִּיְגַּדל ֵׁשם ָהָאד־ּוַפַחד ָנַפל ַעל

 ֹותּוְלַגּל ֹותַהַּמֲאִמיִנים ָּבאּו ִלִהְתַוּד־ ַרִּבים ִמןְוַגם יח
 ַמֲעֵׂשיֶהם ֲאֶׁשר ָעׂשּו׃ ־ֶאת

ְוא ֵהִביאּו ִסְפֵריֶהם ַוִּיְּׂשְרפּום   ֲאֶׁשר ָׁשעּו ְבַהְבֵלי ָׁשְוַרִּבים יט
 ֶאלֶ ף ַוִּיְמנּו ִמְסַּפר ָׁשְוָים ַוְיִהי ֲחִמיִּׁשים ל ֹכ־ָּבֵאׁש ְלֵעיֵני

 ָּכֶסף׃ 
 ה׃ ְוָע ְוַנֲעָלה ָהד ִֹלְמא־ ִנְׂשַּגב ַעדהָֹוְיה־ּוְדַבר כ
 ֹו ִלּב־ֶאל ֹולֹוסַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיֵּתן ּפ ֹות ִּכְכלַוְיִהי כא

ָיא ּוַבֲאַכָּיא ּוִמָּׁשם ָוָהְלָאה ֹוְנְּבַמְקּד ְלִהְתַהֵּל
 ֹודֶאְרֶאה עה ֹי ָׁשָּמה ָראֹוִתֶמר ַאֲחֵרי ֱהיאֹ ַוּיְירּוָׁשָלִים־ַעד
  י׃ֹוִמר־ֶאת

 ֹוסּיֹוִתִטימ־ ְׁשַנִים ְנָעִרים ִמְּמָׁשְרָתיו ֶאתַוִּיְׁשַלח כב
 ֹודָיא ְוהּוא ֵאַחר עֹוְנַמְקּד־לָלֶלֶכת ְלָפָניו ֶא ֹוסֲאִרְסט־ְוֶאת
  ְּבַאְסָיא׃ ִמְסָּפרְיֵמי 

 ה׃ ָֹוְיה ִּדְבַרת ֶּדֶר־ְמָעט ַעל־א ֹון ַהִהיא ָקם ָׁשאָּבֵעת כג
ה  ֶׂשֹ ָחַרׁש ֶּכֶסף הּוא ָהָיה עֹוְׁשמ ֹוס ִאיׁש ֶאָחד ְּדַמְטִרּיִּכי כד

 ְלֵׁשם ַאְרְטִמיס ֶכֶסף ְקַטִּנים ְּבַתְבִנית ַהִּמְקָּדׁש־ִמְקְּדֵׁשי
 ִמְצָער׃ ־את ֶרֹ ָּבֶזה ֶלָחָרִׁשים ַמְׂשּכַוְיַסֵּבב

ַמר ֲאָנִׁשים ַאֶּתם אֵֹרי ְמַלאְכָּתם ַוּיְזֹע־ם ִעםָתֹא ץַֹוִּיְקּב כה
ַלְחֵמנּו ־ת ָרַכְׁשנּו ָלנּו ֶאתאְֹיַדְעֶּתם ִּכי ַּבְּמָלאָכה ַהּז

  טּוֵבנּו׃־ְוֶאת
 ֹוסא ַרק ְּבֶאְפס־ִּכי ֹותעְמְֹוָאְזֵניֶכם ׁש ֹותאֹ ֵעיֵניֶכם רְוִהֵּנה כו

 ֹוןֲהמַהֶּזה ְמַפֶּתה  ֹולֹוסַאְסָיא ּפ־ַּגם ְּבַכל־ְלַבָּדּה ִכי ִאם
ר  ַֹמר ָאמאֵֹהיֶהם ִּכי יָרב ַלֲהִסיָרם ֵמַאֲחֵרי ֱא־ַעם
ֱא־א ִהים ֵהָּמה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשיָנה ָיָדִים׃ 
ת ְלַבָּדּה ְלִהָּלַקח ִמָּיֵדינּו אֹּז ַהְמַעט ָהָרָעה ַהְוָעָּתה כז

ִּתָּפַתח  ֹותָרַעת ָהָרע ֹודע־ת ִּכי ִאםאַֹהְּמָלאָכה ַהּז
ה ַאְרְטִמיס ִּכי ְלֶאֶפס ּוְלַאִין ֹוָל ַהְּגדָלֱאָלהּותַהִּמְקָּדׁש ־ַעל

ַאְסיָ א  ־ ֲאֶׁשר ְיַכְּבדּוָה ָּכלּהֹוָדה ֹודֵיָחֵׁשב ְוֵיַקל ְּכב
 ֵבל׃ ֵבי ֵתְׁשֹי־ְוָכל



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קי

ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיָּמְלאּו ֵחָמה ַוִּיְּתנּו ־ ְּכָׁשְמָעם ֶאתַוְיִהי כח
  ֹוס׃ה ַאְרְטִמיס ָלָעם ְּבֶאְפסֹוָלם ַוִּיְקָראּו ְּגדֹוָלק
ְוֵהם ֻּכָּלם ִהְׂשָּתֲערּו ְּכִאיׁש  ֹולָהִעיר ַוִּתָּמֵלא ַרַעׁש ָּגד םַֹוֵּתה כט

 ֹוסּוַבֲאִרְסַטְרכ ֹוסק ַוַּיֲחִזיקּו ְבָגיַהִּמְׂשָח־ֵּבית־ֶאָחד ֶאל
 ׃ ַבָּדֶר ֹוְלָׁשְמר ֹולֹוסִכים ִעם ּפְלֹים ַההֹוִנֲאָנִׁשים ַמְקּד

 א ְנָתנּוהּו׃ ָהָעם ַרק ַהַּתְלִמיִדים ־ָחֵפץ ָלֵצת ֶאל ֹולֹוסּופ ל
ֵהם ־ ָראֵׁשי ָעם ֵמַאְסָיא ֲאֶׁשר ֵאֲהבּוהּו ַגםֲאָחִדים־ְוַגם לא

 ַהִּמְׂשָחק׃ ־ֵּבית־ֶאל  ִּכי ִיָּמַנע ֵמֲהֹו ְלַהְזִהירֹו לָׁשְלחּו
ת ַוַאֵחִרים ַאֶחֶרת ִּכי ָהָיה אִֹגים ֵאֶּלה זֲאֹ ֵהם ׁשַוְיִהי לב

 א ָיְדעּו ְּבֶׁשְּלַמה ֵהם ִנְזָעקּו׃ ־ְוֻרָּבם ַּגם ָנבּו ֹוןֶהָהמ
הּוִדים ָׂשמּוהּו ִּכי ַהְּי ֹוסָהָעם ֲאֶלְכַסְנְּדר ֹות ִמֵּבינַוּיּוָבא לג

ִּכי ָחֵפץ הּוא   ֹות ְלאֹוָיד־ֶאת ֹוסָׁשם ַוִּיָּׂשא ֲאֶלְכֵסְנְּדראְֹבר
  ֲאָמִרים ִלְפֵני ָהָעם׃ ְלָהִׁשיב

 ֹו ָחָזק ּוְכמ ֹולהּוא ְיהּוִדי ַוִּיְׂשאּו ֻכָּלם ק־ ָלֶהם ִּכיַוִּיָּוַדע לד
ְטִמיס ָלָעם ה ַאְרֹוָלא ָדּמּו ְּגדָקְראּו ְו ֹותְׁשַּתִים ָׁשע

  ֹוס׃ְּבֶאְפס
ִמי  ֹוסַמר ַאֶּתם ַאְנֵׁשי ֶאְפסאָֹהָעם ַוּי־ר ָהִעיר ֶאתֹוֵפ סַוַּיַהס לה

ְמָׁשַרת  ֹוסא ֵיַדע ִּכי ָהִעיר ֶאְפסהּוא ָהִאיׁש ֲאֶׁשר 
ַּתְבִניָתּה ֲאֶׁשר ָנְפָלה  ־ה ְוֶאתֹוָל ַהְּגדַאְרְטִמיס־ֶאת
 ַהָּׁשָמִים׃ ־ִמן

א ָיֲאָתה ָלֶכם ת ֱאמּוָנה ְוֵאין ִמי ְלַהְכִזיֶבָּנה ֲהאֹי ז ִּכְוִהֵּנה לו
 ְמאּום ְּבֶטֶרם ְּתַחֵּׁשבּו׃  ֹותִמְּמהּוָמה ּוֵמֲעׂשט ִֹלְׁשק

א ָבְזזּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֵהָּנה ְוֵהם ־ ַאֶּתם ֲהֵבאֶתם ֶאתִּכי לז
 א ָבזּו ֵלאָלהּוֵתנּו׃ ־ְוַאף ֹותַהִּמְקָּדׁש־ֶאת

 ֹוְוֶהָחָרִׁשים ֲאֶׁשר ִאּת ֹוס ְּדַבר ִריב ִלְדַמְטִרּיםְוִא לח
א ֵיׁש ְּבִקְרֵּבנּו ִמְׁשָּפט ּוְנִציִבים ִנָּצִבים ִמי ֲה־ִאיׁש־ִעם

 ִטים ּוְׁשָפטּום׃ ְפֹ ִיְקְראּו ֵהם ְלַבָּדם ֲעֵליֶהם ַלּׁשָהָבהֲעֵלינּו 
ָהָעם ־ ְּבִהְתַאֵּסף ָּכלָלֶכם ֻּכְּלֶכם ְלַבֵּקׁש ָּדָבר ִהֵּנה ֹוד עְוִאם לט

 ֵיֵצא ִמְׁשַּפְטֶכם ְוִדיְנֶכם׃ ק ְֹלִפי ח
ֶמֶרד  ֹוןל ָעֵלינּו ֲעֵלִֹיְתּג־ֲאַנְחנּו ְנֻתִנים ְּבִיְרָאה ֶּפן ֹום ַהּיִּכי מ

 ַחָּטאתֵמָעֵלינּו ל ָֹּלנּו ָלג־ַהֶּזה ַמה ֹוםְלַהְבִאיֵׁשנּו ִּבְגַלל ַהּי
 ת׃ אִֹאם ַהְּמהּוָמה ַהּזא ָחָטאנּו ִּבְלִּתי ֲאֶׁשר 

 ַהָּקָהל׃ ־ ְלַדֵּבר ִׁשַּלח ֶאתֹותאֹּוְכַכּל מא

  כ כ כ כפרקפרקפרקפרק
ַהַּתְלִמיִדים ַוְיַדֵּבר  ־ָאַסף ֶאת ֹולֹוס ַאֲחֵרי ַהְּמהּוָמה ּופַוְיִהי א

 ָלֶלֶכתִנְפַרד ֵמֶהם ַוֵּיֵצא  ֹוםם ְלָׁשלָתֹ אֹוִלָּבם ּוְבִבְרָכת־ַעל
 ָיא׃ ֹוְנַמְקּד־ֶאל

ם  ֹוָתִלּב־ ֶאתֹוָהֵהן ְוַאְּמצ ֹות ַבְּמִדינֹו ָעְברֵריְוַאֲח ב
 ֶאֶרץ ָיָון׃ ־יו ָהַרִּבים ָּבא ֶאלָתְֹּבִמַּדְּבר

 ֹוָׁשה ֳחָדִׁשים ַוִּתָּׂשֵאהּו רּוח ָׁשם ְׁשֹו ַאֲחֵרי ִׁשְבּתַוְיִהי ג
ׁש ֹוֵק ַהְּיהּוִדים מֹוסּוְרָיא ַרק ֵמֲאֶׁשר ָטְמנּו ל־ָלֶלֶכת ֶאל

 ָיא׃ ֹוְנַמְקּד ץ ָלׁשּוב ֶּדֶרֹוַע נןֵּכ־ַעל

ס  ֹ ּפּור־ֶּבן ֹוסְטרֹוַפַאְסָיא ס־ַעד  ַבֶּדֶרֹותֹ ֵאָליו ְלַלּוַוִּיָּלוּו ד
 ֹוס ְוָגי ֹוסדֹוְנּוְסק ֹוסי ּוֵמַהַּתְסְלִניִקים ֲאִרְסַטְרכֹוִאַהְּבר

  ֹוס׃ימֹוִפּוְטר ֹוסּוֵמַאְסָיא טּוִכיק ֹוסּיֹוִת ְוִטימַהַּדְרִבי
 נּו׃ ֵאֹּב־ס ַעדֹוַא ָהְלכּו ְלָפֵנינּו ַוְיַחּכּו ָלנּו ִּבְטרְוֵאֶּלה ה
 י ַוְּנִה ֹותַהַּמּצ־ַחגם ֹ ָעַבְרנּו ִמִּפיִלִּפי ָּבֳאִנָּיה ַאֲחֵרי תַוֲאַנְחנּו ו

 ס ֹוַאְטר־ֶאלנּו ֲאֵליֶהם ֵאֹּב־ֲחִמיָּׁשה ָיִמים ַעד ַּבֶּדֶר
 ָׁשם ִׁשְבַעת ָיִמים׃ ־ַוֵּנֶׁשב

ַהֶּלחֶ ם  ־ֶאתס ַֹּבַּׁשָּבת ַוֲאַנְחנּו ֶנֱאָסִפים ִלְפר ֹוןָהִראׁש ֹוםַּבּי ז
 ָלֶלֶכת ֹוִלּב־יו ֲאֵליֶהם ַיַען ָהָיה ִעםָתָֹנָׂשא ִמַּדְּבר ֹולֹוסּופ

 יו ַעד ֲחִצי ַהָּלְיָלה׃ ָתַֹהָּמֳחָרת ַוֶּיֶרב ִמַּדְּבר ֹוםֵמֶהם ְּבי
 ָּיה ֲאֶׁשר ָׁשם ָהִיינּו ֶנֱאָסִפים׃ ַרִּבים ֵהִאירּו ַּבֲעִל ֹותְוֵנר ח
 ֹוןַסף ַהַחּל־ ַעלֹוְּבִׁשְבּת ֹוס ַאְבטּוכֹו ַנַער ֶאָחד ּוְׁשמְוִהֵּנה ט

 ַוִּתְתְקֵפהּו ֹויו ָנם ְׁשָנתֹוָתְלַהִּטיף ִאְמר ֹולֹוסּפ ְּבַהֲאִרי
ׁש ּה ָלּה ָׁשַבָֹהֲעִלָּיה ֲאֶׁשר ּג־ַאְרָצה ִמןל ֹ ַוִּיּפַהֵּׁשָנה

  ְוהּוא ֵמת׃ ַוִּיָּׂשֻאהּו ֹומֹותק
ָנא ־ַמר ַאלאֹ ַוּיֹוּב־ד ָעָליו ַוַּיֲחֶזקֹוֵדַוִּיְתמ ֹולֹוס ּפַוֵּיֶרד י

 ׃ ֹו ּבֹוִנְׁשָמת ֹודִּתְצֲעקּו ִּכי ע
ַכל ַוֶּיֶרב ְלַדֵּבר ִאָּתם אַֹהֶּלֶחם ַוּי־ֶאתס ֹ ַוַּיַעל ַוִּיְפרַוָּיָׁשב יא

 ׃ ַלַהַּׁשַחר ַוֵּי ֹותֲעל־ַעד
 ְמָעט׃ ־א ֹו ֶהֱעלּו ָחי ַוִּיְתַנֲחמּו בַהַּנַער־ְוֶאת יב 
ָׁשם  ֹוסִלְכנ ֹוסַאּס־ֶאלר  ֹ ִקַּדְמנּו ָלֶרֶדת ָּבֳאִנָּיה ַוַּנֲעבַוֲאַנְחנּו יג

 ַרְגִליָׁשם א ֵֹכן ִצָּוה ְוהוא ִאָּוה ָלב־ִּכי ֹולֹוסּפ־ֵאֵלינּו ֶאת
 ַהַּיָּבָׁשה׃  ֶּדֶר

א  ֹ ֵאֵלינּו ַוָּנבֹותַֹוִּנַּקח א ֹוסנּו ְּבַאּסָתֹ אׁשַֹוִּיְפּג יד
 ִמיטּוִליִני׃ ־ֶאל

 ֹו ס ח ִּכּיַכֹנ־ַהָּמָחר ֶאל ֹוםְביא ֹ ֲעַבְרנּו ָבֳאִנָּיה ַוָּנבִמָּׁשם טו
א ַֹוָּנב ֹוןּוְליֹוגַוָּנֶלן ִּבְטר ֹוסָסמ־ַהְּׁשִליִׁשי ָעַבְרנּו ֶאל ֹוםּוַבּי

  ׃ֹוסִמיִליט־ ֶאלֹוְלָמֳחָרת
 ֹול ֹותִלְבִלי ֱהי ֹוסְּפֵני ֶאְפס־ַעל ֹוףַלֲחל ֹולֹוס ּפָיַעץ־ִּכי טז

 ֹוְיָכְלּת־ְּבָכלִסָּבה ִלְהְתַמְהֵמַּה ְּבַאְסָיא ַּבֲאֶׁשר ָהָיה ֶנְחָּפז 
  ֹות׃ַהָּׁשֻבע־ַחג ֹוםְירּוָׁשַלִים ְלי־ְלַהִּגיַע ַעד

ִזְקֵני ָהֵעָדה ־ֶאתא ִֹלְקר ֹוסֶאְפס־ָׁשַלח ֶאל ֹוסּוִמִּמִליט יז
 ם ֵאָליו ָׁשָּמה׃ ָאְֹלב

ָּדְרִּכי ּוְפֻעָּלִתי ־ ָאַמר ֲאֵליֶהם ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאתםָאֹּוְכב יח
 ֹוםַהּי־ֶכם ְלִמןֹוְכַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָיַׁשְבִּתי ְבת־ִלְפֵניֶכם ְּבָכל

 ַאְדַמת ַאְסָיא׃ ־ַרְגִלי ַעל־ֲאֶׁשר ָּדְרָכה ַכף ֹוןָהִראׁש
 ֹותה ּוִבְדָמעֹוָלַּבֲעָנָוה ְגד ֹוןָהָאד־ ָעַבְדִּתי ֶאתֲאֶׁשר יט

 ְיֵדי ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ָיְקׁשּו ִלי׃ ־ֲאֶׁשר ְמָצֻאִני ַעל ֹותִּבְתָלא
ִהַּגְדִּתי ־ָלֶכם ִּכי ִאם ֹובַהּט־ִכַחְדִּתי ִמֶּכם ָּכל־א ֲאֶׁשר כ

 ּוַבָּבִּתים׃  ֹותַּבחּוצ ֹובַוֲאַלֶּמְדֶכם ָמה ַהּט
ַלְּיָוִנים ִּכי ְיׁשּובּון ־ַלְּיהּוִדים ְוַגם־ ָקָראִתי ַּגםַיַען אכ

 ינּו ֵיׁשּוע ַהָּמִׁשיַח׃ ֵנִֹהים ְוֶהֱאִמינּו ַבֲאדָהֱא־ֶאל
ְירּוָׁשָלְיָמה ַוֲאִני  ִּפי ָהרּוַח ַלֲה־ַעל  ִהְנִני ְמֻמָּׁשְוַעָּתה כב
ָמה ִיְקֵרִני ָׁשם׃ ־א ָיַדְעִּתי ְּדַבר 



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קיא

ר  ִֹעיר ָוִעיר ֵלאמ־ׁש ְיַנֵּבא ָעַלי ְּבָכלֶדֹרּוַח ַהּק־ ֲאֶׁשרָלִתיזּו כג
 ּו ִלי׃ נְֹכָבִלים ַוֲחָבִלים ָנכ־ִּכי

א ִתיַקר ִלי ִמִּתָּתּה ְלַמַען ַמֵּלא ְוַכֵּלה  ַנְפִׁשי־ֲאָבל כד
ֵיׁשּוַע  ֹוןְּפֻקָּדִתי ַהּׂשּוָמה ָעַלי ֵמֵאת ָהָאד־ְמרּוָצִתי ְוֶאת־ֶאת
 ִהים׃ ְּבׂשַרת ֶחֶסד ֱא־ ֶאתיַעִדֹוְלה

ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ֲאֶׁשר ִּביֵמי ַמֲהָלַכי ־ ִהֵּנהְוַעָּתה כה
ִהים ִּכי ַמְלכּות ָהֱא־יִתי ֶאְתֶכם ֶאתֹוֵרּוַמָּסַעי ה

ָּפָני׃ ־ֶאת ֹותִלְרא ֹודפּון עִסֹת־א 
 י ִמְּדֵמי ֻכְּלֶכם׃ ִכָֹנִקי ָאנ־יִּבְפֵניֶכם ִּכ ֹום ֵעד ֲאִני ַהּיֵּכן־ַעל כו
ֲעַצת ־ְעִּתי ֶאְתֶכם ֶאתֹוַד ֲאִני ִמְּבִלי ַכֵחד ָּדָבר הִּכי כז

 ִהים ְּכֻתָּמּה׃ ָהֱא
ׁש ֶדָֹהֵעֶדר ֲאֶׁשר רּוַח ַהּק־ָּכל־ ִלְּבֶכם ֲעֵליֶכם ְוַעלִׁשיתּו כח

ֶׁשר  ִהים ֲאֲעַדת ָהֱא־ֶאת ֹות ִלְרעֹוֲהִקיְמֶכם ְלַמְנִהיִגים ל
 ׃ ֹו ְּבָדמֹול־ָקָנה

ֶטֶרף ֲאֶׁשר ־י ִיְּפלּו ָבֶכם ְזֵאֵביֹוִת ָיַדְעִּתי ִּכי ַאֲחֵרי מֲאִני כט
 ּו׃ לַֹיֲחמ־אָהֵעֶדר ־ַעל

ְיַדֵּברּו  ֹות ָיקּומּו ִמִּקְרְּבֶכם ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ַּתְהֻּפכִּכי־ַּגם ל
 ַהַּתְלִמיִדים ַאֲחֵריֶהם׃ ־ֶאת ֹותְלַהְתע

ם ָוַלְיָלה ֲאִני ֹוָמׁש ָׁשִנים י עּורּו ְוִזְכרּו ִּכי ָׁשֵּכן־ַעל לא
  ל׃ֹּכ־ח ּוֵמַאֵּמץ ֶאתֹוַכא ָחַדְלִּתי ֵמהי ֹוַתְבִדְמע

 ֹוִהים ּוְדַבר ַחְסּד ָאַחי ִהְנִני ַמְפִקיד ֶאְתֶכם ְּבַיד ָהֱאְוַעָּתה לב
 ֶקֶרבְּב ַלֲהִקיְמֶכם ְוָלֵתת ָלֶכם ַנֲחָלה ַחֹ ַהּכֹול־ֲאֶׁשר
 ים׃ ֹוִׁשַהְּקד־ָּכל

 ִאיׁש׃ ־א ִבַּקְׁשִּתי ֵמֵאת ָּכלת  ְוָזָהב ּוְׂשָמֶּכֶסף לג
א ְיַדְעֶּתם ִּכי ַּבֲעִדי ּוְבַעד ֲאֶׁשר ָהיּו ִעִּמי ֵאֶּלה  ֲהְוַאֶּתם לד

 ְׁשֵּתי ָיַדי ַעׂשּו ִמְחָיה׃ 
ִאיׁש ְוָעׂשה   דַֹיֲעב ַא־הֶ ְרֵאיִתי ֶאְתֶכם ִּכיל ָֹוכל ֹ ַּבּכִּכי לה

 ֹוןְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכר ֹוןְלֶנֶפׁש ָהֶאְבי־ ְוַגםֹוַבְּמָלאָכה ְלַנְפׁש
 ִמָּקַחת׃ ן ְֹנת ֹובהּוא ָאַמר ט־ֵיׁשּוַע ִּכין ֹ ָהָאדִּדְבֵרי

 ֻּכָּלם ַיְחָּדו׃ ־ִּבְרָּכיו ַוִּיְתַּפֵּלל ִעם־ ְלַדֵּבר ָּכַרע ַעלֹותְֹּכַכּל לו
 ֹולֹוס ַצְּואֵרי פ־כּו ַהְרֵּבה ֶבֶכה ַוִּיְּפלּו ַעל ֻּכָּלם ָּבְוֵהם לז

 ַוִּיָּׁשקּוהּו׃ 
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ִּכי ־ִלָּבם ַעל־ ֶנֶעְצבּו ֶאלרֹוֵתְוי לח
ָּפָניו ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו ־ֶאת ֹותִלְרא ֹודיפּון עֹוִסי־א
  ַוְיַׁשְּלחּוהּו׃ַהְּסִפיָנה ־ַעד

  כא כא כא כאפרקפרקפרקפרק
ְיָׁשרָ ה   ָּבֳאִנָּיה ָּבאנּו ֶּדֶרר ֹי ִנְפַרְדנּו ֵמֶהם ַוַּנֲעב ַאֲחֵרַוְיִהי א

 ַּפָּטָרה׃ ־ּוִמָּׁשם ֶאל ֹודֹוסר־ַהָּמֳחָרת ֶאל ֹוםּוְבי ֹוסק־ֶאל
ָּבּה ־ִּפינּוְקָיא ַוֵּנֶרד־ֶאל  ָמָצאנּו ֳאִנָּיה ִמְתַעֶּתֶדת ַלֲהָׁשם ב

  ר׃ַֹוַּנֲעב

ֲאֶׁשר ֲעַזְבֻנהּו  ֹוסּו ָהִאי ַקְפר ֲאֶׁשר ִנְׁשַקף ָלנְוַאֲחֵרי ג
ָלה ֲעָֹׁשם ה־ִּכי ֹורצ־סּוְרָיא ַוַּנִּגיַע ֶאל־ֵלנּו ָנִטינּו ֶאלאִֹלְׂשמ
  ֲאֶׁשר הּוָבא ָבֳאִנָּיה׃ ַהַּמָּׂשא

ַהַּתְלִמיִדים ָיַׁשְבנּו ָׁשם ִעָּמֶהם  ־ ְּבָמְצֵאנּו ֶאתַוֲאַנְחנּו ד
 ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ֹוַחְּבנ ֹולֹוסּפ־ִׁשְבַעת ָיִמים ְוֵהם ָאְמרּו ֶאל

 ַיֲעֶלה ִלירּוָׁשָלִים׃ ־אִּכי 
 ִּכי ָמְלאּו ָלנּו ְיֵמי ִׁשְבֵּתנּו ָיָצאנּו ָלֶלֶכת ְּבַׁשְּלָחם  ַוְיִהי ה

ִמחּוץ ָלִעיר ־ְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ַעד־נּו ֻכָּלם ִעםָתֹא
 ָּכַרְענּו ַיְחָּדו ַוִּנְתַּפָּלל׃  ֹוףַהח־ְוַעל

 ֵרֵעהּו ַוָּיַרְדנּו ָבֳאִנָּיה ְוֵהם ָשבּו ְלֵביָתם׃ ־ִאיׁש ֶאת ְּנָבֶרַו ו
 ֹום ָׁשם ָׁשַאְלנּו ִלְׁשלֹוַעּכ־ֶאלא ַֹוָּנבר ַֹּדְרֵּכנּו ִמּצ־ ֶאתַוַּנַעׂש ז

 ֶאָחד׃  ֹוםָהַאִחים ַוֵּנֶׁשב ִעָּמם י
   ַוֵּנלֶ ָיָצאנּו ֹולֹוס ֲאַנְחנּו ֲאֶׁשר ָהִיינּו ִאם ּפּוִמָּמֳחָרת ח

ַהְמַבֵּׂשר  ֹוסֵּבית ִּפיִלּפ־ִקְסִרין ֲאֶׁשר ָׁשם ָּבאנּו ֶאל־ֶאל
 ׃ ֹו ֵמַהִּׁשְבָעה ַוֵּנֶׁשב ִעּמֶאָחדְוהּוא 

  ֹות׃ְוֵהן ִמְתַנְּבא ֹותְּבתּול ֹות ַאְרַּבע ָּבנֹוְול ט
ה ֹּכ־ָיִמים ֲאָחִדים ְוָנִביא ֶאָחד ָיַרד ַעדה ֹ ְּכִׁשְבֵּתנּו פַוְיִהי י

  ֹוס׃ ֲאָגבֹוִמיהּוָדה ּוְׁשמ
 ֹוּב־ַוֶּיְאָסר ֹולֹוסּפ ֹורֵאז־ ָבא ֵאֵלינּו ַוִּיַּקח ֶאתְוהּוא יא

ׁש ָּכָכה ֶדָֹאַמר רּוַח ַהּקה ֶֹמר ּכאַֹרְגָליו ַוּי־ָיָדיו ְוֶאת־ֶאת
 ֹור ָהֵאזֹול־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־ ִּבירּוָׁשַלִים ֶאתַהְּיהּוִדיםַיַאְסרּו 

 ם׃ ֹוִי ַהּגִּביֵדייֻרהּו ַהֶּזה ְוִהְסִּג
ָּפָניו ֲאַנְחנּו ְוַאְנֵׁשי  ־ ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִחִּלינּו ֶאתְלֵׁשַמע יב 

 ִלירּוָׁשָלִים׃  ֹותֶיְחַּדל ֵמֲעל־ָהִעיר ִּכי
ִלִּבי ־ִּכי ִתְבּכּו ְוַתְכִאיבּו ֶאתה ָֹעָנה ָלָּמה ַתֲעׂשּו כ ֹולֹוסּופ יג

ַּגם ־ִרים ִּכי ִאםְסֹ ָלֵתת ֵּגִוי ְלאַרק־א ֹוןַוֲאִני ִהְנִני ָנכ
 ֹוןֵׁשם ָהָאד־ ַנְפִׁשי ִלְמִמיִתים ִּבירּוָׁשַלִים ְּבַעדְלַהְקִריב
 ֵיׁשּוַע׃ 

ה ָֹוְיה ֹוןַמר ְרצאֹ ַוַּנֲחֵרׁש ִמֶּמּנּו ַוּנַעָֹאָבה ִלְׁשמ־א ִּכי ַוְיִהי יד
 ֵיָעֶׂשה׃ 

 ֹותֲאֶׁשר ָלנּו ַוִּנַּסע ַלֲעל־ת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ָנָׂשאנּו ֶאְוַאֲחֵרי טו
 ְירּוָׁשָלִים׃ 

 ֲאָחִדים ִמִּקְסִרין ְוֵאֶּלה ֵהִביאּו ַּתְלִמיִדים־ַגם ִעָּמנּו ַוַּיֲעלּו טז
 ָהִאיׁשל ֹוֶאי ְוהּוא ַּתְלִמיד ָזֵקן ַוּיֹוִסַהַּקְפר ֹוןְמָנס־ִאָּתם ֶאת

 ׃ ֹוַוִּיְּתֵננּו ָלֶׁשֶבת ִעּמ
  ְירּוָׁשָלְיָמה ִקְּבלּונּו ָהַאִחים ְּבִׂשְמָחה׃ נּוֵאֹ ְּכבַוְיִהי יז
ַהְּזֵקִנים ־ְוָכלב ַֹיֲעק־ֶאל ַוֵּנֶל ֹולֹוס ְלָקָחנּו פּוִמָּמֳחָרת יח

 ֵהם ָּבאּו׃ ־ַּגם
ֵכן ֵהֵחל ְלַסֵּפר ְּבָאְזֵניֶהם  ־ְוַאֲחֵרי ֹום ָלֶהם ְלָׁשלַוִּיְׁשַאל יט

 ֹו ת ִהים ַלֲעׂשיל ָהֱאַּכֵּלה ֶאת ֲאֶׁשר ִהְגִּד־ֵמָהֵחל ְוַעד
 ׃ ֹו ֲאֶׁשר ֲעָבדֹותָדֹם ַּבֲעבֹוִי ַהּגְּבֶקֶרב

ה  ֶאֹא רְמרּו ֵאָליו ֲהאִֹהים ַויֲהֱא־ ַוְיָבְרכּו ֶאתַוִּיְׁשְמעּו כ
ַהְּיהּוִדים ָהיּו ְלַמֲאִמיִנים ־ַאָּתה ָאִחינּו ִּכי ַכָּמה ֲאָלִפים ִמן

 ה׃ ֹוָלְנָאה ְגדה ְּבִקֹוָר ַמֲחִזיִקים ַּבּתְוֻכָּלם



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קיב

ַהְּיהּוִדים ־ָּכל־ִּכי ַאָּתה ִלַּמְדָּת ֶאת  ָׁשְמעּו ָעֶליְוֵהם כא
 ִּכי־ְוַגםה ֶׁשֹם ָלסּור ֵמַאֲחֵרי מֹוִיִבים ְּבֶקֶרב ַהּגֹוְׁשַהּי

א ה ֹוָרְּבֵניֶהם ּוְבַדְרֵכי ַהּת־א ָימּולּו ֶאתָאַמְרָּת ֲאֶׁשר 
  ֵיֵלכּו׃

 ָבאָת׃ ־ ִיְׁשְמעּון ִּכיַעֹה ִּכי ָׁשמַּנֲעֶׂש־ ַמהְוַעָּתה כב
ֶיְׁשָנם ִאָּתנּו ַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים   ַמר ֵאֶליאֹ ֲעֵׂשה ַּכֲאֶׁשר נָלֵכן כג

 ֲאֶׁשר ֶנֶדר ְנִזיִרים ֲעֵליֶהם׃ 
ִּתֵּתן  ַאָּתה ִאָּתם ּוִמִּכיְס־ְוִהְתַקִּדְׁשָּת ַּגם  ְקָחה ֵאֶליםָתֹא כד

 ִּכי ֻכָּלםְׂשַער ִנְזָרם ּוָבֶזה ֵיְדעּו ־ ֶאתָלֶהם ֲאֶׁשר ְיַגְּלחּו
 ַאָּתה־ַּגםַּבֲאֶׁשר  ְׁשמּוַעת ָׁשְוא ִהיא ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ָעֶלי־ַא

 ה׃ ֹוָרַהָּכתּוב ַּבּת־ְּכָכל ֹותַלֲעׁשר ִֹתְׁשמ
ם ַהַּמֲאִמיִנים ֲאַנְחנּו ְּכָבר ִצִּוינ ּו ֹוִיַהּג ֹותדֹא־ְוַעל כה

ּו ְוַרק ִיָּבְדלּו רֹא ִיְׁשמֵאֶּלה ־ָּכל־ם ֶאתַהֵּסֶפר ִּכי ֵה־ִעם
 ַהִּנֻאִפים׃ ־ַהֶּנֱחָנק ּוִמן־ַהָּדם ּוִמן־ ּוִמןֱאִליִליםִמִּזְבֵחי 

א ָֹהֲאָנִׁשים ַוִּיְתַקֵּדׁש ִאָּתם ִמָּמֳחָרת ַוָּיב־ֶאת ֹולֹוס ּפַוִּיַּקח כו
 ֹודֳהָרָתם ְועָמְלאּו ְיֵמי ָט־ַהִּמְקָּדׁש ְלַהִּגיד ִּכי־ִעָּמֶהם ֶאל
 ׃ ֹוָקְרָּבנ־ ַרק ְלָהִביא ִאיׁש ִאיׁש ֶאתֲעֵליֶהם

את ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ַוִּיְרֻאהּו ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ֵמַאְסָיא ִּכי  ִּבְמ כז
 ֹוב־ַוִּיְׁשְלחּו ֹוןֶהָהמ־ָּכל־רּו ֶאתֹוְרַהִּמְקָּדׁש ַוְיע־ָבא ֶאל

  ְיֵדיֶהם׃־ֶאת
ִיְׂשָרֵאל חּוׁשּו ְלֶעְזָרה ִהֵּנה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר   ַאְנֵׁשי ַוִּיְזָעקּו כח

 הּוא ְמַלֵּמד ָסָרה ַלֲהִסיָרם ֵמָהָעם ֹואֹּב ֹוםְמק־ְּבָכל
ֵהִביא ְיָוִנים  ֹודַהֶּזה ְוַעָּתה ע ֹום ּוֵמַהָּמקהֹוָרֵמַהּת
  ַהֶּזה׃ ֹוׁשַהָּקד ֹוםַהָּמק־ ֶאתַוְיַטֵּמאַהִּמְקָּדׁש ־ֶאל

 ֹוִעּמ ָהֶאְפִסי ִמְתַהֵּל ֹוסימֹוִפְטר־ָראּו ֶאת ִלְפֵני ֶזה ִּכי כט
 ַהִּמְקָּדׁש׃ ־ֱהִביָאהּו ַגם ֶאל ֹולֹוספ־ָּבִעיר ַוַּיְחְׁשבּו ִּכי

 ֹולֹו ס ּפ־ָהָעם ִהְתַקָּבצּו ַוִּיְתְּפׂשּו ֶאת־ָהִעיר ְוָכל־ ָּכלַוִּתְרַעׁש ל
ֶרַגע  ־ִּבן תֹוַהִּמְקָּדׁש ַהחּוָצה ְוַהְּדָלת ֹוַוִּיְסָחבּוהּו ִמּת

  ֻסָּגרּו׃
 ַוֻּיַּגד ְלַׂשר ָהֶאֶלף ִּכי ְירּוָׁשַלִים ֹו ִּכי ָאְמרּו ַלֲהִמיתַוְיִהי לא

 ָמה׃ ֹוָמֻכָּלה ִהְתק
 ֹות ֶחֶבל ַאְנֵׁשי ָצָבא ְוָׂשֵרי ֵמאֹוׁשב־ ִהְצִּביא ִמְּבִליְוהּוא לב

ַאְנֵׁשי ־תָהֶאֶלף ְוֶא־ַׂשר־ָהָעם ְוֵהם ָראּו ֶאת ֹוּת־ַוָּיָרץ ֶאל
  ֹולֹוס׃ּפ־ֶאת ֹות ַוַּיְחְּדלּו ֵמַהּכַהָּצָבא

 ִּבְׁשַנִים ְּכָבִלים ֹו ַוְיַצו ְלָאְסרֹוּב־ ִהְקִריב ַוַּיֲחֶזקָהֶאֶלף־ְוַׂשר לג
 ֶזה ּוַמֶּזה ֲאֶׁשר ָעָׂשה׃ ־ַוִּיְׁשַאל ִמי הּוא

 ֹול א ָיכֶׁשר ְוַיַען ֲאה ְֹוֵאֶּלה כה ֹ ָהָעם ַוִּיְקְראּו ֵאֶּלה כַוַּיַען לד
 ַלֲהִביֵאהּוֵּכן ִצָּוה ־ַעל ֹון ִּכי ַרב ַהָּׁשאֹוְלַהִּציל ָּדָבר ַלֲאִמּת

 ַהְּמצּוָדה׃ ־ֶאל
 ֹוְנָׂשֻאהּו ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ְלַפְּלט ֹותַהַּמֲעל־ ֶאלְּבַהִּגיָעם לה

  ד׃ִֹמִּתְגַרת ָהָעם ִּכי ָעְצָמה ְמא
 ׃ ֹותֹו ְּבָקְרָאם ַהֲחֵרם אצּו ַאֲחָריְצָֹרב ִהְתר־ ַעםִּכי לו

ַהְּמצּוָדה ְוהּוא ָאַמר  ֹוּת־ֶאל ֹולֹוס ֶטֶרם הּוָבא פַוְיִהי לז
ֶמר אָֹמה ַוּי־ְּדַבר ָהֶאֶלף ֲהִתְּתֵנִני ְלַדֵּבר ֵאֶלי־ַׂשר־ֶאל
  ַאָּתה ְלַדֵּבר ְיַוִנית׃ ַעֹוֵדֲהי

ֵהִקים  ֹוברַאָּתה ִאיׁש ִמְצַרִים ַההּוא ֲאֶׁשר ֶזה ִמָּק ַהֵאיְנ לח
א ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ַאְנֵׁשי ָדִמים ַאֲחָריו  ֹוֵצֶמֶרד ַוּי
  ַהִּמְדָּבָרה׃

ֶאְזַרח  ֹוסֲאִני ְיהּוִדי ְיִליד ִעיר ַטְרס־א ִּכי ֹולֹוס ּפֶמראַֹוּי לט
 ְלַדֵּברָנא ־ְּתֵנִני י ֲאַבֶּקְׁשִכִֹעיר ְמֻהָּלָלה ְּבִקיִליְקָיא ְוָאנ

 ָהָעם׃ ־ֶאל
 ֹוף ָידפֵ ַֹוְינ ֹותַהַּמֲעל־וס ַעלֹול ְלַדֵּבר ִהְתַיֵּצב ּפֹותֹ אְבֵתתּו מ

 ְּבִעְבִריתה ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ֹוָלמּול ָהָעם ַוְּתִהי ֻדִמָּיה ְגד־ֶאל
  ר׃ֵֹלאמ

  כב כב כב כבפרקפרקפרקפרק
ָנא ַוֲאַדֵּבָרה ְלַמַען ִלְפֵניֶכם ־ִׁשְמעּו ֹות ַאִחים ְוָאבֲאָנִׁשים א

 ֶאְצַטָּדק׃ 
ְלַהֲחִריׁש  ֹודיפּו עֹוִס ִּכי ְבִעְבִרית ְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַוּיְמָעםְּכָׁש ב

 ְוהּוא ָאָמר׃ 
ה ְֹּבִקיִליְקָיא ֻיַּלְדִּתי פ ֹוסי ְּבִעיר ַטְרסִכֹ ֲאנְיהּוִדי־ִאיׁש ג

ת ֹוַרת ֻּגַּדְלִּתי ְלַרְגֵלי ַגְמִליֵאל ַוְיַמְלֵאִני ִלּמּוֵדי תאָֹּבִעיר ַהּז
ִהים ַּכֲאֶׁשר  ָהִייִתי ְמַקֵּנא ֵלא־ֻחֶּקיָה ַּגם־ ְלָכלינּוֹוֵתֲאב

 ֻּכְּלֶכם׃  ֹום ַהּיַאֶּתםִהְּנֶכם 
ַלָּמֶות ַוֲאָנִׁשים ־ַהֶּזה ַעד ַהֶּדֶר־ ָרַדְפִּתי ֶאתיִכְֹוָאנ ד

 ָנִׁשים ָאַסְרִּתי ָוֶאְּתֵנם ְּבֵבית ַהֶּכֶלא׃ ־ַּגם
ֵּבית ַהְּזֵקִנים ־ְוָכל ֹולָּגדן ַהֵהַֹהּכ־ִלי ַּגם־ְיִעידּון־הֹ ּכַּכֲאֶׁשר ה

 ְלַדֶּמֶׂשקָהַאִחים ֶלֶלֶכת ־יֶהם ֶאלֹוֵתִלי ְּבִאְּגר־ֲאֶׁשר ִאְּמצּו
 ִמָּׁשם ֲאסּוִרים ִלירּוָׁשַלִים ְלַמַען ֵיָעֵנׁשּו׃ ־ַלֲהִביָאם ַּגם

ם  ִֹּפְתא ֹוםַדָּמֶׂשק ְוִהֵּנה ַּבֲחִצי ַהּיא ְֹלב ֹובָקר  ַבֶּדֶרֲאִני ו
 ִמָּׁשַמִים ָנַגה ָעַלי ַוְיֻסֵּבִני׃  ֹולדָּג ֹורא

ִמַּדֵּבר ֵאָלי ָׁשאּול ָׁשאּול ָלָּמה   ֹולַאְרָצה ָוֶאְׁשַמע ק לָֹוֶאּפ ז
 ִּתְרְּדֵפִני׃ 

ֶמר ֵאַלי ֲאִני ֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי אֹי ַוּיִנֹ ָאִני ִמי ַאָּתה ֲאדָוַאַען ח
 ֲאֶׁשר ַאָּתה ְמַרֵּדף׃ 

 ֹול ַהּק־ַוִּייָראּו ַרק ֶאת ֹורָהא־ִּמי ָראּו ֶאת ָהיּו ִעַוֲאֶׁשר ט
 א ָׁשֵמעּו׃ ַהְמַדֵּבר ֵאַלי 

ֵאַלי קּום  ֹוןֶמר ָהָאדאֹי ַוּיִנֶֹאֱעֶׂשה ֲאד ֹוא ּוָמה ֵאפרַמָֹוא י
  ֹות׃ֲאֶׁשר ְּתֻצֶּוה ַלֲעׂשל ֹּכ ְלַדֶּמֶׂשק ְוָׁשם ֻיַּגד ְל ָוֵל

 ֹור ּה ָהאַגָֹכהּו ִמְּפֵני נ־ֵעיַני ִכיְּב ֹותִּתי ִלְראְלָֹיכ־א ַוֲאִני יא
 ְלַדָּמֶׂשק׃ א ִֹכים ִעִּמי ָוָאבְלַֹוַּיְנחּוִני ְבָיד ַהה

ה ְוָרצּוי ֹוָרִהים ְּכִפי ַהּת ֲחַנְנָיה ְיֵרא ֱאֹו ִאיׁש ּוְׁשמְוָׁשם יב 
 ִבים ָׁשם׃ ְׁשַֹהְּיהּוִדים ַהּי־ְלָכל

ּוְרֵאה   ָאִחי ָׁשאּול ְּפַקח ֵעיֶניַמראֹ ָבא ֵאַלי ַוִּיַּגׁש ַוּיְוהּוא יג
  ְלָפָני׃ ֹותֹּוְבֶרַגע ַהֶּזה ִנְפְקחּו ֵעיַני ָוֶאְרֵאהּו א

 ֹות ְוִלְראֹונֹוְרצ־ָלַדַעת ֶאת ינּו ָּבַחר ְּבֹוֵתֵהי ֲאב ֱאַמראַֹוּי יד
  ִמִּפיו׃ ֹולֹוק־ ֶאתַעַֹהַּצִּדיק ְוִלְׁשמ־ֶאת



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קיג

ָהָאָדם ַּבָּדָבר ֲאֶׁשר ָרִאיָת ־ ֶנֶגד ָּכל ְלֵעדֹוּל־ִתְהֶיהה ֹ ָהיִּכי טו
 ַוֲאֶׁשר ָׁשָמְעָּת׃ 

 ֶתיאֹ ָלָּמה ִתְתַמְהֵמַּה קּום ִהָּטֵבל ְוִהְתַרֵחץ ֵמַחּטְוַעָּתה טז
  ֹון׃ְּבֵׁשם ָהָאד ְּבָקְרֲא

 ְּבׁשּוִבי ִלירּוָׁשַלִים ַוֲאִני ִהְתַּפַּלְלִּתי ַבִּמְקָּדׁש ְורּוחַ  ַוְיִהי יז
 ה ְלָבָׁשְתִני׃ ָֹוְיה

 ְמַדֵּבר ֵאַלי חּוָׁשה ַמֲהָרה ִמירּוָׁשָלִים ִּכי  ֹותֹ אָוֵאֶרא יח
 ִיָּקחּו׃ ־אָעַלי  ֵעדּוְת־ֶאת

ִעים ֵהיֵטב ִּכי ֲאִני הּוא ֲאֶׁשר ֹוְדא ֵהם יי ֲהִנֹ ֲאדרַמָֹוא יט
ַהְּכֵנֶסת ־ִּכֵּלאִתי ְּבָבֵּתי ְכָלִאים ּוְבָבֵּתי ַמֲאִמיֶני־ֶאת

  ִהֵּכיִתים׃
ֲאִני ֲעַמְדִּתי ָׁשם ָנִטיִתי ־ַּגם ֵעְד ֹוסְסְטָפנ־ַּדם ּוְבִהָּׁשֵפ כ

 ִּבְגֵדי ְמַרְצָחיו ֲאִני ָנָטְרִּתי׃ ־ ְוֶאתֹוַאֲחֵריֶהם ַלֲהִמית
 ׃ ם ֲאִני ֶאְׁשָלֶחֹוִיַהּג־ִּכי ַבֶּמְרַחִּקים ֶאל  ֵאַלי ֵלֶמראַֹוּי כא
 ּו ם ַוִּיְקָראֹוָלַהָּדָבר ַהֶּזה ְוָאז ָנְתנּו ק־ ַעדֹותֹ אַוִּיְׁשְמעּו כב

  ַחִּיים׃ ֹוְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵאין ל־ִהָּכֵחד ִיָּכֵחד ִאיׁש ָּכֶזה ֵמַעל
ִּבְגֵדיֶהם ּוְמַעְּפִרים ֶּבָעָפר ־ִטים ֶאתְׁשִֹגים ּופֲאֹ ֵהם ׁשַוְיִהי כג

 ְלָמְעָלה׃ ־ַעד
ַהְּמצּוָדה ְוָׁשם ִצָּוה  ֹוּת־ ֶאלֹו ַׂשר ָהֶאֶלף ַלֲהִביאַוְיַצו כד

מֶ ה  ־ ַעלֹוְלַמַען ִיָּוַדע ל ֹותַאְכְזִרּי ֹות ְּבַמּכֹותֹוָעָליו ְלַעּנ
  ָעָליו ִהְתַרָּגזּו׃ ָּכָכה

ַהֵּמָאה ־ַׂשר־ֶאל ֹולֹוסֶמר ּפאֹ ַוּיֹותֹו ְלֵהָענֹו ְּבֵהָאְסרַוְיִהי כה
 ֶאְזַרח ֹותְלַעּנ ֹוןיָלֶכם ָהִרְׁש־ַהִּנָּצב ָעָליו ַהַאף ֻאְמָנם ֶיׁש

 ִדין ּוִמְׁשָּפט׃ ־אַּגם ְּב־י ּוַמהֹוִמר
ָהֶאֶלף ־ַׂשר־ת ִמַהר ֶאלאֹ ָכזֹו ַהֵּמָאה ְּבָׁשְמעְוַׂשר כו

ִּכי   ֹותר ַלֲעׂשֵמָֹאַמר ְרֵאה ָמה ַאָּתה א־ ְוַגםֹול־ַוְיַסֶּפר
 י הּוא׃ ֹוִמ ֶאְזַרח רַהֶּזהָהִאיׁש 

ִלי ַהֻאְמָנם ִּכי ֶאְזַרח ־ַמר ֵאָליו ֱאָמראֹּיָהֶאֶלף ַו־ַׂשר אַֹוָּיב כז
 ׃ ַמר ִּכְדָבֶראֹי ָאָּתה ַוּיֹוִמר
ת ְּבֶכֶסף אָֹהֶאֶלף ָאִני ָקִניִתי ִלי ְזכּות ֶאְזָרח ָּכז־ ַׂשרַוַּיַען כח

 ֻיַּלְדִּתי ָבּה׃ ־ֲאִני ַּגם ֹולֹוסָמֵלא ַוֲאִני ֵהִׁשיב ּפ
 ְוַׂשר ָהֶאֶלף ֹותֹו ַהְמַבְקִׁשים ְלַעּנ ִהְרּפּו ִמֶּמנּוְמֵהָרה־ְוַעד כט

 י הּוא׃ ֹוִמ ֶאְזַרח רֹו ִּכי ֶזה ֲאֶׁשר ֲאָסרֹוָּפַחד ְּבָׁשְמע
ָמה ־ ַעלֹוַהָּדָבר ַלֲאִמּת־ ֶאתֹול־ָהַאֵחר ִנְכַסף ְלָבֶרר ֹוםַּבּי ל

 ַהְּיהּוִדים ַוַּיִּתיֵרהּו ַוְיַצו ְלִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ֹותַֹיְרִׁשיעּו א
 ֹולֹוסּפ־יד ֶאתֹוִרַהַּסְנֶהְדִרין ְוהּוא ה־ ְוָכלִניםֲהַֹהּכ

  ִלְפֵניֶהם׃ַוַּיֲעִמֵדהּו 

  כג כג כג כגפרקפרקפרקפרק
ַמר ֲאָנִׁשים ַאִחים אַֹהַּסְנֶהְדִרין ַוּי־ָנַתן ֵעיָניו ַעל ֹולֹוסּופ א

 ַהֶּזה׃  ֹוםַהּי־ִהים ַעדִהְתַהַּלְכִּתי ִלְפֵני ֱא ֹורֲאִני ְּבֵלב ָטה
 ֹותִֹדים ָעָליו ְלַהּכְמָֹהע־ִצָּוה ֶאת ֹולן ַהָּגדֵהֹּכ ַהַוֲחַנְנָיה ב

 ִּפיו׃ ־ַעל

ִהים ַאָּתה ִקיר טּוַח ֵהן ַיֶּכה ֱא ְתְֹוא ֹולֹוס ֵאָליו ּפֶמראַֹוּי ג
 יִתְֹלַהּכה ְוִהֵּנה ִצִּויָת ֹוָרִּפי ַהּת־ְלָׁשְפֵטִני ַעלה ֹב ּפֵׁשַֹאָּתה י

 ִמְׁשָּפט׃ ־אְּב
ִהים ֵלא ֹולן ַהָּגדֵהַֹהּכ־ִדים ָׁשם ֲהַגם ֶאתְמֹע ָהְמרּואַֹוּי ד

 ַאָּתה ְמַקֵּלל׃ 
 ֹולן ַהָּגדֵהֹא ָיַדְעִּתי ִּכי הּוא ַהּכַאַחי  ֹולֹוס ּפֶמראַֹוּי ה

  ר׃ֹא ָתא ָכתּוב ְוָנִׂשיא ְבַעְּמ־ִּכי
ָיַדע ִּכי ִמְפַלְגָּתם ָהַאַחת ַצּדּוִקים ּוִמְפַלְגָּתם  ֹולֹוסּופ ו

ַהַּסְנֶהְדִרין  ֹוֶמר ְּבתאֹ ַוּיֹולֹוִנית ְּפרּוִׁשים ַוִּיֵּתן קַהֵּׁש
ִּתְקָוִתי ִלְתִחַּית ־ָּפרּוׁש ְוַעל־ ַאִחים ֲאִני ָּפרּוׁש ֶּבןֲאָנִׁשים

  ַלִּמְׁשָּפט ֻהָּגְׁשִּתי׃ ֲאִניַהֵּמִתים 
ת ָּפְרָצה ְמִריָבה ֵּבין ַהְּפרּוִׁשים ּוֵבין אֹ ָכזֹוְּבָאְמר ז

 ּדּוִקים ְוָהֲאֵסָפה ִנְקְרָעה ִלְקָרִעים׃ ַהַּצ
 ַהַּצּדּוִקים ָאְמרּו ֵאין ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ְוֵאין ַמְלָאִכי ם  ִּכי ח

 ֵאֶּלה׃ ־ֵאין רּוַח ְוַהְּפרּוִׁשים ָאְמרּו ֵיׁש ָוֵיׁש ָּכל־ְוַאף
ַוְּכחּו ִרים ַהְּפרּוִׁשים ָעְמדּו ַוִּיְתֹוְפְוַהּס ֹולָּגד ֹון ָׁשאַוָּיָקם ט

 רּוַחה ִֹאים ָאֶון ָּבִאיׁש ַהֶּזה ִאם ּכְצְֹמרּו ֵאין ֲאַנְחנּו מאַֹוּי
 ִהים׃ ֱא־א ָנִריב ֶאלֲאַנְחנּו   ַמְלָאֹוִּדֶּבר ֵאָליו א

ִיְטְרֻפהּו ־ֶּפן ֹולֹוסָהֶאֶלף ָּדַאג ְלפ־ָחַזק ָהִריב ְוַׂשר־ ִּכיַוְיִהי י
 ֹוְוַלֲהִׁשבם ָתֹ ִמֵּבינֹוא ְלַקְחּתַאְנֵׁשי ַהָּצָב־ְבַאָּפם ַוְיַצו ֶאת

 ַהְּמצּוָדה׃ ־ֶאל
ֶמר ֲחָזק ִּכי ַּכֲאֶׁשר אַֹוּי ֹון ַההּוא ִנְרָאה ֵאָליו ָהָאדּוַבַּלְיָלה יא

 י׃ ֹוִמְּבר־ ִּלי ִּבירּוָׁשַלִים ֵּכן ְּתִעיֵדִני ַּגםָתַֹהִעיד
ְׂשאּו ְבָאָלה ַנְפָׁשם דּו ַוִּיֹוְסם ְוַהְּיהּוִדים נֹוָמי ֹות ִּבְהיַוְיִהי יב 

  ֹולֹוס׃ּפ־ֲהִמיָתם ֶאת־ְכלּו ְוִאם ִיְׁשּתּו ַעד ִאםאִֹאם י
ר ֵמַאְרָּבִעים ֹוֵתת יאֹ ַהָּבִאים ִּבְׁשבּוַעת ָהָאָלה ַהּזַוִּיְהיּו יג

 ִאיׁש׃ 
ְמרּו אַֹהְּזֵקִנים ַוּי־ִנים ְוֶאלֲהָֹראֵׁשי ַהּכ־ ָהְלכּו ֶאלְוֵהם יד

 ְמאּוםִּפינּו ־ֶאלא ְֹענּו ִּבְׁשבּוַעת ָאָלה ְלִבְלִּתי בֲאַנְחנּו ִנְׁשַּב
  ֹולֹוס׃ּפ־ֵהַמְתנּו ֶאת־ַעד ִאם

יֵדהּו ֹוִרָהֶאֶלף ִּכי י־ ַאֶּתם ְוַהַּסְנֶהְדִרין ִאְמרּו ְלַׂשרֵּכן־ַעל טו
ֵהיֵטב ר ֹ ִאם ַאֶּתם ֲחֵפִצים ַלֲחקֹוָמָחר ֲאֵליֶכם ְּכמ

 ְּבֶטֶרם ֹוים ַלֲהִמיתִנַֹנְחנּו ִנְהֶיה ְנכ ַוֲאֹו ְוִדינֹוִמְׁשָּפט־ֶאת
  ֲאֵליֶכם׃ַיִּגיַע 

א ַֹוְיַמֵהר ַוָּיב ֹולֹוסּפ ֹותֲאח־ת ְלֶבןאֹ ְּדַבר ַהְּצִדָּיה ַהּזַוִּיָּוַדע טז
  ֹולֹוס׃ַהְּמצּוָדה ַוַּיֵּגד ְלפ־ֶאל

ה  ְקָחֹוֶמר לאַֹוּי ֹותֶאָחד ִמָּׂשֵרי ַהֵּמא־ֶאל ֹולֹוס פַוִּיְקָרא יז
 ֹוָדָבר ל־ָהֶאֶלף ִּכי־ַׂשר־ ֶאלֹותַֹהַּנַער ַהֶּזה ְוָהֵבא א־ֶאת

  ֵאָליו׃
ָהַאִּסיר  ֹולֹוסַמר ּפאָֹהֶאֶלף ַוּי־ַׂשר־ ַוְיִביֵאהּו ֶאלַוִּיָּקֵחהּו יח

  ַהַּנַער ַהֶּזה ְלָפֶני ־ְקָרַאִני ֵאָליו ַוְיַבְקֵׁשִני ְלָהִביא ֶאת
 ׃  ְלַהִּגיד ָלֹו ָּדָבר לַּבֲאֶׁשר

ָּדָבר ־ ַוַּיֵּטהּו ַהִּצָּדה ַוִּיְׁשָאֵלהּו ַמהֹו ַׂשר ָהֶאֶלף ְּבָידַוֶּיֱחַזק יט
  ִלי׃ ֹותֹוְלַגּל ָלַאט ִעְּמ



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קיד

  ִחְּבלּו ַהְּיהּוִדים ֵעָצה ַבָּסֶתר ְלַבֵּקׁש ֵמִאְּת־הֹ ּכַמראַֹוּי כ
ץ ָחֵפ־ ִאםֹוַהַּסְנֶהְדִרין ְּכמ־ָמָחר ֶאל ֹולֹוסּפ־יד ֶאתֹוִרְלה
 ׃ ֹו ְוִדינֹוִמְׁשָּפט־ֵהיֵטב ֶאתר ֹ ַלֲחקַאָּתה

ר ֵמַאְרָּבִעים ֲאָנִׁשים  ֹוֵתִּתְׁשַמע ָלֶהם ִּכי י־ ַאָּתה ַאלְוַעָּתה כא
 ֹוְוָׁשתל ֹ ְוֵהם ִנְׁשְּבעּו ִבְׁשבּוַעת ָאָלה ְלִבְלִּתי ָאכֹוֶיֶאְרבּו ל
ִלים  ְוַעָּתה ֵהם מּוָכִנים ּוְמַיֲחֹותֲֹהִמיָתם א־ַעד ִאם

 ׃ ִפי־ֹוְלמ
ַהַּנַער ַוְיַצֵּוהּו ֵמַהִּגיד ְלִאיׁש ־ ִׁשַּלח ֶאתָהֶאֶלף־ְוַׂשר כב

 ׃ ֹותֹע אֹוַדֲאֶׁשר ה־ֶאת
ַמר ַהֲעִמידּו ָמאַתִים ַאְנֵׁשי אַֹוּי ֹות ִלְׁשֵני ָׂשֵרי ֵמאַוִּיְקָרא כג

ים ים ָלֶלֶכת ִלִקְסִרין ְוִׁשְבִעים ָּפָרִׁשִנָֹצָבא ֲחלּוִצים ּוְנכ
ֵאי ְרָמִחים ַּבָּׁשָעה ַהְּׁשִליִׁשית ַּבַּלְיָלה ִיְהיּו ְׂשֹ נּוָמאַתִים

 ים׃ ִנְֹנכ
ְוַלֲהִביֵאהּו  ֹולֹוסּפ־ַמָּׂשא ָּתִביאּו ָלֵׂשאת ֶאת ֹותַּבֲהמ־ַּגם כד

 ִּפיִליַכס׃ ־ַהֶּפָחה ֶאל־ָׁשֵלם ֶאל
 ִאֶּגֶרת ּוָבּה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה׃  בַֹוִּיְכּת כה
ִּפיִליַכס ַהֶּפָחה ְוַהִּנְכָּבד  ־לּוִסיַאס ֶאל ֹוסיֹוְד ְקלִמֶּמִני כו

  ֹום׃ְּבָרָכה ְוָׁשלד ְֹמא־ַעד
 ֹוְמרּו ַלֲהִמיתאֹ ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַהְּיהּוִדים ְּתָפׂשּוהּו ַוּיָהִאיׁש־ֶאת כז

ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ַיַען ָׁשַמְעִּתי ־ ִהַּצְלִּתי ְּבַמֲהִרי ִעםֹותֹא
 י הּוא׃ ֹוִמ רַרחֶאְז־ִּכי

 ֹו תְֹּדַבר ָמה ֵהם ַמְרִׁשיִעים א־ ָחַפְצִּתי ְלֵדָעה ַעלּוַבֲאֶׁשר כח
 ִהְקַרְבִּתיו ִלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין׃ 

ָתם ֵהם  ֹוָרְּדַבר ִריב ְּבִחְקֵרי ת ֹותדֹא־ ִּכי ַרק ַעלָוֶאְׁשַמע כט
 ֹו אָלמּות ָרָׁשע ֹותָאֶון ִלְהי־ְּדַבר־א ַעל ְוֹותַֹמְרִׁשיִעים א

 י ְּבַכְבֵלי ַבְרֶזל׃ ִנֲֹאִסיר ע
 ִמַהְרִּתי ָוֶאְׁשָלֵחהּו ֹונּו ְלַהְׁשִחיתֹוְנ ִּכי ֻהַּגד ִלי ֲאֶׁשר ּכַוְיִהי ל

  ֹום׃ָׁשל ּוְלַדֵּבר ְלָפֶניא ֹׂשְטָניו ָיַעְדִּתי ָלב־ְוַגם ֶאת ֵאֶלי
 ֹוד ֻצּוּו ַוְיִביֻאהּו ְּבעַּכֲאֶׁשר ֹולֹוסּפ־ ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֶאתַוִּיְקחּו לא

 ַאְנִטַּפְטִריס׃ ־ַלְיַלה ֶאל
ַיד ַהָּפָרִׁשים ְוֵהם ָׁשבּו  ־ ְנָתנּוהּו ַעלּוִמָּמֳחָרת לב

 ַהְּמצּוָדה׃ ־ֶאל
ַיד ַהֶּפָחה ־ָהִאֶּגֶרת ֶאל־ִקְסִרין ַוִּיְּתנּו ֶאת־ ָּבאּו ֶאלְוֵאֶּלה לג

 ֶהֱעִמידּו ְלָפָניו׃  ֹולֹוסּפ־ְוַגם ֶאת
 ְמִדיָנה הּוא ַוִּיְׁשַמע  ֹוז־ ַוִּיְׁשַאל ֵמֵאיֹו ְּבָקְראַוְיִהי דל

 ִמִּקיִליְקָיא הּוא׃ ־ִּכי
ַוְיַצו  ׂשְטֶני־ֵהָּנה ַּגםא ַֹאֲחֵרי ב י ֶאְבָחְנִכֹ ָאנַמראַֹוּי לה

  ֹוס׃דֹוְר ְּבֵבית ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ְלהֹוְלָׁשְמר

  כד כד כד כדפרקפרקפרקפרק
 ֹו ל ן ַהָּגדֵהֹ ָיִמים ַוֵּיֶרד ֲחַנְנָיה ַהּכ ַאֲחֵרי ֲחִמיָּׁשהַוְיִהי א

ּו נֹ ַוִּיּלֹוְׁשמ ֹוסַע ַּדֵּבר ַטְרֻטּלֵדְֹוַהְּזֵקִנים ְוִאיׁש ֶאָחד י
 ִלְפֵני ַהֵּפָחה׃  ֹולֹוסּפ־ַעל

  ָיְד־ַמר ֲאֶׁשר ַעלאֹ ַוּיֹוֵהֵחל ִלִׂשְטנ ֹוס ִנְקָרא ְוַטְרֻטּלהּוא ב
 ַיַען  ֶּזהַהְרֵּבה ָלָעם ַה ֹובֹותָנה טאַֹהְׁשֵקט ּוִבְטָחה ָלנּו ַוָּתב

 ִעָּמנּו ְּבׁשּום ֶׂשֶכל׃  ֹותִהְׂשַּכְלָּת ַלֲעׂש
 ְתִֹּפיִליַכס ַהִּנְכָּבד ּוְמָבְרִכים א ים ְלֹוִד ֲאַנְחנּו מֶזה־ַעל ג

  ֹום׃ָמק־ּוְבָכל ֹוםי־ְּבָכל
ר ֶצְֹּבק ְחְרֵּכן ֲאַׁש־ַהְרֵּבה ַעל יֲעֹוִגֵמהל ֹ ְלַמַען ֲחדְואּוָלם ד

 ׃ ַחְסֶּדב ִֹמִּלים ִּכי ִתְׁשָמֵענּו ְּבר
ְמַׁשַּלח ְמָדִנים  ָהִאיׁש ַהֶּזה ַּכֶּדֶבר ַיֲה־ ָמָצאנּו ֶאתֲאַנְחנּו ה

ָהָאֶרץ ְוהּוא ַמְנִהיג ְלִמְפֶלֶגת  ־ַהְּיהּוִדים ְּבָכל־ֵּבין ָּכל
  ַהָּנְצִרים׃

ַהִּמְקָּדׁש ַוֲאַנְחנּו  ־ ָחַמס ְמִזָּמה ְלַחֵּלל ֶאתהּוא־ְוַגם ו
 ֵתנּו׃ ֹוָר ִמְׁשָּפט ָּכתּוב ְּבתֹוּב ֹותֶמר ַלֲעׂשאְֹּתַפְׂשֻנהּו ַוּנ

ֲחָזָקה ַוִּיְגְזֵלהּו ִמָּיֵדנּו ־ָהֶאֶלף ְּבָיד־לּוִסיַאס ַׂשר אַֹוָּיב ז
 ׃ ָעֶדיא ִֹׂשְטָניו ִצָּוה ָלב־ְוֶאת

ּו ְוַאָּתה ִתְבַחן ְוָיַדְעָּת ַּתְחְקֵרה־ ִאםֹו ִּפיו ַיֲעֶנה ּבְוִהֵּנה ח
 ַהְּתלּוָּנה ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ַמִּליִנים ָעָליו׃ ־ֶאת

 ְמרּו ֵּכִנים ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה׃ אֹ ֵהִעידּו ַוּיְוַהְּיהּוִדים ט
ט ֵפִֹמַּדְעִּתי ִכי ׁש ֹותַלֲענ ֹות ַהֶּפָחה אֹוָעָנה ְּבֵתת ל ֹולֹוסּופ י

 ִביֵּכן ֶאֱעֶנה ִצְדִקי ־ַעל ֹותִנים ַרּבַאָּתה ָלָעם ַהֶּזה ֶזה ָׁש
 ּוָבטּוַח׃  ֹוןְּבֵלב ָנכ

 ֹוםר ִמְּׁשֵנים ָעָׂשר יֹוֵתא ָחְלפּו י ֹודָלַדַעת ִּכי ע  ְלַהָּנֵקל יא
  ֹות׃ִתי ִלירּוָׁשַלִים ְלִהְׁשַּתֲחֲע ֹוםִמּי

ב ָּדָבר ְמַסֵּב־ֹוִאיׁש ַּבִּמְקָּדׁש א־א ְמָצֻאִני ֵמִׂשיַח ִעם ְוֵהם יב 
  ָּבִעיר׃ ֹוַהְּכֵנֶסת א־ְּבָבֵּתי־אְלִהָּזֵעק ָהָעם ַאף 

ִּכי ֱאֶמת ַהְּתלּוָּנה ֲאֶׁשר  ח ְלָפֶניֹוַכא יּוְכלּו ְלה־ ַּגםְוֵכן יג
 ֵהם ַמִּליִנים ָעָלי׃ 

ַהִהיא  ִּכי ֲאִני ַּבֶּדֶר ה ְלָפֶניֹוֶדת ֲאִני מאֹז־ ֶאתאּוָלם יד
 ְוִכיינּו ֹוֵתֵהי ֲאבֱא־ד ֶאתֵבְֹפַלָּגה ָּבּה ֲאִני עֲאֶׁשר ִיְּקבּוָה ִמ
 ה ּוַבְּנִביִאים׃ ֹוָרַהָּכתּוב ַּבּת־ֲאִני ַמֲאִמין ְּבָכל

ֵהם ַמֲחִזיִקים ָּבּה ִּכי ־ִהים ֲאֶׁשר ַּגם ִּתְקָוִתי ִבי ֵלאתאְֹוז טו
ם ְיקּומּון ִלְתִחַית ַהֵּמִתים ַלַּצִּדיִקים ֹוָלֵמֵתי ע־ָּכל
  ַיְחָּדו׃ ְרָׁשִעיםְוָל

ִהים ֵלָבב ִלְפֵני ֱא־י ַברֹוִת ָהִייִתי ָעֵמל ָּתִמיד ִלְהיֶזה־ְוֶאל טז
 ְוָאָדם׃ 

ַלֲעִנֵּיי ַעִּמי  ֹותָּבאִתי ְירּוָׁשַלְיָמה ִּבְנָדב ֹות ָׁשִנים ַרּבְוַאֲחֵרי יז
 ּוְלַהְקִריב ָקְרָּבן׃ 

ָעם  ֹותא ְבַמְקֲהלִּמְקָּדׁש ְוַאֲחֵרי ִהְתַקִּדְׁשִּתי ְמָצֻאִני ַב הְֹוכ יח
 ָרב׃  ֹוןָהמ ֹותא ִבְתֻׁשאְו
א ֹ ֲאָחִדים ֵמַאְסָיא ֵהם ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם ָהָיה ִלְקרִויהּוִדים יט

 ְּדַבר ֶּפַׁשע ִּבי ָמָצאּו׃ ־ָעַלי ִאם ָּכל ֵאֶלי
י ָעֶול ִנְמָצא ִב־ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ָמהה ֹ ַהֵּגד ַיִּגידּו כְואּוָלם כ

 ְּבָעְמִדי ִלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין׃ 
ָּפצּו ְׂשָפַתי ְּבָעְמִדי ־ִּבְגַלל ַהָּדָבר ָהֶאָחד ֲאֶׁשר־ ַרקִאם כא

 ֹוםי ַהּיִתֹם אֶתְֹּדַבר ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ֲהִביא־ֵביֵניֶהם ַעל
  ִלְפֵניֶכם׃ ַּבִּמְׁשָּפט



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קטו

 ֹוםֵדם ְליֹוִער ַוּיַהָּדָב־ ֲאֶׁשר ָיַדע ֵהיֵטב ִּפיִליַכס ֶאתְוַיַען כב
ָהֶאֶלף ־ֵאַלי לּוִסיַאס ַׂשרא ַֹמר ְּבבאֹד ַאֵחר ַוּיֹוֵעמ
  ֹור׃ִמְׁשַּפְטֶכם ָלא־ ֶאתאִתיֹוֵצְוה

 ַּבִּמְׁשָמר ַוַהָנָחה ֹותֹ ַהֵּמָאה ִצָּוה ָלֵתת אַׂשר־ְוֶאת כג
 ׃ ֹוֵאָליו ּוְלָׁשְרתא ְֹמֻיָּדָעיו ָלב־ ְלָהִניַח ֶאתֹוּל־ַיֲעֶׂשה

 ֹו  ָיִמים ֲאָחִדים ָּבא ִפיִליַכס ּוְדרּוִסָּלה ִאְׁשּתַאֲחֵריְו כד
 ֹותַֹוִּיְׁשַמע א ֹולֹוסּפ־יא ֵאָליו ֶאתֹוִצַהְּיהּוִדָּיה ַוְיַצו ְלה

  ַּבָּמִׁשיַח׃ ָהֱאמּוָנהְּדַבר ־ַעל
ַהִּדין  ֹוםי־ַהְצֵנַע ֶלֶכת ְוַעל־ֲעֵׂשה ֶצֶדק ַעל־ ַעלֹוּוְכַדְּבר כה

ָנא ַעָּתה ־ץ ַהָּיִמים ַוֶּיֱחַרד ִּפיִליַכס ַוַּיַען ֶלֶהָעִתיד ְלֵק
 ׃ ִלי ְוָקָראִתי ָל־ ֶעתֶאְמָצא־ַעד

 ֹו ָיד־ַעלל ִֹיְׁשק ֹולֹוס הּוא ַגם ִּדָּמה ְלַסֵּבב ֲאֶׁשר ּפֶזה־ּוְבָכל כו
 ֵאָליו ְּפָעִמים ֹוֵּכן ְקָרא־ַמְׂשַאת ֶּכֶסף ְלַמַען ַיִּתיֵרהּו ְוַעל

 ׃ ֹוֵּבר ִעּמַוְיַד ֹותַרּב
ַּתַחת  ֹוסֶּפְסט ֹוס ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ַוָּיָקם ָּפְרִקּיַוְיִהי כז

ֵמֵאת  ֹוןִּפיִליַכס ְוַיַען ֲאֶׁשר ָחֵפץ ִּפיִליַכס ְלָהִפיק ָרצ
 ְּבֵבית ַהֶּכֶלא ַוַּיַעְזֵבהּו׃  ֹולֹוסּפ־ ִהִּניַח ֶאתַהְּיהּוִדים

  כה כה כה כהפרקפרקפרקפרק
ַהְּמִדיָנה ַוַּיַעל ־ֶאל ֹוסֶפְס טא ֹה ָיִמים ְּכבָׁש ַאֲחֵרי ְׁשַוְיִהי א

 ִמִּקְסִרין ִלירּוָׁשָלִים׃ 
 ֹולֹוסּפ־ִנים ַוֲאִציֵלי ַהְּיהּוִדים ְּבָאְזָניו ַעלֲהֹ ָראֵׁשי ַהּכּונַֹוִּיּל ב

 ׃ ֹוב־ַוִּיְפְצרּו
יֵאהּו   ִּכי ְיַצֶּוה ַלֲהִבֹוָלֶהם ַהֶחֶסד ֶנְגּדל ֹ ִלְגמֹו ֵמִאּתַוִּיְׁשֲאלּו ג

 ׃  ַבָּדֶרֹו ְלַהְׁשִחיתֹוב־ִלירּוָׁשָלִים ַיַען ִּכי ִהְתַנְּכלּו
ָעצּור ַּבִּמְׁשֶמֶרת ְּבִקְסִרין ְוִכי  ֹולֹוסָעָנה ֵהן ּפ ֹוסּוֶפְסט ד

 הּוא ַמֵהר ָיׁשּוב ָׁשָּמה׃ ־ַגם
ֵהם  ־ָנא ַגם־ָאַמר ְוַאִּדיֵריֶכם ֲאֶׁשר ָּבֶכם ַעָּתה ֵיְרדּו ֹודְוע ה

 ָּבִאיׁש ַהֶּזה ָׁשם ֵהם ְיִעיֻדהּו׃  ֹוןָרי ְוִאם ָעַאֲח
 ֹוה ָיִמים אָנָֹלֶׁשֶבת ִעָּמֶהם ַרק ְׁשמ א ֶהֱאִרי ֲאֶׁשר ְוַאֲחֵרי ו

 ָיַׁשב ֹוׁשּוב ֹוםִקְסִרין ּוִמָּמֳחָרת ְלי־ֲעָׂשָרה ָׁשב ֶאל
 ְלָפָניו׃  ֹולֹוסּפ־ ַלִּמְׁשָּפט ַוְיַצו ְלָהִביא ֶאתֹוִּכְסא־ַעל

 ַהְּיהּוִדים ַהָּבִאים ִמירּוָׁשַלִים ֹותֹּו אּבֹהּוא הּוָבא ַוָּיס ַא ז
ָיְכלּו  ־אַרִּבים ּוְכֵבִדים ֲאֶׁשר  ֹונֹותַוַּיִּׂשיאּו ָעָליו ֲע

 ְּדַבר ֱאֶמת׃ ־ ַעלְלַהֲעִמיָדם
א ַלִּמְקָּדׁש ת ַהְּיהּוִדים ְוֹוַרא ְלתר ִֹהְצַטֵּדק ֵלאמ ֹולֹוסּופ ח

 ַהֵּקיַסר ַעד ָמה ָחָטאִתי׃ א ְלְוַאף 
ֵמֵאת ַהְּיהּוִדים הּוא ָעָנה  ֹון ְלָהִפיק ָרצֹוְּבַבְּקׁש ֹוסּוֶפְסט ט

תּוָבא ִלירּוָׁשַלִים ־ִּכי ַנְפְׁש־ֲהֵיׁש ֶאת ֹולֹוסּפ־ְוֲאַמר ֶאל
 ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלָפָני׃ ־ ָׁשם ַעלְלִהָּׁשֵפט

ה ֹד ּופֵמָֹּפט ְלַהֵּקיַסר ֲאִני עִלְפֵני ֵכס ַהִּמְׁש ֹולֹוס ּפֶמראַֹוּי י
א ָעִׂשיִתי ְמאּום ָרע ַּכֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ִמְׁשָּפִטי ַלְיהּוִדים 

  ֵהיֵטב ָיָדְעָּת׃ ַאָּתה־ַּגם

ָלמּות  ֹוןָמֶות ִהְנִני ָנכ־ָרַׁשְעִּתי ָּפַעְלִּתי ָאֶון ַוֲאִני ֶבן הֹּכ־ִאם יא
 ֲאֶׁש ר ֹואִני ֵאין ִאיׁש ֵאפֵכן ַּכֲאֶׁשר ֵהָּמה ַיְרִׁשיֻע־אְוִאם 

 א׃ ֵרַֹהֵּקיַסר ֲאִני ק־ ְלִתְּתֵנִני ְבָיָדם ֶאלֹוִיְמָלֶאּנּו ִלּב
ֵכן ָאָמר ־ ְוַאֲחֵריֹוַאְנֵׁשי ֲעָצת־ֶאת ֹוסץ ֶּפְסטֹוַע נָאז יב 

 ׃ ַהֵּקיַסר ֵּתֵל־ַהֵּקיַסר ָקָראָת ְוֶאל־ֶאל
ֶּבְרִניָקה ־ַאְגִרַּפס ִעם ֶּמֶלַהא ֹ ַאֲחֵרי ָיִמים ֲאָחִדים ַוָּיבַוְיִהי יג

  ֹום׃ְלָׁשל ֹוסֶּפְסט־ֶאתד ִֹקְסִרין ִלְפק־ֶאל
 ַלֶּמֶל ֹוסיַע ֶּפְסטֹוִד ָׁשם ִמְסָּפר ָיִמים הּוְבִׁשְבָּתם יד

ה ֹ ִאיׁש ֶאָחד ַאִּסיר ִנְמָצא פֹוֶמר לאַֹוּי ֹולֹוסִּדְבֵרי פ־ֶאת
  ַאֲחָריו׃ ֹו ִהְׁשִאירִּפיִליַכסֲאֶׁשר 

ִנים ֲהֹי ִלירּוָׁשַלִים ֵהִלינּו ָעָליו ְּבָאְזַני ָראֵׁשי ַהּכִאֹ ְּבבַוֲאִני טו
 ָמֶות׃ ־ ִמְׁשַּפטֹול־ִבי ִלְגָמר־ְוִזְקֵני ַהְיהּוִדים ַוִּיְפְצרּו

יא ֶנֶפׁש ִאיׁש ֹוִצִּיים ְלהֹוִמָהר ת ֶּדֶראֹם ִּכי ֵאין זָתֹ אָוַאַען טז
 ְלִהָּמֵצא ַמְרִׁשיָעיו ְּבָפָניו ַעִין ְּבָעִין ְלַׁשֲחָתּה ְּבֶטֶרם ַיַעְמדּו

 ֲאֶׁשר ָׁשתּו ָעָליו ִאם יּוָכל׃ ־ֵמָעָליו ֶאתל ֹ ָיַדִים ָלגֹול
 ֹום ָיַׁשְבִּתי ִמָּמֳחָרת ְליֹוׁשב־ ְּבִהָּקְבָצם ֵהָּנה ָאז ִמְּבִליָלֵכן יז

  ָהִאיׁש׃־ִּכֵּסא ַהִּמְׁשָּפט ָוֲאַצו ְלָהִביא ֶאת־ׁשּוִבי ַעל
ֱאֶמת  ֹותחֹוְכתא ֹ ִנְלאּו ִלְמצֹו ְּבקּום ׂשְטָניו ְלִׂשְטנֲאָבל יח

 יו ְּכִפי ֲאֶׁשר ִיָחְלִּתי׃ ֹונֹוָתָעָליו ֲע ֹותְלִהָּגל
ְּדַבר ִאיׁש ־ֵהיֶהם ְסָבֻבהּו ְוַעלת ֱאֹוַד ְּבִדְבֵרי ֵחֶקר ַּבֲעבַרק יט

 הּוא ָחי ִּכיר מֵ ֹא ֹולֹוס ֶׁשהּוא ְכָבר ֵמת ּופֹוֶאָחד ֵיׁשּוַע ְׁשמ
 ים׃ ֹוִנָעָליו ָהיּו ְנד

ָהֵאֶּלה ָוֶאְׁשָאֵלה ּו  ת ָֹהִריב ֹות ִּכי ִנְפְלאּו ִמֶּמִני ְּתכּונַוֲאִני כ
ָׁשם  ־ ָלֶלֶכת ִלירּוָשַלִים ְלִהָּׁשֶפטֹוִאם ִיָּׂשֵאהּו ִלּב

  ֵאֶּלה׃־ַעל
 ֹוִמְׁשָּפטֵצאת ־ָׁשַאל ְלִהָּוֵתר ַּבִּמְׁשֶמֶרת ַעד ֹולֹוס ּפֲאָבל כא

ֲאֶׁשר ־ ַעדֹוֵּכן ִצִּויִתי ְלַהֲחִזיק ּב־ַעל ֹוס ֲאגּוְסטְפֵניִמִּל
  ְלַהֵּקיָסר׃ ֶאְׁשָלֵחהּו

 ַעִֹנְכסַ ְפִּתי ִלְׁשמף ֲֹאִני ִנְכס־ַּגם ֹוסֶּפְסט־ ַאְגִרַּפס ֶאלֶמראַֹוּי כב
 ֶמר ָמָחר ְוַאָּתה ִּתְׁשָמֶעּנּו׃ אָֹהִאיׁש ַהֶּזה ַוּי־ֶאת

 ֹול ָּגד ֹודּו ַאְגִרַּפס ּוֶבְרִניָקה ְּבָכבאֹ ִמָּמֳחָרת ַוָּיבִהיַוְי כג
 ֹוסָׂשֵרי ָהֶאֶלף ְוטּוֵבי ָהִעיר ּוֶפְסט־ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט ִעם־ֶאל
  ֹולֹוס׃ ַוּיּוָבא ּפִצָּוה

ה  ָֹהֲאָנִׁשים ּפ־ַאְגִרַּפס ְוָעל ַהֶּמֶל ֹוס ֶּפְסטֶמראַֹוּי כד
ִיְצֲעקּו ֵאַלי ק ֶֹזה ֲאֶׁשר ָעָליו ָצע־תים ֶאִאִֹהְּנֶכם ר־ַאֶּתם
א  ֹוָחי־ת ִּכיאַֹהְּיהּוִדים ִּבירּוָׁשַלִים ּוָבִעיר ַהּז ֹוןֲהמ־ָכל

  ֹוד׃עִיְחֶיה 
ָּכָכה ְוהּוא ־ַעלת ְֹמאּום ָעָׂשה ְלהּומ־א ָמָצאִתי ִּכי ַוֲאִני כה

 ֹוחֵּכן ָּגַמְרִּתי ְלָׁשְל־ַעל ֹוסֲאגּוְסט־הּוא ָקָרא ֶאל־ַּגם
  ַהֵּקיָסר׃־ֶאל

י ִנֹיו ְלָכְתָבם ַלאדֹוָתדֹא־ָיַדְעִּתי ְדָבִרים ְּבֻרִרים ַעל־א ַרע כו
  ַהֶּמֶל ר ְלָפֶניֹוֵתּוִבְגַלל ֶזה ֶהֱעַמְדִּתיו ִלְפֵניֶכם ּוְבי

  ב׃ֹ ֵאַדע ָמה ֶאְכּתֹוַאְגִרַּפס ְוַאֲחֵרי ִהָּבֲחנ
 ֹו  ָאסּור ְּבַחְבֵלי ַחָּטאתַח ִאיׁשָכֵׁשר ַהָּדָבר ִלְׁש־א ִּכי כז

  ֲאֶׁשר ֶנֱאָחז ָּבה׃ ֹוע ָמה ִהיא ַחָּטאתֹוַדִמְּבִלי ה



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קטז

  כו כו כו כופרקפרקפרקפרק
ְלַמַען ל ְֹלַדֵּבר ּכ ִהֵּנה ָנתּון ְל ֹולֹוסּפ־ ָאַמר ֶאלְוַאְגִרַּפס א

  ר׃ֹ ַוִּיְצַטֵּדק ֵלאמֹוָיד־ֶאת ֹולֹוסִּתְצַטָּדק ָאז ֵהִרים ּפ
ְתִחָּנה ְלִהְצַטֵּדק  ֹותִלְהי ֹוםָאְׁשִרי ַהּיַאְגִרַּפס ְּב ַהֶּמֶל ב

 ֲאֶׁשר ַהְּיהּוִדים ַיְרִׁשיֻעִני׃ ל ֹּכ־ַעל ְלָפֶני
ַע ֵהיֵטב  ֵדֹֻחֵּקי ַהְּיהּוִדים ְוִחְקֵרי ִמְׁשְּפֵטיֶהם ַאָּתה י־ ָכלִּכי ג

 ׃ רּוֶח ֶרַֹהְקִׁשיָבה ִּלי ְּבא ְל־ּוְבֵכן ֶאְתַחֶּנן
י ָלֶלֶכת ָּבֶהם ִמְּנעּוַרי ְּבֶקֶרב ִתֹי ֵמָאז ַהִחּלַחַּי ֹותָאְרח־ֶאת ד

 ִעים׃ ְדַֹעם ַהְּיהּוִדים י־ַעִּמי ּוִבירּוָׁשָלִים ָּכל
בּו ִויִעֻדִני ִּכי ָחֵבר ָהִייִתי אֹי ֵהם ַיִּכירּו ִבי לּו יֹוִד ֵמעַוֲאֶׁשר ה

הָ  ִמְׁשָּפֶטי־ה ְלָכלֹוָרַלֲעַדת ַהְּפרּוִׁשים ַהְּדֵבִקים ַּבּת
 ם ָחִייִתי׃ ֶהֹם ּוְכמָדְֹמא־ ְּבָכלּוִפּקּוֶדיָה

ִהים ֲאֶׁשר את ְּדַבר ָהֱאְלִּתי ִלְמֹוַחִּדְבַרת ּת־ ַעלְוַעָּתה ו
 ַלִּמְׁשָּפט׃  ֹוםד ַהּיֵמֹינּו ֲאִני עֵתִֹּדֶּבר ַלֲאב

ְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשָבֵטינּו ְמַיֲחִלים ֵּכן ּוִמְתַּפְּלִלים  ־א ָּכל ִאם ז
 ַהֶּמֶלת אֶֹלת ַהּזֹוֶחם ִּבְגַלל ַהּתֹוָמָּכָכה ַלְיָלה ְוי־ַעל

 ַהְּיהּוִדים ַיְרִׁשיֻעִני׃ 
 ִהים ְמַחֶּיה ֵמִתים׃  ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים ִּכי ֱאַהֻאְמָנם ח
ֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּנְצִרי ־ֲאִני ִדִּמיִתי ְלַהְכִזיב ֶאת־ ַּגםַוֲאִני ט

 ּוְלָמֲרֵרהּו ַהְרֵּבה׃ 
ים ִּכֵּלאִתי  ֹוִׁש ֵּכן ָעִׂשיִתי ִבירּוָׁשַלִים ְוַרִּבים ֵמַהְּקדרֲאֶׁש י

 ִנים ֲהַֹהּכֲאֶׁשר ִקַּבְלִּתי ֵמֵאת ָראֵׁשי  ֹוןְּבָבֵּתי ַהְּכָלִאים ָּבִרְׁשי
 ְוִכי הּוְמתּו ָנַתִּתי ֶצֶדק ְלִמְׁשָּפָטם׃ 

 ֹותְּפָעִמים ַרּבם ָתְֹפִּתי ְלַיְּסָרה אֹוַס הַהְּכֵנֶסת־ָּבֵּתי־ּוְבָכל יא
 יֹוִתֲהִציקְּבֶׁשֶטף ַאִּפי ה ְֹלָחֵרף ְוכ־ָוַאְכִּביד ָיִדי ֲעֵליֶהם ַעד

 ֶּבָעִרים ִמחּוץ ָלָאֶרץ׃ ־ָלֶהם ַּגם
ִנים  ֲהַֹהּכ ֹוןָּכָכה ָהַלְכִּתי ְלַדָּמֶׂשק ְּבִרְׁשי ֹות ֲעׂשְלַבֲעבּור יב 

 ָיִדי׃ ־ָהָראִׁשים ּוְבַמְּלָאם ֶאת
ַהָּׁשַמִים ־ִמן ֹורְוִהֵּנה א ְלֵעת ַהָּצֳהָרִים ַהֶּמֶל ֶּדֶר ַּבַוְיִהי יג

 ִכיםְלַֹההּה ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיַּגּה ַּבֲעֵדִני ּוְבַעד ַגִֹמּנ ֹול ָּגדֹוּה לַגְֹונ
 ִעִּמי׃ 

א ֵאַלי ֵרֹק ֹול ֻכָּלנּו ָנַפְלנּו ָלָאֶרץ ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי קֲאַנְחנּו יד
 ֹותְלַהּכ ִלי ָקֶׁשה ְּל־אּול ַמה ִּתְרָּדףְּבִעְבִרית ָׁשאּול ָׁש

  ֹור׃ ָאחַהָּדְרָבן
ֲאִני ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר  ֹוןֶמר ָהָאדאַֹוּי ֹון ֲאִני ִמי ַאָּתה ָאדרַמָֹוא טו

 ִלי׃ ־ףֶדַֹאָּתה ר
 ֵּכן ִנְרֵאיִתי ֵאֶלי־ִּכי ַעל ַרְגֶלי־ַעלד ֹ קּום ַוֲעמֲאָבל טז

  ֹוד׃ע ד ַלֲאֶׁשר ָרִאיָת ַוֲאֶׁשר ַאְרֲאִלְמָׁשֵרת ְוֵע ְּב־ִלְבָחר
 ֲאֵליֶהם׃  ם ֲאֶׁשר ֶאְׁשָלֲחֹוִיַהּג־ָהָעם ּוִמן־ִמן ְלַהִּציְל יז
 ֹון ה ּוִמִּׁשְלטֹוָרְלא ֵעיֵניֶהם ְוַלֲהִׁשיָבם ֵמחֶׁש־ ֶאתַחִֹלְפק יח

 ַהֲחָטִאיםְסִליַחת ־ִהים ְלַמַען ִיְמְצאּו ֶאתָהֱא־ַהָּׂשָטן ֶאל
 ים ְּבַהֲאִמיָנם ִּבי׃ ֹוִׁשֲחָלה ְּבֶקֶרב ַהְּקדְוַנ
א ִהְמֵריִתי ַּבַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָהְרֵאיִתי ַאְגִרַּפס   ַהֶּמֶלֵּכן־ַעל יט

 ַהָּׁשָמִים׃ ־ִמן

ה ּוִבירּוָׁשַלִים ֹוָנַהּיְׁשִבים ְּבַדֶּמֶׂשק ִראׁש־ֶאל־ ִאםִּכי כ
א  ָֹראִתי ָלׁשּוב ּובם ָקֹוִיַלּג־ֶאֶרץ ַהְּיהּוִדים ְוַגם־ּוְבָכל
 ְּכָיאּות ַלָּׁשִבים ֶּבֱאֶמת׃  ֹובִהים ַּבֲעׂשה טָהֱא־ֶאל

  ֶזה ְּתָפׂשּוִני ַהְּיהּוִדים ַּבִּמְקָּדׁש ַוְיַבְקׁשּו ַלֲהִמיֵתִני׃ ַּבֲעבּור כא
ַהֶּזה ַוֲאִני  ֹוםַהּי־ִּני ַחי ַעדֹוֶדִהים ע ֵמִעם ָהֱאּוְבֶעְזִרי כב

ֶזה ֲאֶׁשר ־ַרק ֶאת ֹולְוָגדן ֹ ִּבְפֵני ָקטֵמִעיד ּוְמַלֵּמד
 ִיְהֶיה׃ ה ָֹהי־מֶׁשה ִּדְּברּו ִּכי־ ְוַגםַהְּנִביִאים־ַּגם

ַהֵּמִתים ־ָיקּום ֵמִעם ֹון ַהָּמִׁשיַח ְיֻעֶּנה ְוִראׁשֲאֶׁשר כג
 ם׃ ֹוִיְּבֶקֶרב ָהָעם ּוְבֶקֶרב ַהּג ֹורא־ְלָהֶאר

ָרם ְמֻׁשָּגע  ֹולָקָרא ְבק ֹוסטִמְצַטֵּדק ּוֶפְסה ֹ הּוא כַוְיִהי כד
  ֹון׃ִׁשָּגע ָהַרָּבה ָעְׂשָתה ְּל ָחְכָמְתה ֹז ֹולֹוסַאָּתה ּפ

י ִּכי ִכֹא ְמֻׁשָּגע ָאנַהִּנְכָּבד  ֹוסא ֶּפְסטָאַמר  ֹולֹוסּופ כה
 ר׃ ֵבֹים ְלֵמִבין ֲאִני דִחִֹּדְבֵרי ֱאֶמת ְנכ־ִאם

ַע ֵאת ֲאֶׁשר ֵדֵֹּבר ְלָפָניו הּוא יֲאֶׁשר ָׂשׂש ֲאִני ְלַד ְוַהֶּמֶל כו
ִנְסָּתר ִמֶּמּנּו ָּדָבר ־אְחִּתי ִּכי ֹוַכִּדֵּבְרִּתי ַוֲאִני נ

 ְבַמֲחֵבא ָהיּו ְוַנֲעָלִמים׃ ־א ָהֵאֶּלה ִכי ַהְּדָבִרים־ִמָּכל
ַאְגִרַּפס ַּבְּנִביִאים ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי   ַאָּתה ַהֶּמֶלֲהַמֲאִמין כז

 ׃  ִהֶּנַמֲאִמין
ִני ֵתֹר ְלַפּתֵמִֹּבְמַעט ַאָּתה א ֹולֹוסּפ־ ָאַמר ֶאלְוַאְגִרַּפס כח

 ׃ ֹוָּכמ ֶאְהֶיה ַמֲאִמין ִּבְמִׁשיֲח ֹותֱהי־ִּכי
ִבְמַעט ־ִהים ִּכית ְׁשֵאָלִתי ֵמֵאת ָהֱאאֹז ֹולֹוס ּפֶמראַֹוּי כט
ִעים ְמַֹהּׁש־ָּכל־ִאם ַּגם־ִּכי א ַאָּתה ְלַבְּדְבַהְרֵּבה ־ֹוא
 ַהִּזִּקים ָהֵאֶּלה׃ ־י חּוץ ִמןִנִֹיְהיּו ָכמ ֹום ַהּייִתֹא

 ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוָּיָקם ַהֶּמֶלך ְוַהֶּפָחה ּוֶבְרִניָקה  ֹוְּבַדְּבר ל
 ְוַהּיְׁשִבים ִאָּתם׃ 

ְמרּו ָאֵכן ָהִאיׁש ַהֶּזה אֵֹרֵעהּו ַוּי־ ִנְדְּברּו ִאיׁש ֶאלּוְבֶלְכָּתם לא
ְלֵהָאֵסר ֹו ִּדין ָרָׁשע ָלמּות אֹול ֹותר ִלְהיָעָׂשה ָדָב־א 

 ַּבִּזִּקים׃ 
ַח ְיֻׁשַּלח ָהִאיׁש ַהֶּזה ָׁש ֹוסֶּפְסט־ ַאְגִרַּפס ֶאלֶמראַֹוּי לב

 ׃ ֹו ִמְׁשָּפטֹול ֹותַהֵּקיַסר ַלֲעׂש־א ָקָרא ֶאל־ִאם

  כז כז כז כזפרקפרקפרקפרק
 ֹולֹוס ָּמֵסר ּפַהָּדָבר ְלַהֲעִביֵרנּו ִאיַטְלָיא ַוִּי ֹוןָנכ־ ִּכיַוְיִהי א

ַהֵּמָאה ִמְּצָבא ־ַיד ַׂשר־ִמְסַּפר ַאִּסיִרים ֲאֵחִרים ַעל־ִעם
  ֹוס׃ יּוִלּיֹוּוְׁשמ ֹוסֲאגּוְסט

ְּפֵני ָעֵרי ַהָּים ־ ָּבֳאִנָּיה ַאְדָרִמִּטית ֲאֶׁשר ְנָׁשאְתנּו ַעלַוֵּנֶרד ב
י  ֹוִנַהַּמְקּד סֹוְוִאָּתנּו ְּבֶחְבָרֵתנּו ֲאִרְסַטְרכר ְֹּבַאְסָיא ַוַּנֲעב

  יִקי׃ֹוִנִמַּתְסל
 ֹולֹוס ּפ־ִהְתַחֵּסד ִעם ֹוסְויּוִלּי ֹוןִציד־ ָּבאנּו ֶאלּוִמָּמֳחָרת ג

 ָיָדם׃ ־ ַעלֹוָביו ְלָהִׁשיב ַנְפׁשֲהֹא־ַוִּיְּתֵנהּו ָלֶלֶכת ֶאל
ָהרּוַח  ַיַען ָהַל ֹוסִמֶּזה ַוָּנָסב ִמֶּנֶגד ָלִאי ַקְפר רַֹוַּנֲעב ד

 ר ָּפֵנינּו׃ ֵעֶב־ֶאל
א  ֹ ָעַבְרנּו ַבָּים ִמּמּול ִקיִליְקָיא ּוַפְמּפּוְלָיא ַוָּנבֵּכן־ַאַחר ה

 מּוָרא ֲאֶׁשר ְּבלּוְקָיא׃ ־ֶאל



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קיז

ַהֵּמָאה ֳאִנָּיה ֲאֶלְכַסְנְּדִרית ֻמֶעֶדת ־ ָמָצא ַׂשרְוָׁשם ו
 ְלִאיַטְלָיא ַוִּיָּקֵחנּו ַוְיִביֵאנּו ֵאֶליָה׃ 

ְתַנֲהָלה ְלִאָּטּה ָיִמים ַרִּבים ּוִביִגיָעה ִהַּגְענּו   ֳאִנָּיֵתנּו ִהַרק ז
 ֹוףַהח־א ְנָתָננּו ְלָקְרָבה ֶאלְוָהרּוַח  ֹוסִלְפֵני ְקִניד־ַעד
 י׃ ֹוִנֵאֶצל ְקֵריִטי ִמּמּול ַסְלמ רַֹוַּנֲעב

 ֹוְלָאְרּכ ֹוףְּפֵני ַהח־ַּדְרֵּכנּו ַעלז ָֹהִיינּו ֲעֵמִלים ֶלֱאח הְֹוכ ח
ָים ֹוא־ְמב־ ְיֵפהֹוא לָרֲֹאֶׁשר ק ֹוםַהָּמק־ּו ֶאלנֵאֹּב־ַעד
  ָהִעיר ָלִּסָּיא׃ ֹו להֹוָבּוְקר

 ֹודא ַיַעְברּו עֵדי ַהָּים ֹוְרהַ ָּיִמים ְויה ָֹוכה ֹ ֵּבין ּכַוִּיְרּבּו ט
  ֹולֹוס׃ְּכָבר ָעָבר ַוַּיְזִהיֵרם ּפ ֹוםַהצ־ָלֶבַטח ִּכי ַגם

ַּדְרֵּכנּו ־ה ִּכי ַעלֶאִֹׁשים ִהֵּנה ֲאִני ר ֲאֵליֶהם ַאֶּתם ֲאָנֶמראַֹוּי י
א ַרק ָלֳאִנָּיה ְו ֹולַהֶּזה ָרָעה ִנְׁשֶקֶפת ְלַסֵּבב ֶנֶזק ָּגד

 ינּו׃ ֵתַֹּגם ְלַנְפׁש־ ֵיׁש ְּדָאָגה ִּכי ִאםּוְלַמָּׂשָאּה
ַּבַעל ָהֳאִנָּיה ־ל ְוֶאלֵבַֹרב ַהח־ ַהֵּמָאה ָׁשַמע ֶאלְוַׂשר יא

 ָׁשַמע׃ ־א ֹולֹוסִּדְבֵרי פ־ְוֶאל
ֵּכן ָיֲעצּו ֻרֵּבי ־ ַעלֹוּב־ַלֲחָרף ֹובא טַהָּים   ֹואְמב ֹותּוִבְהי יב 

 ְלַהִּגיעַ יּוְכלּו  ֹודף ִמֶּזה ְּבָחְׁשָבם אּוַלי עָהֲאָנִׁשים ַלֲח
 ְּבֶקֶרןַהָּים ִּבְקֵריִטי  ֹואָׁשם ְוהּוא ְמב־ְלֵפיִניַכס ַלֲחָרף־ַעד

  ֹום׃ְלָדר־ְוַגם ֹוןְלָצפ־ה ַּגםֹוֶטַמֲעָרב ַהּנ
ֵּכן ִקּוּו ְלַהִּגיַע ־ַרק ְלָאט ַעל ֹוםָנַׁשב רּוַח ִמָּדר־ ִּכיְוַיַען יג

 ֹוביִנים ַוַּיַעְברּו ִמָּקרֹוִגָהע־ֶחְפָצם ַוַּיֲעלּו ֶאת ֹוזְמח־ַעד
  ְקֵריִטי׃ ִלְׂשַפת

ִאי ְוֵׁשם מּול ָה־ֶאל ֹולֵכן ַוִּיְסַער ַסַער ָּגד־ ַמֵהר ַאֲחֵריַוְיִהי יד
  ֹון׃ַהַּסַער ַההּוא ִנְקָרא ַאְוִריְקִליד

ִּבְפֵני ד  ֹ ַלֲעמַחֹא ָעְצָרה ּכָרה ַוֻּתָּדח ּוֵמֲאֶׁשר ֲעֹ סְוָהֳאִנָּיה טו
 ֵּתֵלָיֵדינּו ֵמָעְבָדּה ְלַמַען ־ֵּכן ָאַסְפנּו ֶאת־ַהַּסַער ַעל

 ֲאֶׁשר ַיְתֶעָּנה ַהָּסַער׃ ־ֶאל
ַהִּנְקָרא ן ָֹקט־ה ִבְמרּוָצָתּה ְלֵצַלע ִאיָעְבָרה ְדחּוָפ הֹּכ טז

 ָעָמל ֶהֱחַזְקנּו ַבְּסִפיָנה׃ ־ְקַלאּוָדה ּוְבֵדי
ְלֶעְזָרה ַוְיַחְּבׁשּו  ֹותנּו ַתְחֻּבלֹוְנ ָמְׁשכּו ֲאֵליֶהם ַוְיכּהָתֹא יז

 ֹול ַהחֻרְכֵסי ־ּתּוַטל ַעל־ים ּוִמִּיְרָאָתם ֶּפןִתָֹהֳאִנָּיה ַּבֲעב־ֶאת
 ָהְלָאה׃ ר ַֹהִּמְפָרִׂשים ַוַּנֲעב־ ֶאתידּוֹוִרה
ד  ָֹאה ְמאֹוָר ֻטְלַטְלנּו ַבַּסַער ָאֶנה ָוָאֶנה ַטְלֵטָלה נְוַכֲאֶׁשר יח

ַהַּמָּׂשא ־ָּכל־ָהֳאִנָּיה ַוַּיִּטילּו ֶאת־ֵהֵחלּו ִמָּמֳחָרת ְלָהֵקל ַעל
  ַהָּים׃־ֶאל

 ְּכֵלי ָהֳאִנָּיה׃ ־ָּכל־תַהְּׁשִליִׁשי ֵהִטילּו ִביֵדיֶהם ַּגם ֶא ֹוםּוַבּי יט
ִבים ַּבַּלְיָלה ֹוָכְוָיֵרַח ְוכ ֹום ִמְסָּפר ֲאֶׁשר ֵאין ֶׁשֶמׁש ַּבּיְוָיִמים כ

ְׁשֵאִרית ִּתְקָוֵתנּו ־ף ָאז ָאְבָדה ַּגםֵעְֹוז ֹוֵלְוַהַּסַער ה
  ְלִהָּנֵצל׃

ם ֹוָכתְּב ֹו לֹוסּפד ֹל ִמִּפיֶהם ַוַּיֲעמֶכֹ ָמְנעּו ֻכָּלם אּוַבֲאֶׁשר כא
ַלֲעָצִתי ־ים ִאםִׂשֱֹהִייֶתם ע ֹובַמר ַאֶּתם ֲאָנִׁשים טאַֹוּי

א ִהִּׂשיָגנּו ַהֶּנֶזק ְקֵריִטי ִּכי ָאז ־ֶאתב ֲֹעז־ ִלְבִליְׁשַמְעֶּתם
 ַהֶּזה׃ 

א ִתַּמּסּו ִּכי גּו ְוֹוְגא ִתְתמִפי ־ֹו ֲאַאִּמְצֶכם ְּבמְוַעָּתה כב
ַבד זּוָלִתי ַרק ָהֳאִנָּיה אֹת־אם ֶנֶפׁש ַאַחת ִמֶּכם ֻּכְּלֶכ־ַגם

  ְלַבָּדּה׃
 ֲאִני  ֹול־ִהים ֲאֶׁשרָהֱא  ַהֶּזה ִנְרָאה ֵאַלי ַמְלַאַבַּלְיָלה־ִּכי כג

  ד׃ֹ ֶאֱעבֹותְֹוא
ִּתיָרא ָׁשאּול ִּכי ִלְפֵני ַהֵּקיַסר ִּתְתַיֵּצב ־ ַאלַמראַֹוּי כד

 ׃ ִרים ִעָּמְבָֹהע־ָּכל ֹותַמָּתָנה ַנְפׁש ְל־ִהים ָנַתןְוָהֱא
ִהים ָּבַטְחִּתי ִּכי ָנא ַאֶּתם ֲאָנִׁשים ַוֲאִני ֵּבא־ ִהְתַחְּזקּוָלֵכן כה

 ֶיִהי׃ ־ַכֲאֶׁשר ֻהַּגד ִלי ֵּכן ַּגם
 ַאַחד ָהִאִּיים ִנָּדֶחה׃ ־ ֶאלְואּוָלם כו
ה ְּבַים ַאְדִרָּיה ָֹוכה ֹ ָהַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֵמָאז ָהְׁשַלְכנּו כּוְבֵליל כז

 ָקְרָבה ָהֳאִנָּיה־ִּכיַּבֲחִצי ַהָּלְיָלה ְוֵלב ַהַּמָּלִחים ָאַמר ָלֶהם 
 ְלַיֶּבֶׁשת ָאֶרץ׃ 

ק ֶעְׂשִרים  ֶמֶֹרת ַוַּיֲעלּו ַוִּיְמְצאּו ִמַּדת ָהעֶפָֹהע־ ֶאתידּוֹוִרַוּי כח
 ֲחֵמׁש ֹומֹותַוִּיְמְצאּו ַרק ק ֹודה ַוִּיְרֲחקּו ְמַעט ַוִּיְׁשנּו עֹוָמק
 ֵרה׃ ֶעְׂש

י ֵרַֹוַּיְׁשִליכּו ֵמֲאח ֹולִיְפְּגעּו ְבצּוֵרי ִמְכׁש־ֵהם ָיְראּו ֶּפן ַא כט
 ר׃ ֶקַֹהּב ֹורילּו ְלאֹוִחיִנים ַוּיֹוִגָהֳאִנָּיה ַאְרָּבָעה ע

 ֵמַעל ָהֳאִנָּיה ַוִּיְּגׁשּו ְלַהִּתיר ַחֹ ָיְזמּו ִלְברְוַהַּמָּלִחים ל
ׁש אֵֹמר־ִּכי ַּגםר ֲֹעִריָמם ֵלאמיָדּה ְּבַהֹוִרָהֲעָבָרה ּוְלה־ֶאת

 יִנים׃ ֹוִגָהע־ ֶאתידּוֹוִריָהֳאִנָּיה 
ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ־ַׂשר ַהֵּמָאה ְוֶאל־ָאַמר ֶאל ֹולֹוס ּפֲאָבל לא

 א תּוְכלּו ְלִהָּנֵצל׃ א ִיָּוְתרּו ָבֳאִנָּיה ֵאֶּלה ־ִאם
ה ְוִהיא ָנְפָלה  ֵמיְתֵרי ָהֲעָבָר־ ָּכְרתּו ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֶאתָאז לב

 ַהָּים׃ ־ֶאל
ר ֶֹלֶחם ָאמ ֹותִלְבר ֹולֹוסר ִהְפִציר ָּבם ּפֶקַֹהּב ֹור אּוְבֶטֶרם לג

 ִמִּבְלִּתיָהַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַנֲעִנים  ֹוםָלֶהם ֶזה ַהּי
 ְמאּוָמה׃ ם ֹ ְטעֹואל ֲֹאכ

ת ִּתָּנֵצלּו ִּכי  אֹז ֲאִני ַמְפִציר ָּבֶכם ִלְסַעד ִלְּבֶכם ּוָבֵּכן־ַעל לד
ֶאָחד ָאְרָצה׃ ־ְׁשֶכם ֻּכְּלֶכם ַאףאֹר ֹותִמַּׂשֲערל ִֹיּפ־א 
ִהים ִלְפֵני ה ָעָליו ֵלאֹוֶדת ָלַקח ֶלֶחם ַוּיאֹ ָכזֹו ַדְּברְוַאֲחֵרי לה

  ל׃ַֹוָּיֶחל ֶלֱאכס ֹֻכָּלם ַוִּיְפר
 לּו׃ ֵכאֵֹהם ַוּי־ רּוַח ֻּכָלם ַוִּיְקחּו ֶלֶחם ַּגםַוְּתִחי לו
 ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָּבֳאִנָּיה ָמאַתִים ְוִׁשְבִעים ֶנֶפׁש  ִמְסַּפר־ְוָכל לז

  ֹות׃ְוֵׁשׁש ְנָפׁש
ֵמַעל ָהֳאִנָּיה  ֹוד ַאֲחֵרי ָאְכָלם ְלַמֵּלא ַנְפָׁשם ֵהֵקּלּו עַוְיִהי לח

 ַהָּים׃ ־ַהֵּצָדה ֶאל־ֶאת־ַוַּיְׁשִליכּו ַגם
ָראּו  ־ָהָאֶרץ ִּכי ִאם־ירּו ֶאתִהִּכ־א ָהָיה ְוֵהם רֶקַֹהּב לט

 ָהֳאִנָּיה־ֶאתְרַחב ָיָדִים ַוִּיָּוֲעצּו ְלָהִביא ָׁשם  ֹוףָים ְוחֹון־ְלׁש
 יּוָכלּו׃ ־ִאם

ִהִּתירּו ־יִנים ְלָעְזָבם ַּבָּים ַּגםֹוִגָהע־ ֶאתַוְיַקְּצצּו מ
י ַהִּמְפָרׂש ִלְפֵנ־ים ִמַּמֲאָסָרם ַוִּיְפְרׂשּו ֶאתֹוִטַהְּמׁש־ֶאת

  ֹוף׃ַהח־ָהֳאִנָּיה ֶאל־ ֶאתְלָהִריץָהרּוַח 



  ַהְּׁשִליִחיםַמֲעֵׂשי קיח

ַּתְחֶּתיָה ַוִּיְדַּבק  ֹוקָעמ־א ֹוםָמק־ ֶנְהְּדָפה ַעלְוָהֳאִנָּיה מא
ָׁשּה ַּבַּקְרַקע ִמְּבִלי ָלמּוׁש ְוַגֵּלי ַהָּים ֵהִניעּו ְבֵחיָלם אֹר
  ַוִּתָּׁשֵבר ִלְׁשָבִרים׃ יָהֹוֶרֲאח־ֶאת

ִיְׂשחּו ־ָהַאִּסיִרים ֶּפן־ֶאתג ֹ ַהָּצָבא ַלֲהר ַאְנֵׁשיְמרּואַֹוּי מב
 ַבַּמִים ְוִיָּמֵלטּו׃ 

א ְנָתָנם ְלַבַּצע  ֹולֹוסּפ־ ְלַהִּציל ֶאתֹו ַהֵּמָאה ְּבֶחְפצְוַׂשר מג
ה  ָנִֹיְתַנֵּפל ִראׁש ֹותַע ִלְׂשחֵדִֹצָּוה ִמי ַהּי־ְמִזָּמָתם ְוַגם

  ַהַּיָּבָׁשה׃־ ְלִהָּנֵצל ֶאלַהַּמִים־ֶאל
 ַיֲחִזיקּו ִבְקָרִׁשים ּוְׁשָאר ִׁשְבֵרי ָהֳאִנָּיה ְלַהִּציל ְוַהִּנְׁשָאִרים מד

 ַהַּיָּבָׁשה׃ ־ַנְפָׁשם ַוְיִהי ֵכן ַוִּיָּמְלטּו ֻכָּלם ֶאל־ֶאת

  כח כח כח כחפרקפרקפרקפרק
  ֲאֶׁשר ִנְמַלְטנּו ָׁשַמְענּו ִּכי ְמִליִטי ֵׁשם ָהִאי ַהֶּזה׃ ְוַאֲחֵרי א
ִבֲערּו ֵאׁש ־ ִּכיד ִֹלְמא־ ִעָּמנּו ַעד ֵהִטיבּוִזיםֲעְֹוַהּל ב

ֻּכָּלנּו ֲאֵליֶהם ִמְּפֵני ַהֶּגֶׁשם ֲאֶׁשר ־ָלנּו ַוַּיַאְספּו ֶאת־ְלָהֶחם
  ר׃ֹ ּוִמְּפֵני ַהּקָלֶרֶדת ֶהֱאִרי

ד ְוִהֵּנה ֹוֵקַהּמ־א ָיָדיו ְנָצִרים ַוִּיְּתֵנם ַעלָאַסף ְמ ֹולֹוסּופ ג
  ם׃ֹ ִמְּפֵני ַהחֹוָבּה ְּבנּוס־ֹוִפְגע ְּבֹוָיד־ִהְׂשָּתֵרג ֶצַפע ַעל

ְמרּו ִאיׁש אֹ ַוּיֹוָיד־ל ְמֻצָּמד ַעלֵחַֹהּז־ִזים ֶאתֲעַֹהּל תִֹּכְרא ד
ִהים ַח  הּוא ָהִאיׁש ַהֶּזה ִּכי ִנְקַמת ָהֱאֵצֵֹרֵעהּו ָאֵכן ר־ֶאל

 ִנַּצל ִמּמּות ַּבָּים׃ ־ ַאֲחֵרי ִּכיֹותֹ ְלִבְלִּתי ַהֲחיְּדָבַקּתּו
ֶנֶעְׂשָתה  ־א ֹוָהֵאׁש ְול־ל ֶאלֵחַֹהּז־ֶאת  הּוא ִהְׁשִליֲאָבל ה

 ְמאּוָמה ָרע׃ 
ָוֵמת ל ֹ ִכי ִיּפֹו אֹוִּכי ִיְצֶּבה ְבָׂשר ֹותְמַחִּכים ִלְרא ֹוד עְוֵהם ו

 ָאז ָרָעה ֹוָנְגָעה ּב־א ַוִיְראּו ִּכי ֹוׁשּב־ַעד־הֹם ּכֹוָתּוְכַחּכ
 ִהים הּוא׃ ֱאְמרּו אָֹחְׁשבּו ַאֶחֶרת ַוּי

ָׂשֶדה ִלְקִצין ָהִאי  ־ַההּוא ָהְיָתה ֲאֻחַּזת ֹום ַהָּמקּוְבִקְרַבת ז
 ֹובְוהּוא ְלָקָחנּו ֵאָליו ַוְיַכְלְּכֵלנּו ְּבֵלב ט ֹוסִלּיֹוְב ּפֹוּוְׁשמ
 ָׁשה ָיִמים׃ ְׁש

י  ַבַּקַּדַחת ּוַבֲחִלֹותל ַלִּמְׁשָּכב ַּבֲחֵפֹנ ֹוסִלּיֹוְב ֲאִבי פַוְיִהי ח
 ָעָליו ַוָּיֶׂשם ָיָדיו ֹוַוִּיְתַּפֵּלל ַּבֲעד ֹולֹוסֵאָליו ּפא ַֹהֵּמָעִים ַוָּיב
 ַוִּיְרָּפֵאהּו׃ 

ָהִאי ֲאֶׁשר ָלֶהם ־ִמָּכל־ת ָּבאּו ֵאָליו ַּגםאֹ ָכזֹו ֲעׁשתְוַאֲחֵרי ט
 ֵהם ִנְרָּפאּו׃ ־י ְוַגםִלֹח־ָּכל

ֵרנּו ֵמֶהם ִמְלאּו ָלנּו ּוְבָעְב ֹותַרּב ֹות ָלנּו ַמָּתנַוִּיְּתנּו י
 ׃ ַהָּדֶר־ינּו ַעלֵרַֹמְחס־ָּכל

ָׁשה ֳחָדִׁשים ָעַבְרנּו ִמָּׁשם ָּבֳאִנָּיה ֲאֶלְכַסְנְּדִרית   ְׁשְוַאֲחֵרי יא
 ֹותאאת ֵׂשֹף ְוִהיא נֶרַֹהח ֹותְימ־ֲאֶׁשר ָׁשְבָתה ָּׁשם ָּכל

 ים׃ ֹוִמִנָּסּה ְּתא־ַעל
 ָׁשה ָיִמים׃ ָׁשם ְׁש־ֵּנֶׁשבַסְרקּוָסא ַו־ֶאל אַֹוָּנב יב 
 ִמָּמֳחָרת רּוַח ַעֹּוִבְנס ֹוןֶרְגי־ֶאלא ֹ ָעַבְרנּו ַוָּנָסב ַוָּנבִמָּׁשם יג

 י׃ ֹוִלּיֹוִטּפ־ַהֵּׁשִני ֶאל ֹוםָּבאנּו ַבּי ֹוםִמָּדר
 ָמָצאנּו ַאִחים ְוֵהם ִׁשֲחֻרנּו ָלֶׁשֶבת ִאָּתם ִׁשְבָעה ָיִמים ָׁשם יד

 י׃ ֹוִמרא ְֹכנּו ָלבֵּכן ָהַל־ְוַאַחר

 ָׁשם ָהַאִחים ִּכי ֲאַנְחנּו ָבִאים ַוֵּיְצאּו ִלְקָראֵתנ ּו  ַוִּיְׁשְמעּו טו
 םָתֹאָרָאה  ֹולֹוסים ּופֹוִנֶׁשת ְמלְׁש־ְוַעד ֹוסַׁשַער ַאִּפּי־ַעד
 ׃ ֹוִהים ַוְּתִחי רּוחָהֱא־ָאת ַוְיָבֶר

ַיד ַׂשר ־ֲאִסיִרים ֶאלָה־י ָמַסר ַׂשר ַהֵּמָאה ֶאתֹוִמ רנּוֵאְֹּכב טז
 ָלֶׁשֶבת ֻהַחן ְּבֶחֶסד  ֹולֹוסׁש ַהֵּקיָסר ְוַרק ּפאֵֹרי רְמְֹצָבא ׁש
 ׃ ֹוִאיׁש ָצָבא ֶאָחד ְלָׁשְמר־ ִעםֹוְלַבּד

ָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים ־ֶׁשת ָיִמים ַוִּיְקָרא ֵאָליו ֶאת ַאֲחֵרי ְׁשַוְיִהי יז
 ָפַׁשְעִּתיא ־ם ַאף ִּכים ָאַמר ֲאֵליֶהם ֲאָנִׁשים ַאִחיָאֹּוְבב

ת ֲאָסרּוִני  אֹז־א ָרַׁשְעִּתי ְּבָכלינּו ֹוֵת ֲאבתֹורְֹבַעִּמי ּוִמּת
 ִּיים׃ ֹוִמ ַוִּיְּתנּוִני ִּביֵדי ָהרִבירּוָׁשַלִים

 ְּבָחנּוִני ֲחָקרּוִני ַוְיַבְקׁשּו ְלַׁשְּלֵחִני ַלֶּמְרָחב ַיַען  ְוֵהם יח
ָמֶות׃ ־ִנְמָצא ִבי ֵחְטא ִמְׁשָּפט־א 
א ֵֹּכן ָהִייִתי ָאנּוס ִלְקר־ ִהְקׁשּו ְלִׂשְטִני ַעלְוַהְּיהּוִדים יט

 ָּדָבר׃ ־ַעִּמי ַעל־ְלַהְלִׁשין ֶאת־אַהֵּקיָסר ַרק ־ֶאל
ֶכם ּוְלַדֵּבר ְתֹ ַהָּדָבר ַהֶּזה ָקָראִתי ֶאְתֶכם ֵאַלי ִלְראִּבְגַלל כ

 ּור ַּבֶּכֶבל ַהֶּזה׃ ִאְּתֶכם ְלַמַען ִּתְקַות ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ָאס
ֶאָחד  ־אָּבאּונּו ִמיהּוָדה ְוַאף  ֹותא ִאְּגר ֵאָליו ְמרּואַֹוּי כא

 ָּדָבר ָרע׃  ְּב־ ְלַדֶּברֹוא יַע ָעֶליֹוִדָהַאִחים ָּבא ְלה־ִמן
ֲאֶׁשר ־ֶאת  ִמִּפיַעֹ ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַבְקִׁשים ִלְׁשמְוַעָּתה כב

ת ִּכי אַֹהִּמְפַלָּגה ַהּז־ ָׁשַמְענּו ַעלַעֹמְּבֶׁשְּכָבר ָׁש ִלֶּב־ִעם
  ֹומֹות׃ַהְּמק־ְּבָכלַיְמרּוָה 

ַההּוא ָּבאּו ֵאָליו ַרִּבים  ֹוםד ּוַבּיֹוֵעמ ֹום יֹו לַוַּיְקִּדיׁשּו כג
ִּדְבֵרי ַמְלכּות ־ ָאז ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם ֶאתֹונֹוֵּבית ְמל־ֶאל
ֱאֶמת ֵיׁשּוַע ־ַמְכִּביר ַעליַח ְלֹוִכה־ִהים ַּבֵאר ֵהיֵטב ַּגםָהֱא
 ָהָעֶרב׃ ־ר ַעדֶקֹ מֶׁשה ְוַהְּנִביִאים ֵמַהּבתֹוַרִמּת

 ֹו ָבֶהם ֲאֶׁשר ָהְפנּו ְלַהֲאִמין ִּבְדָבָריו ַוֲאֶׁשר ָּפנּו ֵמִעּמַוִּיְהיּו כד
 א ֶהֱאִמינּו׃ ְו
 ֹודר עִּדֶּב ֹולֹוסיו ּופֹוָתדֹא־ים ַעלֹוִנ ָלֶלֶכת ְוֵהם ְנדַוָּיׁשּובּו כה

 ִּפי ־ַעלׁש ֶדַֹהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵהיֵטב ִּדֶּבר רּוַח ַהּק־ַרק ֶאת
  ר׃ֹיֶכם ֵלאמֵתְֹיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ַלֲאב

 ֹוָּתִבינּו ּוְראּו ָרא־ ְוַאלֹוַעְוָאַמְרָּת ָלָעם ַהֶּזה ִׁשְמעּו ָׁשמ ֵל כו
 ֵּתָדעּו׃ ־ְוַאל

ֵעיָניו ־ ְוֶאתֹוַעָניו ָּכְבדּו ִמְּׁשמָהָעם ַהֶּזה ְוָאְז־ ָׁשֵמן ֵלבִּכי כז
 ָוָׁשב ָיִבין ֹוִיְרֶאה ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע ּוְלָבב־ֵהַׁשע ֶּפן

 ְוֶאְרָּפֵאהּו׃ 
ִהים ְוֵהם ם ִנְׁשְלָחה ְּתׁשּוַעת ֱאֹוִיַהּג־ ְּדעּו ִּכי ֶאלָלֵכן כח

 ִיְׁשָמעּו׃ 
ְּדָבִרים   ֹותחְכֹ ָהְלכּו ֵמָעָליו ְּבת ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוַהְּיהּוִדיםהּוא כט

 ִּביֵניֶהם׃ 
 ֹו ֲאֶׁשר ְׂשָכָרּה ל ֹותָנִֹּבְמע ֹות ָיַׁשב ְׁשַּתִים ָׁשִנים ְּתִמימְוהּוא ל

 ֲאֶׁשר ָּבאּו ֵאָליו׃ ־ָּכל־ַוְיַקֵּבל ֶאת
ַּדְרֵכי ֵיׁשּועַ  ־ִהים ַוְיַלֵּמד ֶאתַמְלכּות ָהֱא־ ֶאתַוִּיְקָרא לא

 ינּו ְּבֵלב ֱאמּוִנים ְּבֵאין ַמְפִריַע׃ֵנֹ ֲאדַהָּמִׁשיַח
 



 ִּייםֹוִמָהר־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קיט
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תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ לללל    ֹוֹוֹוֹוללללֹוֹוֹוֹוסססס    ּפּפּפּפאאאאִִִִ ייייחחחחַַַַ    אאאאֶֶֶֶ ללללִִִִ ּׁשּׁשּׁשּׁשָָָָ רררר־־־־ההההַַַַ ייייםםםםֹוֹוֹוֹוממממִִִִההההָָָָ ּיּיּיּיִִִִ
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ֶעֶבד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָׁשִליַח ִנְבָחר ּוְמֻקָּדׁש ְלַבֵּׂשר  ֹולֹוסּפ א
 ִהים׃ ְּבׁשַרת ָהֱא־ֶאת

 ׁש׃ ֶדֹי ְנִביָאיו ְּבִכְתֵבי ַהּקִּפ־ּה ַעלָתֹ ִמֶּקֶדם ִהִּגיד אֲאֶׁשר ב
 ׃ ֹו ֲאֶׁשר ָיָצא ִמֶּזַרע ָּדִוד ְלִפי ְבָׂשרֹו ְּבנְּדַבר־ַעל ג
 ֹוׁש ַּבֲהִקיצֶדִֹהים ִּבְגבּוָרה ְלִפי רּוַח ַהּקָהֱא־ ֶּבןְוהּוַכן ד

 ינּו׃ ֵנַֹהֵּמִתים הּוא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד־ִמן
ֵלב ־ֶאת ֹותָיּה ְלַהּט־ ּוַמְלֲאכּות ִנַּתן ָלנּו ֵחןֹוָיד־ְוַעל ה

 ׃ ֹום ָלֱאמּוָנה ַּבֲעבּור ְׁשמֹוִיַהּג־ָּכל
 ַאֶּתם ְקִריֵאי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ־ ִהְּנֶכם ַּגםםֹוָכּוְבת ו
יו ֶחֶסד ָׁשִֹהים ְּבִחיָריו ּוְקדי ְיִדיֵדי ֱאֹוִמ ְּברַהָּקָהל־ָּכל ז

 ינּו׃ ֵנֹנּו ְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדִהים ָאִביִיֵּתן ָלֶכם ֱא ֹוםְוָׁשל
ַהי ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֱא־ה ֶאתֹוֶד ְּדָבַרי אְּבֵפַתח ח

 ם׃ ֹוָלֻּכְלֶכם ִּכי ֱאמּוַנְתֶכם ָׁשְמָעה ְּבָכל ָהע־ְּבַעד
 ְּברּוִחי ְוַנְפִׁשי ֹותֹד אֵבֹ ֲאִני עֹוִהים ֲאֶׁשר ִּבְבׁשַרת ְּבנְוָהֱא ט

 ָחַדְלִּתי ֵמַהְזִּכיר ֶאְתֶכם׃ ־א הּוא ֵעִדי ִּכי
ַאְצִליַח ַּדְרִּכי  ֹואי ְלָמַתי ֵאפֹוַת ֲאִני ָתִמיד ִּבְתִפּלּוַמְעִּתיר י

 ֲאֵליֶכם׃  ֹואַהי ָלבֱא ֹוןִּבְרצ
ַמְּתַנת ָהרּוַח ־ֶכם ּוְלַהֲאִציל ִמןְתִֹנְכַסְפִּתי ִלְרא ףִֹנְכס־ִּכי יא

 ץ׃ ֶמֹיף ָלֶכם אֹוִסֲעֵליֶכם ְלה
 ְלִהְתַנֵחם ִעָּמֶכם ַיְחָּדו ֶּבֱאמּוַנת ִאיׁש ְוִאיׁש ִמֶּמּנּו ֵּכן־ְוַגם יב 

 י׃ ִנֹם ָּכמֹוֶכְּכמ
ִלִּבי ־ָנַתִּתי ֶאת ֹותַרּב־ ְלַהֲעִלים ִמֶּכם ַאַחי ִּכיַנְפִׁשי־ְוֵאין יג

 ְּבֶיֶתר־ַגם ֹוָבֶכם ְּכמ־ִלי ְמַעט ְּפִרי ַגםא ֲֹאֵליֶכם ִלְמצ ֹואָלב
 ָעָּתה׃ ־ם ְוִנְמַנְעִּתי ַעדֹוִיַהּג

ֵעז ִלְבֵני ִלְבֵני ַעם ־ֲאִני ִלְבֵני ַהְּיָוִנים ְוַגם ֹוב ַּבַעל חִהֵּנה יד
 ִביָנה׃ ־ִביָנה ְוִלְבֵני ְבִלי

ָלֶכם  ־ַהְּבׁשָרה ַּגם־ֲאִני ְלִפי ְיָכְלִּתי ְלַהִּגיד ֶאת ֹון ָנכּוְבֵכן טו
 י׃ ֹוִמְּבֵני ר

ִהים ִהיא ְּבׁשַרת ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ְּגבּוַרת ֱא ִמֹוׁשֵאב־א ִּכי טז
 ַהְּיָוִני׃ ־ׁש ְוַגםאַֹמֲאִמין ַהְּיהּוִדי ְּבר־ָּכל־ִלְתׁשּוָעה ֶאל

ֱאמּוָנה ְלַמַען ִנְחֶיה   ֹורִהים ִמְּמק ִנְגְלָתה ִצְדַקת ֱאָבּה־ִּכי יז
  ִיְחֶיה׃ ֹוֶבֱאמּוָנה ַּכָּכתּוב ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנת

י ִרְׁשָעה ּוְבֵני ַעְוָלה ֵׂשֹע־ִהים ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף ַעלֱא ֹוןֲחרַו יח
 ָהֱאֶמת ְּבַעְוָלָתה׃ ־ִׁשים ֶאתְבַֹהּכ

 ִהים׃ ִהים ְּברּוָרה ְבִקְרָּבם ִּכי ִגָּלה ָלֶהם ֱא ַּדַעת ֱאִּכי יט

ה ֹוָראעּו ְוָיְצאּו ָלֹוְד נֹוהּות ֵואֹו ֵנַצח ְּגבּוָרתֹוֻעּז ֹון ֶחְביִּכי כ
ִּכי ־ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים ַעדא ְֹּבר ֹוםיו ִמּיֹוָתְיֵדי ְפֻעּל־ַעל
  ֶּפה ְלִהְצַטָּדק׃ ָלֶהם־ֵאין

א ־ ַאףֹודֹו ְכבֹוא ָנְתנּו לִהים ְוָהֱא־ִעים ֵהם ֶאתְדֹ יִּכי כא
  ָהַלַהִּנְבָעריֶהם ֶיְהָּבלּו ְוִלָּבם ֹוֵתצֹוֲעְּבמ־ ִּכי ִאםֹוּו לֹודה

  ֲחֵׁשִכים׃
 ֵּכן ִנְבָערּו׃ ־ ִּכי ֲחָכִמים ֵהם ַעלִיְתַאְּמרּו כב
ם ִּבְדמּות ַּתְבִנית ָאָדם ֹוָלי  ֵאל עָנֲֹאד ֹוד ְכבַוָּיִמירּו כג

ַאְרַּבע ְוֶרֶמׂש ־ַעל ֹוֵלַהָּׁשַמִים ְוה ֹוףְּתמּוָתה ְוַתְבִנית ע־ֶּבן
  ָהֲאָדָמה׃

ת ִלָּבם ְלֻטְמָאה ּוְלַחֵּלל  ִהים ִהְסִּגיָרם ְּבַיד ְׁשִררּו ֱאֵּכן־ַעל כד
 ְּבָׂשָרם ֵהם ֵּביֵניֶהם׃ 

ֵהי ֱאֶמת ַּבָּׁשֶקר ַוִּייְראּו ַוַּיַעְבדּו   ֵהִמירּו ֱאֲאֶׁשר כה
 ם ָוֶעד ָאֵמן׃ ֹוָלהּוא ְלע ר ָּברּוֹוֵצְּפֵני ַהּי־ר ַעלֹוָצַהּנ־ֶאת

ָקָתם ִּכי ְּתׁשּו ֹוןִהים ְּבַיד ְקלת ִהְסִּגיָרם ֱאאֹ זַּבֲעבּור כו
 ח ָזר׃ ַרֹח ֻחָּקָתן ְּבאַרְֹנֵׁשיֶהם ֶהֱחִליפּו א־ַּגם

  ַהָּנִׁשים ְּכֶדֶר־ֶאל ֹואַהְּגָבִרים ָחְדלּו ִמּב־ ַּגםַּכֲאֶׁשר כז
ֵרֵעהּו ְוֶגֶבר ־ָּבם ֵאׁש ַּתֲאָוָתם ִאיׁש ֶאל־ָהָאֶרץ ַוִּתְבַער־ָּכל

ְגמּול ־ֵעיֶהם ָלְקחּו ֵדיְוֵעֶקב ַּתְעֻּת ֹון ִיְתַעְּללּו ְלִקיָקלְּבֶגֶבר
  ם׃ֹוָתְּבַנְפׁש

 ָבםִהים ֵּכן ֲעָזָהֱא־ ֶאתַעֹא ָחְפצּו ַהְׂשֵּכל ְוָיד ְוַכֲאֶׁשר כח
 א ֵיָעֶׂשה׃ ־ֵאת ֲאֶׁשר ֹותִּבְמׁשּוַבת ִלָּבם ַלֲעׂש

ַעְוָלה ְזנּות ֶרַׁשע ֶּבַצע ָוָאֶון ־ ֲאֶׁשר ָמְלאּו ָּכלַעד כט
 ּוְרִמָּיה ּוְמִזָּמה׃  ֹון ָמדִקְנָאה ְוֶרַצח־ְוַגם

ִלים ֵּגִאים  ֹוְלִהים ְוהֵכי ָרִכיל ׁשְנֵאי ֱאְלֹ ַמְלִׁשיִנים ְוהֻּכָּלם ל
 יֶהם׃ ֹוֵרּוְרָהִבים ָחָרֵׁשי ַמְׁשִחית ּוַמְמִרים ְלה

ֵרי ִׂשְנָאה ֲאֶׁשר ְטֹ ַּדַעת ּוְמִפיֵרי ְבִרית ַאְכָזִרים נַחְסֵרי לא
 א ֵיָדעּו׃ ֲחִניָנה 

ים ַמֲעִׂשי ם ִׂשָֹהע־ִהים ִּכיִעים ִמְׁשַּפט ֱאְדִֹּכי י־ ַאףְוֵהם לב
 ִאם־ִּכיא ְלַבד ִּכי ַיֲעׂשּום ת אֹז־ָמֶות ֵהם ְּבָכל־ָּכֵאֶּלה ְּבֵני

 יֶהם׃ ֵׂשֹע ֹודְיַאְּׁשרּון ע־ַּגם

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
ט ֵפֹׁש ֹותִלְהי ֵאין ְצָדָקה ְל ֹול ָגדֹואן ָֹאָדם ָקט־ ֶּבןֵּכן־ַעל א

  ַנְפְׁש־ֶאתַּתְרִׁשיַע ַּגם  ֵרֲע־י ַבָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתְרִׁשיַע ֶאתִּכ
 ט ָעִׂשיָת ְּכַמֲעֵׂשהּו׃ ֵפַֹאָּתה ַהּׁש־ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ַּגם



 ִּייםֹוִמָהר־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קכ

ֵלי  ֲעֹּפ־ִהים ָּכלֱאט ֹא ָיַדְענּו ִּכי ְּבֵמיָׁשִרים ִיְׁשּפ ֲהַוֲאַנְחנּו ב
 ָאֶון׃ 

ה  ֶׂש ַֹאָּתה ע־ם ּוְכַמֲעֵׂשיֶהם ַּגםָתֹא ָאָדם ְּבָׁשְפְט־ ֶבןְוַאָּתה ג
 ִהים׃ ִּכי ִתָּמֵלט ִמִּמְׁשַּפט ֱא ִלְּב־ַמר ֶאלאֲֹהת

ן ֹוֵנא ִתְתּב ְוֹוַאּפ  ְוֶאֶרֹו ְוֶחְמָלתֹוטּובב ֹ ֲהָתבּוז רֹוא ד
 ָלׁשּוב ֵאָליו׃   הּוא ַמְדִריְכֹוְבטּוב־ִּכי

 ֹוםֶעְבָרה ַלּי ְל־ה ִּתְצָּברַהָּקֶׁש ּוְבָעְרְּפ  ִלְּבּוִבְׁשִררּות ה
 ִהים׃ ִצְדַקת ִמְׁשַּפט ֱא ֹותִנְגל ֹותא ְּבִהָּגלֹוָרְוַהּנ ֹולַהָּגד

 ְלִאיׁש ִאיׁש ְּכִמְפָעָליו׃ ל ֹ ִיְגמֲאֶׁשר ו
א ְוָהָדר ֲאֶׁשר  ֹודֵרי ָכבֲחֹׁש ֹובט־ֵדי ֲעׂשהְקֹם ְלׁשֹוָל עַחֵּיי ז

 ָלֶנַצח׃ ר ַֹיֲעב
 ִּדְבֵרי ֱאֶמת ַעְֹבָרה ִלְבֵני ֶמִרי ַהְמָמֲאִנים ִלְׁשמ ְוֶעְוַזַעף ח

 ָעֶול ָיִהינּו׃  ֹותְוַלֲעׂש
ׁש  אֹל ָרע ַהְּיהּוִדי ְּברֵעֶֹנֶפׁש ִאיׁש ַהּפ־ ְוצּוָקה ְלָכלָצָרה ט

 ַהְּיָוִני׃ ־ְוַגם
ׁש  א ַֹהְּיהּוִדי ְּבר ֹובל טֵעֹּפ־ְלָכל ֹוםְוָהָדר ְוָׁשל ֹודְוָכב י

 ָוִני׃ ַהְּי־ְוַגם
 ִהים׃ ָהֱא־ַמּׂשא ָפִנים ִעם־ ֵאיןִּכי יא
ה ֹוָרת־ה ַּגם ִּבְבִליֹוָרת־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָחְטאּו ִּבְבִלי־ ָכלִּכי יב 
 ִּפי־ַעלי ִאָּתם ָנֹת ֲאדֹוַרֵבדּו ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָחְטאּו ְותאֹי

 ת ִיָּׁשֵפטּו׃ אֹה ַהּזֹוָרַהּת
ִהים ִּכי ִקים ֵהם ִלְפֵני ֱאה ַצִּדיֹוָרֵעי ַהּתְמֹא ׁש ִּכי יג

 ה ִיְצָּדקּו׃ ֹוָרֵרי ַהּתְמֹׁש־ִאם
ים ְּכִדְבֵרי ִׂשֹה ְועֹוָרּת ֹורָלֶהם א־ם ֲאֶׁשר ֵאיןֹוִי ַהּגִּכי יד

 ִיְהיּוה ֵאין ָלֶהם ֹוָרַּדְעָּתם ֵהם ֲאֶׁשר ּת ֹורִּפי א־ה ַעלֹוָרַהּת
 ה ְלַנְפָׁשם׃ ֹוָרת
לּוַח ִלָּבם ַּבֲאֶׁשר ־ה ָּכתּוב ַעלֹוָרט ַהּת ִּכי ִמְׁשַּפםָתְֹּבַהְרא טו

 ֹוא ֹותׂשְטנ ֹותיֶהם ֲחִליפֹוֵתנַֹּדְעָּתם ַּתִּגיד ָלֶהם ְוֶעְׁשּת
 ּה׃ ֹוָתֲאח־ִאָּׁשה ֶאת ֹותְמַזּכ

ִסְתֵרי ְבֵני ָאָדם ־ִהים ֶאתֱאט ַֹההּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשּפ ֹוםַּבּי טז
 ְעִּתי ִּבְבׁשָרִתי׃ ֹוַדר הִּפי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַּכֲאֶׁש־ַעל

ה ֹוָרַבּת  ִּכי ִנְקֵראָת ְבֵׁשם ְיהּוִדי ַוָּתֶׁשת ִמְבַטֲחְוַאָּתה יז
 ׃ ִהים ִּתְתַהֵּלל ַנְפֶׁשּוֵבא

ָלָרע  ֹובט־ ְוָתִבין ְלַהְבִּדיל ֵּביןֹונֹוְרצ־ ָיַדְעָּת ֶאתִּכי יח
 ה׃ ֹוָרַמְׂשִּכיל ַּבּת ֹוְתִלְהי

ְליְׁשֵבי  ֹורַח ִּכי ַאָּתה הּוא ַהְמַנֵהל ְלִעְוִרים ְואָבטּו ְוִלְּב יט
 ׃ חֶׁש

ם ָּתְכִנית ְּבַדַעת ֶוֱאֶמת  ֹוַת ִלְפָתאִים ַאּלּוף ִליָלִדים ְוחהֹוֶרמ כ
 ה׃ ֹוָרַּבּת

ַאָּתה  ַנְפֶׁש־א ְתַאֵּלף ֶאתֲאֵחִרים ֲה־ ַהְמַאֵּלף ֶאתְוַאָּתה כא
 ָּתה׃ ָאב ֲֹהִתְגנב ִֹתְגנ־אא ֵרַֹהּק

ָאָּתה ַאָּתה ֲאֶׁשר ְּתַׁשֵּקץ ף ִֹתְנָאף ֲהִתְנא־אר ֵמֹ ַהאַאָּתה כב
 ׁש׃ ֶדָֹהֱאִליִלים ֲהִתְמַעל ַמַעל ַּבּק־ֶאת

ִהים ְוסּור  ה ַהְתַחֵּלל ֵׁשם ָהֱאֹוָר ִּכי ִתְתַהֵּלל ַּבּתַאָּתה כג
 ה׃ ֹוָרַהּת־ִמן

  ֶׁשָּכתּוב׃ ֹום ְּכמֹוִיִהים ְמֻחָּלל ַּבּג ִבְגַלְלֶכם ֵׁשם ֱאִּכי כד
 ה ַאֹוָרַהּת־ֶאתר ִֹּתְׁשמ־ִאם יל ְלֹוִע ָאֵמן ַהּמּוָלה ְלהִּכי כה

  ִנְהָיָתה׃ְלָעְרָלה  א מּוָלְתה ֵהַפְרָּת ֲהֹוָרַהּת־ִאם ֶאת
 ְלמּוָלה  ֹוה ָעְרָלתֹוָר ֶהָעֵרל ַיֲעֶׂשה ְּכִמְׁשַּפט ַהּתְוִאם כו

 ׃ ֹול־ֵּתָחֶׁשב
 ְתֹה ָיִדין אֹוָרה ְכִמְׁשַּפט ַהּתֶׂשֹ ַהֶּזה ִמֵּלָדה ָהעְוֶהָעֵרל כז

 ֹותְּבִרית ַהּמּול ֹותֵסֶפר ַהִּמְצָוה ְוא ְל־ֲאֶׁשר ֶיׁש
  ֵהַפְרָּת׃ הֹוָרַהּת־ְוֶאת

ת ִהיא ַהּמּוָלה אֹא זֶזה הּוא ְיהּוִדי ֲאֶׁשר ָלֵעיָנִים ְו־א ִּכי כח
 ֲאֶׁשר ַלַּמְרֶאה ַּבָּבָׂשר׃ 

 הּוא ְיהּוִדי ְוַהּמּוָלה מּוַלת  ֹוִלּב ֹוֶזה ְיהּוִדי ֲאֶׁשר ְּבת ַא כט
 ֲאֶׁשר ַהְּכָתב ֹותא ְלִפי אַהֵּלָבב ִהיא ְלִפי רּוַח ַהִּדֵּבר ְו

 ִהים׃ א ִמְּבֵני ָאָדם ִּכי ִאם ֵמֱא ֹוְּתִהָּלת

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ְבִרית  ִּבֹוֶּבַצע ל־ִליהּוִדי ּוַמה ֹוןִּיָתר־ַמה ֹוא ֵּכן ֵאפִאם א

  ֹות׃ַהּמּול
ָהְפְקדּו ִאָּתם ִּדְבֵרי ־ׁש ִּכיאָֹהר ֹוןֵעֶבר ְוִיְתר־ִמָּכלד ֹ ְמאַרב ב

 ִהים׃ ֱא
ר ֶסֹא ֶהֱאִמינּו ֶהָהֵפר ָיֵפר חִמְקָצָתם ־ִאם ֹוא ֵאפּוָמה ג

 ִהים׃ ֱאמּוַנת ֱא־ֱאמּוָנָתם ֶאת
ב ַּכָּכתּוב ֵזָֹאָדם ּכ־ִהים ֶנֱאָמן הּוא ְוָכלֱא  ַאָחִליָלה ד

 ׃ ְוִתְזֶּכה ְּבִהָּׁשְפֶט ִּתְצַּדק ִּבְדָבֶרי־ְלַמַען
ְיֵדי ְפָׁשֵעינּו ־ִהים ַעלִצְדַקת ֱאז ִֹיָּוַדע ע־ִאם ַא ה

  ָעֵלינּו ְּכֶדֶרֹוֵהי ָעֶול הּוא ֲאֶׁשר ָיִעיר ֲחָמתַמר ֱאאֹּנ־ַמה
  ֲאִני ְמַדֵּבר׃ ָאָדם־ְּבֵני

 ָהָאֶרץ׃ ־ִהים ֶאתֱאט ִֹיְׁשּפ־ ֵאיֵּכן־ ִּכי ִאםָחִליָלה ו
ִמְׁשֶנה  ֹודְוָכבז ֹ עֹול־ִהים ִיֶּתן ְוַכֲחִׁשי ֵבאִּפְׁשִעי־ְוִאם ז

 ֶּזה ֵאֵצא ָרָׁשע ְּבִהָּׁשְפִטי׃ ־ָלָּמה
יִאים ִּדָּבֵתנּו ָרָעה ֹוִצא ֶזה הּוא ְּדַבר ְמַנֵּדינּו ַהּמֲה ַא ח

א ֹ ָיבֲאֶׁשר ֹובֶׂשה ָרע ִּבְגַלל ַהּטִרים ַנֲעְמִֹּכי ֲאַנְחנּו אר ֵֹלאמ
  ֵאֶּלה ֵהם ֲאֶׁשר ְּבִהָּׁשְפָטם ֶיְאָׁשמּו׃ ֹוַּבֲעֵקב

ְחנּו ֹוַכָלנּו ֶאֶפס ָוָאִין ִּכי ִלְפֵני ֵכן ה ֹון ַעָּתה ֲהֵיׁש ִיְתרּוָמה ט
 ֵהָּמה ָיַחד׃  ֹוןִּכי ְיהּוִדים ִויָוִנים ֶּבָע

 ֶאָחד׃ ־ַּגם ֵאין ַצִּדיק ֵאין ַּכָּכתּוב י
 ִהים׃ ֱא־ׁש ֶאתֵרֹ ַמְׂשִּכיל ֵאין ּדֵאין יא
 ֵאין ַּגם ֶאָחד׃  ֹובט־הֶׂשָֹסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין ע לַֹהּכ יב 
ם ַיֲחִליקּון ֲחַמת ַעְכׁשּוב ַּתַחת ֹוָנם ְלׁשָנֹ ְּגרָּפתּוַח־ֶקֶבר יג

 ׃ ֹוְׂשָפֵתימ
  ֹות׃רֹ ָאָלה ִּפיֶהם ָמֵלא ּוְמרֲאֶׁשר יד
 ָּדם׃ ־ ְיַמֲהרּו ִלְׁשָּפַרְגֵליֶהם טו
 ם׃ ֹוָתָוֶׁשֶבר ִּבְמִסּל דֹׁש טז
 א ָיָדעּו׃  ֹוםָׁשל ְוֶדֶר יז
 ִהים ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם׃  ַּפַחד ֱאֵאין יח



 ִּייםֹוִמָהר־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קכא

ה ָלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֹוָרֲאֶׁשר ַּתִּגיד ַהּת־ ָיַדְענּו ִּכי ָכלַוֲאַנְחנּו יט
ֶּפה  ־ת ִיָּסֵכר ָּכלאֹם ְּדָבֶריָה ּוָבזה ָּתִׂשיֹוָרַהּת־ִקְּבלּו ֶאת

 ִהים׃  ֶּתְאַׁשם ִלְפֵני ֱאָהָאֶרץ־ְוָכל
ָּבָׂש ר  ־א ִיְצַּדק ָּכלה ֹוָר ְּבַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ִצְּוָתה ַהּתַיַען כ

 ה ָיְצָאה ַּדַעת ַהֵחְטא׃ ֹוָרַהּת ֹורְלָפָניו ִּכי ִמְּמק
ֲאֶׁשר  ֹורִהים ָלאה ִצְדַקת ֱאה ָיְצָאֹוָר ִמַּבְלֲעֵדי ַהּתְוַעָּתה כא

 ה ְוַהְּנִביִאים׃ ֹוָרֵהִעידּו ָעֶליָה ַהּת
ְּבֵני  ־ִהים ֶּבֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְנתּוָנה ְלָכל ֱאְוִצְדַקת כב

 ַמְבִּדיל׃ ־ָאָדם ִלְבֵני ֱאֻמִנים ֻּכָּלם ִּכי ֵאין
 ִהים׃ ֱא דֹוּו ֵמַאֲחֵרי ְכבגֹ ָחָטאּו ַוִּיּסֻּכָּלם־ִּכי כג
 ם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ָתָֹפָדה א־ ִחָּנם ֻּכָּלם ִיְצָּדקּו ִּכיֹוּוְבִחּנ כד
 ֹוִהים ִמֶּקֶדם ְלַכֵּפר ָעֵלינּו ְבָדמ ֱאֹו ֲאֶׁשר ִהְקִּדיׁשהּוא כה

 ֹו  ְוֶחְמָלתֹוִצְדָקת־ֶאת ֹותִּפי ֱאמּוָנֵתנּו ְלַבֲעבּור ַּגּל־ַעל
  ִמיֵמי ֶקֶדם׃ ֹוַעּמ תֹונֹו ָסַלח ַלֲעַּבֲאֶׁשר

ת ִּכי הּוא ַהַּצִּדיק ְוהּוא אֹ ְלֵעת ָּכזֹוִצְדָקת־ֶאת ֹות ְלַגּלְוַגם כו
 ַהַּמֲאִמין ְּבֵיׁשּוַע׃ ־ַהַּמְצִּדיק ֶאת

ִּפי ־ְמאּוָמה ַעל־ַהִּמְתַהְּלִלים ֵאין ָּכל ֹוןַעָּתה ְּגא ֹוא ֵאפַאֵּיה כז
 ִּפי־ַעלא ִּכי ִאם ַהַּמֲעֶׂשה ־ִּפי ָחק־עַ לק ֵֹאיֶזה ח

 ָהֱאמּוָנה׃ ־ָחק
ָּבֱאמּוָנה ִיְצַּדק ִאיׁש ִמַּבְלֲעֵדי ַהַּמֲעִׂשים ר ֹ ָחַרְצנּו ֵלאמָלֵכן כח

 ה׃ ֹוָרִּפי ַהּת־ֲאֶׁשר ַעל
ֵהי ֱא־ם ָאֵכן ַּגםֹוִיא ַלּגִהים ַלְּיהּוִדים ְלַבד הּוא ְוַהֱא כט

 ם הּוא׃ ֹוִיַהּג
ַהּמּוִלים ָּבֱאמּוָנה ־ ֲאֶׁשר ַיְצִּדיק ֶאתִהים ֶאָחד הּוא ֱאִּכי ל

 ְיֵדי ָהֱאמּוָנה׃ ־ֵּכן ַעל־ָהֲעֵרִלים ַּגם־ְוֶאת
ְנַקֵּים  ה ֶּבֱאמּוָנֵתנּו ָחִליַלה ַאֹוָרַהּת־ ָנִפיר ֶאתֲהִכי לא

 ה׃ ֹוָרַהּת־ֶאת

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
ָמָצא  ֹוןִּיְתר־ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַמה־ ַעלַמראֹּנ־ּוַמה א

 ׃ ְּבַמֲעֵׂשהּו
א  ־ ְתִהָּלה ַאֹול־ִנְצַּדק ַאְבָרָהם ְּבַמֲעָׂשיו ָנאָוה־ לּוִּכי ב

 ִהים׃ ִלְפֵני ֱא
 ֹוִהים ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלה ְוֶהֱאִמן ַאְבָרָהם ֵּבאֹוָרְּדַבר ַהּת־ ַמהִּכי ג

 ְצָדָקה׃ 
ם  ְּכַמְּתַנת ִחָּנֹוא ֵיָחֵׁשב ְׂשָכר ֹו ֲאֶׁשר ַמֲעֵׂשהּו ְבָידּוְלִאיׁש ד

  ֹוב׃ְּכִׁשֻּלַמת ח־ִּכי ִאם
 ְוהּוא ַמֲאִמין ֹוִאיׁש ֲאֶׁשר ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֵאין ִאּת ַא ה

 זּו ֵּתָחֵׁשב  ֹו ֱאמּוָנתֹוָהָרָׁשע ֵעֶקב ֱאמּוָנת־ַּבַּמְצִּדיק ֶאת
  ִלְצָדָקה׃

ִהים ַיְצִּדיֶקּנּו ָהָאָדם ֲאֶׁשר ֱא־ָּדִוד ְמַאֵּׁשר ֶאת־ ַּגםַּכֲאֶׁשר ו
׃ ֹוִּפי ָפֳעל־לא ַע 

 ֶּפַׁשע ְּכסּוי ֲחָטָאה׃ ־ ְנׂשּויַאְׁשֵרי ז
  ֹון׃ ָעֹוה לָֹוְיהב ַֹיְחׁש־א ָאָדם ַאְׁשֵרי ח

ַלֲעֵרִלים ַיַען ִנְקָרא ָבֶזה ־ ַגםֹוים אֹוִל ַהֶּזה ְלִמי ְלִנּמָואֶׁשר ט
  ִלְצָדָקה׃ ֹוִּכי ֱאמּוַנת ַאְבָרָהם ֶנְחְׁשָבה ּל

א  ֹולֹ ֶטֶרם ִהּמֹו אֹולֹ ֵכן ַאֲחֵרי ִהּמֹוּל־ה ֶנְחְׁשָבּוָמַתי י
 ׃ ֹולֶֹטֶרם ִהּמ־ ִּכי ִאםֹולַֹאֲחֵרי ִהּמ

 ֵעֶקב ֹום ִצְדָקתֹוַת ְלחֹול ֹותָנָׂשא ִלְהי ֹותְּבִרית ַהּמּול ֹותְוא יא
ּנּו ָעֵרל ְלַמַען ִיְהֶיה ְלָאב  ֹוֶדֲאֶׁשר ֶהֱאִמין ְּבע

ֱאמּוָנָתם ־ם ֲעֵרִלים ֲאֶׁשר ַּגםֵה־ ַאף ִּכיַהַּמֲאִמיִנים־ְלָכל
  ִלְצָדָקה׃ ָלֶהםֵּתָחֵׁשב 

ים ְלַבָּדם  ֹוִלא ַרק ְלִנּמ־ים ַאֹוִל ָאב ְלִנּמְוהּוא יב 
 ֲאֶׁשר ֹוֱאמּוָנת ֹותִכים ְּבִעְּקבְלָֹלֵאֶּלה ַהה־ַּגם־ִאם־ִּכי

 נּו ָעֵרל׃ ֹוֵד ָאִבינּו ְּבעַאְבָרָהם ִהְתַהֵּל
 ֹוה ָּבָאה ַהַהְבָטָחה ְלַאְבָרָהם ּוְלַזְרעֹוָר ַהּתא ִבְגַלל ִּכי יג

 ׃ ֹוִּבְגַלל ִצְדַקת ֱאמּוָנת־ׁש ָהָאֶרץ ִּכי ִאםֹוֵרי ֹותִלְהי
ִׁשים ֵהם ֱאמּוָנה ִתְהֶיה ָלִריק ֹוְרה יֹוָרַּבֲעֵלי ַהּת־ ִאםִּכי יד

 ָדָבר׃ ־אְוַהְבָטָחה ְל
ה ֵאין ֹוָרי ַבֲאֶׁשר ֵאין ּתה ֵיֵצא ַהָּקֶצף ִּכֹוָר ִמְּפַאת ַהּתִּכי טו

 ָּפַׁשע׃ 
ְּבֶחֶסד  ֹוןֱאמּוָנה ִּתָּמֵצא ְלַמַען ִּתּכ  ְּבֶדֶרֵּכן־ַעל טז

ה ֹוָרא ִלְבֵני ַהּתַהָּזַרע ־ה ְלָכלֹוָנְוַהַהְבָטָחה ִתְהֶיה ְנכ
ִלְבֵני ֱאמּוַנת ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר הּוא ָאב ־ ַּגםִאם־ִּכיְלַבָּדם 
 ְלֻכָּלנּו׃ 

 ֹוִהים ֶזה ָּבַטח ּבִלְפֵני ֱא ם ְנַתִּתיֹוִיּג ֹון ִּכי ַאב ֲהמַּכָּכתּוב יז
 א ָלַאִין ַּכֵּיׁש׃ ֵרֹן ַחִּיים ַלֵּמִתים ְוַהּקֵתֹ ַהּנֹוִלּב

 ְלִהָּנֵתן ֹוא ִנְרָאה ֶפַתח ִּתְקָוה ֶהֱחִזיק ְּבִתְקָות ִּכי ְוַאף יח
 ׃ ִיְהֶיה ַזְרֶעה ֹם ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ּכֹוִיּג ֹוןֲהמ־ַאב

 ֲאֶׁשר ָהָיה ֹוְּבָׂשר־ ִהִּביט ֶאלֹוא ִהְתַרָּפה ֶבֱאמּוָנת ְוַכֲאֶׁשר יט
  ָּבָלה׃ֶרֶחם ָׂשָרה ֲאֶׁשר ־ְמַאת ָׁשָנה ְוֶאל־ ְּכֶבןֹותֹוַכֵּמת ִּבְהי

ִהים ִּכי  ִמְּבִלי ֵאֻמן ִּבְדַבר ֱאֹוא ִנְפְלָגה ְבִקְרּב ֹוְורּוח כ
 ִהים׃ ֵלא ֹודָּכב ֹון ְוָנתֹוֶּבֱאמּוָנתִהְתַּגֵּבר ־ִאם

ת ֵאת ֲאֶׁשר אִֹּכי ַתִּׂשיג ַיד ֵאל ְלַמּלד ַֹעת ְמאַדֹ יֹוְוַנְפׁש כא
 ִּדֵּבר׃ 

  ִלְצָדָקה׃ ֹו ֶנְחְׁשָבה לֵּכן־ְוַעל כב
  ֶנְחָׁשָבה׃ ֹו ִּכי לֹו ְלַבּדֹוא ִנְכַּתב ַרק ְלַמֲענְו כג
ָלנּו ַהַּמֲאִמיִנים ־ֶׁשר ֵּכן ֵּתָחֵׁשבַּגם ְלַמֲעֵננּו ֲא־ ִאםִּכי כד

 ַהֵּמִתים׃ ־ינּו ִמןֵנֵֹיׁשּוַע ֲאד־ַּבֵּמִקים ֶאת
  ִנְמַסר ַלָּמֶות ִּבְפָׁשֵעינּו ְוֻהַּקם ָעל ִלְצָדָקה ָלנּו׃ ֲאֶׁשר כה

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
ִהים ָלנּו ֱא־ִיְׁשָּפת ֹום ַּכֲאֶׁשר ִנְצַּדְקנּו ָבֱאמּוָנה ָׁשלֵּכן־ַעל א

 ינּו׃ ֵנֹי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדְיֵד־ַעל
ַׁשַער ַהֶחֶסד ־ֱאמּוָנה ֶאת  ָמָצאנּו ְבֶדֶרֹוָיד־ ַּגם ַעלֲאֶׁשר ב

ִהים ָנִרים ֶקֶרן ַּכֲאֶׁשר ָהֱאז  ֹ ּוְבעֹוֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ָבִאים ּב
 ׃ ֹו לִקִּוינּו



 ִּייםֹוִמָהר־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קכב

ֶׁשר ׁש ַאֲחֵרי ֲאאַֹּגם ְּבָצָרה ָנִרים ר־ת ְלַבד ִּכי ִאםאֹז־אְו ג
 ר רּוַח׃ ֶצֹע־יד ֶאתֹוִלָצָרה ת־ָיַדְענּו ִּכי

ִּתְקַות ־ְּבִחיַנת ֵלב ּוְבִחיַנת ַהֵּלב ֶאת־ ָהרּוַח ֶאתרֶצְֹוע ד
 ֶנֶפׁש׃ 

ֵאל ְּברּוַח ־ ַּבֲאֶׁשר הּוַצק ְּבִלֵּבנּו ַאֲהַבתֹוׁשא ֵתב ְוַהִּתְקָוה ה
  ֲאֶׁשר ָנַתן ָעֵלינּו׃ ֹוָקְדׁש

 ְּבַעד ֹונּו ְרֵפי ָיָדִים ֵמת ַהָּמִׁשיַח ְּבִעּתָהִיי ֹוד ְבעִּכי ו
 ם׃ ֹוָתַהַחָּטִאים ְּבַנְפׁש

ּה ְּבַעד ֶנֶפׁש ַצִּדיק ּוְבַעד ָתֹ אֹו ִמִּתּתֹו ִּתיַקר ְלָאָדם ַנְפׁשֵהן ז
  ָלמּות ַּבֲעָּדּה׃ ַחֹּכ־ַהְּצָדָקה אּוַלי ִאיׁש ִמְתַנֵּדב ַיְעָצר

ִאים ָנַתן ְטָֹהִיינּו ח ֹודְלֵעיֵנינּו ִּכי ְבע ֹוִהים ִּגָּלה ַאֲהָבתֵוא ח
  ַּבֲעֵדנּו׃ ֹוַנְפׁש־ַהָּמִׁשיַח ֶאת

 ֹו יַע ָלנּו ָידֹוִׁש ּתֹוַעָּתה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִנְצַּדְקנּו ְבָדמ־ ִּכיַאף ט
 ָאף׃ ֹון־ְלִהָּמֵלט ֵמֲחר

ִהים ֱאָה־ִבים ָהִיינּו ֲאַנְחנּו ִהְתַרְּצנּו ֶאלֹוְיא ֹודְּבע־ ִאםִּכי י
  ִנָּוֵׁשַע׃ ֹוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָרָצה ָּבנּו ְּבַחֵּיי ְבנ־ ַאף ִּכיֹוְּבנ ֹותְּבמ

ְיֵדי  ־ִהים ַעלַּגם ָרָמה ַקְרֵננּו ֵבא־ת ְלַבד ִּכי ִאםאֹז־אְו יא
 ִמָּיֵדינּו׃  ֹון ָלַקח ָרצֹוינּו ֲאֶׁשר ּבֵנֵֹיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד

ְיֵדי ָאָדם ֶאָחד ְוַהָּמֶות ־ָלה ָבָאֶרץ ַעל ַּכֲאֶׁשר ַהֵחְטא ָעָלֵכן יב 
 ַּבֲאֶׁשרְּבֵני ָאָדם ־ָּבא ְלַרְגֵלי ַהֵחְטא ֵּכן ָּפַגע ַהָּמֶות ְּבָכל

 ֻּכָּלם ָחָטאּו׃ 
ה ְוַאף ִּכי ֵחְטא ֹוָרִלְפֵני ַמָּתן ַהּת־ ִנְמָצא ֵחְטא ָּבָאֶרץ ַּגםִּכי יג

ה׃ ֹוָרת־א ֵיָחֵׁשב ִּבְבִלי 
ַּבּפְׁשִעים ־מֶׁשה ַּגם־ ָׁשַלט ַהָּמֶות ֵמָאָדם ַעדתאֹז־ְּבָכל יד

 ֹוןָהִראׁשא ִנְדָמה ְלֶפַׁשע ָאָדם הּוא ָהָאָדם ֲאֶׁשר ִּפְׁשָעם 
  ֹוא׃ִהְתַעֵּתד ָלב ֹון ָהָאָדם ָהַאֲחרֹו ְּכַצְלמֹוֲאֶׁשר ִּבְדמּות

ְּבֶפַׁשע ־י ִאםַמְּתַנת ִחָּנם ִּכ ַהֶּפַׁשע ְּכֵעֶר  ִּכי ֵאין ֵעֶרֶאֶפס טו
 יל ֹוִעיַהִּמָּדה ־ֶאָחד ֵמתּו ַרִּבים ַּכֶּמה ְפָעִמים ֶיֶתר ַעל

ִּפי ֶחֶסד ָהִאיׁש ־ ַעלֹוִהים ּוַמְּתַנת ָידְלַרִּבים ֶחֶסד ֱא
  ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ָהֶאָחד

א ַכִּמְׁשָּפט ַהֶּנֱחַרץ ִּבְגַלל ַהּפֵׁשַע ָהֶאָחד ִנְּתָנה ָּלנּו ְו טז
ֻּכָּלם ְּבֶפַׁשע ֶאָחד ־ָּתת ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ָיָצא ְלַהְרִׁשיַע ֶאתַהַּמ

 ֻּכָּלם ִמְּפָׁשִעים ַרִּבים׃ ־ ִהיא ְלַטֵהר ֶאתְוַהַּמָּתת
ְיֵדי ָהֶאָחד ַאף ־ְּבֶפַׁשע ָהֶאָחד ָׁשַלט ַהָּמֶות ָּבנּו ַעל־ ִאםִּכי יז

 ַבַחִּייםה ִיְמְׁשלּו ֵאי ִׁשְפַעת ַהֶחֶסד ּוַמְּתַנת ַהְּצָדָקְׂשֹנ־ִּכי
 ְיֵדי ָהֶאָחד הּוא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ־ַעל

ָאָדם ־ְּבֵני־ ַּכֲאֶׁשר ְּבֶפַׁשע ִאיׁש ֶאָחד ִנְׁשְּפטּו ָכלָלֵכן יח
 ָאָדם־ְּבֵני־ָכלְּבִצְדַקת ִאיׁש ֶאָחד ִיְזּכּו ־ַוֶּיְאָׁשמּו ֵּכן ַּגם

 ְלַחֵּיי ְצָדָקה׃ 
ַצר ִאיׁש ֶאָחד ַרִּבים ָיְצאּו ֲאֵׁשִמים ֵּכן  ַּכֲאֶׁשר ְּבַהְפִּכי יט

 ְּבַהְקֵׁשב ָהֶאָחד ַרִּבים ֵיְצאּו ְנִקִּיים׃ ־ַּגם
 ה ְלַבֲעבּור ִיְגַּדל ַהָּפַׁשע ַאֹוָרָּבָאה ַהּתה ָֹוכה ֹ ּכּוֵבין כ

  ד׃ַֹּבֲאֶׁשר ָּגַדל ַהֶּפַׁשע ָׁשם ָּגַדל ַהֶחֶסד ֶיֶתר ְמא
ְיֵדי ־ַהֶחֶסד ַעלל ְֹטא ַּבָּמֶות ֵּכן ִיְמׁש ָׁשַלט ַהֵחְוַכֲאֶׁשר כא

 ינּו׃ ֵנֹ ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵיׁשּוַעם ְּבֹוָלַהְּצָדָקה ְלַחֵּיי ע

  ו ו ו ופרקפרקפרקפרק
ַּבַחָּטָאה ְלַמַען ִיְגַּדל  ֹודעד ֹ ָעָּתה ֲהַנֲעמַמראֹּנ־ּוַמה א

 ֶהָחֶסד׃ 
 ֹו ּב־ִנְחֶיה י ֲאַנְחנּו ֲאֶׁשר ַּכֵּמִתים ֶנְחַׁשְבנּו ַלֵחְטא ֵאָחִליָלה ב

  ֹוד׃ע
א ְיַדְעֶּתם ִּכי ֻּכָּלנּו ַהִּנְטָּבִלים ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲה ג

  ִנְטָּבְלנּו׃ ֹותֹוְּבמ
ל   ֹ כ ־ ְוַכֲאֶׁשר ֲאִביֹו ֵּכן ִנְקַּבְרנּו ִעּמֹותֹו ִנְטַּבְלנּו ְבמְוַכֲאֶׁשר ד

 ְלִהְתַהֵּלנּו ָלקּום ָעֵלי־ַהֵּמִתים ֵּכן ַּגם־ ִמןֹו ֲהִקימֹודֹוִּבְכב
 ְלָפָניו ְּבַחִּיים ֲחָדִׁשים׃ 

 ַּכֲעָנִפים ָּבֵעץ ְוֶנְחָׁשִבים ֹוָהִיינּו ְדֵבִקים ּב־ ִאםִּכי ה
 ַּבְּתקּוָמה׃ ־ ַּגםֹוּל־א ִנְׁשֶוה ֲהֹותֹוֵמִתים ְּבמ־ֹוְּכמ

ּו ְלַמַען  הֹי ְּבִקְרֵּבנּו ִנְתָלה ָּכמִנֹ ִּכי ָהָאָדם ַהַּקְדמְּבַדְעֵּתנּו ו
 ֲעָבִדים ֹודא ַהֶּזה ְלִבְלִּתי ִנְהֶיה עֵטֶֹיְחַּדל ֶעֶצם ָהָאָדם ַהח

 ַלֵחְטא׃ 
 ַהֵחְטא׃ ־ ַהֵּמת ָחְפִׁשי הּוא ִמןִּכי ז
ִלֵּבנּו ִּכי  ַהָּמִׁשיַח ָסמּו־ֵמִתים ֲאַנְחנּו ִעם־ ִאםְוִהֵּנה ח

 ׃ ֹוִנְחֶיה ִעּמ־ַגם
 ֹודא ִייַׁשן עַהֵּמִתים ־ ֲאֶׁשר ָקם ִמן ִּכי ַהָּמִׁשיַחְּבַדְעֵּתנּו ט

  ַהָּמֶות ֵׁשִנית׃ ֹוּב־א ִיְׁשַלטְו
 ַּבֲאֶׁשר ֵמת ֵמת הּוא ַּפַעם ַאַחת ַלֵחְטא ּוַבֲאֶׁשר ַחי ַחי ִּכי י

 ִהים׃ הּוא ֵלא
ַאֶּתם ֵמִתים ַלֲחָטָאה ְוַחִּיים ־ ִחְׁשבּו ַנְפְׁשֶכם ַּגםֵּכן יא

 ינּו׃ ֹוֵנָּמִׁשיַח ֲאדִהים ְּבֵיׁשּוַע ַהֵלא
 ֹותָלמּות ִלְנט ֵלַֹהֵחְטא ִּבְבַׂשְרֶכם ַהה ֹואט ֵאפִיׁש־ַאל יב 

 ׃ ֹוַאֲחָריו ְּבַתֲאָות
 ָאֶון ַלֵחְטא ַא־ְּכֵלי ֹותֵאָבֵריֶכם ִלְהי־ ֶאתִּתְּתנּו־ְוַאל יג

ַהֵּמִתים ־ִהים ְּכַחִּיים ִמןַנְפְׁשֶכם ֵלא־ַהְקִריבּו ֶאת
 ִהים׃  ְּכֵלי ְצָדָקה ֵלאֶכםֵאָבֵרי־ְוֶאת

ה ִּכי ֹוָרַהּת־א ִיְׂשָּתֵרר ֲעֵליֶכם ִּכי ֵאיְנֶכם ַּתַחת ַיד ְוַהֵחְטא יד
 ת ָחֶסד׃ ֹוַרַּתַחת ַיד ּת־ִאם

ה ֵאין ֲאַנְחנּו ֹוָרַהּת־ֲהִכי ֶנְחָטא ַיַען ַּתַחת ַיד ֹוא ֵאפּוָמה טו
 ה׃ ת ֶחֶסד ָחִליָלֹוַרַּתַחת ַיד ּת־ִּכי ִאם ֹודע
א ְיַדְעֶּתם ִּכי ְלִמי ֲאֶׁשר ָּתִפיקּו ַנְפְׁשֶכם ַּכֲעָבִדים ָסִרים ֲה טז

 ִא ם  ִּתְׁשָמעּון ַאֶּתם ַלֲעָבִדים ַּכֲאֶׁשר ֵאָליו ֹו לֹוְלִמְׁשַמְעּת
  ְוִלְצָדָקה׃י ָנֲֹאד ֹול ְּבקַעֲֹעָבִדים ַלֵחְטא ְוַלָּמֶות ְוִאם ִלְׁשמ

ֶכם ֲעָבִדים ַלֵחְטא ֹוְת ַאֲחֵרי ֱהיִהים ִּכיהּוא ֱא ּוָברּו יז
ה ַהִהיא ֹוָרַהּת־ֶאתר ֹ ְוִלׁשמַעִֹלְּבֶכם ִלְׁשמ־ַׂשְמֶּתם ַעל
  ֲאֶׁשר ִקַּבְלֶּתם ֲעֵליֶכם׃ ְּכצּוָרָתּה

ַהֵחְטא ְלַעְבֵדי ַהְּצָדָקה  ־ ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ַלָחְפִׁשי ִמַּידְוַאֲחֵרי יח
 ֱהִייֶתם׃ 

ְּבַׂשְרֶכם ִּכי  ֹוןֲאִני ְמַדֵּבר ַּבֲעבּור ִרְפיָאָדם ־ְּבֵני ְּכֶדֶר יט
ָעֶול  ֹותַלֲעׂשָבה ְוַעְוָלָתה ֹוֵעַּכֲאֶׁשר ִהְקַרְבֶּתם ֵאָבֵריֶכם ְלת



 ִּייםֹוִמָהר־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קכג

 ְלַמַעןְלַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה  ֹוםָנא ֵאָבֵריֶכם ַּכּי־ֵּכן ַהְקִּדיׁשּו
 ים׃ ִׁשִֹּתְהיּו ְקד

ֵחְטא ִנְפָרִדים ֱהִייֶתם  ְלָפִנים ֲעָבִדים ַלֶכםֹוְתִבְהי־ִּכי כ
 ִמְּצָדָקה׃ 

 ְמָצאֶתם ָאז ֵמַהַּמֲעִׂשים ָהֵהם ֲאֶׁשר ִּתָּכְלמּו ְּפִרי־ּוָמה כא
  ֹון׃ִּכי ֵעֶקב ֵאֶּלה ֲאַבּד ֹוםֵמֶהם ַּכּי

ְיָצאֶתם ַלָחְפִׁשי ִמַּיד ַהֵחְטא ַוִּתְהיּו ֲעָבִדים  ־ַעָּתה ִּכי ַא כב
  ם׃ֹוָלעֶזה ַחֵּיי ־ׁש ְוֵעֶקבֶדֶֹכם ַּבּקא ִתְׂשאּו ֶפְרְיִהים ֲהֵלא

ִהים ַחֵּיי ֶנַצח ְּבֵיׁשּוַע ּוַמַּתת ֲא ֹוןת ַהֵחְטא ֲאָבדֶרֹ ַמְׂשּכִּכי כג
 ינּו׃ ֵנַֹהָּמִׁשיַח ֲאד

  ז ז ז זפרקפרקפרקפרק
ה ֹוָרה ֲאִני ְמַדֵּבר ִּכי ַהּתֹוָרֵעי ַהּתְדֹא ְיַדְעֶּתם ַאַחי ִּכי ְליֲה א

 ַחי ִהֵּנהּו׃  ֹודע־ֶלת ָּבָאָדם ָּכלֶׁשֹמ
ה ְּבַחֵּיי ֹוָרִּפי ַהּת־ַּבַעל ְצרּוָרה ִהיא ַעל־ ִאָּׁשה ְבֻעַלתִּכי ב

 ת ַהָּבַעל׃ ֹוַרָימּות ַהַּבַעל ָיְצָאה ָּלּה ִמּת־ַבְעָלּה ְוִכי
ֶפת ִיָּקֵרא ֶאַֹּבְעָלּה ַחי נ ֹוד ִאם ֵּתַדע ִאיׁש ַאֵחר ְּבעֵּכן־ְוַעל ג

א  ְוהֹוָרַהּת־ִמןַהַּבַעל ָחְפִׁשית ִהיא  ֹותַאֲחֵרי מ ָלּה ַא
 ּה ְלִאיׁש ַאֵחר׃ ֹוָתֶפת ִהיא ִּבְהיֶאֹנ
ה ִּבְבַׂשר ֹוָרַאֶּתם ְּכֵמִתים ֶנְחַׁשְבֶּתם ַלּת־ ַאַחי ַּגםָלֵכן ד

א הּוא ֲאֶׁשר ָקם ַהָּמִׁשיַח ַהֵּמת ַוָּתקּומּו ַוִּתְהיּו ְלַאֵחר ֲה
 ִהים׃ ְּפִרי ֵלא ֹות ְלַמַען ֲעׂשַהֵּמִתים־ִמן

ה ֹוָרָרַדְפנּו ַחֵּיי ְבָׂשִרים ָקְרָאה ִמְצַות ַהּת ֹודע־ ָכלִּכי ה
ָאֶון ְּבִקְרֵּבנּו ֲאֶׁשר ִהְתָּגרּו ָבנּו ַוַּנַעׂש ְּפִרי   ֹותִלְתׁשּוק
  ַלָּמֶות׃

יָה ִהְׁשַלְכנּו ִמֶּמּנּו ֹוֶתרֹוְסה ּומֹוָרַעָּתה ֶנְחַלְצנּו ִמַּיד ַהּת ַא ו
 ָּברּוַח הָֹוְיה־ֶאתד ֵֹרי ֲאֶׁשר ַמְתנּו ָלּה ּוְבֵכן ָעֵלינּו ַלֲעבַאֲח

  ה׃ֹוָרַּבּת ֹותנֹוָׁשַהּנ ֹותַטַעם ַהִּמּל־א ְלִפיַהֲחָדָׁשה ְו
ה ֵחְטא ִהיא ָחִליָלה ֶאֶפס ֹוָר ַעָּתה ֲהִכי ַהּתַמראֹּנ־ּוַמה ז

א ד ֹמה ִּכי ַלְחֹוָרִּפי ַהּת־א ַעלא ָיַדְעִּתי ִאם ֵחְטא 
  ד׃ֹא ַתְחמה ֹוָר לּוֵלא ָאְמָרה ַהּתָיַדְעִּתי

ַּתֲאָוה ִּכי  ־ר ִּבי ָּכלֹוֵרָנה ַּבִּמְצָוה ַוְיעֲאֹ תֹול־ ָמָצאְוַהֵחְטא ח
 ה ַהֵחְטא ַּכֵּמת הּוא׃ ֹוָרִמַּבְלֲעֵדי ַהּת

ַהִּמְצָוה ָקם  ֹואה ּוְכבֹוָרת־א ַחי ָהִייִתי ְלָפִנים ְּבַוֲאִני ט
 י ָנַפְלִּתי ֵמת׃ ִכֹ ַוְיִחי ְוָאנַהֵחְטא

 ִּלי ַּכָּמֶות׃ ־ת ֲאֶׁשר ַחִּיים ָּבּה ִנְמְצָאהאֹ ַהּזְוַהִּמְצָוה י
ָנה ַּבִּמְצָוה ִהִּׁשיַאִני ּוְבַיד ַהִּמְצָוה אֲ ֹתא ֹ ִּבְמצַהֵחְטא־ִּכי יא

 ַהִהיא ֲהָרָגִני׃ 
 ה׃ ֹוָבָרה ְוטה ְקדָׁשה ְוַהִּמְצָוה ְקדָׁשה ְיָׁשֹוָר ַהּתּוְבֵכן יב 
ַהֵחְטא הּוא  ה ַלָּמֶות ָחִליָלה ַאֹוָבִּלי ַהּט־ ֶנֶהְפָכהֲהִכי יג

ַהָּמֶות ־ ִלי ֶאתֹוְלַמַען ִיָּוַדע ַּכֲאֶׁשר הּוא ַּבֲהִביא
ח ַהִּמְצָוה ִיְגַּדל ְוַיֲעֶלה ַהֵחְטא ַלֲחָטָאה ַכֹ ִּכי ְלנהֹוָבַהּט־ִמן
  ד׃ְֹמא־ ַעדהָלְֹגד

ת רּוַח ִהיא ַוֲאִני ָבָׂשר ֲאִני ֹוַרה ּתֹוָרַהּת־ ָלנּו ִּכיעֹוַד נִּכי יד
 ִנְמַּכְרִּתי ַלֵחְטא׃ 

ַכֲאֶׁשר ־אא ָאִבין ִּכי ה ֶאְרֶאה ְוֶׂשֹ ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֲאִני עִּכי טו
 ָעְׂשָתה ת אֲֹאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ז־ֶאת־ָרְצָתה ַנְפִׁשי ָעִׂשיִתי ִּכי ִאם

 ָיִדי׃ 
ן ֵעדּות ֵתֹ ִהְנִני נֹוב־ָחַפְצִּתי־אַהָּדָבר ֲאֶׁשר  יֹוִתּוַבֲעׂש טז

 ה ִהיא׃ ֹוָבה ִּכי טֹוָרַלּת
ַהֵחְט א ־י ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ִּכי ִאםִכָֹאנ ֹודע־א ְוַעָּתה יז

 ן ְּבִקְרִּבי׃ ֵכַֹהּׁש
ַּבֲאֶׁשר ַהֵחֶפץ  ֹובט־א ִיְׁשָּכן ְבִקְרִּבי ּוְבָׂשִרי ָיַדְעִּתי ִּכי יח

 ִתְמָצאא ֶחְפִצי ־ְלַבַּצע ֶאת ִנְמָצא ִעָּמִדי ַא ֹובט ֹותַלֲעׂש
 ָיִדי׃ 

 ַּכֲאֶׁשר ָחָפְצִּתי ַא ֹובַהָּדָבר ַהּט־ה ֶאתֶׂשֹ ֵאיֶנִּני עִּכי יט
 א ָחַפְצִּתי ָיַדי ְּתַבַּצְעָנה׃ ָהָרע ֲאֶׁשר ־ֶאת

א ָפְצִּתי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לא ָח־ה ֲאִני ֶאתֶׂשֹ ֲאֶׁשר עְוַאֲחֵרי כ
ן ֵכַֹהֵחְטא ַהּׁש־ַּבַעל ַהָּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ִּכי ִאם ֹודי עִכָֹאנ

  ְּבִקְרִּבי׃
 ֹותַלֲעׂשץ ֲֹאֶׁשר ָמָצאִתי ְבַנְפִׁשי ַּכֲאֶׁשר ֶאְחּפק ֹ הּוא ַהחֶזה כא
 ֶנְגִּדי׃ ד ֵֹּכן ָהָרע ַיֲעמ ֹובט
 ִניִמי׃ ִהים ֶחְפִצי ְּכֵחֶפץ ָהָאָדם ַהְּפת ֱאֹוַר ְבתִּכי כב
ת ֹוַרא ְבֶקֶרב ֵמַעי ַהִּנְלֶחֶמת ְּבתֹוֵצה ַאֶחֶרת ֲאִני מֹוָרּת ַא כג

 ְּבֶקֶרב ֲאֶׁשרת ַהֵחְטא ֹוַרִׂשְכִלי ְוַנְפִׁשי ַּבְּׁשִבי ָהְלָכה ִלְפֵני ת
 ֵמָעי׃ 

 י ִמי ַיִּציֵלִני ִמּגּוף ַהָּמֶות ַהָּלֶזה׃ ִנְֹלֶגֶבר ֻאְמָלל ָּכמ ֹויא כד
ינּו ּוְבֵכן ֵנִֹהים ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֱא־ַהַּפַעם ֶאת הֹוֶדא כה

ִהים ּוִבְבָׂשִרי ת ָהֱאֹוַרּת־ד ֲאִני ְּברּוִחי ֶאתֵבֹע ֹואֵאפ
  ַהֵחְטא׃ תֹוַרּת־ֶאת

  ח ח ח חפרקפרקפרקפרק
ַאְׁשָמה ַלְּדֵבִקים ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ־ֵאין ֹוא ֵאפֵּכן־ַעל א

 ֶאָלא ְלִפי ָהרּוַח׃ א ַכָּבָׂשר ַהִּמְתַהְלִכים ֶׁש
ַנְפִׁשי ־ת רּוַח ַהַחִּיים ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִחְלָצה ֶאתֹוַר ּתִּכי ב

 ת ַהֵחְטא ְוַהָּמֶות׃ ֹוַרִמּת
ה ִּכי ָקְצָרה ָיָדּה ִלְכּבׁש  ֹוָר ַהּתָתהא ָׁשֲאֶׁשר ־ ֶאתִּכי ג

ְּבַׂשר  ִּבְדמּות ֹוְּבנ־ ֶאתֹוִהים ְּבָׁשְלחַהָּבָׂשר ָׁשת ֱא־ֶאת
 ְלָהֵתם ַהֵחְטא ֹוַהֵחְטא ּוְׁשָפט־א ְלָקְרָּבן ַעלֵטֹ ַהחָהָאַדם
 ׃ ֹוִּבְבָׂשר

ַהַחִּיים  ִכים ְּבֶדֶרְלֹה ָּבנּו ַההֹוָר ּתּוַקם ִצְדַקת ַהּתְלַמַען ד
 ַהָּבָׂשר׃ ־א ְלִפיָהרּוַח ְו־ְלִפי

ִכים  ְלָֹׂשר ְוַההַהָּבָׂשר ֶיְהּגּו ְּבִדְבֵרי ַהָּב־ִכים ְלִפיְלֹ ַההִּכי ה
 ָהרּוַח ְּבִדְבֵרי ָהרּוַח׃ ־ְלִפי

  ֹום׃ָהרּוַח ַחִּיים ְוָׁשל ֹוןַהָּבָׂשר ָמֶות ְוֶהְגי ֹון ֶהְגיִּכי ו
א ִנְכַנע ִמְּפֵני ִהים ִּכי ה ִׂשְנַאת ֱאֶרַֹהָּבָׂשר ּפ ֹון ֶהְגיַיַען ז

 א יּוָכל׃ ְלִהָּכַנע ־ ְוַגםֹותֹוָרת



 ִּייםֹוִמָהר־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קכד

 ֹוןא יּוְכלּו ְלָהִפיק ָרצ ַחֵּיי ְבָׂשִרים ַחֵּייֶהם  ֲאֶׁשרְוֵאֶּלה ח
 ִהים׃ ֵמֱא

ַחֵּיי ָהרּוַח ִאם ַרק ־א ַחֵּיי ְבָׂשִרים ַחֵּייֶכם ִּכי ִאם ְוַאֶּתם ט
 ֹו  לֵאיןִמי ֲאֶׁשר  ַא ֹוןָנכ־ֶכם ֶאלֹוְכן ְּבתֵכִֹהים ׁשרּוַח ָהֱא

  הּוא׃ ֹוא לרּוַח ַהָּמִׁשיַח 
 ֵיׁש ָּבֶכם ִהֵּנה ַהּגּוף ֵמת הּוא ֵעֶקב ַהֵחְטא ִׁשיַחַהָּמ־ְוִאם י

 ָהרּוַח ַחי ֵעֶקב ַהְּצָדָקה׃  ַא
ָּבֶכם ן ַֹהֵּמִתים ִיְׁשּכ־ֵישּוַע ִמן־ ֵאל ַהֵּמִקים ֶאתרּוַח־ְוִאם יא

 ִיֵּתןַהֵּמִתים ־ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִמן־א הּוא ֲאֶׁשר ֵהִקים ֶאתֲה
יֶכם ַהְּלֻקִחים ַלָּמֶות ָּברּוַח ַההּוא ֵתֹוְלַעְצמ־ַחִּיים ַּגם

  ָּבֶכם׃ן ֵכַֹהּׁש
 ַחֵּיי ְבָׂשִרים׃  ֹותא ַלָּבָׂשר ָנָדְרנּו ִלְחי ַאַחי ָלֵכן יב 
ַחֵּיי ְבָׂשִרים ִתְחיּו מּות ְּתֻמתּון ְוִאם ָּברּוַח ַּתְכִחידּו ־ ִאםִּכי יג

 ִתְחיּון׃ ה ַֹמַעְלֵלי ַהָּבָׂשר ָחי־ֶאת
 ִהים ֵהָּמה׃ ִהים יּוָבלּו ְּבֵני ֱאֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְּברּוַח ֱא־ ָכלִּכי יד
א רּוַח ַעְבדּות ִקַּבְלֶּתם ֲאֶׁשר ָּתׁשּובּו ְלִיְרָאה ִּכי  ִּכי טו

אים ַאָּבא ִרֹ ָאנּו קֹורּוַח ְּכִמְׁשַּפט ַהָּבִנים ֲאֶׁשר ּב־ִאם
  ָאִבינּו׃

 ִהים ִהֵּננּו׃ ְבֵני ֱא־נּו ִּכין ֵעדּות ְלַנְפֵׁשֵתֹ ָהרּוַח ַהּנהּוא טז
ִהים ֵחֶלק ֵׁשי ַנֲחַלת ֱאְרִֹׁשים ֲאַנְחנּו יְרֹי־ ַּגםָּבִנים־ְוִאם יז

 ֹוִעּמ־ ְלַמַען ַּגםֹוָאְמָנם ִנְתַעֶּנה ִעּמ־ַהָּמִׁשיַח ִאם־ְּכֵחֶלק ִעם
  ִנָּכֵבד׃

ִהָּׁשֵקל  ה ְלֶֹו ָׁשַקְלִּתי ֵסֶבל ַהְזָמן ַהֶּזה ְוֵאיֶנּנּו ׁשִּכי יח
 ַהָּבא ֲאֶׁשר ֵיָרֶאה ָעֵלינּו׃  ֹודַהָּכב־ִעם

ְּבֵני  ֹודִיָּגֶלה ְכב־ְּבִצִּפָּיָתּה ַעד ֹותֵעיֵני ַהְּבִריָאה ְּתלּוי־ ַּגםִּכי יט
 ִהים׃ ָהֱא

ָׁשְוא ִּכי ־ה ִנְכְּבָׁשה ַהְּבִריָאה ְלַהְבֵליֹוָנא ִבְרצ ִּכי כ
 ֶׁשר ִהִּניַח ָלּה ֶּפַתח ִּתְקָוה׃ ּה ֲאָתֹׁש אֵבַֹהּכ ֹוןִּבְרצ־ִאם

 ֹודִלְצִבי ּוְלָכב ֹוריָה ִלְדרֹוֶת ִתָּגֵאל ֵמַעְבדּוָתּה ּוִמְּׁשִחיתִּכי כא
 ִהים׃ ְּבֵני ָהֱא־ִעם

ִּתְזַעק ַּבֲחָבֶליָה ק ֹ ַהְּבִריָאה ֻכָּלּה ָיַדְענּו ִּכי ֶתֱאנִּכי כב
 ָעָּתה׃ ־ַעד

ַּגם ָאנּו ֲאֶׁשר ָלַקְחנּו ֵראִׁשית ־ִהיא ְלַבָּדּה ִּכי ִאם־אְו כג
ָאנּו ֶנֱאָנִחים ־ַהֵחֶלק ִּכְפִרי ִבּכּוִרים ְּבַמְּתַנת ָהרּוַח ַּגם

  ּוְמַחִּכים ְלִמְׁשַּפט ַהָּבִנים ִלְפדּות ְּגִוָּיֵתנּו׃ ְּבַנְפֵׁשנּו
 ַרק ַּבִּתְקָוה ִהיא אּוָלם ִּתְקָוה ִנְרָאהה ֹּכ־ ְתׁשּוָעֵתנּו ַעדִּכי כד

 ָאָדםִּתְקָוה ִהיא ִּכי ָדָבר ֲאֶׁשר ִיְרֶאה  ֹודע־אָלֵעיַנִים 
  ֹוד׃ עֹוְּבֵעיָניו ָלָּמה ְיַקֶּוה ל

יל ֹוִח הֹויל לֹוִחא ָרִאינּו נְנַקֶּוה ַלָּדָבר ֲאֶׁשר ־ִאם ַא כה
 ׃ ֹואֹוּב־ְודּוָמם ַעד

 ֹוא ִּכי ָמה ֵאפנּו ֹוֵנָלנּו ְּבִרְפי־ַיְעָזרר ָֹהרּוַח ַעז־ ַּגםתאְֹוָכז כו
 ַמְפִּגיעַ ָהרּוַח ַההּוא  ָלנּו ַא ֹוןא ֵנַדע ַּכֲאֶׁשר ָנכְלִהְתַּפֵּלל 

 ָעְמקּו ִמַּסֵּפר׃  ֹותַּבֲעֵדנּו ַּבֲאָנח
ִהים ָהרּוַח ֲאֶׁשר ְּכֵלב ֱא ֹוןַע ָמה ֶהְגיֵדֹהּוא י ֹות ִלּבןֵחְֹוַהּב כז

 ְּבַעד ְקדָׁשיו ַיְפִּגיַע׃ 

ֵבי ֲהֹה ְלאֹוָב ָיַדְענּו ִּכי ַיְעְזרּו ַיְחָּדו ְלטִׂשיםַהַּמֲע־ְוָכל כח
 ׃ ֹוֲעָצת ֹודִהים ַהְּקֻרִאים ְּבסֱא
ֵמָאז ִּכי ִיְׁשוּו ־ם ָיַעד ַּגםָתֵֹאֶּלה ֲאֶׁשר ָיַדע ִמֶּקֶדם א־ ֶאתִּכי כט

  ַרִּבים׃ ְלַאִחים ֹור ְלַבֲעבּור ִיְהֶיה הּוא ַהְּבכֹוִלְדמּות ְּבנ
ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ־ָקָרא ְוֶאת־ם ַּגםָתֹ ֲאֶׁשר ָיַעד ֵמָאז אהֵאֶּל־ְוֶאת ל

 םָתֹאֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהְצִּדיק ־ִהְצִּדיק ְוֶאת־ם ַּגםָתָֹקָרא א
 ִּכֵּבד׃ ־ַּגם

ִהים ָלנּו ִמי ִיְתַיֵּצב ֱא־ת ִאםאֹז־ ַעָּתה ַעלַמראֹּנ־ּוַמה לא
 ְּבָפֵנינּו׃ 

 ְּבַעד  ֹוִהְסִּגיר־ ִּכי ִאםֹוְסֻגָּלת־א ָחַמל ַעל ֶּבן הּוא ֵהן לב
 ׃ ֹוַחְסּדב ֹינּו ְּכרֹוֵתִמְׁשֲאל־ָלנּו ָּכל־א ִיֶּתן ֹוֻּכָּלנּו ֲהִכי ִעּמ

ִהים הּוא ִהים ֵהן ָהֱאְּבִחיֵרי ָהֱא־ ָיִׁשית ַחָּטאת ַעלִמי לג
 ַהַּמְצִּדיק׃ 

 א ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֵמת ָוחָ י  ֶזה ַהַּמְרִׁשיַע ֲההּוא־ִמי לד
 הּוא ַמְפִּגיַע ַּבֲעֵּדנּו׃ ־ִהים ְוַגםיֵׁשב ִליִמין ָהֱא־ְוַגם

 ֹוף אֵדֹ ַיְפִריֵדנּו ֵמַאֲהַבת ַהָּמִׁשיַח ַהִאם ַצר ֵמִציק ְורִמי לה
 ֵׁשי ָמֶות׃ ֹוְקמ־ֶחֶרב ְוָכל־ּוַמֲעֻרָּמה ִּפי ֹוןְרָעב

 ן ִטְבָחה׃ אְֹּכצֶנְחַׁשְבנּו  ֹוםַהּי־ְגגּו ָכלַרֹה ָעֶלי־ ִּכיַּכָּכתּוב לו
ב ֵהֹנּוכַ ל ְּבַיד ָהאל ֹ ֶיֶתר ַהְרֵּבה ִמְּמַנְּצִחים ָיכֵאֶּלה־ּוְבָכל לז

 ַנְפֵׁשנּו׃ ־ֶאת
א ָׂשרֵ י  א ַמְלֲאֵכי ֵאל א ַחִּיים א ָמֶות ְו ָבַטְחִּתי ִּכי ִּכי לח

א  ֹ ָלבֲעִתִדיםא ֵאֶּלה ֲאֶׁשר א ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֶיְׁשָנם ְוַהָּצָבא 
  ַח׃ֹי כֵרֹא ִגּבְו
א ֵאיֶזה ְיקּום ַאֵחר ִיְהֶיה ְלֵאל ָיָדם ק ְוֶמֹא עא רּום ְוְו לט

 ַהָּמִׁשיַחִהים ֲאֶׁשר ְּבֵיׁשּוַע ְלַהְפִריֵדנּו ֵמַאֲהַבת ָהֱא
 ינּו׃ ֵנֲֹאד

  ט ט ט טפרקפרקפרקפרק
א ֲאַכֵּזב ְוִחְקֵרי ִלִּבי ְיִעידּון  ר ַּבָּמִׁשיַח ְוֵבֹ ֱאֶמת ֲאִני דִהֵּנה א

 ׁש׃ ֶדֹ ְּברּוַח ַהּקִלי
 ִלִּבי ָעַלי ַּדָּוי׃  ֹוםַהּי־ְוָכלד ֹ ַצר ִלי ְמאִּכי ב
לּו ַהֲחֵרם ַיֲחִרים ַהָּמִׁשיַח ר ִֹּבְקָׁשה ַנְפִׁשי ֵלאמ־ ֲאֶׁשרַעד ג

 י ַּתַחת ַאַחי ְׁשֵאִרי ּוְבָׂשִרי׃ ִתֹא
 ֹו ד ָּכב ֵהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָלֶהם ִמְׁשַּפט ַהָּבִנים ְוַהֲאֶׁשר ד

  ֹות׃ַהַהְבָטחׁש ְוִדְבֵרי ֶדֹת ַהּקַדֹה ֲעבֹוָרַמָּתן ַהּת ֹותְוַהְּבִרית
 ֵמֶהם ָיָצא ֲאֶׁשר ֹוְבָׂשר־ָלֶהם ֵהם ְוַהָּמִׁשיַח ְלִפי ֹותָהָאב ה

 ם ָוֶעד ָאֵמן׃ ֹוָלְלע ָרִֹהים ַהְמבהּוא ָהֱאל ַֹהּכ־ַעל
ַפל ָאְרָצה ִּכי א ָנִהים ֱא־ֵכן ַהָּדָבר ּוְדַבר־א ֶאֶפס ו

ֻּכָּלם ֲאֶׁשר ִמִּיְׂשָרֵאל ִיְׂשְרֵאִלים ֵהם׃ ־א 
  ְּבִיְצָחק ִיָּקֵרא לְ  ֶזַרע ַאְבָרָהם ָּבִנים ֵהם ִּכי ַא־א ָכלְו ז

 ָזַרע׃ 
ַרק  ־ִהים ֵהם ִּכי ִאםַהָּבָׂשר ְּבֵני ֱא־א ְבֵנינּו ִּכי ֹוֵר יְוֶזה ח

 ַרע׃ ְּבֵני ַהַהְבָטָחה ֵיָחְׁשבּו ְלָז
 ד ָאׁשּוב ּוְלָׂשָרה ֵבן׃ ֹוֵע ֶזה ְדַבר ַהַהְבָטָחה ַלּמִּכי ט



 ִּייםֹוִמָהר־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קכה

ָיִחיד ְלִיְצָחק ־ּה ָהָרה ֶבןֹוָתִרְבָקה ִּבְהי־ת ַּגםאֹ זּוִמְּלַבד י
 ָאִבינּו׃ 

ָרע ־ַעד ֹובָעׂשּו ְמאּוָמה ִמּט־אדּו ְיָלֶדיָה ַעד ֹוְל נְּבֶטֶרם יא
 ַמֲעִׂשיםא ֵעֶּקב  ֹוְבִחיָרת־יִהים ְלִפְלַמַען ָּתקּום ֲעַצת ֱא

 ר׃ ֵחַֹהּב ֹוןִּכְרצ־ִּכי ִאם
 ָצִעיר׃ ד ַֹרב ַיֲעב־ ָלּה ִּכיֻהַּגד יב 
 ֵעָׂשו ָׂשֵנאִתי׃ ־ְוֶאתב ַֹיֲעק־ב ֶאתַהֹ ָואַּכָּכתּוב יג
 ִהים ָחִליָלה׃  ָעָּתה ֲהִכי ֵיׁש ַעְוָלָתה ֵבאַמראֹּנ־ּוַמה יד
ְוִרַחְמִּתי ן ֲֹאֶׁשר ָאח־י ֶאתִתֹּנמֶׁשה ָאַמר ְוַח־ ֶאלִּכי טו

 ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם׃ ־ֶאת
א ְּבַיד ָהָרץ ִּכי  ה ְוֶצֹ ֶזה ֵאין ַהָּדָבר ְּבַיד ָהרּוִמְּפֵני טז

 ֵהי ַהֲחִניָנה׃ ְּבַיד ֱא־ִאם
 ת ֶהֱעַמְדִּתיאַֹּבֲעבּור זה ֹר ְלַפְרעֵמֹ ַהָּכתּוב אֵכן־ִּכי יז

  ָהָאֶרץ׃־ְּבָכל ּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי יִחֹּכ־ֶאת ְתַֹּבֲעבּור ַהְרא
ֲאֶׁשר ִיְרֶצה ־ֲאֶׁשר ִיְרֶצה ְיֻחֶּנּנּו ְוֶאת־ה ָּלנּו ִּכי ֶאתֹוֶר יְוֶזה יח

 ׃ ֹוִלּב־ַיְכִּביד ֶאת
ֶּזה ־ֵּכן ָלָּמה־ ֵאין ְלַהְפִריַע ְוִאםֹונֹוא ְרצ ֵאַלי ֲהַמראֹ תְוִכי יט

  ֹון׃ָעד ִֹיְפק
ִהים ָהֱא־ָאָדם ִּכי ָתִריב ִריב ִעם־הּוא ֶּבן ִמי ַאָּתה ֲאָבל כ

 ְיַצְרָּתִני׃ ה ֶֹּזה ּכ־ ָלָּמהֹורְצַֹמר ֵיֶצר ְליאֲֹהי
ם ַההּוא ְּכִלי ֶאָחד  ֶלִֹמּג ֹותר ַלֲעׂשֶמֹר ַהחֵצְֹלי ֹון ִׁשְלטַהֵאין כא

  ֹון׃ּוְכִלי ַאֵחר ְלָקל ֹודְלָכב
 ֹו ַזְעמ־ֶאת ֹותִהים ְלַהְראָחֵפץ ָהֱא־ִאם ֹוא ֵאפּוָמה כב

 ַהַּזַעם ְּכֵלי ־ ֶאתֹורּוח ֶרֹ ְוִיָּׂשא ְּבאֹוְּגבּוָרת־יַע ֶאתֹוִדּוְלה
  ֹון׃ּו ַלֲאַבּדֹונֲאֶׁשר ָנכ

יַע ִּבְכֵלי ַהֲחִניָנה ֲאֶׁשר ֲהִכיָנם ֹוִד הֹו ִּתְפַאְרּתעֶׁשר־ְוֶאת כג
  ֹוד׃ֵמָאז ְלָכב

א ר ָּבַחר ָּבנּו  ַהֲחִניָנה ֲאַנְחנּו ֵאֶּלה ֲאֶׁשּוְכֵלי כד
 ם׃ ֹוִיַהּג־ַּגם ִמן־ַהְּיהּוִדים ְלַבָּדם ִּכי ִאם־ִמן

 ַעִּמי ַעִּמי׃ ־אַע ֶאְקָרא ְלֹוֵׁשִּדֶּבר ְּבה־ ַּגםַּכֲאֶׁשר כה
ֵיָאֵמר ָלֶהם  ־ֲאֶׁשר ֹוםֻרָחָמה ֻרָחָמה ְוָהָיה ִּבְמק־אּוְל כו

ָחי׃ ־ַעִּמי ַאֶּתם ָׁשם ִיָּקְראּו ְּבֵני ֵאל־א 
ִיְהֶיה ִמְסַּפר ְּבֵני ־ִּכי ִאםר ִֹיְׂשָרֵאל ֵלאמ־א ַעלֵרֹ קִויַׁשְעָיה כז

 ׃ ֹוַהָּים ְׁשָאר ָיׁשּוב ּב ֹולִיְׂשָרֵאל ְּכח
ה ֶׂשֹי עָנֹף ְצָדָקה ִּכי ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה ֲאדֹוֵטָחרּוץ ׁש ֹוןִּכָּלי כח

 ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ׃ 
יר ָלנּו ֹוִתה ֹותה ְצָבאָֹוים לּוֵלי ְיה ָאַמר ְיַׁשְעָיה ְלָפִנְוַכֲאֶׁשר כט

 ה ָּדִמינּו׃ ָרָֹהִיינּו ַלֲעמם ָֹזַרע ִּכְסד
ַהְּצָדָקה ־א ָרְדפּו ֶאתם ֲאֶׁשר ֹוִיַמר ִּכי ַהּגאֹּנ־ ַמהְוַעָּתה ל

 ֱאמּוָנה׃  ֹורִהִּׂשיגּו ְצָדָקה ִהיא ַהְּצָדָקה ֲאֶׁשר ִמְּמק
א ִהִּׂשיגּו ת ַהְּצָדָקה ֹוַרּת־ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָרְדפּוּוְבֵני לא

 ת ַהְּצָדָקה׃ ֹוַרּת־ֶאת
ה  ֹוָרא ֶבֱאמּוָנה ָרְדפּו ִּכי ִמַּמֲעֵׂשי ַהּת־ ַיַען ִּכיָמה־ְוַיַען לב

 ַוִּיְתַנְּגפּו ְּבֶאֶבן ָנֶגף׃  ֹותִּבְפֻעּל

ַהַּמֲאִמין ְו ֹולֶאֶבן ֶנֶגף ְוצּור ִמְכׁש ֹון ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיַּכָּכתּוב לג
  ֹוׁש׃א ֵיב ֹוּב

  י י י יפרקפרקפרקפרק
ִהים ְּבַעד ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר  ַּתֲאַות ִלִּבי ּוְתִפָּלִתי ֵלאַאַחי א

 ִיָּוֵׁשעּו׃ 
 ִהים ִאָּתם ַא ֵעדּות ֲאִני ָלֶהם ִּכי ִקְנַאת ֱאִּכי ב

ְבַהְׂשֵּכל׃ ־א 
 ְלָהִקים  ִהים ִהְׂשִּכילּו ַוִּיְתַאְּמצּו ֵמֲאֶׁשר ִצְדַקת ֱאִּכי ג

 ִהים׃ א ִנְכַנע ִלָּבם ִלְפֵני ִצְדַקת ֱאִצְדַקת ַנְפָׁשם 
ַהַּמֲאִמין ־ה הּוא ַהָּמִׁשיַח ִלְצָדָקה ְלָכלֹוָר ַתְכִלית ַהּתִּכי ד

 ׃ ֹוּב
ה ֲאֶׁשר ֹוָרַהְּצָדָקה ְלִפי ִמְׁשְּפֵטי ַהּת־ב ַעלֵתֹ מֶׁשה כִּכי ה

 ם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם׃ ָתַֹיֲעֶׂשה א
ַמר אֹּת־ת ַאלאָֹהֱאמּוָנה ִּתְקָרא ָכז ֹור ִמְּמקְוַהְּצָדָקה ו

י ד  ֹוִרִמי ַיֲעֶלה ַהָּׁשָמְיָמה ֶזה הּוא ְלה ִּבְלָבְב
  ַהָּמִׁשיַח׃־ֶאת

ַהָּמִׁשיַח ־ֶאת ֹותה ֶזה הּוא ְלַהֲעלָלֵֹיֵרד ְׁשא־ ִמיֹוא ז
 ַהֵּמִתים׃ ־ִמן

ְוֶזה  ּוִבְלָבֶב ָּדָבר ְּבִפיַה ֵאֶלי ֹובֶרת ִּכי ָקרֶמֹ ִהיא אּוָמה ח
 הּוא ְדַבר ָהֱאמּוָנה ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ְמַבְּׂשִרים׃ 

ַתֲאִמין   ּוִבְלָבְב ֹוןה ִּכי ֵיׁשּוַע הּוא ָהָאדֹוֶדת ְּבִפי־ ִאםִּכי ט
 ַהֵּמִתים ִּתָּוֵׁשַע׃ ־ ִמןֹוִהים ֲהִקימִּכי ֱא

 ִלְצָדָקה ּוְבִפיהּו ֹול־ָיה ָהָאָדם ְוָהֹו ַיֲאִמין ּבֹו ִבְלָבבִּכי י
  ִליׁשּוָעה׃ ֹול־ ְוָהָיהֹוּל־הֹוֶדי
  ֹוׁש׃א ֵיב ֹור ְוַהַּמֲאִמין ּבֵמֹ ַהָּכתּוב אִּכי יא
ְוַרב ל ֹּכֹון־א הּוא ֲאדְיהּוִדי ַלְּיָוִני ִּכי ֲה־ ַמְבִּדיל ֵּביןְוֵאין יב 

 ָאיו׃ ְרֹק־ֶחֶסד ְלָכל
 ה ִיָּמֵלט׃ ָֹום ְיהִיְקָרא ְבֵׁש־ֲאֶׁשר לֹכ־ִּכי יג
  ְוֵאיֹוב־א ֶהֱאִמינּוִיְקְראּו ֵאָליו ֲאֶׁשר   ֵאיָאֵכן יד

ִיְׁשְמעּו ְּבֵאין  א ָׁשְמעּו ָעָליו ְוֵאי ֲאֶׁשר ֹוב־ַיֲאִמינּו
 ַמִּגיד׃ 

ָּנאוּו ַרְגֵלי ־ם ַּכָּכתּוב ַמהָתַֹח אֵלֵֹאין ׁש־ַיִּגידּו ִאם ְוֵאי טו
  ֹוב׃ֵׂשר טְמַב ֹוםְמַבֵׂשר ָׁשל

ה ָֹוַהְּבׂשָרה ִּכי ְיַׁשְעָיהּו ָאַמר ְיה־ֻכָּלם ָׁשְמעּו ֶאל־א ַא טז
 ִמי ֶהֱאִמין ִלְׁשֻמָעֵתנּו׃ 

ת ָהֱאמּוָנה ָבָאה ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ְוַהְּׁשמּוָעה ִהיא אֹ ָלזֲאֶׁשר יז
 ִהים׃ ִּבְדַבר ֱא

ם  ֹוָלָהָאֶרץ ָיָצא ק־א ְּבָכלא ָׁשָמעּו ֲהר ֲהִכי ֵמֲֹאִני א ַא יח
 ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם׃ 

א ָיַדע ִיְׂשָרֵאל ּוִמֶּקֶדם ָאַמר מֶׁשה ר ֲהִכי ֵמֲֹאִני א ֹודְוע יט
 ָנָבל ַאְכִעיְסֶכם׃  ֹויָעם ְּבג־אֲאִני ַאְקִניֲאֶכם ְּב

 ֹוא א ִבְקֻׁשִני ִנְגֵליִתי ְללִנְמֵצאִתי ְלר ֹלֵ אמז ֹ ָיעִויַׁשְעָיה כ
 לּוִני׃ ְׁשָא



 ִּייםֹוִמָהר־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קכו

ַעם ־ֶאל ֹוםַהּי־ר ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ָּכלֵמֹ הּוא אִיְׂשָרֵאל־ְוַעל כא
 ה׃ ֶרֹר ּומֹוֵרס

  יא יא יא יאפרקפרקפרקפרק
ָּפָניו ־ ֵמַעלֹוַעּמ־ִהים ֶאתֱא ֲהִכי ִהְׁשִלי ֹוםר ַּכּיֵמֹ אַוֲאִני א

י ִיְׂשְרֵאִלי ֲאִני ִמֶּזַרע ַאְבָרָהם ְלַמֵּטה ִכָֹאנ־ָחִליָלה ַּגם
  ן׃ִבְנָיִמי

 ֹו ֲאֶׁשר ְיָדעֹוַעּמ־ָּפָניו ֶאת־ִהים ֵמַעלֱא ִהְׁשִלי־א ב
ַמר ַהָּכתּוב ְּבֵאִלָּיהּו אֲֹאֶׁשר י־א ְיַדְעֶּתם ֶאתִמֶּקֶדם ֲה
  ר׃ִֹהים ֵלאמִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ֱא־ ַעלֹונֹוְנְּבִהְתא

ֵתר ֲאִני ָהָרסּו ָוִאָּו יֶתִֹמְזְּבח־ָהְרגּו ְוֶאת ְנִביֶאי־ ֶאתהָֹוְיה ג
 ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתה׃ ־ְלַבִּדי ַוְיַבְקׁשּו ֶאת

ִהים ִהְׁשַאְרִּתי ִלי ִׁשְבַעת ֲאָלִפים  ְּדַבר ֱאֹותֹ ַּיֲעֶנה אּוַמה ד
 ִּבְרַּכִים ַלָּבַעל׃ ־ָכְרעּו ַעל־אִאיׁש ֲאֶׁשר 

ֶהם  ְׁשֵאִרית ַּכֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבֹוַהֶּזה ִהְׁשִאיר ל ֹוםַּבּי־ ַּגםְוֵכן ה
 ְּבָחֶסד׃ 

ֵּכן ־ִּבְׂשַכר ַמֲעֶׂשה ִּכי ִאם ֹודת עאֹא ָעָׂשה ז ְּבֶחֶסד ְוִאם ו
ַהַּמֲעִׂשי ם  ֹוָהְיָתה ִמּת־ָחֶסד ְוִאם ֹודַהֶחֶסד ֵאיֶנּנּו ע

 ַמֲעֶׂשה׃  ֹותֵּכן ַהַּמֲעֶׂשה ֶיְחַּדל ִלְהי־ֶחֶסד ִּכי ִאם ֹודע־ֵאיֶננּו
ֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו ־א ִהִּׂשיגּו ֶאתְׂשָרֵאל ְּבֵני ִי ֹוא ָמה ֵאפְוַעָּתה ז

  ֹון׃ִרים ֻהּכּו ָּבִעָּורֹוָתַרק ַהִּנְבָחִרים ִהִּׂשיגּו ְוַהּנ
 ֹותא ִלְראה רּוַח ַּתְרֵּדָמה ֵעיַנִים ָֹו ָנַתן ָלֶהם ְיהַּכָּכתּוב ח

 ַהֶּזה׃  ֹוםַהּי־ ַעדַעֹא ִלְׁשמְוָאְזַנִים 
ׁש ּוְלִׁשּלּוִמים ֹוֵקָנם ְלַפח ּוְלָרֶׁשת ּוְלמר ְיִהי ֻׁשְלָחֵמֹ אְוָדִוד ט

 ָלֶהם׃ 
 ּוָמְתֵניֶהם ָּתִמיד ַהְמֵעד׃  ֹות ֵעיֵניֶהם ֵמְראֶּתֱחַׁשְכָנה י
יפּו קּום ֹוִסא יׁשּו ְלַמַען ִיְּפלּו ְוֹוְקֲהִכי נ ֹוםר ַּכּיֵמֹ אַוֲאִני יא

ים ְלַמַען  ֹוִיְּבַמַּפְלָּתם ָיְצָאה ְיׁשּוָעה ַלּג ָחִליָלה ַא
  ַהְקִניָאם׃

ם ֹוִים ְוִנְזָקם ְלֵחיל ּגֹוָלַמַּפְלָּתם ָהְיָתה ְּתׁשּוַעת ָהע־ִאם ַא יב 
 ַאף ִּכי קּוָמם ְוֵהם ְמֵלִאים׃ 

י ִכֹים ָאנֹוִיר ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָׁשִליַח ַלּגֵבֹם ֲאִני דֹוִי ַהּגַוֲאֵליֶכם יג
 ִמְׁשַמְרִּתי ֲאַכֵּבָדה׃ ־ֶאת

ְעִּתי ַלֲאָחִדים ֹוַׁשְּבֵני ַעִּמי ּוְבָׂשִרי ְוה־ְקִניא ֶאת ַאאּוַלי יד
 ֵמֶהם׃ 

ְליְׁשֵבי ֵתֵבל   ֹוןֵמֲאֶׁשר ִנְּדחּו ָּבָאה ֵעת ָרצ־ ִאםִּכי טו
 ַהֵּמִתים׃ ־א ַחִּיים ִמןִתְהֶיה ָלֵעת ִיָּקְבצּו ֲה ֹואֵאפ־ָמה

ׁש  ֶרֹׁש־ִאםָהֲעִריָסה ְו־ׁש  ֵּכן ַּגםֶדֹ ָהֲעִרָסה קֵראִׁשית־ְוִאם טז
 ֲעָנָפיו׃ ־ׁש ֵּכן ַּגםֶדָֹהֵעץ ק

ם ֹוָמָהֲעָנִפים ְוַאָּתה ֵזית ַהַּיַער ִנַּטְעָּת ִבְמק־ ִנְקְטפּו ִמןְוִכי יז
 ׃ ֹוׁש ַהַּזִית ּוְבִדְׁשנֶרַֹוִּתְתָעֶרה ְּבׁש

א ַאָּתה ִּכי ר ִֹּתְתַנֵּׂשא ְזכ־ָהֲעָנִפים ְוִאם־ ַעלִּתְתַנֵּׂשא־ַאל יח
 ׃ ָתֹׁש ִיָּׂשא אֶרַֹהּׁש־ׁש ִּכי ִאםֶרַֹהּׁש־ ֶאתִתָּׂשא

 י ֲעֵליֶהם׃ ִתֹא ִנְקְטפּו ָהֲעָנִפים ְלַהְרִּכיב א ַּתֲעֶנה ֲהְוֵהן יט

  ר ֱאמּוָנָתם ְוַאָּתה ִנָּצב ֶּבֱאמּוָנֶתֶסֹ ִּדַּבְרָּת ֵהן ִנְקְטפּו ְבחֵּכן כ
 ְיָרא׃ ־ִּכי ִאם ִיְגַּבּה ִלְּב־ַאל

א ָהֲעָנִפים ָהֱאְזָרִחים ֲה־ִהים ַעלא ָחַמל ֱא־ ִאםִּכי כא
  ל׃ַֹיְחמ־א ָעֶלי־ַּגם

א ָלֵאֶּלה ֹוָר ַהּנֹוִהים ּוִמְׁשָּפטֶחֶסד ֱא ֹוא ֵאפָנא־ׁשּור כב
 ֹותָאְרח־ִהים ִאםֶחֶסד ֱא א ּוְלֹוָרִׁשים ִמְׁשָּפט נֹוָקַהּנ

 ׃ ַאָּתה ִּתָּגֵדַע־ַאִין ַּגם־ְוִאםר ֹ ִּתְׁשמֶחֶסד
ל  ָֹיכ־ר ֱאמּוָנָתם ִיָּטעּו ִּכיֶסֹא ַיֲחִזיקּו ְבח־ ִאםֵהם־ְוַגם כג

 ם׃ ָתִֹהים ָלׁשּוב ָלַטַעת אֱא
 ְוִנַּטְעָּת ֹוְדּתֹוַלַאָּתה ִנְקַטְפָּת ִמֵּזית ַהַּיַער ְּבַאְדַמת מ־ ִאםִּכי כד

 יםָהֶאְזָרִחִּכי ָהֲעָנִפים ־ַאף א ְכֻחֶּקֲאֶׁשר  ֹובַזִית ט־ֹוְבמ
 ֵזיָתם ִיָּטעּו׃ ־ֹוְּבמ

ִּתְהיּו ־ַהֶּזה ֶּפן ֹודַהּס־ִמֶּכם ַאַחי ֶאת ֹותַנְפִׁשי ְלַכּס־ ֵאיןִּכי כה
 ַעד ֶאָחדִמָּקֶצה  ֹוןֲחָכִמים ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ִיְׂשָרֵאל ֻהָּכה ְּבִעָּור

 ם׃ ֹוִיא ַהּגְמא ָֹיב־ִּכי
ל ְוָיִׁשיב ֹוֵאּג ֹוןּוב ּוָבא ִמִּצּיִיְׂשָרֵאל ִיָּוֵׁשַע ַּכָּכת־ ָּכלּוְבֵכן כו

  ב׃ֶֹּפַׁשע ִמַּיֲעק
 ם׃ ֹוָנֶאְסַלח ַלֲע־ם ִּכיֹוָתת ְּבִריִתי אאֹ זַוֲאִני כז
ִּבְדַבר   ה ְׂשנּוִאים ֵהם ִּבְגַלְלֶכם ַאֹוָר ִּבְדַבר ַהְּבׂשֵהן כח

  ֹות׃ַהְּבִחיָרה ֲאהּוִבים ֵהם ִּבְגַלל ָהָאב
 ְקִריַאת ִּפיהּו׃ ־ ְוַעלֹוַמְּתַנת ָיד־ִהים ַעלִיָּנֵחם ֱא־א ִּכי כט
ִהים ְוַעָּתה א ֶהֱאַמְנֶּתם ֵּבאַאֶּתם ְלָפִנים ־ ַּכֲאֶׁשר ַּגםִּכי ל

 ר ֱאמּוָנָתם׃ ֶסֹֻרַחְמֶּתם ֵעֶקב ח
א ֶהֱאִמינּו ָעָּתה ְלַמַען ֵעֶקב ַרֲחֵמיֶכם  ֵהם ־ ַּגםֵּכן לא

 ֵהָּמה ְיֻרָחמּו׃ ־ַּגם
ֱאמּוָנה ְלַמַען ְיַרֵחם ־אֻּכָּלם ְל־ִהים ֶאת ֱאְסִּגירִה־ִּכי לב

 ׃ ֹוֻּכָּלמ־ַעל
ר ִֹהים ִמי ַיְחקַהָחְכָמה ְוַהַּדַעת ֵלא ֹוםְּתה קָֹעמ־ֶמה לג

 ִמְׁשָּפָטיו ּוְדָרָכיו ִמי ִיְמָצא׃ 
 יֶעּנּו׃ ֹוִד יֹוה ְוִאיׁש ֲעָצתָֹורּוַח ְיה־ִתֵּכן ֶאת־ ִמיִּכי לד
 ׃ ֹוְקִּדים ָלֵתת ֵאָליו ִויֻׁשַּלם לִה־ ִמיֹוא לה
 ֹוד ַהָּכבֹול־ הּוא ֲאֶׁשרֹולל ֹ ְוַהּכֹוּבל ֹ ַהּכֹוִמָּידל ֹ ַהּכִּכי לו

 ם ָוֶעד ָאֵמן׃ ֹוָלְלע

  יב יב יב יבפרקפרקפרקפרק
ִהים ְלַהְקִּדיׁש  ֲאִני ִמְתַחֵּנן ֲאֵלֶכם ַאַחי ָּבַרֲחֵמי ֱאְוַעָּתה א

ִהים ֵלא ֹון ְלָרצֹוׁשדיֶכם ְּכָקְרָּבן ַחי ְוָקֹוֵתְּגִוּי־ֶאת
 ׃ ֹו תֹאד ֹ ַּתְׂשִּכילּו ַלֲעבתאְֹבז־ִּכי

ְּתנּו ִלְּבֶכם ־ם ַהֶּזה ִּכי ִאםֹוָלים ִלְבֵני ָהעֹוִמ דִּתְהיּו־ְוַאל ב
ִהים  ְלִהְתַחֵּדׁש ְוֶנְהַּפְכֶּתם ַלֲעָנִׁשים ֲאֵחִרים ְוֵעיֵניֶכם ֵלא

 ים ְוַהָּׁשֵלם׃ ְוַהָּנִע ֹוב ַהּטֹונֹוהּוא ְרצ־ַמה ןִֹלְבח
ִּפי רּוַח ַהֵחן ַהָּנתּון ִלי ֶאְקָרא ְלִאיׁש ִאיׁש ִמֶּכם  ־ ַעלִּכי ג

 ִּכי  ֹול ֹון ֶיֶתר ֵמֲאֶׁשר ָנכֹוַנְפׁש־ֶאת ְלִבְלִּתי ַיֲעִרי



 ִּייםֹוִמָהר־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קכז

 ֹוָמַדד ל־ְוַהְצֵנַע ְלִפי ִמַּדת ָהֱאמּוָנה ֲאֶׁשר ַהֲעֵר־ִאם
 ִהים׃ ֱא

ַהְיֻצִרים ־א ְלָכלים ָלנּו ְּבגּוף ֶאָחד ְו ַּכֲאֶׁשר ְיֻצִרים ַרִּבִּכי ד
 ִמְׁשֶמֶרת ֶאָחת׃ 

 ַרִּבים ֲאַנְחנּו ְלגּוף ֶאָחד ַּבָּמִׁשיַח ְוִאיׁש ִאיׁש ִמֶּמּנ ּו  ֵּכן ה
 ׃ ֹוִּכיצּור ַלֲחֵבר

ְלִפי רּוַח ַהֵחן ַהָּנתּון ָלנּו  ֹותנֹׁש ֹות ָלנּו ַמָּתנְוֵכן ו
  ַקו ֱאמּוָנֵתנּו׃ ְנבּוָאה ִנְתַנֵּבא ְלִפי־ִאם

ה ֹוֶרה יֹוֶרד ְלָׁשֵרת ְיָׁשֵרת ְּכִאיׁש ָחִיל ְוֵכן ַהּמֵמֹ ָהעִמי ז
 ַּכִּמְׁשָּפט׃ 

 ְּבַמְּתַנת ֹון ִיְּדֶבּנּו ִלּבֵתֹ ַהּנֹוְחּתֹוַכ ַיְׂשִּכיל ִּפיהּו ְבתיַחֹוִכַהמ ח
 ֶחֶסד לֵמְֹוַהּגְּכִאיׁש ָחרּוץ ד ֹׁש ָהֵעָדה ַיֲעמאֹד ְּברֵמֹ ָהעֹוָיד
 ְּבטּוב ֵלב׃ ל ִֹיְגמ

ָהָרע ְוִדְבקּו ־ִׁשְנאּו ֶאת ֹות ַאֲהַבְתֶכם ִּבְׂשַפת ֲחָלקְּתִהי־ַאל ט
  ֹוב׃ַּבּט

ַרֲחֵמיֶכם ְוַכְּבדּו ִאיׁש  ֹורָאִחיהּו ִמְּמק־ ִאיׁש ֶאתֶאֱהבּו י
 ר ִמַּנְפְׁשֶכם׃ ֹוֵת יֹוֲחֵבר־ֶאת

לּו ִהְתאְׁשׁשּו ָברּוַח ְוִעְבדּו ֵּתָעְצ־ַמֲעֵׂשיֶכם ְוַאל־ ַעלִׁשְקדּו יא
 ה׃ ָֹוְיה־ֶאת

ילּו ַבָּצָרה ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַבְּתִפָּלה  ֹוִח ַבִּתְקָוה הִׂשְמחּו יב 
 ָּתִמיד׃ 

ים ְוחּוׁשּו ְלָהִביא ֹוִׁשי ַהְּקדֵרֹת ַמֲחסאֹ ְלַמּלִהְתַחְּברּו יג
 ִחים ְלָבֵּתיֶכם׃ ְרֹא
 ְּתַקֵּללּו׃ ־ּו ְוַאלֵפֶכם ָּבְרכְדֹר־ ֶאתָּבְרכּו יד
 ים׃ ִכַֹהּב־ַהְּׂשֵמִחים ּוְבכּו ִעם־ ִעםִׂשְמחּו טו
ִאיׁש ִאיׁש ִּכְלַבב ָאִחיו ב ֹ ֶאת ִלְּבֶכם ַלְחׁשִׁשיתּו טז

ִּתְהיּו  ־ֲעָנִוים ְוַאל־עּו ִעםֹוֲעִמֶּכם ִהְתר ֹותלְֹּתַהְּלכּו ִבְגד־ַאל
  ְּבֵעיֵניֶכם׃ ֲחָכִמים

 ֹותִאיׁש ָרָעה ַּתַחת ָרָעה חּוׁשּו ַלֲעׂש ְלִּתְגְמלּו־ַאל יז
  ל׃ֹכ־ְּבֵעיֵני ֹובַהּט־ֶאת

ְלֵאל ֶיְדֶכם ַהְׁשִלימּו  ־ַּכֲאֶׁשר ֶיׁש ֹום ָמקֵיׁש־ְוִאם יח
 ָאָדם׃ ־ָּכל־ִעם

ָאף ִּכי  ֹון־ַלֲחר ֹוםְּתנּו ָמק־ ְיִדיִדים ִּכי ִאםִּתְתַנְּקמּו־ַאל יט
 ה׃ ָֹוַמר ְיהָכתּוב ִלי ָנָקם ֲאִני ֲאַׁשֵלם ָא

ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמִים ־ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ְוִאם  ׂשַנֲאָרֵעב־ְוִאם כ
 ׃ ֹוׁשאֹר־ה ַעלֶתִֹּכי ֶגָחִלים ַאָּתה ח

 ָהַרע ְלָפֶני־ ֶאתׁשְֹּכב־ ִלְפֵני ָהָרע ִּכי ִאםִּתָּכֵבׁש־ַאל כא
  ֹוב׃ַּבּט

  יג יג יג יגפרקפרקפרקפרק
ֵאין ֶמְמָׁשָלה ־ָראִׁשים ִּכי ִּתָּכַנע ִלְפֵני ֶמְמֶׁשֶלת ָהֶנֶפׁש־ָּכל א

 ֹותַהֶּמְמָׁשל ִנְהיּו ֹוִהים ּוֵמִאּתִּפי ָהֱא־זּוָלִתי ַהְּנתּוָנה ַעל
 ֲאֶׁשר ֶיְׁשָנן׃ 

ִהים ד ַּבֶּמְמָׁשָלה ִהְמָרה ִּבְפֻקַּדת ֱאֵרַֹהּמ־ ָּכלָלֵכן ב
 ָׁשם׃ אֹם ְּברֹוָנְוַהַּמְמִרים ִיְׂשאּו ֲע

ים ִּכי ֹוִבּו ִלְמִחָּתה ְלַמֲעִׂשים ט ֵאיֶנּנַהַּׁשִּליט־ִּכי ג
 ְתִהי ְל־א ֹוֶמְמַׁשְלּת־ֶבה ִּכיאֹת־ְלָרִעים ְוִכי־ִאם

 ּוְתִהָּלה ִתָּׂשא ִמְּלָפָניו׃  ֹובטִלְמִחָּתה ֲעֵׂשה 
ָאֶון ָּפַעְלָּת ־ֶאֶפס ִאם ָל ֹובִהים הּוא ְלט ֱאְמָׁשֵרת־ִּכי ד

ִהים הּוא  ּוְמָׁשֵרת ֱאֹוְרּבַח־ִחָּנם ִיָּׂשא ֶאת־אְיָרא ִּכי 
 ל ָאֶון׃ ֵעֹּפ־ ְּבַזַעם ֶאתַהִּנְׁשָּפט

ִאם ־ ִּכיֹוא ִמְּפֵני ַהַּזַעם ְלַבּדָלֶכם ְלִהָּכַנע  ֹון ָנכָלֵכן ה
 ִמְּפֵני מּוַסר ַהֵּלב׃ ־ַּגם

ְמָׁשְרֵתי ־ַהָּמס ִּכי־ ַּבֲעבּור ֶזה ַאֶּתם ְמַׁשְּלִמים ַּגם ֶאתֲאֶׁשר ו
 ַהָּדָבר ַהֶּזה׃ ־ִדים ַעלְקֵֹהם ַהּׁשִהים ֱא

 ַהַּמס ַהֶּמֶכס  ֹול־ ַהַּמס ַלֲאֶׁשרֹוֲאֶׁשר ל־ִאיׁש ֶאת־ ְלָכלָהבּו ז
 ֹודְוַהָּכב ַהִּיְרָאה ֹול־ ַהֶּמֶכס ַהִּיְרָאה ַלֲאֶׁשרֹול־ַלֲאֶׁשר
  ֹוד׃ ַהָּכבֹול־ַלֲאֶׁשר

 ִּכי ֹוָדם ַלֲחֵברִּבְלִּתי ַאֲהַבת ָא ֹובח־א ָתִלינּו ִאְּתֶכם ָּכל ח
 ה׃ ֹוָרַהּת־ ִקֵּים ֶאתֹוֲחֵבר־ב ֶאתֵהָֹהא

א ַתֲעֶנה ֵעד ֶׁשֶקר ב ֹא ִתְגנא ִתְרָצח א ִתְנָאף  ִהֵּנה־ִּכי ט
ַהָּכתּובן ָתָֹיִכיל א ֹותֲאֵחר ֹותִמְצ־ִעם ָּכלד ֹא ַתְחמ 

 ׃ ֹוָּכמ ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע
ֵּכן ָהַאֲהָבה ִהיא ִקּיּום ־ ַעלא ַתֲעֶׂשה ָרע ָלֵרַע ָהַאֲהָבה י

 ה׃ ֹוָרַהּת
ד ְלָהִקיץ ִמֵּׁשָנה ִּכי ֹוֵעא ְתַנֵּכרּו ִּכי ָבא ַהמַהְּזָמן ־ ֶאתְוַאף יא

  ְלַהֲאִמין׃ֲאֶׁשר ֲהִחּלנּו  ֹוםה ָלנּו ַעָּתה ִמּיָבְֹיׁשּוָעֵתנּו ְקר
ָּפֳעֵלי ־א ֶאתָּנ־ִהִּגיַע ַנַעְזָבה ֹום ְוַהּיֹול  ָחַלף ָהַלַהַּלְיָלה יב 

 ה׃ ָרַֹנְחּג ֹורּוְכֵלי ֶנֶׁשק ָהא ֶׁשַֹהח
א ְבִמְרַזח ְסרּוִחים  ֹוםַבּי־ֹוְּכמ  ִנְתַהֵּלּוְבֵמיָׁשִרים יג

 ְוִקְנָאה׃  ֹוןְבָזד־אְבִזָּמה ַוֲעָגִבים ְו־א ֹוןְוִׁשָּכר
א ְתַמְלאּו ינּו ִּתְלַּבׁש ֶאְתֶכם ְוֵנֹרּוַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד ַא יד

 יֶכם ְלִפי ַתֲאַות ַהָּבָׂשר׃ ֹוֵתִמְׁשֲאל

  יד יד יד ידפרקפרקפרקפרק
א ְלִחְקֵרי ֵלב  ֶכם ְוֹוְכ ְרֵפה ָיַדִים ֶּבֱאמּוָנה ַקְּבֻלהּו ְבתִאיׁש א

 ָיו׃  תֹנִֹלְׂשִעיָּפיו ְוֶעְׁשּת
ּוְרֵפה ָיַדִים ֶזה ל ֹ ֶלֱאכֹול ֹוןָּדָבר ָנכ־ ַמֲאִמין ִּכי ָּכלֵיׁש ב

  ַכל ָיֶרק׃אֹי
ל ַוֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֵכָֹיבּוז ַלֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו א־ַמֲאָכל ַאל־ ָּכללֵכָֹהא ג

 ִהים׃ ָנָׂשא ָפָניו ֱא־ל ִּכיֵכָֹהא־ֶאתט ִֹיְׁשּפ־ל ַאלֵכֹא
יו הּוא ִּכי ָיקּום ָנֵֹהן ַלאד ָל־אֶעֶבד ט ִֹתְׁשּפ־ ַאָּתה ִּכיִמי ד

 ׃ ֹו ַלֲהִקימהָֹוה ְיַחַֹרב ּכ־ְוהּוא ָיקּום ִּכיל ִֹיּפ־ְוִכי
 ֹול־ֶנְחָׁשב ֹוםַּכּי ֹוםְוֵיׁש ֲאֶׁשר י ֹוםֵמַעל י ֹום ַמְבִּדיל יֵיׁש ה

 ׃ ֹו ְּבַדְעּתֹוִלּב ִאיׁש ָסמּו־ָנא ָּכל־ְיִהי
ה הּוא ְמַכְבָדם ַוֲאֶׁשר ֵאיֶננּו ְמַכֵּבד  ָֹו ָיִמים ַליהַהְמַכֵּבד ו

 הָֹוְיהל ְלֵׁשם ֵכֹל אֵכָֹהאה ֵאיֶננּו ְמַכְבָדם ָֹוָיִמים ְלַמַען ְיה
 ּנּו׃ ֹוֶדִהים ִויהל ְלֵׁשם ֱאֵכֹ ַוֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו אֹוה לֹוֶדי־ִּכי



 ִּייםֹוִמָהר־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קכח

ִאיׁש ָימּות ־ ְוֵאיןֹוִאיׁש ֵמִאָּתנּו ִיְחֶיה ְלַנְפׁש־ ֵאיןִּכי ז
 ׃ ֹוְלַנְפׁש

ה ָלֵכן ָֹוָנמּות ָנמּות ַליה־ה ְוִכיָֹוִנְחֶיה ִנְחֶיה ַליה־ ִאםִּכי ח
 ה ִהֵּננּו׃ ָֹוָנמּות ַליה־ִנְחֶיה ְוִכי־ִּכי

ת ֵמת ַהָּמִׁשיַח ַוָּיָקם ָוָחי ְלִהְׂשָּתֵרר אֹא ַּבֲעבּור ז ֲהִּכי ט
 ַהַחִּיים׃ ־ַהֵּמִתים ְוַעל־ַעל ֹוןְּכָאד

 ַמּדּוַע ָּתבּוז ַאָּתה ֹוא ָאִחי־ֶאתט ֶֹּזה ִתְׁשּפ־ ָלָּמהְוַאָּתה י
 ִהים׃ ֱאִלְפֵני ִכֵּסא ִּדין ד ֹט ַנֲעמְוֻכָּלנּו ַלִמְׁשָּפ ְלָאִחי

 ֶּבֶר־ה ִּכי ִלי ִּתְכַרע ָּכלָֹוָאִני ְנֻאם ְיה־ ָכתּוב ַחיִּכי יא
 ִהים׃ ה ֵלאֹוֶדּת ֹוןָלׁש־ְוָכל

 ִהים ָּדָבר׃ ֱא־ ָיִׁשיב ֶאתֹוִאיׁש ְוִאיׁש ְלַנְפׁש־ ָּכלֵּכן־ַעל יב 
ִמְׁשָּפט ץ  ַֹנֲחר־ָאִחיו ִּכי ִאם־ִאיׁש ֶאת ֹודעט ֹא ִנְׁשּפ ְוַעָּתה יג

  ֹול׃ִמְכׁש ֹוׁש אֹוֵקְלִבְלִּתי ֵתת ִאיׁש ִלְפֵני ָאִחיו מ
ֵאין ָּדָבר ָטֵמא ־ינּו ִּכיֵנָֹיַדְעִּתי ְּבֵיׁשּוַע ֲאד־ ַּגםָיַדְעִּתי יד

 ָטֵמא הּוא ְלִמי ֲאֶׁשר ַיְחְׁשֶבּנּו ְלָטֵמא׃ ־ֵמֵאָליו ְוַרק
ח ַאֲהָבה ַרְֹּבא ֹודע ֵלֹה ֵאיְנ  ְּבַמֲאָכְל ָאִחיֵיָעֵצב־ְוִאם טו

  ׃ֹוַּבֲעדֲאֶׁשר ַהָּמִׁשיַח ֵמת  ָאִחי־ֶאת ַּתְׁשֵחת ְּבַמֲאָכְל־ַאל
 ְלִגּדּוִפים׃   ִיְׁשַרת ַנְפְׁשִּתֵּתן־ְוַאל טז
ְצָדָקה ־ִהים ֵאיֶנָּנה ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה ִּכי ִאם ֱאַמְלכּות־ִּכי יז

 ׁש׃ ֶדָֹוה ְּברּוַח ַהּקְוֶחְד ֹוםָׁשל
ִהים ְוֶנְחָמד ַהָּמִׁשיַח ָּבֵאֶּלה ָרצּוי הּוא ֵלא־ ֶאתדֵבְֹוָהע יח

 ְּבֵעיֵני ֲאָנִׁשים׃ 
 ֵרֵעהּו׃ ־ן ִאיׁש ֶאתֹוֵנְלכ ֹוםָּנא ַדְרֵכי ָׁשל־ ִנְרְּדָפהֵּכן־ַעל יט
א ָּדָבר הּו־ִּדְבַרת ַמֲאָכל ָּכל־ִהים ַעלל ֱאַעֹּפ סַֹּתֲהר־ַאל כ

  ׃ֹוְּבַנְפׁשְכֶלּנּו ְלִהְתַנֵּקם אְֹוַרק ַרע הּוא ַלֲאֶׁשר י ֹורָטה
ָּדָבר  ֹותַלֲעׂש־אָיִין ְו ֹותִלְׁשּת־אָּבָׂשר ל ֶֹלֱאכ־א ֹובט כא

 ָיָדיו ֹו אֹוּב־ִיָּוֶקׁש ֲאֶׁשר ֹוא ֵלב ְלָאִחי ֹולֲאֶׁשר ִיְהֶיה ִמְכׁש
 ִּתְרֶּפיָנה׃ 

ִהים ַאְׁשֵרי ִלְפֵני ָהֱא ְלַבְּד ְל־ִהיֱאמּוָנה ְּת ְל־ֶיׁש כב
 ׃ ֹול־א ַיְרִׁשיֶעּנּו ַּבֲאֶׁשר ִיְבַחר ֹוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִלּב

א  ַיַען ִּכי ֹונֹו ִנְפַלג ָעָליו ְוָנָׂשא ֲעֹוַכל  ְוִלּבאֹי־ִאם ַא כג
ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ִּבְבִלי ֱאמּוָנה ֵחְטא ל ֶֹבֱאמּוָנה ַמֲעֵׂשהּו ְוכ

  הּוא׃

  טו טו טו טופרקפרקפרקפרק
 חַ ֹ ַּדֵּלי כ ֹון ָעֵלינּו ַהִּמְצָוה ָלֵׂשאת ִרְפיַחֹי כֵרֹ ִגּבַוֲאַנְחנּו א

 א ָלחּוׁש ְלֵחֶפץ ַנְפֵׁשנּו׃ ְו
 ְלַבֲעבּור  ֹולֹוב־ ִאיׁש ֵמִאָּתנּו ָיחּוׁש ְלֵחֶפץ ֵרֵעהּו ְלטְוִאיׁש ב

 ִיָּבֶנה ִמֶּמנּו׃ 
ָחׁש ַלֲאֶׁשר ָּכתּוב ־י ִאם ִּכֹוא ָחׁש ְלַנְפׁשַהָּמִׁשיַח ־ ַגםִּכי ג

 ָנְפלּו ָעָלי׃  ֶפיֹוְרח ֹותְוֶחְרּפ
 ִנְכַּתב ִמֶּקֶדם ִנְכַּתב ְלמּוָסר ָלנּו ְלַהֲחִזיק  ֲאֶׁשר־ְוָכל ד

 ַהְּכתּוִבים׃  ֹותַאַּפִים ּוְבַתְנחּומ ֶרְֹּבִתְקָוה ְּבא

ֶאָחד ְלִאיׁש ַאַּפִים ֲאִבי ַהַּתְנחּוִמים ִיֵּתן ָלֶכם ֵלב   ֶאֶרְוֵאל ה
 ְּכָאִחיו ְּכַיד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 

ִהים ֲאִבי ֱא־ ֵאָחד ּוֶפה ֶאָחד ְּתַכְּבדּו ַיְחָּדו ֶאתּוְבֵלב ו
 ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֵנֲֹאד

ַהָּמִׁשיַח ִקֵּבל ־ֵרֵעהּו ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ ַקְּבלּו ָנא ִאיׁש ֶאתֵּכן־ַעל ז
 ם׃ ִהיָהֱא ֹודֶאְתֶכם ִלְכב

ים ֹוִלַהִּנּמ־ר ִּכי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָהָיה ִלְמָׁשֵרת ֶאתֵמֹ אַוֲאִני ח
  ֹות׃ָהָאב־הים ְלָהִקים ְּדָבָריו ֶאלַּבֲעבּור ֱאֶמת ֱא

 ַּכָּכתּוב ֹוַחְסּד־ִהים ַעלָהֱא־ֵהם ְיַכְּבדּו ֶאת־ ַּגםםֹוִיְוַהּג ט
 ה׃ ֲאַזֵּמָר ם ּוְלִׁשְמֹוִיַבּג ֹוְדֵּכן א־ַעל

 ׃ ֹום ַעּמֹוִיָּכתּוב ַהְרִנינּו ג ֹודְוע י
 ָהֻאִּמים׃ ־ם ַׁשְּבחּוהּו ָּכלֹוִיּג־ה ָּכלָֹוְיה־ַהְללּו ֶאת ֹודְוע יא
ל ֹד ִלְמׁשֵמֹׁש ִיַׁשי ְוָהעֶרְֹוָהָיה ׁש ֹודַמר עאֹ יִויַׁשְעָיה יב 

 ם ְיַקּוּו׃ ֹוִיָּבַעִּמים ֵאָליו ּג
 ֹוםִׂשְמָחה ְוָׁשל־א ֶאְתֶכם ָּכלֵהי ַהִּתְקָוה ְיַמֵּלֵוא יג

 ׁש׃ ֶדֹרּוַח ַהּקז ֹיף ַחִיל ְּבִתְקָוה ְּבעֹוִסֶּבֱאמּוַנְתֶכם ְלה
ַאֶּתם ְמֵלִאים ֶחֶסד  ־ ִּכיד ֹ ַאַחי ָּבְטָחה ַנְפִׁשי ְמאָּבֶכם־ְוַגם יד

 ָאִחיו׃ ־ים ְלַהְזִהיר ִאיׁש ֶאתִנַֹּדַעת ּוְנכ־ְׁשֵלִמים ְּבָכל
ְּדָבִרים ֲאָחִדים  ֹותדֹא־ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם ַעלז ֶֹתר ע ְּבֶיַוֲאִני טו

  ָחֶסד׃ ֵאַליִהים ְּכַמְזִּכיר ֲאִני ִלְפֵניֶכם ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִהָּטה ֱא
ם ַוֲאַכֵהן  ֹוִי ִלְמָׁשֵרת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֵּבין ַהּגָוֶאְהֶיה טז

 ֹון ם ְלָרצֹוִיִהים ַּבֲעבּור ַיֲעֶלה ָקְרָּבן ַהּגת ָהֱאֹוַרִלְבׂש
 ׁש׃ ֶדֹ ְּברּוַח ַהקְמֻקָּדׁש

ִלי ְלִהְתַהֵּלל ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַּבֲחָפִצים ֲאֶׁשר ־ ֶיׁשּוְבֵכן יז
 ִהים׃ ֵלא

ָיִדי ־א ִבַּצע ַהָּמִׁשיַח ַעלִנִּסיִתי ְלַדֵּבר ָּדָבר ֲאֶׁשר ־א ִּכי יח
 ָיָדי׃  ֹותּוַבֲעִלילי ם ְּבִאְמֵרי ִפֹוִיֵלב ַהּג־ֵאָליו ֶאת ֹותְלַהּט

ִהים ַעד ֲאֶׁשר רּוַח ֱאז ִֹתים ְּבעְפְֹוַהּמ ֹותתֹ ָהאִּבְגבּוַרת יט
 ַעד יָה ֹוֶתָמְלָאה ָהָאֶרץ ְּבׂשַרת ַהָּמִׁשיַח ִמירּוָׁשַלִים ּוְסִביב

  ֹון׃ִאּלּוִריק
ֲאֶׁשר ֵׁשם  ֹותמִֹּבְמק  ַׂשְמִּתי ְמַגַּמת ָּפַני ְלַבֵּׂשר ַאְוֵכן כ

 ֹודְיס־א ִנְקָרא ָׁשם ְלִבְלִּתי ֶאְבֶנה ַעל ֹודָּמִׁשיַח עַה
  ֲאֵחִרים׃

ָׁשְמעּו ־אֻסַּפר ָלֶהם ָראּו ַוֲאֶׁשר ־אַּכָּכתּוב ֲאֶׁשר ־ ִאםִּכי כא
 נּו׃ ֹוָנִהְתּב

 ֲאֵליֶכם׃  ֹואת ֶנֱעַצְרִּתי ְזַמן ָרב ִמּבאֹ ָלזַוֲאֶׁשר כב
ָהֵאֶּלה  ֹותַּבְּגִליל ֹוםָמק ֹודִלי ע־ין ַעָּתה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֵאֲאָבל כג

  ֹות׃ַרּבֲאֵליֶכם ֶזה ָׁשִנים  ֹואה ָלבֹוָלּוְתׁשּוָקִתי ְגד
ֶכם ֹוְתֲאֵליֶכם ְּבֶלְכִּתי ִלְסָפַרד ִּכי ְמַקֶּוה ֲאִני ִלְרא ֹואָאב כד

 ְּתַׁשְּלחּוִני ְּפֵניֶכם ִלְמָעט ַאַחר ־ֶאת ֹות ְׂשָמחַעְֹּבָעְבִרי ִלְׂשּב
 ְרִּכי׃ ְלַד

ְירּוָׁשָלְיָמה ְלָהִביא ָׁשם ִמְחָיה  ֵלִֹהְנִני ה ֹום ַּכּיֶאֶפס כה
 ים׃ ֹוִׁשַלְּקד

ים ְוָהֲאַכִּיים ְלָהִרים ַמְׂשַאת ֹוִנ ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהַּמְּקדָיָׁשר־ִּכי כו
 ים׃ ֹוִׁשי ְירּוָׁשַלִים ַהְּקדֹוֵנֶאְבי־ְנָדָבה ֶאל



 ִּייםֹוִמָהר־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת טקכ

ֵהם ְמִׁשיִבים ָלֶהם ִּכי  ֹובח־ר ְּבֵעיֵניֶהם ְוַגם ַהֶּזה ָיָׁשְוַהָּדָבר כז
א  ֲהָהרּוַחֲחזּו ְבַנֲחָלָתם ַּכֲחֵבִרים ְּבַחֵּיי אֹם נֹוִיַהּג־ִאם
 ם ְּבַחֵּיי ְבָׂשִרים׃ ָתֲֹעֵליֶהם ְלַהֲחי־ַּגם

ַהָּדָבר ְוַהְּפִרי ַהֶּזה ִיְהֶיה ְבָיָדם ־ ֲאַכֶּלה ֶאתְוַכֲאֶׁשר כח
 ֲעֵליֶכם ִלְסָפַרד׃  ְּבָרה ֶּדֶרֶאְע ֹוןָנכ־ֶאל

א ִּבְרָכָתה ִבְמ־ ֲאֵליֶכם ָיַדְעִּתי ִּכייִאֹּוְכב כט
 ה׃ ָאַֹהָּמִׁשיַח ָאב־תֹוַרְּבׂש־ֶׁשל

ינּו ֵנֹ ִמְתַחֵּנן ֲאֵליֶכם ַאַחי ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדַוֲאִני ל
ְתַאֵּמץ ׁש ְלִהֶדֹּוְבַאֲהַבְתֶכם ַהְּנתּוָנה ָלֶכם ֵמרּוַח ַהּק

 ִהים ְּבַעד ַנְפִׁשי׃ ֱא־ ִאִּתי ֶאלּוְלִהְתַּפֵּלל
ר  ֹ  ְיַמְּלֵטִני ִמַּיד ַהַּמְמִרים ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ְוִיְּתֵנִני ִלְגמִּכי לא

 ים ִּבירּוָׁשָלִים׃ ֹוִׁשַלְּקד ֹוןִתי ְלָרצָדֲֹעב
 ָׁשם ִהים ְלִהָּנֵפׁשֱא ֹוןֲאֵליֶכם ְּבֵלב ָׂשֵמַח ִּבְרצ אְֹוָלב לב

 ִעָּמֶכם׃ 
 ֻּכְּלֶכם ָאֵמן׃ ־ִיְהֶיה ִעם ֹוםֵהי ַהָּׁשלֵוא לג

  טז טז טז טזפרקפרקפרקפרק
ֶּבה ֹוינּו ַהָּבָאה ִלְפֵניֶכם ִהיא פֵתֹ ַמְפִּגיַע ְּבַעד ֲאחְוִהְנִני א

 ָהֵעָדה ְּבַקְנְּכָרי׃ ־ְמָׁשַרת ֶאת
 ְוִתְמכּוָה ׁשֶדֹ ְּכִמְׁשָּפט ְלַאְנֵׁשי קינּוֵנֲֹאדָּנא ַּב־ ַקְּבלּוָהָאָּנא ב

 ְבָיִדיִהיא ָתְמָכה ־ָּדָבר ֲאֶׁשר ֶּתְחַסר ִעְּמֶכם ִּכי ַּגם־ְּבָכל
 ּוִביֵדי ַרִּבים זּוָלִתי׃ 

ת ֵיׁשּועַ  ַדְֹּפִריְסִקָּלא ַוֲעִקיָלס ֲחֵבַרי ַּבֲעב ֹום ִלְׁשלַׁשֲאלּו ג
 ַהָּמִׁשיַח׃ 

ַבִּדי ַמִּכיר ֲאִני ְל־א ָנְתנּו ַצָּואָרם ְּבַעד ַנְפִׁשי ְוֲאֶׁשר ד
 ם׃ ֹוִיַהּג ֹותְקִהיּל־ַּגם ָּכל־ָתם ִּכי ִאםֹוָבט

 ֹוםָׁשֲאלּו ִלְׁשל ֹוםָהֵעָדה ְּבֵביָתם ִּתְׁשֲאלּו ְלָׁשל־ ֶאלְוַגם ה
 א הּוא ֵראִׁשית ְּפִרי ַאְסָיא ַלָּמִׁשיַח׃ ְיִדיִדי ֲה ֹוסַאֵּפיְנט

  ָעָמל ָרב׃ ִמְרָים ֲאֶׁשר ָעְמָלה ָלֶכם ֹום ִלְׁשלַׁשֲאלּו ו
י ֲאֶׁשר ֶנֶאְסרּו ִאִּתי ָבְֹויּוְנָיס ְקר ֹוסיקֹוִנַאְנְּדר ֹום ִלְׁשלַׁשֲאלּו ז

 ְלָפַניָיָצא ִׁשְמָעם ֵּבין ַהְּׁשִליִחים ְוֵהם ָּדְבקּו ־ַּבִּמְׁשָמר ְוַגם
 ִּבְמִׁשיֵחנּו׃ 

 ינּו׃ ֵנַֹאְמְּפִליָאס ְיִדיִדי ַּבאד ֹום ִלְׁשלַׁשֲאלּו ח
 ֹום ת ַהָּמִׁשיַח ְוִלְׁשלַדֲֹחֵבֵרנּו ַּבֲעב ֹוסאּוְרָבנ ֹום ִלְׁשלּוַׁשֲאל ט

 ְסַטִּכיס ְיִדיִדי׃ 
ְּבֵני   ֹוםַאַּפִּליס ַהֶּנֱאָמן ַּבָּמִׁשיַח ַׁשֲאלּו ִלְׁשל ֹום ִלְׁשלַׁשֲאלּו י

  ֹוס׃לֹוְבֵבית ֲאִריְסט
ְּבֵני ֵבית  םֹוי ַׁשֲאלּו ִלְׁשלִבְֹקר ֹוןּיֹוִדרֹה ֹום ִלְׁשלַׁשֲאלּו יא

 ינּו׃ ֵנַֹהְּדֵבִקים ַּבאד ֹוסַנְרִקיס
ַמֲעֵׂשיֶהן  ֹותׂשְֹטרּוֵפיָנה ּוְטרּוָפָסה ָהע ֹום ִלְׁשלַׁשֲאלּו יב 

ַּפְרִסיס ָהֲאהּוָבה ֲאֶׁשר ִהְרְּבָתה   ֹוםינּו ַׁשֲאלּו ִלְׁשלֵנַֹּבאד
 ינּו׃ ֵנֹ ַּבאדְפָעֶליָה

 ְּכֵאם ֹוִאּמ ֹוםינּו ְוִלְׁשלֵנֹ ֲאדְּבִחיר ֹוסרּופ ֹום ִלְׁשלַׁשֲאלּו יג
 ִלי׃ 

ס  ֹוָבֶהְרָמס ַּפְטר ֹוןְּפֵליג ֹוסֲאסּוְנְקִריט ֹום ִלְׁשלַׁשֲאלּו יד
 ְוֶהְרִמיס ְוָהַאִחים ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם׃ 

 ֹותֹוְויּוְלָיא ִניְרַוס ַוֲאח ֹולֹוגֹוסִּפיל ֹום ִלְׁשלַׁשֲאלּו טו
  ֲאֶׁשר ִאָּתם׃ יםֹוִׁשַהְּקד־ּוְמָּפס ְוָכלֹולְוא

 ֹותְקִהיּל־ׁש ָּכלֶדִֹּבְנִׁשיַקת ַהּק ֹום ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְלָׁשלַׁשֲאלּו טז
 ָלֶכם׃  ֹוםְלָׁשל ֹותׁשְרְֹמִׁשיֵחנּו ּד

 ַמְזִהיר ֶאְתֶכם ַאַחי ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ִמְּמַׁשְּלֵחי ְמָדִנים  ַוֲאִני יז
 ָנא־סּורּוְדֶּתם ַהֶּלַקח ֲאֶׁשר ְלַמ־ֶאת ִֹׁשים ַלֲהפֹוְקּומ

 ֵמֲעֵליֶהם׃ 
ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִּכי ֵנֲֹאד־א ַיַעְבדּו ֶאת ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה ִּכי יח

ַיִּדיחּו   ֹותַוֲחַלְקַלּק ֹותְּכֵרָׂשם ּוִבְׂשַפת ֲחָלק־ֶאת־ִאם
 ַהְּתִמיִמים׃  ֹותִלּב־ֶאת

ֵּכן ָׂשׂש ֲאִני ֲעֵליֶכם ־ַע ְוַעלֵמֵֹיׁש ָלֶכם ֵלב ׁש־ִּכיל ֹ ַלּכעֹוַדְונ יט
 ּוְתִמיִמים ֹובט ֹותָחַפְצִּתי ִּכי ִתְהיּו ֲחָכִמים ַלֲעׂש ַא

 ָרָעה׃  ֹותֵמֲעׂש
ַמֵהר ַּתַחת ַרְגֵליֶכם ה ַֹהָּׂשָטן ּכ־ְיַדֵּכא ֶאת ֹוםֵהי ַהָּׁשלֵוא כ

 ינּו ִיְהֶיה ִעָּמֶכם׃ ֵנֶֹחֶסד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד
י ֹוַבְקר ֹוסַּפְטרֹוְסְוס ֹוןְוָיס ֹוסֲחֵבִרי ְולּוְקי ֹוסּיֹוִתִטימ כא
 ֶכם׃ ֹוְמִׁשים ִלְׁשלְרֹּד
ֶכם ֹוְמל ִלְׁשלֵאֹת ׁשאֹר ָהִאֶּגֶרת ַהּזֵפֹס ֹוס ַטְרִטּיַוֲאִני כב

 ינּו׃ ֵנַֹּבאד
ֶכם ֹוְמׁש ִלְׁשלֵרָֹהָּקָהל ּד־ִלי ּוְלָכלֹון־ַּבַעל ַהָּמל ֹוסָּגּי כג

  ֶכם׃ֹוְמִלְׁשלִלים ֲאָֹאִחינּו ׁש ֹוסִעיר ּוְקַוְרטן ָהֵכֹס ֹוסֲאַרְסט
 ֻּכְלֶכם ָאֵמן׃ ־ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִעםֹוֵנ ֲאדֶחֶסד כד
ן ֶאְתֶכם ִּכְבׂשָרִתי ִהיא ְבׂשַרת ֹוֵנ ְלכֹו ְּבָידַחֹ ֲאֶׁשר ַהּכְוהּוא כה

 ִמיֵמיָכֻמס ֲאֶׁשר ָהָיה  ֹודֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּכִפי ִהְתַּגּלּות ַהּס
 ֶקֶדם׃ 

ֵהי ִּפי ִכְתֵבי ַהְנִביִאים ִּבְפֻקַּדת ֱא־ַעל ֹום ִנְגָלה ַכּיַוֲאֶׁשר כו
  ׃ֹוֱאמּוָנת־ֶאלִלָּבם ־ֶאת ֹותם ְלַהּטֹוִיַהּג־ם ְוֻהַּגד ְלָכלֹוָלע
ם ֹוָלְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְלע ֹוד ַהָּכבֹו ְולֹוְלַבּד ֹות ֵאל ֵּדעהּוא כז

 ׃ָוֶעד ָאֵמן
 



 ְנִּתִּייםֹוִרַהּק־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קל
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תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ אאאאׁשׁשׁשׁש    ֹוֹוֹוֹוללללֹוֹוֹוֹוסססס    ּפּפּפּפאאאאִִִִ ררררִִִִ ללללֹוֹוֹוֹוננננָָָָההההָָָָ ּקּקּקּק־־־־הההה    אאאאֶֶֶֶ ייייםםםםֹוֹוֹוֹוררררִִִִההההַַַַ ּיּיּיּיִִִִ ּתּתּתּתִִִִ ננננְְְְ

 
  א א א אפרקפרקפרקפרק

 ֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִּבְרצֹוּב־ַהָּׁשִליַח ֲאֶׁשר ָּבַחר ֹולֹוסּפ א
 ְּתִניס ָאִחינּו׃ ֹוְסִהים ֲאִני ְוסֱא

ֶׁשר ַהְּבִחיִרים ְוַהְּקדִׁשים ֲא ֹוסְנּתִרִֹהים ְּבק ֱאֲעַדת־ֶאל ב
 ֹוםָמק־ְּבָכלִאים ְרַֹהּק־ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִהְתַקָּדׁשּו ִעם ָּכל

 ינּו׃ ֵנֹיֶהם ַוֲאדֵנְֹּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח הּוא ֲאד
ינּו ֵיׁשּוַע ֵנִֹהים ָאִבינּו ַוֲאדִיֵּתן ָלֶכם ֱא ֹום ְוָׁשלֶחֶסד ג

 ַהָּמִׁשיַח׃ 
 ֲאֶׁשר ָּגַמל ֲעֵליֶכם ֹוַחְסּד־ַהי ָּתִמיד ַעלֱא־ֶאת ֲאָבֵר ד

 ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
 ַמָּדע ְוַהְׂשֵּכל׃ ־ְּבָכלל ָֹלֶכם ַּבּכ ֹון ְמָצאֶתם אֹו בִּכי ה
  ֵעדּות ַהָּמִׁשיַח ֶנֶאְמָנה ָבֶכם׃ ַּכֲאֶׁשר ו
ָיּה ְוֵעיֵניֶכם ־ַמַּתת־א ֲחַסְרֶּתם ְמאּוָמה ִמָּכל־ ֲאֶׁשרַעד ז

 ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֵנְֹּפֵני ֲאד ֹותִנְגל ֹותלְלִהָּג ֹותּיִפֹצ
ַהֵּקץ ְלִבְלִּתי ִיָּמֵצא ָבֶכם ־ן ֶאְתֶכם ַעדֹוֵנהּוא ְיכ־ ַּגםֲאֶׁשר ח

 ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֵנֲֹאד ֹוםֶׁשֶמץ ָּדָבר ְּבי
 ֹו ְלָדְבָקה ִּבְבנֹוִהים ֲאֶׁשר ִנְקֵראֶתם ּב ֶנֱאָמן הּוא ָהֱאִּכי ט

 ינּו׃ ֵנֵֹיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד
ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְלַדֵּבר ֵנֹׁש ִמֶּכם ַאַחי ְּבֵׁשם ֲאדֵרֹ דַוֲאִני י

 ִהְתַחְּברּו־ִאםִּכי  ֹותדּו ִלְפַלּגְדִֹּתְתּג־ֻּכְּלֶכם ֶּפה ֶאָחד ְוַאל
 ַיְחָּדו ְּבֵלב ֶאָחד ּוְבֵעָצה ֶאָחת׃ 

 ֹות ִדְבֵרי ִריב־ה ִּכיֹוָאֵבית ְּכל־ִּפי ְבֵניִלי ַאַחי ִמ־ ֻהַּגדִּכי יא
 ְּבַׁשֲעֵריֶכם׃ 

 ֲאִני ֹוא ֹולֹוסר ֲאִני ְלפֵמֹ ֶזה ְדָבִרי ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּכם אְוִהֵּנה יב 
  ֲאִני ַלָּמִׁשיַח׃ ֹו ֲאִני ְלֵכיָפא אֹוא ֹולֹוסְלַאּפ

 ֲהִנְטַּבְלֶּתם ֹוַּבַעְדֶכם א ֹולֹוס ֶנֱחַלק ַהָּמִׁשיַח ֲהִנְצַלב ּפֲהִכי יג
  ֹולֹוס׃ְּבֵׁשם ּפ

ָטַבְלִּתי ִאיׁש ִמֶּכם זּוָלִתי ־אִהים ִּכי  ָאִׂשיׂש ֵּבאֹוׂשׂש יד
  ֹוס׃ְוָגי ֹוסְקִרְסּפ

 ִנְטַּבְלֶּתם ִּבְׁשִמי׃ ־ ִּכיְמרּואֹי־ֶּפן טו
ּוִמְּלַבד ֵאֶּלה ֵאיֶנִּני  ֹוסֵבית ְסְטָפנ־ְּבֵני־ָטַבְלִּתי ַגם ֶאת ַא טז
 ָטַבְלִּתי ִאיׁש ַאֵחר׃ ־ִאם ֹודַע עֵדֹי
ְבָחְכַמת ־אְלַבֵּׂשר ְו־א ְׁשָלַחִני ַהָּמִׁשיַח ְלַטֵּבל ִּכי ִאם ִּכי יז

 ּו׃ הִֹיְהֶיה ְצַלב ַהָּמִׁשיַח ְלת־ְׂשָפַתִים ֶּפן
ִעים ֹוָׁשִדים ְוָלנּו ַהּנְבֹ ַהְּצַלב ִּכְפַתּיּות הּוא ָלאִפְתָּגם־ִּכי יח

 ִהים׃ ּוַרת ֱאהּוא ְּגב
 ים ַאְסִּתיר׃ ֹוִנ ֲאַאֵּבד ָחְכַמת ֲחָכִמים ּוִביַנת ְנבָכתּוב־ִּכי יט

א ִסֵּכל ם ֲהֹוָלל ִחְקֵרי ָהעֵקֹר ַאֵּיה ׁשֵפֹ ָחָכם ַאֵּיה סַאֵּיה כ
 ם ַהֶּזה׃ ֹוָלָחְכַמת ָהע־ִהים ֶאתֱא
ִהים ֱאָה־א ָיַדע ֶאת ֹום ְּבָחְכָמתֹוָל ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָהעִּכי כא

 יַעֹוִׁשְלה ְּבִסְכלּות ַהְּבׂשָרה ֹונֹוִהים ּוְרצָּבָאה ָחְכַמת ֱא
 ַהַּמֲאִמיִנים׃ ־ֶאת

 ְוַהְּיָוִנים ְמַבְקִׁשים ָחְכָמה׃  ֹותִלים אֲאֹ ַהְּיהּוִדים ׁשִּכי כב
 ְמַבְּׂשִרים ְּבָאְזֵניֶהם ַהָּמִׁשיַח ַהִּנְצָלב ַלְּיהּוִדים ַוֲאַנְחנּו כג

 ְוַלְּיָוִנים ְלִסְכלּות׃  ֹולְלִמְכׁש
ִלְיָוִנים ָמִׁשיַח ְּגבּוַרת  ־ִליהּוִדים ַּגם־ִלְבִחיִרים ַּגם ַא כד

 ִהים׃ ִהים ְוָחְכַמת ֱאֱא
ִהים ְיֵדי ֱא ֹוןה ֵמָחְכַמת ָאָדם ְוִרְפיֹוָבִהים ט ִסְכלּות ֱאִּכי כה

  ָּגֶבר׃ ַחֵֹאיָתן ִמּכ
א ַרִּבים ֲחָכִמים ָיּה ־ַחי ְקרּוֵאיא ִתְראּו ִמי ַאֶּתם ַאֲה כו

  ָאֶרץ׃ ְנִדיֵביא ַרִּבים י ַחִיל ְוֵרֹא ַרִּבים ִּגּבְלֵעיֵני ָבָׂשר 
ִהים ְלַהְכִלים ם ָּבַחר ָּבם ֱאֹוָל ַהְּפָתאִים ְּבֵעיֵני ָהעִּכי כז

 ָּבַחרם ָּבם ֹוָלַהֲחָכִמים ּוְרֵפי ַהָּיַדִים ְּבֵעיֵני ָהע־ֶאת
 ָהֵאיָתִנים׃ ־ ֶאתְלַהְכִלים

 ַעם ָהָאֶרץ ְוַהִּנְבִזים ֲאֶׁשר ְּכֶאֶפס ֶנְחָׁשבּו ָּבַחר ָּבם ְוַדַּלת כח
  ֹוד׃ער ֲאִני ְוַאְפִסי ֵמָֹהא־ְלֶאֶפס ֶאת ֹותִהים ַלֲעׂשֱא
 ִהים׃  ִלְפֵני ָהֱאָׂשרָּב־ִיְתַהֵּלל ָּכל־א ְלַמַען כט
 ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ָהָיה ָלנּו   ִהְּנֶכם ְּבֵיׁשּוַעֹוַאֶּתם ֵמִאּת ַא ל

 ֹות ִהים ְלַצְּדֵקנּו ְלַקְּדֵׁשנּו ְוִלְפּדְלָחְכָמה ִמַּיד ָהֱא
  ַנְפֵׁשנּו׃־ֶאת

 ה׃ ָֹו ָיקּום ַהָּדָבר ַּכָּכתּוב ַהִּמְתַהֵּלל ִיְתַהֵּלל ַּביהְוֵכן לא

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
א  ָפה ְוא ִבְמִליַצת ַהָּׂש ַּכֲאֶׁשר ָּבאִתי ֲאֵליֶכם ֶאַחי ַוֲאִני א

 ִהים׃ ֱאֵעדּות ־ַהָחְכָמה ָּבאִתי ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ֹוןְבִיְתר
ָּדָבר ַאֵחר ִּכי ־ן ֵּביֵניֶכם ֶאלֹוֵנ ֶנֱחָרָצה ְבִלִּבי ִלְבִלי ִהְתּבִּכי ב

 ַהִּנְצָלב׃ ־ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח ֶאל־ֶאל־ִאם
 ה׃ ָלָֹדה ְגד ְּבַפַחד ּוִבְרָעַחֹכ־א ָהִייִתי ִעָּמֶכם ְּבַוֲאִני ג
ֲאָנִׁשים ־ֶכם ְּבִאְמֵרי ָחְכַמתְתֹא ָהָיה ְדָבִרי ּוְקִריָאִתי ְלַפּתְו ד

  ַהְּגבּוָרה׃ִּבְתעּוָדה ֶנֱאָמָנה ִמִּפי ָהרּוַח ּוִמִּפי ־ִּכי ִאם
א ְּבָחְכַמת ִהים ְוֱאמּוָנְתֶכם ִּבְגבּוַרת ֱא ֹון ִּתּכְלַמַען ה

 ֲאָנִׁשים׃ 
א ָמה ֲאַנְחנּו ְמַדְּבִרים ֵּבין ַהְּׁשֵלִמים ֶאֶפס  ָחְכְוִדְבֵרי ו

א ֵמָחְכַמת ָׂשֵריֶהם ֲאֶׁשר  ם ַהֶּזה ְוֹוָלֵמָחְכַמת ְּבֵני ָהע
 ּו ֶנְחָׁשבּו׃ הֹ ָותְלֶאֶפס



 ְנִּתִּייםֹוִרַהּק־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קלא

ם  ֹוָלִהים ְוָרֵזי עְמַדְּבִרים ֲאַנְחנּו ִסְתֵרי ָחְכַמת ֱא־ ִאםִּכי ז
 נּו׃ ֹוֵדי ֶאֶרץ ִלְכבׁש ִמַּקְדֵמאֲֹאֶׁשר ָצַפן ָלנּו ֵמר

ם ַהֶּזה ִּכי  ֹוָלא ְיָדָעּה ִאיׁש ִמָּׂשֵרי ָהע ַהָחְכָמה ֲאֶׁשר ִהיא ח
  ֹוד׃ַהָּכב ֹוןֲאד־יעּו ֶאתֹוִקא הלּו ָיְדעּו 

א א ָׁשָמָעה ְון ֶזָֹרֲאָתה ְוא־אַעִין ־ַּכָּכתּוב ֲאֶׁשר ַא ט
 ָביו׃ ֲהֹאִהים ְלֵהִכין ָהֱא־ֵלב ִאיׁש ֲאֶׁשר־ָעָלה ַעל

ר ֵקֹ ִּכי ָהרּוַח חֹוִּפי רּוח־ִהים ַעל ִּגָּלה ָלנּו ֱאֵאֶּלה־ְוָכל י
 ִהים ִיְמָצא׃ ק ֵחֶקר ֱאֶמַֹאף על ַֹהּכ

ַע ֵאת ֲאֶׁשר ְּבֵלב ָהָאָדם ִּבְלִּתי רּוַח ֵדֹ ִמי ִמְּבֵני ָאָדם יִּכי יא
 ְּבֵלב ֶׁשרֲאַע ֵאת ֵדִֹאיׁש י־ ֵּכן ֵאיןֹוָהָאָדם ֲאֶׁשר ְּבִקְרּב

 ׃ ֹוִהים ְלַבּדִהים ִּבְלִּתי רּוַח ָהֱאָהֱא
ר ֵבִֹהים ּדרּוַח ֱא־ם ִּכי ִאםֹוָל ֵאין ִאָּתנּו רּוַח ָהעַוֲאַנְחנּו יב 

ָלנּו ִמַּיד   ֹותַהְּנֻתנ ֹותַהַּמָּתנ־ָּבנּו ְלַבֲעבּור ֵנַדע ֶאת
 ִהים׃ ָהֱא

ֲאָנִׁשים ְנַדֵּבר ִּכי ה ָחְכַמת ֹוֶרֲאֶׁשר ּת ֹותא ְבִמּל ְוַגם יג
 ָּבֵאר נּו ְוֵאת ִאְמֵרי רּוַח ֹוֵנְלׁש־ׁש ַעלֶדֹרּוַח ַהּק ֹותִמּל־ִאם

 ִּפי ִאְמֵרי רּוַח׃ ־ְנָבֵאר ַעל
א ַיְקִׁשיב ְלִאְמֵרי רּוַח ָּבָׂשר ָוָדם ־ָאָדם ֶּבן־ ֶּבןֶאֶפס יד

 ִּכי רּוחַ  ליּוַכא ְכִסְכלּות ֵהם ְּבֵעיָניו ְוַהְׂשֵּכל ־ִהים ִּכיָהֱא
  ִיַּׁשֵפטּו׃ ֹוָיד־ ֲאֶׁשר ַרק ַעלֹוֵאין ּב

ִיָּׁשֵפט  ־אָּדָבר ְוהּוא ־ָּכלט ֹ ִיְׁשּפֹוִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּב ַא טו
 ֵמִאיׁש׃ 

יֶעּנּו ָאֵכן ִאָּתנּו ֹוִד יֹוה ְוִאיׁש ֲעָצתָֹורּוַח ְיה־ִתֵּכן ֶאת־ ִמיִּכי טז
 רּוַח ַהָּמִׁשיַח׃ 

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ִּתי ָאז ְלַדֵּבר ֲאֵליֶכם ַאַחי ְּכַאְנֵׁשי רּוַח ִּכי  ְלֹא ָיכ יַוֲאִנ א

 ִלים ַּבָּמִׁשיַח׃ ְלִֹּכְבֵני ָבָׂשר ָוָדם ְּכע־ִאם
ָהָיה ־אא ָנַתִּתי ָלֶכם ָלֶחם ִּכי  ֶאְתֶכם ָחָלב ְוִהְרֵויִתי ב

  ָלֶכם ָאִין׃ ַחֹּכ ֹוםַהּי־ְוַגם ַעדל ֹ ֶלֱאכַחָֹבֶכם ּכ
דּו ְבִקְנָאה ְדְֹּבֵני ָבָׂשר ַאֶּתם ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִּתְתּג ֹוםַהּי דֹו עִּכי ג

 ָאָדםא ְבֵני ָבָׂשר ִהְּנֶכם ּוְבַדְרֵכי ְבֵני ּוְמִריָבה ֲה
 ִּתְתַהָּלכּון׃ 

ַמר ֲאִני אְֹוַהֵּׁשִני י ֹולֹוסַמר ֶאָחד ִמֶּכם ֲאִני ְלפאֹ יְוַכֲאֶׁשר ד
 ִהְּנֶכם׃ א ִיְלֵדי ָבָׂשר ֲה ֹולֹוסְלַאּפ

ְמָׁשְרִתים ֵהם ֲאֶׁשר  ֹולֹוסהּוא פ־ּוִמי ֹולֹוס הּוא ַאּפִמי ה
  ֹון׃ ָהָאדֹוִּפיֶהם ֶהֱאַמְנֶּתם ִאיׁש ִאיׁש ַּכֲאֶׁשר ָנַתן ל־ַעל

 ִהים ִהְפָרה׃ ִהְרָוה ֲאָבל ָהֱא ֹולֹוס ָנַטְעִּתי ְוַאּפֲאִני ו
ֶוה ַּבֶּמה ֶנְחָׁשב הּוא ִּכי ַע ְוַהַּמְרֵטֹ ַּבֶּמה ֶנְחָׁשב ַהּנֵּכן־ַעל ז

 ִהים הּוא ַהַּמְפֶרה׃ ָהֱא
 ֹוְׂשָכר־ ְוַהַּמְרֶוה ְּכֶאָחד ֵהם ְוִאיׁש ִאיׁש ִיַּקח ֶאתַעֵטְֹוַהּנ ח

 ׃ ֹוְלִפי ֲעָמל
 ְוַאֶּתם ְׂשֵדה ֹוִהים ִּבְמַלאְכּתָהֱא־ים ִעםִׂשֹ עֲאַנְחנּו ט

 ִהים׃ ִהים ּוִבְנַין ֱאֱא

ְכָאָמן   ֹודַהְיס־ֶסד ֵאל ֲאֶׁשר ָּגַמל ָעָלי ָיַסְדִּתי ֶאת ְּבֶחַוֲאִני י
 ה נֶ ֹב־הּואִיְרֶאה ִאם  ה ָעָליו ַאֶנַֹמְׂשִּכיל ְוִאיׁש ַאֵחר ּב

 ַּכִּמְׁשָּפט׃ 
ַהּמּוָּסד  ֹודַאֵחר זּוָלִתי ְיס ֹודיּוַכל ִאיׁש ְלַיֵּסד ְיס־א ִּכי יא

 א הּוא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֲה
 ֹו ֶכֶסף אֹוַהֶּזה ִּבְנַין ָזָהב א ֹודַהְיס־ִיְבֶנה ַעל־ ִּכייׁשְוִא יב 

  ֵעִצים ְוָחִציר ָוָקׁש׃ ֹוַאְבֵני ֵחֶפץ א
 ֹור  ָלאֹויאֹוִצי ֹום ִּכי ַהּיֹוִאיׁש ִיָּוַדע ְּבַאֲחִרית־ ָכלַמֲעֶׂשה יג

ַמֲעֶׂשה ִאיׁש ָהֵאׁש ־ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָּבֵאׁש ִיָּבֵחן ִּכי ָכל
  ּנּו׃ִּתְצְרֶפ

 ׃ ֹו ְׂשַכר ֲעָמלֹול־ַמֲעֵׂשהּו ַּכֲאֶׁשר ָּבָנה ִיַּקח דַֹיֲעמ־ִאם יד
הּוא ִיָּנֵצל   ַאֹוַבד ְׂשַכר ֲעָמלאֹ ִיָּׂשֵרף יַמֲעֵׂשהּו־ְוִאם טו

 ְּכאּוד ֻמָּצל ֵמֵאׁש׃ 
ן ֵכִֹהים ׁשִהים ְורּוַח ֱאא ְיַדְעֶּתם ִּכי ַאֶּתם ִמְׁשַּכן ֱאֲה טז

  ֶכם׃ֹוֲכְּבת
ִהים ַיְׁשִחיֶתּנּו ִהים ָהֱאִמְׁשַּכן ֱא־ַיְׁשִחית ֶאת־ ִּכיִאיׁש יז

  הּוא ְוַהִּמְׁשָּכן ַההּוא ַאֶּתם ֵהם׃ ֹוׁשִהים ָקדִמְׁשַּכן ֱא־ִּכי
 ִמי ָבֶכם ֲאֶׁשר ְלָחָכם ִיְתַחֵּׁשב ֹוַנְפׁש־ ִאיׁש ֶאתַיְתֶעה־ַאל יח

 ְחָּכם׃ ם ַהֶּזה ְיִהי ִלְכִסיל ְלַמַען ֶיֹוָלָּבע
ִהים ם ַהֶּזה ְּכִסילּות ִהיא ְּבֵעיֵני ָהֱאֹוָל ָהעָחְכַמת־ִּכי יט

 ֵכד ֲחָכִמים ְּבָעְרָמם׃ ֵכן ָּכתּוב ־ִּכי
 ֲחָכִמים ִּכי ֵהָּמה ָהֶבל׃  ֹותַע ַמְחְׁשבֵדֹה יָֹוְיה ֹודְוע כ
 ם׃ ָלֶכל ְֹיְתַהֵּלל ַהִּמְתַהֵּלל ִּבְבֵני ָאָדם ִּכי ַהּכ־ ַאלָלֵכן כא
 ָמֶות ִאם ֹוֵּתֵבל ַחִּיים א־ ֵכיָפא ִאםֹוא ֹולֹוסַאּפ ֹולֹוסּפ־ִאם כב
  ֲעִתיִדים ֻּכָּלם ָלֶכם ֵהָּמה׃ ֹוים אִֹוה
 ִהים׃  ַלָּמִׁשיַח ְוַהָּמִׁשיַח ֵלאְוַאֶּתם כג

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
ָאָדם ַיִּכיֵרנּו ִּכי ְמָׁשְרִּתים ַלָּמִׁשיַח ֲאַנְחנּו ־ ָּכלְוִהֵּנה א

 ִהים׃ ֱא ֹודָּבֵּתי ס־ים ַעלּוְפִקיִד
ֶנֱאָמן  ֹות ִלְהיֹוִיָּדֵרׁש ִמָּיד ֹודָּפִקיד ע־ ָּכלָאֵכן ב

 ׃ ֹוִמְׁשַמְרּת־ַעל
 ֹוי ִנְׁשָּפט ְּבִמְׁשַּפִטֶכם אֹוִת ַאף ִּכְמַעט ֶנְחָׁשב ִלי ֱהיַוֲאִני ג

  ָאִני׃־םַּגט ְלַנְפִׁשי ֵפַֹּבֲאֶׁשר ֵאיֶנִּני ׁש ֹוףְּבֵני ֲחל־ְּבִדין ָּכל
 ַא ֹודא ֶאְצַּדק עת אַֹע ָמה ִעָּמִדי ֶאֶפס ְּבזֵדֹ ֵאיֶנִּני יִּכי ד

 ה׃ ָֹוִטי הּוא ְיהְפֹׁש
 ֹוןָהָאד ֹואָיב־ ַעד ִּכיֹוִּתְׁשְּפטּו ָדָבר ִלְפֵני ִעּת־ ַאלֵּכן־ַעל ה

 ְלֵעין  ְיַגֶּלהֵלב  ֹותּוְמִזּמ חֶׁש־ִמִּני ֹותיא ַתֲעֻלמֹוִצֲאֶׁשר י
 ִהים׃  ִמִּלְפֵני ֱאֹוֶמׁש ְוָאז ִיָּׂשא ִאיׁש ִאיׁש ְּתִהָּלתַהֶּׁש

 ֹולֹו סַאּפ־ִאְמָרִתי ָעַלי ְוַעל־ ַאַחי ָנָׂשאִתי ֶאתתאֹּוְבז ו
 ִאיׁש ־ַיְחָׁשביל ָלֶכם ְלַבֲעבּור ִּתְלְמדּו ִמֶּמּנּו ְלַבל ֹוִעְלה
 ֶּתְהָּבלּול ּוְלַבה ַֹהִּמָּדה ַהְּכתּוָבה פ־ ֶיֶתר ֵמַעלֹוֶעְרּכ־ֶאת

 ֵרֵעהּו׃ ־ָלֵתת ֶיֶתר ְׂשֵאת ְלִאיׁש ִּבְפֵני



 ְנִּתִּייםֹוִרַהּק־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קלב

א  ֲאֶׁשר  ַמה ְּבָיְד ֲחֵבֶרי־ַעל ֹוןֶעְלי  ִמי ְנָתְנְוַאָּתה ז
א  ֹוְּכמ ֶּזה ִתְתָּפֵאר ְּבֶחְלְק־ִקַּבְלָּת ָלָּמה־ִקַּבְלָּת ְוִאם

 ִקַּבְלָּת׃ 
ֶּתם ְמַלְכֶּתם ִמַּבְלָעֵדינּו ִמ י  ְׂשַבְעֶּתם ֲעַׂשְר ֹום ַאֶּתם ַּכּיִהֵּנה ח

 ֲאָנְחנּו׃ ־ִּתְמְלכּו ּוָמַלְכנּו ִעָּמֶכם ַּגם ִיֵּתן ּוָמ
ִהים ִּבְׁשַפל  ֲאַנְחנּו ַהְּׁשִליִחים ָחַׁשְבִּתי ִּבְלָבִבי ְנָתָננּו ֱאִּכי ט

 ַּתַחת ָהִיינּו ק ַֹהַּמְדֵרָגה ִּכְלקּוִחים ַלָּמֶות ִּכי ִלְׂשח
 ּוְלֵעיֵני ְבֵני ָהָאָדם׃  ֹוםַמִים ְלֵעיֵני ְצָבא ַהָּמרַהָּׁש־ָּכל

 ֲאַנְחנּו ְלַמַען ַהָּמִׁשיַח ְוַאֶּתם ֲחָכִמים ַּבָּמִׁשיחַ  ְּכִסיִלים י
ים ַאֶּתם ִנְכָּבִדים ַוֲאַנְחנּו  ֹוִרֲאַנְחנּו ַחָּלִׁשים ְוַאֶּתם ִּגּב

  ִנְבִזים׃
ְצֵמִאים ֲעֻרִּמים ֻמִּכים ־ִבים ַּגםַהֶּזה ֲאַנְחנּו ְרֵע ֹוםַהּי־ְוַעד יא

 ִדים׃ ְדְֹונ
ְוִכי ִיְרְּדפּונּו ִנֵּתן  ִּכי ְיַקְלֻלנּו ְנָבֵרד ֹ ַּכֵּפנּו ִניַגע ְוַנֲעבַּבֲעַמל יב 

 ֶּבָעָפר ִּפינּו׃ 
ְּפֵני ָהָאֶרץ ־ן ַעלֶמֹ ְמַגְּדִפים ַוֲאַנְחנּו ְתִפָּלה ַוְּנִהי ְכדֵהם יג

 ַהֶּזה׃  ֹוםַהּי־ַעדל ֹ כּוְכסּוָחה ְּבֵעיֵני
יַח ֹוִכְלה־א ְלַהְכִליְמֶכם ָּכַתְבִּתי ַכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּכי ִאםְו יד

 ְּפֵניֶכם ְּכָבַני ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי׃ ־ֶאְתֶכם ַעל
ַרִּבים  ֹותא ָאבים לֶכם ַּבָּמִׁשיַח ֹוִרמ ֹותִרֲבב־ַּגם־ ִאםִּכי טו

 ְיֵדי ־ַעלְדִּתי ֶאְתֶכם ֹוַלי הִכַֹח ָאנָלֶכם ִּכי ְבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשי
 ַהְּבׂשָרה׃ 

 י׃ ֹוָתׁש ִמֶּכם ָלֶלֶכת ְּבִעְּקבֵרֹ ֲאִני דֵּכן־ְוַעל טז
ְּבִני ְיִדיִדי  ֹוסּיֹוִתִטימ־ת ָׁשַלְחִּתי ֲאֵליֶכם ֶאתאֹ זַּבֲעבּור יז

ַחָּיִתי  ֹותָאְרח־ינּו ְלַהְזִּכיר ִלְפֵניֶכם ֶאתֵנַֹהֶּנֱאָמן ַּבֲאד
ֵעָדה ְוֵעָדה ־ה ְלָכלֹוֶרֵּכן ֲאִני מ־ ַּכֲאֶׁשר ַּגםַּבָּמִׁשיַח
  יֶהן׃ֵתֹבֹוְׁשמ ֹותמִֹּבְמק

 ֲאֵליֶכם׃  ֹואָאב־אִּכי ר ֹ ַמְהִּבִלים ֶאְתֶכם ַלאמֵיׁש יח
ה ְוָאז ָֹוִיְרֶצה ְיה־ִהְנִני ָבא ֲאֵליֶכם ְּבֶקֶרב ַהָּיִמים ִאם ַא יט

ֶאְרֶאה־ִאםִּביִלים ִּכי ָאחּוׁש ְלִדְבֵרי ַהַּמְה־א 
 ְּגבּוָרָתם׃ ־ַמה

ִהים ִּכי ַמְלכּות ָהֱאן ֹא ִבְדַבר ְׂשָפַתִים ִּתּכ ִּכי כ
 ִּבְגבּוָרה׃ ־ִאם

 ֹוֲאֵליֶכם ְּבֵׁשֶבט מּוָסר א ֹואָאבה ֶֹכם ִאם ּכֹוְנְרצ־ ָמהְוַעָּתה כא
 ְבַאֲהָבה ְוַעְנַות רּוַח׃ 

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
ְזנּות ְּבִקְרְּבֶכם ּוְזנּות ֲאֶׁשר ־מּוָעה ִּכיָיְצָאה ַהְּׁש לֹכ־ִמִּפי א

 ֶעְרַות ָאִביו׃ ־ְיַגֶּלה ִאיׁש ֶאת־ם ִּכיֹוִיְּבֶקֶרב ַהּג־ֵאין ַּגם
ֲאֶׁשר ִהָּכֵרת ִיָּכֵרת ־א ִתְתַאְּבלּו ַעד ַּתְרִחיבּו ֶפה ְוְוַאֶּתם ב

 ת ֵמֲעַדְתֶכם׃ אֹה זֶׂשָֹהִאיׁש ָהע
ד  ֶאְצְלֶכם ְּברּוִחי ּוְכַדָּין ֵמָֹאִני ִהְנִני ע ֹוקח ַאף ִּכי ֵמָריִכְֹוָאנ ג

 ת׃ אֹה זֶׂשֵֹּביֵניֶכם ְּכָבר ָחַרְצִּתי ִמְׁשַּפט ָהע

רּוִחי ־ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְוַגםֵנֹ ִתְתַאְּספּו ְּבֵׁשם ֲאדִּכי ד
 ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֵנְֹּגבּוָרה ֵמֵאת ֲאד־ֶכם ִעםֹוְכְבת

ַהָּבָׂשר ־ֶאת ֹותָהִאיׁש ַהֶּזה ִליֵדי ַהָּׂשָטן ְלַכל־ ִּתְּתנּו ֶאתְוָאז ה
 ינּו׃ ֵנֵֹיׁשּוַע ֲאד ֹוםּוְלָהִביא ְתׁשּוָעה ָלרּוַח ְּבי

א ְיַדְעֶּתם ִּכי ִפיֶכם ֲה־ֹוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּתְתַהְּללּו ְבמ ֹובט־א ו
 ָהֲעִריָסה׃ ־ָּכל־ְמַעט ַיֲחִמיץ ֶאתר ְֹׂשא

ַהָּיָׁשן ִמִּקְרְּבֶכם ְלַמַען ִּתְהיּו ַלֲעִריָסה ר ַֹהְּׂשא־ ֶאתַּבֲערּו ז
ָמִׁשיַח ֶזַבח ִּפְסֵחנּו ָהְקַרב ־ֲחָדָׁשה ְלַחַּלת ַמָּצה ִּכי ַגם

  ַּבֲעֵדנּו׃
 ְוֶרַׁשע ַעֹרר ִֹבְׂשא־אָיָׁשן ְור ִֹבְׂשא־אֶהָחג ־ֶאתג ֹ ָנחּוְבֵכן ח

 ֶוֱאֶמת׃ ם ֹּת ֹותְּבַמּצ־ִּכי ִאם
 ַאְנֵׁשי ְזנּוִנים׃ ־ ֲאֵליֶכם ְּבִמְכָּתִבי ְלַבל ִּתְתָעְרבּו ִעםָּכַתְבִּתי ט
ֵעי ְצֹּב־ ַעלֹום אֹוָלַאְנֵׁשי ְזנּוִנים ָּבע־ת ַעלאֹא ָאַמְרִּתי ָכז י

 ַהִּמְצָוהֵּכן ־ֵדי ֱאִליִלים ִּכי ִאםְבֶֹבַצע ְוַאְנֵׁשי ָחָמס ְוע
 ם׃ ֹוָלָהע־ֲעֵליֶכם ָלֵצאת ִמן

ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּבֵׁש ם ־ת ְלַבל ִּתְתָעְרבּו ִעםאֹ ָּכַתְבִּתי ָכזֲאָבל יא
ד  ֵבֹע־ֹוַע ֶּבַצע אֵצֹב־ֹוָאח ִיָּקֵרא ְוהּוא ִאיׁש ְזנּוִנים א

 ִאיׁש ָחָמס הּוא ָהִאיׁש ֹוא ַיִין אֵבֹ סֹו ְמַגֵּדף אֹו אֱאִליִלים
 ֵכלּו׃ אֹא ת ֹוִעּמֲאֶׁשר 

ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלֲעָדֵתנּו ַרק ֵאֶּלה ־ ֶאת טִֹּלי ִלְׁשּפ־ ַמהִּכי יב 
 ִטים׃ ְפֹם ַאֶּתם ׁשָתֲֹאֶׁשר ְּבִקְרֵּבנּו ֵהם א

ם ְוַאֶּתם ַּבֲערּו ָתֹאט ִֹהים ִיְׁשּפ ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִמחּוץ ֱאֲאָבל יג
 ָהָרע ִמִּקְרְּבֶכם׃ ־ֶאת

  ו ו ו ופרקפרקפרקפרק
ַהְקִריב ֵרֵעהּו ְל־ ִריב ִעםֹול־ִאיׁש ִמֶּכם ֲאֶׁשר זֲֹהָיע א

 ׁש׃ ֶדֹא ִלְפֵני ַאְנֵׁשי ק ִלְפֵני ְבֵני ַעְוָלה ְוֹוִמְׁשָּפט־ֶאת
ַאֶּתם ־ֵטי ֵתֵבל ְוִאםְפֹים ׁשֹוִׁשא ְיַדְעֶּתם ִּכי ַהְּקדֲה ב

  ן׃ָֹּדָבר ָקטט ֹם ִלְׁשּפֶתִֹּתְׁשְּפטּו ֵּתֵבל ַהְנַקּל
 ְוַאף  ַהַּמְלָאִכים־ַּגם ֶאתט ֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי ִנְׁשּפֲה ג

 ִעים ְּבִמְחָיֵתנּו׃ ְגִֹבְדָבִרים ַהּנ־ִּכי
יבּו ֲאָנִׁשים ֹוִׁשָלֶכם ִּבְדַבר ִמְחָיה ּת־ ַּכֲאֶׁשר ִריבְוַאֶּתם ד

 ֵטיֶכם׃ ְפֵֹריִקים ָּבֵעָדה ְלׁש
 ֲאִני ְמַדֵּבר ֲהִכי ֵאין ָחָכם ְּבִקְרְּבֶכם ֲהִכי ֵאין ְלָבְׁשְּתֶכם ה

  ְלָאִחיו׃ֵּבין ִאיׁש ט ֶֹגת ִלְׁשּפ ַמֶּׂשֹוֶאָחד ֲאֶׁשר ָיד־ַּגם
 ֱאמּוָנה ָבם׃ ־ָאִחיו ִלְפֵני ֲאָנִׁשים ֵאין־ ָאח ִנְׁשָּפט ֶאתְוִהֵּנה ו
 ַמּדּוַע ֹוִּכי ָתִריבּו ִאיׁש ַּבֲעִמיתד ֹ ַרע ַהָּדָבר ְמאְוַעָּתה ז

ֲעׁשּוִקים ַמּדּוַע  ֹותָלֶכם ֱהי ֹובט־אֹותֱהי ֹובט־א 
 ְרצּוִצים׃ 

 ֲאֵחיֶכם׃ ־צּו ַאף ֶאתְצֹ ַּתַעְׁשקּו ּוְתרַאֶּתםְו ח
ַמְלכּות  ־א ִייְרׁשּו ֶאתַעְוָלה ־א ְיַדְעֶּתם ִּכי ְבֵני ַהִאם ט

 ֵדי ְבֹע ֹוְּבֵני ְזנּוִנים א־ַנְפְׁשֶכם ָּכל־ַּתְתעּו ֶאת־ִהים ַאלָהֱא
 ָכר׃ ֵני ְׁשָכְבָּתם ְּבָזְתֹנ־ֹוְקֵדִׁשים א־ֹוְמָנֲאִפי א־ֹוֱאִליִלים א



 ְנִּתִּייםֹוִרַהּק־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קלג

 ֹוְמַגְּדִפים א־ֹוֵאי ַיִין אְבֹ סֹוֵעי ֶבַצע אְצֹב־ֹו אַגָּנִבים־ֹוא י
 ִהים׃ ָהֱאַמְלכּות ־א ִייְרׁשּו ֶאתֵאֶּלה ־ַאְנֵׁשי ָחָמס ָּכל

 ָּכֵאֶּלה ָהיּו ָבֶכם ְלָפִנים ֲאָבל ֻרַחְצֶּתם ִנְקַּדְׁשֶּתם ַוֲאָנִׁשים יא
 ֵהינּו׃ ֱאינּו ּוְברּוַח ֵנָֹמִׁשיַח ֲאדְוִנְצַּדְקֶּתם ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַה

ְלָפַני  ֹוןָנכל ֹיל ִלי ַהּכֹוִעְלהל ֹא ַהּכְלָפַני ֲאָבל  ֹוןָנכ לַֹהּכ יב 
 א ֶאְהֶיה ֶעֶבד ְלֶאָחד ֵמֶהם׃ ֲאָבל 

ִהים ְיַאֵּבד  ל ְוָהֱאֶכֹ ַלֶּבֶטן ְוַהֶּבֶטן ָלאלֶכָֹהא יג
 ֹוןׁש  ָלָאדֶדֹק־ ִלְזנּות ִּכי ִאםְׁשֵניֶהם ְוַהּגּוף ֵאיֶנּנּו־ֶאת־ַּגם

 ַלּגּוף׃  ֹוןְוָהָאד
 ׃ ֹונּו ָיִקים ִּבְגבּוָרתֹוָתא־ְוַגם ֹוןָהָאד־ִהים ֵהִקים ֶאתְוָהֱא יד
יֶכם ֵאָבֵרי ַהָּמִׁשיַח ֵהם ֲהִכי ֶאַּקח ֵתֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי ַעְצמֲה טו

 יָלה׃ ה ָחִלֹוָנם ְלֵאָבֵרי זֹוָתֵאָבֵרי ַהָּמִׁשיַח ַלֲעׂש
ה ִנְהָיה ִעָּמּה ְלָבָׂשר ֶאָחד ֹוָנא ְיַדְעֶּתם ִּכי ַהִּנְצָמד ְלז ֲהִכי טז

  ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָהיּו ְׁשֵניֶהם ְלָבָׂשר ֶאָחד׃ ֹוְּכמ
  ְלרּוַח ֶאָחד׃ ֹוִנְהָיה ִעּמ ֹון ָלָאדְוַהִּנְצָמד יז
ָאָדם הּוא ֶיֱחָטא ָה־ֵחְטא ֲאֶׁשר־ַהְּזנּות ָּכל־ִמן ֹוא ֵאפנּוסּו יח

  ִיְּתֶנּנּו׃ ֹו ִּבְבָׂשרֹוֶחְטא־ ְוִאיׁש ְזנּוִנים ֶאתֹוִמחּוץ ִלְבָׂשר
ׁש ֶדְֹיַדְעֶּתם ִּכי ְבַׂשְרֶכם הּוא ִמְׁשַּכן רּוַח ַהּק־א ֲהִכי יט

  ַאֶּתם׃ֶׁשָּלֶכם ־אִהים ְוִכי ְּבִקְרְּבֶכם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם ֱא
ִהים ִּבְבַׂשְרֶכם ָהֱא־ן ַּכְּבדּו ֶאתֵּכ־ ִבְמִחיר ִנְקֵניֶתם ַעלִּכי כ

 ִהים ֵהָּמה׃ ּוְברּוֲחֶכם ֲאֶׁשר ֵלא

  ז ז ז זפרקפרקפרקפרק
ְלִאיׁש ְלַבל ִיַּגע  ֹובר טֵמְֹּכַתְבֶּתם ִהְנִני א־ֲאֶׁשר ֹותדֹא־ְוַעל א

 ְּבִאָׁשּה׃ 
 ִאָּׁשה ֹול־ִאיׁש ִיַּקח־ַהְּזנּות ָּכל־ְלַהְרִחיק ֶאת ַא ב

 א ְלָבַעל׃ ִאָּׁשה ִּתָּנֵׂש־ְוָכל
  ַּכִּמְׁשָּפט ְוֵכן ָהִאָּׁשה ְלַבְעָלּה׃ ֹו ְיַמֵּלא ֶחְפֵצי ִאְׁשּתָהִאיׁש ג
ַּבְעָלּה ְוֵכן ֵאין ־ְּבָׂשָרּה ִּכי ִאם־ַעל ֹון ָלִאָּׁשה ִׁשְלטֵאין ד

 ׃ ֹוִאְׁשּת־ ִּכי ִאםֹוְּבָׂשר־ַעל ֹוןַלַּבַעל ִׁשְלט
ָּתִכינּו ִלְּבֶכם ־יָׁשּה ִּבְלִּתי ִאםִא־ ְמָנת ִאָּׁשה ִעםִּתְגְרעּו־ַאל ה

ּו אֹ ְוָתבָּתׁשּובּוְלַתֲעִנית ּוִלְתִפָּלה ְלָיִמים ְמֻזָּמִנים ְוַאַחר 
ְיַנֶּסה ֶאְתֶכם ַהָּׂשָטן ְוַתֲאַוְתֶכם  ־ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו ֶּפן

  ָּפֶרץ׃־ִּתְפָרץ
 ָוה׃ א ִּכְדַבר ִמְצְו ֹוןִרְׁשי  ֲאִני ְמַדֵּבר ְּבֶדֶרתאְֹוז ו
ִהים ָחַלק ֱא י ַאִנְֹּבֵני ָאָדם ָּכמ־ְלִּתי לּו ִיְהיּו ָכלֹוַא הִּכי ז

  ה׃ְֹוָלֶזה ְּבכה ֹ ָלֶזה ְּבכֹוִאיׁש ְמָנת ֶחְלק־ְלָכל
ר  ֵמִֹהְנִני א ֹות ְלַאְלָמנֹו ֲאֶׁשר ָנִׁשים ֵאין ָלֶהם אְוַלֲאָנִׁשים ח

 י׃ ִנֹ ֵיְׁשבּו ְּבַגָּפם ָּכמיָלֶהם ִּכֹוב־ט
 ֹובט־א ַיַעְצרּו ְבַתֲאָוָתם ִיְדְּבקּו ִאיׁש ְּבִאָּׁשה ִּכי־ְוִאם ט

 ׃ ֹוְּבַתֲאָותר ַֹהֶּדֶבק ִמְּבע
 ֹוןָהָאד־י ִּכי ִאםִכֹא ָאנ  ַּבְּנׂשּוִאים ִהְנִני ְמַצֶּוה ַאְוַלֲאֶׁשר י

 ְלַבל ִּתָּפֵרד ִאָּׁשה ִמַּבְעָלּה׃ 
ַּבְעָלּה ְוִאיׁש ־ ִתְתַרֶּצה ֶאלֹו א ֵּתֵׁשב ְלַבָּדּהִּתָּפֵרד־ְוִאם יא

 ׃ ֹוִאְׁשּת־ְיַׁשַּלח ֶאת־ַאל

ִתְהֶיה ְלָאח  ־ִּכי ֹוןא ָהָאדי ְוִכֹר ָאנֵמֹ ָהַאִחים אְוִלְׁשָאר יב 
 ֹו ּה ָלֶׁשֶבת ִעּמֹוָנִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ַמֲאֶמֶנת ּוְרצ

  ְיַׁשְּלֶחָּנה׃־ַאל
 ֹונֹוַעל ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ַמֲאִמין ּוְרצִיְהֶיה ָּלּה ַּב־ ִּכיְוִאָּׁשה יג

 ַּתַעְזֶבּנּו׃ ־ָלֶׁשֶבת ִעָּמּה ַאל
 ְוָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֹו ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ַמֲאִמין ִיָּקֵדׁש ְּבִאְׁשּתִּכי יד

 ֵיָחְׁשבּוֵכן ־א־ֵאיֶנָּנה ַמֲאֶמֶנת ִּתָּקֵדׁש ְּבַבְעָלּה ִּכי ִאם
 ים ֵהָּמה׃ ֹוִרַעָּתה ְטה ְבֵניֶכם ִּכְטֵמִאים ַא

 ְוָהָאח ֹול־ִיָּפֵרד הּוא ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ַמֲאִמין ִיָּפֶרד־ ִאםֲאָבל טו
ִהים ָהֱאְּבַמָּצָבם ָּכֶזה ִּכי  ֹודֵאיָנם ְמֻׁשְעָּבִדים ע ֹותְוָהָאח
  ֹום׃נּו ְלָׁשלָתָֹקָרא א

ֵּתַדע ־ ַמהֹוא יִעי ְלַבְעֵלֹוִׁשּת־ֵּתְדִעי ִאָּׁשה ִאם־ ַמהִּכי טז
 ׃ יַע ְלִאְׁשֶּתֹוִׁשּת־ַאָּתה ָהִאיׁש ִאם

 ֹון ָהָאדֹוָחַלק ל־ַרק ְּכִפי ֲאֶׁשר ָאָדם ִיְתַהֵּל־ ָּכלְוַעָּתה יז
  ֹות׃ַהְּקִהיּל־ְּבָכלְמַצֶּוה ֲאִני ־ִהים ְוֵכן ֱאֹוְקָרא־ּוְכִפי ֲאֶׁשר

ָעֵרל ־ ְוִאםֹוָלתָעְר־ֶאת ִֹיְמׁש־ַאל ֹול ִאיׁש ִנּמִיָּקֵרא־ִאם יח
  ֹול׃ִיּמ־הּוא ַאל

 ִהים׃ ִמְׁשֶמֶרת ִמְצַות ֱא־ ְכַאִין ִּכי ִאםַהּמּוָלה יט
 ׃ ֹוא ַיַעְזֶבָּנה ְּבִהָּקְרא ָיקּום ֹוִמְׁשַמְרּת־ ַעלִאיׁש־ָּכל כ
 ַּתִּׂשיג ָיְד־ִּתְדַאג ְוִאם־ֶעֶבד ַאל ֹוְת ִּבְהיִנְקֵראָת־ִאם כא

 ִּכי ֵתֵצא׃  ָלב־ֹוָלֵצאת ַלָחְפִׁשי ט
 ֹוןים הּוא ָלָאדִרֹח־ ֶּבןֹוְקָרא ֹון ֲאֶׁשר ָהָאדֶעֶבד־ִּכי כב

  ֶעֶבד הּוא ַלָּמִׁשיַח׃ ֹוים ְּבִהָּקְראִרֹח־ֵכן ֶּבן־ֹוּוְכמ
 ִּתְהיּו ַעְבֵדי ָאָדם׃ ־ ִנְקֵניֶתם ַאלִּבְמִחיר כג
 ֹוֲעָמדַמ־ ֶאתֹול־ִאיׁש ַּכֲאֶׁשר ִנְקָרא ִיְׁשָמר־ ָּכלַאַחי כד

 ִהים׃ ִלְפֵני ָהֱא ֹוןָהִראׁש
ַרק ֲאַחֶּוה  ֹוןִלי ִמְצָוה ִמִּפי ָהָאד־ֵאין ֹות ַהְּבתּולְּדַבר־ְוַעל כה

 ְלִאיׁש ֹוְּבֶחְמָלת ֹוןֱהִקיַמִני ָהָאד־ַדְעִּתי ָלֶכם ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר
 ֱאמּוִנים ְלָפָניו׃ 

ָלָאָדם ָלֶׁשֶבת   ֹוןְוָנכ בֹוט ֹותָהִעִּתים ַהָּבא ֹוקר ְּבצֵמֹ אְוִהְנִני כו
 ַּבֲאֶׁשר הּוא׃ 

ִנְפַרְדָּת ־ְּתָבֵּקׁש ְלִהָּפֵרד ִמֶּמָּנה ְוִאם־ ְבִאָּׁשה ַאלָּדַבְקָּת־ִאם כז
 ְּתַבֵּקׁש ַאֶחֶרת׃ ־ֵמִאָּׁשה ַאל

ִתָּבֵעל ֵאין ־א ָחָטאָת ּוְבתּוָלה ִּכי  ָלַקְחָּת ָּלִאָּׁשה־ְוִאם כח
 ַוֲאִניה ִתְמָצֵאם ּוְבָׂשָרם ֲעֵליֶהם ִיְכַאב ָצָר־ַא ֹוןָּבּה ָע

 ֶחְמָלה ָמֵלִתי ֲעֵליֶכם׃ 
ֲאֶׁשר ־ַעד ֹודע א ִתָּמֵׁשר ַאַחי ִּכי ָהֵעת ֵמֹ ֲאִני אתאָֹּכז כט

  ָנָׂשאּו׃א ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָנְׂשאּו ָלֶהם ָנִׁשים ִיְהיּו ַּכֲאֶׁשר 
ים  ִנֹא ְׂשֵמִחים ְוַהּקים ְוַהְּׂשֵמִחים ְּכִכֹא ב ְּכיםִכְֹוַהּב ל

 א ָקנּו ִקְנָין׃ ְּכ
ַטַעם ִּכי ־ִאים ָּכלְצֹם ַהֶּזה ְּכֵאיָנם מֹוָל ְׁשֵדי ָהעִציםְצְֹוַהּמ לא
 ף׃ ם ַהֶּזה ָּכִליל ַיֲחֹוָלר ָהעַאֹת
 ִאָּׁשה ֹול־ ְּדָאָגה ִמֶּכם ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאיןַעֹ ָחַפְצִּתי ִלְמנַוֲאִני לב
  ֹון׃ִייַטב ְּבֵעיֵני ָהָאד  ָׁשַמִים ֵאיג ְלֶחְפֵציֵאֹּד
 ִייַטב ְּבֵעיֵני ָהִאָּׁשה׃  ג ְלֶחְפֵצי ָהָאֶרץ ֵאיֵאֹ ִאָּׁשה ּדּוַבַעל לג



 ְנִּתִּייםֹוִרַהּק־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קלד

ָיְדָעה ־את ֲאֶׁשר אְֹּבתּוָלה ז־ ִנְבֶּדֶלת ֵאֶׁשת ִאיׁש ִמןְוֵכן לד
 ְּבַנְפָׁשּהה ֹוָרְטה ֹותִלְהי ֹוןֶגת ְלֶחְפֵצי ָהָאדֶאִֹאיׁש ּד

ִּתיַטב  ֶגת ְלֶחְפֵצי ָהָאֶרץ ֵאיֶאַֹּבַעל ּד־ּוְברּוָחּה ּוְבֻעַלת
  ַבְעָלּה׃ ְּבֵעיֵני

ׁש ֹוֵקמ א ְלַהְׁשִלייל ְלַנְפְׁשֶכם ֹוִע ֲאִני ְמַדֵּבר ְלהתאְֹוָכז לה
 תַדֲֹעב־ַעלִדים ְקֹים ְוׁשִנְֹלַמַען ִּתְהיּו ְנכ־ִלְפֵניֶכם ִּכי ִאם

  ֹור׃צינּו ְּבֵאין ַמֲעֵנֲֹאד
 ַהְּבתּוָלה ִּתְהֶיה ְלֶחְרָּפה ֹוָא ָדם ִּכי ִבּת בַֹיְחׁש־ְוִכי לו

ַהָּדָבר ָנחּוץ ְלִתָּתּה ְלִאיׁש ־ַיַעְברּו ְיֵמי ְנעּוֶריָה ְוִכי־ִאם
  ֹון׃ ָעֹו ִיְּתֶנָּנה ְלִהָּנֵּׂשא ְוֵאין ּבֹוְלָבב־ ַּכֲאֶׁשר ִעםַיֲעֶׂשה

 ּומֵׁשל הּוא ֹו ֵאין ֵמִציק לֹוּבְּבִל ד ָסמּוֵמֹ ֲאֶׁשר עְוהּוא לז
 ַהְּבתּוָלה ֵהיִטיב ֹוִּבּת־ֶאתר ֹר ִלְׁשמֶמֹא־ ְוִיְגָזרֹונֹוִבְרצ
  ֹות׃ַלֲעׂש

ן ֵתֹה ַוֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו נֶׂשֹע ֹובּה ְלִאיׁש טָתֹן אֵתֹ ַהּנֵּכן־ַעל לח
 ִמֶּמּנּו׃  ֹובה טֶׂשֹּה עָתֹא
ִאיָׁשּה ָחי  ֹודע־ה ָּכלֹוָרַהּת־ ְצרּוָרה ְלַבֲעָלּה ִמןָהִאָּׁשה לט

 ִלְפֵני  ֹוּב־ִייַׁשן ַהָּמֶות ּתּוַכל ְלִהָּנֵׂשא ַרק ַלֲאֶׁשר ִּתְבַחר־ְוִכי
  ֹון׃ָהָאד

ב  ֵֹּתֵׁשב ְלַבָּדּה ּוְלָבִבי ַיְחׁש־ַּדְעִּתי ַאְׁשֶריָה ִאם־ ַעלאּוָלם מ
 ִהים׃ ִּבי רּוַח ֱא־ִּכי ַגם

  ח ח ח חפרקפרקפרקפרק
ַּדַעת  ַּדַעת ְלֻכָּלנּו ַא־ע ִּכי ֶיׁשֹוַדם ֵהן נ ֱאִליִליְּדַבר־ְוַעל א

 יף ַּגֲאָוה ְוַאֲהָבה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש׃ ֹוִסת
ָיִבין ָּדָבר ־א ֹודָּדָבר ע ֹוןהּוא ְנב־ִאיׁש ִּך־ ַיְחָׁשבִּכי ב

 ׃ ֹולֹון־ ַּכֲאֶׁשר ָנכֹוַלֲאֻׁשר
 ׃ ֵנהּוֹוְנִהים הּוא ְיבִהים ֱאֱא־ֶיֱאַהב ֶאת־ ִאםֲאָבל ג
ֱאִליל ְּכַאִין ־ל ִמִּזְבֵחי ָהֱאִליִלים ָיַדְענּו ִּכיֶכֹ אִּדְבַרת־ְוַעל ד

 ִהים זּוָלִתי ֶאָחד׃ ם ְוִכי ֵאין ֱאֹוָלהּוא ָּבע
 ֹוָּבָאֶרץ ְּכמ־ַּבָּׁשַמִים ְוִאם־ִהים ִאםֵיׁש ִנְקָרִאים ֱא־ ִּכיְוַאף ה

 ים ַרִּבים׃ ִנִֹהים ַרִּבים ַוֲאדֵהם ֱא
ַעד ֲאֶׁשר ִמֶּמּנּו ־ִהים ֶאָחד הּוא ֲאִביֱא־ ָלנּו ַרקתאֹז־ְּבָכל ו

ל  ֹ ַהּכֲאֶׁשרֶאָחד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח  ֹון ֲאָנְחנּו ְוָאדֹוְולל ַֹהּכ
 ֲאָנְחנּו׃ ־ ַּגםֹוָיד־ ְוַעלֹוָיד־ַעל

ה ֶנֵֹיׁש ֲאֶׁשר ִלָּבם ּפ־ת ִּכיאֹא ֻכָּלם ָקנּו ַהַּדַעת ַהּז ַא ז
 ַיְקִריבּוִלים ִמִּזְבָחם ֲאֶׁשר ְכַֹהֶּזה ְוא ֹוםַהּי־ם ַעדֱאִליִלי־ֶאל

 ֲאֶׁשר ִלָּבם ַהָּנבּוב ִיַּטָּמא׃ ־ֶלֱאִליל ַעד
א ַכל אֹא נ־ִהים ִאםֱא־א ְיָקְרֵבנּו ֶאלל ֶכֹ אְוִהֵּנה ח

  ֹון׃ִנְמָצא ִיְתר־אַכל אֹנ־נּו ֶחֶסר ְוִאםֹוֵאְיב
ְלֵאין  ֹולן ְׁשִרירּות ִלְּבֶכם ִמְכׁשִּתֵּת־ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ַא ט

 ים׃ ֹוִנא
ַהֻּׁשְלָחן ְּבֵהיַכל ־ַאָּתה ִאיׁש ַּדַעת ְוֵתֵׁשב ֶאל־ ִאםִּכי י

ל ֹ ֶלֱאכֹוים ְיֻפֶּתה ִבְלָבבֹוִנֲחַסר א ֲאֹא רָהֱאִליִלים ֲה
  ָהֱאִליִלים׃ ִמִּזְבֵחי

ים ֲאֶׁשר ָנַתן ֹוִנר אֲחַס ַבד ָאִחיאֹי ַדְעְּת ֹון ְּבִיְתרּוְבֵכן יא
 ׃ ֹו ַּבֲעדֹוַהָּמִׁשיַח ַנְפׁש

ִלָּבם ־ִאים ַלֲאֵחיֶכם ּוְתַדְּכאּו ֶאתְטֹ ַאֶּתם חָּכָכה־ְוִאם יב 
 ִאים׃ ְטַֹהָּנבּוב ַלָּמִׁשיַח ַאֶּתם ח

ל ָּבָׂש ר  ַכֹא־אׁש ְלָאִחי ֹוֵקַמֲאָכִלי ִיְהֶיה ְלמ־ ִאםֵּכן־ַעל יג
 ׃ ֹוּב־ֶקׁשָאִחי ִיָּו־ם ֶּפןֹוָלְלע

  ט ט ט טפרקפרקפרקפרק
א ָרִאיִתי ָׁשִליַח ָאִני ֲהִכי ־אא ָחְפִׁשי ֲאִני ֲהִכי  ֲהִכי א

ל ָיַדי ַעֹ ַהֵאין ַאֶּתם ּפֹוינּו אֵנֵֹיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד־ֶאת
  ינּו׃ֵנַֹּבאד

 ָׁשִליַח ַלֲאֵחִרים ָלֶכם ֲאִני הּוא ֶזה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֵאיֶנִּני־ִאם ב
 ִציר ֻׁשָּלח ָאִני׃ ־ינּו ִּכיֵנֹ ְּבָיִדי ִלְפֵני ֲאדםֹוָתַאֶּתם ְּכח

 ֵרי ַמֲעָׂשי׃ ְקֹ ֲאִני ִמְצַטֵּדק ֶנֶגד חתאְֹוָכז ג
  ֹות׃ְוִלְׁשּתל ְֹּבָיֵדינּו ֶלֱאכ ֹון ִׁשְלטַהֵאין ד
ְּבִריֵתנּו  ֹותִעָּמנּו ִאָּׁשה ִמְּבנ יִלְֹּבָיֵדינּו ְלה ֹון ִׁשְלטַהֵאין ה

 ְוֵכיָפא׃  ֹוןִליִחים ַוֲאֵחי ָהָאדְּכֶיֶתר ַהְּׁש
 ִמְּמָלאָכה׃ ל ַֹלֲחד ֹוןַנָּבא ְלָבד ֵאין ִׁשְלט־ִלי ּוְלַבר־ ֲהַרקֹוא ו
 ִמי ִיַּטע ֹו ְיַכְלֵּכל ִמֶּׁשּלֹוַנְפׁש־א ַבָּצָבא ְוֶאתֵצֹ הּוא ַהּיִמי ז

ב  ֵמֲחֵלַכלאֹיא ן ְואֹ ִמי ִיְרֶעה צֹו אֹוַכל ִמִּפְריאֹא יֶּכֶרם ְו
 ן׃ אַֹהּצ

א ְּבֵני ָאָדם ֲאִני ְמַדֵּבר ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲה  ַרק ְּכֶדֶרֲהִכי ח
 ֶרת ֵּכן׃ ֶמֹה אֹוָרַהּת־ַגם

 ֲהִלְׁשָוִרים ֹוְּבִדיׁש ֹורׁשם ַֹתְחס־את מֶׁשה ֹוַר ָכתּוב ְּבתִּכי ט
 ִהים׃ ג ֱאֵאֹּד

ֵתנּו ָּכתּוב ֶזה ִּכי  ֹוָבטְּדָבָריו ָאֵכן ְל־ֵתנּו ִּדֵּבר ָּכלֹוָב ְלטֹוא י
 ׃ ֹו ֶחְלקִיַּקחׁש ַיֲחרׁש ְּבִתְקָוה ְוַהָּדׁש ָידּוׁש ְּבִתְקָוה ִּכי ֵרַֹהח

ָזַרְענּו ָבֶכם ֶזַרע ָׁשָמִים ֲהַרב הּוא ְבֵעיֵניֶכם  ־ ִּכיַוֲאַנְחנּו יא
 ְקִציר ָאֶרץ׃ ר ִֹנְקצ־ִּכי

ֶכם ַאף ִּכי ֲאָנְחנּו  ָלֶהם ֵחֶלק ּוְצָדָקה ָּב־ ֲאֵחִרים ֶיׁשְוִאם יב 
 ֵסֶבל ־ָכלָסַבְלנּו ־א ָנַגְענּו ַּבֲאֶׁשר ָלֶכם ִּכי ִאםת אֹז־ּוְבַכל

 ת ַהָּמִׁשיַח׃ ֹוַרַמְעָצר ִלְבׂשן ְֹלִבְלִּתי ְנת
ׁש ֶדַֹהּק־ִלים ִמןְכֹׁש אֶדֹת ַהּקַדֵֹדי ֲעבְבֹ ְיַדְעֶּתם ִּכי עֵהן יג

 ָקם ַּבִּמְזֵּבַח׃ ְקִחים ֶחְלּוְמָׁשְרֵתי ַהִּמְזֵּבַח 
ה ֹוָרַהְּבׂש־ה ַעלֹוָרִּכי ְמַבְּׂשֵרי ַהְּבׂש ֹוןָהָאד־ ִצָּוה ַגםְוֵכן יד

 ִיְחיּון׃ 
ת אָֹכַתְבִּתי ָכז־אא ָנַגְעִּתי ְוַגם  ְּבַאַחת ֵמֵאֶּלה ַוֲאִני טו

 ֵמֲאֶׁשר ַהָּמֶותִלי  ֹובט־ְּפֵני ַהָּדָבר ִּכי־ִלי ֶאת־ְלַבֲעבּור ַסֶּבב
 ִּתְפַאְרִּתי ָלִריק׃ ־ית ִאיׁש ֶאתָיִׁש

ָיד ֲחָזָקה ְּתַאְּלֵצִני ־ִלי ְלִהְתָּפֵאר ִּכי־י ֵאיןִכֹ ְמַבֵּׂשר ָאנְוִאם טז
 א ֲאַבֵּׂשר׃ ־ִלי ִאםֹוי־ְוא

א ת ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלִתי ְוִאם ְּבאֹּז־ ְּבֵחֶפץ ֵלב ֶאֱעֶׂשהְוִאם יז
  ִאִּתי׃ ָהְפְקָדה הֹוָרא ְכֻהַּנת ַהְּבׂשֵחֶפץ ֵלב ֲה



 ְנִּתִּייםֹוִרַהּק־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קלה

ת ַהָּמִׁשיחַ  ֹוַרְּבׂש־א ַרק ְלַבֵּׂשר ֶאתְׂשָכִרי ֲה ֹוא ֵאפּוָמה יח
  ִתי׃ֹוָרְּבׂשט ַּבֲאֶׁשר ָלֶכם ֵעֶקב א ִלְׁשְמִחיר ְו־אְּב
ָאָדם ָהִייִתי ֶעֶבד ְלֻכָּלם ְלַמַען ־ָחְפִׁשי ֲאִני ִמָּכל־ ִּכיְוַאף יט

 ֵלב ַרִּבים׃  ֹותְקנ
ַהְיהּוִדים ְלַבֲעֵלי  ־ֶאת ֹות ָהִייִתי ִּכיהּוִדי ִלְקנהּוִדיםַלְּי כ

 ֹות ה ִלְקנֹוָר ּתַּבַעלָהִייִתי ־אה ַאף ִּכי ֹוָרה ְּכַבַעל ּתֹוָרהּת
 ה׃ ֹוָרַּבֲעֵלי ַהּת־ֶאת

ה ַאף ִּכי ֹוָרת־א ְּבֹוה ְּכמֹוָרת־א ֲאֶׁשר ֵהם ְּבְוָלֵאֶּלה כא
ָהִייִתי ְּב־אי ָהֱאה ִלְפֵנֹוָרת־א ַהָּמִׁשיַח תֹוַרתִהים ִּכי 
 ה׃ ֹוָרת־אֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהם ְּב־ֶאת ֹותִתי ִלְקנֹוָרּת
ל ְֹרֵפי ַהָּיָדִים ּכ־ֶאת ֹות ָיַדִים ָהִייִתי ִּכְרֵפה ָיַדִים ִלְקנִלְרֵפי כב

  ּוִפָּנה׃ ֵעֶבר־ִמָּכליַע ִלְקָצָתם ֹוִׁשְלַמַען אל ָֹהִיִיִתי ַלּכ
ה ְלַמַען ִיְהֶיה ֶחְלִקי ֹוָרה ַּבֲעבּור ַהְּבׂשֶׂשֹ ֲאִני עהֵאֶּל־ְוָכל כג

 ָּבּה׃ 
ֶאָחד ֵמֶהם ־ָירּוצּו ָהָרִצים ֻּכָּלם ְוַרק ֹוץַבֵּמר־ ְיַדְעֶּתם ִּכיֵהן כד

 ַהָּׂשָכר־ֶאתְׂשַכר ַהְמַנֵּצַח ָּכָכה רּוצּו ְוִהַּׂשְגֶּתם ־ַיִּׂשיג ֶאת
 ַאֶּתם׃ ־ַּגם

ָּדָבר ֲאֶׁשר ְלִיְתָרה ֵיָחֵׁשב ־ֲעָרָכה ְלִהָּנֵזר ִמָּכלֵרי ַמְדֹע ְוֶדֶר כה
  ם׃ֹוָלעַוֲאַנְחנּו ַלֲעֶטֶרת  ֹוףֲחל־ְוֵהם ָרִצים ַלֲעֶטֶרת ַּבת

ֵחם ה ֹא ִכְמַמֵּׁשׁש ַּבֲחֵׁשָכה ּכִהְנִני ָרץ ְוה ֹ ּכַוֲאִני כו
 ב ִּבְפֵני ָהרּוַח׃ ֵצֹא ְּכחַ י ְותֹעִֹּבְזר

א ֵרֶֹאְהֶיה ק־ ֶּפןׁשְֹּבָׂשִרי ֶאְכּב־ַנְפִׁשי ְוֶאת־ֶאתֲאַעֶּנה  ַא כז
 ָבּה׃ ־ֶחְפִצי־ַלֲאֵחִרים ּוְלַנְפִׁשי ִיָּקֵרא ֵאין

  י י י יפרקפרקפרקפרק
ינּו ָהיּו ֻכָלם ֹוֵתיֲעֶכם ֶאָחי ִּכי ֲאבֹוִדא ַאֲחִריׁש ֵמה ַוֲאִני א

 ַהָּים׃  ֹוַּתַחת ֶהָעָנן ְוֻכָּלם ָעְברּו ְּבת
 לּו ֶבָעָנן ּוַבָּים ִלְפֵני מֶׁשה׃  ִנְטְּבְוֻכָּלם ב
 ֶלֶחם ַהָּׁשַמִים ַההּוא׃ ־ ֻכָּלם ִמןְכלּואַֹוּי ג
צּור ־ַמְׁשֵקה ַהָּׁשַמִים ַההּוא ִּכי ָׁשתּו ִמן־ ֻכָּלם ִמןָׁשתּו־ַּגם ד

 ַאֲחֵריֶהם ְוַהּצּור ַהֶּזה הּוא ַהָּמִׁשיַח׃  ֵלַֹהְיׁשּוָעה ַהה
 ָנְפלּו ִפְגֵריֶהם ַּבִּמְדָּבר׃ ־ִהים ִּכים ֱאא ָרָצה ָב ֻרָּבם ֲאָבל ה
ת ִלְבִלי ִנְתֲאָוה ַּתֲאָוה ָרָעה ַּכֲאֶׁשר ֹוֵפָלנּו ְלמ־ ִנַּתןֶזה־ְוָכל ו

 ִהְתַאּוּו ֵהָּמה׃ 
ם ֹוָתא ַתַעְבדּו ַּכֲאֶׁשר ָעְבדּו ֲאָנִׁשים ִמְקצ ַהְּפִסיִלים־ְוֶאת ז

  ַוָּיֻקמּו ְלַצֵחק׃ ֹוָׁשתְול ַֹּכָּכתּוב ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ֶלֱאכ
ֶאָחד  ֹוםא ִנְהֶיה ַּכֲאֶׁשר ָזנּו ֲאָנִׁשים ֵמֶהם ַוִּיְּפלּו ְּבי יםִנְֹוז ח

 ְׁשלָׁשה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף׃ 
ה ָֹוְיה־א ְנַנֶּסה ַּכֲאֶׁשר ֲאָנִׁשים ֵמֶהם ִנּסּו ֶאת ַהָּמִׁשיַח־ְוֶאת ט

 ַוְיַנְּׁשכּום ַהְּנָחִׁשים׃ 
ְבדּו ְּבַיד אֹּו ַּכֲאֶׁשר ֵהִלינּו ֲאָנִׁשים ֵמֶהם ַוּינֹא ִתּלְו י

 ַהַּמְׁשִחית׃ 
ִנְכְתבּו ְלמּוָסר ־ת ְוַגםֹוֵפְלמ ֹותם ִלְהיָתֹ ָמְצאּו אֵאֶּלה־ְוָכל יא

 ִמים׃ ֹוָלִקֵּצי ע־ָלנּו ֲאֶׁשר ָּבאנּו ַעד

  ל׃ִֹיָּזֵהר ְלִבְלִּתי ִיּפ ֹוןד ָנכֵמֹ ַהחֵׁשב ִּכי הּוא עֵּכן־ַעל יב 
ָעְבָרה ַמָּסה ֲעֵלֶכם זּוָלִתי ַּכֲאֶׁשר ִּתָּמֵצא ִלְבֵני ־א ֹודע יג

 ֶיֶתרֶכם ְתֹא ִיֵּתן ְלַנּסִהים ֲאֶׁשר ָאָדם ְוֶנֱאָמן הּוא ָהֱא
ַמָּסה ָיִכין ָלֶכם ִמְפָלט ַּכֲאֶׁשר  ֹוםְּבי־ֶכם ְוַגםֲחִֹמֵּדי כ
  ְׂשֵאת׃ ּתּוְכלּון

 ת ֱאִליִלים׃ ַדֹי נּוסּו ֵמֲעב ֲאהּוֵבי ַנְפִׁשָלֵכן יד
 ָנא ִמָּלִתי׃ ־ים ֲאַדְּבָרה ִׁשְמעּוֹוִנֲאָנִׁשים ְנב־ ֶאלֹו ְכמִהֵּנה טו
א ִהיא ַהְמַחֶּבֶרת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ָעֶליָה ָאנּו ְמָבְרִכים ֲה ֹוסּכ טז

א הּוא   ֲהִסיםְרֹפַּדם ַהָּמִׁשיַח ְוַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָאנּו ־נּו ֶאלָתֹא
 ְּבַׂשר ַהָּמִׁשיַח׃ ־נּו ֶאלָתַֹחֵּבר אַהְמ

 ֶלֶחם ֶאָחד ַאֲחֵרי ֹו ֲאַנְחנּו ָהַרִּבים ָהִיינּו ְלָבָׂשר ֶאָחד ְּכמִּכי יז
 ֲאֶׁשר ְּבֶלֶחם ֶאָחד ָהִיינּו ֻכָּלנּו ֲחֵבִרים׃ 

ֵלי ְכֹא את ְּבָׂשִרים ֲהַדָֹתם ֲעבָדְֹּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעב־ ֶאתְראּו יח
 ים ֲחֵבִרים ֵהם ַּבִּמְזֵּבַח׃ ַהְּזָבִח

 ֹו אֹוׁש ָּדָבר ּבֶרֶֹזַבח ֱאִליִלים ׁש־ר ֲהִכיֵמֹ ֲאִני אּוָמה יט
 ׁש ָּדָבר׃ ֶרֹ ׁשֹוּב־ֱאִליל ֶיׁש־ִּכי

א ִחים ְוְבֹם ַלֵּׁשִדים ֵהם זֹוִיֲאֶׁשר ִיְזְּבחּו ַהּג־ ֶאתֲאָבל כ
  ַהֵּׁשִדים׃ְבֵרי ִתְהיּו ַאֶּתם ַח־ִהים ְוֵאין ִלי ֵחֶפץ ִּכיֵלא

א ַהֵּׁשִדים  ֹוסּוִמּכ ֹוןָהָאד ֹוסִמּכ ֹותא תּוְכלּו ִלְׁשּת כא
 ּוְלֻׁשְלָחן ַהֵּׁשִדים׃  ֹוןתּוְכלּו ְלִהְתַחֵּבר ְלֻׁשְלָחן ָהָאד

 ִיְגַּבר ִאיׁש ַחֹּכ־ַהְּבָרב ֹוןָנִעיר ֲחַמת ִקְנַאת ָהָאד־ ֲהִכיֹוא כב
 ָעָליו׃ 

א ֲאָבל  ֹוןָנכל ֹיל ַהּכֹוִעְלהל ֹא ַהּכ ֲאָבל ִלי ֹוןָנכ לַֹהּכ כג
 ִמֶּמּנּו׃  ֹותְלִהָּבנל ַֹהּכ

ת ֹוַבט־ַּגם־ ִּכי ִאםֹו ְלַבּדֹות ַנְפׁשֹוַב ִאיׁש טְיַבֵּקׁש־ַאל כד
 ֵרֵעהּו׃ 

 ֵלב׃ ־ִּתְדְרׁשּו ְלִחְקֵרי־ֵכלּו ְוַאלאֹ תֹותֹ ַּבּׁשּוק אַהִּנְמָּכר־ָּכל כה
 ּה׃ ֹוָאָהָאֶרץ ּוְמלה ָֹו ַליהִּכי כו
 ֶאְתֶכם ַאַחד ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים  ִיְקָרא־ְוִאם כז

 יּוַׂשםֲאֶׁשר ־ְכלּו ִמָּכלאֹּתל ֹ ָאכֹוְוִתְרצּו ָלֶלֶכת ְלֵבית
 ֵלב׃ ־ִּתְדְרׁשּו ְלִחְקֵרי־ִלְפֵניֶכם ְוַאל

ּו ִמֶּמּנּו ְכלאֹא ת ֲאֵליֶכם ִאיׁש ֶזה הּוא ֶזַבח ַמראֹי־ְוִכי כח
ה ָֹו ַליהִּכיֵלב ־ַּבֲעבּור ֶזה ֲאֶׁשר ִהִּגיד ָלֶכם ּוַבֲעבּור ִחְקֵרי

 ּה׃ ֹוָאָהָאֶרץ ּוְמל
ֵלב ־ִחְקֵרי־ִּכי ִאם א ִחְקֵרי ִלְּבֵלב ־ר ִחְקֵריֵמֹ אַוֲאִני כט

 ְּבַמֲחֶׁשֶבתֶּזה ֵתָחֵׁשב ֻחְפָׁשִתי ַלֲחָטָאה ־ָהַאֵחר ִּכי ָלָּמה
 ֵלב ַאֵחר׃ 

ֲאֶׁשר ֲאִני  ־ֶּזה ְיָחְרֵפִני ַעל־ ּוֵבַרְכִּתי ָלָּמהָאַכְלִּתי־ִאם ל
 ׃ ְמָבֵר

 ַתֲעׂשּו ְמאּוָמה ֲעׂשּו ֹוִּתְׁשּתּו א־ְכלּו ְוִאםאֹ ִאם ּתֵּכן־ַעל לא
 ִהים׃ ֱא ֹודַמֲעֵׂשיֶכם ִלְכב־ָכל

א   ִנים ְוא ִלְפֵני ַהְּיָוִלְפֵני ַהְּיהּוִדים ְו ֹול ְלִמְכׁשִּתְהיּו־ַאל לב
 ִהים׃ ִלְפֵני ְקַהל ֱא

א ַמֲעַׂשי ִהְנִני ְלֵהיִטיב ְלֻכָּלם ְו־י ְבָכלִכָֹאנ־ ַּגםַּכֲאֶׁשר לג
  יָּוֵׁשעּו׃ת ַרִּבים ְלַמַען ֹוַבט־ׁש ִּכי ִאםֵרֹת ַנְפִׁשי ֲאִני דֹוַבט



 ְנִּתִּייםֹוִרַהּק־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קלו

  יא יא יא יאפרקפרקפרקפרק
 ַאֲחֵרי ַהָּמִׁשיח׃  ֵלֹ ְלכּו ַאֲחָרי ַּכֲאֶׁשר ֲאִני הְוַעָּתה א
ֵעת ־י ְּבָכלִתְֹזַכְרֶּתם א־ ְמַׁשֵּבַח ֶאְתֶכם ִּכיְוִהְנִני ב

  ָלֶכם׃ַּכֲאֶׁשר ָמַסְרִּתי  ֹות ַהִּנְמָסרתֹורַֹהּת־ְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ְוִכי
ִאיׁש הּוא ־ׁש ָּכלאֹר־ֵתְדעּון ִּכי־ת ָחַפְצִּתי ִּכיאֹז ַא ג

 הּואָּמִׁשיַח ׁש ַהאֹׁש ָהִאָּׁשה הּוא ָהִאיׁש ְוראַֹהָּמִׁשיַח ְור
 ִהים׃ ָהֱא

ה ֹוֶז ְמֻכֶּסה ּבֹוׁשאֹ ִיְתַנֵּבא ְורֹו ֲאֶׁשר ִיְתַּפֵּלל אִאיׁש־ָּכל ד
 ׃ ֹוׁשאֹר־ֶאת

א  ָׁשּה אֹר־ ִתְתַנֵּבא ְוֶאתֹו ֲאֶׁשר ִּתְתַּפֵּלל אִאָּׁשה־ְוָכל ה
  ָׁשּה׃אֹר־ֶאתִּגְּלָחה ־ ִאםֹוָׁשּה ָּבְזָתה ְּכמאֹר־ִכְּסָתה ֶאת

ָׁשּה אֹרז ֹא ָתג־א ִתְתַּכֶּסה ָלָּמה ַגםָהִאָּׁשה ־ ִאםיִּכ ו
יָה ֹוֶת ְלַגַּלח ַׂשֲערֹואז ֶֹחְרָּפה ִהיא ָלִאָּׁשה ָלג־ְוִאם

  ִּתְתַּכֶּסה׃
 ֶצֶלם ֹותֹו ִּבְהיֹוׁשאֹר־ֶאת ֹות ֵאיֶנּנּו ְמֻצֶּוה ְלַכּסְוָהִאיׁש ז

 ָהִאיׁש׃  ֹוד ֲאָבל ָהִאָּׁשה ִהיא ְכבֹודֹוִהים ּוְכבֱא
 ָהִאיׁש׃ ־ָהִאָּׁשה ִמן־ָהִאָּׁשה ִּכי ִאם־ָהִאיׁש ֻלַּקח ִמן־ ֵאיןִּכי ח
ָהִאָּׁשה ַּבֲעבּור ־ִנְבָרא ָהִאיׁש ַּבֲעבּור ָהִאָּׁשה ִּכי ִאם־א ַּגם ט

 ָהִאיׁש׃ 
ָׁשּה ִמְּפֵני אֹר־ת ָהִאָּׁשה ָלֵׂשאת ְּכסּות ַעלֹוַב חֵּכן־ַעל י

 ַהַּמְלָאִכים׃ 
 ֵאין ָהִאָּׁשה ִמַּבְלֲעֵדי ָהִאיׁש ְוֵאין ָהִאיׁש ִמַּבְלֲעדֵ י  ֵכןָא יא

 ינּו׃ ֵנָֹהִאָּׁשה ִלְפֵני ֲאד
ְיֵדי ָהִאָּׁשה ־ָהִאיׁש ַעל־ַּגם־ָהִאיׁש ֵּכן־ ַּכֲאֶׁשר ָהִאָּׁשה ִמןִּכי יב 

 ִהים׃ ֵמֱאל ְֹוַהּכ
ׁש אֹר ֹותן ַּכּס ְבַנְפְׁשֶכם ֲהִכי ָנאָוה ְלִאָּׁשה ְּבֵאיָנא־ִׁשְפטּו יג

 ִהים׃ ָהֱא־ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל
ה ָלֶכם ִּכי ֶחְרָּפה ְלִאיׁש ְלַגֵּדל ֶּפַרע ְׂשַער ֹוֶרַהֶּטַבע י־ ַּגםֵהן יד

 ׃ ֹוׁשאֹר
ִלְכסּות ִנַּתן ־ ָהִאָּׁשה ִּכי ְתַגֵּדל ֶּפַרע ְּפֵאר הּוא ָלּה ִּכיֲאָבל טו

 ָלּה ַהָּפַרע׃ 
א ָלנּו ְו ַהֶּדֶרה ֹז־אר ְמָדִנים ֹוֵר ִאיׁש ְלעִיְבַחר־ְוִאם טז

 ִהים׃ ָהֱא ֹותִלְקִהּל
א ֲאַׁשֵּבַח ֶאְתֶכם ַאֲחֵרי ְדָבָרי ה ֹ ַאְׁשִמיֲעֶכם ּפְוַכֲאֶׁשר יז

 ְלָרָעה׃ ־ה ִּכי ִאםֹוָבא ְלטֲאֶׁשר ִּתָּקֲהלּו ַיְחָּדו 
ֵיׁש ־ן ָׁשַמְעִּתי ִּכי ְּתִחַּלת ְּדָבָרי ַּכֲאֶׁשר ִּתָּקֲהלּו ַבָּקָהל ֵהְוֶזה יח

 ֵּביֵניֶכם ּוְלִמְקַצת ַהְּׁשמּוָעה ֶהֱאָמְנִּתי׃  ֹותקַמֲח
ִמִּקְרְּבֶכם ְלַמַען ִיָּוְדעּו  ֹותקא ֶתְחַּדְלָנה ַהַּמֲח ִּכי יט

 ַהֶּנֱאָמִנים ָּבֶכם׃ 
ִמֶּלֶחם ל ֶֹלֱאכ ַהֶּדֶרה ֹז־א ַּכֲאֶׁשר ִּתְתַאְּספּו ַיְחָּדו ְוַעָּתה כ

  ֹון׃ָהָאד
 ְוֶאָחד ָרֵעב ְוַהֵּׁשִני ֹוֶחְלקל ִֹאיׁש ַּבֵּכָרה ַיְקִּדים ֶלֱאכ־ ָכלִּכי כא

  ֹור׃ה ִׁשּכֶתֹׁש

ָּתבּוזּו  ־ ִאםֹוָׁשָּמה א ֹותְולִ ְׁשּתל ֹ ָלֶכם ָּבִּתים ֶלֱאכַהֵאין כב
ְּבָיָדם ־יׁש ְּפֵני ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵאיןֹוִבִהים ְוהִלְקַהל ָהֱא
א ת אֹר ָלֶכם ֲהִכי ֲאַׁשֵּבֲחֶכם ֵעֶקב זַמֹה א ָמְמאּוָמה
  ֶאְתֶכם׃ֲאַׁשֵּבַח 

ָמַסְרִּתי ָלֶכם ִּכי ־ִקַּבְלִּתי ַּכֲאֶׁשר ַּגם ֹוןָהָאד־י ִמןִכֹ ָאנִּכי כג
  ָלֶחם׃ ָלַקח ֹותִֹהְסִּגירּו א־ֵיׁשּוַע ַּבַּלְיָלה ֲאֶׁשר ֹוןָהָאד

ִאְכלּו ֶזה הּוא ְבָׂשִרי ַהִּנְבָצע ַמר ְקחּו אַֹוִּיְבַצע ַוּי ַוְיָבֵר כד
 י׃ ִנֹת ֲעׂשּו ְלִזְכראַֹּבַעְדֶכם ז

ת אַֹהּז ֹוסַמר ַהּכאַֹוּי ֹוסַהּכ־ ַאֲחֵרי ָאְכָלם ָלַקח ֶאתֵכן־ֹוּוְכמ כה
 ֲאֶׁשר ֵעת־ְּבָכלת ֲעׂשּו אִֹהיא ַהְּבִרית ַהֲחָדָׁשה ְּבָדִמי ז

 י׃ ִנִֹּתְׁשּתּו ְלִזְכר
 ֹוַהֶּלֶחם ַהֶּזה ְוָׁשת־ְכלּו ֶאתאֹ ֲאֶׁשר ּתֵעת־ ְבָכלִּכי כו

  ֹוא׃ינּו ַעד ִּכי ָיבֵנֲֹאד ֹותת ַּתְׁשִמיעּו מאַֹהּז ֹוסַהּכ־ֶאת
 ֹוסֹוִיְׁשֶּתה ִמּכ־ֹוא ֹוןַכל ִמֶּלֶחם ָהָאדאֹ ִמי ֲאֶׁשר יֵּכן־ַעל כז

  ׃ֹוּוְבָדמינּו ֵנֹ ָמַעל ַמַעל ִּבְבַׂשר ֲאדֹוִעּמ ֹוןא ָנכ ֹוְוִלּב
ַכל אַֹהֶּלֶחם י־ ְוָאז ִמןֹוַנְפׁש־ ִיְבַחן ָאָדם ֶאתֲאָבל כח

 ִיְׁשֶּתה׃  ֹוסַהּכ־ּוִמן
 ִּכי ֹוה ְלַאְׁשָמתֶתֹל ְוׁשֵכֹא ָכָראּוי אה ֶׁשֶתֹל ְוַהּׁשֵכֹ ָהאִּכי כט

  ַּכִּמְׁשָּפט׃ ֹוא ִהְבִּדיל ל ֹוןְּבַׁשר ָהָאד־ֶאת
 ָּבֶכם ְוַרִּבים ְיֵׁשֵני ָעָפר׃ ים ִלֹ ַרִּבים ְנֵכִאים ְוחֵּכן־ַעל ל
 א ִנָּׁשֵפט׃ ַנְפֵׁשנּו ־ִנְבַחן ֶאת־ ִאםָאֵכן לא
א ֶנְאַׁשם ה ְלַמַען ָֹוְיַיְּסֵרנּו ְיהר ִֹנָּׁשֵפט ַיּס־ ִאםְוַאף לב

 ם׃ ֹוָלָהע־ִעם
ילּו ִאיׁש  ֹוִחהל ֹ ַאַחי ַּכֲאֶׁשר ִּתְתַאְּספּו ַיְחָּדו ֶלֱאכָלֵכן לג

 ְלֵרֵעהּו׃ 
א ִיְהֶיה ָלֶכם ָאֶון ַוֲעָצָרה  ְוֹוַכל ְּבֵביתאֹ ֲאֶׁשר ִיְרַעב יּוִמי דל

 י׃ ִאְֹוֶיֶתר ַהְּדָבִרים ֶאֶעְרָכה ִלְפֵניֶכם ְּבב

  יב יב יב יבפרקפרקפרקפרק
ַנְפִׁשי ְלַהְעִלים ִמֶּכם ־ָהרּוַח ֶאָחי ֵאין ֶאת ֹות ַמְּתנְּדַבר־ְוַעל א

 ָּדָבר׃ 
ם ֱהִייֶתם ִנְמָׁשִכים ַאֲחֵרי  ִיֹו ְיַדְעֶּתם ִּכי ְלָפִנים ּגַאֶּתם ב

 ֱאִליִלים ִאְּלִמים ַּכֲאֶׁשר ַאֲחֵריֶהם ִנְמַׁשְכֶּתם׃ 
ִהים יַע ָלֶכם ִּכי ֵאין ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱאֹוִד אֵּכן־ַעל ג

א יּוַכל ֵיׁשּוַע ִּכי ֵחֶרם הּוא ְו־ַמר ַעלאֹ ֲאֶׁשר יֹוּב־ִּדֶּבר
 ׁש׃ ֶדֹא ְברּוַח ַהּק־ִאם ֹוןדְלֵיׁשּוַע ְּבֵׁשם ָאא ֹ ִלְקרִאיׁש

 ֶהָחֶסד ֲאָבל ֶאָחד הּוא ָהרּוַח׃  ֹותֵהָּנה ַמְּתנ ֹותנְֹוׁש ד
  ֹון׃ׁש ֲאָבל ֶאָחד הּוא ָהָאדֶדַֹהּק ֹותדֵֹהָּנה ֲעב ֹותנְֹוׁש ה
ל  ֵעִֹהים ַהּפֲאָבל ֶאָחד הּוא ָהֱא ֹותֵהָּנה ַהְּפֻעּל ֹותנְֹוׁש ו

  ל׃ַֹּבּכל ַֹהּכ
 ת ֻּכָּלם׃ ֹוַבָהרּוַח ְלט ֹות ָוִאיׁש ִנְּתָנה ִהְתַּגּלִאיׁש־ּוְלָכל ז
 ֹו ל־ ָברּוַח ִאְמֵרי ָחְכָמה ְוַאֵחר ִיָּנֶתןֹול־ ֲאֶׁשר ִיָּנֶתןֵיׁש ח

 ִאְמֵרי ַדַעת ָּברּוַח ַההּוא׃ 
ָחָלִים א ֹ ֱאמּוָנה ָּברּוַח ַההּוא ּוְלַאֵחר ִיָּנֵתן ִלְרּפְלַאֵחר ט

 ָּברּוַח ַההּוא׃ 



 ְנִּתִּייםֹוִרַהּק־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קלז

ן  ְֹוָלֶזה ִּדְבֵרי ְנבּוָאה ָלֶזה ִלְבח ֹותִנְפָלא ֹות ֲעִלילָלֶזה י
 ֹוןִּפְתרְוָלֶזה  ֹות נֹׁש ֹותנָֹלֶזה ְלַדֵּבר ִּבְלׁש ֹותָהרּוח־ֶאת
  ֹות׃נְֹלׁש

ן ְלִאיׁש ִאיׁש ֵתֹל ָהרּוַח ָהֶאָחד ַההּוא ַהּנֵעֹ ּפֵאֶּלה־ָּכל־ְוֶאת יא
 ׃ ֹונֹו ְלִפי ְרצֹוֶחְלק־ְמָנת

ֵאָבֵרי  ־ ֵאָבִרים ַרִּבים ְוָכלֹו ַּכֲאֶׁשר ַהּגּוף ֶאָחד הּוא ּובִּכי ב י
  ַהָּמִׁשיַח׃־ַּגםַרִּבים ֵהם ֻּכָּלם ּגּוף ֶאָחד ֵּכן ־ַהּגּוף ַאף ִּכי

ֲאַנְחנּו ִנְטַּבְלנּו ֻכָּלנּו ְּברּוַח ֶאָחד ְלגּוף ֶאָחד ־ ַגםִּכי יג
 ְורּוַחים ֹוִר ְבֵני חֹום אֲעָבִדי־ְיָוִנים ִאם־ְיהּוִדים ִאם־ִאם

 נּו ֻּכָּלנּו׃ ָתֶֹאָחד ִהְׁשָקה א
 ֵאָבִרים ַרִּבים׃ ־א ֵאֶבר ֶאָחד הּוא ִּכי ִאם ַהּגּוף ִּכי יד
ַהּגּוף ־א ָיד ֲאִני ֵאיֶנִּני ִמן ָהֶרֶגל ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ַמראֹּת־ִאם טו

 ַהּגּוף ִהיא׃ ־א ִמןת אַֹהַבֲעבּור ז
ַהּגּוף ־א ַעִין ֲאִני ֵאיֶנִּני ִמןן ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֶזֹא ָהַמראֹּת־ְוִאם טז

 ַהּגּוף ִהיא׃ ־א ִמןת אֲֹהַבֲעבּור ז
 ֹוֻּכּל־ ִיְהֶיה ַעִין ַאֵּיה ִיְהֶיה ָאז ַהֶּׁשַמע ְוִאםֹו ֻּכּלַהּגּוף־ִאם יז

 ִיְהֶיה ֶׁשַמע ַאֵּיה ִיְהֶיה ָאז ָהֵריַח׃ 
ִרים ֵאֶבר ֵאֶבר ַּבּגּוף ְלִפי  ָהֶאָב־ִהים ֶאת ָׂשם ֱאְוַעָּתה יח

 ׃ ֹונֹוְרצ
  ֻכָּלם ֵאָבר ֶאָחד ֵאיָכה ִיְהֶיה ָאז ַהּגּוף׃ ָהיּו־לּו יט
 ָהֵאָבִרים ַרִּבים ֵהם ְוַהּגּוף ֶאָחד׃  ֹוא ֵאפְוִהֵּנה כ
ְוַגם  ַהָּיד ֵאין ִלי ְדַבר ֵחֶפץ ָּב־ֶאלר ֹא תּוַכל ָהַעִין ֵלאמְו כא
ָבֵכן ָאִין׃ ִליְּדַבר ֵחֶפץ ר ַֹלִים ֵלאמָהַרְג־ׁש ֶאלאֹא ָהר  
ֵיָראּו ֵאָבֵרי ַהּגּוף ְּכָרִפים  ֹודע־ִנְמָצא ָּכל ֹותפֹוָסנ־ ַּגםַאף כב

  ד׃ְֹמא־ֵּכן ְּדרּוִׁשים ֵהם ַלֲחָפֵצינּו ַעד
 ֹודַּבּגּוף ָלֶהם ִנַּתן ָּכב ֹודָכב־ ֲאֶׁשר ְנַחֵּׁשב ְּכִאיֵאֶּלה־ְוֶאת כג

  ְׂשֵאת׃ֶיֶתר  ֹודינּו עָרב ְוִלְמֻבֵׁש
ָאֵכן ַמַעְרֵכי ַהּגּוף  ֹור ַלֲחָלִקים ַהָּיִפים ָּבנּו ֵאין ַמְחסִּכי כד

  ֹוד׃ָכב־ָרב ְלִאי ֹודִהים ַוִּיֵּתן ָּכבֱא ָעַר
ֶקת ַּבּגּוף ּוְלַמַען ִיְדֲאגּו ָהֵאָבִרים ֶזה   ִתְהֶיה ַמֲחְלִבְלִּתי כה

 ָלֶזה׃ 
 ֹוָהֵאָבִרים ִעּמ־ר ֶאָחד ִיְתַעּנּו ָּכל ֵאָבִיְתַעֶּנה־ִאם כו

 ָהֵאָבִרים׃ ־ ָּכלֹוְיֻכַּבד ֵאָבר ֶאָחד ָיִׂשיׂשּו ִעּמ־ְוִאם
 ׃ ֹוֶאָחד ְּבֶחְלק־ ּגּוף ַהָּמִׁשיַח ְוֵאָבָריו ָּכלְוַאֶּתם כז
ה ְׁשִליִחים ָנָֹהֵעָדה ָּבִראׁש ֹוִהים ְּבת ֵהִקים ֱאּוֵמֶהם כח

 ֲאֶׁשר ֵאֶּלהֵכן ־ים ְוַאֲחֵריֹוִרם ַּבְּׁשִליִׁשית מַּבֵּׁשִנית ְנִביִאי
 ֶעְזָרהֳחָלִים ְלָהִביא א ִֹלְרּפ ֹותִנְפָלא ֹותָנַתן ָלֶהם ַלֲעׂש

  ֹות׃נֹׁש ֹותנֹׁש ָהֵעָדה ּוְלַדֵּבר ִּבְלׁשאְֹּברד ַֹלֲעמ
י ֵׂשֹ עֹוים אֹוִר ֻכָּלם מֹוֻּכָּלם ְנִביִאים א־ ְׁשִליִחים ִאםֲהֻכָּלם כט
  ֹות׃ְפָלאִנ
ר  ֹ ִלְפּתֹוא ֹותנֹ ְלַדֵּבר ִּבְלׁשֹוֳחָלִים אא ֹ ָנַתן ִלְרּפַהְלֻכָּלם ל

  ֹות׃נְֹלׁש
ֵאֶּלה ַוֲאִני  ֹובֹותט ֹותֶכם ַמָּתנְדְֹמא־ ַּבְּקׁשּו ִּבָכלְוַאֶּתם לא
 ַנֲעָלה׃ ד ְֹמא ה ָלֶכם ֶּדֶרֹוֶרא

  יג יג יג יגפרקפרקפרקפרק
ִּבי ָאז  ־ֲאַדֵּבר ְוַאֲהָבה ֵאין ַמְלָאִכים ֹו ֲאָנִׁשים אִּבְׂשַפת־ִאם א

  ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה׃ ֹוָּיה ֲאִני אִמְֹנחֶׁשת ה
ֱאמּוָנה ־ַּדַעת ְוִאם־ָרז ֲאִני ֵמִבין ְוָכל־ ִבי ְוָכלְנבּוָאה־ְוִאם ב

 ֲאִני ִּבי־ֵאיןם ְוַאֲהָבה ֹוָמֻכָּלּה ִלי ִהיא ְלַהְעִּתיק ָהִרים ִמְּמק
 ָאז ְּכָאִין׃ 

ת ֶלְֹּבָׂשִרי ֶאֵּתן ְלַמֲאכ־י ִלְרֵעִבים ְוֶאתֹוִנה־ ָּכלֲאַפֵּזר־ִאם ג
 יֵלִני ְמאּוָמה׃ ֹוִעא יֶזה ־ִּבי ָּכל־ֵאׁש ְוַאֲהָבה ֵאין

א ְתַקֵּנא ַאף ּוְמֵלָאה ֲחִניָנה ָהַאֲהָבה   ַתֲאִריָהַאֲהָבה ד
 א ִתְלַּבׁש ֵּגאּות׃ א ִתְתַנֵּׂשא ְוָהַאֲהָבה 

א ָלּה ־א ְתַבֵּקׁש ֵאת ֲאֶׁשרָּדָבר ְו־ֶמץא ִיָּמֵצא ָבּה ֶׁש ה
 א ַתֲחרׁש ָרָעה׃ ִתְתַקֵּצף ְו

 ֱאֶמת׃ ־ּה ֲעֵליֹוָׂשְמׂש־א ָתִׂשיׂש ְּבַעְוָלָתה ִּכי ִאם ו
ָּדָבר ְּתַקֶּוה ־ָּדָבר ַּתֲאִמין ָּכל־ ִּתָּׂשא ָּכלָּדָבר־ָּכל ז

  ל׃ָֹּדָבר ִּתֶּטה ִׁשְכָמּה ִלְסּב־ּוְלָכל
ִּתְכֶליָנה  ֹותְנבּוא־ֶתְחַּדל ָלֶנַצח ַאף ִּכי־א ֲהָבהָהַא ח

  ֹוד׃ע־ִּתָּכַחְדָנה ְוַדַעת ֵאין ֹותנֹּוְלׁש
 ִנֵּבאנּו׃ ן ָֹיָדְענּו ְוֵחֶלק ָקטן ֵֹחֶלק ָקט ַא־ִּכי ט
 ף׃ ַיֲחן ֵֹאֶּלה ַהֵחֶלק ַהָּקט־ַתְכִלית ָּכל ֹואָתב ֹוא ּבְוַכֲאֶׁשר י
י ְכֶיֶלד ְוָהִגיִתי ְכָיֶלד ֹוִתיִתי ִּדַּבְרִּתי ְכֶיֶלד ִּבינֶיֶלד ָהִי ֹודְּבע יא

  ַיְלדּות׃י ֵמָעַלי ִּדְבֵרי ִתְֹוַכֲאֶׁשר ָהִייִתי ְלִאיׁש ֲהִסר
ְוָאז ִנְרֶאה ָּפִנים ת ֹים ֲאַנְחנּו ְּבַמְרָאה ּוְבִחידִאֹ ַעָּתה רִּכי יב 

 ְעִּתיֹוַדנַדע ַּכֲאֶׁשר ְוָאז  ֵאן ָֹּפִנים ַעָּתה ָיַדְעִּתי ֵחֶלק ָקט־ֶאל
 ָאִני׃ ־ַגם

ֵאֶּלה ֱאמּוָנה ִּתְקָוה ְוַאֲהָבה ־ָנה ְׁשָלׁשְדֹ ַתֲעמְוַעָּתה יג
 ה ָבֵהן ִהיא ָהַאֲהָבה׃ ָלְֹוַהְּגד

  יד יד יד ידפרקפרקפרקפרק
ָהרּוַח  ֹותֶכם ַמְּתנְדְֹמא־ ִרְדפּו ַאֲהָבה ַּבְּקׁשּו ְבָכלְוַאֶּתם א

  ֹות׃ֵאֶּלה ְלִהְתַנְּבא־ָּכל־ְוַעל
ֲאָנִׁשים הּוא ְמַדֵּבר ִּכי  ־א ֶאל ֹון ַהְמַדֵּבר ְּבַלֲעֵגי ָלׁשִּכי ב

 ֹותִחידַע ְוהּוא ַיִּביַע ֵמִֹאיׁש ׁש־ִהים ִּכי ֵאיןֱא־ֶאל־ִאם
 ָּברּוַח׃ 

 ֹוב ַמִּטיף ַלֲאָנִׁשים ְּדָבִרים ְמִׁשיֵבי ָנֶפׁש מּוָסר טְוַהִּמְתַנֵּבא ג
 ְוִדְבֵרי ִנֻחִמים׃ 

  ְוַהִּמְתַנֵּבא ָיִׁשיב ֶנֶפׁש ָהֵעָדה׃ ֹוָיִׁשיב ַנְפׁש ֹון ַּבָּלׁשרַהְמַדֵּב ד
ר ֵתֹי ֹודְלֻכְּלֶכם ְוַאף ע ֹותנֹ ִיֵּתן ְוָהָיה ַמָּתן ַהְּלׁשּוִמי ה

 ֹוןַהָּלׁשַהִּמְתַנֵּבא ִמַּבַעל  ֹולִתְהיּו ֻכְּלֶכם ְנִביִאים ִּכי ָגד־ִּכי
  ִּתָּבֶנה ִמֶּמּנּו׃ ֹוֲעָדתְּדָבָריו ַור ִֹיְפּת־זּוָלִתי ִאם

 ֹות נֲֹאַדֵּבר ִּבְלׁש־ֲאֵליֶכם ַאַחי ְוִכי ֹואָאב־ ִּכיְוַעָּתה ו
 הֹוֶרמ ֹוה אֶזֹא ֲאַדֵּבר ְּדָבַרי ְּכח־יל ָלֶכם ִאםֹוִעא־ָמה

  ֵמִבין ְׁשמּוָעה׃ ֹוֵדָעה ְּכָנִביא א



 ְנִּתִּייםֹוִרַהּק־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קלח

 ֹוִּיים ְּכמֲאֶׁשר ֵאין ָּבֶהם ִנְׁשַמת ַח ֹולֵני קְתֹ נֵּכִלים־ַּגם ז
ׁש ִמי ָיִבין רָ ְֹמפ ֹולא ִיְּתנּו ק־ִאם ֹור ִכּנֹוָחִליל א

  ֹור׃ֶּיְהֶּגה ַהִּכּנ־ ַמהֹו ֶהָחִליל אֶּיֱהֶמה־ַמה
ִּבְלִּתי ָברּור ִמי ֵיָחֵלץ   ֹולק־ִיֶּתן־ ִאםרֹוָפַהּׁש־ַּגם ח

 ַלִּמְלָחָמה׃ 
ִמי  ֹותִמִּלים ְּבֻררֶכם ֹוְניאּו ִבְלׁשֹוִצת־אַאֶּתם ִאם ־ ַּגםְוֵכן ט

 ָהרּוַח׃ ־ ֶאלִּכְמַדְּבִריםא ִתְהיּו ָאז א ְׂשָפֵתיֶכם ֲהֹוָצָיִבין מ
א ִתָּמֵצא ָכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה ָּבָאֶרץ  ֹותַרּב ֹותנֹ ִתְהֶייָנה ְלׁשלּו י

 ִמֶּליָה׃  ֹולַאַחת ֵמֶהן ֲעֻמָּקה ֵמָהִבין ק
ָאז ֶאְהֶיה ְבֵעיֵני  ֹותַהִּמּל ֵאיֶנִּני ֵמִבין ֵּפֶׁשר ֲאִני־ְוִאם יא

 הּוא׃ ־ְוֵכן ִיְהֶיה ְבֵעיַני ַּגם ֹוןַהְמַדֵּבר ְּכִנְלַעג ָלׁש
 ָהֵעָדה תֹובָֹהרּוַח ִּדְרׁשּו ט ֹותַאֶּתם ְּבַבֶּקְׁשֶכם ַמְּתנ־ ַּגםֵּכן יב 

  ז׃ָֹנּה ְּבֶיֶתר עֹוְנְלכ
 ר ְּדָבָריו׃ ֵתֹּפ־םַּג ֹותִיְתַּפֵּלל ִלְהי ֹון ַהְמַדֵּבר ַּבָּלׁשָלֵכן יג
רּוַח ְׂשָפַתי ִיְתַּפֵּלל ּוְתבּוַנת ִלִּבי  ֹוןֶאְתַּפֵּלל ַּבָּלׁש־ ִאםְוַאף יד

 א ָתנּוב ְּתנּוָבה׃ 
ַעָּתה ֶאְתַּפְלָלה ְברּוַח ְׂשָפַתי ְוֶאְתַּפְלָלה  ֹוא ֵאפּוָמה טו

ה ִּבְתבּוַנת ִלִּבי ֲאַזְּמָרה ְברּוַח ְׂשָפַתי ַוֲאַזְּמָר־ַגם
  ִלִּבי׃ ִּבְתבּוַנת־ַגם

ד ֵמֹע ֹוטְוֶהְדי ְּברּוַח ְׂשָפֶתי  ֵכן ַּכֲאֶׁשר ְּתָבֵרלּוֵלא־ִּכי טז
 ָמה ַדַעתִּבְבִלי  ַיֲעֶנה ָאֵמן ְלִבְרָכְת ֵאי  ְלָפֶניֹומֹוִּבְמק

 ר׃ ֵמַֹאָּתה א
  ׃א ִיָּבֶנה ִמֶּמ ֵרֲע ַא ְתָבֵר־ ַאָּתה ֵתיִטיב ִּכיָאְמָנם יז
 ֻּכְּלֶכם׃ ־ֶיֶתר ַעל ֹוןִלי ַמַּתת ַהָּלׁש־ִהים ִּכי ֶיׁש ֵלאהֹוֶדא יח
 ַּבָּקָהל ֶאְבַחר ְלַדֵּבר ָחֵמׁש ִמִּלים ִּבְתבּוַנת ִלִּבי ֲאָבל יט

  ֹון׃ִמִּלים ְּבַלֲעֵגי ָלׁש ֹותִעים ֵמִרֲבבְמַֹהּׁש־ ֶאתתֹורְֹלה
 ָּתֵרעּו ַא־ק ִּכיָלִדים ַאלִּתְהיּו ִכיָלִדי ַּבִּביָנה ְוַר־ ַאלַאַחי כ

 ַּבִּביָנה ֱהיּו ְׁשֵלִמים׃ 
ַאֶחֶרת ֲאַדֵּבר  ֹוןה ִּכי ְּבַלֲעֵגי ָׂשָפה ּוְבָלׁשֹוָר ַּבּתָּכתּוב כא

 ָאַמר ֵאַלי ֹוַעָאבּוא ְׁשמ־את אְֹּבז־ָהָעם ַהֶּזה ְוַגם־ֶאל
 ה׃ ָֹוְיה

ְלֵאיָנם ־ים ִּכי ִאםא ַלַּמֲאִמיִנ ֹותֵהן ְלא ֹותנֹ ַהְּלׁשֵּכן־ַעל כב
ַמֲאִמיִנים ְוַהְּנבּוָאה ֵאיֶנָּנה ְלֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ִּכי 

  ַלַּמֲאִמיִנים׃־ִאם
 ֹו ת נָֹהֵעָדה ְּכֶאָחד ְוֻכָּלם ְיַדְּברּו ִבְלׁש־ִּתָּקֵהל ָּכל־ ִאםְוִהֵּנה כג

א  ֲה ֲאָנִׁשים ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ֹוים אֹוִטּוָבאּו ָׁשָּמה ֶהְדי
 ְמֻׁשָּגִעים ַאֶּתם׃ ־ּו ִּכיְמראֹי
 ֹוט ֶהְדיֹוִיְתַנְּבאּו ֻכָּלם ּוָבא ָׁשָּמה ֲחַסר ֱאמּוָנה א־ִאם ַא כד

  ֻכָלם׃ַחת ִמִּפי ֻכָּלם ּוִמְׁשָּפט ִמִּפי ֹוַכהּוא ִיְׁשַמע ּת
ַאָּפיו ַאְרָצה ִיְׁשַּתֲחֶוה ־ַעלל ֹ ִיָּגלּו ְוהּוא ִיּפֹו ִסְתֵרי ִלּבּוְבֵכן כה

  ְּבִקְרְּבֶכם׃ִהים ָאֵכן ֵיׁש ֱאר ֹים ְוַיֲעֶנה ֵלאמִהֵלא
ִאיׁש ־ֶאָחי ַּכֲאֶׁשר ִּתָּקֲהלּו ַיְחָּדו ְוָכל ֹואֵאפ־ ָמהְוַעָּתה כו

 ִניב ֹוא ֹון ְדַבר ָחזֹו מּוָסר ְּבִפיו אֹואר  ֹ ִמְזמֹוִאּת־ִמֶּכם ֶיׁש
 ׃ ת ַהָּקָהלֹוַבְלטל ֹ ֵפֶׁשר ָּדָבר ְיִהי ַהּכֹוא ֹוןָלׁש

ָׁשה  ְׁשֹוִיְהיּו ַהְמַדְּבִרים ְׁשַנִים א ֹון ִאיׁש ַּבָּלׁשְיַדֵּבר־ְוִכי כז
  ר׃ֹר ְוֶזה ַאַחר ֶזה ְיַדֵּברּו ְוֶאָחד ִיְפּתֵתֹא יְו
ִהים  ֱא־ ְוֶאלֹוַנְפׁש־ַּבָּקָהל ְוֶאלם ֹר ָאז ִיּדֵתֹ ּפֵאין־ְוִאם כח

 ְיַדֵּבר׃ 
 ְׁשלָׁשה ְוַהִּנְׁשָאִרים ִיְבֲחנּו  ֹוִים א ְיַדְּברּו ְׁשַנְוַהְּנִביִאים כט

 ִדְבֵריֶהם׃ 
  ֹון׃ָהִראׁשק ֹ ִנְגָלה ָדָבר ְלַאַחד ַהּיְׁשִבים ָׁשם ָאז ִיְׁשּתְוִכי ל
ֶזה ַאַחר ֶזה ְלַמַען ִיְלְמדּו  ֹות תּוְכלּו ֻכְּלֶכם ְלִהְתַנְּבאִּכי לא

 ֻכָּלם ְוֻכָּלם ְיֻנָחמּו׃ 
 יִאים ֲעצּוִרים ְלִפי ֵחֶפץ ַהְּנִביִאים׃ ַהְּנִב ֹותא רּוחֲה לב
 ֹוםֵהי ַהָּׁשלֱא־ֵהי ַהְּמבּוָכה הּוא ִּכי ִאםא ֱאִהים  ֱאִּכי לג

 ים׃ ֹוִׁשַהְּקד ֹותְקִהּל־ ְבָכלֹוְּכמ
ְלַדֶּבר ָׁשם ִּכי  ֹוןָלֶהן ִרְׁשי־ָנה ַבָּקָהל ִּכי ֵאיןְקֹ ִּתְׁשּתְנֵׁשיֶכם לד

 ה׃ ֹוָרַהּת־ֶרת ַּגםֶמֹר אְלִהָּכַנע ַּכֲאֶׁש־ִאם
ַּבֲעֵליֶהן ַּבָּבִית ־ָּדָבר ִּתְׁשַאְלָנה ֶאתד ֹ ִלְלמֶחְפָצן־ְוִאם לה

 ֶחְרָּפה ִהיא ְלִאָּׁשה ְלַדֵּבר ַּבָּקָהל׃ ־ִּכי
 ָבא ֲאֵליֶכם ֹוִהים אַּתְחְׁשבּו ֲהִמֶּכם ֵיֵצא ְדַבר ֱא־ ַמהֹוא לו

 ְלַבְּדֶכם׃ 
 ִּבין ָיִבין ֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹוב ְלָנִביא אִיְתַחֵּׁש־ ִּכיִאיׁש לז

 ִהיא׃  ֹוןִמְצַות ָהָאד־ב ֲאֵליֶכם ִּכיֵתֲֹאִני כ־ֵאת ֲאֶׁשר
 א ָיִבין׃ ת אֹא ָיִבין ז ֲאֶׁשר ּוִמי לח
ֶכם ְלִהְתַנֵּבא ּוִמַּדֵּבר ְדְֹמא־ ַאַחי ַּבְּקׁשּו ְבָכלֵּכן־ַעל לט

 ִּתְכָלאּו׃ ־ַאל ֹותנִֹּבְלׁש
 ים׃ ִנַֹּכִּמְׁשָּפט ֵיָעֶׂשה ּוִבְסָדִרים ְנכל ַֹהּכ ַא מ

  טו טו טו טופרקפרקפרקפרק
ַהְּבׁשָרה ֲאֶׁשר  ־ַהַּפַעם ֶאת ֹודיַע ָלֶכם ַאַחי עֹוִד ִהְנִני מַוֲאִני א

 ַאֶּתם ּוָבּהא ִהיא ֲאֶׁשר ִקַּבְלֶּתם ָקָראִתי ְבָאְזֵניֶכם ֲה
 ְּדֵבִקים׃ 

ִזיקּו ַבָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ַּתֲח־ ִּתָּוְׁשעּון ִאםָּבּה־ְוַגם ב
 לּוֵלא ֵכן ֶהֱאַמְנֶּתם ָלִריק׃ ־ִּכי

י ִקַּבְלִּתי ִכָֹאנ־ָּדָבר ָמַסְרִּתי ָלֶכם ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ ָּכלְּבֵראִׁשית ג
 ׁש׃ ֶדֹינּו ְּכִפי ִכְתֵבי ַהּקֹוֵנֵמת ַהָּמִׁשיַח ַּבֲע־ִּכי

 ׁש׃ ֶדַֹהְּׁשִליִׁשי ְּכִפי ִכְתֵבי ַהּק ֹום ִנְקַּבר ַוָּיָקם ַּבּיְוִכי ד
 ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר׃ ־ֵכן ֶאל־ֵּכיָפא ְוַאֲחֵרי־ ִנְרָאה ֶאלְוִכי ה
ַאִחים ְּכֶאָחד  ֹותר ֵמֲחֵמׁש ֵמאֵתֹי־ ִנְרָאה ֶאלֵכן־ְוַאֲחֵרי ו

 ָנמּוַהֶּזה ּוִמְקָצָתם  ֹוםַהּי־ם ַחִּיים ַעדֹוָדֲאֶׁשר ֻרָּבם ע
 ְׁשָנָתם׃ 

ַהְּׁשִליִחים ־ֵכן ֶאל־ְוַאֲחֵריב ַֹיֲעק־ ִנְרָאה ֶאלֵכן־ֲחֵריְוַא ז
 ֻּכָּלם׃ 

 י׃ ִכְֹּכֵנֶפל ָאנ־ֵאָלי ֲאֶׁשר־ ִנְרֶאה ַגםְוַאַחר ח
ִּתי ֵמִהָּקֵרא ְנָֹקט־ ָצִעיר ֲאִני ֵּבין ַהְּׁשִליִחים ַעד ֲאֶׁשרִּכי ט

 ִהים׃ ֲעַדת ֱא־ָׁשִליַח ִּכי ָרַדְפִּתי ֶאת



 ְנִּתִּייםֹוִרַהּק־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קלט

ָהָיה  ־א ָעַלי ֹוִהים ִהְנִני ַּכֲאֶׁשר ָאִני ְוָחְסּדֶסד ֱא ְּבֶחֲאָבל י
ִהים ֶחֶסד ֱא־ ִאםִּכיא ֲאִני ר ִמֻּכָּלם ָעַמְלִּתי ְוֵתֹי־ָלִריק ִּכי

 ֲאֶׁשר ִעָּמִדי׃ 
ת ַאֶּתם אֹאים ְוָכזִרֹת ָאנּו קאֹ ֵהם ָּכזֹו ִאם ֲאִני אְוַעָּתה יא

 ֶהֱאַמְנֶּתם׃ 
 ַהֵּמִתים ֵאי־ַהָּמִׁשיַח ָקם ִמן־ ִנְקָרא ִּכי ֲאֶׁשרְוַאֲחֵרי יב 
 ְתקּוָמה ַלֵּמִתים ָאִין׃ ־ְמרּו ֲאָנִׁשים ִמֶּכם ִּכיאֹי
 א ָקם׃ ַהָּמִׁשיַח ־ ְּתקּוָמה ַלֵּמִתים ַּגםֵאין־ְוִאם יג
א ָקם ַהָּמִׁשיַח ָאז ֶהֶבל ְקִריָאֵתנּו ְוֶהבֶ ל  ְוִאם יד

 ֱאמּוַנְתֶכם׃ ־ַּגם
ִהים ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֵעִדים ָהִיינּו ָּמֵצא ֵעֵדי ֶׁשֶקר ֵלא ִנְוַאף טו

 ֱאֶמת־ִאם ֹוא ֲהִקימַהָּמִׁשיַח ְו־ִהים ִּכי ֵהִקים ֶאתֵלא
 א ָיקּומּו׃ ַהֵּמִתים ־ַהָּדָבר ִּכי

 א ָקם׃ ַהָּמִׁשיַח ־א ָיקּומּו ַהֵּמִתים ַּגם־ ִאםִּכי טז
ם ֹוָדֶכם ֶהֶבל ַוֲחָטֵאיֶכם עא ָקם ַהָּמִׁשיַח ֱאמּוַנְת ְוִאם יז

 ֲעֵליֶכם׃ 
  ַהְיֵׁשִנים ַּבָּמִׁשיַח ָאַבד ִנְצָחם׃ ְוַאף יח
 ַּבַחִּיים ָהֵאֶּלה ַׂשְמנּו ַמְחֵסנּו ַּבָּמִׁשיַח ָאז ֲעִנִּיים ַרק־ִאם יט

 ָאָדם׃ ־ְמרּוִדים ֲאַנְחנּו ִמָּכל
ית ַהִּבּכּוִרים ַהֵּמִתים ֵראִׁש־ ָקם ִמןֹו ַהָּמִׁשיַח ִהּנְוַעָּתה כ

 ְיֵׁשֵני ַהָּמֶות׃ ־ִמן
ְיֵדי ָאָדם ־ְיֵדי ָאָדם ֵּכן ַעל־ ַהָּמֶות ָּבא ַעלַכֲאֶׁשר־ִּכי כא

 ְּתקּוַמת ַהֵּמִתים׃ 
  ֻּכָּלם ֵמתּו ָבָאָדם ֵּכן ֻּכָּלם ִיְחיּו ַּבָּמִׁשיַח׃ ְוַכֲאֶׁשר כב
א ֵראִׁשית ַהִּבּכּוִרים  ַהָּמִׁשיַח הּוֹולֹון־ ִאיׁש ְּבֵסֶדר ָנכְוִאיׁש כג

  ׃ֹואֹוּבֵכן ַהַּמֲאִמיִנים ַּבָּמִׁשיַח ָיקּומּו ְלֵעת ־ְוַאֲחֵרי
ִהים ָהָאב ָהֱא־ַהַּמְלכּות ֶאל־ ֶאתֹו ַהֵּקץ ַּבֲהִׁשיבֵכן־ַאֲחֵרי כד

  ּוְגבּוָרה׃ ֹוןִׁשְלט־ִמְׂשָרה ְוָכל־ֲאֶׁשר ַיְכִחיד ָּכל ֹוםַּבּי
 ָביו ַּתַחת ַרְגָליו׃ ְיֹא־ָיִׁשית ָּכל־ ַעד ִּכיִיְמ  ָמהּוא־ִּכי כה
 ֲאֶׁשר ִיָּכֵחד הּוא ַהָּמֶות׃  ֹון ָהַאֲחרביְֵֹוָהא כו
ַׁשָּתה ַּתַחת ל ָֹׁשת ַּתַחת ַרְגָליו ְוַכֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ּכ לֹכ־ִּכי כז

 ַהָּׁשת הּוַׁשת ַּתְחָּתיו ִמְּלַבד ל ַֹהּכ־ת ִּכיאַֹרְגָליו מּוַדַעת ז
  ל׃ֹּכ
ל  ֹּכ־ַהֵּבן יּוַׁשת ַּתַחת ַהָּׁשת־ָאז ַּגםל ֹּכ־ ִיְכּבׁש ֶאתְוַכֲאֶׁשר כח

  ל׃ַֹּבּכל ִֹהים ַהּכַּתַחת ַרְגָליו ְלַמַען ִיְהֶיה ָהֱא
ילּו ַהִּנְטָּבִלים ֹוִעּי־ֵכן ִאם ֵאין ְּתקּוָמה ַלֵּמִתים ַמה־א ִאם כט

א ָיקּומּו ְוֵהם ֶּזה ִיָּטְבלּו ַבֲעָדם ־ְּבַעד ַהֵּמִתים ָלָּמה
 ם׃ ֹוָלְלע

ֶרַגע ־ַנְפֵׁשנּו ִמֶּנֶגד ְּבָכל־ ַמְׁשִליִכים ֲאַנְחנּו ֶאתֶּזה־ְוָלָּמה ל
 ָוָרַגע׃ 

 ֲאֶׁשר ֶאֶעְלָצה ָבֶכם ַאַחי ִלְפֵני ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַּבֲעִליֻצִתי לא
  ֹום׃י ֹוםָלמּות י ֹוֵלי הִכָֹאנ־ינּו ִהְנִני ִנְׁשַּבְעִּתי ִּכיֵנֲֹאד

 ָיַער ֹוַחְית־ ִנְלַחְמִּתי ִעםֹוׁשֲהִכי ְכַדְרֵכי ֱאנ ֹוסְּבֶאְפס־ְוַגם לב
ַכל  אֹ נָיקּומּוא ַהֵּמִתים ־יף ִלי ֶזה ִאםֹוִסּי־ִּיֵּתן ּוַמה־ַמה

 ָמָחר ָנמּות׃ ־ְוִנְׁשֶּתה ִּכי

 ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר ֶחְבַרת ֲאָנִׁשים ָרִעים ְּתַסּלֵ ף  ִּתְׁשעּו־ַאל לג
 ְיָׁשִרים׃  ֹותחָאְר

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ־ֶּתֱחָטאּו ִּכי־ ְבֶצֶדק ְוַאלרּוֹוְרִהְתע לד
 ת׃ אֹר ָּכזֵמִֹהים ְלָבְׁשְּתֶכם ֲאִני אָּבֶהם ַּדַעת ֱא־ֵאין

 ם׃ ֹוָאָיקּומּו ַהֵּמִתים ַמה ְּגִוָּיָתם ְּבב  ִאיׁש ֵאיַמראֹי־ְוִכי לה
ָימּות  ־א ִיְחֶיה ִּבְלִּתי ִאםַרע  ֵהן ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ִּתְזָסָכל לו

 ה׃ ָנִֹראׁש
ֵכן ־א ִתְזַרע ָהֶעֶצם ַההּוא ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ְוֵאת לז

  ֶזַרע ַאֵחר׃ ֹוִחָּטה אם ַֹּגְרַּגר ָער־ִיְצָמח ִּכי ִאם
ה ֶזַרע ָוֶזַרע ְּגִוָּי־ ְלָכלֹונֹו ְגִוָּיה ְּכִפי ְרצֹול־ִהים ִיֶּתן ֱאַרק לח

 ְלִמיֵנהּו׃ 
 ְוֵכן  ֹוָּבָׂשר ּוָבָׂשר ֶאָחד הּוא ִּכי ְבַׂשר ָאָדם ְלִמינ־א ָכלְו לט

  ְלִמיֵנהּו׃ֶאָחד ־ּוְבַׂשר ָּדִגים ָּכל ֹוףְּבַׂשר ְּבֵהָמה ְּבַׂשר ע
 ֹותַהְּגִוּי ֹודְּכב ָּבָאֶרץ ַא ֹותַּבָּׁשַמִים ְוֵיׁש ְּגִוּי ֹות ְּגִוּיְוֵיׁש מ

  ַּבָאֶרץ׃ֲאֶׁשר  ֹותַהְּגִוּי ֹודה הּוא ִמְּכבֶנַֹמִים ׁשֲאֶׁשר ַּבָּׁש
ַאֵחר  ֹודַאֵחר ַלָּיֵרַח ְוָכב ֹודֶאָחד ַלֶּׁשֶמׁש ְוָכב ֹוד ָּכבֵיׁש מא

 ׃ ֹודֹוה ִּבְכבֶנֹב ׁשֹוָכב ִמּכֹוָככ־ִבים ִּכיֹוָכַלּכ
ם ְּבִלי ְוָק־ ִּבְתקּוַמת ַהֵּמִתים ִנְזַרע ְּבַׁשַחתֵכן־ֹוּוְכמ מב

 ַעד׃ ־ְלַחֵּיי
  ַח׃ֹ ְוָקם ַּבּכַחֹכ־אִנְזַרע ְּב ֹודְוָקם ְּבָכב ֹודָכב־א ְּבִנְזַרע מג
ֵּגו ֶנֶפׁש ַחָּיה ־ ֵּגו ֶנֶפׁש ַחָּיה ְוָקם ֵּגו ֲאֶׁשר רּוַח הּוא ֶיׁשִנְזַרע מד

 ֵּגו ֲאֶׁשר רּוַח הּוא׃ ־ְוֶיׁש
ְלֶנֶפׁש ַחָּיה  ֹוןִראׁש ָּכתּוב ַוְיִהי ָהָאָדם הּוא ָהָאָדם ָהְוֵכן מה

 ְלרּוַח ְמַחֶּיה׃  ֹוןְוָהָאָדם ָהַאֲחר
 ֹוֶזה ֲאֶׁשר ִנְׁשָמת־ֲאֶׁשר רּוַח הּוא ִּכי ִאם ֹוןא ֶזה ָהִראׁשְו מו

 ְבַאָּפיו ְוַאֲחָריו ֶזה ֲאֶׁשר רּוַח הּוא׃ 
ָהֲאָדָמה ְוָהָאָדם ַהֵּׁשִני הּוא ־הּוא ָעָפר ִמן ֹון ָהִראׁשָהָאָדם מז

 ַהָּׁשָמִים׃ ־ִמן ֹוןָאדָה
 ַהֵּׁשִני ֹוָּבָניו ָעָפר ֵהם ּוְכמ־ָעָפר ֵּכן ַּגם ֹון ָהִראׁשֹוְּכמ מח

 ַהָּׁשַמִים ֵהם׃ ־ ִמןֹול־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר־ַהָּׁשַמִים ֵּכן ַּגם־ִמן
 ֵמָעָפר ֵּכן ֹודֹו ָלַבְׁשנּו ְדמּות ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְיסְוַכֲאֶׁשר מט

  ָמִים׃יו ִמָּׁשָתֹאֹוָצָדם ֲאֶׁשר מִנְלְּבָׁשה ְדמּות ָהָא
 ָּבָׂשר ָוָדם ָלֶרֶׁשת ַחֵֹאין ְּבכ־ר ַאַחי ִּכיֵמֹ ֲאִני אתאְֹוָכז נ

  ֹון׃ִכָּלי־א ִיְנַחל ִאי ֹוןִּכָּלי־ִהים ּוֶבןַמְלכּות ָהֱא
ֶעֶצם  א ֻכָּלנּו ִניַׁשן ַהָּמֶות ַא ֹוד ִהְנִני ְמַגֶּלה ּסְראּו נא

 ְיֻׁשֶּנה ְלֻכָּלנּו׃ ינּו ֹוֵתַנְפׁש
ה ִּכי ִיָּתַקע ָנֹל ְּתרּוָעה ַאֲחרֵבַֹהּי ֹ ְּכִׁשית ַעִין ִּבְמׁשְּבֶרַגע נב

 ינּו ֹוֵתַנְפׁשם ְוֶעֶצם ֹוָלר ְוַהֵּמִתים ָיִקיצּו ְלַחֵּיי עֹוָפַּבּׁש
 ְיֻׁשֶּנה׃ 

ׁש ָמֶות ֶזה ִיְלַּב־ּוֶבן ֹוןִכָּלי־ֶזה ַיֲעֶטה ִאי ֹוןִּכָלי־ ֶבןִּכי נג
 ָמֶות׃ ־ַאל

ָמֶות ִיְלַּבׁש ־ּוֶבן ֹוןִכָּלי־ַיֲעֶטה ִאי ֹוןִּכָּלי־ ֶּבןְוַכֲאֶׁשר נד
 ָמֶות ָאז ָיקּום ְּדַבר ַהָּכתּוב ֻּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח׃ ־ַאל

  ֹול׃ְׁשא ֹוֵנָמֶות ַאֵּיה ֵׁשֶבט א  ִנְצֲחַאֶּיה נה
 ה׃ ֹוָרא ִהיא ַהּת ַהֵחְטַחֹ ַהָּמֶות הּוא ַהֵחְטא ְוכֵׁשֶבט נו



 ְנִּתִּייםֹוִרַהּק־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קמ

ָלנּו ְּתׁשּוָעה ִנַּצַחת ְּבַיד ־ִהים ֲאֶׁשר ָנַתןהּוא ָהֱא ָּברּו ַא נז
 ינּו׃ ֵנֵֹיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד

א ים ּוְמֻיָּסִדים ַאִחים ֲאהּוִבים ְוִנֹ ֱהיּו ְנכֵּכן־ַעל נח
ַאֲחֵרי   ֹוםי ֹוםיד ֹיפּו ַלֲעבֹוִסינּו הֵנֹת ֲאדֹוַדטּו ּוַבֲעבֹוְטִתְתמ
 ינּו׃ ֵנֹא ָלִריק ְּפֻעַּלְתֶכם ַּבֲאד־ ְיַדְעֶּתם ִּכיֲאֶׁשר

  טז טז טז טזפרקפרקפרקפרק
ַלְּקדִׁשים ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתי   ֹותְקֻבַצת ַהְּנָדב ֹותדֹא־ְוַעל א

 ַאֶּתם׃ ־ְּבָגַלְטָיא ֵּכן ַּתֲעׂשּו ַּגם ֹותַהְּקִהּל־ֶאת
 ָיִרים  ֹוִּתְמָצא ָידִאיׁש ִמֶּכם ַּכֲאֶׁשר ־ ַּבַּׁשָּבת ָּכלְּבֶאָחד ב

 ֹותַהְּנָדב־ֶאתָתִרימּו ־א ְוֹוִאּת ֹוןְלִפָּקד ֹות ִלְהיֹוִנְדָבת־ֶאת
 י׃ ִאְֹּבב

ים  ֹוִבָהֲאָנִׁשים ַהּט־ֶאְׁשַלח ֶאת ֹוא ַּכֲאֶׁשר ָאבְוָהָיה ג
 ִנְדַבְתֶכם ִלירּוָׁשָלִים׃ ־ְלָהִביא ֶאת ֹותִאְּגר־ְּבֵעיֵניֶכם ִעם

 י ָאז ֵיְלכּו ֵהם ִעָּמִדי׃ ִכָֹאנ־ָּדָבר ָלֶלֶכת ַּגם ַהִיְכַׁשר־ְוִאם ד
ָיא ֹוְנַמְקּד ָיא ִּכי ֶדֶרֹוְנַמְקּד־ֲאֵליֶכם ִמןא  ֹ ָאבַוֲאִני ה

 ה׃ ָרֶֹאֱאב
ף ִעָּמֶכם ֶרֶֹאֱחַרף ְיֵמי ַהח־ ַּגםֹוֶכם אֹוְכ ָאגּור ְּבתְואּוַלי ו

 ׃ ֹוֵלֲאֶׁשר ֲאִני ה־ְלַמַען ְּתַׁשְּלחּוִני ָאז ֶאל
ַח ָנָטה ָללּון ִּכי ֵרֶֹכם ְּכאְתִֹלְרא ֹוםי ַכּיֹוִנ ֵאין ְרצִּכי ז

 ה׃ ָֹוִיְרֶצה ְיה־ֲאַקֶּוה ָלֶׁשֶבת ִעָּמֶכם ָיִמים ִמְסָּפר ִאם־ִאם
  ֹות׃ַחג ַהָּׁשֻבע־ֶאְתַמְהַמּה ַעד ֹוסּוְבֶאְפס ח
ה ֹוָלַהְּמָלאָכה ְגד ֹול ִנְפַּתח ִלי ַׁשַער ָּגדָׁשם־ִּכי ט

 ִמים ַרִּבים׃ ֹוְמִּמְתקְוַה
ָפַחד ־ֶכם ִּבְבִליֹוְכָנא ָלֶׁשֶבת ְּבת־ְּתֻנהּו ֹוסיֹוִתִטמ ֹוא ָיבְוִכי י

 י׃ ִנֹּו ָּכמהֹה ָּכמֶׂשֹה הּוא עָֹוְמֶלאֶכת ְיה־ִּכי
ִּכי  ֹואְוֵאַלי ָיב ֹוםַׁשְּלֻחהּו ְבָׁשל ִיְבֵזהּו ִאיׁש ַא־ ַאלְוָלֵכן יא

 ים׃ ָהַאִח־ ִעםֹוּל־ֲאַחֶּכה
 ֹוא ָלבד ֹ ְמאֹוָאִחינּו ִהֵּנה ִהְפַצְרִּתי ב ֹולֹוסַאּפ ֹותדֹא־ְוַעל יב 

א ֹ ּבַעָּתה ֹואָלב ֹוןָרצ־ ָּכלֹוָהַאִחים ְוֵאין ל־ֲאֵליֶכם ִעם
  א׃ְֹמצ־ְלֵעת ֹואָיב

 ֱאמּוָנה ִהְתאְׁשׁשּו ַוֲעׂשּו ָחִיל׃   ִעְמדּו ְבֶדֶרִׁשְקדּו יג
 ּו ֵמַאֲהָבה׃  ֲעׂשַמֲעֵׂשיֶכם־ְוָכל יד
 ֹוסֵּבית ְסְטָפנ־א ְיַדְעֶּתם ֶאתׁש ִמֶּכם ֶאָחי ֲהֵרֹ ִהְנִני דַוֲאִני טו

 ְלָׁשֵרת ַנְפָׁשם־ֶאתֵהם ֵראִׁשית ְּפִרי ֲאַכָּיא ְוִכי ִהְקִּדיׁשּו ־ִּכי
 ים׃ ֹוִׁשַהְּקד־ֶאת

ַאֶּתם ־םֵּכן ַלֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה ָּתסּורּו ְלִמְׁשַמְעָּתם ַּג־ ַעלֲאֶׁשר טז
 ם׃ ֹוֶהד ְּכמבֵ ֹל ְועֵעֹּפ־ּוְלָכל

ִּכי  ֹוסַוֲאַכְיק ֹוסּוָפְרטּוָנט ֹוסְסְטָפנ ֹוא ָׂשַמְחִּתי ַעל ּבַוֲאִני יז
 י ַּתְחֵּתיֶכם׃ ִרַֹמְחס־ֵהָּמה ִמְלאּו ֶאת

 ֵּכן ְּדעּו ְיַקר ֵעֶר־רּוִחי ְורּוֲחֶכם ַיְחָּדו ַעל־ ֶאתִהִּניחּו־ְוִכי יח
 ֵאֶּלה׃ ֲאָנִׁשים ָּכ

ֲעִקיַלס ּוְפִריְסָקא  ֹוםָלֶכם ְלָׁשל ֹותלֲאַֹאְסָיא ׁש ֹותְקִהּל יט
 ינּו׃ ֵנַֹּבֲאד ֹוםָׁשלב ְֹמרּו ָלֶכם ראָֹהֵעָדה ֲאֶׁשר ְּבֵביָתם י־ְוַגם

ַׁשֲאלּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו  ֹוםִלים ָלֶכם ְלָׁשלֲאֹ ֻּכָּלם ׁשָהַאִחים כ
  ׁש׃ֶדִֹּבְנִׁשיַקת ַהּק ֹוםְלָׁשל

 ִּבְכָתב ָיִדי׃  ֹוםל ָלֶכם ְלָׁשלֵאֹׁש ֹולֹוס ּפֲאִני כא
ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָיֳחָרם ָמַרן  ֹוןָהָאד־ב ֶאתֵהֹ ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו אִמי כב

 ֲאָתא׃ 
 ינּו ֲעֵליֶכם׃ ֵנֹ ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֶחֶסד כג
 ׃ֻּכְּלֶכם ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָאֵמן־ ִעםְוַאֲהָבִתי כד
 



 ְנִּתִייםֹוִרַהּק־ָהֵּׁשִנית ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קמא
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תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ לללל    ֹוֹוֹוֹוללללֹוֹוֹוֹוסססס    ּפּפּפּפאאאאִִִִ ייייתתתת    אאאאֶֶֶֶ ננננִִִִ ּׁשּׁשּׁשּׁשֵֵֵֵ ּקּקּקּק־־־־ההההָָָָ ייייםםםםֹוֹוֹוֹוררררִִִִההההַַַַ ייייִִִִ ּתּתּתּתִִִִ ננננְְְְ

 
  א א א אפרקפרקפרקפרק

ִהים ֲאִני ֱא ֹוןְׁשִליַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִּבְרצ ֹולֹוסּפ א
 ֹוסְנּתִרִֹהים ְּבקֲעַדת ֱא־ָאִחינּו ֶאל ֹוסּיֹוִתְוִטימ
  ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ֲאַכָּיא׃ יםֹוִׁשַהְּקד־ָּכל־ְוֶאל

ינּו ֵיׁשּוַע ֵנִֹהים ָאִבינּו ַוֲאדִיֵּתן ָלֶכם ֱא ֹום ְוָׁשלֶסדֶח ב
 ַהָּמִׁשיַח׃ 

ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאִבי ֵנִֹהים ֲאִבי ֲאדהּוא ָהֱא ָּברּו ג
 ֶנָחָמה׃ ־ֵהי ָכלָהַרֲחִמים ֵוא

 ְלַנֵחם ֲאֵחִרים ַחֹן ָלנּו ּכֵתָֹצָרה ְוַהּנ־נּו ְּבָכלָתֹ אַהְמַנֵחם ד
 ִהים׃ ָצָרָתם ַּבַּתְנחּוִמים ֲאֶׁשר ֻנַחְמנּו ֵמֵאת ֱא־ְּבָכל

ְיֵדי  ־ינּו ַּבֲעבּור ַהָּמִׁשיַח ֵּכן ַעלֵבֹ ַּכֲאֶׁשר ָעְצמּו ַמְכאִּכי ה
 ַהָּמִׁשיַח ַיַעְצמּו ַהִּנֻחִמים ָלנּו׃ 

ם ְוֶיַׁשע ֵיְצאּו ָלֵכם ֵמֶהן ַחֹנ ֹות ָעֵלינּו ָרעָאְפפּו־ִאם ו
ֶכם ֲחִֹיְגַּדל ּכ־ם ַאֶּתם ֵהם ַהְמֻנָחִמים ִּכיַחָֹצא נִנְמ־ְוִאם
 ֲאָנְחנּו׃ ־ַּגםל ָֹהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִנְסּב ֹותַהָּצר ֹותִמִּסְבל

 ִּתְקָוה ֶנֱאָמָנה ְּבַדְעֵּתנּו ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֵחֶלק ָלֶכם  ָלנּו־ְוֶיׁש ז
 ַּבֶּנָחָמה׃ ־ַּבָּצָרה ֵּכן ִיְהֶיה ָלֶכם ֵחֶלק ַּגם

ֲאֶׁשר  ֹותַהָּצר־ַנְפֵׁשנּו ְלַהְעִלים ִמֶּכם ַאֵחינּו ֶאת־ ֵאיןִּכי ח
 ָכַׁשל־ְוִכי ד ְֹמא־ָעְברּו ָעֵלינּו ְּבַאְסָיא ִּכי ָכְבדּו ִמֶּמּנּו ַעד

 ׁש׃ ֹוָאַגם ְלַחֵּיינּו ָאַמְרנּו נ־ ַהַּסָּבל ַעד ִּכיַחֹּכ
ֶות ִנְגַזר ָעֵלינּו ָמ־ִמְׁשַּפטר ִֹלֵּבנּו ֵלאמ־ ִדַּבְרנּו ִעםַוֲאַנְחנּו ט

 ַהְמַחֶּיהִהים ֵּבא־ְּבַנְפֵׁשנּו ִּכי ִאם ֹודְלִבְלִּתי ִנְבַטח ע
 ַהֵּמִתים׃ ־ֶאת

 ֹוַהָּמֶות ַהָּקֶׁשה ַהֶּזה ִּכי ַמִּציל הּוא ְול־ ִהִּציָלנּו ִמןֲאֶׁשר י
  ֹוד׃ְלנּו ִּכי ַיִּציֵלנּו עֹוַחה
ת ַרִּבים אֹנּו ִּבְתִפַּלְתֶכם ּוָבזָל־ַאֶּתם ָּתחּוׁשּו ַלֲעָזר־ ַּגםִּכי יא
 ִּבְתִפיַלתַמְּתַנת ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו ־ִהים ַעלּו ֵלאֹודי

 ַרִּבים׃ 
 ֹון  ִהיא ְתִהָּלֵתנּו ֲאֶׁשר ִלֵּבנּו ְלֵעדּות ָלנּו ִּכי ְבִנְקיתאְֹוז יב 

 ָהָאֶרץב ִהים ִהְתַהַּלְכנּו ְּבֶקֶרַּכַּפִים ּוְבֶנֶפׁש ַזָּכה ְּכֵלב ֱא
א ְבָחְכַמת ָּבָׂשר ָוָדם ִּכי ְבֶקֶרב ַמֲחֵניֶכם ְו־ְוַאף ִּכי

 ִהים׃  ֱאְּבֶחֶסד־ִאם
אים ִרָֹכַתְבנּו ֲאֵליֶכם ָּדָבר זּוָלִתי ֵאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם ק־א ִּכי יג

 ַהֵּקץ׃ ־ָתִקימּו ְדָבַרי ַעד־ְלִּתי ִּכיֹוַחּוְמַקְּיִמים ְוַגם ה
נּו ֵּכן ָתֹּו ִלְתִהָּלה ַלֲאָנִׁשים ִמֶּכם ַהַּמִּכיִרים א ָהִיינְוַכֲאֶׁשר יד

 ינּו׃ ֵנֵֹיׁשּוַע ֲאד ֹוםַאֶּתם ִלְתִהָלה ָלנּו ְּבי

ֲאֵליֶכם ָאז ָלֵתת ָלֶכם  ֹואְלָבִבי ָלב־ַהֶּזה ָהָיה ֶאת ֹוןּוַבִּבָטח טו
 ֵחן ֵׁשִנית׃ ־ִלְוַית

ָיא ָלׁשּוב ֹוְנּוִמַּמְקּדָיא ֹוְנַמְקּד־ֲעֵליֶכם ֶאל ֶּדֶר רְֹוַלֲעב טז
 ֶאֶרץ ְיהּוָדה׃ ־ֲאֵליֶכם ְוַאֶּתם ְּתַׁשְּלחּוִני ָאז ֶאל

 ֹו ת ִנְמַהר ֵלב ָהִייִתי אאְֹלָבִבי ֲהִכי ָבז־ ָהָיה ֵכן ֶאתְוַכֲאֶׁשר יז
 ֵהן ְּבִפיֲהִכי ָהְיָתה ַמֲחַׁשְבִּתי ְּכַמֲחֶׁשֶבת ָּבָׂשר ָוָדם ַוְיִהי 

 ד׃ א ָוֵהן ָּכֶאָחא ְו
 א׃ א ָהָיה ֵהן ָוְדָבֵרנּו ֲאֵליֶכם ־ִהים ִּכי ֱאֱאמּוַנת־ַעל יח
 ֹוס ִהים ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ֲאִני ְוִסְלָונָהֱא־ ֶבןִּכי יט

 ִּכיא א ָהָיה ֵהן ָו ֵביֵניֶכם הּוא ֹותָֹקָראנּו א ֹוסּיֹוִתְוִטימ
 ׃ ֹוֱאֶמת ּב־ַרק

 ֹודָיֵדינּו ִלְכב־ם ֱאֶמת ְוָאֵמן ַעלִהיֱא ֹותַהְבָטח־ ָכלֹוּוב כ
 ִהים׃ ֱא
ִהים הּוא ֲאֶׁשר ֲהִקיָמנּו ַבָּמִׁשיַח ִעָּמֶכם ַוִּיְמְׁשֵחנּו ֱא־ִּכי כא

 ׃ ֹוְּבִמְׁשַחת ַקְדׁש
 ֹון ָנַתן ְּבִלֵּבנּו ְלֵעָרבֹורּוח־ְוֶאתז ֹ ָלנּו ְלַמְחֶסה עָהָיה־ְוַגם כב

 ָלנּו׃ 
ָרא ְלֵעדּות ִלי ִּכי ֵמֶחְמָלִתי ֲעֵליֶכם  ִהים ֶאְק ֵלאַוֲאִני כג

ָעָּתה׃ ־ַעד ֹוסְנּתִרֹק־ָבאִתי ֶאל־א 
ַרק ַּכֲחַבִרים ־ֱאמּוַנְתֶכם ִהֵּננּו ִּכי ִאם־א ְלִהְׂשָּתֵרר ַעל ִּכי כד

 ְלַהְגִּדיל טּוְבֶכם ֲאֶׁשר ֶּבֱאמּוָנה ַאֶּתם ַחִּיים׃ 

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
  ֹון׃ְּבִעָּצב ֹודְלִּתי ׁשּוב ֲאֵליֶכם עִלִּבי ְלִב־ ַׂשְמִּתי ַעלַוֲאִני א
ֲהִכי  ֹודְיַׂשְּמֵחִני ע ֹואֲאִני ַאֲעִציְבֶכם ְּבָעְצִּבי ִמי ֵאפ־ ִאםִּכי ב

 ָיִדי׃ ־הּוא ְיַׂשְּמֵחִני ֲאֶׁשר ֶנְעַצב ַעל
י ְּבִקְרְּבֶכם ִאִֹלִּבי ְּבב־ֶאְתַעֵּצב ֶאל־ ִהֵּנה ָכַתְבִּתי ֶּפןתאְֹוָכז ג

 ִּכי ְּבֻכְּלֶכם ָּבֶכם ָוֶאְבַטח ַחְֹלִּתי ִלְׂשמֹוַחר הַּתַחת ֲאֶׁש
 ִׂשְמָחִתי ִהיא ִׂשְמַחת ֻּכְּלֶכם׃ 

 ֹותת ּוְבֶׁשֶטף ְּדָמעאֹּוְמצּוַקת ֵלב ָּכַתְבִּתי ָכז ֹוןָיגב ֹ ֵמרַוֲאִני ד
 ָהַאֲהָבה־ֶאתַרק ְלַמַען ֵּתְדעּו ־א ְלַמַען ֵּתָעֵצבּו ִּכי ִאםְו

 ר ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם׃ ָהַעָּזה ֲאֶׁש
י ְלַבִּדי ֶהֱעִציב ִּכי ִתֹא ַרק א ִמֶּכם ָנַתן ֲעָצֶבת ִאיׁש־ְוִאם ה

  ֶהֱעִציב׃ ֻּכְּלֶכםִמְּבִלי ַאְכִּביר ִמִּלים ִּכְמַעט ֶאְתֶכם ־ִאם
 ַּדי ָלִאיׁש ַההּוא ַהַּזַעם ֲאֶׁשר ְזָעמּוהּו ַרִּבים׃  ַא ו
ּו ֲחִניָנה ָלִאיׁש ַההּוא ְוַדְּברּו ׁשּובּו ְּתנ ֹוא ֵאפֵּכן־ַעל ז

  ִּכי ַרב הּוא׃ ֹונֹוְיֻבַּלע ִּביג־ ֶּפןֹוִלּב־ַעל



 ְנִּתִייםֹוִרַהּק־ָהֵּׁשִנית ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קמב

  ְּבַאֲהַבְתֶכם׃ ֹותָֹנא א־ל ֵמִאְּתֶכם ִּפְקדּוֵאֹ ֲאִני ׁשתאְֹוָלז ח
ְמַנֶּסה ֲאִני ָלַדַעת ֲהִיְׁשֶכם ־ת ָּכַתְבִּתי ִּכיאֹ זְלַבֲעבּור־ְוַגם ט

 י׃ ֹוָתְצִמ־ָּכל־ִעים ֶאלְמֹׁש
ָאִני ִּכי ֲאִני ־ ַּגםֹול־ ֶאְסַלחֹול־ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ִּתְסְלחּוְוִאיׁש י

 ְלַמַעְנֶכםֲאֶׁשר ָסַלְחִּתי ־ָסַלְחִּתי ְמאּוָמה ָסַלְחִּתי ֶאת־ִאם
 ִלְפֵני ַהָּמִׁשיַח׃ 

 יו׃ ֹוָתֶנֶעְלמּו ִמֶמּנּו ְמִזּמ־א ַהָּׂשָטן ִּכי ַיְעְקֵבנּו־ֶּפן יא
ְּדַבר ְּבׁשַרת ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ־ס ַעלֹוַאְטר־ ָּבאִתי ֶאלֶׁשרְוַכֲא יב 

 ינּו׃ ֵנִֹלי ָׁשם ַׁשַער ַּבֲאד־ִנְפַּתח
 ֹוסִטיט־ָמָצאִתי ָׁשם ֶאת־אָנָחה רּוִחי ְבִקְרִּבי ִּכי ־א יג

 ָיא׃ ֹוְנַמְקּד־ֵמִאָּתם ֶאל ָאִחי ָוֵאֶפן ָוֵאֵל
ן ָלנּו ְתׁשּוָעה ִבְמִׁשיֵחנּו  ֵתֹוִהים ַהּנהּוא ָהֱא ָּברּו ַא יד

  ֹום׃ָמק־ָיֵדינּו ְּבָכל־ ַיִּזיל ַעלֹוָּתִמיד ְוֵריַח ַּדְעּת
ִהים ֵּבין ה ֵמֵאת ַהָּמִׁשיַח ֵלאֶלֹ ָהעַחֹ ֲאַנְחנּו ֵריַח ַהִּניחִּכי טו

 ִדים׃ ְבָֹהא ֹוַהּנָׁשִעים ּוֵבין ְּבת ֹוְּבת
ת ְוָלֵאֶּלה ֵריַח ַהַחִּיים ַלַחִּיים  ֵריַח ַהָּמֶות ַלָּמֶוָלֵאֶּלה טז

 ת׃ אִֹלְכֻהָּנה ָכז ֹוןהּוא ָנכ־ּוִמי
ִהים ִּכי ִכים ִּדְבֵרי ֱאְפֹא ְכַרִּבים ַהה ֲאַנְחנּו ִּכי יז

 ְמַדְּבִריםִהים ֲאַנְחנּו ִהים ּוֵבאְּבִיְׁשַרת ֵלָבב ִלְפֵני ֱא־ִאם
 ַּבָּמִׁשיַח׃ 

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ָאנּו ֲהֵחֶפץ ָלנּו ַּכֲאָנִׁשים ־ֶכם ִמיְתֹ ְלַחּוַהַּפַעם ֹוד עֲהָנֵחל א

  ִמֶּכם׃ ֹוֲאֵחִרים ְּבִכְתֵבי ְמִליָצה ֲאֵליֶכם א
ָאָדם ֵמִבין ־ִלֵּבנּו ֲאֶׁשר ָּכל־ ִאַּגְרֵּתנּו ֲחרּוָתה ַעלַאֶּתם ב

 א ָבּה׃ ֵרְֹוק
ת ִּכי ַאֶּתם ִאֶּגֶרת ַהָּמִׁשיַח ֲערּוָכה אֹ מּוַדַעת זַּכֲאֶׁשר ג

 ַחִּיים ִהים ְּברּוַח ֱא־ ִּכי ִאםֹוא ִבְדיָיֵדינּו ּוְכתּוָבה ־לַע
ֵלב ָּבָׂשר׃  ֹותֻלח־ַעל־ֲאָבִנים ִּכי ִאם ֹותֻלח־א ַעל 

 ְיֵדי ְמִׁשיֵחנּו׃ ־ִהים ַעלָלנּו ֵּבא־ַרב ַּכֶזה ֶיׁש ֹוןּוִבָּטח ד
רּוֵחנּו ִּכי ־ה ַעלֶלָֹּדָבר ְּכִפי ָהע־ ָלנּו ְלַקֵּים ָּכלַחֹא ִכי ּכ ה

 ִהים׃ נּו ֵמֵאת ָהֱאֵחֹּכ־ִאם
א ְלִפי ֵני ְבִרית ַהֲחָדָׁשה ֲהֹּכ ֹות ָנַתן ָלנּו ִלְהיַחֹּכ־ ַּגםֲאֶׁשר ו

 ְוָהרּוַחֵמִמית  ֹותָהא־ְלִפי ָהרּוַח ִּכי־ִּכי ִאם ֹותּיִתָֹהא
 ְמַחֶּיה׃ 

 ֹותּיִתֹא ֲאֶׁשר ָמֶות ָּבּה ַוֲאֶׁשר ֲחרּוָתה ְּבַהְּכֻהָּנה־ְוִאם ז
 ִיְׂשָרֵאלא ָיְכלּו ְבֵני ִּכי ־ַעד ֹודָהֲאָבִנים ָמְלָאה ָכב־ַעל

ד  ֹא ַיֲעמָּפָניו ֲאֶׁשר  ֹורְּפֵני מֶׁשה ִמְּפֵני א־ְלַהִּביט ֶאל
  ָלֶנַצח׃

 ִלְכֻהָּנה ֲאֶׁשר ָּבּה ַחֵּיי רּוַח׃  ֹוד ִּכי ָיֲאָתה ָכבַאף ח
א ִתָּכֵבד ַהְּכֻהָּנה ָתּה ִּדין ֲהֹוָר ת ַהְּכֻהָּנה ֲאֶׁשרִּתָּכֵבד־ְוִאם ט

 ִמְׁשֶנה׃  ֹודָתּה ְּבָכבֹוָרֲאֶׁשר ָצְדָקה ת
ַהְּכֻהָּנה  ה ֶנֶגד ֵעֶרָנַֹהְּכֻהָּנה ָהִראׁש ֹוד ַבֶּמה ֶנְחָׁשב ְּכבִּכי י

 ָלּה ֶיֶתר ְׂשֵאת׃ ־ֲאֶׁשר

 ֶנַצח׃ ֶדת ָלֶמֹת ָהעאֹז־ְּכבּוָדה ִהיא ַאף ִּכי ֹוףֲחל־ַּבת־ְוִאם יא
 ת ִּפינּו ַיִּביַע ָעָתק׃ אָֹלנּו ִּתְקָוה ָכז ֹות ִּבְהיֵּכן־ַעל יב 
א ָּפָניו ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ־א ְּכמֶׁשה ֲאֶׁשר ָנַתן ַמְסֶוה ַעלְו יג

 ִקָּצּה׃ ־ ַהָּבָאה ַעדֹותֹוָרַּתְכִלית ּת־ן ֶאלֹוֵנָיְכלּו ְלִהְתּב
ֶּזה ַּכֲאֶׁשר ִיְקְראּון ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַה ֹוםַהּי־ ָּכֵבד ִלָּבם ְוַעדִּכי יד

א ָיסּור   ִּכיַהַּמְסֶוה ַההּוא ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם  ֹודַהְיָׁשָנה ע
 ִּבְלִּתי ַבָּמִׁשיַח׃ 

ִלּבָ ם  ־ת מֶׁשה ְוַהַּמְסֶוה ְּכִמְכֶסה ַעלֹוַר ֶיְהּגּון ְּבתֵהם טו
 ַהֶּזה׃  ֹוםַהּי־ַעד

 ָאז ַהַּמְסֶוה יּוָסר׃  ֹוןָהָאד־ָרֵאל ֶאלַּכֲאֶׁשר ָיׁשּוב ִיְׂש ַא טז
 ינּו ָחְפִׁשי הּוא׃ ֵנֹ רּוַח ֲאדֹוּב־ הּוא ָהרּוַח ּוִמי ֲאֶׁשרינּוֵנַֹוֲאד יז
ינּו ֵנֲֹאד ֹודים ְּכבִאָֹּפֵנינּו ר־ ֻכָּלנּו ְּבִלי ִמְכֶסה ַעלַוֲאַנְחנּו יח

 ְוַיֲעֶלה  ַההּואֶּצֶלם  ִבְרִאי מּוָצק ְוַצְלֵמנּו ְיֻׁשֶּנה ִיְדֶמה ַלֹוְּכמ
 ָהרּוַח׃  ֹוןִמִּלְפֵני ֲאד ֹודָּכב־ֶאל ֹודִמָּכב

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
א ֵנַחת ת ְּבֶחֶסד ֵאל אָֹלנּו ְּכֻהָּנה ָכז ֹות ִּבְהיֵּכן־ַעל א

  ל׃ֹכ־ִמְּפֵני
ָעְקָבה  ֹותְּפֵני ַבֲעֵליֶהן ִנְרָחק ְּבִעְּקב ֹותַהְּמִביׁש ֹותִמִּנְסָּתר ב

א ֵנֵל ַבר ָהֱאְּד־ְוַעל ִהיםֹותְלַגּל־ ִאםִּכיֶׁשֶקר ל ֹא ִנְטּפ 
 ָאָדם ְּבֵני־ָּכלִמֵּלב  ֹוןת ָנִפיק ָרצאָֹהֱאֶמת ָּבאנּו ּוְבז־ֶאת

 ִהים׃ ִלְפֵני ֱא
ָּפֶניָה ַהַּמְסֶוה הּוא ַרק ְלֵעיֵני ־ְּבׁשָרֵתנּו ַמְסֶוה ַעל־ ַּגםְוִאם ג

 ִדים׃ ְבָֹהא
א ֵאֻמן ָּבם  ם ַהֶּזה ֵעיֵני ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָלֹוֵהי ָהע ִעֵּור ֱאֲאֶׁשר ד

 ֲאֶׁשר הּוא ַהָּמִׁשיַחְּבׁשַרת  ֹודְּכב ֹורְלִבְלִּתי ִיַּגּה ֲעֵליֶהם א
 ִהים׃ ֶצֶלם ָהֱא

ַמר ִּכי הּוא אֵֹיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח נ־ַעל־א ָעֵלינּו ִּכי ִאם ִּכי ה
  ֲאַנְחנּו ַעְבֵדיֶכם׃ ֹוּוְלַמֲענ ֹוןָהָאד

 ֹול הּוא ִהְדִליק ֵנרֶפֵֹמא ֹורע אֹוַפִהים ֲאֶׁשר ָאַמר ַוּי ָהֱאיִּכ ו
 ֵיׁשּועַ  ִּבְפֵני ֹודֹוַּדַעת ְּכב ֹורְּבַחְדֵרי ִלֵּבנּו ְלָהִפיץ א

 ַהָּמִׁשיַח׃ 
ִהים ֵלא ז ֹ ַהֶּזה ָלנּו ִּבְכִלי ָחֶרׂש ְלַמַען ֵּתת ֶיֶתר ערֹוָצְוָהא ז

 א ָלנּו׃ ְו
א א ְרצּוִצים ְנֻבִכים ְו ֵעֶבר ַא־ְחנּו ִמָּכל ֲאַנִנְלָחִצים ח

 ִׁשים׃ ֹוָאנ
 ִדים׃ ְבֹא אא ֶנֱעָזִבים ִנָּדִחים ְו ְוִנְרָּדִפים ט
ִאים ֲאַנְחנּו ָּתִמיד ְּבַנְפֵׁשנּו  ְׂשֵֹיׁשּוַע נ ֹוןָהָאד ֹותמ־ְוֶאת י

 ַחָּייו׃ ־ְלַמַען ִיָּגלּו ְבַנְפֵׁשנּו ַּגם
ְיֵמי ַחֵּיינּו ַּבֲעבּור ֵיׁשּוַע ְלַמַען  ־ַנְחנּו ַלָּמֶות ָּכל ְנתּוִנים ֲאִּכי יא

 ַחֵּיי ֵיׁשּוַע ִּבְבָׂשֵרנּו ָּבָׂשר ָּכֶלה׃ ־ִיָּגלּו ַגם
  ַהַחִּיים׃ ַחֹ ַהָּמֶות ֵּכן ֲעֵליֶכם ּכַחֹ ַּכֲאֶׁשר ָעֵלינּו ָּגַדל ּכּוְבֵכן יב 
א ַּכָּדָבר ַהָּכתּוב ָּבנּו רּוַח ָהֱאמּוָנה ַההּו ֹותִּבְהי ַא יג

 ְנַדֵּבָרה׃ ־ֲאַדֵּבר ָלֵכן ַמֲאִמיִנים ֲאַנְחנּו ְוַגם־ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי



 ְנִּתִייםֹוִרַהּק־ָהֵּׁשִנית ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קמג

ֵיׁשּוַע הּוא  ֹוןָהָאד־ ֲאֶׁשר ָיַדְענּו ִּכי ַהֵּמִקים ֶאתַאֲחֵרי יד
  ִעָּמֶכם ְלָפָניו׃ ַיֲעִמיֵדנּו־ַגםֵיׁשּוַע ְו־נּו ִעםָתָֹיִקים א־ַּגם

 ֹודִלְכב ֹודֹותיפּו ַרִּבים ְלהֹוִסֲעבּוְרֶכם ְלַמַען י ַּבֵאֶּלה־ְוָכל טו
 ׃ ֹוַחְסּדב ִֹהים רָהֱא

 ֹוןָהָאָדם ַהִחיצ־ַאף ִאםל ֹכ־א ֵנַחת ִמְּפֵני ֹוא ֵאפֵּכן־ְוַעל טז
  ֹום׃י ֹוםי ַחָֹנַמק ָּבנּו ִהֵּנה ָהָאָדם ַהְּפִניִמי ַיֲחִליף ּכ

 ֹודָלנּו ָּכב־ֶנַצח ִיֶּתןז ֹר ְּכָרַגע עֵבֹ ָעְנֵינּו ֲאֶׁשר ַקל הּוא ְועִּכי יז
 ַנֲעָלה׃ ד ְֹמא

ַלֲאֶׁשר ֵאיָנם  ־א ִלְדָבִרים ַהִּנְרִאים ָאנּו ְמַצִּפים ִּכי ִאם ִּכי יח
 ִנְרִאי ם  ֵאיָנםִנְרִאים ִּכי ַהִּנְרִאים ְלָיִמים ֲחרּוִצים ַוֲאֶׁשר 

 ֵמי ַעד׃ ֹוְלע־ַעד

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
ל ַנְפֵׁשנּו ֻיַּתן ָלנּו ַּבִית ֶהֹר אֶמֹס ֵּבית ח ָיַדְענּו ִאם ֵיָהֵרִּכי א

 הּוא םֹוָלעִהים ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ָבנּוי ְּבָיַדִים ִּכי ֵּבית ֵמֵאת ָהֱא
  ֹום׃ַּבָּמר

ן ֹוֵנִפים ְלִהְתלֲאְֹּבָבֵּתי ַהֶּנֶפׁש ֶנֱאָנִחים ֲאָנְחנּו ְוׁשה ֹ פִּכי ב
  ֹון׃ָהֶעְלי ֹוןְּבֵצל ַהָּמע

 ְּכֵעיֻרִּמם ִמְּבִלי ַמְחֶסה׃  ֹודא ִנְהֶיה ען ָׁשם ֹוֵנְתל ִנְוִאם ג
ְּבָבֵּתי ַהֶּנֶפׁש ֲאַנְחנּו ְמֻסָּבִלים ה ֹר ּפֹוֵרִנְתּג ֹודע־ ָכלִּכי ד

א ַלֲחִליַפת ֲחִליָצֵתנּו ֲאַנְחנּו ִמְתַאִּוים ִּכי ְוֶנֱאָנִקים ְו
 ַהַחִּיים׃ ־ֹוֶות ְּבמְמֻלָּבִׁשים ְלַבֲעבּור ְיֻבַּלע ַהָּמ ֹותִלְהי־ִאם

 ָנַתן ֹורּוח־ת ְוֶאתאֹז־ִהים הּוא ֲאֶׁשר ֲהִכיָננּו ְלָכלְוָהֱא ה
 ָלנּו׃  ֹוןְלֵעָרב

 ֹודע־ִעים ִּכי ָכלְדֹי־ ֲאַנְחנּו ְסמּוִכים ָּתִמיד ְוַגםתאֹּוְבז ו
  ֹון׃ים ֵמַעל ְּפֵני ָהָאדִלֹ גֹוְּכמן ַֹּבְּגִוָּיה ִנְׁשּכן ֲֹאֶׁשר ִנְׁשּכ

 א ְלַמְרֵאה ֵעיָנִים׃ ִכים ְוְלֹ ָבֱאמּוָנה ָאנּו הִּכי ז
ד ֹה ְלַהְרִחיק ְנדָלְֹוַתֲאַות ִלֵּבנּו ְגד ִמי ְלִהָּסֵמ־ ַעלָלנּו־ְוֶיׁש ח

  ֹון׃ן ְּבֵצל ָהָאדֹוֵנַהְּגִוָּיה ּוְלִהְתל־ִמן
  ׃ֹון ְלָרצֹול ֹותִלְהי ֹוקֵמָרח־ֹוא ֹובִמָּקר־ ִנְתַאֵּמץ ִאםֵּכן־ַעל ט
ִלְפֵני ִכֵּסא ִמְׁשַּפט ַהָּמִׁשיַח ד ֹ ֻכָּלנּו ִמְתַעְּתִדים ַלֲעמִּכי י

 ֹוִּבְבָׂשר ֹודֹוָלַקַחת ִאיׁש ִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְּבע
 ָרע׃ ־ְוִאם ֹובט־ִאם

ְּבֵני  ־ה ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו ְנַפֶּתה ֶאתָֹו ֲאֶׁשר ִיְרַאת ְיהְוַאֲחֵרי יא
 ּוְבִיְׁשַרת ְלָבֵבנּו ְיֻדִעים ֲאַנְחנּו  ֹותָֹאה אָהָאָדם ְלִיְר

 ָלֶכם׃ ־יָלה ִכי ֵכן ְיֻדִעים ֲאַנְחנּו ַּגםֹוִחִהים אֵלא
ַהָּפַעם ִּכי   ֹודם ַנְפֵׁשנּו ִלְפֵניֶכם עֹוֵמת ְלראֹא ָבאנּו ְבזְו יב 

ה  ֶּפ ֹון ִּפְתחָלֶכםָלִׂשים ָלֶכם ָיַדִים ְלִהְתָּפֵאר ָּבנּו ְוָלֵתת ־ִאם
 ֶנֶגד ַהִּמְתָּפֲאִרים ָלֵעיַנִים ְוַלֵּלָבב ֵאין ְמאּוָמה׃ 

ִהים ְוִאם ִלים ֵּכן ָהִיינּו ֵלאֹוְלֶנְחַׁשְבנּו ְכִמְׁשּת־ ִאםְוַאף יג
 ִּכְמֻחָּכִמים ֵּכן ָהִיינּו ָלֶכם׃ 

יא ִמְׁשָּפט ָּכֶזה ֹוִצ ַהָּמִׁשיַח ָחְזָקה ָעֵלינּו ְלהַאֲהַבת־ִּכי יד
 ֵמת ְּבַעד ֻּכָּלם ָאז ֻּכָּלם ְּכֵמִתים ֶנְחָׁשבּו׃ ֶאָחד ־ִאם

א ְלַנְפָׁשם ִּכי  ֹו ֵמת ְּבַעד ֻּכָּלם ְלַמַען ִיְחיּו ֻכָּלמְוהּוא טו
  ֲאֶׁשר ֵמת ְוָקם ַּבֲעָדם׃ ֹול־ִאם

 ְוַאף ַהָּמִׁשיַח ֹוִאיׁש ְלִפי ְבָׂשר ֹודֵנַדע ע־א ֵמַעָּתה ֵּכן־ַעל טז
 ָעָּתה׃  ֹודֵנָדֵעהּו ע־א ֹוי ְּבָׂשרְיַדֲעֻנהּו ְלִפ־ִאם

ָחְלפּו ְוִהֵּנה  ֹותּיִנֹ ִמי ַלָּמִׁשיַח ְּבִריָאה ֲחָדָׁשה הּוא ַקְדמִּכי יז
 ָחָדׁש הּוא׃ ל ַֹהּכ

ֵאָליו  ֹותִהים ֲאֶׁשר ְנָתָננּו ְלִהְתַרּצ ִמַּיד ֱאתאֹז־וָכל יח
 ֵלינּו׃ ת ָׂשם ָעאֹת ַהְּסִליָחה ַהּזַדַֹּבָּמִׁשיַח ַוֲעב

ם ֹוָלַח ִלְבֵני ָהעִהים ָהָיה ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִלְס ֵהן ֱאִּכי יט
 תאַֹהּזת ַהְּסִליָחה ֹוַרֵתיֶהם ְותאַֹחּט־ָלֶהם ֶאתר ִֹלְזּכ־אְו

 ִהְפִקיד ְּבָיֵדינּו׃ 
ִהים ֱא־ ִאםֹוְמִליֵצי ַהָּמִׁשיַח ֲאָנְחנּו ְּכמ ֹוא ֵּכן ֵאפְוִאם כ

 ְּבֵׁשםְּפֵניֶכם ־ִּפינּו ֲאַנְחנּו ְמַחִּלים ֶאת־ֵליֶכם ַעלִמְתַחֵּנן ֲא
 ִהים׃ ָהֱא־ָנא ֶאל־ַהָּמִׁשיַח ִהְתַרּצּו

 ָעָׂשה ְלַחָּטאת ַּבֲעֵדנּו ֹותָֹיַדע ַחָּטאת א־א ֲאֶׁשר הּוא כא
 ִהים׃  ְלִצְדַקת ֱאֹוְלַמַען ִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ב

  ו ו ו ופרקפרקפרקפרק
ָנא ־ ְמַבְקִׁשים ִמֶּכם ַאלֹו ִּבְמַלאְכּתֹוים ִעּמִׂשֹ ְּכעַוֲאַנְחנּו א

 ֵאל ָלִריק׃ ־ִתְׂשאּו ֶחֶסד
 ְיׁשּוָעה ֲעַזְרִּתי ֹוםּוְבי ֲעִניִתי ֹוןר ְּבֵעת ָרצֵמֹ הּוא אִּכי ב

 ְיׁשּוָעה׃  ֹוםִהֵּנה ַעָּתה י ֹוןִהֵנה ַעָּתה ֵעת ָרצ
 ֵתנּו ְלִׁשְמָצה׃ ָדֵֹּתָחֵׁשב ֲעב־ ֶּפןל ֹכ־ִלְפֵניל ֹא ִנֵּתן ִמְכׁשְו ג
ֵאל ־ים ִּכְמָׁשְרֵתיִאֹלְ ֵעיֵני ָהרד ַֹמֲעָמד ַנֲעמ־ ְּבָכלאּוָלם ד

  ל׃ֹר ּכֶסֹּוְבח ֹוקר רּוַח ְּבַלַחץ ְּבָמצֶצֹ עב ְֹּבר
ֵׁשָנה ־ִּבְבִלי ֹותִּבְתָלא ֹותְּבָבֵּתי ְכָלִאים ִּבְמהּומ ֹותְּבַמֲהֻלּמ ה

  ֹום׃ַּבּי ֹותַּבַּלְיָלה ּוְבִהְתַעּנ
ׁש ֶדֹרּוַח ַּבֲחִניָנה ְּברּוַח ַהּק ֶרַֹהַּדַעת ּוְבא ֹורלֵ ב ְּבא רְֹּבב ו

 א ֵלב ָוֵלב׃ ּוְבַאֲהָבה ְּב
ִהים ּוִבְכִלי ֵנֶׁשק ַהְּצָדָקה ִמָּיִמין  ֱאֶמת ִּבְגבּוַרת ֱאְּבִדבֵרי ז

 ל׃ אֹּוִמְּׂשמ
ה ְּכַמְתִעים ְּבִדָּבה ָרָעה ּוְבֵׁשַמע ְּתִהָּל ֹוןּוְבָקל ֹודְּבָכב ח

 ְוֶנֱאָמִנים׃ 
ֵׁשם ְוַאְנֵׁשי ֵׁשם ְּכֵמִתים ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ַחִּיים  ־ ְבִליִּכְבֵני ט

 א מּוָמִתים׃ ְּכֻמִּכים ְו
 ּוְׂשֵמִחים ָּתִמיד ְּכָרִׁשים ּוַמֲעִׁשיֵרי ַרִּבים ְּכֵאין  ְּכֶנֱעָצִבים י

  ל׃ָֹלֶהם ְמאּוָמה ְוֵיׁש ָלֶהם ּכ
 ִּפינּו ָפַתְחנּו ָלֶכם ַאף ִלֵּבנּו ָרָחב׃  ֹוסְנּתִרֵֹבי קֹוְׁש יםְוַאֶּת יא
ֵמֵעיֶכם ְוַרֲחֵמיֶכם ָצרּו  ַצר הּוא ֵמָהִכיל ֶאְתֶכם ַא־א יב 

 נּו׃ ָתֵֹמָהִכיל א
ָּבִנים ֲאִני ְמַדֵּבר ָהִׁשיבּו ְגמּול ְוַהְרִחיבּו ־ ֶאלֹו ְּכמַוֲאִני יג

 ַאֶּתם׃ ־ִלְּבֶכם ַּגם
ֶאָחד ִּכי ל ִֹעָּמם ְּבע ֹ ִלְמָהְרֵסי ֱאמּוָנה ִלְמׁשִּתָּצְמדּו־ַאל יד

 ׃ ֶׁשַֹלח ֹורַמה ַאֲחָוה ֵּבין ֶצֶדק ָלֶרַׁשע ּוַמה ְּבִרית ֵּבין א
ר ֱאמּוָנה ֵמֹ ֶמה ֵחֶלק ְלׁשֹו ִיְׁשֶוה ַהָּמִׁשיַח ִלְבִלָּיַעל אַּבֶּמה טו

 ְמָהֵרס ֱאמּוָנה׃ ־ִעם



 ְנִּתִייםֹוִרַהּק־ָהֵּׁשִנית ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קמד

ֲאַנְחנּו ֵהיַכל ־ֱאִליִלים ִּכי־ִהים ִעםיַכל ֱא ְלֵהֶּקֶׁשר־ַמה טז
 ם ֹוָכְבתִהים ְוָׁשַכְנִּתי ִהים ַחִּיים ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ָהֱאֱא

 ִלי־ִיְהיּוִהים ְוֵהם ם ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹוָכְוִהְתַהַּלְכִּתי ְבת
 ְלָעם׃ 

ִּתָּגעּו  ־לה ְוָטֵמא ַאָֹוְיה־ם ְוִהָּברּו ְנֻאםֹוָכ ְצאּו ִמּתֵּכן־ַעל יז
 ַוֲאִני ֲאַקֵּבל ֶאְתֶכם׃ 

 ֹותִלי ְלָבִנים ּוְלָבנ־ ָלֶכם ְלָאב ְוַאֶּתם ִּתְהיּוְוָהִייִתי יח
  ֹות׃ה ְצָבאָֹוְיה־ְנֻאם

  ז ז ז זפרקפרקפרקפרק
ֵאֶּלה ְנַטֵהר ַנְפֵׁשנּו  ֹותָלנּו ַהְבָטח ֹות ְיִדיִדים ִּבְהיָלֵכן א

 ִהים׃ ֱאׁש ְּבִיְרַאת ֶדֹֻטְמַאת ָּבָׂשר ָורּוַח ְוַנֲעֶלה ַבּק־ִמָּכל
 א ָעַקְבנּו ִאיׁש׃ א ִחַּבְלנּו ְוא ָעַׁשְקנּו  ָנא־ָׂשאּונּו ב
ִּכי ר ֹא ִקַּדְמִּתי ֵלאמא ְלַהֲאִׁשיְמֶכם ֲאִני ְמַדֵּבר ִּכי ֲהְו ג

 ַּבַחִּיים׃ ־ַּבָּמֶות ַּגם־ְׁשמּוִרים ַאֶּתם ְּבִלֵּבנּו ַּגם
ד ְֹמא־ ֲאֵליֶכם ְוֶאְתָּפֵאר ָּבֶכם ַעד ְׂשָפַתי ִנְמְרָצהֲאֶרֶׁשת ד

 ָׂשָבְעִּתי׃  ֹותם ְוֵדי ְׂשָמחַחָֹצָרֵתנּו ָמֵלאִתי נ־ּוְבָכל
ָצָרה  ־ִּבְבָׂשֵרנּו ִּכי ִאם ֹוםָהָיה ָׁשל־אָיא ֹוְננּו ַמְקּדֵאֹ ְּבבִּכי ה

 ֵעֶבר ִמחּוץ ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה׃ ־ִמָּכל
 ֹוס ָלנּו ְּבַיד ִטיט ים ֲאֶׁשר ָסַמִהף ְּכפּוִפים ֱאֵקֹז ַא ו

 ׃ ֹואְֹּבב
ַּגם ְּבַתְנחּוִמים ֲאֶׁשר ָמָצא  ־ ִּבְלָבד ִּכי ִאםֹואֹא ְּבבְו ז

ֶכם ֹוְנְיג־ֵחֶׁשק ִלְּבֶכם ֶאת־ ָלנּו ֶאתֹוֵביֵניֶכם ְּבַהִּגיד
 יף ִׂשְמָחה ְּבִלִּבי׃ ֹוִסֵּכן ה־ ִלי ֲאֶׁשר ַעלִקְנַאְתֶכם־ְוֶאת

א ֶאָּנֵחם ַעָּתה ַאף  ֶהֱעַצְבִּתי ֶאְתֶכם ְּבִאַּגְרִּתי ־ם ַּגְוִאם ח
 ֶאְתֶכםָהִאֶּגֶרת ַהִהיא ֶהֱעִציָבה ־י ִּכיִתִֹנַחְמִּתי ָאז ִּבְרא־ִּכי

 ִלְזָמן ָמה׃ 
 ָעְצְּבֶכם־לַע־ָעְצְּבֶכם ִּכי ִאם־א ַעל ֲאִני ָׂשֵמַח ְוַעָּתה ט

ִהים ִלְבִלי ֱא ֹון ְלִפי ְרצִלְתׁשּוָבה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֶנֱעַצְבֶּתם
 ָיֵדנּו׃ ־ֶנֶזק ַעל־ָלֶכם ָּכל ֹותֱהי

ִלְתׁשּוָבה ְוִלְתׁשּוָעה  יֹוִלִהים מֱא ֹוןב ְלִפי ְרצֶצֹ ָהעִּכי י
ם  ֹולָ ָהע ֶדֶר־ְלִפיב ֶצֹע א ִיָּנֵחם ִאיׁש ַאת אֹז־ֲאֶׁשר ַעל

 ַלָּמֶות׃  יֹוִלי
ר ֹוֵרִהים ִּכי עֱא ֹוןֶׁשר ִּכְרצא ִתְראּו ְפִרי ָעְצְּבֶכם ֲאֲה יא

 ַאף  ְלִהְתַקֵּצףְּדָבֵרינּו ַאף ְלִהְצַטֵּדק ְוַאף ־ַעלד  ֶֹאְתֶכם ִלְׁשק
 ְחֶּתםֹוַכהְלִיְרָאה ְוַאף ְלַאֲהָבה ַאף ְלִקְנָאה ְוַאף ִלְנָקָמה 

 ָּבִעְנָין ַההּוא׃ ל ָֹוכל ְֹנִקִּיים ֱהִייֶתם ִמּכ־ִּכי
א ָכַתְבִּתי ַּבֲעבּור ֶזה  ר ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם  ַּכֲאֶׁשֵּכן־ְוַעל יב 

א ַּבֲעבּור ֶזה ֲאֶׁשר ָסַבל ָהָרָעה ְו־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת
ֶכם ַּכָּמה ַאֶּתם ֲחֵרִדים ְתַֹּבֲעבּור ַהְרא־ ִּכי ִאםָהָרָעה־ֶאת

 ִהים׃  ָהֱאִלְפֵניָעֵלינּו 
יכֶ ם  ֵתֹנּו ְּבַתְנחּומ ַּתְנחּוִמים ְיַׁשַעְׁשעּו ַנְפֵׁשתאֹז־ּוַבֲעבּור יג

 ַיְחָּדוֲאֶׁשר ֻּכְּלֶכם  ֹוסָׂשַבְענּו ְּבִׂשְמַחת ִטיט ֹותְׂשָמחב ְֹור
 ׃ ֹורּוח־ֵהַּנְחֶּתם ֶאת

 ֵמֲאֶׁשר ִהַּלְלִּתיֶכם ְלָפָניו ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֹוׁשא ֵאב ַוֲאִני יד
 ַהְּתִהָּלה ְּדָבֵרינּו ֲאֵליֶכם ִּדְבֵרי ֱאֶמת ֵהם ֵּכן הּוַקם ְּדַבר־ָּכל

  ֹוס׃ֲאֶׁשר ִהַּלְלִּתיֶכם ִלְפֵני ִטיט
ִּכי  ֻכְּלֶכם  ר ַֹוִּיְזּכד ֹ ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֲאֵליֶכם ֶיֶתר ְמאהּוא־ְוַגם טו

 ְּבִיְרָאה  ֹותֹ ְוִכי ִקַּבְלֶּתם אֹולֹוַיְחָּדו ִהְקַׁשְבֶּתם ְלק
 ּוַבֲחָרָדה׃ 

 י ָבֶכם ָּבטּוַח׃ ָּדָבר ִלִּב־ ָׂשֵמַח ִּכי ְבָכלַוֲאִני טז

  ח ח ח חפרקפרקפרקפרק
 ֹותְקִהל־יִעים ֶאְתֶכם ַאִחים ִּכי ָגַבר ֶחֶסד ֵאל ַעלֹוִד מְוִהְננּו א

 ָיא׃ ֹוְנַמְקּד
ָעְניָ ם  ב ֹ ַּכֲאֶׁשר ִהְגִּדיל ּכּור ָצָרָתם ֵּכן ָּגְדָלה ִׂשְמָחָתם ְורִּכי ב

 ִהְרָּבה ִׁשְפַעת ִנְדָבָתם׃ 
ם ָחֹכ־ֶיֶתר ִמֵּדי־ ַגםֹום אָחֹּכ ֵעֶר־ ֵעד ִהֵּנִני ִּכי ְלִפיַוֲאִני ג

 ִּכְנִדיֵבי ֵלב׃ 
ְּדַבר ִנְדָבָתם ֶזה ַחְסָּדם ־ ִמֶּמּנּו ְּבַתֲחנּוִנים ַרִּבים ַעלִּבְקׁשּו ד

 ים׃ ֹוִׁשָתם ַלְּקדָדְֹוֵחֶלק ֲעב
 ֶיֶתר ֵמֲאֶׁשר ִקִּוינּו ִּכי ַבְּתִחָּלה ִהְקִּדיׁשּו ַנְפָׁשם ָעׂשּו־ְוַגם ה

 ִהים׃ ָהֱא ֹוןינּו ְוָלנּו ִּבְרצֵנַֹלֲאד
ַּכֲאֶׁשר ֵהֵחל ֵמָאז ֵּכן ְיַכֶּלה  ֹוס ִּבַּקְׁשנּו ֵמֵאת ִטיטתאֹז־ּוְלִפי ו

 ַמֲעֵׂשה ַהֶחֶסד ַהֶּזה ָּבֶכם׃ 
ה ּוְבַדעַ ת  ֹוָרֶּבֱאמּוָנה ְּבתל ֹ ַּכֲאֶׁשר ֵחֶלק ַרב ָלֶכם ַּבּכְוִהֵּנה ז

 ַּתְרּבּוָבה ֲאֶׁשר ֶּתֱאָהֻבנּו ֵּכן  ּוְבַאֲהַחַֹמֲאַמֵּצי כ־ְּבָכל
 ַּבֶחֶסד ַהֶּזה׃ ־ֶחְלְקֶכם ַּגם

 ַחֶֹכם ְּבַמֲאַמֵּצי כְתְֹלַנּס־ר ִּכי ִאםֵמֹא ִכְדַבר ִמְצָוה ֲאִני אְו ח
 ַאֲהַבְתֶכם ַזָּכה׃ ־ִאם ֹותֲאֵחִרים ִלְרא

 ָעִׁשיר ָהָיה ינּו ִּכיֵנֶֹחֶסד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד־ ֶאתְיַדְעֶּתם־ִּכי ט
  ַּתֲעִׁשירּו׃ ֹוַוְיִהי ְלָרׁש ְלַמַעְנֶכם ֲאֶׁשר ֵעֶקב ִריׁש

יל ָלֶכם ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֹוִע ְמַחֶּוה ַדְעִּתי ַבָּדָבר ַהֶּזל ְלהַוֲאִני י
 ֹוַלֲעׁשתַּגם ־ֶחֶסד ִּכי ִאם ֹותא ַרק ַלֲעׂשם ֶזה ָׁשָנה ֶתַֹהִחּל

 ְּבֵחֶפץ ֵלב׃ 
ַהְמָלאָכה ְלִפי ־ַהַּמֲעֶׂשה ְוַכּלּו ֶאת־ימּו ֶאת ַהְׁשִלְוַעָּתה יא

 רּוֲחֶכם ַהְּנִדיָבה ַּכֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶיְדֶכם׃ 
ְּכִפי ֲאֶׁשר  ֹון ְנִדיָבה ִיְהֶיה ְלָרצֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוחִּכי יב 

 ׃ ֹוְלֵאל ָיד־ְכִפי ֲאֶׁשר ֵאין־א ְוֹוְלֵאל ָיד־ֶיׁש
 ְלַמֲעָמָסה ֲעֵליֶכם ְּדָבָרי׃ א ִלְרָוָחה ַלֲאֵחִרים ּו ִּכי יג
ם ּוְלֵעת ָרִֹיְתָרה ָלֶכם ְלַמֵּלא ַמְחס ֹוםְּבַקו ַהָּׁשֶוה ַהּי־ ִאםִּכי יד

 ַקו  ִיְהֶיהֶכם ְלַמַען ְרַֹאֶחֶרת ִיְתָרָתם ִּתְהֶיה ְלַמֵּלא ַמְחס
 ָׁשֶוה׃ 

 א ֶהְחִסיר׃ א ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט  ְוַּכָּכתּוב טו
ָלחּוׁש ָלֶכם  ֹוסִהים ֲאֶׁשר ָנַתן ְּבֵלב ִטיטֱא־ה ֶאתֹוֶד אַוֲאִני טז

 ת׃ אָֹּכז
  ַרב ְּפָעִלים ַהֶּזה ָהַל־ְּפֻקָּדֵתנּו ָׁשָמר ִּכי ִאם־א ַרק ֶאת ִּכי יז

 ׃ ֹוַנְפׁש ֹוןֲאֵליֶכם ֵמְרצ



 ְנִּתִייםֹוִרַהּק־ָהֵּׁשִנית ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קמה

ָרה ע ִלְתִהָּלה ַּבְּבׁשֹוַדָאִחינּו ֲאֶׁשר נ־ ֶאתֹו ִעּמַוִּנְׁשַלח יח
  ֹות׃ַהְּקִהּל־ְּבָכל

ָלֶלֶכת ִעָּמנּו  ֹותהּוא ֵמַאְנֵׁשי ַהְּקִהּל־ת ִנְבַחר ַּגםאֹ זּוִמְּלַבד יט
  ָלנּו׃־ְוַלֲעָזרינּו ֵנֲֹאד ֹודִלְכב ֹותַהְּנָדבף ֵֹתנּו ֶלֱאסָדַֹּבֲעב

ְּדַבר ַהֶּכֶסף ָהָרב ־ְלַהְרִחיק ֵמָעֵלינּו ִּדָּבה ָרָעה ַעל־ ַּגםְוַאף כ
 ֵתנּו׃ ָדֹר ָאַסְפנּו ַּבֲעבֲאֶׁש

ְּבֵעיֵני  ־ְוַגם ֹוןְּבֵעיֵני ָהָאד־ַּגם ֹובּט־ ְלַהְׁשִּגיַח ַמהַחְׁשנּו־ִּכי כא
 ָאָדם׃ ־ְבֵני

 ֹו ת ֹ ֲאֶׁשר ָּבַחּנּו אַחָֹאִחינּו ִאיׁש ַאִּמיץ ּכ־ ִעָּמֶהם ֶאתַוִּנְׁשַלח כב
 ֹו  ִלּבץֶמֹאיף ֹוִסים ְוַעָּתה הִנִֹּבְדָרִכים ׁש ֹותְּפָעִמים ַרּב

  ָבֶכם ִּכי ַרב הּוא׃ ֹונֹוְּבִבְטח
ִתי  ָדָֹיִדי ַּבֲעב ֵמָֹחֵבר הּוא ִלי ְות ֹוסְּדַבר ִטיט־ ַעלְוִהֵּנה כג

 ֹותַהְּקִהּלא ֵהם ְׁשלּוֵחי ְּדַבר ַאֵחינּו ֲה־ְּבִקְרְּבֶכם ְוֵכן ַעל
 ְמִׁשיֵחנּו׃  ֹודִלְכב

ִנְתָּפֵאר ־ְתֶכם ָלֶהם ַוֲאֶׁשר ַּגם ְּתַחּוּו ֵעדּות ַאֲהַבֵּכן־ַעל כד
  ֹות׃ָּבֶכם ֶנֶגד ְּפֵני ַהְּקִהּל

  ט ט ט טפרקפרקפרקפרק
ים ֹוִׁשַהְּקד־ְּדַבר ִמְׁשַמְרֵּתנּו ְלַכְלֵּכל ֶאת־ ַעלָאְמָנם א

 ֲאֵליֶכם׃ ב ֹר ִלי ִלְכּתֹוָתְלמ־ַא
 ָיַדְעִּתי ִנְדַבת ִלְּבֶכם ֲאֶׁשר ָהְיָתה ִלְתִהָּלה ְּבִפי ֵמָאז ִּכי ב

 ֹו ןָנכִּכי ֶזה ָׁשָנה ֲאֶׁשר ֲאַכָּיא ר ָֹיא ֵלאמֹוְנְפֵני ְקַהל ַמְקּדִל
 ָרה ֵלב ַרִּבים׃ ֹוְרִקְנַאְתֶכם ע־ִלָּבּה ְלִהְתַנֵּדב ְוִכי ַּגם

א ִתְהֶיה ָהַאִחים ְלַמַען ־ ָׁשַלְחִּתי ֲאֵליֶכם ֶאתֲאָבל ג
ים ִנְֹהיּו ְנכְתִהַּלְתֶכם ְּבִפי ַּבָּדָבר ַהֶּזה ָלִריק ּוְלַמַען ִּת

  ָאָמְרִּתי׃ ַּכֲאֶׁשר
ָיא ִעִּמי ְוִיְמְצאּו ִּכי ֵאיְנֶכם ֹוְנּו ַאְנֵׁשי ַמְקּדֹואָיב־ ִאםִּכי ד

 ֹוׁשֵנבא ֲאַנְחנּו ֲה ר ִּכי ַאֶּתם ֵּתבׁשּו ַאֵמֹים ֵאיֶנִּני אִנְֹנכ
 ִמִּמְבָטֵחנּו׃ 

ָהַאִחים ְלַקֵּדם  ־ר ֶאת ָחַׁשְבִּתי ִּכי ָעַלי ַהָּדָבר ְלָהִעיֵּכן־ַעל ה
 ֵמָאז ִּכְמֻדָּברֲאֵליֶכם ְלָהִכין ִמַּסת ִנְדַבת ֶיְדֶכם  ֹואָלב
 א ְכַיד ִּכיַלי׃ ֲערּוָכה ְּכִמַּסת ַיד ָנִדיב ְו ֹותִלְהי

ַע ְּבַיד ְנִדיָבה ֵרְֹוַהּז ֹוןָרזר ַֹע ֶזַרע ָרֶזה ִיְקצֵרֹ ִהֵּנה ַהּזִּכי ו
  ֹות׃ְנִדיבר ִֹיְקצ

ס ֶנֹא ְבאא ְבַעִין ָרָעה ְו ֹו ִיֵּתן ַּכֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבִאיׁש־ָּכל ז
 ִהים׃  ֱאֹותֶֹיֱאַהב א ֹובן ְּבֵלב טֵתִֹּכי ַהּנ

ָחֶסד ְלַמֵּלא ֵדי ־ָלֶכם ָּכלת  ִֹהים ַמֶּׂשֶגת ִלְׁשּפ ֱאְוַיד ח
  ֹוב׃ט־ָּכל ֹותַהָּיִמים ְוָלֵתת ָלֶכם ַחִיל ַלֲעׂש־ֶכם ָּכלְרַֹמְחס

 ֶדת ָלַעד׃ ֶמֹ עֹוים ִצְדָקתֹוִנ ִּפַּזר ָנַתן ָלֶאְביַּכָּכתּוב ט
ף ָלֶכם ֹוִסיה ִֹיֵּתן ְוכה ֹל ּכֵכַֹע ְוֶלֶחם ָלאֵרֹ ֶזַרע ַלּזןֵתְֹוַהּנ י

 ְּפִרי ִצְדַקְתֶכם ַיְרֶּבה׃ ־ַזְרֲעֶכם ְוֶאת־ֶאת
יַע ְּתִהַּלת ְלַהְׁשִמ ֹותַמֲעֵׂשה ְנִדיב־ְּבכָ לל ֹ ִתְתָּבֲרכּו ַבּכִּכי יא

 ָיֵדינּו׃ ־ִהים ַעלֱא

ים  ֹוִׁשַהְּקד ֹורא ְלַבד ַמְחסת אֹ ַהְּצָדָקה ַהּזתַדֲֹעב־ִּכי יב 
 ִהים׃ ַלא ֹודֹותִּתְפַּתח ִּפי ַרִּבים ְלה־ַּגם־ְּתַמֵּלא ִּכי ִאם

ֲאֶׁשר ־ַעל ֹודִהים ָּכבת ִיְּתנּו ֵלאאֹ ַהְּצָדָקה ַהּזּוְבַמֲעֶׂשה יג
 ִנְדַבת־ְוַעלֶכם ְלַקֵּבל ֲעֵליֶכם ְּבׁשַרת ַהָּמִׁשיַח ִנְכַנע ִלְּב
 י ָאָדם׃ ֹוֵנֶאְבי־ַאֲחָוה ָלֶהם ּוְלָכל ֹותֶיְדֶכם ְלא

 ִיְתַּפְללּו ַבַעְדֶכם ִּכי ַנְפָׁשם ָּדְבָקה ְבַנְפְׁשֶכם ַּבֲעבּור ְוֵהם יד
 ֶחֶסד ֵאל ֲאֶׁשר ָּגַבר ֲעֵליֶכם׃ 

 ן ָלנּו ַמָּתן ָעצּום ִמַּסֵּפר׃ ֵתִֹהים ַהּנהּוא ֱא ָּברּו טו

  י י י יפרקפרקפרקפרק
ׁש ִמֶּכם ֵרֹ ִהְנִני דֹום ְמִׁשיֵחנּו ּוְבַעְנָותַעְֹּבנ ֹולֹוס פַוֲאִני א

 ָיָצא ֹוקַלֲאֶׁשר ָּפִנים ְּבָפִנים ָׁשֵפל ָהִייִתי ִלְפֵניֶכם ּוֵמָרח
 ָעָתק ִמִּפי׃ 

יא ֹוִצי ְלהֹוִאָנה ְּבבֲאִֹּתְּתנּו ִלי ת־ׁש ִמֶּכם ַאלֵרֹ ֲאִני דתאְֹוָלז ב
 ֵאֶּלה ִלְקַראת ֲאִני ְתַעֵּתדָעָתק ִמִּפי ֶּבֱעזּוז ִלִּבי ַּכֲאֶׁשר ִמ

 ִרים ִּכי ַחֵּיי ְבָׂשִרים ַחֵּיינּו׃ ְמָֹהא
 ָּבָׂשר ְוָדם ֵנֵצא ִלְקַראת ָנֶׁשק׃  א ְכֶדֶר ְבַחֵּיי ְבָׂשֵרנּו ִּכי ג
ִהים ֲחָזִקים ֵלא־ֵלי ָבָׂשר ִּכי ִאםְּכֵלי ִנְׁשֵקנּו ֵאיָנם ְּכ־ ַגםִּכי ד

 ִמְבָצִרים׃ ס ַֹלֲהר
ֵּגֶאא ֲאֶׁשר ִיְגֶאה ־ֲערּוִמים ְלַהְׁשִּפיל ָּכל ֹות ַמְחְׁשבְלָהֵפר ה

 ִלְפֵני ֹוֵלב ַּבְּׁשִבי ְלַהְכִניע־ָּכל יִלִֹהים ּוְלהַּדַעת ֱא־ַעל
 ַהָּמִׁשיַח׃ 

 ִאם ַעַֹהֵּמֲאִנים ִלְׁשמ־ט ִעם ָּכלְבִמְׁשָּפא ֹ ֲאַנְחנּו ָלביםִנֹּוְנכ ו
 ַאֶּתם ָּתִׂשימּו ְׁשֶכם ֶאָחד׃ ־ַרק

 ִּכי ֹוִלּב  ְלַמְרֵאה ָעִין ִמי הּוא ֲאֶׁשר ָסמּוֲהִתְׁשְּפטּו ז
ַכֲאֶׁשר הּוא  ־ ִּכיֹון ְּבַנְפׁשֹוֵנַלָּמִׁשיַח הּוא ָיׁשּוב ִיְתּב

 ֲאָנְחנּו ַלָּמִׁשיַח׃ ־ ֵּכן ַּגםַלָּמִׁשיַח
ֲאֶׁשר  ֹוןְלִהְתַהֵּלל ַּבִּׁשְלט ֹודיף עֹוִס ִאם אֹוׁשא ֵאב ְוַגם ח

 ָּבֶכם׃  ֹוץא ִלְפרֶאְתֶכם ְו ֹותינּו ִלְבנֵנָֹלנּו ֲאד־ָנַתן
  ֹות׃א ַיְחְׁשֵבִני ִאיׁש ְּכַמֲחִריד ֶאְתֶכם ְּבִאְּגר ַא ט
 ֹותְוָקׁש ֹותיו ִנְכָּבדֹוָתִרים ָעַלי ִהֵּנה ִאְּגרְמֹ ָהאַּבֲעבּור י

  ִנְבֶזה׃ ֹוּוַמְרֵאה ָפָניו ַרע ְוִניב
ֵּכן  ֹוקִאַּגְרֵּתנּו ֵמָרח ֹוןִכְלׁש־א ֵיַדע ִּכית ֲהאֹ ַהחֵׁשב ָּכזִּכי יא

 ָּפִנים ְּבָפִנים׃  ֹואַּכֲאֶׁשר ָנב ֹותַלֲעׂשר ִֹנְׁשמ
ִלים  ְלִה ְתַחֵּׁשב ּוְלִהְתַמֵּׁשל ַּכֲאָנִׁשים ַהִּמְתַהְּלז ֹא ָנע ִּכי יב 

 ְּבִמַּדתִדים ַנְפָׁשם ְדִֹפיֶהם ֵהן ֵהָּמה ַחְסֵרי ֵלב ַהּמ־ֹוְּבמ
 ֵכי ֶעְרָּכם ְּבֶעְרָּכם׃ ְרַֹנְפָׁשם ְוע

ְלִפי ַקו ַהִּמָּדה ֲאֶׁשר ־ִּכי ִאםק ֹח־א ִנְתַהֵּלל ִלְבִלי ַוֲאַנְחנּו יג
  ֲאֵליֶכם׃ִהים ַּבִּמָּדה זּו ֲאֶׁשר ִּתְּתֵננּו ָלֶגֶׁשת ָלנּו ֱא־ָחַלק

א ְּכִאּלּו ֵאין ָלנּו ָלֶגֶׁשת ֲאֵליֶכם ִּכי ֲהק ֹא ָעַבְרנּו ח ִּכי יד
 ִבְבׁשַרת ַהָּמִׁשיַח ְּכָבר ִקַּדְמנּו ְלַהִּגיַע ָעֵדיֶכם׃ 

 ְּבַנֲחַלת ְיִגיַעת ֲאֵחִרים ֲאָבל עַ ִֹלְנּגק ֹח־א ִנְתַהֵּלל ִלְבִליְו טו
 ָבֶכם  נּוֹוֵדְּכבֱאמּוַנְתֶכם ְוֵכן ִיְגַּדל ִתְרֶּבה ־ָלנּו ִתְקָוה ִּכי־ֶיׁש

 ׁש׃ אְֹלַמְעָלה ר־ְלִפי ַקו ַהִּמָּדה ֻכָּלּה ַעד



 ְנִּתִייםֹוִרַהּק־ָהֵּׁשִנית ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קמו

 ֹואא ָנבַהְּבׁשָרה ִמֶּכם ָוָהְלָאה ִּכי ־ ֶאתְנַבֵּׂשר־ְוַגם טז
 ְלִהְתַהֵּלל ַּבֲחָבִלים ָנְפלּו ַלֲאֵחִרים׃ 

 ה׃ ָֹוַהִּמְתַהֵּלל ִיְתַהֵּלל ַּביה ַא יז
ֶזה  ־א ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ִּפיו ְיַׁשְּבֶחּנּו ֶנֱאָמן הּוא ִּכי ִאם יִּכ יח

 ה׃ ָֹוֲאֶׁשר ְיַׁשְּבֶחּנּו ִּפי ְיה

  יא יא יא יאפרקפרקפרקפרק
ָיַדְעִּתי ִּכי ָנׁשא  ָנא ְמַעט ְּבִאַּוְלִּתי ַא־ ָׂשאּוִניַאֲחַלי א

 ִּתָּׁשֻאִני׃ 
ֶכם ָלִאיׁש הּוא ִהים ְוִיַעְדִּתי ֶאְת ִקֵּנאִתי ָלֶכם ִקְנַאת ֱאִּכי ב

  ַּתָּמה׃ ִּכְבתּוָלהַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ְלָפָניו ִהְנִני ְלַהֲעִמיְדֶכם 
 ֵּכן ֹוַחָּוה ְּבָעְרָמת־ָיֵראִתי ִּכי ַכֲאֶׁשר ִהִּׁשיא ַהָּנָחׁש ֶאת ַא ג

 ֵמַאֲחֵריֻּתַּמְתֶכם ־ִלְּבֶכם ְוֶאת־ָּתִסירּו ֶאת־ַאֶּתם ֶּפן־ַּגם
 ַהָּמִׁשיַח׃ 

א  יׁש ַהָּבא ֲאֵליֶכם ַיִּגיד ָלֶכם ֵיׁשּוַע ַאֵחר ֲאֶׁשר  ִאלּו ד
 ֹואְלַקְחֶּתם ־א ִכי ִתְקחּו רּוַח ַאֶחֶרת ֲאֶׁשר ֹוִהַּגְדנּו א

 ִקַּבְלֶּתם ָאז ּתּוְכלּו ְלָהִכיל ְּדָבָריו׃ ־אְבׁשָרה ַאֶחֶרת ֲאֶׁשר 
א יִחים ַאף ל ֲאִני ֵמָראֵׁשי ַהְּׁשִלֵפֹא נ ָחַׁשְבִּתי ִּכי ֲאָבל ה

 ְּבָדָבר ֶאָחד׃ 
ֵכן ֲאִני ַּבָּדַעת ִּכי ־א ַּכֲעַרל ְׂשָפַתִים ֲאִני ְּבִמְדָּבִרי ִאם ו

 ָאָדם׃ ־ע ָלֶכם ִּבְפֵני ָכלֹוַדא נֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי ֲה־ָכל
 ָחָטאִתי ִּכי ִהְׁשַּפְלִּתי ַנְפִׁשי ְלַמַען ַאֶּתם ָּתִרימּו ַהֵחְטא ז

 ָכֶסף׃ ־אִהים ְּבי ָלֶכם ְּבׁשַרת ֱאׁש ִּכי ֵהֵבאִתאֹר
ִּכי ָלַקְחִּתי ֵמֶהן ְׂשַכר ְּפֻעָּלִתי  ֹותֲאֵחר ֹות ְקִהּליֹוִתַׁשּל ח

 ֶאְתֶכם ִחָּנם׃ ד ַֹלֲעב
י  רִ ֹא ֶהְלֵאיִתי ִאיׁש ִּכי ֵדי ַמְחס ִעָּמֶכם ָוֶאְחַסר יֹוִתּוִבְהי ט

 דְֹמאא ָוֶאְׁשַּתֵּמר ָיֹוְנִמְלאּו ָהַאִחים ֲאֶׁשר ָּבאּו ִמַּמְקּד
 יף ְלִהְׁשַּתֵּמר׃ ֹוִסֲעֵליֶכם ְלַמָּׂשא ְוֵכן א ֹותִמְהי

א ֵתָעֵצר ִמֶּמִּני   ִלי הּוא ֵּכן ֹו ַהָּמִׁשיַח ַוֲאִמּתַּכֲאֶׁשר י
 ֲאַכָּיא׃  ֹותְּתִהָּלִתי זּו ִּבְגִליל

ם א ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכ ֶאְׁשַּתָּמר ַהַעל ֲאֶׁשר ֶּזה־ַמה־ְוַעל יא
 ַע׃ ֹוֵדִהים הּוא יָהֱא

ָנה  ֲאְֹלַהֲעִביר ּת ֹותיף ַלֲעׂשֹוִסַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵּכן א ַא יב 
 ִּבְתִהָּלָתםָנה ְלַמַען יּוְכלּו ְלִהְתַחֵּׁשב ֲאַֹהְמַבְקִׁשים ּת־ִמן
 ּו׃ נָֹּכמ

י ְרִמָּיה  ֵׂשֹ ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה ְׁשִליֵחי ֶׁשֶקר ֵהם עִּכי יג
 ִׂשים ִלְׁשִליֵחי ַהָּמִׁשיַח׃ ַהִּמְתַחְּפ

 ַהָּׂשָטן ִמְתַחֵּפׂש ְלַמְלַא־ ֶזה ֶּפֶלא ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ַּגםְוֵאין יד
  ֹור׃א
ְמָׁשְרָתיו ־הּוא ִאם ִיְתַחְּפׂשּו ַגם ֹולא ָדָבר ָּגד ֵּכן־ַעל טו

  ֵכלּו׃אֹיִלְמָׁשְרֵתי ֶצֶדק ֲאֶׁשר ְּבַאֲחִריָתם ִמְּפִרי ַמַעְלֵליֶהם 
ֵּכן ַאף  ־ַיְחְׁשֵבִני ִאיׁש ֶלֱאִויל ִּכי ִאם־ר ַאלֵמֲֹאִני א ֹודְוע זט

 ָאִני׃ ־ֶּכֱאִויל ְׂשאּו ָפַני ְוֶאְתַהֵּלל ְמַעט ַּגם
ְּדָבַרי ־הּוא ִּכי ִאם ֹוןא ִמִּפי ָהָאדר ֵבֹ ֲאֶׁשר ֲאִני דֵאת יז

 ִלִּבי ִּבְתִהָּלִתי׃  ז ְּבִסְכלּות ַלֲאֶׁשר ָסמּוֵחְֹּכא

ָּבָׂשר ָוָדם ֶאְתַהֵּלל   ֲאֶׁשר ַרִּבים ִמְתַהְּלִלים ְּכֶדֶרַאֲחֵרי יח
 ָאִני׃ ־ַּגם

 ָהֱאִויִלים ְּבֵחֶפץ ֵלב ַיַען ֲחָכִמים ַאֶּתם׃ ־ ִתְׂשאּו ֶאתִּכי יט
ְיַבַּלע ֶאְתֶכם  ־ַיֲעִביד ֶאְתֶכם ִאיׁש ִאם־א ִתְׂשאּו ִאם ֲהִּכי כ

 ֶאְתֶכם  ַיֶּכה ֹוְתַנֵּׂשא ֲעֵליֶכם אִי־ֶאְתֶכם ִאםק ַֹיֲעׁש־ִאיׁש ִאם
 ַהֶּלִחי׃ ־ַעל

ָּכֵאֶּלה  ֹות ִאם ְרֵפי ָיַדִים ָהִיינּו ַלֲעׂשֹור ְּכמֵבֹ ֲאִני דְלָבְׁשֵּתנּו כא
 ְּבִסְכלּות ֲאִני זֵחְֹּכאָּפָניו ִהֵּנה ־ֲאָבל ַּבֲאֶׁשר ָיִעיז ִאיׁש ֶאת

 ָאִני׃ ־ר ָאִעיז ָּפַני ַּגםֵמֹא
ָאִני  ־ָאִני ִאם ֵהם ִיְׂשְרֵאִלים ֵּכן ַּגם־ִעְבִרים ֵּכן ַּגם ֵהם ִאם כב

 ָאִני׃ ־ִאם ֵהם ֶזַרע ַאְבָרָהם ֵּכן ַּגם
ה ֶלֹר ֲאִני עֵבֹ ֵהם ְמָׁשְרֵתי ַהָּמִׁשיַח ְּכָסר ַטַעם ֲאִני דִאם כג

 ֹותְּבַמֲהֻלּמ ֹותָעָמל ְּבָבֵּתי ְכָלִאים ְּפָעִמים ַרּבב ֲֹעֵליֶהם ְּבר
 ּוַפַעם ַאֲחֵרי ַפַעם ְּבַׁשֲעֵרי ָמֶות׃  ֹותרֹ ְספְלֵאין

 ְּפָעִמים ֻהֵּכיִתי ִמיֵדי ַהְּיהּוִדים ַאְרָּבִעים ֲחֵסרָ ה ָחֵמׁש כד
 ֶאָחת׃ 

ים ַּפַעם ַאַחת ֻסַּקְלִּתי ָבֲאָבִנים ֹוִט ְּפָעִמים ֻהֵּכיִתי ַבּׁשָׁשלׁש כה
 ֹות ִּבִמֻצלָהִייִתיָּתִמים  ֹוםָׁשלׁש ְּפָעִמים ִנְׁשְּבָרה ֳאִנָּיִתי ּוְכי

 ָים׃ 
ִמְּפֵני  ֹורִמָּסִביב ִמֶּׁשֶטף ַמִים ָמג ֹורַרִּבים ּוָמג ֹותְּבַמָּסע כו

 ָּבִעיר ֹורם ָמגֹוִיִמְּפֵני ג ֹורִמְּפֵני ְבֵני ַעִּמי ָמג ֹורִדים ָמגְדֹׁש
 ְּבֶקֶרב ֲאֵחי ָׁשֶקר׃  ֹורַּבָּים ּוָמג ֹורַּבִּמְדָּבר ָמג ֹורָמג

ֶלֶחם  ־ֵׁשָנה ְּפָעִמים ַהְרֵּבה ִּבְבִלי־ ּוִבְתָלָאה ּוִבְבִליְּבָעָמל כז
 ִׂשְמָלהַנְפִׁשי ּוִבְבִלי  ֹוםִעֵּניִתי ַבּצ ֹותַרּב־ָמִים ְוַגם־ּוִבְבִלי
 י ַּבָּקָרה׃ ֹוִרְלע

ֲאֶׁשר ָעַלי  ֹותַהְּקִהּל־ְוַדֲאַגת ָּכל ֹוםי ֹוםְצָרַכי י ֹון ֲהמִמְּלַבד כח
 ֻּכָּלָנה׃ ָהיּו 

 א ָבֲעָרה ֵאׁש ַּבֲהִגיִגי׃ א ֻחֵּליִתי ִמי ִנְכַׁשל ְו ָחָלה ְוִמי כט
  ְלִהְתַהֵּלל ֶאְתַהֵּלל ְּבַתֲחלּוָאי׃ ָעַלי־ִאם ל
הּוא  ינּו ָּברּוֹוֵנִהים ָהָאב ְלֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד ָהֱאִהֵּנה לא

  א ֲאַׁשֵּקר׃ַע ִּכי ֵדֹם ָוֶעד הּוא יֹוָלְלע
ָהִעיר  ־ָׁשַמר ָׁשם ֶאל  ַהְּנִציב ֲאֶׁשר ַלֲאֵרַטס ַהֶּמֶלּוְבַדֶּמֶׂשק לב

 ַהִהיא ְלָלְכֵדִני׃ 
ה ְוִנְמַלְטִּתי ֹוָמי ֵמַעל ַהחִתֹידּו אֹוִרה ֹון ְּבַעד ַהַחּלּוְבַסל לג

 ׃ ֹוִמָּיד

  יב יב יב יבפרקפרקפרקפרק
 ֹותאָּבאִתי ְלַסֵּפר ַמְר יל ִלי ְלִהְתַהֵּלל ַאֹוִעא ְלה ָאְמָנם א

  ֹון׃ֵמֵאת ָהָאד ֹותנְֹוֶחְזי
ִּתי ְלֹא ָיכ ִאיׁש ַּבָּמִׁשיַח ְוַדְעִּתיֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָי־ ַאְרַּבעֶזה ב

 ַדַעתִמחּוץ ַלּגּוף ִּכי ְּפִליָאה ־ֹו אֹותֹוַּבּגּוף ֱהי־ָלַדַעת ִאם
ַע ְוָהִאיׁש ַההּוא ָעָלה ָלָרִקיַע ֵדִֹהים הּוא יִמֶּמִּני ֱא
  י׃ַהְּׁשִליִׁש

ִמחּוץ ַלּגּוף  ־ֹו אֹותֹוַּבּגּוף ֱהי־ ַההּוא ָיָדְעִּתי ִאםָהִאיׁש־ֶאת ג
ִּתי ָלַדַעת ֱאְלֹא ָיכַע׃ ֵדִֹהים הּוא י 



 ְנִּתִייםֹוִרַהּק־ָהֵּׁשִנית ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קמז

ַהַּפְרֵּדס ָעָלה ַוִּיְׁשַמע ֲאֶׁשר ָעְצמּו ִמַּסֵּפר ְוֵאין  ֹוּת־ְוֶאל ד
 ָאָדם ְלַמֲלָלם׃  ֹון ִּבְלׁשַחֹּכ

א ֶאְתַהֵּלל זּוָלִת י ֵּלל ּוְבַנְפִׁשי  ַההּוא ֶאְתַהָּבִאיׁש ה
 ְּבַתֲחלּוָאי׃ 

ָהִייִתי ִכְכִסיל ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ־אָחַפְצִּתי ְלִהְתַהֵּלל ־ לּוְוַאף ו
 ֶעְרִּכיִאיׁש ב ַֹיֲחׁש־ְּבִמִּלין ֶּפןר ֶֹאֱעצ ֱאֶמת ֲאִני ְמַדֵּבר ַא
  ִמֶּמִּני׃  ֵמֲאֶׁשר ִיְׁשַמעֹוִּבי א־ְלַמְעָלה ֵמֲאֶׁשר ִיְרֶאה

ִלי  ־ֶיֶתר ִמַּדי ִנַּתן ֹותנַֹהֶחְזי ֹות ֶאְתַנֵּׂשא ְּבַתֲעֻצּמּוְלִבְלִּתי ז
 ףְֹבֶאְגרִני ֵתַֹהָּׂשָטן ְלַהּכ ַמְכִאיב ִּבְבָׂשִרי ְוהּוא ַמְלַא ֹוץק
 ֶאְתַנֵּׂשא ֶיֶתר ִמָּדי׃ ־ֶּפן

ִמים ׁש ְּפָעֶזה ָׁש ֹוןָהָאד־ ִהְתַחַּנְנִּתי ֶאלתאֹז־ְוַעל ח
 ַלֲהִסיֵרהּו ִמֶּמִּני׃ 

ים ַאְׁשִלים ְּגבּוָרִתי ֹוִנִּכי ְלֵאין א ְל־ ֵאַלי ַחְסִּדי ַרבֶמראַֹוּי ט
 ִבי ִּתָּמֵצאֵּכן ִמּטּוב ֵלב ֶאְתַהֵּלל ְּבַתֲחלּוָאי ְלַמַען ־ַעל

 ְּגבּוַרת ַהָּמִׁשיַח׃ 
ִנְרָּדף   ֹותם ְוִלְהי ָרְצָתה ַנְפִׁשי ְבַתֲחלּוִאים ּוְבִגּדּוִפיֵּכן־ְוַעל י

 יִתְֹנפּוג־ִאםְלַמַען ַהָּמִׁשיַח ִּכי ל ֹר ּכֶסֹּוְבח ֹוקְוָלֶׁשֶבת ְּבָמצ
 ָאִני׃  ֹורָאז ִּגּב

ַאֶּתם ִאְלְצּתּוִני ִּכי ֲעֵליֶכם   ִלְכִסיל ְּבִהְתַהֲלִלי ַאָהִייִתי יא
 ַאף  ַהְּׁשִליִחיםל  ֲאִני ֵמָראֵׁשי ֵפֹנ־אָהָיה ְלַהֲלֵלִני ַיַען 

 ְכַאִין ָאִני׃ ־ִּכי
ִּכי ֲאִני הּוא ַהָּׁשִליַח ַנֲעׂשּו ְבִקְרְּבֶכם  ֹותתֹ ָהאָאְמָנם יב 

  ֹות׃ִנְׂשָּגב ֹותּוַבֲעִליל ֹותִתים ּוְבִנְפָלאֹוְפרּוַח ְּבמ ֶאֶר־ְּבָכל
א א ַּבֲאֶׁשר ־ִאם ֹותִלים ַאֶּתם ִמֶּיֶתר ַהְּקִהּלְפֹ נַבֶּמה־ִּכי יג

 ת׃ אִֹלי ְלַעָּוָתִתי ז־ ֶאְתֶכם ִסְלחּוְעִּתיֹוַגה
א ֶאְהֶיה ֲאֵליֶכם ַּפַעם ְׁשִליִׁשית ּוְלַמָּׂשא  ֹואָלב ֹון ָנכִהְנִני יד

א  ִלְּבֶכם ִּכי ֵאת־ִאםֶכם ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִּכי ֹוְנא הֲעֵליֶכם ִּכי 
 ֹותָהָאב־ ִאםִּכים ֹוָתַלֲאב ֹותרֹוָצאר ִֹמְׁשַּפט ַהָּבִנים ֶלֱאצ

 ִלְבֵניֶהם׃ 
ֲאֶׁשר ִלי ְּבֵחֶפץ ְלָבִבי ְוַגם ־ן ָלֶכם ֶאתֵתֹ ִהְנִני נַוֲאִני טו

יף ְלַאֲהָבה ֹוִסַכֲאֶׁשר א־ַנְפִׁשי ֶאֵּתָנה ַאף ִּכי־ֶאת
 ַנְפִׁשי׃ ־ ֵּכן ַּתְמִעיטּו ְלַאֲהָבה ֶאתַנְפְׁשֶכם־ֶאת

ה ַרק  א ָהִייִתי ָלֶכם ְלַמֲעָמָסי ִכֵֹכן ָאנ־ לּו ְיִהיֲאָבל טז
 י ָערּום ָלַכְדִּתי ֶאְתֵכם ְּבָעְרָמה׃ ֹוִתִּבְהי

ְיֵדי ָאח ֵמַאַחד ֵמֵאֶּלה ֲאֶׁשר ־יִתי ֶאְתֶכם ַעלֹוֵנ הַהִאם יז
 ָׁשַלְחִּתי ֲאֵליֶכם׃ 

 ֹוַאַחד ָהַאִחים ָׁשַלְחִּתי ִאּת־ָלֶלֶכת ְוַגם ֹוס ְבִטיטִהְפַצְרִּתי יח
 ֶאָחד חַרֹּוְבאּוַח ַאַחת א ְברֲה ֹוסה ֶאְתֵכם ִטיטֹוָנה־ַהִאם

 נּו׃ ֹוָנְצָעֵדינּו ּכ
ֶכם חְׁשִבים ִּכי ִהְננּו ִמְצַטְּדִקים ִלְפֵניֶכם ֲאָבל ֹוְד עאּוַלי יט

 ַרקֵאֶּלה ־ ִּכי ָכלֹוִהים ּוְמִׁשיחְּדָבֵרינּו ֶנֶגד ְּפֵני ָהֱא
 ִמֶּמּנּו׃  ֹותִּבְגַלְלֶכם ְיִדיִדים ְלִהָּבנ

א ִכְלָבִבי ְוַאֶּתם ֶאְמָצֲאֵכם ־י ֶּפןִאֹ ְּבביִכֹ ָיֵרא ָאנִּכי כ
 ְוִקְנָאה ֶאְמָצא ָבֶכם ְמִריָבה ־א ִכְלַבְבֶכם ֶּפןִּתְמָצאּוִני 

ֵזִדים   ֹוןיֵאי ִדָּבה ְּגאֹוִצֵכי ָרִכיל ּומֹוְלה ֹוןֶעְבָרה ּוָמד
  ַרָּבה׃ ּוְמהּוָמה

ם ְוִהְתַעַּצְבִּתי  ַהי ִלְפֵניֶכַיְׁשִּפיֵלִני ֱא ֹוד עיִאְֹּבב־ֶּפן כא
א ָׁשבּו ָחְטאּו ְכָבר ְו־ַרִּבים ֵמֶהם ֲאֶׁשר־ִלִּבי ַעל־ֶאל
 ַהְּנָבָלה ֲאֶׁשר ָעׂשּו׃ ־ַהְּזנּות ּוִמן־ ּוִמןָבהֹוֵעַהּת־ִמן

  יג יג יג יגפרקפרקפרקפרק
 ֹוִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים א־ ָבא ֲאֵליֶכם ַּפַעם ְׁשִליִׁשית ַעלִהְנִני א

 ָּדָבר׃ ־ ָּכלִּפי ְׁשלָׁשה ֵעִדים ָיקּום־ַעל
ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי ִעָּמֶכם ַּבַּפַעם   ֹוב ִמָּקרֹו ָאַמְרִּתי ֵמָאז ּוְכמֵהן ב

ב  ֵתֹ ְוכַמִּגידי ִהְנִני ִאֶֹטֶרם ּב ֹוקַעָּתה ֵמָרח־ַהֵּׁשִנית ֵּכן ַּגם
 ִּכיֶיֶתר ַאְנֵׁשי ְקִהַּלְתֶכם ־ֲאֶׁשר ָחְטאּו ְכָבר ּוְלָכל־ְלָכל
ׁשּוִבי ֲאֵליֶכם׃ יף ָלחּוס ְּבֹוִסא־א 

א ַהָּמִׁשיַח ִּדֶּבר ִּבי ֲאֶׁשר ־ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ִאםן ֹ ִלְבחַיַען ג
 הּוא ְּבִקְרְּבֶכם׃  ֹור ָלֶכם ִּכי ְכִגּבֹוָקְצָרה ָיד

ִהים  ָאנּוׁש ַחי הּוא ִּבְגבּוַרת ֱאֹוׁשִנְצַלב ֶּכֱאנ־ִאם־ ַאףִּכי ד
 ִּבְגבּוַרת ֹוִעּמַחִּיים  ד ִהֵּננּו ַאָי־ֲאַנְחנּו ִקְצֵרי־ ַּגםֹוְוֵכן ּב

 ָלֶכם׃  ֹובִהים ְלטֱא
 ֹוִדים ְוִהָּבֵחנּו אְמֶֹּבֱאמּוָנה ַאֶּתם ע־ַנְפְׁשֶכם ִאם־ ֶאתַנּסּו ה

ֲהֶטֶרם ֵּתְדעּו ִמַּנְפְׁשֶכם ִּכי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּבִקְרְּבֶכם  
 א ִסיִגים ַאֶּתם׃ ־ִאם

 א ֶכֶסף ִנְמָאס ֲאָנְחנּו׃ ִּכי ַתְׂשִּכילּו ֲאֶׁשר ְלִּתי ֹוַח הַוֲאִני ו
א ְלַמַען ָרע ־ִהים ִנְתַּפֵּלל ְלִבְלִּתי ַתֲעׂשּון ָּכלָהֱא־ְוֶאל ז

 ַאֶּתם ַּתֲעׂשּוןְלַמַען ־ִהָּוַדע ִּכי ֲאַנְחנּו ְמֻזָּקִקים ִּכי ִאם
 ֲאַנְחנּו ְּכִסיִגים ֵנָחֵׁשב׃ ־ַאף ִּכי ֹובַהּט־ֶאת

 ְּבַעד ָהֱאֶמת׃ ־ָּדָבר ְלֶנֶגד ָהֱאֶמת ִּכי ִאם ֹותא נּוַכל ֲעׂש ִּכי ח
 ַחֹ ַאֶּתם ַאף ִּכי ֲאַנְחנּו ְּכַדֵּלי כַחֹי כֵרָֹנִגיָלה ִאם ִּגּב־ ַגםִּכי ט

 ֶכםֹוְתִלְהיַהָּדָבר ַהֶּזה ָאנּו ִמְתַּפְלִלים ־ֵנָחֵׁשב ִּכי ֶאל
 ְׁשֵלִמים׃ 

ִמֶּכם  ֹוקִּני ָרחֹוֶדְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבעַה־ ָּכַתְבִּתי ֶאתֵּכן־ְוַעל י
ְלִפי  ֹות ָקׁשִאְּתֶכםְלַדֵּבר  ֹוםִּלי ָמק־א ִיְהֶיהי ִאְֹלַמַען ְּבב

 ָּבֶכם׃  ֹוץא ִלְפרְוֶאְתֶכם  ֹותִלְבנ ֹון ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי ָהָאדַחַֹהּכ
ִלְּבֶכם ־ּו ֶאת ִׂשיׂשּו ַאַחי ֱהיּו ְתִמיִמים ְוִהְתַחָּזקּו ַיֲחדְוַעָּתה יא

 ִיְהֶיה ֹוםֵהי ָהַאֲהָבה ְוַהָּׁשלֶאֱהבּו ֵוא ֹוםַהָּׁשל־ְוֶאת
 ִעָּמֶכם׃ 

 ׁש׃ ֶדָֹאִחיו ִּבְנִׁשיַקת ַהּק־ִאיׁש ֶאת ֹום ְלָׁשלַׁשֲאלּו יב 
 ָלֶכם׃  ֹוםִלים ְלָׁשלֲאֹ ֻּכָּלם ׁשיםֹוִׁשַהְּקד יג
ִהים ְוִלְוַית רּוחַ  ת ָהֱאינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְוַאֲהַבֵנֹ ֲאדֶחֶסד יד

 ֻּכְּלֶכם ָאֵמן׃־ׁש ִעםֶדַֹהּק
 



 ַהָּגָלִטִּיים־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קמח

    GGGGaaaallllaaaattttiiiiaaaannnnssss        

תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ לללל    ֹוֹוֹוֹוללללֹוֹוֹוֹוסססס    ּפּפּפּפאאאאִִִִ ייייחחחחַַַַ    אאאאֶֶֶֶ ללללִִִִ ּׁשּׁשּׁשּׁשָָָָ ייייםםםם־־־־ההההַַַַ ּיּיּיּיִִִִ טטטטִִִִ ללללָָָָ ּגּגּגּגָָָָ ההההַַַַ

 
  א א א אפרקפרקפרקפרק

ִּפי ֲאָנִׁשים ־א ַעלא ֵמֵאת ֲאָנִׁשים ְוָׁשִליַח ֻׁשַּלח  ֹולֹוסּפ א
 ֲאֶׁשרל  ֹכ־ִהים ֲאִביִּפי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֵוא־ַעל־ִּכי ִאם
 ַהֵּמִתים׃ ־ ִמןֹוֲהִקימ

 ָּגַלְטָיא׃  ֹותְקִהּל־ ֲאֶׁשר ִאִּתי ֶאלָהַאִחים־ְוָכל ב
ִהים ָאִבינּו ְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִיֵּתן ָלֶכם ֱא ֹום ְוָׁשלֶחֶסד ג

 ינּו׃ ֵנֲֹאד
ֵתינּו ּוְלַהִּציֵלנּו אַֹחּט־ ְלַכֵּפר ַעלֹוַנְפׁש־ ֶאתָנַתן־ֲאֶׁשר ד

 ִהים ָאִבינּו׃ ֱא ֹוןם ָהָרע ַהֶּזה ִּכְרצָלֹוָהע־ִמן
 ם ָוֶעד ָאֵמן׃ ֹוָלְלע ֹוד ַהָּכבֹול־ֲאֶׁשר ה
א ֶאְתֶכם ֵרְֹמֵהָרה ַסְרֶּתם ֵמַאֲחֵרי ַהּקה ֹכ־ֲאָחַזִני ִּכי ֹוןִּתָּמה ו

 ְּבֶחֶסד ְמִׁשֵחנּו ַוֵּתְלכּו ַאֲחֵרי ְבׂשָרה ַאֶחֶרת׃ 
ִרים ֶאְתֶכם ְכֹל ֵיׁש ֲאָנִׁשים ָהע ֵאיֶנָּנה ְבׂשָרה ֲאָבְוִהיא ז

 ָּפֶניָה׃ ־ַעל ֹל ְוָהפל ְּבׂשַרת ַהָּמִׁשיַח ָּבְוַהְמַבְקִׁשים ִלְב
ַהָּׁשַמִים ַיְׁשִמיֲעֶכם ־ִמן ַמְלָא־ֹוַּגם ֲאַנְחנּו א־ ִאםָאֵכן ח

 א ִהְׁשַמֲענּוָה ָיֳחָרם׃ ְּבׂשָרה ַאֶחֶרת ֲאֶׁשר 
ַהָּפַעם ְוִאם ַיְׁשִמיֲעֶכם  ֹוד־ר עֵמְֹוֵכן ֲאִני א ָאַמְרנּו ֵמָאז ָּכֶזה ט

 ִאיׁש ְּבׂשָרה ִמַּבְלֲעֵדי זּו ֲאֶׁשר ִקַּבְלֶּתם ָיֳחָרם׃ 
ִהים  ְמַדֵּבר ְּדָבַרי ִלְפֵני ֱאֹו ַהְמַפֶּתה ֲאָנִׁשים ֲאִני ַעָּתה אִּכי י

 ַּקְׁשִּתיִּב־לּוִמְּבֵני ָאָדם ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִּכי  ֹוןַהִאם ְלָהִפיק ָרצ
 א ָהִייִתי ֶעֶבד ַלָּמִׁשיַח׃ ִמְּבֵני ָאָדם  ֹוןְלָהִפיק ָרצ

ָעה ָלֶכם ִמִּפי ֹוְד ַמִּגיד ָלֶכם ֶאָחי ִּכי ַהְּבׂשָרה ֲאֶׁשר נַוֲאִני יא
ָאָדם ָיָצָאה׃  ֹורא ִמְּמק 

 ֹוׁשֱאנ־ִני ֶבןַרֹא הא ִמִּפי ָאָדם ִקַּבְלִּתיָה ְוי ִכָֹאנ־ ַּגםִּכי יב 
  ַהָּמִׁשיַח׃ ַעֵמֵאת ֵיׁשּו ֹוןֶּבָחז־ִּכי ִאם

י ְלָפִנים ַּבָּדת ַהְּיהּוִדית ֹוַתְׁשַמְעֶּתם ֲהִליכ־א ֲהִּכי יג
 ִהים ָרַדְפִּתי ְלַבַּלע ּוְלַהְׁשִחית׃ ֲעַדת ֱא־ְוֶאת

ַהְּיהּוִדית ֵמַרִּבים ִּבְבֵני ִגיִלי ְּבֶקֶרב  ֹות ַדַעת ְּבֵדעְפִּתיֹוַסְוה יד
 י׃ ֹוָתה ִקֵּנאִתי ְלַקָּבַלת ֲאבֹוָלי ְוִקְנָאה ְגדַעִּמ

ִהים ֲאֶׁשר ִהְבִּדיַלִני ִמְּמֵעי ִאִּמי ַוֲאֶׁשר ְקָרַאִני ָהֱא ַא טו
 ׃ ֹוְּבַחְסּד

א  ם ֹוִי ַבּגֹו ְלַבֵּׂשר ְיׁשּוָעתֹוְּבנ־ִלי ֶאת ֹות ָחֵפץ ְלַגּלַּכֲאֶׁשר טז
  ְּכָרַגע׃ אָּבָׂשר ָוָדם ַאף ־ְצִּתי ִעםֹוַענ
ַהְּׁשִליִחים ֲאֶׁשר ִקְּדמּוִני ־ָעִליִתי ְירּוָׁשַלְיָמה ֶאל־א ְוַגם יז

 ָהַלְכִּתי ַלֲעָרב ּוִמָּׁשם ַׁשְבִּתי ְלַדָּמֶׂשק׃ ־ִּכי ִאם
 ֹותׁש ָׁשִנים ָעִליִתי ָאז ְירּוָׁשַלְיָמה ִלְרא ָׁשּוִמֵּקץ יח

  ֹום׃ר י ֲחִמָּׁשה ָעָׂשֹוֵּכיָפא ָוֵאֵׁשב ִעּמ־ֶאת

ֲאִחי ב ַֹהְּׁשִליִחים זּוָלִתי ַיֲעק־ָרִאיִתי ִאיׁש ַאֵחר ִמן־אְו יט
  ֹון׃ָהָאד

 א ֲאַכֵּזב׃ ִהים ְוֶנֶגד ֱאה ֹב ּפֵתֹ ֲאִני כתאְֹוז כ
 ֲאָרם ְוִקיִלְקָיא׃  ֹותְּגִליל־ ָּבאִתי ֶאלֵכן־ְוַאֲחֵרי כא
ְעִּתי ָלֶהם ֹוַדא נהּוָדה ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְי ֹות ְקִהּלֲאָבל כב

 ָּפִנים ְּבָפִנים׃ 
ֶזה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ְרָדָפם ֵמָאז ְמַבֵּׂשר ־ת ָׁשְמעּו ִּכיאֹז־ַא כג

 ְּבׂשַרת ָהֱאמּוָנה ֲאֶׁשר ִהְכִחיָדּה ִמֶקֶדם׃  ֹוםַּכּי
 ִהים ִּבְגָלִלי׃ ֵלא ֹוד ָכבַוִּיְּתנּו כד

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
ְירּוָׁשַלְיָמה ִעם  ֹודָנה ָעִליִתי ע ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשּוִמֵּקץ א

 ָלַקְחִּתי ִעָּמִדי׃  ֹוסִטיט־ַנָּבא ְוַגם ֶאת־ַּבר
ְוִדְבֵרי ַהְּבׂשָרה  ֹון ָעִליִתי ָׁשָּמה ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי ֶבָחזַוֲאִני ב

ֵכן  ־ם ַׂשְמִּתי ִלְפֵניֶהם ְוַאֲחֵריֹוִיַּכֲאֶׁשר ָקָראִתי ְבֶקֶרב ַהּג
א ִיְהֶיה ָלִריק ֲאֶׁשר  ָהֵעָדה ְלָבד ְלַמַען  ְקִריֵאיִלְפֵני

 ַוֲאֶׁשר ַחְׁשִּתי ֵמָאז׃  ֹותַלֲעׂשָאִחיׁש 
א ָנַטל ָעָליו ְיָוִני הּוא ־ָאֶׁשר ִעָּמִדי ִּכי ֹוסִטיט־ְוַגם ג

  ֹול׃ְלִהּמ
ׁש  ֶפַֹהח־ּו ָלתּור ֶאתאֹ ֲאֵחי ֶׁשֶקר ֲאֶׁשר ִהְתַּגְּנבּו ַוָּיבַּבֲעבּור ד

 נּו ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְלַמַען ַהֲעִביֵדנּו׃ ָל־ָאֶׁשר
א ְכָרַגע ְלַמַען ־ִנְפָּתה ִלֵּבנּו ְלִהָּכַנע ִמְּפֵניֶהם ַאף־אְו ה

 ם׃ ֹוָלְט ַהְּבׂשָרה ְלעְׁשִֹעָּמֶכם קד ַֹיֲעמ
א ַׂשְמִּתי  ֵכן ֹו ַהְמֻסָּלִאים ְּבֶעְרָּכם ִאם ֶעְרָּכם ֵּכן אְוָלֵאֶּלה ו

א  ַהֵאֶּלהִאיׁש ְוַהְמֻסָּלִאים ־א ִיָּׂשא ְפֵניִהים י ֱאִלִּב־ֶאת
 יפּו ִלי ְמאּוָמה׃ ֹוִסה

ִּלי ְלַבֵּׂשר ְּבֶקֶרב ־ְפֻקָּדה ִנְּתָנה־ֵהם ָראּו ִּכי ְלֶהֶפ ַא ז
 ים׃ ֹוִלְלַבֵּׂשר ְּבֶקֶרב ַהִּנּמ ֹוסָהֲעֵרִלים ַּכֲאֶׁשר ִנְּתָנה ְלֶפְטר

ים הּוא  ֹוִלָהִּנּמ־ָׁשלּוַח ֶאל ֹותִלְהי ֹוסְלֶפְטר ַחֹ ּכןֵתַֹהּנ־ִּכי ח
 ם׃ ֹוִיַהּג־ָׁשלּוַח ֶאל ֹות ִלְהיַחָֹנַתן ִלי ּכ

ָנן ַהֶּנֱחָׁשִבים ְלַעּמּוֵדי  ֹוָחְוֵכיָפא ְויב ֹ ָראּו ַיֲעקְוַכֲאֶׁשר ט
ַיד ־ַנָּבא ֶאת־ֶחֶסד ֵאל ָעָלי ָנְתנּו ִלי ּוְלַבר־ַהְּקִהָּלה ִּכי

ם ְוֵהם ֹוִיַהּג־ֶאל ִּכי ֲאַנְחנּו ֵנֵלר ַֹאֲחָוה ֵלאמ ֹות ְלאְיִמיָנם
  ים׃ֹוִלַהִּנּמ־ֶאל

 ֵּכן׃  ֹותָׁשַקְדִּתי ַלֲעׂש־ָהֲעִנִּיים ֲאֶׁשר ַּגם־ֶאתר  ִֹנְזּכ־ִאם ַא י
ָּפָניו ִּכי ִנְמָצא ־ְחִּתיו ַעלֹוַכָיא הֹוְכֵכיפָ א ְלַאְנִטּיא ֹ ְּבבֲאָבל יא

  ְּדַבר ַאְׁשָמה׃ ֹוב



 ַהָּגָלִטִּיים־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קמט

ם ֹוִיַהּג־ָאַכל ַיְחָּדו ֶאתב ֹא ָּבאּו ֲאָנִׁשים ֵמֵאת ַיֲעק־ ַעדִּכי יב 
  ים׃ֹוִלַהִּנּמ־ֶאת ֹום ִנְבַּדל ֵמֶהם ַוִּיָּפֵרד ִמִּיְרָאתָאַֹאֲחֵרי ב ַא

ַנָּבא ־ַּבר־ַגם־ ַעד ִּכיֹוְׁשָאר ַהְּיהּוִדים ִהְתַּכֲחׁשּו ִעּמ־ ַּגםְוֵכן יג
  ִנְתַּפׂש ְּבַכֲחָׁשם׃

ה ְלִפי ְבׂשַרת ָהֶאֱמת ָחֹא ֵיְלכּון ְנכי ִּכי ִתֹ ִבְראַוֲאִני יד
 ְּבֶדֶר ַאָּתה ַהְּיהּוִדי ֵּתֵל־ִאםל ֹכ־ֵּכיָפא ְלֵעיֵני־ָאַמְרִּתי ֶאל

ם ֹוִיַהּג־ַהְּיהּוִדים ַמּדּוַע ֶזה ְּתַאֵּלץ ֶאת א ְבֶדֶרם ְוֹוִיַהּג
  ְלִהְתַיֵהד׃

ם ַהַחָּטִאים ֹוִיא ִמֶּזַרע ַהּגְדנּו ְוֹוָלִדים נ ִמֶּזַרע ַהְּיהּוֵהן טו
 ם׃ ֹוָתְּבַנְפׁש

ה ִּכי  ֹוָרַהּת ֹותִיְצַּדק ִאיׁש ְּבֻחּק־א ֲאֶׁשר ָיַדְענּו ִּכי ְוַאֲחֵרי טז
ֲאַנְחנּו ָבאנּו ְלַהֲאִמין ־ֶּבֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַּגם־ִאם

א ק ֶּבֱאמּוַנת ַהָּמִׁשיַח ְו ַהָּמִׁשיַח ְלַמַען ִנְצַּדְּבֵיׁשּוַע
 ָּבָׁשר׃ ־א ִיְצַּדק ָּכלה ֹוָרַהּת ֹות ִּכי ְבֻחּקהֹוָרַהּת ֹותְבֻחּק

ִיָּמֵצא   ֹוןת ָעאֹז־ ִּכי ְנַבֵּקׁש ִצְדָקֵתנּו ַּבָּמִׁשיַח ּוְבָכלְוַעָּתה יז
 ָחִליָלה׃  ֹוןן ֶלָעֵהָֹבנּו ֲהִיְהֶיה ַהָמִׁשיַח ּכ

ֲאֶׁשר ָהָרְסִּתי ִהְנִני ֵמִעיד ְּבַנְפִׁשי ־ ְוֶאְבֶנה ֶאתָאׁשּוב־ ִאםִּכי יח
 ַע ָאִני׃ ֵׁשִֹּכי פ

ה ְלַמַען ֶאְחֶיה ֹוָרִּפי ַהּת־ה ַעלֹוָר ֶנֱחַׁשְבִּתי ַלּתַּכֵּמת־ִּכי יט
 ִהים׃ ֵלא

י ִּכי ִכָֹאנ־א י ַאִכַֹהָּמִׁשיַח ְוַחי ָאנ־ ָצלּוב ִעםִהְנִני כ
ָקִניִתי   ֹוםי ְורּוַח ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ִּבְבָׂשִרי ַּכּיַהָּמִׁשיַח ַחי ִּב־ִאם

 ֹו ַנְפׁש־י ַוִּיֵּתן ֶאתִתִֹהים ֲאֶׁשר ָאַהב אָהֱא־ ְּבֶבןֶבֱאמּוָנִתי
 ָּכְפִרי׃ 

ִתָּמֵצא ְצָדָקה ־ִהים ְלָאִין ִּכי ִאםֶחֶסד ָהֱא־א ֶאֱעֶׂשה ֶאת כא
 ׃ ה ָאז ַהָּמִׁשיַח ֵמת ִחָּנםֹוָרְיֵדי ַהּת־ַעל

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
 עַ ֹ ָּגָלִטִּיים ְסָכִלים ִמי ִהְׁשִמין ִּבְכָׁשִפים ִלְּבֶכם ִמְׁשמ ֹויה א

ָהֱאֶמת ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַהָּצלּוב ָהָיה ָחרּות  ־ֶאל
 לּוַח ְלֵעיֵניֶכם׃ ־ ַעלֹו ְּכמֶכםֹוֲכְּבת

ָהרּוחַ  ־ֶאתִקַּבְלֶּתם  ִמִּפיֶכם ֵאיע ֹת ָחַפְצִּתי ִלְׁשמאֹ זַרק ב
  ָהֱאמּוָנה׃ ַחֹ ֵעֶקב ּכֹוה אֹוָרַהּת ֹותֵעֶקב ֻחּק

ַאְנֵׁשי  ֹותם ִלְהיֶתֹת ִנְסַּכְלֶּתם ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ַהִחּלאֹ ָּכזַהִאם ג
 ַהָּבָׂשר׃  ֹותרּוַח ַּתְׁשִלימּו ַעָּתה ְּבֻחּק

א א ְלֵעֶזר הּוא ְו ְנָׂשאֶתם ָעָמל ָרב ִחָּנם ִאם ֶּזה־ָלָּמה ד
 יל׃ ֹוִעהְל

 ֹותה ָבֶכם ִנְפָלאֶׂשֹ ָהעֹוָהרּוַח ֲעֵליֶכם א־ ַהַּמֲאִציל ִמןִהֵּנה ה
  ָהֱאמּוָנה׃ ַחֹ ְבכֹוה אֹוָרַהּת ֹותת ְּבֻחּקאֲֹהַיֲעֶׂשה ָכז

  ְצָדָקה׃ ֹוִהים ַוַּיְחׁשֶבָה ּלַאְבָרָהם ֶהֱאִמין ֵּבא־ ַּגםַּכֲאֶׁשר ו
 מּוָנה ְּבֵני ַאְבָרָהם ֵהָּמה׃ ְבֵני ָהֱא־ָנא ִּכי־ ְּדעּוֵּכן־ַעל ז
ם ֹוִיַהּג־ׁש ִּכי ָעִתיד ְלַהְצִּדיק ֶאתאֹ ָצָפה ֵמרְוַהִּמְקָרא ח

 ְבְוִנְבְרכּו ר ַֹאְבָרָהם ֵלאמ־ֶּבֱאמּוָנה ִהְקִּדים ְלַבֵּׂשר ֶאת
 ם׃ ֹוִיַהּג־ָּכל

ַאְבָרָהם ִאיׁש ־ ַרק ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ִיְתָּבְרכּו ִעםֵּכן־ַעל ט
 ּוִנים׃ ֱאמ

ה ִיְמְצאּו ְקָלָלה ְבִצָּדּה ִּכי ֹוָרַהּת ֹותִמְצ־ִחים ַעלְטֹ ַהּבֲאָבל י
 ַהְּכתּוִביםַהְּדָבִרים ־ָּכל־ָיִקים ֶאת־אָכתּוב ָארּור ֲאֶׁשר 

 ם׃ ֹוָתא ֹותה ַלֲעׂשֹוָרְּבֶסֶפר ַהּת
 ִהים ָּדָברִיְצַּדק ִאיׁש ִלְפֵני ֱא־אה ֹוָרְיֵדי ַהּת־ ַעלְוִכי יא

  ִיְחֶיה׃ ֹוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנת־ָּברּור הּוא ִּכי
ָהָאָדם ֲאֶׁשר ־ֶאת־א ֱאמּוָנה ְתַבֵּקׁש ִּכי ִאם הֹוָרְוַהּת יב 

 ִמְׁשָּפֶטיָה ָוַחי ָּבֶהם׃ ־ַיֲעֶׂשה ֶאת
ה ַּבֲאֶׁשר ָהָיה ֹוָרַנְפֵׁשנּו ִמִּקְלַלת ַהּת־ ָּפָדה ֶאתַהָּמִׁשיַח יג

 ָהֵעץ׃ ־ַהָּתלּוי ַעל־י ָכתּוב ָארּור ָּכלִלְקָלָלה ַּתְחֵּתינּו ִּכ
ם ִיְתָּבְרכּו ְּבִבְרַכת ֹוִיַהּג־ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַּגם־ ַעלתאֹּוָבז יד

 ֵעֶקב ְנַקֵּבל ֹוִהים ְלִתּתַאְבָרָהם ְוָהרּוַח ֲאֶׁשר ָאַמר ֱא
 ֱאמּוָנה׃ 

ִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ַאַחד ְּב־ָאָדם ֲאִני ְמַדֵּבר ַּגם־ְּבֵני  ְּכֶדֶרַאַחי טו
א  ְוִאיׁשא ְיִפיֶרָּנה ּה ַּכִּמְׁשָּפט ָתָֹהֲאָנִׁשים ַוְיַקֵּים א

 ָּבּה ָּדָבר׃ ־ְיַׁשֶּנה
ָאַמר ־א ְוֹוֶנֶאְמרּו ְלַאְבָרָהם ּוְלַזְרע ֹות ַהַהְבָטחְוִהֵּנה טז

  ִׁשיַח׃ַהָּמְּבָיִחיד ְוהּוא  ּוְלַזְרֲע־ְּבַרִּבים ִּכי ִאם ְוִלְזָרֶעי
ִהים  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאָמְרִּתי ִּכי ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ֱאְוֶזה יז

ה ַהְּנתּוָנה ֹוָרא תּוַכל ַהּתּה ָתַֹּבָּמִׁשיַח ִמֶּקֶדם ַוְיַקֵּים א
ִׂשים ־ּה ַעדָתִֹׁשים ָׁשָנה ְלָהֵפר אּוְׁש ֹות ֵמאַּבע ַאְרַאֲחֵרי
  ְלָאִין׃ ַהַהְבָטָחה־ֶאת

 חַ ֵֹּבכ ֹודִתְהֶיה ע־אה ֹוָר ַהּתַחָֹׁשה ְּבכֹוָרִּתָּנֵתן ַהּמ־ ִאםיִּכ יח
ִהים ְּבַהְבָטָחה ַהַהְבָטָחה ֲאָבל ְלַאְבָרָהם ְנָתָנּה ֱא

  ָחֶסד׃־ְלִפי
ַרב ־ה ְלַמַען ִיָּוַדע ַהֶּפַׁשע ִּכיֹוָרָפה ַהּתֹוְסֶּזה נ־ ָלָּמהֵּכן־ִאם יט

ת  אֹ ְוזַהַהְבָטָחה ִמְׁשַּפט ֹול־ֶׁשרַהֶּזַרע ֲא ֹואָיב־הּוא ַעד ִּכי
 ִאיׁשִּפי ַהַּמְלָאִכים ּוְנתּוָנה ְּבַיד ־ה ֲערּוָכה ַעלֹוָרַהּת

 ַהֵּבָנִים׃ 
 ִהים הּוא ֶאָחד׃ א ְלֶאָחד הּוא ֵוא ִאיׁש ֵּבַנִים ֲאָבל כ
ֵאל ָחִליָלה ִּכי לּו ִנְּתָנה  ֹותה ֶנֶגד ַהְבְטחֹוָר ֲהִכי ַהּתְוַעָּתה כא
 ְּבַיד ַהְּצָדָקה־ַגםּה ָלֵתת ַחִּיים ָאז ָהְיָתה ָחֹה ֲאֶׁשר ְּבכָרֹות
 ה׃ ֹוָרַהּת

ת אֹא ּוָבזֵטָֹאָדם ח־ׁש ַיִּגידּון ִּכי ָכלֶדֹ ִּכְתֵבי ַהּקֲאָבל כב
 ַהַּמֲאִמיִנים׃ ־ַהַהְבָטָחה ֶאל ֹואֶּבֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָּתב

ינּו ְׁשֻמִרים ַּבִּמְׁשָמר ַּתַחת ְיֵדי  ָהֱאמּוָנה ָהִיא ֹ בְוִלְפֵני כג
  ֹות׃ה ַּכֲאִסיֵרי ָהֱאמּוָנה ָהֲעִתיָדה ְלִהָּגלֹוָרַהּת

ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ־ֶנת ְלַנֲהֵגנּו ֶאלֶמֹה ְלאֹוָר ָהְיָתה ָּלנּו ַהּתּוְבֵכן כד
 ִמָּׁשם ִנְצַּדק ָּבֱאמּוָנה׃ 

ֲאַנְחנּו  ֹודא עּוָנה ַעָּתה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִנְגְלָתה ָהֱאמ ַא כה
 ֶנת׃ ָמַֹּתַחת ַיד ָהא

ִהים ַאֶּתם ֵעֶקב ֱאמּוַנְתֶכם ְּבֵיׁשּוַע  ְּבֵני ֱאֻכְּלֶכם־ִּכי כו
 ַהָּמִׁשיַח׃ 



 ַהָּגָלִטִּיים־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קנ

ֵאֶּלה ִמֶּכם ֲאֶׁשר ִנְטְּבלּו ְבֵׁשם ַהָּמִׁשיַח ָלְבׁשּו ־ ָכלִּכי כז
 ַהָּמִׁשיַח׃ ־ֶאת

ים ֹוִרח־א ֶּבןא ֶעֶבד ְוא ְיָוִני א ְיהּוִדי ְו ה ֹּפ ֹוד עְוֵאין כח
א ָזָכר ְו ַהָּמִׁשיַח׃א ְנֵקָבה ִּכי ֻכְּלֶכם ֶאָחד ְּבֵיׁשּוַע  
ָׁשה ֹוָרֵׁשי ַהּמֹוְר ַאֶּתם ֶזַרע ַאְבָרָהם ִהְּנֶכם ְויַלָּמִׁשיַח־ְוִאם כט

 ְלִפי ַהַהְבָטָחה׃ 

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
 ֵאיֶנּנּו ְמֻׁשֶּנה ֵמָעֶבד הּוא ֶיֶלד ֹודע־ׁש ָּכלֹוֵרר ַהּיֵמֹ אַוֲאִני א

 ַהַּנֲחָלה׃ ־ָּכל ֹוןהּוא ֲאד־ַאף ִּכי
ַההּוא  ֹוםֶמֶׁשק ַהַּבִית ּוְפִקיָדיו ַעד ַהּי־ ָנתּון ִּביֵדי ֶבןְוהּוא ב

  ָאִביו׃ ֹוֲאֶׁשר ָיַעד ל
 ֹותדֲֹאַנְחנּו ִּביֵמי ַהַּיְלדּות ַּכֲעָבִדים ָהִיינּו ִליס־ ַּגםֵּכן ג

 ָפִלים ֶּבָחֶלד׃ ָהָראִׁשים ַהְּׁש
ד ֹוַל ֲאֶׁשר נֹוְּבנ־ִהים ֶאתַּכֲאֶׁשר ָמְלאּו ַהָּיִמים ָׁשַלח ֱא ַא ד

 ה׃ ֹוָרֵמֶרֶחם ִאָּׁשה ַוֲאֶׁשר ָנתּון ַּתַחת ִמְׁשַטר ַהּת
ה ְלַמַען ְנַקֵּבל  ֹוָרַהְּנתּוִנים ַּתַחת ִמְׁשַטר ַהּת־ֶאת ֹותִלְפּד ה

 ִמְׁשַּפט ַהָּבִנים׃ 
 ְּבֶקֶרב ֹורּוַח ְּבנ־ִהים ֶאת ָּבִנים ַאֶּתם ָׁשַלח ֲאֵליֶכם ֱאןְוַיַע ו

  ָאִבינּו ָאִבינּו׃ ֹוב־ְלָבֵבנּו ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו
ׁש ֹוֵרי־ֵּבן ַּגם־ֶעֶבד ִּכי ֵבן ָאָּתה ְוִאם ֹודע  ֵאיְנֵּכן־ַעל ז

 ְיֵדי ַהָּמִׁשיַח׃ ־ִהים ַעלַנֲחַלת ָהֱא
ִהים ִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָהֱא־ ְיַדְעֶּתם ֶאת ְלָפִנים ֶטֶרםְוִהֵּנה ח

 ֵהי ֱאֶמת׃ ֱא־אְל
ְעֶּתם ֹוַדנ־ִהים ְוַאף ַּגםָהֱא־ ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ְיַדְעֶּתם ֶאתְוַעָּתה ט

 ִּכיַהְּׁשָפִלים ָהֲאֵמָלִלים  ֹותדַֹהְיס־ָּתׁשּובּו ֶאל  ֵאיֹול
  ֹוד׃ַתְחְּפצּו ְלָעְבָדם ע

 ִדים ְוָׁשִנים׃ ֹוֲע ָוֳחָדִׁשים ּומִרים ָיִמיםְמֹ ׁשַאֶּתם י
 י ִּכִּליִתי ָבֶכם ָלִריק׃ ִחֹ ָיֵראִתי ִּכי כַוֲאִני יא
ם ְראּו ִהְנִני ִמְתַחֵּנן ֹוֶכֲאִני ְכמ־י ַּכֲאֶׁשר ַּגםִנֹ ָכמָנא־ֱהיּו יב 

 ִלי ָרָעה׃ ־א ֲעִׂשיֶתםֶכם ֹוְדֲאֵליֶכם ַאַחי ִּכי ֵמע
ְעִּתי ֶאְתֶכם ֹוַדי הֹוָת ְּבַעְצמַחֹ כאִעים ִּכי ְבְדֹ יְוַאֶּתם יג

 ַהְּבׂשָרה ַּבְּתִחיָּלה׃ ־ֶאת
א ְגַעְלֶּתם ִּגי  א ְמַאְסֶּתם ְוף ְּבָׂשִרי ֵרֹ ָעְנִיי ַהּצּוְבכּור יד

  ַהָּמִׁשיַח׃ְּפֵני ֵיׁשּוַע  ֹותִהים ְרִאיֶתם ָּפַני ִּכְראֱא ְכַמְלַא
ֵעד ֲאִני ָלֶכם ִּכי ְבִהָּדֵרׁש ִמֶּכם ַעָּתה ָאְׁשְרֶכם  ֹוא ֵאפְוַאֵּיה טו

 ִלי׃ ־ֵעיֵניֶכם ְּתַנְּקרּון ְלִתָּתן־ַּגם
 ב ָהִייִתי ָעָּתה ַּבֲעבּור ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ַאִּגיד ָלֶכם׃ ֹוֵי ְלאַהִאם טז
ה ִקְנַאת ַהְמַקְנִאים ָלֶכם ַהֲחֵפִצים ְלַהְפִריד ֵּבין ֹוָבא ט יז

 ְדָּבקּון׃ ַהְּדֵבִקים ְלַמַען ָּבֶהם ִּת
ֶכם ְתֹא ְלַבד ִּבְראְו ֹובהּוא ְלַקֵּנא ָתִמיד ְלָדָבר ט ֹובט יח

 ָּפָני׃ ־ֶאת
ֲחֻזִני ֲעֵליֶכם ַעד אַֹהַּפַעם ֶחְבֵלי ֵלָדה י ֹוד עְיָלַדי יט

 יּוַצר ָּבֶכם ַהָּמִׁשיַח׃ ־ֲאֶׁשר

י י ִּכֹוִלק־ֶאת ֹותִעָּמֶכם ּוְלַׁשּנ ֹות ֶחְפִצי ַעָּתה ִלְהיְוֶזה כ
 יֶכם׃ ֹוֵתדֹא־ִבְמבּוָכה ֲאִני ַעל

ה ַהִאם ֹוָרַּתַחת ִמְׁשַטר ַהּת ֹות ִלי ַאֶּתם ַהֲחֵפִצים ִלְהיִאְמרּו כא
ה׃ ֹוָרא ָתִבינּו ִּדְבֵרי ַהּת 
ַהִּׁשְפָחה ־ ָּכתּוב ִּכי ְׁשֵני ָבִנים ָהיּו ְלַאְבָרָהם ָהֶאָחד ִמןֵהן כב

 ַהְּגִביָרה׃ ־ְוַהֵּׁשִני ִמן
ַהְּגִביָרה ִּבְדַבר ־ָּבָׂשר ּוֶבן־ָּכל ד ְּכֶדֶרֹוַל נַהִּׁשְפָחה־ןֶּב כג

 ִהים׃ ֱא
ֵהָּנה ָהַאַחת  ֹות ַהְּדָבִרים ֵהם ְלָמָׁשל ִּכי ְׁשֵּתי ְבִריתְוֵאֶּלה כד

 ת ִהיא ָהָגר׃ אֶֹדת ְיָלֶדיָה ְלַעְבדּות ְוזֶלֵֹמַהר ִסיַני ַהּי
 ֹוםָרב ְוָדְמָתה ִלירּוָׁשַלִים ַּכּי ָהָגר ִהיא ַהר ִסיַני ַּבֲעִּכי כה

 ָּבֶניָה׃ ־ַּכֲאֶׁשר ִהיא ְבַעְבדּוָתּה ִעם
ׁש ְוִהיא ָהֵאם ֶפְֹירּוָׁשַלִים ֲאֶׁשר ְלַמְעָלה ִהיא ִעיר ַהח ַא כו

 ְלֻכָּלנּו׃ 
  ָכתּוב׃ ִּכי כז
ים ַרִּב־ָחָלה ִּכי־אא ָיָלָדה ִּפְצִחי ִרָּנה ְוַצֲהִלי  ֲעָקָרה ָרִּני כח

 ָמה ִמְּבֵני ְבעּוָלה׃ ֹוֵמׁש־ְּבֵני
  ֶאָחי ְּכִיְצָחק ֵּכן ְּבֵני ַהַהְבָטָחה ֲאָנְחנּו׃ אּוָלם כט
ִּפי  ־ד ַעלֹוָלַהּנ־ָּבָׂשר ָרַדף ֶאת־ָּכל ד ָאז ְּכֶדֶרֹוָל ַהּנְוַכֲאֶׁשר ל

 ָעָּתה׃ ־ִהים ֵּכן ַּגםרּוַח ֱא
ְּבָנּה ִּכי ־ת ְוֶאתאֹה ַהּזר ַהָּכתּוב ָּגֵרׁש ָהָאָמֵמֹ ָמה אֲאָבל לא
ַהְּגִביָרה׃ ־ת ִעם ֶּבןאָֹהָאָמה ַהּז־א ִייַרׁש ֶּבן 
 ים׃ ֹוִרח־ְּבֵני־ְּבֵני ָהָאָמה ֲאַנְחנּו ִּכי ִאם־א ַאַחי ֵּכן־ַעל לב

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
ׁש ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו ַהָּמִׁשיַח ֵפֹ ִעְמדּו ָהֵכן ַּבחֵּכן־ַעל א

 ָהַעְבדּות׃ ל ֹעְּב ֹודִּתָּתְפׂשּו ע־ְוַאל
ּו ַהָּמִׁשיחַ  ֹולִּתּמ־ַמִּגיד ָלֶכם ִאם ֹולֹוס ֲאִני פִהֵּנה ב

יל ָלֶכם׃ ֹוִעְלה־א 
 ֹותְמֻצֶּוה הּוא ַלֲעׂש ֹולִאיׁש ֲאֶׁשר ִיּמ־ֲאִני ַמְזִהיר ָּכל ֹודְוע ג

 ה׃ ֹוָרִּדְבֵרי ַהּת־ָּכל־ֶאת
 ֹוג ה ְוָנסֹוָרִקים ַּבּת ֵמִעם ַהָּמִׁשיַח ַאֶּתם ַהִּמְצַטְּדִנְפָרִדים ד

 ֵמַאַחר ֶהָחֶסד׃ 
ְצָדָקה ַּכֲאֶׁשר ־ ְּברּוַח ּוֶבֱאמּוָנה ִנָּׂשא ֵעיֵנינּו ֶאלֲאַנְחנּו־ִּכי ה

 ִקִּוינּו ָלּה׃ 
א א ַלּמּוָלה ְוֶיֶתר ָעז ־ ִלְפֵני ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֵאיןִּכי ו

  ְּבַאֲהָבה׃ ֶלֱאמּוָנה ַּבֲעַלת ְּפָעִלים־ָלָעְרָלה ִּכי ִאם
ה ָהָיָתה ִמי ָסַגר ֲעֵליֶכם ֵמַהֵּׂש ג ֹוָב ְמרּוַצְתֶכם טְוַאֶּתם ז

 ָהֱאֶמת׃ ־ֶאת
 א ֶאְתֶכם ִּדְבֵרי ְמַפֵּתיֶכם ָיָצאּו׃ ֵרֹא ִמִּפי ַהּק ח
 ָהֲעִריָסה׃ ־ַיֲחִמיץ ֵאת ָּכלר ֹ ְׂשאְמַעט ט
א ַתֲעֶלה ָבה ָזָרה ינּו ִּכי ַמֲחָׁשֵנַֹח ָּבֶכם ִלְפֵני ֲאדֵטֹ בַוֲאִני י

  ִיָּׂשא׃ ֹונֹור ֶאְתֶכם ִויִהי ִמי ֶׁשִּיְהֶיה ֲעֵכָֹהע ִלְּבֶכם ַא־ַעל



 ַהָּגָלִטִּיים־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קנא

ֶּזה ֲאִני ִנְרָּדף ־ַמה־ַעל ֹולֶאְקָרא ְלִהּמ ֹוד ַאַחי ִאם עַוֲאִני יא
 ַהְּצִליב ְוֵאיֶנּנּו׃  ֹולא ָסר ִמְכׁשֲה

 ִיָּמלּו׃ ּוְמַסְּלֵפי ַדְרֵכיֶכם  ֹוא ֵאפִיֵּתן־ִמי יב 
ְלַהֲחִטיא  ֹורא ְדר ִנְקָרא ָלֶכם ַאַחי ַא ֹור ְדרִּכי יג

 ֵרֵעהּו ְּבַאֲהָבה׃ ־ִאיׁש ֶאתד ַֹלֲעב־ְּבַׂשְרֶכם ִּכי ִאם־ֶאת
 ת ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעאֹה ּתּוַקם ַּבִּמְצָוה ָהַאַחת ַהּזֹוָרַהּת־ ָכלִּכי יד

 ׃ ֹוָּכמ
 ִאיׁש־ןֵרֵעהּו ְראּו ֶּפ־ ִאיׁש ֶאתְכלּואְֹּתַנְּׁשכּו ְות־ִאם ַא טו

 ְּבַיד ֵרֵעהּו ִּתָּספּו׃ 
א ְתָמְלאּון ֶאת ר ִהְתַהְּלכּו ְכַאְנֵׁשי רּוַח ְוָאז ֵמֹ ִהְנִני אַוֲאִני טז

 ַּתֲאַות ַהָּבָׂשר׃ 
ֶבה ָהרּוַח ְוָהרּוַח אֹא יֲאֶׁשר ־ ַהָּבָׂשר ִמְתַאֶּוה ֶאתִּכי יז

 ַעדָׂשר ִּכי ְׁשֵניֶהם ָצִרים ֶזה ָלֶזה ֶבה ַהָּבאֹא יֲאֶׁשר ־ֶאת
 ּו׃ צַֹּכֲאֶׁשר ַּתְחּפ ֹותא תּוְכלּון ֲעׂשֲאֶׁשר 

ַּתַחת   ֹודֲכֶכם ָהרּוַח ֵאיְנֶכם עֹוִל ַּכֲאֶׁשר יֵּתְלכּון־ְוִאם יח
 ה׃ ֹוָרִמְׁשַטר ַהּת

 ַהָּבָׂשר ְידּוִעים ְוֵאֶּלה ֵהם ִנאּוף ְזנּות ִזָּמה ּוַמַעְלֵלי יט
 ֲעָגִבים׃ ַו
 ֹון  ֱאִליִלים ּוְכָׁשִפים ֵאיָבה ְמִריָבה ְוִקְנָאה ַּכַעׂש ָמדתַדֲֹעב כ

  ֹות׃ֶקת ּוִמְפָלּגַמְח
ֲאֵחִרים   ֹודִלים ְועֹוְלִאים ְוזְבֹ ָוֶרַצח ְוַדְרֵכי סַמְׂשֵטָמה כא

ר ַּכֲאֶׁשר ֵמָאז ָאַמְרִּתי  ֵמֹם ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם ֲאִני אֹוֶהְּכמ
 ִהים׃ א ִייְרׁשּו ַמְלכּות ָהֱאֶּלה  ֵאיֵׂשֹע־ִּכי

ַאַּפִים  ֶרֹא ֹום ָהרּוַח הּוא ַאֲהָבה ִׂשְמָחה ְוָׁשלּוְפִרי כב
 ֶחֶסד ֶוֱאמּוָנה׃  ֹותְנִדיב

 ה׃ ֹוָרָּכֵאֶּלה ֵאין ּת ֹות ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ּוְלִמּדֲעָנָוה כג
ַהָּבָׂשר ־ת ֲאֶׁשר ְלֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֵהם ִהְצִליבּו ֶאּוִמי כד

 ׃ ֹו ְוַתֲאָותֹוְּתׁשּוָקת־ָּכל־ִעם
 ָהרּוַח׃  ֹותְּבָאְרח־ ָהרּוַח ָּבנּו ֵנְלָכה ַּגםַחֵּיי־ִאם כה
 ְלַקֵּנא ֹוִאיׁש ְּבֵרֵעהּו א ֹותְלִהְתָּגרף ֹא ִנְרּדָׁשְוא  ֹודְוָכב כו

 ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו׃ 

  ו ו ו ופרקפרקפרקפרק
א  ַחת ֵמֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִאיׁש ִמֶּכם ִנְלַּכד ְוָעָׂשה ַא־ ִאםַאַחי א

 רּוַח ְּבַעָנַות ֹותֵֹתֲעֶׂשיָנה ַאֶּתם ַאְנֵׁשי רּוַח ָהֵקם ָּתִקימּו א
 ָאָּתה׃ ־ִּתָּלֵכד ְּבַמָּסה ַגם־ְוָזַכְרָּת ֶּפן

ת ֹוַרּת־ת ִּתְׁשְמרּו ֶאתאֹ ֲעֵליֶכם ִאיׁש ֵסֶבל ֵרֵעהּו ּוָבזְׂשאּו ב
 ַהָּמִׁשיַח׃ 

 ֹותֹוְּבֵעיָניו ַּכָּמה ֶנְחָׁשב הּוא ִּבְהיֵיָחֵׁשב ־ ִּכיְוִאיׁש ג
 ׃ ֹוַנְפׁש־ִכְבִליָמה ַמְתֶעה הּוא ֶאת

 ֹוַמֲעֵׂשהּו ְוָאז ִיְׂשַמח ְּבַמֲעָׂשיו ְלַבּד־ִיְבַחן ִאיׁש ֶאת ַא ד
 ח ֵרֵעהּו׃ ַכֹא ְלנְו
  ִיָּׂשא׃ ֹוד ַמָּׂשאֶבֹ ִאיׁש ִאיׁש ּכִּכי ה
 ׃ ֹוטּוב־ה ִיֵּתן ֵחֶלק ִמָּכל ֵדָעֹו ִלְמַלְּמדַהַּתְלִמיד ו

 ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֹוִהים ֵאין ְלָהֵתל ּביֶכם ָהֱאֵתֹ ַנְפׁשַּתִּׁשאּו־ַאל ז
  ר׃ִֹיְזַרע ִאיׁש ֵּכן ִיְקצ

עַ  ֵרָֹחרּוץ ְוַהּז ֹון ִּכָּליֹוְקִציר ְּבְׂשרר ֹ ִיְקצֹו ִלְבָׂשרעֵרַֹהּז־ִּכי ח
 ם׃ ָלֹוְקִציר ָהרּוַח ַחֵּיי ער ָֹלרּוַח ִיְקצ

 ֹוְּבִעּתר  ִֹנְקצ־ִּכי ֹובט ֹותִּתְרֶּפיָנה ָיֵדינּו ַּבֲעׂש־ ַּבלַוֲאַנְחנּו ט
 א ִנְרֶּפה׃ ־ִאם

ְּבֵני ־ָּנא ְלָכל־ָלנּו ָיַדִים ֵנִטיָבה־ֶיׁש ֹודְּבע ֹוא ֵאפֵּכן־ְוַעל י
 ָאָדם ְוַעל ֻּכָּלם ִלְבֵני ֵבית ָהֱאמּוָנה׃ 

 ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם ְּבָיִדי׃ ־ֶּזה ֲאֶׁשרַרב ַהִּמְכָּתב ַה־ ָמהְראּו יא
 ֹולָלֵעיַנִים ְיַאְּלצּו ֶאְתֶכם ְלִהּמ ֹות ַהְמַבְקִׁשים ְלִהְתַיּפֵאֶּלה יב 

 ְּדַבר ְצַלב ַהָּמִׁשיַח׃ ־ֵיָרְדפּו ַעל־ַרק ְלַמַען ַּבל
ִרים ַרק ֶחְפָצם ִּכי ְמֹה ֵאיָנם ׁשֹוָרַהּת־ ָהֵהם ֶאתיםֹוִלְוַהִּנּמ יג

 ּו ְלַמַען ִיְתַהְללּו ִּבְבַׂשְרֶכם׃ ֹולִתּמ
 ָחִליָלה ִּלי ֵמִהְתַהֵּלל זּוָלִתי ִּבְצַלב ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַוֲאִני יד

 ם׃ ֹוָלִלי ַוֲאִני ָצלּוב ָלע־ם ָצלּובֹוָל ָהעֹוּב־ינּו ֲאֶׁשרֵנֲֹאד
ְרָלה ִּכי א ָלָעא ַלּמּוָלה ְו ֵיׁשּוַע ֵאין ֶיֶתר ָעז ַּבָּמִׁשיַח־ִּכי טו

 ִלְבִריָאה ֲחָדָׁשה׃ ־ִאם
ְוֶחֶסד  ֹוםת ָׁשלאֹ ֶלֶכת ְלִפי ְקֵנה ַהִּמָּדה ַהּזַהְמַיְּׁשִרים־ְוָכל טז

 ִהים׃ ִיְׂשָרֵאל ַעם ָהֱא־ֲעֵליֶהם ְוַעל
 ֹוןם ָהָאדֹוַתח ֹותִאיׁש ִּכי א ֹודַיְלֵאִני ע־ ָוָהְלָאה ַאלֵמַעָּתה יז

 ִרי׃ א ֲאִני ִּבְבָׂשֵׂשֵֹיׁשּוַע נ
 רּוֲחֶכם ָאֵמן׃־ינּו ִעםֵנֹ ֶחֶסד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדַאַחי יח
 



 ָהֶאְפִסִּיים־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קנב
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תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ לללל    ֹוֹוֹוֹוללללֹוֹוֹוֹוסססס    ּפּפּפּפאאאאִִִִ ייייחחחחַַַַ    אאאאֶֶֶֶ ללללִִִִ ּׁשּׁשּׁשּׁשָָָָ ייייםםםם־־־־ההההַַַַ ּיּיּיּיִִִִ ססססִִִִ פפפפְְְְ אאאאֶֶֶֶ ההההָָָָ

 
  א א א אפרקפרקפרקפרק

ים ֹוִׁשַהְּקד־ִהים ֶאלֱא ֹוןְׁשִליַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִּבְרצ ֹולֹוסּפ א
  ַהָּמִׁשיַח׃ם ִלְפֵני ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ֶנֱאָמן ִלָּב־ְוֶאל ֹוסְּבֶאְפס

ִהים ָאִבינּו ְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִיֵּתן ָלֶכם ֱא ֹום ְוָׁשלֶחֶסד ב
 ינּו׃ ֵנֲֹאד

 ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ֵּבַרֵנִֹהים ֲאִבי ֲאדהּוא ָהֱא ָּברּו ג
 ִׁשיַח׃ ִּבְרַּכת ַהֶּנֶפׁש ַּבָּמ־ ְּבָכלֹונֹונּו ִמְּׁשֵמי ְמעָתֹא

ים  ִׁשְֹקד ֹותָדה ָאֶרץ ִלְהיֹוְסא נ ְבָחָרנּו ַעד ֹו ּבַּכֲאֶׁשר ד
 ּוְתִמיִמים ְלָפָניו׃ 

ְיֵדי ֵיׁשּועַ  ־ ְלָבִנים ַעלֹול ֹותׁש ִלְהיאֹ ְיָעָדנּו ֵמרֹוּוְבַאֲהָבת ה
  ֹוב׃ ַהּטֹוַהָּמִׁשיַח ְּכֵחֶפץ ִלּב

 ׃ ֹוֵלינּו ִּביִדידָּגַמל ָע־ ֲאֶׁשרֹוַחְסּדז ֹ עְלִתְפֶאֶרת ו
  ַהָּׁשפּוֹוֵתינּו ְּבָדמאֹ ִנְמָצא ְפדּות ּוְסִליָחה ְלַחּטֹוב־ִּכי ז

 ֲחָסָדיו׃  ֹוןַּכֲהמ
 ָחְכָמה ּוִביָנה׃ ־ ִהְרָּבה ָעֵלינּו ְּבָכלֲאֶׁשר ח
 ֹוה ַהְיעּוָצה ְבִלּבֹוָב ַהּטֹו ַּכֲעָצתֹונֹוְרצ ֹודס־ ָלנּו ֶאתעֹוַדַוּי ט

 ִמֶּקֶדם׃ 
ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ל ֹאת ְיֵמי ַהְּפֻקָּדה ּכ ַּבָּמִׁשיַח ִּבְמְלַקֵּבץ י

  ַלֲאָחִדים׃ ֹוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ְוָהיּו בל ְֹוכ
ָׁשה ַּכֲאֶׁשר ִנְבַחְרנּו ָלּה ֵמָאז ֹוָר ַנֲחִזיק ַּבּמֹוָיד־ ַעלְוַגם יא

 ׃ ֹוַּכֲעַצת ֶחְפצל ֹה ּכֶׂשִֹמַּטַעם ָהע
ים ִנֲֹאַנְחנּו ָהִראׁש ֹות ִּבְהיֹודֹו ָעֵלינּו ֲהַדר ְּכב ֵיָרֶאהְלַמַען יב 

 ֲאֶׁשר ָּבַטְחנּו ַּבָּמִׁשיַח׃ 
ְּדַבר  ־ַאֶּתם ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ֶאת־ִחים ַּגםְטֹ בֹוּוב יג

 ֶהֱאַמְנֶּתם ְּדַבר ַהְּבׁשָרה ִלְתׁשּוַעְתֶכם ְוַכֲאֶׁשר ־ָהֱאֶמת ֶאת
 ׁש ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר׃ ֶדֹ ַאֶּתם ְּברּוַח ַהּקֶנְחָּתִמים־ ֵּכן ַּגםֹוּב
ָּלנּו  ־ִּתָּגֵאל ְוָהְיָתה־ָׁשֵתנּו ַעד ֲאֶׁשרֹוָרהּוא ְלמ ֹון ֵעָרבֲאֶׁשר יד

 ׃ ֹודֹוַלֲאֻחָּזה ִלְתִהַּלת ֵׁשם ְּכב
ֱאמּוַנְתֶכם ־י ַאֲחֵרי ָׁשְמִעי ֶאתִכָֹאנ־ֵּכן ַּגם־ ַעלַוֲאֶׁשר טו

 ים׃ ֹוִׁשַהְּקד־ַאֲהַבְתֶכם ְלָכלינּו ְוֵנְֹּבֵיׁשּוַע ֲאד
 י׃ ֹוַתַּבַעְדֶכם ּוְלַהְזִּכיְרֶכם ִּבְתִפּל ֹודֹותא ָחַדְלִּתי ֵמה טז
ִיֵּתן ָלֶכם רּוחַ   ֹודינּו ֲאִבי ַהָּכבֵנֵֹהי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד ֱאִּכי יז

 ׃ ֹותָֹלַדַעת א ֹוןַהָחְכָמה ְוֶהָחז
ם ְלַהְׂשִּכיל ָמה ִהיא ִתְקַות ְקרּוָאיו  ֵעיֵני ִׂשְכְלֶכּוְלָהִאיר יח

 ׃ ֹוִלְקדָׁשיו ְּבַנֲחָלת ֹודן ָּכבֶסֹּוֶמה ח
 ְלִפי ֹו ֲאֶׁשר ָּפַעל ָּבנּו ַהַּמֲאִמיִנים ּבֹול ְּגבּוָרתֶדֹם ּגֶצֹ עּוָמה יט

 ׃ ֹוף ֻעּזֶקֹת

ַהֵּמִתים ־ ִמןֹו ֲאֶׁשר ָּפַעל ַּבָּמִׁשיַח ַּבֲאֶׁשר ֲהִקימהּוא כ
  ֹום׃ ַּבָּמרֹויֵבהּו ִליִמינֹוִׁשַוּי
ּוְגבּוָרה ּוֶמְמָׁשָלה  ֹוןִמְׂשָרה ְוִׁשְלט־ ִמָּכלֹוַּהָּגב כא

ם ֹוָלָּבע־ם ַהֶּזה ְוַגםֹוָלָּבע־ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְבֵׁשם ַּגם־ּוִמָּכל
 ַהָּבא׃ 

 ָהֵעָדה׃ ־ׁש ְלָכלאָֹׁשת ַּתַחת ַרְגָליו ַוִּיְּתֵנהּו ְלר לְֹוכ כב
  ל׃ַֹּבּכל ֹּכ־ ִּכי ָמֵלא הּוא ֶאתֹוא ּוְמֹוִהיא ְגִוָּית ֲאֶׁשר כג

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
 ֵתיֶכם׃ אֹ ֲאֶׁשר ֵמִתים ֱהִייֶתם ְּבִפְׁשֵעיֶכם ְוַחּטַאֶּתם־ַּגם א
ם ַהֶּזה ֹוָל ֲהַלְכֶּתם ְלָפִנים ְּכִמְנַהג ְּבֵני ָהעםֹוָתְבָאְרח־ִּכי ב

 ָהרּוַחִים הּוא ִמַּתַחת ַהָּׁשָמ ֹותַׂשר ֵחיל ָהרּוח ֹוןְוִכְרצ
  ֹוַע׃ָאבּו ְׁשמ־אר ְּבֵלב ָּבִנים ֹוֵרַהִּמְתע

 ֹות ְּבָׂשִרים ְלַמֵּלא ִמְׁשֲאל ֹותֲאַנְחנּו ָרַדְפנּו ַתֲא־ ַּגםםֹוֶהּוְכמ ג
 ִלְׁשָארִנְדִמינּו ְּבַדְרֵכי ַחֵּיינּו ־ַהָּבָׂשר ְוַהֵּלב ָהָרע ַעד ֲאֶׁשר

 ֵרי ָזַעם׃ ֹוְרָּבִנים ע
 נּו׃ ָתֹ ֲאֶׁשר ָאַהב אֹוַאֲהָבתב ֹ ָמֵלא ַרֲחִמים ְּברֵאל ַא ד
ַּבֶחֶסד  נּו ֵמִתים ַּבְּפָׁשִעים ְוַאֹוֵתַהָּמִׁשיַח ִּבְהי־ ִעםֶהֱחָינּו ה

  ם׃ְעֶּתֹוַׁשנ
  ֹום׃ ַּבָּמרֹוָלנּו ָלֶׁשֶבת ִעּמ־ ֲהִקיָמנּו ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַוִּיֶּתןִּכי ו
ָּגַמל ־ ֲאֶׁשרֹול עֶׁשר ַחְסּדֶדֹּג־ּו ֶאתֹואים ָיבַּבָּיִמ ֹותְלַהְרא ז

 ה ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֹוָבָעֵלינּו ְלט
א ִמֶּיְדֶכם ָהְיָתה ְעֶּתם ֵעֶקב ֱאמּוַנְתֶכם ְוֹוַׁש נַבֶחֶסד־ִּכי ח

 ִהים ִהיא׃ ַמַּתת ֱא־ת ָלֶכם ִּכיאֹּז
 ִיְתַהֵּלל ִאיׁש׃ ־א ִבְׂשַכר ַמֲעֵׂשיֶכם ֶּפן ט
ְרנּו ְבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְלַמֲעִׂשים ֹוַצ ֲאַנְחנּו ַמֲעֵׂשה ָיָדיו נִּכי י

 ים ֲאֶׁשר ֵהִכין ָלנּו ִמֶּקֶדם ָלֶלֶכת ָּבם׃ ֹוִבט
ם ַעְרֵלי ָבָׂשר ֱהִייֶתם ְלָפִנים ֹוִיג־ת ִּכיאֹ ִזְכרּו זֵּכן־ַעל יא

 ָלֶכם ָיַדִים ָקְראּו י ָבָׂשר ֲאֶׁשר הּוא ַמֲעֵׂשה ֹוֵלְוַהִּנְקָרִאים ִנּמ
 ֲעֵרִלים׃ 

ֶאְזָרח ־א ָמִׁשיַח ָנְכִרים ְלָכל ַהִהיא ֱהִייֶתם ְּבָבֵעת־ְוִכי יב 
א  ּוְבְּבִרית ְוַהְבָטָחה ְּבֶאֶפס ִּתְקָוה ־ְּבִיְׂשָרֵאל ְוָזִרים ְלָכל

 ִהים ָּבָאֶרץ׃ ֱא
 ֹוםְבֶּתם ַּכּיים ֵמָאז ִנְקַרִקְֹּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַאֶּתם ָהְרח ַא יג

 ְּבַדם ַהָּמִׁשיַח׃ 
ַהִּקיר ־נּו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁשַנִים ְלֶאָחד ְוֶאתֹוֵמ הּוא ְׁשלִּכי יד

 ַהַּמְבִּדיל ֵּביֵנינּו ָהָרס׃ 



 ָהֶאְפִסִּיים־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קנג

ה ֹוָרַהֻחִּקים ַּבּת ֹותִמְצ־ָהֵאיָבה ְוֶאת־ ָמָחה ֶאתֹוִבְבָׂשר־ִּכי טו
 ָלנּו ָעָׂשהת אֹ ּוָבזֹוְפׁשֶאָחד ָחָדׁש ְּבַנ־ַוַּיַעׂש ְׁשַנִים ְלִאיׁש

  ֹום׃ָׁשל
ִהים ָהֱא־ַהְּצִליב ִהְׁשִלים ְׁשֵניֶהם ְּבֵגו ֶאָחד ֶאל־ ַעלִּכי טז

 ׃ ֹוָהֵאיָבה ְּבַנְפׁש־ַוִּיַמח ֶאת
 ים׃ ֹוִבַלְּקר ֹוםים ְוָׁשלֹוִקָלְרח ֹוםַוְיַבֵּׂשר ָׁשל אַֹוָּיב יז
 ָאִבינּו׃ ־ֶגֶׁשת ְּברּוַח ֶאָחד ֶאלָל ֹוא ִנְפַּתח ִלְׁשֵנינּו ָמבֹוב־ִּכי יח
ֶאְזְרֵחי ָהִעיר ־ִבים ִּכי ִאםֹוָׁשֵּגִרים ְות ֹוד ֵאיְנֶכם עֵּכן־ַעל יט

 ִהים׃ ים ּוְבֵני ֵבית ָהֱאֹוִׁשְּבֶקֶרב ַהְּקד
ַהְּׁשִליִחים ְוַהְּנִביִאים ֶׁשָּׁשם ֵיׁשּועַ   ֹותדֹוְסמ־ ַעלְּבנּוִיים כ

  ִּפָּנה׃ ׁשאַֹהָּמִׁשיַח ָהָיה ְלר
 ה׃ ָֹו ַּביהֹוׁשַהִּבְנָין ֻחָּבר ַוִּיְגַּדל ְלֵהיַכל ָקד־ ָּכלֹוּוב כא
 ִהים ָּברּוַח׃ ַאֶּתם ְלִמְׁשַּכן ֱא־ ִנְבֵניֶתם ַּגםֹוּוב כב

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ִהְנִני ֲאִסיר ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח  ֹולֹוסֲאִני פ ֹואת ֵאפאֹ זַּבֲעבּור א

 ם׃ ֹוִיְלַמַעְנֶכם ַהּג
 א ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ִנְּתָנה ִּלי ְפֻקָּדִתי ְּבֶחֶסד ֵאל ַּבֲעבּוְרֶכם׃ ֲה ב
 ֹוןַּבַּמֲחֶזה ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלָפִנים ְּבָלׁש ֹודיַע ִלי ַהּסֹוִד הְוִכי ג

  ר׃ְֹקָצָרה ֵלאמ
 ֹוד ִּתְקְראּו ְדָבַרי ּתּוְכלּו ְלַהִּכיר ְּכי ַהַּדַעת ִאִּתי ְּבסִאם ד

 יַח׃ ַהָּמִׁש
ִמֶּקֶדם ַּכֲאֶׁשר ִנְגָלה   ֹותרֹע ִלְבֵני ָאָדם ְּבדֹוַדא נ ֲאֶׁשר ה

 ִּפי ָהרּוַח׃ ־ים ְוִלְנִביָאיו ַעלִׁשִֹלְׁשִליָחיו ַהְּקד ֹוםַכּי
ְּכֵאָבִרים  ֹות ִלְהיֹוֵהם ְּבַנֲחָלת־ם ֵחֶלק ַּגםֹוִי ִיְקחּו ַהּגִּכי ו

 ֹו ַע ַהָּמִׁשיַח ְלַקֵּבל ַהְבָטָחת ַוֲחֵבִרים ִלְפֵני ֵיׁשּוֹוִּבְגִוָּית
  ַהְּבׂשָרה׃ ִּפי־ַעל

ִהים ֲאֶׁשר ָנַתן  ָהִייִתי ָלּה ִלְמָׁשֵרת ְּבַמְּתַנת ֶחֶסד ֱאֲאֶׁשר ז
 ׃ ֹוִלי ְלִפי ְּפֻעַּלת ְּגבּוָרת

ים ָנתּון ִלי ַהֶחֶסד ַהֶּזה ֹוִׁש ַהָּצִעיר ַּבְּצִעיִרים ֵּבין ַהְּקדֲאִני ח
  ֵחֶקר׃ַרב הּוא ְלֵאין ־ן ַהָּמִׁשיַח ִּכיֶסֹם חֹוִיַהּג־ְלַבֵּׂשר ֶאל

ֲאֶׁשר ָצפּון ָהָיה  ֹודַהּס ָלַדַעת ֵעֶרל ֹכ־ ֵעיֵניּוְלָהִאיר ט
 ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ־ַעלל ֹר ַהּכֹוֵצִהים ים ֵּבאֹוָלֵמע

 חַ ֹי כֵרִֹּפי ָהֵעָדה ְלָראֵׁשי ַהָּצָבא ּוְלִגּב־ ִיָּוַדע ַעלתאֹּוָבז י
 ִהים׃ ָחְכַמת ֱא ֹותִנְפְלא ֹוםַּבָּמר

 ינּו׃ ֵנֹ ֲאֶׁשר ָיַעץ ִמֶּקֶדם ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדָּכֵעָצה יא
  ֹון׃ ְּבֵלב ָנכֹוץ ָלֶגֶׁשת ֵאָליו ֶּבֱאמּוָנתֶמֹיף אֹוִס נֹו ּבֲאֶׁשר יב 
י ֲאֶׁשר ַתֹוָנא ִּתְתַעְּטפּו ְבָצר־ת ֲאִני ְמַבֵּקׁש ַאלאֹ זֵּכן־ַעל יג

 ת ִהיא ִּתְפַאְרְּתֶכם׃ אֲֹאָפפּוִני ְלַמַעְנֶכם ִּכי ז
ינּו ֵיׁשּוַע ֹוֵנ ֶאְכְרָעה ַעל ִּבְרָּכי ִלְפֵני ָאִבי ֲאדֵּכן־ַעל יד

 ַהָּמִׁשיַח׃ 
 יו ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ׃ ֹוָתִצְבא־ ַעל ָּכלֹו ִנְקָרא ְׁשמֲאֶׁשר טו
ִּפ י  ־ ְלִהְתַאֵּזר ִּבְגבּוָרה ַעלֹודֹון ְּכבֶסֹח־ ִיֵּתן ָלֶכם ְּכִפיְוהּוא טז

  ָּבָאָדם ַהְּפִניִמי׃ ֹורּוח

ְּבֶקֶרב ִלְּבֶכם ֶּבֱאמּוָנה ִּכי ַתְׁשִריׁש ּו  ן ֹ ִיְׁשּכְוַהָּמִׁשיַח יז
 ְוִתָּוְסדּו ְּבַאֲהָבה׃ 

ב ַחֹהּוא ָהר־ים ַמהֹוִׁשַהְּקד־ ּתּוְכלּו ְלַהְׂשִּכיל ִעם ָּכלָאז יח
 ק׃ ֶמֹה ְוָהעַבְֹוַהּג ֶרְֹוָהא

ֲאֶׁשר  ־ ְּבַאֲהַבת ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ִמַּדַעת ִנְׂשָּגָבה ַעדןֹוֵנּוְלִהְתּב יט
 ִהים׃ א ָהֱאְמ־ִּתָּמְלאּו ִמָּכל

ָלנּו  ֹות ִלֵּבנּו ְוַלֲעׂשַחֹר ַּבּכֹוֵר ְלעֹו ֲאֶׁשר ָיָדיו ַרב לְוהּוא כ
 ינּו׃ ֹוֵתְׁשבינּו ּוַמְחֹוֵתִמְׁשֲאל־ָּכל־ֶיֶתר ַעל

 ֹורְלד ֹורָהֵעָדה ּוְבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִמּד ֹוְּבת ֹוד הּוא ַהָּכבֹול כא
 ם ָאֵמן׃ ֹוָלָהע־ם ְוַעדֹוָלּוֵמָהע

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
ֶאְפַצר ָּבֶכם ָלֶלֶכת ְּכָנאָוה ְלַמַּצב  ֹון ֲאִסיר ָהָאדַוֲאִני א

 ם׃ ֹוֶכַהְּקֻרִאים ָּכמ
ֵרֵעהּו ־ַאָּפִים ְוָלֵׂשאת ִאיׁש ֶאת ֶרֹ ַוֲעָנָוה ְּבאְּבַהְצֵנַע ב

 ְּבַאֲהָבה׃ 
  ֹום׃ְלַיֵחד רּוֲחֶכם ְּבַמְחֶּבֶרת ַהָּׁשלר ְֹוִלְׁשמ דִֹלְׁשק ג
ְּכֵאָבִרים ְּבגּוף ֶאָחד ּוְברּוַח ֶאָחד ַּכֲאֶׁשר  ֹותִלְהי ד

 ִנְקַראֶתם ְלַמַּצְבֶכם ְּבִתְקָוה ֶאָחת׃ ־ַּגם
 ַחת ּוְטִביָלה ֶאָחת׃ ֶאָחד ֱאמּוָנה ַא ֹוןָאד ה
 ֹוּוְבתל ֹּכ־ְוִעםל ֹּכ־ֲאֶׁשר הּוא ַעלל ֹכ־ ֶאָחד ַוֲאִביֵאל ו

 ֻּכְלֶכם׃ 
ְלִאיׁש ִאיׁש ִמֶּמּנּו ֻחַּלק ְמָנת ָחֶסד ְּכִמַּדת ַמְּתַנת  ַא ז

 ַהָּמִׁשיַח׃ 
 ֹותָׁשָבה ֶׁשִבי ַוִּיֵּתן ַמָּתנ ֹוםר ָעָלה ַלָּמרֵמֹ הּוא אֵּכן־ַעל ח

 ָאָדם׃ ָל
ה ָנָֹיַרד ָּבִראׁש־ָעָלה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם־ַמר ִּכיאֹ נְוִכי ט

 ָאֶרץ׃  ֹותְלַתְחִּתּי
ְלַמֵּלא  ֹוםְׁשֵמי ָמר־ה ְלַמְעָלה ִמָּכלֶלֹ הּוא ָהעדֵרַֹהּי י

  ל׃ַֹהּכ־ֶאת
ֵאֶּלה ְנִביִאים ־ְׁשִליִחים ְוֶאת ֹותֵאֶּלה ִלְהי־ ָנַתן ֶאתְוהּוא יא

 ים׃ ֹוִרים ּומִעֵֹאֶּלה ר־ַבְּׂשִרים ְוֶאתֵאֶּלה ְמ־ְוֶאת
ׁש ְלַמַען ֶדֹת ַהּקַדֹים ִלְמֶלאֶכת ֲעבִׁשַֹהְּקד־ ֶאתְלַהְׁשִלים יב 

 ִיָּבֶנה ּגּוף ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְלַיֵחד ְלָבֵבנּו ֶּבֱאמּוָנה ַאַחת ּוְבַדַעת  ֹוא ֲאֶׁשר ֻּכָּלנּו ָנבַעד יג

 תֹוַמקא ם ַּבִּמָּדה ִּכְמִהים ְוָהִיינּו ְלָאָדם ָׁשֵלָהֱא־ֶּבן
 ַהָמִׁשיַח׃ 

רּוַח ־ִלים ִנָּדִפים ְוִנְגָרִׁשים ִמְּפֵני ָכלֹוֲלע ֹוד ִנְהֶיה עְלִבְלִּתי יד
  ֵחֶרם׃ת ֲאָנִׁשים ְוַתְרִמיָתם ֲאֶׁשר ְּבִנְכֵליֶהם ָיצּודּו ֹוַרְּבת

ִלְפֵני  ֹולדְוָג ֹוַנֲחִזיק ָּבֱאֶמת ֵמַאֲהָבה ְוָהַלְכנּו ָהל־ ִאםִּכי טו
 ׁש׃ אַֹהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר הּוא ָהר

ְּפָרָקיו ַוֲחָלָקיו ־ַהּגּוף ִעם ָּכל־ ֻמְדָּבק ּוְמֻקָּׁשר ָּכלֹוּוב טז
 ְּכֵדי  ֹו ּוְלַהֲאִדירֹוֲאֶׁשר ְּבַאֲהָבה ַיַעְבדּון ְלַהְגִּדיל ֹוןָנכ־ֶאל
 ם׃ ָחֹכ



 ָהֶאְפִסִּיים־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קנד

ֵּתְלכּו ְּכֶיֶתר ־ַאלר ֵֹלאמ ֹוןי ָבֶכם ִלְפֵני ָהָאדִתֹ ַהִעדְוַעָּתה יז
 ׃ ֵלֹם ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ַהְבֵלי ָׁשְוא ִלָּבם הֹוִיַהּג

ִהים מּוָזִרים ָלֶהם ֵעֶקב ֲאֶׁשר ְוַחֵּיי ֱא ַּדְעָּתם ָחַׁש ֹורְמא יח
 ִהְקׁשּו רּוָחם ְּבִאַּוְלָּתם׃ 

ָבה ֹוֵעְנָבָלה ְות־ָּכל ֹות ֲאֶׁשר ָטַפׁש ִלָּבם ַוִּיְתַמְּכרּו ַלֲעׂשֵהם יט
 א ֵיְדעּו ָׂשְבָעה׃ ְו
 ת ְלַמְדֶּתם ַּדְרֵכי ַהָּמִׁשיח׃ אֹא ָכז ְוַאֶּתם כ
 ַאֶּתם ִּכי ֹו ְוִלּמּוֵדי ְדָברֹולֹו ַרק ַמְקִׁשיִבים ֱהִייֶתם ְלקִאם כא

 ֵהם ֱאֶמת ִּבְפֵני ֵיׁשּוַע׃ 
ְלָהִסיר ֵמֲעֵליֶכם ־ים ַעדִנֹ ֲעַזְבֶּתם ַּדְרֵכיֶכם ָהִראׁשְוֵען כב

 ׃ ֹוי ַהִּנְׁשָחת ְוַהִּנְתֶעה ְּבַתֲאָותִנָֹהָאָדם ַהַּקְדמ־ֶאת
  ְּברּוַח ֲחָדָׁשה ְּבֶקֶרב ִלְּבֶכם׃ ְלִהְתַחֵּדׁש כג
ׁש ֶּבֱאֶמת ֶדָֹהָאָדם ֶהָחָדׁש ַהִּנְבָרא ְבֶצֶדק ּוְבק־ ֶאתְוִלְלּבׁש כד

 ִהים׃ ְּכֵלב ָהֱא
 ִּכי ֹוֵרע־רּו ֱאֶמת ִאיׁש ֶאת ַהְרִחיקּו ֶׁשֶקר ִמֶּכם ְוַדְּבֵּכן־ַעל כה

 ֵאָבִרים ֲאַנְחנּו ִאיׁש ְלָאִחיו׃ 
 ז ְּבַאְּפֶכם׃ ֶגֹר ֹודַהֶּׁשֶמׁש ְּבע ֹואא ָתבֶּתֱחָטאּו ְו־ ְוַאלִרְגזּו כו
 ַלָּׂשָטן׃  ֹום ָמקִּתְּתנּו־ֶּפן כז
 ֹובט ֹותַלֲעׂשל ַֹיֲעמ־ִּכי ִאם ֹודעב ֹף ִלְגנֵסֹי־ ֶׁשָּגַנב ַאלִמי כח

  ֹון׃ ָלֵתת ָלֶאְביֹול ֹותְּבָיָדיו ִלְהי
ים ֹוִבְּדָבִרים ט־ֵיֵצא ִמִּפיֶכם ִּכי ִאם־א ְּבִלַּיַעל ְּדַבר־ָּכל כט

 ֵעיֶהם׃ ְמֵֹחן ְלׁש־ים ְלָהִׁשיב ֶנֶפׁש ְוָלֶתתִחֹּוְנכ
 ֹוִהים ֲאֶׁשר ּבׁש הּוא רּוַח ָהֱאֶדֹרּוַח ַהּק־ ֶאתְּתַעְּצבּו־ְוַאל ל

 ַהְּגֻאָּלה׃  ֹוםַאֶּתם ַעד יֶנְחָּתִמים 
ז ּוְתלּוָּנה ֶגָֹאף ר ֹוןְמִרירּות ֵלב ַוֲחר־ ִמֶּכם ָּכלְוַהְרִחיקּו לא

 ָּדָבר ָרע׃ ־ּוְנָאָצה ִעם ָּכל
ִנים ִּתְהיּו ֶזה ָלֶזה ְמַרֲחִמים ְוַסָּלִחים ִאיׁש ְלָאִחיו ְנֹ חֲאָבל לב

 יַח׃ ִהים ָסַלח ָלֶכם ַּבָּמִׁשָהֱא־ַּכֲאֶׁשר ַּגם

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
 ֵהיֶכם ֵּתֵלכּו ְּכָבִנים ֲאהּוִבים׃  ַאֲחֵרי ֱאָלֵכן א
נּו ָתַֹהָּמִׁשיַח ָאַהב א־ ָּתִכינּו ְצָעֵדיֶכם ַּכֲאֶׁשר ַּגםּוְבַאְהָבה ב

 ַחִֹניח ַּתַחת ַנְפֵׁשנּו ְלָקְרָּבן ָוֶזַבח ְלֵריַח ֹוַנְפׁש־ַוִּיֵּתן ֶאת
 ִהים׃ ֵלא

 ֹוןִּפיֶכם ַּכֲאֶׁשר ָנכ־א ִיָּׁשַמע ַעלה ּוֶבַצע ִזָּמ־ְזנּות ְוָכל ַא ג
 ׁש׃ ֶדְֹלַאְנֵׁשי ק

א ְוָתֳהָלה ֲאֶׁשר  ֹותלֹוֵלא הא ִדְבֵרי ְנָבָלה ְו ְוֵכן ד
 ִאְמֵרי ְתִהָּלה׃ ־ְלִתְפֶאֶרת ָלֶכם ִּכי ִאם

ב ֶּבַצע ֵהֹ אֹוה ְוַטֵמא אֶנִֹאיׁש ז־ֵּתְדעּו ִּכי ָּכלע ֹ ָידתאֹז־ִּכי ה
ד ֱאִליִלים ֵאין ָלֶהם ַנֲחָלה ֵבֲֹאֶׁשר הּוא ְּכע ֹותֲעַׁשּקַמ

 ֵהינּו׃  ְמִׁשיֵחנּו ֵואְּבַמְלכּות
ֶזה ־ְּבִדְבֵרי ַמְהִּבִלים ִּכי ִבְגַלל ֹות ִלְּבֶכם ִלְׁשּגִּתְּתנּו־ַאל ו

 ִרים׃ ֹוְר ְּבָבִנים סֹוַאּפ ֹוןִהים ֲחרְיַׁשַּלח ֱא
 ים ָלֶהם׃ א ִתְהיּו ֲחֵבִר ֵּכן־ַעל ז

ינּו ֵנֹה ַּבֲאדֹוָר ֱהִייֶתם ְלָפִנים ְוַעָּתה ֶנְהַּפְכֶּתם ְלאֲחֵׁשָכה־ִּכי ח
  ֹור׃א־ָנא ִּכְבֵני־ִהְתַהְּלכּו

 ְוֶצֶדק ֶוֱאֶמת׃ ל ֶֹחֶסד ַלּכ ֹות ְּפִרי ָהרּוַח הּוא ֲעׂשְוֶזה ט
 ינּו׃ ֵנִֹּייַטב ְּבֵעיֵני ֲאד־ַמה ֹוןּוָבח י
יחּון ֹוִכַח ּתֹוֵכה־ִּכי ִאם ֶׁשֹ ְּבַמַעֲלֵלי ִריק ְוחּוִּתְתָעְרב־ְוַאל יא

 ם׃ ָתֹא
 ֶחְרָּפה ִהיא ְלַסֵּפר׃  ים ַּבַּמְחָׁשִׂשֲֹאֶׁשר ֵהם ע־ ֶאתִּכי יב 
ַהְמַגֶּלה  ֹורָמה ֵהם ָלא ֹורַּכֲאֶׁשר ִיָּוְכחּו ָאז ִיָּגלּו ָלא ַא יג

 ם׃ ָתֹא
ַהֵּמִתים ־ ָהִקיָצה ִמןִנְרָּדם  ֶנֱאַמר קּום ְלֶזה־ְוַעל יד

 ׃ ְוַהָּמִׁשיַח ִיְזַרח ָעֶלי
א  ַּדְרֵכיֶכם ְלֵהיִטיב ֶלֶכת ְו־ ָּתִׂשימּו ַעִין ַעלְוַעָּתה טו

 ַּכֲחָכִמים׃ ־ֶכֱאִויִלים ִּכי ִאם
  ִעָּדָנא ָזְבִנין ַּבֲעבּור ִּכי ָרִעים ַהָּיִמים׃ ִּדי טז
ְׁשִּכילּו ָלַדַעת ַמה ֵחֶפץ ַּת־א ִתְהיּו ַחְסֵרי ֵלב ִּכי ִאםְו יז

 ינּו׃ ֵנֲֹאד
 ַרק ִהָּמְלאּו רּוַח ֹו ַיִין ֲאֶׁשר רּוַח ִעְוִעים ְּבִקְרּבִּתְסְּבאּו־ְוַאל יח

  ֹון׃ֶעְלי
ָיּה ִׁשירּו ְוַזְּמרּו  ֹותְוִזְמר ֹותְוִׁשיר ֹות ְבַנְפְׁשֶכם ְּתִהּלְוִאְמרּו יט

 ה׃ ָֹוִבְלַבְבֶכם ַליה
ֵהינּו ָאִבינּו ָּתִמיד ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ּו ֵלאֹו דה לַֹהּכ־ְוַעל כ

 ינּו׃ ֵנַֹהָּמִׁשיַח ֲאד
 ִהים׃  ִאיׁש ִמְּפֵני ָאִחיו ְּבִיְרַאת ֱאִהָּכְנעּו כא
  ֹון׃ ִמְּפֵני ָהָאדֹוִּתְהֶייָנה ִמְּפֵני ַבֲעֵליֶהן ְּכמ ֹות ִנְכָנעְוַהָּנִׁשים כב
ׁש אַֹהָּמִׁשיַח ר־ ַגםֹוה ְּכמׁש ָהִאָּׁשאֹר־ ַהַּבַעל הּואִּכי כג

 ׃ ֹויַע ִלְגִוָּיתֹוִׁשָהֵעָדה ְוהּוא ַהמ
ַהָּנִׁשים ־ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנַעת ָהֵעָדה ִמִּלְפֵני ְמִׁשיָחּה ֵּכן ַּגם ַא כד

 ן׃ ֹוָתָאְרח־ִּתָּכַנְעָנה ִמִּלְפֵני ַבֲעֵליֶהן ְּבָכל
ַהָּמִׁשיחַ  ־ֶׁשר ַּגםְנֵׁשיֶכם ַּכֲא־ ֲאָנִׁשים ֶאֱהבּו ֶאתְוַאֶּתם כה

  ַּתַחת ַנְפָׁשּה׃ ֹוַנְפׁש־ ָאֵהב ַוִּיֵּתן ֶאתֹוֲעָדת־ֶאת
ּה ְּבִמְקֵוה ָתָֹרַחץ א־ ַאֲחֵרי ֲאֶׁשרֹו ְיַקְּדֶׁשָּנה ִבְדָברְלַמַען כו

 ָמִים׃ 
 ֹו  ֵעָדה ִנְכָּבָדה ָּבָרה ּוְתִמיָמה ִמְּבִלי ַבֶהֶרת אֹו לְלָהִקים כז

  ֵאין ָּבּה׃ מּום־ְּפֶחֶתת ְוָכל
ְנֵׁשיֶהם ְּכגּוָפם ִּכי ־ָהֲאָנִׁשי ְלַאֲהָבה ֶאת־ ַהִּמְצָוה ַעלֵּכן כח

 ׃ ֹוְּבָׂשר־ ְוֶאתֹוַעְצמ־ב ֶאתֵהֹ הּוא אֹוִאְׁשּת־ב ֶאתֵהָֹהא
 ַרק ְמַכְלֵּכל ּוְמַפֵּנק ֹוְּבָׂשר־ָׂשֵנא ִאיׁש ֶאת־אם ֹוָל ֵמעִּכי כט
 ׃ ֹוֲעָדת־ֶאתַהָּמִׁשיַח ־ ַּכֲאֶׁשר ַּגםֹותֹא

  ּוֵמֲעָצָמיו׃ ֹו ֲאָנְחנּו ִמְּבָׂשרֹו גּופֵאָבֵרי־ִּכי ל
 ֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹוִאּמ־ָאִביו ְוֶאת־ִאיׁש ֶאת־ ַיֲעָזבֵּכן־ַעל לא

 ְוָהיּו ְׁשֵניֶהם ְלָבָׂשר ֶאָחד׃ 
 ׃ ֹוֲעָדת־ַהָּמִׁשיַח ְוַעל־ַהֶּזה ַוֲאִני ְמַדֵּבר ַעל ֹודַהּס ֹולָּגד לב
 ֹו ְּכַנְפׁשֹוִאְׁשּת־ַאֶּתם ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּכם ֶיֱאַהב ֶאת־ַּגם ַא לג

 ַּבְעָלּה ִּתיָרא׃ ־ְוָהִאָּׁשה ֶאת



 ָהֶאְפִסִּיים־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קנה

  ו ו ו ופרקפרקפרקפרק
 ינּו ִּכי ָדָבר ָיָׁשר הּוא׃ ֵנֵֹדיֶכם ַּבֲאדְלֹי ֹול ָבִנים ְּבקִׁשְמעּו א
 ה ֲאֶׁשרָנֹת ַהִּמְצָוה ָהִראׁשאֹז ִאֶּמ־ְוֶאת ָאִבי־ ֶאתַּכֵּבד ב

 ְׂשָכָרּה ְּבִצָּדּה׃ 
 ָהֲאָדָמה׃ ־ַעל ּוְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמי  ִייַטב ָלְלַמַען ג
ְּתַגְּדלּום ְּבמּוַסר ־ָּתִעירּו ֲחַמת ְּבֵניֶכם ִּכי ִאם־ַאל ֹותְוָהָאב ד

 ׃ ֹוְחּתֹוַכינּו ּוְבתֵנֲֹאד
ַּיְתֶכם י ְגִוֵנֹיֶכם ֲאדֵנֲֹאד ֹול ֲעָבִדים ַהְקִׁשיבּו ְלקְוַאֶּתם ה

  ַלָּמִׁשיַח׃ ֹוֵלב ְּכמ־ְּבִיְרָאה ּוְרָעָדה ּוְבָתם
ִמְּבֵני ָאָדם ִּכי   ֹוןה ְלַמְרֵאה ֵעיַנִים ְלָהִפיק ָרצָדֹא ַבֲעבְו ו

 ַנְפָׁשם׃ ־ִהים ְּבָכלֱא ֹוןים ְרצִׂשְֹּכַעְבֵדי ַהָּמִׁשיַח ָהע־ִאם
 ֵדי ֲאָנִׁשים׃ ְבֹ ְּכעאינּו ְוֵנֵֹדי ֲאדְבֹ ִמּטּוב ֵלב ְּכעִדיםְבְֹוע ז
 ָהָאָדם ֹותֲֹאֶׁשר ַיֲעֶׂשה א ֹובָּדָבר ט־א ְיַדְעֶּתם ָּכלֲה ח

 ים׃ ֹוִרח־ ֶבןֹוֶעֶבד הּוא א־ ִאםֹול־ינּו ְיַׁשֶּלםֵנֲֹאד
ָּבם ַּבֲאֶׁשר ־ים ֵּכן ַּתֲעׂשּו ָלֶהם ִחְדלּו ִמְּגָערִנֹ ֲאדַאֶּתם־ְוַגם ט

 ֹו ֵאין ִעּמֲאֶׁשרַּבָּׁשַמִים  ֹוןם ָאדָלֶהם ְוָלֶכ־ְיַדְעֶּתם ִּכי ַגם
 ָפִנים׃  ֹואַמּׂש

ז  ֹינּו ּוְבעֵנֹדּו ַבֲאדֹוְדר ִהְתעֵמֹ ַהְּדָבִרים ֶאָחי ִהְנִני אְוֶיֶתר י
 ׃ ֹוְּגבּוָרת

ִהים ְלַמַען ּתּוְכל ָלקּום ִלְפֵני ִנְכֵלי  ֶנֶׁשק ֱא־ ְכֵליִחְגרּו יא
 ַהָּׂשָטן׃ 

ַאּלּוִפים ־ִעם ָדם ִמְלָחָמה ָלנּו ַאָּבָׂשר ָו־א ִעם ִּכי יב 
ְוֵאיִלים ַׁשִּליֵטי ֶאֶרץ ַמְאֵּפְלָיה ּוַמְלֲאֵכי ָרִעים ֲאֶׁשר  

  ים׃ֹוִמַּבְּמר
ִהים ְותּוְכלּו ְלִהְתַיֵּצב ִּבְפֵני ֶנֶׁשק ֱא־ ְקחּו ָלֶכם ְּכֵליֵּכן־ַעל יג

 ֹות ִּבְכלָרע ּוְלִהָּׁשֵאר ִנָּצִבים  ֹוםַהָּקִמים ֲעֵליֶכם ְּבי
 ְקָרב׃ ־ָּכל

 ֶצֶדק ְלבּוְׁשֶכם׃  ֹון ָמְתֵניֶכם ֲחגּוֵרי ֱאֶמת ְוִׁשְריָנא־ִעְמדּו יד
  ֹום׃ַּבְּנָעִלים ְלַבֵּׂשר ְּבׂשַרת ַהָּׁשל ֹות ָיפּוְפָעֵמיֶכם טו
 ִחִּצים ֹוּב ֹותִעְרכּו ָמֵגן ָהֱאמּוָנה ֲאֶׁשר ּתּוְּכלּו ְלַכּב לֹּוַבּכ טז
ַהָּצר׃ ֲהִטים ִמַּיד  
ע ַהְיׁשּוָעה ּוְבֶחֶרב ָהרּוַח ֲאֶׁשר הּוא ְּדַבר ַבֹ ְבכְוִהְתַיְּצבּו יז

 ִהים׃ ָהֱא
 ָורּוַח בְּתִפָּלה ּוְתִחיָּנה ִמֶּקֶרב ֵל־ֵעת ָּכל־ ְבָכלְוִהְתַּפְּללּו יח

 ים׃ ֹוִׁשַהְּקד־ִדים ִּתְהיּו ְלַהְעִּתיר ּוְלִהְתַחֵּנן ְּבַעד ָּכלְקְֹוׁש
ֶאְפַּתח ְׂשָפַתי ־ִּכיז ֹ ַנְפִׁשי ִּכי יּוַׂשם ָּדָבר ְּבִפי ְועְּבַעד־םְוַג יט

 ַהְּבׁשָרה׃  ֹודְלַהִּגיד ס
ִלי  ־ ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְלָאָכּה ָאסּור ִּבְכָבִלים ּוְלִהָּנֶתןַהְּבׁשָרה כ

 ִלי׃  ֹוןְלַמֵּלל ְּבָיד ָרָמה ַּכֲאֶׁשר ָנכ
ה ִהֵּנה  ֶׂשֲֹאֶׁשר ֲאִני ע־ִדי ְוָכלְלַבֲעבּור ֵּתְדעּון ָמה ִעָּמ ַא כא

 ַיִּגיד ינּו ֵנָֹהָאח ָהָאהּוב ְוַהְמָׁשֵרת ַהֶּנֱאָמן ַלֲאד ֹוסטּוִכיק
  ל׃ָֹלֶכם ּכ

יֲעֶכם ַמה ַּמֲעֵׂשינּו ֹוִד ַלָּדָבר ַהֶּזה ְׁשַלְחִּתיו ֲאֵליֶכם ְלהִּכי כב
 ִלְּבֶכם׃ ־ּוְלַנֵחם ֶאת

ִהים ָאִבינּו ָהַאִחים ֵמֵאת ֱא־לַאֲהָבה ֶוֱאמּוָנה ֶא ֹוםָׁשל כג
 ינּו׃ ֵנֹּוֵמֵאת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד

ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּבַאֲהָבה ֵנֲֹאד־ב ֶאתֵהָֹהא־ ְלָכלֶחֶסד כד
 ִנָּצַחת׃

 



 םיִלִּפִּייַהִּפ־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קנו

    PPPPhhhhiiiilllliiiippppppppiiiiaaaannnnssss        

תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ לללל    ֹוֹוֹוֹוללללֹוֹוֹוֹוסססס    ּפּפּפּפאאאאִִִִ ייייחחחחַַַַ    אאאאֶֶֶֶ ללללִִִִ ּׁשּׁשּׁשּׁשָָָָ ּפּפּפּפִִִִ־־־־ההההַַַַ ּיּיּיּיִִִִייייההההַַַַ ּפּפּפּפִִִִ םםםםייייללללִִִִ

 
  א א א אפרקפרקפרקפרק

ים ֹוִׁשַהְּקד־ָּכל־ַעְבֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֶאל סֹוּיֹוִתְוִטימ ֹולֹוסּפ א
ִזְקֵניֶהם ־ִבים ְּבִפִלִּפי ִעםְׁשְֹּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַהּי

  ּוְמָׁשְרֵתיֶהם׃
ִהים ָאִבינּו ְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִיֵּתן ָלֶכם ֱא ֹום ְוָׁשלֶחֶסד ב

 ינּו׃ ֵנֲֹאד
 ֶאְתֶכם׃ ר ֶֹׁשר ֱאְזּכֵעת ֲא־ָהי ְּבָכלֱא־ ֶאתֲאָבְרָכה ג
 י ַּכֲאֶׁשר ֶאְתַּפֵּלל ְּבַעד ֻּכְּלֶכם׃ ֹוָתְּתִפּל־ ָּתִמיד ְּבָכלְוֶאֶעְלָצה ד
 ֹוןָהִראׁש ֹוםַהּי־ַהְּבׂשָרה ְלִמן־ ַהִּנְלִוים ֶאלַאֶּתם ה

 ָעָּתה׃ ־ְוַעד
ם ָּבֶכ ֹובָּדָבר טל ַֹח ִּכי הּוא ֲאֶׁשר ֵהֵחל ִלְפעֵטֹ ֲאִני בתאֹּוָבז ו

 ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃  ֹוםי־הּוא ְיַכֶּלּנּו ַעד־ַּגם
 ָחְׁשָבה ַנְפִׁשי ֲעֵליֶכם ְּבֵמיָׁשִרים ִּכי ְבֶקֶרב ְלָבִבי ֶאָּׂשא ֵּכן ז

 ִמֵּדי ַדְּבִרי  ֹוֶאְתֶכם ִאם ְּבִׁשְבִּתי ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים א
ֶּתם ִּבי ַהְּבׂשָרה וְלַהֲאִדיָרּה ִּכי ְדֵבִקים ַא־ ֶאתְלַהְצִּדיק

  ָנְפלּו ִלי ֶּבָחֶסד׃ ַּבֲחָבִליםֻכְּלֶכם 
ִהים ִלי ְלֵעד ַּכָּמה ֶאְרָחְמֶכם ְּבַרֲחֵמי ֵיׁשּוַע  ֱאֵהן ח

 ַהָּמִׁשיַח׃ 
ָורָ ב   ֹוִתְרֶּבה ַאֲהַבְתֶכם ָהל־ ֶאְתַּפֵּלל ִּכיתאֹז־ְוַעל ט

 ֵּדָעה ְוַהְׂשֵּכל׃ ־ְּבָכל
א ָּבֵרי ֵלב ְו ֹותָלָרע ִלְהי ֹובט ּוְלַהְבִּדיל ֵּבין ְלָהִּכיר י

 ַהָּמִׁשיַח׃  ֹוםי־ׁש ַעדֹוֵקְלמ
ִהים ֱא ֹודְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִלְכב־ ְּפִרי ֶצֶדק ַעלְמֵלִאים יא

 ׃ ֹוְוִתְפַאְרּת
ת ֲאֶׁשר ָּבַאְתִני ָּבָאה ַרק אֹ ָחֵפץ ִּכי ֵתְדעּון ֶאָחי זַוֲאִני יב 

 ׂשָרה׃ ַהְּב ֹותיל ַלֲהִליכֹוִעְלה
ִּכי   ֹותמְֹׁשָאר ַהְּמק־ ֲאֶׁשר ִנְׁשַמע ְּבַׁשַער ַהִּביָרה ּוְבָכלַעד יג

 ָאִסיר ֲאִני ְלַמַען ַהָּמִׁשיַח׃ 
ח ַכֹץ ָרב ְלנֶמֹינּו ָלְבׁשּו אֵנֹ ַרִּבים ַהְּדֵבִקים ַּבֲאדְוַאִחים יד

  ָפַחד׃־יִּבְבִלִהים ְּדַבר ָהֱא־ֶאתז ֹמּוָסִרי ַוַּיְׁשִמיעּו ְבֶיֶתר ע
 ֵיׁש ַמִּגיִדים ֵעדּות ַהָּמִׁשיַח ִמִּקְנָאה ּוְמִריָבה ְוֵיׁש ָאְמָנם טו

 ַמִּגיִדים ֵמרּוַח ְנִדיָבה׃ 
ֵלב  ־א ְּבָתם ַהַּמִּגיִדים ֵעדּות ַהָּמִׁשיַח ִמְּמִריָבה ְוְוֵאֶּלה טז

 יף ַלַחץ ְלמּוָסִרי׃ ֹוִסַיְחְׁשבּו ְלה
יא ִצְדַקת ֹוִצִעים ִּכי ְלהְדֲֹהָבה י ַהַּמִּגיִדים ֵמַאֵאֶּלה יז

  ה׃ֹד ּפֵמֹי עִכָֹאנ ֹורַהְּבׂשָרה ְלא

 ִּבְׂשַפת ֱאֶמת ֹוְרִמָּיה א ֹוןִּבְלׁש־ַעָּתה ִאם ֹואָמה ֵאפ ַא יח
 ֲאִני ָעֵלזֶזה ־ִּפיֶהם ְוַעל־ֵעֶבר ֻהַּגד ַהָּמִׁשיַח ַעל־א ִמָּכלֲה

 ְוִגיל ָּתִגיל ַנְפִׁשי׃ 
ַּלְתֶכם ּוְברּוַח ֵיׁשּוַע ְמִׁשיֵחנּו ַהָּנתּון ִלי ָיַדְעִּתי ִּכי  ִבְתִפִּכי יט

 ִּלי ִליׁשּוָעה׃ ־ת ִּתְהֶיהאֹז־ַּגם
 ִמִּׁשְברִ י ֹוׁשא ֵאבְּדָרַכי ־ְלִּתי ִּכי ְבָכלֹוַח הַּכֲאֶׁשר כ

ַנְפִׁשי ־ֹוִמְבָטִחי ְּכָאז ֵּכן ַעָּתה ִּכי ָירּום ַהָּמִׁשיַח ְּבמ־ְוָכל
 ַּבָּמֶות׃ ־ ִאםַחִּייםַּב־ִאם

  ַחָּיִתי הּוא ַהָּמִׁשיַח ְוַהָּמֶות הּוא ְלַרְוָחִתי׃ ִּכי כא
א ְּפִרי ֲעָמִלי ָאז  ֹוד ִאם ִיָּנְתנּו ִלי ַחֵּיי ְבָׂשִרי ְלָהִביא עָאֵכן כב

 ֵאַדע ָמה ֶאְבָחר׃ 
 ֹות ְהי ִנְלָחץ ֲאִני ֵּבין ְׁשָּתִים ַנְפִׁשי ָכְלָתה ְלִהָּפֵרד ִלִּכי כג

  ל׃ִֹלי ִמּכ ֹובַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר הּוא ט־ִעם
 הּוא ָלֶכם׃  ֹובר טֵתַֹחֵּיי ְבָׂשִרי י  ְלַהֲאִריֶאֶפס כד
ֻּכְּלֶכם ־ְוָיַׁשְבִּתי ִעםה ַֹע ִּכי ִאָּוֵתר ּפֹוֵדַח ְויֵטֹ ֲאִני בתאֹּוָבז כה

 ְלַמְרֶּבה ָהֱאמּוָנה ְוַהִּׂשְמָחה ָלֶכם׃ 
 ִלְפֵני ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִּתְגַּדל ִּבי ַּכֲאֶׁשר ָאׁשּוָבה ֶכםְוִתְפַאְרְּת כו

 ֲאֵליֶכם׃ 
 ִׂשימּו ַדְרְּכֶכם ַּכֲאֶׁשר ָיֲאָתה ִלְבׂשַרת ַהָּמִׁשיַח ְוִכי  ַרק כז

 רּוַח ִּכיָאז ֶאְמָצא  ֹוקן ֵמָרחֶזֹ ְלֵׁשַמע אֹוֶכם אְתִֹלְרא ֹואָאב
ֱאמּוַנת  ֹותֵחם ַיְחָּדו ִמְלֲחמֶאָחד ָּבֶכם ְוֶנֶפׁש ַאַחת ְלִהָּל

  ַהְּבׂשָרה׃
ַּתַעְרצּו ִמְּפֵני ַהָּקִמים ֲעֵליֶכם ֶזה הּוא ־ ְוַאלִּתיָראּו־ְוַאל כח

 ֵמִעםת ָיְצָאה אֹז־ְוָלֶכם ִלְתׁשּוָעה ְוַגם ֹוןִּכָּלי ֹותָלֶהם ְלא
 ִהים׃ ָהֱא

 ֹותְלִהְתַעּנ־ְלַהֲאִמין ַּבָּמִׁשיַח ְוַגם־ ָנַתן ָלֶכם ַּגםֲאֶׁשר כט
 ׃ ֹוִּבְגָלל

י ִתֹי ַּכֲאֶׁשר ְרִאיֶתם אִנִֹהים ִנְפַּתְלֶּתם ָּכמ ֱאְוַנְפּתּוֵלי ל
 ַהֶּזה׃  ֹוםִעים ָעַלי ַּכּיְמְֹוַכֲאֶׁשר ִהְּנֶכם ׁש

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
ֵיׁש ַאֲהָבה ְמִׁשיַבת ־ם ָמה ַּבָּמִׁשיַח ִאםַחֵֹיׁש נ־ ִאםָלֵכן א

 ֵיׁש ַרֲחִמים ַוֲחָסִדים׃ ־ַח ִאםֵיׁש ִחּבּור ָהרּו־ָנֶפׁש ִאם
ְלָבִבי ְוִהְתַאֲחדּו ְבֵדָעה ַאַחת ַאֲהָבה  ֹון ְׂשׂשָנא־ַהְׁשִלימּו ב

 ַאַחת ֶנֶפׁש ַאַחת ְוֵלב ֶאָחד׃ 
ָׁשְוא ִּכי  ֹוד ִּבְכבֹו ָדָבר ִּבְמִריָבה אַּתֲעׂשּו־ַאל ג

 ֶּמּנּו׃ ִמ ֹולָאִחיו ְלָגד־ְּבַעְנַוְתֶכם ַּתְחְׁשבּו ִאיׁש ֶאת־ִאם



 םיִלִּפִּייַהִּפ־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קנז

ת ֹוַבַּגם ְלט־ ִּכי ִאםֹו ְלַבּדֹות ַנְפׁשֹוַב ִאיׁש ְלטָיחּוׁש־ַאל ד
 ֵרֵעהּו׃ 

  ֵכן ִלְּבֶכם ִּכְלַבב ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ִויִהי ה
ת  א ֹז־ִהים ּוְבָכליו ִנְמָצא ִבְדמּות ֱאָתֹאֹוָצ ֲאֶׁשר ְּבמהּוא ו

ָׁשֶוה ֵלאֹותֹוא ָחַׁשב ֱהי ׃ ֹו לִהים ְּכָׁשָלל 
 ַוִּיְלַּבׁש ְּדמּות ָעֶבד ַוְיִהי ֹודֹוְּכב־ִהְתַנֵּצל ֶאת־ ִאםִּכי ז

 ְּכַתְבִנית ַאַחד ָהָאָדם׃ 
 ַוִּיָּכַנע  ֹור ִהְׁשִּפיל ַנְפׁשַאֹ ֲאֶׁשר ִנְמָצא ְכָאָדם ַלּתְוַאֲחֵרי ח

 ָהֵעץ׃ ־מּות ַעל־ָמֶות ַעד־ַעד
 ֵׁשם ַנֲעֶלה ֹול־ֶּתן ָעל ַוִּיֹוִהים ֵהִרימָהֱא־ ַּגםֵּכן־ַעל ט

 ֵׁשם׃ ־ִמָּכל
ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ  ֶּבֶר־ ְלֵׁשם ֵיׁשּוַע ִּתְכַרע ָּכלִּכי י

 ַוֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָאֶרץ׃ 
 ֹודִלְכב ֹוןִּתָּׁשַבע ִּכי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח הּוא ָהָאד ֹוןָלׁש־ְוָכל יא

 ִהים ָהָאב׃ ֱא
י ֹוִתֵבי ַנְפִׁשי ַּכֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ֵאַלי ָּתִמיד ִּבְהי ֲאהּוֵּכן־ַעל יב 

ִעְבדּו  ֹוקֵמָרחי ֹוִתִּבְהי ֹוםֶיֶתר ַהְרֵּבה ַּכּי ֹודע־ִלְפֵניֶכם ְוַגם
 ְבִיְרָאה ּוִבְרָעָדה ְלֵיַׁשע ַנְפְׁשֶכם׃ 

 ֹותַלֲעׂש־ְוַגםץ ֹ ַלְחּפַחֹן ָלֶכם ּכֵתִֹהים הּוא ַהּנ ֱאִּכי יג
 ׃ ֹוְּכֶחְפצ

  ֹון׃ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ֲעׂשּו ִּבְבִלי ְתלּוָּנה ּוִבְבִלי ָמד לְֹוכ יד
מּום ־ִהים ִּבְבִלי ִּתְהיּו ַזִּכים ּוְתִמיִמים ִּכְבֵני ֱאְלַבֲעבּור טו

 ת ֹ רִֹּכְמאָּתִאירּו ֵביֵניֶהם ־ֲאֶׁשרל ִֹעֵּקׁש וְפַתְלּת ֹורּד ֹוְּבת
 ָהָאֶרץ׃ ־ֲעֵלי

 ֹום ִלי ְלִתְפֶאֶרת ְּבי ֹותִּבְדַבר ַהַחִּיים ִלְהיֲחזּון אֹ תִּכי טז
 ּו׃ הֹא ָיַגְעִּתי ַלּתא ַחְׁשִּתי ָלִריק ְוַהָּמִׁשיַח ִּכי 

ה ֶלֱאמּוַנְתֶכם ָאִׂשיׂש ָדֶֹזַבח ַוֲעב־ָּדִמי ֲעֵלי  לּו ִיָּׁשֵפְוַגם יז
 ֻּכְּלֶכם ְוָאִגיָלה׃ ־ַעל

  ִעָּמִדי׃ ַאֶּתם ְוִגילּו־ ִׂשיׂשּו ַגםְוֵכן יח
ַח ָלֶכם ְמֵהָרה ינּו ִלְׁשֵנְֹלִּתי ְבֵיׁשּוַע ֲאדֹוַח תַוֲאִני יט

 ֵאַדע ָמה ַּכֲאֶׁשרֲאִני ־ְלָהִׁשיב ַנְפִׁשי ַּגם ֹוסּיֹוִתִטימ־ֶאת
  ִעָּמֶכם׃

 ֹורג ָלֶכם ִמּמקֵאִֹאִּתי ִאיׁש ִּכְלָבִבי ַהּד־ ֵאיןֹו זּוָלתִּכי כ
 ׃ ֹוַנְפׁש

 א ֶחְפֵצי ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח׃ ּון ְוׁשְֹפֵצי ַנְפָׁשם ִיְדר ֻכָּלם ֶחִּכי כא
 ְיַדְעֶּתם ִּכי ָצרּוף הּוא ַּבֲעִליל ּוְכֵבן ִלְפֵני ָאִביו ֹותֹ אְוַרק כב

 ָעַבד ִעִּמי ְּבַמְלֲאכּות ַהְּבׂשָרה׃ 
 ִּכי ֶאְׁשָלֶחּנּו ָלֶכם ְּבֶקֶרב ַהָיִמים ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֶאְרֶאה ַאֲקֶּוה כג

 ֵּיָעֶׂשה ִּבי׃ ־ַמה
 ֲאֵליֶכם ְמֵהָרה׃  ֹואי ָאבִכָֹאנ־ינּו ָבַטְחִּתי ִּכי ַגםֵנַֹּבֲאד ַא כד
ָאִחי  ֹוסיטֹוִדֶאַּפְפר־ַח ָלֶכם ֶאתַהָּדָבר ִלְׁש ֹון ִּכי ָנכְוָרִאיִתי כה
א הּוא  ֲהְּבִמְלַחְמִּתיִתי ְוֶגֶבר ֲעִמיִתי ָדָֹיִדי ַּבֲעב ֹוֵמס

 י׃ ָרֹן ִלי ַמְחסֵתֶֹּכם ְוַהּנַהָּׁשלּוַח ִמ
 ַּבֲעבּור ֲאֶׁשר ֹוִלּב־ ְלֻכְּלֶכם ְוִיְתַעֵּצב ֶאלֹו ִנְכְסָפה ַנְפׁשִּכי כו

 ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ָחָלה׃ 

ִהים ִהָּטה ֵאָליו ָהֱא ה ָחָלה ְוָנָטה ָלמּות ַא ָאֵמן ָחִּכי כז
 ִלי יףֹוִסהְלִּתי ַּגם ֵאַלי ְלִב־ ִּכי ִאםֹוא ֵאָליו ְלַבּדָחֶסד ְו

  ֹון׃ָיג־ַעל ֹוןָיג
 ְוִנְגַרע ֹו ְלַמַען ִּתְרֻאהּו ְוָתִׂשיׂשּו בֹו ַחְׁשִּתי ְלָׁשְלחֵּכן־ַעל כח

 ִמֶּמִּני׃  ֹוןָיג
 ֹודָרב ְוָהבּו ָכב ֹוןינּו ְּבָׂשׂשֵנֹת ַקְּדמּו ָפָניו ַּבֲאדאֹ ָלזֲאֶׁשר כט

 ּו׃ הַֹלֲאָנִׁשים ָּכמ
 ת ַהָּמִׁשיַח ַוַּיְׁשֵלַדַֹׁשֲעֵרי ָמֶות ַּבֲעבּור ֲעב־ד ִהִּגיָע ַעִּכי ל

 ֶיְדֶכם ֲאֶׁשר ָקְצָרה  ֹוןַהֶחְסר ֹות ִמֶּנֶגד ְלַמַען ִהָּמנֹוַנְפׁש
 ְלָסְמֵכִני׃ 

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ב ֹינּו ֵהן ִלְכּתֵנֹר ִׂשְמחּו ַבֲאדֵמֹ ַהְּדָבִרים ַאַחי ִהְנִני אְוֶיֶתר א

 ֲאַׁשֵּנןָלֶכם ִּכי  ֹובח ָעַלי ְוטַרֹא ְלטֲאֵליֶכם ִמְׁשֶנה ָדָבר 
 ְּדָבָרי׃ 

ֵלי ָאֶון ִהָּׁשְמרּו  ֲעֹ ִמְּפֵני ַהְּכָלִבים ִהָּׁשְמרּו ִמְּפֵני פִהָּׁשְמרּו ב
 ִמְּפֵני ְקצּוֵצי ָעְרָלה׃ 

ד ֲֹאָנְחנּו ֲאֶׁשר ַנֲעב ֹות ֲאַנְחנּו ְּבֵני ְבִרית ַהּמּולִּכי ג
א   ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִנְתַהֵּלל ְוִהים ָּברּוַח ַוֲאֶׁשרֱא־ֶאת

  ְּבָבָׂשר ִמְבָטֵחנּו׃ ָנִׂשים
ָיִׂשים ִאיׁש ַּבָּבָׂשר ־ְּבָבָׂשר ְוִאם־ ַּגםַחִֹלי ִלְבט־ ִּכי ֶיׁשַאף ד

 א ַרב ִלי ִמֶּמּנּו׃  ֲהֹוִמְבַטח
ִעְבִרי  ת ָיִמים ִמֶּגַזע ִיְׂשָרֵאל ִמֵּׁשֶבט ִּבְנָיִמין ַנְֹׁשמ־ֶּבן ֹולִנּמ ה

 ה ָּפרּוׁש׃ ֹוָרִעְבִרי ּוְבַדת ַהּת־ֶּבן
ֲעַדת ַהָּמִׁשיַח ּוִמַּצד ִצְדַקת ־ ַהִּקְנָאה ָרַדְפִּתי ֶאתִמַּצד ו

 א ִנְמָצא ִבי ֶׁשֶמץ ָּדָבר׃ ה ֹוָרַהּת
 ַּבֲעבּור ַהָּמִׁשיַח׃  ֹורֵאֶּלה ָחַׁשְבִּתי ִלי ְלַמְחס־ר ָּכלֹוַתמ־ַא ז
ַּדַעת  ֹוןִמְּפֵני ִיְתר ֹוןֲאַחְּׁשָבה ְלֶחְסרל ֹּכ־תא ֶא ָאֵמן ֲהִּכי ח

ֲאֶׁשר  לֹּכ־ֶאת ֹוי ֲאֶׁשר ִהְתַנַּצְלִּתי ַבֲעבּורִנֵֹיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד
  ְׂשָכִרי׃ן ֲחַׁשְבִּתים ְלַמַען ִיְהֶיה ִּלי ַהָּמִׁשיַח ֶמִֹלי ּוְלד

ה ִּכי ֹוָרַהּת־יֶנָּנה ִמןי ֲאֶׁשר ִצְדָקִתי ֵאִכֹ ָאנֹו ָדֵבק ּבְלִהָּמֵצא ט
ִהים  ֱא ֹורֱאמּוַנת ַהָּמִׁשיַח ִהיא ַהְּצָדָקה ִמְּמק ֹורִמְּמק־ִאם

 ָּבֱאמּוָנה׃ 
 ָלַקַחת ֵחֶלק ֹוְּתקּוָמתז ֹע־ ֲאַבֵּקׁש ָלַדַעת ִעםֹותֹ אִּכי י

 ׃ ֹותֹו ְּבמֹוְּכַמְתֻּכְנּת ֹותיו ְוִלְהיָבְֹּבַמְכא
 ַהֵּמִתים׃ ־ִלי ִלְתקּוָמה ִמןֹוָרגְלד ֹ אּוַכל ַלֲעמאּוַלי יא
ַּתְכִלית ־ ִהַּגְעִּתי ַעדֹוְּכָבר ִהַּׂשְגִּתי ֶחְפִצי א־ ִאםֹוא ְכמ יב 

ֲאָבל ָארּוץ ַאֲחָריו אּוַלי ֲאִׂשיֶגּנּו ַּכֲאֶׁשר ַּבֲעבּור ֶזה 
 ֲאִני׃ ־ ְבַיד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַּגםֶנֱאַחְזִּתי

ַאַחת ָאַמְרִּתי  ־ִּבי ִּכי ִהַּׂשְגִּתי ֶחְפִצי ַאא ָאַמְרִּתי ְבִל ַאַחי יג
 ֲאֶׁשר־ֶאלי ִדְֹמא־ְּבָכל ֹותֲאֶׁשר ֵמַאֲחַרי ְוִלְנט־ ֶאתַחִֹלְׁשּכ

 ְלָפָני׃ 
ְׂשַכר ַהְּמרּוָצה ַּכֲאֶׁשר ְקָרַאִני ־ַהַּמָּטָרה ֶאל־ ֲאִני ֶאלְוָרץ יד

 ֵמִני ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֹוְמִהים ַוְירֱא



 םיִלִּפִּייַהִּפ־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קנח

ֵיׁש ־ּו ְוִאםבֹ ֵכן ַיְחׁשֹוַהְּׁשֵלִמים ֵמִאָּתנּו ְּכמ־ ָּכלְוַעָּתה וט
 ִהים׃ ת ְיַגֶּלה ָלֶכם ֱאאֹז־ֵכן ַּגם־אִבים ְׁשֵֹּביֵניֶכם ַהח

ת ִנְתַהֵּלָכה ְּבַמְעָּגל ֶאָחד אֲֹאֶׁשר ִהָּגְענּו ַּבְּמִסָּלה ַהּז־ ֶאלַרק טז
 ּוְבֵלב ֶאָחד׃ 

ִכים ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ְלַֹהה־נּו ֶאלֹוְני ְוִהְתּבֹוַתב ַאַחי ְּבִעְּקְלכּו יז
 ת׃ ֹוֵפָהִיינּו ָלֶכם ְלמ

ם ֹוָתדֹא־ִכים ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ָלֶכם ַעלְלֹ ַרִּבים ֵהם ַההִּכי יח
  ֵהם׃ֵבי ְצִליב ַהָּמִׁשיַח ְרֹא־ר ִּכיֵמִֹּבְבִכי ֲאִני א־ְוַעּתה ַגם

ם ֹוָדיֶהם הּוא ַהֶּבֶטן ּוְכבֵהֵוא ֹון ֲאֲחִריָתם ֲאבּדֲאֶׁשר יט
 ם ַהְבֵלי ָחֶלד׃ ֹוָנֶהְגי־ְּבָבְׁשָּתם ְוַאף

ֶאְזָרִחים ַּבָּׁשָמִים ֲאֶׁשר ִמָּׁשם ְנַחֶּכה   ֹוןנּו ֶהְגיֹוֵנ ֶהְגיִּכי כ
 ינּו׃ ֵנֹיֵענּו הּוא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֹוִׁשְלמ

 ֹודֹור ּגּוף ְּכבַאֵֹּוהּו ְבתּגּוֵפנּו ַהָּׁשֵפל ִויַׁש־ ְיַׁשֶּנה ֶאתֲאֶׁשר כא
 ַרְגָליו׃ ־ַּתַחתל ֹ ָלִׁשית ּכֹו ֲאֶׁשר ְּבָידֹוחְֹפֻעַּלת ּכ־ְּכִפי

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
 ִלִּבי ַוֲעֶטֶרת ֹוׂש ַאִחים ֲאהּוִבים ַמֲחַמֵּדי ַנְפִׁשי ְמׂשֵּכן־ַעל א

 ינּו ְיִדיִדים׃ ֵנִֹׁשי ִעְמדּו ָהֵכן ִלְפֵני ֲאדאֹר
 סּוְנִטיִכי ְלִהְתַהֵּל־ָּיה ְוַגם ֵּכן ִמןֹוִדַאְבה־ׁש ִמןֵרֹ דִהְנִני ב

 ינּו׃ ֵנְֹּבֵלב ֶאָחד ִלְפֵני ֲאד
ר ָֹנא ַלֲעז־ה ֶאְקָראָדִֹלי ַּבֲעב־ָחֵבר ֶנֱאָמן ַהִּנְצָמד ְוֵאֶלי ג

 ַהְּבׂשָרה ָלֶהן ֲאֶׁשר ָעְבדּו ִעִּמי ַיְחָּדו ְּבַמְלֲאכּות 
ם ְּבֵסֶפר ֹוָתִדי ֲאֶׁשר ְׁשמֵכי ָיְמֶֹיֶתר ס־ְקִליִמיס ְוִעם־ִעם

  ַהַחִּיים׃
 ֹו ִׂשיׂשּו בר ֶֹאְׁשֶנה ֵלאמ ֹודינּו ָּתִמיד ְועֵנֹ ַבֲאדִׂשיׂשּו ד

  ֹוׂש׃ָמׂש
 ינּו׃ ֵנֹהּוא ֲאד ֹובְּבֵני ָאָדם ָקר־ רּוֲחֶכם ִּתָּוַדע ְלָכלַעְנַות ה
יֶכם ֵתֹוִמְׁשֲאל־יעּו ָכלֹוִדה ְּדָאָגה ִמֶּכם ַא־ ָכלַהְרִחיקּו ו

 ֵהינּו׃ ה ֵלאֹוָדִּבְתִפָּלה ִּבְתִחָּנה ּוְבת
ֵׂשֶכל ־א ְיִכיֶלּנּו ָכל ֲאֶׁשר ֹומֹוְׁשל־ִהים ְיַצו ֶאתְוָהֱא ז

 רּוֲחֶכם ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃  ֹוןֶהְגי־ִלְּבֶכם ְוֶאת־ֶאתר ִֹלְנצ
יזֶ ה  ָּדָבר ַאַחי ִׂשימּו ִלְּבֶכם ֵאיֶזה ָדָבר ֱאֶמת הּוא ֵא ֹוףס ח

 הּואֵאיֶזה   יֶׁשר ֵאיֶזה הּוא ָזֹונֹו ְוֵאיֶזה ְמכֹוּב ֹותִנְכָּבד
 ָדָבר ֹוֵיׁש ַמֲעֵׂשה ְצָדָקה א־ִאם ֹוב ֵׁשם טֹוֶנְחָמד ְוֵאיֶזה ל

 ֵאֶּלה׃ ־ ָנאָוה ְתִהָּלה ִׂשימּו ִלְּבֶכם ְלָכלֹול
 ֹוַמְעֶּתם אֲאֶׁשר ְלַמְדֶּתם ְוִקַּבְלֶּתם ּוְכַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ְׁש לְֹוכ ט

  ִעָּמֶכם׃ְיִהי  ֹוםֵהי ַהָּׁשלַאֶּתם ֵוא־ְרִאיֶתם ֵּכן ַּתֲעׂשּו ַּגם
ָינּוב ֵחיְלֶכם  ֹודִּכי עד ְֹמא־ינּו ַעדֵנֹ ָׂשַמְחִּתי ַבֲאדַוֲאִני י

ֵעיֵניֶכם ַׂשְמֶּתם ָלחּוׁש ִלי ־ְוָתִׂשימּו ַעִין ָלחּוׁש ִלי ַאף ִּכי
 ָדִים׃ א ָהיּו ָלֶכם ָי ֲאָבל ָתִמיד

ָׂשֵמַח  ֹותר ֵּכן ִּכי ָלַמְדְּתי ִלְהיֵבֹי ֲאִני דַרֹא ַבֲעבּור ַמְחסְו יא
 ְּבֶחְלִקי׃ 

ִלי ַּדי   ֹותִּב ְהיד ִֹּבְׁשַפל ַהַּמְדֵרָגה ְוַלֲעמד ֹ ֲאִני ַלֲעמַעֵדֹי יב 
 ִלְרָעב־ְוַגם ַעֵֹעת ִהְסַּכְנִּתי ִלְׂשּב־ּוְבָכל ֹוםָמק־ר ְּבָכלֹוֵתְוה
  ֹור׃ְּבַמְחס־ר ְוַגםֹוָתְּבמ תֹוִלְחי

 אּוַכל ְּבַיד ַהָּמִׁשיַח ַהְמַאְּזֵרִני ָחִיל׃  לֹּכ־ֶאת יג
  ִּכי ִהְתַחַּבְרֶּתם ִעִּמי ְּבָצָרִתי׃ ֹו ַאֶּתם ֵהיַטְבֶּתם ֲעׂשֲאָבל יד
ָיא ִּבְתִחַּלת ֹוְנַמְקּד־ ְּבֵני ִפיִלִּפי ְּכֵצאִתי ִמןָנא־ְּדעּו־ַּגם טו

 ּוַמָּתןָּבָאה ְבִדְבֵרי ַמָּׂשא ־א ָהְיָתה ֵעָדה ֲאֶׁשרַהְּבׂשָרה 
 ִעָּמִדי זּוָלִתי ַאֶּתם ְלַבְּדֶכם׃ 

 י׃ ָרֹיִקי ְׁשַלְחֶּתם ִלי ַּפַעם ּוְׁשַּתִים ֵּדי ַמְחסֹוִנְלַתְסל־ ַּגםִּכי טז
ה ֶּפְרְיֶכם ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִּכי ִיְׂשֶּג־א ַמָּתן ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִּכי ִאםְו יז

   ב׃ָֹלֶכם ָלר
ר ַוֲאִני ָמֵלאִתי ִּכי ָלַקְחִּתי ֹוֵתַּדי ְוהל ִֹלי כ־ַעָּתה ֶיׁש ַא יח

 ַחִֹניחֲאֶׁשר ְׁשַלְחֶּתם ִלי ְלֵריַח ־ֶאת ֹוסיטֹוִדִמַּיד ֶאַּפְפר
 ִהים׃ ֵלא ֹוןִמְנָחה ֲעֵרָבה ְלָרצ

ְּבֵיׁשּוַע  ֹודֹו ּוִבְכבֹוֶכם ְּבָעְׁשרְרַֹמְחס־ַהי ְיַמֵּלא ָכלֵוא יט
 ַהָּמִׁשיַח׃ 

 ם ָוֶעד ָאֵמן׃ ֹוָלְלע ֹודֵהינּו ָאִבינּו ַהָּכבְוֵלא כ
ים ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָהַאִחים ֹוִׁשַהְּקד־ָּכל ֹום ִלְׁשלַׁשֲאלּו כא

 ֶכם׃ ֹוְמִלים ִלְׁשלֲאֲֹאֶׁשר ִעָּמִדי ׁש
 ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׁשםאֶֹכם ּוְברֹוְמִלים ִלְׁשלֲאֹ ׁשיםֹוִׁשַהְּקד־ָּכל כב

 ִמֵּבית ֵקיָסר׃ 
 ֻּכְלֶכם ָאֵמן׃־ינּו ִעםֵנֹ ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֶחֶסד כג
 



 ִּסיםֹוַלַהּק־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קנט
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תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ לללל    ֹוֹוֹוֹוללללֹוֹוֹוֹוסססס    ּפּפּפּפאאאאִִִִ ייייחחחחַַַַ    אאאאֶֶֶֶ ללללִִִִ ּׁשּׁשּׁשּׁשָָָָ ּקּקּקּק־־־־ההההַַַַ ייייםםםםֹוֹוֹוֹוללללַַַַההההַַַַ ּסּסּסּסִִִִ

 
  א א א אפרקפרקפרקפרק

ִהים ֲאִני ָהֱא ֹוןְׁשִליַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִּבְרצ ֹולֹוסּפ א
  ָאִחינּו׃ ֹוסּיֹוִתְוִטימ

ָּסא  ֹוַל ְוָהַאִחים ַהֶּנֱאָמִנים ַּבָּמִׁשיַח יְׁשֵבי קיםֹוִׁשַהְּקד־ֶאל ב
ינּו ֵיׁשּוַע ֹוֵנִהים ָאִבינּו ַוֲאדִיֵּתן ָלֶכם ֱא ֹוםֶחֶסד ְוָׁשל
  ַהָּמִׁשיַח׃

ינּו  ֵנִֹהים ֲאִבי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדים ֵלאֹוִד ֲאַנְחנּו מִהֵּנה ג
 ְדֶכם ָּתִמיד׃ וִמְתַּפְּלִלים ַּבַע

 ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ֱאמּוַנְתֶכם ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְוַאֲהַבְתֶכם  ַאֲחֵרי ד
 ים׃ ֹוִׁשַהְּקד־ְלָכל

 ַהִּתְקָוה ַהְּצפּוָנה ָלֶכם ַּבָּׁשָמִים ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ֵמָאז ַּבֲעבּור ה
 ִמִּפי ִאְמֵרי ֱאֶמת ַּבְּבׂשָרה׃ 

ָּיה ַוֲעֵנָפה ִרָֹהָאֶרץ ּופ־ ַגם ְּבָכלֹום ְּכמ הּוְבָאה ֲאֵליֶכֲאֶׁשר ו
 ֲאֶׁשר ֹוםַהּי־ֶכם ְלִמןֹוֲכְּבת־ ַגםֹוַּבֲאֶׁשר ִהיא ָׁשם ְּכמ

 ִהים ֶּבֱאֶמת׃  ְיַדְעֶּתם ֶחֶסד ֱאַעְֹׁשַמְעֶּתם ְוָיד
ד ִעָּמנּו  ֵבֵֹּכן ְלַמְדֶּתם ִמִּפי ֶאַּפְפָרס ְיִדיֵדנּו ָהע־ ַּגםְוַכֲאֶׁשר ז

 ו הּוא ְמָׁשֵרת ַהָּמִׁשיַח ֶנֱאָמן ִלְפֵניֶכם׃ ַיְחָּד
 ַאֲהַבְתֶכם ְלִפי ָהרּוַח׃ ־ ִהִּגיד ָלנּו ֶאתְוהּוא ח
א ת אֲֹאֶׁשר ָׁשַמְענּו ָכז ֹוםַהּי־ֲאַנְחנּו ִמן־ת ַּגםאֹ זַּבֲעבּור ט

 ֹו ן ְרצָחַדְלנּו ֵמִהְתַּפֵּלל ּוֵמִהְתַחֵּנן ַּבַעְדֶכם ִּכי ִתָּמְלאּו ַדַעת 
 ה׃ ֹוָנָחְכַמה ּוְתבּוָנה ָהֶעְלי־ֵאל ְּבָכל

ְּפִרי  ֹות ַלֲעׂשֹוֵחֶפץ ִלּב־ְלָכל ֹוןְּבֵעיֵני ָהָאד ֹובַּכּט ְלִהְתַהֵּל י
 ִהים׃ יף ַּדַעת ֱאֹוִסּוְלה ֹובַמֲעֶׂשה ּט־ְּבָכל

רּוַח  ֶרֶֹלת ְואֹוֶחּת־ ְלָכלֹוד ֹוְּכבז ְֹּכע ז ֹע־ ְּבָכלְלִהְתַאֵּזר יא
 ָׂשֵמַח׃ ְּבֵלב 

ְלָאִבינּו ֲאֶׁשר ֱהִכיָננּו ָלַקַחת ֵחֶלק ְּבַנֲחַלת   ֹודֹותּוְלה יב 
  ֹור׃א־ֹוְקדָׁשיו ְּבמ

ָלנּו ־ַוִיֶּתן ֶׁשַֹנְפֵׁשנּו ִמֶּמְמֶׁשֶלת ַהח־ ִהִּציל ֶאתַוֲאֶׁשר יג
  ֲאֶׁשר ָאֵהב׃ ֹוְּבַמְמֶלֶכת ְּבנ ֹוםָמק

 ֵתינּו׃ אֹיָחה ְלַחּט ּוְסִלֹו ִנְמָצא ְפדּות ְּבָדמֹוּוב יד
 ִנְבָרא׃ ־ָּכל ֹורא ֵיָראּו ּוְבכִהים ֲאֶׁשר ָּפָניו  ֶצֶלם ֱאְוהּוא טו
 ֹותֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ַהִּנְגלל ֹ ִנְבְראּו ּכֹוב־ִּכי טז

 ֹוןְוִׁשְלטִמְׂשָרה ־ ָכלֹוא ֹותּוֶמְמָׁשל ֹותִאם ִּכְסא ֹותְוַהִּנְסָּתר
  ִנְבָראּו׃ ֹו ּוְלַמֲענֹוֻּכָּלם ּב

 ִדים ֻּכָּלם׃ ְמִֹּפיו ֵהם ע־ָּדָבר ְוַעל־ְלָכל ֹון ַקְדמְוהּוא יז
ֶׁשָּקם   ֹורׁש ּוְבכאֹר־ ְוַגםֹוׁש ָהֵעָדה ֲאֶׁשר ִהיא ְגִוָּיתאֹ רהּוא יח

  ל׃ַֹלּכ ֹון ִראׁשֹותֹוַהֵּמִתים ִלְהי־ִמן
  ל׃ֹא ַהּכְמן ֹ ִיְׁשּכֹוִהים ֲאֶׁשר ּב ָרָצה ֱאֵכן־ִּכי יט

ֵאָליו ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר  ֹותֵלב ֻּכָּלם ְלִהְתַרּצ ֹ ַיֲהפֹוָיד־ ַעלְוֵכן כ
 ָּבָארץֲאֶׁשר ־ְלֻכָּלם ְלָכל ֹום ְּבַדם ַהְּצָלב ָעָׂשה ָׁשלֹוָיד־ַעל

 ֲאֶׁשר ַּבָּׁשָמִים׃ ־ּוְלָכל
 ֹורְּמקִבים ִמְיֹ ֲאֶׁשר מּוָזִרים ֱהִייֶתם ְלָפִנים ְואַאֶּתם־ְוַגם כא

 ַהֵּלב ֵעֶקב ַמֲעֵׂשיֶכם ָהָרִעים׃ 
 ֹו ּוִבְבָׂשרֹוֵאָליו ְּבַעְצמ ֹותִלְּבֶכם ְלִהְתַרּצ־ַעָּתה ֶאת ָהַפ כב

 ּוְנִקִּיים  ֹוןים ְלָפָניו ַזִּכים ֵמָעִׁשֹ ַלֲהִקיְמֶכם ְקדֹותֹוְּבמ
 ֶׁשֶמץ ָּדָבר׃ ־ִמָּכל

א ַתְרּפּו ֱאמּוָנה ְוַּתַעְמדּו ְמֻיָּסִדים ְוָהֵכן ָּב־ ִאםַרק כג
ֶלת ַהְּבׂשָרה ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ְּבָאְזֵניֶכם ַוֲאֶׁשר ׂשּוָמה  ֹוֶחִמּת

ָהִיִיִתי ָלּה  ֹולֹוסְיצּור ַּתַחת ַהָּׁשַמִים ַוֲאִני פ־ ָכלְבָאְזֵני
 ִלָמָׁשֵרת׃ 

 ַהֶּנְעָּדר  ִהְנִני ָׂשֵמַח ְּבָעְנִיי ִּכי ֶאְתַעֶּנה ִּבְגַלְלֶכם ְוֵחֶלקְוַעָּתה כד
א  ֲהֹוְּגִוָּיתֶחְבֵלי ַהָּמִׁשיַח ַאְׁשִלים ֲאִני ִּבְבָׂשִרי ְּבַעד ־ִמן

 ׃ ֹוִהיא ֲעָדת
ִהים ַהְּנתּוָנה ִלי ְפֻקַּדת ֱא־ ָהִייִתי ָלּה ִלְמָׁשֵרת ְּכִפיֲאֶׁשר כה

 ִהים׃ ְּדַבר ֱא־ת ֶאתאָֹּבֲעבּוְרֶכם ְלַמּל
ְוַעָּתה  ֹורּד ֹורם ּוִמּדֹוָלָיה ֵמעֲאֶׁשר ָצפּון ָה ֹוד ַהּסהּוא כו

 יו׃ ָׁשִֹנְגָלה ִלְקד
ַהֶּזה   ֹודַּבּס ֹודיָעם ָמה ַרב עֶׁשר ְוָכבֹוִדִהים ְלה ֱאָחֵפץ־ִּכי כז

  ֶחְמָּדה׃־ָכלֶכם ְצִבי ֹוֲכא הּוא ַהָּמִׁשיַח ְּבתם ֲהֹוִיַלּג
ִאיׁש ־ָּכל־ ֲאַנְחנּו ְמַבְּׂשִרים ְלַהְזִהיר ֶאתֹו ְּבׂשָרתֲאֶׁשר כח

 ָׁשֵלםֲאֶׁשר ַנִּציֶגּנּו ְּכָאָדם ־ ִּבְלַבב ָחְכָמה ַעדֹוּוְלַלְּמד
 ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע׃ 

 ֹו ָידַחֹא ֵלב ְוֵלב ְּככר ְּבֵדֹ ֲאִני ָעֵמל ְועֹו הּוא ֲאֶׁשר ּבֶזה כט
 ַהֲחָזָקה ָעָלי׃ 

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
ֲאֶׁשר ָעַרְכִּתי  ֹותבַרּבּו ַהְּקָר־ ָחַפְצִּתי ִּכי ֵתְדעּון ָמהַוֲאִני א

ָראּו ־אֲאֶׁשר ל ֹּכ־ַאְנֵׁשי לּוְדְקָיא ּוְבַעד־ַּבַעְדֶכם ּוְבַעד
  ָּפִנים ְּבָפִנים׃ יִתֹא

ְקׁשּוִרים ְּבַאֲהָבָתם   ֹותם ְּבִלָּבם ִלְהיַחֹ ִיְמְצאּו נְלַמַען ב
ִהים ָהֱא ֹודס ֹוןָנכ־ִׂשְכָלם ַיְׂשִּכילּו ֶאל ֹורן אֶסֹח־ּוְבָכל
 ַהָּמִׁשיַח׃  ֹודִבינּו ְוסָא

 ַהָחְכָמה ְוַהָּדַעת׃  ֹותרְצֹא־ ְצפּוִנים ָּכלֹו ּבֲאֶׁשר ג
  ֹות׃ַיִּדיַח ֶאְתֶכם ִאיׁש ְּבִׂשְפֵתי ֲחָלק־ר ֶּפןֵמֹ ֲאִני אתאְֹוָכז ד



 ִּסיםֹוַלַהּק־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קס

ת ְּברּוִחי ִהְנִני אֹז־ֲאִני ִמֶּכם ְּבָכל ֹוקִאם ִּבְבָׂשִרי ָרח־ ַאףִּכי ה
 ף ֶקְֹותיֶכם ֹוֵתֵסֶדר ֲהִליכ ֹותִׁשי ְׂשֵמָחה ִלְראֶאְצְלֶכם ְוַנְפ

 ֱאמּוַנְתֶכם ַּבָּמִׁשיַח׃ 
ינּו ֵנֵֹיׁשּוַע ֲאד־ ַּכֲאֶׁשר ִקַּבְלֶּתם ֵאת ַהָּמִׁשיַח ֶאתֵּכן־ַעל ו

 ִּתְתַהְּלכּו ְלָפָניו׃ ־ַּגם־ֵּכן
ֻלַּמְדֶּתם ָהֵכן ָּבֱאמּוָנה ַּכֲאֶׁשר ד ֹ ַלֲעמֹו ּוְבנּוִים ּבַמְׁשִריִׁשים ז

 ה׃ ֹוָדַחִיל ְּבִאְמֵרי ת ֹותְוַלֲעׂש
 ֹותִּתְהיּו ְלָׁשָלל ְלֶמְחְקֵרי ִאיׁש ְּבַמְׂשא־ ָלֶכם ֶּפןִהָּׁשְמרּו ח

 ְכֶדֶרא ם ְוֹוָלָהע ָׁשְוא ְלִפי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה ְּכֶדֶר
 ַהָּמִׁשיַח׃ 

 ְּגִוָּיה׃  ֹו ְּבתֹו ְּכמֹוכֹוִהים ָׁשֵכן ְּבתא ֱאְמ־ ָכלִּכי ט
ִמְׂשָרה ־ׁש ְלָכלאֹ ֲאֶׁשר הּוא ָהרֹו ְמֻמָּלִאים ּבְוַאֶּתם י

  ֹון׃ְוִׁשְלט
ַּבֲהִסיְרֶכם ־א ְבמּוַלת ְמֶלאֶכת ָיד ִּכי ִאם ְנֻמלֶתם ֹוּב־ְוַגם יא

 ֹותַהּמּולא ִהיא ְבִרית א ֲהֹוֵטְּגִוַּית ַהָּבָׂשר ַהח־ֶאת
 ַלָּמִׁשיַח׃ 

ְיֵדי  ־ ַקְמֶּתם ַעלֹוִעּמ־ ַבְּטִביָלה ְוֵכן ַּגםֹוִנְקַּבְרֶּתם ִעּמ ֲאֶׁשר יב 
  ַהֵּמִתים׃־ִמן ֹוִהים ֲאֶׁשר ֲהִקימֱאמּוַנְתֶכם ִּבְגבּוַרת ֱא

 ֲאֶׁשר ֵמִתים ֱהִייֶתם ְּבִפְׁשֵעיֶכם ּוְבָעְרַלת ָּבָׂשר ֶהֱחָיה ְוַאֶּתם יג
 ינּו׃ ְּפָׁשֵעל ֹ ִּכי ָסַלח ְלכֹוֶאְתֶכם ִעּמ־ַגם

נּו הּוא ֵסֶפר ַהֻחִּקים ֲאֶׁשר ָעָנה ָבנּו ָמָחה ֵבֹ חֵסֶפר־ְוֶאת יד
 ַהְּמִסָּלה ַוִּיְתָקֵעהּו ַּבְּצָלב׃ ־ ִמןֹוְוָהג

ְוַׁשִּליֵטי ֵתֵבל ְוֶנֶגד ַהֶּׁשֶמׁש ְנָתָנם  ֹות ָׂשֵרי ְצָבאַוַּיְפֵׁשט טו
 ָּגָאה ֲעֵליֶהם׃ ה ְֹלַרֲאָוה ָּבם ְוָׁשם ָּגא

ְּדַבר ַמֲאָכל ־ַעל ֹוד ֵאין ְלִאיׁש ְלַהְרִׁשיַע ֶאְתֶכם עֵּכן־לַע טז
  ַׁשָּבת׃ ֹוׁש אֶדֹׁש חאֹד רֹוֵעְּדַבר מ־ ַעלֹוּוַמְׁשֶקה א

ם ֹוָרּוְמק ֹואְצָלִלים ַלְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִהְתַעְּתדּו ָלב־ ַרקֵהם־ִּכי יז
 הּוא ַּבָּמִׁשיַח׃ 

ְׂשֻּכְרְּתֶכם ִּכי ִיְתַאֵּמר ַמ־ִאיׁש ְלַהֲחִליף ֶאת זָֹיע־ַאל יח
 ֲאֶׁשר ד ִּבְדָבִרים ֵמַֹלַּמְלָאִכים ְוע ֹודָּכב ֹוןְּבִׁשְפלּות רּוַח ְוָנת

ָּבָׂשר׃  ֹותנֹא ָראּו ֵעיָניו ּוִמְתַנֵּׂשא ַלָּׁשְוא ְּבֶעְׁשּת 
ַהּגּוף ִּבְפָרָקיו ־ ָּכלֹוׁש ֲאֶׁשר ְמֻקָּׁשר ּבאֹ ַמֲחִזיק ָּברְוֵאיֶנּנּו יט

 ְיַגְּדֶלּנּו  ְוִיְגַּדל ַּכֲאֶׁשר ֹולֹון־ּוֵמיָתָריו ּוִמֶּמּנּו ִיְמָצא א
 ִהים׃ ֱא

ם ֹוָלָהע ֹודֹותַהָּמִׁשיַח ַּבֲעָזְבֶכם ְיס־ַמֶּתם ִעם־ ִאםָלֵכן כ
ָצו ־ילּו ֶלֶכת ַאֲחֵריֹוִאם ּתֹוַלֶכם ַחִּיים ָּבעֹוְדֶּזה ְּבע־ָלָּמה
  ר׃ֵֹלאמ

 א ִתָּגע׃ ְטַעם א ִתם א ִתְקַרב ֲה כא
 א ִיְחיּו ָבֶהם ְּכִמְצַות ְוֻחֵּקיֶהם׃ יֶהם ֵׂשֹ ֻּכָּלם ֻחִּקים עְוֵהם כב
ִהים  ָלֶהם ַמְרֵאה ְפֵני ַהָחְכָמה ִמחּוץ ְּבִיְרַאת ֱאֲאֶׁשר כג

ּגּוָפם ַּכֲאֶׁשר ָּבְדאּו ִמִּלָּבם ־ֶאת ֹותּוְבִׁשְפלּות רּוַח ּוְלַעּנ
ְּבָׂשָרם ִיְמָצא ֵחֶפץ ־ָלֶהם ִּכי ִאם ֹודא ְלָכב ֵאֶּלה־ְוָכל
 ׃ ֹוָּבמ

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ַהָּמִׁשיַח ַּבְּקׁשּו ֵאת ֲאֶׁשר ְלָמְעָלה ־ַקְמֶּתם ִעם־ ִאםְוַעָּתה א

 ִהים׃ ב ִליִמין ֱאֵׁשֲֹאֶׁשר ָׁשם ַהָּמִׁשיַח י
 א ַלֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ׃  ִלְּבֶכם ַלֲאֶׁשר ֵמָעל ְוִׂשימּו ב
 ִהים׃ ַהָּמִׁשיַח ֵּבא־ם ְוַחֵּייֶכם ְצפּוִנים ִעם ַאֶּתֵמִתים־ִּכי ג
ַאֶּתם ־יַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר הּוא ַחֵּיינּו ָאז ַּגםֹוִפ יְוַכֲאֶׁשר ד

 ׃ ֹודֹו ִּבְכבֹויעּו ִעּמֹוִפּת
 ַהְכִחידּו ְּכֵלי ַתֲאַוְתֶכם ָּבָאֶרץ ְזנּוִנים ִׁשּקּוִצים  ֵּכן־ַעל ה

 תַדַֹלֲעבע ְוַאֲהַבת ֶּבַצע ֲאֶׁשר ָּדְמָתה ֵיֶצר ָר ֹותָזר ֹותּוְתׁשּוק
 ֱאִליִלים׃ 

 ְּבֵני ַהֶּמִרי׃ ־ִהים ַעל ִבְגַלל ֵאֶּלה ְׁשפּוָכה ֲחַמת ֱאִּכי ו
ם ֵּכן ֲהַלְכֶּתם ֹוָכ ְלָפִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם ְּבתַאֶּתם־ְוַגם ז

 ְּבַדְרֵכיֶהם׃ 
ַאֶּתם ַזַעף ְוֶעְבָרה ־ם ַּגםֵאֶּלה ֵמֲעֵליֶכ־ַעָּתה ָהִסירּו ָכל־ַא ח

 ְוִדְבֵרי ְנָבָלה ִמִּפיֶכם׃  ֹותְוִרְׁשָעה ַוֲחָרפ
 ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ְּפַׁשְטֶּתם  ֹו ִאיׁש ַּבֲעִמיתְּתַׁשְּקרּו־ַאל ט

 ְּפָעָליו׃ ־י ִעםִנָֹהָאָדם ַהַּקְדמ־ֶאת
ת  ָהָאָדם ֶהָחָדׁש הּוא ֲאֶׁשר ִהְתַחֵּדׁש ְּבַדַע־ ֶאתּוְלַבְׁשֶּתם י

 ׃ ֹורְצְֹּכֶצֶלם י
ֶּפֶרא  ֹון ָעֵרל ִנְלַעג ָלׁשֹוא ֹול ְיהּוִדי ִנּמֹו ְיָוִני אֹוּב־ ֵאיןֲאֶׁשר יא

  ַהָּמִׁשיַח׃הּוא ל ֹ ּוַבּכל ֹים ִּכי ַהּכֹוִרח־ ֶבןֹוָאָדם ֶעֶבד א
יו ִויִדיָדיו ִלְבׁשּו ַרֲחִמים ָׁשִֹהים ִּכְקד ִּכְבִחיֵרי ָהֱאְוַאֶּתם יב 

  ַאָּפִים׃ ֶרִֹלְּבֶכם רּוַח ְׁשָפָלה ֲעָנָוה ְוא ֹורם ִמְּמקַוֲחָסִדי
 ִלְדַבר ִריב ֹוַח לְּפֵני ֵרֵעהּו ְוִלְס־ ִאיׁש ֶאתָלֵׂשאת יג

ינּו ָסַלח ָלֶכם ֵּכן ִּתְסְלחּו ֵנֹ ֲאדֹוִיָּמֵצא ֵביֵניֶכם ּוְכמ־ִּכי
  ַאֶּתם׃־ַּגם

 ִהיא ֲאֻגַּדת ַהְּתִמיִמים׃  ִלְבׁשּו ַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֵאֶּלה־ָּכל־ְוַעל יד
ל ֹ ְּבגּוף ֶאָחד ִיְמׁשֹוִנְבַחְרֶּתם ל־ִהים ֲאֶׁשרָהֱא ֹוםּוְׁשל טו

  ַּתִּכירּו׃ ֹוטּוב־ְּבֶקֶרב ִלְּבֶכם ְוֶאת
ָחְכָמה ְלַלֵּמד ־ ַהָּמִׁשיַח ִּתְהֶיה ְבִפיֶכם ָּתִמיד ְּבָכלתֹוַרְות טז

 ָיּה ֹות־ְוִזְמר ֹותְוִׁשיר ֹותָאִחיהּו ִּבְתִהּל־ר ִאיׁש ֶאתֹוֵרּוְלע
 ה׃ ֹוָדִהים ְּבתּוִמֶּקֶרב ִלְּבֶכם ָּתִׁשירּו ֵלא

ְּבַמֲעֵׂשה ָיָדִים ־ִּבְדַבר ְׂשָפַתִים ַּגם־ַּתֲעׂשּו ַּגם־ֲאֶׁשר לְֹוכ יז
ִהים ֵלא ֹוָיד־ַעל ֹותדֹינּו ּוְלהֵנְֹּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ֲאדל ָֹעׂשּו כ
 ָאִבינּו׃ 

 ינּו׃ ֵנֹים ִהָּכַנְעָנה ְלַבֲעֵליֶכן ַּכִּמְׁשָּפט ִלְפֵני ֲאד ָנִׁשְוַאֵּתָנה יח
 ת רּוַח׃ ַרֹא ִתְהיּו ָלֶהן ְלמְנֵׁשיֶכם ְו־ ִאָּׁשה ֶאֱהבּו ֶאתַּבֲעֵלי יט
 ֹוןֵמרּון ִּכי ְלָרצאֲֹאֶׁשר יל ֵֹדיֶכם ְלכְלֹי־ ָבִנים ֶאלִׁשְמעּו כ

 נּו׃ ֵנֹהּוא ַלֲאד
 ׁש׃ ֹוָאְמרּו נאֹי־ְּבֵניֶכם ֶּפן־ ֶאתַּתְכִעיסּו־ַאל ֹותָאב כא
ֲאֶׁשר ל ֹי ַהָּבָׂשר ְלכֵנֹיֶכם ֲאדֵנֲֹאד־ ֲעָבִדים ִׁשְמעּו ֶאלְוַאֶּתם כב
 ִמְּבֵני ֹוןה ְלַמְרֵאה ֵעיַנִים ְלָהִפיק ָרצָדֹא ַבֲעבֵמרּון ְואֹי

 ה׃ ָֹוֵלב ְּכִיְרֵאי ְיה־ְּבָתם־ָאָדם ִּכי ִאם



 ִּסיםֹוַלַהּק־ַהָּׁשִליַח ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קסא

א  ה ְוָֹו ַליהֹוַנְפְׁשֶכם ְּכמ־ ֲעׂשּו ְבָכלֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו לְֹוכ כג
 ָאָדם׃ ־ִלְבֵני

ה ִּתְקחּו ְׂשַכְרֶכם ְוַנֲחַלְתֶכם ִּכי ָֹו ְיַדְעֶּתם ִּכי ֵמֵאת ְיהֵהן כד
 ִדים׃ ְבֹינּו ַהָּמִׁשיַח ַאֶּתם עֵנֲֹאד־ֶאת

 ׃ ָפִנים ֹואָעֶול ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוֵאין ַמּׂש־ ַהְמַעֵּול ִיְקָצרִּכי כה

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
ַעְבֵדיֶכם ־ים ְּבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט ַּתֲעִבידּון ֶאתִנֹ ֲאדַאֶּתם־ְוַגם א

 ַּבָּׁשָמִים׃  ֹוןָלֶכם ָאד־א ְיַדְעֶּתם ִּכי ַגםֲה
 ה׃ ֹוָד ִלִהְתַּפֵּלל ָּתִמיד ְוִׁשְקדּו ְלַהְעִּתיר ְּבתרּוֹוְרִהְתע ב
 ָלנּו ַׁשַער ְלִניב ַחֹ ִלְפּתַּבֲעֵדנּו־ִהים ַּגםְּפֵני ָהֱא־ ֶאתְוַחּלּו ג

  ָאסּור ָאִני׃ ֹוַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ִּבְגָלל ֹודס ֹותְׂשָפֵתינּו ְלַגּל
 ַּכֲאֶׁשר ַאִּביַע ַּכִּמְׁשָּפט׃ ל ֹ ִיָּוַדע ַלּכְלַמַען ד
 ִבְתבּוָנה ְּבֶקֶרב ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלֲעָדֵתנּו ּוְזַבנּו ִהִתַהְּלכּו ה

 ִעָּדָנא׃ ־ַית
 ְמֻמָּלח ַּבֶּמַלח ְוֵתְדעּו ְלָהִׁשי ב  ֹו ְדַבְרֶכם ָמהּול ְּבֵחן ְּכמְיִהי ו

 ִאיׁש ָוִאיׁש׃ ־ְלָכל ֹותחְֹנכ
הּוא ָאח ל ַֹיִּגיד ָלֶכם ַהּכ ֹוסא טּוִכיק ַמֲעָמִדי ֲהְּדַבר־ַעל ז

 ינּו׃ ֵנָֹאהּוב ּוְמָׁשֵרת ֶנֱאָמן ֶּגֶבר ֲעִמיִתי ְוֶעֶבד ַלֲאד
נּו ֹוֵמְׁשל־ָבר ַהֶּזה ְׁשַלְחִּתיו ֲאֵליֶכם ָלַדַעת ֶאת ַלָּדִּכי ח

 ִלְּבֶכם׃ ־ּוְלַדֵּבר ִנֻחִמים ַעל
ַאְרְצֶכם ָאח ֶנֱאָמן ְוַיִּקיר ִלי ֵהָּמה ־ֶּבן ֹוסיִסימֹוִנא־ ַּגםֹוְוִעּמ ט
  ה׃ֲֹאֶׁשר ַנֲעָׂשה ּפ־יעּו ֶאְתֶכם ָּכלֹוִדי
ֶכם ֹוְמל ִלְׁשלֵאִֹדי ׁשֲאֶׁשר הּוא ָעצּור ִעָּמ ֹוסֲאִריְסַטְרכ י

 ָּפָניוַנָּבא ֲאֶׁשר ִנְדַרְׁשֶּתם ְלַקֵּבל ־ַּבר ֹותֲאח־ֶּבן ֹוסַמְרק־ַּגם
 ׃ ֹואֹוְּבב

ים ֹוִלַהִּנּמ־ֲאֶׁשר ֵהם ִמן ֹוס ַהִּנְקָרא ְבֵׁשם יּוְסטֵיׁשּוַע־ְוַגם יא
ִהים ַוָּיִׁשיבּו  ֵהם ְלַבָּדם ָּתְמכּו ְבָיִדי ְּבַמְלכּות ָהֱא

  ַנְפִׁשי׃־תֶא
ֶכם ֹוְמל ִלְׁשלֵאַֹאְרְצֶכם ְוֶעֶבד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ׁש־ ֶּבןֶאַּפְפָרס יב 

 ִלְפֵני ֵעת ְלַהֲעִמיְדֶכם ־יו ְּבָכלֹוָתהּוא ֲאֶׁשר ָּגַבר ִּבְתִפּל
 ׃ ֹוא ֶחְפצִהים ְׁשֵלִמים ּוְמֻמָּלִאים ִּבְמָהֱא

ֵבי לּוְדְקָיא ְׁשָֹלה ָלֶכם ּוְלי ָגְדֹו ֲאֶׁשר ִקְנָאתֹו ֵעד ֲאִני לִּכי יג
 יס׃ ֹוִלֵבי ִהיַרּפְׁשֹּוְלי

 ֶכם׃ ֹוְמִלים ִלְׁשלֲאֹא ְוִדיָמס ׁשֵפֹ לּוָקס ָהרְיִדיֵדנּו יד
נּוְמָפס  ֹוםַאֵחינּו ֲאֶׁשר ְּבלּוְדְקָיא ְוִלְׁשל ֹום ִלְׁשלַׁשֲאלּו טו

 ְוַהָּקָהל ֲאֶׁשר ְּבֵביָתם׃ 
ת ְּבָאְזֵניֶכם ְּתנּוָה ְלִהָּקֵרא אֶֹרת ַהּז ְקִריַאת ָהִאֶּגַאֲחֵרי טז

 ִּתְקְראּוְּבָאְזֵני ְקַהל לּוְדְקָיא ְוָהִאֶּגֶרת ֲאֶׁשר ְללּוְדְקָיא ־ַּגם
 ַאֶּתם׃ ־ָבּה ַּגם

ִמְׁשֶמֶרת ַהְּכֻהָּנה ֲאֶׁשר ־ֶאת  ֹורָזכ ֹוסַאְרִכּפ־ ֶאלְוִאְמרּו יז
 ׃ ָתּהאְֹלַמּל ֹוןָלַקְחָּת ִמִּלְפֵני ָהָאד

ָרי ֹוֵסִזְכרּו ְלמ ֹולֹוסִּבְכָתב ָיִדי ֲאִני פ ֹום ְׁשֵאַלת ָׁשלתאֹז יח
 ְוֶחֶסד ֵאל ִעָּמֶכם ָאֵמן׃
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יִקים ֹוִנֲעַדת ַהַּתְסל־ֶאל ֹוסּיֹוִתְוִטימ ֹוסְוִסְלָונ ֹולֹוסּפ א
 ֶחֶסד ינּו ֵנִֹהים ָאִבינּו ּוְבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵבִקים ֵּבאַהְּד

 ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֹוֵנִהים ָאִבינּו ַוֲאדֵמֵאת ֱא ֹוםָלֶכם ְוָׁשל
ֻּכְּלֶכם ־ֵעת ַעל־ִהים ְּבָכלָהֱא־ ֲאַנְחנּו ְמָבְרִכים ֶאתִהֵּנה ב

 ינּו׃ ֹוֵתא ֶנְחַּדל ֵמַהְזִּכיר ֶאְתֶכם ִּבְתִפּלְו
ַמֲעֵׂשיֶכם ֶּבֱאמּוָנה ־ֵהינּו ָאִבינּו ֶאת ָתִמיד ִלְפֵני ֱאְּבָזְכֵרנּו ג

 ְּבִתְקָוהִמְבַטח ֻעְּזֶכם ־ְתֶכם ְּבַאֲהָבה ְוֶאתַדֲֹעב־ֶאת
 ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֵנַֹּבֲאד

 ִהים ַאֶּתם ִויִדיָדיו׃  ָיַדְענּו ַאִחים ִּכי ְּבִחיֵרי ָהֱאִּכי ד
ְּדָבִרים  ֹולא ִהְׁשַמְענּו ֶאְתֶכם ְּבקְּבׂשָרֵתנּו ־ ַּגםַּבֲאֶׁשר ה

 ֲעֻצָמהׁש ּוְבִבְטָחה ֶדִֹּבְגבּוָרה ּוְברּוַח ַהּק־ַּגם־ְלָבד ִּכי ִאם
 ָלֶכם׃  ֹוב ְלטֶכםֹוֲכְבתָהַלְכנּו  ַּכֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֵאי

ינּו ַוְּתַקְּבלּו ֵנֲֹאד תֹוינּו ּוְבִעְּקבֹוֵת ֲהַלְכֶּתם ְּבִעְּקבְוַאֶּתם ו
 ָצָרה־ִּכיׁש ַאף ֶדְֹּדָבֵרינּו ְוִלְּבֶכם ָעַלץ ְּברּוַח ַהּק־ֶאת
 ה ְמָצַאְתֶכם׃ ֹוָלְגד

ָיא ֹוְנַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ְּבַמְקּד־ת ְלָכלֹוֵפ ֲאֶׁשר ֱהִייֶתם ְלמַעד ז
 ּוַבֲאַכָּיא׃ 

ָיא ּוַבֲאַכָּיא ֹוְנַמְקּדא ְלַבד ְּבה ָֹוְּדַבר ְיה ֹול ִמֶּכם ָיָצא קִּכי ח
ִהים ַעד  ֵּבאֱאמּוַנְתֶכםָיָצא ֵׁשַמע  ֹוםָמק־ַּגם ְּבָכל־ִּכי ִאם
 ָּדָבר׃  ֹודע־ר ָלנּו ְלַדֶּברֹוַתא נֲאֶׁשר 

  ָּבאנּו ֲאֵליֶכם ְוֵאי ִעים ִהִּגידּו ְבִפיֶהם ֵאיְמֹ ַהּׁשִּכי ט
 ד ֹ ַלֲעבִהים ָהֱא־ָהֱאִליִלים ַוָּתׁשּובּו ֶאל־ֲעַזְבֶּתם ֶאת

 ֵהי ֱאֶמת׃ ִהים ַחִּיים ֱאֱא
 ֹוַהָּׁשַמִים ְלֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ֲהִקימ־ ִמןֹוִלְבנ ֹותּוְלַחּכ י

 ָאף׃  ֹוןֵמָחר ֹואַהֵּמִתים ַוֲאֶׁשר הּוא ַמִּציֵלנּו ֶלָעִתיד ָלב־ִמן

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
 ׃ ָהָיה ָלִריק־אנּו ֲאֵליֶכם ֵאַֹעת ִּכי בָדֹ ַנְפְׁשֶכם ַאַחי יֵהן א
 ַאֲחֵרי ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצַאְתנּו ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִהְתַעְּללּו ִּכי ב

ֵהינּו ֵּבאז ֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי ָאז ָמָצאנּו עָבנּו ְּבִפיִלִּפי ֲה
 ִרים ַרִּבים׃ ְרִֹהים ֶנֶגד צְלַהִּגיד ָלֶכם ְּבׂשַרת ָהֱא

א ִמֶּקֶרב ְטֵמא א ִמִּפי ַמְׁשֶּגה ָיְצָאה ֵעדּוֵתנּו ְו ִּכי ג
 ְרִמָּיה׃  ֹוןא ִמָּלׁשְׂשָפַתִים ְו

ְלָפָניו ַוַּיְפֵקד ְּבָיֵדינּו  ֹוןִהים ִלֵּבנּו ָנכ ַכֲאֶׁשר ָמָצא ֱאִּכי ד
 ִּכי ָאָדם־ִמְּבֵני ֹוןא ְלָהִפיק ָרצַהְּבׂשָרה ֵּכן ְנַדֵּבָרה ־ֶאת
 ן ֵלָבב׃ ֵחִֹהים ַהּבֵמא־ִאם

א ְו ֹותא ָבאנּו ִבְׂשַפת ֲחָלקנּו ֹוֵדע ְיַדְעֶּתם ִּכי ֵמֵהן ה
 ִהים ָלנּו ְלֵעד׃ ֵעי ָבַצע ֱאְצְֹבִנְכֵלי ב

א ִמיֵדי א ִמֶּיְדֶכם ְוֲאָנִׁשים  ֹודִבַּקְׁשנּו ְכב־א ַּגם ו
ָהְיָתה ָּלנּו ְצָדָקה ְלַהֲעִמיס ֲעֵליֶכם ־ֲאֵחִרים ַאף ִּכי

  ִּכְׁשִליֵחי ַהָּמִׁשיַח׃ ְלַכְלְּכֵלנּו
ְּבָנּה ־ֶנת ֲאֶׁשר ִּתָּׂשא ֶאתֶמָֹהַלְכנּו ִעָּמֶכם ְּבא ֹותִּבְנִעמ ַא ז

 ְּבֵחיָקּה׃ 
ָאַמְרנּו ָלֵתת ־ִנכְ ַסְפנּו ָלֶכם ַעד ֲאֶׁשרף ֹ ֶזה ַכָּמה ִנְכסְוֵכן ח

 ְיַקְרֶּתם־ִּכיַנְפֵׁשנּו ַּבַעְדֶכם ־ִהים ְוַגםְּבׂשַרת ָהֱא־ָלֶכם ַּגם
  ד׃ְֹמא־ְּבֵעיֵנינּו ַעד

ָעַבְדנּו  ַהְיִגיָעה ֵאי־ֶהָעָמל ְוֶאת־א ִתְזְּכרּו ַאַחי ֶאתֲה ט
 ַּכֲאֶׁשרִאיׁש ִמֶּכם ־ְלַמָּׂשא ַעל ֹותם ְלִבְלִּתי ֱהיֹוָמַלְיָלה ְוי

 ִהים׃ ִהַּגְדנּו ָלֶכם ְּבׂשַרת ָהֱא
 ׁש ְּבֶצֶדק ּוְבָתִמים ָהַלְכנּוֶדִֹהים ִּכי ְבק ַאֶּתם ְוֵעד ֱאֵעִדים י

 ֵרי ֱאֻמִנים׃ ְמִֹלְפֵניֶכם ׁש
ָּבָניו ֵּכן ִּדַּבְרנּו ִדְבֵרי ־ְכָאב ֶאל־ִעים ִּכיְדֹ ַאֶּתם יַּכֲאֶׁשר יא

 ִאיׁש ִמֶּכם׃ ־ֵלב ָּכל־מּוָסר ְוַתְנחּוִמים ַעל
ִהים ֲאֶׁשר ָקָרא ְיָׁשָרה ִלְפֵני ֱא  ָּבֶכם ָלֶלֶכת ְּבֶדֶרַוָּנִעיד יב 

 ׃ ֹותַמְלכּו ֹודֶאְתֶכם ִלְכב
ֵהינּו ֱא־ֶאת ֹודֹותא ֶנְחַּדל ֵמהֲאַנְחנּו ־ת ַּגםאֹ זּוַבֲעבּור יג

א    ְבָאְזֵניֶכם ִהְׁשַמְענּוִהים ֲאֶׁשר ִּכי ֶהֱאַזְנֶּתם ִלְדַבר ָהֱא
ִהים  ָהֱאִּכְדַבר ֹותִֹקַּבְלֶּתם א־ִכְדַבר ֲאָנִׁשים ִּכי ִאם

 ׃  ְלַמֲאִמיִניםֹוחֹ ֲאֶׁשר ַרב ּכֹוַלֲאִמיּת
ִהים ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָהֱא ֹות ִנְמַׁשְלֶּתם ַאַחי ִלְקִהלִּכי יד

 ַּכֲאֶׁשרְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ִּכי ַעם ָהָאֶרץ ֵהִציקּו ָלֶכם ־ֲאֶׁשר
 ַהְיהּוִדים ֵהִציקּו ָלֶהן׃ 

ַהְּנִביִאים ־ינּו ְוֶאתֵנֵֹיׁשּוַע ֲאד־א ֵהם ֲאֶׁשר ֵהִמיתּו ֶאתֲה טו
ִהים ֱאים ְּבֵעיֵני ֹוִבא ט ֵּגְרׁשּו ִמֵּגו ְוֵהם נּוָתֹא־ְוַגם
 ָאָדם׃ ־ים ִלְפֵני ָכלֹוִזּוְנל

ת אֹם ִלְתׁשּוָעה ּוָבזֹוִיַהּג־ֶאלא ֹ ָסְגרּו ָעֵלינּו ִמְּקרֲאֶׁשר טז
 ִהִּׂשיָגם ַאף  ֹוןם ְּכַדְרָּכם ָּתִמיד ַוֲחרֹוָנָמְלָאה ְסַאת ֲע

 ְלַכֵּלה׃ ־ַעד
ָרַחְקנּו ִמֶּכם ֶזה ְמַעט ְּכַמְסִּתיֵרי ־י ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ַאַחַוֲאַנְחנּו יז

 ְּפֵניֶכם ־ֶאת ֹותִלְראד ֹא ְכַמְרִחיֵקי ֵלב ִּבַּקְׁשנּו ְמאָפִנים ְו
 ָרב׃ ־ְּבֵחֶׁשק

ַּפַעם  ־ַּגם ֹולֹוסֲאֵליֶכם ֲאִני פ ֹואְלנּו ָלבֹוַא הֵּכן־ַעל יח
 ַּפֲעָמִים ְוַהָּׂשָטן ֲעָצָרנּו׃ ־ַּגם

א  ַמה ִּתְקָוֵתנּו ַמה ִּׂשְמָחֵתנּו ּוָמה ֲעֶטֶרת ִּתְפַאְרֵּתנּו ֲהיִּכ יט
 ׃ ֹואֹינּו ְּבבֵנַֹאֶּתם ִהְּנֶכם ִלְפֵני ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד



 יִקיםֹוִנַהַּתְסל־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קסג

 נּו ְוִׂשְמָחֵתנּו׃ ֹוֵד ֵהן ַאֶּתם ְּכבִּכי כ

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ַאִּתיַנס ְלִהָּוֵתר ְּב ֹותַוֵּנא ֹודנּו עְלֹא ָיכ ַּכְלֵּכל ֵּכן־ַעל א

 ְלַבֵּדנּו׃ 
ֵאל ִּבְבׂשַרת ַהָּמִׁשיַח ־ְמָׁשֵרת ֹוסּיֹוִת ִטימָאִחינּו־ְוֶאת ב

 ִלְּבֶכם ּוְלַהְזִהיר ֶאְתֶכם ֶּבֱאמּוַנְתֶכם׃ ־ָׁשַלְחנּו ְלַחֵּזק ֶאת
א ְבַנְפְׁשֶכם  ָהֵאֶּלה ֲה ֹותִאיׁש ִמְּפֵני ַהָּצר־ ֶלבֹוַע ִיּנְלִבְלִּתי ג

 ת ֻיָעְדנּו׃ אָֹלזְיַדְעֶּתם ִּכי 
 ֹוא ָצָרה ָתב־נּו ֶאְצְלֶכם ִּכיֹוֵתִהַּגְדנּו ָלֶכם ֵמָאז ִּבְהי־ ַגםִּכי ד

 ָּבָאה ַּכֲאֶׁשר ְיַדְעֶּתם׃ ־ָעֵלינּו ְוֵכן ַּגם
ְּדַבר  ־ ַּגם ֲאִני ִנְלֵאיִתי ַּכְלֵּכל ָוֶאְׁשַלח ָלַדַעת ַעלֵּכן־ְוַעל ה

 ֲעָמֵלנּו־ֶאתה ֶאְתֶכם ָלֵתת א ִנָּסה ַהְמַנֶּסֱאמּוַנְתֶכם ִאם 
 ָלִריק׃ 

ִמֶּכם ַוְיַבְּׂשֵרנּו  ֹוסּיֹוִת ַּכֲאֶׁשר ָׁשב ֵאֵלינּו ִטימְוַעָּתה ו
 הֹוָבְלטנּו ָתְֹּדַבר ֱאמּוַנְתֶכם ְוַאֲהַבְתֶכם ִּכי ְזַכְרֶּתם א־ַעל
 ֲאַנְחנּו־ַּגםָּפֵנינּו ַּכֲאֶׁשר ־ֶאת ֹותֵעת ְוִכי ִתְתַאּוּו ִלְרא־ְּבָכל

 ְּפֵניֶכם׃ ־ֶאת ֹותִמְתַאִּוים ִלְרא
ָמָצאנּו ַתְנחּוִמים  ֹותְוָרע ֹותָצר־ֶאָחי ְּבָכל ֹוא ֵאפתאְֹלז ז

 ָּבֶכם ִּבְגַלל ֱאמּוַנְתֶכם׃ 
ִדים ַאֶּתם ָהֵכן ִלְפֵני ְמִֹאם ַרק ע ֹום ַחִּיים ֲאַנְחנּו ַהּיִּכי ח

 ינּו׃ ֵנֲֹאד
ִהים ַּבֲעבּוְרֶכם ַעל אָּנִׁשיב ֵל־ה ַמהֹוֶדּנ־ ַבֶּמהִּכי ט

 ֵהינּו׃ ַהִׂשְמָחה ֲאֶׁשר ָׂשַמְחנּו ֲעֵליֶכם ִלְפֵני ֱא־ָּכל
 ֹותם ַנְעִּתיר ְוִנְתַּפֵּלל ִּכי ִיָּנֶתן ָלנּו ִלְראֹוָמ ְויַלְיָלה י

 ָלֵכם ֶּבֱאמּוַנְתֶכם׃ ־ְּפֵניֶכם ּוְלַהְׁשִלים ֵאת ֲאֶׁשר־ֶאת
ַּדְרֵּכנּו ־ינּו ְיַיֵּׁשר ֶאתֵנֹ ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵהינּו ָאִבינּו ְוֵיׁשּוַעֵוא יא

 ֲאֵליֶכם׃ 
יף ְּבַאֲהַבת ִאיׁש ֹוִסינּו ְלהֵנֹ ַיְרֶּבה ְוֵכן ִיֵּתן ָלֶכם ֲאדְוֶאְתֶכם יב 

יף ֹוִס נֲאַנְחנּו־ַּגםָאָדם ַּכֲאֶׁשר ־ְלֵרֵעהּו ּוְבַאֲהַבת ָּכל
 ְלַאֲהָבה ֶאְתֶכם׃ 

א ִיָּמֵצא ָבֶכם ֶׁשֶמץ ָּדָבר  ׁש ְוֶדֹם ַּבּקִלְּבֶכ־ן ֶאתֹוֵנ ְיכְוֵכן יג
 ינּוֵנֲֹאדֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח  ֹואּב ֹוםֵהינּו ָאִבינּו ְּביִלְפֵני ֱא

 יו׃ ָׁשְֹקד־ָּכל־ִעם

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
 ִמֶּכם ְוַנְזִהיר ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ֵיׁשּועַ  ׁשָֹּדָבר ַאַחי ִנְדר ֹוףס א

 אְֹוִלְמצְּבֵמיָׁשִרים  ינּו ְלִהְתַהֵּלינּו ַּכֲאֶׁשר ִקַּבְלֶּתם ִמִּפֵנֲֹאד
 ְוֵכןִכים ֵּכן ַּתֲעׂשּו ְלַֹאֶּתם ה־ִהים ְוַכֲאֶׁשר ַּגםֵחן ְּבֵעיֵני ֱא

 יפּו׃ ֹוִסּת
ֲאֶׁשר ָנַתּנּו ָלֶכם ְּבֵׁשם ֵיׁשּועַ   ֹותַהִּמְצ־ ְיַדְעֶּתם ֶאתִּכי ב

 ינּו׃ ֵנֲֹאד
 ַהְּזנּות׃ ־ִּתְהיּו ְוִתָּנְזרּו ִמןִהים ִּכי ְקדִׁשים ֱא ֹון ֶזה ְרצִּכי ג

  ֹוד׃ׁש ּוְבָכבֶדֹ ְּבקֹוִּכְליר ֹ ִמֶּכם ָיִבין ִלְׁשמִאיׁש־ְוָכל ד
א ָיְדעּו  ם ֲאֶׁשר ֹוִיַהּג ְבַתֲאָוה ַוֲעָגִבים ְּכֶדֶר־א ה

 ִהים׃ ָהֱא־ֶאת
ם ֵקֹּנּו ַּבָּדָבר ַהֶּזה ִּכי נֹוֶנא יָאִחיו ְו־ִאי ׁש ֶאתץ ִֹיְפר־אְו ו

  ֵמָאז׃ּו ָבֶכם נֵֹאֶּלה ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְדנּו ְוַהִעיד־ָּכל־ה ַעלָֹוְיה
 ׁש׃ ֶדַֹהּק ְלֶדֶר־ֵהינּו ִּכי ִאםנּו ֱאָתָֹבה ָקָרא אֹוֵעְלת־א ִּכי ז
ִהים ֱא־ֶאת־ה ִּכי ִאםֶזָֹאָדם הּוא ב־א ֶאתה ֶזֹ ַהּבֵּכן־ְוַעל ח

 ׃ ֹוֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם רּוַח ָקְדׁש
ָּדָבר ֲאֵליֶכם ִּכי ב ָֹלנּו ִלְכּת־ ַאֲהַבת ַאִחים ֵאיןְּדַבר־ְוַעל ט

  ָאִחיו׃־ֶאתִהים ְלַאֲהָבה ִאיׁש א ַאֶּתם ִלּמּוֵדי ֱאֲה
ָיא ֻכָּלּה ֹוְנֲאֵחיֶכם ֲאֶׁשר ְּבַמְקּד־ֲעִׂשיֶתם ְלָכל־ ַּגםְוֵכן י

  יפּו׃ִסֹוּתִנְתַחֵּנן ֲאֵליֶכם ַאַחי ִּכי ֵכן ַּתֲעׂשּו ְוֵכן ־ַרק
 ֹוְמַלאְכּת־ִאיׁש ֶאת ֹות ָלֶׁשֶבת ְּבַהְׁשֵקט ַלֲעׂשְוִתְתַאְּמצּו יא

 ְיִגיַע ַּכָּפיו ַּכֲאֶׁשר ִצִּוינּו ֶאְתֶכם׃ ־ַעל ֹותְוִלְחי
ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלֲעָדֵתנּו ־ֶאת ֹור ִּתְתַהְּלכּו ְבִמיׁשּוְבֵכן יב 
 ָּדָבר׃ ־א ֶיְחַסר ָלֶכם ָּכלְו
א ָלֶכם  ְיֵׁשֵני ָעָפר ָחַפְצנּו ִּכי ֵתְדעּון ִּכי ְּדַבר־לְוַע יג

 ָלֶהם ִּתְקָוה׃ ־ְלִהְתַאֵּבל ַּכֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֵאין
ַהְיֵׁשִנים ־ֶאת־ ַכֲאֶׁשר ַנֲאִמין ִּכי ֵיׁשּוַע ֵמת ַוֶּיִחי ֵּכן ַּגםִּכי יד

 ִהים ְלָפָניו׃ ְיֵדי ֵיׁשּוַע ָיִקים ֱא־ַעל
ה ִּכי ֲאַנְחנּו ָֹוִרים ָלֶכם ִּבְדַבר ְיהְמָֹאנּו את אֹ ָכזִּכי טו

א ְנַקֵּדם ינ ּו ֵנֲֹאד ֹואד ּבֹוֵעַבַחִּיים ְלמה ַֹהִּנְׁשָאִרים ּפ
  ַהְיֵׁשִנים׃־ֶאת

ִהים ר ֱאֹוַפׁש ֹולַהָּׁשַמִים ְּבק־ינּו ִמןֵנֹ ִבְתרּוָעה ֵיֵרד ֲאדִּכי טז
 ָאז ָיקּומּוָּמִׁשיַח ְוַהֵּמִתים ַּב ֹוםְצָבא ַהָּמר־ִמִּפי ַׂשר

 ה׃ ֹוָנִראׁש
 ֲאַנְחנּו ַהִּנְׁשָאִרים ַּבַחִּיים ִנָּלַקח ְוַנֲעֶלה ִעָּמֶהם ֵכן־ְוַאֲחֵרי יז

 ִנְהֶיה ְוֵכןִּבְרִקיַע ַהָּׁשָמִים  ֹוןַיְחָּדו ַּבֲעָנִנים ִלְקַראת ָהָאד
 ָלֶנַצח׃  ֹוןָהָאד־ִעם

 הּו ִּבְדָבִרים ָּכֵאֶּלה׃ ֵרֵע־ַנֲחמּו ִאיׁש ֶאת ֹוא ֵאפָלֵכן יח

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
 ָּדָבר ַאַחי ְלִהָּכֵתב ָלֶכם׃ ־ ָהִעִּתים ְוַהְּזַמִּנים ֵאיןְּדַבר־ְוַעל א
  ֹוא׃ה ְּכַגָּנב ַּבַּלְיָלה ָיבָֹוְיהֹום־א ְיַדְעֶּתם ֵהיֵטב ִּכי יֲה ב
יָדם ֲעֵליֶהם ֵא  ֹואָיבם ְֹוַׁשְלָוה ָאז ִּפְתא ֹוםְמרּו ָׁשלאֹ יַּכֲאֶׁשר ג

 א ִיָּמֵלט ָלֶהם ָּפִליט׃ ָדה ְוֹוֵלְּכֶחְבֵלי י
 ֹוםֲעֵליֶכם ַהּי ֹואֲאֶׁשר ָיב ֶׁשֹ ַאֶּתם ַאַחי ֵאיְנֶכם ַּבחֲאָבל ד

 ְּכַגָּנב׃ 
א ְבֵני א ְבֵני ַלְיָלה ְוַאֶּתם  ֹוםּוְבֵני י ֹור ֻכְּלֶכם ְּבֵני אִּכי ה

 ֲאָנְחנּו׃  חֶׁש
ד  ִֹנְׁשק־ִּכְׁשָאר ָהֲאָנִׁשים ִּכי ִאם ֹוןיׁש ֵאין ָלנּו ִלֵּכן־ַעל ו

  ֹון׃ְוִנְׁשַּתֵּמר ִמִּׁשָּכר
 ים ִיְׁשְּכרּון ַּבָּלְיָלה׃ ִרֹ ַהְיֵׁשִנים ִייְׁשנּו ַבָּלְיָלה ְוַהִּׁשּכִּכי ז



 יִקיםֹוִנַהַּתְסל־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קסד

ֱאמּוָנה  ֹוןְוִנְלַּבׁש ִׁשְרי ֹוןִנְׁשַּתֵּמר ִמְּׁשָּכר ֹום ְבֵני יַוֲאַנְחנּו ח
 ע ָלנּו ִּתְקַות ַהְיׁשּוָעה׃ ֹוַבְלכְוַאֲהָבה ּו

ְלָהִביא  ־ ִּכי ִאםֹונּו ְבַאּפֵתִֹהים ְלַכּלנּו ֱאָתָֹיַצר א־א ִּכי ט
 ינּו׃ ֵנֵֹיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד־ָלנּו ְיׁשּוָעה ְּבַיד

 ִנְחֶיה ֹוִניַׁשן ִעּמ־ֹוָנִקיץ א־ ֲאֶׁשר ֵמת ַּבֲעֵדנּו ְוִאםהּוא י
 ַיְחָּדו׃ 

ֶנֶפׁש  ־ֵרֵעהּו ְוָהִׁשיבּו ִאיׁש ֶאת־ ַהְזִהירּו ִאיׁש ֶאתןֵּכ־ַעל יא
  ה׃ֹּכ־ָאִחיו ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַעד

ָהֲעֵמִלים ־ ִנְפַצר ָּבֶכם ַאִחים ָלַדַעת ְּבׂשּום ֵלב ֶאתַוֲאַנְחנּו יב 
 יִחיםֹוִכַהּמ־ְוֶאת ֹוןַהִּנָּצִבים ֲעֵליֶכם ְּבֵׁשם ָהָאד־ָּבֶכם ְוֶאת

 ֶאְתֶכם׃ 
ם ְלַמַען ָּפֳעָלם ָתְֹלַאֲהָבה א ֹול ְיַקר ֶעְרָּכם ַהָּגדּוְלַהִּכיר יג

 ֵּביֵניֶכם׃  ֹוםְוַהֲחִזיקּו ָׁשל
ַהַּמְמִרים ַאְּמצּו ־יחּו ֶאתֹוִכ ַאֵחינּו ַנְזִהיר ֶאְתֶכם הְוַאֶּתם יד

 ַאףים ְוַהֲאִריכּו ִלֹהח־ַרֵּכי ַהֵּלָבב ַסֲעדּו ֶאת־ֶאת
 ָאָדם׃ ־ְלָכל

ִאיׁש ְלִאיׁש ָרָעה ַּתַחת ָרָעה ִּכי  ל ִֹיְגמ־ ֶּפןְמרּוִהָּׁש טו
ִרְדפּו ְלֵהיִטיב ָּתִמיד ְלִאיׁש ִאיׁש ִמֶּכם ְוַגם ־ִאם
  ָאָדם׃־ְלָכל

 ַהָּיִמים׃ ־ְׂשֵמִחים ִּתְהיּו ָּכל ְוַא טז
 א ַתְחְּדלּו ֵמִהְתַּפֵּלל ָּתִמיד׃ ְו יז
ִהים ְּבֵיׁשּוַע ם ֵחֶפץ ֱאֶזה ָלֶכ־ָּדָבר ִּכי־ָּכל־ ַעלּוֹודה יח

 ַהָּמִׁשיַח׃ 
 ָהרּוַח׃ ־א ְתַכּבּו ֶאת יט
 א ִתְפָרעּו׃  ֹותַהְּנבּוא־ְוֶאת כ
  ֹוב׃ָּדָבר ְוַהֲחִזיקּו ַּבּט־ ָּכלַּבֲחנּו כא
  ָּדָבר ָרע ַאף ְלַמְרֵאה ָעִין ַהְרִחיקּו ַרְגֵליֶכם׃ ֶׁשֶמץ־ּוִמָּכל כב
ַּכּלֵ ה  ־ ְיַקֵּדׁש ֶאְתֶכם ֵמָחֵחל ְוַעדהּוא ֹוםֵהי ַהָּׁשלֵוא כג

 ינ ּו ֵנֲֹאד ֹואד ּבֹוֵעָרע ְּברּוַח ֶנֶפׁש ּוְגִוָּיה ְלמ־ְוִיְׁשָמְרֶכם ִמָּכל
 ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 

 ַיֲעֶׂשה׃ ־א ֶאְתֶכם ְוהּוא ַּגםֵרֹ הּוא ַהּקֶנֱאָמן כד
 ָנא ַּבֲעֵדנּו׃ ־ ֶאָחי ִהְתַּפְּללּוָאָּנא כה
 ׁש׃ ֶדָֹהַאִחים ִּבְנִׁשיַקת ַהּק־ָּכל ֹום ִלְׁשלַׁשֲאלּו כו
ת ְלִהָּקֵרא  אֹינּו ָלֵתת ָהִאֶּגֶרת ַהּזֵנֹ ַמְׁשִּביֲעֶכם ַּבֲאדִהְנִני כז

 ים׃ ֹוִׁשָהַאִחים ַהְּקד־ְבָאְזֵני ָכל
 ינּו ִעָּמֶכם ָאֵמן׃ֵנֹ ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֶחֶסד כח
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תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ לללל    ֹוֹוֹוֹוססססֹוֹוֹוֹולללל    ּפּפּפּפאאאאִִִִ ייייתתתת    אאאאֶֶֶֶ ננננִִִִ ּׁשּׁשּׁשּׁשֵֵֵֵ לללל־־־־ההההָָָָ ססססְְְְ ּתּתּתּתַַַַ ייייםםםםֹוֹוֹוֹוננננִִִִההההַַַַ ייייקקקקִִִִ

 
  א א א אפרקפרקפרקפרק

יִקים ֹוִנֲעַדת ַהַּתְסל־ֶאל ֹוסּיֹוִתְוִטימ ֹוסְוִסְלָונ ֹולֹוסּפ א
 ינּו׃ ֵנִֹהים ָאִבינּו ּוְבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדַהְּדֵבִקים ֵּבא

ִהים ָאִבינּו ְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִיֵּתן ָלֶכם ֱא ֹום ְוָׁשלֶחֶסד ב
 ינּו׃ ֵנֲֹאד

ִהים ָּתִמיד ַּבֲעבּוְרֶכם ַאַחי ֵלא ֹודֹות ָעֵלינּו ְלהַּכָּמה ג
ְוַאֲהַבת  לְֹוָגד ֹוֶכת ָהלֶלָֹלנּו ִּכי ֱאמּוַנְתֶכם ה ֹוןַּכֲאֶׁשר ָנכ
 ָוָרב ֵּבין ֻּכְּלֶכם׃  ֹוֵרִעים ָהל

ִהים ָהֱא ֹותֲאַנְחנּו ִנְתָּפֵאר ָּבֶכם ִלְפֵני ְקִהּל־ ֲאֶׁשר ַּגםַעד ד
 ֲאֶׁשר  ְוַהְּמרּוָצהָהעֶׁשק ־ֻסָּבְלֶכם ֶוֱאמּוַנְתֶכם ְּבָכל־ַעל

 ָּפְגעּו ָבֶכם׃ 
ים ַאֶּתם ִנִֹּכי ְנכר ֹ ֵלאמֹוִהים ִּכי ָיָׁשר ִמְׁשְּפט ֵלאֵעדּות ה

  ל׃ֹ ֲאֶׁשר ָעֶליָה ְנַתֶּתם ִׁשְכְמֶכם ִלְסּבֹוְלַמְלכּות
 ֵריֶכם׃ ְרְֹלָהִׁשיב ָצָרה ְלצִהים ַצִּדיק הּוא ֱא־ ַּגםַּכֲאֶׁשר ו
 ֹותִנְגל ֹות ָהֲעׁשּוִקים ִיֵּתן ְרָוָחה ִאָּתנּו ְלֵעת ִהָּגלְוָלֶכם ז

  ַח׃ֹי כֵרַֹמְלָאָכיו ִּגּב־ַהָּׁשַמִים ִעם־ינּו ִמןֵנֵֹיׁשּוַע ֲאד
ָיְדעּו ־אָנָקם ְּבַלֲהבת ֵאׁש ֵמֵאת ֵאֶּלה ֲאֶׁשר  םִֹלְנק ח

ְּבׂשַרת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ־עּו ֶאתא ָׁשְמִהים ְוָהֱא־ֶאת
  ינּו׃ֵנֲֹאד

ּוֶמֲהַדר   ֹוןַעד ִמִּלְפֵני ָהָאד־ ֵיָעְנׁשּו ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדיֲאֶׁשר ט
 ׃ ֹונְֹּגא

ְלֶפֶלא  ֹותְלִהָּכֵבד ִּבְקדָׁשיו ְוִלְהי ֹואַההּוא ַּכֲאֶׁשר ָיב ֹוםַּבּי י
  ִמִּפינּו ֱאֶמת׃ ְׁשַמְעֶּתםַמֲאִמיָניו ִּכי ֵעדּוֵתנּו ֲאֶׁשר ־ְּבָכל

ִלְּבֶכם ־ֵהינּו ְלָהִכין ֶאתת ִנְתַּפֵּלל ָּתִמיד ֵלאאֹ ָלזֲאֶׁשר יא
ָּבֶכם   ֹובַהּט ֹוֵאָליו ַּכֲאֶׁשר ָקָרא ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִלים ֶחְפצ

 ׃ ֹוַמֲעֶׂשה ָהֱאמּוָנה ִּבְגבּוָרת־ְוָכל
ינּו ְוַאֶּתם ִּתָּכְבדּו ֵנִֹׁשיַח ֲאד ִיָּכֵבד ָּבֶכם ֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמְלַמַען יב 

 ינּו׃ ֵנֵֹהינּו ְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד ְּכַחְסֵדי ֱאֹוב

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
ַוֲאֶׁשר ְיַקְּבֵצנּו  ֹואינּו ֲאֶׁשר ָיבֵנֹ ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדְּדַבר־ְוַעל א

 ת ַּבָּקָׁשֵתנּו ִמֶּכם ֶאָחי׃ אֵֹאָליו ז
א רּוַח ְו־א ִמְּפֵניָּתִחילּו ־ְוַאלם ֹ ִּפְתא ִיַּתר ִלְּבֶכםָנא־ַאל ב

 ָיְצָאהְמרּון ִּכי אֹא ִמְּפֵני ִאֶּגֶרת ֲאֶׁשר יִמְּפֵני ְׁשמּוָעה ְו
 ַהָּמִׁשיַח ִהֵּנה ָבא׃  ֹוםיר ִֹמָּיֵדינּו ֵלאמ

 ֹואָיב־א ִּכי ֹובּו לאֹא תּו ְוהֶֹאְתֶכם ִאיׁש ְלת יֹוִלי־ַאל ג
 ַהַחָּטָאה ִיְהֶיה ַהַּמַעל ְוִנְגָלה ִאיׁש הֹוָנא ָבִראׁש־ִאם
  ֹון׃ָהֲאַבּד־ֶּבן

ִּכי  ־ת ַהֵּׁשם ַעדַדֵֹאל ַוֲעב־ָּכל־ם ְוִיְתַּגֵּדל ַעלֹוֵמ ִיְתקֲאֶׁשר ד
 ִהים׃ ָהֱאהּוא ר ִֹהים ֵלאמִהים ֵּכאֵיֵׁשב ְּבֵהיַכל ֱא־ַגם

 ֹודם ָהֵאֶּלה ְּבעא ִתְזְּכרּו ִּכי ִדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ַּכְּדָבִריֲה ה
 ָהִייִתי ִעָּמֶכם׃ 

 ׃ ֹוֲאֶׁשר ַיַעְצֶרּנּו ַעָּתה ְלַמַען ִיָּגֶלה ְּבִעּת־ ְיַדְעֶּתם ֶאתְוֵכן ו
ר  ֵצֹ ֶאֶפס ָהעֹויא ְפֻעָּלתֹוִצַהֶּפַׁשע ְּכָבר ֵהֵחל ְלה ֹוד סִּכי ז

 ַהְּמִסיָּלה׃  ֹוַיַעְצֶרּנּו ַעד ֲאֶׁשר יּוַסר ִמּת
ֵיׁשּוַע ְּברּוַח ְׂשָפָתיו  ֹוןה ַהּפֵׁשַע ֲאֶׁשר ְיִמיֶתּנּו ָהָאד ִיָּגֶלְוָאז ח

 ּוִבְבַרק ָּפָניו ַיְכִחיֶדּנּו׃ 
 תֹתֹ ְּב אַחֹּכ־ ְּבָרביוֹוָתֲעִלילְכָׂשָטן ַּב ֹוא הּוא ֲאֶׁשר ָיבֶזה ט

 ַאְכָזב׃  ֹורִתים ִמָּמקֹוְפּוְבמ
א ָרצּו א ֵהם ֲאֶׁשר ִדים ֲהְבֹ ּוְרִמָּיה ֵּבין ָהאָאֶון־ּוְבָכל י

 ְלִהָּוַׁשע ְּבַאֲהַבת ָהֱאֶמת׃ 
ָׁשְוא ּוַמּדּוִחים  ֹותִהים ַמְׂשאת ְיַׁשַּלח ָּבם ֱאאֹ זּוַבֲעבּור יא

 ְלַמַען ַיֲאִמינּו ַּבָּׁשֶקר׃ 
ִּדְבֵרי ֱאֶמת ְוַאֲחֵרי ־א ָׁשעּו ֶאלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ־ ָּכלְוֶיְאְׁשמּו יב 

 ׃ ֵלָֹאֶון ִּלָּבם ה
ִהים ָּתִמיד ֲעֵליֶכם ֵלא ֹודֹותִלֵּבנּו ְלה ֹון ַאִחים ָנכַוֲאַנְחנּו גי

ִהים ַוְיִהי ָלֶכם ֱאינּו ִּכי ֵמֵראִׁשית ָּבַחר ָּבֶכם ֵנְֹּבִחיֵרי ֲאד
  ֱאֶמת׃ ֶוֱאמּוַנְתֶכםִליׁשּוָעה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִהְתַקִּדְׁשֶּתם ָּברּוַח 

ִּפי ְּבׂשָרֵתנּו ָלֵתת ָלֶכם ־ה ַעלֵאֶּל־ ָקָרא ֶאְתֶכם ְלָכלְוהּוא יד
 ינּו׃ ֵנֵֹיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד ֹודֵחֶלק ִּבְכב

 ַאַחי ִעְמדּו ָהֵכן ְוַהֲחִזיקּו ַבֶּלַקח ַהָּנתּון ָלֶכם ְוַעָּתה טו
 ִּפי ִאַּגְרֵּתנּו׃ ־ ַעלֹוִּדְבֵרי ִפינּו א־ַעל

נּו ָתֵֹהינּו ֲאֶׁשר ָאַהב אינּו ְוָאִבינּו ֱאֵנֹ ַהָּמִׁשיַח ֲאדְוֵיׁשּוַע טז
 ה׃ ֹוָבַעד ְוִתְקָוה ט־ם ֲעֵדיַחֹ ָנַתן ָלנּו נֹוּוְבַחְסּד

 ֹובַמֲעֶׂשה ט־ם ְּבָכלָתֹן אֹוֵנִלְּבֶכם ִויכ־ ְיַנֵחם ֶאתהּוא יז
 ָּדָבר׃ ־ּוְבָכל

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ה ָירּוץ ְוֶנְאָּדר ָֹוָּדָבר ַאַחי ִהְתַּפְללּו ָעֵלינּו ּוְדַבר ְיה ֹוףס א

 ֲאֶׁשר ֶנְאָּדר הּוא ָּבֶכם׃ ַּכ
א   ִתְהֶיה ְפֵליָטה ִמְּמֵתי ָאֶון ְוַאְנֵׁשי ֶרַׁשע ִּכי ְוָלנּו ב

 ֲאָנִׁשים ֱאמּוָנה ָבם׃ ־ָכל



 יִקיםֹוִנַהַּתְסל־ָהֵּׁשִנית ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קסו

ד ֶאְתֶכם ְוִיְׁשָמְרֶכם  ֹוֵדינּו ֶנֱאָמן הּוא ֲאֶׁשר ְיעֵנֲֹאד ַא ג
 ָהָרע׃ ־ִמן

ים ַאֶּתם ְּכִמְצָוֵתנּו ִׂשֹע־יינּו ִּכֹוֵנִלֵּבנּו ַּבֲאד  ְסמּוַוֲאַנְחנּו ד
 ְוֵכן ַּתֲעׂשּו ַּבָּיִמים ַהָּבִאים׃ 

יל ֹוִחֵהֶכם ּוְלהֱא־ִלְּבֶכם ְלַאֲהָבה ֶאת־ ַיֶּטה ֶאתינּוֵנַֹוֲאד ה
 ִלְמִׁשיֲחֶכם׃ 

ינּו ֵנֹ ְמַצִּוים ֶאְתֶכם ַאֵחינּו ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדַוֲאַנְחנּו ו
 ַהַּקָּבָלהא ְלִפי ִעֵּקׁש ְו ְּבֶדֶר ֵלָֹאח ַהה־ְלִהָּבֵדל ִמָּכל

 ֲאֶׁשר ִקֵּבל ִמֶּמּנּו׃ 
א ינּו ִּכי ֹוֵתא ְיַדְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר ֲעֵליֶכם ָלֶלֶכת ְּבִעְּקבֲה ז

 ם ָהַלְכנּו ִלְפֵניֶכם׃ ֹוָתים ְּבַמְעְּגלֹוִזִכְנל
ּוִבְתָלָאה ַלְיָלה ְּבָעָמל ־א ָאַכְלנּו ִחָּנם ִּכי ִאם ִאיׁש ְוֶלֶחם ח

 ח׃ ַרִֹאיׁש ִמֶּכם ָלט־ם ְלִבְלִּתי ִנְהֶיה ַעלֹוָמְוי
ת ָלֶכם ֹוֵפְלמ ֹותִלְהי־ְצָדָקה ָלנּו ִּכי ִאם־א ֵמֲאֶׁשר ֵאין ט

 ינּו׃ ֹוֵתְּבַנְפֵׁשנּו ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו ְּבִעְּקב
ֵאן ְיָמֵאן ִאם ָמר ֹנּו ִעָּמֶכם ִצִּוינּו ֶאְתֶכם ֵלאמֹוֵתִּבְהי־ ַּגםִּכי י

  ֵכל׃אֹיא  ֹולָאכ־ִּבְמָלאָכה ַגם ֹותִאיׁש ַלֲעׂש
א ֲאֶׁשר  ֵיׁש ָּבֶכם ֲאָנִׁשים ְמַעְּקֵׁשי ֶדֶר־ ָׁשַמְענּו ִּכיִּכי יא

 ִייְגעּו ְבֵדי ִריק׃ ־ִייְגעּו ְבֵדי ְמָלאָכה ִּכי ִאם
ֵמֶהם ִלְפֵני   ָּכֵאֶּלה ֲאַנְחנּו ְמַצִּוים ּוְמַבְקִׁשים ֲאָנִׁשים־ְוֶאת יב 

ל ֹ ְוֶלֱאכְמַלאְכָּתםְּבַנַחת  ֹותינּו ַלֲעׂשֵנֵֹיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד
 ַלְחָמם ִמיִגיַע ַּכֵּפיֶהם׃ ־ֶאת

  ֹוב׃ִּתְהיּו ֲעֵיִפים ַּבֲעׂשְתֶכם ט־ ֶאָחי ַאלְוַאֶּתם יג
ת ַהְתוּו אְֹּדָבֵרנּו ָּבִאֶּגֶרת ַהּז־ִיְׁשַמע ֶאת־א ֲאֶׁשר ְוִאיׁש יד

  ֹוׁש׃ ְלַמַען ֵיבֹוא ִתְתָעְרבּו ְבֶחְבָרת ְלָבד ְוֹותֹא
  ְּכָאח׃ ֹותֹיחּון אֹוִכַח ּתֹוֵכה־ב ִּכי ִאםיֵֹ ְלאַּתְחְׁשֻבהּו־ְוַאל טו
ֲאֶׁשר ִּתְפנּו ל  ְֹּבכ ֹוםהּוא ִיֵּתן ָלֶכם ָׁשל ֹוםַהָּׁשל ֹוןַוֲאד טז

 ֻּכְּלֶכם׃ ־ינּו ְיִהי ִעםֵנַֹהָּיִמים ַוֲאד־ָּכל
 ֹותֲאֶׁשר הּוא ְלא ֹולֹוסִּבְכָתב ָיִדי ֲאִני פ ֹום ְׁשֵאַלת ָׁשלתאֹז יז

 ב׃ ֵתֹי ָּכֶזה ֲאִני כֹוַתִאְּגר־ְּבָכל
 ֻּכְּלֶכם ָאֵמן׃־ינּו ִעםֵנֹ ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֶחֶסד יח
 
 



 ֹוסּיֹוִתִטימ־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קסז
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תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ אאאאׁשׁשׁשׁש    ֹוֹוֹוֹוללללֹוֹוֹוֹוסססס    ּפּפּפּפאאאאִִִִ ררררִִִִ ללללֹוֹוֹוֹוננננָָָָההההָָָָ ייייממממ־־־־הההה    אאאאֶֶֶֶ ֹוֹוֹוֹוססססּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתתִִִִטטטטִִִִ

 
  א א א אפרקפרקפרקפרק

ִהים ִּפי ְדַבר ָהֱא־ִליַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַעלְׁש ֹולֹוסּפ א
 ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִּתְקָוֵתנּו׃  ֹוןִּפי ָהָאד־יֵענּו ְוַעלֹוִׁשמ

ֱאמּוָנה ֶחֶסד  ֹורְּבִני ְּכֵבן ֵמֲחָלַצי ִמְּמק ֹוסּיֹוִתִטימ־ֶאל ב
ִהים ָאִבינּו ּוֵמֵאת ֵיׁשּועַ  ֵמֵאת ֱא ְל ֹוםַרֲחִמים ְוָׁשל

 ינּו׃ ֵנֹ ֲאדָּמִׁשיַחַה
ת  ְֹלַצּו ֹוסָלֶׁשֶבת ְּבֶאְפס ָיא ִּבַּקְׁשִּתיֹוְנ ְלַמְקּדְּבֶלְכִּתי ג

 ה ָנְכִרָּיה׃ ֹוָרּו ּתֹורֲאָנִׁשים ֲאָחִדים ְלִבְלִּתי י־ַעל
 ֹות נִֹחְּׁשב ֹותרַֹהּד ֹותדֹוְלא ִיְתַעְּסקּו ְבִדְבֵרי ַאָּגָדה ּוְבתְו ד

ִהים ֱא־ֵּביתא ְלַחֵּזק ים ָיַדִים ְלִהְתַוֵּכַח ְוִנְתֵֹקץ ַהּנ־ְלֵאין
 ָּבֱאמּוָנה׃ 

ְּברּוחַ   ֹורה ִהיא ַאֲהָבה ְּבֵלב ָטהֹוָר ִמְצַות ַהּתַתְכִלית־ִּכי ה
 ִסיג׃ ־ּוֶבֱאמּוָנה ְנִקָּיה ִמָּכל ֹוןָנכ

 ח ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ֶהָהֶבל׃ ַרֹא־ֵיׁש ֲאֶׁשר ָנטּו ִמִּני ַא ו
ָיִבינּו ֵאת ֲאֶׁשר ־אה ְוֹוָרים ַּבּתֹוִרמ ֹות ִלְהירּוִיְתַאְּמ ז

 טּון׃ ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָעָליו ַיְח־א ֶאתְיַדֵּברּון ְו
ָהָאָדם  ֵיֵל־ה ִהיא ִאםֹוָבה ָיַדְענּו ִּכי טֹוָר ַהּתֵהן ח

 יָה ַּכִּמְׁשָּפט׃ ֶתִֹּבְנִתיב
ִלְבֵני ־י ֶצֶדק ִּכי ִאםא ְלַאְנֵׁשה ְנתּוָנה ֹוָר ָיִבין ִּכי תְוהּוא ט

 ַמֵּכיָבה ּוְנָבָלה ֹוֵעי תֵׂשִֹדים ּפְׁשִעים ְוַחָּטִאים עְרְֹבִלַּיַעל מ
  ְמַרְּצִחים׃ ֹוָאב ְוֵאם א

ֵבי ֶנֶפׁש ָּבִנים ֶּכָחִׁשים ְנָֹזָכר ּג־ִבים ֶאתְכֹ ְוׁשִפיםֲאֹנ י
ת ֹוַר ְּבתם ַמְמִריםֹוֶהֲאֵחִרים ְּכמ ֹודְוִנְׁשָּבִעים ַלָּׁשֶקר ְוע

  ַחִּיים׃
 הּוא ֲאֶׁשר ִהְפִקיד ְּבָיִדי׃  ִהים ָּברּוָהֱא ֹוד ְּבׁשַרת ְּכבְּכִפי יא
ינּו ַהְמַאְּזֵרִני ַחִיל ֶאֵּתן ְּתִהָּלה ִּכי ֵנֹ ַהָּמִׁשיַח ֲאדּוְלֵיׁשּוַע יב 

 ׃ ֹוי ְלָׁשְרתִתְֹלָבִבי ֶנֱאָמן ְלָפָניו ַוַּיְקֵרב א־ָמָצא ֶאת
ֻרַחְמִּתי  ֲאֶׁשר ְמַגֵּדף ָהִייִתי ְלָפִנים ְמַרֵּדף ּוְמַחֵּבל ַא יִכָֹאנ יג

 ֱאמּוָנה׃ ־ִּכי ָעִׂשיִתי ִבְׁשָגָגה ִּבְבִלי
ֶוֱאמּוָנה ְוַאֲהָבה ְּבֵיׁשּוַע ד ְֹמא־ינּו ָעַלי ַעדֵנֹ ֶחֶסד ֲאדַוִּיְגַּדל יד

 ְמִׁשיֵחנּו׃ 
 ִּכי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֹולָאָדם ְלַקְּב־ ַהָּדָבר ְוָיֲאָתה ְלָכלֱאֶמת טו

 ׁש א ָֹהרי ִכַֹהַחָּטִאים ְוָאנ־יַע ֶאתֹוִׁשָהָאֶרץ ְלה־ָּבא ֶאל
 ָלֶהם׃ 

ת ֻרַחְמִּתי ְלַמַען ְיַגֶּלה ִּבי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיחַ  אֹ זּוַבֲעבּור טז
 ַאֲחַרית ַלָּבִאים ֹוֵפְלמ ֹות ִלְהיֹורּוח ֶרֹא־ָּכל־ה ֶאתָנִֹראׁש

 ם׃ ֹוָל ְלַחֵּיי עֹוינּו בֲאֶׁשר ַיֲאִמ

ִהים א ְתׁשּוֶרּנּו הּוא ֱאן ַעד ֲאֶׁשר ַעִין ֵכֹם ׁשֹוָלע ּוְלֶמֶל יז
 ם ֹוָלֵמָהע ַהְּגֻדָּלה ְוַהִּתְפֶאֶרת ֹו לֹוֶאָחד ְוֶהָחָכם ְלַבד

 ם ָאֵמן׃ ֹוָלָהע־ְוַעד
י ַּכֲאֶׁשר ְּבִנ ֹוסּיֹוִתִטימ ֹוםַהּי ת ֲאִני ְמַצְּואֹ ַהּזַהִּמְצָוה־ֶאת יח

 ִמְלֶחֶמתִּפיֶהן ִּתָּלֵחם ־ֵמָאז ֲאֶׁשר ַעל ֹותַהְּנבּוא ִּדְּברּו ָעֶלי
 ֶצֶדק׃ 

א ַכֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהְיָתה ְו ֹון ַתֲחִזיק ֶּבֱאמּוָנה ּוְברּוַח ָנכִּכי יט
 רּוַח ַאֶחֶרת ִאָּתם ָוֳאִנַּית ֱאמּוָנָתם ִנְׁשְּבָרה׃ 

ֲאֶׁשר ִהְסַּגְרִּתים ְּבַיד ַהָּׂשָטן   ֹוסֲאֶלְכַסְנְּדרַו ֹוס הּוְמִנּיּוֵמֶהם כ
  ֹוד׃א ְיַגְּדפּו עְלַמַען ִיָּוְסרּו ְו
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ָּדָבר ְלַהְעִּתיר ִרָּנה ּוְתִפָּלה ־ִלְפֵני ָכל ׁש ִמְּמֵרֹ ֲאִני דתאְֹוז א

 ָאָדם׃ ־ְּבֵני־ה ְּבַעד ָּכלֹוָדְּתִחָּנה ְות
ִׁשְכָמם ְלַמַען ִנְחֶיה ־ֲאֶׁשר ִמְׂשָרה ַעל־ל ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכְּבַעד ב

 ִהים ּוְבִיְׁשַרת ֵלָבב׃ ַחֵּיי ְמנּוָחה ְוַׁשְלָוה ְּבִיְרַאת ֱא
 יֵענּו׃ ֹוִׁשִהים מְּבֵעיֵני ֱא ֹוןַהָּדָבר ַהֶּזה ּוְלָרצ ֹובט ג
ת ָאָדם ְוִיְלְמדּו ָלַדַע־ְּבֵני־ִּכי ִיָּוְׁשעּו ָכלץ ַֹיְחּפץ ֹ ָחפֲאֶׁשר ד

 ׃ ֹוֲאִמּת־ֶאת
ִהים ּוֵבין ִהים ֶאָחד הּוא ּוֵמִליץ ֶאָחד ֵּבין ֱא ֱאִּכי ה

 ֲאָנִׁשים הּוא ָהִאיׁש ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְּבֵני ָאָדם ְוֵעדּות זּו ־ר ְּבַעד ָּכלֶפֹ ּכֹוַנְפׁש־ ָנַתן ֶאתֲאֶׁשר ו

  א׃ָֹעֵלינּו ְלַהְׁשִמיַע ְלֵעת ְמצ
ה ֱאֶמת  ֹוֶרָלּה ְלַמִּגיד ְוָׁשִליַח ּומֹות־ִלְהי ִנְקֵראִתי ַוֲאִני ז

 א ֶׁשֶקר ִמָּלי׃ ם ֵהן ֱאֶמת ֲאַדֵּבָרה ַּבָּמִׁשיַח ְוֹוִיֶוֱאמּוָנה ַלּג
ְוִיְׂשאּו   ֹוםָמק־ ִהְנִני ְמַבֵּקׁש ִּכי ָהֲאָנִׁשים ִיְתַּפְּללּו ְבָכלְוָלֵכן ח

  ֹון׃ַכַעׂש ּוָמד־ׁש ִּבְבִליֶדְֹיֵדיֶהם ק
ָלֶהן   ֹותֵחן ָהְרֻאּיֹות־ַהָּנִׁשים ִּתְלַּבְׁשָנה ִׂשְמל־ ֵכן ַּגםֹוְכמּו ט

א ְוָׁשן אֹר ֹותא ְבַחְחְלפְּבבֶׁשת ָּפִנים ּוְבטּוב ָטַעם 
  ֹות׃ְיָקר ֹותא ְבַמְחָלצְבָזָהב ּוְפִניִנים ְו

ַאת  ַלָּנִׁשם ֲאֶׁשר ְּבִיְר ֹוןים ַּכֲאֶׁשר ָנכֹוִבְּבַמֲעִׂשים ט־ ִאםִּכי י
 ִהים ֶחְפָצן׃ ֱא
  ִּתְלַמד ְּבַהְׁשֵקט ְוַנְפָׁשּה ָּכִליל ִּתָּכֵנַע׃ ָהִאָּׁשה יא
ָהִאיׁש ִּכי ־א ְלִהְׂשָּתֵרר ַעלן ָלִאָּׁשה ְלַלֵּמד ְוֵתֹ נְוֵאיֶנִּני יב 

 ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריׁש׃ ־ִאם
 ֵכן ַחָּוה׃ ־ה ְוַאֲחֵריָנֹר ִראׁשֹוַצ ָאָדם נִּכי יג
ָהִאָּׁשה ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמָעה ִדְבֵרי  ־א ִנְפָּתה ִּכי ִאם ְוָאָדם יד

 ַהְמַפֶּתה ָעְבָרה ְּבִרית׃ 



 ֹוסּיֹוִתִטימ־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קסח

ָלּה ְּתׁשּוָעה ַבָּבִנים ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ִאם ְצנּוָעה ִהיא ־ֶיׁש ַא טו
  ָלֶכת׃ׁש ֵּתיִטיב ֶדַֹהּק ּוְבַמְעְּגֵלי ֱאמּוָנה ְוַאֲהָבה ּוְבֶדֶר

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ׁש ָהֵעָדה אְֹיַבֵּקׁש ִמְׁשֶמֶרת ר־א ִאיׁש ִּכי ְּדַבר ֱאֶמת הּוֵהן א

  ֹוב׃ְמַבֵּקׁש ט
ִאָּׁשה ־א ֶׁשֶמץ ָּדָבר ַּבַעלׁש ָהֵעָדה ָּתִמים ִיְהֶיה ְּבאֹר ַא ב

 ַחֵרְֹלאָּדָבר ְוָרצּוי ִלְבֵני ָאָדם ְּדָלָתיו  ֹוןְנב ַאַחת ָׂשם ֶּדֶר
 ִיְפַּתח ְוִאיׁש ַמְׂשִּכיל ְלַלֵּמד׃ 

 ֹוןה ְרצֶׂשֹע־ִּכי ִאם ֹותא ַבַעל ַמֲהֻלּמְו ֹורה ִׁשּכֶתֹא ׁש ג
 ס ְּבֶבַצע ָּכֶסף׃ ֵאֹּומ ֹוםף ָׁשלֵדֹ רֹוזּוָלת

 ֹואֹוָר ּוָבָניו ִנְכָנִעים ְלָפָניו ּומֹו הּוא ׁשֵרר ְּבֵביתְוַגם ד
 ֲעֵליֶהם׃ 

ל   ֵאיָכה ְיַכְלֵּכֹוׁשֵרר ְּבֵבית ֹותא ֵיַדע ִאיׁש ִלְהי־ ִאםִּכי ה
 ִהים׃ ֲעַדת ֱא־ֶאת

 ְוַהַּמְׂשִטין ַיְרִׁשיֶעּנּו ֹוָירּום ְלָבב־א ַתִלִמיד ָחָדׁש ֶּפן ַאף ו
 ַּבִּדין׃ 

ִדים ִמחּוץ ְלִבְלִּתי ְיִהי ְמֹ ִמִּפי ָהעֹוָנחּוץ ל ֹוב טֵׁשם־ְוַגם ז
 ְּבַפח ַהַּמְׂשִטין׃ ל ָֹלבּוז ּוְלִבְלִּתי ִיּפ

א ִרים ְּבֵלב ָוֵלב ְבֹא דִדים ִיְהיּו  ַהְמָׁשְרִתים ְמֻכָּבְוֵכן ח
 ים ַאֲחֵרי ַהָּבַצע׃ ִטֹא נֵאי ַיִין ְוְבֹס

  ֹור׃ָהֱאמּוָנה ְּבֵלב ָטה ֹוד סִריםְצֹנ ט
א ִנְמָצא ָבם ה ְוִאם ֶׁשֶמץ ָּדָבר ָנֹ ִיָּבֲחנּו ָבִראׁשֵהם־ְוַגם י

 ִיְקְרבּו ְלָׁשֵרת׃ 
יֶהן  ֹוֵתֲהִליכ ֹותּיֹוִפִּתְהֶייָנה צ ֹותּודַהָּנִׁשים ְּכב־ ֵכן ַּגםֹוּוְכמ יא

 ן׃ ֹוָנִּבְלׁש ֹותא ׁשְטנְול ַֹּבּכ ֹותְוֶנֱאָמנ
 ַּבֲעֵלי ִאָּׁשה ַאַחת ִיְהיּו ַהְמַכְלְּכִלים ְּבֵניֶהם  ְוַהְמָׁשְרִתים יב 

 ּוָבֵּתיֶהם ַּכִּמְׁשָּפט׃ 
ֶהם ַמֲעָלה ָרָמה  ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּון ַּכִּמְׁשָּפט ִיְקנּו ָלִּכי יג

 ָעז ֶּבֱאמּוָנה ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ־ְוֶיֶתר
 ׃ ֵאֶלי ֹואְלִּתי ִּכי ָאִחיׁש ָלבֹוַחְּבת  ָּכַתְבִּתי ְלתאָֹּכז יד
ִהים ְּבֵבית ֱא ְלִהְתַהֵּל ת ֵאיאֵֹּתַדע ָּבז ֹוא ִמּבֵאַחר־ְוִאם טו

 ּה׃ ֹוָדא ִהיא ֲעַדת ֵאל ַחי ַעּמּוד ָהֱאֶמת ִויסֲה
 ֹוִהים ִנְגָלה ַבָּבָׂשר ְוִצְדָקתַהֲחִסידּות ֱא ֹודס ֹול ָּגדָאְמָנם טז

 ֹו ְיׁשּוָעתִהְתַּבְּׂשרּום ֹוִיִנְגְלָתה ָברּוַח ַמְלָאִכים ָראּו ָפָניו ְוג
  ֹוד׃ְּבָכב ֹום ָמְלָאה ֵתֵבל ַוַּיַעל ַלָּמרֹוֱאמּוָנת

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
י ְבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִיְתעּו ֲאָנִׁשים ָבֵאר ִּכ־ ַיִּגיד ֵּדיְוָהרּוַח א

 ת ֹורְֹמַתְעְּתִעים ְות ֹותֱאמּוָנה ְוִיְזנּו ַאֲחֵרי רּוח ֹותֵמָאְרח
  ַהֵּׁשִדים׃

 ַמִּטיֵפי ָכָזב ְוִׂשְפֵתי ֲחֵנִפים ֲאֶׁשר ִלָּבם ָקֶׁשה ְיֵדי־ַעל ב
 ֵהט׃ ְּכִנְכֶוה ְּבַבְרֶזל 

ים ֹוִנַקַחת ִאָּׁשה ּוַמֲאָכִלי ׁשא ִיְּתנּו ָל ֵהם ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ג
ה ְלַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ֹוָדְּבתל ִֹהים ֶלֱאכַיְרִחיקּון ֲאֶׁשר ָנַתן ֱא

  ֱאֶמת׃ ֵעיְדְֹוי
הּוא ְוֵאין ִּפּגּול ְמאּוָמה   ֹובִהים טֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאל ֹ כִּכי ד

 ה ֵיָאֵכל׃ ֹוָדְּבת־ִאם
 ׃ ֹוָכתֵאל ּוִבְר־ ִיְתַקֵּדׁש ְּבִאְמֵריִּכי ה
 ֹוב ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִלְפֵני ָהַאִחים ְמָׁשֵרת טָּתִׂשים־ִאם ו

ה  ֹוָרֱאמּוָנה ְות ֹותָאְרח־ִּתְהֶיה ְלֵיׁשּוַע ְמִׁשיֵחנּו ְוָאמּון ֲעֵלי
 ַאֲחֶריָה׃   ֲאֶׁשר ָּדְבָקה ַנְפְׁשְיָׁשָרה

 ֹות ֵקנָנִׁשים ְז ֹותַטַעם ְּכִׂשיח ֹותָסר ֹותַהְרֵחק ֵמַאָּגד ַא ז
 ִהים׃ ִיְרַאת ֱא ֹותִּבְפֻעּל ְלַנְפְׁש ַֹוֲחנ

ִהים ַהּגּוף ִּתְׂשַּתֵּכר ְמַעט ִמְזָער ְוִיְרַאת ֱא ֹות ִּבְפֻעּלִּכי ח
 ם ֹולָ ָהעֲאֶׁשר ִּתְפֶנה ּוְׂשָכָרּה ִאָּתּה ַחֵּיי ־ְּבָכל יל ְלֹוִעְלה

 ם ַהָּבא׃ ֹוָלַהֶּזה ְוַחֵּיי ָהע
 ׃ ֹוָאָדם ְלַקְּבל־ה ֱאֶמת הּוא ְוָיֲאָתה ְלָכל ַהֶּזְוַהָּדָבר ט
ַחי ־ַׂשְמנּו ְבֵאל־ ַהָּדָבר ַהֶּזה ָעַמְלנּו ְוָיַגְענּו ַיַען ִּכיּוַבֲעבּור י

 ׃ ֹו ּבַלַּמֲאִמיִניםֶיֶתר ־ָאָדם ְוַעל־יַע ְלָכלֹוִׁשַמְחֵסנּו ַהּמ
 ם׃ ָתֹ ְּתַצֶּוה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ּוְתַלֵּמד אְוַאָּתה יא
ָנַער ַרק ֱהֵיה ַלַּמֲאִמיִנים  ֹודְ ער ִֹאיׁש ֵלאמ  ְלָיבּוז־ַאל יב 

 ְּבֱאמּוָנֶתְּברּוַח  ְּבַאֲהָבְת ְּבַמֲעֶׂשי ת ִּבְדָבֶריֹוֵפְלמ
 ׃ ְלָבֶבר ֹּוְבב

 ְוִלְקֲח ִּבְסָפִרים ָּתִמיד ְלַהְׁשִמיַע מּוָסְר ֹות ַלֲהגְוָׁשַמְרָּת יג
 ׃ י ֵאֶליִאֹּב־ַעד

ִּבְדַבר ְנבּוָאה   ִמַּמַּתת ָׁשַמִים ֲאֶׁשר ִנְּתָנה ְל  ָיֶדיֶּתֶרף־ַאל יד
 ׃ ְיֵדיֶהם ָעֶלי־ַּכֲאֶׁשר ָסְמכּו ַהְּזֵקִנים ֶאת

ָאָדם ־ַּבְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָכל ּוַמְעָיֶני ֹוְנֶהְגי־ ָּכלִׁשיָתה טו
  ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶלה ַמְעָלה ָמְעָלה׃ ֶיֱחֶזה ְּב

 ם ְלֶנְגְּדָתֹ ְוִׁשִּויָת אתֹורִֹּדְבֵרי ַהּת־ְוֶאת ַנְפְׁש־ֶאת ֹורְׁשמ טז
ֶנֶפׁש ־ְוַגם ֶאת ַנְפְׁש־ֶאת־ָתִמיד ְוִאם ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַּגם

 יַע׃ ֹוִׁשּת ֶעיְמֹׁש

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
ַהְּצִעיִרים ־ְּכָאב ַּתְזִהיֶרּנּו ְוֶאת־ ְּבָזֵקן ִּכי ִאםִּתְגַער־ַאל א

  ְּכַאִחים׃
ְּבַמֲחָׁשָבה  ֹותַּכֲאָחי ֹותַהְּצִעיר־ְוֶאת ֹותְּכִאּמ ֹותַהְּזֵקנ־ֶאת ב

 ֻּכָּלּה ַזָּכה׃ 
  ֹות׃חְֹנכ ֹותֲאֶׁשר ֵהָּנה ַאְלָמנ ֹותָהַאְלָמנ־ ֶאתַּכֵּבד ג
ד ֹים ֵהם ִלְלמִנְֹבֵני ָבִנים ִראׁש־ֹו ָבִנים ְלַאְלָמָנה אִיְהיּו־ְוִכי ד

 ֵדיֶהםְלְֹליְדָּתם ּוְלָהִׁשיב ְּגמּול ֹוַלת מֵּבי־ֶחֶסד ִעם ֹותַלֲעׂש
 ֵהינּו׃ הּוא ְוָרצּוי ִלְפֵני ֱא ֹובִּכי ַהָּדָבר ַהֶּזה ט

א ִהיא ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ה ֲהָחֹ ַאְלָמָנה ַגְלמּוָדה ְנכָאֵכן ה
 ַלְיָלהְוַתֲחנּוִנים  ֹותִהים ִמְבַטָחּה ְוִתְתַּפֵּלל ָּתִמיד ְּתִפּלֵּבא
  ֹום׃ָוי

 ֶפת ַחֵּיי ְבָׂשִרים ֵמָתה ִהיא ְּבַחֶּייָה׃ ֶדָֹהר ַא ו
  ְּתַצֶּוה ָכֵאֶּלה ְלִבְלִּתי ִיָּמֵצא ָבֵהן ֶׁשֶמץ ָּדָבר׃ ְוַאָּתה ז



 ֹוסּיֹוִתִטימ־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קסט

 ִיְתַעָּלם ֹויו ְוַגם ִמְּבֵני ֵביתָבֹא ְיַכְלֵּכל ְקר הּוא ֲאֶׁשר ּוִמי ח
  ה׃ָֹוד ָּבֱאמּוָנה ְוַרע ִמְּמַכֵחׁש ַּביהֵגֹהּוא ב

ִׁשִּׁשים ־ֵסֶפר ַהָּקָהל ִּבְלִּתי ִמַּבת־ַאְלָמָנה ַעל ֹואא ָתב ט
 ָׁשָנה ָוָמְעָלה ֲאֶׁשר ָהְיָתה ֵאֶׁשת ִאיׁש ֶאָחד׃ 

ים ִּכי ִגְּדָלה ָבִנים ֹוִבַמֲעֶׂשיָה ַהּט־ ֵעדּות ַעלָלּה־ְוֶיׁש י
יָאה ֹוִצים ְוהֹוִׁשִחים ֵהִביָאה ָּבִית ִּכי ָרֲחָצה ַרְגֵלי ַהְּקדְרְֹוא
  ֹוב׃ַמֲעֶׂשה ּט־יָה ְוִכי ָרְדָפה ָּכלֹוֶת ַנֲעָנה ִמְּמצּוקֶנֶפׁש

ְּתַקֵּבל ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָטַפׁש ִלָּבן ־ַאל ֹותְצִעיר ֹותַאְלָמנ ַא יא
  ְלִהָּבֵעל׃ַהָּמִׁשיַח ֵמַעל ַצָּואָרן ֵּכן ֶּתֱחַׁשק ַנְפָׁשן ל ֹּוָפְרקּו ע

 ׁש׃ אִֹּכי ֵהֵפרּו ִמְבָטא ְׂשָפֵתיֶהן ֵמרן ֲעֵליֶהן ֹוָנ ֲעְוֵהָּנה יב 
ְלַבד  ־אִמַּבִית ָלָבִית ְוב ֹ ָלסָנהְדִֹּתְלמ ֵהָּנה ַּבֲעַצְלַּתִים ְוֵהן יג

 ְוִׂשיחַ  ִדָּבהיא ֹוִצְלַבֵּטא ֶהֶבל ּוְלה־ַּגם־ַּבֲעַצְלַּתִים ִּכי ִאם
  ֹוב׃א טֲאֶׁשר 

ְלִהָּנֵׂשא ָלֶלֶדת ָּבִנים  ֹותְּצִעירי ִּכי ְתַבֵּקְׁשָנה ַהֹוִנ ְרצֵּכן־ְוַעל יד
 ן ֹוֵטְלׂשָנה ֲאֹא ָלֵתת ּתַהָּבִית ְו ֹותֲהִליכ־ְוָלׂשּום ַעִין ַעל

 ְלַדֵּבר ִׂשְטָנה ָעֵלינּו׃ 
 ְּכָבר ָסרּו ַאֲחֵרי ַהָּׂשָטן׃  ֹות ֲאָחדִּכי טו
ֱאמּוָנה  ־ ַבתֹוֱאמּוָנה א־ְּבֵבית ֶּבן ֹות ַאְלָמנִתְהֶייָנה־ִּכי טז

 ְלַמַעןִהים ֲעַדת ֱא־א ִתְהֶייָן ְלַמָּׂשא ַעלְּתַכְלֵּכל ֶאְתֶהן ְו
  ֹות׃חֹיֶהם ַהְּנכֹוֵתַּתִּׂשיג ָיָדם ְלַכְלֵּכל ַאְלְמנ

ִמְׁשֶנה  ֹודִרים ִמְׁשַמְרָּתם ֵהיֵטב ְיֻכְּבדּו ְּבָכבְמֹ ַהּׁשַהְּזֵקִנים יז
 ׃ ֹוְבִלְקחִהים ּוָתם ִּבְדַבר ֱאָדֹר ֵמֶהם ֲאֶׁשר ֲעבֵתְֹוי
ֶנֱאַמר  ֹוד ְועֹוְּבִדיׁש ֹורׁשם ַֹתְחס־אר ֵמֹ אַהָּכתּוב־ִּכי יח

 ׃ ֹול ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלתֵעַֹהּפ
ִּפי ְׁשַנִים ־ַעל־א ְתַקֵּבל ִׂשְטָנה ִּבְלִּתי ִאם ָזֵקן־ַעל יט

 ְׁשלָׁשה ֵעִדים׃ ־ֹוא
ְלַמַען ל ְֹפֵני כם ִּבָתֹיַח אֹוִכַח ּתֹוֵכ ֲאֶׁשר ָחְטאּו הְוֵאֶּלה כ

 ֵהם ְוִייָראּון׃ ־ִיְׁשְמעּון ַּגם
ִהים ְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְוֶנֶגד ֶנֶגד ָהֱא ֹוםַהּי  ְביִתַֹהִעד כא

א ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְו־ֶאתר ָֹיּה ִלְׁשמ־ַהַּמְלָאִכים ְּבִחיֵרי
 ָגֶבר׃ ִתָּׂשא ְפֵני ־אֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ־ִמְׁשָּפט ּוְבָכל ֹותְלַהּט

 ֹונֹותא ִתְתָעֵרב ַּבֲעְו ֹוןִאיׁש ְּבִחָּפז־ַעל ָיֶדי ִֹּתְסמ־ַאל כב
  ר׃ִֹּתְׁשמ ָטֳהַרת ַנְפְׁש־ֲאֵחִרים ְוֶאת

ָיִין ִׁשּקּוי  ־ְמַעט ַקח ְל־ַמִים ִּכי ִאם ֹוד עִּתְׁשֶּתה־ַאל כג
  ב׃ִֹּכי ַחָּלׁש ַאָּתה ָלר ְלִבְטֶנ

 ֹואם ְּגלּוִים ּוַמְקִּדיִמים ָלבֹונֹוָתר ֲע ְּבֵני ָאָדם ֲאֶׁשֵיׁש כד
 ֹוא ם ְמַאֲחִרים ָלבֹונֹוָתִלְפֵניֶהם ְלִמְׁשָּפט ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ֲע

  ַאֲחֵריֶהם׃
ִעים ֵהם ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֹוָדים נֹוִבַהַּמֲעִׂשים ַהּט־ ֵכן ַּגםֹוּוְכמ כה
ֵכן ־א א יּוְכלּו ְלִהָּסֵתר׃ 

  ו ו ו ופרקפרקפרקפרק
ֲאֶׁשר ־יֶהם ְּכָכלֵנַֹלֲאד ֹודִאים ֻעָּלם ִיְּתנּו ָכבְׂשֹ ַהּנָהֲעָבִדים א

 ׃ ֹותֹוָרִהים ְותְיֻחַּלל ֵׁשם ֱא־אָיֲאָתה ָּלֶהם ְו

ְיַחְּׁשבּום  ־יֶהם ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ַאלֵנֲֹאד־ ֲאֶׁשר ַּגםְוֵאֶּלה ב
 ַיַעְבדּוןְּבֵחֶפץ ֶיֶתר ־ַאִחים ֵהם ִּכי ִאם־ְלִנְקִלים ַּבֲעבּור ִּכי

ָתם ִּבְגַלל ֱאמּוָנָתם ְוַאֲהָבָתם ָדִֹקים טּוב ֲעבְלַֹהח־ֶאת
 ְּתַצֶּוה ֲעֵליֶהם׃ ־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוַגם־ ֶאתְוִלַּמְדָּת

 ַלְּדָבִרים ֹוא ָיִׁשית ִלּבַאֶחֶרת ְו ה ֶדֶרֹוֶרי־ ִּכיִאיׁש ג
 ְּבִיְרַאתינּו ּוְלִדְבֵרי מּוָסר ֵנַֹהֶּנֱאָמִנים ְלֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד

 ִהים׃ ֱא
 ִּכי ָנגּוַע הּוא ְּבִדְבֵרי ֹו ָיִהיר הּוא ְוֵאין ְּתבּוָנה בִאיׁש ד

 ְנָאָצה ם ֵּתֵצא ִקְנָאה ִּתְגָרה ָרֹח ִמִּלים ּוִמְּמקֹוַכְלה ֹותִריב
 ׁש ָרָעה׃ ֵרְֹוֵלב ח

ם ֹוָכי  רּוַח ֲאֶׁשר ָהֱאֶמת ְּבתֵעֲֹהָבִלים ֵּבין ּת ֹותִמְלֲחמ ה
ִמְקֶנה ְוִקְנָין סּור  ֹותת ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ְּבָיָדם ַלֲעׂשֶנְעֶּדֶר

  ָּכֵאֶּלה׃ ֵמֲאָנִׁשים
 הּוא׃  ֹול ִקְנָין ָּגדֹוִהים ְוֵלב ָׂשֵמַח ְּבֶחְלק ִיְרַאת ֱאָאְמָנם ו
יא ֹוִצא נֵהֵבאנּו ְמאּוָמה ְלֵתֵבל ַאְרֵצנּו ְוָיַדְענּו ִּכי ־א ִּכי ז

 ִמֶּמָּנה ְמאּוָמה׃ 
ּוֶבֶגד ִלְלּבׁש ִנְׂשְמָחה  ל ָֹלנּו ֶלֶחם ֶלֱאכ ֹות ִּבְהיֵּכן־ַעל ח

 ְּבֶחְלֵקנּו׃ 
ב  ֹ ִׁשים ּוְברֹוְקּוְבמ ֹות ְלַהֲעִׁשיר ִיָּלְכדּו ְבַמּסְוַהְמַבְקִׁשים ט

ַּתֲאַות ֶּכֶסל ּוָמְׁשָחת ּוְבַאֲחִריָתם ֵיְרדּו ִלְבֵאר ַׁשַחת  
  ֹון׃ַוֲאַבּד

ָאָדם ְוָתעּו ־ָרע ַאֲהַבת ֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָחְמדּו ְבֵני־לׁש ָּכֶרֹ ׁשִּכי י
 ים ַרִּבים׃ ִבֱֹאמּוָנָתם ַוַּיְכִאיבּו ַנְפָׁשם ְּבַמְכא ִמֶּדֶר

ף ֶֹצֶדק ִּתְרּד־ֵמֵאֶּלה ִּכי ִאם ְל־ִהים ְּבַרח ִאיׁש ֱאְוַאָּתה יא
 רּוַח ַוֲעָנָוה׃ ־רֶצִֹהים ֱאמּוָנה ַאֲהָבה עִיְרַאת ֱא

ם ֹוָל ִמְלֶחֶמת ֶצֶדק ֶלֱאמּוָנֵתנּו ְוַהֲחֵזק ְּבַנֲחַלת ַחֵּיי עָּלֵחםִה יב 
 ֵעִדיםה ָעִניָת ְלֵעיֵני ֹוָבְדָּת ָלּה ַוֲאֶׁשר ֵעדּות טֹוַעֲאֶׁשר נ
 ַרִּבים׃ 

ְוֶנֶגד ל ִֹהים ַהְמַחֶּיה כֶנֶגד ָהֱא ֹוםַהּי ד ָעֶליֵקֹ פִהְנִני יג
 ֹוס ִטּיְנֹפה ְלֵעיֵני ֹוָבה ָהֵעדּות ַהּטֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ָעָנ

  ֹוס׃ִּפיָלט
 ֹוםי־ת ָּבָרה ּוְתִמיָמה ַעדאַֹהִּמְצָוה ַהּז־ֶאת רִֹתְׁשמ־ִּכי יד

 ינּו׃ ֵנֵֹיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד ֹותִהְתַּגּל
ַהְּמָלִכים  ַהּמֵׁשל ַהָּיִחיד ֶמֶל ָרֹ ַיְרֵאנּו ַהְמבֹו ְּבִעּתֲאֶׁשר טו

 ים׃ ִנָֹהֲאדי ֵנַֹוֲאד
ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶגֶׁשת  ֹורן אֵכַֹחִּיים ׁש ֹור ְמקֹו ְלַבּדֹו ִעּמֲאֶׁשר טז

 ֹו לֲאֶׁשר ֹותֹו ִלְראַחֹּכ־א ַיְעָצר ָאָדם ְוֹותֹא ָרָאה אֵאָליו 
 ם ָוֶעד ָאֵמן׃ ֹוָלְוַהְּגבּוָרה ְלע ֹודַהָּכב

ם ְלָבָבם  ם ַהֶּזה ְלִבְלִּתי ָירּוֹוָלֲעִׁשיֵרי ָהע־ ַעלַצו יז
 ןֵתַֹהּנִהים ֵּבא־ ִּכי ִאםֹוִיְבְטחּו ָבעֶׁשר ֲאֶׁשר ְּכָנַפִים ל־אְו

  ַע׃ֹר ִלְׂשּבֹוֵתָלנּו ַּדי ְוה
ים ָלֵתת ֹוִבְוַיֲעִׁשירּו ְבַמֲעִׂשים ט ֹובַהּט־ַיֲעׂשּו ֶאת ַא יח

 ׃ ֹול ֹוןּוְלַחֵּלק ַלֲאֶׁשר ֵאין ָנכ
ַחֵּיי ־ֶלָעִתיד ָלֶרֶׁשת ֶאת ֹובט ֹודר ִליסֹוָצָלֶהם א רְֹוֶלְאצ יט

 ָהֱאֶמת׃ 



 ֹוסּיֹוִתִטימ־ה ֶאלֹוָנָהִראׁש ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קע

  ֲאֶׁשר ָהְפַקד ִאְּת ֹוןַהִּפָּקד־ֶאתר ְֹׁשמ ֹוסּיֹוִת ִטימָאָּנא כ
ת ֶרַֹהִּבּק־חּוִלין ְרעּות רּוַח ּוִמן ֹותִמִּׂשיח ְוַהְרֵחק ַנְפְׁש

 ַהָחְכָמה׃  ֹות ְיַכּנּו ִבְׂשַפת ֶׁשֶקר ְּבֵׁשם ְנִתיבֲאֶׁשר
ח ֱאמּוָנָתּמ ַהֶחֶסד ְיִהי ַרִֹכים ָּבֵהן ָּתעּו ֵמאְלַֹהה־ ִמןַוֲאֶׁשר כא

 ָאֵמן׃ ִעָּמ
 



 ֹוסּיֹוִתִטימ־ָהֵּׁשִנית ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קעא
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  א א א אפרקפרקפרקפרק

ִהים ַּכֲאֶׁשר ִהְבִטיַח ֱא ֹוןְׁשִליַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִּבְרצ ֹולֹוסּפ א
 יַח׃ ָלנּו ַחִּיים ִּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁש

ֵמֵאת  ְל ֹוםֵּבן ַיִּקיר ִלי ֶחֶסד ַרֲחִמים ְוָׁשל ֹוסּיֹוִתִטימ־ֶאל ב
 ינּו׃ ֵנִֹהים ָאִבינּו ּוֵמֵאת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֱא

ְלָבִבי ִמיֵמי ־ ְּבָתםֹותִֹהים ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי אהּוא ָהֱא ָּברּו ג
 ַּבַּלְיָלה ֶאְתַּפֵּללִמֵּדי ָתִמיד ִּבְתִפָּלִתי  ֶאְזָּכְר־י ִּכיֹוָתֲאב
  ֹום׃ּוַבּי

ְלָפַני  ֹוןָעלּו ְלִזָּכר יֹוֶתִּכי ִדְמע ֹוֶת ָכְלָתה ִלְראְוַנְפִׁשי ד
 ׃ ָּפֶני־ֶאת ֹות ְׂשָמחַעִֹלְׂשּב

יס  ֹוִא ָּבֱאמּוָנה ַהְּצרּוָפה ֲאֶׁשר ָהְיָתה ִמֶּקֶדם ְּבֵלב לְוָהִגיִתי ה
 ָהֱאמּוָנה ִּכי ד ְֹוָיַדְעִּתי ְמא ה ִאֶּמּוְבֵלב ַאְבִניָק ֵאם ִאְּמ

 ׃ ְּבִלֶּב־ת ִהיא ַּגםאַֹהּז
ִהים ת ַמְּתַנת ָהֱאֹוֵרְתע־ִּכי ת ָּבאִתי ְלַהְזִּכיְראֹ זּוַבֲעבּור ו

 ׃ ֵמֵעת ֲאֶׁשר ָסַמְכִּתי ָיַדי ָעֶלי ַהְּנתּוָנה ְל
ּוַח ְּגבּוָרה ר־ִהים רּוַח ָּפַחד ִּכי ִאםא ָנַתן ָלנּו ֱא ִּכי ז

 ַאֲהָבה ּומּוָסר׃ 
 ַרק ֹוא ִמֶּמִּני ֲאִסירינּו ְוֵנֹ ֵמֵעדּות ֲאדֹוׁשֵּתב־ ַאלְוָלֵכן ח

 ִהים׃ י ִּבְגבּוַרת ֱאִנְֹנָׂשא ֶחְבֵלי ַהְּבׁשָרה ָּכמ
א  ֹו ֵהִביא ָלנּו ֶיַׁשע ַוִּיְקָרא ָלנּו ִּבְדַבר ָקְדׁשֲאֶׁשר ט

 ֲאֶׁשר ָחַלק ָלנּו ְּבֵיׁשּוַע ֹו ּוְבַחְסּדֹוָצתַּכֲע־ְכַמֲעֵׂשינּו ִּכי ִאם
 ם׃ ֹוָלע ֹות ִלְפֵני ְימְמִׁשיֵחנּו

יֵענּו ֵיׁשּוַע ֹוִׁשַּכֲאֶׁשר ִנְגָלה מ ֹור ַעָּתה ִעְגָלה ָלאְוֶזה י
 ֹורא ָלאֹוֵצַהָּמֶות ַוּי־ ִּבַּלע ֶאתֹוַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ִּבְבׁשָרת

 ׃ ָמֶות־ ּוְנִתיב ַאלַעד־ַחֵּיי
ָלּה ְלַמִּגיד ּוְלָׁשִליחַ  ֹות־ ַהְּבׁשָרה ֲאֶׁשר ִנְקֵראִתי ִלְהיִהיא יא

 ם׃ ֹוִיה ַהּגֹוֶרּוְלמ
 ֹוׁשא ֵאבת ְואֹת ָנָׂשאִתי ַהְּתָלָאה ַהּזאֹ זּוַבֲעבּור יב 

 הּוא ַחַֹרב ּכ־ ָבְטָחה ַנְפִׁשי ִּכיֹוָיַדְעִּתי ְּבִמי ֶהֱאַמְנִּתי ּוב־ִּכי
 ַההּוא׃  ֹוםַהּי־ ַעדֹור ִהְפַקְדִּתי ְבָידֵאת ֲאֶׁש רִֹלְׁשמ

  ִאְּתן ֹ ַהֶּנֱאָמִנים ְּכצּוָרָתם ְוָתְכִניָתם ִּתְצּפַהְּדָבִרים־ֶאת יג
ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ִמִּפי ֶבֱאמּוָנה ּוְבַאֲהָבה ֲאֶׁשר ְּבֵיׁשּועַ  

  ַהָּמִׁשיַח׃
ְּברּוַח  ְל־ ְׁשָמר ִאְּתַקדֲאֶׁשר ָהְפ ֹובַהּט ֹוןַהִּפָּקד־ְוֶאת יד

 ן ָּבנּו׃ ֵכֹׁש ַהּׁשֶדַֹהּק
 ֹוסם ּפּוְגלֹוָכֲעָזבּוִני ֻכָּלם ֲאֶׁשר ְּבַאְסָיא ּוְבת־ ָיַדְעָּת ִּכיִהֵּנה טו

 ִניס׃ ֹוְגְוַהְרמ

ֵהִׁשיב ַנְפִׁשי  ־ִּכי ֹורֹוסֵּבית ֳאִניִסיפ־ֶחֶסד ִעם ֹוןָהָאד לִֹיְגמ טז
 ׃ ֹו בֶנֱאַסְרִּתיַהֶּכֶבל ֲאֶׁשר ־ן ִמֹוׁשב־אְו ֹותְּפָעִמים ַרּב

 י׃ ִתָֹמָצא א־י ָׁשַקד ְלַבְּקֵׁשִני ַעד ִּכיֹוִמ ְבריֹוִתּוִבְהי יז
ַההּוא  ֹוםה ַּבּיָֹוֶחֶסד ִמִּלְפֵני ְיהא ִֹלְמצ ֹון ָהָאדֹול־ִיֶּתן יח

  ד׃ַֹעת ְמאַדֹי ַנְפְׁש ֹוסֲאֶׁשר ֵהיִטיב ִעָּמִדי ְּבֶאְפס־ְוָכל

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
  ְּבִני ֲחַזק ְּבֶחֶסד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ָּתהְוַא א
 ָׁשַמְעָּת ִמִּפי ִּבְפֵני ֵעִדים ַרִּבים ַהְׁשַמע ָּבָאְזנֵ י  ֲאֶׁשר־ֶאת ב

ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ־ּו ְלַלֵּמד ֶאתנֲֹאָנִׁשים ֶנֱאָמִנים ֲאֶׁשר ִיּכ
  ְלזּוָלָתם׃־ַּגם

ַחִיל ִּבְצָבא ֵיׁשּוַע ־ִעִּמי ְכִאיׁשל ִֹלְסּב  ִׁשְכְמּוְתָנה ג
 ַהָּמִׁשיַח׃ 

 ֹוןִיְתָעֵרב ְּבִעְנָיִנים ֲאֵחִרים ְוָיִפיק ָרצ־אא ַלָּצָבא ֵצֹ יִאיׁש ד
 ׃ ֹוִמַּׂשר ְצָבא

ָהֲעָטָרה ַעד ֲאֶׁשר ־א ַיִּׂשיג ֶאת ֹודָצָבא עא ִֹיְצּב־ ִאםְוַאף ה
 ַּכִּמְׁשָּפט׃ א ִֹיְצּב

 ִמְּפִרי ְתבּוָאתו׃ ל ֹהּוא ֶלֱאכ ֹוןִראׁש ֹוד ַאְדָמתֵבֹ ָהעָהִאָּכר ו
  ל׃ָֹחְכָמה ַּבּכ ְל־ִיֶּתן ֹוןר ְוָהָאדֵבֲֹאִני ד־ ַּבֲאֶׁשרִּבין ז
ַהֵּמִתים ַוֲאֶׁשר ָיָצא ־ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ָקם ִמן־ֶאת רְֹזכ ח

 ִמֶּזַרע ָּדִוד ִּכְדַבר ְּבׁשָרִתי׃ 
רּו ָעַלי ַעד ֲאֶׁשר ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַנְפִׁשי ָעְב ֹות ַּבֲעבּוָרּה ָצרֲאֶׁשר ט

 א ֵיָאֵסר ַּבָּכֶבל׃ ִהים ְּדַבר ֱא ל ָאֶון ַאֵעְֹּכפ
ֵהם ־ֵסֶבל ְלַמַען ַיִּׂשיגּו ַהְּבִחיִרים ַּגם־ָּכלל ֹ ֶאְסּבֵּכן־ַעל י

 ִמים׃ ֹוָלְּתׁשּוָעָתם ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְוִתְפַאְרָּתם ִּתְפֶאֶרת ע
  ִנְחֶיה׃ ֹוִעּמ־ ַגםֹוָנמּות ִעּמ־ ַהָּדָבר ַהֶּזה ִאםֶמתֱא יא
הּוא ־ ַּגםֹוּב־ִאם ְנַכֶחׁש  ִנְמֹוִעּמ־ ַּגםֹוִעּמ  לִֹנְסּב־ִאם יב 

 ָּבנּו׃ ־ְיַכֶחׁש
 ֹו ִּכי ְלַכֵחׁש ְּבַנְפׁשד ֹ ַיֲעמֹו ֵאין ֵאֻמן ָּבנּו הּוא ֶבֱאמּוָנתִאם יג

 א יּוָכל׃ 
ֵאֶּלה ַּתְזִּכיר ִלְפֵניֶהם ְוָהֵעד ָּבם ִלְפֵני   ָהַהְּדָבִרים־ֶאת יד

א  ח ִמִּלים ֲאֶׁשר ֹוַכְלה ֹותּו ְבִדְבֵרי ִריבאְֹלִבְלִּתי ָיב ֹוןָהָאד
רּוַח ִעְוִעים ְּבֵלב  ִֹלְמס־ילּו ִלְמאּוָמה ִּכי ִאםֹוִעי
 ֵעיֶהם׃ ְמֹׁש

ל ֲאֶׁשר ֵעֹם ְּכפִהיְּכֶכֶסף ָצרּוף ִלְפֵני ֱא ֹורָטה ֹות ִלְהיַּבֵּקׁש טו
ָּדֻברֱאֶמת ָּדָבר ־ַע ְלַחֵּלק ְּדַברֹוֵד ְוַכּיֹו ִמָּפֳעלֹוׁשֵיב־א 
 ָאְפָניו׃ ־ַעל
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חּוִלין ּוְרעּות רּוַח ֲאֶׁשר  ֹותִמִּׂשיח ַהְרֵחק ַנְפְׁש ַא טז
 יף ֶרַׁשע ְלַמְכִּביר׃ ֹוִסַּבֲעֵליֶהם ְלה־ִיְמְׁשכּו ֶאת

  ֹוס׃ּוִפיִליט ֹוסַכל ֲאֶׁשר ֵמֶהם הּוְמִנּיאֹי ִּפיֶהם ְּכָרָקב ּוְדַבר יז
ְתִחַּית ַהֵּמִתים ְּכָבר ָהְיָתה ־ִּכיר ֱֹאֶמת ֵלאמ  ָסרּו ִמֶּדֶרְוֵהם יח

 ׁש׃ ֹוֵקֵמָאז ַוִּיְהיּו ֶלֱאמּוַנת ַרִּבים ְלמ
ַע ֹוֵד יֹומֹוָתִהים ָיקּום ָלֶנַצח ְוֶזה הּוא חָהֱא ֹודְיס ַא יט

 ַהָּמִׁשיחַ  ְוַגם ֶזה ִמי ֲאֶׁשר ִיְקָרא ְבֵׁשם ֹול־רה ֵאת ֲאֶׁשָֹוְיה
 ָאֶון׃  ֹותֶיְחַּדל ֵמֲעׂש

ַּגם ־א ְלַבד ְּכֵלי ָזָהב ּוְכֵלי ֶכֶסף ִּכי ִאם ֹול ְּבַבִית ָּגדאּוָלם כ
 ֹוד ְלָכבֵמֶהםִיָּמְצאּון ָׁשם ְּכֵלי ֵעץ ּוְכֵלי ָחֶרׁש ֲאֶׁשר ֵיׁש 

  ֹון׃ְוֵיׁש ֵמֶהם ְלָקל
ׁש  ֶדִֹלְכִלי ק ֹוד ֵמֶהם ְוָהָיה ִלְכִלי ָכבֹוְיַטֵהר ַנְפׁש־ ִּכיִאיׁשְו כא

  ֹוב׃ַמֲעֶׂשה ט־ְוִלְכִלי ְיָקר ְּבַיד ְּבָעָליו מּוָכן ְלָכל
ֶצֶדק ֱאמּוָנה ַאֲהָבה ף ְֹרד ַהְּנעּוִרים ַא ֹותִמַּתֲא  ִלְּבַהְרֵחק כב

  ֹור׃ִמֵּלב ָטה ֹוןאים ְּבֵׁשם ָהָאדִרַֹהּק־ָּכל־ִעם ֹוםְוָׁשל
ִּכי ִמָּׁשְרָׁשם ִיְפֶרה    ֵמִחְקֵרי ֶכֶסל ּוְרעּות רּוַח ֲחַדל ְלַרק כג

  ֹון׃ִריב ּוָמד
ּוֵמִבין ל ֹ ַלּכֹוַחנ ֹותִלְהי־ָלִריב ִּכי ִאם ֹוןא ְלֶעֶבד ָהָאדְו כד

 ְלַלֵּמד׃ 
ְלָבָבם ִהים ִּבַהַּמְמִרים אּוַלי ִיֵּתן ֱא־ה ֶאתֹוֶר יֵחן־ּוְבַעְנַות כה

 ָהֱאֶמת׃ ־ָלׁשּוב ּוְלַהִּכיר ֶאת
 ֵמֶרֶׁשת ַהָּׂשָטן ֲאֶׁשר ָּפַרׂש ְלַרְגָלם ַוֲאֶׁשר ִנְׁשּבּו ּוְלִהָּמֵלט כו

 ׃ ֹונֹוִּכְרצ

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ִיָּוְלדּו ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים  ֹותרִֹּכי ד ְל־ ַּדעְוַעָּתה א

 ְלַהְׁשִחית׃ ־ַעד
ֵפי ֶבַצע ַמְרִחיֵבי ֶפה ְדֹי ַעְצָמם רֵבֲהֹ ֲאָנִׁשים אָיקּומּו־ִּכי ב

א ַיִּכירּו ֵדיֶהם ֶחֶסד ְלֵֹרי ָסָרה ַמְמִרים ְליְבֹּד ֹותְוֵעיַנִים ָרמ
 ׁש ְיַחֵּללּון׃ ֶדֹק־ְוָכל

ִלים ַאְכָזִרי ם ֹוְל ַרֲחִמים ְמִפיֵרי ְבִרית ּוְמָלְׁשִנים זַחְסֵרי ג
  ֹוב׃ט־ְוׁשְנֵאי ָכל

ִפים ְלִהְתַעֵּנג ְּבַתֲענּוִגים ְדִֹדים רִזים ְוֵזֲחֹ ּפִריםְסֹמ ד
 ִהים׃ ֵמִהְתַעֵּנג ֵּבא

ּה ֵאין ָחִֹמּכ  ָּפִנים ָלֶהם ִּכְדמּות ִיְרַאת ָׁשַמִים ַאְוֵהם ה
 ֵמֶהם׃  ֵּכן ַהְרֵחק ַנְפְׁש־ְּבִקְרָּבם ְוַעל

 ֹותַהָּבִּתים ְלַנֵהג ִּכְׁשֻבּי־ֶאל ֹואִלים ָלבֲחֹ ֵהם ַהּזֵמֶהם־ִּכי ו
קָ ה ֹוֵקְוַנְפָׁשן ׁש ֹוןָע ֹותַטַעם ְמֵלא ֹותֶחֶרב ָנִׁשים ָסר

  ְּתׁשּוָקה׃־ְלָכל
 ָהֱאֶמת ֵאין ְלֵאל ָיָדן׃ ־ָּתִמיד ְוָלַדַעת ֶאת ֹותדְמֹ ֵהָּנה ַהּלֵהן ז
ֵאֶּלה ־ ַיִּניס ְוַיְמְּבִריס ִהְתַיְּצבּו ִּבְפֵני מֶׁשה ֵּכן ַּגםֹוְכמ־ִּכי ח

 ים ֹוִזּוְנלי ָהֱאֶמת ָּבִנים ַמְׁשִחיִתים ְּבַדַעת ִמְתַיְּצִבים ִּבְפֵנ
 ָּבֱאמּוָנה׃ 

ְּבָיָדם ִּכי ִתָּגֶלה ַנְבֻלָתם  ֹודא ִיְצַלח עֶחְפָצם  ַא ט
 ַלֲאָנִׁשים ָהֵהם׃ ־ַּכֲאֶׁשר ָקָרה ַּגםל ֹכ־ְלֵעיֵני

ַּיי ַח ֹותִתי ַּבֲהִליכֹוָרי ְּבַמְעְּגֵלי תֹוַת ָהַלְכָּת ְבִעְּקבְוַאָּתה י
 ּוְבִסְבלּותרּוִחי ְּבַאֲהָבִתי  ֶרֹּוִבְמַגַּמת ָּפָני ֶּבֱאמּוָנִתי ְּבא

 ַנְפִׁשי׃ 
ָיא ֹוְכֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכי ֲאָפפּוִני ְּבַאְנְטי ֹותּוְבָצר ֹותּוִבְרִדיפ יא

 ַעדַצָּואִרי ־ָׁשם ִנְרַּדְפִּתי ַעל־ָיא ּוְבלּוְסְטָרא ִּכיֹוְנְּבִאּק
 ָפי׃ ְדֹר־ִמָּכל ֹוןיַלִני ָהָאדִהִּצ־ֲאֶׁשר

א ֻכָּלם ַהֲחֵפִצים ְּבַחֵּיי ִיְרַאת ָׁשַמִים ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח  ֲהִּכי יב 
 ִנְרָּדִפים ֵהָּמה׃ 

ִמים ֵּכן ָיֵרעּו ְוֵכן ַיְׁשִחיתּו ַמְתִעים ְסֲֹאָנִׁשים ָרִעים ְוק ַא יג
 ֵהם ְוִנְתִעים׃ 

ִּכי  ֹוןָנכ־ֶׁשר ָלַמְדָּת ְוִהְׂשַּכְלָּת ֶאלֲא־ֶאתר ֹ ַאָּתה ְׁשמֳאָבל יד
 הּוא ֲאֶׁשר ִמִּפיו ָלָמְדָּת׃ ־ָיַדְעָּת ִמי

ָיָדם ־ׁש ֲאֶׁשר ַעלֶדִֹּכְתֵבי ַהּק־ָיַדְעָּת ֶאת ִמְּנֻעֶרי־ְוִכי טו
 ַּתְׂשִּכיל ְלִהָּוַׁשע ֶּבֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 

 ת ֹורֹים ְלהִנִֹהים ֵהָּמה ּוְנכי רּוַח ֱאִּפ־ׁש ַעלֶדֹ ַהּקִּכְתֵבי־ָּכל טז
 יַח ְלָהִׁשיב ֶנֶפׁש ּוְלַיֵּׁשר ְּבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק׃ ֹוִכּוְלה

ַמֲעֶׂשה ־ְלָכל ֹוןִהים ְוָנכ ָׁשֵלם ִיְהֶיה ִאיׁש ָהֱאִּפיֶהם־ְוַעל יז
  ֹוב׃ּט

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
ינּו ֹוֵנָּמִׁשיַח ֲאדִהים ְוֶנֶגד ְּפֵני ֵיׁשּוַע ַה ֲאִני ֶנֶגד ְּפֵני ֱאָלֵכן א

 ִיָּגֶלהַהֵּמִתים ַּכֲאֶׁשר ־ַהַחִּיים ְוֶאת־ֶאתט ֲֹאֶׁשר ִיְׁשּפ
  ר׃ֵֹלאמ ֹוםַהּי  ִהְנִני ְמַצְּוֹוְבַמְלכּות

 ְוַגם ֹוְּבִעּת־ַּגםא  ֹא ֶתְחַּדל ִמְּקר ְוֹוְּדַבר ְּבׁשָרת־ ֶאתְקָרא ב
 ְוַתְזֵהר ְוִתְגַעריַח ֹוִכַח ּתֹוֵכה רּוֲח ֶרֹא־ ּוְבָכלֹוא ִעּתְּב

 ה׃ ֹוָרִּדְבֵרי ַהּת־ְלִפי ָכל
ת ַחִּיים ִּכי ֹוַרָאָדם ּת־ָיִכילּו ְבֵני־אּו ֲאֶׁשר ֹוא ָיבָיִמים־ִּכי ג

 ְּבַאָּוָתםים ִיְצְּברּו ָלֶהם ֹוִרמ ֹוןָאְזֵניֶהם ֻהּכּו ֶבָחֶרס ַוֲהמ
 ָּבם׃ ־ְלִהְתָּגֶרד

 ַאֲחֵרי ִמְׁשִלי ָׁשְוא׃  ֹותַהּט ָיִסירּו ָאְזָנם ְלָהֱאֶמת־ִמן ד
ִהְתַעֶּנה ַּתַחת ְיֵדי ָהָרָעה  ִמְׁשַמְרֶּת־ַעלד ֹ ַאָּתה ֲעמֲאָבל ה

 ׃ ֶתָדֲֹעב־ֲעֵׂשה ְמֶלאֶכת ַהְמַבֵּׂשר ְוַכֵּלה ֶאת
  ֲחִליָפִתי ָּבָאה׃ ֵעתָזַבח ְו־ֲעֵלי ה ַנְפִׁשי ְלִהְׁשַּתֵּפֹוָנ ְנכַוֲאִני ו
ְמרּוָצִתי ִהְׁשַלְמִּתי ־ ִנְלָחְמִּתי ֶאת ֶצֶדקִמְלֶחֶמת ז

 ָהֱאמּוָנה ָנָצְרִּתי׃ ־ְוֶאת
ַההּוא  ֹוםַהֶּזה ָצפּון ִלי ֶּכֶתר ַהְּצָדָקה ֲאֶׁשר ַּבּי ֹוםַהּי־ּוְלִמן ח

 ַּגם־ִאםִלי ְלַבִּדי ִּכי ־אט ֶצֶדק ְוֵפֹׁש ֹוןִלי ָהָאד־ִיֶּתן
 ׃ ֹותֹוַהֲחֵפִצים ְּבִהְתַּגּל־ְלָכל

 ְמֵהָרה׃ ־ה ֵאַלי ַעדָאֹ ּובָׁשהחּו ט
 ֹול־ם ַהֶּזה ַוֵּיֶלֹוָלָהע־ ֲעָזַבִני ִּכי ָאַהב ֶאתִּדיָמס י

 ְלַדְלָמְטָיא׃  ֹוסיִקי ְקִריְסִקיס ְלָגַלְטָיא ְוִטיטֹוִנְלַתְסל
ַוֲהִביֵאהּו  ֹוסַמְרק־ָּנא ֶאת־ ִנְׁשָאר ִעִּמי ְקָחהֹו ְלַבּדְולּוָקס יא

 ִתי׃ ָדֹ ַּבֲעבִלי־ַלְעָזר ִעְּמ
  ֹוס׃ָׁשַלְחִּתי ְלֶאְפס ֹוסטּוִכיק־ֶאת יב 



 ֹוסּיֹוִתִטימ־ָהֵּׁשִנית ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קעג

ס ַּתַחת ְיֵדי ֹוַאְמִעיִלי ֲאֶׁשר ָעַזְבִּתי ִבְטר־ֶאת  ִאְּתָנא־ָהֵבא יג
 ָׁשם׃ אַֹהְּקָלִפים ְּבר־ֶאת ַהְּסָפִרים ַא־ְוַגם ֶאת ֹוסַקְרּפ

 ֹול־ְיַׁשֶּלם ֹותַרּב ֹותָחַרׁש ַהְּנחֶׁשת ָעָׂשה ִלי ָרע ֹוסֲאֶלְכַסְנְּדר יד
 ה ְּכַמֲעֵׂשהּו׃ ָֹוְיה

 ֹות ִהְׁשַּתֵמר ִמָּפָניו ִּכי הּוא ִהְתַיֵּצב ְּבָפַני ַלְמרַאָּתה־ְוַגם טו
 ּוְלָהֵפר ְּדָבֵרינּו׃ 

ַעַמד ִאיׁש ־אה ָנֹ ָּבאִתי ְלִהְצַטֵּדק ַּבַּפַעם ָהִראׁשַּכֲאֶׁשר טז
  ֹון׃ֵׁשב ָלֶהם ְלָעֵיָח־ֻכָּלם ֲעָזבּוִני ַאל־ִאִּתי ִּכי

ָהָיה ְבֶעְזִרי ַוְיַחְּזֵקִני ְלַמַען ִּתָּקֵרא ַהְּבׁשָרה  ֹון ָהָאדֲאָבל יז
 ִמִּפי ַאְרֵיה ֹוְּבֶעְזָרת־ם ְוַגםֹוִיַהּג־ִּפי ְוִיְׁשְמעּו ָכל־ַעל

  ִנָּצְלִּתי׃
ת ַמְלכּו־ֶאל ֹואיֵעִני ָלבֹוִׁשָרע ְוי־ִמָּכל ֹון ַיִּציֵלִני ָהָאדֵּכן יח

 ם ָוֶעד ָאֵמן׃ ֹוָלְלע ֹוד ֶאֵּתן ָּכבֹוָׁשָמִים ְול
  ֹורֹוס׃ְּפִריְסָקה ַוֲעִקיָלס ּוֵבית ֳאִניִסיפ ֹום ִלְׁשלְׁשַאל יט
ִהַּנְחִּתי  ֹוסימֹוִפְטר־ְוֶאת ֹוסְנּתֹוִרִנְׁשַאר ְּבק ֹוסֲאַרְסט כ

 ה הּוא׃ ֶלִֹּכי ח ֹוסְּבִמיֵלט
 ֹוסּופּוִדיס ְוִלינ ֹוסף ֶאְובּולֶרַֹהח תֹוֵאַלי ִלְפֵני ְימא ֹ ָובַמֵהר כא

 ׃ ֹוֶמִלים ִלְׁשלֲאַֹאֵחינּו ׁש־ָיה ְוָכלֹוְדּוְקל
  ִעָּמֶכם ָאֵמן׃ֹוְוַחְסּד רּוֶח־ ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִעםינּוֵנֲֹאד כב
 



 ֹוסִטיט־ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קעד

    TTTTiiiittttuuuussss        

תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ לללל    ֹוֹוֹוֹוללללֹוֹוֹוֹוסססס    ּפּפּפּפאאאאִִִִ ייייטטטט־־־־אאאאֶֶֶֶ ֹוֹוֹוֹוססססטטטטִִִִ

 
  א א א אפרקפרקפרקפרק

ּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּכִפי ֱאמּוַנת ִהים ּוְׁשִליַח ֵיׁשֶעֶבד ֱא ֹולֹוסּפ א
 ַדַעת ָהֱאֶמת ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים׃ ־ִהים ּוְכִפיְּבִחיֵרי ֱא

ׁש אֹם ֲאֶׁשר ִהְבִטיַח ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ֵמרֹוָל ַחֵּיי עִּבִתְקַות ב
 ָארֶץ׃ ־ִמַּקְדֵמי

א ִהיא ִּפי ְקִריַאת ַהְּבׂשָרה ֲה־ ַעלֹו ִגָּלה ְבִעּתֹוְּדָבר־ְוֶאת ג
 יֵענּו׃ ֹוִׁשֶׁשר ְָהְקָדה ִאִּתי ִּבְפֻקַּדת ֵאל מֲא

ְּבִני ְּכֵבן ֵמֲחָלַצי ִּבְמָנת ֵחֶלק ֱאמּוָנֵתנּו ֶחֶסד  ֹוסִטיט־ֶאל ד
ינּו  ֹוֵנִהים ָהָאב ּוֵמֵאת ֲאדֵמֵאת ָהֱא ְל ֹוםְוַרֲחִמים ְוָׁשל

 יֵענּו׃ ֹוִׁש ַהָּמִׁשיַח מֵיׁשּוַע
ֲאֶׁשר ֶיְחַסר ־ת ָּכלאִֹבְקֵריִטי ְלַמּל ת ִהַּנְחִּתיאֹ זַּבֲעבּור ה

 ׃ ִעיר ָוִעיר ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתי־ָׁשם ּוְלָהִקים ִזְקֵני ָהֵעָדה ְּבָכל
ִאָּׁשה ַאַחת ־ ֶׁשֶמץ ָּדָבר ַּבַעלֹוּב־ ִאיׁש ָנִקי ְוֵאיןִיְהֶיה־ִּכי ו

 ֹו ֵהם אּוָבָניו ַמֲאִמיִנים ְוֵאין ִּדָּבָתם ָרָעה ִּכי ְבֵני ְבִלַּיַעל
  ֶמִרי׃־ְבֵני

ֶׁשֶמץ ָּדָבר ־ָנִקי ִמָּכל ֹותׁש ָהֵעָדה ִלְהיאֹר־ ַעלִּכי ז
א ִאיׁש  ֹוַעְצמ ֹוןה ִכְרצֶׂשֹא עִהים ֱא־ֶמֶׁשק ֵּבית־ְּכֶבן

א ָנָׂשא ַוֲאֶׁשר  ֹותא ַבַעל ַמֲהֻלּמא ַיִין ֵבֹא סֵחָמה 
  ׃ֹוַנְפׁשְלֶבַצע ִנְבֶזה 

 ֹוטּוב ַהָּׂשם ֵעינ־ב ָּכלֵהַֹח ְואֵרָֹלָתיו ָלאַח ְּדֵתֹּפ־ ִאםִּכי ח
 ׃ ֹוִיְצר־ׁש ֶאתֵבֹ ְוכֹוׁשְּדָרָכיו ַצִדיק ְוָקד־ַעל

ת ֹוַר ְּבתֹול־ה ּוְבֵכן ָיָדיו ַרבֹוָר ִּבְדַבר ֱאֶמת ְלִפי ַהּתּוַמֲחִזיק ט
 ַהָּקִמים ָעֵלינּו׃ ־יַח ֶאתֹוִכְלַהְזִהיר ְוַגם ְלה־ַחִּיים ַּגם

ָׁשְוא  ֹות ְוַהֵּטף ַיִּטיפּון ַמְׂשאַעֹ ֵהם ַהֵּמֲאִנים ִלְׁשמִּביםַר־ִּכי י
 ים׃ ֹוִלֶיֶתר ִמְּבֵני ַהִּנּמ־ּוַמּדּוִחים ְוַעל

ִכים ָּבִּתים ְׁשֵלִמים  ְפֹ ִהָּסֵכר ִיָּסֵכר ִּפיֶהם ִּכי ֵהם ַההֲאֶׁשר יא
  א ַכָּדת ֵעֶקב ֶּבַצע ִנְבֶזה׃ּוְדָבִרים ְיַלְּמדּון ֲאֶׁשר 

 ָאַמר ֶאָחד ֵמֶהם ְוהּוא ָנִביא ִמִּקְרָּבם ַהְּקֵרִטים ַאְנֵׁשי ּוְכָבר יב 
  ַעְצלּות׃ ֶּבֶטן ַיַער ּוִבְטָנם ֹום ְּכַחְיתָנֹם ִּדְמיֹוָלָכָזב ֵהם ֵמע

ם ָתֹיַח אֹוִכַח ּתֹוֵכֵּכן ה־ת ֵעדּות ֱאֶמת ְוַעלאֹ ַהּזָהֵעדּות יג
  ָּבֱאמּוָנה׃ ַחֹפּו כָחה ִנְמָרָצה ְלַמַען ַיֲחִליֹוֵכּת
 ֹות ִמְצ־ַהְּיהּוִדים ְוֶאל ֹותַאָּגד־ֵלב ֶאל ֹודא ָיִׂשימּו עְו יד

 ָהֱאֶמת׃ ־ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ַיְסִּתירּו ָפִנים ִמן
ֱאמּוָנה ֵאין ־ִלְטֵמִאים ְוִלְבֵני ִבְלי ים ַאֹוִרַלְּטה ֹורָטה לַֹהּכ טו

  ָּבם׃ם ִטְמָאָתם ִלָּבם ְוַדְעָּת־ְמאּוָמה ִּכי ַגם ֹורָטה

ִהים ִאָּתם ּוְבַמֲעֵׂשיֶהם ַדַעת ֱא־ ַיִּגידּו ִּכיְּבִפיֶהם טז
ִיְצְלחּו ־אא ֵאֻמן ָּבם ְו ִּכי ִנְתָעִבים ֵהם ְוֹול־ְיַכְּזבּו
  ֹוב׃ ּטַמֲעֶׂשה־ְלָכל

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
 ת ַחִּיים׃ ֹוַרְּכָדת ּת  ְּתַדֵּבר ְּדָבֶריְוַאָּתה א
 ֹותַּדְרֵכיֶהם ִלְהי־ִנים ִּכי ִיְפְקחּו ַעִין ַעלַהְּזֵק־ ֶאלַדֵּבר ב

 ַחְֹּכבּוִדים ְמֻאָּׁשִרים ּוְׁשֵלִמים ָּבֱאמּוָנה ְּבַאֲהָבה ּוְבכ
  ַהַּסָּבל׃

 ֹותיֶהן ְּכִמְׁשָּפט ַלֲהִליכֹוֵתִלַפֵּלס ֲהִליכ ֹותַהְּזֵקנ־ֶאל־ ַּגםְוֵכן ג
ַּבַּיִין  ֹוא ִלְמׁשְון ֹוָנא ְלַהְלִׁשין ִּבְלׁשׁש ֶדָֹנִׁשים ַּבּק

  ֹוב׃ח טַרֹ אתֹורְֹלה־ ִּכי ִאםְּבָׂשָרן־ֶאת
ַּבֲעֵליֶהן ־ְלַאֲהָבה ֶאת ֹותַהָּנִׁשים ַהְּצִעיר־ ֶאתְלַאֵּׁשר ד

 ְּבֵניֶהן׃ ־ְוֶאת
ְמַלאְכָּתן ְּבֵביָתן   ֹותָאְרָחן ְוַלֲעׂש־ֶאת ֹות ֶלֶכת ְלַּזּכְלַהְצַנע ה

ַּתַחת ְיֵדי ַבֲעֵליֶהן ְלִבְלִּתי ִיָּנֵתן  ֹותְוִנְכָנע ֹובֹותט ֹותוִלְהי
 ִהים ְלִגּדּוִפים׃  ָהֱאְּדַבר

ִּכי ְיַיְּׁשרּון ר ָֹהֲאָנִׁשים ַהְּצִעיִרים ְּתַצֶּוה ֵלאמ־ ַעלְוַגם ו
 ם׃ ֹוָתָאְרח

ים  ֹוִבַהּט ת ָלֶהם ְּבַמֲעֶׂשיֹוֵפֱהֵיה ָתִמיד ְלמ  ְּבַנְפְׁשְוַאָּתה ז
 ים ִויָקִרים ֲאֶׁשר ֵאין ָּבֶהם ִנְפָּתל ְוִעֵּקׁש׃ ִחֹּוַבֲאָמִרים ְנכ

   ַעד ֲאֶׁשר ָצֶריֹוּב־ֲאֶׁשר ָמְׁשָחת ֵאין ֹוב טּוְבֶלַקח ח
 א ִיְמְצאּו ְלַדֵּבר ָעֵלינּו ָסָרה׃ בֶׁשת ְו־ִיְלְּבׁשּו

 ֹותיֶהם ְוִלְהיֵנִֹיָּכְנעּו ַתַחת ְיֵדי ֲאד־ ְּתַצֶּוה ִּכיָהֲעָבִדים־ְוַעל ט
 ֵעיֵניֶהם׃  ֹותא ְלָהִׁשיב ָּדָבר ַלְמרָּתִמיד ְו ֹוןֶהם ְלָרצָל

ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי רּוָחם ֶנֱאָמָנה  ֹותְלַהְרא־ִּכי ִאםב ֹא ִלְגנְו י
 יַע ָלנּו׃ ֹוִׁשֵהינּו ַהּמת ֱאֹוַרּת־ֶאתל ֹת ְיָפֲארּו ַבּכאֹּוְבז

 ֵני ָהָאָדם ֻּכָּלם׃ ִהים ָזַרח ַּכַּׁשַחר ְלֵיַׁשע ְּב ֶחֶסד ֱאִּכי יא
ַחֵּיי ְבָׂשִרים ְוָלגּור   ֹותָרע ּוִמַּתֲא־ ָלנּו ְלִהָּבֵדל ִמָּכלתֹורֹּוְלה יב 

 ָּבָאֶרץ ַהֵּלזּו ְּבַהְׂשֵּכל ּוְבֵמיָׁשִרים ּוְבִיְרַאת ָׁשָמִים׃ 
 ֹודה ְלֵעת ִיָּגֶלה ְכבֹוָבַהִּתְקָוה ַהּט־ֶאל ֹות ְנׂשּואְוֵעיֵנינּו יג

 יֵעינּו׃ ֹוִׁשְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח מ ֹולַהָּגדִהים ָהֱא
 ֹוןָע־נּו ִמָּכלָתֹ ַּבֲעֵדנּו ְלַהִּציל אֹוַנְפׁש־ ָנַתן ֶאתֲאֶׁשר יד

 ְלַעם ְסֻגָּלה ְמֵלֵאי ִקְנָאה ֹול ֹותַנְפֵׁשנּו ִלְהי־ּוְלַטֵהר ֶאת
 ים׃ ֹוִב טְלַמֲעִׂשים

ָיבּוז  ־ף ְוִאיׁש ַאלֶקֹּת־ ְּבָכל ָהֵאֶּלה ְּתַדֵּבר ְוַתְזִהירַּכְּדָבִרים טו
 ׃ ָל



 ֹוסִטיט־ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קעה

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ִנְכָנִעים ַּתַחת ְיֵדי מְׁשֵליֶהם  ֹותִלְהיר ֹ ֲעֵליֶהם ִלְזּכַצו א

  ֹוב׃ל טַעֹּפ־ים ְלָכלִנְֹנכ ֹותם ְוִלְהיֹוָל ְּבקַעְֹוָׂשֵריֶהם ִלְׁשמ
 ְּבַנַחת ְלִהְתַהֵּל־ִּכי ִאם ֹוןא ְלַחְרֵחר ָמדא ְלַגֵּדף ִאיׁש  ב

 ָאָדם׃ ־ּוַבֲעָנָוה ְלֵעיֵני ָכל
ן ֶזֹא־ֵלב ָלַדַעת ִּבְבִלי־ֲאַנְחנּו ִּבְבִלי־ ְלָפִנים ָהִינּו ַגםִּכי ג

 ּוְמֻגָּדִליםַּתֲאָוה ְוֶחְמָּדה ־י רּוַח ֲעָבִדים ְלָכלֵעְֹלַהְקִׁשיב ְות
 ְּבַמְׂשֵטָמה ּוְבִקְנָאה ְׂשנּוִאים ְוׂשְנִאים ִאיׁש ְלֵרֵעהּו׃ 

 יֵענּו ְוַרֲחָמיו ִלְבֵני ָאָדם׃ ֹוִׁשֲאֶׁשר ִנְגלּו ַחְסֵּדי ֵאל מַּכ ַא ד
א ְבִצְדָקֵתנּו ֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ִּכי  ֹו ָּלנּו ָידיָעהֹוִׁשה ה

ְדנּו ֵמָחָדׁש ְּבֵמי ָהַרְחָצה ַוְיַחְּדֵׁשנּו ְּברּוַח ֹוַל נֹוְּבַחְסּד־ִאם
 ׃ ֹוָקְדׁש

ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ־ָרב ַעלָעֵלינּו ֶׁשַפע   ָׁשַפֲאֶׁשר ו
 יֵענּו׃ ֹוִׁשמ

ם ַּכֲאֶׁשר ִקִּוינּו ֹוָל ְוִניַרׁש ָלנּו ַחֵּיי עֹו ִנְצַּדק ְּבַחְסּדְלַמַען ז
 ׃ ֹול

ְתַלֵּמד ַהְּדָבִרים ־ִפי ְוֶזה הּוא ֶחְפִצי ִּכי־ ִאְמֵריֶנֱאָמִנים ח
ִהים ֲאִמיִנים ֵּבאף ְלַמַען ִיְתַאְּמצּו ַהַּמֶקֹּת־ָהֵאֶּלה ְּבָכל

ים ֹוִבים ֵאֶּלה ֵהם ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבַמֲעִׂשים ט ֹותַלֲעׂש רִֹלְׁשמ
  ִלְבֵני ָאָדם׃ ילֹוִעְלה

 ֹות ּוִמְּמִריבתֹורַֹהּדת ֹדֹוְלֶּכֶסל ְות ֹותִמְּׁשֵאל ֲחַדל ְל ַא ט
  ה׃ֵהָּנּו הֹילּו ִּכי תֹוִעא יה ֲאֶׁשר ֹוָרְּבִדְבֵרי ַהּת ֹותקּוַמְח

ָחה ַּפַעם ּוְׁשָּתִים ֹוֵכ ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר הּוַכח ְּבתַמְמֶרה־ִאיׁש י
 ְׂשֵטה ֵמָעָליו׃ 

 ֹוא ֵתַדע ִּכי ִעֵּקׁש הּוא ְוָאֵׁשם ִּכי ִלּב ָּכֶזה ֲהִאיׁש־ִּכי יא
 ַיֲאִׁשיֶמּנּו׃ 

ָּתִחיׁש  ֹוסטּוִכיק־ ֶאתֹוַאְרְטָמס א־ֶאת  ֶאְׁשַלח ֵאֶליַּכֲאֶׁשר יב 
 ף ַהֶּזה׃ ֶרָֹחַרְצִּתי ֶלֱחַרף ָׁשם ַהח־יס ִּכיִלֵֹאַלי ְלִניָקּפ אֹוָלב

ִעָּמם  ַּכֲאֶׁשר ֵיְלכּון ְלַדְרָּכם ֵּתֵל ֹולֹוסר ְוַאּפֵפֹ ַהּסְוֵזיָנס יג
 ַיְחְסרּון ְמאּוָמה׃ ־אְלַׁשְּלָחם ּוְרֵאה ִּכי 

ַמֲעִׂשים  ֹותֲעׂשַלר ֹ ָהֵעָדה ֶׁשָּלנּו ִיְלְמדּון ִלְׁשמַאְנֵׁשי־ְוַגם יד
 ים ִׂשֹעא זּוָלָתם ְלִבְלִּתי ִיְהיּו ְּכ ֹורת ַמְחסאֹים ְלַמּלֹוִבט

 ֶּפִרי׃ 
 ֹוםְׁשַאל ִלְׁשל ֹוֶמִלים ִלְׁשלֲאֹ ֲאֶׁשר ִעִּמי ׁשָהַאִחים־ָּכל טו

 ֻּכְּלֶכם ָאֵמן׃־ֵבי ַנְפֵׁשנּו ֶּבֱאמּוָנה ַהֶחֶסד ִעםֲהֹא
 
 



 ֹוןִּפיֵלימ־ֶאל ֹולֹוס ּפִאֶּגֶרת קעו
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תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ לללל    ססססֹוֹוֹוֹוללללֹוֹוֹוֹו    ּפּפּפּפאאאאִִִִ ייייממממ־־־־אאאאֶֶֶֶ ייייללללֵֵֵֵ ֹוֹוֹוֹוןןןןּפּפּפּפִִִִ

 
  א א א אפרקפרקפרקפרק

 ֹוןִּפיֵלימ־ָאִחי ֶאל ֹוסּיֹוִתֲאִסיר ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְוִטימ ֹולֹוסּפ א
 ְּבָיֵדינּו׃  ֵמֹב ָלנּו ְותֵהֹא

ינּו ֵתֶֹּגֶבר ֲעִמיִתי ְּבִמְלֲחמ ֹוסַאְרִכּפ־י ְוֶאלִתֹ ֲאחַאִּפָּיה־ְוֶאל ב
 ׃ ַהָּקָהל ֲאֶׁשר ְּבֵביֶת־ְוֶאל

ִהים ָאִבינּו ּוֵמֵאת ֵיׁשּוַע ֵמֵאת ֱא ֹום ָלֶכם ְוָׁשלֶחֶסד ג
 ינּו׃ ֵנַֹהָּמִׁשיַח ֲאד

 ָתִמיד ִּבְתִפָּלִתי׃  ָהי ְוַאְזִּכיְרֱא־ ֶאתֲאָבְרָכה ד
ֵיׁשּוַע ־ֶאל ְּבַנְפְׁשר ֹ ָהַאֲהָבה ְוָהֱאמּוָנה ֲאֶׁשר ִּתְנצִלְׁשֻמַעת ה

 ְקדָׁשיו׃ ־ָּכל־ינּו ְוֶאלֵנֲֹאד
ְיֵדי ַהַּדַעת ־ץ ַּבֲאֻגָּדָתּה ַעלֶמֹיף אֹוִסּת  ִּכי ֱאמּוָנְתְתִפָּלִתיּו ו

 ָּבֶכם ִלְפֵני ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע׃  ֹובּט־ַמה
ָרב ְוַתְנחּוִמים ַאֲחֵרי ֲאֵׁשר  ֹוןָהְיָתה ִּלי ְלָׂשׂש  ַאֲהָבְתִּכי ז

 ים׃ ֹוִׁשַאָּתה ָאִחי ָהִייָת ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש ְּבֶקֶרב ַהְּקד
 ֹובַהּט־ֶאת ָעֶלית ֹ ַאף ִּכי ָרַחב ִלִּבי ַּבָּמִׁשיַח ְלַצּוְוַעָּתה ח

 ׃ ָל
ַהָּזֵקן ַוֲאִסיר ֵיׁשּוַע  ֹולֹוס ְלַמַען ַאֲהָבֵתנּו ֲאִני ּפתאֹז־ְּבָכל ט

 ׃ ִהְנִני ְלַהְפִּגיַע ָּב ֹוםַהָּמִׁשיַח ַּכּי
א  ְדִּתיהּו ֲהֹוַל ָהֲאסּוִרים ה ַאְפִּגיַע ְּבַעד ְּבִני ֲאֶׁשר ְּבֵביתִּכי י

 ְּבִני׃  ֹוסהּוא ֳאִנִסימ
 ְל־ִמְּלָפִנים ֲאָבל ֵמַעָּתה ַּגם ָהָיה ְל ֹוןא ְלִיְתר ֲאֶׁשר יא

  ֹול׃ָּגד ֹוןִלי הּוא ְלִיְתר־ַּגם
ָּפָניו ִּכי  ־ָׂשא ָנא ֶאת ֹוםַּכּי  ֵאֶליֹו ִהְנִני ְמִׁשיבַוֲאִני יב 

 ׃ ֵמֲחָלַצי הּוא־ְּכֶבן
 ְלָׁשְרֵתִני ַּתְחֶּתיד ֹ ִּכי ַיֲעמֹוּב־ ִּכי ִחַּמְדִּתי ְלַהֲחֵזקַאף יג

 ֲאִני ָאסּור ְּבַכְבֵלי ַהְּבׂשָרה׃  ֹודְּבע
ְלַמַען ִיְהֶיה  ָּדָבר ִּבְבִלי ַדְעֶּת ֹותא ָחַפְצִּתי ַלֲעׂש ֲאָבל יד

 ִּבְנָדָבה׃ ־ס ִּכי ִאםֶנֹ ְבאֹוא ְכמ ְגמּול טּוְב
ִלְזָמן ָקצּוב ְלַמַען ִיְהֶיה   ת ִנְפַרד ִמְּמאֹ ַּבֲעבּור זאּוַליְו טו

 ם ָוֶעד׃ ֹוָלְלע ְלָפֶני
ַרב ֵמֶעֶבד ְּכָאח ַיִּקיר ִּכי ַיִּקיר הּוא ־ְּכֶעֶבד ִּכי ִאם ֹודא עְו טז

 ֲאָנִׁשיםֶנֶגד ְּפֵני ־ַּגם ַּגם ִּכי ֵכן ְיִהי ְל־ּוַמהד ְֹמא־ִלי ַעד
 ינו׃ ֵנֵֹני ֲאדְוַגם ֶנֶגד ְּפ

 ָנא ָּפָניו ְּכָפָני׃ ־ַּתְחְׁשֵבִני ַקֶּבל  ִאם ְלָחֵבר ְלֵּכן־ְוַעל יז
  ִמָּיִדי ִתְדְרֶׁשּנּו׃ ֹוׁשאֹ ְברֹו ֲאָׁשמֹוא ְתֹ ָעַׁשק אְוִאם יח
ִּכי  ר ֵאֶליַמֹא אָּכַתְבִּתי ֶזה ְּבָיִדי ֲאִני ֲאַׁשֵּלם ְו ֹולֹוס פֲאִני יט

 ׃ ְּבַעד ַנְפֶׁש־ִלי ַּגם־ַׁשֶּלםְל ָעֶלי ֹובח

ָּנא ִלִּבי ־ינּו ָהִׁשיָבהֵנְֹרָוָחה זּו ַּבֲאד  ָאִחי ֶאְמָצא ְּבָאָּנא כ
 י ַּבָּמִׁשיַח׃ ֹוַתְוִכְלי

ף ֹוִסת־ְוַגם ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאֶליב ָֹבַטְחִּתי ִּכי ַתֲעֶנה ָוֶאְכּת ְּב כא
 ֵמֲאֶׁשר ָאָמְרִּתי׃  ֹותַלֲעׂש

ִּכי ִהְנִני ְמַיֵחל ְלִהָּנֵתן  ֹוןִלי ֵּבית ָמל־ֶזה ָּתֶכן־ ַעלףָסֹונ כב
 ָלֶכם ְּכִפי ְתִפַּלְתֶכם׃ 

ֶאַּפְפָרס ֲאֶׁשר הּוא ָעצּור ִאִּתי   ֹוֶמִלים ִלְׁשלֲאֹ ׁשֵאֶּלה כג
 ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 

 ִדי׃ ִכים ְּבָיְמְֹוִדיָמס ְולּוָקס ַהּת ֹוסַוֲאִרְסַטְרכ ֹוסּוַמְרק כד
 רּוֲחֶכם ָאֵמן׃־ינּו ִעםֵנֹ ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח ֲאדֶחֶסד כה
 
 



 ָהִעְבִרים־ ֶאלִאֶּגֶרת קעז

    HHHHeeeebbbbrrrreeeewwwwssss        

תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ ללללאאאאִִִִ ייייםםםם־־־־    אאאאֶֶֶֶ ררררִִִִ בבבבְְְְ עעעעִִִִ ההההָָָָ

 
  א א א אפרקפרקפרקפרק

 ֹותינּו ְּפָעִמים ַרּבֹוֵתֲאב־ִּדֶּבר ִמֶּקֶדם ֶאל־ִהים ֲאֶׁשרָהֱא א
 ְיֵדי ַהְּנִביִאים׃ ־ים ַעלִנֹּוְבָפִנים ׁש

ִּפי ַהֵּבן ֲאֶׁשר ָׂשָמהּו ־ִמין ָהֵאֶּלה ַעל ֵאֵלינּו ְלֵקץ ַהָּיִּדֶּבר ב
 ָׁשַמִים ָוָאֶרץ׃ ־ ָעָׂשה ַּגםֹוַוֲאֶׁשר ּבל ְֹלַבַעל ַנֲחָלה ַבּכ

 ְוַאֲחֵרי ֹו ְּדָברַחְֹּבכל ֹכ־אֵׂשֹ ְוֶצֶלם ָּפָניו ְונֹודֹור ְּכבַהֹ זְוהּוא ג
 ֹו לֲאֶׁשרן ֵתינּו ָיַׁשב ִמיִמיאֹ ֵמַחּטֹונּו ְּבַנְפׁשָתֲֹאֶׁשר ִטֵהר א
  ֹום׃ַהְּגֻדָּלה ַּבָּמר

 ֵׁשם ָרם ֹוַהַּמְלָאִכים ַּכֲאֶׁשר ָקָנה ל־ ְלַמְעָלה ִמןַוִּיְגַּבּה ד
 ְוִנָּׂשא ֵמֶהם׃ 

 ֹוםם ְּבִני ָאָּתה ֲאִני ַהּיֹוָלַהַּמְלָאִכים ָאַמר ֵמע־ ְלִמי ִמןִּכי ה
  ְלֵבן׃ִּלי ־ ִיְהֶיה ְלָאב ְוהּואֹוּל־ֲאִני ֶאְהֶיה ֹודְוֵכן ע ְיִלְדִּתי

ר ֵמֹ ָלׁשּוב ְלֵתֵבל ַאְרָצה הּוא אֹורֹוְּבכ־ ֶאתֹו ְּבִתּתְוֵכן ו
 ִהים׃ ַמְלֲאֵכי ֱא־ ָּכלֹוִהְׁשַּתֲחוּו ל

ְמָׁשְרָתיו  ֹותה ַמְלָאָכיו רּוחֶׂשֹר עֵמֹ הּוא אַהַמְלָאִכים־ְוַעל ז
 ֵהט׃ ֵאׁש 

ר ֹם ָוֶעד ֵׁשֶבט ִמיׁשָלֹוִהים עֱא ר ִּכְסֲאֵמַֹהֵּבן א־ַעל ַא ח
 ׃ ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶת

  ֶהיִהים ֱאֱא ֵּכן ְמָׁשֲח־ ֶּצֶדק ַוִּתְׂשָנא ֶרַׁשע ַעלָאַהְבָּת ט
 ׃ ֵמֲחֵבֶר ֹוןֶׁשֶמן ָׂשׂש

 י ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשי ָיֶדיָנַֹאָּתה ֲאד ֹוד עְוֵכן י
 ָׁשָמִים׃ 

 ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו׃ ד ֹה ַתֲעמֵבדּו ְוַאָּתאֹ יֵהָּמה יא
 א ִיָּתּמּו׃  יֹוֶתפּו ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנ ַּתֲחִליֵפם ְוַיְחַּכְּלבּוׁש יב 
ם ֵׁשב ִליִמיִני  ֹוָלַהַּמְלָאִכים ָאַמר ֵמע־ִמן ֹוא ֵאיפּוְלִמי יג

 ׃ ְלַרְגֶלים ֲֹהד ֶביְיָֹאִׁשית א־ַעד
ֵרת ֵהם ַהְּׁשלּוִחים ְלָׁשֵרת ִלְפֵני א ֻכָּלם ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֲה יד

 ֵיַׁשע ַנֲחָלָתם׃ ל ַֹהָּבִאים ִלְנח

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ד ְֹמא־ ַהִּמְצָוה ֵאֵלינּו ְלִהָּזֵהר ַעדֵּכן־ַעל א

 ָילּוזּו ֵמֵעיֵנינּו׃ ־ָׁשָמְענּו ֶּפן
 ֹון ָע־ ְוָכלֹוִּפי ַמְלָאִכים ָעַמד ְּבָתְקפ־ַהָּדָבר ָּדֻבר ַעל־ ִאםִּכי ב

 ָוֶפַׁשע ִנְפַקד ְּבֵׁשֶבט ִמְׁשָּפט׃ 
ּו ֹוהא ָנִׁשית ֵלב ְלֶיַׁשע ַרב ָּכמ־ִנָּמֵלט ֲאַנְחנּו ִאם ֵאי ג

 ָעיו׃ ְמֹ ָלנּו ִמִּפי ׁשֹוׁש ַוֵּיָאֵמן ְּדָבראֵֹמר ֹוןֲאֶׁשר ִּבַּׂשר ָהָאד

ִתים ֹוְפּוְבמ ֹותתֹת ְּבאאֹז־ִהים ָנַתן ֵעדּות ַעלֱא־ְוַגם ד
 ׃ ֹונֹו ֲאֶׁשר ִחֵּלק ִּכְרצֹורּוַח ָקְדׁש ֹותּוְבַמְּתנ ֹותְוִנְפָלא

א  ֹם ֶהָעִתיד ָלבֹוָלָהע־ַהַמְלָאִכים ָׁשת ֶאת־א ַתַחת ְיֵדי ִּכי ה
 ֲאֶׁשר ָעָליו ֲאַנְחנּו ְמַדְּבִרים׃ 

 ִּתְזְּכֶרּנּו־ ִּכיֹוׁשֱאנ־ר ָׁשם ָמהֵמְֹּכֵעדּות ַהָּכתּוב ָהא־ ִאםִּכי ו
 ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו׃ ־ּוֶבן

ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו  ֹודִהים ְוָכב ְמַעט ֵמֱאַוְּתַחְּסֵרהּו ז
 ׃ ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדי

א ַּתְחָּתיו ל ַֹּבֲאֶׁשר ָׁשת ּכ ַרְגָליו ַא־ַׁשָּתה ַתַחת לֹּכ ח
 ֹודא ָרִאינּו עא הּוַׁשת ַּתְחָּתיו ְוַעָּתה יר ָּדָבר ֲאֶׁשר ֹוִתה
 הּוַׁשת ַּתְחָּתיו׃ ל ִֹּכי ַהּכ ֹוםַכּי

 ְמַעט ֹוֵיׁשּוַע ַההּוא ֲאֶׁשר ִחְּסר־ים ֲאַנְחנּו ֶאתִאֹ רֲאָבל ט
ְוָהָדר ֵעֶקב ֶחְבֵלי ַהָמֶות ֲאֶׁשר  ֹודִהים ַוְיַעְּטֵרהּו ָכבֵמֱא

 ׃ ֵאל ָטַעם ַטַעם ַהָּמֶות ְּבַעד ֻּכָּלם־ ִּכי ְבֶחֶסדֲאָפפּוהּו
 ֹוָהָדר הּוא לל  ֹ ַהּכֹוְלַמֲעֵנהּו ּוִמָּידל ֹ הּוא ֲאֶׁשר ַהּכִּכי י

ַׂשר ־ֻעָּזם ּוְלַהְׁשִלים ֶאת ֹוןָּבִנים ַרִּבים ִלְגא ֹותְלַהְנח
 י׃ ִנֹ ְּבכּור עְיׁשּוָעָתם

 ַהְמַכֵּפר ְוֵהם ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם ְיַכֵּפר ֵמָאב ֶאָחד ֵהם ֻּכָּלם ִּכי יא
 ָלֶהם ַאִחים׃ א ֹ ִמְּקרׁשֹוא בֵּכן ־ַעל

 ׃ ָקָהל ֲאַהֲלֶל ֹוְלֶאָחי ְּבת  ֲאַסְּפָרה ִׁשְמֹוְּבָאְמר יב 
י ְוַהְיָלִדים  ִכֹיף ִהֵּנה ָאנֹוִסי ֹוד ְועֹוֵיָאַמר ְוִקֵּויִתי ל ֹודְוע יג

 ה׃ ָֹוִלי ְיה־ֲאֶׁשר ָנַתן
הּוא ָלַבׁש ־ן ַּגם ִּכי ַהְיָלִדים ָּבָׂשר ָוָדם ְמָנת ֶחְלָקם ֵּכְוַיַען יד

ַהָּמֶות  ַמְלַא־ֶאת ֹותֹום ְלַמַען ְיַבַּלע ְּבמֹוֶהָּבָׂשר ָוָדם ְּכמ
 הּוא ַהָּׂשָטן׃ 

ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵמֵאיַמת ָמֶות ָהיּו ִנְכָּבִׁשי ם ־ ַלָחְפִׁשי ֶאתְוִׁשַּלח טו
 ְיֵמי ַחֵּייֶהם ַּכֲעָבִדים׃ ־ָּכל

ְלֶזַרע ־יָעם ִּכי ִאםֹוִׁשְלה ֹוא ַלַּמְלָאִכים ָנָטה ָיד ִּכי טז
 יַע׃ ֹוִׁשַאְבָרָהם הּוא ְלמ

 ֹולן ָּגדֵהְֹלַמַען ְיִהי כל ֹ ִנְמַׁשל ִנְדָמה ְלֶאָחיו ַּבּכֵּכן־ְוַעל יז
  ָהָעם׃ת אַֹחּט־ִהים ְלַכֵּפר ַעל ִלְפֵני ֱאֹוְּבַרֲחָמיו ּוֶבֱאמּוָנת

 ֵּכן יּוַכל  ֹוַמָּסה ְּבַנְפׁשִוידּוַע  ֹותבֹ ַכֲאֶׁשר ָהָיה ִאיׁש ַמְכאִּכי יח
 יַע ְּבחּוֵני ַמָּסה׃ ֹוִׁשְלה

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
 ֹוםׁש ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ִלְקִריַאת ָמרֶדֹ ַאַחי ַאְנֵׁשי קֵּכן־ַעל א

נ ּו  ֹוֵנ ְלׁשִתָּׁשַבע ֹוֲאֶׁשר ל ֹולן ַהָּגדֵהֹ ַהּכֹוַהִּביטּו ְפֵני ַמְלָאכ
 הּוא ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע׃ 



 ָהִעְבִרים־ ֶאלִאֶּגֶרת קעח

  ְּכמֶׁשה׃ ֹוֵּבית־הּו ְּבָכלֵׂשֶֹנֱאָמן הּוא ְלע ֲאֶׁשר ב
ה ַבִית ַרב ֵנֹמֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ּב־ ֶיֶתר ְׂשֵאת ַעלֹו ּלָיֲאָתה־ִּכי ג

 ַהָּבִית׃ ־ ִמןֹודֹוְּכב
 ִהים׃ הּוא ֱאל  ֹכ־הֵנֹה ּובֶנַֹּבִית ָּבנּוי ִּביֵדי ב־ ָכלִּכי ד
 ְלֵעדּות ֹוֵּבית־ מֶׁשה ְּכֶעֶבד ֶנֱאָמן ָהָיה ְבָכלָאְמָנם ה

 ֲאָמָריו ֲאֶׁשק ֵיָאֵמרּון׃ ־ַעל
ֵחז אֹ ֲאָנְחנּו ִאם ַרק נֹו ּוֵביתֹוַהָּמִׁשיַח ֶנֱאָמן ְּכֵבן ְּבֵבית ַא ו

 ַהֵּקץ׃ ־ ַעדֹוִּתְקָותז ְֹּבִמְבַטֵחנּו ְוע
 ֹולְֹּבק־ִאם ֹוםׁש ַהּיֶדִֹּפי רּוַח ַהּק־ ֶׁשֶּנֱאַמר ַעלֹו ְּכמֵּכן־ַעל ז

 עּו׃ ִתְׁשָמ
 ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר׃  ֹום ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה ְּכיַּתְקׁשּו־ַאל ח
ָראּו ָפֳעַלי ַאְרָּבִעים ־יֶכם ְּבָחנּוִני ַּגםֹוֵת ִנּסּוִני ֲאבֲאֶׁשר ט

 ָׁשָנה׃ 
י ֵלָבב ֵהם ְוֵהם  ֵעֹר ָּתִמיד ּתַמַֹההּוא ָוא ֹור ָאקּוט ַּבּדָלֵכן י

ָיְדעּו ְדָרָכי׃ ־א 
 ְמנּוָחִתי׃ ־ּון ֶאלאְֹיב־ ְבַאִּפי ִאםִנְׁשַּבְעִּתי־רֲאֶׁש יא
ֵיׁש ָּבֶכם ֵלב ָרע ֲחַסר ֱאמּוָנה ־ַאֶּתם ֶּפן־ ַאַחי ַּגםָנא־ְראּו יב 

 ִהים ַחִּיים׃ ָלסּור ֵמַאֲחֵרי ֱא
ֲאֶׁשר ִיָּקֵרא  ֹודע־ָּכל ֹוםְּבי ֹוםֵרֵעהּו י־יחּו ִאיׁש ֶאתֹוִכה ַא יג

 ׃ ֹוֶקׁש ֵלב ִאיׁש ִמֶּכם ְּבִנְכֵלי ַחָּטאתְלִבְלִּתי ִי ֹוםַהּי
ֵחז ְּבִמְבַטֵחנּו ֵמָהֵחל אֹ ֲחֵבִרים ֲאַנְחנּו ַלָּמִׁשיח ִאם ַרק נִּכי יד

 ַּכֵּלה׃ ־ְוַעד
ַּתְקׁשּו ־ ִתְׁשָמעּו ַאלֹולְֹּבק־ִאם ֹום ֶנֱאַמר ַהּיְוַכֲאֶׁשר טו

 ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה׃ 
ִאים  ְצַֹהּי־א ָכלם ַּבֲעֵלי ַהְּמִריָבה ֲהִעיְמֹ ָהיּו ַהּׁשּוִמי טז

 מֶׁשה׃ ־ִמִּמְצַרִים ְּבַיד
א ַבַחָּטִאים ֲאֶׁשר  ט ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֲהֹוֵט ִהְתקּוְבִמי יז

 ִּפְגֵריֶהם ָנְפלּו ַבִּמְדָּבר׃ 
ֵאֶּלה ־א ַעל ֲהֹוְמנּוָחת־ּון ֶאלאְֹיב־ ִנְׁשַּבע ִאםִמי־ְוַעל יח

 ּו׃ א ֶהֱאִמינֲאֶׁשר 
 ר ֱאמּוָנָתם׃ ֶסִֹמְּפֵני חא ֹא ָיְכלּו ָלבים ִּכי ִאֹ רַוֲאַנְחנּו יט

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
 ִנְדַאג ֹוְמנּוָחת־ֶאלא ֹ ְּבִהָּוֵתר ָלנּו ַהַהְבָטָחה ָלבֵּכן־ַעל א

 ָׁשָּמה׃ א ֵֹיָחֵׁשב ִאיׁש ִמֶּכם ִּכְמַאֵחר ָלב־ְלַנְפֵׁשנּו ֶּפן
ַהָּדָבר   ֲאֵליֶהם ַא־ֵלינּו ַּגםֵא־ה ָּבָאה ַּגםֹוָב ְבׂשָרה טִּכי ב

 ֶּבֱאמּוַנתא ִהְתָעַרב יל ָלֶהם ִּכי ֹוִעה־אֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֵהם 
 ִלָּבם׃ 

 ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ֹוְמנּוָחת־ ֲאַנְחנּו ַהַּמֲאִמיִנים ָּבִאים ֶאלִּכי ג
ְמנּוָחִתי ּוְמנּוָחה זּו ־ּון ֶאלאְֹיב־ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי ִאם־ֲאֶׁשר
 ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ֶנֶעְׂשָתה ְּבִהָּוֵסד ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים׃ ־ ִמןיאִה

ִהים ֱאת ַֹאֵחר ַוִּיְׁשּב ֹוםר ְּבָמקֵמַֹהְּׁשִביִעי א ֹוםי־ ַעלִּכי ד
 ׃ ֹוְמַלאְכּת־ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ֹוםַּבּי

 ְמנּוָחִתי׃ ־ּון ֶאלאְֹיב־ִאם ֹודַמר עאַֹהֶּזה י ֹוםּוַבָּמק ה

ִעים ְמַֹהְּמנּוָחה ְוַהּׁש־ֶזה ִּכי ֵיׁש ָּבִאים ֶאל־ ָלנּו ִמָּכלאֵצַֹהּי ו
 ר ֱאמּוָנָתם׃ ֶסָֹבאּו ִמְּפֵני ח־אׁש אֹה ֵמרֹוָבְּבׂשָרה ט־ֶאת

ִּפי ־ ַעלֹוַאֵחר ְּבָאְמר ֹוםיף ְוָיַעד יֹוִס ָיִמים ַרִּבים הּוְלֵקץ ז
 ִתְׁשָמעּו ֹולְֹּבק־ִאם ֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ַהּיֹוְּכמ ֹוםָדִוד ַהּי

  ְלַבְבֶכם׃ ַּתְקׁשּו־ַאל
א ָהָיה ה ֹוָנַהְּמנּוָחה ַהְּנכ־ַע ֶאלֹוֻׁש ִאּלּו ֵהִביָאם ְיהִּכי ח

 ַאֵחר׃  ֹוםי־ֵכן ַעל־ְמַדֵּבר ַאֲחֵרי
 ִהים׃ ְלַעם ֱא ֹוןַׁשָּבת ֹוםִנְׁשַאר י ֹוד עְוָלֵכן ט
ָׁשַבת ־ ַּכֲאֶׁשר ַּגםֹוִמְּמַלאְכּתת ֹ ִיְׁשּבֹוְמנּוָחת־ ַהָּבא ֶאלִּכי י

 ׃ ֹו ֶׁשּלֹוִהים ִמְּמַלאְכּתֱא
ִיָּכֶׁשל ִאיׁש ־ַהְּמנּוָחה ַהִהיא ֶּפן־ֶאלא ֹ ִנְתַאְּמָצה ָלבָלֵכן יא

 ַהַמְמִרים׃  ֹות ְּבִעְּקבֹוְּבֶלְכּת
ב  ֵצֹח ֹותֶחֶרב ִּפיִפּי־ִהים ָחָזק ְוַחד ִמָּכל ְּדַבר ֱאַחי־ִּכי יב 

 ֵלב  ֹותן ַמְחְׁשבֵחֹּוב ֹות ַוֲעָצמַחֹמ־רּוַח ַּגםַע ֶנֶפׁש ָוֵקֹּוב
 ׃ ֹוְוִיְצר

ָחׂשּוף ְוָגלּוי ְלֵעיֵני ל ַֹהּכ  ְיצּור ֶנְעָלם ִמְּלָפָניו ַאְוֵאין יג
 ַההּוא ֲאֶׁשר ָעֵלינּו ָלֵתת ִּדין ְלָפָניו׃ 

ֲאֶׁשר ָצַלח ד ְֹמא־ַנֲעֶלה ַעד ֹולן ָּגדֵהָֹלנּו כֹות־ ִּבְהיְוַעָּתה יד
ַהְּׁשבּוָעה ־ִהים ִנְׁשְמָרה ֶאתֱא־ַהָּׁשַמִים ֵיׁשּוַע ֶּבן־ֶאת
 ׃ ֹו ִנְׁשַּבְענּו לֲאֶׁשר

יּוַכל ָלחּוׁש ְלִׁשְבֵרנּו ־אֲאֶׁשר  ֹולן ָּגדֵהֹ ֵאין ָלנּו כִּכי טו
א ּו ְוֵחְטא נָֹּכמ ֹותהּוא ִנְבַחן ְּבַמּס־ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ַּגם

  ׃ֹוב־ִנְמָצא
ִּכֵּסא ָהַרֲחִמים ָלַקַחת ֶחֶסד ־ְּגָׁשה ְּבֶפה ָמֵלא ֶאל ִנֵּכן־ַעל טז

 ַּבָּצָרה׃  ֹותָלנּו ְלִעּת־ֲחִניָנה ַלֲעָזרא ְֹוִלְמצ

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
ִלְפֵני ד ֹד ַלֲעמֹוַעַהּמּוָרם ִמְּבֵני ָאָדם נ ֹולן ָּגדֵהֹּכ־ ָכלִּכי א

  ָתם׃אַֹחּט־ַעלִהים ְּבַעד ְּבֵני ָאָדם ְלַהְקִריב ִמְנָחה ָוֶזַבח ֱא
ים ִּכי ִעִֹגים ּוְלתְגֹ ְלׁשֹו מּוָכן ְלַהְרִּגיַע ִרְגַׁשת ַנְפׁשְוהּוא ב

 ׁש׃ אֹר־ֶרֶגל ְוַעד־ ִמַּכףֹוִּבְבָׂשרם ֹהּוא ֵאין ְמת־ַגם
 ֹו  ְּכמֹות ָהָיה עָליו ְלַהְקִריב ְּבַעד ַחַּטאת ַנְפׁשאֹ זַּבֲעבּור ג

 ְבַעד ָהָעם׃ 
ֲאֶׁשר  ־ֶאת־ ִּכי ִאםֹוַהֶּזה ְלַנְפׁש ֹודבַהָּכ־א ִיַּקח ִאיׁש ֶאתְו ד

  ן׃ִֹהים ְּכַאֲהר ָהֱאֹוּב־ִיְבַחר
ִּכי  ֹולן ָּגדֵהֹּכ ֹות ִלְהיֹוא ִהְתַנֵּׂשא ִמַּנְפׁשַהָּמִׁשיַח ־ ַּגםֵּכן ה

 ׃ ְיִלְדִּתי ֹוםר ֵאָליו ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּיֵמִֹּפי ָהא־ַעל־ִאם
ם ֹוָלן  ְלעֵהֹכ־ַאֵחר ַאָּתה ֹוםָמקְּב־ ָאַמר ַּגםְוַכֲאֶׁשר ו

 ֶצֶדק׃ ־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ַעל
ְוַתֲחנּוִנים  ֹות ִהְקִריב ְּתִפּלֹו ִּביֵמי ְמּגּוָריו ִּבְבָׂשרֲאֶׁשר ז

 ְיַחְּלֶצּנּו ִמָּמֶות ַחֹ ִלְפֵני ַׂשִּגיא כֹוְמָעת ְוִדֹוַׁשְוָעת ֹולְּבק
 ׃ ֹו ֵעֶקב ִיְרָאתֹול־ַוֵּיָעֵתר

 ְמַצֶּוה׃  ֹול ְּבקַעָֹתיו ִלְׁשמ ֵבן ֻלַּמד ְּבִסְבֹותֹו ִּבְהיףְוַא ח



 ָהִעְבִרים־ ֶאלִאֶּגֶרת קעט

ְּתׁשּוַעת   ֹורָעיו ִלְמקְמֹׁש־ ָׁשֵלם ָהָיה ְלָכלֹוּוְבִהָּמְצא ט
 ִמים׃ ֹוָלע

 ֶצֶדק׃ ־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ַעל ֹולן ָּגדֵהִֹהים ִיֳּקֶבּנּו ּכ ֱאּוִפי י
ָבֵאר ָּכֵבד ִמֶּמּנּו ־ר ְוֵדיָלנּו ַהְרֵּבה ְלַדֵּב־ ֶיׁשֶזה־ַעל יא

 ן׃ ֶזֹא־ֶכם ַעְרֵליֹוְתִּבְהי
ַהָּיִמים ב  ֹים ְּברֹוִרמ ֹות ַתַחת ֲאֶׁשר ָהָיה ֲעֵליֶכם ִלְהיִּכי יב 

 ַאְבֵניַּדַעת ָלֶכם ָמה ֵהָּמה ת ָֹנחּוץ ַהָּדָבר ַעָּתה ָלׁשּוב ְלַחּו
א ְלֶלֶחם ְוים ַאֶּתם ְלָחָלב ִנִֹהים ּוְנכת ֱאֹוַרִפָּנה ְּבת
  ָׁשֵמן׃

 ֵדָעה ְבִדְבֵרי ֶצֶדק ִּכי ֹו ֵאין לֹונֹוִמי ֲאֶׁשר ָחָלב ְמז־ ָכלִּכי יג
 ל הּוא׃ ֹוֵלע
ם ֹוָת ָׁשֵמן ִלְׁשֵלִמים ֲאֶׁשר ַהְסֵּכן ִהְסִּכינּו ִּבְבִחיַנת ִלּבְוֶלֶחם יד

 ָלָרע׃  ֹובט־ְלַהְבִּדיל ֵּבין

  ו ו ו ופרקפרקפרקפרק
ת ַהָמִׁשיַח ְוַנֲעֶלה ֹוַרֵני ִפָּנה ְּבת ֶנֶרף ָּכֵעת ֵמַאְבֵּכן־ַעל א

ִלְתׁשּוָבה  ֹודַהְיס־ֶאת ֹותא ָנׁשּוב ִלירַתְכִליָתּה ְו־ַעד
 ִהים׃  ֱאמּוַנת ֱאֹו ֲאֶׁשר ָמֶות ָּבם אַמֲעִׂשים־ִמן

ּוְסִמיַכת ָיָדִים ּוְתקּוַמת ַהֵּמִתים ּוִמְׁשַּפט  ֹות ִדין ַהְּטִבילֹוא ב
 ם׃ ֹוָלע

 ָהֵאל׃  ֹותת ִּבְרצאֹ ַנֲעֶׂשה ּזּוַוֲאַנְחנ ג
ַמַּתת ָׁשַמִים ־ּו ֵעיֵניֶהם ַוִּיְטֲעמּו ֶאתרֹ ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְּכָבר אִּכי ד

 ׁש ָהְיָתה ִלְמָנת ֶחְלָקם׃ ֶדְֹורּוַח ַהּק
ם ֹוָלָהע ֹותִנְפְלא־ְוֶאת ֹובִהים ַהּטְּדַבר ֱא־ ֶאתַוִּיְטֲעמּו ה

 ֶהָעִתיד׃ 
ְלִהְתַחֵּדׁש ְוָלׁשּוב ִּכי  ֹודא ִיָּתֵכן ָלֶהם ערּו ֲרֹ סֵכן־ְוַאֲחֵרי ו

 ֹות ֹו ִהים ַוּיִׂשימּו אָהֱא־ֶּבן־ִהְצִליבּו ָלֶהם ֵמָחָדׁש ֶאת
  ְלֶחְרָּפה׃

ּה ְּכַפַעם ָתַֹהֶּגֶׁשם ֲאֶׁשר ִהְרָוה א־ה ֶאתָתֹ ָהָאֶרץ ַהּׁשִּכי ז
 ִהים׃ ָהֱאה ֵמֵאת ַע ִּתָּׂשא ְבָרָכֵרַֹלּז ֹובְּבַפַעם ְוֵתֵלד ֶזַרע ט

ְוַדְרַּדר ֵאין ֵחֶפץ ָּבּה ְצפּוָיה ִהיא  ֹוץ קַתְצִמיַח־ְוִכי ח
 ְמֵאָרה ְוַאֲחִריָתּה ְלָבֵער׃ ־ֱאֵלי

ים ֵמֵאֶּל ִנְמָצִאים ֹוִבְלנּו ְיִדיִדים ִּכי ְדָבִרים טֹוַח הָאֵמן ט
 ְרנּו׃ ת ִּדַּבאָֹכז־ְיׁשּוָעה ַאף ִּכי־ָּבֶכם ְּדָבִרים ְצפּוִים ֱאֵלי

ַמֲעֵׂשיֶכם ־א ִיְׁשַּכח ֶאתִהים ְוא ְיַעֵּול ָהֱא ִּכי י
ִכים ֱהִייֶתם  ְמֹ סֹוָהַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֶהְרֵאיֶתם ִלְׁשמ־ְוֶאת

  ֹום׃ַהּי־ ֵּכן ַּגםֶכםֹוְדְועִלְקדָׁשיו 
 ֹו ִּכי ִתְקָותֹו ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּכם ִיָּוַדע ִמְּמַגַּמת ֲעָמלְוֶחְפֵצנּו יא
 ַהֵּקץ׃ ־ֱאָמָנה ַעדֶנ

ֵאֶּלה ֲאֶׁשר  ֹותֵּתְלכּון ְּבִעְּקב־א ִתְהיּו ֲעֵצִלים ִּכי ִאםְו יב 
  ֹות׃ַהַהְבָטח־רּוָחם ָיְרׁשּו ֶאת ֶרֶֹּבֱאמּוָנָתם ְוא

ִמֶּמּנּו  ֹולַאְבָרָהם ְוֵאין ָּגד־ִהים ֶאת ַכֲאֶׁשר ִהְבִטיַח ֱאִּכי יג
 ׃ ֹוְפׁש ִנְׁשַּבע ְּבַנֹוְלִהָּׁשַבע ּב

 ׃ ֹוָתְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה א ֲאָבֶרְכ ָבֵר־ ִּכיַמראַֹוּי יד

 ַהַהְבָטָחה׃ ־ ַוִּיְנַחל ֶאתֹורּוח ֶרֹיל ְּבאֹוִח הּוְבֵכן טו
ף ַהְּׁשבּוָעה ֶקֵֹמֶהם ְות ֹול ָאְמָנם ֲאָנִׁשים ִנְׁשָּבִעים ְּבָגדִּכי טז

 ִריב ֵּביֵניֶהם׃ ־ָיִביא ֵקץ ְלָכל
ֵׁשי ֹוְרי־ֶאת ֹותף ְלַהְראֶקֹּת־ִהים ְּבָכלַּכֲאֶׁשר ָחֵפץ ָהֱא ְוֵכן יז

  ׃ֹוִּבְׁשבּוָעת ֵאין ְלָהִׁשיב ָעַרב ִלְפֵניֶהם ֹוַהַהְבָטָחה ִּכי ֲעָצת
ת ֶלָֹלֵהן ִמִּבְלִּתי ְיכ ֹותֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵאין ֲחִליפ ֹות ֲאָמרּוִבְׁשֵּתי יח

 ַנְפֵׁשנּו ־ֶאתהַ ְמַמְּלִטים ז ֹע־םַחִֹהים ְלַכֵּזב ִנְמָצא ָלנּו נָהֱא
 ְלַהֲחִזיק ַּבִּתְקָוה ָהֲערּוָכה ְלָפֵנינּו׃ 

ין ְלֶנֶפׁש ֶנֱאָמן ְוָחָזק ּוַמִּגיַע ֹוִג ָּלנּו עָהְיָתה־ֲאֶׁשר יט
 ת׃ ֶכִֹמֵּבית ַלָּפר־ֶאל

 ֹולן ָּגדֵהָֹהָיה ְלכ־ ָּבא ֵיׁשּוַע ָהָרץ ְלָפֵנינּו ֲאֶׁשרָׁשם־ֲאֶׁשר כ
 ֶצֶדק׃ ־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ם ַעלֹוָלְלע

  ז ז ז זפרקפרקפרקפרק
ֲאֶׁשר ָיָצא  ֹוןן ְלֵאל ֶעְליֵהָֹׁשֵלם ּכ ֶצֶדק ֶמֶל־ ֶזה ַמְלִּכיִּכי א

ַהְּמָלִכים ־ֶאת ֹותִלְקַראת ַאְבָרָהם ַאֲחֵרי ׁשּובּו ֵמַהּכ
  ַוְיָבְרֵכהּו׃

ׁש אֹר ְּבֹוּוֵפֶׁשר ְׁשמל ֹ ַאְבָרָהם ַמֲעֵׂשר ִמּכֹול־ ָחַלקַוֲאֶׁשר ב
  ֹום׃ַהָּׁשל ָׁשֵלם הּוא ֶמֶל ֵּכן ֶמֶל־ֶצֶדק ְוַגם ֶמֶל

 ְּתִחַּלת ַהָּיִמים ְוַאף ֹוא ַיַחׂש ְוֵאין לֵאם ְּב־אָאב ְּב־אְּב ג
ָהֱא־ה ְלֶבןֹוֶמא ֵקץ ַהַחִּיים ְודןֵהֹּכד ֵמִֹהים הּוא ע 
 ם׃ ֹוָלְלע

 ֹותׁש ָהָאבאָֹהם רִּנְכָּבד הּוא ֲאֶׁשר ַאְבָר־ ַמהָנא־ּוְראּו ד
  ַמֲעֵׂשר ֵמֵראִׁשית ַהָּׁשָלל׃ ֹול־ָנַתן

ֵׁשי ַהְּכֻהָּנה ִמְּבֵני ֵלִוי ָלֶהם ַהִּמְׁשָּפט ָלַקַחת ֹוְר יְוָאֵמן ה
ה ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת ֲאֵחיֶהם ַאף ֹוָרִּפי ַהּת־ַמֲעֵׂשר ַעל

 ַאְבָרָהם ֵהם׃   ֶיֶרֵאיְצֹי־ִּכי
ם ָלַקח ַמֲעֵׂשר ֵמַאְבָרָהם  ָתֹ ְלִמְׁשְּפחא ִהְתַיֵחׂש ֲאֶׁשר ְוֶזה ו

  ֵמָאז׃ ֹו ֲאֶׁשר ַהַהְבָטָחה ְנתּוָנה לֹותֹא ֵּבַר־ְוַגם
  ַרְֹיבן ֹה ֶפה ִּכי ַהָּקטֶצֹ ָידּוַע הּוא ֵמֵאין ּפְוָדָבר ז

  ֹול׃ַהָּגד־ִמן
ְקִחים ַמֲעֵׂשר ֲאָנִׁשים ְּבֵני ְתמּוָתה ְוָׁשם ֶזה הּוא  הֹּופ ח

  ִּכי הּוא ָחי׃ ֹו ֵעדּות לֲאֶׁשר
ַח ַמֲעֵׂשר ָנַתן ַמֲעֵׂשר ֵקֵֹלִוי ַהּל־ ִּתְׂשאּו ִניב ְׂשָפָתי ַּגםְוִאם ט

 ַאְבָרָהם׃  ֹוְּבת
 ׃ ֹוֶצֶדק ִלְקָראת־ָאִביו ָהָיה ְּבֵצאת ַמְלִּכי  ְּבֶיֶרִּכי י
ֶׁשר ֵחֶפץ ִנְמְצָאה ִּבְכֻהַּנת ְּבֵני ֵלִוי ֲא־ ַּתְכִלית ָּכלְוִאם יא

ן ַאֵחר ִּכי ָיקּום ֵהְֹּלכ־ה ָלָעם ַמהֹוָרְּבָיֶמיָה ִנְּתָנה ַהּת
  ן׃ִֹּדְבָרִתי ַאֲהר־א ִיָּקֵרא ַעלֶצֶדק ְו־ ַמְלִּכיִּדְבָרִתי־ַעל

 ֹואָתבא ֹה ּבֹוָרֲחִליַפת ַהּת־ַהְּכֻהָּנה ַּגם ֹות ְבִהְׁשַּתּנִּכי יב 
  ֹון׃ָנכ־ֶאל

ֵׁשֶבט ַאֵחר הּוא ֲאֶׁשר ־ת ֶּבןאֹ ָכזֹור ּבְיֻדַּב־ ֲאֶׁשרֶזה־ְוִהֵּנה יג
 ַהִּמְזֵּבַח׃ ־ֵאין ִאיׁש ִמֶּמּנּו ָקֵרב ֶאל



 ָהִעְבִרים־ ֶאלִאֶּגֶרת קפ

ֵׁשֶבט ֶזה ־ינּו ְוַעלֵנֹת ִּכי ִמיהּוָדה ָצַמח ֲאדאֹ מּוַדַעת זִּכי יד
ַהְּכֻהָּנה׃  ֹותדֹא־ִדֶּבר מֶׁשה ְמאּוָמה ַעל־א 
ן ַאֵחר ִּבְדמּות  ֵהָֹיקּום ּכ מּוַדַעת ְּבֶיֶתר ִמָּדה ִּכי תאֹז־ְוַגם טו

 ֶצֶדק׃ ־ַמְלִּכי
ְלִפי ־ה ְלַחֵּיי ְבָׂשִרים ִּכי ִאםֹוָר ֵאיֶנּנּו ְלִפי ִמְצַות ַהּתֲאֶׁשר טז

  ֹוף׃ס־ַהְּגבּוָרה ְלַחֵּיי ֵאין
ִּדְבַרִתי ־ם ַעלֹוָלן ְלעֵהַֹאָּתה כר ֹ ֵלאמֵהִעיד־ִּכי יז

 ֶצֶדק׃ ־ַמְלִּכי
נּוָאה ַלָּדת ַהְּנתּוָנה ִמֶּקֶדם ֲאֶׁשר ָהְיָתה  ָאְמָנם ֵיׁש ְּתִּכי יח

 יל׃ ֹוִע ְוִלְבִלי הַחֹכ־ִמְּבִלי
ֵאת ֲאֶׁשר  ־ ִּכי ִאםֹוא ִבְּצָעה ָּדָבר ְלַתְכִליתה ֹוָר ַהּתִּכי יט

 ִנְקַרבה ִמֶּמָּנה ֲאֶׁשר ָּבּה ֹוָבָיָדּה ָּבָאה ִתְקָוה ט־ַעל
 ִהים׃ ָהֱא־ֶאל

 ן ִמְּבִלי ְׁשבּוָעה׃ ֵהֹא ָהָיה ְלכ  ֵיׁשּוַעּוַבֲאֶׁשר כ
ִּפי ־ִנים ִמְּבִלי ְׁשבּוָעה ְוֶזה ִּבְׁשבּוָעה ַעלֲהֹ ֵהָּמה ָהיּו ְלכִּכי כא

 םֹוָלְלען ֵהֹכ־א ִיָּנֵחם ַאָּתהה ְוָֹור ֵאָליו ִנְׁשַּבע ְיהֵמָֹהא
 ֶצֶדק׃ ־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ַעל

ה ֹובָ ַלְּבִרית ַהּט ֹוןבת ֵיׁשּוַע הּוא ָהֵעָראֹ ָלזֲאֶׁשר כב
 ה׃ ָנָֹהִראׁש־ִמן

א ָיְכלּו ָלֶׁשֶבת ָלַעד ִמְּפֵני ֶניָה ָהֵהם ִּכי ֲהֹ ָהיּו כְוַרִּבים כג
 ַהָּמֶות׃ 

 ִמֶּמּנּו׃ ר ֹא ַתֲעב ֹוְּכֻהָּנת־ם ַּגםֹוָל ַיַען ִּכי ֵיֵׁשב ְלעְוֶזה כד
ַהָּבִאים  ־ ֶנַצח ְלָכליַע ְּתׁשּוַעתֹוִׁשת ַרב הּוא ְלהאֹ זּוַבֲעבּור כה

  ַּבֲעָדם׃ִהים ִּכי הּוא ַחי ָלֶנַצח ְלַהְפִּגיַע  ֵלאֹוָיד־ַעל
ּו ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ְלָבב ֹוה ָּכמֹוׁשָקד ֹולן ָּגדֵהָֹלנּו כ ֹוב טִּכי כו

 ִנְבָּדל ֵמַחָּטִאים ְוִנָּׂשא ֵמַעל ַהָּׁשָמִים׃ 
ים ְלַהְקִריב  ֹוִלִנים ַהְּגדֲהַֹּכּכ ֹוםי ֹו םיק ֹ חֹול־ ֵאיןֲאֶׁשר כז

 ִּכיֵכן ְּבַעד ָהָעם ־ ְוַאֲחֵריֹוַחַּטאת ַנְפׁש־ָקְרָּבן ַּבְּתִחָּלה ַעל
 ׃ ֹוַנְפׁש־ת ְּבַפַעם ַאַחת ְּבַהְקִריב ֶאתאֹז־ִהְׁשִלים ֶאת

ם ֹוָנים ֲאֶׁשר ִרְפיֹוִלִנים ְּגדֲהֹה ֵהִקיָמה ֲאָנִׁשים ְלכֹוָר ַהּתִּכי כח
 ֲאֶׁשר ַהֵּבן־ֶאתה ֵהִקים ֹוָרַהְּׁשבּוָעה ַאֲחֵרי ַהּת־ַברְּד ָּבם ַא

 ַנֲעֶלה הּוא ִּבְׁשֵלמּות ֶנַצח׃ 

  ח ח ח חפרקפרקפרקפרק
ב ִליִמין ֵׁשַֹהּי ֹולן ָּגדֵהָֹלנּו כ־ִנְׁשָמע ֶיׁשל ָֹּדָבר ַהּכ ֹוףס א

 ַּבָּׁשָמִים׃  ֹודִּכֵּסא ַהָּכב
א ה ְוָֹוֱאִהיל ְיהׁש ּוְבִמְׁשָּכן ֱאֶמת ֲאֶׁשר ֶהֶדֹ ַּבּקְמָׁשֵרת ב

 ָאָדם׃ 
 ֹוןֵּכן ָנכ־ָיֳעַמד ְלַהְקִריב ִמְנָחה ָוָזַבח ְוַעל ֹול ָּגדןֵהֹּכ־ְוָכל ג

  ָקְרָּבן ֲאֶׁשר ַיְקִריב׃ ֹול־ַּגם ֹותִלְהי
ִנים ַהַּמְקִריִבים ֲהֹן ִמְּפֵני ַהּכֵהֹא ָהָיה כ ָהָיה ָבָאֶרץ ְוִאּלּו ד

 ה׃ ֹוָרָקְרָּבן ַּכּת־ָּכל

 ֹום ַּבִּמְקָּדׁש ֲאֶׁשר הּוא ְדמּות ְוֵצל ַלֲאֶׁשר ַּבָּמרְמַכֲהִניםַה ה
ַהִּמְׁשָּכן ּכִ י  ־ ְוֶאתֹוִהים ַּבֲעׁשתַּכֲאֶׁשר ֻצָּוה מֶׁשה ִמִּפי ֱא

 ַּכַּתְבִנית ֲאֶׁשר ַאָּתה ָמְרֶאה ָּבָהר׃ ל ֹ ְרֵאה ַוֲעֵׂשה כָאַמר
ת ַּכֲאֶׁשר אָֹבה ִמּז ְכֻהָּנה ִנְׂשָּגֹול־ הּוא ָלַקחְוַעָּתה ו

ה  ָנָֹהִראׁש־ַהְּבִרית ֲאֶׁשר הּוא ְלֵמִליץ ָלּה ִנְׂשָּגָבה ִמן־ַּגם
  ֹות׃נָֹהִראׁש־ִמן ֹובֹותט ֹותַהְבָטח־ֲעֵליּוְנתּוָנה 

ְיֻבַּקׁש ־אא ֲה ֹוןה ְבִלי ֶחְסרָנֹ לּו ָהְיָתה ַהְּבִרית ָהִראׁשִּכי ז
 ִלְׁשִנָּיה׃  ֹוםָמק

ָאַמר ֲאֵליֶהם ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים  ֹוןֶחְסרא ִֹּבְמצ ַא ח
ֵּבית ְיהּוָדה ־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ה ְוָכַרִּתי ֶאתָֹוְיה־ְנֻאם
  ֲחָדָׁשה׃ ְּבִרית

ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם  ֹוםם ְּביֹוָתֲאב־א ַכְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת ט
 ְּבִריִתי ־ֶאתֵהָּמה ֵהֵפרּו ־יָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאֶׁשרֹוִצְלה
 ה׃ ָֹוְיה־י ָּבַחְלִּתי ָבם ְנֻאםִכְֹוָאנ

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ־ֶאתת ֹת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכראֹ זִּכי י
ִתי ְּבִקְרָּבם ֹוָרּת־ה ָנַתִּתי ֶאתָֹוְיה־ַהָּיִמים ָהֵהם ְנֻאם

ִלי ־ִהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו ֶאְכֳּתֶבָּנה ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאִלָּבם־ְוַעל
 ְלָעם׃ 

ר ָֹאִחיו ֵלאמ־ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת־ִאיׁש ֶאת ֹודא ְיַלְּמדּו עְו יא
  ם׃ֹוָלְּגד־ְוַעדי ְלִמְּקַטָּנם ִתֹה ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו אָֹוְיה־ְּדעּו ֶאת

  ֹוד׃ע־א ֶאְזָּכרם ּוְלַחָּטאָתם ּוְלִפְׁשֵעיֶהם ֹוָנ ֶאְסַלח ַלֲעִּכי יב 
ה ְוַהָּבָלה ָנָֹהִראׁש־ֲחָדָׁשה ִּבָּלה ֶאת ְּבִרית ֹוְּבָאְמר יג

 ִקָּצּה׃  ֹובֶנת ָקרֹוֶׁשְוַהּנ

  ט ט ט טפרקפרקפרקפרק
ֵאל ־תֹוַדה ָהיּו ָלּה ֻחֵּקי ֲעבָנַֹהְּבִרית ָהִראׁש־ ַּגםאּוָלם א

 ּוִמְקַּדׁש ַמָּטה ָּבָאֶרץ׃ 
ה ְוַהֻּׁשְלָחן ֹוָרֲאֶׁשר ָׁשם ַהְּמנ ֹון ַנֲעָׂשה ַהִמְׁשָּכן ַהִחיצִּכי ב

 ׁש׃ ֶדֶֹלֶחם ַהָּפִנים ְוהּוא ִנְקָרא קְו
 ׁש ַהֳּקָדִׁשים׃ ֶדֹת ִמְׁשָּכן ַהִּנְקָרא קֶכֹ ַלָּפרּוִמֵּבית ג
ַהְּבִרית ְמֻצֶּפה ָזָהב ָסִביב  ֹון ַמְחַּתת ַהָּזָהב ַוֲארָׁשם ד

ֲאֶׁשר ָּפַרח  ן ֹּה ּוַמֵּטה ַאֲהרֹוָכְוִצְנֶצֶנת ָזָהב ֲאֶׁשר ַהָּמן ְּבת
 ַהְּבִרית׃  תְֹולּוח

ת ְוֵאין ָלנּו ֶרַֹהַּכּפ־ִכים ַעלְכֹס ֹוד ְּכרּוֵבי ַהָּכבּוִמְלַמְעָלה ה
 ׃ ֹוֵחֶלק ְוֵחֶלק ְלַבּד־ָּכל־ַעָּתה ְלַדֵּבר ַעל

ה ָדֵֹדי ֲעבְבִֹנים עֲהֹ ַנֲעׂשּו ֵאֶּלה ָּבאּו ָתִמיד ַהּכְוַכֲאֶׁשר ו
  ֹון׃ַהִּמְׁשָּכן ַהִחיצ־ֶאל

 ַּפַעם ַאַחת ַּבָּׁשָנה ֹוְלַבּד ֹולן ַהָּגדֵהָֹּבא ַהּכ ַהְּפִניִמי־ְוֶאל ז
ָהָעם׃  ֹות ּוְבַעד ִׁשְגגֹוָדם ֲאֶׁשר ִהָּזה ְלַכֵּפר ַּבֲעד־א ִּבְבִלי 

ׁש ֶדְֹלק א ִנְפַּתח ַהֶּדֶר ֹודׁש ִּכי עֶדֹיַע רּוַח ַהּקֹוִד התאְֹּבז ח
  ׃ֹונֹוְמכ־ַעלד ֵמֹע ֹוןַהִמְׁשָּכן ָהִראׁש ֹודע־ַהֳּקָדִׁשים ָּכל

 הּוא ְלמָׁשל ַלְּזָמן ַהֶּזה ְּבַהְקִריָבם ִמְנָחה ָוֶזַבח ֲאֶׁשר ְוֶזה ט
 ִדים׃ ְבָֹהע־ֵאין ָּבם ְלָהִכין ֵלָבב ָׁשֵלם ֶאל



 ָהִעְבִרים־ ֶאלִאֶּגֶרת קפא

 ֹו ת נֹׁש ֹותַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה ּוְטִביל־ַהּגּוף ֵהם ִעם ֹות ֻחּקִּכי י
 ֵעת ַהִּתּקּון׃ ־ֲאֶׁשר ִנְּתנּו ַעד

 ֹותבַֹהּט־ַעל ֹולן ָּגדֵהְֹלכ ֹותַהָּמִׁשיַח ִלְהיא ֹ ְּבבֲאָבל יא
 ַמֲעֶׂשהְוַהָּׁשֵלם ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו  ֹולַּבִּמְׁשָּכן ַהָּגד ֹותָהֲעִתיד

 ָיַדִים ְוֵאיֶנּנּו ֵמַהְּבִריָאה ַהֵּלזּו׃ 
א ְבַדם ְׂשִעיִרים ַוֲעָגִלים ׁש ֶדַֹהּק־ ָבא ַפַעם ַאַחת ֶאלהּוא יב 

 ם׃ ֹוָל ַוִּיְמָצא ְּפדּות עֹוְּבַדם ַנְפׁש־ִּכי ִאם
ַהָּטֵמא ־ק ַעלַרֹ ַּדם ְׂשִעיִרים ּוָפִרים ְוֵאֶפר ַהָּפָרה זְוִאם יג

  ְויַקְּדֵׁשהּו׃ ֹוְּבָׂשר־ְיַטֵהר ֶאת
 ֹו ַנְפׁש־ם ִהְקִריב ֶאתֹוָלַדם ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ְּברּוַח ע־ ִּכיַאף יד

 ֲאֶׁשרַמֲעִׂשים ־ִלְּבֶכם ִמן־ ֶאתִהים ְיַטֵהרמּום ֵלא־ִּבְבִלי
 ִהים ַחִּיים׃ ֱא־ֶאתד ָֹמֶות ָּבם ַלֲעב

 ֹותֹוֵמִליץ הּוא ַלְּבִרית ַהֲחָדָׁשה ּומ ת ַמְלָאאֹ זַּבֲעבּור טו
ה ְלַמַען ָנִֹנְמָצא ְלַכָּפַרת ַהּפְׁשִעים ַּתַחת ַהְּבִרית ָהִראׁש

 ם׃ ֹוָלת עַהְבָטַחת ַנֲחַל־ָיּה ֶאת־ ְבִחיֵריַיִּׂשיגּו
 ַהַּמְנִחיל׃  ֹות ְבַצָּוַאת ַהַּמְנִחיל ֶיְחַסר מִּכי טז
ף  ֶקַֹאֲחֵרי ַהָּמֶות ַיַען ֵאין ָלּה ּת  ַהַמְנִחיל ָּתקּום ַאְוַצָּואת יז

 ְּבַחֵּיי ַהַּמְנִחיל׃ 
 ָדם׃ ־א ֶנֶעְׂשָּתה ִּבְבִליה ָנֲֹחֻנַּכת ַהְּבִרית ָהִראׁש־ ַּגםְוָלֵכן יח
ָהָעם ־ה ְלָכלֹוָרִמְצָחה ְּכִפי ַהּת־ֲאֶׁשר ֶנֶאְמָרה ָכל ַכִּכי יט

ַמִים ּוְׁשִני ־מֶׁשה ָלַקח ַּדם ֲעָגִלים ּוְׂשִעיִרים ִעם־ְּבַיד
 ָהָעם׃ ־ַהֵּסֶפר ְוַעל־ַעלק ַֹוִּיְזר ֹוב ְוֵאזַעתֹוַלת

 ִהים׃ ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם ֱא־ ִהֵּנה ַדםַמראַֹוּי כ
 ַהָּדם׃ ־ְּכֵלי ַהָּׁשֵרת ָזַרק ֶאת־ָּכל־ַהִּמְׁשָּכן ְוַעל־ל ַעְוֵכן כא
ָּדם ֵאין ־ה ִיְטַהר ַּבָּדם וִבְבִלי ְׁשָפֹוָרְלִפי ַהּתל ֹ ַהּכְוִכְמַעט כב

 ְסִליָחה׃ 
ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַּתְבִנית ־ת ֶאתאָֹהָיה ְלַטֵהר ָּכז ֹון ָנכְוָלֵכן כג

 ִּבְזָבִחים ֹוםְּדָבִרים ַעְצָמם ַּבָּמרֲאָבל ַה ֹוםֵהם ַלֲאֶׁשר ַּבָּמר
 ים ֵמֵאֶּלה׃ ֹוִבט
ַהִּמְקָּדׁש ַמֲעֵׂשה ָיַדִים ֲאֶׁשר ־א ָבא ַהָּמִׁשיַח ֶאל ִּכי כד

ֶעֶצם ַהָּׁשַמִים ־ָּבא ֶאל־ַּתְבִנית הּוא ְלִמְקָּדׁש ֱאֶמת ִּכי ִאם
 ִהים׃ ַעָּתה ַּבֲעֵדנּו ִלְפֵני ָהֱא ֹותְלֵהָרא

 ֹולן ַהָּגדֵהַֹּכּכ ֹות ְּפָעִמים ַרּבֹוַנְפׁש־ ְלַהְקִריב ֶאתא־ַּגם כה
 ׃ ֹול־אׁש ָׁשָנה ְבָׁשָנה ְּבַדם ֶדַֹהּק־ַהָּבא ֶאל

ְלִמן ִהָּוֵסד   ֹותְּפָעִמים ַרּב ֹות ְלִהְתַעּנֹוֵּכן ָהָיה ל־ ִאםִּכי כו
 ְלָהֵתםִנְגָלה ַפַעם ַאַחת  ֹותרַֹעָּתה ְּבֵקץ ַהּד ָאֶרץ ַא

 ׃ ֹוְּבֶזַבח ַנְפׁש ֹותאַהָּט
ֵכן  ־ְּבֵני ָאָדם ָלמּות ַּפַעם ַאַחת ְוַאֲחֵרי־ ִנְגַזר ַעלְוַכֲאֶׁשר כז

 ַהִּמְׁשָּפט׃ 
 ַפַעם ַאַחת ָלֵׂשאת ֵחְטא ֹוַנְפׁש־ַהָּמִׁשיַח ִהְקִריב ֶאת־ ַּגםֵּכן כח

  ׃ִלְתׁשּוָעה ֹול־ַרִּבים ּוִבְבִלי ַחָּטאת ֵיָרֶאה ֵׁשִנית ַלְמַחִּכים

  י י י יפרקפרקפרקפרק
א ְפֵני ֶעֶצם ְו ֹותָהֲעִתיד ֹותבֹה ֲאֶׁשר ָּבּה ַרק ֵצל טֹוָר ַהּתִּכי א

 ַּבְּזָבִחיםּה ְלָהִכין ָׁשֵלם ַלִּנָּגִׁשים ָחָֹהֵהָּנה ֵאין ְּבכ ֹותבַֹהּט
 ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ָתִמיד ָׁשָנה ְבָׁשָנה׃ 

ִּכי ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר  ֹודם עא ֶיְחְּדלּו ֵמַהְקִריָבֵכן ֲה־א־ ִאםִּכי ב
 ַמְחֶׁשֶבת ֹודִדים ַפַעם ַאַחת ֵאין ָלָהם עְבִֹהַּטֲהרּו ָהע

 ַהֵחְטא׃ 
 ֵזֶכר ַלֲחָטִאים ָׁשָנה ְבָׁשָנה׃ ־ָהֵאֶּלה ֶיׁש ֹות ַּבָּקְרָּבנאּוָלם ג
  ֵאין ְּבַדם ָּפִרים ּוְׂשִעיִרים ִלְנׂשא ֲחָטִאים׃ ִּכי ד
א ֵּתֵבל ַאְרָצה ָאָמר ֶזַבח ּוִמְנָחה ־ ֶאלֹואֹ ְּבבֵּכן־ַעל ה

 ְנָּת ִּלי׃ ֹוַנָחַפְצָּת ּגּוף ּכ
 א ָׁשָאְלָּת׃  ַוֲחָּטָאה הֹוָלע ו
 ֹותֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי ַלֲעׂש־ָבאִתי ִּבְמִגַּלת־ ָאַמְרִּתי ִהֵּנהָאז ז

 ָהי׃ ֱא ֹוְנְרצ
א ָחַפְצָּת ה ה ַוֲחָטָאֹוָלׁש ֶזַבח ּוִמְנָחה ְועאֹ ֵמרֹוְּבָאְמר ח

 ה׃ ֹוָרא ָׁשָאְלָּת ְוֵהם ֵהָּמה ַהּמּוָבִאים ְלִפי ַהּתְו
ה ָנָֹהִראׁש־ֵהִסיר ֶאת ֹוְנְרצ ֹותָבאִתי ַלֲעׂש־ַמר ִהֵּנהאֹ יָאז ט

 ַהְּׁשִנָּיה׃ ־ְלַמַען ָהֵקם ֶאת
  ֶנֶפׁש ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַחָקְרַּבןַהֶּזה ָאנּו ִמְתַקְּדִׁשים ְּב ֹוןּוָבָרצ י

 ֲאֶׁשר ִהְקִריב ַּפַעם ֶאָחת׃ 
 ֹותנֹּוְלַהְקִריב ְּפָעִמים ׁש ֹוםי ֹוםד ְלָׁשֵרת יֵמֹ עןֵהֹּכ־ְוָכל יא

ם ְלַכֵּפר ֹוָלַהְּזָבִחים ָהֵהָּמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבם ֵמע־ֶאת
  ֲחָטִאים׃־ַעל

ַהֲחָטִאים ַוֵּיֶׁשב ִליִמין  ־ הּוא ִהְקִריב ֶזַבח ֶאַחד ַעלֲאָבל יב 
 ם׃ ֹוָלע־ַעדִהים ֱא

 ְלַרְגָליו׃ ם ָֹביו ֲהדְיֹיּוְׁשתּו א־ הּוא ְמַיֵחל ַעדּוֵמָאז יג
 ם׃ ֹוָלע־ַהְמֻקָּדִׁשים ַעד־ ְבָקְרָּבן ֶאָחד ִהְׁשִלים ֶאתִּכי יד
 ׃ ֹות ִּכי ַאֲחֵרי ָאְמראָֹלנּו ָכז־ׁש ָיֶעדֶדֹ ַהּקרּוַח־ְוַגם טו
ֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם ִאָּתם ַאֲחת ֹ ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכרתאֹז טז

 ִלָּבם ֶאְכֳּתֶבָּנה׃ ־ִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעלֹוָרּת־ה ָנַתִּתי ֶאתָֹוְיה־ְנֻאם
  ֹוד׃ע־א ֶאְזָּכרם ּוְלַחָּטאָתם ֹוָנַמר ְוַלֲעאֹ ייףֹוִסי יז
ְלָקְרָּבן  ֹוםָׁשם ְסִליָחה ָלֵאֶּלה ֵאין ָמק־ ֶיׁשּוַבֲאֶׁשר יח

 ַהֵחְטא׃ ־ָעל
ׁש ְּבַדם ֶדַֹהּק־ ֶאלא ָֹלב ֹוןָלנּו ִבָּטח ֹותי ִּבְהי ֶאָחֵּכן־ַעל יט

 ֵיׁשּוַע׃ 
ת  כֶ ַֹהָּפר ְמִסָּלה ֲחָדָׁשה ָלנּו ְמִסַּלת ַחִּיים ֶּדֶר  ָחַנֲאֶׁשר כ

  הּוא׃ ֹוֲאֶׁשר ְּבָׂשר
 ִהים׃ ֵּבית ָהֱא־ַעל ֹולן ָּגדֵהָֹלנּו ּכ ֹותּוִבְהי כא
ָרע   ֹוןִרים ֵמַרְעיָהֹן ְמטֶמֹּוָנה א ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוֶבֱאמִנְּגָׁשה כב

ק ָעָליו ּוְבָׂשֵרנּו ֲאֶׁשר ֻרַחץ ְּבַמִים ַרְֹּבִלֵּבנּו ֲאֶׁשר ז
  ים׃ֹוִרְטה

א ֶנֶרף ִּכי ְּדַבר ִּתְקָוֵתנּו ְו־ֵהיֵטב ְׁשבּוַעת ִּפינּו ַעל רְֹוִנְׁשמ כג
 ֶנֱאָמן הּוא ַהַּמְבִטיַח׃ 

ר ְלַאֲהָבה ּוְלַמֲעִׂשים ֹוֵרהּו ְלִהְתעֵרֵע־ ִאיׁש ֶאלָנהֹוְנְוִנְתּב כד
 ים׃ ֹוִבט



 ָהִעְבִרים־ ֶאלִאֶּגֶרת קפב

ֲאָנִׁשים ֲאָחִדים ִמֶּכם   ְקִהָּלֵתנּו ְּכֶדֶר־ֶאלא ֹא ֶנְחַּדל ִמּבְו כה
ֶכם ְתִֹּבְרא־ ּוַמה ַּגםֹוֲעִמית־יַח ִאיׁש ֶאתֹוִכנ־ִּכי ִאם

  ֹום׃ַהּי ֹובָקר־ִּכי
ִנינּו ַדַעת ָהֱאֶמת ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָק ֹוןֶנְחָטא ְבָזד־ ִאםִּכי כו

ַחָּטאֵתנּו׃ ־ָקְרָּבן ַעל ֹודִיָּׁשֶאר ע־א 
ַכל אִֹמְּפֵני ִמְׁשָּפט ַהָּצפּוי ְוֵאׁש ִקְנָאה ֲאֶׁשר ּת ֹורָמג־ ִאםִּכי כז

 ָצִרים׃ 
ִּפי ְׁשַנִים ־ֶחְמָלה ַעל־ת מֶׁשה יּוַמת ְּבִליֹוַר ּתרֵבָֹהע כח
 ְׁשלָׁשה ֵעִדים׃ ־ֹוא
ס ֵמֹר־ׁש ֲאֶׁשר יּוַׁשת ַעלֶנֹא ָהעֹוָרּנ־ ַמהָנא־נּוֹוְנִהְתּב כט

 רּוַח ּוְמַגֵּדף ֹוִהים ּוְמַטֵּמא ַדם ְּבִרית ֲאֶׁשר ִנְקַּדׁש ּבֱא־ֶּבן
 ְנִדיָבה׃ 

ה ָֹור ִלי ָנָקם ֲאִני ֲאַׁשֵּלם ָאַמר ְיהֶמֹ ִמי הּוא ָהאָיַדְענּו־ִּכי ל
 ׃ ֹוה ַעּמָֹוִּכי ָיִדין ְיה ֹודר עֵמְֹוא

 ִהים ַחִּיים׃ ְּבַיד ֱאל ֹ ִלְנּפאֹוָרּנ־ַמה לא
ף ֹוֵטׁש ֹוטּו ֵעיֵניֶכם ְוׁשרֹ ָיִמים ִמֶּקֶדם ַּכֲאֶׁשר אָנא־ִזְכרּו לב

 ָצָרה ָעַבר ֲעֵליֶכם׃ 
י ְוֶקֶלס ּוַפַעם ָּדֲאָבה ַנְפְׁשֶכם ִנֹ ֱהִייֶתם ְלַרֲאָוה ֵמעַּפַעם לג

 ֲאֵחיֶכם ָּכֶכם׃  ֹותְלִסְבל
ֶכם ַהָּגזּול ִמֶּכם ֹוְנָרי ְוהֹוֵסמ־ְמרּו ַרֲחֵמיֶכם ֶאל ִנְכִּכי לד

ָלֶכם ־ִמֶּזה ֶיׁש ֹולֵלב ְּבַדְעְּתֶכם ִּכי ִקְנָין ָּגד־ִהַּנְחֶּתם ְּבטּוב
 ד ָלַעד׃ ֵמֹ ָהעַּבָּׁשַמִים

  ד׃ֹ ַהְרֵּבה ְמאֹוַּתְׁשִליכּו ִמְבַטֲחֶכם ִּכי ְׂשָכר־ ַאלֵּכן־ַעל לה
 ֹוןה ָלֶכם ַּבֲעבּור ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ְרצֹוָנֶלת ְנכֶחֹוַהּת־ ַגםְוִכי לו

 ִּדֵּבר ָלֶכם׃ ־ִהים ְוַתִּׂשיגּו ֵאת ֲאֶׁשרֱא
 א ְיַאֵחר׃ א ָֹרַגע ְוַהָּבא ָיב־ְמַעט ֹוד עִּכי לז
 ׃ ֹוִתֶרץ ַנְפִׁשי ּב־א ֹורָאחג ִֹיּס־ ִיְחֶיה ְוִאםֹו ֶּבֱאמּוָנתְוַצִּדיק לח
ִמְּבֵני ־ִּכי ִאם ֹוןַלֲאַבּד ֹורים ָאחֹוִגַהְּנס־ּנּו ִמן ֵאיֶנַוֲאַנְחנּו לט

 ַהָּנֶפׁש׃ ־ֱאמּוָנה ְלַהִּציל ֶאת

  יא יא יא יאפרקפרקפרקפרק
א  ָּדָבר ָּבחּון ַּבֵּלב ְוֹוּבַ ָּדָבר ִחִּכנּו לז ֹע־ ִמְבַטחְוָהֱאמּוָנה א

 ְתׁשּוֶרּנּו ָעִין׃ 
  ֹור׃ּד ֹורת ִנְּתָנה ֵעדּות ַלְּזֵקִנים ִמּדאֹ ָבזִּכי ב
ִהים ַנֲעׂשּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ְוִכי  ָנִבין ִּכי ִּבְדַבר ֱאָּבֱאמּוָנה ג

 י ִנְבָראּו׃ ֹוִנר ַקְדמֶמֹא ֵמחַהִּנְמָצִאים ְלֵעיֵנינּו 
ה ֹוָבִהים ִמְנָחה ט ֵהִביא ֶהֶבל ָקְרַּבן ִמְנָחה ֵלאָּבֱאמּוָנה ד

 ָהָיה ַצִּדיקּות ִּכי  ֵעדֹוָיָדּה ִנְּתָנה ל־ִמִּמְנַחת ָקִין ֲאֶׁשר ַעל
 ַאֲחֵריב ֹוֵבּנּו דֹוֶדִּפיָה ע־ ְוַעלֹוִמְנָחת־ִהים ַעלְּבָהִעיד ֱא

 ׃ ֹותֹמ
 ֹותָֹלַקח א־ָמֶות ְוֵאיֶנּנּו ִּכי ֹותִמְּבִלי ְרא ֹו ֻלַּקח ֲחנָּבֱאמּוָנה ה

ִהים ָהֱא־ֶאת ֵעדּות ִּכי ֹו ִנְּתָנה ּלֹוִהים ּוְבֶטֶרם ִהָּלְקחֱא
 ׃ ִהְתַהָּל

ִהים ִּכי ֵמֱא ֹוןיּוַכל ִאיׁש ְלָהִפיק ָרצ־אא ֱאמּוָנה ּוְב ו
 ּוְמַׁשֵּלםִהים ָעָליו ְלַהֲאִמין ִּכי הּוא ֵיׁש ַהָּבא ִלְפֵני ֱא

 ָׁשיו׃ ְרְֹּגמּול ְלד
 ִּכי ָיֵרא ָהָיה ֹוֵּבית־ַהֵּתָבה ַוַּיֵּצל ֶאת־ ֶאתַחֹ ָעָׂשה נָּבֱאמּוָנה ז

ֶטֶרם ָּבאּו   ֹותָהֲעִתיד־ ַעלֹור ִהְזִהירָהיו ֲאֶׁשֱא־ֶאת
ׁש ַהְּצָדָקה ֹוֵרָהָאֶרץ ַוְיִהי ְלי־ ִהְרִׁשיַע ֶאתִּפיָה־ְוַעל

 ׃ ֹוֶּבֱאמּוָנת
ָהָאֶרץ ־ ָׁשַמע ַאְבָרָהם ַּכֲאֶׁשר ִנְקָרא ָלֶלֶכת ֶאלָּבֱאמּוָנה ח

 א׃ ַדַעת ָאָנה הּוא ָב־ִּבְבִלי ֲאֶׁשר ֻעַּתד ְלִרְׁשָּתּה ַוֵּיֶל
 ִּכְבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה ַוֵּיֶׁשב  ֹור ָּבָאֶרץ ַהְּנתּוָנה לֹוֵר ִהְתּגָּבֱאמּוָנה ט

 ׃ ֹוֵׁשי ַהַהְבָטָחה ִעּמֹוְריב ִֹלים הּוא ְוִיְצָחק ְוַיֲעקָהְֹּבא
ּה ָׂשֹּה ְועֹוָנם ָלּה ַוֲאֶׁשר ּבֹוָלע ֹוד ָלִעיר ֲאֶׁשר ְיסִחָּכה־ִּכי י

 ִהים׃ הּוא ָהֱא
 ְלַהְזִריַע ַוֵּתֶלד ַאֲחֵרי  ַחֹכ־ָׂשָרה ֶהֱחִליָפה־ ַּגםּוָנהָּבֱאמ יא

 ָתּה ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָחְרָצה ִּכי ַהַּמְבִטיַח ֶנֱאָמן הּוא׃ ְּב
ֵבי ֹוְכדּו ְּככֹוְלַלָּמֶות נ ֹוב ֵמֶאָחד ַההּוא ַהָּקרֵּכן־ְוַעל יב 

  ִיָּסֵפר׃ אְׂשַפת ַהָּים ֲאֶׁשר ־ֲאֶׁשר ַעל ֹולְוַכחב ַֹהָּׁשַמִים ָלר
ְּבִקּיּוָמן  ֹותַהַהְבָטח־א ָראּו ֶאתֵאֶּלה ְו־ ֵמתּו ָכלָּבֱאמּוָנה יג

ּו  ֹוד ִלְקָראָתן ַוּיַוִּיְצֲהלּון ַוַּיֲאִמינּו ָתָֹחזּו א ֹוקֵמָרח־ִּכי ִאם
 ִבים ֵהם ָּבָאֶרץ׃ ֹוָׁשֵגִרים ְות־ִּכי

ֲאֶׁשר ָלֵהם ֵהם יִעים ִּכי ֶאֶרץ ֹוִדת מאִֹרים ָּכזְמֹ ָהאְוֵאֶּלה יד
 ְמַבְקִׁשים׃ 

א ִלָּבם ֲה־ ָהָאֶרץ ַהִהיא ֲאֶׁשר ָיְצאּו ִמֶּמָּנה ָעְלָתה ַעלְוִאם טו
 ָהָיה ְבָיָדם ָלׁשּוב ֵאֶליָה׃ 

א ֵּכן ־ה ִמֶּמָּנה ִהְתַאּוּו ְוִהיא ִבְׁשֵמי ָמַעל ְוַעלֹוָב טאּוָלם טז
 ִעירָלֶהם ־ֶכןֵהיֶהם ַוָּיִהים ֵמֶהם ְלִהָּקֵרא ֱא ָהֱאֹוׁשב

 ָׁשָּמה׃ 
ׁש ֵרַֹמָּסה ְוי ֹוםִיְצָחק ְּבי־ ֶהֱעָלה ַאְבָרָהם ֶאתָּבֱאמּוָנה יז

 ה׃ ָלֹ ְלעֹוְיִחיד־ִהְקִריב ֶאת ֹותַהַהְבָטח
 ָזַרע׃   ֶנֱאַמר ָעָליו ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלֲאֶׁשר יח
ַהֵּמִתים ְוֵכן ־ ִמןֹוִהים ַלֲהִקימ ָאַמר ִּכי ַתִּׂשיג ַיד ֱאֹוּוְבִלּב יט

 ת׃ ֹוֵפ ֵאָליו ַוְיִהי ְלמֹוֱהִׁשיב־ַּגם
ֵעָׂשו ַוְיַדֵּבר  ־ְוֶאתב ַֹיֲעק־ִיְצָחק ֶאת  ֵּבַרָּבֱאמּוָנה כ

 ם׃ ָתֲֹעִתד־ַעל
ף ַוִּיְׁשַּתח  ֹוֵסי־ְׁשֵני ְבֵני־ ֶאתֹותְֹּבמב ַֹיֲעק  ֵּבַרָּבֱאמּוָנה כא

 ׁש ַהַּמֶּטה׃ אֹר־ַעל
ֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ־ ֶאתֹותֹוף ִלְפֵני מֹוֵס ִהְזִּכיר יהָּבֱאמּוָנ כב

 יו׃ ֹוָתַעְצמ ֹותדֹא־ַוְיַצו ַעל
יו  ֹוָתְיֵדי ֲאב־ ִנְצַּפן מֶׁשה ְׁשלָׁשה ְיָרִחים ַעלָּבֱאמּוָנה כג

 ׃ א ָיְראּו ִמָּדת ַהֶּמֶלַהֶּיֶלד ְו ֹובט־ ִּכי ָראּו ִּכיֹוְּבִהָּוְלד
  ה׃ַֹּפְרע־ ְלִהָּקֵרא ֵבן ְלַבתֹון מֶׁשה ְבָגְדל ֵמֵאָּבֱאמּוָנה כד
ִהים ֵמִהְתַעֵּנג ְּבַתֲענּוֵגי ַעם ֱא־ִעם ֹות ְלִהְתַעּנֹול־ַוִּיְבַחר כה

 ַהֵחְטא ִּביֵמי ָחֶלד׃ 
 ֹותרְצֵֹמא ֹול ְּכֶחְרַּפת ַהָּמִׁשיַח ָחַׁשב ְלעֶׁשר ָּגדֹוֶחְרָּפת־ְוֶאת כו

 מּול׃ ַהְּג־ִמְצָרִים ִּכי ָצָפה ֶאל



 ָהִעְבִרים־ ֶאלִאֶּגֶרת קפג

א ָיֵרא ֵמֲחַמת ַמְלָּכּה ִּכי ָנָׂשא ִמְצַרִים ְו־ ָעַזב ֶאתָּבֱאמּוָנה כז
 א ֵיָראּו׃  ֲאֶׁשר ָּפָניו ֹותֹה אֶאֹ ֵאָליו ְּכרֹוַנְפׁש־ֶאת

ַהָּבִתים ־ַהָּדם ַעל־ֶאת ֹוןַהֶּפַסח ְוָנת־ ָעָׂשה ֶאתָּבֱאמּוָנה כח
 ים׃ ִרַֹהְּבכ־ְלִבְלִּתי ִיַּגע ָּבם ַהַּמְׁשִחית ֶאת

 ַבָּיָּבָׁשה ְוַהִּמְצִרים ָהְלכּו ֹוסּוף ְּכמ־ ָהְלכּו ְבַיםָּבֱאמּוָנה כט
 ַאֲחֵריֶהם ַוִּיְׁשָקעּו׃ 

 ן ִׁשְבַעת ָיִמים׃ ָתֹ ְּבָהֵסב אֹוְיִריח ֹותמֹ ָנְפלּו חָּבֱאמּוָנה ל
ֶׁשר ְּבֵני ְבִלָּיַעל ַּכֲא־ה ִעםֹוָנא ָאְבָדה ָרָחב ַהּז ָּבֱאמּוָנה לא

  ֹום׃ֵּביָתּה ְּבָׁשל־ַהְמַרְּגִלים ֶאל־ָאְסָפה ֶאת
ֲאַסֵּפר ִמִּדְבֵרי  ־ִלי ָהֵעת ִּכי־א ִתְקַצרֲה ֹודר עַמֹ אּוָמה לב

 ְוִיְפָּתח ָּדִוד ְׁשמּוֵאל ְוַהְּנִביִאים׃  ֹוןָּבָרק ִׁשְמׁש ֹוןִגְדע
ִהִּׂשיגּו  תֹוָּפֲעלּו ְצָדק ֹות ָּבֱאמּוָנה ָּכְבׁשּו ַמְמָלכֲאֶׁשר לג

  ֹות׃ְוָסְכרּו ִּפי ֲאָרי ֹותַהְבָטח
 ֹוָלֶהם ִמּת ֹון ֲחַמת ֵאׁש ִנְמְלטּו ִמִּפי ֶחֶרב ָמְצאּו אִּכּבּו לד

 ָזִרים׃  ֹותם ָעׂשּו ַחִיל ַּבִּמְלָחָמה ַוָּיִניסּו ַמֲחנֹוָנִרְפי
ם ַהֵּמִתים ְוַרִּבי־ֵמֵתיֶהן ִּכי ָקמּו ִמן־ ָמְצאּו ֶאתָנִׁשים לה

ַהְּתקּוָמה  ֹוםא ָמְצאּו ְפֵליָטה ְלַמַען ָיקּומּו ְביִהְתַעּנּו ְו
  ז׃ֹ עְּבֶיֶתר

 ְּכָבִלים ּוְכָלִאים׃ ־ְוַגם ֹותּוַמֲהֻלּמ ֹון ָנְׂשאּו ָקלםֹוָתִמְקצ לו
יאּו  ֹוִצִנְצְרפּו ְבַמָּסה ְוה ֹותרּו ַבְּמֵגרְרֹ ָבֲאָבִנים ּגִנְסְקלּו לז

ּו גֹ ְּכָבִׂשים ְוִעִּזים ְוָנמתֹורֶֹרב ָנעּו ְּבעַנְפָׁשם ְלִטְבַחת ָח
  ֹוק׃ְּבַלַחץ ְבָמצל ֹ ּכרֶסְֹבח

 ֹותה ָלֶהם ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ְּבָהִרים ִּבְמָערָֹוא ׁש ְוָהָאֶרץ לח
 ָעָפר׃  ֹותּוִבְמִחיל

א ָראּו  ֱאמּוָנָתם ְו־ ֵעדּות ָלֶהם ָעלֵאֶּלה־ְוָכל לט
 ָמן׃ ְּבִקּיּו ֹותַהַהְבָטח־ֶאת

ִמֶּקֶדם ְלִבְלִּתי ַיִּגיעּו ֵהם   ֹובַהּט־ִהים ָלנּו ֶאת ֵהִכין ֱאַיַען מ
 ַּתְכִליָתם ִמַּבְלָעֵדינּו׃ ־ְלָכל

  יב יב יב יבפרקפרקפרקפרק
ִרים ְטֵֹעִדים ָּכֵאֶּלה ע ֹוןֲאַנְחנּו ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֲהמ־ ַגםָלֵכן א

א ְוֵחְטא ַמָּׂש־נּו ַּכֲעָנִנים ִמָּסִביב ַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו ָּכלָתֹא
 ֹוץֶלת ָנרּוָצה ַבֵּמרֹוֶחַּגב ּת־ ִיְגְּדרּו ַבֲעֵדנּו ָתִמיד ְוַעלֲאֶׁשר
 ְלָפֵנינּו׃  ֶהָערּו

ר ָעֵלינּו ֲאֶׁשר ַּבֲעבּור ֵמֵֹיׁשּוַע צּור ֱאמּוָנֵתנּו ַהּג־ ֶאלְוֵעיֵנינּו ב
 ָזהָבַהֶחְרָּפה ־ ְוֶאתֹו ָנָׂשא ֵעץ ֻסֳּבלֹוַהִּׂשְמָחה ַהְּזרּוָעה ל
 ִהים׃ ַוֵּיֶׁשב ִליִמין ִּכֵּסא ָהֱא

ת ִמַּיד ַהַחָּטִאים אָֹנָׂשא ִתְגָרה ָכז־ ֵאָליו ֲאֶׁשרנּוֹוְנִהְתּב ג
 ִּתְתַרּפּו ְוָעְיָפה ַנְפְׁשֶכם׃ ־ ֶּפןֹוְּבַנְפׁש

 ַהָּדם׃ ־א ַקְמֶּתם ְלִהָּלֵחם ַּבֵחְטא ַעד ֹודע הֹּכ־ַעד ד
מּוַסר ר ְֹחֶּתם ְּכָבִנים ֵלאמֹוַכה ֲאֶׁשר נָחֹוֵכַהּת־ ֶאתַוִּתְׁשְּכחּו ה

 ׃ ֹוְחּתֹוַכְּבתץ ָֹּתק־ִּתְמָאס ְוַאל־ה ְּבִני ַאלָֹוְיה
 ֵּבן ִיְרֶצה׃ ־יַח ַיְכִאיב ֶאתֹוִכה יָֹוֶיֱאַהב ְיה־ ֶאת ֲאֶׁשרִּכי ו

ֵהיֶכם ִּכי ֵעיֵני ֱא ֹות הּוא ְלאֹומּוָסר־ ֶאתִתְׂשאּו־ִאם ז
  ְיַיְּסֶרּנּו׃א ִּכי ִמי הּוא ַהֵּבן ֲאֶׁשר ָאִביו ֲעֵליֶכם ְּכָבִנים 

א מּוָסר ֲאֶׁשר הּוא ְמָנת ֻּכָלם ֲה־ִּתְהיּו ְּבֵאין־ ִאםֶאֶפס ח
 א ָבִנים׃ ָזִרים ַאֶּתם ְו

ְּבָׂשֵרנּו ֲאֶׁשר ִיְּסרּונּו ַוִּניָרא ִמְּפֵניֶהם ַאף  ֹותָלנּו ֲאב־ ֶיׁשֵהן ט
  ִנְחֶיה׃ה ְֹלַמַען ָחי ֹותְּפֵני ֲאִבי ָהרּוחָעֵלינּו ְלִהָּכַנע ִמ־ִּכי

הּוא  ְּבֵעיֵניֶהם ַא ֹוב ִיְּסרּונּו ְלָיִמים ְמָעִּטים ַּכּטְוֵהָּמה י
 ׃ ֹוָלנּו ֵחֶלק ְּבָקְדׁש־ָלנּו ָלֶתת ֹובְלט

  ַאֹוף ֶעֶצב ִעּמֹוִס ִּכי יֹוְּבִעּת ֹוןא ִיָּמֵצא ְלָׂשׂש מּוָסר־ְוָכל יא
  ִלְצָדָקה׃ ֹוַלֲאֶׁשר ִיָּצְרפּו ב ֹוםֵּתן ְּפִרי ָׁשלֵכן ִי־ַאֲחֵרי

 ַאֵּמצּו׃  ֹותּוִבְרַּכִים ּכְׁשל ֹות ַחְּזקּו ָיַדִים ָרפֵּכן־ַעל יב 
ַע ִּכי  ֵלַֹהּצ ְלַרְגֵליֶכם ְלִבְלִּתי ֵתַקע ַּכף ֶיֶר ֹות ְמִסּלְוַיְּׁשרּו יג

 ֵּתָרֵפא׃ ־ִאם
ָדם ּוְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ִמַּבְלָעֶדיָה ָא־ָּכל־ִעם ֹום ָׁשלַּבְּקׁשּו יד

ֹון׃ָהָאד־ִיְרֶאה ִאיׁש ֶאת־א  
ֵיׁש ָּבֶכם ־ִהים ֶּפןִיָּגַרע ִאיׁש ֵמֶחֶסד ֱא־ ָלֶכם ֶּפןִהָּׁשְמרּו טו

  ַרִּבים׃ ֹוׁש ְוַלֲעָנה ְוֻחְּללּו באֹה רֶרֹׁש ּפֶרֹׁש
ר ָמַכר ה ְוָחָלל ְּכֵעָׂשו ֲאֶׁשֶנֹ ָבֶכם ִאיׁש זִיְהֶיה־ֶּפן טז

  ְּבַעד ְנִזיד ֲעָדִׁשים׃ ֹותָרְֹּבכ־ֶאת
עַ  ֵמַֹהְּבָרָכה ְוׁש־ֵכן ָלֶרֶׁשת ֶאת־א ְיַדְעֶּתם ִּכי ָחֵפץ ַאֲחֵריֲה יז

ִבֵּקׁש ְּבִדְמָעה ־ ְוַאף ִּכיֹוא ָהָיה ל ֹום ָמקָמָצאא 
 ׃ ֹוִלְתׁשּוָבת

ד ַוֲאֶׁשר ֵאׁש  ָיֹוַהר ֲאֶׁשר ִּתַּגע ּב־א ָבאֶתם ֶאל ִהֵּנה ִּכי יח
 ָעָנן ַוֲעָרֶפל ָוָרַעׁש׃ ־א ֶאל ְוֹותְֹּתַלֵהט א

ָעיו ָׁשֲאלּו ְלִבְלִּתי ְמְֹּדָבִרים ֲאֶׁשר ׁש ֹולר ְוקֹוָפׁש ֹולא ְלקְו יט
 ף ַּדֵּבר ִעָּמֵהם׃ ֹוֵסי
ְּבֵהָמה ־ְוַאף ַּגםר ֹ ָקְׁשָתה ֲעֵליֶהם ַהִּמְצָוה ִמְּנׂשא ֵלאמִּכי כ

 ִתָּיֶרה ַּבִחִּצים׃ ה ָֹיר־ֹוִּתָּסֵקל אל ֹ ָסקִּתַּגע ָּבָהר
 ָהָיה ַהַּמֲחֶזה ַעד ֶׁשַּגם מֶׁשה ָאַמר ַּפַחד ְקָרַאִני אֹוָרּנ־ּוַמה כא

 ּוְרָעָדה׃ 
ְירּוָׁשַלִים ־ִעיר ֵאל ָחי ֶאל־ֶאל ֹוןַהר ִצּי־ָּבאֶתם ֶאל־ ִאםִּכי כב

 ְצָבא ַמְלָאִכים׃  ֹותִרֲבב־ה ְוֶאלֹוָנָהֶעְלי
ים ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַבְּכתּוִבים ַּבָּׁשָמִים ֹוִר ַהְּבכֲעַדת־ְוֶאל כג

ַהַּצִּדיִקים ֲאֶׁשר  ֹותרּוח־וְ ֶאלל ֹט ַהּכֵפִֹהים ׁשֱא־ְוֶאל
  ְׁשֵלִמים׃ ַנֲעׂשּו

 ַהִּנְזָרק ֲאֶׁשר ֹוָּדמ־ ֵמִליץ ִלְבִרית ֲחָדָׁשה ְוֶאלֵיׁשּוַע־ְוֶאל כד
 ֵמי ָהֶבל׃ ְּד ֹולִמּק ֹוב טֹוְקִריָאת ֹולק
א ־ר ָּבֶכם ִּכי ִאםֵבַֹהּד־ָּתסּורּו ִמן־ ָלֶכם ֶּפןִהָּׁשְמרּו כה

 ִאםִנָּמֵלט ַאֲנְחנּו  ַמְזִהיָרם ָּבָאֶרץ ֵאי־ִנְמְלטּו ַהָּסִרים ִמן
 ַמְזִהיֵרנּו ִמָּׁשַמִים׃ ־ָנסּור ִמן

 ֹודער ָֹהָאֶרץ ְוַעָּתה ֻהַּגד ֵלאמ־ ָאז ִהְרִעיׁש ֶאתֹולֹ קֲאֶׁשר כו
 ִּכי ָהָאֶרץ ־א ְלַבד ֶאתַאַחת ְמַעט ִהיא ַוֲאִני ַמְרִעיׁש 

 ַהָּׁשָמִים׃ ־ַּגם ֶאת־ִאם



 ָהִעְבִרים־ ֶאלִאֶּגֶרת קפד

ֲאֶׁשר  ל ֹּכ־ַאַחת ְמַעט הּוא ַמִּגיד ֲחִליַפת ֹוד ֶּׁשָאַמר עּוַמה כז
 ֹוטא ִיּמ ַוֲאֶׁשר ֹוָהַרַעׁש ְּכָדָבר ִנְבָרא ַרק ִלְזַמּנ־ִמן ֹוטִיּמ
 ָלַעד׃ ד ָֹהַרַעׁש ַיֲעמ־ִמן

ה ֹוָדה ְבתֹוָאָנב ֹוטא ִתּמָלנּו ַמְלכּות ֲאֶׁשר  ֹות ִּבְהיָלֵכן כח
  וְבִיְרָאה׃ ְּבֵאיָמה ֹול ֹוןִהים ְלָרצָהֱא־ְוַנַעְבָדה ֶאת

 ָלה הּוא׃ ְכֵֹהינּו ֵאׁש א ֱאִּכי כט

  יג יג יג יגפרקפרקפרקפרק
  ַאֲהַבת ַאִחים ֵּביֵניֶכם ָּתִמיד׃ ִׁשְמרּו א
ִחים ֵמַאֲהָבה ִּכי ְבַאֲהָבה זּו ֵיׁש ְרְֹכִניס א ֵמַהִּתְׁשְּכחּו־ְוַאל ב

 ָּבֵּתיֶהם׃ ־ַדַעת ִהְכִניסּו ַמְלָאִכים ֶאת־ֲאֶׁשר ִּבְבִלי
ַאֶּתם ֲאסּוִרים ִעָּמֶהם ־ ִאםֹוָהֲאִסיִרים ְּכמ־ ֶאתִזְכרּו ג

 ַאֶּתם ִעָּמֶהם ְּבָבָׂשר ֶאָחד׃ ־ַהִּנְלָחִצים ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ְוֶאת
א ְתַחְּללּו ִאיׁש ִמֶּכם ־ְהֶיה ָהִאיׁשּות ְלָכל ִּתׁשֶדֹק ד

 ִהים׃ ֱאט ִֹפים ִיְׁשּפֲאֹים ְונִנֹז־ְיצּוַע ִאיׁש ְוֶאת־ֶאת
 ַדְרְּכֶכם ֵמַאֲהַבת ֶּכֶסף ְוִׂשְמחּו ְבֵדי ֶחְלְקֶכם ִּכי ַהְרִחיקּו ה

 ׃ א ֶאֶעְזֶבְו א ַאְרְּפהּוא ָאַמר 
ַּיֲעֶׂשה ־א ִאיָרא ַמהָרי ְזֹה ִלי ְּבעָֹוַמר ְיהאֹ ִנְבַטח ְונֵּכן־ַעל ו

 ִלי ָאָדם׃ 
ִהים ִהִּגידּו ָלֶכם ְּדַבר ָהֱא־ְמַאְּׁשֵריֶכם ֲאֶׁשר־ ֶאתִזְכרּו ז

 ִּבינּו ְלַתְכִלית ַּדְרָּכם ּוְלכּו ֶבֱאמּוָנָתם׃ 
ם ֹוָלְוהּוא ְלע ֹוםְוהּוא ַהּיל ֹ הּוא ֶאְתמֹו ַהָּמִׁשיַח ִהּנֵיׁשּוַע ח

 ׃ ָוֶעד
ַלֵּלב ֲאֶׁשר  ֹובִּכי ט ֹותְוָזר ֹותנֹ ׁשתֹורֹ ִמְּפֵני תּוֹוטִּתּמ־ַאל ט

ים ֹוִבט־אא ֻחֵּקי ַמֲאָכִלים ֻחִּקים ֶחֶסד ִיְסָעֶדּנּו 
  ְלַבֲעֵליֶהם׃

ֵמָעָליו ֵאין ִמְׁשָּפט ִלְמָׁשְרֵתי ל ֹ ִמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ֶלֱאכָלנּו־ֶיׁש י
 ַהִּמְׁשָּכן׃ 

ן ֵהֹׁש ְּבַיד ַהּכֶדַֹהּק־ ַהְּזָבִחים ֲאֶׁשר ָּדָמם הּוָבא ֶאלִפְגֵרי־ִּכי יא
 ִנְׂשְרפּו ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה׃  ֹוןְלַכֵּפר ָע ֹולַהָּגד

 ֻעָּנה ֹוָהָעם ְּבָדמ־ֵיׁשּוַע ַלֲאֶׁשר ְיַקֵּדׁש ֶאת־ת ַּגםאֹ זַּבֲעבּור יב 
 ִמחּוץ ַלָּׁשַער׃ 

ץ ַלַּמֲחֶנה ְוִנָּׂשא ִמחּו־ָּנא ֵאָליו ֶאל־ ֵנְצָאהֵּכן־ַעל יג
 ׃ ֹוֶחְרָּפת־ֶאת

ָהִעיר ָהֲעִתיָדה ָאנּו  ֶדת ָלַעד ַאֶמָֹלנּו ִעיר ע־ֵאין הֹּפ יד
 ְמַבְקִׁשים׃ 

א ִהים ָּתִמיד ֲהה ֵלאֹוָד ִזְבֵחי תֹוָיד־ ַנְקִריב ַעלְוַעָּתה טו
 ׃ ֹוה ִלְׁשמֹוָדּת ֹותנְתֵֹהם ְּפִרי ְׂשָפֵתינּו ַהּנ

ְזָבִחים ־ִּתְׁשָּכחּו ִּכי־ים ַאלֹוִנּוְלָפֵּזר ָלֶאְבי ֹובט־לִלְגָמ ַא טז
 ִהים׃  ֵלאַחָֹּכֵאֶּלה ֵהם ְלֵריַח ִניח

ִדים ֵהם ְקֹׁש־ְמַאְּׁשֵריֶכם ְוִהָּכְנעּו ִמְּפֵניֶהם ִּכי־ ֶאלִׁשְמעּו יז
 ַיֲעׂשּו ַּבֲעבּור ֹוןִדים ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבְמֹיֶכם ְּכעֵתַֹנְפׁש־ַעל
 ָלֶכם ֹובט־אא ַבֲאָנָחה ִּכי לּוֵלא ֵכן ת ְּבֶחְדָוה ְואָֹכז

 ַהָּדָבר ַהֶּזה׃ 

 ִלֵּבנּו ּוְלִהְתַהֵּל ֹוןִּכי ָנכד ָֹיַדְענּו ְמא־ ָעֵלינּו ִּכיִהְתַּפְללּו יח
 ֶחְפֵצנּו׃ ־ְּבֵמיָׁשִרים ָּתִמיד ָּכל

 ְלַבֲעבּור ֻיַּתן תאֹז ֹותל ֵמִעָּמֶכם ַלֲעׂשֵאֹ ֶיֶתר ֲאִני ׁשּוְבֵחֶפץ יט
 ְמֵהָרה׃ ־ִלי ָלׁשּוב ֲאֵליֶכם ַעד

ַהֵּמִתים ־ם ֵהִקים ִמןֹוָלֲאֶׁשר ְּבַדם ְּבִרית ע ֹוםֵהי ַהָּׁשלֵוא כ
 ינּו׃ ֵנֵֹיׁשּוַע ֲאד־ֶאת ֹולן ַהָּגדאֹה ַהּצֵעֹר־ֶאת

 ֹוֶחְפצ־ְלַמֵּלא ֶאת ֹובַמֲעֶׂשה ּט־ן ֶאְתֶכם ְּבָכלֹוֵנ ְיכהּוא כא
 ֹול־ֲאֶׁשרֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ־ְּבֵעיָניו ְּבַיד ֹוב ִעָּמֶכם ַּכּטְוִיְפַעל
 ם ָוֶעד ָאֵמן׃ ֹוָלְלע ֹודַהָּכב

ְמַעט  ־ָנא ִּדְבֵרי מּוָסִרי ִּכי־ל ֵמִעָּמֶכם ַאַחי ְׂשאּוֵאֹ ׁשַוֲאִני כב
 ִמְזָער ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם׃ 

ְבֶקֶרב א  ָֹיב־ְפִׁשי ְוִאםָאִחינּו ָיָצא ַלָח ֹוסּיֹוִת ִּכי ִטימּוְדעּו כג
 ְּפֵניֶכם׃ ־ ֶאתֹוַהָּיִמים ֶאְרֶאה ִאּת

ים ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֹוִׁשַהְּקד־ְמָאְּׁשֵריֶכם ְוָכל־ָּכל ֹום ִלְׁשלַׁשֲאלּו כד
 ָלֶכם׃  ֹוםִדים ְלָׁשלְקֵֹמִאיַטְלָיא ּפ

 ֻּכְּלֶכם ָאֵמן׃־ ִעםַהֶחֶסד כה
 



 בֹ ַיֲעקִאֶּגֶרת קפה

    JJJJaaaammmmeeeessss        

תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ בבבבֹֹֹֹ    ייייַַַַעעעעֲֲֲֲקקקקאאאאִִִִ
 

  א א א אפרקפרקפרקפרק
ָהֵעָדה ־ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֶאל ֹוןִהים ּוְלָאדֶעֶבד ֵלא  בַֹיֲעק א

  ֹום׃ַהְּפזּוָרה ִמְּׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּׁשָבִטים ָׁשל
ִּתְקֶריָנה   ֹותנֹׁש ֹותְלִׂשְמָחה ִאם ַמּס  ָלֶכם ַאַחי ַאִחְׁשבּו ב

 ֶאְתֶכם׃ 
 חַ ֹ ּכ־ֶכם ֶאתן ֱאמּוַנְתֶכם ִיֵּתן ָלֵחֹ ִּכי כּור ּבְּבַדְעְּתֶכם ג

 ַהַּסָּבל׃ 
 ַהַּסָּבל ִּתְהֶיה ְׁשֵלָמה ְלַבֲעבּור ִּתְהיּו ְׁשֵלִמים ַחֹ ּכּוְפֻעַּלת ד

 א ֶיְחַסר ָלֶכם ָּדָבר׃ ּוְתִמיִמים ְו
 ֵמֵאת ֹול־ ִמֶּכם ִּכי ֶיְחַסר ָחְכָמה ְיַבְקֶׁשָּנה ְוִתָּנֶתןְוִאיׁש ה

 ַמְכִלים ָּדָבר׃ ־ָבה ְוֵאיןְּברּוַח ְנִדיל ֹן ַלּכֵתִֹהים ַהּנָהֱא
חַ  סֵ ְֹׁשֵּתי ְסִעִּפים ִּכי ַהּפ־א ִיְפַסח ַעלְיַבֵּקׁש ֶּבֱאמּוָנה ְו ַא ו

ים ִלֹה הּוא ְלַגֵּלי ַהָּים ֲאֶׁשר ֵהם עֹוֶמְׁשֵּתי ְסִעִּפים ּד־ַעל
 רּוַח׃ ־ ִמְּפֵניִדיםְרְֹוי

א ָדָבר ֵמֵאת ִיָּׂש־ ִּכיֹוְיַדֶּמה ְבַנְפׁש־ ַההּוא ַאלְוָהִאיׁש ז
 ה׃ ָֹוְיה

 יו׃ ָתְֹנִתיב־ז הּוא ְּבָכלֵחֹ ּפֹו ֲאֶׁשר ָחַלק ִלּבִאיׁש ח
 ׃ ֹוַנְפׁש ֹותמֹוְמ ָאח ָׁשֵפל ִיְתַהֵּלל ְּבראּוָלם ט
  ר׃ֹ ִּכי ְכִציץ ָחִציר ֵּכן ַיֲעבֹו ְּבִׁשְפלּות ַנְפׁשְוָעִׁשיר י
 ָחִציר ֻאְמַלל ִציץ ּוְצִבי  ִייַבׁשֹו ְכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתִּכי יא

 ׃ ֹוְׁשִביל ְמרּוָצת־ֶהָעִׁשיר ֲעֵליל ֹל ֵּכן ִיּבֵבֹ נֹוִתְפַאְרּת
 ִיָּׂשא ֲעֶטֶרת ֹו ָהִאיׁש ַהִּנְבַחן ְּבַמָּסה ִּכי ְבִהָּבֲחנַאְׁשֵרי יב 

 ָביו׃ ֲהֹי ְלאָנִֹדֶּבר ֲאד־ַהַחִּיים ֲאֶׁשר
י ִּכי ַכֲאֶׁשר ִתִֹהים ִנָּסה א ַהִּנְכָׁשל ְּבַמָּסה ָהֱאַמראֹי־ַאל יג

 ְיַנֶּסה ִאיׁש׃ ־אהּוא ־ִהים ְּבָרע ֵּכן ַּגםָהֱא־ֵאין ְמַנֶּסה ֶאת
 ָּבּה׃ ־ְוִיָּלֶכד  ְּתַנֵּסהּו ִּכי ִיָּמֵׁשֹוִאיׁש ַּתֲאַות ַנְפׁש־ָּכל ַא יד
ר  ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָהְרָתה ֵּתֵלד ֵחְטא ְוַהֵחְטא ַּכֲאֶׁשְוַהַּתֲאָוה טו

 יד ָמֶות׃ ֹוִלהּוא ָׁשֵלם י
 ַנְפְׁשֶכם ַאַחי ַהְיָקִרים׃ ־ ֶאתַּתְתעּו־ַאל טז
ֶדת ֵמָעל ֵמֵאת ֶרְֹּתׁשּוָרה ְׁשֵלָמה י־ה ְוָכלֹוָב טַמָּתָנה־ָּכל יז

 א ֵצל ְּתמּוָרה׃  ַאף ֹול ֹותֲחִליפ־ ֲאֶׁשר ֵאיןתֹרֲֹאִבי ַהְּמא
 ֹו ל ֹות ִלְהיֹונּו ִּבְדַבר ֲאִמּתָתֹיד אֹוִל הֹו ְּבַאַּות ַנְפׁשְוהּוא יח

 ְיצּוָריו׃  ֹו ְּבתֹוְּכֵראִׁשית ְּתבּוָאת
 ּבֵׁשׁש ַעִֹאיׁש ִמֶּכם ָמִהיר ִלְׁשמ־ ַאַחי ַהְיָקִרים ְיִהי ָכלָלֶכן יט

 ָקֶצף׃ ־ְלַדֵּבר ּובֵׁשׁש ִלְקָצף
 ִהים׃ א ִיְפַעל ִצְדַקת ֱא ָאָדם ֶקֶצף־ִּכי כ

ד ִרְׁשָעה ּוַבֲעָנָוה ֶבִֹּגּלּוִלים ְוכ־ ֵמֲעֵליֶכם ָּכל ָהִסירּוֵּכן־ַעל כא
 יעַ ֹוִׁשְלהָּבּה ־ֶכם ֲאֶׁשר ֶיׁשֹוֲכה ַהְּנטּוָעה ְבתֹוָרַהֲחִזיקּו ַבּת

 יֶכם׃ ֵתְֹלַנְפׁש
ן ֶזִֹעים ְלאְמֹא ַרק ׁשים ְּדַבר ַהִּמְצָוה ְוִׂשֹע ֹות ִלְהיּוְראּו כב

 ַנְפְׁשֶכם׃ ־ֶאת ֹותְלַהְתע
א ַיֲעֶׂשּנּו ִנְמַׁשל הּוא ְלִאיׁש ַהַּמִּביט ַע ָּדָבר ְוֵמֹ ַהּׁשיִּכ כג

 ר ָּפָניו ִּבְרִאי ְמֻלָּטׁש׃ ַאֹּת
 ׃ ֹוַּתֳאר־ַח ַמהֵכְֹוׁש ֹוֵל הּוא ַמִּביט ְּבָפָניו ּוְכֶרַגע הִּכי כד
 ה ָבּהֶגֹׁש ָּבּה ְוהֶפֹה ַהְּתִמיָמה ֲאֶׁשר חֹוָר ַבּתֹוַהָּׂשם ֵעינ ַא כה

 ְלַמֲעֵנהּוה ַהָּדָבר ֶׂשֹע־ַח ִּכי ִאםֵכַֹע ְוׁשֵמָֹּתִמיד ְוֶאיֵנּנּו ׁש
 ָהִאיׁש ַההּוא ְיֻאַּׁשר ְּבַמֲעֵׂשהּו׃ 

ֶרסֶ ן  ר ֹא ִיְׁשמִהים ְוד ֱאֵבֹע ֹות ִאיׁש ִמֵּכם ִלְהיְיַדֶּמה־ְוִאם כו
  ֶהֶבל ִהיא׃ ֹותָדֹ ֲעבֹוְלָבב־ַיְתֶעה ֶאת־ ִּכי ִאםֹונֹוְלׁש

ֵהינּו ָאִבינּו ה ּוְתִמיָמה ִלְפֵני ֱאֹוָרה ְטהָדֹ ִהיא ֲעבתאֹז כז
יֶהם ּוְלִהְׁשַּתֵמר  ֹוֵתִּבְמצּוק ֹותים ְוַאְלָמנֹוִמְלַבֵּקר ְית

 ֶעְרַות ָהָאֶרץ׃ ־ ָּדָבר ִמןֶׁשֶמץ־ִמן

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
ינּו ֵנֹ ָפִנים ַאַחי ֶּבֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדַּתִּכירּו־ַאל א

  ֹוד׃ַהָּכב ןֹוֲאד
 ֹותֵּבית ַהְּכֵנֶסת ָלֶכם ָהדּור ְּבַטְּבע־ִאיׁש ֶאלא ָֹיב־ ִאםִּכי ב

 ים׃ ֹוִאָעִני ִּבְבָגִדים צ־ּוָבא ָׁשם ַּגם ֹותָזָהב ְוָלבּוׁש ַמֲחָלצ
ה  ָֹּנא פ־ְׁשָבהר ֵֹלאמ ֹותַהָּלבּוׁש ַמֲחָלצ־ ֶאלּוְפִניֶתם ג

 ֵׁשב ֹוָׁשם אד ֹרּון ַאָּתה ֲעמְמאֶֹהָעִני ת־ב ִנְכָּבד ְוֶאלֹוָׁשְּבמ
 ַרְגָלי׃  םַֹלֲהד

ֵׁשי ַרע ְרִֹטים חְפֹא ְכׁשא ֵלב ָוֵלב ְּבִקְרְּבֶכם ְוִאם  ַהִאם ד
 ַאֶּתם׃ 

ִהים ָּבַחר ַּבֲעִנֵּיי ָהָאֶרץ א ֱא ַאַחי ַהְיָקִרים ֲהְׁשָמעּוִני ה
 ִּדֶּבר ֵׁשי ַמְלכּות ַּכֲאֶׁשרְרֲֹעִׂשיֵרי ֱאמּוָנה ְוי ֹותִלְהי
  ָביו׃ֲהְֹלא

א ָהֲעִׁשיִרים ֵהם ַיַעְׁשקּון ְׁשֶּתם ְּפֵני ֶהָעִני ֲהֹוַב הְוַאֶּתם ו
 ַהִּמְׁשָּפט׃  ֹוםְוִיְסֲחבּון ֶאְתֶכם ִלְמק

 ֹותֲֹאֶׁשר ִנְקָרא ֲעֵליֶכם ָיִׂשימּו א ֹוב ַהֵּׁשם ַהּטְוַגם ז
  ֹות׃ַלֲחָרפ

ה ְוָאַהְבָּת ֹוָרת ַּכָּכתּוב ַּבּת ִאם ִּתְׁשְמרּו ָדת ַהַּמְלכּוִהֵּנה ח
  ֹות׃ֵּתיִטיבּו ַלֲעׂש ֹוָּכמ ְלֵרֲע

ִּפי ־ִּתְׂשאּו ָפִנים ֶּתֶחְטאּו ְבַמֲעֵׂשיֶכם ְוַעל־ ִאםאּוָלם ט
 ִעים ָּבּה׃ ְׁשֹה ִּתָּׁשְפטּו ְּכפֹוָרַהּת



 בֹ ַיֲעקִאֶּגֶרת קפו

יָה הּוא ֹוֶתר ַאַחת ִמִּמְצֵבֹה ְועֹוָרַהּת־ָּכל־ר ֶאתֵמֹ ַהּׁשִּכי י
 יָה׃ ֹוֶתִמְצ־ר ָּכלֵבֵֹׁשם ְּכעָא
ַאָּתה ־א ִּתְרָצח ְוִאםר ֵמֹהּוא א־א ִּתְנָאף ַּגםר ֵמֹ ָהאִּכי יא

א ָנַאְפָּת ַא ה ִהֶּנֹוָרָרַצְחָּת ּפֶׁשַע ַּבּת ׃ 
ִּפ י  ־ַתֲעׂשּון ַּכֲעִתִדים ְלִהָּׁשֵפט ַעלה ְֹתַדְּברּון ְוכה ֹ ּכְוַאֶּתם יב 

 ׁש ָּבּה׃ ֶפֹה ֲאֶׁשר חֹוָרַהּת
 חַ ֹּכ־ַעלז  ֹ ַהֶחֶסד ָיעַחֹּכ א ָחֶסד ַא ֵאין ֶחֶסד ַּבִּדין ְלִּכי יג

 ַהִּדין׃ 
 ּוַמֲעִׂשים ֵאין ֹור ִּכי ֱאמּוָנה בֵמֹיל ְלִאיׁש ָהאֹוִעּי־ ַמהַאַחי יד

 ׃ ֹול־יַעֹוִׁש ֲהתּוַכל ֱאמּוָנה ְלהֹול
  ֻחָּקם׃ָלֶהם ֶלֶחם ִיְהיּו ֵעיֻרִּמים ְוֵאין  ֹותָאח־ֹו ָאח אִאם טו
ָלֶכם ־ְוַחם ֹוםַמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ְלָׁשלאֹ ִמֶּכם יְוִאיׁש טז

ִּיֵּתן ָלֶהם ־ם ַמהָרַֹמְחס־ִתְּתנּו ְלַנְפָׁשם ֵּדי־אּוְׂשַבְעֶּתם ְו
  ְׂשָפָתִים׃ְּדַבר 

 ָהֱאמּוָנה ִאם ַמֲעִׂשים ֵאין ִעָּמּה ֵמָתה ִהיא ְלַבָּדּה׃ ־ ַּגםֵּכן יז
ִלי ־ַוֲאִני ֶיׁש ַמר ִאיׁש ֵהן ַאָּתה ֵיׁש ֱאמּוָנה ְבאֹ ילֲאָב יח

 ֹוַוֲאִני ִמּת ִּבְבִלי ַמֲעֶׂשי ֱאמּוַנְת־ַמֲעִׂשים ַהְרֵאִני ֶאת
 ֱאמּוָנִתי׃ ־ֶאת  ַאְרֲאַמֲעַׂשי

ִהים ֶאָחד הּוא ְוֵהיַטְבָּת ְלַהֲאִמין ְוַגם  ַמֲאִמין ִּכי ֱאַאָּתה יט
 ֲאִמינּו ְוָיִחילּון׃ ַהֵּׁשִדים ֵּכן ַי

ה רּוַח ִאם ָחַפְצָּת ָלַדַעת ִּכי ֱאמּוָנה ִּבְבִלי  ֵעַֹעָּתה ר ַא כ
 ַמֲעִׂשים ֵמָתה ִהיא׃ 

ִיְצָחק ־ ֶאתֹותא ְבַמֲעָׂשיו ִנְצַּדק ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהֲעֲה כא
 ַּגב ַהִּמְזֵּבַח׃ ־ ַעלֹוְּבנ

ַמֲעָׂשיו  ֹו ְלַמֲעָׂשיו ּוִמּתַחֹּכ־הָהֱאמּוָנה ָנְתָנ־ה ִּכיֶאֹר ִהְּנ כב
  ְׁשֵלָמה׃ ֹוֶנֶעְׂשָתה ֱאמּוָנת

 ֹול־ה ַוֵּתָחֶׁשבָֹור ְוֶהֱאִמן ַאְבָרָהם ַּבְיהֵמֹ ַהָּכתּוב ָהאְוהּוַקם כג
 ִהים׃ ב ֱאֵהְֹצָדָקה ְוַגם ִנְקָרא א

ָנה א ֶבֱאמּוים ַאֶּתם ִּכי ְבַמֲעִׂשים ִיְצַּדק ִאיׁש ְוִאֹ רִהֵּנה כד
 ְלַבָּדּה׃ 

ה ִנְצְּדָקה ְבַמֲעֶׂשיָה ַּכֲאֶׁשר ֵהִביָאה  ֹוָנָרָחב ַהּז־ ַּגםְוֵכן כה
 ַאֶחֶרת׃  ֵּביָתּה ַוְּתַׁשְּלֵחם ְּבֶדֶר־ַהַּמְלָאִכים ֶאל־ֶאת

ֱאמּוָנה ִּבְבִלי  ־א ְנָׁשָמה ֵמת הּוא ֵּכן ַּגםגּוף ְּב־ֹו ְכמִּכי כו
 ַמֲעִׂשים ֵמָתה ִהיא׃ 

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ים ַרִּבים ְּבַדְעְּתֶכם ִּכי ִתְכַּבד ֹוִרא ָתִקימּו ִמֶּכם ַאַחי מ א

 ַהִּמְׁשָּפט׃ ־ָעֵלינּו ַיד
ִיָּכֵׁשל ִּבְׂשָפָתיו ִאיׁש  ־אִנְכַׁשְלנּו ֻכָּלנּו ּוִמי ֲאֶׁשר  ֹות ַרּבִּכי ב

  ׃ֹוְּבָׂשר־ְלָכל ֹור ָלִׂשים ַמֲעצֹול־ָּתִמים הּוא ְוָיָדיו ַרב
ם ְּבֶמֶתג ְלַבֲעבּור ִיְׁשַמע ְוִיָּנֶטה ְלִפי י ַהּסּוס ִנְב ִפִהֵּנה ג

 נּו׃ ֹוֵנְרצ
ן ָתְֹּברּוַח ַעָּזה ַיֶּטה א ֹותת ַהֶּנְהָּדפְֹּגד ֹותֱאִנּי־ ַּגםְוִהֵּנה ד

 ל׃ ֵבֹרּוַח ַהחץ ֲֹאֶׁשר ַיְחּפ־ֶאלן ָֹקט ֹוטָמׁש

ְמַעט ֵאׁש  ֵאי ֹותלֹּוְמדַ ֶּבֶרת ְּגדן ֵֹאָבר ָקט ֹוןַהָּלׁש־ ַּגםֵּכן ה
  ֹול׃ִּתְבַער ַיַער ָּגד

 ָאֶון ְנתּוָנה ֹואּוְמן ֹם ָקטֹוָלע ֹוןֵאׁש ִהיא ַהָּלׁש ֹוןְוַהָּלׁש ו
ַהָּבָׂשר ְמַלֶהֶטת ַּגְלַּגל ַהֶּטַבע ־ֶלת ָּכלֶלֵֹאָבֵרינּו ְמח ֹוְבת
  ם׃ֹ ֵמֵאׁש ֵּגיִהּנֶדתֶקְֹוי

ָים ִנְכָּבִׁשים ֵהם ֻּכָּלם ־ֹוׂש ְוַחְיתְוֶרֶמ ֹוף ְּבֵהָמה ְועִמין־ָּכל ז
 ם׃ ָתֹׁש אֵבִֹּכי ָהָאָדם ְלִמיֵנהּו ּכ

ְלַבָּדּה ֵאין ְלֵאל ַיד ָאָדם ְלָכְבָׁשּה ָרָעה ִהיא  ֹוןַהָּלׁש ַא ח
 ּוְמֵלָאה ֲחַמת ָמֶות׃  ֹורֵמֵאין ַמְעצ

ר ַנֲעׂשּו ה ָאִבינּו ּוָבּה ְנַקֵּלל ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשָֹוְיה  ְנָבֵרָּבּה ט
 ִהים׃ ְּבֶצֶלם ֱא

ֵיָעֵׂשה ֵכן ־אֵכן ַאַחי ־א ֶאָחד ֵּתֵצא ְבָרָכה ּוְקָלָלה ִמֶּפה י
 ָּבֶכם׃ 

 א ֶאָחד׃ ֹוָצ ְּבֵאר ֵמיֵמיָה ְמתּוִקים ּוָמִרים ִמּמֲהָתִקיר יא
יא ְתֵאִנים ֵּכן ֹוִצ ְתֵאָנה ַאַחי ִעְנֵבי ֶגֶפן ְוַהֶּגֶפן ֲהתֲהַתֲעֶׂשה יב 

 א ֵיְצאּו ְמתּוִקים׃ ִים ְמלּוִחים ִמַּמ
ַמְעְּגֵלי ַחָּייו  ֹוַמֲעָׂשיו ִמּת־ָּבֶכם ַיְרֵאנּו ֶאת ֹון ָחָכם ְוָנבִמי יג

 ׃ ֹוים ְּבַעְנַות ָחְכָמתֹוִבַהּט
ָלָּמה ִּתְתַהְללּו  ֹון ִקְנָאה ָבֶכם ְוִלְּבֶכם ְיָגֶרה ָמדֲחַמת־ְוִאם יד

 ֶמת׃ ּוְתַכֵחׁשּו ֶנֶגד ְּפֵני ָהֱא
א זּו ַהָחְכָמה ַהָּבָאה ֵמָעל ִּכי ִהיא ִמְּלַמָּטה ָלָאֶרץ ִמֶּטָבע   טו

  ַהֵּׁשִדים׃ ֹוַהָּבָׂשר א
 ְּדַבר ְּבִלָּיַעל׃ ־ִקְנָאה ּוְמָדִנים ָׁשם ְמהּוָמה ְוכל ֹוםִבְמק־ִּכי טז
 ֹום ה ִהיא ִּפיָה ִתְפַּתח ְלָׁשלֹוָרֶדת ֵמָעל ְטהֶרַֹהָחְכָמה ַהּי ַא יז

 ַרֲחִמיםְמֵלָאה  ֹותה ִהיא ְלִהְתַרּצֹוָחּוַבֲעָנָוה ְדָבֶריָה נ
 ֵאין ִעָּמּה ַמּׂשא ָפִנים ְוֵאין ֲחֻנָּפה ָּבּה׃  ֹובּוִפְרָיּה ט

  ֹום׃י ָׁשלֵׂשֹ ְּפִרי ַהְּצָדָקה ָזֻרַע ָלֶבַטח ְלעֶזה יח

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
 ֹותַהַּתֲא ֹוא ִמּתֵּביֵניֶכם ִאם  ֹות ִּתְגָרה ּוִמְלָחמֵמַאִין א

 ְּבֵאָבֵריֶכם׃  ֹותצְרַֹהּפ
א ַתֲעֶׂשינָ ה   ְוֵאין ָלֶכם ְּתַרְּצחּו ּוְתַקְנאּו ִוְיֵדיֶכם ִּתְתַאּוּו ב

א תּוִׁשָּיה ִּתְתְּגרּו ְוִתָּלֲחמּו ְוֵאין ָלֵכם ְמאּוָמה ַיַען 
  ְׁשֶאְלֶּתם׃

ְלַמֵּלא  א ִהַּׂשְגֶּתם ַיַען ְּבָרָעה ְׁשֶאְלֶּתם  ְוְׁשֶאְלֶּתם ג
 ַּתֲאַוְתֶכם׃  ֹותִמְׁשֲאל

ם ֵאיָבה ֹוָלַאֲהַבת ָהע־ִּכי ֹותפֲאִֹפים ְונֲאֹא ְיַדְעֶּתם נ ַהִאם ד
ב ֵהֹא ֹותִלְהיִמי הּוא ֶהָחֵפץ  ֹואת ֵאפאִֹהים ְלזִהיא ֵלא

 ִהים ֵיָחֵׁשב׃ ב ֵלאיֵֹם אֹוָלָהע
ן ֵכָֹהרּוַח ַהּׁש ַּתְחְׁשבּון ִּכי ַהִּמְקָרא ַיְזִהיר ָלִריק ְוַהִאם ה

  ִקְנָאה׃ ֹוְּבִקְרֵּבנּו ַהִאם ַּתֲאָות
ה ַלֵּלִצים ָיִליץ ָֹור ְיהֵמֵֹּכן הּוא א־ן ֶיֶתר ֵחן ַעלֵתֹ הּוא נָאֵכן ו

 ֵחן׃ ־ְוַלֲעָנִוים ִיֶּתן
ִהים ִהְתַיְּצבּו ִּבְפֵני ַהָּׂשָטן ְוָינּוס  ִהָּכְנעּו ִמְּפֵני ֱאָלֵכן ז

 ִמְּפֵניֶכם׃ 



 בֹ ַיֲעקִאֶּגֶרת קפז

ָאֶון ־ִהים ְוִיְקַרב ֲאֵליֶכם ַרֲחצּו ְיֵדיֶכם ְמֵתיֱא־ ֶאלבּוִקְר ח
 ִהַּזּכּו ִבְלַבְבֶכם ַּבֲעֵלי ֵלב ָוֵלב׃ 

ָלֶכם ְלֵאֶבל  ֵיָהֵפ ֹוק ִהְתַאְּבלּו ְוֵהיִלילּו ְׂשחִהְתַעְּצבּו ט
 ְוִׂשְמָחה ְלתּוָגה׃ 

 ֶאְתֶכם׃ ה ְוהּוא ָיִרים ָֹו ַנְפְׁשֶכם ִלְפֵני ְיהַהְׁשִּפילּו י
 ַהְמַדֵּבר ְּבָאִחיו ְוַהָּדן ֹוא ְתַדְּברּו ִאיׁש ַּבֲעִמית ַאַחי יא

ה ְוִאם ֹוָרַהּת־ה ְוָדן ֶאתֹוָרָאִחיו הּוא ְמַדֵּבר ַּבּת־ֶאת
 ָטּה׃ ְפֹׁש־ה ִּכי ִאםֹוָרה ַהּתֵׂשֹע  ָתִדין ֵאיְנהֹוָרַהּת־ֶאת

 ְלַהִּציל ֹו ְּבָידַחֹ ַהּכט הּוא ֲאֶׁשרֵפֹק ְוַהּׁשֵקֹ הּוא ַהְמחֶאָחד יב 
 ׃ ֲעִמיֶתי־ֶאתט ֹּוְלַאֵּבד ּוִמי ַאָּתה הּוא ִּכי ִתְׁשּפ

 ְלָמָחר ָלִעיר ַהִהיא ֹוא ֹוםִרים ֵנְלָכה ָּלנּו ַהיֹוְמָהא ֹויה יג
 ְוִנְסַחר ָׁשם ָׁשָנה ַאַחת ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ָחִיל׃ 

 ֹורִּכי ֶמה ַחֵּייֶכם ִקיטָמָחר  ֹוםֵּיֵלד י־א ֵתְדעּון ַמה ְוַאֶּתם יד
 ּו׃ הֵֹיָרֶאה ְּכֶרַגע ְוַאַחר ַיֲעֶלה ַבּת

ה ְוִנְחֶיה ַנֲעֶׂשה ָֹוִיְרֶצה ְיה־ִאםר ֹת ֲעֵליֶכם ֵלאמאָֹּכז ַא טו
 ת׃ אֹ ָּכזֹות אאָֹכז

ת ָרָעה אְֹּתִהיָּלה ָכז־ ַאֶּתם ִמְתַהֲּלִלים ְּבֵגאּוְתֶכם ָּכלַרק טז
 ִהיא׃ 

  ִיָׂשא׃ ֹוא ַיֲעֶׂשּנּו ֶחְטאְוַכָּיָׁשר ְו ֹובַּכּט ֹות ַלֲעׂשַעֵדַֹהּי־ְוָכל יז

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
ֲאֶׁשר ִּתְקֶריָנה  ֹותֲעִׁשיֵרי ָעם ַזֲעקּו ֵהיִלילּו ַלָּצר ֹויה א

 ֶאְתֶכם׃ 
 ַכל ָעׁש׃ אֹ ָרָקב ּוִבְגֵדיֶכם יָעְׁשְרֶכם ב
ַיֲעֶנה ָבֶכם ְלֵעד ִנְמָאס ַהֶּזה  ֹון יּוַעם ַהֶּכֶסף ִיְׁשֶנא ְוהַהָּזָהב ג

 ֹוםְליר ֲאַצְרֶּתם ָלֶכם ֹוָצְוָאַכל ְּבַׂשְרֶכם ָּכֵאׁש ֶזה הּוא ָהא
  ֹון׃ַאֲחר

יֶכם ֲאֶׁשר ֵתֵֹרי ְׂשדְצִֹלים ִיְזָעק ְׂשַכר קֲעֹ ְׂשַכר ַהּפִהֵּנה ד
  ֹות׃ה ְצָבאָֹוִרים ָּבָאה ְבָאְזֵני ְיהְצֲֹעַׁשְקֶּתם ְוַזֲעַקת ַהּק

 ֹום  ְליֹו ָּבָאֶרץ ִהְתַעַּדְנֶּתם ַוִּיְׁשַמן ִלְּבֶכם ְּכמםִהְתַעַּנְגֶּת ה
 ִטְבָחה׃ 

 ָעַמד ִּבְפֵניֶכם׃ ־אַהַּצִּדיק ְוהּוא ־ ֲהִמיֶּתם ֶאתִהְרַׁשְעֶּתם ו
ִהֵּנה ָהִאָּכר ְיַחֶּכה  ֹוןָהָאדא ֹּב־ּו ַאַחי ַעדּמֹ ּדֵּכן־ַעל ז

ה  ֹורֶ י ֹואֶׁשר ָיבֲא־ה ְיַיֵחל ַעדֹוָבִלְתבּוַאת ָהֲאָדָמה ַהּט
  ֹוׁש׃ּוַמְלק

ִהֵּנה  ֹוןִלְּבֶכם ִּכי ְפֵני ָהָאד־ַאֶּתם ַאְּמצּו ֶאת־ילּו ַגםֹוִח הֵּכן ח
 ָּבִאים׃ 

א ֶתְאְׁשמּו ַבִּמְׁשָּפט ֵרֵעהּו ְו־ ַאַחי ִאיׁש ַעלּוֹונִּתּל־ַאל ט
 ד ַלָּפַתח׃ ֵמֹט עֵפִֹהֵּנה ַהּׁש

רּוָחם  ֶרַֹהְּנִביִאים ְוא ֹותרת ָצֹוֵפ ָלֶכם ַאַחי ְלמְקחּו י
 ה׃ ָֹוַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ְּבֵׁשם ְיה

א ֲה ֹובִאּי ֹות ִסְבלַחֹ ַהַּסָּבל ְוכַחֹ ּכים ֲאַנְחנּו ְמַאְּׁשִרִהֵּנה יא
 ִּכיה ָֹו ֵמֵאת ְיהֹוָהְיָתה ַאֲחִרית־ְׁשַמְעֶּתם ְוַגם ְרִאיֶתם ֶמה

 א׃ ה ַרחּום ְוַחּנּון הּוָֹוְיה

א א ַבָּׁשַמִים ְוִּתָּׁשְבעּו ־ָּדָבר ַאל־ ַאַחי ִלְפֵני ָכלְוַעָּתה יב 
 ֵהן ֵהןִיְהֶיה ְדַבְרֶכם ה ְֹׁשבּוָעה ַאֶחֶרת ְוכ־א ָכלָבָאֶרץ ְו

 ֵּתָעְנׁשּו ַּבִּמְׁשָּפט׃ ־א ֶּפןא  ֹוא
 ֵּמר׃ ָעָליו ְיַז ֹוב טֹו ְלִאיׁש ִמֶּכם ִיְתַּפֵּלל ְוִאם ִלּבֵיַצר־ִאם יג
ה ִיְקָרא ְלִזְקֵני ָהֵעָדה ְוִהְתַּפְללּו ָעָליו ֶלֹ ָּבֶכם חִיְהֶיה־ִאם יד

 ה׃ ָֹו ֶׁשֶמן ְּבֵׁשם ְיהֹותֹּוָמְׁשחּו א
ה ְיִקיֶמּנּו ְוִאם ָחָטא ָֹוה ַויהלֶ ַֹלחר ֱֹאמּוָנה ַּתֲעז־ ִעםּוְתִפָּלה טו

 ׃ ֹול־ְוִנְסַלח
ֵרֵעהּו ְוִהְתַּפְללּו ִאיׁש ־ׁש ֶאליֶכם ִאיֹונֹוֵת ִהְתַוּדּו ֲעָלֵכן טז

ּה  ָחְֹתִפַּלת ַצִּדיק ַרב ּכ־ְּבַעד ֵרֵעהּו ְוָרָפא ָלֶכם ִּכי
  ִּבְפֻעָּלָתּה׃

ָמָטר   ֹותּו ְוִהְתַּפֵּלל ְלִבְלִּתי ֱהינֹ ָהָיה ַּבַעל ֶנֶפׁש ָּכמֵאִלָּיהּו יז
 ִׁשים׃ ׁש ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדָהָאֶרץ ָׁש־ָהָיה ָמָטר ַעל־אְו
 ַוִּיְתַּפֵּלל ְוַהָּׁשַמִים ֶהֱעִריפּו ָמָטר ְוָהָאֶרץ ָנְתָנה  ַוָּיָׁשב יח

 ְיבּוָלּה׃ ־ֶאת
ָהֱאֶמת ְוִאיׁש ַאֵחר   ִאם ֶאָחד ִמֶּכם ָיסּור ִמֶּדֶרַאַחי יט

 ְיִׁשיֶבּנּו׃ 
 ַיִּציל ֶנֶפׁש ֹוִּפְׁשע א ִמֶּדֶרֹוֵטַהח־ ִּכי ַהֵּמִׁשיב ֶאתָנא־ֵיַדע כ

 ְּפָׁשִעים ַרִּבים׃־ָּמֶות ִויַכֶּסה ַעלִמ
 



 ַהָּׁשִליַח ֹוסה ְלֶפְטרֹוָנ ָהִראׁשָהִאֶּגֶרת קפח
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  א א א אפרקפרקפרקפרק
ַהְּבִחיִרים ַהְּפזּוִרים ־ְׁשִליַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֶאל ֹוסֶּפְטר א

 ִקָּיא ַאְסָיא ּוִביתּוְנָיא׃ ֹוְדָּגַלְטָיא ַקּפ ֹוסַהָּגִרים ְּבָפְנט
 ֹוִהים ָהָאב ְלַקְּדָׁשם ְּברּוח ִנְבֲחרּו ִמֶּקֶדם ִמַּטַעם ֱארֲאֶׁש ב

 ֲעֵליֶהם ֹו ְלֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַוֵּיז ָּדמַעֹּוְלָהִכין ִלָּבם ִלְׁשמ
 ֶכם ִיְׂשֶּגא׃ ֹוְמ ּוְׁשלַחְסְּדֶכם

ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ֵנִֹהים ֲאִבי ֲאדהּוא ָהֱא ָּברּו ג
נּו ֵׁשִנית ְלִתְקַות ַחִּיים ִּבְתקּומַ ת ָתֹיד אֹוִל הֹול ַחְסּדֶדְֹּכג

 ַהֵּמִתים׃ ־ ַהָּמִׁשיַח ִמןֵיׁשּוַע
ַהְּצפּונָ ה   ֹולא ִתּבא ְתֻחַּלל ְוא ִתָּׁשֵחת ְו ֲאֶׁשר ְלַנֲחָלה ד

 ָלֶכם ַּבָּׁשָמִים׃ 
ְּתׁשּוָעה ְיֵדי ֱאמּוַנְתֶכם ַל־ ֵאל ַעלַחֹ ְׁשמּוִרים ַאֶּתם ְּבכִּכי ה

 ֲאֶׁשר ִּתָּגֶלה ְלֵקץ ַהָּיִמים׃ 
ַעָּתה ִתְתַאְּבלּו ַלִּמְצָער ־ַאף ִּכיד ְֹמא־ ָּבּה ָּתִגילּו ַעדֲאֶׁשר ו

 ן ָנחּוץ׃ ָאֲֹאֶׁשר ּב ֹותנֹׁש ֹותְלַרְגֵלי ַמּס
ְמִחיָרּה ִמָּזָהב ְמֻזָּקק ָּבֵאׁש  ֹוק ֱאמּוַנְתֶכם ֲאֶׁשר ָרחְלָצֵרף ז

ד ֶוֱאמּוַנְתֶכם ִּתְהֶיה ִלְתִהָּלה ֵבֹא־ ֲעֵדיֹויתֲאֶׁשר ַאֲחִר
 ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃  ֹותּוְלִתְפֶאֶרת ְּבִהְתַּגּל ֹודְלָכב

 ֹוב־א ֲחִזיֶתם ָּפָניו ַוַּתֲאִמינּו ֲאַהְבֶּתם ַאף ִּכי ֹותֹ אֲאֶׁשר ח
 ָתִׂשיׂשּו ֹו ְּבֵעיֵניֶכם ּובֹותֹא ְרִאיֶתם אַעָּתה ־ַאף ִּכי ַעד

 ׃ ֹוָעצּום ִמַּסֵּפר ְוָכִליל ַּבֲהָדר ֹוןָׂשׂשְב
 ְּתׁשּוַעת ַנְפְׁשֶכם׃ ־ְּפִרי ֱאמּוַנְתֶכם ְוֶאת־ ִּתְמְצאּו ֶאתַּכֲאֶׁשר ט
 ַהְּתׁשּוָעה ֲאֶׁשר ָעֶליָה ָחְקרּו ְוָדְרׁשּו ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר  ֵאת י

 ַהֶחֶסד ַהָּצפּון ָלֶכם׃ ־ִנְּבאּו ַעל
יָעם רּוַח ֹוִדד ֲאֶׁשר הֹוֵעַהּמ ֹואָיב ַדַעת ָמַתי ְוֵאי ָלַוַּיְחְּתרּו יא

 ׁש אֵֹמרַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ָׁשַכן ְּבִקְרָּבם ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיד ָלֶהם 
 ֲאֶׁשר ַּבֲעֵקָבם׃  ֹודֵחְבֵלי ַהָּמִׁשיַח ְוַהָּכב

ים ְלַנְפְׁשֶכם ָחזּו ַהְּדָבִר־א ְלַנְפָׁשם ִּכי ִאם ָלֶהם ִּכי ְוִנְגָלה יב 
 ׁש ֶדַֹהּקִמִּפי ַהְמַבְּׂשִרים ְּברּוַח  ֹוםָהֵהם ֲאֶׁשר ֻהַּגד ָלֶכם ַהּי

ָיּה ִנְכָסִפים ־ַהָּׁשלּוַח ִמָּׁשַמִים ְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַמְלֲאֵכי
  ָּבם׃־ְלַהֶּבט

רּו ְוַיְחלּו  ֹוְר ִחְגרּו ָמְתֵניֶכם ְוַיֲאֵמץ ִלְּבֶכם ִהְתעֵּכן־ַעל יג
 ֵיׁשּוַע ֹותב ֶאְתֶכם ְּבִהְתַּגּלֹוֵבד ֲאֶׁשר ְיסֶכם ַלֶחֶסְדְֹמא־ְבָכל

 ַהָּמִׁשיַח׃ 
ְּתַׁשּוּו ַנְפְׁשֶכם ְלֶנֶפׁש ַּתֲאָוה ֲאֶׁשר ־ ַמְקִׁשיִבים ַאלּוְכָבִנים יד

 ָדַעת׃ ־ָהְיָתה ָלֶכם ְלָפִנים ִמְּבִלי
ם א ֶאְתֶכֵרַֹּדְרֵכיֶכם ַּכֲאֶׁשר ַהּק־ְקדִׁשים ִּתְהיּו ְבָכל־ ִאםִּכי טו

  הּוא׃ ֹוׁשָקד
  ָאִני׃ ֹוׁש ֵכן ָּכתּוב ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ִּכי ָקדִּכי טז

א ִיָּׂשא ָפִנים ט ִאיׁש ִאיׁש ְלִפי ַמֲעָלָליו ֲאֶׁשר ֵפֹ ַהּׁשְוִאם יז
 ְיֵמי ־ָּכל ִתְקְראּו ֲאִביֶכם ִהְתַהְּלכּו ְלָפָניו ְּבִיְרָאה ֹותֹא־ִאם

 ְמגּוֵריֶכם׃ 
ְבֶכֶסף ּוְבָזָהב ֲאֶׁשר ִיְכלּו ְבַאֲחִריָתם ־א ִּכי  ְיַדְעֶּתםֵהן יח

 יֶכם׃ ֹוֵתָׁשְוא ֲאֶׁשר ִנֲחלּו ָלֶכם ֲאב ֹותִנְפֵּדיֶתם ֵמָאְרח
 ׃ ֹוּב־ְּבַדם ָיָקר ְּבַדם ַהָּמִׁשיַח ֶׂשה ָתִמים ּומּום ֵאין־ ִאםִּכי יט
ִרית   הּוַכן ִמֶּקֶדם ֶטֶרם ִהָּוֵסד ָאֶרץ ְוִנְגָלה ְבַאֲחְוהּוא כ

 ַהָּיִמים ְלַמַעְנֶכם׃ 
 ֹוִהים ֲאֶׁשר ֲהִקימ ַמֲאִמיִנים ַאֶּתם ֵּבאֹוָיד־ ַעלֲאֶׁשר כא

ְלַבֲעבּור ִּתָּמֵצא ֱאמּוַנְתֶכם  ֹוד ָכבֹול־ַהֵּמִתים ַוִיֶּתן־ִמן
 ִהים׃  ֵּבאְוִתְקַוְתֶכם

ת ָהֱאֶמ־ ֶאלַעֹיֶכם ִלְׁשמֵתַֹנְפׁש־ ֲאֶׁשר ִזִּכיֶתם ֶאתְוַאֲחֵרי כב
 ִמְרָמהא ִׂשְפֵתי ָאִחיו ְּב־ְיֵדי ָהרּוַח ּוְלַאֲהָבה ִאיׁש ֶאת־ַעל

 ֵלב׃ ־ֲאֵחיֶכם ְּבָתם־ִהְתַאְּמצּו ַוֲאַהְבֶּתם ֶאת
א ִמֶּזַרע ַאְכָזב ִּכי דּו ֵׁשִנית ְוֹוְל ֲאֶׁשר נַּכֲאָנִׁשים כג

ִהים ֲאֶׁשר הּוא ַחי ְוִנָּצב  ֶנֱאָמן ִּבְדַבר ֱא ֹורִמָּמק־ִאם
 ם׃ ֹוָלְלע

ִאיׁש ְּכִציץ ָחִציר ָיֵבׁש ֹוד־ְּכב־ַהָּבָׂשר ָחִציר ְוָכל־ ָּכלִּכי כד
 ָחִציר ָנֵבל ִציץ׃ 

ם ְוהּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּבְּׂשרּו ָלֶכם ֹוָלה ָיקּום ְלעָֹו ְיהּוְדַבר כה
 ַהְמַבְּׂשִרים׃ 

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
ַוֲחֻנָּפה ְוִקְנָאה ִמְרָמה ־ִרְׁשָעה ְוָכל־ ָהִסירּו ִמֶּכם ָּכלְוַעָּתה א

 ְׂשַפת ָרִכיל׃ ־ְוָכל
  ָחָלב ַזַעַֹּבְּקׁשּו ִלְׂשּב ֹובדּו ִמָּקרֹוְל ֲאֶׁשר נִליםֹוֲלּוְכע ב

 ִמְּׁשֵדי ִביָנה ֲאֶׁשר ָעָליו ִּתְגְּדלּו ִליׁשּוָעה׃ 
 ינּו׃ ֵנֲֹאד ֹובט־ ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ְטַעְמֶּתם ִּכיַרק־ִאם ג
ֶאֶבן ַחִּיים ֲאֶׁשר ָמֲאסּו ְבֵני ָאָדם ־ ֶאלֹוְּכמ ָּבאֶתם ְוֵאָליו ד

 ִהים׃ ִנְבֶחֶרת ִהיא ִויָקָרה ֵלא ַא
ׁש ֶדִֹלְכֻהַּנת ק ֹוןֵהיָכל ֶעְלי ֹות ַאְבֵני ַחִּיים ְלִהָּבנַאֶּתם־ְוַגם ה

 ֵיׁשּועַ ִהים ְּבַיד  ֵלאַחֹרּוַח ְלֵריַח ִניח־ְלַהְקִריב ִזְבֵחי
 ַהָּמִׁשיַח׃ 

ן ִּפָּנה ַחֶֹאֶבן ּב ֹוןהּוא ֶׁשָאַמר ַּבִּמְקָרא ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּי ְוֶזה ו
  ֹוׁש׃א ֵיבִויָקָרה ְוַהַּמֲאִמין ָּבּה 

 ָלֶכם ַהַּמֲאִמיִנים הּוא ְלֶאֶבן ֵחֶפץ ְוַלֲאֶׁשר ֵאיָנם ֵּכן־ַעל ז
 ׁש ִּפָּנה׃ אֹים ָהְיָתה ְלרֹוִנַמֲאִמיִנים הּוא ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּב



 ַהָּׁשִליַח ֹוסה ְלֶפְטרֹוָנ ָהִראׁשָהִאֶּגֶרת קפט

ר ֱאמּוָנָתם ֶסֹ ְּבחֹוב־ִּכי ִנְכְׁשלּו ֹול ֶנֶגף ּוְלצּור ִמְכׁשְלֶאֶבןּו ח
 דּו ֵמָאז׃ ֹוֲעְלִהָּכֵׁשל נ־ַּכֲאֶׁשר ַּגם

 ְוַעם ֹוׁשָקד ֹויִנים ּגֲהָֹיּה ַמְמֶלֶכת ּכ־ ִהְּנֶכם ְּבִחיֵריְוַאֶּתם ט
 ֹוראְל  ֲאֶׁשר ָקָרא ֶאְתֶכם ֵמחֶׁשֹו ְלַסֵּפר ְּתִהָּלתֹוְסֻגָּלה ל
  ֶּפִלאי׃

ִהים ְלָפִנים  ָעם ֱהִייֶתם ְוַעָּתה ַעם ֱא־א ְלָפִנים ֲאֶׁשר י
 ֻרָחמּו ְוַעָּתה ְמֻרָחִמים׃ ־אָּבִנים 

 ֹות ִבים ְלִהָּנֵזר ִמַּתֲאֹוָׁשל ִמֶּכם ְיִדיִדים ְּכֵגִרים ְותֵאֹ ׁשַוֲאִני יא
 ַּבָּנֶפׁש׃  ֹותַהָּבָׂשר ַהִּנְלָחמ

ם ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֲעֵליֶכם ָסָרה ֹוִיְּבֵמיָׁשִרים ֵּבין ַהּג ּוְלִהְתַהֵּל יב 
 ִויַכְּבדּוים ֹוִבנּו ְבַמֲעֵׂשיֶכם ַהּטְנֵֹלי ָאֶון ְוַעָּתה ִיְתּבֲעְֹּכפ
 ׃ ֹוָּפְקד ֹוםִהים ְּביֱא־ֶאת

 ֹוןָאָדם ְלַמַען ָהָאד־ִמְׂשָרה ֲאֶׁשר ִלְבֵני־ ְלָכלְוִהָּכְנעּו יג
 ׁש׃ אֶֹׁשר הּוא ָהרַּכֲא ַלֶּמֶל־ִאם

ֵלי ָאֶון ֲעֹ ַּכֲאֶׁשר ֵהם ְׁשלּוָחיו ָלֵתת ְנָקָמה ְּבפַלָּׂשִרים־ְוִאם יד
  ֹוב׃י טֵׂשְֹלע ֹודְוָכב

ְלִפי  ֹוםָלִׂשים ַמְחס ֹובִהים ַּבֲעׁשְתֶכם ט ֵכן ָחֵפץ ֱאִּכי טו
 ַהְּסָכִלים ֵאין ְּתבּוָנה ָּבם׃ 

ָלִׁשית ֻחְפַׁשְתֶכם ְּכִמְכֶסה א  ים ַאֹוִר ִכְבֵני חֶוֱהיּו טז
 ְּכַעְבֵדי ֵאל׃ ־ְּפֵני ַמֲעִׂשים ָרִעים ִּכי ִאם־ַעל

ֲאֵחיֶכם ְיראּו  ־ ֶאֱהבּו ֶאתֹודֹוִאיׁש ִּכְכב־ ָכלַּכְּבדּו יז
 ׃ ַלֶּמֶל ֹודִהים ְוָהבּו ָכבָהֱא־ֶאת

א ְלַבד ִיְרָאה ־יֵכם ְּבָכלֵנֹ ָּבֶכם ִהָּכְנעּו ִלְפֵני ֲאדַוֲעָבִדים יח
 ים׃ ֹוִזִלְפֵני ְנל־ַּגם־ים ִּכי ִאםֹוִבִלְפֵני ְיָׁשִרים ְוט

ִויֻעֶּנה ִחָּנם ַרק  ב ִֹיָּׂשא ַמְכא־ת ְיֻאַּׁשר ָאָדם ִאםאֹ ְבזִּכי יט
 ָהיו׃ ֱא־ ָתִמים ִעםֹוִלּב ֹותִלְהי

ם יֶכֹוֵתִּתְפַאְרְּתֶכם ִאם ַּתֲחִריׁשּו ַּכֲאֶׁשר ֻּתּכּו ְבַאְׁשמ־ ַמהִּכי כ
ת אֹ זַּתֲחִרׁשּוןים ְוַהֲחֵרׁש ֹוִבְּתֻעּנּו ֵעֶקב ַמֲעִׂשים ט־ַרק ִאם

 ִהים׃ ִּתְהֶיה ָלֶכם ִלְתִהָּלה ֵמֵאת ָהֱא
ַהָּמִׁשיַח ִנְדָּכה ִּבְגַלְלֶכם  ־ת ִנְקֵראֶתם ְוַאף ַּגםאֹא ָלז ֲהִּכי כא

 יו׃ ֹוָתת ָלֶלֶכת ְּבִעְּקבֹוֵפַוְיִהי ָלֶכם ְלמ
 א ִמְרָמה ְּבִפיו׃ ָמס ָעָׂשה ְוָח־א ֲאֶׁשר כב
ֵחיָקם ־א ֵהִׁשיב ֶחְרָּפָתם ֶאלָפיו ְוֹוְר ֵחְרפּוהּו חֲאֶׁשר כג

ט ֵפֹ ְלׁשֹוִהְפִקיד ִמְׁשָּפט־ִּפיו ִּכי ִאם־א ִיְפַּתחַנֲעֶנה ְו
  ֶצֶדק׃

ָהֵעץ ְלַבֲעבּור ָנמּות  ־ ַעלֹוֵתינּו ִּבְבָׂשראַֹחּט־ ָנָׂשא ֶאתְוהּוא כד
  ָלֶכם׃ ִנְרָּפא ֹוָאה ְוִנְחֶיה ִלְצָדָקה ַוֲאֶׁשר ַּבֲחֻבָרתַלֲחָט

ה ַהַּמְׁשִּגיַח ֶעָֹהר־ֶאל ֹוםֱהִייֶתם ַוָּתֻׁשבּו ַכּי ֹותדְבֹן אאֹ צִּכי כה
 יֶכם׃ ֵתַֹנְפׁש־ֶאל

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ֵיׁש ֲאָנִׁשים ־ַהָּנִׁשים ִהָּכַנְעָנה ִלְפֵני ַבֲעֵליֶכן ְוִאם־ ַּגםְוֵכן א

 םָתֹא ַהְּבׁשָרה ַאֶּתן ְּבַעְנַות ַּדְרְּכֶכן ִּתְקֶניָנה ַעֹמֵמֲאִנים ִלְׁש
 ר ּוְדָבִרים׃ ֶמֹא־ה ְּבֵאיןָֹוַליה

 ַדְרְּכֶכן׃ ם ֹ ֶיֱחזּו ִּכי ְבִיְרָאה ּוְבתַּכֲאֶׁשר ב
ׁש ַוֲעִדי ָזהָ ב  אֹר ֹותְּבַמְחָלפ ֹוןא ִיְהֶיה ְפֵאר ִחיצ ּוְפֵאְרֶכן ג

  ֹות׃ ִבְגֵדי ֲחֻמדֹוא
ָהָאָדם ַהְּפִניִמי ְּבֵסֶתר ַהֵּלב ְּברּוַח ֲעָנָוה ְוַהְׁשֵקט ־ ִאםִּכי ד

 ִהים׃ ְוהּוא ָיָקר ְּבֵעיֵני ָהֱא ֹון ִכָּליֹוֲאֶׁשר ֵאין ל
ֶאֶׁשר ָׂשמּו   ֹוׁשֹות ָהָיה ְלָפִנים ְּפֵאר ַהָּנִׁשים ַהְּקדֵכן־ִּכי ה

 ּו׃ ִהים ְוִלְפֵני ַבֲעֵליֶהן ִנְכָנעְלָּתן ֵּבאֹוַחת
י ִנֹ ֲאדֹוּל־ַאְבָרָהם ְוָקְרָאה ֹול ָׂשָרה ֲאֶׁשר ָׁשְמָעה ְבקֹוְּכמ ו

 ֶרֹמֶכן ֹוֲכְבתא ֹא ָיבַּתֲעֶׂשיָנה ְו ֹובָלּה ִאם ט ֹותְוַאֶּתן ְלָבנ
 ֵלב ִמָּפַחד׃ 

ְנֵׁשיֶכם ְּבַהְׂשֵּכל ְּתנ ּו  ־ ַאֶּתם ָהֲאָנִׁשים ְראּו ָלֶׁשֶבת ִעםְוֵכן ז
 ְּבַמְּתַנת ֲחֶבְרְּתֶכםִהיא ִמֶּכם ְוַגם  ְכִלי ַר־ה ִּכיְלִאָּׁש ֹודָכב

  ִמָּבֵּתיֶכם׃א ִתָּמַנע ְּתִפָּלה ַהֶחֶסד ְוַהַחִּיים ּוְבֵכן 
ֵבי ֲהָֹּדָבר ֱהיּו ֻכְּלֶכם ְלַאְנֵׁשי ֵלב ֶאָחד ַאְנֵׁשי ֶחְמָלה א ֹוףס ח

 ַאֲחָוה ַאְנֵׁשי ַרֲחִמים ְוִׁשְפֵלי רּוַח׃ 
 ְקָלָלה ַּתַחת ְקָלָלה ֹולּו ְלִאיׁש ָרָעה ַּתַחת ָרָעה אא ִתְגְמ ט

ת ִנְקֵראֶתם ְלַמַען ִּתיְרׁשּו אְֹּבָרָכה ִּכי ָלז־ִּכי ִאם
  ַהְּבָרָכה׃־ֶאת

 ֹונֹו לְ ׁשר ֹים ִיּצֹוִבָיִמים ט ֹות ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְוִלְראָהִאיׁש־ִמי י
 ֵמָרע ּוְׂשָפָתיו ִמַּדֵּבר ִמְרָמה׃ 

 ְוִיְרְּדֵפהּו׃  ֹוםְיַבֵּקׁש ָׁשל ֹובּט־ֵמָרע ְוַיֲעֶׂשה ָיסּור יא
ה ָֹוַׁשְוָעָתם ְּפֵני ְיה־ַצִּדיִקים ְוָאְזָניו ֶאל־ה ֶאלָֹו ֵעיֵני ְיהִּכי יב 

 י ָרע׃ ֵׂשְֹּבע
  ֹוב׃ט ֹותִּתְרְדפּו ַלֲעׂש־ ַיֲעֶׂשה ִעָּמֶכם ָרע ִאםּוִמי יג
ָאם ֹוָרמ־ֶאת ה ַאְׁשֵריֶכם ַאְּתֻעּנּו ֵעֶקב ְצָדָק־ַּגם־ ִאםֶאֶפס יד

א ִתיְראּו ְוּו׃ ֹוצא ַתֲער 
 ַתְקִּדיׁשּו ִּבְלַבְבֶכם ּוַבֲעָנָוה ְוִיְרָאה ֹותִֹהים א ֱאהָֹוְיה־ֶאת טו

 ֹוד ְּיסַמהׁש ִמֶּכם ֵרַֹהּד־ים ָּתִמיד ָלֵתת ַמֲעֶנה ְלָכלִנֱֹהיּו ְנכ
 ִּתְקַוְתֶכם׃ 

ִרים ָסָרה  ְבֹּו ַהּדֹוׁשְרְּבֶכם ֵיבֲאֶׁשר ְּבִק ֹון ָנכּוְברּוַח טז
ֵלי ֲעֹה ַּבָּמִׁשיַח ְוַהַּמְלִׁשיִנים ֶאְתֶכם ְּכפֹוָבַּדְרְּכֶכם ַהּט־ַעל

 ָאֶון׃ 
 ֹותִהים ֵעֶקב ֲעׂשִאם ֵּכן ָרָצה ָהֱא ֹותָלֶכם ְלִהְתַעּנ ֹוב טִּכי יז

 ָרע׃  ֹותֵמֲאֶׁשר ִּתְתַעּנּו ֵעֶקב ֲעׂש ֹובט
ֵתינּו ִאיׁש ַצִּדיק אִֹׁשיַח ֻעָּנה ַּפַעם ַאַחת ְּבַחּטַהָּמ־ ַּגםִּכי יח

ִהים ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָהֱא־ְּבַעד ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים ַוְיִביֵאנּו ַעד
  ַוְיִחי ָברּוַח׃ ֹו ְּבָׂשרהּוַמת

ֲאֶׁשר  ֹותָהרּוח־ַהְּקִריָאה ַּגם ֶאל־ַוִּיְקָרא ֶאת רַֹוַּיֲעב יט
 ַּבִּמְׁשָמר׃ 

ִהים א ֶהֱאִמינּו ְלָפִנים ַּכֲאֶׁשר ִחָּכה ֱאֲאֶׁשר א ֵהם ֲה כ
ֲאֶׁשר ֶנֶעְׂשָתה ַהֵּתָבה ־ ַעדַחֹ ִּביֵמי נֹוַאּפ ֶרֲֹאֵליֶהם ְּבא
 ַהָּמִים׃ ־ִנְמְלטּו ָבּה ִמן ֹותה ְנָפׁשֶנֹ ְמַעִּטים ְׁשמַוֲאָנִׁשים

 ֹום ַהּי־ָלנּו ַּגםיַע ֹוִׁשת ִלְטִביָלֵתנּו ְבַמִים ֲאֶׁשר ּתֹוֵפ ְלמַוְיִהי כא
ִלֵּבנּו ־ֶאת ֹותְלַזּכ־ת ַהָּבָׂשר ִּכי ִאםֹוַאצ־ֶאתץ ֹא ִלְרח

 ְיֵדי ְתקּוַמת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ־ִהים ַעלִלְפֵני ָהֱא ֹון ָנכְּברּוַח



 ַהָּׁשִליַח ֹוסה ְלֶפְטרֹוָנ ָהִראׁשָהִאֶּגֶרת קצ

ִהים ּוַמְלָאִכים ָׂשֵרי   ָעָלה ַהָּׁשַמְיָמה ַוֵּיֶׁשב ִליִמין ָהֱאֲאֶׁשר כב
 ׃ ֹוִהים ַּתַחת ָיד ָׁשת ֱאַחֹי כֵרָֹצָבא ְוִגּב

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
ז  ֹ  ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֻעָּנה ַהָּמִׁשיַח ַּבֲעֵדנּו ַּבָּבָׂשר ִהְתַאְּזרּו עְוַעָּתה א

 ֶיְחַּדל  ֹוַאֶּתם ִּכי ַהֻּמֶּכה ְוַהְּמֻעֶּנה ִבְבָׂשר־ּו ַּגםֹוהרּוַח ָּכמ
  ֹוא׃ֵמֲחט

ְיֵמי ַחֵּייֶכם ־לא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ַתֲאַות ָּבָׂשר ָוָדם ָּכְו ב
 ִהים׃ ַאֲחֵרי ֵחֶפץ ֱא־ָהֲאָדָמה ִּכי ִאם־ַעל

ם ַּבָּיִמים ָעְברּו ָעֵלינּו ֹוִי ַרב ָלנּו ֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ְּכֵחֶפץ ַהּגִּכי ג
 ִליםֹוְלזִזָּמה ַוֲעָגִבים ְּבָבֵּתי  ֹותְּבֶלְכֵּתנּו ִעָּמֶהם ְּבָאְרח

 י ָהֱאִליִלים׃ ִאים ְוִהלּוִּלים ּוְבִגּלּוֵלְבְֹוס
ִעָּמֶהם  ֹודָתרּוצּו ע־אׁש ְוַיְלִעיבּו ָבֶכם ִּכי אָֹיִניעּו ר ֹוםְוַכּי ד

 ְלֶׁשֶטף ִזָּמָתם׃ 
ט ִֹלְׁשּפ ֹואִלְפֵני ֶהָעִתיד ָלב ֹון ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבָהֲעִתיִדים ה

 ַהֵּמִתים׃ ־ַהַחִּיים ְוֶאת־ֶאת
ַהֵּמִתים ְלַמַען ־ׁשָרה ַּגם ֶאלֵּכן ָהְיָתה ְקִריַאת ַהְּב־ ַעלִּכי ו

 ִהים׃ ִיָּׁשְפטּו ַבָּבָׂשר ִּכְבֵני ָאָדם ְוִיְחיּו ְבַחֵּיי רּוַח ֵּכא
רּו  ֹוְרֵּכן ַהְׂשִּכילּו ְוִהְתע־ַעל ֹובָּדָבר ָקר־ ֵקץ ָּכלִהֵּנה ז

 ִבְתִפָּלה׃ 
ָּבה  ֵרֵעהּו ְּבַאֲהָבה ַר־ָּדָבר ֶאֱהבּו ִאיׁש ֶאת־ׁש ָּכלאְֹּבר ַא ח

 ְּפָׁשִעים ַרִּבים׃ ־ִּכי ַאֲהָבה ְּתַכֶּסה ַעל
 א ִתְתָעֵרב ְּתלּוָּנה ָּבּה׃  ַאֲהַבת ַאִחים ְּבִקְרְּבֶכם ְוִׁשְמרּו ט
 ֵּכן ְּתַפְּזרּו ִאיׁש  ֹו ִאיׁש ִמֶּכם ַּכַּמָּתן ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידִאיׁש י

 ים ָהַרִּבים׃ ִהַחְסֵּדי ֱא־ְלֵרֵעהּו ִּכְפִקיִדים ֶנֱאָמִנים ַעל
ִהים ְוַהְמָׁשֵרת  ִּכְדַבר ֱאֹו ְיַדֵּבר ִאיׁש ְּבָקָהל ְיִהי ְדָברִּכי יא

 ֵׁשם ה ָעָליו ְלַמַען ִיָּכֵבד ֹוָבִהים ַהּט ְּכַיד ֱאֹוְיַמֵּלא ְפֻקָּדת
 ֹוד  ַהָּכבֹוְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ל־ַעלל ִֹהים ַּבּכֱא

 ם ָוֶעד ָאֵמן׃ ֹוָל ְלעְוַהֶּמְמָׁשָלה
 ֹוי ְּכמִנֹּו ְלִהָּבֵחן ְּבכּור עֹוא ְיִדיִדים ִּכי ָתבִּתְתַּפְּלאּו־ַאל יב 

 ָקָרה ֶאְתֶכם ָּדָבר ָזר׃ ־ִאם
ָּתִׂשיׂשּו ַּבֲאֶׁשר ֲחֵבִרים ַאֶּתם ְלֶחְבֵלי ַהָּמִׁשיַח ְוֵכן  ַא יג

 ׃ ֹודֹוְּכב ֹותִנְגל ֹותָּתִׂשיׂשּו ְוַתַעְלצּו ְּבִהָּגל
 ִאם ְיָחְרפּו ֶאְתֶכם ַּבֲעבּור ֵׁשם ַהָּמִׁשיַח ִּכי ָנָחה ַאְׁשֵריֶכם יד

ץ הּוא ַאִֹהים ֶאְצָלם ִמּנְורּוַח ֱא ֹודֲעֵליֶכם רּוַח ַהָּכב
  ִנְכָּבד׃ ְוֶאְצְלֶכם

ל ָאֶון ֵעְֹכפ־ֹוְכַגָּנב א־ֹוַח אֵצֹא ִיָּוֵסר ִאיׁש ִמֶּכם ְּכרְו טו
 ת ֲאֵחִרים׃ ִכְמַרֵּגל ִּבְפֻקַּד־ֹוא
 ֹוׁשֵיב־ְיֻעֶּנה ַּבֲאֶׁשר ֵׁשם ַהָּמִׁשיַח ִנְקָרא ָעָליו ַאל־ ִאםֲאָבל טז

 ִהים ַּבֵּׁשם ַהֶּזה׃ ֱא־ה ֶאתֹוֶדי־ִּכי ִאם
ָּבנּו ֵהֵחל ־ִהים ְוִאםְלָהֵחל ִמְׁשָּפט ִמֵּבית ֱא ֹום ָבא ַהּיִּכי יז

 ִהים׃ ֱאׁשַרת ְּב־ִתְהֶיה ַאֲחִרית ַהַּמְמִרים ֶאת ֹואֵאפ־ָמה
 א׃ ֵטִֹמי ִיְפֶנה ָרָׁשע ְוח־ ֶאלֵצל ַלַּצִּדיק ָקֶׁשה ְלִהָּנְוִאם יח
יפּו ְלֵהיִטיב ְוַיְפִקידּו  ֹוִסִהים יֱא ֹון ַהְמֻעִּנים ִּכְרצֵּכן־ַעל יט

 ָרם ִּכי ֶנֱאָמן הּוא׃ ֹוְצַנְפָׁשם ְּבַיד י־ֶאת

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
ֵקן ְּכָחֵבר ָלֶהם ְוֵעד ְלֶחְבֵלי  ָּבֶכם ֲאִני ַהָּזַהְּזֵקִנים־ְוֶאל א

 ֹותֶהָעִתיד ְלִהָּגל ֹודִלי ֵחֶלק ַּבָּכב ֹוןַהָּמִׁשיַח ַוֲאֶׁשר ָנכ
  ר׃ֹ ַוֲאַצֶּוה ֵלאמֶאְקָרא

ִהים ַהִּנְמָצא ִאְּתֶכם ַהְׁשִּגיחּו ֲאֵליֶהם ֵעֶדר ָהֱא־ ֶאתְרעּו ב
ה ְוְּברּוַח ְנִדיָבה ְּבֶנֶפׁש ֲחֵפָצ־ס ִּכי ִאםֶנֹא ְבא ְלַמַען א 
  ָּבַצע׃ ַעְֹּבצ

ת ֹוֵפְלמ ֹותִלְהי־ה ִּכי ִאםָֹוַנֲחַלת ְיה־א ְלִהְׂשָּתֵרר ַעל ג
 ן׃ אַֹלּצ

ים ָאז ִּתְׂשאּו ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ִעֹיַע ַאִּביר ָהרֹוִפ יְוַכֲאֶׁשר ד
  ֹול׃א ִתּבֲאֶׁשר 

ים ְוֻכְּלֶכם ִהְתַאְּזרּו  ַהְּנָעִרים ָּבֶכם ִהָּכְנעּו ִלְפֵני ַהְּזֵקִנְוֵכן ה
ִהים ֱאָהֲענָ ָוה ְוִעְזרּו ִאיׁש ְלָאִחיו ִּכי ֵבית ֵּגִאים ִיַּסח ז ֹע

 ֵחן׃ ־ְוַלֲעָנִוים ִיֶּתן
ם ֶאְתֶכם ֹוֵמֵאל ַׁשָּדי ְוהּוא ְיר־ ַנְפְׁשֶכם ַּתַחת ַידַהְׁשִּפילּו ו

 ׃ ֹוְּבִעּת
 ְדַאג ָלֶכם׃  ַהְׁשִליכּו ָעָליו ְוהּוא ִיְיָהְבֶכם־ְוָכל ז
ר ֶאְתֶכם ָיתּור ֵרִֹּכי ַהָּׂשָטן ַהּצד ֹ ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ְמארּוֹוְרִהְתע ח

 ֲאֶׁשר ְיַבֵּלַע׃ ־ם ִויַׁשֵחר ֶאלֵהַֹּכֲאִרי נ
 ֹותים ְוֵתְדעּון ִּכי ָצרִרֹ ְכִגּבֹוָּבֱאמּוָנה ַתַעְמדּו ֶנְגּד ַא ט

 ָאֶרץ ֵהָּמה׃ ֲאֵחיֶכם ֲאֶׁשר ָּב־ָּכֵאֶּלה ָעְברּו ַּגם ַעל
 ֲאֶׁשר ֻעֵּניֶתם ְלָיִמים ְמַעִּטים ִיָּנֵתן ָלֶכם ֵלב ָׁשֵלם ְוַאֲחֵרי י

 ֵמיֹוְלע־ַעד ֹודֹוֵהי ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָקָרא ֶאְתֶכם ִלְכבֵמֵאת ֱא
 ן ֶאְתֶכם ָלֶנַצח׃ ֹוֵנַעד ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ִויַחֵּזק ִויַאֵּמץ ִויכ

 ִמים ָאֵמן׃ ֹוָלֵמי עֹוְלע־ְמָׁשָלה ַעדְוַהֶּמ ֹוד ַהָּכבֹוְול יא
 ַהְּמַעִּטים ָהֵאֶּלה ָּכַתְבִּתי ֲאֵליכֶ ם  ַהְּדָבִרים־ֶאת יב 

 ֹותֲאִחיֶכם ַהֶּנֱאָמן ְלַהְזִהיר ֶאְתֶכם ְלִפי ַח ֹוסִסְלָונ־ְּבַיד
ִהים הּוא ֶחֶסד ֱאֶמת ִעְמדּו  ָלֶכם ִּכי ֶחֶסד ֱאּוְלָהִעידַּדְעִּתי 

  ָהֵכן׃ ֹוּב
ָלֶכם ְוֵכן  ֹוםֶלת ְלָׁשלֶאֹם ׁשֹוֶכ ָּבֶבל ַהִּנְבָחָרה ְּכמֲעַדת יג

 ְּבִני׃  ֹוסַמְרק־ַּגם
ְלֻכְּלֶכם  ֹוםִּבְנִׁשיַקת ַאֲהָבה ָׁשל ֹום ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְלָׁשלַׁשֲאלּו יד

 ֲאֶׁשר ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ָאֵמן׃
 
 



 ַהָּׁשִליַח ֹוסר ַהֵּׁשִנית ְלֶפְטָהִאֶּגֶרת קצא
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  א א א אפרקפרקפרקפרק
ֲאֶׁשר  ־ ֶאלֹוֶעֶבד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ּוְׁשִליח ֹוסֶּפְטר ֹוןִׁשְמע א

 יֵענּוֹוִׁשּומֵהינּו ֲחזּו ִעָּמנּו ָּבֱאמּוָנה ַהְיָקָרה ּוְבִצְדַקת ֱאאֹנ
 ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ 

 ינּו׃ ֵנִֹהים ְוֵיׁשּוַע ֲאדָרב ְּבַדַעת ֱא ֹום ָלֶכם ְוָׁשלֶחֶסד ב
ִמְׁשַען ַהַחִּיים ְוִיְרַאת ־ ָּכלֹוה ִּבְגבּוָרתָֹו ָנַתן ָלנּו ְיהַּכֲאֶׁשר ג

 ׃ ֹוִצְדָקתז ֹנּו ְּבעָתֹא אֵרְֹיֵדי ַדַעת ַהּק־ָׁשָמִים ַעל
ד ְֹמא־ַעד ֹותְיָקר ֹותלְֹּגד ֹות ָנַתן ָלנּו ַהְבָטחָיָדם־ְוַעל ד

ֲאֶׁשר ִנַּצְלֶּתם  ַאֲחֵרי ֹוַּהְלַהְנִחיל ָלֶכם ֵחֵלק ִמֶּטַבע ֱאל
 ם׃ ֹוָלָהע ֹות ְוַתֲאִמַּׁשַחת

יף ֹוִסֶכם ְלהְדְֹמא־ת ִהְתַאְּמצּו ְבָכלאֹ זַּבֲעבּור ה
 ְצָדָקה ָּדַעת׃ ־ֱאמּוַנְתֶכם ְצָדָקה ְוֶאל־ֶאל

 ַהַּסָּבל ַחַֹמְעָצר ְלרּוַח ּכ־ ַמְעָצר ְלרּוַח ְוֶאלַּדַעת־ְוֶאל ו
 ִהים׃  ַהַּסָּבל ִיְרַאת ֱאַחֹּכ־ְוֶאל

 ַאֲחָוה ַאֲהָבה׃ ־ִהים ַאֲחָוה ְוֶאל ֱאִיְרַאת־ְוֶאל ז
ַהִּמָּדה ־ ֶיֶתר ַעלֹוֵאֶּלה ִתְהֶייָנה ָבֶכם ְּכֵדי ַהִּמָּדה א־ ִאםִּכי ח

ַהַּדַעתְּפִרי ְּבַגן  ֹותא תּוְכלּו ָלֶׁשֶבת ַּבֲעַצְלַּתִים ִמְּבִלי ֲעׂש 
 ינּו׃ ֵנְֹלֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאד

ם ֵעיָניו ֵצֹ עֹו הּוא ִעֵּור אֹול־ ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ֵאיןיִּכ ט
 ים׃ ִנֹ ֵמֲחָטָאיו ָהִראׁשֹוָטֳהָרת־ַח ֶאתֵכְֹוׁש ֹותֵמְרא

ֶכם ְלַקֵּים ִּכי ִנְקֵראֶתם ֲחֲֹאֶׁשר ְּבכ־ ַאַחי ֲעׂשּו ָכלֵּכן־ְוַעל י
  ָלֶנַצח׃ א ִתָּכְׁשלּוְוִאם ֵּכן ַּתֲעׂשּו  ֹוןָנכ־ְוִנְבַחְרֶּתם ֶאל

ינּו ֵנֹם ֲאֶׁשר ַלֲאדֹוָל ָבֶזה ִיָּפַתח ָלֶכם ַהַּׁשַער ְלַמְלכּות עִּכי יא
 יֵענּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֹוִׁשמ

ֵאֶּלה ַאף ־א ֶאֶרף ֵמַהְזִּכיְרֶכם ָּתִמיד ַעל ֵּכן־ַעל יב 
 ָהֱאֶמת ַּבֲאֶׁשר ִהיא ּוָבּה ַאֶּתם ְמֻיָּסִדים׃ ־ְיַדְעֶּתם ֶאת־ִּכי

רּוֲחֶכם ּוְלָהִעיר ֶאְתֶכם ־ַעל ֹותְלַהֲעל ֹוב ִלִּבי ָּדָבר טְוַרַחׁש יג
 ְיֵמי ִׁשְבִּתי ְבָאֳהִלי ַהֶּזה׃ ־ָּכל

ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ־ַע ֲאִני ִּכי ִחיׁש ִיָצַען ָאֳהִלי ַּכֲאֶׁשר ַּגםֵדֹ יִּכי יד
 ָאְזִני׃ ־ינּו ִּגָּלה ֶאתֵנֲֹאד

ַהְּדָבִרים ָהֵהם  ֹוןְלִבְלִּתי ָימּוׁש ִמֶּכם ִזְכר םֹו ָעֵמל ַּכּיְוִהְנִני טו
 ַאֲחֵרי ֲחִליָפִתי׃ ־ַּגם

א ַאֲחֵרי ִמְׁשֵלי ָׁשְוא ּוַמּדּוִחים ָהַלְכנּו ַּכֲאֶׁשר   ִּכי טז
 ִּכי ֹואֹינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ּובֵנֲֹאד ֹותְּגבּור־ְענּוֶכם ֶאתֹוַדה
 ָּפָניו׃  ֹודה־ֶאת ֹותאֹ ָהיּו רֵעיֵנינּו־ִאם

 ֹולֵאָליו קא ִֹהים ָהָאב ְּכבֵמֵאת ָהֱאז ָֹוע ֹוד ָנָׂשא ָכבַּכֲאֶׁשר יז
  ַנְפִׁשי׃ ָרְצָתה ֹוֶזה ְּבִני ְיִדיִדי ֲאֶׁשר ּבר ֹ ֵלאמֹונֹוֵמֲהַדר ְּגא

ַהָּׁשָמִים ־א ִמןֵצַֹההּוא ָׁשַמְענּו ְבָאְזֵנינּו י ֹולַהּק־ְוֶאת יח
 ׁש׃ ֶדַֹהר ַהּק ְּבֹונּו ִעּמֹוֵתִּבְהי

ִּפי ְׁשָנִים ְוַאֶּתם ֵּתיִטיבּו  ֹום ַהְּנבּוָאה ָּברּור ָלנּו ַּכּיּוְדַבר יט
 ֲאֶׁשרר ְּבַמֲחַׁשִּכים ַעד ֵעַֹלִּפיד ּב־ ֶאלֹוָלִׁשית ֵאָליו ֵלב ְּכמ
 ִיְזַרח ִּבְלַבְבֶכם׃  ֹוםַהּי ֹורִיָּבַקע ַהַּׁשַחר ְוא

ׁש ֵאיֶנָּנה  ֶדֹׁש ִּכי ְנבּוַאת ִּכְתֵבי ַהּקאֹ ֵּתְדעּון ֵמרַעֹ ָידתאְֹוז כ
 ׃ ֹונֹוּה ִלְרצָתֹר אֵתַֹהּפ ֹוןְתלּוָיה ְּבִפְתר

 ִּכי  ֹונֹוָיְצָאה ְנבּוָאה ִמִּפי ִאיׁש ִלְרצ־אם ֹוָל ֵמעִּכי כא
ִהים ַּכֲאֶׁשר ָהֱא־ים ִהִּביעּו ִמןֹוִׁשִהים ַהְּקדַאְנֵׁשי ֱא־ִאם
  ְלַהִּביַע׃ ׁשֶדֹ רּוַח ַהּקְנָתָנם

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
ים ַמְתִעים ֹוִר ֶׁשֶקר ָהיּו ָבָעם ַּכֲאֶׁשר ִיְהיּו מְנִביֵאי־ְוַגם א

ם  ָנֹּו ְגדּוִדים ַמְׁשִחיִתים ְיַכֲחׁשּו ַבֲאדּדָֹּבֶכם ֲאֶׁשר ָיג־ַּגם
 ַנְפָׁשם׃ ־ַעלם ֹת ִּפְתאַאֹ ָקָנם ְוָיִביאּו ׁשֲאֶׁשר

 ִיָּמְׁשכּו ַאֲחֵריֶהם ּוַבֲעבּוָרם  ַמַעְלֵליֶהם ַרִּביםַעֹ רּוִמְּפֵני ב
 ָהֱאֶמת ְיֻחָּלל׃  ֶּדֶר

ָׁשְוא ַיֲעׂשּו ֶאְתֶכם ְלִמְסָחר ָלֶהם  ֹות ֶּבַצע ְּבַמְׂשאַעְֹוִלְבצ ג
א ָינּום  ְוֵאיָדם ֹואֹא ְיַאֵחר ּבֲאֶׁשר ִמְׁשָּפָטם הּוַכן ֵמָאז 

 א ִייָׁשן׃ ְו
יָדם  ֹוִרים ַהַחָּטִאים ֲאֶׁשר הַהַּמְלָאִכ־א ָחס ַעלִהים  ֱאֵהן ד

 ַהִמְׁשָּפט׃  ֹוםי־ל ַעדֶפִֹלְבֵאר ַׁשַחת ַוַּיְסִּגיֵרם ַּבִּמְׁשָמר ּוָבא
ָהָאֶרץ ־ְקדּוִמים ַמְׁשִחיֵתי ַדְרָּכם ַעל ֹותרֹּד־א ָחס ַעל ְוֵכן ה

 אֵרַֹהּק ַחֹנ־ם ְּבֵמי ַהַּמּבּול ַוְיַמֵּלט ַרק ֶאתָתֲֹאֶׁשר ָמָחה א
 ׃ ֹוִעּמ ֹותהּוא ְוֶׁשַבע ְנָפׁשְבֶצֶדק 

ה ִׁשֵחת ַעד ֲאֶׁשר ָהיּו ְלֵאֶפר ָרַֹוֲעמם ֹ ְסדָעֵרי־ְוֶאת ו
ְלֵזִדים ַהָּבִאים  ֹותְלא ֹותָהֲאֵׁשִמים ָׁשת ְלַמְהֵּפָכה ִלְהי־ְוֶאת

  ַאֲחֵריֶהם׃
 ֹותֹ ִּבְראֹוִלּב־ַהַּצִּדיק ֲאֶׁשר ִהְתַעֵּצב ֶאל ֹוטל־ ֶאתַוַּיֵּצל ז

 ה ַתְעֻּתִעים ְּבֶקֶרב ְּבֵני ְבִלָּיַעל׃ ַמֲעֵׂש
 ֹום ָּדֲאָבה ָעָליו ַנְפׁשֹוָכ ַהַּצִּדיק ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָיַׁשב ְּבתִּכי ח

  ַמֲעֲלֵליֶהם׃ ַעֹ רֹוּוְבָׁשְמע ֹוםי ֹום יֹותַֹהְיָׁשָרה ִּבְרא
 ָפם ְוַלֲחׁשְרְֹיֵרָאיו ִמּכּור צ־ה ְלַהִּציל ֶאתָֹוַע ְיהֵדֹ יִּכי ט

 ם׃ ֹוָנא־ָהְרָׁשִעים ְלֵעת ִמְׁשָּפט ְלָהִׁשיב ֲעֵליֶהם ֶאת־תֶא
 ֵהם ַהְמַבְקִׁשים ַּתֲענּוֵגי ְבָׂשִרים ְּבִזָּמה ַוֲעָגִבים ָׁשםאֹּוְבר י

 ִמְּפֵניא ָיִחילּו ף ֲאֶׁשר ֶרֹי ֶמְמָׁשָלה ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֹוֵזּב
 ַאִּדיִרים ְלַדֵּבר ֲעֵליֶהם ָעָתק׃ 

א ַיִּביעּון ָעָתק  ַחֹוָ כז ֹים ֵמֶהם ְּבעִלֹ ִּכי ַמְלָאִכים ְּגדףַא יא
 ה ַּבִּמְׁשָּפט׃ ָֹוֲעֵליֶהם ִלְפֵני ְיה



 ַהָּׁשִליַח ֹוסר ַהֵּׁשִנית ְלֶפְטָהִאֶּגֶרת קצב

 יןֵא ֹותא ֵיְדעּון ָמה ִּכְבֵהמִרים ֵאֶּלה ְיָחְרפּון ְוֲעֹּב ַא יב 
 ֵּכןֶטַבח ־ִרים ְלִפי ֻחָּקם ִיָּלְכדּו ְויּוָבלּו ֶאלֹוָצָהִבין ַהּנ

 ֵבדּו׃ אֹם ְויֹוָתׂשּו ִבְׁשִחיתִיָּתְפ
א ֵהם ַהִּמְתַעְּנִגים   ְגמּול ָלֶהם ִּכְפִרי ַמַעֲלֵליֶהם ֲהֶזה יג

 ֹותַּבֲחַבְרֻּברִלים ָאְֹוַהְמג ֹוםַהּי ֹורִמְרַזח ְסרּוִחים ְלא־ַעל
  ִעָּמֶכם׃ּו ּגֹּומּוִמים ּוְבִמְׁשֵּתה ֲאָהִבים ִיְתַעְּלסּו ַּכֲאֶׁשר ָיח

 ֹותא ִיְׂשָּבעּון ַנְפׁש ֹואִנֻאִפים ֵמֲחט ֹות ָלֶהם ְמֵלאםֵעיַנִי יד
 ָּבִנים ְמֻקָּלִלים׃  ֵלֹדּו ְוַאֲחֵרי ִבְצָעם ִלָּבם הְדְֹּפָתִאים ְיצ

 ֹורְּבע־ִּבְלָעם ֶּבן ח ְיָׁשָרה ַוִּיְתעּו ַוֵּיְלכּו ְבֶדֶרַרֹ אָעְזבּו טו
 ים ֵעֶקב ַעְּוָלָתה׃ ִנֲֹאֶׁשר ָחַמד ַׁשְלמ

ֶנֱאָלָמה ִּדְּבָרה  ֹון ְוָאתֹוָחה ֵעֶקב ִּפְׁשעֹוָכהּוַכח ְּבת ַא טז
 ׃ ֹוְמׁשּוָגת־ֶאת ָאָדם ְּבָאְזֵני ַהָּנִביא ַלְחׁש ֹולְבק

ֵהם ְּבֵאין ַמִים ְנִׂשיִאים ֶנְהָּדִפים ְּברּוַח ְוֵאין ָּגֶׁשם  ֹותְּבֵאר יז
 ם׃ ֹוָלֲאֵפָלה ָצפּון ָלֶהם ְלע ְוחֶׁש

ּוִבְתׁשּוַקת ַחֵּיי  ֹותלְֹמַדֶּבֶרת ְּגד ֹון ָׁשְוא ְיַדְּברּו ְּבָלׁשִּכי יח
י  ֵעֹּת־ַהְמַמְּלִטים ִמן־ְבָׂשִרים ָיצּודּו ְבֶרֶׁשת ָעְרָמָתם ֶאת

 ׃ ָדֶר
ִיְקְראּו ָלֶהם ְוֵהם ְּבַנְפָׁשם ֲעָבִדים ַלַּמְׁשִחית ִּכי ְלִמי  ֹורְּדר יט

 ׃ ֹוד הּוא לֶעֶב־ִאיׁש ַּגם־ֲאֶׁשר ִיָּכֶבׁש
ינּו ֵנֲֹאד־ָהָאֶרץ ְּבַדַעת ֶאת ֹותבֹוֲע ֲאֶׁשר ִנְמְלטּו ִמּתְוֵאֶּלה כ

 ֹותבֹוֵעָיׁשּובּו ִיְׁשְקעּו ַבּת־יֵענּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִאםֹוִׁשּומ
  ִיָּכְבׁשּו ַתַחת ָיָדן ְוַאֲחִריָתם ָרָעה ֵמֵראִׁשיָתם׃ ָהֵאֶּלה

ְּגֵלי ֶצֶדק ֵמֲאֶׁשר ֵיְדעּון ְוסּור  א ָלַדַעת ַמְעָלֶהם  ֹובט כא
 ִמִּמְצָוה ַהְּקדָׁשה ַהְּנתּוָנה ָלֶהם׃ 

 ַוֲחִזיר ֹוֵקא־ֶּכֶלב ָׁשב ַעל ֹוןָנכ־ ֲעֵליֶהם ַהָּמָׁשל ֶאלַוֵּיָאֵמן כב
 ל ָּבָרֶפׁש׃ ֵלָֹהַרְחָצה ְלִהְתּג־ה ִמןֶלֹע

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ב ָלֶכם ֵתֹר ֲאִני כ ִהיא ָהִאֶּגֶרת ַהֵּׁשִנית ְיִדיִדים ֲאֶׁשתאֹז א

  ֹוב׃ִלְּבֶכם ַהּט־ר ֶאתֹוֵרַעָּתה ּוִבְׁשֵּתיֶהן ָּבאִתי ְכַמְזִּכיר ְלע
ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ֶנֶאְמרּו ִמֶּקֶדם ְּבַיד ־ ִּתְזְּכרּו ֶאתְלַמַען ב

יֵענּו ֹוִׁשי נּו ּומֵנֲֹאד ֹותִמְצ־ים ְוֶאתֹוִׁשַהְּנִביִאים ַהְּקד
  ְׁשִליֵחיֶכם׃ְיֵדי ־ַעל

ּו ֵלִצים אֹׁש ִּכי ְבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָיבאְֹּדעּו ָלֶכם ֵמר ַא ג
  ר׃ֹצּו ֵלאמֹוְצים ַאֲחֵרי ַתֲאָוָתם ְוִיְתלִנַֹהּז

ָּדָבר ־ִנְׁשַאר ָּכל ֹות ִּכי ֵמָאז ָׁשְכבּו ָהָאבֹואֹ ַהְבָטַחת ּבַאֵּיה ד
  ֵמֵראִׁשית ַהְּבִריָאה׃ ֹו ְּכמֹוֻחּק־ַעל

יֵניֶהם ְּכַאַּות ַנְפָׁשם ִּכי ַהָּׁשַמִים ַנֲעׂשּו ִמֶּקֶדם   ֵמֵעְוֶנְעַלם ה
 ִהים׃ ַהַּמִים ִּבְדַבר ֱא־ְיֵדי ַהַּמִים ִנְבְרָאה ָהָאֶרץ ִמן־ְוַעל

 ף ָעֶליָה׃ ֹוֵטׁש ֹוטׁשר ֹ ָאז ָאְבָדה ָהָאֶרץ ַהִהיא ַּבֲעבּוַבַּמִים ו
 ֹוהּוָכנּו ִבְדָבר ֹום ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְלָפֵנינּו ַהּיַהָּׁשַמִים ז

 ְרָׁשִעים׃ ד ַֹהִּמְׁשָּפט ַּבֲאב ֹוםת ֵאׁש ּוְׁשֻמִרים ֵהם ְליֶלְֹלַמֲאכ
ֶאָחד ְּבֵעיֵני  ֹוםת ֱאָחת ִּכי יאִֹּתְׁשְּכחּו ְיִדיִדים ז־ַאל ַא ח

 ֶאָחד׃  ֹוםה ְּכֶאֶלף ָׁשִנים ְוֶאֶלף ָׁשִנים ְּכיָֹוְיה

 ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶנֶגד ַהחְׁשִבים ִּכי ת ֵאתאֹה ְלַמּלָֹוא ְיַאֵחר ְיהְו ט
ץ ֹא ַיְחּפָלנּו ָאף ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר  ַמֲאִרי־ד ִּכי ִאםֹוֵעָעַבר ַהּמ
  ִלְתׁשּוָבה׃ ֹוִלּב־ָאָדם ֶאת־ְּבָהִביא ָכל־ִאיׁש ִּכי ִאםד ָֹּבֲאב

ַעׁש ַּבָּלְיָלה ָאז ַיְחְלפּו ַהָּׁשַמִים ְּבַרא ֹה ְּכַגָּנב ָיבָֹוְיה ֹוםי ַא י
 ֲאֶׁשר ְוַהַּמֲעִׂשיםִיַמּסּו ִמְּפֵני ָהֵאׁש ְוָהָאֶרץ  ֹותדַֹהְיס ֹולָּגד

 ָּבּה ַיֲעלּו ְבַלַהב׃ 
ַּכָּמה ֲעֵליֶכם ְלִהָּזֵהר ־ֵאֶלה ַעד־ים ָּכלִגֹ ִאם ְנמְוַעָּתה יא

 ִהים׃ ׁש ּוְבִיְרַאת ֱאֶדַֹּבּק ְלִהְתַהֵּל
ִהים ֲאֶׁשר ְיַלֵהט ָהֱא ֹוםיא ְֹלב ֹותּוְלַצּפ ֹותּוְלַחּכ יב 

 ים ָּבֵאׁש ֻּכָּלם׃ ִגְֹנמ ֹותדַֹהָּׁשַמִים ְוַיְמֵסם ְוַהְיס־ֶאת
ָלנּו ְמַחִּכים ְלָׁשַמִים ֲחָדִׁשים  ־ִּדֶּבר־ ְּכִפי ֲאֶׁשרַוֲאַנְחנּו יג

 ֶצֶדק ָיִלין ָּבם׃ ־ְוֶאֶרץ ֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר
ים ָלֵאֶּלה ִׁשְקדּו ְלִהָּמֵצא  ְיִדיִדים ַּבֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַחִּכֵּכן־ַעל יד

  ֹום׃ְלָפָניו ַזִּכים ּוְתִמיִמים ְּבָׁשל
ינּו ַּתְחְׁשבּו ִלְתׁשּוָעה ַּכֲאֶׁשר ָּכַתב ֵנֹרּוַח ֲאד ֶרֹא־ְוֶאת טו

 ׃ ֹו ַהְּנתּוָנה לֹוָאִחינּו ְיִדיֵדנּו ְּכִפי ָחְכָמת ֹולֹוסּפ־ֲאֵליֶכם ַּגם
ֵאֶּלה ּוָבֵהן ֵיׁש ־ ָׁשם ַעלֹויו ְּבַדְּברָתֹוִאְּגר־ ָּכַתב ְּבָכלְוֵכן טז

ִזים ְיַסְּלפּום ֲחִֹרים ּופֲעְֹּדָבִרים ָקִׁשים ֵמָהִבין ֲאֶׁשר ּב
 ַיֲעׂשּו ְּבֶיֶתר ַהְּסָפִרים ְלַהְׁשִחית ַנְפָׁשם׃ ־ ַּגםַּכֲאֶׁשר

ׁש  אֹת ֵמראֹז־ ְיִדיִדים ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ְיַדְעֶּתם ָּכלְוַאֶּתם יז
ְבִלַּיַעל ־ָּתתּורּו ַאֲחֵרי ַתְעֻּתֵעי ְבֵני־ּו ָלֶכם ֶּפןִהָּׁשְמר
  ִמַּמַּצְבֶכם ַהֶּנֱאָמן׃ ּוְנַפְלֶּתם

יֵעינּו ֹוִׁשינּו ּומֵנְֹּבֶחֶסד ּוְבַדַעת ֲאד ֹולְוָגד ֹוִּתְגְּדלּו ָהל ַא יח
 ָאֵמן׃ם ֹוָלע־ֵמַעָּתה ְוַעד ֹוד ַהָּכבֹול־ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר

 
 



 ָנן ַהָּׁשִליַחֹוָחה ְליֹוָנ ָהִראׁשָהִאֶּגֶרת קצג
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  א א א אפרקפרקפרקפרק
ְּדַבר ַהַחִּיים הּוא ֲאֶׁשר ָהָיה ־ ֲאַנְחנּו ַמִּגיִדים ָלֶכם ֶאתִהֵּנה א

ֵמֵראִׁשית ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ְבָאְזֵנינּו ָרִאינּו ְבֵעיֵנינּו ֲאֶׁשר 
 ׃ ֹורֹו ַוֲאֶׁשר ָיֵדינּו ִמֲׁשׁשּו ְמקִהַּבְטנּו

ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ִנְגָלה ָּלנּו ַוִּנְרֵאהּו ַוָּנִעיד ַוַּנִּגיד   ֹור ְמקהּוא ב
ָהָאב  ־ם ֲאֶׁשר ָהָיה ִעםֹוָלַחֵּיי ע ֹורָלֶכם ִּכי ֶזה הּוא ְמק

  ִנֳגה ָּלנּו׃ ַוֲאֶׁשר
ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְוָׁשַמְענּו ַנִּגיד ָלֶכם ְלַמַען ִּתְדְּבקּו ָבנּו  ־ ֶאתִּכי ג

 ֵיׁשּוַע ֹוא ְדֵבִקים ֲאַנְחנּו ָבָאב ּוִבְבנם ִּכי ֲהַאֶּת־ַּגם
  ַהָּמִׁשיַח׃

ִלְּבֶכם  ־ת ֶאתאִֹבים ָלֶכם ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְלַמּלְתֹ כַוֲאַנְחנּו ד
 ִׂשְמָחה׃ 

ָיּה ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ִמֶּמּנּו ְלַהִּגיד ָלֶכם ־ ִהיא ַמְלֲאכּותתאְֹוז ה
 ׃ ֹוֵאין ּב חֶׁש־ָכלהּוא ְו ֹורִהים אִּכי ֱא

ָּכָזב    ּוַבֲחֵׁשָכה ִנְתַהָלֹו ִּכי ְדֵבִקים ֲאַנְחנּו בַמראֹנ־ִאם ו
 א ָפַעְלנּו׃ הּוא ְבִפינּו ֶוֱאֶמת 

ִהֵּנהּו ָאז ֻחַּבְרנּו  ֹורַּכֲאֶׁשר הּוא ָּבא ִנְתַהֵּל ֹורָּבא־ִאם ַא ז
  ֹון׃ָע־נּו ִמָּכל ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְיַטֲהֵרֹוְּבנ־ַיְחָּדו ְוַדם

ינּו ֵתַֹנְפׁש־ַמְתִעים ֲאַנְחנּו ֶאת ֹוןָּבנּו ָע־ ִּכי ֵאיןַמראֹנ־ִאם ח
 ֶוֱאֶמת ְּבִקְרֵּבנּו ֶנְעָּדֶרת׃ 

ַח ָלנּו  ֵתינּו ֶנֱאָמן הּוא ְוַצִּדיק ִלְסאַֹחּט־ ֶאתִנְתַוֶּדה־ִאם ט
  ֹון׃ָע־ַנְפֵׁשנּו ִמָּכל־ֵתינּו ּוְלַטֵהר ֶאתאַֹחּט־ֶאת

 ֹו ִלְמַכֵּזב ּוְדָברֹותֹא ָחָטאנּו ַׂשְמנּו א ִּכי ַמראֹנ־ְוִאם י
 ְבִקְרֵּבנּו ָאִין׃ 

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
ב ֲאֵליֶכם ְיָלִדי ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו ֵתֹ כִהְנִני א

 הּואֵמִליץ ִלְפֵני ָאִבינּו  ֶיֱחָטא ִאיׁש ֵיׁש ָעָליו ַמְלָא־ְוִאם
 יַח ַהַּצִּדיק׃ ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁש

ֵתינּו ִּכי אַֹחּט־א ְלַבד ַעלֵתינּו ְואַֹחּט־ר ַעלֶפֹ כְוהּוא ב
 ָהָאֶרץ׃ ־ָּכל־ַּגם ַעל־ִאם

 יו׃ ֹוָתִמְצ־ֶאתר ִֹנְׁשמ־ ִאםֹותֹ ַנִּכיר ִּכי ָיַדְענּו אתאֹּוָבז ג
ב הּוא ְוֵאין ֵזֹ ּכר ֹא ִיְׁשמיו ֹוָתִמְצ־ ְוֶאתֹותֹ ָיַדְעִּתי ארֵמָֹהא ד

 ׃ ֹוֱאֶמת ּב
 ֶּבֱאֶמת ֹוִהים ְּכלּוָלה ב ַאֲהַבת ֱאֹוְּדָבר־ר ֶאתֵמַֹהּׁש ַא ה

 ן׃ ֹוָנ ִנְתלֹוב־ת ַנִּכיר ִּכיאֹּוָבז
 יו׃ ֹוָתְּבִעְּקב־ ָלֶלֶכת ַּגםֹול־ ֶיׁשֹון ּבֹוֵנ ִּכי הּוא ִמְתלרֵמָֹהא ו

ָנה ִהיא  ב ֲאֵליֶכם ִמְצָוה ְיָׁשֵתֹכ־א ִמְצָוה ֲחָדָׁשה ֲאִני ַאַחי ז
 ה ֹוָרַהּתֲאֶׁשר ָהְיָתה ָלֶכם ִמֶּקֶדם ְוַהִּמְצָוה ַהְיָׁשָנה ִהיא 

 ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ִמֶּקֶדם׃ 
ב ָלֶכם ִמְצָוה ֲחָדָׁשה ְוֶנֱאֶמֶנת ִהיא ֵתֹיף ְוכֹוִס מְוִהְנִני ח

 ַח׃ ֹוֵרֱאֶמת ז ֹורָעַבר ְוא ֶׁשָֹּבֶכם ִּכי ַהח־ ַּגםֹוּב־ַּגם
ּנּו ֹוֶדָאִחיו הּוא ע־ִהֵּנהּו ְוׁשֵנא ֶאת ֹורָבא־י ִּכרֵמָֹהא ט

 ַּבֲחֵׁשָכה׃ 
  ֹול׃ ִמְכׁשֹוְוֵאין ל ֹורן ָּבאֵכָֹאִחיו הּוא ׁש־ ֶאתבֵהָֹהא י
ֵיַדע ָאָנה הּוא ־אְו ֵיֵל ּוַבחֶׁש  הּוא יֵׁשב חֶׁשְוַהּׂשֵנא יא

 ֵעיָניו׃ ־ִעֵּור ֶאת ִּכי ַהחֶׁש ֵלֹה
ֵתיֶכם אִֹנְסְלחּו ָלֶכם ַחּט־ֲאֵליֶכם ְיָלִדים ִּכיב ֵתֹ כִהְנִני יב 

 ׃ ֹוַּבֲעבּור ְׁשמ
יו  ָתֹאֹוָצ ֲאֶׁשר מֹותְֹיַדְעֶּתם א־ִּכי ֹות ֲאִני ֲאֵליֶכם ָאבבֵתֹּכ יג

ָהָרע ־ְגַבְרֶּתם ַעל־ב ֲאִני ֲאֵליֶכם ַּבחּוִרים ִּכיֵתִֹמֶּקֶדם ּכ
 ָהָאב׃ ־ ֶאת ֲאֵליֶכם ְיָלִדים ִּכי ְיַדְעֶּתםָּכַתְבִתי

יו ָתֹאֹוָצ ֲאֶׁשר מֹותְֹיַדְעֶּתם א־ִּכי ֹות ֲאֵליֶכם ָאבָּכַתְבִּתי יד
 ּוְדַברְבֵני ַחִיל ַאֶּתם ־ִמֶּקֶדם ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם ַּבחּוִרים ִּכי

 ָהָרע׃ ־ן ְּבִקְרְּבֶכם ּוְגַבְרֶּתם ַעלֵכִֹהים ׁשֱא
ם ִאיׁש ֹוָלר ָלעֲאֶׁש־א ֶאתם ְוֹוָלָהע־א ֶתֱאָהבּון ֶאת טו

  ַאֲהַבת ָהָאב׃ ֹום ֵאין ְּבִקְרּבֹוָלָהע־ֶיֱאַהב ֶאת־ִּכי
 ֹוןם ֶחְמַּדת ַהָּבָׂשר ַּתֲאַות ָהֵעיַנִים ּוְגאֹוָלֲאֶׁשר ָּבע־ ָכלִּכי טז

 ם׃ ֹוָלָהע־ִמן־ָהָאב ִּכי ִאם־ָׁשְוא ֲאֶׁשר ְּבַחֵּיי ָאָדם ֵאיָנם ִמן
 ֹוןה ְרצֶׂשֹ ְוָהעֹוַּתֲאָות־ף ִעם ַהֶּזה ָּכִליל ַיֲחםֹוָלְוָהע יז

 ָלֶנַצח׃ ן ִֹהים ִיְׁשּכָהֱא
ן  ֹוטֵ ׂשא ֹ ִהֵּנה ֵעת ַהֵּקץ ָּבָאה ְוַאֶּתם ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ָיבְיָלַדי יח

ַהָּמִׁשיַח ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ַרִּבים ַעָּתה ׁשְטֵני ַהָּמִׁשיַח ֵנַדע  
  ִּכי ֵעת ַהֵּקץ ִהיא׃ תאָֹּבז

ִמֶּׁשָּלנּו ָהיּו ִּכי לּו ָהיּו ִמֶּׁשָּלנּו ־אאּו ֵמִאָּתנּו ֶאֶפס  ָיְצְוֵהם יט
 ֻכָּלםא ָיְצאּו ְלַבֲעבּור ִיָּוַדע ִּכי  ָאז ִנְׁשֲארּו ִעָּמנּו ַא

 ִמֶּׁשָּלנּו ֵהם׃ 
 ְיַדְעֶּתם׃ ל ֹּכ־ׁש ֲעֵליֶכם ְוֶאתֶדֹ ַאֶּתם ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ַהּקֲאָבל כ
ָהֱאֶמת ִּכי  ־ְיַדְעֶּתם ֶאת־איֶכם ַעל ִּכי א ָכַתְבִּתי ֲאֵל כא

 ֶׁשֶקר ֵאיֶנּנּו ְיִליד ָהֱאֶמת׃ ־ּה ְוִכי ָכלָתְֹיַדְעֶּתם א
א ִּכי ר ֹב ִּבְלִּתי ַהְמַכֵחׁש ְּבֵיׁשּוַע ֵלאמֵזֹ הּוא ַהּכִמי כב

 ן ַהָּמִׁשיַח ַהְמַכֵחׁש ָּבָאב ּוַבֵּבן׃ ֹוֵטַהָּמִׁשיַח הּוא ֶזה הּוא ׂש
 ֹוה ַלֵּבן לֹוָדן ּתֵתֹ ְוַהּנֹול־ָהָאב ֵאין־ ַּבֵּבן ַּגםַהְמַכֵחׁש־לָּכ כג

 ָהָאב׃ ־ַּגם



 ָנן ַהָּׁשִליַחֹוָחה ְליֹוָנ ָהִראׁשָהִאֶּגֶרת קצד

ׁש אַֹהָּדָבר ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ֵמר־ ִׁשְמרּו ִבְלַבְבֶכם ֶאתְוַאֶּתם כד
נּו  ֹוְנׁש ִּתְתלאַֹהָּדָבר ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ֵמר־ִּתְׁשְמרּו ֶאת־ִּכי ִאם
 ב׃ ָּבָא־ ַּגםַּבֵּבן־ַּגם

 ם׃ ֹוָלָּלנּו הּוא ַחֵּיי ע־ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶתתְוֵאת כה
 ֶאְתֶכם׃  ֹות ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם ִמְּפֵני ַהֲחֵפִצים ְלַהְתעתאָֹּכז כו
 ִנְׁשֶאֶרת ֲעֵליֶכם ְוֵאין  ֹו ַהִּמְׁשָחה ֲאֶׁשר ִנְמַׁשְחֶּתם ִמָּידְוִהֵּנה כז

 ַהִּמְׁשָחהְּמְדֶכם ָּדָבר ִּכי ָלֶכם ְלַאַחד ָהֲאָנִׁשים ְלַל ֹורַמְחס
 ְוַכֲאֶׁשרְּדַבר ֱאֶמת ּוָבּה ֵאין ֶׁשֶקר ־ה ֶאְתֶכם ָּכלֹוֶרַהִהיא ּת

 נּו׃ ֹוָנ ִּתְתלֹוה ֶאְתֶכם ֵּכן ּבֹוֶרּת
 ֹותֹו  ְלַמַען ָנִגיָלה ְבִהָּגלֹונּו ְבִצּלֹוְנ ְיָלַדי ִהְתלְוַעָּתה כח
 ׃ ֹואֹּב ֹום ִמְּלָפָניו ְּביֹוׁשֵנב־אְו
ל  ֵעֹּפ־א ֵתְדעּון ִּכי ַגם ָּכלַצִּדיק הּוא ֲה־ ִּכיְיַדְעֶּתם־ִאם כט

 ד ִמֶּמּנּו׃ ֹוָלֶצֶדק נ

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
ִּנְפָלָאה ַאֲהַבת ָהָאב ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו ְלִהָּקֵרא ־ ַמהְראּו א

 ִּכים ֹוָלנּו ָהעָתֹא ָיַדע את אִֹהים ּוַבֲעבּור זְוִנְהֶיה ְבֵני ֱא
 א ָיָדע׃  ֹותֹא־ַגם

ע ֹוַדא נה ֹּכ־ִהים ְוַעד ְיִדיִדים ָּבִנים ֲאַנְחנּו ֵלאְוַעָּתה ב
 ְלֵעת ִיָּגֶלה ֹוּל־ָיַדְענּו ִּכי ִנְׁשֶוה ִּנְהֶיה ְבַאֲחִריֵתנּו ַא־ַמה
  ִנְרֵאהּו ָאז ַּכֲאֶׁשר הּוא׃ ִּכי

 הּוא  ַּכֲאֶׁשר ַּגםֹוַנְפׁש־ ְיַטֵהר ֶאתֹו בֹו ִמְבַטחַהָּׂשם־ְוָכל ג
  ֹור׃ָטה

ה ִּכי ַהֵחְטא ְמִרי הּוא ֹוָר ַמְמֶרה הּוא ַבּתאֵטַֹהח־ָּכל ד
 ה׃ ֹוָרַבּת

ֵתינּו ְוֵחְטא אַֹחּט־ ְיַדְעֶּתם ִּכי הּוא ָבא ָלֵׂשאת ֶאתְוַאֶּתם ה
׃ ֹוא ָהָיה ב 

א א ָרָאהּו ְוא ֵטֹח־א ֶיֱחָטא ְוָכל ֹו ּבןֹוֵנַהִּמְתל־ָּכל ו
 ׃ ֹוְיָדע

ל ֶצֶדק ַצִּדיק הּוא  ֵעַֹיְתֶעה ֶאְתֶכם ִאיׁש ִמי הּוא פ־ ַאליְיָלַד ז
 הּוא ַצִּדיק׃ ־ַּכֲאֶׁשר ַּגם

ל ָאֶון ֵעַֹהָּׂשָטן הּוא ִּכי ַהָּׂשָטן ּפ־ל ָאֶון ִמןֵעֹ הּוא פּוִמי ח
 ֹותְּפֻעּלס ִֹהים ַלֲהרָהֱא־ת ָּבא ֶבןאֹהּוא ִמֶּקֶדם ּוַבֲעבּור ז

  ַהָּׂשָטן׃
א  ְוֹוכֹו ִנְׁשָאר ְּבתֹוא ֶיֱחָטא ִּכי ַזְרעִהים  ֵמֱאדָלֹוַהּנ־ָּכל ט

 ִהים׃ ד ֵמֱאֹוַלַאֲחֵרי ֲאֶׁשר נא ֹיּוַכל ַלֲחט
ִאיׁש ֲאֶׁשר ־ִהים ּוְבֵני ַהָּׂשָטן ָּכל ִיָּוְדעּו ְבֵני ָהֱאתאָֹּבז י

ֲאֶׁשר  ־ִהים ְוֵכן ָּכלַיֲעֶׂשה ֵאיֶנּנּו ֵמֱא־א ֹותְצָדק
ָאִחיו׃־תֶאֶיֱאַהב ־א  
ת ִהיא ַהְּפֻקָּדה ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ִמֶּקֶדם ְלַאֲהָבה ִאיׁש אֹ זִּכי יא

 ָאִחיו׃ ־ֶאת
 ֹוָאִחיו ּוַמּדּוַע ֲהָרג־ֶאתג ָֹהָרע ַוַּיֲהר ֹורא ְכַקִין ַהָּבא ִמְּמק יב 

 ַמֲעָׂשיו ָהיּו ָרִעים ּוַמֲעֵׂשי ָאִחיו ְיָׁשִרים׃ ־ַיַען ִּכי
 ם ִיְׂשָנא ֶאְתֶכם׃ ֹוָל ֶאָחי ִאם ָהעּוִּתְתְמה־ַאל יג

ַהַחִּיים ַּבֲאֶׁשר ־ַהָּמֶות ֶאל־ִעים ֲאַנְחנּו ִּכי ָעַבְרנּו ִמןְדֹ יֵהן יד
ן  ֵכָֹאִחיו ׁש־א ֶיֱאַהב ֶאתַאֵחינּו ִאיׁש ֲאֶׁשר ־ָאַהְבנּו ֶאת

  הּוא׃ ָמֶות
ַח ֵאין ֵצֹר־לַח הּוא ִויַדְעֶּתם ִּכי ָכֵצָֹאִחיו ר־ ֶאתַהּׂשֵנא־ָּכל טו
 ם׃ ֹוָל ֵחֶלק ְּבַחֵּיי עֹול
 ַּתַחת ֹו ַנְׂשִּכיל ָמה ִהיא ַאֲהָבה ִּכי הּוא ָנַתן ַנְפׁשתאָֹּבז טז

 ָעֵלינּו ָלֵתת ֶנֶפׁש ַּתַחת ֶנֶפׁש ַאֵחינּו׃ ־ַנְפֵׁשנּו ֵּכן ַּגם
ל  ֹר ּכֶסָֹאִחיו ְּבח־ָּבָאֶרץ ְוָרָאה ֶאת ֹון הֹול־ הּוא ֲאֶׁשרִמי יז

 ִהים׃  ַאֲהַבת ֱאֹוּב־ָּתֶלן  ֵאיֹוַפץ ַרֲחָמיו ֵמִאּתְוָק
ִּכי  ֹוןֶנֱאַהב ְּבִניב ְׂשָפַתִים ּוְבַמֲעֵנה ָלׁש־ ַאלְיָלַדי יח

 ֱאֶמת׃  ְּבַמֲעֶׂשה ָיד ּוְבֶדֶר־ִאם
ֱאֶמת ֲאָנְחנּו ְוִלְקַראת  ֹור ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים ִּכי ִמְּמקתאֹּוָבז יט

 ֶיה ִלֵּבנּו׃ ִיְה ָּפָניו ָסמּו
ל   ֹּכ־ִמִּלֵּבנּו ּוֵמִבין ֹולִהים ָּגדנּו ֱאָתֹ ַיְרִׁשיַע אִלֵּבנּו־ִאם כ

 הּוא׃ 
ִלֵּבנּו ִלְפֵני  ֹוןנּו ָנכָתַֹיְרִׁשיַע א־א ְיִדיִדים ִלֵּבנּו־ִאם כא
 ִהים׃ ֱא
יו ֹוָתִמְצ־ֶאתר ִֹנְׁשמ־ ִּכיֹו ִנְׁשַאל ִנַּקח ִמָּידֲאֶׁשר־ְוָכל כב

 ְּבֵעיָניו ַנֲעֶׂשה׃  ֹובַהּט־ְוֶאת
 ֹו ְלַהֲאִמין ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּבנֹו ִהיא ִמְצָותתאְֹוז כג

 ֵרֵעהּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו׃ ־ּוְלַאֲהָבה ִאיׁש ֶאת
 ֹוּב־ֵּכן ִיְׁשָּכן־ן ְוהּוא ַגםֹוָנ ִיְתלֹויו ּבֹוָתִמְצ־ ֶאתרֵמְֹוַהּׁש כד

 ָנַתן ָלנּו׃ ־ן ָּבנּו ּוָברּוַח ֲאֶׁשרֵכֹ ׁשהּוא־ת ַנִּכיר ִּכיאֹּוָבז

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
 ֹותָהרּוח־ַּבֲחנּו ֶאת־רּוַח ִּכי ִאם־ַּתֲאִמינּו ְלָכל־ ַאלְיִדיִדים א

  ָבָאֶרץ׃ִהים ֵהם ִּכי ְנִביֵאי ֶׁשֶקר ַרִּבים ָיְצאּו ֵמֱא־ִאם
ה ֹוֶדרּוַח ֲאֶׁשר מ־ִהים ָּכלרּוַח ָהֱא־ ַּתִּכירּון ֶאתתאָֹּבז ב

 ִהים הּוא׃ ֵיׁשּוַע הּוא ַהָּמִׁשיַח ּוָבא ַבָּבָׂשר ֵמֵאת ֱא־ִּכי
ה ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַהָּבא ַבָּבָׂשר ֹוֶדא מ ֲאֶׁשר רּוַח־ְוָכל ג

ן ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ֹוֵטִהים ְוהּוא רּוַח ׂשֵאיֶנּנּו ֵמֱא
   ָּבָאֶרץ׃ֹוּו ְכָבר ֶיְׁשנא ָֹיב־ ִּכיָעָליו

ְנִביֵאי ֶׁשֶקר ִנַּצְחֶּתם ־ִהים ִהְּנֶכם ְוֶאת ְיָלַדי ֵמֵאת ֱאְוַאֶּתם ד
 הּוא ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם ֵמֲאֶׁשר ִאָּתם ָּבָאֶרץ׃  ֹולָגד־ִּכי

ָהָאֶרץ ְיַדֵּברּון ְוָהָאֶרץ ִּתְׁשַמע ־ֵּכן ַעל־ָהָאֶרץ ַעל־ ִמןֵהם ה
 ֲאֵליֶהם׃ 

ִהים ִיְׁשַמע ֵאֵלינּו ֱא־ַע ֶאתֵדִֹהים ְוַהּי ֵמֵאת ֱאַוֲאַנְחנּו ו
ת ַנִּכיר אֹא ִיְׁשַמע ֵאֵלינּו ָּבזִהים ַוֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֵמֵאת ֱא

  ֱאֶמת ְורּוַח ַּתְעֻּתִעים׃ רּוַח
ֵרֵעהּו ִּכי ָהַאֲהָבה ֵמֵאת ־ָנא ִאיׁש ֶאת־ ֶנֱאַהבְיִדיִדים ז

ַע ֵדִֹהים ְויד ֵמֱאֹוָלֲאֶׁשר ֶיֱאַהב נ־ִהים ִהיא ְוָכלֱא
 ִהים׃ ֱא־ֶאת

ִהים ִהים ִּכי ֱאֱא־ַע ֶאתֵדֹא ֶיֱאַהב ֵאיֶנּנּו י ֲאֶׁשר ּוִמי ח
 הּוא ַאֲהָבה׃ 



 ָנן ַהָּׁשִליַחֹוָחה ְליֹוָנ ָהִראׁשָהִאֶּגֶרת קצה

 ֹו ְיִחידֹוְּבנ־ָׁשַלח ֶאת־ִהים ָלנּו ִּכי ִנְגְלָתה ַאֲהַבת ֱאתאָֹּבז ט
 ׃ ֹוָבָאֶרץ ְלַמַען ִנְחֶיה ּב

ִהים ֱא־ְבנּו ֶאתא ִכי ֲאַנְחנּו ָאַהאת ֵצִֹהיא ַאֲהָבה מ הֹּפ י
 רֶפְֹלכ ֹות ִלְהיֹוְּבנ־נּו ַוִּיְׁשַלח ֶאתָתֹהּוא ָאַהב א־ִּכי ִאם
 ֵתינּו׃ אַֹחּט־ַעל

ב  ָֹעֵלינּו ֶלֱאה־ִהים ַּגםנּו ָהֱאָתֹב אֵהָֹּכָכה א־ ִאםְיִדיִדים יא
 ֵרֵעהּו׃ ־ִאיׁש ֶאת

ֶנֱאַהב ִאיׁש ־ם ִאםֹוָלָרָאה ִאיׁש ֵמע־אִהים ֱא־ֶאת יב 
 ְּכלּוָלה ֹוָּבנּו ְוָהְיָתה ַאֲהָבת־ִהים ִיְׁשָּכןֵרֵעהּו ֱא־ֶאת
 נּו׃ ֹוֵכְבת

 ֹוָנַתן ֵמרּוח־ ְוהּוא ָבנּו ִּכיֹוִנים ּבֹוְנ ֵנַדע ִּכי ָאנּו ִמְתלתאָֹּבז יג
 ָעֵלינּו׃ 

ל  אֵ ַֹהֵּבן ּג־ ָרִאינּו ַוָּנִעיָדה ִּכי ָׁשַלח ָהָאב ֶאתַוֲאַנְחנּו יד
 ָהָאֶרץ׃ 

ִהים ִהים ֱאָהֱא־ה ִּכי ֵיׁשּוַע הּוא ֶּבןֹוֶדהּוא ֲאֶׁשר מ ִמי טו
 ִהים׃  ְוהּוא ֵּבאֹוכֹוִיְנֶוה ְבת

ִהים הּוא ַאֲהָבה ִהים ֱא ָיַדְענּו ַוִּנְבַטח ְּבַאֲהַבת ֱאַוֲאַנְחנּו טז
 ׃ ֹו ּבִיְנֶוהִהים ִהים ֵואּוִמי ֲאֶׁשר ִיְנֶוה ָבַאֲהָבה ִיְנֶוב ֵבא

 ֹוםְלי ֹוןָלנּו ִבָּטח ֹותָבנּו ַּתְכִלית ַאֲהָבה ִּבְהי־ְּכלּוָלה תאָֹּבז יז
  ּו׃ֹוהָּכמת ְמֵלֵאי ַאֲהָבה אֲֹאַנְחנּו ָּבָאֶרץ ַהּז־ַהִּמְׁשָּפט ִּכי ַגם

 ַּפַחד ָּבַאֲהָבה ֲאָבל ַאֲהָבה ְׁשֵלָמה ְּתָגֵרׁש ָּפַחד  ֵאין יח
ְמַפֵחד ֵאיֶנּנּו ָׁשֵלם  ׁש ְוַהֶנַֹהַּפַחד הּוא ַּפַחד ִמְּפֵני ע־ִּכי

  ׃ֹוְּבַאֲהָבת
 נּו ִמֶּקֶדם׃ ָתֹ ִּכי הּוא ָאַהב אֹותִֹבים אֲהֹ אֲאַנְחנּו יט
ב ְוהּוא ׂשֵנא ֵהִֹהים ֲאִני אֱא־ ִאיׁש ֶאתַמראֹי־ִאם כ

הּו ֵאֹא ֶיֱאַהב ָאִחיו ֲאֶׁשר ר־ב הּוא ִּכי ִאםֵזָֹאִחיו ּכ־ֶאת
 א ִיְרֶאּנּו׃ ֲאֶׁשר ִהים ֱאב ֹ יּוַכל ֶלֱאהֵאיָכָכה

ִהים ֱא־ב ֶאתֵהֹ ָבָאה ֵאֵלינּו ִּכי ָהאֹו ַהִּמְצָוה ֵמִאּתתאְֹוז כא
 ָאִחיו׃ ־ֶאת־ֶיֱאַהב ַגם

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
ִהים  ִּכי ֵיׁשּוַע הּוא ַהָּמִׁשיַח ֶזה ֻיַּלד ֵמאת ֱאַהַּמֲאִמין־ָּכל א

 ְיִליָדיו׃ ־ ֶיֱאַהב ַּגם ֶאתֹוידֹוִלמ־ב ֶאתֵהְֹוָהא
ִהים  ֱא־ִהים ִאם ֶאתִיְלֵדי ֱא־ֹ ֵנַדע ִּכי ֶנֱאַהב ֶאתתאֹזָּב ב

  ר׃ֹיו ִנְׁשמֹוָתִמְצ־ֶנֱאַהב ְוֶאת
יו ֹוָתיו ּוִמְצֹוָתִמְצ־ֶאתר ִֹהים ִלְׁשמת ִהיא ַאֲהַבת ֱאאֹ זִּכי ג

ֵהן ִמְּנׂשא׃  ֹותא ָקׁש 
 ֹוןָּצחם ְוַהִּנֹוָלָהע־ִהים ְיַנַּצח ֶאתֵמֵאת ֱא ֹודַהִּיּל־ ָכלִּכי ד

 ם ְּבַיד ֱאמּוָנֵתנּו׃ ֹוָלָהע־ְלַנַּצח ָאת
ם ִּבְלִּתי ַרק ַהַּמֲאִמין ִּכי ֵיׁשּוַע ֹוָלָהע־ הּוא ַהְמַנֵּצַח ֶאתּוִמי ה

 ִהים׃ ָהֱא־הּוא ֶּבן
א ָּבא ֵאֵלינּו ְּבַמִים ּוְבָדם ־ הּוא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשרְוֶזה ו

 ָעָליו ִים ּוְבָדם ְוָהרּוַח הּוא ֵמִעיד ְּבַמ־ְבַמִים ְלַבד ִּכי ִאם
 ִּכי ָהרּוַח ֱאֶמת הּוא׃ 

ׁש ֶדָֹׁשה ַהְּמִעיִדים ַּבָּׁשַמִים ָהָאב ְוַהָדָבר ְורּוַח ַהּק ְׁשִּכי ז
 ּוְׁשָלְׁשָּתם ֶאָחד ֵהָּמה׃ 

ָׁשה ַהְּמִעיִדים ָּבָאֶרץ ָהרּוַח ְוַהַּמִים ְוַהָּדם ּוְׁשָלְׁשָּתם  ּוְׁש ח
 ה ְלָדָבר ֶאָחד ְיִעידּון׃ ֵאֶּל

ה ָלִֹהים ְּגדה ְבֵעיֵננּו ֵעדּות ֱאֹוָנ ֲאָנִׁשים ְנכֵעדּות־ִאם ט
 ׃ ֹוְּבנ־ִהים ֲאֶׁשר ֵהִעיד ַעלת ִהיא ֵעדּות ֱאאֹת ִּכי זאִֹמּז

א  ַוֲאֶׁשר ֹו ֵעדּות ְּבַנְפׁשֹול־ִהים ֶיׁשָהֱא־ ְּבֶבןַהַּמֲאִמין י
ֶהֱאִמין ־אב ַיַען ִּכי ֵזֹ ְלכֹותֹן אֵתִֹהים נַיֲאִמין ְלִדְבֵרי ָהֱא

 ׃ ֹוְּבנ־ִהים ַעל ֲאֶׁשר ֵהִעיד ֱאָלֵעדּות
ִהים ְוַחֵּיי ם ָנַתן ָלנּו ֱאֹוָל ִהיא ָהֵעדּות ִּכי ַחֵּיי עתאְֹוז יא

 ׃ ֹום ֵאֶּלה ְּבַיד ְּבנֹוָלע
 ֹול־ ַחִּיים ּוִמי ֲאֶׁשר ֵאיןֹול־ ַהֵּבן ֶיׁשֹול־ ֲאֶׁשרִמי יב 

  ַחִּיים׃ ֹול־ִהים ֵאיןָהֱא־ֶּבן
ִהים ָהֱא־ ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם ַהַּמֲאִמיִנים ְּבֵׁשם ֶּבןתאָֹּכז יג

 ַּתֲאִמינּוִמים ּוְלַמַען ֹוָלְלַמַען ֵּתְדעּון ִּכי ֵיׁש ָלֶכם ַחֵּיי ע
 ִהים׃ ֱא־ְּבֵׁשם ֶּבן

 ִיְׁשַמע ֹונֹור ִּכְרצִנְׁשַאל ִמֶּמּנּו ָדָב־ ִאםֹונּו בֹוֵנ ִּבְטחְוֵכן יד
 נּו׃ ֹוֵלְּבק

ֲאֶׁשר ־נּו ְלָכלֹוֵלַע הּוא ְבקֵמֹ ֲאֶׁשר ָיַדְענּו ִּכי ׁשְוַאֲחֵרי טו
 ָׁשַאְלנּוָלנּו ַּכֲאֶׁשר ־ִלֵּבנּו ִיֶּתן ֹותִנְׁשָאֵלהּו ִנְבַטח ִּכי ִמְׁשֲאל

 ִמֶּמּנּו׃ 
 ֹו ין ּבָאִחיו ָחָטא ֵחְטא ֲאֶׁשר ֵא־ִיְרֶאה ֶאת־ ִּכיִאיׁש טז

הּוא ֵמֵאֶּלה  ֹודע־ ַחִּיים ָּכלֹול־ָמֶות ַיְפִּגיַע ְוִיָּנֶתן־ִמְׁשַּפט
ֵיׁש ֵחְטא ָמֶות ֲאֶׁשר ֵאיֶנִּני ־א ָחְטאּו ֵחְטא ָמֶות ִּכיֲאֶׁשר 

 ׃ ֹו ַּבֲעדְלַהְפִּגיַער ֵמֹא
ֵחְטא ֵאין ָמֶות  ־ֵחְטא הּוא ְוֶיׁש ֹוןא ָנכ ֲאֶׁשר ַמֲעֶׂשה־ָּכל יז

 ׃ ֹוּב
 ֹודא ֶיֱחָטא ִּכי ַהִּיּלִהים ֵמֵאת ֱא ֹודַהִּיּל־ ִּכי ָכלָיַדְענּו יח

 ׃ ֹוִיַּגע ּב־א ְוָהָרע ֹוַנְפׁש־ֶאתר ִֹהים ִיְׁשמֵמֵאת ֱא
 ם ְּבָרע הּוא׃ ֹוָלָהע־ִהים ֲאָנְחנּו ְוָכל ִּכי ֵמֵאת ֱאָיַדְענּו יט
 ֹו תֹנּו ֵלב ְלַהְׂשִּכיל אָל־ִהים ָּבא ַוִּיֶּתןָהֱא־ ִּכי ֶבןְוָיַדְענּו כ

 ֵיׁשּועַ  ֲאַנְחנּו ֲאֶׁשר הּוא ָאֵמן הּוא ֹוֲאֶׁשר הּוא ָאֵמן ְול
 ַעד׃ ־ֵהי ָאֵמן ְוַחֵּיי ֶזה הּוא ֱאֹוַהָּמִׁשיַח ְּבנ

 ָהֱאִליִלים ָאֵמן׃־ ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ִמןְיָלַדי כא
 
 



 ָנן ַהָּׁשִליַחֹוָח ַהֵּׁשִנית ְליָהִאֶּגֶרת קצו
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תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ אאאאִִִִ ייייההההָָָָ ייייתתתת    ללללְְְְ ננננִִִִ ּׁשּׁשּׁשּׁשֵֵֵֵ ייייחחחחַַַַֹוֹוֹוֹוחחחחָָָָ    ההההַַַַ ללללִִִִ ּׁשּׁשּׁשּׁשָָָָ ןןןן    ההההַַַַ ננננָָָָ
 

  א א א אפרקפרקפרקפרק
ָּבֶניָה ֲאֶׁשר ֲאִני ־ַּבֲעַלת ַהַּבִית ַהְּבִחיָרה ְוֶאל־ ֶאלַהָּזֵקן א

ֵעי ָהֱאֶמת ְדֹי־ַּגם ָּכל־ֲאִני ְלַבִּדי ִּכי ִאם־אֵלב ְו־ב ְּבָתםֵהֹא
  ֶיֱאָהבּום׃

 ם׃ ֹוָלִּתָּׁשֵאר ְלע־נּו ְוַגםֹוֵכְּבתן ֹ ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ִּתְׁשּכַּבֲעבּור ב
ִהים ָהָאב ְוֵיׁשּוַע ִיֵּתן ָלנּו ָהֱא ֹוםִמים ְוָׁשל ַרֲחֶחֶסד ג

 ָהֱאֶמת ְוָהַאֲהָבה׃  ֹורָהָאב ִמְּמק־ינּו ֶּבןֹוֵנַהָּמִׁשיַח ֲאד
ֱאֶמת  ִכים ְּבֶדֶרְלֹה ָמָצאִתי ִמָּבַנִי־ ִּכיד ְֹמא־ ַעדָׂשַמְחִּתי ד

 ָאִבינּו ֲאֶׁשר ִקַּבְלנּו ָעֵלינּו׃  ֹותְּכִמצ
ִמְצָוה  ֵאַלִיב ֹא ִּכְכתַּבֲעַלת ַהָּבִית  ִמֵּמ ֹוםל ַּכּיֵאֹ ׁשַוֲאִני ה

 ִאיׁשת ֲאֶׁשר ָעֵלינּו ִמֶּקֶדם ִּכי ֶנֱאַהב אָֹּכז־ֲחָדָׁשה ִּכי ִאם
 ֵרֵעהּו׃ ־ֶאת

יו ְוַהִּמְצָוה ִהיא ֹוָתִמְצ־ֶאתר ֹ ִהיא ַאֲהָבה ִּכי ִנְׁשמתאְֹוז ו
 ׁש׃ אֶֹׁשר ְׁשַמְעֶּתם ֵמרֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשָתּה ַּכֲא

ֵיׁשּוַע ־ּו ִּכיֹודא י ַמְתִעים ַרִּבים ָיְצאּו ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּכי ז
ן  ֹוטֵ ַהָּמִׁשיַח הּוא ַהָּבא ַבָּבָׂשר ָכֶזה הּוא ַמְתֶעה ְוׂש

  ַהָּמִׁשיַח׃
 ָלֶכם ְלִבְלִּתי ְתַאְּבדּון ֵאת ֲאֶׁשר ָּפָעְלנּו ַרק ְראּו ִהָּׁשְמרּו ח

 א ְׂשַכְרֶכם׃ יג ְמְלַהִּׂש
ִהים  ֱאֹול־ה ָּבּה ֵאיןֶסֹת ַהָּמִׁשיַח ְוֵאיֶנּנּו חֹוַר ּתרֵבָֹהע־ָּכל ט

 ַהֵּבן׃ ־ָהָאב ְוַגם־ ַּגםֹול־ת ַהָּמִׁשיַח ֶיׁשֹוַרה ְבתֶסְֹוַהח
א ת אֹה ַהּזֹוָרַהּת־א ָיִביא ֶאתֲאֵליֶכם ִאיׁש ְו אָֹיב־ִּכי י

  ֹום׃ ְלָׁשלֹול־א ִתְׁשֲאלּו ְו ַהַּבְיָתהֹותַֹתַאְספּו א
  ַמֲעָׂשיו׃ ַעֹ ְּברֹו ָחֵבר הּוא לֹול ֹוםל ְלָׁשלֵאֹ ַהּׁשִּכי יא
 ִּכי ֹוְּבֵסֶפר ּוִבְדיב ֲֹאֵליֶכם ְוֵאיֶנִּני ָחֵפץ ִלְכּתב ִֹלי ִלְכּת ֹותַרּב יב 

 ִלְּבֶכם תאְֹלַמּלֶּפה ־ֲאֵליֶכם ּוְלַדֵּבר ֶּפה ֶאלא ֲֹאַקֶּוה ָלב
 ָחה׃ ִׂשְמ

 ָאֵמן׃ ָל ֹוםִׁשים ְלָׁשלְרַֹהְּבִחיָרה ּד ֹוֵת ֲאחְּבֵני יג
 
 



 ָנן ַהָּׁשִליַחֹוָח ַהְּׁשִליִׁשית ְליָהִאֶּגֶרת קצז
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תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ אאאאִִִִ ייייההההָָָָ ייייתתתת    ללללְְְְ ייייׁשׁשׁשׁשִִִִ ללללִִִִ ּׁשּׁשּׁשּׁשְְְְ ייייחחחחַַַַֹוֹוֹוֹוחחחחָָָָ    ההההַַַַ ללללִִִִ ּׁשּׁשּׁשּׁשָָָָ ןןןן    ההההַַַַ ננננָָָָ
 

  א א א אפרקפרקפרקפרק
 ֵלב׃ ־ב ְּבָתםֵהַֹהָּיָקר ֲאֶׁשר ֲאִני א ֹוסָּגי־ ֶאלַהָּזֵקן א
ְוָהִייִתי ָׁשֵלם   ֶציֲחָפ־ ַנְפִׁשי ְיִדיִדי ִּכי ַתְצִליַח ְּבָכלָּכְלָתה ב

 ַּבּגּוף ּוַבֶּנֶפׁש ְוִאיׁש ַמְצִליַח׃ 
ִּכי  ֲאִמֶּת־ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ַאִחים ַוַּיִּגידּו ַעלד ֹ ָׂשַמְחִּתי ְמאִּכי ג

 ׃ ֵלֱֹאֶמת ַאָּתה ה ְבֶדֶר
ֱאֶמת  ָּבַני ֲאֶׁשר ְּבֶדֶר־ה ִמִּׂשְמָחִתי ִּכי ֶאְׁשַמע ַעלָלֹ ְּגדֵאין ד

 כּון׃ ְיַהֵּל
ָהַאִחים ־ה ִעםֶׂשֲֹאֶׁשר ַאָּתה ע־ְיִדיִדי ָּכל  ַמֲעֶׂשיֶּבֱאמּוָנה ה

 ִחים׃ ְרָֹהא
ַּתֲעֶׂשה   ֹובִּבְפֵני ַהָּקָהל ְוט ַאֲהָבְת־ ָנְתנּו ֵעדּוָתם ַעלֲאֶׁשר ו

 ִהים׃ ִלְפֵני ֱא ֹוןַּדְרֵכיֶהם ְלָרצ־ָלֶהם ַעלר ִֹּכי ַתֲעז
 ם ְמאּוָמה׃ ֹוִיא ָלְקחּו ִמַּיד ַהּגאּו ְו ָיָצֹו ְלַמַען ְׁשמִּכי ז
 ִרים ָלֱאֶמת׃ ְזֹע ֹות מּוָטל ָעֵלינּו ְלַקֵּבל ְּפֵניֶהם ְוִלְהיֵּכן־ַעל ח
 ֹותִריַפס ֶהָחֵפץ ִלְהיֹוְטִּדּי ָהֵעָדה ַא־ ָכַתְבִּתי ֶאלַוֲאִני ט

 נּו׃ ָתֹא ִקֵּבל אׁש ָלֶהם אְֹלר
יו ַמֲעָׂשיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ִדֶּבר ָסָרה ָעָלד ֹי ֶאְפקִאֹ ְּבבֵּכן־ַעל י

ֶבה ְלַקֵּבל אֹא י־ת ִּכי ַאףאֹ ָבזֹוָעֵלינּו ְוֵאין ַּדי ל
 ֹוָּבם ּוִמּת־בּו ַיְעָצראֵֹאֶּלה ֲאֶׁשר י־ ְוֶאתָהַאִחים־ֶאת

  ְיָגְרֵׁשם׃ַהָּקָהל 
ים ֹוִבַהּט תֹוְּבִעְּקב־ָהָרִעים ִּכי ִאם ֹותְּבִעְּקב ֵּתֵל־ ַאלְיִדיִדי יא

א ִהים ֱא־ל ָרע ֶאתֵעִֹהים ְוַהּפהּוא ֵמֵאת ֱא ֹובה טֶׂשָֹהע
 ָרָאה׃ 

ִמִּפי ָהֱאֶמת ־ָהֵעָדה ַּגם־ ֵעדּות ִמָּכלֹול־ֶיׁש ֹוסְוִדיֶמְטִרּי יב 
 ִמִּפינּו ְוָיַדְעָּתה ִּכי ֵעדּוֵתנּו ֶנֱאָמָנה׃ ־ְוַגם

 ׃ ֹוְּבֵעט ּוִבְדיב ִֹּתי ִלְכּתא ָחַפְצ ַא ֵאֶליב ִֹלי ִלְכּת ֹותַרּב יג
 ֹוםֶּפה ְנַדֵּבָרה ָׁשל־ִבְמֵהָרה ּוֶפה ֶאל ֹוְת ֲאַקֶּוה ִלְראֲאָבל יד

 ד ִֹּתְפק ֵרֵעינּו ִאְּת־ְוֶאת ֹוְמִדים ִלְׁשלְקֵֹרֵעינּו ּפ ָל
 ׃ֹוְלִאיׁש ִאיׁש ִּבְׁשמ ֹוםְלָׁשל

 
 



  ְיהּוָדהִאֶּגֶרת קצח

    JJJJuuuuddddeeee        

תתתת ררררֶֶֶֶ ּגּגּגּגֶֶֶֶ ההההאאאאִִִִ ההההּוּוּוּודדדדָָָָ     ייייְְְְ
 

  א א א אפרקפרקפרקפרק
ִאים ָרַֹהְמק־ֶאלב ֶֹבד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַוֲאִחי ַיֲעק ֶעְיהּוָדה א

 ִהים ָהָאב ַוֲאהּוִבים ְנצּוֵרי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֵּבא
 ְוַאֲהָבה ִיְרְּביּון ָלֶכם׃  ֹום ָׁשלֶחֶסד ב
ֶחְפִצי ־ֲאֵליֶכם ְלִפי ָכלב ֹ ַּכֲאֶׁשר ַחְׁשִּתי ִלְכּתְיִדיִדים ג

ר ֶאְתֶכם ֹוֵרנּו ֱהִציַקְתִני רּוִחי ְלעְדַבר ְיׁשּוַעת ֻּכָּל־ַעל
ֱאמּוָנה ֲאֶׁשר ִנְּתָנה ָכִליל   ֹות ִמְלֲחמְלִהָּלֵחםְּבִמְכָּתִבי 
 ַלְּקדִׁשים׃ 

ל  ֹ נּו ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ֵמָאז ִלְנּפֹוֵכ ָבאּו ֲאָנִׁשים ְּבִהְתַּגְּנָבם ְּבתִּכי ד
ֵהינּו ִלְדַבר ֶחֶסד ֱאִכים ְפִֹּביֵדי ַהִּמְׁשָּפט ַאְנֵׁשי ֶרַׁשע ַהה

ר ֹינּו מֵׁשל ָיִחיד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְיַכֲחׁשּו ֵלאמֵנֹ ּוַבֲאדְּבִלַּיעל
 הּוא׃א  

ֲאֶׁשר ְיַדְעֶּתם  ־ָּכל־ִלְּבֶכם ָחַפְצִּתי ֶאת־ַעל ֹות ְלַהֲעלַוֲאִני ה
 ִמְצַרִים ָהָעם ֵמֶאֶרץ ־ה ֶאתָֹוֵמָאז ִּכי ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָּגַאל ְיה

 א ֶהֱאִמינּו׃ ם ֲאֶׁשר ָתִֹביד אֶהֱא
ֶמְמַׁשְלָּתם ־ָׁשְמרּו ֶאת־א ֲאֶׁשר ַהַּמְלָאִכים־ְוֶאת ו

ם ָעָזבּו ִהְסִּגיָרם ְלֵגיא ַצְלָמֶות ֲאסּוִרים ֹוָנְמע־ְוֶאת
  ֹול׃ַהָּגד ֹום ַהּיְלִמְׁשַּפט ֹותרֹוֵסְּבמ

ְבַדְרֵכי ְזנּוֵניֶהם ה ְוֶהָעִרים ִמָּסִביב ֲאֶׁשר ָזנּו ָרַֹוֲעמ םִֹּכְסד ז
 ֹותם ִלְהיֹוָלְּבַׂשר ָזִרים ָעָגבּו ִנְמנּו ְלִנְקַמת ֵאׁש ע־ְוֶאל
 ָּבָׂשר׃ ־ְלָכל ֹוןֵּדָרא ֹותְלא

ַהָּבָׂשר ־ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְיַטְּמאּו ֶאת ֹותמֵמי ַהֲחְלֹ חֵכן־ֹוּוְכמ ח
 ַאִּדיִרים ַיִּביעּו ָעָתק׃ ־ִיְבזּו ָׂשֵרי ַמְעָלה ְוַעל

ַהָּׂשָטן ־ַלַּמְלָאִכים ַּכֲאֶׁשר ָרב ִעם ֹול ַהַּׂשר ַהָּגדּוִמיָכֵאל ט
 ַרק ִהִּביַע ָעָתק ָעָליו ַּבִּמְׁשָּפט ־אִּבְמִריַבת ְּגִוַּית מֶׁשה 

 ׃ ה ָּבָֹוָאַמר ִיְגַער ְיה
א ֵיְדעּון ָמה ּוָמה ֲאֶׁשר ֵיְדעּון ֵאֶּלה ְיָחְרפּון ְו ַא י

 ֲעֵליֶהם ְלַמְׁשִחית׃   ְּתבּוָנה ָבם ֵיָהֵפֵאין ֹותְּבֵהמ־ְּכָחק
ַקִין ְוֵעֶקב ָׂשָכר ִנְּדחּו ְבַתְעֻּתֵעי   ָהְלכּו ְבֶדֶר־ָלֶהם ִּכי ֹויא יא

  ֹון׃ח ָיְרדּו ַלֲאַבּדַרֹ ְבֶמֶרד קֹוִבְלָעם ּוְכמ
ַּדְרֵכיֶכם יְׁשִבים ִאְּתֶכם ְלִמְׁשֵּתה ־ֵהם ַעלל ֹ ִמְכׁשצּוֵרי יב 

 ִנָּדִפיםא ֵיְדעּו בֶׁשת ְנִׂשיִאים ַנְפָׁשם ְו־ים ֶאתִעֹרֲאָהִבים ְו
ָּברּוַח ְוֵאין ֶּגֶׁשם ֵעִצים ְּבַׁשֶּלֶכת ְוֵאין ֶּפִרי ּוֵמִתים ָמֶות 

 ׁש׃ ֶרֹׁש־ ֵמָעָנף ְוַעדִמְׁשֶנה
ִבי ם ֹוָכִרים ַּבָּים ֲאֶׁשר ִיְגְרׁשּו ֶרֶפׁש ָּבְׁשָּתם ּכֲעֹ סַּגִּלים יג

 ַעד׃ ־ֲאֵפָלה ָצפּון ָלֶהם ֲעֵדי חֶׁש־רְנֻבִכים ֲאֶׁש
ִהֵּנה ָבא ר ֵֹלאמ ֹו ִנָּבא ְׁשִביִעי ְלָאָדם הּוא ֲחנֵאֶּלה־ְוַעל יד

 ׃ ֹוְקדָׁשיו ִעּמ ֹותה ְוִרְבבָֹוְיה

ְּבֵני ְבִלַּיַעל ֻּכָלם ־יַח ֶאתֹוִכּוְלהל ִֹמְׁשָּפט ַּבּכ ֹותַלֲעׂש טו
ִּדְבֵרי ָעָתק ֲאֶׁשר ־ָּכל־ְוַעל ֹותֲאֶׁשר ִהְרִׁשיעּו ַלֲעׂש־ָּכל־ַעל

  ֹון׃ ַהַחָּטִאים ְּבָזדֹוב־ִּדְּברּו
ים ַאֲחֵרי ַתֲאָוָתם ֲאֶׁשר ִנִֹנים ְוזֹוְנִנים ִמְתלְגֹ ֵהם רֵאֶּלה טז

 ִאים ָּפִנים ְּבַעד ֶּבַצע ָּכֶסף׃ ְׂשְֹונ ֹותלִֹּפיֶהם ְיַדֵּבר ְּגד
ָבִרים ֲאֶׁשר ֶנֶאְמרּו ִמֶּקֶדם ַהְּד־ַאֶּתם ְיִדיִדים ִזְכרּו ֶאת ַא יז

 ינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ֵנְֹּבַיד ְׁשִליֵחי ֲאד
 ֲאֶׁשר ִהִּגידּו ָלֶכם ִּכי ְבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָיקּומּו ֵלִצים ֵאת יח
 ֵפי ַתֲאָוה ְלִפי ְׁשִרירּות ִלָּבם ָהָרע׃ ְדֹר
ֶפׁש ְורּוַח ֵאין ֶנ־ִדים ִלְגדּוִדים ַּבֲעֵליְדֹא ֵהם ַהִּמְתּגֲה יט

 ָּבֶהם׃ 
 ְיִדיִדם ָהִׁשיבּו ַנְפְׁשֶכם ָּבֱאמּוָנה ֲאֶׁשר ִהיא ָלֶכם ְוַאֶּתם כ

 ׁש׃ ֶדֵֹאל ְּברּוַח ַהּק־ׁש ֳקָדִׁשים ְוַחּלּו ְפֵניֶדֹק
ִהים ּוְלַחְסֵדי ֵיׁשּוַע יֶכם ְּבַאֲהַבת ֱאֵתַֹנְפׁש־ ֶאתּוְׁשַמְרֶּתם כא

 ם׃ ֹוָלֵּכה ְתַחּכּו ְלַחֵּיי עינּו ַחֵנַֹהָּמִׁשיַח ֲאד
 ם ְּבֶחְמָלה׃ ָתְֹּתַיְּסרּון אר ִֹדים ַיּסְדֹ ַהִּמְתּגֵאֶּלה־ְוֶאת כב
ם ְּכאּוד ִמְּׂשֵרָפה ָתֹיעּון ְוַהִּצילּו אֹוִׁש ֵמֶהם ֲאֶׁשר ּתְוֵיׁש כג

ּו ִבְרָעָדה ְוַׁשֵּקץ ְּתַׁשְּקצּו ֹוסְוֵיׁש ֵמֶהם ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם ָּתח
 ַהָּבָׂשר׃  ֹובל ִמּזָאֹ ַהְמגֶּבֶגדַה־ֶאת

ׁש ְוַלֲהִקיְמֶכם ְּתִמיִמים  ֹוֵק ִלְׁשָמְרֶכם ִמּמֹו ֲאֶׁשר ְּבָידְוהּוא כד
 ָרב׃  ֹון ְּבָׂשׂשֹודֹוִלְפֵני ְכב

ְוַהְּגֻדָּלה  ֹוד ַהָּכבֹונּו לָתֹל אֵאֹ ַהּגֹוִהים ֶהָחָכם ְלַבּדֱא כה
ֵמי  ֹוְלע־ַעָּתה ְוַעד־ם ְוַעדָלֹוְוַהֶּמְמָׁשָלה ְוַהְּגבּוָרה ֵמע

  ָאֵמן׃ִמיםֹוָלע
 
 



 ָנןֹוָחי ֹוןחז קצט

    RRRReeeevvvveeeellllaaaattttiiiioooonnnn        

ןןןןֹוֹוֹוֹוחחחחָָָָיייי    ֹוֹוֹוֹוןןןןחחחחזזזז ננננָָָָ
 

  א א א אפרקפרקפרקפרק
 ֹותִהים ְלַהְרא ָהֱאֹול־ְלֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ָנַתן ֹוןַהִחָּזי א

ְּבֶקֶרב ַהָּיִמים   ֹוןָנכ־ִּתְקֶריָנה ֶאל־ֲעָבָדיו ֵאת ֲאֶׁשר־ֶאת
 ָנן׃ ֹוָח ְליֹוה ְלַעְבּדֹוֶר ַוּיֹוַמְלָאכ־ ְּבַידַוִּיְׁשַלח

ֵעדּות ֵיׁשּוַע ־ִהים ְוֶאתְּדַבר ָהֱא־ ֲאֶׁשר ִהִּגיד ֶאתהּוא ב
 ֲאֶׁשר ָרָאה׃ ל ַֹהָּמִׁשיַח ְּככ

ֶעיָה ְמֹת ְוַאְׁשֵרי ׁשאִֹּדְבֵרי ַהְּנבּוָאה ַהּז־א ֶאתֵרֹ ַהּקַאְׁשֵרי ג
  ֹום׃ַהּי ֹובִּכי ָקרה ַֹהָּכתּוב ּפ־ִרים ְּכָכלְמַֹהּׁש

 ֹוםֲאֶׁשר ְּבַאְסָיא ֶחֶסד ָלֶכם ְוָׁשל ֹותֶׁשַבע ַהְּקִהיּל־ ֶאלָנןֹוָחי ד
 ֹותָהרּוחה ָהָיה ָוָבא ּוֵמֵאת ִׁשְבַעת ֶֹו ֲאֶׁשר הּוא הֹוֵמִאּת
 ׃ ֹוִדים ִלְפֵני ִכְסאְמָֹהע

ַהָּקם  ֹור ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָהֵעד ַהֶּנֱאָמן ַהְּבכּוֵמֵאת ה
 ֹונּו ּוְבָדמָתָֹאֶרץ ֲאֶׁשר ָאַהב א־ְלַמְלֵכי ֹוןִתים ְוֶעְליַהֵּמ־ִמן

  ֵתינּו׃אֵֹמַחּטְרָחָצנּו 
 ֹו ִהים ָאִביו ֲאֶׁשר לִנים ֵלאֲהֹנּו ְלַמְמֶלֶכת ּכָתֹ אַוַיַעׂש ו

 ִמים ָאֵמן׃ ֹוָלֵמי עֹוְלע־ַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֶּנָצח ַעד
ַעִין ְוֵעיֵני ֲאֶׁשר ָּדְקרּו ־ל ָּכֹותֲֹעָנִנים ְוָרֲאָתה א־ ָבא ִעםִהֵּנה ז

 ָהֲאָדָמה ָאֵמן ָאֵמן׃  ֹותִמְׁשְּפח־ ְוָסְפדּו ָעָליו ָּכלֹותֹא
ִהים ֲאֶׁשר הּוא  ה ֱאָֹוְיה־ְנֻאם ֹוףׁש ָוסאֹ ָאֶלף ְוָתו ריִכָֹאנ ח

  ֹות׃ֵהי ְצָבאה ָהָיה ָוָבא ֱאֶֹוה
י ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַח ֵחֶלק ְּבֶחְבֵלֵקָֹנן ֲאִחיֶכם ַהּלֹוָח יֲאִני ט

 ְּדַבר ־ַעל ֹוס ָהִייִתי ָּבִאי ַהִּנְקָרא ַּפְטמֹוְלּתֹוַח ּוְבתֹוְּבַמְלכּות
 ֵעדּות ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ־הים ְוַעלָהֱא

 ֹולָּגד ֹולָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי ק ֹוןָהָאד ֹום ָעַלי ָהרּוַח ְּביַוָּתַנח י
  ר׃ֹר ֵלאמֹוָפׁש ֹולְּכק

ה  אֶ ְֹוֵאת ֲאֶׁשר ַאָּתה ר ֹוןְוָהַאֲחר ֹוןָאֶלף ְוַהָּתו ָהִראׁש ָהֲאִני יא
ֲאֶׁשר ְּבַאְסָיא  ֹותֶׁשַבע ַהְּקִהּל־ַּבֵּסֶפר ּוְׁשַלח ֶאלב ְֹּכת
ִּתיֲאִטיָרא ַסְרִּדיס  ֹוסְׂשִמיְרָנא ַּפְרְּגמ ֹוסֶאְפס־ֶאל

  לּוְדְקָיא׃־ְוֶאלִּפיָלֶדְלִפָּיא 
י ִׁשְכִמי ִתַֹהְמַדֵּבר ֵאָלי ַוְיִהי ְבַהְפנ ֹולּקַה־ֶאת ֹות ִלְראָוֵאֶפן יב 

 ָזָהב׃  ֹותרָֹוֵאֶרא ֶׁשַבע ְמנ
 עה ְמִעיל ַמִּגיֶטָֹאָדם ע־ְּכַמְרֵאה ֶבן ֹותרַֹהְּמנ ֹוּוְבת יג

 ָזָהב ָאזּור ְּבָמְתָניו׃  ֹורָתיו ְוֵאזַמְרְּג־ַעד
 ֵאׁש׃  ֹותֵעיָניו ְּכַלּב ְּכֶצֶמר ָנִקי ָלָבן ַּכָּׁשֶלג ְוֹוׁשאֹ רּוְׂשַער יד
 ֹול ְּכקֹולֹוַהִּכְבָׁשן ְוק ֹו ְּכֵעין ְנחֶׁשת ָקָלל ָצרּוף ְּבתְוַרְגָליו טו

 ַמִים ַרִּבים׃ 
את ֶחֶרב  ֵצֹ ִמִּפיו יֹוַיד ְיִמינ־ִבים ַעלֹוָכ ִׁשְבָעה כֹוְול טז

 ׃ ֹוָחָּדה ּוָפָניו ִּכְבַרק ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבַרת ֹותִּפיִפּי

 ֹוַיד ְיִמינ־ְלַרְגָליו ַּכֵּמת ַוָּיֶׁשת ֶאתל ֹ ָוֶאּפֹותֹי אִתֹ ִּבְראְיִהיַו יז
  ֹון׃ַאֲחרַוֲאִני  ֹוןִּתיָרא ֲאִני ִראׁש־ַמר ֵאַלי ַאלאָֹעַלי ַוּי

ם ָועֶ ד  ֹוָל הּוא ַהַחי ֲאֶׁשר ָהִייִתי ֵמת ְוִהֵּנה ֲאִני ַחי ְלעַוֲאִני יח
 ְּבָיִדי ֵהָּמה׃  לֹוַהָּמֶות ְוַהְּׁשא ֹותּוַמְפְּתח

  ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְלָפֶני־ֵאת ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֶאתב ֹ ְּכתְוַאָּתה יט
  ֹור׃ְלָאח ֹותּיִתָֹהא־ְוֶאת

ְיִמיִני ־ִבים ֲאֶׁשר ָרִאיָת ַעלֹוָכִׁשְבַעת ַהּכ ֹודס־ֶאת כ
 ֶׁשַבעִבים ַמְלֲאֵכי ֹוָכַהָּזָהב ִׁשְבַעת ַהּכ ֹותרֶֹׁשַבע ְמנ־ְוֶאת
 ֹותֲאֶׁשר ָרִאיָת ֶׁשַבע ְקִהּל ֹותרֵֹהָּמה ְוֶׁשַבע ַהְּמנ ֹותְקִהּל
  ֵהָּנה׃

  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק
ז ִׁשְבָעה ֵחָֹאַמר ָהאה ֹּכב ְֹּכת ֹוסַהָּקָהל ְּבֶאְפס ַמְלַא־ֶאל א

 ָזָהב׃  ֹותרֶֹׁשַבע ְמנ ֹוְּבת  ַהִּמְתַהֵּלֹוִבים ִּביִמינֹוָככ
ְוִכי   ר רּוֶחֶצֹע־ְוֶאת ֲעָמְל־ֶאת ַמֲעֶׂשי־ ֶאתָיַדְעִּתי ב

ִרים ִּכי ְמָֹהא־ָאֶון ַוִּתְבַחן ֶאת־תּוַכל ְׂשֵאת ַאְנֵׁשי־א
 ִבים׃ ְזֹם ּכָתָֹמָצאָת א־ ְוֵאיָנם ֵּכן ִּכיֵהםְׁשִליִחים 

א ָעְיָפה  ָסַבְלָּת ַהְרֵּבה ְלַמַען ְׁשִמי ְו ר רּוֲחֶצֹ ְּבעְוַאָּתה ג
 ׃ ַנְפְׁש

 ה ָעָזְבָּת׃ ָנָֹהִראׁש ַאֲהָבְת־ֶאת־ִּכי י ָּדָבר ִלי ֵאֶלֶאֶפס ד
  ֵמַאִין ָנַפְלָּת ׁשּוָבה ֵאַלי ַוֲעֵׂשה ְכַמֲעֶׂשי ֹוא ֵאפָנא־ְזָכר ה

 ֵאֶלי ֹואא ָתׁשּוב ָאבֶבה ְואֹא תים ְוִאם ִנָֹהִראׁש
 ִמַּמָּצָבּה׃  ְתָרֹ ְמנְוָהַדְפִּתי

ָּפֳעֵלי ַהִּנְקָלִסִּיים ־ ֶאתִּכי ְתַתֵעב ִנְמָצא ְב ֹוב ָּדָבר טֲאָבל ו
 ם׃ ָתֹי ְמָתֵעב אִכָֹאנ־ֲאֶׁשר ַּגם

 ֹות ַיְקִׁשיב ֵאת ֲאֶׁשר ָהרּוַח ַמִּגיד ַלְּקִהּלֹוָאְזַנִים ל־ ֲאֶׁשרִמי ז
 ִהים׃ ָהֱאֵמֵעץ ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ְּבַגן ל ַֹלְמַנֵּצַח ֶאֵּתן ֶלֱאכ

 ֹוןָאַמר ָהִראׁשה ֹּכב ֹתַהָּקָהל ִּבְׂשִמיְרָנא ְּכ ַמְלַא־ְוֶאל ח
 ֵמת ָוָחי׃ ־ֲאֶׁשר ֹוןְוָהַאֲחר

ַאף ִּכי ָעִׁשיר  ֵריְׁש־ְוֶאת ָצָרְת־ְוֶאת ַמֲעֶׂשי־ ֶאתָיַדְעִּתי ט
 ְוֵאיָנם ִרים ִּכי ְיהּוִדים ֵהם ְמַֹהִּגּדּוִפים ִמִּפי ָהא־ַאָּתה ְוֶאת
 ַהְּכֵנֶסת ַלָּׂשָטן׃ ־ֵהם ֵּבית־ֵּכן ִּכי ִאם

ן ִיֵּתן  ֹוֵטִהֵּנה ַהּׂש  ִמְּפֵני ַהָּצָרה ַהָּבָאה ָעֶליִּתיָרא־ַאל י
 ֲעֵליֶכםר ְלַמַען ִּתָּבֵחנּו ְוָעְבָרה ַהֵֹּבית ַהּס־ֲאָנִׁשים ִמֶּכם ֶאל

 ֲעֶטֶרת ַהָּמֶות ְוָנַתִּתי ְל־ָצָרה ֲעֶׂשֶרת ָיִמים ֱהֵיה ֶנֱאָמן ַעד
 ַהַחִּיים׃ 

 ֹותְקִׁשיב ֵאת ֲאֶׁשר ָהרּוַח ַמִּגיד ַלְּקִהּל ַיֹוָאְזַנִים ל־ ֲאֶׁשרִמי יא
  ַהָּמֶות ַהֵּׁשִני׃ ֹוא ִיְפַּגע ּבַהְמַנֵּצַח 



 ָנןֹוָחי ֹוןחז ר

ָאַמר ַההּוא ה ֹ ּכב ְֹּכת ֹוסַהָּקָהל ְּבַפְרְּגמ ַמְלַא־ְוֶאל יב 
 ַחָּדה׃  ֹות ֶחֶרב ִּפיִפּיֹול־ֲאֶׁשר

ִּכֵּסא ַהָּׂשָטן  ֹוםְמק ִׁשְבְּת ֹוםְמק־ְוֶאת ַמֲעֶׂשי־ ֶאתָיַדְעִּתי יג
 ַּבָּיִמים־ַּגםא ִׁשַּקְרָּת ֶּבֱאמּוָנִתי ְוַאָּתה ָדַבְקָּת ִבְׁשִמי ְו

 בֹוַׁשמ ֹוםֲאֶׁשר הּוַמת ָּבֶכם ַאְנִטיַּפס ֵעד ֶנֱאָמן ִלי ִּבְמק
 ַהָּׂשָטן׃ 

ֲאָנִׁשים ְּדֵבִקים  ִנְמְצאּו ְב־ִּכי  ֶׁשֶמץ ָּדָבר ָמָצאִתי ָבֶאֶפס יד
 ְבֵני  ִלְפֵני ֹולה ְלָבָלק ָלֵתת ִמְכׁשֹוָרת ִּבְלָעם ֲאֶׁשר הַרֹוְּבת

  ֹות׃ִמִּזְבֵחי ֱאִליִלים ְוִלְזנל ִֹיְׂשָרֵאל ֶלֱאכ
ת ַהִּניְקָלִסִּיים ֹוַרֲאָנִׁשים ְּדֵבִקים ְּבת ְּב־ ִנְמְצאּו ַגםְוֵכן טו

 ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי׃ 
ְמֵהָרה  ָעֶלי ֹואבא ָתׁשּוב ָאְוִאם  ֹוא ֵאפָּנא־הֹוָבׁש טז

 ִּפי׃ ־ָבם ְּבֶחֶרב־ְוִנְלַחְמִּתי
 ֹות ַיְקִׁשיב ֵאת ֲאֶׁשר ָהרּוַח ַמִּגיד ַלְּקִהּלֹוָאְזַנִים ל־ ֲאֶׁשרִמי יז

 ְלָבָנה ֶאֶבן ֹוַהָּמן ַהָּׁשמּור ְוָנַתִּתי ל־ַלְמַנֵּצַח ֶאֵּתן ִמן
ֶבנּו ִּבְלִּתי א ִיֳּקָהֶאֶבן ָחקּוק ֵׁשם ָחָדׁש ֲאֶׁשר ִאיׁש ־ְוַעל

  ַהְמַקֵּבל׃
ִהים ָהֱא־ָאַמר ֶּבןה ֹּכב ַֹהָּקָהל ְּבִתיֲאִטיָרא ְּכת ַמְלַא־ְוֶאל יח

  ָקָלל׃ְנחֶׁשת ־ָתיו ְּכֵעיןֵאׁש ּוַמְרְּג ֹותֲאֶׁשר ֵעיָניו ְּכַלּב
 ֱאמּוָנְת־ֶאת ַאֲהָבְת־ֶאת ַמֲעֶׂשי־ ֶאתָיַדְעִּתי יט

ים ֹוִנָהַאֲחר ְוִכי ַרּבּו ַמֲעֶׂשי  רּוֶחרֶצֹע־ְוֶאת ְתָדֲֹעב־ֶאת
  ים׃ִנָֹהִראׁש־ִמן

ִאיֶזֶבל ָהִאָּׁשה  ־ֶאת ְבָּת ִעְּמֹוַׁשִּכי ה  ָּדָבר ִלי ֵאֶליֶאֶפס כ
 ֹות ִלְזנםָתֹּוְלַפּתֲעָבַדי ־ְנִביָאה ִהיא ְלַלֵּמד ֶאת־ֶרת ִּכיֶמָֹהא

 ִמִּזְבֵחי ֱאִליִלים׃ ל ְֹוֶלֱאכ
 א ָׁשָבה ִמַּתְזנּוֶתיָה׃ ִּתי ָלּה ְזָמן ָלׁשּוב ְוִהיא  ָנַתַוֲאִני כא
ֶפיָה ִעָּמּה ְּבָצָרה ֲאַֹהִּמָּטה ְונ־ּה ֶאלָתֹ ֲאִני ַמִּטיל אִהֵּנה כב

 א ְיׁשּובּון ִמַּמֲעֵׂשיֶהם׃ ־ה ִאםֹוָלְגד
ִּכי ֲאִני הּוא  ֹותַהְּקִהּל־ ַאֶּכה ַבָּדֶבר ְוָיְדעּו ָכלָּבֶניָה־ְוֶאת כג

  ׃ֹולָוֵלב ּוְלִאיׁש ִאיׁש ִמֶּכם ְּכַמֲעָלָליו ָאִׁשיב  ֹותן ְּכָליֵחֹב
א ָנטּו ָיָדם ֲאֶׁשר ־ ַהִּנְׁשָאִרים ְּבִתיֲאִטיָרא ָּכלְוַאֶּתם כד

ק ֶמְחְקֵרי ַהָּׂשָטן ֶמֹא ָיְרדּו ְלעַהִּלּמּוִדים ָהֵהם ְו־ִעם
 ְמַדֵּבר ִּכי ם ְּבִפיֶהם ֲאֵליֶכם ִהְנִניֹוָנ ֶזה ְלׁשַּכֲאֶׁשר

ַאֵחר׃ ל ֹ עֲעֵליֶכםָאִׂשים ־א 
ַעד ִּכי ר ִֹתְׁשְמרּון ֵאת ֲאֶׁשר ִקַּבְלֶּתם ֲעֵליֶכם ִלְׁשמ־ ִכיִּבְלִּתי כה

  ֹוא׃ָאב
 ֶמְמָׁשָלה ֹול־ַהֵּקץ ֶאֶּתן־י ַעדֹוַתִמְצ־ר ֶאתֵמֹ ַהּׁשַהְמַנֵּצַח כו

 ם׃ ֹוִיַהּג־ַעל
ר ְיַנְּפֵצם ַּכֲאֶׁשר ִדֶּבר  ֹוֵצֵזל ְוִכְכִלי ים ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֵעֹ ְירְוהּוא כז

 ָאִני׃ ־ִלי ָאִבי ַּגם
 ב ַהָּׁשַחר׃ ֹוַכּכ־ ֶאתֹו לְוָנַתִּתי כח
 ַיְקִׁשיב ֵאת ֲאֶׁשר ָהרּוַח ַמִּגיד ֹוָאְזַנִים ל־ ֲאֶׁשרִמי כט

  ֹות׃ַלְּקִהּל

  ג ג ג גפרקפרקפרקפרק
 ֹול־ַההּוא ֲאֶׁשרָאַמר ה ֹּכב ַֹהָּקָהל ְּבַסְרִּדיס ְּכת ַמְלַא־ְוֶאל א

ִבים ָיַדְעִּתי ֹוָכִהים ְוִׁשְבָעה כָהֱא ֹותִׁשְבָעה רּוח
 ֵמת׃  ֵׁשם ֲאֶׁשר ַאָּתה ַחי ְוִהְּנ ְל־ִּכי ַמֲעֶׂשי־ֶאת

ה ַלָּמֶות ָבַֹהְּׁשֵאִרית ַהִּנְמָצָאה ַהְּקר־ ְוַחֵּזק ֶאתָנא־רֹוֶרִהְתע ב
 ָהי׃ ְפֵני ֱאְׁשֵלִמים ִל ַמֲעֶׂשי־ָמָצאִתי ֶאת־אִּכי 

ֵאֶּלה ־ָּכלר ָֹּלַמְדָּת ּוַמה ָּׁשַמְעָּת ּוְׁשמ־ַמה ֹואֵאפ רְֹזכ ג
א  ְוְכַגָּנב  ֹואר ָאבֹוֵרא ָתחּוׁש ְלִהְתע־ְוׁשּוָבה ֵאָלי ְוִאם

 ׃ זּו ָׁשָעה ֲאִני ָבא ָעֶלי־ֵתַדע ְּבֵאי
אּו א ִטְּמְּבַסְרִּדיס ֲאֶׁשר ־ְמַעִּטים ַגם ֹותְׁשמ ְל־ֶיׁש ד

ִּבְגֵדיֶהם ֵהם ִיְתַהְּלכּון ִעִּמי ִּבְבָגִדים ְלָבִנים ִּכי ָלֶהם ־ֶאת
  ָיָאָתה׃

 ִמֵּסֶפר ֹוְׁשמ־א ֶאְמֶחה ֶאת הּוא ִיְלַּבׁש ְלָבִנים ְוַהְמַנֵּצַח ה
 ה ִלְפֵני ָאִבי ְוִלְפֵני ַמְלָאָכיו׃ ֹוֶד אֹוְׁשמ־ַהַחִּיים ִּכי ֶאת

ְקִׁשיב ֵאת ֲאֶׁשר ָהרּוַח ַמִּגיד  ַיֹוָאְזַנִים ל־ ֲאֶׁשרִמי ו
  ֹות׃ַלְּקִהּל

 ֹוׁשָאַמר ַהָּקדה ֹּכב ַֹהָּקָהל ְּבִפיָלֶדְלִפָּיא ְּכת ַמְלַא־ְוֶאל ז
ר  גֵ ֹר ְוַהּסֵגַֹח ְוֵאין סֵתֹ ַמְפֵּתַח ָּדִוד ַהּפֹוַהֶּנֱאָמן ֲאֶׁשר ְּבָיד

 ַח׃ ֵתֹ ּפְוֵאין
ַׁשַער ָּפתּוחַ   ִּתי ְלָפֶניִהֵּנה ָנַת ַמֲעֶׂשי־ ֶאתָיַדְעִּתי ח

ר ֹ ְמַעט ַוִּתְׁשמַחֹכ ְל־ ִּכי ֶיׁשֹויּוַכל ִאיׁש ְלָסְגר־א־ֲאֶׁשר
 א ִׁשַּקְרָּת ִּבְׁשִמי׃  ְוְּדָבִרי־ֶאת

ִרים ְמַֹהְּכֵנֶסת ֲאֶׁשר ַלָּׂשָטן ָהא־ֵאֶּלה ִמֵּבית־ן ֶאתֵתֹ נִהְנִני ט
 ְלָפֶניָנם ְתִֹבים ִהְנִני נְזֹּכ־םִּכי ְיהּוִדים ֵהם ְוֵאיָנם ֵּכן ִּכי ִא

ְוָיְדעּו ִּכי ֲאנִ י  ַרְגֶלי ֹותַּכּפ־ּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ַעלאִֹּכי ָיב
 ׃ ֲאַהְבִּתי

 ֹוםְּבי ֲאִני ֶאְׁשָמְר־ר רּוַח ְוַגםֶצְֹּדָבִרי ְּבע־ ָׁשַמְרָּת ֶאתַיַען י
  ָהָאֶרץ׃י יְׁשֵב־ֶאת ֹותֵּתֵבל ֻּכָּלּה ְלַנּס־ַמָּסה ַהָּבא ַעל

 ִיַּקח ִאיׁש ִמְּמ־ֶּפן ֵאת ֲאֶׁשר ְלר ֹ ָבא ְמֵהָרה ְׁשמִהְנִני יא
 ׃ ִּכְתֶר־ֶאת

 ֹוד ֶיְעַּתק ע־אַהי ְו ֶאְּתֶנּנּו ְלַעּמּוד ְּבֵהיַכל ֱאַהְמַנֵּצַח יב 
 ֵׁשם־ְוֶאתַהי ֵׁשם ֱא־ ַהחּוָצה ְוָכַתְבִּתי ָעָליו ֶאתֹומֹוִמְּמק
ֶדת ֵמֵאת  ֶרֹיא ְירּוָׁשַלִים ַהֲחָדָׁשה ַהּיא ִהָהי ֲהִעיר ֱא

 ְׁשִמי ֶהָחָדׁש׃ ־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ַהי ִמןֱא
 ַיְקִׁשיב ֵאת ֲאֶׁשר ָהרּוַח ַמִּגיד ֹוָאְזַנִים ל־ ֲאֶׁשרִמי יג

  ֹות׃ַלְּקִהּל
ָאַמר ָהָאֵמן ֵעד ה ֹּכב  ַֹהָּקָהל ְּבלּוְדְקָיא ְּכת ַמְלַא־ְוֶאל יד

 ִהים׃ ֶדק ְוֵראִׁשית ְּבִריַאת ָהֱאָהֱאֶמת ְוַהֶּצ
ִיֵּתן  ־א ַחם ָאָּתה ִמיא ַקר ְוִּכי  ַמֲעֶׂשי־ ֶאתָיַדְעִּתי טו

 ָחם׃ ־ֹוְוָהִייָת ַקר א
א ַקר ָאִקיא א ַחם ְוה ַאָּתה ִמְּׁשֵניֶהם ֶטַֹיַען ִּכי נ ַא טז

 ִמִּפי׃  ְתֹא



 ָנןֹוָחי ֹוןחז רא

א ֶאְחַסר ִּביר ָמְצָאה ָיִדי ְו ָאַמְרָּת ֵהן ֶהְעַׁשְרִּתי ְוַכְוַאָּתה יז
  ם׃ְֹוֵערִנְדֶּכה ְוֻאְמָלל ַאָּתה ָעִני ִעֵּור ־א ָיַדְעָּת ִּכיָּדָבר ְו

ִמָּיִדי ָזָהב ָצרּוף ָּבֵאׁש ְוֶתְעַׁשר ּוְבָגִדים  ֹותִלְקנ ִאיָעְצ יח
 ַמְרֵּפאא ִתָּגֶלה ְוֶׁשֶמן  ְלָבִנים ֲאֶׁשר ִּתְלַּבׁש ּובֶׁשת ֶעְרָוְת

 ְלַמַען ִּתְרֶאה׃   ֵעיֶניַחִֹלְמׁש
ֵּכן ־יֶחּנּו ַוֲאַיְּסֶרּנּו ַעלֹוִכב אֵהֹ ֲאֶׁשר ֲאִני אִאיׁש־ָּכל יט

 ָנא ְוׁשּוָבה ֵאָלי׃ ־ִהְתַאֶּמץ
י ֹוִלק־ק ִאיׁש ִּכי ִיְׁשַמע ֶאתֵפֹד ַלֶּפַתח ְודֵמֹ ֲאִני עִהֵּנה כ

 ּוא ִעָּמִדי׃  ְוהֹוִעּמל ֶֹלֱאכא ַֹהֶּדֶלת ָאב־ּוָפַתח ֶאת
י  ִכָֹאנ־ִּכְסִאי ַּכֲאֶׁשר ַּגם־ ָלֶׁשֶבת ִעִּמי ַעלֹול־ ֶאֶּתןַהְמַנֵּצַח כא

 ׃ ֹוִּכְסא־ָאִבי ַעל־ִנַּצְחִּתי ְוָיַׁשְבִּתי ִעם
 ַיְקִׁשיב ֵאת ֲאֶׁשר ָהרּוַח ַמִּגיד ֹוָאְזַנִים ל־ ֲאֶׁשרִמי כב

  ֹות׃ַלְּקִהּל

  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק
ה ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ַׁשַער ִנְפָּתח ַּבָּׁשָמִים  ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלַאַחר א

 ר ֵֹלאמר ְמַדֵּבר ֵאַלי ֹוָפֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ַכּׁש ֹוןָהִראׁש ֹולְוַהּק
 ֵכן׃ ־ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְקֶריָנה ַאֲחֵרי ֲעֵלה ֵהָּנה ְוֶהְרֵאִתי

ְוֶאָחד  ָעַלי ָהרּוַח ְּכָרַגע ְוִהֵּנה ִכֵּסא ִנָּצב ַּבָּׁשַמִים ַוָּתַנח ב
 ַהִּכֵּסא׃ ־יֵׁשב ַעל

ם ְוֶקֶׁשת ֶדֹ ַההּוא ְּכַמְרֵאה ֶאֶבן ָיְׁשֶפה ְּכֶאֶבן אְוַהּיֵׁשב ג
 ָסִביב ַלִּכֵּסא ְּכֵעין ָּבָרֶקת׃ 

ַהִּכֵּסא ִמָּסִביב ־ִדים ֶאלְמֹע ֹות ְוַאְרָּבָעה ִכְסאְוֶעְׂשִרים ד
ֵקִנים יְׁשִבים  ָרִאיִתי ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְז ֹותַהִּכְסא־ְוַעל

 ָזָהב ְּבָראֵׁשיֶהם׃  ֹות ְּבָגִדים ְלָבִנים ְוַעְטרְמֻלָּבִׁשים
א ָבָרק ַרַעם ְוַרַעׁש ְוִׁשְבָעה ַלִּפיִדים ֵצַֹהִּכֵּסא י ֹוּוִמּת ה

 ִהים׃ ָהֳא ֹותֵהם ִׁשְבָעה רּוח־ִרים ִלְפֵני ַהִּכֵּסא ֲאֶׁשרֲעֹּב
ַהִּכֵּסא ְוָסִביב  ֹו ְּכֵעין ַהָּקַרח ּוְבתיתֹוִכ ַהִּכֵּסא ַים ְזכְוִלְפֵני ו

  ֹור׃ֵעיַנִים ִמָּפִנים ּוֵמָאח ֹותְמֵלא ֹות ַאְרַּבע ַחּיֹול
ה ְּכַאְרֵיה ְוַהַחָּיה ַהֵּׁשִנית ְּכֵעֶגל  ֹוָנ ַהַחָּיה ָהִראׁשְּדמּות ז

ְוַהַחָּיה ַהְּׁשִליִׁשית ָּפִנים ָלּה ִּכְפֵני ָאָדם ּוְדמּות ַהַחָּיה 
 ף׃ ֹוֵפ ְּכֶנֶׁשר ְמעְרִביִעיתָה

 ֹותֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ְלֶאָחת ְוֵהן ְמֵלא ֹות ַהַחּיְוַאְרַּבע ח
 ִּכי ָלְיָלהם ֹוָמֵעיַנִים ִמָּסִביב ּוִמִּלְפִנים ְוַהְׁשֵקט ֵאין ָלֵהן י

 הּואֲאֶׁשר  ֹותֵהי ְצָבאה ֱאָֹו ְיהֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁשָקד ֹותאְרֹק
  א׃ֹה ְוָעִתיד ָלבֶֹוָיה הָה

ַהִּכּסֵ א  ־ְוָהָדר ְוֶׁשַבח ַלּיֵׁשב ַעל ֹודה ֹותנְתֹנ ֹות ַהַחּיּוְלֵעת ט
 ִמים׃ ֹוָלֵמי עֹוְלע־הּוא ַחי ַעד־ֲאֶׁשר

ְּפֵניֶהם ־ ִיְּפלּו ָהֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַהְּזֵקִנים ַעלֵּכן י
א ֲאֶׁשר הּוא ַחי ַהִּכֵּס־ּוִמְׁשַּתֲחִוים ִלְפֵני ַהּיֵׁשב ַעל

ידּו ַאְרָצה ֹוִריֶהם ָיִניפּו יֹוֵתַעְטר־ ְוֶאתִמיםֹוָלעֵמי ֹוְלע־ַעד
  ר׃ֵֹלאמִלְפֵני ַהִּכֵּסא 

ִּכי ַאָּתה  ז ְֹוָהָדר ָוע ֹודֵהינּו ָיֲאָתה ָלַקַחת הה ֱאָֹוְיה ְל יא
 ִנְהיּו ְוִנְבָראּו׃  ֹוְנֵאֶּלה ּוִבְרצ־ָבָראָת ָּכל

  ה ה ה הפרקפרקפרקפרק
ַהִּכֵּסא ֵסֶפר ָּכתּוב ָּפִנים ־ ְוִהֵּנה ִּביִמין ַהּיֵׁשב ַעלאָוֵאֶר א

  ֹות׃מָתְֹוָחתּום ְּבִׁשְבָעה ח ֹורְוָאח
 ֹול־ִמי ָיָדיו ַרב ֹולָּגדֹול־א ְבקֵרַֹאִּדיר ָרִאיִתי ק ּוַמְלָא ב

 ָמיו׃ ָתֹח־ַהֵּסֶפר ּוְלַהִּתיר ֶאת־ ֶאתַחִֹלְפּת
 ַחַֹמִים ּוָבָאֶרץ ּוִמַּתַחת ָלָאֶרץ ִלְפּת ַּבָּׁשַחֹּכ־ִנְמָצא ַרב־אְו ג

 ְלַהִּביט ֵאָליו׃ ־אַהֵּסֶפר ְוַאף ־ֶאת
 חַ ֹ  ִלְפּתַחֹּכ־ִנְמָצא ַרב־א ָבִכיִתי ַהְרֵּבה ֶבֶכה ִּכי ַוֲאִני ד

 ְלַהִּבט ֵאָליו׃ ־ֹו אֹוּבא ַֹהֵּסֶפר ְוִלְקר־ֶאת
ֶּכה ִהֵּנה ָגַבר ָהַאְרֵיה ִּתְב־ַהְּזֵקִנים ַאל־ ֵאַלי ֶאָחד ִמןֶמראַֹוּי ה

 ּוְלַהִּתיר ַהֵּסֶפר ־ ֶאתַחֹׁש ָּדִוד ִלְפּתֶרִֹמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה ׁש
 ָמיו׃ ָתִֹׁשְבַעת ח

ַהְּזֵקִנים  ֹוּוְבת ֹותַהִּכֵּסא ְוַאְרַּבע ַהַחּי ֹו ְוִהֵּנה ְּבתָוֵאֶרא ו
 ֵעיַנִים  ֶׁשַבע ְקָרַנִים ְוִׁשְבָעה ֹו ָטבּוַח ְולֹוד ֶׂשה ְּכמֵמֹע

 ָהָאֶרץ׃ ־ִטים ְּבָכלְטִֹהי ֵהָּמה ְמׁשָהֱא ֹותֲאֶׁשר ִׁשְבָעה רּוח
 ַהִּכֵּסא׃ ־ַהֵּסֶפר ִמיִמין ַהּיֵׁשב ַעל־ַוִּיַּקח ֶאת אַֹוָּיב ז
 ֹותְּפֵניֶהם ַאְרַּבע ַהַחּי־ַהֵּסֶפר ַוִּיְּפלּו ַעל־ ֶאתֹו ְּבַקְחּתַוְיִהי ח

 ִאיׁשְּבַיד  ֹורִנים ִלְפֵני ַהֶּׂשה ְוִכּנְוֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַהְּזֵק
 ֹותת ֲאֶׁשר ְּתִפּלֶרְֹקט ֹותָזָהב ְמֵלא ֹותִאיׁש ֵמֶהם ּוַמְחּת

  ֵהָּנה׃ יםֹוִׁשַהְּקד
ַהֵּסֶפר ־ָנֲאָוה ָלַקַחת ֶאת ְלר ֹ ִׁשיר ָחָדׁש ֵלאמַוָּיִׁשירּו ט

  יָת ֲעָדְתָקִנ ָמיו ִּכי ִנְׁשַחְטָּת ּוְבָדְמָתֹח־ ֶאתַחִֹלְפּת
  ֹוי׃ָעם ָוג־ּוִמָּכל ֹוןֵׁשֶבט ְוָלׁש־ִהים ִמָּכלֵלא

 ֵהינּו ִלְמִנים ִלְפֵני ֱאֲהֹם ִלְמָלִכים ּוְלכָתֹ אַוַּתַעׂש י
 ָּבָאֶרץ׃ 

ַמְלָאִכים ַרִּבים ָסִביב ַלִּכֵּסא  ֹול ָרִאיִתי ְוָׁשַמְעִּתי קָאז יא
 ְוַאְלֵפי ֲאָלִפים׃  ֹותְרָבב ֹותאֹּבְוַלְּזֵקִנים ּוִמְסָּפָרם ִר ֹותְוַלַחּי

ְועֶׁשר ז  ָֹרם ָנאָוה ַלֶּׂשה ַהָּטבּוַח ָלַקַחת ע ֹול ָענּו ְבקְוֵהם יב 
 ְוָהָדר ּוְבָרָכה׃  ֹודְוָחְכָמה ּוְגבּוָרה ְוה

 ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ּוִמַּתַחת ָלָאֶרץ ַוֲאֶׁשר ָיצּור־ְוָכל יג
ר ֹים ֵלאמִנֲֹאֶׁשר ָּבֶהם ָׁשַמְעִּתי על ֹכְּפֵני ַהַּיִּמים ְו־ַעל
ְוֶהָהָדר  ֹודַהֶּׂשה ַהְּבָרָכה ְוַהה־ַהִּכֵּסא ְוֶאל־ ַעלַהּיֵׁשב־ֶאל

 ִמים׃ ֹוָלֵמי עֹוְלע־ ַעדְוַהֶּמְמָׁשָלה
ָענּו ָאֵמן ְוֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַהְּזֵקִנים ָנְפל ּו   ֹות ַהַחּיְוַאְרַּבע יד

 ִמים׃ ֹוָלֵמי ָהעֹוְלְׁשַּתֲחוּו ְלֵחי עְּפֵניֶהם ַוִּי־ַעל

  ו ו ו ופרקפרקפרקפרק
ִׁשְבָעה  ־ַח ֶאָחד ִמןֵתַֹהֶּׂשה ּפ־ ָרִאיִתי ֶאתֵכן־ַאֲחֵרי א

ַרַעם   ֹולְּכק ֹותַאְרַּבע ַהַחּי־ַאַחת ִמן ֹולְוק ֹותמָתַֹהח
 ּוְרֵאה׃ א ֹּב רֵֹלאמָׁשַמְעִּתי 

 ֹו ל־ֶקֶׁשת ַוְיַעְּטרּו ֹוב ָעָליו לֵכֹ ְוִהֵּנה סּוס ָלָבן ְוָהרָוֵאֶרא ב
 ׃ ֹוִּבְגֻבָרתז ִֹמְלָחָמה ֲאֶׁשר ָיע ֹורֲעָטָרה ַוֵּיֵצא ְכִגּב



 ָנןֹוָחי ֹוןחז רב

ַהַחָּיה ־ם ַהֵּׁשִני ָׁשַמְעִּתי ֶאתֹוָתַהח־ ָּפַתח ֶאתְוַכֲאֶׁשר ג
 ּוְרֵאה׃ א ֶֹרת ּבֶמַֹהֵּׁשִנית א

ִביר   ְלַהֲעֹו ְּבָידַחֹב ָעָליו ּכֵכְֹוָהרם ֹ סּוס ַאֵחר ָאדַוֵּיֵצא ד
ֵרֵעהּו ־ָהָאֶרץ ְלַבֲעבּור ַיַהְרגּו ִאיׁש ֶאת־ִמן ֹוםַהָּׁשל־ֶאת

 ׃ ֹוה ִנְּתָנה ְבָידָלֹ ְּגדְוֶחֶרב
 ֹולק־ם ַהְּׁשִליִׁשי ָׁשַמְעִּתי ֶאתֹוָתַהח־ ָּפַתח ֶאתְוַכֲאֶׁשר ה

 רָֹׁשחּו ְרֵאה ָוַאֵּבט ְוִהֵּנה סּוס א ֹּבר ַֹהַחָּיה ַהְּׁשִליִׁשית ֵלאמ
 ׃ ֹוְזֵני ִמְׁשָקל ְּבָידאֹב ָעָלי מֵכְֹוָהר

ַקב ִח ִּטים ְּבֶבַקע  ר ֵֹלאמ ֹותַאְרַּבע ַהַחּי ֹוִמּת ֹול קָוֶאְׁשַמע ו
 ַהֶּׁשֶמן־ְוֶאתים ְּבֶבַקע ֶּכֶסף ִרֶֹּכֶסף ּוְׁשלָׁשה ַקִּבים ְׂשע

 ַּתְׁשֵחת׃ ־ַהַּיִין ַאל־ְוֶאת
ַהַחָּיה   ֹולַמְעִּתי קם ָהְרִביִעי ָׁשֹוָתַהח־ ָּפַתח ֶאתְוַכֲאֶׁשר ז

 ּוְרֵאה׃ א ֹּבר ָֹהְרִביִעית ֵלאמ
 ֹו ב ָעָליו ָמֶות ְׁשמ ֵכְֹוָהר ֹון ְוִהֵּנה סּוס ְּכֵעין ֵיָרקָוֵאֶרא ח

 ָהָאֶרץע ַבֹר־ֶאתג ֹ ִנַּתן ָלֶהם ַלֲהרַחֹאת ַאֲחָריו ְוכֵצֹי ֹולּוְׁשא
 ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ַּבֶּדֶבר ּוְבַחַּית ַהָּׂשֶדה׃ 

ם ַהֲחִמיִׁשי ָוֵאֶרא ִמַּתַחת ַלִּמְזֵּבַח ֹוָתַהח־ ֶאתֹוְכִפְתחּו ט
ֲאֶׁשר ָנְתנּו ־ִהים ְוַעלְּדַבר ָהֱא־ַהֶּנֱהָרִגים ַעל ֹותַנְפׁש־ֶאת
  ֵעדּוָתם׃־ֶאת

 ֵאל  ֹוׁשי ֵאל ָקדָנָֹמַתי ֲאד־ַעד ֹולָּגד ֹולִקים ְּבקֲעֹ צְוֵהם י
 ַהָּׁשפּוּדָ ֵמנּו ם ִֹתּק־אְוַבִּמְׁשָּפט א ָֹתב־אָמַתי ־ֱאֶמת ַעד

 ִמּיְׁשֵבי ָהָאֶרץ׃ 
יל ֹוִחִּכי ֲעֵליֶהם ְלהר ֵֹלאמ ֹותְלָבנ ֹות ַמֲחָלצָלֶהם־ַוִּיָּנֵתן יא

 ַוֲאֵחיֶהםְמָעט ַעד ֲאֶׁשר ָׁשֵלם ִיְהֶיה ִמְסַּפר ַחְבֵריֶהם  ֹודע
 ם׃ ֹוֶהָּדָמם ְּכמ ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵפ

ה ָלֹ ַהִּׁשִּׁשי ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה ְזָוָעה ְגדםֹוָתַהח־ ֶאתֹוּוְכִפְתח יב 
 ְלָדם׃  ַהֶּׁשֶמׁש ָלְבָׁשה ַקְדרּות ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער ְוַהָּיֵרַח ֶנְהַּפ

 ַהָּׁשַמִים ָנְפלּו ָאְרָצה ִּכְתֵאָנה ְבַׁשֶּלֶכת ַּפֶּגיָה ִמְּפֵני ֵביֹוְכְוכ יג
 רּוַח ְסָעָרה׃ 

 ם׃ ֹוָמְוָהִרים ְוִאֵּיי ַהָּים ֶנְעְּתקּו ִמְּמקּו ּלֹ ְּכֵסֶפר ָנגַהָּׁשַמִים יד
 חַ ֹי כֵרֹ ְוָׂשֶריָה ְוָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ֲעִׁשיֵרי ָעם ְוִגּבֶאֶרץ־ּוַמְלֵכי טו

 ַהְּסָלִעיםֻּכָּלם ּוֵבין  ֹותים ִהְתַחְּבאּו ִבְמָערֹוִרֲעָבִדים ּוְבֵני ח
 ֶּבָהִרים׃ 

נּו ָתָֹלִעים ִנְפלּו ָעֵלינּו ַּכּסּו אַהְּס־ֶהָהִרים ְוֶאל־ ֶאלְמרּואַֹוּי טז
 ַאף ַהֶּׂשה׃  ֹוןַהִּכֵּסא ּוִמְּפֵני ֲחר־ִמְּפֵני ַהּיֵׁשב ַעל

  ד׃ָֹּבא ּוִמי ַיֲעמ ֹולַזְעָמם ַהָּגד ֹום יִּכי יז

  ז ז ז זפרקפרקפרקפרק
ַאְרַּבע ־ִדים ַעלְמֹ ָרִאיִתי ַאְרָּבָעה ַמְלָאִכים עֵכן־ְוַאֲחֵרי א

 רּוַח ְתִהייָה ְלִבְלִּתי ֶתִֹׂשים ְּבַאְרַּבע רּוחְפָֹהָאֶרץ ְות ֹותַּכְנפ
 ֵעץ׃ ־א ְבָכלא ַבָּים ְוא ָבָאֶרץ ְונֶׁשֶבת 

ם ֹוַתא חֵׂשֶֹׁשֶמׁש ְונ־ה ִמִּמְזַרחֶלַֹאֵחר ע  ַמְלָאָוֵאֶרא ב
ַאְרָּבָעה ַהַּמְלָאִכים ֲאֶׁשר ־ֶאל ֹולָּגד ֹולָחי ַוִּיְקָרא ְּבק־ֵאל

 ַהָּים׃ ־ָהָאֶרץ ְוֶאת־ְלַהְׁשִחית ֶאת ְבָיָדם ַהְּפֻקָּדה

ָהֵעִצים  ־ַהָּים ְוֶאת־ָהָאֶרץ ְוֶאת־ַּתְׁשִחיתּו ֶאת־ ַאלֶמראַֹוּי ג
 יֶהם׃ ֹוֵתִמְצח־ֵהינּו ַעלַעְבֵדי ֱא־ָחַתְמנּו ֶאת־ַעד ִּכי

ִמְסַּפר ַהֶּנְחָּתִמים ְמַאת ֶאֶלף ְוַאְרָּבָעה ־ ֶאתָוֶאְׁשַמע ד
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ־ֶׁשר ֶנְחְּתמּו ִמֶּקֶרב ָּכלְוַאְרָּבִעים ָאֶלף ֲא

  ְלִׁשְבֵטיֶהם׃
ְיהּוָדה ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף ְלַמֵּטה ְבֵני ־ ְבֵניְלַמֵּטה ה

 ֶנְחְּתמ ּו ָגד ־ְראּוֵבן ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף ְלַמֵּטה ְבֵני
ְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂש ר  ֲאֶׁשר ֶנְח־ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף ְלַמֵּטה ְבֵני

  ָאֶלף׃
ַנְפָּתִלי ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף ְלַמֵּטה  ־ ְבֵניְלַמֵּטה ו

 ְמַנֶּׁשה ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף׃ ־ְבֵני
ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף ְלַמֵּטה   ֹוןִׁשְמע־ ְבֵניְלַמֵּטה ז

ִיָּׂששָכר ־ֶלף ְלַמֵּטה ְבֵניֵלִוי ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָא־ְבֵני
  ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף׃ ֶנְחְּתמּו

ְזֻבלּון ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף ְלַמֵּטה  ־ ְבֵניְלַמֵּטה ח
ִבְנָיִמין ־ף ֶנְחְּתמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף ְלַמֵּטה ְבֵניֹוֵסי־ְבֵני

  ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף׃ ֶנְחְּתמּו
יּוַכל ִאיׁש ־אֲאֶׁשר ד ָֹרב ְמא ֹוןִתי ְוִהֵּנה ָהמ ָרִאיֵכן־ַאֲחֵרי ט

 ֹות נְֹוַהְּלׁשְוָהַעִּמים  ֹותם ְוַהִּמְׁשָּפחֹוִיַהּג־ִמֶּקֶרב ָּכלר ִֹלְסּפ
 ֹותְׂשָמלָּבאּו ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ַהִּכֵּסא ְוִלְפֵני ַהֶּׂשה ְמֻלָּבִׁשים 

 ְּתָמִרים ִּביֵדיֶהם׃  ֹותְוַכּפ ֹותְלָבנ
ֵהינּו ַהּיֵׁשב ְמרּו ַהְיׁשּוָעה ֵלאאַֹוּי ֹולָּגדֹול־ ְבקִּיְקְראּוַו י

 ַהִּכֵּסא ְוַלֶּׂשה׃ ־ַעל
 ַהִּנָּצִבים ָסִביב ַלִּכֵּסא ְוָסִביב ַלְּזֵקִנים ַהַּמְלָאִכים־ְוָכל יא

ְּפֵניֶהם ִלְפֵני ַהִּכֵּסא ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ־ָנְפלּו ַעל ֹותּוְלַאְרַּבע ַהַחּי
 ים׃ ִהֵלא

ה ֹוָד ָאֵמן ַהְּבָרָכה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהִּביָנה ְוַהּתְמרּואַֹוּי יב 
 ִמיםֹוָלעֵמי ֹוְלע־ֵהינּו ַעדְוַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהֶּנַצח ֵלא

 ָאֵמן׃ 
ֶמר ֵאָלי ִמי ֵאֶּלה ֵהם אַֹהְּזֵקִנים ַוּי־ ֶאָחד ִמןַוַּיַען יג

 ּוֵמַאִין ָּבאּו׃  ֹותְלָבנ ֹותַהְמֻלָּבִׁשים ְׂשָמל
ֶמר ֵאַלי ֵאֶּלה ֵהם אֹי ַאָּתה ָיָדְעָּת ַוּיִנֹ ֵאָליו ֲאדרַמָֹוא יד

 ַעדָתם ְּבַדם ַהֶּׂשה ָצָרה ֲאֶׁשר ִּכְּבסּו ִׂשְמב ַֹהָּבִאים ֵמר
 ֲאֶׁשר ִהְלִּבינּו׃ 

ִהים ּוְמָׁשְרִתים ְלָפָניו ִדים ִלְפֵני ִכֵּסא ָהֱאְמֹ ֵהם עֵּכן־ְוַעל טו
  ֲעֵליֶהם׃ַהִּכֵּסא ָיֵגן ־ב ַעלֵׁשֹם ָוָלְיָלה ְוַהּיֹוָמ יֹוֵהיָכלְּב
 ַיֵּכם ָׁשָרב ָוָׁשֶמׁש׃ ־אְו ֹודא ִיְצְמאּו עא ִיְרָעבּו ְו טז
ַמּבּוֵעי ־ם ְוַעלָתַֹהִּכֵּסא הּוא ִיְרֶעה א ֹו ַהֶּׂשה ֲאֶׁשר ְּבתִּכי יז

  ֵמֵעיֵניֶהם׃ִּדְמָעה ־ִהים ָּכלַמִים ַחִּיים ְיַנֲהֵלם ּוָמָחה ֱא

  ח ח ח חפרקפרקפרקפרק
ם ַהְּׁשִביִעי ַוְּתִהי ְדָמָמה ַבָּׁשַמִים  ֹוָתַהח־ ָּפַתח ֶאתַאַחר א

 ַּכֲחִצי ָׁשָעה׃ 



 ָנןֹוָחי ֹוןחז רג

ְנתּוִנים ְלִׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים   ֹותרֹוָפ ִׁשְבָעה ׁשָוֵאֶרא ב
 ִהים׃ ִדים ִלְפֵני ָהֱאְמָֹהע

 ִמְקֶטֶרת ָזָהב  ֹוַהִּמְזֵּבַח ּוְבָידֵאֶצל ד ַֹאֵחר ַוַּיֲעמ ַמְלָא אַֹוָּיב ג
 ֹותְּתִפּל־ת ְלַהְקִטיר ִעםֶרֹ ֲעֶתֶרת ְקטֹוַוִּיְתנּו ל

 ִמְזַּבח ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַהִּכֵּסא׃ ־ ַעליםֹוִׁשַהְּקד־ָּכל
ים ִמַּיד ֹוִׁשַהְּקד ֹותְּתִפּל־ת ִעםֶרֹ ֲעַתר ֲעַנן ַהְּקטַוַּיַעל ד

 ִהים׃ ִלְפֵני ָהֱא ַהַּמְלָא
ַהִּמְזֵּבַח ־ַהִּמְקֶטֶרת ַוְיַמְלֶאָה ֵאׁש ֵמַעל־ֶאת  ַהַּמְלָאַוִּיַּקח ה

 ָוַרַעם ּוָבָרק ָוָרַעׁש׃  ֹולָהָאֶרץ ַוְיִהי ק־ֲעֵליק ַֹוִּיּצ
ים  ִנֹיֶהם ָעְמדּו ְנכֵתֹרֹוְפִׁשְבַעת ׁש־ ַהַּמְלָאִכים ִעםְוִׁשְבַעת ו

  ַע׃ִֹלְתק
ָבָרד ְוֵאׁש ָוָדם ְּבלּוִלים ־ַוְיִהי ֹון ָהִראׁש ַהַּמְלָאַוִּיְתַקע ז

ִפים ָאְרָצה ַוִּתָּׂשֵרף ְׁשִליִׁשית ָהָאֶרץ ּוְׁשִליִׁשית ְטַֹיְחָּדו ׁש
 ֶיֶרק ֵעֶׂשב ִנְׂשָרף׃ ־ ְוָכלָהֵעִצים

ר ָּבֵאׁש ָנַפל ֵעֹּב ֹול ַהר ָּגדֹוַהֵּׁשִני ּוְכמ  ַהַּמְלָאַוִּיְתַקע ח
 ְׁשִליִׁשית ַהָּים ֶנְהְּפָכה ְלָדם׃ ַהָּים ּו ֹוּת־ֶאל

רּוַח ַחִּיים ְּבַאָּפיו ֲאֶׁשר ־ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת־ ָּכלַוִּיְגַוע ט
 ְׁשִליִׁשית ֵמֶהן ֶנֱהָרסּו׃  ֹותַּבְּׁשִליִׁשית ַהָּים ְוָהֳאִנּי

ר  ֵעְֹּכַלִּפיד ּב ֹולב ָּגדֹוָכּכל ַֹהְּׁשִליִׁשי ַוִּיּפ  ַהַּמְלָאַוִּיְתַקע י
 ֹותַהְּנָהר־ַהְּׁשִליִׁשית ִמן־ַעלל ַֹהָּׁשָמִים ַוִּיּפ־ִמן
 ַהַּמִים׃  ֹותַמְעְינ־ּוִמן

ַהַּמִים ָהְיָתה ־ ַלֲעָנה ּוְׁשִליִׁשית ִמןֹו ִנְקָרא ְׁשמבֹוָכְוַהּכ יא
 ַהַּמִים ִּכי ָמִרים ֵהם׃ ־ְלַלֲעָנה ְוַרִּבים ִמְּבֵני ָאָדם ֵמתּו ִמן

ַהֶּׁשֶמׁש ֻהְּכָתה ־ָהְרִביִעי ְוִהֵּנה ְׁשִליִׁשית ִמן ַּמְלָא ַהַוִּיְתַקע יב 
 ַעדִבים ֹוָכַהּכ־ַהָּיֵרַח ּוְׁשִליִׁשית ִמן־ּוְׁשִליִׁשית ִמן

 ְוֵכן ֹו ְׁשִליִׁשיתֹורֹוא ִהִּגיַּה א ֹוםָחְׁשָכה ְׁשִליִׁשיָתם ְוַהּי־ִּכי
  ַהָּלְיָלה׃

 ֹולא ְּבקֵרֹף ַּבֲחִצי ַהָּׁשַמִים קֹוֵפְמע  ָוֶאְׁשַמע ַמְלָאָוֵאָרא יג
 ֲאֶׁשר רֹוָפַהּׁש ֹותלְֹליְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵני ק ֹויא ֹויא ֹויא ֹולָּגד

  ַע׃ֹים ִלְתקִנֶֹיֶתר ְׁשלֶׁשת ַהַּמְלָאִכים ְנכ

  ט ט ט טפרקפרקפרקפרק
ַהָּׁשַמִים ־ל ִמןֵפֹב נֹוָכַהֲחִמיִׁשי ָוֵאֶרא כ  ַהַּמְלָאַוִּיְתַקע א

  ֹום׃ ַמְפֵּתַח ִלְבֵאר ַהְּתהֹול־ֶתןַאְרָצה ַוִּיָּנ
ר ַֹהְּבֵאר ְּכִקיט־ִמןר ַֹוַּיַעל ִקיט ֹוםְּבֵאר ַהְּתה־ ֶאתַוִּיְפַּתח ב

ר  ַֹהֶּׁשֶמׁש ּוְפֵני ַהָּׁשַמִים ִמִּקיט ַוֶּתְחַׁשד ְֹמא־ַהִּכְבָׁשן ַרב
  ַהְּבֵאר׃

 חַ ַֹּתן ָלֶהם ְּככ ִנַחָֹהָאֶרץ ְוכ־ָיָצא ַאְרֶּבה ַעלר ַֹהִּקיט ֹוּוִמּת ג
 ָהַעְקַרִּבים ָּבָאֶרץ׃ 

ַהָּיָרק  ־א ֶאתֵעֶׂשב ָהָאֶרץ ְו־ ֻצּוּו ְלִבְלִּתי ַׁשֵחת ֶאתְוֵהם ד
ָהֲאָנִׁשים ְלַבָּדם ֲאֶׁשר ־ֶאת־ֵעץ ַהָּׂשֶדה ִּכי ִאם־א ֶאתְו

 ַהֶּמַצח׃ ־ִהים ַעלם ֱאֹוַת חָלֶהם־ֵאין
ם ֲחִמָּׁשה ָתַֹרק ְלַעּנ־םא ִנַּתן ָלֶהם ַלֲהִמיָתם ִּכי ִאְו ה

  ַיֶּכּנּו׃ָאָדם ֲאֶׁשר ָהַעְקָרב  ֹובָקֶׁשה ְּכַמְכא ֹובֳחָדִׁשים ְּבַמְכא

א ִיְמָצֻאהּו ַהָּמֶות ְו־ָהָאָדם ֶאת־ ָהֵהם ְיַבְקׁשּו ְבֵניַּבָּיִמים ו
 ַנְפָׁשם ָלמּות ְוַהָּמֶות ִיְבַרח ֵמֶהם׃ ־ִיְׁשֲאלּו ֶאת

ה ְּכַמְרֵאה סּוִסים ֲערּוִכים ְלִמְלָחָמה  ָהַאְרֶּבּוַמְרֵאה ז
 ָזָהב ְוִכְפֵני ֲאָנִׁשים ְּפֵניֶהם׃  ֹותָראֵׁשיֶהם ְּכַעְטר־ְוַעל

  ֹות׃ ָלֶהם ִּכְׂשַער ָנִׁשים ְוִׁשֵּניֶהם ִׁשֵּני ֲאָריְוֵׂשָער ח
 ֹולַּכְנֵפיֶהם ְּכק ֹולי ַבְרֶזל ְוקֵנֹים ְּכִׁשְריִנֹ ִׁשְריַוֲעֵליֶהם ט

 סּוִסים ֲאֶׁשר ְיֻרצּון ַלְּקָרב׃  ֹוןֲהמ ֹותְּכבַמְר
ם ֹוָנֲאֶׁשר א ֹותנֹם ָּדְרבֹוָת ַעְקַרִּבים ּוְבַזְנבֹוָלֶהם ְּכמ ֹותּוְזָנב י

 ְּבֵני ָאָדם ֲחִמָּׁשה ֳחָדִׁשים׃ ־ֶאת ֹותָּבם ְלַעּנ
 ִּבְׂשַפת ֵעֶבר ֹוֲאֶׁשר ְׁשמ ֹוםַהְּתה הּוא ַמְלַא  ֶמֶלַוֲעֵליֶהם יא

  ֹון׃יֹוְל ַאּפֹול־ְוַהְּיָוִנים ִיְקְראּו ֹוןֲאַבּד
  ּוְנִהי ֵׁשִני ְׁשִליִׁשי ִהָּנם ָּבִאים׃ ֹול־ ֶאָחד ָחַלף ָהַלְנִהי יב 
 ֹותא ִמֵּבין ַקְרנֵרֹק ֹולַהִּׁשִּׁשי ָוֶאְׁשַמע ק  ַהַּמְלָאַוִּיְתַקע יג

 ִהים׃ ִמְזַּבח ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ֱא
ַהֵּתר ר ֹ ֵלאמֹור ְּבָידֹוָפַהִּׁשִּׁשי ֲאֶׁשר ַהּׁש ְלָאַהַּמ־ֶאל יד

 ֹול ַהָּנָהר ַהָּגד־ַאְרָּבָעה ַהַּמְלָאִכים ָהֲאסּוִרים ַעל־ֶאת
  ְּפָרת׃־ְנַהר

 ַהַּמְלָאִכים ֻהָּתרּו ֲאֶׁשר ֲערּוִכים ָהיּו ַלָּׁשָעה  ְוַאְרָּבָעה טו
ְּבֵני ־ַהְּׁשִליִׁשית ִמן־תׁש ְוַלָּׁשָנה ְלָהִמית ֶאֶדְֹוַלח ֹוםְוַלּי

  ָהָאָדם׃
 ֹות ְרָבב ֹותאַֹהָּפָרִׁשים ָעָלה ִלְׁשֵּתי ִרּב ֹות ִצְבאּוִמְסַּפר טז

 ֵכן ָׁשַמְעִּתי ִמְסָּפָרם׃ ־ִּכי
ֵביֶהם ֲאֶׁשר  ְכֹר־ַהּסּוִסים ְוֶאת־ֶאת ֹון ָרִאיִתי ֶבָחזְוֵכן יז

ית ְוָראֵׁשי ַהּסּוִסים יֶהם ְּכַמְרֵאה ֵאׁש ְּתֵכֶלת ְוָגְפִרֵנִֹׁשְרי
 ּוִמִּפיֶהם ָעְלָתה ֵאׁש ָעָׁשן ְוָגְפִרית׃  ֹות ֲאָריְּכָראֵׁשי

 ֹות לֵֹאֶּלה ָּבֵאׁש ֶּבָעָׁשן ּוַבָּגְפִרית ָהע ֹות ַמֵּגפָּבָׁשלׁש יח
 ְּבֵני ָהָאָדם׃ ־ִמִּפיֶהם ֻהָּכה ֵחֶלק ְׁשִליִׁשי ִמן

ם ֹוָתם ִּכי ַזְנבֹוָתַזְנבִפיֶהם ּוְב־ֹו ַהּסּוִסים ְּבמַחֹכ־ִּכי יט
 ִּכְנָחִׁשים ֵהם ְוָראִׁשים ָלֶהם ֲאֶׁשר ָּבם ֵהם ְמַחְּבִלים׃ 

ָׁשבּו ־אָהֵאֶּלה  ֹותא ֵמתּו ַּבַּמֵּגפ ְּבֵני ָהָאָדם ֲאֶׁשר ּוְׁשָאר כ
 ָזָהב ְוַלֲעַצֵּביַלֵּׁשִדים  ֹודע ֹותִמַּמֲעֵׂשי ְיֵדיֶהם ֵמִהְׁשַּתֲח

ִיְׁשְמעּון ־אְוִיְראּון ־א ְוֶאֶבן ָוֵעץ ֲאֶׁשר ָוֶכֶסף ּוְנחֶׁשת
 א ְיַהֵּלכּון׃ ְו
ָׁשבּו ֵמֶרַצח ּוִמְּכָׁשִפים ּוִמְּזנּות ּוִמְּגֵנָבה ֲאֶׁשר ־א ְוַגם כא

 ִּביֵדיֶהם׃ 

  י י י יפרקפרקפרקפרק
ה ָעָנן ֶטַֹהָּׁשָמִים ע־ד ִמןֵרַֹאֵחר ַאִּדיר י  ַמְלָאָוֵאֶרא א

 ָּפָניו ְּכֵעין ַהֶּׁשֶמׁש ְוַרְגָליו ֹוׁשאֹר־ַּכַּׂשְלָמה ְוֶקֶׁשת ַעל
  ֵאׁש׃ ְּכַעּמּוֵדי

ַהָּים ־ ַהְיָמִנית ַעלֹוַרְגל־ָּפתּוַח ַוַּיֵּצג ֶאתן ֹ ֵסֶפר ָקטֹוּוְבָיד ב
 ָהָאֶרץ׃ ־ַהְּׂשָמאִלית ַעל־ְוֶאת

 ִהְׁשִמיעּו ִׁשְבַעת ֹוּוְבָקְרא ֹולָּגד ֹולג ָקָרא ְּבקֵאֹ ׁשְוַכֲאִרי ג
 ְּדָבִרים׃  ֹולִמים קָהְרָע



 ָנןֹוָחי ֹוןחז רד

ְלִּתי ֹוַאִּדְבֵריֶהם ה ֹול ִהְׁשִמיעּו ִׁשְבַעת ָהְרָעִמים קְוַכֲאֶׁשר ד
 ֹוםֵאַלי ֲחתר  ַֹהָּׁשַמִים ֵלאמ־ִמן ֹולָוֶאְׁשַמע קב  ִֹלְכּת
ב ִֹּתְכּת־ ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיעּו ִׁשְבַעת ָהְרָעִמים ְוַאלַהְּדָבִרים־ֶאת
 ם׃ ָתֹא

ָהָאֶרץ ֵהִרים ־ַהָּים ְוַעל־ד ַעלֵמֹר ָרִאיִתי עֲאֶׁש ְוַהַּמְלָא ה
 ַהָּׁשָמִים׃ ־ ֶאלֹוְיִמינ־ֶאת

ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ־ם ֲאֶׁשר ָּבָרא ֶאתֹוָל ְּבֵחי ָהעַוִּיָּׁשַבע ו
ֲאֶׁשר ־ַהָּים ְוֶאת־ּה ְוֶאתֹוָאָהָאֶרץ ּוְמל־ָּבם ְוֶאת־ֲאֶׁשר
 ָהֵעת׃  ֹודע ִּתָמֵׁש־ִאם ֹוכֹוְּבת

ל ֹוֵא ְויֹולֹוַהְּׁשִביִעי ִיֵּתן ק ָּיִמים ָהֵהם ֲאֶׁשר ַהַּמְלָא ַּבַרק ז
  ַהְּנִביִאים׃ֲעָבָדיו ־ַּה ַּכֲאֶׁשר ִּבַּׂשר ֶאתֱא ֹודסם ֹ ִיּתֹוַעִלְתק

ר ַֹהָּׁשַמִים ִּדֶּבר ֵאַלי ֵׁשִנית ֵלאמ־ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ִמן ֹולְוַהּק ח
 ַהָּים־ַעלד ֵמָֹהע ַהַּמְלָא־דַהֵּסֶפר ַהָּפתּוַח ִמַּי־ַקח ֶאת ֵל

 ָהָאֶרץ׃ ־ְוַעל
ן ַֹהֵּסֶפר ַהָּקט־ִּלי ֶאת־ר ֵאָליו ְּתָנהַמָֹוא ַהַּמְלָא־ֶאל ָוֵאֵל ט

  ּוְבִפי ְלִבְטְנ ְוהּוא ֵיַמר ֹותֹאל ֶֹוֱאכ ֶמר ֵאֵלי ַקח ְלאַֹוּי
  ֹוק׃ִיְהֶיה ִּכְדַבׁש ְלָמת

 ַוְיִהי ֹותֹל אַכָֹוא ַהַּמְלָא־ִמַּידן ַֹהֵּסֶפר ַהָּקט־ ֶאתָוֶאַּקח י
  ׃ֹותֹאֵהַמר ְלִבְטִני ַאֲחֵרי ָאְכִלי  ַא ֹוקְבִפי ִּכְדַבׁש ְלָמת

ַרִּבים ַעִּמים ־ְלִהָּנֵבא ַעל ֹודיף עֹוִסא ת ֵאָלי ֲהְמרּואַֹוּי יא
 ּוְמָלִכים׃  ֹותנֹם ּוְלׁשֹוִיְוג

  יא יא יא יאפרקפרקפרקפרק
ֶמר אַֹוּי ַהַּמְלָאד ֵֹנה ַהִּמָּדה ַוַּיֲעמה ִלְקֹוֶמ ָקֶנה ּדִלי־ַוִּיָּנֶתן א

 ֹום ְמק־ְוֶאתַהִּמְזֵּבַח ־ִהים ְוֶאתֵהיָכל ָהֱא־ֶאתד ֹקּום ּומ
 ַהִּמְׁשַּתֲחִוים ָׁשם׃ 

ִנַּתן  ־ ִּכיֹותֹאד ֹא ָתמְו ֹוןֲחַצר ַהֵהיָכל ַהִחיצ־ ֶאתְוָנַתְׁשָּת ב
 ּוְׁשַנִיםְרָּבִעים ׁש ַאֶדִֹעיר ַהּק־ם ְוָרְמסּו ֶאתֹוִיִּביֵדי ַהּג

 ׁש׃ ֶדֹח
 ִלְׁשֵני ֵעָדי ְוִנְּבאּו ָיִמים ֶאֶלף ָמאַתִים ְוִׁשִּׁשים ְוָנַתִּתי ג

 ִּבְלבּוׁש ָׂשק׃ 
ֵהי ֱא־ִדים ַעלְמָֹהע ֹותרֹ ֵהם ְׁשֵני ַהֵּזיִתים ּוְׁשֵּתי ַהְּמנֵאֶּלה ד

 ָהָאֶרץ׃ 
ַכל אֹ ִמִּפיֶהם ְות ָּבם ֵּתֵצא ֵאׁשַעֹ ִאיׁש ִלְנּגְיַבֵּקׁש־ְוִכי ה

  ָּבם ְלָרָעה׃ ַעַֹהְמַבֵּקׁש ִלְנּג־ָימּות ָּכל ֹותֵביֶהם מְיֹא־ֶאת
ָמָטר  ֹותַהָּׁשַמִים ְלִבְלִּתי ֱהי־ֶאתר ְֹלֵאל ָיָדם ַלֲעצ־ ֶיׁשְוֵהם ו

 ְלָדםַהַּמִים ־ֶאת ְֹיֵמי ְנבּוָאָתם ְוֶיׁש ְלֵאל ָיָדם ַלֲהפ־ָּכל
 ַמָּכה ְּכֵדי ֶחְפָצם׃ ־ָכלָהָאֶרץ ְּב־ֶאת ֹותּוְלַהּכ

 ֹוםַהְּתה־ה ִמןָלָֹּבם ַהַחָּיה ָהע־ֵעדּוָתם ִּתָּלֶחם ֹותּוְכַכּל ז
 ם׃ ָתֹאג ִֹּתְגַּבר ֲעֵליֶהם ְוַתֲהר

ה ַהִּנְקֵראת ִּבְׂשַפת ָלָֹהִעיר ַהְּגד ֹוב ִיְּפלּו ִּבְרחּוִפְגֵריֶהם ח
 יֶהם׃ ֵנֲֹאד־ַּגםִנְצַלב ־ּוִמְצָרִים ֲאֶׁשר ָׁשם ֹוםָמָׁשל ְסד

ם ִיְראּו ֹוִיְוַהּג ֹותנְֹוַהְּלׁש ֹותָהַעִּמים ְוַהִּמְׁשָּפח־ ִמןְוַרִּבים ט
ר ֹא ִיְּתנּו ִלְקּבִּפְגֵריֶהם ְׁשלֶׁשת ָיִמים ָוֵחִצי ְו־ֶאת
 ָקֶבר׃  ֹום ִּבְמקַהֲחָלִלים־ֶאת

ִאיׁש  ֹותנ ָהָאֶרץ ָיִׂשיׂשּו ָיִגילּו ֲעֵליֶהם ְוִיְׁשְלחּו ָמְויְׁשֵבי י
 יְׁשֵבי־ֶאתְלֵרֵעהּו ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָעְכרּו ְׁשֵני ַהְּנִביִאים ָהֵאֶּלה 

 ָהָאֶרץ׃ 
את ְׁשלֶׁשת ָיִמים ָוֵחִצי ָּבא ָבֶהם רּוַח ַחִּיים ֵמֵאת ּוִבְמ יא

ִהים ָנְפָלה ַרְגֵליֶהם ְוִחַּתת ֱא־ִהים ַוַּיַעְמדּו ַעלָהֱא
  יֶהם׃ֵאֹר־ָּכל־ַעל

ֲעלּו  ר ַֹהָּׁשַמִים ֵלאמ־א ֲאֵליֶהם ִמןֵרֹק ֹולָּגד ֹול קְמעּוַוִּיְׁש יב 
  ֹות׃אֵֹביֶהם רְיֵֹהָּנה ַוַּיֲעלּו ֶבָעָנן ַהָּׁשַמִים ְוֵעיֵני א

ֲעִׂשיִרית ָהִעיר ְוִׁשְבעַ ת  ל ָֹּבֵעת ַהִהיא ַוִּתּפ ֹול ַרַעׁש ָּגדַוְיִהי יג
 ְוַהִּנְׁשָאִריםַרַעׁש ֵמתּו ָב ֹותֲאָלִפים ֲאָנִׁשים ְלִמְסַּפר ֵׁשמ

 ֵהי ַהָּׁשָמִים׃ ֵלא ֹודְרָעָדה ֲאָחָזַתם ַוִּיְּתנּו ָכב
ְמֵהָרה ִהֵּנה ־ ּוְנִהי ַהְּׁשִליִׁשי ַעדֹול־ ַהֵּׁשִני ָחַלף ָהַלְנִהי יד

 ָבא׃ 
ים ִנְׁשְמעּו ַבָּׁשַמִים ֹוִלְּגד ֹותלַֹהְּׁשִביִעי ְוק  ַהַּמְלָאַוִּיְתַקע טו

 ְוהּוא ֹוינּו ְוִלְמִׁשיחֵנְֹיָתה ַמְמֶלֶכת ָהָאֶרץ ַלֲאדָהר ֵֹלאמ
 ם ָוֶעד׃ ֹוָלְלע ִיְמ

ִהים  ְוַאְרָּבָעה ַהְּזֵקִנים ַהּיְׁשִבים ִלְפֵני ָהֱאְוֶעְׂשִרים טז
 ִהים׃ ְּפֵניֶהם ַוִיְׁשַּתֲחוּו ֵלא־ם ָנְפלּו ַעלֹוָתִּכְסא־ַעל

ה ְוָהָיה ֶֹוה ֹותֵהי ְצָבאה ֱאָֹוהְי ים ֲאַנְחנּו ְלֹוִד מְמרּואַֹוּי יז
 ׃ ַוִּתְמ ָּגְדְלז ִֹּכי ָלַבְׁשָּת ע ֹואְוָיב

 ֹוםְוי ַאְּפ ֹוןֲחרא ַֹאָּפם ַעד ּב ֹות ָרְגׁשּו ַבֲחרםֹוִיַהּג יח
ַהְּנִביִאים   ַהִּמְׁשָּפט ִליֵׁשֵני ָעָפר ְוָלֵתת ָׂשָכר ַלֲעָבֶדי

ר ֹים ְוַלֲעכִלַֹהְּגד־ְּקַטִּנים ִעםַה  ְוִיְרֵאי ִׁשְמיםֹוִׁשְוַהְּקד
  ָהָאֶרץ׃ֵרי ְכֹע־ֶאת

 ִנְרָאה ָּׁשם ֹוְּבִרית ֹוןִהים ַּבָּׁשַמִים ַוֲאר ִנְפַּתח ֵהיַכל ָהֱאָאז יט
 ּוְזָוָעהּוָבָרדת ְרָעִמים ֹו ַוִּיְתַמְּלטּו ְבָרִקים ְוקֹוְּבִמְקָּדׁש

 ָּכֵבד׃ 

  יב יב יב יבפרקפרקפרקפרק
ה ַמֲעֵטה ֶׁשֶמׁש ָטֹז ַּבָּׁשָמִים ִאָּׁשה עִנְרָאה ָא ֹולָּגד ֹותְוא א

 ָעָׂשר ָׁשּה ָיִציץ ֵנֶזר ְׁשֵנים אֹר־ּוְלָבָנה ַּתַחת ַרְגֶליָה ְוַעל
 ִבים׃ ֹוָכּכ

  ָהָרה ָלַלת ַוִּתְזַעק ַּבֲחָבֶליָה ִּכי ֶנְהְּפכּו ָעֶליָה ִצֶריָה׃ ְוִהיא ב
 ֹוְּכַמְרֶאה ֵאׁש ְול ֹולין ָּגדֵׁשִני ַבָּׁשָמִים ְוִהֵּנה ַּתִנ ֹות אַוֵּיָרא ג

  ֹות׃רָתֹּכָראָׁשיו ֶׁשַבע ־ ְוַעלָרַנִיםִׁשְבָעה ָראִׁשים ְוֶעֶׂשר ְק
ֵבי ַהָּׁשַמִים ַוַּיְׁשִליֵכם ֹוְכּכ־ ְׁשִליִׁשית ִמןֹו ִּבְזָנבַוִּיְסַחב ד

עַ  ַהַּתִּנין ִלְפֵני ָהִאָּׁשה ְלֵעת ִלְדָּתּה ִלְבד ָֹאְרָצה ַוַּיֲעמ
 ׃ ֹו ְּבִהָּוְלדְּבָנּה־ֶאת

ם ֹוִיַהּג־ֶאת ֹותְּבָנּה ֵּבן ָזָכר ֲאֶׁשר ֻעַּתד ִלְרע־ ָיְלָדה ֶאתְוִהיא ה
  ׃ֹוִּכְסא־ֶאלִהים ָהֱא־ֻּכָּלם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ַוִּיָּלַקח ְּבָנּה ֶאל



 ָנןֹוָחי ֹוןחז רה

 ֹוםָלּה ָמק־ָׁשם הּוַכן־ ָּבְרָחה ָּלּה ַהִּמְדָּבָרה ֲאֶׁשרְוָהִאָּׁשה ו
 ּוָמאַתִיםּה ָׁשם ָיִמים ֶאֶלף ָתִֹהים ְלַכְלֵּכל אִּפי ָהֱא־ַעל

 ְוִׁשִּׁשים׃ 
 ִמְלָחָמה ַּבָּׁשָמִים ִמיָכֵאל ּוְצָבָאיו ָעְרכּו ְקָרב  ַוְּתִהי ז

 ַהַּתִּנין ְוַהַּתִּנין ּוְצָבָאיו ִנְלֲחמּו ִעָּמם׃ ־ִעם
 ָמִים׃ ַּבָּׁש ֹודא ִנְמָצא עם ֹוָמא ָיְכלּו ָלֶהם ּוְמקְו ח
י ֲאֶׁשר ִנֹהּוא ַהָּנָחׁש ַהַּקְדמ ֹולַהַּתִּנין ַהָּגד־ ֶאתַוַּיְׁשִליכּו ט

 ֹותֹאיְׁשֵבי ֵתֵבל ־ן ְוָׂשָטן ֲאֶׁשר ִהִּדיַח ָּכלֹוֵט ׂשֹוָקְראּו ל
  ִהְׁשִליכּו ָאְרָצה׃ ֹוַמְלָאָכיו ִעּמ־ְוֶאת

ָּבָאה ְיׁשּוַעת  ֹוםַהּיר ַֹּבָּׁשַמִים ֵלאמ ֹולָּגד ֹול קָוֶאְׁשָמע י
הּוַרד  ־ ִּכיֹו ּוֶמְמֶׁשֶלת ְמִׁשיחֹו ּוַמְלכּותֹוֵהינּו ְּגבּוָרתֱא
ם ֹוָמֵהינּו יָעַמד ְלִׂשְטָנם ִלְפֵני ֱא־ ַאֵחינּו ֲאֶׁשרןֹוֵטׂש

 ָוָלְיָלה׃ 
ָאֲהבּו ־א ָּגְברּו ָעָליו ְּבַדם ַהֶּׂשה ּוְבֵעדּות ִּפיֶהם ְוְוֵהם יא

 ֶות׃ ָמ־ַנְפָׁשם ַעד־ֶאת
ְליְׁשֵבי  ֹויִנים ָׁשם אְכֹ ָרּנּו ָׁשַמִים ְוַצֲהלּו ַאֶּתם ַהּׁשֵּכן־ַעל יב 

 הֹוָלְגד ֹוָיַרד ֲאֵליֶכם ַהָּׂשָטן ַוֲחָמת־ֵני ַהָּים ִּכיְכָֹהָאֶרץ ּוְלׁש
 ׃ ֹו ִּכי ִתְקַצר ִעּתֹוִמַּדְעּת

ֵרי ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ַאֲחף ַֹהַּתִּנין ִּכי הּוַרד ָאְרָצה ַוִּיְרּד ֹותְוִכְרא יג
 ָיְלָדה ֵאת ֵּבן ַהָּזָכר׃ 

ַוָּתָעף   ֹול ָלִאָּׁשה ְׁשֵּתי ְכָנַפִים ַּכְנֵפי ַהֶּנֶׁשר ַהָּגדַוֻּיְּתנּו יד
ִדים ֹוֲעד מֹוֵעּה מָתֲֹאֶׁשר ְיַכְלְּכלּו א ֹוםַהָּמק־ַהִּמְדָּבָרה ֶאל

  ִמְּפֵני ַהָּנָחׁש׃ ָוֵחִצי
ַמִים ִמִּפיו ַאֲחֵרי ָהִאָּׁשה ְלָׁשְטָפּה  ־ר ַהָּנָחׁש ְנַהַוָּיֶקא טו

 ַּבָּנָהר׃ 
ִּפיָה ַוִּתְבַלע ־ָהָאֶרץ ָלִאָּׁשה ָוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת רַֹוַּתֲעז טז

 ֵהִקיא ַהַּתִּנין ִמִּפיו׃ ־ַהָּנָהר ֲאֶׁשר־ֶאת
ֵרי  ְמֹ ׁשְלִהָּלֵחם ְּבֶיֶתר ַזְרָעּה ָהִאָּׁשה ַוֵּיֶל־ַהַּתִּנין ַעל  ףַֹוִּיְקצ יז

 ִהים ְוֵעדּות ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִאָּתם׃ ֱאֹותִמְצ

  יג יג יג יגפרקפרקפרקפרק
ַהָּים ֲאֶׁשר ־ה ִמןָלְֹׂשַפת ַהָּים ָוֵאֶרא ַחָּיה ע ֹולח־ַעל דָֹוֶאֱעמ א

 ֹות ֲעָטרֶעֶׂשרַקְרֶניָה ־ָלּה ִׁשְבָעה ָראִׁשים ְוֶעֶׂשר ְקָרָנִים ְוַעל
  ָראֶׁשיָה׃־ִּגּדּוִפים ַעל ֹותּוְׁשמ

ב ֹ ֲאֶׁשר ֵעיַני ָראּו ָּדְמָתה ְלָנֵמר ְוַרְגֶליָה ַרְגֵלי דְוַהַחָּיה ב
 ֹוִּכְסא־ ְוֶאתֹוחֹּכ־ּוִפיָה ִפי ֲאִרי ְוַהַּתִּנין ָנַתן ָלּה ֶאת

  ָרב׃־ּוִמְמָׁשל
 ֶאָחד ֵמָראֶׁשיָה ְּכֻמֶּכה ַמַּכת ָמֶות ּוַמַּכת ַהָּמֶות ָוֶאֱחֶזה ג

 ַהַחָּיה ַוִּיְנֲהרּו ַאֲחֶריָה׃ ־ ֶהֱעִריצּו ֶאתָהָאֶרץ־ִנְרָּפָאה ְוָכל
ָנַתן ֶמְמָׁשָלה ַלַחָּיה ְוִלְפֵני ַהַחָּיה ־ַהַּתִּנין ִּכי־ ֶאלַוִּיְׁשַּתֲחוּו ד

  ָּבּה׃ְלִהָּלֵחם ז ֹ ַהַחָּיה ִמי ָיעֹוִמי ְכמר ִֹהְׁשַּתֲחוּו ֵלאמ
 ֹותָלּה ַלֲעׂש־ ִנַּתןַחֹכְו ֹות ִנַּתן ֻּפם ְמַמֵּלל ַרְבְרָבן ַוֲחָרפְוָלּה ה

 ׁש׃ ֶדֹּה ְׁשַנִים ְוַאְרָּבִעים חֹוָנִּכְרצ

 ֹוְׁשמ־ִהים ּוְלַגֵּדף ֶאתָהֱא־ִּפיָה ְלָחֵרף ֶאת־ ֶאתַוִּתְפַּתח ו
 ֵני ַהָּׁשָמִים׃ ְכֹׁש־ ְוֶאתֹוִמְׁשָּכנ־ְוֶאת

ֲעֵליֶהם ר ֹים ְוִלְגּבֹוִׁשַהְּקד־ִמְלָחָמה ִעם ֹות ַלֲעׂשָלּה־ַוִּיָּנֶתן ז
  ֹוי׃ָוג ֹוןֵׁשֶבט ָוָעם ְוָלׁש־ּוֶמְמָׁשָלה ִנְּתָנה ָלּה ַעל ָּכל

א ִנְכְּתבּו ֲאֶׁשר ל ֹ ָהָאֶרץ ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָה ּכיְׁשֵבי־ְוָכל ח
 ם ִמִּני ָאז ִּתָּוֶסד ָאֶרץ ְּבֵסֶפר ַחֵּיי ַהֶּׂשה ַהָּטבּוַח׃ ֹוָתְׁשמ

 ָמע׃  ִיְׁשֹוָאְזַנִים ל־ ֲאֶׁשרִמי ט
ִמי ֲאֶׁשר ָיִמית ַּבֶחֶרב    ֲאֶׁשר ִיְׁשֶּבה ֶּׁשִבי ַּבְּׁשִבי ֵיֵלִמי י

  ִלְקדִׁשים׃ר רּוַח ֶוֱאמּוָנה ֶצֹת ִנְמָצא עאַֹּבֶחֶרב יּוָמת ְּבז
ָהֲאָדָמה ַּבֲעַלת ְׁשֵּתי ְקָרַנִים ־ה ִמןָלֹ ַחָּיה ַאֶחֶרת עָוֵאֶרא יא

 ין׃ ְּכֶכֶבׂש ּוְמַדֶּבֶרת ְּכִפי ַתִּנ
ֶמְמַׁשְלָּתּה ־ה ְּבָכלָנְֹּפֵני ַהַחָּיה ָהִראׁש־ מֶׁשֶלת ַעלְוִהיא יב 

 ַהַחָּיהּוִבְפֻעַּלת ָיֶדיָה ִהְׁשַּתֲחוּו ָהָאֶרץ ְויְׁשֶביָה ִלְפֵני 
 ַמַּכת ַהָּמֶות׃ ־ה ַהִּנְרָּפָאה ִמןָנָֹהִראׁש

ַהָּׁשַמִים ־ ִמןיד ֵאׁשֹוִרְלה־ים ַעד ַּגםֹוִלִתים ְּגדֹוְפ מַוַּתַעׂש יג
 ַאְרָצה ְלֵעיֵני ְבֵני ָאָדם׃ 

 ֹות ִתים ַהְּנתּוִנים ָלּה ַלֲעׂשֹוְפיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְּבמ־ ֶאתַוַּתִּדיַח יד
 ַלַחָּיהֶצֶלם  ֹותיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַלֲעׂש־ֶמר ֶאלאִֹלְפֵני ַהַחָּיה ַוּת

 ֶחֶרב ַוֶּתִחי׃ ־ֻהְּכָתה ַמַּכת־ֲאֶׁשר
ְלַדֵּבר  ל ֹ ְלָהִפיַח רּוַח ְּבֶצֶלם ַהַחָּיה ַעד ֲאֶׁשר ָיכ ִנַּתן ָלּהְוַגם טו

  יּוָמת׃ ַהַחָּיהא ִיְׁשַּתֲחֶוה ְלֶצֶלם ־ִמי ֲאֶׁשרק ֹח ֹותְוַלֲעׂש
ֶּכָעִני ֶּכָעִׁשיר ָּכֶעֶבד  ֹולַּכָּגדן ֹר ִּכי ַכָּקטֶמֹ אַוִּתְגָזר טז

 ִמְצָחם׃ ־ ַעלֹו אַיד ְיִמיָנם־ים ֻּכָּלם ַיְתוּו ָתו ַעלֹוִרח־ְּכֶבן
 ַהָּתו ֹוִּבְלִּתי הּוא ֲאֶׁשר לר ְֹוִלְמּכ ֹותיּוַכל ִאיׁש ִלְקנ־א ְוִכי יז

 ִמְסַפר ְׁשָמּה׃ ־ֹוהּוא ֵׁשם ַהַחָּיה א
ִמְסַּפר ַהַחָּיה ִּכי ־ָחְכָמה ְצפּוָנה ְוַהַּמְׂשִּכיל ְיַחֵּׁשב ֶאת הֹּפ יח

  ׃ֹוֹ סֹרֹ תֹוִמְסַּפר ָאָדם הּוא ּוִמְסָּפר

  יד יד יד ידפרקפרקפרקפרק
 ֵמָאה ֹוְוֶאְצל ֹוןַהר ִצּי־ד ַעלֵמֶֹׂשה ע־ ֵעיַני ְוִהֵּנהָוֶאָּׂשא א

 ְוֵׁשם ֹוְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ֶנֶפׁש ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ֵהם ֲאֶׁשר ְׁשמ
 ִמְצָחם׃ ־ ְּכתּוִבים ַעלָאִביו

ם ַרַע ֹולַמִים ַרִּבים ְּכק ֹולַהָּׁשַמִים ְּכק־ִמן ֹול קָוֶאְׁשַמע ב
 ִטיםְרַֹהּפְמַנְּגִנים  ֹולַאִּדיר ָוַאְקִׁשיב ֶקֶׁשב ְוִהֵּנה הּוא ק

 ִּפי ִנְבֵליֶהם׃ ־ַעל
 ֹות ִׁשיר ָחָדׁש ִלְפֵני ַהִּכֵּסא ְוִלְפֵני ַאְרַּבע ַהַחּיַוָּיִׁשירּו ג

ת  אַֹהִּׁשיָרה ַהּז־ֶאתד ֹת ִאיׁש ִלְלמֶלְֹוַהְּזֵקִנים ִמְּבִלי ְיכ
ְרָּבִעים ֶאֶלף ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ֵאֶּלה ֲאֶׁשר  ֵמָאה ְוַאִּבְלִּתי
  ָהָאֶרץ׃־ִמןִנְפּדּו 

לּו ְבָנִׁשים ִּכי ְבֻתָּמָתם ֵהם  ֲאְֹנג־אא ֵהם ֲאֶׁשר ֲה ד
ּוְפדּוִים הֵ ם   ֲאֶׁשר ֵיֵל־ִכים ַאֲחֵרי ַהֶּׂשה ֶאלְלְֹוה ֹותִּכְבתּול
 ְוַלֶּׂשה׃ ִהים  ְּבֵני ָהָאָדם ְּכִבּכּוִרים ֵלאִמֶּקֶרב

ִנְמְצָאה ְבִפיֶהם ִּכי ְיָׁשִרים ּוְתִמיִמים ֵהם ִלְפֵני ־א ּוִמְרָמה ה
 ִהים׃ ִּכֵסא ָהֱא



 ָנןֹוָחי ֹוןחז רו

ם  ֹוָלף ְּבֵלב ַהָּׁשַמִים ּוְבׁשַרת עֹוֵפַאֵחר ְמע  ַמְלָאָוֵאֶרא ו
 ָוָעם׃  ֹוןְוָלׁשְוֵׁשֶבט  ֹויּג־ ְלַהִּגיד ְליְׁשֵבי ָהָאֶרץ ּוְלָכלֹוְּבָיד

ִּכי  ֹוד ָכבֹול־ִהים ְוָהבּוָהֱא־ִיְראּו ֶאת ֹולָּגד ֹול ְּבקְקָראַוִּי ז
 ָעָׂשה ַהִּמְׁשָּפט ִהֵּנה ָבא ִהְׁשַּתֲחוּו ְלָפָניו ֲאֶׁשר  ֹוםי

  ָמִים׃ ֹוַמְעְינ־ַהָּים ְוֵאת ָּכל־ָהָאֶרץ ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ֶאת
ה ֹוָלֶבל ָהִעיר ַהְּגדא ַאֲחָריו ָנְפָלה ָנְפָלה ָּבֵרַֹאֵחר ק ּוַמְלָא ח

 ם׃ ֹוִיַהּג־ָּכל־ֲאֶׁשר ִמֵּיין ֲחַמת ַּתְזֻנָתּה ִהְׁשְקָתה ֶאת
ִמי ֲאֶׁשר  ֹולָּגד ֹולא ַאֲחֵריֶהם ְּבקֵרְֹׁשִליִׁשי ק ּוַמְלָא ט

ַהָּתו ־ַצְלָמּה ְוִיְתֶוה ֶאת־ַהַחָּיה ְוֶאל־ִיְׁשַּתֲחֶוה ֶאל
 ׃ ֹוָיד־ ַעלֹוא ֹוִמְצח־ַעל

ַהַּתְרֵעָלה  ֹוסִהים ִמּכ ִיְׁשֶּתה ִמֵּיין ֲחַמת ֱאּואה־ַּגם י
 ְלֵעיֵניֵאׁש ְוָגְפִרית  ֹותל ְּבַזְלֲעפֵלֹ ְוִיְתּגֹוַהְּמֵלָאה ֶמֶזג ַזְעמ

 ׁש ּוְלֵעיֵני ַהֶּׂשה׃ ֶדְֹצָבא ַהּק
א  ֹוַחִמים ּוָמנֹוָלֵמי עֹוְלע־ ּכּור ָעְנָים ַיֲעֶלה ַעדַוֲעַׁשן יא

 ַצְלָמּה־ְוֶאלַהַחָּיה ־ם ָוַלְיָלה ַהִּמְׁשַּתֲחִוים ֶאלֹוָמִיְמְצאּו י
 ְּבָׂשָרם׃ ־ַוֲאֶׁשר ִהְתוּו ָתו ְׁשָמּה ַעל

 ֹותִרים ִמְצְמַֹהּׁשה ֹר רּוַח ִלְקדִׁשים ּפֶצִֹנְמָצא ע הֹּפ יב 
 ִהים ֶוֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע׃ ָהֱא

ְׁשֵרי ַהֵּמִתים ַאב ַֹהָּׁשַמִים ְּכת־א ֵאַלי ִמןֵרֹק ֹול קָוֶאְׁשַמע יג
 ָעָנה ָהרּוַח־ַּגם ְוַאף יָנַֹבאדָוָהְלָאה ָימּותּו  ֹוםַהּי־ֲאֶׁשר ִמן
  ִצְדָקם׃ ַמֲעֵׂשהַאֲחֵריֶהם   ְוָהַלַחָֹׁשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כר ֵֹלאמ

ב ִּכְדמּות  ֵכֶֹהָעָנן ר־ ֵעיַני ְוִהֵּנה ָעָנן ַצח ְוַעלָוֶאָּׂשא יד
  ַמָּגל ְמֻלָּטׁש׃ ֹו ּוְבָידֹוׁשאֹר־ַעלָאָדם ְוֵנֶזר ָזָהב ־ֶּבן

 ֹול ָּגד ֹולַהֵהיָכל ַוִּיְקָרא ְּבק־ַאֵחר ָיָצא ִמן ּוַמְלָא טו
ד  ֹוֵעִּכי ָבא מר ַֹהַּמָּגל ּוְקצ־ֶהָעָנן ְׁשַלח ֶאת־ב ַעלֵכָֹהר־ֶאל
 ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָּבַׁשל ְקִציר ָהָאֶרץ׃  רִֹלְקצ

ר ְֹּפֵני ָהָאֶרץ ַוִּיְקצ־ ַעלֹוַמָּגל־ן ֶאתֶהָעָנ־ב ַעלֵכֹ ָהרַוִּיְׁשַלח טז
 ְקִציר ָהָאֶרץ׃ ־ֶאת

 ֹוְּבָיד־ְוַגם ֹוםַהֵהיָכל ֲאֶׁשר ַּבָּמר־ַאֵחר ָיָצא ִמן ּוַמְלָא יז
 ַמְזֵמָרה ְמֻלָּטָׁשה׃ 

ָהֵאׁש  ־ַעל ֹון ִׁשְלטֹוַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ל־ַאֵחר ִמן ַמְלָא אַֹוָּיב יח
 ַהְמֻלָּטָׁשה ַהַּמְזֵמָרה ֹוֲאֶׁשר ל־ֶאל ֹולדָּג ֹולַוִּיְקָרא ְּבק

ת ַאְׁשְּכ־ֶאתר ַֹהַּמְזֵמָרה ַהְמֻלָּטָׁשה ּוְבצ־ְׁשַלח ֶאתר ֵֹלאמ
 ִהְבִׁשילּו ֲעָנֶביָה׃ ־ֶּגֶפן ָהָאֶרץ ִּכי

ת ַאְׁשְּכ־ֶאתר ָֹהָאֶרץ ַוִּיְבצ־ ַעלֹוַמְזֵמָרת־ֶאת  ַהַּמְלָאַוָּיֶנף יט
 ֲחַמת  ַגתה ִהיא ֹוָלַהַּגת ַהְּגד ֹוּת־ְׁשִלֵכן ֶאלֶּגֶפן ָהָאֶרץ ַוַּי

 ִהים׃ ֱא
ַהַּגת ַוַּיִּגיַע ־ ַבַּגת ִמחּוץ ָלִעיר ַוֵּיֵצא ָדם ִמןַוִּיְדְרכּו כ

 ִּכְבַרת ָאֶרץ׃  ֹותֵמא־ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ִרְסֵני ַהּסּוִסים ֶּדֶר־ַעד

  טו טו טו טופרקפרקפרקפרק
ָמִים ִׁשְבָעה ַמְלָאִכים א ַּבָּׁשֹוָרְונ ֹולת ַאֵחר ָּגדֹוֵפ מָוֵאֶרא א

ֲחַמת ם ִֹּכי ָבֵהָּנה ִּתּת ֹותנַֹאֲחר ֹותִאים ֶׁשַבע ַמֵּגפְׂשֹנ
 ִהים׃ ֱא

ית ָּבלּול ָּבֵאׁש ִנְרָאה ְלֵעיָני ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָּגְברּו ֹוִכ ְזכּוְכַים ב
 ִדיםְמֹעָּתָוה ּוִמְסַּפר ְׁשָמּה ־ַצְלָמּה ְוַעל־ַהַחָּיה ְוַעל־ַעל
 ֵאל ְּבָיָדם׃ ֹות־רֹית ְוִכּנֹוִכַים ַהְּזכ־ַעל

ר ִֹהים ְוִׁשיר ַהֶּׂשה ֵלאמ ָיִׁשירּו ִׁשיר מֶׁשה ֶעֶבד ָהֱאָאז ג
 ֱאֶמת  ּוְדָרֶכי ֹותֵהי ְצָבאה ֱאָֹוְיה ִאים ַמֲעֶׂשיֹוָרים ְונִלְֹּגד

 ים׃ ֹוִׁשַהְּקּד ָוֶצֶדק ֶמֶל
 ַאָּתה ֹוׁשָקד ִלְׁשֶמ ֹודבא ִיֵּתן ָּכה ִמי ָֹוְיה א ִיָרֲא ִמי ד

 ִצְדָקְת־ִּכי ּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניאֹם ָיבֹוִיַהּג־ְוָכל ְלַבְּד
 ִנְגָלָתה׃ 

 ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ֵהיַכל ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות ִנְפַּתח ֵכן־ְוַאֲחֵרי ה
 ַּבָּׁשָמִים׃ 

ַהֵהיָכל ־אּו ִמןָיְצ ֹותֵאי ֶׁשַבע ַהַּמֵּגפְׂשֹ ַמְלָאִכים נְוִׁשְבָעה ו
ָזָהב   ֹורי ֵאזֹוֵרֵׁשׁש ַּצח ּוָבִהיר ַוֲחג־ְמֻלָּבִׁשים ִּבְגֵדי

  ְּבָמְתֵניֶהם׃
ִׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים ִׁשְבָעה ־ֶאל ֹות ַאַחת ֵמַאְרַּבע ַהַחּיַוִּתֵּתן ז

 ֵמיֹוְלע־ַעדִהים ֵאל ַחי ִמְזְרֵקי ָזָהב ְמֵלִאים ֲחַמת ֱא
 ִמים׃ ֹוָלע

א  ִֹאיׁש ָלבל ֹא ָיכִהים ְוֱאז ֹע ֹוד ִיָּמֵלא ָעָׁשן ִמְּכבלְוַהֵהיָכ ח
 ִּביֵדי ֲאֶׁשר ֹותַהֵהיָכל ַעד ֲאֶׁשר ִּתְכֶליָנה ֶׁשַבע ַהַּמֵּגפ־ֶאל

 ִׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים׃ 

  טז טז טז טזפרקפרקפרקפרק
ִׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים ־א ֶאלֵרַֹהֵהיָכל ק־ִמן ֹולָּגד ֹול קָוֶאְׁשַמע א

 ֲחַמתִׁשְבָעה ַהִּמְזָרִקים ַהְּמִכיִלים ־ִריקּו ֶאתְלכּו ְוָהר ֵֹלאמ
 ָהָאֶרץ׃ ־ִהים ַעלָהֱא

ָהָאֶרץ ַוְיִהי ִלְׁשִחין ־ ַעלֹוִמְזָרק־ַוָּיֶרק ֶאת ֹוןָהִראׁש ַוֵּיֶל ב
 ְוַהִּמְׁשַּתֲחִויםַח ָּבֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָּתו ַהַחָּיה ָּבֶהם ֵרָֹרע ּפ
 ַצְלָמּה׃ ־ֶאל

ַהָּים ַוְיִהי ְלָדם ַּכָּדם ֲאֶׁשר   ֹוּת־ ֶאלֹוִמְזָרק־ִני ֶאת ַהֵּׁשַוָּיֶרק ג
  ַּבָּים׃ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ־ָיזּובּו ְפָגִרים ֵמִתים ַוָּתָמת ָּכל

ַמְעְיֵני ָמִים ־ְוַעל ֹותַהְּנָהר־ ַעלֹוִמְזָרק־ ַהְּׁשִליִׁשי ֶאתַוָּיֶרק ד
 ַוֵּיָהְפכּו ְלָדם׃ 

ה ֶֹוה ַההָֹור ַצִּדיק ַאָּתה ְיהֵמַֹהַּמִים א ַמְלַא־ ֶאתָוֶאְׁשַמע ה
 ֵכן ָחָרְצָּת׃ ־ְוָהָיה ְוִיְהֶיה ִּכי

ֵכן  ־ ָׁשְפכּו ַדם ְקדִׁשים ּוְנִביִאים ְוַאָּתה ִהְׁשִקיָתם ָּדם ִּכיֵהם ו
 ָיֲאָתה ָלֶהם׃ 

ִהים ה ֱאָֹוְיה ר ָאֵמן ִמְׁשָּפְטֵמַֹהִּמְזֵּבַח א־ִמן ֹול קָוֶאְׁשַמע ז
  ַׁשַּדי ֱאֶמת ָוֶצֶדק׃ ֵאל

 ֹו ל־ְּפֵני ַהָּׁשֶמׁש ַוִיָּנֶתן־ ַעלֹוִמְזָרק־ ֵהִריק ֶאתְוָהְרִביִעי ח
 ָהֲאָנִׁשים ָּבֵאׁש׃ ־ְלַלֵהט ֶאת

ֵׁשם ־ַוְיגַ ְּדפּו ֶאתד ֹא ְמאֹוָר ָהֲאָנִׁשים ְּבַלַהט נַוִּיָּצְרבּו ט
 ֹול־בּו ָלֶתתא ָׁשָהֵאֶּלה ְו ֹותַהַּמֵּגפ־ִהים ַהַּׁשִּליט ַעלֱא
  ֹוד׃ָּכב



 ָנןֹוָחי ֹוןחז רז

 ִּכֵּסא ַהַחָּיה ַוֶּתְחַׁש־ ַעלֹוִמְזָרק־ ַהֲחִמיִׁשי ֶאתַוָּיֶרק י
 ְּכֵאָבם׃ ב ֹם ֵמרֹוָנְלׁש־ַמְלכּוָתּה ַוְיַנְּׁשכּו ֶאת

א  ְוַהְּׁשִחין ְו ֹובֵהי ַהָּׁשַמִים ִמְּפֵני ַהַּמְכאֱא־ ֶאתַוְיַגְּדפּו יא
 ָׁשבּו ִמַּמֲעֵׂשיֶהם׃ 

ְּפָרת ־ְנַהר ֹולַהָּנָהר ַהָּגד ֹוּת־ ֶאלֹוִמְזָרק־ ַהִּׁשִּׁשי ֶאתַוָּיֶרק ב י
 ַהָּבִאיםִלְפֵני ַהְּמָלִכים  ֶּדֶר ֹותַוֶּיֶחְרבּו ֵמיָמיו ְלַפּנ

 ָׁשֶמׁש׃ ־ִמִּמְזַרח
ִאים  ְצְֹטֵמִאים ְּכַתְבִנית ְצַפְרְּדִעים י ֹות ְׁשלָׁשה רּוחָוֵאֶרא יג

 ן ּוִמִּפי ַהַחָּיה ּוִמִּפי ְנִביא ַהָּׁשֶקר׃ ִמִּפי ַהַּתִּני
ַמְלֵכי ־ִתים ּוָבִאים ֶאלֹוְפים מִׂשַֹהֵּׁשִדים ָהע ֹות ֵהם רּוחִּכי יד

הּוא  ֹולַהָּגד ֹוםַלּים ְלִמְלָחָמה ָתֹאף ֶֹאֶרץ ְוֵתֵבל ֻּכָּלה ֶלֱאס
  ֹות׃ֵהי ְצָבאֱא ֹוםי
ר ֵצְֹּבָגָדיו הּוא נ־ְוֶאת ֹורַהֵּנע ָבא ְּכַגָּנב ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ִהְנִני טו

 ׃ ֹוֶעְרָות־ְוָראּו ֶאתם ָֹער ְלִבְלִּתי ֵיֵל
 ֹוֲאֶׁשר ָהִעְבִרים ִיְקְראּו ל ֹוםַהָּמק־ם ֶאלָתֹ ִהְקִהילּו אְוֵהם טז

 ׃ ֹוַהר ְמִגּד
ְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים ַוֵּיֵצא ־ ַעלֹוִמְזָרק־ ֵהִריק ֶאתְוַהְּׁשִביִעי יז

  ֶנֱעָׂשָתה׃ר ַֹהִּכֵּסא ֵלאמ־ִמן ֹוןַהֵהיָכל ָהֶעְלי־ִמן ֹולדָּג ֹולק
 ֹולּוְבָרִקים ּוְרָעִמים ַוְיִהי ַרַעׁש ָּגד ֹותלֹ ִנְׁשְמעּו קְוִהֵּנה יח

 ל ָֹגדָהָאֶרץ ִּכי ־ָאָדם ַעל ֹותֱהי־ּו ְלִמןהָֹהָיה ָכמ־אֲאֶׁשר 
  ד׃ְֹמא־ָהַרַעׁש ַעד

ם ָנָפל ּו  ֹוִיה ִלְׁשלָׁשה ֲחָלִקים ָעֵרי ַהּגָלֹו ָהִעיר ַהְּגדַוֵּתָחֵלק יט
ֵיין  ֹוסּכּה ֹוָתִהים ְלַהְׁשקה ִנְפְקָדה ִלְפֵני ָהֱאֹוָלּוָבֶבל ַהְּגד
 ׃ ֹוֲחַמת ַאּפ

 ם ְוֵאיָנם׃ ֹוָמ ִאֵּיי ַהָּים ְוֶהָהִרים ֶנְעְּתקּו ִמְּמקָנְדדּו כ
ָראֵׁשי ־ָּכר ַעל ִהְמִטירּו ָבָרד ָּכֵבד ְּכִכַהָּׁשַמִים־ּוִמן כא

 ַמֵּגַפתְּדַבר ־ִהים ַעלָהֱא־ָהֲאָנִׁשים ַוְיַגְּדפּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת
  ד׃ְֹמא־ ַעדֹוָכְבָדה ַמָּכת־ַהָּבָרד ִּכי

  יז יז יז יזפרקפרקפרקפרק
ֵאי ִׁשְבַעת ַהִּמְזָרִקים ְׂשִֹׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים נ־ֶאָחד ִמן אַֹוָּיב א

 הֹוָנַהּזִמְׁשַּפט ־ֶאת ְרֲאְוַאא ֵֹאַלי ּבר ַֹוְיַדֵּבר ִעָּמִדי ֵלאמ
 ַמִים ַרִּבים׃ ־ה ַהּיֶׁשֶבת ַעלֹוָלַהְּגד

 ָזנּו ַאֲחֶריָה ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְויְׁשֵבי ֵתֵבל ִהְׁשַּתְּכרּו ִמֵּיין  ֲאֶׁשר ב
 ַּתְזֻנָתּה׃ 

ַחָּיה  ־ ָברּוַח ַהִּמְדָּבָרה ָוֵאֶרא ִאָּׁשה יֶׁשֶבת ַעליֵכִניֹוִלַוּי ג
 ָלּהִּגּדּוִפים ְוִׁשְבָעה ָראִׁשים  ֹותע ְמֵלָאה ְׁשמָלֹוֲאֻדָּמה ַכּת

 ְוֶעֶׂשר ְקָרָנִים׃ 
ה ָזָהב ָטַֹעת ְועֹוַל ְלבּוָׁשּה ַאְרָּגָמן ּוְׁשִני תְוָהִאָּׁשה ד

ָזָהב ְּבָיָדּה ְמֵלָאה ִׁשּקּוִצים  ֹוסֵחֶפץ ּוְפִניִנים ְוכ־ַאְבֵני
 ְזנּוֶניָה׃  ֹותבֹוֲעְות

ה ִהיא ֵאם  ֹוָלָּבֶבל ַהְּגד ֹודס  ָּכתּוב ֵׁשם ְּבֶדֶרִמְצָחּה־ְוַעל ה
 ַהְּזנּות ְוִׁשּקּוֵצי ָהָאֶרץ׃ 

ים ְוֵעֵדי ֵיׁשּוַע ֹוִׁשה ִמַּדם ַהְּקדָרָֹהִאָּׁשה ִׁשּכ־ ֶאתָוֵאֶרא ו
 ּה׃ ָתֹא ֹותַמְראד ְֹמא־ְוַׁשָּמה ֲאָחַזְתִני ַעד

 ם ִהְנִני ַמִּגיד ְלֹוֵמּתָלָּמה ֶּזה ִּתְׁש  ֵאַלי ַהַּמְלָאֶמראַֹוּי ז
 ָראִׁשיםּה ַּבֲעַלת ִׁשְבָעה ָתֹאת אֵׂשָֹהִאָּׁשה ְוַהַחָּיה ַהּנ ֹודס

 ְוֶעֶׂשר ְקָרָנִים׃ 
ֵכן ָחְלָפה ָּלּה ־ָהְיָתה ָבָאֶרץ ַאֲחֵרי  ֲאֶׁשר ָרֲאָתה ֵעיְנַהַחָּיה ח

 ֵתֵבל ֲאֶׁשר יְויְׁשֵבֵּתֵרד  ֹוןְוַלֲאַבּד ֹוםַהְּתה־ַּתֲעֶלה ִמן ֹודְוע
ֶאֶרץ ִמַּקְדֵמיׁש אֹם ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים ֵמרֹוָתא ִנְכְּתבּו ְׁשמ 

 ְוֵאיֶנָּנהַהַחָּיה ֲאֶׁשר ָהְיָתה ־ם ֶאתָתֲֹחֵזם ִּבְראאַֹׁשָּמה ת
  א׃ַֹוֲעִתיָדה ָלב

ָיִבין ִׁשְבָעה ָהָראִׁשים ִׁשְבָעה ָהִרים ֵהם  ֹותִאיׁש ְּתבּונ הֹּפ ט
  ׃ה יֶׁשֶבת ֲעֵליֶהםֲאֶׁשר ָהִאָּׁש

 ֹום ַּכּי ֵלֹ ִׁשְבָעה ֵהם ֲחִמָּׁשה ֵמֶהם ָנָפלּו ֶאָחד מְוַהְּמָלִכים י
  ן׃ֹ ָקטִלְזָמן ַאד ַֹיֲעמא ְֹוָהָיה ִּכי ָיב ֹודָבא ע־א ֹוןְוָהַאֲחר

ַהִּׁשְבָעה ־ְׁשִמיִני ּוִמן  ֲאֶׁשר ָהְיָתה ְוֵאיֶנָּנה הּוא ֶמֶלְוַהַחָּיה יא
 ׃ ֵיֵל ֹוןֲאַבּדהּוא ְוַל

א   ַהְּקָרַנִים ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֲעָׂשָרה ְמָלִכים ֵהם ֲאֶׁשר ְוֶעֶׂשר יב 
 ַאַחתִּכְמָלִכים ִיְמְׁשלּו ָׁשָעה ־ַלְּמלּוָכה ִּכי ִאם ֹודִהִּגיעּו ע

 ַהַחָּיה׃ ־ִעם
 ַהַחָּיה׃ ־ֵחיָלם ּוֶמְמַׁשְלָּתם ִיְּתנּו ֶאל־ ֶאָחד ָּבֶהם ְוֶאתְורּוַח יג
 ֹון ַהֶּׂשה ְוַהֶּׂשה ִיְגַּבר ֲעֵליֶהם ִּכי הּוא ֲאד־ ִיָּלֲחמּו ֶאתְוֵהם יד

 ְּבִחיָריו ְקִריֵאי ֵאל ֹוַהְּמָלִכים ּוְצָבָאיו ִעּמ ים ּוֶמֶלִנָֹהֲאד
 ְוֶנֱאָמָניו׃ 

ֶמר ֵאָלי ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֲאֶׁשר יֶׁשֶבת ָׁשם אֹ ַוּיףֹוֶסַוּי טו
  ֹות׃נֹם ּוְלׁשֹוִים ּוְקַהל ַעִּמים ְוגה ֵהם ַעִּמיֹוָנַהּז

ַהַחָּיה ֵהם ַיְחָּדו ִיְׂשְנאּוָה ־ ַהְּקָרַנִים ֲאֶׁשר ָרִאיָת ִעםְוֶעֶׂשר טז
 ְּבָׂשרָ ּה ־ֶאתָמה ַוֲעֻרָּמה ְוָאְכלּו ֵמֹה ְוִהִּציגּוָה ׁשֹוָנַהּז־ֶאת

 ּוְׂשָרפּוָה ָּכִליל ָּבֵאׁש׃ 
ָלֶהן  ֹות ְוִלְהיֹוֲעָצת־ן ְלַמֵּלא ֶאתִהים ָנַתן ְּבִלָּב ָהֱאִּכי יז

 ִדְבֵריִיַּתּמּו ־ֶמְמַׁשְלָּתן ַלַחָּיה ַעד ִּכי־ֵּדָעה ֶאָחת ָלֵתת ֶאת
 ַּכֵּלה׃ ־ִהים ֵמָהֵחל ְוַעדָהֱא

 ֹותה ָׂשָרִתי ְבַמְמְלכֹוָל ֲאֶׁשר ָרִאיָת ִהיא ָהִעיר ַהְּגדְוָהִאָּׁשה יח
 ָהָאֶרץ׃ 

  יח יח יח יחפרקפרקפרקפרק
 ֹולַהָּׁשָמִים ַׂשר ְוָגד־ד ִמןֵרַֹאֵחר י ָרִאיִתי ַמְלָא ֵכן־ְוַאֲחֵרי א

 ׃ ֹודְֹוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמְּכב
ה ָהְיָתה  ֹוָלָנְפָלה ָנְפָלה ָּבֶבל ַהְּגדר ֵֹלא מז ֹ ְועַחֹ ְּבכַוִּיְקָרא ב

 ֹוף ע־ְלָכלרּוַח ָטֵמא ְוֵקן ־ִלְנֵוה ְׂשִעיִרים ָּבֵּתי ְכָלִאים ְלָכל
  ֶׁשֶקץ ְוִנְתָעב׃

ם ּוַמְלֵכי ֵתֵבל ָזנּו ֹוִיַהּג־ ִמֵיין ֲחַמת ַּתְזֻנָתּה ָׁשחּו ָכלִּכי ג
 ֵרי ֶאֶרץ ֶהְעִׁשירּו ִמִּׁשְפַעת ֵחיל ַּתֲעֻנֶגיָה׃ ֲחֵֹאֶליָה ְוס

ּה ַעִּמי  ֹוָכא ְצאּו ִמּתֵרַֹהָּׁשַמִים ק־ַאֵחר ִמן ֹול קָוֶאְׁשַמע ד
 ֶכם ַּתֲחֻלֶאיָה׃ ֶתיָה ְוָדְבקּו ָבאִֹּתְּגעּו ְבַחּט־ֶּפן

 ּה׃ ֹוָנֲע־ִהים ֶאתֱאר ֶֹתיָה ַוִּיְזּכאַֹהָּׁשַמִים ַחּט־ ָנְגעּו ֶאלִּכי ה



 ָנןֹוָחי ֹוןחז רח

 ָלּה ִּכְפָלִים ְּבֶמֶס־ ְּגמּוָלּה ֶׁשָּגְמָלה ָלֶכם ֲעׂשּוָלּה־ַׁשְּלמּו ו
 ָלּה ִּכְפָלִים׃ ־ֲאֶׁשר ָמְסָכה ִמְסכּו ֹוסַהּכ

ֻעָּנָגה ֵּכן ָהִביאּו ָעֶליָה ַמְדֶוה  ָהְיָתה ְגִביָרה ּוְמַּכֲאֶׁשר ז
א ֵאֵׁשב ם ֹוָלָוֵאֶבל ִּכי ָאְמָרה ִבְלָבָבּה ַמְלָּכה ֲאִני ְלע

  ֹול׃א ֵאַדע ְׁשכ ְוַאְלָמָנה
ַּתֲחֻלֶאיָה ָמֶות ֵאֶבל ־ֶאָחד ָּכל ֹוםָנה ָּלּה ְּביאֹ ָּתבֵּכן־ַעל ח

 טֵפַֹהּׁשִהים ה ֱאָֹוהת ֵאׁש ִּכי ָחָזק ְיֶלְֹוָרָעב ְוָהְיָתה ְלַמֲאכ
 ּה׃ ָתֹא

ּה ְוִהְתַעְּלסּו ִעָּמּה ְּבַתֲענּוִגים ָתֹ ֲאֶׁשר ָזנּו אֶאֶרץ־ּוַמְלֵכי ט
 ֲעַׁשן ְׂשֵרָפָתּה׃ ־ם ֶאתָתִֹיְבּכּו ִיְסְּפדּו ָלּה ִּבְרא

ָּבֶבל  ָלֹוי־א ָלֹוי־נּו אֹוֵנַיַעְמדּו ְוק ֹוקְוֶׁשֶבר ֵמָרח ֹורּוִמָּמג י
 ָעַלִיִתי ָעם ִקְרָיה ִנְׂשָּגָבה ְּבֶרַגע ֶאָחד ָּבא ִעיר ַרָּב
 ׃ ִמְׁשָּפֵט

 ֹודה עֶנָֹאֶרץ ִּכי ֵאין ק־ ְוִהְתַאְּבלּו ָעֶליָה ְּכַנֲעֵניּוָבכּו יא
 ְלַסְחָרם׃ 

 ָזָהב ָוֶכֶסף ְוֶאֶבן ְיָקָרה ּוְפִניִנים ֵׁשׁש ְוַאְרָּגָמן ּוֶמִׁשי ְסַחר יב 
 ְיָקִריםָׂשִמים ְּכֵלי ֶׁשְנַהִּבים ּוְכֵלי ֵעִצים ֲעֵצי ְב־ְוָׁשִני ָּכל

 ְנחֶׁשת ַּבְרֶזל ָוָׁשִיׁש׃ 
ת ֶלֹה ַיִין ְוֶׁשֶמן סֹוָנּוְלבר ֹת ַסִּמים מֶרֹ ּוְקטֶּבֶׂשם־ִקְּנָמן יג

 ן סּוס ְוֶרֶכב ֶעֶבד ְוִׁשְפָחה׃ אְֹוִחִּטים ִמְקֵנה ָבָקר ְוצ
א ֲעָדִנים ּוְמָגִדים ־ְוָכל ִיְּפִרי ַתֲאָוה ְלֵעיָנ  ִמֵּמָרַחק יד

 ָאְזלּו ָלֶהם ְוֵאיָנם׃  ֹודע־ִתְמְצִאי
ּוִמֶּׁשֶבר  ֹוריָה ִמָּמגֹוֶנָלֶהם ְּבִעְזב ֹון ֲאֶׁשר ָמְצאּו אִליםְכְֹוָהר טו

  ר׃ֹּוָבכּו ֵאֶליָה ְוָסְפדּו ֵלאמ ֹוקַיַעְמדּו ֵמָרח
ה ֵׁשׁש ְוַאְרָּגָמן ְוָׁשִני ה ֲאֶׁשר ָלְבָׁשֹוָל ַלִּקְרָיה ַהְּגדַאְלַלי טז

 ֵחֶפץ ּוְפִניִנים׃ ־ָזָהב ַאְבֵני־ַוַּתַעד ֲעִדי
ר ֵבֹל ְועֵבֹח־ָעָתק ֶזה ְוָכל ֹוןה־ָספּו ַּתּמּו ְּכֶרַגע ָּכל ֵאי יז

 ֹוק ֵמָרחַרִּביםי ְמָלאָכה ְּבַמִים ֵׂשַֹיִּמים ַמָּלִחים ְוע ֹותָאְרח
 ָעָמדּו׃ 

ַאֵּיה ִעיר ָּכִעיר ר ֲֹעַׁשן ְׂשֵרָפָתּה ֵלאמ־ ֶאתםָתֹ ִבְראַוִּיְצֲעקּו יח
 ה׃ ֹוָלַהְּגד

ר ָֹראֵׁשיֶהם ַוִּיְזֲעקּו ִּבְבִכי ְוֵאֶבל ֵלאמ־ ָעָפר ַעלַוִּיְזְרקּו יט
ַּבֲעֵלי  ־ה ֵמֵחיל ָעְׁשָרּה ֶהֱעִׁשירּו ָּכלֹוָלַאְלַלי ַלִּקְרָיה ַהְּגד

 ָרַגע׃ ־ֹומַּבָּים ְוַעָּתה ֲהפּוָכה ִהיא ְּכ ֹותֳאִנּי
ָנַקם ־ּו ָׁשַמִים ְקדִׁשים ְׁשִליִחים ּוְנִביִאים ִּכיּנֹ ָורַצֲהלּו כ

 ִנְקַמְתֶכם ִמָּיָדּה׃ ־ִהים ֶאתֱא
 ה ְּכֶפַלח ֶרֶכב ַוַּיְׁשֵלֹוָלָנָׂשא ֶאֶבן ְּגד ֹורֶאָחד ִּגּב ּוַמְלָא כא

 הֹוָלַהְּגדַמר ָּכָכה ִּתְׁשַקע ָּבֶבל ָהִעיר אַֹהָּים ַוּי ֹוּת־ֶאל
  ֹוד׃ִתָּמֵצא ע־אְּבֶׁשֶצף ֶקֶצף ְו

ְמַנְּגִנים ְוָׁשִרים ְוֶהְמַית ֲחִלִלים  ֹולק ָּב ֹודיָּׁשַמע ע־א כב
א ַאף  ֹוֵכְבת ֹודִיָּמֵצא ע־אָחָרׁש ְוחֵׁשב ־ְוָכל ֹותרְצַֹוֲחצ

 ֵרָחִים׃  ֹולק ִיָּׁשַמע ָּב
ַיַען  ַּכָּלה ָאַבד ִמֵּמ ֹולן ְוקָחָת ֹולְוק ָּב־א ָיֶארֵנר  ֹורְוא כג

  ם׃ֹוִיַהּג־ָכלִנְּדחּו  ֶאֶרץ ּוִבְכָׁשַפִי־ָהיּו ִנְכַּבֵּדי ְּכַנֲעַנִי
ַחְלֵלי ־ים ִנְמָצא ִבְכָנֶפיָה ְוָכלֹוִׁש ַהְּנִביִאים ְוַהְּקדְוַדם כד

 ָהָאֶרץ׃ 

  יט יט יט יטפרקפרקפרקפרק
ַרב ַּבָּׁשַמִים  ןֹוָהמ ֹולְּכק ֹולָּגד ֹול ָׁשַמְעִּתי קֵכן־ְוַאֲחֵרי א

ה ָֹוַליהז ֹאים ַהֲללּוָיּה ַהְּתׁשּוָעה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוָהעִרֹק
 ֵהינּו׃ ֱא

ה ֹוָלה ַהְּגדֹוָנַהּז־ָׁשַפט ֶאת־ ִּכיֹו ָוֶצֶדק ִמְׁשָּפטֱאֶמת ב
 ַּדם ־ֶאתָהָאֶרץ ְּבַתְזֻנָתּה ַוִּיְדרׁש ִמָּיָדה ־ִהְׁשִחיָתה ֶאת־ֲאֶׁשר

  ׃ֲעָבָדיו ַהָּׁשפּו
 ִמים ַיֲעֶלה ֲעָׁשָנּה׃ ֹוָלֵמי עֹוְלע־ ֵׁשִנית ַהֲללּוָיּה ַעדַוַּיֲענּו ג
ָנְפלּו  ֹות ְוַאְרָּבָעה ַהְּזֵקִנים ְוַאְרַּבע ַהַחּיְוֶעְׂשִרים ד

ְמרּו  אַֹהִּכֵּסא ַוּי־ִהים ַהּיֵׁשב ַעלְּפֵניֶהם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלא־ַעל
  ַהֲללּוָיּה׃ָאֵמן 

ֵהינּו ֱא־ַהֲללּו ֶאתר ַֹהִּכֵּסא ֵלאמ־ָיָצא ִמןא ֵרֹק ֹולְוק ה
 ים׃ ֹוִלַהְּגד־ֲעָבָדיו ִויֵרָאיו ַהְּקַטִּנים ִעם־ָּכל

ַרַעם  ֹוןַמִים ַרִּבים ְוִכְׁשא ֹולַרב ּוְכק ֹוןָהמ ֹול ְּכקָוֶאְׁשַמע ו
  ֹות׃ֵהי ְצָבאה ֱאָֹוְיה ָמַל־א ַהֲללּוָיּה ִּכיֵרָֹחָזק ק

ִּכי ָבָאה ֲחֻתַּנת  ֹוד ָכבֹוָחה ְוָנִגיָלה ְוִנְּתָנה ּל ְוִנְׂשְמְלכּו ז
  ל׃ֹ ֲערּוָכה ַבּכֹוַהֶּׂשה ְוַכָּלת

ְוָנִקי ִּכי בּוץ הּוא ִצְדַקת    ָלּה ִלְלּבׁש ּבּוץ ַזַוֻּיַּתן ח
 ים׃ ֹוִׁשַהְּקד

ַהִּמְׁשֶּתה ַלֲחֻתַּנת ־ַאְׁשֵרי ַהִּקֻרִאים ֶאלב ֹ ֵאַלי ְּכתֶמראַֹוּי ט
 ִהים ֱאֶמת׃ ֶמר ֵאֶּלה ִדְבֵרי ֱאאֹף ַוּיֹוֶסה ַוּיַהֶּׂש

ֵכן ־אֶמר ֵאַלי אֹ ַוּיֹול ֹות ָנַפְלִּתי ְלַרְגָליו ְלִהְׁשַּתֲחַוֲאִני י
 ַהַּמֲחִזיִקים ּוְלַאֶחי ְוָחֵבר ֲאִני ְל ֹוי ֶעֶבד ָּכמִכְֹרֵאה ָאנ

 רּוַח ִהיא ֵיׁשּוַע ִהים ִּתְׁשַּתֲחֶוה ִּכי ֵעדּותְּבֵעדּות ֵיׁשּוַע ֵלא
 ַהְּנבּוָאה׃ 

ב ָעָליו ֵכֹסּוס ָלָבן ְוָהר־ַהָׁשַמִים ִנְפָּתִחים ְוִהֵּנה־ ֶאתָוֵאֶרא יא
  ְּבֵמיָׁשִרים׃ ֹו ּוִמְלַחְמּתֹוִנְקָרא ֶנֱאָמן ְוָיָׁשר ּוִמְׁשָּפט

 ְוָעָליו ֵׁשם ֹוׁשאֹר־ַעל ֹותַרּב ֹותֵאׁש ַוֲעָטר ֹות ְּכַלֲהבֵעיָניו יב 
 ׃ ֹו ִאיׁש ִמְּלַבּדֹותֵֹיַדע א־אּוק ֲאֶׁשר ָחק

 ִנְקָרא ְּדַבר ֹוה ְלבּוׁש ְמָאָּדם ְּבָדם ּוְׁשמֶטֹ עְוהּוא יג
 ִהים׃ ָהֱא

סּוִסים ְלָבִנים ְמֻלָּבִׁשים ־ִבים ַאֲחָריו ַעלְכֹ ַהָּׁשַמִים רּוְצָבא יד
 ְוָנִקי׃  בּוץ ַז־ִּבְגֵדי

ם ֵעֹם ּוְלרֹוִיַהּג־ָּבּה ֶאת ֹותו ְלַהּכאת ִמִּפיֵצֹ ַחָּדה יְוֶחֶרב טו
ֵהי  ֱאְוַהַּזַעףְּבַגת ֵיין ַהֵחָמה  ֵרְֹּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ְוהּוא ד

  ֹות׃ַהְּצָבא
י  ֵנַֹהְּמָלִכים ַוֲאד  ָּכתּוב ֵׁשם ֶמֶלֹוְיֵרכ־ ְוַעלֹוִּבְגד־ְוַעל טז

 ים׃ ִנָֹהֲאד
 ֹולָּגד ֹולא ְבקֵרֹ ְוקַהֶּׁשֶמׁש־ד ַעלֵמֶֹאָחד ע  ַמְלָאָוֵאֶרא יז

 רֵֹלאמְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשַמִים ־ף ַעלֹוֵפָּכָנף ַהְמע ֹוףע־ָּכל־ֶאל
 ִהים׃ ֵלא ֹולַהִּמְׁשֶּתה ַהָּגד־ּו ֵהָאְספּו ֶאלאֹּב
ים ֹוִר ְּבַׂשר ְמָלִכים ְּבַׂשר ָׂשֵרי ֲאָלִפים ּוְבַׂשר ִּגּבַוֲאַכְלֶּתם יח

 ְקַטִּניםים ַוֲעָבִדים ֹוִר ּוְבַׂשר ְּבֵני חֵביֶהםְכְֹּבַׂשר סּוִסים ְור
 ים ֻּכָּלם׃ ֹוִלְּגד־ִעם



 ָנןֹוָחי ֹוןחז רט

ָעְרכּו  ־ַהַחָּיה ּוַמְלֵכי ָהָאֶרץ ּוַמֲחֵניֶהם ִּכי־ ֶאתָוֵאֶרא יט
 ׃ ֹוב ַהּסּוס ּוְצָבאֵכֹר־ְלִהָּלֵחם ִעם

ה  ַהַחָּיה ּוְנִביא ַהֶּׁשֶקר ֶנֱאַחז ִעָּמּה הּוא ֲאֶׁשר ָעָׂשַוִּתָּתֵפׂש כ
ֵאי ָתו ַהַחָּיה  ְׂשֹנ־ְלָפֶניָה ְלַהִּדיַח ֶאת ֹותתָֹהא
 ְלַצְלָמּה ְוֵהם ְׁשֵניֶהם ֻהְׁשְלכּו ַחִּיים ַהִּמְׁשַּתֲחִוים־ְוֶאת
 ר ְּבָגְפִרית׃ ֵעֹ ַהַּתְבֵעָרה ַהּבַים ֹוּת־ֶאל

ב ַהּסּוס  ֵכֹאת ִמִּפי רֵצֹ ָנְפלּו ְלִפי ַהֶחֶרב ַהּיְוַהִּנְׁשָאִרים כא
 ָּכָנף ָׂשְבעּו ִמְּבָׂשָרם׃ ־ָּכל ףֹוְוע

  כ כ כ כפרקפרקפרקפרק
 ֹום ַמְפֵּתַח ַהְּתהֹוַהָּׁשָמִים ּוְבָיד־ד ִמןֹוֵרי  ַמְלָאָוֵאֶרא א

  ֹול׃ָּגדק ְֹוַרּת
י הּוא ַהָּׁשָטן ִנַֹהָּנָחׁש ַהַּקְדמ־ַהַּתִּנין ֶאת־ ֶאתׂשַֹוִּיְתּפ ב

  ְלֶאֶלף ָׁשִנים׃ ֹותֹאר ֹן ַוֶּיְאסֹוֵטַהּׂש
ֵמַעל ַלַּמְסֵּגר ם ָֹעָליו ַוַּיְחּתר ַֹוִּיְסּג ֹוםַהְּתה־ ֶאלְׁשִליֵכהּוַוַּי ג

 ֶאֶלףַהָּׁשִנים ם ֹּת־ם ַעדֹוִיַהּג־ֶאת ֹודְלִבְלִּתי ַיִּדיַח ע
  ן׃ֵֹכן ֻיַּתר ִלְזָמן ָקט־ְוַאֲחֵרי

 ֹותִדים ְוַלּיְׁשִבים ֲעֵליֶהם ִנַּתן ְּבָיָדם ַלֲעׂשְמֹע ֹות ִכְסאָוֵאֶרא ד
 ּוְלַמַען ׁש ְלַמַען ֵעדּות ֵיׁשּוַע אְֹּכרּוֵתי ר ֹותִמְׁשָּפט ְוַנְפׁש

א א ִהְׁשַּתֲחוּו ַלַחָּיה ּוְלַצְלָמּה ְוִהים ֲאֶׁשר ְּדַבר ָהֱא
ִמְצָחם ְוָיָדם ֵהם ָקמּו ַוִּיְחיּו ַוִּיְמְלכּו ־ַהָּתו ַעל־ ֶאתָנְתנּו
  ֶאֶלף ָּׁשִנים׃ ַהָּמִׁשיַח־ִעם

ת אֶֹאֶלף ַהָּׁשִנים זם ֹּת־ָקמּו ַלַחִּיים ַעד־אַהֵּמִתים  ְוֶיֶתר ה
 ה׃ ָנִֹהיא ַהְּתקּוָמה ָהִראׁש

ה  ָנֹׁש ֲאֶׁשר ִיְקחּו ֶחְלָקם ַּבְּתקּוָמה ָהִראׁשֶדֹק־ ַאְנֵׁשיַאְׁשֵרי ו
ִהים ִנים ִיְהיּו ֵלאֲהָֹּבם ֵׁשִנית ִּכי כ־א ִיְׁשָלטַהָּמֶות 
  ֶאֶלף ָׁשִנים׃ ֹוּמ ּוָמְלכּו ִעֹוְוִלְמִׁשיח

 ׃ ֹוֶאֶלף ַהָּׁשִנים ֻיַּתר ַהָּׂשָטן ִמֵּבית ִּכְלא ֹות ְכלְוַאֲחֵרי ז
 ֹוגּג־ָהָאֶרץ ֶאת ֹותם ְּבַאְרַּבע ַּכְנפֹוִיַהּג־ ְלַהִּדיַח ֶאתְוָיָצא ח

 ֹולְּכחא ִיָּסֵפר ּוְלַהְקִהיָלם ַלִּמְלָחָמה ָקָהל ֲאֶׁשר  ֹוגּוָמג
 ַהָּים׃ 

ים ֹוִׁשַמֲחֵנה ַהְּקד־ּו ֶאתּבֶֹמְרֲחֵבי ָאֶרץ ַוָּיס־ ַעללּוַוַּיֲע ט
ִהים ָהִעיר ַהֶּנֱחָמָדה ַוֵּתֶרד ֵאׁש ֵמֵאת ָהֱא־ְוֶאת
 ם׃ ָתַֹכל אאֹ ַוּתַהָּׁשַמִים־ִמן

ר ְּבֵאׁש ְוָגְפִרית ֵעֹ ֲאֶׁשר ִהִּדיָחם ִנַּדח ְלָים ּבְוַהָּׂשָטן י
ם ֹוָמְמֻעִּנים ָׁשם י ֹותֶקר ִלְהיָׁשם ַהַחָּיה ּוְנִביא ַהָּׁש־ֲאֶׁשר
 ִמים׃ ֹוָלֵמי עֹוְלע־ ַעדָוַלְיָלה

ְוַהּיֵׁשב ָעָליו ֲאֶׁשר ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים ָנְדדּו  ֹולְוָגד  ִכֵּסא ַזָוֵאֶרא יא
 ׃ ֹום ַאּיֹוָמע ְמקֹוַדנ־אִמָּפָניו ְו

ה ָֹוְיה־ֵניִדים ִלְפְמְֹקַטִּנים ע־ים ִעםֹוִלַהֵּמִתים ְּגד־ ֶאתָוֵאֶרא יב 
 ַהַחִּייםֵסֶפר ַאֵחר ִנְפָּתח הּוא ֵסֶפר ־ּוְסָפִרים ִנְפָּתִחים ַּגם

 ַּבְּסָפִרים ם ַּכֲאֶׁשר ֵהם ְּכתּוִבים ֹוָתַוִּיָּׁשְפטּו ַהֵּמִתים ַּכֲעִליל
 ָהֵהם׃ 

ָנְתנּו  ֹול ְוַהָּמֶות ְוַהְּׁשאֹוכֹוַהֵּמִתים ֲאֶׁשר ְּבת־ ַהָּים ֶאתַוִּיֵּתן יג
 ָּבם ַוִּיָּׁשְפטּו ִאיׁש ִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו׃ ־ַהֵּמִתים ֲאֶׁשר־ֶאת

ר ָּבֵאׁש ֶזה הּוא ֵעָֹים ּב ֹוּת־ֶנֶהְדפּו ֶאל ֹול ְוַהְּׁשאְוַהָּמֶות יד
 ר ָּבֵאׁש׃ ֵעַֹהָּמֶות ַהֵּׁשִני ַהָּים ַהּב

ִנְמָצא ָכתּוב ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים ֶנְהַּדף ־א ֲאֶׁשר ִאיׁש־ְוָכל טו
 ר ָּבֵאׁש׃ ֵעַֹהָּים ַהּב ֹוּת־ֶאל

  כא כא כא כאפרקפרקפרקפרק
י ם  ִנֹ ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים ְוֶאֶרץ ֲחָדָׁשה ִּכי ַהָּׁשַמִים ָהִראׁשָוֵאֶרא א

  ֹוד׃ה ָעְברּו ְוַהָּים ֵאין עָנְֹוָהָאֶרץ ָהִראׁש
ָנן ֹוָחי יִכְֹירּוָׁשַלִים ַהֲחָדָׁשה ָאנ־ה ֶאתֹוָׁש ַהְּקדָהִעיר־ְוֶאת ב

 ְבִקֻּׁשֶריָהַהָּׁשָמִים ְּכַכָּלה ־ִהים ִמןת ֵמֵאת ֱאֶדֶרָֹרִאיִתי י
 ֲערּוָכה ְלַבְעָלּה׃ 

ִהים ִהֵּנה ִמְׁשַּכן ֱאר ַֹהִּכֵּסא ָׁשַמְעִּתי ֵלאמ־ִמן ֹולָּגד ֹולְוק ג
ִהים ְוָהֱא ְלָעם ֹול־ם ֵהם ִיְהיּוֹוָכֲאָנִׁשים ְוָׁשַכן ְּבת־ִעם

 ם׃ ִהיִיְהֶיה ִאָּתם ְוָהֶיה ָלֶהם ֵלא
ְוֵאין  ֹודִיְהֶיה ע־אִּדְמָעה ֵמֵעיֵניֶהם ַהָּמֶות ־ ָכלּוָמָחה ד

 ָחְלפּו ְוֵאיָנם׃  ֹותנֹ ְדָאָבה ִּכי ָהִראׁשֹוֵאֶבל ּוְצָעָקה א
ָחָדׁש ְוֵאַלי ָאַמר ל ֹה ַהּכֶׂשַֹהִּכֵּסא ָאַמר ִהְנִני ע־ ַעלְוַהּיֵׁשב ה

 ֱאָמִנים׃ ִּכי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵּכִנים ְוֶנב ְֹּכת
 ֹוןְוַאֲחר ֹוןי ָאֶלף ְוָתו ִראׁשִכֶֹמר ֶנֱעָׂשָתה ָאנאֹ ַוּיףֹוֶסַוּי ו

 ְוַלָּצֵמא ֶאֵּתן ִמְּבֵאר ַמִים ַחִּיים ִחָּנם׃ 
ִהים ְוהּוא  ֵלאֹוּל־ֵאֶּלה ַוֲאִני ֶאְהֶיה־ ִייַרׁש ָּכלֵהְמַנֵּצַח ז

 ִיְהֶיה ִּלי ְלֵבן׃ 
א ֵאֻמן ָּבם ִנְבִזים ּוְמַרְּצִחים ִנים ז ָּבֶגֹ ַּבֲעֵלי ֵלב רֲאָבל ח

 ַּבָּיםַאְנֵׁשי ֶׁשֶקר ֶחְלָקם ־ֵדי ֶפֶסל ְוָכלְבִֹמים עְסֹים ְוקִנֹז
 ר ְּבֵאׁש ְוָגְפִרית הּוא ַהָּמֶות ַהֵּׁשִני׃ ֵעַֹהּב

ֵאי ִׁשְבָעה ְׂשִֹׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים נ־ֵאַלי ֶאָחד ִמן אַֹוָּיב ט
ַוְיַדֵּבר ֵאַלי  ֹותנָֹהַאֲחר ֹותִאים ֶׁשַבע ַהַּמֵּגפַהִּמְזָרִקים ַהְּמֵל

 ַהַּכָּלה ֵאֶׁשת ַהֶּׂשה׃ ־ֶאת ְוַאְרֲאא ֹּב רֵֹלאמ
ָהִעיר ־ְוִנָּׂשא ַוַּיְרֵאִני ֶאת ֹולַהר ָּגד־ ָברּוַח ֶאלַוִּיָּׂשֵאִני י

ַהָּׁשָמִים ־ֶדת ִמןֶרֹׁש יֶדְֹירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּק־ה ֶאתֹוָלַהְּגד
 ִהים׃  ֱאתֵמֵא

ַח ְּכֶאֶבן ִיְקַרת ֹוֵרָלּה ז ֹורִהים ְוַהָּמאֱא ֹודף ְּכבֵפֹ חְוָעֶליָה יא
 ר׃ ַהְֹּכֶאֶבן ָיְׁשֶפה ְּכֵעין ַּתְרִׁשיׁש ָלט ֵעֶר

ּה ּוָבּה ְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשָעִרים ָתֹ אב ֹה ָּתסָהֹה ּוְגבָלֹ ְגדהֹוָמְוח יב 
 ְּכתּוִבים ֹותָאִכים ְוֵׁשמַהְּׁשָעִרים ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמְל־ְוַעל

 ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל׃ ־ְׁשֵנים ֹותְׁשמ־ֲעֵליֶהם ַעל
ָׁשה  ה ְׁשֹוָנָׁשה ְׁשָעִרים ָצפ ְׁשָעִרים ִמְזָרָחה ְׁשְׁשלָׁשה יג

 ָׁשה ְׁשָעִרים ַמֲעָרָבה׃ ְׁשָעִרים ֶנְגָּבה ּוְׁש
 ֹותּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֵׁשמ תֹודֹ ָהִעיר ְׁשֵנים ָעָׂשר ְיסתֹוַמּוְלח יד

 ְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשִליֵחי ַהֶּׂשה ֲחקּוִקים ֲעֵליֶהם׃ ־ַעל
ָהִעיר ־ֶאתד ֹ ָלמֹו ִּבי ֶהֱחִזיק ְקֵנה ָזָהב ְּבָידרֵבְֹוַהּד טו

 ָתּה׃ ֹוָמח־ְׁשָעֶריָה ְוֶאת־ְוֶאת



 ָנןֹוָחי ֹוןחז רי

ִעיר ָה־ ָהְיָתה ְמֻרַּבַעת ָאְרָּכּה ְּכָרְחָּבּה ַוָּיָמד ֶאתְוָהִעיר טז
 ְוָרְחָּבּהֶאֶרץ ָאְרָּכּה ־ִּבְקֵנה ַהִּמָּדה ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ִּכְבַרת

 ָתּה ִמָּדה ַאַחת ָלֶהם׃ ָמְֹוק
ְּבִמַּדת  ֹותָתּה ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים ְוַאְרַּבע ַאּמֹוָמח־ ֶאתַוָּיָמד יז

 ת ִמַּדת ַהַּמְלָאִכים׃ אֹז־ִאיׁש ִּכי
י ת  ֹוִכיר ִּכְזכֹוִפי ָיְׁשֶפה ְוָהִעיר ְזַהב אה ַאְבֵנֹוָמ ַהחּוִבְנַין יח

 ר׃ ַהָֹלט
 ֹודַאְבֵני ֵחֶפץ ַהְיס־ת ָהִעיר ִמֻמָּלִאים ְּבָכלֹוַמְלח ֹותדְֹוַהְיס יט

 ְוָהְרִביִעי ֹוָיְׁשֶפה ַהֵּׁשִני ַסִּפיר ַהְּׁשִליִׁשי ְׁשב ֹוןָהִראׁש
  ָּבָרֶקת׃

ִביִעי ַּתְרִׁשיׁש ַהְּׁשִמיִני ם ַהְּׁשֶדֹם ַהִּׁשִּׁשי אַהֹ ׁשַהֲחִמיִׁשי כ
ַעְׁשֵּתי ֶהָעָׂשר ֶלֶׁש ם  ֶפֹם ַהְּתִׁשיִעי ִּפְטָדה ָהֲעִׂשיִרי נַיֲה

  ֶהָעָׂשר ַאְחָלָמה׃ ּוְׁשֵנים
ַׁשַער ָוַׁשַער ־ ָעָׂשר ַהְּׁשָעִרים ְׁשֵנים ָעָׂשר ְּפִניִנים ָּכלּוְׁשֵנים כא

 ר׃ ַהֹ ָלטיתֹוִכִּכְזכֶּכֶתם ָּפז ָהִעיר  ֹובֵמֶאָחד ַהְּפִניִנים ּוְרח
 ֹותֵהי ְצָבאה ֱאָֹוָרִאיִתי ָׁשָּמה ִּכי ֵהיָכָלּה ְיה־א ְוֵהיָכל כב

 ְוַהֶּׂשה׃ 
 ֹוד ְכב־ּה ַהָּיֵרַח ִּכיַגַֹהֶּׁשֶמׁש ּוְלנ ֹורָלּה ְלא ֶרֹ ֵאין צְוָהִעיר כג

 ּה ְוַהֶּׂשה ֵנר ְלָהִאיר ָלּה׃ ֹוָרִהים אֱא
ֶאֶרץ ָיִביאּו ־ּה ּוַמְלֵכיֹוָרם ָהְלכּו ְלאֹוִי ִמֶּקֶרב ַהּגּוְפדּוִים כד

 ֵאֶליָה ֲהָדָרם׃ 
 ִיְהֶיה ָּׁשם׃ ־א הִיָּסֵגרּו ְוַלְיָל־אם ֹוָמ יְׁשָעֶריָה כה
 ם ְוִתְפַאְרָּתם׃ ֹוִי ֵאֶליָה ֲהַדר ַהּגְוהּוָבא כו
ל ָׁשֶקר ֵעֹ פֹוָבה אֹוֵעא ַבַעל ּתָׁשם ִאיׁש ָחָלל ְוא ָֹיב־אְו כז

 ִּכי ָבֶאיָה ַרק ַהְּכֻתִבים ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ַלֶּׂשה׃ 

  כב כב כב כבפרקפרקפרקפרק
א ִמַּתַחת ֵצֹר יַהֹית ָלטֹוִכ ַנַחל ַמִים ַחִּיים ְּכֵעין ְזכַוַּיְרֵאִני א

 ִהים ְוַהֶּׂשה׃ ִּכֵּסא ָהֱא
ִּיים ְׂשַפת ַהַּנַחל ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֵעץ ַח־ָהִעיר ַעל ֹובְרח ֹוּוְבת ב

ׁש  דֶ ֹח־ה ְּפִרי ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְפָעִמים ַּבָּׁשָנה ִמֵּדיֶׂשֹע
 ם׃ ֹוִי ְוָעֵלהּו ִלְתרּוַפת ַהּגֹו ְיַבֵּכר ִּפְריֹוְּבָחְדׁש

ִהים ִּכֵּסא ָהֱא ֹוןּה ִיּכֹוָכּוְבת ֹודִיְהֶיה ע־א ֵחֶרם־ְוָכל ג
 ְוַהֶּׂשה ַוֲעָבָדיו ְיָׁשְרֻתהּו׃ 

 ִמְצָחם׃ ־ ַעלֹוְׁשמ־ָּפָניו ְוָנְׂשאּו ֶאת־ת ִיְראּו ֶאְוֵהם ד
ָׁשֶמׁש  ֹורֵנר ּוְלא ֹורָלֶהם ְלא ֶרֹ ַלְיָלה ָׁשם ְוֵאין צְוֵאין ה

 ֲעֵליֶהם ּוְלָפָניו ִיְמְלכּו ֹורֹוִהים ִיֵּתן אה ֱאָֹוְיה־ִּכי
 ִמים׃ ֹוָל עֵמיֹוְלע־ַעד

ֵהי ה ֱאָֹוֱאָמִנים ַויה ֵאַלי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵּכִנים ְוֶנֶמראַֹוּי ו
 ֲעָבָדיו־ֶאת ֹות ְלַהְראֹוַמְלָאכ־ַהְּנִביִאים ָׁשַלח ֶאת ֹותרּוח

 ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְקֶריָנה ְּבֶקֶרב ַהָּיִמים׃ 
ר ִּדְבֵרי ַהְּנבּוָאה ַּבֵּסֶפר ֵמְֹמֵהָרה ַאְׁשֵרי ַהּׁש־ ָבא ַעדִהְנִני ז

 ַהֶּזה׃ 

ֵאֶּלה ַוְיִהי ְּבָׁשְמִעי ־ִאיִתי ֶאתָנן ָׁשַמְעִּתי ְוָרֹוָח יַוֲאִני ח
ֶהְרַאִני ־ֲאֶׁשר ְלַרְגֵלי ַהַּמְלָאל ֵֹאֶּלה ָוֶאּפ־י ֶאתִתֹּוִבְרא
 ׃ ֹול ֹות ְלִהְׁשַּתֲחֵאֶּלה־ֶאת

 ְוָחֵבר ֲאִני ְל י ֶעֶבד ָּכמֹוִכֵֹכן ְרֵאה ָאנ־א ֵאַלי ֶמראַֹוּי ט
ְבֵרי ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ִּד־ִרים ֶאתְמַֹהְּנִביִאים ְוַלּׁש ּוְלַאֶחי
  ִּתְׁשַּתֲחֶוה׃ִהים ֵלא

ִּדְבֵרי ַהְּנבּוָאה ֲאֶׁשר ־ ֶאתםַֹּתְחּת־ַאל ֵאַלי עֹוד ֶמראַֹוּי י
  ַהּמֹוֵעד׃ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ִּכי ָקרֹוב 

ּתֹוֲעָבתֹו ־ יֹוִסיף ַעלְוִנְתָעב יֹוִסיף ֲעׂשֹות ָעֶול ַעְוָלה־ֶּבן יא
 ְלִהְתַקֵּדׁש יֹוִסיףִצְדָקתֹו ְוָקדֹוׁש ־לִאיׁש ַצִּדיק יֹוִסיף ַע

 ִּבְקֻדָּׁשתֹו׃ 
ְמֵהָרה ּוְׂשָכִרי ִאִּתי ְלַׁשֵּלם ְלִאיׁש ִאיׁש ־ ָבא ַעדִהְנִני ַוֲאִני יב 

 ְּכַמֲעֵׂשהּו׃ 
  ָוסֹוף׃ׁש אֹ ָאֶלף ְוָתו ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ריִכָֹאנ יג
 לֹ ָלֶהם ִרְׁשיֹון ֶלֱאכָיהְוָהִמְצֹוָתיו ־ ַהּׁשֹוְמִרים ֶאתַאְׁשֵרי יד

  ְׁשָעֶריָה׃  ָהִעיָרה ֶּדֶראֵֹמֵעץ ַהַחִּיים ְוָלב
ים ְוַהְמַרְּצִחים ִנֹ ְוַהּזִמיםְסְֹוַהּק ָלִעיר ַהְּכָלִבים ּוִמחּוץ טו

 ל ָׁשֶקר׃ ֵעֹ ּופָּכָזבב ֵהֹא־ֵדי ָהֱאִליִלים ְוָכלְבְֹוע
ֵאֶּלה ־ ְלָהִעיד ָלֶכם ַעלַמְלָאִכי־ ֶאתָׁשַלְחִּתי ֵיׁשּוַע ֲאִני טז

ּה ַגֹר ִמֶּמּנּו אֹור נֶטֹׁש ָּדִוד ְוחֶרֹ ׁשיִכָֹאנְלֵעיֵני ַהְּקִהּלֹות 
 ְוכֹוַכב ַהָּׁשַחר׃ 

ָּנא ־הָאַֹמר ּבאֹ יַעֵמְֹוַהּׁשָּנא ־הָאִֹרים ּבְמֹ ְוַהַּכָּלה אְוָהרּוַח יז
 ָּנם׃  ִחַחִּייםֶהָחֵפץ ִיַּקח ַמִים ־ ְוָכלאָֹצֵמא ָיב־ְוָכל

יֹוִסיף ־ ְנבּוַאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ִאםִּדְבֵריַע ֵמַֹהּׁש־ ְבָכליִתַֹהִעד יח
ַהַּמּכֹות ַהְּכתּובֹות ־ ֶאתָעָליוִהים ִאיׁש ֲעֵליֶהם יֹוִסיף ֱא

 ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה׃ 
ִהים  ִיְגַרע ֱאתאַֹהּז ִאיׁש ִמִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהְּנבּוָאה ְיְגַרע־ְוִאם יט

 ַּבֵּסֶפר ַהְּכֻתִביםׁש ֶדֵֹמֵסֶפר ַהַחִּיים ּוֵמִעיר ַהּקֶחְלקֹו ־ֶאת
 ַהֶּזה׃ 

ְמֵהָרה ־ ָאֵכן ֲאִני ָבא ַעדרֹ ֵאֶּלה ָעָנה ֵלאמְּדָבִרים ְוַהֵּמִעיד כ
  ֵיׁשּוַע׃ ָהָאדֹוןָּנא ־הָאָֹאֵמן ּב

 ֻּכְלֶכם ָאֵמן׃־ ִעםינּוֵנֲֹאד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֶחֶסד כא
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