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Matthew
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּדוֹ ָשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
פרק א
ָהם׃
אַבר ָ
ֵשׁוּע ֶבּן־ ָדּוִד ֶבּן־ ְ
יח י ַ
וֹלדֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
א זֶה ֵס ֶפר תּ ְ
וֹליד ֶאת־ַיעֲקֹב
וֹליד ֶאת־י ְִצ ָחק ְוי ְִצ ָחק ה ִ
ָהם ה ִ
אַבר ָ
ב ְ
ְהוּדה ְו ֶאת־ ֶא ָחיו׃
וֹליד ֶאת־י ָ
ְוַיעֲקֹב ה ִ
וֹליד
וּפרֶץ ה ִ
וֹליד ֶאת־ ֶפּרֶץ ְו ֶאת־ ֶזרַח ִמ ָתּ ָמר ֶ
ִיהוּדה ה ִ
ג ו ָ
וֹליד ֶאת־רָם׃
ֶאת־ ֶח ְצרוֹן ְו ֶח ְצרוֹן ה ִ
ַחשׁוֹן
וֹליד ֶאת־נ ְ
ָדב ה ִ
ָדב ו ְַע ִמּינ ָ
וֹליד ֶאת־ ַע ִמּינ ָ
ד ְורָם ה ִ
וֹליד ֶאת־ ַשׂ ְלמוֹן׃
ַחשׁוֹן ה ִ
ְונ ְ
וֹבד
וֹליד ֶאת־ע ֵ
ָחב וּבֹ ַעז ה ִ
וֹליד ֶאת־בֹּ ַעז ֶמר ָ
ה ְו ַשׂ ְלמוֹן ה ִ
ִשׁי׃
וֹליד ֶאת־י ָ
וֹבד ה ִ
ֵמרוּת וְ ע ֵ
וֹליד ֶאת־ ְשׁמֹה
וֹליד ֶאת־ ַה ֶמּ ֶלָ דּוִד ו ְָדוִד ה ִ
ִשׁי ה ִ
ו ְוי ַ
אוּריָּה׃
ֲשׁר ָל ַקח ֵמ ִ
ֵמ ָה ִא ָשּׁה א ֶ
ֲביָּה
וֹליד ֶאת־א ִ
וּר ַח ְב ָעם ה ִ
וֹליד ֶאת־ ְר ַח ְב ָעם ְ
וּשׁמֹה ה ִ
ז ְ
אָסא׃
וֹליד ֶאת־ ָ
ֲביָּה ה ִ
ַוא ִ
וֹליד
וֹשׁ ָפט ה ִ
וֹשׁ ָפט וִיה ָ
וֹליד ֶאת־יְה ָ
אָסא ה ִ
ח ְו ָ
וֹליד ֶאת־ ֻע ִזּיָּהוּ׃
ֶאת־יְהוֹ ָרם וִיהוֹ ָרם ה ִ
ְאָחז
אָחז ו ָ
וֹליד ֶאת־ ָ
וֹתם ה ִ
וֹתם וְי ָ
וֹליד ֶאת־י ָ
ט ְו ֻע ִזּיָּהוּ ה ִ
וֹליד ֶאת־ ִחז ְִקיָּהוּ׃
ה ִ
וֹליד ֶאת־אָמוֹן
ַשּׁה ה ִ
וּמנ ֶ
ַשּׁה ְ
וֹליד ֶאת־ ְמנ ֶ
י ְו ִחז ְִקיָּהוּ ה ִ
וֹליד ֶאת־יֹא ִשׁיָּהוּ׃
ְואָמוֹן ה ִ
וֹתם
ימי ְגל ָ
וֹליד ֶאת־י ְָכ ְניָהוּ וְ ֶאת־ ֶא ָחיו ִבּ ֵ
יא וְיֹא ִשׁיָּהוּ ה ִ
ָבּ ֶב ָלה׃
יאל
אַל ִתּ ֵ
וֹליד ֶאת־ ְשׁ ְ
יב ְואַ ֲחרֵי ָה ְג ָלם ְל ָב ֶבל י ְָכ ְניָהוּ ה ִ
ֻבּ ֶבל׃
וֹליד ֶאת־ ְזר ָ
יאל ה ִ
אַל ִתּ ֵ
וּשׁ ְ
ְ
וֹליד
ֲביהוּד ה ִ
ֲביהוּד ַוא ִ
וֹליד ֶאת־א ִ
ֻבּ ֶבל ה ִ
יג וּ ְזר ָ
וֹליד ֶאת־ ַעזּוּר׃
ֶאת־ ֶא ְלי ִָקים וְ ֶא ְלי ִָקים ה ִ
וֹליד ֶאת־י ִָכין ְוי ִָכין
וֹליד ֶאת־ ָצדוֹק ו ְָצדוֹק ה ִ
יד ו ְַעזּוּר ה ִ
ֱליהוּד׃
וֹליד ֶאת־א ִ
ה ִ
וֹליד ֶאת־ ַמ ָתּן
וֹליד ֶאת־ ֶא ְל ָעזָר ְו ֶא ְל ָעזָר ה ִ
ֱליהוּד ה ִ
טו ֶוא ִ
וֹליד ֶאת־ַיעֲקֹב׃
וּמ ָתּן ה ִ
ַ
וֹלד ִמ ֶמּנָּה
ֲשׁר נ ַ
וֹסף ִאישׁ ִמ ְריָם א ֶ
וֹליד ֶאת־י ֵ
טז ְוַיעֲקֹב ה ִ
יח׃
ֵשׁוּע ַהנּ ְִקרָא ָמ ִשׁ ַ
י ַ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר
ָהם ַעד־ ָדּוִד ְ
אַבר ָ
יז ְו ִהנֵּה ָכּל־ ַהדֹּרוֹת ֵמ ָ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר דֹּרוֹת
וּמ ָדּוִד ַעד־גָּלוּת ָבּ ֶבל ְ
דֹּרוֹת ִ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר דֹּרוֹת׃
יח ְ
וּמגָּלוּת ָבּ ֶבל ַעד־ ַה ַמּ ִשׁ ַ
ִ

א

ֲשׁר ִמ ְריָם ִאמּוֹ
יח ַכּא ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח וְזֹאת ָהי ְָתה ֵל ַדת י ַ
ַתּ ָמּ ֵצא ִכּי
יה ו ִ
וֹסף ֶטרֶם יָבוֹא ֵא ֶל ָ
ְמאֹ ָר ָשׂה ָהי ְָתה ָלי ֵ
ָתה׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ָהר ָ
ָהרָה ִהיא ִכּי ֵמ ַ
אָבה ְל ִת ָתּהּ ְל ִד ַבּת־ ָעם
ישׁהּ ַצ ִדּיק ָהיָה ְוא ָ
וֹסף ִא ָ
יט וְי ֵ
וַיֹּא ֶמר ְל ַשׁ ְלּ ָחהּ ַבּ ָסּ ֶתר׃
וֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ֶאל־ ִלבּוֹ ָכּזֹאת ְו ִהנֵּה ַמ ְלאַ יְה ָוֹה נִ ְראָה
כעֶ
וֹסף ֶבּן־ ָדּ ִוד אַל־ ִתּירָא ִמ ַקּ ַחת
ֵא ָליו ַבּחֲלוֹם ֵלאמֹר י ֶ
רוּח
וֹצר ֵמ ַ
ֶלד ְבּ ִק ְר ָבּהּ נ ַ
ֵא ֶליֶ את־ ִמ ְריָם ִא ְשׁ ֶתִּ כּי ַהיּ ֶ
ַהקֹּ ֶדשׁ׃
יע
וֹשׁ ַ
ֵשׁוּע ִכּי הוּא י ִ
ָאת ֶאת־ ְשׁמוֹ י ַ
כא ְו ִהיא יֹ ֶל ֶדת ֵבּן ו ְָקר ָ
יהם׃
ֶאת־ ַעמּוֹ ֵמ ַחטֹּא ֵת ֶ
ֲשׁר־ ִדּ ֶבּר יְה ָוֹה
כב ו ְָכל־זֹאת ָהי ְָתה ְל ַמלֹּאת ֵאת א ֶ
ְבּיַד־ ַהנּ ִָביא ֵלאמֹר׃
נוּאל
כג ִהנֵּה ָה ַע ְל ָמה ָהרָה וְיֹ ֶל ֶדת ֵבּן ו ְָק ְראוּ ְשׁמוֹ ִע ָמּ ֵ
ֵאָמר ֵאל ִע ָמּנוּ׃
ֲשׁר י ֵ
אֶ
ֲשׁר ִצוָּה אֹתוֹ ַמ ְלאַ יְה ָוֹה
ַעשׂ ַכּא ֶ
וֹסף ִמ ְשּׁנָתוֹ ַויּ ַ
ִיקץ י ֵ
כד ַויּ ַ
ַויּ ִַקּח ֶאת־ ִא ְשׁתּוֹ׃
ָדע אֹ ָתהּ ַעד ִכּי־י ְָל ָדה ֵבּן ֶאת־ ְבּכוֹ ָרהּ ַויּ ְִקרָא
כה ְוא י ַ
ֵשׁוּע׃
ֶאת־ ְשׁמוֹ י ַ
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ימי ַה ֶמּ ֶל
ְהוּדה ִבּ ֵ
ֵשׁוּע ְבּ ֵבית־ ֶל ֶחם י ָ
וֹלד י ַ
ֲשׁר נ ַ
ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ְמה
ְרוּשׁ ַלי ָ
וֹכ ִבים ָבּאוּ ֵמ ֶארֶץ ֶק ֶדם י ָ
וֹרדוֹס ְו ִהנֵּה חֵֹזי כ ָ
ה ְ
ֵלאמֹר׃
וֹכבוֹ ַבּ ֶקּ ֶדם
ָאנוּ כ ָ
ְהוּדים ִכּי ר ִ
וֹלד ַליּ ִ
אַיֵּה ַה ֶמּ ֶלַ הנּ ָ
ַונָּבֹא ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת לוֹ׃
ְרוּשׁ ַליִם
וּל ַבב ָכּל־י ָ
וֹרדוֹס ַוָיּנַע ְל ָבבוֹ ְ
ַויּ ְִשׁ ַמע ַה ֶמּ ֶל ה ְ
ִעמּוֹ׃
וֹפ ִרים ָבּ ָעם ַויּ ְִשׁאַל
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהסּ ְ
ַויּ ְַק ֵהל ֶאת־ ָכּל־ר ֵ
יח׃
ָלד ַה ָמּ ִשׁ ַ
יהם ֵלאמֹר אַיֵּה ִיוּ ֵ
ֶאת־ ִפּ ֶ
ְהוּדה ִכּי כֹה־ ָכּתוּב
וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ְבּ ֵבית־ ֶל ֶחם י ָ
ְבּיַד־ ַהנּ ִָביא׃
ֻפי
ְהוּדה ֵאי ְנָ צ ִעיר ְבּאַלּ ֵ
אַתּה ֵבּית־ ֶל ֶחם ֶארֶץ י ָ
ְו ָ
ֲשׁר י ְִר ֶעה ֶאת־ ַע ִמּי
וֹשׁל א ֶ
ֵצא מ ֵ
ְהוּדה ִכּי ִמ ְמּ י ֵ
י ָ
ָאל׃
י ְִשׂר ֵ
ַחקֹר אֹ ָתם
וֹכ ִבים ַבּ ֵסּ ֶתר ַויּ ְ
וֹרדוֹס ֶאל־חֵֹזי ַהכּ ָ
ַויּ ְִקרָא ה ְ
וֹכב׃
ֲשׁר ִנ ְראָה ַהכּ ָ
ָל ַד ַעת ֶאת־ ָה ֵעת א ֶ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

יטב
ח ַויּ ְִשׁ ַלח אֹ ָתם ֵבּית־ ֶל ֶחם וַיֹּא ַמר ְלכוּ ו ְִד ְרשׁוּ ֵה ֵ
ֲשׁר ִתּ ְמ ְצאוּן אֹתוֹ שׁוּבוּ ְו ַה ִגּידוּ ִלי
ֶלד ו ְַכא ֶ
ַעל־ ַהיּ ֶ
ְואָבֹאָה ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת־לוֹ גַּם־אָנִי׃
ֲשׁר־רָאוּ
וֹכב א ֶ
ֵלכוּ ְו ִהנֵּה ַהכּ ָ
ט ַויּ ְִשׁ ְמעוּ ֶאל־ ַה ֶמּ ֶלַ ויּ ֵ
ֲשׁר
ֲשׁר־ ָבּא ַוַיּעֲמֹד ִמ ַמּ ַעל ַלא ֶ
ֵיהם ַעד א ֶ
ַב ֶקּ ֶדם ָע ָלה ִל ְפנ ֶ
ָלד׃
ָהיָה ָשׁם ַהיּ ֶ
וֹכב ַויּ ְִשׂ ְמחוּ ִשׂ ְמ ָחה ְגדֹ ָלה ַעד־ ְמאֹד׃
י ְו ֵהם ָחזוּ ַבכּ ָ
ֶלד ִעם־ ִמ ְריָם ִאמּוֹ ַויּ ְִפּלוּ
יא ַויָּבֹאוּ ַה ַבּי ְָתה ַויּ ְִראוּ ֶאת־ ַהיּ ֶ
יהם ַויּ ְַק ִריבוּ לוֹ ִמ ְנ ָחה
ַויּ ְִשׁ ַתּחֲווּ־לוֹ ַויּ ְִפ ְתּחוּ ֶאת־אֹ ְצרֹ ֵת ֶ
וּלבוֹ ָנה וָמֹר׃
ָהב ְ
זָ
וֹרדוּס ַויּ ְִפנוּ ַויּ ְֵלכוּ
יב ְו ֵהם צֻוּוּ ַבחֲלוֹם ְל ִב ְל ִתּי שׁוּב ֶאל־ה ְ
אַר ָצם׃
אַחר ְל ְ
ְבּ ֶד ֶרֵ 
וֹסף ַבּחֲלוֹם
יג ַוי ְִהי ְבּ ֶל ְכ ָתּם ַוֵיּרָא ַמ ְלאַ יְה ָוֹה ֶאל־י ֵ
וּברַח־ ְל
ֶלד ְו ֶאת־ ִאמּוֹ ְ
ֵלאמֹר קוּם ַקח ֶאת־ ַהיּ ֶ
וֹרדוֹס
ֲשׁר אֹ ַמר ֵא ֶליִ כּי ה ְ
ְמה ְו ֶשׁב־ ָשׁם ַעד־א ֶ
ִמ ְצ ַרי ָ
ֶלד ְל ַק ְח ָתּהּ׃
ֶפשׁ ַהיּ ֶ
ְמ ַב ֵקּשׁ ֶאת־נ ֶ
ְמה׃
ֵלִ מ ְצ ָרי ָ
ֶלד ְו ֶאת־ ִאמּוֹ ָלי ְָלה ַויּ ֶ
ָקם ַויּ ִַקּח ֶאת־ ַהיּ ֶ
יד ַויּ ָ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר
וֹרדוֹס ְל ַמלֹּאת ֶאת א ֶ
ֵשׁב ָשׁם ַעד־מוֹת ה ְ
טו ַויּ ֶ
ָאתי ִל ְבנִי׃
יְה ָוֹה ְבּיַד־ ַהנּ ִָביא ֵלאמֹר ִמ ִמּ ְצ ַריִם ָקר ִ
וֹרדוֹס ִכּי ֵה ֵתלוּ בוֹ ַהחֹ ִזים ַויּ ְִקצֹף
טז ַוי ְִהי ִכּ ְראוֹת ה ְ
ֲשׁר
ַעד־ ְמאֹד ַויּ ְִשׁ ַלח ַוַיֶּ את־ ָכּל־ ַהי ְָל ִדים א ֶ
וּל ָמ ָטּה ְל ִפי
ָתיִם ְ
יה ִמ ֶבּן־ ְשׁנ ַ
בוּל ָ
וּב ָכל־ ְגּ ֶ
ְבּ ֵבית־ ֶל ֶחם ְ
ֲשׁר ָח ַקר ִמ ִפּי ַהחֹ ִזים׃
ָה ֵעת א ֶ
ָביא ֵלאמֹר׃
ֱמר ְבּיַד־י ְִר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
ֲשׁר ֶנא ַ
הוּקם א ֶ
יז אָז ַ
ָחל ְמ ַב ָכּה
רוּרים ר ֵ
ָמה נִ ְשׁ ָמע נְ ִהי ְבּ ִכי ַת ְמ ִ
יח קוֹל ְבּר ָ
ָחם ִכּי ֵאינֶנּוּ׃
ֶיה ֵמ ֲאנָה ְל ִהנּ ֵ
ַעל־ ָבּנ ָ
וֹרדוֹס ַוֵיּרָא ַמ ְלאַ יְה ָוֹה ַבּחֲלוֹם
יט ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי מוֹת ה ְ
וֹסף ְבּ ִמ ְצ ַריִם ֵלאמֹר׃
ֶאל־י ֵ
ָאל
אַר ָצה י ְִשׂר ֵ
ֶלד וְ ֶאת־ ִאמּוֹ ו ְֵל שׁוּב ְ
כ קוּם ַקח ֶאת־ ַהיּ ֶ
ָלד׃
ֶפשׁ ַהיּ ֶ
ִכּי־ ֵמתוּ ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ֶאת־נ ֶ
ָאל׃
אַר ָצה י ְִשׂר ֵ
ֶלד ְו ֶאת־ ִאמּוֹ ַויָּבֹא ְ
ָקם ַויּ ִַקּח ֶאת־ ַהיּ ֶ
כא ַויּ ָ
אָביו
וֹרדוֹס ִ
יהוּדה ַתּ ַחת ה ְ
אַר ְקלוֹס ָמ ַלִ בּ ָ
וּב ָשׁ ְמעוֹ ִכּי ְ
כב ְ
ַויִּירָא ָל ֶל ֶכת ָשׁ ָמּה ַויֻּגַּד־לוֹ ָד ָבר ַבּחֲלוֹם ַויִּסֹּב
ָליל׃
ֶאל־ ְגּ ִלילוֹת ַהגּ ִ
ֵשׁב ָבּ ִעיר ַהנּ ְִקרֵאת נְ ָצרֶת ְל ַמלֹּאת ֶאת־ ִדּ ְברֵי
כג ַויָּבֹא ַויּ ֶ
יאים ִכּי נ ְָצ ִרי י ִָקּרֵא לוֹ׃
ַהנּ ְִב ִ

וֹח ָנן ָהיָה ָלבוּשׁ ְשׂ ַער ְגּ ַמ ִלּים ְו ֵאזוֹר עוֹר אָזוּר
ד וְי ָ
ָער׃
וּד ַבשׁ ִמיּ ַ
ָבים ְ
ֲכלוֹ ֲחג ִ
וּמא ָ
ְבּ ָמ ְתנָיו ַ
ְהוּדה ו ְָכל־ ִכּ ַכּר ַהיּ ְַר ֵדּן׃
ְרוּשׁ ַליִם ְו ָכל־י ָ
ה ַויּ ְֵצאוּ ֵא ָליו י ָ
יהם׃
ִטּ ְבלוּ ַעל־יָדוֹ ַבּיּ ְַר ֵדּן ְבּ ִה ְתוַדֹּ ָתם ֶאת־ ַחטֹּא ֵת ֶ
ו ַויּ ָ
דּוּקים
וּמן־ ַה ַצּ ִ
רוּשׁים ִ
ַבּים ִמן־ ַה ְפּ ִ
ֲשׁר רָאָה ר ִ
ז אַַ כּא ֶ
ָבּ ִאים ֵא ָליו ְל ִה ָטּ ֵבל וַיֹּא ֶמר ָל ֶהם י ְַל ֵדי ִצ ְפעֹ ִנים ִמי
הוֹ ָרה ֶא ְת ֶכם ְל ִה ָמּ ֵלט ַעל־נ ְַפ ְשׁ ֶכם ִמ ְפּנֵי חֲרוֹן אַף
ַה ָבּא׃
שׁוּבה׃
ח ָל ֵכן עֲשׂוּ ְפ ִרי טוֹב ִל ְת ָ
ָהם ָלנוּ ְלאָב ִכּי ֲאנִי
אַבר ָ
ט ְואַל־ ֶתּ ְהגּוּ ִב ְל ַב ְב ֶכם ֵלאמֹר ְ
ֲבנִים ֵא ֶלּה ַתּ ִשּׂיג יַד־ ֱאִ הים
אֹ ֵמר ָל ֶכם גַּם ִמן־א ָ
ָהם׃
אַבר ָ
ְל ָה ִקים ָבּנִים ְל ְ
י ְוגַם־ ְכּ ָבר נָטוּי ַהגּ ְַרזֶן ַעל־שֹׁ ֶרשׁ ָה ֵע ִצים ְו ָל ֵכן ָכּל־ ֵעץ
ְה ְשׁ ַלְ בּמוֹ־ ֵאשׁ׃
ֲשׂה ְפ ִרי טוֹב ִי ָגּ ַדע ו ָ
ֲשׁר א ַיע ֶ
אֶ
שׁוּבה אַַ ה ָבּא
יא ַו ֲאנִי ִה ְננִי ְמ ַט ֵבּל ֶא ְת ֶכם ַבּ ַמּיִם ִל ְת ָ
ֲשׁר ָקטֹ ְנ ִתּי ִמ ְשּׂ ֵאת ֶאת־נ ְָע ָליו
אַ ֲחרַי ָחסֹן הוּא ִמ ֶמּנִּי א ֶ
וּב ֵאשׁ׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ָ
ְט ֵבּל ֶא ְת ֶכם ְבּ ַ
הוּא י ַ
אָסף
וּל ָה ֵבר ֶאת־גּ ְָרנוֹ ְו ַ
ֲשׁר ִמ ְזרֵהוּ ְביָדוֹ ִל ְזרוֹת ְ
יב א ֶ
ֲס ָמיו ְו ֶאת־ ַהמֹּץ י ְִשׂרֹף ַבּ ֵאשׁ
ֶאת־ ַה ִח ִטּים ֶאל־תּוֹ א ָ
ֲשׁר א ִת ְכ ֶבּה׃
אֶ
וֹחנָן
ָליל ֶאל־ ַהיּ ְַר ֵדּן ִל ְפנֵי י ָ
ֵשׁוּע ִמן־ ַהגּ ִ
יג אָז יָבֹא י ַ
ְל ִה ָטּ ֵבל ַעל־יָדוֹ׃
וֹחנָן ֵלאמֹר ֲהא נָכוֹן ִלי ְל ִה ָטּ ֵבל ַעל־י ְָד
ֲצר־בּוֹ י ָ
יד ַוַיּע ָ
את ֵא ָלי׃
אַתּה ָבּ ָ
ְו ָ
ֲתה ָלנוּ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶהרֶף ַכּיּוֹם ִכּי־כֹה ָיא ָ
ַען י ַ
טו ַויּ ַ
ְל ַמ ֵלּא ָכל־ ְצ ָד ָקה ַו ִיּרֶף ִמ ֶמּנּוּ׃
ַעל ִמן־ ַה ָמּיִם ְו ִהנֵּה נ ְִפ ְתחוּ־לוֹ
ְמ ֵהר ַויּ ַ
ֵשׁוּע ַוי ַ
ִטּ ֵבל י ַ
טז ַויּ ָ
רוּח ֱאִ הים יֹ ֶר ֶדת ִבּ ְדמוּת־יוֹ ָנה
ַה ָשּׁ ַמ ִים ַויּ ְַרא ֶאת־ ַ
ַתּנַח ָע ָליו׃
וָ
ָצ ָתה
יז ְו ִהנֵּה קוֹל קֹ ֵרא ִמ ָשּׁ ַמיִם זֶה הוּא ְבנִי י ְִד ִידי בּוֹ ר ְ
נ ְַפ ִשׁי׃
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וֹחנָן ַה ְמ ַט ֵבּל ַויּ ְִקרָא ְב ִמ ְד ַבּר
ָמים ָה ֵהם ַויָּבֹא י ָ
ַוי ְִהי ַבּיּ ִ
ְהוּדה וַיֹּא ַמר׃
י ָ
שׁוּבוּ ִכּי־ ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ָק ְר ָבה ָלבֹא׃
ְשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִָביא ֵלאמֹר קוֹל קוֹ ֵרא
ֲשׁר נ ִָבּא ָע ָליו י ַ
הוּא א ֶ
וֹתיו׃
ַשּׁרוּ ְמ ִסלּ ָ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַפּנּוּ ֶדּ ֶר יְה ָוֹה י ְ

ה

ַסּהוּ ָשׁם
רוּח ַה ִמּ ְד ָבּרָה ְל ַבעֲבוּר ְינ ֵ
ֵשׁוּע ָבּ ַ
הוּבל י ַ
אָז ַ
ַה ָשּׂ ָטן׃
אַר ָבּ ִעים ָלי ְָלה ַויּ ְִר ָעב׃
אַר ָבּ ִעים יוֹם ְו ְ
ָצם ְ
ַויּ ָ
אַתּה אֱמֹר
ַסּה וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִאם ֶבּן־ ָה ֱאִ הים ָ
ַו ִיּגַּשׁ ַה ְמנ ֶ
ֲבנִים ֵא ֶלּה ִתּ ְהיֶי ָן ְל ָל ֶחם׃
ַוא ָ
אָדם
ַען וַיֹּא ַמר ָכּתוּב ִכּי א ַעל־ ַה ֶלּ ֶחם ְל ַבדּוֹ י ְִחיֶה ָה ָ
ַויּ ַ
ִכּי ַעל־ ָכּל־מוֹ ָצא ִפי־יְה ָוֹה׃
ֲמ ֵדהוּ ַעל־ ִפּנַּת גַּג
ַויּ ִָקּ ֵחהוּ ַה ָשּׂ ָטן ֶאל־ ִעיר ַהקֹּ ֶדשׁ ַוַיּע ִ
ֵבּית־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ׃

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

אָר ָצה ִכּי
ַפּל ְ
אַתּה ִה ְתנ ֵ
ו וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִאם ֶבּן־ ָה ֱאִ הים ָ
ִשּׂאוּ ְנֶ פּן־ ִתּגֹּף
אָכיו י ְַצוֶּה־ ָלַּ על־ ַכּ ַפּיִם י ָ
ָכתוּב ִכּי ַמ ְל ָ
ַג ֶל׃
ָבּ ֶא ֶבן ר ְ
ַסּה ֶאת־יְה ָוֹה
ֵשׁוּע וְ עוֹד ָכּתוּב א ְתנ ֶ
ז וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ֱאֶ הי׃
וֹסף ַה ָשּׂ ָטן ַויּ ִָקּ ֵחהוּ ֶאל־ ַהר גָּבֹ ַהּ ְמאֹד ַויּ ְַר ֵאהוּ
ח וַיּ ֶ
וֹדן׃
וּכב ָ
ֶאת־ ָכּל־ ַמ ְמ ְלכוֹת ָהאָרֶץ ְ
ט וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶאת־ ָכּל־ ֵא ֶלּה ֶא ֶתּן־ ְלִ אם־ ִתּפֹּל
ְו ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ִלי׃
ֵשׁוּע גֶּשׁ־ ָה ְלאָה ַה ָשּׂ ָטן ִכּי ָכתוּב ַליה ָוֹה
אָמר ֵא ָליו י ַ
י אָז ַ
ֱאֶ היִ ת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ְואֹתוֹ ְל ַבדּוֹ ַתּעֲבֹד׃
ְשׁ ְר ֻתהוּ׃
אָכים ַוי ָ
יא ַו ִיּרֶף ִמ ֶמּנּוּ ַה ָשּׂ ָטן ַויּ ְִגּשׁוּ ֵא ָליו ַמ ְל ִ
ילה׃
ָל ָ
ָשׁב ַהגּ ִ
וֹחנָן ַויּ ָ
ֵשׁוּע ִכּי נ ְִסגַּר י ָ
יב ַוי ְִהי ְכ ָשׁ ְמעוֹ י ַ
ֵשׁב ִבּ ְכ ַפר־נַחוּם ַעל־ ְשׂ ַפת
יג ַוַיּעֲזֹב ֶאת־נ ְָצרֶת ַויָּבֹא ַויּ ֶ
בוּלי ְזבֻלוּן ְונ ְַפ ָתּ ִלי׃
ַהיָּם ִבּ ְג ֵ
ְשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִָביא ֵלאמֹר׃
ֶא ַמר ְבּיַד־י ַ
ֲשׁר־נ ֶ
יד ְל ַמלֹּאת ֵאת א ֶ
אַר ָצה נ ְַפ ָתּ ִלי ֶדּ ֶרַ היָּם ֵע ֶבר ַהיּ ְַר ֵדּן ְגּ ִליל
אַר ָצה זְ בֻלוּן וְ ְ
טו ְ
ַהגּוֹ ִים׃
טז ָה ָעם ַההֹ ְל ִכים ַבּחֹ ֶשׁ רָאוּ אוֹר גָּדוֹל יֹ ְשׁ ֵבי ְבּ ֶארֶץ
יהם׃
ֲל ֶ
ַצ ְל ָמוֶת אוֹר ָנגַהּ ע ֵ
ֵשׁוּע ִל ְקרֹא ו ְֵלאמֹר שׁוּבוּ
יז ֵמ ָה ֵעת ַה ִהיא ֵה ֵחל י ַ
יכם ִכּי ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ָק ְר ָבה ָלבֹא׃
ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
אַחים
ָליל ַויּ ְַרא ְשׁנֵי ִ
ֵשׁוּע ַעל־יַד יַם־ ַהגּ ִ
יח ַויּ ְִת ַה ֵלּ י ַ
אָחיו פֹּ ְר ִשׂים ִמ ְכמֹ ֶרת
ִשׁ ְמעוֹן ַהנּ ְִקרָא ֶפּ ְטרוֹס ְואַנ ְְדּרַי ִ
ַעל־ ְפּנֵי־ ַהיָּם ִכּי ַדיּ ִָגים ָהיוּ׃
אָדם׃
ֱשׂה ֶא ְת ֶכם ְל ַד ְיּגֵי ָ
יהם ְלכוּ אַ ֲחרָי ְו ֶאע ֶ
ֲל ֶ
יט וַיֹּא ֶמר א ֵ
וֹתם ְכּ ָרגַע ַויּ ְֵלכוּ אַ ֲחרָיו׃
ַעזְבוּ ֶאת־ ִמ ְכמֹר ָ
כ ַויּ ַ
ֲח ִרים ַיעֲקֹב ֶבּן־ז ְַב ִדּי
אַחים א ֵ
כא ַוַיּעֲבֹר ִמ ָשּׁם ַויּ ְַרא ְשׁנֵי ִ
יהם ְמ ַת ְקּנִים
ֲב ֶ
אָחיו ָבּ ֳא ִניָּה ִעם־ז ְַב ִדּי א ִ
וֹחנָן ִ
וְי ָ
יהם׃
ֲל ֶ
וֹתם ַויּ ְִקרָא א ֵ
ִמ ְכמֹר ָ
יהם ַויּ ְֵלכוּ
ֲב ֶ
כב ְוגַם־ ֵה ָמּה ְכּ ֶרגַע ָעזְבוּ ֶאת־ ָה ֳא ִניָּה ְו ֶאת־א ִ
אַ ֲחרָיו׃
ֵסת ָקרֹא
ָליל ַויּ ְַל ֶמּד־ ָשׁם ְבּ ָב ֵתּי ַה ְכּנ ֶ
ֵשׁוּע ְבּ ָכל־ ַהגּ ִ
ָסב י ַ
כג ַויּ ָ
ֲלה ו ְָכל־ ַמ ְדוֶה ָבּ ָעם׃
ְבּשׂרַת ַה ַמּ ְלכוּת ְורָפֹא ָכּל־ ַמח ָ
וֹלים
ֵצא ָשׁ ְמעוֹ ְבּ ָכל־ ֲארָם ַויּ ִָביאוּ ֵא ָליו ֵאת ָכּל־ ַהח ִ
כד ַויּ ֵ
ֲחזֵי
ָעים א ֻ
ֳליִם ר ִ
ֻאים שׁוֹ ִנים ָוח ָ
ֲשׁר ָדּ ְבקוּ ָבם ַתּ ֲחל ִ
אֶ
ֲצמוֹת ַויּ ְִר ָפּ ֵאם׃
ֵח וּנ ְֵכי ע ָ
רוּחוֹת רָעוֹת ֻמ ֵכּי ָיר ַ
וּמן־ ֶדּ ַכּפֹּ ִליס
ָליל ִ
כה ַויּ ְֵלכוּ אַ ֲחרָיו ָק ָהל רָב ִמן־ ַהגּ ִ
ְע ֶבר ַהיּ ְַר ֵדּן׃
יהוּדה ו ֵ
ְרוּשׁ ַליִם וִ ָ
וּמן־י ָ
ִ

פרק ה
א
ב
ג

ג

ֵשׁב
ַעל ֶאל־ ָה ָהר ַויּ ֶ
ֲשׁר רָאָה ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם ַויּ ַ
ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ידיו׃
ָשׁם ַויּ ְִגּשׁוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָ
ַויּ ְִפ ַתּח ֶאת־ ִפּיהוּ וַיּוֹ ֶרה ָל ֶהם ֵלאמֹר׃
רוּח ִכּי ָל ֶהם ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
אַשׁרֵי ֲע ִניֵּי ָה ַ
ְ

ֻחמוּ׃
אַבּ ִלים ִכּי־ ֵהם ְינ ָ
אַשׁרֵי ַה ִמּ ְת ְ
ד ְ
ִירשׁוּ־אָרֶץ׃
אַשׁרֵי ָה ֲע ָנוִים ִכּי־ ֵהם י ְ
ה ְ
אַשׁרֵי ָה ְר ֵע ִבים ְו ַה ְצּ ֵמ ִאים ִל ְצ ָד ָקה ִכּי־ ֵהם י ְִר ָויֻן׃
ו ְ
ֻחמוּ׃
ֲמים ִכּי־ ֵהם ְיר ָ
ֲלי־ ַרח ִ
אַשׁרֵי ַבּע ֵ
ז ְ
אַשׁרֵי ָבּרֵי ֵל ָבב ִכּי־ ֵהם ֶיחֱזוּ ֶאת־ ֱאִ הים׃
ח ְ
אַשׁרֵי עֹ ֵשׂי ָשׁלוֹם ִכּי־ ֵהם י ִָקּ ְראוּ ְבּנֵי־ ֱאִ הים׃
ט ְ
אַשׁרֵי ַה ִנּ ְר ָדּ ִפים ֵע ֶקב ִצ ְד ָק ָתם ִכּי ָל ֶהם ַמ ְלכוּת
י ְ
ַה ָשּׁ ָמיִם׃
וּב ֶשּׁ ֶקר י ִָביאוּ
ְח ְרפוּ ִאם־י ְִר ְדּפוּ ֶא ְת ֶכם ַ
ֵיכם ִאם־י ָ
אַשׁר ֶ
יא ְ
ָעה ַבּעֲבוּר ְשׁ ִמי׃
ִד ַבּ ְת ֶכם ר ָ
יב ִשׂישׂוּ ו ְִגילוּ ִכּי ְשׂ ַכ ְר ֶכם ַה ְר ֶבּה ְמאֹד ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִכּי־ ֵכן
ֵיכם׃
ֲשׁר ָהיוּ ִל ְפנ ֶ
יאים א ֶ
ָדפוּ ֶאת־ ַהנּ ְִב ִ
רְ
ָמ ָלח
אַתּם ֶמ ַלח ָהאָרֶץ ְו ִאם־ ַה ֶמּ ַלח יָפוּג ַט ְעמוֹ ַבּ ֶמּה י ְ
יג ֶ
ְהיָה
חוּצה ו ָ
ָתּ ֵפל א־ ִי ְצ ַלח ַלכֹּל ִכּי ִאם־יְזֹ ֶרה ַה ָ
ְל ִמ ְר ַמס ָרגֶל׃
תוּכל
וֹלם ִעיר יֹ ֶשׁ ֶבת ַעל־ ָה ָהר א ַ
אַתּם אוֹר ָהע ָ
יד ֶ
ְל ִה ָסּ ֵתר׃
יפה ִכּי
יקים נֵר ְל ִתתּוֹ ַתּ ַחת ָה ֵא ָ
טו ְו ֵאין ַמ ְד ִל ִ
ֲשׁר ַבּ ָבּיִת׃
ִאם־ ֶאל־ ַה ְמּנֹ ָרה ְל ָה ִאיר ְלכֹל א ֶ
יכם
ֲשׂ ֶ
אָדם ְורָאוּ ַמע ֵ
וֹר ֶכם ְל ֵענֵי ְבנֵי־ ָה ָ
ָאר א ְ
טז כֹּה י ֵ
יכם ַבּ ָשּׁ ַמיִם י ְַכ ֵבּדוּ׃
ֲב ֶ
וֹבים ְו ֶאת־א ִ
ַהטּ ִ
יאים א
אתי ְל ָה ֵפר ַהתּוֹ ָרה אוֹ ַהנּ ְִב ִ
יז אַל ַתּ ְח ְשׁבוּ ִכּי ָב ִ
אתי ִכּי ִאם־ ְל ַמ ְלּאֹת׃
ְל ָה ֵפר ָבּ ִ
ֲשׁר ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָהאָרֶץ
אָמן אָנֹ ִכי ַמ ִגּיד ָל ֶכם ַעד א ֶ
יח ִכּי ֵהן ֵ
אַחת ִמן־ ַהתּוֹ ָרה אַף א קוֹץ
ַיעֲבֹרוּן א ַתעֲבֹר יוּד ַ
ֻלּם יָקוּמוּ׃
ֶא ָחד ַעד ִכּי־כ ָ
אַחת ִמ ִמּ ְצוֹת ְק ַטנּוֹת ֵא ֶלּה וְ הוֹ ָרה
יט ָל ֵכן ָכּל־ ַה ֵמּ ִפיר ַ
ָשׁים נ ְִק ֶלה י ִָקּרֵא ְבּ ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָהעֹ ֶשׂה
ָכזֹאת ַל ֲאנ ִ
וֹתן ִנ ְכ ָבּד י ִָקּרֵא ְבּ ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
וּמ ַל ֵמּד ַלעֲשׂ ָ
אֹ ָתן ְ
כ ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִאם א־ ִת ְג ַדּל ִצ ְד ַק ְת ֶכם ִמ ִצּ ְד ַקת
רוּשׁים א ָתבֹאוּ ְל ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
וֹפ ִרים ְו ַה ְפּ ִ
ַהסּ ְ
ֱמר ַל ַקּ ְדמֹ ִנים א ִתּ ְר ָצח ְו ָה ִאישׁ
ֲשׁר ֶנא ַ
כא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵאת א ֶ
ָתן ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ִבּ ְפ ִל ִלים׃
ֲשׁר י ְִר ַצח ִינּ ֵ
אֶ
ָתן ַל ִמּ ְשׁ ָפּט
אָחיו ִחנָּם ִינּ ֵ
כב ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ַה ִמּ ְת ַע ֵבּר ְבּ ִ
ְה ְד ִרין
ידי ַה ַסּנ ֶ
ָתן ִבּ ֵ
ֵיקה ִינּ ֵ
אָחיו ר ָ
ִבּ ְפ ִל ִלים ְו ַהקֹּ ֵרא ְל ִ
יהנֹּם׃
ָבל י ְִקרָא־לוֹ יִפֹּל ְל ֵאשׁ ֵגּ ִ
ְו ִאם נ ָ
ְבּ ַח ו ְִל ְבּ
כג ַעל־ ֵכּן ֵאפוֹא ִכּי־ ַת ְק ִריב ָק ְר ָבּן ַעל־ ַה ִמּז ֵ
אָחיִ ע ָמּ׃
ַיגֶּד־ ְלָ שׁם ִכּי־ ְד ַבר ִריב ְל ִ
אָחי
וּר ַהב ִ
ַפּס ְ
ְבּ ַח ְו ֵלִ ה ְתר ֵ
כד ַהנַּח ָשׁם ָק ְר ָבּנְ ִ ל ְפנֵי ַה ִמּז ֵ
ְואָז בֹּא ְו ַה ְקרֵב ָק ְר ָבּ ֶנ׃
וֹדִ עמּוֹ ַב ָדּ ֶר
יבְ בּע ְ
כה ַמ ֵהר ַה ְשׁ ֵלם ִעם־ ִאישׁ ִר ְ
ְהשֹּׁ ֵפט
ידי ַהשֹּׁ ֵפט ו ַ
יבִ בּ ֵ
ֶפּן־י ְַס ִגּיר אֹ ְתִ אישׁ ִר ְ
י ְַס ִגּ ְירְ בּיַד ַהשֹּׁ ֵטר ְוהוּא י ִֶתּ ְנְ ל ֵבית ַהסֹּ ַהר׃
ֲשׁר ְתּ ַשׁ ֵלּם
ֲלה ִמ ָשּׁם ַעד א ֶ
אָמן אֹ ֵמר ְלִ כּי א ַתע ֶ
כו ַו ֲאנִי ֵ
רוּטה ָהאַחֲרָֹנה׃
ֶאת־ ַה ְפּ ָ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

ֱמר ַל ַקּ ְדמֹ ִנים א ִתּנְאָף׃
ֲשׁר ֶנא ַ
כז ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵאת א ֶ
ֲשׁק־ ָבּהּ
כח ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ָכּל־ ַהנֹּ ֵתן ֵעינוֹ ְב ִא ָשּׁה ַלח ָ
רוּח־זְנוּנִים נָאַף אֹ ָתהּ ְבּ ִלבּוֹ׃
ְבּ ַ
ְה ְשׁ ִלי ֶכ ָה ִמ ֶמּ טוֹב
ֶה ו ַ
יל נ ְַקּר ָ
ְמנִית ַתּ ְכ ִשׁ ֶ
כט ְו ִאם ֵעי ְנַ הי ָ
ֵיהנֹּם׃
ְלַ בּאֲבֹד ֵא ֶבר ֶא ָחד ֵמ ָה ְשׁ ַלָ כּל־ ְבּ ָשׂ ְרְ לג ִ
יכ ָה ִמ ֶמּ ָךּ טוֹב
ְה ְשׁ ִל ֶ
ילַ ק ְצּ ֶצ ָה ו ַ
ְמנִ ית ַתּ ְכ ִשׁ ֶ
ל ְו ִאם־י ְָדַ הי ָ
ֵיהנֹּם׃
ְלַ בּאֲבֹד ֵא ֶבר ֶא ָחד ֵמ ָה ְשׁ ַלָ כּל־ ְבּ ָשׂ ְרְ לג ִ
יתת׃
ָדהּ ֵס ֶפר ְכּ ִר ֻ
ָתן ְבּי ָ
ְשׁ ַלּח ִאישׁ ִא ְשׁתּוֹ וְ נ ַ
ֱמר ִכּי־י ַ
לא ְו ֶנא ַ
ְשׁ ַלּח ִאישׁ ִא ְשׁתּוֹ ִאם א ַעל־ ְדּ ַבר
לב ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִאם י ַ
רוּשׁה לוֹ ְל ִא ָשּׁה
זְנוּת ֵמ ִשׂים אֹ ָתהּ ְלנֹאָ ֶפת ְו ַהלֹּ ֵק ַח ְגּ ָ
נֹ ֵאף הוּא׃
ֱמר ַל ַקּ ְדמֹ ִנים א ִת ָשּׁ ַבע
ֲשׁר ֶנא ַ
לג וְעוֹד ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵאת א ֶ
ַל ֶשּׁ ֶקר וְ ֶאת־נ ְָדרֶיְ תּ ַשׁ ֵלּם ַליה ָוֹה׃
בוּעה א ִת ָשּׁ ַבע
לד ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם א ִת ָשּׁ ַבע ָכּל־ ְשׁ ָ
ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִכּי־ ִכ ֵסּא ֱאִ הים ֵה ָמּה׃
ירוּשׁ ַליִם ִכּי־ ִהיא
לה ְוא ָבאָרֶץ ִכּי־הֲדֹם ר ְַג ָליו ִהיא ְוא ִב ָ
ִק ְריַת ֶמ ֶל רָב׃
תוּכל ַלהֲפֵֹ שׂ ָער ֶא ָחד
לו ְוא ִת ָשּׁ ַבע ְבּרֹא ֶשִׁ כּי־א ַ
ָל ָבן אוֹ ָשׁחֹר׃
לז אַ זֶה י ְִהי ְד ַב ְר ֶכם ֵהן ֵהן א א וְיֹ ֵתר ִמזֶּה ִמ ְמּקוֹר
ָהרָע הוּא׃
ֱמר ַעיִן ַתּ ַחת ַעיִן ְו ֵשׁן ַתּ ַחת ֵשׁן׃
לח ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ִכּי ֶנא ַ
ַצּב ִבּ ְפנֵי ַה ָבּא ְל ָהרַע ָלִ אם
לט ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם א ִת ְתי ֵ
אלית׃
ְמנִית ֶתּן־לוֹ גַּם־ ַה ְשּׂ ָמ ִ
י ְַכַּ על־ ַה ְלּ ִחי ַהי ָ
מ ו ְָכל־ ֶה ָח ֵפץ ָל ִריב ִע ְמָּ ל ַק ַחת ַה ְכּתֶֹנת ֵמ ָע ֶליַ הנַּח לוֹ
יל׃
גַּם־ ְמ ִע ֶ
מא ְו ַהנֵֹּגשׂ ְבָּ ל ֶל ֶכת ִעמּוֹ ִכּ ְברַת ֶארֶץ ֶא ָחת ֵלִ עמּוֹ
ְשׁ ָתּיִם׃
וּמ ֵאת ֶה ָח ֵפץ ִל ְלוֹת ִמיּ ְָד אַל־ ַתּ ְס ֵתּר
מב ֵתּן ַל ְמ ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּ ָךּ ֵ
ָפּנֶי׃
אָה ְב ָתּ ֶאת־ ֵר ֲעְ ואָי ְַב ָתּ ֶאת־אֹ ְי ֶב׃
ֱמר ְו ַ
מג ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ִכּי ֶנא ַ
יכם ָבּרֲכוּ
מד ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ֶאהֱבוּ ֶאת־אֹ ְי ֵב ֶ
ְה ְע ִתּירוּ ְבּ ַעד
יכם ו ַ
יטיבוּ ְלשׂ ְנ ֵא ֶ
יכם ֵה ִ
ֶאת־ ְמ ַק ְל ֵל ֶ
יכם׃
יכם ְורֹ ְד ֵפ ֶ
יב ֶ
ַמ ְכ ִא ֵ
יכם ַבּ ָשּׁ ַמיִם ַה ֵמּ ִאיר ִשׁ ְמשׁוֹ
ֲב ֶ
מה ְל ַמ ַען ִתּ ְהיוּ ָבנִים ֶאל־א ִ
יקים וְ ָל ְר ָשׁ ִעים׃
וּמ ְמ ִטיר ַל ַצּ ִדּ ִ
וֹבים ַ
ָעים ו ְַלטּ ִ
ָלר ִ
יכם ַמה־ ָשּׂ ָכר ָל ֶכם ֲהא
ֱהבוּן ֶאת־אֹ ֲה ֵב ֶ
מו ִכּי ִאם־ ֶתּא ָ
גַם־ ַהמֹּ ְכ ִסים ַיעֲשׂוּן ְכּמוֹ־ ֵכן׃
יכם ַמה־יּ ְִתרוֹן ָל ֶכם
ֲח ֶ
מז ְו ִאם־ ִתּ ְפ ְקדוּ ְל ָשׁלוֹם רַק ֶאת־א ֵ
ֵכּן ַיעֲשׂוּן גַּם־ ַהמֹּ ְכ ִסים׃
יכם ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָתּ ִמים הוּא׃
ֲב ֶ
ֲשׁר א ִ
ימם ַכּא ֶ
מח ָל ֵכן הֱיוּ ְת ִמ ִ

ד

פרק ו
אָדם ֶפּן
א ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֵמעֲשׂוֹת ְצ ָד ָקה ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינֵי ָה ָ
יכם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
ֲב ֶ
ָשׂ ָכר א ַת ִשּׂיגוּ ֵמ ֵאת א ִ
רוּעה ְל ָפנֶי
יע קוֹל ְתּ ָ
וֹתְ צ ָד ָקה א ַת ְשׁ ִמ ַ
ב ָל ֵכן ַבּעֲשׂ ְ
וּב ְרחֹבוֹת ְל ַמ ַען
ֵסת ָ
ֲשׁר ַיעֲשׂוּ ַה ֲחנ ִֵפים ְבּ ָב ֵתּי ַה ְכּנ ֶ
ַכּא ֶ
אָמן אֲנִ י אֹ ֵמר ָל ֶכם ִהנֵּה
אָדם ֵ
ַשּׂיגוּ ָכבוֹד ְל ֵעינֵי ְבנֵי־ ָה ָ
יִ
ֵיהם׃
ְשׂ ָכרָם ִל ְפנ ֶ
ֲשׁר
וֹתְ צ ָד ָקה אַל־ ֵתּ ַדע ְשׂמֹא ְלֵ את א ֶ
אַתּה ַבּעֲשׂ ְ
ג ְו ָ
עֹ ָשׂה י ְִמי ֶנ׃
מוּל
אָביָ הרֹ ֶאה ַב ֵסּ ֶתר ְגּ ְ
ד ְל ַמ ַען ִתּ ְהיֶה ִצ ְד ָק ְתַ בּ ָסּ ֶתר וְ ִ
ְשׁ ֶלּם־ ָל׃
ַבּגַּלוּי י ַ
ה ו ְִכי ָתבֹאוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל אַל־ ִתּ ְהיוּ ְכּאַנְ ֵשׁי חֶֹנף ָהאֲֹה ִבים
וּפנּוֹת ַה ְשּׁו ִָקים ְל ַמ ַען
ֵסת ִ
ַלעֲמֹד ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ָב ֵתּי ַה ְכּנ ֶ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם
אָדם ֵ
ִתּ ְיר ֶאינָה אֹ ָתם ֵעינֵי ְבנֵי־ ָה ָ
ֵיהם׃
ִהנֵּה ְשׂ ָכרָם ִל ְפנ ֶ
ֲד
וּסגֹר ְדּ ָל ְתַ בּע ֶ
ֲדרֶיְ 
אַתּה ִבּ ְת ִפ ָלּ ְת בֹּא ַבח ָ
ו ְו ָ
ְאָביָ הרֹ ֶאה
יביו ו ִ
ֲשׁר ֵס ֶתר ְס ִב ָ
אָבי א ֶ
ְו ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאל־ ִ
ְשׁ ֶלּם־ ָל׃
מוּלַ בּגַּלוּי י ַ
ַב ֵסּ ֶתר ְגּ ְ
אַתּם ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים אַל־ ְתּ ַב ְטּאוּ ִב ְשׂ ָפ ַתיִם ַכּגּוֹ ִים
ֲשׁר ֶ
ז ו ְַכא ֶ
ֲטרֶת ְדּ ָב ִרים׃
ִשּׁ ְמעוּ ַבּע ֶ
ַחשֹׁב ִל ָבּם ִכּי־י ָ
ֲשׁר י ְ
אֶ
וֹר ֶכם
יכם ַמה־ ַמּ ְחס ְ
ֲב ֶ
ח ָל ֵכן אַל־ ִתּ ְשׁווּ ָלמוֹ ִכּי יֹ ֵד ַע א ִ
ֶטרֶם ִתּ ְשׁאֲלוּ ִמיָּדוֹ׃
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם י ְִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֶמ׃
אַתּם כֹּה ִת ְת ַפּ ָלּלוּ ִ
ט ְו ֶ
ֲשׂה
ֲשׁר ַנע ָ
ֵע ֶשׂה ְרצוֹ ְנָ בּאָרֶץ ַכּא ֶ
כוּת י ָ
י ָתּבֹא ַמ ְל ֶ
ַב ָשּׁ ָמיִם׃
יא ֶתּן־ ָלנוּ ַהיּוֹם ֶל ֶחם ֻח ֵקּנוּ׃
ֲשׁר
ַחנוּ ַלא ֶ
ֲשׁר סֹ ְל ִחים ֲאנ ְ
אַשׁ ָמ ֵתנוּ ַכּא ֶ
וּס ַלח־ ָלנוּ ֶאת־ ְ
יב ְ
אָשׁמוּ ָלנוּ׃
ְ
ילנוּ ִמן־ ָהרָע ִכּי ְל
ידי ַמ ָסּה ִכּי ִאם־ ַה ִצּ ֵ
יאנוּ ִל ֵ
יג ְואַל־ ְתּ ִב ֵ
אָמן׃
וֹל ִמים ֵ
וֹל ֵמי ע ָ
ְה ִתּ ְפ ֶארֶת ְלע ְ
ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ְו ַה ְגּבוּרָה ו ַ
יכם
ֲב ֶ
אַשׁ ָמ ָתם גַּם־א ִ
אָדם ֶאת־ ְ
יד ִכּי ִאם־ ִתּ ְס ְלחוּ ִל ְבנֵי־ ָ
ַבּ ָשּׁ ַמיִם י ְִס ַלח ָל ֶכם׃
יכם
ֲב ֶ
אַשׁ ָמ ָתם גַּם־א ִ
אָדם ֶאת־ ְ
טו ְו ִאם־א ִת ְס ְלחוּ ִל ְבנֵי־ ָ
אַשׁ ַמ ְת ֶכם׃
א־י ְִס ַלח ָל ֶכם ְ
ֲשׁר
ְפי־ ֵלב ַמ ְק ִדּירֵי ָפנִים א ֶ
טז ו ְִכי ָתצוּמוּ אַל־ ִתּ ְהיוּ ְכ ַחנ ֵ
אָמן אֲנִי
ִיתם ֵ
אָדם ְבּ ַת ֲענ ָ
ָדע ִל ְבנֵי־ ָ
ֵיהם ְל ִהוּ ַ
י ִַפּילוּ ְפנ ֶ
ֵיהם׃
אֹ ֵמר ָל ֶכם ִהנֵּה ְשׂ ָכרָם ִל ְפנ ֶ
אַתּה ִכּי ָתצוּם ָתּסוּ רֹא ְשׁ וְ ִת ְר ַחץ ָפּנֶי׃
יז ְו ָ
אָביַ בּ ָסּ ֶתר
ִיתִ כּי ִאם־ ְל ִ
אָדם ְבּ ַת ֲענ ְ
ָדע ְל ָ
יח ְוא ִתוּ ַ
ְשׁ ֶלּם־ ָל׃
מוּלַ בּגַּלוּי י ַ
אָביָ הרֹ ֶאה ַב ֵסּ ֶתר ְגּ ְ
ְו ִ
וֹצרוֹת ְבּ ֶקרֶב ָהאָרֶץ ֶשׁ ָשּׁם יֹא ַכל ָעשׁ
אַצרוּ ָל ֶכם א ָ
יט א ַת ְ
ַח ְתּרוּ וְ י ְִגנֹבוּ׃
ָקב וְ ַגנּ ִָבים י ְ
ְור ָ
וֹצרוֹת ַבּ ָשּׁ ָמיִם ָשׁם א יֹא ַכל ָעשׁ
כ ֶא ֶפס ִא ְצרוּ ָל ֶכם א ָ
ַח ְתּרוּ ְוא י ְִגנֹבוּ׃
ָקב וְ ַגנּ ִָבים א י ְ
ְור ָ
וֹצ ֶרָ שׁם י ְִהיֶה גַם־ ִל ֶבּ׃
כא ִכּי ִב ְמקוֹם א ָ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

ימה ְבּ ָכל־ ַח ְדרֵי
כב נֵר ַהגּוּף הוּא ָה ָעיִן ָל ֵכן ִאם־ ֵעי ְנְ תּ ִמ ָ
ִב ְט ֶנ י ְִהיֶה אוֹר׃
ָעה חֹ ֶשְׁ בּ ָכל־ ַח ְדרֵי ִב ְט ֶנְ ו ִאם־ ָהאוֹר ְבּ
כג ְו ִאם־ ֵעי ְנ ר ָ
חֹ ֶשַׁ מה־גָּדוֹל ָח ְשׁ ֶכּ׃
יוּכל ִאישׁ ַלעֲבֹד אֲדֹ ִנים ְשׁ ָניִם ִכּי ִאם־י ְִשׂנָא
כד א־ ַ
ְה ֵשּׁנִי
ֱהב אוֹ י ְִד ַבּק ָבּ ֶא ָחד ו ַ
אַחר ֶיא ַ
ְאת־ ָה ֵ
ֶאת־ ָה ֶא ָחד ו ֶ
תוּכלוּ ַלעֲבֹד ֶאת־ ָה ֱאִ הים
ְ
ִנ ְמאָס ְבּ ֵעינָיו א
ְו ֶאת־ ַה ָמּמוֹן׃
כה ָל ֵכן ִהנְ ִני אֹ ֵמר ָל ֶכם א ִת ְדאֲגוּ ְלנ ְַפ ְשׁ ֶכם ַמה־תֹּא ְכלוּ
ֶפשׁ
וּמה־ ְכּסוּת ְל ַכסּוֹת ְבּ ַשׂ ְר ֶכם ֲהא ַהנּ ֶ
ַמה־ ִתּ ְשׁתּוּ ַ
וּב ַשׂר ִאישׁ ִמ ְכּסוּתוֹ׃
י ְָקרָה ֵמאֹ ֶכל ְ
כו ַה ִבּיטוּ ֶאל־עוֹף ַה ָשּׁ ָמיִם א ִי ְז ְרעוּ א י ְִק ְצרוּ וְ א
אַתּם
יכם ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְמ ַכ ְל ֵכּל אֹ ָתם וְ ֶ
ֲב ֶ
ַאַספוּ ִל ְמגוּרוֹת ַוא ִ
י ְ
יהם׃
ֲל ֶ
ֶתר ַה ְר ֵבּה ע ֵ
יתם י ֶ
ֲל ֶ
ֲהא ַנע ֵ
וֹמתוֹ גֹּ ֶמד
וֹסיף ַעל־ק ָ
יוּכל ְלה ִ
וּמי הוּא ֶה ָחרֵד ִמ ֶכּם ַ
כז ִ
ֶא ָחד׃
וֹשׁנֵּי ַה ָשּׂ ֶדה
כח ו ְָל ָמּה ִת ְדאֲגוּ ִל ְכסוּת ִה ְתבּוֹ ְננוּ ֶאל־שׁ ַ
ִיגעוּן וְ א י ְִטווּן׃
יכה ַיעֲלוּ י ִָציצוּ ְוא י ְ
ֵא ָ
ֲדרוֹ א־ ָהיָה ָלבוּשׁ
כט ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם גַּם־ ְשׁמֹה ְבּ ָכל־ה ָ
אַחת ֵמ ֶהן׃
ְכּ ַ
ֲשׁר י ִָציץ
ֲטה ֱאִ הים ֶאת־ ֵע ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה א ֶ
ל ְו ִאם־ ָכּ ָכה ַיע ֶ
ֱמנָה׃
ֻתּן ְבּ ַתנּוּר אַף ִכּי־ ֶא ְת ֶכם ְק ַטנֵּי א ֻ
וּל ָמ ֳחרָתוֹ י ַ
ַהיּוֹם ְ
וּמה־ ִנּ ְשׁ ֶתּה אוֹ
לא ָל ֵכן אַל־ ֶתּ ֶח ְרדוּ ֵלאמֹר ַמה־נֹּא ַכל ַ
ַמה־נּ ְִל ָבּשׁ׃
יכם ַבּ ָשּׁ ַמיִם יֹ ֵד ַע ִכּי
ֲב ֶ
לב ִכּי ָכל־ ֵא ֶלּה ְמ ַב ְק ִשׁים ַהגּוֹ ִים ַוא ִ
יכם ֵה ָמּה׃
ֵא ֶלּה ַמ ְחסֹ ֵר ֶ
לג אַַ בּ ְקּשׁוּ ִראשָֹׁנה ַמ ְלכוּת ֱאִ הים ו ְִצ ְד ָקתוֹ
וֹספוֹת׃
ָתנוּ ָל ֶכם ַמ ָתּנוֹת נ ָ
ֲפ ִצים ָה ֵהם ִינּ ְ
ו ְָכל־ ַהח ָ
לד ָל ֵכן אַל־ ִתּ ְדאֲגוּ ְליוֹם ָמ ָחר יוֹם ָמ ָחר י ְִדאַג ְל ַע ְצמוֹ ַדּי
ַליּוֹם ְבּ ָצרָתוֹ׃
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א ִת ְשׁ ְפּטוּ ְוא ִת ָשּׁ ֵפטוּ׃
וּב ִמּ ָדּה
אַתּם ַ
ֲשׁר ִתּ ְשׁפֹּטוּ ִתּ ָשּׁ ְפטוּ גַם־ ֶ
ִכּי ַב ִמּ ְשׁ ָפּט א ֶ
אַתּם׃
ִמּד ָל ֶכם גַּם־ ֶ
ֲשׁר ָתּמֹדּוּ י ַ
אֶ
אָחי וְ א
ֲשׁר ְבּ ֵעין ִ
ו ְָל ָמּה ַת ִבּיט ֶאל־ ְשׁ ָב ִבים א ֶ
ֲשׁר ְבּ ֵעי ֶנ׃
ָת ֶשׁת־ ֵלב ֶאל־ ַהקּוֹ ָרה א ֶ
אָסירָה ְשׁ ָב ִבים ֵמ ֵעי ֶנ
אָחיֶ הרֶף ְו ִ
אוֹ ֵאי תֹּא ַמר ְל ִ
ְו ִה ֵנּה קוֹ ָרה ְבּ ֵעי ֶנ׃
ָה ֵסר ָחנֵף ִראשָֹׁנה ֶאת־ ַהקּוֹ ָרה ֵמ ֵעי ֶנְ ואַ ֲחרֵי ֵכן רָאֹה
אָחי׃
ִת ְר ֶאה ְל ָה ִסיר ְשׁ ָב ִבים ֵמ ֵעין ִ
ֵיכם ַלחֲזִ ִירים
א ִת ְתּנוּ ַהקֹּ ֶדשׁ ַל ְכּ ָל ִבים ְו ֶאת־ ְפּנִינ ֶ
יהם ְו ָשׁבוּ וְ ָט ְרפוּ ֶא ְת ֶכם׃
ַג ֵל ֶ
ֶפּן־י ְִר ְמסוּם ְבּר ְ
ָתן ָל ֶכם ִדּ ְרשׁוּ ְו ִת ְמ ָצאוּ ִדּ ְפקוּ ְוי ִָפּ ַתח ָל ֶכם׃
ַשׁאֲלוּ וְ ִינּ ֵ

ְהדֹּ ֵרשׁ י ְִמ ָצא ְו ַהדֹּ ֵפק י ִָפּ ַתח לוֹ׃
ח ִכּי ָכּל־ ַהשֹּׁ ֵאל י ִַקּח ו ַ
ִתּן־לוֹ
ֲשׁר ְבּנוֹ ָשׁאַל ִמ ֶמּנּוּ ָל ֶחם ַויּ ֵ
ט ִכּי ִמי ִאישׁ ִמ ֶכּם א ֶ
אָבן׃
ֶ
ָחשׁ׃
ִתּן־לוֹ נ ָ
י אוֹ ִאם־ ִבּ ֵקּשׁ ָדּג ַויּ ֵ
ֵיכם
אַתּם ֵתּ ְדעוּן ָל ֵתת ַמ ָתּנוֹת טֹבוֹת ִל ְבנ ֶ
ָעים ֶ
יא ְואַף ִכּי ר ִ
ִתּן־טוֹב ְלדֹ ְר ָשׁיו׃
יכם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם י ֶ
ֲב ֶ
אַף ִכּי־א ִ
ָשׁים עֲשׂוּ ָל ֶהם
ֲשׁר ַתּ ְח ְפּצוּ ֶשַׁיּעֲשׂוּן ָל ֶכם ֲאנ ִ
יב ָל ֵכן כֹּל א ֶ
יאים׃
אַתּם ִכּי זֹאת ַהתּוֹ ָרה ְו ַהנּ ְִב ִ
ְכּמוֹ־ ֵכן גַּם־ ֶ
ָחב ַה ַשּׁ ַער ְו ַה ֶדּ ֶרְ ר ָח ָבה
יג בֹּאוּ ַב ַשּׁ ַער ַה ָצּר ִכּי ר ָ
ַבּים ֵהם ַה ָבּ ִאים ָשׁ ָמּה׃
ֲבדּוֹן ְור ִ
יכה ֶאל־ ָהא ָ
וֹל ָ
ַהמּ ִ
יכה ֶאל־ ַה ַחיִּים
וֹל ָ
וּמה־ ַצּר ַה ַשּׁ ַער ְו ַה ֶדּ ֶרַ מה־ ָצּרָה ַהמּ ִ
יד ַ
יה ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר ֵהם׃
וּמֹ ְצ ֶא ָ
ֵיכם ְבּעוֹר
יאי ָשׁ ֶקר ַה ָבּ ִאים ִל ְפנ ֶ
טו ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמנּ ְִב ֵ
ְכּ ָב ִשׂים ְו ֵהם זְ ֵא ֵבי ָטרֶף׃
ַבּים אוֹ
טז ְבּ ִפ ְריָם ַתּ ִכּירוּ אֹ ָתם ֲהי ְִב ְצרוּ ֲענ ִָבים ֵמ ַע ְקר ִ
ְת ֵאנִים ִמ ְצּנִינִם׃
ְעץ ִנ ְשׁ ָחת ְפּ ִרי
ֲשׂה ְפ ִרי טוֹב ו ֵ
יז ֵכּן ָכּל־ ֵעץ טוֹב ַיע ֶ
ָמ ְשׁ ָחת׃
ִשׁ ָחת
יוּכל ַלעֲשׂוֹת ְפּ ִרי ָמ ְשׁ ָחת וְ ֵעץ נ ְ
יח ֵעץ טוֹב א־ ַ
יוּכל ַלעֲשׂוֹת ְפּ ִרי טוֹב׃
 א־ ַ
ֻתּן ְל ַמאֲכֹ ֶלת
ָדע ְוי ַ
יט ו ְָכל־ ֵעץ ִבּ ְל ִתּי עֹ ֶשׂה ְפ ִרי טוֹב ִיגּ ַ
ֵאשׁ׃
כ ַעל־ ֵכּן ְבּ ִפ ְריָם ַתּ ִכּירוּ אֹ ָתם׃
כא א ָכל־ ַהקֹּ ֵרא ִלי אָדוֹן אָדוֹן יָבֹא ְל ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם ִכּי
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
אָבי א ֶ
ִאם־ ָהעֹ ֶשׂה ְרצוֹן ִ
ַבּים אֲדֹ ִני אֲדֹ ִני ֲהא
כב ְו ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא יֹא ְמרוּ ֵא ַלי ר ִ
וּב ִשׁ ְמָ ע ִשׂינוּ
ַשׁנוּ ֵשׁ ִדים ְ
ִבּאנוּ ְבּ ִשׁ ְמֵ גּר ְ
ְב ִשׁ ְמ נ ֵ
ִנ ְפ ָלאוֹת רַבּוֹת׃
וֹדי סוּרוּ ִמ ֶמּנִּי
ָד ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם ֵמע ִ
אַגּיד ָל ֶהמא י ַ
כג אָז כֹּה ִ
פֲֹּע ֵלי אָוֵן׃
כד ָל ֵכן ָכּל־ ַהשֹּׁ ֵמ ַע ִל ְד ָברַי ֵא ֶלּה וְעֹ ֶשׂה אֹ ָתם ֶא ֶע ְר ֶכנּוּ
ֲשׁר ָבּנָה ֵביתוֹ ַעל־ ַה ָסּ ַלע׃
ֲכם־ ֵלב א ֶ
ַלח ַ
וֹלה ָבּאָה
רוּח ְגּד ָ
ֲלי ַמיִם י ְִשׁטֹפוּ ְו ַ
אַר ָצה ַנח ֵ
ֶשׁם נִ ַתְּ 
כה ַהגּ ֶ
ֻסּד ַבּ ָסּ ַלע׃
ָפל ִכּי י ַ
ַויּ ְִפ ְגּעוּ ַב ַבּיִת ַההוּא ְוא נ ַ
ֲשׂה אֹ ָתם ִנ ְמ ַשׁל
כו ו ְָכל־ ַהשֹּׁ ֵמ ַע ִל ְד ָברַי ֵא ֶלּה ְוא ַיע ֶ
ֲשׁר ָבּנָה ֵביתוֹ ַעל־ ַהחוֹל׃
ֲסר־ ֵלב א ֶ
ַלח ַ
וֹלה ָבּאָה
רוּח ְגּד ָ
ֲלי ַמיִם י ְִשׁטֹפוּ ְו ַ
אַר ָצה ַנח ֵ
ֶשׁם נִ ַתְּ 
כז ַהגּ ֶ
וֹלה׃
ַויּ ְִפ ְגּעוּ ַב ַבּיִת ַההוּא ַויִּפֹּל ַוי ְִהי ְל ַמ ֵפּ ָלה ְגד ָ
ֵשׁוּע ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ְִת ְמהוּ הֲמוֹן
כח ַוי ְִהי ְכּ ַכלּוֹת י ַ
ָה ָעם ַעל־תּוֹ ָרתוֹ׃
כט ִכּי ָהיָה מוֹ ֶרה אֹ ָתם ְכּהוֹרֹת ִאישׁ־ ִשׁ ְלטוֹן ְוא
וֹפ ִרים׃
ַכסּ ְ
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ַוֵיּרֶד ִמן־ ָה ָהר ַוהֲמוֹן ַעם רָב הֹ ְל ִכים אַ ֲחרָיו׃

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

ב ְו ִהנֵּה ִאישׁ ְמצֹ ָרע ָבּא ַויּ ְִשׁ ַתּחוּ־לוֹ ֵלאמֹר אֲדֹ ִני
תוּכל ְל ַט ֲה ֵרנִי׃
אַתּה ֲהא ַ
ִאם־ ָח ֵפץ ָ
וּט ָהר
ֵשׁוּע וַיֹּא ַמר ָח ֵפץ ֲאנִי ְ
וֹשׁט ֶאת־יָדוֹ ַו ִיּגַּע־בּוֹ י ַ
ג וַיּ ֶ
ַעתּוֹ ְכּ ָרגַע׃
ַויּ ְִט ַהר ִמ ָצּר ְ
ָאה
ֵשׁוּע ְר ֵאה אַל־ ַתּגֵּד ְל ִאישׁ רַק ֵל וְ ֵהר ֵ
ד וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ֲשׁר ִצוָּה מֹ ֶשׁה
ְל ֵעינֵי ַהכֹּ ֵהן ְו ַה ְקרֵב ֶאת־ ַה ָקּ ְר ָבּן א ֶ
ְל ֵעדוּת ָל ֶהם׃
ֵשׁוּע ֶאל־ ְכּ ַפר־נַחוּם ַו ִיּגַּשׁ ֵא ָליו ַשׂר־ ֵמאָה
ֲשׁר ָבּא י ַ
ה ו ְַכא ֶ
ֶא ָחד ַויּ ְִת ַחנֶּן־לוֹ ֵלאמֹר׃
ֲצמוֹת
יתי נ ְֵכה־ע ָ
ָפל ְל ִמ ְשׁ ָכּב ְבּ ֵב ִ
ֲרי נ ַ
ו אֲדֹ ִני ִהנֵּה ַנע ִ
וּמ ֻענֶּה ְמאֹד׃
ְ
אתיו׃
וּר ָפ ִ
ֵשׁוּע ִהנְ ִני ָבא ְ
ז וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
אַתּה
ַען ַשׂר־ ַה ֵמּאָה וַיֹּא ַמר אֲדֹ ִני נ ְַקלֹּ ִתי ִמזֹּאת ִכּי ָ
ח ַויּ ַ
ֶחי׃
ַער י ִ
ָתבֹא ְב ֵצל קֹ ָר ִתי אַ רַק ַדּ ְבּרָה ָדּ ָבר ְו ַהנּ ַ
ָשׁי ָס ִרים
ט ִכּי גַם־ ֲאנִי ָסר ְל ִמ ְשׁ ַמ ַעת ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַו ֲאנ ַ
אַחר בֹּא
וּל ֵ
ֵלְ 
ְל ִמ ְשׁ ַמ ְע ִתּי ו ְִכי אֹ ַמר ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵלְ וי ֵ
ֲשׂה׃
ֲשׂה־זֹאת ְוַיע ֶ
וּל ַע ְב ִדּי ע ֵ
ְויָבֹא ְ
ֵשׁוּע ַויּ ְִשׁ ָתּ ֶאה וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַההֹ ְל ִכים אַ ֲחרָיו
י ַויּ ְִשׁ ַמע י ַ
ָאל
וֹה גַּם־ ְבּי ְִשׂר ֵ
וֹלה ָכמ ָ
אָמן אֲנִ י ַמ ִגּיד ָל ֶכם אֱמוּנָה ְגּד ָ
ֵ
אתי׃
א ָמ ָצ ִ
וּמ ַמּ ֲערָב
ַבּים יָבֹאוּ ִמ ִמּ ְזרָח ִ
יא ְו ִה ְננִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי ר ִ
ָהם י ְִצ ָחק ְוַיעֲקֹב ְבּ ַמ ְלכוּת
אַבר ָ
ֵשׁבוּ ִבּ ְמ ִס ָבּה ִעם־ ְ
ְוי ְ
ַה ָשּׁ ָמיִם׃
חוּצה ָשׁם י ְִהיֶה ְב ִכי
וּבנֵי ַה ַמּ ְלכוּת י ִַדּחוּ ֶאל־ ַהחֹ ֶשַׁ ה ָ
יב ְ
ַוחֲרֹק ִשׁ ָנּיִם׃
ְתּ ֵכּן
ֱמנ ָ
ֲשׁר ֶהא ַ
ֵשׁוּע ֵלַ כּא ֶ
אָמר י ַ
יג ְו ֶאל־ ַשׂר־ ַה ֵמּאָה ַ
ַער ֵמ ָח ְליוֹ ַבּ ָשּׁ ָעה ַה ִהיא׃
יָקוּם ָלַ וי ְִחי ַהנּ ַ
וֹלת
ֵשׁוּע ֵבּית־ ֶפּ ְטרוֹס ַויּ ְַרא ֶאת־חֹ ַת ְנתּוֹ שֹׁ ֶכ ֶבת ח ַ
יד ַויָּבֹא י ַ
ַק ָדּ ַחת׃
ַתּ ָשׁרֵת
ַתּ ָקם ו ְ
ַתּרֶף ַה ַקּ ַדּ ַחת ִמ ֶמּנָּה ו ָ
ָדהּ ו ִ
טו ַו ִיּגַּע ְבּי ָ
ֵיהם׃
ִל ְפנ ֶ
ֲשׁר ָדּ ְבקוּ ָבּם רוּחוֹת
ַבּים א ֶ
טז ַוי ְִהי ָבּ ֶערֶב ַויּ ִָביאוּ ֵא ָליו ר ִ
וֹלים
רָעוֹת ַו ְי ָגרֶשׁ ֶאת־ ָהרוּחוֹת ִבּ ְד ַבר־ ִפּיו ְו ֵאת ָכּל־ ַהח ִ
ֶה ֱחיָה ֵמ ָח ְליָם׃
ְשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִָביא ֵלאמֹר
ֱמר ְבּיַד־י ַ
ֲשׁר ֶנא ַ
יז ְל ַמלֹּאת ֵאת א ֶ
וּמ ְכאֹ ֵבינוּ ְס ָב ָלם׃
ָשׂא ַ
ֳליֵנוּ הוּא נ ָ
חָ
ֵשׁוּע הֲמוֹן ַעם רָב ָס ִביב־לוֹ ַוי ְַצו ַלעֲבֹר
יח ַוי ְִהי ִכּ ְראוֹת י ַ
ִמ ָשּׁם ֶאל־ ֵע ֶבר ַהיָּם׃
ַבּי ֵא ֵל אַ ֲחרֶי
וֹפ ִרים וַיֹּא ֶמר לוֹ ר ִ
אַחד ַהסּ ְ
יט ַו ִיּגַּשׁ ֵא ָליו ַ
ֲשׁר ֵתּ ֵל׃
ֶאל־ ָכּל־א ֶ
וֹרים ָל ֶהם ו ְִצפּוֹר
שּׁוּע ִלים ח ִ
ֵשׁוּע ַה ָ
כ וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ִיח
אָדם ֵאין לוֹ ָמקוֹם ְל ָהנ ַ
וּבן־ ָה ָ
ַה ָשּׁ ַמיִם ֵקן ָלהּ ֶ
ֶאת־רֹאשׁוֹ׃
אָמר ֵא ָליו אֲדֹ ִני ְתּנָה־ ִלּי
ידיו ַ
אַחר ִמ ֶקּרֶב ַתּ ְל ִמ ָ
כא ְו ִאישׁ ֵ
אָבי ִראשָֹׁנה׃
ָל ֶל ֶכת וְ ִל ְקבֹּר ֶאת־ ִ

ו

ֵשׁוּע ֵל אַ ֲחרָי וְ ַהנַּח ַל ֵמּ ִתים ִל ְקבֹּר
כב וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
יהם׃
ֶאת־ ֵמ ֵת ֶ
ידיו י ְָרדוּ ִעמּוֹ׃
כג ַוֵיּרֶד ָבּ ֳא ִניָּה וְ ַת ְל ִמ ָ
ַלּים
כד ְו ִהנֵּה ַס ַער גָּדוֹל נֵעוֹר ַבּיָּם ַעד־ ַכּסּוֹת ַהגּ ִ
ֶאת־ ָה ֳא ִניָּה ְוהוּא ִנ ְר ָדּם׃
יעה אֲדֵֹנינוּ ִכּי
וֹשׁ ָ
כה ַויּ ְִגּשׁוּ ֵא ָליו ַוי ְִעירֻהוּ ַויּ ְִקרָאוּ ה ִ
אָב ְדנוּ׃
ָ
ָקם
ֱמנָה ַויּ ָ
ֵדים ְק ַטנֵּי א ֻ
אַתּם ֲחר ִ
יהם ָל ָמּה ֶ
ֲל ֶ
כו וַיֹּא ֶמר א ֵ
וֹלה׃
ַתּ ִהי ְדּ ָמ ָמה ְגד ָ
וּביָּם ו ְ
ַויּ ְִג ַער ָבּרוּחוֹת ַ
ֲשׁר גַּם־ ָהרוּחוֹת
ָשׁים ֵלאמֹר ִמי הוּא זֶה א ֶ
כז ַויּ ְִת ְמהוּ ָה ֲאנ ִ
יבים ְלקֹלוֹ׃
ְו ַהיָּם ַמ ְק ִשׁ ִ
ַד ִריִּם ַויּ ְִפ ְגּ ֻשׁהוּ
כח ַוי ְִהי ְכּבֹאוֹ ֶאל־ ֵע ֶבר ַהיָּם ֶאל־ ֶארֶץ ַהגּ ְ
ֲשׁר ָדּ ְבקוּ ָבּם רוּחוֹת רָעוֹת יֹ ְצ ִאים ִמ ָבּ ֵתּי
ָשׁים א ֶ
ְשׁנֵי ֲאנ ִ
ֲשׁר א יָכֹל
ֵיהם זֲֹע ִפים ַעד־ ְמאֹד ַעד־א ֶ
וּפנ ֶ
ַה ְקּ ָברוֹת ְ
ִאישׁ ַלעֲבֹר ַבּ ֶדּ ֶרַ ההוּא ִמ ָפּ ַחד׃
ֵשׁוּע
ָל י ַ
כט ְו ִהנֵּה ֵהם צֲֹע ִקים ֵלאמֹר ַמה־ ָלּנוּ ו ָ
וֹתנוּ ֶטרֶם ָבּאָה ָה ֵעת׃
את ְל ַענּ ֵ
ֶבּן־ ָה ֱאִ הים ַה ִאם ָבּ ָ
ַבּים ָהיָה רֹ ֶעה ָשׁם ֵמרָחוֹק ָל ֶהם׃
ִירים ר ִ
ְע ֶדר ֲחז ִ
ל וֵ
אַתּה אֹ ֵמר
לא ַויּ ְִת ַחנְּנוּ־לוֹ ָהרוּחוֹת ֵלאמֹר ִאם ְלג ְָר ֵשׁנוּ ָ
ִירים׃
ִתּנָּה־ ָלנוּ ָלבוֹא ְבּ ֵע ֶדר ַה ֲחז ִ
ִירים ו ְִהנֵּה
לב וַיֹּא ֶמר ָל ֶהם ְלכוּ ַויּ ְֵצאוּ ַויָּבֹאוּ ְבּ ֵע ֶדר ַה ֲחז ִ
ָכּל־ ָה ֵע ֶדר ָשׁ ְטפוּ ַבמּוֹ ָרד ֶאל־תּוַֹ היָּם וַיֹּא ְבדוּ ַבּ ָמּיִם׃
ָתה
ֲשׁר נִ ְהי ָ
לג ְו ָהרֹ ִעים נָסוּ ַויָּבֹאוּ ָה ִעירָה ַויּ ִַגּידוּ ֶאת־ ָכּל א ֶ
ֲשׁר ָדּ ְבקוּ ָבּם ָהרוּחוֹת ָהרָעוֹת׃
ֲשׁר ָקרָה ַלא ֶ
ְו ֵאת א ֶ
ֵשׁוּע ַויּ ְִר ֻאהוּ
לד ְו ִהנֵּה ָכּל־ ָה ִעיר י ְָצאָה ִל ְקרַאת י ַ
בוּלם׃
ַויּ ְִפ ְצרוּ־בוֹ ַלעֲבֹר ִמ ְגּ ָ
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ַוֵיּרֶד ָבּ ֳא ִניָּה ַוַיּעֲבֹר ַויָּבֹא ֶאל־ ִעירוֹ׃
ֲצמוֹת שֹׁ ֵכב ַעל־ ַה ִמּ ָטּה
ְו ִהנֵּה ֵה ִביאוּ ֵא ָליו ִאישׁ ְנ ֵכה ע ָ
ֲצמוֹת
אָמר ֶאל־ ְנ ֵכה ָהע ָ
ָתם ַ
ֵשׁוּע ֶאת־אֱמוּנ ָ
וּב ְראוֹת י ַ
ִ
ֲחזַק ְבּנִ י נ ְִס ְלחוּ־ ְלַ חטֹּא ֶתי׃
ַדּף
אָמרוּ ְב ִל ָבּם ָה ִאישׁ ַהזֶּה ְמג ֵ
וֹפ ִרים ְ
ָשׁים ס ְ
ְו ָשׁם ֲאנ ִ
הוּא׃
דּוּע ֶתּ ְהגּוּ רָעוֹת
ֵשׁוּע ֶאת־ ַמ ְח ְשׁבֹ ָתם וַיֹּא ַמר ַמ ַ
ֵדע י ַ
ַויּ ַ
ִבּ ְל ַב ְב ֶכם׃
ָקל ִאם ֵלאמֹר נ ְִס ְלחוּ־ ְלַ חטֹּא ֶתי אוֹ ֵלאמֹר
ִכּי ָמה נ ֵ
קוּם ו ְִה ְת ַה ָלּ׃
אָדם ָבּאָרֶץ
אְַ ל ַמ ַען ֵתּ ְדעוּן ִכּי יֵשׁ ִר ְשׁיוֹן ְל ֶבן־ ָה ָ
ֲצמוֹת קוּם ָשׂא
אָמר ֶאל־ ְנ ֵכה ָהע ָ
ִל ְסַ ח ַח ָטּ ִאים אָז ַ
ית׃
ֶאת־ ִמ ָטּ ְתְ ו ֶל־ ְלֶ אל־ ֵבּ ֶ
ֵלֶ אל־ ֵבּיתוֹ׃
ָקם ַויּ ֶ
ַויּ ָ
ַויּ ְִראוּ הֲמוֹן ָה ָעם ַוי ְִשׁתּוֹ ֲממוּ ַויּ ְִתּנוּ ָכבוֹד ֵלאִ הים
אָדם׃
ָתן ִשׁ ְלטוֹן ָכּזֶה ִל ְבנֵי־ ָ
ֲשׁר נ ַ
אֶ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

ֵשׁוּע ִמ ָשּׁם ַויּ ְַרא ִאישׁ ֶא ָחד יֹ ֵשׁב ְבּ ֵבית־ ַה ֶמּ ֶכס
ט ַוַיּעֲבֹר י ַ
ֵל
ָקם ַויּ ֶ
וּשׁמוֹ ַמ ִתּ ְתיָהוּ וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵל אַ ֲחרָי ַויּ ָ
ְ
אַ ֲחרָיו׃
וֹכ ִסים ְו ַח ָטּ ִאים
י ַוי ְִהי ְבּ ִשׁ ְבתּוֹ ַעל־ ַה ֶלּ ֶחם ְבּ ֵביתוֹ ְו ִהנֵּה מ ְ
ידיו׃
ְת ְל ִמ ָ
ֵשׁוּע ו ַ
ֵשׁבוּ ֶלאֱכֹל ִעם־י ַ
ַבּים ָבּאוּ ַויּ ְ
רִ
דּוּע יֹא ַכל
ידיו ַמ ַ
רוּשׁים וַיֹּא ְמרוּ ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
יא ַויּ ְִראוּ ַה ְפּ ִ
וֹכ ִסים וְ ַה ַח ָטּ ִאים׃
ַבּ ֶכם ִעם־ ַהמּ ְ
רְ
יהם ַה ֲחז ִָקים ֵאין ָל ֶהם ָדּ ָבר
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
יב ַויּ ְִשׁ ַמע י ַ
וֹלים׃
ִעם־ ָהרֹ ֵפא ִכּי ִאם־ ַהח ִ
ָבח
אַתּם ְלכוּ ִל ְמדוּ ָל ַד ַעת ַמה־זֶּה ֶח ֶסד ָח ַפ ְצ ִתּי ְוא ז ַ
יג ְו ֶ
יקים ָלבֹא ִכּי ִאם־ ַל ַח ָטּ ִאים
אתי ִל ְקרֹא ַל ַצּ ִדּ ִ
ִכּי א־ ָב ִ
שׁוּבה׃
ִל ְתּ ָ
ַחנוּ
דּוּע ֲאנ ְ
וֹחנָן וַיֹּא ְמרוּ ַמ ַ
ידי י ָ
יד ַויּ ְִגּשׁוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ֵ
ידי א ָיצֻמוּ׃
רוּשׁים ַמ ְר ִבּים ָלצוּם וְ ַת ְל ִמ ֶ
ִעם־ ַה ְפּ ִ
ֲתנָּה ְבּעוֹד
ֻאי ַהח ֻ
אַבּלוּ ְקר ֵ
ֵשׁוּע ֲהי ְִת ְ
יהם י ַ
ֲל ֶ
טו וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֻקּח ֵמ ֶהם ֶה ָח ָתן ְואָז
ָמים יָבֹאוּ ְול ַ
ֶה ָח ָתן ִע ָמּ ֶהם ְו ִהנֵּה י ִ
ָיצֻמוּ׃
ֲד ָשׁה ַעל־ ִשׂ ְמ ָלה ָב ָלה
טז ְו ֵאין תֹּ ְפ ִרים ְט ָלאָה ח ָ
וֹסיף
ֻאָתהּ ִתּ ְגרַע ִמן־ ַה ִשּׂ ְמ ָלה ְות ִ
ֶפּן־ ַה ְטּ ָלאָה ְבּ ִמלּ ָ
יה׃
ָע ָ
ַעל־ ְקר ֶ
ֻתּן ְבּנֹאדוֹת ָבּ ִלים ֶפּן־י ִָבּ ְקעוּ ַהנֹּאדוֹת
יז ְו ִתירוֹשׁ א י ַ
ֻתּן ְבּנֹאדוֹת
ֲבל ִתּירוֹשׁ י ַ
ְהנֹּאדוֹת י ְִכ ָליוּן א ָ
ִשׁ ַפַּ הַיּיִן ו ַ
ְונ ְ
ֵיהם׃
וּשׁ ֻמ ִרים י ְִהיוּ ְשׁנ ֶ
ֲד ִשׁים ְ
חָ
אַחד
יהם ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ו ְִהנֵּה ַ
ֲל ֶ
וֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר א ֵ
יח ע ֶ
ָאשׁים ָבּא ַויּ ְִשׁ ַתּחוּ־לוֹ ֵלאמֹר ִבּ ִתּי ֵמ ָתה ָע ַלי ָבּזֶה
ָהר ִ
יה ְו ָחיֹה ִת ְחיֶה׃
ֲבל בֹּא ְו ִשׂים־נָא י ְָדָ ע ֶל ָ
אָ
ידיו׃
ֵלִ עמּוֹ הוּא וְ ַת ְל ִמ ָ
ֵשׁוּע ַויּ ֶ
ָקם י ַ
יט ַויּ ָ
וֹבהּ נ ְִמ ְשׁכוּ ְשׁ ֵתּים
ְמי ז ָ
ֲשׁר י ֵ
ָבת־ ָדּם א ֶ
כ ְו ִהנֵּה ִא ָשּׁה ז ַ
ַתּגַּע ִבּ ְכנַף ִבּ ְגדוֹ ֵמאַ ֲחרָיו׃
ֶע ְשׂרֶה ָשׁנָה ָק ְר ָבה ו ִ
ָשׁ ָעה׃
אָמרָה ְבּ ִל ָבּהּ ִאם אַ־ ֶאגַּע ְבּ ִב ְגדוֹ ְו ִאוּ ֵ
כא ִכּי ְ
ָת
ֵשׁוּע ַויּ ְַרא אֹ ָתהּ וַיֹּא ַמר ִחזְ ִקי ִב ִתּי אֱמוּנ ֵ
כב ַויּ ִֶפן י ַ
ֻכה ָלהּ׃
וּב ֵעת ַה ִהיא ָע ְל ָתה ֲאר ָ
יעה ָלָּ 
וֹשׁ ָ
ה ִ
וּע ֶאל־ ֵבּית־ ָהרֹאשׁ ַויּ ְַרא ֶאת־ ַה ְמ ַח ְלּ ִלים
כג ַויָּבֹא יֵשׁ ַ
ֲל ִלים ְו ֶאת־ ָה ָעם הֹ ֶמה׃
ַבּח ִ
ְשׁנָה ִהיא
כד וַיֹּא ַמר ְצאוּ ִמזֶּה ַהיּ ְַל ָדּה א ֵמ ָתה ִכּי רַק י ֵ
ַויּ ְִלעֲגוּ לוֹ׃
וֹציאוּ ֶאת־ ָה ָעם ִמ ָשּׁם ַויָּבֹא ַה ָבּי ְָתה ַוַיּ ֲחזֶק
ֲשׁר ה ִ
כה ו ְַכא ֶ
יה׃
ָדהּ ַו ָתּ ָקם ַה ַנּ ֲערָה ַעל־ר ְַג ֶל ָ
ְבּי ָ
כו ְו ַה ְשּׁ ֻמ ָעה ַהזֹּאת י ְָצאָה ְבּ ָכל־ ָהאָרֶץ ַה ִהיא׃
ָשׁים ִע ְו ִרים ָה ְלכוּ אַ ֲחרָיו
וּשׁנֵי ֲאנ ִ
ֵשׁוּע ִמ ָשּׁם ְ
כז ַוַיּעֲבֹר י ַ
צֲֹע ִקים וְקֹ ִראים ָחנֵּנוּ ֶבּן־ ָדּוִד׃
ֵשׁוּע
וּכבֹאוֹ ֶאל־ ַה ַבּיִת ַויּ ְִגּשׁוּ ְל ָפנָיו ַה ִע ְו ִרים וַיֹּא ֶמר י ַ
כח ְ
ֲמינוּ ִכּי יֶשׁ־ ְל ֵאל י ִָדי ַלעֲשׂוֹת ָכּזֹאת ַוַיּעֲנוּ
ֲתא ִ
יהם ה ַ
ֲל ֶ
אֵ
אֹתוֹ ֵהן אֲדֵֹנינוּ׃
ַת ֶכם ֵכּן יָקוּם ָל ֶכם׃
ֵיהם וַיֹּא ַמר ֶכּאֱמוּנ ְ
כט ַו ִיּגַּע ְבּ ֵעינ ֶ

ז

ֵשׁוּע ֵלאמֹר ְראוּ ְל ִב ְל ִתּי
ָעד ָבּם י ַ
ֵיהם ַויּ ַ
ַתּ ָפּ ַק ְחנָה ֵעינ ֶ
ל וִ
ָדע ַה ָדּ ָבר ְל ִאישׁ׃
ִיוּ ַ
לא ְו ֵהם י ְָצאוּ וַיֹּ ִציאוּ ֶאת־ ָשׁ ְמעוֹ ְבּ ָכל־ ָהאָרֶץ ַה ִהיא׃
רוּח רָע
ֲשׁר ַ
הוּבא ְל ָפנָיו א ֶ
לב אֵַ הם יֹ ְצ ִאים ְו ִאישׁ ִא ֵלּם ָ
ָדּ ַבק בּוֹ׃
ְה ִא ֵלּם ֵה ֵחל ְל ַד ֵבּר
רוּח ָהרָע ִמ ֶמּנּוּ ו ָ
לג ַו ְי ָגרֶשׁ ֶאת־ ָה ַ
ֲתה ָכזֹאת
וֹלם א־ ִנ ְרא ָ
ַויּ ְִת ְמהוּ הֲמוֹן ָה ָעם וַיֹּא ְמרוּ ֵמע ָ
ָאל׃
ְבּי ְִשׂר ֵ
אָמרוּ ַעל־י ְֵדי ַשׂר־ ַה ֵשּׁ ִדים הוּא ְמ ָגרֵשׁ
רוּשׁים ְ
לד ֶא ֶפס ַה ְפּ ִ
ֶאת־ ַה ֵשּׁ ִדים׃
ֵשׁוּע ְבּ ָכל־ ֶה ָע ִרים וְ ַה ְכּ ָפ ִרים וַיּוֹ ֶרה ָל ֶהם ְבּ ָב ֵתּי
ָסב י ַ
לה ַויּ ָ
ֲלה
ֵסת ְמ ַב ֵשּׂר ְבּשׂוֹ ַרת ַה ַמּ ְלכוּת ְורֹ ֵפא ָכל־ ַמח ָ
ַה ְכּנ ֶ
ו ְָכל־ ַמ ְדוֶה ָבּ ָעם׃
יהם ִכּי
ֲל ֶ
ֲמיו ע ֵ
ֲשׁר רָאָה ֶאת־ ַההֲמֹ ִנים נ ְִכ ְמרוּ ַרח ָ
לו ו ְַכא ֶ
ֲשׁר ֵאין־ ָל ֶהם רֹ ֶעה׃
ֵהם ִמ ְת ַע ְלּ ִפים וּנְפֹ ִצים ַכּצֹּאן א ֶ
אוּלם ַה ָקּ ִציר רַב ְו ַהפֲֹּע ִלים
ידיו ָ
לז וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ְמ ַע ִטּים׃
לח ַעל־ ֵכּן ַה ְע ִתּירוּ ֶאל־אֲדוֹן ַה ָקּ ִציר ִל ְשַׁ ח פֲֹּע ִלים
ִל ְק ִצירוֹ׃
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ָדם כֹּ ַח
ִתּן ְבּי ָ
ידיו ַויּ ֵ
ַויּ ְִקרָא ֵא ָליו ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַתּ ְל ִמ ָ
ֲלה
ָר ָשׁן ְו ִל ְרפֹּא ָכּל־ ַמח ָ
ַעל־רוּחוֹת ַה ֻטּ ְמאָה ְלג ְ
ו ְָכל־ ַמ ְדוֶה׃
יחים ָה ִראשׁוֹן ִשׁ ְמעוֹן
ְו ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַה ְשּׁ ִל ִ
וֹחנָן
אָחיו ַיעֲקֹב ֶבּן־ז ְַב ִדּי וְי ָ
ַה ְמ ֻכנֶּה ֶפ ְטרוֹס ְואַנ ְְדּרַי ִ
אָחיו׃
ִ
וֹכס ַיעֲקֹב
וּמ ִתּ ְתיָהוּ ַהמּ ֵ
וֹמא ַ
וּבר־ ַתּ ְל ַמי תּ ָ
ִפּ ִילפּוֹס ַ
ֶבּן־ ַח ְל ַפּי ְו ַל ַבּי ַה ְמּ ֻכנֶּה ַת ָדּי׃
ִיהוּדה ִאישׁ־ ְק ִריּוֹת הוּא ַה ַמּ ְס ִגּיר
ִשׁ ְמעוֹן ַה ְכּ ַנ ֲענִי ו ָ
אֹתוֹ׃
יהם ֵלאמֹר
ֲל ֶ
ֵשׁוּע ַוי ְַצו ע ֵ
ֶאת־ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ָה ֵא ֶלּה ָשׁ ַלח י ַ
ְאל־ ָערֵי ַהשֹּׁ ְמרֹ ִנים
יכם ו ֶ
ֲמ ֶ
אַל־ ָתּ ִשׂימוּ ְל ֶד ֶרַ הגּוֹ ִים ַפּע ֵ
אַל־ ָתּבֹאוּ׃
ָאל ֵתּ ֵלכוּ׃
ִכּי ִאם־ ְלצֹאן אֹ ְבדוֹת ִמ ֵבּית י ְִשׂר ֵ
וֹבה
ֲשׁר ֵתּ ְלכוּן ִק ְראוּ ֵלאמֹר ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ְקר ָ
ו ְַכא ֶ
ָלבֹא׃
וֹלים ָה ִקימוּ ֶאת־ ַה ֵמּ ִתים ַטהֲרוּ
ִר ְפאוּ ֶאת־ ַהח ִ
ֶאת־ ַה ְמצֹ ָר ִעים ְוג ְָרשׁוּ ֶאת־ ָהרוּחוֹת ָהרָעוֹת ִחנָּם
ְל ַק ְח ֶתּם ְו ִחנָּם ִתּ ֵתּנוּ׃
ָהב אוֹ ֶכ ֶסף אוֹ ְנחֹ ֶשׁת ַבּ ִכּיס׃
אַל־ ִתּ ְקחוּ ָל ֶכם ז ָ
ֲליִם וְ א
ָדים ְוא ַנע ַ
ֲליפוֹת ְבּג ִ
ְוא י ְַלקוּט ַל ֶדּ ֶרְ וא ח ִ
ַמ ֶטּה ִכּי־נָכוֹן ַלפֹּ ֵעל ֵדּי ִמ ְחיָתוֹ׃

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

ֲשׁר ָתּבֹאוּ ִדּ ְרשׁוּ ִמי הוּא ָשׁ ָמּה
וּב ָכל־ ִעיר אוֹ ְכ ָפר א ֶ
יא ְ
ִישׁ ְב ֶתּם ִעמּוֹ ַעד ִכּי־ ַתעֲבֹרוּן׃
ַהנּ ְִכ ָבּד ו ַ
וּבבֹ ֲא ֶכם ַה ָבּי ְָתה ִתּ ְפ ְקדוּ ִל ְשׁלוֹם ַה ָבּיִת׃
יב ְ
וֹמ ֶכם ָע ָליו ו ְִאם
אוּמה יָחוּל ְשׁל ְ
ֶח ָשׁב ַה ַבּיִת ְמ ָ
יג ִאם־נ ְ
יכם יָשׁוּב׃
ֲל ֶ
וֹמ ֶכם א ֵ
אוּמה ְשׁל ְ
ֶח ָשׁב ַה ַבּיִת ְמ ָ
 א־ נ ְ
ֵיכם
ֲשׁר א־ֶיאֱסֹף ֶא ְת ֶכם ְוא י ְַק ִשׁיב ְל ִד ְבר ֶ
יד ו ְָכל־ ִאישׁ א ֶ
ְצאוּ ָל ֶכם ִמן־ ַה ַבּיִת ַההוּא אוֹ ִמן־ ָה ִעיר ַה ִהיא וּנ ְַע ְר ֶתּם
יכם׃
אָבק ֵמ ַעל ר ְַג ֵל ֶ
ֶאת־ ָה ָ
ָקל י ְִהיֶה יוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְל ֶארֶץ ְסדֹם
אָמן אֲנִ י ַמ ִגּיד ָל ֶכם נ ֵ
טו ֵ
ֲשׁר ָל ִעיר ַהזֹּאת׃
ַועֲמֹ ָרה ֵמא ֶ
טז ִהנֵּה אָנֹ ִכי שֹׁ ֵל ַח ֶא ְת ֶכם ְכּצֹאן ְבּ ֶקרֶב ְז ֵא ִבים ַעל־ ֵכּן הֱיוּ
ימים ַכּיּוֹ ִנים׃
וּת ִמ ִ
ֲרוּמים ַכּ ְנּ ָח ִשׁים ְ
ע ִ
אָדם ִכּי ֵהם י ְַס ִגּירוּ ֶא ְת ֶכם
יז רַק ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ְפּנֵי ְבנֵי־ ָ
ֵסת׃
וֹטים ְבּ ָב ֵתּי ַה ְכּנ ֶ
יתם ַבּשּׁ ִ
ידי־ ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין ְו ֻה ֵכּ ֶ
ִל ֵ
תּוּבלוּ ְל ַמ ֲענִי ִל ְהיוֹת ְל ֵעדוּת
וּמ ָל ִכים ָ
יח ו ְִל ְפנֵי מֹ ְשׁ ִלים ְ
ָל ֶהם ו ְַלגּוֹ ִים׃
יכה נ ְַד ֵבּר
ֲשׁר י ְַס ִגּירוּ ֶא ְת ֶכם אַל־ ֶתּ ֶח ְרדוּ ֵלאמֹר ֵא ָ
יט ו ְַכא ֶ
יכם ֵאת
יוּשׂם ְבּ ִפ ֶ
אוֹ ַמה־נּ ְַד ֵבּר ִכּי ְבּ ֶע ֶצם ָה ֵעת ַה ִהיא ַ
ֲשׁר־ ְתּ ַד ֵבּרוּן׃
אֶ
יכם ַהדֹּ ֵבר
ֲב ֶ
רוּח־א ִ
אַתּם ֵהם ַה ְמ ַד ְבּ ִרים ִכּי ִאם ַ
כ ִכּי א ֶ
ָבּ ֶכם׃
אָחיו ַל ָמּוֶת וְ אָב ֶאת־ ְבּנוֹ ְויָקוּמוּ ָבנִים
כא ְואָח י ְַס ִגּיר ֶאת־ ִ
ְה ִמיתוּם׃
וֹתם ו ֵ
ַעל־אֲב ָ
אָדם ַבּעֲבוּר ְשׁ ִמי אַ
ֻאים ִתּ ְהיוּ ְל ָכל־ ָ
אַתּם ְשׂנ ִ
כב ְו ֶ
ָשׁ ַע׃
ַה ְמ ַח ֶכּה ַעד־ ַה ֵקּץ ִיוּ ֵ
אַחרֶת
אַחת נוּסוּ ָל ֶכם ֶאל־ ִעיר ֶ
כג ו ְִכי־י ְִר ְדּפוּ ֶא ְת ֶכם ְבּ ִעיר ַ
ָאל ַעד
אָמן אֲנִ י אֹ ֵמר ָל ֶכם א ְת ַכלּוּ ַלעֲבֹר ָערֵי י ְִשׂר ֵ
ֵ
אָדם׃
ִכּי־יָבֹא ֶבּן־ ָה ָ
ְע ֶבד ֵמאֲדָֹניו׃
כד ַה ַתּ ְל ִמיד ֵאינֶנּוּ רַב ִמרָבּוֹ ו ֶ
כה ַדּי ַל ַתּ ְל ִמיד ִל ְהיוֹת ְכּרַבּוֹ ו ְָל ֶע ֶבד ַכּאדָֹניו ִאם
ַבּ ַעל־זְבוּב ָק ְראוּ ְל ַב ַעל ַה ַבּיִת אַף ִכּי־ ְלאַ ְנ ֵשׁי ֵביתוֹ׃
ֲשׁר א
ֵיהם ִכּי ֵאין־ ָדּ ָבר נ ְִס ָתּר א ֶ
כו ַעל־ ֵכּן אַל־ ִתּ ְיראוּ ִמ ְפּנ ֶ
ָד ַע׃
ֲשׁר א ִיוּ ֵ
ָלה וְ ֵאין נ ְֶע ָלם א ֶ
ִיגּ ֶ
ֲשׁר
ֵד ֶכם ְבּחֹ ֶשַׁ ה ִגּידוּ ְל ֵעין ַה ָשּׁ ֶמשׁ ְו ֵאת א ֶ
ֲשׁר אַגּ ְ
כז ֵאת א ֶ
ִתּ ְשׁ ַמע אָ ְזנ ְֶכם ְבּ ַל ַחשׁ ַה ְשׁ ִמיעוּ ַעל־ ַהגַּגּוֹת׃
ֶפשׁ א
כח ְואַל־ ִתּ ְיראוּ ִמ ְפּנֵי הֹ ְרגֵי ַה ָבּ ָשׂר ו ְַלהֲרֹג ֶאת־ ַהנּ ֶ
ָדיו רַב לוֹ ַלהֲרֹג
ֲשׁר י ָ
ָדם ִכּי ִאם־י ְִראוּ ִמ ָפּ ָניו א ֶ
ַת ִשּׂיג י ָ
ֵיהנֹּם׃
ֶפשׁ וְ גַם ֶאת־ ַה ָבּ ָשׂר ְבּג ִ
גַּם ֶאת־ ַהנּ ֶ
אַחת ֵמ ֶהן א
ֳרים ִנ ְמ ָכּרוֹת ְבּ ִא ָסּר ֶא ָחד ְו ַ
כט ֲהא ְשׁ ֵתּי ִצפּ ִ
יכם׃
ֲב ֶ
אַר ָצה ִבּ ְב ִלי ְרצוֹן א ִ
ִתפֹּל ְ
אַתּם גַּם־ ַשׂעֲרוֹת רֹא ְשׁ ֶכם נִ ְמנוּ ְל ִמ ְס ָפּ ָרם׃
ל ְו ֶ
ֳרים רַבּוֹת׃
לא ַעל־ ֵכּן אַל־ ִתּירָאוּ ֶע ְר ְכּ ֶכם רַב ִמ ִצּפּ ִ
ֲמירֶנּוּ
אָדם אַא ִ
ֲמי ֵרנִי ִל ְפנֵי ְבנֵי־ ָה ָ
ֲשׁר ַיא ִ
לב ָל ֵכן ָכּל־ ִאישׁ א ֶ
אָבי ַב ָשּׁ ַמיִם גַּם־אָנֹ ִכי׃
ִל ְפנֵי ִ

ח

ֲכ ֶחשׁ־בּוֹ
אָדם א ַ
ֲשׁר י ְַכ ֶחשׁ־ ִבּי ִל ְפנֵי ְבנֵי־ ָה ָ
לג ו ְָכל־ ִאישׁ א ֶ
אָבי ַב ָשּׁ ַמיִם גַּם־אָנִי׃
ִל ְפנֵי ִ
אתי
אתי ְל ָה ִביא ָשׁלוֹם ָבּאָרֶץ א ָב ִ
לד אַל־ ַתּ ְח ְשׁבוּ ִכּי ָב ִ
ְל ָה ִביא ָשׁלוֹם ִכּי ִאם־ ָחרֶב׃
וּבין
אָביו ֵבּין ַבּת ְל ִא ָמּהּ ֵ
אתי ְל ַה ְפ ִריד ֵבּין ִאישׁ ְל ִ
לה ִכּי ָב ִ
וֹתהּ׃
ַכּ ָלּה ַלחֲמ ָ
לו ְואֹ ְי ֵבי ִאישׁ אַנְ ֵשׁי ֵביתוֹ׃
וֹתר ִמ ֶמּנִּי ֵאינֶנּוּ שׁ ֶוֹה ִלי
אָביו אוֹ ֶאת־ ִאמּוֹ י ֵ
לז ָהאֹ ֵהב ֶאת־ ִ
וֹתר ִמ ֶמּנִּי ֵאינֶנּוּ שׁ ֶוֹה
ְו ָהאֹ ֵהב ֶאת־ ְבּנוֹ אוֹ ֶאת־ ִבּתּוֹ י ֵ
ִלי׃
ֵל אַ ֲחרָי ֵאינֶנּוּ שׁ ֶוֹה
ֲשׁר א־י ִַקּח ֶאת־ ְצ ָלבוֹ ְוי ֵ
וּמי א ֶ
לח ִ
ִלי׃
לט ַהמֹּ ֵצא ֶאת־נ ְַפשׁוֹ תֹּא ַבד לוֹ וְ ַה ַמּ ְשׁ ִליֶ את־נ ְַפשׁוֹ
ִבּ ְג ָל ִלי י ְִמ ָצ ֶאנָּה׃
ְה ְמ ַק ֵבּל ָפּנַי הוּא ְמ ַק ֵבּל ְפּ ֵני
ֵיכם ְמ ַק ֵבּל ָפּנָי ו ַ
מ ַה ְמ ַק ֵבּל ְפּנ ֶ
שֹׁ ְל ִחי׃
ַשּׂיג ְשׂ ַכר נ ִָביא ְו ַה ְמ ַק ֵבּל
מא ַה ְמ ַק ֵבּל ְפּנֵי נ ִָביא ְבּ ֵשׁם נ ִָביא י ִ
ַשּׂיג ְשׂ ַכר ַצ ִדּיק׃
ְפּנֵי ַצ ִדּיק ְבּ ֵשׁם ַצ ִדּיק י ִ
אַחד ַה ְקּ ַטנִּים ָה ֵא ֶלּה רַק כּוֹס ַמיִם
ַשׁ ֶקה ֶאת־ ַ
ֲשׁר י ְ
וּמי א ֶ
מב ִ
אָמן ֲאנִי ַמ ִגּיד ָל ֶכם ִכּי א־יֹא ַבד
ָק ִרים ְבּ ֵשׁם ַתּ ְל ִמיד ֵ
ְשׂ ָכרוֹ׃

פרק יא
ידיו
ֵשׁוּע ְל ַצוֹּת ֶאת־ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַתּ ְל ִמ ָ
א ַוי ְִהי ְכּ ַכלּוֹת י ַ
ֵיהם׃
ְשׁוּעתוֹ ְבּ ָער ֶ
יע י ָ
וּל ַה ְשׁ ִמ ַ
ַוַיּעֲבֹר ִמ ָשּׁם ְל ַל ֵמּד ְ
יח
ֲללוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲסוּרים ָשׁ ַמע ֶאת־ע ִ
וֹחנָן ְבּ ֵבית ָהא ִ
ב וְי ָ
ידיו׃
ַויּ ְִשׁ ַלח ֵא ָליו ְשׁ ַניִם ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
אַחר׃
אַתּה הוּא ַה ָבּא אוֹ ִאם־ ְנ ַח ֶכּה ְל ֵ
ג וַיֹּא ַמר ַה ָ
וֹחנָן ֵאת
יהם ְלכוּ ְו ַה ִגּידוּ ְלי ָ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
ד ַויּ ַ
יתם׃
ֲשׁר־ ְר ִא ֶ
ֲשׁר־ ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ְו ֵאת א ֶ
אֶ
וּפ ְס ִחים הֹ ְל ִכים ְמצֹ ָר ִעים ִנ ְר ָפּ ִאים
ה ִע ְו ִרים רֹ ִאים ִ
ְו ֵח ְר ִשׁים שֹׁ ְמ ִעים ֵמ ִתים ָק ִמים ַו ֲע ִניִּים ִמ ְת ַבּ ְשּׂ ִרים
ְשׁוּעה׃
י ָ
ֲשׁר א־י ִָכּ ֵשׁל ִבּי׃
אַשׁרֵי ָה ִאישׁ א ֶ
ו ְו ְ
וֹחנָן
ֵשׁוּע ְל ַד ֵבּר ֶאל־הֲמוֹן ָה ָעם ַעל־י ָ
וּב ֶל ְכ ָתּם ֵה ֵחל י ַ
ז ְ
וֹע
ֲשׁר יִנּ ַ
אתם ַה ִמּ ְד ָבּרָה ִל ְראוֹת ַה ִאם ָקנֶה א ֶ
ַמה־זֶּה י ְָצ ֶ
רוּח׃
ִמ ְפּנֵי־ ַ
אתם ִל ְראוֹת ַה ִאם ִאישׁ ָלבוּשׁ ִבּ ְג ֵדי
ח אַַ מה־זֶּה י ְָצ ֶ
ֲמדוֹת ְבּ ָב ֵתּי ְמ ָל ִכים ֵה ָמּה׃
ֲמדוֹת ִהנֵּה ְ ב ֵשׁי ח ֻ
חֻ
אתם ַה ִאם ִל ְראוֹת ִאישׁ נ ִָביא ֵהן ֲאנִי
ט אַַ מה־זֶּה י ְָצ ֶ
אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי גַם־גָּדוֹל הוּא ִמנּ ִָביא׃
אָכי ְל ָפנֶי
ֲשׁר ָכּתוּב ָע ָליו ִה ְננִי שֹׁ ֵל ַח ַמ ְל ִ
י זֶה הוּא א ֶ
וּפ ָנּה ַד ְר ְכְּ ל ָפנֶי׃
ִ
ידי ִא ָשּׁה גָּדוֹל
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם א ָקם ֵבּין י ְִל ֵ
יא ֵ
וֹחנָן ַה ְמ ַט ֵבּל ְו ַה ָקּטֹן ְבּ ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם י ְִג ַדּל ִמ ֶמּנּוּ׃
ִמיּ ָ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

וֹחנָן ַה ְמ ַט ֵבּל ַעד־ ֵהנָּה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ִנ ְת ְפּ ָשׂה
ימי י ָ
וּמ ֵ
יב ִ
ְב ָחז ְָקה וּ ְזרֹ ֵעי־כֹ ַח ַי ֲחזִיקוּ ָבהּ׃
וֹחנָן נִ ָבּאוּ׃
יאים ְו ַהתּוֹ ָרה ַעד־י ָ
יג ִכּי ָכל־ ַהנּ ְִב ִ
יד ְו ִאם־תֹּאבוּ ִל ְשׁמֹ ַע זֶה הוּא ֵא ִליָּהוּ ֶה ָע ִתיד ָלבֹא׃
ֲשׁר אָ ְז ַניִם לוֹ ִל ְשׁמֹ ַע י ְִשׁ ָמע׃
טו ִמי א ֶ
ֲד ֶמּה ֶאת־ ַהדּוֹר ַהזֶּה ִנ ְד ֶמה הוּא ַלי ְָל ִדים
טז ְו ֶאל־ ִמי א ַ
יהם ֵלאמֹר׃
ֵע ֶ
יֹ ְשׁ ִבים ִבּ ְשׁו ִָקים וְקֹ ִראים ְלר ֵ
ַמּ ִרים ָהיִינוּ ָל ֶכם ְוא ְר ַק ְד ֶתּם ְמקוֹ ְננִים וְ א
יז ְמז ְ
ְס ַפ ְד ֶתּם׃
אָמרוּ ֵשׁד בּוֹ׃
וֹחנָן א אֹ ֵכל ְוא שֹׁ ֶתה ְו ְ
יח ִכּי־ ָבא י ָ
אָדם ָבּא אֹ ֵכל ְושֹׁ ֶתה ְו ֵהם אֹ ְמ ִרים ִהנֵּה ִאישׁ
וּבן־ ָה ָ
יט ֶ
וֹלל וְסֹ ֵבא ְואֹ ֵהב ַלמֹּ ְכ ִסים ְו ַח ָטּ ִאים אַַ ה ָח ְכ ָמה
זֵ
ֶיה׃
ִתּ ְצ ַט ֵדּק ְבּ ַבנ ָ
וֹכן רֹב
ֲשׁר ַנעֲשׂוּ ְבת ָ
כ אָז ֵה ֵחל ָלגֹל ֶח ְר ָפּה ַעל־ ֶה ָע ִרים א ֶ
וֹתיו ְוא ָשׁבוּ׃
נ ְִפ ְלא ָ
כא אוֹי ָל כּוֹ ָרזִין אוֹי ָלֵ בּית־ ָצי ְָדה ִכּי לוּ ַנעֲשׂוּ ְבצוֹר
וֹכ ֶכן ְכּ ָבר ָשׁבוּ ְבּ ַשׂק
ֲשׁר ַנעֲשׂוּ ְבּת ְ
וּב ִצידוֹן ַהנּ ְִפ ָלאוֹת א ֶ
ְ
ָא ֶפר׃
וֵ
ָקל י ְִהיֶה יוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְלצוֹר
כב ֶא ֶפס ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכן נ ֵ
ֲשׁר ָל ֶכן׃
וּל ִצידוֹן ֵמא ֶ
ְ
וֹמ ְמ ְתּ ַעד־ ַה ָשּׁ ַמיִם ֶאל־ ְשׁאוֹל
ֲשׁר ר ַ
אַתּ ְכּ ַפר־נַחוּם א ֶ
כג ְו ְ
ֲשׁר ַנעֲשׂוּ
ָדי ִכּי לוּ ַנעֲשׂוּ ִב ְסדֹם ַהנּ ְִפ ָלאוֹת א ֶ
תּוּר ִ
וֹכ ִכי ו ְָע ְמ ָדה ַעל־ ִתּ ָלּהּ ַעד־ ַהיּוֹם ַהזֶּה׃
ְבּת ֵ
אַד ַמת
ָקל י ְִהיֶה יוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְל ְ
כד ֶא ֶפס ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכן נ ֵ
ֲשׁר ָל ֶכן׃
ְסדֹם ֵמא ֶ
אָבי אֲדוֹן ַה ָשּׁ ַמיִם
וֹדִ 
ֵשׁוּע וַיֹּא ַמר א ְ
כה ָבּ ֵעת ַה ִהיא ָענָה י ַ
ֲכ ִמים וּנְבוֹ ִנים
ְו ָהאָרֶץ ִכּי ִה ְס ַתּ ְר ָתּ ֶאת־ ֵא ֶלּה ֵמ ֵעינֵי ח ָ
וֹל ִלים׃
ית אֹ ָתם ְלע ָ
ו ְִג ִלּ ָ
אָבי ֵכּן ָהיָה ָהרָצוֹן ְל ָפנֶי׃
אָכן ִ
כו ֵ
אָבי ְו ֵאין ִאישׁ יֹ ֵד ַע ֶאת־ ַה ֵבּן
כז ַהכֹּל ִנ ְמ ַסר ְבּי ִָדי ֵמ ֵאת ִ
ְההוּא
זוּל ִתי ַה ֵבּן ו ַ
ְאת־ ָהאָב ֵאין ִאישׁ יֹ ֵד ַע ָ
זוּל ִתי ָהאָב ו ֶ
ָ
ֲשׁר ָח ֵפץ בּוֹ ַה ֵבּן ְלגַלּוֹתוֹ לוֹ׃
אֶ
וֹע׃
ֻבּל ַו ֲאנִי ֶא ֵתּן ָל ֶכם ַמ ְרגּ ַ
וּמס ָ
כח ְפּנוּ־ ֵא ַלי ָכּל־ ָע ֵמל ְ
יכם ְו ִל ְמדוּ ִמ ֶמּנִּי ִכּי־ ָענָיו אָנֹ ִכי ְו ַשׁח
ֲל ֶ
ֻלּי ע ֵ
כט ְשׂאוּ ֶאת־ע ִ
יכם׃
נוּחה ְלנ ְַפשֹׁ ֵת ֶ
ֵל ָבב ו ְִת ְמ ְצאוּ ְמ ָ
וּמ ָשּׂ ִאי ָקל׃
ֻלּי ַרַ 
ל ִכּי ע ִ

פרק יב
א
ב
ג

ט

ֵשׁוּע ִבּ ְשׂ ֵדה ָק ָמה ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת
ָבּ ֵעת ַה ִהיא ָה ַל י ַ
ָדם וַיֹּא ֵכלוּ׃
ָחלּוּ ִל ְקטֹף ְמ ִלית ְבּי ָ
ידיו ַויּ ֵ
ַויּ ְִרעֲבוּ ַת ְל ִמ ָ
ידי עֹ ִשׂים
רוּשׁים וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ִהנֵּה ַת ְל ִמ ֶ
ַויּ ְִראוּ ַה ְפּ ִ
ֵע ֶשׂה ַב ַשּׁ ָבּת׃
ֲשׁר א־י ָ
ֵאת א ֶ
ָעב
ֲשׁר ר ֵ
ָאתם ֶמה ָע ָשׂה ָדוִד ַכּא ֶ
יהם ֲהא ְקר ֶ
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר ִאתּוֹ׃
ְא ֶלּה א ֶ
הוּא ו ֵ

ֲשׁר ָבּא ֶאל־ ֵבּית ָה ֱאִ הים וַיֹּא ַכל ֶאת־ ֶל ֶחם ַה ָפּנִים
ד אֶ
ֲשׁר ַעל־ ִפּי ַהתּוֹ ָרה א יֹא ַכל הוּא וּנְ ָערָיו ִבּ ְל ִתּי
אֶ
ִאם־ ַהכֹּ ֲהנִים ְל ַב ָדּם׃
ְח ְלּלוּ
ָאתם ַבּתּוֹ ָרה ִכּי ַהכֹּ ֲהנִים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ י ַ
ה ְוגַם ֲהא ְקר ֶ
ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְו ֵאין ָבּ ֶהם ָעוֹן׃
ו ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי יֵשׁ ָבּזֶה גָּדוֹל ִמן־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ׃
ָבח א
ז וְלוּ י ְַד ְע ֶתּם ַמה־זֶּה ֶח ֶסד ָח ַפ ְצ ִתּי ְוא ז ַ
ִה ְר ַשׁ ְע ֶתּם ֶאת־ ַהנּ ְִקיִּם׃
אָדם גַּם־אֲדוֹן ַה ַשּׁ ָבּת הוּא׃
ח ִכּי ֶבּן־ ָה ָ
ֲשׁר ָל ֶהם׃
ֵסת א ֶ
ט ַוַיּעֲבֹר ִמ ָשּׁם ַויָּבֹא ֶאל־ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
ֲשׁר יָדוֹ ְי ֵב ָשׁה ַויּ ְִשׁאָלֻהוּ ֵלאמֹר ַה ִאם
י ְו ִהנֵּה־ ָשׁם ִאישׁ א ֶ
ָדם ְל ִשׂ ְטנוֹ׃
ַפּא ַב ַשּׁ ָבּת ְל ַמ ַען ִתּ ְמ ָצא י ָ
ַכּתּוֹ ָרה ְלר ֵ
ֲשׁר־לוֹ ַכּ ְב ָשׂה ְו ִהיא ִכי
יהם ִמי ִאישׁ ִמ ֶכּם א ֶ
ֲל ֶ
יא וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲלנָּה׃
ִתפּוֹל ֶאל־ ַהבּוֹר ַבּ ַשּׁ ָבּת א ַיחֲזִ יק ָבּהּ וְ ַיע ֶ
אָדם ִמן־ ַה ֶכּ ֶבשׂ ַעל־ ֵכּן ַכּתּוֹ ָרה הוּא
ָקר ֵע ֶרָ 
וּמה־יּ ָ
יב ַ
ַלעֲשׂוֹת טוֹב ַבּ ַשּׁ ָבּת׃
ַתּ ָשׁב
וֹשׁט אֹ ָתהּ ו ָ
ָד וַיּ ֶ
וֹשׁט ֶאת־י ֶ
אָמר ֶאל־ ָה ִאישׁ ה ֵ
יג אָז ַ
אַחרֶת׃
יתנָהּ ָכּ ֶ
ְל ֵא ָ
ָשׁיתוּ ֵעצוֹת ָע ָליו ַבּ ֶמּה ְל ַה ְשׁ ִחיתוֹ׃
רוּשׁים י ְָצאוּ ַויּ ִ
יד ְו ַה ְפּ ִ
ֵל אַ ֲחרָיו הֲמוֹן ַעם רָב
ֵלִ מ ָשּׁם ַויּ ֶ
ֵשׁוּע ַויּ ִֶפן ַויּ ֶ
ֵדע י ַ
טו ַויּ ַ
ֻלּם׃
ַפּא ֶאת־כּ ָ
ַו ְיר ֵ
ָעד ָבּם ְל ִב ְל ִתּי ְיגַלּוּ אֹתוֹ׃
טז ַויּ ַ
ְשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִָביא ֵלאמֹר׃
ֲשׁר־ ִדּ ֶבּר י ַ
יז ְל ַמלֹּאת ֵאת א ֶ
רוּחי
ָת ִתּי ִ
ָצ ָתה נ ְַפ ִשׁי נ ַ
יח ֵהן ַע ְב ִדּי ָבּ ַח ְר ִתּי בוֹ י ְִד ִידי ר ְ
וֹציא׃
ָע ָליו ִמ ְשׁ ָפּט ַלגּוֹ ִים י ִ
ִשּׁ ַמע ַבּחוּץ קוֹלוֹ׃
ִשּׂא ְוא־י ָ
יט א י ְִצ ַעק ְוא י ָ
וּפ ְשׁ ָתּה ֵכ ָהה א י ְַכ ֶבּנָּה׃
כ ָקנֶה רָצוּץ א י ְִשׁבּוֹר ִ
ַחלוּ׃
ֶצח ִמ ְשׁ ָפּט ְו ִל ְשׁמוֹ גּוֹ ִים ְיי ֵ
וֹציא ָלנ ַ
כא ַעד־י ִ
רוּח רָע ָדּ ַבק בּוֹ
ֲשׁר ַ
הוּבא ְל ָפנָיו ִאישׁ ִעוֵּר ו ְִא ֵלּם א ֶ
כב אָז ָ
ַויּ ְִר ָפּ ֵאהוּ ְו ָה ִעוֵּר ָה ִא ֵלּם ִד ֶבּר ְורָאָה׃
ֲכי זֶה ֶבּן־ ָדּ ִוד׃
כג ַויּ ְִשׁ ָתּאוּ ָכּל־הֲמוֹן ָה ָעם וַיֹּא ְמרוּ ה ִ
ְאָמרוּ ֵאין זֶה ְמ ָגרֵשׁ ֶאת־ ַה ֵשּׁ ִדים ִכּי
רוּשׁים ָשׁ ְמעוּ ו ְ
כד ְו ַה ְפּ ִ
ִאם ְבּ ַב ַעל־זְבוּב ַשׂר ַה ֵשּׁ ִדים׃
יהם ָכּל־ ַמ ְמ ָל ָכה
ֲל ֶ
ֵשׁוּע ֶאת־ ַמ ְח ְשׁבֹ ָתם וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵדע י ַ
כה ַויּ ַ
וּביִת ַהנּ ְִפ ְל ִגים
ַהנּ ְִפ ְלגָה ַעל־נ ְַפ ָשׁהּ ֶתּ ֱחרָב ְו ָכל־ ִעיר ַ
ַעל־נ ְַפ ָשׁם א יָקוּמוּ׃
כו ְו ִאם־ ַה ָשּׂ ָטן ְמ ָגרֵשׁ ֶאת־ ַה ָשּׂ ָטן נ ְִפ ָלג הוּא ַעל־נ ְַפשׁוֹ
ְו ֵאיָ תּקוּם ַמ ְלכוּתוֹ׃
ֵיכם ְבּ ִמי
כז ְו ִאם־אֲנִ י גֹ ֵרשׁ ֶאת־ ַה ֵשּׁ ִדים ְבּ ַב ַעל־זְבוּב ְבּנ ֶ
יכם׃
ְיג ְָרשׁוּ אֹ ָתם ַעל־ ֵכּן ֵהם י ְִהיוּ שֹׁ ְפ ֵט ֶ
רוּח ֱאִ הים ֲאנִי גֹ ֵרשׁ ֶאת־ ַה ֵשּׁ ִדים ַמ ְלכוּת
כח ֶא ֶפס ִאם ְבּ ַ
יכם ֶאל־נָכוֹן׃
ֲל ֶ
ֱאִ הים ָבּאָה א ֵ
יוּכל ִאישׁ ָלבֹא ֵבּית ַה ִגּבּוֹר ְו ִל ְשׁל ֶאת־ ֵכּ ָליו
כט אוֹ ֵאיַ 
אַחר י ְִשׁל ֵאת
ִאם־א ֶיאֱסֹר ֶאת־ ַה ִגּבּוֹר ִראשָֹׁנה ְו ַ
ֲשׁר ְבּ ֵביתוֹ׃
אֶ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

אַסּף
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ ְמ ֵ
וּמי א ֶ
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ ִלי ְל ָצרַי הוּא ִ
ל ִמי א ֶ
ִא ִתּי ְמ ַפזֵּר הוּא׃
אָדם
ֻפּרוּ ָל ָ
דּוּפה ְיכ ְ
לא ַעל־ ֵכּן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ָכּל־ ֵח ְטא ו ְִג ָ
ֻפּר־לוֹ׃
רוּח א ְיכ ַ
ַדּף ֶאת־ ָה ַ
ֶא ֶפס ַה ְמג ֵ
ֲשׁר
וּמי א ֶ
ֻפּר־לוֹ ִ
אָדם ְיכ ַ
ֲשׁר י ְַד ֵבּר ָדּ ָבר ְבּ ֶבן־ ָה ָ
וּמי א ֶ
לב ִ
וֹלם ַהזֶּה
ֻפּר־לוֹ א־ ָבע ָ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ א ְיכ ַ
י ְַד ֵבּר ְבּ ַ
וֹלם ַה ָבּא׃
ְוא־ ָבע ָ
וּפ ְריוֹ טוֹב אוֹ עֲשׂוּ ֶאת־ ָה ֵעץ
לג אוֹ עֲשׂוּ ֶאת־ ָה ֵעץ טוֹב ִ
וּפ ְריוֹ רָע ִכּי ְבּ ִפ ְריוֹ נ ִַכּר ָה ֵעץ׃
רָע ִ
ָע ְת ֶכם
תּוּכלוּ ְל ַד ֵבּר טֹבוֹת ְבּר ַ
לד י ְַל ֵדי ִצ ְפעֹ ִנים ֵאיְ 
יע ַה ֶפּה׃
ִכּי־ ִמ ְמּא ַה ֵלּב י ִַבּ ַ
וֹציא טֹבוֹת ְו ִאישׁ־רָע
וֹצרוֹ ִלבּוֹ ַהטּוֹב י ִ
לה ִאישׁ־טוֹב ֵמא ָ
וֹציא רָעוֹת׃
וֹצרוֹ ָהרָע י ִ
ֵמא ָ
ֲשׁר י ְַב ְטּאוּ ְבנֵי
יח ָתּ ֵפל א ֶ
לו ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי ַעל ָכּל־ ִשׂ ַ
אָדם י ְִתּנוּ ֶח ְשׁבּוֹן ְבּיוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ָה ָ
וּב ְד ָברֶיֶ תּ ְא ָשׁם׃
לז ִכּי ִבּ ְד ָברֶיִ תּ ָצּ ֵדק ִ
ַבּי
רוּשׁים ֵלאמֹר ר ִ
וֹפ ִרים ְו ַה ְפּ ִ
ָשׁים ִמן־ ַהסּ ְ
לח ַוַיּעֲנוּ ֲאנ ִ
ָח ַפ ְצנוּ ִל ְראוֹת אוֹת ֵמאוֹתֹתֶי׃
ָאף ְמ ַב ֵקּשׁ אוֹת וְאוֹת
וּמנ ֵ
יהם דּוֹר רָע ְ
ֲל ֶ
ַען וַיֹּא ֶמר א ֵ
לט ַויּ ַ
זוּל ִתי אוֹת יוֹ ָנה ַהנּ ִָביא׃
ָתן־לוֹ ָ
א ִינּ ֶ
וּשָׁ שׁה
ָמים ְ
ֲשׁר ָהיָה יוֹ ָנה ִבּ ְמ ֵעי ַה ָדּג ְשָׁ שׁה י ִ
מ ִכּי ַכּא ֶ
ָמים
אָדם ְבּ ֵלב ָהאָרֶץ ְשָׁ שׁה י ִ
ֵלילוֹת ֵכּן י ְִהיֶה ֶבן־ ָה ָ
וּשָׁ שׁה ֵלילוֹת׃
ְ
מא אַ ְנ ֵשׁי נִ י ְנוֵה יָקוּמוּ ַב ִמּ ְשׁ ָפּטּ ִעם־ ַהדּוֹר ַהזֶּה ְוי ְַר ִשׁיעוּ
ֶשׁנוֹ ָבזֶה גָּדוֹל
אֹתוֹ ִכּי ָשׁבוּ ִבּ ְק ִריאַת יוֹ ָנה ְו ִהנֵּה י ְ
ִמיּוֹ ָנה׃
יע
ימן ָתּקוּם ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ִעם־ ַהדּוֹר ַהזֶּה ְו ַת ְר ִשׁ ַ
מב ַמ ְל ַכּת ֵתּ ָ
אֹתוֹ ִכּי ָבאָה ִמ ְקצוֹת ָהאָרֶץ ִל ְשׁמֹ ַע ָח ְכ ַמת ְשׁמֹה
ֶשׁנוֹ ָבזֶה גָּדוֹל ִמ ְשּׁמֹה׃
ְו ִהנֵּה י ְ
וֹטט ְבּ ֶארֶץ
אָדם ְתּשׁ ֵ
אתהּ ִמן־ ָה ָ
רוּח ַה ֻטּ ְמאָה ְבּ ֵצ ָ
מג ְו ַ
ֵעה׃
ַתּ ְלאוּבֹת ְתּ ַב ֵקּשׁ ְוא־ ִת ְמ ָצא ַמ ְרגּ ָ
אתי ִמ ָשּׁם
ָצ ִ
ֲשׁר י ָ
אָשׁוּבה ֶאל־ ִמ ְשׁ ָכּנִי א ֶ
ָ
מד אָז תֹּא ַמר
וּמפֹאָר׃
ֻקּה ְ
וּמנ ֶ
שׁוּבהּ ִתּ ְמ ָצ ֶאנּוּ רֵק ִמ ְבּ ִלי יֹ ֵשׁב ְ
וּב ָ
ְ
ֲחרוֹת רָעוֹת ִמ ֶמּנָּה
מה אָז ֵתּ ֵל ו ְָל ְק ָחה ָלּהּ ֶשׁ ַבע רוּחוֹת א ֵ
ָעה
ֲרית ָה ִאישׁ ַההוּא ר ָ
ְהי ְָתה אַח ִ
וּבאוּ וְ ָשׁ ְכנוּ ָשׁם ו ָ
ָ
ֵאשׁיתוֹ ו ְֵכן י ְִהיֶה ַלדּוֹר ָהרָע ַהזֶּה׃
ֵמר ִ
ְא ָחיו ָע ְמדוּ
וֹדנוּ ְמ ַד ֵבּר ֶאל־הֲמוֹן ָה ָעם ְו ִהנֵּה ִאמּוֹ ו ֶ
מו ע ֶ
וּמ ַב ְק ִשׁים ְל ַד ֵבּר ִאתּוֹ׃
ַבחוּץ ְ
וּמ ַב ְק ִשׁים
אַחי עֹ ְמ ִדים ַבּחוּץ ְ
מז ַויֻגַּד לוֹ ִהנֵּה ִא ְמּ וְ ֶ
ְל ַד ֵבּר ִא ָתּ׃
וּמי ֶא ָחי׃
ַען וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַה ַמּ ִגּיד לוֹ ִמי ִא ִמּי ִ
מח ַויּ ַ
ידיו וַיֹּא ַמר ִהנֵּה ִא ִמּי וְ ֶא ָחי׃
מט ַויֵּט ֶאת־יָדוֹ ַעל־ ַתּ ְל ִמ ָ
אָחי
אָבי ַבּ ָשּׁ ָמיִם הוּא ִ
ֲשׂה ְרצוֹן ִ
ֲשׁר ַיע ֶ
נ ִכּי ִאישׁ ִאישׁ א ֶ
ַואֲחֹ ִתי ְו ִא ִמּי׃

י

פרק יג
ֵשׁב ַעל־ ְשׂ ַפת ַהיָּם׃
ֵשׁוּע ִמן־ ַה ָבּיִת ַויּ ֶ
ָצא י ַ
א ַבּיּוֹם ַההוּא י ָ
ֵשׁב ָבּ ֳא ִניָּה
ב ַוהֲמוֹן ַעם רָב נ ְִקהֲלוּ ֵא ָליו ַוֵיּרֶד ַויּ ֶ
ו ְָכל־ ָה ָעם עֹ ְמ ִדים ַעל־ ַהחוֹף׃
ָצא
ַבּים וַיֹּא ַמר ִהנֵּה ַהזּוֹ ֵר ַע י ָ
ִשּׂא ְד ָברָיו ִבּ ְמ ָשׁ ִלים ר ִ
ג ַויּ ָ
ִל ְזרֹעַ׃
וּבז ְָרעוֹ ִפּזַּר ִמן־ ַה ֶזּרַע ַעל־יַד ַה ָדּ ֶרַ ויָּבֹא עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם
ד ְ
וַיֹּא ְכ ֶלנּוּ׃
אַד ַמת ֶס ַלע ְוא ָהָיה ָשׁם
ָפל ַעל־ ְ
ֲשׁר נ ַ
ה ְויֵשׁ ִמן־ ַה ֶזּרַע א ֶ
ֲשׁר ָהיָה לוֹ עֹ ֶמק
ְמ ֵהר ִל ְצמֹ ַח ִמ ְבּ ִלי א ֶ
ֲד ָמה ַוי ַ
ֵדּי א ָ
ֲד ָמה׃
אָ
ִיבשׁ ִכּי א ָהיָה־לוֹ שֹׁ ֶרשׁ
ו ַוי ְִהי ִכּזְ רֹ ַח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַויּ ִָצּרֵב ַויּ ָ
ְל ָמ ָטּה׃
ָפל ֶאל־ ַהקֹּ ִצים ַוַיּעֲלוּ ַהקֹּ ִצים ַוי ְַב ְלּעוּ אֹתוֹ׃
ֲשׁר נ ַ
ז ְויֵשׁ א ֶ
ַעשׂ ְתּבוּאָה זֶה ֵמאָה
וֹבה ַויּ ַ
ָפל ַעל־ ֶח ְל ָקה ט ָ
ֲשׁר נ ַ
ח ְוֵישׁ א ֶ
ְשׁ ָע ִרים ְוזֶה ִשׁ ִשּׁים ְשׁ ָע ִרים ְוזֶה ְשִׁ שׁים ְשׁ ָע ִרים׃
ֲשׁר אָ ְז ַניִם לוֹ ִל ְשׁמֹ ַע י ְִשׁ ָמע׃
ט ִמי א ֶ
דּוּע ְתּ ַמ ֵשּׁל ָל ֶהם
ידיו וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַמ ַ
י ַויּ ְִגּשׁוּ ַת ְל ִמ ָ
ְמ ָשׁ ִלים׃
יהם ִכּי ָל ֶכם ִנ ַתּן ָל ַד ַעת ָרזֵי ַמ ְלכוּת
ֲל ֶ
ַען וַיֹּא ֶמר א ֵ
יא ַויּ ַ
ַה ָשּׁ ָמיִם ְו ָל ֶהם א ִנ ָתּן׃
ֲשׁר ֵאין־לוֹ
וּמי א ֶ
ֻתּן לוֹ ְוי ְַע ִדּיף ִ
ֲשׁר יֶשׁ־לוֹ י ַ
יב ִכּי ִמי א ֶ
ֲשׁר לוֹ׃
ֻקּח ִמ ֶמּנּוּ גַּם ֶאת־א ֶ
יַ
יג ַעל־ ֵכּן ְמ ָשׁ ִלים ֶא ְמשֹׁל ָל ֶהם ִכּי ִב ְראֹ ָתם א י ְִראוּ
וּב ָשׁ ְמ ָעם א י ְִשׁ ְמעוּ וְ א י ִָבינוּ׃
ְ
ְשׁ ְעיָהוּ ֵלאמֹר ִשׁ ְמעוּ
הוּקם ָבּם ְדּ ַבר ַהנְּבוּאָה ִמ ִפּי י ַ
יד ְו ַ
וּראוּ רָאוֹ וְ אַל־ ֵתּ ָדעוּ׃
וֹע וְ אַל־ ָתּ ִבינוּ ְ
ָשׁמ ַ
ְעינָיו ָה ַשׁע
טו ַה ְשׁ ֵמן ֵלב־ ָה ָעם ַהזֶּה ְואָ ְזנָיו ַה ְכ ֵבּד ו ֵ
ָפא
ָשׁב ְור ָ
וּל ָבבוֹ י ִָבין ו ָ
וּבאָ ְזנָיו י ְִשׁ ָמע ְ
ֶפּן־י ְִר ֶאה ְב ֵעינָיו ְ
ל וֹ׃
ֵיכם ִכּי ָשׁ ֵמעוּ׃
ֵיכם ִכּי רָאוּ וְ אָ ְזנ ֶ
אַשׁרֵי ֵעינ ֶ
אַתּם ְ
טז ְו ֶ
ַבּים נ ְִכ ְספוּ
יקים ר ִ
יאים ו ְַצ ִדּ ִ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם נ ְִב ִ
יז ִכּי־ ֵ
אַתּם רֹ ִאים ְוא רָאוּ וְ ִל ְשׁמֹ ַע ֵאת
ֲשׁר ֶ
ִל ְראוֹת ֵאת א ֶ
אַתּם שֹׁ ְמ ִעים ְוא ָשׁ ֵמעוּ׃
ֲשׁר ֶ
אֶ
אַתּם ֶאת ְמ ַשׁל ַהזּוֹ ֵר ַע׃
יח ַעל־ ֵכּן ִשׁ ְמעוּ־נָא ֶ
וּבא ָהרָע
יט ָכּל־ ַהשֹּׁ ֵמ ַע ְדּ ַבר ַה ַמּ ְלכוּת ְוא י ְִתבּוֹ ֶנן־בּוֹ ָ
ָרוּע ַעל־יַד
ֲשׁר ִנ ְזרַע ִבּ ְל ָבבוֹ זֶה הוּא ַהזּ ַ
ְו ָח ַטף ֵאת א ֶ
ַה ָדּ ֶר׃
אַד ַמת ָס ַלע זֶה הוּא ַהשֹּׁ ֵמ ַע ֶאת־ ַה ָדּ ָבר
כ ְו ַה ִנּ ְזרָע ַעל־ ְ
ו ְַעד־ ְמ ֵהרָה י ְַק ְבּ ֶלנּוּ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה׃
וּבן ֶרגַע הוּא ְו ִכי ִת ְקרֶה
כא ֶא ֶפס ִכּי ֵאין־לוֹ שֹׁ ֶרשׁ ְבּנ ְַפשׁוֹ ִ
ָדפוּ אֹתוֹ ַעל־ ְדּ ַבר אֱמוּ ָנתוֹ י ִָכּ ֵשׁל ְכּ ָרגַע׃
ָכל־ ָצרָה ְור ְ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

כב ְו ַה ִנּ ְזרָע ֶאל־ ַהקֹּ ִצים זֶה ַהשֹּׁ ֵמ ַע ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ו ְַד ֲאגַת
וֹלם ַהזֶּה וְ נ ְִכ ֵלי ָהעֹ ֶשר ְמ ַב ְלּ ִעים ֵאת־ ַה ָדּ ָבר ְוא
ָהע ָ
ֲשׂה־ ֶצּ ַמח׃
ַיע ֶ
וֹבה הוּא ַהשֹּׁ ֵמ ַע ֶאת־ ַה ָדּ ָבר
כג ְו ַה ִנּ ְזרָע ַעל־ ַה ֶח ְל ָקה ַהטּ ָ
וּמ ְתבּוֹ ֶנן־בּוֹ וְעֹ ֶשׂה ְפ ִרי ְתבוּאָה וְנֹ ֵתן זֶה ֵמאָה ְשׁ ָע ִרים
ִ
ְוזֶה ִשׁ ִשּׁים ְשׁ ָע ִרים ְוזֶה ְשִׁ שׁים ְשׁ ָע ִרים׃
אַחר וַיֹּא ַמר ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת
ֵיהם ָמ ָשׁל ֵ
ִשּׂא ִל ְפנ ֶ
כד ַויּ ָ
ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ִאישׁ ַהזּוֹ ֵר ַע ֶזרַע טוֹב ְבּ ָשׂ ֵדהוּ׃
ְשׁנִים ָבּא אֹ ְיבוֹ ַו ִיּ ְזרַע זוֹנִ ין ְבּתוֹ
ָשׁיו י ֵ
וּב ְהיוֹת ֲאנ ָ
כה ִ
ֵל׃
ַה ִח ִטּים ַויּ ַ
אָביב ִנ ְראוּ אָז גַּם־ ַהזּוֹ ִנין׃
ֲשׁר ָצץ ַה ָקּנֶה ְו ַה ִח ָטּה ִ
כו ו ְַכא ֶ
יהם וַיֹּא ְמרוּ אֲדֵֹנינוּ ֲהא־ ֶזרַע
ֲב ִדים ֶאל־אֲדֵֹנ ֶ
כז ַויּ ְִגּשׁוּ ָהע ָ
וּמאַ ִין ָשׁם ַהזּוֹ ִנין׃
ַע ָתּ ְב ָשׂ ֶדֵ 
טוֹב ָזר ְ
יהם ִאישׁ אֵֹיב ָע ָשׂה זֹאת וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו
ֲל ֶ
כח וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵלַ לעֲקוֹר אֹ ָתם׃
ֲת ְחפֹּץ ִכּי־נ ֵ
ֲב ִדים ה ַ
ָהע ָ
כט וַיֹּא ֶמר א ִכּי־ ְבעוֹד ְתּ ַע ְקּרוּ ֶאת־ ַהזּוֹ ִנין ֶפּן־ ְתּ ָשׁ ְרשׁוּ
גַּם־ ַה ִח ִטּים ִע ָמּ ֶהם׃
וּל ֵעת
ַח ָדּו ַעד־ ַה ָקּ ִציר ְ
ֵיהם י ְ
ל ַהנִּיחוּ ָל ֶהם ְו ָג ְדלוּ ְשׁנ ֶ
וֹצ ִרים ִל ְקּטוּ ֶאת־ ַהזּוֹ ִנין ִראשָֹׁנה
ַה ָקּ ִציר אֹ ַמר ַלקּ ְ
ֻמּים ְל ָשׂ ְר ָפם וְ ֶאת־ ַה ִח ִטּים ִא ְספוּ
אַלּמוּ אֹ ָתם ַל ֲאל ִ
ְו ְ
ֶאל־גּ ְָרנִי׃
אַחר וַיֹּא ַמר ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת
ֵיהם ָמ ָשׁל ֵ
ִשּׂא ִל ְפנ ֶ
לא ַויּ ָ
ֲשׁר ָל ַקח ִאישׁ ַו ִיּ ְזרַע ְבּ ָשׂ ֵדהוּ׃
ַה ָשּׁ ַמיִם ְלג ְַרגַּר ַח ְר ָדּל א ֶ
ֲשׁר י ְִצ ַמח י ְִג ַדּל
לב ֲהא ָקטֹן הוּא ִמ ָכּל־ ֶזרַע אַַ כּא ֶ
ֲשׁר יָבֹא עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם ו ְִקנְּנוּ
ִמ ָכּל־ֶירֶק ְו ָהיָה ְל ֵעץ ַעד־א ֶ
ָפיו׃
ַבּ ֲענ ָ
אַחר ֵלאמֹר ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם
ְמ ֵשּׁל ָל ֶהם ָמ ָשׁל ֵ
לג ַוי ַ
ַתּ ָלשׁ ִבּ ְשׁשׁ ְס ִאים ֶק ַמח
ֲשׁר ָל ְק ָחה ִא ָשּׁה ו ָ
ִל ְשׂאֹר א ֶ
יסה׃
ֲר ָ
ֲשׁר ָח ְמ ָצה ָכּל־ ָהע ִ
ַעד־א ֶ
וּב ְב ִלי
ֵשׁוּע ֶאל־הֲמוֹן ָה ָעם ִבּ ְמ ָשׁ ִלים ִ
לד ָכּל־ ֵא ֶלּה ִדּ ֶבּר י ַ
יהם ָדּ ָבר׃
ֲל ֶ
ָמ ָשׁל א ִדּ ֶבּר א ֵ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ַהנּ ִָביא ֵלאמֹר ֶא ְפ ְתּ ָחה ְב ָמ ָשׁל
לה ְל ַמלֹּאת ֵאת א ֶ
יעה ִחידוֹת ִמנִּי־ ֶק ֶדם׃
אַבּ ָ
ִפּי ִ
ֵשׁוּע ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם ַויָּבֹא ַה ָבּי ְָתה ַויּ ְִגּשׁוּ
לו אָז ִשׁ ַלּח י ַ
ידיו וַיֹּא ְמרוּ ָבּ ֶאר־נָא ָלנוּ ֶאת־ ְמ ַשׁל ַהזּוֹ ִנין
ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָ
ַבּ ָשּׂ ֶדה׃
יהם ַהזּוֹ ֵר ַע ַה ֶזּרַע ַהטּוֹב הוּא
ֲל ֶ
ַען וַיֹּא ֶמר א ֵ
לז ַויּ ַ
אָדם׃
ֶבּן־ ָה ָ
וֹלם ְו ַה ֶזּרַע ַהטּוֹב ְבּנֵי ַה ַמּ ְלכוּת
לח ְו ַה ָשּׂ ֶדה הוּא ָהע ָ
ְו ַהזּוֹ ִנין ְבּנֵי ָהרַע ֵה ָמּה׃
וֹלם
לט ָהאֵֹיב ַהזּוֹ ֵר ַע אֹ ָתם הוּא ַה ָשּׂ ָטן ַה ָקּ ִציר ֵקץ ָהע ָ
אָכים׃
ְו ַהקֹּ ְצ ִרים ֵהם ַה ַמּ ְל ִ
ֻקּטוּ וְ ָהיוּ ְל ַמאֲכֹ ֶלת ֵאשׁ ֵכּן י ְִהיֶה ְבּ ֵקץ
ֲשׁר ַהזּוֹ ִנין ְיל ְ
מ ו ְַכא ֶ
וֹלם ַהזֶּה׃
ָהע ָ
אָכיו ְו ֵה ִסירוּ ִמתּוַֹ מ ְלכוּתוֹ
אָדם י ְִשׁ ַלח ֶאת־ ַמ ְל ָ
מא ֶבּן־ ָה ָ
ָכּל־ ַמ ְכ ֵשׁ ָלה וְ ָכל־עֹ ֶשׂה ַעו ְָלה׃
יא

מב ְו ִה ְשׁ ִליכוּ אֹ ָתם ֶאל־ ִכּ ְב ַשׁן ֵאשׁ ָשׁם י ְִהיֶה ְב ִכי ַוחֲרֹק
ִשׁ ָנּיִם׃
ֲשׁר
יהם ִמי א ֶ
ֲב ֶ
יקים ַי ְז ִהירוּ אָז ַכּ ֶשּׁ ֶמשׁ ְבּ ַמ ְלכוּת א ִ
מג ְו ַה ַצּ ִדּ ִ
אָ ְז ַניִם לוֹ ִל ְשׁמֹ ַע י ְִשׁ ָמע׃
ֲשׁר
וֹצר ָטמוּן ַבּ ָשּׁ ֶדה א ֶ
מד עוֹד ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ְלא ָ
ֵלְ וי ְִמכֹּר
וּב ִשׂ ְמ ָחתוֹ י ֵ
י ְִמ ָצ ֵאהוּ ִאישׁ ְוי ְַצ ִפּנֵהוּ ְ
ֲשׁר־לוֹ ו ְָקנָה לוֹ ֶאת־ ַה ָשּׂ ֶדה ַההוּא׃
ֶאת־ ָכּל־א ֶ
וֹחר ַה ְמ ַב ֵקּשׁ
מה עוֹד ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם ְל ִאישׁ ס ֵ
ְפּנִינִים י ְָקרוֹת׃
ֵלְ וי ְִמכֹּר
אַחת י ְִקרַת־ ֶע ֶרַ עד־ ְמאֹד י ֵ
וּב ָמ ְצאוֹ ְפּנִינָה ַ
מו ְ
ֶה׃
ֲשׁר־לוֹ ְוי ְִקנ ָ
ֶאת־ ָכּל־א ֶ
רוּשׂה ַעל־ ְפּנֵי
מז עוֹד ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ִמ ְכמֹ ֶרת ְפּ ָ
ֵאָספוּ ָבהּ ִמ ִמּינִים שׁוֹ ִנים׃
ֲשׁר י ְ
ַהיָּם א ֶ
ֵשׁבוּ ְוי ְִבחֲרוּ
וּב ִה ָמּ ְלאָהּ י ְִמ ְשׁכוּ אֹ ָתהּ ֶאל־ ַהחוֹף ְוי ְ
מח ְ
ַשׁ ִליכוּ
ָעים י ְ
ְאת־ ָהר ִ
שׂוּמם ֶאל־ ַה ֵכּ ִלים ו ֶ
וֹבים ְל ָ
ֶאת־ ַהטּ ִ
חוּצה׃
ָ
אָכים יָבֹאוּ ְו ִה ְב ִדּילוּ
וֹלם ִכּי ַה ַמּ ְל ִ
מט ָכּ ָכה י ְִהיֶה ְבּ ֵקץ ָהע ָ
יקים׃
ֶאת־ ָה ְר ָשׁ ִעים ִמתּוַֹ ה ַצּ ִדּ ִ
נ ְו ִה ְשׁ ִליכוּ אֹ ָתם ֶאל־ ִכּ ְב ַשׁן ֵאשׁ ָשׁם י ְִהיֶה ְב ִכי ַוחֲרֹק
ִשׁ ָנּיִם׃
ֲכי ַבנְ ֶתּם ָכּל־ ֵא ֶלּה וַיֹּא ְמרוּ ֵהן
ֵשׁוּע ה ִ
יהם י ַ
ֲל ֶ
נא וַיֹּא ֶמר א ֵ
אֲדֵֹנּנוּ׃
וֹפר ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם
יהם ָל ֵכן ָכּל־ס ֵ
ֲל ֶ
נב וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲדשׁוֹת
וֹצרוֹ ח ָ
וֹציא ֵמא ָ
ִנ ְד ֶמה ְל ִאישׁ ַבּ ַעל־ ַה ַבּיִת ַהמּ ִ
ְשׁנוֹת׃
ְוגַם־י ָ
ֵשׁוּע ֶאת־ ַה ְמּ ָשׁ ִלים ָה ֵא ֶלּה ַוַיּעֲבֹר ִמ ָשּׁם׃
נג ַוי ְִהי ְכּ ַכלּוֹת י ַ
ֵסת ְו ֵה ָמּה ֵכּן
אַרצוֹ וַיּוֹ ֶרה ָל ֶהם ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
נד ַויָּבֹא ֶאל־ ְ
ָתּ ְמהוּ ֵלאמֹר ֵמאַיִן ָלזֶה ַה ָח ְכ ָמה ְו ַהנִּ ְפ ָלאוֹת׃
ֲכי א נִ ְקרֵאת ִאמּוֹ ִמ ְריָם ְו ֶא ָחיו
נה ַה ֵאין זֶה ֶבּן־ ֶה ָחרָשׁ ה ִ
ִיהוּדה׃
וֹסף ִשׁ ְמעוֹן ו ָ
ַיעֲקֹב וְי ֵ
וּמאַיִן לוֹ ָכּל־ ֵא ֶלּה׃
ֻלּן ִא ָתּנוּ ֵ
אַחיֹ ָתיו ֲהא ֵהנָּה כּ ָ
נו ְו ְ
יהם ֵאין נ ִָביא
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
ֵשׁוּע ַ
נז ַוי ְִהי ָל ֶהם ְל ֶא ֶבן ָנגֶף ְוי ַ
וּבתוֵֹ בּיתוֹ׃
וֹל ְדתּוֹ ְ
זוּל ִתי ְבּ ֶארֶץ מ ַ
ִבּ ְב ִלי ָכבוֹד ָ
ָתם׃
נח ְוא־ ָפ ַעל ָשׁם נ ְִפ ָלאוֹת רַבּוֹת ִמ ְפּנֵי חֹ ֶסר אֱמוּנ ָ

פרק יד
א
ב

ג

ד

ֵשׁוּע׃
ַרֶ את־ ֵשׁ ַמע י ַ
וֹרדוֹס ֶט ְטר ְ
ָבּ ֵעת ַה ִהיא ָשׁ ַמע ה ְ
וֹחנָן ַה ְמ ַט ֵבּל הוּא ָקם
ֲב ָדיו ֲהא הוּא י ָ
וַיֹּא ֶמר ֶאל־ע ָ
ָברָה יָדוֹ ַלעֲשׂוֹת נ ְִפ ָלאוֹת׃
ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ַעל־ ֵכּן גּ ְ
ַאַסרֵהוּ ְונָתוֹן אֹתוֹ
וֹחנָן ַויּ ְ
וֹרדוֹס ָתּ ַפשׂ ֶאת־י ָ
ִכּי ה ְ
אָחיו׃
וֹרוֹדיָה ֵא ֶשׁת ִפּ ִילפּוֹס ִ
ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ַעל־ ְדּ ַבר ה ְ
אָמרוֹ א ַכתּוֹ ָרה ָל ַק ַחת אֹ ָתהּ ְל
וֹחנָן ְבּ ְ
וֹכיחוֹ י ָ
ִכּי ה ִ
ְל ִא ָשּׁה׃

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

ֲשׁר ִח ְשּׁבוּ אֹתוֹ
ֲמיתוֹ ֶא ֶפס ִכּי ָירֵא ֶאת־ ָה ָעם א ֶ
ה ַוי ְַב ֵקּשׁ ה ִ
ְלנ ִָביא׃
וֹרוֹדיָה
ַתּ ְרקֹד ַבּת־ה ְ
וֹרדוֹס ו ִ
ֻלּ ֶדת ֶאת־ה ְ
ו ַוי ְִהי ְבּיוֹם ה ֶ
וֹרדוֹס׃
יטב ְבּ ֵעינֵי ה ְ
ַתּ ַ
ֵיהם ו ִ
ְבּ ָמחוֹל ִל ְפנ ֶ
ֲשׁר ִתּ ְשׁאַל
וּב ְג ַלל ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה נִ ְשׁ ַבּע ָל ֶתת־ ָלהּ ָכּל־א ֶ
ז ִ
ִמ ֶמּנּוּ׃
אָמרָה ֵא ָליו ְתּנָה־ ִלּי
יה ֵמ ִא ָמּהּ ְ
שׂוּמה ְבּ ִפ ָ
ֲשׁר ָ
ח ְו ִהיא ַכּא ֶ
וֹחנָן ַה ְמ ַט ֵבּל׃
ַבּזֶּה ַבּ ֵסּ ֶפל ֶאת־רֹאשׁ י ָ
בוּעתוֹ וְ ַהיֹּ ְשׁ ִבים
ֵצר ַל ֶמּ ֶלְ מאֹד ְואַַ בּעֲבוּר ְשׁ ָ
ט ַויּ ֶ
ִבּ ְמ ִסבּוֹ ִצוָּה ְל ִתתּוֹ ָלהּ׃
וֹחנָן ֵמ ָע ָליו ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר׃
ִשּׂא ֶאת־רֹאשׁ י ָ
י ַויּ ְִשׁ ַלח ַויּ ָ
ידי ַה ַנּ ֲערָה ְו ִהיא
ָתן ִל ֵ
ַיּוּבא ֶאת־רֹאשׁוֹ ַבּ ֵסּ ֶפל ַו ִיּנּ ֵ
יא ו ָ
יאַתהוּ ֶאל־ ִא ָמּהּ׃
ֱב ְ
הִ
ידיו ַויּ ְִשׂאוּ ֶאת־ ֶה ָח ָלל ַויּ ְִק ְבּרֻהוּ ַויָּבֹאוּ
יב ַויָּבֹאוּ ַת ְל ִמ ָ
ֵשׁוּע׃
ַויּ ִַגּידוּ ְלי ַ
ֵשׁוּע ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ַוַיּעֲבֹר ִמ ָשּׁם ָבּ ֳא ִניָּה ַויָּבֹא
יג ִכּ ְשׁמֹ ַע י ַ
ֶאל־ ָמקוֹם ָשׁ ֵמם ְל ַבדּוֹ ַויּ ְִשׁ ְמעוּ הֲמוֹן ָה ָעם ַויּ ְֵלכוּ
ַבּ ָשׁה׃
אַ ֲחרָיו ִמן־ ֶה ָע ִרים ֶדּ ֶרַ היּ ָ
יהם
ֲל ֶ
ֲמיו נ ְִכ ְמרוּ ע ֵ
ֵשׁוּע ַויּ ְַרא הֲמוֹן ַעם־רָב ְו ַרח ָ
ֵצא י ַ
יד ַויּ ֵ
יהם׃
וֹל ֶ
ַויּ ְִר ָפּא ֶאת־ח ֵ
ידיו וַיֹּא ְמרוּ ַה ָמּקוֹם
טו ַוי ְִהי ִל ְפנוֹת־ ֶערֶב ַויּ ְִגּשׁוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָ
ָשׁ ֵמם וְ ַהיּוֹם רַד ְמאֹד ַשׁ ַלּח ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם ְוי ְֵלכוּ
ֶאל־ ַה ְכּ ָפ ִרים ִל ְקנוֹת ָל ֶהם אֹ ֶכל׃
יהם ָל ֶל ֶכת ִל ְקנוֹת
ֲל ֶ
ֵשׁוּע א ֻה ַטּל ע ֵ
יהם י ַ
ֲל ֶ
טז וַיֹּא ֶמר א ֵ
אַתּם ֶלאֱכֹל׃
ְתּנוּ ָל ֶהם ֶ
יז וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו א־ ִנ ְמ ָצא ִא ָתּנוּ פֹּה ִכּי ִאם־ ָח ֵמשׁ
ִכּ ְכּרוֹת־ ֶל ֶחם ו ְָד ִגים ְשׁ ָניִם׃
ֲביאוּם ֵא ַלי ֵהנָּה׃
יח וַיֹּא ַמר ה ִ
יט ַוי ְַצו ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם ָל ֶשׁ ֶבת ָשׁם ִבּנְ אוֹת ֶדּ ֶשׁא ַויּ ִַקּח
ִשּׂא ֵעינָיו
ֲמ ֶשׁת ַה ֶלּ ֶחם ְו ֶאת־ ְשׁנֵי־ ַה ָדּ ִגים ַויּ ָ
ֶאת־ח ֵ
ִתּן ֶאת־ ַה ֶלּ ֶחם ֶאל־ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים
ַל ָמּרוֹם ַוי ְָב ֶרַ ויּ ְִפרֹס ַויּ ֵ
ְו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ֶאל־הֲמוֹן ָה ָעם׃
וֹת ִרים
וֹתים ַהנּ ָ
ֻלּם ַויּ ְִשׂ ָבּעוּ ַויּ ְִשׂאוּ ֶאת־ ַה ְפּת ִ
כ וַיֹּא ְכלוּ כ ָ
ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַס ִלּים ְמ ֵל ִאים׃
ָטף׃
ָשׁים ו ָ
אַל ֵפי ִאישׁ ִמ ְלּ ַבד נ ִ
ֲמ ֶשׁת ְ
כא ְו ָהאֹ ְכ ִלים ָהיוּ ַכּח ֵ
ֶדת ָבּ ֳא ִניָּה וְ ַלעֲבֹר
ידיו ְל ַמ ֵהר ָלר ֶ
ֵשׁוּע ַעל־ ַתּ ְל ִמ ָ
כב ַוֶיּ ֱחזַק י ַ
ְשׁ ַלּח ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם׃
ְל ָפנָיו ֶאל־ ֵע ֶבר ַהיָּם ַעד ִכּי י ַ
ַעל ֶאל־ ָה ָהר ָבּ ָדד
כג ַוי ְִהי ְבּ ַשׁ ְלּחוֹ ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם ַויּ ַ
ָתר ָשׁם ְל ַבדּוֹ׃
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַוי ְִהי־ ֶערֶב ַו ִיּוּ ֵ
וֹלה ִמ ְפּנֵי ִמ ְשׁ ָבּרָיו
כד ְו ָה ֳא ִניָּה ָבאָה אָז ְבּ ֵלב ַהיָּם ְבּ ָצרָה ְגד ָ
ָאתם׃
רוּח ִל ְקר ָ
ָשׁף ָה ַ
ִכּי נ ַ
ֵשׁוּע
יהם י ַ
יעית ַבּ ָלּי ְָלה ַויָּבֹא ֲא ֵל ֶ
אַשׁ ֻמרָה ָה ְר ִב ִ
כה ַוי ְִהי ְבּ ְ
דֹּ ֵרַ על־ ְפּנֵי ַהיָּם׃
ָחילוּ
כו ִכּ ְראוֹת אֹתוֹ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים דֹּ ֵרַ על־ ְפּנֵי ַהיָּם ַויּ ִ
רוּח הוּא ֶב ָחזוֹן ַויּ ְִצעֲקוּ ִמ ָפּ ַחד׃
וַיֹּא ְמרוּ ִכּי ַ
יב

ֵשׁוּע ַוי ְַד ֵבּר ַעל־ ִל ָבּם וַיֹּא ַמר ִחזְקוּ ֲאנִי הוּא
ְמ ֵהר י ַ
כז ַוי ַ
אַל־ ִתּירָאוּ׃
אַתּה הוּא ַצו ְואָבֹא
ַען ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו אֲדֹ ִני ִאם־ ָ
כח ַויּ ַ
ֵא ֶליַ על־ ְפּנֵי ַה ָמּיִם׃
ֵלַ על־ ְפּנֵי ַה ַמּיִם
כט וַיֹּא ֶמר בֹּא ַוֵיּ ֶרד ֶפּ ְטרוֹס ִמן־ ָה ֳא ִניָּה ַויּ ֶ
ֵשׁוּע׃
ָלבֹא ֶאל־י ַ
ָחל ִל ְטבֹּ ַע ַויּ ְִצ ַעק
ָקה ַויִּירָא ַויּ ֶ
וּח ֲחז ָ
וּב ְראֹתוֹ ֶאת־ ָהר ַ
ל ִ
יעה נָּא׃
וֹשׁ ָ
ֵלאמֹר אֲדֹ ִני ה ִ
ֵשׁוּע ַויּ ְִשׁ ַלח יָדוֹ ַוַיּ ֲחזֶק־בּוֹ וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ְקטֹן
ְמ ֵהר י ַ
לא ַוי ַ
אֱמוּנָה ָל ָמּה־זֶּה ָפּ ַס ְח ָתּ ַעל־ ְשׁ ֵתּי ְס ִע ִפּים׃
רוּח ִמזּ ְַעפּוֹ׃
לב ַויָּבֹאוּ ֶאל־ ָה ֳא ִניָּה ַויּ ְִשׁתֹּק ָה ַ
אָכן
ֲשׁר ָבּ ֳא ִניָּה ֵלאמֹר ֵ
ָשׁים א ֶ
לג ְונ ְִגּשׁוּ ַויּ ְִשׁ ַתּחֲווּ־לוֹ ָה ֲאנ ִ
אָתּה׃
ֶבּן־ ֱאִ הים ָ
ֵיסרֶת׃
אַר ָצה ְגּנ ָ
ַע ְברוּ ַויָּבֹאוּ ְ
לד ַויּ ַ
לה ַויּ ִַכּירוּ אֹתוֹ אַ ְנ ֵשׁי ַה ָמּקוֹם ַההוּא ַויּ ְִשׁ ְלחוּ
יהם׃
וֹל ֶ
ֶאל־ ָכּל־ ַה ִכּ ָכּר ִמ ָסּ ִביב ַויּ ִָביאוּ ֵא ָליו ֵאת ָכּל־ח ֵ
ַעת ִבּ ְכנַף ִבּ ְגדוֹ ַוי ְִהי כֹּל
לו ַויּ ְִת ַחנְּנוּ ֵא ָליו ָל ֵתת ָל ֶהם ָלג ַ
ָחי׃
ֲשׁר ָנגַע־בּוֹ ו ָ
אֶ

פרק טו
ירוּשׁ ַליִם
וֹפ ִרים ִמ ָ
רוּשׁים וְס ְ
ֵשׁוּע ְפּ ִ
א אָז ָבּאוּ ִל ְפנֵי י ַ
ֵלאמֹר׃
ידיֵ את ַק ָבּ ַלת ַהזּ ְֵקנִים ִכּי א י ְִרחֲצוּ
דּוּע ַי ַעזְבוּ ַת ְל ִמ ֶ
ב ַמ ַ
ילת ָל ֶחם׃
ֲכ ַ
יהם ַלא ִ
ֶאת־י ְֵד ֶ
אַתּם ֶאת־ ִמ ְצוַת
דּוּע ַתּ ַעזְבוּ גַם־ ֶ
וּמ ַ
יהם ַ
ֲל ֶ
ַען וַיֹּא ֶמר א ֵ
ג ַויּ ַ
ֱאִ הים ַבּעֲבוּר ַק ָבּ ַל ְת ֶכם׃
אָביְ ו ֶאת־ ִא ֶמּ
ד ִכּי ֱאִ הים ִצוָּה ֵלאמֹר ַכּ ֵבּד ֶאת־ ִ
יוּמת׃
אָביו וְ ִאמּוֹ מוֹת ָ
וּמ ַק ֵלּל ִ
ְ
אָביו אוֹ ְל ִאמּוֹ ָק ְר ָבּן
אַתּם אֹ ְמ ִרים ִאישׁ ִכּי־יֹא ַמר ְל ִ
ה ְו ֶ
ֶדר׃
ֲשׁר ֶתּ ֱהנֶה ִמ ֶמּנִּי ֲהרֵי זֶה נ ֶ
ָכּל־ ֲהנָאָה א ֶ
אָביו וְ ֶאת־ ִאמּוֹ ְו ֵה ַפ ְר ֶתּם
ו ְו ֵאין ָע ָליו ְל ַכ ֵבּד עוֹד ֶאת־ ִ
ֶאת־ ִמ ְצוַת ֱאִ הים ְבּ ַק ָבּ ַל ְת ֶכם׃
ְשׁ ְעיָהוּ ֵלאמֹר׃
יכם י ַ
ֲל ֶ
יטב נ ִָבּא ע ֵ
ְפי־ ֵלב ֵה ֵ
ז ַחנ ֵ
וּב ְשׂ ָפ ָתיו ִכּ ְבּדוּנִי ְו ִלבּוֹ ִר ַחק ִמ ֶמּנִּי׃
ח ָה ָעם ַהזֶּה ְבּ ִפּיו ִ
ָשׁים ְמ ַל ְמּ ִדים׃
אָתם אֹ ִתי ִמ ְצוֹת ֲאנ ִ
ט ְותֹהוּ י ְִר ָ
יהם ִשׁ ְמעוּ ְו ַה ְשׂ ִכּילוּ׃
ֲל ֶ
י ַויּ ְִקרָא ֶאל־ ָה ָעם וַיֹּא ֶמר א ֵ
אָדם ֶא ֶפס
ְט ֵמּא ֶאת־ ָה ָ
ֲשׁר יָבֹא ֶאל־תּוַֹ ה ֶפּה א י ַ
יא א ֶ
אָדם׃
ְט ֵמּא ֶאת־ ָה ָ
ֵצא ִמתּוַֹ ה ֶפּה הוּא י ַ
ֲשׁר י ֵ
אֶ
ָד ְע ָתּ ִכּי נ ְִכ ְשׁלוּ
ידיו וַיֹּא ְמרוּ ֲהי ַ
יב ַויּ ְִגּשׁוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָ
רוּשׁים ְבּ ָשׁ ְמ ָעם ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה׃
ַה ְפּ ִ
ְטעוֹ
אָבי ַבּ ָשּׁ ַמיִם א נ ָ
ֲשׁר ִ
ַען וַיֹּא ַמר ָכּל־ ַמ ָטּע א ֶ
יג ַויּ ַ
יְשֹׁ ָרשׁ׃
ַהל
ֲלים ְל ִעוְ ִרים ְו ִכי ִעוֵּר ְמנ ֵ
יד ַהנִּיחוּ ָל ֶהם ֵהם ִע ְו ִרים ְמ ַנה ִ
ֵיהם י ְִפּלוּ ֶאל־ ַהבּוֹר׃
ְל ִעוֵּר ְשׁנ ֶ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

ַען ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ָבּ ֶאר־ ָלנוּ ֶאת־ ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה׃
טו ַויּ ַ
אַתּם עוֹד ִבּ ְב ִלי ִבינָה׃
ֲכי גַם־ ֶ
ֵשׁוּע ה ִ
טז וַיֹּא ַמר י ַ
ֲשׁר יָבֹא ֶאל־תּוַֹ ה ֶפּה ֵירֵד
יז ֲהא ַת ְשׂ ִכּילוּ ִכּי ָכל־א ֶ
ֵצא ַה ַפּ ְר ְשׁדָֹנה׃
וּמ ָשּׁם י ֵ
ֶאל־ ַה ָכּרֵשׂ ִ
ְט ֵמּא
יח אַַ היֹּ ֵצא ִמתּוַֹ ה ֶפּה יָבֹא ִמתּוַֹ ה ֵלּב ְוהוּא י ַ
אָדם׃
ֶאת־ ָה ָ
יט ִכּי ִמתּוַֹ ה ֵלּב י ְֵצאוּ י ְִצרֵי ַמ ְח ְשׁבוֹת רָעוֹת רָצֹ ַח נָאֹף
דּוּפים׃
ְוזָנֹה גָּנֹב ֵעדוּת ֶשׁ ֶקר וְ ִג ִ
ָדיִם
אָדם אַ אָכוֹל ְבּי ַ
ְט ְמּאוּ ֶאת־ ָה ָ
ֲשׁר י ַ
כ ֵא ֶלּה ֵהם א ֶ
אָדם׃
ְט ֵמּא ֶאת־ ָה ָ
ֲשׁר א ֻרחֲצוּ א י ַ
אֶ
ֵשׁוּע ִמ ָשּׁם ַויָּבֹא ֶאל־ ְגּ ִלילוֹת צוֹר ו ְִצידוֹן׃
ֵצא י ַ
כא ַויּ ֵ
ַתּ ְצ ַעק ֵא ָליו
כב ְו ִהנֵּה ִא ָשּׁה ְכּ ַנ ֲענִית יֹ ֵצאת ִמ ְגּבוּלוֹת ָה ֵהם ו ִ
ָעה ָבּהּ ו ְָענְ יָהּ
רוּח ר ָ
ֵלאמֹר ָח ֵנּנִי אֲדֹ ִני ֶבּן־ ָדּוִד ִבּ ִתּי ַ
מֹ ֶרה ְמאֹד׃
ידיו ַוי ְַב ְקשׁוּ ִמ ְלּ ָפנָיו
כג ְוא־ ָענָה אֹ ָתהּ ָדּ ָבר ַויּ ְִגּשׁוּ ַת ְל ִמ ָ
ֵלאמֹר ַשׁ ַלּח אֹ ָתהּ ִכּי־צֹ ֶע ֶקת ִהיא אַ ֲחרֵינוּ׃
ַען וַיֹּא ַמר א ֻשׁ ַלּ ְח ִתּי ִכּי ִאם־ ְלצֹאן אֹ ְבדוֹת ְל ֵבית
כד ַויּ ַ
ָאל׃
י ְִשׂר ֵ
יעה ִלּי אֲדֹ ִני׃
וֹשׁ ָ
ַתּ ְשׁ ַתּחוּ לוֹ ֵלאמֹר ה ִ
כה ְו ִהיא ָבאָה ו ִ
ַען וַיֹּא ַמר א־נָכוֹן ָל ַק ַחת ֶאת־ ֶל ֶחם ַה ָבּנִים
כו ַויּ ַ
וּל ַה ְשׁ ִליכוֹ ִל ְפנֵי ַה ְכּ ָל ִבים׃
ְ
כז וַתֹּא ַמר ֵכּן אֲדֹ ִני ֶא ֶפס גַּם־ ַה ְכּ ָל ִבים יֹא ְכלוּן
יהם׃
וֹתים ַהנֹּ ְפ ִלים ֵמ ַעל־ ֻשׁ ְל ַחן אֲדֵֹנ ֶ
ִמן־ ַה ְפּת ִ
ָת י ְִהי־ ָל
וֹלה אֱמוּנ ֵ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ֶלי ָה ִא ָשּׁה ְגּד ָ
ַען י ַ
כח ַויּ ַ
ָפא ִב ָתּהּ ָבּ ֵעת ַה ִהיא׃
ַתּר ֵ
ֲשׁר ִעם־ ְל ָב ֵב ו ֵ
ַכּא ֶ
ַעל
ָליל ַויּ ַ
ֵשׁוּע ִמ ָשּׁם ַויָּבֹא ַעל־יַד יַם ַהגּ ִ
כט ַוַיּעֲבֹר י ַ
ֵשׁב ָשׁם׃
ֶאל־ ָה ָהר ַויּ ֶ
ל ַויָּבֹאוּ ְל ָפנָיו הֲמוֹן ַעם־רָב ו ְִע ָמּ ֶהם ִפּ ְס ִחים ִעו ְִרים
וֹהם ַויּ ִַצּיגוּם ְלר ְַג ֵלי יֵשׁוּ ַע
ַבּים ְכּמ ֶ
ֵח ְר ִשׁים נ ְִד ָכּ ִאים ְור ִ
ְוהוּא ִר ָפּא אֹ ָתם׃
וֹתם ָה ִא ְלּ ִמים ְמ ַד ְבּ ִרים ַהנּ ְִד ָכּ ִאים
לא ְו ָה ָעם ֵכּן ָתּ ְמהוּ ִבּ ְרא ָ
ִנ ְר ָפּ ִאים ַה ִפּ ְס ִחים הֹ ְל ִכים ְו ַה ִע ְו ִרים רֹ ִאים ַויּ ְִתּנוּ ָכבוֹד
ָאל׃
ֵלאֵ הי י ְִשׂר ֵ
ֲמים
אתי ַרח ִ
ידיו וַיֹּא ַמר ָמ ֵל ִ
ֵשׁוּע ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
לב ַויּ ְִקרָא י ַ
ָמים ְו ֵאין ָל ֶהם
ַעל־ ָה ָעם ִכּי ָע ְמדוּ ִע ָמּ ִדי זֶה ְשֶׁ שׁת י ִ
ַמה־ ֶלּאֱכֹל ְו ֵאין ֶאת־נ ְַפ ִשׁי ְל ַשׁ ְלּ ָחם ְר ֵע ִבים ֶפּן־י ְִת ַע ְלּפוּ
ַבּ ָדּ ֶר׃
ידיו ֵמאַיִן ָלנוּ ֵדּי־ ֶל ֶחם ַבּ ִמּ ְד ָבר
לג וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָ
יע ָהמוֹן רָב ָכּמֹהוּ׃
ְל ַה ְשׂ ִבּ ַ
יהם ַכּ ָמּה ָל ֶכם ָל ֶחם וַיֹּא ְמרוּ ִשׁ ְב ָעה
ֲל ֶ
ֵשׁוּע א ֵ
לד וַיֹּא ֶמר י ַ
וּמ ַעט ָדּ ִגים ְק ַטנִּים׃
ְ
לה ַוי ְַצו ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם ָל ֶשׁ ֶבת ַעל־ ָהאָרֶץ׃
ְאת־ ַה ָדּ ִגים ַוי ְָב ֵרַ ויּ ְִפרֹס
לו ַויּ ִַקּח ֶאת־ ִשׁ ְב ַעת ַה ֶלּ ֶחם ו ֶ
ְה ַתּ ְל ִמ ִידים ֶאל־הֲמוֹן ָה ָעם׃
ידיו ו ַ
ִתּן ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ַויּ ֵ

יג

וֹת ִרים
וֹתים ַהנּ ָ
ֻלּם ַויּ ְִשׂ ָבּעוּ ַויּ ְִשׂאוּ ֶאת־ ַה ְפּת ִ
לז וַיֹּא ְכלוּ כ ָ
ִשׁ ְב ָעה ַס ִלּים ְמ ֵל ִאים׃
ָטף׃
ָשׁים ו ָ
אַל ֵפי ִאישׁ ִמ ְלּ ַבד נ ִ
אַר ַבּ ַעת ְ
לח ְו ָהאֹ ְכ ִלים ָהיוּ ְ
לט אָז ִשׁ ַלּח ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם ְוהוּא ָירַד ָבּ ֳא ִניָּה ַויָּבֹא ְגּבוּת
ָמגָדוֹן׃

פרק טז
דּוּקים ְל ָפנָיו ְלנַסּוֹתוֹ ַויּ ְִשׁאֲלוּ ִמ ֶמּנּוּ
רוּשׁים ו ְַצ ִ
א ַויָּבֹאוּ ְפ ִ
וֹתם אוֹת ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ְל ַה ְרא ָ
יהם ְל ֵעת־ ֶערֶב תֹּא ְמרוּ ִהנֵּה יוֹם־ ַצח ָבּא
ֲל ֶ
ב ַוַיּ ַען וַיֹּא ֶמר א ֵ
אָדמוּ ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ִכּי ְ
אָדמוּ ַה ָשּׁ ָמיִם
וּבבֹּ ֶקר תֹּא ְמרוּ יוֹם־ ְס ָערָה ַהיּוֹם ִכּי ְ
ג ַ
אַתּם ִל ְבחֹן ְפּנֵי ַה ָשּׁ ַמיִם ו ְִל ְבחֹן
ֵפים יֹ ְד ִעים ֶ
ו ְָק ָדרוּ ֲחנ ִ
תוּכלוּ׃
אֹתוֹת ָה ִע ִתּים א ָ
זוּל ִתי
ָתן־לוֹ ָ
ָאף ְמ ַב ֶקּשׁ־לוֹ אוֹת ְואוֹת א ִינּ ֶ
וּמנ ֵ
ד דֹּר רָע ְ
ֵל לוֹ׃
ַעזְ ֵבם ַויּ ֶ
אוֹת יוֹ ָנה ַהנּ ִָביא ַויּ ַ
ידיו ֶאל־ ֵע ֶבר ַהיָּם ָשׁ ְכחוּ ָל ַק ַחת
ֲשׁר ָבּאוּ ַת ְל ִמ ָ
ה ו ְַכא ֶ
ִא ָתּם ֵצ ָדה ַל ָדּ ֶר׃
יהם ְראוּ ְו ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ְשּׂאֹר
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
ֵשׁוּע ַ
ו ְוי ַ
דּוּקים׃
רוּשׁים ְו ַה ַצּ ִ
ַה ְפּ ִ
ז ַוי ְִהי ֵהם ְנדוֹ ִנים ֵלאמֹר ִכּי א־ ָל ַק ְחנוּ ָל ֶחם׃
אַתּם
יהם ְק ַטנֵּי אֱמוּנָה ָל ָמּה־זֶּה ֶ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵדע י ַ
ח ַויּ ַ
נְדוֹ ִנים ִכּי א־ ְל ַק ְח ֶתּם ָל ֶחם׃
ֲמ ֶשׁת ַה ֶלּ ֶחם
ֲכי עוֹד א ַת ְשׂ ִכּילוּ ְוא ִת ְז ְכּרוּ ֶאת־ח ֵ
ט הִ
אתם׃
ְשׂ ֶ
ֲשׁר נ ָ
ֲל ִפים וְ ַכ ָמּה ַס ִלּים א ֶ
ֲמ ֶשׁת א ָ
אָכלוּ ח ֵ
ְ
ֲל ִפים וְ ַכ ָמּה ַס ִלּים
אַר ַבּ ַעת א ָ
אָכלוּ ְ
י ְוגַם־ ִשׁ ְב ַעת ַה ֶלּ ֶחם ְ
אתם׃
ֲשׁר נְ ָשׂ ֶ
אֶ
אָמ ְר ִתּי ָל ֶכם ִכּי
יא ְו ֵאי א ַת ְשׂ ִכּילוּ ִכּי א ַעל־ ְדּ ַבר ֶל ֶחם ַ
דּוּקים׃
רוּשׁים ְו ַה ַצּ ִ
ִאם־ ְל ִה ָשּׁ ֵמר ִמ ְשּׂאֹר ַה ְפּ ִ
אָמר ָל ֶהם ְל ִה ָשּׁ ֵמר ִמ ְשּׂאֹר ַה ָלּ ֶחם ִכּי
יב אָז ֵה ִבינוּ ִכּי א ַ
דּוּקים׃
רוּשׁים ְו ַה ַצּ ִ
ִאם־ ִמתּוֹ ַרת ַה ְפּ ִ
ֲשׁר ְל ִפ ִילפּוֹס ַויּ ְִשׁאַל
יס ִרין א ֶ
ֵשׁוּע ֶאל־ ְגּ ִלילוֹת ִק ְ
יג ַויָּבֹא י ַ
ָשׁים ָע ַלי ִמי הוּא
ידיו ֵלאמֹר ָמה־אֹ ְמ ִרים ָה ֲאנ ִ
ֶאת־ ַתּ ְל ִמ ָ
אָדם׃
ֶבּן־ ָה ָ
וֹחנָן ַה ְמ ַט ֵבּל ְויֵשׁ אֹ ְמ ִרים ֵא ִליָּהוּ
יד ַוַיּעֲנוּ יֵשׁ אֹ ְמ ִרים י ָ
יאים׃
ֲח ִרים אֹ ְמ ִרים י ְִר ְמיָהוּ אוֹ ֶא ָחד ִמן־ ַהנּ ְִב ִ
ַוא ֵ
אַתּם ַמה־תֹּא ְמרוּ ָע ַלי ִמי אָנִ י׃
יהם ְו ֶ
ֲל ֶ
טו וַיֹּא ֶמר א ֵ
יח
אַתּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַען ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ַמר ָ
טז ַויּ ַ
ֶבּן־ ֱאִ הים ַחיִּים׃
אַשׁרֶיִ שׁ ְמעוֹן ַבּר־יוֹ ָנה א
ֵשׁוּע וַיֹּ ֶמר ֵא ָליו ְ
ַען י ַ
יז ַויּ ַ
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ָמ ִים׃
אָבי א ֶ
ָדם ִגּ ָלּה־ ְל זֶה ִכּי ִאם־ ִ
ָב ָשׂר ו ָ
יפא ו ְַעל־ ַה ֵכּף ַהזֶּה
אַתּה הוּא ֵכּ ָ
אַגּיד ְלִ כּי ָ
יח ְוגַם־ ֲאנִי ִ
יה׃
ֶא ְבנֶה ֶאת־ ְק ִה ָלּ ִתי ְו ַשׁ ֲערֵי ְשׁאוֹל א י ְִג ְבּרוּ ָע ֶל ָ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

ֲשׁר
ָת ִתּי ְלֶ את־ ַמ ְפ ְתּחוֹת ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם ֶאת־א ֶ
יט ְונ ַ
ֲשׁר ַתּ ִתּיר
ֶתּאֱסֹר ַעל־ ָהאָרֶץ אָסוּר י ְִהיֶה ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְו ֶאת־א ֶ
ַעל־ ָהאָרֶץ ֻמ ָתּר י ְִהיֶה ַב ָשּׁ ָמיִם׃
ֵשׁוּע
ידיו ְל ִב ְל ִתּי ַהגֵּד ְל ִאישׁ ִכּי הוּא י ַ
כ אָז ִצוָּה ַעל־ ַתּ ְל ִמ ָ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ידיו ִכּי ָע ָליו
ֵשׁוּע ְלהוֹרֹת ְל ַת ְל ִמ ָ
כא ֵמ ָה ֵעת ַה ִהיא ֵה ֵחל י ַ
ְמה ִל ְהיוֹת ְמ ֻענֶּה ַעד־ ְמאֹד ַעל־י ְֵדי
ְרוּשׁ ַלי ָ
ָל ֶל ֶכת י ָ
יוּמת
וֹפ ִרים ְוגַם מוֹת ָ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהסּ ְ
ְקנִים ְור ֵ
ַהזּ ֵ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִשׁי יָקוּם׃
ַ
ָחל ִל ְג ָער־בּוֹ ֵלאמֹר ָח ִל ָלה ְלּ אֲדֹ ִני
כב ַויּ ִָקּ ֵחהוּ ֶפ ְטרוֹס ַויּ ֶ
ָח ִל ָלה ְלִּ מ ָדּ ָבר ָכּזֶה׃
וֹקשׁ
כג ַויּ ִֶפן וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ֶפּ ְטרוֹס סוּר ָשׂ ָטן ֵמ ַעל ָפּנַי ְלמ ֵ
ֲשׁר ֵלאִ הים ִכּי־ ִאם ֵאת
אַתּה ִלי ִכּי א ַת ְשׂ ִכּיל ֵאת א ֶ
ָ
אָדם׃
ֲשׁר ָל ָ
אֶ
ידיו ִמי ֶה ָח ֵפץ ָל ֶל ֶכת אַ ֲחרַי
ֵשׁוּע ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
אָמר י ַ
כד אָז ַ
ֵל אַ ֲחרָי׃
ִשּׂא ֶאת־ ְצ ָלבוֹ ְוי ֵ
ַשׁ ִליֶ את־נ ְַפשׁוֹ ִמ ֶנּגֶד ְוי ָ
יְ
ֲשׁר
וּמי א ֶ
כה ִכּי ִמי ֶה ָח ֵפץ ְל ַה ִצּיל ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ִתּ ָכּרֶת־לוֹ ִ
י ְַכ ִרית ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ְל ַמ ֲענִי י ְִמ ָצ ֶאנָּה׃
כו ִכּי ַמה־ ֶבּ ַצע ְל ִאישׁ ִאם י ְִקנֶה־לּוֹ ֶאת־ ָכּל־ ָהאָרֶץ ְונ ְַפשׁוֹ
ִתּן ִאישׁ ִפּ ְדיוֹן נ ְַפשׁוֹ׃
ִת ָכּרֶת־לוֹ אוֹ ַמה־יּ ֵ
אָכיו ְואָז
אָביו ִעם־ ַמ ְל ָ
אָדם ָלבֹא ִבּ ְכבוֹד ִ
כז ִכּי ָע ִתיד ֶבּן־ ָה ָ
ֲשׂהוּ׃
ְשׁ ֵלּם ְל ָכל־ ִאישׁ ְכּ ַמע ֵ
יַ
ֲשׁר
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם יֵשׁ ִמן־ ַהנּ ִָצּ ִבים פֹּה א ֶ
כח ֵ
אָדם ָבּא
א־י ְִטעֲמוּ ָמוֶת ַעד ִכּי־י ְִראוּ ֶאת־ ֶבּן־ ָה ָ
ְבּ ַמ ְלכוּתוֹ׃
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ֵשׁוּע ִאתּוֹ ֶאת־ ֶפּ ְטרוֹס
ָמים ָל ַקח י ַ
ְואַ ֲחרֵי ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ַעל ִע ָמּ ֶהם ְל ַב ָדּם
אָחיו ַויּ ַ
וֹחנָן ִ
ְו ֶאת־ַיעֲקֹב ְו ֶאת־י ָ
ֶאל־ ַהר גָּבֹ ַהּ׃
בוּשׁיו
וּל ָ
ֵיהם ָפּנָיו ִהזְ ִהירוּ ַכּ ֶשּׁ ֶמשׁ ְ
ַויּ ְִשׁ ַתּנֶּה ְל ֵעינ ֶ
ִה ְל ִבּינוּ ָכּאוֹר׃
ַוֶיּחֱזוּ ֶאת־מֹ ֶשׁה ְו ֶאת־ ֵא ִליָּהוּ ְו ִהנָּם ְמ ַד ְבּ ִרים ִאתּוֹ׃
ֵשׁוּע טוֹב ָלנוּ אֲדֹ ִני ָל ֶשׁ ֶבת פֹּה
ַען ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ֶמר ֶאל־י ַ
ַויּ ַ
אַחת ְל
ֲשׂה־פֹּה ָשׁשׁ סֻכּוֹת ַ
ִאם יֵשׁ ֶאת־נ ְַפ ְשַׁ נע ֶ
אַחת ְל ֵא ִליָּהוּ׃
אַחת ְלמֹ ֶשׁה ְו ַ
ַ
יהם וְ ִהנֵּה
ֲל ֶ
וֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ְו ִה ֵנּה ָענָן ָבּ ִהיר סֹ ֵכ ע ֵ
עֶ
ָצ ָתה נ ְַפ ִשׁי
ֲשׁר ר ְ
קוֹל־קוֹ ֵרא ִמן־ ֶה ָענָן זֶה־ ְבּנִי י ְִד ִידי א ֶ
בּוֹ ֵא ָליו ִתּ ְשׁ ָמעוּן׃
ִיראוּ ְמאֹד׃
ֵיהם ַויּ ְ
ִכּ ְשׁמֹ ַע ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַויּ ְִפּלוּ ַעל־ ְפּנ ֶ
ֵשׁוּע ַו ִיּגַּע־ ָבּם וַיֹּא ַמר קוּמוּ אַל־ ִתּירָאוּ׃
ַו ִיּגַּשׁ י ַ
ֵשׁוּע
זוּל ִתי י ַ
ֵיהם ַויּ ְִראוּ ִכּי ֵאין ִאישׁ ָ
ַויּ ְִשׂאוּ ֶאת־ ֵעינ ֶ
ְל ַבדּוֹ׃

ֵשׁוּע ֵלאמֹר אַל־ ַתּ ִגּידוּ
יהם י ַ
ֲל ֶ
וּב ִר ְד ָתּם ִמן־ ָה ָהר ִצוָּה ע ֵ
ט ְ
אָדם
ֶאת־ ַה ַמּ ְר ֶאה ְל ִאישׁ ַעד ִכּי־יָקוּם ֶבּן־ ָה ָ
ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
וֹפ ִרים
ידיו ֵלאמֹר ָל ָמּה־זֶּה יֹא ְמרוּ ַהסּ ְ
י ַויּ ְִשׁאָלֻהוּ ַת ְל ִמ ָ
ִכּי ֵא ִליָּהוּ בֹּא יָבֹא ִראשׁוֹ ָנה׃
אָכן ֵא ִליָּהוּ יָבֹא ָב ִראשׁוֹ ָנה
יהם ֵ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
יא ַויּ ַ
ְל ָה ִשׁיב ֶאת־ ַהכֹּל׃
יב ֶא ֶפס ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי ֵא ִליָּהוּ ְכּ ָבר ָבּא ְוא ִה ִכּירֻהוּ
ָדם׃
אָדם ְי ֻענֶּה ַתּ ַחת י ָ
ַוַיּעֲשׂוּ־בוֹ ִכּ ְרצוֹ ָנם ְו ֵכן גַּם־ ֶבּן־ ָה ָ
וֹחנָן ַה ְמ ַט ֵבּל ִדּ ֶבּר
יג אָז ִה ְשׂ ִכּילוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִכּי ַעל־י ָ
יהם׃
ֲל ֶ
אֵ
יד ַוי ְִהי ְבּבֹאָם ֶאל־הֲמוֹן ָה ָעם ַו ִיּגַּשׁ ֵא ָליו ִאישׁ ַויּ ְִכרַע
ַעל־ ִבּ ְר ָכּיו׃
ֵח הוּא
חוּסה־נָּא ַעל־ ְבּנִי ִכּי־ ֻמ ֵכּה ָיר ַ
טו וַיֹּא ַמר אֲדֹ ִני ָ
וּמ ֻענֶּה ַעד־ ְמאֹד ִכּי־ ְפ ָע ִמים רַבּוֹת יִפֹּל ֶאל־תּוָֹ ה ֵאשׁ
ְ
וּפ ָע ִמים רַבּוֹת ֶאל־תּוַֹ ה ָמּיִם׃
ְ
ַפּא
ָדם ְלר ֵ
ידיְ וא ָמ ְצאָה י ָ
ֲביאֹ ִתיו ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ֶ
טז ַו ֲאנִי ה ִ
אֹתוֹ׃
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר הוֹי דּוֹר א־ ֵא ֻמן בּוֹ דּוֹר ַתּ ְהפֻּכֹת
ַען י ַ
יז ַויּ ַ
יאהוּ
ֲב ֻ
ַעד־ ָמ ַתי ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ֶכם ַעד־ ָמ ַתי ֶא ָשּׂא ֶא ְת ֶכם ה ִ
ֵא ַלי ֵהנָּה׃
ַער
ָפא ַהנּ ַ
רוּח ָהרָע ִמ ֶמּנּוּ ַוֵיּר ֵ
ֵצא ָה ַ
ֵשׁוּע ַויּ ֵ
יח ַויּ ְִג ַער־בּוֹ י ַ
ָבּ ֵעת ַה ִהיא׃
דּוּע
ֵשׁוּע וַיֹּא ְמרוּ ַמ ַ
יט אָז נ ְִגּשׁוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ְל ַב ָדּם ֶאל־י ַ
ַחנוּ ְלג ְָרשׁוֹ׃
ָדנוּ ֲאנ ְ
א ָמ ְצאָה י ֵ
ַת ֶכם ִכּי ֵהן ֲאנִי
יהם ִמ ְפּנֵי חֹ ֶסר אֱמוּנ ְ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע א ֵ
כ וַיֹּא ֶמר י ַ
ֲמ ְר ֶתּם
אֹ ֵמר ָל ֶכם ִאם־יֵשׁ ָבּ ֶכם אֱמוּנָה ְכּג ְַרגַּר ַח ְר ָדּל ַוא ַ
ֵע ֵתק ִמ ְמּקוֹמוֹ ְוא י ִָפּ ֵלא
ָל ָהר ַהזֶּה ֵה ָע ֵתק ִמזֶּה ָשׁ ָמּה ְוי ָ
ִמ ֶכּם ָדּ ָבר׃
וּבצוֹם׃
רוּח ָכּזֶה א־יְגֹ ָרשׁ ִכּי ִאם־ ִבּ ְת ִפ ָלּה ְ
כא ִמן ַ
יהם ִהנֵּה
ֲל ֶ
ֵשׁוּע א ֵ
ָליל וַיֹּא ֶמר י ַ
כב ַוי ְִהי ְבּ ָע ְברָם ַבּגּ ִ
ידי ֲא ָנ ִשׁים׃
אָדם י ִָסּגֵר ִבּ ֵ
ֶבּן־ ָה ָ
ישׁי יָקוּם ַויּ ְִת ַע ְצּבוּ ְמאֹד׃
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַה ְרגֻהוּ ַ
כג ְו ֵהם י ַ
ֲצית
כד ַוי ְִהי ְכּבֹאָם ְכּ ַפר־נַחוּם ַויּ ְִגּשׁוּ ַה ְמ ֻמנִּים ַעל־ ַמח ִ
ַבּ ֶכם
ְשׁ ֵלּם ר ְ
ַה ֶשּׁ ֶקל ֶאל־ ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ְמרוּ ֲהא י ַ
ֲצית ַה ָשּׁ ֶקל׃
ֶאת־ ַמח ִ
ֵשׁוּע ֵלאמֹר
כה וַיֹּא ֶמר ֵהן ַויָּבֹא ַה ַבּי ְָתה ַוי ְַק ְדּ ֶמנּוּ י ַ
ֶהגֶּה ִל ְבִּ שׁ ְמעוֹן ִמ ִמּי י ְִקחוּ ַמ ְל ֵכי־ ָהאָרֶץ ֶמ ֶכס
ַמה־יּ ְ
ֵיהם אוֹ ִמן־ ַהזּ ִָרים׃
ָמס ִמ ְבּנ ֶ
וַ
ֵשׁוּע ָל ֵכן ָח ְפ ִשׁים
כו וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִמן־ ַהזּ ִָרים וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ֵהם ַה ָבּנִ ים׃
ְה ְשׁ ֵלַ ח ָכּה
ֵיהם ֵלֶ אל־ ַהיָּם ו ַ
וֹקשׁ ִל ְפנ ֶ
כז ֶא ֶפס ֶפּן־ ִנ ֵתּן מ ֵ
וּפ ַת ְח ָתּ ֶאת־ ִפּיו
ֲלה ִראשָֹׁנה ָ
ֲשׁר ַיע ֶ
ו ְָל ַק ְח ָתּ ֶאת־ ַה ָדּג א ֶ
ֲדי
את בוֹ ֶשׁ ֶקל ֶכּ ֶסף אֹתוֹ ַקח ְו ַשׁ ֵלּם ָל ֶהם ַבּע ִ
וּמ ָצ ָ
ָ
ֲד׃
וּבע ֶ
ַ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

פרק יח
ֵשׁוּע וַיֹּא ְמרוּ ִמי
א ָבּ ֵעת ַה ִהיא ָבּאוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִל ְפנֵי י ַ
הוּא ַהגָּדוֹל ְבּ ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
וֹכם׃
ֶלד ֶא ָחד ַויּ ִַצּיגֵהוּ ְבּת ָ
ֵשׁוּע ֶאל־י ֶ
ב ַויּ ְִקרָא י ַ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִאם־א ָתשׁוּבוּ ִל ְהיוֹת
ג וַיֹּא ַמר ֵ
ַכּי ְָל ִדים בֹּא א ָתבֹאוּ ְל ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ֶלד ַהזֶּה הוּא ַהגָּדוֹל
ַשׁ ִפּיל ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ַכּיּ ֶ
ֲשׁר י ְ
ד ָל ֵכן ִמי א ֶ
ְבּ ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ֶלד ָכּזֶה ִבּ ְשׁ ִמי אֹ ִתי הוּא ְמ ַק ֵבּל׃
ֲשׁר י ְַק ֵבּל י ֶ
וּמי א ֶ
ה ִ
ֲמינִים
אַחד ַה ְקּ ַטנִּים ָה ֵא ֶלּה ַה ַמּא ִ
ֲשׁר י ְַכ ִשׁיל ֵאת ַ
וּמי א ֶ
ו ִ
ֶכב ַעל־ ַצוָּארוֹ ְוי ְִשׁ ַקע
ִבּי טוֹב לוֹ ִכּי י ְִת ֶלה ֶפּ ַלח־ר ֶ
ִבּ ְמצוּלוֹת יָם׃
וֹק ִשׁים בֹּא יָבֹאוּ
יה ִכּי־ ַהמּ ְ
וֹק ֶשׁ ָ
וֹלם ִמ ְפּנֵי מ ְ
ז אוֹי ָלע ָ
וֹקשׁ ָבּא
ֲשׁר ַהמּ ֵ
ֶאל־נָכוֹן אַ אוֹי ָל ִאישׁ ַההוּא א ֶ
ַעל־יָדוֹ׃
יכ ָה ִמ ֶמּ
ח ְו ִאם־י ְָד אוֹ ר ְַג ְלַ תּ ְכ ִשׁ ְילַ ק ֵצּץ אֹ ָתהּ ְו ַה ְשׁ ִל ֶ
טוּע־יָד אוֹ ֶרגֶל ִמ ְהיוֹת ְל
טוֹב ְלָ לבֹא ֶאל־ ַה ַחיִּים ְק ַ
וֹלם׃
וּל ָה ְשׁ ַלְ ל ֵאשׁ ע ָ
וּשׁ ֵתּי ר ְַג ַליִם ְ
ָדיִם ְ
ְשׁ ֵתּי י ַ
יכ ָה ִמ ֶמּ טוֹב ְל
ַקּר אֹ ָתהּ ְו ַה ְשׁ ִל ֶ
ט ְו ִאם־ ֵעי ְנַ תּ ְכ ִשׁ ְיל נ ֵ
אַחת ִמ ְהיוֹת ְלְ שׁ ֵתּי ֵעי ַניִם
ָלבוֹא ֶאל־ ַה ַחיִּים ְבּ ַעיִן ַ
ֵיהנֹּם׃
וּל ָה ְשׁ ַלְ ל ֵאשׁ גּ ִ
ְ
אַחד ַה ְקּ ַטנִּים ָה ֵא ֶלּה ִכּי ִה ְננִי אֹ ֵמר
י ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ְבּזוֹת ַ
יהם ַבּ ָשּׁ ַמיִם רֹ ִאים ָתּ ִמיד ֶאת־ ְפּנֵי
אָכ ֶ
ֲשׁר ַמ ְל ֵ
ָל ֶכם א ֶ
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
אָבי א ֶ
ִ
יע ֶאת־ ָהאֹ ֵבד׃
וֹשׁ ַ
אָדם ְלה ִ
יא ִכּי ָבא ֶבן־ ָה ָ
אַחת
אַתּם ִכּי־ ִת ְהיֶי ָן ְל ִאישׁ ֵמאָה צֹאן ְו ַ
יב ַמה־ ְתּ ַח ְשּׁבוּן ֶ
ֵמ ֵהן ֵתּ ֵל וְ ֵת ַתע ַה ִאם א ַיעֲזֹב ֶאת־ ַה ִתּ ְשׁ ִעים
ֵלֶ בּ ָה ִרים ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת־ ַהתֹּ ָעה׃
ְו ֶאת־ ַה ֵתּ ַשׁע ְוי ֵ
ֶיה
יג ְו ָהיָה ִכּי י ְִמ ָצ ֶאנָּה ִה ְננִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי־ ִירֶב ִל ְשׂמֹ ַח ָעל ָ
ֲשׁר א־ ָתעוּ׃
ֵמ ַעל ַה ִתּ ְשׁ ִעים ְו ַה ֵתּ ַשׁע א ֶ
יכם ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִכּי יֹא ַבד ֶא ָחד
ֲב ֶ
יד ו ְֵכן ֵאין רָצוֹן ִל ְפנֵי א ִ
ִמן־ ַה ְקּ ַטנִּים ָה ֵא ֶלּה׃
וּבינוֹ ְל ָבד
יחהוּ ֵבּי ְנֵ 
וֹכ ֵ
אָחיֵ ל וְה ִ
ֶח ָטא־ ְלִ 
טו ו ְִכי י ְ
אָחי׃
ִאם־י ְַק ִשׁיב ֵא ֶליֲ הא ִה ַצּ ְל ָתּ ֶאת־ ִ
וֹל ו ְָל ַק ְח ָתּ ְלּ עוֹד ֶא ָחד אוֹ ְשׁ ָניִם
טז ְו ִאם־א י ְַק ִשׁיב ְלק ְ
ִכּי ַעל־ ִפּי ְשׁ ַניִם אוֹ ְשָׁ שׁה ֵע ִדים יָקוּם ָכּל־ ָדּ ָבר׃
ַד ָתּ ֶאל־ ָה ֵע ָדה ו ְִאם
ְמ ֵאן ְל ַה ְק ִשׁיב ָל ֶהם ְו ִהגּ ְ
יז ְו ִאם י ָ
ְמ ֵאן ִל ְשׁמֹ ַע ְו ָהיָה ְלְ כּגוֹי
גַּם־ ֶאל־ ָה ֵע ָדה ָמ ֵאן י ָ
וֹכס׃
וּכמ ֵ
ְ
אַסרוּ ַעל־ ָהאָרֶץ אָסוּר
ֲשׁר ַתּ ְ
אָמן אֲנִ י אֹ ֵמר ָל ֶכם ֵאת א ֶ
יח ֵ
ֲשׁר ָתּ ִתּירוּ ַעל־ ָהאָרֶץ ֻמ ָתּר י ְִהיֶה
י ְִהיֶה ַבּ ָשּׁ ָמיִם ְו ֵאת א ֶ
ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃

טו

ַח ָדּו ָבּאָרֶץ
וֹסיף אֹ ַמר ָל ֶכם ִאם ְשׁ ַניִם ִמ ֶכּם נוֹ ֲעדוּ י ְ
יט ְוא ִ
אָבי ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְכּכֹל
ָתן ָל ֶהם ִ
ֲשׁר י ְִשׁאָלוּ ְונ ַ
ַעל־ ָכּל־ ָדּ ָבר א ֶ
ִמ ְשׁאֲלוֹת ִל ָבּם׃
ֲשׁר ְשׁ ַניִם אוֹ ְשָׁ שׁה י ִָקּהֲלוּ ִב ְשׁ ִמי
כ ִכּי ְבּ ָכל־ ָמקוֹם א ֶ
וֹכם׃
ָשׁ ָמּה ֶא ְהיֶה אֲנִ י ְבּת ָ
כא אָז ִנ ַגּשׁ ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ֶמר לוֹ אֲדֹ ִני ַעד־ ַכּ ֶמּה ְפ ָע ִמים
אָחי ְו ֶא ְס ַלח לוֹ ַה ִאם ַעד־ ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים׃
ֶח ָטא־לוֹ ִ
יְ
אָמ ְר ִתּי ְלַ עד־ ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים
ֵשׁוּע א־ ַ
כב וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ָשׁ ַבע׃
ִכּי־ ִאם ַעד־ ִשׁ ְב ִעים ו ֶ
ֲשׁר ִבּ ֵקּשׁ ֶח ְשׁבּוֹן
כג ָל ֵכן ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמ ִים ְל ֶמ ֶל א ֶ
ֲב ָדיו׃
ִמן־ע ָ
ָשׁה בוֹ
ֲשׁר נ ָ
ֲשׁר ֵה ֵחל ְל ַח ֵשּׁב ַויּ ִָביאוּ ֵא ָליו ִאישׁ א ֶ
כד ו ְַכא ֶ
ֲל ִפים ִכּ ַכּר־ ָכּ ֶסף׃
ֲשׂרֶת א ָ
עֶ
ִמּ ֵכר הוּא
כה ְוא ָהיָה ְביָדוֹ ְל ַשׁ ֵלּם ַוי ְַצו ָע ָליו אֲדָֹניו ִכּי י ָ
ְשׁ ֵלּם׃
ֲשׁר־לוֹ ְו ַשׁ ֵלּם י ַ
וּבנָיו וְ ָכל־א ֶ
ְו ִא ְשׁתּוֹ ָ
אַפּ
כו ַויִּפֹּל ָה ֶע ֶבד ַויּ ְִשׁ ַתּחוּ לוֹ ֵלאמֹר אֲדֹ ִני ַה ֲא ֶר־נָא ְ
ֲשׁ ֵלּ ָמה׃
ְו ֶאת־ ָכּל־ ִנ ְשׁיִי א ַ
ְשׁ ְלּ ֵחהוּ
ֲמי ָהאָדוֹן ַעל־ ָה ֶע ֶבד ַההוּא ַוי ַ
כז ַויּ ִָכּ ְמרוּ ַרח ֵ
ְו ָשׁמוֹט לוֹ חוֹבוֹ׃
ֲב ִדים
אַחד ָהע ָ
ֵצא ָה ֶע ֶבד ַההוּא ִמ ְלּ ָפנָיו ַויּ ְִמ ָצא ֵאת ַ
כח ַויּ ֵ
ָשׁה בוֹ ֵמאָה ָכ ֶסף ַויּ ְִת ָפּשׂ־בּוֹ
ֲשׁר נ ָ
ֲמיתוֹ א ֶ
ִאישׁ ע ִ
ית׃
ָשׁ ָ
ֲשׁר נ ִ
ְקהוּ ֵלאמֹר ַשׁ ֶלּם־ ִלי ֵאת א ֶ
ְחנּ ֵ
ַוי ַ
ֲמיתוֹ ִל ְפנֵי ר ְַג ָליו ַויּ ְִת ַחנֶּן־לוֹ ֵלאמֹר
כט ַויִּפֹּל ָה ֶע ֶבד ִאישׁ ע ִ
ֲשׁ ְלּ ָמה ְלַ ה ָכּל׃
אַפַּ וא ַ
ַה ֲא ֶר־נָא ְ
ֲשׁר
אָבה אַָ ה ַלַ ויּ ְִתּנֵהוּ ֶאל־ ַה ִמּ ְשׁ ָמר ַעד־א ֶ
ל ְוא ָ
ְשׁ ֵלּם ֶאת־ ִנ ְשׁיוֹ׃
יַ
ֲשׁר ָקרָה ִה ְת ַע ְצּבוּ
וֹתם ֶאת־א ֶ
ֲב ִדים ִבּ ְרא ָ
לא ְו ֶא ָחיו ָהע ָ
ֲשׁר ָקרָה׃
יהם ֶאת־ ָכּל א ֶ
ַעד־ ְמאֹד ַויָּבֹאוּ ַוי ְַס ְפּרוּ ַלאֲדֵֹנ ֶ
ַעל
לב אָז ָקרָא לוֹ אֲדָֹניו וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶע ֶבד ְבּ ִליּ ַ
ֲשׁר ִה ְת ַח ַנּ ְנ ָתּ
ֶאת־ ָכּל־ ַהחוֹב ַההוּא ָשׁ ַמ ְט ִתּי ְלַ כּא ֶ
ְל ָפנָי׃
ֲשׁר
אָחיַ כּא ֶ
ַחם ַעל־ ָה ֶע ֶבד ִ
לג ֲהא ָהיָה גַם־ ָע ֶליְ לר ֵ
ִר ַח ְמ ִתּי ָע ֶלי אָנִי׃
ְשׁ ֵלּם
ִחר אַף אֲדָֹניו ַויּ ְִתּנֵהוּ ְבּיַד־נֹ ְג ִשׁים ַעד־ ִכּי־י ַ
לד ַויּ ַ
ָשׁה בוֹ׃
ֲשׁר נ ָ
ֶאת־ ָכּל־א ֶ
אָבי ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִאם־א ִת ְס ְלחוּ
ֲשׂה ָל ֶכם גַּם־ ִ
לה ָכּ ָכה ַיע ֶ
אָחיו ַעל־ ַחטֹּא ָתם׃
ְבּ ָכל־ ִל ְבּ ֶכם ִאישׁ ִאישׁ ְל ִ

פרק יט
א

ב

ֵשׁוּע ְל ַד ֵבּר ֵאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
ֲשׁר ִכּ ָלּה י ַ
ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ְהוּדה ֵמ ֵע ֶבר ַליּ ְַר ֵדן׃
ָליל ַויָּבֹא ְגבוּל י ָ
ַוַיּעֲבֹר ִמן־ ַהגּ ִ
ַוהֲמוֹן ַעם־רָב ָה ְלכוּ אַ ֲחרָיו ַויּ ְִר ָפּ ֵאם ָשׁם ֵמ ָח ְליָם׃

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

רוּשׁים ַו ְינַסּוּ אֹתוֹ ֵלאמֹר ֲהיֵשׁ ְבּיַד
ג ַויּ ְִגּשׁוּ ֵא ָליו ִמן־ ַה ְפּ ִ
ִאישׁ ְל ַשׁ ַלּח ֶאת־ ִא ְשׁתּוֹ ַעל־ ָכּל־ ָדּ ָבר׃
ָכר וּנ ְֵק ָבה
ָאתם ִכּי ָהעֹ ֶשׂה ִמ ֶקּ ֶדם ז ָ
ַען וַיֹּא ַמר ֲהא ְקר ֶ
ד ַויּ ַ
ָע ָשׂה אֹ ָתם׃
אָביו ְו ֶאת־ ִאמּוֹ וְ ָד ַבק
אָמר ַעל־ ֵכּן ַי ֲעזָב־ ִאישׁ ֶאת־ ִ
ה ְו ַ
ֵיהם ְל ָב ָשׂר ֶא ָחד׃
ְבּ ִא ְשׁתּוֹ ְו ָהיוּ ְשׁנ ֶ
ו ו ְָלזֹאת ֵאפוֹא ֵאינָם עוֹד ְשׁ ַניִם ִכּי ִאם־ ָבּ ָשׂר ֶא ָחד ו ְָל ֵכן
אָדם׃
ֲשׁר ִח ֵבּר ֱאִ הים אַל־י ְַפרֵד ָ
ֵאת א ֶ
יתת
ז וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו וְ ָל ָמּה־זֶּה ִצוָּה מֹ ֶשׁה ָל ֵתת ֵס ֶפר ְכּ ִר ֻ
וּל ַשׁ ְלּ ָחהּ׃
ְ
ָתן ָל ֶכם מֹ ֶשׁה
יהם ַבּעֲבוּר ְק ִשׁי ְל ַב ְב ֶכם נ ַ
ֲל ֶ
ח וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲבל א ָהיָה ֵכן ִמ ֶקּ ֶדם׃
יכם א ָ
ְל ַשׁ ַלּח ֶאת־ ְנ ֵשׁ ֶ
ְשׁ ַלּח ֶאת־ ִא ְשׁתּוֹ ִאם
ֲשׁר י ַ
ט ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִאישׁ ִאישׁ א ֶ
ְהנֹּ ֵשׂא
אַחרֶת נֹ ֵאף הוּא ו ַ
א ַעל־ ְדּ ַבר זְנוּת וְנֹ ֵשׂא לוֹ ֶ
רוּשׁה נֹ ֵאף הוּא׃
ֶאת־ ַה ְגּ ָ
ידיו ִאם ְדּ ַבר ִאישׁ ְו ִא ָשּׁה ָכּ ָכה הוּא
י וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָ
א־טוֹב ָל ַק ַחת ִא ָשּׁה׃
יהם א ָכל־ ִאישׁ רַב־כֹּ ַח הוּא ִל ְסבֹּל ַה ָדּ ָבר
ֲל ֶ
יא וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר ִנ ַתּן ָל ֶהם׃
ַהזֶּה ִכּי־ ִאם רַק ֵא ֶלּה א ֶ
ֲשׁר
ֶחם ִא ָמּם ְויֵשׁ א ֶ
וֹלדוּ ֵכן ֵמר ֶ
ֲשׁר נ ְ
יסים א ֶ
יב ִכּי יֵשׁ ָס ִר ִ
ֲשׁר ִמנּ ְַפ ָשׁם נִ ְהיוּ
אָדם וְ יֵשׁ א ֶ
ידי ָ
יסים ִבּ ֵ
ַנעֲשׂוּ ָס ִר ִ
ֲשׁר כֹּחוֹ רַב לוֹ
יסים ְל ַמ ַען ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם ִמי א ֶ
ְל ָס ִר ִ
ִל ְסבֹּל י ְִסבֹּל׃
ָדיו
ָשׂים ֶאת־י ָ
הוּבאוּ י ְָל ִדים ְל ָפנָיו ְל ַבעֲבוּר י ִ
ְ
יג אָז
ֲדם ַויּ ְִגעֲרוּ־ ָבם ַה ַתּ ְל ִמ ִידים׃
יהם ְוי ְִת ַפּ ֵלּל ַבּע ָ
ֲל ֶ
עֵ
יהם ַהנִּיחוּ ַלי ְָל ִדים ְואַל־ ִתּ ְכ ְלאוּ אֹ ָתם
ֲל ֶ
ֵשׁוּע א ֵ
יד וַיֹּא ֶמר י ַ
ִמבֹּא ֵא ָלי ִכּי ֵמ ֵא ֶלּה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ֵל׃
יהם ַויּ ִֶפן ַויּ ַ
ֲל ֶ
ָדיו ע ֵ
ָשׂם ֶאת־י ָ
טו ַויּ ֶ
ַבּי ַהטּוֹב ֵאי־זֶה ַהטּוֹב
טז ְו ִהנֵּה־ ִאישׁ ִנגַּשׁ ֵא ָליו וַיֹּא ַמר ר ִ
וֹלם׃
ֶשׁת ַחיֵּי ע ָ
ֱשׂה ָלר ֶ
ֶאע ֶ
ָאת ִלי טוֹב ֵאין־טוֹב ִכּי
יז וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ָל ָמּה־זֶּה ָקר ָ
ִאם־ ֶא ָחד הוּא ָה ֱאִ הים ְו ִאם־ ִנ ְכ ַס ְפ ָתּ ָלבֹא ֶאל־ ַה ַחיִּים
ְשׁמֹר ֵאת ַה ִמּ ְצוֹת׃
ֵשׁוּע א ִתּ ְר ָצח א
ַען י ַ
יח וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵאי־זֹה ֵהנָּה ַויּ ַ
ִתּ ְנאָף א ִתּ ְגנֹב א־ ַת ֲענֶה ֵעד ָשׁ ֶקר׃
ְאָה ְב ָתּ ְל ֵר ֲעָ כּמוֹ׃
אָביְ ו ֶאת־ ִא ֶמּ ו ַ
יט ַכּ ֵבּד ֶאת־ ִ
ַער ֵא ָליו ָכּל־ ֵא ֶלּה ָשׁ ַמ ְר ִתּי ִמנְּ עוּרָי
כ וַיֹּא ֶמר ַהנּ ַ
ֶח ַסר ִלי עוֹד׃
וּמה־יּ ְ
ַ
וּמכֹר
ֵשׁוּע ִאם־ ָח ַפ ְצ ָתּ ִל ְהיוֹת ָתּ ִמים ֵלְ 
כא וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
וֹצר ַבּ ָשּׁ ָמיִם
ֲשׁר־ ְלְ ו ֵתן ַל ֲע ִניִּים ְו ָהיָה ְל א ָ
ֶאת־ ָכּל־א ֶ
וּבֹא ו ְֵל אַ ֲחרָי׃
ֵל־לוֹ
ַער ְכּ ָשׁ ְמעוֹ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ִה ְת ַע ֵצּב ֶאל־ ִלבּוֹ ַויּ ֶ
כב ְו ַהנּ ַ
ַבּים ָהיוּ לוֹ׃
ִכּי־נ ְָכ ִסים ר ִ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם
ידיו ֵ
ֵשׁוּע ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
כג וַיֹּא ֶמר י ַ
ַמה־ ָקּ ֶשׁה ְל ִאישׁ ָע ִשׁיר ָלבֹא ֶאל־ ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
טז

ָמל ַלעֲבֹר ֶדּ ֶרֻ חר
ָקל ַלגּ ָ
כד וְעוֹד ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי־נ ֵ
ַה ַמּ ַחט ִמבֹּא ָע ִשׁיר ֶאל־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
וֹממוּ ַעד־ ְמאֹד ֵלאמֹר ִמי ֵאפוֹא
ידיו ָשׁ ְמעוּ ַויּ ְִשׁתּ ְ
כה ְו ַת ְל ִמ ָ
ָשׁ ַע׃
יוּכל ְל ִהוּ ֵ
ַ
אָדם י ִָפּ ֵלא ַה ָדּ ָבר
יהם ִמ ְבּנֵי־ ָ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַבּט־ ָבּם י ַ
כו ַויּ ֶ
ַהזֶּה אֵַ מ ֱאִ הים א י ִָפּ ֵלא ָכּל־ ָדּ ָבר׃
ַחנוּ ָעז ְַבנוּ ֶאת־כֹּל
ַען ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִהנֵּה ֲאנ ְ
כז ַויּ ַ
וּמה ֵאפוֹא י ְִהיֶה־ ָלּנוּ׃
ֵל אַ ֲחרֶיָ 
ַונּ ֶ
אַתּם
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי ֶ
יהם ֵ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע א ֵ
כח וַיֹּא ֶמר י ַ
אָדם ַעל־ ִכּ ֵסּא ְכבוֹדוֹ
ֵשׁב ֶבּן־ ָה ָ
ֲשׁר י ֵ
ַההֹ ְל ִכים אַ ֲחרָי ַכּא ֶ
אַתּם ֵתּ ְשׁבוּ אָז ַעל־ ְשׁנֵים ָע ָשׂר
ְבּ ִה ְת ַח ֵדּשׁ ַה ְבּ ִריאָה גַּם־ ֶ
ָאל׃
ִכּ ְסאוֹת ִל ְשׁפֹּט ֶאת־ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂר ֵ
ֲחיוֹת אוֹ אָב
אַחים אוֹ א ָ
ֲשׁר ַיעֲזֹב ָבּ ִתּים אוֹ ִ
כט ו ְָכל־ ִאישׁ א ֶ
אוֹ ֵאם אוֹ ִא ָשּׁה אוֹ ָבנִים אוֹ ָשׂדוֹת ְל ַמ ַען ְשׁ ִמי י ְִמ ָצא
וֹלם יִירָשׁ׃
ֵמאָה ְשׁ ָע ִרים וְ ַחיֵּי ע ָ
ֲשׁר י ְִהיוּ אַחֲרֹ ִנים ְו ָהאַחֲרֹ ִנים
ַבּים ֵהם ָה ִראשֹׁ ִנים א ֶ
ל ְור ִ
ִראשֹׁ ִנים׃

פרק כ
ֲשׁר ִה ְשׁ ִכּים
א ִכּי ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ַב ַעל־ ַה ָבּיִת א ֶ
ֵצא ַבבֹּ ֶקר ַויּ ְִשׂכֹּר פֲֹּע ִלים ְל ַכ ְרמוֹ׃
ַויּ ֵ
ָקב ֶשׁ ֶקל ַליּוֹם ַויּ ְִשׁ ַלח אֹ ָתם
וּשׂ ַכר ַהפֲֹּע ִלים נ ַ
ב ְ
ֶאל־ ַה ָכּרֶם׃
ֲח ִרים עֹ ְמ ִדים
ָשׁים א ֵ
ישׁית ַויּ ְַרא ֲאנ ִ
ֵצא ַבּ ָשּׁ ָעה ַה ְשּׁ ִל ִ
ג ַויּ ֵ
אכה ַבּשּׁוּק׃
ִבּ ְב ִלי ְמ ָל ָ
אַתּם וְ ֵדי ְשׂ ַכ ְר ֶכם
יהם ְלכוּ ֶאל־ ַכּ ְר ִמי גַּם־ ֶ
ֲל ֶ
ד וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֶא ֵתּן ָל ֶכם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ַויּ ְֵלכוּ׃
ַעשׂ ְכּמוֹ־ ֵכן׃
יעית ַויּ ַ
ֵצא ַבּ ָשּׁ ָעה ַה ִשּׁ ִשּׁית ְו ַה ְתּ ִשׁ ִ
וֹסף ַויּ ֵ
ה וַיּ ֶ
ֲח ִרים עֹ ְמ ִדים
ָצא ַויּ ְִמ ָצא א ֵ
וּב ָשּׁ ָעה ָה ַע ְשׁ ֵתּי ֶע ְשׂרֵה י ָ
ו ַ
דּוּע ַתּ ַע ְמדוּ פֹה ָכּל־ ַהיּוֹם׃
יהם ַמ ַ
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
יהם
ֲל ֶ
ז וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ִכּי א־ ָשׂ ַכר אֹ ָתנוּ ִאישׁ וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֻתּן ָל ֶכם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
וּשׂ ַכ ְר ֶכם י ַ
אַתּם ְ
ְלכוּ ֶאל־ ַכּ ְר ִמי גַּם־ ֶ
ח ַוי ְִהי ִל ְפנוֹת ֶערֶב וַיֹּא ֶמר אֲדוֹן ַה ֶכּרֶם ֶאל־ ְפּ ִקידוֹ ְקרָא
ֶאת־ ַהפֲֹּע ִלים וְ ֵתן ָל ֶהם ְשׂ ָכרָם ָה ֵחל ִמן־ ָהאַחֲרֹ ִנים ַעד
ָה ִראשֹׁ ִנים׃
ט ַויָּבֹאוּ ַה ִנּ ְשׂ ָכּ ִרים ְבּ ָשׁ ָעה ַע ְשׁ ֵתּי ֶע ְשׂרֵה ַויּ ְִקחוּ ֶשׁ ֶקל
ְל ִאישׁ ִאישׁ׃
וֹתר אַ
ַשּׂיגוּ י ֵ
י ְו ָה ִראשֹׁ ִנים ָבּאוּ וַיֹּא ְמרוּ ְב ִל ָבּם ִכּי י ִ
גַּם־ ֵה ָמּה ִה ִשּׂיגוּ רַק ֶשׁ ֶקל ֶא ָחד ָל ִאישׁ׃
יא ַויּ ְִקחוּ ַויִּלֹּנוּ ַעל־ ַבּ ַעל ַה ַבּיִת ֵלאמֹר׃
ַתּ ַשׁו אֹ ָתם ָכּמֹנוּ
אַחת ו ְ
יב ָהאַחֲרֹ ִנים ָה ֵא ֶלּה ָע ְבדוּ ָשׁ ָעה ַ
ֲכ ָלנוּ׃
ְהחֹ ֶרב א ָ
ֲשׁר ָהיִינוּ ָכּל־ ַהיּוֹם ָל ֵשׂאת ֵס ֶבל ו ַ
אֶ
ֲשׁ ְק ִתּיֲ הא ֶשׁ ֶקל
ֵעי א ע ַ
ַען וַיֹּא ֶמר ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ר ִ
יג ַויּ ַ
ָק ְב ָתּ ִלּי ְשׂ ָכ ֶר׃
נַ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

ָלַ ו ֲאנִי ִעם־ ִל ִבּי ָל ֵתת ָלזֶה ָהאַחֲרוֹן
ֲשׁר־ ְל ו ֵ
יד ַקח ֵאת א ֶ
ָכּמוֹ׃
ֲשׁר ִעם־ ְל ָב ִבי אוֹ ַה ִאם
טו ַה ֵאין נָכוֹן ִלי ַלעֲשׂוֹת ְבּ ֶשׁ ִלּי ַכּא ֶ
ֲשׁר טוֹב אָנֹ ִכי׃
ָעה ֵעי ְנַ בּא ֶ
רָ
טז ָכּ ָכה י ְִהיוּ ָהאַחֲרֹ ִנים ִראשֹׁ ִנים ְו ָה ִראשֹׁ ִנים אַחֲרֹ ִנים ִכּי
וּמ ַע ִטים ַה ִנּ ְב ָח ִרים׃
רוּאים ְ
ַבּים ֵהם ַה ְקּ ִ
רִ
ְמה ַויּ ִַקּח ֶאת־ ְשׁנֵים ָע ָשׂר
ְרוּשׁ ָלי ָ
ֵשׁוּע י ָ
יז ַוי ְִהי ַכּעֲלוֹת י ַ
יהם ַבּ ָדּ ֶר׃
ֲל ֶ
ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ְל ַב ָדּם וַיֹּא ֶמר א ֵ
ידי
אָדם י ִָסּגֵר ִבּ ֵ
וּבן־ ָה ָ
ְמה ֶ
ְרוּשׁ ָלי ָ
ַחנוּ עֹ ִלים י ָ
יח ִהנֵּה ֲאנ ְ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהסֹּ ְפ ִרים ו ְִה ְר ִשׁיעוּ אֹתוֹ ָלמוּת׃
ר ֵ
וֹטים
יט ְו ִה ְס ִגּירוּ אֹתוֹ ַלגּוֹ ִים ְל ִה ְת ַע ֶלּל־בּוֹ ְלי ְַסּרוֹ ַבשּׁ ִ
ישׁי יָקוּם׃
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ו ְִל ְצב אֹתוֹ ַ
ֶיה ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת לוֹ
כ אָז נ ְִגּ ָשׁה ֵא ָליו ֵאם ְבּנֵי ז ְַב ִדּי ִעם־ ָבּנ ָ
וּל ַב ֵקּשׁ ִמיָּדוֹ ָדּ ָבר׃
ְ
וּשׁנֵי
יה ַמה־ ַבּ ָקּ ָשׁ ֵת וַתֹּא ֶמר ֵא ָליו ַצו־נָא ְ
כא וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ימי ְנְ ו ֶא ָחד ִל ְשׂמֹא ְל
ֵשׁבוּ ֶא ָחד ִל ִ
ָבנַי ֵא ֶלּה י ְ
כוּת׃
ְבּ ַמ ְל ֶ
ֲשׁר ִתּ ְשׁאָלוּן
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א י ְַד ְע ֶתּם ֵאת א ֶ
ַען י ַ
כב ַויּ ַ
וּל ִה ָטּ ֵבל
ֲשׁר ֲאנִי ֶא ְשׁ ֶתּה ְ
ֲתוּכלוּ ִל ְשׁתּוֹת ֶאת־ ַהכּוֹס א ֶ
ה ְ
נוּכל׃
ֲשׁר ֲאנִי ִנ ְטּ ָבּל וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ָ
ילה א ֶ
ְט ִב ָ
ֲשׁר ֲאנִי
ילה א ֶ
וּט ִב ָ
וֹסי ָשׁתֹה ִת ְשׁתּוּ ְ
יהם כּ ִ
ֲל ֶ
כג וַיֹּא ֶמר א ֵ
ימינִי ו ְִל ְשׂמֹא ִלי ֵאין ְבּי ִָדי
ֲבל ָל ֶשׁ ֶבת ִל ִ
ִנ ְטּ ָבּל ִת ָטּ ֵבלוּ א ָ
אָבי׃
ָעד אֹ ָתם ִ
ֲשׁר י ַ
ָל ֵתת ִכּי ִאם ָל ֵא ֶלּה א ֶ
אַחים׃
אַפּם ִבּ ְשׁנֵי ָה ִ
ֲשׂרָה ְבּ ָשׁ ְמ ָעם ָכּזֹאת ָחרָה ָ
כד ְו ָהע ָ
יהם ֵהן י ְַד ְע ֶתּם ִכּי־ ַהמֹּ ְשׁ ִלים
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
כה ַויּ ְִקרָא י ַ
יהם שֹׁ ְל ִטים
וֹל ֶ
ֲב ִדים ְוּגד ֵ
ַבּגּוֹ ִים י ְִמ ְשׁלוּ ָבם ָכּ ָשׂ ִרים ָבּע ָ
יהם׃
ֲל ֶ
עֵ
כו ְוא י ְִהיֶה ֵכן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ִכּי ִאם ִמי־ ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיוֹת גָּדוֹל
ָבּ ֶכם י ְִהיֶה ָל ֶכם ִל ְמ ָשׁרֵת׃
וּמי־ ִמ ֶכּם ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיוֹת ְלרֹאשׁ י ְִהיֶה ָל ֶכם ְל ָע ֶבד׃
כז ִ
ֲח ִרים ִכּי
ְשׁ ְר ֻתהוּ א ֵ
אָדם א ָבא ְל ַמ ַען י ָ
ֲשׁר גַּם ֶבּן־ ָה ָ
כח ַכּא ֶ
ַבּים׃
ִאם־ ְל ָשׁרֵת הוּא ו ְָל ֵתת ֶאת־נ ְַפשׁוֹ כֹּ ֶפר ְבּ ַעד ר ִ
כט ַויּ ְֵצאוּ ִמ ִיריחוֹ ַוהֲמוֹן ַעם־רָב הֹ ְל ִכים אַ ֲחרָיו׃
ֵשׁוּע
וּב ָשׁ ְמ ָעם ִכּי י ַ
ָשׁבוּ ַעל־ ַה ָדּ ֶרְ 
ל ְו ִהנֵּה ְשׁנֵי־ ִע ְו ִרים י ְ
יעה־נָּא אֲדֵֹנינוּ ֶבּן־ ָדּוִד׃
וֹשׁ ָ
עֹ ֵבר ָשׁם ַויּ ְִצעֲקוּ ֵלאמֹר ה ִ
וֹסיפוּ ִל ְקרֹא ו ְֵלאמֹר
וֹתם וְ ֵהם ה ִ
לא ַויּ ְִג ַער־ ָבּם ָה ָעם ְל ַהחֲשׁ ָ
יעה־נָּא אֲדֵֹנינוּ ֶבּן־ ָדּוִד׃
וֹשׁ ָ
ה ִ
יהם וַיֹּא ַמר ַמה־ ְתּ ַב ְקשׁוּן
ֲל ֶ
ֵשׁוּע ַויּ ְִקרָא א ֵ
לב ַוַיּעֲמֹד י ַ
ֱשׂה ָל ֶכם׃
ְו ֶאע ֶ
לג וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו אֲדֵֹנינוּ ִכּי ִת ָפּ ַק ְחנָה ֵעינֵינוּ׃
ֵיהם וְ ַעד־ ְמ ֵהרָה
יהם ַו ִיּגַּע ְבּ ֵעינ ֶ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע ע ֵ
ֲמי י ַ
לד ַויּ ִָכּ ְמרוּ ַרח ֵ
ֵיהם ַויּ ְֵלכוּ אַ ֲחרָיו׃
הוּשׁב ָל ֶהם אוֹר ֵעינ ֶ
ָ

יז

פרק כא
ירוּשׁ ַליִם ֶאל־ ֵבּית־ ַפּגַּי
ֲשׁר ָבּאוּ ִמ ָקּרוֹב ִל ָ
א ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ידיו׃
ֵשׁוּע ְשׁ ַניִם ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
ֵיתים ַויּ ְִשׁ ַלח י ַ
ֶאל־ ַהר ַהזּ ִ
אתם
וּמ ָצ ֶ
ֲשׁר ִמ ֶנּגֶד ְ
יהם ְלכוּ ֶאל־ ַה ְכּ ָפר א ֶ
ֲל ֶ
ב וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲביאוּם ֵא ָלי׃
ָשׁם אָתוֹן אֲסוּרָה ו ְַעיִר ֶא ְצ ָלהּ ַה ִתּירוּם ַוה ִ
ֲמ ְר ֶתּם ָהאָדוֹן יֶשׁ־לוֹ
יכם ָדּ ָבר ַוא ַ
ֲל ֶ
ג ו ְִכי־יֹא ַמר ִאישׁ א ֵ
ְשׁ ְלּ ֵחם׃
ֵח ֶפץ ָבּם ו ְַעד ְמ ֵהרָה י ַ
ֱמר ְבּיַד־ ַהנּ ִָביא
ֲשׁר ֶנא ַ
ד ו ְָכל־זֹאת ָהיָה ְל ַמלֹּאת ֵאת א ֶ
ֵלאמֹר׃
ה ִא ְמרוּ ְל ַבת־ ִציּוֹן ִהנֵּה ַמ ְל ֵכּ יָבוֹא ָלָ ענִי ְורֹ ֵכב
ַעל־חֲמוֹר ו ְַעל־ ַעיִר ֶבּן־אֲתֹנוֹת׃
שׁוּע׃
ֲשׁר ִצוָּה אֹ ָתם ֵי ַ
ו ַויּ ְֵלכוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַוַיּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
ַבּם
ָשׂימוּ ַעל־גּ ָ
ז ַויּ ִָביאוּ ֶאת־ ָהאָתוֹן ְו ֶאת־ ָה ַעיִר ַויּ ִ
יהם׃
ֲל ֶ
ָשׁב ע ֵ
יהם וְ הוּא י ַ
ֶאת־ ִבּ ְג ֵד ֶ
יהם ַעל־ ְפּנֵי ַה ָדּ ֶרְ ויֵשׁ
ַבּים ִמן־ ָה ָעם ָפּ ְרשׂוּ ֶאת־ ִבּ ְג ֵד ֶ
ח ְור ִ
ֲשׁר ָכּ ְרתוּ זְ מֹרוֹת ִמן־ ָה ֵע ִצים ַויּ ְִשׁ ְטחוּ אֹ ָתן
ֵמ ֶהם א ֶ
ָשׁ ָמּה׃
וּמאַ ֲחרָיו ָענוּ ֵלאמֹר
ט ַוהֲמוֹן ָה ָעם ַההֹ ֵלִ מ ְלּ ָפנָיו ֵ
וֹשׁע־נָא
וֹשׁע־נָא ְל ֶבן־ ָדּ ִוד ָבּרוַּ ה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְה ָוֹה ה ַ
ה ַ
ִבּ ְשׁ ֵמי ָמרוֹם׃
ַתּהוֹם ָכּל־ ָה ִעיר ֵלאמֹר ִמי הוּא זֶה׃
ְרוּשׁ ָליִם ו ֵ
וּבבֹאוֹ י ָ
י ְ
ֲשׁר
ְצרֶת א ֶ
ֵשׁוּע ִמנּ ֶ
יא וַיֹּא ְמרוּ הֲמוֹן ָה ָעם זֶה הוּא ַהנּ ִָביא י ַ
ָליל׃
ַבּגּ ִ
ֵשׁוּע ֶאל־ ִמ ְק ַדּשׁ ָה ֱאִ הים ַו ְי ָגרֶשׁ ִמ ָשּׁם
יב ַויָּבוֹא י ַ
וֹכ ִרים ְו ַהקּוֹ ִנים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ַוַיּהֲפֶֹ את־ ֻשׁ ְלחֲנוֹת
ָכּל־ ַהמּ ְ
וֹשׁבוֹת מֹ ְכרֵי ַהיּוֹ ִנים׃
ֲל ֵפי ַה ֶכּ ֶסף וְ ֶאת־מ ְ
ַמח ִ
יתי ֵבּית־ ְתּ ִפ ָלּה י ִָקּרֵא
יהם ֵהן ָכּתוּב ִכּי ֵב ִ
ֲל ֶ
יג וַיֹּא ֶמר א ֵ
יצים׃
יתם אֹתוֹ ִל ְמ ָערַת ָפּ ִר ִ
ֲשׂ ֶ
אַתּם ע ִ
ְו ֶ
וּפ ְס ִחים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַויּ ְִר ָפּ ֵאם׃
יד ַויּ ְִגּשׁוּ ֵא ָליו ִעוְ ִרים ִ
ֲשׁר
וֹפ ִרים ֵאת ַהנִּ ְפ ָלאוֹת א ֶ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהסּ ְ
טו ַויּ ְִראוּ ר ֵ
וֹשׁע־נָא
ָע ָשׂה ְו ֵאת ַהי ְָל ִדים קֹ ְר ִאים וְעֹ ִנים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ה ַ
ִחר ָל ֶהם׃
ְל ֶבן־ ָדּ ִוד ַויּ ַ
ֲכי ָשׁ ַמ ְע ָתּ ָמה ֵא ֶלּה אֹ ְמ ִרים וַיֹּא ֶמר
טז וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ה ִ
וֹל ִלים וְיוֹנְ ִקים
ָאתם ִמ ִפּי ע ְ
ֵשׁוּע ֵהן ֲהא ְקר ֶ
יהם י ַ
ֲל ֶ
אֵ
י ִַסּ ְד ָתּ עֹז׃
ָלן
ֵצא ֶאל־ ִמחוּץ ָל ִעיר ֶאל־ ֵבּית־ ַע ְניָה ַויּ ֶ
ְבם ַויּ ֵ
ַעז ֵ
יז ַויּ ַ
ָשׁם׃
ָעב׃
ָשׁב ָה ִעירָה ַבּבֹּ ֶקר ְוהוּא ר ֵ
יח ַויּ ָ
יה ְוא־ ְמ ָצא ָבהּ
אַחת ַבּ ָדּ ֶרַ ויּ ְִקרַב ֵא ֶל ָ
יט ַויּ ְַרא ְתּ ֵאנָה ַ
ֲשׂי עוֹד
זוּל ִתי ָע ִלים ְל ַב ָדּם וַיֹּא ֶמר ָלהּ א־ ַתע ִ
אוּמה ָ
ְמ ָ
יבשׁ ַה ְתּ ֵאנָה ִפּ ְתאֹם׃
ַתּ ַ
וֹלם ו ִ
ְפּ ִרי ֵמ ַע ָתּה ו ְַעד־ע ָ
כ ְו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים רָאוּ ַויּ ְִת ְמהוּ ֵלאמֹר ֵאי י ְָב ָשׁה ַה ְתּ ֵאנָה
ִפּ ְתאֹם׃

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִאם־יֵשׁ
יהם ֵ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
כא ַויּ ַ
ָבּ ֶכם אֱמוּנָה וְ ֵאינ ְֶכם פֹּ ְס ִחים ַעל־ ְשׁ ֵתּי ַה ְסּ ִע ִפּים א
ֲשׂה ַל ְתּ ֵאנָה ַתּעֲשׂוּ ִכּי
ֲשׁר ַנע ָ
ֲשׂה ַהזֶּה א ֶ
ְל ַבד ַכּ ַמּע ֶ
ַפּל ֶאל־תּוַֹ היָּם
ָשׂא ְו ִה ְתנ ֵ
ִאם־גַּם תֹּא ְמרוּ ָל ָהר ַהזֶּה ִהנּ ֵ
ִיהי ֵכן׃
ו ִ
ֲשׁר ִתּ ְשׁאֲלוּ ִב ְת ִפ ָלּה ִאם רַק ֶבּאֱמוּ ָנה
כב ו ְָכל־ ָדּ ָבר א ֶ
ֻתּן ָל ֶכם׃
ְשׁ ֶא ְל ֶתּם י ַ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְוז ְִקנֵי
כג ַויָּבֹא ֶאל־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַויּ ְִגּשׁוּ ֵא ָליו ר ֵ
אַתּה
ָה ָעם ְבּעוֹדוֹ ְמ ַל ֵמּד ָל ָעם וַיֹּא ְמרוּ ְבּ ֵאיזֶה ִר ְשׁיוֹן ָ
ָתן ְלָ ה ִר ְשׁיוֹן ַהזֶּה׃
וּמי־נ ַ
עֹ ֶשׂה ֵא ֶלּה ִ
יהם ֶא ְשׁאַל ִמ ֶכּם גַּם־אָנֹ ִכי
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
כד ַויּ ַ
אַגּיד ָל ֶכם
אַחת ְו ִאם־ ַתּ ִגּידוּ ִלי גַּם־אָנֹ ִכי ִ
אַלה ַ
ְשׁ ָ
ְבּ ֵאיזֶה ִר ְשׁיוֹן ֲאנִי עֹ ֶשׂה ֵא ֶלּה׃
ָתהּ ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם אוֹ
וֹחנָן ִמ ִפּי־ ִמי ָהי ְָתה ִמ ְצו ָ
ילת י ָ
כה ְט ִב ַ
אָדם ַוי ְִהי ֵהם שֹׁ ְק ִלים ְבּ ַד ְע ָתּם ֵלאמֹר ִאם נֹא ַמר
ִמ ְבּנֵי־ ָ
ֱמ ְנ ֶתּם לוֹ׃
דּוּע א ֶהא ַ
וּמ ַ
ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם יֹא ַמר ָלנוּ ַ
ַחנוּ ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם
ֵאים ֲאנ ְ
אָדם ְיר ִ
כו ְו ִאם נֹא ַמר ִמ ְבּנֵי ָ
וֹחנָן ְלנ ִָביא׃
ֻלּם ִח ְשּׁבוּ ֶאת־י ָ
ִכּי־כ ָ
יהם
ֲל ֶ
ָד ְענוּ וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵשׁוּע וַיֹּא ְמרוּ א י ָ
כז ַוַיּעֲנוּ ֶאת־י ַ
אַגּיד ָל ֶכם ְבּ ֵאיזֶה ִר ְשׁיוֹן ֲאנִי עֹ ֶשׂה ֵא ֶלּה׃
גַּם־ ֲאנִי א ִ
ֲבל ַמה־ַיּחֲשֹׁב ִל ְבּ ֶכם ִאישׁ ָהיָה וְ לוֹ ְשׁנֵי ָבנִים ַויָּבֹא
כח א ָ
ֶאל־ ָה ֶא ָחד וַיֹּא ֶמר ְל ָכה־ ְבּנִי ַועֲבֹד ַהיּוֹם ֶאת־ ַכּ ְר ִמי׃
ֶה ַפָּ ע ָליו ִלבּוֹ
ַען וַיֹּא ֶמר א ָח ָפ ְצ ִתּי וְאַ ֲחרֵי־ ֵכן נ ְ
כט ַויּ ַ
ֵל׃
ַויּ ַ
ַען וַיֹּא ֶמר ִה ְננִי
ל ַויָּבֹא ֶאל־ ַה ֵשּׁנִי ַוי ְַד ֵבּר ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ַויּ ַ
אֲדֹ ִני ְוא ָה ָל׃
אָביו וַיֹּא ְמרוּ ָה ִראשׁוֹן
אַחר ְרצוֹן ִ
ֵיהם ִמ ֵלּא ַ
לא ִמי ִמ ְשּׁנ ֶ
וֹכ ִסים
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי ַהמּ ְ
ֵשׁוּע ֵ
יהם י ַ
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר ע ֵ
ְו ַהזֹּנוֹת י ְַק ִדּימוּ ָלבֹא ְל ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ִמ ֶכּם׃
ְתּם לוֹ
ֱמנ ֶ
יכם ָבּ ֶד ֶרְ צ ָד ָקה ְוא ֶהא ַ
ֲל ֶ
וֹחנָן ָבּא א ֵ
לב ִכּי י ָ
יתם ָכּל־זֹאת
אַתּם ְר ִא ֶ
ֱמינוּ לוֹ ְו ֶ
ְהזֹּנוֹת ֶהא ִ
וֹכ ִסים ו ַ
ְו ַהמּ ְ
ֲמין לוֹ׃
ֲשׁיבֹ ֶתם ֶאל־ ִל ְבּ ֶכם ְל ַהא ִ
ְוא ה ִ
ָטע ֶכּרֶם
ֲשׁר נ ַ
אַחר ִאישׁ ָהיָה ַבּ ַעל־ ַבּיִת א ֶ
לג ִשׁ ְמעוּ ָמ ָשׁל ֵ
ָתן
ֶקב ָח ֵצב בּוֹ ַויּ ִֶבן ִמ ְג ָדּל ְבּתוֹכוֹ ְונ ַ
ְקהוּ ִמ ָסּ ִביב ְוי ֶ
ַוי ְַעזּ ֵ
אֹתוֹ ַלנֹּ ְט ִרים וְ ָה ַלִ מחוּץ ָלאָרֶץ׃
ֲב ָדיו ֶאל־ ַהנֹּ ְט ִרים ְל ָה ִביא
לד ְכּבֹא ֵעת ַה ָבּ ִציר ָשׁ ַלח ֶאת־ע ָ
ֶאת־ ִפּ ְריוֹ׃
ֲב ָדיו ַויַּכּוּ ֶאת־ ֶא ָחד ֵמ ֶהם
לה ַויּ ְִת ְפּשׂוּ ַהנֹּ ְט ִרים ַבּע ָ
אַחר ִס ֵקּלוּ׃
אַחר ָה ְרגוּ ְו ֶאת־ ֵ
ְו ֶאת־ ֵ
ַבּים ִמן־ ָה ִראשֹׁ ִנים
ֲח ִרים ר ִ
ֲב ִדים א ֵ
וֹסף ַויּ ְִשׁ ַלח ע ָ
לו וַיּ ֶ
ְוגַם־ ָל ֶהם ָעשׂוּ ֵכן׃
אָמר ֶאת־ ְבּנִי
יהם ֶאת־ ְבּנוֹ ִכּי ַ
ֲל ֶ
לז ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ָשׁ ַלח א ֵ
יִירָאוּ׃
אָחיו
וֹתם ֶאת־ ַה ֵבּן וַיֹּא ְמרוּ ִאישׁ ֶאל־ ִ
לח ְו ַהנֹּ ְט ִרים ִכּ ְרא ָ
ֻשּׁתוֹ׃
ַה ְרגֵהוּ ְונִירַשׁ ָלנוּ ֶאת־ ְיר ָ
ִהנֵּה ַהיּוֹ ֵרשׁ ְלכוּ ְונ ַ
יח

ַה ְרגֻהוּ׃
ַשׁ ִלי ֻכהוּ ֶאל־ ִמחוּץ ַל ֶכּרֶם ַויּ ַ
לט ַויּ ְִת ְפּשׂוּ בּוֹ ַויּ ְ
ֲשׂה ַלנֹּ ְט ִרים ָה ֵהם׃
מ ו ְַע ָתּה ְכּבֹא ַבּ ַעל ַה ָכּרֶם ַמה־ַיּע ֶ
ַעל ָה ֵא ֶלּה
ַשׁ ִמיד ֶאת־ ְבּנֵי ַה ְבּ ִליּ ַ
מא וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַה ְשׁ ֵמד י ְ
ֲשׁר י ְִתּנוּ לוֹ ֶאת־ ִפּ ְריוֹ
ֲח ִרים א ֶ
ָתן ַכּ ְרמוֹ ְלנֹ ְט ִרים א ֵ
ְונ ַ
ְבּ ִעתּוֹ׃
תוּבים ֶא ֶבן
ָאתם ַבּ ְכּ ִ
ֵשׁוּע ֲהא ְקר ֶ
יהם י ַ
ֲל ֶ
מב וַיֹּא ֶמר א ֵ
ָמאֲסוּ ַהבּוֹ ִנים ָהי ְָתה ְלרֹאשׁ ִפּנָּה ֵמ ֵאת יְה ָוֹה ָהי ְָתה
זֹּאת ִהיא נ ְִפ ָלאת ְבּ ֵעינֵינוּ׃
תוּסר ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ִמ ֶכּם
מג ַעל־ ֵכּן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי ַ
ִתּן ֶאת־ ִפּ ְריָהּ׃
ֲשׁר י ֵ
ָתן ְלגוֹי א ֶ
ְו ִתנּ ֵ
ֲשׁר ִתּפֹּל
מד ְו ַהנֹּ ֵפל ַעל־ ָה ֶא ֶבן ַהזֹּאת י ְִתפּוֹ ָרר ְו ָכל־ ִמי א ֶ
ָע ָליו ְתּ ַד ְכּ ֶאנּוּ ֶל ָע ָפר׃
רוּשׁים ְבּ ָשׁ ְמ ָעם ֶאת־ ְמ ָשׁ ָליו י ְָדעוּ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַה ְפּ ִ
מה ְור ֵ
יהם ִדּ ֵבּר׃
ֲל ֶ
ִכּי ע ֵ
מו ַוי ְַב ְקשׁוּ ְל ָת ְפשׂוֹ אַ י ְָראוּ ִמ ְפּנֵי הֲמוֹן ָה ָעם ִכּי ִח ְשּׁבוּ
אֹתוֹ ְלנ ִָביא׃

פרק כב
ִשּׂא ָל ֶהם ְמ ָשׁלוֹ ֵלאמֹר׃
ֵשׁוּע עוֹד ַויּ ָ
ַען י ַ
א ַויּ ַ
ֲתנָּה ִל ְבנוֹ׃
ֲשׁר ֵה ִכין ח ֻ
ב ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ֶמ ֶל א ֶ
ֻאים ֶאל־ ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה
ג ַויּ ְִשׁ ַלח ֶאת־ ְמ ָשׁ ְר ָתיו ִל ְקרֹא ֶאת־ ַה ְקּר ִ
ְוא אָבוּ ָלבֹא׃
ֻאים
ֲח ִרים ֵלאמֹר ַה ִגּידוּ ַל ְקּר ִ
ד וַיֹּ ֶסף ַויּ ְִשׁ ַלח ְמ ָשׁ ְר ִתים א ֵ
ְהכֹּל
בוּחים ו ַ
יאים ְט ִ
וֹתי ַה ֵכּרָה ַה ָבּ ָקר וְ ַה ְמּ ִר ִ
ֲכינ ִ
ִהנֵּה ה ִ
ֲתנָּה׃
ָערוּ בֹּאוּ־נָא ֶאל־ ִמ ְשׁ ֵתּה ַהח ֻ
ה ְו ֵהם א־ ָשׁתוּ ִל ָבּם גַּם־ ָלזֹאת ַויּ ְֵלכוּ ָל ֶהם ִאישׁ
ֶאל־ ָשׂ ֵדהוּ ְו ִאישׁ ֶאל־ ִמ ְס ָחרוֹ׃
יהם
ֲל ֶ
אָרים ֵמ ֶהם ָתּ ְפשׂוּ ִב ְמ ָשׁ ְר ָתיו ַוָיּזִידוּ ע ֵ
ו ְו ַה ִנּ ְשׁ ִ
ַה ְרגוּם׃
ַויּ ַ
ַשׁ ֵמד
ז ַויּ ְִת ַע ֵבּר ַה ֶמּ ֶלַ ויּ ְִשׁ ַלח ֶאת־ ְצ ָבאָיו ַויּ ְ
ַצּ ִחים ָה ֵא ֶלּה וְ ֶאת־ ִעירָם ָשׁ ַלח ָבּ ֵאשׁ׃
ֶאת־ ַה ְמר ְ
ֻאים
ֲתנָּה ָערוְּ ו ַה ְקּר ִ
אָמר ֶאל־ ְמ ָשׁ ְר ָתיו ִמ ְשׁ ֵתּה־ ַהח ֻ
ח אָז ַ
א־ ִנ ְמ ְצאוּ ֵכן׃
ט ָל ֵכן ְלכוּ־נָא ֶאל־ ֶפּ ַתח ֵעי ַניִם ְבּרֹאשׁ ְנ ִתיבוֹת ְו ָכל־ ִאישׁ
ֲשׁר ִתּ ְמ ְצאוּ ִק ְראוּ אֹתוֹ ֶאל־ ַה ִמּ ְשׁ ֶתּהּ׃
אֶ
ַאַספוּ ִמכֹּל
י ַויּ ְֵצאוּ ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ָה ֵהם ֶאל־ ַה ְנּ ִתיבוֹת ַויּ ְ
ֲתנָּה
ִמּ ֵלא ֵבית־ ַהח ֻ
וֹבים ַויּ ָ
ָעים ְוגַם־ט ִ
ֲשׁר ָמ ָצאוּ גַּם־ר ִ
אֶ
ֻאים׃
ֶאת־ ַה ְקּר ִ
יא ַוי ְִהי ְכּבוֹא ַה ֶמּ ֶלִ ל ְראוֹת ֶאת־ ַה ָבּ ִאים ַויּ ְַרא ִאישׁ ֵמ ֶהם
ֲתנָּה׃
ֻבּשׁ ְלבוּשׁ ַהח ֻ
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ ְמל ָ
אֶ
ֻבּשׁ ְלבוּשׁ
את ֲהם ִבּ ְל ִתּי ְמל ָ
ֵעי ֵאיָ בּ ָ
יב וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ר ִ
ֲרישׁ׃
ֲתנָּה ַוי ְִהי ְכּ ַמח ִ
ַהח ֻ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

ַג ָליו
ָדיו ְור ְ
יג ַוי ְַצו ַה ֶמּ ֶלֶ את־ ְמ ָשׁ ְר ָתיו ֵלאמֹר ִא ְסרוּ אֹתוֹ י ָ
אתּם ְו ַה ְשׁ ִליכֻהוּ ֶאל־ ְמקוֹם אֹ ֶפל ו ְַצ ְל ָמוֶת ָשׁם
וּ ְנ ָשׂ ֶ
י ְִהיֶה ְב ִכי ַוחֲרֹק ִשׁ ָנּיִם׃
ָאים ְו ַהנּ ְִב ָח ִרים ְמ ַע ִטּים׃
ַבּים ֵהם ַהנּ ְִקר ִ
יד ִכּי ר ִ
ַח ָדּו ֵאיְ ינ ְַקּ ֻשׁהוּ ִב ְד ָברָיו׃
רוּשׁים ַו ִיּ ָוּעֲצוּ י ְ
טו אָז ָה ְלכוּ ַה ְפּ ִ
וֹרדוֹס
יהם ִעם־אַ ְנ ֵשׁי ה ְ
יד ֶ
טז ַויּ ְִשׁ ְלחוּ ֵא ָליו ֶאת־ ַתּ ְל ִמ ֵ
אַתּה וְ ֶאת־ ֶדּ ֶר
ֱמן ָ
ָד ְענוּ ִכּי־ ִאישׁ ֶנא ָ
ַבּי י ַ
ֵלאמֹר ר ִ
ישׁ ִרים א ָתגוּר ִמ ְפּנֵי־ ִאישׁ ִכּי א
ֱאִ הים תּוֹ ֶרה ְב ֵמ ָ
ָבר׃
ִת ָשּׂא ְפּנֵי־ג ֶ
ֶהגֶּה ִל ֶבֲּ הנָכוֹן הוּא ָל ֵתת ַמס
יז ָל ֵכן ַהגֶּד־ ָלנוּ ַמה־יּ ְ
יסר ִאם־אַיִן׃
ַל ֵקּ ַ
ָדע ֶאת־ ְמ ִז ָמּ ָתם וַיֹּא ַמר ֲחנ ִֵפים ָל ָמּה־זֶּה
ֵשׁוּע י ַ
יח ְוי ַ
ְתּנַסּוּנִי׃
יט ַה ְראוּנִי ֶאת־ ֶכּ ֶסף ַה ָמּס ַויּ ִָביאוּ ֵא ָליו ֶאת־ ַה ָכּ ֶסף׃
יהם ְל ִמי ַה ְתּמוּנָה וְ ַה ְכּתֹ ֶבת ָה ֵהנָּה׃
ֲל ֶ
כ וַיֹּא ֶמר א ֵ
יסר
יהם ַעל־ ֵכּן ָהבוּ ַל ֵקּ ַ
ֲל ֶ
יסר וַיֹּא ֶמר א ֵ
כא וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַל ֵקּ ָ
ֲשׁר ֵלאִ הים׃
יסר ו ְֵלאִ הים ֵאת א ֶ
ֲשׁר ַל ֵקּ ַ
ֵאת א ֶ
ַעזְבוּ אֹתוֹ ַויּ ְֵלכוּ ָל ֶהם׃
כב ַויּ ְִשׁ ְמעוּ ַויּ ְִשׁ ָתּאוּ ַויּ ַ
דּוּקים ָהאֹ ְמ ִרים ִכּי ֵאין
כג ַבּיּוֹם ַההוּא נ ְִגּשׁוּ ֵא ָליו ַצ ִ
קוּמה ַל ֵמּ ִתים ַויּ ְִשׁאָלֻהוּ ֵלאמֹר׃
ְתּ ָ
וּבנִים ֵאין־לוֹ ְוי ִֵבּם
אָמר ִאישׁ ִכּי־יָמוּת ָ
ַבּי ִהנֵּה מֹ ֶשׁה ַ
כד ר ִ
אָחיו׃
אָחיו ֶאת־ ִא ְשׁתּוֹ ְו ֵה ִקים ֶזרַע ַעל־ ֵשׁם ִ
ִ
ָמת
אַחים ָה ִראשׁוֹן ָל ַקח לוֹ ִא ָשּׁה ַויּ ָ
כה ְו ִא ָתּנוּ ָהיוּ ִשׁ ְב ָעה ִ
אָחיו׃
ְו ֶזרַע א ִה ְשׁ ִאיר אַ ֲחרָיו ַוַיּעֲזֹב ֶאת־ ִא ְשׁתּוֹ ְל ִ
יעי׃
ישׁי ַעד ַה ְשּׁ ִב ִ
וּכמוֹ־ ֵכן גַּם־ ַה ֵשּׁנִי ְוגַם־ ַה ְשּׁ ִל ִ
כו ְ
ֻלּם ֵמ ָתה ָה ִא ָשּׁה׃
כז ְואַ ֲחרֵי כ ָ
קוּמה אַ ֲחרֵי
כח ו ְַע ָתּה ְל ִמי ִמן־ ַה ִשּׁ ְב ָעה ִתּ ְהיֶה ְל ִא ָשּׁה ַב ְתּ ָ
ֻלּם׃
ֲשׁר ָהי ְָתה ֵא ֶשׁת כּ ָ
אֶ
יתם ִכּי א ְי ַד ְע ֶתּם
יהם ְשׁ ִג ֶ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
כט ַויּ ַ
ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה ְוא ֶאת־ ְגּבוּרַת ָה ֱאִ הים׃
קוּמה א י ְִבעֲלוּ ְוא ִת ָבּ ַע ְלנָה ִכּי ִאם־י ְִהיוּ
ל ִכּי ַבּ ְתּ ָ
ֲכי־ ֵאל ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
ְכּ ַמ ְלא ֵ
ָאתם ֵאת
קוּמת ַה ֵמּ ִתים ֲהא ְקר ֶ
לא ו ְַעל־ ְדּ ַבר ְתּ ַ
ֱמר ָל ֶכם ִמ ִפּי ָה ֱאִ הים ֵלאמֹר׃
ֲשׁר־ ֶנא ַ
אֶ
ָהם וֵאֵ הי י ְִצ ָחק וֵאֵ הי ַיעֲקֹב וַיה ָוֹה
אַבר ָ
לב אָנֹ ִכי ֱאֵ הי ְ
ֵאינֶנּוּ ֱאֵ הי ַה ֵמּ ִתים ִכּי ִאם־ ֱאֵ הי ַה ַחיִּים׃
לג ַויּ ְִשׁ ְמעוּ הֲמוֹן ָה ָעם וַיֹּא ְמרוּ ַמה־נּ ְִפ ְלאָה תּוֹ ָרתוֹ׃
דּוּקים ַו ִיּ ָוּעֲדוּ ָשׁם
רוּשׁים ָשׁ ְמעוּ ִכּי ָס ַכר ִפּי ַה ַצּ ִ
לד ְו ַה ְפּ ִ
ַח ָדּו׃
יְ
ַסּהוּ ֵלאמֹר׃
לה ְו ַת ְל ִמיד ָח ָכם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָשׁאַל אֹתוֹ ַו ְינ ֵ
וֹלה ַבּתּוֹ ָרה׃
ַבּי ֵאי־זוּ ִהיא ַה ִמּ ְצוָה ַה ְגּד ָ
לו ר ִ
אָה ְב ָתּ ֵאת יְה ָוֹה ֱאֶ הי
ֵשׁוּע ֵא ָליו ְו ַ
לז וַיֹּא ֶמר י ַ
וּב ָכל־ ַמ ָדּ ֶע׃
וּב ָכל־נ ְַפ ְשְׁ 
ְבּ ָכל־ ְל ָב ְבְ 
לח זוּ ִהיא ַה ִמּ ְצוָה ַה ְגּדֹ ָלה ְו ָה ִראשָֹׁנה׃
אָה ְב ָתּ ְל ֵר ֲעָ כּמוֹ׃
לט ְו ַה ְשּׁ ִניָּה ָדּ ְמ ָתה ָלּהּ ְו ַ

יט

מ ו ְַעל־ ְשׁ ֵתּי ַה ִמּ ְצוֹת ָה ֵא ֶלּה ְתּלוּיִים ָכּל־ ַהתּוֹ ָרה
יאים׃
ְו ַהנּ ְִב ִ
רוּשׁים ָשׁאַל אֹ ָתם יֵשׁוּ ַע ֵלאמֹר׃
אַסּף ַה ְפּ ִ
מא ַוי ְִהי ְבּ ִה ְת ֵ
יח ֶבּן־ ִמי הוּא וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו
מב ַמה־תֹּא ְמרוּן ַעל־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶבּן־ ָדּוִד׃
רוּח
יהם ִאם־ ֵכּן ֵאפוֹא ֵאי קֹ ֵרא לוֹ ָדּ ִוד ָבּ ַ
ֲל ֶ
מג וַיֹּא ֶמר א ֵ
אָמרוֹ׃
אָדוֹן ְבּ ְ
אָשׁית אֹ ְי ֶבי הֲדֹם
ימינִי ַעד־ ִ
מד ְנ ֻאם יְה ָוֹה ַלאדֹ ִני ֵשׁב ִל ִ
ְלר ְַג ֶלי׃
מה ְו ִאם־ ָדּ ִוד קֹ ֵרא לוֹ אָדוֹן ֵאי הוּא ְבנוֹ׃
מו ְוא־יָכֹל ִאישׁ ְל ַה ִשׁיב אֹתוֹ ָדּ ָבר גַּם־א ֵה ֵעז עוֹד ִאישׁ
ָמ ְע ָלה׃
ַכּח ִאתּוֹ ִבּ ְד ָב ִרים ֵמ ַהיּוֹם ַההוּא ו ָ
ְל ִה ְתו ַ

פרק כג
ידיו ֵלאמֹר׃
ֵשׁוּע ֶאל־הֲמוֹן ָה ָעם ְו ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
א אָז י ְַד ֵבּר י ַ
רוּשׁים יֹ ְשׁ ִבים ַעל־ ִכּ ֵסּא מֹ ֶשׁה׃
וֹפ ִרים ְו ַה ְפּ ִ
ב ַהסּ ְ
יתם
ֲשׂ ֶ
יכם ִל ְשׁמֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַוע ִ
ֲל ֶ
ֲשׁר־יֹא ְמרוּ א ֵ
ג ָל ֵכן כֹּל א ֶ
יהם אַל־ ַתּעֲשׂוּ ִכּי ֵהם אֹ ְמ ִרים ְו ֵאינָם עֹ ִשׂים׃
ֲשׂ ֶ
אְַ כּ ַמע ֵ
ד ִכּי קֹ ְשׁ ִרים ַמ ָשּׂא ָק ֶשׁה ָכּ ֵבד ִמנְּשׁא וְעֹ ְמ ִסים ַעל־ ְשׁ ֶכם
ִיע אֹתוֹ גַּם־ ְבּ ֶא ְצ ָבּ ָעם׃
ָשׁים ְו ֵאין ֶאת־נ ְַפ ָשׁם ְל ָהנ ַ
ֲאנ ִ
אָדם
יהם ַיעֲשׂוּן ְל ֵהרָאוֹת ָבּם ְל ֵעינֵי ְבנֵי־ ָ
ֲשׂ ֶ
ה ו ְָכל־ ַמע ֵ
יצית י ְַג ִדּילוּן׃
י ְַר ִחיבוּ ָל ֶהם ַה ְתּ ִפ ִלּין וְ ַה ִצּ ִ
ו ְואֹ ֲה ִבים ֵהם ֶאת־ ַה ְמּקֹמוֹת ַה ִנּ ְכ ָבּ ִדים ְבּ ָב ֵתּי ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה
ֵסת׃
וֹשׁבוֹת ָה ִראשֹׁ ִנים ְבּ ָב ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
ְו ֶאת־ ַהמּ ָ
ַבּי ְבּ ִפי
וּל ִה ָקּרֵא ְבּ ֵשׁם ר ִ
ז ְשׁ ֵא ַלת ָשׁלוֹם ָל ֶהם ַבּ ְשּׁו ִָקים ְ
ָשׁים׃
ָה ֲאנ ִ
ַבּי ִכּי רַב ֶא ָחד ָל ֶכם
אַתּם אַל־י ִָקּרֵא ְל ִאישׁ ִמ ֶכּם ר ִ
אָכן ֶ
ח ֵ
אַחים׃
ֻלּ ֶכם ִ
אַתּם כּ ְ
ַה ָמּ ִשׁיח ְו ֶ
אַתּה ִכּי אָב ֶא ָחד ָל ֶכם
אָבי ָ
ט ְואַל־תֹּא ְמרוּ ְל ִאישׁ ָבּאָרֶץ ִ
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
הוּא א ֶ
י ְואַל־י ִָקּרֵא ְל ִאישׁ ִמ ֶכּם מוֹ ֶרה ֶד ֶרִ כּי מוֹ ֶרה ֶא ָחד ָל ֶכם
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵיכם י ְִהיֶה ִל ְמ ָשׁרֵת ָל ֶכם׃
יא ְו ַהגָּדוֹל ֵבּינ ֶ
ָשׂא׃
רוּח ִינּ ֵ
וּשׁ ַפל ַ
ִשּׁ ֵפל ְ
ַשּׂא ְב ַג ֲאוָתוֹ י ָ
יב ְו ַה ִמּ ְתנ ֵ
ֵפים ִכּי ִת ְס ְגּרוּ
רוּשׁים ֲחנ ִ
וּפ ִ
וֹפ ִרים ְ
יג אַ־אוֹי ָל ֶכם ס ְ
אַתּם א ָתבֹאוּ ָשׁ ָמּה
אָדם ֶ
ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ִמ ְפּנֵי ְבנֵי־ ָה ָ
ְו ֶאת־ ַה ָבּ ִאים א ִת ְתּנוּ ָלבֹא׃
ֵפים ִכּי תֹא ְכלוּן
רוּשׁים ֲחנ ִ
וּפ ִ
וֹפ ִרים ְ
יד אוֹי ָל ֶכם ס ְ
ילּה וְ ָל ֵכן
וּל ַמ ְר ֵאה ַעיִן ַתּ ְרבּוּ ְת ִפ ָ
אַל ָמנוֹת ְ
ֶאת־ ָבּ ֵתי ָה ְ
יכם ִפּי־ ְשׁ ָניִם׃
ֲל ֶ
ָטה ע ֵ
גַם־ ַקו ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִינּ ֶ
ַבּ ָשׁה
ֵפים ִכּי ָתּסֹבּוּ יָם ְוי ָ
רוּשׁים ֲחנ ִ
וּפ ִ
וֹפ ִרים ְ
טו אוֹי ָל ֶכם ס ְ
ֲשׂה ֵכן ַתּעֲשׂוּהוּ
ֲשׁר ַנע ָ
ַלעֲשׂוֹת גֵּר ֶא ָחד וְאַ ֲחרֵי א ֶ
וֹתר ִמ ֶכּם׃
ֵיהנֹּם ִכּ ְפ ַליִם י ֵ
ְל ֶבן־גּ ִ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

ִשּׁ ַבע ִאישׁ
ֲלים ִעוְ ִרים ָהאֹ ְמ ִרים ִכּי י ָ
טז אוֹי ָל ֶכם ְמ ַנה ִ
בוּעתוֹ
יכל ְשׁ ָ
ִשּׁ ַבע ִבּ ְז ַהב ַה ֵה ָ
יכל ֵאין־ ָדּ ָבר ו ְִכי י ָ
ַבּ ֵה ָ
ָע ָליו׃
יכל
ָהב אוֹ ַה ֵה ָ
יז ְס ָכ ִלים ו ְִע ְו ִרים ָמה הוּא ַהגָּדוֹל ַהזּ ָ
ָהב׃
ַה ְמ ַק ֵדּשׁ ֶאת־ ַהזּ ָ
ִשּׁ ַבע ַבּ ָקּ ְר ָבּן
ִשּׁ ַבע ִאישׁ ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח ֵאין־ ָדּ ָבר וְ ִכי־י ָ
יח ו ְִכי־י ָ
בוּעתוֹ ָע ָליו׃
ֲשׁר ַעל־גַּבּוֹ ְשׁ ָ
אֶ
ְבּ ַח ַה ְמ ַק ֵדּשׁ
יט ִע ְו ִרים ָמה הוּא ַהגָּדוֹל ַה ָקּ ְר ָבּן אוֹ ַה ִמּז ֵ
ֶאת־ ַה ָקּ ְר ָבּן׃
ֲשׁר ַעל־גַּבּוֹ׃
וּב ָכל א ֶ
ְבּ ַח נִ ְשׁ ַבּע בּוֹ ְ
כ ָל ֵכן ַהנִּ ְשׁ ָבּע ַבּ ִמּז ֵ
וּבשֹּׁ ֵכן בּוֹ׃
יכל ִנ ְשׁ ַבּע בּוֹ ַ
כא ְו ַה ִנּ ְשׁ ָבּע ַבּ ֵה ָ
וּביֹּ ֵשׁב ָע ָליו׃
כב ְו ַה ִנּ ְשׁ ָבּע ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִנ ְשׁ ַבּע ְבּ ִכ ֵסּא ֱאִ הים ַ
ֵפים ִכּי ְת ַע ְשּׂרוּ
רוּשׁים ֲחנ ִ
וּפ ִ
וֹפ ִרים ְ
כג אוֹי ָל ֶכם ס ְ
ֶאת־ ַה ִמּ ְנ ָתּא ְו ֶאת־ ַה ֶשּׁ ֶבת ְו ֶאת־ ַה ַכּמֹּן ְו ַת ַעזְבוּ
ֶאת־ ַה ִנּ ְכ ָבּדוֹת ַבּתּוֹ ָרה ֶאת־ ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֶאת־ ַה ֶח ֶסד
יכם ַלעֲשׂוֹת ְו ֶאת־ ֵא ֶלּה
ֲל ֶ
ְו ֶאת־ ָהאֱמוּנָה ֵא ֶלּה ע ֵ
אַל־ ַתּעֲזֹבוּ׃
ֲלים ִע ְו ִרים ַה ְמ ַס ְנּנִים ֶאת־ ַהיַּתּוּשׁ וּבֹ ְל ִעים
כד ְמ ַנה ִ
ָמל׃
ֶאת־ ַהגּ ָ
ֲרים
רוּשׁים ֲחנ ִֵפים ַה ְמ ַטה ִ
וּפ ִ
וֹפ ִרים ְ
כה אוֹי ָל ֶכם ס ְ
וּמ ִבּ ְפנִים ְמ ֵלאוֹת ֵהן
ֶאת־ ַהכּוֹס ְו ֶאת־ ַה ְקּ ָערָה ִמחוּץ ִ
עֹ ֶשׁק ו ְַעו ְָלה׃
כו ָפּרוּשׁ ִעוֵּר ַט ֵהר ִראשָֹׁנה ֶאת־ ַהכּוֹס ְו ֶאת־ ַה ְקּ ָערָה
ִמ ִבּ ְפנִים ְואָז ִתּ ְט ַה ְרנָה גַּם־ ִמחוּץ׃
ֵפים ַהדֹּ ִמים ִל ְק ָב ִרים
רוּשׁים ֲחנ ִ
וּפ ִ
וֹפ ִרים ְ
כז אוֹי ָל ֶכם ס ְ
וּמ ִבּ ְפנִים ְמ ֵל ִאים
ֻבּנִים ַבּ ִשּׂיד ַה ִנּ ְר ִאים י ִָפים ִמחוּץ ִ
ְמל ָ
אָדם ו ְָכל־ ֻט ְמאָה׃
ֵהם ַע ְצמוֹת ָ
ָשׁים
יקים ְל ֵעינֵי ֲאנ ִ
אַתּם ִמחוּץ ְכּ ַצ ִדּ ִ
כח ֵכּן ִנ ְר ִאים גַּם־ ֶ
וּמ ִבּ ְפנִים ִהנּ ְֶכם ְמ ֵל ִאים חֶֹנף וָאָוֶן׃
ִ
ֵפים ַהבֹּ ִנים ֶאת־ ִק ְברֵי
רוּשׁים ֲחנ ִ
וּפ ִ
וֹפ ִרים ְ
כט אוֹי ָל ֶכם ס ְ
יקים ְתּ ָפ ֵארוּן׃
יאים ְו ֶאת־ ַמ ְצּבוֹת ְק ֻברַת ַה ַצּ ִדּ ִ
ַהנּ ְִב ִ
ָדנוּ
וֹתינוּ א־ ָהי ְָתה י ֵ
ימי אֲב ֵ
ל ְותֹא ְמרוּן ִאם־ ָהיִינוּ ִב ֵ
יאים׃
ִע ָמּ ֶהם ִל ְשׁפַֹּ דּם־ ַהנּ ְִב ִ
ֲשׁר ָה ְרגוּ
אַתּם ָבּ ֶכם ִכּי־ ָבנִים ִהנּ ְֶכם ַלא ֶ
לא ַעל־ ֵכּן ֵע ִדים ֶ
יאים׃
ֶאת־ ַהנּ ְִב ִ
יכם׃
וֹת ֶ
אַתּם ַמ ְלאוּ ַכּיּוֹם ֶאת־ ִמ ַדּת אֲב ֵ
לב ְוגַם־ ֶ
ֵיהנֹּם׃
יכה ִתנּ ְָצלוּ ִמ ִדּין גּ ִ
לג ְנ ָח ִשׁים י ְִל ֵדי ִצ ְפעֹ ִנים ֵא ָ
וֹפ ִרים
ֲכ ִמים וְ ס ְ
יאים ח ָ
יכם נ ְִב ִ
ֲל ֶ
לד ַעל־ ֵכּן ִה ְננִי שֹׁ ֵל ַח א ֵ
ֵסת
וּמ ֶהם ְתּי ְַסּרוּ ְבּ ָב ֵתּי ַה ְכּנ ֶ
וּמ ֶהם ַתּ ַה ְרגוּ ְו ִת ְצ ְלבוּ ֵ
ֵ
ֲשׁר ָל ֶכם ְו ִת ְר ְדּפוּם ֵמ ִעיר ָל ִעיר׃
אֶ
יכם ָכּל־ ָדּם נ ִָקי ַה ָשּׁפוַּ על־ ָהאָרֶץ
ֲל ֶ
לה ְל ַבעֲבוּר יָבֹא ע ֵ
ֲשׁר
ֶכיָה א ֶ
ִמ ַדּם־ ֶה ֶבל ַה ַצּ ִדּיק ַעד־ ַדּם ז ְַכ ְריָה ֶבן־ ֶבּר ְ
יכל ו ְַל ִמּזְ ֵבּ ַח׃
ֲהר ְַג ֶתּם אֹתוֹ ֵבּין ַה ֵה ָ
אָמן אֲנִ י אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי ָכּל־ ֵא ֶלּה יָבֹאוּ ַעל־ ַהדּוֹר ַהזֶּה׃
לו ֵ

כ

יאים ְו ַהסֹּ ֶק ֶלת
ְרוּשׁ ַליִם יְרוּ ָשׁ ַליִם ַההֹ ֶרגֶת ֶאת־ ַהנּ ְִב ִ
לז י ָ
לוּחים ֵא ָל ִיַ עד־ ַכּ ֶמּה ְפּ ָע ִמים ָח ַפ ְצ ִתּי ְל ַק ֵבּץ
ֶאת־ ַה ְשּׁ ִ
יה ַתּ ַחת
ֲשׁר ְתּ ַק ֵבּץ ַתּ ְרנְגֹ ֶלת ֶאת־ ֶא ְפרֹ ֶח ָ
ֶאת־ ָבּ ַנ ִיַ כּא ֶ
יתם׃
ֲב ֶ
יה וְ א א ִ
ָפ ָ
ְכּנ ֶ
ִשּׁ ֵאר ָל ֶכם ָח ְר ָבּה׃
ית ֶכם י ָ
לח ִהנֵּה ֵב ְ
לט ִכּי ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם א ִת ְראוּנִ י עוֹד ִמן־ ַהיּוֹם ַהזֶּה ַעד
ִכּי־תֹא ְמרוּן ָבּרוַּ ה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְה ָוֹה׃

פרק כד
ֵלְ ל ַד ְרכּוֹ ַויּ ְִגּשׁוּ ֵא ָליו
יכל ַויּ ֶ
ֵשׁוּע ִמן־ ַה ֵה ָ
ֵצא י ַ
א ַויּ ֵ
יכל׃
ידיו ְל ַה ְראֹתוֹ ֶאת־ ִבּ ְנ ְינֵי ַה ֵה ָ
ַתּ ְל ִמ ָ
אָמן
יתם ָכּל־ ֵא ֶלּה ֵ
יהם ֲהא ְר ִא ֶ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ב ַוַיּ ַען י ַ
ֵה ְרסוּן ְוא־ ִת ָשּׁ ֵאר ֶא ֶבן
ֻלּם י ָ
ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי כ ָ
אָבן׃
ַעל־ ֶ
ידיו ְל ַב ָדּם
ֵיתים ַויּ ְִגּשׁוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָ
וּב ִשׁ ְבתּוֹ ַעל־ ַהר ַהזּ ִ
ג ְ
וּמה אוֹת
וַיֹּא ְמרוּ ַהגֶּד־נָא ָלנוּ ָמ ַתי ִתּ ְקרֶאנָה ֵא ֶלּה ָ
וֹלם׃
בּוֹ ֲא וְ ֵקץ ָהע ָ
יהם ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן־י ְַת ֶעה
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
ד ַויּ ַ
ֶא ְת ֶכם ִאישׁ׃
יח ְו ִה ְתעוּ
ַבּים יָבֹאוּ ִב ְשׁ ֵמי ֵלאמֹר ֲאנִי הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ה ִכּי ר ִ
ַבּים׃
ֶאת־ר ִ
ו ְו ָהיָה ִכּי־ ִת ְשׁ ְמעוּ ִמ ְל ָח ָמה אוֹ ְשׁ ֻמעוֹת ִמ ְל ָח ָמה ְראוּ
אַל־ ִתּ ָבּ ֵהלוּ ִכּי ָכל־ ֵא ֶלּה ִתּ ְקרֶאנָה וְעוֹד א ַה ֵקּץ׃
ָעב
וּמ ְמ ָל ָכה ַעל־ ַמ ְמ ָל ָכה ְו ָהיָה ר ָ
ז ִכּי יָקוּם גּוֹי ַעל־גּוֹי ַ
ַבּים׃
ַעשׁ ִבּ ְמקוֹמוֹת ר ִ
ו ְֶד ֶבר וְ ר ַ
ֲב ִלים׃
ֵאשׁית ַהח ָ
ח ו ְָכל־ ֵא ֶלּה רַק ר ִ
נוּאים ִתּ ְהיוּ
וּשׂ ִ
ט אָז י ִָציקוּ ָל ֶכם ִמ ָסּ ִביב ְו ָה ְרגוּ ָב ֶכם ְ
ְל ָכל־ ָה ַע ִמּים ַבּעֲבוּר ְשׁ ִמי׃
ֵעהוּ וְ ִאישׁ
ַבּים י ִָכּ ְשׁלוּ אָז ְו ִה ְס ִגּירוּ ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
י ְור ִ
אָחיו י ְִשׂנָאוּ׃
ֶאת־ ִ
ֵיהם׃
ַבּים אַ ֲחר ֶ
ַבּים ְו ִה ְתעוּ ר ִ
יאי ֶשׁ ֶקר ר ִ
יא ו ְָקמוּ נְ ִב ֵ
ַבּים׃
ֲבת ר ִ
ֲשׁר י ְִר ֶבּה ַה ָפּ ַשׁע ָתּפוּג אַה ַ
יב ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ָשׁ ַע׃
יג אַַ ה ְמ ַח ֶכּה ַעד־ ַה ֵקּץ הוּא ִיוּ ֵ
וּבשׂוֹ ַרת ַה ַמּ ְלכוּת ַהזֹּאת ִתּ ָקּרֵא ְב ָכל־ ָהאָרֶץ ְל ֵעדוּת
יד ְ
ְאַחר יָבֹא ַה ֵקּץ׃
ְל ָכל־ ַהגּוֹ ִים ו ַ
ֲשׁר ִתּ ְראוּ ֶאת־ ַה ִשּׁקּוּץ ַה ְמשֹׁ ֵמם ָהאָמוּר
טו ָל ֵכן ַכּא ֶ
ָביא עֹ ֵמד ִבּ ְמקוֹם קֹ ֶדשׁ ְו ַה ַמּ ְשׂ ִכּיל י ִָבין׃
ְבּיַד־ ָדּ ִניֵּאל ַהנּ ִ
יהוּדה יָנוּסוּ ֶאל־ ֶה ָה ִרים׃
ֲשׁר ִבּ ָ
טז אָז ֵא ֶלּה א ֶ
ֲשׁר ַעל־ ַהגָּג א ֵירֵד ָל ַק ַחת ָדּ ָבר ִמ ֵבּיתוֹ׃
וּמי א ֶ
יז ִ
ֲשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה א יָשׁוּב ְל ֵביתוֹ ָל ֵשׂאת ֶאת־ ִשׂ ְמ ָלתוֹ׃
וּמי א ֶ
יח ִ
ָמים ָה ֵה ָמּה׃
יט אַ־אוֹי ֶל ָהרוֹת ְו ַל ֵמּינִיקוֹת ַבּיּ ִ
נוּס ְת ֶכם ַבּחֹ ֶרף ְוא
אַתּם ִה ְת ַפּ ְללוּ ְל ִב ְל ִתּי ִת ְהיֶה ְמ ַ
כ ְו ֶ
ַבּ ַשּׁ ָבּת׃

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

וֹה א־נִ ְהי ְָתה
ֲשׁר ָכּמ ָ
וֹלה א ֶ
כא ִכּי אָז ִתּ ְהיֶה ָצרָה ְגד ָ
וֹה א־תֹ ִסף׃
וֹלם וְ ַעד־ ַהיּוֹם ַהזֶּה וְ ָכמ ָ
ֵאשׁית ְימוֹת ע ָ
ֵמר ִ
ָצל ָכּל־ ָבּ ָשׂר אַ
ָמים ָה ֵא ֶלּה א ִינּ ֵ
ְלוּלא י ְִק ְצרוּ ַהיּ ִ
כב ו ֵ
ָמים ָה ֵא ֶלּה י ְִק ָצרוּ׃
ְל ַמ ַען ַה ְבּ ִח ִירים ַהיּ ִ
יח פֹּה אוֹ
יכם ִאישׁ ִהנֵּה ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲל ֶ
כג ְואָז ִאם־יֹא ַמר א ֵ
ֲמינוּ׃
ִהנּוֹ־ ָשׁם אַל־ ַתּא ִ
ָתנוּ אֹתוֹת
יאי־ ָכזָב יָקוּמוּ ְונ ְ
יחי־ ֶשׁ ֶקר וּנ ְִב ֵ
כד ִכּי ְמ ִשׁ ֵ
ָדם ְל ַה ְתעוֹת
וֹפ ִתים ְגּדֹ ִלים ְלנַסּוֹת ִאם יֶשׁ־ ְל ֵאל י ָ
וּמ ְ
גַּם־ ֶאת־ ַה ְבּ ִח ִירים׃
ַד ִתּי ָל ֶכם׃
כה ְראוּ ִכּי ֵמרֹאשׁ ִהגּ ְ
כו ָל ֵכן ִכּי־יֹא ְמרוּ ָל ֶכם ִהנּוֹ ַב ִמּ ְד ָבּר אַל־ ֵתּ ֵצאוּ ִהנּוֹ
ֲמינוּ׃
ֲד ִרים אַל־ ַתּא ִ
ַבח ָ
ֲרית יָם ֵכּן ִתּ ְהיֶה
ָאה ַעד־אַח ִ
ֵצא ִמ ִמּ ְזרָח ְוֵיר ֶ
כז ִכּי ַכּ ָבּרָק י ֵ
אָדם׃
ִבּיאַת ְפּנֵי ֶבן־ ָה ָ
ֲשׁר ְפּג ִָרים ָשׁם י ִָקּ ְבצוּ ַהנְּ ָשׁ ִרים׃
כח ַבּא ֶ
כט ְואַ ֲחרֵי צוֹק ָה ִע ִתּים ָה ֵא ֶלּה ִפּ ְתאֹם ֶתּ ְח ַשַׁ ה ֶשּׁ ֶמשׁ
וֹכ ִבים י ְִפּלוּ ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם
יהּ אוֹרוֹ ַהכּ ָ
ֵח א י ִַגּ ַ
ְו ַהָיּר ַ
וּצ ָבא ַה ָמּרוֹם ָיזֻעוּ׃
ְ
אָדם ַבּ ָשּׁ ָמיִם ו ְָס ְפדוּ ָכּל־ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת
ָאה אוֹת ֶבּן־ ָה ָ
ל אָז ֵיר ֶ
אָדם ָבּא ְבּ ַע ְננֵי ַה ָשּׁ ַמיִם ְבּעֹז
ֲד ָמה ְורָאוּ ֶאת־ ֶבּן־ ָה ָ
ָהא ָ
וּב ָה ָדר גָּדוֹל׃
ְ
וֹפר ָחזָק ו ְִק ְבּצוּ
אָכיו ְבּקוֹל שׁ ָ
לא ְוהוּא י ְִשׁ ַלח ֶאת־ ַמ ְל ָ
אַר ַבּע ָהרוּחוֹת ִמ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ַמיִם ַעד־ ְק ֵצה
ֶאת־ ְבּ ִחירָיו ֵמ ְ
ַה ָשּׁ ָמיִם׃
יה
ָפהּ ו ְָע ֶל ָ
לב ְקחוּ ָל ֶכם ָמ ָשׁל ִמן־ ַה ְתּ ֵאנָה ִאם רָטוֹב ֲענ ָ
אַתּם ִכּי ָקרוֹב ַה ָקּיִץ׃
ָצ ָמחוּ יֹ ְד ִעים ֶ
וֹע ֵתּ ְדעוּ ִכּי־ ָקרוֹב
ֲשׁר ִתּ ְראוּ ָכּל־ ֵא ֶלּה יָד ַ
לג ו ְֵכן גַּם־ ַכּא ֶ
הוּא ַל ָפּ ַתח׃
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי א ַיעֲבֹר ַהדּוֹר ַהזֶּה ַעד
לד ֵ
ֲשׁר־יָקוּמוּ ָכּל־ ֵא ֶלּה׃
אֶ
וּד ָב ַרי א ַיעֲבֹרוּן׃
לה ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָהאָרֶץ ַיעֲבֹרוּ ְ
וֹעד ַהיּוֹם ַההוּא ְו ַה ָשּׁ ָעה ַה ִהיא ֵאין ִאישׁ יֹ ֵד ַע
לו ו ְַעל־מ ֵ
ְוא ַמ ְלאַָ בּ ָשּׁ ַמיִם ִבּ ְל ִתּי ָהאָב ְל ַבדּוֹ׃
אָדם׃
ימי נֹ ַח ֵכּן ִבּיאַת ֶבּן־ ָה ָ
לז ו ְִכ ֵ
אָכלוּ ְו ָשׁתוּ ָבּעֲלוּ ָנ ִשׁים
ְמי ַה ַמּבּוּל ְ
ֲשׁר ִל ְפנֵי י ֵ
לח ִכּי ַכּא ֶ
ֲשׁר־ ָבּא נֹ ַח ֶאל־ ַה ֵתּ ָבה׃
ָשׁים נִ ְב ָעלוּ ַעד־ ַהיּוֹם א ֶ
ְונ ִ
ֻלּם ֵכּן
ִמח ֶאת־כּ ָ
לט ְו ֵהם א י ְָדעוּ ַעד ִכּי־ ָבא ַה ַמּבּוּל ַויּ ַ
אָדם׃
ִתּ ְהיֶה ִבּיאַת ֶבּן־ ָה ָ
ֵעזֵב׃
ֵאָסף ְו ֶא ָחד י ָ
מ אָז י ְִהיוּ ְשׁ ַניִם ַבּ ָשּׂ ֶדה ֶא ָחד י ֵ
ְאַחת ֵתּ ָעזֵב׃
אָסף ו ַ
אַחת ֵתּ ֵ
ֵחיִם ַ
מא ְשׁ ַתּיִם טֹ ֵחנוֹת ָבּר ָ
מב ָל ֵכן ִה ְתי ְַצּבוּ ַעל־ ִמ ְשׁ ַמ ְר ְתּ ֶכם ִכּי ֵאינ ְֶכם יֹ ְד ִעים ָשׁ ָעה
יכם׃
בּוֹא אֲדֵֹנ ֶ
ָדע ַבּ ַעל ַה ַבּיִת
מג רַק זֹאת ִשׂימוּ ַעל־ ֵלב ִכּי לוּ־י ַ
אַשׁמוּרָה ָבּהּ יָבוֹא ַה ַגּנָּב ָהיָה עֹ ֵמד ַעל־ ִמ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ
ֶאת־ ָה ְ
ָתן ַל ְחתֹּר ֶאת־ ֵבּיתוֹ׃
ְוא נ ַ
כא

אָדם יָבוֹא ְב ָשׁ ָעה
אַתּם הֱיוּ ְנכֹ ִנים ִכּי ֶבן־ ָה ָ
מד ָל ֵכן גַּם־ ֶ
ֲשׁר א ָת ִשׂמוּ ַעל־ ֵלב׃
אֶ
ֲשׁר אֲדָֹניו ִה ְפ ִקידוֹ
ֱמן ְונָבוֹן א ֶ
וּמי־ ֵאפוֹא הוּא ֶע ֶבד ֶנא ָ
מה ִ
אָכ ָלם ְבּ ִעתּוֹ׃
ַעל־ ְבּנֵי ֵביתוֹ ָל ֵתת ָל ֶהם ְ
ֲשׁר ְבּבֹא אֲדָֹניו י ְִמ ָצ ֶאנּוּ ִכּי ֵכן
אַשׁרֵי ָה ֶע ֶבד ַההוּא א ֶ
מו ְ
ָע ָשׂה׃
ֲשׁר יֶשׁ־לוֹ׃
אָמן אֲנִ י אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי י ְַפ ִק ֵדהוּ ַעל־ ָכּל־א ֶ
מז ֵ
מח ְו ִאם ֶע ֶבד רָע יֹא ַמר ְבּ ִלבּוֹ בֹּ ֵשׁשׁ אֲדֹ ִני ָלבוֹא׃
ֲב ִדים ְו ֶלאֱכֹל ו ְִל ְשׁתּוֹת
מט ְו ֵה ֵחל ְל ַהכּוֹת ֶאת־ ֶא ָחיו ָהע ָ
ִעם־ ַהסֹּ ְב ִאים׃
ֲשׁר א י ְַצ ֶפּה לּוֹ
נ בּוֹא יָבוֹא אֲדֵֹני ָה ֶע ֶבד ַהזֶּה ְבּיוֹם א ֶ
ֵדע׃
ֲשׁר א י ָ
וּב ָשׁ ָעה א ֶ
ְ
ֵפים ָשׁם י ְִהיֶה
ָתן ֶאת־ ֶח ְלקוֹ ִעם־ ַה ֲחנ ִ
ְשׁ ֵסּף אֹתוֹ ְונ ַ
נא ְואָז י ַ
ְב ִכי ַוחֲרֹק ִשׁ ָנּיִם׃

פרק כה
ֲשׁר ָל ְקחוּ
א אָז ִתּ ְד ֶמה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ֶע ֶשׂר ְבּתוּלוֹת א ֶ
ַתּ ֶצאנָה ִל ְקרַאת ֶה ָח ָתן׃
יהן ו ֵ
ֶאת־נֵרֹ ֵת ֶ
ב ָח ֵמשׁ ֵמ ֵהן ְבּנוֹת־ ֶכּ ֶסל ְו ָח ֵמשׁ ְבּנוֹת ְתּבוּנָה׃
יהן ְוא־ ָל ְקחוּ ִע ָמּ ֶהן ָשׁ ֶמן׃
ג ְו ַה ְכּ ִסילוֹת ָל ְקחוּ ֶאת־נֵרֹ ֵת ֶ
יהן ִעם־ ַהנֵּרוֹת׃
ד ְו ַה ְנּבוֹנוֹת ָל ְקחוּ ֶשׁ ֶמן ִבּ ְכ ֵל ֶ
ֻלּן׃
ָשׁנוּ כ ָ
ֲשׁר ֵא ַחר ֶה ָח ָתן ָלבֹא נָמוּ י ְ
ה ו ְַכא ֶ
ַתּעֲבֹר ָה ִרנָּה ִהנֵּה ֶה ָח ָתן ָבּא ְצ ֶאינָה
ֲצי ַה ַלּי ְָלה ו ַ
ו ַוי ְִהי ַבּח ִ
ִל ְקרָאתוֹ׃
יהן׃
יט ְב ָנה ֶאת־נֵרֹ ֵת ֶ
ַתּ ַ
ז אָז ֵה ִקיצוּ ָכּל־ ַה ְבּתוּלוֹת ָה ֵא ֶלּה ו ֵ
ח וַתֹּא ַמ ְרנָה ַה ְכּ ִסילוֹת ֶאל־ ַהנְּבוֹנוֹת ְתּנֶינָה ָלנוּ ִמ ַשּׁ ְמנ ְֶכן
ֶפּן־י ְִכבּוּ נֵרֹ ֵתינוּ׃
ט ְו ַהנְּבוֹנוֹת ָענוּ ֵלאמֹר א ֵכן ֶפּן־א י ְִשׂפֹּק ָלנוּ ו ְָל ֶכן
וּקנֶינָה ָל ֵכן׃
ֵל ְכנָה ֶאל־מֹ ְכרֵי ֶשׁ ֶמן ְ
ֲשׁר נָכֹנוּ
י ַוי ְִהי ְבּ ֶל ְכ ָתּן ִל ְקנוֹת וְ ִהנֵּה ֶה ָח ָתן ָבּא ְו ֵא ֶלּה א ֶ
ֲתנָּתוֹ וְ ַה ֶדּ ֶלת נִ ְס ָגּרָה׃
ָבּאוּ ִאתּוֹ ֶאל־ח ֻ
ֶתר ַה ְבּתוּלוֹת וַתֹּא ַמ ְרנָה אֲדֵֹנינוּ
יא ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ָבּאוּ י ֶ
אֲדֵֹנינוּ ְפּ ַתח־נָא ָלנוּ׃
ָד ְע ִתּי
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכן ִכּי א י ַ
ְאָמר ֵ
יב ְוהוּא ָענָה ו ַ
ֶא ְת ֶכן׃
יג ַעל־ ֵכּן ִע ְמדוּ ַעל־ ִמ ְשׁ ַמ ְר ְתּ ֶכם ִכּי ֵאי ְנ ֶכם יֹ ְד ִעים
אָדם׃
ֲשׁר יָבֹא ָבהּ ֶבּן־ ָה ָ
ֶאת־ ַהיּוֹם ְו ֶאת־ ַה ָשּׁ ָעה א ֶ
ֲב ָדיו
ֲשׁר ָקרָא ַלע ָ
יד ִכּי ְכּמוֹ־ ִאישׁ נֹ ֵס ַע ֶאל־ ִמחוּץ ָלאָרֶץ א ֶ
ָדם ֶאת־הוֹנוֹ׃
ַויּ ְַפ ֵקד ְבּי ָ
אַחר
וּל ֵ
אַחר ְשׁ ַתּיִם ְ
ָתן ָח ֵמשׁ ִכּ ָכּ ִרים ְל ֵ
טו ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהם נ ָ
ְמ ֵהר ַויּ ִַסּע ְל ַד ְרכּוֹ׃
ֶא ָחת ְל ִאישׁ ִאישׁ ְכּ ִפי יְכֹ ֶלת יָדוֹ ַוי ַ
ַעשׂ
ֲשׁר ָל ַקח ָח ֵמשׁ ַה ִכּ ָכּ ִרים ָה ַלַ ויּ ְִס ַחר ָבּ ֶהן ַויּ ַ
טז ְוזֶה א ֶ
ֲחרוֹת׃
ָח ֵמשׁ ִכּ ָכּ ִרים א ֵ
ֲחרוֹת׃
ָכשׁ ְשׁ ַתּיִם א ֵ
ֲשׁר ָל ַקח ְשׁ ָתּיִם ר ַ
יז ו ְֵכן זֶה א ֶ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

ַחפֹּר
ֲשׁר ָל ַקח ֶאת־ ַה ִכּ ָכּר ָה ֵא ַחת אָזַל לוֹ ַויּ ְ
יח ְוזֶה א ֶ
ֲד ָמה ַויּ ְִטמֹן ֶאת־ ֶכּ ֶסף אֲדָֹניו׃
ָבּא ָ
ֲב ִדים ָה ֵא ֶלּה ִמ ַדּ ְרכּוֹ
ַבּים ָשׁב אֲדוֹן ָהע ָ
ָמים ר ִ
יט ְואַ ֲחרֵי י ִ
ְח ֵשּׁב ִע ָמּ ֶהם׃
ַוי ַ
ָבא ָח ֵמשׁ ִכּ ָכּ ִרים
ֲשׁר ָל ַקח ָח ֵמשׁ ַה ִכּ ָכּ ִרים ַויּ ֵ
כ ַו ִיּגַּשׁ זֶה א ֶ
ָת ָתּ ְבּי ִָדי ְו ִהנֵּה
ֲחרוֹת ֵלאמֹר אֲדֹ ִני ָח ֵמשׁ ִכּ ָכּ ִרים נ ַ
אֵ
ֲחרוֹת׃
ָכ ְשׁ ִתּי עוֹד ָח ֵמשׁ ִכּ ָכּ ִרים א ֵ
רַ
ִית
ֱמן ָהי ָ
ֱמן ֶנא ָ
יט ְב ָתּ ֶע ֶבד טוֹב ְו ֶנא ָ
ַען אֹתוֹ אֲדָֹניו ֵה ַ
כא ַויּ ַ
אַפ ִק ְידַ על־ ַה ְר ֵבּה בֹּא ֶאל־ ִשׂ ְמ ַחת
ִב ְמ ַעט ַו ֲאנִי ְ
אֲדֶֹני׃
ֲשׁר ָל ַקח ִכּ ְכּ ַריִם ִנגַּשׁ גַּם־הוּא וַיֹּא ַמר אֲדֹ ִני ְשׁ ֵתּי
כב ְוזֶה א ֶ
יהן עוֹד ִכּ ְכּ ָריִם׃
ֲל ֶ
ָכ ְשׁ ִתּי ע ֵ
ָת ָתּ ִלּי ְו ִהנֵּה ר ַ
ִכ ָכּ ִרים נ ָ
ִית
ֱמן ָהי ָ
ֱמן ֶנא ָ
יט ְב ָתּ ֶע ֶבד טוֹב ְו ֶנא ָ
ַען אֹתוֹ ֲאדָֹניו ֵה ַ
כג ַויּ ַ
אַפ ִק ְידַ על־ ַה ְר ֵבּה בֹּא ֶאל־ ִשׂ ְמ ַחת
ִב ְמ ַעט ַו ֲאנִי ְ
אֲדֶֹני׃
אַחת וַיֹּא ַמר אֲדֹ ִני י ְַד ְע ִתּי
ֲשׁר ָל ַקח ִכּ ָכּר ַ
כד ַו ִיּגַּשׁ גַּם־זֶה א ֶ
ֲשׁר
ַע ַתּ וְ כֵֹנס ַבּא ֶ
ֲשׁר א ָזר ְ
אָתּה קֹ ֵצר ַבּא ֶ
ִכּי־ ִאישׁ ָק ֶשׁה ָ
א ִפזּ ְָר ָתּ׃
ֲד ָמה ו ְַע ָתּה ֵהא־ ְלֵ את
ָא ְטמֹן ִכּ ָכּ ְרָ בּא ָ
ָא ֵל ו ֶ
ָאירָא ו ֵ
כה ו ִ
ֲשׁר־ ָל׃
אֶ
ָד ְע ָתּ ִכּי־קֹ ֵצר
ַען אֲדָֹניו וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶע ֶבד רָע ו ְָע ֵצל י ַ
כו ַויּ ַ
ֲשׁר א ִפזּ ְָר ִתּי׃
ַע ִתּי וְ כֵֹנס ֲאנִי ַבּא ֶ
ֲשׁר א ָזר ְ
ֲאנִי ַבּא ֶ
יפי־ ָכ ֶסף ַו ֲאנִי
ֲל ֵ
כז ו ְַעל־ ֵכּן ָהיָה ָע ֶליָ ל ֵתת ַכּ ְס ִפּי ְל ַמח ִ
ֲשׁר־ ִלי ְבּ ַת ְר ִבּית׃
ִיתי מֹ ֵצא ֵאת א ֶ
ְבּבֹ ִאי ָהי ִ
ֲשׁר־לוֹ ִכּ ָכּ ִרים
וּתנוּ ָלזֶה א ֶ
כח ָל ֵכן ְקחוּ ֶאת־ ַה ִכּ ָכּר ִמיָּדוֹ ְ
ָע ֶשׂר׃
ֲשׁר ֵאין־לוֹ
וּמי א ֶ
ָתן־לוֹ ְוי ְַע ִדּיף ִ
ֲשׁר יֶשׁ־לוֹ ִינּ ֵ
כט ִכּי ִמי א ֶ
ֲשׁר יֶשׁ־לוֹ׃
ֻקּח ִמ ֶמּנּוּ גַּם ֵאת א ֶ
יַ
ֲשׁר א י ְִצ ַלח ַלכֹּל ַה ְשׁ ִליכוּ ֶאל־אֹ ֶפל
ל ְו ֶאת ָה ֶע ֶבד ַהזֶּה א ֶ
ו ְַצ ְל ָמוֶת ָשׁם י ְִהיֶה ְב ִכי ַוחֲרֹק ִשׁ ָנּיִם׃
אָכים
ֻלּתוֹ ְו ָכל־ ַה ַמּ ְל ִ
אָדם ִבּ ְגד ָ
לא ְו ָהיָה ִכּי יָבוֹא ֶבּן־ ָה ָ
ֵשׁב ַעל־ ִכּ ֵסּא ְכבוֹדוֹ׃
דשׁים ִעמּוֹ אָז י ֵ
ַה ְקּ ִ
ֵיהם ֵבּין ֶא ָחד
לב ְונ ְִק ְבּצוּ ְל ָפנָיו ָכּל־ ַהגּוֹ ִים ְו ִה ְפ ִריד ֵבּינ ֶ
ֲשׁר י ְַפ ִריד ָהרֹ ֶעה ֶאת־ ַה ְכּ ָשׂ ִבים ִמ ֵבּין
ָל ֶא ָחד ַכּא ֶ
ָה ִעזִּים׃
ימינוֹ ְו ֶאת־ ָה ִעזִּים ִל ְשׂמֹאלוֹ׃
ֱמיד ֶאת־ ַה ְכּ ָשׂ ִבים ִל ִ
לג ְו ֶהע ִ
וּרשׁוּ
אָבי ְ
רוּכי ִ
ימינוֹ בֹּאוּ ְבּ ֵ
ֲשׁר ִמ ִ
לד אָז יֹא ַמר ַה ֶמּ ֶלַ לא ֶ
וֹלם׃
ָסד ע ָ
ֲשׁר ִה ְת ַע ְתּ ָדה ָל ֶכם ְל ִמן־ ִהוּ ֵ
ֶאת־ ַה ַמּ ְלכוּת א ֶ
ִיתי
ַתּ ְשׁקוּנִי אֹ ֵר ַח ָהי ִ
אתי ו ַ
ֲכילֻנִ י ָצ ֵמ ִ
ַתּא ִ
ָע ְב ִתּי ו ַ
לה ִכּי ר ַ
אַספוּנִי׃
ַתּ ְ
וַ
ִיתי
ַתּ ַב ְקּ ֻרנִי ָעצוּר ַבּ ֶכּ ֶלא ָהי ִ
יתי ו ְ
לו ֵערֹם ַו ְתּ ַכ ֻסּנִי ָח ִל ִ
ַתּבֹאוּ ֵא ָלי׃
וָ
ָעב
יקים ֵלאמֹר אֲדֵֹנינוּ ָמ ַתי ְר ִאינוּ ר ֵ
לז אָז ַיעֲנוּ אֹתוֹ ַה ַצּ ִדּ ִ
ַשׁ ֶק׃
יע אוֹ ָצ ֵמא ַונּ ְ
ַשׂ ִבּ ֶ
ַונּ ְ
אַס ֶפ אוֹ ֵערֹם ַונּ ְַכ ֶסּ׃
לח ָמ ַתי ְר ִאינוּ אֹ ֵר ַח ַו ְנּ ְ
וּמ ַתי ְר ִאינוּ חֹ ֶלה אוֹ ָעצוּר ַבּ ֶכּ ֶלא ַונָּבֹא ֵא ֶלי׃
לט ָ
כב

ֲשׁר
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ֵאת א ֶ
מ ְו ַה ֶמּ ֶלַ י ֲענֶה אֹ ָתם ֵלאמֹר ֵ
יתם׃
ֲשׂ ֶ
אַחי ַה ְקּ ַטנִּים ָה ֵא ֶלּה ְלנ ְַפ ִשׁי ע ִ
יתם ְל ֶא ָחד ֵמ ַ
ֲשׂ ֶ
עִ
ֲרוּרים
ֲשׁר ִמ ְשּׂמֹאלוֹ ְלכוּ ֵמ ָע ַלי א ִ
מא אָז יֹא ַמר גַּם־ ַלא ֶ
אָכיו׃
וּל ַמ ְל ָ
ֲשׁר ִה ְת ַע ְתּ ָדה ְל ָשׂ ָטן ְ
וֹלם א ֶ
ֶאל־ ֵאשׁ ע ָ
אתי ְוא ְנ ַת ֶתּם ִלי
ָע ְב ִתּי ְוא ְנ ַת ֶתּם ִלי ֶלאֱכֹל ָצ ֵמ ִ
מב ִכּי ר ַ
ִל ְשׁתּוֹת׃
ֲס ְפתּוּנִי ֵערֹם ְוא ִכ ִסּיתוּנִי חֹ ֶלה
ִיתי ְוא א ַ
מג אֹ ֵר ַח ָהי ִ
ִיתי וְ ָעצוּר ַבּ ֶכּ ֶלא ְוא ִב ַקּ ְרתּוּנִי׃
ָהי ִ
ָעב
מד ְו ֵהם גַּם־ ֵהם ַיעֲנוּ ֵא ָליו ֵלאמֹר אֲדֵֹנינוּ ָמ ַתי ְר ִאינוּ ר ֵ
אוֹ ָצ ֵמא אוֹ אֹ ֵר ַח אוֹ ָערֹם אוֹ חֹ ֶלה אוֹ ָעצוּר ַבּ ֶכּ ֶלא וְ א
ָבאנוּ ְל ֶע ְז ֶר׃
ֲשׁר
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ֵאת א ֶ
מה ְוהוּא ַי ֲענֶה אֹ ָתם ֵלאמֹר ֵ
יתם׃
ֲשׂ ֶ
אַחד ַה ְקּ ַטנִּים ָה ֵא ֶלּה ְלנ ְַפ ִשׁי א ע ִ
יתם ְל ַ
ֲשׂ ֶ
א ע ִ
וֹלם׃
יקים ְל ַחיֵּי ע ָ
וֹלם וְ ַה ַצּ ִדּ ִ
מו ו ְֵכן י ְֵלכוּ ֵא ֶלּה ְל ִד ְראוֹן ע ָ

פרק כו
ֵשׁוּע ְל ַד ֵבּר ָכּל־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
ֲשׁר ִכּ ָלּה י ַ
א ַויּ ְִהיא ַכּא ֶ
ידיו׃
יאמר ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ַֹו ֶ
וֹמיִם י ְִהיֶה ַה ָפּ ַסח וְ ֵאת
ב ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ִכּי אַ ֲחרֵי י ַ
אָדם י ְַס ִגּירוּ ְל ִה ָצּ ֵלב׃
ֶבּן־ ָה ָ
ֲצר
ְזִקנֵי ָה ָעם ֶאל־ח ַ
וֹפ ִרים ו ְ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהסּ ְ
ג ַויּ ְִקּהֲלוּ ר ֵ
ָפא׃
וּשׁמוֹ ַקיּ ָ
ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ְ
ֲמיתוֹ׃
ֵשׁוּע ְבּ ָע ְר ָמה ְו ַלה ִ
ד ַו ִיּ ָוּעֲצוּ ִל ְתפֹּשׂ ֶאת־י ַ
הוּמה ָבּ ָעם׃
אָמרוּ א ֶב ָחג ֶפּן־ ִתּ ְתעֹ ֵרר ְמ ָ
ה אְַ 
ֵשׁוּע ְבּ ֵבית־ ַע ְניָה ְבּ ֵבית ִשׁ ְמעוֹן ַה ְמּצֹ ָרע׃
ו ַוי ְִהי ִבּ ְהיוֹת י ַ
ָדהּ ְצִ חית ֶשׁ ֶמן י ְַקר־ ֵע ֶרְ מאֹד
וּבי ָ
ַתּבֹא ֵא ָליו ִא ָשּׁה ְ
ז וָ
ַתּצֹּק ַעל־רֹאשׁוֹ ִבּ ְמ ִסבּוֹ׃
וִ
ִחר ָל ֶהם ֵלאמֹר ַעל־ ֶמה נ ְִב ַלע
ח ַויּ ְִראוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַויּ ַ
ַה ֶשּׁ ֶמן ַהזֶּה׃
ט ֲהא טוֹב ָהיָה ְל ִתתּוֹ ְב ֶכ ֶסף רָב ְו ַל ֲחק ִמ ְכרוֹ ָל ֲע ִניִּים׃
יהם ָל ָמּה־זֶּה ַתּ ְלאוּ ֶאת־ ָה ִא ָשּׁה
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵדע י ַ
י ַויּ ַ
ֲהא טוֹב ְגּ ָמ ָל ְתנִי׃
וֹתי א
ֵיכם ָתּ ִמיד ְוא ִ
יא ִכּי ֶאת־ ָה ֲע ִניִּים ִתּ ְמ ְצאוּ ִל ְפנ ֶ
ֵיכם׃
ִת ְמ ְצאוּ ָתּ ִמיד ִל ְפנ ֶ
ֲשׁר י ְָצ ָקה ַה ֶשּׁ ֶמן ַהזֶּה ַעל־ ְגּ ִויּ ִָתי ֵה ִכינָה אֹ ִתי
יב ִכּי ַבּא ֶ
ָתי׃
ִל ְק ֻבר ִ
ֲשׁר ִתּ ָשּׁ ַמע ַה ְבּשׂוֹ ָרה
אָמן אֲנִ י אֹ ֵמר ָל ֶכם ְבּ ָכל־ ָמקוֹם א ֶ
יג ֵ
ֲשׁר ָע ְשׂ ָתה ִהיא ָלהּ
ֻפּר גַּם א ֶ
ַהזֹּאת ְבּ ָכל־ ָהאָרֶץ ְיס ַ
ְלז ִָכּרוֹן׃
ְהוּדה ִאישׁ־ ְק ִריּוֹת
וּשׁמוֹ י ָ
יד אָז ָקם ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵים ֶה ָע ָשׂר ְ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים׃
ֵלֶ אל־ר ֵ
ַויּ ֶ
אַס ִגּיר אֹתוֹ ְבּי ְֶד ֶכם
טו וַיֹּא ֶמר ַמה־תֹּא ְמרוּ ָל ֶתת־ ִלי ִכּי ְ
ַויּ ְִשׁ ְקלוּ־לוֹ ְשִׁ שׁים ָכּ ֶסף׃
וּמן־ ָה ֵעת ַה ִהיא ִבּ ֶקּשׁ־לוֹ תֹּ ֲאנָה ְל ַה ְס ִגּיר אֹתוֹ׃
טז ִ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

יז ו ְִל ְפנֵי ָה ִראשׁוֹן ְל ַחג ַה ַמּצּוֹת ָבּאוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִל ְפנֵי
ֵשׁוּע ֵלאמֹר ֵאיפֹה ִת ְר ֶצה ִכּי־נ ִָכין ְלֶ לאֱכֹל
י ַ
ֶאת־ ַה ָפּ ַסח׃
אָמר
ַד ֶתּם לוֹ כֹּה ַ
אַלמֹ ִני ְו ִהגּ ְ
יח וַיֹּא ֶמר ְלכוּ ָה ִעירָה ִל ְפנִי ְ
ַבּנוּ ֵהן ִע ִתּי ָבאָה ְו ִה ְננִי ָלחֹג ֶאת־ ַחג ַה ֶפּ ַסח
רֵ
ית׃
ידי ְבּ ֵב ֶ
ִעם־ ַתּ ְל ִמ ַ
ֵשׁוּע ַויּ ִָכינוּ
ֲשׁר ִצוָּה אֹ ָתם י ַ
יט ַוַיּעֲשׂוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַכּא ֶ
ֶאת־ ַה ָפּ ַסח׃
ֵשׁב ִבּ ְמ ִסבּוֹ ִעם־ ְשׁנֵים ָע ָשׂר׃
כ ַוי ְִהי ָבּ ָערֶב ַויּ ֶ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי־ ֶא ָחד
וּבעוֹד ֵהם אֹ ְכ ִלים וַיֹּא ַמר ֵ
כא ְ
ִמ ֶכּם י ְַס ִגּיר אֹ ִתי׃
ָחלּוּ ֵלאמֹר לוֹ ַה ֲאנִי הוּא
כב ַויּ ְִת ַע ְצּבוּ ֶאל־ ִל ָבּם ַעד־ ְמאֹד ַויּ ֵ
אֲדֹ ִני׃
ַען וַיֹּא ַמר ַהטֹּ ֵבל ֶאת־יָדוֹ ִע ִמּי ַבּ ְקּ ָערָה הוּא ַה ַמּ ְס ִגיר
כג ַויּ ַ
אֹ ִתי׃
אָדם הֹ ֵלַ כּ ָכּתוּב ָע ָליו אַ אוֹי ָל ִאישׁ ַההוּא
כד ֵהן ֶבּן־ ָה ָ
אָדם ְבּיַד ְמ ַב ְק ֵשׁי נ ְַפשׁוֹ טוֹב ָהיָה
ֲשׁר י ְַס ִגּיר ֵאת ֶבּן־ ָה ָ
אֶ
ָחם׃
ָצא ֵמר ֶ
ָל ִאישׁ ַההוּא ִאם־א י ָ
ַבּי וַיֹּא ֶמר
ְאָמר ַהאֲנִ י הוּא ר ִ
יהוּדה ַה ַמּ ְס ִגּיר אֹתוֹ ָענָה ו ַ
כה ִו ָ
אָמ ְר ָתּ׃
אַתּה ָ
ֵא ָליו ָ
ֵשׁוּע ֶאת־ ַה ֶלּ ֶחם ַוי ְָב ֶרַ ויּ ְִב ַצע ַויּ ִֵתּן
אָכ ָלם ַויּ ִַקּח י ַ
וּב ְ
כו ְ
ַל ַתּ ְל ִמ ִידים וַיֹּא ַמר ְקחוּ ִא ְכלוּ זֶה הוּא ְבּ ָשׂ ִרי׃
ֻלּ ֶכם
ִתּן ָל ֶהם ֵלאמֹר ְשׁתוּ כ ְ
כז ַויּ ִַקּח ֶאת־ ַהכּוֹס ַוי ְָב ֶרַ ויּ ֵ
ִמ ֶמּנָּה׃
ֲד ָשׁה ַה ָשּׁפוְּ בּ ַעד
כח ִכּי זֶה הוּא ָד ִמי ַדּם־ ַה ְבּ ִרית ַהח ָ
יחת ַחטֹּא ָתם׃
ַבּים ִל ְס ִל ַ
רִ
ֶפן
כט ַו ֲאנִי ַמ ִגּיד ָל ֶכם ִכּי ֵמ ַע ָתּה א ֶא ְשׁ ֶתּה עוֹד ִמ ְפּ ִרי ַהגּ ֶ
ֲשׁר ָח ָדשׁ ֶא ְשׁ ֵתּהוּ ִע ָמּ ֶכם
ַהזֶּה ַעד ַהיּוֹם ַההוּא א ֶ
אָבי׃
ְבּ ַמ ְלכוּת ִ
ֵיתים׃
ל ַויּ ְִק ְראוּ ֶאת־ ַה ַה ֵלּל ַויּ ְֵצאוּ ֶאל־ ַהר ַהזּ ִ
ֻלּ ֶכם ִתּ ָכּ ְשׁלוּ ִבי ַבּ ַלּי ְָלה
ֵשׁוּע ֵהן כּ ְ
יהם י ַ
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
לא אָז ַ
פוּצי ָן ַהצֹּאן׃
וּת ֶ
אַכּה ֶאת־ ָהרֹ ֶעה ְ
ַהזֶּה ִכּי ָכּתוּב ֶ
ילה׃
ָל ָ
ֵיכם ַהגּ ִ
קוּמ ִתי ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ֵא ֵלִ ל ְפנ ֶ
לב ְואַ ֲחרֵי ְת ָ
ֻלּם י ִָכּ ְשׁלוּ ְבֲ אנִי
ַען ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו אַף ִאם־כּ ָ
לג ַויּ ַ
וֹלם׃
א ֶא ָכּ ֵשׁל ְלע ָ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָלִ כּי ַבּ ַלּי ְָלה ַהזֶּה
ֵשׁוּע ֵ
לד וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ֶטרֶם ִי ְקרָא ַה ַתּ ְרנְגֹל ְתּ ַכ ֶחשׁ־ ִבּי ָשׁשׁ ְפּ ָע ִמים׃
לה וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶפּ ְטרוֹס אַף ִאם־י ְִהיֶה ָע ַלי ָלמוּת ִא ְתּ
ֲכ ֶחשׁ־ ָבּ ו ְֵכן ִדּ ְבּרוּ גַּם ָכּל־ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים׃
ַכּ ַחשׁ א א ַ
ֵשׁוּע ִע ָמּ ֶהם ֶאל־ ַה ָמּקוֹם ַהנּ ְִקרָא
לו ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ָבּא י ַ
ידיו ְשׁבוּ־ ָל ֶכם פֹּה ַעד־ ִכּי
גַּת־ ְשׁ ֵמנָה וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ֵא ֵל ו ְִה ְת ַפּ ַלּ ְל ִתּי ָשׁ ָמּה׃
ָחל
לז ַויּ ִַקּח ִאתּוֹ ֶאת־ ֶפּ ְטרוֹס ְו ֶאת־ ְשׁנֵי ְבנֵי ז ְַב ִדּי ַויּ ֶ
וֹמם׃
וּל ִהשּׁ ֵ
ַפּ ַח ְ
ְל ִה ְתי ֵ

כג

יהם נ ְַפ ִשׁי ָמרָה־ ִלי ְמאֹד ַעד־ ָמ ֶות ִע ְמדוּ ָבזֶה
ֲל ֶ
לח וַיֹּא ֶמר א ֵ
ְו ִשׁ ְקדוּ ִע ִמּי׃
לט ַוַיּעֲבֹר ָה ְלאָה ְמ ַעט־ ִמז ְָער ַויִּפֹּל ַעל־ ָפּנָיו ַויּ ְִת ַפּ ֵלּל
ֲבר־נָא ַהכּוֹס ַהזֹּאת
אָבי ִאם־י ִָתּ ֵכן ַה ָדּ ָבר ַתּע ָ
וַיֹּא ַמר ִ
אָתּה׃
ית ָ
ָצ ָ
ֲשׁר ר ִ
ֵמ ָע ַלי אַ א ִכ ְרצוֹ ִני ִכּי ִאם־ ַכּא ֶ
ְשׁנִים וַיֹּא ֶמר
מ ַויָּבֹא ֶאל־ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַויּ ְִמ ָצ ֵאם י ֵ
ֶאל־ ֶפּ ְטרוֹס ַה ִאם א־ ָהיָה ְל ֵאל י ְֶד ֶכם ִל ְשׁקֹד ִע ִמּי ָשׁ ָעה
ֶא ָחת׃
ֲפ ָצה אַ
רוּח ח ֵ
מא ִשׁ ְקדוּ וְ ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ֶפּן־ ָתּבֹאוּ ְל ַמ ָסּה ֵהן ָה ַ
ָפה׃
ַה ָבּ ָשׂר ר ֶ
אָבי ִאם זֹאת א
ֵל־לוֹ ֵשׁנִית ַויּ ְִת ַפּ ֵלּל וַיֹּא ַמר ִ
וֹסף ַויּ ֶ
מב וַיּ ֶ
ֵע ֶשׂה ְרצוֹ ֶנ׃
וֹתהּ י ָ
יתי א ָ
ִת ָתּ ֵכן ַלעֲבֹר ִבּ ְל ִתּי ִאם־ ָשׁ ִת ִ
ֵיהם ָהיוּ
ְשׁנִים עוֹד ִכּי ֵעינ ֶ
ָשׁב ַויּ ְִמ ָצ ֵאם י ֵ
וֹסף ַויּ ָ
מג וַיּ ֶ
ְכּ ֵבדוֹת׃
ישׁית ַוי ְַד ֵבּר ַכּ ְדּ ָב ִרים
ֵל עוֹד ַויּ ְִת ַפּ ֵלּל ְשׁ ִל ִ
מד ַוַיּעֲזֹב אֹ ָתם ַויּ ֶ
ָה ֵא ֶלּה׃
ֵיכם
יהם ְתּנוּ ֵשׁנָה ְל ֵעינ ֶ
ֲל ֶ
ידיו וַיֹּא ֶמר א ֵ
מה אָז ָשׁב ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ידי
אָדם נ ְִסגַּר ִבּ ֵ
וּבן־ ָה ָ
נוּחה ִהנֵּה ָבּאָה ַה ָשּׁ ָעה ֶ
וּמ ָ
ְ
ַח ָטּ ִאים׃
ֵל ָכה ִהנֵּה ַה ַמּ ְס ִגּיר אֹ ִתי הֹ ֵל וְ ָקרֵב׃
מו קוּמוּ ְונ ֵ
ְהוּדה ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵים ֶה ָע ָשׂר ָבּא
וֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ְו ִהנֵּה י ָ
מז ע ֶ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים
וּב ַמטּוֹת ֵמ ֵאת ר ֵ
ו ְִעמּוֹ ָהמוֹן־רַב ַבּ ֲחרָבוֹת ְ
ְוז ְִקנֵי ָה ָעם׃
ֲשׁר
ָתן ָל ֶהם אוֹת ֵלאמֹר ָה ִאישׁ א ֶ
מח ְו ַה ַמּ ְס ִגּיר אֹתוֹ נ ַ
ַשּׁק־לוֹ זֶה הוּא ִתּ ְפשׂוּ אֹתוֹ׃
ֲאנ ֶ
ַבּי
ֲשׁלוֹם ְל ר ִ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ה ָ
ְמ ֵהר ַו ִיּגַּשׁ ֶאל־י ַ
מט ַוי ַ
ִשּׁ ֵקהוּ׃
ַויּ ָ
את ְו ֵהם נ ְָפלוּ
ֵעי ַעל־ ֶמה ָבּ ָ
ֵשׁוּע ר ִ
נ וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
יהם ַויּ ְִת ְפּ ֻשׂהוּ׃
ֵשׁוּע ַויּ ְִשׁ ְלחוּ בּוֹ ֶאת־י ְֵד ֶ
ַעל־י ַ
ֵשׁוּע ָשׁ ַלח ֶאת־יָדוֹ ַויּ ְִשׁף
נא ְו ִהנֵּה ֶא ָחד ֵמאַ ְנ ֵשׁי י ַ
ֶאת־ ַח ְרבּוֹ ַוַיֶּ את־ ֶע ֶבד ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ַוי ְַק ֵצּץ ֶאת־אָזְנוֹ׃
וֹמהּ ִכּי
ֵשׁוּע ָה ֵשׁב ַח ְר ְבֶּ אל־ ְמק ָ
נב וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ָכּל־תֹּ ְפ ֵשׂי ֶחרֶב ַבּ ֶחרֶב יֹא ֵבידוּ׃
אָבי ֲא ֶשׁר
אוּכל ִל ְשׁאֹל ֵמ ֵאת ִ
נג אוֹ הֲתֹא ַמר ְבּ ִל ְבִּ כּי א ַ
אָכים׃
דוּדים ַמ ְל ִ
י ְִשׁ ַלח ִלי גַּם־ ַע ָתּה רַב ִמ ְשּׁנֵים ָע ָשׂר ְגּ ִ
תוּבים ִכּי ָכל־ ֵא ֶלּה ִתּ ְקרֶאנָה׃
ֲבל ֵאי יִכֹּנוּ ַה ְכּ ִ
נד א ָ
ֲב ֲחרָבוֹת
ֵשׁוּע ֶאל־הֲמוֹן ָה ָעם ה ַ
אָמר י ַ
נה ָבּ ֵעת ַה ִהיא ַ
ָשׁ ְב ִתּי
אתם ִל ְתפֹּשׂ אֹ ִתי ְכּ ָפ ִריץ וְיוֹם יוֹם י ַ
וּב ַמטּוֹת ָבּ ֶ
ְ
ְלהוֹרֹת ָל ֶכם ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ְוא ְשׁ ַל ְח ֶתּם ִבּי יָד׃
יאים אָז
ֲבל ָכּל־זֹאת ָהי ְָתה ְל ַמלֹּאת ֶאת־ ִכּ ְת ֵבי ַהנְּ ִב ִ
נו א ָ
ֻלּם ַוָיּנֻסוּ׃
ידו כּ ָ
ָעזְבוּ אֹתוֹ ַת ְל ִמ ָ
ָפא ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל
וֹליכוּ אֹתוֹ ֶאל־ ַקיּ ָ
ֵשׁוּע ה ִ
נז ְותֹ ְפ ֵשׂי י ַ
ְקנִים׃
וֹפ ִרים ְו ַהזּ ֵ
ֲשׁר ְבּ ֵביתוֹ נִ ְקהֲלוּ ַהסּ ְ
אֶ
ֲצר ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל
וּפ ְטרוֹס ָה ַל אַ ֲחרָיו ֵמרָחוֹק ַעד־ ַלח ַ
נח ֶ
ֵשׁב ָשׁם ִעם־ ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ִל ְראוֹת ֵאי יִפֹּל ָדּ ָבר׃
ַויָּבוֹא ַויּ ֶ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהזּ ְֵקנִים ו ְָכל־ ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין ִבּ ְקשׁוּ ֵעדוּת
נט ְור ֵ
ֲמיתוֹ ְוא ָמ ָצאוּ׃
ֵשׁוּע ַלה ִ
ֶשׁ ֶקר ַעל־י ַ
ַבּים ָבּאוּ ָשׁם א ָמ ָצאוּ ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן
ס ְואַף ִכּי ֵע ֵדי־ ֶשׁ ֶקר ר ִ
נ ְִגּשׁוּ ְשׁ ָניִם ֵע ֵדי־ ֶשׁ ֶקר׃
יכל ָה ֱאִ הים
אָמר י ִָדי רָב ִלי ַלהֲרֹס ֶאת־ ֵה ַ
סא ַוַיּעֲנוּ ִכּי זֶה ַ
ָמים׃
ו ְִל ְבנוֹתוֹ ִבּ ְשֶׁ שׁת י ִ
ָקם ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֲהא ַת ֲענֶה ָד ָבר
סב ַויּ ָ
ָמשׂתגה־זֹּאת ֵה ִעידוּ ְבֵ א ֶלּה׃
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ִה ְננִי ַמ ְשׁ ִבּי ֲע
סג ַויִּדֹּם י ַ
יח
אַתּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵבּאִ הים ַחיִּים ִכּי ַת ִגּיד ָלנוּ ִאם־ ָ
ֶבּן־ ָה ֱאִ הים׃
אָכן ֲאנִי ַמ ִגּיד ָל ֶכם ִכּי
אָמ ְר ָתּ ֵ
אַתּה ָ
ֵשׁוּע ָ
סד וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
וּבא
ימין ַה ְגּבוּרָה ָ
אָדם יֹ ֵשׁב ִל ִ
ֵמ ַע ָתּה ִת ְראוּ ֶאת־ ֶבּן־ ָה ָ
ְבּ ַע ְננֵי ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ַדּף הוּא
ָדיו ֵלאמֹר ְמג ֵ
סה אָז י ְִקרַע ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ֶאת־ ְבּג ָ
וּל ֵע ִדים ִהנֵּה זֶה ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ִגּדּוּפוֹ ִמ ִפּיו׃
ַמה־ ָלּנוּ עוֹד ְ
סו ִא ְמרוּ ַמה־ ַדּ ְע ְתּ ֶכם ַוַיּעֲנוּ וַיֹּא ְמרוּ ִמ ְשׁ ַפּט־ ָמוֶת לוֹ׃
ֲשׁר ַמחֲאוּ
סז אָז י ְָרקוּ ְבּ ָפנָיו ַוַיּכֻּהוּ ְבּ ֶא ְגרֹף ְויֵשׁ ֵמ ֶהם א ֶ
אֹתוֹ ַמ ַכּת ֶל ִחי׃
יח ִמי זֶה ַה ַמּ ֶכּה אֹ ָת׃
ָבא ָלנוּ ָמ ִשׁ ַ
סח וַיֹּא ְמרוּ ִהנּ ֵ
ַתּגַּשׁ ֵא ָליו ִשׁ ְפ ָחה
ָשׁב ִמחוּץ ְבּתוֶֹ ה ָח ֵצר ו ִ
וּפ ְטרוֹס י ַ
סט ֶ
ָל ִילי׃
ֵשׁוּע ַהגּ ִ
ִית ִעם־י ַ
אַתּה ָהי ָ
אַחת ֵלאמֹר גַּם־ ָ
ַ
אַתּ אֹ ָמרֶת׃
ָד ְע ִתּי ָמה־ ְ
ֻלּם ֵלאמֹר א י ַ
ע ַוי ְַכ ֵחשׁ ְל ֵעינֵי כ ָ
אַחרֶת וַתֹּא ֶמר
ַתּ ְר ֵאהוּ ִשׁ ְפ ָחה ֶ
אוּלם ו ִ
ֵצא ֶאל־ ָה ָ
עא ַויּ ֵ
ָצ ִרי׃
ֵשׁוּע ַהנּ ְ
ֶאל־ ָהעֹ ְמ ִדים ָשׁם גַּם־זֶה ָהיָה ִעם־י ַ
ָד ְע ִתּי ֶאת־ ָה ִאישׁ׃
ִשּׁ ַבע ֵלאמֹר א י ַ
וֹסף ְל ַכ ֵחשׁ ַויּ ָ
עב וַיּ ֶ
עג וְעוֹד ְמ ַעט ַויּ ְִגּשׁוּ ָהעֹ ְמ ִדים ָשׁם וַיֹּא ְמרוּ ֶאל־ ֶפּ ְטרוֹס
ַכּר׃
אַתּה ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִכּי גַּם־ ִבּ ְשׂ ָפ ְתִ תּ ְתנ ֵ
אוּלם גַּם־ ָ
ָ
ָד ְע ִתּי
ֻעה ֵלאמֹר א י ַ
וּב ְשׁב ָ
אָלה ִ
ָחל ַלעֲנוֹת ְבּ ָ
עד ַויּ ֶ
וּב ֶרגַע זֶה ָקרָה ַה ַתּ ְרנְגֹל׃
ֶאת־ ָה ִאישׁ ְ
אָמר ִכּי־ ֶטרֶם י ְִקרָא
ֲשׁר ַ
ֵשׁוּע א ֶ
עה ַו ִיּזְכֹּר ֶפּ ְטרוֹס ֶאת־ ְדּ ַבר י ַ
ְמרֵר
חוּצה ַוי ָ
ֵצא ַה ָ
ַה ַתּ ְרנְגֹל ְתּ ַכ ֶחשׁ־ ִבּי ָשׁשׁ ְפּ ָע ִמים ַויּ ֵ
ַבּ ֶבּ ִכי׃

פרק כז
א

ב
ג
ד

ה

כד

ַחד
וֹסדוּ י ַ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְוזּ ְִקנֵי ָה ָעם נ ְ
ַהבֹּ ֶקר אוֹר ו ְָכל־ר ֵ
ֲמיתוֹ׃
ֵשׁוּע ַלה ִ
ַעל־י ַ
ילטוֹס
ידי פּוֹ ְנ ִטיוֹס ִפ ָ
וֹליכֻהוּ ַויּ ְַס ִגּירֻהוּ ִב ֵ
ַאַסרוּ אֹתוֹ וַיּ ִ
ַויּ ְ
ַה ֶפּ ָחה׃
ָשׁב
ָחם ַויּ ֶ
ְהוּדה ַה ַמּ ְס ִגּיר אֹתוֹ ִכּי ִה ְר ִשׁיעֻהוּ ַו ִיּנּ ֵ
ַויּ ְַרא י ָ
ְקנִים׃
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ֶאל־ ַהזּ ֵ
ֶאת־ ְשִׁ שׁים ַה ֶכּ ֶסף ֶאל־ר ֵ
אָמרוּ
ֲשׁר ִה ְסגּ ְַר ִתּי ָדם נ ִָקי וְ ֵהם ְ
אתי ַבּא ֶ
וַיֹּא ַמר ָח ָט ִ
אָתּה׃
ַמה־ ָלּנוּ ו ְָלזֹאת ְר ֵאה ָ
ֵחנַק׃
ֵלַ ויּ ָ
ֵצא ַויּ ֶ
יכל ַויּ ֵ
ַשׁ ֵלֶ את־ ַה ֶכּ ֶסף ַבּ ֵה ָ
ַויּ ְ

ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ֶאת־ ַה ֶכּ ֶסף וַיֹּא ְמרוּ א־ ַכתּוֹ ָרה
ו ַויּ ְִקחוּ ר ֵ
וֹצר ִכּי־ ְשׂ ַכר ָדּ ִמים הוּא׃
הוּא ְל ִתתּוֹ ֶאל־ ָהא ָ
וֹצר ִל ְקבוּרַת
ז ַו ִיּ ָוּעֲצוּ ַו ִיּ ְקנוּ ַב ֶכּ ֶסף ַהזֶּה ֶאת־ ְשׂ ֵדה ַהיּ ֵ
ֵרים׃
גִּ
ח ַעל־ ֵכּן י ִָקּרֵא ַל ָשּׂ ֶדה ַההוּא ְשׂ ֵדה ָד ִמים ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה׃
ֱמר ְבּיַד־ ַהנּ ִָביא ֵלאמֹר ַויּ ְִקחוּ
ֲשׁר ֶנא ַ
הוּקם ַה ָדּ ָבר א ֶ
ט אָז ַ
ֲשׁר ָי ַקר ֵמ ַעל־ ְבּנֵי
ֶאת־ ְשִׁ שׁים ַה ֶכּ ֶסף ֶא ֶדר ַהי ְָקר א ֶ
ָאל׃
י ְִשׂר ֵ
ֲשׁר ִצוָּה אֹ ִתי אֲדָֹני׃
וֹצר ַכּא ֶ
י ַויּ ְִתּנוּם ְבּ ַעד־ ְשׂ ֵדה ַהיּ ֵ
ֵשׁוּע עֹ ֵמד ִל ְפנֵי ַה ֶפּ ָחה ַויּ ְִשׁאַל אֹתוֹ ַה ֶפּ ָחה ֵלאמֹר
יא ְוי ַ
אַתּה
ֵשׁוּע ָ
ְהוּדים וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
אַתּה הוּא ֶמ ֶלַ היּ ִ
ַה ָ
אָמ ְר ָתּ׃
ָ
ָתם ְוא
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהזּ ְֵקנִים ֵה ִביאוּ ָע ָליו ִשׂ ְטנ ָ
יב ְור ֵ
ָענָה אֹ ָתם ָדּ ָבר׃
אַתּה ַעד־ ַכּ ָמּה
ילטוֹס ֲהא שֹׁ ֵמ ַע ָ
יג וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִפּ ָ
ִה ְכ ִבּירוּ ַלעֲנוֹת ָבּ׃
ֲשׁר־ ָהיָה
ָתן לוֹ ַמ ֲענֶה אַף א ָד ָבר ֶא ָחד ַעד א ֶ
יד ְוא נ ַ
ְל ֶפ ֶלא ְבּ ֵעי ֵני ַה ֶפּ ָחה׃
וּב ַחג ַהזֶּה ַה ְס ֵכּן ִה ְס ִכּין ַה ֶפּ ָחה ְל ַשׁ ַלּח ֶא ָחד
טו ֶ
ֲשׁר י ְִבחֲרוּ בוֹ ָה ָעם ַל ָח ְפ ִשׁי׃
ֲס ִירים א ֶ
ֵמ ָהא ִ
וּשׁמוֹ
וֹדע ָל ָעם ְ
אָסיר נ ַ
וּב ֵעת ַה ִהיא ָהיָה ָל ֶהם ִאישׁ ִ
טז ָ
אַבּא׃
ַבּר־ ָ
יהם ִפּי ָלטוֹס ְבּ ִמי ִת ְבחֲרוּ
ֲל ֶ
ֲלם וַיֹּא ֶמר א ֵ
יז ַוי ְִהי ְבּ ִה ָקּה ָ
יח׃
ֵשׁוּע ַהנּ ְִקרָא ָמ ִשׁ ַ
אַבּא אוֹ ְבי ַ
ֲשׁ ְלּ ֵחהוּ ָל ֶכם ְבּ ַבר־ ָ
ַוא ַ
אָתם בּוֹ ִה ְס ִגּירֻהוּ׃
ֲשׁר ִמ ִקּ ְנ ָ
ָדע א ֶ
יח ִכּי י ַ
יט ְוגַם־ ְבּ ִשׁ ְבתּוֹ ִבּ ְמקוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ָשׁ ְל ָחה לּוֹ ִא ְשׁתּוֹ ֵלאמֹר
ֵיתי
אַל־ ִתּ ְת ָערַב ִבּ ְד ַבר ַה ַצּ ִדּיק ַהזֶּה ִכּי זֶה ַהיּוֹם ֻענּ ִ
וֹתיו׃
ַבחֲלוֹם ַעד־ ְמאֹד ַעל־אֹד ָ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהזּ ְֵקנִים ֵה ִסיתוּ ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם ִל ְשׁאֹל
כ ְור ֵ
ֵשׁוּע׃
וּל ַה ְשׁ ִמיד ֶאת־י ַ
אַבּא ְ
ָל ֶהם ֵאת ַבּר־ ָ
יהם ֶאת־ ִמי ִמן־ ַה ְשּׁ ַניִם ַתּ ְח ְפּצוּ
ֲל ֶ
ַען ַה ֶפּ ָחה וַיֹּא ֶמר א ֵ
כא ַויּ ַ
אַבּא׃
ֲשׁ ְלּ ֵחהוּ ָל ֶכם וַיֹּא ְמרוּ ֵאת ַבּר־ ָ
ַוא ַ
ֵשׁוּע ַהנּ ְִקרָא
ֱשׂה ְלי ַ
וּמה־ ֶאע ֶ
ילטוֹס ָ
יהם ִפּ ָ
ֲל ֶ
כב וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֻלּם י ִָצּ ֵלב׃
יח וַיֹּא ְמרוּ כ ָ
ָמ ִשׁ ַ
וֹסיפוּ ִל ְצעֹק
ְהם ה ִ
ָעה ָע ָשׂה ו ֵ
כג וַיֹּא ֶמר ְו ָל ָמּה ֶמה־ר ָ
ו ְֵלאמֹר י ִָצּ ֵלב׃
וֹסיף
ילטוֹס ִכּי א־יָכֹל ָל ֶהם אַ עוֹד תּ ִ
כד ַויּ ְַרא ִפּ ָ
ָדיו ְל ֵעינֵי ָה ָעם
הוּמה ַויּ ִַקּח ַמיִם ַויּ ְִר ַחץ ֶאת־י ָ
ַה ְמּ ָ
אַתּם׃
וַיֹּא ַמר נ ִָקי אָנֹ ִכי ִמ ַדּם ַה ַצּ ִדּיק ַהזֶּה ְראוּ ֶ
כה ַוַיּעֲנוּ ָכל־ ָה ָעם ֵלאמֹר ָדּמוֹ ָע ֵלינוּ ו ְַעל־ ָבּ ֵנינוּ׃
וֹטים
ֵשׁוּע י ִַסּר ַבּשּׁ ִ
אַבּא ְו ֵאת י ַ
כו אָז ִשׁ ַלּח ָל ֶהם ֵאת ַבּר־ ָ
ַויּ ְִתּנֵהוּ ְל ִה ָצּ ֵלב׃
ֲצר ַה ִמּ ְשׁ ָפּט
ֵשׁוּע ֶאל־ח ַ
כז ַויּ ְִקחוּ אַ ְנ ֵשׁי ְצ ָבא ַה ֶפּ ָחה ֶאת־י ַ
וֹרין ַוַיּז ְִעיקוּ ָע ָליו ֵאת ָכּל־ ַה ְגּדוּד׃
הוּא ְפּרַט ִ
ָמן׃
אַרגּ ָ
ישׁהוּ ְמ ִעיל ְ
כח ַויּ ְַפ ִשׁיטוּ אֹתוֹ ַויּ ְַל ִבּ ֻ

דוֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ָתּי
ַה ְבּשׂוֹרָה ַה ְקּ ָ

ימינוֹ
ָשׂימוּ ַעל־רֹאשׁוֹ וְ ָקנֶה ִב ִ
וֹצים ַויּ ִ
ְשׂ ְרגוּ ֶכּ ֶתר ק ִ
כט ַוי ָ
יהם ַוי ְַה ְתּלוּ בוֹ ֵלאמֹר י ְִחי ֶמ ֶל
ַויּ ְִכ ְרעוּ ְל ָפנָיו ַעל־ ִבּ ְר ֵכ ֶ
ְהוּדים׃
ַהיּ ִ
ל ַויָּרֹקּוּ ְבּ ָפנָיו ַויּ ְִקחוּ ֶאת־ ַה ָקּנֶה ַוַיּכֻּהוּ ַעל־רֹאשׁוֹ׃
ֲשׁר ֵה ֵתלּוּ בוֹ ִה ְפ ִשׁיטוּ אֹתוֹ ֶאת־ ַה ְמּ ִעיל
לא ְואַ ֲחרֵי א ֶ
וֹליכֻהוּ ִל ְצב אֹתוֹ׃
ָדיו וַיּ ִ
ישׁהוּ ֶאת־ ְבּג ָ
ַויּ ְַל ִבּ ֻ
וּשׁמוֹ ִשׁ ְמעוֹן אֹתוֹ
קוּרינִי ְ
ֲשׁר י ְָצאוּ ָפּ ְגעוּ ְבּ ִאישׁ ִ
לב ו ְַכא ֶ
ִא ְלּצוּ ַל ֲהִ א ָתּם ו ְָל ֵשׂאת לוֹ ֶאת־ ְצ ָלבוֹ׃
ֵאָמר ְמקוֹם
ֲשׁר י ֵ
ָל ָתּא א ֶ
ָלגּ ְ
לג ַויָּבֹאוּ ֶאל־ ַה ָמּקוֹם ַהנִּ ְקרָא גּ ְ
ֻלגֹּ ֶלת׃
ַהגּ ְ
אָבה
לד ַויּ ְִתּנוּ־לוֹ ַייִן ָמהוּל ְבּרֹאשׁ ִל ְשׁתּוֹת ַויּ ְִט ַעם ְוא ָ
ִל ְשׁתּוֹתוֹ׃
יהם
ֲל ֶ
ָדיו ַויּ ִַפּילוּ ע ֵ
ְח ְלּקוּ ֶאת־ ְבּג ָ
לה ַויּ ְִצ ְלבוּ אֹתוֹ ָשׁם ַוי ַ
ָדי
ְח ְלּקוּ ְבג ַ
ֱמר ְבּ ִפי ַהנּ ִָביא י ַ
ֲשׁר־ ֶנא ַ
גּוֹ ָרל ְל ַמלּאֹת ֶאת א ֶ
בוּשׁי י ִַפּילוּ גוֹ ָרל׃
ָל ֶהם ו ְַעל־ ְל ִ
ֵשׁבוּ ַויּ ְִשׁ ְמרוּ אֹתוֹ ָשׁ ָמּה׃
לו ַויּ ְ
אַשׁ ָמתוֹ ִבּ ְכתֹ ֶבת ֵמ ַעל ְלרֹאשׁוֹ זֶה הוּא
ָשׂימוּ ְד ַבר ְ
לז ַויּ ִ
ְהוּדים׃
וּע ֶמ ֶלַ היּ ִ
יֵשׁ ַ
ימינוֹ
לח ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן נ ְִצ ְלבוּ ִעמּוֹ ְשׁנֵי אַ ְנ ֵשׁי־ ָח ָמס ֶא ָחד ִמ ִ
ְו ֶא ָחד ִמ ְשּׂמֹאלוֹ׃
לט ְו ָהעֹ ְב ִרים ָשׁם ִגּ ְדּפוּ אֹתוֹ ַוָיּנִיעוּ אַ ֲחרָיו ֶאת־רֹא ָשׁם׃
ְהבּוֹ ֶנה אֹתוֹ
יכל ו ַ
אַתּה הוּא ַההֹ ֵרס ֶאת־ ַה ֵה ָ
מ וַיֹא ְמרוּ ָ
יעה ֶאת־נ ְַפ ֶשִׁ אם ֶבּן־ ֱאִ הים
וֹשׁ ָ
ָמים ה ִ
ִבּ ְשֶׁ שׁת י ִ
אַתּה ְר ָדה ִמן־ ָה ֵעץ׃
ָ
וֹפ ִרים
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִ ים ִעם־ ַהסּ ְ
מא ו ְֵכן גַּם־ ָשׂחֲקוּ ָע ָליו ר ֵ
ְקנִים ֵלאמֹר׃
ְו ַהזּ ֵ
יע
וֹשׁ ַ
יוּכל ְלה ִ
יע ְו ֶאת־נ ְַפשׁוֹ א ַ
וֹשׁ ַ
ֲח ִרים ה ִ
מב ֶאת־א ֵ
ֲמין
ִאם־ ֶמ ֶל י ְִשׂ ָר ֵאל הוּא ֵירֶד־נָא ַע ָתּה ִמן־ ָה ֵעץ ְו ַנא ִ
בּ וֹ׃
אָמר
ילהוּ ִכּי ָח ֵפץ בּוֹ ִכּי ֲהא ַ
מג בֹּ ֵט ַח ֵבּאִ הים י ִַצּ ֵ
ֶבּן־ ָה ֱאִ הים אָנִי׃
ֲשׁר נ ְִצ ְלבוּ ִעמּוֹ ֵח ְרפֻהוּ ְכּמוֹ־ ֵכן׃
מד ְוגַם־אַ ְנ ֵשׁי־ ֶה ָח ָמס א ֶ
מה ְוחֹ ֶשִׁ כּ ָסּה ֶאת־ ְפּנֵי ָכל־ ָהאָ ֶרץ ִמן־ ַה ָשּׁ ָעה ַה ִשּׁ ִשּׁית ַעד
יעית׃
ַה ָשּׁ ָעה ַה ְתּ ִשׁ ִ
ֱל ִהי
ֵשׁוּע ְבּקוֹל גָּדוֹל ֵלאמֹר א ָ
יעית ָצ ַעק י ַ
וּב ָשּׁ ָעה ַה ְתּ ִשׁ ִ
מו ַ
ֵאָמר ֵא ִלי ֵא ִלי ָל ָמה
ֲשׁר י ֵ
ֱל ִהי ְל ָמה ְשׁ ַב ְק ָתּנִ י א ֶ
אָ
ֲעז ְַב ָתּנִי׃
ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ אָ ְמרוּ הוּא קֹ ֵרא
וּמן־ ָהעֹ ְמ ִדים ָשׁם ַכּא ֶ
מז ִ
ֶאל־ ֵא ִליָּהוּ׃
ֲשׁר ִמ ְלאוֹ חֹ ֶמץ
ְמ ֵהר ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַוָיּרָץ ַויּ ִַקּח ְספוֹג א ֶ
מח ַוי ַ
ַשׁ ֵקהוּ׃
ימהוּ ַעל־ ָקנֶה ַויּ ְ
ַוי ְִשׂ ֵ
אָמרוּ ֶהרֶף ְו ִנ ְר ֶאה ִאם־יָבֹא ֵא ִליָּהוּ
ָשׁים ְ
ֶתר ָה ֲאנ ִ
מט ְוי ֶ
יע לוֹ׃
וֹשׁ ַ
ְלה ִ
ֵשׁוּע הֹ ִסיף ַו ִיּ ְקרָא ְבקוֹל גָּדוֹל ַויּ ְַפ ֵקד ֶאת־רוּחוֹ׃
נ ְוי ַ

כה

ָעים ִמ ְל ַמ ְע ָלה
יכל נִ ְק ְר ָעה ִל ְשׁ ַניִם ְקר ִ
נא ְו ִהנֵּה ָפּרֹ ֶכת ַה ֵה ָ
ְצוּרים ִה ְת ַבּ ָקּעוּ׃
ֲשׁה ו ִ
ְל ָמ ָטּה ֶארֶץ ָרע ָ
ֲשׁר
וֹשׁים א ֶ
ַבּים ֵמ ַע ְצמוֹת ַה ְקּד ִ
וּק ָב ִרים נ ְִפ ָתּחוּ ַויּ ִָקיצוּ ר ִ
נב ְ
ָבּאָרֶץ ְי ֵשׁנִים ֵה ָמּה׃
קוּמתוֹ ַויָּבֹאוּ ֶאל־ ִעיר ַהקֹּ ֶדשׁ
ֵיהם אַ ֲחרֵי ְת ָ
נג ַויּ ְֵצאוּ ִמ ִקּ ְבר ֶ
ַבּים׃
ַוֵיּרָאוּ ָלר ִ
ֵשׁוּע
ֲשׁר ִאתּוֹ ַהשֹּׁ ְמ ִרים ֶאת־י ַ
ָשׁים א ֶ
נד ְו ַשׂר־ ַה ֵמּאָה וְ ָה ֲאנ ִ
ֲשׁר ָקרָה ָח ְרדוּ
ַעשׁ ְו ֶאת־ ָכּל־א ֶ
וֹתם ֶאת־ ָהר ַ
ִבּ ְרא ָ
אָכן זֶה ָהיָה ֶבּן־ ֱאִ הים׃
ַעד־ ְמאֹד וַיֹּא ְמרוּ ֵ
ָליל
ֵשׁוּע ִמן־ ַהגּ ִ
ֲשׁר ָה ְלכוּ אַ ֲחרֵי י ַ
ָשׁים רַבּוֹת א ֶ
נה ְונ ִ
ֲשׂה ָשׁם ֵמרָחוֹק׃
ְל ָשׁ ְרתוֹ ָהיוּ רֹאוֹת ֶאת־ ַה ַנּע ָ
וֹסי
וּמ ְריָם ֵאם־ַיעֲקֹב וְי ֵ
ֵהן ָהי ְָתה ִמ ְריָם ַה ַמּ ְג ָדּ ִלית ִ
וּבינ ֶ
נו ֵ
ְו ֵאם ְבּנֵי ז ְַב ִדּי׃
וֹסף
וּשׁמוֹ י ֵ
ָמ ַתיִם ְ
נז ַוי ְִהי ָב ֶערֶב ַויָּבֹא ִאישׁ ָע ִשׁיר ִמן־ ָהר ָ
ֵשׁוּע׃
ידי י ַ
ְוגַם־הוּא ָהיָה ֶא ָחד ִמ ַתּ ְל ִמ ֵ
ֵשׁוּע ַוי ְַצו
ילטוֹס ַויּ ְִשׁאַל ִמ ֶמּנּוּ ֶאת־גּוּף י ַ
נח הוּא ָבא ֶאל־ ִפּ ָ
ָתן לוֹ׃
ילטוֹס ִכּי־ ִינּ ֵ
ִפּ ָ
ֲטהוּ ְבּ ַת ְכ ִרי־ ַבּד ָטהוֹר׃
נט ַויּ ִַקּח יוֹ ֵסף ֶאת־ ַהגּוּף ַוַיּע ֵ
ֲשׁר ָח ַצּב־לוֹ ַבּצּוּר ַוָיּגֶל ֶא ֶבן
ימהוּ ְבּ ֶק ֶבר ָח ָדשׁ א ֶ
ס ַוי ְִשׂ ֵ
ֵל׃
וֹלה ַעל־ ִפּי ַה ֶקּ ֶבר ַויּ ַ
ְגּד ָ
אַחרֶת ָהיוּ יֹ ְשׁבוֹת ָשׁם
וּמ ְריָם ָה ֶ
וּמ ְריָם ַה ַמּ ְג ָדּ ִלית ִ
סא ִ
ִממּוּל ַה ָקּ ֶבר׃
ָאשׁי
סב ַוי ְִהי ִמ ָמּ ֳחרָת אַ ֲחרֵי ֶערֶב ַה ַשּׁ ָבּת ַויּ ִָקּהֲלוּ ר ֵ
ילטוֹס׃
רוּשׁים ֶאל־ ִפּ ָ
ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַה ְפּ ִ
אָמר ַה ַמּ ְת ֶעה
וֹדנּוּ ַחי ַ
ָכ ְרנוּ ִכּי ְבּע ֶ
סג וַיֹּא ְמרוּ אֲדֵֹנינוּ ז ַ
ַמים אָקוּם׃
ַההוּא ִמ ְק ֵצה ְשֶׁ שׁת י ִ
ישׁי
סד ָל ֵכן ַצוֵּה־נָא ִלנְצֹר ֶאת־ ַה ֶקּ ֶבר ַעד־יוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
אָמרוּ ֶאל־ ָה ָעם
ידיו ַבּ ַלי ְָלה ְוּג ָנבֻהוּ ְו ְ
ֶפּן־יָבֹאוּ ַת ְל ִמ ָ
ָעה ַה ִמּ ְר ָמה ָהאַחֲרָֹנה
ִהנֵּה־ ָקם ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ְור ָ
ִמן־ ָה ִראשָֹׁנה׃
ילטוֹס ֵהא־ ָל ֶכם אַ ְנ ֵשׁי ִמ ְשׁ ָמר ְלכוּ
יהם ִפּ ָ
ֲל ֶ
סה וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר ֵתּ ָדעוּן׃
ְונ ְִצרוּ ַכּא ֶ
ֲמידוּ
אָבן ַוַיּע ִ
ַח ְתּמוּ ֶאת־ ָה ֶ
סו ַויּ ְֵלכוּ ַויּ ְִצּרוּ ֶאת־ ַה ֶקּ ֶבר ַויּ ְ
ָע ָליו ֶאת־ ַה ִמּ ְשׁ ָמר׃
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ַתּבֹא
אַחר ַה ַשּׁ ָבּת ִל ְפנוֹת־בֹּ ֶקר ְבּ ֶא ָחד־ ַבּ ַשּׁ ָבּת ו ָ
ַוי ְִהי ַ
אַחרֶת ִל ְראוֹת ֶאת־ ַה ָקּ ֶבר׃
וּמ ְריָם ָה ֶ
ִמ ְריָם ַה ַמּ ְג ָדּ ִלית ִ
ַעשׁ גָּדוֹל ִכּי־ ַמ ְלאַ יְה ָוֹה ָירַד ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ַויָּבֹא
ַוי ְִהי ר ַ
יה׃
ֵשׁב ָע ֶל ָ
ַוָיּגֶל ֶאת־ ָה ֶא ֶבן ִמן־ ַה ֶפּ ַתח ַויּ ֶ
וּלבוּשׁוֹ ָל ָבן ַכּ ָשּׁ ֶלג׃
וּמ ְר ֵאהוּ ַכּ ָבּרָק ְ
ַ
ְשׁי ַה ִמּ ְשׁ ָמר נ ְִב ָהלוּ ַויּ ְִהיוּ ַכּ ֵמּ ִתים׃
ימתוֹ אַנ ֵ
וּמ ֵא ָ
ֵ
ָד ְע ִתּי
ָשׁים אַל־ ִתּירֶא ָן ֵהן י ַ
ַען ַה ַמּ ְלאָ וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַהנּ ִ
ַויּ ַ
ֵשׁוּע ַהנּ ְִצ ָלב ְתּ ַב ֵקּ ְשׁנָה׃
ִכּי ֶאת־י ַ
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וּר ֶאינָה
אָמר בֹּאנָה ְ
ֲשׁר ָ
ו ֵאינֶנּוּ פֹה ִכּי הוּא ָקם ַכּא ֶ
ֲשׁר ָשׁ ַכב־ ָשׁם ָהאָדוֹן׃
ֶאת־ ַה ָמּקוֹם א ֶ
ֲמ ְר ֶתּן ִכּי הוּא ָקם ִמן־ ַה ֵמּ ִתים
ידיו ַוא ַ
וּמ ַה ְר ֶתּן ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ז ִ
ְשׁם ִתּ ְראוּ אֹתוֹ ִהנֵּה
ילה ו ָ
ָל ָ
ֵיכם ַהגּ ִ
וֹלִ ל ְפנ ֶ
ְו ִהנֵּה הוּא ה ֵ
אָמ ְר ִתּי ָל ֶכן׃
ַ
ַתּרֹ ְצנָה
וּב ָשׂשׂוֹן רָב ו ָ
ַתּ ֶצאנָה ְכּ ֶרגַע ִמן־ ַה ֶקּ ֶבר ְבּי ְִראָה ְ
ח וֵ
ידיו׃
ְל ַה ִגּיד ְל ַת ְל ִמ ָ
ֵשׁוּע
יהן י ַ
ֲל ֶ
ידיו ַוֵיּרָא א ֵ
ט ֵהנָּה הֹ ְלכוֹת ְל ַס ֵפּר ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ַתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶי ָן
ַשׁנָה וַתֹּא ַח ְזנָה ְבר ְַג ָליו ו ִ
ַתּגּ ְ
וַיֹּא ֶמר ָשׁלוֹם ו ִ
ל וֹ׃
אַחי
ֵדנָה ְל ַ
ֵשׁוּע אַל־ ִתּירֶאנָה ֵל ְכנָה ַהגּ ְ
יהן י ַ
ֲל ֶ
י וַיֹּא ֶמר א ֵ
ילה ְו ָשׁם י ְִראוּנִי׃
ָל ָ
ִכּי י ְֵלכוּ ַהגּ ִ
ָשׁים ֵמאַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְשׁ ָמר ָבּאוּ ָה ִעירָה
יא ַוי ְִהי ְבּ ֶל ְכ ָתּן ו ְִהנֵּה ֲאנ ִ
ֲשׁר ָקרָה׃
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ֶאת־כֹּל א ֶ
ַויּ ִַגּידוּ ְלר ֵ
יב ַויּ ִָקּהֲלוּ ִעם־ ַהזְּ ֵקנִים ַו ִיּ ָוּעֲצוּ ַויּ ְִתּנוּ־ ֶכ ֶסף רָב ֶאל־אַ ְנ ֵשׁי
ַה ָצּ ָבא ֵלאמֹר׃
ַחנוּ
ידיו ָלי ְָלה ַויּ ְִג ְנבֻהוּ ְבּעוֹד ֲאנ ְ
יג ִא ְמרוּ ִכּי־ ָבאוּ ַת ְל ִמ ָ
ְשׁנִים׃
יֵ
ַחנוּ נ ְַד ֵבּר ַעל־ ִלבּוֹ
ִשּׁ ַמע ַה ָדּ ָבר ְלאָזְ נֵי ַה ֶפּ ָחה ֲאנ ְ
יד ו ְִכי־י ָ
ְו ָהיִינוּ ְל ָמגֵן ָל ֶכם ִמ ָכּל־רָע׃
יהם
ֲשׁר ָשׂמוּ ְבּ ִפ ֶ
טו ַויּ ְִקחוּ ֶאת־ ַה ֶכּ ֶסף ַוַיּעֲשׂוּ ַכּא ֶ
ְהוּדים ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה׃
מוּעה ַהזֹּאת י ְָצאָה ֵבּין ַהיּ ִ
ְו ַה ְשּׁ ָ
ילה ֶאל־ ָה ָהר ַההוּא
ָל ָ
אַחד ָע ָשׂר ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָה ְלכוּ ַהגּ ִ
טז ְו ַ
שׁוּע׃
ָעד ָל ֶהם ֵי ַ
ֲשׁר י ַ
אֶ
וֹתם אֹתוֹ ַויּ ְִשׁ ַתּחֲווּ־לוֹ ְויֵשׁ ֵמ ֶהם ָפּ ְסחוּ
יז ַוי ְִהי ִכּ ְרא ָ
ַעל־ ְשׁ ֵתּי ְס ִע ִפּים׃
יהם ֵלאמֹר ִנ ַתּן־ ִלי ָכּל־ ִמ ְמ ָשׁל
ֲל ֶ
ֵשׁוּע ַוי ְַד ֵבּר א ֵ
יח ַו ִיּגַּשׁ י ַ
וּבאָרֶץ׃
ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
ֲשׂתם ִלי ְל ַת ְל ִמ ִידים
יט ְלכוּ ֶאל־ ָכּל־ ָה ַע ִמּים ְלהוֹרֹתָם ו ְַלע ָ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
וּל ַט ֵבּל אֹ ָתם ְבּ ֵשׁם ָהאָב ְו ַה ֵבּן ְו ַ
ְ
ִיתי ֶא ְת ֶכם וְ ִהנֵּה
ֲשׁר ִצוּ ִ
כ ו ְִל ַמּ ְד ֶתּם אֹ ָתם ִל ְשׁמֹר ֶאת־ ָכּל־א ֶ
וֹלם
ֲרית ַה ָשּׁנִים ְל ֵעת ֵקץ ָהע ָ
אָנֹ ִכי ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ֶכם ַעד־אַח ִ
אָמן׃
ֵ

כו
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ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּדוֹ ָשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
פרק א
יח ֶבּן־ ָה ֱאִ הים׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
א ְתּ ִח ַלּת ַה ְבּשׂוֹ ָרה ְלי ַ
אָכי ְל ָפנֶי
יאים ִה ְננִי שֹׁ ֵל ַח ַמ ְל ִ
ב ַכּ ָכּתוּב ְבּ ִד ְברֵי ַהנּ ְִב ִ
וּפנָּה־ ַד ְר ְכְּ ל ָפנֶי׃
ִ
וֹתיו׃
ַשּׁרוּ ְמ ִסלּ ָ
ג קוֹל קוֹ ֵרא ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַפּנּוּ ֶדּ ֶר יְה ָוֹה י ְ
ד ַויָּבֹא יוֹ ָחנָן ְל ַט ֵבּל ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְהוּא ָקרָא ֶאל־ ָה ָעם ָלשׁוּב
יחת ֲעוֹ ָנם׃
וּל ִה ָטּ ֵבל ִל ְס ִל ַ
ִמ ַדּ ְר ָכּם ְ
ְרוּשׁ ָליִם
ישׁ ֵבי י ָ
ְהוּדה ו ְָכל־ ְ
ה ַויּ ְֵצאוּ ֵא ָליו ָכּל־ ֶארֶץ י ָ
ְבּ ִה ְתוַדֹּ ָתם
ְבּתוַֹ היּ ְַר ֵדּן
ִטּ ְבלוּ ַעל־יָדוֹ
ַויּ ָ
יהם׃
ֶאת־ ַחטֹּא ֵת ֶ
וֹחנָן ְלבוּשׁוֹ ְשׂ ַער ְגּ ַמ ִלּים וְ ֵאזוֹר עוֹר אָזוּר ְבּ ָמ ְתנָיו
ו וְי ָ
ָער׃
וּד ַבשׁ ִמיּ ַ
ָבים ְ
ֲכלוֹ ֲחג ִ
וּמא ָ
ַ
ֲשׁר ַקל־ ֶע ֶר
ז ַויּ ְִקרָא ֵלאמֹר ִהנֵּה ָח ִסין ִמ ֶמּנִּי ָבּא אַ ֲחרָי א ֶ
ֲאנִי ִמ ְכּרֹ ַע ְל ָפנָיו ְל ַה ִתּיר ְשׂרוֹ נ ְָע ָליו׃
ְט ֵבּל ֶא ְת ֶכם
ח ֲאנִי ְמ ַט ֵבּל ֶא ְת ֶכם ַבּ ָמּיִם אַ הוּא י ַ
ְבּרוּ ַח־ ַהקֹּ ֶדשׁ׃
ִטּ ֵבל
ָליל ַויּ ָ
ְצרֶת ִמן־ ַהגּ ִ
ֵשׁוּע ִמנּ ֶ
ָמים ָה ֵהם ַויָּבֹא י ַ
ט ַוי ְִהי ַבּיּ ִ
וֹחנָן ַבּיּ ְַר ֵדּן׃
ַעל־יַד י ָ
י ְוהוּא אַ־ ָעה ָע ָלה ִמן־ ַה ָמּיִם ַויּ ְַרא ו ְִהנֵּה נ ְִפ ְתּחוּ
רוּח י ְָר ָדה ָע ָליו ִבּ ְדמוּת יוֹ ָנה׃
ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָה ַ
ָצ ָתה
אַתּה הוּא ְבּנִי י ְִד ִידי ְבּ ר ְ
יא ַוי ְִהי קוֹל ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ָ
נ ְַפ ִשׁי׃
רוּח ַוַיּ ִנּ ֵחהוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר׃
יב ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ְנ ָשׂאוֹ ָה ַ
ַסּהוּ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ִעם־ ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ַו ְינ ֵ
יג ַוי ְִהי ַב ִמּ ְד ָבּר ְ
ֲכי ֱאִ הים ֵשׁ ְר ֻתהוּ׃
וּמ ְלא ֵ
ַה ָשּׁ ָטן ַ
ילה ַויּ ְִקרָא
ָל ָ
ֵשׁוּע ַהגּ ִ
וֹחנָן ָבּא י ַ
ֲשׁר ָה ְסגַּר י ָ
יד ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ֶאת־ ְבּשׂוֹ ַרת ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
וּמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ְקרֹ ָבה
ָמים ַ
טו וַיֹּא ַמר ִהנֵּה ָמ ְלאוּ ַהיּ ִ
ֲמינוּ ַב ְבּשׂוֹ ָרה׃
יכם ְו ַהא ִ
ָלבֹא שׁוּבוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
ָליל ַויּ ְַרא ֶאת־ ִשׁ ְמעוֹן
טז ַוי ְִהי ְבּ ֶל ְכתּוֹ ַעל־ ְשׂ ַפת יַם־ ַהגּ ִ
ֲחי ִשׁ ְמעוֹן פֹּ ְר ִשׂים ִמ ְכמֹ ֶרת ַעל־ ְפּנֵי ַהיָּם
ְו ֶאת־אַנְ ְדּרַי א ִ
ִכּי ַדיּ ִָגים ָהיוּ׃
ֱשׂה ֶא ְת ֶכם ְל ַד ְיּגֵי
ְאע ֶ
ֵשׁוּע ְלכוּ אַ ֲחרַי ו ֶ
יהם י ַ
ֲל ֶ
יז וַיֹּא ֶמר א ֵ
אָדם׃
ָ
וֹתם ְכּ ָרגַע ַויּ ְֵלכוּ אַ ֲחרָיו׃
ַעזְבוּ ֶאת־ ִמ ְכמֹר ָ
יח ַויּ ַ
יט ַוַיּעֲבֹר ְמ ַעט־ ִמז ְָער ַויּ ְַרא ֶאת־ַיעֲקֹב ֶבּן־ז ְַב ִדּי
אָחיו ְוגַם־ ֵהם ָבּאָנִ יָּה ְמ ַת ְקּנִים ִמ ְכמֹרוֹת׃
וֹחנָן ִ
ְו ֶאת־י ָ

כז

יהם ָבּאָ ִניָּה
ֲב ֶ
ַעזְבוּ ֶאת־ז ְַב ִדּי א ִ
יהם ִפּ ְתאֹם ַויּ ַ
ֲל ֶ
כ ַויּ ְִקרָא א ֵ
ִעם־ ַהפֲֹּע ִלים ַה ְשּׂ ִכ ִירים ַויּ ְֵלכוּ אַ ֲחרָיו׃
ַחשׁ ָלבֹא ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת
כא ַויָּבֹאוּ ֶאל־ ְכּ ַפר־נַחוּם ַויּ ַ
ֶסת ַוי ְַל ֵמּד ָשׁ ָמּה׃
ֶאל־ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
ֲשׁר ִשׁ ְלטוֹן
ָדע ְל ַל ְמּ ָדם ְכּ ִאישׁ א ֶ
כב ַויּ ְִת ְמהוּ ַעל־תּוֹ ָרתוֹ ִכּי י ַ
וֹפ ִרים׃
ְבּיָדוֹ ְוא ַכּסּ ְ
רוּח
ֲשׁר ָדּ ַבק בּוֹ ַ
ֵסת א ֶ
כג ְו ָשׁם נִ ְמ ָצא ִאישׁ ְבּ ֵבית־ ַה ְכּנ ֶ
ֻט ְמאָה ַויּ ְִצ ַעק ֵלאמֹר׃
את
ידנוּ ָב ָ
ָלַ ה ִאם ְל ַה ְשׁ ִמ ֵ
ֵשׁוּע ַהנּ ְָצ ִרי ַמה־ ָלּנוּ ו ָ
כד הוֹי י ַ
אַתּה ְקדוֹשׁ ָה ֱאִ הים׃
ֲהא י ְַד ְע ִתּיִ מי ָ
ְצא ִמ ֶמּנּוּ׃
ֵשׁוּע ֵלאמֹר דֹּם ו ֵ
כה ַויּ ְִג ַער־בּוֹ י ַ
רוּח ַה ֻטּ ְמאָה ַויּ ְִצ ַעק ְצ ָע ָקה ְגדֹ ָלה
כו ַויּ ְִטרֹף אֹתוֹ ַ
ָצא ִמ ֶמּנּוּ׃
ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן י ָ
אָחיו ֵלאמֹר ַמה־זֹּאת
ֻלּם ַויּ ְִת ְמהוּ ִאישׁ ֶאל־ ִ
כז ַויּ ְִשׁ ָתּאוּ כ ָ
ֲד ָשׁה ִאתּוֹ ִכּי גַּם־ ֶאת־ ָהרוּחוֹת ַה ְטּ ֵמאוֹת
ַמה־תּוֹ ָרה ח ָ
הוּא ְמ ַצוֶּה ֶבּעֱזוּזוֹ ְו ֵהן שֹׁ ְמעוֹת ְבּקֹלוֹ׃
ָליל׃
וּמ ָסּ ִביב ַלגּ ִ
ָצא ַעד־ ְמ ֵהרָה ְבּ ָכל־ ַה ִכּ ָכּר ִ
כח ְו ָשׁ ְמעוֹ י ָ
יתה ִשׁ ְמעוֹן ְואַ ְנ ְדּרַי
ֵסת ַויָּבֹאוּ ֵבּ ָ
כט ַויּ ְֵצאוּ ִמ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
וֹחנָן׃
ו ְִע ָמּ ֶהם גַּם־ַיעֲקֹב וְי ָ
וּכבֹאוֹ ִס ְפּרוּ לוֹ
וֹלת־ ַק ָדּ ַחת ְ
ל ְוחֹ ֶתנֶת ִשׁ ְמעוֹן ָשׁ ְכ ָבה ח ַ
ֲל ָתהּ׃
ַעל־ ְדּ ַבר ַמח ָ
ָפ ָתה ִמ ֶמּנָּה
ימ ָה ְו ַה ַקּ ַדּ ַחת ר ְ
ָדהּ ַוי ְִק ֶ
לא ַו ִיּגַּשׁ ַוַיּ ֲחזֶק ְבּי ָ
ַתּ ָשׁרֵת אֹ ָתם׃
ַתּ ָקם ו ְ
וָ
לב ַוי ְִהי ָבּ ֶערֶב אַ ֲחרֵי בוֹא ַה ָשּׁ ֶמשׁ ַויּ ִָביאוּ ֵא ָליו ֵאת
ָעה ְמ ַב ִע ָתּם׃
רוּח ר ָ
ֲשׁר ַ
וֹלים וְ ֵאת א ֶ
ָכּל־ ַהח ִ
ַח ָדּו ֶפּ ַתח ַה ָבּיִת׃
ֶא ְספוּ י ְ
וֹשׁ ֵבי ָה ִעיר נ ֶ
לג ו ְָכל־י ְ
ֻאים שׁוֹ ִנים ְורוּחוֹת
ֲשׁר ָחלוּ ְבּ ַת ֲחל ִ
ַבּים ֵמ ֶהם א ֶ
לד ַויּ ְִר ָפּא ר ִ
ָתן ָלרוּחוֹת ָהרָעוֹת ְל ַד ֵבּר ָדּ ָבר
רָעוֹת רַבּוֹת ֵגּרֵשׁ ְוא־נ ַ
ִכּי י ְָדעוּ ִמי הוּא׃
ֵצא ַויּ ְִפגַּע ְבּ ָמקוֹם
ַשׁ ֵכּם ִמ ָמּ ֳחרָת ֶטרֶם ָע ָלה ַה ָשּׁ ַחר ַויּ ֵ
לה ַויּ ְ
ָחרֵב ַויּ ְִת ַפּ ֵלּל ָשׁ ָמּה׃
ֲשׁר ִאתּוֹ ָח ְרדוּ אַ ֲחרָיו׃
ָשׁים א ֶ
לו ְו ִשׁ ְמעוֹן ְו ָה ֲאנ ִ
ֻלּם ְמ ַב ְק ִשׁים ָפּנֶי׃
לז ַויּ ְִמ ָצ ֻאהוּ וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ִהנֵּה כ ָ
יהם ְלכוּ ְונָסוּרָה ִמזֶּה ֶאל־ ָערֵי ַה ְפּרָזוֹת
ֲל ֶ
לח וַיֹּא ֶמר א ֵ
אתי
ָצ ִ
ָאתי גַּם־ ָשׁ ָמּה ִכּי ַעל־ ֵכּן י ָ
ַה ְקּרֹבוֹת ָלנוּ ו ְָקר ִ
יתי׃
ִמ ֵבּ ִ
ָליל ַויּ ְִקרָא ָשׁם ַו ְי ָגרֶשׁ
ֵסת ְבּ ָכל־ ַהגּ ִ
ָסר ֶאל־ ָבּ ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
לט ַויּ ַ
ֶאת־ ַה ֵשּׁ ִדים׃

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

מ ַויָּבֹא ֵא ָליו ִאישׁ ְמצֹ ָרע ַויּ ְִת ַחנֵּן ַויּ ְִכרַע ְל ָפנָיו וַיֹּא ַמר
תוּכל ְל ַט ֲה ֵרנִי׃
אַתּה ֲהא ַ
ִאם־ ָח ֵפץ ָ
וֹשׁט ֶאת־יָדוֹ ַו ִיּגַּע־בּוֹ וַיֹּא ַמר ָח ֵפץ
ֵשׁוּע וַיּ ֶ
ַחם ָע ָליו י ַ
מא ַו ְיר ֵ
וּט ָהר׃
ֲאנִי ְ
ַעת ָס ָרה ִמ ְבּ ָשׂרוֹ ְכ ֶרגַע ַויּ ְִט ָהר׃
מב עוֹד ַה ָדּ ָבר ְבּ ִפיו ְו ַה ָצּר ַ
ְשׁ ְלּ ֵחהוּ ֵמ ַעל־ ָפּנָיו׃
ָעד־בּוֹ ַוי ַ
מג ַויּ ַ
ָאה ְל ֵעינֵי
מד ֵלאמֹר ְר ֵאה אַל־ ַתּגֵּד ְל ִאישׁ ָדּ ָבר רַק־ ֵלְ ו ֵהר ֵ
ֲשׁר ִצוָּה
ָתַ כּא ֶ
ַהכֹּ ֵהן ְו ַה ְקרֵב ֶאת־ ַה ָקּ ְר ָבּן ַעל־ ָט ֳהר ְ
מֹ ֶשׁה ְל ֵעדוּת ָל ֶהם׃
ַבּים
יע ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ָבּר ִ
וּל ַה ְשׁ ִמ ַ
ָחל ְל ַה ִגּיד ְ
מה ַוי ְִהי ְכּ ֵצאתוֹ ַויּ ֶ
ֵשׁוּע ָלבֹא ָב ִעיר ַבּגָּלוּי ִכּי
ֲשׁר א־יָכֹל עוֹד י ַ
ַעד א ֶ
ָבה ַויָּבֹאוּ ֵא ָליו
ִאם־ ִה ְתגּוֹ ֵרר ַבּחוּץ ְבּ ִציָּה ַו ֲער ָ
וּפנָּה׃
ִמ ָכּל־ ֵע ֶבר ִ

פרק ב
ְהקּוֹל ִנ ְשׁ ַמע ֵלאמֹר
ָשׁב ֶאל־ ְכּ ַפר־נַחוּם ו ַ
ָמים ַויּ ָ
א ַוי ְִהי ִמיּ ִ
ִהנֵּה הוּא יֹ ֵשׁב ַבּ ָבּיִת׃
ָשׂא אֹ ָתם
ֲשׁר א־נ ָ
ַבּים ְמ ֵהרָה ַעד־א ֶ
ב ַויּ ִָקּהֲלוּ ֵא ָליו ר ִ
ַח ָדּו אַף־ ְלנֹ ַכח ַה ֶפּ ַתח ִמחוּץ ַוי ְַד ֵבּר
ַה ָמּקוֹם ַלעֲמֹד י ְ
יהם ֶאת־ ְדּ ָברָיו׃
ֲל ֶ
אֵ
אַר ָבּ ָעה
ֲצמוֹת ְו ְ
יאי ִאישׁ נ ְֵכה ע ָ
ָשׁים ְמ ִב ֵ
ג ַויָּבֹאוּ ֵא ָליו ֲאנ ִ
נֹ ְשׂ ִאים אֹתוֹ׃
ֶשׁת ֵא ָליו ֵמרֹב ָה ָעם ֵה ִסירוּ
ֲשׁר א י ְָכלוּ ָלג ֶ
ד ו ְַכא ֶ
וֹרידוּ ֶד ֶר
ֲשׁר הוּא יֹ ֵשׁב בּוֹ וַיּ ִ
ֶאת־ ַהגָּג ֵמ ַעל־ ַה ַבּיִת א ֶ
ֲצמוֹת ָשׁ ַכב ָע ָליו׃
ֲשׁר נ ְֵכה ָהע ָ
ָשׁם ֶאת־ ַה ִמּ ְשׁ ָכּב א ֶ
ֲצמוֹת
ָתם וַיֹּא ֶמר ֶאל־נ ְֵכה ָהע ָ
ֵשׁוּע ֶאת־אֱמוּנ ָ
ה ִכּ ְראוֹת י ַ
ְבּנִי נ ְִס ְלחוּ־ ְלָ חטֹּא ֶתי׃
ָשׁבוּ ָשׁם ְמ ַד ְבּ ִרים ֶאל־ ִל ָבּם
וֹפ ִרים י ְ
ָשׁים ִמן־ ַהסּ ְ
ו ַו ֲאנ ִ
ֵלאמֹר׃
ֲט ִאים
יוּכל ִל ְסַ ח ח ָ
דּוּפים ָכּ ֵא ֶלּה ִמי ַ
ז ָל ָמּה ְמ ַד ֵבּר ִגּ ִ
ִבּ ְל ִתּי ָה ֱאִ הים ְל ַבדּוֹ׃
ֵשׁוּע ְבּרוּחוֹ ִכּי־ ֵכן ָח ְשׁבוּ ְב ִל ָבּם
ָדע י ַ
ח ו ְַעד־ ְמ ֵהרָה י ַ
יהם ָל ָמּה־זֶּה ֶת ְהגּוּ ָכזֹאת ְבּ ִל ְבּ ֶכם׃
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲצמוֹת נ ְִס ְלחוּ־ ְל
ָקל ִאם־ ֵלאמֹר ֶאל־נ ְֵכה ָהע ָ
ט ִכּי ֶמה נ ֵ
ַחטֹּא ֶתי אוֹ ֵלאמֹר קוּם ָשׂא ֶאת־ ִמ ְשׁ ָכּ ְב וְ ִה ְת ַה ֵלּ׃
אָדם ָבּאָרֶץ
י אְַ ל ַמ ַען ֵתּ ְדעוּן ִכּי יֵשׁ ִר ְשׁיוֹן ְל ֶבן־ ָה ָ
ֲצמוֹת׃
אָמר ֶאל־נְ ֵכה ָהע ָ
ֲט ִאים אָז ַ
ִל ְסַ ח ח ָ
יא ִהנֵּה ֲאנִי אֹ ֵמר ָל קוּם ָשׂא ֶאת־ ִמ ְשׁ ָכּ ְב ו ְֶל־ ְל
ית׃
ֶאל־ ֵבּ ֶ
ֻלּם
ֵצא ְל ֵעינֵי כ ָ
ִשּׂא ֶאת־ ִמ ְשׁ ָכּבוֹ ַויּ ֵ
ָקם ַויּ ָ
ְמ ֵהר ַויּ ָ
יב ַוי ַ
ֻלּם ַויּ ְִתּנוּ ָכבוֹד ֵלאִ הים ֵלאמֹר
וּפ ָלּצוּת אָ ֲחזָה ֶאת־כּ ָ
ַ
ָאינוּ ָכּזֹאת׃
וֹלם א־ר ִ
ֵמע ָ

כח

ָשׂם
ֵצא ֶאל־ ְשׂ ַפת ַהיָּם ו ְָכל־ ָה ָעם ָבּאוּ ֵא ָליו ַויּ ֶ
וֹסף ַויּ ֵ
יג וַיּ ֶ
ֵיהם׃
ֶאת־תּוֹ ָרתוֹ ִל ְפנ ֶ
ֲשׁר ָע ַבר ִמ ָשּׁם רָאָה ֶאת־ ֵל ִוי ֶבּן־ ַח ְל ַפי יֹ ֵשׁב ְבּ ֵבית
יד ַכּא ֶ
ֵל אַ ֲחרָיו׃
ָקם ַויּ ֶ
ַה ֶמּ ֶכס וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵל אַ ֲחרָי ַויּ ָ
וֹכ ִסים
ֵשׁבוּ מ ְ
טו ַוי ְִהי ְבּ ִשׁ ְבתּוֹ ַעל־ ַה ֶלּ ֶחם ְבּ ֵביתוֹ ַויּ ְ
ֲשׁר
ַבּים ָהיוּ א ֶ
ידיו ִכּי ר ִ
ֵשׁוּע ְו ַת ְל ִמ ָ
ַבּים ִעם־י ַ
ְו ַח ָטּ ִאים ר ִ
ָה ְלכוּ אַ ֲחרָיו׃
רוּשׁים ִכּי הוּא אֹ ֵכל ִעם־ ַה ַח ָטּ ִאים
וֹפ ִרים ְו ַה ְפּ ִ
טז ַויּ ְִראוּ ַהסּ ְ
דּוּע הוּא אֹ ֵכל
ידיו ַמ ַ
וֹכ ִסים וַיֹּא ְמרוּ ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ְו ַהמּ ְ
וֹכ ִסים וְ ַה ַח ָטּ ִאים׃
ְושֹׁ ֵתה ִעם־ ַהמּ ְ
יהם ַה ֲחז ִָקים ֵאין ָל ֶהם ָדּ ָבר
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
יז ַויּ ְִשׁ ַמע י ַ
יקים
אתי ִל ְקרֹא ַל ַצּ ִדּ ִ
וֹלים א־ ָב ִ
ִעם־ ָהרֹ ֵפא ִכּי ִאם־ ַהח ִ
שׁוּבה׃
ָלבֹא ֵא ַלי ִכּי ִאם־ ַל ַח ָטּ ִאים ִל ְת ָ
ֲשׁר ִענּוּ ַבצּוֹם נ ְַפ ָשׁם ָבּאוּ
רוּשׁים א ֶ
וֹחנָן ְו ַה ְפּ ִ
ידי י ָ
יח ְו ַת ְל ִמ ֵ
רוּשׁים ָצ ִמים
וֹחנָן ְו ַה ְפּ ִ
ידי י ָ
וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַעל־ ָמה ַת ְל ִמ ֵ
ידי א ָיצֻמוּ׃
ְו ַת ְל ִמ ֶ
ֲתנָּה ְבּעוֹד
ֲכי ָיצֻמוּ ְבּנֵי ַהח ֻ
ֵשׁוּע ה ִ
יהם י ַ
ֲל ֶ
יט וַיֹּא ֶמר א ֵ
יוּכלוּ
וֹכם א ְ
ֲשׁר ֶה ָח ָתן ְבּת ָ
ֶה ָח ָתן ִע ָמּ ֶהם ָכּל־עוֹד א ֶ
ָלצוּם׃
ֻקּח ֵמ ֶהם ֶה ָח ָתן ְואָז ָיצֻמוּ ַבָּיּ ִמים
ָמים ָבּ ִאים ְול ַ
כ ִהנֵּה י ִ
ָה ֵהם׃
ֲד ָשׁה ַעל־ ִשׂ ְמ ָלה ָב ָלה
כא ְו ֵאין־תֹּ ְפ ִרים ְט ָלאָה ח ָ
ֻאָתהּ ִתּ ְגרַע ִמן־ ַה ִשּׂ ְמ ָלה
ֲד ָשׁה ְבּ ִמלּ ָ
ֶפּן־ ַה ְטּ ָלאָה ַהח ָ
יה׃
ָע ָ
וֹסיף ַעל־ ְקר ֶ
ַה ָבּ ָלה וְ ת ִ
ֻתּן ְבּנֹאדוֹת ָבּ ִלים ֶפּן־י ְַב ַקּע ַה ִתּירוֹשׁ
כב ְו ִתירוֹשׁ א י ַ
ֲבל ִתּירוֹשׁ
ֶאת־ ַהנֹּאדוֹת ְו ִנ ְשׁ ַפַּ הַיּיִן ְו ַהנֹּאדוֹת י ְִכ ָליוּן א ָ
ֲד ִשׁים׃
ֻתּן ְבּנֹאדוֹת ח ָ
יַ
ידיו
ֵלִ בּ ְשׂ ֵדה ָק ָמה ַבּ ַשּׁ ָבּת ְו ַת ְל ִמ ָ
כג ַוי ְִהי ַהיּוֹם ַויּ ֶ
ָדם׃
וֹתם ַדּ ְר ָכּם ָשׁם ֵה ֵחלוּ ִל ְקטֹף ְמ ִלילוֹת ְבּי ָ
ַבּעֲשׂ ָ
דּוּע ֵהם עֹ ִשׂים ֵאת
רוּשׁים ְר ֵאה ַמ ַ
כד וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַה ְפּ ִ
ֵע ֶשׂה ַב ַשּׁ ָבּת׃
ֲשׁר־א י ָ
אֶ
ֲשׁר ָע ָשׂה ָד ִוד
ָאתם ֶאת־א ֶ
יהם ֲהא ְקר ֶ
ֲל ֶ
כה וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר ִאתּוֹ׃
ָא ֶלּה א ֶ
וּב ָכ ָפן הוּא ו ֵ
ִבּ ְהיוֹתוֹ ְב ֶח ֶסר ְ
ָתר ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל
ימי ֶא ְבי ָ
ֲשׁר ָבּא ֶאל־ ֵבּית ָה ֱאִ הים ִבּ ֵ
כו א ֶ
ֲשׁר ַעל־ ִפּי
ָשׁיו א ֶ
ִתּן גַּם־ ַל ֲאנ ָ
וַיֹּא ַכל ֶאת־ ֶל ֶחם ַה ָפּנִים ַויּ ֵ
ַהתּוֹ ָרה א יֹא ַכל ִבּ ְל ִתּי ִאם־ ַהכֹּ ֲהנִים ְל ַב ָדּם׃
אָדם ְוא
הוּכן ַבּעֲבוּר ָה ָ
יהם ֵהן ַה ַשּׁ ָבּת ַ
ֲל ֶ
כז וַיֹּא ֶמר א ֵ
אָדם ַבּעֲבוּר ַה ַשּׁ ָבּת׃
ָה ָ
אָדם גַּם־אֲדוֹן ַה ַשּׁ ָבּת הוּא׃
כח ַעל־ ֵכּן ֶבּן־ ָה ָ

פרק ג
א

ֲשׁר יָדוֹ
ְשׁם־ ִאישׁ א ֶ
ֵסת ו ָ
וֹסף ַויָּבֹא ֶאל־ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
וַיּ ֶ
י ְֵב ָשׁה׃

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

ָדם
אָרבוּ לוֹ ִאם־י ְִר ָפּ ֵאהוּ ַבּ ַשּׁ ָבּת ְל ַמ ַען ִתּ ְמ ָצא י ָ
ב ְו ֵהם ְ
ְל ִשׂ ְטנוֹ׃
ֲשׁר יָדוֹ י ְֵב ָשׁה קוּם ַו ֲעמֹד ְבּתוֹ
ג וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ָה ִאישׁ א ֶ
ַה ָקּ ָהל׃
יטיב ַבּ ַשּׁ ָבּת אוֹ ְל ָהרַע
ֲכי ַכ ָדּת ְל ֵה ִ
יהם ה ִ
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
ד אָז ַ
ֲרישׁוּ׃
ֲתהּ ַוַיּח ִ
ֶפשׁ אוֹ ְל ַשׁח ָ
ְל ַה ִצּיל נ ֶ
יהם ִמ ָסּ ִביב ְבּ ָפנִים זֲֹע ִפים ִכּי ַמר־לוֹ ְמאֹד
ֲל ֶ
ַשׁ ֵקף א ֵ
ה ַויּ ְ
ָד
וֹשׁט ֶאת־י ֶ
ִמ ְקּ ִשׁי ִל ָבּם וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ָה ִאישׁ ַההוּא ה ֵ
אַחרֶת׃
יתנָהּ ָכּ ֶ
ַתּ ָשׁב יָדוֹ ְל ֵא ָ
וַיֹּ ֶשׁט אֹ ָתהּ ו ָ
וֹרדוֹס
ָעץ ִעם־אַ ְנ ֵשׁי ה ְ
ָחישׁוּ ְל ִהוּ ֵ
רוּשׁים י ְָצאוּ ַויּ ִ
ו ְו ַה ְפּ ִ
ַבּ ֶמּה ְל ַה ְשׁ ִחיתוֹ׃
ידיו ֶדּ ֶרַ היָּם ַוהֲמוֹן
ֵשׁוּע ַוַיּעֲבֹר ִמ ָשּׁם ִעם־ ַתּ ְל ִמ ָ
ז ַויּ ִֶפן י ַ
ְהוּדה׃
וּמן־י ָ
ָליל ִ
ַעם־רָב ָה ְלכוּ אַ ֲחרָיו ִמן־ ַהגּ ִ
וּמ ְסּ ִביבוֹת צֹר
וּמ ֵע ֶבר ַליּ ְַר ֵדּן ִ
וּמאֱדוֹם ֵ
ירוּשׁ ַליִם ֵ
וּמ ָ
ח ִ
ֲשׁר
ו ְִצידוֹן ָק ָהל גָּדוֹל ָבּאוּ ֵא ָליו ִכּי ָשׁ ְמעוּ ֵאת ָכּל־א ֶ
ָע ָשׂה׃
ידיו ְל ָה ֶכן־לוֹ ֳא ִניָּה ְק ַטנָּה ִמ ְפּנֵי הֲמוֹן
ט וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ָה ָעם ְל ִב ְל ִתּי י ְִדחֲקוּן אֹתוֹ׃
ֲשׁר ִה ְת ַמ ְלּאוּ ָע ָליו
ַבּים ַעד־א ֶ
ֻכה ָלר ִ
ֱלה ֲאר ָ
י ִכּי ֶהע ָ
וֹתם ִלנְגֹּ ַע בּוֹ׃
ָעים ִבּ ְרצ ָ
ָכּל־ ַה ְמֻנגּ ִ
וֹתם אֹתוֹ נ ְָפלוּ ְל ָפנָיו
רוּח ֻט ְמאָה ָבּם ִבּ ְרא ָ
ֲשׁר ַ
יא ְו ֵא ֶלּה א ֶ
אַתּה הוּא ֶבּן־ ָה ֱאִ הים׃
ַויּ ְִצעֲקוּ ֵלאמֹר ָ
וֹדיעוּ ִמי הוּא׃
ָער ָבּם ְל ִב ְל ִתּי י ִ
יב ְוהוּא גָעֹר גּ ַ
ֲשׁר ָח ֵפץ ָבּם ַויָּבֹאוּ
ַעל ֶאל־ ָה ָהר ַויּ ְִקרָא ֶאל־ ֵא ֶלּה א ֶ
יג ַויּ ַ
ֵא ָליו׃
ָשׁים ִל ְהיוֹת ֶא ְצלוֹ ו ְִל ְקרֹא
יד ַויּ ְִפקֹד ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֲאנ ִ
ֲשׁר י ְִשׁ ָל ֵחם׃
ֶאת־ ְבּשׂוֹ ָרתוֹ ְבּכֹל א ֶ
ֻאים ְל ָגרֵשׁ רוּחוֹת
ָדם ִל ְרפֹּא ֶאת־ ַה ַתּ ֲחל ִ
ָתן ְבּי ָ
טו וְכֹ ַח נ ַ
רָעוֹת׃
טז ַוי ְַכנֶּה ֶאת־ ִשׁ ְמעוֹן ְבּ ֵשׁם ֶפּ ְטרוֹס׃
ֲחי ַיעֲקֹב ִכּנָּה ְבּ ֵשׁם
וֹחנָן א ִ
יז ְו ֶאת־ַיעֲקֹב ֶבּן־ז ְַב ִדּי ְו ֶאת־י ָ
ָעם׃
ֲשׁר הוּא ְכּ ֵשׁם ְבּנֵי־ר ַ
ְבּנֵי־ ָרגֶשׁ א ֶ
ְו ֶאת־ ַבּר־ ַתּ ְל ַמי
ְו ֶאת־ ִפּ ִילפּוּס
יח ְו ֶאת־אַנְ ְדּרַי
וֹמא ְו ֶאת־ַיעֲקֹב ֶבּן־ ַח ְל ַפי
ְו ֶאת־ ַמ ִתּ ְתיָהוּ ְו ֶאת־תּ ָ
ְו ֶאת־ ַתּ ַדּי ְו ֶאת־ ִשׁ ְמעוֹן ַה ְכּ ַנעֲנִ י׃
ְהוּדה ִאישׁ־ ְק ִריּוֹת הוּא ַה ַמּ ְס ִגּיר אֹתוֹ ַויָּבֹא
יט ְו ֶאת־י ָ
ַה ָבּי ְָתה׃
כ ַוהֲמוֹן ָה ָעם נ ְִק ְבּצוּ ָשׁם ָלרֹב ַעד ִכּי־א י ְָכלוּ
ֱכל־ ָל ֶחם׃
ֶלא ָ
ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ ְבנֵי ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ י ְָצאוּ ְל ַה ֲחזִיק בּוֹ ִכּי
כא ו ְַכא ֶ
אָמרוּ ָסר ַט ְעמוֹ׃
ְ
אָמרוּ ִכּי ַבּ ַעל־זְ בוּב
ירוּשׁ ַליִם ְ
ֲשׁר י ְָרדוּ ִמ ָ
וֹפ ִרים א ֶ
כב ְו ַהסּ ְ
ָדּ ַבק בּוֹ ו ְִכי ַעל־י ְֵדי ַשׂר־ ַה ֵשּׁ ִדים הוּא ְמ ָגרֵשׁ
ֶאת־ ַה ֵשּׁ ִדים׃

כט

יהם ָלבֹא ֵא ָליו ַויּ ְִפ ַתּח ְבּ ָמ ָשׁל ִפּיו ֵלאמֹר ֵאי
ֲל ֶ
כג ַויּ ְִקרָא א ֵ
יוּכל ַה ָשּׂ ָטן ְל ָגרֵשׁ ֶאת־ ַה ָשּׂ ָטן׃
ַ
כד ֲהא ַמ ְמ ָל ָכה ַהנּ ְִפ ְלגָה ַעל־נ ְַפ ָשׁהּ ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ַה ִהיא א
ָתקוּם׃
יוּכל ָלקוּם׃
וּביִת ַהנּ ְִפ ָלג ַעל־נ ְַפשׁוֹ ַה ַבּיִת ַההוּא א־ ַ
כה ַ
יוּכל
כו ְו ִאם־ ַה ָשּׂ ָטן ָקם ַעל־נ ְַפשׁוֹ ִכּי נ ְִפ ְלגָה רוּחוֹ א־ ַ
קוּם ִכּי ָבא ַעד־ ִקצּוֹ׃
יוּכל ִאישׁ ָלבֹא ֵבּית ַה ִגּבּוֹר ְו ִל ְשׁל ֶאת־ ֵכּ ָליו
כז א ַ
אַחר י ְִשׁל ֵאת
ֶאסֹר ֶאת־ ַה ִגּבּוֹר ִראשָֹׁנה ְו ַ
ִאם־א י ְ
ֲשׁר ְבּ ֵביתוֹ׃
אֶ
אָדם
יחה ִל ְבנֵי ָ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ֵהן יֵשׁ ְס ִל ָ
כח ֵ
ַדּפוּן׃
וֹנוֹתם ו ְִגדֻּפֹ ָתם ֶא ֶשׁר ְיג ֵ
ַעל־ ָכּל־ ֲע ָ
יחה
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ א ִת ְהיֶה־לּוֹ ְס ִל ָ
ַדּף ֶאת־ ַ
כט ֶא ֶפס ַה ְמג ֵ
וֹל ִמים׃
וֹל ֵמי ע ָ
ָתן ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ִבּ ְפּ ִל ִלים ְלע ְ
ֲדי־ ַעד ִכּי ִינּ ֵ
עֵ
רוּח ֻט ְמאָה ָד ְב ָקה בּוֹ׃
אָמרוּ ַ
ל ִכּי־ ֵהם ְ
ַע ְמדוּ ִמחוּץ ַויּ ְִשׁ ְלחוּ ֵא ָליו ָל ֵצאת
ְא ָחיו ַויּ ַ
לא ַויָּבֹאוּ ִאמּוֹ ו ֶ
יהם׃
ֲל ֶ
אֵ
אָמרוּ ֵא ָליו ִהנֵּה ִא ְמּ
ָשׁבוּ ָס ִביב לוֹ ְ
ֲשׁר י ְ
לב ו ְַעם־רָב א ֶ
וֹת׃
אַחיִ מחוּץ ְמ ַב ְק ִשׁים ִל ְרא ֶ
ְו ֶ
וּמי ֶא ָחי׃
יהם ִמי ִא ִמּי ִ
ֲל ֶ
ַען וַיֹּא ֶמר א ֵ
לג ַויּ ַ
ַבּט כֹּה וָכֹה ֶאל־ ַהיֹּ ְשׁ ִבים ָס ִביב לוֹ וַיֹּא ַמר ִהנֵּה ִא ִמּי
לד ַויּ ֵ
ְו ֶא ָחי׃
ֲשׂה ְרצוֹן ָה ֱאִ הים הוּא אָ ִחי
ֲשׁר ַיע ֶ
לה ִכּי ִאישׁ ִאישׁ א ֶ
ַואֲחֹ ִתי ְו ִא ִמּי׃

פרק ד
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ָחל ְל ַל ֵמּד עוֹד ַה ַפּ ַעם ַעל־ ְשׂ ַפת ַהיָּם ַוהֲמוֹן
ָשׁב ַויּ ֶ
ַויּ ָ
ֵשׁב ָבּ ֳא ִניָּה ְבּתוֹ
ֲשׁר־ָירַד ַויּ ֶ
ַעם־רָב נ ְִקהֲלוּ ֵא ָליו ַעד א ֶ
ַבּ ָשׁה׃
ַהיָּם ו ְָכל־ ָה ָעם עֹ ְמ ִדים ַעל־ ַהחוֹף ַבּיּ ָ
יהם ִל ְקחוֹ׃
ֲל ֶ
ַטּף א ֵ
ְאַלּ ֵפם ְדּ ָב ִרים ַר ִבּים ִבּ ְמ ָשׁ ָליו ַויּ ֵ
ַוי ְ
ָצא ִלזְ רֹעַ׃
ַה ֲאזִינוּ ְל ִא ְמרֵי־ ִפי ִהנֵּה ַהזֹּ ֵר ַע י ָ
ַוי ְִהי ְבּז ְָרעוֹ ַוי ְַפזֵּר ִמן־ ַה ֶזּרַע ַעל־יַד ַה ָדּ ֶרַ ויָּבֹא עוֹף
ַה ָשּׁ ַמיִם וַיֹא ְכ ֶלנּוּ׃
אַד ַמת ֶס ַלע ְוא ָהיָה ָשׁם
ָפל ַעל־ ְ
ֲשׁר נ ַ
ְויֵשׁ ִמן־ ַה ֶזּרַע א ֶ
ֲשׁר ָהיָה לוֹ עֹ ֶמק
ְמ ֵהר ִל ְצמֹ ַח ִמ ְבּ ִלי א ֶ
ֵדּי ָע ָפר ַוי ַ
ֲד ָמה׃
אָ
ִיבשׁ ִכּי א ָהיָה־לוֹ שֹׁ ֶרשׁ
ַוי ְִהי ִכּזְ רֹ ַח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַויּ ִָצּרֵב ַויּ ָ
ְל ָמ ָטּה׃
ָפל ֶאל־ ַהקֹּ ִצים ַוַיּעֲלוּ ַהקֹּ ִצים ַוי ְַב ְלּ ֻעהוּ ְוא
ֲשׁר נ ַ
ְויֵשׁ א ֶ
ָע ָשׂה ְתּבוּאָה׃
וֹצא ְפּ ִרי ְתבוּאָה
וֹבה וַיּ ֵ
ָפל ַעל־ ֶח ְל ָקה ט ָ
ֲשׁר נ ַ
ְויֵשׁ א ֶ
ֲשׁר־ ָע ָשׂה ְשִׁ שׁים ְשׁ ָע ִרים
הֹ ֵלָ הלוָֹ ורָב ַעד א ֶ
וּמאָה ְשׁ ָע ִרים׃
ְו ִשׁ ִשּׁים ְשׁ ָע ִרים ֵ
ֲשׁר אָ ְז ַניִם לוֹ ִל ְשׁמֹ ַע י ְִשׁ ָמע׃
יהם ִמי א ֶ
ֲל ֶ
וַיֹּא ַמר א ֵ

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

ֲשׁר ָדּ ְבקוּ בוֹ
י ַוי ְִהי ְבּ ִשׁ ְבתּוֹ ְל ַבדּוֹ ַויָּבֹאוּ ֵא ֶלּה א ֶ
ִעם־ ְשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר ַויּ ְִשׁאָלֻהוּ ַעל־ ְדּ ַבר ְמ ָשׁ ָליו׃
יהם ָל ֶכם נִ ַתּן ָל ַד ַעת ָרזֵי ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים
ֲל ֶ
יא וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר ִמ ַבּחוּץ רַק ְמ ָשׁ ִלים י ְִשׁ ְמעוּ ַבּכֹּל׃
ְו ֵא ֶלּה א ֶ
וֹע י ְִשׁ ְמעוּ ְוא י ִָבינוּ
ְשׁמ ַ
יב ְל ַמ ַען רָאוֹ י ְִראוּ ְוא י ְֵדעוּ ו ָ
ֶפּן־יָשׁוּבוּ ְונ ְִס ַלח ָל ֶהם׃
וֹתם ֵאי
ֲבינ ֶ
יהם ִאם־ ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה א ה ִ
ֲל ֶ
יג וַיֹּא ֶמר א ֵ
ָתּ ִבינוּ ְשׁאָר ַה ְמּ ָשׁ ִלים׃
יד ַהזֹּ ֵר ַע ֲהא הוּא ַהזֹּ ֵר ַע ֶאת־ ְדּ ַבר ַה ַמּ ְלכוּת׃
ֲשׁר י ְַק ְבּלוּ ֶאת־ ַה ֶזּרַע
ֲשׁר ַעל־יַד ַה ֶדּ ֶרֵ הם ֵא ֶלּה א ֶ
טו ַוא ֶ
ָחישׁ ָלבוֹא
ֱמר ָל ֶהם אַַ ה ָשּׂ ָטן י ִ
ֲשׁר ֶנא ַ
ְבּ ָשׁ ְמ ָעם ֶאת־א ֶ
ָרוּע ָבּם׃
ָשׂא ֶאת־ ַה ֶזּרַע ַהזּ ַ
ְונ ָ
ֲשׁר ְי ַמהֲרוּ
ָרוּע ַעל־ ֶח ְל ַקת ֶס ַלע ֵהם ֵא ֶלּה א ֶ
טז ו ְֵכן ַה ֶזּרַע ַהזּ ַ
ִל ְשׁמֹ ַע ֶאת־ ְדּ ַבר ַה ַמּ ְלכוּת ְבּ ִשׂ ְמ ָחה׃
יז ֶא ֶפס ִכּי־ ֵאין ָל ֶהם שֹׁ ֶרשׁ ְבּנ ְַפ ָשׁם ְורַק ִכּ ְמ ַעט ֶרגַע
ָדפוּ אֹ ָתם
ַיעֲמֹדוּ ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ִכּי ִת ְקרֶה ָכל־ ָצרָה וְ ר ְ
ָתם י ִָכּ ְשׁלוּ ְכּ ָרגַע׃
ַעל־ ְדּ ַבר אֱמוּנ ָ
ֲשׁר י ְִשׁ ְמעוּ
ָרוּע ֶאל־ ַהקֹּ ִצים ֵהם ֵא ֶלּה א ֶ
יח ְו ַה ֶזּרַע ַהזּ ַ
ְדּ ַבר־ ַה ַמּ ְלכוּת׃
ֲח ִרים
ֲפ ִצים א ֵ
עשׁר ַוח ָ
וֹלם ַהזֶּה ְונ ְִכ ֵלי ָה ֶ
יט ו ְַדאֲגוֹת ָהע ָ
ֲשׂה־ ֶצּ ַמח׃
וּמ ַב ְלּ ִעים ֶאת־ ַה ָדּ ָבר וְ א ַיע ֶ
ָבּ ִאים ְ
וֹבה ֵהם ַהשֹּׁ ְמ ִעים
ָרוּע ַבּ ֶח ְל ָקה ַהטּ ָ
כ ְו ַה ֶזּרַע ַהזּ ַ
נוּבה ְשִׁ שׁים
ֲשׁר־יָנוּב ְתּ ָ
ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ְוי ְִצ ְפּנֻהוּ ַעד א ֶ
וּמאָה ְשׁ ָע ִרים׃
ְשׁ ָע ִרים ְו ִשׁ ִשּׁים ְשׁ ָע ִרים ֵ
יפה אוֹ
ֲיוּבא ַהנֵּר ְלשׂוּמוֹ ַתּ ַחת ָה ֵא ָ
יהם ה ָ
ֲל ֶ
כא וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַתּ ַחת ַה ִמּ ָטּה וְ א ְל ַה ֲעתוֹ ֶאל־ ַה ְמּנוֹ ָרה׃
ֲשׁר־א
ְאין נ ְִס ָתּר א ֶ
ָלה ו ֵ
ֲשׁר א־ ִיגּ ֶ
כב ִכּי ֵאין־ ָדּ ָבר נ ְֶע ָלם א ֶ
ֵצא ָלאוֹר׃
יֵ
ֲשׁר אָ ְז ַניִם לוֹ ִל ְשׁמֹ ַע י ְִשׁ ָמע׃
כג ִמי א ֶ
אַתּם שֹׁ ְמ ִעים
ֲשׁר ֶ
יהם ִשׂימוּ ִל ְבּ ֶכם ַלא ֶ
ֲל ֶ
כד וַיֹּא ֶמר א ֵ
אַתּם וְ עוֹד
ִמּד ָל ֶכם גַּם־ ֶ
אַתּם ָתּמֹדּוּ ָבּהּ י ַ
ֲשׁר ֶ
ַבּ ִמּ ָדּה א ֶ
וֹספוֹת׃
ֻתּן ָל ֶכם נ ָ
יַ
ֻקּח
ֲשׁר ֵאין־לוֹ י ַ
וּמי א ֶ
ֻתּן לוֹ עוֹד ִ
ֲשׁר יֶשׁ־לוֹ י ַ
כה ִכּי ִמי א ֶ
ֲשׁר יֶשׁ־לוֹ׃
ִמ ֶמּנּוּ גַּם א ֶ
כו וַיֹּא ֶמר עוֹד ִנ ְמ ָשׁ ָלה ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ָכּ ִאישׁ ַה ָשּׁת ֶזרַע
ָבּאָרֶץ׃
כז ְו ָה ַל־לוֹ ִלישׁוֹן ו ְָקם ַלי ְָלה וָיוֹם ְו ַה ֶזּרַע י ְִצ ַמח ְוי ְִג ָדּל
ֵדע׃
ֶע ְשׂ ָתה ָכזֹאת הוּא א י ָ
יכה נ ֶ
אֵַ א ָ
יה ֶאת־ ַה ָקּנֶה ִראשָֹׁנה
וֹציא ִצ ְמ ָחהּ ֵמ ֵא ֶל ָ
כח ִכּי ָהאָרֶץ תּ ִ
אַ ֲחרֵי־ ֵכן ֶאת־ ַה ִשּׁבֹּ ֶלת וַאַ ֲחרֵי־ ֵכן ֶאת־ ַה ִח ָטּה ַבּ ִשּׁבֹּ ֶלת
ַה ְמּ ֵלאָה׃
ָחישׁ ָינִיף ַמגָּל ַעל־ ְתּבוּאַת ַה ָקּ ָמה ִכּי ָב ַשׁל ָק ִציר׃
כט ְואָז י ִ
וּמה־ ָמּ ָשׁל
וֹסף וַיֹּא ַמר ַמה־ ְדּמוּת ְל ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ַ
ל וַיּ ֶ
ְנ ַשׁוֶּה־ ָלּהּ׃

ל

הוּשׁת ָבּאָרֶץ ְוהוּא ָקטֹן
ֲשׁר ַ
לא ִדּ ְמיוֹ ָנהּ ְלג ְַרגַּר ַח ְר ָדּל א ֶ
ֲד ָמה׃
ֲשׁר ַעל־ ְפּנֵי ָהא ָ
ִמ ָכּל־ ֶזרַע א ֶ
וֹלים
ֲשׁר נִזְ רַע י ִָציץ י ְִג ַדּל ִמ ָכּל־ֶירֶק ַו ֲענ ִָפים ְגּד ִ
לב ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ֲשׁר עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם י ְַקנְּנוּ ְב ִצלּוֹ׃
וֹציא ַעד־א ֶ
י ִ
ֲשׁר
יהם ִמ ָלּתוֹ ְכּ ִפי־א ֶ
ֲל ֶ
ַבּים ָכּ ֵא ֶלּה ִה ִטּיף א ֵ
וּב ְמ ָשׁ ִלים ר ִ
לג ְ
י ְָכלוּ ְשׂ ֵאת׃
וּב ִשׁ ְבתּוֹ
יהם ָדּ ָבר ִבּ ְב ִלי ָמ ָשׁל ְ
ֲל ֶ
לד ְוא ִד ֶבּר א ֵ
ֻלּם׃
ידיו ְל ַב ָדּם ֵבּ ֵאר ָל ֶהם ֶאת־ ַה ְמּ ָשׁ ִלים כּ ָ
ִעם־ ַתּ ְל ִמ ָ
יהם נ ְַע ְבּרָה־נָּא
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
לה ַבּיּוֹם ַההוּא ְל ֵעת ֶערֶב ַ
ֶאל־ ֵע ֶבר ַהיָּם׃
ֲבירוּ אֹתוֹ ָבּ ֳא ִניָּה ַה ִהיא
ְשׁ ְלּחוּ ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם ַוַיּע ִ
לו ַוי ַ
ֲחרוֹת ָס ִביב לוֹ׃
ָשׁב ָבּהּ ֵמאָז ָו ֳאנִיּוֹת א ֵ
ֲשׁר י ַ
אֶ
ַלּים ָשׁ ְטפוּ
וֹלה ַבּיָּם ְו ַהגּ ִ
וּס ָערָה ְגד ָ
סוּפה ְ
ַתּ ָקם ָ
לז ו ָ
וֹתהּ ָמיִם׃
ֶאל־ ָה ֳא ִניָּה ַעד־ ְל ַמ ְלּא ָ
לח ְוהוּא ִנ ְר ָדּם ְבּי ְַר ְכּ ֵתי ָה ֳא ִניָּה ְו ַה ְכּ ָסתוֹת ְמ ַראֲשֹׁ ָתיו
ֲכי א ָתחוּשׁ ָלנוּ ִכּי אֹ ְב ִדים
ַבּנוּ ה ִ
ַויּ ִָעירוּ אֹתוֹ ֵלאמֹר ר ֵ
ָחנוּ׃
ֲאנ ְ
רוּח וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַהיָּם דֹּם ְו ֵה ָרגַע ַויּ ְִשׁתֹּק
לט ַויֵּעוֹר ַויּ ְִג ַער ָבּ ַ
וֹלה׃
ַתּ ִהי ְדּ ָמ ָמה ְגד ָ
רוּח ו ְ
ָה ַ
דּוּע כֹּה ֶת ֱחרָדוּן ַהעוֹד ֵאין ֵא ֻמן
יהם ַמ ַ
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
מ אָז ַ
ָבּ ֶכם׃
אָחיו ִמי הוּא
וֹלה וַיֹּא ְמרוּ ִאישׁ ֶאל־ ִ
מא ְו ֵהם י ְָראוּ י ְִראָה ְגד ָ
יבים ְלקוֹלוֹ׃
ְהיָּם ַמ ְק ִשׁ ִ
רוּח ו ַ
ֲשׁר גַּם־ ָה ַ
זֶה א ֶ

פרק ה
וֹשׁב ַה ֵגּרַזִ יִּים׃
א ַויָּבֹאוּ ֶאל־ ֵע ֶבר ַהיָּם ֶאל־ ְמקוֹם מ ַ
וֹצא ִל ְקרָאתוֹ
ָצא ִמן־ ָה ֳא ִניָּה ְו ִהנֵּה־ ִאישׁ י ֵ
ב ְוהוּא י ָ
רוּח ֻט ְמאָה ְמ ַב ִעתּוֹ׃
ֲשׁר־ ַ
ִמן־ ַה ְקּ ָב ִרים א ֶ
וֹשׁבוֹ ָהיָה ֵבּין ַה ְקּ ָב ִרים ְוא יָכֹל עוֹד ִאישׁ ֶל ְאסֹר
ג וּמ ָ
אֹתוֹ ְואַף א ְבז ִִקּים׃
ַתּק
וּב ַכ ְב ֵלי ַב ְרזֵל ַו ְינ ֵ
ֶא ַסר ְבּז ִִקּים ְ
ד ִכּי־ ְפ ָע ִמים רַבּוֹת נ ְ
ְאת־ ַה ְכּ ָב ִלים ִשׁ ֵבּר ְוא ָהיָה ְל ֵאל יַד־ ִאישׁ
ֶאת־ ַהזּ ִִקּים ו ֶ
ְל ָכ ְבשׁוֹ׃
וֹמם ֵבּין ַה ְקּ ָב ִרים ְו ֶה ָה ִרים
ה ְו ָהיָה צֹ ֵעק ָתּ ִמיד ַלי ְָלה וְי ָ
ֲבנִים נ ְַפשׁוֹ׃
ְוטֹ ֵרף ָבּא ָ
ֵשׁוּע ֵמרָחוֹק ַוָיּרָץ ַויּ ְִשׁ ַתּחוּ לוֹ׃
ו ַוי ְִהי ִכּ ְראֹתוֹ ֶאת־י ַ
ֵשׁוּע ֶבּן־ ֵאל
ָל י ַ
ז ַויּ ְִצ ַעק ְבּקוֹל גָּדוֹל וַיֹּא ַמר ַמה־ ִלּי ו ָ
ֶע ְליוֹן ִה ְננִי ַמ ְשׁ ִבּי ֲעֵ באִ הים ִכּי א ְת ַע ֵנּנִי׃
רוּח ֻט ְמאָה ִמן־ ָה ִאישׁ ַהזֶּה׃
אָמר ֵא ָליו ֵצא ַ
ח ִכּי הוּא ַ
אָלהוּ ֵלאמֹר ַמה־ ְשׁ ֶמ וַיֹּא ַמר ַמ ֲח ַניִם ְשׁ ִמי
ט ַויּ ְִשׁ ֵ
ָחנוּ׃
ַבּים ֲאנ ְ
ִכּי־ר ִ
י ַויּ ְִפ ַצר־בּוֹ ְמאֹד ְל ִב ְל ִתּי ַשׁ ְלּ ָחם ֶאל־ ִמחוּץ ָלאָרֶץ׃
ַבּים ָהיָה רֹ ֶעה ָשׁם ִמ ֵצּ ַלע ָה ָהר׃
ִירים ר ִ
ְע ֶדר ֲחז ִ
יא ו ֵ

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

ִירים ְונָבוֹאָה
יב ַויּ ְִת ַחנְּנוּ־לוֹ ֵלאמֹר ַשׁ ְלּ ֵחנוּ־נָא ֶאל־ ַה ֲחז ִ
ָבּ ֶהם׃
ְהרוּחוֹת ַה ְטּ ֵמאוֹת ָה ֵא ֶלּה י ְָצאוּ
ֵשׁוּע ו ָ
יג ַוַיּנַּח ָל ֶהם י ַ
ִירים ַויּ ְִשׁטֹף ָכּל־ ָה ֵע ֶדר ַבּמּוֹ ָרד
ַתּבֹאנָה ֶאל־תּוַֹ ה ֲחז ִ
וָ
אַל ַפּיִם ֻט ְבּעוּ ַבּיָּם׃
ֻלּם ְכּ ְ
ֶאל־תּוַֹ היָּם וְ ֵהם כּ ָ
וּב ָשּׂ ֶדה
ִירים נָסוּ ַויּ ִַגּידוּ ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ָבּ ִעיר ַ
יד ְורֹ ֵעי ַה ֲחז ִ
ָתה׃
ֲשׁר נִ ְהי ָ
ַויּ ְֵצאוּ ְבנֵי ַה ָמּקוֹם ִל ְראוֹת ֵאת א ֶ
ֵשׁוּע ַויּ ְִראוּ ֶאת־ ָה ִאישׁ ַבּ ַעל ְמעוֹן ַה ֵשּׁ ִדים
טו ַויָּבֹאוּ ֶאל־י ַ
ְשׁרָה
ָדים ו ְַד ְעתּוֹ י ָ
ֻבּשׁ ְבּג ִ
ַבּ ַעל ַמ ֲח ָניִם וְ הוּא יֹ ֵשׁב ְמל ָ
ַויִּירָאוּ׃
ֲשׁר
ֵיהם ִס ְפּרוּ ָל ֶהם ֶאת־א ֶ
ֲשׂה ְבּ ֵעינ ֶ
טז ְו ָהרֹ ִאים ֶאת־ ַה ַמּע ֶ
ִירים׃
וּל ֵע ֶדר ַה ֲחז ִ
ֲשׂה ְל ַב ַעל ְמעוֹן ַה ֵשּׁ ִדים ְ
ַנע ָ
יהם׃
בוּל ֶ
ָחלּוּ ִל ְפ ַצר־בּוֹ ִכּי ַיעֲבֹר ִמ ְגּ ֵ
יז ַויּ ֵ
וּב ַעל ְמעוֹן ַה ֵשּׁ ִדים ָפּגַע בּוֹ ְל ִתתּוֹ
יח ַוֵיּרֶד ֶאל־ ָה ֳא ִניָּה ַ
ִל ְהיוֹת ֶא ְצלוֹ׃
וֹל ְד ֶתּ
וּלמ ַ
יתְ 
אָמר ֵא ָליו שׁוּב ְל ֵב ְ
ֵשׁוּע אַַ 
ְתנוֹ י ַ
יט ְוא נ ָ
ֲמיו ֵא ֶלי׃
וּמה־רַבּוּ ַרח ָ
ְו ַהגֵּד ָל ֶהם ֶמה־ ָע ָשׂה ְל יְה ָוֹה ָ
ֲשׁר ָע ָשׂה לוֹ
וֹליס ֵאת א ֶ
יע ְבּ ֶד ַכּפּ ִ
ָחל ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
ֵלַ ויּ ֶ
כ ַויּ ֶ
ֻלּם׃
ֵשׁוּע ַויּ ְִת ַפּ ְלּאוּ כ ָ
י ַ
ֵשׁוּע ַוַיּעֲבֹר ָבּ ֳא ִניָּה ֶאל־ ֵע ֶבר ַהיָּם ו ְַעם־רָב
ָשׁב י ַ
כא ַויּ ָ
נ ְִק ְבּצוּ ֵא ָליו וְ הוּא עֹ ֵמד ַעל־ ְשׂ ַפת ַהיָּם׃
ָאיר
וּשׁמוֹ י ִ
ֵסת ָבּא ֵא ָליו ְ
ָאשׁי ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
אַחד ר ֵ
כב ְו ִהנֵּה ַ
אָר ָצה׃
ָפל ְלר ְַג ָליו ְ
ְו ִכ ְראֹתוֹ אֹתוֹ נ ַ
יעה ַעד־ ַשׁ ֲערֵי
כג ַויּ ְִת ַחנֵּן ֵא ָליו ְמאֹד ֵלאמֹר ִבּ ִתּי ַהיּ ְַל ָדּה ִה ִגּ ָ
וּת ִחי
יה ְו ָשׁ ָבה ְ
ָדיָ ע ֶל ָ
וֹאל־נָא וָבֹא ִשׂים י ֶ
ָמוֶת ה ֶ
ֵמ ָח ְליָּה׃
ֵלִ אתּוֹ ַוהֲמוֹן ַעם־רָב ָה ְלכוּ אַ ֲחרָיו ַויּ ְִד ָחקֻהוּ׃
כד ַויּ ֶ
וֹבהּ ִנ ְמ ְשׁכוּ ְשׁ ֵתּים
ְמי ז ָ
ֲשׁר י ֵ
ָבה ָהי ְָתה ָשּׁם א ֶ
כה ְו ִא ָשּׁה ז ָ
ֶע ְשׂרֶה ָשׁנָה׃
ידי רֹ ְפ ִאים שׁוֹ ִנים וְכֹל
ַבּים ִמ ֵ
וֹבים ר ִ
כו ְו ִהיא ָנ ְשׂאָה ַמ ְכא ִ
וֹעיל ִכּי נ ְִג ָעהּ ָה ַלָ הלוֹ
ֲשׁר־ ָלהּ ִפּ ְזּרָה ִב ְל ִתּי ה ִ
אֶ
ו ְָק ֶשׁה׃
ַתּבֹא ְבּ ֶקרֶב הֲמוֹן ָה ָעם
ֵשׁוּע ו ָ
כז ַוי ְִהי ְכּ ָשׁ ְמ ָעהּ ֶאת־ ֵשׁ ַמע י ַ
ַתּגַּע ִבּ ְכנַף ִבּ ְגדוֹ׃
ֵמאַ ֲחרָיו ו ִ
ָשׁ ָעה׃
ָדיו ְו ִאוּ ֵ
אָמרָה ְב ִל ָבּהּ ִאם רַק־ ֶאגַּע ִבּ ְבג ָ
כח ִכּי ְ
ַתּ ֵכּר ִכּי נִ ְר ָפּא ַה ֶנּגַע
יה ִפּ ְתאֹם ו ַ
ִיבשׁ ְמקוֹר ָדּ ֶמ ָ
כט ַויּ ַ
ִבּ ְב ָשׂרָהּ׃
ָדע ְבּנ ְַפשׁוֹ ְכּ ֶרגַע ִכּי ְגבוּרָה י ְָצאָה ִמ ֶמּנּוּ ַויּ ִֶפן
ֵשׁוּע י ַ
ל ְוי ַ
ָדי׃
ְבּתוָֹ ה ָעם וַיֹּא ַמר ִמי־ ָנגַע ִבּ ְבג ָ
ידיו ִה ְנּ רֹ ֶאה ִכּי ָה ָעם י ְִדחֲקוּן
לא וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָ
ָדי׃
אַתּה ִתּ ְשׁאַל ִמי־ ָנגַע ִבּ ְבג ָ
ִמ ָסּ ִביב ְו ָ
ֲשׁר ָע ְשׂ ָתה ָכּזֹאת׃
ַבּט ִמ ָסּ ִביב ִל ְראוֹת אֹ ָתהּ א ֶ
לב ַויּ ֵ
ֲשׂה ָלּהּ
ֲשׁר ַנע ָ
לג ְו ָה ִא ָשּׁה י ְָראָה ְו ָח ְר ָדה ִכּי י ְָד ָעה ֶאת־א ֶ
ֱמת׃
ַתּגֶּד־לוֹ ָהא ֶ
אַר ָצה ו ַ
ַתּפֹּל ְל ָפנָיו ְ
ַתּבֹא ו ִ
וָ
יעה ָלְּ ל ִכי ְל ָשׁלוֹם
וֹשׁ ָ
ָת ה ִ
יה ִבּ ִתּי אֱמוּנ ֵ
לד וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ְו ָחי ְָתה נ ְַפ ֵשִׁ מ ַתּחֲלוּאָי ְִכי׃
לא

ֵסת ָבּאוּ ִמ ֵבּיתוֹ
וֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ְואַ ְנ ֵשׁי רֹאשׁ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
לה ע ֶ
ָבּי׃
וַיֹּא ְמרוּ ֵמ ָתה ִב ְתְּ ו ָל ָמּה־זֶּה ַתּ ְל ֶאה עוֹד ֶאת־ ַהר ִ
ֵשׁוּע ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ָהאָמוּר וַיֹּא ֶמר ֶאל־רֹאשׁ
וֹע י ַ
לו ִכּ ְשׁמ ַ
ֲמן׃
ֵסת אַל־ ִתּירָא אַ־ ַהא ֵ
ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
ָתן ְל ִאישׁ ָל ֶל ֶכת ִעמּוֹ ִבּ ְל ִתּי ְל ֶפ ְטרוֹס ְוַיעֲקֹב
לז ְוא נ ַ
ֲחי ַיעֲקֹב׃
וֹחנָן א ִ
וְי ָ
הוּמת
ֵסת ַויּ ְַרא ֶאת־ ְמ ַ
לח ַויָּבֹאוּ ֵבּית־רֹאשׁ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
ַבּים׃
ַהבֹּ ִכים ְו ֶאת־ ַה ְמי ְַל ִלים ָהר ִ
וּמה־ ִתּ ְבכּוּ ַהיּ ְַל ָדּה א
יהם ַמה־ ֶתּהֱמוּ ַ
ֲל ֶ
לט ַויָּבֹא וַיֹּא ֶמר א ֵ
ְשׁנָה ִהיא׃
ֵמ ָתה ִכּי ִאם־י ֵ
ֻלּם ִמן־ ַה ָבּיִת ַויּ ִַקּח
וֹציא ֶאת־כּ ָ
מ ַויּ ְִלעֲגוּ לוֹ אַ הוּא ה ִ
ֲשׁר ִאתּוֹ ַויָּבֹא
ְאת־ ִא ָמּה ְו ֶאת־א ֶ
ֲבי ַה ַנּ ֲערָה ו ֶ
ֶאת־א ִ
ֲשׁר ַה ַנּ ֲערָה ָשׁ ָמּה׃
ַה ַח ְדרָה א ֶ
ֵאָמר
ֲשׁר י ַ
קוּמי א ֶ
מא ַוַיּ ֲחזֵק ְבּיַד ַה ַנּ ֲערָה וַיֹּא ֶמר ַט ְלי ְָתא ִ
קוּמי׃
ַנ ֲערָה ִ
ֲלְ ו ִהיא ַבּת־ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂרֵה
ַתּה ַ
ַתּ ָקם ַה ַנּ ֲערָה ִפּ ְתאֹם ו ִ
מב ו ָ
ָפ ֶלא׃
ָשׁנָה ַויּ ְִת ַפּ ְלּאוּ ַה ְפ ֵלא ו ֶ
ָדע ַה ָדּ ָבר ְל ִאישׁ אָז
יהם ַוַיּ ְז ִהירֵם ְל ִב ְל ִתּי ִיוּ ַ
ֲל ֶ
מג ַוי ְַצו ע ֵ
אָמר ָל ֶתת־ ָלהּ ֶלאֱכֹל׃
ַ
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ידיו ָה ְלכוּ
ֵצא ִמ ָשּׁם ַויָּבֹא ֶאל־ ֶארֶץ מוֹ ַל ְדתּוֹ ְו ַת ְל ִמ ָ
ַויּ ֵ
אַ ֲחרָיו׃
ַבּים
ֵסת ְור ִ
ָחל ְל ַל ֵמּד ְבּ ֵבית־ ַה ְכּנ ֶ
ַוי ְִהי ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַויּ ֶ
ָשׁ ְמעוּ ַויּ ְִת ְמהוּ ֵלאמֹר ֵמאַיִן ָלזֶה ָכּל־ ֵא ֶלּה ַמה־ ְמּנַת
ָדיו׃
ֲשׂינָה י ָ
ָח ְכ ָמתוֹ ְו ֵאי נִ ְפ ָלאוֹת ָכּ ֵא ֶלּה ַתּע ֶ
וֹסי
ֲחי ַיעֲקֹב וְי ֵ
ֲהא זֶה הוּא ֶה ָחרָשׁ ֶבּן־ ִמ ְריָם ַוא ִ
ֻלּן ִא ָתּנוּ פֹּה ִכּי
וֹתו ֲהא כ ָ
אַחי ָ
ִיהוּדה ְו ִשׁ ְמעוֹן ְוגַם־ ְ
ו ָ
הוּא ָהיָה ָל ֶהם ְל ֶא ֶבן ֶנגֶף׃
זוּל ִתי
ֵשׁוּע ֵאין נ ִָביא ִבּ ְב ִלי ָכבוֹד ָ
יהם י ַ
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
וּבתוֵֹ בּיתוֹ׃
וֹל ְדתּוֹ ְבּ ֶקרֶב ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ְ
ְבּ ֶארֶץ מ ַ
ֲח ִדים
וֹלים א ָ
ֲדי ח ִ
ְוא יָכֹל ַלעֲשׂוֹת נ ְִפ ָלאוֹת ָשׁ ָמּה ִבּ ְלע ֵ
יהם ַויּ ְִר ָפּ ֵאם׃
ֲל ֶ
ָדיו ע ֵ
ֲשׁר ָשׂם י ָ
אֶ
ָסב
ֵלַ ויּ ָ
ָתם ַויּ ֶ
ִיק ְתהוּ ִמ ְפּנֵי חֹ ֶסר אֱמוּנ ָ
ְו ַשׁ ָמּה ֶה ֱהז ַ
ְל ַל ֵמּד ַבּ ְכּ ָפ ִרים׃
ָחל ִל ְשַׁ ח אֹ ָתם ְשׁ ַניִם ְשׁ ָניִם
ַויּ ְִקרָא ֶאל־ ְשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר ַויּ ֶ
ָדם ַעל־רוּחוֹת ַה ֻטּ ְמאָה׃
ָתן ְבּי ָ
וְכֹ ַח נ ַ
זוּל ִתי ַמ ֶטּה ְל ַבדּוֹ
ַוי ְַצו אֹ ָתם ְל ִב ְל ִתּי י ְִשׂאוּ ֵצ ָדה ְל ַד ְר ָכּם ָ
ְוא ֶל ֶחם ְוא י ְַלקוּט וְ א ֶכ ֶסף ַבּ ִכּיס׃
ָדים
ֲליפוֹת ְבּג ִ
ִכּי ִאם־ ְל ַהנ ְִעיל ַס ְנ ָדּל ְל ַכף ר ְַג ָלם ַוח ִ
ַבּל־י ְִל ָבּשׁוּ׃
אַחד
אַחד ַה ָבּ ִתּים ְבּ ַ
יהם ִכּי ָתבֹאוּ ְל ַ
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר ַתּעֲבֹרוּן׃
ַה ְמּקוֹמוֹת ְשׁבוּ ַב ַבּיִת ַההוּא ַעד־א ֶ

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

ַאַספוּ ֶא ְת ֶכם ַה ַבּי ְָתה ְוא י ְִשׁ ְמעוּ
ֲשׁר א־י ְ
יא ו ְָכל־א ֶ
יכם
אָבק ֵמ ַעל ר ְַג ֵל ֶ
ְבקֹ ְל ֶכם ְצאוּ ִמ ָשּׁם וּנ ְַע ְר ֶתּם ֶאת־ ָה ָ
ֵקל
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִל ְסדֹם ו ְַלעֲמֹ ָרה י ַ
ְל ֵעדוּת ָל ֶהם ֵ
ְבּיוֹם ַה ִדּין ִמן־ ָה ִעיר ַה ִהיא׃
ֵצאוּ ַויּ ְִק ְראוּ ֶאל־ ָה ָעם ָלשׁוּב׃
יב ַויּ ֵ
ַבּים ָסכוּ
וֹלים ר ִ
יג ַו ְיג ְָרשׁוּ רוּחוֹת רָעוֹת רַבּוֹת ְו ֶאת־ח ִ
ְב ֶשׁ ֶמן ַויּ ְִר ְפּאוּ אֹ ָתם׃
וֹדע ָהיָה ְשׁמוֹ
ֵשׁוּע ִכּי נ ַ
וֹרדוֹס ַעל־י ַ
יד ַויּ ְִשׁ ַמע ַה ֶמּ ֶל ה ְ
וֹחנָן ַה ְמ ַט ֵבּל ָקם ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ַעל־ ֵכּן
ָבּאָרֶץ וַיֹּא ֶמר ִכּי י ָ
ָברָה יָדוֹ ַלעֲשׂוֹת נ ְִפ ָלאוֹת׃
גְּ
אָמרוּ ִכּי־הוּא
ֲח ִרים ְ
אָמרוּ ִכּי־הוּא ֵא ִליָּהוּ ַוא ֵ
ֲשׁר ְ
טו ְויֵשׁ א ֶ
יאים׃
אַחד ַהנּ ְִב ִ
נ ִָביא אוֹ ְכּ ַ
אתי
ָשׂ ִ
ֲשׁר נ ָ
וֹחנָן א ֶ
וֹרדוֹס ָשׁ ַמע וַיֹּא ַמר זֶה הוּא י ָ
טז ְוה ְ
ֶאת־רֹאשׁוֹ ֵמ ָע ָליו הוּא ָקם ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
אַסרֵהוּ
וֹחנָן ַוַיּ ְ
ֲשׁר ָשׁ ַלח ַויּ ְִתפֹּשׂ ְבּי ָ
וֹרדוֹס א ֶ
יז הוּא ה ְ
וֹרוֹדיָה ֵא ֶשׁת ִפּ ִילפּוֹס
ַויּ ְִתּנֵהוּ ְבּ ֵבית ַהסֹּ ַהר ַעל־ ְדּ ַבר ה ְ
ֲשׁר אֹ ָתהּ ָל ַקח לוֹ ְל ִא ָשּׁה׃
אָחיו א ֶ
ִ
וֹרדוֹס א ַכתּוֹ ָרה ָל ַק ַחת ֵא ֶשׁת
אָמר ֶאל־ה ְ
וֹחנָן ַ
יח ִכּי י ָ
אָחיְ לְ ל ִא ָשּׁה׃
ִ
ֲמיתוֹ ְוא י ְָכ ָלה לּוֹ׃
ַתּ ַב ֵקּשׁ ַלה ִ
וֹרוֹדיָה ו ְ
ַתּ ְשׂטֹם אֹתוֹ ה ְ
יט ו ִ
ָדע ִכּי ִאישׁ
ֲשׁר י ַ
וֹחנָן ַבּא ֶ
וֹרדוֹס ָהיָה ָירֵא ֶאת־י ָ
כ ִכּי ה ְ
ַצ ִדּיק וְ ָקדוֹשׁ הוּא ַוָיּגֶן ָע ָליו ְורַבּוֹת ָע ָשׂה ְל ִפי ְד ָברוֹ
ֲשׁר ִאוָּה ִל ְשׁמֹ ַע לוֹ׃
אֶ
ַעשׂ ִמ ְשׁ ֶתּה
וֹרדוֹס ַויּ ַ
כא ַוי ְִהי ַהיּוֹם הוּא יוֹם ֻה ֶלּ ֶדת ֶאת־ה ְ
ָליל׃
ָאשׁי ַהגּ ִ
וּלר ֵ
ֲל ָפיו ְ
ִל ְגדֹ ָליו ְל ָשׂרֵי א ָ
יטב ְבּ ֵעינֵי
ַתּ ַ
ַקּד־ ָשׁם ְבּ ָמחוֹל ו ִ
ַתּר ֶ
וֹרוֹדיָה ו ְ
ַתּבֹא ַבת־ה ְ
כב ו ָ
יּשׁ ִבים ִבּ ְמ ִסבּוֹ וַיֹּא ֶמר ַה ֶמּ ֶל
וּב ֵעינֵי ַה ְ
וֹרדוֹס ְ
ה ְ
ֲלי ִמ ֶמּנִּי ְו ֶא ֶתּן־ ָלָ כּל־ ַבּ ָקּ ָשׁ ֵת׃
ֶאל־ ַה ַנּ ֲערָה ַשׁא ִ
ֲצי
ֲלי ִמ ֶמּנִּי גַּם ַעד־ח ִ
ֲשׁר ִתּ ְשׁא ִ
ִשּׁ ַבע ָלהּ ֵלאמֹר ָכּל־א ֶ
כג ַויּ ָ
ֱשׂה ָלּ׃
ַה ַמּ ְלכוּת ֵכּן ֶאע ֶ
ַתּ ַען ֵלאמֹר
ַתּ ֵצא וַתֹּא ֶמר ֶאל־ ִא ָמּהּ ָמה ֶא ְשׁאָל ו ַ
כד ו ֵ
וֹחנָן ַה ְמ ַט ֵבּל׃
ֶאת־רֹאשׁ י ָ
ַתּ ָשׁב ֶאל־ ַה ֶמּ ֶל וַתֹּא ַמר ְשׁ ֵא ָל ִתי ִכּי ִת ֶתּן־ ִלי
ַתּ ַמ ֵהר ו ָ
כה ו ְ
וֹחנָן ַה ְמ ַט ֵבּל׃
ַכּיּוֹם ַבּ ֵסּ ֶפל ֶאת־רֹאשׁ י ָ
בוּעה
כו ַויּ ְִת ַע ֵצּב ַה ֶמּ ֶלַ עד־ ְמאֹד ֶא ֶפס ַבּעֲבוּר ַה ְשּׁ ָ
ֶיה׃
אָבה ְל ָה ִשׁיב ֶאת־ ָפּנ ָ
יּשׁ ִבים ִעמּוֹ ִבּ ְמ ִסבּוֹ א ָ
ְו ַה ְ
ְמ ֵהר ַה ֶמּ ֶלַ ו ִיּ ְשׁ ַלח ֶא ָחד ִמן־ ַה ַטּ ָבּ ִחים ַוי ְַצוֵּהוּ
כז ַוי ַ
ֵלַ ויּ ְִכרֹת ֶאת־רֹאשׁוֹ ְבּ ֵבית
וֹחנָן ַויּ ֶ
ְל ָה ִביא ֶאת־רֹאשׁ י ָ
ַהסֹּ ַהר׃
ָתנָה אֹתוֹ
יאהוּ ַב ֵסּ ֶפל ַויּ ְִתּנֵהוּ ַל ַנּ ֲערָה ְו ַה ַנּ ֲערָה נ ְ
כח ַוי ְִב ֵ
ְל ִא ָמּהּ׃
ידיו ַויָּבֹאוּ ַו ִיּ ְשׂאוּ ֶאת־ ֶה ָח ָלל ַויּ ְִק ְבּרֻהוּ
כט ַויּ ְִשׁ ְמעוּ ַת ְל ִמ ָ
ְבּמוֹ־ ָק ֶבר׃
ֲשׁר
ֵשׁוּע ַויּ ִַגּידוּ לוֹ ֶאת־ ָכּל־א ֶ
יחים ֶאל־י ַ
ל ַויּ ִָקּ ְבצוּ ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲשׁר ִל ֵמּדוּ׃
ְאת א ֶ
ָעשׂוּ ו ֵ

לב

יהם ְלכוּ וְ נ ְֵל ָכה ֶאל־ ָמקוֹם ָשׁ ֵמם ְו ַת ְר ִגּיעוּ
ֲל ֶ
לא וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר א ָמ ְצאוּ
ָשׁם ְמ ָעט ִכּי רַבּוּ ַה ָבּ ִאים ְו ַה ָשּׁ ִבים ַעד־א ֶ
ֱכל־ ָל ֶחם׃
ָל ֶהם ֵעת ֶלא ָ
לב ַויּ ְֵלכוּ ָב ֳא ִניָּה ְל ַב ָדּם ֶאל־ ָמקוֹם ָשׁ ֵמם׃
ַבּים ֵמ ֶהם
לג ִכּ ְראוֹת הֲמוֹן ָה ָעם אֹ ָתם הֹ ְל ִכים ִה ִכּירוּ אֹתוֹ ר ִ
ָבּ ָשׁה ִמ ָכּל־ ֶה ָע ִרים ַויּ ְַק ִדּימוּ ָלבֹא ֵא ָליו׃
ַויָּרוּצוּ ֶדּ ֶרַ היּ ָ
יהם
ֲל ֶ
ֲמיו נ ְִכ ְמרוּ ע ֵ
ֵשׁוּע ַויּ ְַרא הֲמוֹן ַעם־רָב ְו ַרח ָ
ֵצא י ַ
לד ַויּ ֵ
ָחל ְלהוֹרֹתָם
ֲשׁר ֵאין־ ָל ֶהם רֹ ֶעה ַויּ ֶ
ִכּי ָהיוּ ַכּצֹּאן א ֶ
ְדּ ָב ִרים שׁוֹ ִנים׃
ידיו וַיֹּא ְמרוּ
לה ַוי ְִהי ִכּי־ ָפנָה ַהיּוֹם ַויָּבֹאוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָ
ַה ָמּקוֹם ָשׁ ֵמם וְ ַהיּוֹם רַד ְמאֹד׃
ֵיהן ִמ ָסּ ִביב
לו ַשׁ ְלּ ֵחם ֵמ ַעל ָפּנֶיְ וי ְֵלכוּ ֶאל־ ֶה ָע ִרים ְו ַח ְצר ֶ
ִל ְקנוֹת ָל ֶהם ֶל ֶחם ִכּי ֵאין ָל ֶהם ַמה־ ֶשׁיּאֹ ֵכלוּ׃
אַתּם ֶלאֱכֹל וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו
יהם ְתּנוּ ָל ֶהם ֶ
ֲל ֶ
ַען וַיֹּא ֶמר א ֵ
לז ַויּ ַ
וּמ ָצא ָל ֶהם׃
אתיִם ִדּינָר ָ
ֵלִ ל ְקנוֹת ָל ֶהם ֶל ֶחם ְבּ ָמ ַ
ו ְִכי נ ֵ
וּראוּ ַויּ ְִראוּ
יהם ַכּ ָמּה ִכּ ְכּרוֹת־ ֶל ֶחם ָל ֶכם ְלכוּ ְ
ֲל ֶ
לח וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲמ ָשּׁה ֶל ֶחם וְ ָד ִגים ְשׁ ָניִם׃
וַיֹּא ְמרוּ ח ִ
ֻלּם ֶח ֶבל ֶח ֶבל ִבּ ְנאוֹת ֶדּ ֶשׁא׃
ישׁבוּם כּ ָ
לט ַוי ְַצו אֹ ָתם ִכּי ִ
ֲמ ִשּׁים
ֵשׁבוּ ָל ֶהם שׁוּרָה ַעל־שׁוּרָה ֵמאָה ֵמאָה ִאישׁ ַוח ִ
מ ַויּ ְ
ֲמ ִשּׁים ִאישׁ׃
חִ
ִשּׂא ֵעינָיו
ְאת־ ְשׁנֵי ַה ָדּ ִגים ַויּ ָ
ֲמ ֶשׁת ַה ֶלּ ֶחם ו ֶ
מא ַויּ ִַקּח ֶאת־ח ֵ
ידיו ָלשׂוּם
ִתּן ְל ַת ְל ִמ ָ
ַל ָמּרוֹם ַוי ְָב ֶרַ ויּ ְִפרֹס ֶאת־ ַה ֶלּ ֶחם ַויּ ֶ
ֻלּם׃
ֵיהם ְו ֶאת־ ְשׁ ֵני ַה ָדּ ִגים ִח ַלּק ְלכ ָ
ִל ְפנ ֶ
ֻלּם ַויּ ְִשׂ ָבּעוּ׃
מב וַיֹּא ְכלוּ כ ָ
וֹתים
מג ַויּ ְִשׂאוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַס ִלּים ְמ ֵל ִאים ִמן־ ַה ְפּת ִ
וּמן־ ַה ָדּ ִגים׃
וֹת ִרים ִ
ַהנּ ָ
אַל ֵפי
ֲמ ֶשׁת ְ
ֲשׁר ָלחֲמוּ ַבּ ֶלּ ֶחם ַההוּא ָהיוּ ַכּח ֶ
מד ְו ֵא ֶלּה א ֶ
ִאישׁ׃
ֶדת ָבּ ֳא ִניָּה ְו ַלעֲבֹר ְל ָפנָיו
ידיו ָלר ֶ
מה אָז ָחזַק ְדּ ָברוֹ ַעל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ְשׁ ַלּח
ֶאל־ ֵע ֶבר ַהיָּם ֶאל־ ֵבּית ָצי ְָדה ְבּעוֹד הוּא י ַ
ֶאת־ ָה ָעם׃
ֲשׁר ָפּ ַטר אֹ ָתם ָע ָלה ַעל־ ָה ָהר ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל׃
מו ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ָתר הוּא
מז ְו ָה ֳא ִניָּה ָבאָה ְבּ ֵלב ַהיָּם אַ ֲחרֵי בֹּא ָה ָערֶב ַו ִיּוּ ֵ
ַבּ ָשׁה׃
ְל ַבדּוֹ ַבּיּ ָ
וֹל
וֹלה ִכּי ַה ַסּ ַער ה ֵ
מח ַויּ ְַרא ֶאת־ ַה ָשּׁ ִטים ָבּ ֳא ִניָּה ְבּ ָצרָה ְגד ָ
יהם ְבּעוֹד ַלי ְָלה ְל ֵעת
ֲל ֶ
ֵיהם ַויָּבֹא א ֵ
וְסֹ ֵער ֶנגֶד ְפּנ ֶ
וֹאל ַלעֲבֹר
יעית דֹּ ֵרַ על־ ְפּנֵי ַהיָּם וַיּ ֶ
אַשׁמֹ ֶרת ָה ְר ִב ִ
ָה ְ
אֹ ָתם׃
רוּח
ַח ְשׁבוּ ִכּי חֲזוֹן־ ַ
מט ְו ֵהם רָאוּ אֹתוֹ דֹּ ֵרַ על־ ְפּנֵי ַהיָּם ַויּ ְ
הוּא ַויּ ְִצ ָעקוּ׃
ְמ ֵהר ְל ַד ֵבּר ַעל־ ִל ָבּם
ֻלּם רָאוּ אֹתוֹ ְונ ְִב ָהלוּ ַוי ַ
נ ִכּי־כ ָ
יהם ִחזְקוּ ֲאנִי הוּא אַל־ ִתּירָאוּ׃
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
רוּח ָשׁ ָכ ָכה ְו ֵהם ֵכּן
ֲל ֶהם ֶאל־תּוָֹ ה ֳא ִניָּה ְו ָה ַ
נא ַוֵיּרֶד א ֵ
ֶתר ְמאֹד׃
ָתּ ְמהוּ ְבּ ִת ְמהוֹן ֵל ָבב י ֶ

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

נב ִכּי גַּם־ ִבּ ְד ַבר־ ִכּ ְכּרוֹת ַה ֶלּ ֶחם ַעד־כֹּה א ִה ְשׂ ִכּילוּ ִכּי
ָהיוּ ִכּ ְב ֵדי־ ֵלב׃
ֵיסר ַויּ ְִק ְרבוּ ֶאל־ ַהחוֹף׃
אַר ָצה ִגנּ ַ
ַע ְברוּ ַויָּבֹאוּ ְ
נג ַויּ ַ
נד וְעוֹד ֵהם עֹ ִלים ִמן־ ָה ֳא ִניָּה ְואַ ְנ ֵשׁי ַה ָמּקוֹם ִה ִכּירֻהוּ
ְכּ ָרגַע׃
וֹלים
ָחלּוּ ָל ֵשׂאת ֶאת־ ַהח ִ
נה ַוָיּרֻצוּ ְבּ ָכל־ ַה ִכּ ָכּר ַויּ ֵ
ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ ִכּי־הוּא
ֲביאָם ֶאל־ ַה ָמּקוֹם א ֶ
ַעל־ ִמ ְשׁ ָכּ ָבם ַלה ִ
ָשׁם׃
ֲשׁר ָבּא ָשׁ ָמּה ִבּ ְכ ָפ ִרים אוֹ ְב ָע ִרים
וּב ָכל־ ָמקוֹם א ֶ
נו ְ
וֹלים ְל ָפנָיו ַעל־ ְפּנֵי חוּצוֹת
ֵיהן ָשׁם ָשׂמוּ ֶאת־ ַהח ִ
ְו ַח ְצר ֶ
ֲשׁר
ַעת ִבּ ְכנַף ִבּ ְגדוֹ ַוי ְִהי כֹּל א ֶ
ַויּ ְִת ַחנְּנוּ־לוֹ ְל ִת ָתּם ָלג ַ
ָחי׃
ָנגַע־בּוֹ ו ָ

פרק ז
ֲשׁר ָבּאוּ
ֲח ִדים א ֶ
וֹפ ִרים א ָ
רוּשׁים וְס ְ
א ַויּ ִָקּהֲלוּ ֵא ָליו ְפּ ִ
ִמירוּ ָשׁ ָליִם׃
ָדיִם
ידיו אֹ ְכ ִלים ֶל ֶחם ְבּי ַ
ֲח ִדים ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
ב ַויּ ְִראוּ ֵאת א ָ
וֹכיחוּ אֹ ָתם׃
ָחצוּ וַיּ ִ
ְט ֵמאוֹת ִכּי א ר ָ
ְהוּדים א יֹא ְכלוּ ֶל ֶחם ִבּ ְל ִתּי
רוּשׁים ו ְָכל־ ַהיּ ִ
ג ִכּי ַה ְפּ ִ
יהם ַעד־ ַה ֶפּרֶק ִכּי ֶאת־ ַק ָבּ ַלת
ִאם־י ְִרחֲצוּ ֶאת־י ְֵד ֶ
ַה ְזּ ֵקנִים י ְִשׁמֹרוּ׃
ָח ָצה וְ עוֹד רַבּוֹת
וּבבוֹאָם ִמן־ ַהשּׁוּק א יֹא ְכלוּ ִבּ ְב ִלי ר ְ
ד ְ
ילת כֹּסוֹת ו ְַכ ִדּים ו ְִכיֹּרוֹת
יהם ִל ְשׁמֹר ְכּמוֹ ְט ִב ַ
ֲל ֶ
ִק ְבּלוּ ע ֵ
וּמטּוֹת׃
ִ
דּוּע א
וֹפ ִרים ֵלאמֹר ַמ ַ
רוּשׁים ְו ַהסּ ְ
ה ַויּ ְִשׁאֲלוּ אֹתוֹ ַה ְפּ ִ
ְקנִים ִכּי ֵהם אֹ ְכ ִלים
ידיֶ את־ ְמסֹ ַרת ַהזּ ֵ
י ְִשׁ ְמרוּ ַת ְל ִמ ֶ
ָדיִם׃
ילת י ָ
ֶל ֶחם ְבּ ִלי ְנ ִט ַ
ְשׁ ְעיָהוּ
יכם י ַ
ֲל ֶ
יטב נ ִָבּא ע ֵ
ְפי־ ֵלב ֵה ֵ
יהם ַחנ ֵ
ֲל ֶ
ו וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַכּ ָכּתוּב ָה ָעם ַהזֶּה ִבּ ְשׂ ָפ ָתיו ִכּ ְבּדוּנִי ו ְִלבּוֹ ִר ַחק ִמ ֶמּנִּי׃
ָשׁים ְמ ַל ְמּ ִדים׃
אָתם אֹ ִתי ִמ ְצוֹת ֲאנ ִ
ז ְותֹהוּ י ְִר ָ
ָשׁים
ַתּ ְשׁ ְמרוּ ְמסֹ ַרת ֲאנ ִ
ח ִכּי ִמ ְצוֹת ֱאִ הים ֲעז ְַב ֶתּם ו ִ
אַתּם עֹ ִשׂים׃
ילת ַכּ ִדּים וְ כֹסוֹת ו ְָכ ֵא ֶלּה רַבּוֹת ֶ
ְט ִב ַ
יט ְב ֶתּם ִל ְמאֹס ְבּ ִמ ְצוֹת ֱאִ הים ְל ַמ ַען
יהם ֵה ַ
ֲל ֶ
ט וַיֹּא ֶמר א ֵ
ִתּנ ְְצרוּ ֶאת־ ַק ָבּ ַל ְת ֶכם׃
אָביו
וּמ ַק ֵלּל ִ
אָביְ ו ֶאת־ ִא ֶמְּ 
אָמר ַכּ ֵבּד ֶאת־ ִ
י ִכּי־מֹ ֶשׁה ַ
יוּמת׃
ְו ִאמּוֹ מוֹת ָ
אָביו אוֹ ְל ִאמּוֹ ָק ְר ָבּן
אַתּם אֹ ְמ ִרים ִאישׁ ִכּי־יֹא ַמר ְל ִ
יא ְו ֶ
ֶדר׃
ֲשׁר ֶתּ ְהנֶה ִמ ֶמּנּוּ ֲהרֵי זֶה נ ֶ
ָכּל־ ַהנָּאָה א ֶ
וּל ִאמּוֹ׃
אָביו ְ
אוּמה ְל ִ
יב ְוא ִת ְתּנוּ לוֹ ַלעֲשׂוֹת עוֹד ְמ ָ
ֲשׁר ִתּ ְמ ְסרוּ
ַתּ ֵפרוּ ֶאת־ ְדּ ַבר ֱאִ הים ִמ ְפּנֵי ְמסֹ ַר ְת ֶכם א ֶ
יג ו ָ
אַתּם עֹ ִשׂים׃
אַתּם ו ְֵכן רַבּוֹת ֶ
ֶ
יהם ַה ֲאזִינוּ ֵא ַלי
ֲל ֶ
וֹסף ַויּ ְִקרָא ֶאל־ ָה ָעם וַיֹּא ֶמר א ֵ
יד וַיּ ֶ
ֻלּ ֶכם וְ ַה ְשׂ ִכּילוּ׃
כְּ

לג

יוּכל
חוּצה־לּוֹ ַ
אָדם ִמ ָ
ֲשׁר יָבֹא ְבּ ֶקרֶב ָה ָ
טו ֵאין ָדּ ָבר א ֶ
ְט ֵמּא
ֵצא ִמ ֶמּנּוּ הוּא י ַ
ֲשׁר י ֵ
ְל ַט ֵמּא אֹתוֹ ִכּי ִאם־זֶה א ֶ
אָדם׃
ֶאת־ ָה ָ
ֲשׁר־אָ ְז ַניִם לוֹ ִל ְשׁמֹ ַע י ְִשׁ ָמע׃
טז ִמי א ֶ
ידיו
ֲשׁר ָשׁב ִמתּוָֹ ה ָעם ַה ָבּי ְָתה ַויּ ְִשׁאֲלוּ אֹתוֹ ַתּ ְל ִמ ָ
יז ו ְַכא ֶ
ַעל־ ְדּ ַבר ְמ ָשׁלוֹ׃
אַתּם עוֹד ִבּ ְב ִלי ִבינָה ֲהא
ֲכי גַם־ ֶ
יהם ה ִ
ֲל ֶ
יח וַיֹּא ֶמר א ֵ
אָדם א
ַת ְשׂ ִכּילוּ ִכּי ָכּל־ ַה ָבּא ִמחוּץ ֶאל־תּוָֹ ה ָ
ְט ְמּ ֶאנּוּ׃
יַ
ֵצא
וּמ ָשּׁם י ֵ
יט ִכּי א־יָבֹא ֶאל־ ִלבּוֹ ִכּי ִאם־ ֶאל־ ְכּרֵשׂוֹ ִ
ַקּק ָכּל־ ָמזוֹן׃
ֲשׁר ְיז ֵ
ַה ַפּ ְר ְשׁדָֹנה א ֶ
ְט ְמּ ֶאנּוּ׃
אָדם הוּא י ַ
אָכן ַהיֹּ ֵצא ִמתּוָֹ ה ָ
כ וַיֹּא ַמר ֵ
ֲשׁבוֹת רָעוֹת
אָדם ִמתּוִֹ לבּוֹ י ְֵצאוּ י ְִצרֵי ַמח ָ
כא ִכּי ִמתּוָֹ ה ָ
ָצח׃
ֵבה ָור ַ
זְנוּנִים ְגּנ ָ
ָעת־ ַעיִן
ִמּה ְור ַ
ֶשׁע ְר ִמיָּה ְוז ָ
ֲבת ֶבּ ַצע ָור ַ
כב ִנ ֻא ִפים אַה ַ
דּוּפים גֵּאוּת וּנ ְָב ָלה׃
ִגּ ִ
וּמ ַט ְמּאוֹת
אָדם ֵהן יֹ ְצאוֹת ְ
כג ָכּל־ ָהרָעוֹת ָה ֵא ֶלּה ִמתּוָֹ ה ָ
אֹתוֹ׃
אַחד
ֵלִ מ ָשּׁם ֶאל־ ְגּבוּל צוֹר ו ְִצידוֹן ַויָּבֹא ֶאל־ ַ
ָקם ַויּ ֶ
כד ַויּ ָ
ֲשׁר י ִַכּירֶנּוּ ִאישׁ אַ א יָכֹל
אָבה א ֶ
ַה ָבּ ִתּים ְוא ָ
ְל ִה ָסּ ֵתר׃
רוּח ֻט ְמאָה ְמ ַב ִע ָתּהּ
ֲשׁר ִבּ ָתּהּ ַהיּ ְַל ָדּה ַ
כה ִכּי ִא ָשּׁה א ֶ
ַתּפֹּל ְלר ְַג ָליו׃
ַתּבֹא ו ִ
ַתּ ַמ ֵהר ו ָ
ָשׁ ְמ ָעה ָע ָליו ו ְ
ַתּ ַב ְק ֵשׁהוּ ְל ַה ְר ִחיק
וֹל ְד ָתּהּ ֲארַם־צֹר ו ְ
כו ְו ָה ִא ָשּׁה ְי ָונִית וּמ ַ
ָעה ִמ ֶקּרֶב ִבּ ָתּהּ׃
רוּח ָהר ָ
ֶאת־ ָה ַ
וּע נָתוֹן ַל ָבּנִים ִל ְשׂבֹּ ַע ִראשׁוֹ ָנה ִכּי
יה יֵשׁ ַ
כז וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
וּל ַה ְשׁ ִליכוֹ ִל ְפנֵי
א־נָכוֹן ָל ַק ַחת ֶאת־ ֶל ֶחם ַה ָבּנִים ְ
ַה ְכּ ָל ִבים׃
ַתּ ַען וַתֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵכּן אֲדֹ ִני ֶא ֶפס גַּם־ ַה ְכּ ָל ִבים יֹא ְכלוּ
כח ו ַ
וֹתי ֶל ֶחם ַה ָבּנִים׃
ַתּ ַחת ַה ֻשּׁ ְל ָחן ִמ ְפּת ֵ
רוּח
ַען ָכּזֹאת ִדּ ַבּ ְר ְתּ ְל ִכי־ ָלָ סרָה ָה ַ
יה י ַ
כט וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ָעה ִמ ִבּ ֵתּ׃
ָהר ָ
ַתּ ְמ ָצא ֶאת־ ִבּ ָתּהּ שֹׂ ֶכ ֶבת ַעל־ ִמ ָטּ ָתהּ
יתהּ ו ִ
ַתּ ָשׁב ֶאל־ ֵבּ ָ
ל וָ
יה׃
ָעה ָסרָה ֵמ ָע ֶל ָ
רוּח ָהר ָ
ְו ָה ַ
ָליל
ֵצא ִמ ְגּבוּל צוֹר ֶדּ ֶרִ צידוֹן ַויָּבֹא ַעד־יָם ַהגּ ִ
לא ַויּ ִֶפן ַויּ ֵ
וֹליס׃
ְבּתוְֹ גּבוּל ֶדּ ַכּפּ ִ
לב ַויּ ִָביאוּ ֵא ָליו ִאישׁ ֵחרֵשׁ ְו ִא ֵלּם ַויּ ְִפ ְצרוּ־בוֹ ָלשׂוּם
ֶאת־יָדוֹ ָע ָליו׃
ָשׂם ֶאת־ ֶא ְצ ְבּעֹ ָתיו ְבּאָ ְזנָיו
לג ַויּ ִָקּ ֵחהוּ ִמ ֶקּרֶב ָה ָעם ְל ַבדּוֹ ַויּ ָ
ַוָיּרָק ַו ִיּגַּע ִבּ ְלשׁוֹנוֹ׃
ֵאָמר
ֲשׁר י ֵ
ִשּׂא ֵעינָיו ַל ָמּרוֹם ַויֵּאָנַח וַיֹּא ֶמר לוֹ ִא ַפּ ַתּח א ֶ
לד ַויּ ָ
ִה ְת ַפּ ֵתּ ַח׃
ִתּקוּ ַוי ְַד ֵבּר ְבּ ָשׂ ָפה
וֹסרֵי ְלשׁוֹנוֹ נ ָ
לה ַויּ ִָפּ ְתחוּ אָ ְזנָיו וּמ ְ
ְברוּרָה׃
יהם
ֲל ֶ
ֲשׁר ְי ַצוֶּה ע ֵ
יהם ְל ִב ְל ִתּי י ִַגּידוּ ְל ִאישׁ ו ְַכא ֶ
ֲל ֶ
לו ַוי ְַצו ע ֵ
ַבּים׃
יע ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ָבּר ִ
וֹסיפוּ ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
ֵכּן י ִ

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

ֲשׁר ָע ָשׂה טוֹב ְמאֹד ִכּי
לז ַויּ ְִת ְמהוּ ַעד־ ְמאֹד ֵלאמֹר ָכּל־א ֶ
ַעל־ ִפּיו ֵח ְר ִשׁים שֹׁ ְמ ִעים ְו ִא ְלּ ִמים ְמ ַד ְבּ ִרים׃

פרק ח
אַסּפוּ ֵא ָליו ַעם־ ָרב ְוא ָהיָה
ָמים ָה ֵהם ַויּ ְִת ְ
א ַוי ְִהי ַבּיּ ִ
ֵשׁוּע
ָל ֶהם ָכּל־אֹ ֶכל ְל ַמ ֵלּא ְלנ ְַפ ָשׁם ַויּ ְִקרָא י ַ
יהם׃
ֲל ֶ
ידיו וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ֲמים ַעל־ ָה ָעם ִכּי ָע ְמדוּ ִע ָמּ ִדי זֶה ְשֶׁ שׁת
אתי ַרח ִ
ב ָמ ֵל ִ
ָמים וְ ֵאין ָל ֶהם ַמה־ ֶלּאֱכֹל׃
יִ
יהם י ְִת ַע ְלּפוּ ַבּ ָדּ ֶרְ ויֵשׁ ֵמ ֶהם
ֲשׁ ְלּ ֵחם ְר ֵע ִבים ְל ָב ֵתּ ֶ
ג ו ְִכי א ַ
ֲשׁר ָבּאוּ ִמ ֶמּ ְר ָחק׃
אֶ
ידיו ֵמאַיִן ַתּ ִשּׂיג יַד־ ִאישׁ ַבּ ִמּ ְד ָבּר
ד ַוַיּעֲנוּ אֹתוֹ ַת ְל ִמ ָ
יע ֶאת־ ֵא ֶלּה ָל ֶחם׃
ְל ַה ְשׂ ִבּ ַ
ה ַויּ ְִשׁאַל אֹ ָתם ֵלאמֹר ַכּ ָמּה ָל ֶכם ֶל ֶחם וַיֹּא ְמרוּ ִשׁ ְב ָעה׃
ו ַוי ְַצו ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם ָל ֶשׁ ֶבת ַעל־ ָהאָרֶץ ַוי ִַקּח
ידיו
ִתּן ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ֶאת־ ִשׁ ְב ַעת ַה ֶלּ ֶחם ַוי ְָב ֶרַ ויּ ְִפרֹס ַויּ ֵ
ָשׂמוּ ִל ְפנֵי הֲמוֹן ָה ָעם׃
ֵיהם ַויּ ִ
ָלשׂוּם ִל ְפנ ֶ
יהם וַיֹּא ֶמר
ֲל ֶ
ֲשׁר ֵבּ ַר ע ֵ
וּמ ַעט ָדּ ִגים ְק ַטנִּים ָהיוּ ָל ֶהם א ֶ
ז ְ
ֵיהם גַּם־ ֶאת־ ֵא ֶלּה׃
ָלשׂוּם ִל ְפנ ֶ
וֹת ִרים ִשׁ ְב ָעה
וֹתים ַהנּ ָ
ח וַיֹּא ְכלוּ ַויּ ְִשׂ ָבּעוּ ַויּ ְִשׂאוּ ֶאת־ ַה ְפּת ִ
ַס ִלּים׃
אַל ֵפי־ ִאישׁ ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ִשׁ ַלּח
אַר ַבּ ַעת ְ
ט ְו ֵהם ָהיוּ ְכּ ְ
ֶאת־ ָה ָעם׃
נוּתא׃
ידיו ַויָּבֹא ְשׂ ֵדה ַד ְל ָמ ָ
י אָז ָירַד ָבּ ֳא ִניָּה ִעם־ ַתּ ְל ִמ ָ
וּל ַבעֲבוּר נַסּוֹתוֹ
ַכּח ִאתּוֹ ְ
ָחלּוּ ְל ִה ְתו ַ
רוּשׁים ַויּ ֵ
יא ַוֵיּ ְצאוּ ַה ְפּ ִ
ָשׁאֲלוּ ָל ֵתת ָל ֶהם אוֹת ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם׃
דּוּע י ְַב ֵקּשׁ ַהדּוֹר ַהזֶּה
יב ַויֵּאָנַח ִבּ ְמ ִרירוּת רוּחוֹ ֵלאמֹר ַמ ַ
ָתן ַלדּוֹר ַה ֶזּה׃
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי אוֹת א ִינּ ֵ
אוֹת ֵ
ָשׁב ַוַיּעֲבֹר ָבּ ֳא ִניָּה ֶאל־ ֵע ֶבר ַהיָּם׃
יג ַוַיּעֲזֹב אֹ ָתם ַויּ ָ
יד ְו ֵהם ָשׁ ְכחוּ ָל ַק ַחת ִא ָתּם ֵצ ָדה ַל ָדּ ֶרְ וא־ ִנ ְמ ָצא
ָתם ִבּ ְל ִתּי ִכּ ַכּר־ ֶל ֶחם ֶא ָחת׃
ָב ֳא ִניּ ָ
טו ְוהוּא ִה ְז ִהיר אֹ ָתם ֵלאמֹר ְראוּ ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֵמ ֻח ְמ ַצת
וֹרדוֹס׃
וּמ ְשּׂאֹר ה ְ
וּשׁים ִ
ַה ְפּר ִ
אָחיו ֵלאמֹר ַעל ִכּי־ ֶל ֶחם ֵאין
טז ַוי ְִהי ֵהם נְדוֹ ִנים ִאישׁ ֶאת־ ִ
ִא ָתּנוּ׃
אַתּם נְדוֹ ִנים ַעל
יהם ָל ָמּה־זֶּה ֶ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵדע י ַ
יז ַויּ ַ
ֲכי א ָת ִבינוּ ְוא ַת ְשׂ ִכּילוּ ְו ִל ְבּ ֶכם
ִכּי־ ֵאין ָל ֶכם ָל ֶחם ה ִ
ָכּ ֵבד ַעד־כֹּה׃
יח ֵעי ַניִם ָל ֶכם ְוא ִת ְראוּ ְואָ ְז ַניִם ָל ֶכם וְ א ַת ְק ִשׁיבוּ וְ א
ִתזְכֹּרוּ׃
ֲל ִפים
ֲמ ֶשׁת א ָ
ֲמ ֶשׁת ַה ֶלּ ֶחם ַלח ֵ
ַס ִתּי ֶאת־ח ֵ
ֲשׁר ָפּר ְ
יט ַכּא ֶ
אתם ֵמ ֶהם וַיֹּא ְמרוּ
וֹתים ְנ ָשׂ ֶ
ַכּ ָמּה ַס ִלּים ְמ ֵל ִאים ְפּת ִ
ֵא ָליו ְשׁנֵים־ ָע ָשׂר׃

לד

ֲל ִפים ַכּ ָמּה ַס ִלּים ְמ ֵל ִאים
אַר ַבּ ַעת ָהא ָ
וּמן־ ַה ֶשּׁ ַבע ְל ְ
כ ִ
אתם ֵמ ֶהם וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ִשׁ ְב ָעה׃
וֹתים ְנ ָשׂ ֶ
ְפּת ִ
ֲכי עוֹד א ַת ְשׂ ִכּילוּ ַעד־כֹּה׃
יהם ה ִ
ֲל ֶ
כא וַיֹּא ֶמר א ֵ
כב ַויָּבֹאוּ ֶאל־ ֵבּית ָצי ְָדה ַויּ ִָביאוּ ֵא ָליו ִאישׁ ִעוֵּר ַוי ְַב ְק ֻשׁהוּ
ַעת בּוֹ׃
ְל ִתתּוֹ ָלג ַ
יאהוּ ֶאל־ ִמחוּץ ָל ִעיר ַוָיּרָק
וֹצ ֵ
כג ַוַיּ ֲחזֵק ְבּיַד ָה ִעוֵּר וַיּ ִ
אָלהוּ ִאם־הוּא רֹ ֶאה
ָדיו ָשׂם ָע ָליו ַויּ ְִשׁ ֵ
ְבּ ֵעינָיו ְו ֶאת־י ָ
אוּמה׃
ְמ ָ
ָשׁים ִכּי ֲאנִי רֹ ֶאה
ִשּׂא ֶאת־ ֵעינָיו וַיֹּא ַמר ֲאנִי רֹ ֶאה ֲאנ ִ
כד ַויּ ָ
אֹ ָתם הֹ ְל ִכים ְכּמוֹ־ ֵע ִצים׃
ַפּא
ָדיו ֵשׁנִית ַעל־ ֵעינָיו ַויּ ְִפ ַקח אֹ ָתן אָז ִה ְתר ֵ
ָשׂם ֶאת־י ָ
כה ַויּ ֶ
ַויּ ְַרא ָכּל־ ָדּ ָבר ֶאל־נָכוֹן׃
ְשׁ ְלּ ֵחהוּ ֶאל־ ֵבּיתוֹ וַיֹּא ַמר אַל־ ָתּבֹא ָבּ ִעיר ְואַל ְל ַה ִגּיד
כו ַוי ַ
ְל ִאישׁ ָדּ ָבר ָבּ ִעיר׃
ידיו ֶאל־ ַה ְכּ ָפ ִרים
ֵלִ עם־ ַתּ ְל ִמ ָ
וּע ִמ ָשּׁם ַויּ ֶ
ֵצא יֵשׁ ַ
כז ַויּ ֵ
ֲשׁר ְל ִפ ִילפּוֹס ַוי ְִהי ַבּ ֶדּ ֶרַ ויּ ְִשׁאַל אֹ ָתם
יס ִרין א ֶ
ְבּ ִק ְ
ָשׁים ָע ַלי ִמי־אָנִי׃
ֵלאמֹר ָמה־אֹ ְמ ִרים ָה ֲאנ ִ
וֹחנָן ַה ְמ ַט ֵבּל ְויֵשׁ אֹ ְמ ִרים ֵא ִליָּהוּ
כח ַוַיּעֲנוּ וַיֹּא ְמרוּ י ָ
יאים׃
ֲח ִרים אֹ ְמ ִרים ֶא ָחד ִמן־ ַהנּ ְִב ִ
ַוא ֵ
אַתּם ַמה־תֹּא ְמרוּ ָע ַלי ִמי־אָנִי
כט ַויּ ְִשׁאַל אֹ ָתם ֵלאמֹר ְו ֶ
יח׃
אַתּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַען ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ָ
ַויּ ַ
וֹתיו׃
יהם ְל ִב ְל ִתּי ַהגֵּד ְל ִאישׁ ַעל־אֹד ָ
ֲל ֶ
ל ַוי ְַצו ע ֵ
אָדם
ַבּים ַמ ְכאֹ ִבים ְל ֶבן־ ָה ָ
לא אָז ֵה ֵחל ְלהוֹרֹתָם ֵלאמֹר ר ִ
וֹפ ִרים י ְִמאֲסוּ בוֹ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהסּ ְ
ְקנִים ְור ֵ
ְו ַהזּ ֵ
ָמים יָקוּם׃
וּמ ְק ֵצה ְשֶׁ שׁת י ִ
יתהוּ ִ
ִימ ֻ
ו ִ
יטב ַויּ ִַקּח אֹתוֹ ֶפּ ְטרוֹס
לב ְו ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ִה ִגּיד ַבּ ֵאר ֵה ֵ
וֹכיחוֹ ִבּ ְד ָב ִרים׃
ָחל ְלה ִ
ַויּ ֶ
ידיו ַויּ ְִג ַער
ַבּט ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
לג אַ הוּא ָפּנָה כֹּה וָכֹה ַויּ ֵ
ְבּ ֶפ ְטרוֹס ֵלאמֹר סוּר ָשׁ ָטן ֵמ ַעל־ ָפּנַי ִכּי א ַת ְשׂ ִכּיל
אָדם׃
ֲשׁר ָל ָ
ֲשׁר ֵלאִ הים ִכּי ִאם־ ֶאת־א ֶ
ֶאת־א ֶ
יהם
ֲל ֶ
ידיו וַיֹּא ֶמר א ֵ
לד ַויּ ְִקרָא ֶאל־ ָה ָעם ְו ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ִשּׂא
ַשׁ ִליֶ את־נ ְַפשׁוֹ ִמ ֶנּגֶד וְ י ָ
ִמי־ ֶה ָח ֵפץ ָל ֶל ֶכת אַ ֲחרַי י ְ
ֵל אַ ֲחרָי׃
ֶאת־ ְצ ָלבוֹ ְוי ֵ
לה ִכּי ִמי־ ֶה ָח ֵפץ ְל ַה ִצּיל ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ִתּ ָכּרֶת־לוֹ
וּל ַמ ַען ַה ְבּשׂוֹ ָרה
ֲשׁר־י ְַכ ִרית ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ְל ַמ ֲענִי ְ
וּמי־א ֶ
ִ
י ְִמ ָצ ֶאנָּה׃
לו ִכּי ַמה־ ֶבּ ַצע ְל ִאישׁ ִאם־י ְִקנֶה־לּוֹ ֶאת־ ָכּל־ ָהאָרֶץ ְונ ְַפשׁוֹ
ִתּ ָכּרֶת־לוֹ׃
ִתּן ִאישׁ ִפּ ְדיוֹן נ ְַפשׁוֹ׃
לז אוֹ ַמה־יּ ֶ
וּמ ְדּ ָברַי ַבּדּוֹר ַהבֵֹּגד
ֲשׁר יֵבוֹשׁ ִמ ֶמּנִּ י ִ
לח ִכּי ָכּל־ ִאישׁ א ֶ
ֲשׁר
אָדם יֵבוֹשׁ ִמ ֶמּנּוּ גַּם־הוּא ַכּא ֶ
פּשׁ ַע ַהזֶּה אַף ֶבּן־ ָה ָ
ְו ַה ֵ
וֹשׁים׃
אָכיו ַה ְקּד ִ
אָביו ִעם־ ַמ ְל ָ
יָבֹא ִב ְכבוֹד ִ

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

פרק ט
אָמן אֲנִ י אֹ ֵמר ָל ֶכם יֵשׁ ִמן־ ַהנּ ִָצּ ִבים פֹּה
יהם ֵ
ֲל ֶ
א וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר א־י ְִטעֲמוּ ָמוֶת ַעד ִכּי־י ְִראוּ ֵצאת ַמ ְלכוּת
אֶ
ֱאִ הים ִבּ ְגבוּרָה׃
ֵשׁוּע ֶאת־ ֶפּ ְטרוֹס ְו ֶאת־ַיעֲקֹב
ָמים ָל ַקח י ַ
ב ְואַ ֲחרֵי ֵשׁ ֶשׁת י ִ
יאם ֶאל־ ַהר גָּבֹ ַהּ ְל ַב ָדּם ַויּ ְִשׁ ַתּנֶּה
וֹחנָן ִאתּוֹ ַוי ְִב ֵ
ְו ֶאת־י ָ
ֵיהם׃
ְל ֵעינ ֶ
יוּכל ְל ַכ ֵבּס
וֹבס ָבּאָרֶץ ַ
וֹצצוּ וְ ִה ְל ִבּינוּ ֵאין כּ ֵ
ָדיו נ ְ
וּבג ָ
ג ְ
וֹהם׃
ָדים ְל ָבנִים ְכּמ ֶ
ְבּג ִ
ֵשׁוּע׃
יהם ִמ ַדּ ְבּ ִרים ִעם־י ַ
ֲל ֶ
וּמשׁה נִ ְראוּ א ֵ
ד ְו ִהנֵּה ֵא ִליָּהוּ ֶ
ַבּי טוֹב ָלנוּ ָל ֶשׁ ֶבת פֹּה
ֵשׁוּע ר ִ
ַען ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ֶמר ֶאל־י ַ
ה ַויּ ַ
ְאַחת
אַחת ְלמֹ ֶשׁה ו ַ
אַחת ְלַ 
ֲשׂה־נָּא ָשׁשׁ סֻכּוֹת ַ
ַנע ֶ
ְל ֵא ִליָּהוּ׃
ימ ָתה
יהם ֵא ָ
ֲל ֶ
ָדע ַמה־ ְלּ ַד ֵבּר ִכּי נ ְָפ ָלה ע ֵ
ו ִכּי הוּא א־י ַ
ָפ ַחד׃
וָ
יהם וְקוֹל יֹ ֵצא ִמן־ ֶה ָענָן ֵלאמֹר זֶה
ֲל ֶ
ז ְו ִהנֵּה ָענָן ָס ַכ ע ֵ
ְבּנִי י ְִד ִידי ֵא ָליו ִתּ ְשׁ ָמעוּן׃
ֵשׁוּע
זוּל ִתי י ַ
וּפ ְתאֹם ִה ִבּיטוּ ִמ ָסּ ִביב ְוא־רָאוּ עוֹד ִאישׁ ָ
ח ִ
ְל ַבדּוֹ ִא ָתּם׃
ט ַוי ְִהי ְבּ ִר ְד ָתּם ִמן־ ָה ָהר ַוי ְַצו אֹ ָתם ְל ִב ְל ִתּי ַהגֵּד ְל ִאישׁ
אָדם ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
ֲשׁר רָאוּ ַעד ִכּי־יָקוּם ֶבּן־ ָה ָ
ֶאת־א ֶ
ֵיהם ַמה־ ִהיא
ַח ְקרוּ ֵבינ ֶ
י ְו ֵהם ָשׁ ְמרוּ ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ְבּ ִל ָבּם ַויּ ְ
קוּמה ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
ַה ְתּ ָ
וֹפ ִרים ִכּי
יא ַויּ ְִשׁאֲלוּ אֹתוֹ ֵלאמֹר ָל ָמּה־זֶּה יֹא ְמרוּ ַהסּ ְ
ֵא ִלָיּהוּ בֹּא יָבֹא ִראשׁוֹ ָנה׃
ְה ִשׁיב
אָכן ֵא ִליָּהוּ יָבֹא ִראשׁוֹ ָנה ו ֵ
יהם ֵ
ֲל ֶ
יב וַיֹּא ֶמר א ֵ
אָדם ֵכּן גַּם־הוּא נָכוֹן
וּכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ַעל ֶבּן־ ָה ָ
ֶאת־ ַהכֹּל ְ
ֻכּא וְ נ ְִגזָר ֵמ ֶארֶץ ַחיִּים׃
וּמד ָ
ִל ְהיוֹת ְמ ֻענֶּה ְ
יג ֶא ֶפס ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי ַגּם־ ֵא ִליָּהוּ ְכּ ָבר ָבּא ַוַיּעֲשׂוּ־בוֹ
ִכּ ְרצוֹ ָנם ַכּ ָכּתוּב ָע ָליו׃
יד ַוי ְִהי ְכּבֹאָם ֶאל־ ְשׁאָר ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַויּ ְִראוּ ַעם־רָב
וֹפ ִרים ִמ ְתו ְַכּ ִחים ִע ָמּ ֶהם׃
וֹתם וְס ְ
ְס ִביב ָ
וֹתם אֹתוֹ ִה ְשׁ ָתּאוּ ָתּ ָמהוּ ַוָיּרֻצוּ
טו ו ְָכל־ ָה ָעם ִכּ ְרא ָ
ַו ִיּ ְשׁאֲלוּ־לוֹ ְל ָשׁלוֹם׃
אַתּם ִמ ְתו ְַכּ ִחים ִע ָמּ ֶהם׃
וֹתם ָמה־ ֶ
טז ְוהוּא ָשׁאַל א ָ
אתי ְלָ בּזֶה ֶאת־ ְבּנִי
ַבּי ֵה ֵב ִ
ַען אֹתוֹ ֶא ָחד ִמן־ ָה ָעם ר ִ
יז ַויּ ַ
רוּח ִא ֵלּם ְמ ַבעֲתוֹ׃
ֲשׁר־ ַ
אֶ
ְשׁנָּיו ַיחֲרֹק
וֹריד ִרירוֹ ו ִ
וּל ֵעת ַי ֲחזִיק בּוֹ י ְִט ְר ֶפנּוּ י ִ
יח ְ
ידיְ לג ְָרשׁוֹ וְ א
ָבשׁ כֹּחוֹ וָאֹ ַמר ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ֶ
ֲשׁר י ֵ
ַעד־א ֶ
יָכֹלוּ׃
יהם הוֹי דּוֹר א ֵא ֻמן בּוֹ ַעד־ ָמ ַתי ֶא ְהיֶה
ֲל ֶ
ַען וַיֹּא ֶמר א ֵ
יט ַויּ ַ
יאהוּ ֵא ַלי ֵהנָּה׃
ֲב ֻ
ִע ָמּ ֶכם ַעד־ ָמ ַתי ֶא ָשּׂא ֶא ְת ֶכם ה ִ
ַחתֹּף אֹתוֹ ָחתֹף
רוּח ַויּ ְ
ֲשׁר רָאָהוּ ָה ַ
יאהוּ ְל ָפנָיו ו ְַכא ֶ
כ ַוי ְִב ֻ
אַר ָצה ַויּ ְִתגֹּ ֵלל ְבּ ִרירוֹ׃
ְו ָטרֹף ַויִּפֹּל ְ
לה

ימי
אָביו ֵמ ֵאיזֶה יוֹם ָדּ ַבק בּוֹ זֶה וַיֹּא ֶמר ִמ ֵ
כא ַויּ ְִשׁאַל ֶאת־ ִ
נְעוּרָיו׃
ֲבידוֹ אִַ אם
וּב ַמּיִם ְל ַהא ִ
וּפ ָע ִמים רַבּוֹת ִה ִפּילוֹ ָב ֵאשׁ ַ
כב ְ
יענוּ׃
וֹשׁ ֵ
חוּסה־נָּא ָע ֵלינוּ וְה ִ
יֶשׁ־ ְל ֵאל ָי ְדַ לעֲשׂוֹת ָדּ ָבר ָ
אָתּה
ֲמין ָ
ֵשׁוּע ִאם יֶשׁ־ ְל ֵאל י ְָדְ ל ַהא ִ
כג וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ֵע ֶשׂה׃
ֲמין ָכּל־ ָדּ ָבר י ָ
ְל ַמא ִ
ֲמין אֲדֹ ִני
ֶלד וַיֹּא ַמר ִבּ ְד ָמעוֹת ִה ְננִי ַמא ִ
ֲבי ַהיּ ֶ
כד ַויּ ְִצ ַעק א ִ
ֲסר אֱמוּנָה ָכּמֹ ִני׃
יעה ַלח ַ
וֹשׁ ָ
ה ִ
רוּח
ֵשׁוּע ִכּי ֶה ָהמוֹן הֹ ֵלָ הלוָֹ ורָב ַויּ ְִג ַער ְבּ ַ
כה ַויּ ְַרא י ַ
רוּח ִא ֵלּם וְ ֵחרֵשׁ
ַה ֻטּ ְמאָה ֵלאמֹר ֲאנִי ְמ ַצ ְוֵּ צא ִמ ֶמּנּוּ ַ
וֹסף ָלבוֹא־בוֹא עוֹד׃
אַל־תּ ִ
ַער נִ ְשׁאַר ַכּ ֵמּת
ֵצא וְ ַהנּ ַ
כו ַויּ ְִצ ַעק ַויּ ְִטרֹף ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ְבּאַפּוֹ ַויּ ֵ
אָמרוּ ִכּי־ ָגוָע׃
ַבּים ְ
ְור ִ
ימהוּ ַויָּקֹם׃
ֵשׁוּע ֶה ֱחזִיק ְבּיָדוֹ ַוי ְִק ֵ
כז ְוי ַ
ידיו ְו ֵהם ְל ַב ָדּם
כח ַוי ְִהי ְבּבֹאוֹ ַה ַבּי ְָתה ַויּ ְִשׁאֲלוּ אֹתוֹ ַתּ ְל ִמ ָ
ָרשׁוֹ׃
ַחנוּ ְלג ְ
ָדנוּ ֲאנ ְ
דּוּע א ָמ ְצאָה י ֵ
ִאתּוֹ ַמ ַ
רוּח רָע ָכּזֶה א־יְגֹ ָרשׁ ִכּי
יהם ִמין ַ
ֲל ֶ
כט וַיֹּא ֶמר א ֵ
וּבצוֹם׃
ִאם־ ִבּ ְת ִפ ָלּה ְ
ָדע
אָבה ָשׁם ְל ִהוּ ַ
ָליל ְוא ָ
ַע ְברוּ ַבגּ ִ
ל ַויּ ְֵצאוּ ִמ ָשּׁם ַויּ ַ
ְל ִאישׁ׃
ֵיהם ֵאי
ידיו ו ְָל ִשׂים ִל ְפנ ֶ
לא ִכּי ִה ְק ִדּישׁ ִעתּוֹ ְל ַל ֵמּד ְל ַת ְל ִמ ָ
יתהוּ וְאַ ֲחרֵי
ֲשׁר י ְִמ ֻ
ָשׁים א ֶ
ידי ֲאנ ִ
אָדם י ִָסּ ֵגר ִבּ ֵ
ֶבּן־ ָה ָ
ָחי׃
ישׁי ו ָ
יוּמת יָקוּם ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲשׁר ַ
אֶ
ִיראוּ ִל ְשׁאֹל אֹתוֹ׃
לב ְו ֵהם א ֵה ִבינוּ ֶאת־ ְדּ ָברוֹ ַויּ ְ
לג ַויָּבֹאוּ ֶאל־ ְכּ ַפר־נַחוּם ַוי ְִהי ַב ַבּיִת ַויּ ְִשׁאַל אֹ ָתם ַמה־ ִדּין
ֵיכם ַבּ ָדּ ֶר׃
וּד ָב ִרים ָהיוּ ֵבינ ֶ
ְ
ֵיהם ַבּ ֶדּ ֶרִ מי הוּא ַהגָּדוֹל
לד ְוא ָענוּ ָד ָבר ִכּי רָבוּ ֵבינ ֶ
ָבּ ֶהם׃
יהם
ֲל ֶ
ֵשׁב ַויּ ְִקרָא ֶאל־ ְשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר וַיֹּא ֶמר א ֵ
לה ַויּ ֶ
ֻלּם
ִמי־ ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיוֹת ִראשׁוֹן ָע ָליו ִל ְהיוֹת אַחֲרוֹן ְלכ ָ
ֻלּם׃
וּמ ָשׁרֵת ְלכ ָ
ְ
אָמר
ֲשׁר ִח ֶבּק־לוֹ ַ
וֹכם וְאַ ֲחרֵי א ֶ
ֶלד ַויּ ִַצּיגֵהוּ ְבת ָ
לו ַויּ ִַקּח י ֶ
יהם׃
ֲל ֶ
אֵ
אַחד ַהי ְָל ִדים ָכּזֶה אֹ ִתי הוּא
לז ִמי־הוּא ַה ְמ ַק ֵבּל ִבּ ְשׁ ִמי ַ
ְמ ַק ֵבּל ְו ַה ְמ ַק ֵבּל אֹ ִתי ֵאינֶנּוּ ְמ ַק ֵבּל אֹ ִתי ִכּי ִאם־ ְפּנֵי
שֹׁ ְל ִחי׃
ָאינוּ ִאישׁ ְמ ָגרֵשׁ רוּחוֹת רָעוֹת
ַבּי ר ִ
וֹחנָן ֵא ָליו ר ִ
לח וַיֹּא ֶמר י ָ
ֲשׁר א־ ָה ַל
ֻלּתוֹ אַ ֲחרֵי א ֶ
ְבּ ִשׁ ְמַ ו ִנּ ְכ ָלא אֹתוֹ ִמ ְפּע ָ
אַ ֲחרֵינוּ׃
ֲשׁר כֹּה
ֵשׁוּע אַל־ ִתּ ְכ ְלאוּ אֹתוֹ ִכּי ֵאין ִאישׁ א ֶ
לט וַיֹּא ֶמר י ַ
עֹ ֶשׂה ִב ְשׁ ִמי נ ְִפ ָלאוֹת וְ כֹה יָשׁוּב י ְַד ֶבּר־ ִבּי ָסרָה׃
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ ְל ָצרֵינוּ ָלנוּ הוּא׃
מ ִכּי ִאישׁ א ֶ
ֲשׁר
מא ו ְָכל־ ַהנֹּ ֶתן ָל ֶכם ִבּ ְשׁ ִמי כּוֹס ַמיִם ִל ְשׁתּוֹת ֵע ֶקב א ֶ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי א־יֹא ַבד
יח ֵ
ָתּכֹסּוּ ַעל־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְשׂ ָכרוֹ׃

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

ֲמינִים ִבּי
אַחד ַה ְקּ ַט ִנּים ַה ַמּא ִ
מב ו ְָכל־ ַהנֹּ ֵתן ִמ ְכשֹׁל ִל ְפנֵי ַ
ֶכב ַעל־ ַצוָּארוֹ ְו ֻה ְשׁ ָלַ בּיָּם׃
טוֹב לוֹ ִכּי י ִָתּ ֶלה ֶפּ ַלח־ר ֶ
מג ְו ִאם־י ְָדְ ל ִמ ְכשׁוֹל ְלַ ק ֵצּץ אֹ ָתה טוֹב ְלָ לבֹא
ָדיִם ו ְָלבֹא
טוּע־יָד ִמ ְהיוֹת ְלְ שׁ ֵתּי י ַ
ֶאל־ ַה ַחיִּים ְק ַ
תּוּקד׃
וֹלם ָ
ֲשׁר ַעד־ע ָ
ֵיהנֹּם ֶאל־ ָה ֵאשׁ א ֶ
ֶאל־גּ ִ
וֹל ְע ָתּם א ָתמוּת ְו ִא ָשּׁם א ִת ְכ ֶבּה׃
ֲשׁר־ ָשׁם תּ ַ
מד א ֶ
מה ְו ִאם־ר ְַג ְלְ ל ִמ ְכשׁוֹל ְלַ ק ֵצּץ אֹ ָתהּ טוֹב ְלָ לבֹא
טוּע־ ֶרגֶל ִמ ְהיוֹת ְלְ שׁ ֵתּי ר ְַג ַליִם ו ְָלבֹא
ֶאל־ ַה ַחיִּים ְק ַ
ֲשׁר א ִת ְכ ֶבּה׃
ֵיהנֹּם ֶאל־ ָה ֵאשׁ א ֶ
ֶאל־גּ ִ
וֹל ְע ָתּם א ָתמוּת ְו ִא ָשּׁם א ִת ְכ ֶבּה׃
ֲשׁר־ ָשׁם תּ ַ
מו א ֶ
ַקּר אֹ ָתהּ טוֹב ְלָ לבֹא
מז ְו ִאם־ ֵעי ְנַ תּ ְכ ִשׁ ְיל נ ֵ
אַחת ִמ ְהיוֹת ְלְ שׁ ֵתּי ֵעי ַניִם
ֶאל־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ְבּ ַעיִן ַ
ֵיהנֹּם׃
וּל ָה ְשׁ ַלֶ אל־גּ ִ
ְ
וֹל ְע ָתּם א ָתמוּת ְו ִא ָשּׁם א ִת ְכ ֶבּה׃
ֲשׁר־ ָשׁם תּ ַ
מח א ֶ
ָמ ָלח׃
אָדם ָבּ ֵאשׁ י ִָצּרֵף ְכּמוֹ ָכל־ ָק ְר ַבּן ַבּ ֶמּ ַלח י ְ
מט ִכּי ָכּל־ ָ
נ ְו ַה ֶמּ ַלח טוֹב הוּא אִַ אם־יָפוּג ַט ַעם ַה ֶמּ ַלח ַבּ ֶמּה
וֹכ ֶכם
תּוּכלוּ ְל ַת ֵקּן אֹתוֹ ִשׁ ְמרוּ ֶאת־ ַה ֶמּ ַלח ְבּת ְ
ְ
וּבין אָ ִחיו׃
ְו ֶאת־ ַה ָשּׁלוֹם ֵבּין ִאישׁ ֵ

פרק י
ְהוּדה וְ ֶאל־ ֵמ ֵע ֶבר ַליּ ְַר ֵדּן
ֵלִ מ ָשּׁם ֶאל־ ְגּבוּל י ָ
ָקם ַויּ ֶ
א ַויּ ָ
וֹסיפוּ ְל ִה ָקּ ֵבץ ֵא ָליו וַיּוֹ ֶרה ָל ֶהם ְכּ ִפי
ְו ָהמוֹן רָב ה ִ
ִמ ְשׁ ָפּטוֹ׃
רוּשׁים ְלנַסּוֹתוֹ ַויּ ְִשׁאָלֻהוּ ִאם יֵשׁ ְבּיַד
ב ַוי ְִגּשׁוּ ֵא ָליו ְפּ ִ
ִאישׁ ְל ַשׁ ַלּח ֶאת־ ִא ְשׁתּוֹ׃
יהם ַמה־ ִצוָּה ֶא ְת ֶכם מֹ ֶשׁה׃
ֲל ֶ
ַען וַיֹּא ֶמר א ֵ
ג ַויּ ַ
יתת
ָתן ָלנוּ ִל ְכ ָתּב־ ָלהּ ֵס ֶפר ְכּ ִר ֻ
ד וַיֹּא ְמרוּ מֹ ֶשׁה נ ַ
וּל ַשׁ ְלּ ָחהּ׃
ְ
ֵשׁוּע ַבּעֲבוּר ְק ִשׁי ְל ַב ְב ֶכם ָכּ ַתב ָל ֶכם
יהם י ַ
ֲל ֶ
ה וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֶאת־ ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת׃
ְק ָבה ָע ָשׂה אֹ ָתם׃
ָכר וּנ ֵ
ימי ַה ְבּ ִריאָה ִמ ֶקּ ֶדם ז ָ
ו ֲא ָבל ִבּ ֵ
אָביו וְ ֶאת־ ִאמּוֹ ו ְָד ַבק ְבּ ִא ְשׁתּוֹ׃
ז ַעל־ ֵכּן ַי ֲעזָב־ ִאישׁ ֶאת־ ִ
ֵיהם ְל ָב ָשׂר ֶא ָחד ו ְִאם־ ֵכּן ֵאינָם עוֹד ְשׁ ַניִם ִכּי
ח ְו ָהיוּ ְשׁנ ֶ
ִאם־ ָבּ ָשׂר ֶא ָחד׃
אָדם׃
ֲשׁר־ ִח ֵבּר ֱאִ הים אַל־י ְַפרֵד ָ
ט ָל ֵכן ֵאת א ֶ
ידיו ֵשׁנִית ַעל־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה׃
וּב ַבּיִת ָשׁאֲלוּ אֹתוֹ ַתּ ְל ִמ ָ
י ַ
ָשׂא לוֹ
ְשׁ ַלּח ֶאת־ ִא ְשׁתּוֹ ְונ ָ
יהם ִאישׁ ִכּי־י ַ
ֲל ֶ
יא וַיֹּא ֶמר א ֵ
אַחרֶת נֹ ֵאף הוּא׃
ֶ
אַחר נֹ ֶא ֶפת
יב ְו ִא ָשּׁה ִכּי־ ֵת ֵצא ִמ ֵבּית ַבּ ְע ָלהּ ְו ָהי ְָתה ְל ִאישׁ ֵ
ִהיא׃
יהם
ֲל ֶ
ָדיו ע ֵ
ָשׂים ֶאת־י ָ
יג ַויּ ִָביאוּ ֵא ָליו י ְָל ִדים ְל ַבעֲבוּר י ִ
יהם׃
יא ֶ
ידיו ָגּעֲרוּ ִבּ ְמ ִב ֵ
ְו ַת ְל ִמ ָ

לו

יהם ַה ִנּיחוּ ַלי ְָל ִדים
ֲל ֶ
ִחר־לוֹ וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵשׁוּע ַויּ ַ
יד ַויּ ְַרא י ַ
ָלבֹא ֵא ַלי וְ אַל־ ִתּ ְכ ְלאוּ אֹ ָתם ִכּי ֵמ ֵא ֶלּה ַמ ְלכוּת
ָה ֱאִ הים׃
ֲשׁר־א י ְַק ֵבּל ֶאת־ ַמ ְלכוּת
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִמי א ֶ
טו ֵ
ֶלד בֹּא א־יָבֹא ָבהּ׃
ָה ֱאִ הים ַכּיּ ֶ
ֲכם׃
יהם ַוי ְָבר ֵ
ֲל ֶ
ָדיו ָשׂם ע ֵ
ְאת־י ָ
ְח ְבּ ֵקם ִבּ ְזרֹעֹתָיו ו ֶ
טז ַוי ַ
יז ַוי ְִהי ְבּ ֵצאתוֹ ְל ַד ְרכּוֹ ַוָיּרָץ ֵא ָליו ִאישׁ ַויּ ְִכרַע ְל ָפ ָניו
וֹלם׃
ֶשׁת ַחיֵּי ע ָ
ַבּי ַהטּוֹב ַמה־ ִלּי ַלעֲשׂוֹת ָלר ֶ
ֵלאמֹר ר ִ
ֵשׁוּע ָל ָמּה־זֶּה ִתּ ְקרָא ִלי טוֹב ֵאין טוֹב ִכּי
יח וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ִאם־ ֶא ָחד הוּא ָה ֱאִ הים׃
ָד ְע ָתּ ֶאת־ ַה ִמּ ְצוֹת א ִתּ ְר ָצח א ִתּנְאָף א ִתּ ְגנֹב
אַתּה י ַ
יט ְו ָ
אָבי
א־ ַת ֲענֶה ֵעד ָשׁ ֶקר א ַתעֲשֹׁק ַכּ ֵבּד ֶאת־ ִ
ְו ֶאת־ ִא ֶמּ׃
ַבּי ֶאת־ ָכּל־ ֵא ֶלּה ָשׁ ַמ ְר ִתּי ִמנְּעוּרָי׃
כ וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ר ִ
אַתּה
אַחת ָ
ֱה ֵבהוּ וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו עוֹד ַ
ֵשׁוּע ַוֶיּא ָ
כא ַויּ ְִר ֵאהוּ י ַ
ֲשׁר־ ְלְ ו ֵתן ַל ֲע ִניִּים ְו ָהיָה־ ְל
ָח ֵסר ֵלְ מכֹר ֶאת־ ָכּל־א ֶ
וֹצר ַבּ ָשּׁ ָמיִם וּבֹא ָשׂא ֶאת־ ַה ְצּ ָלב ו ְֵל אַ ֲחרָי׃
א ָ
ֵל־לוֹ
כב ַויּ ְִפּלוּ ָפנָיו ַעל־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ַויּ ְִת ַע ֵצּב ֶאל־ ִלבּוֹ ַויּ ֶ
ַבּים ָהיוּ לוֹ׃
ִכּי־נ ְָכ ִסים ר ִ
ידיו ַמה־ ָקּ ֶשׁה
ֵשׁוּע ִמ ָסּ ִביב וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ַבּט י ַ
כג ַויּ ֵ
ֲלי ְנ ָכ ִסים ָלבֹא ֶאל־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ְל ַבע ֵ
ַען
ֵשׁוּע ַויּ ַ
וֹסף י ַ
ידיו ַעל־ ְדּ ָברָיו וַיּ ֶ
וֹממוּ ַת ְל ִמ ָ
כד ַויּ ְִשׁתּ ְ
ילם ָלבֹא
יהם ָבּנַי ַמה־ ָכּ ֵבד ַלבֹּ ְט ִחים ַעל־ ֵח ָ
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֶאל־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ָמל ַלעֲבֹר ֶדּ ֶרֻ חר ַה ַמּ ַחט ִמבֹּא ָע ִשׁיר
ָקל ַלגּ ָ
כה נ ֵ
ֶאל־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
אָחיו
ֶתר ְמאֹד וַיֹּא ְמרוּ ִאישׁ ֶאל־ ִ
וֹמם י ֶ
וֹסיפוּ ְל ִה ְשׁתּ ֵ
כו וַיּ ִ
ָשׁ ַע׃
יוּכל ְל ִהוּ ֵ
וּמי ֵאפוֹא ַ
ִ
אָדם י ִָפּ ֵלא ַה ָדּ ָבר אַ א
ֵשׁוּע וַיֹּא ַמר ִמ ְבּנֵי ָ
ַבּט־ ָבּם י ַ
כז ַויּ ֶ
ֵמ ֱאִ הים ִכּי ֵמ ֱאִ הים א י ִָפּ ֵלא ָכּל־ ָדּ ָבר׃
ַחנוּ ָעז ְַבנוּ ֶאת־כֹּל
ָחל ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִהנֵּה ֲאנ ְ
כח ַויּ ֶ
ֵל אַ ֲחרֶי׃
ַונּ ֶ
ֲשׁר ָעזַב
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי ֵאין ִאישׁ א ֶ
ֵשׁוּע ֵ
כט וַיֹּא ֶמר י ַ
ֲחיוֹת אוֹ אָב אוֹ ֵאם אוֹ ֶאת־ ִא ְשׁתּוֹ
אַחים אוֹ א ָ
ַבּיִת אוֹ ִ
אוֹ ָבנִים אוֹ ָשׂדוֹת ְל ַמ ַען ַה ְבּשׂוֹ ָרה׃
ֲשׁר א י ְִמ ָצא ְלר ְַג ֵלי ָה ְר ִדיפוֹת ָבּ ֵעת ַהזֹּאת ֵמאָה
ל אֶ
ְשׂדוֹת
וּבנִים ו ָ
ֲחיוֹת ו ְִאמּוֹת ָ
אַחים ַוא ָ
ְשׁ ָע ִרים ָבּ ִתּים ְו ִ
וֹלם׃
ו ְֶל ָע ִתיד ָלבֹא ַחיֵּי ע ָ
ֲשׁר י ְִהיוּ אַחֲרֹ ִנים ְו ָהאַחֲרֹ ִנים
ַבּים ֵהם ָה ִראשֹׁ ִנים א ֶ
לא ְור ִ
ִראשֹׁ ִנים׃
ֵיהם
ֵשׁוּע ִל ְפנ ֶ
ֵל י ַ
ְמה ַויּ ֶ
ְרוּשׁ ַלי ָ
וֹתם ַבּ ֶדּ ֶרַ לעֲלוֹת י ָ
וּב ְהי ָ
לב ִ
ָפ ַחד ַויּ ִַקּח ֵא ָליו ֵשׁנִ ית
ְו ֵהם ָה ְלכוּ אַ ֲחרָיו ְבּ ָמגוֹר ו ָ
ֲשׁר י ְִקרֶה
ָחל ְל ַה ִגּיד ָל ֶהם ֶאת־א ֶ
ֶאת־ ְשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר ַויּ ֶ
אֹתוֹ ֵלאמֹר׃

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

ידי
אָדם י ִָסּגֵר ִבּ ֵ
וּבן־ ָה ָ
ְמה ֶ
ְרוּשׁ ַלי ָ
ַחנוּ עֹ ִלים י ָ
לג ִהנֵּה ֲאנ ְ
וֹפ ִרים וְ ִה ְר ִשׁיעוּ אֹתוֹ ָלמוּת וְ נָתוֹן
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהסּ ְ
ר ֵ
ידי ַהגּוֹ ִים׃
אֹתוֹ ִבּ ֵ
יתהוּ
ִימ ֻ
לד ְו ֵהם י ְָה ֵתלּוּ בוֹ ְוי ְָרקוּ ְבּ ָפנָיו וְ ַיכֻּהוּ ַבּשֹּׁ ִטים ו ִ
ֶחי׃
ישׁי יָקוּם ְוי ִ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַ
ֲפ ִצים
ַבּנוּ ח ֵ
וֹחנָן ְבּנֵי־ז ְַב ִדּי ֵלאמֹר ר ֵ
לה ַויּ ְִגּשׁוּ ֵא ָליו ַיעֲקֹב וְי ָ
ֲשׁר־ ִנ ְשׁאַל ִמ ֶמּ׃
ֲשׂה ָלּנוּ ֵאת א ֶ
ַחנוּ ִכּי־ ַתע ֶ
ֲאנ ְ
ֱשׂה ָל ֶכם׃
יהם ַמה־ ֶח ְפ ְצ ֶכם ִכּי־ ֶאע ֶ
ֲל ֶ
לו וַיֹּא ֶמר א ֵ
ימי ְנְ ו ֶא ָחד
לז וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ְתּנָה־ ָלּנוּ ָל ֶשׁ ֶבת ֶא ָחד ִל ִ
וֹד׃
ִל ְשׂמֹ ְלִ בּ ְכב ֶ
ֲשׁר ִתּ ְשׁאָלוּן
ֵשׁוּע א י ְַד ְע ֶתּם ֵאת א ֶ
יהם י ַ
ֲל ֶ
לח וַיֹּא ֶמר א ֵ
וּל ִה ָטּ ֵבל
ֲשׁר ֲאנִי ֶא ְשׁ ֶתּה ְ
ֲתוּכלוּ ִל ְשׁתּוֹת ֶאת־ ַהכּוֹס א ֶ
ה ְ
ֲשׁר ִא ָטּ ֵבל אָ ִני׃
ילה א ֶ
ַבּ ְטּ ִב ָ
ֵשׁוּע ֶאת־ ַהכּוֹס
יהם י ַ
ֲל ֶ
נוּכל וַיֹּא ֶמר א ֵ
לט וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ָ
ֲשׁר ִא ָטּ ֵבל ִתּ ָטּ ֵבלוּ׃
ילה א ֶ
וּב ְטּ ִב ָ
ֲשׁר ֶא ְשׁ ֶתּה ִתּ ְשׁתּוּ ַ
אֶ
ימינִי ו ְִל ְשׂמֹא ִלי ֵאין ְבּי ִָדי ָל ֵתת ִכּי
ֲבל ָל ֶשׁ ֶבת ִל ִ
מ אָ
ֲשׁר נָכוֹן ָל ֶהם׃
ָתן ַלא ֶ
ִאם־ ִינּ ֵ
וֹחנָן׃
אַפּם ְבַּיעֲקֹב וְי ָ
מא ְו ָה ֲע ָשׂרָה ְבּ ָשׁ ְמ ָעם זֹאת ָחרָה ָ
יהם ֵהן י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ַהנּ ְִב ָח ִרים
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
מב ַויּ ְִקרָא י ַ
יהם
וֹל ֶ
ֲב ִדים ְוּגד ֵ
ִל ְמשֹׁל ַבּגּוֹ ִים מֹ ְשׁ ִלים ָבּם ְכּ ָשׂ ִרים ַבּע ָ
יהם׃
ֲל ֶ
שֹׁ ְל ִטים ע ֵ
מג ְוא י ְִהיֶה ֵכן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ִכּי ִאם־ ִמי ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיוֹת גָּדוֹל
ָבּ ֶכם י ְִהיֶה ָל ֶכם ִל ְמ ָשׁרֵת׃
וּמי ִמ ֶכּם ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיוֹת ְלרֹאשׁ י ְִהיֶה ֶע ֶבד ַלכֹּל׃
מד ִ
ֲח ִרים ִכּי
ְשׁ ְר ֻתהוּ א ֵ
אָדם א ָבא ְל ַמ ַען י ָ
מה ִכּי גַּם ֶבּן־ ָה ָ
ַבּים׃
ִאם־ ְל ָשׁרֵת ו ְָל ֵתת ֶאת־נ ְַפשׁוֹ כֹּ ֶפר ְבּ ַעד־ר ִ
ידיו
מו ַויָּבֹאוּ ֶאל־י ְִריחוֹ ַוי ְִהי ְבּ ֵצאתוֹ ִמן־ ָה ִעיר ְו ַת ְל ִמ ָ
ימי ִעוֵּר
ימי ֶבּן־ ִט ַ
ַוהֲמוֹן ַעם־רָב אַ ֲחרָיו ְו ִהנֵּה ַבּ ְר ִט ַ
ְמ ַב ֵקּשׁ נ ְָדבוֹת יֹ ֵשׁב ַעל־יַד ַה ָדּ ֶר׃
ָחל ִל ְצעֹק ְו ִל ְקרֹא
ֵשׁוּע ַהנּ ְָצ ִרי עֹ ֵבר ָשׁם ַויּ ֶ
וּב ָשׁ ְמעוֹ ִכּי י ַ
מז ְ
ֵשׁוּע ֶבּן־ ָדּוִד׃
ַחם־נָא ָע ַלי י ַ
רֶ
ֶתר אֹ ֶמץ
ַבּים ְל ַה ְחשׁוֹתוֹ וְ הוּא ָקרָא ְבּי ֶ
מח ַויּ ְִגעֲרוּ־בוֹ ר ִ
ַחם־נָא ָע ָלי׃
ֵלאמֹר ֶבּן־ ָדּוִד ר ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ִק ְראוּ־לוֹ ַויּ ְִק ְראוּ ָל ִעוֵּר וַיֹּא ְמרוּ
מט ַוַיּעֲמֹד י ַ
ֵא ָליו ֲחזַק קוּם־ ָלִ הנֵּה הוּא קֹ ְר ֶא׃
ֵשׁוּע׃
ָקם ַויָּבֹא ִל ְפנֵי י ַ
ַשׁ ֵלֶ את־ ִבּ ְגדוֹ ֵמ ָע ָליו ַויּ ָ
נ ַויּ ְ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ַמה־ ְתּ ַב ֵקּשׁ ֶמנִּי ַלעֲשׂוֹת ָל
ַען י ַ
נא ַויּ ַ
וַיֹּא ֶמר ָה ִעוֵּר ִרבּוֹ ִני ְל ָה ִשׁיב ִלי אוֹר ֵעינָי׃
יעה ָלְּ ואוֹר ֵעינָיו
וֹשׁ ָ
ָת ה ִ
ֵשׁוּע ֵל אֱמוּנ ְ
נב וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ֵל אַ ֲחרָיו ַבּ ָדּ ֶר׃
ָשׁב ֵא ָליו ְכּ ֶרגַע ַויּ ֶ

פרק יא
א

לז

ְמה ֵא ֶצל ֵבּית־ ַפּגֵּי
ְרוּשׁ ַלי ָ
ֲשׁר ִה ְק ִריבוּ ָלבֹא י ָ
ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ידיו׃
ֵיתים ַויּ ְִשׁ ַלח ְשׁ ַניִם ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
וּבית־ ַע ְניָה ְבּ ַהר ַהזּ ִ
ֵ

ֲשׁר ִמ ֶנּגֶד ְו ָהיָה
יהם ְלכוּ ֶאל־ ַה ְכּ ָפר א ֶ
ֲל ֶ
ב וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר
ֵיכם ַעיִר אָסוּר א ֶ
ְכּבֹ ֲא ֶכם ָשׁ ָמּה ִתּ ְמ ְצאוּ ִל ְפנ ֶ
יאהוּ ֵא ָלי׃
ֲב ֻ
ָכב ָע ָליו ִאישׁ ַה ִתּירוּ אֹתוֹ ַוה ִ
 א־ ר ָ
ֲמ ְר ֶתּם
יכם ִאישׁ ָל ָמּה ַתעֲשׂוּ ָכזֹאת ַוא ַ
ֲל ֶ
ג ו ְִכי־יֹא ַמר א ֵ
ָחישׁ ְל ָשׁ ְלחוֹ ֵהנָּה׃
אֹתוֹ י ִֵעד ָהאָדוֹן ְל ֶח ְפצוֹ ְואָז י ִ
ד ַויּ ְֵלכוּ ַויּ ְִמ ְצאוּ ֶאת־ ָה ַעיִר אָסוּר ִמחוּץ ַל ַשּׁ ַער ַעל־ ֶפּ ַתח
ֵעי ָניִם ַויּ ִַתּירוּ אֹתוֹ׃
יהם ָל ָמּה ַתעֲשׂוּ
ֲל ֶ
אָמרוּ א ֵ
ָשׁים ִמן־ ָהעֹ ְמ ִדים ָשׁם ְ
ה ַו ֲאנ ִ
ָכזֹאת ִכּי ַת ִתּירוּ ֶאת־ ָה ָעיִר׃
ֵשׁוּע ַוַיּנִּיחוּ ָל ֶהם׃
ֲשׁר ִצוָּה י ַ
ו ַוַיּעֲנוּ אֹ ָתם ַכּא ֶ
יהם
ָשׂימוּ ָע ָליו ֶאת־ ִבּ ְג ֵד ֶ
ֵשׁוּע ַויּ ִ
ז ַויּ ִָביאוּ ֶאת־ ָה ַעיִר ֶאל־י ַ
יהם׃
ֲל ֶ
ָשׁב ע ֵ
ְוהוּא י ַ
ָשׁים
יהם ַעל־ ְפּנֵי ַה ָדּ ֶרַ ו ֲאנ ִ
ַבּים ָפּ ְרשׂוּ ֶאת־ ִבּ ְג ֵד ֶ
ח ְור ִ
ֲשׁר ָכּ ְרתוּ
ֲח ִרים ָשׁ ְטחוּ ְלר ְַג ָליו ְזמֹרוֹת ֵע ִצים א ֶ
אֵ
ַבּ ָשּׂ ֶדה׃
ט ְו ַההֹ ְל ִכים ְל ָפנָיו ִעם־ ַה ָבּ ִאים אַ ֲחרָיו ָענוּ ו ְָק ְראוּ
וֹשׁע־נָא ָבּרוַּ ה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְה ָוֹה׃
ה ַ
וֹשׁע־נָא
אָבינוּ ַה ָבּאָה ְבּ ֵשׁם יְה ָוֹה ה ַ
רוּכה ַמ ְלכוּת ָדּ ִוד ִ
י ְבּ ָ
ִבּ ְשׁ ֵמי ָמרוֹם׃
ְרוּשׁ ָליִם ֶאל־ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַויּ ְַרא
ֵשׁוּע י ָ
יא ַויָּבֹא י ַ
ָצא
ֲשׁר ָשׁם ִמ ָסּ ִביב ְו ִל ְפנוֹת־ ֶערֶב י ָ
ֶאת־ ָכּל־א ֶ
ֶאל־ ֵבּית־ ַע ְניָה ִעם־ ְשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר׃
אתם ִמ ֵבּית־ ַע ְניָה ַויּ ְִר ָעב׃
יב ַוי ְִהי ִמ ָמּ ֳחרָת ְבּ ֵצ ָ
וֹציאָה ָע ִלים ַויָּבֹא
ֲשׁר ה ִ
אַחת ֵמרָחוֹק א ֶ
יג ַויּ ְַרא ְתּ ֵאנָה ַ
יה
ֲכל ַויּ ְִקרַב ֵא ֶל ָ
ִל ְראוֹת ִאם־י ְִמ ָצא ָבהּ ְפּ ִרי־ ַמא ָ
זוּל ִתי ָע ִלים ְל ַב ָדּם ִכּי ֵעת ַה ְתּ ֵאנִים עוֹד
ְוא־ ָמ ָצא ָבהּ ָ
יעה׃
א ִה ִגּ ָ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ָלהּ א יֹא ַכל עוֹד ִאישׁ ִמ ִפּ ְרֵי
ַען י ַ
יד ַויּ ַ
ידיו ָשׁ ְמעוּ ֶאת־ ַה ָדּ ָבר׃
וֹלם ְו ַת ְל ִמ ָ
ֵמ ַע ָתּה ו ְַעד־ע ָ
ָחל
ֵשׁוּע ֶאל־ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַויּ ֶ
ֵל י ַ
ְרוּשׁ ַליִם ַויּ ֶ
טו ַויָּבֹאוּ י ָ
ְאת־ ֻשׁ ְלחֲנוֹת
וֹכ ִרים וְ ֶאת־ ַהקּוֹ ִנים ו ֶ
ְל ָגרֵשׁ ִמ ָשּׁם ֶאת־ ַהמּ ְ
וֹשׁבוֹת מֹ ְכרֵי ַהיּוֹנִ ים׃
ְאת־מ ְ
יפי ַה ֶכּ ֶסף ָה ַפ ו ֶ
ֲל ֵ
ַמח ִ
ֲביר ֵכּ ִלים ֶדּ ֶרַ ה ִמּ ְק ָדּשׁ׃
ָתן ְל ִאישׁ ְל ַהע ִ
טז ְוא נ ַ
יתי ֵבּית־ ְתּ ִפ ָלּה
יז וַיּוֹ ֶרה ָל ֶהם ֵלאמֹר ֲהא ָכתוּב ִכּי ֵב ִ
יתם אֹתוֹ ִל ְמ ָערַת
ֲשׂ ֶ
אַתּם ע ִ
י ִָקּרֵא ְל ָכל־ ָה ַע ִמּים ְו ֶ
ָפּ ִר ִצים׃
ֲבידוֹ
וֹפ ִרים ָשׁ ְמעוּ ַויּ ְִתנ ְַכּלוּ ְל ַהא ִ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהסּ ְ
יח ְור ֵ
ֲשׁר ָכּל־ ָה ָעם ִה ְת ַפּ ְלּאוּ
ִכּי י ְָראוּ ִמ ָפּנָיו אַ ֲחרֵי א ֶ
ַעל־תּוֹ ָרתוֹ׃
ָצא ֶאל־ ִמחוּץ ָל ִעיר׃
יט וְיוֹם יוֹם ְכּבֹא ָה ָערֶב י ָ
ַע ְברוּ ַויּ ְִראוּ ֶאת־ ַה ְתּ ֵאנָה ִכּי י ְָב ָשׁה ֵמ ָענָף
כ ַוי ְִהי ַבּבֹּ ֶקר ַויּ ַ
ו ְַעד־שֹׁ ֶרשׁ׃
ַבּי ִהנֵּה י ְָב ָשׁה ַה ְתּ ֵאנָה
כא ַו ִיּזְכֹּר ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ר ִ
ָר ָתּ׃
ֲשׁר ֵאר ְ
אֶ
יהם ְרעוּ אֱמוּנָה ֵבאִ הים׃
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
כב ַויּ ַ

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

ֲשׁר יֹא ַמר ֶאל־ ָה ָהר ַהזֶּה
אָמן אֲנִ י אֹ ֵמר ָל ֶכם ָכּל־ ִאישׁ א ֶ
כג ֵ
ַפּל ֶאל־תּוַֹ היָּם ְוא י ִָפּ ֵלג ְבּ ִלבּוֹ ִכּי
ָשׂא ְו ִה ְתנ ֵ
ִהנּ ֵ
אָמר ֵכּן י ְִהיֶה־לּוֹ׃
ֲשׁר ָ
ֲמין ִכּי י ְִהי ַכּא ֶ
ִאם־ַיא ִ
ֲשׁר ִתּ ְשׁאֲלוּ ְו ִת ְת ַפּ ָלּלוּ
כד ַעל־ ֵכּן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ַעל־ ָכּל־א ֶ
ֵעשׂ׃
ֵע ֶשׂה ָל ֶכם וְ ֵכן י ָ
ִבּ ְטחוּ ִכּי י ָ
ֲשׁר ָח ָטא
כה ו ְִכי־ ַת ַע ְמדוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִס ְלחוּ ְל ָכל־ ִאישׁ ֵאת א ֶ
יכם ַבּ ָשּׁ ַמיִם י ְִס ַלח ָל ֶכם
ֲב ֶ
ָל ֶכם ְל ַמ ַען גַּם־א ִ
יכם׃
ֶאת־ ַחטֹּא ֵת ֶ
יכם ֶשׁ ַבּ ָשׁ ַמיִם א־י ְִס ַלח
ֲב ֶ
אַתּם גַּם־א ִ
כו ְו ִאם־א ִת ְס ְלחוּ ֶ
יכם׃
ָל ֶכם ֶאת־ ַחטֹּא ֵת ֶ
ְמה ַוי ְִהי הוּא ִמ ְת ַה ֵלַּ בּ ִמּ ְק ָדּשׁ
ְרוּשׁ ָלי ָ
כז ַויָּשׁוּבוּ ַויָּבֹאוּ י ָ
וֹפ ִרים ְו ַהזְּ ֵקנִים׃
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהסּ ְ
ַויָּבֹאוּ ֵא ָליו ר ֵ
ָתן
וּמי־נ ַ
אַתּה עֹ ֶשׂה ֵא ֶלּה ִ
כח וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ְבּ ֵאיזֶה ִר ְשׁיוֹן ָ
ְלָ ה ִר ְשׁיוֹן ַהזֶּה ַלעֲשׂוֹת ֵא ֶלּה׃
וּתנוּ ִלי ַמ ֲענֶה
יהם ֶא ְשׁאַל ִמ ֶכּם ָדּ ָבר ְ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע א ֵ
כט וַיֹּא ֶמר י ַ
אַגּיד ָל ֶכם ְבּ ֵאיזֶה ִר ְשׁיוֹן ֲאנִי עֹ ֶשׂה ֵא ֶלּה׃
ְואָז ִ
ָתהּ
וֹחנָן ִמ ִפּי־ ִמי ָהי ְָתה ִמ ְצו ָ
ילת י ָ
ל ַה ִגּידוּ ִלי ְט ִב ַ
אָדם ְתּנוּ ִלי ַמ ֲענֶה׃
ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם אוֹ ִמ ְבּנֵי־ ָ
לא ַוי ְִהי ֵהם שֹׁ ְק ִלים ְבּ ַד ְע ָתּם ֵלאמֹר ִאם־נֹא ַמר ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם
ֱמ ְנ ֶתּם לוֹ׃
דּוּע א ֶהא ַ
וּמ ַ
יֹא ַמר ַ
ֻלּם
ַחנוּ ֶאת־ ָה ָעם ִכּי־כ ָ
ֵאים ֲאנ ְ
אָדם ְיר ִ
לב ְו ִאם־נֹא ַמר ִמ ְבּנֵי ָ
ֱמן׃
וֹחנָן ְלנ ִָביא ֶנא ָ
ִח ְשּׁבוּ ֶאת־י ָ
יהם
ֲל ֶ
ָד ְענוּ וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵשׁוּע וַיֹּא ְמרוּ א י ָ
לג ַוַיּעֲנוּ ֶאת־י ַ
אַגּיד ָל ֶכם ְבּ ֵאיזֶה ִר ְשׁיוֹן ֲאנִי עֹ ֶשׂה
ֵשׁוּע גַּם־ ֲאנִי א ִ
י ַ
ֵא ֶלּה׃

פרק יב
א

ב
ג
ד
ה
ו

ז
ח
ט

לח

ָטע ֶכּרֶם
יהם ִאישׁ נ ַ
ֲל ֶ
ַויּ ְִפ ַתּח ְבּ ָמ ָשׁל ִפּיו וַיֹּא ֶמר א ֵ
ָתן
ֶקב ָח ֵצב בּוֹ ַויּ ִֶבן ִמ ְג ָדּל ְבּתוֹכוֹ ְונ ַ
ְקהוּ ִמ ָסּ ִביב ְוי ֶ
ַוי ְַעזּ ֵ
אֹתוֹ ַלנֹּ ְט ִרים וְ ָה ַלַ בּ ֶדּ ֶרְ ל ֵמרָחוֹק׃
ידי ַהנֹּ ְט ִרים
וּל ֵעת ַה ָבּ ִציר ָשׁ ַלח ֶאת־ ַע ְבדּוֹ ָל ַק ַחת ִמ ֵ
ְ
ִמ ְפּ ִרי ַה ָכּרֶם׃
ֵיקם׃
ְשׁ ְלּחוּ אֹתוֹ ר ָ
ַויּ ְִת ְפּשׂוּ בוֹ ַוַיּכֻּהוּ ַוי ַ
ֲב ִנים
אַחר וְ אֹתוֹ ָס ְקלוּ ָבא ָ
יהם ֶע ֶבד ֵ
ֲל ֶ
וֹסף ַויּ ְִשׁ ַלח א ֵ
וַיּ ֶ
וֹלה׃
ְשׁ ְלּ ֻחהוּ ְבּ ֶח ְר ָפּה ְגד ָ
ַויּ ְִפ ְצעוּ ֶאת־רֹאשׁוֹ ַוי ַ
ַבּים
ֲח ִרים ר ִ
יהם עוֹד ֶא ָחד ְואֹתוֹ ָהרָגוּ וְ ֵכן א ֵ
ֲל ֶ
ַויּ ְִשׁ ַלח א ֵ
ֲשׁר ָהרָגוּ׃
וּמ ֶהם א ֶ
ֲשׁר ִהכּוּ ֵ
ֵמ ֶהם א ֶ
יהם
ֲל ֶ
אָהב ְואֹתוֹ ָשׁ ַלח א ֵ
ֲשׁר ֵ
ָחיד א ֶ
ַוי ְִהי־לוֹ עוֹד ֵבּן י ִ
אָמר ֶאת־ ְבּנִי יִירָאוּ׃
ֻלּם ִכּי ַ
אַ ֲחרֵי כ ָ
אָחיו ִהנֵּה ַהיּוֹ ֵרשׁ
ְו ַהנֹּ ְט ִרים ָה ֵהם רָאוּ וַיֹּא ְמרוּ ִאישׁ ֶאל־ ִ
ֲלה׃
ַה ְרגֵהוּ וְ ָלנוּ ִתסֹּב ַה ַנּח ָ
ְלכוּ ְונ ַ
ַשׁ ִליכֻהוּ ֶאל־ ִמחוּץ ַל ֶכּרֶם׃
ַה ְרגֻהוּ ַויּ ְ
ַויּ ְִת ְפּשׂוּ־בוֹ ַויּ ַ
ֱביד
ֲשׂה ַבּ ַעל ַה ָכּרֶם הוּא יָבֹא ְו ֶהא ִ
וּמה ֵאפוֹא ַיע ֶ
ָ
ֲח ִרים׃
ידי א ֵ
ִתּן ִבּ ֵ
ְאת־ ַכּ ְרמוֹ י ֵ
ֲד ָמה ו ֶ
ֶאת־עֹ ְב ֵדי ָהא ָ

ָאתם ֶאת־ ַה ָכּתוּב ַההוּא ֶא ֶבן ָמאֲסוּ ַהבּוֹ ִנים
י ֲהא ְקר ֶ
ָהי ְָתה ְלרֹאשׁ ִפּנָּה׃
יא ֵמ ֵאת יְה ָוֹה ָהי ְָתה זֹאת ִהיא נִ ְפ ָלאת ְבּ ֵעינֵינוּ׃
ֲשׁר ֵה ִבינוּ
יב ַוי ְַב ְקשׁוּ ְל ָת ְפשׂוֹ ֶא ֶפס ִכּי י ְָראוּ ִמ ְפּנֵי ָה ָעם ַבּא ֶ
ַעזְבוּ אֹתוֹ ַויּ ְֵלכוּ
יהם ִדּ ֶבּר ֶאת־ ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה ַויּ ַ
ֲל ֶ
ִכּי ע ֵ
ָל ֶהם׃
וֹרדוֹס
וּמאַנְ ֵשׁי ה ְ
רוּשׁים ֵ
ָשׁים ִמן־ ַה ְפּ ִ
יג ַויּ ְִשׁ ְלחוּ ֵא ָליו ֲאנ ִ
ְלצֹ ֵדד אֹתוֹ ִבּ ְד ָברָיו׃
אַתּה
ֱמן ָ
ָד ְענוּ ִכּי־ ִאישׁ ֶנא ָ
ַבּנוּ י ַ
יד ַויָּבֹאוּ וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ר ֵ
ֶבר ְו ֶאת־ ֶדּ ֶר
ְוא־ ָתגוּר ִמ ְפּנֵי ִאישׁ ִכּי א ִת ָשּׂא ְפּנֵי ג ֶ
יסר
ישׁ ִרים ֲהנָכוֹן הוּא ָל ֵתת ַמס ַל ֵקּ ַ
ֱאִ הים תּוֹ ֶרה ְבּ ֵמ ָ
ִאם־אַיִן ֲה ִנ ֵתּן אוֹ א נִ ֵתּן׃
יהם ָל ָמּה־זֶּה
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
ֻפ ָתם ַ
טו ְוהוּא ִבּ ְראֹתוֹ ֶאת־ ֲחנ ָ
ְתנַסּוּנִי ָה ִביאוּ ִלי ִדּינַר ֶא ָחד וְ ֶא ְר ֶאה׃
יהם ְל ִמי ַה ְתּמוּנָה ְו ַה ְכּתֹ ֶבת ָה ֵהנָּה
ֲל ֶ
טז ַויּ ִָביאוּ וַיֹּא ֶמר א ֵ
יסר׃
וַיֹּא ְמרוּ ַל ֵקּ ָ
ֲשׁר
יסר ֵאת א ֶ
יהם ָהבוּ ֵאפוֹא ַל ֵקּ ַ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע א ֵ
יז וַיֹּא ֶמר י ַ
ֲשׁר ֵלאִ הים ַויּ ְִת ְמהוּ ָע ָליו
יסר ְו ֵלאִ הים ֵאת א ֶ
ַל ֵקּ ַ
ַעד־ ְמאֹד׃
קוּמה ַל ֵמּ ִתים
דּוּקים ָהאֹ ְמ ִרים ִכּי־ ֵאין ְתּ ָ
יח ַויָּבֹאוּ ֵא ָליו ַצ ִ
ַויּ ְִשׁאָלֻהוּ ֵלאמֹר׃
אַחים
ַבּנוּ ִהנֵּה מֹ ֶשׁה ָכּ ַתב ָלנוּ ִכּי יָמוּת ֶא ָחד ִמ ְשּׁ ֵני ִ
יט ר ֵ
ְה ִקים ֶזרַע
יה ו ֵ
וּבן ֵאין לוֹ י ְָב ָמהּ יָבֹא ָע ֶל ָ
ו ְָעזַב ִא ָשּׁה ֵ
אָחיו׃
ַעל־ ֵשׁם ִ
אַחים ָה ִראשׁוֹן ֵמ ֶהם ָל ַקח לוֹ ִא ָשּׁה
כ ְו ִא ָתּנוּ ָהיוּ ִשׁ ְב ָעה ִ
ָמת וְ א־ ִה ְשׁ ִאיר ֶזרַע אַ ֲחרָיו׃
ַויּ ָ
וּכמוֹ־ ֵכן
ָמת גַּם־הוּא א ָבנִים ְ
כא ְו ַה ֵשּׁנִי י ִֵבּם אֹ ָתהּ ַויּ ָ
ישׁי׃
ַה ְשּׁ ִל ִ
לוּה ַויָּמוּתוּ ְו ֶזרַע
ֲשׁר ָכּל־ ַה ִשּׁ ְב ָעה ְבּ ָע ָ
כב ַעד א ֶ
ֻלּם ֵמ ָתה גַּם־ ָה ִא ָשּׁה׃
ֵיהם ְואַ ֲחרֵי כ ָ
א־ ִה ְשׁ ִאירוּ אַ ֲחר ֶ
ֲשׁר
קוּמה אַ ֲחרֵי א ֶ
כג ו ְַע ָתּה ְל ִמי ֵמ ֶהם ִתּ ְהיֶה ְל ִא ָשּׁה ַב ְתּ ָ
ָהי ְָתה ֵא ֶשׁת ָכּל־ ַה ִשּׁ ְב ָעה׃
יתם בּוֹ ִכּי
ֲשׁר ְשׁ ִג ֶ
ֵשׁוּע הוּא ַה ָדּ ָבר א ֶ
יהם י ַ
ֲל ֶ
כד וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה א י ְַד ְע ֶתּם ְוא ֶאת־נ ְִפ ְלאוֹת ֵאל׃
קוּמ ָתם ִמן־ ַה ֵמּ ִתים א י ְִבעֲלוּ ְוא ִת ָבּ ַע ְלנָה ִכּי
כה ִכּי ִב ְת ָ
ֲכי ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ִאם־י ְִהיוּ ְכּ ַמ ְלא ֵ
ָאתם ְבּ ֵס ֶפר מֹ ֶשׁה
כו ו ְַעל־ ְדּ ַבר ַה ֵמּ ִתים ִכּי־י ִָקיצוּ ֲהא ְקר ֶ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ָליו ָה ֱאִ הים ַבּ ְסּנֶה ֵלאמֹר אָנֹ ִכי ֱאֵ הי
ַכּא ֶ
ָהם וֵאֵ הי י ְִצ ָחק וֵאֵ הי ַיעֲקֹב׃
אַבר ָ
ְ
יתם
כז ְוהוּא ֵאינֶנּוּ ֱאֵ הי ַה ֵמּ ִתים ִכּי ִאם־ ֱאֵ הי ַה ַחיִּים ְשׁ ִג ֶ
ַה ְר ֵבּה ְמאֹד׃
ַח ָדּו
וֹפ ִרים ָבּא ַויּ ְִשׁ ַמע אֹ ָתם נ ְִד ָבּ ִרים י ְ
כח ְו ֶא ָחד ִמן־ ַהסּ ְ
אָלהוּ
ֵיהם ַויּ ְִשׁ ֵ
יטב ָענָה ַעל־ ִדּ ְבר ֶ
וּב ְראֹתוֹ ִכּי ֵה ֵ
ִ
ֵאשׁית ָכּל־ ַה ִמּ ְצוֹת׃
ָמה־ר ִ
ָאל יְה ָוֹה
ֵשׁוּע ָה ִראשָֹׁנה ֲהא ִהיא ְשׁ ַמע י ְִשׂר ֵ
ַען י ַ
כט ַויּ ַ
ֱאֵ הינוּ יְה ָוֹה ֶא ָחד׃

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

וּב ָכל־נ ְַפ ְשׁ
אָה ְב ָתּ ֵאת יְה ָוֹה ֱאֶ היְ בּ ָכל־ ְל ָב ְבְ 
ל ְו ַ
וּב ָכל־ ְמאֹ ֶד זֹאת ִהיא ַה ִמּ ְצוָה ָה ִראשָֹׁנה׃
וּב ָכל־ ַמ ָדּ ֲעְ 
ְ
ְאין ִמ ְצוָה
ְאָה ְב ָתּ ְל ֵר ֲעָ כּמוֹ ו ֵ
לא ְו ַה ְשּׁ ִניָּה ֲהא ִהיא ו ַ
וֹלה ִמ ְשׁ ַתּיִם ֵא ֶלּה׃
ְגד ָ
ֱמת ִדּ ַבּ ְר ָתּ ִכּי ֶא ָחד הוּא
ַבּי א ֶ
אָמן ר ִ
וֹפר ֵ
לב וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ַהסּ ֵ
ְו ֵאין עוֹד ִמ ְלּ ַבדּוֹ׃
וּב ָכל־ ְמאֹד ו ְֶלאֱהֹב
וּב ָכל־ ַמ ָדּע ְ
ֲבה אֹתוֹ ְבּ ָכל־ ֵלב ְ
וּלאַה ָ
לג ְ
ָבח׃
ֵעהוּ ְכּנ ְַפשׁוֹ ִהיא ְגדֹ ָלה ִמ ָכּל־עֹ ָלה ָוז ַ
ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
ֵשׁוּע ִכּי־ ִה ְשׂ ִכּיל ַלעֲנוֹת אֹתוֹ וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִה ְנּ
לד ַויּ ְַרא י ַ
א־רָחוֹק ִמ ַמּ ְלכוּת ֱאִ הים ְוא־ ֵה ֵעז עוֹד ִאישׁ
ָמ ְע ָלה׃
ַכּח ִעמּוֹ ִבּ ְדּ ָב ִרים ֵמ ַהיּוֹם ַההוּא ו ָ
ְל ִה ְתו ַ
ַען וַיֹּא ַמר ֵאי יֹא ְמרוּ
ֵשׁוּע ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ַויּ ַ
לה ַוי ְִהי ְבּהוֹרֹת י ַ
יח ֶבּן־ ָדּוִד הוּא׃
וֹפ ִרים ִכּי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַהסּ ְ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ְנ ֻאם יְה ָוֹה ַלאדֹ ִני
אָמר ְבּ ַ
לו ו ְָדוִד ֲהא הוּא ַ
אָשׁית אֹ ְי ֶבי הֲדֹם ְלר ְַג ֶלי׃
ימינִי ַעד־ ִ
ֵשׁב ִל ִ
לז ְו ִאם־ ָדּוִד קֹ ֵרא לוֹ אָדוֹן ֵאי הוּא ְבּנוֹ ְורֹב ָה ָעם
ִה ְק ִשׁיבוּ ִל ְד ָברָיו ְבּעֶֹנג־ ָרב׃
וֹפ ִרים
וֹסף ְל ַל ֵמּד וַיֹּא ֶמר ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמן־ ַהסּ ְ
לח וַיּ ֶ
ֻבּ ִשׁים ְמ ִעיל ו ְַעל־ ְשׁ ֵא ַלת
ַה ִמּ ְת ַענְּ ִגים ַעל־ ֶל ְכ ָתּם ְמל ָ
ָשׁלוֹם ָל ֶהם ַבּ ְשּׁו ִָקים׃
ֵסת ו ְַעל־ ַה ְמּקֹמוֹת
וֹשׁבוֹת ָה ִראשֹׁ ִנים ְבּ ָב ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
לט ַעל־ ַהמּ ָ
ַהנּ ְִכ ָבּ ִדים ְבּ ָב ֵתּי ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה׃
וּל ַמ ְר ֵאה ַעיִן י ְַרבּוּ ְת ִפ ָלּה
אַל ָמנוֹת ְ
מ ָהאֹ ְכ ִלים ֶאת־ ָבּ ֵתּי ְ
יהם ַקו ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִפּי ְשׁ ָניִם׃
ֲל ֶ
ָטה ע ֵ
ֲשׁר ִינּ ֶ
ֵא ֶלּה ֵהם א ֶ
וֹצר ַויּ ְַרא ֶאת־ ָה ָעם
ָשׁב ְלנֹ ַכח אֲרוֹן ָהא ָ
ֵשׁוּע י ַ
ֲשׁר י ַ
מא ו ְַכא ֶ
ָתנוּ ַה ְר ֵבּה׃
ֲשׁ ִירים נ ְ
ַבּים ע ִ
נֹ ְתנִים בּוֹ ָמעוֹת ְור ִ
ַתּ ָשׂם ָשׁם ְשׁ ֵתּי ְפרוּטוֹת ֵהן
אַל ָמנָה ֲע ִניָּה ָבּאָה ו ָ
מב ְו ִא ָשּׁה ְ
ֶבע ִא ָסּר׃
רַ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם
יהם ֵ
ֲל ֶ
ידיו וַיֹּא ֶמר א ֵ
מג ַויּ ְִקרָא ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
אַל ָמנָה ָה ֲע ִניָּה ַהזֹּאת ִה ְר ְבּ ָתה ָל ֵתת ִמ ָכּל־ ַהנֹּ ְתנִים פֹּה
ָה ְ
וֹצר׃
ֶאל־אֲרוֹן ָהא ָ
ָתנָה
וֹתרָם וְ ִהיא ִמ ַמּ ְחסֹ ָרהּ נ ְ
ָתנוּ ִממּ ָ
ֻלּם נ ְ
מד ִכּי כ ָ
ָתהּ׃
ֲשׁר־ ָלהּ ֵאת ָכּל־ ִמ ְחי ָ
ֶאת־ ָכּל־א ֶ

פרק יג
א

ב

ג

ד

לט

ַבּי
ידיו ר ִ
יכל וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶא ָחד ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
ֵצא ִמן־ ַה ֵה ָ
ַויּ ֵ
ֶה ָדּרוּ׃
ְאת־ ַה ִבּ ְנָינִים ָה ֵא ֶלּה ַמה־נּ ְ
ֲבנִים ו ֶ
ְר ֵאה ֶאת־ ָהא ָ
ָבים
ִשׂגּ ִ
ית ֶאת־ ַה ִבּ ְנָינִים ַהנּ ְ
ָא ָ
ֵשׁוּע ֲהר ִ
וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
אָבן׃
ֵהרֵסוּ א־ ִת ָשּׁ ֵאר פֹּה ֶא ֶבן ַעל־ ֶ
ֻלּם י ָ
ָה ֵא ֶלּה כּ ָ
יכל ַויּ ְִשׁאָלֻהוּ
ֵיתים ְלנֹ ַכח ַה ֵה ָ
וּב ִשׁ ְבתּוֹ ַעל־ ַהר ַהזּ ִ
ְ
וֹתם ִאתּוֹ ְל ַב ָדּם
וֹחנָן ְואַ ְנ ְדּרַי ִבּ ְהי ָ
ֶפ ְטרוֹס ְוַיעֲקֹב וְי ָ
ֵלאמֹר׃
וּמה־הוּא ָהאוֹת
ַהגֶּד־נָא ָלנוּ ָמ ַתי ִתּ ְקרֶאנָה ֵא ֶלּה ַ
וֹעד ַההוּא ִכּי ָכל־ ֵא ֶלּה ִתּ ְכ ֶלינָה׃
ַלמּ ֵ

יהם ֵלאמֹר ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם
ֲל ֶ
ֵשׁוּע ְל ַד ֵבּר א ֵ
ָחל י ַ
ה ַויּ ֶ
ֶפּן־י ְַת ֶעה ֶא ְת ֶכם ִאישׁ׃
אָמרוּ ִכּי ֲאנִי הוּא ְו ִה ְתעוּ
ַבּים יָבֹאוּ ִב ְשׁ ִמי ְו ְ
ו ִכּי ר ִ
ַבּים׃
ֶאת־ר ִ
וּשׁ ֻמעוֹת ִמ ְל ָח ָמה אַל־ ִתּ ָבּ ֵהלוּ
ז ו ְִכי־ ִת ְשׁ ְמעוּ ְקרָבוֹת ְ
ָכּל־ ֵא ֶלּה ִתּ ְהיֶינָה וְעוֹד א־זֶה ַה ֵקּץ׃
ַעשׁ
וּמ ְמ ָל ָכה ַעל־ ַמ ְמ ָל ָכה ְור ַ
ח ִכּי־יָקוּם גּוֹי ַעל־גּוֹי ַ
ֵאשׁית
ָעב ְמהוּמוֹת ְו ָכל־ ֵא ֶלּה רַק ר ִ
ַעשׁ יָבֹא ְור ָ
ַעל־ר ַ
ֲב ִלים׃
ַהח ָ
ידי
יכם ִכּי־י ְַס ִגּירוּ ֶא ְת ֶכם ִבּ ֵ
וֹת ֶ
אַתּם ִה ָשּׁ ְמרוּ ְבנ ְַפשׁ ֵ
ט ְו ֶ
ֲבוּרי ַת ַע ְמדוּ ִל ְפנֵי
וּבע ִ
ֵסת ַ
ְתכּוּ ְבּ ָב ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין ו ֻ
וּמ ָל ִכים ְל ֵעדוּת ָל ֶהם׃
מֹ ְשׁ ִלים ְ
י ְו ַה ְבּשׂוֹ ָרה ִת ָקּרֵא ִראשָֹׁנה ְבּ ֶקרֶב ָכּל־ ַהגּוֹ ִים׃
ידי ַה ִמּ ְשׁ ָפּט
וֹליכוּ ֶא ְת ֶכם ְל ַה ְס ִגּ ְיר ֶכם ִבּ ֵ
יא ו ְִכי־י ִ
וֹעד
אַל־ ִתּ ְדאֲגוּ ְואַל־ ְתּ ַח ְשּׁבוּ ְבּ ֶטרֶם בֹּא ַהמּ ֵ
יכם ָבּ ֵעת ַה ִהיא ֵכּן
יוּשׂם ְבּ ִפ ֶ
ֲשׁר ַ
ַמה־ ְתּ ַד ֵבּרוּ ִכּי ַכא ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
אַתּם ַה ְמ ַד ְבּ ִרים ִכּי ִאם־ ַ
ְתּ ַד ְבּרוּן ִכּי א ֶ
אָחיו ַל ָמּוֶת וְ אָב ֶאת־ ְבּנוֹ ו ְָקמוּ ָבנִים
יב ְואָח י ְַס ִגּיר ֶאת־ ִ
ְה ִמיתוּ אֹ ָתם׃
וֹתם ו ֵ
ַעל־אֲב ָ
אָדם ְל ַמ ַען ְשׁ ִמי אַ
נוּאים ִתּ ְהיוּ ְל ָכל־ ָ
אַתּם ְשׂ ִ
יג ְו ֶ
ָשׁ ַע׃
ַה ְמ ַח ֶכּה ַעד־ ַה ֵקּץ הוּא ִיוּ ֵ
ֱמר ְבּיַד־ ָדּ ִניֵּאל
יד ו ְִכי ִת ְראוּ ֶאת־ ַה ִשּׁקּוּץ ַה ְמשֹׁ ֵמם ַה ֶנּא ָ
ֲשׁר א נָכוֹן לוֹ ַהקֹּ ֵרא י ִָבין אָז
ַהנּ ִָביא עֹ ֵמד ַבּ ָמּקוֹם א ֶ
יהוּדה יָנוּסוּ ֶאל־ ֶה ָה ִרים׃
ֲשׁר ִבּ ָ
ֵא ֶלּה א ֶ
ֲשׁר ַעל־ ַהגָּג א ֵירֵד ַה ָבּי ְָתה ְוא יָבֹא ָל ַק ַחת
וּמי א ֶ
טו ִ
אוּמה׃
ִמתּוֹכוֹ ְמ ָ
ֲשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה א יָשׁוּב ְל ֵביתוֹ ָל ַק ַחת ֶאת־ ִשׂ ְמ ָלתוֹ׃
וּמי א ֶ
טז ִ
ָמים ָה ֵה ָמּה׃
יז אַ אוֹי ֶל ָהרוֹת ְו ַל ֵמּינִיקוֹת ַבּיּ ִ
אַתּם ִה ְת ַפּ ֵללוּ ְל ִב ְל ִתּי ִת ְהיֶה זֹאת ַבּחֹ ֶרף׃
יח ְו ֶ
וֹה א־ ָהי ְָתה
ֲשׁר ָכּמ ָ
ְמי ָצרָה ֵהם א ֶ
ָמים ָה ֵא ֶלּה י ֵ
יט ִכּי ַהיּ ִ
ֲשׁר ָבּרָא ֱאִ הים ַעד־ ַהיּוֹם
ְמי ַה ְבּ ִריאָה א ֶ
ֵאשׁית י ֵ
ֵמר ִ
וֹה א־תֹ ִסף׃
ַהזֶּה ו ְָכמ ָ
ָצל
ָמים ָה ֵא ֶלּה א־ ִינּ ֵ
ְלוּלא י ְַק ֵצּר יְה ָוֹה ֶאת־ ַהיּ ִ
כו ֵ
ָצה ָבם י ְַק ֵצּר
ֲשׁר ר ָ
ָכּל־ ָבּ ָשׂר אְַ ל ַמ ַען ְבּ ִחירָיו א ֶ
ָמים ָה ֵא ֶלּה׃
ֶאת־ ַהיּ ִ
יח פֹּה אוֹ ִהנּוֹ
יכם ִאישׁ ִהנֵּה ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲל ֶ
כא ְואָז ִאם־יֹא ַמר א ֵ
ֲמינוּ׃
ָשׁם אַל־ ַתּא ִ
ָתנוּ אֹתוֹת
יאי ָכזָב יָקוּמוּ וְ נ ְ
יחי ֶשׁ ֶקר וּנְ ִב ֵ
כב ִכּי ְמ ִשׁ ֵ
ָדם ְל ַה ְתעוֹת
וֹפ ִתים ְלנַסּוֹת ִאם יֶשׁ־ ְל ֵאל י ָ
וּמ ְ
גַּם־ ֶאת־ ַה ְבּ ִח ִירים׃
ַד ִתּי ָל ֶכם
יכם ְראוּ ִכּי ֵמרֹאשׁ ִהגּ ְ
וֹת ֶ
אַתּם ִה ָשּׁ ְמרוּ ְבנ ְַפשׁ ֵ
כג ְו ֶ
ֶאת־כֹּל׃
ָמים ָה ֵהם ַכּעֲבוֹר ַה ָצּרָה ַה ִהיא ֶתּ ְח ַשַׁ ה ֶשּׁ ֶמשׁ
כד אַַ בּיּ ִ
יהּ אוֹרוֹ׃
ֵח א־י ִַגּ ַ
ְו ַהָיּר ַ

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

וּצ ָבא ַה ָמּרוֹם ָיזֻעוּ׃
וֹכ ִבים י ְִפּלוּ ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם ְ
כה ַהכּ ָ
וּב ָה ָדר גָּדוֹל׃
אָדם ָבּא ַב ֲע ָננִים ְבּעֹז ְ
כו ְואָז י ְִראוּ ֶאת־ ֶבּן־ ָה ָ
אַר ַבּע
ִיק ֵבּץ ֶאת־ ְבּ ִחירָיו ֵמ ְ
אָכיו ו ַ
כז ְוהוּא י ְִשׁ ַלח ֶאת־ ַמ ְל ָ
ָהרוּחוֹת ִמ ְק ֵצה ָהאָרֶץ ַעד־ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ָמיִם׃
יה
ָפהּ ו ְָע ֶל ָ
וּקחוּ ָל ֶכם ָמ ָשׁל ִמן־ ַה ְתּ ֵאנָה ִאם רָטוֹב ֲענ ָ
כח ְ
אַתּם ִכּי ָקרוֹב ַה ָקּיִץ׃
ָצ ָמחוּ יֹ ְד ִעים ֶ
וֹע
ֲשׁר ִתּ ְראוּ ִכּי ָקמוּ ָכּל־ ֵא ֶלּה יָד ַ
אַתּם ַכּא ֶ
כט ו ְֵכן גַּם־ ֶ
ֵתּ ְדעוּ ִכּי־ ָקרוֹב הוּא ַל ָפּ ַתח׃
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי א ַיעֲבֹר ַהדּוֹר ַה ֶזּה ַעד
ל ֵ
ֲשׁר־יָקוּמוּ ָכּל־ ֵא ֶלּה׃
אֶ
וּד ָברַי א ַיעֲבֹרוּן׃
לא ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָהאָרֶץ ַיעֲבֹרוּ ְ
וֹעד ַהיּוֹם ַההוּא ְו ַה ָשּׁ ָעה ַה ִהיא ֵאין ִאישׁ יֹ ֵד ַע
לב ו ְַעל־מ ֵ
ְוא ַמ ְלאַָ בּ ָשּׁ ַמיִם ְוא ַה ֵבּן ִבּ ְל ִתּי ָהאָב׃
לג ַעל־ ֵכּן ִשׂימוּ ְל ַב ְב ֶכם ִשׁ ְקדוּ וְ ִה ְת ַפּ ֵלּלוּ ִכּי ֵאינְ ֶכם יֹ ְד ִעים
וֹעד ַהזֶּה׃
ָמ ַתי יָבֹא ַהמּ ֵ
ֲשׁר ָעזַב
לד ֲהא הוּא ְכּ ִאישׁ נֹ ֵס ַע ֶאל־ ִמחוּץ ָלאָרֶץ א ֶ
ֲב ָדיו ְל ִאישׁ ִאישׁ
ְח ֵלּק ֶאת־ ַה ִמּ ְשׂרָה ַלע ָ
ֶאת־ ֵבּיתוֹ ַוי ַ
אכתּוֹ וְ ֶאת־ ַהשֹּׁ ֵער ִצוָּה ִל ְשׁקֹד ַעל־ ַה ָשּׁ ַער׃
ֶאת־ ְמ ַל ְ
לה ָל ֵכן ִה ְתי ְַצּבוּ ַעל־ ִמ ְשׁ ַמ ְר ְתּ ֶכם ִכּי א ֵת ְדעוּ ָמ ַתי יָבֹא
ֲצי ַה ַלּי ְָלה ִאם־ ְל ֵעת ְקרֹא
ַבּ ַעל ַה ָבּיִת ִאם־ ָבּ ֶערֶב אוֹ־ ַבח ִ
ַה ַתּ ְרנְגֹל אוֹ ְכּאוֹר ַהבֹּ ֶקר׃
ְשׁנִים׃
וּמ ָצא ֶא ְת ֶכם י ֵ
לו ֶפּן־יָבֹא ִפּ ְתאֹם ָ
ֲשׁר ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִהנְנִי אֹ ֵמר ַלכֹּל ְשׁקֹדוּ׃
לז ְו ֵאת א ֶ
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ָאשׁי
וֹמיִם ִל ְפּנֵי ַה ֶפּ ַסח ְו ַחג־ ַה ַמּצּוֹת ַוי ְַב ְקשׁוּ ר ֵ
ַוי ְִהי י ַ
ֲמיתוֹ׃
וֹפ ִרים ְל ָת ְפשׂוֹ ְבּ ָע ְר ָמה ו ְַלה ִ
ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהסּ ְ
הוּמה ָבּ ָעם׃
אָמרוּ א ֶב ָחג ֶפּן־ ִתּ ְתעֹ ֵרר ְמ ָ
אְַ 
ַוי ְִהי ְבּ ִשׁ ְבתּוֹ ִבּ ְמ ִס ָבּה ְבּ ֵבית ִשׁ ְמעוֹן ַה ְמצֹ ָרע
ָדהּ ְצִ חית ֶשׁ ֶמן נ ְֵר ְדּ ַז
וּבי ָ
ַתּבֹא ִא ָשּׁה ְ
ְבּ ֵבית־ ַע ְניָה ו ָ
ַתּצֹּק אֹתוֹ
ַתּ ַשׁ ֵבּר ֶאת־ ַה ְצִּ חית ו ִ
ִיקר־ ֶע ֶרְ מאֹד ו ְ
וַ
ַעל־רֹאשׁוֹ׃
ָשׁים ִמן־ ַהיֹּ ְשׁ ִבים ָשׁם וַיֹּא ְמרוּ
ַוֵיּרַע ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ֲאנ ִ
ְבנ ְַפ ָשׁם ַעל־ ָמה נ ְִב ַלע ַה ֶשּׁ ֶמן ַהזֶּה׃
וֹתר ִמ ְשּׁשׁ ֵמאוֹת
ֲהא טוֹב ָהיָה ְל ִתתּוֹ ַב ֶכּ ֶסף ְכּ ֶע ְרכּוֹ י ֵ
יה׃
וּל ַח ֵלּק ִמ ְכרוֹ ָל ֲע ִניִּים ַויִּלֹּנוּ ָע ֶל ָ
ִדּינָר ְ
ֵשׁוּע ַה ִנּיחוּ ָלהּ ָל ָמּה־זֶּה ַתּ ְלאוּ אֹ ָתהּ ֲהא טוֹב
וַיֹּא ֶמר י ַ
ְגּ ָמ ָל ְתנִי׃
ֲשׁר
וּב ָכל־ ֵעת א ֶ
ֵיכם ָתּ ִמיד ְ
ִכּי ֶאת־ ָה ֲע ִניִּים ִתּ ְמ ְצאוּ ִל ְפנ ֶ
ֵיכם
יטיב ָל ֶהם וְ אֹ ִתי א־ ִת ְמ ְצאוּ ִל ְפנ ֶ
תּוּכלוּ ְל ֵה ִ
ִתּ ְרצוּ ְ
ָתּ ִמיד׃
ַתּ ְמ ַשׁח
ימה ו ִ
ָדהּ ִכּי ִה ְק ִדּ ָ
ֲשׁר ָמ ְצאָה י ָ
ְו ִהיא ָע ְשׂ ָתה ַכּא ֶ
ֶאת־ ְבּ ָשׂ ִרי ִל ְקבוּרָה׃

ֲשׁר ִתּ ָשּׁ ַמע ַה ְבּשׂוֹ ָרה
אָמן אֲנִ י אֹ ֵמר ָל ֶכם ְבּ ָכל־ ָמקוֹם א ֶ
ט ֵ
ֲשׁר ָע ְשׂ ָתה ִהיא ָלהּ ְל ִז ָכּרוֹן׃
ֻפּר גַּם־א ֶ
ְבּ ָכל־ ָהאָרֶץ ְיס ַ
ִיהוּדה ִאישׁ־ ְק ִריּוֹת ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵים ֶה ָע ָשׂר ָה ַל
י ו ָ
ָדם׃
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים וַיֹּא ֶמר ְל ַה ְס ִגּיר אֹתוֹ ְבּי ָ
ֶאל־ר ֵ
יא ְו ֵהם ְכּ ָשׁ ְמ ָעם ֵכּן ָשׂ ְמחוּ ַויּ ְַב ִטיחוּ ָל ֶתת־לוֹ ָכּ ֶסף ַוי ְַב ֵקּשׁ
תֹּ ֲאנָה ְל ַה ְס ִגּיר אֹתוֹ׃
ֶבח ַה ָפּ ַסח וַיֹּא ְמרוּ
וֹעד ז ַ
יב ַוי ְִהי ָבּ ִראשׁוֹן ְל ַחג ַה ַמּצּוֹת ְלמ ֵ
ֵלְ ל ָה ִכין ְלֶ לאֱכֹל
ידיו ֵאיפֹה ִת ְר ֶצה ִכּי נ ֵ
ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָ
ֶאת־ ַה ָפּ ַסח׃
יהם ְלכוּ ָה ִעירָה
ֲל ֶ
ידיו וַיֹּא ֶמר א ֵ
יג ַויּ ְִשׁ ַלח ְשׁ ַניִם ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
וּפגַע ָבּ ֶכם ִאישׁ נֹ ֵשׂא ַכד־ ַמיִם ְלכוּ אַ ֲחרָיו׃
ָ
אָמר
ֲשׁר יָבֹא תֹּא ְמרוּ ָשׁם ֶאל־ ַבּ ַעל ַה ָבּיִת כֹּה ַ
וּב ֶפּ ַתח א ֶ
יד ַ
ידי ֶלאֱכֹל ָשׁם
וּל ַת ְל ִמ ַ
ֲדר ָהאֹ ְר ִחים ִלי ְ
ַבּנוּ אַיֵּה ח ַ
רֵ
ֶאת־ ַה ָפּ ַסח׃
ֲרוּכה
צוּפה ְכ ָסתוֹת ַוע ָ
וֹלה ְר ָ
ֲליָּה ְגד ָ
טו ְוהוּא י ְַר ֶאה ָל ֶכם ע ִ
ַבכֹּל ְו ָשׁם ָתּ ִכינוּ ָלנוּ׃
ֲשׁר ִדּ ֶבּר
טז ַויּ ְֵצאוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַויָּבֹאוּ ָה ִעירָה ַויּ ְִמ ְצאוּ ַכּא ֶ
ָל ֶהם ַוָיּ ִכינוּ ֶאת־ ַה ָפּ ַסח׃
יז ַוי ְִהי ָבּ ָערֶב ַויָּבֹא ָשׁם ִעם־ ְשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר׃
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר
ֵשׁוּע ֵ
וּבעוֹד ֵהם אֹ ְכ ִלים ִבּ ְמ ִס ָבּם וַיֹּא ֶמר י ַ
יח ְ
ָל ֶכם ִכּי ֶא ָחד ִמ ֶכּם ָהאֹ ֵכל ִע ָמּ ִדי י ְַס ִגּי ֵרנִי׃
ֵצר ָל ֶהם ְמאֹד וַיֹּא ְמרוּ ִאישׁ ִאישׁ ֵמ ֶהם ֵא ָליו ַה ֲאנִי
יט ַויּ ַ
הוּא ֲהא׃
יהם ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵים ֶה ָע ָשׂר ַהטֹּ ֵבל ֶאת־יָדוֹ ִע ִמּי
ֲל ֶ
כ וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַבּ ְקּ ָערָה׃
אָדם הֹ ֵלַ כּ ָכּתוּב ָע ָליו אַ אוֹי ָל ִאישׁ ַההוּא
כא ֵהן ֶבּן־ ָה ָ
אָדם ְבּיַד ְמ ַב ְק ֵשׁי נ ְַפשׁוֹ טוֹב ָהיָה
ֲשׁר י ְַס ִגּיר ֶאת־ ֶבּן־ ָה ָ
אֶ
ָחם׃
ָצא ֵמר ֶ
ָל ִאישׁ ַההוּא ִאם א־י ָ
ִתּן
ֵשׁוּע ֶאת־ ַה ֶלּ ֶחם ַוי ְָב ֵרַ ויּ ְִב ַצע ַויּ ֵ
אָכ ָלם ַויּ ִַקּח י ַ
כב ַוי ְִהי ְבּ ְ
ָל ֶהם וַיֹּא ַמר ְקחוּ ִא ְכלוּ זֶה הוּא ְבּ ָשׂ ִרי׃
ֻלּם׃
ִתּן ָל ֶהם ַויּ ְִשׁתּוּ כ ָ
כג ַויּ ִַקּח ֶאת־ ַהכּוֹס ַוי ְָב ֵרַ ויּ ֵ
ֲד ָשׁה
יהם זֶה הוּא ָד ִמי ַדּם־ ַה ְבּ ִרית ַהח ָ
ֲל ֶ
כד וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַבּים׃
ַה ָשּׁפוְּ בּ ַעד ר ִ
ָפן
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי א ֶא ְשׁ ֶתּה עוֹד ִמ ְפּ ִרי ַהגּ ֶ
כה ֵ
ֲשׁר ָח ָדשׁ ֶא ְשׁ ֵתּהוּ ְבּ ַמ ְלכוּת
ַעד־ ַהיּוֹם ַההוּא א ֶ
ָה ֱאִ הים׃
ֵיתים׃
כו ַויּ ְִק ְראוּ ֶאת־ ַה ַה ֵלּל ַויּ ְֵצאוּ ֶאל־ ַהר ַהזּ ִ
ֻלּ ֶכם ִתּ ָכּ ְשׁלוּ ִבי ַבּ ַלי ְָלה ַהזֶּה
ֵשׁוּע ֵהן כ ְ
יהם י ַ
ֲל ֶ
כז וַיֹּא ֶמר א ֵ
פוּצי ָן ַהצֹּאן׃
וּת ֶ
אַכּה ֶאת־ ָהרֹ ֶעה ְ
ִכּי ָכתוּב ֶ
ילה׃
ָל ָ
ֵיכם ַהגּ ִ
קוּמ ִתי ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ֵא ֵלִ ל ְפנ ֶ
כח ְואַ ֲחרֵי ְת ָ
ֻלּם י ִָכּ ְשׁלוּ ְבֲ אנִי א
כט וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶפּ ְטרוֹס אַף ִאם־כּ ָ
ֶא ָכּ ֵשׁל׃
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָלִ כּי ַע ָתּה ַבּ ַלּי ְָלה
ֵשׁוּע ֵ
ל וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ֲמיִם ְתּ ַכ ֶחשׁ־ ִבּי ָשׁשׁ
ַהזֶּה ֶטרֶם י ְִקרָא ַה ַתּ ְרנְגֹל ַפּע ַ
ְפּ ָע ִמים׃

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

ֶתר אֹ ֶמץ אַף ִאם־י ְִהיֶה ָע ַלי
וֹסיף ְל ַד ֵבּר ְבּי ֶ
לא ְוהוּא ה ִ
ֻלּם׃
ֲכ ֵחשׁ ָבּ ו ְֵכן ִדּ ְבּרוּ גַּם־כּ ָ
ָלמוּת ִא ְתַּ כּ ֵחשׁ א־א ַ
ָדר ַהנּ ְִקרָא גַּת־ ְשׁ ֵמנָה וַיֹּא ֶמר
לב ַויָּבֹאוּ ֶאל־ ְמקוֹם גּ ֵ
ידיו ְשׁבוּ־ ָל ֶכם פֹּה ַעד ִכּי ֶא ְת ַפּ ָלּל׃
ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ָחל
וֹחנָן ַויּ ֶ
ְאת־ַיעֲקֹב ְו ֶאת־י ָ
לג ַויּ ִַקּח ִאתּוֹ ֶאת־ ֶפּ ְטרוֹס ו ֶ
וֹמם׃
וּל ִהשּׁ ֵ
וֹח ַח ְ
ְל ִה ְשׁתּ ֵ
יהם נ ְַפ ִשׁי ָמרָה־ ִלי ַעד ְמאֹד ַעד־ ָמוֶת
ֲל ֶ
לד וַיֹּא ֶמר א ֵ
וּשׁקֹדוּ׃
ִע ְמדוּ־ ָבזֶה ְ
ֲביר
אַר ָצה ַויּ ְִת ַפּ ֵלּל ְל ַהע ִ
לה ַוַיּעֲבֹר ָה ְלאָה ְמ ַעט ִמז ְָער ַויִּפֹּל ְ
ֵמ ָע ָליו ֶאת־ ַה ָשּׁ ָעה ִאם־י ִָתּ ֵכן ַה ָדּ ָבר׃
ֲבר־נָא ֵמ ָע ַלי
תּוּכל ַהע ֶ
אַבּא ֵהן כֹּל ָ
אַבּא ָ
לו ַויּ ְִקרָא ָ
ית
ָצ ָ
ֲשׁר ר ִ
ֶאת־ ַהכּוֹס ַהזֹּאת אַ־א ִכ ְרצוֹ ִני ִכּי ִאם־ ַכּא ֶ
אָתּה׃
ָ
ְשׁנִים ַויּ ִֶפן ֶאל־ ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ַמר ִשׁ ְמעוֹן
לז ַויָּבֹא ַויּ ְִמ ָצ ֵאם י ֵ
ֲכי־א יָכֹ ְל ָתּ ִל ְשׁקֹד ָשׁ ָעה ֶא ָחת׃
ישׁן ה ִ
ֲכי ִת ָ
הִ
ֲפ ָצה אַ
רוּח ח ֵ
לח ִשׁ ְקדוּ וְ ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ֶפּן־ ָתּבֹאוּ ְל ַמ ָסּה ֵהן ָה ַ
ָפה׃
ַה ָבּ ָשׂר ר ֶ
ֵל־לוֹ עוֹד ַויּ ְִת ַפּ ֵלּל ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ִראשֹׁ ִנים׃
לט ַויּ ִֶפן ַויּ ֶ
ֵיהם ְכּ ֵבדוֹת ְוא
ְשׁנִים עוֹד ִכּי ָהיוּ ֵעינ ֶ
ָשׁב ַויּ ְִמ ָצ ֵאם י ֵ
מ ַויּ ָ
י ְָדעוּ ַמה־ ַלּעֲנוֹת אֹתוֹ׃
ֵיכם
יהם ְתּנוּ ֵשׁנָה ְל ֵעינ ֶ
ֲל ֶ
ישׁית וַיֹּא ֶמר א ֵ
מא ַויָּבֹא ַפּ ַעם ְשׁ ִל ִ
אָדם נִ ְסגַּר
וּבן־ ָה ָ
נוּחה רַב־ ָל ֶכם ִהנֵּה ָבּאָה ַה ָשּׁ ָעה ֶ
וּמ ָ
ְ
ידי ַח ָטּ ִאים׃
ִבּ ֵ
ֵל ָכה ִהנֵּה ַה ַמּ ְס ִגּיר אֹ ִתי הֹ ֵל וְ ָקרֵב׃
מב קוּמוּ ְונ ֵ
ִיהוּדה ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵים ֶה ָע ָשׂר ָבּא ִפּ ְתאֹם
מג עֹ ֶדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ו ָ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים
וּב ַמטּוֹת ֵמ ֵאת ר ֵ
ו ְִעמּוֹ ָהמוֹן־רַב ַבּ ֲחרָבוֹת ְ
וֹפ ִרים ְו ַהזְּ ֵקנִים׃
ְו ַהסּ ְ
ֲשׁר
ָתן ָל ֶהם אוֹת ֵלאמֹר ָה ִאישׁ א ֶ
מד ְו ַה ַמּ ְס ִגּיר אֹתוֹ נ ַ
ַשּׁק־לוֹ זֶה הוּא ִתּ ְפשׂוּ אֹתוֹ ִשׂימוּ ָע ָליו ִמ ְשׁ ָמר
ֲאנ ֶ
וֹליכֻהוּ׃
ְוה ִ
ִשּׁ ֵקהוּ׃
ַבּי ַויּ ָ
ַבּי ר ִ
מה ַויָּבֹא ַו ִיּגַּשׁ ֵא ָליו ִפּ ְתאֹם וַיֹּא ֶמר ר ִ
יהם ַויּ ְִת ְפּ ֻשׂהוּ׃
מו ַויּ ְִשׁ ְלחוּ־בוֹ ֶאת־י ְֵד ֶ
מז ְו ֶא ָחד ִמן־ ַהנּ ִָצּ ִבים ִעמּוֹ ָשׁ ַלף ֶאת־ ַח ְרבּוֹ ַוַיֶּ את־ ֶע ֶבד
ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ַוי ְַק ֵצּץ ֶאת־אָזְנוֹ׃
אתם
וּב ַמטּוֹת ָבּ ֶ
ֲב ֲחרָבוֹת ְ
יהם ה ַ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
מח ַויּ ַ
ִל ְתפֹּשׂ אֹ ִתי ְכּ ָפ ִריץ׃
ָשׁ ְב ִתּי ְלהוֹרֹת ָל ֶכם ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ְוא ְשׁ ַל ְח ֶתּם ִבּי
מט וְיוֹם יוֹם י ַ
יתם ָכּזֹאת׃
ֲשׂ ֶ
תוּבים ע ִ
יָד אְַ ל ָה ִקים ֶאת־ ַה ְכּ ִ
ֻלּם ַוָיּנֻסוּ׃
נ ְו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָעזְ בוּ אֹתוֹ כּ ָ
ַער ֶא ָחד ָה ַל אַ ֲחרָיו ְוהוּא ָלבוּשׁ ְכּתֶֹנת־ ַבּד
נא ְונ ַ
ַעל־ ְבּ ָשׂרוֹ וַיֹּא ֲחזֻהוּ׃
ָדם ַוָיּנָס ָערֹם׃
ֻתּ ְנתּוֹ ְבּי ָ
נב ַוַיּעֲזֹב ֶאת־כּ ָ
ֵשׁוּע ֶאל־ ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ַויּ ִָקּהֲלוּ ָע ָליו
וֹליכוּ ֶאת־י ַ
נג וַיּ ִ
וֹפ ִרים׃
ְקנִים ְו ַהסּ ְ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים וְ ַהזּ ֵ
ָכּל־ר ֵ

מא

ֲצר ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל
וּפ ְטרוֹס ָה ַל אַ ֲחרָיו ֵמרָחוֹק ַעד־ ַלח ַ
נד ֶ
ֵשׁב ָשׁם ִעם־ ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ַויּ ְִת ַח ֵמּם ֶנגֶד ָהאוֹר׃
ִימה ַויּ ֶ
ְפּנ ָ
ֵשׁוּע
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ָכל־ ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין ִבּ ְקשׁוּ ֵעדוּת ַעל־י ַ
נה ְור ֵ
ֲמיתוֹ ְוא ָמ ָצאוּ׃
ַלה ִ
דוּתם א ִנ ְמ ְצאָה
ַבּים ֶא ֶפס ֵע ָ
נו ִכּי ֵעדוּת־ ֶשׁ ֶקר ָענוּ בוֹ ר ִ
ֵכּן׃
ָשׁים ַוַיּעֲנוּ ֵעדוּת־ ֶשׁ ֶקר ְבּ ָפנָיו ֵלאמֹר׃
נז ַויָּקוּמוּ ֲאנ ִ
ֲשׁה
יכל ַהזֶּה ַמע ֵ
נח ָשׁ ַמ ְענוּ אֹתוֹ אֹ ֵמר ֲאנִי ֶאהֱרֹס ֶאת־ ַה ֵה ָ
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ
אַחר א ֶ
יכל ֵ
ָמים ֶא ְבנֶה ֵה ָ
וּב ְשֶׁ שׁת י ִ
ָדיִם ִ
יָ
ָדיִם׃
ֲשׂה י ָ
ַמע ֶ
ַח ָדּו א נָכֹנוּ׃
דוּתם י ְ
נט אַ גַּם־ ָבּזֹאת ִדּ ְברֵי ֵע ָ
ֵשׁוּע ֵלאמֹר
וֹכם ַויּ ְִשׁאַל ֶאת־י ַ
ָקם ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ְבּת ָ
ס ַויּ ָ
ֲהא ַת ֲענֶה ָד ָבר ַמה־זֹּאת ֵה ִעידוּ ְבֵ א ֶלּה׃
אָלהוּ
וֹסף ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ַויּ ְִשׁ ֵ
אוּמה וַיּ ֶ
סא ַויִּדֹּם ְוא ָענָה ְמ ָ
יח ֶבּן־ ַה ְמבֹ ָר׃
אַתּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
עוֹד ֵלאמֹר ַה ָ
אָדם יֹ ֵשׁב
אַתּם ִתּ ְראוּ ֶאת־ ֶבּן־ ָה ָ
ֵשׁוּע ֲאנִי הוּא ְו ֶ
סב וַיֹּא ֶמר י ַ
וּבא ְבּ ַע ְננֵי ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ימין ַה ְגּבוּרָה ָ
ִל ִ
ָדיו וַיֹּא ַמר ַמה־ ָלּנוּ עוֹד
סג ַויּ ְִקרַע ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ֶאת־ ְבּג ָ
ו ְָל ֵע ִדים׃
סד ֲהא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ִגּדּוּפוֹ ִא ְמרוּ ַמה־ ַדּ ְע ְתּ ֶכם ַויּ ְַר ִשׁיעוּ אֹתוֹ
ֻכּ ָלּם ִכּי־ ִמ ְשׁ ָפּט־ ָמוֶת לוֹ׃
ְחפּוּ ֶאת־ ָפּנָיו ַוַיּכֻּהוּ
ָשׁים ֵמ ֶהם ָלרֹק בּוֹ ַוי ַ
ָחלּוּ ֲאנ ִ
סה ַויּ ֵ
ָבא ָלנוּ ְו ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ִק ְדּמוּ אֹתוֹ
ָב ֶא ְגרֹף וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ִהנּ ֵ
ְבּ ַמכּוֹת ֶל ִחי׃
אַחת
ַתּבֹא ַ
סו ַוי ְִהי ִבּ ְהיוֹת ֶפּ ְטרוֹס ֶבּ ָח ֵצר ִמ ָתּ ַחת ו ָ
ַה ְשּׁ ָפחוֹת ִמ ֵבּית ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל׃
ַתּ ֵבּט ְבּ ָפנָיו וַתֹּא ַמר
ַתּרֶא ֶאת־ ֶפּ ְטרוֹס ִמ ְת ַח ֵמּם ו ַ
סז ו ֵ
ָצ ִרי׃
ֵשׁוּע ַהנּ ְ
ִית ִעם־י ַ
אַתּה ָהי ָ
ְואַף־ ָ
ֲשׁר ְתּ ַד ֵבּ ִרי
אָבין ֵאת א ֶ
סח ַוי ְַכ ֵחשׁ ֵלאמֹר א ֵא ַדע ְוא ִ
אוּלם ַויּ ְִקרָא אָז ַה ַתּ ְרנְגֹל׃
חוּצה ֶאל־ ָה ָ
ֵצא ַה ָ
ַויּ ֵ
וֹסף וַתֹּא ֶמר ֶאל־ ָהעֹ ְמ ִדים ָשׁם
ַתּ ְר ֵאהוּ ַה ִשּׁ ְפ ָחה עוֹד וַתּ ֶ
סט ו ִ
זֶה הוּא ֶא ָחד ֵמ ֶהם׃
אָמרוּ
ע ַוי ְַכ ֵחשׁ ַפּ ַעם ֵשׁנִית וְעוֹד ְמ ַעט ְוגַם־ ָהעֹ ְמ ִדים ָשׁם ְ
וּלשׁוֹ ְנ
אַתּה ְ
אָכן ִה ְנֵּ מ ֶהם ִכּי ְג ִל ִילי ָ
ֶאל־ ֶפּ ְטרוֹס ֵ
ִכּ ְלשׁוֹ ָנם׃
ָד ְע ִתּי
ֻעה ֵלאמֹר א י ַ
וּב ְשׁב ָ
אָלה ִ
ָחל ַלעֲנוֹת ְבּ ָ
עא ַויּ ֵ
ֲמ ְר ֶתּם׃
ֲשׁר א ַ
ֶאת־ ָה ִאישׁ א ֶ
ֲשׁר
עב ַויּ ְִקרָא ַה ַתּ ְרנְגֹל ֵשׁנִית ַו ִיּ ְזכֹּר ֶפּ ְטרוֹס ֶאת־ ַה ָדּ ָבר א ֶ
ֲמיִם
ֵשׁוּע ִכּי ֶטרֶם י ְִקרָא ַה ַתּ ְרנְגֹל ַפּע ַ
ִדּ ֶבּר־לוֹ י ַ
ָשׂם ַעל־ ִלבּוֹ ַויּ ְֵב׃
ְתּ ַכ ֶחשׁ־ ִבּי ָשׁשׁ ְפּ ָע ִמים ַויּ ֶ

וֹשׁה ַעל־ ִפּי ַמ ְרקוֹס
ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ

פרק טו
ַחד
וֹסדוּ־י ַ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים נ ְ
א ַוי ְִהי ַכּעֲלוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְור ֵ
ַאַסרוּ
וֹפ ִרים ו ְָכל־ ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין ַויּ ְ
ְקנִים ְו ַהסּ ְ
ִעם־ ַהזּ ֵ
ילטוֹס׃
ידי ִפ ָ
וֹליכֻהוּ ַויּ ְַס ִגּי ֻרהוּ ִבּ ֵ
ֵשׁוּע וַיּ ִ
ֶאת־י ַ
ַען
ְהוּדים ַויּ ַ
אַתּה הוּא ֶמ ֶלַ היּ ִ
ילטוֹס ַה ָ
ב ַויּ ְִשׁאַל אֹתוֹ ִפּ ָ
אָמ ְר ָתּ׃
אַתּה ָ
וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ָ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ֵה ִביאוּ ָע ָליו ִשׂ ְטנוֹת רַבּוֹת ְוהוּא
ג ְור ֵ
ָתן ַמ ֲענֶה אַף־א ָד ָבר ֶא ָחד׃
 א־ נ ַ
אָלהוּ ֵלאמֹר ַה ִאם א ַת ֲענֶה ָד ָבר
ילטוֹס ַויּ ְִשׁ ֵ
וֹסף ִפּ ָ
ד וַיּ ֶ
ְר ֵאה ַכּ ָמּה ִשׂ ְטנוֹת ֵה ִביאוּ ָע ֶלי׃
ֲשׁר־ ָהיָה
ָתן ַמ ֲענֶה אַף־א ָד ָבר ֶא ָחד ַעד א ֶ
ֵשׁוּע א־נ ַ
ה ְוי ַ
ילטוֹס׃
ְל ֶפ ֶלא ְבּ ֵעינֵי ִפ ָ
ֲס ִירים
וּב ָחג ַהזֶּה ַה ְס ֵכּן ִה ְס ִכּין ְל ַשׁ ַלּח ָל ֶהם ֶא ָחד ֵמ ָהא ִ
ו ֶ
ֲשׁר י ְַב ֵקּשׁוּן׃
ָח ְפ ִשׁי ֶאת־ ָה ֶא ָחד א ֶ
ֲשׁר
אַבּא אָסוּר ִעם־ ַהמֹּ ְר ִדים א ֶ
וּשׁמוֹ ַבּר־ ָ
ז ַוי ְִהי ִאישׁ ְ
ֶפשׁ ְבּיוֹם ַה ֶמּרֶד׃
ָצחוּ נ ֶ
רְ
ָחלּוּ ִל ְשׁאֹל ַלעֲשׂוֹת ָל ֶהם
ִשׂא ֶה ָהמוֹן ֶאת־קוֹלוֹ ַויּ ֵ
ח ַויּ ָ
ֲשׁר ָע ָשׂה ָל ֶהם ְכּ ַפ ַעם ְבּ ָפ ַעם׃
ַכּא ֶ
ֲשׁ ַלּח ָל ֶכם
ֲת ְח ְפּצוּ ִכּי־א ַ
ילטוֹס וַיֹּא ַמר ה ַ
ַען אֹ ָתם ִפּ ָ
ט ַויּ ַ
ְהוּדים׃
ֶאת־ ֶמ ֶלַ היּ ִ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים׃
אָתם בּוֹ ִה ְס ִגּירֻהוּ ר ֵ
ֲשׁר ִמ ִקּ ְנ ָ
י ִכּי ִה ִכּיר א ֶ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ֵה ִסיתוּ ֶאת־ ֶה ָהמוֹן ִכּי י ְַב ְק ֻשׁהוּ ְל ַשׁ ַלּח
יא ְור ֵ
אַבּא׃
ָל ֶהם רַק ֵאת ַבּר־ ָ
ֱשׂה ָלזֶה
וּמה ֶאע ֶ
יהם ַ
ַען וַיֹּא ֶמר ֶא ֵל ֶ
ילטוֹס ַויּ ַ
וֹסף ִפּ ָ
יב וַיּ ֶ
ְהוּדים׃
אַתּם קֹ ִראיִם ֶמ ֶלַ היּ ִ
ֲשׁר ֶ
אֶ
וֹסיפוּ ִל ְצעֹק ֵלאמֹר ַה ְצ ֵלב אֹתוֹ׃
יג וַיּ ִ
ְהם
ָעה ָע ָשׂה ו ֵ
ילטוֹס ו ְָל ָמּה ֶמה ר ָ
יהם ִפּ ָ
ֲל ֶ
יד וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֶתר ַה ְר ֵבּה ַה ְצ ֵלב אֹתוֹ׃
וֹסיפוּ ִל ְצעֹק עוֹד י ֶ
ה ִ
ְשׁ ַלּח ָל ֶהם ֵאת
ילטוֹס ַלעֲשׂוֹת ִכּ ְרצוֹן ֶה ָהמוֹן ַוי ַ
וֹאל ִפּ ָ
טו וַיּ ֶ
וֹטים ַויּ ְִתּנֵהוּ ְל ִה ָצּ ֵלב׃
ֵשׁוּע י ִַסּר ַבּשּׁ ִ
אַבּא ְו ֵאת י ַ
ַבּר־ ָ
ִימית הוּא
וֹליכֻהוּ אַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ֶאל־ ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנ ִ
טז וַיּ ִ
וֹרין ַוַיּז ְִעיקוּ ָע ָליו ֶאת־ ָכּל־ ַה ְגּדוּד׃
ְפּרַט ִ
ָשׂימוּ
וֹצים ַויּ ִ
ְשׂ ְרגוּ ֶכ ֶתר ק ִ
ָמן ַוי ָ
אַרגּ ָ
יז ַויּ ְַל ִבּ ֻשׁהוּ ְמ ִעיל ְ
ַעל־רֹאשׁוֹ׃
ְהוּדים׃
ָחלּוּ ְל ָפ ְקדוֹ ֵלאמֹר י ְִחי ֶמ ֶלַ היּ ִ
יח ַויּ ֵ
יהם
יט ְו ִהכּוּ אֹתוֹ ְב ָקנֶה ַעל־רֹאשׁוֹ ְוָי ְרקוּ ְבּ ָפנָיו ו ְַעל־ ִבּ ְר ֵכּ ֶ
ָכ ְרעוּ ַויּ ְִשׁ ַתּחֲווּ לוֹ׃
ֲשׁר ֵה ֵתלּוּ בוֹ ִה ְפ ִשׁיטוּ אֹתוֹ ֶאת־ ְמ ִעיל
כ ְואַ ֲחרֵי א ֶ
וֹליכֻהוּ ִל ְצב אֹתוֹ׃
ָדיו וַיּ ִ
ישׁהוּ ֶאת־ ְבּג ָ
ָמן ַויּ ְַל ִבּ ֻ
אַרגּ ָ
ָה ְ
כא ְו ִאישׁ ֶא ָחד ָע ַבר ָשׁם ְבּבֹאוֹ ִמן־ ַה ָשּׂ ֶדה הוּא ִשׁ ְמעוֹן
ֲל ְכ ַסנְ ְדּרוֹס ְורוּפוֹס אֹתוֹ ִא ְלּצוּ ַל ֲה
ֲבי א ֶ
קּוּרינִי א ִ
ַה ִ
ִא ָתּם ו ְָל ֵשׂאת לוֹ ֶאת־ ְצ ָלבוֹ׃
ֻלגֹּ ֶלת׃
ֵאָמר ְמקוֹם ַהגּ ְ
ֲשׁר י ֵ
ָל ָתּא א ֶ
ָלגּ ְ
כב ַויּ ִָביאוּ אֹתוֹ ֶאל־גּ ְ
כג ַויּ ְִתּנוּ־לוֹ ַייִן ָמהוּל ְבּמֹר ְוא ָשׁ ָתה׃

מב

ֲשׁר
ָדיו ָל ֶהם ְל ִפי ַהגּוֹ ָרל א ֶ
ְח ְלּקוּ ֶאת־ ְבּג ָ
כד ַו ִיּ ְצ ְלבוּ אֹתוֹ ַוי ַ
יהם ָל ַקח ִאישׁ ִאישׁ ֶח ְלקוֹ׃
ֲל ֶ
ִה ִפּילוּ ע ֵ
ישׁית׃
ֲשׁר ָצ ְלבוּ אֹתוֹ ָהי ְָתה ַה ָשּׁ ָעה ַה ְשּׁ ִל ִ
כה ְו ָה ֵעת א ֶ
אַשׁ ָמתוֹ ָשׂמוּ ִמ ְל ַמ ְע ָלה ַעל־ ָה ֵעץ ֵלאמֹר
וּכתֹ ֶבת ְדּ ַבר־ ְ
כו ְ
ְהוּדים׃
ֶמ ֶלַ היּ ִ
ְא ָחד
ימינוֹ ו ֶ
כז ְוגַם־ ְשׁנֵי אַ ְנ ֵשׁי ָח ָמס נ ְִצ ְלבוּ ִעמּוֹ ֶא ָחד ִמ ִ
ִמ ְשּׂמֹאלוֹ׃
פּשׁ ִעים נ ְִמנָה׃
ִמּ ֵלא ַה ָכּתוּב ָהאֹ ֵמר ְו ֶאת־ ְ
כח ַויּ ָ
כט ְו ָהעֹ ְב ִרים ָשׁם ִגּ ְדּפוּ אֹתוֹ ַוָיּנִיעוּ אַ ֲחרָיו ֶאת־רֹא ָשׁם
ְהבּוֹ ֶנה אֹתוֹ
יכל ו ַ
ֲריב ֶאת־ ַה ֵה ָ
אַתּה ַה ַמּח ִ
ֵלאמֹר הוֹי ָ
ָמים׃
ִבּ ְשֶׁ שׁת י ִ
וּר ָדה ִמן־ ָה ֵעץ׃
יעה ְלנ ְַפ ֶשְׁ 
וֹשׁ ָ
לה ִ
וֹפ ִרים ָשׂחֲקוּ ִאישׁ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהסּ ְ
לא ו ְֵכן גַּם־ר ֵ
וּלנ ְַפשׁוֹ א
ֲח ִרים ְ
יע ַלא ֵ
וֹשׁ ַ
ֵעהוּ ֵלאמֹר הוּא ַהמּ ִ
ֶאל־ר ֵ
יע׃
וֹשׁ ַ
יוּכל ְלה ִ
ַ
ָאל הוּא ֵירֶד ַע ָתּה ִמן־ ָה ֵעץ ְונ ְִר ֶאה
יח ֶמ ֶל י ְִשׂר ֵ
לב ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲמין בּוֹ ְוגַם־ ַהנּ ְִצ ָל ִבים ִעמּוֹ ְכּמוֹ־ ֵכן ֵח ְרפֻהוּ׃
ְו ַנא ִ
לג ַוי ְִהי ַבּ ָשּׁ ָעה ַה ִשּׁ ִשּׁית ְוחֹ ֶשִׁ כּ ָסּה ֶאת־ ְפּנֵי ָכל־ ָהאָרֶץ
יעית׃
ַעד ַה ָשּׁ ָעה ַה ְתּ ִשׁ ִ
ֱל ִהי
ֱל ִהי א ָ
ֵשׁוּע ְבּקוֹל גָּדוֹל א ָ
יעית ָצ ַעק י ַ
וּב ָשּׁ ָעה ַה ְתּ ִשׁ ִ
לד ַ
ֵאָמר ֵא ִלי ֵא ִלי ָל ָמה ֲעז ְַב ָתּנִי׃
ֲשׁר י ֵ
ְל ָמה ְשׁ ַב ְק ָתּנִי א ֶ
אָמרוּ ִהנֵּה הוּא קֹ ֵרא
ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ ְ
וּמן־ ָהעֹ ֵמ ִדים ָשׁם ַכּא ֶ
לה ִ
ֶאל־ ֵא ִליָּהוּ׃
ימהוּ
ֲשׁר ִמ ְלאוֹ חֹ ֶמץ ַוי ְִשׂ ֵ
לו ַוָיּרָץ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַויּ ִַקּח ְספוֹג א ֶ
ַשׁ ֵקהוּ וַיֹּא ֶמר ֶהרֶף ְו ִנ ְר ֶאה ִאם־יָבֹא ֵא ִליָּהוּ
ַעל־ ָקנֶה ַויּ ְ
וֹריד אֹתוֹ׃
ְלה ִ
ֵשׁוּע ָקרָא ְבּקוֹל גָּדוֹל ַויּ ְַפ ֵקד ֶאת־רוּחוֹ׃
לז ְוי ַ
ָעים ִמ ְל ַמ ְע ָלה
יכל נִ ְק ְר ָעה ִל ְשׁ ַניִם ְקר ִ
לח ְו ִהנֵּה ָפּרֹ ֶכת ַה ֵה ָ
ְל ָמ ָטּה׃
ֲשׁר
ֲשׁר ָצ ַעק ְו ַכא ֶ
לט ְו ַשׂר־ ַה ֵמּאָה ָהעֹ ֵמד ִמ ֻמּלוֹ ִב ְראֹתוֹ ַכּא ֶ
אָכן ָה ִאישׁ ַהזֶּה ָהיָה ֶבּן־ ֱאִ הים׃
ָגּוַע וַיֹּא ַמר ֵ
ֵהן ִמ ְריָם
וּבינ ֶ
ָשׁים ָהיוּ רֹאוֹת ָשׁ ָמּה ֵמרָחוֹק ֵ
מ ְוגַם־נ ִ
וּשִׁ מית׃
וּמ ְריָם ֵאם־ַיעֲקֹב ַה ָקּטֹן וְיוֹ ֵסי ְ
ַה ַמּ ְג ָדּ ִלית ִ
ָליל
ְשׁ ְר ֻתהוּ ִבּ ְהיוֹתוֹ ַבגּ ִ
ֲשׁר ָה ְלכוּ אַ ֲחרָיו ַוי ָ
מא ֲהא ֵהנָּה א ֶ
ְמה׃
ְרוּשׁ ָלי ָ
ֲשׁר־ ָעלוּ ִעמּוֹ י ָ
ֲחרוֹת רַבּוֹת א ֶ
וְעוֹד א ֵ
ֲכנָה ַההוּא ִכּי ֶערֶב ַשׁ ָבּת ָהיָה׃
מב ַוי ְִהי ָבּ ֶערֶב ְבּיוֹם ַהה ָ
וֹעץ נ ְִכ ָכּד ְוגַם־הוּא
ָמ ַתיִם הוּא י ֵ
וֹסף ִמן־ ָהר ָ
מג ַויָּבֹא י ֵ
ילטוֹס ְבּאֹ ֶמץ־ ֵלב
ִח ָכּה ְל ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ַויָּבֹא ֶאל־ ִפּ ָ
ֵשׁוּע׃
ַויּ ְִשׁאַל ִמ ֶמּנּוּ ֶאת־גּוּף י ַ
ילטוֹס ֵלאמֹר ַה ִאם הוּא ְכּ ָבר ֵמת ַויּ ְִקרָא ֶאל
מד ַויּ ְִשׁ ָתּ ֶאה ִפּ ָ
אָלהוּ ִאם ְכּ ַבר ֵמת׃
ַשׂר ַה ֵמּאָה ַויּ ְִשׁ ֵ
ֲשׁר ָשׁ ַמע ִמן־ ַשׂר ַה ֵמּאָה ִכּי־ ֵכן הוּא ַויּ ִֵתּן
מה ו ְַכא ֶ
וֹסף׃
ֶאת־ ַהגּוּף ֶאל־י ֵ
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ֲטהוּ
ידהוּ ִמן־ ָה ֵעץ ַוַיּע ֵ
מו ְוהוּא ָל ַקח ַת ְכ ִרי־בּוּץ וַיֹּ ִר ֵ
ֲשׁר ָח ַצב־לוֹ ַבּצּוּר ַוָיּגֶל ֶא ֶבן
ימהוּ ַבּ ֶקּ ֶבר א ֶ
ַבּ ַתּ ְכ ִריַ וי ְִשׂ ֵ
ַעל־ ִפּי ַה ָקּ ֶבר׃
וֹסי רָאוּ ֶאת־ ַה ָמּקוֹם
וּמ ְריָם ֵאם י ֵ
וּמ ְריָם ַה ַמּ ְג ָדּ ִלית ִ
מז ִ
הוּשׂם ָשׁ ָמּה׃
ֲשׁר ַ
ַבּא ֶ

פרק טז

ֲשׁר ָמוֶת ָבּם א
יח ְנ ָח ִשׁים ִכּי־י ְִשׂאוּ אוֹ ִכי־י ְִשׁתּוּ ַס ִמּים א ֶ
וֹלים
ָשׂימוּ ַעל־ח ִ
יהם י ִ
ִיד ֶ
ַשׁ ִחיתוּ ָל ֶהם ו ֵ
ָירֵעוּ וְ א י ְ
ְו ָחיוּ ֵמ ָח ְליָם׃
ַעל
יהם ַויּ ַ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע ְל ַד ֵבּר א ֵ
ֲשׁר ִכּ ָלּה ָהאָדוֹן י ַ
יט ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ימין ָה ֱאִ הים׃
ֵשׁב ִל ִ
ְמה ַויּ ֶ
ַה ָשּׁ ַמי ָ
כ ְו ֵהם י ְָצאוּ ַוי ְַב ְשּׂרוּ ֶאת־ ַה ְבּשׂוֹ ָרה ְבּ ָכל־ ָמקוֹם
ָקם ֶאת־ ְדּ ָברוֹ
אכ ָתּם ַויּ ֶ
ְויַד־ ָהאָדוֹן ָהי ְָתה ִע ָמּם ִבּ ְמ ַל ְ
אָמן׃
יהם ֵ
ֲשׁר ַנעֲשׂוּ ִבּי ֵד ֶ
ְבּאֹתוֹת א ֶ

וּמ ְריָם ֵאם ַיעֲקֹב
וּמ ְריָם ַה ַמּ ְג ַדּ ִלית ִ
א ו ְִכ ְמ ַעט ָע ַבר ַה ַשּׁ ָבּת ִ
וּשִׁ מית ָקנוּ ַס ִמּים ָלבֹא ְו ִל ְמשֹׁ ַח אֹתוֹ׃
ְ
וּב ֶא ָחד ַבּ ַשּׁ ָבּת ַבּבֹּ ֶקר ַה ְשׁ ֵכּם ָבּאוּ ֶאל־ ַה ָקּ ֶבר ִעם־עֲלוֹת
ב ָ
ַה ָשּׁ ֶמשׁ׃
וֹתהּ ִמי ָיגֶל־ ָלנוּ ֶאת־ ָה ֶא ֶבן
ג וַתֹּא ַמ ְרנָה ִא ָשּׁה ֶאל־אֲח ָ
ֵמ ַעל ִפּי־ ַה ָקּ ֶבר׃
ַתּ ְר ֶאינָה ִכּי ָה ֶא ֶבן נָגֹ ָלּה ִכּי
ֵיהן ו ִ
ַתּ ָשּׂאנָה ֶאת־ ֵעינ ֶ
ד וִ
וֹלה ָהי ְָתה ְמאֹד׃
ְגד ָ
ַער ֶא ָחד עֹ ֶטה
ַתּ ְר ֶאינָה נ ַ
ַתּבֹאנָה ֶאל־תּוַֹ ה ָקּ ֶבר ו ִ
ה וָ
ַתּ ָבּ ַה ְלנָה׃
ָמין ו ִ
ְמ ִעיל ָל ָבן יֹ ֵשׁב ֵמ ֵע ֶבר ַהיּ ִ
אַתּן ְמ ַב ְקשׁוֹת
יהן אַל־ ִתּ ָבּ ַה ְלנָה ִהנֵּה ֶ
ֲל ֶ
ו וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר נ ְִצ ָלב ֲהא הוּא ָקם ְו ֵאינֶנּוּ פֹה
ֵשׁוּע ַהנּ ְָצ ִרי א ֶ
ֶאת־י ַ
ֲשׁר ָשׂמוּהוּ ָשׁ ָמּה׃
ְר ֶאינָה ֶאת־ ַה ָמּקוֹם א ֶ
וֹל
וּל ֶפ ְטרוֹס ִכּי הוּא ה ֵ
ידיו ְ
ֵדנָה ְל ַת ְל ִמ ָ
ז אַ־ ֵל ְכנָה ְו ַהגּ ְ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶכם׃
ילה ְו ָשׁם ִתּ ְראוּ אֹתוֹ ַכּא ֶ
ָל ָ
ֵיכם ַהגּ ִ
ִל ְפנ ֶ
ָפ ַחד
וֹסנָה ִכּי ִחיל ו ַ
ַתּנ ְ
ַתּ ַמ ֵה ְרנָה ָל ֵצאת ִמן־ ַה ֶקּ ֶבר ו ָ
ח וְ
ֲחזוּן וְ א־ ִה ִגּידוּ ְל ִאישׁ ָדּ ָבר ִכּי י ְָראוּ ְמאֹד׃
אָ
קוּמתוֹ ַוֵיּרָא
ט ַוי ְִהי ָבּ ֶא ָחד ַבּ ַשּׁ ָבּת ַבּבֹּ ֶקר אַ ֲחרֵי ְת ָ
ֱביר
ֲשׁר ֶהע ִ
ֶאל־ ִמ ְריָם ַה ַמּ ְגּ ָדּ ִלית ִראשׁוֹ ָנה ִהיא ָה ִא ָשּׁה א ֶ
ִמ ֶמּנָּה ֶשׁ ַבע רוּחוֹת רָעוֹת׃
ֲשׁר ָהיוּ ִעמּוֹ וְ ֵהם
ַתּגֵּד ְלאַ ְנ ֵשׁי ְב ִריתוֹ א ֶ
י ְו ִהיא ָה ְל ָכה ו ַ
אַבּ ִלים וּבֹ ִכים׃
ִמ ְת ְ
יה א
ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ ִכּי הוּא ָחי ו ְִכי ִנ ְראָה ֵא ֶל ָ
יא ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ֱמינוּ ָלהּ׃
ֶהא ִ
אַחרֶת ֶאל־ ְשׁ ַניִם ֵמ ֶהם
יב ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן נ ְִראָה ִבּ ְדמוּת ֶ
ֲשׁר ָה ְלכוּ ְל ַד ְר ָכּם׃
ַעל־ ְפּנֵי ַה ָשּׂ ֶדה ַכּא ֶ
ֵיהם׃
ֱמינוּ גַּם־ ְבּ ִד ְבר ֶ
ֲח ִרים ְוא ֶהא ִ
יג ַויָּשׁוּבוּ ַויּ ִַגּידוּ ַלא ֵ
אַחד ֶה ָע ָשׂר ְבּ ִשׁ ְב ָתּם ַעל־ ַה ֻשּׁ ְל ָחן
יד ַוֵיּרָא אַ ֲחרֵי־ ֵכן ֶאל־ ַ
ָתם ו ְַעל־ ְק ִשׁי ִל ָבּם ִכּי
יחם ַעל־חֹ ֶסר אֱמוּנ ָ
וֹכ ֵ
וַיּ ִ
קוּמתוֹ׃
ֲשׁר רָאוּ אֹתוֹ אַ ֲחרֵי ְת ָ
ֱמינוּ ְל ֵא ֶלּה א ֶ
א־ ֶהא ִ
יהם ְלכוּ ְב ָכל־ ָהאָרֶץ ו ְִק ְראוּ ֶאת־ ַה ְבּשׂוֹ ָרה
ֲל ֶ
טו וַיֹּא ֶמר א ֵ
ְל ָכל־ ָבּ ָשׂר׃
ֲמין
ֲשׁר א־ַיא ִ
וּמי א ֶ
ָשׁ ַע ִ
ִטּ ֵבל ִיוּ ֵ
ֲמין ְוי ָ
ֲשׁר ַיא ִ
טז ִמי א ֶ
ֶא ָשׁם׃
יְ
ֲמינִים רוּחוֹת
ידי ַה ַמּא ִ
ֵעשׂוּ ִב ֵ
ֲשׁר י ָ
יז ְו ֵא ֶלּה ָהאֹתוֹת א ֶ
ֲדשׁוֹת י ְַד ֵבּרוּן׃
וּב ְלשֹׁנוֹת ח ָ
ֲבירוּ ִב ְשׁ ִמי ִ
רָעוֹת ַיע ִ
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Luke
ה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּדוֹ ָשׁה ַעל־ ִפּי לוּ ָקס
פרק א
ֲשׁר
ַבּים ָכּ ְתבוּ ַעל־ ֵס ֶפר ֶאת־ ַמ ַע ְר ֵכי ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
א ֵהן י ְֵדי ר ִ
וֹכנוּ ֶאל־נָכוֹן׃
כּוֹ ְננוּ ְבת ֵ
ֲשׁר ָהיוּ ֵע ִדים רֹ ִאים ֵמרֹאשׁ
ֲשׁר ָמ ְסרוּ ָלנוּ ֵא ֶלּה א ֶ
ב ַכּא ֶ
וּמ ָשׁ ְר ֵתי ְדּ ַבר־יְה ָוֹה׃
ְ
יטב ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵהם
ֲשׁר ָבּ ַח ְנ ִתּי ֵה ֵ
וּב ֵכן גַּם־ ֲאנִי א ֶ
ג ְ
וֹפילוֹס
ֲכינֹ ִתי ֶאת־ ִל ִבּי ְל ָכ ְת ָבם ֵא ֶליְ תּא ִ
יתם ה ִ
ֵאשׁ ָ
ֵמר ִ
אָפנָיו׃
ִגּבּוֹר ֶה ָחיִל ָדּ ָבר ָדּבֻר ַעל־ ְ
ֱמת ָל ַמ ְד ָתּ ִמ ִפּי ְמ ַל ְמּ ֶדי׃
ד ְל ַבעֲבוּר ֵתּ ַדע ִכּי תוֹ ַרת א ֶ
וּשׁמוֹ זְ ַכ ְריָהוּ
ְהוּדה ְ
וֹרדוֹס ֶמ ֶל י ָ
ימי ה ְ
ה ִאישׁ כֹּ ֵהן ָהיָה ִבּ ֵ
ישׁ ַבע ְשׁ ָמהּ׃
ֱל ֶ
ֲביָּה וְלוֹ ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת אַהֲרֹן א ִ
ִמ ִמּ ְשׁ ֶמרֶת א ִ
ָכיו
יקים ִל ְפנֵי ָה ֱאִ הים ְוהֹ ְל ִכים ִבּ ְדר ָ
ֵיהם ָהיוּ ַצ ִדּ ִ
וּשׁנ ֶ
ו ְ
וֹתיו וְ ֻחקֹּ ָתיו׃
ְבּ ָכל־ ִמ ְצ ָ
ֵיהם ָבּאוּ
וּשׁנ ֶ
ֲקרָה ְ
ישׁ ַבע ע ָ
ֱל ֶ
ָלד ִכּי א ִ
ז ְוא־ ָהיָה ָל ֶהם ו ָ
ָמים׃
ַביּ ִ
ח ַוי ְִהי ַהיּוֹם ְבּ ַכהֲנוֹ ִל ְפנֵי ָה ֱאִ הים ְבּ ֵס ֶדר ִמ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ׃
יכל יְה ָוֹה ְל ַה ְק ִטיר ְקטֹ ֶרת ְל ִפי־גוֹ ָרלוֹ
ט ַויָּבֹא ֶאל־ ֵה ַ
ְכּ ִמ ְשׁ ַפּט עֲבֹ ַדת ַהכֹּ ֲהנִים׃
י ו ְָכל־ ְק ַהל ָה ָעם ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים אָז ִמחוּץ ְבּ ֵעת ַה ְק ֵטר
ַה ְקּטֹ ֶרת׃
ימינוֹ׃
יא ַוֵיּרָא ֵא ָליו ַמ ְלאַ יְה ָוֹה עֹ ֵמד ֵא ֶצל ִמזְ ַבּח ַה ְקּטֹ ֶרת ִל ִ
ימה נ ְָפ ָלה ָע ָליו׃
ְא ָ
יב ַויּ ְַרא ז ְַכ ְריָהוּ ַוֶיּ ֱחרָד ו ֵ
יג וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ַה ַמּ ְלאָ אַל־ ִתּירָא ז ְַכ ְריָהוּ ִכּי ְת ִפ ָלּ ְתָ ע ְל ָתה
וֹחנָן׃
ָאת ְשׁמוֹ י ָ
ישׁ ַבע ִא ְשׁ ְתֵּ תּ ֵלד ְלֵ בן וְ ָקר ָ
ֱל ֶ
ְלרָצוֹן ְוא ִ
ַבּים ְבּ ִהוּ ְָלדוֹ ַי ֲעזוּ׃
וּל ָשׂשׂוֹן ְור ִ
יד ְו ָהיָה־ ְלְ ל ִשׂ ְמ ָחה ְ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ
ְשׁ ָכר א י ְִשׁ ֶתּה ְו ַ
טו ִכּי־י ְִג ַדּל ִל ְפנֵי יְה ָוֹה ְוַייִן ו ֵ
ִמּ ֵלא ְבּעוֹד הֱיוֹתוֹ ְבּ ֶב ֶטן ִאמּוֹ׃
יָ
יהם׃
ָשׁיב ֶאל־יְה ָוֹה ֱאֵ ה ֶ
ָאל י ִ
ַבּים ִמ ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
טז ְור ִ
וּב ְגבוּרָתוֹ ְל ָה ִשׁיב ֵלב אָבוֹת
רוּח ֵא ִליָּהוּ ִ
יז ְו ָה ַלְ ל ָפנָיו ְבּ ַ
ֱמיד ִל ְפנֵי יְה ָוֹה
ְשׁרָה ְו ֶהע ִ
רוּח ֵדּ ָעה י ָ
פשׁ ִעים ַ
וּל ְ
ַעל־ ָבּנִים ְ
ֲשׁר ִלבּוֹ נָכוֹן ִעמּוֹ׃
ָעם א ֶ
ָק ְנ ִתּי
יח וַיֹּא ֶמר ז ְַכ ְריָהוּ ֶאל־ ַה ַמּ ְלאַָ בּ ָמּה ֵא ַדע זֹאת ֵהן ֲאנִי ז ַ
ָמים׃
ְו ִא ְשׁ ִתּי ָבּאָה ַביּ ִ
יאל ָהעֹ ֵמד ִל ְפנֵי
ַב ִר ֵ
ַען ַה ַמּ ְלאָ וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו אָנֹ ִכי ג ְ
יט ַויּ ַ
וּל ַב ֶשּׂ ְרָ כּזֹאת׃
ָה ֱאִ הים ֻשׁ ַלּ ְח ִתּי ְל ַד ֵבּר ֵא ֶליְ 
ֲשׁר יָקוּם ַה ָדּ ָבר
תוּכל ַד ֵבּר ַעד א ֶ
אָלם ְוא ַ
אַתּה ֵת ֵ
כ ְו ִהנֵּה ָ
ֲשׁר יָקוּמוּ ְבּ ִע ָתּם׃
ֱמ ְנ ָתּ ִל ְד ָברַי א ֶ
ֲשׁר א ֶהא ַ
ַהזֶּה ֵע ֶקב א ֶ

מד

וֹחילוּ ִל ְז ַכ ְריָהוּ ַעד־בּוֹשׁ ַויּ ְִת ַפּ ְלאוּ ִכּי ִה ְת ַמ ְה ַמהּ
כא ְו ָה ָעם ה ִ
יכל׃
ַבּ ֵה ָ
יהם ַויּ ִַכּירוּ ִכּי־ ִחזָּיוֹן ָחזָה
ֲל ֶ
וּב ֵצאתוֹ א יָכֹל ַדּ ֵבּר א ֵ
כב ְ
יכל ַוָיּנַע ָל ֶהם ְבּרֹאשׁוֹ ִכּי הוּא ִא ֵלּם׃
ַבּ ֵה ָ
ָשׁב ֶאל־ ֵבּיתוֹ׃
ֵלַ ויּ ָ
ְמי עֲבֹ ָדתוֹ ַויּ ֶ
ֲשׁר ָמ ְלאוּ י ֵ
כג ו ְַכא ֶ
ַתּ ְס ֵתּר
ישׁ ַבע ִא ְשׁתּוֹ ו ַ
ֱל ֶ
ַתּ ַהר א ִ
כד ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי ַהָיּ ִמים ָה ֵא ֶלּה ו ַ
ֳד ִשׁים ֵלאמֹר׃
ֲמ ָשּׁה ח ָ
חִ
אָסף ֶאת־ ֶח ְר ָפּ ִתי
ֲשׁר ְפּ ָק ַדנִי ְו ַ
ָמים א ֶ
כה ָכּ ָכה ָע ָשׂה ִלי יְה ָוֹה ַבּיּ ִ
אָדם׃
ְל ֵעינֵי ְבנֵי־ ָ
יאל ַה ַמּ ְלאִָ מ ִלּ ְפנֵי ֱאִ הים
ַב ִר ֵ
וּבחֹ ֶדשׁ ַה ִשּׁ ִשּׁי ֻשׁ ַלּח גּ ְ
כו ַ
וּשׁ ָמהּ נְ ָצרֶת׃
ָליל ְ
ֶאל־ ִעיר ַבּגּ ִ
וֹסף ִמ ֵבּית ָדּוִד
וּשׁמוֹ י ֵ
תוּלה ְמאֹ ָר ָשׂה ְל ִאישׁ ְ
כז ֶאל־ ַע ְל ָמה ְבּ ָ
ְו ָה ַע ְל ָמה ְשׁ ָמהּ ִמ ְריָם׃
ֻח ָמה
יה ַה ָבּי ְָתה וַיֹּא ֶמר ָשׁלוֹם ָלַ ה ַבּת ר ָ
כח ַויָּבֹא ַה ַמּ ְלאֵָ א ֶל ָ
ָשׁים׃
אַתּ ַבּנּ ִ
יְה ָוֹה ִע ָמְּ בּרוּ ָכה ְ
ַתּ ְת ַח ְל ַחל ִל ְד ָברוֹ וַתֹּא ֶמר ְבּ ִל ָבּהּ ָמה
וֹתה ו ִ
כט ְו ִהיא ִבּ ְרא ָ
ָכה ַהזֹּאת׃
ַה ְבּר ָ
יה ַה ַמּ ְלאָ אַל־ ִתּ ְיר ִאי ִמ ְריָם ִכּי־ ָמ ָצאת ֵחן
ל וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ְבּ ֵעינֵי ָה ֱאִ הים׃
ֵשׁוּע׃
ָל ְד ְתּ ֵבּן וְ ָקרָאת ְשׁמוֹ י ַ
לא ְו ִה ָנָּ הרָה ְוי ַ
ָתן לוֹ יְה ָוֹה ֱאִ הים
וּבן־ ֶע ְליוֹן י ִָקּרֵא ְונ ַ
לב ְוהוּא גָּדוֹל י ְִהיֶה ֶ
אָביו׃
ֶאת־ ִכּ ֵסּא ָדּ ִוד ִ
וּל ַמ ְלכוּתוֹ ֵאין ֵקץ׃
ָעד ְ
וֹלם ו ֶ
וּמ ַלַ על־ ֵבּית ַיעֲקֹב ְלע ָ
לג ָ
יכה ִת ְהיֶה ָכזֹאת ַו ֲאנִי ֵאי ֶננִּי
לד וַתֹּא ֶמר ִמ ְריָם ֶאל־ ַה ַמּ ְלאֵָ א ָ
יֹ ַד ַעת ִאישׁ׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ָתּבֹא ָע ַל ִיְ וכֹ ַח
יה ַ
ַען ַה ַמּ ְלאָ וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
לה ַויּ ַ
ָס־ ָלַ על־ ֵכּן גַּם־ ַה ָקּדוֹשׁ ַהיִּלוֹד י ִָקּרֵא
ֶע ְליוֹן י ֶ
ֶבּן־ ֱאִ הים׃
ֲקרָה ָהרָה גַּם־ ִהיא
וֹד ְע ֵתַּ הנּ ְִקרֵאת ע ָ
ישׁ ַבע מ ַ
ֱל ֶ
לו ְו ִהנֵּה א ִ
ָתהּ ְוזֶה־ ָלּהּ ַהחֹ ֶדשׁ ַה ִשּׁ ִשּׁי׃
ָל ַלת ֵבּן ְבּז ְִקנ ָ
לז ִכּי ֵמ ֱאִ הים א י ִָפּ ֵלא ָכּל־ ָדּ ָבר׃
ֵל
לח וַתֹּא ֶמר ִמ ְריָם ִה ְננִי ִשׁ ְפ ַחת יְה ָוֹה י ְִהי־ ִלי ִכ ְד ָב ֶרַ ויּ ֶ
ַה ַמּ ְלאֵָ מ ִא ָתּהּ׃
ַתּ ַחשׁ ָל ֶל ֶכת ָה ָהרָה ֶאל־ ִעיר
ָמים ָה ֵהם ו ַ
ַתּ ָקם ִמ ְריָם ַבּיּ ִ
לט ו ָ
ְהוּדה׃
י ָ
ישׁ ַבע ְל ָשׁלוֹם׃
ֱל ֶ
ַתּ ְפקֹד ֶאת־א ִ
ַתּבֹא ֵבּית ְז ַכ ְריָה ו ִ
מ וָ
קוּדת ָשׁלוֹם ִמ ִפּי ִמ ְריָם ַויּ ְִר ַקד
ישׁ ַבע ְפּ ַ
ֱל ֶ
מא ַוי ְִהי ִכּ ְשׁמֹ ַע א ִ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
ישׁ ַבע ַ
ֱל ֶ
ַתּ ָמּ ֵלא א ִ
ֶלד ְבּ ִק ְר ָבּהּ ו ִ
ַהיּ ֶ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

וּברוְּ פּ ִרי
ָשׁים ָ
אַתּ ִמנּ ִ
רוּכה ְ
ַתּ ְקרָא ְבקוֹל גָּדוֹל וַתֹּא ַמר ְבּ ָ
מב ו ִ
ִב ְט ֵנ׃
אַתנִי ָכזֹאת ִכּי־ ֵאם אֲדֹ ִני ֶא ַלי ָתּבֹא׃
וּמאַיִן ָבּ ְ
מג ֵ
ָקד
קוּדת ָשׁלוֹם ִמ ִפּי ר ַ
ֲשׁר ָשׁ ְמ ָעה אָ ְזנִי קוֹל ְפּ ַ
מד ִכּי ַכּא ֶ
ֶלד ְבּ ִק ְר ִבּי ֵמרֹב ִשׂ ְמ ָחה׃
ַהיּ ֶ
ֲמינִי ִכּי יָקוּם ַה ָדּ ָבר ָהאָמוּר ָלִ מ ִפּי־יְה ָוֹה׃
אַשׁ ֵרִ כּי ַתא ִ
מה ְ
ַדּל נ ְַפ ִשׁי ֶאת־יְה ָוֹה׃
ַתּ ַען ִמ ְריָם וַתֹּא ַמר ְתּג ֵ
מו ו ַ
רוּחי ֵבּאֵ הי י ְִשׁ ִעי׃
מז ְו ָתגֵל ִ
ְאַשּׁרוּנִי
ָמ ְע ָלה י ְ
מח ִכּי רָאָה ָבעֳנִ י ִשׁ ְפ ָחתוֹ ֵמ ַהיּוֹם ַהזֶּה ו ַ
ָכּל־ ַהדֹּרוֹת׃
אַדּיר הוּא ו ְָקדוֹשׁ ְשׁמוֹ׃
מט ְגּדֹלוֹת ָע ָשׂה ִע ָמּ ִדי ִ
נ ְו ַח ְסדּוֹ ַעל־ ְירֵאָיו ְבּ ָכל־דּוֹר וָדוֹר׃
ֵאים ִבּ ְמ ִז ַמּת ִל ָבּם׃
נא ִבּ ְזרֹעוֹ ָע ָשׂה נִ ְפ ָלאוֹת ֵה ִפיץ גּ ִ
ָשׂם ְשׁ ָפ ִלים ַל ָמּרוֹם׃
וֹתם ַויּ ֶ
יטים ָה ַדף ִמ ִכּ ְסא ָ
נב ַשׁ ִלּ ִ
ֵיקם׃
ֲשׁ ִירים ָשׁ ַלח ר ָ
נג ְר ֵע ִבים ִמ ֵלּא טוֹב ַוע ִ
ֲמיו׃
ָאל ַע ְבדּוֹ ַו ִיּז ְָכּר־לוֹ ֶאת־ ַרח ָ
נד ֶה ֱחזִיק ְבּי ְִשׂר ֵ
וֹלם׃
וּלז ְַרעוֹ ַעד־ע ָ
ָהם ְ
אַבר ָ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ַלאֲבֹ ֵתינוּ ְל ְ
נה ַכּא ֶ
יתהּ׃
ַתּ ָשׁב ֶאל־ ֵבּ ָ
ָחים ו ָ
ַתּ ֶשׁב ִע ָמּהּ ִמ ְריָם ִכּ ְשֶׁ שׁת ְיר ִ
נו ו ֵ
ַתּ ֶלד ֵבּן׃
ישׁ ַבע ָל ֶל ֶדת ו ֵ
ֱל ֶ
ְמי א ִ
נז ַויּ ְִמ ְלאוּ י ֵ
יה
יה ָשׁ ְמעוּ ִכּי־ ִה ְג ִדּיל יְה ָוֹה ַח ְסדּוֹ ָע ֶל ָ
וֹב ָ
וּקר ֶ
ֶיה ְ
וּשׁ ֵכנ ָ
נח ְ
ַויּ ְִשׂ ְמחוּ ִא ָתּהּ׃
ָלד ַויּ ְִק ְראוּ לוֹ
נט ַוי ְִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִי ַויָּבֹאוּ ָלמוּל ֶאת־ ַהיּ ֶ
אָביו׃
ז ְַכ ְריָהוּ ַעל־ ֵשׁם ִ
וֹחנָן י ִָקּרֵא׃
ַתּ ַען ִאמּוֹ וַתֹּא ַמר א־ ֵכן ִכּי הוּא י ַ
ס וַ
יה ֲהא ֵאין־ ְבּ ִמ ְשׁ ַפּ ְח ֵתִּ אישׁ נ ְִקרָא ַבּ ֵשּׁם
סא וַיֹּא ְמרוּ ֵא ֶל ָ
ַהזֶּה׃
אָביו ֵלאמֹר ָמה־ ִעם ְל ָבבוֹ ַמה־יּ ְִקרָא־לוֹ׃
סב ַויּ ְִתּנוּ אוֹת ְל ִ
ֻלּם׃
וֹחנָן ְשׁמוֹ ַויּ ְִת ְמהוּ כ ָ
לוּח ַויּ ְִכתֹּב ָע ָליו ֵלאמֹר י ָ
סג ַויּ ְִשׁאַל ַ
וּמ ָלּתוֹ ַעל־ ְלשֹׁנוֹ ַוי ְָב ֶר
וּפ ְתאֹם נ ְִפ ַתּח ִפּיהוּ ִ
סד ִ
ֶאת־ ָה ֱאִ הים׃
ֵיהם ִמ ָסּ ִביב ְו ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
ַתּפֹּל י ְִראָה ַעל־ ָכּל־ ְשׁ ֵכנ ֶ
סה ו ִ
ְהוּדה׃
ֻפּרוּ ְבּ ָכל־ ָהרֵי י ָ
סְ
סו ו ְָכל־ ַהשֹּׁ ְמ ִעים ִד ְבּרוּ ַעל־ ִל ָבּם ֵלאמֹר ַמה י ְִהיֶה ֵאפוֹא
ֶלד ַהזֶּה ְויַד־יְה ָוֹה ָהי ְָתה ָע ָליו׃
ַהיּ ֶ
ָבא ֵלאמֹר׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ַו ִיּנּ ֵ
אָביו ַ
ִמ ֵלא ז ְַכ ְריָהוּ ִ
סז ַויּ ָ
ָאל ִכּי ָפ ַקד וְ ָשׁ ַלח ְפּדוּת ְל ַעמוֹ׃
סח ָבּרוּ יְה ָוֹה ֱאֵ הי י ְִשׂר ֵ
ְשׁוּעה ְבּ ֵבית־ ָדּוִד ַע ְבדּוֹ׃
סט ַוָיּרֶם ָלנוּ ֶקרֶן י ָ
ֲשׁר ִמ ֶקּ ֶדם׃
וֹשׁים א ֶ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ְבּ ִפי־נ ְִביאָיו ַה ְקּד ִ
ע ַכּא ֶ
וּמ ַכּף ָכּל־שׂ ְנ ֵאינוּ׃
יע ָלנוּ ִמיַּד אֹ ְי ֵבינוּ ִ
וֹשׁ ַ
עא ְלה ִ
וֹתינוּ ו ְִלזְכֹּר ֶאת־ ְבּ ִרית ָק ְדשׁוֹ׃
עב ִל ְג ָמל־ ֶח ֶסד ִעם־אֲב ֵ
ֲבינוּ׃
ָהם א ִ
אַבר ָ
ִשׁ ַבּע ְל ְ
ֲשׁר נ ְ
בוּעה א ֶ
עג ֶאת־ ְבּ ִרית ַה ְשּׁ ָ
ילנוּ ִמיַּד־ ָצר ְוי ְִתּנֵנוּ ְל ָע ְבדוֹ ִבּ ְב ִלי־ ָפ ָחד׃
עד ִכּי י ִַצּ ֵ
ְמי ַחיֵּינוּ׃
וּב ְצ ָד ָקה ְל ָפנָיו ָכּל־י ֵ
עה ְונ ְִת ַה ֵלְּ בּקֹ ֶדשׁ ִ
ֶלד נ ְִביא־ ֶע ְליוֹן ִתּ ָקּרֵא ִכּי ִל ְפנֵי יְה ָוֹה ֵתּ ֵל
אַתּה ַהיּ ֶ
עו ְוגַם־ ָ
ָכיו ְתּ ַפנֶּה׃
ְו ֶאת־ ְדּר ָ
מה

יחה ְל ַחטֹּא ָתם׃
ְשׁוּעה ְל ַעמּוֹ ִהיא ַה ְסּ ִל ָ
ָת ָתּ ַדּ ַעת י ָ
עז ְונ ַ
ֲמי ֱאֵ הינוּ׃
עח ִבּ ְזרֹ ַח ָלנוּ אוֹר־בֹּ ֶקר ִמ ָמּרוֹם ִמ ְמּקוֹר ַרח ֵ
וּלַי ֵשּׁר אַשּׁוּרֵינוּ ְבּ ַמ ְע ְגּ ֵלי
ישׁ ֵבי חֹ ֶשׁ ו ְַצ ְל ָמוֶת ְ
עט ְל ָה ִאיר ְל ְ
ָשׁלוֹם׃
רוּח ַויּ ְִתגּוֹ ֵרר ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַעד־יוֹם
ְחזֵק ָבּ ַ
וֹל ו ָ
ֶלד ה ֵ
פ ַויּ ְִג ַדּל ַהיּ ֶ
ָאל׃
ֵהרָאֹתוֹ ֶאל־י ְִשׁר ֵ

פרק ב
יסר
ֵצא ְד ַבר ַמ ְלכוּת ִמ ִלּ ְפנֵי ַה ֵקּ ַ
ָמים ָה ֵהם ַויּ ֵ
א ִוי ְִהי ַבּיּ ִ
ישׁ ֵבי ָהאָרֶץ׃
וּסטוֹס ִל ְמנוֹת ָכּל־ ְ
אוֹג ְ
קוּרינִיּוֹס ַפּ ַחת
ימי ִ
ֲשׂה ִבּ ֵ
ֲשׁר ַנע ָ
ב הוּא ַה ִמּ ְפ ָקד ָה ִראשׁוֹן א ֶ
ֲארָם׃
ֻלּם ְל ִה ָמּנוֹת ִאישׁ ִאישׁ ְל ִעירוֹ׃
ג ַויּ ְֵלכוּ כ ָ
ָליל ֵמ ִעיר נ ְָצרֶת ֶאל־ ִעיר ָדּוִ ד ִהיא
וֹסף ִמן־ ַהגּ ִ
ַעל גַּם־י ֵ
ד ַויּ ַ
ֵבּית־ ָל ֶחם ִכּי ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ֵבּית ָדּ ִוד הוּא׃
קוּדים ו ְִהיא
ה ַויָּבֹא ִעם־ ִמ ְריָם ַה ְמאֹ ָר ָשׂה לוֹ ָלבֹא ַעל־ ַה ְפּ ִ
ָהרָה׃
יה ָל ֶל ֶדת׃
ָמ ָ
וֹתם ָשׁם ַויּ ְִמ ְלאוּ י ֶ
ו ַוי ְִהי ִבּ ְהי ָ
ַתּ ֶשׂם אֹתוֹ
ַתּ ַח ְתּ ֵלהוּ ַבחֲתוּלוֹת ו ָ
ַתּ ֶלד ֶאת־ ְבּנָהּ ַה ְבּכוֹר ו ְ
ז וֵ
ָבּ ֵאבוּס ִכּי א־ ָמ ְצאוּ ָמקוֹם ָל ֶהם ַבּ ָמּלוֹן׃
ח ְורֹ ִעים ָהיוּ ֵלנִים ַבּ ָשּׂ ֶדה ָבּאָרֶץ ַה ִהיא וְ נֹ ְט ִרים
אַשׁ ֻמרוֹת ַה ָלּי ְָלה׃
ֵיהם ְבּ ְ
ֶאת־ ֶע ְדר ֶ
וּכבוֹד יְה ָוֹה ָזרַח ָל ֶהם
יהם ְ
ֲל ֶ
ט ְו ִהנֵּה ַמ ְלאַ יְה ָוֹה נִ ָצּב ע ֵ
וֹלה׃
ִיראוּ י ְִראָה ְגד ָ
ִמ ָסּ ִביב ַויּ ְ
יהם ַה ַמּ ְלאָ אַל־ ִתּירָאוּ ְמ ַב ֵשּׂר טוֹב ֲאנִי ָל ֶכם
ֲל ֶ
י וַיֹּא ֶמר א ֵ
ְורַב ָשׂשׂוֹן ְל ָכל־ ָה ָעם׃
יח ָהאָדוֹן ְבּ ִעיר
ֻלּד ָל ֶכם ַהיּוֹם ֲהא הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
יע י ַ
וֹשׁ ַ
יא ִכּי מ ִ
ָדּוִד׃
ֲתוּלתוֹ שֹׁ ֵכב ָבּ ֵאבוּס׃
ֶלד ַבּח ָ
יב ְוזֶה ָל ֶכם ָהאוֹת ִכּי ִת ְמ ְצאוּ י ֶ
ַמּ ִרים
וּפ ְתאֹם ִנ ְראוּ ִעם־ ַה ַמּ ְלאָ הֲמוֹן ְצ ָבא ַה ָשּׁ ָמיִם ְמז ְ
יג ִ
ֵלאִ הים ְואֹ ְמ ִרים׃
אָדם רָצוֹן׃
ֲלי־אָרֶץ ְו ִל ְבנֵי ָ
יד ָכּבוֹד ֵלאִ הים ַבּ ָמּרוֹם ָשׁלוֹם ע ֵ
ְמה וַיֹּא ְמרוּ
אָכים ַה ָשּׁ ָמי ָ
יהם ַה ַמּ ְל ִ
ֲל ֶ
ֲשׁר ָעלוּ ֵמע ֵ
טו ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ֵעהוּ נ ְֵל ָכה־נָּא ַעד ֵבּית־ ֶל ֶחם ְו ִנ ְר ֶאה
ָהרֹ ִעים ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
יע ָלנוּ יְה ָוֹה׃
וֹד ַ
ֲשׁר ה ִ
ֲשׂה ָשּׁם א ֶ
ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ַה ַנּע ָ
ֶלד שֹׁ ֵכב
וֹסף ְו ַהיּ ֶ
ְאת־י ֵ
ָחישׁוּ ַויָּבֹאוּ ַויּ ְִמ ְצאוּ ֶאת־ ִמ ְריָם ו ֶ
טז ַויּ ִ
ָבּ ֵאבוּס׃
ֶלד
ֲשׁר ֻהגַּד ָל ֶהם ַעל־ ַהיּ ֶ
ַשׁ ִמיעוּ ֶאת־ ַה ָדּ ָבר א ֶ
יז ַויּ ְִראוּ ַויּ ְ
ַהזֶּה׃
ֲשׁר־ ִה ִגּידוּ ָל ֶהם
יח ַויּ ְִת ְמהוּ ַהשֹּׁ ְמ ִעים ַעל־ ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
ָהרֹ ִעים׃
ַתּ ְהגֶּה ָבּם
וּמ ְריָם ָשׁ ְמרָה ֶאת־ ָכּל־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ו ֶ
יט ִ
ְבּ ִל ָבּהּ׃
ֲשׁר
כ ְו ָהרֹ ִעים ָשׁבוּ ַויּ ְִתּנוּ ָכבוֹד וָעֹז ֵלאִ הים ַעל־כֹּל א ֶ
יהם׃
ֲל ֶ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר א ֵ
ָשׁ ְמעוּ וְ רָאוּ ְכּ ִפי־א ֶ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֵשׁוּע ַכּ ֵשּׁם
ָמים ְל ִהמּוֹלוֹ ַויּ ִָקרֵא ְשׁמוֹ י ַ
כא ו ְִכ ְמאת ְשׁמַֹנת י ִ
וֹצר ַבּ ָבּ ֶטן׃
ֲשׁר ָקרָא־לוֹ ַה ַמּ ְלאֶָ טרֶם נ ַ
אֶ
משׁה ַוַיּעֲלוּ
ְמי ָט ֳהרָם ְל ִפי תּוֹ ַרת ֶ
ֲשׁר ָמ ְלאוּ ָל ֶהם י ֵ
כב ו ְַכא ֶ
ֲמידוֹ ִל ְפנֵי יְה ָוֹה׃
ְמה ְל ַהע ִ
ְרוּשׁ ַלי ָ
אֹתוֹ י ָ
ֶחם ָקדוֹשׁ י ִָקּרֵא
ָכר ֶפּ ֶטר ר ֶ
כג ַכּ ָכּתוּב ְבּתוֹ ַרת יְה ָוֹה ָכּל־ז ָ
ַליה ָוֹה׃
וּל ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּן ְכּ ִמ ְצוַת תּוֹ ַרת יְה ָוֹה ְשׁ ֵתּי־תֹ ִרים אוֹ ְשׁנֵי
כד ְ
ְבּנֵי יוֹ ָנה׃
וּשׁמוֹ ִשׁ ְמעוֹן ִאישׁ ַצ ִדּיק
ירוּשׁ ַליִם ְ
כה ְו ִהנֵּה ִאישׁ ָהיָה ִבּ ָ
ָחה ָע ָליו׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ נ ָ
ָאל ְו ַ
ֶח ַמת י ְִשׁר ֵ
וּמ ַח ֶכּה ְלנ ָ
ְו ָח ִסיד ְ
ֲשׁר
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ִכּי א י ְִר ֶאה־ ָמּוֶת ַעד־א ֶ
כו ו ְָד ָבר נִ ְג ָלה לּוֹ ְבּ ַ
יח יְה ָוֹה׃
י ְִר ֶאה ֶאת־ ְמ ִשׁ ַ
ֵשׁוּע
ֶלד י ַ
רוּח ֶאל־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְו ָהאָבוֹת ֵה ִביאוּ ֶאת־ ַהיּ ֶ
כז ַויָּבֹא ָב ַ
ַלעֲשׂוֹת לוֹ ְכּ ִפי־ ִמ ְשׁ ַפּט ַהתּוֹ ָרה׃
כח ַויּ ִָק ֵחהוּ ַעל־ ְזרֹעֹתָיו ַוי ְָב ֶרֶ את־ ָה ֱאִ הים וַיֹּא ַמר׃
כט ִכּ ְד ָב ְר יְה ָוֹה ַהיּוֹם ֶתּאֱסֹף ֶאת־ ַע ְב ְדְּ בּ ָשׁלוֹם׃
ְשׁוּע ְת רָאוּ ֵעינָי׃
ל ִכּי י ָ
ֲכינֹ ָת ִל ְפנֵי ָכּל־ ָה ַע ִמּים׃
ֲשׁר ה ִ
לא א ֶ
ָאל ַע ֶמּ׃
וּכבוֹד י ְִשׁר ֵ
לב אוֹר ְל ָה ִאיר ַלגּוֹ ִים ְ
ֱמ ִרים ָע ָליו׃
וֹסף וְ ִאמּוֹ ַעל־ ַה ְדּ ָב ִרים ַה ֶנּא ָ
לג ַויּ ְִת ְמהוּ י ֵ
ֶלד ַהזֶּה
לד ַוי ְָב ֶר אֹ ָתם ִשׁ ְמעוֹן וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ִמ ְריָם ִאמּוֹ ַהיּ ֶ
וּלאוֹת ְמ ָדנִים׃
קוּמ ָתם ְ
ָאל וְ ִל ְת ָ
ַבּים ְבּי ְִשׂר ֵ
נ ִָצּב ְל ַמ ֶפּ ֶלת ר ִ
ַבּים׃
וּבנ ְַפ ֵשַׁ תּעֲבֹר ֶחרֶב חֹ ֶדרֶת ְל ִה ְתגַּלּוֹת ִח ְקרֵי־ ֵלב ר ִ
לה ְ
ֲשׁר
נוּאל ְל ַמ ֵטּה א ֵ
לו ְו ִא ָשּׁה נ ְִביאָה ָהי ְָתה ָשּׁם ַחנָּה ַבּת־ ְפּ ֵ
ָשׁ ָבה ִעם־ ַבּ ְע ָלהּ
ָמים ְו ֶשׁ ַבע ָשׁנִים י ְ
ִהיא ז ְֵק ָנה ָבּאָה ַביּ ִ
יה׃
תוּל ָ
ֲשׁר ְל ָק ָחהּ ִבּ ְב ֶ
ִמיּוֹם א ֶ
וּשׁמֹ ִנים ָשׁנָה א ָמ ָשׁה
אַר ַבּע ְ
אַל ָמנָה ַהזֹּאת ְכּ ַבת ְ
לז ְו ָה ְ
וּב ְת ִפ ָלּה ַלי ְָלה
ִמ ֵבּית ָה ֱאִ הים ַבּעֲבֹ ָד ָתהּ ְל ָפנָיו ְבּצוֹם ִ
וָיוֹם׃
ַתּ ַד ֵבּר ָע ָליו
ַתּ ָב ֶרֶ את־ ָה ֱאִ הים ו ְ
ַתּ ָקם ָבּ ֵעת ַה ִהיא ו ְ
לח ו ָ
ְרוּשׁ ָליִם׃
ֲשׁר ִח ָכּה ִל ְג ֻא ַלּת י ָ
ֶאל־ ָכּל־א ֶ
וֹתם ַלעֲשׂוֹת ָכּל־ ַה ִמּ ְצוָה ְכּ ִפי־תוֹ ַרת יְה ָוֹה ַויָּשׁוּבוּ
לט ְכּ ַכלּ ָ
ילה ֶאל־נ ְֶצרֶת ִעירָם׃
ָל ָ
ַהגּ ִ
ִמּ ֵלא ָח ְכ ָמה גַּם־ ֵחן ֱאִ הים
רוּח ַוי ָ
ֶלד ַוֶיּ ֱחזַק ָבּ ַ
מ ַויּ ְִג ַדּל ַהיּ ֶ
הוּצק ָע ָליו׃
ַ
ְמה ִמ ֵדּי ָשׁנָה ְב ָשׁנָה ָלחֹג
ְרוּשׁ ַלי ָ
וֹתיו י ָ
מא ַוַיעֲלוּ אֲב ָ
ַחג־ ַה ָפּ ַסח׃
וּב ְהיוֹתוֹ ֶבּן־ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׁרֵה ָשׁנָה ַוַיּעֲלוּ ִעמּוֹ ְכּ ִמ ְשׁ ַפּט
מב ִ
ֶה ָחג׃
ֵשׁוּע
ַער י ַ
ָתר ַהנּ ַ
ָמים ַויָּשׁוּבוּ ְל ַד ְר ָכּם ַו ִיּוּ ֵ
ִמּ ְלאוּ ַהיּ ִ
מג ַויּ ָ
ָדעוּ׃
וֹסף ְו ִאמּוֹ א י ָ
ירוּשׁ ַליִם וְי ֵ
ִבּ ָ
וּב ָח ְשׁ ָבם ִכּי ִעם־ ֶח ֶבל אֹ ְר ִחים ָה ַלַ ויּ ְֵלכוּ ְכּ ֶד ֶר־יוֹם
מד ְ
יהם׃
ֻדּ ֵע ֶ
וּמי ָ
יהם ְ
וֹב ֶ
ַוי ְַב ְק ֻשׁהוּ ֵבּין ְקר ֵ
ירוּשׁ ָליִם׃
ֲשׁר א ָמ ְצאוּ אֹתוֹ ָשׁבוּ ַוי ְַב ְק ֻשׁהוּ ִבּ ָ
מה ְואַ ֲחרֵי א ֶ
וֹרים
ישׁב ְבּתוַֹ המּ ִ
ָמים ַויּ ְִמ ְצאוּ אֹתוֹ ֵ
מו ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי ְשֶׁ שׁת י ִ
ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ שֹׁ ֵמ ַע ֶאת־תּוֹ ָר ָתם וְ שֹׁ ֵאל אֹ ָתם ְשׁ ֵאלוֹת׃
מו

מז ו ְָכל־שֹׁ ְמ ָעיו ָתּ ָמהוּ ַעל־ ָח ְכ ָמתוֹ ו ְַעל־ ְתּשׁוּבֹ ָתיו׃
וֹתם אֹתוֹ ַויּ ְִשׁ ָתּאוּ וַתֹּא ֶמר ֵא ָליו ִאמּוֹ ַמה־זֹּאת
מח ַוי ְִהי ִכּ ְרא ָ
אָבי גַּם־ ֲאנִי ִבּ ְדאָגָה
ית ָלּנוּ ְבּנִי ֲהא ִבּ ַקּ ְשׁנוּ גַּם־ ִ
ָע ִשׂ ָ
וֹלה׃
ְגד ָ
דּוּע ִבּ ַקּ ְשׁ ֶתּם אֹ ִתי ַה ִאם א י ְַד ְע ֶתּם ִכּי
יהם ַמ ַ
ֲל ֶ
מט וַיֹּא ֶמר א ֵ
אָבי׃
ָע ַלי ִל ְהיוֹת ְבּ ֵבית ִ
יהם׃
ֲל ֶ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר א ֵ
נ ְוא ֵה ִבינוּ ֶאת־ ַה ָדּ ָבר א ֶ
נא ַוֵיּרֶד ִא ָתּם ַויָּבֹא ֶאל־נ ְָצרֶת ַוי ְִהי ָסר ֶאל־ ִמ ְשׁ ַמ ְע ָתּם ְו ִאמּוֹ
ָשׁ ְמרָה ֵאת ָכּל־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ִל ָבּהּ׃
וּב ֵחן ִעם־ ֱאִ הים
וֹמה ְ
וּבק ָ
ָדל ְבּ ָח ְכ ָמה ְ
ֵשׁוּע הֹ ֵלְ וג ֵ
נב ְוי ַ
ָשׁים׃
ו ְִעם־ ֲאנ ִ

פרק ג
ימי
יסר ִבּ ֵ
ֲמשׁ ֶע ְשׂרֵה ְל ַמ ְלכוּת ִט ַב ְריוֹס ֵק ָ
א ִבּ ְשׁנַת ח ֵ
ָליל
ַרַ בּגּ ִ
וֹרדוֹס ֶט ְטר ְ
ְהוּדה ְוה ְ
ילטוֹס ַפּ ַחת י ָ
פוֹ ְנ ִטיּוֹס ִפּ ָ
וּפ ֶלַ ט ְרכוֹ ָנה
ַרְ בּ ֶפ ֶל יְטוּר ֶ
אָחיו ֶט ְטר ְ
וּפ ִילפּוֹס ִ
ִ
אָבל׃
ַרְ בּ ֵ
לוּס ִניָּס ֶט ְטר ְ
ְו ָ
וֹלים ָהיֹה ָהיָה ְד ַבר
ָפא ַהכֹּ ֲהנִים ַה ְגּד ִ
וּב ְהיוֹת ָחנָן וְ ַקיּ ָ
ב ִ
וֹחנָן ֶבּן־ ְז ַכ ְריָהוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר׃
ֱאִ הים ֶאל־י ָ
ג ַויָּבֹא ֶאל־ ָכּל־ ִכּ ַכּר ַהיּ ְַר ֵדּן ַויּ ְִקרָא ֶאל־ ָה ָעם ָלשׁוּב ִמ ַדּ ְר ָכּם
יחת ֲעוֹ ָנם׃
וּל ִה ָטּ ֵבל ִל ְס ִל ַ
ְ
ְשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִָביא קוֹל קֹ ֵרא ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַפּנּוּ
ד ַכּ ָכּתוּב ְבּ ֵס ֶפר ִדּ ְברֵי י ַ
לּותיו׃
ַשּׁרוּ ְמ ִס ָ
ֶדּ ֶר יְה ָוֹה י ְ
ָשׂא ְו ָכל־ ַהר ו ְִג ְב ָעה י ְִשׁ ָפּלוּ ְו ָהיָה ֶה ָעקֹב
ה ָכּל־גֶּיא ִינּ ֵ
ְל ִמשׁוֹר ְו ָה ְר ָכ ִסים ְל ִב ְק ָעה׃
ְשׁוּעת ֱאֵ הינוּ׃
ו ְורָאוּ ָכּל־ ָבּ ָשׂר ֵאת י ַ
ֲשׁר ָבּאוּ ֵא ָליו ְל ִה ָטּ ֵבל י ְַל ֵדי
ז וַיֹּא ֶמר ֶאל־הֲמוֹן ָה ָעם א ֶ
ִצ ְפעֹ ִנים ִמי הוֹ ָרה ֶא ְת ֶכם ְל ִה ָמּ ֵלט ַעל־נ ְַפ ְשׁ ֶכם ִמ ְפּנֵי חֲרוֹן
אַף ַה ָבּא׃
שׁוּבה ְואַל־ ֶתּ ְהגוּ ִב ְל ַב ְב ֶכם ֵלאמֹר
ח ָל ֵכן עֲשׂוּ ְפ ִרי־טוֹב ִל ְת ָ
ֲבנִים ֵא ֶלּה
ָהם ָלנוּ ְלאָב ִכּי ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם גַּם ִמן־א ָ
אַבר ָ
ְ
ָהם׃
אַבר ָ
ַתּ ִשּׂיג יַד־ ֱאִ הים ְל ָה ִקים ָבּנִים ְל ְ
ט ְוגַם־ ְכּ ָבר נָטוּי ַהגּ ְַרזֶן ַעל־שֹׁ ֶרשׁ ָה ֵע ִצים ו ְָל ֵכן ָכּל־ ֵעץ
ְה ְשׁ ַלְ בּמוֹ־ ֵאשׁ׃
ָדע ו ָ
ֲשׂה ְפ ִרי־טוֹב ִיגּ ַ
ֲשׁר א ַיע ֶ
אֶ
וּמה ָלנוּ ַלעֲשׂוֹת׃
י ַויּ ְִשׁאֲלוּ אֹתוֹ הֲמוֹן ָה ָעם ֵלאמֹר ַ
ֲשׁר־לוֹ ֻכּתֳּנוֹת ְשׁ ַתּיִם ַי ֲחק
יהם ִמי א ֶ
ֲל ֶ
ַען וַיֹּא ֶמר א ֵ
יא ַויּ ַ
ֲשׂה
ֲשׁר־לוֹ ָמזוֹן ַיע ֶ
וּמי א ֶ
ֲשׁר ֵאין־לוֹ ִ
ִעם־ ָה ִאישׁ א ֶ
ְכמוֹ־ ֵכן׃
ַבּנוּ
ילתוֹ וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ר ֵ
וֹכ ִסים ִל ְט ִב ָ
יב ַויָּבֹאוּ ֵא ָליו גַּם־מ ְ
ֲשׂה׃
ַמה־ ַנּע ֶ
ֶתר ַעל־ ֶמ ֶכס ַהנָּקוּב ָל ֶכם אַל־ ִתּנְגֹּשׂוּ׃
יהם י ֶ
ֲל ֶ
יג וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׂה
ַחנוּ ַמה־ ַנּע ֶ
יד ַויּ ְִשׁאֲלוּ אֹתוֹ גַּם־אַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ֵלאמֹר ַו ֲאנ ְ
יהם אַל־ ַתּ ַע ְשׁקוּ וְ אַל־תּוֹנוּ ִאישׁ ְו ַדי ָל ֶכם ִכּי
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַת ִשּׂיגוּ ְשׂ ַכ ְר ֶכם׃

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֻלּם דֹּ ְב ִרים ְבּ ִל ָבּם ִאם א
וּבעוֹד ָה ָעם ָהיוּ ְמ ַח ִכּים ְוכ ָ
טו ְ
יח׃
וֹחנָן הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ָ
יהם ֶהן־ ֲאנִי ְמ ַט ֵבּל ֶא ְת ֶכם ַבּ ָמּיִם
ֲל ֶ
וֹחנָן וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ָ
טז ַויּ ַ
ֲשׁר ָקטֹ ְנ ִתּי ֵמ ַה ֵתּר ֶאת־ ְשׂרוֹ
אַ בֹּא יָבֹא ָחסֹן ִמ ֶמּנִּי א ֶ
וּב ֵאשׁ׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ָ
ְט ֵבּל ֶא ְת ֶכם ְבּ ַ
נ ְָע ָליו וְ הוּא י ַ
אָסף
וּל ָה ֵבר ֶאת־גּ ְָרנוֹ ְו ַ
ֲשׁר ִמ ְזרֵהוּ ְביָדוֹ ִל ְזרוֹת ְ
יז א ֶ
ֲשׁר
ֲס ָמיו ְו ֶאת־ ַהמֹּץ י ְִשׂרֹף ָבּ ֵאשׁ א ֶ
ֶאת־ ַה ִח ִטּים ֶאל־תּוֹ א ָ
א־ ִת ְכ ֶבּה׃
יח ָכּ ֵהנָּה וְ ָכ ֵהנָּה ִה ְז ִהיר ְמ ַב ֵשּׂר טוֹב ַהזֶּה ֶאת־ ָה ָעם׃
וֹרוֹדיָה ֵא ֶשׁת
הוּכח ַעל־ ְדּ ַבר ה ְ
ֲשׁר ַ
ַר א ֶ
וֹרדוֹס ֶט ְטר ְ
יט ְוה ְ
וֹרדוֹס׃
ֲשׁר ָע ָשׂה ה ְ
אָחיו וְ ַעל־ ָכּל־ ָהרָעוֹת א ֶ
ִ
ֲסוּרים׃
וֹחנָן ְבּ ֵבית ָהא ִ
וֹסיף ַעל־ ָכּל־ ֵא ֶלּה ַויּ ְַסגֵּר ֶאת־י ָ
כה ִ
ְה ָשּׁ ַמיִם נִ ְפ ְתּחוּ
ֵשׁוּע ו ַ
ִטּ ֵבל גַּם־י ַ
כא ַו ְי ִהי ְבּ ִה ָטּ ֵבל ָכּל־ ָה ָעם ַויּ ָ
ְבּ ִה ְת ַפּ ְלּלוֹ׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ִבּ ְדמוּת גּוּף יוֹ ָנה וְ ִהנֵּה קוֹל קֹ ֵרא
כב ַוֵיּרֶד ָע ָליו ַ
ָצ ָתה נ ְַפ ִשׁי׃
אַתּה הוּא ְבּנִי י ְִד ִידי ְבּ ר ְ
ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ָ
ֵשׁוּע ָהיָה ְכּ ֶבן־ ְשִׁ שׁים ָשׁנָה ְבּ ַה ִחלּוֹ ֶאת־עֲבֹ ַדתוֹ
כג ְוי ַ
וֹסף ֶבּן־ ֵע ִלי׃
ַח ְשׁבֻהוּ ְל ֶבן־י ֵ
ַויּ ְ
וֹסף׃
כד ֶבּן־ ַמ ָתּת ֶבּן־ ֵלוִי ֶבּן־ ַמ ְל ִכּי ֶבּן־ַינַּי ֶבּן־י ֵ
כה ֶבּן־ ַמ ִתּ ְתיָהוּ ֶבּן־אָמוֹץ ֶבּן־נַחוּם ֶבּן־ ֶח ְס ִלי ֶבּן־ ַנגָּי׃
וֹדה׃
וֹסף ֶבּן־י ָ
כו ֶבּן־ ַמ ַחת ֶבּן־ ַמ ִתּ ְתיָהוּ ֶבּן ִשׁ ְמ ִעי ֶבּן־י ֵ
יאל ֶבּן־נ ִֵרי׃
אַל ִתּ ֵ
ֻבּ ֶבל ֶבּן־ ְשׁ ְ
ֵישׁא ֶבּן־ ְזר ָ
וֹחנָן ֶבּן־ר ָ
כז ֶבּן־י ָ
וֹדם ֶבּן־ ֵער׃
אַלמ ָ
וֹסם ֶבּן־ ְ
אַדּי ֶבּן־ק ָ
כח ֶבּן־ ַמ ְל ִכּי ֶבּן־ ִ
וֹרים ֶבּן־ ַמ ָתּת ֶבּן־ ֵלוִי׃
יעזֶר ֶבּן־י ִ
ֱל ֶ
ֵשׁוּע ֶבּן־א ִ
כט ֶבּן־י ַ
וֹסף ֶבּן־יוֹ ָנם ֶבּן־ ֶא ְלי ִָקים׃
ְהוּדה ֶבּן־י ֵ
ל ֶבּן־ ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן־י ָ
ָתן ֶבּן־ ָדוִד׃
לא ֶבּן־ ַמ ְליָא ֶבּן־ ִמינָא ֶבּן־ ַמ ַתּ ָתּה ֶבּן־נ ָ
ַחשׁוֹן׃
ִשׁי ֶבּן־עוֹ ֵבד ֶבּן־בֹּ ַעז ֶבּן־ ַשׂ ְלמוֹן ֶבּן־נ ְ
לב ֶבּן־י ַ
ְהוּדה׃
אַרנִי ֶבּן־ ֶח ְצרוֹן ֶבּן־ ֶפּרֶץ ֶבּן־י ָ
ָדב ֶבּן־ ְ
לג ֶבּן־ ַע ִמּינ ָ
ָהם ֶבּן־ ֶתּרַח ֶבּן־נָחוֹר׃
אַבר ָ
לד ֶבּן־ַיעֲקֹב ֶבּן־י ְִצ ָחק ֶבּן־ ְ
לה ֶבּן־ ְשׂרוּג ֶבּן־ ְרעוּ ֶבּן־ ֶפּ ֶלג ֶבּן־ ֵע ֶבר ֶבּן־ ָשׁ ַלח׃
אַר ַפּ ְכ ַשׁד ֶבּן־ ֵשׁם ֶבּן־נֹ ַח ֶבּן־ ָל ֶמ׃
לו ֶבּן־ ֵקינָן ֶבּין־ ְ
ֲל ְל ֵאל ֶבּן־ ֵקינָן׃
תוּשׁ ַלח ֶבּן־חֲנוֶֹ בּן־ֶירֶד ֶבּן־ ַמה ַ
לז ֶבּן־ ְמ ֶ
אָדם ֶבּן־ ֱאִ הים׃
לח ֶבּן־אֱנוֹשׁ ֶבּן־ ֵשׁת ֶבּן־ ָ
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רוּח
ילהוּ ָה ַ
וֹב ֵ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ וַיּ ִ
ֵשׁוּע ָשׁב ִמן־ ַהיּ ְַר ֵדּן ָמ ֵלא ַ
ְוי ַ
ַה ִמּ ְד ָבּרָה׃
אוּמה
אָכל ְמ ָ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ְוא־ ַ
ְו ָשׁם נִ ָסּה אֹתוֹ ַה ָשּׂ ָטן ְ
ָמים ָה ֵהם ַויּ ְִר ָעב׃
ַעד־תֹּם ָכּל־ ַהיּ ִ
אַתּה אֱמֹר־נָא
וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ַה ָשּׂ ָטן ִאם ֶבּן־ ָה ֱאִ הים ָ
וּת ִהי ְל ָל ֶחם׃
ֶאל־ ָה ֶא ֶבן ַהזֹּאת ְ
ֵשׁוּע ֵהן ָכּתוּב ִכּי א ַעל־ ַה ֶלּ ֶחם ְל ַבדּוֹ י ְִחיֶה
ַען אֹתוֹ י ַ
ַויּ ַ
וֹצא ִפּי־יְה ָוֹה׃
אָדם ִכּי ַעל־ ָכּל־מ ָ
ָה ָ

ֲלהוּ ַויּ ְַר ֵאהוּ ֶאת־ ָכּל־ ַמ ְמ ְלכוֹת ָהאָרֶץ ְבּ ֶרגַע ֶא ָחד׃
ה ַוַיּע ֵ
ו וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ַה ָשּׁ ָטן ְלֶ א ֵתּן ֶאת־ ָכּל־ ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ַהזֹּאת
ֲשׁר ֶא ְחפֹּץ ֶא ְתּ ֶנ ָנּה׃
וֹדהּ ִכּי ִלי ְנתוּנָה ְו ַלא ֶ
ְו ֶאת־ ָכּל־ ְכּב ָ
ז ו ְַעל־ ֵכּן ִאם ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ְל ָפנָי ָכּל־ ַה ָכּבוֹד ַהזֶּה ְל י ְִהיֶה׃
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו סוּר ִמ ֶמּנִי ַה ָשּׂ ָטן ִכּי ָכּתוּב ַליה ָוֹה
ַען י ַ
ח ַויּ ַ
ֱאֶ היִ תּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ְואֹתוֹ ְל ַבדּוֹ ַתּעֲבֹד׃
ֲמ ֵדהוּ ַעל־ ִפּנַּת גַּג ֵבּית־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
ְמה ַוַיּע ִ
ְרוּשׁ ַלי ָ
יאהוּ י ָ
ט ַוי ְִב ֵ
אָר ָצה׃
ַפּל ִמזֶּה ְ
אַתּה ִה ְתנ ֵ
וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִאם ֶבּן־ ָה ֱאִ הים ָ
אָכיו י ְַצוֶּה־ ָלְּ ל ָשׁ ְמ ֶר׃
י ִכּי ָכתוּב ִכּי ַמ ְל ָ
ִשּׂאוּ ְנֶ פּן־ ִתּגֹּף ָבּ ֶא ֶבן ר ְַג ֶל׃
יא ַעל־ ַכּ ַפּיִם י ָ
ַסּה ֶאת־יְה ָוֹה
ֱמר א ְתנ ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵהן ֶנא ַ
ַען י ַ
יב ַויּ ַ
ֱאֶ הי׃
ֲשׁר ִכּ ָלּה ַה ָשּׂ ָטן ֶאת־ ַה ַמּסּוֹת ַו ִיּרֶף ִמ ֶמּנּוּ ַעד־ ֵעת׃
יג ו ְַכא ֶ
ָצא
ָליל וְ ָשׁ ְמעוֹ י ָ
רוּח ֶאל־ ַהגּ ִ
ֵשׁוּע ִבּ ְגבוּרַת ָה ַ
ָשׁב י ַ
יד ַויּ ָ
ְבּ ָכל־ ַה ִכּ ָכּר׃
ָתנוּ לוֹ ָכּבוֹד׃
ֻלּם נ ְ
ֵסת ְוכ ָ
טו ְוהוּא הוֹ ָרה ָל ֶהם ְבּ ָב ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
ֵסת
ֵלֶ אל־ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
ֻדּל ָשׁם ַויּ ֶ
ֲשׁר הוּא גּ ַ
ְצרֶת א ֶ
טז ַויָּבֹא ֶאל־נ ֶ
ָקם ִל ְקרֹא׃
ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְכּ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ַויּ ָ
ְשׁ ְעיָה ַהנּ ִָביא ַויּ ְִפ ַתּח ֶאת־ ַה ֵסּ ֶפר ַויּ ְִמ ָצא
יז ַויּ ְִתּנוּ לוֹ ֵס ֶפר י ַ
ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ַה ָכּתוּב ָשׁ ָמּה׃
ַען ָמ ַשׁח יְה ָוֹה אֹ ִתי ְל ַב ֵשּׂר ֲע ָנוִים
רוּח אֲדָֹני יֱה ִוֹה ָע ָלי י ַ
יח ַ
ְשׁ ָל ַחנִי ַלחֲבשׁ ְל ִנ ְשׁ ְבּרֵי־ ֵלב ִל ְקרֹא ִל ְשׁבוּיִם ְדּרוֹר
צוּצים ָח ְפ ִשׁים׃
וֹח ְל ַשׁ ַלּח ְר ִ
וּל ִע ְו ִרים ְפּ ַקח־ק ַ
ְ
יט ִל ְקרֹא ְשׁנַת־ ָרצוֹן ַליה ָוֹה׃
ְעינֵי
ֵשׁב ו ֵ
ידי ַה ְמ ָשׁרֵת ַויּ ֵ
כ ַוָיּגֶל ֶאת־ ַה ֵסּ ֶפר ַויּ ְִתּנֵהוּ ִבּ ֵ
ֵסת ְנ ֻשׂאוֹת ֵא ָליו׃
ֲשׁר ְבּ ֵבית־ ַה ְכּנ ֶ
ָכּל־א ֶ
ֵיכם׃
הוּקם ַה ָכּתוּב ַהזֶּה ַהיּוֹם ְבּאָ ְזנ ֶ
יהם ַ
ֲל ֶ
ַען וַיֹּא ֶמר א ֵ
כא ַויּ ַ
ֲשׁר
ֵיהם ִדּ ְברֵי־ ֵחן א ֶ
ָשׂאוּ לוֹ ֵעדוּת ִכּי נ ְִפ ְלאוּ ְב ֵעינ ֶ
ֻלּם נ ְ
כב ְוכ ָ
וֹסף׃
י ְָצאוּ ִמ ִפּיו וַיֹּא ְמרוּ ֲהא זֶה הוּא ֶבן־י ֵ
אָכן תֹּא ְמרוּ ִלי ֶאת־ ַה ָמּ ָשׁל ַההוּא רֹ ֵפא
יהם ֵ
ֲל ֶ
כג וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׂה
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְענוּ ִכּי ַנע ָ
וּככֹל א ֶ
ְר ָפא ֶאת־נ ְַפ ֶשְׁ 
ֲשׂה־ ֵכן ַגּם־ ֲהם ְבּ ִעי ֶר׃
ִבּ ְכ ַפר־נַחוּם ע ֵ
ֱמת ֲאנִי ַמ ִגּיד ָל ֶכם ֵאין נ ִָביא רָצוּי ְבּ ֶארֶץ
כד וַיֹּא ַמר ֵהן ְדּ ַבר א ֶ
וֹל ְדתּוֹ׃
מַ
ימי
ָאל ִבּ ֵ
אַל ָמנוֹת רַבּוֹת ָהיוּ ְבי ְִשׂר ֵ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ְ
כה ֵ
ָעב
ֳד ִשׁים וְ ר ָ
ֵא ִליָּהוּ ְבּ ֵה ָע ֵצר ַה ָשּׁ ַמיִם ָשׁשׁ ָשׁנִים ְו ִשׁ ָשּׁה ח ָ
גָּדוֹל ָהיָה ְב ָכל־ ָהאָרֶץ׃
אַל ָמנָה
אַחת ֵמ ֶהן ִבּ ְל ִתּי ֶאל־ ִא ָשּׁה ְ
כו ְוא ֻשׁ ַלּח ֵא ִליָּהוּ ֶאל־ ַ
ֲשׁר ְל ִצידוֹן׃
ְבּ ָצ ְר ַפת א ֶ
ישׁע ַהנּ ִָביא ְוא
ֱל ָ
ימי א ִ
ָאל ִבּ ֵ
ַבּים ָהיוּ ְבי ְִשׂר ֵ
וּמצֹ ָר ִעים ר ִ
כז ְ
ַמּי׃
ִנ ְר ָפּא ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִבּ ְל ִתּי ִאם־ ַנ ֲע ָמן ָה ֲאר ִ
ֵסת ְבּ ָשׁ ְמ ָעם ֶאת־ ֵא ֶלּה׃
ֻלּם ֵח ָמה ְבּ ֵבית־ ַה ְכּנ ֶ
ִמּ ְלאוּ כ ָ
כח ַויּ ָ
יאהוּ ֶאל־גַּב ָה ָהר
יאהוּ ֶאל־ ִמחוּץ ָל ִעיר ַוי ְִב ֻ
וֹצ ֻ
כט ַויָּקוּמוּ וַיּ ִ
ֲשׁר ִעירָם ְבּנוּיָה ָע ָליו ְל ַה ְשׁ ִליכוֹ ֶאל־ ִמ ַתּ ַחת ָל ָהר׃
אֶ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֵלְ ל ַד ְרכּוֹ׃
ל אַ־הוּא ָע ַבר ְבּתוֹ ָכם ַויּ ֶ
ָליל ַוי ְַל ֵמּד ָל ָעם ִמ ֵדּי ַשׁ ָבּת
לא ַוֵיּרֶד ֶאל־ ְכּ ַפר־נַחוּם ִעיר ַהגּ ִ
ְבּ ַשׁ ַבּתּוֹ׃
לב ַויּ ְִת ְמהוּ ַעל־תּוֹ ָרתוֹ ִכּי ִכּ ְד ַבר ִשׁ ְלטוֹן ָהיָה ְד ָברוֹ׃
רוּח ָט ֵמא ְונ ְִת ָעב
ֵסת וּבוֹ ָד ַבק ַ
לג ְו ִאישׁ ָהיָה ְבּ ֵבית־ ַה ְכּנ ֶ
ַויּ ְִקרָא ְבּקוֹל גָּדוֹל׃
ידנוּ
ֵשׁוּע ַהנּ ְָצ ִרי ַה ִאם ְל ַה ְשׁ ִמ ֵ
ָל י ַ
לד ֶהרֶף ִמ ֶמּנּוּ ַמה־ ָלּנוּ ו ָ
אַתּה ְקדוֹשׁ ָה ֱאִ הים׃
את ֲהא י ְַד ְע ִתּיִ מי ָ
ָבּ ָ
רוּח
ילהוּ ָה ַ
ְצא ִמ ֶמּנּוּ ַויּ ִַפּ ֵ
ֵשׁוּע ֵלאמֹר דּוֹם ו ֵ
לה ַויּ ְִג ַער־בּוֹ י ַ
ָעה א ָע ָשׂה לוֹ׃
ֵצא ִמ ֶמּנּוּ ְור ָ
ָהרָע ְבּתוַֹ ה ָקּ ָהל ַויּ ֵ
ֵעהוּ ָמה ַה ָדּ ָבר
ֻלּם וַיֹּא ְמרוּ ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
וּפ ָלּצוּת אָ ֲחזָה כ ָ
לו ַ
וּב ְגבוּרָה הוּא ְמ ַצוֶּה ֶאת־רוּחוֹת
ַהזֶּה ִכּי־ ְב ִשׁ ְלטוֹן ִ
יהן׃
ַה ֻטּ ְמאָה ְו ֵהן יֹ ְצאוֹת ִמ ַבּ ְע ֵל ֶ
וֹתיו׃
ֵצא ָשׁ ְמעוֹ ְבּ ָכל־ ַה ִכּ ָכּר ְל ָכל־ ְקצ ָ
לז ַויּ ֵ
יתה ִשׁ ְמעוֹן וְ חֹ ֶתנֶת
ֵסת ַויָּבֹא ֵבּ ָ
ֵצא ִמ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
ָקם ַויּ ֵ
לח ַויּ ָ
ֲדהּ׃
ֲנוּשׁה ַויּ ְִפ ְגּעוּ־בוֹ ַבּע ָ
וֹלת ַק ַדּ ַחת א ָ
ִשׁ ְמעוֹן שֹׁ ֶכ ֶבת ח ַ
ַתּרֶף ִמ ֶמּנָּה וּ ְכ ֶרגַע ָק ָמה
יה ַויּ ְִג ַער ַבּ ַקּ ַדּ ַחת ו ִ
ַצּב ָע ֶל ָ
לט ַויּ ְִתי ֵ
ַתּ ָשׁרֵת אֹ ָתם׃
וְ
ֲשׁר אַנְ ֵשׁי ַמ ְכאֹבוֹת
וּכבֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֵה ִביאוּ ֵא ָליו ָכּל־ ֵא ֶלּה א ֶ
מ ְ
ָדיו ַעל־ ָכּל־ ֶא ָחד
ָשׂם ֶאת־י ָ
ֳליִים שׁוֹ ִנים ַויּ ֶ
ִידוּעי ח ָ
ָל ֶהם ו ֵ
ֵמ ֶהם ַויּ ְִר ָפּ ֵאם׃
אַתּה
ַבּים קֹ ְר ִאים וְ אֹ ְמ ִרים ָ
ָעים י ְָצאוּ ֵמר ִ
מא ְוגַם־רוּחוֹת ר ִ
ָער ָבּם ְוא ְנ ָתנָם
יח ֶבּן־ ָה ֱאִ הים אַ הוּא ג ַ
הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח׃
ֲשׁר הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְל ַד ֵבּר ִכּי י ְָדעוּ א ֶ
ֵלֶ אל־ ָמקוֹם ָחרֵב ַוהֲמוֹן ָה ָעם
ָצא ַויּ ֶ
מב ו ְַכעֲלוֹת ַה ַשּׁ ַחר י ָ
ִבּ ְק ֻשׁהוּ ַויָּבֹאוּ ֵא ָליו ַוַיּ ֲחזִיקוּ־בוֹ ְל ִב ְל ִתּי ַיעֲבֹר ֵמ ֶהם׃
יע ֶאת־ ַמ ְלכוּת
יהם ֵהן ָע ַלי ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
מג אַ הוּא ַ
ֲחרוֹת ִכּי ַעל־ ֵכּן ֻשׁ ָלּ ְח ִתּי׃
ָה ֱאִ הים גַּם־ ְבּ ָע ִרים א ֵ
ָליל׃
ֲשׁר ַבּגּ ִ
ֵסת א ֶ
מד ַוי ְִהי קוֹ ֵרא ֶאת־ ְבּשׁרָתוֹ ְבּ ָב ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
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ֵיסר ַוהֲמוֹן ָה ָעם י ְִדחֲקוּן אֹתוֹ
ַוי ְִהי ְבּ ָע ְמדוֹ ַעל־יַד יַם־ ִגּנּ ָ
ַויּ ְִשׁ ְמעוּ ֶאת־ ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים׃
ַויּ ְַרא ְשׁ ֵתּי ֳאנִיּוֹת עֹ ְמדוֹת ַעל־ ְשׂ ַפת ַהיָּם ְו ַה ַדּיּ ִָגים י ְָצאוּ
ֵמ ֶהן ְל ַכ ֵבּס ֶאת־ ַה ִמּ ְכמֹרוֹת׃
ֲשׁר ְל ִשׁ ְמעוֹן ַוי ְַב ְק ֵשׁהוּ
אַחת ִמן־ ָה ֳאנִיּוֹת א ֶ
ַוֵיּרֶד ֶאל־ ַ
ֵשׁב ַוי ְַל ֵמּד ַלהֲמוֹן ָה ָעם
ַבּ ָשׁה ַויּ ֶ
ֲבירוֹ ְמ ַעט ִמן־ ַהיּ ָ
ְל ַהע ִ
ִמתּוָֹ ה ֳא ִניָּה׃
צוּלה
ֲתימוֹ ְל ַל ֵמּד וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ִשׁ ְמעוֹן ְנ ַהג ֶאל־ ְפּנֵי ַה ְמּ ָ
ו ְַכה ִ
יכם ָלצוּד ָשׁ ָמּה׃
וֹת ֶ
ְו ַה ְשׁ ִליכוּ ִמ ְכמֹר ֵ
ַענוּ ָכּל־ ַה ַלּי ְָלה ְוא
ַען ִשׁ ְמעוֹן וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו אֲדֹ ִני ָיג ְ
ַויּ ַ
אַשׁ ִליֶ את־ ַה ִמּ ְכמֹרוֹת׃
אוּמה אַַ על־ ְדּ ָב ְרְ 
ָל ַכ ְדנוּ ְמ ָ

וֹתם
ֲשׁר ִמ ְכמֹר ָ
ַבּים ְמאֹד ַעד־א ֶ
ו ַוַיּעֲשׂוּ־ ֵכן ַויּ ְִל ְכּדוּ ָד ִגים ר ִ
נ ְִקרָעוּ׃
ֲשׁר ָבּ ֳא ִניָּה ַה ֵשּׁנִית ָלבֹא ְו ַלעֲזֹר
ֵיהם א ֶ
ז ַויּ ְִתּנוּ אוֹת ְל ַח ְבר ֶ
ְמ ְלאוּ ֶאת־ ְשׁ ֵתּי ָה ֳאנִיּוֹת ַעד־ ִל ְשׁקֹעַ׃
ָל ֶהם ַויָּבֹאוּ ַוי ַ
ֵשׁוּע וַיֹּא ַמר אֲדֹ ִני ֵל
ח ַויּ ְַרא ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ַויִּפֹּל ְלר ְַג ֵלי י ַ
ֵמ ָע ַלי ִכּי־ ִאישׁ ֵח ְטא אָנֹ ִכי׃
ֲשׁר ִאתּוֹ ַעל־ ֵציד ַה ָדּ ִגים
אָחז אֹתוֹ ְו ֶאת־כֹּל א ֶ
ט ִכּי ִחיל ַ
ֲשׁר ָצדוּ׃
אֶ
וֹחנָן ְבּנֵי ז ְַב ִדּי ַח ְברֵי ִשׁ ְמעוֹן
י ו ְֵכן גַּם־ ִה ְת ַח ְלחֲלוּ ַיעֲקֹב וְי ָ
ָמ ְע ָלה
ֵשׁוּע ֶאל־ ִשׁ ְמעוֹן אַל־ ִתּירָא ִכּי ֵמ ַהיּוֹם ו ַ
וַיֹּא ֶמר י ַ
ָשׁים׃
ָתּצוּד ֲאנ ִ
ַעזְבוּ ֶאת־כֹּל
ַבּ ָשׁה ַויּ ַ
וֹליכוּ ֶאת־ ָה ֳאנִיּוֹת ֶאל־ ַהיּ ָ
יא ְו ֵהם ה ִ
ַויּ ְֵלכוּ אַ ֲחרָיו׃
ֲשׁר
אַחת ֶה ָע ִרים ְו ִהנֵּה־ ִאישׁ ִל ְקרָאתוֹ א ֶ
יב ַוי ְִהי ְבּ ֶל ְכתּוֹ ְבּ ַ
אַפּיו
ָפל ַעל־ ָ
ֵשׁוּע נ ַ
וּב ְראוֹתוֹ ֶאת־י ַ
ָעת ִ
ְבּ ָשׂרוֹ ָמ ֵלא ָצר ַ
תוּכל
אַתּה ֲהא ַ
ַויּ ְִת ַחנֶּן־לוֹ ֵלאמֹר אֲדֹ ִני ִאם־ ָח ֵפץ ָ
ְל ַט ֲה ֵרנִי׃
ַעת
וּט ָהר וְ ַה ָצּר ַ
וֹשׁט ֶאת־יָדוֹ ַו ִיּגַּע־בּוֹ וַיֹּא ֶמר ָח ֵפץ ֲאנִי ְ
יג וַיּ ֶ
ָסרָה ִמ ֶמּנּוּ ְכּ ָרגַע׃
ָאה ְל ֵעינֵי ַהכֹּ ֵהן
יד ַוי ְַצו ָע ָליו ְל ִב ְל ִתּי ַהגֵּד ְל ִאישׁ רַק ֵלְ ו ֵהר ֵ
ֲשׁר ִצוָּה מֹ ֶשׁה ְל ֵעדוּת
ָתַ כּא ֶ
ְו ַה ְקרֵב ֶאת־ ַה ָקּ ְר ָבּן ַעל־ ָט ֳהר ְ
ָל ֶהם׃
ָדל ו ְַעם־רָב נ ְִקהֲלוּ ִל ְשׁמֹ ַע
ָצא יָצוֹא ְוג ֵ
וּב ָכל־זֹאת ָשׁ ְמעוֹ י ָ
טו ְ
ֲל ָתם׃
ְדּ ָברוֹ וְ ִל ְמצֹא ָמזוֹר ְל ַמח ָ
טז אַ הוּא ָח ַמק ָע ַבר ֶאל־ ַה ִמּ ְד ָבּר ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל׃
רוּשׁים וּמוֹ ֵרי
ֵשׁבוּ ְל ָפנָיו ְפּ ִ
יז ַוי ְִהי ַהיּוֹם ְבּהוֹרֹתוֹ ֶאת־ ָה ָעם ַויּ ְ
יהוּדה
ָליל ִמ ָ
ֲשׁר ָבּאוּ ִמ ָכּל־ ְכּ ָפרֵי ַהגּ ִ
ַהתּוֹ ָרה א ֶ
וֹתם׃
ַפּא ָ
ירוּשׁ ַליִם ְוּגבוּרַת יְה ָוֹה ִה ְתנֹ ְס ָסה בוֹ ְלר ְ
וּמ ָ
ִ
וּמ ַב ְק ִשׁים
ֲצמוֹת ַבּ ִמּ ָטּה ְ
ָשׁים נֹ ְשׂ ִאים ִאישׁ נ ְֵכה ע ָ
יח ְו ִהנֵּה ֲאנ ִ
ֲביאוֹ ְל ָפנָיו ַה ָבּ ְי ָתה׃
ַלה ִ
ֲביאוֹ ֵמרֹב ָה ָעם ַוַיּעֲלוּ ַעל־ ַהגָּג
יט ְוא־ ָמ ְצאוּ ֶד ֶרַ לה ִ
ֻבּה ַבּ ִסּפּוּן ֶאל־תּוֹ
וֹרידוּ אֹתוֹ ַעל־ ִמ ָטּתוֹ ֶדּ ֶרָ ה ֲאר ָ
וַיּ ִ
ֵשׁוּע׃
ַה ַבּיִת ִל ְפנֵי י ַ
אָדם נ ְִס ְלחוּ־ ְל
ָתם וַיֹּא ֶמר ֶבּן־ ָ
וּב ְראוֹתוֹ ֶאת־אֱמוּנ ָ
כ ִ
ַחטֹּא ֶתי׃
רוּשׁים ַל ְהגּוֹת ְבּ ִל ָבּם ֵלאמֹר ִמי הוּא
וֹפ ִרים ְו ַה ְפּ ִ
ָחלּוּ ַהסּ ְ
כא ַויּ ֵ
ֲט ִאים ִבּ ְל ִתּי
יוּכל ִל ְסַ ח ח ָ
דּוּפים ִמי ַ
זֶה ַה ְמ ַד ֵבּר ִגּ ִ
ָה ֱאִ הים ְל ַבדּוֹ׃
יהם ָל ָמּה־זֶּה
ֲל ֶ
ַען וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵשׁוּע ֶאת־ ֶה ְגיוֹ ָנם ַויּ ַ
כב ַויּ ְַרא י ַ
ֶתּ ְהגּוּ ְבּ ִל ְבּ ֶכם׃
ָקל ִאם ֵלאמֹר נ ְִס ְלחוּ־ ְלַ חטֹּא ֶתי אוֹ ֵלאמֹר
כג ִכּי ַמה־נּ ֵ
קוּם ו ְִה ְת ַה ֵלּ׃
אָדם ָבּאָרֶץ ִל ְסַ ח
כד אְַ ל ַמ ַען ֵתּ ְדעוּן ִכּי יֵשׁ ִר ְשׁיוֹן ְל ֶבן־ ָה ָ
ֲצמוֹת ִהנֵּה ֲאנִי אֹ ֵמר ָל קוּם
אָמר ֶאל־נְ ֵכה ָהע ָ
ֲט ִאים אָז ַ
חָ
ית׃
ָשׂא ֶאת־ ִמ ָטּ ְתְ ו ֶל־ ְלֶ אל־ ֵבּ ֶ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֵלֶ אל־ ֵבּיתוֹ
ִשּׂא ֶאת־ ִמ ְשׁ ָכּבוֹ ַויּ ֶ
ֵיהם ַויּ ָ
ָקם ִל ְפנ ֶ
ְמ ֵהר ַויּ ָ
כה ַוי ַ
ְונָתוֹן ָכּבוֹד ֵלאִ הים׃
ֻלּם ַויּ ְִתּנוּ ָכבוֹד ֵלאִ הים ְו ִל ָבּם ָמ ֵלא
וּפ ָלּצוּת אָ ֲחזָה ֶאת־כּ ָ
כו ַ
ָאינוּ נ ְִפ ָלאוֹת׃
י ְִראָה וַיֹּא ְמרוּ ַהיּוֹם ר ִ
וֹשׁב
וֹכס ֶא ָחד י ֵ
ֵצא ַויּ ְַרא מ ֵ
כז ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ֵ
וּשׁמוֹ ֵלוִ י וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵל אַ ֲחרָי׃
ְבּ ֵבית־ ַה ֶמּ ֶכס ְ
ֵל אַ ֲחרָיו׃
ָקם ַויּ ֶ
כח ַוַיּעֲזֹב ֶאת־כֹּל ַויּ ָ
ַבּים
וֹכ ִסים ר ִ
ַעשׂ־לוֹ ֵלוִי ִמ ְשׁ ֶתּה גָדוֹל ְבּ ֵביתוֹ וּמ ְ
כט ַויּ ַ
ָשׁבוּ ִא ָתּם ֶאל־ ַה ֻשּׁ ְל ָחן׃
ֲח ִרים י ְ
ָשׁים א ֵ
ִעם־ ֲאנ ִ
ידיו
ֲשׁר ָבּ ֶהם ַעל־ ַתּ ְל ִמ ָ
וֹפ ִרים א ֶ
ְהסּ ְ
רוּשׁים ו ַ
ל ַויִּלּוֹנוּ ַה ְפּ ִ
וֹכ ִסים
אַתּם אֹ ְכ ִלים ְושֹׁ ִתים ִעם־ ַהמּ ְ
דּוּע ֶ
ֵלאמֹר ַמ ַ
ְו ַה ַח ָטּ ִאים׃
יהם ַה ֲחז ִָקים ֵאין ָל ֶהם ָדּ ָבר
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
לא ַויּ ַ
וֹלים׃
ִעם־ ָהרֹ ֵפא ִכּי ִאם־ ַהח ִ
שׁוּבה׃
יקים ִכּי ִאם־ ַח ָטּ ִאים ִל ְת ָ
אתי ִל ְקרֹא ַצ ִדּ ִ
לב א ָב ִ
וֹחנָן ַמ ְכ ִבּ ִירים ָלצוּם
ידי י ָ
לג וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ָל ָמּה ַתּ ְל ִמ ֵ
רוּשׁים
ידי ַה ְפּ ִ
וּמ ְר ִבּים ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ו ְֵכן ַיעֲשׂוּ גַּם־ ַתּ ְל ִמ ֵ
ַ
ידי אֹ ְכ ִלים ְושֹׁ ִתים׃
ְו ַת ְל ִמ ֶ
ֲתנָּה
אַלּץ ֶאת־ ְבּנֵי ַהח ֻ
תּוּכלוּ ְל ֵ
ֵשׁוּע ֵאיְ 
יהם י ַ
ֲל ֶ
לד וַיֹּא ֶמר א ֵ
ָלצוּם ְבּעוֹד ֶה ָח ָתן ִע ָמּ ֶהם׃
ָמים
ֻקּח ֵמ ֶהם ֶה ָח ָתן ְואָז ָיצֻמוּ ַבּיּ ִ
ָמים ָבּ ִאים ְול ַ
לה ִהנֵּה י ִ
ָה ֵהם׃
יהם גַּם ֶאת־ ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה ֵאין ִאישׁ קֹ ֵר ַע ֶבּגֶד
ִשּׂא ֲא ֵל ֶ
לו ַויּ ָ
ָעים ַעל־ ִשׂ ְמ ָלה ָב ָלה ִכּי ִאם־ ֵכּן ַה ֶבּגֶד
ָח ָדשׁ ִל ְתפֹּר ַה ְקּר ִ
ֻע ְוגַם־ ַה ְטּ ָלאָה ִמ ֶבּגֶד ֶה ָח ָדשׁ א ִת ְשׁוֶה
ֶה ָח ָדשׁ י ְִהיֶה ָקר ַ
ַל ִשּׂ ְמ ָלה ַה ָבּ ָלה׃
ֻתּן ְבּנֹאדוֹת ָבּ ִלים ֶפּן־י ְַב ַקּע ַה ִתּירוֹשׁ
לז ְו ִתירוֹשׁ א י ַ
ִשׁ ַפַּ הַיּיִן ְו ַהנֹּאדוֹת י ְִכ ָליוּן׃
ֶאת־ ַהנֹּאדוֹת ְונ ְ
ִשּׁ ֵמרוּ׃
ַח ָדּו י ָ
ֵיהם י ְ
וּשׁנ ֶ
ֲד ִשׁים ְ
ֻתּן ְבּנֹאדוֹת ח ָ
לח אִַ תּירוֹשׁ י ַ
ֲשׁר יָחוּשׁ י ְִתאַוֶּה ִמיַּד ַל ִתּירוֹשׁ
ָשׁן א ֶ
לט ְו ֵאין ִאישׁ שֹׁ ֶתה ַייִן י ָ
ָשׁן טוֹב ִמ ֶמּנוּ׃
ִכּי יֹא ַמר ֲהא ַהיּ ָ
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ֵלִ בּ ְשׂ ֵדה ָק ָמה
נוּפת ָהעֹ ֶמר ַויּ ֶ
ַוי ְִהי ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת אַ ֲחרֵי ְת ַ
יהם וַיֹּא ֵכלוּ׃
יד ֶ
ידיו ָק ְטפוּ ְמ ִלילוֹת ַויּ ְִכ ְתּשׁוּן ִבּ ֵ
ְו ַת ְל ִמ ָ
ֲשׁר א
אַתּם עֹ ִשׂים ֵאת א ֶ
דּוּע ֶ
רוּשׁים ַמ ַ
ָשׁים ְפּ ִ
וַיֹּא ְמרוּ ֲאנ ִ
ֵע ֶשׂה ַבּ ַשּׁ ָבּת׃
יָ
ֲשׁר ָע ָשׂה ָדוִד
ָאתם ֵאת א ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֲהא ְקר ֶ
ַען אֹ ָתם י ַ
ַויּ ַ
ֲשׁר ִאתּוֹ׃
ָעב הוּא ְו ֵא ֶלּה א ֶ
ֲשׁר ר ֵ
ַכּא ֶ
ֲשׁר ָבּא ֶאל־ ֵבּית ָה ֱאִ הים ַויּ ִַקּח ֶאת־ ֶל ֶחם ַה ָפּנִים
ַכּא ֶ
ֲשׁר א־ ַכתּוֹ ָרה ָל ֶהם
ֲשׁר ִאתּוֹ א ֶ
ִתּן גַּם־ ָל ֵא ֶלּה א ֶ
וַיֹּא ַכל ַויּ ֵ
ֶלאֱכֹל ִבּ ְל ִתּי ַלכֹּ ֲהנִים ְל ַב ָדּם׃
אָדם אֲדוֹן ַה ַשּׁ ָבּת הוּא׃
יהם עוֹד ִכּי ֶבּן־ ָה ָ
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵסת ְו ָשׁם
אַחר ַויָּבֹא ַוי ְַל ֵמּד ְבּ ֵבית־ ַה ְכּנ ֶ
ַוי ְִהי ְבּיוֹם ַשׁ ָבּת ֵ
ָב ָשׁה׃
ְמנִית י ֵ
ֲשׁר יָדוֹ ַהי ָ
ִאישׁ א ֶ

רוּשׁים אֹ ְר ִבים לוֹ ִל ְראוֹת ִאם־י ְִר ָפּא
ְה ְפּ ִ
וֹפ ִרים ו ַ
ז ְו ַהסּ ְ
ַב ַשּׁ ָבּת ְל ַבעֲבוּר י ְִמ ְצאוּ ָע ָליו ִשׂ ְטנָה׃
ֲשׁר יָדוֹ י ְֵב ָשׁה
וֹתם וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ָה ִאישׁ א ֶ
ח ַויּ ְַרא ֶאת־ ַמ ְח ְשׁב ָ
ָקם ַוַיּעֲמֹד׃
קוּם ַועֲמוֹד ְבּתוַֹ ה ָקּ ָהל ַויּ ָ
ֲכי ַכ ָדּת
ֲלה ֶא ְת ֶכם ְשׁ ֵא ָלה ה ִ
ֵשׁוּע ֶא ְשׁא ָ
יהם י ַ
ֲל ֶ
ט וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲתהּ׃
ֶפשׁ אוֹ ְל ַשׁח ָ
יטיב ַבּ ַשּׁ ָבּת אוֹ ְל ָהרַע ְל ַה ִצּיל נ ֶ
ְל ֵה ִ
ַעשׂ
וֹשׁט ֶאת־י ְָדַ ויּ ַ
יהם ִמ ָסּ ִביב וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ה ֵ
ֲל ֶ
ַשׁ ֵקף א ֵ
י ַויּ ְ
אַחרֶת׃
יתנָהּ ָכּ ֶ
ַתּ ָשׁב יָדוֹ ְל ֵא ָ
ֵכּן ו ָ
ֵעהוּ ַמה־ ַלּעֲשׂוֹת
וֹלה וַיֹּא ְמרוּ ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
ִמּ ְלאוּ ֵח ָמה ְגד ָ
יא ַויּ ָ
ֵשׁוּע׃
ְלי ַ
ֵצא ֶאל־ ָה ָהר ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַוַיּ ֲא ֵר
ָמים ָה ֵהם ַויּ ֵ
יב ַוי ְִהי ַבּיּ ִ
ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ֵלאִ הים ָכּל־ ַה ָלּי ְָלה׃
ידיו ַויּ ְִב ַחר ֵמ ֶהם
וּכאוֹר ַהבֹּ ֶקר ַויּ ְִקרָא ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
יג ְ
יחים׃
ֲשׁר ָקרָא אֹ ָתם ְבּ ֵשׁם ְשׁ ִל ִ
ְשׁנֵים־ ָע ָשׂר א ֶ
אָחיו
ְאת־אַ ְנ ְדּרַי ִ
יפא ו ֶ
ֲשׁר ָקרָא לוֹ ְבּ ֵשׁם ֵכּ ָ
יד ֶאת־ ִשׁ ְמעוֹן א ֶ
וֹחנָן ֶאת־ ִפּ ִילפּוֹס ְו ֶאת־ ַבּר־ ַתּ ְל ָמי׃
ֶאת־ַיעֲקֹב ְו ֶאת־י ָ
ֶאת־ַיעֲקֹב ֶבּן־ ַח ְל ַפּי
ְו ֶאת־תּוֹ ָמא
טו ֶאת־ ַמ ִתּ ְתיָהוּ
ָאי׃
ֲשׁר ָקרָא לוֹ ַה ַקּנּ ִ
ְו ֶאת־ ִשׁ ְמעוֹן א ֶ
ְהוּדה ִאישׁ־ ְק ִריּוֹת הוּא
ְהוּדה ֶבּן־ַיעֲקֹב ְו ֶאת־י ָ
טז ֶאת־י ָ
ַה ַמּ ְס ִגּיר אֹתוֹ׃
ידיו
יז ַוֵיּרֶד ִא ָתּם ַוַיּעֲמֹד ַבּ ִמּישׁוֹר ְבּ ֶקרֶב ָק ָהל גָּדוֹל ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
ירוּשׁ ַליִם ְוחוֹף צוֹר ו ְִצידוֹן
ְהוּדה וִ ָ
ו ְִקבּוּץ ַעם־רָב ִמ ָכּל־י ָ
ֲל ָתם׃
ַה ָבּ ִאים ִל ְשׁמֹ ַע ְדּ ָברָיו וְ ִל ְמצֹא ָמזוֹר ְל ַמח ָ
ֱביר ֵמ ֶהם רוּחוֹת ַה ֻטּ ְמאָה
ֲשׁר ֶהע ִ
יח ְו ֵא ֶלּה ַה ָבּ ִאים א ֶ
ַה ְמ ַבעֲתוֹת אֹ ָתם׃
ַעת בּוֹ ִכּי ְגבוּרָה י ְָצאָה ֵמ ִאתּוֹ
ֻלּם ְמ ַב ְק ִשׁים ָלג ַ
יט ְו ֶה ָהמוֹן כּ ָ
ֻלּם׃
ֻכה ְלכ ָ
ְל ַהעֲלוֹת ֲאר ָ
ֵיכם ָה ֲע ִניִּים
אַשׁר ֶ
ידיו וַיֹּא ַמר ְ
ָשׂא ֵעינָיו ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
כ ְוהוּא נ ָ
ִכּי־ ָל ֶכם ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ֵיכם
אַשׁר ֶ
ֵיכם ָה ְר ֵע ִבים ַכּיּוֹם ִכּי ָשׂבֹ ַע ִתּ ְשׂ ָבּעוּן ְ
אַשׁר ֶ
כא ְ
ַהבֹּ ִכים ַכּיּוֹם ִכּי ָשׂחֹק ִתּ ְשׂ ָחקוּן׃
ַדּפוּ ֶא ְת ֶכם
ָשׁים י ְִשׂ ְנאוּ ְינַדּוּ אוֹ ְיג ְ
ֵיכם ִאם־ ֲאנ ִ
אַשׁר ֶ
כב ְ
אָדם׃
ְו ֶאת־ ִשׁ ְמ ֶכם ְכּ ֵשׁם רָע י ְִמחוּ ַבּעֲבוּר ֶבּן־ ָה ָ
כג ִשׂ ְמחוּ ו ְִגילוּ ַבּיּוֹם ַההוּא ִכּי ְשׂ ַכ ְר ֶכם רַב ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִכּי
יאים ִמ ֶקּ ֶדם׃
יהם ֶאל־ ַהנּ ְִב ִ
וֹת ֶ
ֵכן־ ָעשׂוּ אֲב ֵ
יכם׃
ֲשׁ ִירים ִכּי־ ִה ַשּׂ ְג ֶתּם ַתּנְ חוּמֹ ֵת ֶ
כד אַ־אוֹי ָל ֶכם ע ִ
כה אוֹי ָל ֶכם ַה ְשּׂ ֵב ִעים ַהיּוֹם ִכּי אַ ֲחרֵי־ ֵכן ִתּ ְר ָעבוּ אוֹי ָל ֶכם
ָב ִכי׃
וֹע ְד ֶתּם ְל ֵא ֶבל ו ֶ
ֲקים ַהיּוֹם ִכּי־נ ַ
ַה ְמ ַצח ִ
אָדם ִכּי ָכּ ָכה ָעשׂוּ
כו אוֹי ָל ֶכם ַה ְמ ֻה ָלּ ִלים ְבּ ִפי ָכּל־ ְבּנֵי־ ָה ָ
יאי ָשׁ ֶקר׃
יהם גַּם־ ִלנ ְִב ֵ
וֹת ֶ
אֲב ֵ
וֹלי ָל ֶכם ֲאנִי אֹ ֵמר ֶא ֱהבוּ
יבים ְלק ִ
אַתּם ַה ַמּ ְק ִשׁ ִ
ֲבל ֶ
כז א ָ
יכם׃
יטיבוּ ְלשׁ ְנ ֵא ֶ
יכם ֵה ִ
ֶאת־אֹ ְי ֵב ֶ
יכם׃
ֵיכם ְו ַה ְע ִתּירוּ ְבּ ַעד רֹ ְד ֵפ ֶ
כח ָבּ ְרכוּ ֶאת־אֹ ַרר ֶ
אַחרֶת ַהנֹּ ֵשׂא ְמ ִע ְיל
אַחת ַה ֵטּה־לוֹ גַּם־ ָה ֶ
כט ַה ַמּ ְכַּ על־ ְל ִחי ַ
ֻתּ ְנ ֶתּ׃
ֵמ ָע ֶלי א־ ִת ְמנַע ִמ ֶמּנוּ גַּם־כּ ָ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

וּמ ֵאת ַהלּ ֶוֹה א־ ְת ַב ֵקּשׁ׃
ל ְתּנָה ְל ָכל־שֹׁ ֵאל ִמ ְמֵּ 
ָשׁים ֵכּן ַתּעֲשׂוּן ָל ֶהם
ֲשׁר ַתּ ְח ְפּצוּ ֶשַׁיּעֲשׂוּן ָל ֶכם ֲאנ ִ
לא ו ְָכל־א ֶ
אַתּם׃
גַּם־ ֶ
יכם ַמה־ ְצּ ָד ָקה ָל ֶכם ֲהא
ֱהבוּן ֶאת־אֹ ֲה ֵב ֶ
לב ִאם־ ֶתּא ָ
ֱהבוּן׃
יהם ֶיא ָ
גַּם־ ַה ַח ָטּ ִאים ֶאת אֲֹה ֵב ֶ
יכם ַמה־ ְצּ ָד ָקה ָל ֶכם ֲהא ְכמוֹ־ ֵכן
יב ֶ
לג ו ְִכי־ ַתעֲשׂוּ טוֹב ְל ֵמ ִט ֵ
ַיעֲשׂוּ גַּם־ ַה ַח ָטּ ִאים׃
ְשׁ ֵלּמוּ ָל ֶכם
ָשׁים ְבּ ִת ְק ַו ְת ֶכם ִכּי י ַ
לד ְו ִאם־ ַתּ ְלווּ ֶאת־ ֲאנ ִ
מוּלם
ַמה־ ְצּ ָד ָקה ָל ֶכם גַּם־ ַח ָטּ ִאים ַמ ְלוִים ַח ָטּ ִאים ִכּי ְג ָ
יוּשׁב ָל ֶהם׃
ַ
יטיבוּ ָל ֶהם ִחנָּם ְוא ְת ַצפּוּ
יכם ֵה ִ
לה אֶַ אהֱבוּ ֶאת־אֹ ְי ֵב ֶ
ִיתם ְבּנֵי ֶע ְליוֹן ִכּי טוֹב הוּא
ִל ְגמוּל אָז י ְִג ַדּל ְשׂ ַכ ְר ֶכם ו ְִהי ֶ
וֹבה א י ִַכּירוּ׃
ֲשׁר ט ָ
ָעים ו ְַלא ֶ
ָלר ִ
יכם הוּא רַחוּם׃
ֲב ֶ
ֲמים ִכּי א ִ
לו הֱיוּ ְמ ַרח ִ
ֲשׁימוּ
ֵיהם א ַתא ִ
ֲח ִרים וְ א ִת ָשּׁ ְפטוּ ִמ ִלּ ְפנ ֶ
לז א ִת ְשׁ ְפּטוּ א ֵ
ֲשׁימוּ ֶא ְת ֶכם ַה ְצ ִדּיקוּם ְוי ְַצ ִדּיקוּ ֶא ְת ֶכם׃
אֹ ָתם ְוא ַיא ִ
ָשׁיבוּ
יה י ִ
וֹת ָ
ָתן ָל ֶכם ִמ ָדּה ְמ ֵלאָה ַעל־ ָכּל־ ְגּד ֶ
לח ְתּנוּ ְו ִינּ ֵ
ֲשׁר ָינִיעוּ אֹ ָתהּ ִכּי
יה ַוא ֶ
ֲשׁר י ִָעיקוּ ַת ְח ֶתּ ָ
יק ֶכם א ֶ
ֶאל־ ֵח ְ
ִמּד ָל ֶכם׃
ֲשׁר ָתּמֹדּוּ ָבּהּ י ַ
אסּאָה א ֶ
ְב ַס ְ
ִשּׂא ְמ ָשׁלוֹ וַיֹּא ַמר ֲה ִי ְנ ַהג ִעוֵּר ֶאת־ ָה ִעוֵּר ֲהא י ְִפּלוּ
לט ַויּ ָ
ֵיהם ֶאל־ ַהבּוֹר׃
ְשׁנ ֶ
מ ַה ַתּ ְל ִמיד א י ְִג ַדּל ִמרָבּוֹ ְו ִאם ָשׁ ֵלם הוּא י ְִהי ְכרַבּוֹ׃
אָחי וְ א ָת ֶשׁת־ ֵלב
ֲשׁר ְבּ ֵעין ִ
מא ָל ָמּה ַת ִבּיט ֶאל־ ְשׁ ָב ִבים א ֶ
ֲשׁר ְבּ ֵעי ֶנ׃
ֶאל־ ַהקּוֹ ָרה א ֶ
ְאָסירָה ְשׁ ָב ִבים ֵמ ֵעי ֶנ
אָחי ו ִ
ִיחנִי ִ
אָחיַ הנּ ֵ
מב ְו ֵאי תֹּא ַמר ְל ִ
אָתּה ָה ֵסר
ֲשׁר ְבּ ֵעי ְנ גַּם־ ָ
ְוא ָת ִשׁית ֵלב ֶאל־ ַהקּוֹ ָרה א ֶ
ָחנֵף ִראשׁוֹ ָנה ֶאת־ ַהקּוֹ ָרה ֵמ ֵעי ֶנְ ואַ ֲחרֵי־ ֵכן ִתּ ְר ֶאה
אָחי׃
ְל ָה ִסיר ְשׁ ָב ִבים ֵמ ֵעין ִ
ֲשׂה ְפּ ִרי ָמ ְשׁ ָחת ְו ֵאין ֵעץ ִנ ְשׁ ָחת
ֲשׁר ַיע ֶ
מג ֵאין ֵעץ טוֹב א ֶ
ֲשׂה ְפּ ִרי טוֹב׃
ֲשׁר ַיע ֶ
אֶ
ֵאָספוּ
ַכּר ְתּ ֵאנִים א י ְ
ָעץ ְבּמוֹ־ ִפ ְריוֹ י ְִתנ ָ
מד ִכּי ָכל־ ֵעץ ו ֵ
ַבּים׃
ָבים ֵמ ַע ְקר ִ
ִמ ְצּ ִננִים ְוא ֲענ ִ
וֹצר
וֹציא טוֹב ְו ִאישׁ רָע ֵמא ַ
וֹצר ִלבּוֹ ַהטּוֹב י ִ
מה ִאישׁ טוֹב ֵמא ַ
יע ָכּל־ ֶפּה׃
וֹציא רָע ִכּי־ ִמ ְמּא ַה ֵלּב י ִַבּ ַ
ִלבּוֹ ָהרָע י ִ
אַתּם קֹ ִראים ִלי ְבּ ֵשׁם אָדוֹן אָדוֹן ְוא ַתעֲשׂוּן ֵאת
דּוּע ֶ
וּמ ַ
מו ַ
ֲשׁר־ ֲאנִי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם׃
אֶ
אַגּיד ָל ֶכם
מז ָכּל־ ַה ָבּא ֵא ַלי ְו ָשׁ ַמע ְדּ ָברַי וְ ָע ָשׂה אֹ ָתם ִהנֵּה ִ
וֹמה׃
ְל ִמי הוּא ד ֶ
ֱמיק ַל ְחפֹּר ַויּ ִֵתּן
ֲשׁר ֶהע ִ
וֹמה הוּא ְל ִאישׁ בֶֹּנה ַבּיִת א ֶ
מח ֲהא ד ֶ
ַחל ָפּרַץ ַעל־ ַה ַבּיִת א
וּכבֹא ָמ ָטר סֹ ֵחף ְונ ַ
ְסוּדתוֹ ְבּ ָס ַלע ְ
י ָ
ְסוּדתוֹ׃
ִיע אֹתוֹ ִכּי ְב ֶס ַלע י ָ
יָכֹל ְל ָהנ ַ
וֹמה הוּא ְל ִאישׁ
מט אַַ השֹּׁ ֵמ ַע ְדּ ָברַי ְואֹ ָתם ֵאינֶנּוּ עֹ ֶשׂה דּ ֶ
וּבעֲבֹר ָע ָליו
בֶֹּנה ֵביתוֹ ַעל־ ֶה ָע ָפר וְ ֵאין לוֹ יְסוֹד ִמ ָתּ ַחת ַ
וֹלה׃
ָפל ַה ַבּיִת ִפּ ְתאֹם ַוי ְִהי ְל ַמ ֵפּ ָלה ְגד ָ
ֶשׁ ֶטף ַמיִם נ ַ

נ

פרק ז
ֶאת־ ְדּ ָברָיו

א ְכּ ַכלֹּתוֹ ְל ַד ֵבּר
ֶאל־ ְכּ ַפר־נַחוּם׃
ָקר ָהיָה
ב ְו ָשׁם ֶע ֶבד ְל ַשׂר־ ֵמאָה ֶא ָחד ָח ָלה ָלמוּת וְהוּא י ָ
ְבּ ֵעינָיו ַעד־ ְמאֹד׃
ֵשׁוּע ַויּ ְִשׁ ַלח ֵא ָליו ִמ ְקצוֹת ז ְִק ֵני
וּב ָשׁ ְמעוֹ ֶאת־ ֵשׁ ַמע י ַ
ג ְ
ַפּא ֶאת־ ַע ְבדּוֹ׃
וּלר ֵ
ְהוּדים ְל ַב ְקשׁוֹ ָלבֹא ְ
ַהיּ ִ
ֳתה לּוֹ ְל ַמ ֵלּא
ֵשׁוּע ַויּ ְִפ ְצרוּ־בוֹ ֵלאמֹר ִכּי ָיא ָ
ד ַויָּבֹאוּ ֶאל־י ַ
ֶאת־ ַבּ ָקּ ָשׁתוֹ׃
ֵסת ָבּנָה־ ָלנוּ׃
וּבית־ ַה ְכּנ ֶ
ה ִכּי אֹ ֵהב הוּא ְל ַע ֵמּנוּ ֵ
ֲשׁר ִה ְק ִריב ֶאל־ ַה ַבּיִת ְו ֶרוַח א
ֵשׁוּע ְו ַכא ֶ
ֶלִ א ָתּם י ַ
ו ַויּ ֶ
ֵעים ֵלאמֹר אֲדֹ ִני
ֵיהם ַויּ ְִשׁ ַלח לוֹ ַשׂר־ ַה ֵמּאָה ר ִ
רָחוֹק ֵבּינ ֶ
אַתּה ָתבֹא ְבּ ֵצל
אַל־ ַתּ ְל ֶאה ֶאת־נ ְַפ ְשׁ נ ְַקלֹּ ִתי ִמזֹּאת ִכּי ָ
קֹ ָר ִתי׃
ֶח ְשׁ ָבה נ ְַפ ִשׁי ְבּ ֵעינַי ָלבֹא ְל ָפנֶי אַ
וּבעֲבוּר זֹאת א נ ְ
ז ַ
ֶחי׃
ֲרי י ִ
ְתּנָה אֹ ֶמר ְו ַנע ִ
ח ִכּי גַּם־אָנֹ ִכי עֹ ֵמד ַתּ ַחת יַד ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְואַ ְנ ֵשׁי ָצ ָבא ַתּ ַחת י ִָדי
וּל ַע ְב ִדּי
אַחר בֹּא ְויָבֹא ְ
וּל ֵ
ֵלְ 
ו ְִכי אֹ ַמר ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵלְ וי ֵ
ֲשׂה׃
ֲשׂה־זֹאת ְוַיע ֶ
עֵ
ֵשׁוּע ֶאת־ ְדּ ָברָיו ַויּ ְִשׁ ָתּ ֶאה ַויּ ִֶפן וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ָה ָעם
ט ַויּ ְִשׁ ַמע י ַ
וֹה
וֹלה ָכמ ָ
ַההֹ ֵל אַ ֲחרָיו ִה ְננִי ַמ ִגּיד ָל ֶכם אֱמוּנָה ְגּד ָ
אתי׃
ָאל א־ ָמ ָצ ִ
גַּם־ ְבּי ְִשׂר ֵ
לוּחים ֶאל־ ַה ָבּיִת ַויּ ְִמ ְצאוּ ִכּי ִנ ְר ָפּא ָה ֶע ֶבד
י ַויָּשׁוּבוּ ַה ְשּׁ ִ
ַהחֹ ֶלה׃
ידיו ָה ְלכוּ
ְת ְל ִמ ָ
וּשׁ ָמהּ נ ִָעין ו ַ
ֵלֶ אל־ ִעיר ְ
יא ַוי ְִהי ִמ ָמּ ָחרָת ַויּ ֶ
אַ ֲחרָיו ַוהֲמוֹן ַעם־רָב׃
יאים
וֹצ ִ
ָשׁים מ ִ
ֲשׁר ָקרַב ֶאל־ ַשׁ ַער ָה ִעיר ְו ִהנֵּה ֲאנ ִ
יב ו ְַכא ֶ
ַבּים
אַל ָמנָה וְ ר ִ
ָחיד ְל ִאמּוֹ ְו ִהיא ִא ָשּׁה ְ
ִמ ָשּׁם ִאישׁ ֵמת ֵבּן י ִ
ִמן־ ָה ִעיר ִע ָמּהּ׃
יה וַיֹּא ֶמר ָלהּ
ֲמיו נ ְִכ ְמרוּ ֵא ֶל ָ
יג ַויּ ְַרא אֹ ָתהּ ָהאָדוֹן ְו ַרח ָ
אַל־ ִתּ ְב ִכּי׃
יד ַו ִיּגַּשׁ ַו ִיּגַּע ַבּ ִמּ ְשׁ ָכּב וְנֹ ְשׂאָיו ָע ָמדוּ וַיֹּא ֶמר ִהנֵּה ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר
ֵא ֶלי קוּם ָבּחוּר׃
ְתנוֹ ֶאל־ ִאמּוֹ׃
ָחל ְל ַד ֵבּר וְ הוּא נ ָ
ֵשׁב ַויּ ֶ
ִיקץ ַה ֵמּת ַויּ ֶ
טו ַויּ ַ
ֻלּם ַוי ְַה ְלּלוּ ֶאת־ ָה ֱאִ הים וַיֹּא ְמרוּ
אָחז ֶאת־כּ ָ
טז ְו ִחיל ַ
ִכּי־נ ִָביא גָדוֹל ָקם ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ו ְִכי־ ָפ ַקד ֱאִ הים ֶאת־ ַעמּוֹ׃
וּב ָכל־ ַה ִכּ ָכּר
ְהוּדה ְ
מוּעת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה י ְָצאָה ְבּ ָכל־י ָ
וּשׁ ַ
יז ְ
ִמ ָסּ ִביב׃
ידיו ֶאת־ ָכּל־ ֵא ֶלּה׃
וֹחנָן ִה ִגּידוּ ַת ְל ִמ ָ
וּלי ָ
יח ְ
ֵשׁוּע
ידיו ַויּ ְִשׁ ָל ֵחם ֶאל־י ַ
וֹחנָן ְשׁ ַניִם ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
יט ַויּ ְִקרָא ֵא ָליו י ָ
אַחר׃
אַתּה הוּא ַה ָבּא אוֹ ִאם־ ְנ ַח ֶכּה ְל ֵ
ֵלאמֹר ַה ָ
וֹחנָן ַה ְמ ַט ֵבּל ְשׁ ָל ָחנוּ
ָשׁים וַיֹּא ְמרוּ י ָ
כ ַויָּבֹאוּ ֵא ָליו ָה ֲאנ ִ
אַחר׃
אַתּה הוּא ַה ָבּא אוֹ ִאם־ ְנ ַח ֶכּה ְל ֵ
ֵא ֶליֵ לאמֹר ַה ָ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ְבּאָ ְזנֵי

ָה ָעם

ַויָּבֹא

ָעים
ֳליִים וּ ְנג ִ
ַבּים ֵמח ָ
ֻכה ְלר ִ
ֱלה ֲאר ָ
וּב ֵעת ַה ִהיא ֶהע ָ
כא ָ
ֵהם׃
ַבּים ֵה ִשׁיב אוֹר ֵעינ ֶ
וּל ִע ְו ִרים ר ִ
וּמרוּחוֹת רָעוֹת ְ
ֵ
ֲשׁר
וֹחנָן ֵאת א ֶ
יהם ְלכוּ ְו ַה ִגּידוּ ְלי ָ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
כב ַויּ ַ
ֲשׁר־ ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ִכּי ִע ְו ִרים רֹ ִאים ִפּ ְס ִחים
יתם ְו ֵאת א ֶ
ְר ִא ֶ
הֹ ְל ִכים ְמצֹ ָר ִעים ִנ ְר ָפּ ִאים ֵח ְר ִשׁים שֹׁ ְמ ִעים ֵמ ִתים ָק ִמים
ְשׁוּעה׃
ַו ֲע ִניִּים ִמ ְת ַבּ ְשּׂ ִרים י ָ
ֲשׁר א־י ִָכּ ֵשׁל ִבּי׃
אַשׁרֵי ָה ִאישׁ א ֶ
כג ְו ְ
ָחל ְל ַד ֵבּר
וֹחנָן ַויּ ֶ
ֲכי י ָ
ֲשׁר ָה ְלכוּ ַמ ְלא ֵ
כד ַוי ְִהי ַכּא ֶ
אתם ַה ִמּ ְד ָבּרָה
וֹחנָן ַמה־זֶּה י ְָצ ֶ
ֶאל־הֲמוֹן־ ָה ָעם ַעל־י ָ
רוּח׃
וֹע ִמ ְפּנֵי־ ַ
ֲשׁר יִנּ ַ
ִל ְראוֹת ַה ִאם ָקנֶה א ֶ
ֲמדוֹת
אתם ִל ְראוֹת ַה ִאם ִאישׁ ָלבוּשׁ ִבּ ְג ֵדי ח ֻ
כה אַַ מה־זֶּה י ְָצ ֶ
ֲדנִ ים ְבּ ַח ְצרוֹת ְמ ָל ִכים
וּמ ְת ַע ְדּנִים ַבּע ָ
ֲמדוֹת ִ
ֻשׁי ח ֻ
ִהנֵּה ְלב ֵ
ֵה ָמּה׃
אתם ִל ְראוֹת ַה ִאם ִאישׁ נ ִָביא ֵהן ֲאנִי אֹ ֵמר
כו אַַ מה־זֶּה י ְָצ ֶ
ָל ֶכם ִכּי גַּם־גָּדוֹל הוּא ִמנּ ִָביא׃
אָכי ְל ָפנֶי
ֲשׁר ָכּתוּב ָע ָליו ִה ְננִי שֹׁ ֵל ַח ַמ ְל ִ
כז ִכּי זֶה הוּא א ֶ
וּפנָּה־ ַד ְר ְכְּ ל ָפנֶי׃
ִ
וֹחנָן
וֹדי ִא ָשּׁה גָּדוֹל ִמיּ ָ
כח ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם א ָקם ֵבּין יִלּ ֵ
ְו ַה ָקּטֹן ְבּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים י ְִג ַדּל ִמ ֶמּנּוּ׃
ָתנוּ
ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ ָכזֹאת נ ְ
ְהמֹּ ְכ ִסים ִע ָמּ ֶהם ַכּא ֶ
כט ו ְָכל־ ָה ָעם ו ַ
וֹחנָן׃
ילת י ָ
ִטּ ְבלוּ ִבּ ְט ִב ַ
ֵלאִ הים ֶצ ֶדק ַויּ ָ
ֲצת ֱאִ הים וְ א
רוּשׁים ְו ַח ְכ ֵמי ַהתּוֹ ָרה ִנאֲצוּ ֶאת־ע ַ
ל אַ־ ַה ְפּ ִ
ילתוֹ׃
ִנ ְט ְבּלוּ ִבּ ְט ִב ָ
וּל ִמי ֵהם
ֲד ֶמּה ְבנֵי ַהדּוֹר ַהזֶּה ְ
לא וַיֹּא ֶמר ָהאָדוֹן ְו ֶאל־ ִמי א ַ
דֹּ ִמים׃
לב דֹּ ִמים ֵהם ַלי ְָל ִדים יֹ ְשׁ ִבים ִבּ ְשׁו ִָקים ְוזֶה ֶאל־זֶה קֹ ְר ִאים
ַמּ ִרים ָהיִינוּ ָל ֶכם ְוא ְר ַק ְד ֶתּם ְמקוֹ ְננִים ְוא
ְואֹ ְמ ִרים ְמז ְ
ְס ַפ ְד ֶתּם׃
אָכל ֶל ֶחם וְ א־ ָשׁ ָתה ַייִן
וֹחנָן ַה ְמ ַט ֵבּל א ַ
לג ִכּי ָבא י ָ
וַתֹּא ְמרוּ ִכּי ֵשׁד בּוֹ׃
וֹלל
אָכל ְו ָשׁ ָתה וַתֹּא ְמרוּ ִהנֵּה ִאישׁ ז ֵ
אָדם ָבּא ַ
וּבן־ ָה ָ
לד ֶ
וֹכ ִסים ו ְַל ַח ָטּ ִאים׃
וְסֹ ֵבא ְואֹ ֵהב ַלמּ ְ
ֻלּם׃
ֶיה כּ ָ
ֲשׂי ָבנ ָ
לה אַַ ה ָח ְכ ָמה ִתּ ְצ ַט ֵדּק ְבּ ַמע ֵ
רוּשׁים ָקרָא לוֹ ָלבֹא ֶלאֱכֹל ִאתּוֹ ָל ֶחם ַויָּבֹא
אַחד ַה ְפּ ִ
לו ְו ַ
ֵשׁב ִבּ ְמ ִסבּוֹ׃
ֶאל־ ֵבּית ַה ָפּרוּשׁ ַויּ ֶ
ֲשׁר ָשׁ ְמ ָעה ִכּי־הוּא יֹ ֵשׁב
לז ְו ִהנֵּה ִא ָשּׁה חֹ ַטאַת ָבּ ִעיר ו ְַכא ֶ
ַתּ ַקּח ְצִ חית ֶשׁ ֶמן ַהמֹּר׃
ִבּ ְמ ִס ָבּה ְבּ ֵבית ַה ָפּרוּשׁ ו ִ
ַתּ ֶחל ִל ְשׁפֹּ
ַתּ ְב ו ָ
ַתּעֲמֹד ֵמאַ ֲחרָיו ְלנֹ ַכח ר ְַג ָליו ו ֵ
ַתּבֹא ו ַ
לח ו ָ
יהן
ֲל ֶ
ֲלי־ר ְַג ָליו ְו ִל ְמחוֹת ֶאת־ ַה ִדּ ְמ ָעה ֵמע ֵ
יה ע ֵ
וֹת ָ
ִדּ ְמע ֶ
וֹתן ַבּ ָשּׁ ֶמן׃
וֹח א ָ
וּמשׁ ַ
ַג ָליו ָ
ַתּ ַשּׁק ֶאת־ר ְ
ְבּ ַשׂעֲרוֹת רֹא ָשׁהּ ו ִ
ֲשׁר ְקרָאוֹ ֶלאֱכֹל ִאתּוֹ רָאָה וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ִלבּוֹ לוּ
לט ְו ַה ָפּרוּשׁ א ֶ
וּמה־ ִהיא ַהנַֹּג ַעת בּוֹ ִכּי ֵא ֶשׁת
ָדע ִמי־ ִהיא ָ
ָהיָה נ ִָביא אָז י ַ
ֵח ְטא ִהיא׃
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִשׁ ְמעוֹן ָדּ ָבר־ ִלי ֵא ֶלי וַיֹּא ֶמר ַדּ ֵבּר
ַען י ַ
מ ַויּ ַ
ַבּי׃
רִ

נא

ֲלי־חוֹב חוֹב ָה ֶא ָחד
מא וַיֹּא ֶמר נֹ ֶשׁה ֶא ָחד ָהיוּ־לוֹ ְשׁנֵי ַבע ֵ
ֲמ ִשּׁים׃
ֲמשׁ ֵמאוֹת ֶכּ ֶסף ְוחוֹב ַה ֵשּׁנִי ח ִ
חֵ
ַשׁ ֵמט ַמ ֵשּׁה יָדוֹ
ָדם ְל ַשׁ ֶלּם־לוֹ ַויּ ְ
ַען ִכּי א ִה ִשּׂיגָה י ָ
מב ְוי ַ
ֲבה אֹתוֹ׃
וֹסיף ְלאַה ָ
ֵיהם י ִ
ֵיהם ו ְַע ָתּה ֵאיזֶה ִמ ְשּׁנ ֶ
ִמ ְשּׁנ ֶ
ֲשׁר ָשׁ ַמט לוֹ
ֲשׁ ְב ִתּי א ֶ
ַען ִשׁ ְמעוֹן וַיֹּא ַמר זֶה הוּא ְל ִפי ַמח ַ
מג ַויּ ַ
ָצ ָתּ׃
ַה ְר ֵבּה וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵכּן ָחר ְ
אַתּה
מד ַויּ ִֶפן ֶאל־ ָה ִא ָשּׁה וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ִשׁ ְמעוֹן הֲרֹ ֶאה ָ
ָת ָתּ
וּמיִם א נ ַ
יתַ 
אתי ְל ֵב ְ
ֶאת־ ָה ִא ָשּׁה ַהזֹּאת ִהנֵּה ָבּ ִ
ַתּ ַמח
יה ָשׁ ְפ ָכה ַעל־ר ְַג ַלי ו ִ
וֹת ָ
ְלר ְַג ָלי ְו ִהיא ִדּ ְמע ֶ
יה׃
וֹת ָ
יהן ְבּ ַשׂעֲר ֶ
ֲל ֶ
ֶאת־ ַה ִדּ ְמ ָעה ֵמע ֵ
אתי א
אַתּה א ְנ ַשׁ ְק ָתּנִי ו ְִהיא ֵמאָז ָבּ ִ
מה ִמ ְנּ ִשׁיקוֹת ִפּיָ 
ַשּׁק ֶאת־ר ְַג ָלי׃
ָח ְד ָלה ִמנּ ֵ
אַתּה א ָמ ַשׁ ְח ָתּ ְבּ ֶשׁ ֶמן רֹא ִשׁי ְו ִהיא ָמ ְשׁ ָחה ר ְַג ַלי ְבּ ֶשׁ ֶמן
מו ָ
ַהמֹּר׃
יה ָהרַבּוֹת נ ְִס ְלחוּ־ ָלהּ ִכּי
מז ַעל־ ֵכּן ֲאנִי אֹ ֵמר ֵא ֶליַ חטֹּא ֶת ָ
ֲבתוֹ
ֲשׁר ְמ ַעט ִמז ְָער נ ְִס ַלח־לוֹ אַה ָ
וּמי א ֶ
ֲב ָתהּ ַר ָבּה ִ
אַה ָ
ְמ ַעט ִמז ְָער׃
יה נִ ְס ְלחוּ־ ָלַ חטֹּא ָת ִי׃
מח וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
מט ְו ַהיֹּ ְשׁ ִבים ִאתּוֹ ִבּ ְמ ִס ָבּה ֵה ֵחלּוּ ְל ַד ֵבּר ַעל־ ִל ָבּם ִמי הוּא זֶה
ֲהגַם סֹ ֵל ַח ַל ֲעוֹנוֹת הוּא׃
יעה ָלְּ ל ִכי ְל ָשׁלוֹם׃
וֹשׁ ָ
ָת ה ִ
נ וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ָה ִא ָשּׁה ֱאמוּנ ֵ

פרק ח
יע
וּמ ְשׁ ִמ ַ
וּב ְכ ָפ ִרים קוֹ ֵרא ַ
א ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי־ ֵכן ַוַיּעֲבֹר ְבּ ָע ִרים ִ
ֶאת־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים וְ ִעמּוֹ ְשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר׃
וּמרוּחוֹת רָעוֹת ִמ ְריָם
ֳליִים ֵ
ֲשׁר ִנ ְר ְפּאוּ ֵמח ָ
ָשׁים א ֶ
ב ְונ ִ
ֲשׁר גֹּ ְרשׁוּ ִמ ֶמּנָּה ֶשׁ ַבע רוּחוֹת רָעוֹת׃
ַהנּ ְִקרֵאת ַמ ְג ָדּ ִלית א ֶ
ֲחרוֹת
וֹשׁנָּה ְורַבּוֹת א ֵ
וֹרדוֹס ְושׁ ַ
וֹחנָה ֵא ֶשׁת כּוּזָא סֹ ֵכן ה ְ
ג וְי ָ
כוּשׁן׃
ֲשׁר ִכּ ְל ְכּלוּ אֹתוֹ ֵמ ְר ָ
אֶ
ֲשׁר ָבּאוּ ִמ ָכּל־ ִעיר
ד ַוי ְִהי ְבּ ִה ָקּ ֵבץ ֵא ָליו הֲמוֹן ַעם־רָב א ֶ
ִשּׂא ֶאת־ ְמ ָשׁלוֹ׃
ו ִָעיר ַויּ ָ
וּבז ְָרעוֹ ִפּזַּר ִמן־ ַה ֶזּרַע ַעל־יַד ַה ָדּ ֶרַ וי ְִהי
ָצא ִל ְזרֹ ַע ְ
ה ַהזֹּ ֵר ַע י ָ
ֲכל ְלעוֹף ַה ָשּׁ ָמיִם׃
וּל ַמא ָ
ְל ִמ ְר ַמס ֶרגֶל ְ
ִיבשׁ ִכּי א
ַעשׂ ֶצ ַמח ַויּ ַ
ָפל ַעל־ ְפּנֵי ַה ָסּ ַלע ַויּ ַ
ֲשׁר נ ַ
ו ְויֵשׁ א ֶ
ָהיָה־לוֹ ֵל ַח׃
וֹצים ִעמּוֹ
וֹצים ַוַיּעֲלוּ ַהקּ ִ
ָפל ֶאל־ ַהקּ ִ
ֲשׁר נ ַ
ז ְויֵשׁ א ֶ
ַוי ְַב ְלּעֻהוּ׃
ַעשׂ ְפּ ִרי ְתבוּאָה
ַעל ַויּ ַ
וֹבה ַויּ ַ
ָפל ַעל־ ֶח ְל ָקה ט ָ
ֲשׁר נ ַ
ח ְויֵשׁ א ֶ
ֲשׁר אָ ְז ַניִם לוֹ
וּמ ֵדּי ַד ְבּרוֹ ָכּזֹאת ָקרָה ִמי א ֶ
ֵמאָה ְשׁ ָע ִרים ִ
ִל ְשׁמֹ ַע י ְִשׁ ָמע׃
ידיו ֵלאמֹר ָמה ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה׃
ט ַויּ ְִשׁאֲלוּ אֹתוֹ ַתּ ְל ִמ ָ
ֲח ִרים
י וַיֹּא ַמר ָל ֶכם נִ ַתּן ָל ַד ַעת ָרזֵי ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ו ְָלא ֵ
וּב ָשׁ ְמ ָעם א
וֹתם א י ְִראוּ ְ
רַק־ ִבּ ְמ ָשׁ ִלים ְל ַמ ַען ִבּ ְרא ָ
י ִָבינוּ׃
יא ְוזֶה הוּא ַה ָמּ ָשׁל ַה ֶזּרַע הוּא ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים׃

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ ְו ַה ָשּׂ ָטן ָבּא ַויּ ְִטרֹף
ֲשׁר ַעל־יַד ַה ֶדּ ֶרֵ הם א ֶ
יב ַוא ֶ
ָשׁעוּ׃
ֲמינוּ ְו ִיוּ ֵ
ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים ִמ ִלּ ָבּם ֶפּן־ַיא ִ
ֲשׁר ַעל־ ַה ֶסּ ַלע ֵהם ַהשֹּׁ ְמ ִעים ַה ְמ ַק ְבּ ִלים ֶאת־ ַה ָדּ ָבר
יג ַוא ֶ
וּביוֹם
ֲמינוּ ְ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה אֵַ אין ָל ֶהם שֹׁ ֶרשׁ ְורַק ַל ִמּ ְצ ָער ַיא ִ
ַמ ָסּה יִסֹּגוּ אָחוֹר׃
וֹצים ֵהם ַהשֹּׁ ְמ ִעים ַההֹ ְל ִכים ְל ַד ְר ָכּם
יד ְו ַהנֹּ ֵפל ֶאל־ ַהקּ ִ
אָדם
וּב ַת ֲענֻגוֹת ְבּנֵי־ ָ
ְונ ְִב ָל ִעים ְבּרֹב ְדּאָגָה ְבּעֹ ֶשׁר ְ
ְוא־ַיעֲשׂוּ ֶפּ ִרי׃
וֹבה ֵהם ַהשֹּׁ ְמ ִעים ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵלב
ֲשׁר ַעל־ ַה ֶח ְל ָקה ַהטּ ָ
טו ַוא ֶ
ֲשׁר ַיעֲשׂוּן ֶפּ ִרי׃
וֹח ְל ָתּם ִא ָתּם ַעד־א ֶ
רוּח נָכוֹן ְות ַ
וּב ַ
טוֹב ְ
טז ְו ֵאין־ ִאישׁ ַמ ְד ִליק נֵר ְל ַכסֹּתוֹ ְב ִמ ְכ ֶסה אוֹ ְל ִתתּוֹ ִמ ַתּ ַחת
ַל ִמּ ָטּה ִכּי ִאם־י ְִתּנֵהוּ ֶאל־ ַה ְמּנוֹ ָרה ו ְָכל־ ַה ָבּ ִאים י ְִראוּ
ְבּאוֹרוֹ׃
ָדע
ֲשׁר א ִיוּ ַ
ָלה ְו ֵאין נִ ְס ָתּר א ֶ
ֲשׁר א ִיגּ ֶ
יז ִכּי ֵאין־נ ְֶע ָלם א ֶ
ֵצא ָלאוֹר׃
ְוא י ֵ
ֲשׁר
ֲשׁר ִתּ ְשׁ ָמעוּן ִכּי ִמי א ֶ
יח ַעל־ ֵכּן ִשׂימוּ ִל ְבּ ֶכם ֶאל־א ֶ
ֻקּח ִמ ֶמּנּוּ גַּם
ֲשׁר ֵאין־לוֹ י ַ
וּמי א ֶ
ֻתּן לוֹ עוֹד ִ
יֶשׁ־לוֹ י ַ
ֲשׁר ַיחֲשֹׁב ִכּי יֶשׁ־לוֹ׃
ֶאת־א ֶ
ְא ָחיו ְוא י ְָכלוּ ְקרֹב ֵא ָליו ִמ ְפּנֵי רֹב
יט ַויָּבֹאוּ ֵא ָליו ִאמּוֹ ו ֶ
ָה ָעם׃
וּמ ַב ְק ִשׁים
אַחי עֹ ְמ ִדים ַבּחוּץ ְ
כ ַויֻּגַּד־לוֹ ֵלאמֹר ִא ְמְּ ו ֶ
וֹת׃
ִל ְרא ֶ
יהם ֵא ֶלּה ֵהם ִא ִמּי ְו ֶא ָחי ַהשֹּׁ ְמ ִעים
ֲל ֶ
ַען וַיֹּא ֶמר א ֵ
כא ַויּ ַ
ְהעֹ ִשׂים אֹתוֹ׃
ֶאת־ ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים ו ָ
ידיו וַיֹּא ֶמר
כב ַוי ְִהי ַהיּוֹם ַוֵיּרֶד ֶאל־ ְכּ ִלי ַשׁיִט הוּא ְו ַת ְל ִמ ָ
יהם נ ְַע ְבּרָה־נָּא ֶאל־ ֵע ֶבר ַהיָּם ַו ִיּ ְנהֲגוּ ֶאת־ ְכּ ִלי ַה ָשּׁיִט׃
ֲל ֶ
אֵ
וֹררָה
ְרוּח ְס ָערָה ִה ְתע ְ
ָדם ְבּעוֹד ֵהם ָשׁ ִטים ו ַ
כג ְוהוּא ָשׁ ַכב ַוֵיּר ַ
יהם ַמיִם ַכּ ִבּ ִירים ַויּ ִַגּיעוּ ַעד־ ַשׁ ֲערֵי ָמוֶת׃
ֲל ֶ
ַבּיָּם ַויּ ְִשׁ ְטפוּ ע ֵ
כד ַויּ ְִגּשׁוּ ַויּ ִָעירוּ אֹתוֹ ֵלאמֹר אֲדֵֹנינוּ אֲדֵֹנינוּ ֵהן אֹ ְב ִדים
וּב ְשׁאוֹן ַה ַמּיִם ַויּ ְִשׁ ְתּקוּ
רוּח ִ
ָחנוּ ַויֵּעוֹר ַויּ ְִג ַער ָבּ ַ
ֲאנ ְ
ְו ַה ְסּ ָערָה ָק ָמה ִל ְד ָמ ָמה׃
ַת ֶכם ְו ֵהם ָפּחֲדוּ
יהם אַיֶּה ֵאפוֹא ִהיא אֱמוּנ ְ
ֲל ֶ
כה וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר י ְַצוֶּה
ֵעהוּ ִמי הוּא זֶה א ֶ
אָמרוּ ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
ְו ָת ְמהוּ ְו ְ
רוּח ְוגַם־ ֶאת־ ַה ַמּיִם ְו ֵהם שֹׁ ְמ ִעים ְבּקוֹלוֹ׃
גַּם־ ֶאת־ ָה ַ
ָליל׃
ֲשׁר ִממּוּל ַהגּ ִ
ַד ִריִּם א ֶ
כו ַויָּבֹאוּ ֶארֶץ ַהגּ ְ
ֲשׁר רוּחוֹת
ַבּ ָשׁה ַויּ ְִפ ְגּ ֵשׁהוּ ִאישׁ ִמן־ ָה ִעיר א ֶ
ֵצא ֶאל־ ַהיּ ָ
כז ַויּ ֵ
וּב ַבּיִת א
ַבּים ַ
ָמים ר ִ
רָעוֹת בּוֹ ְוהוּא ָערֹם ְבּ ִלי ְלבוּשׁ ִמיּ ִ
ָשׁ ַכן ִכּי ִאם־ ִבּ ְק ָב ִרים׃
ֵשׁוּע ַויִּפֹּל ְל ָפנָיו ַו ִיּ ְקרָא ְבקוֹל גָּדוֹל ַמה־ ִלּי
כח ְו ִכ ְראוֹתוֹ ֶאת־י ַ
ֵשׁוּע ֶבּן־ ֵאל ֶע ְליוֹן ִה ְננִי ִמ ְת ַחנֵּן אַל־נָא ְתּ ַע ֵנּנִי׃
ָל י ַ
וָ
רוּח ַה ֻטּ ְמאָה ָל ֵצאת ִמן־ ָה ִאישׁ ַהזֶּה
כט ִכּי הוּא ִצוָּה ֶאת־ ַ
ֲשׁר ְפּ ָע ִמים רַבּוֹת ָתּ ַפשׂ בּוֹ ְוהוּא אָסוּר ְבּז ִִקּים ְו ָשׁמוּר
אֶ
רוּח ָהרָע נ ִַדּח
וּבכֹ ַח ָה ַ
וֹתיו ְ
וֹסר ָ
ַתּק ֶאת־מ ְ
ְבּ ַכ ְב ֵלי ַב ְרזֶל ַו ְינ ֵ
ַה ִמּ ְד ָבּרָה׃

נב

ֵשׁוּע ֵלאמֹר ַמה־ ְשּׁ ֶמ וַיֹּא ֶמר ַמ ֲח ַניִם
ל ַויּ ְִשׁאַל אֹתוֹ י ַ
ַבּים ָשׁ ְכנוּ ְבּ ִק ְרבּוֹ׃
ִכּי־ ֵשׁ ִדים ר ִ
ֶדת ֶאל־ ַה ְתּהוֹם׃
לא ַויּ ְִפ ְצרוּ־בוֹ ְל ִב ְל ִתּי י ְַצוֵּם ָלר ֶ
ַבּים ָהיָה רֹ ֶעה ָשׁם ָבּ ָהר ַויּ ְִת ַחנְּנוּ־לוֹ
ִירים ר ִ
ְע ֶדר ֲחז ִ
לב ו ֵ
וֹכם ַוַיּנַּח ָל ֶהם׃
ְל ִת ָתּם ָלבֹא ֶאל־תּ ָ
ִירים
לג ַויּ ְֵצאוּ ַה ֵשּׁ ִדים ִמן־ ָה ִאישׁ ַויָּבֹאוּ ֶאל־תּוַֹ ה ֲחז ִ
ַויּ ְִשׁטֹף ָה ֵע ֶדר ַבּמּוֹ ָרד ַויּ ְִט ְבּעוּ ְבּתוַֹ היָּם׃
ֲשׁר ָקרָה ַויָּנוּסוּ ַויּ ִַגּידוּ ֶאת־ ַה ָדּ ָבר
וֹתם ֵאת א ֶ
לד ְו ָהרֹ ִעים ִבּ ְרא ָ
וּב ָשּׂ ֶדה׃
ָבּ ִעיר ַ
ֲשׂה ַויָּבֹאוּ
ֲשׁר ַנע ָ
לה ַויּ ְֵצאוּ ְבנֵי ַה ָמּקוֹם ִל ְראוֹת ֵאת א ֶ
ֲשׁר י ְָצאוּ ַה ֵשּׁ ִדים ִמ ֶמּנּוּ
ֵשׁוּע ַויּ ְִמ ְצאוּ ֶאת־ ָה ִאישׁ א ֶ
ֶאל־י ַ
ֵשׁוּע ַויִּירָאוּ׃
ְשׁרָה וְיֹ ֵשׁב ְלר ְַג ֵלי י ַ
ָדים ְו ַד ְעתּוֹ י ָ
ֻבּשׁ ְבּג ִ
ְמל ָ
ֵיהם ִס ְפּרוּ ָל ֶהם ֵאיִ נ ְר ָפּא
ֲשׂה ְבּ ֵעינ ֶ
לו ְו ָהרֹ ִאים ֶאת־ ַה ַמּע ֶ
ַבּ ַעל ְמעוֹן ַה ֵשּׁ ִדים׃
יה ִבּ ְקּשׁוּ ִמ ֶמּנּוּ
וּמ ְסּ ִביבֹ ֶת ָ
ַד ִריִּם ִ
לז ו ְָכל־ ְבּנֵי ַה ָמּקוֹם ֵמ ֶארֶץ ַהגּ ְ
ָתם ַוֵיּרֶד ֶאל־ ְכּ ִלי ַשׁיִט
ֲחז ַ
ָל ֶל ֶכת ֵמ ִא ָתּם ִכּי־ז ְַל ָע ָפה א ָ
ָשׁב ְל ַד ְרכּוֹ׃
ַויּ ָ
ֲשׁר ַה ֵשּׁ ִדים י ְָצאוּ ִמ ֶמּנּוּ ִה ְפ ִציר בּוֹ ְל ִתתּוֹ ִל ְהיוֹת
לח ְו ָה ִאישׁ א ֶ
ֵשׁוּע ִשׁ ְלּחוֹ ֵלאמֹר׃
ֶא ְצלוֹ אַ י ַ
ֲשׁר ָע ָשׂה־ ְל
ית ו ְַס ֵפּר ֶאת־ ַה ְגּדֹלוֹת א ֶ
לט שׁוּב ֶאל־ ֵבּ ְ
ֵשׁוּע׃
ֲשׁר ָע ָשׂה־לוֹ י ַ
ֵלַ וַיּגֵּד ְבּ ָכל־ ָה ִעיר ֵאת א ֶ
ָה ֱאִ הים ַויּ ֶ
ֻלּם׃
ֵצא ָה ָעם ְל ַק ֵבּל ָפּנָיו ִכּי ִחכּוּ לוֹ כּ ָ
ֵשׁוּע ַויּ ֵ
וּבשׁוּב י ַ
מ ְ
ֵסת ַויִּפֹּל ְלר ְַג ֵלי
ָאיר רֹאשׁ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
וּשׁמוֹ י ִ
מא ְו ִהנֵּה ִאישׁ ָבּא ְ
ֵשׁוּע ַויּ ְִת ַחנֵּן ָלבֹא ֶאל־ ֵבּיתוֹ׃
י ַ
ָט ָתה ָלמוּת
ידתוֹ ְכּ ַבת ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂרֶה ָשׁנָה נ ְ
מב ִכּי ִבּתּוֹ י ְִח ָ
ַוי ְִהי ְבּ ֶל ְכתּוֹ ַויּ ְִד ָחקֻהוּ הֲמוֹן ָה ָעם׃
ְמי זֹ ָבהּ ִנ ְמ ְשׁכוּ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂרֵה ָשׁנָה
ֲשׁר י ֵ
ָבת־ ָדּם א ֶ
מג ְו ִא ָשּׁה ז ַ
אָדם א ִה ִשּׂיגָה
וֹציאָה ָלרֹ ְפ ִאים ְויַד ָ
כוּשׁהּ ה ִ
ו ְָכל־ ְר ָ
ְל ָה ִביא ָלהּ ַמ ְר ֵפּא׃
ַתּגַּע ִבּ ְכנַף ִבּ ְגדוֹ וְזוֹב
מד ָה ִא ָשּׁה ַהזֹּאת ָק ְר ָבה ֵא ָליו ֵמאַ ֲחרָיו ו ִ
יה ָע ַמד ְכּ ָרגַע׃
ָדּ ֶמ ָ
ֻלּם אַ
ֵשׁוּע ָשׁאַל ֵלאמֹר ִמי־זֶה ָנגַע־ ִבּי ַוי ְַכחֲשׁוּ כּ ָ
מה ְוי ַ
ֲצים
ֲשׁר ִאתּוֹ אֲדֹ ִני הֲמוֹן ָה ָעם ח ִ
ֶפּ ְטרוֹס ָענָה ְו ֵא ֶלּה א ֶ
אַתּה תֹא ַמר ִמי־זֶה ָנגַע ִבּי׃
וְדֹ ֲח ִקים אֹ ְתִ מ ָסּ ִביב ְו ָ
ָד ְע ִתּי ְבנ ְַפ ִשׁי ִכּי ְגבוּרָה
ֵשׁוּע ָנגַע ִבּי ֶא ָחד ִכּי י ַ
מו וַיֹּא ֶמר י ַ
י ְָצאָה ֵמ ִא ִתּי׃
ַתּבֹא ְבּ ֶח ְר ָדּ ָתהּ
ַתּרֶא ָה ִא ָשּׁה ִכּי א־נ ְִס ְתּרָה ִמ ֶנּגֶד ֵעינָיו ו ָ
מז ו ֵ
ַתּגֵּד ִל ְפנֵי ָכל־ ָה ָעם ַעל־ ֶמה נ ְָג ָעה בּוֹ ְו ִכי
ַתּפֹּל ְל ָפנָיו ו ַ
וִ
ִנ ְר ְפּאָה ְל ֶפ ַתע ִפּ ְתאֹם׃
יעה ָלְּ ל ִכי
וֹשׁ ָ
ָת ה ִ
יה ִחז ְִקי ִבּ ִתּי אֱמוּנ ֵ
מח וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ְל ָשׁלוֹם׃
ֵסת ָבּא וַיֹּא ַמר
מט עֹ ֶדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ו ְִאישׁ ֵמאַ ְנ ֵשׁי רֹאשׁ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
ַבּי׃
ֵמ ָתה ִב ְתְּ ואַל־ ַתּ ְל ֶאה עוֹד ֶאת־ ָהר ִ
ֲמן ְו ָלהּ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו אַל־ ִתּירָא אַ־ ַהא ֵ
נ ִכּ ְשׁמֹ ַע י ַ
שׁוּעה׃
ִתּ ְהיֶה ְתּ ָ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ָתן ְל ִאישׁ ָלבֹא ִאתּוֹ ִבּ ְל ִתּי ְל ֶפ ְטרוֹס
נא ַויָּבֹא ַה ַבּי ְָתה וְ א־נ ַ
ֲבי ַהיּ ְַל ָדּה ו ְִא ָמּהּ׃
וֹחנָן וְ ַיעֲקֹב ַוא ִ
וְי ָ
אָמר אַל־ ִתּ ְבכּוּ ִכּי ִהיא א
ֻלּם בֹּ ִכים וְסֹ ְפ ִדים ָלהּ ְוהוּא ַ
נב ְוכ ָ
ְשׁנָה׃
ֵמ ָתה ִכּי ִאם־י ֵ
נג ַויּ ְִלעֲגוּ לוֹ ִכּי ֵהם י ְָדעוּ ִכּי־ ֵמ ָתה׃
ָדהּ ַויּ ְִקרָא
ְה ֱחזִיק ְבּי ָ
ֻלּם ִמן ַה ָבּיִת ו ֶ
וֹציא ֶאת־כּ ָ
נד ְוהוּא ה ִ
קוּמי ָלַ נ ֲערָה׃
ֵלאמֹר ִ
ַתּ ָקם ִפּ ְתאֹם ַוי ְַצו ָל ֶתת־ ָלהּ ֶלאֱכֹל׃
יה ו ָ
רוּחהּ ֵא ֶל ָ
ַתּ ָשׁב ָ
נה ו ָ
יהם ְל ִב ְל ִתּי
ֲל ֶ
יה ַעד־ ְמאֹד ְוהוּא ִצוָּה ע ֵ
וֹת ָ
נו ַויּ ְִת ַפּ ְלּאוּ אֲב ֶ
ֲשׂה׃
ֲשׁר ַנע ָ
ַהגֵּד ְל ִאישׁ ֵאת א ֶ

פרק ט
וּמ ְמ ָשׁ ָלה
ִתּן ָל ֶהם ְגּבוּרָה ֶ
א ַויּ ְִקרָא ֶאל־ ְשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר ַויּ ֵ
ֲלה׃
ַעל־ ָכּל־רוּחוֹת רָעוֹת ו ְִל ְרפֹּא ָכּל־ ַמח ָ
וּל ָה ִקים
ְ
ב ַויּ ְִשׁ ָל ֵחם ִל ְקרֹא ֶאת־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים
וֹלים׃
ֶאת־ ַהח ִ
אוּמה ַל ָדּ ֶר א ַמ ֶטּה
יהם ֵלאמֹר א ִת ְקחוּ ְמ ָ
ֲל ֶ
ג ַוי ְַצו א ֵ
ָדים׃
ֲליפוֹת ְבּג ִ
ְוא י ְַלקוּט ְוא ֶל ֶחם ְוא ֶכ ֶסף ְוא ח ִ
וּמ ָשּׁם ֵתּ ֵצאוּ׃
ֲשׁר ָתּבֹאוּ ָשׁם ִתּ ְשׁ ְכּנוּ ִ
וּב ַבּיִת א ֶ
ד ַ
ַאַספוּ ֶא ְת ֶכם ַה ָבּי ְָתה ְצאוּ ִמן־ ָה ִעיר ַה ִהיא
ה ְו ָהיָה ִאם א י ְ
יכם ְל ֵעדוּת ָל ֶהם׃
אָבק ֵמ ַעל ר ְַג ֵל ֶ
וּנ ְַע ְר ֶתּם ֶאת־ ֶה ָ
וּב ָכל־ ָמקוֹם קֹ ִראים ֶאת־ ַה ְבּשׂוֹ ָרה
ַע ְברוּ ִב ְכ ָפ ִרים ְ
ו ַויּ ְֵצאוּ ַויּ ַ
וֹלים׃
ְורֹ ְפ ִאים ֶאת־ ַהח ִ
ַתּ ָפּ ֶעם רוּחוֹ
ֲשׂה ו ִ
ֲשׁר ַנע ָ
ַרָ שׁ ַמע ֶאת־ ָכּל־א ֶ
וֹרדוֹס ֶט ְטר ְ
ז ְוה ְ
וֹחנָן ָקם ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
אָמרוּ י ָ
ֲשׁר ְ
ִכּי־יֵשׁ א ֶ
אָמרוּ ִכּי ָקם
ֲח ִרים ְ
אָמרוּ ִכּי נִ ְג ָלה ֵא ִליָּהוּ ַוא ֵ
ֲשׁר ְ
ח ְויֵשׁ א ֶ
יאים ַה ַקּ ְדמֹ ִנים׃
נ ִָביא ֶא ָחד ִמן־ ַהנּ ְִב ִ
וּמי־ ֵאפוֹא
אתי ֵמ ָע ָליו ִ
ָשׂ ִ
וֹחנָן נ ָ
וֹרדוֹס ֵהן רֹאשׁ י ָ
ט וַיֹּא ֶמר ה ְ
ֲשׁר אָנֹ ִכי שֹׁ ֵמ ַע ָע ָליו ָכּזֹאת ַוי ְַב ֵקּשׁ ִל ְראוֹתוֹ׃
הוּא א ֶ
ֲשׁר ָעשׂוּ ַויּ ִָקּ ֵחם
יחים ִה ִגּידוּ לוֹ ֶאת־ ָכּל־א ֶ
וּבשׁוּב ַה ְשּׁ ִל ִ
י ְ
ֵלִ ע ָמּ ֶהם ְל ַב ָדּם ֶאל־ ִעיר ַהנּ ְִקרֵאת ֵבּית־ ָצי ְָדה׃
ַויּ ֶ
ֵיהם ַוי ְַד ֵבּר
יא ַוהֲמוֹן ָה ָעם י ְָדעוּ ַויּ ְֵלכוּ אַ ֲחרָיו ְוהוּא ִק ֵבּל ְפּנ ֶ
יהם ַעל־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים וְ רָפוֹא ֶאת־ ַהדֹּ ְר ִשׁים
ֲל ֶ
אֵ
ָפא׃
ְל ֵהר ֵ
ָפה ַהיּוֹם ַלעֲרֹב ַויָּבֹאוּ ְשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר וַיֹּא ְמרוּ
ֲשׁר ר ָ
יב ו ְַכא ֶ
ֵיהן
ֵא ָליו ַשׁ ַלּח ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם ְוי ְֵלכוּ ֶאל־ ֶה ָע ִרים ְו ַח ְצר ֶ
וּמקוֹם ָללוּן ִכּי־פֹה ְב ָמקוֹם ָשׁ ֵמם
ִמ ָסּ ִביב ִל ְמצֹא אֹ ֶכל ָ
ָחנוּ׃
ֲאנ ְ
אַתּם ֶלאֱכֹל וַיֹּא ְמרוּ א ִנ ְמ ָצא
יהם ְתּנוּ ָל ֶהם ֶ
ֲל ֶ
יג וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵלִ ל ְקנוֹת
ֲמ ָשּׁה ֶל ֶחם ו ְָד ִגים ְשׁ ַניִם אוֹ ֲהנ ֵ
ִא ָתּנוּ ִבּ ְל ִתּי ח ִ
אֹ ֶכל ְל ָכל־ ָה ָעם ַהזֶּה׃
ידיו
אַל ֵפי־ ִאישׁ וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ֲמ ֶשׁת ְ
ֲשׁר ָהיוּ ַכּח ֵ
יד א ֶ
ֲמ ִשּׁים ִאישׁ ַבּשּׁוּרָה׃
וֹשׁיבוּ אֹ ָתם שׁוּרוֹת שׁוּרוֹת ַכּח ִ
ה ִ
ֻלּם׃
וֹשׁיבוּ ֶאת־כּ ָ
טו ַוַיּעֲשׂוּ־ ֵכן וַיּ ִ
נג

ִשּׂא ֵעינָיו
ְאת־ ְשׁנֵי ַה ָדּ ִגים ַויּ ָ
ֲמ ֶשׁת ַה ֶלּ ֶחם ו ֶ
טז ַויּ ִַקּח ֶאת־ח ֵ
ידיו ָלשׂוּם ִל ְפנֵי ָה ָעם׃
ִתּן ְל ַת ְל ִמ ָ
ַל ָמּרוֹם ַוי ְָב ֵרַ ויּ ְִפרֹס ַויּ ֵ
ֻלּם ַויּ ְִשׂ ָבּעוּ ַויּ ְִשׂאוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַס ִלּים
יז וַיֹּא ְכלוּ כ ָ
וֹת ִרים ָל ֶהם׃
וֹתים ַהנּ ָ
ִמן־ ַה ְפּת ִ
ַיּשׁאַל אֹ ָתם
ידיו ָבּאוּ ְל ָפנָיו ו ְ
יח ַוי ְִהי ְבּ ִה ְת ַפּ ְלּלוֹ ְל ַבדּוֹ ְו ַת ְל ִמ ָ
ֵלאמֹר ָמה־אֹ ְמ ִרים ָע ַלי הֲמוֹן ָה ָעם ִמי־אָ ִני׃
ֲח ִרים
וֹחנָן ַה ְמ ַט ֵבּל ְויֵשׁ אֹ ְמ ִרים ֵא ִליָּהוּ ַוא ֵ
יט ַוַיּעֲנוּ וַיֹּא ְמרוּ י ָ
יאים ַה ַקּ ְדמֹ ִנים׃
אֹ ְמ ִרים נ ִָביא ֶא ָחד ָקם ִמן־ ַהנּ ְִב ִ
ַען
אַתּם ַמה תֹּא ְמרוּ ָע ַלי ִמי־אָנִי ַויּ ַ
יהם ְו ֶ
ֲל ֶ
כ וַיֹּא ֶמר א ֵ
יח ָה ֱאִ הים׃
ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ֶמר ְמ ִשׁ ַ
כא אָז ֵה ִעיד ָבּם ַוי ְַצוֵּם ְל ִב ְל ִתּי ַהגֵּד ַה ָדּ ָבר ְל ִאישׁ׃
ָאשׁי
אָדם ְו ַהזְּ ֵקנִים וְ ר ֵ
ַבּים ַמ ְכאֹ ִבים נָכֹנוּ ְל ֶבן־ ָה ָ
כב וַיֹּא ַמר ר ִ
ישׁי
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
יתהוּ ַ
ִימ ֻ
וֹפ ִרים י ְִמאֲסוּ־בוֹ ו ִ
ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהסּ ְ
יָקוּם׃
ַשׁ ִליֶ את־נ ְַפשׁוֹ
ֻלּם ִמי ֶה ָח ֵפץ ָל ֶל ֶכת אַ ֲחרָי י ְ
כג וַיֹּא ֶמר ֶאל־כּ ָ
ֵל אַ ֲחרָי׃
ִשּׂא ֶאת־ ְצ ָלבוֹ יוֹם יוֹם ְוי ֵ
ִמ ֶנּגֶד ְוי ָ
ֲשׁר
וּמי א ֶ
כד ִכּי ִמי ֶה ָח ֵפץ ְל ַה ִצּיל ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ִתּ ָכּרֶת־לוֹ ִ
י ְַכ ִרית ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ְל ַמ ֲענִי י ְִמ ָצ ֶאנָּה׃
כה ִכּי ַמה־ ֶבּ ַצע ְל ִאישׁ ִאם י ְִקנֶה־לּוֹ ֶאת־ ָכּל־ ָהאָרֶץ
יתנָּה׃
ַשׁ ִח ֶ
ְאַבּד אוֹ י ְ
ְו ֶאת־נ ְַפשׁוֹ י ֵ
אָדם
וּמ ְדּ ָברָי אַף ֶבּן־ ָה ָ
ֲשׁר יֵבוֹשׁ ִמ ֶמּנִּי ִ
כו ִכּי ָכל־ ִאישׁ א ֶ
אָכים
אָביו ְו ַה ַמּ ְל ִ
וּב ְכבוֹד ִ
ֲשׁר יָבֹא ִב ְכבוֹדוֹ ִ
יֵבוֹשׁ ִמ ֶמּנּוּ ַכּא ֶ
וֹשׁים׃
ַה ְקּד ִ
ֲשׁר א־י ְִטעֲמוּ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם יֵשׁ ִמן־ ַהנּ ִָצּ ִבים פֹּה א ֶ
כז ְו ֵ
ָמוֶת ַעד ִכּי־י ְִראוּ ֶאת־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ָמים אַ ֲחרֵי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ִַקּח ִאתּוֹ
כח ַוי ְִהי ִכּ ְשׁמַֹנת י ִ
ַעל ֶאל־ ָה ָהר
ְאת־ַיעֲקֹב ַויּ ַ
וֹחנָן ו ֶ
ֶאת־ ֶפּ ְטרוֹס ְו ֶאת־י ָ
ַו ִיּ ְת ַפּ ֵלּל׃
וּב ִהיר
ֶה ַפְּ ל ָל ָבן ָ
וּלבוּשׁוֹ נ ְ
ְשׁנֶּה ַמ ְר ֵאה ָפנָיו ְבּ ִה ְת ַפּ ְלּלוֹ ְ
כט ַוי ֻ
ַעד־ ְמאֹד׃
ְא ִליָּהוּ׃
ָשׁים ִדּ ְבּרוּ ִאתּוֹ מֹ ֶשׁה ו ֵ
ל ְו ִהנֵּה ְשׁנֵי ֲאנ ִ
ֲשׁר ָע ָליו ְל ַה ְשׁ ִלים ֻחקּוֹ
וֹדם ְונ ְִד ְבּרוּ ַעל־א ֶ
ֲשׁר נִ ְראוּ ִב ְכב ָ
לא א ֶ
ירוּשׁ ָליִם ִל ְהיוֹת נ ְִגזָר ֵמ ֶארֶץ ַחיִּים׃
ִבּ ָ
ֲשׁר ֵה ִקיצוּ
ֲשׁר ִאתּוֹ ְו ַכא ֶ
לב ְו ַת ְר ֵדּ ָמה נ ְָפ ָלה ַעל־ ֶפּ ְטרוֹס ו ְַעל־א ֶ
ָשׁים ַהנִּ ָצּ ִבים ָע ָליו׃
רָאוּ ֶאת־ ְכּבוֹדוֹ ְו ֶאת־ ְשׁנֵי ָה ֲאנ ִ
וּע אֲדֹ ִני טוֹב
וֹתם ֵמ ָע ָליו וַיֹּא ֶמר ֶפּ ְטרוֹס ֶאל־יֵשׁ ַ
לג ַוי ְִהי ַבּעֲל ָ
אַחת
אַחת ְלַ 
ֲשׂה־נָּא ָשׁשׁ סֻכּוֹת ַ
ָלנוּ ָל ֶשׁ ֶבת פֹּה ַנע ֶ
ָדע ַמה־ ְלּ ַד ֵבּר׃
אַחת ְל ֵא ִליָּהוּ ִכּי א י ַ
ְלמֹ ֶשׁה ְו ַ
יהם ַויָּבֹאוּ ְבתוֹ
ֲל ֶ
וֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ָכּזֹאת ְו ִהנֵּה ָענָן ָס ַכ ע ֵ
לד ע ֶ
ֶה ָענָן ַויִּירָאוּ׃
לה ְו ִהנֵּה קוֹל יֹ ֵצא ִמתּוֶֹ ה ָענָן ֵלאמֹר זֶה־ ְבּנִי י ְִד ִידי ֵא ָליו
ִתּ ְשׁ ָמעוּן׃
ֱרישׁוּ
ְהם ֶהח ִ
ֵשׁוּע ְל ַבדּוֹ ו ֵ
וּב ִה ָשּׁ ַמע ַהקּוֹל ָע ַמד י ַ
לו ְ
ֲשׁר רָאוּ׃
ָמים ָה ֵהם ִמכֹּל א ֶ
א־ ִה ִגּידוּ ָד ָבר ְל ִאישׁ ַבּיּ ִ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ַבּים
לז ַוי ְִהי ִמ ָמּ ֳחרָת ְבּ ִר ְד ָתּם ִמן־ ָה ָהר ַו ִיּ ְפ ְגּשׁוּ אֹתוֹ ר ִ
ִמן־ ָה ָעם׃
ַבּי ַה ֶבּט־נָא ִל ְבנִ י ִכּי
לח ְו ִהנֵּה ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָקרָא ֵלאמֹר אָנָּא ר ִ
ְבּנִי י ְִח ִידי הוּא׃
ֲשׁר
רוּח ָדּ ַבק בּוֹ ְוהוּא צֹ ֵעק ִפּ ְתאֹם ִכּי י ְִט ְר ֶפנּוּ ַעד־א ֶ
לט ְו ַ
יבנּוּ ַעד־ ַדּ ָכּא׃
ֲשׁר י ְִשׁ ֶ
וֹריד ִרירוֹ ְוא ִירֶף ִמ ֶמּנּוּ ַעד־א ֶ
י ִ
ָרשׁוֹ ְוא יָכֹלוּ׃
ידיְ לג ְ
ָא ְשׁאַל ִמ ַתּ ְל ִמ ֶ
מ וֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ַמר הוֹי דּוֹר א־ ֵא ֻמן בּוֹ דּוֹר ַתּ ְהפֻּכֹת
ַען י ַ
מא ַויּ ַ
ַעד־ ָמ ַתי ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ֶכם ַעד־ ָמ ַתי ֶא ָשּׂא ֶא ְת ֶכם ָה ֵבא
ֶאת־ ִבּ ְנֵ הנָּה׃
ָער
ֵשׁוּע גּ ַ
רוּח ַויּ ְִט ְר ֵפהוּ ְוי ַ
מב ְוהוּא ֶטרֶם ָבּא ַויּ ְַר ֵעשׁ אֹתוֹ ָה ַ
ָשׁב אֹתוֹ
ַער ֶה ֱחיָה ֵמ ָח ְליוֹ ַויּ ֶ
רוּח ַה ֻטּ ְמאָה ְו ֶאת־ ַהנּ ַ
ְבּ ַ
אָביו׃
ְל ִ
וּבעוֹד ֵהם ִמ ְת ַפּ ְלּ ִאים
ֻלּם ַעל־גֹּ ֶדל עֹז ָה ֱאִ הים ְ
מג ַויּ ְִת ְמהוּ כ ָ
ידיו׃
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ֲשׁר ָע ָשׂה י ַ
ַעל־ ָכּל־א ֶ
ֵיכם ִכּי ִהנֵּה
אַתּם ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּאָ ְזנ ֶ
מד ִשׂימוּ ֶ
ָשׁים׃
ידי ֲאנ ִ
אָדם י ִָסּגֵר ִבּ ֵ
ֶבּן־ ָה ָ
מה ְו ֵהם א ֵה ִבינוּ ֶאת־ ְדּ ָברוֹ ִכּי ָסתוּם ָהיָה ָל ֶהם ֵמ ָה ִבין אֹתוֹ
ְוגַם־י ְָראוּ ִל ְשׁאֹל אֹתוֹ ַעל־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה׃
מו אָז ָע ָלה ַעל־ ִל ָבּם ָלדוֹן ִמי הוּא ַהגָּדוֹל ָבּ ֶהם׃
ֲמ ֵדהוּ ֶא ְצלוֹ׃
ֶלד ַוַיּע ִ
ֵשׁוּע ִבּ ְראוֹתוֹ ַמ ְח ְשׁבוֹת ִל ָבּם ַויּ ִַקּח י ֶ
מז ְוי ַ
ֶלד ָכּזֶה ִבּ ְשׁ ִמי אֹ ִתי הוּא
יהם ִמי הוּא ַה ְמ ַק ֵבּל י ֶ
ֲל ֶ
מח וַיֹּא ֶמר א ֵ
ְמ ַק ֵבּל ְו ַה ְמ ַק ֵבּל אֹ ִתי הוּא ְמ ַק ֵבּל ְפּנֵי שֹׁ ְל ִחי ְו ַה ָקּטֹן
ֻלּ ֶכם הוּא ַהגָּדוֹל ָבּ ֶכם׃
ְבּכ ְ
ָאינוּ ִאישׁ ְמ ָגרֵשׁ רוּחוֹת רָעוֹת
וֹחנָן וַיֹּא ַמר אֲדֹ ִני ר ִ
ַען י ָ
מט ַויּ ַ
ֲשׁר א־ ָה ַלִ ע ָמּנוּ
ֻלּתוֹ אַ ֲחרֵי א ֶ
ִבּ ְשׁ ֶמַ ונּ ְִכ ָלא אֹתוֹ ִמ ְפּע ָ
ְבּ ֶל ְכ ֵתּנוּ אַ ֲחרֶי׃
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ
ֵשׁוּע אַל־ ִתּ ְכ ְלאוּ אֹתוֹ ִכּי ִאישׁ א ֶ
נ וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ְל ָצרֵינוּ ָלנוּ הוּא׃
ָשׂם ֶאת־ ָפּנָיו
ָמים ְל ִה ָלּ ְקחוֹ ַויּ ֶ
ֲשׁר ָק ְרבוּ ַהיּ ִ
נא ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ְמה׃
ְרוּשׁ ָלי ָ
ְבּ ָחז ְָקה ַלעֲלוֹת י ָ
אַחד ַה ְכּ ָפ ִרים
אָכים ְל ָפנָיו ַויּ ְֵלכוּ ַויָּבֹאוּ ֶאל־ ַ
נב ַויּ ְִשׁ ַלח ַמ ְל ִ
ְבּשֹׁ ְמרוֹן ְל ָה ִכין לוֹ ָמלוֹן׃
וֹתם ִכּי ָפנָיו ֻמ ָעדוֹת
נג ְוא ָפ ְתחוּ לוֹ ַד ְל ָתּם ִבּ ְרא ָ
ְמה׃
ְרוּשׁ ָלי ָ
י ָ
אַתּה
ידיו וַיֹּא ְמרוּ אֲדֵֹנינוּ ֶה ָח ֵפץ ָ
נד ַויּ ְֵראוּ ַיעֲקֹב וְיוֹ ָחנָן ַתּ ְל ִמ ָ
ֲשׁר
ִכּי־נֹא ַמר ְו ֵתרֵד ֵאשׁ ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ְותֹא ַכל אֹ ָתם ַכּא ֶ
ָע ָשׂה ֵא ִליָּהוּ׃
ֲכם׃
וֹד ִעים ֵמאַיִן ְמקוֹר רוּח ֶ
נה ַויּ ִֵפן ַויּ ְִג ַער־ ָבּם ֵאינ ְֶכם י ְ
יע ָל ֶהן
וֹשׁ ַ
ֶפשׁ ִכּי ִאם־ ְלה ִ
אָדם ְל ַה ְשׁ ִמיד נ ֶ
נו ִכּי א ָבא ֶבּן־ ָה ָ
אַחר׃
ַויּ ְֵלכוּ ֶאל־ ְכּ ָפר ֵ
ֲשׁר
וּב ֶל ְכ ָתּם ַבּ ֶדּ ֶר וַיֹא ֶמר ֵא ָליו ִאישׁ ֵא ְל ָכה אַ ֲחרֶיֶ אל־א ֶ
נז ְ
ֵתּ ֵל׃
שּׁוּע ִלים חֹ ִרים ָל ֶהם וְ ִצפּוֹר ָשׁ ַמיִם ֵקן
ֵשׁוּע ַה ָ
נח וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ִיח ֶאת־רֹאשׁוֹ׃
אָדם ֵאין־לוֹ ָמקוֹם ְל ָהנ ַ
וּבן־ ָה ָ
ָלהּ ֶ

נד

אָמר ֵל אַ ֲחרָי וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ָה ִאישׁ אֲדֹ ִני
אַחר ַ
נט ְו ֶאל־ ִאישׁ ֵ
אָבי ִראשָֹׁנה׃
ְתּנָה־ ִלּי ָל ֶל ֶכת ְו ִל ְקבֹּר ֶאת־ ִ
אַתּה
יהם וְ ָ
ֵשׁוּע ַהנַּח ַל ֵמּ ִתים ִל ְקבֹּר ֶאת־ ֵמ ֵת ֶ
ס וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ְה ְשׁ ַמע ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ָבּאָרֶץ׃
ֵל ו ַ
אָמר ֵא ָליו ֵא ְל ָכה אַ ֲחרֶי אֲדֹ ִני ֶא ֶפס
אַחר ַ
סא וְעוֹד ִאישׁ ֵ
יתי ְבּ ִד ְברֵי ָשׁלוֹם׃
ְתּנָה־ ִלּי ִראשָֹׁנה ְל ִה ָפּרֵד ִמ ְבּנֵי ֵב ִ
ֵשׁתוֹ
ֵשׁוּע ָכּל־ ִאישׁ ַה ָשּׂם יָדוֹ ַעל־ ַמ ֲחר ָ
סב וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
וּמ ִבּיט אֲחֹ ַרנִּית ֵאינֶנּוּ נָכוֹן ְל ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ַ

פרק י
ָשׁים
א אַ ֲחרֵי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִה ְב ִדּיל ָהאָדוֹן עוֹד ִשׁ ְב ִעים ֲאנ ִ
ֲשׁר ָשׂם
וּמקוֹם א ֶ
ַויּ ְִשׁ ָל ֵחם ְשׁ ַניִם ְשׁ ַניִם ְל ָפנָיו ֶאל־ ָכּל־ ִעיר ָ
ָפּנָיו ָלבֹא ָשׁ ָמּה׃
יהם ַה ָקּ ִציר רַב ְו ַהפֲֹּע ִלים ְמ ַע ִטּים ַעל־ ֵכּן
ֲל ֶ
ב וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַה ְע ִתּירוּ ֶאל־אֲדוֹן ַה ָקּ ִציר ִל ְשַׁ ח פֲֹּע ִלים ִל ְק ִצירוֹ׃
אַתּם ְלכוּ־נָא ִהנֵּה אָנֹ ִכי שֹׁ ֵל ַח ֶא ְת ֶכם ָכּצֹאן ְבּ ֶקרֶב
ג ְו ֶ
ְז ֵא ִבים׃
ד א ִת ְשׂאוּ ִכיס ְוי ְַלקוּט אוֹ נ ְָע ִלים וְ א ִת ְשׁאֲלוּ
ִל ְשׁלוֹם־ ִאישׁ ַבּ ָדּ ֶר׃
ֵיכם ָשׁלוֹם
ֲשׁר ָתּבֹאוּ בוֹ ִא ְמרוּ ְבּ ֵפ ַתח ִדּ ְבר ֶ
ה ְו ֶאל־ ָכּל־ ַבּיִת א ֶ
ַל ַבּיִת ַהזֶּה׃
ו ִאם ִאישׁ ָשׁלוֹם שֹׁ ֵכן ָשׁם ְשְׁ מ ֶכם י ְִשׁכֹּן ָע ָליו ו ְִאם־א
יכם יָשׁוּב׃
ֲל ֶ
ְשְׁ מ ֶכם א ֵ
ָתן ָל ֶכם ִכּי
ֲשׁר ִינּ ֵ
וּב ַבּיִת ַההוּא ֵתּ ְשׁבוּ וְ תֹא ְכלוּ ְו ִת ְשׁתּוּ ֵמא ֶ
ז ַ
נָכוֹן ַלפֹּ ֵעל ֵדּי ְשׂ ָכרוֹ וְ א ֵת ְצאוּ ִמ ַבּיִת ְל ָביִת׃
יה ַי ֲחזִיקוּ ָב ֶכם ִא ְכלוּ ָשׁם
ֲשׁר ָתּבֹאוּ וְיֹ ְשׁ ֶב ָ
ח ְו ֶאל־ ָכּל־ ִעיר א ֶ
ֵיכם׃
יוּשׂם ִל ְפנ ֶ
ֲשׁר ַ
ֵמ ֵאת א ֶ
יהם
ֲל ֶ
וֹכהּ ִתּ ְר ָפּאוּן וְ כֹה תֹא ְמרוּן א ֵ
ֲשׁר ְבּת ָ
וֹלים א ֶ
ט ְו ֶאת־ ַהח ִ
יכם ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ֲל ֶ
ִהנֵּה ָק ְר ָבה א ֵ
ֲשׁר ָתּבֹאוּ ְוא ַי ֲחזִיקוּ ָב ֶכם ְצאוּ
וּב ָכל־ ִעיר א ֶ
י ְ
ֶיה ֶואֱמֹרוּ׃
ֶאל־ ְרחֹבֹת ָ
יכם אְַ דּעוּ
ֲל ֶ
ַער א ֵ
ֲפר ִע ְיר ֶכם ַה ֻמּ ְד ָבּק ְבּר ְַג ֵלינוּ ְננ ֵ
יא גַּם־ע ַ
זֹאת ִכּי ָק ְר ָבה ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ֵקל ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִל ְסדֹם ַבּיּוֹם ַההוּא
יב ֲאנִי ִה ְננִי ַמ ִגּיד ָל ֶכם ִכּי י ַ
ִמן־ ָה ִעיר ַה ִהיא׃
יג אוֹי־ ָל כּוֹ ָרזִין אוֹי־ ָלֵ בּית־ ָצי ְָדה ִכּי לוּ ַנעֲשׂוּ ְבּצוֹר
וֹכ ֶכן ְכּ ָבר ָשׁבוּ
ֲשׁר ַנעֲשׂוּ ְבת ְ
וּב ִצידוֹן ַהנּ ְִפ ָלאוֹת א ֶ
ְ
ָא ֶפר׃
ְו ִה ְת ַפּ ְלּשׁוּ ְבּ ַשׂק ו ֵ
ֲשׁר ָל ֶכן׃
ֵקל יוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֵמא ֶ
וּל ִצידוֹן י ַ
יד אְַ לצוֹר ְ
וֹמ ְמ ְתּ ַעד־ ַה ָשּׁ ָמיִם ֶאל־ ְשׁאוֹל
ֲשׁר ר ַ
טו ְואַתּ ְכּ ַפר־נַחוּם א ֶ
ָדי׃
תּוּר ִ
יכם ֵא ַלי הוּא שֹׁ ֵמ ַע ְו ַהמֹּ ֵאס ָבּ ֶכם ִבּי הוּא מֹ ֵאס
ֲל ֶ
טז ַהשֹּׁ ֵמ ַע א ֵ
ְו ַהמֹּ ֵאס ִבּי מֹ ֵאס הוּא ְבּשֹׁ ְל ִחי׃
ָשׁבוּ ַה ִשּׁ ְב ִעים ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ִל ָבּם ֵלאמֹר אֲדֵֹנינוּ ְבּ ִשׁ ְמ
יז ַויּ ֻ
ָדינוּ׃
ִנ ְכ ְבּשׁוּ גַּם־ ַה ֵשּׁ ִדים ַתּ ַחת י ֵ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ָפל ְכּ ָברָק ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם׃
יתי ֶאת־ ַה ָשּׂ ָטן נ ַ
ָא ִ
יהם ר ִ
ֲל ֶ
יח וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַבּים
יט ַו ֲאנִי ִהנְ ִני נֹ ֵתן ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְבּי ְֶד ֶכם ִל ְרמֹס ְנ ָח ִשׁים ו ְַע ְקר ִ
ָעה׃
ו ְָכל־ ְגּבוּרַת אוֵֹיב ְו ֵאין נֵֹג ַע ָבּ ֶכם ְלר ָ
כ אַ אַל־ ִתּ ְשׂ ְמחוּ ַעל ִכּי־ ָהרוּחוֹת נ ְִכ ָבּ ִשׁים ַתּ ַחת י ְֶד ֶכם ִכּי
יכם ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
וֹת ֶ
ֲשׁר־נִ ְכ ְתּבוּ ְשׁמ ֵ
ִאם־ ִשׂ ְמחוּ ַעל א ֶ
אָבי
וֹדִ 
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ וַיֹּא ֶמר א ְ
ֵשׁוּע ְבּ ַ
כא ָבּ ֵעת ַה ִהיא ָע ַלץ ֵלב י ַ
ֲכ ִמים
אֲדוֹן ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָהאָרֶץ ִכּי ִה ְס ַתּ ְר ָתּ ֶאת־ ֵא ֶלּה ֵמח ָ
אָתּה׃
ית ָ
ָצ ָ
אָבי ֵכּן־ר ִ
אָכן ִ
וֹל ִלים ֵ
ית אֹ ָתם ְלע ָ
וּנְבֹ ִנים ו ְִג ִלּ ָ
אָבי ְו ֵאין ִאישׁ יֹ ֵד ַע ִמי הוּא ַה ֵבּן
כב ַהכֹּל ִנ ְמ ַסר ְבּי ִָדי ֵמ ֵאת ִ
זוּל ִתי ַה ֵבּן ְוהוּא
וּמי הוּא ָהאָב ֵאין ִאישׁ יֹ ֵד ַע ָ
זוּל ִתי ָהאָב ִ
ָ
ֲשׁר ָח ֵפץ בּוֹ ַה ֵבּן ְלגַלּוֹתוֹ לוֹ׃
אֶ
אַשׁרֵי ָה ֵעי ַניִם ָהרֹאוֹת
ידיו ְל ַב ָדּם וַיֹּא ֶמר ְ
כג ַויּ ִֶפן ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
אַתּם רֹ ִאים׃
ֲשׁר ֶ
ֵאת א ֶ
וּמ ָל ִכים נ ְִכ ְספוּ ִל ְראוֹת
יאים ְ
ַבּים נ ְִב ִ
כד ִכּי ֲאנִי ַמ ִגּיד ָל ֶכם ר ִ
אַתּם
ֲשׁר ֶ
אַתּם רֹ ִאים ְוא רָאוּ ו ְִל ְשׁמֹ ַע ֵאת א ֶ
ֲשׁר ֶ
ֵאת א ֶ
שֹׁ ְמ ִעים ְוא ָשׁ ֵמעוּ׃
ַבּי ֶמה ָע ַלי
ָקם ַתּ ְל ִמיד ָח ָכם ֶא ָחד ְלנַסּוֹתוֹ וַיֹּא ַמר ר ִ
כה ַויּ ָ
וֹלם׃
ֶשׁת ַחיֵּי ע ָ
ַלעֲשׂוֹת ָלר ֶ
ָאת ָבּהּ׃
כו וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ַמה־ ַכּתוּב ַבּתּוֹ ָרה ֵאיָ קר ָ
אָה ְב ָתּ ֵאת יְה ָוֹה ֱאֶ היְ בּ ָכל־ ְל ָב ְב
ַען וַיֹּא ַמר ְו ַ
כז ַויּ ַ
וּל ֵר ֲע
ֲכא ְ
עוּב ָכל־ ַמ ָדּע ָ
ְ
וּב ָכל־ ְמאֹ ֶד
וּב ָכל־נ ְַפ ְשְׁ 
ְ
ָכּמוֹ׃
ֲשׂה־ ֵכן ְו ִת ְחיֶה׃
ִית ע ֶ
כח וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו טוֹב ָענ ָ
וּמי הוּא ֵר ִעי׃
ֵשׁוּע ִ
וֹאל ְל ַה ְצ ִדּיק נ ְַפשׁוֹ וַיֹּא ֶמר ֶאל־י ַ
כט וַיּ ֶ
ירוּשׁ ַליִם ִל ִיריחוֹ ַויִּפֹּל
ֵשׁוּע וַיֹּא ַמר ִאישׁ ֶא ָחד ָירַד ִמ ָ
ַען י ַ
ל ַויּ ַ
ַעזְבוּ אֹתוֹ
יטהוּ ִהכֻּהוּ ַויּ ְִפנוּ ַויּ ַ
ֲשׁר ִה ְפ ִשׁ ֻ
ידי שֹׁ ְד ִדים א ֶ
ִבּ ֵ
וֹתרָה־בוֹ ְנ ָשׁ ָמה׃
ו ְִכ ְמ ַעט א נ ְ
לא ַויּ ִֶקר ְל ִאישׁ כֹּ ֵהן ִמ ְקרֵהוּ ָלבֹא ַב ֶדּ ֶרַ ההוּא ַויּ ְִר ֵאהוּ ַויֵּט
ִמ ָפּנָיו׃
לב ְוגַם־ ִאישׁ ֵל ִוי נ ְִקרָה ַב ָמּקוֹם ַההוּא ַו ִיּגַּשׁ ַויּ ְִר ֵאהוּ ַוַיּעֲבֹר
ֵמ ָע ָליו׃
לג אִַ אישׁ שֹׁ ְמרוֹ ִני ְבּ ֶל ְכתּוֹ ְל ַמ ָסּ ָעיו ִנגַּשׁ ֵא ָליו ַויּ ְִר ֵאהוּ
ֲמיו׃
ַויּ ִָכּ ְמרוּ ַרח ָ
ָצק ָע ָליו ַויּ ְַר ִכּ ֵבהוּ
ְשׁ ֶמן ְוַייִן י ַ
ְח ֵבּשׁ ֶאת־ ְפּ ָצ ָעיו ו ֶ
לד ַויּ ְִקרַב ַוי ַ
ָחשׁ לוֹ ְל ָכל־ ַמ ְחסֹ ָריו׃
ַעל־ ְבּ ֶה ְמתּוֹ ַוי ְִב ֵאהוּ ֶאל־ ַה ָמּלוֹן ַויּ ָ
ִתּן ְל ַב ַעל ַה ָמּלוֹן
וֹציא ְשׁנֵי ִדינ ִָרים ַויּ ֵ
וּל ָמ ֳחרָת ְבּנ ְָסעוֹ ה ִ
לה ְ
וֹציא ָע ָליו
וֹסיף ְלה ִ
חוּשׁה לּוֹ ְל ָכל־ ַמ ְחסֹ ָריו ו ְִכי ת ִ
וַיֹּא ַמר ָ
ֲשׁ ֵלּ ָמה׃
שׁוּבי א ַ
ֲאנִי ְבּ ִ
ֲשׁר
ֵע ָל ִאישׁ א ֶ
לו ו ְַע ָתּה ַמה־תֹּא ַמר ִמי ִמ ְשָּׁ שׁה ֵא ֶלּה ָהיָה ר ַ
ידי ַהשֹּׁ ְד ִדים׃
ָפל ִבּ ֵ
נַ
ָמל ִעמּוֹ ָח ֶסד וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו
ֲשׁר גּ ַ
ַען וַיֹּא ֶמר זֶה הוּא א ֶ
לז ַויּ ַ
אַתּה ָכּמֹהוּ׃
ֲשׂה גַּם־ ָ
ֵשׁוּע ֵלַ וע ֶ
י ַ
וּשׁ ָמהּ
אַחת ְ
ְשׁם ִא ָשּׁה ַ
אַחד ַה ְכּ ָפ ִרים ו ָ
וּבנ ְָס ָעם ַויָּבֹא ֶאל־ ַ
לח ְ
יתהּ׃
אָס ָפה אֹתוֹ ֶאל־ ֵבּ ָ
ֲשׁר ְ
ַמ ְר ָתּא א ֶ
ֵשׁוּע ִל ְשׁמֹ ַע
ָשׁ ָבה ְלר ְַג ֵלי י ַ
ֲשׁר י ְ
וּשׁ ָמהּ ִמ ְריָם א ֶ
לט ו ְָלהּ אָחוֹת ְ
ֶאל־ ְדּ ָברוֹ׃
נה

ַתּגַּשׁ ֵא ָליו וַתֹּא ֶמר
וּמ ְר ָתּא ָעי ְָפה נ ְַפ ָשׁהּ ֵמרֹב עֲבֹ ָד ָתהּ ו ִ
מ ָ
ָב ְתנִי ְל ָשׁרֵת ְל ַב ִדּי
וֹתי ֲעז ַ
ֲהא ָתחוּשׁ ִלי אֲדֹ ִני ִכּי אֲח ִ
יה ַלעֲזֹר ַעל־י ִָדי׃
ֱמר־נָא ֵא ֶל ָ
אָ
אַתּ
ֵעה ְ
ֵפה וִיג ָ
יה ַמ ְר ָתּא ַמ ְר ָתּא ֲעי ָ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ַען י ַ
מא ַויּ ַ
ַבּים׃
ֵמ ִע ְנָינִים ר ִ
וּמ ְריָם ָבּ ֲחרָה ַבּ ֵח ֶלק
מב ְו ֵאין ָדּ ָבר נָחוּץ ִבּ ְל ִתּי ִע ְניָן ֶא ָחד ִ
יה׃
ָד ָ
ֻקּח ִמיּ ֶ
ֲשׁר א־י ַ
ַהטּוֹב א ֶ

פרק יא
א ַוי ְִהי ְכּ ַכלֹּתוֹ ֶאת־ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ְבּ ָמקוֹם ֶא ָחד וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶא ָחד
ֲשׁר הוֹ ָרה ֵכן
ידיו י ְַל ְמּ ֵדנוּ אֲדֵֹנינוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַכּא ֶ
ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
ידיו׃
וֹחנָן ְל ַת ְל ִמ ָ
גַּם־י ָ
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם
יהם כֹּה תֹא ְמרוּן ִבּ ְת ִפ ַלּ ְת ֶכם ִ
ֲל ֶ
ב וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר
ֵע ֶשׂה ְרצוֹ ְנָ בּאָרֶץ ַכּא ֶ
כוּת י ָ
י ְִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֶמָ תּבֹא ַמ ְל ֶ
ֲשׂה ַב ָשּׁ ָמיִם׃
ַנע ָ
ג ֶתּן־ ָלנוּ ֶל ֶחם ֻח ֵקּנוּ יוֹם ְבּיוֹמוֹ׃
ַחנוּ סֹ ְל ִחים
וֹתינוּ ִכּי גַּם־ ֲאנ ְ
אַשׁמ ֵ
וּס ַלח ָלנוּ ֶאת־ ְ
ד ְ
ידי נ ִָסּיוֹן ִכּי
יאנוּ ִל ֵ
אָשׁם ָלנוּ ְואַל־ ְתּ ִב ֵ
ֲשׁר ַ
ְל ָכל־א ֶ
ילנוּ ִמן־ ָהרָע׃
ִאם־ ַה ִצּ ֵ
ֲשׁר לוֹ אֹ ֵהב ְוהוּא ָבא ֶאל־ ֵבּיתוֹ
יהם ִמי־ ָב ֶכם א ֶ
ֲל ֶ
ה וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵעי ַה ְל ֵונִי־נָא ָשׁשׁ
קוּמה ר ִ
ַבּחֲצוֹת ַה ַלּי ְָלה וְקֹ ֵרא ֵא ָליו ָ
ִכּ ְכּרוֹת־ ָל ֶחם׃
יתי ְו ֵאין־ ִלי ַפת־ ֶל ֶחם
ו ִכּי־אֹ ֲה ֵבי עֹ ֵבר אֹ ַרח ָבּא ֶאל־ ֵבּ ִ
ְל ִתתּוֹ ְל ָפנָיו׃
ז ְו ַהשֹּׁ ֵכן ַבּ ַבּיִת עֶֹנה ְואֹ ֵמר אַל־ ַתּ ְל ֶאה אֹ ִתי ִכּי ַה ֶדּ ֶלת ְכּ ָבר
אוּכל ָלקוּם ָל ֶתת ָל׃
יל ַדי ִע ִמּי ְב ִמ ָטּ ִתי א־ ַ
ֻס ְגּרָה וִ ָ
ֶח ָסר
ֲשׁר י ְ
ִתּן־לוֹ ְכּכֹל א ֶ
ח ֵהן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי הוּא יָקוּם ְוי ֶ
ֲשׁר י ְִפ ַצר־בּוֹ וְ א
א ַבעֲבוּר ִכּי אֹ ֲהבוֹ הוּא ִכּי ִאם־ ֵמא ֶ
ַיחֲשֹׁ׃
ָתן ָל ֶכם ִדּ ְרשׁוּ וְ ִת ְמ ָצאוּ
ט ְוגַם־ ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ַשׁאֲלוּ ְו ִינּ ֵ
ִדּ ְפקוּ ְוי ִָפּ ַתח ָל ֶכם׃
ְהדֹּ ֵרשׁ י ְִמ ָצא ְו ַהדֹּ ֵפק י ִָפּ ַתח לוֹ׃
י ִכּי ָכּל־ ַהשֹּׁ ֵאל י ִַקּח ו ַ
ֲשׁר ְבּנוֹ ָשׁאַל ִמ ֶמּנּוּ ֶל ֶחם וְ הוּא י ִֶתּן־לוֹ
וּמי אָב ָבּ ֶכם א ֶ
יא ִ
ָחשׁ׃
אָבן ִאם־ ִבּ ֵקּשׁ ָדּג ְו ַת ַחת ָדּג י ִֶתּן־לוֹ נ ָ
ֶ
יצה ִכּי־י ְִשׁאַל וְ הוּא י ִֶתּן־לוֹ ַע ְקרָב׃
יב אוֹ ֵב ָ
אַתּם יֹ ְד ִעים ָל ֵתת ַמ ָתּנוֹת טֹבוֹת
ָעים ִהנּ ְֶכם ֶ
אַתּם ִכּי ר ִ
יג ְו ֶ
רוּח ָק ְדשׁוֹ
ִתּן ַ
ֵיכם אַף־ ִכּי ָהאָב ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם י ֵ
ִל ְבנ ֶ
ְלדֹ ְר ָשׁיו׃
ָצא
ֲשׁר י ָ
רוּח רָע ֵמ ִאישׁ ִא ֵלּם ְואַ ֲחרֵי א ֶ
יד ַוי ְִהי ַהיּוֹם ַו ְי ָגרֵשׁ ַ
רוּח ָהרָע ֵה ֵחל ָה ִא ֵלּם ְל ַד ֵבּר ַוי ְִהי ְל ֶפ ֶלא ְבּ ֵעינֵי ָה ָעם׃
ָה ַ
אָמרוּ ְבּ ַב ַעל זְבוּב ַשׂר־ ַה ֵשּׁ ִדים הוּא ְמ ָגרֵשׁ
טו ְויֵשׁ ֵמ ֶהם ְ
ֶאת־ ַה ֵשּׁ ִדים׃
ֲשׁר רָצוּ ְלנַסּוֹתוֹ ַויּ ְִשׁאֲלוּ ִמ ֶמּנּוּ אוֹת ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם׃
טז ְויֵשׁ א ֶ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

יהם ָכּל־ ַמ ְמ ָל ָכה
ֲל ֶ
ָדע ֶאת־ ַמ ְח ְשׁבֹ ָתם וַיֹּא ֶמר א ֵ
יז ְוהוּא י ַ
וֹכהּ ַבּיִת ַעל־ ַבּיִת
יה ְבת ָ
וּב ֶתּ ָ
ַהנּ ְִפ ְלגָה ַעל־נ ְַפ ָשׁהּ ֶתּ ֱחרָב ָ
יִפֹּלוּ׃
יח ְו ִאם גַּם־ ַה ָשּׂ ָטן נ ְִפ ַלג ַעל־נ ְַפשׁוֹ ֵאיָ תּקוּם ַמ ְלכוּתוֹ ִכּי
ֲא ַמ ְר ֶתּם ְבּ ַב ַעל־זְבוּב ֲאנִי ְמ ָגרֵשׁ ֶאת־ ַה ֵשּׁ ִדים׃
ֵיכם ְבּ ִמי
יט ְו ִאם־אֲנִ י ְמ ָגרֵשׁ ֶאת־ ַה ֵשּׁ ִדים ְבּ ַב ַעל־זְבוּב ְבּנ ֶ
יכם׃
ְיג ְָרשׁוּ אֹ ָתם ַעל־ ֵכּן ֵהם י ְִהיוּ שֹׁ ְפ ֵט ֶ
כ ְו ִאם־ ְבּ ֶא ְצ ַבּע ֱאִ הים ֲאנִי ְמ ָגרֵשׁ ֶאת־ ַה ֵשּׁ ִדים ַמ ְלכוּת
יכם ֶאל־נָכוֹן׃
ֲל ֶ
ָה ֱאִ הים ָבּאָה א ֵ
וּכ ֵלי ִנ ְשׁקוֹ ָע ָליו ָשׁלוֹם י ְִהיֶה
אַרמוֹנוֹ ְ
כא ִבּ ְשׁמֹר ַה ִגּבּוֹר ֶאת־ ְ
ְל ָכל־ ִק ְנָינָיו׃
ִשּׂא ִמ ֶמּנּוּ ֶאת־נִ ְשׁקוֹ
כב ְו ִאם־ ַתּ ִקּיף ִמ ֶמּנּוּ יָבֹא ָע ָליו ְויָכֹל לוֹ י ָ
ְח ַלּק ְשׁ ָללוֹ׃
אַחר י ֻ
ֲשׁר ָבּ ַטח־בּוֹ ַ
אֶ
אַסּף ִא ִתּי
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ ְמ ֵ
וּמי א ֶ
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ ִלי ְל ָצרַי הוּא ִ
כג ִמי א ֶ
ְמ ַפזֵּר הוּא׃
וֹטט ְבּ ֶארֶץ
אָדם ְתּשׁ ֵ
אתהּ ִמן־ ָה ָ
רוּח ַה ֻטּ ְמאָה ְבּ ֵצ ָ
כד ְו ַ
אָשׁוּבה
ָ
ֵעה אָז תֹּא ַמר
ַתּ ְלאוּבֹת ְתּ ַב ֵקּשׁ ְוא־ ִת ְמ ָצא ַמ ְרגּ ָ
אתי ִמ ָשּׁם׃
ֲשׁר ָי ָצ ִ
ֶאל־ ִמ ְשׁ ָכּנִי א ֶ
וּמפֹאָר׃
ֻקּה ְ
שׁוּבהּ ִתּ ְמ ָצ ֶאנּוּ ְמנ ֶ
וּב ָ
כה ְ
ֲחרוֹת רָעוֹת ִמ ֶמּנָּה
כו אָז ֵתּ ֵל ו ְָל ְק ָחה ָלּהּ ֶשׁ ַבע רוּחוֹת א ֵ
ָעה
ֲרית ָה ִאישׁ ַההוּא ר ָ
ְהי ְָתה אַח ִ
וּבאוּ ְו ָשׁ ְכנוּ ָשׁם ו ָ
ָ
ֵאשׁיתוֹ׃
ֵמר ִ
אַחת ִמתּוֹ
ַתּ ָשּׂא ִא ָשּׁה ַ
כז ַוי ְִהי ְכּ ַד ְבּרוֹ ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ו ִ
ֶחם הוֹ ָר ְת
אַשׁרֵי ר ֶ
וֹלהּ וַתֹּא ֶמר ֵא ָליו ְ
ָה ָעם ֶאת־ק ָ
ֲשׁר ָינ ְָק ָתּ׃
ְו ַה ָשּׁ ַדיִם א ֶ
אַשׁרֵי ַהשֹּׁ ְמ ִעים ֶאת־ ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים
כח וַיֹּא ַמר אַף ִכּי־ ְ
ְושֹׁ ְמ ִרים אֹתוֹ׃
וּב ִה ָקּ ֵבץ ֵא ָליו ַעם־רָב ַוָיּ ֶחל ְל ַד ֵבּר ַהדּוֹר ַהזֶּה דּוֹר רָע
כט ְ
זוּל ִתי אוֹת יוֹ ָנה
ָתן־לוֹ ָ
וּמ ַב ֵקּשׁ אוֹת ְואוֹת א ִינּ ֵ
הוּא ְ
ַהנּ ִָביא׃
ְשׁי נִי ְנוֵה ֵכּן י ְִהיֶה
ֲשׁר ָהיָה יוֹ ָנה ְלאוֹת ְלאַנ ֵ
ל ִכּי ַכּא ֶ
אָדם ַלדּוֹר ַהזֶּה׃
גַם־ ֶבּן־ ָה ָ
ימן ָתּקוּם ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ִעם־אַ ְנ ֵשׁי ַהדּוֹר ַה ֶזּה
לא ַמ ְל ַכּת ֵתּ ָ
יע אֹ ָתם ִכּי ָבאָה ִמ ְקצוֹת ָהאָרֶץ ִל ְשׁמֹ ַע ָח ְכ ַמת
ְו ַת ְר ִשׁ ַ
ֶשׁנוֹ ָבזֶה גָּדוֹל ִמ ְשּׁמֹה׃
ְשׁמֹה ְו ִהנֵּה י ְ
לב אַ ְנ ֵשׁי נִי ְנוֵה יָקוּמוּ ַב ִמּ ְשׁ ָפּט ִעם־ ַהדּוֹר ַהזֶּה ְוי ְַר ִשׁיעוּ אֹתוֹ
ֶשׁנוֹ ָבזֶה גָּדוֹל ִמיּוֹ ָנה׃
ִכּי ָשׁבוּ ִבּ ְק ִריאַת יוֹ ָנה ְו ִהנֵּה י ְ
יפה
וּמ ִשׂים אֹתוֹ ַב ִמּ ְס ָתּר אוֹ־ ִמ ַתּ ַחת ָל ֵא ָ
לג ֵאין ַמ ְד ִליק־נֵר ֵ
ִכּי ִאם ֶאל־ ַה ְמּנוֹ ָרה ְל ַבעֲבוּר י ְִראוּ ַה ָבּ ִאים ֶאת־אוֹרוֹ׃
ימה ְבּ ָכל־ ַח ְדרֵי ִב ְט ְנ
לד נֵר ַהגּוּף הוּא ָה ָעיִן ִאם־ ֵעי ְנְ ת ִמ ָ
ָעב חֹ ֶשְׁ בּ ָכל־ ַח ְדרֵי ִב ְט ֶנ׃
י ְִהיֶה אוֹר ְו ִאם־ ֵעי ְנ ר ָ
ֲשׁר ְבּ ִק ְר ֶבּ׃
ֶח ַשָׁ האוֹר א ֶ
לה ַעל־ ֵכּן ִה ָשּׁ ֵמר־ ְלְ ל ִב ְל ִתּי י ְ
יהּ
ֲדרָיו אָז י ִַגּ ַ
גּוּפָ מ ֵלא אוֹר ְו ֵאין חֹ ֶשְׁ בּ ָכל־ח ָ
לו ִאם ָכּל־ ְ
ְלְ כּ ַל ִפּיד ָבּ ִהיר ִבּ ְמא אוֹרוֹ׃

נו

וּפרוּשׁ ֶא ָחד ָקרָא־לוֹ ֶלאֱכֹל ִאתּוֹ ָל ֶחם ַויָּבֹא
וֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ָ
לז ע ֶ
ֵשׁב ֶאל־ ֻשׁ ְל ָחנוֹ׃
ַויּ ֶ
אָכלוֹ׃
ָדיו ִל ְפנֵי ְ
ָחץ ֶאת־י ָ
לח ַויּ ְַרא ַה ָפּרוּשׁ ַויּ ְִת ַמהּ ִכּי א־ר ַ
רוּשׁים ְתּ ַטהֲרוּ
אַתּם ַה ְפּ ִ
לט וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ָהאָדוֹן ִהנֵּה ֶ
ֶאת־ ַהכּוֹס ְו ֶאת־ ַה ְקּ ָערָה ִמחוּץ ו ְִק ְר ְבּ ֶכם ָמ ֵלא עֹ ֶשׁק וָאָוֶן׃
מ ְכּ ִס ִילים ֲהא עֹ ֵשׂה ַה ִחיצוֹן הוּא ָע ָשׂה גַם ֶאת־ ַה ֶקּרֶב׃
ְהכֹּל ָטהוֹר י ְִהיֶה
ֲשׁר ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ָלחֹן ֲע ִניִּים ו ַ
ֲבל־ ְתּנוּ ֵמא ֶ
מא א ָ
ָל ֶכם׃
רוּשׁים ִכּי ְת ַע ְשּׂרוּ ֶאת־ ַה ִמּ ְנ ָתּא
מב אַ אוֹי ָל ֶכם ְפּ ִ
ְו ֶאת־ ַה ֵפּיגַם וְ ֶאת־ ָכּל־ֶירֶק ַה ָשּׂ ֶדה וְ ַת ַעזְבוּ ֶאת־ ַה ִמּ ְשׁ ָפּט
יכם ַלעֲשׂוֹת ְו ֶאת־ ֵא ֶלּה
ֲל ֶ
ֲבת ָה ֱאִ הים ֵא ֶלּה ע ֵ
ְו ֶאת־אַה ַ
אַל־ ַתּעֲזֹבוּ׃
וֹשׁבוֹת
אַתּם ֶאת־ ַהמּ ָ
רוּשׁים ִכּי אֲֹה ִבים ֶ
מג אוֹי ָל ֶכם ְפּ ִ
וּשׁ ֵא ַלת ְשְׁ מ ֶכם ַבּ ְשּׁו ִָקים׃
ֵסת ְ
ָה ִראשֹׁ ִנים ְבּ ָב ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
ֵפים ִכּי ִכּ ְק ָב ִרים
רוּשׁים ַה ֲחנ ִ
וֹפ ִרים וְ ַה ְפּ ִ
מד אוֹי ָל ֶכם ַהסּ ְ
יהם
ֲל ֶ
אָדם דֹּ ְר ִכים ע ֵ
וּבנֵי ָ
אַתּם ְ
מוּסים ֵמ ַעיִן ֶ
ְכּ ִ
ִמ ְבּ ִלי־ ָד ַעת׃
ַבּנוּ ִבּ ְד ָברֶי
ֲלי ַהתּוֹ ָרה וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ר ֵ
ַען ֶא ָחד ֵמ ַבּע ֵ
מה ַויּ ַ
ַפ ָתּ גַּם־אֹ ָתנוּ׃
ֵא ֶלּה ֵחר ְ
אַתּם ִכּי ַת ַע ְמסוּ
ֲלי ַהתּוֹ ָרה גַּם־ ֶ
מו וַיֹּא ַמר אוֹי ָל ֶכם ַבּע ֵ
ָשׁים ַמ ָשּׂא ָכּ ֵבד ִמ ְנּשׁא ְו ֵאין ֶאת־נ ְַפ ְשׁ ֶכם
ַעל־ ְשׁ ֶכם ֲאנ ִ
יכם׃
וֹת ֶ
אַחת ֵמ ֶא ְצ ְבּע ֵ
ִיע אֹתוֹ גַּם־ ְבּ ַ
ְל ָהנ ַ
יכם ָה ְרגוּ
וֹת ֶ
יאים ַואֲב ֵ
מז אוֹי ָל ֶכם ִכּי ִת ְבנוּ ֶאת־ ִק ְברֵי ַהנּ ְִב ִ
אֹ ָתם׃
ֵיהם ִכּי
יכם וְנֹ ִטים אַ ֲחר ֶ
וֹת ֶ
ֲשׂי אֲב ֵ
אַתּם ְמ ִע ִידים ְל ַמע ֵ
וּב ֵכן ֶ
מח ְ
ֵיהם׃
אַתּם בּוֹ ִנים ֶאת־ ִק ְבר ֶ
ֵהם ָה ְרגוּ אֹ ָתם ְו ֶ
אָמרָה ָח ְכ ַמת ָה ֱאִ הים ִה ְננִי שֹׁ ֵל ַח
מט ַבּעֲבוּר זֹאת כֹּה ְ
וּמ ֶהם י ְִרדֹּפוּ׃
ַה ְרגוּ ֵ
וּמ ֶהם י ַ
יחים ֵ
וּשׁ ִל ִ
יאים ְ
יהם נ ְִב ִ
ֲל ֶ
אֵ
יאים ַה ָשּׁפוּ
נ ְל ַמ ַען י ִָדּרֵשׁ ִמן־ ַהדּוֹר ַהזֶּה ַדּם ָכּל־ ַהנּ ְִב ִ
ָסד ָהאָרֶץ׃
ְל ִמן־ ִהוּ ֵ
ְבּ ַח וְ ַל ָבּיִת
ֲשׁר ֶנ ֱהרַג ֵבּין ַה ִמּז ֵ
נא ִמ ַדּם־ ֶה ֶבל ַעד־ ַדּם ְז ַכ ְריָה א ֶ
אָכן אֲנִ י ַמ ִגּיד ָל ֶכם ִכּי ָדרוֹשׁ י ִָדּרֵשׁ ִמן־ ַהדּוֹר ַהזֶּה׃
ֵ
ֲלי ַהתּוֹ ָרה ִכּי־ ְל ַק ְח ֶתּם ָל ֶכם ֶאת־ ַמ ְפ ֵתּ ַח
נב אוֹי ָל ֶכם ַבּע ֵ
אַתּם א ָתבֹאוּ ָשׁ ָמּה וְ ֶאת־ ַה ָבּ ִאים ִמבֹּא ִתּ ְכ ָלאוּ׃
ַה ָדּ ַעת ֶ
רוּשׁים ְל ָה ֶצק־לוֹ
וֹפ ִרים וְ ַה ְפּ ִ
ָחלּוּ ַהסּ ְ
נג ַוי ְִהי ְבּ ֵצאתוֹ ִמ ָשּׁם ַויּ ֵ
ֲשׁר־י ְַד ֵבּר ָקשׁוֹת׃
וּל ִה ְתגָּרוֹת בּוֹ ַעד א ֶ
ְ
ֶא ְרבוּ לוֹ ָלצוּד ָדּ ָבר ִמ ִפּיו ְל ַמ ַען י ְִמ ְצאוּ ָע ָליו ִשׂ ְטנָה׃
נד ַויּ ֶ

פרק יב
א

אַסּפוּ ִל ְר ָבבוֹת ַעד
ַוי ְִהי ֵבּין־כֹּה וָכֹה ַוהֲמוֹן ָה ָעם ִה ְת ְ
ֵעהוּ וְ הוּא ֵה ֵחל ְל ַד ֵבּר
ֲשׁר־ ָדּ ְרכוּ ִאישׁ ַעל־ר ֵ
אֶ
ֵאשׁית כֹּל ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ְשּׂאֹר
ידיו ֵלאמֹר ְבּר ִ
ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ֻפּה׃
רוּשׁים ֲהא הוּא ַה ֲחנ ָ
ַה ְפּ ִ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֲשׁר א
ָלה וְ ֵאין נ ְֶע ָלם א ֶ
ֲשׁר א ִיגּ ֶ
ב ְו ֵאין ָדּ ָבר נ ְִס ָתּר א ֶ
ָד ַע׃
ִיוּ ֵ
ִשּׁ ַמע ְל ֵעין ַה ָשּׁ ֶמשׁ וְ ַל ַחשׁ
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְר ֶתּם ַבּחֹ ֶשׁ י ָ
ג ָל ֵכן ֶאת־א ֶ
יכם ִה ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ָלאֶֹזן ֶח ֶדר ְבּ ֶח ֶדר י ִָקּ ֵרא
וֹת ֶ
ִשׂ ְפת ֵ
ַעל־ ַהגַּגּוֹת׃
ֲשׁר
יתי ַהגֵּו א ֶ
ד ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם אֹ ֲה ַבי אַל־ ִתּ ְיראוּ ִמ ְפּנֵי ְמ ִמ ֵ
ָדם ְל ָהרַע לוֹ עוֹד׃
אַ ֲחרֵי ֵכן ֵאין־ ְל ֵאל י ָ
ָדיו
ֲשׁר י ָ
ה אֲַ אנִי ְמ ַחוֶּה ָל ֶכם ֶאת־ ִמי ִתירָאוּ יְראוּ אֹתוֹ א ֶ
אָכן ֲאנִי אֹ ֵמר
ֵיהנֹּם ֵ
מּוּמת ֶאל־גּ ִ
רַב לוֹ ְל ַה ְשׁ ִליֶ את־ ַה ָ
ָל ֶכם אֹתוֹ ִתּירָאוּן׃
אַחת ֵמ ֶהן
ֳרים ִבּ ְשׁנֵי ִא ָסּ ִרים ְו ֵאין־ ַ
ו ֲהא ִת ָמּ ַכ ְרנָה ָח ֵמשׁ ִצפּ ִ
ִנ ְשׁ ַכּ ַחת ִל ְפנֵי ֱאִ הים׃
ֻלּן אַל־ ִתּ ְיראוּ
אַתּם גַּם־ ַשׂעֲרוֹת רֹא ְשׁ ֶכם נִ ְמנוּ ְב ִמ ְס ָפּר כּ ָ
ז ְו ֶ
ֳרים רַבּוֹת׃
ֶע ְר ְכּ ֶכם רַב ִמ ִצּפּ ִ
וֹדה ִבי ִל ְפנֵי
ֲשׁר י ֶ
ח ַו ֲאנִי ִה ְננִי ַמ ִגּיד ָל ֶכם ָכּל־ ִאישׁ א ֶ
ֲכי
וֹדה בוֹ ִל ְפנֵי ַמ ְלא ֵ
אָדם י ֶ
אָדם גַּם־ ֵכּן ֶבּן־ ָה ָ
ְבנֵי־ ָ
ָה ֱאִ הים׃
ֲחשׁ־בּוֹ ִל ְפנֵי
אָדם אַכ ֶ
ֲשׁר י ְַכ ֶחשׁ־ ִבּי ִל ְפנֵי ְבנֵי ָ
וּמי א ֶ
ט ִ
ֲכי ָה ֱאִ הים גַּם־ ֲאנִי׃
ַמ ְלא ֵ
אָדם י ִָסּ ַלח לוֹ אַ
ֲשׁר י ְַד ֵבּר ָדּ ָבר ְבּ ֶבן־ ָה ָ
י ָכּל־ ִאישׁ א ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ לוֹ א י ִָסּ ַלח לוֹ׃
ַדּף ֶאת־ ַ
ַה ְמג ֵ
ָאשׁים
ֵסת ו ְִל ְפנֵי ָהר ִ
יא ו ְַכ ֲא ֶשׁר י ִָביאוּ ֶא ְת ֶכם ֶאל־ ָבּ ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
יכה נְ ַד ֵבּר אוֹ ַמה־נּ ְַד ֵבּר׃
יטים אַל־ ֶתּ ֶח ְרדוּ ֵלאמֹר ֵא ָ
ְו ַה ַשּׁ ִל ִ
ֲשׁר
ְחוֶּה ָל ֶכם ְבּ ֶע ֶצם ָה ֵעת ַה ִהיא ֵאת א ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ י ַ
יב ִכּי־ ַ
ְתּ ַד ֵבּרוּן׃
אָחי ְל ַח ֵלּק ִא ִתּי
ַבּי ַצו ֶאת־ ִ
יג וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶא ָחד ִמן־ ָה ָעם ר ִ
ֻשּׁה׃
ֶאת־ ַה ְיר ָ
יכם אוֹ
ֲל ֶ
אָדם ִמי ָשׂ ַמנִי ְלשֹׂ ֵפט ע ֵ
ַען אֹתוֹ וַיֹּא ַמר ֶבּן־ ָ
יד ַויּ ַ
ִל ְמ ַח ֵלּק׃
ֲשׁקּוֹת ִכּי
יהם ְראוּ ו ְִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ָכּל־ ֶבּ ַצע ַמע ַ
ֲל ֶ
טו וַיֹּא ֶמר א ֵ
א ְברֹב נ ְָכ ִסים ַחיֵּי אָ ָדם׃
ֲשׁר ָשׂ ֵדהוּ
יהם ְמ ָשׁלוֹ וַיֹּא ַמר ִאישׁ ָע ִשׁיר ָהיָה א ֶ
ֲל ֶ
ִשּׂא א ֵ
טז ַויּ ָ
ָע ָשׂה ְפּ ִרי ְתבוּאָה ְל ַמ ְכ ִבּיר׃
ֱשׂה ִכּי ֵאין־ ִלי ָמקוֹם ְל ָה ִכיל
יז ְוהוּא ִד ֵבּר ַעל־ ִלבּוֹ ָמה־ ֶאע ֶ
בוּאָתי׃
ֶאת־ ְתּ ִ
ֲשׁר ֲאנִי עֹ ֶשׂה ֶאהֱרֹס ֶאת־ ָבּ ֵתּי ַה ִמּ ְס ְכּנוֹת
יח וַיֹּא ַמר זֶה א ֶ
טוּבי׃
וֹלים ֵמ ֶהם ֶא ְבנֶה וְ ָשׁ ָמּה ֶאאֱסֹף ְדּ ָגנִי ו ְָכל־ ִ
ְוּגד ִ
וֹבה ַה ְר ֵבּה ְצבוּרָה
יט וְכֹה אֹ ַמר ְלנ ְַפ ִשׁי יֶשׁ־ ָל נ ְַפ ִשׁי ט ָ
ַבּים ֵהר ְָג ִעי ִא ְכ ִלי ְשׁ ִתי ו ְִג ִילי׃
ָמים ר ִ
ְלי ִ
אָמר לוֹ ָס ָכל ַבּ ַלּי ְָלה ַהזֶּה י ְִד ְרשׁוּ ֶאת־נ ְַפ ְשׁ
כ אֱַ אִ הים ַ
וֹת׃
ֲכינ ָ
ֲשׁר ה ִ
וּל ִמי י ְִהיֶה א ֶ
ִמ ֶמְּ 
ֱצר לוֹ אֹ ָצרוֹת ְל ַבדּוֹ ְו ֵאין לוֹ עֹ ֶשׁר
ֲשׁר ֶיא ַ
כא ֵכּן הוּא ָה ִאישׁ א ֶ
ֵלאִ הים׃
ידיו ַעל־ ֵכּן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם א ָתחוּשׁוּ
כב וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ְלנ ְַפ ְשׁ ֶכם ֵלאמֹר ַמה־נֹּא ֵכל אוֹ ִל ְב ַשׂ ְר ֶכם ַמה־ ִנ ְל ָבּשׁ׃
נז

בוּשׁיו׃
ְע ֶרַ הגּוּף ִמ ְלּ ָ
ֶפשׁ רַב ֵמאֹ ֶכל ו ֵ
כג ֵהן ֵע ֶרַ הנּ ֶ
ֲשׁר א ִי ְז ְרעוּ ְוא י ְִק ְצרוּ ְו ֵאין
כד ִה ְתבּוֹ ְננוּ ֶאל־ ָהעֹ ְר ִבים א ֶ
וּמה רַב
ָתן ָל ֶהם ַל ְח ָמם ָ
ָל ֶהם ְמגוּרָה אוֹ גֹ ֶרן וֵאִ הים נ ַ
ֶע ְר ְכּ ֶכם ֵמעוֹף ָכּנָף׃
וֹמתוֹ גֹּ ֶמד ֶא ָחד ֵע ֶקב
וֹסיף ַעל־ק ָ
יוּכל ְלה ִ
וּמי ִמ ֶכּם ַ
כה ִ
ַדּ ֲאגָתוֹ׃
וֹעילוּ
תוּכלוּ עֲשׂוֹת ַמה־תּ ִ
כו ו ְַעל־ ֵכּן ִאם ָדּ ָבר ָקטֹן א ְ
ֶתר ַה ְדּ ָב ִרים׃
ַת ֶכם ְלי ֶ
ְב ַד ֲאג ְ
ִיגעוּן ְוא
יכה ַיעֲלוּ י ִָציצוּ ְוא י ְ
וֹשׁנִּים ֵא ָ
כז ַה ִבּיטוּ ֶאל־ ַהשּׁ ַ
ֲדרוֹ א־ ָהיָה
י ְִטווּן ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם גַּם ְשׁמֹה ְבּ ָכל־ה ָ
ָלבוּשׁ ְכּ ֶא ָחד ֵמ ֵהנָּה׃
ֲשׁר י ִָציץ
ֲטה ֱאִ הים ֶאת־ ֵע ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה א ֶ
כח ְו ִאם־ ָכּ ָכה ַיע ֶ
ֱמנָה׃
ֻתּן ַבּ ַתּנּוּר אַף ִכּי־ ֶא ְת ֶכם ְק ַטנֵּי א ֻ
וּל ָמ ֳחרָתוֹ י ַ
ַהיּוֹם ְ
וּמה־ ִתּ ְשׁתּוּ ו ְִל ְבּ ֶכם
אַתּם א ְת ַב ְקּשׁוּ ַמה־תֹּא ְכלוּ ַ
כט ְוגַם־ ֶ
ָהנָּה׃
ָנוּע ֵהנָּה ו ֵ
א י ַ
יכם יֹ ֵד ַע ִכּי־ ֵא ֶלּה
ֲב ֶ
ל ִכּי ָכּ ֵא ֶלּה ְמ ַב ְק ִשׁים גּוֵֹיי ָה ֲארָצוֹת ַוא ִ
יכם ֵה ָמּה׃
ָצ ְר ֵכ ֶ
ָתנוּ
ֲפ ִצים ָה ֵהם ִינּ ְ
ְהח ָ
לא אַַ בּ ְקּשׁוּ ֶאת־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ו ַ
וֹספוֹת׃
ָל ֶכם ַמ ָתּנוֹת נ ָ
יכם הוּא ָל ֵתת ָל ֵכם ֶאת
ֲב ֶ
לב אַל־ ִתּירָא ֵע ֶדר ָקטֹן ִכּי ֵח ֶפץ א ִ
ַה ַמּ ְלכוּת׃
וּתנוּ ָל ֶא ְביוֹנִ ים עֲשׂוּ ָל ֶכם ְצרֹרוֹת
ֲשׁר ָל ֶכם ְ
לג ִמ ְכרוּ ֶאת א ֶ
ֲשׁר א ִי ָגּ ַרע ִמ ֶמּנּוּ
וֹצר ַבּ ָשּׁ ַמיִם א ֶ
ֲשׁר א יִבֹּלוּ ְוא ָ
אֶ
וֹלם ַגּנָּב א־ ִיגַּשׁ ָשׁ ָמּה ו ְָעשׁ א יֹא ְכ ֶלנּוּ׃
ְלע ָ
וֹצ ְר ֶכם ָשׁם י ְִהי גַּם־ ְל ַב ְב ֶכם׃
לד ִכּי ִבּ ְקמוֹם א ַ
ֻרים ְונֵרוֹת דֹּ ְל ִקים׃
לה ִה ְתי ְַצּבוּ ְבּ ָמ ְת ַניִם ֲחג ִ
ֲשׁר
ֲתנָּתוֹ וְ ַכא ֶ
יהם ִמן־ח ֻ
ָשׁים ְמ ַח ִכּים ְלשׁוּב אֲדֵֹנ ֶ
לו ֶוהֱיוּ ַכ ֲאנ ִ
יָבֹא ְוי ְִדפֹּק י ְִפ ְתחוּ־לוֹ ְכּ ָרגַע׃
יהם י ְִמ ָצ ֵאם
ֲשׁר ְבּשׁוּב אֲדֵֹנ ֶ
ֲב ִדים ָה ֵהם א ֶ
אַשׁרֵי ָהע ָ
לז ְ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי הוּא ַיחֲגֹר
שֹׁ ְק ִדים ַעל־ ִמ ְשׁ ַמ ְר ָתּם ֵ
ִישׁרֵת אֹ ָתם׃
יבם ֶאל־ ַה ֻשּׁ ְל ָחן ְוי ְִקרַב ו ָ
וֹשׁ ֵ
ָמ ְתנָיו י ִ
ישׁית ְו ֵכן י ְִמ ָצ ֵאם
אַשׁ ֻמרָה ַה ֵשּׁנִית יָבֹא אוֹ ִאם־ ַבּ ְשּׁ ִל ִ
לח ִאם־ ָבּ ְ
ֲב ִדים ָה ֵהם׃
אַשׁרֵי ָהע ָ
ְ
ָדע ַבּ ַעל ַה ַבּיִת ֶאת־ ַה ָשּׁ ָעה ָבּה
לט וְזֹאת ִשׂימוּ ַעל־ ֵלב ִכּי־לוּ י ַ
ָתן ַל ְחתֹּר
יָבוֹא ַה ַגּנָּב ָהיָה עֹ ֵמד ַעל־ ִמ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ ְוא־נ ַ
ְבּ ֵביתוֹ׃
ֲשׁר
אָדם יָבוֹא ְבּ ָשׁ ָעה א ֶ
אַתּם הֱיוּ ְנכֹ ִנים ִכּי ֶבּן־ ָה ָ
מ ָל ֵכן גַּם־ ֶ
א ָת ִשׂימוּ ַעל־ ֵלב׃
את ֶאת־ ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה אוֹ
ָשׂ ָ
ֲלנוּ אֲדֵֹנינוּ נ ָ
מא וַיֹּא ֶמר ֶפּ ְטרוֹס ה ָ
ֻלּם׃
ִאם־גַּם ְלכ ָ
ֱמן ְונָבוֹן ֲא ֶשׁר אֲדָֹניו
וּמי־הוּא ִאישׁ ֶנא ָ
מב וַיֹּא ֶמר ָהאָדוֹן ִ
אָכ ָלם ְבּ ִעתּוֹ׃
ִה ְפ ִקידוֹ ַעל־ ְבּנֵי ֵביתוֹ ָל ֵתת ָל ֵהם ֶאת־ ְ
ֲשׁר ְבּבֹאוֹ י ְִמ ָצ ֶאנּוּ אֲדָֹניו ִכּי ֵכן
אַשׁרֵי ָה ֶע ֶבד ַההוּא א ֶ
מג ְ
ָע ָשׂה׃
ֲשׁר יֶשׁ־לוֹ׃
אָמן אֲנִ י אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי י ְַפ ִק ֵדהוּ ַעל־ ָכּל־א ֶ
מד ֵ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

מה ְו ִאם־ ָה ֶע ֶבד ַההוּא יֹא ַמר ְבּ ִלבּוֹ בֹּ ֵשׁשׁ אֲדֹ ִני ָלבֹא ְו ֵה ֵחל
ֲב ִדים ְו ֶאת־ ַה ְשּׁ ָפחוֹת ו ְֶלאֱכֹל ו ְִל ְשׁתּוֹת
ְל ַהכּוֹת ֶאת־ ָהע ָ
ְו ִל ְשׁכֹּר׃
ֲשׁר א־י ְַצ ֶפּה לּוֹ
מו בֹּא יָבֹא אֲדֵֹני ָה ֶע ֶבד ַההוּא ְבּיוֹם א ֶ
ִתּן
וֹר ִרים י ֵ
ִישׁ ֵסּף אֹתוֹ ְו ֶאת־ ַהסּ ְ
ֵדע ו ַ
ֲשׁר א־י ַ
וּב ָשׁ ָעה א ֶ
ְ
ֶח ְלקוֹ׃
ֲשׂה
מז ְו ָה ֶע ֶבד ַהיֹּ ֵד ַע ָמה ְרצוֹן אֲדָֹניו ְוא יָחוּשׁ ְוא ַיע ֶ
ָסר ְבּ ַמכּוֹת ָקשׁוֹת׃
ִכ ְרצֹנוֹ ִיוּ ֵ
ָסר
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ יֹ ֵד ַע ו ְָע ָשׂה ֵח ְטא ִמ ְשׁ ַפּט ַמכּוֹת ִיוּ ֵ
מח ְוהוּא א ֶ
ֲשׁר ִנ ַתּן־לוֹ ַה ְר ֵבּה י ִָדּרֵשׁ ִמנֶּנּוּ
ְבּ ַמכּוֹת ַקלּוֹת ִכּי ָכל־ ִאישׁ א ֶ
ֻקּשׁ ִמיָּדוֹ
ֲשׁר ָה ְפ ַקד ְבּיָדוֹ ִפּ ָקּדוֹן רָב ֵכּן ְיב ַ
ַה ְר ֵבּה וְ ִאישׁ א ֶ
ָתר׃
ְבּ ַקו י ֵ
וּמה־ ֶח ְפ ִצי עוֹד ִאם ְכּ ָבר
אתי ְל ַה ְב ִעיר ֵאשׁ ָבּאָרֶץ ַ
מט ַו ֲאנִי ָב ִ
בֹּ ָערֶת׃
וּמה־ ַצּר ִלי ַעד ִכּי־ ִתתֹּם׃
ילה ָע ַלי ְל ִה ָטּ ֶבל־ ָבּהּ ַ
נ ְוגַם־ ְט ִב ָ
אתי ָל ֵתת ָשׁלוֹם ָבּאָרֶץ ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם
נא ַה ִאם ַתּ ְח ְשׁבוּן ִכּי ָב ִ
א־ ֵכן ִכּי ִאם־ ַמ ֲחֶ קת׃
ֲמ ָשּׁה י ְִהיוּ ְבּ ַביִת ֶא ָחד יָקוּמוּ ֵמ ַע ָתּה ְשָׁ שׁה
נב ִכּי ִאם־ח ִ
וּשׁ ַניִם ַעל־ ְשָׁ שׁה׃
ַעל־ ְשׁ ַניִם ְ
וּבת ְבּ ִא ָמּהּ ָחמוֹת
אָביו ֵאם ְבּ ִב ָתּהּ ַ
וּבן ְבּ ִ
נג אָב יָקוּם ִבּ ְבנוֹ ֵ
ְבּ ַכ ַלּ ָתהּ ו ְַכ ָלּה ַבּחֲמֹ ָתהּ׃
ֲשׁר ִתּ ְראוּ ָענָן עֹ ֶלה ִמ ַמּ ֲערָב
נד וַיֹּא ֶמר גַּם ֶאל־הֲמוֹן ָה ָעם ַכּא ֶ
ֶשׁם ו ְֵכן י ְִהיֶה׃
ָתּ ִחישׁוּ ְל ַה ִגּיד ִכּי יָבֹא ג ֶ
רוּח ֶנגֶב נֹ ֶשׁ ֶבת תֹּא ְמרוּ ִכּי חֹם יָבֹא ו ְֵכן י ְִהיֶה׃
נה ְו ִאם־ ַ
ֵפים ִל ְבחֹן ֶאת־ ְפּנֵי ָהאָרֶץ ְו ֶאת־ ְפּנֵי ַה ָשּׁ ָמיִם
נו ֵהן י ְַד ְע ֶתּם ֲחנ ִ
ְו ֵאי א י ְַד ְע ֶתּם ִל ְבחֹן גַּם ֶאת־ ָה ֵעת ַהזֹּאת׃
ָשׁר׃
וֹציאוּ ִמ ְשׁ ָפּט י ָ
ַת ֶכם ָל ָמּה א ת ִ
רוּח ִמ ִבּנ ְ
נז ְוגַם ֵמ ַ
ָצל
אַמּץ ְל ִהנּ ֵ
יבֶ אל־ ָהרֹאשׁ ִה ְת ֵ
ֲשׁר ֵתּ ֵלִ עם־ ִאישׁ ִר ְ
נח ַכּא ֶ
ְהשֹּׁ ֵפט
וֹב ְילִ ל ְפנֵי ַהשֹּׁ ֵפט ו ַ
וֹדַ ב ָדּ ֶרֶ פּן־י ִ
ִמיָּדוֹ ע ְ
ִתּ ְנְ ל ֵבית ַהסֹּ ַהר׃
וֹטר י ֶ
וֹטר וְ ַהשּׁ ֵ
י ְַס ִגּ ְירְ בּיַד ַהשּׁ ֵ
ֲלה ִמ ָשּׁם ַעד ֲא ֶשׁר־ ְתּ ַשׁ ֵלּם
נט ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ְלִ כּי א ַתע ֶ
רוּטה ָהאַחֲרָֹנה׃
ֶאת־ ַה ְפּ ָ

פרק יג
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ָשׁים ַויּ ִַגּידוּ לוֹ ֶאת־ ְדּ ַבר ַה ְגּ ִל ִילים
ָבּ ֵעת ַה ִהיא ָבּאוּ ֲאנ ִ
יהם׃
ילטוֹס ָמ ַסָ דּ ָמם ַעל־זִ ְב ֵח ֶ
ֲשׁר ִפּ ָ
אֶ
יהם ַה ִאם ַתּ ְח ְשׁבוּ ִכּי־ ַה ְגּ ִל ִילים
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
ַויּ ַ
ָשׂאוּ
ֲשׁר־נ ְ
ָליל אַ ֲחרֵי א ֶ
ָה ֵהם ָהיוּ ַח ָטּ ִאים ִמ ָכּל־יֹ ְשׁ ֵבי ַהגּ ִ
עֶֹנשׁ זֶה׃
ֻל ֶכם
אַתּם א ָתשׁוּבוּ כּ ְ
ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם א־ ֵכן ְו ִאם ֶ
ְכּמוֹ־ ֵכן תֹּא ֵבדוּ׃
יהם ַה ִמּ ְג ָדּל
ֲל ֶ
ָפל ע ֵ
ֲשׁר נ ַ
ָשׁים א ֶ
אוֹ ְשׁמָֹנה ָע ָשׂר ָה ֲאנ ִ
ישׁ ֵבי
ֲשׁ ִמים ָהיוּ ִמ ָכּל־ ְ
ֲת ְח ְשׁבוּ ִכּי־א ֵ
ָמתוּ ה ַ
ִבּ ְשׁלֹּ ַח ו ֵ
ְרוּשׁ ָליִם׃
י ָ

ֻלּ ֶכם
אַתּם א ָתשׁוּבוּ כּ ְ
ה ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם א־ ֵכן ְו ִאם ֶ
ְכּמוֹ־ ֵכן תֹּא ֵבדוּ׃
ֲשׁר־לוֹ ְת ֵאנָה
ִשׂא ְמ ָשׁלוֹ וַיֹּא ֶמר ִאישׁ ֶא ָחד ָהיָה א ֶ
ו ַויּ ָ
טוּעה ְב ַכ ְרמוֹ ַויָּבֹא ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת־ ִפּ ְריָהּ ְוא ָמ ָצא׃
ְנ ָ
אתי ֶאל־ ַה ְתּ ֵאנָה
ז וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַהכֹּ ֵרם ִהנֵּה־זֶה ָשׁלשׁ ָשׁנִים ָבּ ִ
אתי ְכּרֹת אֹ ָתהּ ִכּי
ַהזֹּאת ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת־ ִפּ ְריָהּ ְוא ָמ ָצ ִ
אַד ָמ ִתי׃
ָל ָמּה־זֶּה ַת ְשׁ ִחית ֶאת־ ְ
ַען וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו אֲדֹ ִני ַהנַּח ָלהּ עוֹד ַה ָשּׁנָה ַהזֹּאת ַעד
ח ַויּ ַ
ִכּי־ ֶא ְעדֹּר ְו ֶא ֵתּן דֹּ ֶמן ִמ ָסּ ִביב ָלהּ׃
ֲשׂה ְפ ִרי ַבּ ָשּׁנָה ַה ָבּאָה ְו ִאם־אַיִן ִתּ ְכרֹת אֹ ָתהּ׃
אוּלי ַתּע ֶ
ט ַ
ֵסת׃
אַחד ָבּ ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
י ַוי ְִהי ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַוי ְַל ֵמּד ְבּ ַ
ֱלשׁ זֶה ְשׁמֶֹנה ֶע ְשׂרֶה
רוּחהּ ַו ֶתּח ַ
ֲתה ָ
ֲשׁר ִכּה ָ
יא ְו ָשׁם ִא ָשּׁה א ֶ
וֹמְ ו ֵאין זֹ ֵקף ָלהּ׃
פוּפה ְו ֵאין ס ֵ
ָשׁנָה ו ְִהיא ְכ ָ
יה ִא ָשּׁה ִהנֵּה ֻח ַלּ ְצ ְתּ
ֵשׁוּע ַויּ ְִקרָא וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
יב ַויּ ְַרא אֹ ָתהּ י ַ
ֵמ ָח ְלֵי׃
וֹמ ָתה ַו ִתּ ֵתּן
ַתּעֲמֹד ִבּ ְמא ק ָ
ַתּ ַמ ֵהר ו ַ
יה ו ְ
ָדיו ָע ֶל ָ
ָשׂם ֶאת־י ָ
יג ַויּ ֶ
ָכּבוֹד ֵלאִ הים׃
ֵשׁוּע ְבּיוֹם
ֵסת ָחרָה־לוֹ ִכּי ִר ָפּא י ַ
יד אַ רֹאשׁ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
ָמים ֵתּ ָע ֶשׂה
ַען וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ָה ָעם ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ַה ַשּׁ ָבּת ַויּ ַ
ָפאוּ ְוא ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת׃
אכה ָבּ ֵא ֶלּה בֹּאוּ ְו ֵהר ְ
ָכל־ ְמ ָל ָ
ֵפים ֲהא ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם
ַען ָהאָדוֹן וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֲחנ ִ
טו ַויּ ַ
יכנּוּ ְל ַה ְשׁקֹתוֹ
וֹל ֶ
י ִַתּיר ֶאת־שׁוֹרוֹ ְו ֶאת חֲמֹרוֹ ִמן־ ָה ֵאבוּס וְי ִ
ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת׃
אָסר אֹ ָתהּ ַה ָשּׂ ָטן זֶה ְשׁמֶֹנה
ֲשׁר ַ
ָהם זֹאת א ֶ
אַבר ָ
וּבת־ ְ
טז ַ
ֶיה ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת׃
ֶע ְשׂרֶה ָשׁנָה א ֻת ַתּר ֵמאֲסוּר ָ
וֹמ ָמיו ַויּ ְִשׂ ַמח ָכּל־ ָה ָעם
וּמ ֵדּי ַד ְבּרוֹ ָכזֹאת ָח ְפרוּ ָכּל־ ִמ ְתק ְ
יז ִ
ֲשׁר ָע ְשׂ ָתה יָדוֹ׃
ַעל־ ָכּל־ ַה ְגּדֹלוֹת א ֶ
אַשׁוֶה ָלהּ׃
וּמה ְ
יח וַיֹּא ֶמר ַמה־ ְדּמוּת ְל ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ָ
ֲשׁר ָל ַקח ִאישׁ ַויּ ְִתּנֵהוּ ְבגַנּוֹ
יט ִדּ ְמיוֹ ָנהּ ְכּג ְַרגַּר ַח ְר ָדּל א ֶ
ֲשׁר עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם ִקנְּנוּ
ַויּ ְִצ ַמח ַוי ְִהי ְל ֵעץ גָּדוֹל ַעד־א ֶ
ָפיו׃
ַבּ ֲענ ָ
וֹסף וַיֹּא ַמר ַמה־ ְדּמוּת ְל ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
כ וַיּ ֶ
ַתּ ָלשׁ ִבּ ְשׁלשׁ ְס ִאים
ֲשׁר ָל ְק ָחה ִא ָשּׁה ו ָ
כא ִדּ ְמיוֹ ָנהּ ִכּ ְשׂאֹר א ֶ
יסה׃
ֲר ָ
ֲשׁר ָח ְמ ָצה ָכּל־ ָהע ִ
ֶק ַמח ַעד־א ֶ
ְמה׃
ְרוּשׁ ָלי ָ
וֹע י ָ
וּכ ָפ ִרים ָעבוֹר ְו ַל ֵמּד ְונָס ַ
כב ַוַיעֲבֹר ֶדּ ֶרָ ע ִרים ְ
ָשׁעוּ׃
אָלהוּ ִאישׁ ֵלאמֹר אֲדֹ ִני ֲהרַק ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר ִיוּ ֵ
כג ַויּ ְִשׁ ֵ
אַמּצוּ ָלבֹא ַבּ ַשּׁ ַער ַה ָצּר ִכּי ֲאנִי אֹ ֵמר
יהם ִה ְת ְ
ֲל ֶ
כד וַיֹּא ֵמר א ֵ
יוּכלוּ ָלבֹא׃
ַבּים י ְַב ְקשׁוּ ְוא ְ
ָל ֶכם ר ִ
ֲשׁר יָקוּם אֲדֵֹני ַה ַבּיִת ו ְָסגַר ֶאת־ ַה ָדּ ֶלת
כה ָבּ ֵעת ַה ִהיא א ֶ
אַתּם ָתּבֹאוּ ְו ַת ַע ְמדוּ ִמחוּץ ִמ ְת ַדּ ְפּ ִקים ַעל־ ַה ֶדּ ֶלת ֵלאמֹר
ְו ֶ
ָד ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם
אֲדֵֹנינוּ ְפּ ַתח־ ָלנוּ ְוהוּא ַי ֲענֶה וְיֹא ַמר א י ַ
אַתּם׃
ֵאי־ ִמזֶּה ֶ
וּב ְרחֹבֹתֵינוּ
אָכ ְלנוּ ְו ָשׁ ִתינוּ ְל ָפנֶיִ 
כו אָז ָתּ ֵחלּוּ ֵלאמֹר ֲהא ַ
ית ָלּנוּ תּוֹ ָרה׃
הוֹ ֵר ָ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

אַתּם
ָד ְע ִתּי ֵאי־ ִמזֶּה ֶ
כז ְוהוּא ַי ֲענֶה ֵהן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם א י ַ
סוּרוּ ִמ ֶמּנִּי ָכּל־פֲֹּע ֵלי אָוֶן׃
ָהם ְוי ְִצ ָחק
אַבר ָ
כח ְואָז י ְִהיֶה ְב ִכי ַוחֲרֹק ִשׁ ָנּיִם ִכּי ִת ְראוּ ְ
אַתּם נִ ָדּ ִחים
יאים ְבּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים וְ ֶ
ְוַיעֲקֹב ו ְָכל־ ַהנּ ְִב ִ
ִתּ ְהיוּ ִמחוּץ׃
ֵשׁבוּ ִע ָמּם
וּמיָּם יָבֹאוּ ְוי ְ
וּמ ָצּפוֹן ִ
וּמ ַמּ ֲערָב ִ
וּמ ִמּ ְזרָח ִ
כט ִ
ְבּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ֲשׁר
ֲשׁר י ְִהיוּ ִראשֹׁ ִנים ו ְִראשֹׁ ִנים א ֶ
ל ְו ִה ֵנּה יֵשׁ אַחֲרֹ ִנים א ֶ
י ְִהיוּ אַחֲרֹ ִנים׃
רוּשׁים וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ֵצא
לא ַבּ ָשּׁ ָעה ַה ִהיא ָבּאוּ ִמ ְקצוֹת ַה ְפּ ִ
וֹרדוֹס ְמ ַב ֵקּשׁ ְל ָה ְר ֶג׃
ו ְֵלִ מזֶּה ִכּי ה ְ
וּעל ַהזֶּה ִה ְננִי ְמ ָגרֵשׁ
יהם ְלכוּ ְו ַה ִגּידוּ ַלשּׁ ָ
ֲל ֶ
לב וַיֹּא ֶמר א ֵ
וּביּוֹם
וּביוֹם ָמ ָחר ַ
וֹלים ַהיּוֹם ְ
רוּחוֹת רָעוֹת ְורֹ ֵפא ח ִ
ישׁי אָבֹא ַעד־ ִק ִצּי׃
ַה ְשּׁ ִל ִ
וּליוֹם ַה ָבּא אַ ֲחרָיו ִכי ֵכן
וּליוֹם ָמ ָחר ְ
לג אַָ הלוֵֹ א ֵלַ היּוֹם ְ
ירוּשׁ ָליִם׃
ֵע ֶשׂה ִכּי נ ִָביא יֹא ַבד ִמחוּץ ִל ָ
 א־ י ָ
יאים וְ ַהסֹּ ֶק ֶלת
ְרוּשׁ ַליִם ַההֹ ֶרגֶת ֶאת־ ַהנּ ְִב ִ
ְרוּשׁ ַליִם י ָ
לד י ָ
לוּחים ֵא ָל ִיַ עד־ ַכּ ֶמּה ְפ ָע ִמים ָח ַפ ְצ ִתּי ְל ַק ֵבּץ
ֶאת־ ַה ְשּׁ ִ
יה ַתּ ַחת
ֲשׁר ְתּ ַק ֵבּץ ַתּ ְרנְגֹ ֶלת ֶאת־ ֶא ְפרֹ ֶח ָ
ֶאת־ ָבּ ַנ ִיַ כּא ֶ
יתם׃
ֲב ֶ
יה וְ א א ִ
ָפ ָ
ְכּנ ֶ
אָמן אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי
ִשּׁ ֵאר ָל ֵכם ָח ְר ָבּה ַו ֲאנִי ֵ
ית ֶכם י ָ
לה ִהנֵּה ֵבּ ְ
א ִת ְר ֻא ִני עוֹד ַעד ִכּי־תֹא ְמרוּן ָבּרוַּ ה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְה ָוֹה׃

פרק יד
רוּשׁים
ָאשׁי ַה ְפּ ִ
א ַוי ְִהי ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַויָּבֹא ֶאל־ ֵבּית ֶא ָחד ֵמר ֵ
אָרבוּ לוֹ׃
ְהם ְ
ֶלאֱכֹל ָל ֶחם ו ֵ
ֲשׁר ְבּ ָשׂרוֹ ָצ ָבה ָמיִם׃
ב ְו ִהנֵּה ִאישׁ ְל ָפנָיו א ֶ
רוּשׁים
ֲלי ַהתּוֹ ָרה וְ ֶאל־ ַה ְפּ ִ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַבּע ֵ
ַען י ַ
ג ַויּ ַ
ֲרישׁוּ׃
ַפּא ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ִאם־א ַוַיּח ִ
ֲכי ַכתּוֹ ָרה ְלר ֵ
ֵלאמֹר ה ִ
ְשׁ ְלּ ֵחהוּ׃
ד ַויּ ִַקח ַויּ ְִר ָפּא אֹתוֹ ַוי ַ
ָפל
ֲשׁר חֲמֹרוֹ אוֹ שׁוֹרוֹ נ ַ
יהם ִמי־ ִמ ֶכּם א ֶ
ֲל ֶ
ה וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׂהוּ ְל ַה ֲעתוֹ׃
ָחישׁ ַמע ֵ
ֶאל־ ַהבּוֹר ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְוא י ִ
ו ְוא י ְָכלוּ ְל ָה ִשׁיב ָדּ ָבר ַעל־זֹאת׃
ָאשׁי
ֲשׁר ָבּחֲרוּ ָל ֶהם ֶאת־ר ֵ
ֻאים א ֶ
ז ְו ִכ ְראוֹתוֹ ֶאת־ ַה ְקּר ִ
יהם וַיֹּא ַמר׃
ֲל ֶ
ִשּׂא ֶאת־ ְמ ָשׁלוֹ א ֵ
וֹשׁבוֹת ַויּ ָ
ַהמּ ָ
וֹשׁב
ֲתנָּתוֹ א ֵת ֵשׁב ַעל־מ ָ
ח ִכּי־י ְִקרָא אֹ ְתִ אישׁ ֶאל־ח ֻ
ָהרֹאשׁ ֶפּן־נ ְִקרָא ָשׁם ִאישׁ נ ְִכ ָבּד ִמ ֶמּ׃
אָמר ֵא ֶליַ הנַּח
ֵיכם ְו ַ
ֲשׁר ָקרָא ֶאת־ ְשׁנ ֶ
וּבא ָה ִאישׁ א ֶ
ט ָ
וֹמָ ל ִאישׁ ַהזֶּה ְואָז ָתּקוּם ְבּ ָב ְשׁ ְתָּ ל ַק ַחת
ְמק ְ
וֹשׁב ַה ָשּׁ ֵפל׃
ֶאת־ ַהמּ ָ
וֹשׁב ַה ָשּׁ ֵפל וְ ַהקֹּ ֵרא
אַתּה ֵלְ ו ֵשׁב ַעל־ ַהמּ ָ
י אִַ אם ָקרוּא ָ
ֲלה ִמזֶּה ָמ ְע ָלה ְו ָהיָה־ ְל
אֹ ְת יָבֹא וְיֹא ַמר ֵא ֶלי י ְִד ִידי ע ֵ
ְל ָכבוֹד ִל ְפנֵי ָכּל־ ַהיֹּ ְשׁ ִבים ִבּ ְמ ִס ָבּה ִע ָמּ׃
ָשׂא׃
רוּח ִינּ ֵ
וּשׁ ַפל ַ
ִשּׁ ֵפל ְ
יא ִכּי ָכּל־ ַה ִמּ ְת ַנ ֵשּׂא ְב ַג ֲאוָתוֹ י ָ

נט

ֲשׂה
ֲשׁר ְקרָאוֹ ְל ֵביתוֹ ִכּי־ ַתע ֶ
יב וַיֹּא ֶמר גַּם ֶאל־ ָה ִאישׁ א ֶ
אַחי
ִמ ְשׁ ֶתּה ַבּ ָצּ ֳה ַריִם אוֹ ָב ֶערֶב א ִת ְקרָא ְלאֹ ֲה ֶביְ ל ֶ
ֲשׁ ִירים ִכּי גַם־ ֵהם י ְִקרָאוּ
וֹבי אוֹ ִל ְשׁ ֵכנֶיָ הע ִ
ְו ִל ְקר ֶ
יהם ְו ָהיָה־ ְלַ תּ ְשׁלוּם ְגּמוּל׃
ְל ִמ ְשׁ ֵתּ ֶ
ֲשׂה ִמ ְשׁ ֶתּה ְקרָא ַל ֲע ִניִּים ְו ִנ ְד ָכּ ִאים ַל ִפּ ְס ִחים
ֲבל ִכּי־ ַתע ֶ
יג א ָ
ו ְַל ִע ְו ִרים׃
ְשׁ ַלּם ְל
ָדם ְל ַשׁ ֶלּם־ ָלְ ו ֻשׁלֹּם י ֻ
אַשׁרֶיִ כּי ֵאין־ ְבּי ָ
יד אָז ְ
יקים׃
קוּמת ַה ַצּ ִדּ ִ
ְבּיוֹם ְתּ ַ
יּשׁ ִבים ִעמּוֹ ִב ְמ ִס ָבּה ְכּ ָשׁ ְמעוֹ ֶאת־ ֵא ֶלּה ָענָה
טו ְו ֶא ָחד ִמן־ ַה ְ
אַשׁרֵי ָהאֹ ֵכל ֶל ֶחם ְבּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
אָמר ְ
ְו ַ
ֻאים
אָמר ֵא ָליו ִאישׁ ֶא ָחד ָע ָשׂה ִמ ְשׁ ֶתּה גָדוֹל ִל ְקר ִ
טז ְוהוּא ַ
ַבּים׃
רִ
ֻאים ֵלאמֹר בֹּאוּ
יז ַויּ ְִשׁ ַלח ֶאת־ ַע ְבדּוֹ ִל ְפנֵי ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ֶאל־ ַה ְקּר ִ
מוּכן׃
נָא ִכּי ָכּל־ ָדּ ָבר ָ
אָמר ָשׂ ֶדה
ֻלּם ֶפּה ֶא ָחד ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּט ָה ִראשׁוֹן ַ
ָחלּוּ כּ ָ
יח ַויּ ֵ
ֱמר־נָא ַלאדֶֹניִ כּי
ִיתי ִלי ְו ִלי נָחוּץ ָל ֶל ֶכת ו ְִל ְראוֹתוֹ א ָ
ָקנ ִ
י ְִס ַלח ִלי ַל ָדּ ָבר ַהזֶּה׃
ִיתי ִלי ַו ֲאנִי הֹ ֵל
ֲמ ֶשׁת ִצ ְמ ֵדי־ ָב ָקר ָקנ ִ
אָמר ח ֵ
יט ְו ַה ֵשּׁנִי ַ
ֱמר־נָא ַלאדֶֹניִ כּי י ְִס ַלח ִלי ַל ָדּ ָבר ַהזֶּה׃
ְל ַב ְקּרָם א ָ
אוּכל ָלבֹא׃
אָמר ִא ָשּׁה ָל ַק ְח ִתּי ִלי ְוא ַ
ישׁי ַ
כ ְו ַה ְשּׁ ִל ִ
ִחר אַפּוֹ
ָשׁב ָה ֶע ֶבד ַוַיּגֵּד ַלאדָֹניו ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ַ
כא ַויּ ָ
וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ָה ֶע ֶבד ַמ ֵהר ֵצא ֶאל־ ְרחֹבוֹת ָה ִעיר
ְאת־ ַה ִנּ ְד ָכּ ִאים
יה ְו ָה ֵבא ִלי ֵהנָּה ֶאת־ ָה ֲע ִניִּים ו ֶ
וֹת ָ
ְו ֶאל־חוּצ ֶ
ְו ֶאת־ ַה ִע ְו ִרים וְ ֶאת־ ַה ִפּ ְס ִחים׃
ִית אַ־עוֹד ָמקוֹם
ֲשׁר ִצוּ ָ
כב וַיֹּא ֶמר ָה ֶע ֶבד ֵכּן ִנ ְהיָה אֲדֹ ִני ַכּא ֶ
רֵק ַבּ ָבּ ִית׃
ָכים וְ ֶאל־ ַה ְגּ ֵדרוֹת
כג וַיֹּ ֶמר ָהאָדוֹן ֶאל־ ָה ֶע ֶבד ֵצא ֶאל־ ַה ְדּר ִ
יתי׃
ִמּ ֵלא ֵב ִ
ְו ַה ֲחזֶק־ ָבּם ָלבֹא ְל ַמ ַען י ָ
ֻאים ָה ֵהם א י ְִט ַעם
ָשׁים ַה ְקּר ִ
כד ִכּי ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִמן־ ָה ֲאנ ִ
ִאישׁ ֶאת־ ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה׃
יהם׃
ֲל ֶ
ֵלִ אתּוֹ הֲמוֹן ַעם־רָב ַו ִיּ ֶפן וַיֹּא ֶמר א ֵ
כה ַויּ ֶ
אָביו ְו ֶאת־ ִאמּוֹ
כו ִכּי־יָבֹא ֵא ַלי ִאישׁ ְוא י ְִשׂנָא ֶאת־ ִ
אַחיֹ ָתיו וְאַף
ְו ֶאת־ ִא ְשׁתּוֹ וְ ֶאת־ ָבּנָיו ְו ֶאת־ ֶא ָחיו ְו ֶאת־ ְ
יוּכל ִל ְהיוֹת ַתּ ְל ִמ ִידי׃
גַּם־ ֶאת־נ ְַפשׁוֹ א ַ
יוּכל ִל ְהיוֹת
ֵל אַ ֲחרָי א ַ
ֲשׁר א־י ִַקּח ֶאת־ ְצ ָלבוֹ ְוי ֵ
וּמי א ֶ
כז ִ
ַתּ ְל ִמ ִידי׃
ֵשׁב ְל ַח ֵשּׁב ִראשָֹׁנה
כח ִכּי ִמי־ ִמ ֶכּם ֶה ָח ֵפץ ִל ְבנוֹת ִמ ְג ָדּל ְוא י ֵ
ָדיו רַב לוֹ ְל ַכלֹּתוֹ׃
וֹתיו ִאם י ָ
וֹצא ָ
ֶאת־ה ָ
כט ֶפּן־ ְבּי ְָסדוֹ ֶאת־ ַהיְסוֹד ִתּ ְק ַצר יָדוֹ ְל ַה ְשׁ ִלימוֹ ְו ָכל־ ָהרֹ ִאים
י ְִלעֲגוּ־לוֹ ֵלאמֹר׃
וּל ַכלּוֹת ֵאין־ ְל ֵאל יָדוֹ׃
ֲשׁר ֵה ֵחל ִל ְבנוֹת ְ
ל זֶה הוּא ָה ִאישׁ א ֶ
לא אוֹ ִמי־הוּא ַה ֶמּ ֶלַ היֹּ ֵצא ְל ִה ְתרָאוֹת ָפּנִים ְבּ ִמ ְל ַח ְמתּוֹ
יוּכל
ָעץ ִראשָֹׁנה ִאם־ ַ
ֵשׁב ְל ִה ְתי ֵ
אַחר ְוא־י ֵ
ִעם־ ֶמ ֶלֵ 
אָלף׃
ֲל ִפים ִל ְקרַאת ַה ָבּא ָע ָליו ְבּ ֶע ְשׂ ִרים ֶ
ֲשׂרֶת א ָ
ַלעֲרַֹ בּע ֶ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

אָכים עוֹדוֹ ֵמרָחוֹק ְל ַב ֶקּשׁ־לוֹ
לב ְו ִאם־א אָז י ְִשׁ ַלח ַמ ְל ִ
ָשׁלוֹם׃
יוּכל
ֲשׁר לוֹ א־ ַ
לג ו ְֵכן ָכּל־ ִאישׁ ִמ ֶכּם ִאם א־י ִָבּ ֵדל ִמכֹּל א ֶ
ִל ְהיוֹת ַתּ ְל ִמ ִידי׃
לד ַה ֶמּ ַלח טוֹב הוּא אִַ אם גַּם־ ַה ֶמּ ַלח יָפוּג ַט ְעמוֹ ִמי י ְַת ֵקּן
אֹתוֹ׃
חוּצה
ֲד ָמה ְוא ְלדֹ ֶמן ִכּי ִאם־ ָ
לה ָתּ ֵפל א־י ְִצ ַלח א ַלא ָ
ֲשׁר אָ ְז ַניִם לוֹ ִל ְשׁמֹ ַע י ְִשׁ ָמע׃
ַשׁ ִליכוּ אֹתוֹ ִמי א ֶ
יְ

פרק טו
וֹכ ִסים ְו ַה ַח ָטּ ִאים ִל ְשׁמֹ ַע
ֲשׁר ָבּאוּ ְל ָפנָיו ָכּל־ ַהמּ ְ
א ַוי ְִהי ַכּא ֶ
אֹתוֹ׃
וֹפ ִרים ֵלאמֹר ָה ִאישׁ ַה ָלּזֶה ְפּנֵי
ְהסּ ְ
רוּשׁים ו ַ
ב ַויִּלֹּנוּ ַה ְפּ ִ
ַח ָטּ ִאים הוּא נֹ ֵשׂא ְואֹ ֵכל ִע ָמּ ֶהם׃
יהם ֶאת־ ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה ֵלאמֹר׃
ֲל ֶ
ִשּׂא א ֵ
ג ַויּ ָ
אַחת
אָב ָדה לּוֹ ִכּ ְב ָשׂה ַ
ֲשׁר־לוֹ ֵמאָה צֹאן ְו ְ
ד ִמי ִאישׁ ִמ ֶכּם א ֶ
ָת ַשׁע ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָל ֶל ֶכת
ֵמ ֶהן וְהוּא א ַיעֲזֹב ֶאת־ ַה ִתּ ְשׁ ִעים ו ֵ
וּל ַב ֵקּשׁ ַעד ִכּי־י ְִמ ָצא ֶאת־ ָהאֹ ָב ֶדת׃
ְ
ִשּׂ ֶאנָּה ַב ָכּ ֵתף׃
יה י ָ
ָשׂישׂ ָע ֶל ָ
ה ְו ָהיָה ִכּי י ְִמ ָצ ֶאנָּה י ִ
ו ְו ֶאל־ ֵבּיתוֹ יָבֹא ְוי ְִקרָא ְלאֹ ֲה ָביו ו ְִל ְשׁ ֵכנָיו ֵלאמֹר ִשׂישׂוּ
ֲב ָד ִתי ֶאת־ ַה ִכּ ְב ָשׂה ַהזֹּאת׃
אתי ֶאת־א ֵ
ִא ִתּי ִכּי ָמ ָצ ִ
ז ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ָכּ ָכה ִתּרֶב ַה ִשּׂ ְמ ָחה ַבּ ָשּׁ ַמיִם ַעל־חֹ ֶטא
ְשׁי ֶצ ֶדק
ֲטאָיו ֵמ ַעל־ ִתּ ְשׁ ִעים ְו ִת ְשׁ ָעה אַנ ֵ
ֶא ָחד ַה ָשּׁב ֵמח ָ
ָחם ָע ָליו׃
ֲשׁר ֵאין ָל ֶהם ָדּ ָבר ְל ִהנּ ֵ
אֶ
ָפל
ֲשׂ ָרה ֶכ ֶסף ְו ֶא ָחד ֵמ ֶהם נ ַ
ֲשׁר־ ָלהּ ע ָ
ח אוֹ ִמי ָה ִא ָשּׁה א ֶ
וּת ַפנֶּה ֶאת־ ַה ַבּיִת
ֶיה ְו ִהיא א ַת ְד ִליק נֵר ְ
ְונ ְִס ָתּר ֵמ ֵעינ ָ
וּת ַח ֵפּשׂ ְבּ ֵח ֶפשׂ ְמ ֻח ָפּשׂ ַעד ִכּי־ ִת ְמ ָצ ֶאנּוּ׃
ְ
יה ֵלאמֹר
וֹת ָ
יה ו ְִל ְשׁ ֵכנ ֶ
וֹת ָ
ט ְו ָהיָה ִכּי־ ִת ְמ ָצא אֹתוֹ ִתּ ְקרָא ְלרֵע ֶ
ֲב ָד ִתי ֶאת ַה ָכּ ֶסף׃
אתי ֶאת־א ֵ
ְשׂ ַמ ְחנָה ְבּ ִשׂ ְמ ָח ִתי ִכּי ָמ ָצ ִ
ֲכי ֱאִ הים
י ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ָכּ ָכה ִתּ ְהיֶה ִשׂ ְמ ָחה ִל ְפנֵי ַמ ְלא ֵ
ֲטאָיו׃
ַעל־חֹ ֵטא ֶא ָחד ַה ָשּׁב ֵמח ָ
יא וַיֹּ ֶסף וַיֹּא ַמר ִאישׁ ֶא ָחד ָהיוּ לוֹ ְשׁנֵי ָבנִים׃
ֲלה
אָבי ֵח ֶלק ַה ַנח ָ
אָביו ְתּנָה־ ִלּי ִ
אָמר ֶאל־ ִ
יב ְו ַה ָקּטֹן ֵמ ֶהם ַ
ְח ֵלּק ָל ֶהם ֶאת־נ ְָכ ָסיו׃
ֲשׁר יִפֹּל ְל ֶח ְב ִלי ַוי ַ
אֶ
ֲשׁר לוֹ
אָסף ַה ֵבּן ַה ָקּטֹן ֶאת־ ָכּל־א ֶ
ֲח ִדים ַ
ָמים א ָ
יג ְואַ ֲחרֵי י ִ
ֲשׁר ִפּזַּר
וֹלל ַעד א ֶ
וֹקה ַוי ְִהי ָשׁם ְלז ֵ
ַויּ ִַסּע ֶאל־ ֶארֶץ ְרח ָ
ָכּל־ ַכּ ְספּוֹ׃
ָעב גָּדוֹל ָבּאָרֶץ
ֲשׁר ָהיָה לוֹ ָבּא ר ָ
ֲשׁר ִבּ ַלּע ָכּל־א ֶ
יד ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ֲסר־ ָל ֶחם׃
ַה ִהיא וְ הוּא ֵה ֵחל ִל ְהיוֹת ח ַ
יּשׁ ֵבי ָהאָרֶץ ַה ִהיא ַויּ ְִשׁ ָל ֵחהוּ
ֵלַ ויּ ְִס ַתּ ַפּח ְבּ ֶא ָחד ִמ ְ
טו ַויּ ֶ
ִירים׃
ַה ָשּׂ ֶדה ִל ְרעוֹת ֲחז ִ
ִירים
ֲשׁר יֹא ְכלוּן ַה ֲחז ִ
טז ַויּ ְִתאַו ְל ַמ ֵלּא ֶאת־ ְכּרֵשׂוֹ חֲרוּ ִבין ֵמא ֶ
וּפֹ ֵרשׂ ֵאין לוֹ׃

ס

אָבי
ָשׁב ֶאל־ ִלבּוֹ וַיֹּא ַמר ָמה־רַבּוּ ַה ְשּׂ ִכ ִירים ַתּ ַחת יַד ִ
יז ַויּ ֶ
ָעב׃
וֹתר וְאָנֹ ִכי ֵמת פֹּה ָבּר ָ
ֲשׁר ָל ֶהם ֶל ֶחם ַדּי וְה ֵ
אֶ
אתי גַּם־ ַל ָשּׁ ַמיִם
אָבי ָח ָט ִ
אָבי ְואֹ ַמר ֵא ָליו ִ
יח אָקוּם ֵא ֵלֶ אל־ ִ
גַּם־ ְל ָפנֶי׃
אַחד ַה ְשׂ ִכ ִירים
ימנִי־נָא ְכּ ַ
יט ַקלֹּ ִתי ֵמ ִה ָקּרֵא ִב ְנ עוֹד ִשׂ ֵ
ית׃
ְבּ ֵב ֶ
אָביו
וֹדנּוּ ֵמרָחוֹק רָאָה אֹתוֹ ִ
אָביו וְע ֶ
ָקם ַויָּבֹא ֶאל־ ִ
כ ַויּ ָ
ִשּׁק לוֹ׃
ֲמיו ֵא ָליו ַוָיּרָץ ַויִּפֹּל ַעל־ ַצוָּארָיו וְ יּ ַ
ַויּ ִָכּ ְמרוּ ַרח ָ
אתי גַּם־ ַל ָשּׁ ַמיִם גַּם־ ְל ָפנֶי
אָבי ָח ָט ִ
אָמר ִ
כא ְו ַה ֵבּן ָענָה וְ ַ
ַקלֹּ ִתי ֵמ ִה ָקּרֵא ִב ְנ עוֹד׃
ישׁהוּ
ְה ְל ִבּ ֻ
ֲב ָדיו ַמהֲרוּ ָה ִביאוּ ו ַ
כב וַיֹּא ֶמר ָהאָב ֶאל־ע ָ
וּתנוּ ַט ַבּ ַעת ַעל־יָדוֹ וּנ ְָע ִלים ְלר ְַג ָליו׃
ֶאת־ ַה ְמּ ִעיל ַהטּוֹב ְ
וּט ָבחוּ וְנֹא ַכל ְו ַנ ֲעזָה׃
כג ְו ֶאת־ ֵעגֶל ַה ַמּ ְר ֵבּק ְקחוּ ְ
כד ִכּי זֶה־ ְבּנִי ֵמת ָהיָה ְו ִהנֵּה הוּא ָחי אֹ ֵבד ְוהוּא ִנ ְמ ָצא ִא ָתּנוּ
ֻלּם ְל ִה ְת ַע ֵלּס׃
ַויָּקוּמוּ כ ָ
אכתּוֹ ַב ָשׂ ֶדה ַויּ ְִקרַב ֶאל־ ַה ַבּיִת
וּבנוֹ ַהגָּדוֹל ָבּא ִמ ְמּ ַל ְ
כה ְ
וּמחוֹל׃
ַויּ ְִשׁ ַמע קוֹל ִשׁיר ָ
אַחד ַהנּ ְָע ִרים ַויּ ְִשׁאַל ַמה־זֹּאת׃
כו ַויּ ְִקרָא ֶאל־ ַ
אָביֶ את־ ֵעגֶל
אָחיָ בּא ַו ִיּז ְַבּח לוֹ ִ
כז וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֲהא ִ
ֲשׁר ָשׁב ֵא ָליו ְבּ ָשׁלוֹם׃
ַה ַמּ ְר ֵבּק אַ ֲחרֵי א ֶ
אָביו ַוי ְַד ֵבּר
אָבה ָלבֹא ַה ָבּי ְָתה ַוֵיּ ֵצא ִ
ִחר אַפּוֹ ְוא ָ
כח ַויּ ַ
ַעל־ ִלבּוֹ׃
ֲב ְד ִתּי
אָביו ִהנֵּה זֶה ָשׁנִים רַבּוֹת ע ַ
ַען וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ִ
כט ַויּ ַ
ָת ָתּ ִלי ְג ִדי
וֹתי וְעוֹד א־נ ַ
וֹדי א ָע ַב ְר ִתּי ִמ ִמּ ְצ ֶ
וּמע ִ
ֵ
ֵעי׃
וּל ִה ְת ַע ֵלּס ִעם־ר ָ
ִמן־ ַהצֹּאן ֶלאֱכֹל ְ
ָב ְח ָתּ
ֲל ֶת ז ַ
וּכבֹא ִב ְנ זֶה רֹ ֶעה זֹנוֹת ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִחית ֶאת־ ַנח ָ
ל ְ
לּוֹ ֶאת־ ֵעגֶל ַה ַמּ ְר ֵבּק׃
ֲשׁר־ ִלי ְל
אַתּה ִע ָמּ ִדי ְוכֹל א ֶ
לא וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ְבּנִי ֲהא ָת ִמיד ָ
הוּא׃
אָחיֵ מת ָהיָה
וּל ִה ְת ַע ֵלּס ִכּי זֶה־ ִ
ֲבל נָאוָה ָלנוּ ִל ְשׂמֹ ַח ְ
לב א ָ
ְו ִהנֵּה הוּא ָחי אֹ ֵבד ְוהוּא ִנ ְמ ָצא ִא ָתּנוּ׃

פרק טז
א

ב

ג

ד

ידיו ִאישׁ ָע ִשׁיר ָהיָה ְולוֹ סֹ ֵכן
וַיֹּא ֶמר גַּם ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ָעה ֵלאמֹר ִכּי הוֹנוֹ
ֲשׁר ֵה ִביאוּ ֵא ָליו ִדּ ָבּתוֹ ר ָ
ַעל־ ֵבּיתוֹ א ֶ
הוּא ְמ ַפזֵּר׃
ַויּ ְִקרָא ֵא ָליו וַיֹּא ַמר ַמה־זֹּאת אָנֹ ִכי שֹׁ ֵמ ַע ָע ֶליָ ה ָבה
תוּכל עוֹד ְל ִה ָשּׁ ֵאר סֹ ֵכן ַעל־ ַה ָבּיִת׃
ֻדּ ֶתִ כּי א ַ
ֶח ְשׁבּוֹן ְפּק ָ
ֱשׂה ִכּי־ֵ ק ַח אֲדֹ ִני
וַיֹּא ֶמר ַהסֹּ ֵכן ֶאל־ ִלבּוֹ ָמה ֶאע ֶ
וּל ַב ֵקּשׁ
תוּכל ְ
ֲד ָמה א־ ַ
ֻדּ ִתי ִמ ֶמּנִּי ַלעֲבֹד ֶאת־ ָהא ָ
ֶאת־ ְפּק ָ
ֶל ֶחם נ ְָדבוֹת ֶח ְר ָפּה ִהיא ִלי׃
ֲשׁר ֶא ְח ַדּל ִמ ְהיוֹת
ֱשׂה ַעד גַּם־אַ ֲחרֵי א ֶ
ֲשׁר ֶאע ֶ
ָד ִע ִתּי ֵאת א ֶ
יַ
יהם׃
ַאַספוּנִי ֶאל־ ָבּ ֵתּ ֶ
סֹ ֵכן י ְ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ָשׁה ָבּם אֲדָֹניו וַיֹּא ֶמר
ֲשׁר נ ָ
ה ַויּ ְִקרָא ֶאל־ ִאישׁ ִאישׁ א ֶ
ֶאל־ ָה ִראשׁוֹן ָמה חוֹב ָע ֶליְ ל ַשׁ ֵלּם ַלאדֹ ִני׃
ו וַיֹּא ֶמר ֵמאָה ַבּת ָשׁ ֶמן וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ַמ ֵהר ַקח ֶאת־ ְשׁ ַטר
ישׁים׃
ֲמ ִ
וּכתֹב ח ִ
ַהחוֹב ֵשׁב ְ
אַתּה ַכּ ֶמּה ָע ֶליְ ל ַשׁ ֵלּם וַיֹּא ֶמר ֵמאָה כֹּר
אָמר ְו ָ
ז ְו ֶאל־ ַה ֵשּׁנִי ַ
וּכתֹב ְשׁמֹ ִנים׃
ִח ִטּים וַיֹּא ֶמר ַקח ֶאת־ ְשׁ ַטר ַהחוֹב ְ
ֲשׁר ִשׂ ֵכּל
ְשׁ ַבּח ָהאָדוֹן ֶאת־ ֶבּן־ ָה ַעו ְָלה ֶאת־ ַהסֹּ ֵכן א ֶ
ח ַוי ַ
וֹלם ַהזֶּה ַמ ְשׂ ִכּ ִילים ֵהם ֵמ ַעל ְבּנֵי
ֲשׂהוּ ִכּי ְבנֵי ָהע ָ
ֶאת־ ַמע ֵ
ָהאוֹר ְבּדֹרֹתָם׃
ט ְואַף־ ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ְקנוּ ָל ֶכם אֹ ֲה ִבים ְבּ ֶכ ֶסף ְמקוֹר ָה ַעו ְָלה
ַאַספוּ ֶא ְת ֶכם ֶאל־ ִמ ְשׁ ְכּנוֹת
ֲשׁר יָבֹא ַעד־ ִקצּוֹ אָז י ְ
ו ְַכא ֶ
וֹלם׃
עָ
וּמי
ֱמן י ְִהיֶה גַּם־ ְבּ ָד ָבר גָּדוֹל ִ
ֱמן ְבּ ָד ָבר ָקטֹן ֶנא ָ
י ִמי ֲא ֶשׁר ֶנא ָ
ֲשׁר י ְַעוֵּל ְבּ ָד ָבר ָקטֹן י ְַעוֵּל גַּם־ ְבּ ָד ָבר גָּדוֹל׃
אֶ
ִיתם ְבּהוֹן ָמ ְשׁ ָחת ִמי י ְַפ ִקיד
ֱמנִים ֱהי ֶ
יא ו ְַעל־ ֵכּן ִאם א־ ֶנא ָ
ֱמת׃
ֶא ְת ֶכם ַעל־הוֹן א ֶ
ֲח ִרים ִק ְניָן עֹ ֵמד
ִיתם ְבּ ִק ְניָן עֹ ֵבר ַלא ֵ
ֱמנִים א ֱהי ֶ
יב ְו ִאם ֶנא ָ
ְלנ ְַפ ְשׁ ֶכם ִמי י ִֵתּן ָל ֶכם׃
יוּכל ַלעֲבֹד אֲדֹ ִנים ְשׁ ָניִם ִכּי ִאם־י ְִשׂנָא
יג ֶע ֶבד א ַ
ֱהב אוֹ י ְִד ַבּק ָבּ ֶא ָחד וְ ַה ֵשּׁנִי
אַחר ֶיא ַ
ְאת־ ָה ֵ
ֶאת־ ָה ֶא ָחד ו ֶ
תוּכלוּ ַלעֲבֹד ֶאת־ ָה ֱאִ הים
ְ
ִנ ְמאָס ְבּ ֵעינָיו א
ְו ֶאת־ ַה ָמּמוֹן׃
רוּשׁים אֹ ֲה ֵבי ֶכ ֶסף ֶאת־ ָכּל־ ֵא ֶלּה ַויּ ְִשׂחֲקוּ
יד ַויּ ְִשׁ ְמעוּ ַה ְפּ ִ
ָע ָליו׃
ֲשׁר ַתּ ְצ ִדּיקוּ נ ְַפ ְשׁ ֶכם ְל ֵעינֵי
אַתּם ֵהם א ֶ
יהם ֶ
ֲל ֶ
טו וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַשּׂא ְל ֵעי ֵני
ֵדע ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם ִכּי ַה ִמּ ְתנ ֵ
ָשׁים וֵאִ הים י ַ
ֲאנ ִ
וֹע ָבה הוּא ְבּ ֵעינֵי ֱאִ הים׃
ֲא ָנ ִשׁים תּ ֵ
וּמ ֵעת ַה ִהיא
קוּפ ָתם ֵ
וֹחנָן ְתּ ָ
יאים ַעד־י ָ
טז ַהתּוֹ ָרה ְו ַהנּ ְִב ִ
ֶיה
ֵה ֵח ָלּה ְבּשׂרַת ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ו ְָכל־ ִאישׁ רָץ אַ ֲחר ָ
ִל ְת ָפּשׂ־ ָבּה ְבּ ָחזְ ָקה׃
ַקל י ְִהיֶה ַל ָשּׁ ַמיִם אוֹ ָלאָרֶץ ַל ֲחף ֵמ ֲא ֶשׁר יִפֹּל קוֹץ
יז אַ נ ֵ
ֶא ָחד ִמן־ ַהתּוֹ ָרה׃
אַחרֶת נֹ ֵאף
ְשׁ ַלּח ֶאת־ ִא ְשׁתּוֹ ְוי ִַקּח לוֹ ֶ
ֲשׁר י ַ
יח ָכּל־ ִאישׁ א ֶ
ישׁהּ נֹ ֵאף הוּא׃
רוּשׁה ֵמ ִא ָ
ְהלֹּ ֵק ַח לוֹ ִא ָשּׁה ְגּ ָ
הוּא ו ַ
ֲנוּגים
ָמן ַוַיּ ֲעז ְבּ ַתע ִ
אַרגּ ָ
ֲשׁר ָל ַבשׁ ֵשׁשׁ ְו ְ
יט ִאישׁ ָע ִשׁיר ָהיָה א ֶ
יוֹם יוֹם׃
כ ְו ִאישׁ ֶא ְביוֹן ֶא ְל ָעזָר ְשׁמוֹ שֹׁ ֵכב ְלנֹ ַכח ֶפּ ַתח ֵבּיתוֹ ָמ ֵלא
ֲב ְעבֻּעֹת׃
ְשׁ ִחין ַוא ַ
כא ְוהוּא ִמ ְתאַוֶּה ְל ַמ ֵלּא ַרעֲבוֹן נ ְַפשׁוֹ ֵמ ַה ְפּתֹ ִתים ַהנֹּ ְפ ִלים
ָעיו׃
וּמ ַל ְקּ ִקים זוֹב ְנג ָ
וּכ ָל ִבים ָבּ ִאים ְ
ֵמ ַעל ֻשׁ ְל ַחן ֶה ָע ִשׁיר ְ
אָכים ֶאל־ ֵחיק
ִשּׂ ֻאהוּ ַה ַמּ ְל ִ
ֲשׁר ֵמת ָה ֶא ְביוֹן ַויּ ָ
כב ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ָהם ְוגַם־ ֶה ָע ִשׁיר ֵמת ַויּ ִָקּ ֵבר׃
אַבר ָ
ְ
ֲשׁר ַסבֻּהוּ ַויּ ְַרא
ִשּׂא ֶאת־ ֵעינָיו ֵמ ֶח ְב ֵלי ְשׁאוֹל א ֶ
כג ַויּ ָ
ָהם ֵמרָחוֹק ְו ֶאת־ ֶא ְל ָעזָר ְבּ ֵחיקוֹ׃
אַבר ָ
ֶאת־ ְ

סא

וּשׁ ַלח ֶאת־ ֶא ְל ָעזָר
ָהם ָח ֵנּנִי־נָא ְ
אַבר ָ
אָבי ְ
כד ַויּ ְִצ ַעק ַויֹּא ֶמר ִ
ִל ְטבֹּל ֶאת־ ְק ֵצה ֶא ְצ ָבּעוֹ ַבּ ַמּיִם ְל ָה ֵקר ֶאת־ ְלשׁוֹ ִני ִכּי בֹּ ֵער
וֹקד ַהזֶּה׃
אָנֹ ִכי ַעל־ ַהמּ ֵ
טוּבְ בּ ַחיֶּי
ָהם ְז ָכר־ ְבּנִי ִכּי נִ ַתּן ְלָ כּל־ ְ
אַבר ָ
כה וַיֹּא ֶמר ְ
ְחוּמים
ָעה ו ְַע ָתּה הוּא מֹ ֵצא ַתּנ ִ
ְו ֶא ְל ָעזָר ָבּאַ ְתהוּ ָכּל־ר ָ
אַתּה ְבּ ָמצוֹק׃
ְו ָ
ֵיכם
וּבינ ֶ
וּב ְלּ ַבד ָכּל־זֹאת גֵּיא ָעמֹק ַמ ְב ִדּיל ֵבּינֵינוּ ֵ
כו ִ
יכם ְו ֵאין ִאישׁ ִמ ֶכּם
ֲל ֶ
ְו ֵאין־ ְל ֵאל יַד ִאישׁ ִמ ֶמּנּוּ ַלעֲבֹר א ֵ
עֹ ֵבר ֵא ֵלינוּ׃
אָבי ִה ְננִי ְמ ַב ֵקּשׁ ִמ ְל ָפנֶיִ ל ְשַּׁ ח אֹתוֹ
כז וַיֹּא ֶמר ִאם־ ֵכּן ִ
אָבי׃
ֶאל־ ֵבּית ִ
ישּׁה וְהוּא י ִָעיד ָבּם ְל ִב ְל ִתּי יָבֹאוּ
ֲמ ָ
אַחים ח ִ
כח ִכּי יֶשׁ־ ִלי ִ
גַם־ ֵהם ֶאל־ ַה ָמּקוֹם ָהרָע ַהזֶּה׃
יאים י ְִשׁ ְמעוּ
ָהם ֲהא יֵשׁ ָל ֶהם מֹ ֶשׁה ְו ַהנּ ְִב ִ
אַבר ָ
כט וַיֹּא ֶמר ְ
יהם׃
ֲל ֶ
ֵאיפֹא א ֵ
ָהם אִַ אם־ ֶא ָחד ִמן־ ַה ֵמּ ִתים יָבֹא
אַבר ָ
אָבי ְ
ל וַיֹּא ֶמר א־ ֵכן ִ
ְל ָה ִעיד ָבּם אָז יָשׁוּבוּ׃
יאים ֵאינָם שֹׁ ְמ ִעים א
ְהנּ ְִב ִ
לא וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִאם ְלמֹ ֶשׁה ו ַ
ֲמינוּ אַף ִאם־יָקוּם ֶא ָחד ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
ַיא ִ

פרק יז
וֹק ִשׁים
ידיו ֵאין ַשׁ ִלּיט ִל ְכלוֹא ֶאת־ ַהמּ ְ
א וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ֲשׁר ַעל־יָדוֹ יָבֹאוּ׃
ֲשׁר א יָבאוּ אַ אוֹי ָל ִאישׁ ַההוּא א ֶ
אֶ
ֶכב ַעל־ ַצוָּארוֹ ְו ֻה ְשׁ ַלַ בּיָּם ִמ ֵתּת
ב טוֹב לוֹ ִכּי־י ִָתּ ֶלה ֶפּ ַלח־ר ֶ
אַחד ַה ְקּ ַטנִּים ָה ֵא ֶלּה׃
וֹקשׁ ְל ַ
מֵ
וֹכ ַח
אָחי ה ֵ
ֱטא ְלִ 
יכם ִאם־ֶיח ָ
אַתּם ִה ָשּׁ ְמרוּ ְל ַנ ְפשֹׁ ֵת ֶ
ג ְו ֶ
ָחם ְס ַלח־לוֹ׃
יח אֹתוֹ ְו ִאם־ ִינּ ֵ
וֹכ ַ
תּ ִ
ֱטא ְלְ ל וְ ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים
ד ְו ִאם־ ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ַבּיּוֹם ֶיח ָ
יָשׁוּב ֵא ֶלי וְיֹּ ַמר ִנ ָח ְמ ִתּי ו ְָס ַל ְח ָתּ לּוֹ׃
וֹסף ָלנוּ אֱמוּנָה׃
יחים ֶאל־ ָהאָדוֹן ה ֵ
ה וַיֹּא ְמרוּ ַה ְשּׁ ִל ִ
ו וַיֹּא ֶמר ָהאָדוֹן ִאם־יֵשׁ ָבּ ֶכם אֱמוּנָה ְכּג ְַרגַּר ַח ְר ָדּל
ָט ִעי
ֲמ ְר ֶתּם ֶאל־ ַה ִשּׁ ְק ָמה ַהזֹּאת ֵה ָע ְק ִרי ִמ ָשּׁ ְר ֵשׁ וְ ִהנּ ְ
ַוא ַ
ַביָּם ו ְִהיא ִת ְשׁ ַמע ְבּקֹ ְל ֶכם׃
וּבשׁוּבוֹ
ֲשׁר לוֹ ֶע ֶבד חֹ ֵרשׁ אוֹ רֹ ֶעה ַב ָשּׂ ֶדה ְ
וּמי ִמ ֶכּם א ֶ
ז ִ
ִמ ָשּׁם יֹא ַמר ֵא ָליו ַמ ֵהר בֹּא ְו ֵשׁב ֶאל־ ַה ֻשּׁ ְל ָחן׃
ח ְוא יֹא ַמר ֵא ָליו ָה ֶכן־ ִלי ֶל ֶחם ָה ֶערֶב ַוחֲגֹר ָמ ְתנֶי
אַחר תֹּא ַכל ְו ִת ְשׁ ֶתּה
ְל ָשׁ ְר ֵתנִ י ַעד ִכּי־אֹ ַכל ְו ֶא ְשׁ ֶתּה ְו ַ
אָתּה׃
גַּם־ ָ
ֲשׁר
וֹדה ָל ֶע ֶבד ַהזֶּה ַבּעֲבוּר ִכּי ָע ָשׂה ֵאת א ֶ
ט אוֹ ֲהי ִֵתּן תּ ָ
ִצוָּהוּ נִ ְד ֶמה ִלי ֶשׁלֹּא׃
ֵיתם ִא ְמרוּ
ֲשׁר ֻצוּ ֶ
יתם ָכּל־א ֶ
ֲשׂ ֶ
ֲשׁר ע ִ
אַתּם ַכּא ֶ
י ו ְֵכן גַּם־ ֶ
ֲשׁר ָע ֵלינוּ ַלעֲשׂוֹת
ָחנוּ ִכּי רָק ֶאת־א ֶ
ֲב ִדים ִמ ְבּ ִלי י ְִתרוֹן ֲאנ ְ
עָ
ָע ִשׂינוּ׃
ָליל׃
ְמה ַוַיּעֲבֹר ֶדּ ֶר שֹׁ ְמרוֹן ְו ַהגּ ִ
ְרוּשׁ ָלי ָ
ָסעוֹ י ָ
יא ַוי ְִהי ְבּנ ְ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ָשׁים
ֲשׂרָה ֲאנ ִ
יב ַויָּבֹא ֶאל־ ְכּ ָפר ֶא ָחד ְו ָשׁם ָפּ ְגעוּ בוֹ ע ָ
ַע ְמדוּ ֵמרָחוֹק׃
ְמצֹ ָר ִעים ַויּ ַ
ַבּנוּ ָחנֵּנוּ׃
ֵשׁוּע ר ֵ
וֹלם ַויּ ְִק ְראוּ י ַ
יג ַויּ ְִשׂאוּ ֶאת־ק ָ
יהם ְלכוּ וְ ֵהרָאוּ ְל ֵעינֵי ַהכֹּ ֲהנִים ַוי ְִהי
ֲל ֶ
יד ַויּ ְַרא וַיֹּא ֶמר א ֵ
ְב ֶל ְכ ָתּם ַויּ ְִט ָהרוּ׃
ְשׁ ַבּח
ָשׁב ַוי ַ
ַעתּוֹ ַויּ ָ
טו ְו ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִבּ ְראֹתוֹ ִכּי ִנ ְר ָפּא ִמ ָצּר ְ
ֶאת־ ָה ֱאִ הים ְבּקוֹל ָעז׃
וֹדה ְוהוּא ִאישׁ
ִתּן־לוֹ תּ ָ
אַר ָצה ַויּ ֶ
אַפּיו ְ
טז ַויִּפֹּל ְלר ְַג ָליו ַעל־ ָ
שֹׁ ְמרוֹ ִני׃
ֲשׂרָה ִנ ְר ָפּאוּ ְואַיֵּה ַה ִתּ ְשׁ ָעה׃
ֵשׁוּע וַיֹּא ַמר ֲהא ע ָ
ַען י ַ
יז ַויּ ַ
ֲכי א־ ִנ ְמ ָצא ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָשׁב ָל ֵתת ָכּבוֹד ֵלאִ הים ִבּ ְל ִתּי
יח ה ִ
ַהנּ ְָכ ִרי ַהזֶּה׃
יעה ָלּ׃
וֹשׁ ָ
ָת ה ִ
ָל אֱמוּנ ְ
יט וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו קוּם ו ֵ
רוּשׁים ֵלאמֹר ָמ ַתי ָתּבֹא ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים
כ ַויּ ְִשׁאָלֻהוּ ַה ְפּ ִ
ַען אֹ ָתם וַיֹּא ַמר ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים א ָתבֹא ְל ֵעינֵי
ַויּ ַ
ַה ַמּ ִבּיט׃
כא ְוא יֹא ְמרוּ ִהנֵּה־ ִהיא פֹה אוֹ ִהנֵּה־ ִהיא ָשׁם ִכּי ַמ ְלכוּת
ֶה׃
ָה ֱאִ הים ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ִהנּ ָ
וּת ַב ְקשׁוּ ִל ְראוֹת
ָמים ָבּ ִאים ְ
כב וַיֹּ ֶמר ֶאל־ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִה ֵנּה י ִ
אָדם ְוא ִת ְראוּ׃
ימי ֶבן־ ָה ָ
יוֹם ֶא ָחד ִמ ֵ
יכם ִהנֵּה־הוּא ָשׁם אוֹ ִהנֵּה־הוּא פֹה
ֲל ֶ
כג ו ְִכי־יֹא ְמרוּ א ֵ
ֵיהם׃
אַל־ ֵתּ ְצאוּ ְואַל־ ֵת ְלכוּ אַ ֲחר ֶ
כד ִכּי ִכּ ְברֹק ָבּרָק ִמ ְק ֵצה ֵה ָשּׁ ַמיִם ִמזֶּה וְ הֹ ֵל וָאוֹר ַעד־ ְק ֵצה
אָדם ְבּיוֹמוֹ׃
ָאה ֶבּן־ ָה ָ
ַה ָשּׁ ַמיִם ִמזֶּה ֵכּן ֵיר ֶ
כה אַָ בּ ִראשָֹׁנה ָע ָליו ִל ְהיוֹת ְמ ֻענֶּה ַעד־ ְמאֹד ְונ ְִמאָס ַעל־ ִפּי
ְבנֵי ַהדּוֹר ַהזֶּה׃
אָדם׃
ימי ֶבן־ ָה ָ
ימי נֹ ַח ֵכּן י ְִהיֶה גַּם־ ִבּ ֵ
ֲשׁר ָהיָה ִבּ ֵ
כו ו ְַכא ֶ
ָשׁים נ ְִב ָעלוּ ַעד־ ַהיּוֹם
ָשׁים ְונ ִ
אָכלוּ ְו ָשׁתוּ ָבּעֳלוּ נ ִ
כז ִכּי ְ
ֻלּם׃
ִמח ֶאת־כּ ָ
ֲשׁר־ ָבּא נֹ ַח ֶאל־ ַה ֵתּ ָבה ַויָּבֹא ַה ַמּבּוּל ַויּ ַ
אֶ
וּמ ְכרוּ
אָכלוּ ְו ָשׁתוּ ָקנוּ ָ
ימי לוֹט ִכּי ְ
ֲשׁר ָהיָה גַּם־ ִבּ ֵ
כח ו ְַכא ֶ
וּבנוּ׃
ָטעוּ ָ
נְ
ָפ ִרית
ַמ ֵטר אֲדָֹני ֵאשׁ ְוג ְ
ָצא לוֹט ִמ ְסּדֹם ַויּ ְ
ֲשׁר־י ָ
כט ַוי ְִהי ַבּיּוֹם א ֶ
ֻלּם׃
ְשׁ ֵחת ֶאת כּ ָ
ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ַוי ַ
ָאה׃
אָדם ֵיר ֶ
ֲשׁר ֶבּן־ ָה ָ
ל ֵכּן י ְִהיֶה ַבּיּוֹם א ֶ
ֲשׁר י ְִהיֶה ַעל־ ַהגָּג וְ ֵכ ָליו ַבּ ָבּיִת א ֵירֵד
לא ַבּיּוֹם ַההוּא ִמי א ֶ
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ֶדה א י ְִפנֶה ְל ַה ִבּיט
ָל ֵשׂאת אֹ ָתם ְוגַם ִמי־א ֶ
אַ ֲחרָיו׃
לב ִז ְכרוּ ֶאת־ ֵא ֶשׁת לוֹט׃
ֲשׁר י ְַכ ִרית
וּמי א ֶ
לג ִמי ֶה ָח ֵפץ ְל ַה ִצּיל ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ִתּ ָכּרֵת־לוֹ ִ
ְחיֶּה אֹ ָתהּ׃
ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ְל ַמ ֲענִי י ַ
לד ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ַבּ ַלּי ְָלה ַההוּא י ְִשׁ ְכּבוּ ְשׁ ַניִם ְבּ ִמ ָטּה ֶא ַחת
ֵעזֵב׃
ֵאָסף ְו ֶא ָחד י ָ
ֶא ָחד י ֵ
ְאַחת ֵתּ ָעזֵב׃
אָסף ו ַ
אַחת ֵתּ ֵ
ֵחיִם ַ
לה ְשׁ ַתּיִם טֹ ֲחנוֹת ָבּר ָ
ֵעזֵב׃
ֵאָסף ְו ֶא ָחד י ָ
לו ְשׁ ַניִם י ְִהיוּ ַבּ ָשּׂ ֶדה ֶא ָחד י ֵ
לז ַוַיּעֲנוּ וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו אֲדֵֹנינוּ ְואַיֵּה ִת ְקרֶינָה ָכ ֵא ֶלּה וַיֹּא ֶמר
ֲשׁר ְפּג ִָרים ָשׁם י ִָקּ ְבצוּ ַהנְּ ָשׁ ִרים׃
ַבּא ֶ
סב

פרק יח
יהם ְל ַחלּוֹת ְפּנֵי ֵאל ָתּ ִמיד ְוא
ֲל ֶ
וֹסף ְשׂ ֵאת ְמ ָשׁלוֹ א ֵ
א וַיּ ֶ
ֳמי לוֹ׃
י ְִתּנוּ ד ִ
ֲשׁר א ָירֵא ֶאת־ ָה ֱאִ הים
ב וַיֹּא ַמר שֹׁ ֵפט ֶא ָחד ָהיָה ָב ִעיר א ֶ
אָדם א ָפנָה׃
ְו ֶאל־ ְפּנֵי ָ
ַתּבֹא ֵא ָליו ֵלאמֹר ָשׁ ְפ ֵטנִי־ ָנא
אַל ָמנָה ָהי ְָתה ָשּׁם ָבּ ִעיר ו ָ
ג ְו ְ
יבי׃
ֵמ ִאישׁ ִר ִ
אָמר
ָמים ִמ ְס ָפּר וְאַ ֲחרֵי־ ֵכן ַ
וֹלהּ י ִ
אָבה ִל ְשׁמֹ ַע ְבּק ָ
ד ְוא ָ
אָדם א
ְבּ ִלבּוֹ אַף ִכּי ֵאי ֶננִּי ָירֵא ֶאת־ ָה ֱאִ הים ְו ֶאל־ ְפּנֵי ָ
ֵא ֶפן׃
אַל ָמ ָנה ַהזֹּאת ִכּי־ ַת ְל ֶאה אֹ ִתי וְ ָתבֹא
ה ִה ְננִי ָל ִריב ִריב ָה ְ
ֶיה יוֹם יוֹם׃
יקנִ י ִב ְד ָבר ָ
ֲצ ֵ
ְלה ִ
ֲשׁר אֹ ֵמר ַהשֹּׁ ֵפט
ְאם ָהאָדוֹן ֵאת א ֶ
ו ו ְַע ָתּה ִשׁ ְמעוּ־נָא נ ֻ
ָעל׃
ַה ְבּ ִליּ ַ
וֹמם
ז וֵאִ הים ַה ִאם א י ִָריב ִריב ְבּ ִחירָיו ַהקֹּ ִראים ֵא ָליו י ָ
אַפּקוּ׃
יהם ִי ְת ָ
ֲל ֶ
ֲמיו א ֵ
ָלי ְָלה וְ ַרח ָ
וָ
אָדם
יבם אֶַ בּן־ ָה ָ
ָחישׁ ָל ִריב ִר ָ
ח ֵהן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי־י ִ
ֲלי־אָרֶץ׃
ְבּבֹאוֹ ֲהי ְִמ ָצא אֱמוּנָה ע ֵ
ְמ ֵשּׁל גַּם ֶאת־ ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה ֶאל־ ַהבֹּ ְט ִחים ְבּנ ְַפ ָשׁם ִכּי
ט ַוי ַ
ֱשׁבוּ׃
ֵיהם ְכּ ֶא ֶפס ֶנח ָ
ֲח ִרים ְבּ ֵעינ ֶ
יקים ֵהם ַוא ֵ
ַצ ִדּ ִ
יכל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶא ָחד ָפּרוּשׁ וְ ֶא ָחד
ָשׁים ָעלוּ ֶאל־ ַה ֵה ָ
י ְשׁנֵי ֲאנ ִ
וֹכס׃
מֵ
וֹדֱ אַ הי ִכּי
יא ַו ִיּגַּשׁ ַה ָפּרוּשׁ ַויּ ְִת ַפּ ֵלּל ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה א ְ
ֲפים
וּמ ַנא ִ
ֲלי ָח ָמס ְבּנֵי ַעו ְָלה ְ
אָדם ַבּע ֵ
ֵאי ֶננִּי ִכּ ְשׁאָר ְבּנֵי ָ
ְואַף א ַכמּוֹ ֵכס ַהזֶּה׃
וּמ ַע ֵשּׂר ֲאנִי ֶאת־ ָכּל־ ְתּבוּאֹ ָתי׃
בוּע ְ
וֹמיִם ַבּ ָשּׁ ַ
יב אָנֹ ִכי ָצם י ַ
וֹכס ָע ַמד ֵמרָחוֹק ְוא ֵה ִעיז ָל ֵשׂאת ֶאת־ ֵעינָיו ַל ָמּרוֹם
יג ְו ַהמּ ֵ
ַחם־נָא ֱאִ הים ַעל־חֹ ֵטא ָכּמֹ ִני׃
ַויּ ְִספֹּק ַעל־ ִלבּוֹ וַיֹּא ַמר ר ֶ
יד ֵהן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי־נ ְִצ ָדּק ָשׁב ָה ִאישׁ ַהזֶּה ְל ֵביתוֹ
רוּח
וּשׁ ַפל ַ
ִשּׁ ֵפל ְ
ַשּׂא ְב ַג ֲאוָתוֹ י ָ
ִמן־ ָה ִאישׁ ַההוּא ִכּי ַה ִמּ ְתנ ֵ
ָשׂא׃
ִינּ ֵ
ָדיו
ָשׂים ֶאת־י ָ
טו ַויּ ִָביאוּ ֵא ָליו גַּם ֶאת־ ַהי ְָל ִדים ְל ַבעֲבוּר י ִ
יהם ַויּ ְִראוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַויּ ְִגעֲרוּ־ ָבם׃
ֲל ֶ
עֵ
ֵשׁוּע ָקרָא אֹ ָתם ֵא ָליו וַיֹּא ַמר ַהנִּיחוּ ַלי ְָל ִדים ָלבֹא ֵא ַלי
טז ְוי ַ
ְואַל־ ִתּ ְכ ְלאוּ אֹ ָתם ִכּי ֵמ ֵא ֶלּה ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ֲשׁר־א י ְַק ֵבּל ֶאת־ ַמ ְלכוּת
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִמי א ֶ
יז ֵ
ָלד בֹּא א־יָבֹא ָבהּ׃
ָה ֱאִ הים ַכּיּ ֶ
ַבּי ַהטּוֹב ַמה־ ִלי
אַחד ַה ָשּׂ ִרים ֵלאמֹר ר ִ
יח ַויּ ְִשׁאַל אֹתוֹ ַ
וֹלם׃
ֶשׁת ַחיֵּי ע ָ
ַלעֲשׂוֹת ָלר ֶ
ֵשׁוּע ָל ָמּה־זֶּה ִתּ ְקרָא ִלי טוֹב ֵאין טוֹב ִכּי
יט וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ִאם־ ֶא ָחד הוּא ָה ֱאִ הים׃
ָד ְע ָתּ ֶאת־ ַה ִמּ ְצוֹת א ִתּ ְנאָף א ִתּ ְר ָצח א ִתּ ְגנֹב
אַתּה י ַ
כ ְו ָ
אָבי וְ ֶאת־ ִא ֶמּ׃
א־ ַת ֲענֶה ֵעד ָשׁ ֶקר ַכּ ֵבּד ֶאת־ ִ
כא וַיֹּא ֶמר ֶאת־ ָכּל־ ֵא ֶלּה ָשׁ ַמ ְר ִתּי ִמנְּעוּרָי׃

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

אַתּה ָח ֵסר ֵלְ מכֹר
אַחת ָ
ֵשׁוּע וַיֹּא ַמר עוֹד ַ
כב ַויּ ְִשׁ ַמע י ַ
וֹצר ַבּ ָשּׁ ַמיִם
ֲשׁר־ ְלְ ו ֵתן ַל ֲע ִניִּים ְו ָהיָה־ ְל א ָ
ֶאת־כֹּל א ֶ
וּבֹא ְו ֵל אַ ֲחרָי׃
כג ַוי ְִהי ְכּ ָשׁ ְמעוֹ ֶאת־ ֵא ֶלּה ַויּ ְִת ַע ֵצּב ֶאל־ ִלבּוֹ ִכּי ָע ְשׁרוֹ ָהיָה
רַב ְמאֹד׃
עשׁר ָלבֹא
ֲלי ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ַמר ַמה־ ָקּ ֶשׁה ְל ַבע ֵ
כד ַויּ ְַרא אֹתוֹ י ַ
ֶאל־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ָקל ְל ֶח ֵבל ַלעֲבֹר ֶדּ ֶרֻ חר ַה ַמּ ַחט ִמבֹּא ָע ִשׁיר ֶאל־ ַמ ְלכוּת
כה נ ֵ
ָה ֱאִ הים׃
ָשׁ ַע׃
יוּכל ְל ִהוּ ֵ
וּמי ֵאיפוֹא ַ
כו וַיֹּא ְמרוּ ַהשֹּׁ ְמ ִעים ִ
אָדם א י ִָפּ ֵלא ֵמ ֱאִ הים׃
ֲשׁר י ִָפּ ֵלא ִמ ְבּנֵי ָ
כז וַיֹּא ֶמר א ֶ
ֵל
ַחנוּ ָעז ְַבנוּ ֶאת־ ָבּ ֵתּינוּ ַונּ ֶ
כח וַיֹּא ֶמר ֶפּ ְטרוֹס ִהנֵּה ֲאנ ְ
אַ ֲחרֶי׃
ֲשׁר ָעזַב
אָמן אֲנִ י אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי ֵאין־ ִאישׁ א ֶ
יהם ֵ
ֲל ֶ
כט וַיֹּא ֶמר א ֵ
אַחים אוֹ אָבוֹת אוֹ ָבנִים ְל ַמ ַען ַמ ְלכוּת
ַבּיִת אוֹ ִא ָשּׁה אוֹ ִ
ָה ֱאִ הים׃
ַשּׂיג ְגּמוּלוֹ ְפּ ָע ִמים ַה ְר ֵבּה ָל ֵעת ַהזֹּאת ו ְֶל ָע ִתיד
ֲשׁר א י ִ
ל אֶ
וֹלם׃
ָלבֹא ַחיֵּי ע ָ
ַחנוּ
יהם ִהנֵּה ֲאנ ְ
ֲל ֶ
לא ַויּ ִַקּח ֵא ָליו ֶאת ְשׁנֵים־ ֶה ָע ָשׂר וַיֹּא ֶמר א ֵ
יאים
ידי ַהנְּ ִב ִ
תוּבים ִבּ ֵ
ְמה ו ְָכל־ ַה ְדּ ָב ִרים ַה ְכּ ִ
ְרוּשׁ ָלי ָ
עֹ ִלים י ָ
אָדם יָקוּמוּ ַעד־ ֻתּ ָמּם׃
ַעל ֶבּן־ ָה ָ
ידי ַהגּוֹ ִים וּבוֹ י ְָה ֵתלּוּ ְוי ְִת ַע ְלּלוּ ְוי ְָרקוּ ְבּ ָפנָיו׃
לב ִכּי י ִָסּגֵר ִבּ ֵ
ישׁי
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
יתהוּ ַ
לג ַבּשֹּׁ ִטים ְיי ְַסּרוּ אֹתוֹ אַ ֲחרֵי־ ֵכן י ְִמ ֻ
יָקוּם׃
לד ְו ֵהם א ֵה ִבינוּ ָד ָבר ִמ ָכּל־ ֵא ֶלּה ִכּי ָצפוּן ָהיָה ַה ָדּ ָבר
יהם׃
ֲל ֶ
ֲשׁר־ ִד ֶבּר א ֵ
ֵיהם ְוא י ְָדעוּ ֵאת א ֶ
ֵמ ֵעינ ֶ
ישׁב
ֲשׁר ִה ְק ִריב ָלבֹא ֶאל־י ְִריחוֹ ְו ִהנֵּה־ ִאישׁ ִעוֵּר ֵ
לה ַוי ְִהי ַכּא ֶ
וּמ ַב ֵקּשׁ נ ְָדבוֹת׃
ַעל־ ַה ֶדּ ֶרְ 
לו ַויּ ְִשׁ ַמע קוֹל הֲמוֹן עֹ ְב ִרים ַויּ ְִשׁאַל ֵלאמֹר ַמה־זֹּאת׃
ָצ ִרי עֹ ֵבר׃
ֵשׁוּע ַהנּ ְ
לז ַויּ ִַגּידוּ לוֹ ִכּי־י ַ
ַחם־נָא ָע ַלי יֵשׁוּע ֶבּן־ ָדּוִד׃
לח ַויּ ְִצ ַעק ֵלאמֹר ר ֶ
לט ַויּ ְִגעֲרוּ־בוֹ ַההֹ ְל ִכים ְל ָפנָיו ְל ַה ְחשׁוֹתוֹ ְוהוּא ָקרָא עוֹד
ַחם־נָא ָע ָלי׃
ֶתר אֹ ֶמץ ֶבּן־ ָדּוִד ר ֶ
ְבּי ֶ
ֲשׁר ִה ְק ִריב ָלבֹא
ֲביאוֹ ֵא ָליו ו ְַכא ֶ
ֵשׁוּע ַוי ְַצו ַלה ִ
מ ַוַיּעֲמֹד י ַ
אָלהוּ׃
ַויּ ְִשׁ ֵ
מא ַמה־ ְתּ ַב ֵקּשׁ ִמנִּי ַלעֲשׂוֹת ָלּ וַיֹּא ֶמר אֲדֹ ִני ְל ָה ִשׁיב ִלי אוֹר
ֵעינָי׃
יעה
וֹשׁ ָ
ָת ה ִ
ֵשׁוּע אוֹר ֵעינֶיָ שׁב ֵא ֶלי אֱמוּנ ְ
מב וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ָלּ׃
ֵל אַ ֲחרָיו ְונָתוֹן ָכּבוֹד ֵלאִ הים
וּפ ְתאֹם נ ְִפ ְקחוּ ֵעינָיו ַויּ ֶ
מג ִ
ַויּ ְַרא ָכּל־ ָה ָעם ַוי ְָב ְרכוּ ֶאת־ ָה ֱאִ הים׃

פרק יט
א
ב

סג

ֲשׁר ָבּא ו ְָע ַבר ֶדּ ֶר י ְִריחוֹ׃
ַוי ְִהי ַכּא ֶ
וֹכ ִסים וְ הוּא ִאישׁ ָע ִשׁיר׃
ַכּי רֹאשׁ ַהמּ ְ
וּשׁמוֹ ז ָ
ַויָּבֹא ִאישׁ ְ

ֵשׁוּע ַמה־ ָתּאֳרוֹ וְ א יָכֹל ִמ ְפּנֵי ָה ָעם
ג ַוי ְַב ֵקּשׁ ִל ְראוֹת ֶאת־י ַ
וֹמה ָהיָה׃
ִכּי־ ְשׁ ַפל ק ָ
ַעל ַעל־ ֵעץ ִשׁ ְק ָמה ִל ְראֹתוֹ ִכּי הוּא ַה ֶדּ ֶר
ד ַוָיּרָץ ְל ָפנָיו ַויּ ַ
ֲבר־ ָשׁ ָמּה׃
ֲשׁר ַיע ָ
אֶ
ִשּׂא ֶאת־ ֵעינָיו ַויּ ְִר ֵאהוּ
ֵשׁוּע ֶאל־ ַה ָמּקוֹם ַההוּא ַויּ ָ
ה ַויָּבֹא י ַ
ית׃
ַכּי ַמ ֲהרָה ְר ָדה ִכּי ִה ְננִי ִל ְשׁכֹּן ַהיּוֹם ְבּ ֵב ֶ
וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ז ָ
ַאַס ֵפהוּ ֶאל־ ֵבּיתוֹ ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ִלבּוֹ׃
ְמ ֵהר ַוֵיּ ַרד ַויּ ְ
ו ַוי ַ
ָטה ָללוּן׃
ז ַויִּלֹּנוּ ָכל־ ָהרֹ ִאים ֵלאמֹר ֶאל־ ֵבּית ִאישׁ חֹ ֵטא נ ָ
ֲצית
ח ַוַיּעֲמֹד ַז ָכּי וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ָהאָדוֹן ְר ֵאה אֲדֹ ִני ִה ְננִי נֹ ֵתן ַמח ִ
אָשׁיב לוֹ
אוּמה ִ
ַכּ ְס ִפּי ָל ֲע ִניִּים ְו ִאם־ ָע ַשׁ ְק ִתּי ִאישׁ ְמ ָ
אַר ַבּ ְע ָתּיִם׃
ְ
ֲשׁר
שׁוּעה ַל ַבּיִת ַהזֶּה ַבּא ֶ
ֵשׁוּע ַהיּוֹם ָהי ְָתה ְת ָ
ט וַיֹּא ֶמר לוֹ י ַ
ָהם׃
אַבר ָ
גַּם־הוּא ֶבּן־ ְ
יע ֶאת־ ָהאֹ ֵבד׃
וֹשׁ ַ
וּלה ִ
אָדם ָבּא ְל ַב ֵקּשׁ ְ
י ִכּי ֶבן־ ָה ָ
ְמ ֵשּׁל ָל ֶהם
וֹסף ַוי ַ
ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה וַיּ ֶ
יא ו ְַכא ֶ
ירוּשׁ ַליִם ְו ֵהם ָח ְשׁבוּ ִכּי ַעד־ ְמ ֵהרָה
ָמ ָשׁל ִכּי ָקרוֹב ָהיָה ִל ָ
ָלה ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ִתגּ ֶ
וֹקה ָל ַק ַחת־לוֹ
יב וַיֹּא ַמר ִאישׁ נ ִָדיב ָה ַלֶ אל־ ֶארֶץ ְרח ָ
ַמ ְמ ָל ָכה ְו ָלשׁוּב׃
ֲשׂרֶת ָמנִים וַיֹּא ֶמר
ִתּן ָל ֶהם ע ֶ
ֲב ָדיו ַויּ ֵ
ֲשׂרָה ֵמע ָ
יג ַויּ ְִקרָא ֶאל־ע ָ
יהם ַסחֲרוּ ָבזֶה ַעד בֹּ ִאי׃
ֲל ֶ
אֵ
אָכים ֵלאמֹר
יד ְואַ ְנ ֵשׁי ִעירוֹ ָשׂ ְנאוּ אֹתוֹ ַויּ ְִשׁ ְלחוּ אַ ֲחרָיו ַמ ְל ִ
ֵאין ֶאת־נ ְַפ ֵשׁנוּ ִכּי זֶה י ְִמָ ע ֵלינוּ׃
טו ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי שׁוּבוֹ ְו ַה ַמּ ְמ ָל ָכה נָכוֹ ָנה ְביָדוֹ ַוי ְַצו ִל ְקרֹא ֵא ָליו
ָתן ָל ֶהם ֶאת־ ַה ֶכּ ֶסף ִל ְראוֹת
ֲשׁר נ ַ
ֲב ִדים ָה ֵהם א ֶ
ֶאת־ ָהע ָ
ֶמה־ ָע ָשׂה ִאישׁ ִאישׁ ְבּ ִמ ְס ָחרוֹ׃
ֱלה י ְִתרוֹן
ָת ָתּ ִלּי ֶהע ָ
טז ַויָּבֹא ָה ִראשׁוֹן וַיֹּא ַמר אֲדֹ ִני ַה ָמּנֶה נ ַ
ֲשׂרֶת ָמנִים׃
עֶ
ִית
ֱמן ָהי ָ
יט ְב ָתּ ֶע ֶבד טוֹב ְבּ ֶכ ֶסף ְמ ַעט ֶנא ָ
יז וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵה ַ
ֱהיֵה ַשׁ ִלּיט ֵמ ַהיּוֹם ַעל־ ֶע ֶשׂר ָע ִרים׃
ֱלה י ְִתרוֹן
ָת ָתּ ִלּי ֶהע ָ
יח ַויָּבֹא ַה ֵשּׁנִי וַיֹּא ַמר אֲדֹ ִני ַה ָמּנֶה נ ַ
ֲמ ֶשׁת ָמנִים׃
חֵ
אַתּה ֱהיֵה ַעל־ ָח ֵמשׁ ָע ִרים׃
יט וַיֹּא ֶמר גַּם ֶאל־זֶה ְו ָ
ֲשׁר
ָת ָתּ ִלּי א ֶ
אָחד ֵמ ֶהם ָבּא וַיֹּא ַמר ֵהא־ ְל אֲדֹ ִני ַה ָמּנֶה נ ַ
כ ְו ָ
ָצרוּר ָהיָה ְבּ ִמ ְט ָפּ ַחת׃
ֲשׁר
אַתּה נֹ ֵשׂא ַבּא ֶ
ֲשׁר ִאישׁ ָק ֶשׁה ָ
ֵאתי ִמ ָפּנֶי אַ ֲחרֵי א ֶ
כא ִכּי ָיר ִ
ָע ָתּ׃
ֲשׁר א ָזר ְ
וֹצר ַבּא ֶ
ָת ָתּ וְק ֵ
א נ ַ
ָד ְע ָתּ
כב וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ַעל־ ִפּיִ א ָשּׁ ֵפט ִא ְתֶּ ע ֶבד רָע ֲהא י ַ
ֲשׁר
וֹצר ַבּא ֶ
ָת ִתּי וְ ק ֵ
ֲשׁר א נ ַ
ִכּי־ ִאישׁ ָק ֶשׁה אָנֹ ִכי נֹ ֵשׂא ַבּא ֶ
ָע ִתּי׃
א ָזר ְ
ָת ָתּ ֶאת־ ַכּ ְס ִפּי ִל ְמ ַח ְלּ ֵפי ָכ ֶסף ַו ֲאנִי ְבּבֹ ִאי
כג ו ְָל ָמּה־זֶּה א נ ַ
ִה ַשּׂ ְג ִתּי אֹתוֹ ְבּ ַת ְר ִבּית׃
וּתנוּ ָלזֶה
כד וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ָהעֹ ְמ ִדים ָע ָליו ְקחוּ ִמיָּדוֹ ֶאת־ ַה ָמּ ֶנה ְ
ֲשׂרֶת ַה ָמּנִים׃
ֲשׁר־לוֹ ע ֶ
אֶ
ֲשׂרֶת ָמנִים׃
כה וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו אֲדֵֹנינוּ ֲהא הוּא יֶשׁ־לוֹ ע ֶ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

וּמי
ָתן־לוֹ עוֹד ִ
ֲשׁר יֶשׁ־לוֹ ִינּ ֶ
כו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ָכּל־ ִאישׁ א ֶ
ֲשׁר־ ְבּיָדוֹ׃
ֻקּח ִמ ֶמּנּוּ גַּם ֶאת־א ֶ
ֲשׁר ֵאין לוֹ י ַ
אֶ
יהם ָה ִביאוּ
ֲל ֶ
ֲשׁר א־אָבוּ ִכּי ֶא ְמ ע ֵ
ֲבל אֹ ְי ַבי ֵא ֶלּה א ֶ
כז א ָ
ֲמיתוּם ְל ָפנָי׃
אֹ ָתם ֵהנָּה ַוה ִ
ַעל
ֵיהם ַויּ ַ
ֲשׁר ִדּ ֵבּר ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָה ַלִ ל ְפנ ֶ
כח ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ְמה׃
ְרוּשׁ ָלי ָ
י ָ
וּבית־ ַע ְניָה ָבּ ָהר
ֲשׁר ִה ְק ִריב ָלבֹא ֵא ֶצל ֵבּית ַפּגֵּי ֵ
כט ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ידיו ֵלאמֹר׃
ֵיתים ַויּ ְִשׁ ַלח ְשׁ ַניִם ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
ַהנּ ְִקרָא ַהר ַהזּ ִ
ֲשׁר ִמ ֶנּגֶד וְ ָהיָה ְכּבֹ ֲא ֶכם ָשׁ ָמּה ִתּ ְמ ְצאוּ
ל ְלכוּ ֶאל־ ַה ְכּ ָפר א ֶ
ָכב ָע ָליו ִאישׁ ַה ִתּירוּ אֹתוֹ
ֲשׁר א־ר ַ
ַעיִר אָסוּר א ֶ
יאהוּ׃
ֲב ֻ
ַוה ִ
לא ו ְִכי־י ְִשׁאַל ֶא ְת ֶכם ִאישׁ ָל ָמּה־זֶּה ַתּ ִתּירוּ אֹתוֹ כֹּה תֹא ְמרוּן
אֹתוֹ י ִֵעד ָהאָדוֹן ְל ֶח ְפצוֹ׃
יהם׃
ֲל ֶ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר א ֵ
אָכים ַויּ ְִמ ְצאוּ ַכּא ֶ
לב ַויּ ְֵלכוּ ַה ַמּ ְל ִ
יהם ְבּ ָע ָליו ָל ָמּה־זֶּה ַתּ ִתּירוּ
ֲל ֶ
לג ַויּ ִַתּירוּ ֶאת־ ָה ָעיִר וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֶאת־ ָה ָעיִר׃
לד ַוַיּעֲנוּ אֹתוֹ י ִֵעד ָהאָדוֹן ְל ֶח ְפצוֹ׃
ָשׂימוּ ֶאת־ ִבּ ְג ֵד ֶהם ַעל־ ָה ַעיִר
ֵשׁוּע ַויּ ִ
לה ַויּ ִָביאוּ אֹתוֹ ֶאל־י ַ
ֵשׁוּע׃
ַויּ ְַר ִכּיבוּ ָע ָליו ֶאת־י ַ
יהם ַעל־ ַה ָדּ ֶר׃
ְהם ָפּ ְרשׂוּ ֶאת־ ִבּ ְג ֵד ֶ
ֵל ו ֵ
לו ַויּ ְִר ַכּב ַויּ ַ
ָחלוּ ָכּל־ ְק ַהל
ֵיתים ַויּ ֵ
ֲשׁר ִה ְק ִריב ֶאל־מוֹ ַרד ַהר ַהזּ ִ
לז ַוי ְִהי ַכּא ֶ
וּבקוֹל ִרנָּה ַעל
ידיו ְל ָב ֵרֶ את־ ָה ֱאִ הים ְבּ ֶח ְדוָה ְ
ַתּ ְל ִמ ָ
ֲשׁר רָאוּ ֵלאמֹר׃
ָכּל־ ַהנּ ְִפ ָלאוֹת א ֶ
לח ָבּרוַּ ה ֶמּ ֶלַ ה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְה ָוֹה ָשׁלוֹם ַבּ ָשּׁ ַמיִם וְ ָכבוֹד
ִבּ ְמרֹ ֵמי־ ָעל׃
ַבּי
אָמרוּ ֵא ָליו ר ִ
ֲשׁר ְבּ ֶקרֶב ָה ָעם ְ
רוּשׁים א ֶ
ָשׁים ִמן־ ַה ְפּ ִ
לט ַו ֲאנ ִ
ידי׃
ְגּ ַער ְבּ ַת ְל ִמ ֶ
ֲבנִים
ַען וַיֹּא ַמר ִה ְננִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִאם־ ֵא ֶלּה ֶיחֱשׁוּ א ָ
מ ַויּ ַ
ִיז ְָעקוּ׃
יה ֵלאמֹר׃
מא ַויּ ְִקרַב ַויּ ְַרא ֶאת־ ָה ִעיר ַויּ ְֵבָ ע ֶל ָ
וֹמ אַ נ ְִס ָתּר
וֹמ זֶה ֵמאַיִן יָבֹא ְשׁל ֵ
אַתּ ְבּי ֵ
ָד ַע ְתּ גַּם־ ְ
מב לוּ י ַ
הוּא ִמ ֶנּגֶד ֵעי ָנ ִי׃
ָמים ָבּ ִאים וְ ָשׁ ְפכוּ ָע ַל ִי אֹ ְי ִבים סֹ ְל ָלה ִמ ָסּ ִביב
מג ִכּי ִהנֵּה י ִ
ְו ִה ִקּיפוּ ו ְָצרוּ ָע ַל ִיִ מ ָכּל־ ֵע ֶבר׃
ַשׁ ִאירוּ ָב
מד ְונ ְִפּצוּ אֹ ָתְ ו ֶאת־ ָבּ ַנ ִיְ בּ ִק ְר ֵבַּ עד־ ָע ָפר ְוא־י ְ
ֻדּ ֵת׃
ָד ַע ְתּ ֵעת ְפּק ָ
ֲשׁר א י ַ
אָבן ַתּ ַחת א ֶ
ֶא ֶבן ַעל־ ֶ
ָחל ְל ָגרֵשׁ ִמ ִקּ ְרבּוֹ ֶאת־ ַהמֹּ ְכ ִרים ָשּׁם׃
יכל ַויּ ֶ
מה ַויָּבֹא ֶאל־ ַה ֵה ָ
אַתּם
ילּה הוּא ְו ֶ
יתי ֵבּית־ ְתּ ִפ ָ
יהם ָכּתוּב ִכּי ֵב ִ
ֲל ֶ
מו וַיֹּא ֶמר א ֵ
יצים׃
יתם אֹתוֹ ִל ְמ ָערַת ָפּ ִר ִ
ֲשׂ ֶ
עִ
וֹפ ִרים
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהסּ ְ
יכל אַ ר ֵ
מז ַוי ְִהי מוֹ ֶרה יוֹם יוֹם ַבּ ֵה ָ
ְו ָשׂרֵי ָה ָעם ִבּ ְקשׁוּ ְל ַה ְשׁ ִמידוֹ׃
מח ְוא ָמ ְצאוּ ַמה־ ַלּעֲשׂוֹת ִכּי ָכל־ ָה ָעם ָדּ ְבקוּ אַ ֲחרָיו ִל ְשׁמֹ ַע
אֹתוֹ׃

סד

פרק כ
וּד ַבר
יכל ְלהוֹרֹת ָל ָעם תּוֹ ָרה ְ
א ַוי ְִהי ַהיּוֹם ִבּ ְהיוֹתוֹ ַב ֵה ָ
וֹפ ִרים
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַהסּ ְ
ַה ְבּשׂרָה ַויּ ְִגשׁוּ ֵא ָליו ר ֵ
ְקנִים׃
ִעם־ ַהזּ ֵ
אַתּה
ֱמר ָלנוּ ְבּ ֵאיזֶה־זֶה ִר ְשׁיוֹן ָ
ב ַוי ְַד ְבּרוּ ֵא ָליו ֵלאמֹר א ָ
ֲשׁר ָנ ַתן ְלֶ את־ ָה ִר ְשׁיוֹן ַהזֶּה׃
וּמי הוּא א ֶ
עֹ ֶשׂה ֵא ֶלּה ִ
יהם ֶא ְשׁאַל ִמ ֶכּם גַּם־אָנֹ ִכי ָד ָבר ִאם ַתּ ִגּידוּ
ֲל ֶ
ַען וַיֹּא ֶמר א ֵ
ג ַויּ ַ
ִלי׃
ָתהּ ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם אוֹ
וֹחנָן ִמ ִפּי־ ִמי ָהי ְָתה ִמ ְצו ָ
ילת י ָ
ד ְט ִב ַ
אָדם׃
ִמ ְבּנֵי־ ָ
ה ַוי ְִהי ֵהם שֹׁ ְק ִלים ְבּ ַד ְע ָתּם ֵלאמֹר ִאם־נֹא ַמר ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם
ֱא ַמ ְנ ֶתּם לוֹ׃
דּוּע א ה ֶ
וּמ ַ
יֹא ַמר ָלנוּ ַ
אָדם י ְִס ְקלֻנוּ ָכל־ ָה ָעם ִכּי נָכוֹן ָהיָה
ו ְו ִאם־נֹא ַמר ִמ ְבּנֵי ָ
וֹחנָן נ ִָביא ָהיָה׃
ֲשׁר י ָ
ָל ֶהם ַה ָדּ ָבר א ֶ
ָד ְענוּ ִמ ִפּי־ ִמי׃
ז ַוַיּעֲנוּ וַיֹּא ְמרוּ א י ַ
אַגּיד ָל ֶכם ְבּ ֵאיזֶה ִר ְשׁיוֹן ֲאנִי
ֵשׁוּע ַגּם־ ֲאנִי א ִ
ח וַיֹּא ֶמר י ַ
עֹ ֶשׂה ֵא ֶלּה׃
ָטע
ָחל ְל ַד ֵבּר ֶאל־ ָה ָעם ֶאת־ ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה ִאישׁ ֶא ָחד נ ַ
ט ַויּ ֶ
ָמים
חוּצה ָלאָרֶץ ְלי ִ
ֵלָ 
ִתּן ֶאת־ ַה ֶכּרֶם ַלנֹּ ְט ִרים ַויּ ֶ
ָכּרָם ַויּ ֵ
ַבּים׃
רִ
ֲשׁר י ִָביא לוֹ
וּל ֵעת ַה ָבּ ִציר ָשׁ ַלח ֶאת־ ַע ְבדּוֹ ֶאל־ ַהנֹּ ְט ִרים א ֶ
י ְ
ֵיקם׃
ְשׁ ְל ֻחהוּ ר ָ
ְהנֹּ ְט ִרים ִהכֻּהוּ ַוי ַ
ִמ ְפּ ִרי ַכ ְרמוֹ ו ַ
אַחר וְ גַם־אֹתוֹ ִהכּוּ ִגּ ְדפוּ וְ ִשׁ ְלחוּ
וֹסף ַויּ ְִשׁ ַלח ֶע ֶבד ֵ
יא וַיּ ֶ
ֵיקם׃
רָ
ישׁי ַוַיּכֻּהוּ ַה ֵכּה וּ ָפצֹ ַע ְו ָה ְדפוּ
יהם עוֹד ֶע ֶבד ְשׁ ִל ִ
ֲל ֶ
יב ַויּ ְִשׁ ַלח א ֵ
אֹתוֹ ְל ַמ ְד ֵחפוֹת׃
ֱשׂה ֶא ְשׁ ַלח ֶאת־ ְבּנִי ֶאת־י ְִד ִידי
יג וַיֹּא ֶמר אֲדוֹן ַה ֶכּרֶם ָמה־ ֶאע ֶ
ִיראוּ ִמ ָפּנָיו׃
אוּלי י ְ
ַ
ַחד ֵלאמֹר ִהנֵּה ַהיּוֹ ֵרשׁ ָבּא
וֹסדוּ י ַ
יד ִכּ ְראוֹת אֹתוֹ ַהנֹּ ְט ִרים נ ְ
ֲלה׃
ַה ְרגֵהוּ וְ ָלנוּ ִתסֹּב ַה ַנּח ָ
ְלכוּ ְונ ַ
ֲשׂה
וּמה ֵאפוֹא ַיע ֶ
ַה ְרגֻהוּ ָ
ֶה ְדפוּ אֹתוֹ ֶאל־ ִמחוּץ ַל ֶכּרֶם ַויּ ַ
טו ַויּ ְ
ָל ֶהם אֲדוֹן ַה ָכּרֶם׃
ידי
ֱביד ֶאת־ ַהנֹּ ְט ִרים ָה ֵהם ְו ֶאת־ ַכּ ְרמוֹ י ִֵתּן ִבּ ֵ
טז הוּא יָבֹא ְו ֶהא ִ
ילה א ִת ְהיֶה ָכּזֹאת׃
ֲח ִרים ַויּ ְִשׁ ְמעוּ וַיֹּא ְמרוּ ָח ִל ָ
אֵ
וּמה ְדּ ַבר ַה ָכּתוּב ֶא ֶבן ָמאֲסוּ
ִתּן ֵעינָיו ָבּם וַיֹּא ַמר ַ
יז ַויּ ֵ
ַהבּוֹ ִנים ָהי ְָתה ְלרֹאשׁ ִפּנָּה׃
ֲשׁר ִתּפֹּל
יח ָכּל־ ַהנֹּ ֵפל ַעל־ ָה ֶא ֶבן ַהזֹּאת י ְִתפּוֹ ָרר ְו ָכל־ ִמי א ֶ
ָע ָליו ְתּ ַד ְכּ ֶאנּוּ ֶל ָע ָפר׃
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ִל ְשַׁ ח בּוֹ יַד ָבּ ֵעת
וֹפ ִרים ְור ֵ
יט ַוי ְַב ְקשׁוּ ַהסּ ְ
יהם הוּא נֹ ֵשׂא ֶאת־ ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה
ֲל ֶ
ֲשׁר ע ֵ
ַה ִהיא ִכּי רָאוּ א ֶ
ֶא ֶפס ִכּי י ְָראוּ ִמ ְפּנֵי ָה ָעם׃
ֶא ְרבוּ־לוֹ ַויּ ְִשׁ ְלחוּ ְמר ְַג ִלים ִמ ְת ַח ְפּ ִשׂים ְכּאַ ְנ ֵשׁי־ ֶצ ֶדק
כ ַויּ ֶ
ִידי ַה ֶפּ ָחה׃
ידי ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ו ֵ
וּל ַה ְס ִגּירוֹ ִל ֵ
ְלצֹ ֵדד אֹתוֹ ִבּ ְד ָברָיו ְ
וּת ַל ֵמּד
ָד ְענוּ ִכּי נָכוֹן ֶתּ ְהגֶּה ְ
ַבּנוּ י ַ
כא ַויּ ְִשׁאֲלוּ אֹתוֹ ֵלאמֹר ר ֵ
ישׁ ִרים׃
ְאת־ ֶדּ ֶרָ ה ֱאִ הים תּוֹ ֶרה ְבּ ֵמ ָ
א־ ִת ָשׂא ְפנֵי־ ִאישׁ ו ֶ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

יסר ִאם־אָיִן׃
כב ֲהנָכוֹן ָלנוּ ָל ֵתת ַמס ַל ֵקּ ָ
יהם ַמה־ ְתּנַסּוּנִי׃
ֲל ֶ
יהם וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַכּר ֶאת־נ ְִכ ֵל ֶ
כג ַויּ ֵ
כד ַה ְראוּ ִלי ִדּינַר ֶא ָחד ְל ִמי ַה ְתּמוּנָה וְ ַה ְכּתֹ ֶבת ָה ֵהנָּה וַיֹּא ְמרוּ
יסר׃
ַל ֵקּ ָ
יסר
ֲשׁר ַל ֵקּ ָ
יסר ֶאת א ֶ
יהם ַעל־ ֵכּן ָהבוּ ַל ֵקּ ַ
ֲל ֶ
כה וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר ֵלאִ הים׃
ו ְֵלאִ הים ֵאת א ֶ
כו ְוא י ְָכלוּ ְלצֹ ֵדד אֹתוֹ ְבּ ַד ְבּרוֹ ִל ְפנֵי ָה ָעם ַויּ ְִת ַפּ ְלּאוּ
ַח ִרישׁוּ׃
ַעל־ ַה ַמּ ֲענֶה ַויּ ְ
דּוּקים ָהאֹ ְמ ִרים ִכּי־ ֵאין ְתּ ִחיַּת
ָשׁים ִמן־ ַה ַצּ ִ
כז ַויּ ְִגּשׁוּ ֲאנ ִ
ַה ֵמּ ִתים ַויּ ְִשׁאָלֻהוּ ֵלאמֹר׃
אַחים
ַבּנוּ ִהנֵּה מֹ ֶשׁה ָכּ ַתב ָלנוּ ִכּי יָמוּת ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵי ִ
כח ר ֵ
וּבין ֵאין־לוֹ ֵא ֶשׁת ַה ֵמּת י ְָב ָמה יָבֹא
ְוהוּא ַבּ ַעל ִא ָשּׁה ֵ
אָחיו׃
יה וְ ֵה ִקים ֶזרַע ַעל־ ֵשׁם ִ
ָע ֶל ָ
וּבן
ָמת ֵ
אַחים ָה ִראשׁוֹן ָל ַקח לוֹ ִא ָשּׁה ַויּ ָ
כט ְו ִא ָתּנוּ ָהיוּ ִשׁ ְב ָעה ִ
ֵאין־לוֹ׃
ל ְו ַה ֵשּׁנִי י ִֵבּם אֹ ָתהּ׃
ֻלּם ֵמתוּ א־ ָבנִים׃
ישׁי ו ְֵכן ָכּל־ ַה ִשּׁ ְב ָעה ְוכ ָ
לא ו ְֵכן גַּם־ ַה ְשּׁ ִל ִ
וּבאַחֲרוֹ ָנה ֵמ ָתה גַּם־ ָה ִא ָשּׁה׃
לב ָ
לג ו ְַע ָתּה ְל ִמי ֵמ ֶהם ִתּ ְהיֶה ְל ִא ָשּׁה ִבּ ְת ִחיַּת ַה ֵמּ ִתים אַ ֲחרֵי
ֲשׁר ָהי ְָתה ֵא ֶשׁת ָכּל־ ַה ִשּׁ ְב ָעה׃
אֶ
ָשׁים י ְִב ָעלוּ
וֹלם ַהזֶּה ֲאנ ִ
יהם ְבּנֵי ָהע ָ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע א ֵ
לד וַיֹּא ֶמר י ַ
ָשׁים ִתּ ָבּ ַע ְלנָה׃
ְונ ִ
וֹלם ַה ָבּא ְו ִל ְחיוֹת ִמן־ ַה ֵמּ ִתים
ֶשׁת ֶאת־ ָהע ָ
לה אַָ העֹ ְמ ִדים ָלר ֶ
א י ְִב ָעלוּ ְוא ִת ָבּ ַע ְלנָה׃
אָכים ִכּי
דוּמים ֵהם ְל ַמּ ְל ִ
יוּכלוּ ָלמוּת עוֹד ִכּי ִ
לו ְוא ְ
וֹתם ְבּ ֵני ַה ְתּ ִחיָּה ְבּנֵי ֱאִ הים ֵה ָמּה׃
ִבּ ְהי ָ
ֲשׁר
לז ְו ַה ֵמּ ִתים ִכּי יָקוּמוּ גַּם־ ְלמֹ ֶשׁה ֻהגַּד ִמתּוַֹ ה ְסּנֶה ַכּא ֶ
ָהם ֱאֵ הי י ְִצ ָחק וֵאֵ הי ַיעֲקֹב׃
אַבר ָ
ָקרָא יְה ָוֹה ֱאֵ הי ְ
לח ְו ָה ֱאִ הים ֵאינֶנּוּ ֱאֵ הי ַה ֵמּ ִתים ִכּי ִאם־ ֱאֵ הי ַה ַחיִּים ִכּי
ֻלּם ַחיִּים ְל ָפנָיו׃
כָ
יטב ִדּ ַבּ ְר ָתּ׃
ַבּי ֵה ֵ
ֲח ִדים וַיֹּא ְמרוּ ר ִ
וֹפ ִרים א ָ
לט ַוַיּעֲנוּ ס ְ
מ ְוא־ ֵה ֵעז עוֹד ִאישׁ ֵמ ֶהם ִל ְשׁאֹל אֹתוֹ ָדּ ָבר׃
יח ֶבּן־ ָדּוִד הוּא׃
יהם ֵאי יֹא ְמרוּ ִכּי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲל ֶ
מא וַיֹּא ֶמר א ֵ
מב ו ְָדוִד ֲהא הוּא אֹ ֵמר ְבּ ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּים נְ ֻאם יְה ָוֹה ַלאדֹ ִני ֵשׁב
ימינִי׃
ִל ִ
אָשׁית אֹ ְי ֶבי הֲדֹם ְלר ְַג ֶלי׃
מג ַעד־ ִ
מד ְו ִאם ָדּוִ ד קֹ ֵרא לוֹ אָדוֹן ֵאי הוּא ְבּנוֹ׃
ידיו ְבּאָ ְזנֵי ָכל־ ָה ָעם׃
מה וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
וֹפ ִרים ַה ִמּ ְת ַענּ ְִגים ַעל ֶל ְכ ָתּם
מו ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמן־ ַהסּ ְ
ֻבּ ִשׁים ְמ ִעיל ְואֹ ֲה ִבים ֶאת־ ְשׁ ֵא ַלת ָשׁלוֹם ָל ֶהם ַבּ ְשּׁו ִָקים
ְמל ָ
ֵסת ְו ֶאת־ ַה ְמּקֹמוֹת
וֹשׁבוֹת ָה ִראשֹׁ ִנים ְבּ ָב ֵתי־ ַה ְכּנ ֶ
ְו ֶאת־ ַהמּ ָ
ַהנּ ְִכ ָבּ ִדים ְבּ ָב ֵתּי ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה׃
וּל ַמ ְר ֶאה־ ַעיִן י ְַרבּוּ ְת ִפ ָלּה
אַל ָמנוֹת ְ
מז ָהאֹ ְכ ִלים ֶאת־ ָבּ ֵתּי ְ
יהם ַקו־ ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִפּי ְשׁ ָניִם׃
ֲל ֶ
ָטה ע ֵ
ֲשׁר ִינּ ֶ
ֵא ֶלּה ֵהם א ֶ

סה

פרק כא
ָדם
ֲשׁירֵי־ ָעם נֹ ְתנִים ַמ ְתּנַת י ָ
ִשׂא ֶאת־ ֵעינָיו ַויּ ְַרא ע ִ
א ַויּ ָ
וֹצר׃
ֶאל־אֲרוֹן ָהא ָ
אַל ָמנָה ֲע ִניָּה רָאָה נֹ ֶתנֶת בּוֹ ְשׁ ַתּיִם ְפּרוּטוֹת׃
ב ְו ִא ָשּׁה ְ
ָתנָה
אַל ָמנָה ָה ֲע ִניָּה ַהזֹּאת נ ְ
אָמן אֲנִ י אֹ ֵמר ָל ֶכם ָה ְ
ג וַיֹּא ַמר ֵ
ֻלּם׃
וֹתר ִמכּ ָ
י ֵ
וֹתרָם ְו ִהיא
ָדם ִממּ ָ
ָתנוּ ֵלאִ הים ַמ ְתּנַת י ָ
ד ִכּי ָכל־ ֵא ֶלּה נ ְ
ָתהּ׃
ֲשׁר ָלהּ ֵאת ָכּל־ ִמ ְחי ָ
ָתנָה ֶאת־ ָכּל־א ֶ
ִמ ַמּ ְחסֹ ָרהּ נ ְ
ֲבנִים יָפוֹת
יכל ַבּא ָ
ֶא ָדּר ַה ֵה ָ
ֵעהוּ ִכּי נ ְ
ה אָז ִנ ְד ְבּרוּ ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
וּנ ְָדבוֹת י ְָקרוֹת׃
ָמים ָבּ ִאים ְוא ִת ָשּׁ ֵאר
אַתּם ֵא ֶלּה ִהנֵּה י ִ
ו וַיֹּא ַמר הֲרֹ ִאים ֶ
ֲשׁר א ֻת ָתּץ׃
פֹּה ֶא ֶבן ַעל־ ֶא ֶבן א ֶ
וּמה אוֹת
ַבּנוּ ָמ ַתי ִתּ ְקרֶינָה ֵא ֶלּה ָ
ז ַויּ ְִשׁאֲלוּ אֹתוֹ ֵלאמֹר ר ֵ
ְל ֵעת בֹּאָן׃
ַבּים יָבֹאוּ
ח וַיֹּא ַמר ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן־י ְַת ֶעה ֶא ְת ֶכם ִאישׁ ִכּי ר ִ
וֹעד ָלבֹא אַל־ ֵתּ ְלכוּ
ִב ְשׁ ִמי ֵלאמֹר ֲאנִי הוּא ו ְָקרוֹב ַהמּ ֵ
ֵיהם׃
אַ ֲחר ֶ
וּפרָצוֹת אַל־ ֵתּ ַחתּוּ ִכּי ֵא ֶלּה ִתּ ְהיֶינָה
ט ו ְִכי־ ִת ְשׁ ְמעוּ ְקרָבוֹת ְ
ִראשׁוֹ ָנה וְעוֹד א ַה ֵקּץ׃
וּמ ְמ ָל ָכה
יהם ִהנֵּה גּוֹי יָקוּם ַעל־גּוֹי ַ
ֲל ֶ
וֹסף ְל ַד ֵבּר א ֵ
י וַיּ ֶ
ַעל־ ַמ ְמ ָל ָכה׃
ָעב יָבֹא
וּמזֶּה ְור ָ
ֶיה ִמזֶּה ִ
ֲבר ָ
יא ְו ָהאָרֶץ ִתּ ְג ַעשׁ ִתּ ְר ַעשׁ ֵמע ָ
וֹלים וְנוֹ ָר ִאים ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ָד ֶבר וּמֹ ְפ ִתים ְגּד ִ
וָ
ָדפוּ
יכם יָד ְור ְ
ַדּ ֶ
וּב ֶטרֶם יָבֹאוּ ָכל־ ֵא ֶלּה י ְִשׁ ְלחוּ ָב ֶכם ְמנ ֵ
יב ְ
וֹבילוּ
וּל ָב ֵתּי ְכ ָל ִאים ְוה ִ
ֵסת ְ
ירוּכם ְל ָב ֵתּי ַה ְכּנ ֶ
ֶא ְת ֶכם ְו ִה ְס ִגּ ֶ
ֶא ְת ֶכם ִל ְפנֵי ְמ ָל ִכים וּמֹ ְשׁ ִלים ְל ַמ ַען ְשׁ ִמי׃
יג וְזֹאת ִתּ ְהיֶה ְל ֵעדוּת ָל ֶכם׃
יד ַעל־ ֵכּן ִשׂימוּ ַעל־ ִל ְבּ ֶכם ְל ִב ְל ִתּי ָה ֵכן ֵמרֹאשׁ ַמה ָתּ ִשׁיבוּ
ְל ַה ְצ ִדּיק נ ְַפ ְשׁ ֶכם׃
יכם
וֹמ ֵמ ֶ
ֲשׁר ָכּל־ ִמ ְתק ְ
טו ִכּי אָנֹ ִכי ֶא ֵתּן ָל ֶכם ֶפּה ְו ָח ְכ ָמה ַעד א ֶ
יכם׃
ֵיכם ְו ָל ִשׂים ְלאַל ִמ ֵלּ ֶ
יוּכלוּ ַלעֲמֹד ִל ְפנ ֶ
א ְ
ֵעים
וֹבים ְור ִ
וּקר ִ
אַתּם ִתּ ָמּ ְסרוּ ַעל־י ְֵדי אָבוֹת ְואַ ִחים ְ
טז ְואַף ֶ
ָמיתוּ ִמ ֶכּם׃
ְוגַם־י ִ
אָדם ְל ַמ ַען ְשׁ ִמי׃
נוּאים ִתּ ְהיוּ ְל ָכל־ ָ
אַתּם ְשׂ ִ
יז ְו ֶ
אָר ָצה׃
יח ְבּ ָכל־זֹאת א יִפֹּל ִמ ַשּׂ ֲערַת רֹא ְשׁ ֶכם ְ
ֲכם ֶאת־נ ְַפ ְשׁ ֶכם ִתּ ְשׁמֹרוּ׃
ֲרי רוּח ֶ
יט ְבּ ַהא ִ
יה ַמ ֲחנֶה
ְרוּשׁ ַליִם ִכּי ַת ֲחנֶה ָע ֶל ָ
ֲשׁר ִתּ ְראוּ ֶאת־י ָ
כ ו ְַכא ֶ
ִמ ָסּ ִביב יָדֹ ַע ֵתּ ְדעוּ ִכּי ִשׁ ְמ ֻמ ָתהּ ָבּאָה׃
ֲשׁר ְבּתוֹ
יהוּדה יָנוּסוּ ֶאל־ ֶה ָה ִרים ַוא ֶ
ֲשׁר ִבּ ָ
כא אָז ֵא ֶלּה א ֶ
ֲשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה ַבּל־יָבֹאוּ ָבהּ׃
ָה ִעיר י ְִב ְרחוּ ִמ ֶמּנָה ְוא ֶ
ְמי נ ְָק ָמה ֵהם ְל ַמ ְלּאֹת ָכּל־ ְד ַבר ַה ָכּתוּב׃
כב ִכּי־י ֵ
וֹלה
ָמים ָה ֵה ָמּה ִכּי ָצרָה ְגד ָ
כג אוֹי ֶל ָהרוֹת ְו ַל ֵמּינִיקוֹת ַבּיּ ִ
ִתּ ְהיֶה ָבאָרֶץ ו ְֶק ֶצף ַעל־ ָה ָעם ַהזֶּה׃

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ִירוּשׁ ַליִם ִתּ ְהיֶה
כד ְונ ְָפלוּ ְל ִפי־ ֶחרֶב ְו ָה ְגלוּ ֶאל־ ָכּל־ ָה ַע ִמּים ו ָ
ֲשׁר־ ִתּ ָמ ֶלאנָה ִעתּוֹת ַהגּוֹ ִים׃
ְל ִמ ְר ַמס ַהגּוֹ ִים ַעד א ֶ
ֵחתּוּ
וֹכ ִבים וְ ַהגּוֹ ִים י ַ
ֵח וְכ ָ
ָתנוּ ַבּ ֶשּׁ ֶמשׁ ְוָיר ַ
וֹפ ִתים ִינּ ְ
כה וּמ ְ
וּמ ְשׁ ָבּרָיו׃
יהם ִמ ְשּׁאוֹן ַהיָּם ִ
ֲל ֶ
בוּכה ָתבֹא ע ֵ
וּמ ָ
ָבאָרֶץ ְ
ֲתידֹת ָלבֹא
וּמע ִ
יהם ִמ ַפּ ַחד ֵ
ֲל ֶ
אָדם נ ְַפ ָשׁם ִתּ ְת ַע ֵטּף ע ֵ
וּבנֵי־ ָ
כו ְ
וֹסדוֹת ַה ָשּׁ ַמיִם י ְִרגָּזוּ׃
אָר ָצה ִכּי־מ ְ
ְבּ ֵת ֵבל ְ
וּב ָה ָדר גָּדוֹל׃
אָדם ָבּא ֶבּ ָענָן ְבּעֹז ְ
כז ְואָז י ְִראוּ ֶאת־ ֶבּן־ ָה ָ
וֹדדוּ ְו ָת ִרימוּ רֹאשׁ ִכּי
וּכ ָה ֵחל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָלקוּם ִתּ ְתע ְ
כח ְ
וֹבה׃
ְפדוּת־נ ְַפ ְשׁ ֶכם ְקר ָ
ֲצי ַה ָשּׂ ֶדה׃
וּב ָכל־ע ֵ
יהם ְמ ָשׁלוֹ ִה ְתבּוֹ ְננוּ ִב ְת ֵאנָה ְ
ֲל ֶ
ִשּׂא א ֵ
כט ַויּ ָ
וֹציאוּ ֶפרַח ַתּ ִבּיטוּ ְו ָת ִבינוּ ְבנ ְַפ ְשׁ ֶכם ִכּי ָקרוֹב
ֲשׁר י ִ
ל ַכּא ֶ
ַה ָקּיִץ׃
ֲשׁר ִתּ ְראוּ ִכּי ָקמוּ ָכּל־ ֵא ֶלּה יָדֹ ַע ֵתּ ְדעוּ ִכּי
אַתּם ַכּא ֶ
לא ו ְֵכן גַּם־ ֶ
וֹבה ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ְקר ָ
ֲשׁר
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי א ַיעֲבֹר ַהדּוֹר ַהזֶּה ַעד א ֶ
לב ֵ
יָקוּמוּ ָכּל־ ֵא ֶלּה׃
וּד ָברַי א ַיעֲבֹרוּן׃
לג ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָהאָרֶץ ַיעֲבֹרוּ ְ
ְשׁ ָכּרוֹן
לד אִַ ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן־י ְִט ַפּשׁ ִל ְבּ ֶכם ֵמרֹב ִמ ְשׁ ֶתּה ו ִ
יכם
ֲל ֶ
וּל ֶפ ַתע ִפּ ְתאֹם יָבֹא ע ֵ
אוֹ ִמ ַדּאֲגוֹת ַמ ֲחסֹ ֵרי ַה ַחיִּים ְ
ַהיּוֹם ַההוּא׃
ישׁ ֵבי ָהאָרֶץ׃
לה ִכּי ְכּ ַפח יָקוּשׁ יִפֹּל ַעל ָכּל־ ְ
ָתן ָל ֶכם ֵדּי־כֹ ַח
ְה ְע ִתּירוּ ָת ִמיד ְל ִהנּ ֵ
וֹררוּ ו ַ
לו ַעל־ ֵכּן ִה ְתע ְ
אָדם׃
ְל ִה ָמּ ֵלט ִמ ָכּל־ ֶפּגַע ַה ָבּא ו ְַלעֲמֹד ָה ֵכן ִל ְפנֵי ֶבן־ ָה ָ
ָצא ָללוּן
וּב ַלּי ְָלה י ָ
יכל ַ
לז ַוי ְִהי יוֹם יוֹם ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ְל ַל ֵמּד ַבּ ֵה ָ
ֵיתים׃
ָבּ ָהר הוּא ַהר ַהזּ ִ
לח ו ְָכל־ ָה ָעם ִה ְשׁ ִכּימוּ ַבבֹּ ֶקר ַויָּבֹאוּ ֵא ָליו ְל ֵבית־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
ִל ְשׁמֹ ַע אֹתוֹ׃

פרק כב
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח

ט
י

סו

ַויּ ְִקרַב ַחג ַה ַמּצּוֹת הוּא ַחג ַה ָפּ ַסח׃
וֹפ ִרים ִבּ ְקשׁוּ ַבּ ָמּה ֶאת־נ ְַפשׁוֹ
ְהסּ ְ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִ ים ו ַ
ְור ֵ
ְל ַק ְח ָתּהּ ִכּי י ְָראוּ ִמ ְפּנֵי ָה ָעם׃
ֲשׁר ִכּנּוּהוּ ִאישׁ־ ְק ִריּוֹת ֶא ָחד ִמ ִמּ ְס ַפּר ְשׁנֵים
ִיהוּדה א ֶ
ו ָ
ֶה ָע ָשׂר ָבּא בוֹ ַה ָשּׂ ָטן׃
יכה
ָאשׁי ַה ָצּ ָבא ֵא ָ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ֶאת־ר ֵ
ֵלַ וי ְַד ֵבּר ֶאת־ר ֵ
ַויּ ֶ
ָדם׃
י ְַס ִגּיר אֹתוֹ ְבּי ָ
ַויּ ְִשׂ ְמחוּ ַייֵּאֹתוּ ָל ֶתת־לוֹ ָכּ ֶסף׃
יחם ְל ַמ ֵלּא ְד ָברוֹ ְותֹ ֲאנָה ִבּ ֶקּשׁ־לוֹ ְל ַה ְס ִגּירוֹ
ְוהוּא ִה ְב ִט ָ
ָדם ְבּ ֵס ֶתר ְוא ֶב ָהמוֹן׃
ְבי ָ
ֶבח ַה ָפּ ַסח׃
ַויָּבֹא יוֹם ַחג ַה ַמּצּוֹת הוּא יוֹם ז ַ
וֹחנָן ֵלאמֹר ְלכוּ ָה ִכינוּ ָלנוּ
ַויּ ְִשׁ ַלח ֶאת־ ֶפּ ְטרוֹס וְ ֶאת־י ָ
ֶלאֱכֹל ֶאת־ ַה ָפּ ַסח׃
ֵלְ ל ָה ִכין׃
וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ֵאיפוֹא ִת ְר ֶצה ִכּי־נ ֵ
וּפגַע ָבּ ֶכם ִאישׁ נֹ ֵשׂא
יהם ִהנֵּה ְכּבֹ ֲא ֶכם ָה ִעירָה ָ
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר יָבֹא ָשׁ ָמּה׃
ַכּד ָמיִם ְלכוּ אַ ֲחרָיו ֶאל־ ַה ַבּיִת א ֶ

ֲדר
ַבּנוּ אַיֵּה ח ַ
אָמר ר ֵ
ֲמ ְר ֶתּם ֶאל־ ַבּ ַעל ַה ָבּיִת כֹּה ַ
יא ַוא ַ
ידי ֶלאֱכֹל ָשׁם ֶאת־ ַה ָפּ ַסח׃
וּל ַת ְל ִמ ַ
ָהאֹ ְר ִחים ִלי ְ
צוּפה ְכ ָסתוֹת ְו ָשׁם ָתּ ִכינוּ
וֹלה ְר ָ
ֲליָּה ְגד ָ
יב ְוהוּא י ְַר ֶאה ָל ֶכם ע ִ
ָלנוּ׃
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶהם ַויּ ִָכינוּ ֶאת־ ַה ָפּ ַסח׃
יג ַויּ ְֵלכוּ ַויּ ְִמ ְצאוּ ַכּא ֶ
וּשׁנֵים־ ָע ָשׂר
ֵשׁב ִבּ ְמ ִסבּוֹ הוּא ְ
וֹעד ַויּ ֶ
יע ַהמּ ֵ
ֲשׁר ִה ִגּ ַ
יד ו ְַכא ֶ
יחים ִאתּוֹ׃
ַה ְשּׁ ִל ִ
יהם ִנ ְכסֹף ִנ ְכ ַס ְפ ִתּי ֶלאֱכֹל ֶאת־ ַה ֶפּ ַסח ַהזֶּה
ֲל ֶ
טו וַיֹּא ֶמר א ֵ
ִע ָמּ ֶכם ֶטרֶם ְת ֻענֶּה נ ְַפ ִשׁי׃
אָכלוֹ
וֹעד ֵה ְ
טז ִכּי ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי א אֹ ַכל ִמ ֶמּנּוּ ַעד מ ֵ
ְבּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ֵיכם׃
קוּה ֵבינ ֶ
יז ַויּ ִַקּח ֶאת־ ַהכּוֹס ַוי ְָב ֶר וַיֹּא ַמר ְקחוּ זֹאת ְו ִח ְל ָ
ָפן ַעד
יח ִכּי ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי א־ ֶא ְשׁ ֶתּה עוֹד ִמ ְפּ ִרי ַהגּ ֶ
ִכּי־ ָתבוֹא ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ִתּן ָל ֶהם ֵלאמֹר זֶה הוּא
יט ַויּ ִַקח ֶאת־ ַה ֶלּ ֶחם ַוי ְָב ֶרַ ויּ ְִב ַצע ַויּ ֶ
ְבּ ָשׂ ִרי ַהנָּתוּן ַבּ ַע ְד ֶכם עֲשׂוּ ֵכן ְל ִז ָכּרוֹן ִלי׃
אָכ ָלם וַיֹּא ַמר ַהכּוֹס ַהזֹּאת
כ ו ְֵכן גַּם־ ֶאת־ ַהכּוֹס ָל ַקח אַ ֲחרֵי ְ
ֲד ָשׁה ְבּ ָד ִמי ַה ָשּׁפוַּ בּ ַע ְד ֶכם׃
ִהיא ַה ְבּ ִרית ַהח ָ
כא אַך יַד־ ַמ ְס ִגּירֵנִ י ִהנֵּה ִא ִתּי ַעל־ ַה ֻשּׁ ְל ָחן׃
ֲבל אוֹי ָל ִאישׁ
ֲשׁר נִ ְגזַר ָע ָליו א ָ
אָדם הֹ ֵלַ כּא ֶ
כב ֵהן ֶבּן־ ָה ָ
ֲשׁר י ְַס ִגּיר אֹתוֹ ְבּיַד ְמ ַב ְק ֵשׁי נ ְַפשׁוֹ׃
ַההוּא א ֶ
ֲשׂה
ֲשׁר ַיע ֶ
ֵיהם ִמי־הוּא זֶה א ֶ
כג ְו ֵהם ֵה ֵחלוּ ַלחֲקֹר ו ְִל ְדרֹשׁ ֵבּינ ֶ
ָכּזֹאת׃
ֶח ָשׁב ַהגָּדוֹל ָבּ ֶהם׃
ֵיהם ִמי נ ְ
כד ְוגַם־ ִדּ ְברֵי ִריבֹת ָהיוּ ֵבינ ֶ
ְה ַשּׁ ִלּיט נִ ְקרָא
יהם ַמ ְל ֵכי ַהגּוֹ ִים שֹׁ ְל ִטים ָבּם ו ַ
ֲל ֶ
כה וַיֹּא ֶמר א ֵ
רַב ָח ֶסד׃
אַתּם א־ ֵכן אַַ הגָּדוֹל ָבּ ֶכם י ְִהי ַכ ָצּ ִעיר ְו ָהאָדוֹן
כו ְו ֶ
ִכּ ְמ ָשׁרֵת׃
יּשׁב
יּשׁב ֶלאֱכֹל אוֹ ָהעֹ ֵמד ְל ָשׁרֵת ֲהא ַה ֵ
כז ִכּי ִמי ַהגָּדוֹל ַה ֵ
וֹכ ֶכם ִכּ ְמ ָשׁרֵת׃
ָלאֱכֹל ַו ֲאנִי ְבת ְ
ֲשׁר
ֲמ ְד ֶתּם ִע ָמּ ִדי ְוא ֲעז ְַבתּוּנִי ַבּ ַמּסּוֹת א ֶ
ֲשׁר ע ַ
אַתּם ֵהם א ֶ
כח ְו ֶ
ָע ְברוּ ָע ָלי׃
אָבי׃
ילנִ י ִ
ֲשׁר ִה ְנ ִח ַ
כט ְוגַם־ ֲאנִי ַמ ְנ ִחיל ֶא ְת ֶכם ֶאת־ ַה ַמּ ְלכוּת א ֶ
כוּתי תֹּא ְכלוּ ְו ִת ְשׁתּוּ ַעל ֻשׁ ְל ָחנִי ְו ֵת ְשׁבוּ ַעל־ ִכּ ְסאוֹת
וּב ַמ ְל ִ
ל ְ
ָאל׃
ִל ְשׁפֹּט ֶאת־ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂר ֵ
אָל ֶכם ַה ָשּׂ ָטן
לא וַיֹּא ֶמר ָהאָדוֹן ִשׁ ְמעוֹן ִשׁ ְמעוֹן ָשׁאֹל ְשׁ ְ
וֹת ֶכם ִכּ ְזרוֹת ַה ִח ִטּים׃
ִל ְזר ְ
אַתּה
ָתְ וגַם־ ָ
לב ַו ֲאנִי ִה ְת ַח ַנּ ְנ ִתּי ַב ַע ְדִ ל ְב ִלי ֶת ְח ַדּל אֱמוּנ ֶ
אַחי׃
יבֶ אל־ ִל ְבְּ ר ֵאה ְל ַחזֵּק ֶאת־ ֶ
ֲשׁ ְ
ַכּה ִ
אָמר אֲדֹ ִני נָכוֹן אָנֹ ִכי ָל ֶל ֶכת ִע ְמּ גַּם־ ְל ֵבית
לג ְוהוּא ָענָה ְו ָ
ֶכּ ֶלא ְוגַם־ ְל ַשׁ ֲערֵי ָמוֶת׃
יפא א־י ְִקרָא ַה ַתּ ְרנְגֹל ַהיּוֹם ַעד
לד וַיֹּא ַמר ִה ְננִי אֹ ֵמר ְלֵ כּ ָ
ֲשׁר־ ְתּ ַשׁ ֵקּר ָשׁשׁ ְפּ ָע ִמים ֵלאמֹר ִכּי א־י ְַד ְע ָתּנִי׃
אֶ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֲשׁר ָשׁ ַל ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ְבּ ִלי־ ְצרוֹר
יהם ַכּא ֶ
ֲל ֶ
לה וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲס ְר ֶתּם ָדּ ָבר וַיֹּא ְמרוּ א
וּב ִלי־נ ְָע ִלים ַהח ַ
ְבּ ִלי־י ְַלקוּט ְ
ָח ַס ְרנוּ ָדּ ָבר׃
ִשּׂ ֵאהוּ ִעמּוֹ
ֲשׁר־לוֹ ְצרוֹר י ָ
יהם ֶא ֶפס ַכּיּוֹם ִמי א ֶ
ֲל ֶ
לו וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר א־ ַת ִשּׂיג יָדוֹ י ְִמכֹּר גַּם־ ֶאת־ ִבּ ְגדוֹ
וּמי א ֶ
ו ְֵכן י ְַלקוּט ִ
ְוי ְִקנֶה לּוֹ ָחרֶב׃
ֲשׁר ָכּתוּב ָע ָלי ְו ֶאת־פֹּ ְשׁ ִעים
לז ִכּי ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי יָקוּם א ֶ
ִנ ְמנָה ִכּי ָכל־ ַה ָכּתוּב ָע ַלי יָקוּם ַעד־ ֻתּמּוֹ׃
לח וַיֹּא ְמרוּ אֲדֵֹנינוּ ִהנֵּה־פֹה ִא ָתּנוּ ֲחרָבוֹת ְשׁ ָתּיִם וַיֹּא ֶמר
יהם רַב ָלנוּ׃
ֲל ֶ
אֵ
ידיו
ֵיתים ְוגַם־ ַתּ ְל ִמ ָ
ֵלְ כּ ַד ְרכּוֹ ֵמאָז ֶאל־ ַהר ַהזּ ִ
ֵצא ַויּ ֶ
לט ַויּ ֵ
ָה ְלכוּ אַ ֲחרָיו׃
ידי
יהם ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ְוא ָתבֹאוּ ִל ֵ
ֲל ֶ
מ ַויּ ְִפגַּע ַבּ ָמּקוֹם וַיֹּא ֶמר א ֵ
נ ִָסּיוֹן׃
אָבן ַויּ ְִכרַע ַויּ ְִת ַפּ ֵלּל
מא ְוהוּא נִ ְפרַד ֵמ ֶהם ַה ְר ֵחק ִכּ ְקַ ע ֶ
ֵלאמֹר׃
אָתּה
ית ָ
ָצ ָ
ֲבר־נָא ֵמ ָע ַלי ֶאת־ ַהכּוֹס ַהזֹּאת ִאם ֵכּן ר ִ
אָבי ַהע ֵ
מב ִ
ֶהי׃
אַ א ִכ ְרצוֹ ִני ִכּי ִאם־ ִכּ ְרצוֹ ְנ י ִ
ְחזּ ְֵקהוּ׃
מג ַוֵיּרָא ֵא ָליו ַמ ְלאִָ מן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ַוי ַ
אָפפוּ אֹתוֹ ֶח ְב ֵלי־ ָמוֶת ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ָחז ְָקה ְונ ְִט ֵפי
ֲשׁר ְ
מד ו ְַכא ֶ
אָר ָצה׃
וֹלים י ְָרדוּ ְ
ֵעתוֹ ְכּ ִנ ְט ֵפי־ ָדם ְגּד ִ
זָ
ְשׁנִים
ידיו ַויּ ְִמ ָצ ֵאם י ֵ
ָקם ִמ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ַויָּבֹא ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
מה ַויּ ָ
ֵמ ִע ָצּבוֹן׃
ישׁנוּ קוּמוּ ְו ִה ְת ַפּ ְללוּ
יהם ָל ָמּה־זֶּה ִתּ ְ
ֲל ֶ
מו וַיֹּא ֶמר א ֵ
ידי נ ִָסּיוֹן׃
ְוא־ ָתבֹאוּ ִל ֵ
מז עֹ ֶדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ו ְִהנֵּה הֲמוֹן־ ָעם וְ ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵים־ ֶה ָע ָשׂר ַהנּ ְִקרָא
ֵשׁוּע ִל ְנ ָשׁק־לוֹ׃
ְהוּדה הֹ ֵלְ בּרֹא ָשׁם ַו ִיּגַּשׁ ֶאל־י ַ
י ָ
אָדם
ֲת ְס ִגּיר ֶאת־ ֶבּן־ ָה ָ
ְהוּדה ה ַ
ֵשׁוּע י ָ
מח וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
יקה׃
ִבּ ְנ ִשׁ ָ
אָמרוּ
ֲשׁר ִתּ ְקרֶינָה ְ
וֹתם ֵאת א ֶ
ֲשׁר ִאתּוֹ ִבּ ְרא ָ
ָשׁיו א ֶ
מט ַו ֲאנ ָ
ַכּה ֶב ָחרֶב׃
אֲדֵֹנינוּ ֲהנ ֶ
נ ְו ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִה ָכּה ֶאת־ ֶע ֶבד ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ַוי ְַק ֶצּץ־לוֹ אָזְנוֹ
ְמנִית׃
ַהי ָ
וֹסיפוּ ַו ִיּגַּע ְבּאָזְנוֹ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ַה ְרפּוּ אַל־תּ ִ
ַען י ַ
נא ַויּ ַ
ַויּ ְִר ָפּ ֵאהוּ׃
יכל ְו ַהזּ ְֵקנִים
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ָשׂרֵי ַה ֵה ָ
ֵשׁוּע ֶאל־ר ֵ
נב וַיֹּא ֶמר י ַ
וּב ַמטּוֹת׃
אתם ַבּ ֲחרָבוֹת ְ
ַה ָבּ ִאים ָע ָליו ַה ַעל ָפּ ִריץ י ְָצ ֶ
יכל וְ א־ ְשׁ ַל ְח ֶתּם ִבּי יָד אַ זֹאת
ִיתי ִע ָמּ ֶכם ַבּ ֵה ָ
נג יוֹם יוֹם ָהי ִ
וּמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַהחֹ ֶשׁ׃
ִהיא ִע ְתּ ֶכם ֶ
יאהוּ ֶאל־ ֵבּית ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל
וֹליכֻהוּ ַוי ְִב ֻ
נד ַוַיּ ֲחזִיקוּ־בוֹ וַיּ ִ
וּפ ְטרוּס הֹ ֵל אַ ֲחרָיו ֵמרָחוֹק׃
ֶ
ֵשׁב
ַח ָדּו ַויּ ֶ
וּב ִשׁ ְב ָתּם י ְ
ֲשׁר ִבּעֲרוּ ֵאשׁ ְבּתוֶֹ ה ָח ֵצר ְ
נה ו ְַכא ֶ
וֹכם׃
גַּם־ ֶפּ ְטרוֹס ְבּת ָ
ַתּ ֱחזֶה־בּוֹ
אַחת יֹ ֵשׁב ֶנגֶד ָהאוֹר ו ֶ
ַתּרֶא אֹתוֹ ִשׁ ְפ ָחה ַ
נו ו ֵ
וַתֹּא ֶמר גַּם־זֶה ָהיָה ִעמּוֹ׃

סז

ָד ְע ִתּי אֹתוֹ׃
ֵכ ֵחשׁ־בּוֹ וַיֹּא ַמר ִא ָשּׁה א י ַ
נז ַוי ַ
אַתּה ֶא ָחד ֵמ ֶהם
אַחר וַיֹּא ַמר גַּם־ ָ
נח וְעוֹד־ ְמ ַעט ַויּ ְִר ֵאהוּ ִאישׁ ֵ
אָדם א ֵמ ֶהם אָנֹ ִכי׃
ַען ֶפּ ְטרוֹס ֶבּן־ ָ
ַויּ ַ
יח ָע ָליו ֵלאמֹר
וֹכ ַ
אַחת אַ ֲחרֵי־ ֵכן ָענָה ִאישׁ ְוה ִ
וּכ ָשׁ ָעה ַ
נט ְ
אָכן גַּם־זֶה ָהיָה ִעמּוֹ ִכּי הוּא ְגּ ִל ִילי׃
ֵ
אַתּה ְמ ַד ֵבּר וְעוֹד
אָדם ֵאי ֶננִּי יֹ ֵד ַע ָמה ָ
ס וַיֹּא ֶמר ֶפּ ְטרוֹס ֶבּן־ ָ
וּפ ְתאֹם ָקרָא ַה ַתּ ְרנְגֹל׃
ְדּ ָברוֹ ְבּ ִפיו ִ
סא ַויּ ִֶפן ָהאָדוֹן ַוֶיּ ֱחזֶה ִבּ ְפנֵי ֶפ ְטרוֹס ַויִּזְ כֹּר ֶפּ ְטרוֹס ֶאת־ ְדּ ַבר
ֲשׁר ִדּ ֶבּר לוֹ ִכּי־ ְב ֶטרֶם י ְִקרָא ַה ַתּ ְרנְגֹל ַהיּוֹם
ָהאָדוֹן א ֶ
ְתּ ַכ ֵחשׁ־ ִבּי ָשׁשׁ ְפּ ָע ִמים׃
ְמרֵר ַבּ ֶבּ ִכי׃
חוּצה ַוי ָ
ֵצא ַה ָ
סב ַויּ ֵ
ֵשׁוּע ִהכּוּ אֹתוֹ ְו ִה ְת ַע ְלּלוּ־בוֹ׃
ָשׁים ַהתֹּ ְפ ִשׂים ֶאת־י ַ
סג ְו ָה ֲאנ ִ
ָבא ָלנוּ ִמי הוּא ַה ַמּ ֶכּה
סד ָחפוּ ֶאת־ ָפּנָיו ְו ָשׁאֹל לוֹ ֵלאמֹר ִהנּ ֵ
אֹ ָת׃
ָאץ אֹתוֹ׃
וֹסיפוּ ְד ָב ִרים ָכּ ֵא ֶלּה ְלנ ֵ
סה וְעוֹד ה ִ
וֹפ ִרים
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִ ים ְו ַהסּ ְ
וּכאוֹר ַהבֹּ ֶקר נ ְִקהֲלוּ זִ ְקנֵי ָה ָעם ר ֵ
סו ְ
יאהוּ ִל ְפנֵי ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין ֵלאמֹר׃
ַוי ְִב ֻ
יהם ִאם
ֲל ֶ
יח ַהגֶּד־ ָלנוּ וַיֹּא ֶמר א ֵ
אַתּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
סז ַה ִאם ָ
ֲמינוּ׃
אַגּיד ָל ֶכם א ַתא ִ
ִ
סח ְוגַם ִאם־ ֶא ְשׁאַל א ַתעֲנוּ ְוא ְת ַשׁ ְלּחוּנִי׃
ימין ְגּבוּרַת
אָדם ָל ֶשׁ ֶבת ִל ִ
סט ִהנֵּה ֵמ ַע ָתּה עֹ ֶלה ֶבן־ ָה ָ
ָה ֱאִ הים׃
יהם
ֲל ֶ
אַתּה הוּא ֶבּן־ ָה ֱאִ הים וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲכי־ ָ
ֻלּם ה ִ
ע וַיֹּא ְמרוּ כ ָ
אַתּם אֹ ְמ ִרים ִכּי־ ֲאנִי הוּא׃
ֶ
וּל ֵעדוּת עוֹד ֲהא ָשׁ ַמ ְענוּ ֵעדוּת ִפּיהוּ׃
עא וַיֹּא ְמרוּ ַמה־ ָלּנוּ ְ
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ילטוֹס׃
ַויָּקוּמוּ ָכל־ ַה ָקּ ָהל ָשׁם וַיֹּ ִליכֻהוּ ֶאל־ ִפּ ָ
ָחלּוּ ְל ִשׂ ְטנוֹ ֵלאמֹר ָמ ָצאנוּ ֶאת־ ָה ִאישׁ ַהזֶה ְמ ַס ֵלּף
ַויּ ֵ
אָמרוֹ ִכּי הוּא
יסר ְבּ ְ
וּמ ְשׁגֶּה אֹ ָתם ִמ ֵתּת ַמס ַל ֵקּ ַ
ֶאת־ ַע ֵמּנוּ ַ
יח׃
ַה ֶמּ ֶלַ ה ָמּ ִשׁ ַ
ַען
ְהוּדים ַויּ ַ
אַתּה ֶמ ֶלַ היּ ִ
ילטוֹס ֵלאמֹר ַה ָ
ַויּ ְִשׁאַל אֹתוֹ ִפ ָ
אָמ ְר ָתּ׃
אַתּה ָ
אֹתוֹ וַיֹּא ֶמר ָ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ֶאל־הֲמוֹן ָה ָעם אֲנִי
ילטוֹס ֶאל־ר ֵ
וַיֹּא ֶמר ִפּ ָ
אתי ָעוֹן ָבּ ִאישׁ ַהזֶּה׃
א ָמ ָצ ִ
יח הוּא ֶאת־ ָה ָעם
ֶתר עֹז ֵלאמֹר ִכּי ַמ ִדּ ַ
וֹסיפוּ ְבּי ֶ
אֵַ הם ה ִ
ָליל ו ְַעד־ ֵהנָּה׃
ְהוּדה ָה ֵחל ַבּגּ ִ
ְבּתוֹ ָרתוֹ ְבּ ָכל־י ָ
ָליל ַויּ ְִשׁאַל ִאם־ ָה ִאישׁ הוּא
ילטוֹס ֶאת־ ֵשׁם ַהגּ ִ
וֹע ִפּ ָ
ו ְִכ ְשׁמ ַ
ְגּ ִל ִילי׃
ֵח ֵשׁב ַויּ ְִשׁ ָל ֵחהוּ
ָדע ִכּי־ ְל ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת הוֹרודוֹס י ָ
ֲשׁר י ַ
ו ְַכא ֶ
ָמים ָה ֵהם׃
ירוּשׁ ַליִם ַבּיּ ִ
ָשׁב ִבּ ָ
ֲשׁר גַּם־הוּא י ַ
וֹרדוֹס א ֶ
ֶאל־ה ְ
ֵשׁוּע ַוי ְִשׂ ַמח ְמאֹד ִכּי נ ְִכ ַסף
ַוי ְִהי ִכּ ְראוֹת הוֹ ְרדוֹס ֶאת־י ַ
ֲשׁר ָשׁ ַמע ֶאת־ ָשׁ ְמעוֹ ַוי ְַקו ִכּי
ַבּים ַכּא ֶ
ָמים ר ִ
ִל ְראוֹתוֹ ִמיּ ִ
ֲשׂה אוֹת ְל ֵעינָיו׃
ַיע ֶ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

אָלהוּ ְשׁ ֵאלוֹת שֹׁנוֹת אַ הוּא א־ ָענָהוּ ָדּ ָבר׃
ט ַויּ ְִשׁ ֵ
ָאשׁי ַהכֲֹּהנִים וְ ַהסּוֹ ְפ ִרים וַיֹּ ִסיפוּ ְל ִשׂ ְטנוֹ
י ַויָּקוּמוּ ר ֵ
ֲמ ֵצּי כֹ ָחם׃
ְבּ ָכל־ ַמא ַ
ָמן
אַרגּ ָ
ְחיל ְצ ָבאוֹ ַויּ ְַל ֵבּשׁ אֹתוֹ ְמ ִעיל ְ
וֹרדוֹס ו ֵ
יא ַויּ ִֶבז אֹתוֹ ה ְ
ילטוֹס׃
ְל ָה ֶתל־בּוֹ ַויּ ְִשׁ ָל ֵחהוּ ֶאל־ ִפּ ָ
אָחיו ִכּי
ילטוֹס ִאישׁ ֶאל־ ִ
וּפ ָ
וֹרדוֹס ִ
יב ַבּיּוֹם ַההוּא ִה ְתרַצּוּ ה ְ
ֵיהם׃
ַעד־כֹּה ָהי ְָתה ַמ ְשׂ ֵט ָמה ֵבּינ ֶ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים וְ ַה ָשּׂ ִרים ְו ָה ָעם׃
ילטוֹס ֶאל־ר ֵ
יג ַויּ ְִקרָא ִפ ָ
אתם ֵא ַלי ֶאת־ ָה ִאישׁ ַהזֶּה ִכּ ְמ ַס ֵלּף
ֲב ֶ
יהם ה ֵ
ֲל ֶ
יד וַיֹּא ֶמר א ֵ
אתי ָב ִאישׁ
ֵיכם ְוא־ ָמ ָצ ִ
ֲק ְר ִתּיו ְל ֵעינ ֶ
ֶאת־ ָה ָעם ְו ִהנֵּה ח ַ
ֲשׁר ַתּ ְר ִשׁיעוּ אֹתוֹ׃
ַהזֶּה ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר ִמכֹּל א ֶ
ֱשׁיבוֹ ֵא ֵלינוּ ִמ ְבּ ִלי ְמצֹא בוֹ
וֹרדוֹס ִכּי הוּא ה ִ
טו ְואַף א ה ְ
ֵח ְטא ִמ ְשׁ ַפּט־ ָמוֶת׃
ֲשׁ ַלּח אֹתוֹ׃
טז ַעל־ ֵכּן יַסֹּר ֲאי ְַסּרֶנּוּ וְאַ ֲחרֵי ֵכן א ַ
ימי ֶה ָחג׃
ֲס ִירים ָח ְפ ִשׁי ִבּ ֵ
יז ו ְָע ָליו ְל ַשׁ ַלּח ָל ֶהם ֶא ָחד ֵמ ָהא ִ
ַח ָדּו ֵלאמֹר אֱסֹף ֶאת־ ָה ִאישׁ ַהזֶּה ְו ַשׁ ַלּח
יח אֵַ הם ָק ְראוּ י ְ
אַבּא׃
ָלנוּ ֶאת־ ַבּר־ ָ
ֲשׁר־ ִנ ְמ ָצא
ֲשׁר ָעצוּר ָהיָה ַבּ ֶכּ ֶלא ַבּעֲבוּר ֶמרֶד א ֶ
יט הוּא א ֶ
ֶצח׃
ָבּ ִעיר ָור ַ
ֵשׁוּע׃
יהם ִכּי־ ָח ֵפץ ְל ַשׁ ַלּח ֶאת־י ַ
ֲל ֶ
ילטוֹס ַוי ְַד ֵבּר א ֵ
וֹסף ִפּ ָ
כ וַיּ ֶ
כא ְו ֵהם ָצעֲקוּ ֵלאמֹר ַה ְצ ֵלב ַה ְצ ֵלב אֹתוֹ׃
ָעה ָע ָשׂה זֶה
ישׁית וְ ָל ָמּה ֶמה ר ָ
יהם ְשׁ ִל ִ
ֲל ֶ
כב ַוי ְַד ֵבּר א ֵ
ֲשׁ ְלּ ֶחנּוּ׃
אתי לוֹ ִמ ְשׁ ַפּט־ ָמוֶת ַעל־ ֵכּן ֲאי ְַסּרֶנּוּ ַוא ַ
א־ ָמ ָצ ִ
וֹלם ַויּ ְִשׁאָלוּ ַו ִיּ ְפ ְצרוּ־בוֹ ִכּי י ִָצּ ֵלב ַויּ ְַכרַע
כג אֵַ הם ֵה ִרימוּ ק ָ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים׃
וֹלם וְ קוֹל ר ֵ
קָ
ֱל ָתם׃
וֹציא ִמ ְשׁ ָפּט ִכּי ֵת ָע ֶשׂה ֶשׁא ָ
ילטוֹס ה ִ
וּפ ָ
כד ִ
ֶצח
ְשׁ ַלּח ָל ֶהם ֶאת־ ֶה ָעצוּר ַבּ ֶכּ ֶלא ַבּעֲבוּר ֶמרֶד ָור ַ
כה ַוי ַ
ָתן ִל ְרצוֹ ָנם׃
ֵשׁוּע נ ַ
ֲשׁר ָשׁאָלוּ ְו ֶאת־י ַ
ֶאת־ ָה ִאישׁ א ֶ
ֲשׁר ָבּא ִמן־ ַה ָשּׂ ֶדה
וֹליכֻהוּ ִמ ָשּׁם ַוַיּ ֲחזִיקוּ ְב ִאישׁ ֶא ָחד א ֶ
כו וַיּ ִ
ָשׂימוּ ָע ָליו ֶאת־ ַה ְצּ ָלב
קוּרינִי ַויּ ִ
וּשׁמוֹ ִשׁ ְמעוֹן ִאישׁ־ ִ
ְ
ֵשׁוּע׃
ָל ֵשׂאת אֹתוֹ אַ ֲחרֵי י ַ
ָשׁים נֹ ְשׂאוֹת ָע ָליו
כז ַוהֲמוֹן ַעם־רָב ָה ְלכוּ אַ ֲחרָיו ַוהֲמוֹן נ ִ
ִמ ְס ֵפּד וְ ִקינָה׃
ְרוּשׁ ַליִם אַל־ ִתּ ְב ֶכּינָה ִלּי
יהן וַיֹּא ַמר ְבּנוֹת י ָ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע א ֵ
כח ַויּ ִֶפן י ַ
ֵיכן׃
ִכּי ִאם־ ְבּ ֶכינָה ָל ֶכן ו ְִל ְבנ ֶ
ֲשׁר
ֲקרוֹת ְו ַה ֶבּ ֶטן א ֶ
אַשׁרֵי ָהע ָ
ָמים ָבּ ִאים וְ יֹא ְמרוּ ְ
כט ִכּי ִהנֵּה י ִ
ֲשׁר א ֵהינִיקוּ׃
ָל ָדה ְו ַה ָשּׁ ַדיִם א ֶ
א י ָ
ָחלּוּ ֵלאמֹר ֶל ָה ִרים נ ְִפלוּ ָע ֵלינוּ ו ְַל ְגּ ָבעוֹת ַכּסּוּנוּ׃
ל אָז י ֵ
ָבשׁ׃
ֵע ֶשׂה ְבּ ֵעץ י ֵ
לא ִכּי ִאם־ ָכּ ָכה ַיעֲשׂוּ ְבּ ֵעץ ָלח ַמה־יּ ָ
הוּבלוּ ִאתּוֹ ַל ָמּוֶת׃
ֲח ִרים פֲֹּע ֵלי אָוֶן ָ
לב ְוגַם־ ְשׁ ַניִם א ֵ
ָל ָתּא ַויּ ְִצ ְלבוּ אֹתוֹ ָשׁם
ֻלגּ ְ
לג ַויָּבֹאוּ ֶאל־ ַה ָמּקוֹם ַהנּ ְִקרָא גּ ְ
ימינוֹ ְו ֶא ָחד ִל ְשׂמֹאלוֹ׃
ְו ֶאת־פֲֹּע ֵלי ָהאָוֶן ֶא ָחד ִל ִ
אָבי ְס ַלח ָל ֶהם ִכּי ֵאינָם יֹ ְד ִעים ָמה ֵה ָמּה
ֵשׁוּע ִ
לד וַיֹּא ֶמר י ַ
יהם גּוֹ ָרל׃
ֲל ֶ
ָדיו ַויּ ִַפּילוּ ע ֵ
ְח ְלּקוּ ָל ֶהם ֶאת־ ְבּג ָ
עֹ ִשׂים ַוי ַ

לה ְו ָה ָעם ָע ְמדוּ ִה ִבּיטוּ בוֹ ְוגַם־ ַה ָשּׂ ִרים ָלעֲגוּ־לוֹ ֵלאמֹר
יח
וֹשׁע־נָא ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ִאם־הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
יע י ַ
וֹשׁ ַ
ֲח ִרים ה ִ
ֶאת־א ֵ
ְבּ ִחיר ָה ֱאִ הים׃
לו ו ְֵכן גַּם־אַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ָשׂחֲקוּ ָע ָליו ַויָּבֹאוּ ַויּ ִַגּישׁוּ לוֹ חֹ ֶמץ׃
וֹשׁע ֶאת־נ ְַפ ֶשׁ׃
ְהוּדים ה ַ
אַתּה הוּא ֶמ ֶלַ היּ ִ
לז וַיֹּא ְמרוּ ִאם־ ָ
וֹמי ו ְִע ְב ִרי זֶה הוּא
ָשׂימוּ ְכתֹ ֶבת ִמ ַמּ ַעל לוֹ ִבּ ְכ ָתב ְי ָונִי וְ ר ִ
לח ַויּ ִ
ְהוּדים׃
ֶמ ֶלַ היּ ִ
לט ְו ֶא ָחד ִמפֲֹּע ֵלי ָהאָוֶן ַה ִנּ ְת ִלים ֶא ְצלוֹ ֵחרֵף אֹתוֹ ֵלאמֹר ֲהא
ְאת־נ ְַפ ֵשׁנוּ׃
וֹשׁע ֶאת־נ ְַפ ְשׁ ו ֶ
יח ה ַ
אַתּה ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָ
אַחר ַויּ ְִג ַער־בּוֹ ֵלאמֹר ַה ִאם א ִתירָא ֶאת־ ָה ֱאִ הים
ַען ָה ֵ
מ ַויּ ַ
הוּשׁת גַּם־ ָע ֶלי׃
ֲשׁר־ ָהעֶֹנשׁ ַהזֶּה ַ
אַ ֲחרֵי א ֶ
הוּשׁב ָלנוּ
ָדינוּ ַ
ֲשׂה י ֵ
הוּשׁת ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ִכּי ְכּ ַמע ֵ
אָכן ָע ֵלינוּ ַ
מא ֵ
אַ זֶה א־ ָע ָשׂה ָד ָבר רָע׃
כוּת׃
ֲשׁר ָתּבֹא ְבּ ַמ ְל ֶ
ֵשׁוּע ז ְָכ ֵרנִי־נָא אֲדֹ ִני ַכּא ֶ
מב וַיֹּא ַמר ֶאל־י ַ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ְלַ היּוֹם ִתּ ְהיֶה ִע ִמּי
ֵשׁוּע ֵא ָליו ֵ
מג וַיֹּא ֶמר י ַ
ְבּגַן־ ֵע ֶדן׃
מד ַוי ְִהי ְכּ ָשׁ ָעה ַה ִשּׁ ִשּׁית ְוחֹ ֶשִׁ כּ ָסּה ֶאת־ ְפּנֵי ָכל־ ָהאָרֶץ ַעד
יעית׃
ַה ָשּׁ ָעה ַה ְתּ ִשׁ ִ
ָעים׃
יכל נ ְִק ְר ָעה ִל ְשׁ ַניִם ְקר ִ
וּפרֹ ֶכת ַה ֵה ַ
מה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָח ָשׁ ָכה ָ
רוּחי
אַפ ִקיד ִ
אָבי ְ
ֵשׁוּע ְבּקוֹל גָּדוֹל וַיֹּא ַמר ְבּי ְָדִ 
מו ַויּ ְִקרָא י ַ
וֹציא ֶאת־ ִנ ְשׁ ָמתוֹ׃
וּכ ָק ְראוֹ ָכזֹאת ה ִ
ְ
ִתּן ָכּבוֹד ֵלאִ הים
ֲשׂה ַויּ ֵ
ֲשׁר ַנע ָ
מז ְו ַשׂר־ ַה ֵמּאָה רָאָה ֵאת א ֶ
אָכן ַצ ִדּיק ָהיָה ָה ִאישׁ ַהזֶּה׃
ֵלאמֹר ֵ
ֲשׁר
ֲשׁר נ ְִקהֲלוּ ַל ַמּ ְר ֶאה ַהזֶּה אַ ֲחרֵי א ֶ
מח ו ְָכל־הֲמוֹן ָה ָעם א ֶ
ֲשׂה ָס ְפקוּ ַעל־ ִל ָבּם ַויָּשׁוּבוּ׃
ֲשׁר ַנע ָ
רָאוּ ֵאת א ֶ
ֲשׁר ָה ְלכוּ אַ ֲחרָיו
ָשׁים א ֶ
ֻדּ ָעיו ָע ְמדוּ ֵמרָחוֹק ְו ַהנּ ִ
מט ו ְָכל־ ְמי ָ
ָליל רָאוּ ֶאת־ ֵא ֶלּה׃
ִמן־ ַהגּ ִ
וֹסף ִאישׁ טוֹב ו ְַצ ִדּיק ִמן־יֲֹע ֵצי
וּשׁמוֹ י ֵ
נ ַוי ְִהי ִאישׁ ֶא ָחד ְ
ַה ְמּ ִדינָה׃
ָמ ַתיִם
יהם ְוהוּא ִמן־ ָהר ָ
ֲשׂ ֶ
וּמע ֵ
ֲצ ָתם ַ
ָטה אַ ֲחרֵי ע ָ
ֲשׁר א נ ָ
נא א ֶ
וּמ ַח ֶכּה ְל ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ְהוּדים ְ
ִעיר־ ַהיּ ִ
ֵשׁוּע׃
גּוּפת י ַ
ילטוֹס ַויּ ְִשׁאַל ִמ ֶמּנּוּ ֶאת־ ַ
נב הוּא ָבא ִל ְפנֵי ִפ ָ
ימהוּ ְבּ ֶק ֶבר ָחצוּב
ֲטהוּ ְבּ ַת ְכ ִרי־ ַבּד ַוי ִִשׂ ֵ
נג וַיֹּ ֶרד אֹתוֹ ַוַיּע ֵ
אָדם׃
ֲשׁר עוֹד א נ ְִק ַבּר־בּוֹ ָ
ְבּצוּר א ֶ
ָבא׃
ְה ַשּׁ ַבּת ָקרַב ו ָ
נד וְיוֹם ֶערֶב ַשׁ ָבּת ָהיָה ו ַ
ַתּ ְר ֶאינָה
ָליל ָה ְלכוּ אַ ֲחרָיו ו ִ
ֲשׁר ָבּאוּ ִעמּוֹ ִמן־ ַהגּ ִ
ָשׁים א ֶ
נה ְו ַהנּ ִ
ֵשׁוּע׃
גּוּפת י ַ
הוּשׂם־בּוֹ ַ
ֲשׁר ַ
ֶאת־ ַה ֶקּ ֶבר ַכּא ֶ
וּב ַשׁ ָבּת
ֻקּ ִחים ַ
נו ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ָשׁבוּ ְו ֵה ִכינוּ ְבּ ָשׂ ִמים וּ ְזנִים ְמר ָ
ָשׁ ְבתוּ ַכּ ִמּ ְצוָה׃

פרק כד
א

ב

סח

ְה ִביאוּ
וּב ֶא ָחד ַבּ ַשּׁ ָבּת ֶטרֶם י ִָבּ ַקע ַה ַשּׁ ַחר ָבּאוּ ֶאל־ ַה ָקּ ֶבר ו ֵ
ָ
ֲחרוֹת׃
ֲשׁר ֵה ִכינוּ ו ְִע ָמּ ֶהן עוֹד א ֵ
ֶאת־ ַה ְבּ ָשׂ ִמים א ֶ
לוּלה ִמן־ ַה ָקּ ֶבר׃
ְו ִהנֵּה ָמ ְצאוּ ֶאת־ ָה ֶא ֶבן ְגּ ָ

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֵשׁוּע א ָמ ָצאוּ׃
גּוּפת ָהאָדוֹן י ַ
ַתּבֹאנָה ֶאל־תּוֹכוֹ אֶַ את־ ַ
ג וָ
ָשׁים ִבּ ְברַק
ֲשׁר נָבֹכוּ ַעל־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ְו ִהנֵּה ְשׁנֵי ֲאנ ִ
ד ו ְַכא ֶ
יהן׃
ֲל ֶ
יהם נִ ָצּ ִבים ע ֵ
זֹ ַהר ִבּ ְג ֵד ֶ
יהן
ֲל ֶ
אַמרוּ א ֵ
אָר ָצה ְו ֵהם ְ
ֵיהן ַשׁחוּ ְ
וּפנ ֶ
ה ְוי ְִראָה אָ ֲחזָה אֹ ָתן ְ
ָל ָמּה־זֶּה ְתּ ַב ֵקּ ְשׁנָה ֶאת־ ַה ַחי ֵבּין ַה ֵמּ ִתים׃
ֲשׁר־ ִדּ ֶבּר
ו הוּא ֵאינֶנּוּ פֹה ִכּי ָקם ִמן־ ַה ֵמּ ִתים זְ כֹ ְרנָה ֵאת א ֶ
ָליל ֵלאמֹר׃
יכן ְבּעוֹד הֱיוֹתוֹ ַבגּ ִ
ֲל ֶ
אֵ
וּל ִה ָצּ ֵלב
ָשׁים ַח ָטּ ִאים ְ
ידי ֲאנ ִ
ָתן ִבּ ֵ
אָדם ְל ִהנּ ֵ
ז ִכּי נָכוֹן ְל ֶבן־ ָה ָ
ישׁי יָקוּם׃
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ָ
ח אָז ז ְָכרוּ ֶאת־ ְדּ ָברָיו׃
אַחד
ֵדנָה ֵאת ָכּל־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְל ַ
ַתּגּ ְ
ט ָשׁבוּ ִמן־ ַה ֶקּ ֶבר ו ַ
זוּל ָתם׃
וּל ָכל־ ָ
ֶה ָע ָשׂר ְ
יחים
אָמרוּ ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֶאל־ ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲשׁר ְ
י ְו ֵא ֶלּה ֵהן א ֶ
ָשׁים
וּמ ְריָם ֵאם ַיעֲקֹב וְעוֹד נ ִ
וֹחנָה ִ
ִמ ְריָם ַה ַמּ ְג ָדּ ִלית וְי ָ
ֲחרוֹת ִע ָמּ ֶהן׃
אֵ
ֵיהם ְכּ ִד ְברֵי־ ָת ֵפל ְוא
יא אַַ ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָהיוּ ְב ֵעינ ֶ
ֱמינוּ ָל ֶהן׃
ֶהא ִ
ִשּׁח ִל ְראוֹת ֶאל־תּוֹכוֹ
ָקם ֶפּ ְטרוֹס ַוָיּרָץ ֶאל־ ַה ֶקּ ֶבר ַויּ ַ
יב ַויּ ָ
ָשׁב ְל ֵביתוֹ
ְוא־רָאָה ִכי ִאם־ ַה ַתּ ְכ ִר ִיכים ְל ַב ָדּם ַוי ָ
ֲשׂה׃
ֲשׁר ַנע ָ
ִמ ְשׁ ָתּ ֶאה ַעל־א ֶ
יג ַבּיּוֹם ַההוּא ָה ְלכוּ ְשׁ ַניִם ֵמ ֶהם ֶאל־ ַה ְכּ ָפר ַהנּ ְִקרָא ַע ָמּאוּס
ְרוּשׁ ָליִם׃
ישּׁים ַמעֲנוֹת ֶצ ֶמד ָשׂ ֶדה ִמן־י ָ
ַה ְר ֵחק ְכּ ִשׁ ִ
ֵעהוּ ַעל ָכּל־ ַהקֹרֹת ָה ֵא ֶלּה׃
יד ְו ֵה ָמּה נִ ְד ְבּרוּ ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
ֵל
ֵשׁוּע ַויּ ֶ
ֲשׁר ָשׁאֲלוּ ְו ָח ְקרוּ ַבּ ָדּ ָבר ַו ִיּגַּשׁ גַּם־י ַ
טו ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ִע ָמּ ֶהם׃
ֵיהם ֵמ ְראוֹת׃
טז ְו ֵהם א ִה ִכּירֻהוּ ִכּי ַטחוּ ֵעינ ֶ
אַתּם ְמ ַד ְבּ ִרים
ֲשׁר ֶ
יהם ָמה ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה א ֶ
ֲל ֶ
יז וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵיהם זֲֹע ִפים׃
וּפנ ֶ
ַע ְמדוּ ְ
ֲלי־אֹ ַרח ַויּ ַ
ֵעהוּ פֹּה ע ֵ
ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
אַתּה הוּא ְל ַב ְדּ
ְאָמר ַה ָ
וֹפס ָענָה ו ָ
וּשׁמוֹ ְק ֵלי ָ
יח ְו ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְ
ֲשׁר ַנעֲשׂוּ
ֲשׂים א ֶ
ירוּשׁ ַליִם ִמ ְבּ ִלי־ ַד ַעת ֶאת־ ַה ַמּע ִ
אֹ ֵר ַח ִבּ ָ
ָמים ָה ֵא ֶלּה׃
וֹכהּ ַבּיּ ִ
ְבת ָ
ֲשׂים וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו
וּמה ֵה ָמּה ַה ַמּע ִ
יהם ָ
ֲל ֶ
יט וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר ָהיָה נ ִָביא ִגּבּוֹר ַחיִל ִל ְפנֵי
ֵשׁוּע ַהנּ ְָצ ִרי א ֶ
ַעל־אֹדוֹת י ַ
ֲשׂיו ְוגַם־ ִבּ ְד ָברָיו׃
ָה ֱאִ הים ְו ִל ְפנֵי ָכל־ ָה ָעם גַּם־ ְבּ ַמע ָ
ָאשׁי כֹ ֲהנֵינוּ ְו ָשׂרֵינוּ ְל ִמ ְשׁ ַפּט־ ָמוֶת
ֲשׁר ִה ְס ִגּירֻהוּ ר ֵ
כ אֶ
ַויּ ְִצ ְלבוּ אֹתוֹ׃
ָאל ְו ַהיּוֹם
ֲשׁר י ְִפ ֶדּה ֶאת־י ְִשׂר ֵ
ַחנוּ ִח ִכּינוּ ִכּי־זֶה הוּא א ֶ
כא ַו ֲאנ ְ
ישׁי הוּא ֵמ ֵעת ַנעֲשׂוּ ֵא ֶלּה׃
ַהזֶּה יוֹם ְשׁ ִל ִ
ָשׁים ִמ ִקּ ְר ֵבּנוּ ִה ְב ִהילוּ אֹ ָתנוּ ִכּי־ ִה ְשׁ ִכּימוּ ָלבֹא
כב ְוגַם־נ ִ
ֶאל־ ַה ֶקּ ֶבר ַבּבֹּ ֶקר׃
אָכים
ַתּבֹאנָה וַתֹּא ַמ ְרנָה ִכּי ָחזוּ ַמ ְל ִ
כג ְוא ַמ ְצאוּ ֶאת־ ְגּ ִויָּתוֹ ו ָ
אָמרוּ ִכּי־הוּא ָחי׃
ֲשׁר ְ
ַבּ ַמּ ֲחזֶה א ֶ
ֲשׁר
ָשׁים ִמ ֶשּׁ ָלּנוּ ָה ְלכוּ ֶאל־ ַה ָקּ ֶבר ַויּ ְִמ ְצאוּ ֵכן ַכּא ֶ
כד ַו ֲאנ ִ
ָשׁים אַ אֹתוֹ א רָאוּ׃
ִה ִגּידוּ ַהנּ ִ

סט

ֲמין
וּק ֵשׁי ֵלב ֵמ ַהא ִ
יהם הוֹי ַח ְס ִרי ְתבוּנָה ְ
ֲל ֶ
כה וַיֹּא ֶמר א ֵ
יאים׃
ֲשׁר־ ִדּ ְבּרוּ ָהנּ ְִב ִ
ְבּ ָכל־א ֶ
יח ָל ֵשׂאת ֶאת־ ָענְיוֹ ְו ָלבֹא
כו ַה ִאם א־נָכוֹן ָהיָה ַל ָמּ ִשׁ ַ
ֶאל־ ְכּבוֹדוֹ׃
מּשׁה ו ְַעד
תוּבים ָה ֵחל ִמ ֶ
וֹאל ְל ָב ֵאר ָל ֶהם ָכּל־ ַה ְכּ ִ
כז וַיּ ֶ
ֲשׁר ִדּ ְבּרוּ ָע ָליו׃
יאים א ֶ
ָכּל־ ַהנּ ְִב ִ
ֵיהם ָהיוּ ֻמעֲדוֹת ָל ֶל ֶכת ָשׁ ָמּה
ֲשׁר ְפּנ ֶ
כח ַויּ ְִק ְרבוּ ֶאל־ ַה ְכּ ָפר א ֶ
ָה ְלאָה׃
ָטה ָפנָיו ְכּהֹ ֵל לוֹ ִמזֶּה ו ָ
ְוהוּא נ ָ
יע
כט ַויּ ְִפ ְצרוּ־בוֹ ֵלאמֹר ֶשׁב־נָא פֹּה ִא ָתּנוּ ִכּי־ ָה ֶערֶב ִה ִגּ ַ
ו ְִכי־ ָפנָה ַהיּוֹם ַויָּבֹא ַה ַבּי ְָתה ָל ֶשׁ ֶבת ִא ָתּם׃
יבתּוֹ ִא ָתּם ֶאל־ ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַויּ ִַקּח ֶאת־ ַה ָלּ ֶחם ַוי ְָב ֶר
ל ַוי ְִהי ְבּ ִשׁ ְ
ִתּן ָל ֶהם׃
ַויּ ְִב ַצע ַויּ ֵ
ֵיהם׃
ֵיהם ַויּ ִַכּירוּ אֹתוֹ ְוהוּא ָח ַמק ָע ַבר ִמ ְפּנ ֶ
לא אָז נ ְִפ ְקחוּ ֵעינ ֶ
אָחיו ַה ִאם ִל ֵבּנוּ א ָהיָה בֹ ֵער ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ
לב וַיֹּא ְמרוּ ִאישׁ ֶאל־ ִ
תוּבים׃
וּכ ָבאֲרוֹ ָלנוּ ֶאת־ ַה ְכּ ִ
ְכּ ַד ְבּרוֹ ֵא ֵלינוּ ַבּ ָדּ ֶרְ 
אַחד
ְמה ַויּ ְִמ ְצאוּ ֶאת־ ַ
ְרוּשׁ ָלי ָ
לג ַויָּקוּמוּ ָב ֵעת ַה ִהיא ַויָּשׁוּבוּ י ָ
ַח ָדּו׃
ֲשׁר ִא ָתּם נ ְִק ָה ִלים י ְ
ֶה ָע ָשׂר ְו ֶאת־א ֶ
לד ְואֹ ְמ ִרים ִכּי ָקם ָהאָדוֹן ֶאל־נָכוֹן ְו ִכי ִנ ְראָה ֶאל־ ִשׁ ְמעוֹן׃
ֲשׁר ָקרָה ָל ֶהם ַבּ ָדּ ֶרְ ו ִכי ִה ִכּירֻהוּ
לה ַוי ְַס ְפּרוּ גַּם־ ֵהם ֵאת א ֶ
ֲשׁר ָבּ ַצע ֶאת־ ַה ָלּ ֶחם׃
ַכּא ֶ
וֹכם
ֵשׁוּע עֹ ֵמד ְבּת ָ
לו עוֹד ֵהם ְמ ַד ְבּ ִרים ָכּ ֵא ֶלּה ְו ִהנֵּה הוּא י ַ
ֲל ֶכם׃
יהם ָשׁלוֹם ע ֵ
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
רוּח׃
ַח ְשׁבוּ ִכי־רָאוּ ַ
לז ְו ֵה ָמּה ַחתּוּ נ ְִב ָהלוּ ַויּ ְ
ֲלינָה
אַתּם וְ ָל ָמּה ַתּע ֶ
ֲדים ֶ
יהם ָל ָמּה־זֶּה ְמ ַפח ִ
ֲל ֶ
לח וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁבוֹת ִבּ ְל ַב ְב ֶכם׃
ַמח ָ
וּראוּ ִכּי
ְאת־ר ְַג ַלי ִכּי ֲאנִי ֲאנִי הוּא ִמ ְשׁשׁוּנִי ְ
ָדי ו ֶ
לט ְראוּ ֶאת־י ַ
אַתּם רֹ ִאים ִבּי׃
ֲשׁר ֶ
ֲצמוֹת ַכּא ֶ
רוּח ֵאין לוֹ ָבּ ָשׂר ַוע ָ
ַ
ְאת־ר ְַג ָליו׃
ָדיו ו ֶ
אָמרוֹ ָכזֹאת ֶה ְראָה אֹ ָתם ֶאת־י ָ
מ ְואַ ֲחרֵי ְ
וּמ ִתּ ְמהוֹן ֵל ָבב וַיֹּא ֶמר
ֱמינוּ ִמ ִשּׂ ְמ ָחה ִ
וּבעוֹד א ֶהא ִ
מא ְ
יהם ֲהיֵשׁ־ ָל ֶכם פֹּה אֹ ֶכל׃
ֲל ֶ
אֵ
צוּפים׃
וּמנֹ ֶפת ִ
מב ַויּ ְִתּנוּ לוֹ ִמ ְק ַצת ָדּג ִצ ִלי־ ֵאשׁ ִ
ֵיהם׃
מג ַויּ ִַקּח וַיֹּא ַכל ְל ֵעינ ֶ
יכם ְבּעוֹד
ֲל ֶ
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי א ֵ
יהם ֵא ֶלּה ְדּ ָברַי א ֶ
ֲל ֶ
מד וַיֹּא ֶמר א ֵ
ִמּ ֵלא ָכל־ ַה ָכּתוּב ָע ַלי ְבּתוֹ ַרת
ִיתי ִע ָמּ ֶכם ִכּי ִה ָמּ ֵלא י ָ
ָהי ִ
וּב ִמזְ מוֹ ֵרי ְת ִה ִלּים׃
יאים ְ
וּבנּ ְִב ִ
משׁה ַ
ֶ
תוּבים׃
מה אָז ָפּ ַתח ֶאת־ ְל ָב ָבם ְל ַה ְשׂ ִכּיל ֶאת־ ַה ְכּ ִ
קוּמתוֹ
יח ו ְַעל־ ְתּ ָ
יהם ֵכּן ָכּתוּב ַעל־עֻנּוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲל ֶ
מו וַיֹּא ֶמר א ֵ
ישׁי׃
ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
יחת ָעוֹן
שׁוּבה ו ְִל ְס ִל ַ
מז ו ְִכי ִב ְשׁמוֹ י ְִק ְראוּ ַהקֹּ ְר ִאים ִל ְת ָ
ְרוּשׁ ָליִם׃
ְבּ ָכל־ ַהגּוֹ ִים ָה ֵחל ִמן־י ָ
אַתּם ֵע ִדים ַעל־ ֵא ֶלּה׃
מח ְו ֶ
אַתּם
אָבי ְו ֶ
יח ָל ֶכם ִ
ֲשׁר ִה ְב ִט ַ
מט ִהנֵּה אָנֹ ִכי שֹׁ ֵל ַח ֵאת א ֶ
ְרוּשׁ ַליִם ַעד ִכּי־ ִת ְל ְבּשׁוּ עֹז ִמ ָמּרוֹם׃
וֹחילוּ ָבּ ִעיר י ָ
ה ִ
ָדיו
יאם ֶאל־ ִמחוּץ ָל ִעיר ַעד־ ֵבּית ַע ְניָה ַו ִיּ ָשּׂא ֶאת־י ָ
וֹצ ֵ
נ וַיּ ִ
ַוי ְָב ְר ֵכם׃

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ְמה׃
ָשׂא ַה ָשּׁ ָמי ָ
נא ַוי ְִהי ְבּ ָב ְרכוֹ אֹ ָתם ַויּ ִָפּרֵד ֵמ ֶהם ַו ִיּנּ ֵ
וֹלה׃
ירוּשׁ ַליִם ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְגד ָ
נב ְו ֵהם ִה ְשׁ ַתּחֲווּ־לוֹ ַויָּשׁוּבוּ ִל ָ
וּמ ָב ְר ִכים ֶאת־ ָה ֱאִ הים ָתּ ִמיד
ֲלים ְ
יכל ְמ ַהל ִ
נג ַויּ ְִהיוּ ַב ֵה ָ
אָמן׃
ֵ

ע

לוּקס
וֹשׁה ַעל־ ִפּי ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

John
ה ְבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּדוֹ ָשׁה ַעל־ ִפּי יוֹ ָח ָנן
פרק א
ֵאשׁית ָהיָה ַה ָדּ ָבר ְו ַה ָדּ ָבר ָהיָה ֶאת־ ָה ֱאִ הים ְוהוּא
א ְבּר ִ
ַה ָדּ ָבר ָהיָה ֱאִ הים׃
ב הוּא ָהיָה ֵמרֹאשׁ ֶאת־ ָה ֱאִ הים׃
ֲשׁר ַנ ֲע ָשׂה
ֲשׂים ִנ ְהיוּ ַעל־יָדוֹ ְו ֵאין ָדּ ָבר א ֶ
ג ָכּל־ ַה ַמּע ִ
ִמ ַבּ ְל ָע ָדיו׃
אָדם׃
ד בּוֹ ִנ ְמ ָצא ַחיִּים ְו ַה ַחיִּים ֵהם אוֹר ָה ָ
ילנּוּ׃
ְהחֹ ֶשׁ א י ְִכ ֶ
ה ְו ָהאוֹר זֹ ֵר ַח ַבּחֹ ֶשׁ ו ַ
ֲשׁר ְשׁ ָלחוֹ ֱאִ הים׃
וֹחנָן ְשׁמוֹ א ֶ
ו ִאישׁ ָהיָה ָבאָרֶץ י ָ
ֲמינוּ ֻכ ָלּם
ז הוּא ָבא ְל ֵעדוּת ְל ָה ִעיד ַעל־ ָהאוֹר ְל ַמ ַען ַיא ִ
ַעל־יָדוֹ׃
ח ְוא הוּא ָהיָה ָהאוֹר ִכּי ִאם־ ָבּא ְל ָה ִעיד ַעל־ ָהאוֹר ַההוּא׃
אָדם׃
וֹלם ְל ָה ִאיר ְל ָכל־ ָ
ֲשׁר ָבּא ָלע ָ
ֱמת א ֶ
ט הוּא אוֹר א ֶ
וֹלם אֹתוֹ א
וֹלם ִנ ְהיָה ַעל־יָדוֹ ְו ָהע ָ
וֹלם ְו ָהע ָ
י הוּא ָהיָה ָבע ָ
ָדע׃
יָ
יא הוּא ָבא ֶאל־ ַעמּוֹ ֶשׁלּוֹ ו ְַעמּוֹ ֶשׁלּוֹ א ֶה ֱחזִיקוּ־בוֹ׃
ָדם ִל ְהיוֹת ָבּנִים
ָתן־כֹּ ַח ְבּי ָ
ֲשׁר ֶה ֱחזִיקוּ־בוֹ נ ַ
יב ְו ֵא ֶלּה א ֶ
ֲמינִים ִבּ ְשׁמוֹ׃
ֵלאִ הים ֲהא ֵהם ַה ַמּא ִ
ָבר
רוּח גּ ֶ
ֲשׁר ֵל ָד ָתם א ִמ ָדּם ְוא ִמ ַתּ ֲאוַת ָבּ ָשׂר וְ א ֵמ ַ
יג א ֶ
ִכּי ִאם־ ֵמ ֱאִ הים׃
ָאינוּ
וֹכנוּ ְו ֶאת־ ְכּבוֹדוֹ ר ִ
יד ְו ַה ָדּ ָבר ָל ַבשׁ ָבּ ָשׂר ַויּ ְִשׁכֹּן ְבּת ֵ
ֱמת׃
אָביו ָמ ֵלא ֶח ֶסד ֶוא ֶ
ָחיד ְל ִ
ִכּ ְכבוֹד ֵבּן י ִ
אָמ ְר ִתּי
ֲשׁר ַ
וֹחנָן ֵה ִעיד ָע ָליו ַויּ ְִקרָא ֵלאמֹר זֶה הוּא א ֶ
טו וְי ָ
ָע ָליו ִכּי הוּא ָבא אַ ֲחרַי ְו ִהנֵּה הוּא ְל ָפנָי ִכּי ִראשׁוֹן־ ִלי
ָהיָה׃
ֻלּנוּ ֶח ֶסד ַעל־ ָח ֶסד׃
ָשׂאנוּ כ ָ
טז ִכּי ִמ ְמּאוֹ נ ָ
ֵשׁוּע
ֱמת ִמ ְמּקוֹר י ַ
יז ִכּי ַהתּוֹ ָרה ְנתוּנָה ְבּיַד־מֹ ֶשׁה ְו ֶח ֶסד ֶוא ֶ
ָצאוּ׃
ַה ָמּ ִשׁיח י ָ
ָחיד ְבּ ֵחיק
וֹלם ְו ַה ֵבּן ַהיּ ִ
אָדם ֵמע ָ
יח ֵאת ָה ֱאִ הים א־רָאָה ָ
ָהאָב הוּא ִה ִגּיד ְתּכוּנָתוֹ׃
וּל ִויִּם
ְהוּדים כֹּ ֲהנִים ְ
וֹחנָן ִבּ ְשַׁ ח ַהיּ ִ
יט וְזֹאת ֵעדוּת י ָ
ירוּשׁ ַליִם ִל ְשׁאֹל אֹתוֹ ִמי הוּא׃
ִמ ָ
וֹדה ְוא ִכ ֵחד ִכּי ִה ִגּיד ֵלאמֹר אָנֹ ִכי ֵאינֶנִּי
כ ְוהוּא ה ָ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַתּה ֵא ִליָּהוּ וַיֹּא ֶמר ֵאי ֶננִּי
אָתּה ַה ָ
כא ַויּ ְִשׁאֲלוּ אֹתוֹ ִמי ֵאפוֹא ָ
ַען א׃
אַתּה ַויּ ַ
ֵא ִליָּהוּ ַה ִאם ַהנּ ִָביא ָ
אָתּה ִכּי ָע ֵלינוּ ְל ָה ִשׁיב ָדּ ָבר
וּמי ֵאפוֹא ָ
כב וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ִ
ֶאת־שֹׁ ְל ֵחינוּ ָמה־תֹּא ַמר ַעל־נ ְַפ ֶשׁ׃

עא

ֲשׁר
כג וַיֹּא ַמר אָנֹ ִכי קוֹל קוֹ ֵרא ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַפּנּוּ ֶדּ ֶר יְה ָוֹה ַכּא ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִָביא׃
ִדּ ֶבּר י ַ
רוּשׁים׃
לוּחים ָה ֵא ֶלּה ָהיוּ ִמן־ ַה ְפּ ִ
כד ְו ַה ְשּׁ ִ
יח ְוא ֵא ִליָּהוּ ְוא
כה ַויּ ְִשׁאֲלוּ וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ִאם־ ֵאינְ ַ ה ָמּ ִשׁ ַ
ַהנּ ִָביא ָל ָמּה־זֶּה ְמ ַט ֵבּל ִה ֶנּ׃
וֹחנָן וַיֹּא ַמר אָנֹ ִכי ְמ ַט ֵבּל ַבּ ָמּיִם אִַ אישׁ עֹ ֵמד
ַען אֹ ָתם י ָ
כו ַויּ ַ
ֲשׁר א י ְַד ְע ֶתּם אֹתוֹ׃
וֹכ ֶכם א ֶ
ְבּת ְ
ֲשׁר ָהיָה ְל ָפנָי ַו ֲאנִי ַקלֹּ ִתי ֵמ ַה ֶתּר־לוֹ
כז זֶה ַה ָבּא אַ ֲחרָי א ֶ
ְשׂרוֹ נְ ָע ָליו׃
וֹחנָן ָהָיה
ֲשׁר י ָ
ָבה ֵמ ֵע ֶבר ַליּ ְַר ֵדּן א ֶ
כח זֹאת ָהי ְָתה ְבּ ֵבית ָה ֲער ָ
ְמ ַט ֵבּל ָשׁ ָמּה׃
ֵשׁוּע ָבּא ֵא ָליו וַיֹּא ַמר ִהנֵּה ֵשׂה
כט ַוי ְִהי ִמ ָמּ ֳחרָת ַויּ ְַרא ֶאת־י ַ
וֹלם׃
ָה ֱאִ הים ַהנֹּ ֵשׂא ֶאת־ ַח ַטּאת ָהע ָ
אָמ ְר ִתּי ָע ָליו ִהנֵּה ִאישׁ ָבּא אַ ֲחרַי ְו ִהנֵּה הוּא
ֲשׁר ַ
ל ְוהוּא א ֶ
ְל ָפנָי ִכּי ִראשׁוֹן־ ִלי ָהיָה׃
אתי אֲנִ י
ָאל ָבּ ִ
ָלה ְלי ְִשׂר ֵ
ָד ְע ִתּי אֹתוֹ אְַ ל ַמ ַען ִיגּ ֶ
לא ַו ֲאנִי א י ַ
ְל ַט ֵבּל ַבּ ָמּיִם׃
רוּח ְכּיוֹ ָנה יֹ ֶר ֶדת
יתי ֶאת־ ָה ַ
ָא ִ
וֹחנָן ֵלאמֹר ר ִ
ָעד י ָ
לב ַויּ ַ
ַתּנַח ָע ָליו׃
ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ו ָ
אָמר
ָד ְע ִתּי אֹתוֹ אַַ השֹּׁ ֵל ַח אֹ ִתי ְל ַט ֵבּל ַבּ ַמּיִם ַ
לג ַו ֲאנִי א י ַ
נוּח ָע ָליו זֶה
רוּח יֹ ֶר ֶדת ְו ָת ַ
ֲשׁר ִתּ ְר ֶאה ָה ַ
ֵא ָלי ֶאת־ ַה ָלּז א ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
הוּא ַה ְמ ַט ֵבּל ְבּ ַ
ָאָעיד ִכּי־זֶה הוּא ֶבּן־ ָה ֱאִ הים׃
יתי ו ִ
ָא ִ
לד ַו ֲאנִי ר ִ
ידיו׃
וֹחנָן עוֹד ִעם־ ְשׁ ַניִם ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
לה ַוי ְִהי ִמ ָמּ ֳחרָת ַוַיּעֲמֹד י ָ
ֵשׁוּע ִמ ְת ַה ֵלּ וַיֹּא ַמר ִהנֵּה ֵשׂה ָה ֱאִ הים׃
לו ַויּ ְַרא ֶאת־י ַ
ֵשׁוּע׃
ֲשׁר ִדּ ֵבּר ַויּ ְֵלכוּ אַ ֲחרֵי י ַ
ידיו ֶאת־א ֶ
לז ַויּ ְִשׁ ְמעוּ ְשׁנֵי ַת ְל ִמ ָ
יהם
ֲל ֶ
ֵשׁוּע ַויּ ְִר ֵאם הֹ ְל ִכים אַ ֲחרָיו וַיֹּא ֶמר א ֵ
לח ַויּ ִֶפן י ַ
וֹרי אַיֵּה
ֵאָמר מ ִ
ֲשׁר י ֵ
ַבּי א ֶ
ַמה־ ְתּ ַב ֵקּשׁוּן וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ר ִ
וֹשׁ ֶב׃
ְמקוֹם מ ָ
וֹשׁבוֹ
וּראוּ ַויָּבֹאוּ ַויּ ְִראוּ ֶאת־ ְמקוֹם מ ָ
יהם בֹּאוּ ְ
ֲל ֶ
לט וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׂ ִירית׃
ֵשׁבוּ ִאתּוֹ ַבּיּוֹם ַההוּא ְו ָה ֵעת ָהי ְָתה ַכּ ָשּׁ ָעה ָהע ִ
ַויּ ְ
וֹחנָן ְו ָה ְלכוּ אַ ֲחרָיו
ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ ֵמ ֵאת י ָ
מ ְו ֶא ָחד ִמן־ ַה ְשּׁ ַניִם א ֶ
ֲחי ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס׃
ָהיָה אַנְ ְדּרַי א ִ
אָחיו ֶאת־ ִשׁ ְמעוֹן וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ָמ ָצאנוּ
מא הוּא ָמ ָצא ֶאת־ ִ
יסטוֹס׃
ֲשׁר ִבּ ְלשׁוֹן ָיוָן ְכּ ִר ְ
יח א ֶ
ֶאת־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַתּה ִשׁ ְמעוֹן
ֵשׁוּע וַיֹּא ַמר ָ
ֵשׁוּע ַויּ ְִר ֵאהוּ י ַ
יאהוּ ֶאל־י ַ
מב ַוי ְִב ֵ
וּב ְלשׁוֹן ָיוָן ֶפּ ְטרוֹס׃
יפא ִ
ַבּר־יוֹ ָנה ְל י ִָקּרֵא ֵכ ָ
ילה ַויּ ְִמ ָצא ֶאת־ ִפּ ִילפּוֹס
ָל ָ
וֹאל ָל ֶל ֶכת ַהגּ ִ
מג ַוי ְִהי ִמ ָמּ ֳחרָת וַיּ ֶ
ֵשׁוּע ֵל אַ ֲחרָי׃
וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

וּפ ְטרוֹס׃
וּפ ִילפּוֹס ָהיה ִמ ֵבּית־ ָצי ְָדה ִעיר אַנ ְְדּרַי ֶ
מד ִ
ֲשׁר
מה ַויּ ְִמ ָצא ִפּ ִילפּוֹס ֶאת־ ְנ ַת ְנ ֵאל וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ָמ ָצאנוּ אֹתוֹ א ֶ
וֹסף
ֵשׁוּע ֶבּן־י ֵ
יאים ֶאת־י ַ
ְהנּ ְִב ִ
ָכּ ַתב ָע ָליו מֹ ֶשׁה ַבּתּוֹ ָרה ו ַ
ִמנּ ְָצרֶת׃
ֲכי ִמנְּ ֶצרֶת יָבֹא טוֹב וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו
מו וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו נְ ַת ְנ ֵאל ה ִ
וּר ֵאה׃
ִפּ ִילפּוֹס בֹּא ְ
אוּלם
ְאל ָבּא ִל ְקרָאתוֹ וַיֹּא ֶמר ָע ָליו ָ
ֵשׁוּע ֶאת־ ְנ ַתנ ֵ
מז ַויּ ְַרא י ַ
ֲשׁר ֵאין־בּוֹ ְר ִמיָּה׃
זֶה הוּא י ְִשׂ ְר ֵא ִלי א ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר
ַען י ַ
ָד ְע ָתּ אֹ ִתי ַויּ ַ
מח וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו נְ ַת ְנ ֵאל ֵמאַיִן י ַ
וֹתַ תּ ַחת ַה ְתּ ֵאנָה
ֵא ָליו ֶטרֶם ָקרָא ְלִ פּ ִילפּוֹס ִבּ ְהי ְ
יתי׃
ְר ִא ִ
אַתּה הוּא
אַתּה הוּא ֶבּן־ ָה ֱאִ הים ָ
ַבּי ָ
ַען אֹתוֹ ְנ ַתנְ ֵאל ר ִ
מט ַויּ ַ
ָאל׃
ֶמ ֶל י ְִשׂר ֵ
ְתּ ִבּי ַבּעֲבוּר
ֱמנ ָ
ֲשׁר ֶהא ַ
ַען א ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ַען י ַ
נ ַויּ ַ
יתיָ ל ֵכן ְגּדֹלוֹת ֵמ ֵא ֶלּה
אָמ ִרי ְלַ תּ ַחת ַה ְתּ ֵאנָה ְר ִא ִ
ְ
ִתּ ְר ֶאה׃
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי ִת ְראוּ
אָמן ֵ
נא וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵ
ֲכי ֱאִ הים עֹ ִלים וְיֹ ְר ִדים ַעל
וּמ ְלא ֵ
תוּחים ַ
ֶאת־ ַה ָשּׁ ַמיִם ְפּ ִ
אָדם׃
ֶבּן־ ָה ָ

פרק ב
ָליל ְו ֵאם
ֲשׁר ַלגּ ִ
ֲתנָּה ְבּ ָקנָה א ֶ
ישׁי ָהי ְָתה ח ֻ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
א ַ
ֵשׁוּע ָהי ְָתה ָשּׁ ָמּה׃
י ַ
ֲתנָּה׃
רוּאי ַהח ֻ
ידיו ָהיוּ ִמן־ ְק ֵ
ֵשׁוּע ְו ַת ְל ִמ ָ
ב ְוגַם־י ַ
ֵשׁוּע ֵא ָליו ִהנֵּה ֵאין
אָמרָה ֵאם י ַ
ֲשׁר ַתּם ַהָיּיִן ְ
ג ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ָל ֶהם ָייִן׃
ָלִ א ָשּׁה עוֹד א־ ָבאָה ִע ִתּי׃
ֵשׁוּע ַמה־ ִלּי ו ָ
יה י ַ
ד וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ֲשׁר יֹא ַמר ָל ֶכם ַתּעֲשׂוּ׃
ה וַתֹּא ֶמר ִאמּוֹ ֶאל־ ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ֶאת־א ֶ
ֲשׁר א
ו ְו ָשׁם נִ ְמ ְצאוּ ֵשׁשׁ ַכּ ֵדּי־ ֶא ֶבן ֲערֻכוֹת ְל ַט ֵהר ֶאת־א ֶ
ְהוּדים ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ְשׁ ַתּיִם אוֹ־ ָשׁשׁ ַבּ ִתּים ָתּ ִכיל
ָטהוֹר ֵבּין ַהיּ ִ
ָכּל־ ָכּד׃
ְמ ְלאוּן
ֵשׁוּע ַמ ְלאוּ ֶאת־ ַה ַכּ ִדּים ָמיִם ַוי ַ
יהם י ַ
ֲל ֶ
ז וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַעד־ ַה ָשּׂ ָפה׃
ח וַיֹּא ֶמר ַשׁאֲבוּ־נָא ַע ָתּה וְ ָה ִביאוּ ֶאל־ ְפּ ִקיד ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה
ַויּ ִָביאוּ׃
ֶה ְפכוּ ְלַייִן ִמ ְבּ ִלי
ֲשׁר נ ֶ
ט ַויּ ְִט ַעם ְפּ ִקיד ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ֶאת־ ַה ַמּיִם א ֶ
ֲשׁר־ ָשׁאֲבוּ ֶאת־ ַה ַמּיִם
ַד ַעת ֵמאַ ִין ָבּא רַק ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים א ֶ
ָדעוּ ַויּ ְִקרָא רַב ֵבּית ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ֶאל־ ֶה ָח ָתן׃
יָ
ָשׂים ַייִן טוֹב ִראשׁוֹ ָנה ְואַ ֲחרֵי ָשׁתוּ
י וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ָכּל־ ִאישׁ י ִ
אַתּה ָצ ַפ ְנ ָתּ
ֵיהם ְו ָ
ָשׂים ַייִן ְשׁ ַפל־ ֶע ֶרִ ל ְפנ ֶ
ֻאים ָל ְר ָויָה י ִ
ַה ְקּר ִ
ֶאת־ ַהַיּיִן ַהטּוֹב ַעד־ ָלאַחֲרָֹנה׃
ָליל
ֲשׁר ַלגּ ִ
ֵשׁוּע ְבּ ָקנָה א ֶ
ֲשׁר ָע ָשׂה י ַ
ֵאשׁית ָהאֹתוֹת א ֶ
יא זֹאת ר ִ
ידיו׃
ֲמינוּ בוֹ ַתּ ְל ִמ ָ
ְו ָשׁם ִגּ ָלּה ְכבוֹדוֹ ַוַיּא ִ

עב

יב ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ָירַד ֶאל־ ְכּ ַפר נַחוּם הוּא וְ ִאמּוֹ וְ ֶא ָחיו
ַבּים׃
ָמים א ר ִ
ֵשׁבוּ ָשׁם י ִ
ידיו ַויּ ְ
ְו ַת ְל ִמ ָ
ְמה׃
ְרוּשׁ ָלי ָ
ֵשׁוּע י ָ
ַעל י ַ
ְהוּדים ַויּ ַ
יג ַויּ ְִקרַב ַחג־ ַה ֶפּ ַסח ַליּ ִ
יכל מֹ ְכ ִרים ָבּ ָקר וָצֹאן וְיוֹ ִנים
ישׁ ִבים ַבּ ֵה ָ
ָשׁים ְ
יד ַויּ ְִמ ָצא ֲאנ ִ
וּמ ַח ְלּ ֵפי ָכ ֶסף׃
ְ
ֻלּם
ְשׂרֵג אֹ ָתם ְל ַמ ְל ָקה ְבּיָדוֹ ַו ְי ָגרֶשׁ ֶאת־כּ ָ
ֲב ִלים וְ י ָ
טו ַויּ ִַקּח ח ָ
ַשׁ ֵל
יכל גַּם ֶאת־ ַהצֹּאן גַּם ֶאת־ ַה ָבּ ָקר ַויּ ְ
ֶאל־ ִמחוּץ ַל ֵה ָ
יהם ָה ָפ׃
ְאת־ ֻשׁ ְלחֲנֹ ֵת ֶ
אַר ָצה ו ֶ
ֶאת־ ֶכּ ֶסף ַה ְמ ַח ְלּ ִפים ְ
וֹציאוּ ֶאת־ ֵא ֶלּה ִמזֶּה ְוא
אָמר ה ִ
טז ְו ֶאל־מֹ ְכרֵי ַהיּוֹ ִנים ָ
וּמ ְמ ָכּר׃
ַתעֲשׂוּ ֶאת־ ֵבּית אָ ִבי ְל ֵבית ִמ ָקּח ִ
ֲכ ָל ְתנִ י׃
ית א ָ
ֲשׁר־ ָכּתוּב ִקנְאַת ֵבּ ְ
ידיו ֵאת א ֶ
יז אָז ז ְָכרוּ ַת ְל ִמ ָ
ית ָלּנוּ ִכּי
ְהוּדים וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ָמה אוֹת ֶה ְר ֵא ָ
יח ַוַיּעֲנוּ ַהיּ ִ
ֲשׂה ָכּזֹאת׃
ַתע ֶ
יכל ַהזֶּה ַו ֲאנִי
יהם ִה ְרסוּ ֶאת־ ַה ֵה ָ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
יט ַויּ ַ
ימנּוּ׃
ֲק ֶ
ָמים א ִ
ִבּ ְשֶׁ שׁת י ִ
יכל
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ְו ֵשׁשׁ ָשׁנִים נִ ְבנָה ַה ֵה ָ
ְהוּדים ְ
כ וַיֹּא ְמרוּ ַהיּ ִ
ָמים׃
ימנּוּ ִבּ ְשֶׁ שׁת י ִ
ְאַתּה ְת ִק ֶ
ַהזֶּה ו ָ
יכל ְגּ ִויָּתוֹ׃
כא ְוהוּא ִד ֶבּר ְדּ ָברוֹ ַעל־ ֵה ַ
ידיו ִכּי־כֹה
קוּמתוֹ ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ז ְָכרוּ ַת ְל ִמ ָ
כב ַעל־ ֵכּן אַ ֲחרֵי ְת ָ
ֲשׁר ִדּ ֵבּר׃
ֵשׁוּע א ֶ
וּב ְד ַבר י ַ
ֲמינוּ ַב ָכּתוּב ִ
אָמר ָל ֶהם ַוַיּא ִ
ָ
ַבּים
ֲמינוּ ר ִ
ירוּשׁ ַליִם ְבּ ַחג־ ַה ֶפּ ַסח ַוַיּא ִ
כג ַוי ְִהי ִבּ ְהיוֹתוֹ ִב ָ
יהם׃
ֲשׁר ָע ָשׂה ְל ֵעי ֵנ ֶ
ִבּ ְשׁמוֹ ִכּי רָאוּ ֶאת־ ָהאֹתוֹת א ֶ
ֻלּם׃
ֵצר כּ ָ
ָדע ֶאת־י ֶ
ַען י ַ
ֱמין ָל ֶהם י ַ
ֵשׁוּע א ֶהא ִ
כד ְוי ַ
אָדם
ַען א ִב ֵקּשׁ ֵעדוּת ִאישׁ ְבּ ִאישׁ ִכּי ֶאת־ ַמ ְח ְשׁבוֹת ָ
וּבי ַ
כה ְ
הוּא ָהיָה ֵמ ִבין׃
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ְהוּדים׃
וּשׁמוֹ נ ְַק ִדּימוֹן ְק ִצין ַהיּ ִ
רוּשׁים ְ
ַוי ְִהי ִאישׁ ִמן־ ַה ְפּ ִ
ָד ְענוּ ִכּי ֵמ ֵאת
ַבּי י ַ
ֵשׁוּע ַלי ְָלה וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ר ִ
הוּא ָבא ֶאל־י ַ
את ְלמוֹ ֶרה ָלנוּ ִכּי ֵאין ְל ֵאל יַד־ ִאישׁ ַלעֲשׂוֹת
ֱאִ הים ָבּ ָ
אַתּה עֹ ֶשׂה ִבּ ְל ִתּי ִאם־ ֱאִ הים ִעמּוֹ׃
ֲשׁר ָ
ֶאת־ ָהאֹתוֹת א ֶ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָלִ אם־א
אָמן ֵ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵ
ַען י ַ
ַויּ ַ
יוּכל ִל ְראוֹת ֶאת־ ַמ ְלכוּת
ָלד ִאישׁ ִמ ְמּקוֹר ָעל א־ ַ
ִיוּ ֵ
ָה ֱאִ הים׃
ָקן
ָלד ְוהוּא ז ֵ
יוּכל ִאישׁ ְל ִהוּ ֵ
יכה ַ
ַק ִדּימוֹן ֵא ָ
וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו נ ְ
ָלד ֵשׁנִית׃
וּל ִהוּ ֵ
ֶחם ִאמּוֹ ְ
יוּכל ָלשׁוּב ְלר ֶ
ֲכי ַ
הִ
ָלד ִאישׁ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָלִ אם־א ִיוּ ֵ
אָמן ֵ
ֵשׁוּע ֵ
ַען י ַ
ַויּ ַ
יוּכל ָלבֹא ֶאל־ ַמ ְלכוּת
רוּח א־ ַ
וּמן־ ָה ַ
ִמן־ ַה ַמּיִם ִ
ָה ֱאִ הים׃
רוּח הוּא׃
רוּח ַ
וֹלד ִמן־ ָה ַ
וֹלד ִמן־ ַה ָבּ ָשׂר ָבּ ָשׂר הוּא וְ ַהנּ ָ
ַהנּ ָ
ָלד
אָמ ְר ִתּי ָלִ כּי נָכוֹן ָל ֶכם ְל ִהוּ ֵ
ֲשׁר ַ
אַל־ ִתּ ְת ַמהּ ַעל־א ֶ
ִמ ְמּקוֹר ָעל׃

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

וֹלהּ ְוא
אַתּה שֹׁ ֵמ ַע ֶאת־ק ָ
ֲשׁר ַתּ ְחפֹּץ ְו ָ
רוּח נֹ ֶשׁ ֶבת ֶאל־א ֶ
ח ָה ַ
וֹלד
ֵת ַדע ֵמאַיִן ָבּאָה וְאָן ִהיא הֹ ֶל ֶכת ְכּמוֹ ֵכן ָכּל־ ַהנּ ָ
רוּח׃
ִמן־ ָה ַ
יכה ִת ְקרֶינָה ָכּ ֵא ֶלּה׃
ַען נ ְַק ִדּימוֹן וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵא ָ
ט ַויּ ַ
ָאל וְ ֶאת־ ֵא ֶלּה
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִהנְּ  מוֹ ֶרה ְבי ְִשׂר ֵ
ַען י ַ
י ַויּ ַ
ָד ְע ָתּ׃
א י ָ
ְאת
ָד ְענוּ נ ְַד ֵבּר ו ֵ
ֲשׁר־י ַ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָלִ כּי ֵאת א ֶ
אָמן ֵ
יא ֵ
דוּתנוּ׃
אַתּם א ִת ְשׁ ְמעוּ ְל ֵע ֵ
ָאינוּ נ ִָעיד ְו ֶ
ֲשׁר־ר ִ
אֶ
ֲמינוּ ִלי ִכּי
ֱמ ְנ ֶתּם ִלי ֵאיַ תּא ִ
יב ִאם ִבּ ְד ָב ִרים ְשׁ ָפ ִלים א ֶהא ַ
אַגּיד רָאמוֹת׃
ִ
ֲשׁר־ָירַד ִמ ָמּרוֹם ֲהא
יג ְו ִאישׁ א־ ָע ָלה ַל ָמּרוֹם ִבּ ְל ִתּי הוּא א ֶ
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
אָדם א ֶ
הוּא ֶבּן־ ָה ָ
ָשׂא
ָחשׁ ַעל־ ַהנֵּס ֵכּן ִינּ ֵ
משׁה ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֶאת־ ַהנּ ָ
ֲשׁר ִנ ָשּׂא ֶ
יד ו ְַכא ֶ
אָדם׃
ֶבּן־ ָה ָ
ֲמין בּוֹ ִכּי ִאם י ְִמ ָצא בוֹ
ֲשׁר א יֹא ַבד ָכּל־ ַה ַמּא ִ
טו ְל ַמ ַען א ֶ
וֹלם׃
ַחיֵּי ע ָ
ָתן ַבּעֲדוֹ
ֲשׁר נ ַ
וֹלם ַעד־א ֶ
טז ִכּי־ ֵכן אֹ ֵהב ֱאִ הים ֶאת־ ָהע ָ
ֲמין בּוֹ א־יֹא ַבד ִכּי בוֹ
ֶאת־ ְבּנוֹ ֶאת־י ְִחידוֹ וְ ָכל־ ַה ַמּא ִ
וֹלם׃
י ְִמ ָצא ַחיֵּי ע ָ
וֹלם ְל ַה ְר ִשׁיעוֹ
יז ִכּי א־ ָשׁ ַלח ֱאִ הים ֶאת־ ְבּנוֹ ֶאל־ ָהע ָ
וֹלם׃
ָשׁע בּוֹ ָהע ָ
ְבּ ִה ָשּׁ ְפטוֹ ִכּי ִאם־ ְל ַמ ַען ִיוּ ַ
אַשׁ ָמתוֹ ָע ָליו
ֲמין בּוֹ ְ
ֲשׁר א־ַיא ִ
ֶא ַשׁם ַוא ֶ
ֲמין בּוֹ א י ְ
יח ַה ַמּא ִ
ָחיד ֵלאִ הים׃
ֱמין ְבּ ֵשׁם ַה ֵבּן ַהיּ ִ
ִמנִּי אָז ִכּי א־ ֶהא ִ
אָדם
וּבנֵי ָה ָ
וֹלם ְ
יט ְוזֶה הוּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִכּי ָהאוֹר ָבּא ֶאל־ ָהע ָ
יהם׃
ֲשׂ ֶ
ָעים ַמע ֵ
חשִׁ מן־ ָהאוֹר ִכּי ר ִ
אָהֲבוּ ֶאת־ ַה ֶ
כ ִכּי ָכל־פֹּ ֵעל אָוֶן שׁנֵא הוּא ֶאת־ ָהאוֹר ְוא יָבֹא ֶאל־ ָהאוֹר
ֲשׂיו׃
ִל ְב ִלי י ִָבּחֲנוּ ַמע ָ
ֲשׁר
ֲשׂיו א ֶ
ֱמת יָבֹא ֶאל־ ָהאוֹר ְל ַמ ַען ִיוּ ְָדעוּ ַמע ָ
ֲבל פֹּ ֵעל א ֶ
כא א ָ
ָע ָשׂה ִל ְפנֵי ָה ֱאִ הים׃
ידיו ֶאל־ ֶארֶץ
ֵשׁוּע ְו ַת ְל ִמ ָ
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָה ַל י ַ
כב ַ
ְט ֵבּל ָשׁם׃
ֵשׁב ִע ָמּ ֶהם ַוי ַ
ְהוּדה ַויּ ֶ
י ָ
וֹחנָן ָהיָה ְמ ַט ֵבּל ָבּ ֵעת ַה ִהיא ְבּ ֵענוֹן בֹּ ֲא ָכה ָשׁ ֵלם ִכּי
כג ְוגַם־י ָ
ַבּים ִנ ְמ ְצאוּ ָשׁם ְו ַה ָבּ ִאים ִנ ְט ָבּלוּ׃
ַמיִם ר ִ
וֹחנָן ֶאל־ ֵבּית ַה ֶכּ ֶלא׃
כד ִכּי עוֹד א־ ִנ ַתּן י ָ
ְהוּדים ַעל־ ְדּ ַבר
אַחד ַהיּ ִ
וּבין ַ
וֹחנָן ֵ
ידי י ָ
כה ַוי ְִהי־ ִריב ֵבּין ַתּ ְל ִמ ֵ
ַה ָטּ ֳהרָה׃
ֲשׁר ָהיָה
ַבּנוּ ָה ִאישׁ א ֶ
וֹחנָן וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ר ֵ
כו ַויָּבֹאוּ ֶאל־י ָ
ֲשׁר ַה ִעידֹ ָת לּוֹ ִהנֵּה הוּא ְמ ַט ֵבּל
ִע ְמְּ בּ ֵע ֶבר ַהיּ ְַר ֵדּן א ֶ
ֻלּם ָבּ ִאים ֵא ָליו׃
ְוכ ָ
יוּכל ִאישׁ ָל ַק ַחת ָדּ ָבר ִאם א
וֹחנָן וַיֹּא ַמר א־ ַ
ַען י ָ
כז ַויּ ַ
ִנ ַתּן־לוֹ ִמ ָמּרוֹם׃
יח ִכּי
ַד ִתּי ִכּי א־אָנֹ ִכי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר ִהגּ ְ
אַתּם ֵע ַדי א ֶ
כח ֶ
לוּח ְל ָפנָיו׃
ִאם־ ָשׁ ַ

עג

ֲשׁר־לוֹ ַה ַכּ ָלּה הוּא ֶה ָח ָתן וְ אֹ ֵהב ֶה ָח ָתן ְבּ ָע ְמדוֹ
כט ִמי א ֶ
ָשׂישׂ ְלקוֹל ֶה ָח ָתן ַעל־ ֵכּן ָמ ְלאָה
וּכ ָשׁ ְמעוֹ אֹתוֹ שׂוֹשׂ י ִ
ְ
ִשׂ ְמ ָח ִתי׃
ֵלָ הלוָֹ ורָב ַו ֲאנִי ֵא ֵלָ הלוֹ וְ ָחסוֹר׃
ל הוּא י ֵ
לא ַה ָבּא ִמ ָמּרוֹם רָם הוּא ִמ ָכּל ְו ַה ָבּא ֵמ ֶארֶץ ֵמ ָע ָפר הוּא
ו ְַעל־ ָע ָפר י ְַד ֵבּר ַה ָבּא ִמ ָשּׁ ַמיִם רָם הוּא ַעל־כֹּל׃
וּל ֵעדוּתוֹ ֵאין שֹׁ ֵמ ַע׃
ִתּן ֵעדוּתוֹ ְ
ֲשׁר רָאָה וְ ָשׁ ַמע ֵכּן י ֵ
לב ו ְַכא ֶ
ֱמת׃
וֹתם יָדוֹ ִכּי ָה ֱאִ הים א ֶ
ַחתֹּם ְבּח ַ
לג ְו ַהשֹּׁ ֵמ ַע ְל ֵעדוּתוֹ י ְ
ֲשׁר ְשׁ ָלחוֹ ֱאִ הים ִדּ ְברֵי ֱאִ הים הוּא ְמ ַד ֵבּר
לד ִכּי הוּא א ֶ
ָתן ֶאת־רוּחוֹ׃
ִכּי־א ִב ְמשׂוּרה נ ַ
ָתן ְבּיָדוֹ׃
לה ָהאָב אֹ ֵהב ֶאת־ ַה ֵבּן ְו ֶאת־ ָכּל נ ַ
ֲמין
ֲשׁר א ַיא ִ
וּמי א ֶ
וֹלם ִ
ֲמין ַבּ ֵבּן יֶשׁ־לוֹ ַחיֵּי ע ָ
ֲשׁר ַיא ִ
לו ִמי א ֶ
ַבּ ֵבּן א י ְִר ֶאה ַחיִּים ִכּי ִאם־חֲרוֹן אַף ֱאִ הים ָע ָליו יָחוּל׃

פרק ד
ֵשׁוּע
רוּשׁים ָשׁ ְמעוּ ֵלאמֹר י ַ
וֹדע ָלאָדוֹן ִכּי ַה ְפּ ִ
ֲשׁר נ ַ
א ו ְַכא ֶ
וֹחנָן׃
ַבּים ִמיּ ָ
ֱמיד ְו ִט ֵבּל ַתּ ְל ִמ ִידים ר ִ
ֶהע ִ
ידיו׃
ֵשׁוּע א ִט ֵבּל אֹ ָתם רַק ַתּ ְל ִמ ָ
ב אַף ִכּי־י ַ
ילה׃
ָל ָ
ָשׁב ַויּ ִַסּע ַהגּ ִ
ְהוּדה ַויּ ָ
ג ַוַיּעֲזֹב ֶאת־י ָ
ד ְו ָהיָה נָכוֹן לוֹ ַלעֲבֹר ֶדּ ֶר שֹׁ ְמרוֹן׃
סוּכר ִממּוּל ֶח ְל ַקת
וּשׁ ָמהּ ַ
ה ַויָּבֹא ֶאל־ ִעיר ְבּ ֶארֶץ שֹׁ ְמרוֹן ְ
וֹסף׃
ָתן ַיעֲקֹב ִל ְבנוֹ ְלי ֵ
ֲשׁר־נ ַ
ַה ָשּׂ ֶדה א ֶ
ֵשׁב־לוֹ
ֵשׁוּע ָעי ְָפה נ ְַפשׁוֹ ַב ֶדּ ֶרַ ויּ ֶ
ו ְו ָשׁם ְבּ ֵאר ַיעֲקֹב ְוי ַ
ַעל־ ַה ְבּ ֵאר ְכּ ָשׁ ָעה ַה ִשּׁ ִשּׁית׃
ֶיה
ז ְו ִהנֵּה ִא ָשּׁה שֹׁ ְמרֹ ִנית ָבּאָה ִל ְשׁאָב־ ָמיִם וַיֹּא ֶמר ֵאל ָ
ֵשׁוּע ְתּנִי־נָא ִלי ִל ְשׁתּוֹת׃
י ַ
ידיו ָה ְלכוּ ָה ִעירָה ִל ְשׁבֹּר ָל ֶהם אֹ ֶכל׃
ח ִכּי ַת ְל ִמ ָ
אַתּה ְו ֵאי
ְהוּדי ָ
ט וַתֹּא ֶמר ֵא ָליו ָה ִא ָשּׁה ַהשֹּׁ ְמרֹ ִנית ֲהא י ִ
ִתּ ְשׁאַל ִמ ֶמּנִּי ִל ְשׁתּוֹת ַו ֲאנִי ִא ָשּׁה שֹׁ ְמרֹ ִנית ִכּי־ ֵאין ָדּ ָבר
ְהוּדים ִעם־ ַהשֹּׁ ְמרֹ ִנים׃
ַליּ ִ
וּמי
ָד ַע ְתּ ֶאת־ ַמ ַתּת ֱאִ הים ִ
יה לוּ י ַ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ַען י ַ
י ַויּ ַ
ָתן ָל
אַתּ ִמ ֶמּנּוּ ְונ ַ
אַל ְתּ ְ
ָהאֹ ֵמר ָלְ תּנִי ִלי ִל ְשׁתּוֹת אָז ָשׁ ְ
ַמיִם ַחיִּים׃
יא וַתֹּא ֶמר ֵא ָליו ָה ִא ָשּׁה אֲדֹ ִני ֵהן ֵאין־ ְלַ בּ ֶמּה ִל ְשׁאֹב
וּמאַיִן ְלֵ אפוֹא ַמיִם ַחיִּים׃
ֲמ ָקּה ֵ
ְו ַה ְבּ ֵאר ע ֻ
ָתן־ ָלנוּ ַה ְבּ ֵאר ַהזֹּאת
ֲשׁר נ ַ
אָבינוּ א ֶ
אַתּה ִמַיעֲקֹב ִ
יב ֲהגָדוֹל ָ
וּב ִעירוֹ׃
וּבנָיו ְ
ֲשׁר ִמ ֶמּנָּה ָשׁ ָתה הוּא ָ
אֶ
יה ָכּל־ ַהשֹּׁ ֶתה ִמן־ ַה ַמּיִם ָה ֵא ֶלּה
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ַען י ַ
יג ַויּ ַ
י ְִצ ָמא עוֹד׃
ֲשׁר ֲאנִי נֹ ֵתן לוֹ א י ְִצ ָמא
ֲשׁר י ְִשׁ ֶתּה ִמן־ ַה ַמּיִם א ֶ
יד ו ְָכל־א ֶ
ֲשׁר אֲנִ י נֹ ֵתן י ְִהיוּ בוֹ ִל ְמקוֹר ַמיִם
וֹלם ִכּי ַה ַמּיִם א ֶ
ְלע ָ
וֹלם׃
נֹ ְב ִעים ְל ַחיֵּי ע ָ
טו וַתֹּא ֶמר ֵא ָליו ָה ִא ָשּׁה ְתּנָה־ ִלּי אֲדֹ ִני ֶאת־ ַה ַמּיִם ָה ֵהם
ְוא־ ֶא ְצ ָמא עוֹד ְוא אָבֹא ֵהנָּה ִל ְשׁאֹב׃

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ישׁ וּבֹ ִאי ֵהנָּה׃
ֵשׁוּע ְל ִכי ִק ְר ִאי ְל ִא ֵ
יה י ַ
טז וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
יה
ַתּ ַען ָה ִא ָשּׁה וַתֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵאין־ ִלי ִאישׁ וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
יז ו ַ
ֵשׁוּע ֵכּן ִדּ ַבּ ְר ְתּ ִכּי ֵאין־ ָלִ אישׁ׃
י ַ
ֲשׁר ִע ֵמַּ כּיּוֹם ֵאינֶנּוּ ַב ְע ֵל
ֲמ ָשּׁה ְב ָע ִלים ָהיוּ ָלְ והוּא א ֶ
יח ח ִ
ֱמת ִדּ ַבּ ְר ְתּ׃
וּבזֹאת א ֶ
ָ
אָתּה׃
יט וַתֹּא ֶמר ֵא ָליו ָה ִא ָשּׁה אֲדֹ ִני רֹאָה אָנֹ ִכי ִכּי נ ִָביא ָ
ְרוּשׁ ַליִם
אַתּם אֹ ְמ ִרים ִכּי י ָ
כ אֲבֹ ֵתינוּ ִה ְשׁ ַתּחֲווּ ָבּ ָהר ַהזֶּה ְו ֶ
ַה ָמּקוֹם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת׃
ֲשׁר
ֲמינִי ִלי ִא ָשּׁה ִכּי ָתבֹא ֵעת א ֶ
ֵשׁוּע ַהא ִ
יה י ַ
כא וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ירוּשׁ ַליִם ִתּ ְשׁ ַתּחֲווּ ָלאָב׃
א־ ָבּ ָהר ַהזֶּה וְ א ִב ָ
ַחנוּ ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִים
ֲשׁר א ֵת ְדעוּן ַו ֲאנ ְ
אַתּם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִים ֶאל־א ֶ
כב ֶ
ְהוּדים׃
ְשׁוּעה ָבאָה ִמ ְמּקוֹר ַהיּ ִ
ֵדע ִכּי ַהי ָ
ֲשׁר נ ָ
ֶאל־א ֶ
ֶא ָמנִים
ְה ִמּ ְשׁ ַתּחֲוִ ים ַהנּ ֶ
כג אַָ תּבֹא ֵעת ְוגַם־ ִהיא ָבאָה ו ַ
וּב ֶא ֶמת ִכּי ְבּ ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִים ָכּ ֵא ֶלה ָח ֵפץ
רוּח ָ
י ְִשׁ ַתּחֲווּ ָלאָב ָבּ ַ
ָהאָב׃
יהם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת
ֲל ֶ
רוּח וְ ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֲחוִים לוֹ ע ֵ
כד ָה ֱאִ הים הוּא ַ
ֱמת׃
וּבא ֶ
רוּח ֶ
ְבּ ַ
עה ִנּ ְקרָא
יח ַ
ָד ְע ִתּי ִכּי־יָבֹא ָמ ִשׁ ַ
כה וַתֹּא ֶמר ֵא ָליו ָה ִא ָשּׁה י ַ
ֲשׁר יָבֹא י ִַגּיד ָלנוּ ֶאת־כֹּל׃
יסטוֹסא ו ְַכא ֶ
ְכ ִר ְ
ֵשׁוּע אֲנִ י הוּא ַה ְמ ַד ֵבּר ֵא ָל ִי׃
יה י ַ
כו וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ידיו ָבּאוּ ַויּ ְִת ְמהוּ ַעל־ ַדּ ְבּרוֹ
ְת ְל ִמ ָ
כז עוֹד ְדּ ָברוֹ ְבּ ִפיו ו ַ
אָמר ַמה־ ְתּ ַב ֵקּשׁ אוֹ ָל ָמּה ְת ַדּ ֵבּר
ִעם־ ִא ָשּׁה אִַ אישׁ א ַ
יה׃
ֵא ֶל ָ
ַתּ ֶלָ ה ִעירָה וַתֹּא ֶמר ֶאל־ ָה ָעם׃
כח ְו ָה ִא ָשּׁה ָעז ְָבה ֶאת־ ַכּ ָדּהּ ו ֵ
יתי ַה ֵאין זֶה
ֲשׁר ָע ִשׂ ִ
ֲשׁר ִה ִגּיד ִלי ָכּל־א ֶ
וּראוּ ִאישׁ א ֶ
כט בֹּאוּ ְ
יח׃
הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל ַויּ ְֵצאוּ ִמן־ ָה ִעיר ָלבֹא ֵא ָליו׃
ַבּי אֱכֹל׃
ידיו ר ִ
לא ַוי ְִהי ַעד־כֹּה ו ְַעד כֹּה וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָ
ֲשׁר א י ְַד ְע ֶתּם׃
יהם ֲאנִי יֶשׁ־ ִלי ֶלאֱכֹל אֹ ֶכל א ֶ
ֲל ֶ
לב וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵעהוּ ַה ִאם ֵה ִביא לוֹ ִאישׁ
לג וַיֹּא ְמרוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
אָכ ָלה׃
ֲכל ְל ְ
ַמא ַ
ֲכ ִלי הוּא עֲשׂוֹת ְרצוֹן שֹׁ ְל ִחי
ֵשׁוּע ַמא ָ
יהם י ַ
ֲל ֶ
לד וַיֹּא ֶמר א ֵ
וּל ַכלּוֹת ֶאת־ ָפּעֳלוֹ׃
ְ
ֳד ִשׁים ֶטרֶם יָבֹא ַה ָקּ ִציר
אַר ָבּ ָעה ח ָ
אַתּם אֹ ְמ ִרים עוֹד ְ
לה ֵהן ֶ
ֲשׁר
וּראוּ ֶאל־ ַה ָשּׂדוֹת א ֶ
ֵיכם ְ
ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ְשׂאוּ ֶאת־ ֵעינ ֶ
ִה ְל ִבּינוּ ַל ָקּ ִציר׃
וֹלם ְו ַהזֹּ ֵר ַע
וּתבוּאָה ֶיאֱסֹף ְל ַחיֵּי ע ָ
וֹצר י ְִמ ָצא ְשׂ ָכרוֹ ְ
לו ַהקּ ֵ
ַח ָדּו׃
וֹצר י ְִשׂ ְמחוּ י ְ
ְו ַהקּ ֵ
אַחר קֹ ֵצר׃
לז ְל ַמלֹּאת ְדּ ַבר ַהמֹּ ֵשׁל ֶא ָחד זֹ ֵר ַע ְו ֵ
ֲמ ְל ֶתּם ָשׁם
לח אָנֹ ִכי ָשׁ ַל ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ִל ְקצֹר ְבּ ָמקוֹם א ע ַ
ֲמ ָלם׃
אתם ַעל־ע ָ
אַתּם ַבּ ֶ
ֲח ִרים ָע ְמלוּ וְ ֶ
אֵ
ֱמינוּ בוֹ ַבּעֲבוּר ְדּ ַבר
ַבּים ִמן־ ַהשֹּׁ ְמרֹ ִנים ָבּ ִעיר ַה ִהיא ֶהא ִ
לט ְור ִ
ֲשׁר
ידה ֵלאמֹר הוּא ִה ִגּיד ִלי ֶאת־ ָכּל־א ֶ
ֲשׁר ֵה ִע ָ
ָה ִא ָשּׁה א ֶ
יתי׃
ָע ִשׂ ִ
ֵשׁב ָשׁם
מ ַויָּבֹאוּ ֵא ָליו ַהשֹּׁ ְמרֹ ִנים ַויּ ְִק ְראוּ לוֹ ָל ֶשׁ ֶבת ִא ָתּם ַויּ ֶ
וֹמיִם׃
י ָ

עד

ֱמינוּ בוֹ ַבּעֲבוּר ִדּ ְברֵי ִפיהוּ׃
ַבּים ֵמ ֵה ָמּה ֶהא ִ
מא וְעוֹד ר ִ
ֲמינִים בּוֹ א־ ַבעֲבוּר
ַחנוּ ַמא ִ
מב וַיֹּא ְמרוּ ֶאל־ ָה ִא ָשּׁה ַע ָתּה ֲאנ ְ
אָמן זֶה הוּא
ֵדע ִכּי־ ֵ
ַחנוּ ָשׁ ַמ ְענוּ ַונּ ַ
ְדּ ָב ֵרִ כּי גַּם־ ֲאנ ְ
וֹלם׃
יע ָהע ָ
וֹשׁ ַ
יח מ ִ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ילה׃
ָל ָ
ָמים ַויּ ִַסּע ְל ַמ ָסּ ָעיו ַהגּ ִ
מג ַוי ְִהי אַ ֲח ֵרי ְשׁ ַניִם י ִ
וֹל ְדתּוֹ׃
ֵשׁוּע ִכּי ֵאין־ ָכּבוֹד ְלנ ִָביא ְבּ ֶארֶץ מ ַ
מד אַף ִכּי ִה ִגּיד י ַ
ָל ִילים ִכּי רָאוּ ֵאת
ָליל ַוַיּ ֲחזִיקוּ־בוֹ ַהגּ ִ
מה ַויָּבֹא ֶאל־ ַהגּ ִ
ימי ֶה ָחג ִכּי גַּם־ ֵהם ָח ְגגוּ
ירוּשׁ ַליִם ִבּ ֵ
ֲשׁר ָע ָשׂה ִב ָ
ָכּל־א ֶ
ָשׁם ֶאת־ ַה ַחג ַההוּא׃
ֲשׁר ָה ַפָ שׁם
ָליל א ֶ
ֵשׁוּע עוֹד ַה ַפּ ַעם ֶאל־ ָקנָה ַבּגּ ִ
מו ַויָּבֹא י ַ
וּבנוֹ חֹ ֶלה
ַה ַמּיִם ְלָייִן וְ ִאישׁ ָהיָה ֵמ ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶלְ 
ִבּ ְכ ַפר־נַחוּם׃
ֵלֵ א ָליו
ָליל ַויּ ֶ
יהוּדה ַלגּ ִ
ֵשׁוּע ִמ ָ
ֲשׁר ָשׁ ַמע ִכּי־ ָבא י ַ
מז ו ְַכא ֶ
ָטה ָלמוּת׃
ֲשׁר נ ָ
ֶדת ִאתּוֹ ְו ִל ְרפֹּא ֶאת־ ְבּנוֹ א ֶ
ַויּ ְִפ ַצר־בּוֹ ָלר ֶ
ֵשׁוּע ִאם־א ִת ְראוּ אֹתוֹת וּמֹ ְפ ִתים א
מח וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ֲמינוּ׃
ַתא ִ
מט וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ָה ִאישׁ ְר ָדה־נָּא אֲדֹ ִני ְבּ ֶטרֶם יָמוּת ְבּנִי׃
ֱמין
ְה ִאישׁ ֶהא ִ
ֵשׁוּע ֵלְ ל ַד ְר ְכִּ בּ ְנָ חי ו ָ
נ וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ֵל׃
ֵשׁוּע ַויּ ַ
ֲשׁר־ ִדּ ֶבּר י ַ
ַבּ ָדּ ָבר א ֶ
ֲב ָדיו ַויּ ִַגּידוּ לוֹ ֵלאמֹר ִבּ ְנָ חי׃
נא ַוי ְִהי ְבּ ֶל ְכתּוֹ ַויּ ְִפ ְגּעוּ־בוֹ ע ָ
ָפא ֵמ ָח ְליוֹ
ֲשׁר ֵה ֵחל ְל ֵהר ֵ
נב ַויּ ְִדרֹשׁ ֵמ ֶהם ֶאת־ ַה ָשּׁ ָעה א ֶ
יעית ָסרָה ִמ ֶמּנּוּ
וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ֶא ְתמוֹל ַבּ ָשּׁ ָעה ַה ְשּׁ ִב ִ
ַה ַקּ ָדּ ַחת׃
ֵשׁוּע ִבּ ְנ
ֲשׁר ִה ִגּיד־לוֹ י ַ
אָביו ִכּי ָהיָה ַבּ ָשּׁ ָעה ַה ִהיא א ֶ
ֵדע ִ
נג ַויּ ַ
ֲמן הוּא ְו ָכל־ ֵבּיתוֹ׃
ָחי ַוַיּא ֵ
ָליל ְבּשׁוּבוֹ
ֵשׁוּע ַבּגּ ִ
ֲשׁר ָע ָשׂה י ַ
נד זֶה הוּא ָהאוֹת ַה ֵשּׁנִי א ֶ
יהוּדה׃
ִמ ָ
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ְמה׃
ְרוּשׁ ָלי ָ
ֵשׁוּע י ָ
ַעל י ַ
ְהוּדים ַויּ ַ
וֹעד ַחג ַהיּ ִ
ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ָבּא מ ֵ
ֲשׁר ָק ְראוּ
ֵכת ַמיִם ַעל־יַד ַשׁ ַער ַהצֹּאן א ֶ
ירוּשׁ ַליִם ְבּר ַ
וּב ָ
ִ
ֲמ ָשּׁה ֵא ַלמּוֹת׃
ָלהּ ְבּ ָלשׁוֹן ִע ְב ִרית ֵבּית־ ַח ְס ָדּא ְו ָלהּ ח ִ
ְהם
ִיב ֵשׁי־כֹ ַח ו ֵ
וֹלים ִעו ְִרים ִפּ ְס ִחים ו ֵ
ַבּים ח ִ
ְו ָשׁם ָשׁ ְכבוּ ר ִ
ֲשׁר־יִגּוֹעוּ ַה ָמּיִם׃
ֲלים ָשׁם ַעד א ֶ
ְמַיח ִ
יח
ֵכה וְ ִה ְר ִתּ ַ
ִכּי ְל ַעד ִמן־ ָה ִע ִתּים ֵירֵד ַמ ְלאֶָ אל־ ַה ְבּר ָ
ֻתּחוּ
ֲשׁר ר ְ
ֶאת־ ַה ָמּיִם ְו ָהיָה ָה ִראשׁוֹן ַהיֹּ ֵרד ָשׁם אַ ֲחרֵי א ֶ
ֲשׁר ָדּ ְב ָקה־בּוֹ׃
ֲלה א ֶ
ָפא לוֹ ִמ ָכּל־ ַמח ָ
ַה ָמּיִם וְ ר ָ
וּשִׁ שׁים
ֲשׁר ָח ָלה ֶאת־ ָח ְליוֹ ְשׁמֶֹנה ְ
ְו ִאישׁ ָהיָה ָשׁם א ֶ
ָשׁנָה׃
ָמים
ֵדע ִכּי ָשׁ ַכב ֵכּן י ִ
ֵשׁוּע שֹׁ ֵכב ַעל־ ִמ ְשׁ ָכּבוֹ ַויּ ַ
ַויּ ְַרא אֹתוֹ י ַ
ָפא׃
אַתּה ְל ֵהר ֵ
ַבּים וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶה ָח ֵפץ ָ
רִ
יד ִני
וֹר ֵ
ֲשׁר י ִ
וֹלה אֲדֹ ִני ֵאין ִלי ִאישׁ א ֶ
ַען אֹתוֹ ַהח ֶ
ַויּ ַ
אַחר
ֵכה ְל ֵעת ִר ְג ַשׁת ַה ַמּיִם ַו ֲאנִי ֶטרֶם ֵארֵד ְוָירַד ֵ
ֶאל־ ַה ְבּר ָ
ְל ָפנָי׃

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֵשׁוּע קוּם ָשׂא ֶאת־ ִמ ְשׁ ָכּ ְב וְ ִה ְת ַה ֵלּ׃
ח וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ֵל׃
ִשּׂא ֶאת־ ִמ ְשׁ ָכּבוֹ ַויּ ַ
יתנוֹ ַויּ ָ
וּפ ְתאֹם ָשׁב ָה ִאישׁ ְל ֵא ָ
ט ִ
ְהוּדים ֶאל־ ָה ִאישׁ
י ְו ַהיּוֹם ַההוּא ָהיָה יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת וַיֹּא ְמרוּ ַהיּ ִ
ַה ִנּ ְר ָפּא ֲהא ַשׁ ָבּת ַהיּוֹם ְו ֵאין ְלָ ל ֵשׂאת ֶאת־ ַה ִמּ ְשׁ ָכּב׃
אָמר ֵא ַלי ָשׂא
ַען אֹ ָתם ֵלאמֹר ָהרֹ ֵפא אֹ ִתי הוּא ַ
יא ַויּ ַ
ֶאת־ ִמ ְשׁ ָכּ ְב וְ ִה ְת ַה ֵלּ׃
אָמר ֵא ֶליָ שׂא
ֲשׁר ַ
יב ַויּ ְִשׁאָלֻהוּ ִמי הוּא ָה ִאישׁ א ֶ
ֶאת־ ִמ ְשׁ ָכּ ְב וְ ִה ְת ַה ֵלּ׃
אַסּף
ֵשׁוּע ָה ַל־לוֹ ְבּ ִה ְת ֵ
ָדע ִמי הוּא ִכּי י ַ
יג ְו ַה ִנּ ְר ָפּא א י ַ
ַעם־רָב ַבּ ָמּקוֹם ַההוּא׃
ֵשׁוּע ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו
יד אַ ֲחרֵי־ ֵכן ָמ ָצא אֹתוֹ י ַ
ָעה
וֹסף ַלחֲטֹא ֶפּן־ ְתּ ֻאנֶּה ֵא ֶלי ר ָ
את אַל־תּ ֶ
ְר ֵאה ִכּי ִנ ְר ֵפּ ָ
וֹלה ִמזֹּאת׃
ְגּד ָ
ֲשׁר ִר ְפּאוֹ׃
ֵשׁוּע הוּא א ֶ
ְהוּדים ִכּי־י ַ
ֵלָ ה ִאישׁ ַוַיּגֵּד ַליּ ִ
טו ַויּ ֶ
ֲמיתוֹ ֵע ֶקב
ֵשׁוּע ַוי ְַב ְקשׁוּ ה ִ
הוּדים ֶאת־י ַ
ָדפוּ ַה ְיּ ִ
טז ו ְַעל־ ֵכּן ר ְ
ֲשׁר ָע ָשׂה זֹאת ַבּ ַשּׁ ָבּת׃
אֶ
ֻלּתוֹ ַעד־ ָע ָתּה ְוגַם־ ֲאנִי פֹּ ֵעל
אָבי פֹּ ֵעל ְפּע ָ
ֵשׁוּע ִ
ַען אֹ ָתם י ַ
יז ַויּ ַ
ִה ֵנּנִי׃
ֶתר ְל ָה ְרגוֹ ִכּי א
ְהוּדים ְבּ ֵח ֶפץ י ֶ
וּבעֲבוּר זֹאת ִבּ ְקשׁוּ ַהיּ ִ
יח ַ
אָמר ַעל־ ֱאִ הים ִכּי
רַק ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ִח ֵלּל ִכּי ִאם גַּם־ ַ
וֹמה ֵלאִ הים׃
אָביו ו ְִכי הוּא ד ֶ
הוּא ִ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ַה ֵבּן
אָמן ֵ
יהם ֵ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
יט ַויּ ַ
ֲשׁר־רֹ ֶאה
יוּכל ַלעֲשׂוֹת ָדּ ָבר ִמ ִלּבּוֹ ִבּ ְל ִתּי ֵאת א ֶ
 א־ ַ
ֲשׁר הוּא עֹ ֶשׂה עֹ ֶשׂה גַּם־ ַה ֵבּן
ַמה־פֹּ ֵעל ָהאָב ִכּי ֶאת־א ֶ
ָכּמֹהוּ׃
ֲשׁר הוּא
וּמ ְר ֶאה אֹתוֹ ֶאת־כֹּל א ֶ
כ ִכּי ָהאָב אֹ ֵהב ֶאת־ ַה ֵבּן ַ
ֵיכם׃
עֹ ֶשׂה ְוּגדֹלוֹת ֵמ ֵא ֶלּה י ְַר ֶאנּוּ ִל ְהיוֹת ְל ֶפ ֶלא ְבּ ֵעינ ֶ
ְחיֶּה
וּמ ַחיֶּה ֶאת־ ַה ֵמּ ִתים ֵכּן י ַ
ֲלה ְ
ֲשׁר ָהאָב ַמע ֶ
כא ִכּי ַכּא ֶ
ֲשׁר ָח ֵפץ בּוֹ׃
גַּם־ ַה ֵבּן ֶאת־א ֶ
ָתן ְבּיַד ַה ֵבּן׃
כב ְו ָהאָב א־י ְִשׁפֹּט ִאישׁ אַָ כּל־ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ נ ַ
ֲשׁר י ְַכ ְבּדוּ ֶאת־ ָהאָב ִמי
ֻלּם ֶאת־ ַה ֵבּן ַכּא ֶ
כג ְל ַמ ַען י ְַכ ְבּדוּ כ ָ
ֲשׁר
ֲשׁר א־י ְַכ ֵבּד ֶאת־ ַה ֵבּן ֵאינֶנּוּ ְמ ַכ ֵבּד ֶאת ָהאָב א ֶ
אֶ
ְשׁ ָלחוֹ׃
ֲמין
וּמא ִ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ַה ַמּ ְק ִשׁיב ִל ְד ָברַי ַ
אָמן ֵ
כד ֵ
וֹלם ְוא יָבֹא ְל ִה ָשּׁ ֵפט ִכּי־ ָע ַבר
ְבּשֹׁ ְל ִחי יֶשׁ־לוֹ ַחיֵּי ע ָ
ִמ ָמּוֶת ַל ַחיִּים׃
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי־ ָתבֹא ֵעת וְ ִכי גַם־ ָבּאָה
אָמן ֵ
כה ֵ
ְהשֹּׁ ְמ ִעים ָחיֹה
ְו ַה ֵמּ ִתים ִי ְשׁ ְמעוּ ֶאת־קוֹל ֶבּן־ ָה ֱאִ הים ו ַ
י ְִחיוּ׃
ֲשׁר ַחיֵּי ָהאָב ִמ ְמּקוֹר ַע ְצמוֹ ֵכּן ִנ ַתּן ַל ֵבּן ִל ְהיוֹת־לוֹ
כו ִכּי ַכּא ֶ
ַחיָּיו ִמ ְמּקוֹר ַע ְצמוֹ׃
אָדם הוּא׃
ָתן ְבּיָדוֹ ַלעֲשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט ִכּי ֶבן־ ָה ָ
כז ְוגַם־כֹּ ַח נ ַ
כח ַעל־זֹאת אַל־ ִתּ ַתּ ְמּהוּ ָתמֹ ַהּ ִכּי ִהנֵּה יוֹם ָבּא ו ְָכל־שֹׁ ְכנֵי
ֶק ֶבר י ְִשׁ ְמעוּ ֶאת־קֹלוֹ ְוַיעֲלוּ׃
ַע ְמדוּ ַל ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ְהעֹ ִשׂים רָע י ַ
ַע ְמדוּ ַל ַחיִּים ו ָ
כט ָהעֹ ִשׂים טוֹב י ַ
עה

ֲשׁר ֶא ְשׁ ַמע ֵכּן ֶא ְשׁפֹּט
אוּכל ַלעֲשׂוֹת ָדּ ָבר ִמ ִלּ ִבּי ַכּא ֶ
ל א ַ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטי ִמ ְשׁ ָפּט־ ֶצ ֶדק ִכּי א ְרצוֹ ִני ֲאנִי ְמ ַב ֵקּשׁ ִכּי
ִ
ֲשׁר שֹׁ ְל ִחי׃
ִאם־ ְרצוֹן ָהאָב א ֶ
דוּתי׃
ֶא ְמנָה ֵע ִ
לא ִאם־ ֲאנִי ְל ַב ִדּי ֵמ ִעיד ָע ָלי א נ ֶ
ֲשׁר־הוּא ֵמ ִעיד
ָד ְע ִתּי ִכּי ֵעדוּתוֹ א ֶ
אַחר ִלי ְוי ַ
לב אַ יֵשׁ ֵעד ֵ
ֱמנָה׃
ָע ַלי ֶנא ָ
ֱמת׃
וֹחנָן ְוהוּא ֵה ִעיד ֵעדוּת א ֶ
אַתּם ְשׁ ַל ְח ֶתּם ֶאל־י ָ
לג ֶ
אָדם ֶא ַקּח ִלי ֵעדוּת אַַ ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִדּ ַבּ ְר ִתּי
לד ַו ֲאנִי א ֵמ ָ
ָשׁעוּן׃
אַתּם ִתּוּ ֵ
ְל ַמ ַען ֶ
וּבאוֹרוֹ הוֹאַ ְל ֶתּם ְל ִה ְת ַע ֵלּם
וּמ ִאיר ְ
לה הוּא ָהיָה ַל ִפּיד בֹּ ֵער ֵ
אַר ִגּי ָעה׃
ַעד־ ְ
ָתן־ ִלי
ֲשׁר נ ַ
ֲשׂים א ֶ
וֹחנָן ִכּי ַה ַמּע ִ
וֹלה ֵמ ֵעדוּת י ָ
לו ו ְִלי ֵעדוּת ְגּד ָ
ֲשׂים ָה ֵא ֶלּה ֲאנִי עֹ ֶשׂה ְו ֵהם ְמ ִע ִידים
וֹתם ַה ַמּע ִ
אָבי ְל ַכלּ ָ
ִ
ָע ַלי ִכּי ְשׁ ָל ַחנִי ָהאָב׃
אַתּם ֶאת־קֹלוֹ
ֲשׁר ְשׁ ָל ַחנִי הוּא ֵה ִעיד ָע ָלי ְו ֶ
לז ְו ָהאָב א ֶ
יתם׃
וֹלם וְ ֶאת־ ָתּאֳרוֹ א ְר ִא ֶ
א־ ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵמע ָ
ֲמינוּ
ֲשׁר ָשׁ ַלח א ַתא ִ
לח ְו ֵאין ְדּ ָברוֹ שֹׁ ֵכן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ִכּי אֹתוֹ א ֶ
ב וֹ׃
אַתּם אֹ ְמ ִרים
אַתּם דֹּ ְר ִשׁים ֵמ ַעל־ ִכּ ְת ֵבי ַהקֹּ ֶדשׁ ִכּי ָבּ ֶהם ֶ
לט ֶ
וֹלם ָל ֶכם ְו ֵהם ֵה ָמּה ַה ְמּ ִע ִידים ָע ָלי׃
ַחיֵּי ע ָ
יתם ָלבֹא ֵא ָלי ִל ְהיוֹת ָל ֶכם ַחיִּים׃
ֲב ֶ
מ ְוא א ִ
אָדם׃
מא ָכּבוֹד א־ ֶא ַקּח ִמ ְבּנֵי ָ
ֲבת ֱאִ הים ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם׃
ָד ְע ִתּי ִכּי ֵאין־אַה ַ
מב ְו ֶא ְת ֶכם י ַ
אָבי ְוא ֶה ֱחז ְַק ֶתּם ִבּי ו ְִאם־יָבֹא
אתי ְבּ ֵשׁם ִ
מג אָנֹ ִכי ִהנֵּה ָב ִ
אַחר ְבּ ֵשׁם ַע ְצמוֹ בּוֹ ַתּ ֲחזִיקוּן׃
ֵ
ֲשׁר ִתּ ְר ְדּפוּ ָכבוֹד ִאישׁ
ֲמין אַ ֲחרֵי א ֶ
תּוּכלוּ ְל ַהא ִ
מד ֵאיְ 
ֵעהוּ ְו ֶאת־ ַה ָכּבוֹד ַה ָבּא ֵמ ֵאת ָה ֱאִ הים ָה ֶא ָחד א
ֵמר ֵ
ְת ַב ֵקּשׁוּן׃
יכם ִל ְפנֵי ָהאָב יֵשׁ
ֲל ֶ
אָביא ִשׂ ְטנָה ע ֵ
מה אַל־ ְתּ ַח ְשּׁבוּ ִכּי ֲאנִי ִ
ֲשׁר ְבּ ַט ְח ֶתּם בּוֹ׃
משׁה א ֶ
יכם ֶ
ֲל ֶ
ֶא ָחד ֵמ ִביא ִשׂ ְטנָה ע ֵ
ֱמ ְנ ֶתּם גַּם־ ִבּי ִכּי ָע ַלי הוּא
משׁה ֶהא ַ
ְתּם ְבּ ֶ
ֱמנ ֶ
מו ִכּי לוּ ֶהא ַ
ָכ ָתב׃
ֲמינוּ ִבּ ְד ָברָי׃
ֲמינוּ ֵאיַ תּא ִ
מז אִַ אם־ ִבּ ְכ ָת ָביו א ַתא ִ
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ָליל הוּא יַם
ֵשׁוּע ֶאל־ ֵע ֶבר יַם־ ַהגּ ִ
ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי־ ֵכן ַוַיּעֲבֹר י ַ
יב ְריָה׃
ִט ַ
ֲשׁר
ַוהֲמוֹן ַעם־רָב ָה ְלכוּ אַ ֲחרָיו ִכּי רָאוּ ֶאת־ ָהאֹתוֹת א ֶ
וֹלים׃
ָע ָשׂה ְלח ִ
ידיו׃
ֵשׁב־ ָשׁם ִעם־ ַתּ ְל ִמ ָ
ֵשׁוּע ֶאל־ ָה ָהר ַויּ ֶ
ַעל י ַ
ַויּ ַ
ְהוּדים ָקרַב ָלבוֹא׃
וֹעד ַה ֶפּ ַסח ַחג ַהיּ ִ
וּמ ֵ
ֵשׁוּע ֶאת־ ֵעינָיו ַויּ ְַרא הֲמוֹן ַעם־רָב ָבּא ֵא ָליו וַיֹּא ֶמר
ִשּׂא י ַ
ַויּ ָ
ֶאל־ ִפּ ִילפּוֹס ֵמאַיִן ִנ ְשׁבֹּר ָל ֶהם ֶל ֶחם ֶלאֱכֹל׃
ֲשׂה׃
ֲשׁר ַיע ֶ
ָדע ֶאת־א ֶ
ְוהוּא ִדּ ֶבּר ָכּזֹאת ְלנַסּוֹתוֹ ִכּי הוּא י ַ

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

אתיִם ִדּינַר ֶל ֶחם א־י ְִשׂפֹּק ָל ֶהם
ַען אֹתוֹ ִפּ ִילפּוֹס ָמ ַ
ז ַויּ ַ
ֶלאֱכֹל ִמ ֶמּנּוּ ִאישׁ ִאישׁ ַפּת ְק ַטנָּה׃
אָמר ֵא ָליו
ֲחי ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ַ
ידיו אַנְ ְדּרַי א ִ
ח ְו ֶא ָחד ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
ֵלאמֹר׃
ֲמ ָשּׁה ֶל ֶחם ְשׂעֹ ִרים ו ְָד ִגים ְשׁ ָניִם
ַער ֶא ָחד וְלוֹ ח ִ
ֶשׁנוֹ פֹּה נ ַ
ט יְ
אַָ מה ֵא ֶלּה ְל ַעם־רָב ָכּזֶה׃
ֲמ ֶשׁת
ֵשׁבוּ ַכּח ֵ
ָשׁים ַויּ ְ
וֹשׁיבוּ ֶאת־ ָה ֲאנ ִ
ֵשׁוּע ה ִ
י וַיֹּא ֶמר י ַ
ֲשׁר ִנ ְמ ָצא ָשׁם
ֲל ִפים ִאישׁ ְל ִמ ְס ָפּרָם ִבּנְאוֹת ֶדּ ֶשׁא א ֶ
אָ
ְל ַמ ְכ ִבּיר׃
ידיו
ְח ֵלּק ְל ַת ְל ִמ ָ
ֵשׁוּע ֶאת־ ִכּ ְכּרוֹת ַה ֶלּ ֶחם ַוי ְָב ֶרַ וי ַ
יא ַויּ ִַקּח י ַ
ָתן
יּשׁ ִבים ָשׁ ָמּה וְ גַם ִמן־ ַה ָדּ ִגים נ ַ
ְו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ְל ָכל־ ַה ְ
ָל ֶהם ְכּאַוַּת נ ְַפ ָשׁם׃
ידיו ִא ְספוּ
אָמר ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ַ
ֲשׁר ָשׂ ְבעוּ
יב ְואַ ֲחרֵי א ֶ
אוּמה׃
וֹת ִרים ִל ְב ִלי יֹא ַבד ְמ ָ
וֹתים ַהנּ ָ
ֶאת־ ַה ְפּת ִ
וֹתירוּ
ֲשׁר ה ִ
וֹתים א ֶ
ְמ ְלאוּ ְשׁנֵים־ ָע ָשׂר ַס ִלּים ְפּת ִ
ַאַספוּ ַוי ַ
יג ַויּ ְ
ֲמ ָשּׁה ַל ְח ֵמי ַה ְשּׂעֹ ִרים׃
ָהאֹ ְכ ִלים ִמן־ח ִ
ֵשׁוּע
ֲשׁר ָע ָשׂה י ַ
יד ַוי ְִהי ִכּ ְראוֹת ָה ָעם ֶאת־ ָהאוֹת ַהזֶּה א ֶ
אָר ָצה׃
אָמנָה זֶה הוּא ַהנּ ִָביא ַה ָבּא ְל ֵת ֵבל ְ
וַיֹּא ְמרוּ ְ
ֵשׁוּע ִכּי־יָבֹאוּ ְו ָת ְפשׂוּ־בוֹ ַלעֲשׁתוֹ ְל ֶמ ֶלַ על־ ֵכּן
ֵדע י ַ
טו ַויּ ַ
ָח ַלץ ֵמ ֶהם עוֹד ַה ַפּ ַעם ֶאל־ ָה ָהר ְל ַבדּוֹ׃
ידיו ֶאל־ ַהיָּם ַויּ ְֵרדוּ ָב ֳא ִניָּה
טז ַוי ְִהי ְל ֵעת ֶערֶב ַויּ ְֵלכוּ ַת ְל ִמ ָ
ַע ְברוּ ֶאל־ ֵע ֶבר ַהיָּם ֶאל־ ְכּ ַפר נַחוּם׃
ַויּ ַ
יהם׃
ֲל ֶ
ֵשׁוּע עוֹד א־ ָבא א ֵ
חשָׁ בּא ְוי ַ
יז ְו ִהנֵּה ֶ
יח ַוי ְִהי ַס ַער ָגּדוֹל עֹ ֵבר ְו ַהיָּם הֹ ֵל וְסֹ ֵער׃
לשׁים ַמעֲנוֹת ַויּ ְִראוּ
ַח ְתּרוּ ְכּ ֶמ ְר ַחק ֶע ְשׂ ִרים ְו ָח ֵמשׁ אוֹ ְשׁ ִ
יט ַויּ ְ
וֹלַ על־ ְפּנֵי ַהיָּם ָהלוֹ ו ְָקרֵב ֶאל־ ָה ֳא ִניָּה
ֵשׁוּע ה ֵ
ֶאת־י ַ
ַויִּירָאוּ׃
יהם ֲאנִי הוּא אַל־ ִתּירָאוּ׃
ֲל ֶ
כ וַיֹּא ֶמר א ֵ
יעה
כא וַיּוֹ ִאילוּ ָל ַק ַחת אֹתוֹ ֶאל־ ָה ֳא ִניָּה ו ְִהנֵּה ִפּ ְתאֹם ִה ִגּ ָ
ַבּ ָשׁה ֶאל־ ְמחוֹז ֶח ְפ ָצם׃
ָה ֳא ִניָּה ֶאל־ ַהיּ ָ
כב ַוי ְִהי ִמ ָמּ ֳחרָת ַויּ ְַרא הֲמוֹן ָה ָעם ָהעֹ ֵמד ֵמ ֵע ֶבר ַליָּם ִכּי
אַחת
אַחרֶת ִכּי ִאם־ ַ
ֲדי ָה ֳא ִניָּה א ָהי ְָתה ָשּׁם ֳא ִניָּה ֶ
ִמ ַבּ ְלע ֵ
ֵשׁוּע ָבּהּ
ידיו ְו ִכי א־ָירַד י ַ
ֲשׁר י ְָרדוּ־ ַבהּ ָתּ ְל ִמ ָ
אֶ
ידיו ָע ְברוּ ְל ַב ָדּם׃
ידיו ִכּי ִאם־ ַתּ ְל ִמ ָ
ִעם־ ַתּ ְל ִמ ָ
ֲשׁר
יב ְריָה ִמ ָקּרוֹב ַל ָמּקוֹם א ֶ
ֲחרוֹת ִה ִגּיעוּ ִמ ִטּ ַ
כג רַק ֳאנִיּוֹת א ֵ
ֲשׁר ֵבּ ַרָ האָדוֹן׃
אָכלוּ־ ָשׁם ֶאת־ ַה ֶלּ ֶחם ַכּא ֶ
ְ
כד ו ְַעל־ ֵכּן ִבּ ְראוֹת הֲמוֹן ָה ָעם ִכּי יֵשׁוּ ַע ֵאינֶנּוּ ָשׁם וְאַף־א
ידיו ַויּ ְֵרדוּ גַם־ ֵה ָמּה ָבּ ֳאנִיּוֹת ָה ֵא ֶלּה ַויָּבֹאוּ
ַת ְל ִמ ָ
ֵשׁוּע׃
ְכּ ַפר־נַחוּם ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת־י ַ
את ֵה ָנּה׃
ַבּנוּ ָמ ַתי ָבּ ָ
כה ַויּ ְִמ ָצ ֻאהוּ ֵמ ֵע ֶבר ַליָּם וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ר ֵ
אָמן אֲנִ י אֹ ֵמר ָל ֶכם ֵהן א
אָמן ֵ
ֵשׁוּע ֵלאמֹר ֵ
ַען אֹ ָתם י ַ
כו ַויּ ַ
ַען
וֹתי ִכּי ִאם־י ַ
יתם ֶאת־אֹת ַ
ֲשׁר ְר ִא ֶ
ַען א ֶ
ִב ַקּ ְשׁ ֶתּם אֹ ִתי י ַ
וּשׂ ַב ְע ֶתּם׃
ֲכ ְל ֶתּם ְ
ִמ ִכּ ְכּרוֹת ַה ֶלּ ֶחם א ַ

עו

כז אַל־ ַתּ ַע ְמלוּ ְבּ ַעד אֹ ֶכל אֹ ֵבד ִכּי ִאם־ ְבּ ַעד ֶל ֶחם עֹ ֵמד ְל ַחיֵּי
ִתּן ָל ֶכם ִכּי־ ָע ָליו ָח ַתם ָה ֱאִ הים
אָדם י ֵ
ֲשׁר ֶבּן־ ָה ָ
וֹלם א ֶ
עָ
ָהאָב ֶאת־חֹ ָתמוֹ׃
ֲשׁר נ ְִפ ַעל ְפּעֻלּוֹת ֱאִ הים׃
ֲשׂה א ֶ
כח וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַמה־ ַנּע ֶ
ֲמינוּ
ֻלּת ֱאִ הים ִכּי־ ַתא ִ
יהם זֹאת ְפּע ַ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
כט ַויּ ַ
יכם׃
ֲל ֶ
ֲשׁר ְשׁ ָלחוֹ א ֵ
ָב ִאישׁ א ֶ
ֲמין
ֲשׂה ִכּי נִ ְר ֶאה ְו ַנא ִ
ֲשׁר ַתּע ֶ
וּמה־ ָהאוֹת א ֶ
ל וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ֶ
ָבַּ מה־ ִתּ ְפ ָעל׃
אָכלוּ ֶאת־ ַה ָמּן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַכּ ָכּתוּב ֶל ֶחם ָשׁ ַמיִם
וֹתינוּ ְ
לא אֲב ֵ
ָתן־ ָלמוֹ ֶלאֱכֹל׃
נַ
משׁה א
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ֶ
אָמן ֵ
ֵשׁוּע ֵ
יהם י ַ
ֲל ֶ
לב וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֱמת
אָבי נֹ ֵתן ָל ֶכם ֶל ֶחם א ֶ
ָתן ָל ֶכם ֶל ֶחם ָשׁ ָמיִם ִכּי ִאם־ ִ
נַ
ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם׃
וֹתן ַחיִּים
לג ִכּי־ ֶל ֶחם ֱאִ הים הוּא ַהיֹּ ֵרד ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם ְו ַהנּ ֵ
וֹלם׃
ָלע ָ
לד וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו אֲדֵֹנינוּ ְתּנָה־ ָלּנוּ ֶאת־ ַה ֶלּ ֶחם ַהזֶּה ָתּ ִמיד׃
ֵשׁוּע אָנֹ ִכי הוּא ֶל ֶחם ַה ַחיִּים ָכּל־ ַה ָבּא
יהם י ַ
ֲל ֶ
לה וַיֹּא ֶמר א ֵ
וֹלם׃
ֲמין ִבּי א י ְִצ ָמא עוֹד ְלע ָ
ֵא ַלי א י ְִר ָעב וְ ָכל־ ַה ַמּא ִ
ֱמ ְנ ֶתּם ִבּי׃
יתם אֹ ִתי ְוא ֶהא ַ
ֲשׁר ְר ִא ֶ
יכם א ֶ
ֲל ֶ
לו וָאֹ ַמר א ֵ
ִתּן־ ִלי ָהאָב יָבֹא ֵא ָלי ְו ַה ָבּא ֵא ַלי א
ֲשׁר אֹתוֹ י ֶ
לז ָכּל־ ִאישׁ א ֶ
ֲאג ְָר ֶשׁנּוּ ִמ ָפּנָי׃
ַד ִתּי ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם א ַלעֲשׂוֹת ְרצוֹ ִני ִכּי ִאם־ ְרצוֹן
לח ִכּי ָיר ְ
ֲשׁר שֹׁ ְל ִחי׃
ָהאָב א ֶ
ָתן ִלי א־יֹא ַבד
ֲשׁר נ ַ
ֲשׁר שֹׁ ְל ִחי ִכּי ֶאת־א ֶ
לט ְוזֶה ְרצוֹן ָהאָב א ֶ
ימנּוּ ַבּיּוֹם ָהאַחֲרוֹן׃
ֲק ֶ
ִלי אַף ֶא ָחד ִכּי א ִ
ֲמין בּוֹ
וּמא ִ
ֲשׁר רֹ ֶאה ֶאת־ ַה ֵבּן ַ
אָבי ִמי א ֶ
מ ִכּי זֶה ְרצוֹן ִ
ימנּוּ ַבּיּוֹם ָהאַחֲרוֹן׃
ֲק ֶ
וֹלם ַואֲנִ י א ִ
י ְִהיוּ־לוֹ ַחיֵּי ע ָ
אָמר אָנֹ ִכי הוּא ֶל ֶחם ַהיֹּ ֵרד
ְהוּדים ַעל ִכּי־ ַ
מא ַויִּלֹּנוּ ָע ָליו ַהיּ ִ
ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ָד ְענוּ
ֲשׁר י ַ
וֹסף א ֶ
ֵשׁוּע ֶבּן־י ֵ
מב וַיֹּא ְמרוּ ֲהא זֶה הוּא י ַ
ָד ִתּי׃
ְאי יֹא ַמר הוּא ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ָיר ְ
אָביו ְו ֶאת־ ִאמּוֹ ו ֵ
ֶאת־ ִ
ֵיכם׃
יהם אַל־נָא ְת ִהי ְתלוּנָה ֵבּינ ֶ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
מג ַויּ ַ
ֲשׁר
יוּכל ִאישׁ ָלבֹא ֵא ַלי ִבּ ְל ִתּי ִאם־י ְִמ ְשׁ ֵכהוּ ָהאָב א ֶ
מד א־ ַ
ימנּוּ ַבּיּוֹם ָהאַחֲרוֹן׃
ֲק ֶ
ְשׁ ָל ָחנִי ַו ֲאנִי א ִ
מּוּדי יְה ָוֹה ָכּל־ ַהשֹּׁ ֵמ ַע
יאים ְו ָכל־ ָבּ ַנ ִיִ ל ֵ
מה ֲהא ָכתוּב ַבנְּ ִב ִ
ִמן־ ָהאָב ְוֵ מד ִמ ֶמּנּוּ יָבֹא ֵא ָלי׃
ֲשׁר ֵמ ֵאת יְה ָוֹה
אָדם ֶאת־ ָהאָב ִכּי רַק זֶה א ֶ
מו ְוא ִכּי־רָאָה ָ
הוּא רָאָה ֶאת־ ָהאָב׃
ֲמין ִבּי יֶשׁ־לוֹ ַחיֵּי
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ָכּל־ ַה ַמּא ִ
אָמן ֵ
מז ֵ
וֹלם׃
עָ
מח ֲאנִי הוּא ֶל ֶחם ַה ַחיִּים׃
ָמתוּ׃
אָכלוּ ֶאת־ ַה ָמּן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַויּ ֻ
יכם ְ
וֹת ֶ
מט אֲב ֵ
אָדם
נ ְוזֶה הוּא ַה ֶלּ ֶחם ַהיֹּ ֵרד ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם ְל ַבעֲבוּר יֹא ַכל־ ָ
ִמ ֶמּנּוּ וְ א יָמוּת׃

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

אָדם ִכּי־יֹא ַכל ִמ ֶלּ ֶחם
נא אָנֹ ִכי ֶל ֶחם ַחיִּים ַהיֹּ ֵרד ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ָ
ֲשׁר
ֲשׁר ֲאנִי נֹ ֵתן ְבּ ָשׂ ִרי הוּא א ֶ
וֹלם ְו ַה ֶלּ ֶחם א ֶ
ָחי ְלע ָ
ַהזֶּה ו ַ
וֹלם׃
ֶא ְתּנֶנּוּ ְבּ ַעד ַחיֵּי ָהע ָ
יוּכל זֶה ָל ֶתת־ ָלנוּ
יכה ַ
ֵיהם ֵלאמֹר ֵא ָ
ְהוּדים ֵבּינ ֶ
נב ַוֵיּר ְָגנוּ ַהיּ ִ
ֶאת־ ְבּ ָשׂרוֹ ֶלאֱכֹל׃
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִאם־א
אָמן ֵ
ֵשׁוּע ֵ
יהם י ַ
ֲל ֶ
נג וַיֹּא ֶמר א ֵ
וּמ ָדּמוֹ א ִת ְשׁתּוּ א י ְִהיוּ ָל ֶכם
אָדם ִ
תֹא ְכלוּ ִמ ְבּ ַשׂר ֶבּן־ ָה ָ
יכם׃
ַחיִּים ְבּ ַע ְצמוֹ ֵת ֶ
וֹלם ַו ֲאנִי
נד ָהאֹ ֵכל ִמ ְבּ ָשׂ ִרי ְו ַהשֹּׁ ֶתה ִמ ָדּ ִמי יֶשׁ־לוֹ ַחיֵּי ע ָ
ימנּוּ ַבּיּוֹם ָהאַחֲרוֹן׃
ֲק ֶ
אִ
ֱמת׃
ֱמת ו ְָד ִמי ִשׁקּוּי א ֶ
נה ִכּי ְב ָשׂ ִרי הוּא אֹ ֶכל א ֶ
נו ָהאֹ ֵכל ֶאת־ ְבּ ָשׂ ִרי ְו ַהשֹּׁ ֶתה ֶאת־ ָדּ ִמי הוּא י ְִשׁ ָכּן־ ִבּי ַו ֲאנִי
ב וֹ׃
נז ִכּי ְכּמוֹ ָהאָב ַה ַחי ְשׁ ָל ַחנִי ְואָנֹ ִכי ַחי ִבּ ְג ָללוֹ ֵכּן ָהאֹ ֵכל אֹ ִתי
גַּם־הוּא י ְִחיֶה ִבּ ְג ָל ִלי׃
אָכלוּ
ֲשׁר ְ
נח זֶה הוּא ַה ֶלּ ֶחם ַהיֹּ ֵרד ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם א ַכ ָמּן א ֶ
וֹלם׃
ָמתוּ ָהאֹ ֵכל ִמן־ ַה ֶלּ ֶחם ַהזֶּה י ְִחיֶה ְלע ָ
יכם ו ֵ
וֹת ֶ
אֲב ֵ
ֵסת ִבּ ְכ ַפר־נַחוּם׃
נט ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִדּ ֶבּר ְבּ ַל ְמּדוֹ ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ידיו ָשׁ ְמעוּ וַיֹּא ְמרוּ ָק ֶשׁה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ִמי
ַבּים ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
ס ְור ִ
יוּכל ְל ָשׁ ְמעוֹ׃
ַ
ידיו ַמ ִלּינִים ַעל־זֶה וַיֹּא ֶמר
ָדע ְבּנ ְַפשׁוֹ ִכּי ַת ְל ִמ ָ
ֵשׁוּע י ַ
סא ְוי ַ
וֹקשׁ׃
יהם ֲהזֶה ָהיָה ָל ֶכם ְלמ ֵ
ֲל ֶ
אֵ
ֲשׁר
אָדם עֹ ֶלה ֶאל־א ֶ
וּמה־יּ ְִהיֶה ִכּי־ ִת ְראוּ ֶאת־ ֶבּן־ ָה ָ
סב ַ
ָהיָה־ ָשׁם ְל ָפנִים׃
ֲשׁר
ְה ָבּ ָשׂר א־י ְִצ ַלח ַלכֹּל ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
רוּח הוּא ַה ְמ ַחיֶּה ו ַ
סג ָה ַ
רוּח ֵהם ְו ַחיִּים׃
יכם ַ
ֲל ֶ
ִדּ ַבּ ְר ִתּי א ֵ
ָדע
ֵשׁוּע י ַ
ֲשׁר ֵאין ֵא ֻמן ָבּם ִכי י ַ
ָשׁים ָבּ ֶכם א ֶ
סד אַ־יֵשׁ ֲאנ ִ
ֲשׁר י ְַס ִגּירֵהוּ׃
וּמי הוּא א ֶ
ֲמינוּ ִ
ֲשׁר א ַיא ִ
ֵמרֹאשׁ ִמי ֵא ֶלּה א ֶ
יוּכל ִאישׁ ָלבֹא ֵא ַלי
ַד ִתּי ָל ֶכם ִכּי א־ ַ
סה וַיֹּא ַמר ַבּעֲבוּר זֶה ִהגּ ְ
ִבּ ְל ִתּי ִאם־נָתוּן־לוֹ ֵמ ֵאת ָהאָב׃
ידיו ְוא
ַבּים ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
וּבעֲבוּר ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ָשׁבוּ אָחוֹר ר ִ
סו ַ
ָה ְלכוּ עוֹד ִעמּוֹ׃
ֵשׁוּע ֶאל־ ְשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר ֲהיֵשׁ ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם ָלשׁוּב
סז וַיֹּא ֶמר י ַ
אַתּם׃
ֵמאַ ֲחרַי גַּם־ ֶ
ֵלְ ו ִד ְברֵי ַחֵיּי
ַען אֹתוֹ ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס אֲדֹ ִני ֶאל־ ִמי נ ֵ
סח ַויּ ַ
וֹלם ִע ָמּ׃
עָ
יח ֶבּן־ ֵאל
אַתּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָד ְענוּ ִכּי ָ
ֱמנּוּ ְוגַם־י ָ
ַחנוּ ֶהא ַ
סט ַו ֲאנ ְ
ָחי׃
ֵשׁוּע ֲהא ְשׁנֵים ָע ָשׂר ָבּ ַח ְר ִתּי ָב ֶכם ְו ֶא ָחד
ַען אֹ ָתם י ַ
ע ַויּ ַ
ִמ ֶכּם ָשׂ ָטן הוּא׃
ְהוּדה ֶבּן־ ִשׁ ְמעוֹן ִאישׁ־ ְק ִריּוֹת ִכּי זֶה נָכוֹן
עא וְזֹאת ִדּ ֶבּר ַעל־י ָ
ָהיָה ְל ַה ְס ִגּירוֹ וְ הוּא ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵים ֶה ָע ָשׂר׃

עז

פרק ז
אָבה ִלנְסֹ ַע
ָליל ִכּי א ָ
ָהנָּה ַבּגּ ִ
ֵשׁוּע ֵהנָּה ו ֵ
ָסע י ַ
א אַ ֲחרֵי־ ֵכן נ ַ
ְהוּדים ְל ָה ְרגוֹ׃
ֲשׁר ִבּ ְקשׁוּ ַהיּ ִ
יהוּדה אַ ֲחרֵי־א ֶ
ִבּ ָ
ְהוּדים ַחג ַהסֻּכּוֹת׃
ב ַויּ ְִקרַב ַחג ַהיּ ִ
ְהוּדה
ֲלה ִמזֶּה ְו ֶל־ ְלֶ אל־ ֶארֶץ י ָ
ג וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ֶא ָחיו ע ֵ
אַתּה
ֲשׁר־ ָ
ֲלית א ֶ
ידי גַּם־ ָשׁם ֶאת־ ָהע ִ
ְל ַמ ַען י ְִראוּ ַת ְל ִמ ֶ
עֹ ֶשׂה׃
ָדע ֶנגֶד
וּמ ַב ֵקּשׁ הוּא ְל ִהוּ ַ
ד ִכּי ֵאין־ ִאישׁ עֹ ֶשׂה ָד ָבר ַבּ ֵסּ ֶתר ְ
ָדע ָבּאָרֶץ׃
ַה ָשּׁ ֶמשׁ ְו ִאם ֵכּן אַ ָתּה עֹ ֶשׂה קוּם ִהוּ ַ
ֱמינוּ בוֹ׃
ה ִכּי־ ֶא ָחיו גַּם־ ֵהם א ֶהא ִ
ֵשׁוּע עוֹד א־ ָבאָה ִע ִתּי ַעד־ ֵהנָּה ו ְִע ְתּ ֶכם
יהם י ַ
ֲל ֶ
ו וַיֹּא ֶמר א ֵ
ִהיא ִא ְת ֵכם ָתּ ִמיד׃
דוּתי
תוּכל ִל ְשׂנֹא ֶא ְת ֶכם ְואֹ ִתי ִת ְשׂנָא ֵע ֶקב ֵע ִ
וֹלם א־ ַ
ז ָהע ָ
יה׃
ֲשׂ ָ
ָעים ַמע ֶ
ָבהּ ִכּי ר ִ
ֱלה ְל ֵעת ֶה ָחג ַע ָתּה ִכּי
אַתּם ְל ֵעת ֶה ָחג ַו ֲאנִי א ֶאע ֶ
ח עֲלוּ ֶ
א ָמ ְלאָה ִע ִתּי ַעד־כֹּה׃
ָליל׃
ט ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִד ֵבּר ַויּ ְִת ַמ ְה ַמהּ ַבּגּ ִ
ֲשׁר ָעלוּ ֶא ָחיו ְל ֵעת ֶה ָחג ָע ָלה גַּם־הוּא א ַבגָּלוּי
י ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ִכּי ִאם־ ְכּ ִמ ְס ַתּ ֵתּר׃
ְהוּדים ֶבּ ָחג וַיֹּא ְמרוּ אַיֵּה ֵאיפֹא הוּא׃
יא ַוי ְַב ְקשׁוּ אֹתוֹ ַהיּ ִ
יב ַוי ְִהי ָה ָעם נָדוֹן ַה ְר ֵבּה ֵא ֶלּה אֹ ְמ ִרים ִכּי־טוֹב הוּא ְו ֵא ֶלּה
אֹ ְמ ִרים א ִכּי־ ַמ ְת ֶעה הוּא ֶאת־ ָה ָעם׃
ְהוּדים׃
יג ֶא ֶפס ֵאין־ ִאישׁ ְמ ַד ֵבּר ָע ָליו ַבּגָּלוּי ִמ ְפּנֵי י ְִראַת ַהיּ ִ
ֵשׁוּע ַוי ְַל ֵמּד ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ׃
ַעל י ַ
ְמי ֶה ָחג ַויּ ַ
יד ַוי ְִהי ְבּתוֹ י ֵ
ְהוּדים ָתּ ְמהוּ ֵלאמֹר ֵמאַיִן יֹ ֵד ַע זֶה ֵס ֶפר ְוהוּא א
טו ְו ַהיּ ִ
ֻמּד׃
לָ
ֵשׁוּע וַיֹּא ַמר א תוֹ ָר ִתי ֶשׁ ִלּי ֲא ִני מוֹ ֶרה ִכּי
ַען אֹ ָתם י ַ
טז ַויּ ַ
ִאם־תּוֹ ַרת שֹׁ ְל ִחי׃
ֵדע תּוֹ ָר ִתי ִאם־ ֵמ ֵאת
יז ִמי ָה ִאישׁ ֶה ָח ֵפץ ַלעֲשׂוֹת ְרצוֹנוֹ הוּא י ַ
ֱאִ הים ִהיא אוֹ ִמ ִלּ ִבּי ֲאנִי מוֹ ֶרה׃
ְה ְמ ַב ֵקּשׁ ְכּבוֹד
יח ַהמּוֹ ֶרה ִמ ִלּבּוֹ ֶאת־ ְכּבוֹדוֹ הוּא ְמ ַב ֵקּשׁ ו ַ
ֱמן הוּא ְוא ַע ְו ָל ָתה בּוֹ׃
שֹׁ ְלחוֹ ֶנא ָ
ְאין־ ִאישׁ ִמ ֶכּם שֹׁ ֵמר
ָתן ָל ֶכם ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה ו ֵ
משׁה נ ַ
יט ֲהא ֶ
דּוּע ְתּ ַב ְקשׁוּ ְל ָה ְר ֵגנִי׃
ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה ַמ ַ
ָעה ָבִּ מי ֵאיפֹא ְמ ַב ֵקּשׁ ְל ָה ְר ֶג׃
רוּח ר ָ
ַען ָה ָעם וַיֹּא ַמר ַ
כ ַויּ ַ
ֻלּ ֶכם
אַחת ָפּ ַע ְל ִתּי וְ כ ְ
ֻלּה ַ
יהם ְפּע ָ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
כא ַויּ ַ
ִתּ ַתּ ָמּהוּ׃
מּשׁה ִהיא ִכּי
ָתן ָל ֶכם ֶאת־ ַהמּוּת אַף ִכּי־א ִמ ֶ
משׁה נ ַ
כב ֵהן ֶ
ָכר׃
ִאם ִמן־ ָהאָבוֹת ו ְַעל־ ֵכּן ַבּ ַשּׁ ָבּת ָתּמוּלוּ ֶבּן־ז ָ
תוּפר
ָכר ְל ַבעֲבוּר א ַ
כג ו ְַע ָתּה ִאם־ ַבּ ַשּׁ ָבּת ִהמּוֹל יִמּוֹל ֶבּן־ז ָ
אתי ִאישׁ
משׁה ָל ָמּה־זֶּה ִתּ ְת ַע ְבּרוּ־ ִבי ַעל ִכּי־ ִר ֵפּ ִ
תּוֹ ַרת ֶ
כֻּלּוֹ ַבּ ַשּׁ ָבּת׃
כד אַל־ ִתּ ְשׁ ְפּטוּ ָל ֵעי ָניִם ִכּי ִאם־ ִמ ְשׁ ַפּט־ ֶצ ֶדק ְשׁפֹטוּ׃

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֲשׁר ֵהם
ְרוּשׁ ָליִם ֲהא זֶה הוּא א ֶ
יּשׁ ֵבי י ָ
ֲח ִדים ִמ ְ
כה וַיֹּא ְמרוּ א ָ
ֲמיתוֹ׃
ְמ ַב ְק ִשׁים ַלה ִ
ַבּים ְו ֵהם ֵאינָם אֹ ְמ ִרים לוֹ ָד ָבר ַהאַף
כו ְו ִהנֵּה הוּא ְמ ַד ֵבּר ָבּר ִ
יח׃
ֱמת הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֻא ְמנָם ִה ִכּירוּ ָשׂרֵינוּ ִכּי־ ֶבּא ֶ
יח ְבּבֹאוֹ
ֲבל ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָד ְענוּ ֵמאַיִן הוּא א ָ
כז אֶַ את־ ָה ִאישׁ ַהזֶּה י ַ
אָדם ֵמאַיִן ָבּא׃
ֵדע ָ
 א ־י ַ
אָכן י ְַד ְע ֶתּם אֹ ִתי
ֵשׁוּע ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ַויּ ְִקרָא ֵלאמֹר ֵ
כח אָז י ְַל ֵמּד י ַ
ֱמן
אתי ִכּי יֵשׁ ֶנא ָ
גַּם־י ְַד ְע ֶתּם ֵמאַיִן אָנֹ ִכי אִַ מ ִלּ ִבּי א־ ָב ִ
אַתּם א י ְַד ְע ֶתּם אֹתוֹ׃
ֲשׁר ְשׁ ָל ַחנִי וְ ֶ
אֶ
ָד ְע ִתּי אֹתוֹ ִכּי ֵמ ִאתּוֹ אָנֹ ִכי ְוהוּא ְשׁ ָל ָחנִי׃
כט ַו ֲאנִי י ַ
ל ַוי ְַב ְקשׁוּ ְל ָת ְפשׂוֹ ְו ִאישׁ א־ ָשׁ ַלח בּוֹ יָד ִכּי עוֹד א־ ָבאָה
ִעתּוֹ׃
יח ְבּבֹאוֹ
ֲכי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֱמינוּ־בוֹ וַיֹּא ְמרוּ ה ִ
ַבּים ִמן־ ָה ָעם ֶהא ִ
לא ְור ִ
ֲשׁר הוּא עֹ ֶשׂה׃
ַבּים ֵמא ֶ
ֲשׂה אֹתוֹת ר ִ
ַיע ֶ
וֹתיו
רוּשׁים ִכּי ָה ָעם ִמ ְת ַל ֲח ִשׁים ָכּזֹאת ַעל־אֹד ָ
לב ַויּ ְִשׁ ְמעוּ ַה ְפּ ִ
רוּשׁים ְמ ָשׁ ְר ִתים ְל ָת ְפשׂוֹ׃
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַה ְפּ ִ
ַויּ ְִשׁ ְלחוּ ר ֵ
ֵשׁוּע עוֹד ְמ ַעט ִמז ְָער ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ֶכם וְ ֵא ֵל
יהם י ַ
ֲל ֶ
לג וַיֹּא ֶמר א ֵ
ִלי ֶאל־שֹׁ ְל ִחי׃
אַתּם
תוּכלוּ ֶ
ֲשׁר ֶא ְהיֶה ֲאנִי א ְ
וּבא ֶ
לד ְתּ ַב ְק ֻשׁנִ י ְוא ִת ְמ ָצ ֻא ִני ַ
ָלבֹא ָשׁ ָמּה׃
ֵל זֶה ִכּי א
אָחיו אָנָה י ֵ
ְהוּדים ִאישׁ ֶאל־ ִ
לה וַיֹּא ְמרוּ ַהיּ ִ
וּל ַל ֵמּד
וֹצים ְבּ ֶארֶץ ָיוָן ְ
ֵלֶ אל־ ַהנְּפ ִ
ִנ ְמ ָצא אֹתוֹ ֲהי ֵ
ֶאת־ ַה ְיּ ָונִים׃
ֲשׁר
אָמר ְתּ ַב ְק ֻשׁנִי וְ א ִת ְמ ָצ ֻא ִני וּ ַבא ֶ
ֲשׁר ַ
לו ָמה־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה א ֶ
אַתּם ָלבֹא ָשׁ ָמּה׃
תוּכלוּ ֶ
ֶא ְהיֶה ֲאנִי א ְ
ֵשׁוּע ַויּ ְִקרָא הוֹי
לז ַוי ְִהי ַבּיּוֹם ָהאַחֲרוֹן ַהגָּדוֹל ֶבּ ָחג ַוַיּעֲמֹד י ַ
וּשׁתוּ׃
ָכּל־ ָצ ֵמא ְלכוּ ֵא ַלי ְ
ֲלי ַמיִם ַח ִיּים׃
ֲמין ִבּי ִכּ ְד ַבר ַה ָכּתוּב ִמ ִקּ ְרבּוֹ ִיזְּלוּ ַנח ֵ
לח ַה ַמּא ִ
ֲמינִים בּוֹ ִכּי
ֲשׁר ָתּנַח ַעל־ ַה ַמּא ִ
רוּח א ֶ
לט ָכּזֹאת ִדּ ֶבּר ַעל־ ָה ַ
אַחר ָכבוֹד׃
ֵשׁוּע ַ
ֻקּח י ַ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ְבּ ֶטרֶם ל ַ
עוֹד א־ ִנ ְשׁ ַפַּ 
אָכן זֶה
אָמרוּ ֵ
מ ְויֵשׁ ִמן־ ָה ָעם ְכּ ָשׁ ְמ ָעם ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְ
ָביא׃
הוּא ַהנּ ִ
אָמרוּ
ֲח ִרים ְ
יח ַוא ֵ
אָמרוּ זֶה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
מא ְויֵשׁ ֲא ֶשׁר ְ
יח׃
ָליל יָבֹא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲמן־ ַהגּ ִ
הִ
מב ֲהא ַה ָכּתוּב אֹ ֵמר ִכּי ִמ ֶזּרַע ָדּוִד ִמ ֵבּית־ ֶל ֶחם ָה ִעיר ָחנָה
יח׃
ֵצא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָדוִד ִמ ָשּׁם י ֵ
ֵח ֵלק ָה ָעם ְבּ ַהצֹּ ָתם ָע ָליו׃
מג ַויּ ָ
ֲשׁר רָצוּ ְל ָת ְפשׂוֹ ו ְִאישׁ א־ ָשׁ ַלח בּוֹ יָדוֹ׃
מד ְויֵשׁ ֵמ ֶהם א ֶ
רוּשׁים ְו ֵהם
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַה ְפּ ִ
מה ַויָּשׁוּבוּ ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ֶאל־ר ֵ
אתם אֹתוֹ׃
ֲב ֶ
דּוּע א־ה ֵ
יהם ַמ ַ
ֲל ֶ
אָמרוּ א ֵ
ְ
אָדם ָכּמֹהוּ׃
וֹלם א־ ִד ֶבּר ָ
מו ַוַיּעֲנוּ ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ֵלאמֹר ֵמע ָ
אַתּם׃
ֲכי נ ִַדּ ְח ֶתּם גַּם־ ֶ
רוּשׁים ה ִ
יהם ַה ְפּ ִ
ֲל ֶ
מז וַיֹּא ְמרוּ א ֵ
רוּשׁים׃
אַחד ַה ְפּ ִ
אַחד ַה ָשּׂ ִרים אוֹ ַ
ֱמין בּוֹ ַ
ֲכי ֶהא ִ
מח ה ִ
ֲרוּרים
ֲשׁר ֵאינָם יֹ ְד ִעים ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה א ִ
מט ְל ַבד ֶה ָהמוֹן ַהזֶּה א ֶ
ֵה ָמּה׃

עח

ֲשׁר־ ָבּא ֵא ָליו ְל ָפנִים ְוהוּא
יהם נ ְַק ִדּימוֹן הוּא א ֶ
ֲל ֶ
נ וַיֹּא ֶמר א ֵ
רוּשׁים׃
ֶא ָחד ִמן־ ַה ְפּ ִ
ִשּׁ ַמע ַמה־ ְבּ ִפיו
אָדם ְבּ ֶטרֶם י ָ
ֲכי ִת ְשׁפֹּט תּוֹ ָר ֵתנוּ ֶאת־ ָה ָ
נא ה ִ
ָדע ֶמה־ ָע ָשׂה׃
וּב ֶטרֶם ִיוּ ַ
ְ
אַתּה ְדּרֹשׁ ַוחֲקֹר ִכּי
ָליל גַּם־ ָ
ֲמן־ ַהגּ ִ
נב ַוַיּעֲנוּ וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ה ִ
ָליל׃
א־ ָקם נ ִָביא ִמן־ ַהגּ ִ

פרק ח
ֵיתים׃
ֵשׁוּע ָה ַלֶ אל־ ַהר ַהזּ ִ
א ַויּ ְֵלכוּ ִאישׁ ִאישׁ ְל ֵביתוֹ ְוי ַ
יכל ְו ָכל־ ָה ָעם ָבּאוּ ֵא ָליו
ב ַוי ְִהי ַבּבֹּ ֶקר ַויָּבֹא עוֹד ֶאל־ ַה ֵה ָ
ֵשׁב ַוי ְַל ְמּ ֵדם׃
ַויּ ֶ
ֲשׁר נ ְִת ְפּ ָשׂה
רוּשׁים ֵה ִביאוּ ְל ָפנָיו ִא ָשּׁה א ֶ
וֹפ ִרים ְו ַה ְפּ ִ
ג ְו ַהסּ ְ
דוּה ַבּ ָתּ ֶו׃
ֲמ ָ
יה ַוַיּע ִ
ֲפוּפ ָ
ְבּ ַנא ֶ
יה
ֲפוּפ ָ
ַבּנוּ ָה ִא ָשּׁה ַהזֹּאת ִנ ְת ְפּ ָשׂה ְבּ ַנא ֶ
ד וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ר ֵ
ְכּ ַגנָּב ַבּ ַמּ ְח ָתּרֶת׃
ֲבנִים ִא ָשּׁה ָכזֹאת
משׁה ִל ְסקֹל ָבּא ָ
וּבתּוֹ ָרה ִצוָּה־ ָלנוּ ֶ
ה ַ
אָתּה׃
וּמה־תֹּא ַמר ָ
ַ
וֹחח
אָמרוּ ְלנַסּוֹתוֹ ִל ְמצֹא ָע ָליו ָדּ ָבר ְל ִשׂ ְטנוֹ ַויּ ְִשׁתּ ַ
ו ו ְָכזֹאת ְ
ֵשׁוּע ַוי ְָתו ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ ַעל־ ָהאָרֶץ׃
י ַ
יהם ִמי־ ָב ֶכם
ֲל ֶ
ָקם וַיֹּא ֶמר א ֵ
וֹסיפוּ ִל ְשׁאֹל אֹתוֹ ַויּ ָ
ֲשׁר ה ִ
ז ו ְַכא ֶ
ַדּה־ ָבּהּ ֶא ֶבן ִראשׁוֹ ָנה׃
נ ִָקי ֵמ ָעוֹן י ֶ
וֹחח ֵשׁנִית ַוי ְָתו עוֹד ַעל־ ָהאָרֶץ׃
ח ַויּ ְִשׁתּ ַ
ט ְו ֵהם ְכּ ָשׁ ְמ ָעם ֶאת־זֹאת ַוַיִּ ל ָבּם אֹ ָתם י ְָצאוּ ִאישׁ ִאישׁ
ֵשׁוּע ְל ַבדּוֹ וְ ָה ִא ָשּׁה עֹ ֶמ ֶדת ַבּ ָתּ ֶו׃
ָתר י ַ
ָקן וְ ַעד־ ָצ ִעיר ַו ִיּוּ ֵ
ִמזּ ֵ
ֵשׁוּע ַויּ ְַרא ִכּי ֵאין ִאישׁ ִבּ ְל ִתּי ָה ִא ָשּׁה ְל ַב ָדּה וַיֹּא ַמר
ָקם י ַ
י ַויּ ָ
יעִ אישׁ׃
ֲכי א ִה ְר ִשׁ ֵ
ִא ָשּׁה אַיֵּה ֵהם ִשּׂ ְט ַנ ִי ה ִ
ֵשׁוּע גַּם־ ֲאנִי
יה י ַ
יא וַתֹּא ֶמר ֵאין גַּם־ ֶא ָחד אֲדֹ ִני וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
יתְ ואַל־ ֶתּ ֶח ְט ִאי עוֹד׃
יעְ ל ִכי ְל ֵב ֵ
אַר ִשׁ ֵ
א ְ
וֹלם
יהם ֵלאמֹר אָנֹ ִכי אוֹר ָהע ָ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע ַוי ְַד ֵבּר א ֵ
וֹסף י ַ
יב וַיּ ֶ
ֵלַ בּחֹ ֶשִׁ כּי־לוֹ אוֹר ַה ַחיִּים׃
ַההֹ ֵל אַ ֲחרַי א י ֵ
דוּת
אַתּה ֵמ ִעיד ֵעדוּת ְלנ ְַפ ֶשֵׁ ע ְ
רוּשׁים ָ
יג וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַה ְפּ ִ
ֱמנָה׃
א ֶנא ָ
יהם אַף ִאם־ ֲאנִי ֵמ ִעיד ְלנ ְַפ ִשׁי
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַען י ַ
יד ַויּ ַ
אתי וּלאָן ֲאנִי הֹ ֵל
ָד ְע ִתּי ֵמאַיִן ָבּ ִ
דוּתי ֶנ ֱא ָמנָה ִכּי־י ַ
ֵע ִ
וּלאָן ֲאנִי הֹ ֵל׃
אתי ְ
אַתּם ֵאי ְנ ֶכם יֹ ְד ִעים ֵמאַיִן ָבּ ִ
ְו ֶ
אַתּם ָדּנִ ים ְל ֵעינֵי ָב ָשׂר ַו ֲאנִי ֵאי ֶננִּי ָדן אַף א־ ָל ֶא ָחד׃
טו ֶ
ֱמת ִכּי ֵאי ֶננִּי ְל ַב ִדּי ִכּי
ִיתי ִדּינִי ִדּין א ֶ
טז ְואַף לוּ־ ָדן ָהי ִ
ֲשׁר ְשׁ ָל ָחנִי׃
ִאם־ ֲאנִי ְו ָהאָב א ֶ
יז ְוגַם ְבּתוֹ ַר ְת ֶכם ָכּתוּב ִכּי ַעל־ ִפּי ְשׁ ַניִם ֵע ִדים יָקוּם ָדּ ָבר׃
ֲשׁר ְשׁ ָל ַחנִי
אָבי א ֶ
יח ֲאנִי הוּא ַה ֵמ ִעיד ֵעדוּת ְלנ ְַפ ִשׁי ְו ִ
גַּם־הוּא ִלי ְל ֵעד׃
ֵשׁוּע א י ְַד ְע ֶתּם גַּם־אֹ ִתי
ַען י ַ
אָבי אַיּוֹ ַויּ ַ
יט וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ִ
אָבי׃
אָבי לוּ י ְַד ְע ֶתּם אֹ ִתי אָז י ְַד ְע ֶתּם גַּם ֶאת־ ִ
ְוגַם־א ֶאת־ ִ

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֲשׁר ִל ַמּד
וֹצר ַכּא ֶ
ֵשׁוּע ְבּ ֵבית ָהא ָ
כ ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִדּ ֶבּר י ַ
יכל ְוא־ ְת ָפשׂוֹ ִאישׁ ִכּי עוֹד א־ ָבאָה ִעתּוֹ׃
ַבּ ֵה ָ
אַתּם ְתּ ַב ְק ֻשׁנִי
יהם ֲאנִי ֵא ֶלִ לי וְ ֶ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
כא וַיּוֹ ֶסף י ַ
אַתּם
ֲשׁר ֲאנִי הֹ ֵלֶ 
ְאל־א ֶ
יכם ָתּמוּתוּ ו ֶ
וּב ַחטֹּא ֵת ֶ
ְ
תוּכלוּ ָלבֹא ָשׁ ָמּה׃
 א־ ְ
ֲשׁר
ָדיִם ִכּי אֹ ֵמר ֶאל־א ֶ
ְאַבּד נ ְַפשׁוֹ ְבּי ָ
ְהוּדים ַהי ֵ
כב וַיֹּא ְמרוּ ַהיּ ִ
תוּכלוּ ָלבֹא ָשׁ ָמּה׃
אַתּם א־ ְ
ֲאנִי הֹ ֵלֶ 
אַתּם ִמשֹּׁ ְכנֵי ַמ ָטּה ַו ֲאנִי ִמשֹּׁ ְכנֵי ָמ ְע ָלה
יהם ֶ
ֲל ֶ
כג וַיֹּא ֶמר א ֵ
וֹלם ַהזֶּה׃
וֹלם ַהזֶּה ַו ֲאנִי ֵאי ֶננִּי ִמן־ ָהע ָ
אַתּם ִמן־ ָהע ָ
ֶ
יכם ִכּי ִאם־א
אָמ ְר ִתּי ָל ֶכם ִכּי ָתמוּתוּ ְב ַחטֹּא ֵת ֶ
כד ָל ֵכן ַ
יכם׃
ֲמינוּ־ ִבי ִכּי־ ֲאנִי הוּא ָתּמוּתוּ ְב ַחטֹּא ֵת ֶ
ַתא ִ
ֵשׁוּע אֲנִ י הוּא
יהם י ַ
ֲל ֶ
אָתּה וַיֹּא ֶמר א ֵ
וּמי־זֶה ָ
כה וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ִ
יכם ֵמרֹאשׁ׃
ֲל ֶ
אָמ ְר ִתּי א ֵ
ֲשׁר ַ
ַכּא ֶ
ֱמן הוּא
אָכן שֹׁ ְל ִחי ֶנא ָ
יכם ֵ
ֲל ֶ
כו יֶשׁ־ ִלי רַבּוֹת ְל ַד ֵבּר ו ְִל ְשׁפֹּט ע ֵ
וֹלם׃
ֲד ֵבּר ֶאל־ ָהע ָ
ֲשׁר ֶא ְשׁ ַמע ִמ ֶמּנּוּ אֹתוֹ א ַ
ְו ֶאת־ ַה ָדּ ָבר א ֶ
יהם׃
ֲל ֶ
כז ְו ֵהם א ֵה ִבינוּ זֹאת ִכּי ַעל־ ָהאָב ִדּ ֶבּר א ֵ
אָדם ְל ַמ ְע ָלה אָז
ֲשׁר ַתּ ְג ִבּיהוּ ֶאת־ ֶבּן־ ָה ָ
ֵשׁוּע ַכּא ֶ
כח וַיֹּא ֶמר י ַ
אוּמה ִמ ִלּ ִבּי ִכּי
יתי ְמ ָ
ַתּ ִכּירוּ ִכּי־אֲנִ י הוּא ְוא ָע ִשׂ ִ
ֲשׁר הוֹ ַרנִי ָהאָב אֹתוֹ ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר׃
ִאם־ ַה ָדּ ָבר א ֶ
ַלמוּד ִכּי ֶאת־ ַהטּוֹב
כט ְושֹׁ ְל ִחי ִע ָמּ ִדי הוּא א ָזנַח אֹ ִתי גּ ְ
ְבּ ֵעינָיו ֲאנִי עֹ ֶשׂה ָתּ ִמיד׃
ַבּים׃
ֲמינוּ־בוֹ ר ִ
ל ַוי ְִהי ְכּ ַד ְבּרוֹ ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַוַיּא ִ
ֲמינִים בּוֹ ִאם־ ַתּ ַע ְמדוּ
ְהוּדים ַה ַמּא ִ
ֵשׁוּע ֶאל־ ַהיּ ִ
לא וַיֹּא ֶמר י ַ
וּב ָת ִמים׃
ֱמת ְ
ידי ֶבּא ֶ
ִבּ ְד ָברַי אָז ִתּ ְהיוּ ַת ְל ִמ ַ
ֲשׂה ֶא ְת ֶכם ָח ְפ ִשׁים׃
ֱמת ַתּע ֶ
ֱמת ְו ָהא ֶ
לב ִכּי ַת ְשׂ ִכּילוּ ֶאת־ ָהא ֶ
ֲב ִדים
ַחנוּ ְוא־ ָהיִינוּ ע ָ
ָהם ֲאנ ְ
אַבר ָ
לג ַוַיּעֲנוּ אֹתוֹ ֵהן ֶזרַע ְ
אַתּה ִכּי־ ָח ְפ ִשׁים ִתּ ְהיוּ׃
וֹלם ְו ֵאי תֹּא ַמר ָ
אָדם ֵמע ָ
ְל ָ
ֲשׁר
אָמן אֲנִ י אֹ ֵמר ָל ֶכם ָכּל־ ִאישׁ א ֶ
אָמן ֵ
ֵשׁוּע ֵ
ַען אֹ ָתם י ַ
לד ַויּ ַ
ֲשׂה ֵח ְטא ֶע ֶבד ַל ֵח ְטא הוּא׃
ַיע ֶ
ֵשׁב ָשׁם
וֹלם אַַ ה ֵבּן י ֵ
ֵשׁב ַבּ ַבּיִת ַעד־ע ָ
לה ְו ָה ֶע ֶבד א־י ֵ
וֹלם׃
ַעד־ע ָ
ֲשׂה ֶא ְת ֶכם ָח ְפ ִשׁים ָח ְפ ִשׁים ִתּ ְהיוּ
לו ָל ֵכן ִאם־ ַה ֵבּן ַיע ֶ
ֶאל־נָכוֹן׃
וּב ָכל־זֹאת ְתּ ַב ְקשׁוּ
אַתּם ְ
ָהם ֶ
אַבר ָ
ָד ְע ִתּי ִכּי־ ֶזרַע ְ
לז י ַ
ֶאת־נ ְַפ ִשׁי ְל ַק ְח ָתּהּ ִכּי ִל ְד ָברַי ֵאין ְמ ִסלּוֹת ִבּ ְל ַב ְב ֶכם׃
ְאַתּם עֹ ִשׂים ֵאת
יתי ֵא ֶצל ָהאָב ו ֶ
ָא ִ
ֲשׁר ר ִ
לח ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר ֵאת א ֶ
יכם׃
ֲב ֶ
ֲשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵמ ֵאת א ִ
אֶ
יהם
ֲל ֶ
ָהם וַיֹּא ֶמר א ֵ
אַבר ָ
אָבינוּ הוּא ְ
לט ַוַיעֲנוּ וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ִ
יתם׃
ֲשׂ ֶ
ָהם ע ִ
אַבר ָ
ֲשׂי ְ
ָהם ְכּ ַמע ֵ
אַבר ָ
ִיתם ְבּנֵי ְ
ֵשׁוּע לוּ ֱהי ֶ
י ַ
אַגּיד
ֱמת ִ
ֲשׁר א ֶ
אַתּם ְמ ַב ְק ִשׁים ֶאת־נ ְַפ ִשׁי ְל ַק ְח ָתּהּ ַבּא ֶ
מ ְו ֶ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמ ֵאת ֱאִ הים ָכּזֹאת א ָע ָשׂה
ָל ֶכם ֵאת א ֶ
ָהם׃
אַבר ָ
ְ
אַתּם עֹ ִשׂים וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו א י ְַל ֵדי זְנוּנִים
יכם ֶ
ֲב ֶ
ֲשׂי א ִ
מא ְכּ ַמע ֵ
ָחנוּ יֶשׁ־ ָלנוּ אָב ֶא ָחד ֱאִ הים׃
ֲאנ ְ

עט

ֱהבוּנִי ִכּי
יכם ֶתּא ָ
ֲב ֶ
ֵשׁוּע ִאם ֱאִ הים א ִ
יהם י ַ
ֲל ֶ
מב וַיֹּא ֶמר א ֵ
אתי וְ א־ ִמ ִלּ ִבּי ִכּי־הוּא
וּמ ִאתּוֹ ָב ִ
אתי ֵ
ָצ ִ
ֵמ ֵאת ֱאִ הים י ָ
ְשׁ ָל ָחנִי׃
תוּכלוּן
דּוּע א ָת ִבינוּ נִיב ְשׂ ָפ ָתי ֵאין זֶה ִכּי ִאם א־ ְ
מג ַמ ַ
ְל ַה ְשׂ ִכּיל ֶאל־תּוֹ ָר ִתי׃
ַתּ ְת ַמ ְכּרוּ ַלעֲשׂוֹת
יכם ַה ָשּׂ ָטן ִה ְנּ ֶכם ו ִ
ֲב ֶ
אַתּם ֵמ ֵאת א ִ
מד ֶ
ֱמת
וּבמוֹ־א ֶ
יכם הוּא ָהיָה רֹ ֵצ ַח נ ְָפשׁוֹת ֵמרֹאשׁ ְ
ֲב ֶ
ְכּ ַת ֲאוַת א ִ
ֲשׁר י ְַד ֵבּר ָכּזָב ִמ ִלּבּוֹ הוּא
ֱמת ֵאין־בּוֹ ַכּא ֶ
א ָע ַמד ִכּי א ֶ
ֲבי ָכל־ ְמ ַשׁ ֵקּר׃
דֹ ֵבר ִכּי־ ְמ ַשׁ ֵקּר הוּא ַוא ִ
ֲמינוּ ִלי׃
ֱמת ֲאנִי דֹ ֵבר א ַתא ִ
ֲשׁר א ֶ
מה ַו ֲאנִי ַכּא ֶ
ֱמת ֲאנִי
ִיבנִי ַעל־ ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר וְ ִאם דֹּ ֵבר א ֶ
מו ִמי־ ִמ ֶכּם י ְַכז ֵ
ֲמינוּ ִלי׃
דּוּע א־ ַתא ִ
ַמ ַ
אַתּם א
ֲשׁר ֵמ ֵאת ֱאִ הים הוּא י ְִשׁ ַמע ִדּ ְברֵי ֱאִ הים ְו ֶ
מז ִמי א ֶ
אַתּם׃
ִת ְשׁ ָמעוּנִי ִכּי א ֵמ ֵאת ֱאִ הים ֶ
יטב ִדּ ַבּ ְרנוּ ִכּי
ְהוּדים וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ֲהא ֵה ֵ
מח ַוַיּעֲנוּ ַהיּ ִ
ָעה ָבּ׃
רוּח ר ָ
אַתּה וְ ַ
שֹׁ ְמרוֹ ִני ָ
אָבי
ָעה ֵאין־ ִבּי ִכּי ִאם־ ְמ ַכ ֵבּד ֲאנִי ֶאת־ ִ
רוּח ר ָ
ֵשׁוּע ַ
ַען י ַ
מט ַויּ ַ
אַתּם ִתּ ְבֻזנִי׃
ְו ֶ
ֲשׁר הוּא
וֹדי ֲאנִי ְמ ַב ֵקּשׁ יֵשׁ ֶא ָחד א ֶ
נ ַו ֲאנִי א ֶאת־ ְכּב ִ
ְמ ַב ְקשׁוֹ ְוגַם־י ְִשׁפֹּט׃
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִאם י ְִשׁמֹר ִאישׁ ֶאת־ ְדּ ָב ִרי א
אָמן ֵ
נא ֵ
וֹלם׃
י ְִר ֶאה־ ָמּוֶת ְלע ָ
ָעה ָבּ
רוּח ר ָ
ָד ְענוּ ִכּי־ ַ
ְהוּדים ַע ָתּה י ַ
נב וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַהיּ ִ
אָמ ְר ָתּ ִאם י ְִשׁמֹר
אַתּה ַ
יאים ְו ָ
ָהם ֵמת גַּם־ ַהנּ ְִב ִ
אַבר ָ
גַּם־ ְ
וֹלם׃
ִאישׁ ֶאת־ ְדּ ָב ִרי א י ְִט ַעם־ ָמוֶת ְלע ָ
יאים ִכּי ֵמתוּ
ֲשׁר ֵמת ְו ַהנּ ְִב ִ
אָבינוּ א ֶ
ָהם ִ
אַבר ָ
אַתּה ֵמ ְ
נג ֲהגָדוֹל ָ
ֲשׂה ְבנ ְַפ ֶשׁ׃
ַמה ַתּע ֶ
וֹדי ְכאָיִן אַ
ֵשׁוּע ִאם־ ֲאנִי ֶא ֵתּן ָכּבוֹד ְלנ ְַפ ִשׁי ְכּב ִ
ַען י ַ
נד ַויּ ַ
יכם׃
ֲשׁר ָע ָליו תֹּא ְמרוּן ִכּי הוּא ֱאֵ ה ֶ
אָבי הוּא ְמ ַכ ְבּ ֵד ִני א ֶ
ִ
אַתּם א י ְַד ְע ֶתּם אֹתוֹ אֲַ אנִי יֹ ֵד ַע אֹתוֹ ְו ִכי־אֹ ַמר א
נה ְו ֶ
אָכן י ְַד ְע ִתּיו וְ ֶאת־ ְדּ ָברוֹ ֲאנִי
וֹכם ֵ
י ְַד ְע ִתּיו ֶא ְהיֶה ְמ ַכזֵּב ְכּמ ֶ
שֹׁ ֵמר׃
וֹמי ַויּ ְַרא ַויּ ְִשׂ ַמח׃
יכם ִה ְת ַע ֵלּס ִל ְראוֹת ֶאת־י ִ
ֲב ֶ
ָהם א ִ
אַבר ָ
נו ְ
ֲמ ִשּׁים ָשׁנָה
ְהוּדים ֵאי ְנ עוֹד ֶבּן־ח ִ
נז וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַהיּ ִ
ית׃
ָא ָ
ָהם ר ִ
אַבר ָ
ְו ֶאת־ ְ
ִיתי
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ֲאנִי ָהי ִ
אָמן ֵ
ֵשׁוּע ֵ
יהם י ַ
ֲל ֶ
נח וַיֹּא ֶמר א ֵ
ָהם׃
אַבר ָ
עוֹד ַעד א־ ָהיָה ְ
ֵיהם
ֵשׁוּע ִה ְס ַתּ ֵתּר ֵמ ֵעינ ֶ
ֲבנִים ִל ְרגֹּם אֹתוֹ אַ י ַ
נט ַויּ ְִשׂאוּ א ָ
ֵלָ הלוֹ׃
ֵצא ִמן־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַוַיּעֲבֹר ְבּתֹ ָכם ַויּ ֶ
ַויּ ֵ

פרק ט
א
ב

ֶחם ִאמּוֹ׃
וֹלד ִעוֵּר ֵמר ֶ
ֲשׁר נ ַ
ַוי ְִהי ְבּ ָע ְברוֹ ַויּ ְַרא ִאישׁ א ֶ
ַבּנוּ ִמי ָח ָטא ָה ִאישׁ ַהזֶּה אוֹ
ידיו ֵלאמֹר ר ֵ
ַויּ ְִשׁאָלֻהוּ ַת ְל ִמ ָ
וֹלד ִעוֵּר׃
יֹ ְל ָדיו ִכּי נ ַ

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֵשׁוּע א הוּא ָח ָטא ְוא יֹ ְל ָדיו אְַ ל ַבעֲבוּר ֵירָאוּ־בוֹ
ַען י ַ
ג ַויּ ַ
ַמ ַע ְל ֵלי־ ֵאל׃
ֲללוֹת שֹׁ ְל ִחי ְבּעוֹד יוֹם ִכּי־יָבֹא ַלי ְָלה ְואָז
וֹלל ע ִ
ד ָע ַלי ְלע ֵ
אוּמה׃
יוּכל ִאישׁ ַלעֲשׂוֹת ְמ ָ
 א־ ַ
וֹלם ִה ֵנּנִי׃
וֹלם אוֹר ָהע ָ
ה ְבּעוֹד ֲאנִי ָבע ָ
ֲד ָמה ַויּ ְִג ָבּל־חֹ ֶמר
ֲפר ָהא ָ
ָצא ִמ ִפּיו ַוָיּרֶק רֹק ַבּע ַ
ו ַה ָדּ ָבר י ָ
ַויּ ְִמרַח ַעל־ ֵעינָיו׃
ֵאָמר
ֲשׁר י ֵ
ֵכת ַה ִשּׁלֹּ ַח א ֶ
ָח ְצ ָתּ ִבּ ְבר ַ
ז וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ָהְ ור ַ
ֵלַ ויּ ְִר ַחץ ַוָיּבֹא ְבּ ֵעי ַניִם ְפּקֻחוֹת׃
לוּח ַויּ ֶ
ָשׁ ַ
ח וַיֹּא ְמרוּ ְשׁ ֵכנָיו ַהיֹּ ְד ִעים אֹתוֹ ֵמאָז ֲהא־זֶה הוּא ַהיֹּ ֵשׁב
ַה ְמ ַב ֵקּשׁ נ ְָדבוֹת׃
וֹמה־לּוֹ ְוהוּא
אָמרוּ ִכּי־זֶה הוּא ְו ֵא ֶלּה א־ ֵכן רַק דּ ֶ
ט ֵא ֶלּה ְ
אָמר אֲנִ י הוּא׃
ַ
יכה ֵאיפוֹא נ ְִפ ְקחוּ ֵעינֶי׃
י וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ֵא ָ
ָבל חֹ ֶמר ַויּ ְִמרַח ַעל־ ֵעינָי
ֵשׁוּע גּ ַ
ֲשׁר ְשׁמוֹ י ַ
ַען ִאישׁ א ֶ
יא ַויּ ַ
ָא ְר ַחץ
ָא ֵל ו ֶ
ֵכת ַה ִשּׁלֹּ ַח ו ֵ
ָח ְצ ָתּ ִבּ ְבר ַ
אָמר ֵא ַלי ָהְ ור ַ
וְכֹה ַ
ְעינַי נִ ְפ ָקחוּ׃
וֵ
ָד ְע ִתּי׃
יב וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו וְ אַיּוֹ וַיֹּא ֶמר א י ָ
רוּשׁים׃
יג ַויּ ִָביאוּ ֶאת־ ָה ִעוֵּר ָהרֹ ֶאה ַהזֶּה ֶאל־ ַה ְפּ ִ
יח וְ ֶאת־ ֵעינָיו ָפּ ָקח ָהיָה
ֵשׁוּע ֶאת־ ַה ִטּ ַ
ֲשׁר ָלשׁ י ַ
יד ְו ַהיּוֹם א ֶ
יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת׃
רוּשׁים ִל ְשׁאֹל אֹתוֹ ֵאיִ נ ַתּן לוֹ אוֹר ֵעינָיו
וֹסיפוּ גַם־ ַה ְפּ ִ
טו וַיּ ִ
ָא ְר ַחץ ְו ִהנֵּה ֵעינַי רֹאוֹת׃
יח ַעל־ ֵעינַי ו ֶ
ַוַיגֵּד ָל ֶהם ִכּי ָשׂם ִט ַ
אָמרוּ ָה ִאישׁ ַהזֶּה ֵאינֶנּוּ ִאישׁ ֱאִ הים
רוּשׁים ְ
טז ְויֵשׁ ִמן־ ַה ְפּ ִ
ֲיוּכל ִאישׁ חֹ ֵטא
אָמרוּ ה ַ
ִכּי ֵאינֶנּוּ שֹׁ ֵמר ֶאת־ ַה ַשּׁ ָבּת ְויֵשׁ ְ
ֵיהם׃
וֹפ ִתים ָכּ ֵא ֶלה ַוי ְִהי ָמדוֹן ֵבּינ ֶ
ַלעֲשׂוֹת מ ְ
אַתּה ָע ָליו ִכּי
וּמה־תֹּא ַמר ָ
יז וַיּוֹ ִסיפוּ וַיֹּא ְמרוּ ֶאל־ ָה ִעוֵּר ַ
ָפּ ַקח ֶאת־ ֵעינֶי וַיֹּא ֶמר ִכּי נ ִָביא הוּא׃
ְהוּדים ִכּי ִעוֵּר ָהיָה ְואוֹר ֵעינָיו נִ ַתּן לוֹ
ֱמינוּ לוֹ ַהיּ ִ
יח ְוא־ ֶהא ִ
ֲשׁר ָק ְראוּ ְליֹ ְל ֵדי ָה ִעוֵּר ָהרֹ ֶאה׃
ַעד־א ֶ
וֹלד
ֲמ ְר ֶתּם ִכּי נ ַ
ֲשׁר א ַ
יט ַויּ ְִשׁאֲלוּ אֹ ָתם ֵלאמֹר ֲהזֶה ִבנְ ֶכם א ֶ
ִעוֵּר ְו ֵאי הוּא רֹ ֶאה ָע ָתּה׃
וֹלד
ָד ְענוּ ְבּנֵנוּ הוּא זֶה ְוגַם נ ַ
כ ַוַיּעֲנוּ אֹ ָתם יֹ ְל ָדיו וַיֹּא ְמרוּ י ַ
ִעוֵּר׃
ָד ְענוּ ִמי ָפ ַקח
ָד ְענוּ ֵאי הוּא רֹ ֶאה ַע ָתּה ְוא י ַ
ֲבל א י ַ
כא א ָ
ָמים הוּא ַשׁאֲלוּ אֹתוֹ ְוהוּא ְבּ ִפיו
ֶאת־ ֵעינָיו ֲהא ָבא ַביּ ִ
י ִַגּיד ָל ֶכם׃
ֲשׁר ְכּ ָבר
ְהוּדים א ֶ
אָתם ֶאת־ ַהיּ ִ
כב ָכּזֹאת ִדּ ְבּרוּ יֹ ְל ָדיו ִמיּ ְִר ָ
יח׃
וֹדה ִכּי הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר י ֶ
ָח ְרצוּ ְלנַדּוֹת ֶאת־ ָכּל־א ֶ
אָמרוּ יֹ ְל ָדיו ִכּי ָבא ַב ָשּׁנִים הוּא ַשׁאֲלוּ ֶאת־ ִפּיהוּ׃
כג ַעל־ ֵכּן ְ
כד אָז ָק ְראוּ ֵשׁנִית ָל ִעוֵּר ָהרֹ ֶאה וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ִשׂים־נָא ָכּבוֹד
ָד ְענוּ ִכּי־ ָה ִאישׁ ַהזֶּה חֹ ֵטא הוּא׃
ַחנוּ י ַ
ֵלאִ הים ֲאנ ְ
ָד ְע ִתּי ִכּי
אַחת י ַ
ָד ְע ִתּי רַק ַ
ַען וַיֹּא ֶמר ִאם־חֹ ֵטא הוּא א י ָ
כה ַויּ ַ
ִיתי ו ְַע ָתּה ִה ְננִי רֹ ֶאה׃
ִעוֵּר ָהי ִ
כו וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ֶמה־ ָע ָשׂה ָלֵ איָ פּ ַקח ֶאת־ ֵעינֶי׃

פ

וּמה־ ָלּ ֶכם
אָמ ְר ִתּי ָל ֶכם ְוא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ַ
ַען אֹ ָתם ֲהא ַ
כז ַויּ ַ
ידיו׃
ֲפ ִצים ִל ְהיוֹת ַתּ ְל ִמ ָ
אַתּם ח ֵ
ִל ְשׁמֹ ַע ֵשׁנִית ֲהגַם ֶ
ידי
ַחנוּ ַתּ ְל ִמ ֵ
אַתּה הוּא ַת ְל ִמידוֹ ַו ֲאנ ְ
ַדּפוּ אֹתוֹ וַיֹּא ְמרוּ ָ
כח ַו ְיג ְ
ָחנוּ׃
משׁה ֲאנ ְ
ֶ
ָד ְענוּ
משׁה ִדּ ֶבּר ֱאִ הים ְוזֶה ָה ִאישׁ א י ַ
ָד ְענוּ ִכּי ֶאל־ ֶ
כט י ַ
ֵמאַיִן הוּא׃
אַתּם א
יהם ְדּ ַבר ֶפּ ֶלא הוּא ֶ
ֲל ֶ
ַען ָה ִאישׁ וַיֹּא ֶמר א ֵ
ל ַויּ ַ
י ְַד ְע ֶתּם ֵמאַיִן הוּא ְוהוּא ֶאת־ ֵעינַי ָפּ ָקח׃
ָד ְענוּ ִכּי ַח ָטּ ִאים א־י ְִשׁ ַמע ֱאִ הים ִכּי ִאם־ ַהָיּרֵא
ַחנוּ י ַ
לא ַו ֲאנ ְ
ֶאת־ ָה ֱאִ הים וְ ָהעֹ ֶשׂה ֶאת־ ְרצוֹנוֹ אֹתוֹ י ְִשׁ ָמע׃
וֹלד ִעוֵּר
לב ִמי ָשׁ ַמע ֵמעוֹדוֹ ִכּי־ ָפ ַקח ִאישׁ ֶאת־ ֵעינֵי ַהנּ ָ
ָחם׃
ֵמר ֶ
לוּלא ָהיָה זֶה ִאישׁ ֱאִ הים א־יָכֹל ֲעשׂוֹת ָדּ ָבר׃
לג ֵ
אַתּה ְת ַל ֵמּד אֹ ָתנוּ
וֹל ְל ָתּ ְו ָ
לד ַוַיּעֲנוּ וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ֵהן ְבּ ָעוֹן ח ָ
ֵיהם׃
ַויּ ְִדחֲפוּ אֹתוֹ ֵמ ַעל־ ְפּנ ֶ
ֵיהם ַויּ ְִפ ְגּ ֵשׁהוּ וַיֹּא ַמר
ֵשׁוּע ָשׁ ַמע ִכּי ָדחֲפוּ אֹתוֹ ֵמ ַעל־ ְפּנ ֶ
לה ְוי ַ
ֲמין ְבּ ֶבן־ ָה ֱאִ הים׃
ֲתא ִ
הַ
ֲמין בּוֹ׃
וּמי הוּא־זֶה אֲדֹ ִני ְואַא ִ
ַען וַיֹּא ַמר ִ
לו ַויּ ַ
ית אֹתוֹ ְו ִהנֵּה הוּא ַה ְמ ַד ֵבּר
ָא ָ
ֵשׁוּע ֲהא ר ִ
לז וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ֵא ֶלי זֶה הוּא׃
ֲמין אֲדֹ ִני ַויּ ְִשׁ ַתּחוּ לוֹ׃
לח וַיֹּא ַמר ִה ְננִי ַמא ִ
אתי ָבאָרֶץ ְל ַמ ַען ַה ִע ְו ִרים י ְִהיוּ
ֵשׁוּע ֲאנִי ָל ִדין ָבּ ִ
לט וַיֹּא ֶמר י ַ
רֹ ִאים ְו ָהרֹ ִאים י ְִהיוּ ִעוְ ִרים׃
אָמרוּ
ֲשׁר ָהיוּ ִעמּוֹ ְו ָשׁ ְמעוּ ֶאת־ ְדּ ָברָיו ְ
רוּשׁים א ֶ
וּמן־ ַה ְפּ ִ
מ ִ
ַחנוּ ִעוְ ִרים׃
ֲהגַם ֲאנ ְ
ִיתם א־ ָהיָה ָב ֶכם ָעוֹן
ֵשׁוּע לוּ ִע ְו ִרים ֱהי ֶ
יהם י ַ
ֲל ֶ
מא וַיֹּא ֶמר א ֵ
אַתּם אֹ ְמ ִרים ִכּי ִה ְנּ ֶכם רֹ ִאים ָל ֵכן ִנ ְמ ָצא ָעוֹן ָבּ ֶכם׃
ֲבל ֶ
אָ

פרק י
א

ב
ג

ד

ה
ו

ז
ח

ֲשׁר א־יַבֹא ֶדּ ֶרַ ה ַשּׁ ַער
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִאישׁ א ֶ
אָמן ֵ
ֵ
אַחר ַגּנָּב הוּא
ֲלה ְב ֶד ֶרֵ 
ֶאל־ ִמ ְכ ְלאוֹת ַהצֹּאן ִכּי ִאם־ַיע ֶ
ְושֹׁ ֵדד׃
ְו ִאישׁ ַה ָבּא ֶד ֶרַ ה ַשּׁ ַער הוּא רֹ ֵעה ַהצֹּאן׃
לוֹ י ְִפ ַתּח ַהשֹּׁ ֵער ְו ַהצֹּאן ִתּ ְשׁ ַמ ְענָה ְבקֹלוֹ ְוהוּא ְבּ ֵשׁמוֹת
יאן׃
וֹצ ֵ
י ְִקרָא ֶאל־צֹאנוֹ וְי ִ
ְה ְלכוּ אַ ֲחרָיו
ֵיהן ו ָ
וֹציאוֹ ֶאת־ ָכּל־צֹאנוֹ ַיעֲבֹר ִל ְפנ ֶ
ְבּה ִ
ַהצֹּאן ִכּי יֹ ְדעוֹת ֶאת־קֹלוֹ׃
ַען קוֹל ז ִָרים א
וֹסנָה ִמ ָפּנָיו י ַ
ְואַ ֲחרֵי זָר א ֵת ַל ְכנָה ִכּי ָתנ ְ
ָדעוּ׃
יָ
ֵשׁוּע ְו ֵהם א ֵה ִבינוּ
יהם י ַ
ֲל ֶ
ָשׂא ע ֵ
ֶאת־ ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּה נ ָ
יהם׃
ֲל ֶ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר א ֵ
ַמה־זֶּה א ֶ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם אָנֹ ִכי
אָמן ֵ
יהם ֵ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע ַוי ְַד ֵבּר א ֵ
וֹסף י ַ
וַיּ ֶ
ַשׁ ַער ַהצֹּאן׃
ֲשׁר ָבּאוּ ְל ָפנַי ַגּנּ ִָבים ֵהם ְושֹׁ ְד ִדים ְוא־ ָשׁ ְמעוּ
כֹּל א ֶ
יהם ַהצֹּאן׃
ֲל ֶ
אֵ

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

וּמ ָצא
ֵצא ָ
וּבא ְוי ֵ
ָשׁ ַע ָ
ט אָנֹ ִכי ַה ַשּׁ ַער ִאישׁ ִכּי־יָבֹא ֶד ֶרִ בּי ְיוּ ֵ
ִמ ְר ֶעה׃
אתי
וּל ַה ְשׁ ִמיד ַו ֲאנִי ָב ִ
י ַה ַגּנָּב א יָבֹא ִכּי ִאם־ ִל ְגנֹב ִל ְשׁחֹט ְ
ְל ַמ ַען י ְִמ ְצאוּ ַחיִּים וְ ַחיַּת נ ְַפ ָשׁם ָל ְר ָויָה׃
ִתּן ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ְבּ ַעד
יא ֲאנִי הוּא ָהרֹ ֶעה ַהטּוֹב ָהרֹ ֶעה ַהטּוֹב י ֵ
ַהצֹּאן׃
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ רֹ ֶעה ְוא־לוֹ ַהצֹּאן י ְִר ֶאה ֶאת־ ַה ְזּ ֵאב
יב ְו ַה ָשּׂ ִכיר א ֶ
ְה ְזּ ֵאב ַיחֲטֹף ְוי ִָפיץ
ָבּא ַיעֲזֹב ֶאת־ ַהצֹּאן ְויָנוּס ו ַ
ֶאת־ ַהצֹּאן׃
יג ְו ַה ָשּׂ ִכיר נָס ִכּי ָשׂ ִכיר הוּא ְוא י ְִדאַג ַלצֹּאן׃
וֹד ְע ִתּי
ֲשׁר־ ִלי וְנ ַ
ָד ְע ִתּי ֵאת א ֶ
יד ֲאנִי הוּא ָהרֹ ֶעה ַהטּוֹב י ַ
ֲשׁר ִלי׃
ַלא ֶ
ֲשׁר גַּם־ ָהאָב יֹ ֵד ַע אֹ ִתי ַו ֲאנִי יֹ ֵד ַע ֶאת־ ָהאָב ְו ֶאת־נ ְַפ ִשׁי
טו ַכּא ֶ
ֶא ֵתּן ְבּ ַעד ַהצֹּאן׃
ֲשׁר ֵאינָן ִמן־ ַה ִמּ ְכ ָלה ַהזֹּאת
ֲחרוֹת יֶשׁ־ ִלי א ֶ
טז וְעוֹד צֹאן א ֵ
וֹלי ִת ְשׁ ַמ ְענָה ְו ָהיָה ֵע ֶדר
ו ְָע ַלי ִל ְנ ַהג גַּם־אֹ ָתן ְו ֵהנָּה ְבּק ִ
ֶא ָחד ְורֹ ֶעה ֶא ָחד׃
יה׃
אָשׁיב ְו ֶא ָקּ ֶח ָ
ֱה ַבנִי ָהאָב ִכּי ֶאת־נ ְַפ ִשׁי ֶא ֵתּן ְו ִ
יז ַעל־ ֵכּן ֶיא ָ
יח ִאישׁ א י ִַקּח נ ְַפ ִשׁי ִמ ֶמּנִּי ִכי ִאם־ ֲאנִי ֶא ְתּ ֶננָּה יֶשׁ־ ְל ֵאל י ִָדי
ֵיתי ֵמ ֵאת
יבהּ ֵא ָלי זֹאת ַה ִמּ ְצוָה ֻצוּ ִ
ֲשׁ ָ
ְל ִת ָתּהּ ְויֶשׁ־ ְל ֵאל ַלה ִ
אָבי׃
ִ
ְהוּדים עוֹד ַה ַפּ ַעם ַעל־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה׃
ֵח ְלקוּ ַהיּ ִ
יט ַויּ ָ
וּמ ֻשׁגָּע הוּא ָל ָמּה־זֶּה
רוּח רָע בּוֹ ְ
אָמרוּ ַ
ַבּים ֵמ ֶהם ְ
כ רִ
ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֵא ָליו׃
רוּח רָע
אָמרוּ ֵאין ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִדּ ְברֵי ַב ַעל ַ
ֲח ִרים ְ
כא ַוא ֵ
רוּח רָע ִל ְפקֹ ַח ֵעינֵי ִע ְו ִרים׃
ֲהיֵשׁ ִעם־ ַ
ירוּשׁ ָליִם׃
ימי ַהחֹ ֶרף ִבּ ָ
ֻכּה ִבּ ֵ
ימי ַה ֲחנ ָ
כב ַוי ְִהי ִבּ ֵ
אוּלם ְשׁמֹה׃
ֵשׁוּע ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְבּ ָ
כג ַויּ ְִת ַה ֵלּ י ַ
ְהוּדים וַיֹּא ְמרוּ ַעד־אָנָה ִת ְמ ְשׁ ֵכנוּ ְבנ ְַפ ֵשׁנוּ
כד ַויָּסֹבּוּ אֹתוֹ ַהי ִ
יח ַהגֶּד־ ָלנוּ ְל ֵעין ַה ָשּׁ ֶמשׁ׃
אַתּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִאם־ ָ
ְתּם ִבּי
ֱמנ ֶ
ַד ִתּי ָל ֶכם ְוא ֶהא ַ
ֵשׁוּע ֵהן ִהגּ ְ
ַען אֹ ָתם י ַ
כה ַויּ ַ
אָבי ֵהם ִלי ְל ֵעדוּת׃
ֲשׁר־ ֲאנִי עֹ ֶשׂה ְבּ ֵשׁם ִ
ֲשׂים א ֶ
ַה ַמּע ִ
אָמ ְר ִתּי
ֲשׁר ַ
אַתּם ַכּא ֶ
ֲמינוּ ִכּי א ִמצֹּאנִי ֶ
אַתּם א ַתא ִ
כו רַק ֶ
ָל ֶכם׃
כז צֹאנִי שֹׁ ְמעוֹת ֶאת־קֹ ִלי ַואֲנִ י יֹ ֵד ַע אֹ ָתן ְו ֵהנָּה הֹ ְלכוֹת
אַ ֲחרָי׃
ֶצח ְוא ַיחֲטֹף אֹ ָתן
וֹלם ֶא ֵתּן ָל ֶהן א תֹא ַב ְדנָה ָלנ ַ
כח ְו ַחיֵּי ע ָ
ִאישׁ ִמיּ ִָדי׃
יוּכל
ֲשׁר־ ַ
אַדּיר הוּא ִמכֹּל ְו ֵאין ִאישׁ א ֶ
ֲשׁר ְנ ָתנָן ִלי ִ
אָבי א ֶ
כט ִ
ַלחֲטֹף ֶא ְת ֶהן ִמיַּד ָהאָב׃
ְהאָב ֶא ָחד׃
ל ַו ֲאנִי ו ָ
ֲבנִים ְל ָס ְקלוֹ׃
ְהוּדים ַויּ ְִשׂאוּ א ָ
וֹסיפוּ ַהיּ ִ
לא וַיּ ִ
יתי ָל ֶכם
וֹבים ֶה ְר ֵא ִ
ַבּים ט ִ
ֲשׂים ר ִ
ֵשׁוּע ֵהן ַמע ִ
ַען אֹ ָתם י ַ
לב ַויּ ַ
ֲשׂים ָה ֵא ֶלּה ִתּ ְס ְק ֻלנִי׃
ֵמ ֵאת ָהאָב ַעל־ ֵאי־זֶה ִמן־ ַה ַמּע ִ
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ֲשׂה טוֹב א ִנ ְס ְק ֶלִ כּי
ְהוּדים ֵלאמֹר ַעל־ ַמע ֶ
לג ַוַיּעֲנוּ אֹתוֹ ַהיּ ִ
אַתּה ְו ִה ְנּ אֹ ֵמר
אָדם ָ
ֲשׁר ִכּי ָ
ִאם־ ַעל־ ִחלּוּל ַה ֵשּׁם ַבּא ֶ
אָתּה׃
ְלנ ְַפ ְשֱׁ אִ הים ָ
אָמ ְר ִתּי
ֵשׁוּע ֲהא ָכתוּב ְבּתוֹ ַר ְת ֶכם ֲאנִי ַ
ַען אֹ ָתם י ַ
לד ַויּ ַ
אַתּם׃
ֱאִ הים ֶ
ֲשׁר תּוֹ ַרת ָה ֱאִ הים
ָשׁים נִ ְק ְראוּ ֱאִ הים א ֶ
לה ו ְַע ָתּה ִאם־ ֲאנ ִ
וּד ַבר ַה ָכּתוּב ֵאין ְל ָה ִשׁיב׃
ִא ָתּם ְ
ֲשׁר ִק ְדּשׁוֹ ָהאָב ַויּ ְִשׁ ָל ֵחהוּ ָבאָרֶץ
לו ֵאי תֹּא ְמרוּן ַעל־זֶה א ֶ
אָמ ְר ִתּי ֶבּן־ ָה ֱאִ הים אָנִי׃
ַען ַ
אָתּה י ַ
ַדּף ָ
ְמג ֵ
ֲמינוּ ִלי׃
אָבי א ַתא ִ
ֲשׂי ִ
יתי ֶאת־ ַמע ֵ
לז ִאם־א ָע ִשׂ ִ
ֲמינוּ
ֲמין ִבּי ַהא ִ
יתם ְל ַהא ִ
ֲב ֶ
יתים אַף ִכּי א־א ִ
ֲשׂ ִ
לח ְו ִאם־ע ִ
ֲמינוּ ִכּי ָהאָב ִבּי ַו ֲאנִי ָבּאָב׃
ָדי ְל ַמ ַען ֵתּ ְדעוּ ְו ַתא ִ
ֲשׂי י ָ
ְבּ ַמע ֵ
ָדם׃
וֹסיפוּ ַוי ְַב ְקשׁוּ ְל ָת ְפשׂוֹ אַ הוּא נ ְִמ ַלט ִמיּ ָ
לט וַיּ ִ
וֹחנָן ָהיָה
ֲשׁר י ָ
ָשׁב ֶאל־ ֵע ֶבר ַהיּ ְַר ֵדּן ֶאל־ ַה ָמּקוֹם א ֶ
ֵצא ַויּ ָ
מ ַויּ ֵ
ֵשׁב ָשׁם׃
ְמ ַט ֵבּל ָשׁם ַבּ ְתּ ִח ָלּה ַויּ ֶ
ֲבל
וֹפת א ָ
ָתן מ ֵ
וֹחנָן א־נ ַ
ַבּים וַיֹּא ְמרוּ ִהנֵּה י ָ
מא ַויָּבֹאוּ ֵא ָליו ר ִ
ֱמת הוּא׃
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ַעל־ ָה ִאישׁ ַהזֶּה א ֶ
ָכּל־א ֶ
ַבּים ַבּ ָמּקוֹם ַההוּא׃
ֲמינוּ־בוֹ ר ִ
מב ַוַיּא ִ

פרק יא
וֹשׁב
וּשׁמוֹ ֶא ְל ָעזָר ִמ ֵבּית־ ַע ְניָה ְמקוֹם מ ַ
א ַוי ְִהי ִאישׁ חֹ ֶלה ְ
וֹתהּ׃
וּמ ְר ָתא אֲח ָ
ִמ ְריָם ַ
ֲשׁר ָמ ְשׁ ָחה ֶאת־ ָהאָדוֹן ְבּ ֶשׁ ֶמן רֹ ֵק ַח
ב ִהיא ִמ ְריָם א ֶ
ֲשׁר
יה א ֶ
אָח ָ
יה נ ְִגּ ָבה ֶאת־ר ְַג ָליו ְו ֶא ְל ָעזָר הוּא ִ
וּב ַשׂעֲרֹ ֶת ָ
ְ
ָח ָלה׃
ֲשׁר נ ְַפ ְשׁ
ֲחיוֹת ֵא ָליו ֵלאמֹר אֲדֹ ִני ִהנֵּה זֶה א ֶ
ַתּ ְשׁ ַל ְח ָנה ָהא ָ
ג וִ
ֲה ַב ְתהוּ חֹ ֶלה הוּא׃
אֵ
ֲלה ַהזֹּאת א ַל ָמּוֶת ִכּי
ֵשׁוּע וַיֹּא ַמר ַה ַמּח ָ
ד ַוי ְִשׁ ַמע י ַ
ִאם־ ִל ְכבוֹד ָה ֱאִ הים ְל ַמ ַען י ִָכּ ֶבד־ ָבּהּ ֶבּן־ ָה ֱאִ הים׃
וֹתהּ ְו ֶאת־ ֶא ְל ָעזָר׃
אָהב ֶאת־ ַמ ְר ָתא ְו ֶאת־אֲח ָ
ֵשׁוּע ַ
ה ְוי ַ
וֹמיִם ַבּ ָמּקוֹם
ֵשׁב י ַ
ו ַוי ְִהי ְבּ ָשׁ ְמעוֹ ִכּי ָח ָלה ַויּ ְִת ַמ ְה ַמהּ ַויּ ֶ
ֲשׁר־הוּא ָשׁם׃
אֶ
ְהוּדה׃
ָשׁוּבה ֶאל־ ֶארֶץ י ָ
ידיו ְלכוּ ְונ ָ
אָמר ְל ַת ְל ִמ ָ
ז ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ַ
ַבּנוּ ֲהא זֶה ַע ָתּה ִבּ ְקשׁוּ
ידיו ר ֵ
ח וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָ
אַתּה עוֹד ָתּשׁוּב ָשׁ ָמּה׃
ְהוּדים ִל ְס ָק ְלְ ו ָ
ַהיּ ִ
ֵשׁוּע ֲהא ְשׁ ֵתּים־ ֶע ְשׂרֵה ָשׁעוֹת ַבּיּוֹם ִאישׁ ַההֹ ֵל
ַען י ַ
ט ַויּ ַ
וֹלם ַהזֶּה׃
ַבּיּוֹם א י ִָכּ ֵשׁל ִכּי י ְִר ֶאה אוֹר ָהע ָ
ֲבל ַההֹ ֵלַ בּ ַלּי ְָלה י ִָכּ ֵשׁל ִכּי ָהאוֹר ֵאי ֶננּוּ־בוֹ׃
י אָ
ָשׁן ַואֲנִי
ידנוּ י ֵ
יהם ֶא ְל ָעזָר י ְִד ֵ
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
יא ְואַ ֲחרֵי ַד ְבּרוֹ ָכזֹאת ַ
הֹ ֵלְ ל ָה ִעיר אֹתוֹ ִמ ְשּׁנָתוֹ׃
ָחי׃
ימהוּ ו ָ
ֲל ֵ
ָשׁן הוּא ְשׁנָתוֹ ַתח ִ
ידיו אֲדֹ ִני ִאם־י ֵ
יב ַוַיּעֲנוּ ַת ְל ִמ ָ
נוּחתוֹ
ֵשׁוּע ִדּ ֶבּר ֵכּן ַעל־מוֹתוֹ וְ ֵהם ָח ְשׁבוּ ִכּי ַעל־ ְמ ָ
יג ְוי ַ
ַבּ ֵשּׁנָה הוּא ְמ ַד ֵבּר׃
ֵשׁוּע ְבּ ָשׂ ָפה ְברוּרָה ֶא ְל ָעזָר ֵמת׃
יהם י ַ
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
יד אָז ַ

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֲמינוּ
ִיתי ָשׁ ָמּה ְל ַבעֲבוּר ַתּא ִ
טו ַו ֲאנִי ָשׂ ֵמ ַח ְל ַמ ַענ ְֶכם ִכּי א־ ָהי ִ
אַ נ ְֵל ָכה־נָּא ֵא ָליו׃
ֲברָיו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים
וֹמא ַהנּ ְִקרָא ִדידוּמוֹס ֶאל־ח ֵ
טז וַיֹּא ֶמר תּ ָ
ָמוּתה ִעמּוֹ׃
ַחנוּ ְונ ָ
נ ְֵל ָכה־נָּא גַּם־ ֲאנ ְ
ָמים שֹׁ ֵכב ַבּ ָקּ ֶבר׃
אַר ָבּ ָעה י ִ
ֵשׁוּע ַויּ ְִמ ָצא ִכּי זֶה ְכ ָבר ְ
יז ַויָּבֹא י ַ
ֲמשׁ ֶע ְשׂרֵה ַמעֲנוֹת ֶצ ֶמד
ירוּשׁ ָליִם ַכּח ֵ
וּבית־ ַע ְניָה ְקרֹ ָבה ִל ָ
יח ֵ
ָשׂ ֶדה׃
ֲמן
וּמ ְריָם ְל ַנח ָ
ַבּים ָבּאוּ ֶאל־ ַמ ְר ָתא ִ
ִיהוּדים ר ִ
יט ו ִ
יהן׃
ֲח ֶ
ַעל־א ִ
וּמ ְרָים
ַתּ ֵצא ִל ְקרָאתוֹ ִ
ֵשׁוּע ָבּא ו ֵ
כ ַוי ְִהי ִכּ ְשׁמֹ ַע ַמ ְר ָתא ִכּי י ַ
יֹ ֶשׁ ֶבת ַבּ ָבּיִת׃
ִית פֹּה ִע ָמּנוּ
ֵשׁוּע אֲדֹ ִני לוּ ָהי ָ
כא וַתֹּא ֶמר ַמ ְר ָתא ֶאל־י ַ
אָחי׃
ְוא־ ֵמת ִ
ֲשׁר ִתּ ְשׁאַל ֵמ ֵאת ָה ֱאִ הים ֵכּן
ָד ְע ִתּי ִכּי ָכל־א ֶ
כב ְוגַם־ ַע ָתּה י ַ
ִתּן ְלָ ה ֱאִ הים׃
יֵ
אָחי׃
ֵשׁוּע ֲהא יָקוּם ִ
יה י ַ
כג וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
קוּמה ַבּיּוֹם
ָד ְע ִתּי ִכּי יָקוּם ְבּיוֹם ַה ְתּ ָ
כד וַתֹּא ֶמר ֵא ָליו ַמ ְר ָתא י ַ
ָהאַחֲרוֹן׃
ֲמין ִבּי
קוּמה וְ ַה ַחיִּים ַה ַמּא ִ
ֵשׁוּע אֲנֹ ִכי ַה ְתּ ָ
יה י ַ
כה וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ָחי׃
אַף ִכּי־הוּא ֵמת יָקוּם ו ָ
ֲמינִי זֹאת
ֲתא ִ
וֹלם ה ַ
ֲמין־ ִבּי א יָמוּת ְלע ָ
ֲשׁר ַיא ִ
כו ו ְָכל־ ַחי א ֶ
אָתּ׃
ְ
אַתּה הוּא
ֱמ ְנ ִתּי ִכּי־ ָ
כז וַתֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵהן אֲדֹ ִני ֵהן אֲנֹ ִכי ֶהא ַ
וֹלם׃
יח ֶבּן־ ָה ֱאִ הים ַה ָבּא ֶאל־ ָהע ָ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹתהּ ַבּ ֵסּ ֶתר
וּב ַד ְבּרָהּ ָכּזֹאת ָה ְל ָכה ו ְָק ְראָה ְל ִמ ְריָם אֲח ָ
כח ְ
ַבּי וְ הוּא קֹ ֵרא ָל׃
ֵלאמֹר ִהנֵּה ָבּא ָהר ִ
ַתּבֹא ֵא ָליו׃
ַתּ ָקם ְכּ ֶרגַע ו ָ
ַתּ ְשׁ ַמע ו ָ
כט ו ִ
וֹדנּוּ עֹ ֵמד ַבּ ָמּקוֹם
ֵשׁוּע ֶטרֶם יָבֹא ֶאל־ ַה ְכּ ָפר ִכּי ִאם־ע ֶ
ל ְוי ַ
ֲשׁר ָפּ ְג ָשׁה־בּוֹ ַמ ְר ָתא׃
אֶ
וֹתם
ֲמהּ ִבּ ְרא ָ
ֲשׁר־ ָהיוּ ִא ָתּהּ ַבּ ַבּיִת ְל ַנח ָ
ְהוּדים א ֶ
לא ְו ַהיּ ִ
ֶיה ְבּ ָח ְשׁ ָבם
ִכּי־ ָק ָמה ִמ ְריָם ְוי ְָצאָה ִפ ְתאֹם ָה ְלכוּ אַ ֲחר ָ
ִכּי־ ִל ְבכּוֹת ֶאל־ ַה ֶקּ ֶבר ִהיא הֹ ָל ֶכת׃
ַתּ ְר ֵאהוּ
ֵשׁוּע עֹ ֵמד ָשׁם ו ִ
ֲשׁר י ַ
וּמ ְריָם ָבּאָה ֶאל־ ָה ָמּקוֹם א ֶ
לב ִ
ִית פֹּה ִע ָמּנוּ
ַתּפֹּל ְלר ְַג ָליו וַתֹּא ֶמר לוֹ אֲדֹ ִני לוּ ָהי ָ
וִ
אָחי׃
ְוא־ ֵמת ִ
ֵמר
ְהוּדים בֹּ ִכים ִע ָמּהּ ַויּ ַ
ֵשׁוּע אֹ ָתהּ בֹּ ִכיָּה ְו ֶאת־ ַהיּ ִ
לג ִכּ ְראוֹת י ַ
רוּחוֹ ְבּ ִק ְרבּוֹ ַו ִיּ ָסּ ֵער ִלבּוֹ׃
וּר ֵאה׃
לד וַיֹּא ֶמר אָן ְק ַב ְר ֶתּם אֹתוֹ וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו בֹּא אֲדֵֹנינוּ ְ
ֵשׁוּע׃
לה ַויּ ְֵב י ַ
ֲבתוֹ׃
ְהוּדים ְראוּ ַמה־נּ ְִפ ָלאָה לּוֹ אַה ָ
לו וַיֹּא ְמרוּ ַהיּ ִ
ֲשׁר ָפּ ַקח ֵעינֵי ָה ִעוֵּר א יָכֹל
אָמוּ ַההוּא א ֶ
לז ְויֵשׁ ֵמ ֶהם ְ
ַלעֲצֹר גַּם ֶאת־זֶה ִמ ָמּוֶת׃
ֵשׁוּע ְבּ ַמר נ ְַפשׁוֹ ָבּא ֶאל־ ַה ָקּ ֶבר ְוהוּא ְמ ָערָה ְו ֶא ֶבן
לח ְוי ַ
יה׃
שׂוּמה ַעל־ ִפּ ָ
ָ

פב

אָבן וַתֹּא ֶמר ֵא ָליו ַמ ְר ָתא אֲחוֹת
ֵשׁוּע גֹּלּוּ ֶאת־ ָה ֶ
לט וַיֹּא ֶמר י ַ
אַר ָבּ ָעה׃
ָמים ְ
ַה ֵמּת אֲדֹ ִני ִהנֵּה הוּא נ ְִבאָשׁ ִכּי־זֶה לוֹ י ִ
ֲמינִי אָז
אָמ ְר ִתּי ָלִ אם־ ַתּא ִ
ֵשׁוּע ֲהא ַ
יה י ַ
מ וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ִתּ ְר ִאי ֶאת־ ְכּבוֹד ָה ֱאִ הים׃
ָשׂא
ֵשׁוּע נ ָ
הוּשׂם ָשׁם וְ י ַ
ֲשׁר ַה ֵמּת ַ
מא ַויָּגֹלּוּ ֶאת־ ָה ֶא ֶבן א ֶ
ִיתנִי׃
אָבי ִכּי ֲענ ָ
וֹדִ 
ֶאת־ ֵעינָיו ַל ָמּרוֹם וַיֹּא ַמר א ְ
אַתּה ַת ֲענֶה ֶא ֶפס ַבּעֲבוּר ָה ָעם
ֲד ֵבּר ָ
ָד ְע ִתּי ִכּי ִמ ֵדּי א ַ
מב ַו ֲא ִני י ַ
אַתּה ְשׁ ַל ְח ָתּנִי׃
ֲמינוּ ִכּי ָ
ָהעֹ ֵמד ָע ַלי ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵכן ְל ַבעֲבוּר ַיא ִ
ָצאָה׃
מג ְכּ ַכלֹּתוֹ ְל ַד ֵבּר ֵכּן ַויּ ְִקרָא ְבקוֹל גָּדוֹל ֶא ְל ָעזָר עוּרָה ו ֵ
וּפנָיו
ֵצא ַה ֵמּת וְ ָי ָדיו וְ ר ְַג ָליו אֲסוּרוֹת ְבּ ַת ְכ ִר ִיכין ָ
מד ַויּ ֵ
וּתנוּ לוֹ
יהם ַה ִתּירֻהוּ ְ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע א ֵ
שׁוּרים ְבּ ִמ ְט ָפּ ַחת וַיֹּא ֶמר י ַ
ְק ִ
ָל ָל ֶכת׃
וֹתם
ֲשׁר ָבּאוּ ֶאל־ ִמ ְריָם ִכּ ְרא ָ
ְהוּדים א ֶ
ַבּים ִמן־ ַהיּ ִ
מה ְור ִ
ֲמינוּ־בוֹ׃
ֵשׁוּע ַוַיּא ִ
ֲשׁר ָע ָשׂה י ַ
ֶאת־א ֶ
ֲשׁר
רוּשׁים ַויּ ִַגּידוּ ָל ֶהם ֶאת־א ֶ
וֹתם ָה ְלכוּ ֶאל־ ַה ְפּ ִ
וּמ ְקצ ָ
מו ִ
ֵשׁוּע׃
ָע ָשׂה י ַ
רוּשׁים ֶאת־ ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַה ְפּ ִ
מז ַויּ ְַק ִהילוּ ר ֵ
וֹפ ִתים
ֲשׂה ֲהא ָה ִאישׁ ַהזֶּה עֹ ֶשׂה מ ְ
וַיֹּא ְמרוּ ַמה־ ַנּע ֶ
ַבּים׃
רִ
וּבאוּ
ֲמינוּ־בוֹ ָ
ֻלּם ַיא ִ
ֶח ַדּל ִמ ֶמּנּוּ ַכּיּוֹם ֲהא כ ָ
מח ְו ִאם־נ ְ
וֹמנוּ וְ ֶאת־ ַע ֵמּנוּ׃
וֹמיִּים ְו ָל ְקחוּ ֶאת־ ְמק ֵ
ָהר ִ
ֲשׁר ָהיָה כֹ ֵהן גָּדוֹל ַבּ ָשּׁנָה ַה ִהיא
ָפא ְשׁמוֹ א ֶ
מט ְו ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַקיּ ָ
אַתּם א־ ָת ִבינוּ ָד ָבר׃
יהם ֶ
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
ַ
ֲשׁר יָמוּת ִאישׁ ֶא ָחד ְבּ ַעד
נ ְוגַם א־ ַת ְשּׂ ִכּילוּ ִכּי טוֹב ָל ֶכם א ֶ
אָב ַדן ָה ָעם כֻּלּוֹ׃
ָה ָעם ֵמ ְ
נא ְוא ִמ ִלּבּוֹ ִדּ ֶבּר ָכּזֹאת ִכּי ִאם־ ִבּ ְהיוֹתוֹ כֹּ ֵהן גָּדוֹל ַבּ ָשּׁנָה
ֵשׁוּע יָמוּת ְבּ ַעד ָה ָעם׃
ַה ִהיא נִ ָבּא ְב ִפיו ִכּי־י ַ
נב ְוא־ ְל ַבד ְבּ ַעד ָה ָעם ִכּי ִאם־גַּם־ ְל ַק ֵבּץ ֶאת־ ְבּנֵי ָה ֱאִ הים
ֲח ִדים׃
ַהנְּפֹ ִצים ְו ָהיוּ ַלא ָ
ֲמיתוֹ׃
ַח ָדּו ַלה ִ
וּמן־ ַהיּוֹם ַההוּא נוֹ ֲעצוּ ָע ָליו י ְ
נג ִ
ְהוּדים ְבּגָלוּי ִכּי
ֵשׁוּע עוֹד ֵבּין ַהיּ ִ
נד ו ְַעל־ ֵכּן א־ ִה ְת ַה ֵלּ י ַ
וֹבה ַל ִמּ ְד ָבּר ֶאל־ ִעיר
ָטה ִמ ָשּׁם ַעד־ ַה ִכּ ָכּר ַה ְקּר ָ
ִאם־נ ָ
ידיו׃
וּשׁ ָמהּ ֶא ְפ ָריִם ַוָיּגָר־ ָשׁם ִעם־ ַתּ ְל ִמ ָ
ְ
ַבּים ִמן־ ָהאָרֶץ ָעלוּ
ְהוּדים וְ ר ִ
נה ַויּ ְִקרַב ַחג־ ַה ֶפּ ַסח ַליּ ִ
ְמה ִל ְפנֵי ַה ֶפּ ַסח ְל ִה ְת ַק ֵדּשׁ ָשׁ ָמּה׃
ְרוּשׁ ַלי ָ
י ָ
ֵעהוּ ָהעֹ ְמ ִדים
ֵשׁוּע וַיֹּא ְמרוּ ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
נו ַוי ְַב ְקשׁוּ ֶאת־י ַ
ֶהגֶּה ִל ְבּ ֶכם ַה ִאם א־יָבֹא ֶאל־ ֶה ָחג׃
ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַמה־יּ ְ
ֵדע ִאישׁ
ֻדּה ִכּי ִאם־י ַ
ָתנוּ ְפק ָ
רוּשׁים נ ְ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַה ְפּ ִ
נז ְור ֵ
ֶאת־ ְמקוֹמוֹ אַיּוֹ יָבֹא ְוי ִַגּיד ְל ַמ ַען י ְִת ְפּ ֻשׂהוּ׃

פרק יב
א

ֵשׁוּע ֶאל־ ֵבּית־ ַע ְניָה
ָמים ִל ְפנֵי ַחג־ ַה ֶפּ ַסח ָבּא י ַ
ְו ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ֲשׁר ֶה ֱחיָה ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
ְו ָשׁם ֶא ְל ָעזָר ַה ֵמּת א ֶ

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ְא ְל ָעזָר
וּמ ְר ָתא ְמ ָשׁרַת אֹתוֹ ו ֶ
ב ַוַיּעֲשׂוּ־לוֹ ָשׁם ִמ ְשׁ ֶתּה ָבּ ָערֶב ַ
ָהיָה ֶא ָחד ִמן־ ַהיֹּ ְשׁ ִבים ֶאל־ ַה ֻשּׁ ְל ָחן׃
אַחת
יקר־ ֵע ֶרְ מאֹד ִל ְטרָא ַ
ַתּ ַקּח ִמ ְריָם ִמ ְר ַק ַחת נ ְֵר ְדּ ַז וִ ַ
ג וִ
יה נ ְִגּ ָבה
וּב ַשׂעֲרֹ ֶת ָ
ֵשׁוּע ְ
ַתּ ְמ ַשׁח ֶאת־ר ְַג ֵלי י ַ
ִמ ְשׁ ָק ָלהּ ו ִ
ֵיח ַה ִמּ ְר ָק ַחת׃
ֶאת־ר ְַג ָליו ְו ַה ַבּיִת ָמ ֵלא ר ַ
ְהוּדה ֶבּן־ ִשׁ ְמעוֹן ִאישׁ־ ְק ִריּוֹת
ידיו הוּא י ָ
ד ְו ֶא ָחד ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
ֲשׁר אַ ֲחרֵי־ ֵכן ִה ְס ִגּירוֹ אָ ַמר ֵלאמֹר׃
אֶ
ה ַעל־ ֶמה א־ ִת ָמּ ֵכר ַה ִמּ ְר ַק ַחת ַהזֹּאת ִבּ ְשׁשׁ ֵמאוֹת ִדּינָר
ָל ֵתת ָל ֲע ִניִּים׃
ַען ִכּי־ ַגנָּב ָהיָה
ו ְוהוּא ִדּ ֶבּר ָכזֹאת א ִמ ַדּ ֲאגָתוֹ ָל ֲע ִניִּים רַק י ַ
ֲשׁר נָתוּן בּוֹ׃
ָשׂא ֵמא ֶ
וֹצרָם ְבּיָדוֹ ְונ ָ
ַואֲרוֹן א ָ
ָתי ֵה ִכינָה זֹאת׃
וּע ַהנַּח־ ָלהּ ְליוֹם ְק ֻבר ִ
ז וַיֹּא ֶמר יֵשׁ ַ
ֵיכם ָתּ ִמיד ְואֹ ִתי א ִת ְמ ְצאוּ
ח ִכּי ֶאת־ ָה ֲע ִניִּים ִתּ ְמ ְצאוּ ִל ְפנ ֶ
ֵיכם׃
ָתּ ִמיד ִל ְפנ ֶ
ְהוּדים ָשׁ ְמעוּ ִכּי הוּא ָשׁם ַויָּבֹאוּ א־ ַבעֲבוּר
ַבּים ִמן־ ַהיּ ִ
ט ְור ִ
ֲשׁר ֶה ֱחיָה
ֵשׁוּע ְל ַבדּוֹ ִכּי ִאם־גַּם־ ִל ְראוֹת ֶאת־ ֶא ְל ָעזָר א ֶ
י ַ
ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ַלהֲרֹג גַּם ֶאת־ ֶא ְל ָעזָר׃
י ַו ִיּ ָוּעֲצוּ ר ֵ
ֵשׁוּע׃
ֲמינוּ ְבּי ַ
ַבּים ַוַיּא ִ
ְהוּדים ר ִ
יא ִכּי ִבּ ְג ָללוֹ אָזְלוּ י ִ
וֹלי ָה ֶרגֶל ִכּי
ַבּים ִמן־ ָה ָעם ִמן־ע ֵ
יב ַוי ְִהי ִמ ָמּ ֳחרָת ִכּ ְשׁמֹ ַע ר ִ
ְמה׃
ְרוּשׁ ָלי ָ
ֵשׁוּע ָבּא י ָ
י ַ
ָדם ַויּ ְֵצאוּ ִל ְקרָאתוֹ ַויּ ִָריעוּ
יג ַויּ ְִקחוּ ַכפּוֹת ְתּ ָמ ִרים ְבּי ָ
ָאל׃
וֹשׁע־נָא ָבּרוַּ ה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְה ָוֹה ֶמ ֶל י ְִשׂר ֵ
ה ַ
ֵשׁוּע ַעיִר ַויּ ְִר ַכּב ָע ָליו ַכּ ָכּתוּב׃
יד ַויּ ְִמ ָצא י ַ
טו אַל־ ִתּ ְיר ִאי ַבּת־ ִציּוֹן ִהנֵּה ַמ ְל ֵכּ יָבוֹא ָל רֹ ֵכב ַעל־ ַעיִר
ֶבּן־אֲתֹנוֹת׃
ֻקּח
ֲשׁר ל ַ
ילּה אַַ כּא ֶ
ידיו ַבּ ְתּ ִח ָ
טז ו ְָכל־זֹאת א־ ֵה ִבינוּ ַת ְל ִמ ָ
אַחר ָכּבוֹד ז ְָכרוּ אָז ִכּי־כֹה ָכּתוּב ָע ָליו וְכֹה
ֵשׁוּע ַ
י ַ
גַם־עֲשׂוּ לוֹ׃
יהם ִכּי ָקרָא ֶאת־ ֶא ְל ָעזָר
ֲשׁר ָהיוּ ִאתּוֹ ֵה ִעידוּ ְב ִפ ֶ
יז ְו ָה ָעם א ֶ
ְחיֵּהוּ ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
ִמן־ ִק ְברוֹ ַוי ַ
יח ו ְַעל־ ֵכּן י ְָצאוּ ָה ָעם ִל ְקרָאתוֹ אַ ֲחרֵי ָשׁ ְמ ָעם ִכּי ָע ָשׂה
ֶאת־ ָהאוֹת ַהזֶּה׃
יכם א
יתם ִכּי י ְֵד ֶ
אָחיו ַה ְר ִא ֶ
אָמרוּ ִאישׁ ֶאל־ ִ
רוּשׁים ְ
יט ְו ַה ְפּ ִ
אָדם י ְִמשֹׁ׃
תּוּשׁיָּה ְואַ ֲחרָיו ָכּל־ ָ
ֲשׂי ָנה ִ
ַתע ֶ
וֹלי ָה ֶרגֶל ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ִנ ְמ ְצאוּ גַּם־ ְי ָונִים׃
וּבתוֹ ע ֵ
כ ְ
ְחלּוּ
ָליל ַוי ַ
כא ְו ֵהם ָבּאוּ ֶאל־ ִפּ ִילפּוֹס ִאישׁ ֵבּית־ ַצי ְָדה ִמן־ ַהגּ ִ
שׁוּע׃
ַחנוּ ִל ְראוֹת ֶאת־ֵי ַ
ֲפ ִצים ֲאנ ְ
ֶאת־ ָפּנָיו ֵלאמֹר אֲדֵֹנינוּ ח ֵ
וּפ ִיליפּוֹס ִה ִגּידוּ
כב ַויָּבֹא ִפ ִילפּוֹס ַוַיּגֵּד ְלאַ ְנ ְדּרָי ְואַ ְנ ְדּרַי ִ
ֵשׁוּע׃
ַה ָדּ ָבר ְלי ַ
ֶא ָדּר
אָדם נ ְ
וּבן־ ָה ָ
וֹעד ֶ
ֵשׁוּע ֵלאמֹר ִהנֵּה ָבּא ַהמּ ֵ
ַען אֹ ָתם י ַ
כג ַויּ ַ
י ְִהיֶה ִבּ ְכבוֹדוֹ׃
ָמת
ַר ַגּר ָדּגָן ִאם א־יִפֹּל ו ֵ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם גּ ְ
אָמן ֵ
כד ֵ
וֹציא ֶזרַע רָב׃
ִשּׁ ֵאר ְל ַבדּוֹ ְו ִאם יָמוּת י ִ
ְבּתוָֹ האָרֶץ י ָ

פג

וֹלם
כה ָהאֹ ֵהב ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ִתּ ָכּרֶת־לוֹ ְו ַהשּׂנֵא ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ָבּע ָ
ַהזֶּה ְשׁ ֻמרָה ִת ְהיֶה־לּוֹ ְל ַחיֵּי ַעד׃
ֲשׁר ֶא ְהיֶה ֲאנִי ָשׁם
וּבא ֶ
וֹתי ַ
ֵלְ בּ ִע ְקּב ַ
כו ִמי־ ֶה ָח ֵפץ ְל ָשׁ ְר ֵתנִי י ֵ
ְשׁרֵת אֹ ִתי אֹתוֹ י ְַכ ֵבּד ָהאָב׃
י ְִהיֶה גַם־ ְמ ָשׁ ְר ִתי ְו ִכי ִאישׁ י ָ
וֹעד
אָבי ִמן־ ֵעת ַהמּ ֵ
יל ִני ִ
וּמה אֹ ַמר ַה ִצּ ֵ
ֲלה נ ְַפ ִשׁי ָ
כז ַע ָתּה נ ְִבה ָ
וֹעד ַהזֶּה׃
אתי ַלמּ ֵ
ַהזֶּה אַַ על־ ֵכּן ָבּ ִ
ַדּל ְכּבוֹד ְשׁ ֶמְ ו ִהנֵּה קוֹל עֶֹנה ִמ ָשּׁ ַמיִם ִגּ ַדּ ְל ִתּי
אָבי גּ ֵ
כח ִ
ַדּ ֶלנּוּ עוֹד׃
ְכבוֹדוֹ וְ גַם־ ֲאג ְ
ַעם הוּא ְויֵשׁ
אָמרוּ קוֹל ר ַ
כט ְו ָה ָעם ָהעֹ ְמ ִדים ָשׁם ָשׁ ְמעוּ ְו ְ
אָמרוּ ִכּי ַמ ְלאִָ דּ ֶבּר ֵא ָליו׃
ֵמ ֶהם ְ
ֵשׁוּע וַיֹּא ַמר א ְל ַמ ֲענִי ָהיָה ַהקּוֹל ַהזֶּה ִכּי
ַען י ַ
ל ַויּ ַ
ִאם־ ְל ַמ ַע ְנ ֶכם׃
וֹלם ַהזֶּה ִנ ְד ַחף
וֹלם ַהזֶּה ְו ַשׂר ָהע ָ
לא ַע ָתּה ֶנ ֱחרַץ ִמ ְשׁ ַפּט ָהע ָ
ְל ַמ ְד ֵחפוֹת׃
אָדם אַ ֲחרָי׃
ָשׂא ֵמ ַעל־ ָהאָרֶץ ֶא ְמשָֹׁ כּל־ ָ
ֲשׁר ֶאנּ ֵ
לב ַו ֲאנִי ַכּא ֶ
וֹציא ִכּי י ְִרזְמוּן ְבּ ֵאי ֶזה ָמוֶת יָמוּת׃
לג ְו ַה ִמּ ִלּין ָה ֵא ֶלּה ה ִ
יח ַחי הוּא
לד ַוַיּעֲנוּ אֹתוֹ ָה ָעם ָשׁ ַמ ְענוּ ִמ ִפּי ַהתּוֹ ָרה ִכּי ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָדם ִמי
ָשׂא ֶבּן־ ָה ָ
אַתּה ִכּי נָשׂא ִינּ ֵ
וֹלם ְו ֵאי תֹּא ַמר ָ
ְלע ָ
אָדם׃
הוּא זֶה ֶבּן־ ָה ָ
ֵיכם
ָאיר ָהאוֹר ְל ֵעינ ֶ
ֵשׁוּע עוֹד ְמ ַעט ִמז ְָער י ִ
יהם י ַ
ֲל ֶ
לה וַיֹּא ֶמר א ֵ
ְלכוּ ְלאוֹרוֹ ְבּ ִה ָמּ ְצאוֹ ֶפּן־י ְַכ ֶסּה ֶא ְת ֶכם ַהחֹ ֶשְׁ ו ַההֹ ֵל
ֵדע׃
ֲשׁר א י ָ
ֵלֶ אל־א ֶ
ַבּחֹ ֶשׁ י ֵ
יכם ְל ַמ ַען ִתּ ְהיוּ ְבנֵי
ֲל ֶ
ֲמינוּ ָבאוֹר ָכּל־עוֹד הוּא זוֹ ֵר ַח ע ֵ
לו ַהא ִ
ֵיהם׃
ֵשׁוּע ַויּ ִָסּ ֵתר ִמ ְפּנ ֶ
ָהאוֹר וְ אַ ֲחרֵי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָה ַל י ַ
ֵיהם׃
ַבּים ִל ְפנ ֶ
ֱמינוּ לוֹ אַף ִכּי־ ָע ָשׂה אֹתוֹת ר ִ
לז ְו ֵהם א ֶהא ִ
ֱמין
אָמר יְה ָוֹה ִמי ֶהא ִ
ֲשׁר ָ
ְשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִָביא א ֶ
לח ְל ַמלֹּאת ְדּ ַבר י ַ
וֹע יְה ָוֹה ַעל־ ִמי נ ְִג ָל ָתה׃
ִל ְשׁ ֻמ ָע ֵתנוּ וּזְר ַ
וֹסיף ֵלאמֹר׃
ְשׁ ְעיָהוּ ה ִ
ֲמין א יָכֹלוּ ִכּי י ַ
לט ו ְַעל־ ֵכּן ְל ַהא ִ
ֵיהם
ֵיהם ְו ִה ְשׁ ִמין ֶאת־ ְל ָב ָבם ֶפּן־י ְִראוּ ְב ֵעינ ֶ
מ ֵה ַשׁע ֵעינ ֶ
אתי ָל ֶהם׃
ְשׁבוּ ְו ִר ֵפּ ִ
וּל ָב ָבם י ִָבין ו ָ
ְ
ָבא
ְשׁ ְעיָהוּ ַבּחֲזוֹתוֹ ֶאת־ ְכּבוֹדוֹ ַו ִיּנּ ֵ
מא ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֵלּה ִדּ ֵבּר י ַ
ָע ָליו׃
ַבּים אַַ בּעֲבוּר
ֱמינוּ־בוֹ ר ִ
אוּלם גַּם ִמן־ ַה ָשּׂ ִרים ֶהא ִ
מב ָ
יהם ְל ִב ְל ִתּי ְינֻדּוּ ִמתּוְֹ ק ָה ָלם׃
רוּשׁים א הוֹדוּ ְב ִפ ֶ
ַה ְפּ ִ
ֵיהם ִמ ְכּבוֹד ֱאִ הים׃
ָקר ְבּ ֵעינ ֶ
ָשׁים י ָ
מג ִכּי ְכּבוֹד ֲאנ ִ
ֲמין ִכּי
ֲמין ִבּי א־ ִבי הוּא ַמא ִ
ֵשׁוּע וַיֹּא ַמר ַה ַמּא ִ
מד ַויּ ְִקרָא י ַ
ִאם־ ְבּשֹׁ ְל ִחי׃
מה ְו ָהרֹ ֶאה אֹ ִתי הוּא רֹ ֶאה ֶאת־שֹׁ ְל ִחי׃
ֲמין ִבּי א
ֲשׁר ָכּל־ ַה ַמּא ִ
וֹלם א ֶ
אתי ֶאל־ ָהע ָ
מו ַו ֲאנִי ְלאוֹר ָבּ ִ
ֲשׁ ָכה׃
י ְִשׁכֹּן ַבּח ֵ
מז ְו ִאישׁ ִכּי י ְִשׁ ַמע ֶאת־ ְדּ ָברַי ְוא י ְִשׁ ְמרֵם ֲאנִי א ֶא ְשׁפֹּט
יע
וֹשׁ ַ
אתי ִכּי ִאם־ ְלה ִ
וֹלם ָבּ ִ
אֹתוֹ ִכּי א־ ִל ְשׁפֹּט ֶאת־ ָהע ָ
וֹלם׃
ֶאת־ ָהע ָ

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֲמרַי יֵשׁ שֹׁ ֵפט
מח ו ְִכי י ְִמאַס ִבּי ִאישׁ ְוא י ִַקּח א ָ
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי הוּא י ְִשׁ ְפּ ֶטנּוּ ַבּיּוֹם
ֲשׁר־י ְִשׁ ְפּ ֶטנּוּ ַה ָדּ ָבר א ֶ
אֶ
ָהאַחֲרוֹן׃
ֲשׁר ְשׁ ָל ַחנִי הוּא
מט ִכּי ֲאנִי א ִמ ִלּ ִבּי ִד ַבּ ְר ִתּי ִכי ִאם־ ָהאָב א ֶ
ֲד ֵבּר׃
ֲשׁר א ַ
ֲשׁר אֹ ַמר וְ ֶאת־א ֶ
ִצ ַוּנִי ֶאת־א ֶ
אָמר ֵא ַלי
ֲשׁר ַ
וֹלם ִמ ְצוָתוֹ וְ ַעל־ ֵכּן ֶאת־א ֶ
ָד ְע ִתּי ִכּי ַחיֵּי ע ָ
נ ְוי ַ
ָהאָב ְל ַד ֵבּר אֹתוֹ ֶא ְשׁמֹר ְל ַד ֵבּר׃

פרק יג
ֵדע יֵשׁוּ ַע ִכּי ָבא ְז ָמנּוֹ ַלעֲלוֹת
א ַוי ְִהי ִל ְפנֵי ַחג־ ַה ֶפּ ַסח ַויּ ַ
אָהב ָבּאָרֶץ ֵמאָז
ֲשׁר ֵ
ִמן־ ָהאָרֶץ ֶאל־ ָהאָב וְ ֶאת־ ְבּ ִחירָיו א ֶ
ֲרית׃
ֲה ָבם ַעד־אַח ִ
ֵכּן א ֵ
ָתן ַה ָשּׂ ָטן ְבּ ֵלב
ֲשׁר נ ַ
עוּדת ַה ִמּ ְצוָה וְ אַ ֲחרֵי א ֶ
ב אַ ֲחרֵי ִסיוּם ְס ַ
ְהוּדה ֶבּן־ ִשׁ ְמעוֹן ִאישׁ־ ְק ִריּוֹת ְל ַה ְס ִגּיר אֹתוֹ׃
י ָ
ָתן ְבּיָדוֹ ֶאת־כֹּל ו ְִכי הוּא ֵמ ֵאת
ֵשׁוּע ִכּי ָהאָב נ ַ
ֵדע י ַ
ג ַויּ ַ
ְאל־ ֱאִ הים יָשׁוּב׃
ָצא ו ֶ
ֱאִ הים י ָ
ַחגֹּר ִמ ְט ַפּ ַחת
ָדיו ַויּ ְ
ָקם ֵמ ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַויּ ְִפשֹׁט ֶאת־ ְבּג ָ
ד ַויּ ָ
ַעל־ ָמ ְתנָיו׃
ידיו
ָחל ִל ְרחֹץ ר ְַג ֵלי ַת ְל ִמ ָ
ָצק ַמיִם ְבּ ִכיּוֹר ַויּ ֶ
אַחר י ַ
ה ְו ַ
ֲשׁר־הוּא ָחגוּר ָבּהּ׃
וֹתן ַבּ ִמּ ְט ַפּ ַחת א ֶ
ו ְִל ְמח ָ
אַתּה אֲדֹ ִני
אָמר ֵא ָליו ַה ָ
ו ַויָּבֹא ֶאל־ ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ְוהוּא ַ
ִתּ ְר ַחץ ֶאת־ר ְַג ָלי׃
ֲשׁר אֲנִי עֹ ֶשׂה ָבזֶה א־ ֵת ַדע
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵאת א ֶ
ַען י ַ
ז ַויּ ַ
ַע ָתּה אַ אַ ֲחרֵי־ ֵכן ַתּ ְשׂ ִכּיל׃
ַען אֹתוֹ
וֹלם ַויּ ַ
ח וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶפּ ְטרוֹס א־ ִת ְר ַחץ ר ְַג ַלי ְלע ָ
ֵשׁוּע ִאם־א ֶא ְר ָח ְצֵ אין־ ְלֵ ח ֶלק ִע ָמּ ִדי׃
י ַ
ט וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ִבּי אֲדֹ ִני א ְל ַבד ֶאת־ר ְַג ַלי
ָדי ְו ֶאת־רֹא ִשׁי׃
ִכּי ִאם־גַּם ֶאת־י ַ
זוּל ִתי
ֻחץ ֵאין־לוֹ ִל ְרחֹץ עוֹד ָ
ֵשׁוּע ַה ְמר ָ
י וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ֲבל
וֹרים א ָ
אַתּם ִהנּ ְֶכם ְטה ִ
ֶאת־ר ְַג ָליו ִכּי כֻלּוֹ ָטהוֹר הוּא ְו ֶ
ֻלּ ֶכם׃
א כ ְ
ֻלּ ֶכם
אָמר א כ ְ
ֲשׁר י ְַס ִגּירֶנּוּ ַעל־ ֵכּן ַ
ָדע אֹתוֹ א ֶ
יא ִכּי י ַ
וֹרים׃
ְטה ִ
ָדיו ָשׁב
יהם ו ְָל ַבשׁ ֶאת־ ְבּג ָ
ָחץ ֶאת־ר ְַג ֵל ֶ
ֲשׁר ר ַ
יב ְואַ ֲחרֵי א ֶ
יתי ָל ֶכם׃
יהם ַהי ְַד ְע ֶתּם ַמה־זֹּאת ָע ִשׂ ִ
ֲל ֶ
ֵשׁב וַיֹּא ֶמר א ֵ
ַויּ ֶ
יט ְב ֶתּם ִל ְקרֹא־ ִלי ֵכן
ַבּי וְאָדוֹן ְו ֵה ַ
אַתּם קֹ ִראים־ ִלי ר ִ
יג ֶ
ִכּי־ ֲאנִי הוּא׃
יכם
ַג ֵל ֶ
ָח ְצ ִתּי ֶאת־ר ְ
ַבּי ר ַ
יד ו ְַעל־ ֵכּן ִאם־ ֲאנִי ָהאָדוֹן ְו ָהר ִ
אָחיו׃
אַתּם ִל ְרחֹץ ִאישׁ ִאישׁ ֶאת־ר ְַג ֵלי ִ
יכם גַּם־ ֶ
ֲל ֶ
עֵ
ֲשׁר
אַתּם ַכּא ֶ
וֹפ ְת ֶכם ְל ַמ ַען ַתּעֲשׂוּן גַּם־ ֶ
טו ִכּי ֲאנִי הוּא מ ֶ
יתי ָל ֶכם אָנִ י׃
ָע ִשׂ ִ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ֵאין ָה ֶע ֶבד גָּדוֹל ֵמאֲדָֹניו ְו ֵאין
אָמן ֵ
טז ֵ
יח רַב ִמשֹּׁ ְלחוֹ׃
ַה ָשּׁ ִל ַ

פד

ֵיכם ִאם־ ֵכּן ַתּעֲשׂוּן׃
אַשׁר ֶ
יז ְו ִאם־י ְַד ְע ֶתּם זֹאת ְ
ֲשׁר ָבּ ַח ְר ִתּי־ ָבם
ָד ְע ִתּי ֶאת־א ֶ
ֻלּ ֶכם ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵכן ִכּי י ַ
יח ְוא ַעל־כּ ְ
ֲקב׃
וֹכל ַל ְח ִמי ִה ְג ִדּיל ָע ַלי ע ֵ
אְַ ל ַמ ַען יָקוּם ַה ָכּתוּב א ֵ
ֲמינוּ
יט ֵמ ַע ָתּה ֲאנִי ַמ ִגּיד ָל ֶכם ָדּ ָבר ֶטרֶם בֹּאוֹ ְל ַמ ַען ַתּא ִ
אַ ֲחרֵי בֹאוֹ ִכּי ֲאנִי הוּא׃
ֲשׁר ֶא ְשׁ ַלח ָפּנַי
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ַה ְמ ַק ֵבּל ֶאת־ ִמי א ֶ
אָמן ֵ
כ ֵ
ְה ְמ ַק ֵבּל ָפּנַי הוּא ְמ ַק ֵבּל ְפּנֵי שֹׁ ְל ִחי׃
הוּא ְמ ַק ֵבּל ו ַ
ַתּ ָפּ ֶעם רוּחוֹ
כא ַוי ְִהי ְכּ ַד ֵבּר יֵשׁוּ ַע ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ו ִ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי ֶא ָחד
אָמן ֵ
ְב ִק ְרבּוֹ ַוַיּגֵּד ָל ֶהם ֵלאמֹר ֵ
ִמ ֶכּם י ְַס ִגּיר אֹ ִתי׃
כב ַויּ ְִתרָאוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָפּנִים ְבּ ָפנִים ִכּי א י ְָדעוּ ַעל־ ִמי
ִד ֵבּר׃
ֲהבוֹ נִ ְשׁ ַען ַעל־ ֵחיקוֹ׃
ֵשׁוּע א ֵ
ֲשׁר י ַ
ידיו א ֶ
כג ְו ֶא ָחד ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
ֱמר־נָא ִמי־הוּא
כד ַויּ ְִר ָמז־לוֹ ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו א ָ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ָע ָליו׃
זֶה א ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו אֲדֹ ִני ִמי הוּא׃
כה ַויִפֹּל ַעל־ ַצ ְוּארֵי י ַ
יה לּוֹ
ְת ִתּ ָ
רוּסה וּנ ַ
ֲשׁר ֶא ְט ָבּל־לוֹ ְפ ָ
ֵשׁוּע זֶה הוּא א ֶ
ַען י ַ
כו ַויּ ַ
ְהוּדה ֶבּן־ ִשׁ ְמעוֹן
ֶה ֶאל־י ָ
רוּסה ַויּ ִָק ֶח ָה ַויּ ְִתּנ ָ
ַויּ ְִטבֹּל ֶאת־ ַה ְפּ ָ
ִאישׁ־ ְק ִריּוֹת׃
רוּסה ָבּא ַה ָשּׂ ָטן ֶאל־ ִק ְרבּוֹ וַיֹּא ֶמר
אָכלוֹ ֶאת־ ַה ְפּ ָ
כז ְואַ ֲחרֵי ְ
ֲשׂה׃
ֲשׂה ַמ ֵהר ַוע ֵ
ֲשׁר־ ַתּע ֶ
ֵשׁוּע ֵאת א ֶ
ֵא ָליו י ַ
יבּה ַעל־ ֶמה ִד ֶבּר
ָדע ִאישׁ ִמן־ ַהיֹּ ְשׁ ִבים ָשׁם ַבּ ְמּ ִס ָ
כח ְוא־י ַ
ֵא ָליו ָכּזֹאת׃
ְהוּדה ַעל־ ֵכּן
ֲשׁר ָח ְשׁבוּ ִבּ ְהיוֹת ְצרוֹר ַה ֶכּ ֶסף ְבּיַד י ָ
כט ִכּי יֵשׁ א ֶ
ֶח ַסר ָלנוּ ֶל ָחג אוֹ
ֲשׁר י ְ
ֵשׁוּע ְקנֵה־נָא ֶאת־א ֶ
אָמר ֵא ָליו י ַ
ַ
ְתּנָא ָד ָבר ַל ֲע ִניִּים׃
ָצא ִפ ְתאֹם ַוי ְִהי
רוּסה ֶאל־ ִפּיו י ָ
ל ְוהוּא ְבּ ַק ְחתּוֹ ֶאת־ ַה ְפּ ָ
ָלי ְָלה׃
אָדם
ֶא ָדּר ֶבּן־ ָה ָ
ֵשׁוּע ַע ָתּה נ ְ
ָצא וַיֹּא ֶמר י ַ
ֲשׁר י ָ
לא ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ֶא ָדּר׃
ְבּ ָכבוֹד וּבוֹ ֱאִ הים ְבּ ָכבוֹד נ ְ
ָחישׁ ְל ַה ְא ִדּירוֹ׃
לב וֵאִ הים הוּא י ְַא ִדּיר אֹתוֹ ִבּ ְכבוֹדוֹ ְוגַם־י ִ
אַתּם
לג ָבּנַי ַהי ְָק ִרים עוֹד־ ְמ ַעט ִמז ְָער ֵא ֵשׁב ִע ָמּ ֶכם ְו ֶ
ֲשׁר ֲאנִי
ְהוּדים ִכּי ֶאל־א ֶ
אָמ ְר ִתּי ֶאל־ ַהיּ ִ
ֲשׁר ַ
ְתּ ַב ְקשׁוּנִי ְו ַכא ֶ
יכם׃
ֲל ֶ
תוּכלוּ ָלבֹא ָשׁ ָמּה ֵכּן ֲאנִי אֹ ֵמר ַע ָתּה גַּם־א ֵ
הֹ ֵל א ְ
ֵעהוּ
ֲבה ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
ֲד ָשׁה ֲאנִי נֹ ֵתן ָל ֶכם ְלאַה ָ
לד ִה ֵנּה ִמ ְצוָה ח ָ
ֵעהוּ
אַתּם ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
אָה ְב ִתי ֶא ְת ֶכם ֵכּן גַּם־ ֶ
ֲשׁר ַ
ַכּא ֶ
ֱהבוּן׃
ֶתּא ָ
ֵעים ָתּ ִלין
ֲבת ר ִ
אַתּם ִאם אַה ַ
ידי ֶ
ֻלּם ִכּי ַתּ ְל ִמ ַ
לה ָבּזֹאת י ְֵדעוּ כ ָ
ֵיכם׃
ֵבּינ ֶ
ַען
אַתּה הֹ ֵלַ ויּ ַ
לו וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס אֲדֹ ִני אָנָה ָ
תוּכל ָל ֶל ֶכת אַ ֲחרַי ַכּיּוֹם אַ
ֲשׁר ֲאנִי הֹ ֵל א־ ַ
ֵשׁוּע ֶאל־א ֶ
י ַ
ָמים ָבּ ִאים ְו ָה ַל ְכ ָתּ אַ ֲחרָי׃
ִהנֵּה י ִ
אוּכל ָל ֶל ֶכת
לז וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶפ ְטרוֹס אֲדֹ ִני ַעל־ ֶמה א־ ַ
ֲד׃
אַ ֲחרֶיַ כּיּוֹם ֲהא ֶאת־נ ְַפ ִשׁי ֶא ֵתּן ַבּע ֶ

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל
אָמן ֵ
ֲדי ֵ
ֲת ֵתּן ֶאת־נ ְַפ ְשַׁ בּע ִ
ֵשׁוּע ה ִ
ַען י ַ
לח ַויּ ַ
ֲשׁר ְתּ ַכ ֶחשׁ־ ִבּי ָשׁשׁ ְפּ ָע ִמים׃
א י ְִקרָא ַה ַתּ ְרנְ גֹל ַעד־א ֶ

פרק יד
ֲמינוּ ִבּי׃
וּכמוֹ־ ֵכן ַהא ִ
ֲמינוּ ֵבאִ הים ְ
ֵחת ִל ְבּ ֶכם ַהא ִ
א אַל־י ַ
ִיתי
לוּלא ֵכן ָהי ִ
אָבי ִכּי ֵ
ב ְמעוֹנוֹת רַבּוֹת ִנ ְמ ָצאוֹת ְבּ ֵבית ִ
ַמ ִגּיד ָל ֶכם ַואֲנִ י הֹ ֵלְ ל ָה ִכין ָל ֶכם ָמקוֹם׃
אָכין ָמקוֹם ָל ֶכם שׁוֹב אָשׁוּב ו ְָל ַק ְח ִתּי
ֲשׁר ֵא ֵלְ ו ִ
ג ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ֲשׁר ֶא ְהיֶה׃
ֶא ְת ֶכם ֵא ָלי ְל ַמ ַען ִתּ ְהיוּ ִע ִמּי ָשׁם ַבּא ֶ
אַתּם י ְַד ְע ֶתּם אָנָא אֲנִ י הֹ ֵל וְ גַם ֶאת־ ַה ֶדּ ֶר י ְַד ְע ֶתּם׃
ד ְו ֶ
יכה
אַתּה הֹ ֵלְ ו ֵא ָ
ָד ְענוּ אָנָה ָ
וֹמא אֲדֹ ִני א י ַ
ה וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו תּ ָ
ֵדע ֶאת־ ַה ָדּ ֶר׃
נַ
ֱמת וְ ַה ַחיִּים ְו ִאישׁ
ְהא ֶ
ֵשׁוּע אָנֹ ִכי ַה ֶדּ ֶר ו ָ
ו וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
א־יָבֹא ֶאל־ ָהאָב ִבּ ְל ִתּי ַעל־י ִָדי׃
וּמ ַע ָתּה י ְַד ְע ֶתּם אֹתוֹ
אָבי ֵ
ז לוּ אֹ ִתי י ְַד ְע ֶתּם י ְַד ְע ֶתּם גַּם ֶאת־ ִ
יתם אֹתוֹ׃
ְוגַם־ ְר ִא ֶ
ח וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִפ ִילפּוֹס אֲדֹ ִני ַה ְר ֵאנוּ נָא ֶאת־ ָהאָב ְורַב ָלנוּ׃
ֲטרֶם
ִיתי ִע ָמּ ֶכם ה ֶ
ַבּים ָהי ִ
ָמים ר ִ
ֵשׁוּע ֲהא י ִ
ט וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ֵתּ ַדע אֹ ִתי ִפּ ִילפּוֹס ָהרֹ ֶאה אֹ ִתי רֹ ֶאה ֶאת־ ָהאָב ו ְָל ָמּה־זֶּה
תֹא ַמר ַה ְר ֵאנוּ ֶאת־ ָהאָב׃
ֲשׁר ֲאנִי
ֲמין ִכּי ֲאנִי ָבאָב וְ ָהאָב ִבּי ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
ֲכי א ַתא ִ
י הִ
יכם א־ ִמ ִלּ ִבּי ֲאנִי דֹ ֵבר ִכּי ָהאָב ַהשֹּׁ ֵכן ִבּי הוּא
ֲל ֶ
דֹ ֵבר א ֵ
וֹתיו׃
פֹ ֵעל ִבּי ְפּעֻלּ ָ
ֲמינוּ ִלי
ְהאָב ִבּי ְו ִאם־א ַהא ִ
ֲמינוּ ִלי ִכּי־ ֲאנִי ָבאָב ו ָ
יא ַהא ִ
ִבּ ְג ַלל ַה ְפּעֻלּוֹת ָה ֵא ֶלּה׃
ֲשׁר
ֲשׂים א ֶ
ֲמין ִבּי ֶאת־ ַה ַמּע ִ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ַה ַמּא ִ
אָמן ֵ
יב ֵ
ֲשׂה ִכּי
ֲשׂה גַם־הוּא ְוּגדֹלוֹת ֵמ ֵא ֶלּה ַיע ֶ
ֲאנִי עֹ ֶשׂה ַיע ֶ
אָבי אָנֹ ִכי הֹ ֵל׃
ֶאל־ ִ
ֱשׂה ְל ַבעֲבוּר י ְִג ַדּל
ֲשׁר ִתּ ְשׁאֲלוּ ִב ְשׁ ִמי אֹתוֹ ֶאע ֶ
יג ו ְָכל־א ֶ
ְכּבוֹד ָהאָב ִבּ ְבנוֹ׃
ֱשׂנּוּ׃
ֲשׁר ִתּ ְשׁאֲלוּ ִב ְשׁ ִמי ֲאנִי ֶאע ֶ
יד ָכּל־ ָדּ ָבר א ֶ
ֲה ְב ֶתּם אֹ ִתי ֶאת־ ִמְֹצ ַתי ִתּ ְשׁמֹרוּ׃
טו ִאם־א ַ
ֲשׁר־י ְִשׁכֹּן
אַחר א ֶ
ִתּן ָל ֶכם ֵמ ִליץ ֵ
ֲח ֶלּה ְפנֵי ָהאָב ְוי ֵ
טז ַו ֲאנִי א ַ
ֲדי־ ַעד׃
ִא ְתּ ֶכם ע ֵ
וֹלם א־יָכֹל ְל ַק ְבּלוֹ
ֲשׁר ָהע ָ
ֱמת א ֶ
רוּח ָהא ֶ
יז ֲהא הוּא ַ
אַתּם י ְַד ְע ֶתּם אֹתוֹ ִכּי הוּא
ֵד ֶענּוּ וְ ֶ
ֲשׁר א י ְִר ֶאנּוּ ְוא י ָ
ַבּא ֶ
וֹכ ֶכם׃
שֹׁ ֵכן ִא ְתּ ֶכם וְאַף־ ָהיֹה י ְִהיֶה ְבּת ְ
יכם׃
ֲל ֶ
וֹמים ִכּי בֹא אָבֹא א ֵ
יח ַו ֲאנִי א ֶא ֱעז ְָב ֶכם יְת ִ
אַתּם
וֹסיף ִל ְראוֹת אֹ ִתי ְו ֶ
וֹלם א י ִ
ְהע ָ
יט עוֹד ְמ ַעט ִמז ְָער ו ָ
אַתּם ִתּ ְחיוּן׃
ִתּ ְר ֻא ִני ִכּי־ ֲאנִי ַחי ו ְֵכן גַּם־ ֶ
אַתּם ִבּי ַו ֲאנִי ָב ֶכם׃
אָבי ְו ֶ
כ ַבּיּוֹם ַההוּא ֵתּ ְדעוּ ִכּי־ ֲאנִי ְב ִ
ֲשׁר
וֹתן זֶה הוּא א ֶ
וֹתי ִאתּוֹ ְושֹׁ ֵמר ַלעֲשׂ ָ
ֲשׁר ִמ ְצ ַ
כא ִמי א ֶ
ַדּע׃
אָבי ַו ֲאנִי אֹ ֲה ֵבהוּ ְו ֵא ָליו ֶא ְתו ָ
ֱה ַבנִי ְואֹ ֲה ִבי אָהוּב ְל ִ
ֶיא ָ

פה

יכה אֲדֹ ִני ִתּ ְקרֶינָה
ְהוּדה א ִאישׁ־ ְק ִריּוֹת וְ ֵא ָ
כב וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ָ
וֹלם׃
ַדּע ֵא ֵלינוּ ְוא ָלע ָ
ָכ ֵא ֶלּה ִכּי ָתבֹא ְל ִה ְתו ַ
ֱה ַבנִי י ְִשׁמֹר ֶאת־ ְדּ ָברַי
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִאישׁ ִכּי ֶיא ָ
ַען י ַ
כג ַויּ ַ
ֱהב אֹתוֹ ְו ֵא ָליו נָבֹא ְו ָשׁ ַכנּוּ ִאתּוֹ׃
אָבי ֶיא ַ
ְו ִ
ֱה ַבנִי הוּא א י ְִשׁמֹר ֶאת־ ְדּ ָברָי
ֲשׁר א ֶיא ָ
כד ְו ִאישׁ א ֶ
ָצאוּ ִכּי ִאם־ ִמ ִפּי ָהאָב
ֲשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם א ִמ ִלּ ִבּי י ָ
ְו ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
ֲשׁר ְשׁ ָל ָחנִי׃
אֶ
יכם ְבּעוֹד ִשׁ ְב ִתּי ִע ָמּ ֶכם׃
ֲל ֶ
כה ֶאת־ ֵא ֶלּה ִדּ ַבּ ְר ִתּי א ֵ
ֲשׁר־י ְִשׁ ָל ֵחהוּ ָהאָב ִבּ ְשׁ ִמי
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ א ֶ
כו ְו ַה ֵמּ ִליץ הוּא ַ
ַד ִתּי ָל ֶכם׃
ֲשׁר־ ִהגּ ְ
י ְַל ֶמּ ְד ֶכם ֶאת־כֹּל ְואָז ִתּ ְז ְכּרוּ כֹּל א ֶ
וֹמי ֲאנִי נֹ ֵתן ָל ֶכם א
ִיח ָל ֶכם ֶאת־ ְשׁל ִ
כז ו ְַע ָתּה ָשׁלוֹם ֲאנִי ַמנּ ַ
וֹלם ֲאנִי נֹ ֵתן ָל ֶכם אַל־י ְִרגַּז ִל ְבּ ֶכם
ִתּן ָהע ָ
אַשׁר י ֵ
ַכ ֶ
ֵחת׃
ְואַל־י ָ
יכם ִכּי ֵא ֵלִ מ ֶכּם
ֲל ֶ
ֲשׁר־אָ ַמ ְר ִתּי א ֵ
כח ֲהא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵאת א ֶ
ִיתם ְשׂ ֵמ ִחים
ֲה ְב ֶתּם אֹ ִתי ֱהי ֶ
יכם לוּ א ַ
ֲל ֶ
וְעוֹד אֲשׁוּב א ֵ
אָמ ִרי ָל ֶכם ִכּי־הֹ ֵלֲ אנִי ֶאל־ ָהאָב ִכּי ָהאָב גָּדוֹל ִמ ֶמּנִּי׃
ְבּ ְ
ֲמינוּ
ַד ִתּי ָל ֶכם ַה ָדּ ָבר ֶטרֶם בֹּאוֹ ְל ַבעֲבוּר ַתּא ִ
כט ו ְַע ָתּה ִהגּ ְ
אַ ֲח ֵרי בֹאוֹ׃
ֲמ ִרים ִע ָמּ ֶכם ִמ ְפּנֵי
אוּכל עוֹד ְל ַה ְרבּוֹת א ָ
ל ַו ֲאנִי א־ ַ
אוּמה׃
ֲשׁר יָבֹא ְוהוּא ֵאין־לוֹ ֵח ֶלק ִבּי ָכּל־ ְמ ָ
וֹלם א ֶ
ַשׂר־ ָהע ָ
וֹלם ִכּי ֲאנִי אֹ ֵהב ֶאת־ ָהאָב וְעֹ ֶשׂה
ֵדע ָהע ָ
לא רַק ְל ַבעֲבוּר י ַ
ֲשׁר ִצ ַוּנִי ָהאָב ְלכוּ ְונ ְֵל ָכה ִמזֶּה׃
ֲאנִי ְכּכֹל א ֶ
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אָבי ַהכֹּ ֵרם׃
ֱמת וְ ִ
ֶפן א ֶ
ֶפן גּ ֶ
אָנֹ ִכי ַהגּ ֶ
ֲשׁר
ֲשׂה ֲענ ִָבים י ְְכ ְר ֶתנָּה ַוא ֶ
ֲשׁר א ַתע ֶ
ָכּל־ ְזמוֹ ָרה ִמ ֶמּנִּי א ֶ
ְמנָּה ְל ַה ְרבּוֹת ֶאת־ ִפּ ְריָהּ׃
ֲשׂה ֲענ ִָבים י ְַקי ֶ
ַתּע ֶ
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי
אַתּם ז ִַכּים ִה ְנּ ֶכם ַכּיּוֹם ַעל־ ִפּי ְד ָברַי א ֶ
ְו ֶ
יכם׃
ֲל ֶ
אֵ
ֲשׁר ַה ְזּמֹ ָרה ְפּ ִרי
הֱיוּ ְד ֵב ִקים ִבּי ַואֲנִ י ָב ֶכם ִכּי ַכּא ֶ
אַתּם
ָפן ֵכּן גַּם־ ֶ
יה ִאם־א ָד ְב ָקה ַבגּ ֶ
ֲשׂה ֵמ ֵא ֶל ָ
ַבל־ ַתּע ֶ
ִאם־א ִת ְד ְבּקוּן ִבּי׃
ְשׁוֶּה
ְאַתּם ַהזְּ מֹרוֹת ַה ָדּ ֵבק ִבּי ְו ֲאנִי בוֹ הוּא י ַ
ֶפן ו ֶ
אֲנֹ ִכי ַהגּ ֶ
אוּמה׃
תוּכלוּ עֲשׂוֹת ְמ ָ
רֹב ֶפּ ִרי ִכּי ִבּ ְל ָע ַדי א ְ
וּמקֹ ֵשׁשׁ
ִיבשׁ ְ
ֲשׁר י ָ
ֵצר א ֶ
ַשׁ ִליכֻהוּ ְכּנ ֶ
ֲשׁר א י ְִד ַבּק ִבי י ְ
ִמי א ֶ
יְקֹ ְשׁ ֶשׁנּוּ וּ ְנ ָתנוֹ ָל ֵאשׁ וְ ָהיָה ְל ָב ֵער׃
ֵע ֶשׂה
וּד ָברַי ְשׁ ֻמ ִרים ָבּ ֶכם ִתּ ְשׁאֲלוּ ְוי ָ
אַתּם ְדּ ֵב ִקים ְ
ִאם־ ִבּי ֶ
ָל ֶכם ְכּ ָכל־ ִמ ְשׁאֲלוֹת ִל ְבּ ֶכם׃
ִיתם ִלי
אָבי ִכּי־ ַתעֲשׂוּ רֹב ֶפּ ִרי ִו ְהי ֶ
ְבּזֹאת י ְִג ַדּל ְכּבוֹד ִ
ְל ַת ְל ִמ ִידים׃
ֲב ִתי
אָה ְב ִתּי ֶא ְת ֶכם חֲסוּ ְבאַה ָ
ֲהב אֹ ִתי ָהאָב ֵכּן ַ
ֲשׁר א ַ
ַכּא ֶ
ָתּ ִמיד׃
ֲשׁר
ֲב ִתי ָתּ ִמיד ַכּא ֶ
ִאם ֶאת־ ִמ ְצוֹ ַתי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ֶתּחֱסוּ ְבאַה ָ
ֲבתוֹ ָתּ ִמיד׃
ֱסה ְבאַה ָ
אָבי ָשׁ ַמ ְר ִתּי וְ ֶאח ֶ
גַּם־אֲנֹ ִכי ִמ ְצוֹת ִ

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

יכם ְל ַבעֲבוּר ִתּ ְהֶיה
ֲל ֶ
יא ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלה ִדּ ַבּ ְר ִתּי א ֵ
יכם ְו ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ִתּ ָמּ ֵלא נ ְַפ ֵשׁ ֶכם׃
ֲל ֶ
ִשׂ ְמ ָח ִתי ע ֵ
ֲשׁר אֲנֹ ִכי
אָחיו ַכּא ֶ
ֲבה ִאישׁ ֶאת־ ִ
ָתי ְלאַה ָ
יב וְזֹאת ִהיא ְמ ְצו ִ
אָה ְב ִתּי ֶא ְת ֶכם׃
ַ
ִתּן ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ְבּ ַעד
ֲשׁר ִאם י ֵ
ַבּה ֵמא ֶ
ֲבה ר ָ
יג ֵאין ְל ִאישׁ אַה ָ
ידיו׃
י ְִד ָ
ֲשׁר־אֲנֹ ִכי ְמ ַצוֶּה
ידי ִהנּ ְֶכם רַק ִאם־ ַתּעֲשׂוּ ֵאת א ֶ
אַתּם י ְִד ַ
יד ְו ֶ
ֶא ְת ֶכם׃
ֲב ִדים ֶא ְקרָא ָל ֶכם ִכּי ָה ֶע ֶבד ֵאינֶנּוּ יֹ ֵד ַע
טו א עוֹד ע ָ
וֹד ְע ִתּי
ידי ִכּי ה ַ
ָאתי י ְִד ַ
ֲשׁר אֲדָֹניו עֹ ֶשׂה אַָ ל ֶכם ָקר ִ
ֶאת־א ֶ
אָבי׃
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ִפּי ִ
ֶא ְת ֶכם כֹּל א ֶ
יתי
אַתּם ְבּ ַח ְר ֶתּם ִבּי רַק־ ֲאנִי ָבּ ַח ְר ִתּי ָבּ ֶכם ַו ֲאנִי ִמ ִנּ ִ
טז א ֶ
וּפ ְרי ְֶכם ַיעֲמֹד ָל ַעד ו ְָכל־ ָדּ ָבר
ֶא ְת ֶכם ָל ֶל ֶכת וְ ַלעֲשׂוֹת ֶפּ ִרי ֶ
ִתּן ָל ֶכם׃
ֲשׁר ִתּ ְשׁאֲלוּ ֵמ ֵאת ָהאָב ִבּ ְשׁ ִמי אֹתוֹ י ֵ
אֶ
ֲשׁר ֲאנִי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ִכּי ִאישׁ
יז וְזֹאת ִהיא ַה ִמּ ְצוָה א ֶ
ֱהבוּן׃
ֵעהוּ ֶתּא ָ
ֶאת־ר ֵ
וֹלם י ְִשׂנָא ֶא ְת ֶכם ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ִכּי אֹ ִתי ָשׂנֵא
יח ִאם־ ָהע ָ
ֵיכם׃
ִל ְפנ ֶ
ַען
ֲשׁר־לוֹ אַ י ַ
ֱהב ֵאת א ֶ
וֹלם ֶיא ַ
וֹלם ָהע ָ
ִיתם ִמן־ ָהע ָ
יט לוּ ֱהי ֶ
וֹלם
וֹלם ַואֲנִ י ָב ַח ְר ִתּי ָב ֶכם ִמן־ ָהע ָ
אַתּם ִמן־ ָהע ָ
ִכּי־ ֵאין ֶ
וֹלם׃
ַעל־ ֵכּן י ְִשׂנָא ֶא ְת ֶכם ָהע ָ
אָמ ְר ִתּי ָל ֶכם ָה ֶע ֶבד ֵאינֶנּוּ גָדוֹל
ֲשׁר ַ
כ ִז ְכרוּ ֶאת־ ַה ָדּ ָבר א ֶ
ָדפוּ אֹ ִתי גַּם־ ֶא ְת ֶכם י ְִרדֹּפוּ ִאם־ ָשׁ ְמרוּ
ֵמאֲדָֹניו ִאם־ר ְ
ֵיכם י ְִשׁמֹרוּ׃
ֶאת־ ְדּ ָברַי גַּם ֶאת־ ִדּ ְבר ֶ
ֲבל ָכּל־ ֵא ֶלּה ַיעֲשׂוּ ָל ֶכם ַבּעֲבוּר ְשׁ ִמי ִכּי ֵאינָם יֹ ְד ִעים
כא א ָ
ֶאת־שֹׁ ְל ִחי׃
ֲבל
יהם ֵח ְטא א ָ
ֲל ֶ
הוּשׁת ע ֵ
ַד ִתּי ָל ֶהם א ַ
אתי ו ְִהגּ ְ
לוּלי ָב ִ
כב ֵ
יהם ַעל־ ַחטֹּא ָתם׃
ַע ָתּה ֵאין ַמ ֲענֶה ְבּ ִפ ֶ
אָבי׃
כג ַהשּׂנֵא אֹ ִתי הוּא שׂנֵא גַּם־ ֶאת־ ִ
אַחר
ֲשׂה ִאישׁ ֵ
ֲשׁר א ע ָ
ֲשׂים א ֶ
ֵיהם ַה ַמּע ִ
יתי ִל ְפנ ֶ
לוּלי ָע ִשׂ ִ
כד ֵ
ֲשׂי
ֲבל ַע ָתּה רָאוּ ֶאת־ ַמע ַ
יהם ֵח ְטא א ָ
ֲל ֶ
הוּשׁת ע ֵ
 א־ ַ
אָבי׃
ַויּ ְִשׂ ְנאוּ גַם־אֹ ִתי ְוגַם ֶאת־ ִ
כה אְַ ל ַמלֹּאת ַה ָדּ ָבר ַה ָכּתוּב ְבּתוֹ ָר ָתם וְ ִשׂי ְנאַת ִחנָּם
ְשׂנֵאוּנִי׃
יכם ֵמ ֵאת ָהאָב
ֲל ֶ
ֲשׁר ֶא ְשׁ ָל ֶחנּוּ א ֵ
ֲשׁר יָבֹא ַה ֵמּ ִליץ א ֶ
כו אַַ כּא ֶ
ָעד־ ִלי׃
ֱמת ַהיֹּ ֵצא ִמ ְמּקוֹר ָהאָב הוּא י ֶ
רוּח ָהא ֶ
ֲהא הוּא ַ
ִיתם ִע ָמּ ִדי ֵמרֹאשׁ׃
אַתּם ָתּ ִעידוּ ִלי ִכּי ֱהי ֶ
כז ְוגַם־ ֶ
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יכם ְל ַמ ַען א ִת ָכּ ֵשׁלוּ׃
ֲל ֶ
ֶאת־ ֵא ֶלּה ִדּ ַבּ ְר ִתּי א ֵ
ֲשׁר
יע ַה ְזּ ָמן א ֶ
ֵהם ְינַדּוּ ֶא ְת ֶכם ִמתּוַֹ ה ָקּ ָהל ְואַף ִה ִגּ ַ
ָכּל־הֹ ֵרג ֶא ְת ֶכם ַיחֲשֹׁב ְבּ ִלבּוֹ ִכּי ָק ְר ָבּן הוּא ַמ ְק ִריב
ֵלאִ הים׃
ָדעוּ׃
אָבי ְוגַם־אֹ ִתי א י ָ
ְו ֶאת־ ֵא ֶלּה ַיעֲשׂוּ ָל ֶכם ִכּי גַּם־ ֶאת־ ִ

ָאַגּיד ָל ֶכם ֶאת־ ֵא ֶלּה ְל ַמ ַען ִתּ ְז ְכּרוּ אֹ ָתם ְבּ ִע ָתּם ִכּי ֲאנִי
דו ִ
יכם ְוא ִה ְק ַדּ ְמ ִתּי ְל ַה ִגּיד ָל ֶכם ָכּל־זֶה ֵמרֹאשׁ
ֲל ֶ
ַה ְמ ַד ֵבּר א ֵ
ִיתי ִע ָמּ ֶכם׃
ַבּעֲבוּר ִכּי ָהי ִ
ה ו ְַע ָתּה ִה ְנּנִי הֹ ֵלֶ אל־שֹׁ ְל ִחי ְו ֵאין עוֹד ִאישׁ ִמ ֶכּם שֹׁ ֵאל
אַתּה הֹ ֵל׃
אֹ ִתי אָנָה ָ
יכם ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה׃
ֲל ֶ
ו רַק ִל ְבּ ֶכם ָמ ֵלא ֶע ֶצב ְבּ ַד ְבּ ִרי א ֵ
ֲשׁר ֵא ֵלִ כּי ִאם־א
אַגּיד ָל ֶכם ִכּי טוֹב ָל ֶכם א ֶ
ֱמת ִ
אוּלם א ֶ
ז ָ
יכם׃
ֲל ֶ
יכם ְו ִכי־ ֵא ֵלֶ א ְשׁ ָל ֶחנּוּ א ֵ
ֲל ֶ
ֵא ֵל א־יָבֹא ַה ֵמּ ִליץ א ֵ
וֹלם ַעל־ ְדּ ַבר ֵח ְטא ְצ ָד ָקה
וֹכח ֶאת־ ָהע ָ
ח ְוהוּא ְבּבֹאוֹ י ַ
וּמ ְשׁ ָפּט׃
ִ
ֱמינוּ ִבי׃
ֲשׁר א ֶהא ִ
ט ַעל־ ֵח ְטא ַעל־א ֶ
אָבי ְוא ִת ְר ֻא ִני עוֹד׃
י ַעל־ ְצ ָד ָקה ַעל־ ִכּי הֹ ֵלֲ אנִי ֶאל־ ִ
וֹלם ַהזֶּה
יע ֶאת־ ַשׂר ָהע ָ
יא ו ְַעל־ ִמ ְשׁ ָפּט ַעל־ ִכּי י ְַר ִשׁ ַ
ְבּ ִה ָשּׁ ְפטוֹ׃
תוּכלוּ ְשׂ ֵאת
ֲכם אַ א־ ְ
וֹדיע ֶ
יב וְעוֹד ִלי ִמ ִלּין רַבּוֹת ְלה ִ
וֹתן ַכּיּוֹם׃
א ָ
ֻלּהּ ִכּי א
ֱמת כּ ָ
ֱמת ְבּבֹאוֹ ַי ְנ ֶחה ֶא ְת ֶכם ֶאל־ ָהא ֶ
רוּח ָהא ֶ
יג ְו ַ
יע ְוי ִַגּיד
ַשׁ ִמ ַ
ֲשׁר י ְִשׁ ַמע י ְ
ִמ ִלּבּוֹ י ְַד ֵבּר ִכּי ִאם ֶאת־א ֶ
ֶאת־ ָהאֹ ִתיּוֹת ְלאָחוֹר׃
וֹדי ִכּי י ִַקּח ִמ ֶשּׁ ִלּי ְו ִה ִגּיד ָל ֶכם׃
ַדּל ְכּב ִ
יד הוּא ְיג ֵ
אָמ ְר ִתּי ִמ ֶשּׁ ִלּי י ִַקּח ְו ִה ִגּיד
אָבי ִלי הוּא ַעל־ ֵכּן ַ
ֲשׁר ְל ִ
טו כֹּל א ֶ
ָל ֶכם׃
טז עוֹד ִכּ ְמ ַעט ֶרגַע ְוא ִת ְר ֻא ִני עוֹד וְעוֹד ִכּ ְמ ַעט ֶרגַע ו ְִת ְר ֻא ִני
אָבי׃
ִכּי ֲאנִי הֹ ֵלֶ אל־ ִ
ֵעהוּ ַמה־זֶּה
ֲשׁר ִנ ְד ְבּרוּ אָז ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
ידיו א ֶ
יז ְויֵשׁ ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
אָמר ֵא ֵלינוּ עוֹד ִכּ ְמ ַעט ֶרגַע ְוא ִת ְראוּנִי וְעוֹד
ֲשׁר ַ
אֶ
ִכּ ְמ ַעט ֶרגַע ו ְִת ְראוּנִי וְ ִכי ֲאנִי הֹ ֵלֶ אל־ ָהאָב׃
ֵדע
ַחנוּ א נ ַ
אָמר ַו ֲאנ ְ
ֲשׁר ַ
יח וַיֹּא ְמרוּ ַמה־זֶּה ִכּ ְמ ַעט ֶרגַע א ֶ
ָמה הוּא ְמ ַד ֵבּר׃
ֵשׁוּע ִכּי ְמ ַב ְק ִשׁים ֵהם ִל ְשׁאֹל ֶאת־ ִפּהוּ וַיֹּא ֶמר
יט ַויּ ְַרא י ַ
אָמ ְר ִתּי עוֹד ִכּ ְמ ַעט
ֲת ְח ְקרוּן זֶה ֶאת־זֶה ַעל ִכּי־ ַ
יהם ה ַ
ֲל ֶ
אֵ
ֶרגַע ְוא ִת ְר ֻאנִ י וְעוֹד ִכּ ְמ ַעט ֶרגַע ו ְִת ְר ֻאנִי׃
וּבנֵי
אַתּם ִתּ ְבכּוּ וְ ֵת ִילילוּ ְ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָל ֶכם ִכּי ֶ
אָמן ֵ
כ ֵ
ֵה ֵפְ ל ָשׂשׂוֹן׃
אַבּלוּ אֶַ א ְב ְל ֶכם י ָ
אַתּם ִתּ ְת ְ
וֹלם י ִָגילוּ ֶ
ָהע ָ
יטה
ֲשׁר ִה ְמ ִל ָ
יה ִכּי ָבאָה ִע ָתּהּ וְ אַ ֲחרֵי א ֶ
ֲב ֶל ָ
כא ִא ָשּׁה ָתּ ִחיל ַבּח ָ
וֹלד
ָלד א־ ִת ְזכֹּר עוֹד ֶח ְב ָלהּ ִמ ִשּׂ ְמ ָח ָתהּ ִכּי־ ִאישׁ נ ַ
ֶאת־ ַהוּ ָ
וֹלם׃
ָבּע ָ
אַתּם ְמ ֵל ִאים יָגוֹן ַכּיּוֹם אַ עוֹד אָשׁוּב ֶא ְר ֶאה ֶא ְת ֶכם
כב ְוגַם־ ֶ
ָבר׃
ְו ָשׂשׂ ִל ְבּ ֶכם וְ ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם א־י ִַקּח ִמ ֶכּם גּ ֶ
אָמן ֲאנִי
אָמן ֵ
וּביּוֹם ַההוּא א ִת ְשׁאֲלוּ ִלי ָכּל־ ְשׁ ֵא ָלה ֵ
כג ַ
ִתּן ָל ֶכם ִבּ ְשׁ ִמי׃
אֹ ֵמר ָל ֶכם ִאם ְתּ ַב ְקשׁוּ ָד ָבר ֵמ ֵאת ָהאָב י ֵ
כד ַעד־ ַע ָתּה א־ ִב ַקּ ְשׁ ֶתּם ָדּ ָבר ִבּ ְשׁ ִמי ַבּ ְקּשׁוּ וְ ִת ְקחוּ וְ נ ְַפ ְשׁ ֶכם
ִתּ ָמּ ֵלא ִשׂ ְמ ָחה׃

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

וֹעד ְוא
יע ַהמּ ֵ
יכם אִַ ה ִגּ ַ
ֲל ֶ
כה ֶאת־ ֵא ֶלּה ִבּ ְמ ָשׁ ִלים ִדּ ַבּ ְר ִתּי א ֵ
יכם עוֹד ִבּ ְמ ָשׁ ִלים ִכּי ִאם־ ְבּ ִמ ִלּים ְבּרֻרוֹת
ֲל ֶ
ֲד ֵבּר א ֵ
אַ
ֵד ֶכם ַעל־ ְדּ ַבר ָהאָב׃
אַגּ ְ
יכם ִבּ ְשׁ ִמי ִתּ ְשׁאָלוּ ְו ֵאי ֶננִּי אֹ ֵמר
וֹת ֶ
כו ַבּיּוֹם ַההוּא ִמ ְשׁאֲל ֵ
אַע ִתּיר ַבּ ַע ְד ֶכם ֶאל־ ָהאָב׃
ָל ֶכם ִכּי ֲאנִי ְ
ֲה ְב ֶתּם אֹ ִתי
ֲשׁר א ַ
כז ִכּי־ ָהאָב גַּם־הוּא אֹ ֵהב ֶא ְת ֶכם ֵע ֶקב א ֶ
אתי׃
ָצ ִ
ֲמינוּ ִכּי־ ֵמ ֵאת ָהאָב י ָ
ַתּא ִ
וַ
וֹלם וְ ַע ָתּה אָשׁוּב ֶאעֱזֹב
אתי ָבע ָ
וּב ִ
אתי ֵמ ֵאת ָהאָב ָ
ָצ ִ
כח י ָ
ְא ֶל־ ִלי ֶאל־ ָהאָב׃
ֶאת־ ָהעוֹ ָלם ו ֵ
ידיו ִהנְּ ְ מ ַד ֵבּר ַע ָתּה ְבּ ִמ ִלּים ְבּרֻרוֹת ְוא
כט וַיֹּא ְמרוּ ַת ְל ִמ ָ
ַת ִבּיע ָמ ָשׁל׃
אָל
ֲשׁר י ְִשׁ ְ
אַתּה יֹ ֵד ַע כֹּל ְו ֵאין ַמ ְחסֹר ְל א ֶ
ָד ְענוּ ִכּי־ ָ
ל ַע ָתּה י ַ
את׃
ָצ ָ
ֲמין ִכּי ֵמ ֵאת ֱאִ הים י ָ
ִאישׁ ָבּזֹאת ַנא ִ
ֲמינוּ ָע ָתּה׃
ֲכי ַתא ִ
ֵשׁוּע ה ִ
ַען אֹ ָתם י ַ
לא ַויּ ַ
יע ִכּי־ ָתפוּצוּ ִאישׁ ִאישׁ ִל ֵביתוֹ
וּכ ָבר ִה ִגּ ַ
לב ִהנֵּה ַהזְּ ָמן ָבּא ְ
אָבי ִע ָמּ ִדי׃
ְואֹ ִתי ַת ַעזְבוּ ְל ַב ִדּי אֵַ אי ֶננִּי ְל ַב ִדּי ִכּי ִ
אתי ְל ַה ִגּיד ָל ֶכם ִכּי ִבי ָשׁלוֹם
לג ַו ֲאנִי ַבּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָבּ ִ
וֹלם ָצרָה ְתּבוֹאַ ְת ֶכם אַ־ ִה ְתאַ ְזּרוּ עֹז ֲאנִי
י ְִהיֶה־ ָל ֶכם ָבּע ָ
וֹלם׃
נ ִַצּ ְח ִתּי ֶאת־ ָהע ָ

פרק יז
ַדּל
ֲבי גּ ֵ
ִשּׂא ֵעינָיו ַל ָמּרוֹם וַיֹּא ַמר א ִ
ֵשׁוּע ַויּ ָ
א ֶאת־ ֵא ֶלּה ִדּ ֶבּר י ַ
וֹד׃
ַדּל ְכּב ֶ
וּב ְנְ יג ֵ
וֹעד ִ
ְכּבוֹד ִבּ ְנִ כּי ָבא מ ֵ
וֹלם ְלכֹל
ילהוּ ְבּ ָכל־ ָב ָשׂר ָל ֵתת ַחיֵּי ע ָ
אַתּה ַת ְמ ִשׁ ֵ
ֲשׁר ָ
ב ַכּא ֶ
ָת ָתּה לּוֹ׃
ֲשׁר־נ ַ
אֶ
ֱמת
אַתּה ְל ַב ְדֶּ אל־א ֶ
ֲשׁר י ְֵדעוּ אֹ ְתִ כּי ָ
וֹלם א ֶ
וּמה ַחיֵּי ע ָ
ג ַ
ֲשׁר ָשׁ ָל ְח ָתּ׃
יח א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְו ֶאת־י ַ
ֲשׁר
אכה א ֶ
יתי ֶאת־ ַה ְמּ ָל ָ
וֹדִ גּ ַדּ ְל ִתּי ָבאָרֶץ ִכּ ִלּ ִ
ד ֶאת־ ְכּב ְ
ֲשׂתהּ׃
ָת ָתּה ִלּי ַלע ָ
נַ
ֲשׁר ָהיָה־ ִלי ִע ְמּ
אָבי ַבּ ָכּבוֹד א ֶ
ה ו ְַע ָתּה ַכּ ְבּ ֵד ִני־נָא ִע ְמִּ 
ֶטרֶם ַנעֲשׂוּ ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץ׃
ָת ָתּה־ ִלּי
ֲשׁר אֹ ָתם נ ַ
ָשׁים א ֶ
וֹד ְע ִתּי ֶאת־ ִשׁ ְמַ ל ֲאנ ִ
ו הַ
ָת יִנְ צֹרוּ׃
ְת ָתּם ִלי וְ ֵהם ִא ְמר ְ
ְאַתּה נ ַ
וֹלם ְלָ היוּ ו ָ
ִמן־ ָהע ָ
ָת ָתּה ִלּי ֵמ ִא ְתֵּ ה ָמּה׃
ֲשׁר נ ַ
ֻלּם א ֶ
ז יֹ ְד ִעים ֵהם ַכּיּוֹם ִכּי־כ ָ
ֲשׁר ַשׂ ְמ ָתּ ְבּ ִפי ְו ֵהם
ֵיהם ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
ח ִכּי ַשׂ ְמ ִתּי ִל ְפנ ֶ
אַתּה
ֲמינוּ ִכּי ָ
אתי ַוַיּא ִ
ָצ ִ
ֱמת ִכּי ֵמ ִא ְתּ י ָ
ָשׁ ְמעוּ ַויּ ִַכּירוּ ֶבא ֶ
ְשׁ ַל ְח ָתּנִ י׃
וֹלם ֶא ְפגַּע ְבִּ כּי
יע א ְב ַעד ָהע ָ
ֲדם ַמ ְפ ִגּ ַ
ט ַו ֲאנִי ַבּע ָ
ָת ָתּה ִלּי ִכּי־ ְלֵ ה ָמּה׃
ֲשׁר נ ַ
ִאם־ ְבּ ַעד ֵא ֶלּה א ֶ
ֲשׁר ָבּם ֶא ְת ָפּאָר׃
י ו ְָכל־ ֶשׁ ִלּי ֶשׁ ָלְּ ו ֶשׁ ָלֶּ שׁ ִלּי א ֶ
אָבי
יא א אֲגוּר עוֹד ָבּאָרֶץ וְ ֵהם גּ ִָרים ָבּאָרֶץ ַו ֲאנִי ָבא ֵא ֶליִ 
ָת ָתּה ִלּי ְל ַמ ַען י ְִהיוּ
ֲשׁר נ ַ
ְקדֹ ִשׁי ְשׁמֹר ְבּ ִשׁ ְמֶ את־ ֵא ֶלּה א ֶ
ֶא ָחד ָכּמֹנוּ׃

פז

ֲשׁר
וֹלם ָשׁ ַמ ְר ִתּי אֹ ָתם ִבּ ְשׁ ֶמ כֹּל א ֶ
וֹתי ִע ָמּ ֶהם ָבּע ָ
יב ִבּ ְהי ִ
ֲבדּוֹן
זוּל ִתי ֶבּן־ ָהא ַ
אָבד ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָ
ָת ָתּה ִלּי ָשׁ ַמ ְר ִתּי ְוא־ ַ
נַ
ְל ַמלֹּאת ְדּ ַבר־ ַה ָכּתוּב׃
יג ו ְַע ָתּה ִה ְננִי ָבא ֵא ֶליְ ו ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִדּ ַבּ ְר ִתּי ָבאָרֶץ
ְל ַמלֹּאת נ ְַפ ָשׁם ִשׂ ְמ ָח ִתי׃
ַען ִכּי א
וֹלם שׂנֵא אֹ ָתם י ַ
ָת ִתּי ָל ֶהם ְדּ ָב ְרְ ו ָהע ָ
יד ֲאנִי נ ַ
וֹלם אָנִי׃
ֲשׁר גַּם־ ֲאנִי א ִמן־ ָהע ָ
וֹלם ֵהם ַכּא ֶ
ִמן־ ָהע ָ
וֹלם רַק ִכּי
ֲדם ִכּי ִת ָקּ ֵחם ִמן־ ָהע ָ
יע ַבּע ָ
טו ַו ֲאנִי ֵאי ֶננִּי ַמ ְפ ִגּ ַ
ילם ִמן־ ָהרָע׃
ִאם־ ַתּ ִצּ ֵ
וֹלם אָנִי׃
ֲשׁר גַּם־ ֲאנִי א ִמן־ ָהע ָ
וֹלם ֵהם ַכּא ֶ
טז א ִמן־ ָהע ָ
ֱמת׃
ֲמ ֶתְּ דּ ָב ְר א ֶ
יז ַק ֵדּשׁ אֹ ָתם ַבּא ִ
וֹלם׃
וֹלם ֵכּן ֲאנִי ְשׁ ַל ְח ִתּים ָבּע ָ
אַתּה ְשׁ ַל ְח ַתּנִי ָבע ָ
ֲשׁר ָ
יח ַכּא ֶ
ֱמת
ֲדם ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ֶאת־נ ְַפ ִשׁי וְ ֵכן גַּם־ ֵהם ֶאת־נ ְַפ ָשׁם ֶבּא ֶ
וּבע ָ
יט ַ
י ְַק ִדּישׁוּ׃
אוּלם א ְבּ ַעד־ ֵא ֶלּה ְל ַב ָדּם אֲנִ י ַמ ְע ִתּיר ָלִ כּי
כ ָ
ֲמינוּ ִבי ַעל־ ִפּי ְד ָברָם׃
ֲשׁר ַיא ִ
ִאם־גַּם־ ְבּ ַעד ֵא ֶלּה א ֶ
אָבי ִבּי ַו ֲאנִי ָבֵּ כּן
אַתּה ִ
ֲשׁר ָ
ֻלּם ְל ֶא ָחד ַכּא ֶ
כא ְל ַמ ַען י ְִהיוּ כ ָ
אַתּה
וֹלם ִכּי ָ
ֲמין ָהע ָ
י ְִהיוּ גַם־ ֵהם ָבּנוּ ְל ַבעֲבוּר ַיא ִ
ְשׁ ַל ְח ָתּנִ י׃
ָת ָתּה ִלּי ְל ַבעֲבוּר י ְִהיוּ
ֲשׁר נ ָ
ָת ִתּי ָל ֶהם ֶאת־ ַה ָכּבוֹד א ֶ
כב ַו ֲאנִי נ ַ
ַחנוּ ֶא ָחד׃
ֲשׁר גַּם ֲאנ ְ
ְל ֶא ָחד ַכּא ֶ
ֵדע
וּל ַמ ַען י ַ
אַתּה ִבּי ְל ַמ ַען י ְִהיוּ ַתּ ִמּים ְבּ ֶא ָחד ְ
כג ֲאנִי ָבּ ֶהם ְו ָ
ֲשׁר
אָה ְב ָתּ אֹ ָתם ַכּא ֶ
אַתּה ְשׁ ַל ְח ַתּנִי ְו ִכי ַ
וֹלם ִכּי ָ
ָהע ָ
ֲה ְב ָתּנִ י׃
אַ
ָת ָתּה ִלּי י ְִהיוּ ִע ִמּי
ֲשׁר נ ַ
אָבי ִכּי ֵא ֶלּה א ֶ
כד ַו ֲאנִי ָח ַפ ְצ ִתּי ִ
ָת ָתּה
ֲשׁר נ ַ
וֹדי א ֶ
ֲשׁר ֶא ְהיֶה ְל ַמ ַען י ְִראוּ ֶאת־ ְכּב ִ
גַּם־ ֵהם ַבּא ֶ
ָסד אָרֶץ׃
אָה ְב ָתּ אֹ ִתי ֶטרֶם ִהוּ ֵ
ִלּי ִכּי ַ
וֹלם ֵאינֶנּוּ יֹ ֵד ַע אֹ ְתַ ו ֲאנִי י ְַד ְע ִתּי
אָבי ַה ַצּ ִדּיק ֵהן ָהע ָ
כה ִ
אַתּה ְשׁ ַל ְח ָתּנִ י׃
ְו ֵא ֶלּה יֹ ְד ִעים ִכּי ָ
יעם ְל ַמ ַען
וֹד ָ
וֹסיף ְלה ִ
וֹד ְע ִתּי ָל ֶהם ֶאת־ ִשׁ ְמ וְ ֵכן א ִ
כו ה ַ
ֲה ְב ָתּנִי ְוגַם־ ֲאנִי ֶא ְהיֶה
ֲשׁר א ַ
ֲבה א ֶ
ִתּ ְהיֶה־ ָבּם ָהאַה ָ
וֹכם׃
ְבּת ָ

פרק יח
א

ב
ג

ד

ידיו
ֵצא ִעם־ ַתּ ְל ִמ ָ
ֵשׁוּע ְל ַד ֵבּר ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ֵ
ַוי ְַכל י ַ
ֲשׁר ָשׁם הוּא
ַחל ִק ְדרוֹן ַויָּבֹא ַלגָּן א ֶ
ֶאל־ ֵע ֶבר ַלנּ ַ
ידיו׃
ְו ַת ְל ִמ ָ
ָדע ֶאת־ ַה ָמּקוֹם ַההוּא ִכּי ֵישׁוּ ַע
ִיהוּדה ַה ַמּ ְס ִגּיר י ַ
ו ָ
ידיו ְפּ ָע ִמים רַבּוֹת נוֹ ֲעדוּ ָשׁם׃
ְו ַת ְל ִמ ָ
ָאשׁי
ֲשׁר ְלר ֵ
ְהוּדה ֶאת־ ַה ְגּדוּד ְו ֶאת־ ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים א ֶ
ַויּ ִַקּח י ָ
רוּשׁים ַויָּבֹא ָשׁם ְבּנֵרוֹת וְ ַל ִפּ ִידים
ְה ְפּ ִ
ַהכֹּ ֲהנִים ו ַ
ָשׁק׃
וּכ ֵלי־נ ֶ
ְ
יהם
ֲל ֶ
ֵצא וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֲשׁר יְבֹ ֶאנּוּ ַויּ ֵ
ָדע ֵאת ָכּל־א ֶ
ֵשׁוּע י ַ
ְוי ַ
ֶאת־ ִמי ְת ַב ֵקּשׁוּן׃

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ֵשׁוּע ֲאנִי
יהם י ַ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע ַהנּ ְָצ ִרי וַיֹּא ֶמר א ֵ
ה ַוַיעֲנוּ אֹתוֹ ֶאת־י ַ
ִיהוּדה ַה ַמּ ְס ִגּיר עֹ ֵמד ֶא ְצ ָלם׃
הוּא ו ָ
ישׁוּע ֲאנִי הוּא ַויִּסֹּגוּ אָחוֹר
ַ
יהם
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
ֲשׁר ַ
ו ַוי ְִהי ַכּא ֶ
אָר ָצה׃
ַויּ ְִפּלוּ ְ
ֵשׁוּע
וֹסף ַויּ ְִשׁאַל אֹ ָתם ֶאת־ ִמי ְת ַב ֵקּשׁוּ וַיֹּא ְמרוּ ֶאת־י ַ
ז וַיּ ֶ
ַהנּ ְָצ ִרי׃
אָמ ְר ִתּי ָל ֶכם ִכּי ֲאנִי הוּא ַעל־ ֵכּן ִאם־אֹ ִתי
ֵשׁוּע ֲהא ַ
ַען י ַ
ח ַוי ַ
ֵלכוּ׃
ְת ַב ְקשׁוּ ַהנִּיחוּ ָל ֵא ֶלּה וְ י ֵ
אָבד
ָת ָתּה ִלּי א־ ַ
ֲשׁר נ ַ
אָמר ֵמ ֵא ֶלּה א ֶ
ֲשׁר ָ
ט ְל ָה ִקים ַה ָדּ ָבר א ֶ
ִלי אַף־ ֶא ָחד׃
ידי ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ַויּ ְִשׁף אֹ ָתהּ ַוַיּ
י ְו ֶחרֶב ָהי ְָתה ִבּ ֵ
ְמנִית ְו ֵשׁם
ֶאת־ ֶע ֶבד ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ַוי ְַק ֵצּץ ֶאת־אָזְנוֹ ַהי ָ
ָה ֶע ֶבד ַמ ְלכוֹס׃
ֵשׁוּע ֶאל־ ֶפּ ְטרוֹס ָח ֵשׁב ַח ְר ְבֶּ אל־נ ְָדנָהּ ַה ִאם
יא וַיֹּא ֶמר י ַ
אָבי אֲנִ י א־ ֶא ְשׁ ֶתּנָּה׃
ָתן־ ִלי ִ
ֲשׁר נ ַ
ֶאת־כּוֹס א ֶ
ְהוּדים ָתּ ְפשׂוּ אָז
וּמ ָשׁ ְר ֵתי ַהיּ ִ
יב ְו ַה ְגּדוּד ְו ַשׂר ָה ֶא ֶלף ְ
ַאַסרֻהוּ׃
ֵשׁוּע ַויּ ְ
ֶאת־י ַ
ָפא
יג וַיֹּ ִליכֻהוּ ָב ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ָחנָן ִכּי הוּא ָהיָה חֹ ֵתן ַקיּ ָ
ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ַבּ ָשּׁנָה ַה ִהיא׃
ְהוּדים ִה ִגּיד ִכּי טוֹב ֲא ֶשׁר
ֲצתוֹ ַליּ ִ
ֲשׁר ַבּע ָ
ָפא א ֶ
יד הוּא ַקיּ ָ
יֹא ַבד ִאישׁ־ ֶא ָחד ְבּ ַעד ָכּל־ ָה ָעם׃
ֵשׁוּע
אַחר ָה ְלכוּ אַ ֲחרֵי י ַ
טו ְו ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ְו ַת ְל ִמיד ֵ
שׁוּע
וֹדע ָהיָה ַלכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ַויָּבֹא ִעם־ֵי ַ
ְו ַה ַתּ ְל ִמיד ַההוּא נ ָ
ֲצר ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל׃
ַלח ַ
וֹדע
אַחר ַהנּ ָ
וּפ ְטרוֹס ָע ַמד ִמחוּץ ַל ָשּׁ ַער ַוֵיּ ֵצא ַה ַתּ ְל ִמיד ָה ֵ
טז ֶ
ָבא ֶאת־ ֶפּ ָטרוֹס
ַלכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ַוי ְַד ֵבּר ֶאל־ ַהשֹּׁ ֶערֶת ַויּ ֵ
ַה ָבּי ְָתה׃
אַתּה
אָמה ַהשֹּׁ ֶערֶת ֶאל־ ֶפּ ְטרוֹס ֲהא גַם־ ָ
יז וַתֹּא ֶמר ָה ָ
ידי ָה ִאישׁ ַהזֶּה וַיֹּא ֶמר א אָנִי׃
ִמ ַתּ ְל ִמ ֵ
ֶח ִלים
ֲב ִדים וְ ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ַוי ְַבעֲרוּ ג ָ
יח ְו ָשׁם ָע ְמדוּ ָהע ָ
ְל ִה ְת ַח ֵמּם ִמ ְפּנֵי ַהקֹּר ַוַיּעֲמֹד גַּם־ ֶפּ ְטרוֹס ִע ָמּ ֶהם ַויּ ְִת ַח ָמּם׃
ידיו
ֵשׁוּע ַעל־ ַתּ ְל ִמ ָ
יט ַויּ ְִשׁאַל ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ֶאת־י ַ
ו ְַעל־תּוֹ ָרתוֹ׃
וֹלם
ֵשׁוּע אֲנֹ ִכי ְל ֵעין ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֶאל־ ָהע ָ
ַען אֹתוֹ י ַ
כ ַויּ ַ
ֲשׁר ָשׁם
וּב ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ א ֶ
ֵסת ְ
ְו ָת ִמיד ִל ַמּ ְד ִתּי ְבּ ֵבית־ ַה ְכּנ ֶ
ְהוּדים נ ְִק ָה ִלים ְוא־ ִד ַבּ ְר ִתּי ָד ָבר ַבּ ָסּ ֶתר׃
ָכּל־ ַהיּ ִ
ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ
ָשׁים א ֶ
אָל ִני ְשׁאַל־נָא ֶאת־ ָה ֲאנ ִ
כא ו ְָל ָמּה־זֶּה ִתּ ְשׁ ֵ
יתי׃
ֲשׁר הוֹ ֵר ִ
ְד ָברָי ִהנָּם יֹ ְד ִעים ֶאת־א ֶ
כב ַוי ְִהי ְכּ ַד ְבּרוֹ ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַוַיֶּ א ָחד ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים
ֲכזֹאת ַתּ ֲענֶה
ֵשׁוּע ַעל־ ַה ְלּ ִחי וַיֹּא ַמר ה ָ
ָהעֹ ֵמד ָשׁם ֶאת־י ַ
ֶאת־ ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל׃
ָעה
ָעה ִד ַבּ ְר ִתּי ֲענֵה ִבי ֶאת־ ָהר ָ
ֵשׁוּע ִאם־ר ָ
ַען אֹתוֹ י ַ
כג ַויּ ַ
יתנִי׃
ְו ִאם־נְכוֹ ָנה ַעל־ ֶמה ִה ִכּ ָ
ָפא ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל׃
כד ְו ָחנָן ָשׁ ַלח אֹתוֹ אָסוּר ֶאל־ ַקיּ ָ

פח

וּמ ְת ַח ֵמּם וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ֲהא
כה ְו ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס עֹ ֵמד ִ
ידיו ַוי ְַכ ֵחשׁ וַיֹּא ֶמר א אָנִי׃
אַתּה ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
גַם־ ָ
ֲשׁר ִק ֵצּץ
וֹדע ָל ִאישׁ ַההוּא א ֶ
כו ְו ֶא ָחד ֵמ ַע ְב ֵדי ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל מ ָ
יתיִ עמּוֹ ַבּגָּן׃
אָמר ֵא ָליו ֲהא ֲאנִי ְר ִא ִ
ֶפּ ְטרוֹס ֶאת־אָזְנוֹ ַ
וּב ֶרגַע זֶה ָקרָא ַה ַתּ ְרנְגֹל׃
וֹסף ֶפּ ְטרוֹס ַוי ְַכ ֵחשׁ ְ
כז וַיּ ֶ
ָפא ֶאל־ ֵבּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ַכּעֲלוֹת
ֵשׁוּע ִמ ֵבּית ַקיּ ָ
וֹליכוּ ֶאת־י ַ
כח וַיּ ִ
ִטּ ְמּאוּ
ַהבֹּ ֶקר ְו ֶהם א ָבאוּ ְלתוֵֹ בּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְל ִב ְל ִתּי י ַ
יוּכלוּ ֶלאֱכֹל ֶאת־ ַה ָפּ ַסח׃
ְוא ְ
יטנָה ָת ִביאוּ
יהם וַיֹּא ַמר ַמה־ ִשּׂ ְ
ֲל ֶ
ילטוֹס א ֵ
ֵצא ִפ ָ
כט ַויּ ֵ
ַעל־ ָה ִאישׁ ַהזֶּה׃
לוּלא ָהיָה זֶה פֹּ ֵעל־אָוֶן א ִה ְסגּ ְַרנוּ
ל ַוַיּעֲנוּ וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ֵ
ָדי׃
אֹתוֹ ְבּי ֶ
יפ ֻטהוּ ַעל־ ִפּי
אַתּם ְו ִשׁ ְ
ילטוֹס ְקחוּ אֹתוֹ ֶ
יהם ִפּ ָ
ֲל ֶ
לא וַיֹּא ֶמר א ֵ
ְהוּדים ֵאין־ ָלנוּ כֹ ַח ְל ָה ִמית
תוֹ ַר ְת ֶכם וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו ַהיּ ִ
אָדם׃
ֶפשׁ ָ
נֶ
ֲשׁר
ֲשׁר ִה ִגּיד ַמה־יּ ְִהיֶה מוֹתוֹ א ֶ
ֵשׁוּע א ֶ
לב ְל ַמלֹּאת ְדּ ַבר י ַ
יוּמת׃
ָ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר
ילטוֹס ֶאל־ ֵבּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ַויּ ְִקרָא ֶאל־י ַ
ָשׁב ִפּ ָ
לג ַויּ ָ
ְהוּדים׃
אַתּה הוּא ֶמ ֶלַ היּ ִ
ֵא ָליו ַה ָ
אַתּה דֹ ֵבר ֵכּן אוֹ ֵכן ִה ִגּידוּ־ ְלָ ע ַלי
ֲמ ִלּ ְבָּ 
ֵשׁוּע ה ִ
ַען י ַ
לד ַויּ ַ
ֲח ִרים׃
אֵ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים
ְהוּדי אֲנֹ ִכי ֵהן ַע ְמְּ ור ֵ
ֲכי י ִ
ילטוֹס ה ִ
ַען ִפּ ָ
לה ַויּ ַ
ִה ְס ִגּירוְּ בי ִָדי ֶמה ָע ִשׂ ָתה׃
וֹלם ַהזֶּה ִאלּוּ
כוּתי ֵאי ֶננָּה ִמן־ ָהע ָ
ֵשׁוּע ַמ ְל ִ
ַען י ַ
לו ַויּ ַ
כוּתי ְמ ָשׁ ְר ַתי י ִָלּחֲמוּ ִלי ְל ִב ְל ִתּי
וֹלם ַהזֶּה ָהי ְָתה ַמ ְל ִ
ִמן־ ָהע ָ
כוּתי ֵאי ֶננָּה ִמפֹּה׃
ְהוּדים אַַ ע ָתּה ַמ ְל ִ
ידי ַהיּ ִ
ָתן ִבּ ֵ
ֶאנּ ֵ
אַתּה
ֵשׁוּע ָ
ַען י ַ
אָתּה ַויּ ַ
ילטוֹס ִאם־ ֵכּן ֶמ ֶלָ 
לז וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִפּ ָ
וֹלם
אתי ָבע ָ
וֹל ְד ִתּי ו ְָלזֹאת ָבּ ִ
אָמ ְר ָתּ ִכּי־ ֶמ ֶל אָנִי ָלזֹאת נ ַ
ַ
וֹלי׃
ֱמת י ְִשׁ ַמע ֶאת־ק ִ
ֲשׁר ָלא ֶ
ֱמת ִמי א ֶ
ְל ָה ִעיד ַעל־ ָהא ֶ
ֱמת ְואַ ֲחרֵי ַד ְבּרוֹ ָכזֹאת
ילטוֹס ָמה ִהיא ָהא ֶ
לח וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִפּ ָ
אתי בוֹ ֲעוֹן׃
יהם ֲאנִי א־ ָמ ָצ ִ
ֲל ֶ
ְהוּדים וַיֹּא ֶמר א ֵ
ָשׁב ֶאל־ ַהיּ ִ
ֲס ִירים
לט ְו ִהנֵּה זֶה ַהחֹק ֵמאָז ְל ַשׁ ַלּח ָל ֶכם ַבּ ֶפּ ַסח ֶא ָחד ֵמ ָהא ִ
ֲשׁ ַלּח ָל ֶכם ֶאת־ ֶמ ֶל
ֵיכם א ַ
ַל ָח ְפ ִשׁי ו ְַע ָתּה ִאם־טוֹב ְבּ ֵעינ ֶ
ְהוּדים׃
ַהיּ ִ
אַבּא
וֹסיפוּ ַויּ ְִצעֲקוּ ֵלאמֹר א ֶאת־זֶה ִכּי ִאם ֶאת־ ַבּר־ ָ
מ וַיּ ִ
וֹדד׃
אַבּא ָהיָה שׁ ֵ
וּבר־ ָ
ַ
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וֹטים׃
ַסּר אֹתוֹ ַבּשּׁ ִ
ֵשׁוּע ַו ְיי ֵ
ילטוֹס ֶאת־י ַ
אָז י ִַקּח ִפּ ָ
ָשׂימוּ ַעל־רֹאשׁוֹ
וֹצים ַויּ ִ
ְואַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ָשׂ ְרגוּ ֶכ ֶתר ק ִ
ָמן׃
אַרגּ ָ
ישׁהוּ ְמ ִעיל ְ
ַויּ ְַל ִבּ ֻ
ְהוּדים ַוַיּכֻּהוּ ַעל־ ַה ֶלּ ִחי׃
ַויּ ְִגשׁוּ ֵא ָליו ַויּ ְִק ְראוּ י ְִחי ֶמ ֶלַ היּ ִ
יאנּוּ
וֹצ ֶ
יהם ִהנֵּה א ִ
ֲל ֶ
חוּצה וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵצא ַה ָ
ילטוֹס ַויּ ֵ
ָשׁב ִפּ ָ
ַויּ ָ
אתי בוֹ ָעוֹן׃
ֵיכם ְל ַבעֲבוּר ֵתּ ְדעוּ ִכּי א־ ָמ ָצ ִ
ִל ְפנ ֶ

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

ָמן
אַרגּ ָ
וּמ ִעיל ָה ְ
וֹצים ְ
חוּצה נֹ ֵשׂא ֶכ ֶתר ַהקּ ִ
ֵשׁוּע ַה ָ
ֵצא י ַ
ה ַויּ ֵ
ָבר׃
ילטוֹס ִהנֵּה ַהגּ ֶ
יהם ִפּ ָ
ֲל ֶ
ָע ָליו וַיֹּא ֶמר א ֵ
וֹתם אֹתוֹ ָצעֲקוּ ֵלאמֹר
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַה ְמ ַשׁ ְר ִתים ִכּ ְרא ָ
ו ְור ֵ
אַתּם
ילטוֹס ְקחוּ אֹתוֹ ֶ
יהם ִפּ ָ
ֲל ֶ
ַה ְצ ֵלב ַה ְצ ֵלב אֹתוֹ וַיֹּא ֶמר א ֵ
אתי בוֹ ָעוֹן׃
ְו ַה ְצ ִליבֻהוּ ִכּי ֲאנִי א־ ָמ ָצ ִ
וּל ִפי תוֹ ָר ֵתנוּ
ְהוּדים ִהנֵּה יֶשׁ־ ָלנוּ תּוֹ ָרה ְ
ז ַוַיּעֲנוּ אֹתוֹ ַהיּ ִ
אַמּר ֵלאמֹר ֶבּן־ ָה ֱאִ הים הוּא׃
ִמ ְשׁ ָפּט־ ָמוֶת לוֹ ִכּי־ ִמ ְת ֵ
ֶתר ְמאֹד׃
ילטוֹס ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ַויִּירָא י ֶ
ח ִכּ ְשׁמֹ ַע ִפּ ָ
ֵשׁוּע ֵאי ִמזֶּה
ָשׁב ַויָּבֹא ֶאל־ ֵבּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט וַיֹּא ֶמר ֶאל־י ַ
ט ַויּ ָ
אוּמה׃
ֵשׁוּע א־ ָענָה אֹתוֹ ְמ ָ
אָתּה ְוי ַ
ָ
ילטוֹס ַה ֵא ַלי א ְת ַד ֵבּר ֲהא ֵת ַדע ִכּי י ִָדי
י וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ִפּ ָ
רַב־ ִלי ְל ַשׁ ֵלּ ֲחְ ורַב־ ִלי ִל ְצ ָל ֶב׃
לוּלא נִ ַתּן־ ְלֵ מ ָעל
ֵשׁוּע ֵאין־ ְל כֹ ַח ָע ַלי ֵ
ַען אֹתוֹ י ַ
יא ַוי ַ
ָדי גָּדוֹל ֵמ ֲעוֹ ֶנ׃
ַעל־ ֵכּן ֲעוֹן ַמ ְס ִגּירַי ְבּי ֶ
אָמרוּ
ילטוֹס ְל ַשׁ ְלּחוֹ ְו ַהיְּהוּ ִדים ָצעֲקוּ ְו ְ
יב ו ְַעל־זֹאת ִבּ ֵקשׁ ִפּ ָ
יסר ִכּי
ִאם־ ְתּ ַשׁ ַלּח ֶאת־ ָה ִאישׁ ַהזֶּה ֵאי ְנ אֹ ֵהב ֶאת־ ַה ֵקּ ָ
יסר׃
וֹמם ַעל־ ַה ֵקּ ָ
וֹמם ִל ְהיוֹת ְל ֶמ ֶל הוּא ִמ ְתק ֵ
ַה ִמּ ְתק ֵ
ֵשׁוּע
וֹציא ֶאת־י ַ
יג ִכּ ְשׁמֹ ַע ִפּ ְילטוֹס ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ה ִ
ֵשׁב ַעל־ ִכּ ֵסּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ַבּ ָמּקוֹם ַהנּ ְִקרָא ַמ ְר ֶצ ֶפת
חוּצה ַויּ ֶ
ַה ָ
ַבּ ָתא׃
וּב ִע ְב ִרית גּ ְ
ֲבנִים ְ
אָ
ְהוּדים ָבּ ֶערֶב ַה ֶפּ ַסח ַההוּא ַכּ ָשּׁ ָעה
יד וַיֹּא ַמר ֵֶאל־ ַהיּ ִ
ַה ִשּׁ ִשּׁית ִהנֵּה ַמ ְל ְכּ ֶכם׃
יהם
ֲל ֶ
טו ַויּ ְִצעֲקוּ ַהי ְֵצא ַהי ְֵצא אֹתוֹ ְצב אֹתוֹ וַיֹּא ֶמר א ֵ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים
ֲצב ֶא ְצב ֶאת־ ַמ ְל ְכּ ֶכם ַוַיּעֲנוּ ר ֵ
ילטוֹס ה ָ
ִפּ ָ
יסר׃
ֵאין־ ָלנוּ ֶמ ֶלִ כּי ִאם־ ַה ֵקּ ָ
וֹליכֻהוּ׃
ֵשׁוּע וַיּ ִ
ָדם ִל ְצב אֹתוֹ ַויּ ְִקחוּ ֶאת־י ַ
טז אָז ְנ ָתנוֹ ְבי ָ
יאהוּ ֶאל־ ַה ָמּקוֹם ַהנּ ְִקרָא
ַשּׂיאוּ אֹתוֹ ֶאת־ ֵעץ ְצ ָלבוֹ ַוי ְִב ֻ
יז ַויּ ִ
ָל ָתּא׃
ָלגּ ְ
וּב ִע ְב ִרית גּ ְ
ֻלגֹּ ֶלת ְ
ְמקוֹם ַהגּ ְ
ֲח ִרים ִעמּוֹ ֵמ ֵע ֶבר ִמזֶּה
ָשׁים א ֵ
וּשׁנֵי ֲאנ ִ
יח ַויּ ְִצ ְלבוּ אֹתוֹ ָשׁם ְ
ֵיהם׃
ֵשׁוּע ֵבּין ְשׁנ ֶ
וּמזֶּה ְוי ַ
ִ
ֵשׁוּע
ימהוּ ַעל־ ַה ְצּ ָלב י ַ
לוּח ַוי ִִשׂ ֵ
ילטוֹס ְכּתֹ ֶבת ַעל־ ַ
יט ַויּ ְִכתֹּב ִפּ ָ
ְהוּדים׃
ַהנּ ְָצ ִרי ֶמ ֶלַ היּ ִ
ֲשׁר
ַבּים ָק ְראוּ ֶאת־ ַה ְכּתֹ ֶבת ִכּי ַה ָמּקוֹם א ֶ
ִיהוּדים ר ִ
כו ִ
תוּבה ִע ְב ִרית
ֵשׁוּע ָקרוֹב ָל ִעיר ְו ַה ְכּתֹ ֶבת ְכּ ָ
נ ְִצ ַלב־ ָשׁם י ַ
וֹמית וִי ָונִית׃
ר ִ
ילטוֹס אַל־ ִתּ ְכתֹּב
ְהוּדים ֶאל־ ִפּ ָ
ָאשׁי כֹ ֲהנֵי ַהיּ ִ
כא וַיֹּא ְמרוּ ר ֵ
ְהוּדים׃
אָמר אֲנִ י ֶמ ֶלַ היּ ִ
הוּדים רַק ִכּי ַ
ֶמ ֶלַ ה ְיּ ִ
ֲשׁר ָכּ ַת ְב ִתּי ָכּ ַת ְב ִתּי׃
ילטוֹס ֶאת־א ֶ
ַען ִפּ ָ
כב ַויּ ַ
ֵשׁוּע ַויּ ְִקחוּ
ֲשׁר ָצ ְלבוּ אַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ֶאת־י ַ
כג ַוי ְִהי ַכּא ֶ
אַר ָבּ ָעה רֹ ַבע ְל ִאישׁ ִאישׁ ְוגַם
ְח ְלּקוּם ְ
ָדיו ַוי ַ
ֶאת־ ְבּג ָ
ֲשׂה
ְה ְכּתֶֹנת א ָהי ְָתה ְתּפוּרָה ִכּי ִאם־ ַמע ֶ
ֻתּ ְנתּוֹ ו ַ
ֶאת־כּ ַ
אֹ ֵרג ִמ ָשּׂ ָפה ַעד־ ַה ָשּׂ ָפה׃
יה
ילה ָע ֶל ָ
ֵעהוּ א נ ְִק ְר ָעה אֹ ָתהּ אַ נ ִַפּ ָ
כד וַיֹּא ְמרוּ ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
ָדי ָל ֶהם
ְח ְלּקוּ ְבג ַ
גּוֹ ָרל ְל ִמי ִת ְהיֶה ְל ָה ִקים ְדּ ַבר ַה ָכּתוּב י ַ
בוּשׁי י ִַפּילוּ גוֹ ָרל ַוַיּעֲשׂוּ־ ֵכן אַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא׃
ו ְַעל־ ְל ִ
פט

וּמ ְריָם ֵא ֶשׁת
ֵשׁוּע ָע ְמדוּ ִאמּוֹ ַואֲחוֹת ִאמּוֹ ִ
כה ו ְַעל־יַד ְצ ַלב י ַ
וּמ ְריָם ַה ַמּ ְג ָדּ ִלית׃
וֹפס ִ
ְקל ָ
אָהב עֹ ְמ ִדים
ֲשׁר ַ
ֵשׁוּע ֶאת־ ִאמּוֹ ְו ֶאת־ ַתּ ְל ִמידוֹ א ֶ
כו ַויּ ְַרא י ַ
ֶא ְצלוֹ וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ִאמּוֹ ִא ָשּׁה ְר ִאי זֶה ְבּ ֵנ׃
ַאַס ָפהּ
אָמר ֶאל־ ַתּ ְל ִמידוֹ ְר ֵאה זֹאת ִא ֶמַּ ויּ ְ
אַחר ַ
כז ְו ַ
ָמ ְע ָלה׃
ַה ַתּ ְל ִמיד ֶאל־ ֵבּיתוֹ ֵמ ַהיּוֹם ַההוּא ו ָ
ֵשׁוּע ְבּ ַד ְעתּוֹ אַ ֲחרֵי־ ֵכן ִכּי נִ ְשׁ ַלם ָכּל־ ָדּ ָבר אְַ ל ַמלֹּאת
כח ְוי ַ
אתי׃
אָמר ָצ ֵמ ִ
ֶאת־ ַה ָכּתוּב ַ
ָשׂימוּ
כט ְו ָשׁם ָע ַמד ְכּ ִלי ָמ ֵלא חֹ ֶמץ ַויּ ְִט ְבּלוּ ְספוֹג ַבּחֹ ֶמץ ַויּ ִ
ַעל־רֹאשׁ ֵאזוֹב ַויּ ִַגיעוּהוּ ֶאל־ ִפּיו׃
ִשׁ ָלם ַויֵּט ֶאת־רֹאשׁוֹ
ֵשׁוּע ִמן־ ַהחֹ ֶמץ וַיֹּא ֶמר נ ְ
ל ַויּ ְִט ַעם י ַ
ַויּ ְַפ ֵקד ֶאת־רוּחוֹ׃
ְהוּדים ָחשׁוּ ְל ִב ְל ִתּי ַה ְשׁ ֵאר ֶאת־ ַה ְפּג ִָרים ַעל־ ָה ֵעץ
לא ְו ַהיּ ִ
ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ִכּי־ ֶערֶב ַשׁ ָבּת ָהיָה ְו ַה ַשּׁ ָבּת ַההוּא גָּדוֹל הוּא
יהם ִכּי יָמוּתוּ
וֹק ֶ
ַעל־ ֵכּן ָשׁאֲלוּ ִמ ִפּ ָלטוֹס ְל ַשׁ ֵבּר ֶאת־שׁ ֵ
ידם ִמן־ ָה ֵעץ׃
וֹר ָ
וּלה ִ
ְ
וֹקי
ְאת־שׁ ֵ
וֹקי ָה ֶא ָחד ו ֶ
ְשׁ ְבּרוּ ֶאת־שׁ ֵ
לב ַויָּבֹאוּ אַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ַוי ַ
ֲשׁר נ ְִצ ְלבוּ ִעמּוֹ׃
ַה ֵשּׁנִי א ֶ
ֵשׁוּע ַויּ ְִראוּ ִכּי־ ְכ ָבר ֵמת ְוא ִשׁ ְבּרוּ
לג ַויָּבֹאוּ ֶאל־י ַ
וֹקיו׃
ֶאת־שׁ ָ
ֵצא ָדם
לד אֶַ א ָחד ֵמאַנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ְדּ ָקרוֹ ַב ֲחנִית ְבּ ִצדּוֹ ַויּ ֵ
ָמיִם׃
וָ
ֱמנָה ְוהוּא
לה ְו ַה ֵמּ ִעיד ַעל־זֶה רָאָה ֶאת־ ַה ָדּ ָבר וְ ֵעדוּתוֹ ֶנא ָ
אַתּם׃
ֲמינוּ גַּם־ ֶ
ֶהגֶּה ִחכּוֹ ְל ַבעֲבוּר ַתּא ִ
ֱמת י ְ
יֹ ֵד ַע ִכּי א ֶ
ְע ֶצם א־ ִת ְשׁ ְבּרוּ בוֹ׃
לו ו ְָכל־זֶה ָהיָה ְל ַקיֵּם ֶאת־ ַה ָכּתוּב ו ֶ
ֲשׁר־ ָדּ ָקרוּ׃
לז וְעוֹד ָכּתוּב ֵלאמֹר ְו ִה ִבּטוּ ֵא ָליו ֵאת א ֶ
ֲשׁר
ָמ ַתיִם הוּא א ֶ
וֹסף ִמן־ ָהר ָ
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה י ֵ
לח ַוי ְִהי ַ
ְהוּדים ַויּ ְִשׁאַל
ֵשׁוּע ַבּ ֵסּ ֶתר ִמיּ ְִראָתוֹ ֶאת־ ַהיּ ִ
ָהיָה ַתּ ְל ִמיד י ַ
ֵשׁוּע׃
גּוּפת י ַ
ילטוֹס ָל ֶתת־לוֹ ָל ֵשׂאת ֶאת־ ַ
ֵמ ֵאת ִפּ ָ
ֵשׁוּע
גּוּפת י ַ
ִשׂא ֶאת־ ַ
ילטוֹס ִר ְשׁיוֹן ַוָיּבֹא ַויּ ָ
ִתּן־לוֹ ִפּ ָ
לט ַוי ֶ
ֵשׁוּע ַבּ ַלּי ְָלה ָבּא גַּם־הוּא
ֲשׁר ְל ָפנִים ָבּא ֶאל־י ַ
ְונ ְַק ִדּימוֹן א ֶ
יט ִרין׃
ֲהלוֹת ְכּ ֵמאָה ִל ָ
לוּלים מֹר־ ַוא ָ
ְו ֵה ִביא ַס ִמּים ְבּ ִ
ֲשׁר ִמ ְלאוּ
ֲטוּה ְב ַת ְכ ִר ִיכים א ֶ
ֵשׁוּע ַוַיּע ָ
גּוּפת י ַ
מ ַויּ ְִקחוּ ֶאת־ ַ
ְהוּדים׃
ְב ָשׂ ִמים ְכּ ֶד ֶרְ קבוּרַת ַהיּ ִ
ֲשׁר
ֲשׁר נ ְִצ ַלב־ ָשׁם ָהיָה גָן וּבוֹ ֶק ֶבר ָח ָדשׁ א ֶ
וּב ָמּקוֹם א ֶ
מא ַ
עוֹד א־נ ְִק ַבּר בּוֹ ִאישׁ׃
ְה ֶקּ ֶבר ָקרוֹב ָק ְברוּ בוֹ
ְהוּדים ו ַ
וּב ְהיוֹת ַהיּוֹם ֶערֶב ַשׁ ָבּת ַליּ ִ
מב ִ
ֵשׁוּע׃
ֶאת־י ַ

פרק כ
א

ַתּבֹא ִמ ְריָם ַה ַמּ ְג ָדּ ִלית ִל ְפנוֹת בֹּ ֶקר
ַוי ְִהי ָבּ ֶא ָחד ַבּ ַשּׁ ָבּת ו ָ
וֹל ָלה
ַתּרֶא ֶאת־ ָה ֶא ֶבן ְמג ָ
ֲשׁ ָכה ֶאל־ ַה ָקּ ֶבר ו ֵ
ַבּח ֵ
ֵמ ַעל־ ַה ָקּ ֶבר׃

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

אַחר
ַתּבֹא ֶאל־ ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוּס ְו ֶאל־ ַה ַתּ ְל ִמיד ָה ֵ
ַתּרָץ ו ָ
ב וָ
ָשׂאוּ
יהם ִה ֵנּה נ ְ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַתֹּא ֶמר א ֵ
אָהב אֹתוֹ י ַ
ֲשׁר ַ
אֶ
ֵדע אָנָה ָשׂמוּ אֹתוֹ׃
ַחנוּ א נ ַ
ֶאת־אֲדֵֹנינוּ ִמן־ ַה ֶקּ ֶבר ַו ֲאנ ְ
אַחר ַויּ ְֵלכוּ ֶאל־ ַה ָקּ ֶבר׃
ֵצא ֶפ ְטרוֹס ְו ַה ַתּ ְל ִמיד ָה ֵ
ג ַויּ ֵ
אַחר ָלרוּץ ַוַיּעֲבֹר
ְמ ֵהר ַה ַתּ ְל ִמיד ָה ֵ
ַח ָדּו ַוי ַ
ֵיהם רָצוּ י ְ
וּשׁנ ֶ
ד ְ
ֶאת־ ֶפּ ְטרוֹס ַויָּבֹא ִראשׁוֹן ֶאל־ ַה ָקּ ֶבר׃
ָחים
ַשׁ ֵקף ֶאל־תּוֹכוֹ ַויּ ְַרא ֶאת־ ַה ַתּ ְכ ִר ִיכים ֻמנּ ִ
ִשּׁח ַויּ ְ
ה ַויּ ַ
ִימה׃
ְל ַב ָדּם וְ א ָירַד ְפּנ ָ
ו ְוגַם־ ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ָבּא אַ ֲחרָיו ַוֵיּרֶד ֶאל־ ַה ָקּ ֶבר ַויּ ְַרא
ָחים ְל ַב ָדּם׃
ֶאת־ ַה ַתּ ְכ ִר ִיכים ֻמנּ ִ
ֲשׁר ָהי ְָתה ַעל־רֹאשׁוֹ ֵאי ֶננָּה ִעם־ ַה ַתּ ְכ ִר ִיכים
ז ְו ַה ִמּ ְט ַפּ ַחת א ֶ
אַחר׃
נוּפה ְל ַב ָדּהּ ְבּ ָמקוֹם ֵ
ִכּי ִאם־ ְצ ָ
ֲשׁר־ ָבּא ִראשׁוֹן ֶאל־ ַה ֶקּ ֶבר
אַחר א ֶ
ח ַוֵיּרֶד ָשׁם גַּם־ ַה ַתּ ְל ִמיד ָה ֵ
ֲמן׃
ַויּ ְַרא ַוַיּא ֵ
תוּבים ִכּי נָכוֹן לוֹ
ט ִכּי ַעד־ ַע ָתּה א־ ֵה ִבינוּ עוֹד ֶאת־ ַה ְכּ ִ
ָלקוּם ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
יתם׃
ָשׁבוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַויּ ְֵלכוּ ֶאל־ ֵבּ ָ
י ַויּ ֻ
ַתּ ַשּׁח
וֹתהּ ו ִ
ַתּ ְב ַוי ְִהי ִבּ ְבכּ ָ
וּמ ְריָם ָע ְמ ָדה ִמחוּץ ַל ֶקּ ֶבר ו ֵ
יא ִ
ַתּ ְשׁ ֵקף ֶאל־תּוַֹ ה ָקּ ֶבר׃
וַ
ֲשׁר
ְישׁ ִבים ַבּ ָמּקוֹם א ֶ
אָכים עֹ ִטים ְל ָבנִים ו ְ
ַתּרֶא ְשׁנֵי ַמ ְל ִ
יב ו ֵ
ֵשׁוּע ֶא ָחד ְמ ַראֲשֹׁ ָתיו ְו ֶא ָחד ַמ ְר ְגָּ תיו׃
גּוּפת י ַ
ָשׂמוּ ֶאת־ ַ
ָשׂאוּ
יהם ִכּי נ ְ
ֲל ֶ
יה ִא ָשּׁה ָל ֶמה ִת ְב ִכּי א ֵ
יג וַיֹּא ְמרוּ ֵא ֶל ָ
ֶאת־אֲדֹ ִני ִמזֶּה ְוא ֵא ַדע אָנָה ָשׂ ֻמהוּ׃
ֵשׁוּע
ַתּרֶא ֶאת־י ַ
ַתּ ֶפן ֵמאַ ֲחרֶי ָה ו ֵ
יד עוֹד ִהיא ְמ ַד ֶבּרֶת ָכּזֹאת ו ֵ
ֵשׁוּע׃
עֹ ֵמד ְוא י ְָד ָעה ִכּי הוּא י ַ
ֵשׁוּע ִא ָשּׁה ָל ֶמה ִת ְב ִכּי ֶאת־ ִמי ְת ַב ֵקּ ִשׁי
יה י ַ
טו וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ְו ִהיא ָח ְשׁ ָבה ִכּי־נֹ ֵטר ַהגָּן הוּא וַתֹּ ֶאר ֵא ָליו אֲדֹ ִני
ידה־נָא ִלי ֵאיפֹא ַשׂ ְמ ָתּ אֹתוֹ
את אֹתוֹ ִמזֶּה ַה ִגּ ָ
ָשׂ ָ
אַתּה נ ָ
ִאם־ ָ
ְא ָשּׂ ֶאנּוּ׃
ַו ֲאנִי ֵא ֵל ו ֶ
ַתּ ֶפן וַתֹּא ֶמר ֵא ָליו ִע ְב ִרית
ֵשׁוּע ִמ ְריָם ו ֵ
יה י ַ
טז וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ַבּי׃
ֵאָמר ר ִ
ֲשׁר י ֵ
רַבּוּנִי א ֶ
יתי
ֵשׁוּע אַל־ ִתּ ְגּ ִעי ִבי ִכּי עוֹד א ָע ִל ִ
יה י ַ
יז וַיֹּא ֵמר ֵא ֶל ָ
יהם ִה ְננִי עֹ ֶלה
ֲל ֶ
אַחי ְו ִא ְמ ִרי א ֵ
ֶאל־ ָהאָב אְַ ל ִכי ֶאל־ ַ
יכם׃
יכם ֶאל־ ֱאַ הי וֵאֵ ה ֶ
ֲב ֶ
אָבי ַוא ִ
ֶאל־ ִ
ֲתה
ַתּגֵּד ַל ַתּ ְל ִמ ִידים ִכּי־ ָרא ָ
ַתּבֹא ִמ ְריָם ַה ַמּ ְג ָדּ ִלית ו ַ
יח ו ָ
יה׃
ֶאת־ ָהאָדוֹן ו ְִכי ָכּזֹאת ִדּ ֶבּר ֵא ֶל ָ
ֲשׁר נ ְִס ְגּרוּ ַד ְלתוֹת ַה ַבּיִת
יט ַוי ְִהי ָבּ ֶערֶב ַבּ ַשּׁ ָבּת ַההוּא ַכּא ֶ
ְהוּדים ַויָּבֹא
אָתם ֶאת־ ַהיּ ִ
ֲשׁר נִ ְק ְבּצוּ ָשׁם ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִמיּ ְִר ָ
אֶ
יכם׃
ֲל ֶ
יהם ָשׁלוֹם ע ֵ
ֲל ֶ
וֹכם וַיֹּא ֶמר א ֵ
ֵשׁוּע ַוַיּעֲמֹד ְבּת ָ
י ַ
ָדיו ְו ֶאת־ ִצדּוֹ ַויּ ְִשׂ ְמחוּ
כ ְואַ ֲחרֵי ַד ְבּרוֹ ָכזֹאת ֶה ְראָם ֶאת־י ָ
וֹתם ֶאת־ ָהאָדוֹן׃
ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִבּ ְרא ָ
ֲשׁר ָשׁ ַלח אֹ ִתי
יהם ָשׁלוֹם ָל ֶכם ַכּא ֶ
ֲל ֶ
ֵשׁוּע וַיֹּא ֶמר א ֵ
וֹסף י ַ
כא וַיּ ֶ
ָהאָב ֵכּן ִה ְננִי שֹׁ ֵל ַח ֶא ְת ֶכם׃
יהם ְקחוּ ָל ֶכם
ֲל ֶ
כב ְואַ ֲחרֵי ַד ְבּרוֹ ָכזֹאת ַויּ ִַפּח ָבּ ֶהם וַיֹּא ֶמר א ֵ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
ֶאת־ ַ
צ

ֲטאָיו ְונ ְִס ַלח לוֹ ְו ִאם
ֲשׁר ִתּ ְס ְלחוּ לוֹ ֶאת־ח ָ
כג ִאישׁ ִאישׁ א ֶ
ְתּ ִשׁיתוּם ָע ָליו ָע ָליו י ְִהיוּ׃
וֹמא ַהנּ ְִקרָא ִדידוּמוֹס ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵים ֶה ָע ָשׂר א־ ָהיָה
כד ְות ָ
ֵשׁוּע׃
ִע ָמּ ֶהם ְבּבֹא י ַ
ָאינוּ ֶאת־ ָהאָדוֹן וַיֹּא ֶמר
ֶתר ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ר ִ
כה וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו י ֶ
ָדיו
יהם ִאם־לֹּא ֶא ְר ֶאה ֶאת־ ַמ ְד ְקרוֹת ַה ַמּ ְס ְמ ִרים ְבּי ָ
ֲל ֶ
אֵ
ובי ִָדי
ְוא ֶא ְת ַקע ֶאת־ ֶא ְצ ָבּ ִעי ְבּנ ְִק ֵבי ַה ַמּ ְס ְמ ִרים ָה ֵא ֶלּה ְ
ֲמינָה׃
א ֶאגַּע ְבּ ִצדּוֹ א אַא ִ
ִימה עוֹד
ָמים נ ְִקהֲלוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַבּ ַבּיִת ְפּנ ָ
וּמ ְק ֵצה ְשׁמַֹנת י ִ
כו ִ
ֻגּרוּ ַה ְדּ ָלתוֹת
ֲשׁר ס ְ
ֵשׁוּע ַכּא ֶ
וֹמא ִע ָמּ ֶהם ַויָּבֹא י ַ
ַה ַפּ ַעם ְות ָ
יכם׃
ֲל ֶ
וֹכם וַיֹּא ֶמר ָשׁלוֹם ע ֵ
ַוַיּעֲמֹד ְבּת ָ
וּר ֵאה
וֹשׁט ֶאת־ ֶא ְצ ָבּ ֲעֵ הנָּה ְ
וֹמא ה ֵ
אָמר ֶאל־תּ ָ
אַחר ַ
כז ְו ַ
וּמ ֵשּׁנִי ְב ִצ ִדּי וְאַל־ ְתּ ִהי ֲח ַסר
וֹשׁט ֶאת־י ְָדֻ 
ָדי ְוה ֵ
ֶאת־י ַ
ֲמין׃
ֲמן ַתּא ִ
אֱמוּנָה ִכּי ִאם־ ַהא ֵ
וֹמא וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו אֲדֹ ִני וֵאָ הי׃
ַען תּ ָ
כח ַויּ ַ
אַשׁרֵי
וֹמא ְ
ְתּ תּ ָ
ֱא ַמנ ָ
יתנִי ה ֶ
ֲשׁר ְר ִא ַ
ַען א ֶ
ֵשׁוּע י ַ
כט וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ֲמינִים ְורָאוֹ א רָאוּ׃
ֵא ֶלּה ַה ַמּא ִ
ידיו
ֵשׁוּע ְל ֵעינֵי ַת ְל ִמ ָ
ַבּים ָע ָשׂה י ַ
ֲח ִרים ר ִ
וֹפ ִתים א ֵ
ל ְוגַם־מ ְ
ֲשׁר א־ ִנ ְכ ְתּבוּ ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּה׃
אֶ
יח
ֵשׁוּע הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲמינוּ ִכּי י ַ
לא אַ־ ֵא ֶלּה ִנ ְכ ְתּבוּ ְל ַבעֲבוּר ַתּא ִ
ַת ֶכם
וּל ַבעֲבוּר י ְִהיוּ ָל ֶכם ַחיִּים ֵע ֶקב אֱמוּנ ְ
ֶבּן־ ָה ֱאִ הים ְ
ִבּ ְשׁמוֹ׃
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ידיו ַעל־יַם
ֵשׁוּע ְל ֵהרָאוֹת ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
וֹסף י ַ
ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי־ ֵכן וַיּ ֵ
יהם׃
ֲל ֶ
ְט ַב ְריָה ְוכֹה ִנ ְראָה א ֵ
וֹמא ַהנּ ְִקרָא
ַח ָדּו ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס וְ ת ָ
ָשׁבוּ י ְ
ֲשׁר י ְ
ַכּא ֶ
וּשׁ ַניִם
וּבנֵי ז ְַב ִדּי ְ
ָליל ְ
ֲשׁר ַבּגּ ִ
ִדידוּמוֹס וּ ְנ ַת ְנ ֵאל ִמ ָקּנָה א ֶ
ידיו׃
ֲח ִרים ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
אֵ
יהם ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ִה ְננִי הֹ ֵלָ ל ִדיג וַיֹּא ְמרוּ
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
ָחנוּ ַויּ ְֵצאוּ ִמיָּד ַויּ ְֵרדוּ ֶאל־ ָה ֳא ִניָּה
ֵל גַּם־ ֲאנ ְ
ֵא ָליו ִע ָמּ נ ֵ
אוּמה ַבּ ַלּי ְָלה הוּא׃
ְוא ָל ְכדוּ ְמ ָ
ֵשׁוּע עֹ ֵמד ַעל־ ְשׂ ַפת ַהיָּם ְו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים
ַהבֹּ ֶקר אוֹר ְו ִהנֵּה י ַ
ֵשׁוּע הוּא׃
א י ְָדעוּ ִכּי י ַ
ֵשׁוּע ָבּנַי ֲהיֵשׁ־ ָל ֶכם ָדּ ָבר ֶלאֱכֹל ַוַיּעֲנוּ
יהם י ַ
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
וַיֹּ ְמרוּ אָיִן׃
ימין ָל ֳא ִניָּה
יהם ִפּ ְרשׂוּ ֶאת־ ַה ִמּ ְכמֹ ֶרת ִמ ִ
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
אתם ַוי ְִפ ְרשׂוּ ְוא־י ְָכלוּ עוֹד ְל ָמ ְשׁ ָכהּ ֵמרֹב ָדּ ִגים׃
וּמ ָצ ֶ
ְ
אָמר ֶאל־ ֶפּ ְטרוֹס
ֲהבוֹ ַ
ֵשׁוּע א ֵ
ֲשׁר י ַ
ְו ַה ַתּ ְל ִמיד ַההוּא א ֶ
ַעט
ָהאָדוֹן הוּא ו ְִכ ְשׁמֹ ַע ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ִכּי הוּא ָהאָדוֹן ַויּ ַ
ַפּל ֶאל־ ַהיָּם׃
ֶאת־ ְמ ִעילוֹ ִכּי ֵערֹם ָהיָה ַויּ ְִתנ ֵ
ָתם ִכּי א ִה ְר ִחיקוּ
ֶתר ַה ַתּ ְל ִמי ִדים ָבּאוּ ָב ֳא ִניּ ָ
ְוי ֶ
אַמּה ַויּ ְִמ ְשׁכוּ ֶאת־ ַה ִמ ְכמֹ ֶרת
אתיִם ָ
ַבּ ָשׁה ִכּי ִאם־ ְכּ ָמ ַ
ִמן־ ַהיּ ָ
ִעם־ ַה ָדּ ִגים׃

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

וְדג
ֲרוּכים ָשׁם ָ
ֲלי־ ֵאשׁ ע ִ
ַבּ ָשׁה ַויּ ְִראוּ ַגּח ֵ
ט ַויּ ְֵצאוּ ֶאל־ ַהיּ ָ
יהם ו ְִכ ַכּר ָל ֶחם׃
ֲל ֶ
עֵ
ֲשׁר
ֵשׁוּע ָה ִביאוּ ֲהם ִמן־ ַה ָדּ ִגים א ֶ
יהם י ַ
ֲל ֶ
י וַיֹּא ֶמר א ֵ
ְל ַכ ְד ֶתּם ָע ָתּה׃
ַבּ ָשׁה
ַעל ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ַויּ ְִמשֶֹׁ את־ ַה ִמּ ְכמֹ ֶרת ֶאל־ ַהיּ ָ
יא ַויּ ַ
לשׁה
וּשׁ ָ
ישׁים ְ
ֲמ ִ
וֹלים ֵמאָה ַוח ִ
ְו ִהיא ְמ ֵלאָה ָד ִגים ְגּד ִ
וּב ָכל־זֹאת א נ ְִק ְר ָעה ַה ִמּ ְכמֹ ֶרת ֵמרֹב ַה ָדּ ִגים׃
ְ
ֻחת ַהבֹּ ֶקר ְו ֵאין
ֵשׁוּע בֹּאוּ ִא ְכלוּ ֲאר ַ
יהם י ַ
ֲל ֶ
יב וַיֹּא ֶמר א ֵ
אָתּה ִכּי
ֲשׁר ְמ ָלאוֹ ִלבּוֹ ִל ְשׁאֹל ִמי ָ
גַּם־ ֶא ָחד ַבּ ַתּ ְל ִמ ִידים א ֶ
ֲשׁר הוּא ָהאָדוֹן׃
י ְָדעוּ א ֶ
ִתּן ָל ֶהם ְוגַם ֶאת־ ַה ָדּגָה׃
ֵשׁוּע ַויּ ִַקּח ֶאת־ ַה ֶלּ ֶחם ַויּ ֵ
יג ַויָּבֹא י ַ
ידיו
ֵשׁוּע ֶאל־ ַתּ ְל ִמ ָ
ֲשׁר־ ִנ ְראָה י ַ
ישׁית א ֶ
יד וְזֹאת ַה ַפּ ַעם ַה ְשּׁ ִל ִ
אַ ֲחרֵי קוּמוֹ ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
ֵשׁוּע ֶאל־ ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס
ֻח ָתם וַיֹּא ֶמר י ַ
טו ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי ֲאר ָ
ֶתר ֵמ ֵא ֶלּה וַיֹּא ֶמר
אַתּה אֹ ִתי י ֶ
ִשׁ ְמעוֹן ַבּר־יוֹ ָנה ַהאֹ ֵהב ָ
ַהל
ֲה ְב ִתּי וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו נ ֵ
ָד ְע ָתּ ִכּי א ַ
אַתּה י ַ
ֵא ָליו ֵהן אֲדֹ ִני ָ
וֹתי׃
ֶאת־ ָעל ָ
אַתּה
טז וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ַפּ ַעם ֵשׁנִ ית ִשׁ ְמעוֹן ַבּר־יוֹ ָנה ַהאֹ ֵהב ָ
ֲה ְב ִתּי וַיֹּא ֶמר
ָד ְע ָתּ ִכּי א ַ
אַתּה י ַ
אֹ ִתי וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֵהן אֲדֹ ִני ָ
ֵא ָליו נְ ֵחה ֶאת־צֹאנִי׃
אַתּה
ישׁית ִשׁ ְמעוֹן ַבּר־יוֹ ָנה ַהאֹ ֵהב ָ
יז וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ַפּ ַעם ְשׁ ִל ִ
אָמר ֵא ָליו ַפּ ַעם
אֹ ִתי ַויּ ְִת ַע ֵצּב ֶפּ ְטרוֹס ֶאל־ ִלבּוֹ ִכּי ַ
אַתּה
אַתּה אֹ ִתי וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו אֲדֹ ִני ָ
ישׁית ַהאֹ ֵהב ָ
ְשׁ ִל ִ
ֵשׁוּע
ֲה ְב ִתּי וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
ָד ְע ָתּ ִכּי א ַ
אַתּה י ַ
ָד ְע ָתּ ָ
ֶאל־כֹּל י ַ
ְר ֵעה ֶאת־צֹאנִי׃
ִית ְבּי ְָדָ חג ְַר ָתּ
ַער ָהי ָ
אָמן ֲאנִי אֹ ֵמר ָלְ בּעוֹד נ ַ
אָמן ֵ
יח ֵ
ֲשׁר ָח ַפ ְצ ָתּ ו ְִכי ִתז ְַקן ִתּ ְפרֹשׂ ַכּ ֶפּי
ַתּ ֶלֶ אל־א ֶ
ֶאת־ ָמ ְתנֶי ו ֵ
ֲשׁר א ַת ְחפֹּץ׃
ַחגּ ְָר וּ ְנ ָשׂ ֲאֶ אל־א ֶ
אַחר י ְ
ְו ֵ
ָמזוֹ לוֹ ְבּ ֵאיזֶה ָמוֶת הוּא יָמוּת
אוּלם ָכּזֹאת הוּא ִד ֵבּר ְבּר ְ
יט ְו ָ
אָמר
ֲשׁר י ְִג ַדּל בּוֹ ְכּבוֹד ֱאִ הים ְואַ ֲחרֵי ַד ְבּרוֹ ָכזֹאת ַ
אֶ
ֵא ָליו ֵל אַ ֲחרָי׃
ֲהבוֹ הֹ ֵל
ֵשׁוּע א ֵ
ֲשׁר י ַ
כ ַויּ ִֶפן ֶפּ ְטרוֹס ַויּ ְַרא ֶאת־ ַה ַתּ ְל ִמיד א ֶ
ָפל ַעל־ ַצוָּארוֹ ְבּ ִמ ְשׁ ֵתּה ָה ֶערֶב
ֲשׁר נ ַ
ֵיהם ְוהוּא א ֶ
אַ ֲחר ֶ
ֲשׁר י ְַס ִגּי ֶר׃
אָמר אֲדֹ ִני ִמי הוּא־זֶה א ֶ
ְו ַ
ֵשׁוּע אֲדֹ ִני ְוזֶה ָמה
כא ַוי ְִהי ִבּ ְראוֹת אֹתוֹ ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ֶמר ֶאל־י ַ
ֲריתוֹ׃
אַח ִ
ֲשׁר אָבֹא
ִשּׁ ֵאר ַעד־א ֶ
ֵשׁוּע ִאם־ ָח ַפ ְצ ִתּי ִכּי י ָ
כב וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו י ַ
אַַ מה־ ָלֵּ ל אַ ֲחרָי׃
אַחים ִכּי ַה ַתּ ְל ִמיד ַההוּא א
ָצא ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֵבּין ָה ִ
כג ַעל־ ֵכּן י ָ
אָמר
אָמר־לוֹ ִכּי א־יָמוּת רַק ַ
ֵשׁוּע א ַ
יָמוּת ְוי ַ
ֲשׁר אָבֹא אַַ מה־ ָלּ׃
ִשּׁ ֵאר ַעד־א ֶ
ִאם־ ָח ַפ ְצ ִתּי ִכּי־י ָ
ֲשׁר
כד זֶה הוּא ַה ַתּ ְל ִמיד ַהנֹּ ֵתן ֶאת־ ֵעדוּתוֹ ָל ֵא ֶלּה ְוהוּא א ֶ
ֱמנָה׃
ָד ְענוּ ִכּי ֵעדוּתוֹ ֶנא ָ
ָכּ ַתב ָכּל־ ֵא ֶלּה ְוי ַ

צא

ֵשׁוּע אַ
ֲשׁר ָע ָשׂה י ַ
ֲח ִרים א ֶ
ַבּים א ֵ
ֲשׂים ר ִ
כה וְעוֹד יֵשׁ ַמע ִ
אַחר ֶא ָחד ַיחֲשֹׁב ְל ָב ִבי ִכּי א
ֻלּם ֶא ָחד ַ
ִאם־י ִָכּ ְתבוּ כ ָ
אָמן׃
ֲשׁר י ִָכּ ֵתבוּן ֵ
וֹלם ֶאת־ ַה ְסּ ָפ ִרים א ֶ
ָת ִכיל ָכּל־ ָהע ָ

וֹחנָן
וֹשׁה ַעל־ ִפּי י ָ
הבּשׂוֹ ָרה ַה ְקּד ָ
ְ

Ac t s
ַמ ֲע ֵשׂי ַה ְשּׁ ִלי ִחים
פרק א
ֲשׁר ָע ָשׂה
וֹפילוֹס ָכּ ַת ְב ִתּי בוֹ ָכּל־א ֶ
א ִהנֵּה ַה ֵסּ ֶפר ָה ִראשׁוֹן ְתּא ִ
ֲשׁר הוֹ ָרה ִמיּוֹם ַה ִחלּוֹ׃
ֵשׁוּע וְ ָכל־א ֶ
י ַ
וֹתיו
ֲלה ֵמ ִא ָתּנוּ אַ ֲחרֵי ִתתּוֹ ֶאת־ ִמ ְצ ָ
ֲשׁר ַנע ָ
ב ַעד־ ַהיּוֹם א ֶ
ֲשׁר־ ָבּ ַחר ָבּ ֶהם׃
יחיו א ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ֶאל־ ְשׁ ִל ָ
ְבּ ַ
ַבּים
יהם ָחי ְבּאֹתוֹת ר ִ
ֲל ֶ
ַצּב ע ֵ
ֲשׁר אַ ֲחרֵי עֻנּוֹתוֹ ִה ְתי ֵ
ג ַוא ֶ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ַוי ְַד ֵבּר ַעל־ ַמ ְלכוּת
יהם ְ
ֲל ֶ
ְבּ ִהגָּלוֹת נ ְִגלוֹת א ֵ
ָה ֱאִ הים׃
ַח ָדּו ִצוָּה אֹ ָתם ֵלאמֹר א־ ֵת ְצאוּ
ֲשׁר ָס ַעד ִע ָמּ ֶהם י ְ
ד ו ְַכא ֶ
ֲשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם
וֹחילוּ ֶאל־ ְדּ ַבר ָהאָב א ֶ
ירוּשׁ ַליִם ִכּי ִאם־תּ ִ
ִמ ָ
ִמ ִפּי׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ְבּעוֹד
אַתּם ִתּ ָטּ ְבלוּ ְבּ ַ
וֹחנָן ִט ֵבּל ַבּ ָמּיִם וְ ֶ
ה ִכּי י ָ
ָמים ָה ֵא ֶלּה׃
א־ ַכ ִבּיר אַ ֲחרֵי ַהיּ ִ
ֲת ִשׁיב
ַחד ַויּ ְִשׁאָלֻהוּ ֵלאמֹר אֲדֵֹנינוּ ה ָ
אַסּ ָפם י ַ
ו ַוי ְִהי ְבּ ִה ְת ְ
ָאל׃
ָבּ ֵעת ַהזֹּאת ֶאת־ ַה ַמּ ְלכוּת ְלי ְִשׂר ֵ
יהם א ָל ֶכם ָל ַד ַעת ֶאת־ ָה ִע ִתּים
ֲל ֶ
ז וַיֹּא ֶמר א ֵ
ָעד ָהאָב ְבּ ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ׃
ֲשׁר י ַ
ְו ֶאת־ ַהמוֹ ֲע ִדים א ֶ
ִיתם ֵע ַדי
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ִו ְהי ֶ
יכם ַ
ֲל ֶ
ֲבל ִתּ ְתאַ ְזּרוּ עֹז ְכּנֹ ַח ע ֵ
ח אָ
וּבשֹׁ ְמרוֹן ו ְַעד־ ְק ֵצה ָהאָרֶץ׃
ְהוּדה ְ
וּב ָכל־י ָ
ירוּשׁ ַליִם ְ
ִבּ ָ
ֵיהם
ֲלה ֵמ ֶהם וְ ֵעינ ֶ
ט ְכּ ַכלֹּתוֹ ְל ַד ֵבּר ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַנע ָ
ֵיהם׃
ִשּׂ ֵאהוּ ָענָן ִמ ֶנּגֶד ֵעינ ֶ
רֹאוֹת ַויּ ָ
ֻשׁי
ָשׁים ְלב ֵ
ְמה ְו ִהנֵּה ְשׁנֵי ֲאנ ִ
י ַויּ ִַבּיטוּ אַ ֲחרָיו ַבּ ֲעתוֹ ַה ָשּׁ ָמי ָ
יהם ְואֹ ְמ ִרים׃
ֲל ֶ
ָל ָבן נ ִָצּ ִבים ע ֵ
ְמה
יטים ַה ָשּׁ ָמי ָ
וּמ ִבּ ִ
אַתּם עֹ ְמ ִדים ַ
ָליל ָל ָמּה־זֶּה ֶ
יא אַ ְנ ֵשׁי ַהגּ ִ
ַעל ַל ָמּרוֹם ֵכּן יָבֹא ַכּ ֲא ֶשׁר
יכם ַויּ ַ
ֲל ֶ
ֻקּח ֵמע ֵ
ֲשׁר ל ַ
ֵשׁוּע זֶה א ֶ
י ַ
יתם אֹתוֹ עֹ ֶלה ַל ָמּרוֹם׃
ְר ִא ֶ
ֵיתים
ְמה ִמן־ ָה ָהר ַהנּ ְִקרָא ַהר־ ַהזּ ִ
ְרוּשׁ ַלי ָ
יב ַויּ ְִפנוּ ַויּ ְֵלכוּ י ָ
ירוּשׁ ַליִם ְכּ ֶד ֶרְ תּחוּם ַשׁ ָבּת׃
ַה ָקּרוֹב ִל ָ
וֹחנָן
ֲשׁר גָּרוּ ָשׁם ֶפּ ְטרוֹס וְי ָ
ֲליָּה א ֶ
יג ַויָּבֹאוּ ַוַיּעֲלוּ ֶאל־ ָהע ִ
וּמ ִתּ ְתיָהוּ ַיעֲקֹב
וֹמא ַבּר־ ַתּ ְל ַמי ַ
ְוַיעֲקֹב ְואַ ְנ ְדּרַי ִפּ ִילפּוֹס ְות ָ
ִיהוּדה ֶבּן־ַיעֲקֹב׃
ָאי ו ָ
ֶבּן־ ַח ְל ַפי ְו ִשׁ ְמעוֹן ַה ַקּנּ ִ
וּב ַתחֲנוּנִים ְבּ ֵלב ֶא ָחד
ַח ָדּו ַעל־ ַה ְתּ ִפ ָלּה ְ
יד ָכּל־ ֵא ֶלּה ָשׁ ְקדוּ י ְ
ֵשׁוּע ו ְִעם־ ֶא ָחיו׃
ָשׁים ִעם־ ִמ ְריָם ֵאם י ַ
ִעם־ ַהנּ ִ
ֲשׁר
אַחים ַהנִּ ְק ָה ִלים א ֶ
וּפ ְטרוֹס ָקם ְבּתוָֹ ה ִ
ָמים ָה ֵהם ֶ
טו ַבּיּ ִ
ָהיָה ִמ ְס ָפּרָם ְכּ ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים וַיֹּא ַמר׃
רוּח
ֲשׁר ַ
אַחים נָכוֹן ָהיָה ִכּי יָקוּם ְדּ ַבר ַה ָכּתוּב א ֶ
ָשׁים ִ
טז ֲאנ ִ
ַהל
ֲשׁר ָהיָה ִל ְמנ ֵ
וּדה א ֶ
ַהקֹּ ֶדשׁ ִדּ ֶבּר ִמ ֶקּ ֶדם ְבּ ִפי ָדוִד ַעל־יְה ָ
ֵשׁוּע׃
ִל ְלכֹ ֵדי י ַ

צב

יז ִכּי־ ִנ ְמנָה ִא ָתּנוּ ְו ָהעֲבֹ ָדה ַהזֹּאת נ ְָפ ָלה לּוֹ ְבּגוֹ ָרלוֹ׃
וֹמתוֹ
יח ְו ִהנֵּה הוּא ָקנָה־לוֹ ָשׂ ֶדה ִבּ ְשׂ ַכר ִפּ ְשׁעוֹ ַויִּפֹּל ְמא ק ָ
אַר ָצה ַויּ ִָבּ ַקע ַבּ ָתּ ֶו ו ְָכל־ ֵמ ָעיו ִנ ְשׁ ָפּכוּ׃
ְ
ְרוּשׁ ָליִם ִכּי ְל ַבעֲבוּר זֹאת נ ְִקרָא
ישׁ ֵבי י ָ
וֹדע ְל ָכל־ ְ
יט ְו ַה ָדּ ָבר נ ַ
ֲקל־ ְדּ ָמא ִכּי הוּא ְשׂ ֵדה ָד ִמים׃
ַה ָשּׂ ֶדה ַההוּא ִבּ ְשׂ ָפ ָתם ח ַ
כ ִכּי־ ָכתוּב ְבּ ֵס ֶפר ַה ְתּ ִה ִלּים ְתּ ִהי־ ִטירָתוֹ ְנ ַשׁ ָמּה ְואַל־י ְִהי ָבהּ
אַחר׃
ֻדּתוֹ י ִַקּח ֵ
ופק ָ
ישׁב וְעוֹד ְ
ֵ
ֲשׁר ָה ְלכוּ ִא ָתּנוּ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה א ֶ
כא ו ְַעל־ ֵכּן נָכוֹן ָלנוּ ִכּי ִמן־ ָה ֲאנ ִ
ָבא ְל ָפנֵינוּ׃
וֹצא ו ָ
ֵשׁוּע אֲדֵֹנינוּ י ֵ
ְמי הֱיוֹת י ַ
ָכּל־י ֵ
ֲשׁר
ֻקּח ִמ ֶמּנּוּ א ֶ
ֲשׁר ל ַ
וֹחנָן ַעד־ ַהיּוֹם א ֶ
ילת י ָ
כב ָה ֵחל ִמ ְטּ ִב ַ
קוּמתוֹ׃
ֶא ָחד ֵמ ֶהם י ְִהיֶה ִע ָמּנוּ ְל ֵעד ַעל־ ְתּ ָ
וּמ ֻכנָּה
וֹסף ַהנּ ְִקרָא ַבּר־ ַשׁ ָבּא ְ
ֲמידוּ ְשׁ ָניִם ֶאת־י ֵ
כג ַוַיּע ִ
יוּסטוֹס ְו ֶאת־ ַמ ִתּ ְתיָהוּ׃
ְ
אַתּה יְה ָוֹה יֹ ֵד ַע ָכּל־ ְל ָבבוֹת ַה ְר ֵאנוּ־נָא
כד ַויּ ְִת ַפּ ְלּלוּ וַיֹּא ְמרוּ ָ
אַתּה ָבּ ַח ְר ָתּ בּוֹ׃
ֲשׁר ָ
ֶאת־ ָה ֶא ָחד ִמן־ ַה ְשּׁ ַניִם א ֶ
ְהוּדה
ֲשׁר י ָ
וּמ ְלאֲכוּת־יָהּ א ֶ
וֹדה ַהזֹּאת ַ
כה ִכּי י ִַקּח גּוֹ ַרל ָהעֲב ָ
ֵלִ ל ְמקוֹמוֹ ֶשׁלּוֹ׃
יה ַויּ ֶ
ָשׂ ָטה ֵמ ָע ֶל ָ
ִמּנֶה
יהם גּוֹ ָרלוֹת ַויִּפֹּל ַהגּוֹ ָרל ַעל־ ַמ ִתּ ְתיָהוּ ַויּ ָ
ֲל ֶ
כו ַויּ ִַפּילוּ ע ֵ
יחים׃
אַחד ָע ָשׂר ַה ְשּׁ ִל ִ
ִעם־ ַ
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יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

ֻלּם ֵלב ֶא ָחד
ֶא ְספוּ כ ָ
וּביוֹם ְמאת ִשׁ ְב ַעת ַה ָשׁבֻעוֹת נ ֶ
ְ
ְבּ ָמקוֹם ֶא ָחד׃
ַעשׁ
ְו ִהנֵּה קוֹל ָשׁאוֹן ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ִפּ ְתאֹם שֹׁ ֵאן ִכּ ְשׁאוֹן ר ַ
ִמּ ֵלא ָכּל־ ֵבּית ִשׁ ְב ָתּם אֹתוֹ׃
גָּדוֹל ַויּ ָ
ֲשׁר נ ְִפ ְלגוּ ְו ִנחֲתוּ
יהם ִלשֹׁנוֹת ְכּ ַמ ְר ֵאה ֵאשׁ א ֶ
ֲל ֶ
ָאינָה א ֵ
ַתּר ֶ
וֵ
אַחת ַעל ֶא ָחד ֶא ָחד ֵמ ֶהם׃
אַחת ַ
ַ
ֲחרוֹת
ָחלּוּ ְל ַד ֵבּר ִבּ ְלשֹׁנוֹת א ֵ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ַויּ ֵ
ֻלּם ַ
ִמּ ְלאוּ כ ָ
ַויּ ָ
רוּח׃
ֲשׁר ָשׂם ָבּ ֶהם ָה ַ
יהם ַכּא ֶ
וֹציאוּ ִמ ִלּים ִמ ִפּ ֶ
וַיּ ִ
אַרצוֹת ַהגּוֹ ִים
ִיהוּדים י ְִר ֵאי ֱאִ הים גָּרוּ ִבירוּ ָשׁ ַליִם ִמ ָכּל־ ְ
ו ִ
ֲשׁר ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
אֶ
ַתּ ִהי
אַסּפוּ ַעם־רָב ו ְ
ַוי ְִהי ְבּ ִה ָשּׁ ַמע קוֹל ַה ָשּׁאוֹן ַההוּא ַויּ ְְת ְ
ֵיהם ִכּי־ ִאישׁ ִאישׁ ֵמ ֶהם ָשׁ ַמע אֹ ָתם ְמ ַד ְבּ ִרים
בוּכה ֵבּינ ֶ
ְמ ָ
אַרצוֹ׃
ִבּ ְלשׁוֹן ְ
אָחיו ֲהא
ֻלּם ַויּ ְִת ְמהוּ וַיֹּא ְמרוּ ִאישׁ ֶאל־ ִ
וֹממוּ כ ָ
ַויּ ְִשׁתּ ְ
ָליל ֵה ָמּה׃
ָכּל־ ַה ְמ ַד ְבּ ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּנֵי ַהגּ ִ

יהם ו ְָכל־ ֶא ָחד ֵמ ִא ָתּנוּ ְשׂ ַפת־ ֶארֶץ
ח ְו ֵאיִ נ ְשׁ ַמע ִמ ִפּ ֶ
וֹל ְד ֵתּנוּ׃
מַ
ִיהוּדה
ישׁ ֵבי ֲארַם ַנ ֲה ַריִם ו ָ
ילם ְ
וּמ ַדי וְ ֵע ָ
ט ְשׂ ַפת ָפּרָס ָ
אַסיָא׃
וּד ִקיָּא ָפּנְטוֹס ְו ְ
ו ְַקפּ ְ
קוּרינִי
פּוּליָא ִמ ְצ ַריִם ְו ֶח ֶבל לוּב ַעל־יַד ִ
וּפ ְמ ְ
רוּגיָא ַ
י ְפּ ְ
וֹמי׃
יהוּדים ַה ָבּ ִאים ֵמר ִ
ֵרים וִ ִ
ְוג ִ
ַחנוּ ִל ְלשֹׁנֹתֵינוּ שֹׁ ְמ ִעים
ֲשׁר ֲאנ ְ
ֵתי ַו ֲערָב א ֶ
יא גַּם־ ְשׂ ַפת ְכּר ִ
אֹ ָתם ְמ ַס ְפּ ִרים ֶאת־נ ְִפ ְלאוֹת ָה ֱאִ הים׃
ֵעהוּ
ֻלּם ַויּ ִָבּ ֵהלוּ וַיֹּא ְמרוּ ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
וֹממוּ כ ָ
יב ַויּ ְִשׁתּ ְ
ַמה־זֹאת׃
אָמרוּ ִכּי־ ְמ ֵל ֵאי ִתירוֹשׁ ֵה ָמּה׃
ֲח ִרים ָלעֲגוּ ָלמוֹ ְו ְ
יג ַוא ֵ
ַען
ִשּׂא ֶאת־קוֹלוֹ ַויּ ַ
אַחד ֶה ָע ָשׂר ִעמּוֹ ַויּ ָ
יד אָז יָקוּם ֶפּ ְטרוֹס ְו ַ
ישׁ ֵבי
ְהוּדה ו ְָכל־ ְ
יהם ְדּעוּ ָל ֶכם זֹאת ִאישׁ י ָ
ֲל ֶ
וַיֹּא ֶמר א ֵ
ָתי׃
ְרוּשׁ ַליִם ַה ֲאזִינוּ ִא ְמר ִ
י ָ
אַתּם ִכּי ֲהא
ֲשׁר ַתּ ְח ְשׁבוּן ֶ
וֹרים ֵא ֶלּה ַכּא ֶ
טו ִכּי א ִשׁכּ ִ
ישׁית ַבּיּוֹם הוּא׃
ַה ָשּׁ ָעה ַה ְשּׁ ִל ִ
וֹאל ַהנּ ִָביא׃
טז אַ זֶה הוּא ַה ָדּ ָבר ָהאָמוּר ְבּיַד־י ֵ
רוּחי
ָמים ְנ ֻאם יְה ָוֹה ֶא ְשׁפּוֶֹ את־ ִ
ֲרית ַהיּ ִ
יז ְו ָהיָה ְבּאַח ִ
ֵיכם ֶחזְיֹנוֹת
וּבחוּר ֶ
יכם ַ
וּבנֹ ֵת ֶ
ֵיכם ְ
ַעל־ ָכּל־ ָבּ ָשׂר ְונ ְִבּאוּ ְבּנ ֶ
ֵיכם חֲלוֹמוֹת ַי ֲחמוּן׃
ְזִקנ ֶ
י ְִראוּ ו ְ
ָמים ָה ֵה ָמּה ֶא ְשׁפּוֹ
וֹתי ַבּיּ ִ
ֲב ַדי ו ְַעל־ ִשׁ ְפח ַ
יח ְוגַם ַעל־ע ָ
רוּחי ְונ ִָבּאוּ׃
ֶאת־ ִ
וֹפ ִתים ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעל ְואֹתוֹת ָבּאָרֶץ ִמ ָתּ ַחת ָדּם
ָת ִתּי מ ְ
יט ְונ ַ
ימרוֹת ָע ָשׁן׃
ָאשׁ ו ְִת ְ
וֵ
ֵח ְל ָדם ִל ְפנֵי בּוֹא יוֹם יְה ָוֹה
חשְׁ ו ַהָיּר ַ
ֵה ֵפְ ל ֶ
כ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ י ָ
ַהגָּדוֹל וְ ַהנּוֹ ָרא׃
ִמּ ֵלט׃
ֲשׁר־ ִי ְקרָא ְבּ ֵשׁם יְה ָוֹה י ָ
כא ְו ָהיָה כֹּל א ֶ
ֵשׁוּע ַהנּ ְָצ ִרי
ָאל ַה ְק ִשׁיבוּ ִל ְד ָברַי ֵא ֶלּה ִהנֵּה י ַ
כב אַ ְנ ֵשׁי י ְִשׂר ֵ
ֱמן ָל ֶכם ֵמ ֵאת ָה ֱאִ הים ִבּ ְגבוּרוֹת ְבּנ ְִפ ָלאוֹת
ִאישׁ ֶנא ָ
ֲשׁר
ֵיכם ַכּא ֶ
ֲשׁר ָע ָשׂה ֱאִ הים ַעל־יָדוֹ ְל ֵעינ ֶ
וֹפ ִתים א ֶ
וּבמ ְ
ְ
אַתּם׃
י ְַד ְע ֶתּם ַגּם־ ֶ
וּמ ַדּ ְעתּוֹ ִמ ֶקּ ֶדם נ ְִגזַר ָע ָליו
ֲשׁר ִמסּוֹד ֱאִ הים ִ
כג הוּא זֶה א ֶ
יתם אֹתוֹ׃
ֲמ ֶ
וֹק ְע ֶתּם ַוה ִ
ַעל ה ַ
ידי ְב ִליּ ַ
אַתּם ִבּ ֵ
ָתן ַל ָמּוֶת וְ ֶ
ְל ִהנּ ֵ
ימהוּ ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ִכּי
כד וֵאִ הים ִה ִתּיר ֶח ְב ֵלי ַה ָמּוֶת ַוי ְִק ֵ
ַה ָמּוֶת א ָע ַצר כֹּ ַח ְל ַה ֲחזִיק בּוֹ׃
ימינִי
יתי יְה ָוֹה ְלנ ְֶג ִדּי ָת ִמיד ִכּי ִמ ִ
אָמר ָדּוִד ִשׁוִּ ִ
כה ִכּי־ ָע ָליו ַ
ַבּל־ ֶאמּוֹט׃
ַתּגֶל ְלשׁוֹ ִני אַף־ ְבּ ָשׂ ִרי י ְִשׁכֹּן ָל ֶב ַטח׃
כו ָל ֵכן ָשׂ ַמח ִל ִבּי ו ָ
ֲס ְידִ ל ְראוֹת
כז ִכּי א־ ַתעֲזֹב נ ְַפ ִשׁי ִל ְשׁאוֹל א־ ִת ֵתּן ח ִ
ָשׁ ַחת׃
יענִי ְשׂ ָמחוֹת ֶאת־ ָפּנֶי׃
אָרחוֹת ַחיִּים ַתּ ְשׂ ִבּ ֵ
וֹד ְע ָתּנִ י ְ
כח ה ַ
יכם ְל ֵעינֵי כֹל
ֲל ֶ
אַחים ְתּנוּ ִלי ִפּ ְתחוֹן ֶפּה ְל ַד ֵבּר א ֵ
ָשׁים ִ
כט ֲאנ ִ
ַעל־ ָדּוִד רֹאשׁ ָהאָבוֹת ִכּי גַם־ ֵמת ְוגַם־נ ְִק ַבּר ו ְִק ְברוֹ ִע ָמּנוּ
ַעד־ ַהיּוֹם ַהזֶּה׃

צג

בוּעה ִנ ְשׁ ַבּע לוֹ ֱאִ הים
ל ְוהוּא ִבּ ְהיוֹתוֹ נ ִָביא וְיֹ ֵד ַע ִכּי ְשׁ ָ
יח ְכּ ִפי
וֹשׁיב ֶא ָחד ִמיֹּ ְצ ֵאי ְירֵכוֹ ְל ָה ִקים ֶאת־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְלה ִ
ַה ָבּ ָשׂר ַעל־ ִכּ ְסאוֹ׃
יח ִכּי
קוּמת ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּבחֲזוֹתוֹ זֹאת ִמ ֶקּ ֶדם ִדּ ֶבּר ַעל־ ְתּ ַ
לא ַ
וּב ָשׂרוֹ א־י ְִר ֶאה ָשׁ ָחת׃
א־ ַתעֲזֹב נ ְַפשׁוֹ ִל ְשׁאוֹל ְ
ַחנוּ
ֲקימוֹ ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ַו ֲאנ ְ
ֲשׁר ֱאִ הים ה ִ
ֵשׁוּע זֶה א ֶ
לב הוּא י ַ
ֻלּנוּ ֵע ִדים לוֹ׃
כָּ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ
ימין ָה ֱאִ הים ְו ֶאת־ ַה ְב ָט ַחת ַ
לג ו ְַע ָתּה ִכּי־ ִנ ָשּׂא ִל ִ
אַתּם רֹ ִאים
ֲשׁר ֶ
רוּח ַהזֶּה ַכּא ֶ
אָביו ָשׁ ַפֶ את־ ָה ַ
ָל ַקח ֵמ ֵאת ִ
ְושֹׁ ְמ ִעים׃
אָמר ְנ ֻאם יְה ָוֹה
ְמה וְ הוּא ְבּ ִפיו ַ
לד ִכּי ָדוִד א ָע ָלה ַה ָשּׁ ָמי ָ
ימינִי׃
ַלאדֹ ִני ֵשׁב ִל ִ
אָשׁית אֹ ְי ֶבי הֲדֹם ְלר ְַג ֶלי׃
לה ַעד־ ִ
ֱמת ִכּי ָשׂם ֱאִ הים
ָאל ֶבּא ֶ
ֵדע־נָא ָכּל־ ֵבּית י ְִשׂר ֵ
לו ַעל־ ֵכּן י ַ
וֹק ְע ֶתּם׃
ֲשׁר אַ ֶתּם ה ַ
ֵשׁוּע זֶה א ֶ
יח ֶאת־י ַ
וּל ָמ ִשׁ ַ
ְלאָדוֹן ְ
לז ַוי ְִהי ְכ ָשׁ ְמ ָעם ַו ִיּגַּע ַה ָדּ ָבר ְכּ ַמ ְד ְקרוֹת ֶחרֶב ֶאל־ ִל ָבּם
אַחים
ָשׁים ִ
יחים ֲאנ ִ
ֶתר ַה ְשּׁ ִל ִ
וַיֹּא ְמרוּ ֶאל־ ֶפּ ְטרוֹס וְ ֶאל־י ֶ
ֲשׂה׃
ָמה ֵאיפוֹא ַנע ֶ
יכם ְו ִה ָטּ ְבלוּ ָכּל־ ִאישׁ
יהם שׁוּבוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
ֲל ֶ
לח וַיֹּא ֶמר ֶפּ ְטרוֹס א ֵ
יכם
יחת ַחטֹּא ֵת ֶ
יח ִל ְס ִל ַ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִמ ֶכּם ְבּ ֵשׁם י ַ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ַתּ ִשּׂיגוּ׃
ְו ֶאת־ ַמ ְתּנַת ַ
וֹקים
וּל ָכל־ ָה ְרח ִ
ֵיכם ְ
לט ִכּי ְד ַבר ַה ַה ְב ָט ָחה ָל ֶכם הוּא ְו ִל ְבנ ֶ
ֲשׁר י ְִקרָא אֹ ָתם לוֹ יְה ָוֹה ֱאֵ הינוּ׃
ְל ָכל־א ֶ
ֲח ִרים ֵה ִעיד ָבּם ַוַיּ ְז ִהירֵם ֵלאמֹר
ַבּים א ֵ
מ ו ְֵכן ִבּ ְד ָב ִרים ר ִ
ִה ָמּ ְלטוּ־ ָל ֶכם ִמן־ ַהדּוֹר ָה ִע ֵקּשׁ ַהזֶּה׃
וֹספוּ
ֲשׁר נ ְ
ִטּ ֵבלוּ ַעד־א ֶ
מא ַויּ ְִשׁ ְמעוּ ֶאל־ ְדּ ָברוֹ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַויּ ָ
אַל ֵפי ָנ ֶפשׁ׃
לשׁת ְ
יהם ַבּיּוֹם ַההוּא ִכּ ְשׁ ֶ
ֲל ֶ
עֵ
רוּתם
יחים ְבּ ִה ְת ַח ְבּ ָ
מב ְושֹׁ ְק ִדים ָהיוּ ָת ִמיד ַעל־תּוֹ ַרת ַה ְשּׁ ִל ִ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם׃
וּב ְפרֹס ַל ְח ָמם ִ
יהם ִ
ֲל ֶ
אֵ
ַבּים
וֹפ ִתים ְואֹתוֹת ר ִ
מג ְוי ְִראָה נ ְָפ ָלה ַעל־ ָכּל־ ַה ְנּ ָשׁ ָמה וּמ ְ
יחים׃
ידי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַנעֲשׂוּ ִבּ ֵ
ָתנוּ
ֲשׁר ָל ֶהם נ ְ
ַח ָדּו וְ ָכל־א ֶ
אַחים י ְ
ָשׁבוּ ְכ ִ
ֲמינִים י ְ
מד ו ְָכל־ ַה ַמּא ִ
ֻלּם׃
ֲלת כּ ָ
ִל ְהיוֹת ְל ַנח ַ
ֻלּם
ְח ְלּקוּ אֹ ָתם ְלכ ָ
ָתם ְו ֶאת־ ִק ְנָינָם ַוי ַ
ֲחזּ ָ
מה ַויּ ְִמ ְכּרוּ ֶאת־א ֻ
ְל ִאישׁ ִאישׁ ְכּ ִפי ַמ ְחסֹרוֹ׃
יכל ְבּ ֵלב ֶא ָחד
וּמ ֵדּי יוֹם ְבּיוֹם זֶה ַד ְר ָכּם ָתּ ִמיד ְל ַב ֵקּר ַבּ ֵה ָ
מו ִ
יהם וַיֹּא ְכלוּ ֶל ֶחם ֻח ָקּם ְבּ ִשׂ ְמ ָחה
ו ְַל ְח ָמם ָפּ ְרסוּ ְבּ ָב ֵת ֶ
וּבתֹם ֵל ָבב׃
ְ
מז ַוי ְָב ְרכוּ ֶאת־ ָה ֱאִ הים ַויּ ְִמ ְצאוּ ֵחן ְבּ ֵעינֵי ָכל־ ָה ָעם וְ ָהאָדוֹן
וֹשׁ ִעים׃
וֹסיף יוֹם יוֹם ַעל־ ָה ֵע ָדה ֶאת־ ַהנּ ָ
ה ִ

פרק ג
א

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

ילּה
וֹחנָן ָעלוּ ֶאל־ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְל ֵעת ַה ְתּ ִפ ָ
וּפ ְטרוֹס וְי ָ
ֶ
יעית׃
ַבּ ָשּׁ ָעה ַה ְתּ ִשׁ ִ

וֹשׁיבֻהוּ יוֹם
ֲשׁר ה ִ
הוּבא ָשׁ ָמּה א ֶ
ב ְו ִאישׁ ִפּ ֵסּ ַח ִמ ֶבּ ֶטן ִאמּוֹ ָ
יכל ַהנּ ְִקרָא ַשׁ ַער ַה ִתּ ְפ ֶארֶת ְל ַב ֵקּשׁ
יוֹם ִל ְפנֵי ַשׁ ַער ַה ֵה ָ
יכל׃
נ ְָדבוֹת ִמיַּד ָבּ ֵאי ַה ֵה ָ
יכל ַוי ְַב ֵקּשׁ
וֹחנָן ָבּ ִאים ֶאל־ ַה ֵה ָ
וּב ְראֹתוֹ ֶאת־ ֶפּ ְטרוֹס וְ ֵאת־י ָ
ג ִ
ָדם נְ ָד ָבה׃
ִמיּ ָ
וֹחנָן וַיֹּא ַמר
ָשׂם ֶפּ ְטרוֹס ֶאת־ ֵעינָיו ָע ָליו ו ְֵכן גַּם־י ָ
ד ַויּ ֶ
יטה ֵא ֵלינוּ׃
ַה ִבּ ָ
אוּמה׃
ָדם ְמ ָ
ַשּׂיג ִמיּ ָ
יהם ְבּתֹ ַח ְלתּוֹ ִכּי י ִ
ֲל ֶ
ה ַויּ ִֶפן א ֵ
ֲשׁר ְבּי ִָדי
ֲבל ֵאת א ֶ
ָהב ֵאין־ ִלי א ָ
ו וַיֹּא ֶמר ֶפּ ְטרוֹס ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
יח ַהנּ ְָצ ִרי קוּם ו ְִה ְת ַה ֵלּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶא ֶתּן־ ָלְ בּ ֵשׁם־י ַ
וּפ ְתאֹם ִה ְת ַחזְּקוּ ר ְַג ָליו
ימהוּ ִ
ז ַוֶיּאֱחֹז ְבּיַד י ְִמינוֹ ַוי ְִק ֵ
ֻלּיו׃
ו ְַק ְרס ָ
יכל
ח ַוי ְַד ֵלּג ִמ ַתּ ְח ָתּיו ַוַיּעֲמֹד ַויּ ְִת ַה ֵלַּ ויָּבֹא ִע ָמּ ֶהם ֵאל־ ַה ֵה ָ
וּמ ִשׁ ֵבּ ַח ֶאת־ ָה ֱאִ הים׃
וּמ ַד ֵלּג ְ
וֹלְ 
הֵ
וּמ ַשׁ ֵבּ ַח ֶאת־ ָה ֱאִ הים׃
ט ַויּ ְִר ֵאהוּ ָכל־ ָה ָעם ִמ ְת ַה ֵלְּ 
יכל ִל ְפנֵי ַשׁ ַער
יּשׁב ִל ְפנֵי ַה ֵה ָ
י ַויּ ִַכּירוּ אֹתוֹ ִכּי הוּא זֶה ַה ֵ
וּפ ָלּצוּת
ִמּ ְלאוּ ִת ָמּהוֹן ַ
ַה ִתּ ְפ ֶארֶת ְל ַב ֵקּשׁ נְ ָדבוֹת ַויּ ָ
ֲשׂה לּוֹ׃
ֲשׁר ַנע ָ
ַעל־א ֶ
יהם
ֲל ֶ
וֹחנָן ו ְָכל־ ָה ָעם רָצוּ א ֵ
יא ְוהוּא ִכי ָד ַבק אַ ֲחרֵי ֶפ ְטרוֹס וְי ָ
אוּלם ְשׁמֹה ַויָּשֹׁמּוּ ַעד־ ְמאֹד׃
אוּלם ַהנִּ ְקרָא ָ
ֶאל־ ָה ָ
ָאל ָל ָמּה
ַען וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ָה ָעם אַ ְנ ֵשׁי י ְִשׂר ֵ
יב ַויּ ְַרא ֶפּ ְטרוֹס ַויּ ַ
וֹממוּ ַעל־זֹאת ו ְָל ָמּה ַת ִבּיטוּ ֵא ֵלינוּ ְכּ ִאלּוּ הוּא
ִת ְשׁתּ ְ
ִמ ְת ַה ֵלְּ בּכֹ ֵחנוּ אוֹ ְב ִצ ְד ָק ֵתנוּ׃
וֹתינוּ ִה ְג ִדּיל ְכּבוֹד
ָהם י ְִצ ָחק ְוַיעֲקֹב ֱאֵ הי אֲב ֵ
אַבר ָ
יג ֱאֵ הי ְ
ַר ֶתּם אֹתוֹ ְו ִכ ַח ְשׁ ֶתּם בּוֹ ִל ְפנֵי
אַתּם ִה ְסגּ ְ
ֲשׁר ֶ
ֵשׁוּע ַע ְבדּוֹ א ֶ
י ַ
ֲשׁר ָשׁ ַפט ְל ַשׁ ְלּחוֹ ַל ָח ְפ ִשׁי׃
ילטוֹס ַכּא ֶ
ִפ ָ
ֻחן ָל ֶכם
וּשׁ ֶא ְל ֶתּם ִכּי־י ַ
וּב ַצ ִדּיק ְ
אַתּם ִכּ ַח ְשׁ ֶתּם ַבּ ָקּדוֹשׁ ַ
יד ְו ֶ
ִאישׁ רֹ ֵצ ַח׃
ֲשׁר ֱאִ הים ֵה ִקים אֹתוֹ
ַג ֶתּם א ֶ
טו ְו ֶאת־ ַשׂר ַה ַחיִּים ֲהר ְ
ַחנוּ ֵע ָדיו׃
ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ַו ֲאנ ְ
אַתּם
ֲשׁר ֶ
ָתן כֹּ ַח ָל ִאישׁ ַהזֶּה א ֶ
ָתנוּ ִב ְשׁמוֹ ְשׁמוֹ נ ַ
וּבאֱמוּנ ֵ
טז ֶ
ָתנוּ ַמ ְר ֵפּא
ָתנָה־לּוֹ אֱמוּנ ֵ
וּמ ִכּ ִירים ִכּי ַעל־יָדוֹ נ ְ
רֹ ִאים ַ
ֻלּ ֶכם׃
וֹתיו ְל ֵעינֵי כ ְ
ְל ַע ְצמ ָ
אַתּם
יתם גַּם־ ֶ
ֲשׂ ֶ
ָד ְע ִתּי ִכּי ִבּ ְב ִלי־ ַד ַעת ע ִ
יז ו ְַע ָתּה ֶא ָחי י ַ
ֵיכם׃
גַּם־ ָשׂר ֶ
ֲשׁר ִה ִגּיד
יח ֵה ִקים ֱאִ הים ַכּא ֶ
ֲבל ַה ָדּ ָבר ִכּי ְי ֻענֶּה ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח א ָ
ִמ ֶקּ ֶדם ְבּיַד־ ָכּל־נ ְִביאָיו׃
יכם
יכם ְל ַמ ַען ִתּ ָמּ ֶחינָה ַחטֹּא ֵת ֶ
יט ַעל־ ֵכּן שׁוּבוּ סוּרוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
ֶפשׁ ִמ ִלּ ְפנֵי יְה ָוֹה׃
ְו ָתבֹאנָה ִעתּוֹת ְמ ִשׁיבוֹת נ ֶ
ֻשׂר ָל ֶכם ִמ ֶקּ ֶדם׃
ֲשׁר ְמב ָ
ֵשׁוּע ְמ ִשׁיחוֹ א ֶ
כ ְוי ְִשׁ ַלח ֶאת־י ַ
ֲשׁר יָשׁוּב ַהכֹּל
ֲשׁר י ְַק ְבּ ֵלהוּ זְבוּל ַה ָשּׁ ַמיִם ַעד־א ֶ
כא א ֶ
וֹשׁים
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ֱאִ הים ְבּיַד־נ ְִביאָיו ַה ְקּד ִ
ַעל־ ְמכוֹנוֹ ַכּא ֶ
וֹלם׃
ִמימוֹת ע ָ
יכם ָכּמֹ ִני
ֲח ֶ
וֹתינוּ נ ִָביא ִמ ֶקּרֶב א ֵ
אָמר ֶאל־אֲב ֵ
משׁה ַ
כב ֵהן ֶ
ֲשׁר י ְַד ֵבּר
י ִָקים ָל ֶכם יְה ָוֹה ֱאִ הים ֵא ָליו ִתּ ְשׁ ְמעוּן ְכּכֹל א ֶ
יכם׃
ֲל ֶ
אֵ
צד

ֲשׁר א־ ִת ְשׁ ַמע ֶאל־ ַהנּ ִָביא ַההוּא
ֶפשׁ א ֶ
כג ְו ָהיָה ָכּל־ ַהנּ ֶ
יה׃
ְונ ְִכ ְר ָתה ֵמ ַע ֶמּ ָ
ֲשׁר נ ִָבּאוּ
מוּאל ְו ַה ָבּ ִאים אַ ֲחרָיו א ֶ
יאים ִמ ְשּׁ ֵ
כד ְוגַם ָכּל־ ַהנּ ְִב ִ
ָמים ָה ֵא ֶלּה׃
ֻלּם ִה ִגּידוּ ִדּ ְברֵי ַהיּ ִ
כָּ
ֲשׁר ָכּרַת ֱאִ הים
יאים ְו ַה ְבּ ִרית א ֶ
אַתּם ְבּנֵי ַהנּ ְִב ִ
כה ֶ
ָהם ְונ ְִב ְרכוּ ְבז ְַר ֲע כֹּל
אַבר ָ
יכם ֵלאמֹר ֶאל־ ְ
וֹת ֶ
ִעם־אֲב ֵ
ֲד ָמה׃
ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָהא ָ
ֵשׁוּע ִראשָֹׁנה ַויּ ְִשׁ ָל ֵחהוּ
כו ו ְָל ֶכם ֵה ִקים ֱאִ הים ֶאת־ ַע ְבדּוֹ י ַ
ֵיכם׃
ְל ָב ֵרֶ א ְת ֶכם ִכּי ָתשׁוּבוּ ִאישׁ ִאישׁ ֵמ ֲעוֹנֹת ֶ

פרק ד
יהם ַהכֹּ ֲהנִים ְו ַשׂר ְצ ָבא
ֲל ֶ
א ַוי ְִהי ְכּ ַד ְבּרָם ֶאל־ ָה ָעם ַויָּקוּמוּ ע ֵ
דּוּקים׃
יכל ְו ַה ַצּ ִ
ַה ֵה ָ
ֵשׁוּע
ֲשׁר ִה ִגּדוּ ְבי ַ
ֲשׁר הוֹרוּ ָל ָעם ו ְַעל־א ֶ
ב ִכּי־ ַצר ָל ֶהם ַעל־א ֶ
ֶאת־ ְתּ ִחיַּת ַה ֵמּ ִתים׃
יהם ָבּם ַויּ ְִתּנוּם ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ַעד־ ְל ָמ ָחר ִכּי־ ְכ ָבר
ג ַוי ְִשׁ ְלחוּ י ְֵד ֶ
יע ָה ָערֶב׃
ִה ִגּ ַ
ֱמינוּ ַוי ְִהי ִמ ְס ַפּר
ַבּים ִמשֹּׁ ְמ ֵעי ִד ְברֵי ַה ְבּשׂוֹ ָרה ֶהא ִ
ד אַ ר ִ
ֲל ִפים׃
ֲמ ֶשׁת א ָ
ָשׁים ַכּח ֵ
ָה ֲאנ ִ
וֹפ ִרים
ְקנִים ְו ַהסּ ְ
ה ַוי ְִהי ִמ ָמּ ֳחרָת ַויּ ִָקּהֲלוּ ַה ָשּׂ ִרים ַהזּ ֵ
ירוּשׁ ָליִם׃
ִבּ ָ
ֲשׁר
ֲל ְכ ַסנ ְְדּרוֹס ְו ָכל־א ֶ
וֹחנָן ַוא ֶ
ָפה וְי ָ
ו ְו ָחנָן ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ו ְַקיּ ָ
ְל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ֵבּית ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל׃
ֲמידוּ אֹ ָתם ַבּ ָתּ ֶוַ ויּ ְִשׁאָלוּם ֵלאמֹר ְבּכֹ ַח־ ִמי אוֹ
ז ַוַיּע ִ
יתם ָכּזֹאת׃
ֲשׂ ֶ
ְבּ ֶשׁם־ ִמי ע ִ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ָענָה אֹ ָתם ֵלאמֹר ְשׁ ָמעוּנִי ָשׂרֵי
וּפ ְטרוֹס ָמ ֵלא ַ
ח ֶ
ְקנִים׃
ְהזּ ֵ
ָה ָעם ו ַ
וּב ִמי
ָדוּע חֹ ִלי ְ
ֲשׂה טוֹב ְלי ַ
ֵח ֵקר ַהיּוֹם ַעל־אֹדוֹת ַמע ֶ
ט ִכּי־נ ָ
ְשׁוּעה׃
אַתהוּ י ָ
ָבּ ְ
ֵשׁוּע
ָאל ִכּי־ ְב ֵשׁם י ַ
וּל ָכל־ ַעם י ְִשׂר ֵ
ֻלּ ֶכם ְ
ָדע ָל ֶכם כּ ְ
י ִיוּ ַ
ֱקימוֹ
אַתּם ְצ ַל ְב ֶתּם וֵאִ הים ה ִ
ֲשׁר ֶ
יח ַהנּ ְָצ ִרי א ֶ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
אוּלם׃
ֵיכם ָבּ ִריא ָ
ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ִבּ ְשׁמוֹ הוּא עֹ ֵמד ִל ְפנ ֶ
ַתּ ִהי ְלרֹאשׁ
אַתּם ַהבּוֹ ִנים ו ְ
אַס ֶתּם ֶ
ֲשׁר ְמ ְ
יא זֹאת ִהיא ָה ֶא ֶבן א ֶ
ִפּנָּה׃
אָדם ַתּ ַחת
אַחר ִל ְבנֵי ָ
ֶשׁע ִבּ ְלתּוֹ ִכּי א־ ִנ ַתּן ֵשׁם ֵ
יב ְו ֵאין י ַ
ָשׁ ָעה׃
ֲשׁר־בּוֹ ִנוּ ֵ
ַה ָשּׁ ַמיִם א ֶ
וֹחנָן ְוגַם־ ֵה ִבינוּ ִכּי
ֲשׁר רָאוּ אֹ ֶמץ ֵלב ֶפּ ְטרוֹס וְי ָ
יג ַוי ְִהי ַכּא ֶ
יהם ַויּ ִַכּירוּם
ֲל ֶ
ֻמּ ֵדי ֵס ֶפר ֵכּן ָתּ ְמהוּ ע ֵ
וֹטים ֵהם ְוא ְמל ְ
ֶה ְדי ִ
ֵשׁוּע׃
ִכּי ָהיוּ ִעם־י ַ
וּב ְראֹ ָתם ֶאת־ ָה ִאישׁ ַה ִנּ ְר ָפּא עֹ ֵמד ִע ָמּ ֶהם א י ְָכלוּ ַלעֲנוֹת
יד ִ
ָבּם ָדּ ָבר׃
ֵיהם׃
טו ַוי ְַצוּוּ אֹ ָתם ָל ֵצאת ֶאל־ ִמחוּץ ַל ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין ַו ִיּ ָוּעֲצוּ ֵבּינ ֶ
ֲשׂה
וֹפת ָבּרוּר ַנע ָ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ִכּי מ ֵ
ֲשׂה ָל ֲאנ ִ
טז וַיֹּא ְמרוּ ַמה־ ַנּע ֶ
ְרוּשׁ ַליִם וְ ֵאין ְל ַכ ֵחשׁ׃
ישׁ ֵבי י ָ
יהם גָּלוּי הוּא ְל ָכל־ ְ
ַעל־י ְֵד ֶ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

וּפ ְשׁ ָתה ָב ָעם נ ְִג ֲערָה ָבּם ְל ִב ְל ִתּי
מוּעה ָ
יז אֶַ פּן־ ִתּ ְפרֹץ ַה ְשּׁ ָ
ַד ֵבּר עוֹד ְל ִאישׁ ַבּ ֵשּׁם ַהזֶּה׃
יהם ְל ִב ְל ִתּי ַד ֵבּר ָדּ ָבר ְוא ְל ַל ֵמּד
ֲל ֶ
יח ַויּ ְִק ְראוּ אֹ ָתם ַוי ְַצוּוּ ע ֵ
ֵשׁוּע׃
ְבּ ֵשׁם י ַ
ֲכי טוֹב ְבּ ֵעינֵי
וֹחנָן וַיֹּא ְמרוּ ה ִ
יט ַוַיּעֲנוּ אֹ ָתם ֶפּ ְטרוֹס וְי ָ
אַתּם׃
יכם ִמ ְשּׁמֹ ַע ֵא ָליו ִשׁ ְפטוּ־נָא ֶ
ֲל ֶ
ָה ֱאִ הים ִכּי נִ ְשׁ ַמע א ֵ
ְשׁ ָמ ְענוּ׃
ָאינוּ ו ָ
ֲשׁר ר ִ
נוּכל ַלחֲדֹל ִמ ַדּ ֵבּר ֵאת א ֶ
כ ִכּי א ַ
ָדיִם
ְשׁ ְלּחוּם ִמ ְבּ ִלי ְמצֹא י ַ
וֹסיפוּ ִל ְג ָער־ ָבּם ַוי ַ
כא ְו ֵהם ה ִ
ָתנוּ ָכבוֹד
ֻלּם נ ְ
אָתם ֶאת־ ָה ָעם ִכּי כ ָ
ַלעֲנוֹשׁ אֹ ָתם ִמיּ ְִר ָ
ֲשׂה ַההוּא׃
ֵלאִ הים ַעל־ ְדּ ַבר ַה ַמּע ֶ
ֲשׂה־ ִעמּוֹ
ֲשׁר ַנע ָ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ָהיָה ָה ִאישׁ א ֶ
כב ִכּי ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ְ
אוֹת ָה ְרפוּאָה׃
יהם ַוי ְַס ְפּרוּ ָל ֶהם ֵאת
ֲח ֶ
ֲשׁר ֻשׁ ְלּחוּ ַויָּבֹאוּ ֶאל־א ֵ
כג ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ְקנִים׃
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים וְ ַהזּ ֵ
יהם ר ֵ
ֲל ֶ
אָמרוּ א ֵ
ֲשׁר ְ
אֶ
וֹלם ְבּ ֵלב ֶא ָחד ֶאל־ ֱאִ הים
כד ְו ֵהם ָשׁ ְמעוּ ַויּ ְִשׂאוּ ֶאת־ק ָ
ית ֶאת־ ַה ָשּׁ ַמיִם
ֲשׁר ָע ִשׂ ָ
אַתּה הוּא א ֶ
וַיֹּא ְמרוּ יְה ָוֹה ָ
ֲשׁר־ ָבּם׃
ְאת־ ַהיָּם ְו ֶאת־ ָכּל־א ֶ
ְו ֶאת־ ָהאָרֶץ ו ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ָל ָמּה ר ְָגשׁוּ
אָמ ְר ָתּ ְבּ ַ
אָבינוּ ַ
וּב ִפי ַע ְב ְדָּ דּוִ ד ִ
כה ְ
ֶהגּוּ־ ִריק׃
וּל ֻא ִמּים י ְ
גוֹ ִים ְ
ַחד ַעל־יְה ָוֹה
וֹסדוּ־י ַ
כו י ְִתי ְַצּבוּ ַמ ְל ֵכי־ ֶארֶץ ְורוֹ ְזנִ ים נ ְ
ו ְַעל־ ְמ ִשׁיחוֹ׃
ָס ְכ ָתּ
אַתּה נ ַ
ֲשׁר ָ
ֵשׁוּע ַע ְב ְדַּ ה ָקּדוֹשׁ א ֶ
ֱמת ַעל־י ַ
כז ִכּי ֶבא ֶ
ילטוֹס
וּפ ְנ ִטיּוֹס ִפּ ָ
וֹרדוּס ָ
ַח ָדּו ָבּ ִעיר ַהזֹּאת גַּם־ה ְ
וֹסדוּ י ְ
נ ְ
ָאל׃
ֲמ ֶמי י ְִשׂר ֵ
ִעם־ ַהגּוֹ ִים ַוע ָ
ַצ ָתּ
ֲשׁר ָחר ְ
ֲצ ְת א ֶ
וּל ִפי ע ָ
ֵע ֶשׂה ְל ִפי י ְָדְ 
ֲשׁר י ָ
כח ַוַיּעֲשׂוּ ֵאת א ֶ
ִמ ֶקּ ֶדם׃
ֲב ֶדיְ ל ַד ֵבּר
וּתנָה ַלע ָ
ָתם ְ
יפה ֶאל־ ַגּ ֲער ָ
כט ו ְַע ָתּה יְה ָוֹה ַה ְשׁ ִק ָ
ָמה׃
ְדּ ָב ְרְ בּיָד ר ָ
וֹפ ִתים
וֹלים ו ְַלעֲשׂוֹת אֹתוֹת וּמ ְ
ַפּא ח ִ
ל ִכּי ִת ְשׁ ַלח י ְָדְ לר ֵ
ֲקּדוֹשׁ׃
ֵשׁוּע ַע ְב ְדּ ה ָ
ְבּ ֵשׁם י ַ
ִמּ ְלאוּ
ֲשׁר נ ְִקהֲלוּ ָשׁ ָמּה ַויּ ָ
לא ַוי ְִהי ְבּ ִה ְת ַפּ ְלּ ָלם ַוָיּנַע ַה ָמּקוֹם א ֶ
ָמה׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ַוי ְַד ְבּרוּ ְד ַבר ָה ֱאִ הים ְבּיָד ר ָ
ֻלּם ַ
כָ
אַחת ְוא
ֶפשׁ ַ
ֲמינִים ָהיָה ָל ֶהם ֵלב ֶא ָחד ְונ ֶ
וּק ַהל ַה ַמּא ִ
לב ְ
ֲשׁר
אָמר ִאישׁ ֵמ ֶהם ַעל־ ֶשׁלּוֹ ִכּי לוֹ הוּא ִכּי ִאם־ ֶאת־א ֶ
ַ
ֻלּם׃
ֲלת כּ ָ
ָהיָה ָל ֶהם ְל ַנח ַ
ֵשׁוּע ְבּעֹז
דוּתם ַעל־ ְתּ ִחיַּת ָהאָדוֹן י ַ
ָתנוּ ֵע ָ
יחים נ ְ
לג ְו ַה ְשּׁ ִל ִ
ֻלּם׃
הוּצק ַעל־ ְפּנֵי כ ָ
גָּדוֹל ְו ֵחן רַב ַ
ֲלי ָשׂדוֹת
אוּמה ִכּי ָכל־ ַבּע ֵ
לד ְוא נ ְִמ ָצא ָב ֶהם ִאישׁ ָח ֵסר ְמ ָ
וּב ִתּים ָמ ְכרוּ אֹ ָתם ַויּ ִָביאוּ ֶאת־ ֶכּ ֶסף ְמ ִחירָם׃
ָ
יחים ְל ֵה ָח ֵלל ְל ִאישׁ ִאישׁ ְכּ ֵדי
ֲשׁר ָשׂמוּ ְלר ְַג ֵלי ַה ְשּׁ ִל ִ
לה א ֶ
ַמ ְחסֹרוֹ׃
ַבּא ַעל־ ִכּי הוּא
יחים ַבּר־נ ָ
ֲשׁר ָק ְראוּ לוֹ ַה ְשּׁ ִל ִ
וֹסף א ֶ
לו וְי ֵ
יח ְכּנ ִָביא ִאישׁ ֵלוִ י ֵמ ֶארֶץ ַק ְפרוֹס׃
וֹכ ַ
מ ִ
ָשׂם ֶאת־ ַכּ ְספּוֹ
ָבא ַויּ ֶ
ֲשׁר ָהיָה לוֹ ַויּ ֵ
לז ָמ ַכר ֶאת־ ַה ָשּׂ ֶדה א ֶ
יחים׃
ְלר ְַג ֵלי ַה ְשּׁ ִל ִ

צה

פרק ה
א ְו ִאישׁ ֶא ָחד ֲח ַנ ְניָה ְשׁמוֹ ְו ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ ַשׁ ִפּירָא ָמ ַכר
ֲחזָּתוֹ׃
ֶאת־א ֻ
ב ַויּ ְַס ֵתּר ֵח ֶלק ִמן־ ַה ְמּ ִחיר ְו ִא ְשׁתּוֹ יֹ ָד ַעת ְו ֵח ֶלק ֶא ָחד ֵה ִביא
יחים׃
ָשׂם ְלר ְַג ֵלי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַויּ ֶ
ג וַיֹּא ֶמר ֶפּ ְטרוֹס ָל ָמּה־זֶּה ֲח ַנ ְניָה ִמ ֵלּא ַה ָשּׂ ָטן ֶאת־ ִל ְבּ
וּל ַה ְס ִתּיר ִמן־ ְמ ִחיר ַה ָשּׂ ֶדה׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ְ
ְל ַכ ֵחשׁ ְבּ ַ
ד ֲהא ְלָ היָה ַעד א־ ִנ ְמ ַכּר וְ גַם־אַ ֲחרֵי ִה ָמּ ְכרוֹ ֲהא ָהיָה
ָשׁים ִשׁ ַקּ ְר ָתּ ִכּי
ָדָ ל ָמּה ְמ ָל ֲאִ ל ְבַּ לעֲשׂוֹת ֵכּן א ַב ֲאנ ִ
ְבי ֶ
ִאם־ ֵבּאִ הים׃
ַתּ ֵצא
אַר ָצה ו ֵ
ה ִכּ ְשׁמֹ ַע ֲח ַנ ְניָה ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויִּפֹּל ְ
וֹלה נ ְָפ ָלה ַעל ָכּל־ ַהשֹּׁ ְמ ִעים׃
ִנ ְשׁ ָמתוֹ ְוי ְִראָה ְגד ָ
יאהוּ ַויּ ְִק ְבּרֻהוּ׃
ַאַספוּ אֹתוֹ וַיֹּ ִצ ֻ
ו ַויָּקוּמוּ ַהנּ ְָע ִרים ַויּ ְ
ֲשׁר
ַתּבוֹא ִא ְשׁתּוֹ ְוא י ְָד ָעה ֵאת א ֶ
ז ַוי ְִהי ְכּ ִמ ְשׁש ָשׁעוֹת ו ָ
ֲשׂה׃
ַנע ָ
יה ַה ִגּ ִידי־ ִלי ַה ְב ַעד ֶכּ ֶסף זֶה
ַען ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ח ַויּ ַ
ְמ ַכ ְר ֶתּם ֶאת־ ַה ָשּׂ ֶדה וַתֹּא ֶמר ֵהן ְבּ ַעד ֶכּ ֶסף זֶה׃
ַחד ְלנַסּוֹת
יה ֶפּ ְטרוֹס ָל ָמּה־זֶּה ְק ַשׁ ְר ֶתּם י ַ
ט וַיֹּא ֶמר ֵא ֶל ָ
ישַׁ בּ ֶפּ ַתח
רוּח יְה ָוֹה ִהנֵּה ר ְַג ֵלי ַה ְמ ַק ְבּ ִרים ֶאת־ ִא ֵ
ֶאת־ ַ
חוּצה׃
וּ ְנ ָשׂאוּ גַּם־אוֹ ֵתַ ה ָ
ִשׁ ָמ ָתהּ ַויָּבֹאוּ ַהנּ ְָע ִרים
ַתּ ֵצא נ ְ
ַתּפֹּל ִפּ ְתאֹם ְלר ְַג ָליו ו ֵ
י וִ
ישׁהּ׃
ֻה ֵא ֶצל ִא ָ
וֹציאוּ אֹ ָתהּ ַויּ ְִק ְבּר ָ
ַויּ ְִמ ָצ ֻא ָה ִכּי ֵמ ָתה וַיּ ִ
וֹלה ַעל ָכּל־ ַה ָקּ ָהל ו ְַעל ָכּל־ ַהשֹּׁ ְמ ִעים
ַתּ ִהי י ְִראָה ְגד ָ
יא ו ְ
ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ַה ֶזּה׃
ַבּים ַנעֲשׂוּ ְבּ ֶקרֶב ָה ָעם ַעל־י ְֵדי
וֹפ ִתים ר ִ
יב ְואֹתוֹת וּמ ְ
אוּלם ְשׁמֹה׃
ֻלּם ְבּ ֵלב ֶא ָחד ְבּ ָ
יחים ַויּ ִָקּהֲלוּ כ ָ
ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲשׁר ְמ ָלאוֹ ִלבּוֹ ְל ָד ְב ָקה־ ָבּם
ָשׁים ֵאין ִאישׁ א ֶ
וּמ ְשּׁאָר ָה ֲאנ ִ
יג ִ
אַ־י ְָקרוּ ְבּ ֵעינֵי ָה ָעם׃
ָשׁים׃
ָשׁים ְונ ִ
ַבּים נ ְִס ְפּחוּ ַעל־ ָהאָדוֹן הֲמוֹן ֲאנ ִ
ֲמינִ ים ר ִ
וּמא ִ
יד ַ
וֹלים ֶאל־ ָה ְרחֹבוֹת ְו ִה ְשׁ ִכּיבוּם
ָשׂאוּ ֶאת־ ַהח ִ
טו ַעד ִכּי־נ ְ
אָמרָם ִכּי ֶפ ְטרוֹס ַיעֲבֹר ָשׁ ָמּה ו ְִצלּוֹ
וּמ ְשׁ ָכּבוֹת ְבּ ְ
ְבּ ִמטוֹת ִ
ֲח ִדים ֵמ ֶהם׃
ָטה ַעל־א ָ
ִינּ ֶ
ירוּשׁ ָליִם ָנהֲרוּ
ֲשׁר ִמ ָסּ ִביב ִל ָ
טז ְוגַם־הֲמוֹן ָעם ִמן־ ֶה ָע ִרים א ֶ
וֹלים ְו ֶאת־ ַה ַנּ ֲענִים ַתּ ַחת י ְֵדי רוּחוֹת
ַויּ ִָביאוּ ֶאת־ ַהח ִ
ֻלּם נִ ְר ָפּאוּ׃
ְט ֵמאוֹת ְוכ ָ
ֲדת
ָקם ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ְו ָכל־ ַה ִנּ ְלוִים ָע ָליו ְו ֵהם ֵמע ַ
יז ַויּ ָ
ִמּ ְלאוּ ִקנְאָה׃
דּוּקים ַויּ ָ
ַה ַצּ ִ
יחים ַויּ ְִתּנוּם ְבּ ִמ ְשׁ ַמר ַה ָקּ ַהל׃
יהם ַבּ ְשּׁ ִל ִ
יח ַויּ ְִשׁ ְלחוּ ֶאת־י ְֵד ֶ
יט ַוי ְִהי ַב ַלּי ְָלה ַויּ ְִפ ַתּח ַמ ְלאַ יְה ָוֹה ֶאת־ ַדּ ְל ֵתי ֵבית־ ַה ֶכּ ֶלא
יאם וַיֹּא ַמר׃
וֹצ ֵ
וַיּ ִ
יכל ו ְַד ְבּרוּ ֶאל־ ָה ָעם ֶאת־ ָכּל־ ִדּ ְברֵי ַה ַחיִּים
כ ְלכוּ ו ְִע ְמדוּ ַב ֵה ָ
ָה ֵא ֶלּה׃
יכל ַוי ְַל ֵמּדוּן ַויָּבֹא
ַשׁ ִכּימוּ ַבבֹּ ֶקר ַויָּבֹאוּ ֶאל־ ַה ֵה ָ
כא ַויּ ְִשׁ ְמעוּ ַויּ ְ
ֲשׁר ִאתּוֹ ַויּ ְַק ִהלוּ ֶאת־ ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין
ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ַוא ֶ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

ָאל ַויּ ְִשׁ ְלחוּ ְל ָה ִביא אֹ ָתם ִמ ֵבּית
ְו ֶאת־ ָכּל־ז ְִקנֵי ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
ַה ֶכּ ֶלא׃
ָשׁבוּ ַויּ ִַגּידוּ
כב ְו ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ָבּאוּ ְוא ְמ ָצאוּם ְבּ ֵבית ַה ֶכּ ֶלא ַויּ ֻ
ֵלאמֹר׃
וּמ ֻסגָּר וְ ֶאת־ ַהשֹּׁ ְמ ִרים
כג ָמ ָצאנוּ ֶאת־ ֵבּית ַה ֶכּ ֶלא ָסגוּר ְ
עֹ ְמ ִדים ַעל־ ִמ ְשׁ ַמ ְר ָתּם ִל ְפנֵי ַה ְשּׁ ָע ִרים ַונּ ְִפ ַתּח ַו ֵנּרֶא ְו ֵאין
ִימה׃
אָדם ַבּ ַבּיִת ְפּנ ָ
ָ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ְבּ ָשׁ ְמ ָעם
יכל ְור ֵ
כד ְו ַהכֹּ ֵהן ְו ַשׂר ְצ ָבא ַה ֵה ָ
ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה נָבֹכוּ ַעד־ ְמאֹד ֵלאמֹר ַמה־יּ ְִהיֶה
ִמ ָכּל־ ֵא ֶלּה׃
ֲשׁר ְנ ַת ֶתּם
ָשׁים א ֶ
כה אָז ָבּא ִאישׁ ֶא ָחד ְו ִה ִגּיד ָל ֶהם ֵלאמֹר ָה ֲאנ ִ
וֹרים ֶאת־ ָה ָעם׃
יכל וּמ ִ
ְבּ ֵבית ַה ֶכּ ֶלא ִהנָּם עֹ ְמ ִדים ַבּ ֵה ָ
ֵלַ שׂר ַה ָצּ ָבא ִעם־ ְמ ָשׁ ְר ָתיו ַויּ ִָקּ ֵחם אַ־א ְב ָחז ְָקה ִכּי
כו ַויּ ֶ
י ְָראוּ ִמ ְפּנֵי ָה ָעם ֶפּן י ִָסּ ֵקלוּ׃
ְה ְד ִרין ַויּ ְִשׁאַל אֹ ָתם
ֲמידוּם ִל ְפנֵי ַה ַסּנ ֶ
כז ַויּ ִָביאוּ אֹ ָתם ַוַיּע ִ
ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ֵלאמֹר׃
אַתּם
יכם ְל ִב ְל ִתּי הוֹרֹת ַבּ ֵשּׁם ַהזֶּה וְ ֶ
ֲל ֶ
כח ֲהא ַצוֹּה ִצוִּינוּ ע ֵ
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם ְל ָה ִביא
יכם ִ
ְרוּשׁ ַליִם תּוֹ ַרת ִפּ ֶ
אתם ֶאת־י ָ
ִהנֵּה ִמ ֵלּ ֶ
ָע ֵלינוּ ַדּם ָה ִאישׁ ַהזֶּה׃
יחים וַיֹּא ְמרוּ ֲהא ָע ֵלינוּ ִל ְשׁמֹ ַע
ַען ֶפּ ְטרוֹס ְו ַה ְשּׁ ִל ִ
כט ַויּ ַ
ָשׁים׃
ֶאל־ ִמ ְצוַת ֱאִ הים ִמ ְשּׁמֹ ַע ֶאל־ ִמ ְצוַת ֲאנ ִ
ֲשׁר ְשׁ ַל ְח ֶתּם בּוֹ יָד
ֵשׁוּע א ֶ
וֹתינוּ ֵה ִקים ֶאת־י ַ
ל ֱאֵ הי אֲב ֵ
ַתּ ְתלוּ אֹתוֹ ַעל־ ָה ֵעץ׃
וִ
ָאל
יע ְלי ְִשׂר ֵ
וֹשׁ ַ
וּלמ ִ
ימינוֹ ְל ַשׂר ְ
לא אֹתוֹ ֵה ִרים ֱאִ הים ִבּ ִ
יהם׃
וֹח ָל ֶהם ֶאת־ ַחטֹּא ֵת ֶ
ְל ָה ִשׁיב ֶאת־ ִל ָבּם ו ְִל ְסל ַ
ֲשׁר ָח ַלק ֱאִ הים ְלשֹׁ ְמ ָעיו
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ א ֶ
ַחנוּ ֵע ִדים וְ ֵכן ַ
לב ַו ֲאנ ְ
ֵעד ַעל־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה׃
לג ַוי ְִהי ְכ ָשׁ ְמ ָעם ַו ִיּגַּע ַה ָדּ ָבר ַעד־נ ְַפ ָשׁם ַוי ְִתנ ְַכּלוּ אֹ ָתם
יתם׃
ֲמ ָ
ַלה ִ
וּשׁמוֹ
רוּשׁים ִמ ֶקּרֶב ַה ַסּנְ ֶה ְד ִרין ְ
ָקם ֶא ָחד ִמן־ ַה ְפּ ִ
לד ַויּ ָ
יאל מוֹ ֵרה ַהתּוֹ ָרה וְנִ ְכ ָבּד ְבּ ֵעינֵי ָכל־ ָה ָעם ַוי ְַצו
ַמ ִל ֵ
גְּ
ֵיהם ְמ ַעט ִמז ְָער׃
יחים ִמ ִלּ ְפנ ֶ
וֹציא ֶאת־ ַה ְשּׁ ִל ִ
ְלה ִ
אַתּם
ֲשׁר ֶ
ָאל ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ָבּא ֶ
יהם אַ ְנ ֵשׁי י ְִשׂר ֵ
ֲל ֶ
לה וַיֹּא ֶמר א ֵ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה׃
אֹ ְמ ִרים ַלעֲשׂוֹת ָל ֲאנ ִ
ַשּׂא ֵלאמֹר ֲא ִני
ֲשׁר ִה ְתנ ֵ
וֹדס א ֶ
ָמים ָה ֵא ֶלּה ָקם תּ ָ
לו ִכּי ִל ְפנֵי ַהיּ ִ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ִאישׁ ִה ְת ַל ְקּטוּ ֵא ָליו ַעד
וּכ ְ
ָבר ְ
הוּא ַהגּ ֶ
ֲשׁר־ ֶנ ֱהרָג ו ְָכל־ ַה ִנּ ְלוִים ָע ָליו נָפֹצוּ ְו ָהיוּ ְכּא ָהיוּ׃
אֶ
יח
ֲשׁר ִה ִדּ ַ
ימי ַה ִמּ ְפ ָקד א ֶ
ְהוּדה ַה ְגּ ִל ִילי ִבּ ֵ
לז ְואַ ֲח ָריו ָקם י ָ
ָפל וְ ָכל־ ַה ִנּ ְלוִים ָע ָליו נ ְִפזָרוּ׃
ַעם־רָב אַ ֲחרָיו ְוגַם־הוּא נ ַ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה
יכם ִח ְדלוּ ָל ֶכם ִמן־ ָה ֲאנ ִ
ֲל ֶ
לח ו ְַע ָתּה ֲאנִי אֹ ֵמר א ֵ
ֻלּה ַהזֹּאת
אָדם י ְָצאָה ָה ֵע ָצה ְו ַה ְפּע ָ
ְו ַהנִּיחוּ ָל ֶהם ִכּי ִאם־ ֵמ ָ
תּוּפר׃
הוּפר ָ
ֵ
ֲפירָהּ ֶפּן־ ִתּ ָמּ ְצאוּ
תוּכלוּ ַלה ִ
לט ְו ִאם־ ֵמ ֵאת ֱאִ הים י ְָצאָה א ְ
נ ְִל ָח ִמים ֵבּאִ הים׃

צו

ֲשׁר י ְִסּרוּ
יחים ְואַ ֲחרֵי א ֶ
מ ַויּ ְִשׁ ְמעוּ ְבקוֹלוֹ ַויּ ְִק ְראוּ ֶאל־ ַה ְשּׁ ִל ִ
ֵשׁוּע ִשׁ ְלּחוּם
יהם ְל ִב ְל ִתּי ַד ֵבּר עוֹד ְבּ ֵשׁם י ַ
ֲל ֶ
אֹ ָתם וְ ִצוּוּ ע ֵ
ְל ַד ְר ָכּם׃
ֶח ְשׁבוּ
ְה ְד ִרין ַעל־ ִכּי נ ְ
מא ְו ֵהם י ְָצאוּ ְשׂ ֵמ ִחים ִמ ִלּ ְפנֵי ַה ַסּנ ֶ
ְראוּיִם ָל ֵשׂאת ֶח ְר ָפּה ַעל־ ְשׁמוֹ׃
ָשׁים
מב ְוא ָח ְדלוּ יוֹם יוֹם ְל ַל ֵמּד ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ַדּשׁ אוֹ ְבּ ָב ֵתּי ֲאנ ִ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּל ַב ֵשּׂר ְבּשׂוֹ ַרת י ַ
ְ

פרק ו
ָמים ָה ֵהם ַויִּלֹּנוּ
ָברוּ ָהלוְֹ וגָבֹר ַבּיּ ִ
א ְו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים גּ ְ
ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַה ְיּ ָונִים ַעל־ ָה ִע ְב ִריִּים ֵלאמֹר ִכּי ִה ְת ַע ְלּמוּ
ָתנוּ ָל ֶהן יוֹם יוֹם ֶאת־ ַמ ְחסוֹ ָרן׃
יהם ְוא נ ְ
וֹת ֶ
אַל ְמנ ֵ
ֵמ ְ
ב ַויּ ְִק ְראוּ ְשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר ֶאל־ ְק ַהל ַה ַתּ ְל ִמ ִידים וַיֹּא ְמרוּ
א־נָכוֹן ָלנוּ ַלעֲזֹב ֶאת־ ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים וְ ַלעֲבֹד עֲבֹ ַדת
ַה ֻשּׁ ְל ָחנוֹת׃
ֻעים ְמ ֵל ֵאי
ָשׁים ְיד ִ
אַחינוּ ְלכוּ חֲזוּ ִמ ֶכּם ִשׁ ְב ָעה ֲאנ ִ
ג ַעל־ ֵכּן ֵ
ידה ַעל־ ָהעֲבֹ ָדה
וּמ ֵל ֵאי ָח ְכ ָמה ְואֹ ָתם ַנ ְפ ִק ָ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ְ
ַ
ַהזֹּאת׃
ַחנוּ ַעל־ ִמ ְשׁ ֶמרֶת ַה ְתּ ִפ ָלּה ַנעֲמֹ ָדה ו ְַעל־עֲבֹ ַדת ְדּ ַבר
ד ַו ֲאנ ְ
ַה ְבּשׂוֹ ָרה׃
ִיטב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ָכל־ ַה ָקּ ָהל ַויּ ְִבחֲרוּ ֶאת־ ְס ְט ָפנוֹס ִאישׁ
ה ַויּ ַ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ְו ֶאת־ ִפּ ִילפּוֹס ְו ֶאת־ ְפּרוֹכוֹרוֹס
ָמ ֵלא אֱמוּנָה וְ ַ
ִיק ָלס גֵּר
ִיקנוֹר ְו ֶאת־ ִטימוֹן ְו ֶאת־ ַפּ ְר ְמנָס ְו ֶאת־נ ְ
ְו ֶאת־נ ָ
וֹכיָא׃
אַ ְנ ְטי ְ
יחים ְו ֵהם ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ו ְָס ְמכוּ
ֱמידוּ ִל ְפנֵי ַה ְשּׁ ִל ִ
ו ֶאת־ ֵא ֶלּה ֶהע ִ
יהם׃
ֲל ֶ
יהם ע ֵ
ֶאת־י ְֵד ֶ
וּמ ְס ַפּר ַה ַתּ ְל ִמ ִידים
וּפרֹץ ִ
ז ַוי ְִהי ְד ַבר ֱאִ הים הֹ ֵלָ הָ 
ירוּשׁ ַליִם ְוגַם־ ָהמוֹן רָב
ָהלוָֹ ורָב ַעד־ ְמאֹד ִבּ ָ
ִמן־ ַהכֹּ ֲהנִים נָטוּ אַ ֲחרֵי ָהאֱמוּנָה׃
ח ְס ְט ָפנוֹס ִאישׁ ָמ ֵלא ֶח ֶסד ְוּגבוּרָה ָע ָשׂה אֹתוֹת וּמֹ ְפ ִתים
ְגּדֹ ִלים ְבּ ֶקרֶב ָה ָעם׃
יב ְר ִטינִים
ֲשׁר ַעל־ ֵשׁם־ ַה ִלּ ַ
ֵסת א ֶ
ָשׁים ִמ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
ט ַויָּקוּמוּ ֲאנ ִ
יקיָּא
וּמן־ ְבּנֵי ִק ִיל ִ
ֲל ְכ ַס ְנ ְדּ ִריִּים ִ
קּוּרינִים ְו ָהא ֶ
ֵח ֵשׁב ְו ַה ִ
יָ
אַסיָּא ַוי ְִתו ְַכּחוּ ִעם־ ְס ְט ָפנוֹס׃
ְו ְ
יע ָל ֶהם
ֲשׁר־ ִה ִבּ ַ
י ְוא י ְָכלוּ ְל ָה ִשׁיב ַעל־ ִדּ ְברֵי ָח ְכ ָמתוֹ א ֶ
רוּחוֹ׃
ֲשׁר ֵה ִעדֻהוּ ֵלאמֹר ָשׁ ַמ ְענוּ אֹתוֹ
ָשׁים נ ְֶגדּוֹ א ֶ
וֹשׁיבוּ ֲאנ ִ
יא וַיּ ִ
וּבאִ הים׃
דּוּפים ְבּמֹ ֶשׁה ֵ
ְמ ַד ֵבּר ִדּ ְברֵי ִג ִ
וֹפ ִרים ַויָּקוּמוּ
ְאת־ ַהסּ ְ
ְקנִים ו ֶ
ְאת־ ַהזּ ֵ
וֹררוּ ֶאת־ ָה ָעם ו ֶ
יב ַויְע ְ
יאהוּ ִל ְפנֵי ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין׃
ָע ָליו ַויּ ְִת ְפּ ֻשׂהוּ ַוי ְִב ֻ
ֶח ַדּל
וֹשׁיבוּ ֵע ֵדי־ ֶשׁ ֶקר ַוי ְִעידֻהוּ ֵלאמֹר ָה ִאישׁ ַהזֶּה א י ְ
יג וַיּ ִ
דּוּפים ַעל־ ַה ָמּקוֹם ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּה ו ְַעל־ ַהתּוֹ ָרה׃
ִמ ַדּ ֵבּר ִגּ ִ
ֵשׁוּע ַהנּ ְָצ ִרי הוּא ַיהֲרוֹס
יד ִכּי ָשׁ ַמ ְענוּ אֹתוֹ אֹ ֵמר י ַ
ָתן־ ָלנוּ מֹ ֶשׁה׃
ֲשׁר נ ַ
ָמיר ֶאת־ ַה ֻח ִקּים א ֶ
ֶאת־ ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ְוי ִ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

ְה ְד ִרין ֶאת־ ֵעינָם בּוֹ ַויּ ְִראוּ
וֹשׁ ִבים ַבּ ַסּנ ֶ
ָשׂימוּ ָכּל־ ַהיּ ְ
טו ַויּ ִ
ֶאת־ ָפּנָיו ִכּ ְפנֵי ַמ ְלאֱַ אִ הים׃

פרק ז
א וַיֹּא ֶמר ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ַה ֻא ְמנָם ֵכּן ַה ָדּ ָבר׃
וֹתי ֵאל ֱאֵ הי ַה ָכּבוֹד ִנ ְר ֶאה
אַחי ַואֲב ָ
ַען וַיֹּא ַמר ְשׁ ָמעוּנִי ַ
ב ַויּ ַ
ָשׁב
אָבינוּ ִבּ ְהיוֹתוֹ ַבּ ֲארַם ַנ ֲה ַריִם ֶטרֶם י ַ
ָהם ִ
אַבר ָ
ֶאל־ ְ
ְבּ ָחרָן׃
וֹל ְד ֶתּ וּבֹא ֶאל־ ָהאָרֶץ
וּממּ ַ
אַר ְצִ 
ג וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶל־ ְלֵ מ ְ
אַר ֶא׃
ֲשׁר ְ
אֶ
אָביו
ֵשׁב ְבּ ָחרָן ְואַ ֲחרֵי מוֹת ִ
ָצא ֵמ ֶארֶץ ַכּ ְשׂ ִדּים ַויּ ֶ
ד אָז י ָ
אַתּם יֹ ְש ִבים
ֲשׁר ֶ
ֶה ֱע ִביר אֹתוֹ ִמ ָשּׁם ֶאל־ ָהאָרֶץ ַהזֹּאת א ֶ
ָבּהּ ַכּיּוֹם ַהזֶּה׃
אָמר
ֲלה ָבּהּ ַעד־ ִמ ְד ַרַ כּף־ ָרגֶל אַַ 
ָתן לוֹ ַנח ָ
ה ְוא־נ ַ
וּלז ְַרעוֹ אַ ֲחרָיו ְבּ ֶטרֶם ָהיָה־לוֹ ָזרַע׃
ֲחזָּה ְ
ְל ִת ָתּהּ לוֹ ַלא ֻ
ו וְכֹה אָ ַמר ֱאִ הים ִכּי־גֵר ִי ְהיֶה ז ְַרעוֹ ְבּ ֶארֶץ א ָל ֶהם
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה׃
ֲבדוּם ו ְִענּוּ אֹ ָתם ְ
ַוע ָ
אָמר ֱאִ הים
ֲשׁר ַיעֲבֹדוּ ָדּן אָנֹ ִכי ַ
ז ְוגַם ֶאת־ ַהגּוֹי א ֶ
ַע ְבדֻנִ י ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה׃
ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן י ְֵצאוּ ְוי ַ
ָמל אֹתוֹ
וֹלד־לוֹ י ְִצ ָחק ַויּ ָ
ילה ְואָז נ ַ
ִתּן־לוֹ ֶאת ְבּ ִרית ַה ִמּ ָ
ח ַויּ ֶ
וֹליד ֶאת־ַיעֲקֹב ְוַיעֲקֹב ֶאת־ ְשׁנֵים
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִי ְוי ְִצ ָחק ה ִ
ָאשׁי ָהאָבוֹת׃
ֶה ָע ָשׂר ר ֵ
ֲביאוֹ
וֹסף ַויּ ְִמ ְכּרוּ אֹתוֹ ַלה ִ
ָאשׁי ָהאָבוֹת ְבּי ֵ
ט ַוי ְַק ְנאוּ ר ֵ
ְמה וֵאִ הים ָהיָה ִעמּוֹ׃
ִמ ְצ ָרי ָ
ָתן־לוֹ ְל ֵעינֵי ַפ ְרעֹה
וֹתיו ְו ֵחן ְו ָח ְכ ָמה נ ַ
וֹשׁע־לוֹ ִמ ָכּל־ ָצר ָ
י וַיּ ַ
יתהוּ ַעל־ ִמ ְצ ַריִם ו ְַעל ָכּל־ ֵבּיתוֹ׃
ֶמ ֶלִ מ ְצ ָריִם ַוי ְִשׁ ֵ
וֹלה
ָען וְ ָצרָה ְגד ָ
וּב ֶארֶץ ְכּנ ַ
ָעב ְבּ ָכל־ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ְ
יא ַויָּבֹא ר ָ
יתם׃
וֹתינוּ ֶטרֶף ְל ֵב ָ
ְוא־ ָמ ְצאוּ אֲב ֵ
וֹתינוּ
יב ַויּ ְִשׁ ַמע ַיעֲקֹב ִכּי יֶשׁ־ ֶשׁ ֶבר ְבּ ִמ ְצ ַריִם ַויּ ְִשׁ ַלח ֶאת־אֲב ֵ
ַפּ ַעם ֶא ָחת׃
ָדע ְל ַפ ְרעֹה
ַתּוּ ַ
וֹסף ֶאל־ ֶא ָחיו ו ִ
ַדּע י ֵ
וּב ַפּ ַעם ַה ֵשּׁנִית ִה ְתו ַ
יג ַ
וֹסף׃
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת י ֵ
אָביו
ִ
וֹסף ַויּ ְִקרָא ֵא ַליו ֶאת־ַיעֲקֹב
יד ַויּ ְִשׁ ַלח י ֵ
ָפשׁ׃
ְשׁ ְב ִעים נ ֶ
וֹל ְדתּוֹ ָח ֵמשׁ ו ִ
ְו ֶאת־ ָכּל־מ ַ
ָמת ָשׁם הוּא ַואֲבֹ ֵתינוּ׃
ְמה ַויּ ָ
טו ַוֵיּרֶד ַיעֲקֹב ִמ ְצ ָרי ָ
ָהם ִבּ ְמ ִחיר
אַבר ָ
ֲשׁר ָקנָה ְ
ָשׂאוּ ְשׁ ֶכ ָמה ַויּ ִָקּ ְברוּ ַבּ ֶקּ ֶבר א ֶ
טז ַו ִיּנּ ְ
ֶכּ ֶסף ִמיַּד ְבּנֵי־חֲמוֹר ִבּ ְשׁ ֶכם׃
ֻעתוֹ
יח ֱאִ הים ִבּ ְשׁב ָ
ֲשׁר ִה ְב ִט ַ
ָמים א ֶ
ֲשׁר ָק ְרבוּ ַהיּ ִ
יז ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ַע ְצמוּ ִבּ ְמאֹד ְמאֹד׃
ָהם ַוֵיּרֶב ָה ָעם ְבּ ִמ ְצ ַריִם ַויּ ַ
אַבר ָ
ְל ְ
וֹסף׃
ָדע ֶאת־י ֵ
ֲשׁר א־י ַ
יח ַעד ִכּי־ ָקם ֶמ ֶלָ ח ָדשׁ ְבּ ִמ ְצ ַריִם א ֶ
וֹתינוּ ִל ְנטֹש
יט הוּא ִה ְת ַח ֵכּם ִל ְבנֵי ִמ ְשׁ ַפּ ְח ֵתּנוּ ַויּ ְִל ַחץ ֶאת־אֲב ֵ
וֹתם׃
יהם ְל ִב ְל ִתּי ַהחֲי ָ
ֶאת־עֹ ְל ֵל ֶ
וּשָׁ שה
משׁה ַוי ְִהי־טוֹב ֵלאִ הים ְ
וֹלד ֶ
כ ָבּ ֵעת ַה ִהיא נ ַ
אָביהוּ׃
ֳד ִשׁים נ ְִצ ַפּן ְבּ ֵבית ִ
חָ

צז

ַדּ ֵלהוּ ָלהּ ְל ֵבן׃
ַתּג ְ
אָס ָפה אֹתוֹ ַבּת־ ַפּ ְרעֹה ו ְ
ֻטּשׁ ְ
כא ְואַ ֲחרֵי נ ַ
כב ַוי ְִהי ַמ ְשׂ ִכּיל ְבּ ָכל־ ָח ְכ ַמת ִמ ְצ ָריִם ַשׂ ִגּיא־כֹ ַח ִבּ ְד ָברָיו
ְורַב־ ְפּ ָע ִלים׃
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ָשׂם ַעל־ ִלבּוֹ ִל ְפקֹד
ֲשׁר ָמ ְלאוּ־לוֹ ְ
כג ו ְַכא ֶ
ָאל׃
ֶאת־ ֶא ָחיו ֶאת־ ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
כד ַויּ ְַרא ִאישׁ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֻמ ֶכּה ַעל־א־ ָד ָבר ַוָיּגֶן ָע ָליו ַויִּקֹּם
נ ְִק ַמת ַה ֻמ ֶכּה ַוַיֶּ את־ ַה ִמּ ְצ ִרי׃
ֲשׁר ַעל־יָדוֹ ָתּבוֹא ָל ֶהם
כה וַיֹּא ֶמר ְבּ ִלבּוֹ ִכּי י ִָבינוּ ֶא ָחיו א ֶ
שׁוּעת ֱאִ הים ְו ֵהם א ֵה ִבינוּ׃
ְתּ ַ
ָשׁים נִ ִצּים ַוי ְַב ֵקּשׁ ַלעֲשׂוֹת
ֵצא ַבּיוֹם ַה ֵשּׁנִי ְו ִהנֵּה ְשׁנֵי ֲאנ ִ
כו ַויּ ֵ
אַתּם ָל ָמּה
אַחים ֶ
ָשׁים ִ
ֵיהם וַיֹּא ַמר ֲהא ֲאנ ִ
ָשׁלוֹם ֵבּינ ֶ
אָחיו׃
ַת ַע ְשׁקוּ ִאישׁ ֶאת־ ִ
ֲדפוֹ ֵלאמֹר ִמי ָשׂ ְמְ ל ִאישׁ ַשׂר
אָחיו ה ָ
כז ְו ַהשֹּׁ ֵל ַח יָד ְבּ ִ
ְושֹׁ ֵפט ָע ֵלינוּ׃
ֲשׁר ָהר ְָג ָתּ ֶא ְתמֹל ֶאת־ ַה ִמּ ְצ ִרי׃
אַתּה אֹ ֵמר ַכּא ֶ
כח ַה ְל ָה ְרגֵנִ י ָ
וֹלד ָשׁם
כט ו ְַעל־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ָבּ ַרח מֹ ֶשׁה ַוָיּגָר ְבּ ֶארֶץ ִמ ְדיָן וַיּ ֶ
ְשׁנֵי ָבנִים׃
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ַוֵיּרָא ֵא ָליו ַמ ְלאָ יְה ָוֹה
ל ְו ִכ ְמאת לוֹ ְ
ְבּ ִמ ְד ַבּר ַהר ִסינַי ְבּ ַל ַבּת־ ֵאשׁ ִמתּוַֹ ה ְסּנֶה׃
ָסר ִל ְראוֹת ְו ִהנֵּה קוֹל
משׁה ַויּ ְִת ַמהּ ַעל־ ַה ַמּ ְר ֶאה ַויּ ַ
לא ַויּ ְַרא ֶ
יְה ָוֹה ִמ ַדּ ֵבּר ֵא ָליו׃
ָהם ֱאֵ הי י ְִצ ָחק וֵאֵ הי
אַבר ָ
אָביֱ אֵ הי ְ
לב אָנֹ ִכי ֱאֵ הי ִ
משׁה ִכּי ָירֵא ֵמ ַה ִבּיט׃
ַיעֲקֹב ַוֶיּ ֱחרַד ֶ
לג וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו יְה ָוֹה ַשׁל נ ְָע ֶליֵ מ ַעל ר ְַג ֶליִ כּי ַה ָמּקוֹם
אַד ַמת־קֹ ֶדשׁ הוּא׃
וֹמד ָע ָליו ְ
אַתּה ע ֵ
ֲשׁר ָ
אֶ
ֲק ָתם
ֲשׁר ְבּ ִמ ְצ ַריִם וְ ֶאת־ ַצע ָ
יתי ֶאת־ ֳענִי ַע ִמּי א ֶ
ָא ִ
לד רָאֹה ר ִ
ְמה׃
ילם ו ְַע ָתּה ְל ָכה וְ ֶא ְשׁ ָל ֲחִ מ ְצ ַרי ָ
ָארֵד ְל ַה ִצּ ָ
ָשׁ ָמ ְע ִתּי ו ֵ
ֲשׁר ִכּחֲשׁוּ־בוֹ ֵלאמֹר ִמי ָשׂ ְמְ ל ַשׂר ְושֹׁ ֵפט
משׁה א ֶ
לה הוּא ֶ
אֹתוֹ ָשׁ ַלח ֱאִ הים ְבַּיד ַה ַמּ ְלאַָ ה ִנּ ְר ֶאה ֵא ָליו ַבּ ְסּנֶה
וּלגֹ ֵאל׃
ִל ְהיוֹת ְל ַשׂר ְ
וּביַם־סוּף
ַעשׂ אֹתוֹת וּמֹ ְפ ִתים ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְ
וֹציאָם ַויּ ַ
לו ְוהוּא ה ִ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה׃
וּב ִמּ ְד ָבּר ְ
ַ
יכם ָכּמֹ ִני
ֲח ֶ
ָאל נ ִָביא ֵמא ֵ
אָמר ִל ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
ֲשׁר ַ
משׁה א ֶ
לז הוּא ֶ
יכם ֵא ָליו ִתּ ְשׁ ָמעוּן׃
י ִָקים ָל ֶכם יְה ָוֹה ֱאֵ ה ֶ
וּב ִמּ ְד ָבּר ִעם־ ַה ַמּ ְלאַָ הדֹּ ֵבר ֵא ָליו
ֲשׁר ָהיָה ַב ָקּ ָהל ַ
לח הוּא א ֶ
וֹתינוּ ְוהוּא ִק ֵבּל תּוֹ ַרת ַחיִּים
ְבּ ַהר ִסינַי ו ְִעם־אֲב ֵ
ָל ֶתת־ ָלנוּ׃
לט ַואֲבֹ ֵתינוּ א אָבוּ ִל ְשׁמֹ ַע לוֹ ִכּי ִה ְמרוּ ֶאת־רוּחוֹ ַויּ ְִתּנוּ
ְמה׃
ֶאת־ ִל ָבּם ָלשׁוּב ִמ ְצ ָרי ָ
ֲשׁר י ְֵלכוּ ְל ָפנֵינוּ
ֲשׂה־ ָלנוּ ֱאִ הים א ֶ
מ וַיֹּא ְמרוּ ֶאל־אַהֲרֹן ע ֵ
ָד ְענוּ
ֱלנוּ ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם א י ַ
ֲשׁר ֶהע ָ
משׁה ָה ִאישׁ א ֶ
ִכּי־זֶה ֶ
ֶמה־ ָהיָה לוֹ׃
ָמים ָה ֵהם ַוַיּ ֲעלוּ עֹלוֹת ַל ַמּ ֵסּ ָכה ַוי ְַצחֲקוּ
מא ַוַיּעֲשׂוּ ֵעגֶל ַבּיּ ִ
יהם׃
ֲשׂי י ְֵד ֶ
ִל ְפנֵי ַמע ֵ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

יהם ַויּ ְִתּנֵם ַלעֲבֹד ֶאת־ ְצ ָבא ַה ָשּׁ ָמיִם
ֲל ֶ
מב וֵאִ הים ָסר ֵמע ֵ
ַשׁ ֶתּם־ ִלי
ְחה ִהגּ ְ
וּמנ ָ
יאים ַהזּ ְָב ִחים ִ
ַכּ ָכּתוּב ְבּ ֵס ֶפר ַהנּ ְִב ִ
ָאל׃
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ֵבּית י ְִשׂר ֵ
ַב ִמּ ְד ָבּר ְ
ֵיפן
יכם ר ָ
ֻכּת מֹ ֶלְ ו ֶאת־כֹּ ַכב ֱאֵ ה ֶ
אתם ֵאת ס ַ
מג וּ ְנ ָשׂ ֶ
יתי ֶא ְת ֶכם
יתם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ָל ֶהם וְ ִה ְג ֵל ִ
ֲשׂ ֶ
ֲשׁר ע ִ
ַה ְצּ ָל ִמים א ֶ
ֵמ ָה ְלאָה ְל ָב ֶבל׃
ֲשׁר ָע ָשׂה
מד ַואֲבֹ ֵתינוּ ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵעדוּת ָהיָה ָל ֶהם ַבּ ִמּ ְד ָבּר א ֶ
ֲשׁר ִצוָּה אֹתוֹ ֱאִ הים
ֲשׁר רָאָה ְכּ ִפי א ֶ
משׁה ַכּ ַתּ ְבנִית א ֶ
ֶ
ַה ְמ ַד ֵבּר ֵא ָליו׃
יאהוּ ִא ָתּם
וֹשׁ ַע ְבּרֹא ָשׁם ָל ְקחוּ ַוי ְִב ֻ
מה ַואֲבֹ ֵתינוּ ִעם־יְה ֻ
וֹתינוּ
ישׁם ֱאִ הים ִמ ְפּנֵי אֲב ֵ
וֹר ָ
ֲשׁר ה ִ
אַרצוֹת ַהגּוֹ ִים א ֶ
ֶאל־ ְ
ְמי ָדוִד׃
ַעד־י ֵ
ִתּן ֶאת־ ִלבּוֹ ִל ְמצֹא
מו ְוהוּא ָמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵי ֱאִ הים ַויּ ֵ
ִמ ְשׁ ָכּנוֹת ֵלאֵ הי ַיעֲקֹב׃
וּשׁמֹה ָבּנָה־לוֹ ָביִת׃
מז ְ
אָמר
ֲשׁר ַ
ָדיִם ַכּא ֶ
ֲשׂי י ָ
ֵשׁב ְבּ ָב ִתּים ַמע ֵ
מח אֵַ אל ֶע ְליוֹן א י ֵ
ַהנּ ִָביא׃
ֲשׁר
מט ַה ָשּׁ ַמיִם ִכּ ְס ִאי ְו ָהאָרֶץ הֲדֹם ר ְַג ָלי ֵאי־זֶה ַביִת א ֶ
נוּח ִתי׃
ְאי־זֶה ָמקוֹם ְמ ָ
אָמר יְה ָוֹה ו ֵ
ִתּ ְבנוּ־ ִלי ַ
נ ֲהא ֶאת־ ָכּל־ ֵא ֶלּה י ִָדי ָע ָשׂ ָתה׃
ִיתם ָתּ ִמיד
נא ְק ֵשׁי עֹ ֶרף ִכּ ְב ֵדי ֵלב ו ְַע ְר ֵלי אֶֹזן ַמ ְמ ִרים ֱהי ֶ
יכם׃
וֹת ֶ
אַתּם גַּם־אֲב ֵ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ גַּם־ ֶ
ִעם־ ַ
יכם ֲהא ָה ְרגוּ
וֹת ֶ
ָדפוּ אֹתוֹ אֲב ֵ
יאים א ר ְ
נב ִמי ִמן־ ַהנּ ְִב ִ
אַתּם
ֲשׁר ֶ
ֶאת־ ַה ְמ ַב ְשּׂ ִרים ִמ ֶקּ ֶדם ִכּי בֹא יָבֹא ַה ַצּ ִדּיק א ֶ
ַצּ ִחים׃
ַתּ ְהיוּ לוֹ ִל ְמר ְ
ִה ְסגּ ְַר ֶתּם ו ִ
ֲשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה ִמ ִלּ ְפנֵי ִר ְבבֹת קֹ ֶדשׁ ְוא
אַתּם א ֶ
נג ֶ
ְשׁ ַמ ְר ֶתּם׃
ַח ְרקוּ
נד ַוי ְִהי ְכּ ָשׁ ְמ ָעם ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ַו ִיּגַּע ַעד־נ ְַפ ָשׁם ַויּ ַ
ֵיהם׃
ָע ָליו ִשׁנּ ֶ
ְמה ַויּ ְַרא ֶאת־ ְכּבוֹד
ַבּט ַה ָשּׁ ָמי ָ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ַויּ ֵ
נה ְוהוּא ָמ ֵלא ַ
ימין ָה ֱאִ הים׃
ֵשׁוּע עֹ ֵמד ִל ִ
ֱאִ הים ְו ֶאת־י ַ
אָדם
נו וַיֹּא ֶמר ִה ְננִי רֹ ֶאה ֶאת־ ַה ָשּׁ ַמיִם נ ְִפ ָתּ ִחים וְ ֵאת ֶבּן־ ָה ָ
ימין ָה ֱאִ הים׃
עֹ ֵמד ִל ִ
ָחד׃
ֵיהם ַויּ ְִפּלוּ ָע ָליו י ַ
ַאַטמוּ ֶאת־אָ ְזנ ֶ
נז ַו ִיּ ְזעֲקוּ ְבּקוֹל גָּדוֹל ַויּ ְ
אָבן ְו ָה ֵע ִדים
יאהוּ ֶאל־ ִמחוּץ ָל ִעיר ַויּ ְִר ְגּמוּ אֹתוֹ ֶ
וֹצ ֻ
נח וַיּ ִ
וּשׁמוֹ ָשׁאוּל׃
ַער ֶא ָחד ְ
יהם ְלר ְַג ֵלי נ ַ
יל ֶ
ִה ְפ ִשׁיטוּ ֶאת־ ְמ ִע ֵ
ֵשׁוּע אֲדֹ ִני
ֵע וְקֹ ֵרא י ַ
נט ַויּ ְִר ְגּמוּ ֶאת־ ְס ְט ָפנוֹס ְוהוּא ְמ ַשׁוּ ַ
רוּחי׃
ַקח־נָא ֶאת־ ִ
ס ַויּ ְִכרַע ַעל־ ִבּ ְר ָכּיו ַויּ ְִקרָא ְבקוֹל גָּדוֹל יְה ָוֹה אַל־נָא ָת ֵשׁת
ִישׁן׃
אָמר ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ַויּ ָ
ֲשׁר ַ
יהם ַח ָטּאת ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ֲל ֶ
עֵ

צח

פרק ח
ירוּשׁ ַליִם
ֲמיתוֹ ְו ֶאת־ ָה ֵע ָדה ִבּ ָ
ֵיהם ַלה ִ
ָטה אַ ֲחר ֶ
א ְו ָשׁאוּל נ ָ
יהוּדה
ֻלּם ְל ָכל־ ֵע ֶבר ִבּ ָ
ָדפוּ ָבּ ֵעת ַה ִהיא ַעד־ ְמאֹד ַוָיּפֻצוּ כ ָ
רְ
ִשׁאָרוּ׃
יחים ְל ַב ָדּם נ ְ
זוּל ִתי ַה ְשּׁ ִל ִ
וּבשֹׁ ְמרוֹן ָ
ְ
ָשׂאוּ ֶאת־ ְס ְט ָפנוֹס ַו ִיּ ְק ְבּרֻהוּ ַויּ ְִס ְפּדוּ
ֲס ִידים נ ְ
ָשׁים ח ִ
ב ַו ֲאנ ִ
ָע ָליו ִמ ְס ֵפּד גָּדוֹל׃
ָדף ֶאת־ ָה ֵע ָדה ַעד־ ָח ְר ָמה ָהִ מ ַבּיִת ְל ַביִת
ג ְו ָשׁאוּל ר ַ
ָשׁים ְל ִת ָתּם ְבּ ֵבית ַה ֶכּ ֶלא׃
ָשׁים ְונ ִ
ו ְָסחוֹב ֲאנ ִ
ַשׁ ִמיעוּ ֶאת־ ְדּ ַבר ַה ְבּשׂוֹ ָרה׃
וֹצים ָשׁטוּ ָבאָרֶץ ַויּ ְ
ד ְו ַהנְּפ ִ
ֵיהם
ה ַוֵיּרֶד ִפּ ִילפּוֹס ֶאל־ ִעיר שֹׁ ְמרוֹן ַויּ ְִקרָא ְבאָ ְזנ ֶ
יח׃
ֶאת־ ְק ִריאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ו ַויּ ְַק ֵשׁב הֲמוֹן ָה ָעם ֶאל־ ִא ְמרֵי ִפ ִילפּוֹס ְבּ ֵלב ֶא ָחד ִכּי ָשׁ ְמעוּ
ֲשׁר ָע ָשׂה׃
גַּם־רָאוּ ֶאת־ ָהאֹתוֹת א ֶ
ֲשׁר רוּחוֹת ַה ֻטּ ְמאָה ָדּ ְבקוּ ָבם ְו ֵהנָּה
ַבּים ָהיוּ ָשׁם א ֶ
ז ִכּי ר ִ
וּפ ְס ִחים
ֲצמוֹת ִ
י ְָצאוּ ֵמ ֶהם יָצֹא ו ְָצעֹק ְבּקוֹל גָּדוֹל וּנְ ֵכי ע ָ
ַבּים ַעל־יָדוֹ ִנ ְר ָפּאוּ׃
רִ
וֹלה ָבּ ִעיר ַה ִהיא׃
ַתּ ִהי ִשׂ ְמ ָחה ְגד ָ
ח וְ
ֲשׁר ִמ ְלּ ָפנִים ִה ְג ִדּיל
וּשׁמוֹ ִשׁ ְמעוֹן א ֶ
ט ְו ִאישׁ ָהיָה ָב ִעיר ְ
ֲשׁר
ֲשׁר ָשׁ ְממוּ ָע ָליו ַהשֹּׁ ְמרֹ ִנים ַבּא ֶ
ֲשׂהוּ ִב ְכ ָשׁ ָפיו ַעד־א ֶ
ַמע ֵ
אָמר ִכּי־ ִאישׁ גָּדוֹל הוּא׃
הוּא ַ
ֻלּם ִה ְק ִשׁיבוּ ֵא ָליו ִמ ָקּטוֹן ו ְַעד־גָּדוֹל ֵלאמֹר זוּ כֹחוֹ כֹּ ַח
י ְוכ ָ
ֱאִ הים ִכּי רַב הוּא׃
ַבּים ִבּ ְכ ָשׁ ָפיו ָהָיה
ָמים ר ִ
ָתנוּ־לוֹ אֶֹזן ַק ֶשּׁ ֶבת ִכּי י ִ
יא ְו ֵהם נ ְ
ֵיהם׃
ַמ ְפ ִליא ַלעֲשׂוֹת ְל ֵעינ ֶ
ֲשׁר ִבּ ַשּׂר ָל ֶהם
ֱמינוּ ְל ִפ ִילפּוֹס א ֶ
ֲשׁר ֶהא ִ
יב ַוי ְִהי ַכּא ֶ
ִטּ ְבלוּ
יח ַויּ ָ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶאת־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ְו ֶאת־ ֵשׁם י ַ
ָשׁים׃
ָשׁים ְוגַם־נ ִ
גַּם־ ֲאנ ִ
ִטּ ֵבל ַויּ ְִס ַתּ ַפּח ַעל־ ִפּ ִילפּוֹס
ֲמן ִשׁ ְמעוֹן גַּם־הוּא ַויּ ָ
יג ַוַיּא ֵ
ְאת־מֹ ְפ ָתיו ַה ְגּדֹ ִלים
ֲשׁר ָע ָשׂה ו ֶ
וֹתיו א ֶ
וּב ְראֹתוֹ ֶאת־אֹת ָ
ִ
וֹמם ַעד־ ְמאֹד׃
ַויּ ְִשׁתּ ֵ
ירוּשׁ ַליִם ִכּי־ ִק ְבּ ָלה שֹׁ ְמרוֹן
ֲשׁר ִבּ ָ
יחים א ֶ
יד ַוי ְִהי ִכּ ְשׁמֹ ַע ַה ְשּׁ ִל ִ
יהם ֶאת־ ֶפּ ְטרוֹס
ֲל ֶ
ֶאת־ ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים ַויּ ְִשׁ ְלחוּ א ֵ
וֹחנָן׃
ְו ֶאת־י ָ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
יהם ַ
ֲל ֶ
נוּח ע ֵ
ֲדם ִכּי ָת ַ
טו ַויּ ְֵרדוּ ַויּ ְִת ַפּ ְלּלוּ ַבע ָ
טז ִכּי ַעד־ ַע ָתּה א ָצ ְל ָחה ַעל־ ִאישׁ ֵמ ֶהם רַק ִכּי־ ִנ ְט ָבּ ִלים ָהיוּ
ֵשׁוּע׃
ְב ֵשׁם ָהאָדוֹן י ַ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
יהם ַ
ֲל ֶ
ַתּ ַנח ע ֵ
יהם ו ָ
ֲל ֶ
יהם ע ֵ
יז ַויּ ְִס ְמכוּ ֶאת־י ְֵד ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ִנ ְתּנָה ָב ֶהם אַ ֲח ֵרי
יח ַוי ְִהי ִכּ ְראוֹת ִשׁ ְמעוֹן ִכּי ַ
יהם ַויּ ְַקרֵב ָל ֶהם
ֲל ֶ
יהם ע ֵ
יחים ֶאת־י ְֵד ֶ
ֲשׁר ָס ְמכוּ ַה ְשּׁ ִל ִ
אֶ
ָכּ ֶסף׃
יט וַיֹּא ַמר ְתּנוּ־ ִלי ֶאת־ ַהכֹּ ַח ַהזֶּה גַּם־אָנִי ְל ַמ ַען ִתּ ְצ ַלח רוּ ַח
ָדי ָע ָליו׃
ֲשׁר ֶא ְסמֶֹ את־י ַ
ַהקֹּ ֶדשׁ ַעל־ ָכּל־א ֶ
ֲשׁר
אַתּה ִעם־ ַכּ ְס ֶפַּ בּא ֶ
כ וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶפּ ְטרוֹס אָבֹד תֹּא ַבד ָ
ָח ְשׁ ָבה נ ְַפ ְשִׁ כּי ִת ְקנֶה ַמ ַתּת ָה ֱאִ הים ַבּ ָכּ ֶסף׃

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

ָשׁר ִל ְבִּ ל ְפנֵי
ֲלה ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ִכּי א י ָ
כא ֵאין־ ְלֵ ח ֶלק וְ ַנח ָ
ָה ֱאִ הים׃
אוּלי י ְִס ַלח ְל
ָע ְתְ ו ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאל־יְה ָוֹה ַ
שׁוּבה ֵמר ָ
כב ו ְַע ָתּה ָ
ְלנ ְִכ ֵלי ִל ֶבּ׃
ֶשׁע׃
וּבמוֹ ַח ְרצֻבּוֹת ר ַ
יתיְ 
כג ִכּי ִבּ ְמרוֹ ַרת רֹאשׁ ְר ִא ִ
ֲדי ֶאל־יְה ָוֹה ְל ִב ְל ִתּי ָיבֹא
ַען ִשׁ ְמעוֹן וַיֹּא ַמר ַה ְע ִתּירוּ ַבע ִ
כד ַויּ ַ
ֲמ ְר ֶתּם׃
ֲשׁר א ַ
ָע ַלי ָדּ ָבר ִמכֹּל א ֶ
ְמה אַ ֲחרֵי
ְרוּשׁ ָלי ָ
ָשׁבוּ י ָ
כה ְו ֵהם ִדּ ְבּרוּ ְד ַבר יְה ָוֹה ָה ֵעד ו ְַד ֵבּר ַויּ ֻ
ֲשׁר
ַבּים א ֶ
ֲשׁר ִה ְשׁ ִמיעוּ ֶאת־ ְדּ ַבר ַה ְבּשׂוֹ ָרה ִבּ ְכ ָפ ִרים ר ִ
אֶ
ַלשֹּׁ ְמרֹ ִנים׃
כו ַוי ְַד ֵבּר ַמ ְלאַ יְה ָוֹה ֶאל־ ִפּ ִילפּוֹס ֵלאמֹר קוּם ֶל־ ְל
ָתה׃
ירוּשׁ ַליִם בֹּ ֲאַ עזּ ָ
ַהנּ ְֶג ָבּה ַבּ ֶדּ ֶרַ ה ְנּ ַשׁ ָמּה ַהיֹּ ֶר ֶדת ִמ ָ
כּוּשׁי ְל ָפנָיו ְס ִריס
ֵל ו ְִהנֵּה ִאישׁ ִגּבּוֹר ַחיִל ִ
ָקם ַויּ ַ
כז ַויּ ָ
וֹצרָהּ
ַה ַמּ ְל ָכּה ַקנ ְַדּק ֵמ ֶארֶץ כּוּשׁ וְ הוּא ַשׂר ְל ָכל־ ֵבּית א ָ
ְרוּשׁ ַליִם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ָשׁ ָמּה׃
ֲשׁר ָבּא י ָ
אֶ
וֹשׁב ְבּ ֶמ ְר ַכּ ְבתּוֹ וְ קֹ ֵרא ְבּ ֵס ֶפר
כח ו ְַע ָתּה הוּא ָשׁב ְל ַד ְרכּוֹ י ֵ
ְשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִָביא׃
יַ
רוּח ֶאל־ ִפּ ִילפּוֹס ְנ ֵטה ְלְ ו ִה ְת ַה ֵלֵּ א ֶצל
כט וַיֹּא ֶמר ָה ַ
ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ַהזֹּאת׃
ְשׁ ְעיָהוּ
ל ַוָיּרָץ ֵא ָליו ִפּ ִילפּוֹס ַויּ ְִשׁ ַמע ִכּי הוּא קֹ ֵרא ְב ֵס ֶפר י ַ
אַתּה קֹ ֵרא׃
ֲשׁר ָ
ָד ְע ָתּ ֶאת־א ֶ
ֲכי י ַ
ַהנּ ִָביא וַיֹּא ֶמר ה ִ
יכה ֵא ַדע ִבּ ְל ִתּי ִאם־יוֹ ֵרנִי ִאישׁ ַוי ְַב ֵקּשׁ
לא וַיֹּא ַמר ֵא ָ
ֶאת־ ִפּ ִילפּוֹס ַלעֲלוֹת ו ְָל ֶשׁ ֶבת ִאתּוֹ׃
יוּבל
ֲשׁר ָקרָא ַב ֵסּ ֶפר ַכּ ֶשּׂה ַל ֶטּ ַבח ָ
לב ְוזֶה הוּא ַה ָכּתוּב א ֶ
ֱל ָמה ְוא י ְִפ ַתּח ִפּיו׃
ֶיה ֶנא ָ
ָחל ִל ְפנֵי גֹ ְזז ָ
וּכר ֵ
ְ
וֹח ַח ִכּי נ ְִגזַר
ֻקּח ְו ֶאת־דּוֹרוֹ ִמי יְשׂ ֵ
לג ְבּ ִשׁ ְפלוֹ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ל ָ
ֵמ ֶארֶץ ַחיָּיו׃
ֲלה־נָּא ִמ ְמַּ על־ ִמי
ַען ַה ָסּ ִריס וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ִפּ ִילפּוֹס ֶא ְשׁא ָ
לד ַויּ ַ
אַחר׃
ְמ ַד ֵבּר ַהנּ ִָביא ַעל־נ ְַפשׁוֹ אוֹ ַעל־ ִאישׁ ֵ
ָחל ִמן־ ַה ָכּתוּב ַהזֶּה ַוַיּגֶּד־לוֹ
לה ַויּ ְִפ ַתּח ִפּ ִילפּוֹס ֶאת־ ִפּיו ַויּ ֶ
ֵשׁוּע׃
ֶאת־ ְבּשׂוֹ ַרת י ַ
לו ַוי ְִהי ְבּנ ְָס ָעם ַבּ ֶדּ ֶרַ ויָּבֹאוּ ֶאל־ ָמיִם וַיֹּא ֶמר ַה ָסּ ִריס
ַע ְצ ֵרנִי ֵמ ִה ָטּ ֵבל׃
ִהנֵּה־ ַמיִם ְל ָפנֵינוּ ַמה־יּ ַ
אַתּה ְבּ ָכל־ ְל ָב ְבֻ מ ָתּר־ ָל
ֲמין ָ
לז וַיֹּא ֶמר ִפּ ִילפּוֹס ִאם־ ַמא ִ
יח ֶבּן־ ָה ֱאִ הים
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲמין ִכּי י ַ
ַען וַיֹּא ֶמר ֲאנִי ַמא ִ
ַויּ ַ
הוּא׃
ֵיהם ֶאל־ ַה ַמּיִם
ַתּעֲמֹד ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ַויּ ְֵרדוּ ְשׁנ ֶ
לח ַוי ְַצו ו ַ
ְט ֵבּל אֹתוֹ׃
גַּם־ ִפּ ִילפּוֹס גַּם־ ַה ָסּ ִריס ַוי ַ
רוּח יְה ָוֹה ֶאת־ ִפּ ִילפּוֹס
ִשּׂא ַ
וֹתם ִמן־ ַה ַמּיִם ַויּ ָ
לט ַוי ְִהי ַבּעֲל ָ
ְו ַה ָסּ ִריס א רָאָהוּ עוֹד ַוַיּעֲבֹר ָשׂ ֵמ ַח ְל ַד ְרכּוֹ׃
אַשׁדּוֹד ַוַיּ ֲעבֹר ַוי ְַב ֵשּׂר ֶאת־ ַה ְבּשׂוֹ ָרה
וּפ ִילפּוֹס ִנ ְמ ָצא ְב ְ
מ ִ
ְבּ ָכל־ ֶה ָע ִרים ַעד־בֹּאוֹ ִק ְס ִרין׃

צט

פרק ט
ידי
ֲמת אַפּוֹ ַעל־ ַתּ ְל ִמ ֵ
ָמוֶת ַבּח ַ
ַעם ו ָ
וֹדנּוּ עוֹ ֵרר ז ַ
א ְו ָשׁאוּל ע ֶ
ֵלֶ אל־ ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל׃
ָהאָדוֹן ַויּ ֶ
ֲשׁר ְבּ ַד ֶמּ ֶשׂק
ֶסת א ֶ
ב ַויּ ְִשׁאַל ְס ָפ ִרים ִמ ֶמּנּוּ ֶאל־ ָבּ ֵתּי ַה ְכּנ ֶ
ָשׁים אוֹ
ְל ַה ֲחזִיק ְבּיָדוֹ ִכּי י ְִמ ָצא תֹ ִעים ַבּ ֶדּ ֶרַ ה ִהיא ֲאנ ִ
ְמה׃
ְרוּשׁ ָלי ָ
ֲסוּרים י ָ
ֲביאָם א ִ
ָשׁים ַלה ִ
נִ
ג ַוי ְִהי הוּא הֹ ֵל ו ְָקרֵב ֶאל־ ַדּ ָמּ ֶשׂק ו ְִהנֵּה אוֹר ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם
ָזרַח ָע ָליו ְכּ ָברָק ִמ ָסּ ִביב׃
אָר ָצה ַויּ ְִשׁ ַמע קוֹל ִמ ַדּ ֵבּר ֵא ָליו ָשׁאוּל
ד ַויִּפֹּל ַעל־ ָפּנָיו ְ
ָשׁאוּל ָל ָמּה־זֶּה ִתּ ְר ְדּ ֵפנִי׃
אַתּה רֹ ֵדף
ֲשׁר ָ
ֵשׁוּע א ֶ
אַתּה אֲדֹ ִני וַיֹּא ֶמר אָנֹ ִכי י ַ
ה וַיֹּא ֶמר ִמי ָ
ָק ֶשׁה ְלָ ל ְבעֹט ַבּ ָדּ ְרבֹנוֹת׃
ָען
ֱשׂה ַויּ ַ
ו ְוהוּא ָחרֵד ְונ ְִב ָעת וַיֹּא ֶמר אָדוֹ ִני ַמה־ ַתּ ְחפֹּץ ְו ֶאע ֶ
ֵאָמר ֵא ֶלי
ָהאָדוֹן אַ ָ קוּם ְלְ ו ֵלָ ה ִעירָה ְו ָשׁם י ֵ
ֲשׂה׃
ֲשׁר ַתּע ֶ
ֶאת־א ֶ
ֱל ִמים ִכּי ָשׁ ְמעוּ
ֲשׁר ָה ְלכוּ ִאתּוֹ ָע ְמדוּ ְכ ֶנא ָ
ָשׁים א ֶ
ז ְו ָה ֲאנ ִ
ֶאת־ ַהקּוֹל ְו ִאישׁ א רָאוּ׃
ָקם ָשׁאוּל ִמן־ ָהאָרֶץ ַויּ ְִפ ַתּח ֶאת־ ֵעינָיו ְוא רָאָה
ח ַויּ ָ
וֹליכֻהוּ ַדּ ָמּ ֶשׂק׃
אוּמה ַוַיּ ֲחזִיקוּ ְביָדוֹ וַיּ ִ
ָכּל־ ְמ ָ
אָכל ְוא ָשׁ ָתה׃
ָמים א ָהיָה לוֹ אוֹר ֵעינָיו וְ א ַ
לשׁת י ִ
וּשׁ ֶ
ט ְ
וּשׁמוֹ ֲח ַנ ְניָה וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו
י ְו ַת ְל ִמיד ֶא ָחד ָהיָה ְב ַד ֶמּ ֶשׂק ְ
ָהאָדוֹן ַבּ ַמ ְר ֶאה ֲח ַנ ְניָה וַיֹּא ֶמר ִה ְננִי אֲדֹ ִני׃
ָלֶ אל־ ָה ְרחוֹב ַהנּ ְִקרָא ָה ְרחוֹב
יא וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ָהאָדוֹן קוּם ו ֵ
וּשׁמוֹ ָשׁאוּל
ְהוּדה אַ ֲחרֵי ִאישׁ ַט ְר ִסי ְ
וּדרשׁ ְבּ ֵבית י ָ
ָשׁר ְ
ַהיּ ָ
ִכּי ִהנּוֹ ִמ ְת ַפּ ֵלּל׃
ֲשׁר ָשׂם
וּשׁמוֹ ֲח ַנ ְניָה א ֶ
יב ְוהוּא ָחזָה ַבּ ַמּ ֲחזֶה ִאישׁ ָבּא ֵא ָליו ְ
ָדיו ָע ָליו ְל ָה ֶשׁב־לוֹ אוֹר ֵענָיו׃
ֶאת־י ָ
ַבּים ַעד־ ַכּ ָמּה
ַען ֲח ַנ ְניָה וַיֹּא ַמר אֲדֹ ִני ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ִפּי ר ִ
יג ַויּ ַ
ירוּשׁ ָליִם׃
ֲשׁר ִבּ ָ
וֹשׁי א ֶ
ֵע ָה ִאישׁ ַהזֶּה ִל ְקד ֶ
ִה ְר ָבּה ָהר ַ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ֶל ְאסֹר ֶאת־כֹּל
יד ְוגַם־פֹּה יֶשׁ כֹּ ַח ְבּיָדוֹ ִמ ִפּי ר ֵ
ַהקֹּ ִראים ִבּ ְשׁ ֶמ׃
ֲשׁר ָבּ ַח ְר ִתּי
טו וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ָהאָדוֹן ֵלִ כּי־ ְכ ִלי ֵח ֶפץ הוּא א ֶ
ָאל׃
וּבנֵי י ְִשׂר ֵ
וּמ ָל ִכים ְ
בוֹ ָל ֵשׂאת ֶאת־ ְשׁ ִמי ִל ְפנֵי גוֹ ִים ְ
אַר ֵאהוּ ַעד־ ַכּ ָמּה לוֹ ְל ִה ְת ַענּוֹת ַבּעֲבוּר ְשׁ ִמי׃
טז ַו ֲאנִי ְ
ָדיו ָע ָליו וַיֹּא ַמר
ָשׂם ֶאת־י ָ
ֵלֲ ח ַנ ְניָה ַויָּבֹא ַה ַבּי ְָתה ַויּ ֶ
יז ַויּ ֶ
ֵשׁוּע ַהנִּ ְר ֶאה ֵא ֶליַ בּ ֶדּ ֶר
אָחי ִהנֵּה ָהאָדוֹן י ַ
ָשׁאוּל ִ
את ֵהנָּה ְשׁ ָל ַחנִי ֵא ֶליִ כּי ִת ָפּ ַק ְחנָה ֵעינֶי וְ ִת ָמּ ֵלא
ֲשׁר־ ָבּ ָ
אֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
ַ
ָקם
ַתּ ָפּ ַק ְחנָה ַויּ ָ
וּכ ֶרגַע נ ְָפלוּ ֵמ ַעל ֵעינָיו ְכּ ַק ְשׂ ַק ִשּׂים ו ִ
יח ְ
ִטּ ֵבל׃
ַויּ ָ
ָמים
ֵשׁב ָשׁאוּל ִעם־ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים י ִ
יט וַיֹּא ַכל ֶל ֶחם ַויּ ְִת ַחזָּק ַויּ ֶ
ֲח ִדים ְבּ ַד ָמּ ֶשׂק׃
אָ
ֵשׁוּע ֵלאמֹר ִכּי־הוּא
ֶסת ְבּ ֵשׁם י ַ
ְמ ֵהר ַויּ ְִקרָא ְבּ ָב ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
כ ַוי ַ
יח ֶבּן־ ָה ֱאִ הים׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

ֲשׁר ִה ְשׁ ִמיד
כא ו ְָכל־ ַהשֹּׁ ְמ ִעים נ ְִבהֲלוּ ֵלאמֹר ֲהא זֶה הוּא א ֶ
וּל ַבעֲבוּר זֹאת ָבּא
ירוּשׁ ַליִם ֶאת־ ַהקֹּ ִראים ַבּ ֵשּׁם ַהזֶּה ְ
ִבּ ָ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים׃
ֲסוּרים ֶאל־ר ֵ
וֹלי אֹ ָתם א ִ
גַם־ ֵהנָּה ְלה ִ
ְהוּדים ְבּ ַד ָמּ ֶשׂק
וּמ ַס ְכ ֵסֶ את־ ַהיּ ִ
וֹלְ ו ָחזֵק ְ
כב ַוי ְִהי ָשׁאוּל ה ֵ
יח׃
ִכּי הוֹ ָרה ָל ֶהם ֵדּי ָב ֵאר ִכּי־זֶה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְהוּדים ְל ָה ְרגוֹ׃
ַבּים ַויּ ְִק ְשׁרוּ ָע ָליו ַהיּ ִ
ָמים ר ִ
כג ַוי ְִהי ִמ ֵקּץ י ִ
ָדע ְל ָשׁאוּל ִק ְשׁרָם ו ְִכי ַגם־שֹׁ ְמ ִרים ֵהם ֶאת־ ַה ְשּׁ ָע ִרים
כד ַו ִיּוּ ַ
ָלי ְָלה ְל ָה ְרגוֹ׃
וֹמם ו ַ
י ָ
וֹרידֻהוּ ַב ַסּל ֵמ ַעל
כה ַויּ ְִקחוּ אֹתוֹ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָלי ְָלה וַיּ ִ
וֹמה׃
ַהח ָ
ֻלּם
ְרוּשׁ ַליִם ַוי ְַב ֵקּשׁ ְל ָד ְב ָקה ַב ַתּ ְל ִמ ִידים ְו ֵהם כּ ָ
כו ַויָּבֹא י ָ
ֱמינוּ ִכּי־ ַת ְל ִמיד הוּא׃
י ְָראוּ ִמ ָפּנָיו ְוא ֶהא ִ
יחים ַוי ְַס ֵפּר ָל ֶהם
יאהוּ ֶאת־ ַה ְשּׁ ִל ִ
ַבּא ַוי ְִב ֵ
כז ַויּ ִַקּח אֹתוֹ ַבּר־נ ָ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֹ ְו ִכי
ֲשׁר־רָאָה ַב ֶדּ ֶרֶ את־ ָהאָדוֹן ְו ֶאת־א ֶ
ֵאת א ֶ
ֵשׁוּע ְל ֵעינֵי כֹל׃
גַּם־ ָקרָא ְב ַד ֶמּ ֶשׂק ְבּ ֵשׁם י ַ
ירוּשׁ ָליִם׃
ָבא ִבּ ָ
וֹצא ו ָ
כח ַוי ְִהי ִא ָתּם י ֵ
ַכּח
ֵשׁוּע ְל ֵעינֵי ַה ָשּׁ ֶמשׁ ַויּ ְִתו ַ
כט ַויּ ְִקרָא ְבּ ֵשׁם ָהאָדוֹן י ַ
ְהוּדים ַה ְיּ ָונִים ְו ֵהם ִבּ ְקשׁוּ ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ְל ַק ְח ָתּהּ׃
ִעם־ ַהיּ ִ
וּמ ָשּׁם ִשׁ ְלּ ֻחהוּ
יאהוּ ְל ִק ְס ִרין ִ
אַחים ַוי ְִב ֻ
ָדע ַה ָדּ ָבר ֶאל־ ָה ִ
ל ַו ִיּוּ ַ
ֶאל־ ַט ְרסוֹס׃
ְהוּדה
ַתּכֹּן ַעל־ ַכּנָּהּ ְבּ ָכל־ ֶארֶץ י ָ
ֲדת אֲדָֹני ו ִ
לא ַוי ְִהי ָשׁלוֹם ַלע ַ
רוּח
ֲשׁר ִה ְת ַה ְלּכוּ ְבּי ְִראַת יְה ָוֹה ְו ַ
וּבשֹׁ ְמרוֹן ו ְַכא ֶ
ָליל ְ
וּבגּ ִ
ַ
ַהל אֹ ָתם ֵכּן רַבּוּ ו ְֵכן ָע ֵצמוּ׃
ַהקֹּ ֶדשׁ ְמנ ֵ
וּפ ְטרוֹס ָה ַלָ ה וְ ָסבֹב ִמ ָמּקוֹם ְל ָמקוֹם ַויּ ְִפקֹד גַּם
לב ֶ
וֹשׁים ַהיֹּ ְשׁ ִבים ְבּד׃
ֶאת־ ַה ְקּד ִ
וּשׁמוֹ ֲא ִניַּס שֹׁ ֵכב ַעל־ ֶערֶשׂ
ֲצמוֹת ְ
לג ַויּ ְִמ ָצא ָשׁם ִאישׁ נ ְֵכה־ע ָ
ְדּוָי זֶה ְשׁמֶֹנה ָשׁנִים׃
יח רֹ ְפ ֶא קוּם
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
לד וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ֶפּ ְטרוֹס ֲא ִניַּס ֲהא י ַ
ָקם ִפּ ְתאֹם׃
ַה ַצּע־ ְלַ ע ְר ֶשַׂ ויּ ָ
לה ַויּ ְִראוּ אֹתוֹ ָכּל־יֹ ְשׁ ֵבי ד וְיֹ ְשׁ ֵבי ַה ָשּׁרוֹן ַויָּשׁוּבוּ
ֶאל־ ָהאָדוֹן׃
וּב ְשׂ ַפת ֵע ֶבר
יתא ִ
וּשׁ ָמהּ ָט ִב ָ
אַחת ְ
ידה ַ
וּביָפוֹ ָהי ְָתה ַת ְל ִמ ָ
לו ְ
ֲשׁר ִפּ ֵזּרָה׃
וּצ ָדקוֹת א ֶ
וֹבים ְ
ַבּת ְפּ ָע ִלים ט ִ
ְצ ִביָּה וְ ִהיא ר ַ
ֻה
ַשׁ ִכּיב ָ
וֹתהּ ַויּ ְ
ַתּמֹת ַויּ ְִרחֲצוּ א ָ
ֱלה ו ָ
ַתּח ֶ
ָמים ָה ֵהם ו ֶ
לז ַוי ְִהי ַבּיּ ִ
ֲליָּה׃
ַבּע ִ
לח ְוד ְקרֹ ָבה ְליָפוֹ ְו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָשׁ ְמעוּ ִכּי־ ֶפ ְטרוֹס ָשׁ ָמּה
ָשׁים ַויּ ְִפ ְצרוּ־בוֹ ֵלאמֹר בֹּאָה־ ָנּא
ַויּ ְִשׁ ְלחוּ ֵא ָליו ְשׁ ַניִם ֲאנ ִ
אַחר׃
ֵא ֵלינוּ אַל־ ְתּ ַ
ֲליָּה ְו ִהנֵּה
ֵלַ ויָּבֹא ִא ָתּם ַוַיּעֲלוּהוּ ֶאל־ ָהע ִ
ָקם ֶפּ ְטרוֹס ַויּ ֶ
לט ַויּ ָ
אַל ָמנוֹת ָע ְמדוּ ָע ָליו ְבּ ֶב ִכי ְל ַה ְראֹתוֹ ֶאת־ ַה ֻכּתֳּנֹת
ָכּל־ ָה ְ
וֹדהּ ִע ָמּ ֶהן׃
ֲשׁר ָע ְשׂ ָתה ָל ֵהן ְצ ִביָּה ְבּע ָ
ְו ֶאת־ ַה ְשּׂ ָמלוֹת א ֶ
חוּצה ַויּ ְִכרַע ַעל־ ִבּ ְר ָכּיו ַויּ ְִת ַפּ ֵלּל
ֻלּם ַה ָ
וֹצא ֶפ ְטרוֹס ֶאת־כּ ָ
מ וַיּ ֵ
ֶיה
ַתּ ְפ ַקח ֶאת־ ֵעינ ָ
קוּמי ו ִ
יתא ִ
ַויּ ִֶפן ֶאל־ ַה ֵמּ ָתה וַיֹּא ֶמר ָט ִב ָ
ַתּ ֶשׁב׃
ַתּרֶא ֶאת־ ֶפּ ְטרוֹס ו ֵ
וֵ

ק

אַל ָמנוֹת
וֹשׁים ְו ָל ְ
אַחר ָקרָא ַל ְקּד ִ
ימ ָה ְו ַ
מא ַויּ ְִשׁ ַלח ֶאת־יָדוֹ ַוי ְִק ֶ
ֵיהם׃
יד ָה ַחיָּה ִל ְפנ ֶ
ֲמ ֶ
ַוַיּע ִ
ַבּים ָבּאָדוֹן׃
ֲמינוּ ר ִ
וֹדע ְל ָכל־יֹ ְשׁ ֵבי יָפוֹ ַוַיּא ִ
מב ְו ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה נ ַ
בּוּר ִסי׃
ַבּים ְבּיָפוֹ ְבּ ֵבית ִשׁ ְמעוֹן ַה ְ
ָמים ר ִ
ֵשׁב י ִ
מג ַויּ ֶ

פרק י
א ִאישׁ ָהיָה ְבּ ִק ְס ִרין ָק ְרנ ִֵליּוֹס ְשׁמוֹ הוּא ַשׂר־ ֵמאָה ִבּ ְצ ָבא
יט ְל ִקי׃
ֲשׁר ָק ְראוּ לוֹ ַה ְגּדוּד ָה ִא ַ
ַה ַחיִל א ֶ
ָתן
וּפזַּר נ ַ
ב ְוהוּא ִאישׁ ָח ִסיד וִירֵא ֱאִ הים ִעם־ ָכּל־ ֵבּיתוֹ ִ
ָל ָעם ָלרֹב ַויּ ְִת ַפּ ֵלּל ֵלאִ הים ָתּ ִמיד׃
יעית ְו ִהנֵּה ַמ ְלאֱַ אִ הים נִ ְראָה
ג ַוי ְִהי ַהיּוֹם ְכּ ָשׁ ָעה ַה ְתּ ִשׁ ִ
ֵיליּוֹס׃
ֵא ָליו ַבּ ַמּ ֲחזֶה וַיֹּא ַמר ָק ְרנ ִ
ַבּט ֵא ָליו ַויִּירָא וַיֹּא ֶמר ָמה אֲדֹ ִני ְמ ַצוֶּה וַיֹּ ֶמר ֵא ָליו
ד ַויּ ֵ
ְתּ ִפ ָלּ ְת ו ְִצ ְדקֹ ֶתיָ עלוּ ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי ֱאִ הים׃
ילֶ את־ ִשׁ ְמעוֹן
וּקרָא ֵא ֶ
ָשׁים ֶאל־יָפוֹ ְ
ה ו ְַע ָתּה ְשׁ ַלח־ ְלֲ אנ ִ
יפא׃
ַה ְמ ֻכנֶּה ֵכּ ָ
בּוּר ִסי
וּשׁמוֹ ִשׁ ְמעוֹן ַה ְ
ו ֲהא הוּא ִמ ְתגּוֹ ֵרר ִעם־ ִאישׁ ֶא ָחד ְ
ֲשׁר ָע ֶלי
וּביתוֹ עֹ ֵמד ַעל־ ְשׂ ַפת ַהיָּם הוּא יֹא ַמר ְלֶ את־א ֶ
ֵ
ַלעֲשׂוֹת׃
ֲשׁר ִכּ ָלּה ְל ַד ֵבּר ֵא ָליו ְוהוּא ָקרָא
ֵלַ ה ַמּ ְלאַָ כּא ֶ
ז ַויּ ֶ
ֶאל־ ְשׁ ַנ ִים ֵמ ַע ְב ֵדי ֵביתוֹ ְו ֶאל־ ִאישׁ ַחיִל ֶא ָחד ְירֵא ֱאִ הים
ִמן־ ָהעֹ ְמ ִדים ְל ָפנָיו ָתּ ִמיד׃
ח ַוי ְַס ֵפּר ָל ֶהם ֵאת ָכּל־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ְִשׁ ָל ֵחם יָפוֹ׃
ֲשׁר ָה ְלכוּ ַב ֶדּ ֶרָ ה וְ ָקרֹב ֶאל־ ָה ִעיר
ט ַוי ְִהי ִמ ָמּ ֳחרָת ַכּא ֶ
יפא ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְכּ ָשׁ ָעה ַה ִשּׁ ִשּׁית ַעל־ ַהגָּג׃
ַעל ֵכּ ָ
ַויּ ַ
ֲכינוֹ לוֹ אֹ ֶכל
וּבעוֹד ה ִ
י ַויּ ְִר ַעב ַויּ ְִתאָו ְל ָה ִשׁיב נ ְַפשׁוֹ ְ
ַתּ ְת ַע ֵטּף נ ְַפשׁוֹ ְב ַמ ְראוֹת ֱאִ הים׃
וִ
וֹלה
יעה ְגד ָ
אַחת ִכּ ִיר ָ
תוּחים ְו ֵת ָבה ַ
יא ַויּ ְַרא ֶאת־ ַה ָשּׁ ַמיִם ְפּ ִ
ַתּנַח ַעל־ ְפּנֵי ָהאָרֶץ׃
יה יוֹ ֶר ֶדת ו ָ
וֹת ָ
אַר ַבּע ַכּנְפ ֶ
ְקשׁוּרָה ְבּ ְ
ֶמשׂ
אַר ַבּע ְור ֶ
וֹכהּ ִמ ָכּל־ ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ַההֹ ְלכֹת ַעל־ ְ
וּבת ָ
יב ְ
ֲד ָמה וְעוֹף ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ָהא ָ
יפא ז ְַבח ֶואֱכֹל׃
יג ַוי ְִהי ֵא ָליו קוֹל קוּם ֵכּ ָ
וֹדי א ָבא ֶאל־ ִפּי
ילה ִלּי אֲדֹ ִני ִכּי ֵמע ִ
יפא ָח ִל ָ
יד וַיֹּא ֶמר ֵכּ ָ
ְבּ ַשׂר ִפּגּוּל אוֹ ֶשׁ ֶקץ ָט ֵמא׃
ֲשׁר ִט ַהר ֱאִ הים א ְת ַשׁ ֵקּץ
טו ְו ִהנֵּה קוֹל ֵא ָליו ֵשׁנִית ֶאת־א ֶ
אָתּה׃
ָ
ַתּ ַעל
ַתּ ָשׁב ַה ֵתּ ָבה ו ַ
טז ְו ַה ִחזָּיוֹן ַהזֶּה ֻשׁ ַלּשׁ ָשׁשׁ ְפּ ָע ִמים ו ָ
ְמה׃
ַה ָשּׁ ָמי ָ
ֲשׁר ָחזָה
יפא ָל ַד ַעת ָמה הוּא ַה ַמּ ֲחזֶה א ֶ
רוּח ֵכּ ָ
ַתּ ָפּ ֶעם ַ
יז ו ִ
ֵיליּוֹס ְמ ַב ְק ִשׁים ֵבּית ִשׁ ְמעוֹן
לוּחי ָק ְרנ ִ
ָשׁים ְשׁ ֵ
ְו ִהנֵּה ָה ֲאנ ִ
וְעֹ ְמ ִדים ַעל־ ַה ָפּ ַתח׃
יפא׃
ֲמ ְתגּוֹ ֵרר ָבּזֶה ִשׁ ְמעוֹן ַה ְמ ֻכנֶּה ֵכּ ָ
יח ַויּ ְִק ְראוּ וַיֹּא ְמרוּ ה ִ
יפא הֶֹגה ִב ְל ָבבוֹ ַעל־ ְדּ ַבר ַה ַמּ ֲחזֶה וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו
וּבעוֹד ֵכּ ָ
יט ְ
ָשׁים ְמ ַב ְק ִשׁים אֹ ָת׃
רוּח ִהנֵּה ְשָׁ שׁה ֲאנ ִ
ָה ַ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

ָלִ א ָתּם וְאַל־ ִתּ ְפ ַסח ֵהנָּה ְו ֵהנָּה ִכּי אָנֹ ִכי
כ ו ְַע ָתּה קוּם רֵד ו ֵ
ְשׁ ַל ְח ִתּים׃
ֵיליּוֹס
ִשׁ ָל ִחים ֵא ָליו ֵמ ֵאת ָק ְרנ ִ
ָשׁים ַהנּ ְ
יפא ֶאל־ ָה ֲאנ ִ
כא ַוֵיּרֶד ֵכּ ָ
אתם׃
אַתּם ְמ ַב ְק ִשׁים ַעל־ ַמה ָבּ ֶ
ֲשׁר ֶ
וַיֹּא ַמר ֲאנִי ָה ִאישׁ א ֶ
ֵיליּוֹס ֶא ָחד ִמ ָשּׂרֵי ַה ֵמּאוֹת ִאישׁ ַצּ ִדיק
כב ַוַיּעֲנוּ ֵלאמֹר ָק ְרנ ִ
ְהוּדים ִנ ְתּנָה
ֲשׁר לוֹ ֵשׁם טוֹב ְבּ ָכל־ ַעם ַהיּ ִ
וִירֵא ֱאִ הים א ֶ
לּוֹ ִמ ְצוַת יְה ָוֹה ִמ ִפּי ַמ ְלאָָ קדוֹשׁ ִל ְקרֹא ְלֶ אל־ ֵבּיתוֹ
ְל ַבעֲבוּר י ְִשׁ ַמע ִמ ַדּ ְבּרֹ ֶתי׃
יפא
ָקם ֵכּ ָ
כג ַויּ ְִקרָא אֹ ָתם ַויּ ִָלינוּ ִאתּוֹ ַבּ ָבּיִת ַוי ְִהי ִמ ָמּ ֳחרָת ַויּ ָ
ֲשׁר ְבּיָפוֹ ָה ְלכוּ ִעמּוֹ׃
אַחים א ֶ
ֲח ִדים ִמן־ ָה ִ
ֵלִ א ָתּם ַוא ָ
ַויּ ֶ
ֵיליּוֹס ִח ָכּה ָל ֶהם ו ְִעמּוֹ
וּל ָמ ֳחרָתוֹ ָבּאוּ ֶאל־ ִק ְס ִרין וְ ָק ְרנ ִ
כד ְ
ילם ְבּ ֵביתוֹ׃
ֲשׁר ִה ְק ִה ָ
ֻדּ ָעיו א ֶ
וּמי ָ
ְקרֹ ָביו ְ
ֵיליּוֹס ִל ְקרָאתוֹ ַויִּפֹּל ְלר ְַג ָליו
ֵצא ָק ְרנ ִ
יפא ַויּ ֵ
כה ַוי ְִהי ְכּבוֹא ֵכּ ָ
ַויּ ְִשׁ ָתּחוּ׃
יפא וַיֹּא ַמר קוּם נָא ַגּם־ ֲאנִי אֱנוֹשׁ אָנִי׃
ָקם אֹתוֹ ֵכּ ָ
כו ַויּ ֶ
ַבּים נ ְִק ָה ִלים ָשׁ ָמּה׃
כז ַוי ְַד ֵבּר ִאתּוֹ ַויָּבֹא ַה ַח ְדרָה ַויּ ְִמ ָצא ר ִ
ְהוּדי
אַתּם י ְַד ְע ֶתּם ִכּי א־נָכוֹן ְל ִאישׁ י ִ
יהם ֶ
ֲל ֶ
כח וַיֹּא ֶמר א ֵ
ִל ְקרֹב ֶאל־ ִאישׁ נ ְָכ ִרי ְל ָד ְב ָקה בּוֹ וֵאִ הים ֶה ְראַנִי ְל ִב ְל ִתּי
אָדם׃
ְקרֹא ֶשׁ ֶקץ אוֹ ָט ֵמא ְל ָכל־ ֶבּן־ ָ
ָאתם ִלי ו ְַע ָתּה
יכם ִכּי ְקר ֶ
ֲל ֶ
כט ַעל־ ֵכּן א ִנ ְמנ ְַע ִתּי ִמבּוֹא א ֵ
ָאתם ִלי ָלבוֹא׃
ֲלה ַעל־ ַמה־זֶּה ְקר ֶ
ֶא ְשׁא ָ
ָשׁ ְב ִתּי ְבצוֹם
ָמים י ַ
אַר ָבּ ָעה י ִ
ֵיליּוֹס ִל ְפנֵי ְ
ל וַיֹּא ֶמר ָק ְרנ ִ
יתי ַבּ ָשּׁ ָעה
ֲשׁר ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ִתּי ְבּ ֵב ִ
ַעד־ ַה ָשּׁ ָעה ַהזֹּאת ו ְַכא ֶ
יעית ְו ִהנֵּה ִאישׁ עֹ ֶטה אוֹר נ ִָצּב ָע ָלי׃
ַה ְתּ ִשׁ ִ
ֵיליּוֹס ָשׁ ַמע ֱאִ הים ַויִּזְ ָכּר־ ְל
לא וַיֹּא ַמר ְתּ ִפ ָלּ ְתָ ק ְרנ ִ
ֶאת־ ִצ ְדקֹ ֶתי׃
וּקרָא ֵא ֶליֶ את־ ִשׁ ְמעוֹן ַה ְמ ֻכנֶּה
לב ו ְַע ָתּה ְשׁ ַלח ֶאל־יָפוֹ ְ
בּוּר ִסי ַעל־ ְשׂ ַפת
יפא ֲהא הוּא ִמ ְתגּוֹ ֵרר ְבּ ֵבית ִשׁ ְמעוֹן ַה ְ
ֵכּ ָ
ֲשׁר ְבּבוֹאוֹ י ְַד ֶבּר־ ָל׃
ַהיָּם א ֶ
את ְו ִהנֵּה
יט ְב ָתּ ִכּי־ ָב ָ
אַתּה ֵה ַ
ָא ְשׁ ַלח ֵא ֶליְ ו ָ
ֲמ ֵהר ו ֶ
לג ָוא ַ
ֵית
ֲשׁר ֻצוּ ָ
ֻלּנוּ פֹּה ִל ְפנֵי ָה ֱאִ הים ִל ְשׁמֹ ַע ְכּכֹל א ֶ
ַחנוּ כ ָ
ֲאנ ְ
ֵמ ֵאת יְה ָוֹה׃
ָד ְע ִתּי ִכּי ֵאין
אָמן י ַ
יפא ֶאת־ ִפּיו וַיֹּא ַמר ַע ָתּה ֵ
לד ַויּ ְִפ ַתּח ֵכּ ָ
וֹשׂא ָפנִים ִעם־ ֱאִ הים׃
נ ֵ
לה ִכּי ִאם־ ִאישׁ ַהָיּרֵא אֹתוֹ וּפֹ ֵעל ֶצ ֶדק ִמ ָכּל־גּוֹי וָגוֹי י ִָפיק
רָצוֹן ִמ ֶמּנּוּ׃
ָאל ַוי ְַב ֵשּׂר אֹ ָתם ָשׁלוֹם ְבַּיד
לו ְוהוּא ָשׁ ַלח ְדּ ָברוֹ ִל ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
יח הוּא אֲדוֹן כֹּל׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
ְהוּדה ָה ֵחל
ֲשׁר ָקרָה ְבּ ֶארֶץ י ָ
לז ִכּי ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ֶאת־ ַה ָדּ ָבר א ֶ
ילתוֹ׃
וֹחנָן ִל ְט ִב ָ
ָליל אַ ֲחרֵי ְק ִריאַת י ָ
ַבּגּ ִ
ֵשׁוּע ַהנּ ְָצ ִרי ְבּרוּ ַח ָק ְדשׁוֹ
ֲשׁר־ ָמ ַשׁח ֱאִ הים ֶאת־י ַ
לח ֵאת א ֶ
ְוּגבוּרָתוֹ ְוהוּא ָה ַלָ בּאָרֶץ ָהַ ועֲשׂה טוֹב
צוּצים ַתּ ַחת יַד ַה ָשּׂ ָטן ִשׁ ַלּח ָח ְפ ִשׁי ִכּי ָה ֱאִ הים
ְו ֶאת־ ָה ְר ִ
ָהיָה ִעמּוֹ׃

קא

ְהוּדים
ֲשׁר ָע ָשׂה ְבּ ֶארֶץ ַהיּ ִ
ַחנוּ ֵע ִדים ַעל־ ָכּל־א ֶ
לט ַו ֲאנ ְ
ֲשׁר ֵהם ֲה ָרגֻהוּ ַויּ ְִתלוּ אֹתוֹ ַעל־ ָה ֵעץ׃
ירוּשׁ ָליִם ו ְַעל־א ֶ
וּב ָ
ִ
ישׁי ַויּ ְִתּנֵהוּ ְל ִהגָּלוֹת ְל ֵעינֵי
מ ְואֹתוֹ ֵה ִקים ֱאִ הים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ָהרֹ ִאים׃
ֲשׁר ָבּ ַחר ָבּם
מא א ְל ֵעינֵי ָכּל־ ָה ָעם ִכּי ִאם־ ְל ֵעינֵי ָה ֵע ִדים א ֶ
אָכ ְלנוּ ְו ָשׁ ִתינוּ ִעמּוֹ
ֲשׁר ַ
ַחנוּ ֵהם א ֶ
ֱאִ הים ִמ ֶקּ ֶדם ַו ֲאנ ְ
אַ ֲחרֵי קוּמוֹ ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
ֵיהם ִכּי
וּל ָה ִעיד ִל ְפנ ֶ
מב ְוהוּא ִצוָּה אֹ ָתנוּ ִל ְקרֹא ְבאָ ְזנֵי ָה ָעם ְ
ֲשׁר נְ ָתנוֹ ֱאִ הים ְלשֹׁ ֵפט ַה ַחיִּים וְ ַה ֵמּ ִתים׃
זֶה הוּא א ֶ
יאים ְמ ִע ִידים ָע ָליו ִכּי ְשׁמוֹ י ְִהיֶה
מג ְוגַם ָכּל־ ַהנּ ְִב ִ
יחת ָעוֹן׃
ֲמינִים בּוֹ ִל ְס ִל ַ
ְל ָכל־ ַה ַמּא ִ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ָצ ְל ָחה
יפא ְמ ַד ֵבּר ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְו ַ
מד עוֹד ֵכּ ָ
ַעל־ ָכּל ַהשֹּׁ ְמ ִעים ְדּ ָברוֹ׃
יפא ִה ַתּ ְמּהוּ ָתּ ָמהוּ
ֲשׁר ָבּאוּ ִעם־ ֵכּ ָ
ֲמינִים א ֶ
וֹלים ַה ַמּא ִ
מה ְו ַה ִנּמּ ִ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ גַּם ַעל־ ַהגּוֹ ִים נִ ְשׁ ָפּ ָכה׃
ִכּי־ ַמ ְתּנַת ַ
מו ִכּי ָשׁ ְמעוּ אֹ ָתם ְמ ַד ְבּ ִרים ִבּ ְלשֹׁנוֹת וְנֹ ְתנִים גֹּ ֶדל ֵלאִ הים׃
ֲיוּכל ִאישׁ ַלעֲצֹר ַבּ ַמּיִם ְל ִב ְל ִתּי
ַען ֶפּ ְטרוֹס וַיֹּא ַמר ה ַ
מז ַויּ ַ
יהם
ֲל ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ע ֵ
ֲשׁר ָצ ְל ָחה ַ
ָשׁים ֵא ֶלּה א ֶ
ִטּ ְבלוּ ֲאנ ִ
יָ
וֹהם ָכּמֹנוּ׃
ְכּמ ֶ
ְהם ִבּ ְק ֻשׁהוּ ִכּי
יח ו ֵ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִטּ ְבלוּ ְבּ ֵשׁם י ַ
מח ַוי ְַצו אֹ ָתם ִכּי י ָ
ֲח ִדים׃
ָמים א ָ
ֵשׁב ִע ָמּ ֶהם י ִ
יֵ

פרק יא
יהוּדה ָשׁ ְמעוּ ִכּי גַּם־ ַהגּוֹ ִים
ֲשׁר ִבּ ָ
אַחים א ֶ
ְה ִ
יחים ו ָ
א ְו ַה ְשּׁ ִל ִ
ִק ְבּלוּ ֶאת־ ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים׃
וֹלים ֵלאמֹר׃
ְרוּשׁ ָליִם ַויּ ִַלּינוּ ָע ָליו ַהנִּ מּ ִ
וּפ ְטרוֹס ָבּא י ָ
ב ֶ
ַתּ ְת ָערֶב־ ָבּם ֶלאֱכֹל ִא ָתּם ָל ֶחם׃
את ו ִ
ֵלים ָבּ ָ
ָשׁים ֲער ִ
ג ֵבּית ֲאנ ִ
אָפנָיו ֵלאמֹר׃
ָחל ֶפּ ְטרוֹס ַוי ְַס ֵפּר ָל ֶהם ָדּ ָבר ָדּ ָבר ַעל־ ְ
ד ַויּ ֶ
ָארֶא ַב ַמּ ֲחזֶה
רוּח ו ֵ
ַתּפֹּל ָע ַלי ָה ַ
ִיתי ְבּ ִעיר ָיפוֹ ו ִ
ה ִמ ְת ַפּ ֵלּל ָהי ִ
אַר ַבּע
וֹלה ְקשׁוּרָה ְבּ ְ
יעה ְגד ָ
אַחת ִכּ ִיר ָ
ְו ִהנֵּה־ ֵת ָבה ַ
ַתּבֹא ָע ָדי׃
יה יֹ ֶר ֶדת ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ו ָ
וֹת ָ
ַכּנְפ ֶ
ֱמת ָהאָרֶץ ְו ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה
ָארֶא ָבהּ ֶבּה ַ
ָאָבין ו ֵ
ָא ֶפן ְל ַה ִבּיט ו ִ
ו וֵ
ֲד ָמה וְעוֹף ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ֶמשׂ ָהא ָ
אַר ַבּע ְור ֶ
ַההֹ ְלכֹת ַעל־ ְ
יפא ז ְַבח ֶואֱכֹל׃
ָא ְשׁ ַמע גַּם־קוֹל ֵמ ַדּ ֵבּר ֵא ַלי קוּם ֵכּ ָ
ז וֶ
וֹדי א־ ָבא ֶאל־ ִפּי ְבּ ַשׂר
ילה ִלּי אֲדֹ ִני ִכּי ֵמע ִ
ח וָאֹ ַמר ָח ִל ָ
ִפּגּוּל אוֹ ֶשׁ ֶקץ ָט ֵמא׃
ֲשׁר ִט ַהר ָה ֱאִ הים א
ַען ַהקּוֹל ֵשׁנִית ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם ֶאת־א ֶ
ט ַויּ ַ
אָתּה׃
ְת ַשׁ ֵקּץ ָ
י ְו ַה ִחזָּיוֹן ַהזֶּה ִנ ְראָה ֵא ַלי ָשׁשׁ ְפּ ָע ִמים ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן הוּרַם
ְמה׃
ַעל ַה ָשּׁ ָמי ָ
ַהכֹּל ַויּ ַ
ָשׁים עֹ ְמ ִדים ַעל־ ֶפּ ַתח ַה ַבּיִת
יא ְו ִכ ְמ ַעט ֶרגַע ו ְִהנֵּה ְשָׁ שׁה ֲאנ ִ
ֲשׁר ָהיִינוּ ָשׁם ִכּי ִנ ְשׁ ְלחוּ ֵא ַלי ִמ ִקּ ְס ִרין׃
אֶ
ָהנָּה ַויּ ְֵלכוּ
רוּח ִדּ ֶבּר ִבּי ָל ֶל ֶכת ִא ָתּם וְ א ִל ְפסֹ ַח ֵהנָּה ו ֵ
יב ְו ָה ַ
אַחים ָה ֵא ֶלּה ַונָּבֹא ֶאל־ ֵבּית ָה ִאישׁ׃
ִא ִתּי גַּם־ ֵשׁ ֶשׁת ָה ִ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

ֲשׁר ִצוָּה
ֲשׁר־רָאָה ַמ ְלאָ נ ִָצּב ְבּ ֵביתוֹ א ֶ
יג ַוַיּגֶּד־ ָלנוּ ֵאת א ֶ
וּקרָא ֵא ֶליֶ את־ ִשׁ ְמעוֹן ַה ְמ ֻכנֶּה
אֹתוֹ ֵלאמֹר ְשׁ ַלח ֶאל־יָפוֹ ְ
יפא׃
ֵכּ ָ
אַתּה
ָשׁע ָבּם ָ
ֲשׁר ִתּוּ ַ
יד ְוהוּא י ְַד ֵבּר ֵא ֶליְ דּ ָב ִרים א ֶ
ית׃
ו ְָכל־ ֵבּ ֶ
ֲשׁר
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ַכּא ֶ
יהם ַ
ֲל ֶ
ַתּ ְצ ַלח ע ֵ
ֲשׁר ַה ִחלֹּ ִתי ְל ַד ֵבּר ו ִ
טו ו ְַכא ֶ
ָצ ְל ָחה ָע ֵלינוּ ַבּ ְתּ ִח ָלּה׃
וֹחנָן ִט ֵבּל ַבּ ַמּיִם
אָמר י ָ
ֲשׁר ָ
ָאזְכֹּר ֶאת־ ְדּ ַבר ָהאָדוֹן א ֶ
טז ו ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
אַתּם ִתּ ָטּ ְבלוּ ְבּ ַ
ְו ֶ
ָתן ָל ֶהם ֱאִ הים ֶאת־ ַה ַמּ ָתּנָה ַהזֹּאת
ֲשׁר נ ַ
יז ו ְַע ָתּה אַ ֲחרֵי א ֶ
יח ֲאנִי
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲמינִים ָבּאָדוֹן י ַ
ָתן גַּם־ ָלנוּ ַה ַמּא ִ
ֲשׁר נ ַ
ַכּא ֶ
ִמי ֲאנִי ִכּי אָבֹא ִל ְכלוֹא ֶאת־ ָה ֱאִ הים׃
ֲרישׁוּ ַויּ ְִתּנוּ ָכבוֹד
יח ַוי ְִהי ְכּ ָשׁ ְמ ָעם ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַוַיּח ִ
ָתן ֱאִ הים ָלשׁוּב ְל ֶד ֶר
אָכן גַּם־ ַלגּוֹ ִים נ ַ
ֵלאִ הים ֵלאמֹר ֵ
ַה ַחיִּים׃
יהם ַעל־ ִדּ ְברַת
ֲל ֶ
ֲשׁר ָע ְברָה ע ֵ
וֹצים ִמ ְפּנֵי ַה ָצּרָה א ֶ
יט ְו ַהנְּפ ִ
וֹכיָא ְוא
ינוּקיָא ו ְַק ְפרוֹס ְואַ ְנ ְטי ְ
ְס ְט ָפנוֹס ָה ְלכוּ ַעד־ ִפּ ְ
ְהוּדים ְל ַב ָדּם׃
זוּל ִתי ַליּ ִ
ִה ִגּידוּ ְד ַבר ַה ְבּשׂוֹ ָרה ְל ִאישׁ ָ
וֹכיָא
ֲשׁר ָבּאוּ אַ ְנ ְטי ְ
ְקוּרינִי א ֶ
וּמ ֶהם ָהיוּ אַ ְנ ֵשׁי ַק ְפרוֹס ו ִ
כ ֵ
ֵשׁוּע׃
ַוי ְַד ְבּרוּ גַּם־ ֶאל־ ַה ְיּ ָונִים ַוי ְַב ְשּׂרוּם ֶאת־ ָהאָדוֹן י ַ
ֱמינוּ ַויָּשׁוּבוּ
ַבּים ְבּ ִמ ְס ָפּר ֶהא ִ
יהם ְור ִ
ֲל ֶ
כא ְויַד יְה ָוֹה ָהי ְָתה ע ֵ
ֶאל־ ָהאָדוֹן׃
ירוּשׁ ָליִם ַויּ ְִשׁ ְלחוּ
ֲשׁר ִבּ ָ
מוּע ָתם ָבּאָה ֶאל־אָ ְזנֵי ָה ֵע ָדה א ֶ
וּשׁ ָ
כב ְ
וֹכיָא׃
ַבּא ֶאל־אַ ְנ ְטי ְ
ֶאת־ ַבּר־נ ָ
ֻלּם
כג ַויָּבֹא ַויּ ְַרא ֶאת־ ֶח ֶסד ָה ֱאִ הים ַויּ ְִשׂ ָמח ַוי ְַד ֵבּר ַעל־ ֵלב כּ ָ
רוּח נָכוֹן׃
ְל ָד ְב ָקה ָבאָדוֹן ְבּ ַ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ֶואֱמוּנָה ו ְַעם־רָב
וּמ ֵלא ַ
כד ִכּי ִאישׁ טוֹב ָהיָה ָ
נ ְִס ְפּחוּ ַעל־ ָהאָדוֹן׃
ֵלִ מ ָשּׁם ֶאל־ ַט ְרסוֹס ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת־ ָשׁאוּל׃
כה ַויּ ֶ
ימה
ֵשׁבוּ ָשׁם ָשׁנָה ְת ִמ ָ
וֹכיָא ַויּ ְ
יאהוּ אַנְ ְטי ְ
כו ַויּ ְִמ ָצ ֵאהוּ ַוי ְִב ֵ
וֹכיָא
הוּחל ְבּאַ ְנ ְטי ְ
ַבּים אָז ַ
ְבּ ֶקרֶב ַה ָקּ ָהל ַוי ְַל ְמּדוּ תוֹ ָרה ָלר ִ
יחיִּים׃
ִל ְקרֹא ַל ַתּ ְל ִמ ִידים ְמ ִשׁ ִ
וֹכיָא׃
ירוּשׁ ַליִם אַ ְנ ְטי ְ
יאים ִמ ָ
ָמים ָה ֵהם ַויּ ְֵרדוּ נ ְִב ִ
כז ַוי ְִהי ַבּיּ ִ
ָעב
רוּח ִדּ ֶבּר בּוֹ ִכּי ר ָ
וּשׁמוֹ ֲאגָבוֹס ְו ָה ַ
ָקם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְ
כח ַויּ ָ
ימי
ֲשׁר ָבּא ִבּ ֵ
ָעב א ֶ
גָּדוֹל י ְִהיֶה ְבּ ָכל־ ָהאָרֶץ הוּא ָהר ָ
וֹדיוֹס׃
ְקל ְ
ֲשׁר ַתּ ִשּׂיג
כט ַויּ ְִתנ ְַדּבוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִל ְשַׁ ח ִאישׁ ִאישׁ ֵמ ֶהם ַכּא ֶ
יהוּדה׃
אַחים ַהיֹּ ְשׁ ִבים ִבּ ָ
יָדוֹ ַלעֲזֹר ָל ִ
ַבּא
ָדם ֶאל־ ַהזְּ ֵקנִים ַעל־יַד ַבּר־נ ָ
ל ַוַיעֲשׂוּ ֵכן ַויּ ְִשׁ ְלחוּ נ ְִד ַבת י ָ
ְו ָשׁאוּל׃

פרק יב
א
ב

קב

וֹרדוֹס ַה ֶמּ ֶלֶ את־יָדוֹ ְבּאַ ְנ ֵשׁי ָה ֵע ָדה
ָבּ ֵעת ַה ִהיא ָשׁ ַלח ה ְ
וֹתם׃
ְל ַענּ ָ
וֹחנָן ֶבּ ָחרֶב׃
ֲחי י ָ
ַוַיּהֲרֹג ֶאת־ַיעֲקֹב א ִ

וֹסף ַויּ ְִתפֹּשׂ
ְהוּדים וַיּ ֶ
ג ַויּ ְַרא ִכּי־טוֹב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ַהיּ ִ
ְמי ַחג־ ַה ַמּצּוֹת׃
ָמים י ֵ
גַּם־ ֶאת־ ֶפּ ְטרוֹס ְו ַהיּ ִ
אַר ַבּע ַמ ְח ְלקוֹת
ד ַוַיּ ֲחזֶק־בּוֹ ַויּ ְִתּנֵהוּ ְבּ ֵבית ַה ֶכּ ֶלא ַויּ ְִשׁ ְמרֻהוּ ְ
אָמר
אַר ָבּ ָעה ָכּל־ ַמ ְח ְל ָקה ִכּי ַ
אַר ָבּ ָעה ְ
אַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ְ
ֲמידוֹ ִל ְפנֵי ָה ָעם אַ ֲחרֵי ַה ָפּ ַסח׃
ְל ַהע ִ
ה ַוי ְִהי ֶפּ ְטרוֹס ָעצוּר ְבּ ֵבית ִכּ ְלאוֹ אַָ ה ֵע ָדה ֶה ְע ִתּירָה ַבעֲדוֹ
ֶאל־ ֱאִ הים ְבּ ָחז ְָקה׃
ֲביאוֹ ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ַבּ ַלּי ְָלה
וֹרדוֹס ַלה ִ
ֲשׁר ָח ֵפץ ה ְ
ו ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ֲמ ִשּׁים
ָשׁים ח ֻ
ַההוּא ָשׁ ַכב ֶפּ ְטרוֹס ַעל־ ִמ ְשׁ ָכּבוֹ ֵבּין ְשׁנֵי ֲאנ ִ
אָסוּר ִבּ ְשׁ ַניִם ְכּ ָב ִלים וְ שֹׁ ְמרֵי ֵבית ַה ֶכּ ֶלא נ ִָצּ ִבים ַעל־ ַה ָסּף׃
ז ְו ִהנֵּה ַמ ְלאַ יְה ָוֹה נִ ָצּב ָע ָליו ְואוֹר ָנגַהּ ְבּ ִל ְשׁ ָכּתוֹ ַו ִיּגַּע
ִמּסּוּ אֲסוּרָיו
ְבּ ַכף ֶי ֶרֶ פּ ְטרוֹס ַוי ְִעירֵהוּ ֵלאמֹר קוּם ַמ ֵהר ַויּ ַ
ָדיו׃
ֵמ ַעל י ָ
ח וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ַה ַמּ ְלאָ חֲגֹר ָמ ְתנֶי וּנְ ָע ֶליִ שׂים ְבּר ְַג ֶלי
ֲטה ְו ֵל אַ ֲחרָי׃
ַעשׂ ֵכּן וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו ְו ֶאת־ ְמ ִע ְיל ע ֵ
ַויּ ַ
ֲשׁר
ֱמת הוּא א ֶ
ֵל אַ ֲחרָיו ְונ ְַפשׁוֹ א י ְָד ָעה ִאם־א ֶ
ֵצא ַויּ ֶ
ט ַויּ ֵ
ֲשׂה לּוֹ ְבּיַד ַה ַמּ ְלאִָ כּי ְכּ ִחזָּיוֹן ִנ ְראָה ְב ֵעינָיו׃
ַנע ָ
ַע ְברוּ ֶאת־טוּר ַהשֹּׁ ְמ ִרים ָה ִראשׁוֹ ִנים ְו ֶאת־טוּר ַה ְשּׁנִ יִּים
י ַויּ ַ
ֲשׁר נִ ְפ ַתּח
ַויָּבֹאוּ ֶאל־ ַשׁ ַער ַה ַבּ ְרזֶל ַהיֹּ ֵצא ָה ִעירָה א ֶ
ַעל
ַע ְברוּ ְרחוֹב ֶא ָחד ַויּ ַ
ֵיהם ֵמ ֵא ָליו ַויּ ְֵצאוּ בוֹ ַויּ ַ
ִל ְפנ ֶ
ַה ַמּ ְלאֵָ מ ָע ָליו ִפּ ְתאֹם׃
ָד ְע ִתּי ֶאל־נָכוֹן ִכּי
יא וַיֹּא ֶמר ֶפּ ְטרוֹס ְכּשׁוּב ַדּ ְעתּוֹ ֵא ָליו ַע ָתּה י ַ
וֹרדוֹס
יל ִני ִמ ַכּף ה ְ
ָשׁ ַלח יְה ָוֹה ֶאת־ ַמ ְלאָכוֹ ַויּ ִַצּ ֵ
ְהוּדים׃
וּמ ָכּל־ ְצ ִדיַּת ַעם־ ַהיּ ִ
ִ
וֹחנָן
וֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ֶאל־ ִלבּוֹ ַויָּבֹא ֶאל־ ֵבּית ִמ ְריָם ֵאם י ָ
יב ע ֶ
וּמ ְת ַפּ ְלּ ִלים׃
ַבּים נ ְִק ָה ִלים ִ
ַה ְמ ֻכנֶּה ַמ ְרקוֹס ְו ָשׁם ר ִ
אַחת ְלקוֹל ַהדֹּ ֵפק
ַתּבֹא ַנ ֲערָה ַ
יג ַויּ ְִדפֹּק ַעל־ ֶדּ ֶלת ַה ָשּׁ ַער ו ָ
וֹדי׃
וּשׁ ָמהּ ר ִ
ְ
ומ ִשּׂ ְמ ָח ָתהּ א־ ָפ ְת ָחה לּוֹ
ַתּ ֵכּר ֶאת־קוֹל ֶפּ ְטרוֹס ִ
יד ו ַ
ַתּגֵּד ָל ֶהם ִכּי־ ֶפ ְטרוֹס
ָצה ַה ַבּי ְָתה ו ַ
ֶאת־ ַה ָדּ ֶלת ִכּי ִאם־ר ָ
עֹ ֵמד ַעל־ ַה ָפּ ַתח׃
אָמרָה א ִכּי־ ֵכן ַה ָדּ ָבר
אָתּ וְ ִהיא ְ
ֵעה ְ
יה ִמ ְשׁ ַתּגּ ָ
טו וַיֹּא ְמרוּ ֵא ֶל ָ
אָמרוּ ִכּי־ ַמ ְלאָכוֹ הוּא׃
אָז ְ
וֹסיף ִל ְדפֹּק ַויּ ְִפ ְתּחוּ ַויּ ְִראוּ אֹתוֹ ַוי ְִהי ְל ֶפ ֶלא
וּפ ְטרוֹס ה ִ
טז ֶ
ֵיהם׃
ְבּ ֵעינ ֶ
וֹציאוֹ
ֲשׁר־ה ִ
יז ַוָיּנֶף יָדוֹ ָל ֶהם ַל ְחשׁוֹת ַוי ְַס ֵפּר ָל ֶהם ֵאת א ֶ
אַחים
ָהאָדוֹן ִמ ֵבּית ַה ֶכּ ֶלא וַיֹּא ֶמר ַה ִגּידוּ זֹאת ְלַיעֲקֹב ְו ָל ִ
אַחר׃
ֵל־לוֹ ְל ָמקוֹם ֵ
ֵצא ַויּ ֶ
ַויּ ֵ
ַבּה ָהי ְָתה ֵבּין אַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ֵלאמֹר
הוּמה ר ָ
וּמ ָ
יח ַהבֹּ ֶקר אוֹר ְ
ֶמה־ ָהיָה ְל ֶפ ְטרוֹס׃
ִתּן
וֹרדוֹס ָדּרַשׁ אֹתוֹ ְוא ְמ ָצאוֹ ַוַיּחֲקֹר ֶאת־ ַהשֹּׁ ְמ ִרים ַויּ ֵ
יט ְוה ְ
ֵשׁב ָשׁם׃
יהוּדה ֶאל־ ִק ְס ִרין ַויּ ֶ
יתם ַוֵיּרֶד ִמ ָ
ֲמ ָ
ָדּתוֹ ַלה ִ
וּב ִצּדֹ ִנים ְו ֵהם ָבּאוּ ֵא ָליו ְבּ ֵלב ֶא ָחד
כ אָז ָחרָה אַפּוֹ ַבּצֹּ ִרים ַ
יע
ֲדר ַה ֶמּ ֶלְ ל ַה ְפ ִגּ ַ
ֲשׁר ַעל־ח ַ
ַוי ְַד ְבּרוּ ַעל־ ֵלב ְבּ ַל ְסטוֹס א ֶ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

וֹציאוּ ָל ֶהם
ֲדם וְ ַלעֲשׂוֹת ָשׁלוֹם ָל ֶהם ִכּי ֵמ ֶארֶץ ַה ֶמּ ֶל ה ִ
ַבּע ָ
וֹתם׃
אַרצ ָ
ֶאת־ ֶשׁ ֶבר ַרעֲבוֹן ְ
ֵשׁב
וֹרדוֹס ִבּ ְג ֵדי ַמ ְלכוּת ַויּ ֶ
וֹעד ַויּ ְִל ַבּשׁ ה ְ
כא ַוי ְִהי ַהיּוֹם יוֹם מ ֵ
יהם ִמ ַדּ ְבּרֹ ָתיו׃
ֲל ֶ
ִשּׂא א ֵ
ַעל־ ִכּ ֵסּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ַויּ ָ
אָדם׃
כב ַויּ ִָריעוּ ָהאָם ֵלאמֹר קוֹל ֱאִ הים הוּא ְוא קוֹל ָ
ָתן ָכּבוֹד ֵלאִ הים
ַכּהוּ ַמ ְלאַ־יְה ָוֹה ְכּ ֶרגַע ִכּי א־נ ַ
כג ַויּ ֵ
וֹל ִעים ַויָּמֹת׃
וַיֹּא ְכלֻהוּ ת ָ
וּד ַבר ֱאִ הים ָע ָלה ָעה ָורָב׃
כד ְ
ֲשׁר ִמ ְלאוּ
ירוּשׁ ָליִם אַ ֲחרֵי א ֶ
ַבּא ְו ָשׁאוּל ִמ ָ
כה ַויָּשׁוּבוּ ַבּר־נ ָ
וֹחנָן ַה ְמ ֻכנֶּה
ֻדּ ָתם ַהנְּ תוּנָה ָל ֶהם ַויּ ְִקחוּ ִא ָתּם ֶאת־י ָ
ֶאת־ ְפּק ָ
ַמ ְרקוֹס׃

פרק יג
וּמ ַל ְמּ ִדים וְ ֵא ֶלּה
יאים ְ
וֹכיָא נ ְִב ִ
ֲשׁר ְבּאַ ְנ ְטי ְ
א ַויּ ְִהיוּ ַבּ ָקּ ָהל א ֶ
לוּקיוֹס
ַבּא וְ ִשׁ ְמעוֹן ַהנּ ְִקרָא גַם־נִיגַר וְ ְ
וֹתם ַבּר־נ ָ
ְשׁמ ָ
ַר
וֹרדוֹס ֶט ְטר ְ
ֲשׁר ָהיָה אָמוֹן ִעם־ה ְ
וּמ ַנ ֵחם א ֶ
קּוּרינִי ְ
ַה ִ
ְו ָשׁאוּל׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ
וֹמם ָהיָה ְד ַבר ַ
וּבצ ָ
וֹד ָתם ֶאת־יְה ָוֹה ְ
וּבעֲב ָ
ב ַ
ַבּא וְ ֶאת־ ָשׁאוּל ַלעֲשׂוֹת
ַה ְב ִדּילוּ־נָא ִלי ֶאת־ ַבּר־נ ָ
ָאתים ָלהּ׃
ֲשׁר ְקר ִ
אכה א ֶ
ַבּ ְמּ ָל ָ
ְשׁ ְלּחוּם׃
יהם ַוי ַ
ֲל ֶ
יהם ע ֵ
ג ַויָּצוּמוּ ַויּ ְִת ַפּ ְלּלוּ ַויּ ְִס ְמכוּ ֶאת־י ְֵד ֶ
לוּקיָא ְו ָשׁם י ְָרדוּ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ָה ֵא ֶלּה ֶאל־ ְס ְ
יחי ַ
ד ַויּ ְֵלכוּ ְשׁ ִל ֵ
ָב ֳא ִניָּה ָלבֹא ֶאל־ ַק ְפרוֹס׃
ה ְבּבוֹאָם ִעירָה ְס ָל ִמים ִה ִגּידוּ ֶאת־ ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים
וֹחנָן ָהיָה ִע ָמּם
וּדים וְ גַם־י ָ
ֲשׁר ַליְּה ִ
ֵסת א ֶ
ְבּ ָב ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
ְל ָשׁ ְר ָתם׃
ֲשׁר ַתּמּוּ ִל ְסבֹּב ְבּ ָכל־ ָה ִאי ַעד־ ָפּפוֹס ַויּ ְִמ ְצאוּ ָשׁם
ו ַוי ְִהי ַכּא ֶ
וּשׁמוֹ
ְהוּדי ְ
ִאישׁ ְמ ַכ ֵשּׁף וּנ ְִביא־ ָשׁ ֶקר ְוהוּא ִאישׁ י ִ
ֵשׁוּע׃
ַבּר־י ַ
ֲכם־ ֵלב
ז הוּא ָהיָה ִעם־ ֶס ְר ִגּיּוֹס פּוֹלוֹס נ ְִציב ָה ִאי ְוזֶה ִאישׁ ח ַ
יהם
ְאת־ ָשׁאוּל ָלבוֹא ֵא ָליו ִל ְשׁמֹ ַע ִמ ִפּ ֶ
ַבּא ו ֶ
ָקרָא ֶאת־ ַבּר־נ ָ
ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים׃
ימא ַה ְמ ַכ ֵשּׁף ִכּי־ ֵכן ְמ ֻת ְרגָּם ְשׁמוֹ ָהיָה ָל ֶהם ְל ָשׂ ָטן ִכּי
אַלּ ָ
ח ְו ִ
ֲמין׃
ָיזַם ְל ָה ֵסב ֶאת־ ַהנּ ְִציב ֵמ ַהא ִ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ
ֲשׁר ִנ ְקרָא גַם־פּוֹלוֹס ָמ ֵלא ַ
ט רַק ָשׁאוּל א ֶ
יח ֵא ָליו׃
ִה ְשׁ ִגּ ַ
וּמ ְר ָמה וְ שׂוֹ ֵנא
ַעל ָמ ֵלא ָכל־ ָע ְר ָמה ִ
י ַויּ ְִקרָא הוֹי ֶבּן־ ְבּ ִליּ ַ
ֲכי א ֶת ְח ַדּל עוֹד ֵמ ַע ֵקּשׁ ֶאת־ ַדּ ְר ֵכי יְה ָוֹה
ָכל־ ֶצ ֶדק ה ִ
ְשׁ ִרים׃
ַהי ָ
ָמים
ִית ִעוֵּר ַעד ִל ְמא־י ִ
יא ו ְַע ָתּה ִהנֵּה יַד־יְה ָוֹה ִתּגַּע ְבְּ ו ָהי ָ
וּבן ֶרגַע ְכּ ַד ְבּרוֹ ָהי ְָתה ָע ָליו
ְואוֹר ַה ֶשּׁ ֶמשׁ א ִת ְר ֶאה ִ
ַשּׁשׁ אָנֶה וָאָנֶה ִל ְמצֹא ִאישׁ
ֵתע ַו ְיג ֵ
ֲשׁ ָכה ַויּ ַ
ֲפ ָלה ַוח ֵ
אֵ
ַל ְנחֹתוֹ ְביָדוֹ׃

קג

ֱמין ַויּ ְִשׁ ָתּ ֶאה ְלתוֹ ַרת
ֲשׂה ֶהא ִ
ֲשׁר ַנע ָ
יב ִכּ ְראוֹת ַהנּ ְִציב ֶאת־א ֶ
ָהאָדוֹן׃
ָשׁב פּוֹלוֹס ְו ַה ִנּ ְלוִים ָע ָליו ִמ ָפּפוֹס ָבּ ֳא ִניָּה ַוַיּעֲלוּ
יג ַויּ ָ
יהם
ֲל ֶ
וֹחנָן ֵמע ֵ
פּוּליָא ְו ָשׁם נ ְִפרַד י ָ
ֲשׁר ְבּ ַפ ְמ ְ
ֶאל־ ַפּ ְר ִגי א ֶ
ְרוּשׁ ָליִם׃
ָלשׁוּב י ָ
יס ְדיָא
וֹכיָא ֲא ֶשׁר ְבּ ִפ ִ
יד ְו ֵהם נ ְָסעוּ ִמ ַפּ ְר ִגי ַויּ ְֵלכוּ ֶאל־אַ ְנ ְטי ְ
ֵשׁבוּ׃
ֵסת ַויּ ֵ
ַויָּבֹאוּ ְביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ֶאל־ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
ָאשׁי
ָביא ַויּ ְִשׁ ְלחוּ ר ֵ
וּבנּ ִ
טו ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי ִה ָקּרֵא ַבתּוֹ ָרה ַ
אַחים ִאם־יֵשׁ ָל ֶכם ָדּ ָבר
ָשׁים ִ
ֵסת ֵלאמֹר ָל ֶהם ֲאנ ִ
ֵבית־ ַה ְכּנ ֶ
וֹכח ֶאת־ ָה ָעם ַדּ ֵבּרוּ׃
ְלה ַ
ָאל
טז ַוַיּעֲמֹד פּוֹלוֹס ַויְנֹ ֵפף יָדוֹ וַיֹּא ַמר אַ ְנ ֵשׁי י ְִשׂר ֵ
ֵאים ֶאת־ ָה ֱאִ הים ְשׁ ָמעוּנִי׃
ְוגַם־ ַה ְיר ִ
וֹתינוּ ַוָיּרֶם
ָאל ֱאֵ הי ָה ָעם ַהזֶּה הוּא ָב ַחר ַבּאֲב ֵ
יז ֱאֵ הי י ְִשׂר ֵ
וֹציאָם
ֵרים ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם וְ הוּא ה ִ
וֹתם גּ ִ
ֶקרֶן ָל ָעם ִבּ ְהי ָ
ִמ ָשּׁם ִבּ ְזרֹ ַע ְנטוּיָה׃
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ַבּ ִמ ְד ָבּר׃
ִשּׂא אֹ ָתם ַוי ְַכ ְל ְכּ ֵלם ְ
יח ַויּ ָ
ַפּל ָל ֶהם
ָען ַויּ ֵ
ֵיהם ִשׁ ְב ָעה גוֹ ִים ְבּ ֶארֶץ ְכּנ ַ
ַשׁ ֵמד ִמ ְפּנ ֶ
יט ַויּ ְ
ֲלה׃
ֻשׁת ַנח ָ
אַד ָמ ָתם ִליר ַ
ַבּ ֶח ֶבל ֶאת־ ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹת
ָתן ָל ֶהם שֹׁ ְפ ִטים ְל ָשׁ ְפ ָטם ְכּ ְ
כ אַ ֲחרֵי־ ֵכן נ ַ
מוּאל ַהנּ ִָביא׃
ֲמ ִשּׁים ָשׁנָה ַעד־ ְשׁ ֵ
ַוח ִ
ָתן ָל ֶהם
יהם ֶמ ֶלְ ו ָה ֱאִ הים נ ַ
ֲל ֶ
ָמיו ָשׁאֲלוּ ִל ְמ ע ֵ
כא ְבּי ָ
אַר ָבּ ִעים
יהם ְ
ֲל ֶ
ֶאת־ ָשׁאוּל ֶבּן־ ִקישׁ ִאישׁ י ְִמינִי ְל ֶמ ֶל ע ֵ
ָשׁנָה׃
יהם
ֲל ֶ
ֲסירוֹ אֹתוֹ ִמ ְמֵּ ה ִקים ֶאת־ ָדּ ִוד ְל ֶמ ֶל ע ֵ
כב ְואַ ֲחרֵי ה ִ
ִשׁי ִאישׁ
אתי ֶאת־ ָדּ ִוד ֶבּן־י ַ
ידנּוּ ָמ ָצ ִ
אָמר ָע ָליו ַוי ְִע ֶ
ֲשׁר ַ
אֶ
ַשׁ ִלים׃
ֲשׁר ָכּל־ ֶח ְפ ִצי י ְ
ִכּ ְל ָב ִבי א ֶ
ָאל
ֵשׁוּע ְלי ְִשׂר ֵ
כג ִמזּ ְַרעוֹ ֵה ִביא ָה ֱאִ הים ִכּ ְד ָברוֹ ֶאת־י ַ
יע׃
וֹשׁ ַ
ְלמ ִ
שׁוּבה
ָאל ִל ְת ָ
וֹחנָן ֶאל־ ָכּל־ ַעם י ְִשׂר ֵ
כד ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי ְקרֹא י ָ
וּל ִה ָטּ ֵבל ִל ְפנֵי בֹאוֹ׃
ְ
וּמה־ ְתּ ַח ְשׁבוּן ָע ַלי
אָמר ַ
רוּצתוֹ ַ
וֹחנָן ֶאת־ ְמ ָ
וּכ ַכלּוֹת י ָ
כה ְ
ֲשׁר
אַחר ָבּא אַ ֲחרַי ְוהוּא א ֶ
ִמי־אָנִי א אֲנִ י הוּא ִכּי ִהנֵּה ֵ
ֲשׁר ְבּר ְַג ָליו׃
ַקלֹּ ִתי ֵמ ַה ֶתּר־לוֹ ְשׂרוֹ נ ְָע ָליו א ֶ
ָהם ְו ָכל־י ְִר ֵאי ֱאִ הים
אַבר ָ
אַחים ֶזרַע ְ
ָשׁים ִ
אַתּם ֲאנ ִ
כו ֶ
לוּח׃
ְשׁוּעה ַהזֹּאת ָשׁ ַ
ַה ִנּ ְמ ְצ ִאים ְבּתוֹ ֲכ ֶכם ֵא ֵלינוּ ְדּ ַבר ַהי ָ
ֲשׁר א י ְָדעוּ
ַען א ֶ
יהם י ַ
ָאשׁ ֶ
ירוּשׁ ַליִם ְור ֵ
יּשׁ ִבים ִבּ ָ
כז ִכּי־ ַה ְ
ָאים ִמ ֵדּי ַשׁ ָבּת ְבּ ַשׁ ַבּתּוֹ
ְאת־ ִדּ ְברֵי ַהנּ ְִבי ִאים ַהנּ ְִקר ִ
אֹתוֹ ו ֶ
ֲשׁר ְשׁ ָפ ֻטהוּ׃
ִמ ְלאוּ אֹ ָתם ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם א ֶ
כח ְואַף ִכּי־א ָמ ְצאוּ־בוֹ ֵח ְטא ִמ ְשׁ ַפּט־ ָמוֶת ִבּ ְקשׁוּ ֵמ ֵאת
ֲמיתוֹ׃
ילטוֹס ַלה ִ
ִפּ ָ
וֹרדֻהוּ ֵמ ַעל ָה ֵעץ
ֲשׁר ָכּתוּב ָע ָליו ה ִ
כט ְכּ ַב ְצּ ָעם ֶאת־ ַהכֹּל א ֶ
ַשׁ ִכּיבֻהוּ ַבּ ָקּ ֶבר׃
ַויּ ְ
ֲקימוֹ ֵמ ִעם־ ַה ֵמּ ִתים׃
ל ְו ָה ֱאִ הים ה ִ
ָליל
ֲשׁר ָעלוּ ִעמּוֹ ֵמ ַהגּ ִ
ַבּים נ ְִגה נ ְִג ָלה ֶאל־א ֶ
ָמים ר ִ
לא ְוהוּא י ִ
ֲשׁר ַע ָתּה ַכּיּוֹם ֵהם ֵע ִדים לוֹ ֶנגֶד ָה ָעם׃
ירוּשׁ ָליִם ַוא ֶ
ִל ָ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

בוּעתוֹ ַלאֲבֹ ֵתינוּ׃
יעים ָל ֶכם ִכּי ְשׁ ָ
וֹד ִ
ַחנוּ מ ִ
לב וְכֹה ֲאנ ְ
ֵשׁוּע
ֲקימוֹ ֶאת־י ַ
לג ֵה ִקים ֱאִ הים ַע ָתּה ְל ָבנֵינוּ ֶאת־ ְדּ ָברוֹ ַבּה ִ
אַתּה ֲאנִי ַהיּוֹם
ֲשׁר גַּם ָכּתוּב ַבּ ִמּ ְזמוֹר ַה ֵשּׁנִי ְבּנִ י ָ
ַכּא ֶ
י ְִל ְד ִתּי׃
ֲשׁר א ָישׁוּב עוֹד
ֲשׁר ֵה ִקים אֹתוֹ ִמ ֵבּין ַה ֵמּ ִתים א ֶ
וּב ָדּ ָבר א ֶ
לד ַ
ֱמנִים׃
אָמר ֶא ֵתּן ָל ֶכם ַח ְס ֵדּי ָדוִד ַה ֶנּא ָ
ְל ַשׁ ַחת־ ְבּ ִלי כֹּה ָ
ֲס ְיד
אַחר א־ ִתּ ֵתּן ח ִ
לה ַעל־ ֵכּן הוּא אֹ ֵמר עוֹד ְבּ ִמ ְזמֹר ֵ
ִל ְראוֹת ָשׁ ַחת׃
ֲצת ֱאִ הים הוּא ָגוַע
לו ִכּי ָדוִד אַ ֲחרֵי ֶל ְכתּוֹ ְבדֹרֹתָיו ַבּע ַ
ֵאָסף ֶאל־אֲבוֹ ָתיו ַויּ ְַרא ָשׁ ַחת׃
ַויּ ֶ
ֲקימוֹ הוּא א־רָאָה ָשׁ ַחת׃
ֲשׁר ָה ֱאִ הים ה ִ
לז אַ־זֶה א ֶ
ָדע ָל ֶכם ִכּי ַעל־י ְֵדי־זֶה ֻהגַּד ָל ֶכם
אַחים ִיוּ ַ
ָשׁים ִ
לח ָל ֵכן ֲאנ ִ
ֲט ִאים׃
יחת ַהח ָ
ְס ִל ַ
ֲמין
משׁה ָכּל־ ַה ַמּא ִ
ֲשׁר א־נ ְִצ ַדּ ְק ֶתּם ְבּתוֹ ַרת ֶ
לט ִכּי־ ַבכֹּל א ֶ
י ְִצ ַדּק־בּוֹ׃
יאים׃
ֲשׁר ָכּתוּב ַבּנְּ ִב ִ
יכם א ֶ
ֲל ֶ
מ ָל ֵכן ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן־יָבוֹא ע ֵ
יכם
ימ ֶ
אַתּם בֹּ ִזים ְו ִה ַתּ ְמּהוּ וָשֹׁמּוּ ִכּי־פֹ ַעל פֹּ ֵעל ֲאנִי ִבּ ֵ
מא ְראוּ ֶ
ֻפּר ָל ֶכם׃
ֲמינוּ ִכּי־ ְיס ַ
ֲשׁר א ַתא ִ
פֹּ ַעל א ֶ
יהם ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
ֲל ֶ
אתם ַוי ְַב ְקשׁוּם ְל ַד ֵבּר א ֵ
מב ַוי ְִהי ְבּ ֵצ ָ
אַחר׃
עוֹד ֵשׁנִית גַּם־ ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ָה ֵ
ֵאים
ַבּים ְוג ִֵרים ַה ְיר ִ
ְהוּדים ר ִ
מג ְבּ ִה ָפּרֵד ַה ָקּ ָהל נָטוּ י ִ
אָמרוּ ָל ֶהם
ְהם ְ
ַבּא ו ֵ
וּבר־נ ָ
ֶאת־יְה ָוֹה ַויּ ְֵלכוּ אַ ֲחרֵי פוֹלוֹס ַ
ַוַיּ ְז ִהירוּם ִל ְהיוֹת ְדּ ֵב ִקים ְבּ ֶח ֶסד ָה ֱאִ הים׃
ַתּ ָקּ ֵהל ִכּ ְמ ַעט ָכּל־ ָה ִעיר ִל ְשׁמֹ ַע
אַחר ו ִ
מד ַוי ְִהי ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ָה ֵ
ֶאת־ ְדּ ַבר יְה ָוֹה׃
ֶה ַפִּ ל ָבּם
ְהוּדים ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם נ ְ
אוּלם ִכּ ְראוֹת ַהיּ ִ
מה ָ
יבים ְבּפוֹלוֹס ו ְָכל־ ְדּ ָברָיו ִע ֵצּבוּ׃
ְל ִק ְנאָה ַויּ ְִהיוּ ַמ ְל ִע ִ
ַבּא ְבּאֹ ֶמץ ֵלב וַיֹּא ְמרוּ ָהיֹה ִת ְהיוּ
וּבר־נ ָ
מו ַוַיּעֲנוּ אֹ ָתם פּוֹלוֹס ַ
אַתּם
ֲכם ֶאת־ ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים וְ ֶ
אַתּם ָה ִראשׁוֹ ִנים ְל ַה ְשׁ ִמיע ֶ
ֶ
ֶח ָשׁ ִבים
ִהנּ ְֶכם בּוֹ ִזים לוֹ ֲהא ֶמ ְרי ְֶכם ָענָה ָב ֶכם ִכּי א נ ְ
אַתּם ְל ִה ָכּ ֵתב ְל ַחיֵּי עוֹ ָלם ָל ֵכן ַסבֹּנוּ ִמ ֶכּם ַו ִנּ ַשׁע
ֶ
ֶאל־ ַהגּוֹ ִים׃
מז ִכּי כֹה ִצוָּה ָע ֵלינוּ ָהאָדוֹן ֵלאמֹר וּ ְנ ַת ִתּיְ לאוֹר גּוֹ ִים ִל ְהיוֹת
ישׁוּעה ַעד־ ְק ֵצה ָהאָרֶץ׃
ִל ָ
ֲמינוּ
מח ַויּ ְִשׁ ְמעוּ ַהגּוֹ ִים ַויּ ְִשׂ ְמחוּ ַוי ְַה ְללוּ ֶאת־ ְדּ ַבר יְה ָוֹה ַוַיּא ִ
וֹלם׃
ֲשׁר נ ְִפ ְקדוּ ְל ַחיֵּי ע ָ
ֻלּם א ֶ
כָ
מט ַוי ְִהי ְד ַבר יְה ָוֹה נ ְִפרָץ ְבּ ָכל־ ַה ָמּקוֹם ִמ ָסּ ִביב׃
ָשׁים ַהי ְָקרוֹת ְוי ְִראוֹת
ְהוּדים ִהצּוּ ַויּ ִָסיתוּ ֶאת־ ַהנּ ִ
נ רַק ַהיּ ִ
ָאשׁי ָה ִעיר ִל ְק ָצף־ ֶק ֶצף ַעל־פּוֹלוֹס
יְה ָוֹה ְו ֶאת־ר ֵ
בוּלם׃
ַבּא ַו ְיג ְָרשׁוּם ִמגֵּו ְגּ ָ
ו ְַעל־ ַבּר־נ ָ
יקנְיוֹן׃
יהם ַויּ ְֵלכוּ ְל ִא ָ
ֲל ֶ
יהם ע ֵ
ֲבק ר ְַג ֵל ֶ
נא ְו ֵהם ִנעֲרוּ ֶאת־א ַ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
נב ְו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים נִ ְמ ְלאוּ ִשׂ ְמ ָחה ְו ַ

קד

פרק יד
ֲשׁר
ֵסת א ֶ
ֵיהם ֶאל־ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
יקנְיוֹן ַויָּבֹאוּ ְשׁנ ֶ
א ַוי ְִהי ְבּ ִא ָ
ְהוּדים
ְהוּדים ַויּ ְַפ ִליאוּ ְל ַל ֵמּד ַעד ִכּי־ ָהמוֹן רַב ִמן־ ַהיּ ִ
ַליּ ִ
ֱמינוּ׃
ְהא ִ
ֶא ְמנוּ ו ֶ
וּמן־ ַה ְיּ ָונִים נ ֶ
ִ
ֲמינִים ָמ ְסכוּ רֶֹגז וְ ַכ ַעס
ֲשׁר א ָהיוּ ַמא ִ
ְהוּדים א ֶ
ב רַק ַהיּ ִ
אַחים׃
ְבּ ֵלב ַהגּוֹ ִים ַעל־ ָה ִ
ֱריכוּ ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה ַוי ְַד ְבּרוּ ְבּאֹ ֶמץ ֵלב ְבּ ֵשׁם יְה ָוֹה
ג ְו ֵהם ֶהא ִ
ָדם
וֹפ ִתים ְבּי ָ
ִתּן אֹתוֹת וּמ ְ
ַה ֵמּ ִעיד ַעל־ ְדּ ַבר ַח ְסדּוֹ ַויּ ֵ
ֲשׁתם׃
ַלע ָ
ְהוּדים
ֵחצוּ ַוי ְִהי ַה ֵח ִצי אַ ֲחרֵי ַהיּ ִ
ד ַוהֲמוֹן ָה ִעיר ָח ַלק ִל ָבּם ַויּ ָ
יחים׃
ְו ַה ֵח ִצי אַ ֲחרֵי ַה ְשּׁ ִל ִ
יהם ַויּ ְִתנ ְַכּלוּ
ָאשׁ ֶ
ְהוּדים ִעם־ר ֵ
ַחד ַהגּוֹ ִים ְו ַהיּ ִ
וֹסדוּ י ַ
ה אָז נ ְ
וּל ָס ְק ָלם׃
וֹתם ְ
ְל ַה ְבז ָ
לוּס ְטרָא
ָלה ָל ֶהם ַה ָדּ ָבר ַויּ ְִמ ְלטוּ ְל ָערֵי לוּקוֹ ְניָא ֶאל־ ְ
ו ַו ִיּגּ ֶ
יהן׃
וֹת ֶ
וּס ִביב ֵ
ְו ֶאל־ ַדּ ְר ִבי ְ
ז ַוי ְַב ְשּׂרוּ ָשׁ ָמּה ֶאת־ ְדּ ַבר ַה ְבּשׁרָה׃
ישׁב ִמיּוֹם
לוּס ְטרָא ִנ ְמ ָצא ִאישׁ ְנ ֵכה ר ְַג ָליִם ִפּ ֵסּ ַח ֵ
ח ְו ָשׁם ְבּ ְ
ָדע ֶל ֶכת ֵמעוֹדוֹ׃
ִהוּ ְָלדוֹ וְ א־י ַ
ֵדע ִכּי הוּא
ט ַויּ ְִשׁ ַמע ֶאת־פּוֹלוֹס ְבּ ַד ְבּרוֹ וְהוּא ִה ִבּיט ָע ָליו ַויּ ַ
ָשׁ ַע׃
ֲמין ְו ָכ ֵשׁר ְל ִהוּ ֵ
ַמא ִ
וֹמ ִמיוּת ַעל־ר ְַג ֶלי
ִשּׂא ֶאת־קוֹלוֹ ַויּ ְִקרָא קוּם ַועֲמֹד ק ְ
י ַויּ ָ
ָקם ַויּ ְִת ַה ָלּ׃
ַוי ְַק ֵפּץ ַויּ ָ
וֹלם
ֲשׂה פוֹלוֹס ַויּ ִָרימוּ ק ָ
יא ִכּ ְראוֹת הֲמוֹן ָה ָעם ֶאת־ ַמע ֶ
אָדם
אָכן ִה ַדּמּוּ ָה ֱאִ הים ִל ְבנֵי־ ָה ָ
וַיֹּא ְמרוּ ְבּ ָלשׁוֹן לוּקוֹ ִנית ֵ
ַויּ ְֵרדוּ ֵא ֵלינוּ׃
ֲשׁר הוּא
וּלפוֹלוֹס ָק ְראוּ ֶה ְר ִמיס ַבּא ֶ
ַבּא ֵבּל ְ
יב ַויּ ְִק ְראוּ ְל ַבר־נ ָ
רֹאשׁ ַה ְמ ַד ְבּ ִרים׃
ֲטרוֹת ִל ְפנֵי
ֲשׁר נֹ ַכח ָה ִעיר ֵה ִביא ָפּ ִרים ַוע ָ
יג וְכֹ ֵהן ֵבּית־ ֵבּל א ֶ
ֶבח׃
ַה ַשּׁ ַער ַוי ְַב ֵקּשׁ הוּא ַוהֲמוֹן ָה ָעם ִלזְבֹּ ַח ָל ֶהם ז ַ
יהם
יחים ָק ְרעוּ ִב ְג ֵד ֶ
ַבּא וּפוֹלוֹס ַה ְשּׁ ִל ִ
יד ִכּ ְשׁמֹ ַע זֹאת ַבּר־נ ָ
ַויָּרוּצוּ ֶאל־ ֵבּינוֹת ָה ָעם׃
ָשׁים ָל ָמּה ַתעֲשׂוּ ָכזֹאת ֲהא
אַתּם ֲאנ ִ
טו ַויּ ְִצעֲקוּ וַיֹּא ְמרוּ ֶ
ַחנוּ
ֻלּנוּ ַו ֲאנ ְ
אַחת ְלכ ָ
וֹכם ְתּכוּנָה ַ
אָדם ְכּמ ֶ
ַחנוּ ְבּנֵי־ ָ
גַּם־ ֲאנ ְ
ְמ ַל ְמּ ִדים ֶא ְת ֶכם ֶאת־ ִדּ ְברֵי ַה ַמּ ְלאֲכוּת ְל ַמ ַען ִתּ ָנּ ְזרוּ
וּד ַב ְק ֶתּם ֵבּאִ הים ַחיִּים עֹ ֶשׂה
ֵמאַ ֲחרֵי א־ ֱאִ הים ֵא ֶלּה ְ
ֲשׁר־ ָבּם׃
ְאת־ ַהיָּם ְו ֶאת־ ָכּל־א ֶ
ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץ ו ֶ
יהם
ִיח ְל ָכל־ ַהגּוֹ ִים ָל ֶל ֶכת ְבּ ַד ְר ֵכ ֶ
ימי ֶק ֶדם ִהנּ ַ
ֲשׁר ִבּ ֵ
טז ַוא ֶ
ֲשׁר ָבּ ָחרוּ׃
אֶ
וֹתיו ִכּי טוֹב הוּא ְבּ ִתתּוֹ ָל ֶכם ְמ ַטר
יז אַף ִכּי־א ָמנַע ֵע ְד ָ
יכם
וּשׁנוֹת רָב־ ְתּבוּאוֹת ְל ַמ ֵלּא נ ְַפשֹׁ ֵת ֶ
אַר ְצ ֶכם ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ְ
ְ
ִמ ְחיָה וְ ִשׂ ְמ ָחה׃
ַבּה ְל ַה ְשׁ ִקיט
יע ָתם ר ָ
יח ְואַף גַּם־ ְבּ ַד ְבּרָם ָכּזֹאת ָהי ְָתה י ְִג ָ
ָבח׃
ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם ִמזְּבֹ ַח ָל ֶהם ז ַ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

יקנְיוֹן ַויּ ִַדּיחוּ
וּמ ִא ָ
וֹכיָא ֵ
ְהוּדים ָבּאוּ ֵמאַ ְנ ְטי ְ
יט ְו ִהנֵּה ֲא ָנ ִשׁים י ִ
ֲבנִים ַויּ ְִשׁ ְמטוּהוּ
ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם ַויּ ְִר ְגּמוּ ֶאת־פּוֹלוֹס ָבּא ָ
אָמרוּ ֵמת הוּא׃
ֶאל־ ִמחוּץ ָל ִעיר ִכּי ְ
וּביוֹם
ָשׁב ָה ִעירָה ְ
ָקם ַויּ ָ
כ ַויּ ְִהיוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים עֹ ְט ִרים ֵא ָליו ַויּ ָ
ֵלְ ל ַד ְר ִבי׃
ַבּא ַויּ ֶ
ָצא ִעם־ ַבּר־נ ָ
ַה ָמּ ֳחרָת י ָ
כא ַוי ְַב ְשּׂרוּ ָבּ ִעיר ַה ִהיא ֶאת־ ַה ְבּשׁרָה ַוַיּעֲשׂוּ ַת ְל ִמ ִידים ַה ְר ֵבּה
וֹכיָא׃
יקנְיוֹן ְואַ ְנ ְטי ְ
לוּס ְטרָא וְ ִא ָ
ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ָשׁבוּ ֶאל־ ְ
ְאַמּצוּ ָשׁם ֶאת־ ֵלב ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַויַּזְ ִהירוּם ַלעֲמֹד
כב ַוי ְ
וּת ָלאָה זֶה בֹאנֵנוּ
ֲמין ִכּי רַק־ ְבּ ֵדי ָע ָמל ְ
וּל ַהא ִ
ָתם ְ
ֶבּאֱמוּנ ָ
ֶאל־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ְע ָדה ַויּ ְִת ַפּ ְלּלוּ
ְקנִים ְבּ ָכל־ ֵע ָדה ו ֵ
ָשׁים ז ֵ
כג ַויּ ְִבחֲרוּ ָל ֶהם ֲאנ ִ
ֱמינוּ־בוֹ׃
ֲשׁר ֶהא ִ
ַויָּצוּמוּ ַויּ ְַפ ִקידוּם ְבּיַד ָהאָדוֹן א ֶ
פּוּליָא׃
יס ְדיָא ַויָּבֹאוּ ֶאל־ ַפּ ְמ ְ
כד ְו ֵה ָמּה ָע ְברוּ ְבּ ִפ ְ
אַטּ ְליָא׃
כה ַוי ְַד ְבּרוּ ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ְבּ ַפ ְר ִגי ַויּ ְֵרדוּ ִמ ָשּׁם ֶאל־ ַ
ֲשׁר ָשׁם
וֹכיָא א ֶ
וּמ ָשּׁם ָה ְלכוּ ֶד ֶר־יָם ַויָּבֹאוּ ֶאל־אַ ְנ ְטי ְ
כו ִ
ֲשׁר ִכּלּוּ ַלעֲשׂוֹת
אכה א ֶ
ָה ְפ ְקדוּ ְבּ ֶח ֶסד ֱאִ הים ַעל־ ַה ְמּ ָל ָ
ַעד־ ֻתּ ָמּהּ׃
ֲשׁר
אָספוּ ֶאת־ ָה ֵע ָדה ַוי ְַס ְפּרוּ ֶאת־ ָכּל־א ֶ
וּבבֹאָם ָשׁ ָמּה ְ
כז ְ
ֲשׁר
ָע ָשׂה ָל ֶהם ָה ֱאִ הים וְ ִכי־ ָפ ַתח ַלגּוֹ ִים ֶאת־ ַה ַשּׁ ַער א ֶ
ֲמינִים יָבֹאוּ בוֹ׃
ַמא ִ
ָמים א־ ְמ ָעט׃
ֵשׁבוּ ִעם־ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ֶמ ֶשׁ י ִ
כח ַויּ ְ
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אַחים
וֹכיחוּ ֶאת־ ָה ִ
ְהוּדה וַיּ ִ
וּמ ֵתי ִמ ְס ָפּר ָבּאוּ ֵמ ֶארֶץ י ָ
ְ
ָשׁעוּן׃
משׁה א ִתּוּ ֵ
ִאם־א ִהמּוֹל ִתּמֹּלוּ ְכּ ִמ ְצוַת תּוֹ ַרת ֶ
ַתּ ִהי
ַבּא ִע ָמּ ֵהם ַויּ ִֶקשׁ ָה ִריב ו ְ
וּבר־נ ָ
ַויּ ְִתו ְַכּחוּ ַה ְר ֵבּה פּוֹלוֹס ַ
ֲח ִרים
ַבּא וְ אַ ְנ ֵשׁי ִמ ְס ָפּר א ֵ
וּבר־נ ָ
ֲצ ָתם ָעה ַיעֲלוּ פּוֹלוֹס ַ
עָ
יחים
ְמה ְו ֵה ִביאוּ ֶאת־ ְדּ ַבר ָה ִריב ַעד־ ַה ְשּׁ ִל ִ
ְרוּשׁ ַלי ָ
י ָ
ְקנִים׃
ְו ַהזּ ֵ
ינוּקיָא
ַתּ ֵצא ָה ֵע ָדה ִע ָמּם ְל ַשׁ ְלּ ָחם ְו ֵה ָמּה נ ְָסעוּ ֶד ֶרִ פּ ְ
וֵ
וּבת ַהגּוֹ ִים ַויּ ְִתּנוּ ְב ֵלב
ו ְֶד ֶר שֹׁ ְמרוֹן ָה ו ְַס ֵפּר ֶאת־ ְתּשׁ ַ
וֹלה׃
אַחים ִשׂ ְמ ָחה ְגד ָ
ָכּל־ ָה ִ
יחים
ְה ְשּׁ ִל ִ
ְמה ַוי ְַק ְבּלוּ אֹ ָתם ָה ֵע ָדה ו ַ
ְרוּשׁ ַלי ָ
ַוי ְִהי ְכּבֹאָם י ָ
ֲשׁר ָע ָשׂה ָה ֱאִ הים
ְקנִים ְו ֵהם ִס ְפּרוּ ֶאת־ ַה ְגּדֹלוֹת א ֶ
ְו ַהזּ ֵ
ִע ָמּ ֶהם׃
ֲשׁר גַּם־ ֵהם ָהיוּ
רוּשׁים א ֶ
ֲדת ַה ְפּ ִ
ֲח ִדים ֵמע ַ
ַויָּקוּמוּ א ָ
ֲמינִים וַיֹּא ְמרוּ אִַ המּוֹל יִמֹּלוּ ְוגַם־ ְיצֻוּוּ ִל ְשׁמֹר
ִמן־ ַה ַמּא ִ
משׁה׃
ֶאת־תּוֹ ַרת ֶ
ָעץ ַעל־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה׃
יחים ְו ַהזְּ ֵקנִים ְל ִה ְתי ֵ
ַויּ ִָקּהֲלוּ ַה ְשּׁ ִל ִ
יהם
ֲל ֶ
ָקם ֶפּ ְטרוֹס וַיֹא ֶמר א ֵ
ַוי ְִהי ִבּ ְרבוֹת ִדּ ְברֵי ָה ִריב ַויּ ָ
ַבּים ִבּי ָבּ ַחר
ָמים ר ִ
אַתּם י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ִל ְפנֵי י ִ
אַחים ֶ
ָשׁים ִ
ֲאנ ִ
ֲשׁר ִמ ִפּי י ְִשׁ ְמעוּ ַהגּוֹ ִים ֶאת־ ְדּ ַבר
ָה ֱאִ הים ִמ ִקּ ְר ְבּ ֶכם א ֶ
ֲמינוּ׃
ַה ְבּשׂרָה ַוַיא ִ

רוּח
ִתּן ֶאת־ ַ
ח ְו ָה ֱאִ הים יֹ ֵד ַע ַה ְלּ ָבבוֹת ֵה ִקים ֵעדוּת ָבּ ֶהם ַויּ ֵ
ֲשׁר ְנ ָתנוֹ ָע ֵלינוּ׃
יהם ַכּא ֶ
ֲל ֶ
ַהקֹּ ֶדשׁ גַּם־ע ֵ
וֹתם ַעל־י ְֵדי
ְח ֵטּא ֶאת־ ִלבּ ָ
ֵיהם ַוי ַ
וּבינ ֶ
ט ְוא ִה ְב ִדּיל ֵבּינֵינוּ ֵ
ָהאֱמוּנָה׃
י ו ְַע ָתּה ֵאפוֹא ַמה־ ְתּנַסּוּ ֶאת־ ָה ֱאִ הים ְל ָה ִביא ַצ ְוּרֵי
ַחנוּ א יָכֹ ְלנוּ
וֹתינוּ גַּם־ ֲאנ ְ
ֲשׁר גַּם־אֲב ֵ
ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָבּעֹל א ֶ
ְשׂ ֵאתוֹ׃
יח אֲדֵֹנינוּ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַחנוּ ִכּי ְב ֶח ֶסד י ַ
ֲמינִים ֲאנ ְ
ֲבל ַמא ִ
יא א ָ
ַחנוּ ְוגַם־ ֵהם׃
ָשׁע גַּם־ ֲאנ ְ
ִנוּ ַ
ַבּא
ֲרישׁוּ ָכל־ ַה ָקּ ָהל ַה ֲחרֵשׁ ְו ָשׁמֹ ַע ֶאת־ ַבּר־נ ָ
יב ַוַיּח ִ
ְו ֶאת־פּוֹלוֹס ְמ ַס ְפּ ִרים ִכּי ִה ְפ ִליא ָה ֱאִ הים ַלעֲשׂת
וֹפ ִתים ְבּ ֶקרֶב ַהגּוֹ ִים׃
יהם ֶאת־ ָהאֹתוֹת ְו ֶאת־ ַהמּ ְ
ַעל־י ְֵד ֶ
אַחים
ָשׁים ִ
ֲרישׁוּ ְוַיעֲקֹב ָענָה וַיֹּא ַמר ֲאנ ִ
יג ֵהם ִכּלּוּ ְל ַס ֵפּר ַוַיּח ִ
ִשׁ ְמעוּ ִלי׃
יד כֹּה ִס ֵפּר ִשׁ ְמעוֹן ֵאיְ ל ַמ ָבּ ִראשׁוֹ ָנה ָפּ ַקד ָה ֱאִ הים
ֶאת־ ַהגּוֹ ִים ָל ַק ַחת לוֹ ִמ ִקּ ְר ָבּם ָעם ִל ְשׁמוֹ׃
יאים ַכּ ָכּתוּב׃
ְע ִדים ֵהם ַל ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִדּ ְברֵי ַהנְּ ִב ִ
טו ו ֵ
ֻכּת ָדּוִד ַהנֹּ ֶפ ֶלת
אָקים ֶאת־ס ַ
טז אַ ֲחרֵי זֹאת אָשׁוּב ְו ִ
יה׃
ִית ָ
וּבנ ִ
אָקים ְ
יה ִ
ֲריסֹ ֶת ָ
ַוה ִ
ֲשׁר
אָדם ְו ָכל־ ַהגּוֹ ִים א ֶ
יז ְל ַמ ַען י ְִד ְרשׁוּ ֶאת־יְה ָוֹה ְשׁ ֵא ִרית ָ
יהם נְ ֻאם־יְה ָוֹה עֹ ֶשׂה ָכל־ ֵא ֶלּה׃
ֲל ֶ
נ ְִקרָא ְשׁ ִמי ע ֵ
ֲשׂיו׃
וֹלם ָכּל־ ַמע ָ
וֹד ִעים ֵלאִ הים ֵמע ָ
יח נ ָ
ַצ ִתּי ִכּי ֵאין ְל ַה ְפ ִחיד ֶאת־ ַהגּוֹ ִיים ַה ָשּׁ ִבים
יט ַעל־ ֵכּן ָחר ְ
וּב ִאים ֶאל־ ָה ֱאִ הים׃
ָ
ֱל ִילים
קּוּצי ָהא ִ
ֲשׁר י ִָבּ ְדלוּ ִמ ִשּׁ ֵ
כ ִכּי ִאם־ ָכּתֹב ָל ֶהם א ֶ
וּמן־ ַה ָדּם׃
וּמן־ ַה ֶנּ ֱחנָק ִ
וּמן־ ִנ ֻא ִפים ִ
ִ
משׁה ֵמאָז ו ְַעד־ ַהיּוֹם קֹ ְר ֵאי ְשׁמוֹ ְבּ ָכל־ ִעיר ו ִָעיר
כא ִכּי יֵשׁ ְל ֶ
ֵסת ְבּ ָכל־ ַשׁ ָבּת ְו ַשׁ ָבּת׃
ְוהוּא נִ ְקרָא ְבּ ָב ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
יחים ְו ַהזְּ ֵקנִים וְ ָכל־ ָה ֵע ָדה ִל ְבחֹר ֵמ ֶהם
ִישׁר ְבּ ֵעינֵי ַה ְשּׁ ִל ִ
כב ַויּ ַ
ַבּא
וֹכיָא ִעם־פּוֹלוֹס ו ְִעם־ ַבּר־נ ָ
ָשׁים ְל ָשׁ ְל ָחם ֶאל־אַ ְנ ְטי ְ
ֲאנ ִ
ילא ְנ ֻשׂ ֵאי ָפנִים
ְהוּדה ַה ְמ ֻכנֶּה ַבּר־ ַשׁ ָבּא ְו ֶאת־ ִס ָ
ֶאת־י ָ
אַחים׃
ְבּתוָֹ ה ִ
יחים ְוז ְִקנֵי
ַחנוּ ַה ְשּׁ ִל ִ
ָדם ֵלאמֹר ֲאנ ְ
כג ַויּ ְִכ ְתּבוּ ֵס ֶפר וְ נָתֹן ַעל־י ָ
אַחים ִמ ֵבּין־ ַהגּוֹ ִים
אַחים ִהנְנוּ פֹ ְק ִדים ְל ָשׁלוֹם ֶאת־ ָה ִ
ָה ִ
יקיָא׃
וּב ִק ִיל ְ
סוּריָא ְ
וּב ְ
וֹכיָא ְ
ֲשׁר ְבּאַ ְנ ְטי ְ
אֶ
יכם ְו ֵהם
ֲל ֶ
כד ָשׁמֹ ַע ָשׁ ַמ ְענוּ ִכּי ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר י ְָצאוּ ִמ ִקּ ְר ֵבּנוּ א ֵ
אָמרָם ָל ֶכם ְל ִהמּוֹל
ַמ ְשׁ ִגּים ֶא ְת ֶכם ְו ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם י ְַס ְכ ְסכוּ ְבּ ְ
ֲשׁר א ִצוִּינוּ אֹ ָתם׃
ו ְִל ְשׁמֹר ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה א ֶ
יכם
ֲל ֶ
ָשׁים ְל ָשׁ ְל ָחם א ֵ
ֻלּנוּ ֵלב ֶא ָחד ִל ְבחֹר ֲאנ ִ
ָע ְצנוּ כ ָ
כה ָל ֵכן י ַ
ַבּא וּפוֹלוֹס׃
ֲהוּבינוּ ִעם־ ַבּר־נ ָ
ִעם־א ֵ
ֵשׁוּע
ָתנוּ ֶאת־נ ְַפ ָשׁם ְבּ ַעד־ ֵשׁם אֲדֵֹנינוּ י ַ
ֲשׁר נ ְ
ָשׁים א ֶ
כו ֲאנ ִ
ַה ָמּ ִשׁיח׃
יהם
ֲשׁר ְבּמוֹ־ ִפ ֶ
ילא א ֶ
ְאת־ ִס ָ
ְהוּדה ו ֶ
כז ָל ֵכן ָשׁ ַל ְחנוּ ֶאת־י ָ
י ִַגּידוּ ָל ֶכם ָכּזֹאת׃

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

יכם
ֲל ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ו ְֵכן ְל ָפנֵינוּ ִל ְב ִלי ַה ְכ ֵבּד ע ֵ
כח ִכּי טוֹב ִל ְפנֵי ַ
ֲשׁר א
עוֹד ַמ ָשּׂא ִבּ ְל ִתּי ִאם ֶאת־ ַה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלה ְל ַב ָדּם א ֶ
יוּכלוּן ַלעֲבֹר׃
ְ
וּמן־ ַה ֶנּ ֱחנָק
וּמן־ ַה ָדּם ִ
ֱל ִילים ִ
כט ִח ְדלוּ ָל ֶכם ִמזּ ְִב ֵחי א ִ
ְשׁלוֹם
ִיתם עֹ ֵשׂי טוֹב ו ָ
וּמן־ ִנ ֻא ִפים ִאם־ ֵמ ֵא ֶלּה ִתּ ָשּׁ ֵמרוּ ִו ְהי ֶ
ִ
ָל ֶכם׃
ַאַספוּ
וֹכיָא ַויּ ְ
ָשׁים ֻשׁ ְלּחוּ ְו ֵהם ָבּאוּ ֶאל־אַ ְנ ְטי ְ
ל ְו ָה ֲאנ ִ
ֶאת־ ָה ָעם ַויּ ְִתנוּ ָל ֶהם ֶאת־ ַה ֵסּ ֶפר׃
ֻחמוּ׃
לא ַוי ְִהי ְבּ ָק ְראָם בּוֹ ַויּ ְִשׂ ְמחוּ ִכּי־נ ָ
וֹכיחוּ
יאים ה ִ
ֲשׁר ָהיוּ גַם־ ֵהם ִמן־ ַהנּ ְִב ִ
ילא א ֶ
ִיהוּדה ו ְִס ָ
לב ו ָ
ְאַמּצוּם׃
אַחים ְבּרֹב ְדּ ָב ִרים ַוי ְ
ֶאת־ ָה ִ
אַחים ְבּ ָשׁלוֹם
ְמי ִשׁ ְב ָתּם ָשׁם ֻשׁ ְלּחוּ ֵמ ִעם־ ָה ִ
לג ו ְִכ ְמאת י ֵ
יהם׃
ֲל ֶ
ֲשׁר ְשׁ ָלחוּם א ֵ
ָלשׁוּב ֶאל־ ֵא ֶלּה א ֶ
וֹאל ִס ָלא ָל ֶשׁ ֶבת ָשׁם עוֹד׃
לד וַיּ ֶ
וֹכיָא ַל ֵמּד ו ְַד ֵבּר
ַבּא ִנ ְשׁאֲרוּ ְבאַ ְנ ְטי ְ
וּבר־נ ָ
לה וּפוֹלוֹס ַ
ַח ָדּו׃
ֲח ִרים י ְ
ֶאת־ ְדּ ַבר־יְה ָוֹה ֵהם וְעוֹד א ֵ
ַבּא ָה ָבה
ָמים ִמ ְס ָפּר וַיֹּא ֶמר פּוֹלוֹס ֶאל־ ַבּר־נ ָ
לו ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי י ִ
ֲשׁר ֵה ֵבאנוּ ָשׁם
אַחינוּ ְבּ ָכל־ ֶה ָע ִרים א ֶ
וּבאנוּ ֶאל־ ֵ
ָשׁוּבה ָ
ְונ ָ
ֵד ָעה׃
ֶאת־ ְדּ ַבר יְה ָוֹה ְו ִנ ְר ֶאה ָמה ִא ָתּם ְונ ָ
וֹחנָן ַה ְמ ֻכנֶּה
ַבּא ָל ַק ַחת ִע ָמּ ֵהם גַּם ֶאת־י ָ
לז ַוי ְַב ֵקּשׁ ַבּר־נ ָ
ַמ ְרקוֹס׃
אָמרוֹ א־י ִָתּ ֵכן ָלשׁוּב ָל ַק ַחת
לח ֶא ֶפס ִכּי פּוֹלוֹס ִכּ ָהה בוֹ ְבּ ְ
פּוּליָא ְוא ָה ַל
ֲשׁר נ ְִפרַד ֵמ ִע ָמּם ְבּ ַפ ְמ ְ
ִע ָמּ ֵהם ִאישׁ א ֶ
אכה׃
ִא ָתּם ַל ְמּ ָל ָ
ַבּא ֶאת־ ַמ ְרקוֹס
אָחיו ַויּ ְִת ָפּ ְרדוּ ַויּ ִַקּח ַבּר־נ ָ
לט ַויּ ְִת ַע ְבּרוּ ִאישׁ ְבּ ִ
ַויּ ִַסּע ָבּ ֳא ִניָּה ֶאל־ ַק ְפרוֹס׃
וּברוְּ ל ֶח ֶסד יְה ָוֹה ֵמ ֵאת
ילא ָ
מ וּפוֹלוֹס ָל ַקח־לוֹ ֶאת־ ִס ָ
ֵל׃
אַחים ַויּ ִַסּע ַויּ ַ
ָה ִ
ְאַמּץ ֶאת־ ָה ֵעדוֹת׃
יקיָא ַוי ֵ
וּב ִק ִיל ְ
סוּריָא ְ
מא ַוַיּעֲבֹר ְבּ ְ
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לוּס ְטרָא וְ ִהנֵּה־ ָשׁם ַתּ ְל ִמיד ֶא ָחד
ַויָּבֹא גַּם ֶאל־ ַדּ ְר ִבי וְ ֶאל־ ְ
ְאָביו ְי ָונִי׃
ֲמנֶת ו ִ
ְהוּדית ַמא ֶ
וֹתיּוּס ֶבּן־ ִא ָשּׁה י ִ
וּשׁמוֹ ִטימ ִ
ְ
ְשׁ ְבּחוּהוּ׃
יקנְיוֹן ַוי ַ
וּב ִא ָ
לוּס ְטרָא ְ
אַחים ְבּ ְ
ַוי ְִהי ְרצוּי ָה ִ
יכהוּ ִעמּוֹ ְבּ ַד ְרכּוֹ ְל ַמ ָסּ ָעיו ַויּ ִַקּח
ִישׁר ְבּ ֵעינֵי פוֹלוֹס ְלהֹ ִל ֵ
ַויּ ַ
ֻלּם
ַען כּ ָ
ֲשׁר ַבּ ְמּקֹמוֹת ָה ֵהם י ַ
ְהוּדים א ֶ
ָמל אֹתוֹ ְל ַמ ַען ַהיּ ִ
ַויּ ָ
אָביו ִכּי ְי ָונִי הוּא׃
י ְָדעוּ ֶאת־ ִ
יהם
ֲל ֶ
וּב ָכל־ ְמקוֹם בֹּאָם הוֹרוּ ָל ֶהם ְל ַק ֵבּל ע ֵ
ְ
ְקנִים
יחים ְו ַהזּ ֵ
ֲשׁר ִקיְּמוּ ַה ְשּׁ ִל ִ
רַק־ ֶאת־ ַה ִמּ ְצוֹת א ֶ
ירוּשׁ ָליִם׃
ִבּ ָ
ֲמין ַו ִיּרֶב ִמ ְס ָפּרָן ָה
ַקנָה ָה ֵעדוֹת ֶבּאֱמוּנָה ְל ַהא ִ
ַתּ ְת ַחזּ ְ
וִ
ָורָב ִמיּוֹם ֶאל־יוֹם׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ
ָל ְטיָא ִכּי ֱהנִיאָם ַ
וּב ֶארֶץ גּ ַ
רוּגיָא ְ
ַע ְברוּ ִב ְפ ְ
ַויּ ַ
אַסיָא׃
ִמ ַדּ ֵבּר ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ְבּ ְ

מוּסיָא ַו ְינַסּוּ ַלעֲשׂוֹת ַדּ ְר ָכּם ֶאל־ ִבּיתוּ ְניָא
ז ְו ֵהם ָבּאוּ ַעד־ ְ
ֵשׁוּע ַלעֲבֹר׃
רוּח י ַ
ְוא־ ְנ ָתנָם ַ
מּוּסיָא ַויּ ְֵרדוּ ֶאל־ ְטרוֹאָס׃
ח ַויִּטּוּי ִמ ְ
מוּקדוֹן עֹ ֵמד
ט ְו ֶאל־פּוֹלוֹס ִנ ְראָה ָחזוֹן ָלי ְָלה ַויּ ְַרא ִאישׁ ְ
ֲבר־נָא ֶאל־ ַמ ְקדּוֹ ְניָא וְ ָע ְזרֵנוּ׃
ְל ָפנָיו ְמ ַב ֵקּשׁ ְואֹ ֵמר ע ָ
י ְואַ ֲחרֵי ְראוֹתוֹ ֶאת־ ֶה ָחזוֹן ָהיָה ִעם־ ְל ָב ֵבנוּ ְל ָה ִחישׁ בֹּ ֵאנוּ
ָד ְענוּ ִכּי נ ְִקרֵאנוּ ֵמ ֱאִ הים
יטב י ַ
ֲשׁר ֵה ֵ
ֶאל־ ַמ ְקדּו ְניָא ַבּא ֶ
ְל ַב ֵשּׂר ָשׁם ֶאת־ ַה ְבּשׂוֹ ָרה׃
ְשׁרָה
ֵצא ֶאת־ ְטרוֹאַס ַו ָנּבֹא ָב ֲא ִניָּה ֶדּ ֶר י ָ
יא ַונּ ֵ
וֹליס׃
וּביּוֹם ַה ֵשּׁנִי ֶאל־נַפּ ִ
ַקיָא ַ
וֹתר ְ
ֶאל־ ַסמּ ְ
וּמ ָשּׁם ֶאל־ ִפּ ִיל ִפּי ָה ִעיר ָה ִראשׁוֹ ָנה ַעל־ ְק ֵצה ְגבוּל
יב ִ
ָמים
ֵשׁב ָבּהּ י ִ
וֹשׁב ְלאַ ְנ ֵשׁי ָשׂ ָדי ַונּ ֶ
ֵאשׁית מ ָ
ַמ ְקדּוֹ ְניָא ְור ִ
ִמ ְס ָפּר׃
ָהר ֶאל־ ְמקוֹם
ָצאנוּ ֶאת־ ַה ַשּׁ ַער ַעל־יַד ַהנּ ָ
וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת י ָ
יג ְ
ָשׁים
ֵשׁב ַו ְנּ ַד ֵבּר ֶאל־ ַהנּ ִ
ילּה ַונּ ֶ
זֶה ִד ִמּינוּ ֶשׁ ָשּׁם ֵבּית ַה ְתּ ִפ ָ
אַסּפוּ ָשׁ ָמּה׃
ֲשׁר ִה ְת ְ
אֶ
ָמן ֵמ ִעיר
אַרגּ ָ
לוּדיָא ְשׁ ָמהּ רֹ ֶכ ֶלת ְבּ ְ
יד ְו ִא ָשּׁה י ְִראַת־ ֱאִ הים ְ
ַתּ ְשׁ ָמע וַיה ָוֹה ָפּ ַתח ֶאת־ ִל ָבּהּ
יבה ו ִ
ֲטירָא ִהיא ִה ְק ִשׁ ָ
ִתּא ִ
ְל ַה ְק ִשׁיב ֶאל־ ִדּ ְברֵי פוֹלוֹס׃
ַתּ ַד ֵבּר ֵא ֵלינוּ ֵלאמֹר ִאם כֹּה
יתהּ ו ְ
וּב ָ
טו ַוי ְִהי ִכּי ִנ ְט ְבּ ָלה ִהיא ֵ
וּשׁבוּ־בוֹ
יתי ְ
ֲמינָה ָבּאָדוֹן בֹּאוּ־נָא ֶאל־ ֵבּ ִ
ַת ְח ְשׁבֻנִ י ְל ַמא ִ
ַתּ ֶאץ ָבּנוּ׃
וָ
ַתּ ְפ ְגּ ֵשׁנוּ ִשׁ ְפ ָחה ְו ִהיא
ילה ו ִ
טז ַוי ְִהי ְכּבֹ ֵאנוּ ְלבֹא ֵבית ַה ְתּ ִפ ָ
יה׃
יה ִבּ ְק ָס ֶמ ָ
ָקר ַלאדֶֹנ ָ
רוּח ָלהּ ְלגַלּוֹת ְנצֻרוֹת וְ עֹ ָשׂה הוֹן י ָ
ַ
ַתּ ִהי הֹ ֶל ֶכת אַ ֲחרֵי פוֹלוֹס ְואַ ֲחרֵינוּ ָקרֹא ְואָמֹר ִהנֵּה
יז ו ְ
ְשׁוּעה
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה עֹ ְב ִדים ְל ֵאל ֶע ְליוֹן ְו ֶאת־ ֶדּ ֶרַ הי ָ
ָה ֲאנ ִ
ֶא ְת ֶכם י ְַל ֵמּדוּן׃
ֲשׂתהּ ָכּזֹאת ַויּ ִֶפן
ָקץ פּוֹלוֹס ַבּע ָ
ַבּים ַויּ ָ
ָמים ר ִ
יח כֹּה ָע ְשׂ ָתה י ִ
יח ֲאנִי ְמ ַצ ְוָּ ל ֵצאת
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח ְבּ ֵשׁם י ַ
וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ָה ַ
רוּח ְכּ ָרגַע׃
ֵצא ָה ַ
ִמ ִקּ ְר ָבּהּ ַויּ ֵ
אָב ָדה ַויּ ְִת ְפּשׂוּ
וֹח ֶלת הוֹ ָנם ָ
יה ִכּי ת ֶ
יט ִכּ ְראוֹת אֲדֶֹנ ָ
ילא ַויּ ְִמ ְשׁכוּם ֶאל־ ְפּקוּדוֹת ָה ִעיר
ֶאת־פּוֹלוֹס ְו ֶאת־ ִס ָ
ַה ָשּׁ ְערָה׃
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה
ָאשׁים וַיֹּא ְמרוּ ָה ֲאנ ִ
כ ַוי ְִת ַנהֲגוּם ִל ְפנֵי ָהר ִ
ְהוּדים ֵהם׃
ְמ ַת ְע ְתּ ִעים ֶאת־ ִעירֵנוּ ִכּי י ִ
וֹתם ִכּי
ֲשׁר א ְכ ָד ֵתינוּ ַלעֲשׂ ָ
כא ַל ֵמּד י ְַל ְמּדוּ ִד ְברֵי־ ָדת א ֶ
ָחנוּ׃
וֹמיִּים ֲאנ ְ
ַחנוּ ר ִ
ֲאנ ְ
ָאשׁים ָק ְרעוּ ֶאת־ ִבּ ְג ֵד ֶהם
ְהר ִ
יהם ו ָ
ֲל ֶ
ָקם הֲמוֹן ָה ָעם ע ֵ
כב ַויּ ָ
וֹטים׃
יהם ַוי ְַצוּוּ ְלי ְַסּרָם ַבּשּׁ ִ
ֲל ֶ
ֵמע ֵ
כג ְואַ ֲחרֵי ַהכּוֹת אֹ ָתם ַמכּוֹת רַבּוֹת ִה ְשׁ ִליכֻם ֶאל־ ֵבּית ַה ֶכּ ֶלא
יהם ִמ ְשׁ ָמר׃
ֲל ֶ
וּפ ִקיד ַה ֶכּ ֶלא ֻצוָּה ַה ֲחזֵק ע ֵ
ְ
ָשׂם
כד ְוהוּא אַ ֲחרֵי צֻוֹּתוֹ ֵכּן ֶה ְח ִבּיאָם ְבּ ַמחֲבֹ ֵאי ַה ֶכּ ֶלא ַויּ ֶ
יהם ַבּ ָסּד׃
ר ְַג ֵל ֶ
ילא ַבּחֲצוֹת ַה ָלּי ְָלה ַוָיּ ִשׁירוּ ֵלאִ הים
כה ַויּ ְִת ַפּ ְללוּ פּוֹלוֹס ו ְִס ָ
ֲס ִירים׃
ַויּ ְִשׁ ְמעוּ ָל ֶהם ָהא ִ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

וֹס ֵדי ֵבית ַה ֶכּ ֶלא
ַעשׁ גָּדוֹל ַעד ִכּי נָעוּ מ ְ
כו ַוי ְִהי ִפ ְתאֹם ר ַ
ָמסּוּ׃
ֲס ִירים נ ָ
וּפ ְתאֹם נ ְִפ ְתּחוּ ָכל־ ַה ְדּ ָלתוֹת ַואֲסוּרֵי ָהא ִ
ִ
ֻלּן
וּפ ִקיד ַה ֶכּ ֶלא נֵעוֹר נ ְִב ָהל ִמ ְשּׁנָתוֹ ַויּ ְַרא ֶאת־ ַה ְדּ ָלתוֹת כּ ָ
כז ְ
ְו ֵהנָּה ְפּ ֻתחוֹת ַויּ ְִשׁף ֶחרֶב ִל ְספּוֹת ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ְבּ ָח ְשׁבוֹ ִכּי
ֲס ִירים ִנ ְמ ָלטוּ׃
ָהא ִ
אוּמה
ֲדל אַל־ ַתּ ַעשׂ ְלְ מ ָ
ִשּׂא פוֹלוֹס ֶאת־קוֹלוֹ ַויּ ְִקרָא ח ָ
כח ַוי ָ
ֻלּנוּ׃
ַחנוּ פֹּה כּ ָ
רָע ִכּי ִהנֵּה ֲאנ ְ
ֶח ָפּז ָלבֹא ֶאל־ ַה ַבּיִת
כט ַוי ְַצו ְל ָה ִביא נֵר ְל ָה ֶאר־לוֹ ַוי ְִהי נ ְ
ילא׃
וּמ ְר ִעיד ַויִּפֹּל ְלר ְַג ֵלי פוֹלוֹס ו ְִס ָ
ִימה ְוהוּא ָחרֵד ַ
ְפּנ ָ
יע ֶאת־נ ְַפ ִשׁי׃
וֹשׁ ַ
ֱשׂה ְלה ִ
וֹתי ָמה־ ֶאע ֶ
יאם וַיֹּא ַמר רַבּ ַ
וֹצ ֵ
ל וַיּ ִ
ָשׁע נ ְַפ ְשׁ
יח ְו ִתוּ ַ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲמינָה ָבּאָדוֹן י ַ
אָמרוּ ַהא ִ
לא ְו ֵהם ְ
ית׃
ֶפשׁ ֵבּ ֶ
ְונ ֶ
ֲשׁר־ ִאתּוֹ ְבּ ֵביתוֹ׃
וּל ָכל־א ֶ
לב ַויּ ִַגּידוּ־לוֹ ֶאת־ ְדּ ַבר יְה ָוֹה ְ
יהם
לג ַויּ ִָקּ ֵחם ֵא ָליו ָבּ ֵעת ַהזֹּאת ְבּעוֹד ַלי ְָלה ַויּ ְִר ַחץ ֶאת־ ִפּ ְצ ֵע ֶ
ֲשׁר־לוֹ ִמ ְבּ ִלי־בֹשׁ׃
ִטּ ֵבל הוּא ו ְָכל־א ֶ
ַויּ ָ
ֵיהם ֻשׁ ְל ָחן ַויּ ְִשׂ ַמח הוּא
יאם ֶאת־ ֵבּיתוֹ ַוַיּעֲרִֹ ל ְפנ ֶ
לד ַוי ְִב ֵ
ֲמין ֵבּאִ הים׃
ו ְָכל־ ֵבּיתוֹ ִכּי ָה ַפִ ל ָבּם ְל ַהא ִ
ָאשׁים ֶאת־ ַע ְב ֵדּי ַה ְפּקֻדּוֹת
לה ַוּי ְִהי ְכּאוֹר ַהיּוֹם ַויּ ְִשׁ ְלחוּ ָהר ִ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה׃
ֵלאמֹר ַשׁ ַלּח ֶאת־ ָה ֲאנ ִ
לו ַוַיּגֵּד ְפּ ִקיד ַה ֶכּ ֶלא ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ְלפוֹלוֹס ִהנֵּה ָשׁ ְלחוּ ֵא ַלי
וּלכוּ ְל ָשׁלוֹם׃
ָאשׁים ְל ִת ְתּ ֶכם ָל ֵצאת ִמזֶּה ו ְַע ָתּה ְצאוּ ְ
ָהר ִ
וּמ ְשׁ ָפּט ְל ֵעינֵי
יהם יַסֹּר י ְִסּרוּנוּ ְבּא־ ִדין ִ
ֲל ֶ
לז וַיֹּא ֶמר פּוֹלוֹס א ֵ
ָחנוּ ְו ַגם־ ִה ְשׁ ִליכֻנוּ ֶאל־ ַה ֶכּ ֶלא
וֹמי ֲאנ ְ
כֹל אַף ִכּי־אַ ְנ ֵשׁי ר ִ
חוּפים ַבּ ֵסּ ֶתר א־ ֵכן ֵהם יָבֹאוּ
מוּצ ִאים ְדּ ִ
ַחנוּ ָ
ו ְַע ָתּה ֲאנ ְ
יאנוּ ִמזֶּה׃
וֹצ ֻ
ְוה ִ
ָאשׁים
ָשׁיבוּ ַע ְב ֵדי ַה ְפּקֻדּוֹת ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֶאל־ ָהר ִ
לח ַויּ ִ
וֹמי ֵהם׃
ַען ָשׁ ְמעוּ ִכּי אַ ְנ ֵשׁי ר ִ
ַויִּירָאוּ י ַ
וֹציאוּם ַוי ְַב ְקשׁוּם ַלעֲזֹב ֶאת־ ָה ִעיר׃
לט ַויָּבֹאוּ ַו ְירַצּוּם וַיּ ִ
וֹתם
לוּדיָא ְואַ ֲחרֵי ְרא ָ
יתה ְ
מ ַויּ ְֵצאוּ ִמ ֵבּית ַה ֶכּ ֶלא ַויָּבֹאוּ ֵב ָ
ִח ִמּים י ְָצאוּ ַויּ ִָסּעוּ׃
אַחים ו ְַד ְבּרָם ָל ֶהם נ ֻ
ֶאת־ ָה ִ
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וּבאַפֹּלוֹ ְניָא ָבּאוּ
וֹליס ְ
אַמ ִפפּ ִ
ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי נ ְָס ָעם ְבּ ְ
ְהוּדים׃
ֵסת ַליּ ִ
יקי ְו ָשׁם ֵבּית־ ְכּנ ֶ
ֶאל־ ַתּ ְסלוֹ ִנ ִ
ַכּח ִע ָמּ ֶהם ְבּ ָה ֵבן
יהם ַויּ ְִתו ַ
ֲל ֶ
ֲשׁר ִה ְס ִכּין ָבּא א ֵ
וּפוֹלוֹס ַכּא ֶ
ְמי ַשׁ ָבּתוֹת׃
ַבּ ִמּ ְקרָא ְשֶׁ שׁת י ֵ
ֲשׁר
תוּבים ַויְבוֹנְ נֵם ִכּי־ ֵכן נ ְִגזָר א ֶ
הוּא ֵבּ ֵאר ָל ֶהם ֶאת־ ַה ְכּ ִ
ֲשׁר
ֵשׁוּע א ֶ
יח ְויָקוּם ֵמ ִעם ַה ֵמּ ִתים וְ ִכי־זֶה י ַ
ְי ֻענֶּה ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח׃
ִבּ ְשׁמוֹ ֲאנִי קֹ ֵרא ָל ֶכם הוּא זֶה ַה ָמּ ִשׁ ַ
ילא
וּב ִס ָ
ַויַּט ְל ַבב ִמ ְס ָפּר אַ ֲחרָיו ַויּ ְִד ְבּקוּ ְבפוֹלוֹס ְ
ָשׁים נ ְִכ ָבּדוֹת
ֲשׁר י ְָראוּ ֶאת־ ָה ֱאִ הים ְונ ִ
ַבּים א ֶ
ְוגַם־ ְי ָונִים ר ִ
ְבּ ִמ ְס ָפּר א־ ְמ ָעט׃
ְהוּדים ַוי ְַל ְקּטוּ ָל ֶהם ִמ ְס ַפּר
וֹר ִרים ֶשׁ ַבּי ִ
ַוי ְַק ְנאוּ ָבם ַהסּ ְ
הוּמה
ֵיקים ִמן־ ַה ְשּׁו ִָקים ַויּ ְִק ְראוּ ָמ ֵלא ִל ְהיוֹת ְמ ָ
ָשׁים ר ִ
ֲאנ ִ

חוּצה
ָסבּוּ ַעל־ ֵבּית יָסוֹן ַויּ ִָהינוּ ְלהוֹ ִציאָם ַה ָ
ָב ִעיר וְ אָז נ ַ
ֶאל־ ָה ָעם׃
אַחים
ֲח ִדים ִמן־ ָה ִ
ו ַוי ְִהי ִכּי א־ ְמ ָצאוּם ַויּ ְִסּחוּ ֶאת־יָסוֹן ַוא ָ
ָאשׁי ָה ִעיר ַויּ ְִקרָאוּ ֵא ֶלּה ַה ַמּ ְר ִגּיזִים
ַעד־ ִל ְפנֵי ר ֵ
ֶאת־ ָכּל־ ָהאָרֶץ ִמ ָקּ ֶצה ִהנֵּה ֵהם ָבּאוּ גַּם־ ֵהנָּה׃
ֲב ִרים
ֻלּם ַמע ִ
אַסּף אֹ ָתם ְבּ ֵצל קֹ ָרתוֹ ְו ֵא ֶלּה כ ָ
ז ְויָסוֹן הוּא ַה ְמ ֵ
אַחר ְוהוּא
ֶשׁנוֹ ֶמ ֶלֵ 
יסר ְוגַם־ ִכּי אֹ ְמ ִרים י ְ
ַעל־ ָדּ ֵתי ַה ֵקּ ָ
ֵשׁוּע׃
י ַ
ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ
ָאשׁי ָה ִעיר א ֶ
ְאת־ר ֵ
ח ַויּ ְִהיוּ ְמי ְָר ִאים ֶאת־ ָה ָעם ו ֶ
ֶאת־זֹאת׃
ְשׁ ְלּחוּם׃
ֲח ִרים ַוי ַ
וּמ ֵאת ָהא ֵ
ֻבּה ֵמ ֵאת יָסוֹן ֵ
ט ְו ֵהם ָל ְקחוּ ֲער ָ
ְשׁ ְלּחוּם
ילא ַלי ְָלה ַוי ַ
אַחים ֵה ִחישׁוּ ִמ ְפ ָלט ְלפוֹלוֹס ו ְִס ָ
י ְו ָה ִ
ֲשׁר
ֵסת א ֶ
ְהם ְכּבֹאָם ָשׁ ָמּה ָבּאוּ ֶאל־ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
ֶאל־ ְבּרוֹאָה ו ֵ
ְהוּדים׃
ַליּ ִ
יקי ִכּי ָל ְקחוּ ֶאת־ ַה ָדּ ָבר
יהוּדי ַת ְסלוֹ ִנ ִ
וֹבים ִמ ֵ
יא ְו ֵא ֶלּה ָהיוּ ט ִ
תוּבים יוֹם יוֹם ָל ַד ַעת ִאם
ַח ְקרוּ ַב ְכּ ִ
ְבּ ֵלב ָמ ֵלא רָצוֹן ַויּ ְ
ִכּ ְד ָברָם ֶכּן־הוּא׃
ָשׁים
ָשׁים ְגּ ִבירוֹת ְי ָונִיּוֹת ַו ֲאנ ִ
ֱמינוּ ְונ ִ
ַבּים ֵמ ֶהם ֶהא ִ
יב ְור ִ
ְבּ ִמ ְס ָפּר א־ ְמ ָעט׃
יקי ִכּי גַם־ ִבּ ְברוֹאָה פּוֹלוֹס
ְהוּדים ְבּ ַת ְסלוֹ ִנ ִ
יג ִכּ ְשׁמֹ ַע ַהיּ ִ
יע ֶאת־ ְדּ ַבר ֱאִ הים ַויָּבֹאוּ ַויַּצּוּ ֶאת־הֲמוֹן ָה ָעם
ַמ ְשׁ ִמ ַ
גַּם־פֹּה׃
אַחים ֵה ִחישׁוּ ְל ַמ ֵלּט ֶאת־פּוֹלוֹס ַוי ְִהי הוּא ָה ַל
יד ְו ָה ִ
וֹתיּוּס נִ ְשׁאֲרוּ ָבזֶה׃
ילא ְו ִטימ ִ
ַעד־ ַהיָּם ו ְִס ָ
אַתּינַס
וֹליכֻהוּ ַעד ִ
אָרחוּ ְל ֶח ְברָה ִעם־פּוֹלוֹס ה ִ
ֲשׁר ְ
טו ַוא ֶ
וֹתיּוֹס
וּל ִטימ ִ
ילא ְ
יהם ָצו ְל ִס ָ
ֲשׁר ָשׁם ָשׂם פּוֹלוֹס ְבּ ִפ ֶ
אֶ
ֵלכוּ׃
ִכּי־יָבֹאוּ ֵא ָליו ַעד־ ְמ ֵהרָה ְו ֵהם ָשׁבוּ ַויּ ֵ
אַתּינַס וְרוּחוֹ ִה ְת ַמ ְר ַמר
טז עוֹד פּוֹלוֹס ְמ ַצ ֶפּה ִל ְקרַאת בֹּאָם ְבּ ִ
ֱל ִילים׃
ְבּ ִק ְרבּוֹ ִמ ַמּ ְר ֵאה ֵעינָיו ִכּי ָמ ְלאָה ָה ִעיר א ִ
ֵסת ו ְִעם־י ְִר ֵאי
ְהוּדים ְבּ ֵבית־ ַה ְכּנ ֶ
יז ַוי ְַד ֵבּר ַעל־ ָכּ ָכה ִעם־ ַהיּ ִ
ֱאִ הים ְוגַם־ ְבּ ַשׁ ַער יוֹם יוֹם ִעם־ ָכּל־ ַה ִנּ ְמ ָצ ִאים ָשׁ ָמּה׃
אַפּיקוֹרוֹס
ֲח ִדים ֵמ ַח ְכ ֵמי ֵבּית ִ
יח ַויּ ְִת ָע ְרבוּ ִאתּוֹ גַּם־א ָ
ִיעים ַוי ְִהי ֵא ֶלּה
ֲשׁים וּ ֵמ ַח ְכ ֵמי ֵבּית ָה ִא ְס ְטוָה ַה ַמּ ְצנ ִ
ַה ְמ ַכח ִ
אֹ ְמ ִרים לוֹ ַמה־ ֶלּ ֱאוִיל ְשׂ ָפ ַתיִם ַהזֶּה ָמה הוּא אֹ ֵמר ְל ַה ִגּיד
ַען
ְו ֵא ֶלּה ְכּ ִפי ַה ִנּ ְשׁ ָמע הוּא ְמ ַל ֵמּד ַדּ ַעת ֱאִ הים ז ִָרים י ַ
ְאת־ ְתּ ִחיַּת ַה ֵמּ ִתים׃
ֵשׁוּע ו ֶ
ִכּי־ ִבּ ֵשּׂר ֶאת־י ַ
ָד ְענוּ ַמה־ ִהיא
ִתּן ְוי ַ
וֹפגוֹס וַיֹּא ְמרוּ ִמי־י ֵ
אַרי ָ
יט ַויּ ִָקּ ֻחהוּ ֶאל־ ָה ְ
אַתּה ְמ ַל ֵמּד׃
ֲשׁר ָ
ֲד ָשׁה א ֶ
ַהתּוֹ ָרה ַהח ָ
ַחנוּ
אַתּה קוֹ ֵרא ְבאָזְ נֵינוּ ַעל־ ֵכּן ֲאנ ְ
כ ִכּי־ ְד ָב ִרים ז ִָרים ָ
ְמ ַב ְק ִשׁים ְל ֵד ָעה ָמה ִהיא׃
וֹר ִרים ְבּ ִק ְר ָבּם ֵהם
ֻלּם ְוגַם־ ַהנּ ְָכ ִרים ַה ִמ ְתגּ ְ
אַתּינִ יִּים כּ ָ
כא ְו ָה ִ
ֲדשׁוֹת ִאם־כֹּה ְל ַס ֵפּר אוֹ כֹה ִל ְשׁמֹ ַע
ֵה ִכינוּ ִל ָבּם רַק ַלח ָ
ֻפּר׃
ַמה־ ְיס ָ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

אַתּם אַ ְנ ֵשׁי
וֹפגוֹס ַבּ ַתּ ֶו וַיֹּא ַמר ֶ
אַרי ָ
ֳמד ְבּתוָֹ ה ְ
כב וּפוֹלוֹס ָהע ָ
ֲשׁר
יתי ֶא ְת ֶכם ִכּי ִל ְבּ ֶכם ִע ָמּ ֶכם ְבּכֹל א ֶ
ָא ִ
אַתּינַס רָאֹה ר ִ
ִ
ִתּ ְנ ָהגוּ׃
יכם ֲאנִי
כג ִכּי ְבּ ִה ְת ַה ְלּ ִכי כֹה ו ְַעל־עֲבֹדֹתֵי ֶכם ֵלאֵ ה ֶ
ְבּ ַח ו ְָע ָליו ָכּתוּב ֵלאִ הים
ָארֶא גַם־ ִמז ֵ
ִה ְתבַֹּנ ְנ ִתּי ו ֵ
ֲשׁר ְתּ ַכ ְבּדוּן אֹתוֹ ְוא ֵת ָדעוּהוּ
א־י ְַדעֲנוּהוּ ו ְִהנֵּה ַה ָלּז א ֶ
יע ֶא ְת ֶכם׃
אֹתוֹ ֲאנִי מוֹ ִד ַ
ֲשׁר־בּוֹ הוּא אֲדֵֹני
וֹלם וְכֹל א ֶ
ֲשׁר ָבּרָא ֶאת־ ָהע ָ
כד ָה ֱאִ הים א ֶ
ָדיִם׃
ֲשׁר ָעשׂוּ לוֹ י ָ
ֵשׁב ְבּ ִמ ְק ָדּ ִשׁים א ֶ
ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָהאָרֶץ א י ֵ
ָמי
אָדם ְכּמוֹ ִאם צֹ ֶרְ ל ָפנָיו ְל ִמי ו ִ
כה אַף א־י ְַכ ְל ְכּלֻהוּ י ְֵדי ָ
ֲהא הוּא ַהנֹּ ֵתן ַחיִּים וּ ְנ ָשׁ ָמה וְ ַהכֹּל ַלכֹּל׃
אָדם ָל ֶשׁ ֶבת
כו ְוהוּא ָע ָשׂה ִמ ָדּם ֶא ָחד ֶאת־ ָכּל ְבּנֵי־ ָ
יהם
וֹת ֶ
וֹשׁב ֵ
וּלמ ְ
יהם ְ
ְמ ֶ
ֲד ָמה ַויְמֹ ֵדד ִמ ַדּת י ֵ
ַעל־ ָכּל־ ְפּנֵי ָהא ָ
ְגּבוּלוֹת ִה ִצּיב׃
ְמ ְשּׁ ֻשׁהוּ
אוּלי י ַ
ַ
ֲשׁר י ְִד ְרשׁוּ אַ ֲחרֵי ֱאִ הים
כז ְל ַמ ַען א ֶ
ְוי ְִמ ָצ ֻאהוּ אַף ִכּי־רָחוֹק ֵאינֶנּוּ ִמ ָכּל־ ֶא ָחד ִמ ֶמּנּוּ׃
ֲשׁר גַּם־שֹׁ ְררוּ
וֹר ִרים ְוה ִוֹים ַכּא ֶ
ַחנוּ ַחיִּים ִמ ְתע ְ
כח ִכּי־בוֹ ֲאנ ְ
ָחנוּ׃
ָשׁים ִכּי ְבּנֵי־ ֱאִ הים ֲאנ ְ
ִמ ֶכּם ֲאנ ִ
ילה ָלּנוּ ֵמ ֲחשֹׁב ִכּי דֹ ֶמה
וֹתנוּ ְבנֵי ֱאִ הים ָח ִל ָ
כט ְואַף גַּם־ ִבּ ְהי ֵ
ֲשׂה
אָבן אוֹ ְל ַת ְבנִית כֹּל ַמע ֶ
ָהב ַל ֶכּ ֶסף אוֹ ָל ֶ
ָה ֱאִ הים ַלזּ ָ
ְחשׁב׃
אָדם ָחרָשׁ ו ֵ
ָ
ֱביר ֵאפוֹא ֱאִ הים וְ ַעל־ ֵכּן הוּא
ְמי ֵאין־ ַדּ ַעת ֶהע ִ
ל ֶאת־י ֵ
אָדם ַע ָתּה ִכּי בֹא יָבֹאוּ ֵא ָליו ִמ ָכּל־ ְקצוֹת
ְמ ַצוֶּה ֶאת־ ְבּנֵי ָה ָ
ָהאָרֶץ׃
וֹעד ִל ְשׁ ָפּט־בּוֹ ֵת ֵבל ְבּ ֶצ ֶדק ַעל־יַד
לא ִכּי הוּא ִה ְק ִדּישׁ יוֹם מ ֵ
ֲקיצוֹ אֹתוֹ
ֱמן ַלכֹּל ַבּה ִ
ֲשׁר ָבּ ַחר בּוֹ ַויּ ְִתּנֵהוּ ֶנא ָ
ִאישׁ א ֶ
ֵמ ִעם־ ַה ֵמּ ִתים׃
לב ַוי ְִהי ְכּ ָשׁ ְמ ָעם אֹתוֹ ְמ ַד ֵבּר ִמקּוּם ַה ֵמּ ִתים ֵא ֶלּה ָלעֲגוּ־לוֹ
אָמרוּ עוֹד ִנ ְשׁ ָמ ֲעַ על־ ָכּ ָכה ֵשׁנִית׃
ְו ֵא ֶלּה ְ
ֵל׃
וֹכם ַויּ ַ
ֵצא פוֹלוֹס ִמתּ ָ
לג ַויּ ֵ
ֵיהם
וּבינ ֶ
ֲמינוּ ֵ
ָשׁים ָדּ ְבקוּ אַ ֲחרָיו ַוַיּא ִ
וּק ַצת ֲאנ ִ
לד ְ
וֹפגוֹס ו ְִא ָשּׁה
אַרי ָ
וּסיוֹס ֶא ָחד ֵמ ַהשֹּׁ ְפ ִטים ִמן־ ְ
גַּם־ ִדּיּוֹנ ְ
ֲח ִרים ִע ָמּ ֶהם׃
ֲשׁר ְשׁ ָמהּ ָדּ ָמ ִריס וְעוֹד א ֵ
אַחת א ֶ
ַ

פרק יח
א

ב

ג

קח

ָה ֵא ֶלּה

ָעזַב

אַתּינַס
ֶאת־ ִ

ַויָּבֹא

אַחר ַה ְדּ ָב ִרים
ַ
וֹר ְנתּוֹס׃
ֶאל־ק ִ
ילס ְוהוּא י ְִליד
ֲק ַ
ֲשׁר ָהיָה ְשׁמוֹ ע ִ
ְהוּדי א ֶ
ַויּ ְִמ ָצא ָשׁם ִאישׁ י ִ
יס ְק ָלה
יט ְליָא ִעם־ ְפּ ִר ְ
פּוֹ ְנטוֹס ו ְַע ָתּה זֶה ִמ ָקּרוֹב ָבּא ֵמ ִא ַ
ְהוּדים
ָצא ָצו ֶאל־ ָכּל־ ַהיּ ִ
וֹדיוֹס י ָ
ִא ְשׁתּוֹ ִכּי ֵמ ֵאת ְקל ְ
יהם ֶאל־ ְמעוֹ ָנם׃
ֲל ֶ
וּל ָעז ְָבהּ ַויָּבֹא א ֵ
וֹמי ְ
ְל ֵה ָעלוֹת ִמ ֶקּרֶב ר ִ
וֹאיל ָל ֶשׁ ֶבת
אַחת ַעל־ ֵכּן ה ִ
אכה ַ
ֲלי ְמ ָל ָ
ַען ִכּי ָהיוּ ַבע ֵ
ְוי ַ
אכה ְו ֵהם אֹ ְר ִגים ַמ ֵסּכוֹת ְלאֹ ָה ִלים׃
ִע ָמּ ֶהם ַועֲשׂה ַב ְמּ ָל ָ

ֵסת
ְהוּדים ְבּ ֵבּת־ ַה ְכּנ ֶ
וּב ָכל־ ַשׁ ָבּת ְו ַשׁ ָבּת ִדּ ֶבּר ִעם־ ַהיּ ִ
ד ְ
ְהוּדים ְוגַם־ ֶאת־ ַה ְיּ ָונִים׃
ַוי ְַל ֵמּד ַדּ ַעת גַּם־ ֶאת־ ַהיּ ִ
ַדּב
וֹתיּוֹס ִמ ַמּ ְקדּוֹ ְניָא ִה ְתנ ֵ
ילא ְו ִטמ ִ
ה ַוי ְִהי ְכּבֹא ֵא ָליו ִס ָ
ְהוּדים ָבּרוּר ִכּי
פּוֹלוֹס כֻּלּוֹ רַק ִל ְד ַבר ַה ָדּ ָבר ְבּ ַה ְראֹתוֹ ַליּ ִ
יח׃
ֵשׁוּע הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
ַער הוּא ֶאת־ ִח ְצנוֹ וַיֹּא ֶמר
ו ְו ֵהם ִכּי ָמרוּ ְוגַם־ ִגּ ְדּפוּ ַו ְינ ֵ
יהם ִדּ ְמ ֶכם ְבּרֹא ְשׁ ֶכם ַואֲנִ י נ ִָקי ִמ ֶכּם ֵא ְל ָכה־ ִלּי ַע ָתּה
ֲל ֶ
אֵ
ֶאל־ ַהגּוֹ ִים׃
יוּסטוֹס ָהיָה
יתה ִאישׁ ֶא ָחד ִטיטוֹס ְ
ֵלִ מ ָשּׁם ַויָּבֹא ֵבּ ָ
ז ַויּ ֵ
ֵסת׃
וּביתוֹ ֵא ֶצל ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
ְשׁמוֹ הוּא ָהיָה ְירֵא ֱאִ הים ֵ
ֱמין ָבּאָדוֹן הוּא
ֵסת ֶהא ִ
יספּוֹס רֹאשׁ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
וּקר ְ
ח ִ
ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ ֵכּן
ַבּים ַכּא ֶ
וֹרנ ְִתּים ר ִ
ו ְָכל־ ֵבּיתוֹ ִעמּוֹ וְעוֹד ק ִ
ִטּ ֵבלוּ׃
ֱמינוּ ַויּ ָ
ֶהא ִ
וּד ַבר ָהאָדוֹן ָהיָה ֶאל־פּוֹלוֹס ֶבּ ָחזוֹן ָלי ְָלה אַל־ ִתּירָא ִכּי
ט ְ
ִאם־ ְתּ ַד ֵבּר ְוא ֶת ֱחרָשׁ׃
ָעה ִכּי ַעם־רָב ִלי
י ִכּי־ ִע ְמּ אָנֹ ִכי ְו ִאישׁ א ִיגַּע ְבְּ לר ָ
ָבּ ִעיר ַהזֹּאת׃
ֳד ִשׁים ַוי ְַל ֵמּד אֹ ָתם ֶאת־ ְדּ ַבר
ֵשׁב ָשׁם ָשׁנָה ְו ִשׁ ָשּׁה ח ָ
יא ַויּ ֵ
ָה ֱאִ הים׃
ַחד
ֻלּם י ַ
ְהוּדים כּ ָ
ֲכיָּא וְ ַהיּ ִ
ַלּיּוֹן נ ְִציב ְמ ִדינַת א ַ
יב ַוי ְִהי אָז גּ ִ
ֲמידוּהוּ ִל ְפנֵי ִכ ֵסּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ָקמוּ ַעל־פּוֹלוֹס ַוַיּע ִ
יג וַיֹּא ְמרוּ ָה ִאישׁ ַהזֶּה ְמ ַפ ֶתּה ֶאת־ ָה ָעם ַלעֲבֹד ֶאת־ ָה ֱאִ הים
ֲשׁר א ַכתּוֹ ָרה׃
ַבּעֲבֹ ָדה א ֶ
ַלּיּוֹן ִה ְק ִדּימוֹ
וֹאיל פּוֹלוֹס ִל ְפתֹּ ַח ְשׂ ָפ ָתיו ְוג ִ
אוּלם אַ־ה ִ
יד ְו ָ
ֶשׁע אוֹ ְדּ ַבר
ְהוּדים לוּ ִאם־ ָהיָה ִדין ר ַ
וַיֹּא ֶמר ֶאל־ ַהיּ ִ
ְהוּדים
אַתּם ַהיּ ִ
ֵיכם ֶ
אתי ֶאת־ ְפּנ ֶ
ָשׂ ִ
ַעל ִכּי־אָז נ ָ
ְבּ ִליּ ַ
ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
וֹכחוֹת ַעל־ ִמ ִלּין ַעל־ ִשׂים ֵשׁמוֹת
טו ֶא ֶפס ִכּי־רַק ְבּת ָ
אַתּם ְל ַב ְדּ ֶכם
אַתּם נְ דוֹ ִנים ָהבוּ ָל ֶכם ֵע ָצה ֶ
ו ְַעל־תּוֹ ַר ְת ֶכם ֶ
ָל ַד ַעת ָמה ַהטּוֹב ַו ֲאנִי ֵאין נ ְַפ ִשׁי ִל ְהיוֹת שֹׁ ֵפט ַעל־ ַה ָדּ ָבר
ַהזֶּה׃
טז ַו ְי ָגרֶשׁ אֹ ָתם ִמ ִלּ ְפנֵי ִכ ֵסּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ֵסת ַוַיּכֻּהוּ
וֹס ְתּנִיס רֹאשׁ ֵבּית ַה ְכּנ ֶ
ֻלּם ֶאת־ס ְ
יז ַויּ ְִת ְפּשׂוּ כ ָ
ַלּיוֹן רֹ ֶאה ַוי ְִהי ְכּא רֹ ֶאה׃
ִל ְפנֵי־ ִכ ֵסּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְוג ִ
אַחר ֵכּן נ ְִפרַד ֵמ ִעם
ַבּים ַ
ָמים ר ִ
יח ַויּ ְִת ַמ ְה ַמהּ ָשׁם פּוֹלוֹס עוֹד י ִ
סוּריָא ְוהוּא ָל ַקח ִעמּוֹ
ֵשׁב ָבּ ֳא ִניָּה ָל ֶל ֶכת ֶאל־ ְ
אַחים ַויּ ֵ
ָה ִ
ַלּח ֶאת־רֹאשׁוֹ ְבּ ַק ְנ ְכּרַי
ילס ַו ְיג ַ
ֲק ַ
יס ְק ָלה ְו ֶאת־ע ִ
ֶאת־ ְפּ ִר ְ
ָדר׃
ֲשׁר נ ָ
ְמי נ ְִדרוֹ א ֶ
ִכּ ְמאת י ֵ
ֵסת
ִיחם ָשׁם ְוהוּא ָבא ֶאל־ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
יט ַויָּבֹאוּ ְל ֶא ְפסוֹס ַוַיּנּ ֵ
הוּדים׃
ַוי ְַד ֶבּר־ ָשׁם ֶאל־ ַה ְיּ ִ
וֹכם רַק הוּא א
ֲריָ ל ֶשׁ ֶבת ְבּת ָ
כ ְו ֵהם ִחלּוּ ֶאת־ ָפּנָיו ִכּי ַיא ִ
נֵאוֹת ָל ֶהם׃
אָמרוֹ ַחיָּב אֲנִ י ָלחֹג ֶאת־ ֶה ָחג ַה ָבּא
כא ִכּי ִאם־נ ְִפרַד ֵמ ִע ָמּם ְבּ ְ
יכם ִאם־י ְִר ֶצה יְה ָוֹה
ֲל ֶ
אָשׁוּבה א ֵ
ָ
ירוּשׁ ַליִם וְאַ ֲחרֵי־ ֵכן
ִבּ ָ
ֵלֶ דּ ֶר יָם ֵמ ֶא ְפסוֹס׃
ַויּ ֶ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

ָשׁב
ַעל ִל ְפקֹד ֶאת־ ָה ֵע ָדה ְל ָשׁלוֹם ַויּ ָ
כב ַויָּבֹא ֶאל־ ִק ְס ִרין ַויּ ַ
וֹכיָא׃
ֶדת ֶאל־אַ ְנ ְטי ְ
ָלר ֶ
ֵצא ִמ ָשּׁם ַוַיּעֲבֹר ָה וְ ָעבֹר
ֲח ִדים ַויּ ֵ
ָמים א ָ
כג ַוי ְִהי ָשׁם י ִ
ְאַמּץ ֶאת־ ָכּל־ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים׃
רוּגיָא ַוי ֵ
וּפ ְ
ָל ְטיָא ְ
ְבּ ֶארֶץ גּ ַ
ְהוּדי ָבּא ֶאל־ ֶא ְפסוֹס ְשׁמוֹ אַפּוֹלוֹס
כד ְו ִאישׁ ֶא ָחד י ִ
תוּבים׃
וּמ ִהיר ַבּ ְכּ ִ
וֹל ְדתּוֹ ִאישׁ ְדּ ָב ִרים ָ
ֲל ְכ ַסנְ ְדּ ִריָּא ִעיר מ ַ
ַוא ֶ
ָצא ַוי ְַד ֵבּר ַוי ְַל ֵמּד
ָדע ֶאת־ ֶדּ ֶרָ האָדוֹן ְורוּחוֹ ִכּ ַל ַהט י ָ
כה הוּא י ַ
ילת
ָדע ִכּי ִאם־ ְט ִב ַ
יטב ֶאת־ ִדּ ְברֵי יֵשׁוּ ַע רַק הוּא א י ַ
ֵה ֵ
וֹחנָן ְל ַב ָדּהּ׃
י ָ
ֵסת
יע ְדּ ָברוֹ ְבּאֹ ֶמץ ֵלב ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
כו ְוהוּא ֵה ֵחל ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
יתם
יאהוּ ֶאל־ ֵבּ ָ
ילס ַוי ְִב ֻ
ֲק ַ
יס ְק ָלה ַוע ִ
ַויּ ְִשׁ ְמעוּ אֹתוֹ ְפּ ִר ְ
וֹתר ְמפֹ ָרשׁ׃
ַויְבוֹ ְננוּהוּ ֶאת־ ֶדּ ֶרָ ה ֱאִ הים עוֹד י ֵ
אַחים ַויּ ְִכ ְתּבוּ
ֲכיָּא ַויְעוֹרוּהוּ ָה ִ
וּב ְנטוֹת ִלבּוֹ ָל ֶל ֶכת ֶאל־א ַ
כז ִ
יהם וְהוּא ְכּבֹאוֹ ָשׁ ָמּה ָעזַר
ֲל ֶ
ֶאל־ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ֶלאֱסֹף אֹתוֹ א ֵ
ֲמין ַעל־י ְֵדי ֶה ָח ֶסד׃
ֲשׁר ָה ְפנוּ ְל ַהא ִ
ַה ְר ֵבּה ַלא ֶ
תוּבים ִכּי
ְהוּדים ִבּ ְפ ֵני־כֹל וַיֹּ ַכח ַבּ ְכּ ִ
ָבר ַעל־ ַהיּ ִ
כח ִכּי הוּא ג ַ
יח׃
ֵשׁוּע הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ

פרק יט
וֹר ְנתּוֹס וּפוֹלוֹס אַ ֲחרֵי ָע ְברוֹ
א ַוי ְִהי ִבּ ְהיוֹת אַפּוֹלוֹס ְבּק ִ
ָב ֲארָצוֹת ָה ִע ִלּיּוֹת ָבּא ֶאל־ ֶא ְפסוֹס ַויּ ְִמ ָצא־ ָשׁם ַתּ ְל ִמ ִידים
ֲח ִדים׃
אָ
ֲשׁר
יכם ַכּא ֶ
ֲל ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ע ֵ
יהם הֲבֹא ָבא ַגם־ ַ
ֲל ֶ
ב וַיֹּא ֶמר א ֵ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ
ְהם ָענוּהוּ גַּם ִכּי־יֵשׁ ַ
ֲמינִים ו ֵ
ִיתם ְל ַמא ִ
ֱהי ֶ
ַחנוּ א ָשׁ ָמ ְענוּ עוֹד׃
ֲאנ ְ
אַתּם ִנ ְט ַבּ ְל ֶתּם וַיֹּא ְמרוּ
ג וַיֹּא ַמר ו ְַעל־ ָמה ֵאפוֹא ֶ
וֹחנָן׃
ַעל־ ַה ְטּ ִב ָלה ְלי ָ
שׁוּבה ַוַיּגֵּד ָל ָעם
ילת ַה ְתּ ָ
וֹח ָנן ִה ְט ִבּיל ִבּ ְט ִב ַ
ד וַיֹּא ֶמר פּוֹלוֹס י ָ
ֲשׁר יָבֹא אַ ֲחרָיו ְו ַה ָלּז הוּא זֶה
ֲמינוּ ְב ַה ָלּז א ֶ
ֲמן ַיא ִ
ִכּי־ ַהא ֵ
ֵשׁוּע׃
יח י ַ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵשׁוּע׃
ה ְכּ ָשׁ ְמ ָעם ֶאת־זֹאת ָשׁבוּ ִנ ְט ְבּלוּ ַעל־ ֵשׁם ָהאָדוֹן י ַ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ
יהם ַ
ֲל ֶ
יהם ַוָיּנַח ע ֵ
ֲל ֶ
ָדיו ע ֵ
ו וּפוֹלוֹס ָס ַמ י ָ
ַבּאוּ׃
ַוי ְַד ְבּרוּ ִב ְלשֹׁנוֹת ַויּ ְִתנ ָ
ז ַוי ְִהי ִמ ְס ָפּרָם ִכּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ִאישׁ׃
ֵסת ַוַיּגֵּד ְדּ ָברָיו ְבּאֹ ֶמץ ֵלב ְשָׁ שׁה
ח ַויָּבֹא ֶאל־ ֵבּית־ ַה ְכנ ֶ
ֳד ִשׁים ִבּנְכֹחוֹת ְושׂוּם ֵשׂ ֶכל ַעל־אֹדוֹת ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
חָ
ֲשׁר ֵמאָנוּ
ֲח ִדים ַע ְר ֵלי ֵלב א ֶ
ט ַוי ְִהי ִכּי־ ִנ ְמ ְצאוּ ָב ֶהם א ָ
ֲמין ְוגַם־ ָט ְפלוּ ָד ָבר ַמר ַעל־ ַה ֶדּ ֶרַ הזֶּה ִל ְפנֵי ָה ָעם
ְל ַהא ִ
וֹכם ְוהוּא
יהם ְוגַם־ ֶאת־ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִה ְב ִדּיל ִמתּ ָ
ֲל ֶ
ֵשׂ ְט ֵמע ֵ
ַויּ ְ
טוּרנוּס׃
ֲשׁר ְל ְ
ָהיָה ְמ ַד ֵבּר יוֹם יוֹם ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְדרָשׁ א ֶ
ָמים ַעד ִכּי־ ָשׁ ְמעוּ ָכּל־יֹ ְשׁ ֵבי
ָתיִם י ִ
י ַוי ְִהי הוּא עֹ ֶשׂה ָכזֶה ְשׁנ ַ
ְהוּדים ַכּ ְיּ ָונִים׃
ֵשׁוּע ַכּיּ ִ
אַסיָא ֶאת־ ְדּ ַבר ָהאָדוֹן י ַ
ְ
יא ְו ָה ֱאִ הים ָע ָשׂה נ ְִפ ָלאוֹת ְגּדוֹלוֹת ַעל־י ְֵדי פוֹלוֹס׃

קט

וּמ ְט ְפּחוֹת ֶיזַע ֵמ ַעל עוֹר ְבּ ָשׂרוֹ ִהנִּיחוּ
יב ִכּי גַם־חֲגֹרוֹת ִ
וֹלים ו ְָסר ָח ְליָם ְו ָהרוּחוֹת ָהרָעוֹת ִמ ַגּוָּם גֹּ ָרשׁוּ׃
ַעל־ ַהח ִ
ֲשׁי ִמ ְת ַה ְלּ ִכים ָבּאָרֶץ ְו ֶהם
ְהוּדים ְמ ַלח ִ
ָשׁים י ִ
יג ְוגַם־ ָהיוּ ֲאנ ִ
ֲשׁר רוּחוֹת רָעוֹת
ֵשׁוּע ֶאל־א ֶ
נוֹ ֲעזוּ ְל ַה ְז ִכּיר ֵשׁם ָהאָדוֹן י ַ
ֲשׁר
ֵשׁוּע א ֶ
ֲכם ְבּ ֵשׁם י ַ
נֹאחֲזוּ ְב ִק ְר ָבּם ְבּ ָק ְראָם ֲאנִי ַמ ְשׁ ִבּיע ֶ
ָאהוּ׃
פּוֹלוֹס י ְִקר ֵ
ְהוּדי ְורֹאשׁ
ֲשׁר כֹּה ָעשׂוּ ֵהם ָהיוּ ִשׁ ְב ַעת ְבּנֵי ְס ֵקוָה י ִ
יד ְו ֵהם א ֶ
כֹּ ֲהנִים׃
ֵשׁוּע
ָד ְע ִתּי ֶאת־י ַ
יהם י ַ
ֲל ֶ
ָעה וַיֹּא ֶמר א ֵ
רוּח ָהר ָ
ַען ָה ַ
טו ַויּ ַ
אַתּם׃
אַתּם ִמי ֶ
ְו ֶאת־פּוֹלוֹס ֲאנִי ַמ ִכּיר רַק ֶ
ָעה ְב ִק ְרבּוֹ ַוֶיּ ֱחזַק
רוּח ָהר ָ
ֲשׁר ָה ַ
יהם ָה ִאישׁ א ֶ
ֲל ֶ
ַפּל ע ֵ
טז ַויּ ְִתנ ֵ
ֻמּים ְונ ְִמ ָח ִצים נָסוּ ִמן־ ַה ַבּיִת
יעם ַעד ִכּי־ ֵעיר ִ
ֵמ ֶהם ַויּ ְַכ ִר ֵ
ַההוּא׃
וֹשׁ ִבים ְבּ ֶא ְפסוֹס
ְהודים ְו ַה ְיּ ָונִים ַהיּ ְ
ָדע ַה ָדּ ָבר ְל ָכל־ ַהיּ ִ
יז ַו ִיּוּ ַ
ֵשׁוּע׃
ֻלם ַויּ ְִג ַדּל ֵשׁם ָהאָדוֹן י ַ
ָפל ַעל־כּ ָ
וּפ ַחד נ ַ
ַ
וּלגַלּוֹת
ֲמינִים ָבּאוּ ִל ִה ְתוַדּוֹת ְ
ַבּים ִמן־ ַה ַמּא ִ
יח ְוגַם ר ִ
ֲשׁר ָעשׂוּ׃
יהם א ֶ
ֲשׂ ֶ
ֶאת־ ַמע ֵ
ֵיהם ַויּ ְִשּׂ ְרפוּם
ֲשׁר ָשׁעוּ ְב ַה ְב ֵלי ָשׁוְא ֵה ִביאוּ ִס ְפר ֶ
ַבּים א ֶ
יט ְור ִ
ישּׁים ֶא ֶלף
ֲמ ִ
ָבּ ֵאשׁ ְל ֵעינֵי־כֹל ַויּ ְִמנוּ ִמ ְס ַפּר ָשׁ ְויָם ַוי ְִהי ח ִ
ָכּ ֶסף׃
ֲלה ָה ו ְָעה׃
ִשׂגַּב ַעד־ ִל ְמאֹד ְו ַנע ָ
וּד ַבר־יְה ָוֹה נ ְ
כ ְ
ִתּן פּוֹלוֹס ֶאל־ ִלבּוֹ
כא ַוי ְִהי ִכּ ְכלוֹת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ֵ
ָה ְלאָה
וּמ ָשּׁם ו ָ
ִ
ֲכיָּא
וּבא ַ
ַ
ְל ִה ְת ַה ֵלְּ בּ ַמ ְקדּוֹ ְניָא
וֹתי ָשׁ ָמּה רָאֹה ֶא ְר ֶאה עוֹד
ְרוּשׁ ָליִם וַיֹּא ֶמר אַ ֲחרֵי הֱי ִ
ַעד־י ָ
וֹמי׃
ֶאת־ר ִ
וֹתיּוֹס
כב ַויּ ְִשׁ ַלח ְשׁ ַניִם נ ְָע ִרים ִמ ְמּ ָשׁ ְר ָתיו ֶאת־ ִטימ ִ
ֲר ְסטוֹס ָל ֶל ֶכת ְל ָפנָיו ֶאל־ ַמ ְקדּוֹ ְניָא ְוהוּא ֵא ַחר עוֹד
ְו ֶאת־א ִ
אַסיָא׃
ְמי ִמ ְס ָפּר ְבּ ְ
יֵ
כג ָבּ ֵעת ַה ִהיא ָקם ָשׁאוֹן א־ ְמ ָעט ַעל־ ִדּ ְברַת ֶדּ ֶר יְה ָוֹה׃
כד ִכּי ִאישׁ ֶא ָחד ְדּ ַמ ְט ִריּוֹס ְשׁמוֹ ָחרַשׁ ֶכּ ֶסף הוּא ָהיָה עֹ ֶשׂה
אַר ְט ִמיס
ִמ ְק ְדּ ֵשׁי־ ֶכ ֶסף ְק ַטנִּים ְבּ ַת ְבנִית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְל ֵשׁם ְ
ָשׁים ַמ ְשׂכֹּ ֶרת א־ ִמ ְצ ָער׃
ַוי ְַס ֵבּב ָבּזֶה ֶל ָחר ִ
אַתּם
ָשׁים ֶ
אכ ָתּם וַיֹּא ַמר ֲאנ ִ
כה ַויּ ְִקבֹּץ אֹ ָתם ִעם־עֹ ְזרֵי ְמ ַל ְ
ָכ ְשׁנוּ ָלנוּ ֶאת־ ַל ְח ֵמנוּ
אכה ַהזֹּאת ר ַ
י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ַבּ ְמּ ָל ָ
טוּבנוּ׃
ְו ֶאת־ ֵ
ֵיכם שֹׁ ְמעוֹת ִכּי־א רַק ְבּ ֶא ְפסוֹס
ֵיכם רֹאוֹת וְאָ ְזנ ֶ
כו ְו ִהנֵּה ֵעינ ֶ
אַסיָא פּוֹלוֹס ַהזֶּה ְמ ַפ ֶתּה הֲמוֹן
ְל ַב ָדּהּ ִכי ִאם־גַּם ְבּ ַכל־ ְ
יהם ִכּי יֹא ַמר אָמֹר
ֲסירָם ֵמאַ ֲחרֵי ֱאֵ ה ֶ
ַעם־רָב ַלה ִ
ָדיִם׃
ֲשׂינָה י ָ
ֲשׁר ַתּע ֶ
א־ ֱאִ הים ֵה ָמּה א ֶ
ָדינוּ
ָעה ַהזֹּאת ְל ַב ָדּהּ ְל ִה ָלּ ַקח ִמיּ ֵ
כז ו ְָע ָתּה ַה ְמ ַעט ָהר ָ
ָעת ָהרָעוֹת ִתּ ָפּ ַתח
אכה ַהזֹּאת ִכּי ִאם־עוֹד ר ַ
ַה ְמּ ָל ָ
וּלאַיִן
אַר ְט ִמיס ִכּי ְל ֶא ֶפס ְ
וֹלה ְ
ֱלהוּת ַה ְגּד ָ
ַעל־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָלא ָ
אַסָיא
דוּה ָכּל־ ְ
ֲשׁר י ְַכ ְבּ ָ
וֹדהּ א ֶ
ֵקל ְכּבוֹד ה ָ
ֵח ֵשׁב ְוי ַ
יָ
ו ְָכל־יֹ ְשׁ ֵבי ֵת ֵבל׃

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

ִמּ ְלאוּ ֵח ָמה ַויּ ְִתּנוּ
כח ַוי ְִהי ְכּ ָשׁ ְמ ָעם ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ָ
אַר ְט ִמיס ָל ָעם ְבּ ֶא ְפסוֹס׃
וֹלה ְ
וֹלם ַויּ ְִקרָאוּ ְגּד ָ
קָ
ֻלּם ִה ְשׂ ָתּעֲרוּ ְכּ ִאישׁ
ַעשׁ גָּדוֹל ְו ֵהם כּ ָ
ַתּ ָמּ ֵלא ר ַ
ַתּהֹם ָה ִעיר ו ִ
כט ו ֵ
ֲר ְס ַט ְרכוֹס
וּבא ִ
ֶא ָחד ֶאל־ ֵבּית־ ַה ִמּ ְשׂ ָחק ַוַיּ ֲחזִיקוּ ְבגָיוֹס ַ
ָשׁים ַמ ְקדּוֹ ִנים ַההֹ ְל ִכים ִעם פּוֹלוֹס ְל ָשׁ ְמרוֹ ַב ָדּ ֶר׃
ֲאנ ִ
ל וּפוֹלוֹס ָח ֵפץ ָל ֵצת ֶאל־ ָה ָעם רַק ַה ַתּ ְל ִמ ִידים א ְנ ָתנוּהוּ׃
ֲשׁר ֵאהֲבוּהוּ גַם־ ֵהם
אַסיָא א ֶ
ָאשׁי ָעם ֵמ ְ
ֲח ִדים ר ֵ
לא ְוגַם־א ָ
ִמּנַע ֵמ ֲהֶ אל־ ֵבּית־ ַה ִמּ ְשׂ ָחק׃
ָשׁ ְלחוּ לוֹ ְל ַהזְ ִהירוֹ ִכּי י ָ
אַחרֶת ִכּי ָהיָה
ַאַח ִרים ֶ
לב ַוי ְִהי ֵהם שֹׁ ֲא ִגים ֵא ֶלּה זֹאת ו ֵ
ֻבּם גַּם־א י ְָדעוּ ְבּ ֶשׁ ְלּ ַמה ֵהם ִנז ְָעקוּ׃
ֶה ָהמוֹן נָבוְּ ור ָ
הוּדים ָשׂמוּהוּ
ֲל ְכ ַסנְ ְדּרוֹס ִכּי ַה ְיּ ִ
ַיּוּבא ִמ ֵבּינוֹת ָה ָעם א ֶ
לג ו ָ
ֲל ְכ ֵס ְנ ְדּרוֹס ֶאת־יָדוֹ ְלאוֹת ִכּי ָח ֵפץ הוּא
ִשּׂא א ֶ
ְברֹא ָשׁם ַויּ ָ
ֲמ ִרים ִל ְפנֵי ָה ָעם׃
ְל ָה ִשׁיב א ָ
וּכמוֹ
ֻלּם קוֹל ָחזָק ְ
ְהוּדי ַויּ ְִשׂאוּ כ ָ
ָדע ָל ֶהם ִכּי־הוּא י ִ
לד ַו ִיּוּ ַ
אַר ְט ִמיס ָל ָעם
וֹלה ְ
ְשׁ ַתּיִם ָשׁעוֹת ָק ְראוּ ְוא ָדמּוּ ְגּד ָ
ְבּ ֶא ְפסוֹס׃
אַתּם אַנְ ֵשׁי ֶא ְפסוֹס ִמי
וֹפר ָה ִעיר ֶאת־ ָה ָעם וַיֹּא ַמר ֶ
ַהס ס ֵ
לה ַויּ ַ
ֵדע ִכּי ָה ִעיר ֶא ְפסוֹס ְמ ָשׁרַת
ֲשׁר א י ַ
הוּא ָה ִאישׁ א ֶ
ֲשׁר נ ְָפ ָלה
ִיתהּ א ֶ
וֹלה ְו ֶאת־ ַתּ ְבנ ָ
אַר ְט ִמיס ַה ְגּד ָ
ֶאת־ ְ
ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ֲתה ָל ֶכם
ִיבנָּה ֲהא ָיא ָ
לו ְו ִהנֵּה ִכּי זֹאת אֱמוּנָה ְו ֵאין ִמי ְל ַה ְכז ֶ
וּמעֲשׂוֹת ְמאוּם ְבּ ֶטרֶם ְתּ ַח ֵשּׁבוּ׃
הוּמה ֵ
ִל ְשׁקֹט ִמ ְמּ ָ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ֵהנָּה ְו ֵהם א ָבזְזוּ
אתם ֶאת־ ָה ֲאנ ִ
ֲב ֶ
אַתּם ה ֵ
לז ִכּי ֶ
הוּתנוּ׃
אל ֵ
ֶאת־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁוֹת ְואַף־א ָבזוּ ֵל ָ
ֲשׁר ִאתּוֹ
ָשׁים א ֶ
לח ְו ִאם ְדּ ַבר ִריב ִל ְד ַמ ְט ִריּוֹס ְו ֶה ָחר ִ
יבים נ ִָצּ ִבים
ִעם־ ִאישׁ־ ִמי ֲהא יֵשׁ ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ִמ ְשׁ ָפּט וּנ ְִצ ִ
וּשׁ ָפטוּם׃
יהם ַלשֹּׁ ְפ ִטים ְ
ֲל ֶ
ֲלינוּ ָה ָבה י ְִק ְראוּ ֵהם ְל ַב ָדּם ע ֵ
עֵ
אַסּף ָכּל־ ָה ָעם
ֻלּ ֶכם ְל ַב ֵקּשׁ ָדּ ָבר ִהנֵּה ְבּ ִה ְת ֵ
לט ְו ִאם עוֹד ָל ֶכם כּ ְ
ֵצא ִמ ְשׁ ַפּ ְט ֶכם ו ְִדינ ְֶכם׃
ְל ִפי חֹק י ֵ
ַחנוּ ְנ ֻתנִים ְבּי ְִראָה ֶפּן־י ְִתגֹּ ֵלל ָע ֵלינוּ ֲעוֹן ֶמרֶד
מ ִכּי ַהיּוֹם ֲאנ ְ
ישׁנוּ ִבּ ְג ַלל ַהיּוֹם ַהזֶּה ַמה־ ָלּנוּ ָלגֹל ֵמ ָע ֵלינוּ ַח ָטּאת
ְל ַה ְב ִא ֵ
הוּמה ַהזֹּאת׃
ֲשׁר א ָח ָטאנוּ ִבּ ְל ִתּי ִאם ַה ְמּ ָ
אֶ
וּכ ַכלֹּאתוֹ ְל ַד ֵבּר ִשׁ ַלּח ֶאת־ ַה ָקּ ָהל׃
מא ְ

פרק כ
א

ב

ג

קי

אָסף ֶאת־ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַוי ְַד ֵבּר
הוּמה וּפוֹלוֹס ַ
ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי ַה ְמּ ָ
ֵצא ָל ֶל ֶכת
וּב ִב ְר ָכתוֹ אֹ ָתם ְל ָשׁלוֹם נ ְִפרַד ֵמ ֶהם ַויּ ֵ
ַעל־ ִל ָבּם ְ
ֶאל־ ַמ ְקדּוֹ ְניָא׃
וֹתם
אַמּצוֹ ֶאת־ ִלבּ ָ
ְואַ ֲחרֵי ָע ְברוֹ ַב ְמּ ִדינוֹת ָה ֵהן ְו ְ
ַבּים ָבּא ֶאל־ ֶארֶץ ָיוָן׃
ְבּ ִמ ַדּ ְבּרֹ ָתיו ָהר ִ
ַתּ ָשּׂ ֵאהוּ רוּחוֹ
ֳד ִשׁים ו ִ
ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי ִשׁ ְבתּוֹ ָשׁם ְשָׁ שׁה ח ָ
וֹקשׁ
ְהוּדים מ ֵ
ֲשׁר ָט ְמנוּ לוֹ ַהיּ ִ
סוּריָא רַק ֵמא ֶ
ָל ֶל ֶכת ֶאל־ ְ
וֹעץ ָלשׁוּב ֶדּ ֶרַ מ ְקדּוֹ ְניָא׃
ַעל־ ֵכּן נ ַ

וֹפ ְטרוֹס ֶבּן־פּוּרֹס
אַסיָא ס ַ
ד ַויּ ִָלּווּ ֵא ָליו ְל ַלוֹּתוֹ ַב ֶדּ ֶרַ עד־ ְ
וּסקוֹ ְנדוֹס ְוגָיוֹס
ֲר ְס ַט ְרכוֹס ְ
ִיקים א ִ
וּמ ַה ַתּ ְס ְלנ ִ
וֹאי ֵ
ַה ְבּר ִ
וֹפימוֹס׃
וּטר ִ
טוּכיקוֹס ְ
אַסיָא ִ
וּמ ְ
וֹתיּוֹס ֵ
ַה ַדּ ְר ִבי ְו ִטימ ִ
ְחכּוּ ָלנוּ ִבּ ְטרוֹאַס ַעד־בֹּ ֵאנוּ׃
ה ְו ֵא ֶלּה ָה ְלכוּ ְל ָפנֵינוּ ַוי ַ
ַחנוּ ָע ַב ְרנוּ ִמ ִפּ ִיל ִפּי ָבּ ֳא ִניָּה אַ ֲחרֵי תֹם ַחג־ ַה ַמּצּוֹת ַו ְנּ ִהי
ו ַו ֲאנ ְ
יהם ֶאל־ ְטרוֹאַס
ֲל ֶ
ָמים ַעד־בֹּ ֵאנוּ א ֵ
ישּׁה י ִ
ֲמ ָ
ַבּ ֶדּ ֶר ח ִ
ָמים׃
ֵשׁב־ ָשׁם ִשׁ ְב ַעת י ִ
ַונּ ֶ
ֱס ִפים ִל ְפרֹס ֶאת־ ַה ֶלּ ֶחם
ַחנוּ ֶנא ָ
ז ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ַבּ ַשּׁ ָבּת ַו ֲאנ ְ
ַען ָהיָה ִעם־ ִלבּוֹ ָל ֶל ֶכת
יהם י ַ
ֲל ֶ
ָשׂא ִמ ַדּ ְבּרֹ ָתיו א ֵ
וּפוֹלוֹס נ ָ
ֲצי ַה ָלּי ְָלה׃
ֵמ ֶהם ְבּיוֹם ַה ָמּ ֳחרָת ַוֶיּרֶב ִמ ַדּ ְבּרֹ ָתיו ַעד ח ִ
ֱס ִפים׃
ֲשׁר ָשׁם ָהיִינוּ ֶנא ָ
ֲליָּה א ֶ
ַבּים ֵה ִאירוּ ַבּע ִ
ח ְונֵרוֹת ר ִ
אַבטוּכוֹס ְבּ ִשׁ ְבתּוֹ ַעל־ ַסף ַה ַחלּוֹן
וּשׁמוֹ ְ
ַער ֶא ָחד ְ
ט ְו ִהנֵּה נ ַ
ַתּ ְת ְק ֵפהוּ
וֹתיו נָם ְשׁנָתוֹ ו ִ
ֲרי פּוֹלוֹס ְל ַה ִטּיף ִא ְמר ָ
ְבּ ַהא ִ
ֲשׁר גֹּ ַבהּ ָלהּ ָשׁשׁ
ֲליָּה א ֶ
אַר ָצה ִמן־ ָהע ִ
ַה ֵשּׁנָה ַויִּפֹּל ְ
ִשּׂ ֻאהוּ ְוהוּא ֵמת׃
קוֹמוֹת ַויּ ָ
וֹדד ָע ָליו ַוַיּ ֲחזֶק־בּוֹ וַיֹּא ַמר אַל־נָא
י ַוֵיּרֶד פּוֹלוֹס ַויּ ְִתמ ֵ
ִתּ ְצעֲקוּ ִכּי עוֹד ִנ ְשׁ ָמתוֹ בּוֹ׃
ַעל ַויּ ְִפרֹס ֶאת־ ַה ֶלּ ֶחם וַיֹּא ַכל ַוֶיּרֶב ְל ַד ֵבּר ִא ָתּם
ָשׁב ַויּ ַ
יא ַויּ ָ
ַעד־עֲלוֹת ַה ַשּׁ ַחר ַוֵיּ ַל׃
ַער ֶהעֱלוּ ָחי ַויּ ְִת ַנחֲמוּ בוֹ א־ ְמ ָעט׃
יב ְו ֶאת־ ַהנּ ַ
ֶדת ָבּ ֳא ִניָּה ַו ַנּעֲבֹר ֶאל־אַסּוֹס ִל ְכנוֹס ָשׁם
ַחנוּ ִק ַדּ ְמנוּ ָלר ֶ
יג ַו ֲאנ ְ
ֵא ֵלינוּ ֶאת־פּוֹלוֹס ִכּי־ ֵכן ִצוָּה ְוהוא ִאוָּה ָלבֹא ָשׁם ר ְַג ִלי
ַבּ ָשׁה׃
ֶדּ ֶרַ היּ ָ
יד ַויּ ְִפגֹּשׁ אֹ ָתנוּ ְבּאַסּוֹס ַונּ ִַקּח אֹתוֹ ֵא ֵלינוּ ַונָּבֹא
יטוּלינִי׃
ֶאל־ ִמ ִ
ֲב ְרנוּ ָב ֳא ִניָּה ַונָּבֹא ְביוֹם ַה ָמּ ָחר ֶאל־נֹ ַכח ִכּיּוֹס
טו ִמ ָשּׁם ע ַ
וּליוֹן ַונָּבֹא
ָלן ִבּ ְטרוֹג ְ
ישׁי ָע ַב ְרנוּ ֶאל־ ָסמוֹס ַונּ ֶ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַ
ְל ָמ ֳחרָתוֹ ֶאל־ ִמ ִיליטוֹס׃
ָעץ פּוֹלוֹס ַלחֲלוֹף ַעל־ ְפּנֵי ֶא ְפסוֹס ִל ְב ִלי הֱיוֹת לוֹ
טז ִכּי־י ַ
ֶח ָפּז ְבּ ָכל־י ְָכ ְלתּוֹ
ֲשׁר ָהיָה נ ְ
אַסיָא ַבּא ֶ
ִס ָבּה ִל ְה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ ְבּ ְ
ְרוּשׁ ַליִם ְליוֹם ַחג־ ַה ָשּׁבֻעוֹת׃
יע ַעד־י ָ
ְל ַה ִגּ ַ
וּמ ִמּ ִליטוֹס ָשׁ ַלח ֶאל־ ֶא ְפסוֹס ִל ְקרֹא ֶאת־ז ְִקנֵי ָה ֵע ָדה
יז ִ
ְלבֹאָם ֵא ָליו ָשׁ ָמּה׃
ֻלּ ִתי
וּפע ָ
אַתּם י ְַד ְע ֶתּם ֶאת־ ָדּ ְר ִכּי ְ
יהם ֶ
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
וּכבֹאָם ַ
יח ְ
וֹכ ֶכם ְל ִמן־ ַהיּוֹם
ָשׁ ְב ִתּי ְבת ְ
ֲשׁר י ַ
ָמים א ֶ
ֵיכם ְבּ ָכל־ ַהיּ ִ
ִל ְפנ ֶ
אַסיָא׃
אַד ַמת ְ
ֲשׁר ָדּ ְר ָכה ַכף־ר ְַג ִלי ַעל־ ְ
ָה ִראשׁוֹן א ֶ
וּב ְד ָמעוֹת
וֹלה ִ
ֲשׁר ָע ַב ְד ִתּי ֶאת־ ָהאָדוֹן ַבּ ֲע ָנוָה ְגד ָ
יט א ֶ
ֲשׁר י ְָקשׁוּ ִלי׃
ְהוּדים א ֶ
ֲשׁר ְמ ָצ ֻא ִני ַעל־י ְֵדי ַהיּ ִ
ִבּ ְת ָלאוֹת א ֶ
ַד ִתּי
ֲשׁר א־ ִכ ַח ְד ִתּי ִמ ֶכּם ָכּל־ ַהטּוֹב ָל ֶכם ִכּי ִאם־ ִהגּ ְ
כ אֶ
וּב ָבּ ִתּים׃
ֲל ֶמּ ְד ֶכם ָמה ַהטּוֹב ַבּחוּצוֹת ַ
ַוא ַ
ְהוּדים ְוגַם־ ַל ְיּ ָונִים ִכּי יְשׁוּבוּן
ָאתי גַּם־ ַליּ ִ
ַען ָקר ִ
כא י ַ
יח׃
ֱמינוּ ַבאֲדֵֹנינוּ יֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶאל־ ָה ֱאִ הים וְ ֶהא ִ
ְמה ַו ֲאנִי
ְרוּשׁ ָלי ָ
רוּח ַל ֲה י ָ
כב ו ְַע ָתּה ִה ְננִי ְמ ֻמ ָשַּׁ על־ ִפּי ָה ַ
ָד ְע ִתּי ְדּ ַבר־ ָמה י ְִק ֵרנִי ָשׁם׃
א י ַ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

ַבּא ָע ַלי ְבּ ָכל־ ִעיר ו ִָעיר ֵלאמֹר
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ְינ ֵ
ֲשׁר־ ַ
כג זוּ ָל ִתי א ֶ
ֲב ִלים נָכֹנוּ ִלי׃
ִכּי־ ְכ ָב ִלים ַוח ָ
יקר ִלי ִמ ִתּ ָתּהּ ְל ַמ ַען ַמ ֵלּא ו ְַכ ֵלּה
ֲבל־נ ְַפ ִשׁי א ִת ַ
כד א ָ
ֵשׁוּע
שּׂוּמה ָע ַלי ֵמ ֵאת ָהאָדוֹן י ַ
ֻדּ ִתי ַה ָ
רוּצ ִתי וְ ֶאת־ ְפּק ָ
ֶאת־ ְמ ָ
יע ֶאת־ ְבּשׂרַת ֶח ֶסד ֱאִ הים׃
ְלהוֹ ִד ַ
ֲל ַכי
ימי ַמה ָ
ֲשׁר ִבּ ֵ
ֻלּ ֶכם א ֶ
אַתּם כּ ְ
ָד ְע ִתּי ִכּי ֶ
כה ו ְַע ָתּה ִהנֵּה־נָא י ַ
יתי ֶא ְת ֶכם ֶאת־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ִכּי
וּמ ָסּ ַעי הוֹ ֵר ִ
ַ
א־תֹ ִספוּן עוֹד ִל ְראוֹת ֶאת־ ָפּנָי׃
ֻלּ ֶכם׃
ֵיכם ִכּי־נ ִָקי אָנֹ ִכי ִמ ְדּ ֵמי כ ְ
כו ַעל־ ֵכּן ֵעד ֲאנִי ַהיּוֹם ִבּ ְפנ ֶ
ֲצת
וֹד ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם ֶאת־ע ַ
כז ִכּי ֲאנִי ִמ ְבּ ִלי ַכ ֵחד ָדּ ָבר ה ַ
ָה ֱאִ הים ְכּ ֻת ָמּהּ׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ
ֲשׁר ַ
יכם ו ְַעל־ ָכּל־ ָה ֵע ֶדר א ֶ
ֲל ֶ
כח ִשׁיתוּ ִל ְבּ ֶכם ע ֵ
ֲדת ָה ֱאִ הים ֲא ֶשׁר
ימ ֶכם ְל ַמנְ ִה ִיגים לוֹ ִל ְרעוֹת ֶאת־ע ַ
ֲק ְ
הִ
ָקנָה־לוֹ ְבּ ָדמוֹ׃
ֲשׁר
וֹתי י ְִפּלוּ ָב ֶכם ְז ֵא ֵבי־ ֶטרֶף א ֶ
ָד ְע ִתּי ִכּי אַ ֲחרֵי מ ִ
כט ֲאנִי י ַ
ַעל־ ָה ֵע ֶדר א־ַיחֲמֹלוּ׃
ֲשׁר ַתּ ְהפֻּכוֹת י ְַד ֵבּרוּ
ָשׁים א ֶ
ל גַּם־ ִכּי יָקוּמוּ ִמ ִקּ ְר ְבּ ֶכם ֲאנ ִ
ֵיהם׃
ְל ַה ְתעוֹת ֶאת־ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים אַ ֲחר ֶ
ָלי ְָלה ֲאנִי
וֹמם ו ַ
לא ַעל־ ֵכּן עוּרוּ ְו ִז ְכרוּ ִכּי ָשׁשׁ ָשׁנִים י ָ
אַמּץ ֶאת־כֹּל׃
וּמ ֵ
וֹכח ֵ
וֹתי א ָח ַד ְל ִתּי ֵמה ַ
ְב ִד ְמע ַ
וּד ַבר ַח ְסדּוֹ
אָחי ִהנְ ִני ַמ ְפ ִקיד ֶא ְת ֶכם ְבּיַד ָה ֱאִ הים ְ
לב ו ְַע ָתּה ַ
ֲלה ְבּ ֶקרֶב
ימ ֶכם וְ ָל ֵתת ָל ֶכם ַנח ָ
ֲק ְ
ֲשׁר־לוֹ ַהכֹּ ַח ַלה ִ
אֶ
וֹשׁים׃
ָכּל־ ַה ְקּד ִ
וּשׂ ָמת א ִב ַקּ ְשׁ ִתּי ֵמ ֵאת ָכּל־ ִאישׁ׃
ָהב ְ
לג ֶכּ ֶסף ְוז ָ
ֲשׁר ָהיוּ ִע ִמּי ֵא ֶלּה
וּב ַעד א ֶ
ֲדי ְ
אַתּם ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ַבּע ִ
לד ְו ֶ
ָדי ַעשׂוּ ִמ ְחיָה׃
ְשׁ ֵתּי י ַ
יתי ֶא ְת ֶכם ִכּי־אַַ יעֲבֹד ִאישׁ וְ ָעשׂה
לה ִכּי ַבּכֹּל וָכֹל ֶה ְר ֵא ִ
ֶפשׁ ָה ֶא ְביוֹן ְו ָהיוּ ָל ֶכם ְלזִ ָכּרוֹן
אכה ְלנ ְַפשׁוֹ ְוגַם־ ְלנ ֶ
ַב ְמּ ָל ָ
אָמר טוֹב ְנתֹן ִמ ָקּ ַחת׃
ֵשׁוּע ִכּי־הוּא ַ
ִדּ ְברֵי ָהאָדֹן י ַ
ַח ָדּו׃
ֻלּם י ְ
לו ְכּ ַכלֹּתוֹ ְל ַד ֵבּר ָכּרַע ַעל־ ִבּ ְר ָכּיו ַויּ ְִת ַפּ ֵלּל ִעם־כּ ָ
ֻלּם ָבּכוּ ַה ְר ֵבּה ֶב ֶכה ַויּ ְִפּלוּ ַעל־ ַצ ְוּארֵי פוֹלוֹס
לז ְו ֵהם כּ ָ
ִשּׁקוּהוּ׃
ַויּ ָ
ֲשׁר ִדּ ֵבּר ִכּי
ֶע ְצבוּ ֶאל־ ִל ָבּם ַעל־ ַה ָדּ ָבר א ֶ
וֹתר נ ֶ
לח וְי ֵ
וֹסיפוּן עוֹד ִל ְראוֹת ֶאת־ ָפּנָיו ַויּ ְֵלכוּ אַ ֲחרָיו
 א ־י ִ
ְשׁ ְלּחוּהוּ׃
ַעד־ ַה ְסּ ִפינָה ַוי ַ

פרק כא
א

ב

ְשׁ ָרה
ַדנוּ ֵמ ֶהם ַו ַנּעֲבֹר ָבּ ֳא ִניָּה ָבּאנוּ ֶדּ ֶר י ָ
ַוי ְִהי אַ ֲח ֵרי נ ְִפר ְ
וּמ ָשּׁם ֶאל־ ַפּ ָטּרָה׃
וּביוֹם ַה ָמּ ֳחרָת ֶאל־רוֹדוֹס ִ
ֶאל־קוֹס ְ
ינוּקיָא ַו ֵנּרֶד־ ָבּהּ
ָשׁם ָמ ָצאנוּ ֳא ִניָּה ִמ ְת ַע ֶתּ ֶדת ַל ֲהֶ אל־ ִפּ ְ
ַו ַנּעֲבֹר׃

קיא

ֲשׁר ֲעז ְַבנֻהוּ
ֲשׁר ִנ ְשׁ ַקף ָלנוּ ָה ִאי ַק ְפרוֹס א ֶ
ג ְואַ ֲחרֵי א ֶ
יע ֶאל־צוֹר ִכּי־ ָשׁם הֲֹע ָלה
סוּריָא ַונּ ִַגּ ַ
ָטינוּ ֶאל־ ְ
ִל ְשׂמֹא ֵלנוּ נ ִ
הוּבא ָב ֳא ִניָּה׃
ֲשׁר ָ
ַה ַמּ ָשּׂא א ֶ
ָשׁ ְבנוּ ָשׁם ִע ָמּ ֶהם
ַחנוּ ְבּ ָמ ְצ ֵאנוּ ֶאת־ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים י ַ
ד ַו ֲאנ ְ
רוּח
יהם ָה ַ
ֲל ֶ
וֹח ע ֵ
אָמרוּ ֶאל־פּוֹלוֹס ְבּנ ַ
ָמים ְו ֵהם ְ
ִשׁ ְב ַעת י ִ
ירוּשׁ ָליִם׃
ֲלה ִל ָ
ִכּי א־ַיע ֶ
ָצאנוּ ָל ֶל ֶכת ְבּ ַשׁ ְלּ ָחם
ְמי ִשׁ ְב ֵתּנוּ י ָ
ה ַוי ְִהי ִכּי ָמ ְלאוּ ָלנוּ י ֵ
ֵיהם ַעד־ ִמחוּץ ָל ִעיר
וּבנ ֶ
יהם ְ
ֻלּם ִעם־ ְנ ֵשׁ ֶ
אֹ ָתנוּ כ ָ
ַח ָדּו ַונּ ְִת ַפּ ָלּל׃
ַענוּ י ְ
ו ְַעל־ ַהחוֹף ָכּר ְ
יתם׃
ַדנוּ ָב ֳא ִניָּה ְו ֵהם ָשבוּ ְל ֵב ָ
ֵעהוּ ַוָיּר ְ
ו ַונּ ְָב ֶרִ אישׁ ֶאת־ר ֵ
אַלנוּ ִל ְשׁלוֹם
ַעשׂ ֶאת־ ַדּ ְר ֵכּנוּ ִמצֹּר ַונָּבֹא ֶאל־ ַעכּוֹ ָשׁם ָשׁ ְ
ז ַונּ ַ
ֵשׁב ִע ָמּם יוֹם ֶא ָחד׃
אַחים ַונּ ֶ
ָה ִ
ֵל
ָצאנוּ ַונּ ֶ
ֲשׁר ָהיִינוּ ִאם פּוֹלוֹס י ָ
ַחנוּ א ֶ
וּמ ָמּ ֳחרָת ֲאנ ְ
ח ִ
ֲשׁר ָשׁם ָבּאנוּ ֶאל־ ֵבּית ִפּ ִילפּוֹס ַה ְמ ַב ֵשּׂר
ֶאל־ ִק ְס ִרין א ֶ
ֵשׁב ִעמּוֹ׃
ְוהוּא ֶא ָחד ֵמ ַה ִשּׁ ְב ָעה ַונּ ֶ
אַר ַבּע ָבּנוֹת ְבּתוּלוֹת ְו ֵהן ִמ ְתנ ְַבּאוֹת׃
ט וְלוֹ ְ
ֲח ִדים ְונ ִָביא ֶא ָחד ָירַד ַעד־כֹּה
ָמים א ָ
י ַוי ְִהי ְכּ ִשׁ ְב ֵתּנוּ פֹה י ִ
וּשׁמוֹ ֲאגָבוֹס׃
יהוּדה ְ
ִמ ָ
ֶא ָסר־בּוֹ
יא ְוהוּא ָבא ֵא ֵלינוּ ַויּ ִַקּח ֶאת־ ֵאזוֹר פּוֹלוֹס ַויּ ְ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ָכּ ָכה
אָמר ַ
ָדיו ְו ֶאת־ר ְַג ָליו וַיֹּא ֶמר כֹּה ַ
ֶאת־י ָ
ֲשׁר־לוֹ ָה ֵאזוֹר
ירוּשׁ ַליִם ֶאת־ ָה ִאישׁ א ֶ
ְהוּדים ִבּ ָ
ַאַסרוּ ַהיּ ִ
י ְ
ידי ַהגּוֹ ִים׃
ַהזֶּה ו ְִה ְס ִגּירֻהוּ ִבּ ֵ
ַחנוּ ְואַ ְנ ֵשׁי
יב ְל ֵשׁ ַמע ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִח ִלּינוּ ֶאת־ ָפּנָיו ֲאנ ְ
ירוּשׁ ָליִם׃
ֶח ַדּל ֵמעֲלוֹת ִל ָ
ָה ִעיר ִכּי־י ְ
יג וּפוֹלוֹס ָענָה ָל ָמּה ַתעֲשׂוּ כֹה ִכּי ִת ְבכּוּ ְו ַת ְכ ִאיבוּ ֶאת־ ִל ִבּי
ַו ֲאנִי ִה ְננִי נָכוֹן א־רַק ָל ֵתת ֵגּוִי ְלאֹ ְס ִרים ִכּי ִאם־גַּם
ירוּשׁ ַליִם ְבּ ַעד־ ֵשׁם ָהאָדוֹן
יתים ִבּ ָ
ְל ַה ְק ִריב נ ְַפ ִשׁי ִל ְמ ִמ ִ
ֵשׁוּע׃
י ַ
אָבה ִל ְשׁמֹ ַע ַו ַנּ ֲחרֵשׁ ִמ ֶמּנּוּ וַנֹּא ַמר ְרצוֹן יְה ָוֹה
יד ַוי ְִהי ִכּי א־ ָ
ֵע ֶשׂה׃
יָ
ֲשׁר ָלנוּ ַונּ ִַסּע ַלעֲלוֹת
ָשׂאנוּ ֶאת־א ֶ
ָמים ָה ֵא ֶלּה נ ָ
טו ְואַ ֲחרֵי ַהיּ ִ
ְרוּשׁ ָליִם׃
י ָ
ֲח ִדים ִמ ִקּ ְס ִרין ְו ֵא ֶלּה ֵה ִביאוּ
טז ַוַיּעֲלוּ ִע ָמּנוּ גַם־ ַתּ ְל ִמ ִידים א ָ
וֹאל ָה ִאישׁ
ָקן וַיּ ֶ
וֹסי ְוהוּא ַתּ ְל ִמיד ז ֵ
ִא ָתּם ֶאת־ ְמנָסוֹן ַה ַקּ ְפר ִ
ַויּ ְִתּנֵנוּ ָל ֶשׁ ֶבת ִעמּוֹ׃
אַחים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה׃
ְמה ִק ְבּלוּנוּ ָה ִ
ְרוּשׁ ָלי ָ
יז ַוי ְִהי ְכּבֹ ֵאנוּ י ָ
ְקנִים
ֵלֶ אל־ַיעֲקֹב ְו ָכל־ ַהזּ ֵ
וּמ ָמּ ֳחרָת ְל ָק ָחנוּ פוֹלוֹס ַונּ ֶ
יח ִ
גַּם־ ֵהם ָבּאוּ׃
ֵיהם
יט ַויּ ְִשׁאַל ָל ֶהם ְל ָשׁלוֹם ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ֵה ֵחל ְל ַס ֵפּר ְבּאָ ְזנ ֶ
ֲשׁר ִה ְג ִדּיל ָה ֱאִ הים ַלעֲשׂוֹת
ֵמ ָה ֵחל ו ְַעד־ ַכּ ֵלּה ֶאת א ֶ
ֲבדוֹ׃
ֲשׁר ע ָ
ְבּ ֶקרֶב ַהגּוֹ ִים ַבּעֲבֹ ָדתוֹ א ֶ
כ ַויּ ְִשׁ ְמעוּ ַוי ְָב ְרכוּ ֶאת־ ֲה ֱאִ הים וַיֹא ְמרוּ ֵא ָליו ֲהא רֹ ֶאה
ֲמינִים
ְהוּדים ָהיוּ ְל ַמא ִ
ֲל ִפים ִמן־ ַהיּ ִ
אָחינוּ ִכּי ַכ ָמּה א ָ
אַתּה ִ
ָ
וֹלה׃
ִיקים ַבּתּוֹ ָרה ְבּ ִק ְנאָה ְגד ָ
ֻלּם ַמ ֲחז ִ
ְוכ ָ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

ְהוּדים
אַתּה ִל ַמּ ְד ָתּ ֶאת־ ָכּל־ ַהיּ ִ
כא ְו ֵהם ָשׁ ְמעוּ ָע ֶליִ כּי ָ
וֹשׁ ִבים ְבּ ֶקרֶב ַהגּוֹ ִים ָלסוּר ֵמאַ ֲחרֵי מֹ ֶשׁה ְוגַם־ ִכּי
ַהיּ ְ
וּב ַד ְר ֵכי ַהתּוֹ ָרה א
ֵיהם ְ
ֲשׁר א יָמוּלוּ ֶאת־ ְבּנ ֶ
אָמ ְר ָתּ א ֶ
ַ
ֵלכוּ׃
יֵ
את׃
ֲשׂה ִכּי ָשׁמֹ ַע י ְִשׁ ְמעוּן ִכּי־ ָב ָ
כב ו ְַע ָתּה ַמה־ ַנּע ֶ
ָשׁים
אַר ָבּ ָעה ֲאנ ִ
ֶשׁנָם ִא ָתּנוּ ְ
ֲשׁר נֹא ַמר ֵא ֶלי י ְ
ֲשׂה ַכּא ֶ
כג ָל ֵכן ע ֵ
יהם׃
ֲל ֶ
ִירים ע ֵ
ֶדר ְנז ִ
ֲשׁר נ ֶ
אֶ
יסִ תּ ֵתּן
וּמ ִכּ ְ
אַתּה ִא ָתּם ִ
כד אֹ ָתם ְק ָחה ֵא ֶליְ ו ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ָתּ גַּם־ ָ
ֻלּם ִכּי
וּבזֶה י ְֵדעוּ כ ָ
ַלּחוּ ֶאת־ ְשׂ ַער ִנ ְזרָם ָ
ֲשׁר ְיג ְ
ָל ֶהם א ֶ
אַתּה
ֲשׁר גַּם־ ָ
ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ ָע ֶליַ בּא ֶ
מוּעת ָשׁוְ א ִהיא א ֶ
אַ־ ְשׁ ַ
ִת ְשׁמֹר ַלעֲשׁוֹת ְכּ ָכל־ ַה ָכּתוּב ַבּתּוֹ ָרה׃
ַחנוּ ְכּ ָבר ִצוִּינוּ
ֲמינִים ֲאנ ְ
כה ו ְַעל־אֹדוֹת ַהגּוֹ ִים ַה ַמּא ִ
ִעם־ ַה ֵסּ ֶפר ִכּי ֵהם ֶאת־ ָכּל־ ֵא ֶלּה א י ְִשׁמֹרוּ ְורַק י ִָבּ ְדלוּ
וּמן־ ַהנִּ ֻא ִפים׃
וּמן־ ַה ֶנּ ֱחנָק ִ
וּמן־ ַה ָדּם ִ
ֱל ִילים ִ
ִמזּ ְִב ֵחי א ִ
ָשׁים ַויּ ְִת ַק ֵדּשׁ ִא ָתּם ִמ ָמּ ֳחרָת ַויָּבֹא
כו ַויּ ִַקּח פּוֹלוֹס ֶאת־ ָה ֲאנ ִ
ָתם וְעוֹד
ְמי ָט ֳהר ָ
ִע ָמּ ֶהם ֶאל־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְל ַה ִגּיד ִכּי־ ָמ ְלאוּ י ֵ
יהם רַק ְל ָה ִביא ִאישׁ ִאישׁ ֶאת־ ָק ְר ָבּנוֹ׃
ֲל ֶ
עֵ
אַסיָא ִכּי
ֲשׁר ֵמ ְ
ְהוּדים א ֶ
ָמים ַויּ ְִר ֻאהוּ ַהיּ ִ
כז ִבּ ְמאת ִשׁ ְב ַעת ַהיּ ִ
וֹררוּ ֶאת־ ָכּל־ ֶה ָהמוֹן ַויּ ְִשׁ ְלחוּ־בוֹ
ָבא ֶאל־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַויְע ְ
יהם׃
ֶאת־י ְֵד ֶ
ֲשׁר
ָאל חוּשׁוּ ְל ֶע ְזרָה ִהנֵּה ָה ִאישׁ א ֶ
כח ַו ִיּז ְָעקוּ אַ ְנ ֵשׁי י ְִשׂר ֵ
ֲסירָם ֵמ ָה ָעם
ְבּ ָכל־ ְמקוֹם בֹּאוֹ הוּא ְמ ַל ֵמּד ָסרָה ַלה ִ
וּמ ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ו ְַע ָתּה עוֹד ֵה ִביא ְי ָונִים
ֵמ ַהתּוֹ ָרה ֵ
ְט ֵמּא ֶאת־ ַה ָמּקוֹם ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּה׃
ֶאל־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַוי ַ
וֹפימוֹס ָה ֶא ְפ ִסי ִמ ְת ַה ֵלִּ עמּוֹ
כט ִכּי ִל ְפנֵי זֶה רָאוּ ֶאת־ ְטר ִ
ֱביאָהוּ גַם ֶאל־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ׃
ַח ְשׁבוּ ִכּי־פוֹלוֹס ה ִ
ָבּ ִעיר ַויּ ְ
ַתּ ְר ַעשׁ ָכּל־ ָה ִעיר ו ְָכל־ ָה ָעם ִה ְת ַק ָבּצוּ ַויּ ְִת ְפּשׂוּ ֶאת־פּוֹלוֹס
ל וִ
חוּצה ְו ַה ְדּ ָלתוֹת ִבּן־ ֶרגַע
ַויּ ְִס ָחבוּהוּ ִמתּוַֹ ה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ָ
ֻסגָּרוּ׃
ְרוּשׁ ַליִם
ֲמיתוֹ ַויֻּגַּד ְל ַשׂר ָה ֶא ֶלף ִכּי י ָ
אָמרוּ ַלה ִ
לא ַוי ְִהי ִכּי ְ
וֹמ ָמה׃
ֻלּה ִה ְתק ָ
כָ
לב ְוהוּא ִה ְצ ִבּיא ִמ ְבּ ִלי־בוֹשׁ ֶח ֶבל אַנְ ֵשׁי ָצ ָבא ְו ָשׂרֵי ֵמאוֹת
ַוָיּרָץ ֶאל־תּוָֹ ה ָעם וְ ֵהם רָאוּ ֶאת־ ַשׂר־ ָה ֶא ֶלף ְו ֶאת־אַ ְנ ֵשׁי
ַח ְדּלוּ ֵמ ַהכּוֹת ֶאת־פּוֹלוֹס׃
ַה ָצּ ָבא ַויּ ְ
אָסרוֹ ִבּ ְשׁ ַניִם ְכּ ָב ִלים
לג ְו ַשׂר־ ָה ֶא ֶלף ִה ְק ִריב ַוַיּ ֲחזֶק־בּוֹ ַוי ְַצו ְל ְ
ֲשׁר ָע ָשׂה׃
וּמזֶּה א ֶ
ַויּ ְִשׁאַל ִמי הוּא־זֶה ַ
ַען ֲא ֶשׁר א יָכוֹל
ַען ָה ָעם ַויּ ְִק ְראוּ ֵא ֶלּה כֹה ְו ֵא ֶלּה כֹה ְוי ַ
לד ַויּ ַ
יאהוּ
ֲב ֵ
ֲמתּוֹ ִכּי רַב ַה ָשּׁאוֹן ַעל־ ֵכּן ִצוָּה ַלה ִ
ְל ַה ִצּיל ָדּ ָבר ַלא ִ
צוּדה׃
ֶאל־ ַה ְמּ ָ
יעם ֶאל־ ַה ַמּעֲלוֹת ְנ ָשׂ ֻאהוּ אַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ְל ַפ ְלּטוֹ
לה ְבּ ַה ִגּ ָ
ִמ ִתּ ְגרַת ָה ָעם ִכּי ָע ְצ ָמה ְמאֹד׃
לו ִכּי ַעם־רָב ִה ְתרֹ ְצצוּ אַ ֲחרָיו ְבּ ָק ְראָם ַה ֲחרֵם אֹתוֹ׃

קיב

אָמר
צוּדה ְוהוּא ַ
הוּבא פוֹלוֹס ֶאל־תּוַֹ ה ְמּ ָ
לז ַוי ְִהי ֶטרֶם ָ
ֲת ְתּ ֵננִי ְל ַד ֵבּר ֵא ֶליְ דּ ַבר־ ָמה וַיֹּא ֶמר
ֶאל־ ַשׂר־ ָה ֶא ֶלף ה ִ
אַתּה ְל ַד ֵבּר ְיוַנִ ית׃
וֹד ַע ָ
הֲי ֵ
ֲשׁר זֶה ִמ ָקּרוֹב ֵה ִקים
אַתּה ִאישׁ ִמ ְצ ַריִם ַההוּא א ֶ
לח ַה ֵאי ְנָ 
ֲל ִפים אַנְ ֵשׁי ָד ִמים אַ ֲחרָיו
אַר ַבּ ַעת א ָ
וֹצא ְ
ֶמרֶד וַיּ ֵ
ַה ִמּ ְד ָבּרָה׃
ְהוּדי י ְִליד ִעיר ַט ְרסוֹס ֶא ְזרַח
לט וַיֹּא ֶמר פּוֹלוֹס א ִכּי־ ֲאנִי י ִ
ֲב ֶקּ ְשְׁ תּ ֵננִי־נָא ְל ַד ֵבּר
יקיָא ְואָנֹ ִכי א ַ
ִעיר ְמ ֻה ָלּ ָלה ְבּ ִק ִיל ְ
ֶאל־ ָה ָעם׃
ַצּב פּוֹלוס ַעל־ ַה ַמּעֲלוֹת ַויְנֹ ֵפף יָדוֹ
מ וּ ְב ֵתת אֹתוֹ ְל ַד ֵבּר ִה ְתי ֵ
יהם ְבּ ִע ְב ִרית
ֲל ֶ
וֹלה ַוי ְַד ֵבּר א ֵ
ֻמיָּה ְגד ָ
ַתּ ִהי ד ִ
ֶאל־מוּל ָה ָעם ו ְ
ֵלאמֹר׃

פרק כב
ֵיכם
ֲד ֵבּרָה ְל ַמ ַען ִל ְפנ ֶ
אַחים וְ אָבוֹת ִשׁ ְמעוּ־נָא ַוא ַ
ָשׁים ִ
א ֲאנ ִ
ֶא ְצ ַט ָדּק׃
ֲרישׁ
וֹסיפוּ עוֹד ְל ַהח ִ
יהם וַיּ ִ
ֲל ֶ
ב ְכּ ָשׁ ְמ ָעם ִכּי ְב ִע ְב ִרית י ְַד ֵבּר א ֵ
אָמר׃
ְוהוּא ָ
ֻלּ ְד ִתּי פֹה
יקיָא י ַ
ְהוּדי אֲנֹ ִכי ְבּ ִעיר ַט ְרסוֹס ְבּ ִק ִיל ְ
ג ִאישׁ־י ִ
מּוּדי תוֹ ַרת
ְמ ְל ֵאנִי ִל ֵ
יאל ַוי ַ
ַמ ִל ֵ
ַג ֵלי ג ְ
ֻדּ ְל ִתּי ְלר ְ
ָבּ ִעיר ַהזֹּאת גּ ַ
ֲשׁר
ִיתי ְמ ַקנֵּא ֵלאִ הים ַכּא ֶ
יה גַּם־ ָהי ִ
וֹתינוּ ְל ָכל־ ֻח ֶקּ ָ
אֲב ֵ
ֻלּ ֶכם׃
אַתּם ַהיּוֹם כּ ְ
ִהנּ ְֶכם ֶ
ָשׁים
ָד ְפ ִתּי ֶאת־ ַה ֶדּ ֶרַ הזֶּה ַעד־ ַל ָמּוֶת ַו ֲאנ ִ
ד ְואָנֹ ִכי ר ַ
ָא ְתּנֵם ְבּ ֵבית ַה ֶכּ ֶלא׃
אָס ְר ִתּי ו ֶ
ָשׁים ַ
גַּם־נ ִ
ְקנִים
ֲשׁר כֹּה־י ְִעידוּן־ ִלי גַּם־ ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ְו ָכל־ ֵבּית ַהזּ ֵ
ה ַכּא ֶ
אַחים ֶל ֶל ֶכת ְל ַד ֶמּ ֶשׂק
יהם ֶאל־ ָה ִ
וֹת ֶ
ֲשׁר ִא ְמּצוּ־ ִלי ְבּ ִא ְגּר ֵ
אֶ
ֵענֵשׁוּ׃
ירוּשׁ ַליִם ְל ַמ ַען י ָ
ֲסוּרים ִל ָ
ֲביאָם גַּם־ ִמ ָשּׁם א ִ
ַלה ִ
ֲצי ַהיּוֹם ִפּ ְתאֹם
ו ֲאנִי ַב ֶדּ ֶרָ קרוֹב ְלבֹא ַד ָמּ ֶשׂק ְו ִהנֵּה ַבּח ִ
ֻבּנִי׃
אוֹר ָגּדוֹל ִמ ָשּׁ ַמיִם ָנגַה ָע ַלי ַו ְיס ֵ
ָא ְשׁ ַמע קוֹל ִמ ַדּ ֵבּר ֵא ָלי ָשׁאוּל ָשׁאוּל ָל ָמּה
אַר ָצה ו ֶ
ָאפֹּל ְ
ז וֶ
ִתּ ְר ְדּ ֵפנִי׃
ֵשׁוּע ַהנּ ְָצ ִרי
אַתּה אֲדֹ ִני וַיֹּא ֶמר ֵא ַלי ֲאנִי י ַ
ָאַען אָנִי ִמי ָ
חו ַ
ַדּף׃
אַתּה ְמר ֵ
ֲשׁר ָ
אֶ
ֲשׁר ָהיוּ ִע ִמּי רָאוּ ֶאת־ ָהאוֹר ַויִּירָאוּ רַק ֶאת־ ַהקּוֹל
ט ַוא ֶ
ַה ְמ ַד ֵבּר ֵא ַלי א ָשׁ ֵמעוּ׃
ֱשׂה אֲדֹ ִני וַיֹּא ֶמר ָהאָדוֹן ֵא ַלי קוּם
וּמה ֵאפוֹא ֶאע ֶ
י וָאֹ ַמר ָ
ֲשׁר ְתּ ֻצוֶּה ַלעֲשׂוֹת׃
ָלְ ל ַד ֶמּ ֶשׂק וְ ָשׁם יֻגַּד ְל כֹּל א ֶ
וֵ
יא ַו ֲאנִי א־יָכֹ ְל ִתּי ִל ְראוֹת ְבּ ֵעינַי ִכי־ ָכהוּ ִמ ְפּנֵי נַֹגהּ ָהאוֹר
ַוַיּ ְנחוּנִי ְביָד ַההֹ ְל ִכים ִע ִמּי וָאָבֹא ְל ַד ָמּ ֶשׂק׃
וּשׁמוֹ ֲח ַנ ְניָה ְירֵא ֱאִ הים ְכּ ִפי ַהתּוֹ ָרה ְורָצוּי
יב ְו ָשׁם ִאישׁ ְ
ְהוּדים ַהיֹּ ְשׁ ִבים ָשׁם׃
ְל ָכל־ ַהיּ ִ
וּר ֵאה
אָחי ָשׁאוּל ְפּ ַקח ֵעינֶיְ 
יג ְוהוּא ָבא ֵא ַלי ַו ִיּגַּשׁ וַיֹּא ַמר ִ
ָא ְר ֵאהוּ אֹתוֹ ְל ָפנָי׃
וּב ֶרגַע ַהזֶּה נ ְִפ ְקחוּ ֵעינַי ו ֶ
ְ
וֹתינוּ ָבּ ַחר ְבָּ ל ַד ַעת ֶאת־ ְרצוֹנוֹ וְ ִל ְראוֹת
יד וַיֹּא ַמר ֱאֵ הי אֲב ֵ
ֶאת־ ַה ַצּ ִדּיק ו ְִל ְשׁמֹ ַע ֶאת־קוֹלוֹ ִמ ִפּיו׃

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

ית
ָא ָ
ֲשׁר ר ִ
אָדם ַבּ ָדּ ָבר א ֶ
טו ִכּי ָהיֹה ִת ְהיֶה־לּוֹ ְל ֵעד ֶנגֶד ָכּל־ ָה ָ
ֲשׁר ָשׁ ָמ ְע ָתּ׃
ַוא ֶ
ַחץ ֵמ ַחטֹּא ֶתי
טז ו ְַע ָתּה ָל ָמּה ִת ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ קוּם ִה ָטּ ֵבל ְו ִה ְתר ֵ
ְבּ ָק ְר ֲאְ בּ ֵשׁם ָהאָדוֹן׃
רוּח
ירוּשׁ ַליִם ַואֲנִ י ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ִתּי ַב ִמּ ְק ָדּשׁ ְו ַ
שׁוּבי ִל ָ
יז ַוי ְִהי ְבּ ִ
יְה ָוֹה ְל ָב ָשׁ ְתנִי׃
ירוּשׁ ָליִם ִכּי
חוּשׁה ַמ ֲהרָה ִמ ָ
ָארֶא אֹתוֹ ְמ ַד ֵבּר ֵא ַלי ָ
יח ו ֵ
דוּתָ ע ַלי א־י ִָקּחוּ׃
ֶאת־ ֵע ְ
ֲשׁר
יטב ִכּי ֲאנִי הוּא א ֶ
וֹד ִעים ֵה ֵ
יט וָאֹ ַמר אֲדֹ ִני ֲהא ֵהם י ְ
ֵסת
וּב ָב ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
אתי ְבּ ָב ֵתּי ְכ ָל ִאים ְ
ֲמינֶיִ כּ ֵלּ ִ
ֶאת־ ַמא ִ
יתים׃
ִה ֵכּ ִ
יתי
ָט ִ
ֲמ ְד ִתּי ָשׁם נ ִ
וּב ִה ָשּׁ ֵפַ דּם־ ְס ְט ָפנוֹס ֵע ְד גַּם־ ֲאנִי ע ַ
כ ְ
ָט ְר ִתּי׃
ַצ ָחיו ֲאנִי נ ָ
ֲמיתוֹ ְו ֶאת־ ִבּ ְג ֵדי ְמר ְ
ֵיהם ַלה ִ
אַ ֲחר ֶ
כא וַיֹּא ֶמר ֵא ַלי ֵלִ כּי ַב ֶמּ ְר ַח ִקּים ֶאל־ ַהגּוֹ ִים ֲאנִי ֶא ְשׁ ָל ֶח׃
וֹלם ַויּ ְִקרָאוּ
ָתנוּ ק ָ
כב ַויּ ְִשׁ ְמעוּ אֹתוֹ ַעד־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ְואָז נ ְ
ֲד ָמה ֵאין לוֹ ַחיִּים׃
ִה ָכּ ֵחד י ִָכּ ֵחד ִאישׁ ָכּזֶה ֵמ ַעל־ ְפּנֵי ָהא ָ
וּמ ַע ְפּ ִרים ֶבּ ָע ָפר
יהם ְ
כג ַוי ְִהי ֵהם שֹׁ ֲא ִגים וּפֹ ְשׁ ִטים ֶאת־ ִבּ ְג ֵד ֶ
ַעד־ ְל ָמ ְע ָלה׃
צוּדה ְו ָשׁם ִצוָּה
ֲביאוֹ ֶאל־תּוַֹ ה ְמּ ָ
כד ַוי ְַצו ַשׂר ָה ֶא ֶלף ַלה ִ
ָדע לוֹ ַעל־ ֶמה
אַכ ְז ִריּוֹת ְל ַמ ַען ִיוּ ַ
ָע ָליו ְל ַענּוֹתוֹ ְבּ ַמכּוֹת ְ
ָכּ ָכה ָע ָליו ִה ְת ַרגָּזוּ׃
אָסרוֹ ְל ֵה ָענוֹתוֹ וַיֹּא ֶמר פּוֹלוֹס ֶאל־ ַשׂר־ ַה ֵמּאָה
כה ַוי ְִהי ְבּ ֵה ְ
ַהנּ ִָצּב ָע ָליו ַהאַף ֻא ְמנָם יֶשׁ־ ָל ֶכם ָה ִר ְשׁיוֹן ְל ַענּוֹת ֶא ְזרַח
וּמ ְשׁ ָפּט׃
וּמה־גַּם ְבּא־ ִדין ִ
וֹמי ַ
ר ִ
כו ְו ַשׂר ַה ֵמּאָה ְבּ ָשׁ ְמעוֹ ָכזֹאת ִמ ַהר ֶאל־ ַשׂר־ ָה ֶא ֶלף
אַתּה אֹ ֵמר ַלעֲשׂוֹת ִכּי
אָמר ְר ֵאה ָמה ָ
ַוי ְַס ֶפּר־לוֹ ְוגַם־ ַ
וֹמי הוּא׃
ָה ִאישׁ ַהזֶּה ֶאזְ רַח ר ִ
ֱמר־ ִלי ַה ֻא ְמנָם ִכּי ֶא ְזרַח
כז ַויָּבֹא ַשׂר־ ָה ֶא ֶלף ַויֹּא ַמר ֵא ָליו א ָ
אָתּה וַיֹּא ַמר ִכּ ְד ָב ֶר׃
וֹמי ָ
ר ִ
ִיתי ִלי ְזכוּת ֶא ְזרָח ָכּזֹאת ְבּ ֶכ ֶסף
ַען ַשׂר־ ָה ֶא ֶלף אָנִי ָקנ ִ
כח ַויּ ַ
ֻלּ ְד ִתּי ָבהּ׃
ָמ ֵלא ַו ֲאנִי ֵה ִשׁיב פּוֹלוֹס ֲאנִי גַּם־י ַ
כט ו ְַעד־ ְמ ֵהרָה ִה ְרפּוּ ִמ ֶמּנוּ ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ְל ַענּוֹתוֹ ְו ַשׂר ָה ֶא ֶלף
וֹמי הוּא׃
ֲסרוֹ ֶא ְזרַח ר ִ
ֲשׁר א ָ
ָפּ ַחד ְבּ ָשׁ ְמעוֹ ִכּי זֶה א ֶ
ֲמתּוֹ ַעל־ ָמה
אַחר נִ ְכ ַסף ְל ָברֶר־לוֹ ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ַלא ִ
ל ַבּיּוֹם ָה ֵ
ָאשׁי
אַסּף ר ֵ
ְהוּדים ַויּ ִַתּירֵהוּ ַוי ְַצו ְל ִה ְת ֵ
י ְַר ִשׁיעוּ אֹתוֹ ַהיּ ִ
וֹריד ֶאת־פּוֹלוֹס
ַהכֹּ ֲהנִים ו ְָכל־ ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין ְוהוּא ה ִ
ֵיהם׃
ֲמ ֵדהוּ ִל ְפנ ֶ
ַוַיּע ִ

פרק כג
א

ב

אַחים
ָשׁים ִ
ָתן ֵעינָיו ַעל־ ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין וַיֹּא ַמר ֲאנ ִ
וּפוֹלוֹס נ ַ
ֲאנִי ְבּ ֵלב ָטהוֹר ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ִל ְפנֵי ֱאִ הים ַעד־ ַהיּוֹם ַהזֶּה׃
ַו ֲח ַנ ְניָה ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ִצוָּה ֶאת־ ָהעֹ ְמ ִדים ָע ָליו ְל ַהכֹּתוֹ
ַעל־ ִפּיו׃

קיג

טוּח ֵהן
אַתּה ִקיר ַ
ַכּה ֱאִ הים ָ
ג וַיֹּא ֶמר ֵא ָליו פּוֹלוֹס ְואֹ ְת י ֶ
ִית ְל ַהכֹּ ִתי
אַתּה יֹ ֵשׁב פֹּה ְל ָשׁ ְפ ֵטנִ י ַעל־ ִפּי ַהתּוֹ ָרה ְו ִהנֵּה ִצוּ ָ
ָ
ְבּא־ ִמ ְשׁ ָפּט׃
ד וַיֹּא ְמרוּ ָהעֹ ְמ ִדים ָשׁם ֲהגַם ֶאת־ ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ֵלאִ הים
אַתּה ְמ ַק ֵלּל׃
ָ
ָד ְע ִתּי ִכּי הוּא ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל
אַחי א י ַ
ה וַיֹּא ֶמר פּוֹלוֹס ַ
ָשׂיא ְב ַע ְמּ א ָתאֹר׃
ִכּי־ ָכתוּב ְונ ִ
וּמ ְפ ַל ְג ָתּם
דּוּקים ִ
אַחת ַצ ִ
ָדע ִכּי ִמ ְפ ַל ְג ָתּם ָה ַ
ו וּפוֹלוֹס י ַ
רוּשׁים ַויּ ִֵתּן קוֹלוֹ וַיֹּא ֶמר ְבּתוַֹ ה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין
ַה ֵשּׁנִית ְפּ ִ
ָתי ִל ְת ִחיַּת
אַחים ֲאנִי ָפּרוּשׁ ֶבּן־ ָפּרוּשׁ ו ְַעל־ ִתּ ְקו ִ
ָשׁים ִ
ֲאנ ִ
ָשׁ ִתּי׃
ַה ֵמּ ִתים ֲאנִי ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ֻהגּ ְ
וּבין
רוּשׁים ֵ
יבה ֵבּין ַה ְפּ ִ
אָמרוֹ ָכזֹאת ָפּ ְר ָצה ְמ ִר ָ
ז ְבּ ְ
ָעים׃
ֲס ָפה נ ְִק ְר ָעה ִל ְקר ִ
דּוּקים ְו ָהא ֵ
ַה ַצּ ִ
אָכים
אָמרוּ ֵאין ְתּ ִחיַּת ַה ֵמּ ִתים ְו ֵאין ַמ ְל ִ
דּוּקים ְ
ח ִכּי ַה ַצּ ִ
אָמרוּ יֵשׁ ָויֵשׁ ָכּל־ ֵא ֶלּה׃
רוּשׁים ְ
רוּח וְ ַה ְפּ ִ
ְואַף־ ֵאין ַ
רוּשׁים ָע ְמדוּ ַויּ ְִתו ְַכּחוּ
וֹפ ִרים ַה ְפּ ִ
ְהסּ ְ
ָקם ָשׁאוֹן גָּדוֹל ו ַ
ט ַויּ ָ
רוּח
ַחנוּ מֹ ְצ ִאים אָוֶן ָבּ ִאישׁ ַהזֶּה ִאם כֹּה ַ
וַיֹּא ְמרוּ ֵאין ֲאנ ְ
ַחנוּ א נ ִָריב ֶאל־ ֱאִ הים׃
ִדּ ֶבּר ֵא ָליו אוֹ ַמ ְלאֲָ אנ ְ
ְשׂר־ ָה ֶא ֶלף ָדּאַג ְלפוֹלוֹס ֶפּן־י ְִט ְרפֻהוּ
י ַוי ְִהי ִכּי־ ָחזַק ָה ִריב ו ַ
ֲשׁבוֹ
אַפּם ַוי ְַצו ֶאת־אַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ְל ַק ְחתּוֹ ִמ ֵבּינֹ ָתם ו ְַלה ִ
ְב ָ
צוּדה׃
ֶאל־ ַה ְמּ ָ
ֲשׁר
וּב ַלּי ְָלה ַההוּא ִנ ְראָה ֵא ָליו ָהאָדוֹן וַיֹּא ֶמר ֲחזָק ִכּי ַכּא ֶ
יא ַ
וֹמי׃
ידנִ י גַּם־ ְבּר ִ
ירוּשׁ ַליִם ֵכּן ְתּ ִע ֵ
ַה ִעידֹ ָת ִלּי ִבּ ָ
אָלה נ ְַפ ָשׁם
וֹסדוּ ַו ִיּ ְשׂאוּ ְב ָ
ְהוּדים נ ְ
וֹמם ְו ַהיּ ִ
יב ַוי ְִהי ִבּ ְהיוֹת י ָ
יתם ֶאת־פּוֹלוֹס׃
ֲמ ָ
ִאם יֹא ְכלוּ ְו ִאם י ְִשׁתּוּ ַעד ִאם־ה ִ
אַר ָבּ ִעים
וֹתר ֵמ ְ
אָלה ַהזֹּאת י ֵ
בוּעת ָה ָ
יג ַויּ ְִהיוּ ַה ָבּ ִאים ִבּ ְשׁ ַ
ִאישׁ׃
ְקנִים וַיֹּא ְמרוּ
ְאל־ ַהזּ ֵ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ו ֶ
יד ְו ֵהם ָה ְלכוּ ֶאל־ר ֵ
אָלה ְל ִב ְל ִתּי בֹא ֶאל־ ִפּינוּ ְמאוּם
בוּעת ָ
ַחנוּ נִ ְשׁ ַבּ ְענוּ ִבּ ְשׁ ַ
ֲאנ ְ
ַעד ִאם־ ֵה ַמ ְתנוּ ֶאת־פּוֹלוֹס׃
ידהוּ
וֹר ֵ
אַתּם וְ ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין ִא ְמרוּ ְל ַשׂר־ ָה ֶא ֶלף ִכּי י ִ
טו ַעל־ ֵכּן ֶ
יטב
ֲפ ִצים ַלחֲקֹר ֵה ֵ
אַתּם ח ֵ
יכם ְכּמוֹ ִאם ֶ
ֲל ֶ
ָמ ָחר א ֵ
ֲמיתוֹ ְבּ ֶטרֶם
ַחנוּ ִנ ְהיֶה נְ כֹ ִנים ַלה ִ
ֶאת־ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ְו ִדינוֹ ַו ֲאנ ְ
יכם׃
ֲל ֶ
יע א ֵ
י ִַגּ ַ
ְמ ֵהר ַויָּבֹא
ָדע ְדּ ַבר ַה ְצּ ִדיָּה ַהזֹּאת ְל ֶבן־אֲחוֹת פּוֹלוֹס ַוי ַ
טז ַו ִיּוּ ַ
צוּדה ַוַיּגֵּד ְלפוֹלוֹס׃
ֶאל־ ַה ְמּ ָ
יז ַויּ ְִקרָא פוֹלוֹס ֶאל־ ֶא ָחד ִמ ָשּׂרֵי ַה ֵמּאוֹת וַיֹּא ֶמר לוֹ ְק ָחה
ַער ַהזֶּה ְו ָה ֵבא אֹתוֹ ֶאל־ ַשׂר־ ָה ֶא ֶלף ִכּי־ ָד ָבר לוֹ
ֶאת־ ַהנּ ַ
ֵא ָליו׃
אַסּיר
יאהוּ ֶאל־ ַשׂר־ ָה ֶא ֶלף וַיֹּא ַמר פּוֹלוֹס ָה ִ
יח ַויּ ִָקּ ֵחהוּ ַוי ְִב ֵ
ַער ַהזֶּה ְל ָפנֶי
ְקרָאַנִי ֵא ָליו ַוי ְַב ְק ֵשׁנִי ְל ָה ִביא ֶאת־ ַהנּ ַ
ֲשׁר ָדּ ָבר לוֹ ְל ַה ִגּיד ָל׃
ַבּא ֶ
אָלהוּ ַמה־ ָדּ ָבר
ַטּהוּ ַה ִצּ ָדּה ַויּ ְִשׁ ֵ
יט ַוֶיּ ֱחזַק ַשׂר ָה ֶא ֶלף ְבּיָדוֹ ַויּ ֵ
ָלאַט ִע ְמְּ לגַלּוֹתוֹ ִלי׃

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

ְהוּדים ֵע ָצה ַב ָסּ ֶתר ְל ַב ֵקּשׁ ֵמ ִא ְתּ
כ וַיֹּא ַמר כֹּה־ ִח ְבּלוּ ַהיּ ִ
וֹריד ֶאת־פּוֹלוֹס ָמ ָחר ֶאל־ ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין ְכּמוֹ ִאם־ ָח ֵפץ
ְלה ִ
יטב ֶאת־ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ו ְִדינוֹ׃
אַתּה ַלחֲקֹר ֵה ֵ
ָ
ָשׁים
אַר ָבּ ִעים ֲאנ ִ
וֹתר ֵמ ְ
אַתּה אַל־ ִתּ ְשׁ ַמע ָל ֶהם ִכּי י ֵ
כא ו ְַע ָתּה ָ
אָלה ְל ִב ְל ִתּי אָכֹל ְו ָשׁתוֹ
בוּעת ָ
ֶא ְרבוּ לוֹ ְו ֵהם ִנ ְשׁ ְבּעוּ ִב ְשׁ ַ
יֶ
וּמַי ֲח ִלים
מוּכנִים ְ
ָ
יתם אֹתוֹ ו ְַע ָתּה ֵהם
ֲמ ָ
ַעד ִאם־ה ִ
ְלמוֹ־ ִפי׃
ַער ַוי ְַצוֵּהוּ ֵמ ַה ִגּיד ְל ִאישׁ
כב ְו ַשׂר־ ָה ֶא ֶלף ִשׁ ַלּח ֶאת־ ַהנּ ַ
וֹדע אֹתוֹ׃
ֲשׁר ה ַ
ֶאת־א ֶ
אתיִם אַ ְנ ֵשׁי
ֲמידוּ ָמ ַ
כג ַויּ ְִקרָא ִל ְשׁנֵי ָשׂרֵי ֵמאוֹת וַיֹּא ַמר ַהע ִ
ָשׁים
ֲלוּצים וּנְכֹ ִנים ָל ֶל ֶכת ִל ִק ְס ִרין ְו ִשׁ ְב ִעים ָפּר ִ
ָצ ָבא ח ִ
ישׁית ַבּ ַלּי ְָלה י ְִהיוּ
אתיִם נֹ ְשׂ ֵאי ְר ָמ ִחים ַבּ ָשּׁ ָעה ַה ְשּׁ ִל ִ
וּמ ַ
ָ
נְכֹ ִנים׃
יאהוּ
ֲב ֵ
כד גַּם־ ַבּהֲמוֹת ַמ ָשּׂא ָתּ ִביאוּ ָל ֵשׂאת ֶאת־פּוֹלוֹס ו ְַלה ִ
יכס׃
ָשׁ ֵלם ֶאל־ ַה ֶפּ ָחה ֶאל־ ִפּ ִיל ַ
וּבהּ ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה׃
כה ַויּ ְִכתֹּב ִא ֶגּרֶת ָ
ְה ִנּ ְכ ָבּד
יכס ַה ֶפּ ָחה ו ַ
לוּסיאַס ֶאל־ ִפּ ִיל ַ
וֹדיוֹס ִ
כו ִמ ֶמּנִי ְקל ְ
ָכה ְו ָשׁלוֹם׃
ַעד־ ְמאֹד ְבּר ָ
ֲמיתוֹ
ְהוּדים ְתּ ָפשׂוּהוּ וַיֹּא ְמרוּ ַלה ִ
ֲשׁר ַהיּ ִ
כז ֶאת־ ָה ִאישׁ ַהזֶּה א ֶ
ַען ָשׁ ַמ ְע ִתּי
ֲרי ִעם־אַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא י ַ
אֹתוֹ ִה ַצּ ְל ִתּי ְבּ ַמה ִ
וֹמי הוּא׃
ִכּי־ ֶא ְזרַח ר ִ
יעים אֹתוֹ
ֲשׁר ָח ַפ ְצ ִתּי ְל ֵד ָעה ַעל־ ְדּ ַבר ָמה ֵהם ַמ ְר ִשׁ ִ
וּבא ֶ
כח ַ
ַב ִתּיו ִל ְפנֵי ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין׃
ִה ְקר ְ
ָא ְשׁ ַמע ִכּי רַק ַעל־אֹדוֹת ְדּ ַבר ִריב ְבּ ִח ְקרֵי תוֹ ָר ָתם ֵהם
כט ו ֶ
ָשׁע ָלמוּת אוֹ
יעים אֹתוֹ ְוא ַעל־ ְדּ ַבר־אָוֶן ִל ְהיוֹת ר ָ
ַמ ְר ִשׁ ִ
ֲסיר עֹ ִני ְבּ ַכ ְב ֵלי ַב ְרזֶל׃
אִ
ָא ְשׁ ָל ֵחהוּ
ֲשׁר כּוֹ ְננוּ ְל ַה ְשׁ ִחיתוֹ ִמ ַה ְר ִתּי ו ֶ
ל ַוי ְִהי ִכּי ֻהגַּד ִלי א ֶ
וּל ַד ֵבּר ְל ָפנֶיָ שׁלוֹם׃
ָע ְד ִתּי ָלבֹא ְ
שׂטנָיו י ַ
ֵא ֶלי וְ גַם ֶאת־ ְ
יאהוּ ְבּעוֹד
ֲשׁר צֻוּוּ ַוי ְִב ֻ
לא ַויּ ְִקחוּ אַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ֶאת־פּוֹלוֹס ַכּא ֶ
ַלי ְַלה ֶאל־אַ ְנ ִט ַפּ ְט ִריס׃
ָשׁים ְו ֵהם ָשׁבוּ
ְתנוּהוּ ַעל־יַד ַה ָפּר ִ
וּמ ָמּ ֳחרָת נ ָ
לב ִ
צוּדה׃
ֶאל־ ַה ְמּ ָ
לג ְו ֵא ֶלּה ָבּאוּ ֶאל־ ִק ְס ִרין ַויּ ְִתּנוּ ֶאת־ ָה ִא ֶגּרֶת ֶאל־יַד ַה ֶפּ ָחה
ֱמידוּ ְל ָפנָיו׃
ְוגַם ֶאת־פּוֹלוֹס ֶהע ִ
לד ַוי ְִהי ְבּ ָק ְראוֹ ַויּ ְִשׁאַל ֵמ ֵאי־זוֹ ְמ ִדינָה הוּא ַויּ ְִשׁ ַמע
יקיָא הוּא׃
ִכּי־ ִמ ִקּ ִיל ְ
שׂטנֶיַ וי ְַצו
לה וַיֹּא ַמר אָנֹ ִכי ֶא ְב ָח ְנ אַ ֲחרֵי בֹא ֵהנָּה גַּם־ ְ
וֹרדוֹס׃
ֲשׁר ְלה ְ
ְל ָשׁ ְמרוֹ ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט א ֶ

פרק כד
א

ָמים ַוֵיּרֶד ֲח ַנ ְניָה ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל
ישּׁה י ִ
ֲמ ָ
ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי ח ִ
ְקנִים ְו ִאישׁ ֶא ָחד יֹ ֵד ַע ַדּ ֵבּר ַט ְר ֻטלּוֹס ְשׁמוֹ ַויִּלֹּנוּ
ְו ַהזּ ֵ
ַעל־פּוֹלוֹס ִל ְפנֵי ַה ֵפּ ָחה׃

קיד

ֲשׁר ַעל־י ְָד
ב הוּא נ ְִקרָא ְו ַט ְר ֻטלּוֹס ֵה ֵחל ִל ִשׂ ְטנוֹ וַיֹּא ַמר א ֶ
ַען
ַתּבֹאנָה טוֹבוֹת ַה ְר ֵבּה ָל ָעם ַהזֶּה י ַ
וּב ְט ָחה ָלנוּ ו ָ
ַה ְשׁ ֵקט ִ
ִה ְשׂ ַכּ ְל ָתּ ַלעֲשׂוֹת ִע ָמּנוּ ְבּשׁוּם ֶשׂ ֶכל׃
וּמ ָב ְר ִכים אֹ ְת
יכס ַהנִּ ְכ ָבּד ְ
וֹדים ְלִ פּ ִיל ַ
ַחנוּ מ ִ
ג ַעל־זֶה ֲאנ ְ
וּב ָכל־ ָמקוֹם׃
ְבּ ָכל־יוֹם ְ
ֲשׁ ְח ְרְ בּקֹ ֶצר
אוּלם ְל ַמ ַען חֲדֹל ֵמה ִוֹגי ֲעַ ה ְר ֵבּה ַעל־ ֵכּן א ַ
ד ְו ָ
ִמ ִלּים ִכּי ִת ְשׁ ָמ ֵענוּ ְבּרֹב ַח ְס ֶדּ׃
ַחנוּ ָמ ָצאנוּ ֶאת־ ָה ִאישׁ ַהזֶּה ַכּ ֶדּ ֶבר ַי ֲהְ מ ַשׁ ַלּח ְמ ָדנִים
ה ֲאנ ְ
ְהוּדים ְבּ ָכל־ ָהאָרֶץ ְוהוּא ַמנ ְִהיג ְל ִמ ְפ ֶלגֶת
ֵבּין ָכּל־ ַהיּ ִ
ַהנּ ְָצ ִרים׃
ַחנוּ
ו ְוגַם־הוּא ָח ַמס ְמזִ ָמּה ְל ַח ֵלּל ֶאת־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַו ֲאנ ְ
ְתּ ַפ ְשׂנֻהוּ וַנֹּא ֶמר ַלעֲשׂוֹת בּוֹ ִמ ְשׁ ָפּט ָכּתוּב ְבּתוֹ ָר ֵתנוּ׃
ָדנוּ
ָקה ַויּ ְִגזְ ֵלהוּ ִמיּ ֵ
לוּסיאַס ַשׂר־ ָה ֶא ֶלף ְבּיָד־ ֲחז ָ
ז ַויָּבֹא ִ
ְו ֶאת־ ִשׂ ְטנָיו ִצוָּה ָלבֹא ָע ֶדי׃
ָד ְע ָתּ
אַתּה ִת ְב ַחן ְוי ַ
ח ְו ִהנֵּה ִפּיו ַי ֲענֶה בּוֹ ִאם־ ַתּ ְח ְקרֵהוּ ְו ָ
ַחנוּ ַמ ִלּינִים ָע ָליו׃
ֲשׁר ֲאנ ְ
ֶאת־ ַה ְתּלוּנָּה א ֶ
ְהוּדים ֵה ִעידוּ וַיֹּא ְמרוּ ֵכּנִים ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה׃
ט ְו ַהיּ ִ
י וּפוֹלוֹס ָענָה ְבּ ֵתת לוֹ ַה ֶפּ ָחה אוֹת ַלעֲנוֹת ִמ ַדּ ְע ִתּי ִכי שֹׁ ֵפט
אַתּה ָל ָעם ַהזֶּה זֶה ָשׁנִים רַבּוֹת ַעל־ ֵכּן ֶא ֱענֶה ִצ ְד ִקי ִבי
ָ
טוּח׃
וּב ַ
ְבּ ֵלב נָכוֹן ָ
וֹתר ִמ ְשּׁנֵים ָע ָשׂר יוֹם
ָקל ְלָ ל ַד ַעת ִכּי עוֹד א ָח ְלפוּ י ֵ
יא ַהנּ ֵ
ירוּשׁ ַליִם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת׃
ִמיּוֹם ֲעִ תי ִל ָ
יח ִעם־ ִאישׁ ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ אוֹ־ ְמ ַס ֵבּב ָדּ ָבר
יב ְו ֵהם א ְמ ָצ ֻאנִי ֵמ ִשׂ ַ
ֵסת אוֹ ָבּ ִעיר׃
ָעק ָה ָעם אַף א־ ְבּ ָב ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
ְל ִהזּ ֵ
ֲשׁר
ֱמת ַה ְתּלוּנָּה א ֶ
וֹכח ְל ָפנֶיִ כּי א ֶ
יוּכלוּ ְלה ַ
יג ו ְֵכן גַּם־א ְ
ֵהם ַמ ִלּינִים ָע ָלי׃
וֹדה ְל ָפנֶיִ כּי ֲאנִי ַבּ ֶדּ ֶרַ ה ִהיא
אוּלם ֶאת־זֹאת ֲאנִי מ ֶ
יד ָ
וֹתינוּ ְו ִכי
בוּה ִמ ְפ ַלגָּה ָבּהּ ֲאנִי עֹ ֵבד ֶאת־ ֱאֵ הי אֲב ֵ
ֲשׁר י ְִקּ ָ
אֶ
יאים׃
וּבנְּ ִב ִ
ֲמין ְבּ ָכל־ ַה ָכּתוּב ַבּתּוֹ ָרה ַ
ֲאנִי ַמא ִ
ִיקים ָבּהּ ִכּי
ֲשׁר גַּם־ ֵהם ַמ ֲחז ִ
ָתי ִבי ֵלאִ הים א ֶ
טו וְזֹאת ִתּ ְקו ִ
יקים
וֹלם יְקוּמוּן ִל ְת ִחיַת ַה ֵמּ ִתים ַל ַצּ ִדּ ִ
ָכּל־ ֵמ ֵתי ע ָ
ַח ָדּו׃
ו ְָל ְר ָשׁ ִעים י ְ
וֹתי ַבר־ ֵל ָבב ִל ְפנֵי ֱאִ הים
ִיתי ָע ֵמל ָתּ ִמיד ִל ְהי ִ
טז ְו ֶאל־זֶה ָהי ִ
אָדם׃
ְו ָ
ְמה ִבּ ְנ ָדבוֹת ַל ֲע ִניֵּי ַע ִמּי
ְרוּשׁ ַלי ָ
אתי י ָ
יז ְואַ ֲחרֵי ָשׁנִים רַבּוֹת ָבּ ִ
וּל ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּן׃
ְ
יח וְכֹה אַ ֲחרֵי ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ִתּי ְמ ָצ ֻא ִני ַב ִמּ ְק ָדּשׁ ְוא ְב ַמ ְקהֲלוֹת ָעם
ְוא ִב ְת ֻשׁאוֹת ָהמוֹן רָב׃
יהם ָהיָה ִל ְקרֹא
ֲל ֶ
ֲשׁר ע ֵ
אַסיָא ֵהם א ֶ
ֲח ִדים ֵמ ְ
ִיהוּדים א ָ
יט ו ִ
ֵא ֶליָ ע ַלי ִאם ָכּל־ ְדּ ַבר ֶפּ ַשׁע ִבּי ָמ ָצאוּ׃
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ָמה־ ָעוֶל נ ְִמ ָצא ִבי
אוּלם ַהגֵּד י ִַגּידוּ כֹה ָה ֲאנ ִ
כ ְו ָ
ְבּ ָע ְמ ִדי ִל ְפנֵי ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין׃
ֲשׁר־ ָפּצוּ ְשׂ ָפ ַתי ְבּ ָע ְמ ִדי
כא ִאם רַק־ ִבּ ְג ַלל ַה ָדּ ָבר ָה ֶא ָחד א ֶ
ֲביאֹ ֶתם אֹ ִתי ַהיּוֹם
ֵיהם ַעל־ ְדּ ַבר ְתּ ִחיַּת ַה ֵמּ ִתים ה ִ
ֵבינ ֶ
ֵיכם׃
ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ִל ְפנ ֶ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

וֹע ֵדם ְליוֹם
יכס ֶאת־ ַה ָדּ ָבר וַיּ ִ
יטב ִפּ ִיל ַ
ָדע ֵה ֵ
ֲשׁר י ַ
ַען א ֶ
כב ְוי ַ
לוּסיאַס ַשׂר־ ָה ֶא ֶלף
ִ
אַחר וַיֹּא ַמר ְבּבֹא ֵא ַלי
וֹעד ֵ
מֵ
אתי ֶאת־ ִמ ְשׁ ַפּ ְט ֶכם ָלאוֹר׃
וֹצ ִ
ְוה ֵ
ָחה
ַהנ ָ
כג ְו ֶאת־ ַשׂר ַה ֵמּאָה ִצוָּה ָל ֵתת אֹתוֹ ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ו ַ
וּל ָשׁ ְרתוֹ׃
ֻדּ ָעיו ָלבֹא ֵא ָליו ְ
ִיח ֶאת־ ְמי ָ
ֲשׂה־לּוֹ ְל ָהנ ַ
ַיע ֶ
רוּס ָלּה ִא ְשׁתּוֹ
וּד ִ
יכס ְ
ֲח ִדים ָבּא ִפ ִיל ַ
ָמים א ָ
כד ְואַ ֲחרֵי י ִ
וֹציא ֵא ָליו ֶאת־פּוֹלוֹס ַויּ ְִשׁ ַמע אֹתוֹ
ְהוּדיָּה ַוי ְַצו ְלה ִ
ַהיּ ִ
יח׃
ַעל־ ְדּ ַבר ָהאֱמוּנָה ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ֵע ֶל ֶכת וְ ַעל־יוֹם ַה ִדּין
ֲשׂה ֶצ ֶדק ַעל־ ַה ְצנ ַ
וּכ ַד ְבּרוֹ ַעל־ע ֵ
כה ְ
ַען ֶל־נָא ַע ָתּה
יכס ַויּ ַ
ָמים ַוֶיּ ֱחרַד ִפּ ִיל ַ
ֶה ָע ִתיד ְל ֵקץ ַהיּ ִ
ָאתי ָל׃
ַעד־ ֶא ְמ ָצא ֶעת־ ִלי ו ְָקר ִ
ֲשׁר פּוֹלוֹס י ְִשׁקֹל ַעל־יָדוֹ
וּב ָכל־זֶה הוּא גַם ִדּ ָמּה ְל ַס ֵבּב א ֶ
כו ְ
ַתּירֵהוּ ו ְַעל־ ֵכּן ְקרָאוֹ ֵא ָליו ְפּ ָע ִמים
ַמ ְשׂאַת ֶכּ ֶסף ְל ַמ ַען י ִ
רַבּוֹת ַוי ְַד ֵבּר ִעמּוֹ׃
ָקם ָפּ ְר ִקיּוֹס ֶפּ ְסטוֹס ַתּ ַחת
ָמים ַויּ ָ
ָתיִם י ִ
כז ַוי ְִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנ ַ
יכס ְל ָה ִפיק רָצוֹן ֵמ ֵאת
ֲשׁר ָח ֵפץ ִפּ ִיל ַ
ַען א ֶ
יכס ְוי ַ
ִפּ ִיל ַ
ַעזְ ֵבהוּ׃
ִיח ֶאת־פּוֹלוֹס ְבּ ֵבית ַה ֶכּ ֶלא ַויּ ַ
ְהוּדים ִהנּ ַ
ַהיּ ִ
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ַעל
ָמים ְכּבֹא ֶפ ְסטוֹס ֶאל־ ַה ְמּ ִדינָה ַויּ ַ
ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי ְשָׁ שׁה י ִ
ירוּשׁ ָליִם׃
ִמ ִקּ ְס ִרין ִל ָ
ְהוּדים ְבּאָ ְזנָיו ַעל־פּוֹלוֹס
ילי ַהיּ ִ
ֲצ ֵ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ַוא ִ
ַויִּלֹּנוּ ר ֵ
ַויּ ְִפ ְצרוּ־בוֹ׃
יאהוּ
ֲב ֵ
ַויּ ְִשׁאֲלוּ ֵמ ִאתּוֹ ִל ְגמֹל ָל ֶהם ַה ֶח ֶסד נ ְֶגדּוֹ ִכּי י ְַצוֶּה ַלה ִ
ַען ִכּי ִה ְתנ ְַכּלוּ־בוֹ ְל ַה ְשׁ ִחיתוֹ ַב ָדּ ֶר׃
ירוּשׁ ָליִם י ַ
ִל ָ
וּפ ְסטוֹס ָענָה ֵהן פּוֹלוֹס ָעצוּר ַבּ ִמּ ְשׁ ֶמרֶת ְבּ ִק ְס ִרין ו ְִכי
ֶ
גַם־הוּא ַמ ֵהר יָשׁוּב ָשׁ ָמּה׃
ֲשׁר ָבּ ֶכם ַע ָתּה י ְֵרדוּ־נָא גַם־ ֵהם
ֵיכם א ֶ
ְאַדּיר ֶ
אָמר ו ִ
וְעוֹד ַ
אַ ֲחרָי וְ ִאם ָעוֹן ָבּ ִאישׁ ַהזֶּה ָשׁם ֵהם י ְִעידֻהוּ׃
ָמים אוֹ
ֱריָ ל ֶשׁ ֶבת ִע ָמּ ֶהם רַק ְשׁמָֹנה י ִ
ֲשׁר א ֶהא ִ
ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ָשׁב
וּמ ָמּ ֳחרָת ְליוֹם שׁוּבוֹ י ַ
ֲשׂרָה ָשׁב ֶאל־ ִק ְס ִרין ִ
עָ
ַעל־ ִכּ ְסאוֹ ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ַוי ְַצו ְל ָה ִביא ֶאת־פּוֹלוֹס ְל ָפנָיו׃
ירוּשׁ ַליִם
ְהוּדים ַה ָבּ ִאים ִמ ָ
הוּבא ַויָּסֹבּוּ אֹתוֹ ַהיּ ִ
אַ הוּא ָ
ֲשׁר א־י ְָכלוּ
וּכ ֵב ִדים א ֶ
ַבּים ְ
ַשּׂיאוּ ָע ָליו ֲעוֹנוֹת ר ִ
ַויּ ִ
ֱמת׃
ידם ַעל־ ְדּ ַבר א ֶ
ֲמ ָ
ְל ַהע ִ
ְהוּדים ְוא ַל ִמּ ְק ָדּשׁ
וּפוֹלוֹס ִה ְצ ַט ֵדּק ֵלאמֹר א ְלתוֹ ַרת ַהיּ ִ
אתי׃
יסר ַעד ָמה ָח ָט ִ
ְואַף א ְל ַה ֵקּ ַ
ְהוּדים הוּא ָענָה
וּפ ְסטוֹס ְבּ ַב ְקּשׁוֹ ְל ָה ִפיק רָצוֹן ֵמ ֵאת ַהיּ ִ
ֶ
ירוּשׁ ַליִם
תוּבא ִל ָ
ֲמר ֶאל־פּוֹלוֹס ֲהיֵשׁ ֶאת־נ ְַפ ְשִׁ כּי־ ָ
ְוא ַ
ְל ִה ָשּׁ ֵפט ָשׁם ַעל־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ְל ָפנָי׃
יסר ֲאנִי עֹ ֵמד וּפֹה
וַיֹּא ֶמר פּוֹלוֹס ִל ְפנֵי ֵכס ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְל ַה ֵקּ ַ
ֲשׁר
יתי ְמאוּם רָע ַכּא ֶ
ְהוּדים א ָע ִשׂ ִ
ֵע ֶשׂה ִמ ְשׁ ָפּ ִטי ַלי ִ
יָ
ָד ְע ָתּ׃
יטב י ָ
אַתּה ֵה ֵ
גַּם־ ָ

קטו

ָשׁ ְע ִתּי ָפּ ַע ְל ִתּי אָוֶן ַו ֲאנִי ֶבן־ ָמוֶת ִה ְננִי נָכוֹן ָלמוּת
יא ִאם־כֹּה ר ַ
ֲשׁר
ֲשׁר ֵה ָמּה י ְַר ִשׁי ֻענִי ֵאין ִאישׁ ֵאפוֹא א ֶ
ְו ִאם א־ ֵכן ַכּא ֶ
יסר ֲאנִי קֹ ֵרא׃
ָדם ֶאל־ ַה ֵקּ ַ
י ְִמ ָל ֶאנּוּ ִלבּוֹ ְל ִת ְתּ ֵננִי ְבי ָ
אָמר
ֲצתוֹ וְאַ ֲחרֵי־ ֵכן ָ
וֹעץ ֶפּ ְסטוֹס ֶאת־אַ ְנ ֵשׁי ע ָ
יב אָז נ ַ
יסר ֵתּ ֵל׃
ָאת ְו ֶאל־ ַה ֵקּ ַ
יסר ָקר ָ
ֶאל־ ַה ֵקּ ַ
ִיקה
אַג ִר ַפּס ִעם־ ֶבּ ְרנ ָ
ֲח ִדים ַויָּבֹא ַה ֶמּ ֶלְ 
ָמים א ָ
יג ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי י ִ
ֶאל־ ִק ְס ִרין ִל ְפקֹד ֶאת־ ֶפּ ְסטוֹס ְל ָשׁלוֹם׃
יע ֶפּ ְסטוֹס ַל ֶמּ ֶל
וֹד ַ
ָמים ה ִ
וּב ִשׁ ְב ָתּם ָשׁם ִמ ְס ָפּר י ִ
יד ְ
אַסּיר ִנ ְמ ָצא פֹה
ֶאת־ ִדּ ְברֵי פוֹלוֹס וַיֹּא ֶמר לוֹ ִאישׁ ֶא ָחד ִ
יכס ִה ְשׁ ִאירוֹ אַ ֲחרָיו׃
ֲשׁר ִפּ ִיל ַ
אֶ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים
ירוּשׁ ַליִם ֵה ִלינוּ ָע ָליו ְבּאָ ְזנַי ר ֵ
טו ַו ֲאנִי ְבּבֹ ִאי ִל ָ
ְהוּדים ַויּ ְִפ ְצרוּ־ ִבי ִל ְג ָמר־לוֹ ִמ ְשׁ ַפּט־ ָמוֶת׃
ְוז ְִקנֵי ַהי ִ
ֶפשׁ ִאישׁ
וֹציא נ ֶ
וֹמיִּים ְלה ִ
ָאַען אֹ ָתם ִכּי ֵאין זֹאת ֶדּ ֶרָ הר ִ
טז ו ַ
יעיו ְבּ ָפנָיו ַעיִן ְבּ ָעיִן ְל ִה ָמּ ֵצא
ַע ְמדוּ ַמ ְר ִשׁ ָ
ֲתהּ ְבּ ֶטרֶם י ַ
ְל ַשׁח ָ
יוּכל׃
ֲשׁר ָשׁתוּ ָע ָליו ִאם ָ
ָדיִם ָלגֹל ֵמ ָע ָליו ֶאת־א ֶ
לוֹ י ַ
ָשׁ ְב ִתּי ִמ ָמּ ֳחרָת ְליוֹם
יז ָל ֵכן ְבּ ִה ָקּ ְב ָצם ֵהנָּה אָז ִמ ְבּ ִלי־בוֹשׁ י ַ
ֲצו ְל ָה ִביא ֶאת־ ָה ִאישׁ׃
שׁוּבי ַעל־ ִכּ ֵסּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ָוא ַ
ִ
ֱמת
וֹכחוֹת א ֶ
שׂטנָיו ְל ִשׂ ְטנוֹ נִ ְלאוּ ִל ְמצֹא ת ְ
ֲבל ְבּקוּם ְ
יח א ָ
ִח ְל ִתּי׃
ֲשׁר י ָ
וֹנוֹתיו ְכּ ִפי א ֶ
ְל ִהגָּלוֹת ָע ָליו ֲע ָ
יהם ְס ָבבֻהוּ ו ְַעל־ ְדּ ַבר ִאישׁ
וֹדת ֱאֵ ה ֶ
יט רַק ְבּ ִד ְברֵי ֵח ֶקר ַבּעֲב ַ
ֵשׁוּע ְשׁמוֹ ֶשׁהוּא ְכ ָבר ֵמת וּפוֹלוֹס אֹ ֵמר ִכּי הוּא ָחי
ֶא ָחד י ַ
ָע ָליו ָהיוּ ְנדוֹ ִנים׃
אָלהוּ
ָא ְשׁ ֵ
כ ַו ֲאנִי ִכּי נ ְִפ ְלאוּ ִמ ֶמּנִי ְתּכוּנוֹת ָה ִריבֹת ָה ֵא ֶלּה ו ֶ
ירוּש ַליִם ְל ִה ָשּׁ ֶפט־ ָשׁם
ִשּׂ ֵאהוּ ִלבּוֹ ָל ֶל ֶכת ִל ָ
ִאם י ָ
ַעל־ ֵא ֶלּה׃
ָתר ַבּ ִמּ ְשׁ ֶמרֶת ַעד־ ֵצאת ִמ ְשׁ ָפּטוֹ
ֲבל פּוֹלוֹס ָשׁאַל ְל ִהוּ ֵ
כא א ָ
ֲשׁר
ִיתי ְל ַה ֲחזִיק בּוֹ ַעד־א ֶ
ֲגוּסטוֹס ַעל־ ֵכּן ִצוּ ִ
ִמ ִלּ ְפנֵי א ְ
יסר׃
ֶא ְשׁ ָל ֵחהוּ ְל ַה ֵקּ ָ
אַג ִר ַפּס ֶאל־ ֶפּ ְסטוֹס גַּם־ ֲאנִי ִנ ְכסֹף נ ְִכ ַס ְפ ִתּי ִל ְשׁמֹ ַע
כב וַיֹּא ֶמר ְ
ְאַתּה ִתּ ְשׁ ָמ ֶענּוּ׃
ֶאת־ ָה ִאישׁ ַהזֶּה וַיֹּא ֶמר ָמ ָחר ו ָ
ִיקה ְבּ ָכבוֹד גָּדוֹל
וּב ְרנ ָ
אַג ִר ַפּס ֶ
כג ַו ְי ִהי ִמ ָמּ ֳחרָת ַויָּבֹאוּ ְ
וּפ ְסטוֹס
טוּבי ָה ִעיר ֶ
ֶאל־ ֵבּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִעם־ ָשׂרֵי ָה ֶא ֶלף ְו ֵ
ַיּוּבא פּוֹלוֹס׃
ִצוָּה ו ָ
ָשׁים פֹּה
אַג ִר ַפּס ו ְָעל־ ָה ֲאנ ִ
כד וַיֹּא ֶמר ֶפּ ְסטוֹס ַה ֶמּ ֶלְ 
ֲשׁר ָע ָליו ָצעֹק י ְִצעֲקוּ ֵא ַלי
אַתּם־ ִהנּ ְֶכם רֹ ִאים ֶאת־זֶה א ֶ
ֶ
וּב ִעיר ַהזֹּאת ִכּי־ ָחיוֹ א
ירוּשׁ ַליִם ָ
ְהוּדים ִבּ ָ
ָכל־הֲמוֹן ַהיּ ִ
י ְִחיֶה עוֹד׃
אתי ִכּי א־ ְמאוּם ָע ָשׂה ְלהוּמֹת ַעל־ ָכּ ָכה ְוהוּא
כה ַו ֲאנִי ָמ ָצ ִ
ָמ ְר ִתּי ְל ָשׁ ְלחוֹ
ֲגוּסטוֹס ַעל־ ֵכּן גּ ַ
גַּם־הוּא ָקרָא ֶאל־א ְ
יסר׃
ֶאל־ ַה ֵקּ ָ
וֹתיו ְל ָכ ְת ָבם ַלאדֹ ִני
ֻרים ַעל־אֹד ָ
ָד ְע ִתּי ְד ָב ִרים ְבּר ִ
כו רַע א־י ַ
וֹתר ְל ָפנֶיַ ה ֶמּ ֶל
וּבי ֵ
ֵיכם ְ
ֱמ ְד ִתּיו ִל ְפנ ֶ
וּב ְג ַלל זֶה ֶהע ַ
ִ
אַג ִר ַפּס ְואַ ֲחרֵי ִה ָבּחֲנוֹ ֵא ַדע ָמה ֶא ְכתֹּב׃
ְ
כז ִכּי א־ ָכ ֵשׁר ַה ָדּ ָבר ִל ְשַׁ ח ִאישׁ אָסוּר ְבּ ַח ְב ֵלי ַח ָטּאתוֹ
ֱחז ָבּה׃
ֲשׁר ֶנא ָ
וֹדע ָמה ִהיא ַח ָטּאתוֹ א ֶ
ִמ ְבּ ִלי ה ַ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

פרק כו
אָמר ֶאל־פּוֹלוֹס ִהנֵּה נָתוּן ְלְ ל ַד ֵבּר כֹּל ְל ַמ ַען
אַג ִר ַפּס ַ
א ְו ְ
ִתּ ְצ ַט ָדּק אָז ֵה ִרים פּוֹלוֹס ֶאת־יָדוֹ ַויּ ְִצ ַט ֵדּק ֵלאמֹר׃
אָשׁ ִרי ַהיּוֹם ִל ְהיוֹת ְת ִחנָּה ְל ִה ְצ ַט ֵדּק
אַג ִר ַפּס ְבּ ְ
ב ַה ֶמּ ֶלְ 
ְהוּדים י ְַר ִשׁיעֻנִ י׃
ֲשׁר ַהיּ ִ
ְל ָפנֶיַ על־כֹּל א ֶ
יטב
אַתּה יֹ ֵד ַע ֵה ֵ
יהם ָ
ְהוּדים ְו ִח ְקרֵי ִמ ְשׁ ְפּ ֵט ֶ
ג ִכּי ָכל־ ֻח ֵקּי ַהיּ ִ
רוּח׃
יבה ִלּי ְבּאֹ ֶרֶ 
וּב ֵכן ֶא ְת ַחנֶּן־ ְלַ ה ְק ִשׁ ָ
ְ
אָרחוֹת ַחַיּי ֵמאָז ַה ִחלֹּ ִתי ָל ֶל ֶכת ָבּ ֶהם ִמנְּעוּרַי ְבּ ֶקרֶב
ד ֶאת־ ְ
ְהוּדים יֹ ְד ִעים׃
ירוּשׁ ָליִם ָכּל־ ַעם ַהיּ ִ
וּב ָ
ַע ִמּי ִ
ִיתי
ִיע ֻדנִי ִכּי ָח ֵבר ָהי ִ
וֹדי ֵהם י ִַכּירוּ ִבי לוּ יֹאבוּ ו ִ
ֲשׁר ֵמע ִ
ה ַוא ֶ
רוּשׁים ַה ְדּ ֵב ִקים ַבּתּוֹ ָרה ְל ָכל־ ִמ ְשׁ ָפּ ֶטי ָה
ֲדת ַה ְפּ ִ
ַלע ַ
ִיתי׃
וּכמֹ ֶהם ָחי ִ
יה ְבּ ָכל־ ְמאֹ ָדם ְ
קּוּד ָ
וּפ ֶ
ִ
ֲשׁר
וֹח ְל ִתּי ִל ְמאת ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים א ֶ
ו ו ְַע ָתּה ַעל־ ִדּ ְברַת תּ ַ
ִדּ ֶבּר ַלאֲבֹ ֵתינוּ ֲאנִי עֹ ֵמד ַהיּוֹם ַל ִמּ ְשׁ ָפּט׃
וּמ ְת ַפּ ְלּ ִלים
ֲלים ֵכּן ִ
ז ִאם א ָכּל־ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְשׁ ָב ֵטינוּ ְמַיח ִ
וֹח ֶלת ַהזֹּאת ַה ֶמּ ֶל
וֹמם ִבּ ְג ַלל ַהתּ ֶ
ַעל־ ָכּ ָכה ַלי ְָלה וְי ָ
ְהוּדים י ְַר ִשׁי ֻענִי׃
ַהיּ ִ
ֲמינִים ִכּי ֱאִ הים ְמ ַחיֶּה ֵמ ִתים׃
ח ַה ֻא ְמנָם ֵאינ ְֶכם ַמא ִ
ֵשׁוּע ַהנּ ְָצ ִרי
יתי ְל ַה ְכזִיב ֶאת־ ֵשׁם י ַ
ט ַו ֲאנִי גַּם־ ֲאנִי ִד ִמּ ִ
וּל ָמ ֲררֵהוּ ַה ְר ֵבּה׃
ְ
אתי
וֹשׁים ִכּ ֵלּ ִ
ַבּים ֵמ ַה ְקּד ִ
ירוּשׁ ַליִם ְור ִ
יתי ִב ָ
ֲשׁר ֵכּן ָע ִשׂ ִ
י אֶ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים
ֲשׁר ִק ַבּ ְל ִתּי ֵמ ֵאת ר ֵ
ְבּ ָב ֵתּי ַה ְכּ ָל ִאים ָבּ ִר ְשׁיוֹן א ֶ
ָת ִתּי ֶצ ֶדק ְל ִמ ְשׁ ָפּ ָטם׃
הוּמתוּ נ ַ
ו ְִכי ְ
וֹס ְפ ִתּי ְלי ְַסּרָה אֹ ָתם ְפּ ָע ִמים רַבּוֹת
ֵסת ה ַ
וּב ָכל־ ָבּ ֵתּי־ ַה ְכּנ ֶ
יא ְ
וֹתי
ֲציק ִ
אַפּי ה ִ
יהם ַעד־ ְל ָחרֵף וְכֹה ְבּ ֶשׁ ֶטף ִ
ֲל ֶ
ָאַכ ִבּיד י ִָדי ע ֵ
ו ְ
ָל ֶהם גַּם־ ֶבּ ָע ִרים ִמחוּץ ָלאָרֶץ׃
יב ְל ַבעֲבוּר עֲשׂוֹת ָכּ ָכה ָה ַל ְכ ִתּי ְל ַד ָמּ ֶשׂק ְבּ ִר ְשׁיוֹן ַהכֹּ ֲהנִים
וּב ַמ ְלּאָם ֶאת־י ִָדי׃
ָאשׁים ְ
ָהר ִ
יג ַוי ְִהי ַבּ ֶדּ ֶרְ ל ֵעת ַה ָצּ ֳה ָריִם ַה ֶמּ ֶלְ ו ִהנֵּה אוֹר ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם
וּב ַעד ַההֹ ְל ִכים
ֲד ִני ְ
וְנַֹגהּ לוֹ גָּדוֹל ִמנַֹּגהּ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַו ִיּגַּהּ ַבּע ֵ
ִע ִמּי׃
ָפ ְלנוּ ָלאָרֶץ ַו ֲאנִי ָשׁ ַמ ְע ִתּי קוֹל קֹ ֵרא ֵא ַלי
ֻלּנוּ נ ַ
ַחנוּ כ ָ
יד ֲאנ ְ
ְבּ ִע ְב ִרית ָשׁאוּל ָשׁאוּל ַמה ִתּ ְר ָדּף־ ִלי ָק ֶשׁה ְלְּ ל ַהכּוֹת
ַה ָדּ ְר ָבן אָחוֹר׃
ֲשׁר
ֵשׁוּע א ֶ
אַתּה אָדוֹן וַיֹּא ֶמר ָהאָדוֹן ֲאנִי י ַ
טו וָאֹ ַמר ֲאנִי ִמי ָ
אַתּה רֹ ֶדף־ ִלי׃
ָ
יתי ֵא ֶלי
ֲבל קוּם ַועֲמֹד ַעל־ר ְַג ֶליִ כּי ַעל־ ֵכּן נִ ְר ֵא ִ
טז א ָ
אַר ֲא עוֹד׃
ֲשׁר ְ
ית ַוא ֶ
ָא ָ
ֲשׁר ר ִ
ִל ְב ָחר־ ְבִּ ל ְמ ָשׁרֵת וְ ֵעד ַלא ֶ
יהם׃
ֲל ֶ
ֲשׁר ֶא ְשׁ ָל ֲח א ֵ
וּמן־ ַהגּוֹ ִים א ֶ
יז ְל ַה ִצּ ְילִ מן־ ָה ָעם ִ
וּמ ִשּׁ ְלטוֹן
חשְׁ לאוֹ ָרה ִ
יבם ֵמ ֶ
ֲשׁ ָ
ֵיהם ו ְַלה ִ
יח ִל ְפקֹ ַח ֶאת־ ֵעינ ֶ
ֲט ִאים
יחת ַהח ָ
ַה ָשּׂ ָטן ֶאל־ ָה ֱאִ הים ְל ַמ ַען י ְִמ ְצאוּ ֶאת־ ְס ִל ַ
ֲמינָם ִבּי׃
וֹשׁים ְבּ ַהא ִ
ֲלה ְבּ ֶקרֶב ַה ְקּד ִ
ְו ַנח ָ
יתי
ֲשׁר ָה ְר ֵא ִ
ֵיתי ַבּ ַמּ ְר ֶאה א ֶ
אַג ִר ַפּס א ִה ְמר ִ
יט ַעל־ ֵכּן ַה ֶמּ ֶלְ 
ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם׃

קטז

ירוּשׁ ַליִם
וּב ָ
יּשׁ ִבים ְבּ ַד ֶמּ ֶשׂק ִראשׁוֹ ָנה ִ
כ ִכּי ִאם־ ֶאל־ ַה ְ
ָאתי ָלשׁוּב וּבֹא
ְהוּדים ְוגַם־ ַלגּוֹ ִים ָקר ִ
וּב ָכל־ ֶארֶץ ַהיּ ִ
ְ
ֱמת׃
ֶאל־ ָה ֱאִ הים ַבּעֲשׂה טוֹב ְכּיָאוּת ַל ָשּׁ ִבים ֶבּא ֶ
יתנִי׃
ֲמ ֵ
ְהוּדים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ַוי ְַב ְקשׁוּ ַלה ִ
כא ַבּעֲבוּר זֶה ְתּ ָפשׂוּנִי ַהיּ ִ
וֹדנִּ י ַחי ַעד־ ַהיּוֹם ַהזֶּה ַו ֲאנִי
וּב ֶע ְז ִרי ֵמ ִעם ָה ֱאִ הים ע ֶ
כב ְ
ֲשׁר
וּמ ַל ֵמּד ִבּ ְפנֵי ָקטֹן ְוגָדוֹל רַק ֶאת־זֶה א ֶ
ֵמ ִעיד ְ
משׁה ִדּ ְבּרוּ ִכּי־ ָהיֹה י ְִהיֶה׃
יאים ְוגַם־ ֶ
גַּם־ ַהנּ ְִב ִ
יח ְי ֻענֶּה ְו ִראשׁוֹן יָקוּם ֵמ ִעם־ ַה ֵמּ ִתים
ֲשׁר ַה ָמּ ִשׁ ַ
כג א ֶ
וּב ֶקרֶב ַהגּוֹ ִים׃
ְל ָה ֶאר־אוֹר ְבּ ֶקרֶב ָה ָעם ְ
וּפ ְסטוֹס ָקרָא ְבקוֹל רָם ְמ ֻשׁגָּע
כד ַוי ְִהי הוּא כֹה ִמ ְצ ַט ֵדּק ֶ
ַבּה ָע ְשׂ ָתה ְלִּ שׁגָּעוֹן׃
אַתּה פּוֹלוֹס זֹה ָח ְכ ָמ ְתָ הר ָ
ָ
אָמר א ֶפּ ְסטוֹס ַה ִנּ ְכ ָבּד א ְמ ֻשׁגָּע אָנֹ ִכי ִכּי
כה וּפוֹלוֹס ַ
ֱמת ְנכֹ ִחים ְל ֵמ ִבין ֲאנִי דֹ ֵבר׃
ִאם־ ִדּ ְברֵי א ֶ
ֲשׁר
ֲשׁר ָשׂשׂ אֲנִ י ְל ַד ֵבּר ְל ָפנָיו הוּא יֹ ֵד ַע ֵאת א ֶ
כו ְו ַה ֶמּ ֶל א ֶ
וֹכ ְח ִתּי ִכּי א־נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ָדּ ָבר
ִדּ ֵבּ ְר ִתּי ַו ֲאנִי נ ַ
ֲל ִמים׃
ֲבא ָהיוּ ְו ַנע ָ
ִמ ָכּל־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִכי א־ ְב ַמח ֵ
ָד ְע ִתּי ִכּי
יאים אֲנִ י י ַ
אַג ִר ַפּס ַבּנּ ְִב ִ
אַתּה ַה ֶמּ ֶלְ 
ֲמין ָ
ֲמא ִ
כז ה ַ
ֲמין ִה ֶנּ׃
ַמא ִ
אַתּה אֹ ֵמר ְל ַפתֹּ ֵתנִי
אָמר ֶאל־פּוֹלוֹס ִבּ ְמ ַעט ָ
אַג ִר ַפּס ַ
כח ְו ְ
ֲמין ִבּ ְמ ִשׁי ֲחָ כּמוֹ׃
ִכּי־הֱיוֹת ֶא ְהיֶה ַמא ִ
כט וַיֹּא ֶמר פּוֹלוֹס זֹאת ְשׁ ֵא ָל ִתי ֵמ ֵאת ָה ֱאִ הים ִכּי־ ִב ְמ ַעט
אַתּה ְל ַב ְדִּ כּי־ ִאם גַּם־ ָכּל־ ַהשֹּׁ ְמ ִעים
אוֹ־ ְב ַה ְר ֵבּה א ָ
אֹ ִתי ַהיּוֹם י ְִהיוּ ָכמֹ ִני חוּץ ִמן־ ַהזּ ִִקּים ָה ֵא ֶלּה׃
ִיקה
וּב ְרנ ָ
ָקם ַה ֶמּ ֶלך ְו ַה ֶפּ ָחה ֶ
ל ְבּ ַד ְבּרוֹ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ַויּ ָ
יּשׁ ִבים ִא ָתּם׃
ְו ַה ְ
אָכן ָה ִאישׁ ַהזֶּה
ֵעהוּ וַיֹּא ְמרוּ ֵ
וּב ֶל ְכ ָתּם ִנ ְד ְבּרוּ ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
לא ְ
אָסר
ָשׁע ָלמוּת אוֹ ְל ֵה ֵ
א־ ָע ָשׂה ָד ָבר ִל ְהיוֹת לוֹ ִדּין ר ָ
ַבּזּ ִִקּים׃
ְשׁ ַלּח ָה ִאישׁ ַהזֶּה
אַג ִר ַפּס ֶאל־ ֶפּ ְסטוֹס ָשַׁ ח י ֻ
לב וַיֹּא ֶמר ְ
יסר ַלעֲשׂוֹת לוֹ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ׃
ִאם־א ָקרָא ֶאל־ ַה ֵקּ ַ

פרק כז
א

ב

ג

ד

ה

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

יט ְליָא ַו ִיּ ָמּ ֵסר פּוֹלוֹס
ֲבירֵנוּ ִא ַ
ַוי ְִהי ִכּי־נָכוֹן ַה ָדּ ָבר ְל ַהע ִ
ֲח ִרים ַעל־יַד ַשׂר־ ַה ֵמּאָה ִמ ְצּ ָבא
אַסּ ִירים א ֵ
ִעם־ ִמ ְס ַפּר ִ
יוּליּוֹס׃
וּשׁמוֹ ִ
ֲגוּסטוֹס ְ
א ְ
אתנוּ ַעל־ ְפּנֵי ָערֵי ַהיָּם
ֲשׁר ְנ ָשׁ ְ
ָמ ִטּית א ֶ
אַדר ִ
ַו ֵנּרֶד ָבּ ֳא ִניָּה ְ
ֲר ְס ַט ְרכוֹס ַה ַמּ ְקדּוֹ ִני
ָתנוּ א ִ
אַסיָא ַו ַנּעֲבֹר ְו ִא ָתּנוּ ְבּ ֶח ְבר ֵ
ְבּ ְ
יקי׃
ִמ ַתּ ְסלוֹ ִנ ִ
יוּליּוֹס ִה ְת ַח ֵסּד ִעם־פּוֹלוֹס
וּמ ָמּ ֳחרָת ָבּאנוּ ֶאל־ ִצידוֹן וְ ִ
ִ
ָדם׃
ַויּ ְִתּנֵהוּ ָל ֶל ֶכת ֶאל־אֹ ֲה ָביו ְל ָה ִשׁיב נ ְַפשׁוֹ ַעל־י ָ
רוּח
ַען ָה ַלָ ה ַ
ָסב ִמ ֶנּגֶד ָל ִאי ַק ְפרוֹס י ַ
ַו ַנּעֲבֹר ִמזֶּה ַונּ ָ
ֶאל־ ֵע ֶבר ָפּנֵינוּ׃
פּוּליָא ַונָּבֹא
וּפ ְמ ְ
יקיָא ַ
אַחר־ ֵכּן ָע ַב ְרנוּ ַביָּם ִממּוּל ִק ִיל ְ
ַ
לוּקיָא׃
ֲשׁר ְבּ ְ
ֶאל־מוּרָא א ֶ

ֲל ְכ ַסנ ְְדּ ִרית ֻמ ֶע ֶדת
ו ְו ָשׁם ָמ ָצא ַשׂר־ ַה ֵמּאָה ֳא ִניָּה א ֶ
יה׃
יאנוּ ֵא ֶל ָ
יט ְליָא ַויּ ִָקּ ֵחנוּ ַוי ְִב ֵ
ְל ִא ַ
ַענוּ
יעה ִהגּ ְ
וּב ִיג ָ
ַבּים ִ
ָמים ר ִ
ֲלה ְל ִא ָטּהּ י ִ
ָתנוּ ִה ְת ַנה ָ
ז רַק ֳא ִניּ ֵ
רוּח א ְנ ָתנָנוּ ְל ָק ְר ָבה ֶאל־ ַהחוֹף
ַעד־ ִל ְפנֵי ְקנִידוֹס ְו ָה ַ
ֵיטי ִממּוּל ַס ְלמוֹ ִני׃
ַו ַנּעֲבֹר ֵא ֶצל ְקר ִ
אָרכּוֹ
ֲמ ִלים ֶלאֱחֹז ַדּ ְר ֵכּנוּ ַעל־ ְפּנֵי ַהחוֹף ְל ְ
ח וְכֹה ָהיִינוּ ע ֵ
ֲשׁר קֹ ָרא לוֹ י ְֵפה־ ְמבוֹא־יָם
ַעד־בֹּ ֵאנוּ ֶאל־ ַה ָמּקוֹם א ֶ
וֹבה לוֹ ָה ִעיר ָל ִסּיָּא׃
וּקר ָ
ְ
ַע ְברוּ עוֹד
וֹר ֵדי ַהיָּם א י ַ
ָמים וְ י ְ
ט ַויּ ְִרבּוּ ֵבּין כֹּה וָכֹה ַהיּ ִ
ָל ֶב ַטח ִכּי גַם־ ַהצוֹם ְכּ ָבר ָע ָבר ַוַיּ ְז ִהירֵם פּוֹלוֹס׃
אַתּם ֲא ָנ ִשׁים ִהנֵּה ֲאנִי רֹ ֶאה ִכּי ַעל־ ַדּ ְר ֵכּנוּ
יהם ֶ
ֲל ֶ
י וַיֹּא ֶמר א ֵ
ִשׁ ֶק ֶפת ְל ַס ֵבּב ֶנזֶק גָּדוֹל ְוא רַק ָל ֳא ִניָּה
ָעה נ ְ
ַהזֶּה ר ָ
וּל ַמ ָשּׂאָהּ יֵשׁ ְדּאָגָה ִכּי ִאם־גַּם ְלנ ְַפשֹׁ ֵתינוּ׃
ְ
יא ְו ַשׂר ַה ֵמּאָה ָשׁ ַמע ֶאל־רַב ַהחֹ ֵבל ְו ֶאל־ ַבּ ַעל ָה ֳא ִניָּה
ְו ֶאל־ ִדּ ְברֵי פוֹלוֹס א־ ָשׁ ַמע׃
ֻבּי
וּב ְהיוֹת ְמבוֹא ַהיָּם א טוֹב ַל ֲחרָף־בּוֹ ַעל־ ֵכּן ָיעֲצוּ ר ֵ
יב ִ
יע
יוּכלוּ ְל ַה ִגּ ַ
אוּלי עוֹד ְ
ָשׁים ַל ֲחף ִמזֶּה ְבּ ָח ְשׁ ָבם ַ
ָה ֲאנ ִ
ֵיטי ְבּ ֶקרֶן
ִיכס ַל ֲחרָף־ ָשׁם ְוהוּא ְמבוֹא ַהיָּם ִבּ ְקר ִ
ַעד־ ְל ֵפינ ַ
וֹטה גַּם־ ְל ָצפוֹן ְוגַם־ ְל ָדרוֹם׃
ַמ ֲערָב ַהנּ ֶ
יע
רוּח ִמ ָדּרוֹם רַק ְלאָט ַעל־ ֵכּן ִקוּוּ ְל ַה ִגּ ַ
ָשׁב ַ
ַען ִכּי־נ ַ
יג ְוי ַ
ַע ְברוּ ִמ ָקּרוֹב
ַעד־ ְמחוֹז ֶח ְפ ָצם ַוַיּעֲלוּ ֶאת־ ָהע ִוֹגינִים ַויּ ַ
ֵיטי׃
ִל ְשׂ ַפת ְקר ִ
יד ַוי ְִהי ַמ ֵהר אַ ֲחרֵי־ ֵכן ַויּ ְִס ַער ַס ַער גָּדוֹל ֶאל־מוּל ָה ִאי ְו ֵשׁם
יק ִלידוֹן׃
ַה ַסּ ַער ַההוּא נִ ְקרָא אַוְ ִר ְ
ֲשׁר א ָע ְצרָה כֹּ ַח ַלעֲמֹד ִבּ ְפנֵי
וּמא ֶ
ַתּ ָדּח ֵ
טו ְו ָה ֳא ִניָּה סֲֹערָה ו ֻ
ָדינוּ ֵמ ָע ְב ָדהּ ְל ַמ ַען ֵתּ ֵל
אָס ְפנוּ ֶאת־י ֵ
ַה ַסּ ַער ַעל־ ֵכּן ַ
ֲשׁר י ְַת ֶענָּה ַה ָסּ ַער׃
ֶאל־א ֶ
רוּצ ָתהּ ְל ֵצ ַלע ִאי־ ָקטֹן ַהנּ ְִקרָא
חוּפה ִב ְמ ָ
טז כֹּה ָע ְברָה ְד ָ
וּב ֵדי־ ָע ָמל ֶה ֱחז ְַקנוּ ַב ְסּ ִפינָה׃
אוּדה ְ
ְק ַל ָ
ְח ְבּשׁוּ
יהם ַויְכוֹ ְננוּ ַת ְחבֻּלוֹת ְל ֶע ְזרָה ַוי ַ
ֲל ֶ
יז אֹ ָתהּ ָמ ְשׁכוּ א ֵ
ֻכ ֵסי ַהחוֹל
תּוּטל ַעל־ר ְ
אָתם ֶפּן־ ַ
וּמיּ ְִר ָ
ֶאת־ ָה ֳא ִניָּה ַבּעֲבֹ ִתים ִ
ָשׂים ַו ַנּעֲבֹר ָה ְלאָה׃
וֹרידוּ ֶאת־ ַה ִמּ ְפר ִ
ה ִ
ֲשׁר ֻט ְל ַט ְלנוּ ַב ַסּ ַער אָנֶה וָאָנֶה ַט ְל ֵט ָלה נוֹ ָראָה ְמאֹד
יח ו ְַכא ֶ
ַטּילוּ ֶאת־ ָכּל־ ַה ַמּ ָשּׂא
ֵה ֵחלוּ ִמ ָמּ ֳחרָת ְל ָה ֵקל ַעל־ ָה ֳא ִניָּה ַויּ ִ
ֶאל־ ַהיָּם׃
יהם גַּם ֶאת־ ָכּל־ ְכּ ֵלי ָה ֳא ִניָּה׃
יד ֶ
ישׁי ֵה ִטילוּ ִב ֵ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
יט ַ
וֹכ ִבים ַבּ ַלּי ְָלה
ֵח וְ כ ָ
ֲשׁר ֵאין ֶשׁ ֶמשׁ ַבּיּוֹם ְוָיר ַ
ָמים ִמ ְס ָפּר א ֶ
כ ְוי ִ
ָתנוּ
אָב ָדה גַּם־ ְשׁ ֵא ִרית ִתּ ְקו ֵ
וֹל וְזֹ ֵעף אָז ְ
ְו ַה ַסּ ַער ה ֵ
ָצל׃
ְל ִהנּ ֵ
וֹכם
יהם ַוַיּעֲמֹד פּוֹלוֹס ְבּת ָ
ֻלּם אֹ ֶכל ִמ ִפּ ֶ
ֲשׁר ָמנְעוּ כ ָ
וּבא ֶ
כא ַ
ֲצ ִתי
ִיתם עֹ ִשׂים ִאם־ ַלע ָ
ָשׁים טוֹב ֱהי ֶ
אַתּם ֲאנ ִ
וַיֹּא ַמר ֶ
ֵיטי ִכּי אָז א ִה ִשּׂיגָנוּ ַה ֶנּזֶק
ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ִל ְב ִלי־עֲזֹב ֶאת־ ְקר ִ
ַהזֶּה׃

קיז

ֲאַמּ ְצ ֶכם ְבּמוֹ־ ִפי א ִת ְתמ ְוֹגגוּ ְוא ִת ַמּסּוּ ִכּי
כב ו ְַע ָתּה א ִ
זוּל ִתי רַק ָה ֳא ִניָּה
ֻלּ ֶכם א־תֹא ַבד ָ
אַחת ִמ ֶכּם כּ ְ
ֶפשׁ ַ
גַם־נ ֶ
ְל ַב ָדּהּ׃
ֲשׁר־לוֹ ֲאנִי
כג ִכּי־ ַב ַלּי ְָלה ַהזֶּה ִנ ְראָה ֵא ַלי ַמ ְלאַָ ה ֱאִ הים א ֶ
ְואֹתוֹ ֶאעֱבֹד׃
ַצּב
יסר ִתּ ְתי ֵ
כד וַיֹּא ַמר אַל־ ִתּירָא ָשׁאוּל ִכּי ִל ְפנֵי ַה ֵקּ ַ
ָתן־ ְלַ מ ָתּנָה נ ְַפשׁוֹת ָכּל־ ָהעֹ ְב ִרים ִע ָמּ׃
ְו ָה ֱאִ הים נ ַ
ָשׁים ַו ֲאנִי ֵבּאִ הים ָבּ ַט ְח ִתּי ִכּי
אַתּם ֲאנ ִ
כה ָל ֵכן ִה ְת ַחזְּקוּ־נָא ֶ
ֶהי׃
ֲשׁר ֻהגַּד ִלי ֵכּן גַּם־י ִ
ַכא ֶ
אַחד ָה ִאיִּים ִנ ָדּ ֶחה׃
אוּלם ֶאל־ ַ
כו ְו ָ
אַד ִרָיּה
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ֵמאָז ָה ְשׁ ַל ְכנוּ כֹה וָכֹה ְבּיַם ְ
וּב ֵליל ָה ְ
כז ְ
אָמר ָל ֶהם ִכּי־ ָה ֳא ִניָּה ָק ְר ָבה
ֲצי ַה ָלּי ְָלה ְו ֵלב ַה ַמּ ָלּ ִחים ַ
ַבּח ִ
ַבּ ֶשׁת אָרֶץ׃
ְלי ֶ
וֹרידוּ ֶאת־ ָהעֹ ֶפרֶת ַוַיּעֲלוּ ַויּ ְִמ ְצאוּ ִמ ַדּת ָהעֹ ֶמק ֶע ְשׂ ִרים
כח וַיּ ִ
ֲמשׁ
וֹמה ַויּ ְִרחֲקוּ ְמ ַעט ַויּ ְִשׁנוּ עוֹד ַויּ ְִמ ְצאוּ רַק קוֹמוֹת ח ֵ
ק ָ
ֶע ְשׂרֵה׃
ַשׁ ִליכוּ ֵמאֲחֹ ֵרי
כט אֵַ הם י ְָראוּ ֶפּן־י ְִפ ְגּעוּ ְבצוּרֵי ִמ ְכשׁוֹל ַויּ ְ
וֹחילוּ ְלאוֹר ַהבֹּ ֶקר׃
אַר ָבּ ָעה ע ִוֹגינִים וַיּ ִ
ָה ֳא ִניָּה ְ
ל ְו ַה ַמּ ָלּ ִחים ָי ְזמוּ ִל ְברֹ ַח ֵמ ַעל ָה ֳא ִניָּה ַויּ ְִגּשׁוּ ְל ַה ִתּיר
ימם ֵלאמֹר ִכּי גַּם־ ֵמרֹאשׁ
ֲר ָ
ידהּ ְבּ ַהע ִ
וֹר ָ
וּלה ִ
ֲברָה ְ
ֶאת־ ָהע ָ
וֹרידוּ ֶאת־ ָהע ִוֹגינִים׃
ָה ֳא ִניָּה י ִ
אָמר ֶאל־ ַשׂר ַה ֵמּאָה ְו ֶאל־אַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא
ֲבל פּוֹלוֹס ַ
לא א ָ
ָצל׃
תוּכלוּ ְל ִהנּ ֵ
ָתרוּ ָב ֳא ִניָּה א ְ
ִאם־ ֵא ֶלּה א ִיוּ ְ
ֲב ָרה ְו ִהיא נ ְָפ ָלה
יתרֵי ָהע ָ
לב אָז ָכּ ְרתוּ אַנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ֶאת־ ֵמ ְ
ֶאל־ ַהיָּם׃
וּב ֶטרֶם אוֹר ַהבֹּ ֶקר ִה ְפ ִציר ָבּם פּוֹלוֹס ִל ְברוֹת ֶל ֶחם אָמֹר
לג ְ
אַתּם ַנ ֲענִים ִמ ִבּ ְל ִתּי
ֲשׁר ֶ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר א ֶ
ָל ֶהם זֶה ַהיּוֹם ָה ְ
אוּמה׃
אֲכֹל אוֹ ְטעֹם ְמ ָ
ָצלוּ ִכּי
וּבזֹאת ִתּנּ ֵ
לד ַעל־ ֵכּן ֲאנִי ַמ ְפ ִציר ָבּ ֶכם ִל ְס ַעד ִל ְבּ ֶכם ָ
אָר ָצה׃
ֻלּ ֶכם אַף־ ֶא ָחד ְ
א־יִפֹּל ִמ ַשּׂעֲרוֹת רֹא ְשׁ ֶכם כּ ְ
וֹדה ָע ָליו ֵלאִ הים ִל ְפנֵי
לה ְואַ ֲחרֵי ַד ְבּרוֹ ָכזֹאת ָל ַקח ֶל ֶחם וַיּ ֶ
ָחל ֶלאֱכֹל׃
ֻלּם ַויּ ְִפרֹס ַויּ ֶ
כָ
ֻלם ַויּ ְִקחוּ ֶל ֶחם גַּם־ ֵהם וַיֹּא ֵכלוּ׃
רוּח כּ ָ
ַתּ ִחי ַ
לו ו ְ
ֶפשׁ
אתיִם וְ ִשׁ ְב ִעים נ ֶ
ֲשׁר ָבּ ֳא ִניָּה ָמ ַ
ָשׁים א ֶ
לז ו ְָכל־ ִמ ְס ַפּר ָה ֲאנ ִ
ְו ֵשׁשׁ נְ ָפשׁוֹת׃
אָכ ָלם ְל ַמ ֵלּא נ ְַפ ָשׁם ֵה ֵקלּוּ עוֹד ֵמ ַעל ָה ֳא ִניָּה
לח ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי ְ
ַשׁ ִליכוּ גַם־ ֶאת־ ַה ֵצּ ָדה ֶאל־ ַהיָּם׃
ַויּ ְ
לט ַהבֹּ ֶקר ָהיָה ְו ֵהם א־ ִה ִכּירוּ ֶאת־ ָהאָרֶץ ִכּי ִאם־רָאוּ
ָדיִם ַו ִיּ ָוּעֲצוּ ְל ָה ִביא ָשׁם ֶאת־ ָה ֳא ִניָּה
ְלשׁוֹן־יָם ְוחוֹף ְר ַחב י ָ
יוּכלוּ׃
ִאם־ ָ
מ ַוי ְַק ְצּצוּ ֶאת־ ָהע ִוֹגינִים ְל ָעז ְָבם ַבּיָּם גַּם־ ִה ִתּירוּ
ֲסרָם ַויּ ְִפ ְרשׂוּ ֶאת־ ַה ִמּ ְפרָשׂ ִל ְפ ֵני
וֹטים ִמ ַמּא ָ
ֶאת־ ַה ְמּשׁ ִ
רוּח ְל ָה ִריץ ֶאת־ ָה ֳא ִניָּה ֶאל־ ַהחוֹף׃
ָה ַ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

יה ַויּ ְִד ַבּק
ֶה ְדּ ָפה ַעל־ ָמקוֹם א־ ָעמוֹק ַתּ ְח ֶתּ ָ
מא ְו ָה ֳא ִניָּה נ ְ
ילם
ַלּי ַהיָּם ֵהנִיעוּ ְב ֵח ָ
רֹא ָשׁהּ ַבּ ַקּ ְר ַקע ִמ ְבּ ִלי ָלמוּשׁ ְוג ֵ
ַתּ ָשּׁ ֵבר ִל ְשׁ ָב ִרים׃
יה ו ִ
ֶאת־אֲחוֹ ֶר ָ
אַסּ ִירים ֶפּן־י ְִשׂחוּ
מב וַיֹּא ְמרוּ אַ ְנ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ַלהֲרֹג ֶאת־ ָה ִ
ִמּ ֵלטוּ׃
ַב ַמּיִם וְ י ָ
מג ְו ַשׂר ַה ֵמּאָה ְבּ ֶח ְפצוֹ ְל ַה ִצּיל ֶאת־פּוֹלוֹס א ְנ ָתנָם ְל ַב ַצּע
ַפּל ִראשָֹׁנה
ְמ ִז ָמּ ָתם ְוגַם־ ִצוָּה ִמי ַהיֹּ ֵד ַע ִל ְשׂחוֹת י ְִתנ ֵ
ַבּ ָשׁה׃
ָצל ֶאל־ ַהיּ ָ
ֶאל־ ַה ַמּיִם ְל ִהנּ ֵ
וּשׁאָר ִשׁ ְברֵי ָה ֳא ִניָּה ְל ַה ִצּיל
ָשׁים ְ
אָרים ַי ֲחזִיקוּ ִב ְקר ִ
מד ְו ַה ִנּ ְשׁ ִ
ַבּ ָשׁה׃
ֻלּם ֶאל־ ַהיּ ָ
ִמּ ְלטוּ כ ָ
ֶאת־נ ְַפ ָשׁם ַוי ְִהי ֵכן ַויּ ָ

פרק כח
יטי ֵשׁם ָה ִאי ַהזֶּה׃
ֲשׁר נִ ְמ ַל ְטנוּ ָשׁ ַמ ְענוּ ִכּי ְמ ִל ִ
א ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ב ְו ַהלֲֹּעזִים ֵה ִטיבוּ ִע ָמּנוּ ַעד־ ִל ְמאֹד ִכּי־ ִבעֲרוּ ֵאשׁ
ֲשׁר
ֶשׁם א ֶ
יהם ִמ ְפּנֵי ַהגּ ֶ
ֲל ֶ
ֻלּנוּ א ֵ
ַאַספוּ ֶאת־כּ ָ
ְל ָה ֶחם־ ָלנוּ ַויּ ְ
וּמ ְפּנֵי ַהקֹּר׃
ֶדת ִ
ֱריָ לר ֶ
ֶהא ִ
וֹקד ְו ִהנֵּה
ָדיו נ ְָצ ִרים ַויּ ְִתּנֵם ַעל־ ַהמּ ֵ
אָסף ְמא י ָ
ג וּפוֹלוֹס ַ
ִה ְשׂ ָתּרֵג ֶצ ַפע ַעל־יָדוֹ ְבּ ִפ ְגעוֹ־ ָבהּ ְבּנוּסוֹ ִמ ְפּנֵי ַהחֹם׃
ֻמּד ַעל־יָדוֹ וַיֹּא ְמרוּ ִאישׁ
ד ִכּ ְראֹת ַהלֲֹּעזִים ֶאת־ ַהזֹּ ֵחל ְמצ ָ
אָכן רֹ ֵצ ַח הוּא ָה ִאישׁ ַהזֶּה ִכּי נ ְִק ַמת ָה ֱאִ הים
ֵעהוּ ֵ
ֶאל־ר ֵ
ְדּ ָב ַקתּוּ ְל ִב ְל ִתּי ַהחֲיֹתוֹ אַ ֲחרֵי ִכּי־נ ִַצּל ִממּוּת ַבּיָּם׃
ֶע ְשׂ ָתה
ֲבל הוּא ִה ְשׁ ִליֶ את־ ַהזֹּ ֵחל ֶאל־ ָה ֵאשׁ וְלוֹ א־נ ֶ
ה אָ
אוּמה רָע׃
ְמ ָ
ָמת
ו ְו ֵהם עוֹד ְמ ַח ִכּים ִל ְראוֹת ִכּי י ְִצ ֶבּה ְב ָשׂרוֹ אוֹ ִכי יִפֹּל ו ֵ
ָעה אָז
וֹתם כֹּה־ ַעד־בּוֹשׁ ַוי ְִראוּ ִכּי א־נ ְָג ָעה בּוֹ ר ָ
וּכ ַחכּ ָ
ְ
אַחרֶת וַיֹּא ְמרוּ ֱאִ הים הוּא׃
ָח ְשׁבוּ ֶ
ֲחזַּת־ ָשׂ ֶדה ִל ְק ִצין ָה ִאי
וּב ִק ְר ַבת ַה ָמּקוֹם ַההוּא ָהי ְָתה א ֻ
ז ְ
וֹב ִליּוֹס ְוהוּא ְל ָק ָחנוּ ֵא ָליו ַוי ְַכ ְל ְכּ ֵלנוּ ְבּ ֵלב טוֹב
וּשׁמוֹ פּ ְ
ְ
ָמים׃
ְשָׁ שׁה י ִ
ֲלי
וּבח ִ
וֹב ִליּוֹס נֹ ֵפל ַל ִמּ ְשׁ ָכּב ַבּ ֲחתוֹ ַב ַקּ ַדּ ַחת ַ
ֲבי פ ְ
ח ַוי ְִהי א ִ
ָדיו ָע ָליו
ָשׂם י ָ
ַה ֵמּ ָעיִם ַויָּבֹא ֵא ָליו פּוֹלוֹס ַויּ ְִת ַפּ ֵלּל ַבּעֲדוֹ ַויּ ֶ
ַויּ ְִר ָפּ ֵאהוּ׃
ֲשׁר ָל ֶהם
ט ְואַ ֲחרֵי עֲשׁתוֹ ָכזֹאת ָבּאוּ ֵא ָליו גַּם־ ִמ ָכּל־ ָה ִאי א ֶ
ָכּל־חֹ ִלי ְוגַם־ ֵהם ִנ ְר ָפּאוּ׃
וּב ָע ְברֵנוּ ֵמ ֶהם ִמ ְלאוּ ָלנוּ
י ַויּ ְִתּנוּ ָלנוּ ַמ ָתּנוֹת רַבּוֹת ְ
ָכּל־ ַמ ְחסֹ ֵרינוּ ַעל־ ַה ָדּ ֶר׃
ֲל ְכ ַסנְ ְדּ ִרית
ֳד ִשׁים ָע ַב ְרנוּ ִמ ָשּׁם ָבּ ֳא ִניָּה א ֶ
יא ְואַ ֲחרֵי ְשָׁ שׁה ח ָ
ֲשׁר ָשׁ ְב ָתה ָשּׁם ָכּל־יְמוֹת ַהחֹ ֶרף ְו ִהיא נֹ ֵשׂאת אוֹת
אֶ
וֹמים׃
ַעל־נ ִָסּהּ ְתּא ִ
ָמים׃
ֵשׁב־ ָשׁם ְשָׁ שׁה י ִ
קוּסא ַונּ ֶ
יב ַונָּבֹא ֶאל־ ַס ְר ָ
רוּח
וּבנְסֹ ַע ִמ ָמּ ֳחרָת ַ
ֶגיוֹן ִ
ָסב ַונָּבֹא ֶאל־ר ְ
יג ִמ ָשּׁם ָע ַב ְרנוּ ַונּ ָ
וֹלי׃
וֹטיּ ִ
ִמ ָדּרוֹם ָבּאנוּ ַביּוֹם ַה ֵשּׁנִי ֶאל־פּ ִ
ָמים
אַחים ְו ֵהם ִשׁ ֲחרֻנוּ ָל ֶשׁ ֶבת ִא ָתּם ִשׁ ְב ָעה י ִ
יד ָשׁם ָמ ָצאנוּ ִ
וֹמי׃
אַחר־ ֵכּן ָה ַל ְכנוּ ָלבֹא ר ִ
ְו ַ

קיח

ָאתנוּ
ַחנוּ ָב ִאים ַויּ ְֵצאוּ ִל ְקר ֵ
אַחים ִכּי ֲאנ ְ
טו ַויּ ְִשׁ ְמעוּ ָשׁם ָה ִ
אַפּיּוֹס ו ְַעד־ ְשֶׁ שׁת ְמלוֹ ִנים וּפוֹלוֹס רָאָה אֹ ָתם
ַעד־ ַשׁ ַער ִ
ַתּ ִחי רוּחוֹ׃
ַוי ְָב ֶר אָת־ ָה ֱאִ הים ו ְ
ֲס ִירים ֶאל־יַד ַשׂר
וֹמי ָמ ַסר ַשׂר ַה ֵמּאָה ֶאת־ ָהא ִ
טז ְכּבֹ ֵאנוּ ר ִ
יסר ְורַק פּוֹלוֹס ֻה ַחן ְבּ ֶח ֶסד ָל ֶשׁ ֶבת
ְצ ָבא שֹׁ ְמרֵי רֹאשׁ ַה ֵקּ ָ
ְל ַבדּוֹ ִעם־ ִאישׁ ָצ ָבא ֶא ָחד ְל ָשׁ ְמרוֹ׃
ְהוּדים
ָאשׁי ַהיּ ִ
ָמים ַויּ ְִקרָא ֵא ָליו ֶאת־ר ֵ
יז ַוי ְִהי אַ ֲחרֵי ְשֶׁ שׁת י ִ
אַחים אַף ִכּי־א ָפ ַשׁ ְע ִתּי
ָשׁים ִ
יהם ֲאנ ִ
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
וּבבֹאָם ַ
ְ
ֲסרוּנִי
ָשׁ ְע ִתּי ְבּ ָכל־זֹאת א ָ
וֹתינוּ א ר ַ
וּמתּוֹרֹת אֲב ֵ
ְב ַע ִמּי ִ
וֹמיִּים׃
ידי ָהר ִ
ירוּשׁ ַליִם ַויּ ְִתּנוּנִי ִבּ ֵ
ִב ָ
ַען
ֲקרוּנִי ַוי ְַב ְקשׁוּ ְל ַשׁ ְלּ ֵחנִי ַל ֶמּ ְר ָחב י ַ
יח ְו ֵהם ְבּ ָחנוּנִי ח ָ
א־ ִנ ְמ ָצא ִבי ֵח ְטא ִמ ְשׁ ָפּט־ ָמוֶת׃
ִיתי אָנוּס ִל ְקרֹא
ְהוּדים ִה ְקשׁוּ ְל ִשׂ ְטנִי ַעל־ ֵכּן ָהי ִ
יט ְו ַהיּ ִ
יסר רַק א־ ְל ַה ְל ִשׁין ֶאת־ ַע ִמּי ַעל־ ָדּ ָבר׃
ֶאל־ ַה ֵקּ ָ
וּל ַד ֵבּר
ָאתי ֶא ְת ֶכם ֵא ַלי ִל ְראֹ ְת ֶכם ְ
כ ִבּ ְג ַלל ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ָקר ִ
ָאל אֲנִ י אָסוּר ַבּ ֶכּ ֶבל ַהזֶּה׃
ִא ְתּ ֶכם ְל ַמ ַען ִתּ ְקוַת י ְִשׂר ֵ
יהוּדה וְ אַף א־ ֶא ָחד
כא וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָליו א ִא ְגּרוֹת ָבּאוּנוּ ִמ ָ
יע ָע ֶלי אוֹ ְל ַד ֶבּר־ ְבָּ דּ ָבר רָע׃
וֹד ַ
אַחים ָבּא ְלה ִ
ִמן־ ָה ִ
ֲשׁר
ַחנוּ ְמ ַב ְק ִשׁים ִל ְשׁמֹ ַע ִמ ִפּיֶ את־א ֶ
כב ו ְַע ָתּה ִהנֵּה ֲאנ ְ
ִעם־ ִל ֶבְּ בּ ֶשׁ ְכּ ָבר ָשׁמֹ ַע ָשׁ ַמ ְענוּ ַעל־ ַה ִמּ ְפ ַלגָּה ַהזֹּאת ִכּי
רוּה ְבּ ָכל־ ַה ְמּקוֹמוֹת׃
ַמ ָ
יְ
ַבּים
וּביּוֹם ַההוּא ָבּאוּ ֵא ָליו ר ִ
וֹעד ַ
כג ַויּ ְַק ִדּישׁוּ לוֹ יוֹם מ ֵ
יהם ֶאת־ ִדּ ְברֵי ַמ ְלכוּת
ֲל ֶ
ֶאל־ ֵבּית ְמלוֹנוֹ אָז ִדּ ֶבּר א ֵ
ֵשׁוּע
ֱמת י ַ
יח ְל ַמ ְכ ִבּיר ַעל־א ֶ
וֹכ ַ
יטב גַּם־ה ִ
ָה ֱאִ הים ַבּ ֵאר ֵה ֵ
יאים ֵמ ַהבֹּ ֶקר ַעד־ ָה ָערֶב׃
משׁה וְ ַהנּ ְִב ִ
ִמתּוֹ ַרת ֶ
ֲשׁר ָפּנוּ ֵמ ִעמּוֹ
ֲמין ִבּ ְד ָברָיו ַוא ֶ
ֲשׁר ָה ְפנוּ ְל ַהא ִ
כד ַויּ ְִהיוּ ָב ֶהם א ֶ
ֱמינוּ׃
ְוא ֶהא ִ
וֹתיו וּפוֹלוֹס ִדּ ֶבּר עוֹד
כה ַויָּשׁוּבוּ ָל ֶל ֶכת ְו ֵהם נְדוֹ ִנים ַעל־אֹד ָ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ַעל־ ִפּי
יטב ִדּ ֶבּר ַ
רַק ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֵה ֵ
יכם ֵלאמֹר׃
ְשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִָביא ַלאֲבֹ ֵת ֶ
יַ
וּראוּ רָאוֹ
וֹע וְ אַל־ ָתּ ִבינוּ ְ
אָמ ְר ָתּ ָל ָעם ַהזֶּה ִשׁ ְמעוּ ָשׁמ ַ
כו ֵלְ ו ַ
ְואַל־ ֵתּ ָדעוּ׃
וֹע ְו ֶאת־ ֵעינָיו
כז ִכּי ָשׁ ֵמן ֵלב־ ָה ָעם ַהזֶּה ְואָ ְזנָיו ָכּ ְבדוּ ִמ ְשּׁמ ַ
ָשׁב
וּל ָבבוֹ י ִָבין ו ָ
וּבאָ ְזנָיו י ְִשׁ ָמע ְ
ֵה ַשׁע ֶפּן־י ְִר ֶאה ְב ֵעינָיו ְ
ְו ֶא ְר ָפּ ֵאהוּ׃
שׁוּעת ֱאִ הים ְו ֵהם
ִשׁ ְל ָחה ְתּ ַ
כח ָל ֵכן ְדּעוּ ִכּי ֶאל־ ַהגּוֹ ִים נ ְ
י ְִשׁ ָמעוּ׃
ְהוּדים ָה ְלכוּ ֵמ ָע ָליו ְבּתֹ ְכחוֹת ְדּ ָב ִרים
כט הוּא ִכּ ָלּה ְל ַד ֵבּר ְו ַהיּ ִ
ֵיהם׃
ִבּינ ֶ
ֲשׁר ְשׂ ָכרָהּ לוֹ
ָשׁב ְשׁ ַתּיִם ָשׁנִים ְתּ ִמימוֹת ִבּ ְמעָֹנתוֹ א ֶ
ל ְוהוּא י ַ
ֲשׁר ָבּאוּ ֵא ָליו׃
ַוי ְַק ֵבּל ֶאת־ ָכּל־א ֶ
ֵשׁוּע
לא ַויּ ְִקרָא ֶאת־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ַוי ְַל ֵמּד ֶאת־ ַדּ ְר ֵכי י ַ
יע׃
יח אֲדֵֹנינוּ ְבּ ֵלב אֱמוּנִים ְבּ ֵאין ַמ ְפ ִר ַ
ַה ָמּ ִשׁ ַ

יחים
ֲשׂי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמע ֵ

Romans
ִא ֶגּ ֶרת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִלי ַח ֶאל־ ָהרוֹ ִמ ִיּים
פרק א
ֻדּשׁ ְל ַב ֵשּׂר
וּמק ָ
יח נ ְִב ָחר ְ
יח ָשׁ ִל ַ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
א פּוֹלוֹס ֶע ֶבד י ַ
ֶאת־ ְבּשׁרַת ָה ֱאִ הים׃
ֲשׁר ִמ ֶקּ ֶדם ִה ִגּיד אֹ ָתהּ ַעל־ ִפּי נ ְִביאָיו ְבּ ִכ ְת ֵבי ַהקֹּ ֶדשׁ׃
ב אֶ
ָצא ִמ ֶזּרַע ָדּוִד ְל ִפי ְב ָשׂרוֹ׃
ֲשׁר י ָ
ג ַעל־ ְדּ ַבר ְבּנוֹ א ֶ
ֲקיצוֹ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ַבּה ִ
הוּכן ֶבּן־ ָה ֱאִ הים ִבּ ְגבוּרָה ְל ִפי ַ
ד ְו ַ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִמן־ ַה ֵמּ ִתים הוּא י ַ
וּמ ְלאֲכוּת־יָהּ ְל ַהטּוֹת ֶאת־ ֵלב
ה ו ְַעל־יָדוֹ ִנ ַתּן ָלנוּ ֵחן ַ
ָכּל־ ַהגּוֹ ִים ָלאֱמוּנָה ַבּעֲבוּר ְשׁמוֹ׃
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יאי י ַ
אַתּם ְק ִר ֵ
וֹכם ִהנּ ְֶכם גַּם־ ֶ
וּבת ָ
ו ְ
וּקדֹ ָשׁיו ֶח ֶסד
ידי ֱאִ הים ְבּ ִחירָיו ְ
וֹמי י ְִד ֵ
ז ָכּל־ ַה ָקּ ָהל ְבּר ִ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָבינוּ ְוי ַ
ִתּן ָל ֶכם ֱאִ הים ִ
ְו ָשׁלוֹם י ֵ
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹדה ֶאת־ ֱאַ הי ְבּי ַ
ח ְבּ ֵפ ַתח ְדּ ָברַי א ֶ
וֹלם׃
ַת ֶכם ָשׁ ְמ ָעה ְבּ ָכל ָהע ָ
ֻל ֶכם ִכּי אֱמוּנ ְ
ְבּ ַעד־כּ ְ
רוּחי ְונ ְַפ ִשׁי
ֲשׁר ִבּ ְבשׁרַת ְבּנוֹ ֲאנִי עֹ ֵבד אֹתוֹ ְבּ ִ
ט ְו ָה ֱאִ הים א ֶ
הוּא ֵע ִדי ִכּי א־ ָח ַד ְל ִתּי ֵמ ַהז ְִכּיר ֶא ְת ֶכם׃
יח ַדּ ְר ִכּי
אַצ ִל ַ
וֹתי ְל ָמ ַתי ֵאפוֹא ְ
וּמ ְע ִתּיר ֲאנִי ָת ִמיד ִבּ ְת ִפלּ ַ
י ַ
יכם׃
ֲל ֶ
ִבּ ְרצוֹן ֱאַ הי ָלבוֹא א ֵ
רוּח
ֲציל ִמן־ ַמ ְתּנַת ָה ַ
וּל ַהא ִ
יא ִכּי־נ ְִכסֹף ִנ ְכ ַס ְפ ִתּי ִל ְראֹ ְת ֶכם ְ
וֹסיף ָל ֶכם אֹ ֶמץ׃
יכם ְלה ִ
ֲל ֶ
עֵ
ַח ָדּו ֶבּאֱמוּנַת ִאישׁ ְו ִאישׁ ִמ ֶמּנּוּ
ַחם ִע ָמּ ֶכם י ְ
יב ְוגַם־ ֵכּן ְל ִה ְתנ ֵ
וֹכם ָכּמֹ ִני׃
ְכּמ ֶ
ָת ִתּי ֶאת־ ִל ִבּי
אַחי ִכּי־רַבּוֹת נ ַ
ֲלים ִמ ֶכּם ַ
יג ְו ֵאין־נ ְַפ ִשׁי ְל ַהע ִ
ֶתר
יכם ִל ְמצֹא ִלי ְמ ַעט ְפּ ִרי גַם־ ָב ֶכם ְכּמוֹ גַם־ ְבּי ֶ
ֲל ֶ
ָלבוֹא א ֵ
ַהגּוֹ ִים וְ ִנ ְמנ ְַע ִתּי ַעד־ ָע ָתּה׃
יד ִהנֵּה ַבּ ַעל חוֹב ֲאנִי ִל ְבנֵי ַה ְיּ ָונִים ְוגַם־ ִל ְבנֵי ַעם ֵ עז ִל ְבנֵי
ִבינָה ו ְִל ְבנֵי ְב ִלי־ ִבינָה׃
וּב ֵכן נָכוֹן ֲאנִי ְל ִפי י ְָכ ְל ִתּי ְל ַה ִגּיד ֶאת־ ַה ְבּשׁרָה גַּם־ ָל ֶכם
טו ְ
וֹמי׃
ְבּנֵי ר ִ
ֲשׁר ְגּבוּרַת ֱאִ הים ִהיא
יח א ֶ
טז ִכּי א־ ֵאבוֹשׁ ִמ ְבּשׁרַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְהוּדי ְבּרֹאשׁ ְוגַם־ ַה ְיּ ָונִי׃
ֲמין ַהיּ ִ
שׁוּעה ֶאל־ ָכּל־ ַמא ִ
ִל ְת ָ
יז ִכּי־ ָבהּ נ ְִג ְל ָתה ִצ ְד ַקת ֱאִ הים ִמ ְמּקוֹר אֱמוּנָה ְל ַמ ַען נִ ְחיֶה
ֶבאֱמוּנָה ַכּ ָכּתוּב ו ְַצ ִדּיק ֶבּאֱמוּנָתוֹ י ְִחיֶה׃
וּבנֵי ַעו ְָלה
יח ַוחֲרוֹן ֱאִ הים ִמ ָשּׁ ַמיִם ִנ ְשׁ ָקף ַעל־עֹ ֵשׂי ִר ְשׁ ָעה ְ
ֱמת ְבּ ַעו ְָל ָתה׃
ַהכֹּ ְב ִשׁים ֶאת־ ָהא ֶ
יט ִכּי ַדּ ַעת ֱאִ הים ְבּרוּרָה ְב ִק ְר ָבּם ִכּי ִג ָלּה ָל ֶהם ֱאִ הים׃

קיט

וֹדעוּ וְ י ְָצאוּ ָלאוֹ ָרה
ֵצח ְגּבוּרָתוֹ וֵאהוּתוֹ נ ְ
כ ִכּי ֶח ְביוֹן עֻזּוֹ נ ַ
וֹתיו ִמיּוֹם ְבּרֹא ֶארֶץ ְו ָשׁ ָמיִם ַעד־ ִכּי
ַעל־י ְֵדי ְפעֻלּ ָ
ֵאין־ ָל ֶהם ֶפּה ְל ִה ְצ ַט ָדּק׃
ָתנוּ לוֹ ְכבוֹדוֹ אַף־א
כא ִכּי יֹ ְד ִעים ֵהם ֶאת־ ָה ֱאִ הים וְ א נ ְ
ֶה ָבּלוּ ְו ִל ָבּם ַהנּ ְִב ָער ָה ַל
יהם י ְ
וֹת ֶ
הוֹדוּ לוֹ ִכּי ִאם־ ְבּמוֹ ֲעצ ֵ
ֲשׁ ִכים׃
חֵ
ֲכ ִמים ֵהם ַעל־ ֵכּן נ ְִב ָערוּ׃
אַמּרוּ ִכּי ח ָ
כב י ְִת ְ
אָדם
וֹלם ִבּ ְדמוּת ַתּ ְבנִית ָ
ָמירוּ ְכבוֹד אֲדָֹני ֵאל ע ָ
כג ַויּ ִ
ֶמשׂ
אַר ַבּע וְ ר ֶ
וֹלַ על־ ְ
מוּתה ְו ַת ְבנִית עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם ְוה ֵ
ֶבּן־ ְתּ ָ
ֲד ָמה׃
ָהא ָ
וּל ַח ֵלּל
כד ַעל־ ֵכּן ֱאִ הים ִה ְס ִגּירָם ְבּיַד ְשׁ ִררוּת ִל ָבּם ְל ֻט ְמאָה ְ
ֵיהם׃
ְבּ ָשׂרָם ֵהם ֵבּינ ֶ
ַע ְבדוּ
ִיראוּ ַויּ ַ
ֱמת ַבּ ָשּׁ ֶקר ַויּ ְ
ֲשׁר ֵה ִמירוּ ֱאֵ הי א ֶ
כה א ֶ
אָמן׃
ָעד ֵ
וֹלם ו ֶ
וֹצר ָבּרוּ הוּא ְלע ָ
וֹצר ַעל־ ְפּנֵי ַהיּ ֵ
ֶאת־ ַהנּ ָ
כו ַבּעֲבוּר זֹאת ִה ְס ִגּירָם ֱאִ הים ְבּיַד ְקלוֹן ְתּשׁוּ ָק ָתם ִכּי
ֱליפוּ אֹ ַרח ֻח ָקּ ָתן ְבּאֹ ַרח זָר׃
יהם ֶהח ִ
גַּם־ ְנ ֵשׁ ֶ
ָשׁים ְכּ ֶד ֶר
ֲשׁר גַּם־ ַה ְגּ ָב ִרים ָח ְדלוּ ִמבּוֹא ֶאל־ ַהנּ ִ
כז ַכּא ֶ
ֶבר
ֵעהוּ ְוג ֶ
ָתם ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
ַתּ ְב ַער־ ָבּם ֵאשׁ ַתּ ֲאו ָ
ָכּל־ ָהאָרֶץ ו ִ
יהם ָל ְקחוּ ֵדי־ ְגמוּל
ְע ֶקב ַתּ ְע ֻתּ ֵע ֶ
יקלוֹן ו ֵ
ֶבר י ְִת ַע ְלּלוּ ְל ִק ָ
ְבּג ֶ
וֹתם׃
ְבּנ ְַפשׁ ָ
ֲשׁר א ָח ְפצוּ ַה ְשׂ ֵכּל ְויָדֹ ַע ֶאת־ ָה ֱאִ הים ֵכּן ֲע ָז ָבם
כח ו ְַכא ֶ
ֵע ֶשׂה׃
ֲשׁר־א י ָ
שׁוּבת ִל ָבּם ַלעֲשׂוֹת ֵאת א ֶ
ִבּ ְמ ַ
ֶשׁע ֶבּ ַצע וָאָוֶן
ֲשׁר ָמ ְלאוּ ָכּל־ ַע ְו ָלה זְנוּת ר ַ
כט ַעד א ֶ
וּמ ִז ָמּה׃
וּר ִמיָּה ְ
ֶצח ָמדוֹן ְ
ְוגַם־ ִק ְנאָה ְור ַ
ֵאים
וֹל ִלים גּ ִ
ָכיל שׁ ְנ ֵאי ֱאִ הים וְה ְ
ֻלּם ַמ ְל ִשׁינִים ְוהֹ ְל ֵכי ר ִ
ל כָּ
יהם׃
וּמ ְמ ִרים ְלהוֹ ֵר ֶ
ָשׁי ַמ ְשׁ ִחית ַ
וּר ָה ִבים ָחר ֵ
ְ
ֲשׁר
אַכז ִָרים נֹ ְטרֵי ִשׂ ְנאָה א ֶ
וּמ ִפירֵי ְב ִרית ְ
לא ַח ְסרֵי ַדּ ַעת ְ
ֵדעוּ׃
ֲחנִינָה א י ָ
ֲשׂים
לב ְו ֵהם אַף־ ִכּי יֹ ְד ִעים ִמ ְשׁ ַפּט ֱאִ הים ִכּי־ ָהעֹ ִשׂים ַמע ִ
ָכּ ֵא ֶלּה ְבּנֵי־ ָמוֶת ֵהם ְבּ ָכל־זֹאת א ְל ַבד ִכּי ַיעֲשׂוּם ִכּי־ ִאם
יהם׃
ְאַשּׁרוּן עוֹד עֹ ֵשׂ ֶ
גַּם־י ְ

פרק ב
א

אָדם ָקטֹן אוֹ גָדוֹל ֵאין ְצ ָד ָקה ְלִ ל ְהיוֹת שֹׁ ֵפט
ַעל־ ֵכּן ֶבּן־ ָ
יע גַּם ֶאת־נ ְַפ ְשׁ
יע ֶאת־ ֵר ֲעַ תּ ְר ִשׁ ַ
ֲשׁר ַתּ ְר ִשׁ ַ
ִכּי ַב ָדּ ָבר א ֶ
ֲשׂהוּ׃
ית ְכּ ַמע ֵ
אַתּה ַהשֹּׁ ֵפט ָע ִשׂ ָ
ֲשׁר גַּם־ ָ
אַ ֲחרֵי א ֶ

וֹמיִּים
יח ֶאל־ ָהר ִ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ישׁ ִרים י ְִשׁפֹּט ֱאִ הים ָכּל־פֲֹּע ֵלי
ָד ְענוּ ִכּי ְבּ ֵמ ָ
ַחנוּ ֲהא י ַ
ב ַו ֲאנ ְ
אָוֶן׃
אַתּה עֹ ֶשׂה
יהם גַּם־ ָ
ֲשׂ ֶ
וּכ ַמע ֵ
אָדם ְבּ ָשׁ ְפ ְט אֹ ָתם ְ
אַתּה ֶבן־ ָ
ג ְו ָ
הֲתֹא ַמר ֶאל־ ִל ְבִּ כּי ִת ָמּ ֵלט ִמ ִמּ ְשׁ ַפּט ֱאִ הים׃
ֲתבוּז רֹב טוּבוֹ ְו ֶח ְמ ָלתוֹ ְו ֶא ֶר אַפּוֹ וְ א ִת ְתבּוֹ ֵנן
ד אוֹ ה ָ
ִכּי־ ְבטוּבוֹ הוּא ַמ ְד ִר ְיכָ לשׁוּב ֵא ָליו׃
וּב ָע ְר ְפַּ ה ָקּ ֶשׁה ִתּ ְצ ָבּר־ ְלֶ ע ְברָה ַליּוֹם
וּב ְשׁ ִררוּת ִל ְבְּ 
ה ִ
ַהגָּדוֹל וְ ַהנּוֹ ָרא ְבּ ִהגָּלוֹת נ ְִגלוֹת ִצ ְד ַקת ִמ ְשׁ ַפּט ֱאִ הים׃
ֲשׁר י ְִגמֹל ְל ִאישׁ ִאישׁ ְכּ ִמ ְפ ָע ָליו׃
ו אֶ
ֲשׁר א
וֹלם ְלשֹׁ ְק ֵדי עֲשׂה־טוֹב שֹׁ ֲחרֵי ָכבוֹד ְו ָה ָדר א ֶ
ז ַחיֵּי ע ָ
ֶצח׃
ַיעֲבֹר ָלנ ַ
ֱמת
ַעף וְ ֶע ְברָה ִל ְבנֵי ֶמ ִרי ַה ְמ ָמ ֲאנִים ִל ְשׁמֹ ַע ִדּ ְברֵי א ֶ
ח ְוז ַ
ָהינוּ׃
ו ְַלעֲשׂוֹת ָעוֶל י ִ
ְהוּדי ְבּרֹאשׁ
ֶפשׁ ִאישׁ ַהפֹּ ֵעל רָע ַהיּ ִ
צוּקה ְל ָכל־נ ֶ
ט ָצרָה וְ ָ
ְוגַם־ ַה ְיּ ָונִי׃
ְהוּדי ְבּרֹאשׁ
י ו ְָכבוֹד ְו ָה ָדר ְו ָשׁלוֹם ְל ָכל־פֹּ ֵעל טוֹב ַהיּ ִ
ְוגַם־ ַה ְיּ ָונִי׃
יא ִכּי ֵאין־ ַמשּׂא ָפנִים ִעם־ ָה ֱאִ הים׃
ֲשׁר ָח ְטאוּ ִבּ ְב ִלי־תוֹ ָרה גַּם ִבּ ְב ִלי־תוֹ ָרה
יב ִכּי ָכל־ ֵא ֶלּה א ֶ
ֲשׁר ָח ְטאוּ ְותוֹ ַרת אֲדָֹני ִא ָתּם ַעל־ ִפּי
יֹא ֵבדוּ ְו ֵא ֶלּה א ֶ
ִשּׁ ֵפטוּ׃
ַהתּוֹ ָרה ַהזֹּאת י ָ
יג ִכּי א שֹׁ ְמ ֵעי ַהתּוֹ ָרה ַצ ִדּי ִקים ֵהם ִל ְפנֵי ֱאִ הים ִכּי
ִאם־שֹׁ ְמרֵי ַהתּוֹ ָרה י ְִצ ָדּקוּ׃
ֲשׁר ֵאין־ ָל ֶהם אוֹר תּוֹ ָרה וְעֹ ִשׂים ְכּ ִד ְברֵי
יד ִכּי ַהגּוֹ ִים א ֶ
ֲשׁר תּוֹ ָרה ֵאין ָל ֶהם י ְִהיוּ
ַהתּוֹ ָרה ַעל־ ִפּי אוֹר ַדּ ְע ָתּם ֵהם א ֶ
תוֹ ָרה ְלנ ְַפ ָשׁם׃
ֲשׁר
לוּח ִל ָבּם ַבּא ֶ
טו ְבּ ַה ְראֹ ָתם ִכּי ִמ ְשׁ ַפּט ַהתּוֹ ָרה ָכּתוּב ַעל־ ַ
שׂטנוֹת אוֹ
ֲליפוֹת ְ
יהם ח ִ
וֹת ֶ
ַדּ ְע ָתּם ַתּ ִגּיד ָל ֶהם וְ ֶע ְשׁתֹּנ ֵ
וֹתהּ׃
ְמזַכּוֹת ִא ָשּׁה ֶאת־אֲח ָ
אָדם
ֲשׁר י ְִשׁפֹּט ֱאִ הים ֶאת־ ִס ְתרֵי ְבנֵי ָ
טז ַבּיּוֹם ַההוּא א ֶ
ָתי׃
וֹד ְע ִתּי ִבּ ְבשׁר ִ
ֲשׁר ה ַ
יח ַכּא ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַעל־ ִפּי י ַ
ַתּ ֶשׁת ִמ ְב ַט ֲחַ בתּוֹ ָרה
ְהוּדי ו ָ
ֵאת ְב ֵשׁם י ִ
אַתּה ִכּי נ ְִקר ָ
יז ְו ָ
וּבאִ הים ִתּ ְת ַה ֵלּל נ ְַפ ֶשׁ׃
ֵ
ָד ְע ָתּ ֶאת־ ְרצוֹנוֹ ְו ָת ִבין ְל ַה ְב ִדּיל ֵבּין־טוֹב ָלרָע
יח ִכּי י ַ
וֹתַ מ ְשׂ ִכּיל ַבּתּוֹ ָרה׃
ִל ְהי ְ
ישׁ ֵבי
ַהל ְל ִע ְו ִרים ְואוֹר ְל ְ
אַתּה הוּא ַה ְמנ ֵ
יט ו ְִל ְבָּ בטוּ ַח ִכּי ָ
חשׁ׃
ֶ
ֱמת
וֹתם ָתּ ְכנִית ְבּ ַד ַעת ֶוא ֶ
יל ִדים וְ ח ַ
כ מוֹ ֶרה ִל ְפ ָתאיִם אַלּוּף ִל ָ
ַבּתּוֹ ָרה׃
אַתּה
אַלּף ֶאת־נ ְַפ ֶשָׁ 
ֲח ִרים ֲהא ְת ֵ
אַלּף ֶאת־א ֵ
אַתּה ַה ְמ ֵ
כא ְו ָ
ֲת ְגנֹב אָ ָתּה׃
ַהקֹּ ֵרא א־ ִת ְגנֹב ה ִ
ֲשׁר ְתּ ַשׁ ֵקּץ
אַתּה א ֶ
אָתּה ָ
ֲתנְ אֹף ָ
אַתּה ַהאֹ ֵמר א־ ִת ְנאָף ה ִ
כב ָ
ֲת ְמ ַעל ַמ ַעל ַבּקֹּ ֶדשׁ׃
ֱל ִילים ה ִ
ֶאת־ ָהא ִ
אַתּה ִכּי ִת ְת ַה ֵלּל ַבּתּוֹ ָרה ַה ְת ַח ֵלּל ֵשׁם ָה ֱאִ הים וְסוּר
כג ָ
ִמן־ ַהתּוֹ ָרה׃

קכ

כד ִכּי ִב ְג ַל ְל ֶכם ֵשׁם ֱאִ הים ְמ ֻח ָלּל ַבּגּוֹ ִים ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב׃
וֹעיל ְלִ אם־ ִתּ ְשׁמֹר ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה אַ
מּוּלה ְלה ִ
אָמן ַה ָ
כה ִכּי ֵ
ָתה׃
מוּל ְתְ ל ָע ְר ָלה ִנ ְהי ָ
ִאם ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה ֵה ַפ ְר ָתּ ֲהא ָ
מוּלה
ֲשׂה ְכּ ִמ ְשׁ ַפּט ַהתּוֹ ָרה ָע ְר ָלתוֹ ְל ָ
כו ְו ִאם ֶה ָערֵל ַיע ֶ
ֵתּ ָח ֶשׁב־לוֹ׃
כז ְו ֶה ָערֵל ַהזֶּה ִמ ֵלּ ָדה ָהעֹ ֶשׂה ְכ ִמ ְשׁ ַפּט ַהתּוֹ ָרה י ִָדין אֹ ְת
ֲשׁר יֶשׁ־ ְלֵ ס ֶפר ַה ִמּ ְצוָה וְאוֹת ְבּ ִרית ַהמּוּלוֹת
אֶ
ְו ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה ֵה ַפ ְר ָתּ׃
מּוּלה
ֲשׁר ָל ֵעי ָניִם וְ א זֹאת ִהיא ַה ָ
ְהוּדי א ֶ
כח ִכּי א־זֶה הוּא י ִ
ֲשׁר ַל ַמּ ְר ֶאה ַבּ ָבּ ָשׂר׃
אֶ
מוּלת
מּוּלה ַ
ְהוּדי וְ ַה ָ
ֲשׁר ְבּתוִֹ לבּוֹ הוּא י ִ
ְהוּדי א ֶ
כט אַ זֶה י ִ
ֲשׁר
רוּח ַה ִדּ ֵבּר ְוא ְל ִפי אוֹת ַה ְכּ ָתב א ֶ
ַה ֵלּ ָבב ִהיא ְל ִפי ַ
אָדם ִכּי ִאם ֵמ ֱאִ הים׃
ְתּ ִה ָלּתוֹ א ִמ ְבּנֵי ָ

פרק ג
וּמה־ ֶבּ ַצע לוֹ ִבּ ְב ִרית
יהוּדי ַ
א ִאם ֵכּן ֵאפוֹא ַמה־יּ ִָתרוֹן ִל ִ
ַהמּוּלוֹת׃
ב רַב ְמאֹד ִמ ָכּל־ ֵע ֶבר ְוי ְִתרוֹן ָהרֹאשׁ ִכּי־ ָה ְפ ְקדוּ ִא ָתּם ִדּ ְברֵי
ֱאִ הים׃
ָפר חֹ ֶסר
ֱמינוּ ֶה ָה ֵפר י ֵ
וּמה ֵאפוֹא ִאם־ ִמ ְק ָצ ָתם א ֶהא ִ
ג ָ
ָתם ֶאת־אֱמוּנַת ֱאִ הים׃
אֱמוּנ ָ
אָדם כֵֹּזב ַכּ ָכּתוּב
ֱמן הוּא ְו ָכל־ ָ
ילה אֱַ אִ הים ֶנא ָ
ד ָח ִל ָ
ְל ַמ ַען־ ִתּ ְצ ַדּק ִבּ ְד ָברֶיְ ו ִת ְז ֶכּה ְבּ ִה ָשּׁ ְפ ֶט׃
ָדע עֹז ִצ ְד ַקת ֱאִ הים ַעל־י ְֵדי ְפ ָשׁ ֵעינוּ
ה אִַ אם־ ִיוּ ַ
ֲמתוֹ ָע ֵלינוּ ְכּ ֶד ֶר
ֲשׁר י ִָעיר ח ָ
ַמה־נֹּא ַמר ֱאֵ הי ָעוֶל הוּא א ֶ
אָדם ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר׃
ְבּנֵי־ ָ
ילה ִכּי ִאם־ ֵכּן ֵאי־י ְִשׁפֹּט ֱאִ הים ֶאת־ ָהאָרֶץ׃
ו ָח ִל ָ
ִתּן־לוֹ עֹז ְו ָכבוֹד ִמ ְשׁנֶה
ֲשׁי ֵבאִ הים י ֶ
ז ְו ִאם־ ִפּ ְשׁ ִעי וְ ַכח ִ
ָשׁע ְבּ ִה ָשּׁ ְפ ִטי׃
ָל ָמּה־זֶּה ֵא ֵצא ר ָ
ָעה
יאים ִדּ ָבּ ֵתנוּ ר ָ
וֹצ ִ
ַדּינוּ ַהמּ ִ
ח אֲַ הא זֶה הוּא ְדּ ַבר ְמנ ֵ
ֲשׁר יָבֹא
ַחנוּ אֹ ְמ ִרים ַנ ֲע ֶשׂה רָע ִבּ ְג ַלל ַהטּוֹב א ֶ
ֵלאמֹר ִכּי ֲאנ ְ
ֲשׁר ְבּ ִה ָשּׁ ְפ ָטם י ְֶא ָשׁמוּ׃
ֲקבוֹ ֵא ֶלּה ֵהם א ֶ
ַבּע ֵ
וֹכ ְחנוּ
וּמה ַע ָתּה ֲהיֵשׁ י ְִתרוֹן ָלנוּ ֶא ֶפס וָאָיִן ִכּי ִל ְפנֵי ֵכן ה ַ
ט ָ
ָחד׃
ְהוּדים וִי ָונִים ֶבּ ָעוֹן ֵה ָמּה י ַ
ִכּי י ִ
י ַכּ ָכּתוּב ֵאין ַצ ִדּיק ֵאין גַּם־ ֶא ָחד׃
יא ֵאין ַמ ְשׂ ִכּיל ֵאין דֹּ ֵרשׁ ֶאת־ ֱאִ הים׃
ֱלחוּ ֵאין עֹ ֶשׂה־טוֹב ֵאין גַּם ֶא ָחד׃
ַח ָדּו ֶנא ָ
יב ַהכֹּל ָסר י ְ
ֲמת ַע ְכשׁוּב ַתּ ַחת
ֲליקוּן ח ַ
תוּח ְגּרָֹנם ְלשׁוֹ ָנם ַיח ִ
יג ֶק ֶבר־ ָפּ ַ
ְשׂ ָפ ֵתימוֹ׃
וּמרֹרוֹת׃
יהם ָמ ֵלא ְ
אָלה ִפּ ֶ
ֲשׁר ָ
יד א ֶ
ְמהֲרוּ ִל ְשׁ ָפּ־ ָדּם׃
יהם י ַ
טו ר ְַג ֵל ֶ
וֹתם׃
ָשׁ ֶבר ִבּ ְמ ִסלּ ָ
טז שֹׁד ו ֶ
ָדעוּ׃
יז ו ְֶד ֶרָ שׁלוֹם א י ָ
ֵיהם׃
יח ֵאין ַפּ ַחד ֱאִ הים ְל ֶנגֶד ֵעינ ֶ

וֹמיִּים
יח ֶאל־ ָהר ִ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ֲשׁר
ֲשׁר ַתּ ִגּיד ַהתּוֹ ָרה ָל ֵא ֶלּה א ֶ
ָד ְענוּ ִכּי ָכל־א ֶ
ַחנוּ י ַ
יט ַו ֲאנ ְ
וּבזֹאת י ִָסּ ֵכר ָכּל־ ֶפּה
ֶיה ָ
ִק ְבּלוּ ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה ָתּ ִשׂים ְדּ ָבר ָ
ו ְָכל־ ָהאָרֶץ ֶתּ ְא ַשׁם ִל ְפנֵי ֱאִ הים׃
ֲשׁר ִצ ְוּ ָתה ַהתּוֹ ָרה א י ְִצ ַדּק ָכּל־ ָבּ ָשׂר
ֲשׂים א ֶ
ַען ְבּ ַמּע ִ
כ יַ
ְל ָפנָיו ִכּי ִמ ְמּקוֹר ַהתּוֹ ָרה י ְָצאָה ַדּ ַעת ַה ֵח ְטא׃
ֲשׁר
ֲדי ַהתּוֹ ָרה י ְָצאָה ִצ ְד ַקת ֱאִ הים ָלאוֹר א ֶ
כא ו ְַע ָתּה ִמ ַבּ ְלע ֵ
יאים׃
יה ַהתּוֹ ָרה וְ ַהנּ ְִב ִ
ֵה ִעידוּ ָע ֶל ָ
יח ְנתוּנָה ְל ָכל־ ְבּנֵי
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
כב ו ְִצ ְד ַקת ֱאִ הים ֶבּאֱמוּנַת י ַ
ֻלּם ִכּי ֵאין־ ַמ ְב ִדּיל׃
ֱמנִים כּ ָ
אָדם ִל ְבנֵי א ֻ
ָ
ֻלּם ָח ָטאוּ ַויִּסֹּגוּ ֵמאַ ֲחרֵי ְכבוֹד ֱאִ הים׃
כג ִכּי־כּ ָ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֻלּם י ְִצ ָדּקוּ ִכּי־ ָפ ָדה אֹ ָתם י ַ
וּב ִחנּוֹ ִחנָּם כּ ָ
כד ְ
ֲשׁר ִה ְק ִדּישׁוֹ ֱאִ הים ִמ ֶקּ ֶדם ְל ַכ ֵפּר ָע ֵלינוּ ְב ָדמוֹ
כה הוּא א ֶ
ָתנוּ ְל ַבעֲבוּר גַּלּוֹת ֶאת־ ִצ ְד ָקתוֹ ְו ֶח ְמ ָלתוֹ
ַעל־ ִפּי אֱמוּנ ֵ
ימי ֶק ֶדם׃
ֲשׁר ָס ַלח ַל ֲעוֹנוֹת ַעמּוֹ ִמ ֵ
ַבּא ֶ
כו ְוגַם ְלגַלּוֹת ֶאת־ ִצ ְד ָקתוֹ ְל ֵעת ָכּזֹאת ִכּי הוּא ַה ַצּ ִדּיק ְוהוּא
ֵשׁוּע׃
ֲמין ְבּי ַ
ַה ַמּ ְצ ִדּיק ֶאת־ ַה ַמּא ִ
אוּמה ַעל־ ִפּי
כז אַיֵּה ֵאפוֹא ַע ָתּה ְגּאוֹן ַה ִמּ ְת ַה ְלּ ִלים ֵאין ָכּל־ ְמ ָ
ֲשׂה א ִכּי ִאם ַעל־ ִפּי
ֵאיזֶה חֹק ַעל־ ִפּי ָחק־ ַה ַמּע ֶ
ָחק־ ָהאֱמוּנָה׃
ֲשׂים
ֲדי ַה ַמּע ִ
ַצנוּ ֵלאמֹר ָבּאֱמוּנָה י ְִצ ַדּק ִאישׁ ִמ ַבּ ְלע ֵ
כח ָל ֵכן ָחר ְ
ֲשׁר ַעל־ ִפּי ַהתּוֹ ָרה׃
אֶ
אָכן גַּם־ ֱאֵ הי
ְהוּדים ְל ַבד הוּא ְוא ַלגּוֹ ִים ֵ
כט ַה ֱאִ הים ַליּ ִ
ַהגּוֹ ִים הוּא׃
מּוּלים ָבּאֱמוּנָה
ֲשׁר י ְַצ ִדּיק ֶאת־ ַה ִ
ל ִכּי הוּא ֱאִ הים ֶא ָחד א ֶ
ֵלים גַּם־ ֵכּן ַעל־י ְֵדי ָהאֱמוּנָה׃
ְו ֶאת־ ָה ֲער ִ
ילה אַ נ ְַקיֵּם
ָתנוּ ָח ִל ַ
ֲכי נ ִָפיר ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה ֶבּאֱמוּנ ֵ
לא ה ִ
ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה׃
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וּמה־נֹּא ַמר
ַ
ֲשׂהוּ׃
ְבּ ַמע ֵ
ֲשׂיו נָאוָה־לוֹ ְת ִה ָלּה אַ־א
ָהם ְבּ ַמע ָ
אַבר ָ
ִכּי לוּ־נ ְִצ ַדּק ְ
ִל ְפנֵי ֱאִ הים׃
ַח ְשׁ ֶב ָה לּוֹ
ָהם ֵבּאִ הים ַויּ ְ
אַבר ָ
ֱמן ְ
ִכּי ַמה־ ְדּ ַבר ַהתּוֹ ָרה וְ ֶהא ִ
ְצ ָד ָקה׃
ֵח ֵשׁב ְשׂ ָכרוֹ ְכּ ַמ ְתּנַת ִח ָנּם
ֲשׂהוּ ְביָדוֹ א י ָ
ֲשׁר ַמע ֵ
וּל ִאישׁ א ֶ
ְ
ֻמת חוֹב׃
ִכּי ִאם־ ְכּ ִשׁלּ ַ
ֲמין
ָדיו ֵאין ִאתּוֹ ְוהוּא ַמא ִ
ֲשׂה י ָ
ֲשׁר ַמע ֵ
אִַ אישׁ א ֶ
ָשׁע ֵע ֶקב אֱמוּנָתוֹ אֱמוּנָתוֹ זוּ ֵתּ ָח ֵשׁב
ַבּ ַמּ ְצ ִדּיק ֶאת־ ָהר ָ
ִל ְצ ָד ָקה׃
יקנּוּ
ֲשׁר ֱאִ הים י ְַצ ִדּ ֶ
אָדם א ֶ
אַשּׁר ֶאת־ ָה ָ
ֲשׁר גַּם־ ָדּוִד ְמ ֵ
ַכּא ֶ
א ַעל־ ִפּי ָפעֳלוֹ׃
ֲטאָה׃
אַשׁרֵי נְ שׂוּי־ ֶפּ ַשׁע ְכּסוּי ח ָ
ְ
ַחשֹׁב יְה ָוֹה לוֹ ָעוֹן׃
אָדם א־י ְ
אַשׁרֵי ָ
ְ

קכא

אָבינוּ
ִ
ָהם
אַבר ָ
ַעל־ ְ

ַמה־יּ ְִתרוֹן ָמ ָצא

ַען נ ְִקרָא ָבזֶה
ֵלים י ַ
וֹלים אוֹ גַם־ ַל ֲער ִ
ָאשׁר ַהזֶּה ְל ִמי ְלנִמּ ִ
טו ֶ
ֶח ְשׁ ָבה לּוֹ ִל ְצ ָד ָקה׃
ָהם נ ְ
אַבר ָ
ִכּי אֱמוּנַת ְ
ֶח ְשׁ ָבה־לּוֹ ֵכן אַ ֲחרֵי ִהמֹּלוֹ אוֹ ֶטרֶם ִהמֹּלוֹ א
וּמ ַתי נ ְ
י ָ
אַ ֲחרֵי ִהמֹּלוֹ ִכּי ִאם־ ֶטרֶם ִהמֹּלוֹ׃
וֹתם ִצ ְד ָקתוֹ ֵע ֶקב
ָשׂא ִל ְהיוֹת לוֹ ְלח ַ
יא ְואוֹת ְבּ ִרית ַהמּוּלוֹת נ ָ
וֹדנּוּ ָערֵל ְל ַמ ַען י ְִהיֶה ְלאָב
ֱמין ְבּע ֶ
ֲשׁר ֶהא ִ
אֶ
ָתם
ֲשׁר גַּם־אֱמוּנ ָ
ֵלים א ֶ
ֲמינִים אַף ִכּי־ ֵהם ֲער ִ
ְל ָכל־ ַה ַמּא ִ
ֵתּ ָח ֵשׁב ָל ֶהם ִל ְצ ָד ָקה׃
וֹלים ְל ַב ָדּם
וֹלים אַ־א רַק ְל ִנמּ ִ
יב ְוהוּא אָב ְלנִ מּ ִ
ֲשׁר
ִכּי־ ִאם־גַּם־ ָל ֵא ֶלּה ַההֹ ְל ִכים ְבּ ִע ְקּבוֹת אֱמוּנָתוֹ א ֶ
וֹדנוּ ָערֵל׃
אָבינוּ ְבּע ֵ
ָהם ִ
אַבר ָ
ִה ְת ַה ֵלְּ 
וּלז ְַרעוֹ
ָהם ְ
אַבר ָ
יג ִכּי א ִב ְג ַלל ַהתּוֹ ָרה ָבּאָה ַה ַה ְב ָט ָחה ְל ְ
ִל ְהיוֹת יוֹ ֵרשׁ ָהאָרֶץ ִכּי ִאם־ ִבּ ְג ַלל ִצ ְד ַקת אֱמוּנָתוֹ׃
וֹר ִשׁים ֵהם אֱמוּנָה ִת ְהיֶה ָל ִריק
ֲלי ַהתּוֹ ָרה י ְ
יד ִכּי ִאם־ ַבּע ֵ
ְו ַה ְב ָט ָחה ְלא־ ָד ָבר׃
ֲשׁר ֵאין תּוֹ ָרה ֵאין
ֵצא ַה ָקּ ֶצף ִכּי ַבא ֶ
טו ִכּי ִמ ְפּאַת ַהתּוֹ ָרה י ֵ
ָפּ ַשׁע׃
טז ַעל־ ֵכּן ְבּ ֶד ֶר אֱמוּנָה ִתּ ָמּ ֵצא ְל ַמ ַען ִתּכּוֹן ְבּ ֶח ֶסד
ְו ַה ַה ְב ָט ָחה ִת ְהיֶה נְכוֹ ָנה ְל ָכל־ ַה ָזּרַע א ִל ְבנֵי ַהתּוֹ ָרה
ֲשׁר הוּא אָב
ָהם א ֶ
אַבר ָ
ְל ַב ָדּם ִכּי־ ִאם גַּם־ ִל ְבנֵי אֱמוּנַת ְ
ֻלּנוּ׃
ְלכ ָ
יז ַכּ ָכּתוּב ִכּי אַב הֲמוֹן גּוֹ ִים ְנ ַת ִתּיִ ל ְפנֵי ֱאִ הים זֶה ָבּ ַטח בּוֹ
ִלבּוֹ ַהנֹּ ֵתן ַחיִּים ַל ֵמּ ִתים ְו ַהקֹּ ֵרא ָלאַיִן ַכּיֵּשׁ׃
ָתן
יח ְואַף ִכּי א ִנ ְראָה ֶפ ַתח ִתּ ְקוָה ֶה ֱחזִיק ְבּ ִת ְקוָתוֹ ְל ִהנּ ֵ
ֱמר כֹּה י ְִהיֶה ז ְַר ֶע׃
ֲשׁר ֶנא ַ
אַב־הֲמוֹן גּוֹ ִים ַכּא ֶ
ֲשׁר ָהיָה
ַפּה ֶבאֱמוּנָתוֹ ִה ִבּיט ֶאל־ ְבּ ָשׂרוֹ א ֶ
ֲשׁר א ִה ְתר ָ
יט ו ְַכא ֶ
ֲשׁר ָבּ ָלה׃
ֶחם ָשׂרָה א ֶ
ַכ ֵמּת ִבּ ְהיוֹתוֹ ְכּ ֶבן־ ְמאַת ָשׁנָה ְו ֶאל־ר ֶ
כ ְורוּחוֹ א נ ְִפ ְלגָה ְב ִק ְרבּוֹ ִמ ְבּ ִלי ֵא ֻמן ִבּ ְד ַבר ֱאִ הים ִכּי
ַבּר ֶבּאֱמוּנָתוֹ וְ נָתוֹן ָכּבוֹד ֵלאִ הים׃
ִאם־ ִה ְתגּ ֵ
ֲשׁר
כא ְונ ְַפשׁוֹ יֹ ַד ַעת ְמאֹד ִכּי ַת ִשּׂיג יַד ֵאל ְל ַמלֹּאת ֵאת א ֶ
ִדּ ֵבּר׃
ֶח ְשׁ ָבה לוֹ ִל ְצ ָד ָקה׃
כב ו ְַעל־ ֵכּן נ ְ
ֶח ָשׁ ָבה׃
כג ְוא נ ְִכ ַתּב רַק ְל ַמעֲנוֹ ְל ַבדּוֹ ִכּי לוֹ נ ְ
ֲמינִים
כד ִכּי ִאם־גַּם ְל ַמ ֲענֵנוּ ֲא ֶשׁר ֵכּן ֵתּ ָח ֵשׁב־ ָלנוּ ַה ַמּא ִ
ֵשׁוּע אֲדֵֹנינוּ ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
ַבּ ֵמּ ִקים ֶאת־י ַ
ֲשׁר נִ ְמ ַסר ַל ָמּוֶת ִבּ ְפ ָשׁ ֵעינוּ וְ ֻה ַקּם ָעל ִל ְצ ָד ָקה ָלנוּ׃
כה א ֶ
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ב

ֲשׁר נ ְִצ ַדּ ְקנוּ ָבאֱמוּנָה ָשׁלוֹם י ְִשׁ ָפּת־ ָלנוּ ֱאִ הים
ַעל־ ֵכּן ַכּא ֶ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַעל־י ְֵדי י ַ
ֲשׁר גַּם ַעל־יָדוֹ ָמ ָצאנוּ ְב ֶד ֶר אֱמוּנָה ֶאת־ ַשׁ ַער ַה ֶח ֶסד
אֶ
ֲשׁר
וּבעֹז ָה ֱאִ הים נ ִָרים ֶקרֶן ַכּא ֶ
ַחנוּ ָב ִאים בּוֹ ְ
ֲשׁר ֲאנ ְ
אֶ
ִקוִּינוּ לוֹ׃

וֹמיִּים
יח ֶאל־ ָהר ִ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ג ְוא־זֹאת ְל ַבד ִכּי ִאם־גַּם ְבּ ָצרָה נ ִָרים רֹאשׁ אַ ֲחרֵי ֲא ֶשׁר
רוּח׃
וֹליד ֶאת־עֹ ֶצר ַ
ָד ְענוּ ִכּי־ ָצרָה ת ִ
יַ
וּב ִחינַת ַה ֵלּב ֶאת־ ִתּ ְקוַת
רוּח ֶאת־ ְבּ ִחינַת ֵלב ְ
ד וְעֹ ֶצר ָה ַ
ֶפשׁ׃
נֶ
רוּח
ֲבת־ ֵאל ְבּ ַ
הוּצק ְבּ ִל ֵבּנוּ אַה ַ
ֲשׁר ַ
ה ְו ַה ִתּ ְקוָה א ֵתבוֹשׁ ַבּא ֶ
ָתן ָע ֵלינוּ׃
ֲשׁר נ ַ
ָק ְדשׁוֹ א ֶ
יח ְבּ ִעתּוֹ ְבּ ַעד
ָדיִם ֵמת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ו ִכּי ְבעוֹד ָהיִינוּ ְר ֵפי י ָ
וֹתם׃
ַה ַח ָטּ ִאים ְבּנ ְַפשׁ ָ
וּב ַעד
ֶפשׁ ַצ ִדּיק ְ
אָדם נ ְַפשׁוֹ ִמ ִתּתּוֹ אֹ ָתהּ ְבּ ַעד נ ֶ
יקר ְל ָ
ז ֵהן ִתּ ַ
ֲדּהּ׃
ַדּב י ְַע ָצר־כֹּ ַח ָלמוּת ַבּע ָ
אוּלי ִאישׁ ִמ ְתנ ֵ
ַה ְצּ ָד ָקה ַ
ָתן
ֲבתוֹ ְל ֵעינֵינוּ ִכּי ְבעוֹד ָהיִינוּ חֹ ְט ִאים נ ַ
ח וֵאִ הים ִגּ ָלּה אַה ָ
ֲדנוּ׃
יח ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ַבּע ֵ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
יע ָלנוּ יָדוֹ
וֹשׁ ַ
ֲשׁר נ ְִצ ַדּ ְקנוּ ְב ָדמוֹ תּ ִ
ט אַף ִכּי־ ַע ָתּה אַ ֲחרֵי א ֶ
ְל ִה ָמּ ֵלט ֵמחֲרוֹן־אָף׃
ַצּנוּ ֶאל־ ָה ֱאִ הים
ַחנוּ ִה ְתר ְ
י ִכּי ִאם־ ְבּעוֹד אוֹ ְי ִבים ָהיִינוּ ֲאנ ְ
ָשׁ ַע׃
ָצה ָבּנוּ ְבּ ַחיֵּי ְבנוֹ ִנוּ ֵ
ֲשׁר ר ָ
ְבּמוֹת ְבּנוֹ אַף ִכּי־אַ ֲחרֵי א ֶ
ָמה ַק ְרנֵנוּ ֵבאִ הים ַעל־י ְֵדי
יא ְוא־זֹאת ְל ַבד ִכּי ִאם־גַּם ר ָ
ָדינוּ׃
ֲשׁר בּוֹ ָל ַקח רָצוֹן ִמיּ ֵ
יח אֲדֵֹנינוּ א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
אָדם ֶא ָחד וְ ַה ָמּוֶת
ֲשׁר ַה ֵח ְטא ָע ָלה ָבאָרֶץ ַעל־י ְֵדי ָ
יב ָל ֵכן ַכּא ֶ
ֲשׁר
אָדם ַבּא ֶ
ַג ֵלי ַה ֵח ְטא ֵכּן ָפּגַע ַה ָמּוֶת ְבּ ָכל־ ְבּנֵי ָ
ָבּא ְלר ְ
ֻלּם ָח ָטאוּ׃
כָּ
יג ִכּי ִנ ְמ ָצא ֵח ְטא ָבּאָרֶץ גַּם־ ִל ְפנֵי ַמ ָתּן ַהתּוֹ ָרה ְואַף ִכּי ֵח ְטא
ֵח ֵשׁב ִבּ ְב ִלי־תוֹ ָרה׃
א י ָ
פּשׁ ִעים
משׁה גַּם־ ַבּ ְ
אָדם ַעד־ ֶ
יד ְבּ ָכל־זֹאת ָשׁ ַלט ַה ָמּוֶת ֵמ ָ
אָדם ָה ִראשׁוֹן
אָדם הוּא ָה ָ
ֲשׁר ִפּ ְשׁ ָעם א ִנ ְד ָמה ְל ֶפ ַשׁע ָ
אֶ
אָדם ָהאַחֲרוֹן ִה ְת ַע ֵתּד ָלבוֹא׃
ֲשׁר ִבּ ְדמוּתוֹ ְכּ ַצ ְלמוֹ ָה ָ
אֶ
טו ֶא ֶפס ִכּי ֵאין ֵע ֶרַ ה ֶפּ ַשׁע ְכּ ֵע ֶרַ מ ְתּנַת ִחנָּם ִכּי ִאם־ ְבּ ֶפ ַשׁע
וֹעיל
ֶתר ַעל־ ַה ִמּ ָדּה י ִ
ַבּים ַכּ ֶמּה ְפ ָע ִמים י ֶ
ֶא ָחד ֵמתוּ ר ִ
וּמ ְתּנַת יָדוֹ ַעל־ ִפּי ֶח ֶסד ָה ִאישׁ
ַבּים ֶח ֶסד ֱאִ הים ַ
ְלר ִ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָה ֶא ָחד י ַ
פּשׁ ַע ָה ֶא ָחד ִנ ְתּנָה ָלּנוּ
טז ְוא ַכ ִמּ ְשׁ ָפּט ַה ֶנּ ֱחרַץ ִבּ ְג ַלל ַה ֵ
ֻלּם ְבּ ֶפ ַשׁע ֶא ָחד
יע ֶאת־כּ ָ
ָצא ְל ַה ְר ִשׁ ַ
ַה ַמּ ָתּת ִכּי ַה ִמּ ְשׁ ָפּט י ָ
ַבּים׃
ֻלּם ִמ ְפּ ָשׁ ִעים ר ִ
ְו ַה ַמּ ָתּת ִהיא ְל ַט ֵהר ֶאת־כּ ָ
יז ִכּי ִאם־ ְבּ ֶפ ַשׁע ָה ֶא ָחד ָשׁ ַלט ַה ָמּוֶת ָבּנוּ ַעל־י ְֵדי ָה ֶא ָחד אַף
וּמ ְתּנַת ַה ְצּ ָד ָקה י ְִמ ְשׁלוּ ַב ַחיִּים
ִכּי־נֹ ְשׂ ֵאי ִשׁ ְפ ַעת ַה ֶח ֶסד ַ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַעל־י ְֵדי ָה ֶא ָחד הוּא י ַ
אָדם
ֲשׁר ְבּ ֶפ ַשׁע ִאישׁ ֶא ָחד ִנ ְשׁ ְפּטוּ ָכל־ ְבּנֵי־ ָ
יח ָל ֵכן ַכּא ֶ
אָדם
ֶא ָשׁמוּ ֵכּן גַּם־ ְבּ ִצ ְד ַקת ִאישׁ ֶא ָחד ִיזְכּוּ ָכל־ ְבּנֵי־ ָ
ַויּ ְ
ְל ַחיֵּי ְצ ָד ָקה׃
ֲשׁ ִמים ֵכּן
ַבּים י ְָצאוּ א ֵ
ֲשׁר ְבּ ַה ְפ ַצר ִאישׁ ֶא ָחד ר ִ
יט ִכּי ַכּא ֶ
ַבּים י ְֵצאוּ נ ְִקיִּים׃
גַּם־ ְבּ ַה ְק ֵשׁב ָה ֶא ָחד ר ִ
וּבין כֹּה וָכֹה ָבּאָה ַהתּוֹ ָרה ְל ַבעֲבוּר י ְִג ַדּל ַה ָפּ ַשׁע אַ
כ ֵ
ֶתר ְמאֹד׃
ָדל ַה ֶח ֶסד י ֶ
ָדל ַה ֶפּ ַשׁע ָשׁם גּ ַ
ֲשׁר גּ ַ
ַבּא ֶ
ֲשׁר ָשׁ ַלט ַה ֵח ְטא ַבּ ָמּוֶת ֵכּן י ְִמשֹׁל ַה ֶח ֶסד ַעל־י ְֵדי
כא ו ְַכא ֶ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹלם ְבּי ַ
ַה ְצּ ָד ָקה ְל ַחיֵּי ע ָ

קכב

פרק ו
וּמה־נֹּא ַמר ָע ָתּה ֲה ַנעֲמֹד עוֹד ַבּ ַח ָטּאָה ְל ַמ ַען י ְִג ַדּל
א ַ
ֶה ָח ֶסד׃
ֶח ַשׁ ְבנוּ ַל ֵח ְטא ֵאי נ ְִחיֶה־בּוֹ
ֲשׁר ַכּ ֵמּ ִתים נ ְ
ַחנוּ א ֶ
ילה ֲאנ ְ
ב ָח ִל ָ
עוֹד׃
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֻלּנוּ ַה ִנּ ְט ָבּ ִלים ְבּ ֵשׁם י ַ
ג ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ִכּי כּ ָ
ְבּמוֹתוֹ ִנ ְט ָבּ ְלנוּ׃
ֲבי־כֹל
ֲשׁר א ִ
ֲשׁר ִנ ְט ַבּ ְלנוּ ְבמוֹתוֹ ֵכּן נ ְִק ַבּ ְרנוּ ִעמּוֹ ְו ַכא ֶ
ד ו ְַכא ֶ
ֲקימוֹ ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ֵכּן גַּם־ ָע ֵלינוּ ָלקוּם ְל ִה ְת ַה ֵלּ
ִבּ ְכבוֹדוֹ ה ִ
ֲד ִשׁים׃
ְל ָפנָיו ְבּ ַחיִּים ח ָ
ֶח ָשׁ ִבים
ה ִכּי ִאם־ ָהיִינוּ ְד ֵב ִקים בּוֹ ַכּ ֲענ ִָפים ָבּ ֵעץ ְונ ְ
קוּמה׃
ְכּמוֹ־ ֵמ ִתים ְבּמוֹתוֹ ֲהא ִנ ְשׁוֶה־לּוֹ גַּם־ ַבּ ְתּ ָ
אָדם ַה ַקּ ְדמֹ ִני ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ִנ ְת ָלה ָכּמֹהוּ ְל ַמ ַען
ו ְבּ ַד ְע ֵתּנוּ ִכּי ָה ָ
ֲב ִדים
אָדם ַהחֹ ֵטא ַהזֶּה ְל ִב ְל ִתּי ִנ ְהיֶה עוֹד ע ָ
ֶח ַדּל ֶע ֶצם ָה ָ
יְ
ַל ֵח ְטא׃
ז ִכּי ַה ֵמּת ָח ְפ ִשׁי הוּא ִמן־ ַה ֵח ְטא׃
יח ָסמוִּ ל ֵבּנוּ ִכּי
ַחנוּ ִעם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ח ְו ִהנֵּה ִאם־ ֵמ ִתים ֲאנ ְ
גַם־ ִנ ְחיֶה ִעמּוֹ׃
ִישׁן עוֹד
ֲשׁר ָקם ִמן־ ַה ֵמּ ִתים א י ַ
יח א ֶ
ט ְבּ ַד ְע ֵתּנוּ ִכּי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְוא י ְִשׁ ַלט־בּוֹ ַה ָמּוֶת ֵשׁנִית׃
ֲשׁר ַחי ַחי
וּבא ֶ
אַחת ַל ֵח ְטא ַ
ֲשׁר ֵמת ֵמת הוּא ַפּ ַעם ַ
י ִכּי ַבּא ֶ
הוּא ֵלאִ הים׃
ֲטאָה ְו ַחיִּים
אַתּם ֵמ ִתים ַלח ָ
יא ֵכּן ִח ְשׁבוּ נ ְַפ ְשׁ ֶכם גַּם־ ֶ
יח אֲדוֹ ֵנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵלאִ הים ְבּי ַ
יב אַל־יִשׁט ֵאפוֹא ַה ֵח ְטא ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם ַההֹ ֵלָ למוּת ִל ְנטוֹת
אַ ֲחרָיו ְבּ ַת ֲאוָתוֹ׃
ֵיכם ִל ְהיוֹת ְכּ ֵלי־אָוֶן ַל ֵח ְטא אַ
יג ְואַל־ ִתּ ְתּנוּ ֶאת־ ֵא ָבר ֶ
ַה ְק ִריבוּ ֶאת־נ ְַפ ְשׁ ֶכם ֵלאִ הים ְכּ ַחיִּים ִמן־ ַה ֵמּ ִתים
ְו ֶאת־ ֵא ָברֵי ֶכם ְכּ ֵלי ְצ ָד ָקה ֵלאִ הים׃
יכם ִכּי ֵאי ְנ ֶכם ַתּ ַחת יַד־ ַהתּוֹ ָרה ִכּי
ֲל ֶ
יד ְו ַה ֵח ְטא א י ְִשׂ ָתּרֵר ע ֵ
ִאם־ ַתּ ַחת יַד תּוֹ ַרת ָח ֶסד׃
ַחנוּ
ַען ַתּ ַחת יַד־ ַהתּוֹ ָרה ֵאין ֲאנ ְ
ֶח ָטא י ַ
ֲכי נ ְ
וּמה ֵאפוֹא ה ִ
טו ָ
ילה׃
עוֹד ִכּי ִאם־ ַתּ ַחת יַד תּוֹ ַרת ֶח ֶסד ָח ִל ָ
ֲב ִדים ָס ִרים
ֲשׁר ָתּ ִפיקוּ נ ְַפ ְשׁ ֶכם ַכּע ָ
טז ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ְל ִמי א ֶ
ֲשׁר ֵא ָליו ִתּ ְשׁ ָמעוּן ִאם
ֲב ִדים ַכּא ֶ
אַתּם ַלע ָ
ְל ִמ ְשׁ ַמ ְעתּוֹ לוֹ ֶ
ֲב ִדים ַל ֵח ְטא ְו ַל ָמּוֶת ְו ִאם ִל ְשׁמֹ ַע ְבּקוֹל אֲדָֹני ו ְִל ְצ ָד ָקה׃
עָ
ֲב ִדים ַל ֵח ְטא
וֹת ֶכם ע ָ
וּברוּ הוּא ֱאִ הים ִכּי אַ ֲחרֵי הֱי ְ
יז ָ
ַשׂ ְמ ֶתּם ַעל־ ִל ְבּ ֶכם ִל ְשׁמֹ ַע ְו ִלשׁמֹר ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה ַה ִהיא
יכם׃
ֲל ֶ
ֲשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם ע ֵ
ָתהּ א ֶ
ְכּצוּר ָ
אתם ַל ָח ְפ ִשׁי ִמיַּד־ ַה ֵח ְטא ְל ַע ְב ֵדי ַה ְצּ ָד ָקה
ֲשׁר י ְָצ ֶ
יח ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ִיתם׃
ֱהי ֶ
אָדם ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר ַבּעֲבוּר ִר ְפיוֹן ְבּ ַשׂ ְר ֶכם ִכּי
יט ְכּ ֶד ֶרְ בּנֵי־ ָ
וֹע ָבה ו ְַע ְו ָל ָתה ַלעֲשׂוֹת ָעוֶל
ֵיכם ְלת ֵ
ַב ֶתּם ֵא ָבר ֶ
ֲשׁר ִה ְקר ְ
ַכּא ֶ

וֹמיִּים
יח ֶאל־ ָהר ִ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ֲשׂה ַה ְצּ ָד ָקה ְל ַמ ַען
ֵיכם ַכּיּוֹם ְל ַמע ֵ
ֵכּן ַה ְק ִדּישׁוּ־נָא ֵא ָבר ֶ
ִתּ ְהיוּ ְקדֹ ִשׁים׃
ִיתם
ָדים ֱהי ֶ
ֲב ִדים ַל ֵח ְטא נ ְִפר ִ
וֹת ֶכם ְל ָפנִים ע ָ
כ ִכּי־ ִב ְהי ְ
ִמ ְצּ ָד ָקה׃
ֲשׁר ִתּ ָכּ ְלמוּ
ֲשׂים ָה ֵהם א ֶ
אתם אָז ֵמ ַה ַמּע ִ
וּמה־ ְפּ ִרי ְמ ָצ ֶ
כא ָ
ֲבדּוֹן׃
ֵמ ֶהם ַכּיּוֹם ִכּי ֵע ֶקב ֵא ֶלּה א ַ
ֲב ִדים
ַתּ ְהיוּ ע ָ
אתם ַל ָח ְפ ִשׁי ִמיַּד ַה ֵח ְטא ו ִ
כב אַַ ע ָתּה ִכּי־י ְָצ ֶ
וֹלם׃
ְע ֶקב־זֶה ַחיֵּי ע ָ
ֵלאִ הים ֲהא ִת ְשׂאוּ ֶפ ְר ְי ֶכם ַבּקֹּ ֶדשׁ ו ֵ
ֵשׁוּע
ֶצח ְבּי ַ
וּמ ַתּת ֲאִ הים ַחיֵּי נ ַ
ֲבדוֹן ַ
כג ִכּי ַמ ְשׂכֹּ ֶרת ַה ֵח ְטא א ָ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ

פרק ז
אַחי ִכּי ְליֹ ְד ֵעי ַהתּוֹ ָרה ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר ִכּי ַהתּוֹ ָרה
א ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ַ
אָדם ָכּל־עוֹד ַחי ִהנֵּהוּ׃
מֹ ֶשׁ ֶלת ָבּ ָ
ֻלת־ ַבּ ַעל ְצרוּרָה ִהיא ַעל־ ִפּי ַהתּוֹ ָרה ְבּ ַחיֵּי
ב ִכּי ִא ָשּׁה ְבע ַ
ַב ְע ָלהּ וְ ִכי־יָמוּת ַה ַבּ ַעל י ְָצאָה ָלּהּ ִמתּוֹ ַרת ַה ָבּ ַעל׃
אַחר ְבּעוֹד ַבּ ְע ָלהּ ַחי נֹ ֶא ֶפת י ִָקּרֵא
ג ו ְַעל־ ֵכּן ִאם ֵתּ ַדע ִאישׁ ֵ
ָלהּ אַ אַ ֲחרֵי מוֹת ַה ַבּ ַעל ָח ְפ ִשׁית ִהיא ִמן־ ַהתּוֹ ָרה ְוא
אַחר׃
וֹתהּ ְל ִאישׁ ֵ
נֹ ֶא ֶפת ִהיא ִבּ ְהי ָ
ֶח ַשׁ ְב ֶתּם ַלתּוֹ ָרה ִבּ ְב ַשׂר
אַתּם ְכּ ֵמ ִתים נ ְ
אַחי גַּם־ ֶ
ד ָל ֵכן ַ
ֲשׁר ָקם
אַחר ֲהא הוּא א ֶ
ַתּ ְהיוּ ְל ֵ
ַתּקוּמוּ ו ִ
יח ַה ֵמּת ו ָ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ְל ַמ ַען עֲשׂוֹת ְפּ ִרי ֵלאִ הים׃
ָד ְפנוּ ַחיֵּי ְב ָשׂ ִרים ָק ְראָה ִמ ְצוַת ַהתּוֹ ָרה
ה ִכּי ָכל־עוֹד ר ַ
ַעשׂ ְפּ ִרי
ֲשׁר ִה ְתגָּרוּ ָבנוּ ַונּ ַ
ִל ְתשׁוּקוֹת אָוֶן ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ א ֶ
ַל ָמּוֶת׃
יה ִה ְשׁ ַל ְכנוּ ִמ ֶמּנּוּ
וֹת ָ
וֹסר ֶ
ֶח ַל ְצנוּ ִמיַּד ַהתּוֹ ָרה וּמ ְ
ו אַַ ע ָתּה נ ְ
רוּח
וּב ֵכן ָע ֵלינוּ ַלעֲבֹד ֶאת־יְה ָוֹה ָבּ ַ
ֲשׁר ַמ ְתנוּ ָלהּ ְ
אַ ֲחרֵי א ֶ
וֹשׁנוֹת ַבּתּוֹ ָרה׃
ֲד ָשׁה ְוא ְל ִפי־ ַט ַעם ַה ִמּלּוֹת ַהנּ ָ
ַהח ָ
ילה ֶא ֶפס
ֲכי ַהתּוֹ ָרה ֵח ְטא ִהיא ָח ִל ָ
וּמה־נֹּא ַמר ַע ָתּה ה ִ
ז ַ
ָד ְע ִתּי ִאם א ַעל־ ִפּי ַהתּוֹ ָרה ִכּי ַל ְחמֹד א
ֵח ְטא א י ַ
אָמרָה ַהתּוֹ ָרה א ַת ְחמֹד׃
לוּלא ְ
ָד ְע ִתּי ֵ
יַ
ח ְו ַה ֵח ְטא ָמ ָצא־לוֹ תֹ ֲאנָה ַבּ ִמּ ְצוָה ַויְעוֹ ֵרר ִבּי ָכּל־ ַתּ ֲאוָה ִכּי
ֲדי ַהתּוֹ ָרה ַה ֵח ְטא ַכּ ֵמּת הוּא׃
ִמ ַבּ ְלע ֵ
וּכבוֹא ַה ִמּ ְצוָה ָקם
ִיתי ְל ָפנִים ְבּא־תוֹ ָרה ְ
ט ַו ֲאנִי ַחי ָהי ִ
ָפ ְל ִתּי ֵמת׃
ַה ֵח ְטא ַוי ְִחי וְאָנֹ ִכי נ ַ
ֲשׁר ַחיִּים ָבּהּ ִנ ְמ ְצאָה־ ִלּי ַכּ ָמּוֶת׃
י ְו ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת א ֶ
וּביַד ַה ִמּ ְצוָה
יא ִכּי־ ַה ֵח ְטא ִבּ ְמצֹא תֹ ֲאנָה ַבּ ִמּ ְצוָה ִה ִשּׁיאַנִי ְ
ַה ִהיא ֲה ָר ָגנִי׃
וֹבה׃
ְשׁרָה וְ ט ָ
דשׁה י ָ
דשׁה וְ ַה ִמּ ְצוָה ְק ָ
וּב ֵכן ַהתּוֹ ָרה ְק ָ
יב ְ
ילה אַַ ה ֵח ְטא הוּא
וֹבה ַל ָמּוֶת ָח ִל ָ
ֶה ְפ ָכה־ ִלּי ַהטּ ָ
ֲכי נ ֶ
יג ה ִ
ֲביאוֹ ִלי ֶאת־ ַה ָמּוֶת
ֲשׁר הוּא ַבּה ִ
ָדע ַכּא ֶ
ְל ַמ ַען ִיוּ ַ
ֲטאָה
ֲלה ַה ֵח ְטא ַלח ָ
וֹבה ִכּי ְלנֹ ַכח ַה ִמּ ְצוָה י ְִג ַדּל ְוַיע ֶ
ִמן־ ַהטּ ָ
ְגדֹ ָלה ַעד־ ְמאֹד׃

קכג

רוּח ִהיא ַו ֲאנִי ָב ָשׂר ֲאנִי
וֹדע ָלנוּ ִכּי־ ַהתּוֹ ָרה תּוֹ ַרת ַ
יד ִכּי נ ַ
ִנ ְמ ַכּ ְר ִתּי ַל ֵח ְטא׃
ֲשׁר
אָבין ִכּי א־ ַכא ֶ
ֲשׁר ֲאנִי עֹ ֶשׂה ֶא ְר ֶאה ְוא ִ
טו ִכּי ַה ָדּ ָבר א ֶ
ֵאתי זֹאת ָע ְשׂ ָתה
ֲשׁר ָשׂנ ִ
יתי ִכּי ִאם־ ֶאת־א ֶ
ָצ ָתה נ ְַפ ִשׁי ָע ִשׂ ִ
רְ
י ִָדי׃
ֲשׁר א־ ָח ַפ ְצ ִתּי־בוֹ ִה ְננִי נֹ ֵתן ֵעדוּת
וֹתי ַה ָדּ ָבר א ֶ
וּבעֲשׂ ִ
טז ַ
וֹבה ִהיא׃
ַלתּוֹ ָרה ִכּי ט ָ
ֲשׂה ַהזֶּה ִכּי ִאם־ ַה ֵח ְטא
יז ו ְַע ָתּה א־עוֹד אָנֹ ִכי ַבּ ַעל ַה ַמּע ֶ
ַהשֹּׁ ֵכן ְבּ ִק ְר ִבּי׃
ֲשׁר ַה ֵח ֶפץ
ָד ְע ִתּי א י ְִשׁ ָכּן־טוֹב ַבּא ֶ
וּב ָשׂ ִרי י ַ
יח ִכּי ְב ִק ְר ִבּי ְ
ַלעֲשׂוֹת טוֹב נִ ְמ ָצא ִע ָמּ ִדי אְַ ל ַב ַצּע ֶאת־ ֶח ְפ ִצי א ִת ְמ ָצא
י ִָדי׃
ֲשׁר ָח ָפ ְצ ִתּי אַ
יט ִכּי ֵאי ֶננִּי עֹ ֶשׂה ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ַהטּוֹב ַכּא ֶ
ָדי ְתּ ַב ַצּ ְענָה׃
ֲשׁר א ָח ַפ ְצ ִתּי י ַ
ֶאת־ ָהרָע א ֶ
ֲשׁר לא ָח ָפ ְצ ִתּי א
ֲשׁר עֹ ֶשׂה ֲאנִי ֶאת־ ַה ָדּ ָבר א ֶ
כ ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ֲשׂה ַהזֶּה ִכּי ִאם־ ַה ֵח ְטא ַהשֹּׁ ֵכן
אָנֹ ִכי עוֹד ַבּ ַעל ַה ָמּע ֶ
ְבּ ִק ְר ִבּי׃
ֲשׁר ֶא ְחפֹּץ ַלעֲשׂוֹת
אתי ְבנ ְַפ ִשׁי ַכּא ֶ
ֲשׁר ָמ ָצ ִ
כא זֶה הוּא ַהחֹק א ֶ
טוֹב ֵכּן ָהרָע ַיעֲמֹד נ ְֶג ִדּי׃
ִימי׃
אָדם ַה ְפּנ ִ
כב ִכּי ְבתוֹ ַרת ֱאִ הים ֶח ְפ ִצי ְכּ ֵח ֶפץ ָה ָ
וֹצא ְב ֶקרֶב ֵמ ַעי ַה ִנּ ְל ֶח ֶמת ְבּתוֹ ַרת
אַחרֶת ֲאנִי מ ֵ
כג אַ תּוֹ ָרה ֶ
ֲשׁר ְבּ ֶקרֶב
ִשׂ ְכ ִלי וְ נ ְַפ ִשׁי ַבּ ְשּׁ ִבי ָה ְל ָכה ִל ְפנֵי תוֹ ַרת ַה ֵח ְטא א ֶ
ֵמ ָעי׃
ילנִי ִמגּוּף ַה ָמּוֶת ַה ָלּזֶה׃
ֶבר ֻא ְמ ָלל ָכּמֹ ִני ִמי י ִַצּ ֵ
כד אוֹי ְלג ֶ
וּב ֵכן
יח אֲדֵֹנינוּ ְ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹדה ַה ַפּ ַעם ֶאת־ ֱאִ הים ְבּי ַ
כה א ֶ
וּב ְב ָשׂ ִרי
רוּחי ֶאת־תּוֹ ַרת ָה ֱאִ הים ִ
ֵאפוֹא עֹ ֵבד ֲאנִי ְבּ ִ
ֶאת־תּוֹ ַרת ַה ֵח ְטא׃
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יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַשׁ ָמה ַל ְדּ ֵב ִקים ְבּי ַ
ַעל־ ֵכּן ֵאפוֹא ֵאין־ ְ
רוּח׃
ַה ִמּ ְת ַה ְל ִכים ֶשׁא ַכ ָבּ ָשׂר ֶא ָלא ְל ִפי ָה ַ
יח ִח ְל ָצה ֶאת־נ ְַפ ִשׁי
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח ַה ַחיִּים ְבּי ַ
ִכּי תּוֹ ַרת ַ
ִמתּוֹ ַרת ַה ֵח ְטא ְו ַה ָמּוֶת׃
ָדהּ ִל ְכבּשׁ
ֲשׁר א ָשׁ ָתה ַהתּוֹ ָרה ִכּי ָק ְצרָה י ָ
ִכּי ֶאת־א ֶ
ֶאת־ ַה ָבּ ָשׂר ָשׁת ֱאִ הים ְבּ ָשׁ ְלחוֹ ֶאת־ ְבּנוֹ ִבּ ְדמוּת ְבּ ַשׂר
וּשׁ ָפטוֹ ְל ָה ֵתם ַה ֵח ְטא
אָדם ַהחֹ ֵטא ְל ָק ְר ָבּן ַעל־ ַה ֵח ְטא ְ
ָה ַ
ִבּ ְב ָשׂרוֹ׃
תּוּקם ִצ ְד ַקת ַהתּוֹ ָרה ָבּנוּ ַההֹ ְל ִכים ְבּ ֶד ֶרַ ה ַחיִּים
ְל ַמ ַען ַ
רוּח ְוא ְל ִפי־ ַה ָבּ ָשׂר׃
ְל ִפי־ ָה ַ
ְההֹ ְל ִכים
ִכּי ַההֹ ְל ִכים ְל ִפי־ ַה ָבּ ָשׂר י ְֶהגּוּ ְבּ ִד ְברֵי ַה ָבּ ָשׂר ו ַ
רוּח׃
רוּח ְבּ ִד ְברֵי ָה ַ
ְל ִפי־ ָה ַ
רוּח ַחיִּים ְו ָשׁלוֹם׃
ִכּי ֶה ְגיוֹן ַה ָבּ ָשׂר ָמוֶת וְ ֶה ְגיוֹן ָה ַ
ַען ֶה ְגיוֹן ַה ָבּ ָשׂר פֹּ ֶרה ִשׂ ְנאַת ֱאִ הים ִכּי א ִנ ְכנַע ִמ ְפּנֵי
יַ
יוּכל׃
תוֹ ָרתוֹ ְוגַם־ ְל ִה ָכּנַע א ָ

וֹמיִּים
יח ֶאל־ ָהר ִ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

יוּכלוּ ְל ָה ִפיק רָצוֹן
ֵיהם א ְ
ֲשׁר ַחיֵּי ְב ָשׂ ִרים ַחיּ ֶ
ח ְו ֵא ֶלּה א ֶ
ֵמ ֱאִ הים׃
רוּח ִאם רַק
ֵיכם ִכּי ִאם־ ַחיֵּי ָה ַ
אַתּם א ַחיֵּי ְב ָשׂ ִרים ַחיּ ֶ
ט ְו ֶ
ֲשׁר ֵאין לוֹ
וֹכ ֶכם ֶאל־נָכוֹן אִַ מי א ֶ
רוּח ָה ֱאִ הים שֹׁ ֵכן ְבּת ְ
ַ
יח א לוֹ הוּא׃
רוּח ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ
יח יֵשׁ ָבּ ֶכם ִהנֵּה ַהגּוּף ֵמת הוּא ֵע ֶקב ַה ֵח ְטא
י ְו ִאם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח ַחי ֵע ֶקב ַה ְצּ ָד ָקה׃
אַָ ה ַ
ֵשוּע ִמן־ ַה ֵמּ ִתים י ְִשׁכֹּן ָבּ ֶכם
רוּח ֵאל ַה ֵמּ ִקים ֶאת־י ַ
יא ְו ִאם־ ַ
ִתּן
יח ִמן־ ַה ֵמּ ִתים י ֵ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר ֵה ִקים ֶאת־י ַ
ֲהא הוּא א ֶ
רוּח ַההוּא
ֻחים ַל ָמּוֶת ָבּ ַ
יכם ַה ְלּק ִ
ַחיִּים גַּם־ ְל ַע ְצמוֹ ֵת ֶ
ַהשֹּׁ ֵכן ָבּ ֶכם׃
ָד ְרנוּ ִל ְחיוֹת ַחיֵּי ְב ָשׂ ִרים׃
אַחי א ַל ָבּ ָשׂר נ ָ
יב ָל ֵכן ַ
רוּח ַתּ ְכ ִחידוּ
יג ִכּי ִאם־ ַחיֵּי ְב ָשׂ ִרים ִת ְחיוּ מוּת ְתּ ֻמתוּן ְו ִאם ָבּ ַ
ֶאת־ ַמ ַע ְל ֵלי ַה ָבּ ָשׂר ָחיֹה ִת ְחיוּן׃
יוּבלוּ ְבּנֵי ֱאִ הים ֵה ָמּה׃
רוּח ֱאִ הים ָ
ֲשׁר ְבּ ַ
יד ִכּי ָכל־ ֵא ֶלּה א ֶ
ֲשׁר ָתּשׁוּבוּ ְלי ְִראָה ִכּי
רוּח ַע ְבדוּת ִק ַבּ ְל ֶתּם א ֶ
טו ִכּי א ַ
אַבּא
ֲשׁר בּוֹ אָנוּ קֹ ִראים ָ
רוּח ְכּ ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָבּנִים א ֶ
ִאם־ ַ
אָבינוּ׃
ִ
רוּח ַהנֹּ ֵתן ֵעדוּת ְלנ ְַפ ֵשׁנוּ ִכּי־ ְבנֵי ֱאִ הים ִהנֵּנוּ׃
טז הוּא ָה ַ
ֲלת ֱאִ הים ֵח ֶלק
ַחנוּ יֹ ְר ֵשׁי ַנח ַ
יז ְו ִאם־ ָבּנִים גַּם־יֹ ְר ִשׁים ֲאנ ְ
אָמנָם ִנ ְת ַענֶּה ִעמּוֹ ְל ַמ ַען גַּם־ ִעמּוֹ
יח ִאם־ ְ
ְכּ ֵח ֶלק ִעם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
נ ִָכּ ֵבד׃
יח ִכּי ָשׁ ַק ְל ִתּי ֵס ֶבל ַהזְ ָמן ַהזֶּה ְו ֵאינֶנּוּ שׁ ֶוֹה ְל ִה ָשּׁ ֵקל
ָאה ָע ֵלינוּ׃
ֲשׁר ֵיר ֶ
ִעם־ ַה ָכּבוֹד ַה ָבּא א ֶ
ָלה ְכבוֹד ְבּנֵי
ָתהּ ַעד־ ִיגּ ֶ
יט ִכּי גַּם־ ֵעינֵי ַה ְבּ ִריאָה ְתּלוּיוֹת ְבּ ִצ ִפּיּ ָ
ָה ֱאִ הים׃
כ ִכּי א ִב ְרצוֹ ָנה ִנ ְכ ְבּ ָשׁה ַה ְבּ ִריאָה ְל ַה ְב ֵלי־ ָשׁ ְוא ִכּי
ִיח ָלהּ ֶפּ ַתח ִתּ ְקוָה׃
ִאם־ ִבּ ְרצוֹן ַהכֹּ ֵבשׁ אֹ ָתהּ ֲא ֶשׁר ִהנּ ַ
וּל ָכבוֹד
יה ִל ְדרוֹר ִל ְצ ִבי ְ
וֹת ָ
וּמ ְשּׁ ִחית ֶ
דוּתהּ ִ
ָאל ֵמ ַע ְב ָ
כא ִכּי ִתגּ ֵ
ִעם־ ְבּנֵי ָה ֱאִ הים׃
יה
ֲב ֶל ָ
ָד ְענוּ ִכּי ֶתאֱנֹק ִתּז ְַעק ַבּח ָ
ֻלּהּ י ַ
כב ִכּי ַה ְבּ ִריאָה כ ָ
ַעד־ ָע ָתּה׃
ֵאשׁית
ֲשׁר ָל ַק ְחנוּ ר ִ
כג ְוא־ ִהיא ְל ַב ָדּהּ ִכּי ִאם־גַּם אָנוּ א ֶ
ָחים
רוּח גַּם־אָנוּ ֶנ ֱאנ ִ
כּוּרים ְבּ ַמ ְתּנַת ָה ַ
ַה ֵח ֶלק ִכּ ְפ ִרי ִב ִ
ָתנוּ׃
וּמ ַח ִכּים ְל ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָבּנִ ים ִל ְפדוּת ְגּ ִויּ ֵ
ְבּנ ְַפ ֵשׁנוּ ְ
אוּלם ִתּ ְקוָה נ ְִראָה
שׁוּע ֵתנוּ ַעד־כֹּה רַק ַבּ ִתּ ְקוָה ִהיא ָ
כד ִכּי ְת ָ
אָדם
ֲשׁר י ְִר ֶאה ָ
ָל ֵעי ַניִם א־עוֹד ִתּ ְקוָה ִהיא ִכּי ָד ָבר א ֶ
ְבּ ֵעינָיו ָל ָמּה י ְַקוֶּה לוֹ עוֹד׃
וֹחיל
וֹחיל לוֹ ה ִ
ָאינוּ נ ִ
ֲשׁר א ר ִ
כה אִַ אם־נ ְַקוֶּה ַל ָדּ ָבר א ֶ
ְדוּמם ַעד־בּוֹאוֹ׃
ו ָ
רוּח ַעזֹר י ְַעזָר־ ָלנוּ ְבּ ִר ְפיוֹ ֵננוּ ִכּי ָמה ֵאפוֹא
כו ו ְָכזֹאת גַּם־ ָה ַ
יע
רוּח ַההוּא ַמ ְפ ִגּ ַ
ֲשׁר נָכוֹן ָלנוּ אַָ ה ַ
ֵדע ַכּא ֶ
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל א נ ַ
ֲדנוּ ַבּ ֲאנָחוֹת ָע ְמקוּ ִמ ַסּ ֵפּר׃
ַבּע ֵ
ֲשׁר ְכּ ֵלב ֱאִ הים
רוּח א ֶ
כז ְו ַהבֹּ ֵחן ִלבּוֹת הוּא יֹ ֵד ַע ָמה ֶה ְגיוֹן ָה ַ
יע׃
דשׁיו י ְַפ ִגּ ַ
ְבּ ַעד ְק ָ

קכד

וֹבה ְלאֹ ֲה ֵבי
ַח ָדּו ְלט ָ
ָד ְענוּ ִכּי י ְַע ְזרוּ י ְ
כח ו ְָכל־ ַה ַמּ ֲע ִשׂים י ַ
ֲצתוֹ׃
ֻאים ְבּסוֹד ע ָ
ֱאִ הים ַה ְקּר ִ
ָעד גַּם־ ֵמאָז ִכּי י ְִשׁווּ
ָדע ִמ ֶקּ ֶדם אֹ ָתם י ַ
ֲשׁר י ַ
כט ִכּי ֶאת־ ֵא ֶלּה א ֶ
ַבּים׃
אַחים ר ִ
ִל ְדמוּת ְבּנוֹ ְל ַבעֲבוּר י ְִהיֶה הוּא ַה ְבּכוֹר ְל ִ
ֲשׁר
ְאת־ ֵא ֶלּה א ֶ
ָעד ֵמאָז אֹ ָתם גַּם־ ָקרָא ו ֶ
ֲשׁר י ַ
ל ְו ֶאת־ ֵא ֶלּה א ֶ
ֲשׁר ִה ְצ ִדּיק אֹ ָתם
ָקרָא אֹ ָתם גַּם־ ִה ְצ ִדּיק ְו ֶאת־ ֵא ֶלּה א ֶ
גַּם־ ִכּ ֵבּד׃
ַצּב
וּמה־נֹּא ַמר ַע ָתּה ַעל־זֹאת ִאם־ ֱאִ הים ָלנוּ ִמי י ְִתי ֵ
לא ַ
ְבּ ָפנֵינוּ׃
ֻלּתוֹ ִכּי ִאם־ ִה ְס ִגּירוֹ ְבּ ַעד
לב ֵהן הוּא א ָח ַמל ַעל ֶבּן־ ְסג ָ
וֹתינוּ ְכּרֹב ַח ְסדּוֹ׃
ִתּן־ ָלנוּ ָכּל־ ִמ ְשׁאֲל ֵ
ֲכי ִעמּוֹ א י ֶ
ֻלּנוּ ה ִ
כָּ
ָשׁית ַח ָטּאת ַעל־ ְבּ ִחירֵי ָה ֱאִ הים ֵהן ָה ֱאִ הים הוּא
לג ִמי י ִ
ַה ַמּ ְצ ִדּיק׃
ָחי
יח ֵמת ו ָ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יע ֲהא י ַ
לד ִמי־הוּא זֶה ַה ַמּ ְר ִשׁ ַ
ֲדּנוּ׃
יע ַבּע ֵ
ימין ָה ֱאִ הים ְוגַם־הוּא ַמ ְפ ִגּ ַ
ישׁב ִל ִ
ְוגַם־ ֵ
יח ַה ִאם ַצר ֵמ ִציק ְורֹ ֵדף אוֹ
ֲבת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ידנוּ ֵמאַה ַ
לה ִמי י ְַפ ִר ֵ
וֹק ֵשׁי ָמוֶת׃
ֻמּה ִפּי־ ֶחרֶב ְו ָכל־מ ְ
וּמ ֲער ָ
ְר ָעבוֹן ַ
ֶח ַשׁ ְבנוּ ְכּצֹאן ִט ְב ָחה׃
לו ַכּ ָכּתוּב ִכּי־ ָע ֶלי הֹ ַר ְגגוּ ָכל־ ַהיּוֹם נ ְ
נוּכל ְבּיַד ָהאֹ ֵהב
ֶתר ַה ְר ֵבּה ִמ ְמּנ ְַצּ ִחים יָכֹל ַ
וּב ָכל־ ֵא ֶלּה י ֶ
לז ְ
ֶאת־נ ְַפ ֵשׁנוּ׃
ֲכי ֵאל א ָשׂ ֵרי
לח ִכּי ָב ַט ְח ִתּי ִכּי א ָמוֶת ְוא ַחיִּים א ַמ ְלא ֵ
ֲת ִדים ָלבֹא
ֲשׁר ע ִ
ֶשׁנָם ְוא ֵא ֶלּה א ֶ
ֲשׁר י ְ
ַה ָצּ ָבא א ֵא ֶלּה א ֶ
ְוא ִגבֹּ ֵרי כֹ ַח׃
ָדם
אַחר י ְִהיֶה ְל ֵאל י ָ
לט ְוא רוּם ְוא עֹ ֶמק ְוא ֵאיזֶה יְקוּם ֵ
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר ְבּי ַ
ֲבת ָה ֱאִ הים א ֶ
ידנוּ ֵמאַה ַ
ְל ַה ְפ ִר ֵ
אֲדֵֹנינוּ׃
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ֲכזֵּב ְו ִח ְקרֵי ִל ִבּי י ְִעידוּן
יח וְ א א ַ
ֱמת ֲאנִי דֹ ֵבר ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ִהנֵּה א ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
ִלי ְבּ ַ
ִכּי ַצר ִלי ְמאֹד ְו ָכל־ ַהיּוֹם ִל ִבּי ָע ַלי ַדּוָּי׃
יח
ֲרים ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר־ ִבּ ְק ָשׁה נ ְַפ ִשׁי ֵלאמֹר לוּ ַה ֲחרֵם ַיח ִ
ַעד א ֶ
וּב ָשׂ ִרי׃
אַחי ְשׁ ֵא ִרי ְ
אֹ ִתי ַתּ ַחת ַ
ָאל ו ְָל ֶהם ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָבּנִים ְו ַה ָכּבוֹד
ֲשׁר ֵהם ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
אֶ
ְו ַה ְבּ ִריתוֹת ַמ ָתּן ַהתּוֹ ָרה עֲבֹ ַדת ַהקֹּ ֶדשׁ ְו ִד ְברֵי ַה ַה ְב ָטחוֹת׃
ֲשׁר
ָצא א ֶ
יח ְל ִפי־ ְב ָשׂרוֹ ֵמ ֶהם י ָ
ְה ָמּ ִשׁ ַ
ָהאָבוֹת ָל ֶהם ֵהם ו ַ
אָמן׃
ָעד ֵ
וֹלם ו ֶ
ַעל־ ַהכֹּל הוּא ָה ֱאִ הים ַה ְמבֹ ָרְ לע ָ
אָר ָצה ִכּי
וּד ַבר־ ֱאִ הים א ָנ ַפל ְ
ֶא ֶפס א־ ֵכן ַה ָדּ ָבר ְ
ָאל י ְִשׂ ְר ֵא ִלים ֵהם׃
ֲשׁר ִמיּ ְִשׂר ֵ
ֻלּם א ֶ
 א־כּ ָ
ָהם ָבּנִים ֵהם ִכּי אְַ בּי ְִצ ָחק י ִָקּרֵא ְל
אַבר ָ
ְוא ָכל־ ֶזרַע ְ
ָזרַע׃
ְוזֶה יוֹ ֵרנוּ ִכּי א ְבנֵי־ ַה ָבּ ָשׂר ְבּנֵי ֱאִ הים ֵהם ִכּי ִאם־רַק
ֵח ְשׁבוּ ְל ָזרַע׃
ְבּנֵי ַה ַה ְב ָט ָחה י ָ
וּל ָשׂרָה ֵבן׃
וֹעד אָשׁוּב ְ
ִכּי זֶה ְד ַבר ַה ַה ְב ָט ָחה ַלמּ ֵ

וֹמיִּים
יח ֶאל־ ָהר ִ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ָחיד ְלי ְִצ ָחק
וֹתהּ ָהרָה ֶבן־י ִ
וּמ ְלּ ַבד זֹאת גַּם־ ִר ְב ָקה ִבּ ְהי ָ
י ִ
אָבינוּ׃
ִ
אוּמה ִמטּוֹב ַעד־רָע
יה ַעד א־ ָעשׂוּ ְמ ָ
וֹלדוּ י ְָל ֶד ָ
יא ְבּ ֶטרֶם נ ְ
ֲשׂים
ֲצת ֱאִ הים ְל ִפי־ ְב ִחירָתוֹ א ֵע ֶקּב ַמע ִ
ְל ַמ ַען ָתּקוּם ע ַ
ִכּי ִאם־ ִכּ ְרצוֹן ַהבֹּ ֵחר׃
יב ֻהגַּד ָלהּ ִכּי־רַב ַיעֲבֹד ָצ ִעיר׃
ֵאתי׃
יג ַכּ ָכּתוּב וָאֹ ַהב ֶאת־ַיעֲקֹב ְו ֶאת־ ֵע ָשׂו ָשׂנ ִ
ילה׃
ֲכי יֵשׁ ַעוְ ָל ָתה ֵבאִ הים ָח ִל ָ
וּמה־נֹּא ַמר ָע ָתּה ה ִ
יד ַ
ֲשׁר אָחֹן ְו ִר ַח ְמ ִתּי
אָמר ְו ַחנֹּ ִתי ֶאת־א ֶ
משׁה ַ
טו ִכּי ֶאל־ ֶ
ַחם׃
ֲשׁר ֲאר ֵ
ֶאת־א ֶ
וּמ ְפּנֵי זֶה ֵאין ַה ָדּ ָבר ְבּיַד ָהרֹ ֶצה ְוא ְבּיַד ָהרָץ ִכּי
טז ִ
ִאם־ ְבּיַד ֱאֵ הי ַה ֲחנִינָה׃
ֱמ ְד ִתּי
יז ִכּי־ ֵכן ַה ָכּתוּב אֹ ֵמר ְל ַפ ְרעֹה ַבּעֲבוּר זֹאת ֶהע ַ
וּל ַמ ַען ַס ֵפּר ְשׁ ִמי ְבּ ָכל־ ָהאָרֶץ׃
ַבּעֲבוּר ַה ְראֹ ְתֶ את־כֹּ ִחי ְ
ֲשׁר י ְִר ֶצה
ְחנֶּנּוּ ְו ֶאת־א ֶ
ֲשׁר י ְִר ֶצה י ֻ
יח ְוזֶה יוֹ ֶרה ָלּנוּ ִכּי ֶאת־א ֶ
י ְַכ ִבּיד ֶאת־ ִלבּוֹ׃
יע ְו ִאם־ ֵכּן ָל ָמּה־זֶּה
יט ו ְִכי תֹא ַמר ֵא ַלי ֲהא ְרצוֹנוֹ ֵאין ְל ַה ְפ ִר ַ
י ְִפקֹד ָעוֹן׃
אָדם ִכּי ָת ִריב ִריב ִעם־ ָה ֱאִ הים
אַתּה הוּא ֶבּן־ ָ
ֲבל ִמי ָ
כ אָ
ֵצר ְליֹ ְצרוֹ ָל ָמּה־זֶּה כֹּה י ְַצ ְר ָתּנִי׃
הֲיֹא ַמר י ֶ
כא ַה ֵאין ִשׁ ְלטוֹן ְליֹ ֵצר ַהחֹ ֶמר ַלעֲשׂוֹת ִמגֹּ ֶלם ַההוּא ְכּ ִלי ֶא ָחד
אַחר ְל ָקלוֹן׃
וּכ ִלי ֵ
ְל ָכבוֹד ְ
וּמה ֵאפוֹא ִאם־ ָח ֵפץ ָה ֱאִ הים ְל ַה ְראוֹת ֶאת־ז ְַעמוֹ
כב ָ
ַעם
ִשּׂא ְבּאֹ ֶר רוּחוֹ ֶאת־ ְכּ ֵלי ַהזּ ַ
יע ֶאת־ ְגּבוּרָתוֹ ְוי ָ
וֹד ַ
וּלה ִ
ְ
ֲבדּוֹן׃
ֲשׁר נָכוֹנוּ ַלא ַ
אֶ
ֲכינָם
ֲשׁר ה ִ
יע ִבּ ְכ ֵלי ַה ֲחנִינָה א ֶ
וֹד ַ
אַרתּוֹ ה ִ
עשׁר ִתּ ְפ ְ
כג ְו ֶאת־ ֶ
ֵמאָז ְל ָכבוֹד׃
ֲשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ א
ַחנוּ ֵא ֶלּה א ֶ
וּכ ֵלי ַה ֲחנִינָה ֲאנ ְ
כד ְ
ְהוּדים ְל ַב ָדּם ִכּי ִאם־גַּם ִמן־ ַהגּוֹ ִים׃
ִמן־ ַהיּ ִ
וֹשׁ ַע ֶא ְקרָא ְלא־ ַע ִמּי ַע ִמּי׃
ֲשׁר גַּם־ ִדּ ֶבּר ְבּה ֵ
כה ַכּא ֶ
ֵאָמר ָל ֶהם
ֲשׁר־י ֵ
ֻח ָמה ְו ָהיָה ִבּ ְמקוֹם א ֶ
ֻח ָמה ר ָ
וּלא־ר ָ
כו ְ
אַתּם ָשׁם י ִָקּ ְראוּ ְבּנֵי ֵאל־ ָחי׃
א־ ַע ִמּי ֶ
ָאל ֵלאמֹר ִכּי ִאם־י ְִהיֶה ִמ ְס ַפּר ְבּנֵי
ִישׁ ְעיָה קֹ ֵרא ַעל־י ְִשׂר ֵ
כז ו ַ
ָאל ְכּחוֹל ַהיָּם ְשׁאָר יָשׁוּב בּוֹ׃
י ְִשׂר ֵ
ָצה אֲדָֹני עֹ ֶשׂה
וֹטף ְצ ָד ָקה ִכּי ָכ ָלה ְו ֶנ ֱחר ָ
כח ִכּ ָלּיוֹן ָחרוּץ שׁ ֵ
ְבּ ֶקרֶב ָהאָרֶץ׃
וֹתיר ָלנוּ
לוּלי יְה ָוֹה ְצ ָבאוֹת ה ִ
ְשׁ ְעיָה ְל ָפ ִנים ֵ
אָמר י ַ
ֲשׁר ַ
כט ו ְַכא ֶ
ָזרַע ִכּ ְסדֹם ָהיִינוּ ַלעֲמֹ ָרה ָדּ ִמינוּ׃
ָדפוּ ֶאת־ ַה ְצּ ָד ָקה
ֲשׁר א ר ְ
ל ו ְַע ָתּה ַמה־נֹּא ַמר ִכּי ַהגּוֹ ִים א ֶ
ֲשׁר ִמ ְמּקוֹר אֱמוּנָה׃
ִה ִשּׂיגוּ ְצ ָד ָקה ִהיא ַה ְצּ ָד ָקה א ֶ
ָדפוּ ֶאת־תּוֹ ַרת ַה ְצּ ָד ָקה א ִה ִשּׂיגוּ
ֲשׁר ר ְ
ָאל א ֶ
וּבנֵי י ְִשׂר ֵ
לא ְ
ֶאת־תּוֹ ַרת ַה ְצּ ָד ָקה׃
ֲשׂי ַהתּוֹ ָרה
ָדפוּ ִכּי ִמ ַמּע ֵ
ַען ִכּי־א ֶבאֱמוּנָה ר ְ
ַען־ ָמה י ַ
לב ְוי ַ
ִבּ ְפעֻלּוֹת ַויּ ְִתנ ְַגּפוּ ְבּ ֶא ֶבן ָנגֶף׃

קכה

ֲמין
לג ַכּ ָכּתוּב ִה ְננִי י ִַסּד ְבּ ִציּוֹן ֶא ֶבן ֶנגֶף וְצוּר ִמ ְכשׁוֹל ְו ַה ַמּא ִ
בּוֹ א יֵבוֹשׁ׃

פרק י
ֲשׁר
ָאל א ֶ
וּת ִפ ָלּ ִתי ֵלאִ הים ְבּ ַעד י ְִשׂר ֵ
אַחי ַתּ ֲאוַת ִל ִבּי ְ
א ַ
ָשׁעוּ׃
ִיוּ ֵ
ב ִכּי ֵעדוּת ֲאנִי ָל ֶהם ִכּי ִק ְנאַת ֱאִ הים ִא ָתּם אַ
א־ ְב ַה ְשׂ ֵכּל׃
אַמּצוּ ְל ָה ִקים
ֲשׁר ִצ ְד ַקת ֱאִ הים ִה ְשׂ ִכּילוּ ַויּ ְִת ְ
ג ִכּי ֵמא ֶ
ִצ ְד ַקת נ ְַפ ָשׁם א נ ְִכנַע ִל ָבּם ִל ְפנֵי ִצ ְד ַקת ֱאִ הים׃
ֲמין
יח ִל ְצ ָד ָקה ְל ָכל־ ַה ַמּא ִ
ד ִכּי ַת ְכ ִלית ַהתּוֹ ָרה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
בּ וֹ׃
ֲשׁר
משׁה כֹ ֵתב ַעל־ ַה ְצּ ָד ָקה ְל ִפי ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ַהתּוֹ ָרה א ֶ
ה ִכּי ֶ
ָחי ָבּ ֶהם׃
אָדם ו ַ
ֲשׂה אֹ ָתם ָה ָ
ַיע ֶ
ו ְו ַה ְצּ ָד ָקה ִמ ְמּקוֹר ָהאֱמוּנָה ִתּ ְקרָא ָכזֹאת אַל־תֹּא ַמר
וֹריד
ְמה זֶה הוּא ְלה ִ
ֲלה ַה ָשּׁ ָמי ָ
ִבּ ְל ָב ְבִ מי ַיע ֶ
יח׃
ֶאת־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח
ז אוֹ ִמי־ֵירֵד ְשׁאֹ ָלה זֶה הוּא ְל ַהעֲלוֹת ֶאת־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
וּב ְל ָב ֶבְ וזֶה
וּמה ִהיא אֹ ֶמרֶת ִכּי ָקרוֹב ֵא ֶליַ ה ָדּ ָבר ְבּ ִפיִ 
ח ָ
ַחנוּ ְמ ַב ְשּׂ ִרים׃
ֲשׁר ֲאנ ְ
הוּא ְד ַבר ָהאֱמוּנָה א ֶ
ֲמין
וּב ְל ָב ְבַ תא ִ
ֵשׁוּע הוּא ָהאָדוֹן ִ
וֹדה ִכּי י ַ
ט ִכּי ִאם־ ְבּ ִפי ת ֶ
ָשׁ ַע׃
ֲקימוֹ ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ִתּוּ ֵ
ִכּי ֱאִ הים ה ִ
וּב ִפיהוּ
אָדם ְו ָהיָה־לוֹ ִל ְצ ָד ָקה ְ
ֲמין בּוֹ ָה ָ
י ִכּי ִב ְל ָבבוֹ ַיא ִ
ישׁוּעה׃
וֹדה־לּוֹ ְו ָהיָה־לוֹ ִל ָ
יֶ
ֲמין בּוֹ א יֵבוֹשׁ׃
יא ִכּי ַה ָכּתוּב אֹ ֵמר ְו ַה ַמּא ִ
ְהוּדי ַל ְיּ ָונִי ִכּי ֲהא הוּא אֲדוֹן־כֹּל ְורַב
יב ְו ֵאין ַמ ְב ִדּיל ֵבּין־י ִ
ֶח ֶסד ְל ָכל־קֹ ְראָיו׃
ִמּ ֵלט׃
ֲשׁר־י ְִקרָא ְב ֵשׁם יְה ָוֹה י ָ
יג ִכּי־כֹל א ֶ
ֱמינוּ־בוֹ ְו ֵאי
ֲשׁר א ֶהא ִ
אָכן ֵאי י ְִק ְראוּ ֵא ָליו א ֶ
יד ֵ
ֲשׁר א ָשׁ ְמעוּ ָע ָליו ְו ֵאי י ְִשׁ ְמעוּ ְבּ ֵאין
ֲמינוּ־בוֹ א ֶ
ַיא ִ
ַמ ִגּיד׃
טו ְו ֵאי י ִַגּידוּ ִאם־ ֵאין שֹׁ ֵל ַח אֹ ָתם ַכּ ָכּתוּב ַמה־נָּאווּ ר ְַג ֵלי
ְמ ַב ֵשׂר ָשׁלוֹם ְמ ַב ֵשׂר טוֹב׃
אָמר יְה ָוֹה
ְשׁ ְעיָהוּ ַ
ֻלּם ָשׁ ְמעוּ ֶאל־ ַה ְבּשׂרָה ִכּי י ַ
טז אַ א־כ ָ
ֱמין ִל ְשׁ ֻמ ָע ֵתנוּ׃
ִמי ֶהא ִ
מוּעה ִהיא
מוּעה וְ ַה ְשּׁ ָ
ֲשׁר ָלזֹאת ָהאֱמוּנָה ָבאָה ִמ ִפּי ַה ְשּׁ ָ
יז א ֶ
ִבּ ְד ַבר ֱאִ הים׃
וֹלם
ָצא ק ָ
ֲכי א ָשׁ ָמעוּ ֲהא ְבּ ָכל־ ָהאָרֶץ י ָ
יח אֲַ אנִי אֹ ֵמר ה ִ
יהם׃
וּב ְק ֵצה ֵת ֵבל ִמ ֵלּ ֶ
ִ
משׁה
אָמר ֶ
וּמ ֶקּ ֶדם ַ
ָאל ִ
ָדע י ְִשׂר ֵ
ֲכי א י ַ
יט וְעוֹד ֲאנִי אֹ ֵמר ה ִ
יס ֶכם׃
אַכ ִע ְ
ָבל ְ
ֲכם ְבּא־ ָעם ְבּגוֹי נ ָ
אַקנִיא ֶ
ֲאנִי ְ
יתי ְללוֹא
אתי ְלא ִב ְק ֻשׁנִי נ ְִג ֵל ִ
ִישׁ ְעיָה יָעֹז ֵלאמֹר ִנ ְמ ֵצ ִ
כו ַ
ְשׁאָלוּנִי׃

וֹמיִּים
יח ֶאל־ ָהר ִ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ָדי ָכּל־ ַהיּוֹם ֶאל־ ַעם
ַשׂ ִתּי י ַ
ָאל הוּא אֹ ֵמר ֵפּר ְ
כא ו ְַעל־י ְִשׂר ֵ
סוֹ ֵרר וּמֹ ֶרה׃

פרק יא
ֲכי ִה ְשׁ ִליֱ אִ הים ֶאת־ ַעמּוֹ ֵמ ַעל־ ָפּנָיו
א ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ַכּיּוֹם ה ִ
ָהם ְל ַמ ֵטּה
אַבר ָ
ילה גַּם־אָנֹ ִכי י ְִשׂ ְר ֵא ִלי ֲאנִי ִמ ֶזּרַע ְ
ָח ִל ָ
ָמין׃
ִב ְני ִ
ֲשׁר י ְָדעוֹ
ב א־ ִה ְשׁ ִליֱ אִ הים ֵמ ַעל־ ָפּנָיו ֶאת־ ַעמּוֹ א ֶ
ֲשׁר יֹא ַמר ַה ָכּתוּב ְבּ ֵא ִליָּהוּ
ִמ ֶקּ ֶדם ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ֶאת־א ֶ
ָאל ִל ְפנֵי ֱאִ הים ֵלאמֹר׃
ְבּ ִה ְתאוֹ ְננוֹ ַעל־י ְִשׂר ֵ
ָא ָוּ ֵתר ֲאנִי
יאיָ ה ְרגוּ ְו ֶאת־ ִמז ְְבּחֹ ֶתיָ הרָסוּ ו ִ
ג יְה ָוֹה ֶאת־נ ְִב ֶ
ְל ַב ִדּי ַוי ְַב ְקשׁוּ ֶאת־נ ְַפ ִשׁי ְל ַק ְח ָתּה׃
ֲל ִפים
אַר ִתּי ִלי ִשׁ ְב ַעת א ָ
וּמה ַיּ ֲענֶה אֹתוֹ ְדּ ַבר ֱאִ הים ִה ְשׁ ְ
ד ַ
ֲשׁר א־ ָכ ְרעוּ ַעל־ ִבּ ְר ַכּיִם ַל ָבּ ַעל׃
ִאישׁ א ֶ
ֲשׁר ָבּ ַחר ָבּ ֶהם
ה ו ְֵכן גַּם־ ַבּיּוֹם ַהזֶּה ִה ְשׁ ִאיר לוֹ ְשׁ ֵא ִרית ַכּא ֶ
ְבּ ָח ֶסד׃
ֲשׂה ִכּי ִאם־ ֵכּן
ו ְו ִאם ְבּ ֶח ֶסד א ָע ָשׂה זֹאת עוֹד ִבּ ְשׂ ַכר ַמע ֶ
ֲשׂים
ַה ֶח ֶסד ֵאינֶנּוּ עוֹד ָח ֶסד וְ ִאם־ ָהי ְָתה ִמתּוַֹ ה ַמּע ִ
ֲשׂה׃
ֶח ַדּל ִל ְהיוֹת ַמע ֶ
ֲשׂה י ְ
ֵאינֶנוּ־עוֹד ֶח ֶסד ִכּי ִאם־ ֵכּן ַה ַמּע ֶ
ֲשׁר ִבּ ְקשׁוּ
ָאל א ִה ִשּׂיגוּ ֶאת־א ֶ
ז ו ְַע ָתּה ָמה ֵאפוֹא ְבּנֵי ִי ְשׂר ֵ
וֹת ִרים ֻהכּוּ ָבּ ִעוָּרוֹן׃
רַק ַהנּ ְִב ָח ִרים ִה ִשּׂיגוּ וְ ַהנּ ָ
רוּח ַתּ ְר ֵדּ ָמה ֵעי ַניִם א ִל ְראוֹת
ָתן ָל ֶהם יְה ָוֹה ַ
ח ַכּ ָכּתוּב נ ַ
ְואָ ְז ַניִם א ִל ְשׁמֹ ַע ַעד־ ַהיּוֹם ַהזֶּה׃
לּוּמים
וּל ִשׁ ִ
וֹקשׁ ְ
וּלמ ֵ
ָשׁת ְ
וּלר ֶ
ט ו ְָדוִד אֹ ֵמר י ְִהי ֻשׁ ְל ָחנָם ְל ַפח ְ
ָל ֶהם׃
ֵיהם ָתּ ִמיד ַה ְמ ֵעד׃
וּמ ְתנ ֶ
ֵיהם ֵמ ְראוֹת ָ
ֱשׁ ְכנָה ֵעינ ֶ
י ֶתּח ַ
וֹסיפוּ קוּם
וֹקשׁוּ ְל ַמ ַען י ְִפּלוּ ְוא י ִ
ֲכי נ ְ
יא ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ַכּיּוֹם ה ִ
ְשׁוּעה ַלגּוֹ ִיים ְל ַמ ַען
ילה אְַ בּ ַמ ַפּ ְל ָתּם י ְָצאָה י ָ
ָח ִל ָ
ַה ְקנִיאָם׃
ִזְקם ְל ֵחיל גּוֹ ִים
וֹלם ְונ ָ
שׁוּעת ָהע ָ
יב אִַ אם־ ַמ ַפּ ְל ָתּם ָהי ְָתה ְתּ ַ
קוּמם וְ ֵהם ְמ ֵל ִאים׃
אַף ִכּי ָ
יח ַלגּוֹ ִיים אָנֹ ִכי
ֲשׁר ָשׁ ִל ַ
יכם ַהגּוֹ ִים ֲאנִי דֹ ֵבר אַ ֲחרֵי א ֶ
ֲל ֶ
יג ַוא ֵ
ֲכ ֵבּ ָדה׃
ֶאת־ ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי א ַ
ֲח ִדים
וֹשׁ ְע ִתּי ַלא ָ
וּב ָשׂ ִרי ְוה ַ
אוּלי אַ ְקנִיא ֶאת־ ְבּנֵי ַע ִמּי ְ
יד ַ
ֵמ ֶהם׃
ישׁ ֵבי ֵת ֵבל
ֲשׁר נ ְִדּחוּ ָבּאָה ֵעת רָצוֹן ְל ְ
טו ִכּי ִאם־ ֵמא ֶ
ָמה־ ֵאפוֹא ִת ְהיֶה ָל ֵעת י ִָקּ ְבצוּ ֲהא ַחיִּים ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
יסה ְו ִאם־שֹׁ ֶרשׁ
ֲר ָ
ֲר ָסה קֹ ֶדשׁ ֵכּן גַּם־ ָהע ִ
ֵאשׁית ָהע ִ
טז ְו ִאם־ר ִ
ָפיו׃
ָה ֵעץ קֹ ֶדשׁ ֵכּן גַּם־ ֲענ ָ
וֹמם
ַער נִ ַטּ ְע ָתּ ִב ְמק ָ
אַתּה זֵית ַהיּ ַ
יז ו ְִכי נ ְִק ְטפוּ ִמן־ ָה ֲענ ִָפים ְו ָ
וּב ִד ְשׁנוֹ׃
ַתּ ְת ָערֶה ְבּשֹׁ ֶרשׁ ַה ַזּיִת ְ
וִ
אַתּה
ַשּׂא זְכֹר ִכּי א ָ
ַשּׂא ַעל־ ָה ֲענ ִָפים ו ְִאם־ ִתּ ְתנ ֵ
יח אַל־ ִתּ ְתנ ֵ
ִשּׂא אֹ ָת׃
ִת ָשּׂא ֶאת־ ַהשֹּׁ ֶרשׁ ִכּי ִאם־ ַהשֹּׁ ֶרשׁ י ָ
יהם׃
ֲל ֶ
יט ְו ֵהן ַתּ ֲענֶה ֲהא נ ְִק ְטפוּ ָה ֲענ ִָפים ְל ַה ְר ִכּיב אֹ ִתי ע ֵ

קכו

ָת
אַתּה נִ ָצּב ֶבּאֱמוּנ ֶ
ָתם ְו ָ
כ ֵכּן ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֵהן נִ ְק ְטפוּ ְבחֹ ֶסר אֱמוּנ ָ
אַל־י ְִג ַבּהּ ִל ְבִּ כּי ִאם־ ְירָא׃
ָחים ֲהא
כא ִכּי ִאם־א ָח ַמל ֱאִ הים ַעל־ ָה ֲענ ִָפים ָה ֱא ְזר ִ
ַחמֹל׃
גַּם־ ָע ֶלי א־י ְ
וּמ ְשׁ ָפּטוֹ ַהנּוֹ ָרא ָל ֵא ֶלּה
כב שׁוּר־נָא ֵאפוֹא ֶח ֶסד ֱאִ הים ִ
אָרחוֹת
וּלֶ ח ֶסד ֱאִ הים ִאם־ ְ
וֹק ִשׁים ִמ ְשׁ ָפּט נוֹ ָרא ְ
ַהנּ ָ
ָד ַע׃
אַתּה ִתּגּ ֵ
ֶח ֶסד ִתּ ְשׁמֹר ְו ִאם־אַיִן גַּם־ ָ
ִטּעוּ ִכּי־יָכֹל
ָתם י ָ
כג ְוגַם־ ֵהם ִאם־א ַיחֲזִ יקוּ ְבחֹ ֶסר אֱמוּנ ָ
ֱאִ הים ָלשׁוּב ָל ַט ַעת אֹ ָתם׃
ִטּ ְע ָתּ
וֹל ְדתּוֹ ְונ ַ
אַד ַמת מ ַ
ַער ְבּ ְ
אַתּה נִ ְק ַט ְפ ָתּ ִמזֵּית ַהיּ ַ
כד ִכּי ִאם־ ָ
ָחים
ֲשׁר א ְכ ֻח ֶקּ אַף־ ִכּי ָה ֲענ ִָפים ָה ֶאזְ ר ִ
ְבמוֹ־ ַזיִת טוֹב א ֶ
ִטּעוּ׃
ֵיתם י ָ
ְבּמוֹ־ז ָ
אַחי ֶאת־ ַהסּוֹד ַהזֶּה ֶפּן־ ִתּ ְהיוּ
כה ִכּי ֵאין־נ ְַפ ִשׁי ְל ַכסּוֹת ִמ ֶכּם ַ
ָאל ֻה ָכּה ְבּ ִעוָּרוֹן ִמ ָקּ ֶצה ֶא ָחד ַעד
ֵיכם ִכּי י ְִשׂר ֵ
ֲכ ִמים ְבּ ֵעינ ֶ
חָ
ִכּי־יָבֹא ְמא ַהגּוֹ ִים׃
ָשׁיב
וֹאל ְוי ִ
וּבא ִמ ִצּיּוֹן גּ ֵ
ָשׁ ַע ַכּ ָכּתוּב ָ
ָאל ִיוּ ֵ
וּב ֵכן ָכּל־י ְִשׂר ֵ
כו ְ
ֶפּ ַשׁע ִמַיּעֲקֹב׃
וֹתם ִכּי־ ֶא ְס ַלח ַל ֲעוֹ ָנם׃
יתי א ָ
כז ַו ֲאנִי זֹאת ְבּ ִר ִ
נוּאים ֵהם ִבּ ְג ַל ְל ֶכם אִַ בּ ְד ַבר
כח ֵהן ִבּ ְד ַבר ַה ְבּשׂוֹ ָרה ְשׂ ִ
ֲהוּבים ֵהם ִבּ ְג ַלל ָהאָבוֹת׃
ַה ְבּ ִחירָה א ִ
ָחם ֱאִ הים ַעל־ ַמ ְתּנַת יָדוֹ ו ְַעל־ ְק ִריאַת ִפּיהוּ׃
כט ִכּי א־ ִינּ ֵ
ֱמ ְנ ֶתּם ֵבּאִ הים ו ְַע ָתּה
אַתּם ְל ָפנִים א ֶהא ַ
ֲשׁר גַּם־ ֶ
ל ִכּי ַכּא ֶ
ָתם׃
ֻח ְמ ֶתּם ֵע ֶקב חֹ ֶסר אֱמוּנ ָ
רַ
יכם
ֲמ ֶ
ֱמינוּ ָע ָתּה ְל ַמ ַען ֵע ֶקב ַרח ֵ
לא ֵכּן גַּם־ ֵהם א ֶהא ִ
ֻחמוּ׃
גַּם־ ֵה ָמּה ְיר ָ
ַחם
ֻלּם ְלא־אֱמוּנָה ְל ַמ ַען ְיר ֵ
לב ִכּי־ ִה ְס ִגּיר ֱאִ הים ֶאת־כּ ָ
ֻלּמוֹ׃
ַעל־כּ ָ
ַחקֹר
ְה ַדּ ַעת ֵלאִ הים ִמי י ְ
לג ֶמה־ ָעמֹק ְתּהוֹם ַה ָח ְכ ָמה ו ַ
ָכיו ִמי י ְִמ ָצא׃
וּדר ָ
ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו ְ
יענּוּ׃
וֹד ֶ
ֲצתוֹ י ִ
רוּח יְה ָוֹה ו ְִאישׁ ע ָ
לד ִכּי ִמי־ ִת ֵכּן ֶאת־ ַ
ִישׁ ַלּם לוֹ׃
לה אוֹ ִמי־ ִה ְק ִדּים ָל ֵתת ֵא ָליו ו ֻ
ֲשׁר־לוֹ ַה ָכּבוֹד
לו ִכּי ַהכֹּל ִמיָּדוֹ ַהכֹּל בּוֹ ְו ַהכֹּל לוֹ הוּא א ֶ
אָמן׃
ָעד ֵ
וֹלם ו ֶ
ְלע ָ
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ֲמי ֱאִ הים ְל ַה ְק ִדּישׁ
אַחי ָבּ ַרח ֵ
ֲל ֶכם ַ
ו ְַע ָתּה ֲאנִי ִמ ְת ַחנֵּן א ֵ
יכם ְכּ ָק ְר ָבּן ַחי ו ְָקדוֹשׁ ְלרָצוֹן ֵלאִ הים
וֹת ֶ
ֶאת־ ְגּוִיּ ֵ
ִכּי־ ְבזֹאת ַתּ ְשׂ ִכּילוּ ַלעֲבֹד אֹתוֹ׃
וֹלם ַהזֶּה ִכּי ִאם־ ְתּנוּ ִל ְבּ ֶכם
וֹמים ִל ְבנֵי ָהע ָ
ְואַל־ ִתּ ְהיוּ ד ִ
ֵיכם ֵלאִ הים
ְעינ ֶ
ֲח ִרים ו ֵ
ָשׁים א ֵ
ֶה ַפּ ְכ ֶתּם ַל ֲענ ִ
ְל ִה ְת ַח ֵדּשׁ ְונ ְ
ְהנּ ִָעים וְ ַה ָשּׁ ֵלם׃
ִל ְבחֹן ַמה־הוּא ְרצוֹנוֹ ַהטּוֹב ו ַ
רוּח ַה ֵחן ַהנָּתוּן ִלי ֶא ְקרָא ְל ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם
ִכּי ַעל־ ִפּי ַ
ֲשׁר נָכוֹן לוֹ ִכּי
ֶתר ֵמא ֶ
ֲריֶ את־נ ְַפשׁוֹ י ֶ
ְל ִב ְל ִתּי ַיע ִ

וֹמיִּים
יח ֶאל־ ָהר ִ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ֲשׁר־ ָמ ַדד לוֹ
ֵע ְל ִפי ִמ ַדּת ָהאֱמוּנָה א ֶ
ְה ְצנ ַ
ִאם־ ַה ֲע ֵר ו ַ
ֱאִ הים׃
ֻרים
ַבּים ָלנוּ ְבּגוּף ֶא ָחד ְוא ְל ָכל־ ַה ְיצ ִ
ֻרים ר ִ
ֲשׁר ְיצ ִ
ד ִכּי ַכּא ֶ
ִמ ְשׁ ֶמרֶת ֶא ָחת׃
יח ְו ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶמּנּוּ
ַחנוּ ְלגוּף ֶא ָחד ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ַבּים ֲאנ ְ
ה ֵכּן ר ִ
ֲברוֹ׃
ִכּיצוּר ַלח ֵ
רוּח ַה ֵחן ַהנָּתוּן ָלנוּ
ו ו ְֵכן ָלנוּ ַמ ָתּנוֹת שֹׁנוֹת ְל ִפי ַ
ָתנוּ׃
ַבּא ְל ִפי ַקו אֱמוּנ ֵ
ִאם־נְבוּאָה ִנ ְתנ ֵ
ְשׁרֵת ְכּ ִאישׁ ָחיִל ו ְֵכן ַהמּוֹ ֶרה יוֹ ֶרה
ז ִמי ָהעֹ ֵמד ְל ָשׁרֵת י ָ
ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
וֹכ ְחתּוֹ ַהנֹּ ֵתן י ְִדּ ֶבנּוּ ִלבּוֹ ְבּ ַמ ְתּנַת
ַשׂ ִכּיל ִפּיהוּ ְבת ַ
יח י ְ
וֹכ ַ
ח ַהמ ִ
יָדוֹ ָהעֹ ֵמד ְבּרֹאשׁ ָה ֵע ָדה ַיעֲמֹד ְכּ ִאישׁ ָחרוּץ ְו ַהגֹּ ֵמל ֶח ֶסד
י ְִגמֹל ְבּטוּב ֵלב׃
ֲלקוֹת ִשׁ ְנאוּ ֶאת־ ָהרָע ו ְִד ְבקוּ
ֲב ְת ֶכם ִבּ ְשׂ ַפת ח ָ
ט אַל־ ְתּ ִהי אַה ַ
ַבּטּוֹב׃
יכם ו ְַכ ְבּדוּ ִאישׁ
ֲמ ֶ
אָחיהוּ ִמ ְמּקוֹר ַרח ֵ
י ֶאהֱבוּ ִאישׁ ֶאת־ ִ
וֹתר ִמנּ ְַפ ְשׁ ֶכם׃
ֲברוֹ י ֵ
ֶאת־ח ֵ
רוּח וְ ִע ְבדוּ
אשׁשׁוּ ָב ַ
יכם וְ אַל־ ֵתּ ָע ְצלוּ ִה ְת ְ
ֲשׂ ֶ
יא ִשׁ ְקדוּ ַעל־ ַמע ֵ
ֶאת־יְה ָוֹה׃
וֹחילוּ ַב ָצּרָה ִחזְ קוּ ו ְִא ְמצוּ ַב ְתּ ִפ ָלּה
יב ִשׂ ְמחוּ ַב ִתּ ְקוָה ה ִ
ָתּ ִמיד׃
וֹשׁים וְחוּשׁוּ ְל ָה ִביא
יג ִה ְת ַח ְבּרוּ ְל ַמלֹּאת ַמחֲסֹ ֵרי ַה ְקּד ִ
יכם׃
אֹ ְר ִחים ְל ָב ֵתּ ֶ
יד ָבּ ְרכוּ ֶאת־רֹ ְד ֵפ ֶכם ָבּ ְרכוּ ְואַל־ ְתּ ַק ֵלּלוּ׃
וּבכוּ ִעם־ ַהבֹּ ִכים׃
טו ִשׂ ְמחוּ ִעם־ ַה ְשּׂ ֵמ ִחים ְ
אָחיו
טז ִשׁיתוּ ֶאת ִל ְבּ ֶכם ַל ְחשֹׁב ִאישׁ ִאישׁ ִכּ ְל ַבב ִ
אַל־ ְתּ ַה ְלּכוּ ִב ְגדֹלוֹת ִמ ֶכּם ִה ְתרוֹ ֲעעוּ ִעם־ ֲע ָנוִים ְואַל־ ִתּ ְהיוּ
ֵיכם׃
ֲכ ִמים ְבּ ֵעינ ֶ
חָ
ָעה חוּשׁוּ ַלעֲשׂוֹת
ָעה ַתּ ַחת ר ָ
יז אַל־ ִתּ ְג ְמלוּ ְל ִאישׁ ר ָ
ֶאת־ ַהטּוֹב ְבּ ֵעינֵי־כֹל׃
ֲשׁר יֶשׁ־ ְל ֵאל י ְֶד ֶכם ַה ְשׁ ִלימוּ
יח ְו ִאם־יֵשׁ ָמקוֹם ַכּא ֶ
אָדם׃
ִעם־ ָכּל־ ָ
יט אַל־ ִתּ ְתנ ְַקּמוּ י ְִד ִידים ִכּי ִאם־ ְתּנוּ ָמקוֹם ַלחֲרוֹן־אָף ִכּי
ֲשׁ ֵלם אָ ַמר יְה ָוֹה׃
ָקם ֲאנִי א ַ
ָכתוּב ִלי נ ָ
ילהוּ ֶל ֶחם וְ ִאם־ ָצ ֵמא ַה ְשׁ ֵקהוּ ָמיִם
ֲכ ֵ
ָעב שׂ ַנ ֲאַ הא ִ
כ ְו ִאם־ר ֵ
אַתּה חֹ ֶתה ַעל־רֹאשׁוֹ׃
ֶח ִלים ָ
ִכּי ג ָ
כא אַל־ ִתּ ָכּ ֵבשׁ ִל ְפנֵי ָהרָע ִכּי ִאם־ ְכּבֹשׁ ֶאת־ ָהרַע ְל ָפנֶי
ַבּטּוֹב׃

וֹבים ִכּי
ֲשׂים ט ִ
ג ִכּי־ ַה ַשּׁ ִלּיט ֵאינֶנּוּ ִל ְמ ִח ָתּה ְל ַמע ִ
ָעים וְ ִכי־תֹא ֶבה ִכּי־ ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ א־ ְת ִהי ְל
ִאם־ ְלר ִ
וּת ִה ָלּה ִת ָשּׂא ִמ ְלּ ָפנָיו׃
ֲשׂה טוֹב ְ
ִל ְמ ִח ָתּה ע ֵ
ד ִכּי־ ְמ ָשׁרֵת ֱאִ הים הוּא ְלטוֹב ָלֶ א ֶפס ִאם־אָוֶן ָפּ ַע ְל ָתּ
וּמ ָשׁרֵת ֱאִ הים הוּא
ִשּׂא ֶאת־ ַח ְרבּוֹ ְ
ְירָא ִכּי א־ ִחנָּם י ָ
ַעם ֶאת־פֹּ ֵעל אָוֶן׃
ַה ִנּ ְשׁ ָפּט ְבּז ַ
ַעם ְל ַבדּוֹ ִכּי־ ִאם
ה ָל ֵכן נָכוֹן ָל ֶכם ְל ִה ָכּנַע א ִמ ְפּנֵי ַהזּ ַ
מוּסר ַה ֵלּב׃
גַּם־ ִמ ְפּנֵי ַ
אַתּם ְמ ַשׁ ְלּ ִמים גַּם ֶאת־ ַה ָמּס ִכּי־ ְמ ָשׁ ְר ֵתי
ֲשׁר ַבּעֲבוּר זֶה ֶ
ו אֶ
ֱאִ הים ֵהם ַהשֹּׁ ְק ִדים ַעל־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה׃
ֲשׁר־לוֹ ַה ַמּס ַה ֶמּ ֶכס
ֲשׁר לוֹ ַה ַמּס ַלא ֶ
ז ָהבוּ ְל ָכל־ ִאישׁ ֶאת־א ֶ
ְה ָכּבוֹד
ֲשׁר־לוֹ ַהיּ ְִראָה ו ַ
ֲשׁר־לוֹ ַה ֶמּ ֶכס ַהיּ ְִראָה ַלא ֶ
ַלא ֶ
ֲשׁר־לוֹ ַה ָכּבוֹד׃
ַלא ֶ
ֲברוֹ ִכּי
ֲבת אָ ָדם ַלח ֵ
ח א ָת ִלינוּ ִא ְתּ ֶכם ָכּל־חוֹב ִבּ ְל ִתּי אַה ַ
ֲברוֹ ִקיֵּם ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה׃
ָהאֹ ֵהב ֶאת־ח ֵ
ט ִכּי־ ִהנֵּה א ִתנְ אָף א ִת ְר ָצח א ִת ְגנֹב א ַת ֲענֶה ֵעד ֶשׁ ֶקר
ֲחרוֹת י ִָכיל אֹ ָתן ַה ָכּתוּב
א ַת ְחמֹד ִעם ָכּל־ ִמ ְצוֹת א ֵ
אָה ְב ָתּ ְל ֵר ֲעָ כּמוֹ׃
ְו ַ
ֲבה ִהיא ִקיּוּם
ֵע ַעל־ ֵכּן ָהאַה ָ
ֲשׂה רָע ָלר ַ
ֲבה א ַתע ֶ
י ָהאַה ָ
ַהתּוֹ ָרה׃
וֹעד ְל ָה ִקיץ ִמ ֵשּׁנָה ִכּי
ַכּרוּ ִכּי ָבא ַהמ ֵ
יא ְואַף ֶאת־ ַה ְזּ ָמן א ְתנ ֵ
ֲמין׃
ֲחלּנוּ ְל ַהא ִ
ֲשׁר ה ִ
ְשׁוּע ֵתנוּ ְקרֹ ָבה ָלנוּ ַע ָתּה ִמיּוֹם א ֶ
י ָ
ֳלי
ַעז ְָבה־ ָנּא ֶאת־ ָפּע ֵ
יע נ ַ
יב ַה ַלּי ְָלה ָח ַלף ָה ַל לוֹ ְו ַהיּוֹם ִה ִגּ ַ
ַחגֹּ ָרה׃
ֶשׁק ָהאוֹר נ ְ
וּכ ֵלי נ ֶ
ַהחֹ ֶשְׁ 
רוּחים
ישׁ ִרים נִ ְת ַה ֵלְּ כּמוֹ־ ַביּוֹם א ְב ִמ ְרזַח ְס ִ
וּב ֵמ ָ
יג ְ
ָבים ְוא־ ְבזָדוֹן ו ְִק ְנאָה׃
ְו ִשׁ ָכּרוֹן א־ ְב ִז ָמּה ַו ֲעג ִ
יח אֲדֵֹנינוּ ִתּ ְל ַבּשׁ ֶא ְת ֶכם ְוא ְת ַמ ְלאוּ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח י ַ
יד אַַ 
יכם ְל ִפי ַת ֲאוַת ַה ָבּ ָשׂר׃
וֹת ֶ
ִמ ְשׁאֲל ֵ
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ָאשׁים ִכּי־ ֵאין ֶמ ְמ ָשׁ ָלה
ֶפשׁ ִתּ ָכּנַע ִל ְפנֵי ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ָהר ִ
ָכּל־נ ֶ
וּמ ִאתּוֹ ִנ ְהיוּ ַה ֶמּ ְמ ָשׁלוֹת
זוּל ִתי ַה ְנּתוּנָה ַעל־ ִפּי ָה ֱאִ הים ֵ
ָ
ֶשׁנָן׃
ֲשׁר י ְ
אֶ
ֻדּת ֱאִ הים
ָל ֵכן ָכּל־ ַהמֹּ ֵרד ַבּ ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ִה ְמרָה ִבּ ְפק ַ
ְו ַה ַמּ ְמ ִרים י ְִשׂאוּ ֲעוֹ ָנם ְבּרֹא ָשׁם׃

קכז

ו

וֹכ ֶכם ְוא ְל ִח ְקרֵי ֵלב
ָדיִם ֶבּאֱמוּנָה ַק ְבּלֻהוּ ְבת ְ
ִאישׁ ְר ֵפה י ַ
ְע ְשׁתֹּנֹתָיו׃
יפּיו ו ֶ
ִל ְשׂ ִע ָ
ָדיִם זֶה
וּר ֵפה י ַ
ֲמין ִכּי ָכּל־ ָדּ ָבר נָכוֹן לוֹ ֶלאֱכֹל ְ
יֵשׁ ַמא ִ
יֹא ַכל ָירֶק׃
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ אֹ ֵכל ַוא ֶ
ֲכל אַל־יָבוּז ַלא ֶ
ָהאֹ ֵכל ָכּל־ ַמא ָ
ָשׂא ָפנָיו ֱאִ הים׃
אֹ ֵכל אַל־י ְִשׁפֹּט ֶאת־ ָהאֹ ֵכל ִכּי־נ ָ
אַתּה ִכּי־ ִת ְשׁפֹּט ֶע ֶבד א־ ָלֵ הן ַלאדָֹניו הוּא ִכּי יָקוּם
ִמי ָ
ֲקימוֹ׃
ו ְִכי־יִפֹּל ְוהוּא יָקוּם ִכּי־רַב כֹּ ַח ְיה ָוֹה ַלה ִ
ֶח ָשׁב־לוֹ
ֲשׁר יוֹם ַכּיּוֹם נ ְ
יֵשׁ ַמ ְב ִדּיל יוֹם ֵמ ַעל יוֹם ְויֵשׁ א ֶ
י ְִהי־נָא ָכּל־ ִאישׁ ָסמוִּ לבּוֹ ְבּ ַד ְעתּוֹ׃
ֲשׁר ֵאינֶנוּ ְמ ַכ ֵבּד
ָמים ַליה ָוֹה הוּא ְמ ַכ ְב ָדם ַוא ֶ
ַה ְמ ַכ ֵבּד י ִ
ָמים ְל ַמ ַען יְה ָוֹה ֵאינֶנוּ ְמ ַכ ְב ָדם ָהאֹ ֵכל אֹ ֵכל ְל ֵשׁם יְה ָוֹה
יִ
וֹדנּוּ׃
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ אֹ ֵכל ְל ֵשׁם ֱאִ הים וִיה ֶ
וֹדה לוֹ ַוא ֶ
ִכּי־י ֶ

וֹמיִּים
יח ֶאל־ ָהר ִ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ז ִכּי ֵאין־ ִאישׁ ֵמ ִא ָתּנוּ י ְִחיֶה ְלנ ְַפשׁוֹ ְו ֵאין־ ִאישׁ יָמוּת
ְלנ ְַפשׁוֹ׃
ח ִכּי ִאם־ ִנ ְחיֶה נִ ְחיֶה ַליה ָוֹה ו ְִכי־נָמוּת נָמוּת ַליה ָוֹה ָל ֵכן
ִכּי־ ִנ ְחיֶה ו ְִכי־נָמוּת ַליה ָוֹה ִהנֵּנוּ׃
ָחי ְל ִה ְשׂ ָתּרֵר
ָקם ו ָ
יח ַויּ ָ
ט ִכּי ֲהא ַבּעֲבוּר זֹאת ֵמת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְכּאָדוֹן ַעל־ ַה ֵמּ ִתים ו ְַעל־ ַה ַחיִּים׃
אַתּה
דּוּע ָתּבוּז ָ
אָחי אוֹ ַמ ַ
אַתּה ָל ָמּה־זֶּה ִת ְשׁפֹּט ֶאת־ ִ
י ְו ָ
ֻלּנוּ ַל ִמ ְשׁ ָפּט ַנעֲמֹד ִל ְפנֵי ִכ ֵסּא ִדּין ֱאִ הים׃
אָחיְ וכ ָ
ְל ִ
ְאם יְה ָוֹה ִכּי ִלי ִתּ ְכרַע ָכּל־ ֶבּ ֶר
יא ִכּי ָכתוּב ַחי־אָנִי נ ֻ
וֹדה ֵלאִ הים׃
ו ְָכל־ ָלשׁוֹן תּ ֶ
ָשׁיב ֶאת־ ֱאִ הים ָדּ ָבר׃
יב ַעל־ ֵכּן ָכּל־ ִאישׁ ְו ִאישׁ ְלנ ְַפשׁוֹ י ִ
אָחיו ִכּי ִאם־ ַנחֲרֹץ ִמ ְשׁ ָפּט
יג ו ְַע ָתּה א ִנ ְשׁפֹּט עוֹד ִאישׁ ֶאת־ ִ
וֹקשׁ אוֹ ִמ ְכשׁוֹל׃
אָחיו מ ֵ
ְל ִב ְל ִתּי ֵתת ִאישׁ ִל ְפנֵי ִ
ֵשׁוּע אֲדֵֹנינוּ ִכּי־ ֵאין ָדּ ָבר ָט ֵמא
ָד ְע ִתּי ְבּי ַ
ָד ְע ִתּי גַּם־י ַ
יד י ַ
ַח ְשׁ ֶבנּוּ ְל ָט ֵמא׃
ֲשׁר י ְ
ֵמ ֵא ָליו ְורַק־ ָט ֵמא הוּא ְל ִמי א ֶ
ֲבה
ֲכ ְלֵ אי ְנ הֹ ֵל עוֹד ְבּאֹ ַרח אַה ָ
אָחיְ בּ ַמא ָ
ֵע ֵצב ִ
טו ְו ִאם־י ָ
יח ֵמת ַבּעֲדוֹ׃
ֲשׁר ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָחי א ֶ
ֲכ ְלֶ את־ ִ
אַל־ ַתּ ְשׁ ֵחת ְבּ ַמא ָ
דּוּפים׃
טז ְואַל־ ִתּ ֵתּן י ְִשׁרַת נ ְַפ ְשְׁ ל ִג ִ
וּמ ְשׁ ֶתּה ִכּי ִאם־ ְצ ָד ָקה
ֲכל ִ
יז ִכּי־ ַמ ְלכוּת ֱאִ הים ֵאי ֶננָּה ַמא ָ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
ָשׁלוֹם וְ ֶח ְדוָה ְבּ ַ
ֶח ָמד
יח ָבּ ֵא ֶלּה רָצוּי הוּא ֵלאִ הים וְ נ ְ
יח ְו ָהעֹ ֵבד ֶאת־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָשׁים׃
ְבּ ֵעינֵי ֲאנ ִ
ֵעהוּ׃
יט ַעל־ ֵכּן ִנ ְר ְדּ ָפה־נָּא ַד ְר ֵכי ָשׁלוֹם ְלכוֹ ֵנן ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
ֲכל ָכּל־ ָדּ ָבר הוּא
כ אַל־ ַתּהֲרֹס פֹּ ַעל ֱאִ הים ַעל־ ִדּ ְברַת ַמא ָ
ַקּם ְבּנ ְַפשׁוֹ׃
ֲשׁר יֹא ְכ ֶלנּוּ ְל ִה ְתנ ֵ
ָטהוֹר וְ רַק רַע הוּא ַלא ֶ
כא טוֹב א־ ֶלאֱכֹל ָבּ ָשׂר א־ ִל ְשׁתּוֹת ָייִן ְוא־ ַלעֲשׂוֹת ָדּ ָבר
ָדיו
ָקשׁ־בּוֹ אוֹ י ָ
ֲשׁר ִיוּ ֶ
אָחי אוֹ א ֶ
ֲשׁר י ְִהיֶה ִמ ְכשׁוֹל ֵלב ְל ִ
אֶ
ִתּ ְר ֶפּינָה׃
אַשׁרֵי
כב יֶשׁ־ ְל אֱמוּנָה ְתּ ִהי־ ְלְ ל ַב ְדִּ ל ְפנֵי ָה ֱאִ הים ְ
ֲשׁר י ְִב ַחר־לוֹ׃
יענּוּ ַבּא ֶ
ֲשׁר ִלבּוֹ א י ְַר ִשׁ ֶ
ָה ִאישׁ א ֶ
ַען ִכּי א
ָשׂא ֲעוֹנוֹ י ַ
כג אִַ אם־יֹא ַכל ְו ִלבּוֹ נ ְִפ ַלג ָע ָליו ְונ ָ
ֲשׂה ִבּ ְב ִלי אֱמוּנָה ֵח ְטא
ֲשׁר ַנע ָ
ֲשׂהוּ וְ כֹל א ֶ
ֶבאֱמוּנָה ַמע ֵ
הוּא׃

פרק טו
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ג
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ַחנוּ ִגבֹּ ֵרי כֹ ַח ָע ֵלינוּ ַה ִמּ ְצוָה ָל ֵשׂאת ִר ְפיוֹן ַדּ ֵלּי כֹ ַח
ַו ֲאנ ְ
ְוא ָלחוּשׁ ְל ֵח ֶפץ נ ְַפ ֵשׁנוּ׃
ֵעהוּ ְלטוֹב־לוֹ ְל ַבעֲבוּר
ְו ִאישׁ ִאישׁ ֵמ ִא ָתּנוּ יָחוּשׁ ְל ֵח ֶפץ ר ֵ
י ִָבּנֶה ִמ ֶמּנוּ׃
ֲשׁר ָכּתוּב
יח א ָחשׁ ְלנ ְַפשׁוֹ ִכּי ִאם־ ָחשׁ ַלא ֶ
ִכּי גַם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹר ֶפי נ ְָפלוּ ָע ָלי׃
ְו ֶח ְרפּוֹת ח ְ
מוּסר ָלנוּ ְל ַה ֲחזִיק
ֲשׁר נ ְִכ ַתּב ִמ ֶקּ ֶדם נִ ְכ ַתּב ְל ָ
ו ְָכל־א ֶ
תוּבים׃
וּב ַת ְנחוּמוֹת ַה ְכּ ִ
אַפּיִם ְ
ְבּ ִת ְקוָה ְבּאֹ ֶרַ 

קכח

ִתּן ָל ֶכם ֵלב ֶא ָחד ְל ִאישׁ
חוּמים י ֵ
ֲבי ַה ַתּ ְנ ִ
אַפּיִם א ִ
ה ְו ֵאל ֶא ֶרַ 
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָחיו ְכּיַד י ַ
ְכּ ִ
ֲבי
ַח ָדּו ֶאת־ ֱאִ הים א ִ
וּפה ֶא ָחד ְתּ ַכ ְבּדוּ י ְ
וּב ֵלב ֵא ָחד ֶ
ו ְ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אֲדֵֹנינוּ י ַ
יח ִק ֵבּל
ֲשׁר גַּם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵעהוּ ַכּא ֶ
ז ַעל־ ֵכּן ַק ְבּלוּ נָא ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
ֶא ְת ֶכם ִל ְכבוֹד ָה ֱאִ הים׃
וֹלים
יח ָהיָה ִל ְמ ָשׁרֵת ֶאת־ ַה ִנּמּ ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ח ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ִכּי י ַ
ֱמת ֱאהים ְל ָה ִקים ְדּ ָברָיו ֶאל־ ָהאָבוֹת׃
ַבּעֲבוּר א ֶ
ט ְו ַהגּוֹ ִים גַּם־ ֵהם י ְַכ ְבּדוּ ֶאת־ ָה ֱאִ הים ַעל־ ַח ְסדּוֹ ַכּ ָכּתוּב
ַמּ ָרה׃
וּל ִשׁ ְמֲ אז ֵ
וֹדַ בגּוֹ ִים ְ
ַעל־ ֵכּן א ְ
י וְעוֹד ָכּתוּב ַה ְרנִינוּ גוֹ ִים ַעמּוֹ׃
יא וְעוֹד ַה ְללוּ ֶאת־יְה ָוֹה ָכּל־גּוֹ ִים ַשׁ ְבּחוּהוּ ָכּל־ ָה ֻא ִמּים׃
ְהעֹ ֵמד ִל ְמשֹׁל
ִשׁי ו ָ
ִישׁ ְעיָה יֹא ַמר עוֹד ְו ָהיָה שֹׁ ֶרשׁ י ַ
יב ו ַ
ָבּ ַע ִמּים ֵא ָליו גּוֹ ִים י ְַקוּוּ׃
ְמ ֵלּא ֶא ְת ֶכם ָכּל־ ִשׂ ְמ ָחה וְ ָשׁלוֹם
יג וֵאֵ הי ַה ִתּ ְקוָה י ַ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
וֹסיף ַחיִל ְבּ ִת ְקוָה ְבּעֹז ַ
ַת ֶכם ְלה ִ
ֶבּאֱמוּנ ְ
אַתּם ְמ ֵל ִאים ֶח ֶסד
אַחי ָבּ ְט ָחה נ ְַפ ִשׁי ְמאֹד ִכּי־ ֶ
יד ְוגַם־ ָבּ ֶכם ַ
אָחיו׃
ְשׁ ֵל ִמים ְבּ ָכל־ ַדּ ַעת וּ ְנכֹ ִנים ְל ַהזְ ִהיר ִאישׁ ֶאת־ ִ
ֲח ִדים
יכם ַעל־אֹדוֹת ְדּ ָב ִרים א ָ
ֲל ֶ
טו ַו ֲאנִי ְבֶּי ֶתר עֹז ָכּ ַת ְב ִתּי א ֵ
ֲשׁר ִה ָטּה ֱאִ הים ֵא ַלי ָח ֶסד׃
ֵיכם אַ ֲחרֵי א ֶ
ְכּ ַמ ְז ִכּיר ֲאנִי ִל ְפנ ֶ
ֲכ ֵהן
יח ֵבּין ַהגּוֹ ִים ַוא ַ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָא ְהיֶה ִל ְמ ָשׁרֵת י ַ
טז ו ֶ
ֲלה ָק ְר ָבּן ַהגּוֹ ִים ְלרָצוֹן
ִל ְבשׂוֹ ַרת ָה ֱאִ הים ַבּעֲבוּר ַיע ֶ
רוּח ַהקֹ ֶדשׁ׃
ֻדּשׁ ְבּ ַ
ְמק ָ
ֲשׁר
ֲפ ִצים א ֶ
יח ַבּח ָ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּב ֵכן יֶשׁ־ ִלי ְל ִה ְת ַה ֵלּל ְבּי ַ
יז ְ
ֵלאִ הים׃
יח ַעל־י ִָדי
ֲשׁר א ִב ַצּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יתי ְל ַד ֵבּר ָדּ ָבר א ֶ
יח ִכּי א־נ ִִסּ ִ
ָדי׃
ֲלילוֹת י ָ
וּבע ִ
ְל ַהטּוֹת ֵא ָליו ֶאת־ ֵלב ַהגּוֹ ִים ְבּ ִא ְמרֵי ִפי ַ
ֲשׁר
רוּח ֱאִ הים ַעד א ֶ
יט ִבּ ְגבוּרַת ָהאֹתוֹת ְו ַהמֹּ ְפ ִתים ְבּעֹז ַ
יה ַעד
וֹת ָ
וּס ִביב ֶ
ירוּשׁ ַליִם ְ
יח ִמ ָ
ָמ ְלאָה ָהאָרֶץ ְבּשׂרַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
לּוּריקוֹן׃
ִא ִ
ֲשׁר ֵשׁם
ַמּת ָפּנַי ְל ַב ֵשּׂר אִַ בּ ְמקֹמוֹת א ֶ
כ ו ְֵכן ַשׂ ְמ ִתּי ְמג ַ
יח עוֹד א נ ְִקרָא ָשׁם ְל ִב ְל ִתּי ֶא ְבנֶה ַעל־יְסוֹד
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲח ִרים׃
אֵ
ֲשׁר א־ ָשׁ ְמעוּ
ֻפּר ָל ֶהם רָאוּ ַוא ֶ
ֲשׁר א־ס ַ
כא ִכּי ִאם־ ַכּ ָכּתוּב א ֶ
ִה ְתבּוֹ ָננוּ׃
יכם׃
ֲל ֶ
ֱצ ְר ִתּי זְ ַמן רָב ִמבּוֹא א ֵ
ֲשׁר ָלזֹאת ֶנע ַ
כב ַוא ֶ
ֲשׁר ֵאין־ ִלי עוֹד ָמקוֹם ַבּ ְגּ ִלילוֹת ָה ֵא ֶלּה
ֲבל ַע ָתּה אַ ֲחרֵי א ֶ
כג א ָ
יכם זֶה ָשׁנִים רַבּוֹת׃
ֲל ֶ
וֹלה ָלבוֹא א ֵ
שׁוּק ִתי ְגד ָ
וּת ָ
ְ
וֹת ֶכם
יכם ְבּ ֶל ְכ ִתּי ִל ְס ָפרַד ִכּי ְמ ַקוֶּה ֲאנִי ִל ְרא ְ
ֲל ֶ
כד אָבוֹא א ֵ
אַחר ְתּ ַשׁ ְלּחוּנִי
ֵיכם ִל ְמ ָעט ַ
ְבּ ָע ְב ִרי ִל ְשׂבֹּ ַע ְשׂ ָמחוֹת ֶאת־ ְפּנ ֶ
ְל ַד ְר ִכּי׃
ְמה ְל ָה ִביא ָשׁם ִמ ְחיָה
ְרוּשׁ ָלי ָ
כה ֶא ֶפס ַכּיּוֹם ִהנְ ִני הֹ ֵל י ָ
וֹשׁים׃
ַל ְקּד ִ
ֲכיִּים ְל ָה ִרים ַמ ְשׂאַת
ָשׁר ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ַה ַמּ ְקּדוֹ ִנים ְו ָהא ַ
כו ִכּי־י ָ
וֹשׁים׃
ְרוּשׁ ַליִם ַה ְקּד ִ
נ ְָד ָבה ֶאל־ ֶא ְביוֹ ֵני י ָ

וֹמיִּים
יח ֶאל־ ָהר ִ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

יבים ָל ֶהם ִכּי
ֵיהם ְוגַם־חוֹב ֵהם ְמ ִשׁ ִ
ָשׁר ְבּ ֵעינ ֶ
כז ְו ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה י ָ
רוּח ֲהא
ֲב ִרים ְבּ ַחיֵּי ָה ַ
ֲל ָתם ַכּח ֵ
ִאם־ ַהגּוֹ ִים נֹאחֲזוּ ְב ַנח ָ
יהם ְל ַהחֲיֹ ָתם ְבּ ַחיֵּי ְב ָשׂ ִרים׃
ֲל ֶ
גַּם־ע ֵ
ָדם
ֲכ ֶלּה ֶאת־ ַה ָדּ ָבר ְו ַה ְפּ ִרי ַהזֶּה י ְִהיֶה ְבי ָ
ֲשׁר א ַ
כח ו ְַכא ֶ
יכם ִל ְס ָפרַד׃
ֲל ֶ
ֶאל־נָכוֹן ֶא ְע ְבּרָה ֶדּ ֶר ע ֵ
ִבּ ְר ָכ ָתה
ִכּי־ ִב ְמא
ָד ְע ִתּי
יַ
יכם
ֲל ֶ
אֵ
וּכבֹ ִאי
כט ְ
יח אָבֹאָה׃
ֶשׁל־ ְבּשׂוֹ ַרת־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח אֲדֵֹנינוּ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַחי ְבּי ַ
יכם ַ
ֲל ֶ
ל ַו ֲאנִי ִמ ְת ַחנֵּן א ֵ
אַמּץ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ְל ִה ְת ֵ
ֲב ְת ֶכם ַה ְנּתוּנָה ָל ֶכם ֵמ ַ
וּבאַה ַ
ְ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִא ִתּי ֶאל־ ֱאִ הים ְבּ ַעד נ ְַפ ִשׁי׃
ְ
ְהוּדה וְ י ְִתּ ֵננִי ִל ְגמֹר
ְמ ְלּ ֵטנִי ִמיַּד ַה ַמּ ְמ ִרים ְבּ ֶארֶץ י ָ
לא ִכּי י ַ
ירוּשׁ ָליִם׃
וֹשׁים ִבּ ָ
עֲבֹ ָד ִתי ְלרָצוֹן ַל ְקּד ִ
ָפשׁ ָשׁם
יכם ְבּ ֵלב ָשׂ ֵמ ַח ִבּ ְרצוֹן ֱאִ הים ְל ִהנּ ֵ
ֲל ֶ
לב ו ְָלבֹא א ֵ
ִע ָמּ ֶכם׃
אָמן׃
ֻלּ ֶכם ֵ
לג וֵאֵ הי ַה ָשּׁלוֹם י ְִהיֶה ִעם־כּ ְ

פרק טז
ֵיכם ִהיא פוֹי ֶבּה
יע ְבּ ַעד אֲחֹ ֵתנוּ ַה ָבּאָה ִל ְפנ ֶ
א ְו ִה ְננִי ַמ ְפ ִגּ ַ
ְמ ָשׁרַת ֶאת־ ָה ֵע ָדה ְבּ ַקנְ ְכּרָי׃
כוּה
לוּה־נָּא ַבּאֲדֵֹנינוּ ְכּ ִמ ְשׁ ָפּט ְלאַ ְנ ֵשׁי קֹ ֶדשׁ ְו ִת ְמ ָ
ב אָנָּא ַק ְבּ ָ
ֲשׁר ֶתּ ְח ַסר ִע ְמּ ֶכם ִכּי גַּם־ ִהיא ָת ְמ ָכה ְבי ִָדי
ְבּ ָכל־ ָדּ ָבר א ֶ
זוּל ִתי׃
ַבּים ָ
ידי ר ִ
וּב ֵ
ִ
ֵשׁוּע
ֲברַי ַבּעֲבֹ ַדת י ַ
ילס ח ֵ
ֲק ָ
יס ִק ָלּא ַוע ִ
ג ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם ְפּ ִר ְ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָתנוּ ַצוָּארָם ְבּ ַעד נ ְַפ ִשׁי ְוא־ ֲאנִי ְל ַב ִדּי ַמ ִכּיר
ֲשׁר נ ְ
ד אֶ
וֹב ָתם ִכּי ִאם־גַּם ָכּל־ ְק ִהילּוֹת ַהגּוֹ ִים׃
ט ָ
יתם ִתּ ְשׁאֲלוּ ְל ָשׁלוֹם ָשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם
ה ְוגַם ֶאל־ ָה ֵע ָדה ְבּ ֵב ָ
יח׃
אַסיָא ַל ָמּ ִשׁ ַ
ֵאשׁית ְפּ ִרי ְ
אַפּי ְנטוֹס י ְִד ִידי ֲהא הוּא ר ִ
ֵ
ֲשׁר ָע ְמ ָלה ָל ֶכם ָע ָמל רָב׃
ו ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם ִמ ְריָם א ֶ
ֶא ְסרוּ ִא ִתּי
ֲשׁר נ ֶ
ז ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם אַ ְנ ְדּרוֹ ִניקוֹס וְיוּ ְניָס ְקרֹ ָבי א ֶ
ְהם ָדּ ְבקוּ ְל ָפנַי
יחים ו ֵ
ָצא ִשׁ ְמ ָעם ֵבּין ַה ְשּׁ ִל ִ
ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ְוגַם־י ָ
יחנוּ׃
ִבּ ְמ ִשׁ ֵ
אַמ ְפּ ִליאָס י ְִד ִידי ַבּאדֵֹנינוּ׃
ח ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם ְ
יח ו ְִל ְשׁלוֹם
ֲברֵנוּ ַבּעֲבֹ ַדת ַה ָמּ ִשׁ ַ
אוּר ָבנוֹס ח ֵ
ט ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם ְ
ְס ַט ִכּיס י ְִד ִידי׃
יח ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם ְבּנֵי
ֱמן ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
אַפּ ִלּיס ַה ֶנּא ָ
י ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם ַ
וֹבלוֹס׃
יסט ְ
ֲר ְ
ֵבית א ִ
וֹדיּוֹן ְקרֹ ִבי ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם ְבּנֵי ֵבית
יא ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם הֹר ִ
נ ְַר ִקיסוֹס ַה ְדּ ֵב ִקים ַבּאדֵֹנינוּ׃
יהן
ֲשׂ ֶ
רוּפ ָסה ָהעֹשׂוֹת ַמע ֵ
וּט ָ
רוּפינָה ְ
יב ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם ְט ֵ
ֲשׁר ִה ְר ְבּ ָתה
ֲהוּבה א ֶ
ַבּאדֵֹנינוּ ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם ַפּ ְר ִסיס ָהא ָ
יה ַבּאדֵֹנינוּ׃
ְפ ָע ֶל ָ
יג ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם רוּפוֹס ְבּ ִחיר אֲדֵֹנינוּ ו ְִל ְשׁלוֹם ִאמּוֹ ְכּ ֵאם
ִלי׃
וֹבס
יד ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם אֲסוּנ ְְק ִריטוֹס ְפּ ֵליגוֹן ֶה ְר ָמס ַפּ ְטר ָ
ֲשׁר ִע ָמּ ֶהם׃
אַחים א ֶ
ְו ֶה ְר ִמיס ְו ָה ִ
קכט

ְיוּליָא נִ ְירוַס ַואֲחוֹתוֹ
טו ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם ִפּילוֹלוֹגוֹס ו ְ
ֲשׁר ִא ָתּם׃
וֹשׁים א ֶ
וּמ ָפּס ְו ָכל־ ַה ְקּד ִ
ְואוֹל ְ
יקת ַהקֹּ ֶדשׁ ָכּל־ ְק ִהילּוֹת
ֵעהוּ ְל ָשׁלוֹם ִבּ ְנ ִשׁ ַ
טז ַשׁאֲלוּ ִאישׁ ְלר ֵ
יחנוּ דֹּ ְרשׁוֹת ְל ָשׁלוֹם ָל ֶכם׃
ְמ ִשׁ ֵ
אַחי ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ְמּ ַשׁ ְלּ ֵחי ְמ ָדנִים
יז ַו ֲאנִי ַמ ְז ִהיר ֶא ְת ֶכם ַ
ֲשׁר ְל ַמ ְד ֶתּם סוּרוּ־נָא
וֹק ִשׁים ַלהֲפֶֹ את־ ַה ֶלּ ַקח א ֶ
וּמ ְ
יהם׃
ֲל ֶ
ֵמע ֵ
יח ִכּי
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַע ְבדוּ ֶאת־אֲדֵֹנינוּ י ַ
ָשׁים ָכּ ֵא ֶלּה א י ַ
יח ִכּי ֲאנ ִ
ֲל ְק ַלקּוֹת י ִַדּיחוּ
ֲלקוֹת ַוח ַ
וּב ְשׂ ַפת ח ָ
ֵשׂם ִ
ִאם־ ֶאת־ ְכּר ָ
ימים׃
ֶאת־ ִלבּוֹת ַה ְתּ ִמ ִ
יכם
ֲל ֶ
וֹדע ַלכֹּל ִכּי־יֵשׁ ָל ֶכם ֵלב שֹׁ ֵמ ַע ו ְַעל־ ֵכּן ָשׂשׂ ֲאנִי ע ֵ
יט וְנ ַ
ימים
וּת ִמ ִ
ֲכ ִמים ַלעֲשׂוֹת טוֹב ְ
אַָ ח ַפ ְצ ִתּי ִכּי ִת ְהיוּ ח ָ
ָעה׃
ֵמעֲשׂוֹת ר ָ
יכם
כ וֵאֵ הי ַה ָשּׁלוֹם י ְַד ֵכּא ֶאת־ ַה ָשּׂ ָטן כֹּה ַמ ֵהר ַתּ ַחת ר ְַג ֵל ֶ
יח אֲדֵֹנינוּ י ְִהיֶה ִע ָמּ ֶכם׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶח ֶסד י ַ
וֹבי
וֹס ַפּ ְטרוֹס ְקר ַ
לוּקיוֹס ְויָסוֹן וְס ְ
ֲב ִרי ְו ְ
וֹתיּוֹס ח ֵ
כא ִטימ ִ
וֹמ ֶכם׃
דֹּ ְר ִשׁים ִל ְשׁל ְ
וֹמ ֶכם
כב ַו ֲאנִי ַט ְר ִטיּוֹס סֹ ֵפר ָה ִא ֶגּרֶת ַהזֹּאת שֹׁ ֵאל ִל ְשׁל ְ
ַבּאדֵֹנינוּ׃
וֹמ ֶכם
וּל ָכל־ ָה ָקּ ָהל דֹּ ֵרשׁ ִל ְשׁל ְ
כג גָּיּוֹס ַבּ ַעל ַה ָמּלוֹן־ ִלי ְ
וֹמ ֶכם׃
אָחינוּ שֹׁ ֲא ִלים ִל ְשׁל ְ
וּקו ְַרטוֹס ִ
ַסטוֹס סֹ ֵכן ָה ִעיר ְ
ֲאר ְ
אָמן׃
ֻל ֶכם ֵ
יח ִעם־כּ ְ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
כד ֶח ֶסד אֲדוֹ ֵנינוּ י ַ
ָתי ִהיא ְבשׂרַת
ֲשׁר ַהכֹּ ַח ְבּיָדוֹ ְלכוֹ ֵנן ֶא ְת ֶכם ִכּ ְבשׂר ִ
כה ְוהוּא א ֶ
ימי
ֲשׁר ָהיָה ָכ ֻמס ִמ ֵ
יח ְכּ ִפי ִה ְתגַּלּוּת ַהסּוֹד א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
ֶק ֶדם׃
ֻדּת ֱאֵ הי
יאים ִבּ ְפק ַ
ֲשׁר נִ ְג ָלה ַכיּוֹם ַעל־ ִפּי ִכ ְת ֵבי ַהנ ְִב ִ
כו ַוא ֶ
וֹלם וְ ֻהגַּד ְל ָכל־ ַהגּוֹ ִים ְל ַהטּוֹת ֶאת־ ִל ָבּם ֶאל־אֱמוּנָתוֹ׃
עָ
וֹלם
יח ְלע ָ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
כז הוּא ֵאל ֵדּעוֹת ְל ַבדּוֹ ְולוֹ ַה ָכּבוֹד ְבּי ַ
אָמן׃
ָעד ֵ
וֶ

וֹמיִּים
יח ֶאל־ ָהר ִ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

1 Corinthians
ִא ֶגּ ֶרת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ַהקּוֹ ִר ְנ ִתּ ִיּים
פרק א
יח ִבּ ְרצוֹן
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר ָבּ ַחר־בּוֹ י ַ
יח א ֶ
א פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ
אָחינוּ׃
וֹס ְתּנִיס ִ
ֱאִ הים ֲאנִי וְס ְ
דשׁים ֲא ֶשׁר
ֲדת ֱאִ הים ְבּקֹ ִר ְנתּוֹס ַה ְבּ ִח ִירים ְו ַה ְקּ ִ
ב ֶאל־ע ַ
יח ִה ְת ַק ָדּשׁוּ ִעם ָכּל־ ַהקֹּ ְר ִאים ְבּ ָכל־ ָמקוֹם
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּי ַ
יהם ַואֲדֵֹנינוּ׃
יח הוּא אֲדֵֹנ ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּ ֵשׁם י ַ
ֵשׁוּע
אָבינוּ ַואֲדֵֹנינוּ י ַ
ִתּן ָל ֶכם ֱאִ הים ִ
ג ֶח ֶסד וְ ָשׁלוֹם י ֵ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
יכם
ֲל ֶ
ָמל ע ֵ
ֲשׁר גּ ַ
ֲב ֵרֶ את־ ֱאַ הי ָתּ ִמיד ַעל־ ַח ְסדּוֹ א ֶ
ד אָ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּי ַ
ְה ְשׂ ֵכּל׃
אתם אוֹן ָל ֶכם ַבּכֹּל ְבּ ָכל־ ַמ ָדּע ו ַ
ה ִכּי בוֹ ְמ ָצ ֶ
ֶא ְמנָה ָב ֶכם׃
יח נ ֶ
ֲשׁר ֵעדוּת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ו ַכּא ֶ
ֵיכם
ְעינ ֶ
אוּמה ִמ ָכּל־ ַמ ַתּת־יָהּ ו ֵ
ֲס ְר ֶתּם ְמ ָ
ֲשׁר־א ח ַ
ז ַעד א ֶ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
צֹ ִפיּוֹת ְל ִה ָגּלוֹת נ ְִגלוֹת ְפּנֵי אֲדֵֹנינוּ י ַ
ִמּ ֵצא ָב ֶכם
ֲשׁר גַּם־הוּא יְכוֹ ֵנן ֶא ְת ֶכם ַעד־ ַה ֵקּץ ְל ִב ְל ִתּי י ָ
ח אֶ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר ְבּיוֹם אֲדֵֹנינוּ י ַ
ֵאתם בּוֹ ְל ָד ְב ָקה ִבּ ְבנוֹ
ֲשׁר נ ְִקר ֶ
ֱמן הוּא ָה ֱאִ הים א ֶ
ט ִכּי ֶנא ָ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
יח ְל ַד ֵבּר
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַחי ְבּ ֵשׁם אֲדֵֹנינוּ י ַ
י ַו ֲאנִי דֹ ֵרשׁ ִמ ֶכּם ַ
ֻלּ ֶכם ֶפּה ֶא ָחד ְואַל־ ִתּ ְתגֹּ ְדדוּ ִל ְפ ַלגּוֹת ִכּי ִאם־ ִה ְת ַח ְבּרוּ
כְּ
וּב ֵע ָצה ֶא ָחת׃
ַח ָדּו ְבּ ֵלב ֶא ָחד ְ
יְ
אַחי ִמ ִפּי ְבנֵי־ ֵבית ְכּלוֹאָה ִכּי־ ִד ְברֵי ִריבוֹת
יא ִכּי ֻהגַּד־ ִלי ַ
ֵיכם׃
ְבּ ַשׁ ֲער ֶ
יב ְו ִהנֵּה זֶה ְד ָב ִרי ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם אֹ ֵמר ֲאנִי ְלפוֹלוֹס אוֹ ֲאנִי
יח׃
יפא אוֹ ֲאנִי ַל ָמּ ִשׁ ַ
ְלאַפּוֹלוֹס אוֹ אֲנִ י ְל ֵכ ָ
יח הֲנִ ְצ ַלב פּוֹלוֹס ַבּ ַע ְד ֶכם אוֹ ֲה ִנ ְט ַבּ ְל ֶתּם
ֱלק ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲכי ֶנח ַ
יג ה ִ
ְבּ ֵשׁם פּוֹלוֹס׃
זוּל ִתי
אָשׂישׂ ֵבּאִ הים ִכּי א־ ָט ַב ְל ִתּי ִאישׁ ִמ ֶכּם ָ
יד שׂוֹשׂ ִ
ְק ִר ְספּוֹס ְוגָיוֹס׃
טו ֶפּן־יֹא ְמרוּ ִכּי־נִ ְט ַבּ ְל ֶתּם ִבּ ְשׁ ִמי׃
וּמ ְלּ ַבד ֵא ֶלּה ֵאי ֶננִּי
טז אַָ ט ַב ְל ִתּי גַם ֶאת־ ְבּנֵי־ ֵבית ְס ְט ָפנוֹס ִ
אַחר׃
יֹ ֵד ַע עוֹד ִאם־ ָט ַב ְל ִתּי ִאישׁ ֵ
יח ְל ַט ֵבּל ִכּי ִאם־ ְל ַב ֵשּׂר וְ א־ ְב ָח ְכ ַמת
יז ִכּי א ְשׁ ָל ַחנִי ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח ְלתֹהוּ׃
ְשׂ ָפ ַתיִם ֶפּן־י ְִהיֶה ְצ ַלב ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹשׁ ִעים
יח ִכּי־ ִפ ְתגָּם ַה ְצּ ַלב ִכּ ְפ ַתיּוּת הוּא ָלאֹ ְב ִדים ו ְָלנוּ ַהנּ ָ
הוּא ְגּבוּרַת ֱאִ הים׃
אַס ִתּיר׃
וּבינַת נְבוֹ ִנים ְ
ֲכ ִמים ִ
ֲאַבּד ָח ְכ ַמת ח ָ
יט ִכּי־ ָכתוּב א ֵ

קל

וֹלם ֲהא ִס ֵכּל
כ אַיֵּה ָח ָכם אַיֵּה סֹ ֵפר אַיֵּה שֹׁ ֵקל ִח ְקרֵי ָהע ָ
וֹלם ַהזֶּה׃
ֱאִ הים ֶאת־ ָח ְכ ַמת ָהע ָ
ָדע ֶאת־ ָה ֱאִ הים
וֹלם ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ א י ַ
ֲשׁר ָהע ָ
כא ִכּי אַ ֲחרֵי א ֶ
יע
וֹשׁ ַ
וּרצוֹנוֹ ְבּ ִס ְכלוּת ַה ְבּשׂרָה ְלה ִ
ָבּאָה ָח ְכ ַמת ֱאִ הים ְ
ֲמינִים׃
ֶאת־ ַה ַמּא ִ
ְהוּדים שֹׁ ֲא ִלים אוֹת ְו ַה ְיּ ָונִים ְמ ַב ְק ִשׁים ָח ְכ ָמה׃
כב ִכּי ַהיּ ִ
ְהוּדים
יח ַהנּ ְִצ ָלב ַליּ ִ
ֵיהם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַחנוּ ְמ ַב ְשּׂ ִרים ְבּאָ ְזנ ֶ
כג ַו ֲאנ ְ
ְל ִמ ְכשׁוֹל ְו ַל ְיּ ָונִים ְל ִס ְכלוּת׃
יח ְגּבוּרַת
יהוּדים גַּם־ ִל ְי ָונִים ָמ ִשׁ ַ
כד אִַ ל ְב ִח ִירים גַּם־ ִל ִ
ֱאִ הים ְו ָח ְכ ַמת ֱאִ הים׃
אָדם ְו ִר ְפיוֹן י ְֵדי ֱאִ הים
וֹבה ֵמ ָח ְכ ַמת ָ
כה ִכּי ִס ְכלוּת ֱאִ הים ט ָ
ָבר׃
יתן ִמכֹּ ַח גּ ֶ
ֵא ָ
ֲכ ִמים
ַבּים ח ָ
רוּאי־יָהּ א ר ִ
אַתּם אַ ַחי ְק ֵ
כו ֲהא ִת ְראוּ ִמי ֶ
יבי אָרֶץ׃
ַבּים נְ ִד ֵ
ַבּים ִגּבֹּ ֵרי ַחיִל ְוא ר ִ
ְל ֵעינֵי ָב ָשׂר א ר ִ
וֹלם ָבּ ַחר ָבּם ֱאִ הים ְל ַה ְכ ִלים
כז ִכּי ַה ְפּ ָתאיִם ְבּ ֵעינֵי ָהע ָ
וֹלם ָבּם ָבּ ַחר
ָדיִם ְבּ ֵעינֵי ָהע ָ
וּר ֵפי ַהיּ ַ
ֲכ ִמים ְ
ֶאת־ ַהח ָ
יתנִים׃
ְל ַה ְכ ִלים ֶאת־ ָה ֵא ָ
ֶח ָשׁבוּ ָבּ ַחר ָבּם
ֲשׁר ְכּ ֶא ֶפס נ ְ
כח ו ְַד ַלּת ַעם ָהאָרֶץ ְו ַהנּ ְִבזִים א ֶ
אַפ ִסי עוֹד׃
ֱאִ הים ַלעֲשׂוֹת ְל ֶא ֶפס ֶאת־ ָהאֹ ֵמר ֲאנִי ְו ְ
כט ְל ַמ ַען א־י ְִת ַה ֵלּל ָכּל־ ָבּ ָשׂר ִל ְפנֵי ָה ֱאִ הים׃
ֲשׁר ָהיָה ָלנוּ
יח א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַתּם ֵמ ִאתּוֹ ִה ְנּ ֶכם ְבּי ַ
ל אֶַ 
ְל ָח ְכ ָמה ִמיַּד ָה ֱאִ הים ְל ַצ ְדּ ֵקנוּ ְל ַק ְדּ ֵשׁנוּ וְ ִל ְפדּוֹת
ֶאת־נ ְַפ ֵשׁנוּ׃
לא ו ְֵכן יָקוּם ַה ָדּ ָבר ַכּ ָכּתוּב ַה ִמּ ְת ַה ֵלּל י ְִת ַה ֵלּל ַבּיה ָוֹה׃
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יצת ַה ָשּׂ ָפה ְוא
יכם ֶא ַחי א ִב ְמ ִל ַ
ֲל ֶ
אתי א ֵ
ֲשׁר ָבּ ִ
ַו ֲאנִי ַכּא ֶ
אתי ְל ַה ִגּיד ָל ֶכם ֶאת־ ֵעדוּת ֱאִ הים׃
ְבי ְִתרוֹן ַה ָח ְכ ָמה ָבּ ִ
אַחר ִכּי
ֵיכם ֶאל־ ָדּ ָבר ֵ
ָצה ְב ִל ִבּי ִל ְב ִלי ִה ְתבּוֹ ֵנן ֵבּינ ֶ
ִכּי ֶנ ֱחר ָ
יח ֶאל־ ַהנִּ ְצ ָלב׃
ֵשׁוּע ַה ָמ ִשׁ ַ
ִאם־ ֶאל־י ַ
וּב ְר ָע ָדה ְגדֹ ָלה׃
ִיתי ִע ָמּ ֶכם ְבּא־כֹ ַח ְבּ ַפ ַחד ִ
ַו ֲאנִי ָהי ִ
ָשׁים
יאָתי ְל ַפתֹּ ְת ֶכם ְבּ ִא ְמרֵי ָח ְכ ַמת־ ֲאנ ִ
וּק ִר ִ
ְוא ָהיָה ְד ָב ִרי ְ
וּמ ִפּי ַה ְגּבוּרָה׃
רוּח ִ
ֱמנָה ִמ ִפּי ָה ַ
עוּדה ֶנא ָ
ִכּי ִאם־ ִבּ ְת ָ
ָת ֶכם ִבּ ְגבוּרַת ֱאִ הים ְוא ְבּ ָח ְכ ַמת
ְל ַמ ַען ִתּכּוֹן אֱמוּנ ְ
ָשׁים׃
ֲאנ ִ
ַחנוּ ְמ ַד ְבּ ִרים ֵבּין ַה ְשּׁ ֵל ִמים ֶא ֶפס א
ְו ִד ְברֵי ָח ְכ ָמה ֲאנ ְ
ֲשׁר
ֵיהם א ֶ
וֹלם ַהזֶּה וְ א ֵמ ָח ְכ ַמת ָשׂר ֶ
ֵמ ָח ְכ ַמת ְבּנֵי ָהע ָ
ֶח ָשׁבוּ׃
ְל ֶא ֶפס וָתֹהוּ נ ְ

וֹר ְנ ִתּיִּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ַהקּ ִ

וֹלם
ַחנוּ ִס ְתרֵי ָח ְכ ַמת ֱאִ הים ְו ָרזֵי ע ָ
ז ִכּי ִאם־ ְמ ַד ְבּ ִרים ֲאנ ְ
וֹדנוּ׃
ֲשׁר ָצ ַפן ָלנוּ ֵמרֹאשׁ ִמ ַקּ ְד ֵמי ֶארֶץ ִל ְכב ֵ
אֶ
וֹלם ַהזֶּה ִכּי
ֲשׁר א י ְָד ָעהּ ִאישׁ ִמ ָשּׂרֵי ָהע ָ
ח ִהיא ַה ָח ְכ ָמה א ֶ
וֹקיעוּ ֶאת־אֲדוֹן ַה ָכּבוֹד׃
לוּ י ְָדעוּ א ה ִ
ֲתה וְ אֶֹזן א ָשׁ ָמ ָעה ְוא
ֲשׁר־ ַעיִן א־ ָרא ָ
ט אַַ כּ ָכּתוּב א ֶ
ֲשׁר־ ֵה ִכין ָה ֱאִ הים ְלאֹ ֲה ָביו׃
ָע ָלה ַעל־ ֵלב ִאישׁ א ֶ
רוּח חֹ ֵקר
י ו ְָכל־ ֵא ֶלּה ִגּ ָלּה ָלנוּ ֱאִ הים ַעל־ ִפּי רוּחוֹ ִכּי ָה ַ
ַהכֹּל אַף עֹ ֶמק ֵח ֶקר ֱאִ הים י ְִמ ָצא׃
רוּח
אָדם ִבּ ְל ִתּי ַ
ֲשׁר ְבּ ֵלב ָה ָ
אָדם יֹ ֵד ַע ֵאת א ֶ
יא ִכּי ִמי ִמ ְבּנֵי ָ
ֲשׁר ְבּ ִק ְרבּוֹ ֵכּן ֵאין־ ִאישׁ יֹ ֵד ַע ֵאת ֲא ֶשׁר ְבּ ֵלב
אָדם א ֶ
ָה ָ
רוּח ָה ֱאִ הים ְל ַבדּוֹ׃
ָה ֱאִ הים ִבּ ְל ִתּי ַ
רוּח ֱאִ הים דֹּ ֵבר
וֹלם ִכּי ִאם־ ַ
רוּח ָהע ָ
ַחנוּ ֵאין ִא ָתּנוּ ַ
יב ַו ֲאנ ְ
ְתנוֹת ָלנוּ ִמיַּד
ֵדע ֶאת־ ַה ַמּ ָתּנוֹת ַהנּ ֻ
ָבּנוּ ְל ַבעֲבוּר נ ַ
ָה ֱאִ הים׃
ָשׁים נ ְַד ֵבּר ִכּי
ֲשׁר תּוֹ ֶרה ָח ְכ ַמת ֲאנ ִ
יג ְוגַם א ְב ִמלּוֹת א ֶ
רוּח ָבּ ֵאר
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ַעל־ ְלשׁוֹ ֵננוּ ְו ֵאת ִא ְמרֵי ַ
ִאם־ ִמלּוֹת ַ
רוּח׃
נ ְָב ֵאר ַעל־ ִפּי ִא ְמרֵי ַ
רוּח
ָדם א י ְַק ִשׁיב ְל ִא ְמרֵי ַ
אָדם ֶבּן־ ָבּ ָשׂר ו ָ
יד ֶא ֶפס ֶבּן־ ָ
רוּח
יוּכל ִכּי ַ
ָה ֱאִ הים ִכּי־ ְכ ִס ְכלוּת ֵהם ְבּ ֵעינָיו ְו ַה ְשׂ ֵכּל א ַ
ִשּׁ ֵפטוּ׃
ֲשׁר רַק ַעל־יָדוֹ י ַ
ֵאין בּוֹ א ֶ
ִשּׁ ֵפט
רוּח בּוֹ י ְִשׁפֹּט ָכּל־ ָדּ ָבר ְוהוּא א־י ָ
ֲשׁר ַ
טו אִַ אישׁ א ֶ
ֵמ ִאישׁ׃
אָכן ִא ָתּנוּ
יענּוּ ֵ
וֹד ֶ
ֲצתוֹ י ִ
רוּח יְה ָוֹה ו ְִאישׁ ע ָ
טז ִכּי ִמי־ ִת ֵכּן ֶאת־ ַ
יח׃
רוּח ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ
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רוּח ִכּי
אַחי ְכּאַ ְנ ֵשׁי ַ
יכם ַ
ֲל ֶ
ַו ֲא ִני א יָכֹ ְל ִתּי אָז ְל ַד ֵבּר א ֵ
יח׃
ָדם ְכּעֹ ְל ִלים ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ִאם־ ִכּ ְבנֵי ָב ָשׂר ו ָ
ָת ִתּי ָל ֶכם ָל ֶחם ִכּי א־ ָהיָה
ֵיתי ֶא ְת ֶכם ָח ָלב ְוא נ ַ
ִה ְרו ִ
ָב ֶכם כֹּ ַח ֶלאֱכֹל ְוגַם ַעד־ ַהיּוֹם כֹּ ַח ָל ֶכם אָיִן׃
ֲשׁר ִתּ ְתגֹּ ְדדוּ ְב ִק ְנאָה
אַתּם ִכּי ַכּא ֶ
ִכּי עוֹד ַהיּוֹם ְבּנֵי ָב ָשׂר ֶ
אָדם
וּב ַד ְר ֵכי ְבנֵי ָ
יבה ֲהא ְבנֵי ָב ָשׂר ִהנּ ְֶכם ְ
וּמ ִר ָ
ְ
ִתּ ְת ַה ָלּכוּן׃
ֲשׁר יֹא ַמר ֶא ָחד ִמ ֶכּם ֲאנִי ְלפוֹלוֹס ְו ַה ֵשּׁנִ י יֹא ַמר אֲנִי
ו ְַכא ֶ
ְלאַפּוֹלוֹס ֲהא י ְִל ֵדי ָב ָשׂר ִהנּ ְֶכם׃
ֲשׁר
וּמי־הוּא פוֹלוֹס ְמ ָשׁ ְר ִתים ֵהם א ֶ
ִמי הוּא אַפּוֹלוֹס ִ
ָתן לוֹ ָהאָדוֹן׃
ֲשׁר נ ַ
ֱמ ְנ ֶתּם ִאישׁ ִאישׁ ַכּא ֶ
יהם ֶהא ַ
ַעל־ ִפּ ֶ
ֲבל ָה ֱאִ הים ִה ְפרָה׃
ָט ְע ִתּי וְאַפּוֹלוֹס ִה ְרוָה א ָ
ֲאנִי נ ַ
ֶח ָשׁב הוּא ִכּי
ֶח ָשׁב ַהנֹּ ֵט ַע ְו ַה ַמּ ְרוֶה ַבּ ֶמּה נ ְ
ַעל־ ֵכּן ַבּ ֶמּה נ ְ
ָה ֱאִ הים הוּא ַה ַמּ ְפרֶה׃
ְו ַהנֹּ ֵט ַע ְו ַה ַמּ ְרוֶה ְכּ ֶא ָחד ֵהם ְו ִאישׁ ִאישׁ י ִַקּח ֶאת־ ְשׂ ָכרוֹ
ֲמלוֹ׃
ְל ִפי ע ָ
אַתּם ְשׂ ֵדה
אכתּוֹ ְו ֶ
ַחנוּ עֹ ִשׂים ִעם־ ָה ֱאִ הים ִבּ ְמ ַל ְ
ֲאנ ְ
וּב ְניַן ֱאִ הים׃
ֱאִ הים ִ

קלא

אָמן
ָס ְד ִתּי ֶאת־ ַהיְסוֹד ְכ ָ
ָמל ָע ָלי י ַ
ֲשׁר גּ ַ
י ַו ֲאנִי ְבּ ֶח ֶסד ֵאל א ֶ
אַחר בֶֹּנה ָע ָליו אַ י ְִר ֶאה ִאם הוּא־בֶֹנה
ַמ ְשׂ ִכּיל ְו ִאישׁ ֵ
ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
מּוּסּד
זוּל ִתי יְסוֹד ַה ָ
אַחר ָ
ַסּד יְסוֹד ֵ
יוּכל ִאישׁ ְלי ֵ
יא ִכּי א־ ַ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲהא הוּא י ַ
ָהב אוֹ ֶכ ֶסף אוֹ
יב ְו ִאישׁ ִכּי־י ְִבנֶה ַעל־ ַהיְסוֹד ַהזֶּה ִבּנְ יַן ז ָ
ָקשׁ׃
אַבנֵי ֵח ֶפץ אוֹ ֵע ִצים וְ ָח ִציר ו ָ
ְ
וֹציאוֹ ָלאוֹר
ֲריתוֹ ִכּי ַהיּוֹם י ִ
ָדע ְבּאַח ִ
ֲשׂה ָכל־ ִאישׁ ִיוּ ַ
יג ַמע ֶ
ֲשׂה ִאישׁ ָה ֵאשׁ
ֲשׁר ָבּ ֵאשׁ י ִָבּ ֵחן ִכּי ָכל־ ַמע ֶ
אַ ֲחרֵי א ֶ
ִתּ ְצ ְר ֶפנּוּ׃
ֲמלוֹ׃
ֲשׁר ָבּנָה י ִַקּח־לוֹ ְשׂ ַכר ע ָ
ֲשׂהוּ ַכּא ֶ
יד ִאם־ַיעֲמֹד ַמע ֵ
ָצל
ֲמלוֹ אַ הוּא ִינּ ֵ
ִשּׂרֵף יֹא ַבד ְשׂ ַכר ע ָ
ֲשׂהוּ י ָ
טו ְו ִאם־ ַמע ֵ
ְכּאוּד ֻמ ָצּל ֵמ ֵאשׁ׃
רוּח ֱאִ הים שֹׁ ֵכן
אַתּם ִמ ְשׁ ַכּן ֱאִ הים ְו ַ
טז ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ֶ
ְבּתוֹ ֲכ ֶכם׃
יתנּוּ
ַשׁ ִח ֶ
ַשׁ ִחית ֶאת־ ִמ ְשׁ ַכּן ֱאִ הים ָה ֱאִ הים י ְ
יז ִאישׁ ִכּי־י ְ
אַתּם ֵהם׃
ִכּי־ ִמ ְשׁ ַכּן ֱאִ הים ָקדוֹשׁ הוּא ְו ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַההוּא ֶ
ֲשׁר ְל ָח ָכם י ְִת ַח ֵשּׁב
יח אַל־י ְַת ֶעה ִאישׁ ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ִמי ָב ֶכם א ֶ
וֹלם ַהזֶּה י ְִהי ִל ְכ ִסיל ְל ַמ ַען ֶי ְח ָכּם׃
ָבּע ָ
וֹלם ַהזֶּה ְכּ ִסילוּת ִהיא ְבּ ֵעינֵי ָה ֱאִ הים
יט ִכּי־ ָח ְכ ַמת ָהע ָ
ֲכ ִמים ְבּ ָע ְר ָמם׃
ִכּי־ ֵכן ָכּתוּב ֵ כד ח ָ
ֲכ ִמים ִכּי ֵה ָמּה ָה ֶבל׃
כ וְעוֹד יְה ָוֹה יֹ ֵד ַע ַמ ְח ְשׁבוֹת ח ָ
אָדם ִכּי ַהכֹּל ָל ֶכם׃
כא ָל ֵכן אַל־י ְְת ַה ֵלּל ַה ִמּ ְת ַה ֵלּל ִבּ ְבנֵי ָ
יפא ִאם־ ֵתּ ֵבל ַחיִּים אוֹ ָמוֶת ִאם
כב ִאם־פּוֹלוֹס אַפּוֹלוֹס אוֹ ֵכ ָ
ֻלּם ָל ֶכם ֵה ָמּה׃
ֲת ִידים כּ ָ
ה ִוֹים אוֹ ע ִ
יח ֵלאִ הים׃
יח וְ ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַתּם ַל ָמּ ִשׁ ַ
כג ְו ֶ
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ַחנוּ
יח ֲאנ ְ
אָדם י ִַכּירֵנוּ ִכּי ְמ ָשׁ ְר ִתּים ַל ָמּ ִשׁ ַ
ְו ִהנֵּה ָכּל־ ָ
וּפ ִק ִידים ַעל־ ָבּ ֵתּי סוֹד ֱאִ הים׃
ְ
ֱמן
אָכן ָכּל־ ָפּ ִקיד עוֹד י ִָדּרֵשׁ ִמיָּדוֹ ִל ְהיוֹת ֶנא ָ
ֵ
ַעל־ ִמ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ׃
וֹתי נִ ְשׁ ָפּט ְבּ ִמ ְשׁ ַפּ ִט ֶכם אוֹ
ֶח ָשׁב ִלי הֱי ִ
ַו ֲאנִי אַף ִכּ ְמ ַעט נ ְ
ֲשׁר ֵאי ֶננִּי שֹׁ ֵפט ְלנ ְַפ ִשׁי ַגּם־אָנִי׃
ְבּ ִדין ָכּל־ ְבּנֵי חֲלוֹף ַבּא ֶ
ִכּי ֵאינֶנִּ י יֹ ֵד ַע ָמה ִע ָמּ ִדי ֶא ֶפס ְבּזֹאת א ֶא ְצ ַדּק עוֹד אַ
שֹׁ ְפ ִטי הוּא יְה ָוֹה׃
ַעל־ ֵכּן אַל־ ִתּ ְשׁ ְפּטוּ ָד ָבר ִל ְפנֵי ִעתּוֹ ַעד ִכּי־יָבוֹא ָהאָדוֹן
ַלּה ְל ֵעין
וּמ ִזמּוֹת ֵלב ְיג ֶ
חשְׁ 
וֹציא ַת ֲעלֻמוֹת ִמנִּי־ ֶ
ֲשׁר י ִ
אֶ
ִשּׂא ִאישׁ ִאישׁ ְתּ ִה ָלּתוֹ ִמ ִלּ ְפנֵי ֱאִ הים׃
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְואָז י ָ
ָתי ָע ַלי ו ְַעל־אַפּוֹלוֹס
אתי ֶאת־ ִא ְמר ִ
ָשׂ ִ
אַחי נ ָ
וּבזֹאת ַ
ְ
ַח ָשׁב־ ִאישׁ
וֹעיל ָל ֶכם ְל ַבעֲבוּר ִתּ ְל ְמדוּ ִמ ֶמּנּוּ ְל ַבל י ְ
ְלה ִ
וּל ַבל ֶתּ ְה ָבּלוּ
תוּבה פֹה ְ
ֶתר ֵמ ַעל־ ַה ִמּ ָדּה ַה ְכּ ָ
ֶאת־ ֶע ְרכּוֹ י ֶ
ֵעהוּ׃
ֶתר ְשׂ ֵאת ְל ִאישׁ ִבּ ְפנֵי־ר ֵ
ָל ֵתת י ֶ

וֹר ְנ ִתּיִּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ַהקּ ִ

ֲשׁר א
ֲברֶיַ מה ְבּי ְָד א ֶ
אַתּה ִמי ְנ ָתנְ ֶ ע ְליוֹן ַעל־ח ֵ
ז ְו ָ
ִק ַבּ ְל ָתּ ְו ִאם־ ִק ַבּ ְל ָתּ ָל ָמּה־זֶּה ִת ְת ָפּ ֵאר ְבּ ֶח ְל ְקְ כּמוֹ א
ִק ַבּ ְל ָתּ׃
ֲשׂ ְר ֶתּם ְמ ַל ְכ ֶתּם ִמ ַבּ ְל ָע ֵדינוּ ִמי
אַתּם ַכּיּוֹם ְשׂ ַב ְע ֶתּם ע ַ
ח ִהנֵּה ֶ
ָחנוּ׃
וּמ ַל ְכנוּ ִע ָמּ ֶכם גַּם־ ֲאנ ְ
וּמִ תּ ְמ ְלכוּ ָ
ִתּן ָ
יֵ
יחים ָח ַשׁ ְב ִתּי ִבּ ְל ָב ִבי ְנ ָתנָנוּ ֱאִ הים ִבּ ְשׁ ַפל
ַחנוּ ַה ְשּׁ ִל ִ
ט ִכּי ֲאנ ְ
קוּחים ַל ָמּוֶת ִכּי ִל ְשׂחֹק ָהיִינוּ ַתּ ַחת
ַה ַמּ ְד ֵרגָה ִכּ ְל ִ
אָדם׃
וּל ֵעינֵי ְבנֵי ָה ָ
ָכּל־ ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ֵעינֵי ְצ ָבא ַה ָמּרוֹם ְ
יח
ֲכ ִמים ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
אַתּם ח ָ
יח ְו ֶ
ַחנוּ ְל ַמ ַען ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ְכּ ִס ִילים ֲאנ ְ
ַחנוּ
אַתּם ִנ ְכ ָבּ ִדים ַו ֲאנ ְ
וֹרים ֶ
אַתּם ִגּבּ ִ
ַחנוּ ַח ָלּ ִשׁים ְו ֶ
ֲאנ ְ
נ ְִבזִים׃
ֻמּים ֻמ ִכּים
ַחנוּ ְר ֵע ִבים גַּם־ ְצ ֵמ ִאים ֲער ִ
יא ו ְַעד־ ַהיּוֹם ַהזֶּה ֲאנ ְ
וְנֹ ְד ִדים׃
ֲמל ַכּ ֵפּנוּ נִיגַע ְו ַנעֲבֹד ִכּי י ְַק ְללֻנוּ נְ ָב ֵר ו ְִכי י ְִר ְדּפוּנוּ ִנ ֵתּן
יב ַבּע ַ
ֶבּ ָע ָפר ִפּינוּ׃
ַחנוּ ְת ִפ ָלּה ַו ְנּ ִהי ְכדֹ ֶמן ַעל־ ְפּנֵי ָהאָרֶץ
ַדּ ִפים ַו ֲאנ ְ
יג ֵהם ְמג ְ
סוּחה ְבּ ֵעינֵי כֹל ַעד־ ַהיּוֹם ַהזֶּה׃
וּכ ָ
ְ
יח
וֹכ ַ
ימ ֶכם ָכּ ַת ְב ִתּי ַכ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִכּי ִאם־ ְלה ִ
יד ְוא ְל ַה ְכ ִל ְ
ֲבה נ ְַפ ִשׁי׃
ֵיכם ְכּ ָבנַי ֶשׁאָה ָ
ֶא ְת ֶכם ַעל־ ְפּנ ֶ
ַבּים
יח א אָבוֹת ר ִ
לכם ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
וֹרים ֶ
טו ִכּי ִאם־גַּם־ ִרבֲבוֹת מ ִ
וֹל ְד ִתּי ֶא ְת ֶכם ַעל־י ְֵדי
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁי ַח אָנֹ ִכי ה ַ
ָל ֶכם ִכּי ְבי ַ
ַה ְבּשׂרָה׃
וֹתי׃
טז ו ְַעל־ ֵכּן ֲאנִי דֹ ֵרשׁ ִמ ֶכּם ָל ֶל ֶכת ְבּ ִע ְקּב ָ
וֹתיּוֹס ְבּנִי י ְִד ִידי
יכם ֶאת־ ִטימ ִ
ֲל ֶ
יז ַבּעֲבוּר זֹאת ָשׁ ַל ְח ִתּי א ֵ
אָרחוֹת ַחיּ ִָתי
ֵיכם ֶאת־ ְ
ֱמן ַבּאֲדֵֹנינוּ ְל ַה ְז ִכּיר ִל ְפנ ֶ
ַה ֶנּא ָ
ֲשׁר גַּם־ ֵכּן ֲאנִי מוֹ ֶרה ְל ָכל־ ֵע ָדה וְ ֵע ָדה
יח ַכּא ֶ
ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
יהן׃
וֹשׁבֹ ֵת ֶ
ִבּ ְמקֹמוֹת מ ְ
יכם׃
ֲל ֶ
יח יֵשׁ ַמ ְה ִבּ ִלים ֶא ְת ֶכם ַלאמֹר ִכּי א־אָבוֹא א ֵ
ָמים ִאם־י ְִר ֶצה יְה ָוֹה וְ אָז
יכם ְבּ ֶקרֶב ַהיּ ִ
ֲל ֶ
יט אִַ הנְנִי ָבא א ֵ
א־אָחוּשׁ ְל ִד ְברֵי ַה ַמּ ְה ִבּ ִילים ִכּי ִאם־ ֶא ְר ֶאה
ָתם׃
ַמה־ ְגּבוּר ָ
כ ִכּי א ִב ְד ַבר ְשׂ ָפ ַתיִם ִתּכֹּן ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ִכּי
ִאם־ ִבּ ְגבוּרָה׃
מוּסר אוֹ
יכם ְבּ ֵשׁ ֶבט ָ
ֲל ֶ
כא ו ְַע ָתּה ָמה־ ְרצוֹ ְנ ֶכם ִאם כֹּה אָבוֹא א ֵ
רוּח׃
ֲבה ו ְַע ְנוַת ַ
ְבאַה ָ
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ֲשׁר
מוּעה ִכּי־זְנוּת ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם וּזְנוּת א ֶ
ִמ ִפּי־כֹל י ְָצאָה ַה ְשּׁ ָ
אָביו׃
ַלּה ִאישׁ ֶאת־ ֶע ְרוַת ִ
ֵאין גַּם־ ְבּ ֶקרֶב ַהגּוֹ ִים ִכּי־ ְיג ֶ
ֲשׁר ִה ָכּרֵת י ִָכּרֵת
אַבּלוּ ַעד־א ֶ
אַתּם ַתּ ְר ִחיבוּ ֶפה ְוא ִת ְת ְ
ְו ֶ
ֲד ְת ֶכם׃
ָה ִאישׁ ָהעֹ ֶשׂה זֹאת ֵמע ַ
וּכ ַדיָּן
רוּחי ְ
ְואָנֹ ִכי אַף ִכּי ֵמ ָרחוֹק אָנִי ִה ְננִי עֹ ֵמד ֶא ְצ ְל ֶכם ְבּ ִ
ַצ ִתּי ִמ ְשׁ ַפּט ָהעֹ ֶשׂה זֹאת׃
ֵיכם ְכּ ָבר ָחר ְ
ֵבּינ ֶ

קלב

רוּחי
יח ְוגַם־ ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַסּפוּ ְבּ ֵשׁם אֲדֵֹנינוּ י ַ
ד ִכּי ִת ְת ְ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹכ ֶכם ִעם־ ְגּבוּרָה ֵמ ֵאת אֲדֵֹנינוּ י ַ
ְבת ְ
ידי ַה ָשּׂ ָטן ְל ַכלוֹת ֶאת־ ַה ָבּ ָשׂר
ה ְואָז ִתּ ְתּנוּ ֶאת־ ָה ִאישׁ ַהזֶּה ִל ֵ
ֵשׁוּע אֲדֵֹנינוּ׃
רוּח ְבּיוֹם י ַ
שׁוּעה ָל ַ
וּל ָה ִביא ְת ָ
ְ
יכם ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ִכּי
ֲשׁר ִתּ ְת ַה ְלּלוּ ְבמוֹ־ ִפ ֶ
ו א־טוֹב ַה ָדּ ָבר א ֶ
יסה׃
ֲר ָ
ֲמיץ ֶאת־ ָכּל־ ָהע ִ
ְשׂאֹר ְמ ַעט ַיח ִ
יסה
ֲר ָ
ָשׁן ִמ ִקּ ְר ְבּ ֶכם ְל ַמ ַען ִתּ ְהיוּ ַלע ִ
ז ַבּעֲרוּ ֶאת־ ַה ְשּׂאֹר ַהיּ ָ
ֶבח ִפּ ְס ֵחנוּ ָה ְקרַב
יח ז ַ
ֲד ָשׁה ְל ַח ַלּת ַמ ָצּה ִכּי גַם־ ָמ ִשׁ ַ
חָ
ֲדנוּ׃
ַבּע ֵ
ֶשׁע
ָשׁן ְוא־ ִב ְשׂאֹר רֹ ַע ְור ַ
וּב ֵכן נָחֹג ֶאת־ ֶה ָחג א־ ִב ְשׂאֹר י ָ
ח ְ
ֱמת׃
ִכּי ִאם־ ְבּ ַמצּוֹת תֹּם ֶוא ֶ
יכם ְבּ ִמ ְכ ָתּ ִבי ְל ַבל ִתּ ְת ָע ְרבוּ ִעם־אַ ְנ ֵשׁי זְנוּנִים׃
ֲל ֶ
ט ָכּ ַת ְב ִתּי א ֵ
וֹלם אוֹ ַעל־בֹּ ְצ ֵעי
אָמ ְר ִתּי ָכזֹאת ַעל־אַ ְנ ֵשׁי זְנוּנִים ָבּע ָ
י א ַ
ֱל ִילים ִכּי ִאם־ ֵכּן ַה ִמּ ְצוָה
ֶב ַצע ְואַ ְנ ֵשׁי ָח ָמס וְעֹ ְב ֵדי א ִ
וֹלם׃
יכם ָל ֵצאת ִמן־ ָהע ָ
ֲל ֶ
עֵ
ֲשׁר ְבּ ֵשׁם
ֲבל ָכּ ַת ְב ִתּי ָכזֹאת ְל ַבל ִתּ ְת ָע ְרבוּ ִעם־ ִאישׁ א ֶ
יא א ָ
אָח י ִָקּרֵא וְהוּא ִאישׁ זְנוּנִ ים אוֹ־בֹ ֵצ ַע ֶבּ ַצע אוֹ־עֹ ֵבד
ַדּף אוֹ סֹ ֵבא ַייִן אוֹ ִאישׁ ָח ָמס הוּא ָה ִאישׁ
ֱל ִילים אוֹ ְמג ֵ
אִ
ֲשׁר ִעמּוֹ א תֹא ֵכלוּ׃
אֶ
ֲד ֵתנוּ רַק ֵא ֶלּה
ֲשׁר ִמחוּץ ַלע ָ
יב ִכּי ַמה־ ִלּי ִל ְשׁפֹּט ֶאת־ ֵא ֶלּה א ֶ
אַתּם שֹׁ ְפ ִטים׃
ֲשׁר ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ֵהם אֹ ָתם ֶ
אֶ
אַתּם ַבּעֲרוּ
ֲשׁר ִמחוּץ ֱאִ הים י ְִשׁפֹּט אֹ ָתם ְו ֶ
ֲבל ֵא ֶלּה א ֶ
יג א ָ
ֶאת־ ָהרָע ִמ ִקּ ְר ְבּ ֶכם׃

ז

ח
ט

ֵעהוּ ְל ַה ְק ִריב
ֲשׁר־לוֹ ִריב ִעם־ר ֵ
ֲהיָעֹז ִאישׁ ִמ ֶכּם א ֶ
ֶאת־ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ִל ְפנֵי ְבנֵי ַע ְו ָלה ְוא ִל ְפנֵי אַ ְנ ֵשׁי קֹ ֶדשׁ׃
אַתּם
וֹשׁים שֹׁ ְפ ֵטי ֵת ֵבל ו ְִאם־ ֶ
ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ַה ְקּד ִ
ִתּ ְשׁ ְפּטוּ ֵתּ ֵבל ַהנ ְַקלֹּ ֶתם ִל ְשׁפֹּט ָדּ ָבר ָקטֹן׃
אָכים ְואַף
ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ִנ ְשׁפֹּט גַּם ֶאת־ ַה ַמּ ְל ִ
ָתנוּ׃
ִכּי־ ִב ְד ָב ִרים ַהנֹּ ְג ִעים ְבּ ִמ ְחי ֵ
ָשׁים
וֹשׁיבוּ ֲאנ ִ
ֲשׁר ִריב־ ָל ֶכם ִבּ ְד ַבר ִמ ְחיָה תּ ִ
אַתּם ַכּא ֶ
ְו ֶ
יכם׃
ֵיקים ָבּ ֵע ָדה ְלשֹׁ ְפ ֵט ֶ
ר ִ
ֲכי ֵאין
ֲכי ֵאין ָח ָכם ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ה ִ
ְל ָב ְשׁ ְתּ ֶכם ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר ה ִ
אָחיו׃
ֲשׁר יָדוֹ ַמ ֶשּׂגֶת ִל ְשׁפֹּט ֵבּין ִאישׁ ְל ִ
גַּם־ ֶא ָחד א ֶ
ָשׁים ֵאין־אֱמוּנָה ָבם׃
אָחיו ִל ְפנֵי ֲאנ ִ
ְו ִהנֵּה אָח ִנ ְשׁ ָפּט ֶאת־ ִ
דּוּע
ֲמיתוֹ ַמ ַ
ו ְַע ָתּה רַע ַה ָדּ ָבר ְמאֹד ִכּי ָת ִריבוּ ִאישׁ ַבּע ִ
דּוּע א־טוֹב הֱיוֹת
ֲשׁוּקים ַמ ַ
א־טוֹב ָל ֶכם הֱיוֹת ע ִ
צוּצים׃
ְר ִ
יכם׃
ֲח ֶ
וּתרֹ ְצצוּ אַף ֶאת־א ֵ
אַתּם ַתּ ַע ְשׁקוּ ְ
ְו ֶ
ִירשׁוּ ֶאת־ ַמ ְלכוּת
ַה ִאם א י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ְבנֵי־ ַע ְו ָלה א י ְ
ָה ֱאִ הים אַל־ ַתּ ְתעוּ ֶאת־נ ְַפ ְשׁ ֶכם ָכּל־ ְבּנֵי זְנוּנִים אוֹ עֹ ְב ֵדי
ֲפי אוֹ־ ְק ֵד ִשׁים אוֹ־נֹ ְתנֵי ְשׁ ָכ ְב ָתּם ְבּ ָז ָכר׃
ֱל ִילים אוֹ־ ְמ ָנא ִ
אִ

וֹר ְנ ִתּיִּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ַהקּ ִ

ַדּ ִפים אוֹ
י אוֹ־ ַגנּ ִָבים אוֹ־בֹ ְצ ֵעי ֶב ַצע אוֹ סֹ ְב ֵאי ַייִן אוֹ־ ְמג ְ
ִירשׁוּ ֶאת־ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
אַ ְנ ֵשׁי ָח ָמס ָכּל־ ֵא ֶלּה א י ְ
ֻח ְצ ֶתּם נ ְִק ַדּ ְשׁ ֶתּם
ֲבל ר ַ
ָשׁים ָכּ ֵא ֶלּה ָהיוּ ָב ֶכם ְל ָפנִ ים א ָ
יא ַו ֲאנ ִ
רוּח ֱאֵ הינוּ׃
וּב ַ
יח אֲדֵֹנינוּ ְ
ֵשׁוּע ַה ָמ ִשׁ ַ
ְונ ְִצ ַדּ ְק ֶתּם ְבּ ֵשׁם י ַ
וֹעיל ִלי ַהכֹּל נָכוֹן ְל ָפנַי
ֲבל א ַהכֹּל ְלה ִ
יב ַהכֹּל נָכוֹן ְל ָפנַי א ָ
ֲבל א ֶא ְהיֶה ֶע ֶבד ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהם׃
אָ
ְאַבּד
יג ָהאֹ ֶכל ַל ֶבּ ֶטן וְ ַה ֶבּ ֶטן ָלאֹ ֶכל וְ ָה ֱאִ הים י ֵ
ֵיהם ְו ַהגּוּף ֵאינֶנּוּ ִלזְנוּת ִכּי ִאם־קֹ ֶדשׁ ָלאָדוֹן
גַּם־ ֶאת־ ְשׁנ ֶ
ְו ָהאָדוֹן ַלגּוּף׃
וֹתנוּ י ִָקים ִבּ ְגבוּרָתוֹ׃
יד ְו ָה ֱאִ הים ֵה ִקים ֶאת־ ָהאָדוֹן ְוגַם־א ָ
ֲכי ֶא ַקּח
יח ֵהם ה ִ
יכם ֵא ָברֵי ַה ָמּ ִשׁ ַ
טו ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ַע ְצמֹ ֵת ֶ
ילה׃
וֹתם ְל ֵא ָברֵי זוֹ ָנה ָח ִל ָ
יח ַלעֲשׂ ָ
ֵא ָברֵי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲכי א י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ַהנּ ְִצ ָמד ְלזוֹ ָנה ִנ ְהיָה ִע ָמּהּ ְל ָב ָשׂר ֶא ָחד
טז ה ִ
ֵיהם ְל ָב ָשׂר ֶא ָחד׃
ְהיוּ ְשׁנ ֶ
ֱמר ו ָ
ְכּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
רוּח ֶא ָחד׃
יז ְו ַהנּ ְִצ ָמד ָלאָדוֹן ִנ ְהיָה ִעמּוֹ ְל ַ
אָדם הוּא
ֱטא ָה ָ
ֲשׁר־ֶיח ָ
יח נוּסוּ ֵאפוֹא ִמן־ ַהזְּנוּת ָכּל־ ֵח ְטא א ֶ
ִמחוּץ ִל ְב ָשׂרוֹ וְ ִאישׁ זְנוּנִים ֶאת־ ֶח ְטאוֹ ִבּ ְב ָשׂרוֹ י ְִתּנֶנּוּ׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ
ֲכי א־י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ְב ַשׂ ְר ֶכם הוּא ִמ ְשׁ ַכּן ַ
יט ה ִ
אַתּם׃
ָתן ָל ֶכם ֱאִ הים ו ְִכי א־ ֶשׁ ָלּ ֶכם ֶ
ֲשׁר נ ַ
ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם א ֶ
ֵיתם ַעל־ ֵכּן ַכּ ְבּדוּ ֶאת־ ָה ֱאִ הים ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם
כ ִכּי ִב ְמ ִחיר נ ְִקנ ֶ
ֲשׁר ֵלאִ הים ֵה ָמּה׃
ֲכם א ֶ
וּברוּח ֶ
ְ

פרק ז
ֲשׁר־ ְכּ ַת ְב ֶתּם ִה ְננִי אֹ ֵמר טוֹב ְל ִאישׁ ְל ַבל ִיגַּע
א ו ְַעל־אֹדוֹת א ֶ
ְבּ ִא ָשׁהּ׃
ב אְַ ל ַה ְר ִחיק ֶאת־ ַהזְּנוּת ָכּל־ ִאישׁ י ִַקּח־לוֹ ִא ָשּׁה
ָשׂא ְל ָב ַעל׃
ו ְָכל־ ִא ָשּׁה ִתּנּ ֵ
ְמ ֵלּא ֶח ְפ ֵצי ִא ְשׁתּוֹ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ו ְֵכן ָה ִא ָשּׁה ְל ַב ְע ָלהּ׃
ג ָה ִאישׁ י ַ
ד ֵאין ָל ִא ָשּׁה ִשׁ ְלטוֹן ַעל־ ְבּ ָשׂרָהּ ִכּי ִאם־ ַבּ ְע ָלהּ ו ְֵכן ֵאין
ַל ַבּ ַעל ִשׁ ְלטוֹן ַעל־ ְבּ ָשׂרוֹ ִכּי ִאם־ ִא ְשׁתּוֹ׃
ישׁהּ ִבּ ְל ִתּי ִאם־ ָתּ ִכינוּ ִל ְבּ ֶכם
ה אַל־ ִתּ ְג ְרעוּ ְמנָת ִא ָשּׁה ִעם־ ִא ָ
אַחר ָתּשׁוּבוּ ְו ָתבֹאוּ
ֻמּנִים ְו ַ
ָמים ְמז ָ
וּל ְת ִפ ָלּה ְלי ִ
ְל ַת ֲענִית ִ
ַת ֶכם
ַסּה ֶא ְת ֶכם ַה ָשּׂ ָטן ְו ַת ֲאו ְ
ַח ָדּו ֶפּן־ ְינ ֶ
ָל ֶשׁ ֶבת י ְ
ִתּ ְפרָץ־ ָפּרֶץ׃
ו וְזֹאת ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר ְבּ ֶד ֶרִ ר ְשׁיוֹן ְוא ִכּ ְד ַבר ִמ ְצוָה׃
אָדם ָכּמֹ ִני אֱַ אִ הים ָח ַלק
ז ִכּי הוֹאַ ְל ִתּי לוּ י ְִהיוּ ָכל־ ְבּנֵי ָ
ְל ָכל־ ִאישׁ ְמנָת ֶח ְלקוֹ ָלזֶה ְבּכֹה ו ְָלזֶה ְבּכֹה׃
אַל ָמנוֹת ִה ְננִי אֹ ֵמר
ָשׁים ֵאין ָל ֶהם אוֹ ְל ְ
ֲשׁר נ ִ
ָשׁים א ֶ
ח ו ְַל ֲאנ ִ
ַפּם ָכּמֹ ִני׃
ֵשׁבוּ ְבּג ָ
טוֹב־ ָל ֶהם ִכּי י ְ
ָתם י ְִד ְבּקוּ ִאישׁ ְבּ ִא ָשּׁה ִכּי־טוֹב
ַע ְצרוּ ְב ַת ֲאו ָ
ט ְו ִאם־א י ַ
ַה ֶדּ ֶבק ִמ ְבּעֹר ְבּ ַת ֲאוָתוֹ׃
שׂוּאים ִה ְננִי ְמ ַצוֶּה אַ א אָנֹ ִכי ִכּי ִאם־ ָהאָדוֹן
ֲשׁר ַבּ ְנּ ִ
י ו ְַלא ֶ
ְל ַבל ִתּ ָפּרֵד ִא ָשּׁה ִמ ַבּ ְע ָלהּ׃
ַצּה ֶאל־ ַבּ ְע ָלהּ ְו ִאישׁ
יא ְו ִאם־ ִתּ ָפּרֵד ֵתּ ֵשׁב ְל ַב ָדּהּ אוֹ ִת ְתר ֶ
ְשׁ ַלּח ֶאת־ ִא ְשׁתּוֹ׃
אַל־י ַ
קלג

אַחים אֹ ֵמר אָנֹ ִכי ְוא ָהאָדוֹן ִכּי־ ִת ְהיֶה ְלאָח
יב ו ְִל ְשׁאָר ָה ִ
וּרצוֹ ָנהּ ָל ֶשׁ ֶבת ִעמּוֹ
ֲמנֶת ְ
ֲשׁר ֵאי ֶננָּה ַמא ֶ
ִא ָשּׁה א ֶ
ְשׁ ְלּ ֶחנָּה׃
אַל־י ַ
וּרצוֹנוֹ
ֲמין ְ
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ ַמא ִ
יג ְו ִא ָשּׁה ִכּי־י ְִהיֶה ָלּהּ ַבּ ַעל א ֶ
ְבנּוּ׃
ָל ֶשׁ ֶבת ִע ָמּהּ אַל־ ַתּ ַעז ֶ
ֲשׁר
ֲמין י ִָקּ ֵדשׁ ְבּ ִא ְשׁתּוֹ וְ ָה ִא ָשּׁה א ֶ
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ ַמא ִ
יד ִכּי ָה ִאישׁ א ֶ
ֵח ְשׁבוּ
ֲמנֶת ִתּ ָקּ ֵדשׁ ְבּ ַב ְע ָלהּ ִכּי ִאם־א־ ֵכן י ָ
ֵאי ֶננָּה ַמא ֶ
וֹרים ֵה ָמּה׃
ֵיכם ִכּ ְט ֵמ ִאים אַַ ע ָתּה ְטה ִ
ְבנ ֶ
ְהאָח
ֲמין י ִָפּרֶד־לוֹ ו ָ
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ ַמא ִ
ֲבל ִאם־י ִָפּרֵד הוּא א ֶ
טו א ָ
ְו ָהאָחוֹת ֵאינָם ְמ ֻשׁ ְע ָבּ ִדים עוֹד ְבּ ַמ ָצּ ָבם ָכּזֶה ִכּי ָה ֱאִ הים
ָקרָא אֹ ָתנוּ ְל ָשׁלוֹם׃
יעי ְל ַב ְע ֵל אוֹ ַמה־ ֵתּ ַדע
וֹשׁ ִ
טז ִכּי ַמה־ ֵתּ ְד ִעי ִא ָשּׁה ִאם־תּ ִ
יע ְל ִא ְשׁ ֶתּ׃
וֹשׁ ַ
אַתּה ָה ִאישׁ ִאם־תּ ִ
ָ
ֲשׁר־ ָח ַלק לוֹ ָהאָדוֹן
אָדם י ְִת ַה ֵלּ רַק ְכּ ִפי א ֶ
יז ו ְַע ָתּה ָכּל־ ָ
ֲשׁר־ ְקרָאוֹ ֱאִ הים ְו ֵכן־ ְמ ַצוֶּה ֲאנִי ְבּ ָכל־ ַה ְקּ ִהילּוֹת׃
וּכ ִפי א ֶ
ְ
יח ִאם־י ִָקּרֵא ִאישׁ ִנמּוֹל אַל־י ְִמשֶֹׁ את־ ָע ְר ָלתוֹ ו ְִאם־ ָערֵל
הוּא אַל־יִמּוֹל׃
מּוּלה ְכאַיִן ִכּי ִאם־ ִמ ְשׁ ֶמרֶת ִמ ְצוַת ֱאִ הים׃
יט ַה ָ
ְבנָּה ְבּ ִה ָקּ ְראוֹ׃
ַעז ֶ
כ ָכּל־ ִאישׁ ַעל־ ִמ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ יָקוּם א י ַ
וֹתֶ ע ֶבד אַל־ ִתּ ְדאַג ו ְִאם־ ַתּ ִשּׂיג י ְָד
ֵאת ִבּ ְהי ְ
כא ִאם־נ ְִקר ָ
ָל ֵצאת ַל ָח ְפ ִשׁי טוֹב־ ָלִ כּי ֵת ֵצא׃
ֲשׁר ָהאָדוֹן ְקרָאוֹ ֶבּן־חֹ ִרים הוּא ָלאָדוֹן
כב ִכּי־ ֶע ֶבד א ֶ
יח׃
וּכמוֹ־ ֵכן ֶבּן־חֹ ִרים ְבּ ִה ָקּ ְראוֹ ֶע ֶבד הוּא ַל ָמּ ִשׁ ַ
ְ
אָדם׃
ֵיתם אַל־ ִתּ ְהיוּ ַע ְב ֵדי ָ
כג ִבּ ְמ ִחיר נ ְִקנ ֶ
ֲמדוֹ
ֲשׁר נ ְִקרָא י ְִשׁ ָמר־לוֹ ֶאת־ ַמע ָ
אַחי ָכּל־ ִאישׁ ַכּא ֶ
כד ַ
ָה ִראשׁוֹן ִל ְפנֵי ָה ֱאִ הים׃
ֲחוֶּה
כה ו ְַעל־ ְדּ ַבר ַה ְבּתוּלוֹת ֵאין־ ִלי ִמ ְצוָה ִמ ִפּי ָהאָדוֹן רַק א ַ
ימנִי ָהאָדוֹן ְבּ ֶח ְמ ָלתוֹ ְל ִאישׁ
ֱק ַ
ֲשׁר־ה ִ
ַד ְע ִתּי ָל ֶכם אַ ֲחרֵי א ֶ
אֱמוּנִים ְל ָפנָיו׃
אָדם ָל ֶשׁ ֶבת
כו ְו ִה ְננִי אֹ ֵמר ְבּצוֹק ָה ִע ִתּים ַה ָבּאוֹת טוֹב ְונָכוֹן ָל ָ
ֲשׁר הוּא׃
ַבּא ֶ
ַד ָתּ
כז ִאם־ ָדּ ַב ְק ָתּ ְב ִא ָשּׁה אַל־ ְתּ ָב ֵקּשׁ ְל ִה ָפּרֵד ִמ ֶמּנָּה ְו ִאם־נ ְִפר ְ
אַחרֶת׃
ֵמ ִא ָשּׁה אַל־ ְתּ ַב ֵקּשׁ ֶ
תוּלה ִכּי־ ִת ָבּ ֵעל ֵאין
וּב ָ
את ְ
כח ְו ִאם־ ִא ָשּׁה ָל ַק ְח ָתּ ָלּ א ָח ָט ָ
יהם י ְִכאַב ַו ֲאנִי
ֲל ֶ
וּב ָשׂרָם ע ֵ
ָבּהּ ָעוֹן אַ־ ָצ ָרה ִת ְמ ָצ ֵאם ְ
יכם׃
ֲל ֶ
ֶח ְמ ָלה ָמ ֵל ִתי ע ֵ
ֲשׁר
אַחי ִכּי ָה ֵעת א ִת ָמּ ֵשׁ עוֹד ַעד־א ֶ
כט ָכּזֹאת ֲאנִי אֹ ֵמר ַ
ָשׂאוּ׃
ֲשׁר א נ ָ
ָשׁים י ְִהיוּ ַכּא ֶ
ָשׂאוּ ָל ֶהם נ ִ
ֲשׁר נ ְ
ֵא ֶלּה א ֶ
ל ְו ַהבֹּ ִכים ְכּא בֹ ִכים ְו ַה ְשּׂ ֵמ ִחים ְכּא ְשׂ ֵמ ִחים ְו ַהקֹּ ִנים
ְכּא ָקנוּ ִק ְניָן׃
וֹלם ַהזֶּה ְכּ ֵאינָם מֹ ְצ ִאים ָכּל־ ַט ַעם ִכּי
לא ְו ַהמֹּ ְצ ִצים ְשׁ ֵדי ָהע ָ
וֹלם ַהזֶּה ָכּ ִליל ַי ֲחף׃
תֹאַר ָהע ָ
ֲשׁר ֵאין־לוֹ ִא ָשּׁה
לב ַו ֲאנִי ָח ַפ ְצ ִתּי ִל ְמנֹ ַע ְדּאָגָה ִמ ֶכּם ִאישׁ א ֶ
ִיטב ְבּ ֵעינֵי ָהאָדוֹן׃
דֹּ ֵאג ְל ֶח ְפ ֵצי ָשׁ ַמיִם ֵאי י ַ
ִיטב ְבּ ֵעינֵי ָה ִא ָשּׁה׃
וּב ַעל ִא ָשּׁה דֹּ ֵאג ְל ֶח ְפ ֵצי ָהאָרֶץ ֵאי י ַ
לג ַ

וֹר ְנ ִתּיִּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ַהקּ ִ

ֲשׁר א־י ְָד ָעה
תוּלה זֹאת א ֶ
לד ו ְֵכן נ ְִב ֶדּ ֶלת ֵא ֶשׁת ִאישׁ ִמן־ ְבּ ָ
ִאישׁ דֹּ ֶאגֶת ְל ֶח ְפ ֵצי ָהאָדוֹן ִל ְהיוֹת ְטהוֹ ָרה ְבּנ ְַפ ָשׁהּ
יטב
ֻלת־ ַבּ ַעל דֹּ ֶאגֶת ְל ֶח ְפ ֵצי ָהאָרֶץ ֵאיִ תּ ַ
וּבע ַ
רוּחהּ ְ
וּב ָ
ְ
ְבּ ֵעינֵי ַב ְע ָלהּ׃
וֹקשׁ
וֹעיל ְלנ ְַפ ְשׁ ֶכם א ְל ַה ְשׁ ִלי מ ֵ
לה ו ְָכזֹאת ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר ְלה ִ
ֵיכם ִכּי ִאם־ ְל ַמ ַען ִתּ ְהיוּ נְכֹ ִנים ְושֹׁ ְק ִדים ַעל־עֲבֹ ַדת
ִל ְפנ ֶ
אֲדֵֹנינוּ ְבּ ֵאין ַמ ֲעצוֹר׃
תוּלה ִתּ ְהיֶה ְל ֶח ְר ָפּה
ַחשֹׁב אָ ָדם ִכּי ִבתּוֹ ַה ְבּ ָ
לו ו ְִכי־י ְ
ֶיה ו ְִכי־ ַה ָדּ ָבר נָחוּץ ְל ִת ָתּהּ ְל ִאישׁ
ְמי נְעוּר ָ
ַע ְברוּ י ֵ
ִאם־י ַ
ָשּׂא ְו ֵאין בּוֹ ָעוֹן׃
ֲשׁר ִעם־ ְל ָבבוֹ י ְִתּ ֶננָּה ְל ִהנּ ֵ
ֲשׂה ַכּא ֶ
ַיע ֶ
וּמשׁל הוּא
ֲשׁר עֹ ֵמד ָסמוְּ בּ ִלבּוֹ ֵאין ֵמ ִציק לוֹ ֵ
לז ְוהוּא א ֶ
יטיב
תוּלה ֵה ִ
ִב ְרצוֹנוֹ ְוי ְִגזָר־אֹ ֶמר ִל ְשׁמֹר ֶאת־ ִבּתּוֹ ַה ְבּ ָ
ַלעֲשׂוֹת׃
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ נֹ ֵתן
לח ַעל־ ֵכּן ַהנֹּ ֵתן אֹ ָתהּ ְל ִאישׁ טוֹב עֹ ֶשׂה ַוא ֶ
אֹ ָתהּ עֹ ֶשׂה טוֹב ִמ ֶמּנּוּ׃
ישׁהּ ָחי
ֲלהּ ִמן־ ַהתּוֹ ָרה ָכּל־עוֹד ִא ָ
לט ָה ִא ָשּׁה ְצרוּרָה ְל ַבע ָ
ֲשׁר ִתּ ְב ַחר־בּוֹ ִל ְפנֵי
ָשׂא רַק ַלא ֶ
תּוּכל ְל ִהנּ ֵ
ִישׁן ַה ָמּוֶת ַ
ו ְִכי־י ַ
ָהאָדוֹן׃
ַחשֹׁב
וּל ָב ִבי י ְ
ֶיה ִאם־ ֵתּ ֵשׁב ְל ַב ָדּהּ ְ
אַשׁר ָ
אוּלם ַעל־ ַדּ ְע ִתּי ְ
מ ָ
רוּח ֱאִ הים׃
ִכּי גַם־ ִבּי ַ
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ֻלּנוּ אַַ דּ ַעת
וֹדע ִכּי יֶשׁ־ ַדּ ַעת ְלכ ָ
ֱל ִילים ֵהן נ ַ
ו ְַעל־ ְדּ ַבר א ִ
ָפשׁ׃
יבת נ ֶ
ֲבה ְמ ִשׁ ַ
וֹסיף ַגּ ֲאוָה וְ אַה ָ
ת ִ
ַח ָשׁב־ ִאישׁ ִךּ־הוּא נְבוֹן ָדּ ָבר עוֹד א־י ִָבין ָדּ ָבר
ִכּי י ְ
ֲשׁר נָכוֹן־לוֹ׃
ֲשׁרוֹ ַכּא ֶ
ַלא ֻ
ֱהב ֶאת־ ֱאִ הים ֱאִ הים הוּא יְבוֹ ְננֵהוּ׃
ֲבל ִאם־ֶיא ַ
אָ
ֱליל ְכּאַיִן
ָד ְענוּ ִכּי־א ִ
ֱל ִילים י ַ
ו ְַעל־ ִדּ ְברַת אֹ ֶכל ִמזּ ְִב ֵחי ָהא ִ
זוּל ִתי ֶא ָחד׃
וֹלם ְו ִכי ֵאין ֱאִ הים ָ
הוּא ָבּע ָ
ָאים ֱאִ הים ִאם־ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְו ִאם־ ָבּאָרֶץ ְכּמוֹ
ְואַף ִכּי־יֵשׁ נ ְִקר ִ
ַבּים׃
ַבּים ַואֲדֹ ִנים ר ִ
ֵהם ֱאִ הים ר ִ
ֲשׁר ִמ ֶמּנּוּ
ֲבי־ ַעד א ֶ
ְבּ ָכל־זֹאת ָלנוּ רַק־ ֱאִ הים ֶא ָחד הוּא א ִ
ֲשׁר ַהכֹּל
יח א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָחנוּ ְואָדוֹן ֶא ָחד י ַ
ַהכֹּל וְלוֹ ֲאנ ְ
ָחנוּ׃
ַעל־יָדוֹ ו ְַעל־יָדוֹ גַּם־ ֲאנ ְ
ֲשׁר ִל ָבּם פֶֹּנה
ֻלּם ָקנוּ ַה ַדּ ַעת ַהזֹּאת ִכּי־יֵשׁ א ֶ
אַ א כ ָ
ֲשׁר י ְַק ִריבוּ
ֱל ִילים ַעד־ ַהיּוֹם ַהזֶּה וְ אֹ ְכ ִלים ִמזּ ְִב ָחם א ֶ
ֶאל־א ִ
ִטּ ָמּא׃
ֲשׁר ִל ָבּם ַהנָּבוּב י ַ
ֱליל ַעד־א ֶ
ֶלא ִ
ְו ִהנֵּה אֹ ֶכל א י ְָק ְר ֵבנוּ ֶאל־ ֱאִ הים ִאם־א נֹא ַכל א
וֹאנוּ ֶח ֶסר ו ְִאם־נֹא ַכל א־נִ ְמ ָצא י ְִתרוֹן׃
יְב ֵ
אִַ ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן־ ִתּ ֵתּן ְשׁ ִרירוּת ִל ְבּ ֶכם ִמ ְכשׁוֹל ְל ֵאין
אוֹ ִנים׃
יכל
ְת ֵשׁב ֶאל־ ַה ֻשּׁ ְל ָחן ְבּ ֵה ַ
אַתּה ִאישׁ ַדּ ַעת ו ֵ
ִכּי ִאם־ ָ
ֻתּה ִב ְל ָבבוֹ ֶלאֱכֹל
ֲסר אוֹ ִנים ְיפ ֶ
ֱל ִילים ֲהא רֹ ֲא ח ַ
ָהא ִ
ֱל ִילים׃
ִמזּ ְִב ֵחי ָהא ִ

קלד

ָתן
ֲשׁר נ ַ
ֲסר אוֹנִ ים א ֶ
אָחי ח ַ
וּב ֵכן ְבּי ְִתרוֹן ַד ְע ְתּ יֹא ַבד ִ
יא ְ
יח נ ְַפשׁוֹ ַבּעֲדוֹ׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּת ַד ְכּאוּ ֶאת־ ִל ָבּם
יכם ְ
ֲח ֶ
אַתּם חֹ ְט ִאים ַלא ֵ
יב ְו ִאם־ ָכּ ָכה ֶ
אַתּם חֹ ְט ִאים׃
יח ֶ
ַהנָּבוּב ַל ָמּ ִשׁ ַ
אָחי א־אֹ ַכל ָבּ ָשׂר
וֹקשׁ ְל ִ
ֲכ ִלי י ְִהיֶה ְלמ ֵ
יג ַעל־ ֵכּן ִאם־ ַמא ָ
אָחי ִי ָוּ ֶקשׁ־בּוֹ׃
וֹלם ֶפּן־ ִ
ְלע ָ

פרק ט
יתי
ָא ִ
ֲכי א ר ִ
יח אָנִי ה ִ
ֲכי א־ ָשׁ ִל ַ
ֲכי א ָח ְפ ִשׁי ֲאנִי ה ִ
א הִ
ָדי
אַתּם פֹּ ַעל י ַ
יח אֲדֵֹנינוּ אוֹ ַה ֵאין ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶאת־י ַ
ַבּאדֵֹנינוּ׃
ֲשׁר
ֲח ִרים ָל ֶכם ֲאנִי הוּא זֶה אַ ֲחרֵי א ֶ
יח ַלא ֵ
ב ִאם־ ֵאי ֶננִּי ָשׁ ִל ַ
וֹתם ְבּי ִָדי ִל ְפנֵי אֲדֵֹנינוּ ִכּי־ ִציר ֻשׁ ָלּח אָנִי׃
אַתּם ְכּח ָ
ֶ
ֲשׂי׃
ג ו ְָכזֹאת ֲאנִי ִמ ְצ ַט ֵדּק ֶנגֶד חֹ ְקרֵי ַמע ָ
ָדינוּ ֶלאֱכֹל ְו ִל ְשׁתּוֹת׃
ד ַה ֵאין ִשׁ ְלטוֹן ְבּי ֵ
יתנוּ
ָדינוּ ְלהֹ ִליִ ע ָמּנוּ ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת ְבּ ִר ֵ
ה ַה ֵאין ִשׁ ְלטוֹן ְבּי ֵ
יפא׃
ֲחי ָהאָדוֹן ְו ֵכ ָ
יחים ַוא ֵ
ֶתר ַה ְשּׁ ִל ִ
ְכּי ֶ
אכה׃
ַבּא ְל ָבד ֵאין ִשׁ ְלטוֹן ַלחֲדֹל ִמ ְמּ ָל ָ
וּל ַבר־נ ָ
ו אוֹ ֲהרַק־ ִלי ְ
ִטּע
ז ִמי הוּא ַהיֹּ ֵצא ַב ָצּ ָבא ְו ֶאת־נ ְַפשׁוֹ י ְַכ ְל ֵכּל ִמ ֶשּׁלּוֹ ִמי י ַ
ֲלב
ֶכּרֶם ְוא יֹא ַכל ִמ ִפּ ְריוֹ אוֹ ִמי י ְִר ֶעה צֹאן ְוא יֹא ַכל ֵמח ֵ
ַהצֹּאן׃
אָדם ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲהא
ֲכי רַק ְכּ ֶד ֶרְ בּנֵי ָ
ח הִ
גַם־ ַהתּוֹ ָרה אֹ ֶמרֶת ֵכּן׃
ֲל ְשׁו ִָרים
משׁה א־ ַת ְחסֹם שׁוֹר ְבּ ִדישׁוֹ ה ִ
ט ִכּי ָכתוּב ְבּתוֹ ַרת ֶ
דֹּ ֵאג ֱאִ הים׃
וֹב ֵתנוּ ָכּתוּב זֶה ִכּי
אָכן ְלט ָ
וֹב ֵתנוּ ִדּ ֵבּר ָכּל־ ְדּ ָברָיו ֵ
י אוֹ ְלט ָ
ַהחֹ ֵרשׁ ַיחֲרשׁ ְבּ ִת ְקוָה ְו ַה ָדּשׁ יָדוּשׁ ְבּ ִת ְקוָה ִכּי י ִַקּח ֶח ְלקוֹ׃
ֵיכם
ַענוּ ָב ֶכם ֶזרַע ָשׁ ָמיִם ֲהרַב הוּא ְב ֵעינ ֶ
ַחנוּ ִכּי־ ָזר ְ
יא ַו ֲאנ ְ
ִכּי־נ ְִקצֹר ְק ִציר אָרֶץ׃
ָחנוּ
וּצ ָד ָקה ָבּ ֶכם אַף ִכּי ֲאנ ְ
ֲח ִרים יֶשׁ־ ָל ֶהם ֵח ֶלק ְ
יב ְו ִאם א ֵ
ֲשׁר ָל ֶכם ִכּי ִאם־ ָס ַב ְלנוּ ָכל־ ֵס ֶבל
ַענוּ ַבּא ֶ
וּב ַכל־זֹאת א ָנג ְ
ְ
יח׃
ְל ִב ְל ִתּי ְנתֹן ַמ ְע ָצר ִל ְבשׂוֹ ַרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יג ֵהן י ְַד ְע ֶתּם ִכּי עֹ ְב ֵדי עֲבֹ ַדת ַהקֹּ ֶדשׁ אֹ ְכ ִלים ִמן־ ַהקֹּ ֶדשׁ
וּמ ָשׁ ְר ֵתי ַה ִמּז ְֵבּ ַח ְ ק ִחים ֶח ְל ָקם ַבּ ִמּז ְֵבּ ַח׃
ְ
יד ו ְֵכן ִצוָּה גַם־ ָהאָדוֹן ִכּי ְמ ַב ְשּׂרֵי ַה ְבּשׂוֹ ָרה ַעל־ ַה ְבּשׂוֹ ָרה
י ְִחיוּן׃
ַע ִתּי ְוגַם א־ ָכ ַת ְב ִתּי ָכזֹאת
אַחת ֵמ ֵא ֶלּה א ָנג ְ
טו ַו ֲאנִי ְבּ ַ
ֲשׁר
ְל ַבעֲבוּר ַס ֶבּב־ ִלי ֶאת־ ְפּנֵי ַה ָדּ ָבר ִכּי־טוֹב ִלי ַה ָמּוֶת ֵמא ֶ
אַר ִתּי ָל ִריק׃
ָשׁית ִאישׁ ֶאת־ ִתּ ְפ ְ
יִ
אַלּ ֵצנִי
ָקה ְתּ ְ
טז ְו ִאם ְמ ַב ֵשּׂר אָנֹ ִכי ֵאין־ ִלי ְל ִה ְת ָפּ ֵאר ִכּי־יָד ֲחז ָ
ֲב ֵשּׂר׃
ְואוֹי־ ִלי ִאם־א א ַ
ֻלּ ִתי ו ְִאם ְבּא
ֱשׂה־זֹּאת יֵשׁ ָשׂ ָכר ִל ְפע ָ
יז ְו ִאם ְבּ ֵח ֶפץ ֵלב ֶאע ֶ
ֵח ֶפץ ֵלב ֲהא ְכ ֻהנַּת ַה ְבּשׂוֹ ָרה ָה ְפ ְק ָדה ִא ִתּי׃

וֹר ְנ ִתּיִּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ַהקּ ִ

יח
וּמה ֵאפוֹא ְשׂ ָכ ִרי ֲהא רַק ְל ַב ֵשּׂר ֶאת־ ְבּשׂוֹ ַרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח ָ
ֲשׁר ָל ֶכם ֵע ֶקב ְבּשׂוֹ ָר ִתי׃
ְבּא־ ְמ ִחיר ְוא ִל ְשׁט ַבּא ֶ
ֻלּם ְל ַמ ַען
ִיתי ֶע ֶבד ְלכ ָ
אָדם ָהי ִ
יט ְואַף ִכּי־ ָח ְפ ִשׁי ֲאנִי ִמ ָכּל־ ָ
ַבּים׃
ְקנוֹת ֵלב ר ִ
ֲלי
ְהוּדים ְל ַבע ֵ
יהוּדי ִל ְקנוֹת ֶאת־ ַהי ִ
ִיתי ִכּ ִ
הוּדים ָהי ִ
כ ַל ְיּ ִ
ִיתי ַבּ ַעל תּוֹ ָרה ִל ְקנוֹת
התּוֹ ָרה ְכּ ַב ַעל תּוֹ ָרה אַף ִכּי א־ ָהי ִ
ֲלי ַהתּוֹ ָרה׃
ֶאת־ ַבּע ֵ
ֲשׁר ֵהם ְבּא־תוֹ ָרה ְכּמוֹ ְבּא־תוֹ ָרה אַף ִכּי
כא ו ְָל ֵא ֶלּה א ֶ
יח
ִיתי ְבּא־תוֹ ָרה ִל ְפ ֵני ָה ֱאִ הים ִכּי תוֹ ַרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
א־ ָהי ִ
ֲשׁר ֵהם ְבּא־תוֹ ָרה׃
תּוֹ ָר ִתי ִל ְקנוֹת ֶאת־ ֵא ֶלּה א ֶ
ָדיִם כֹּל
ָדיִם ִל ְקנוֹת ֶאת־ ְר ֵפי ַהיּ ָ
ִיתי ִכּ ְר ֵפה י ַ
ָדיִם ָהי ִ
כב ִל ְר ֵפי י ַ
וּפנָּה׃
יע ִל ְק ָצ ָתם ִמ ָכּל־ ֵע ֶבר ִ
וֹשׁ ַ
ָה ִיי ִִתי ַלכֹּל ְל ַמ ַען א ִ
כג ו ְָכל־ ֵא ֶלּה ֲאנִי עֹ ֶשׂה ַבּעֲבוּר ַה ְבּשׂוֹ ָרה ְל ַמ ַען י ְִהיֶה ֶח ְל ִקי
ָבּהּ׃
ֻלּם ְורַק־ ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ָצים כּ ָ
כד ֵהן י ְַד ְע ֶתּם ִכּי־ ַב ֵמּרוֹץ יָרוּצוּ ָהר ִ
ַצּ ַח ָכּ ָכה רוּצוּ וְ ִה ַשּׂ ְג ֶתּם ֶאת־ ַה ָשּׂ ָכר
ַשּׂיג ֶאת־ ְשׂ ַכר ַה ְמנ ֵ
יִ
אַתּם׃
גַּם־ ֶ
ֵח ֵשׁב
ֲשׁר ְלי ְִתרָה י ָ
ָכה ְל ִה ָנּזֵר ִמ ָכּל־ ָדּ ָבר א ֶ
כה ו ְֶד ֶר עֹ ְדרֵי ַמ ֲער ָ
וֹלם׃
ֲטרֶת ע ָ
ַחנוּ ַלע ֶ
ֲטרֶת ַבּת־חֲלוֹף ַו ֲאנ ְ
ָצים ַלע ֶ
ְו ֵהם ר ִ
ֲשׁ ָכה כֹּה ֵ חם
כו ַו ֲאנִי כֹּה ִה ְננִי רָץ וְ א ִכ ְמ ַמ ֵשּׁשׁ ַבּח ֵ
רוּח׃
ִבּ ְזרֹעֹתַי ְוא ְכּחֹ ֵצב ִבּ ְפנֵי ָה ַ
ֲענֶּה ֶאת־נ ְַפ ִשׁי ְו ֶאת־ ְבּ ָשׂ ִרי ֶא ְכבֹּשׁ ֶפּן־ ֶא ְהיֶה קֹ ֵרא
כז אַ א ַ
וּלנ ְַפ ִשׁי י ִָקּרֵא ֵאין־ ֶח ְפ ִצי־ ָבהּ׃
ֲח ִרים ְ
ַלא ֵ

פרק י
ֻלם
וֹתינוּ ָהיוּ כ ָ
ֲכם ֶא ָחי ִכּי אֲב ֵ
וֹדיע ֶ
ֲרישׁ ֵמה ִ
א ַו ֲאנִי א אַח ִ
ֻלּם ָע ְברוּ ְבּתוַֹ היָּם׃
ַתּ ַחת ֶה ָענָן ְוכ ָ
משׁה׃
וּביָּם ִל ְפנֵי ֶ
ֻלּם נִ ְט ְבּלוּ ֶב ָענָן ַ
ב ְוכ ָ
ֻלּם ִמן־ ֶל ֶחם ַה ָשּׁ ַמיִם ַההוּא׃
ג וַיֹּא ְכלוּ כ ָ
ֻלּם ִמן־ ַמ ְשׁ ֵקה ַה ָשּׁ ַמיִם ַההוּא ִכּי ָשׁתוּ ִמן־צוּר
ד גַּם־ ָשׁתוּ כ ָ
יח׃
ֵיהם ְו ַהצּוּר ַהזֶּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְשׁוּעה ַההֹ ֵל אַ ֲחר ֶ
ַהי ָ
ֵיהם ַבּ ִמּ ְד ָבּר׃
ָפלוּ ִפ ְגר ֶ
ָצה ָבם ֱאִ הים ִכּי־נ ְ
ֻבּם א ר ָ
ֲבל ר ָ
ה אָ
ֲשׁר
ָעה ַכּא ֶ
וֹפת ִל ְב ִלי ִנ ְת ֲאוָה ַתּ ֲאוָה ר ָ
ו ו ְָכל־זֶה ִנ ַתּן־ ָלנוּ ְלמ ֵ
ִה ְתאַוּוּ ֵה ָמּה׃
וֹתם
ָשׁים ִמ ְקצ ָ
ֲשׁר ָע ְבדוּ ֲאנ ִ
ז ְו ֶאת־ ַה ְפּ ִס ִילים א ַת ַע ְבדוּ ַכּא ֶ
ֵשׁב ָה ָעם ֶלאֱכֹל ְו ָשׁתוֹ ַוָיּקֻמוּ ְל ַצ ֵחק׃
ַכּ ָכּתוּב ַויּ ֶ
ָשׁים ֵמ ֶהם ַויּ ְִפּלוּ ְבּיוֹם ֶא ָחד
ֲשׁר זָנוּ ֲאנ ִ
ח וְזֹ ִנים א ִנ ְהיֶה ַכּא ֶ
אָלף׃
ְע ְשׂ ִרים ֶ
לשׁה ו ֶ
ְשׁ ָ
ָשׁים ֵמ ֶהם נִסּוּ ֶאת־יְה ָוֹה
ֲשׁר ֲאנ ִ
ַסּה ַכּא ֶ
יח א ְננ ֶ
ט ְו ֶאת־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְח ִשׁים׃
ַשּׁכוּם ַהנּ ָ
ַו ְינ ְ
ָשׁים ֵמ ֶהם וַיֹּא ְבדוּ ְבּיַד
ֲשׁר ֵה ִלינוּ ֲאנ ִ
י ְוא ִתלֹּנוּ ַכּא ֶ
ַה ַמּ ְשׁ ִחית׃
מוּסר
וֹפת ְוגַם־נִ ְכ ְתבוּ ְל ָ
יא ו ְָכל־ ֵא ֶלּה ָמ ְצאוּ אֹ ָתם ִל ְהיוֹת ְלמ ֵ
וֹל ִמים׃
ֲשׁר ָבּאנוּ ַעד־ ִק ֵצּי ע ָ
ָלנוּ א ֶ
קלה

ָהר ְל ִב ְל ִתּי יִפֹּל׃
חשׁב ִכּי הוּא עֹ ֵמד נָכוֹן ִיזּ ֵ
יב ַעל־ ֵכּן ַה ֵ
ֲשׁר ִתּ ָמּ ֵצא ִל ְבנֵי
זוּל ִתי ַכּא ֶ
ֲל ֶכם ָ
יג עוֹד א־ ָע ְברָה ַמ ָסּה ע ֵ
ֶתר
ִתּן ְלנַסֹּ ְת ֶכם י ֶ
ֲשׁר א י ֵ
ֱמן הוּא ָה ֱאִ הים א ֶ
אָדם ְו ֶנא ָ
ָ
ֲשׁר
ִמ ֵדּי כֹ ֲח ֶכם וְ גַם־ ְבּיוֹם ַמ ָסּה י ִָכין ָל ֶכם ִמ ְפ ָלט ַכּא ֶ
תּוּכלוּן ְשׂ ֵאת׃
ְ
ֱל ִילים׃
ֲהוּבי נ ְַפ ִשׁי נוּסוּ ֵמעֲבֹ ַדת א ִ
יד ָל ֵכן א ֵ
ֲד ְבּרָה ִשׁ ְמעוּ־נָא ִמ ָלּ ִתי׃
ָשׁים נְ בוֹ ִנים א ַ
טו ִהנֵּה ְכמוֹ ֶאל־ ֲאנ ִ
יה אָנוּ ְמ ָב ְר ִכים ֲהא ִהיא ַה ְמ ַח ֶבּרֶת
ֲשׁר ָע ֶל ָ
ָכה א ֶ
טז כּוֹס ַה ְבּר ָ
ֲשׁר אָנוּ פֹ ְר ִסים ֲהא הוּא
יח וְ ַה ֶלּ ֶחם א ֶ
אֹ ָתנוּ ֶאל־ ַדּם ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח׃
ַה ְמ ַח ֵבּר אֹ ָתנוּ ֶאל־ ְבּ ַשׂר ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַבּים ָהיִינוּ ְל ָב ָשׂר ֶא ָחד ְכּמוֹ ֶל ֶחם ֶא ָחד אַ ֲחרֵי
ַחנוּ ָהר ִ
יז ִכּי ֲאנ ְ
ֲב ִרים׃
ֻלּנוּ ח ֵ
ֲשׁר ְבּ ֶל ֶחם ֶא ָחד ָהיִינוּ כ ָ
אֶ
ָאל ַבּעֲבֹ ָד ָתם עֲבֹ ַדת ְבּ ָשׂ ִרים ֲהא אֹ ְכ ֵלי
יח ְראוּ ֶאת־ ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ְבּ ַח׃
ֲב ִרים ֵהם ַבּ ִמּז ֵ
ַהזּ ְָב ִחים ח ֵ
ֱל ִילים שֹׁ ֶרשׁ ָדּ ָבר בּוֹ אוֹ
ֶבח א ִ
ֲכי־ז ַ
וּמה ֲאנִי אֹ ֵמר ה ִ
יט ָ
ֱליל יֶשׁ־בּוֹ שֹׁ ֶרשׁ ָדּ ָבר׃
ִכּי־א ִ
ֲשׁר ִיז ְְבּחוּ ַהגּוֹ ִים ַל ֵשּׁ ִדים ֵהם זֹ ְב ִחים ְוא
ֲבל ֶאת־א ֶ
כ אָ
אַתּם ַח ְברֵי ַה ֵשּׁ ִדים׃
ֵלאִ הים ְו ֵאין ִלי ֵח ֶפץ ִכּי־ ִת ְהיוּ ֶ
וּמכּוֹס ַה ֵשּׁ ִדים א
תוּכלוּ ִל ְשׁתּוֹת ִמכּוֹס ָהאָדוֹן ִ
כא א ְ
וּל ֻשׁ ְל ָחן ַה ֵשּׁ ִדים׃
תוּכלוּ ְל ִה ְת ַח ֵבּר ְל ֻשׁ ְל ָחן ָהאָדוֹן ְ
ְ
ֲמת ִק ְנאַת ָהאָדוֹן ַה ְבּרָב־כֹּ ַח י ְִג ַבּר ִאישׁ
ֲכי־נ ִָעיר ח ַ
כב אוֹ ה ִ
ָע ָליו׃
ֲבל א
וֹעיל ַהכֹּל נָכוֹן א ָ
ֲבל א ַהכֹּל ְלה ִ
כג ַהכֹּל נָכוֹן ִלי א ָ
ַהכֹּל ְל ִה ָבּנוֹת ִמ ֶמּנּוּ׃
וֹבת
וֹבת נ ְַפשׁוֹ ְל ַבדּוֹ ִכּי ִאם־גַּם־ט ַ
כד אַל־י ְַב ֵקּשׁ ִאישׁ ט ַ
ֵעהוּ׃
רֵ
כה ָכּל־ ַה ִנּ ְמ ָכּר ַבּשּׁוּק אֹתוֹ תֹא ֵכלוּ ְואַל־ ִתּ ְד ְרשׁוּ ְל ִח ְקרֵי־ ֵלב׃
וּמלוֹאָהּ׃
כו ִכּי ַליה ָוֹה ָהאָרֶץ ְ
ֲמינִים
ֲשׁר ֵאינָם ַמא ִ
ָשׁים א ֶ
אַחד ָה ֲאנ ִ
כז ְו ִאם־י ְִקרָא ֶא ְת ֶכם ַ
יוּשׂם
ֲשׁר ַ
ְו ִת ְרצוּ ָל ֶל ֶכת ְל ֵביתוֹ אָכֹל תֹּא ְכלוּ ִמ ָכּל־א ֶ
ֵיכם ְואַל־ ִתּ ְד ְרשׁוּ ְל ִח ְקרֵי־ ֵלב׃
ִל ְפנ ֶ
ֶבח א תֹא ְכלוּ ִמ ֶמּנּוּ
יכם ִאישׁ זֶה הוּא ז ַ
ֲל ֶ
כח ו ְִכי־יֹא ַמר א ֵ
וּבעֲבוּר ִח ְקרֵי־ ֵלב ִכּי ַליה ָוֹה
ֲשׁר ִה ִגּיד ָל ֶכם ַ
ַבּעֲבוּר זֶה א ֶ
וּמלוֹאָהּ׃
ָהאָרֶץ ְ
כט ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ִח ְקרֵי־ ֵלב א ִח ְקרֵי ִל ְבִּ כּי ִאם־ ִח ְקרֵי־ ֵלב
ֲשׁ ֶבת
ֲטאָה ְבּ ַמח ֶ
אַחר ִכּי ָל ָמּה־זֶּה ֵת ָח ֵשׁב ֻח ְפ ָשׁ ִתי ַלח ָ
ָה ֵ
אַחר׃
ֵלב ֵ
ֲשׁר ֲאנִי
ְח ְר ֵפנִי ַעל־א ֶ
ַכ ִתּי ָל ָמּה־זֶּה י ָ
וּבר ְ
אָכ ְל ִתּי ֵ
ל ִאם־ ַ
ְמ ָב ֵר׃
אוּמה עֲשׂוּ
לא ַעל־ ֵכּן ִאם תֹּא ְכלוּ ו ְִאם־ ִתּ ְשׁתּוּ אוֹ ַתעֲשׂוּ ְמ ָ
יכם ִל ְכבוֹד ֱאִ הים׃
ֲשׂ ֶ
ָכל־ ַמע ֵ
ְהוּדים ְוא ִל ְפנֵי ַה ְיּ ָונִים ְוא
לב אַל־ ִתּ ְהיוּ ְל ִמ ְכשׁוֹל ִל ְפנֵי ַהיּ ִ
ִל ְפנֵי ְק ַהל ֱאִ הים׃
ֻלּם ְוא
יטיב ְלכ ָ
ֲשׂי ִה ְננִי ְל ֵה ִ
ֲשׁר גַּם־אָנֹ ִכי ְב ָכל־ ַמע ַ
לג ַכּא ֶ
ָשׁעוּ׃
ַבּים ְל ַמ ַען יוּ ֵ
וֹבת ר ִ
וֹבת נ ְַפ ִשׁי אֲנִ י דֹ ֵרשׁ ִכּי ִאם־ט ַ
ט ַ

וֹר ְנ ִתּיִּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ַהקּ ִ

פרק יא
ֲשׁר ֲאנִי הֹ ֵל אַ ֲחרֵי ַה ָמּ ִשׁיח׃
א ו ְַע ָתּה ְלכוּ אַ ֲחרָי ַכּא ֶ
ב ְו ִה ְננִי ְמ ַשׁ ֵבּ ַח ֶא ְת ֶכם ִכּי־ז ְַכ ְר ֶתּם אֹ ִתי ְבּ ָכל־ ֵעת
ֲשׁר ָמ ַס ְר ִתּי ָל ֶכם׃
ו ְִכי־ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת־ ַהתּוֹרֹת ַהנִּ ְמ ָסרוֹת ַכּא ֶ
ג אַ זֹאת ָח ַפ ְצ ִתּי ִכּי־ ֵת ְדעוּן ִכּי־רֹאשׁ ָכּל־ ִאישׁ הוּא
יח הוּא
יח ְורֹאשׁ ָה ִא ָשּׁה הוּא ָה ִאישׁ ְורֹאשׁ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָה ֱאִ הים׃
ֻסּה בּוֹ ֶזה
ַבּא ְורֹאשׁוֹ ְמכ ֶ
ֲשׁר י ְִת ַפּ ֵלּל אוֹ י ְִתנ ֵ
ד ָכּל־ ִאישׁ א ֶ
ֶאת־רֹאשׁוֹ׃
ַבּא וְ ֶאת־רֹא ָשׁהּ א
ֲשׁר ִתּ ְת ַפּ ֵלּל אוֹ ִת ְתנ ֵ
ה ו ְָכל־ ִא ָשּׁה א ֶ
ִכ ְסּ ָתה ֶאת־רֹא ָשׁהּ ָבּזְ ָתה ְכּמוֹ ִאם־ ִגּ ְלּ ָחה ֶאת־רֹא ָשׁהּ׃
ו ִכּי ִאם־ ָה ִא ָשּׁה א ִת ְת ַכּ ֶסּה ָל ָמּה גַם־א ָתגֹז רֹא ָשׁהּ
יה
וֹת ָ
ַלּח ַשׂעֲר ֶ
ְו ִאם־ ֶח ְר ָפּה ִהיא ָל ִא ָשּׁה ָלגֹז אוֹ ְלג ַ
ִתּ ְת ַכּ ֶסּה׃
ז ְו ָה ִאישׁ ֵאינֶנּוּ ְמ ֻצוֶּה ְל ַכסּוֹת ֶאת־רֹאשׁוֹ ִבּ ְהיוֹתוֹ ֶצ ֶלם
ֲבל ָה ִא ָשּׁה ִהיא ְכבוֹד ָה ִאישׁ׃
וּכבוֹדוֹ א ָ
ֱאִ הים ְ
ֻקּח ִמן־ ָה ִא ָשּׁה ִכּי ִאם־ ָה ִא ָשּׁה ִמן־ ָה ִאישׁ׃
ח ִכּי ֵאין־ ָה ִאישׁ ל ַ
ט גַּם א־נ ְִברָא ָה ִאישׁ ַבּעֲבוּר ָה ִא ָשּׁה ִכּי ִאם־ ָה ִא ָשּׁה ַבּעֲבוּר
ָה ִאישׁ׃
וֹבת ָה ִא ָשּׁה ָל ֵשׂאת ְכּסוּת ַעל־רֹא ָשׁהּ ִמ ְפּנֵי
י ַעל־ ֵכּן ח ַ
אָכים׃
ַה ַמּ ְל ִ
ֲדי
ֲדי ָה ִאישׁ וְ ֵאין ָה ִאישׁ ִמ ַבּ ְלע ֵ
יא אָ ֵכן ֵאין ָה ִא ָשּׁה ִמ ַבּ ְלע ֵ
ָה ִא ָשּׁה ִל ְפנֵי אֲדֵֹנינוּ׃
ֲשׁר ָה ִא ָשּׁה ִמן־ ָה ִאישׁ ֵכּן־גַּם־ ָה ִאישׁ ַעל־י ְֵדי ָה ִא ָשּׁה
יב ִכּי ַכּא ֶ
ְו ַהכֹּל ֵמ ֱאִ הים׃
ֲכי נָאוָה ְל ִא ָשּׁה ְבּ ֵאין ַכּסּוֹת רֹאשׁ
יג ִשׁ ְפטוּ־נָא ְבנ ְַפ ְשׁ ֶכם ה ִ
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאל־ ָה ֱאִ הים׃
ַדּל ֶפּרַע ְשׂ ַער
יד ֵהן גַּם־ ַה ֶטּ ַבע יוֹ ֶרה ָל ֶכם ִכּי ֶח ְר ָפּה ְל ִאישׁ ְלג ֵ
רֹאשׁוֹ׃
ַדּל ֶפּרַע ְפּ ֵאר הוּא ָלהּ ִכּי־ ִל ְכסוּת ִנ ַתּן
ֲבל ָה ִא ָשּׁה ִכּי ְתג ֵ
טו א ָ
ָלהּ ַה ָפּרַע׃
טז ְו ִאם־י ְִב ַחר ִאישׁ ְלעוֹ ֵרר ְמ ָדנִ ים א־זֹה ַה ֶדּ ֶרָ לנוּ ְוא
ִל ְק ִהלּוֹת ָה ֱאִ הים׃
ֲשׁ ֵבּ ַח ֶא ְת ֶכם אַ ֲחרֵי
ֲכם פֹּה ְד ָברָי א א ַ
אַשׁ ִמיע ֶ
ֲשׁר ְ
יז ו ְַכא ֶ
ָעה׃
וֹבה ִכּי ִאם־ ְלר ָ
ַח ָדּו א ְלט ָ
ֲשׁר ִתּ ָקּהֲלוּ י ְ
אֶ
ֲשׁר ִתּ ָקּהֲלוּ ַב ָקּ ָהל ֵהן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִכּי־יֵשׁ
יח ְוזֶה ְתּ ִח ַלּת ְדּ ָברָי ַכּא ֶ
ֱמנ ְִתּי׃
מוּעה ֶהא ָ
וּל ִמ ְק ַצת ַה ְשּׁ ָ
ֵיכם ְ
ַמ ֲחקוֹת ֵבּינ ֶ
יט ִכּי א ֶת ְח ַדּ ְלנָה ַה ַמּ ֲחקוֹת ִמ ִקּ ְר ְבּ ֶכם ְל ַמ ַען ִיוּ ְָדעוּ
ֱמנִים ָבּ ֶכם׃
ַה ֶנּא ָ
ַח ָדּו א־זֹה ַה ֶדּ ֶרֶ לאֱכֹל ִמ ֶלּ ֶחם
אַסּפוּ י ְ
ֲשׁר ִתּ ְת ְ
כ ו ְַע ָתּה ַכּא ֶ
ָהאָדוֹן׃
ָעב ְו ַה ֵשּׁנִי
כא ִכּי ָכל־ ִאישׁ ַבּ ֵכּרָה י ְַק ִדּים ֶלאֱכֹל ֶח ְלקוֹ ְו ֶא ָחד ר ֵ
שֹׁ ֶתה ִשׁכּוֹר׃

כב ַה ֵאין ָל ֶכם ָבּ ִתּים ֶלאֱכֹל ו ְִל ְשׁתּוֹת ָשׁ ָמּה אוֹ ִאם־ ָתּבוּזוּ
ָדם
ֲשׁר ֵאין־ ְבּי ָ
וֹבישׁ ְפּנֵי ֵא ֶלּה א ֶ
ִל ְק ַהל ָה ֱאִ הים ְוה ִ
ֲכם ֵע ֶקב זֹאת א
ֲשׁ ֵבּח ֶ
ֲכי א ַ
אוּמה ָמה אֹ ַמר ָל ֶכם ה ִ
ְמ ָ
ֲשׁ ֵבּ ַח ֶא ְת ֶכם׃
אַ
ֲשׁר גַּם־ ָמ ַס ְר ִתּי ָל ֶכם ִכּי
כג ִכּי אָנֹ ִכי ִמן־ ָהאָדוֹן ִק ַבּ ְל ִתּי ַכּא ֶ
ֲשׁר־ ִה ְס ִגּירוּ אֹתוֹ ָל ַקח ָל ֶחם׃
ֵשׁוּע ַבּ ַלּי ְָלה א ֶ
ָהאָדוֹן י ַ
כד ַוי ְָב ֵרַ ויּ ְִב ַצע וַיֹּא ַמר ְקחוּ ִא ְכלוּ זֶה הוּא ְב ָשׂ ִרי ַהנִּ ְב ָצע
ַבּ ַע ְד ֶכם זֹאת עֲשׂוּ ְלז ְִכרֹ ִני׃
אָכ ָלם ָל ַקח ֶאת־ ַהכּוֹס וַיֹּא ַמר ַהכּוֹס ַהזֹּאת
וּכמוֹ־ ֵכן אַ ֲחרֵי ְ
כה ְ
ֲשׁר
ֲד ָשׁה ְבּ ָד ִמי זֹאת עֲשׂוּ ְבּ ָכל־ ֵעת א ֶ
ִהיא ַה ְבּ ִרית ַהח ָ
ִתּ ְשׁתּוּ ְלז ְִכרֹ ִני׃
ֲשׁר תֹּא ְכלוּ ֶאת־ ַה ֶלּ ֶחם ַהזֶּה ְו ָשׁתוֹ
כו ִכּי ְב ָכל־ ֵעת א ֶ
ֶאת־ ַהכּוֹס ַהזֹּאת ַתּ ְשׁ ִמיעוּ מוֹת אֲדֵֹנינוּ ַעד ִכּי יָבוֹא׃
ֲשׁר יֹא ַכל ִמ ֶלּ ֶחם ָהאָדוֹן אוֹ־י ְִשׁ ֶתּה ִמכּוֹסוֹ
כז ַעל־ ֵכּן ִמי א ֶ
וּב ָדמוֹ׃
ְו ִלבּוֹ א נָכוֹן ִעמּוֹ ָמ ַעל ַמ ַעל ִבּ ְב ַשׂר אֲדֵֹנינוּ ְ
אָדם ֶאת־נ ְַפשׁוֹ וְאָז ִמן־ ַה ֶלּ ֶחם יֹא ַכל
ֲבל י ְִב ַחן ָ
כח א ָ
וּמן־ ַהכּוֹס י ְִשׁ ֶתּה׃
ִ
אַשׁ ָמתוֹ ִכּי
כט ִכּי ָהאֹ ֵכל ְו ַהשֹּׁ ֶתה ֶשׁא ָכרָאוּי אֹ ֵכל ְושֹׁ ֶתה ְל ְ
ֶאת־ ְבּ ַשׁר ָהאָדוֹן א ִה ְב ִדּיל לוֹ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ְשׁנֵי ָע ָפר׃
ַבּים י ֵ
ַבּים נְ ֵכ ִאים וְ חֹ ִלים ָבּ ֶכם ְור ִ
ל ַעל־ ֵכּן ר ִ
אָכן ִאם־נ ְִב ַחן ֶאת־נ ְַפ ֵשׁנוּ א ִנ ָשּׁ ֵפט׃
לא ֵ
ֶא ַשׁם
לב ְואַף ִאם־ ִנ ָשּׁ ֵפט יַסֹּר ְיי ְַסּרֵנוּ יְה ָוֹה ְל ַמ ַען א נ ְ
וֹלם׃
ִעם־ ָהע ָ
וֹחילוּ ִאישׁ
ַח ָדּו ֶלאֱכֹל ה ִ
אַסּפוּ י ְ
ֲשׁר ִתּ ְת ְ
אַחי ַכּא ֶ
לג ָל ֵכן ַ
ֵעהוּ׃
ְלר ֵ
ֲצרָה
ֲשׁר י ְִר ַעב יֹא ַכל ְבּ ֵביתוֹ ְוא י ְִהיֶה ָל ֶכם אָוֶן ַוע ָ
וּמי א ֶ
לד ִ
ֵיכם ְבּבֹ ִאי׃
ֶתר ַה ְדּ ָב ִרים ֶא ֶע ְר ָכה ִל ְפנ ֶ
ְוי ֶ
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קלו

רוּח ֶא ָחי ֵאין ֶאת־נ ְַפ ִשׁי ְל ַה ְע ִלים ִמ ֶכּם
ו ְַעל־ ְדּ ַבר ַמ ְתּנוֹת ָה ַ
ָדּ ָבר׃
ִיתם נ ְִמ ָשׁ ִכים אַ ֲחרֵי
אַתּם י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ְל ָפנִים גּוֹ ִים ֱהי ֶ
ֶ
ֵיהם ִנ ְמ ַשׁ ְכ ֶתּם׃
ֲשׁר אַ ֲחר ֶ
ֱל ִילים ִא ְלּ ִמים ַכּא ֶ
אִ
רוּח ֱאִ הים
ֲשׁר ַ
יע ָל ֶכם ִכּי ֵאין ִאישׁ א ֶ
וֹד ַ
ַעל־ ֵכּן א ִ
יוּכל
ֵשׁוּע ִכּי ֵחרֶם הוּא ְוא ַ
ֲשׁר יֹא ַמר ַעל־י ַ
ִדּ ֶבּר־בּוֹ א ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
ֵשׁוּע ְבּ ֵשׁם אָדוֹן ִאם־א ְב ַ
ִאישׁ ִל ְקרֹא ְלי ַ
רוּח׃
ֲבל ֶא ָחד הוּא ָה ַ
ְושֹׁנוֹת ֵהנָּה ַמ ְתּנוֹת ֶה ָח ֶסד א ָ
ֲבל ֶא ָחד הוּא ָהאָדוֹן׃
ְושֹׁנוֹת ֵהנָּה עֲבֹדוֹת ַהקֹּ ֶדשׁ א ָ
ֲבל ֶא ָחד הוּא ָה ֱאִ הים ַהפֹּ ֵעל
ְושֹׁנוֹת ֵהנָּה ַה ְפּעֻלּוֹת א ָ
ַהכֹּל ַבּכֹּל׃
ֻלּם׃
וֹבת כּ ָ
רוּח ְלט ַ
ָאישׁ ִנ ְתּנָה ִה ְתגַּלּוֹת ָה ַ
וּל ָכל־ ִאישׁ ו ִ
ְ
ָתן־לוֹ
ְאַחר ִינּ ֶ
רוּח ִא ְמרֵי ָח ְכ ָמה ו ֵ
ָתן־לוֹ ָב ַ
ֲשׁר ִינּ ֶ
יֵשׁ א ֶ
רוּח ַההוּא׃
ִא ְמרֵי ַד ַעת ָבּ ַ
ָתן ִל ְרפֹּא ָח ָליִם
אַחר ִינּ ֵ
וּל ֵ
רוּח ַההוּא ְ
אַחר אֱמוּנָה ָבּ ַ
ְל ֵ
רוּח ַההוּא׃
ָבּ ַ

וֹר ְנ ִתּיִּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ַהקּ ִ

ֲלילוֹת נ ְִפ ָלאוֹת ו ְָלזֶה ִדּ ְברֵי נְבוּאָה ָלזֶה ִל ְבחֹן
י ָלזֶה ע ִ
ֶאת־ ָהרוּחוֹת ָלזֶה ְל ַד ֵבּר ִבּ ְלשֹׁנוֹת שֹׁנוֹת ו ְָלזֶה ִפּ ְתרוֹן
ְלשֹׁנוֹת׃
רוּח ָה ֶא ָחד ַההוּא ַהנֹּ ֵתן ְל ִאישׁ ִאישׁ
יא ְו ֶאת־ ָכּל־ ֵא ֶלּה פֹּ ֵעל ָה ַ
ְמנָת־ ֶח ְלקוֹ ְל ִפי ְרצוֹנוֹ׃
ַבּים ו ְָכל־ ֵא ָברֵי
ֲשׁר ַהגּוּף ֶא ָחד הוּא וּבוֹ ֵא ָב ִרים ר ִ
יב ִכּי ַכּא ֶ
יח׃
ֻלּם גּוּף ֶא ָחד ֵכּן גַּם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַבּים ֵהם כּ ָ
ַהגּוּף אַף ִכּי־ר ִ
רוּח ֶא ָחד ְלגוּף ֶא ָחד
ֻלּנוּ ְבּ ַ
ַחנוּ ִנ ְט ַבּ ְלנוּ כ ָ
יג ִכּי גַם־ ֲאנ ְ
רוּח
וֹרים ְו ַ
ֲב ִדים אוֹ ְבנֵי ח ִ
ְהוּדים ִאם־ ְי ָונִים ִאם־ע ָ
ִאם־י ִ
ֻלּנוּ׃
ֶא ָחד ִה ְשׁ ָקה אֹ ָתנוּ כּ ָ
ַבּים׃
יד ִכּי ַהגּוּף א ֵא ֶבר ֶא ָחד הוּא ִכּי ִאם־ ֵא ָב ִרים ר ִ
ֲשׁר א יָד ֲאנִי ֵאי ֶננִּי ִמן־ ַהגּוּף
טו ִאם־תֹּא ַמר ָה ֶרגֶל אַ ֲחרֵי א ֶ
ַה ַבעֲבוּר זֹאת א ִמן־ ַהגּוּף ִהיא׃
ֲשׁר א ַעיִן ֲאנִי ֵאי ֶננִּי ִמן־ ַהגּוּף
טז ְו ִאם־תֹּא ַמר ָהאֶֹזן אַ ֲחרֵי א ֶ
ֲבעֲבוּר זֹאת א ִמן־ ַהגּוּף ִהיא׃
הַ
יז ִאם־ ַהגּוּף כֻּלּוֹ י ְִהיֶה ַעיִן אַיֵּה י ְִהיֶה אָז ַה ֶשּׁ ַמע ְו ִאם־כֻּלּוֹ
ֵיח׃
י ְִהיֶה ֶשׁ ַמע אַיֵּה י ְִהיֶה אָז ָהר ַ
יח ו ְַע ָתּה ָשׂם ֱאִ הים ֶאת־ ָה ֶא ָב ִרים ֵא ֶבר ֵא ֶבר ַבּגּוּף ְל ִפי
ְרצוֹנוֹ׃
יכה י ְִהיֶה אָז ַהגּוּף׃
ֻלּם ֵא ָבר ֶא ָחד ֵא ָ
יט לוּ־ ָהיוּ כ ָ
ַבּים ֵהם ְו ַהגּוּף ֶא ָחד׃
כ ְו ִהנֵּה ֵאפוֹא ָה ֵא ָב ִרים ר ִ
תוּכל ָה ַעיִן ֵלאמֹר ֶאל־ ַהיָּד ֵאין ִלי ְד ַבר ֵח ֶפץ ָבְּ וגַם
כא ְוא ַ
א ָהרֹאשׁ ֶאל־ ָהר ְַג ַליִם ֵלאמֹר ְדּ ַבר ֵח ֶפץ ִלי ָב ֵכן אָיִן׃
ָפים
וֹספוֹת ִנ ְמ ָצא ָכּל־עוֹד ֵירָאוּ ֵא ָברֵי ַהגּוּף ְכּר ִ
כב אַף גַּם־נ ָ
ֲפ ֵצינוּ ַעד־ ְמאֹד׃
רוּשׁים ֵהם ַלח ָ
ֵכּן ְדּ ִ
ֲשׁר ְנ ַח ֵשּׁב ְכּ ִאי־ ָכבוֹד ַבּגּוּף ָל ֶהם ִנ ַתּן ָכּבוֹד
כג ְו ֶאת־ ֵא ֶלּה א ֶ
ֶתר ְשׂ ֵאת׃
ֻשׁינוּ עוֹד י ֶ
רָב ו ְִל ְמב ֵ
אָכן ַמ ַע ְר ֵכי ַהגּוּף
ֲל ִקים ַהיּ ִָפים ָבּנוּ ֵאין ַמ ְחסוֹר ֵ
כד ִכּי ַלח ָ
ִתּן ָכּבוֹד רָב ְל ִאי־ ָכבוֹד׃
ָע ַרֱ אִ הים ַויּ ֵ
וּל ַמ ַען י ְִדאֲגוּ ָה ֵא ָב ִרים זֶה
כה ְל ִב ְל ִתּי ִת ְהיֶה ַמ ֲחֶ קת ַבּגּוּף ְ
ָלזֶה׃
כו ִאם־י ְִת ַענֶּה ֵא ָבר ֶא ָחד י ְִת ַענּוּ ָכּל־ ָה ֵא ָב ִרים ִעמּוֹ
ָשׂישׂוּ ִעמּוֹ ָכּל־ ָה ֵא ָב ִרים׃
ֻבּד ֵא ָבר ֶא ָחד י ִ
ְו ִאם־ ְיכ ַ
ְא ָברָיו ָכּל־ ֶא ָחד ְבּ ֶח ְלקוֹ׃
יח ו ֵ
אַתּם גּוּף ַה ָמּ ִשׁ ַ
כז ְו ֶ
יחים
וּמ ֶהם ֵה ִקים ֱאִ הים ְבּתוָֹ ה ֵע ָדה ָבּ ִראשָֹׁנה ְשׁ ִל ִ
כח ֵ
ֲשׁר
וֹרים ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ֵא ֶלּה א ֶ
ישׁית מ ִ
יאים ַבּ ְשּׁ ִל ִ
ַבּ ֵשּׁנִית נ ְִב ִ
ֳליִם ְל ָה ִביא ֶע ְזרָה
ָתן ָל ֶהם ַלעֲשׂוֹת נ ְִפ ָלאוֹת ִל ְרפֹּא ח ָ
נַ
וּל ַד ֵבּר ִבּ ְלשֹׁנוֹת שֹׁנוֹת׃
ַלעֲמֹד ְבּרֹאשׁ ָה ֵע ָדה ְ
וֹרים אוֹ עֹ ֵשׂי
ֻלּם מ ִ
יאים אוֹ כ ָ
ֻלּם נ ְִב ִ
יחים ִאם־כּ ָ
ֻלּם ְשׁ ִל ִ
כט ֲהכ ָ
ִנ ְפ ָלאוֹת׃
ֳליִם אוֹ ְל ַד ֵבּר ִבּ ְלשֹׁנוֹת אוֹ ִל ְפתֹּר
ָתן ִל ְרפֹּא ח ָ
ֻלּם נ ַ
ל ַה ְלכ ָ
ְלשֹׁנוֹת׃
אַתּם ַבּ ְקּשׁוּ ִבּ ָכל־ ְמאֹ ְד ֶכם ַמ ָתּנוֹת טוֹבוֹת ֵא ֶלּה ַו ֲאנִי
לא ְו ֶ
ֲלה׃
אוֹ ֶרה ָל ֶכם ֶדּ ֶרְ מאֹד ַנע ָ

קלז

פרק יג
ֲבה ֵאין־ ִבּי אָז
ֲד ֵבּר ְואַה ָ
אָכים א ַ
ָשׁים אוֹ ַמ ְל ִ
א ִאם־ ִבּ ְשׂ ַפת ֲאנ ִ
רוּעה׃
חשׁת הֹ ִמיָּה ֲאנִי אוֹ ִצ ְל ְצ ֵלי ְת ָ
ְנ ֶ
ב ְו ִאם־נְבוּאָה ִבי ְו ָכל־רָז ֲאנִי ֵמ ִבין ְו ָכל־ ַדּ ַעת ְו ִאם־אֱמוּנָה
ֲבה ֵאין־ ִבּי ֲאנִי
וֹמם ְואַה ָ
ֻלּהּ ִלי ִהיא ְל ַה ְע ִתּיק ָה ִרים ִמ ְמּק ָ
כָ
אָז ְכּאָיִן׃
ֲפזֵּר ָכּל־הוֹ ִני ִל ְר ֵע ִבים ְו ֶאת־ ְבּ ָשׂ ִרי ֶא ֵתּן ְל ַמאֲכֹ ֶלת
ג ִאם־א ַ
אוּמה׃
ילנִ י ְמ ָ
וֹע ֵ
ֲבה ֵאין־ ִבּי ָכּל־זֶה א י ִ
ֵאשׁ וְאַה ָ
ֲבה א ְת ַקנֵּא
וּמ ֵלאָה ֲחנִינָה ָהאַה ָ
ֲרי אַף ְ
ֲבה ַתא ִ
ד ָהאַה ָ
ַשּׂא ְוא ִת ְל ַבּשׁ גֵּאוּת׃
ֲבה א ִת ְתנ ֵ
ָהאַה ָ
ֲשׁר־ ָלהּ א
ִמּ ֵצא ָבהּ ֶשׁ ֶמץ־ ָדּ ָבר ְוא ְת ַב ֵקּשׁ ֵאת א ֶ
ה א י ָ
ָעה׃
ִת ְת ַק ֵצּף ְוא ַתחֲרשׁ ר ָ
ֱמת׃
ֲלי־א ֶ
וֹשׂהּ ע ֵ
ו א ָת ִשׂישׂ ְבּ ַעוְ ָל ָתה ִכּי ִאם־ ְמשׂ ָ
ֲמין ָכּל־ ָדּ ָבר ְתּ ַקוֶּה
ז ָכּל־ ָדּ ָבר ִתּ ָשּׂא ָכּל־ ָדּ ָבר ַתּא ִ
וּל ָכל־ ָדּ ָבר ִתּ ֶטּה ִשׁ ְכ ָמהּ ִל ְסבֹּל׃
ְ
ֶצח אַף ִכּי־נְבוּאוֹת ִתּ ְכ ֶלינָה
ֲבה א־ ֶת ְח ַדּל ָלנ ַ
ח ָהאַה ָ
וּלשֹׁנוֹת ִתּ ָכּ ַח ְדנָה ְו ַד ַעת ֵאין־עוֹד׃
ְ
ִבּאנוּ׃
ָד ְענוּ ְו ֵח ֶלק ָקטֹן נ ֵ
ט ִכּי־אֵַ ח ֶלק ָקטֹן י ָ
ֲשׁר בּוֹא ָתבוֹא ַת ְכ ִלית ָכּל־ ֵא ֶלּה ַה ֵח ֶלק ַה ָקּטֹן ַי ֲחף׃
י ו ְַכא ֶ
ָלד
יתי ְכי ֶ
ֶלד ְו ָה ִג ִ
וֹתי ְכי ֶ
ֶלד ִבּינ ִ
יתי ִדּ ַבּ ְר ִתּי ְכי ֶ
ֶלד ָה ִי ִ
יא ְבּעוֹד י ֶ
ֲסרֹ ִתי ֵמ ָע ַלי ִדּ ְברֵי י ְַלדוּת׃
ִיתי ְל ִאישׁ ה ִ
ֲשׁר ָהי ִ
ו ְַכא ֶ
וּב ִחידֹת ְואָז ִנ ְר ֶאה ָפּנִים
ַחנוּ ְבּ ַמ ְראָה ְ
יב ִכּי ַע ָתּה רֹ ִאים ֲאנ ְ
וֹד ְע ִתּי
ֲשׁר נ ַ
ָד ְע ִתּי ֵח ֶלק ָקטֹן ְואָז ֵא ַדע ַכּא ֶ
ֶאל־ ָפּנִים ַע ָתּה י ַ
גַם־אָנִי׃
ֲבה
יג ו ְַע ָתּה ַתעֲמֹ ְדנָה ְשׁ ָלשׁ־ ֵא ֶלּה אֱמוּנָה ִתּ ְקוָה וְאַה ָ
ֲבה׃
ְו ַה ְגּדֹ ָלה ָב ֵהן ִהיא ָהאַה ָ

פרק יד
א

ב

ג
ד
ה

ו

רוּח
ֲבה ַבּ ְקּשׁוּ ְב ָכל־ ְמאֹ ְד ֶכם ַמ ְתּנוֹת ָה ַ
אַתּם ִר ְדפוּ אַה ָ
ְו ֶ
ו ְַעל־ ָכּל־ ֵא ֶלּה ְל ִה ְתנ ְַבּאוֹת׃
ָשׁים הוּא ְמ ַד ֵבּר ִכּי
ִכּי ַה ְמ ַד ֵבּר ְבּ ַל ֲעגֵי ָלשׁוֹן א ֶאל־ ֲאנ ִ
יע ִחידוֹת
ִאם־ ֶאל־ ֱאִ הים ִכּי ֵאין־ ִאישׁ שֹׁ ֵמ ַע ְוהוּא י ִַבּ ַ
רוּח׃
ָבּ ַ
מוּסר טוֹב
ָפשׁ ָ
יבי נ ֶ
ָשׁים ְדּ ָב ִרים ְמ ִשׁ ֵ
ַבּא ַמ ִטּיף ַל ֲאנ ִ
ְו ַה ִמּ ְתנ ֵ
ְו ִד ְברֵי נִ ֻח ִמים׃
ֶפשׁ ָה ֵע ָדה׃
ָשׁיב נ ֶ
ַבּא י ִ
ְה ִמּ ְתנ ֵ
ָשׁיב נ ְַפשׁוֹ ו ַ
ַה ְמ ַד ֵבּר ַבּ ָלּשׁוֹן י ִ
ֻלּ ֶכם וְאַף עוֹד יֹ ֵתר
וּמי י ִֵתּן ְו ָהיָה ַמ ָתּן ַה ְלּשֹׁנוֹת ְלכ ְ
ִ
ַבּא ִמ ַבּ ַעל ַה ָלּשׁוֹן
יאים ִכּי גָדוֹל ַה ִמּ ְתנ ֵ
ֻלּ ֶכם נ ְִב ִ
ִכּי־ ִת ְהיוּ כ ְ
ֲדתוֹ ִתּ ָבּנֶה ִמ ֶמּנּוּ׃
זוּל ִתי ִאם־י ְִפתֹּר ְדּ ָברָיו ַוע ָ
ָ
ֲד ֵבּר ִבּ ְלשֹׁנוֹת
אַחי ְו ִכי־א ַ
יכם ַ
ֲל ֶ
ו ְַע ָתּה ִכּי־אָבוֹא א ֵ
ֲד ֵבּר ְדּ ָברַי ְכּחֶֹזה אוֹ מוֹ ֶרה
וֹעיל ָל ֶכם ִאם־א א ַ
ָמה־א ִ
מוּעה׃
ֵד ָעה ְכּנ ִָביא אוֹ ֵמ ִבין ְשׁ ָ

וֹר ְנ ִתּיִּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ַהקּ ִ

ֲשׁר ֵאין ָבּ ֶהם ִנ ְשׁ ַמת ַחיִּים ְכּמוֹ
ז גַּם־ ֵכּ ִלים נֹ ְתנֵי קוֹל א ֶ
ָח ִליל אוֹ ִכנּוֹר ִאם־א י ְִתּנוּ קוֹל ְמפֹ ָרשׁ ִמי י ִָבין
ֶהגֶּה ַה ִכּנּוֹר׃
ֱמה ֶה ָח ִליל אוֹ ַמה־יּ ְ
ַמה־ֶיּה ֶ
ֵח ֵלץ
ִתּן־קוֹל ִבּ ְל ִתּי ָברוּר ִמי י ָ
וֹפר ִאם־י ֶ
ח גַּם־ ַהשּׁ ָ
ַל ִמּ ְל ָח ָמה׃
וֹציאוּ ִב ְלשׁוֹ ְנ ֶכם ִמ ִלּים ְבּרֻרוֹת ִמי
אַתּם ִאם א־ת ִ
ט ו ְֵכן גַּם־ ֶ
רוּח׃
יכם ֲהא ִת ְהיוּ אָז ִכּ ְמ ַד ְבּ ִרים ֶאל־ ָה ַ
וֹצא ְשׂ ָפ ֵת ֶ
י ִָבין מ ָ
י לוּ ִת ְהיֶינָה ְלשֹׁנוֹת רַבּוֹת ָכ ֵהנָּה ו ְָכ ֵהנָּה ָבּאָרֶץ א ִת ָמּ ֵצא
יה׃
ֲמ ָקּה ֵמ ָה ִבין קוֹל ִמ ֶלּ ָ
אַחת ֵמ ֶהן ע ֻ
ַ
יא ְו ִאם־אֲנִ י ֵאי ֶננִּי ֵמ ִבין ֵפּ ֶשׁר ַה ִמּלּוֹת אָז ֶא ְהיֶה ְב ֵעינֵי
ַה ְמ ַד ֵבּר ְכּנ ְִל ַעג ָלשׁוֹן ו ְֵכן י ְִהיֶה ְב ֵעינַי גַּם־הוּא׃
רוּח ִדּ ְרשׁוּ טוֹבֹת ָה ֵע ָדה
אַתּם ְבּ ַב ֶקּ ְשׁ ֶכם ַמ ְתּנוֹת ָה ַ
יב ֵכּן גַּם־ ֶ
ֶתר עֹז׃
ְלכוֹ ְננָהּ ְבּי ֶ
יג ָל ֵכן ַה ְמ ַד ֵבּר ַבּ ָלּשׁוֹן י ְִת ַפּ ֵלּל ִל ְהיוֹת ַגּם־פֹּ ֵתר ְדּ ָברָיו׃
וּתבוּנַת ִל ִבּי
רוּח ְשׂ ָפ ַתי י ְִת ַפּ ֵלּל ְ
יד ְואַף ִאם־ ֶא ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ָלּשׁוֹן ַ
נוּבה׃
א ָתנוּב ְתּ ָ
רוּח ְשׂ ָפ ַתי ְו ֶא ְת ַפּ ְל ָלה
וּמה ֵאפוֹא ַע ָתּה ֶא ְת ַפּ ְל ָלה ְב ַ
טו ָ
ַמּ ָרה
רוּח ְשׂ ָפ ַתי ַו ֲאז ְ
ַמּרָה ְב ַ
גַם־ ִבּ ְתבוּנַת ִל ִבּי ֲאז ְ
גַם־ ִבּ ְתבוּנַת ִל ִבּי׃
רוּח ְשׂ ָפ ֶתי וְ ֶה ְדיוֹט עֹ ֵמד
ֲשׁר ְתּ ָב ֵרְ בּ ַ
לוּלא ֵכן ַכּא ֶ
טז ִכּי־ ֵ
אָמן ְל ִב ְר ָכ ְתִ בּ ְב ִלי ַד ַעת ָמה
ִבּ ְמקוֹמוֹ ְל ָפנֶיֵ איַ י ֲענֶה ֵ
אַתּה אֹ ֵמר׃
ָ
יטיב ִכּי־ ְת ָב ֵר אֵַ ר ֲע א י ִָבּנֶה ִמ ֶמּ׃
אַתּה ֵת ִ
אָמנָם ָ
יז ְ
ֻלּ ֶכם׃
ֶתר ַעל־כּ ְ
וֹדה ֵלאִ הים ִכּי יֶשׁ־ ִלי ַמ ַתּת ַה ָלּשׁוֹן י ֶ
יח א ֶ
ֲבל ַבּ ָקּ ָהל ֶא ְב ַחר ְל ַד ֵבּר ָח ֵמשׁ ִמ ִלּים ִבּ ְתבוּנַת ִל ִבּי
יט א ָ
ְלהוֹרֹת ֶאת־ ַהשֹּׁ ְמ ִעים ֵמ ִרבֲבוֹת ִמ ִלּים ְבּ ַל ֲעגֵי ָלשׁוֹן׃
יל ִדים אַל־ ָתּרֵעוּ אַ
יל ִדי ַבּ ִבּינָה ְו ַרק ִכּ ָ
אַחי אַל־ ִתּ ְהיוּ ִכ ָ
כ ַ
ַבּ ִבּינָה הֱיוּ ְשׁ ֵל ִמים׃
ֲד ֵבּר
אַחרֶת א ַ
וּב ָלשׁוֹן ֶ
כא ָכּתוּב ַבּתּוֹ ָרה ִכּי ְבּ ַל ֲעגֵי ָשׂ ָפה ְ
אָמר
וֹע ֵא ַלי ַ
ֶאל־ ָה ָעם ַהזֶּה ְוגַם־ ְבּזֹאת א־אָבוּא ְשׁמ ַ
יְה ָוֹה׃
ֲמי ִנים ִכּי ִאם־ ְל ֵאינָם
כב ַעל־ ֵכּן ַה ְלּשֹׁנוֹת ֵהן ְלאוֹת א ַל ַמּא ִ
ֲמינִים ִכּי
ֲמינִים ְו ַהנְּבוּאָה ֵאי ֶננָּה ְל ֵאינָם ַמא ִ
ַמא ִ
ֲמינִים׃
ִאם־ ַל ַמּא ִ
ֻלּם י ְַד ְבּרוּ ִב ְלשֹׁנוֹת
כג ְו ִהנֵּה ִאם־ ִתּ ָקּ ֵהל ָכּל־ ָה ֵע ָדה ְכּ ֶא ָחד ְוכ ָ
ֲמינִים ֲהא
ָשׁים ֵאינָם ַמא ִ
וֹטים אוֹ ֲאנ ִ
וּבאוּ ָשׁ ָמּה ֶה ְדי ִ
ָ
אַתּם׃
ָעים ֶ
יֹא ְמרוּ ִכּי־ ְמ ֻשׁגּ ִ
ֲסר אֱמוּנָה אוֹ ֶה ְדיוֹט
וּבא ָשׁ ָמּה ח ַ
ֻלּם ָ
כד אִַ אם־י ְִתנ ְַבּאוּ כ ָ
ֻלם׃
וּמ ְשׁ ָפּט ִמ ִפּי כ ָ
ֻלּם ִ
וֹכ ַחת ִמ ִפּי כ ָ
הוּא י ְִשׁ ַמע תּ ַ
אַר ָצה י ְִשׁ ַתּ ֲחוֶה
אַפּיו ְ
וּב ֵכן ִס ְתרֵי ִלבּוֹ ִיגָּלוּ וְ הוּא יִפֹּל ַעל־ ָ
כה ְ
אָכן יֵשׁ ֱאִ הים ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם׃
ֵלאִ הים ְוַי ֲענֶה ֵלאמֹר ֵ
ַח ָדּו ו ְָכל־ ִאישׁ
ֲשׁר ִתּ ָקּהֲלוּ י ְ
כו ו ְַע ָתּה ָמה־ ֵאפוֹא ֶא ָחי ַכּא ֶ
מוּסר ְבּ ִפיו אוֹ ְד ַבר ָחזוֹן אוֹ נִיב
ִמ ֶכּם יֶשׁ־ ִאתּוֹ ִמ ְזמֹר אוֹ ָ
וֹבת ַה ָקּ ָהל׃
ָלשׁוֹן אוֹ ֵפ ֶשׁר ָדּ ָבר י ְִהי ַהכֹּל ְלט ַ

קלח

כז ו ְִכי־י ְַד ֵבּר ִאישׁ ַבּ ָלּשׁוֹן י ְִהיוּ ַה ְמ ַד ְבּ ִרים ְשׁ ַניִם אוֹ ְשָׁ שׁה
אַחר זֶה י ְַד ֵבּרוּ וְ ֶא ָחד י ְִפתֹּר׃
ְוא יֹ ֵתר ְוזֶה ַ
כח ְו ִאם־ ֵאין פֹּ ֵתר אָז יִדֹּם ַבּ ָקּ ָהל ְו ֶאל־נ ְַפשׁוֹ ְו ֶאל־ ֱאִ הים
י ְַד ֵבּר׃
אָרים י ְִבחֲנוּ
ִשׁ ִ
לשׁה ְו ַהנּ ְ
יאים י ְַד ְבּרוּ ְשׁ ַניִם אוֹ ְשׁ ָ
כט ְו ַהנּ ְִב ִ
ֵיהם׃
ִד ְבר ֶ
יּשׁ ִבים ָשׁם אָז י ְִשׁתֹּק ָה ִראשׁוֹן׃
אַחד ַה ְ
ל ו ְִכי נ ְִג ָלה ָד ָבר ְל ַ
אַחר זֶה ְל ַמ ַען י ְִל ְמדוּ
ֻלּ ֶכם ְל ִה ְתנ ְַבּאוֹת זֶה ַ
תוּכלוּ כ ְ
לא ִכּי ְ
ֻחמוּ׃
ֻלּם ְינ ָ
ֻלּם ְוכ ָ
כָ
יאים׃
ֲצוּרים ְל ִפי ֵח ֶפץ ַהנּ ְִב ִ
יאים ע ִ
לב ֲהא רוּחוֹת ַהנְּ ִב ִ
בוּכה הוּא ִכּי ִאם־ ֱאֵ הי ַה ָשּׁלוֹם
לג ִכּי ֱאִ הים א ֱאֵ הי ַה ְמּ ָ
וֹשׁים׃
ְכּמוֹ ְב ָכל־ ְק ִהלּוֹת ַה ְקּד ִ
יכם ִתּ ְשׁתֹּ ְקנָה ַב ָקּ ָהל ִכּי ֵאין־ ָל ֶהן ִר ְשׁיוֹן ְל ַד ֶבּר ָשׁם ִכּי
לד ְנ ֵשׁ ֶ
ֲשׁר אֹ ֶמרֶת גַּם־ ַהתּוֹ ָרה׃
ִאם־ ְל ִה ָכּנַע ַכּא ֶ
יהן ַבּ ָבּיִת
ֲל ֶ
אַלנָה ֶאת־ ַבּע ֵ
לה ְו ִאם־ ֶח ְפ ָצן ִל ְלמֹד ָדּ ָבר ִתּ ְשׁ ְ
ִכּי־ ֶח ְר ָפּה ִהיא ְל ִא ָשּׁה ְל ַד ֵבּר ַבּ ָקּ ָהל׃
יכם
ֲל ֶ
ֵצא ְד ַבר ֱאִ הים אוֹ ָבא א ֵ
ֲמ ֶכּם י ֵ
לו אוֹ ַמה־ ַתּ ְח ְשׁבוּ ה ִ
ְל ַב ְדּ ֶכם׃
רוּח בּוֹ ִבּין י ִָבין
ֲשׁר ַ
לז ִאישׁ ִכּי־י ְִת ַח ֵשּׁב ְלנ ִָביא אוֹ ִאישׁ א ֶ
יכם ִכּי־ ִמ ְצוַת ָהאָדוֹן ִהיא׃
ֲל ֶ
ֲשׁר־ ֲאנִי כֹ ֵתב א ֵ
ֵאת א ֶ
ֲשׁר א י ִָבין זֹאת א י ִָבין׃
וּמי א ֶ
לח ִ
וּמ ַדּ ֵבּר
ַבּא ִ
אַחי ַבּ ְקּשׁוּ ְב ָכל־ ְמאֹ ְד ֶכם ְל ִה ְתנ ֵ
לט ַעל־ ֵכּן ַ
ִבּ ְלשֹׁנוֹת אַל־ ִתּ ְכ ָלאוּ׃
וּב ְס ָד ִרים ְנכֹ ִנים׃
ֵע ֶשׂה ִ
מ אַַ הכֹּל ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט י ָ
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ֲשׁר
אַחי עוֹד ַה ַפּ ַעם ֶאת־ ַה ְבּשׁרָה א ֶ
יע ָל ֶכם ַ
וֹד ַ
ַו ֲאנִי ִהנְ ִני מ ִ
אַתּם
וּבהּ ֶ
ֲשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם ָ
ֵיכם ֲהא ִהיא א ֶ
ָאתי ְבאָ ְזנ ֶ
ָקר ִ
ְדּ ֵב ִקים׃
ַד ִתּי ָל ֶכם
ֲשׁר ִהגּ ְ
ָשׁעוּן ִאם־ ַתּ ֲחזִיקוּ ַב ָדּ ָבר ַכּא ֶ
ְוגַם־ ָבּהּ ִתּוּ ְ
ֱמ ְנ ֶתּם ָל ִריק׃
לוּלא ֵכן ֶהא ַ
ִכּי־ ֵ
ֲשׁר גַּם־אָנֹ ִכי ִק ַבּ ְל ִתּי
ֵאשׁית ָכּל־ ָדּ ָבר ָמ ַס ְר ִתּי ָל ֶכם ַכּא ֶ
ְבּר ִ
יח ַבּ ֲעוֹ ֵנינוּ ְכּ ִפי ִכ ְת ֵבי ַהקֹּ ֶדשׁ׃
ִכּי־ ֵמת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ישׁי ְכּ ִפי ִכ ְת ֵבי ַהקֹּ ֶדשׁ׃
ָקם ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ו ְִכי נ ְִק ַבּר ַויּ ָ
יפא וְאַ ֲחרֵי־ ֵכן ֶאל־ ְשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר׃
ו ְִכי ִנ ְראָה ֶאל־ ֵכּ ָ
אַחים ְכּ ֶא ָחד
ֲמשׁ ֵמאוֹת ִ
ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ִנ ְראָה ֶאל־יֹ ֵתר ֵמח ֵ
וּמ ְק ָצ ָתם נָמוּ
וֹדם ַחיִּים ַעד־ ַהיּוֹם ַהזֶּה ִ
ֻבּם ע ָ
ֲשׁר ר ָ
אֶ
ָתם׃
ְשׁנ ָ
יחים
ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן נ ְִראָה ֶאל־ַיעֲקֹב ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ֶאל־ ַה ְשּׁ ִל ִ
ֻלּם׃
כָּ
ֵפל אָנֹ ִכי׃
ֲשׁר־ ְכּנ ֶ
אַחר נִ ְר ֶאה גַם־ ֵא ָלי א ֶ
ְו ַ
ֲשׁר־ ָקטֹ ְנ ִתּי ֵמ ִה ָקּרֵא
יחים ַעד א ֶ
ִכּי ָצ ִעיר ֲאנִי ֵבּין ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲדת ֱאִ הים׃
ָד ְפ ִתּי ֶאת־ע ַ
יח ִכּי ר ַ
ָשׁ ִל ַ

וֹר ְנ ִתּיִּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ַהקּ ִ

ֲשׁר אָנִי ְו ָח ְסדּוֹ ָע ַלי א־ ָהיָה
ֲבל ְבּ ֶח ֶסד ֱאִ הים ִה ְננִי ַכּא ֶ
י אָ
ֻלּם ָע ַמ ְל ִתּי ְוא אֲנִ י ִכּי ִאם־ ֶח ֶסד ֱאִ הים
ָל ִריק ִכּי־יֹ ֵתר ִמכּ ָ
ֲשׁר ִע ָמּ ִדי׃
אֶ
אַתּם
יא ו ְַע ָתּה ִאם ֲאנִי אוֹ ֵהם ָכּזֹאת אָנוּ קֹ ִראים ו ְָכזֹאת ֶ
ְתּם׃
ֱמנ ֶ
ֶהא ַ
יח ָקם ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ֵאי
ֲשׁר נ ְִקרָא ִכּי־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יב ְואַ ֲחרֵי א ֶ
קוּמה ַל ֵמּ ִתים אָיִן׃
ָשׁים ִמ ֶכּם ִכּי־ ְת ָ
יֹא ְמרוּ ֲאנ ִ
יח א ָקם׃
קוּמה ַל ֵמּ ִתים גַּם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יג ְו ִאם־ ֵאין ְתּ ָ
יאָתנוּ ְו ֶה ֶבל
יח אָז ֶה ֶבל ְק ִר ֵ
יד ְו ִאם א ָקם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַת ֶכם׃
גַּם־אֱמוּנ ְ
ֲשׁר ֵע ִדים ָהיִינוּ
טו ְואַף ִנ ָמּ ֵצא ֵע ֵדי ֶשׁ ֶקר ֵלאִ הים אַ ֲחרֵי א ֶ
ֱמת
ֲקימוֹ ִאם־א ֶ
יח וְ א ה ִ
ֵלאִ הים ִכּי ֵה ִקים ֶאת־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ָדּ ָבר ִכּי־ ַה ֵמּ ִתים א יָקוּמוּ׃
יח א ָקם׃
טז ִכּי ִאם־א יָקוּמוּ ַה ֵמּ ִתים גַּם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹדם
יכם ע ָ
ֲט ֵא ֶ
ַת ֶכם ֶה ֶבל ַוח ָ
יח אֱמוּנ ְ
יז ְו ִאם א ָקם ַה ָמּ ִשׁ ַ
יכם׃
ֲל ֶ
עֵ
אָבד נ ְִצ ָחם׃
יח ַ
ְשׁנִים ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
יח ְואַף ַהי ֵ
יח אָז ֲע ִניִּים
יט ִאם־רַק ַבּ ַחיִּים ָה ֵא ֶלּה ַשׂ ְמנוּ ַמ ְח ֵסנוּ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
אָדם׃
ַחנוּ ִמ ָכּל־ ָ
רוּדים ֲאנ ְ
ְמ ִ
כּוּרים
ֵאשׁית ַה ִבּ ִ
יח ִהנּוֹ ָקם ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ר ִ
כ ו ְַע ָתּה ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְשׁנֵי ַה ָמּוֶת׃
ִמן־י ֵ
אָדם
אָדם ֵכּן ַעל־י ְֵדי ָ
ֲשׁר ַה ָמּוֶת ָבּא ַעל־י ְֵדי ָ
כא ִכּי־ ַכא ֶ
קוּמת ַה ֵמּ ִתים׃
ְתּ ַ
יח׃
ֻלּם י ְִחיוּ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
אָדם ֵכּן כּ ָ
ֻלּם ֵמתוּ ָב ָ
ֲשׁר כּ ָ
כב ו ְַכא ֶ
כּוּרים
ֵאשׁית ַה ִבּ ִ
יח הוּא ר ִ
כג ְו ִאישׁ ִאישׁ ְבּ ֵס ֶדר נָכוֹן־לוֹ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח יָקוּמוּ ְל ֵעת בּוֹאוֹ׃
ֲמינִים ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ַה ַמּא ִ
ֲשׁיבוֹ ֶאת־ ַה ַמּ ְלכוּת ֶאל־ ָה ֱאִ הים ָהאָב
כד אַ ֲחרֵי־ ֵכן ַה ֵקּץ ַבּה ִ
ֲשׁר י ְַכ ִחיד ָכּל־ ִמ ְשׂרָה ו ְָכל־ ִשׁ ְלטוֹן ְוּגבוּרָה׃
ַבּיּוֹם א ֶ
ַג ָליו׃
ָשׁית ָכּל־אֹ ְי ָביו ַתּ ַחת ר ְ
כה ִכּי־הוּא ָמ י ְִמַ עד ִכּי־י ִ
ֲשׁר י ִָכּ ֵחד הוּא ַה ָמּוֶת׃
כו ְו ָהאֵֹיב ָהאַחֲרוֹן א ֶ
ֱמר כֹּל ַשׁ ָתּה ַתּ ַחת
ֲשׁר ֶנא ַ
כז ִכּי־כֹל ָשׁת ַתּ ַחת ר ְַג ָליו ו ְַכא ֶ
הוּשׁת ַתּ ְח ָתּיו ִמ ְלּ ַבד ַה ָשּׁת
מוּד ַעת זֹאת ִכּי־ ַהכֹּל ַ
ר ְַג ָליו ַ
כֹּל׃
יוּשׁת ַתּ ַחת ַה ָשּׁת־כֹּל
ֲשׁר י ְִכבּשׁ ֶאת־כֹּל אָז גַּם־ ַה ֵבּן ַ
כח ו ְַכא ֶ
ַג ָליו ְל ַמ ַען י ְִהיֶה ָה ֱאִ הים ַהכֹּל ַבּכֹּל׃
ַתּ ַחת ר ְ
וֹעילוּ ַהנִּ ְט ָבּ ִלים
קוּמה ַל ֵמּ ִתים ַמה־יּ ִ
כט ִאם א־ ֵכן ִאם ֵאין ְתּ ָ
ְהם א יָקוּמוּ
ֲדם ו ֵ
ִטּ ְבלוּ ַבע ָ
ְבּ ַעד ַה ֵמּ ִתים ָל ָמּה־זֶּה י ָ
וֹלם׃
ְלע ָ
ַחנוּ ֶאת־נ ְַפ ֵשׁנוּ ִמ ֶנּגֶד ְבּ ָכל־ ֶרגַע
ל ו ְָל ָמּה־זֶּה ַמ ְשׁ ִל ִיכים ֲאנ ְ
ָו ָרגַע׃
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַחי ִל ְפנֵי י ַ
ֲשׁר ֶא ֶע ְל ָצה ָב ֶכם ַ
ֻתי א ֶ
ֲליצ ִ
לא ַבּע ִ
וֹלָ למוּת יוֹם יוֹם׃
ִשׁ ַבּ ְע ִתּי ִכּי־אָנֹ ִכי ה ֵ
אֲדֵֹנינוּ ִה ְננִי נ ְ
ָער
ֲכי ְכ ַד ְר ֵכי אֱנוֹשׁ ִנ ְל ַח ְמ ִתּי ִעם־ ַחיְתוֹ י ַ
לב ְוגַם־ ְבּ ֶא ְפסוֹס ה ִ
וֹסיף ִלי זֶה ִאם־ ַה ֵמּ ִתים א יָקוּמוּ נֹא ַכל
וּמה־יּ ִ
ִתּן ַ
ַמה־יּ ֵ
ִשׁ ֶתּה ִכּי־ ָמ ָחר נָמוּת׃
ְונ ְ

קלט

ָעים ְתּ ַס ֵלּף
ָשׁים ר ִ
לג אַל־ ִתּ ְשׁעוּ ְבּ ִד ְברֵי ָשׁ ֶקר ֶח ְברַת ֲאנ ִ
ְשׁ ִרים׃
אָרחוֹת י ָ
ְ
ֲשׁר
ָשׁים א ֶ
ֱטאוּ ִכּי־יֵשׁ ֲאנ ִ
וֹררוּ ְב ֶצ ֶדק וְאַל־ ֶתּח ָ
לד ִה ְתע ְ
ֵאין־ ָבּ ֶהם ַדּ ַעת ֱאִ הים ְל ָב ְשׁ ְתּ ֶכם ֲאנִי אֹ ֵמר ָכּזֹאת׃
ָתם ְבּבוֹאָם׃
לה ו ְִכי־יֹא ַמר ִאישׁ ֵאי יָקוּמוּ ַה ֵמּ ִתים ַמה ְגּ ִויּ ָ
ֲשׁר ִתּ ְזרַע א י ְִחיֶה ִבּ ְל ִתּי ִאם־יָמוּת
לו ָס ָכל ֵהן ַה ֶזּרַע א ֶ
ִראשָֹׁנה׃
ֲשׁר אַ ֲחרֵי־ ֵכן
ֲשׁר ִתּזְ רַע א ִת ְזרַע ָה ֶע ֶצם ַההוּא א ֶ
לז ְו ֵאת א ֶ
אַחר׃
ַרגַּר ָערֹם ִח ָטּה אוֹ ֶזרַע ֵ
י ְִצ ָמח ִכּי ִאם־גּ ְ
לח רַק ֱאִ הים י ִֶתּן־לוֹ ְגוִ יָּה ְכּ ִפי ְרצוֹנוֹ ְל ָכל־ ֶזרַע ָו ֶזרַע ְגּ ִוָיּה
ְל ִמינֵהוּ׃
אָדם ְל ִמינוֹ ְו ֵכן
וּב ָשׂר ֶא ָחד הוּא ִכּי ְב ַשׂר ָ
לט ְוא ָכל־ ָבּ ָשׂר ָ
וּב ַשׂר ָדּ ִגים ָכּל־ ֶא ָחד ְל ִמינֵהוּ׃
ְבּ ַשׂר ְבּ ֵה ָמה ְבּ ַשׂר עוֹף ְ
מ ְויֵשׁ ְגּוִיּוֹת ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְויֵשׁ ְגּוִיּוֹת ָבּאָרֶץ אְַ כּבוֹד ַה ְגּוִיּוֹת
ֲשׁר ַבּאָרֶץ׃
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם שֶֹׁנה הוּא ִמ ְכּבוֹד ַה ְגּוִיּוֹת א ֶ
אֶ
אַחר
ֵח ְו ָכבוֹד ֵ
אַחר ַלָיּר ַ
מא יֵשׁ ָכּבוֹד ֶא ָחד ַל ֶשּׁ ֶמשׁ ְו ָכבוֹד ֵ
וֹכב שֶֹׁנה ִבּ ְכבוֹדוֹ׃
וֹכב ִמכּ ָ
וֹכ ִבים ִכּי־כ ָ
ַלכּ ָ
קוּמת ַה ֵמּ ִתים ִנ ְזרַע ְבּ ַשׁ ַחת־ ְבּ ִלי ו ְָקם
וּכמוֹ־ ֵכן ִבּ ְת ַ
מב ְ
ְל ַחיֵּי־ ַעד׃
מג ִנ ְזרַע ְבּא־ ָכבוֹד ו ְָקם ְבּ ָכבוֹד ִנ ְזרַע ְבּא־כֹ ַח ו ְָקם ַבּכֹּ ַח׃
ֶפשׁ ַחיָּה
רוּח הוּא יֶשׁ־גֵּו נ ֶ
ֲשׁר ַ
ֶפשׁ ַחיָּה ו ְָקם גֵּו א ֶ
מד ִנ ְזרַע גֵּו נ ֶ
רוּח הוּא׃
ֲשׁר ַ
ְויֶשׁ־גֵּו א ֶ
ֶפשׁ ַחיָּה
אָדם ָה ִראשׁוֹן ְלנ ֶ
אָדם הוּא ָה ָ
מה ו ְֵכן ָכּתוּב ַוי ְִהי ָה ָ
רוּח ְמ ַחיֶּה׃
אָדם ָהאַחֲרוֹן ְל ַ
ְו ָה ָ
ֲשׁר נִ ְשׁ ָמתוֹ
רוּח הוּא ִכּי ִאם־זֶה א ֶ
ֲשׁר ַ
מו ְוא זֶה ָה ִראשׁוֹן א ֶ
רוּח הוּא׃
ֲשׁר ַ
אַפּיו ְואַ ֲחרָיו זֶה א ֶ
ְב ָ
אָדם ַה ֵשּׁנִי הוּא
ֲד ָמה ְו ָה ָ
אָדם ָה ִראשׁוֹן הוּא ָע ָפר ִמן־ ָהא ָ
מז ָה ָ
ָהאָדוֹן ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם׃
וּכמוֹ ַה ֵשּׁנִי
מח ְכּמוֹ ָה ִראשׁוֹן ָע ָפר ֵכּן גַּם־ ָבּנָיו ָע ָפר ֵהם ְ
ֲשׁר־לוֹ ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ֵהם׃
ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ֵכּן גַּם־ ֵא ֶלּה א ֶ
ֲשׁר יְסוֹדוֹ ֵמ ָע ָפר ֵכּן
אָדם א ֶ
ֲשׁר ָל ַב ְשׁנוּ ְדמוּת ָה ָ
מט ו ְַכא ֶ
וֹצאֹ ָתיו ִמ ָשּׁ ָמיִם׃
ֲשׁר מ ָ
ִנ ְל ְבּ ָשׁה ְדמוּת ָהאָ ָדם א ֶ
ֶשׁת
ָדם ָלר ֶ
אַחי ִכּי־ ֵאין ְבּכֹ ַח ָבּ ָשׂר ו ָ
נ ו ְָכזֹאת ֲאנִי אֹ ֵמר ַ
וּבן־ ִכּ ָלּיוֹן א ִי ְנ ַחל ִאי־ ִכ ָלּיוֹן׃
ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ֶ
ִישׁן ַה ָמּוֶת אֶַ ע ֶצם
ֻלּנוּ נ ַ
ַלּה סּוֹד א כ ָ
נא ְראוּ ִהנְ ִני ְמג ֶ
ֻלּנוּ׃
ְשׁנֶּה ְלכ ָ
וֹתינוּ י ֻ
נ ְַפשׁ ֵ
רוּעה אַחֲרָֹנה ִכּי י ִָתּ ַקע
נב ְבּ ֶרגַע ְכּ ִשׁית ַעיִן ִבּ ְמשַֹׁ היֹּ ֵבל ְתּ ָ
וֹתינוּ
ְע ֶצם נ ְַפשׁ ֵ
וֹלם ו ֶ
וֹפר ְו ַה ֵמּ ִתים י ִָקיצוּ ְל ַחיֵּי ע ָ
ַבּשּׁ ָ
ְשׁנֶּה׃
יֻ
וּבן־ ָמוֶת זֶה י ְִל ַבּשׁ
ֲטה ִאי־ ִכ ָלּיוֹן ֶ
נג ִכּי ֶבן־ ִכּ ָליוֹן זֶה ַיע ֶ
אַל־ ָמוֶת׃
וּבן־ ָמוֶת י ְִל ַבּשׁ
ֲטה ִאי־ ִכ ָלּיוֹן ֶ
ֲשׁר ֶבּן־ ִכּ ָלּיוֹן ַיע ֶ
נד ו ְַכא ֶ
ֶצח׃
ֻלּע ַה ָמּוֶת ָלנ ַ
אַל־ ָמוֶת אָז יָקוּם ְדּ ַבר ַה ָכּתוּב בּ ַ
נה אַיֶּה נ ְִצ ֲחָ מוֶת אַיֵּה ֵשׁ ֶבט אוֹ ֵנְ שׁאוֹל׃
נו ֵשׁ ֶבט ַה ָמּוֶת הוּא ַה ֵח ְטא ְוכֹ ַח ַה ֵח ְטא ִהיא ַהתּוֹ ָרה׃
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שׁוּעה נ ִַצּ ַחת ְבּיַד
ָתן־ ָלנוּ ְתּ ָ
ֲשׁר נ ַ
נז אַָ בּרוּ הוּא ָה ֱאִ הים א ֶ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
ֲהוּבים וְ א
אַחים א ִ
ֻסּ ִדים ִ
וּמי ָ
נח ַעל־ ֵכּן הֱיוּ נְכֹ ִנים ְ
וֹסיפוּ ַלעֲבֹד יוֹם יוֹם אַ ֲחרֵי
וֹדת אֲדֵֹנינוּ ה ִ
וּבעֲב ַ
וֹטטוּ ַ
ִת ְתמ ְ
ֻלּ ְת ֶכם ַבּאֲדֵֹנינוּ׃
ֲשׁר י ְַד ְע ֶתּם ִכּי־א ָל ִריק ְפּע ַ
אֶ

פרק טז
ִיתי
ֲשׁר ִצוּ ִ
דשׁים ַכּא ֶ
ֻצת ַהנּ ְָדבוֹת ַל ְקּ ִ
א ו ְַעל־אֹדוֹת ְקב ַ
אַתּם׃
ָל ְטיָא ֵכּן ַתּעֲשׂוּ גַּם־ ֶ
ֶאת־ ַה ְקּ ִהלּוֹת ְבּג ַ
ֲשׁר ִתּ ְמ ָצא יָדוֹ י ִָרים
ב ְבּ ֶא ָחד ַבּ ַשּׁ ָבּת ָכּל־ ִאישׁ ִמ ֶכּם ַכּא ֶ
ֶאת־נ ְִד ָבתוֹ ִל ְהיוֹת ְל ִפ ָקּדוֹן ִאתּוֹ ְוא־ ָת ִרימוּ ֶאת־ ַהנְּ ָדבוֹת
ְבּבֹ ִאי׃
וֹבים
ָשׁים ַהטּ ִ
ֲשׁר אָבוֹא ֶא ְשׁ ַלח ֶאת־ ָה ֲאנ ִ
ג ְו ָהיָה ַכּא ֶ
ירוּשׁ ָליִם׃
ֵיכם ִעם־ ִא ְגּרוֹת ְל ָה ִביא ֶאת־ ִנ ְד ַב ְת ֶכם ִל ָ
ְבּ ֵעינ ֶ
ד ְו ִאם־י ְִכ ַשׁר ַה ָדּ ָבר ָל ֶל ֶכת גַּם־אָנֹ ִכי אָז י ְֵלכוּ ֵהם ִע ָמּ ִדי׃
יכם ִמן־ ַמ ְקדּוֹ ְניָא ִכּי ֶד ֶרַ מ ְקדּוֹ ְניָא
ֲל ֶ
ה ַו ֲאנִי אָבֹא א ֵ
ֶאאֱבֹ ָרה׃
ְמי ַהחֹ ֶרף ִע ָמּ ֶכם
וֹכ ֶכם אוֹ גַּם־ ֶא ֱחרַף י ֵ
אוּלי אָגוּר ְבּת ְ
ו ְו ַ
וֹל׃
ֲשׁר ֲאנִי ה ֵ
ְל ַמ ַען ְתּ ַשׁ ְלּחוּנִי אָז ֶאל־א ֶ
ָטה ָללוּן ִכּי
ז ִכּי ֵאין ְרצוֹ ִני ַכיּוֹם ִל ְראֹ ְת ֶכם ְכּאֹ ֵר ַח נ ָ
ָמים ִמ ְס ָפּר ִאם־י ְִר ֶצה יְה ָוֹה׃
ֲקוֶּה ָל ֶשׁ ֶבת ִע ָמּ ֶכם י ִ
ִאם־א ַ
וּב ֶא ְפסוֹס ֶא ְת ַמ ְה ַמהּ ַעד־ ַחג ַה ָשּׁבֻעוֹת׃
ח ְ
וֹלה
אכה ְגד ָ
ט ִכּי־ ָשׁם נ ְִפ ַתּח ִלי ַשׁ ַער גָּדוֹל ַה ְמּ ָל ָ
ַבּים׃
וֹמ ִמים ר ִ
ְו ַה ִמּ ְתק ְ
וֹכ ֶכם ִבּ ְב ִלי־ ָפ ַחד
וֹתיוֹס ְתּנֻהוּ־נָא ָל ֶשׁ ֶבת ְבּת ְ
י ו ְִכי יָבוֹא ִטמ ִ
אכת יְה ָוֹה הוּא עֹ ֶשׂה ָכּמֹהוּ ָכּמֹ ִני׃
ִכּי־ ְמ ֶל ֶ
יא ו ְָל ֵכן אַל־י ְִבזֵהוּ ִאישׁ אַַ שׁ ְלּ ֻחהוּ ְב ָשׁלוֹם וְ ֵא ַלי יָבוֹא ִכּי
אַחים׃
ֲח ֶכּה־לּוֹ ִעם־ ָה ִ
אַ
אָחינוּ ִהנֵּה ִה ְפ ַצ ְר ִתּי בוֹ ְמאֹד ָלבוֹא
יב ו ְַעל־אֹדוֹת אַפּוֹלוֹס ִ
אַחים ְו ֵאין לוֹ ָכּל־רָצוֹן ָלבוֹא ַע ָתּה בֹּא
יכם ִעם־ ָה ִ
ֲל ֶ
אֵ
יָבוֹא ְל ֵעת־ ְמצֹא׃
אשׁשׁוּ ַועֲשׂוּ ָחיִל׃
יג ִשׁ ְקדוּ ִע ְמדוּ ְב ֶד ֶר אֱמוּנָה ִה ְת ְ
ֲבה׃
יכם עֲשׂוּ ֵמאַה ָ
ֲשׂ ֶ
יד ו ְָכל־ ַמע ֵ
טו ַו ֲאנִי ִהנְ ִני דֹ ֵרשׁ ִמ ֶכּם ֶא ָחי ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ֶאת־ ֵבּית ְס ְט ָפנוֹס
ֲכיָּא ְו ִכי ִה ְק ִדּישׁוּ ֶאת־נ ְַפ ָשׁם ְל ָשׁרֵת
ֵאשׁית ְפּ ִרי א ַ
ִכּי־ ֵהם ר ִ
וֹשׁים׃
ֶאת־ ַה ְקּד ִ
אַתּם
ָשׁים ָכּ ֵא ֶלּה ָתּסוּרוּ ְל ִמ ְשׁ ַמ ְע ָתּם ַגּם־ ֶ
ֲשׁר ַעל־ ֵכּן ַל ֲאנ ִ
טז א ֶ
וֹהם׃
וּל ָכל־פֹּ ֵעל וְעֹ ֵבד ְכּמ ֶ
ְ
ֲכיְקוֹס ִכּי
וּפ ְרטוּנָטוֹס ַוא ַ
יז ַו ֲאנִי ָשׂ ַמ ְח ִתּי ַעל בּוֹא ְס ְט ָפנוֹס ָ
יכם׃
ֵה ָמּה ִמ ְלאוּ ֶאת־ ַמ ְחסֹ ִרי ַתּ ְח ֵתּ ֶ
ַח ָדּו ַעל־ ֵכּן ְדּעוּ י ְַקר ֵע ֶר
ֲכם י ְ
רוּחי וְ רוּח ֶ
יח ו ְִכי־ ִהנִּיחוּ ֶאת־ ִ
ָשׁים ָכּ ֵא ֶלּה׃
ֲאנ ִ

קמ

יס ָקא
וּפ ִר ְ
ילס ְ
ֲק ַ
אַסיָא שֹׁ ֲאלוֹת ָל ֶכם ְל ָשׁלוֹם ע ִ
יט ְק ִהלּוֹת ְ
יתם יֹא ְמרוּ ָל ֶכם רֹב ָשׁלוֹם ַבּאֲדֵֹנינוּ׃
ֲשׁר ְבּ ֵב ָ
ְוגַם־ ָה ֵע ָדה א ֶ
ֵעהוּ
ֻלּם שֹׁ ֲא ִלים ָל ֶכם ְל ָשׁלוֹם ַשׁאֲלוּ ִאישׁ ְלר ֵ
אַחים כּ ָ
כ ָה ִ
יקת ַהקֹּ ֶדשׁ׃
ְל ָשׁלוֹם ִבּ ְנ ִשׁ ַ
כא ֲאנִי פּוֹלוֹס שֹׁ ֵאל ָל ֶכם ְל ָשׁלוֹם ִבּ ְכ ָתב י ִָדי׃
יח ָי ֳחרָם ָמרַן
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ אֹ ֵהב ֶאת־ ָהאָדוֹן י ַ
כב ִמי א ֶ
ֲתא׃
אָ
יכם׃
ֲל ֶ
יח אֲדֵֹנינוּ ע ֵ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
כג ֶח ֶסד י ַ
אָמן׃
יח ֵ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֻלּ ֶכם ְבּי ַ
ֲב ִתי ִעם־כּ ְ
כד ְואַה ָ
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ִא ֶגּ ֶרת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁ ִנית ֶאל־ ַהקּוֹ ִר ְנ ִתּ ִיים
פרק א
יח ִבּ ְרצוֹן ֱאִ הים אֲנִי
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח י ַ
א פּוֹלוֹס ְשׁ ִל ַ
ֲדת ֱאִ הים ְבּקֹ ִר ְנתּוֹס
אָחינוּ ֶאל־ע ַ
ִ
וֹתיּוֹס
ְו ִטימ ִ
ֲכיָּא׃
ֲשׁר ְבּ ֶארֶץ א ַ
וֹשׁים א ֶ
ְו ֶאל־ ָכּל־ ַה ְקּד ִ
ֵשׁוּע
אָבינוּ ַואֲדֵֹנינוּ י ַ
ִתּן ָל ֶכם ֱאִ הים ִ
ב ֶח ֶסד וְ ָשׁלוֹם י ֵ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲבי
יח א ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲבי אֲדֵֹנינוּ י ַ
ג ָבּרוּ הוּא ָה ֱאִ הים א ִ
ֶח ָמה׃
ֲמים וֵאֵ הי ָכל־נ ָ
ָה ַרח ִ
ֲח ִרים
ַחם א ֵ
ַחם אֹ ָתנוּ ְבּ ָכל־ ָצרָה ְו ַהנֹּ ֵתן ָלנוּ כֹּ ַח ְלנ ֵ
ד ַה ְמנ ֵ
ֻח ְמנוּ ֵמ ֵאת ֱאִ הים׃
ֲשׁר נ ַ
חוּמים א ֶ
ָתם ַבּ ַתּ ְנ ִ
ְבּ ָכל־ ָצר ָ
יח ֵכּן ַעל־י ְֵדי
ֲשׁר ָע ְצמוּ ַמ ְכאֹ ֵבינוּ ַבּעֲבוּר ַה ָמּ ִשׁ ַ
ה ִכּי ַכּא ֶ
ַע ְצמוּ ַה ִנּ ֻח ִמים ָלנוּ׃
יח י ַ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶשׁע י ְֵצאוּ ָל ֵכם ֵמ ֶהן
אָפפוּ ָע ֵלינוּ רָעוֹת נֹ ַחם ְוי ַ
ו ִאם־ ְ
ֻח ִמים ִכּי־י ְִג ַדּל כֹּ ֲח ֶכם
אַתּם ֵהם ַה ְמנ ָ
ְו ִאם־ ִנ ְמ ָצא נֹ ַחם ֶ
ָחנוּ׃
ֲשׁר נ ְִסבֹּל גַּם־ ֲאנ ְ
ִמ ִסּ ְבלוֹת ַה ָצּרוֹת ָה ֵא ֶלּה א ֶ
ֲשׁר ֵח ֶלק ָל ֶכם
ֱמנָה ְבּ ַד ְע ֵתּנוּ ִכּי ַכּא ֶ
ז ְויֶשׁ־ ָלנוּ ִתּ ְקוָה ֶנא ָ
ֶח ָמה׃
ַבּ ָצּרָה ֵכּן י ְִהיֶה ָל ֶכם ֵח ֶלק גַּם־ ַבּנּ ָ
ֲשׁר
אַחינוּ ֶאת־ ַה ָצּרוֹת א ֶ
ח ִכּי ֵאין־נ ְַפ ֵשׁנוּ ְל ַה ְע ִלים ִמ ֶכּם ֵ
אַסיָא ִכּי ָכ ְבדוּ ִמ ֶמּנּוּ ַעד־ ְמאֹד ו ְִכי־ ָכ ַשׁל
ָע ְברוּ ָע ֵלינוּ ְבּ ְ
אָמ ְרנוּ נוֹאָשׁ׃
כֹּ ַח ַה ַסּ ָבּל ַעד ִכּי־גַם ְל ַחיֵּינוּ ַ
ַחנוּ ִד ַבּ ְרנוּ ִעם־ ִל ֵבּנוּ ֵלאמֹר ִמ ְשׁ ַפּט־ ָמוֶת נ ְִגזַר ָע ֵלינוּ
ט ַו ֲאנ ְ
ְל ִב ְל ִתּי נ ְִב ַטח עוֹד ְבּנ ְַפ ֵשׁנוּ ִכּי ִאם־ ֵבּאִ הים ַה ְמ ַחיֶּה
ֶאת־ ַה ֵמּ ִתים׃
ילנוּ ִמן־ ַה ָמּוֶת ַה ָקּ ֶשׁה ַהזֶּה ִכּי ַמ ִצּיל הוּא וְלוֹ
ֲשׁר ִה ִצּ ָ
י אֶ
ילנוּ עוֹד׃
וֹח ְלנוּ ִכּי י ִַצּ ֵ
ה ַ
ַבּים
וּבזֹאת ר ִ
אַתּם ָתּחוּשׁוּ ַל ֲעזָר־ ָלנוּ ִבּ ְת ִפ ַלּ ְת ֶכם ָ
יא ִכּי גַּם־ ֶ
ילת
ָתן ָלנוּ ִבּ ְת ִפ ַ
ֲשׁר נ ַ
יוֹדוּ ֵלאִ הים ַעל־ ַמ ְתּנַת ַה ֶח ֶסד א ֶ
ַבּים׃
רִ
ֲשׁר ִל ֵבּנוּ ְל ֵעדוּת ָלנוּ ִכּי ְבנ ְִקיוֹן
יב וְזֹאת ִהיא ְת ִה ָלּ ֵתנוּ א ֶ
ַכּה ְכּ ֵלב ֱאִ הים ִה ְת ַה ַלּ ְכנוּ ְבּ ֶק ֶרב ָהאָרֶץ
ֶפשׁ ז ָ
וּבנ ֶ
ַכּ ַפּיִם ְ
ָדם ִכּי
ֵיכם ְוא ְב ָח ְכ ַמת ָבּ ָשׂר ו ָ
ְואַף ִכּי־ ְב ֶקרֶב ַמ ֲחנ ֶ
ִאם־ ְבּ ֶח ֶסד ֱאִ הים׃
אַתּם קֹ ִראים
ֲשׁר ֶ
זוּל ִתי ֵאת א ֶ
יכם ָדּ ָבר ָ
ֲל ֶ
יג ִכּי א־ ָכ ַת ְבנוּ א ֵ
וֹח ְל ִתּי ִכּי־ ָת ִקימוּ ְד ָברַי ַעד־ ַה ֵקּץ׃
וּמ ַקיּ ְִמים ְוגַם ה ַ
ְ
ָשׁים ִמ ֶכּם ַה ַמּ ִכּ ִירים אֹ ָתנוּ ֵכּן
ֲשׁר ָהיִינוּ ִל ְת ִה ָלּה ַל ֲאנ ִ
יד ו ְַכא ֶ
ֵשׁוּע אֲדֵֹנינוּ׃
אַתּם ִל ְת ִה ָלה ָלנוּ ְבּיוֹם י ַ
ֶ

קמא

יכם אָז ָל ֵתת ָל ֶכם
ֲל ֶ
וּב ִבּ ָטחוֹן ַהזֶּה ָהיָה ֶאת־ ְל ָב ִבי ָלבוֹא א ֵ
טו ַ
ִל ְויַת־ ֵחן ֵשׁנִית׃
וּמ ַמּ ְקדּוֹ ְניָא ָלשׁוּב
יכם ֶאל־ ַמ ְקדּוֹ ְניָא ִ
ֲל ֶ
טז ו ְַלעֲבֹר ֶדּ ֶר ע ֵ
ְהוּדה׃
אַתּם ְתּ ַשׁ ְלּחוּנִי אָז ֶאל־ ֶארֶץ י ָ
יכם ְו ֶ
ֲל ֶ
אֵ
ִיתי אוֹ
ֲכי ָבזֹאת ִנ ְמ ַהר ֵלב ָהי ִ
ֲשׁר ָהיָה ֵכן ֶאת־ ְל ָב ִבי ה ִ
יז ו ְַכא ֶ
ָדם ַוי ְִהי ְבּ ִפי ֵהן
ֲשׁ ֶבת ָבּ ָשׂר ו ָ
ֲשׁ ְב ִתּי ְכּ ַמח ֶ
ֲכי ָהי ְָתה ַמח ַ
הִ
ָהן ָכּ ֶא ָחד׃
ְוא א ו ֵ
יכם א ָהיָה ֵהן ָוא׃
ֲל ֶ
יח ַעל־אֱמוּנַת ֱאִ הים ִכּי־ ְד ָברֵנוּ א ֵ
ֲשׁר ֲאנִי ו ְִס ְלוָנוֹס
יח א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יט ִכּי ֶבן־ ָה ֱאִ הים י ַ
ֵיכם הוּא א ָהיָה ֵהן ָוא ִכּי
וֹתיּוֹס ָקרָאנוּ אֹתוֹ ֵבינ ֶ
ְו ִטימ ִ
ֱמת בּוֹ׃
רַק־א ֶ
ָדינוּ ִל ְכבוֹד
ְאָמן ַעל־י ֵ
ֱמת ו ֵ
כ וּבוֹ ָכל־ ַה ְב ָטחוֹת ֱאִ הים א ֶ
ֱאִ הים׃
יח ִע ָמּ ֶכם ַויּ ְִמ ְשׁ ֵחנוּ
ימנוּ ַב ָמּ ִשׁ ַ
ֲק ָ
ֲשׁר ה ִ
כא ִכּי־ ֱאִ הים הוּא א ֶ
ְבּ ִמ ְשׁ ַחת ַק ְדשׁוֹ׃
ָתן ְבּ ִל ֵבּנוּ ְל ֵערָבוֹן
כב ְוגַם־ ָהיָה ָלנוּ ְל ַמ ְח ֶסה עֹז ְו ֶאת־רוּחוֹ נ ַ
ָלנוּ׃
יכם
ֲל ֶ
כג ַו ֲאנִי ֵלאִ הים ֶא ְקרָא ְל ֵעדוּת ִלי ִכּי ֵמ ֶח ְמ ָל ִתי ע ֵ
אתי ֶאל־קֹ ִר ְנתּוֹס ַעד־ ָע ָתּה׃
א־ ָב ִ
ֲב ִרים
ַת ֶכם ִהנֵּנוּ ִכּי ִאם־רַק ַכּח ַ
כד ִכּי א ְל ִה ְשׂ ָתּרֵר ַעל־אֱמוּנ ְ
אַתּם ַחיִּים׃
ֲשׁר ֶבּאֱמוּנָה ֶ
טוּב ֶכם א ֶ
ְל ַה ְג ִדּיל ְ
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יכם עוֹד ְבּ ִע ָצּבוֹן׃
ֲל ֶ
ַו ֲאנִי ַשׂ ְמ ִתּי ַעל־ ִל ִבּי ְל ִב ְל ִתּי שׁוּב א ֵ
ֲכי
ְשׂ ְמּ ֵחנִי עוֹד ה ִ
יב ֶכם ְבּ ָע ְצ ִבּי ִמי ֵאפוֹא י ַ
ֲצ ְ
ִכּי ִאם־ ֲאנִי אַע ִ
ֶע ַצב ַעל־י ִָדי׃
ֲשׁר נ ְ
ְשׂ ְמּ ֵחנִי א ֶ
הוּא י ַ
ו ְָכזֹאת ִהנֵּה ָכ ַת ְב ִתּי ֶפּן־ ֶא ְת ַע ֵצּב ֶאל־ ִל ִבּי ְבּבֹ ִאי ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם
ֻלּ ֶכם ִכּי
ָא ְב ַטח ְבּכ ְ
וֹח ְל ִתּי ִל ְשׂמֹ ַח ָבּ ֶכם ו ֶ
ֲשׁר ה ַ
ַתּ ַחת א ֶ
ֻלּ ֶכם׃
ִשׂ ְמ ָח ִתי ִהיא ִשׂ ְמ ַחת כּ ְ
וּב ֶשׁ ֶטף ְדּ ָמעוֹת
צוּקת ֵלב ָכּ ַת ְב ִתּי ָכזֹאת ְ
וּמ ַ
ַו ֲאנִי ֵמרֹב יָגוֹן ְ
ֲבה
ְוא ְל ַמ ַען ֵתּ ָע ֵצבוּ ִכּי ִאם־רַק ְל ַמ ַען ֵתּ ְדעוּ ֶאת־ ָהאַה ָ
אָה ְב ִתּי ֶא ְת ֶכם׃
ֲשׁר ַ
ָה ַעזָּה א ֶ
ֱציב ִכּי
ֲצ ֶבת א רַק אֹ ִתי ְל ַב ִדּי ֶהע ִ
ָתן ע ָ
ְו ִאם־ ִאישׁ ִמ ֶכּם נ ַ
ֱציב׃
ֻלּ ֶכם ֶהע ִ
אַכ ִבּיר ִמ ִלּים ִכּ ְמ ַעט ֶא ְת ֶכם כּ ְ
ִאם־ ִמ ְבּ ִלי ְ
ַבּים׃
ֲשׁר ז ְָעמוּהוּ ר ִ
ַעם א ֶ
אַַ דּי ָל ִאישׁ ַההוּא ַהזּ ַ
ַעל־ ֵכּן ֵאפוֹא שׁוּבוּ ְתּנוּ ֲחנִינָה ָל ִאישׁ ַההוּא ְו ַד ְבּרוּ
ֻלּע ִבּיגוֹנוֹ ִכּי רַב הוּא׃
ַעל־ ִלבּוֹ ֶפּן־ ְיב ַ

וֹר ְנ ִתּיִים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁנִית ֶאל־ ַהקּ ִ

ֲב ְת ֶכם׃
ח ו ְָלזֹאת ֲאנִי שֹׁ ֵאל ֵמ ִא ְתּ ֶכם ִפּ ְקדוּ־נָא אֹתוֹ ְבּאַה ַ
ַסּה ֲאנִי ָל ַד ַעת ֲהי ְִשׁ ֶכם
ט ְוגַם־ ְל ַבעֲבוּר זֹאת ָכּ ַת ְב ִתּי ִכּי־ ְמנ ֶ
וֹתי׃
שֹׁ ְמ ִעים ֶאל־ ָכּל־ ִמ ְצ ָ
אַתּם ִתּ ְס ְלחוּ־לוֹ ֶא ְס ַלח־לוֹ גַּם־אָנִי ִכּי ֲאנִי
ֲשׁר ֶ
י ְו ִאישׁ א ֶ
ֲשׁר ָס ַל ְח ִתּי ְל ַמ ַענ ְֶכם
אוּמה ָס ַל ְח ִתּי ֶאת־א ֶ
ִאם־ ָס ַל ְח ִתּי ְמ ָ
יח׃
ִל ְפנֵי ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹתיו׃
ֶע ְלמוּ ִמ ֶמנּוּ ְמ ִזמּ ָ
יא ֶפּן־י ְַע ְק ֵבנוּ ַה ָשּׂ ָטן ִכּי א־נ ֶ
ֲשׁר
יח א ֶ
אתי ֶאל־ ְטרוֹאַס ַעל־ ְדּ ַבר ְבּשׁרַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יב ו ְַכ ֲא ֶשׁר ָבּ ִ
נ ְִפ ַתּח־ ִלי ָשׁם ַשׁ ַער ַבּאֲדֵֹנינוּ׃
אתי ָשׁם ֶאת־ ִטיטוֹס
רוּחי ְב ִק ְר ִבּי ִכּי א־ ָמ ָצ ִ
ָחה ִ
יג א־נ ָ
ָא ֵלֵ מ ִא ָתּם ֶאל־ ַמ ְקדּוֹ ְניָא׃
ָא ֶפן ו ֵ
אָחי ו ֵ
ִ
יחנוּ
שׁוּעה ִב ְמ ִשׁ ֵ
יד אַָ בּרוּ הוּא ָה ֱאִ הים ַהנּוֹ ֵתן ָלנוּ ְת ָ
ָדינוּ ְבּ ָכל־ ָמקוֹם׃
ֵיח ַדּ ְעתּוֹ ַיזִּיל ַעל־י ֵ
ָתּ ִמיד וְ ר ַ
יח ֵלאִ הים ֵבּין
ֵיח ַהנִּיחֹ ַח ָהעֹ ֶלה ֵמ ֵאת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַחנוּ ר ַ
טו ִכּי ֲאנ ְ
וּבין ְבּתוָֹ האֹ ְב ִדים׃
נּשׁ ִעים ֵ
ְבּתוַֹ ה ָ
ֵיח ַה ַחיִּים ַל ַחיִּים
ֵיח ַה ָמּוֶת ַל ָמּ ֶות וְ ָל ֵא ֶלּה ר ַ
טז ָל ֵא ֶלּה ר ַ
וּמי־הוּא נָכוֹן ִל ְכ ֻהנָּה ָכזֹאת׃
ִ
ַבּים ַההֹ ְפ ִכים ִדּ ְברֵי ֱאִ הים ִכּי
ַחנוּ א ְכר ִ
יז ִכּי ֲאנ ְ
ַחנוּ ְמ ַד ְבּ ִרים
וּבאִ הים ֲאנ ְ
ִאם־ ְבּי ְִשׁרַת ֵל ָבב ִל ְפנֵי ֱאִ הים ֵ
יח׃
ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
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ָשׁים
ֲח ֶפץ ָלנוּ ַכּ ֲאנ ִ
ָחל עוֹד ַה ַפּ ַעם ְל ַחוֹּ ְת ֶכם ִמי־אָנוּ ה ֵ
ֲהנ ֵ
יכם אוֹ ִמ ֶכּם׃
ֲל ֶ
יצה א ֵ
ֲח ִרים ְבּ ִכ ְת ֵבי ְמ ִל ָ
אֵ
אָדם ֵמ ִבין
ֲשׁר ָכּל־ ָ
ֲרוּתה ַעל־ ִל ֵבּנוּ א ֶ
אַתּם ִאגּ ְַר ֵתּנוּ ח ָ
ֶ
וְקֹ ֵרא ָבהּ׃
ֲרוּכה
יח ע ָ
אַתּם ִא ֶגּרֶת ַה ָמּ ִשׁ ַ
מוּד ַעת זֹאת ִכּי ֶ
ֲשׁר ַ
ַכּא ֶ
רוּח ֱאִ הים ַחיִּים
תוּבה א ִב ְדיוֹ ִכּי ִאם־ ְבּ ַ
וּכ ָ
ָדינוּ ְ
ַעל־י ֵ
ֲבנִים ִכּי ִאם־ ַעל־לֻחוֹת ֵלב ָבּ ָשׂר׃
א ַעל־לֻחוֹת א ָ
יחנוּ׃
וּב ָטּחוֹן רַב ַכּזֶה יֶשׁ־ ָלנוּ ֵבּאִ הים ַעל־י ְֵדי ְמ ִשׁ ֵ
ִ
רוּחנוּ ִכּי
א ִכי כֹּ ַח ָלנוּ ְל ַקיֵּם ָכּל־ ָדּ ָבר ְכּ ִפי ָהעֹ ֶלה ַעל־ ֵ
ִאם־כֹּ ֵחנוּ ֵמ ֵאת ָה ֱאִ הים׃
ֲד ָשׁה א ְל ִפי
ָתן ָלנוּ ִל ְהיוֹת כֹּ ֲהנֵי ְב ִרית ַהח ָ
ֲשׁר גַּם־כֹּ ַח נ ַ
אֶ
רוּח
רוּח ִכּי־ ָהאוֹת ֵמ ִמית ְו ָה ַ
ָהאֹ ִתיּוֹת ִכּי ִאם־ ְל ִפי ָה ַ
ְמ ַחיֶּה׃
ֲרוּתה ְבּאֹ ִתיּוֹת
ֲשׁר ח ָ
ֲשׁר ָמוֶת ָבּהּ ַוא ֶ
ְו ִאם־ ַה ְכּ ֻהנָּה א ֶ
ָאל
ֲבנִים ָמ ְלאָה ָכבוֹד ַעד־ ִכּי א י ְָכלוּ ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
ַעל־ ָהא ָ
ֲשׁר א ַיעֲמֹד
משׁה ִמ ְפּנֵי אוֹר ָפּנָיו א ֶ
ְל ַה ִבּיט ֶאל־ ְפּנֵי ֶ
ֶצח׃
ָלנ ַ
רוּח׃
ֲשׁר ָבּהּ ַחיֵּי ַ
ֲתה ָכבוֹד ִל ְכ ֻהנָּה א ֶ
אַף ִכּי ָיא ָ
ֲשׁר תוֹ ָר ָתהּ ִדּין ֲהא ִת ָכּ ֵבד ַה ְכּ ֻהנָּה
ְו ִאם־ ִתּ ָכּ ֵבד ַה ְכּ ֻהנָּה א ֶ
ֲשׁר ָצ ְד ָקה תוֹ ָר ָתהּ ְבּ ָכבוֹד ִמ ְשׁנֶה׃
אֶ
ֶח ָשׁב ְכּבוֹד ַה ְכּ ֻהנָּה ָה ִראשָֹׁנה ֶנגֶד ֵע ֶרַ ה ְכּ ֻהנָּה
ִכּי ַב ֶמּה נ ְ
ֶתר ְשׂ ֵאת׃
ֲשׁר־ ָלהּ י ֶ
אֶ

קמב

ֶצח׃
בוּדה ִהיא אַף ִכּי־זֹאת ָהעֹ ֶמ ֶדת ָלנ ַ
יא ְו ִאם־ ַבּת־חֲלוֹף ְכּ ָ
יע ָע ָתק׃
יב ַעל־ ֵכּן ִבּ ְהיוֹת ָלנוּ ִתּ ְקוָה ָכזֹאת ִפּינוּ י ִַבּ ַ
ָאל א
וּבנֵי י ְִשׂר ֵ
ָתן ַמ ְסוֶה ַעל־ ָפּנָיו ְ
ֲשׁר נ ַ
משׁה א ֶ
יג ְוא ְכּ ֶ
י ְָכלוּ ְל ִה ְתבּוֹ ֵנן ֶאל־ ַתּ ְכ ִלית תּוֹ ָרתוֹ ַה ָבּאָה ַעד־ ִק ָצּהּ׃
ֲשׁר י ְִק ְראוּן ִדּ ְברֵי ַה ְבּ ִרית
יד ִכּי ָכּ ֵבד ִל ָבּם וְ ַעד־ ַהיּוֹם ַהזֶּה ַכּא ֶ
ֵיהם ִכּי א יָסוּר
ְשׁנָה עוֹד ַה ַמּ ְסוֶה ַההוּא ְל ֶנגֶד ֵעינ ֶ
ַהי ָ
יח׃
ִבּ ְל ִתּי ַב ָמּ ִשׁ ַ
משׁה ְו ַה ַמּ ְסוֶה ְכּ ִמ ְכ ֶסה ַעל־ ִל ָבּם
טו ֵהם י ְֶהגּוּן ְבּתוֹ ַרת ֶ
ַעד־ ַהיּוֹם ַהזֶּה׃
יוּסר׃
ָאל ֶאל־ ָהאָדוֹן אָז ַה ַמּ ְסוֶה ָ
ֲשׁר יָשׁוּב י ְִשׂר ֵ
טז אַַ כּא ֶ
רוּח אֲדֵֹנינוּ ָח ְפ ִשׁי הוּא׃
ֲשׁר־בּוֹ ַ
וּמי א ֶ
רוּח ִ
יז ַואֲדֵֹנינוּ הוּא ָה ַ
ֻלּנוּ ְבּ ִלי ִמ ְכ ֶסה ַעל־ ָפּנֵינוּ רֹ ִאים ְכּבוֹד אֲדֵֹנינוּ
ַחנוּ כ ָ
יח ַו ֲאנ ְ
ֲלה
ְשׁנֶּה י ְִד ֶמה ַל ֶצּ ֶלם ַההוּא וְ ַיע ֶ
מוּצק ו ְַצ ְל ֵמנוּ י ֻ
ְכּמוֹ ִב ְר ִאי ָ
רוּח׃
ִמ ָכּבוֹד ֶאל־ ָכּבוֹד ִמ ִלּ ְפנֵי אֲדוֹן ָה ַ

פרק ד
ֵחת
א ַעל־ ֵכּן ִבּ ְהיוֹת ָלנוּ ְכּ ֻהנָּה ָכזֹאת ְבּ ֶח ֶסד ֵאל א נ ַ
ִמ ְפּנֵי־כֹל׃
יהן נ ְִר ָחק ְבּ ִע ְקּבוֹת ָע ְק ָבה
ֲל ֶ
ב ִמנּ ְִס ָתּרוֹת ַה ְמּ ִבישׁוֹת ְפּנֵי ַבע ֵ
ֵל ו ְַעל־ ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים א ִנ ְטפֹּל ֶשׁ ֶקר ִכּי ִאם־ ְלגַלּוֹת
א נ ֵ
אָדם
וּבזֹאת נ ִָפיק רָצוֹן ִמ ֵלּב ָכּל־ ְבּנֵי ָ
ֱמת ָבּאנוּ ְ
ֶאת־ ָהא ֶ
ִל ְפנֵי ֱאִ הים׃
ֶיה ַה ַמּ ְסוֶה הוּא רַק ְל ֵעינֵי
ָתנוּ ַמ ְסוֶה ַעל־ ָפּנ ָ
ג ְו ִאם גַּם־ ְבּשׁר ֵ
ָהאֹ ְב ִדים׃
ֲשׁר א ֵא ֻמן ָבּם
ֲשׁר ִעוֵּר ֱאֵ הי ָהעוֹ ָלם ַהזֶּה ֵעינֵי ֵא ֶלּה א ֶ
ד אֶ
ֲשׁר הוּא
יח א ֶ
יהם אוֹר ְכּבוֹד ְבּשׁרַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲל ֶ
ְל ִב ְל ִתּי ִיגַּהּ ע ֵ
ֶצ ֶלם ָה ֱאִ הים׃
יח נֹא ַמר ִכּי הוּא
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ה ִכּי א ָע ֵלינוּ ִכּי ִאם־ ַעל־י ַ
יכם׃
ַחנוּ ַע ְב ֵד ֶ
וּל ַמעֲנוֹ ֲאנ ְ
ָהאָדוֹן ְ
וֹפע אוֹר ֵמאֹ ֶפל הוּא ִה ְד ִליק נֵרוֹ
אָמר וַיּ ַ
ֲשׁר ַ
ו ִכּי ָה ֱאִ הים א ֶ
ֵשׁוּע
ְבּ ַח ְדרֵי ִל ֵבּנוּ ְל ָה ִפיץ אוֹר ַדּ ַעת ְכּבוֹדוֹ ִבּ ְפנֵי י ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶתר עֹז ֵלאִ הים
וֹצר ַהזֶּה ָלנוּ ִבּ ְכ ִלי ָחרֶשׂ ְל ַמ ַען ֵתּת י ֶ
ז ְו ָהא ָ
ְוא ָלנוּ׃
ֻכים ְוא
צוּצים ְנב ִ
ח ִנ ְל ָח ִצים ֲא ַנ ְחנוּ ִמ ָכּל־ ֵע ֶבר אַ א ְר ִ
נוֹאָ ִשׁים׃
ט ִנ ְר ָדּ ִפים ְוא ֶנ ֱעז ִָבים נ ִָדּ ִחים ְוא אֹ ְב ִדים׃
ַחנוּ ָתּ ִמיד ְבּנ ְַפ ֵשׁנוּ
ֵשׁוּע נֹ ְשׂ ִאים ֲאנ ְ
י ְו ֶאת־מוֹת ָהאָדוֹן י ַ
ְל ַמ ַען ִיגָּלוּ ְבנ ְַפ ֵשׁנוּ גַּם־ ַחיָּיו׃
ֵשׁוּע ְל ַמ ַען
ְמי ַחיֵּינוּ ַבּעֲבוּר י ַ
ַחנוּ ַל ָמּוֶת ָכּל־י ֵ
יא ִכּי ְנתוּנִ ים ֲאנ ְ
ֵשׁוּע ִבּ ְב ָשׂרֵנוּ ָבּ ָשׂר ָכּ ֶלה׃
ִיגָּלוּ גַם־ ַחיֵּי י ַ
יכם כֹּ ַח ַה ַחיִּים׃
ֲל ֶ
ָדל כֹּ ַח ַה ָמּוֶת ֵכּן ע ֵ
ֲשׁר ָע ֵלינוּ גּ ַ
וּב ֵכן ַכּא ֶ
יב ְ
רוּח ָהאֱמוּנָה ַההוּא ַכּ ָדּ ָבר ַה ָכּתוּב
יג אִַ בּ ְהיוֹת ָבּנוּ ַ
ַחנוּ ְוגַם־ ְנ ַד ֵבּרָה׃
ֲמינִים ֲאנ ְ
ֲד ֵבּר ָל ֵכן ַמא ִ
ֱמנ ְִתּי ִכּי־א ַ
ֶהא ַ

וֹר ְנ ִתּיִים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁנִית ֶאל־ ַהקּ ִ

ֵשׁוּע הוּא
ָד ְענוּ ִכּי ַה ֵמּ ִקים ֶאת־ ָהאָדוֹן י ַ
ֲשׁר י ַ
יד אַ ֲחרֵי א ֶ
ידנוּ ִע ָמּ ֶכם ְל ָפנָיו׃
ֲמ ֵ
ֵשׁוּע ְוגַם־ַיע ִ
גַּם־י ִָקים אֹ ָתנוּ ִעם־י ַ
ַבּים ְלהוֹדוֹת ִל ְכבוֹד
וֹסיפוּ ר ִ
ֲבוּר ֶכם ְל ַמ ַען י ִ
טו ו ְָכל־ ֵא ֶלּה ַבּע ְ
ָה ֱאִ הים רֹב ַח ְסדּוֹ׃
אָדם ַה ִחיצוֹן
ֵחת ִמ ְפּנֵי־כֹל אַף ִאם־ ָה ָ
טז ו ְַעל־ ֵכּן ֵאפוֹא א נ ַ
ֲליף כֹּ ַח יוֹם יוֹם׃
ִימי ַיח ִ
אָדם ַה ְפּנ ִ
ָמק ָבּנוּ ִהנֵּה ָה ָ
נַ
ִתּן־ ָלנוּ ָכּבוֹד
ֶצח י ֶ
ֲשׁר ַקל הוּא וְעֹ ֵבר ְכּ ָרגַע עֹז נ ַ
יז ִכּי ָע ְניֵנוּ א ֶ
ֲלה׃
ְמאֹד ַנע ָ
ֲשׁר ֵאינָם
יח ִכּי א ִל ְד ָב ִרים ַה ִנּ ְר ִאים אָנוּ ְמ ַצ ִפּים ִכּי ִאם־ ַלא ֶ
ֲשׁר ֵאינָם נִ ְר ִאים
ֲרוּצים ַוא ֶ
ָמים ח ִ
ִנ ְר ִאים ִכּי ַהנּ ְִר ִאים ְלי ִ
וֹל ֵמי ַעד׃
ַעד־ע ְ

פרק ה
ֻתּן ָלנוּ ַבּיִת
ֵה ֵרס ֵבּית חֹ ֶמר אֹ ֶהל נ ְַפ ֵשׁנוּ י ַ
ָד ְענוּ ִאם י ָ
א ִכּי י ַ
וֹלם הוּא
ָדיִם ִכּי ֵבּית ע ָ
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ ָבנוּי ְבּי ַ
ֵמ ֵאת ָה ֱאִ הים א ֶ
ַבּ ָמּרוֹם׃
ָחנוּ ְושֹׁ ֲא ִפים ְל ִה ְתלוֹ ֵנן
ָחים ֲאנ ְ
ֶפשׁ ֶנ ֱאנ ִ
ב ִכּי פֹה ְבּ ָב ֵתּי ַהנּ ֶ
ְבּ ֵצל ַה ָמּעוֹן ָה ֶע ְליוֹן׃
ֻמּם ִמ ְבּ ִלי ַמ ְח ֶסה׃
ג ְו ִאם ִנ ְתלוֹ ֵנן ָשׁם א נִ ְהיֶה עוֹד ְכּ ֵעיר ִ
ֻבּ ִלים
ַחנוּ ְמס ָ
ֶפשׁ ֲאנ ְ
ד ִכּי ָכל־עוֹד ִנ ְתגּוֹ ֵרר פֹּה ְבּ ָב ֵתּי ַהנּ ֶ
ַחנוּ ִמ ְתאַוִּים ִכּי
יצ ֵתנוּ ֲאנ ְ
ֲל ָ
יפת ח ִ
ֲל ַ
ְו ֶנ ֱאנ ִָקים ְוא ַלח ִ
ֻלּע ַה ָמּוֶת ְבּמוֹ־ ַה ַחיִּים׃
ֻבּ ִשׁים ְל ַבעֲבוּר ְיב ַ
ִאם־ ִל ְהיוֹת ְמל ָ
ָתן
ְאת־רוּחוֹ נ ַ
ֲכינָנוּ ְל ָכל־זֹאת ו ֶ
ֲשׁר ה ִ
ה ְו ָה ֱאִ הים הוּא א ֶ
ְל ֵערָבוֹן ָלנוּ׃
מוּכים ָתּ ִמיד ְוגַם־יֹ ְד ִעים ִכּי ָכל־עוֹד
ַחנוּ ְס ִ
וּבזֹאת ֲאנ ְ
ו ְ
ִשׁכֹּן ְכּמוֹ גֹ ִלים ֵמ ַעל ְפּנֵי ָהאָדוֹן׃
ֲשׁר נִ ְשׁכֹּן ַבּ ְגּ ִויָּה נ ְ
אֶ
ז ִכּי ָבאֱמוּנָה אָנוּ הֹ ְל ִכים ְוא ְל ַמ ְר ֵאה ֵעי ָניִם׃
ח ְויֶשׁ־ ָלנוּ ַעל־ ִמי ְל ִה ָסּ ֵמְ ו ַת ֲאוַת ִל ֵבּנוּ ְגדֹ ָלה ְל ַה ְר ִחיק נְדֹד
וּל ִה ְתלוֹ ֵנן ְבּ ֵצל ָהאָדוֹן׃
ִמן־ ַה ְגּ ִויָּה ְ
אַמּץ ִאם־ ִמ ָקּרוֹב אוֹ־ ֵמרָחוֹק ִל ְהיוֹת לוֹ ְלרָצוֹן׃
ט ַעל־ ֵכּן ִנ ְת ֵ
יח
ֻלּנוּ ִמ ְת ַע ְתּ ִדים ַלעֲמֹד ִל ְפנֵי ִכ ֵסּא ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ִכּי כ ָ
ֲשׁר ָע ָשׂה ְבּעוֹדוֹ ִבּ ְב ָשׂרוֹ
ֲשׂהוּ א ֶ
ָל ַק ַחת ִאישׁ ִאישׁ ְכּ ַמע ֵ
ִאם־טוֹב ְו ִאם־רָע׃
ֲשׁר י ְִראַת יְה ָוֹה ְל ֶנגֶד ֵעינֵינוּ נ ְַפ ֶתּה ֶאת־ ְבּנֵי
יא ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ַחנוּ
ֻעים ֲאנ ְ
וּבי ְִשׁרַת ְל ָב ֵבנוּ ְיד ִ
אָדם ְלי ְִראָה אֹתוֹ ְ
ָה ָ
ַחנוּ גַּם־ ָל ֶכם׃
ֻעים ֲאנ ְ
ילה ִכי ֵכן ְיד ִ
וֹח ָ
ֵלאִ הים א ִ
ֵיכם עוֹד ַה ָפּ ַעם ִכּי
וֹמם נ ְַפ ֵשׁנוּ ִל ְפנ ֶ
יב ְוא ָבאנוּ ְבזֹאת ְלר ֵ
ָדיִם ְל ִה ְת ָפּ ֵאר ָבּנוּ ו ְָל ֵתת ָל ֶכם ִפּ ְתחוֹן ֶפּה
ִאם־ ָל ִשׂים ָל ֶכם י ַ
אוּמה׃
ֲרים ָל ֵעי ַניִם ו ְַל ֵלּ ָבב ֵאין ְמ ָ
ֶנגֶד ַה ִמּ ְת ָפּא ִ
וֹל ִלים ֵכּן ָהיִינוּ ֵלאִ הים ְו ִאם
ֶח ַשׁ ְבנוּ ְכ ִמ ְשׁתּ ְ
יג ְואַף ִאם־נ ְ
ִכּ ְמ ֻח ָכּ ִמים ֵכּן ָהיִינוּ ָל ֶכם׃
וֹציא ִמ ְשׁ ָפּט ָכּזֶה
יח ָחז ְָקה ָע ֵלינוּ ְלה ִ
ֲבת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יד ִכּי־אַה ַ
ֶח ָשׁבוּ׃
ֻלּם ְכּ ֵמ ִתים נ ְ
ֻלּם אָז כּ ָ
ִאם־ ֶא ָחד ֵמת ְבּ ַעד כּ ָ
ֻלּמוֹ א ְלנ ְַפ ָשׁם ִכּי
ֻלּם ְל ַמ ַען י ְִחיוּ כ ָ
טו ְוהוּא ֵמת ְבּ ַעד כּ ָ
ֲדם׃
ֲשׁר ֵמת ו ְָקם ַבּע ָ
ִאם־לוֹ א ֶ
קמג

יח
ֵדע עוֹד ִאישׁ ְל ִפי ְב ָשׂרוֹ ְואַף ַה ָמּ ִשׁ ַ
טז ַעל־ ֵכּן ֵמ ַע ָתּה א־נ ַ
ֵד ֵעהוּ עוֹד ָע ָתּה׃
ִאם־י ְַד ֲענֻהוּ ְל ִפי ְבּ ָשׂרוֹ א־נ ָ
ֲד ָשׁה הוּא ַק ְדמֹ ִניּוֹת ָח ְלפוּ ְו ִהנֵּה
יח ְבּ ִריאָה ח ָ
יז ִכּי ִמי ַל ָמּ ִשׁ ַ
ַהכֹּל ָח ָדשׁ הוּא׃
ֲשׁר ְנ ָתנָנוּ ְל ִה ְתרַצּוֹת ֵא ָליו
וכל־זֹאת ִמיַּד ֱאִ הים א ֶ
יח ָ
יחה ַהזֹּאת ָשׂם ָע ֵלינוּ׃
יח ַועֲבֹ ַדת ַה ְסּ ִל ָ
ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
וֹלם
יח ִל ְסַ ח ִל ְבנֵי ָהע ָ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יט ִכּי ֵהן ֱאִ הים ָהיָה ְבּי ַ
יחה ַהזֹּאת
יהם ְותוֹ ַרת ַה ְסּ ִל ָ
ְוא־ ִל ְזכֹּר ָל ֶהם ֶאת־ ַחטֹּא ֵת ֶ
ָדינוּ׃
ִה ְפ ִקיד ְבּי ֵ
ָחנוּ ְכּמוֹ ִאם־ ֱאִ הים
יח ֲאנ ְ
יצי ַה ָמּ ִשׁ ַ
כ ְו ִאם ֵכּן ֵאפוֹא ְמ ִל ֵ
ֵיכם ְבּ ֵשׁם
ַחנוּ ְמ ַח ִלּים ֶאת־ ְפּנ ֶ
יכם ַעל־ ִפּינוּ ֲאנ ְ
ִמ ְת ַחנֵּן ֲא ֵל ֶ
יח ִה ְתרַצּוּ־נָא ֶאל־ ָה ֱאִ הים׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲדנוּ
ָדע ַח ָטּאת אֹתוֹ ָע ָשׂה ְל ַח ָטּאת ַבּע ֵ
ֲשׁר א־י ַ
כא הוּא א ֶ
ַחנוּ בוֹ ְל ִצ ְד ַקת ֱאִ הים׃
ְל ַמ ַען נִ ְהיֶה ֲאנ ְ

פרק ו
אכתּוֹ ְמ ַב ְק ִשׁים ִמ ֶכּם אַל־נָא
ַחנוּ ְכּעֹ ִשׂים ִעמּוֹ ִבּ ְמ ַל ְ
א ַו ֲאנ ְ
ִת ְשׂאוּ ֶח ֶסד־ ֵאל ָל ִריק׃
ְשׁוּעה ֲעז ְַר ִתּי
וּביוֹם י ָ
ִיתיְ 
ב ִכּי הוּא אֹ ֵמר ְבּ ֵעת רָצוֹן ֲענ ִ
ְשׁוּעה׃
ִהנֵה ַע ָתּה ֵעת רָצוֹן ִהנֵּה ַע ָתּה יוֹם י ָ
ִתּן ִמ ְכשֹׁל ִל ְפנֵי־כֹל ֶפּן־ ֵתּ ָח ֵשׁב עֲבֹ ָד ֵתנוּ ְל ִשׁ ְמ ָצה׃
ג ְוא נ ֵ
ֲמד ַנעֲמֹד ְל ֵעינֵי ָהרֹ ִאים ִכּ ְמ ָשׁ ְר ֵתי־ ֵאל
אוּלם ְבּ ָכל־ ַמע ָ
ד ָ
וּבחֹ ֶסר כֹּל׃
רוּח ְבּ ַל ַחץ ְבּ ָמצוֹק ְ
ְבּרֹב עֹ ֶצר ַ
ה ְבּ ַמ ֲהלֻמּוֹת ְבּ ָב ֵתּי ְכ ָל ִאים ִבּ ְמהוּמוֹת ִבּ ְת ָלאוֹת ִבּ ְב ִלי־ ֵשׁנָה
וּב ִה ְת ַענּוֹת ַבּיּוֹם׃
ַבּ ַלּי ְָלה ְ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ
רוּח ַבּ ֲחנִינָה ְבּ ַ
וּבאֹ ֶרַ 
ו ְבּבֹר ֵלב ְבּאוֹר ַה ַדּ ַעת ְ
ָלב׃
ֲבה ְבּא ֵלב ו ֵ
וּבאַה ָ
ְ
ָמין
ֵשׁק ַה ְצּ ָד ָקה ִמיּ ִ
וּב ְכ ִלי נ ֶ
ֱמת ִבּ ְגבוּרַת ֱאִ הים ִ
ז ְבּ ִדברֵי א ֶ
וּמ ְשּׂמֹאל׃
ִ
וּב ֵשׁ ַמע ְתּ ִה ָלּה ְכּ ַמ ְת ִעים
ָעה ְ
וּב ָקלוֹן ְבּ ִד ָבּה ר ָ
ח ְבּ ָכבוֹד ְ
ֱמנִים׃
ְו ֶנא ָ
ַחנוּ ַחיִּים
ט ִכּ ְבנֵי ְב ִלי־ ֵשׁם ְואַ ְנ ֵשׁי ֵשׁם ְכּ ֵמ ִתים ְו ִהנֵּה ֲאנ ְ
מוּמ ִתים׃
ְכּ ֻמ ִכּים ְוא ָ
ַבּים ְכּ ֵאין
ֲשׁירֵי ר ִ
וּמע ִ
ָשׁים ַ
וּשׂ ֵמ ִחים ָתּ ִמיד ְכּר ִ
ֱצ ִבים ְ
י ְכּ ֶנע ָ
אוּמה וְ יֵשׁ ָל ֶהם כֹּל׃
ָל ֶהם ְמ ָ
ָחב׃
וֹשׁ ֵבי קֹ ִר ְנתּוֹס ִפּינוּ ָפ ַת ְחנוּ ָל ֶכם אַף ִל ֵבּנוּ ר ָ
אַתּם י ְ
יא ְו ֶ
יכם ָצרוּ
ֲמ ֶ
יכם וְ ַרח ֵ
יב א־ ַצר הוּא ֵמ ָה ִכיל ֶא ְת ֶכם אֵַ מ ֵע ֶ
ֵמ ָה ִכיל אֹ ָתנוּ׃
יג ַו ֲאנִי ְכּמוֹ ֶאל־ ָבּנִים ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר ָה ִשׁיבוּ ְגמוּל ְו ַה ְר ִחיבוּ
אַתּם׃
ִל ְבּ ֶכם גַּם־ ֶ
יד אַל־ ִתּ ָצּ ְמדוּ ִל ְמ ָה ְר ֵסי אֱמוּנָה ִל ְמשִֹׁ ע ָמּם ְבּעֹל ֶא ָחד ִכּי
וּמה ְבּ ִרית ֵבּין אוֹר ַלחֹ ֶשׁ׃
ֶשׁע ַ
ַמה אַ ֲחוָה ֵבּין ֶצ ֶדק ָלר ַ
ָעל אוֹ ֶמה ֵח ֶלק ְלשֹׁ ֵמר אֱמוּנָה
יח ִל ְב ִליּ ַ
טו ַבּ ֶמּה י ְִשׁוֶה ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִעם־ ְמ ָהרֵס אֱמוּנָה׃

וֹר ְנ ִתּיִים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁנִית ֶאל־ ַהקּ ִ

יכל
ַחנוּ ֵה ַ
ֱל ִילים ִכּי־ ֲאנ ְ
יכל ֱאִ הים ִעם־א ִ
טז ַמה־ ֶקּ ֶשׁר ְל ֵה ַ
וֹכם
ְשׁ ַכ ְנ ִתּי ְבת ָ
אָמר ָה ֱאִ הים ו ָ
ֲשׁר ַ
ֱאִ הים ַחיִּים ַכּא ֶ
ִיתי ָל ֶהם ֵלאִ הים ְו ֵהם י ְִהיוּ־ ִלי
וֹכם ְו ָהי ִ
ְו ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ְבת ָ
ְל ָעם׃
וֹכם וְ ִה ָבּרוּ נְ ֻאם־יְה ָוֹה ְו ָט ֵמא אַל־ ִתּגָּעוּ
יז ַעל־ ֵכּן ְצאוּ ִמתּ ָ
ֲק ֵבּל ֶא ְת ֶכם׃
ַו ֲאנִי א ַ
וּל ָבנוֹת
אַתּם ִתּ ְהיוּ־ ִלי ְל ָבנִים ְ
ִיתי ָל ֶכם ְלאָב ְו ֶ
יח ְו ָהי ִ
ְנ ֻאם־יְה ָוֹה ְצ ָבאוֹת׃

פרק ז
א ָל ֵכן י ְִד ִידים ִבּ ְהיוֹת ָלנוּ ַה ְב ָטחוֹת ֵא ֶלּה נְ ַט ֵהר נ ְַפ ֵשׁנוּ
ֲלה ַבקֹּ ֶדשׁ ְבּי ְִראַת ֱאִ הים׃
ָרוּח ְו ַנע ֶ
ִמ ָכּל־ ֻט ְמאַת ָבּ ָשׂר ו ַ
ב ָשׂאוּנוּ־נָא א ָע ַשׁ ְקנוּ א ִח ַבּ ְלנוּ ְוא ָע ַק ְבנוּ ִאישׁ׃
ימ ֶכם ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר ִכּי ֲהא ִק ַדּ ְמ ִתּי ֵלאמֹר ִכּי
ֲשׁ ְ
ג ְוא ְל ַהא ִ
אַתּם ְבּ ִל ֵבּנוּ גַּם־ ַבּ ָמּוֶת גַּם־ ַבּ ַחיִּים׃
מוּרים ֶ
ְשׁ ִ
יכם ְו ֶא ְת ָפּ ֵאר ָבּ ֶכם ַעד־ ְמאֹד
ֲל ֶ
ֶשׁת ְשׂ ָפ ַתי ִנ ְמ ְר ָצה א ֵ
ד ֲאר ֶ
אתי נֹ ַחם ו ְֵדי ְשׂ ָמחוֹת ָשׂ ָב ְע ִתּי׃
ָתנוּ ָמ ֵל ִ
וּב ָכל־ ָצר ֵ
ְ
ה ִכּי ְבּבֹ ֵאנוּ ַמ ְקדּוֹ ְניָא א־ ָהיָה ָשׁלוֹם ִבּ ְב ָשׂרֵנוּ ִכּי ִאם־ ָצרָה
ימה׃
ֲד ִרים ֵא ָ
וּמח ָ
ִמ ָכּל־ ֵע ֶבר ִמחוּץ ֶחרֶב ֵ
ֲשׁר ָס ַמָ לנוּ ְבּיַד ִטיטוֹס
פוּפים ֱאִ הים א ֶ
ו אַ זֹ ֵקף ְכּ ִ
ְבּבֹאוֹ׃
ֲשׁר ָמ ָצא
חוּמים א ֶ
ז ְוא ְבּבֹאוֹ ִבּ ְל ָבד ִכּי ִאם־גַּם ְבּ ַת ְנ ִ
ֵיכם ְבּ ַה ִגּידוֹ ָלנוּ ֶאת־ ֵח ֶשׁק ִל ְבּ ֶכם ֶאת־יְגוֹ ְנ ֶכם
ֵבינ ֶ
וֹסיף ִשׂ ְמ ָחה ְבּ ִל ִבּי׃
ֲשׁר ַעל־ ֵכּן ה ִ
אַת ֶכם ִלי א ֶ
ְו ֶאת־ ִק ְנ ְ
ָחם ַע ָתּה אַף
ֱצ ְב ִתּי ֶא ְת ֶכם ְבּ ִאגּ ְַר ִתּי א ֶאנּ ֵ
ח ְו ִאם ַגּם־ ֶהע ַ
יבה ֶא ְת ֶכם
ֱצ ָ
ִכּי־ ִנ ַח ְמ ִתּי אָז ִבּ ְראֹ ִתי ִכּי־ ָה ִא ֶגּרֶת ַה ִהיא ֶהע ִ
ִל ְז ָמן ָמה׃
ט ו ְַע ָתּה ֲאנִי ָשׂ ֵמ ַח א ַעל־ ָע ְצ ְבּ ֶכם ִכּי ִאם־ ַעל־ ָע ְצ ְבּ ֶכם
ֱצ ְב ֶתּם ְל ִפי ְרצוֹן ֱאִ הים ִל ְב ִלי
ֲשׁר ֶנע ַ
שׁוּבה אַ ֲחרֵי א ֶ
ִל ְת ָ
ָדנוּ׃
הֱיוֹת ָל ֶכם ָכּל־ ֶנזֶק ַעל־י ֵ
שׁוּעה
שׁוּבה ו ְִל ְת ָ
וֹליִ ל ְת ָ
י ִכּי ָהעֹ ֶצב ְל ִפי ְרצוֹן ֱאִ הים מ ִ
וֹלם
ָחם ִאישׁ אַ עֹ ֶצב ְל ִפי־ ֶד ֶרָ הע ָ
ֲשׁר ַעל־זֹאת א ִינּ ֵ
אֶ
וֹליַ ל ָמּוֶת׃
י ִ
יא ֲהא ִת ְראוּ ְפ ִרי ָע ְצ ְבּ ֶכם ֲא ֶשׁר ִכּ ְרצוֹן ֱאִ הים ִכּי עוֹ ֵרר
ֶא ְת ֶכם ִל ְשׁקֹד ַעל־ ְדּ ָברֵינוּ אַף ְל ִה ְצ ַט ֵדּק ְואַף ְל ִה ְת ַק ֵצּף אַף
וֹכ ְח ֶתּם
ֲבה אַף ְל ִק ְנאָה וְאַף ִלנ ְָק ָמה ה ַ
ְלי ְִראָה ְואַף ְלאַה ָ
ִיתם ִמכֹּל וָכֹל ָבּ ִע ְניָן ַההוּא׃
ִכּי־נ ְִקיִּים ֱהי ֶ
יכם א ָכ ַת ְב ִתּי ַבּעֲבוּר זֶה
ֲל ֶ
ֲשׁר ָכּ ַת ְב ִתּי א ֵ
יב ו ְַעל־ ֵכּן ַכּא ֶ
ֲשׁר ָס ַבל
ָעה ְוא ַבּעֲבוּר זֶה א ֶ
ֲשׁר ָע ָשׂה ֶאת־ ָהר ָ
אֶ
ֵדים
אַתּם ֲחר ִ
ָעה ִכּי ִאם־ ַבּעֲבוּר ַה ְראֹ ְת ֶכם ַכּ ָמּה ֶ
ֶאת־ ָהר ָ
ָע ֵלינוּ ִל ְפנֵי ָה ֱאִ הים׃
יכם
ְשׁ ַע ְשׁעוּ נ ְַפ ֵשׁנוּ ְבּ ַת ְנחוּמֹ ֵת ֶ
חוּמים י ַ
וּבעֲבוּר־זֹאת ַתּ ְנ ִ
יג ַ
ַח ָדּו
ֻלּ ֶכם י ְ
ֲשׁר כּ ְ
ְורֹב ְשׂ ָמחוֹת ָשׂ ַב ְענוּ ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ִטיטוֹס א ֶ
ַח ֶתּם ֶאת־רוּחוֹ׃
ֵהנּ ְ
קמד

ֲשׁר
יכם ְל ָפנָיו ִכּי ַכּא ֶ
ֲשׁר ִה ַלּ ְל ִתּ ֶ
יד ַו ֲאנִי א ֵאבוֹשׁ ֵמא ֶ
הוּקם ְדּ ַבר ַה ְתּ ִה ָלּה
ֱמת ֵהם ֵכּן ַ
יכם ִדּ ְברֵי א ֶ
ֲל ֶ
ָכּל־ ְדּ ָברֵינוּ א ֵ
יכם ִל ְפנֵי ִטיטוֹס׃
ֲשׁר ִה ַלּ ְל ִתּ ֶ
אֶ
ֻלּ ֶכם
ֶתר ְמאֹד ַו ִיּ ְזכֹּר ִכּי כ ְ
יכם י ֶ
ֲל ֶ
ֲמיו א ֵ
טו ְוגַם־הוּא נ ְִכ ְמרוּ ַרח ָ
ַח ָדּו ִה ְק ַשׁ ְב ֶתּם ְלקוֹלוֹ ְו ִכי ִק ַבּ ְל ֶתּם אֹתוֹ ְבּי ְִראָה
יְ
ָדה׃
וּב ֲחר ָ
ַ
טוּח׃
טז ַו ֲאנִי ָשׂ ֵמ ַח ִכּי ְב ָכל־ ָדּ ָבר ִל ִבּי ָב ֶכם ָבּ ַ

פרק ח
ָבר ֶח ֶסד ֵאל ַעל־ ְק ִהלוֹת
אַחים ִכּי ג ַ
יעים ֶא ְת ֶכם ִ
וֹד ִ
א ְו ִהנְנוּ מ ִ
ַמ ְקדּוֹ ְניָא׃
ָד ָלה ִשׂ ְמ ָח ָתם ְורֹב ָע ְנָים
ָתם ֵכּן גּ ְ
ֲשׁר ִה ְג ִדּיל כּוּר ָצר ָ
ב ִכּי ַכּא ֶ
ִה ְר ָבּה ִשׁ ְפ ַעת ִנ ְד ָב ָתם׃
ֶתר ִמ ֵדּי־כֹ ָחם
ג ַו ֲאנִי ֵעד ִה ֵנּנִי ִכּי ְל ִפי־ ֵע ֶר כֹּ ָחם אוֹ גַם־י ֶ
יבי ֵלב׃
ִכּנ ְִד ֵ
ַבּים ַעל־ ְדּ ַבר ִנ ְד ָב ָתם זֶה ַח ְס ָדּם
ד ִבּ ְקשׁוּ ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ַתחֲנוּנִים ר ִ
וֹשׁים׃
ְו ֵח ֶלק עֲבֹ ָד ָתם ַל ְקּד ִ
ֲשׁר ִקוִּינוּ ִכּי ַב ְתּ ִח ָלּה ִה ְק ִדּישׁוּ נ ְַפ ָשׁם
ֶתר ֵמא ֶ
ה ְוגַם־ ָעשׂוּ י ֶ
ַלאֲדֵֹנינוּ ְו ָלנוּ ִבּ ְרצוֹן ָה ֱאִ הים׃
ֲשׁר ֵה ֵחל ֵמאָז ֵכּן י ְַכ ֶלּה
וּל ִפי־זֹאת ִבּ ַקּ ְשׁנוּ ֵמ ֵאת ִטיטוֹס ַכּא ֶ
ו ְ
ֲשׂה ַה ֶח ֶסד ַהזֶּה ָבּ ֶכם׃
ַמע ֵ
וּב ַד ַעת
ֲשׁר ֵח ֶלק רַב ָל ֶכם ַבּכֹּל ֶבּאֱמוּנָה ְבּתוֹ ָרה ְ
ז ְו ִהנֵּה ַכּא ֶ
ֱהבֻנוּ ֵכּן ַתּ ְרבּוּ
ֲשׁר ֶתּא ָ
וּבאַ ֲה ָבה א ֶ
ֲמ ֵצּי כֹ ַח ְ
ְבּ ָכל־ ַמא ַ
ֶח ְל ְק ֶכם גַּם־ ַבּ ֶח ֶסד ַהזֶּה׃
ֲמ ֵצּי כֹ ַח
ח ְוא ִכ ְד ַבר ִמ ְצוָה ֲאנִי אֹ ֵמר ִכּי ִאם־ ְלנַסֹּ ְת ֶכם ְבּ ַמא ַ
ַכּה׃
ֲב ְת ֶכם ז ָ
ֲח ִרים ִל ְראוֹת ִאם־אַה ַ
אֵ
יח אֲדֵֹנינוּ ִכּי ָע ִשׁיר ָהיָה
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ט ִכּי־י ְַד ְע ֶתּם ֶאת־ ֶח ֶסד י ַ
ֲשׁירוּ׃
ֲשׁר ֵע ֶקב ִרישׁוֹ ַתּע ִ
ַוי ְִהי ְלרָשׁ ְל ַמ ַע ְנ ֶכם א ֶ
ֲשׁר
וֹעיל ָל ֶכם אַ ֲחרֵי א ֶ
י ַו ֲאנִי ְמ ַחוֶּה ַד ְע ִתּי ַב ָדּ ָבר ַהזֶּל ְלה ִ
ַה ִחלֹּ ֶתם זֶה ָשׁנָה א רַק ַלעֲשׂוֹת ֶח ֶסד ִכּי ִאם־גַּם ַלעֲשׁתוֹ
ְבּ ֵח ֶפץ ֵלב׃
אכה ְל ִפי
ֲשׂה ְו ַכלּוּ ֶאת־ ַה ְמ ָל ָ
יא ו ְַע ָתּה ַה ְשׁ ִלימוּ ֶאת־ ַה ַמּע ֶ
ֲשׁר ִתּ ְמ ָצא י ְֶד ֶכם׃
יבה ַכּא ֶ
ֲכם ַה ְנּ ִד ָ
רוּח ֶ
ֲשׁר
יבה י ְִהיֶה ְלרָצוֹן ְכּ ִפי א ֶ
ֲשׁר רוּחוֹ ְנ ִד ָ
יב ִכּי ִאישׁ א ֶ
ֲשׁר ֵאין־ ְל ֵאל יָדוֹ׃
יֶשׁ־ ְל ֵאל יָדוֹ וְ א־ ְכ ִפי א ֶ
יכם ְדּ ָברָי׃
ֲל ֶ
ֲמ ָסה ע ֵ
ֲח ִרים וּ ְל ַמע ָ
ָחה ַלא ֵ
יג ִכּי א ִל ְרו ָ
וּל ֵעת
יד ִכּי ִאם־ ְבּ ַקו ַה ָשּׁוֶה ַהיּוֹם י ְִתרָה ָל ֶכם ְל ַמ ֵלּא ַמ ְחסֹ ָרם ְ
ָתם ִתּ ְהיֶה ְל ַמ ֵלּא ַמ ְחסֹ ְר ֶכם ְל ַמ ַען י ְִהיֶה ַקו
אַחרֶת י ְִתר ָ
ֶ
ָשׁוֶה׃
ְה ַמּ ְמ ִעיט א ֶה ְח ִסיר׃
טו ַכּ ָכּתוּב ְוא ֶה ְע ִדּיף ַה ַמּ ְר ֶבּה ו ַ
ָתן ְבּ ֵלב ִטיטוֹס ָלחוּשׁ ָל ֶכם
ֲשׁר נ ַ
וֹדה ֶאת־ ֱאִ הים א ֶ
טז ַו ֲאנִי א ֶ
ָכּזֹאת׃
ֻדּ ֵתנוּ ָשׁ ָמר ִכּי ִאם־רַב ְפּ ָע ִלים ַהזֶּה ָה ַל
יז ִכּי א רַק ֶאת־ ְפּק ָ
יכם ֵמ ְרצוֹן נ ְַפשׁוֹ׃
ֲל ֶ
אֵ

וֹר ְנ ִתּיִים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁנִית ֶאל־ ַהקּ ִ

וֹדע ִל ְת ִה ָלּה ַבּ ְבּשׁרָה
ֲשׁר נ ַ
אָחינוּ א ֶ
יח ַו ִנּ ְשׁ ַלח ִעמּוֹ ֶאת־ ִ
ְבּ ָכל־ ַה ְקּ ִהלּוֹת׃
וּמ ְלּ ַבד זֹאת נ ְִב ַחר גַּם־הוּא ֵמאַ ְנ ֵשׁי ַה ְקּ ִהלּוֹת ָל ֶל ֶכת ִע ָמּנוּ
יט ִ
ַבּעֲבֹ ָד ֵתנוּ ֶלאֱסֹף ַהנּ ְָדבוֹת ִל ְכבוֹד אֲדֵֹנינוּ ו ְַל ֲעזָר־ ָלנוּ׃
ָעה ַעל־ ְדּ ַבר ַה ֶכּ ֶסף ָהרָב
כ ְואַף גַּם־ ְל ַה ְר ִחיק ֵמ ָע ֵלינוּ ִדּ ָבּה ר ָ
אָס ְפנוּ ַבּעֲבֹ ָד ֵתנוּ׃
ֲשׁר ַ
אֶ
יח ַמה־טּוֹב גַּם־ ְבּ ֵעינֵי ָהאָדוֹן ְוגַם־ ְבּ ֵעינֵי
כא ִכּי־ ַח ְשׁנוּ ְל ַה ְשׁ ִגּ ַ
אָדם׃
ְבנֵי־ ָ
ֲשׁר ָבּ ַחנּוּ אֹתוֹ
אַמּיץ כֹּ ַח א ֶ
אָחינוּ ִאישׁ ִ
כב ַו ִנּ ְשׁ ַלח ִע ָמּ ֶהם ֶאת־ ִ
וֹסיף אֹ ֶמץ ִלבּוֹ
ָכים שֹׁ ִנים ו ְַע ָתּה ה ִ
ְפּ ָע ִמים רַבּוֹת ִבּ ְדר ִ
ְבּ ִב ְטחוֹנוֹ ָב ֶכם ִכּי רַב הוּא׃
כג ְו ִהנֵּה ַעל־ ְדּ ַבר ִטיטוֹס ָח ֵבר הוּא ִלי וְ תֹ ֵמ י ִָדי ַבּעֲבֹ ָד ִתי
לוּחי ַה ְקּ ִהלּוֹת
אַחינוּ ֲהא ֵהם ְשׁ ֵ
ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ו ְֵכן ַעל־ ְדּ ַבר ֵ
יחנוּ׃
ִל ְכבוֹד ְמ ִשׁ ֵ
ֲשׁר גַּם־נ ְִת ָפּ ֵאר
ֲב ְת ֶכם ָל ֶהם ַוא ֶ
כד ַעל־ ֵכּן ְתּ ַחוּוּ ֵעדוּת אַה ַ
ָבּ ֶכם ֶנגֶד ְפּנֵי ַה ְקּ ִהלּוֹת׃

פרק ט
וֹשׁים
אָמנָם ַעל־ ְדּ ַבר ִמ ְשׁ ַמ ְר ֵתּנוּ ְל ַכ ְל ֵכּל ֶאת־ ַה ְקּד ִ
א ְ
יכם׃
ֲל ֶ
וֹתר ִלי ִל ְכתֹּב א ֵ
אַ־ ְלמ ָ
ֲשׁר ָהי ְָתה ִל ְת ִה ָלּה ְבּ ִפי ֵמאָז
ָד ְע ִתּי ִנ ְד ַבת ִל ְבּ ֶכם א ֶ
ב ִכּי י ַ
ֲכיָּא נָכוֹן
ֲשׁר א ַ
ִל ְפנֵי ְק ַהל ַמ ְקדּוֹ ְניָא ֵלאמֹר ִכּי זֶה ָשׁנָה א ֶ
ַבּים׃
וֹררָה ֵלב ר ִ
אַת ֶכם ע ְ
ַדּב ו ְִכי גַּם־ ִק ְנ ְ
ִל ָבּהּ ְל ִה ְתנ ֵ
אַחים ְל ַמ ַען א ִת ְהיֶה
יכם ֶאת־ ָה ִ
ֲל ֶ
ֲבל ָשׁ ַל ְח ִתּי א ֵ
ג אָ
וּל ַמ ַען ִתּ ְהיוּ נְ כֹ ִנים
ְת ִה ַלּ ְת ֶכם ְבּ ִפי ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ָל ִריק ְ
אָמ ְר ִתּי׃
ֲשׁר ָ
ַכּא ֶ
ד ִכּי ִאם־יָבוֹאוּ אַ ְנ ֵשׁי ַמ ְקדּוֹנְ יָא ִע ִמּי ְוי ְִמ ְצאוּ ִכּי ֵאינ ְֶכם
ַחנוּ ֲהא נֵבוֹשׁ
אַתּם ֵתּבשׁוּ אֲַ אנ ְ
נְכֹ ִנים ֵאי ֶננִּי אֹ ֵמר ִכּי ֶ
ִמ ִמּ ְב ָט ֵחנוּ׃
אַחים ְל ַק ֵדּם
ה ַעל־ ֵכּן ָח ַשׁ ְב ִתּי ִכּי ָע ַלי ַה ָדּ ָבר ְל ָה ִעיר ֶאת־ ָה ִ
ֻבּר ֵמאָז
יכם ְל ָה ִכין ִמ ַסּת ִנ ְד ַבת י ְֶד ֶכם ִכּ ְמד ָ
ֲל ֶ
ָלבוֹא א ֵ
ילי׃
ֲרוּכה ְכּ ִמ ַסּת יַד נ ִָדיב ְוא ְכיַד ִכּ ַ
ִל ְהיוֹת ע ָ
יבה
ו ִכּי ִהנֵּה ַהזֹּ ֵר ַע ֶזרַע ָרזֶה י ְִקצֹר רָזוֹן ְו ַהזֹּ ֵר ַע ְבּיַד נ ְִד ָ
י ְִקצֹר נ ְִדיבוֹת׃
ָעה ְוא ְבאֶֹנס
ֲשׁר י ְִדּ ֶבנּוּ ִלבּוֹ א ְב ַעיִן ר ָ
ִתּן ַכּא ֶ
ז ָכּל־ ִאישׁ י ֵ
ֱהב אֹתוֹ ֱאִ הים׃
ִכּי ַהנֹּ ֵתן ְבּ ֵלב טוֹב ֶיא ַ
ח ְויַד ֱאִ הים ַמ ֶשּׂגֶת ִל ְשׁפֹּת ָל ֶכם ָכּל־ ָח ֶסד ְל ַמ ֵלּא ֵדי
ָמים וְ ָל ֵתת ָל ֶכם ַחיִל ַלעֲשׂוֹת ָכּל־טוֹב׃
ַמ ְחסֹ ְר ֶכם ָכּל־ ַהיּ ִ
ָתן ָל ֶא ְביוֹנִ ים ִצ ְד ָקתוֹ עֹ ֶמ ֶדת ָל ַעד׃
ט ַכּ ָכּתוּב ִפּזַּר נ ַ
וֹסף ָל ֶכם
ִתּן וְכֹה י ִ
י ְו ַהנֹּ ֵתן ֶזרַע ַלזֹּ ֵר ַע ו ְֶל ֶחם ָלאֹ ֵכל כֹּה י ֵ
ְאת־ ְפּ ִרי ִצ ְד ַק ְת ֶכם י ְַר ֶבּה׃
ֲכם ו ֶ
ֶאת־ז ְַרע ֶ
יע ְתּ ִה ַלּת
ֲשׂה נ ְִדיבוֹת ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
יא ִכּי ִת ְת ָבּרֲכוּ ַבכֹּל ְבּ ָכל־ ַמע ֵ
ָדינוּ׃
ֱאִ הים ַעל־י ֵ

קמה

וֹשׁים
יב ִכּי־עֲבֹ ַדת ַה ְצּ ָד ָקה ַהזֹּאת א ְל ַבד ַמ ְחסוֹר ַה ְקּד ִ
ַבּים ְלהוֹדוֹת ַלאִ הים׃
ְתּ ַמ ֵלּא ִכּי ִאם־גַּם־ ִתּ ְפ ַתּח ִפּי ר ִ
ֲשׁר
ֲשׂה ַה ְצּ ָד ָקה ַהזֹּאת י ְִתּנוּ ֵלאִ הים ָכּבוֹד ַעל־א ֶ
וּב ַמע ֶ
יג ְ
יח ו ְַעל־נ ְִד ַבת
יכם ְבּשׁרַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲל ֶ
נ ְִכנַע ִל ְבּ ֶכם ְל ַק ֵבּל ע ֵ
אָדם׃
וּל ָכל־ ֶא ְביוֹ ֵני ָ
י ְֶד ֶכם ְלאוֹת אַ ֲחוָה ָל ֶהם ְ
יד ְו ֵהם י ְִת ַפּ ְללוּ ַב ַע ְד ֶכם ִכּי נ ְַפ ָשׁם ָדּ ְב ָקה ְבנ ְַפ ְשׁ ֶכם ַבּעֲבוּר
יכם׃
ֲל ֶ
ָבר ע ֵ
ֲשׁר גּ ַ
ֶח ֶסד ֵאל א ֶ
טו ָבּרוּ הוּא ֱאִ הים ַהנֹּ ֵתן ָלנוּ ַמ ָתּן ָעצוּם ִמ ַסּ ֵפּר׃

פרק י
וּב ַע ְנוָתוֹ ִה ְננִי דֹ ֵרשׁ ִמ ֶכּם
יחנוּ ְ
א ַו ֲאנִי פוֹלוֹס ְבּנֹ ַעם ְמ ִשׁ ֵ
ָצא
וּמרָחוֹק י ָ
ֵיכם ֵ
ִיתי ִל ְפנ ֶ
ֲשׁר ָפּנִים ְבּ ָפנִים ָשׁ ֵפל ָהי ִ
ַלא ֶ
ָע ָתק ִמ ִפּי׃
וֹציא
וֹאי ְלה ִ
ב ו ְָלזֹאת ֲאנִי דֹ ֵרשׁ ִמ ֶכּם אַל־ ִתּ ְתּנוּ ִלי תֹ ֲאנָה ְבּב ִ
ֲשׁר ִמ ְת ַע ֵתּד ֲאנִי ִל ְקרַאת ֵא ֶלּה
ָע ָתק ִמ ִפּי ֶבּעֱזוּז ִל ִבּי ַכּא ֶ
ָהאֹ ְמ ִרים ִכּי ַחיֵּי ְב ָשׂ ִרים ַחיֵּינוּ׃
ָשׁק׃
ֵצא ִל ְקרַאת נ ֶ
ג ִכּי ְב ַחיֵּי ְב ָשׂרֵנוּ א ְכ ֶד ֶרָ בּ ָשׂר ְו ָדם נ ֵ
ִשׁ ֵקנוּ ֵאינָם ְכּ ֵלי ָב ָשׂר ִכּי ִאם־ ֲחז ִָקים ֵלאִ הים
ד ִכּי גַם־ ְכּ ֵלי נ ְ
ַלהֲרֹס ִמ ְב ָצ ִרים׃
ֲשׁר י ְִג ֶאה
ֵאא א ֶ
ֲרוּמים ְל ַה ְשׁ ִפּיל ָכּל־גּ ֶ
ה ְל ָה ֵפר ַמ ְח ְשׁבוֹת ע ִ
וּלהֹ ִליָ כּל־ ֵלב ַבּ ְשּׁ ִבי ְל ַה ְכנִיעוֹ ִל ְפנֵי
ַעל־ ַדּ ַעת ֱאִ הים ְ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַחנוּ ָלבֹא ְב ִמ ְשׁ ָפּט ִעם ָכּל־ ַה ֵמּ ֲאנִים ִל ְשׁמֹ ַע ִאם
ו וּנְכֹ ִנים ֲאנ ְ
אַתּם ָתּ ִשׂימוּ ְשׁ ֶכם ֶא ָחד׃
רַק־ ֶ
ֲשׁר ָסמוִּ לבּוֹ ִכּי
ֲת ְשׁ ְפּטוּ ְל ַמ ְר ֵאה ָעיִן ִמי הוּא א ֶ
ז הִ
ֲשׁר הוּא
יח הוּא יָשׁוּב י ְִתבּוֹ ֵנן ְבּנ ְַפשׁוֹ ִכּי־ ַכא ֶ
ַל ָמּ ִשׁ ַ
יח׃
ָחנוּ ַל ָמּ ִשׁ ַ
יח ֵכּן גַּם־ ֲאנ ְ
ַל ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר
וֹסיף עוֹד ְל ִה ְת ַה ֵלּל ַבּ ִשּׁ ְלטוֹן א ֶ
ח ְוגַם א ֵאבוֹשׁ ִאם א ִ
ָתן־ ָלנוּ אֲדֵֹנינוּ ִל ְבנוֹת ֶא ְת ֶכם וְ א ִל ְפרוֹץ ָבּ ֶכם׃
נַ
ֲריד ֶא ְת ֶכם ְבּ ִא ְגּרוֹת׃
ַח ְשׁ ֵבנִי ִאישׁ ְכּ ַמח ִ
ט אַ  א י ְ
וֹתיו ִנ ְכ ָבּדוֹת ו ְָקשׁוֹת
י ַבּעֲבוּר ָהאֹ ְמ ִרים ָע ַלי ִהנֵּה ִא ְגּר ָ
וּמ ְר ֵאה ָפנָיו רַע ְונִיבוֹ נִ ְבזֶה׃
ַ
ַר ֵתּנוּ ֵמרָחוֹק ֵכּן
ֵדע ִכּי־ ִכ ְלשׁוֹן ִאגּ ְ
חשׁב ָכּזֹאת ֲהא י ַ
יא ִכּי ַה ֵ
ֲשׁר נָבוֹא ָפּנִים ְבּ ָפנִים׃
ִנ ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ַכּא ֶ
ָשׁים ַה ִמּ ְת ַה ְלּ ִלים
וּל ִה ְת ַמ ֵשּׁל ַכּ ֲאנ ִ
יב ִכּי א נָעֹז ְל ִה ְת ַח ֵשּׁב ְ
יהם ֵהן ֵה ָמּה ַח ְסרֵי ֵלב ַהמֹּ ְד ִדים נ ְַפ ָשׁם ְבּ ִמ ַדּת
ְבּמוֹ־ ִפ ֶ
נ ְַפ ָשׁם וְ עֹ ְר ֵכי ֶע ְר ָכּם ְבּ ֶע ְר ָכּם׃
ֲשׁר
ַחנוּ א ִנ ְת ַה ֵלּל ִל ְב ִלי־חֹק ִכּי ִאם־ ְל ִפי ַקו ַה ִמּ ָדּה א ֶ
יג ַו ֲאנ ְ
יכם׃
ֲל ֶ
ֶשׁת א ֵ
ֲשׁר ִתּ ְתּנֵנוּ ָלג ֶ
ָח ַלק־ ָלנוּ ֱאִ הים ַבּ ִמּ ָדּה זוּ א ֶ
יכם ִכּי ֲהא
ֲל ֶ
ֶשׁת א ֵ
יד ִכּי א ָע ַב ְרנוּ חֹק ְכּ ִאלּוּ ֵאין ָלנוּ ָלג ֶ
יכם׃
יע ָע ֵד ֶ
יח ְכּ ָבר ִק ַדּ ְמנוּ ְל ַה ִגּ ַ
ִב ְבשׁרַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲבל
ֲח ִרים א ָ
יעת א ֵ
ֲלת י ְִג ַ
טו ְוא נ ְִת ַה ֵלּל ִל ְב ִלי־חֹק ִלנְגֹּ ַע ְבּ ַנח ַ
וֹדנוּ ָב ֶכם
ַת ֶכם ו ְֵכן י ְִג ַדּל ְכּב ֵ
יֶשׁ־ ָלנוּ ִת ְקוָה ִכּי־ ִת ְר ֶבּה אֱמוּנ ְ
ֻלּהּ ַעד־ ְל ַמ ְע ָלה רֹאשׁ׃
ְל ִפי ַקו ַה ִמּ ָדּה כ ָ

וֹר ְנ ִתּיִים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁנִית ֶאל־ ַהקּ ִ

ָה ְלאָה ִכּי א נָבוֹא
טז ְוגַם־נ ְַב ֵשּׂר ֶאת־ ַה ְבּשׁרָה ִמ ֶכּם ו ָ
ֲח ִרים׃
ֲב ִלים נ ְָפלוּ ַלא ֵ
ְל ִה ְת ַה ֵלּל ַבּח ָ
יז אַַ ה ִמּ ְת ַה ֵלּל י ְִת ַה ֵלּל ַבּיה ָוֹה׃
ֱמן הוּא ִכּי ִאם־זֶה
ְשׁ ְבּ ֶחנּוּ ֶנא ָ
ֲשׁר ִפּיו י ַ
יח ִכּי א זֶה הוּא א ֶ
ְשׁ ְבּ ֶחנּוּ ִפּי יְה ָוֹה׃
ֲשׁר י ַ
אֶ

פרק יא
ָד ְע ִתּי ִכּי נָשׁא
ֲלי ָשׂאוּנִי־נָא ְמ ַעט ְבּ ִאוּ ְַל ִתּי אַ י ַ
א אַח ַ
ִתּ ָשּׁ ֻאנִי׃
ֵאתי ָל ֶכם ִק ְנאַת ֱאִ הים ְוי ִַע ְד ִתּי ֶא ְת ֶכם ָל ִאישׁ הוּא
ב ִכּי ִקנּ ִ
תוּלה ַתּ ָמּה׃
ֲמ ְיד ֶכם ִכּ ְב ָ
ֲשׁר ְל ָפנָיו ִהנְ ִני ְל ַהע ִ
יח א ֶ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָחשׁ ֶאת־ ַחוָּה ְבּ ָע ְר ָמתוֹ ֵכּן
ֲשׁר ִה ִשּׁיא ַהנּ ָ
ֵאתי ִכּי ַכא ֶ
ג אַָ יר ִ
אַתּם ֶפּן־ ָתּ ִסירוּ ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם ְו ֶאת־ ֻתּ ַמּ ְת ֶכם ֵמאַ ֲחרֵי
גַּם־ ֶ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר א
אַחר א ֶ
ֵשׁוּע ֵ
יכם י ִַגּיד ָל ֶכם י ַ
ֲל ֶ
ד לוּ ִאישׁ ַה ָבּא א ֵ
ֲשׁר א־ ְל ַק ְח ֶתּם אוֹ
אַחרֶת א ֶ
רוּח ֶ
ַדנוּ אוֹ ִכי ִת ְקחוּ ַ
ִהגּ ְ
תּוּכלוּ ְל ָה ִכיל ְדּ ָברָיו׃
ֲשׁר א־ ִק ַבּ ְל ֶתּם אָז ְ
אַחרֶת א ֶ
ְבשׁרָה ֶ
יחים אַף א
ָאשׁי ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲבל ָח ַשׁ ְב ִתּי ִכּי א נֹ ֵפל ֲאנִי ֵמר ֵ
ה אָ
ְבּ ָד ָבר ֶא ָחד׃
ו ִאם ַכּ ֲערַל ְשׂ ָפ ַתיִם אֲנִ י ְבּ ִמ ְד ָבּ ִרי א־ ֵכן ֲאנִי ַבּ ָדּ ַעת ִכּי
אָדם׃
וֹדע ָל ֶכם ִבּ ְפנֵי ָכל־ ָ
ֲשׁר ִבּ ְל ָב ִבי ֲהא נ ַ
ָכל־א ֶ
אַתּם ָתּ ִרימוּ
אתי ִכּי ִה ְשׁ ַפּ ְל ִתּי נ ְַפ ִשׁי ְל ַמ ַען ֶ
ז ַה ֵח ְטא ָח ָט ִ
אתי ָל ֶכם ְבּשׁרַת ֱאִ הים ְבּא־ ָכ ֶסף׃
רֹאשׁ ִכּי ֵה ֵב ִ
ֻלּ ִתי
ֲחרוֹת ִכּי ָל ַק ְח ִתּי ֵמ ֶהן ְשׂ ַכר ְפּע ָ
וֹתי ְק ִהלּוֹת א ֵ
ח ַשׁלּ ִ
ַלעֲבֹד ֶא ְת ֶכם ִחנָּם׃
יתי ִאישׁ ִכּי ֵדי ַמ ְחסֹ ִרי
ָא ְח ַסר א ֶה ְל ֵא ִ
וֹתי ִע ָמּ ֶכם ו ֶ
וּב ְהי ִ
ט ִ
ָא ְשׁ ַתּ ֵמּר ְמאֹד
ֲשׁר ָבּאוּ ִמ ַמּ ְקדּוֹ ְנָיא ו ֶ
אַחים א ֶ
ִמ ְלאוּ ָה ִ
וֹסיף ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּר׃
יכם ְל ַמ ָשּׂא ו ְֵכן א ִ
ֲל ֶ
ִמ ְהיוֹת ע ֵ
ֲמתּוֹ ִלי הוּא ֵכּן א ֵת ָע ֵצר ִמ ֶמּנִּי
יח ַוא ִ
ֲשׁר ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַכּא ֶ
ֲכיָּא׃
ְתּ ִה ָלּ ִתי זוּ ִבּ ְג ִלילוֹת א ַ
אָה ְב ִתּי ֶא ְת ֶכם
ֲשׁר א ַ
יא ו ְַעל־ ַמה־זֶּה ֶא ְשׁ ַתּ ָמּר ַה ַעל א ֶ
וֹד ַע׃
ָה ֱאִ הים הוּא י ֵ
ֲביר תֹּ ֲאנָה
וֹסיף ַלעֲשׂוֹת ְל ַהע ִ
יתי ֵכּן א ִ
ֲשׁר ָע ִשׂ ִ
יב אַַ כּא ֶ
יוּכלוּ ְל ִה ְת ַח ֵשּׁב ִבּ ְת ִה ָלּ ָתם
ִמן־ ַה ְמ ַב ְק ִשׁים תֹּ ֲאנָה ְל ַמ ַען ְ
ָכּמֹנוּ׃
יחי ֶשׁ ֶקר ֵהם עֹ ֵשׂי ְר ִמיָּה
ָשׁים ָכּ ֵא ֶלּה ְשׁ ִל ֵ
יג ִכּי ֲאנ ִ
יח׃
יחי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ִמּ ְת ַח ְפּ ִשׂים ִל ְשׁ ִל ֵ
ֲשׁר גַּם־ ַה ָשּׂ ָטן ִמ ְת ַח ֵפּשׂ ְל ַמ ְלאַ
יד ְו ֵאין זֶה ֶפּ ֶלא אַ ֲחרֵי א ֶ
אוֹר׃
טו ַעל־ ֵכּן א ָד ָבר גָּדוֹל הוּא ִאם י ְִת ַח ְפּשׂוּ גַם־ ְמ ָשׁ ְר ָתיו
יהם יֹא ֵכלוּ׃
יתם ִמ ְפּ ִרי ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ֲר ָ
ֲשׁר ְבּאַח ִ
ִל ְמ ָשׁ ְר ֵתי ֶצ ֶדק א ֶ
ַח ְשׁ ֵבנִי ִאישׁ ֶל ֱאוִיל ִכּי ִאם־ ֵכּן אַף
טז וְעוֹד ֲאנִי אֹ ֵמר אַל־י ְ
ֶכּ ֱאוִיל ְשׂאוּ ָפנַי ְו ֶא ְת ַה ֵלּל ְמ ַעט גַּם־אָנִי׃
ֲשׁר ֲאנִי דֹ ֵבר א ִמ ִפּי ָהאָדוֹן הוּא ִכּי ִאם־ ְדּ ָברַי
יז ֵאת א ֶ
ֲשׁר ָסמוִּ ל ִבּי ִבּ ְת ִה ָלּ ִתי׃
ְכּאֹ ֵחז ְבּ ִס ְכלוּת ַלא ֶ

קמו

ָדם ֶא ְת ַה ֵלּל
ַבּים ִמ ְת ַה ְלּ ִלים ְכּ ֶד ֶרָ בּ ָשׂר ו ָ
ֲשׁר ר ִ
יח אַ ֲחרֵי א ֶ
גַּם־אָנִי׃
אַתּם׃
ֲכ ִמים ֶ
ַען ח ָ
ִילים ְבּ ֵח ֶפץ ֵלב י ַ
יט ִכּי ִת ְשׂאוּ ֶאת־ ָה ֱאו ִ
ֲביד ֶא ְת ֶכם ִאישׁ ִאם־י ְַב ַלּע ֶא ְת ֶכם
כ ִכּי ֲהא ִת ְשׂאוּ ִאם־ַיע ִ
ַכּה ֶא ְת ֶכם
יכם אוֹ י ֶ
ֲל ֶ
ַשּׂא ע ֵ
ִאישׁ ִאם־ַיעֲשֹׁק ֶא ְת ֶכם ִאם־ ִי ְתנ ֵ
ַעל־ ַה ֶלּ ִחי׃
ָדיִם ָהיִינוּ ַלעֲשׂוֹת ָכּ ֵא ֶלּה
כא ְל ָב ְשׁ ֵתּנוּ ֲאנִי דֹ ֵבר ְכּמוֹ ִאם ְר ֵפי י ַ
ֲשׁר י ִָעיז ִאישׁ ֶאת־ ָפּנָיו ִהנֵּה ְכּאֹ ֵחז ְבּ ִס ְכלוּת ֲאנִי
ֲבל ַבּא ֶ
אָ
אָעיז ָפּנַי גַּם־אָנִי׃
אֹ ֵמר ִ
כב ִאם ֵהם ִע ְב ִרים ֵכּן גַּם־אָנִי ִאם ֵהם י ְִשׂ ְר ֵא ִלים ֵכּן גַּם־אָנִי
ָהם ֵכּן גַּם־אָנִי׃
אַבר ָ
ִאם ֵהם ֶזרַע ְ
יח ְכּ ָסר ַט ַעם ֲאנִי דֹ ֵבר ֲאנִי עֹ ֶלה
כג ִאם ֵהם ְמ ָשׁ ְר ֵתי ַה ָמּ ִשׁ ַ
יהם ְבּרֹב ָע ָמל ְבּ ָב ֵתּי ְכ ָל ִאים ְפּ ָע ִמים רַבּוֹת ְבּ ַמ ֲהלֻמּוֹת
ֲל ֶ
עֵ
וּפ ַעם אַ ֲחרֵי ַפ ַעם ְבּ ַשׁ ֲערֵי ָמוֶת׃
ְל ֵאין ְספֹרוֹת ַ
ֲס ָרה
אַר ָבּ ִעים ח ֵ
ְהוּדים ְ
ידי ַהיּ ִ
יתי ִמ ֵ
כד ָח ֵמשׁ ְפּ ָע ִמים ֻה ֵכּ ִ
ֶא ָחת׃
ֲבנִים
ֻקּ ְל ִתּי ָבא ָ
אַחת ס ַ
וֹטים ַפּ ַעם ַ
יתי ַבשּׁ ִ
כה ָשׁלשׁ ְפּ ָע ִמים ֻה ֵכּ ִ
ִיתי ִבּ ִמצֻלוֹת
וּכיוֹם ָתּ ִמים ָהי ִ
ָשׁלשׁ ְפּ ָע ִמים נִ ְשׁ ְבּרָה ֳא ִניּ ִָתי ְ
יָם׃
וּמגוֹר ִמ ָסּ ִביב ִמ ֶשּׁ ֶטף ַמיִם ָמגוֹר ִמ ְפּנֵי
ַבּים ָ
כו ְבּ ַמ ָסּעוֹת ר ִ
שֹׁ ְד ִדים ָמגוֹר ִמ ְפּנֵי ְבנֵי ַע ִמּי ָמגוֹר ִמ ְפּנֵי גוֹ ִים ָמגוֹר ָבּ ִעיר
ֲחי ָשׁ ֶקר׃
וּמגוֹר ְבּ ֶקרֶב א ֵ
ָמגוֹר ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָמגוֹר ַבּיָּם ָ
וּב ְב ִלי־ ֵשׁנָה ְפּ ָע ִמים ַה ְר ֵבּה ִבּ ְב ִלי־ ֶל ֶחם
וּב ְת ָלאָה ִ
כז ְבּ ָע ָמל ִ
וּב ְב ִלי ִשׂ ְמ ָלה
ֵיתי ַבצּוֹם נ ְַפ ִשׁי ִ
וּב ְב ִלי־ ָמיִם ְוגַם־רַבּוֹת ִענּ ִ
ִ
וֹרי ַבּ ָקּרָה׃
ְלע ִ
ֲשׁר ָע ַלי
ָכי יוֹם יוֹם ְו ַד ֲאגַת ָכּל־ ַה ְקּ ִהלּוֹת א ֶ
כח ִמ ְלּ ַבד הֲמוֹן ְצר ַ
ֻלּנָה׃
ָהיוּ כּ ָ
ֲג ִיגי׃
יתי ִמי ִנ ְכ ַשׁל ְוא ָב ֲערָה ֵאשׁ ַבּה ִ
כט ִמי ָח ָלה ְוא ֻח ֵלּ ִ
ל ִאם־ ָע ַלי ְל ִה ְת ַה ֵלּל ֶא ְת ַה ֵלּל ְבּ ַתחֲלוּאָי׃
יח אֲדוֹ ֵנינוּ ָבּרוּ הוּא
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
לא ִהנֵּה ָה ֱאִ הים ָהאָב ְלי ַ
ֲשׁ ֵקּר׃
ָעד הוּא יֹ ֵד ַע ִכּי א א ַ
וֹלם ו ֶ
ְלע ָ
ֵטס ַה ֶמּ ֶלָ שׁ ַמר ָשׁם ֶאל־ ָה ִעיר
ֲשׁר ַל ֲאר ַ
וּב ַד ֶמּ ֶשׂק ַהנּ ְִציב א ֶ
לב ְ
ַה ִהיא ְל ָל ְכ ֵדנִי׃
וֹמה וְנִ ְמ ַל ְט ִתּי
וֹרידוּ אֹ ִתי ֵמ ַעל ַהח ָ
וּב ַסל ְבּ ַעד ַה ַחלּוֹן ה ִ
לג ְ
ִמיָּדוֹ׃

פרק יב
א
ב

ג

אתי ְל ַס ֵפּר ַמ ְראוֹת
וֹעיל ִלי ְל ִה ְת ַה ֵלּל אַָ בּ ִ
אָמנָם א ְלה ִ
ְ
ְו ֶחזְיֹנוֹת ֵמ ֵאת ָהאָדוֹן׃
יח ְוא יָכֹ ְל ִתּי
אַר ַבּע־ ֶע ְשׂרֵה ָשׁנָה ָי ַד ְע ִתּי ִאישׁ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
זֶה ְ
ָל ַד ַעת ִאם־ ַבּגּוּף הֱיוֹתוֹ אוֹ־ ִמחוּץ ַלגּוּף ִכּי ְפּ ִליאָה ַד ַעת
יע
ָק ַ
ִמ ֶמּנִּי ֱאִ הים הוּא יֹ ֵד ַע ְו ָה ִאישׁ ַההוּא ָע ָלה ָלר ִ
ישׁי׃
ַה ְשּׁ ִל ִ
ָד ְע ִתּי ִאם־ ַבּגּוּף הֱיוֹתוֹ אוֹ־ ִמחוּץ ַלגּוּף
ֶאת־ ָה ִאישׁ ַההוּא י ָ
א יָכֹ ְל ִתּי ָל ַד ַעת ֱאִ הים הוּא יֹ ֵד ַע׃

וֹר ְנ ִתּיִים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁנִית ֶאל־ ַהקּ ִ

ֲשׁר ָע ְצמוּ ִמ ַסּ ֵפּר ְו ֵאין
ד ְו ֶאל־תּוַֹ ה ַפּ ְר ֵדּס ָע ָלה ַויּ ְִשׁ ַמע א ֶ
ֲלם׃
אָדם ְל ַמל ָ
כֹּ ַח ִבּ ְלשׁוֹן ָ
זוּל ִתי
וּבנ ְַפ ִשׁי א ֶא ְת ַה ֵלּל ָ
ה ָבּ ִאישׁ ַההוּא ֶא ְת ַה ֵלּל ְ
ְבּ ַתחֲלוּאָי׃
ֲשׁר
ִיתי ִכ ְכ ִסיל אַ ֲחרֵי א ֶ
ו ְואַף לוּ־ ָח ַפ ְצ ִתּי ְל ִה ְת ַה ֵלּל א־ ָהי ִ
ֱמת ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר אֶַ אעֱצֹר ְבּ ִמ ִלּין ֶפּן־ַיחֲשֹׁב ִאישׁ ֶע ְר ִכּי
אֶ
ֲשׁר י ְִשׁ ַמע ִמ ֶמּנִּי׃
ֲשׁר י ְִר ֶאה־ ִבּי אוֹ ֵמא ֶ
ְל ַמ ְע ָלה ֵמא ֶ
ִתּן־ ִלי
ֶתר ִמ ַדּי נ ַ
ַשּׂא ְבּ ַת ֲעצֻמּוֹת ַה ֶחזְיֹנוֹת י ֶ
וּל ִב ְל ִתּי ֶא ְתנ ֵ
ז ְ
קוֹץ ַמ ְכ ִאיב ִבּ ְב ָשׂ ִרי וְהוּא ַמ ְלאַַ ה ָשּׂ ָטן ְל ַהכֹּ ֵתנִי ְב ֶא ְגרֹף
ֶתר ִמ ָדּי׃
ַשּׂא י ֶ
ֶפּן־ ֶא ְתנ ֵ
ח ו ְַעל־זֹאת ִה ְת ַח ַנּ ְנ ִתּי ֶאל־ ָהאָדוֹן זֶה ָשׁשׁ ְפּ ָע ִמים
ֲסירֵהוּ ִמ ֶמּנִּ י׃
ַלה ִ
ָתי
אַשׁ ִלים ְגּבוּר ִ
ט וַיֹּא ֶמר ֵא ַלי ַח ְס ִדּי רַב־ ְלִ כּי ְל ֵאין אוֹ ִנים ְ
ַעל־ ֵכּן ִמטּוּב ֵלב ֶא ְת ַה ֵלּל ְבּ ַתחֲלוּאָי ְל ַמ ַען ִתּ ָמּ ֵצא ִבי
יח׃
ְגּבוּרַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
דּוּפים ו ְִל ְהיוֹת ִנ ְר ָדּף
וּב ִג ִ
ֲלוּאים ְ
ָצ ָתה נ ְַפ ִשׁי ְב ַתח ִ
י ו ְַעל־ ֵכּן ר ְ
יח ִכּי ִאם־נְפוּגֹ ִתי
וּבחֹ ֶסר כֹּל ְל ַמ ַען ַה ָמּ ִשׁ ַ
ו ְָל ֶשׁ ֶבת ְבּ ָמצוֹק ְ
אָז ִגּבּוֹר אָנִי׃
יכם
ֲל ֶ
אַתּם ִא ְל ְצתּוּנִי ִכּי ע ֵ
ֲלי אֶַ 
ִיתי ִל ְכ ִסיל ְבּ ִה ְת ַהל ִ
יא ָהי ִ
יחים אַף
ָאשׁי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַען א־נֹ ֵפל ֲאנִי ֵמר ֵ
ֲל ִני י ַ
ָהיָה ְל ַהל ֵ
ִכּי־ ְכאַיִן אָנִי׃
יח ַנעֲשׂוּ ְב ִק ְר ְבּ ֶכם
אָמנָם ָהאֹתוֹת ִכּי ֲאנִי הוּא ַה ָשּׁ ִל ַ
יב ְ
ֲלילוֹת ִנ ְשׂגָּבוֹת׃
וּבע ִ
וּבנִ ְפ ָלאוֹת ַ
וֹפ ִתים ְ
רוּח ְבּמ ְ
ְבּ ָכל־ ֶא ֶרַ 
ֲשׁר א
ֶתר ַה ְקּ ִהלּוֹת ִאם־א ַבּא ֶ
אַתּם ִמיּ ֶ
יג ִכּי־ ַב ֶמּה נֹ ְפ ִלים ֶ
ָת ִתי זֹאת׃
הוֹ ַג ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם ִס ְלחוּ־ ִלי ְל ַעוּ ָ
וּל ַמ ָשּׂא א ֶא ְהיֶה
ישׁית ְ
יכם ַפּ ַעם ְשׁ ִל ִ
ֲל ֶ
יד ִה ְננִי נָכוֹן ָלבוֹא א ֵ
יכם ִכּי א הוֹ ְנ ֶכם ֲאנִי ְמ ַב ֵקּשׁ ִכּי ִאם־ ֵאת ִל ְבּ ֶכם ִכּי א
ֲל ֶ
עֵ
וֹתם ִכּי ִאם־ ָהאָבוֹת
וֹצרוֹת ַלאֲב ָ
ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָבּנִים ֶלאֱצֹר א ָ
ֵיהם׃
ִל ְבנ ֶ
ֲשׁר ִלי ְבּ ֵח ֶפץ ְל ָב ִבי וְ גַם
טו ַו ֲאנִי ִה ְננִי נֹ ֵתן ָל ֶכם ֶאת־א ֶ
ֲבה
וֹסיף ְלאַה ָ
ֲשׁר א ִ
ֶאת־נ ְַפ ִשׁי ֶא ֵתּנָה אַף ִכּי־ ַכא ֶ
ֲבה ֶאת־נ ְַפ ִשׁי׃
ֶאת־נ ְַפ ְשׁ ֶכם ֵכּן ַתּ ְמ ִעיטוּ ְלאַה ָ
ֲמ ָסה רַק
ִיתי ָל ֶכם ְל ַמע ָ
ֲבל לוּ י ְִהי־ ֵכן אָנֹ ִכי א ָהי ִ
טז א ָ
וֹתי ָערוּם ָל ַכ ְד ִתּי ֶא ְת ֵכם ְבּ ָע ְר ָמה׃
ִבּ ְהי ִ
ֲשׁר
אַחד ֵמ ֵא ֶלּה א ֶ
יתי ֶא ְת ֶכם ַעל־י ְֵדי אָח ֵמ ַ
יז ַה ִאם הוֹ ֵנ ִ
יכם׃
ֲל ֶ
ָשׁ ַל ְח ִתּי א ֵ
אַחים ָשׁ ַל ְח ִתּי ִאתּוֹ
אַחד ָה ִ
יח ִה ְפ ַצ ְר ִתּי ְב ִטיטוֹס ָל ֶל ֶכת ְוגַם־ ַ
וּבאֹ ַרח ֶא ָחד
אַחת ְ
וּח ַ
ַה ִאם־הוֹ ָנה ֶא ְת ֵכם ִטיטוֹס ֲהא ְבר ַ
ְצ ָע ֵדינוּ כּוֹ ָננוּ׃
ֲבל
ֵיכם א ָ
חשׁ ִבים ִכּי ִהנְ נוּ ִמ ְצ ַט ְדּ ִקים ִל ְפנ ֶ
וֹד ֶכם ְ
אוּלי ע ְ
יט ַ
וּמ ִשׁיחוֹ ִכּי ָכל־ ֵא ֶלּה רַק
ְדּ ָברֵינוּ ֶנגֶד ְפּנֵי ָה ֱאִ הים ְ
ִבּ ְג ַל ְל ֶכם י ְִד ִידים ְל ִה ָבּנוֹת ִמ ֶמּנּוּ׃
אַתּם
ֲכם א ִכ ְל ָב ִבי ְו ֶ
כ ִכּי ָירֵא אָנֹ ִכי ְבּבֹ ִאי ֶפּן־ ֶא ְמ ָצא ֵ
יבה וְ ִק ְנאָה
ִתּ ְמ ָצאוּנִי א ִכ ְל ַב ְב ֶכם ֶפּן־ ֶא ְמ ָצא ָב ֶכם ְמ ִר ָ

קמז

יאי ִד ָבּה ְגּאוֹן ז ִֵדים
וֹצ ֵ
ָכיל וּמ ִ
וֹל ֵכי ר ִ
וּמדוֹן ה ְ
ֶע ְברָה ָ
ַבּה׃
הוּמה ר ָ
וּמ ָ
ְ
ֵיכם ְו ִה ְת ַע ַצּ ְב ִתּי
יל ִני ֱאַ הי ִל ְפנ ֶ
ַשׁ ִפּ ֵ
כא ֶפּן־ ְבּבֹ ִאי עוֹד י ְ
ֲשׁר־ ָח ְטאוּ ְכ ָבר ְוא ָשׁבוּ
ַבּים ֵמ ֶהם א ֶ
ֶאל־ ִל ִבּי ַעל־ר ִ
ֲשׁר ָעשׂוּ׃
וּמן־ ַהנּ ְָב ָלה א ֶ
וּמן־ ַהזְּנוּת ִ
וֹע ָבה ִ
ִמן־ ַהתּ ֵ

פרק יג
ישׁית ַעל־ ִפּי ְשׁ ַניִם ֵע ִדים אוֹ
יכם ַפּ ַעם ְשׁ ִל ִ
ֲל ֶ
א ִה ְננִי ָבא א ֵ
לשׁה ֵע ִדים יָקוּם ָכּל־ ָדּ ָבר׃
ַעל־ ִפּי ְשׁ ָ
ִיתי ִע ָמּ ֶכם ַבּ ַפּ ַעם
ֲשׁר ָהי ִ
וּכמוֹ ִמ ָקּרוֹב ַכּא ֶ
אָמ ְר ִתּי ֵמאָז ְ
ב ֵהן ַ
ַה ֵשּׁנִית ֵכּן גַּם־ ַע ָתּה ֵמרָחוֹק ֶטרֶם בֹּ ִאי ִה ְננִי ַמ ִגּיד ְוכֹ ֵתב
ֶתר אַ ְנ ֵשׁי ְק ִה ַלּ ְת ֶכם ִכּי
וּל ָכל־י ֶ
ֲשׁר ָח ְטאוּ ְכ ָבר ְ
ְל ָכל־א ֶ
יכם׃
ֲל ֶ
שׁוּבי א ֵ
וֹסיף ָלחוּס ְבּ ִ
 א־ א ִ
ֲשׁר א
יח ִדּ ֶבּר ִבּי א ֶ
אַתּם ְמ ַב ְק ִשׁים ִאם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַען ִל ְבחֹן ֶ
ג יַ
ָק ְצרָה יָדוֹ ָל ֶכם ִכּי ְכ ִגבּוֹר הוּא ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם׃
ד ִכּי אַף־ ִאם־נ ְִצ ַלב ֶכּאֱנוֹשׁ אָנוּשׁ ַחי הוּא ִבּ ְגבוּרַת ֱאִ הים
ַחנוּ ִק ְצרֵי־ָיד ִהנֵּנוּ אַַ חיִּים ִעמּוֹ ִבּ ְגבוּרַת
ו ְֵכן בּוֹ גַּם־ ֲאנ ְ
ֱאִ הים ְלטוֹב ָל ֶכם׃
אַתּם עֹ ְמ ִדים ְו ִה ָבּ ֵחנוּ אוֹ
ה נַסּוּ ֶאת־נ ְַפ ְשׁ ֶכם ִאם־ ֶבּאֱמוּנָה ֶ
יח ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲטרֶם ֵתּ ְדעוּ ִמנּ ְַפ ְשׁ ֶכם ִכּי י ַ
הֶ
אַתּם׃
ִאם־א ִס ִיגים ֶ
ָחנוּ׃
ֲשׁר א ֶכ ֶסף ִנ ְמאָס ֲאנ ְ
וֹח ְל ִתּי ִכּי ַת ְשׂ ִכּילוּ א ֶ
ו ַו ֲאנִי ה ַ
ז ְו ֶאל־ ָה ֱאִ הים ִנ ְת ַפּ ֵלּל ְל ִב ְל ִתּי ַתעֲשׂוּן ָכּל־רָע א ְל ַמ ַען
אַתּם
ֻקּ ִקים ִכּי ִאם־ ְל ַמ ַען ַתּעֲשׂוּן ֶ
ַחנוּ ְמז ָ
ָדע ִכּי ֲאנ ְ
ִהוּ ַ
ֵח ֵשׁב׃
ַחנוּ ְכּ ִס ִיגים נ ָ
ֶאת־ ַהטּוֹב אַף ִכּי־ ֲאנ ְ
ֱמת׃
ֱמת ִכּי ִאם־ ְבּ ַעד ָהא ֶ
נוּכל עֲשׂוֹת ָדּ ָבר ְל ֶנגֶד ָהא ֶ
ח ִכּי א ַ
ַחנוּ ְכּ ַד ֵלּי כֹ ַח
אַתּם אַף ִכּי ֲאנ ְ
ילה ִאם ִגּבֹּ ֵרי כֹ ַח ֶ
ט ִכּי גַם־נ ִָג ָ
וֹת ֶכם
ֵח ֵשׁב ִכּי ֶאל־ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה אָנוּ ִמ ְת ַפּ ְל ִלים ִל ְהי ְ
נָ
ְשׁ ֵל ִמים׃
וֹדנִּי רָחוֹק ִמ ֶכּם
י ו ְַעל־ ֵכּן ָכּ ַת ְב ִתּי ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּע ֶ
ְל ַמ ַען ְבּבֹ ִאי א י ְִהיֶה־ ִלּי ָמקוֹם ְל ַד ֵבּר ִא ְתּ ֶכם ָקשׁוֹת ְל ִפי
ָתן ִלי ָהאָדוֹן ִל ְבנוֹת ֶא ְת ֶכם ְוא ִל ְפרוֹץ ָבּ ֶכם׃
ֲשׁר נ ַ
ַהכֹּ ַח א ֶ
ימים ְו ִה ְת ַחזָּקוּ ַיחֲדוּ ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם
אַחי הֱיוּ ְת ִמ ִ
יא ו ְַע ָתּה ִשׂישׂוּ ַ
ְה ָשּׁלוֹם י ְִהיֶה
ֲבה ו ַ
ְו ֶאת־ ַה ָשּׁלוֹם ֶאהֱבוּ וֵאֵ הי ָהאַה ָ
ִע ָמּ ֶכם׃
יקת ַהקֹּ ֶדשׁ׃
אָחיו ִבּ ְנ ִשׁ ַ
יב ַשׁאֲלוּ ְל ָשׁלוֹם ִאישׁ ֶאת־ ִ
ֻלּם שֹׁ ֲא ִלים ְל ָשׁלוֹם ָל ֶכם׃
וֹשׁים כּ ָ
יג ַה ְקּד ִ
רוּח
ֲבת ָה ֱאִ הים ְו ִל ְויַת ַ
יח ְואַה ַ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יד ֶח ֶסד אֲדֵֹנינוּ י ַ
אָמן׃
ֻלּ ֶכם ֵ
ַהקֹּ ֶדשׁ ִעם־כּ ְ

וֹר ְנ ִתּיִים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁנִית ֶאל־ ַהקּ ִ

Galatians
ִא ֶגּ ֶרת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִלי ַח ֶאל־ ַה ָגּ ָל ִט ִיּים
פרק א
ָשׁים
ָשׁים ְוא ַעל־ ִפּי ֲאנ ִ
יח ֻשׁ ַלּח א ֵמ ֵאת ֲאנ ִ
א פּוֹלוֹס ָשׁ ִל ַ
ֲשׁר
ֲבי־כֹל א ֶ
יח וֵאִ הים א ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִכּי ִאם־ ַעל־ ִפּי י ַ
ֲקימוֹ ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
הִ
ָל ְטיָא׃
ֲשׁר ִא ִתּי ֶאל־ ְק ִהלּוֹת גּ ַ
אַחים א ֶ
ב ו ְָכל־ ָה ִ
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָבינוּ ְוי ַ
ִתּן ָל ֶכם ֱאִ הים ִ
ג ֶח ֶסד ְו ָשׁלוֹם י ֵ
אֲדֵֹנינוּ׃
ילנוּ
וּל ַה ִצּ ֵ
ָתן ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ְל ַכ ֵפּר ַעל־ ַחטֹּא ֵתינוּ ְ
ֲשׁר־נ ַ
ד אֶ
אָבינוּ׃
ִמן־ ָהעוֹ ָלם ָהרָע ַהזֶּה ִכּ ְרצוֹן ֱאִ הים ִ
אָמן׃
ָעד ֵ
וֹלם ו ֶ
ֲשׁר־לוֹ ַה ָכּבוֹד ְלע ָ
ה אֶ
ֲח ַזנִי ִכּי־כֹה ְמ ֵהרָה ַס ְר ֶתּם ֵמאַ ֲחרֵי ַהקֹּ ֵרא ֶא ְת ֶכם
ו ִתּ ָמּהוֹן א ָ
אַחרֶת׃
ַתּ ְלכוּ אַ ֲחרֵי ְבשׂרָה ֶ
ְבּ ֶח ֶסד ְמ ִשׁ ֵחנוּ ו ֵ
ָשׁים ָהעֹ ְכ ִרים ֶא ְת ֶכם
ֲבל יֵשׁ ֲאנ ִ
ז ְו ִהיא ֵאי ֶננָּה ְבשׂרָה א ָ
ֶיה׃
ְהפַֹ על־ ָפּנ ָ
יח ָבּל ו ָ
ְו ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ִל ְבל ְבּשׂרַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲכם
ַשׁ ִמיע ֶ
ַחנוּ אוֹ־ ַמ ְלאִָ מן־ ַה ָשּׁ ַמיִם י ְ
אָכן ִאם־גַּם ֲאנ ְ
ח ֵ
ֲנוּה ָי ֳחרָם׃
ֲשׁר א ִה ְשׁ ַמע ָ
אַחרֶת א ֶ
ְבּשׂרָה ֶ
ֲכם
ַשׁ ִמיע ֶ
אָמ ְרנוּ ֵמאָז ו ְֵכן ֲאנִי אֹ ֵמר עוֹד־ ַה ָפּ ַעם ו ְִאם י ְ
ט ָכּזֶה ַ
ֲשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם ָי ֳחרָם׃
ֲדי זוּ א ֶ
ִאישׁ ְבּשׂרָה ִמ ַבּ ְלע ֵ
ָשׁים אֲנִ י ַע ָתּה אוֹ ְמ ַד ֵבּר ְדּ ָברַי ִל ְפנֵי ֱאִ הים
י ִכּי ַה ְמ ַפ ֶתּה ֲאנ ִ
אָדם ֲאנִי ְמ ַב ֵקּשׁ ִכּי לוּ־ ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי
ַה ִאם ְל ָה ִפיק רָצוֹן ִמ ְבּנֵי ָ
יח׃
ִיתי ֶע ֶבד ַל ָמּ ִשׁ ַ
אָדם א ָהי ִ
ְל ָה ִפיק רָצוֹן ִמ ְבּנֵי ָ
וֹד ָעה ָל ֶכם ִמ ִפּי
ֲשׁר נ ְ
יא ַו ֲאנִי ַמ ִגּיד ָל ֶכם ֶא ָחי ִכּי ַה ְבּשׂרָה א ֶ
ָצאָה׃
אָדם י ָ
א ִמ ְמּקוֹר ָ
יה ְוא הֹ ַרנִי ֶבן־אֱנוֹשׁ
אָדם ִק ַבּ ְל ִתּ ָ
יב ִכּי גַּם־אָנֹ ִכי א ִמ ִפּי ָ
יח׃
ִכּי ִאם־ ֶבּ ָחזוֹן ֵמ ֵאת יֵשׁוּ ַע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְהוּדית
וֹתי ְל ָפנִים ַבּ ָדּת ַהיּ ִ
ֲליכ ַ
יג ִכּי ֲהא־ ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ה ִ
וּל ַה ְשׁ ִחית׃
ָד ְפ ִתּי ְל ַב ַלּע ְ
ֲדת ֱאִ הים ר ַ
ְו ֶאת־ע ַ
ַבּים ִבּ ְבנֵי ִג ִילי ְבּ ֶקרֶב
ְהוּדית ֵמר ִ
וֹס ְפ ִתּי ַד ַעת ְבּ ֵדעוֹת ַהיּ ִ
יד ְוה ַ
וֹתי׃
ֵאתי ְל ַק ָבּ ַלת אֲב ָ
וֹלה ִקנּ ִ
ַע ִמּי ו ְִק ְנאָה ְגד ָ
ֲשׁר ְקרָאַנִי
ילנִי ִמ ְמּ ֵעי ִא ִמּי ַוא ֶ
ֲשׁר ִה ְב ִדּ ַ
טו אַָ ה ֱאִ הים א ֶ
ְבּ ַח ְסדּוֹ׃
ְשׁוּעתוֹ ַבגּוֹ ִים א
ֲשׁר ָח ֵפץ ְלגַלּוֹת ִלי ֶאת־ ְבּנוֹ ְל ַב ֵשּׂר י ָ
טז ַכּא ֶ
ָדם אַף א ְכּ ָרגַע׃
וֹע ְצ ִתּי ִעם־ ָבּ ָשׂר ו ָ
נ ַ
ֲשׁר ִק ְדּמוּנִי
יחים א ֶ
ְמה ֶאל־ ַה ְשּׁ ִל ִ
ְרוּשׁ ַלי ָ
יתי י ָ
יז ְוגַם א־ ָע ִל ִ
וּמ ָשּׁם ַשׁ ְב ִתּי ְל ַד ָמּ ֶשׂק׃
ִכּי ִאם־ ָה ַל ְכ ִתּי ַל ֲערָב ִ
ְמה ִל ְראוֹת
ְרוּשׁ ַלי ָ
יתי אָז י ָ
וּמ ֵקּץ ָשׁשׁ ָשׁנִים ָע ִל ִ
יח ִ
ֲמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם׃
ָא ֵשׁב ִעמּוֹ ח ִ
יפא ו ֵ
ֶאת־ ֵכּ ָ

קמח

ֲחי
זוּל ִתי ַיעֲקֹב א ִ
יחים ָ
אַחר ִמן־ ַה ְשּׁ ִל ִ
יתי ִאישׁ ֵ
ָא ִ
יט ְוא־ר ִ
ָהאָדוֹן׃
ֲכזֵּב׃
כ וְזֹאת ֲאנִי כֹ ֵתב פֹּה ֶנגֶד ֱאִ הים ְוא א ַ
אתי ֶאל־ ְגּ ִלילוֹת ֲארָם ו ְִק ִיל ְקיָא׃
כא ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ָבּ ִ
וֹד ְע ִתּי ָל ֶהם
הוּדה א נ ַ
ֲשׁר ְבּ ֶארֶץ ְי ָ
יח א ֶ
ֲבל ְק ִהלּוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
כב א ָ
ָפּנִים ְבּ ָפנִים׃
ֲשׁר ְר ָד ָפם ֵמאָז ְמ ַב ֵשּׂר
כג אַ־זֹאת ָשׁ ְמעוּ ִכּי־זֶה ָה ִאישׁ א ֶ
ידהּ ִמ ֶק ֶדם׃
ֲשׁר ִה ְכ ִח ָ
ַכּיּוֹם ְבּשׂרַת ָהאֱמוּנָה א ֶ
כד ַויּ ְִתּנוּ ָכבוֹד ֵלאִ הים ִבּ ְג ָל ִלי׃

פרק ב
ְמה ִעם
ְרוּשׁ ַלי ָ
יתי עוֹד י ָ
אַר ַבּע ֶע ְשׂרֵה ָשׁנָה ָע ִל ִ
וּמ ֵקּץ ְ
א ִ
ַבּא ְוגַם ֶאת־ ִטיטוֹס ָל ַק ְח ִתּי ִע ָמּ ִדי׃
ַבּר־נ ָ
ֵיתי ֶב ָחזוֹן ו ְִד ְברֵי ַה ְבּשׂרָה
ֲשׁר ֻצוּ ִ
יתי ָשׁ ָמּה ַכּא ֶ
ב ַו ֲאנִי ָע ִל ִ
ֵיהם ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן
ָאתי ְב ֶקרֶב ַהגּוֹ ִים ַשׂ ְמ ִתּי ִל ְפנ ֶ
ֲשׁר ָקר ִ
ַכּא ֶ
ֲשׁר
יאי ָה ֵע ָדה ְל ָבד ְל ַמ ַען א י ְִהיֶה ָל ִריק א ֶ
ִל ְפנֵי ְק ִר ֵ
ֲשׁר ַח ְשׁ ִתּי ֵמאָז׃
אָחישׁ ַלעֲשׂוֹת ַוא ֶ
ִ
ָטל ָע ָליו
אָשׁר ִע ָמּ ִדי ִכּי־ ְי ָונִי הוּא א נ ַ
ג ְוגַם־ ִטיטוֹס ֶ
ְל ִהמּוֹל׃
ֲשׁר ִה ְתגַּנְּ בוּ ַויָּבֹאוּ ָלתוּר ֶאת־ ַהחֹ ֶפשׁ
ֲחי ֶשׁ ֶקר א ֶ
ד ַבּעֲבוּר א ֵ
ידנוּ׃
ֲב ֵ
יח ְל ַמ ַען ַהע ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָשׁר־ ָלנוּ ְבּי ַ
ֶ
ֵיהם אַף־א ְכ ָרגַע ְל ַמ ַען
ה ְוא־נ ְִפ ָתּה ִל ֵבּנוּ ְל ִה ָכּנַע ִמ ְפּנ ֶ
וֹלם׃
ַיעֲמֹד ִע ָמּ ֶכם קֹ ְשׁ ְט ַה ְבּשׂרָה ְלע ָ
ֻלּ ִאים ְבּ ֶע ְר ָכּם ִאם ֶע ְר ָכּם ֵכּן אוֹ ֵכן א ַשׂ ְמ ִתּי
ו ו ְָל ֵא ֶלּה ַה ְמס ָ
ֻלּ ִאים ַה ֵא ֶלּה א
ִשּׂא ְפנֵי־ ִאישׁ ְו ַה ְמס ָ
ֶאת־ ִל ִבּי ֱאִ הים א י ָ
אוּמה׃
וֹסיפוּ ִלי ְמ ָ
ה ִ
ֻדּה ִנ ְתּנָה־ ִלּי ְל ַב ֵשּׂר ְבּ ֶקרֶב
ז אְַ ל ֶה ֶפֵ הם רָאוּ ִכּי־ ְפק ָ
וֹלים׃
ֲשׁר ִנ ְתּנָה ְל ֶפ ְטרוֹס ְל ַב ֵשּׂר ְבּ ֶקרֶב ַה ִנּמּ ִ
ֵלים ַכּא ֶ
ָה ֲער ִ
וֹלים הוּא
לוּח ֶאל־ ָהנִּ מּ ִ
ח ִכּי־ ַהנֹּ ֵתן כֹּ ַח ְל ֶפ ְטרוֹס ִל ְהיוֹת ָשׁ ַ
לוּח ֶאל־ ַהגּוֹ ִים׃
ָתן ִלי כֹּ ַח ִל ְהיוֹת ָשׁ ַ
נַ
מּוּדי
ֱשׁ ִבים ְל ַע ֵ
וֹחנָן ַה ֶנּח ָ
יפא וְ י ָ
ֲשׁר רָאוּ ַיעֲקֹב ְו ֵכ ָ
ט ו ְַכא ֶ
ַבּא ֶאת־יַד
וּל ַבר־נ ָ
ָתנוּ ִלי ְ
ַה ְקּ ִה ָלּה ִכּי־ ֶח ֶסד ֵאל ָע ָלי נ ְ
ְהם
ֵלֶ אל־ ַהגּוֹ ִים ו ֵ
ַחנוּ נ ֵ
י ְִמינָם ְלאוֹת אַ ֲחוָה ֵלאמֹר ִכּי ֲאנ ְ
וֹלים׃
ֶאל־ ַה ִנּמּ ִ
ֲשׁר גַּם־ ָשׁ ַק ְד ִתּי ַלעֲשׂוֹת ֵכּן׃
י אִַ אם־ ִנזְכֹּר ֶאת־ ָה ֲע ִניִּים א ֶ
וֹכ ְח ִתּיו ַעל־ ָפּנָיו ִכּי ִנ ְמ ָצא
וֹכיָא ה ַ
יפא ְלאַ ְנ ִטיּ ְ
ֲבל ְבּבֹא ֵכ ָ
יא א ָ
אַשׁ ָמה׃
בוֹ ְדּ ַבר ְ

ָל ִטיִּים
יח ֶאל־ ַהגּ ָ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ַח ָדּו ֶאת־ ַהגּוֹ ִים
אָכל י ְ
ָשׁים ֵמ ֵאת ַיעֲקֹב ַ
יב ִכּי ַעד־א ָבּאוּ ֲאנ ִ
וֹלים׃
אַ אַ ֲחרֵי בֹאָם נ ְִב ַדּל ֵמ ֶהם ַויּ ִָפּרֵד ִמיּ ְִראָתוֹ ֶאת־ ַה ִנּמּ ִ
ַבּא
ְהוּדים ִה ְת ַכּחֲשׁוּ ִעמּוֹ ַעד ִכּי־גַם־ ַבּר־נ ָ
יג ו ְֵכן גַּם־ ְשׁאָר ַהיּ ִ
ֲשׁם׃
ִנ ְת ַפּשׂ ְבּ ַכח ָ
יד ַו ֲאנִי ִב ְראֹ ִתי ִכּי א י ְֵלכוּן נְכֹ ָחה ְל ִפי ְבשׂרַת ָה ֶאמֱת
ְהוּדי ֵתּ ֵלְ בּ ֶד ֶר
אַתּה ַהיּ ִ
יפא ְל ֵעינֵי־כֹל ִאם־ ָ
אָמ ְר ִתּי ֶאל־ ֵכּ ָ
ַ
אַלּץ ֶאת־ ַהגּוֹ ִים
דּוּע זֶה ְתּ ֵ
ְהוּדים ַמ ַ
ַהגּוֹ ִים ְוא ְב ֶד ֶרַ היּ ִ
ַהד׃
ְל ִה ְתי ֵ
וֹל ְדנוּ וְ א ִמ ֶזּרַע ַהגּוֹ ִים ַה ַח ָטּ ִאים
טו ֵהן ִמ ֶזּרַע ַהיְּהוּ ִדים נ ָ
וֹתם׃
ְבּנ ְַפשׁ ָ
ָד ְענוּ ִכּי א־י ְִצ ַדּק ִאישׁ ְבּ ֻחקּוֹת ַהתּוֹ ָרה ִכּי
ֲשׁר י ַ
טז ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ֲמין
ַחנוּ ָבאנוּ ְל ַהא ִ
יח גַּם־ ֲאנ ְ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִאם־ ֶבּאֱמוּנַת י ַ
יח ְוא
יח ְל ַמ ַען נ ְִצ ַדּק ֶבּאֱמוּנַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּי ַ
ְב ֻחקּוֹת ַהתּוֹ ָרה ִכּי ְב ֻחקּוֹת ַהתּוֹ ָרה א י ְִצ ַדּק ָכּל־ ָבּ ָשׁר׃
ִמּ ֵצא
וּב ָכל־זֹאת ָעוֹן י ָ
יח ְ
יז ו ְַע ָתּה ִכּי נ ְַב ֵקּשׁ ִצ ְד ָק ֵתנוּ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ילה׃
יח כֹּ ֵהן ֶל ָעוֹן ָח ִל ָ
ָבנוּ ֲהי ְִהיֶה ַה ָמ ִשׁ ַ
ָס ִתּי ִה ְננִי ֵמ ִעיד ְבּנ ְַפ ִשׁי
ֲשׁר ָהר ְ
יח ִכּי ִאם־אָשׁוּב וְ ֶא ְבנֶה ֶאת־א ֶ
ִכּי פֹ ֵשׁ ַע אָנִי׃
ֱשׁ ְב ִתּי ַלתּוֹ ָרה ַעל־ ִפּי ַהתּוֹ ָרה ְל ַמ ַען ֶא ְחיֶה
יט ִכּי־ ַכּ ֵמּת ֶנח ַ
ֵלאִ הים׃
יח ְו ַחי אָנֹ ִכי אַ א־אָנֹ ִכי ִכּי
כ ִה ְננִי ָצלוּב ִעם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִיתי
ֲשׁר ִבּ ְב ָשׂ ִרי ַכּיּוֹם ָקנ ִ
רוּח ַה ַחיִּים א ֶ
יח ַחי ִבּי ְו ַ
ִאם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִתּן ֶאת־נ ְַפשׁוֹ
אָהב אֹ ִתי ַויּ ֵ
ֲשׁר ַ
ָתי ְבּ ֶבן־ ָה ֱאִ הים א ֶ
ֶבאֱמוּנ ִ
ָכּ ְפ ִרי׃
ֱשׂה ֶאת־ ֶח ֶסד ָה ֱאִ הים ְלאָיִן ִכּי ִאם־ ִת ָמּ ֵצא ְצ ָד ָקה
כא א ֶאע ֶ
יח ֵמת ִחנָּם׃
ַעל־י ְֵדי ַהתּוֹ ָרה אָז ַה ָמּ ִשׁ ַ
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ָל ִטיִּים ְס ָכ ִלים ִמי ִה ְשׁ ִמין ִבּ ְכ ָשׁ ִפים ִל ְבּ ֶכם ִמ ְשׁמֹ ַע
הוֹי גּ ָ
יח ַה ָצּלוּב ָהיָה ָחרוּת
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר י ַ
ֱמת אַ ֲחרֵי א ֶ
ֶאל־ ָהא ֶ
ֵיכם׃
לוּח ְל ֵעינ ֶ
ְבּתוֹ ֲכ ֶכם ְכּמוֹ ַעל־ ַ
רוּח
יכם ֵאיִ ק ַבּ ְל ֶתּם ֶאת־ ָה ַ
רַק זֹאת ָח ַפ ְצ ִתּי ִל ְשׁמֹע ִמ ִפּ ֶ
ֵע ֶקב ֻחקּוֹת ַהתּוֹ ָרה אוֹ ֵע ֶקב כֹּ ַח ָהאֱמוּנָה׃
ֲשׁר ַה ִחלֹּ ֶתם ִל ְהיוֹת אַ ְנ ֵשׁי
ַה ִאם ָכּזֹאת נ ְִס ַכּ ְל ֶתּם אַ ֲחרֵי א ֶ
רוּח ַתּ ְשׁ ִלימוּ ַע ָתּה ְבּ ֻחקּוֹת ַה ָבּ ָשׂר׃
ַ
אתם ָע ָמל רָב ִחנָּם ִאם א ְל ֵעזֶר הוּא ְוא
ָל ָמּה־זֶּה ְנ ָשׂ ֶ
וֹעיל׃
ְלה ִ
יכם אוֹ ָהעֹ ֶשׂה ָב ֶכם נ ְִפ ָלאוֹת
ֲל ֶ
רוּח ע ֵ
ֲציל ִמן־ ָה ַ
ִהנֵּה ַה ַמּא ִ
ֲשׂה ָכזֹאת ְבּ ֻחקּוֹת ַהתּוֹ ָרה אוֹ ְבכֹ ַח ָהאֱמוּנָה׃
ֲהַיע ֶ
שׁב ָה לּוֹ ְצ ָד ָקה׃
ַח ֶ
ֱמין ֵבּאִ הים ַויּ ְ
ָהם ֶהא ִ
אַבר ָ
ֲשׁר גַּם־ ְ
ַכּא ֶ
ָהם ֵה ָמּה׃
אַבר ָ
ַעל־ ֵכּן ְדּעוּ־נָא ִכּי־ ְבנֵי ָה ֱאמוּנָה ְבּנֵי ְ
ְו ַה ִמּ ְקרָא ָצ ָפה ֵמרֹאשׁ ִכּי ָע ִתיד ְל ַה ְצ ִדּיק ֶאת־ ַהגּוֹ ִים
ָהם ֵלאמֹר ְונ ְִב ְרכוּ ְב
אַבר ָ
ֶבּאֱמוּנָה ִה ְק ִדּים ְל ַב ֵשּׂר ֶאת־ ְ
ָכּל־ ַהגּוֹ ִים׃

קמט

ָהם ִאישׁ
אַבר ָ
ט ַעל־ ֵכּן רַק אַ ְנ ֵשׁי אֱמוּנָה י ְִת ָבּ ְרכוּ ִעם־ ְ
אֱמוּנִים׃
ֲבל ַהבֹּ ְט ִחים ַעל־ ִמ ְצוֹת ַהתּוֹ ָרה י ְִמ ְצאוּ ְק ָל ָלה ְב ִצ ָדּהּ ִכּי
י אָ
תוּבים
ֲשׁר א־י ִָקים ֶאת־ ָכּל־ ַה ְדּ ָב ִרים ַה ְכּ ִ
ָכתוּב אָרוּר א ֶ
וֹתם׃
ְבּ ֶס ֶפר ַהתּוֹ ָרה ַלעֲשׂוֹת א ָ
יא ו ְִכי ַעל־י ְֵדי ַהתּוֹ ָרה א־י ְִצ ַדּק ִאישׁ ִל ְפנֵי ֱאִ הים ָדּ ָבר
ָבּרוּר הוּא ִכּי־ ַצ ִדּיק ֶבּאֱמוּנָתוֹ י ְִחיֶה׃
ֲשׁר
אָדם א ֶ
יב ְו ַהתּוֹ ָרה א אֱמוּנָה ְת ַב ֵקּשׁ ִכּי ִאם־ ֶאת־ ָה ָ
ָחי ָבּ ֶהם׃
יה ו ַ
ֲשׂה ֶאת־ ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
ַיע ֶ
ֲשׁר ָהיָה
יח ָפּ ָדה ֶאת־נ ְַפ ֵשׁנוּ ִמ ִקּ ְל ַלת ַהתּוֹ ָרה ַבּא ֶ
יג ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִל ְק ָל ָלה ַתּ ְח ֵתּינוּ ִכּי ָכתוּב אָרוּר ָכּל־ ַה ָתּלוּי ַעל־ ָה ֵעץ׃
יח גַּם־ ַהגּוֹ ִים י ְִת ָבּ ְרכוּ ְבּ ִב ְר ַכת
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּבזֹאת ַעל־י ְֵדי י ַ
יד ָ
אָמר ֱאִ הים ְל ִתתּוֹ נ ְַק ֵבּל ֵע ֶקב
ֲשׁר ַ
רוּח א ֶ
ָהם ְו ָה ַ
אַבר ָ
ְ
אֱמוּנָה׃
אַחד
ֲשׁר ָכּרַת ַ
אָדם אֲנִ י ְמ ַד ֵבּר גַּם־ ְבּ ִרית א ֶ
אַחי ְכּ ֶד ֶרְ בּנֵי־ ָ
טו ַ
ָשׁים ַוי ְַקיֵּם אֹ ָתהּ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט א י ְִפי ֶרנָּה ִאישׁ ְוא
ָה ֲאנ ִ
ְשׁנֶּה־ ָבּהּ ָדּ ָבר׃
יַ
אָמר
וּלז ְַרעוֹ ְוא־ ַ
ָהם ְ
אַבר ָ
ֶא ְמרוּ ְל ְ
טז ְו ִהנֵּה ַה ַה ְב ָטחוֹת נ ֶ
יח׃
ָחיד ְוהוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּלז ְַר ֲעְ בּי ִ
ַבּים ִכּי ִאם־ ְ
ָעיְ בּר ִ
ְו ִל ְזר ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ֱאִ הים
אָמ ְר ִתּי ִכּי ַה ְבּ ִרית א ֶ
ֲשׁר ָ
יז ְוזֶה ַה ָדּ ָבר א ֶ
תוּכל ַהתּוֹ ָרה ַהנְּ תוּנָה
יח ִמ ֶקּ ֶדם ַוי ְַקיֵּם אֹ ָתהּ א ַ
ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
וּשִׁ שׁים ָשׁנָה ְל ָה ֵפר אֹ ָתהּ ַעד־ ִשׂים
אַר ַבּע ֵמאוֹת ְ
אַ ֲחרֵי ְ
ֶאת־ ַה ַה ְב ָט ָחה ְלאָיִן׃
ָתן ַהמּוֹ ָר ָשׁה ְבּכֹ ַח ַהתּוֹ ָרה א־ ִת ְהיֶה עוֹד ֵבּכֹ ַח
יח ִכּי ִאם־ ִתּנּ ֵ
ָהם ְנ ָתנָהּ ֱאִ הים ְבּ ַה ְב ָט ָחה
אַבר ָ
ֲבל ְל ְ
ַה ַה ְב ָט ָחה א ָ
ְל ִפי־ ָח ֶסד׃
ָדע ַה ֶפּ ַשׁע ִכּי־רַב
וֹס ָפה ַהתּוֹ ָרה ְל ַמ ַען ִיוּ ַ
יט ִאם־ ֵכּן ָל ָמּה־זֶּה נ ְ
הוּא ַעד ִכּי־יָבוֹא ַה ֶזּרַע ֲא ֶשׁר־לוֹ ִמ ְשׁ ַפּט ַה ַה ְב ָט ָחה וְזֹאת
אָכים וּ ְנתוּנָה ְבּיַד ִאישׁ
ֲרוּכה ַעל־ ִפּי ַה ַמּ ְל ִ
ַהתּוֹ ָרה ע ָ
ַה ֵבּ ָניִם׃
ֲבל ִאישׁ ֵבּ ַניִם א ְל ֶא ָחד הוּא וֵאִ הים הוּא ֶא ָחד׃
כ אָ
ילה ִכּי לוּ ִנ ְתּנָה
ֲכי ַהתּוֹ ָרה ֶנגֶד ַה ְב ְטחוֹת ֵאל ָח ִל ָ
כא ו ְַע ָתּה ה ִ
ֲשׁר ְבּכֹ ָחהּ ָל ֵתת ַחיִּים אָז ָהי ְָתה גַם־ ַה ְצּ ָד ָקה ְבּיַד
תוֹ ָרה א ֶ
ַהתּוֹ ָרה׃
וּבזֹאת
אָדם חֹ ֵטא ָ
ֲבל ִכּ ְת ֵבי ַהקֹּ ֶדשׁ י ִַגּידוּן ִכּי ָכל־ ָ
כב א ָ
ֲמינִים׃
יח ָתּבוֹא ַה ַה ְב ָט ָחה ֶאל־ ַה ַמּא ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶבּאֱמוּנַת י ַ
כג ְו ִל ְפנֵי בֹא ָהאֱמוּנָה ָה ִיינוּ ְשׁ ֻמ ִרים ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ַתּ ַחת י ְֵדי
ידה ְל ִהגָּלוֹת׃
ֲת ָ
ֲסירֵי ָהאֱמוּנָה ָהע ִ
ַהתּוֹ ָרה ַכּא ִ
ֲשׁר
יח א ֶ
וּב ֵכן ָהי ְָתה ָלּנוּ ַהתּוֹ ָרה ְלאֹ ֶמנֶת ְל ַנ ֲהגֵנוּ ֶאל־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
כד ְ
ִמ ָשּׁם נִ ְצ ַדּק ָבּאֱמוּנָה׃
ַחנוּ
ֲשׁר נ ְִג ְל ָתה ָהאֱמוּנָה א עוֹד ֲאנ ְ
כה אַַ ע ָתּה אַ ֲחרֵי א ֶ
ַתּ ַחת יַד ָהאֹ ָמנֶת׃
ֵשׁוּע
ַת ֶכם ְבּי ַ
אַתּם ֵע ֶקב אֱמוּנ ְ
ֻלּ ֶכם ְבּנֵי ֱאִ הים ֶ
כו ִכּי־כ ְ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ

ָל ִטיִּים
יח ֶאל־ ַהגּ ָ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

יח ָל ְבשׁוּ
ֲשׁר נ ְִט ְבּלוּ ְב ֵשׁם ַה ָמּ ִשׁ ַ
כז ִכּי ָכל־ ֵא ֶלּה ִמ ֶכּם א ֶ
יח׃
ֶאת־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹרים
ְהוּדי ְוא ְי ָונִי א ֶע ֶבד ְוא ֶבּן־ח ִ
כח ְו ֵאין עוֹד פֹּה א י ִ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֻלּ ֶכם ֶא ָחד ְבּי ַ
ָכר ְוא נ ְֵק ָבה ִכּי כ ְ
א ז ָ
וֹר ֵשׁי ַהמּוֹ ָר ָשׁה
ָהם ִהנּ ְֶכם וְי ְ
אַבר ָ
אַתּם ֶזרַע ְ
יח ֶ
כט ְו ִאם־ ַל ָמּ ִשׁ ַ
ְל ִפי ַה ַה ְב ָט ָחה׃

פרק ד
ֶלד ֵאינֶנּוּ ְמ ֻשׁנֶּה ֵמ ָע ֶבד
א ַו ֲאנִי אֹ ֵמר ַהיּוֹ ֵרשׁ ָכּל־עוֹד הוּא י ֶ
ֲלה׃
אַף ִכּי־הוּא אֲדוֹן ָכּל־ ַה ַנּח ָ
ידיו ַעד ַהיּוֹם ַההוּא
וּפ ִק ָ
ידי ֶבן־ ֶמ ֶשׁק ַה ַבּיִת ְ
ב ְוהוּא נָתוּן ִבּ ֵ
אָביו׃
ָעד לוֹ ִ
ֲשׁר י ַ
אֶ
ֲב ִדים ָהיִינוּ ִליסֹדוֹת
ימי ַהיּ ְַלדוּת ַכּע ָ
ַחנוּ ִבּ ֵ
ג ֵכּן גַּם־ ֲאנ ְ
ָאשׁים ַה ְשּׁ ָפ ִלים ֶבּ ָח ֶלד׃
ָהר ִ
וֹלד
ֲשׁר נ ַ
ָמים ָשׁ ַלח ֱאִ הים ֶאת־ ְבּנוֹ א ֶ
ֲשׁר ָמ ְלאוּ ַהיּ ִ
ד אַַ כּא ֶ
ֲשׁר נָתוּן ַתּ ַחת ִמ ְשׁ ַטר ַהתּוֹ ָרה׃
ֶחם ִא ָשּׁה ַוא ֶ
ֵמר ֶ
ה ִל ְפדּוֹת ֶאת־ ַה ְנּתוּנִים ַתּ ַחת ִמ ְשׁ ַטר ַהתּוֹ ָרה ְל ַמ ַען נ ְַק ֵבּל
ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָבּנִים׃
רוּח ְבּנוֹ ְבּ ֶקרֶב
יכם ֱאִ הים ֶאת־ ַ
ֲל ֶ
אַתּם ָשׁ ַלח א ֵ
ַען ָבּנִ ים ֶ
ו ְוי ַ
אָבינוּ׃
אָבינוּ ִ
ֲשׁר ִתּ ְק ְראוּ־בוֹ ִ
ְל ָב ֵבנוּ א ֶ
אָתּה ְו ִאם־ ֵבּן גַּם־יוֹ ֵרשׁ
ז ַעל־ ֵכּן ֵאי ְנ עוֹד ֶע ֶבד ִכּי ֵבן ָ
יח׃
ֲלת ָה ֱאִ הים ַעל־י ְֵדי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַנח ַ
ִיתם
ח ְו ִהנֵּה ְל ָפנִים ֶטרֶם י ְַד ְע ֶתּם ֶאת־ ָה ֱאִ הים ִה ְשׁ ַתּ ֲחו ֶ
ֱמת׃
ְלא־ ֱאֵ הי א ֶ
וֹד ְע ֶתּם
ֲשׁר י ְַד ְע ֶתּם ֶאת־ ָה ֱאִ הים ְואַף גַּם־נ ַ
ט ו ְַע ָתּה אַ ֲחרֵי א ֶ
ֲמ ָל ִלים ִכּי
לוֹ ֵאיָ תּשׁוּבוּ ֶאל־ ַהיְסֹדוֹת ַה ְשּׁ ָפ ִלים ָהא ֵ
ַת ְח ְפּצוּ ְל ָע ְב ָדם עוֹד׃
ֳד ִשׁים וּמוֹ ֲע ִדים ְו ָשׁנִים׃
ָמים ָוח ָ
אַתּם שֹׁ ְמ ִרים י ִ
י ֶ
יתי ָב ֶכם ָל ִריק׃
ֵאתי ִכּי כֹ ִחי ִכּ ִלּ ִ
יא ַו ֲאנִי ָיר ִ
וֹכם ְראוּ ִה ְננִי ִמ ְת ַחנֵּן
ֲשׁר גַּם־ ֲאנִי ְכמ ֶ
יב הֱיוּ־נָא ָכמֹ ִני ַכּא ֶ
ָעה׃
יתם־ ִלי ר ָ
ֲשׂ ֶ
וֹד ֶכם א ע ִ
אַחי ִכּי ֵמע ְ
יכם ַ
ֲל ֶ
אֵ
וֹד ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם
וֹתי ה ַ
אַתּם יֹ ְד ִעים ִכּי ְבא כֹ ַח ְבּ ַע ְצמ ָ
יג ְו ֶ
ילּה׃
ֶאת־ ַה ְבּשׂרָה ַבּ ְתּ ִח ָ
אַס ֶתּם ְוא ְג ַע ְל ֶתּם ִגּי
וּבכוּר ָע ְניִי ַהצֹּ ֵרף ְבּ ָשׂ ִרי א ְמ ְ
יד ְ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יתם ָפּנַי ִכּ ְראוֹת ְפּנֵי י ַ
ְכ ַמ ְלאֱַ אִ הים ְר ִא ֶ
אָשׁ ְר ֶכם ֵעד ֲאנִי ָל ֶכם ִכּי ְב ִה ָדּרֵשׁ ִמ ֶכּם
טו ְואַיֵּה ֵאפוֹא ַע ָתּה ְ
ַקּרוּן ְל ִת ָתּן־ ִלי׃
ֵיכם ְתּנ ְ
גַּם־ ֵעינ ֶ
אַגּיד ָל ֶכם׃
ֲשׁר ִ
ֱמת א ֶ
ִיתי ָע ָתּה ַבּעֲבוּר ָהא ֶ
טז ַה ִאם ְלאוֵֹיב ָהי ִ
ֲפ ִצים ְל ַה ְפ ִריד ֵבּין
וֹבה ִקנְ אַת ַה ְמ ַק ְנ ִאים ָל ֶכם ַהח ֵ
יז א ט ָ
ַה ְדּ ֵב ִקים ְל ַמ ַען ָבּ ֶהם ִתּ ְד ָבּקוּן׃
יח טוֹב הוּא ְל ַקנֵּא ָת ִמיד ְל ָד ָבר טוֹב ְוא ְל ַבד ִבּ ְראֹ ְת ֶכם
ֶאת־ ָפּנָי׃
יכם ַעד
ֲל ֶ
יט י ְָל ַדי עוֹד ַה ַפּ ַעם ֶח ְב ֵלי ֵל ָדה יֹא ֲחֻזנִי ע ֵ
יח׃
יוּצר ָבּ ֶכם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר־ ַ
אֶ

קנ

וֹלי ִכּי
וּל ַשׁנּוֹת ֶאת־ק ִ
כ ְוזֶה ֶח ְפ ִצי ַע ָתּה ִל ְהיוֹת ִע ָמּ ֶכם ְ
יכם׃
וֹת ֶ
בוּכה ֲאנִי ַעל־אֹד ֵ
ִב ְמ ָ
ֲפ ִצים ִל ְהיוֹת ַתּ ַחת ִמ ְשׁ ַטר ַהתּוֹ ָרה ַה ִאם
אַתּם ַהח ֵ
כא ִא ְמרוּ ִלי ֶ
א ָת ִבינוּ ִדּ ְברֵי ַהתּוֹ ָרה׃
ָהם ָה ֶא ָחד ִמן־ ַה ִשּׁ ְפ ָחה
אַבר ָ
כב ֵהן ָכּתוּב ִכּי ְשׁנֵי ָבנִים ָהיוּ ְל ְ
ְו ַה ֵשּׁנִי ִמן־ ַה ְגּ ִבירָה׃
וּבן־ ַה ְגּ ִבירָה ִבּ ְד ַבר
וֹלד ְכּ ֶד ֶרָ כּל־ ָבּ ָשׂר ֶ
כג ֶבּן־ ַה ִשּׁ ְפ ָחה נ ַ
ֱאִ הים׃
אַחת
כד ְו ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֵהם ְל ָמ ָשׁל ִכּי ְשׁ ֵתּי ְב ִריתוֹת ֵהנָּה ָה ַ
יה ְל ַע ְבדוּת וְזֹאת ִהיא ָהגָר׃
ֵמ ַהר ִסינַי ַהיֹּ ֶל ֶדת י ְָל ֶד ָ
ירוּשׁ ַליִם ַכּיּוֹם
כה ִכּי ָהגָר ִהיא ַהר ִסינַי ַבּ ֲערָב ְו ָד ְמ ָתה ִל ָ
ֶיה׃
דוּתהּ ִעם־ ָבּנ ָ
ֲשׁר ִהיא ְב ַע ְב ָ
ַכּא ֶ
ֲשׁר ְל ַמ ְע ָלה ִהיא ִעיר ַהחֹ ֶפשׁ ְו ִהיא ָה ֵאם
ְרוּשׁ ַליִם א ֶ
כו אַ י ָ
ֻלּנוּ׃
ְלכ ָ
כז ִכּי ָכתוּב׃
ַבּים
ֲלי א־ ָח ָלה ִכּי־ר ִ
ָל ָדה ִפּ ְצ ִחי ִרנָּה ו ְַצה ִ
ֲקרָה א י ָ
כח ָרנִּי ע ָ
עוּלה׃
וֹמ ָמה ִמ ְבּנֵי ְב ָ
ְבּנֵי־שׁ ֵ
ָחנוּ׃
אוּלם ֶא ָחי ְכּי ְִצ ָחק ֵכּן ְבּנֵי ַה ַה ְב ָט ָחה ֲאנ ְ
כט ָ
וֹלד ַעל־ ִפּי
ָדף ֶאת־ ַהנּ ָ
וֹלד אָז ְכּ ֶד ֶרָ כּל־ ָבּ ָשׂר ר ַ
ֲשׁר ַהנּ ָ
ל ו ְַכא ֶ
רוּח ֱאִ הים ֵכּן גַּם־ ָע ָתּה׃
ַ
אָמה ַהזֹּאת ְו ֶאת־ ְבּנָהּ ִכּי
ֲבל ָמה אֹ ֵמר ַה ָכּתוּב ָגּרֵשׁ ָה ָ
לא א ָ
אָמה ַהזֹּאת ִעם ֶבּן־ ַה ְגּ ִבירָה׃
א יִירַשׁ ֶבּן־ ָה ָ
וֹרים׃
ַחנוּ ִכּי ִאם־ ְבּנֵי־ח ִ
אָמה ֲאנ ְ
אַחי א־ ְבּנֵי ָה ָ
לב ַעל־ ֵכּן ַ
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יח
ָתן ָלנוּ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר נ ַ
ַעל־ ֵכּן ִע ְמדוּ ָה ֵכן ַבּחֹ ֵפשׁ א ֶ
ְואַל־ ִתּ ָתּ ְפשׂוּ עוֹד ְבּעֹל ָה ַע ְבדוּת׃
יח
ִהנֵּה ֲאנִי פוֹלוֹס ַמ ִגּיד ָל ֶכם ִאם־ ִתּמּוֹלוּ ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹעיל ָל ֶכם׃
א־ ְלה ִ
ֲשׁר יִמּוֹל ְמ ֻצוֶּה הוּא ַלעֲשׂוֹת
וְעוֹד ֲאנִי ַמ ְז ִהיר ָכּל־ ִאישׁ א ֶ
ֶאת־ ָכּל־ ִדּ ְברֵי ַהתּוֹ ָרה׃
אַתּם ַה ִמּ ְצ ַט ְדּ ִקים ַבּתּוֹ ָרה וְ נָסוֹג
יח ֶ
ָדים ֵמ ִעם ַה ָמּ ִשׁ ַ
נ ְִפר ִ
אַחר ֶה ָח ֶסד׃
ֵמ ַ
ֲשׁר
וּבאֱמוּנָה נִ ָשּׂא ֵעינֵינוּ ֶאל־ ְצ ָד ָקה ַכּא ֶ
רוּח ֶ
ַחנוּ ְבּ ַ
ִכּי־ ֲאנ ְ
ִקוִּינוּ ָלהּ׃
מּוּלה ְוא
ֶתר ָעז א ַל ָ
יח ֵאין־י ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִכּי ִל ְפנֵי י ַ
ֲבה׃
ֲלת ְפּ ָע ִלים ְבּאַה ָ
ָל ָע ְר ָלה ִכּי ִאם־ ֶלאֱמוּנָה ַבּע ַ
יכם ֵמ ַה ֵשּׂג
ֲל ֶ
ָתה ִמי ָסגַר ע ֵ
וֹבה ָהי ָ
רוּצ ְת ֶכם ט ָ
אַתּם ְמ ַ
ְו ֶ
ֱמת׃
ֶאת־ ָהא ֶ
ָצאוּ׃
יכם י ָ
א ִמ ִפּי ַהקֹּ ֵרא ֶא ְת ֶכם ִדּ ְברֵי ְמ ַפ ֵתּ ֶ
יסה׃
ֲר ָ
ֲמיץ ֵאת ָכּל־ ָהע ִ
ְמ ַעט ְשׂאֹר ַיח ִ
ֲלה
ֲשׁ ָבה ָזרָה א ַתע ֶ
ַו ֲאנִי בֹ ֵט ַח ָבּ ֶכם ִל ְפנֵי אֲדֵֹנינוּ ִכּי ַמח ָ
ִשּׂא׃
יהי ִמי ֶשׁיּ ְִהיֶה ֲעוֹנוֹ י ָ
ַעל־ ִל ְבּ ֶכם אַָ העֹ ֵכר ֶא ְת ֶכם וִ ִ

ָל ִטיִּים
יח ֶאל־ ַהגּ ָ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

אַחי ִאם עוֹד ֶא ְקרָא ְל ִהמּוֹל ַעל־ ַמה־זֶּה ֲאנִי ִנ ְר ָדּף
יא ַו ֲאנִי ַ
ֲהא ָסר ִמ ְכשׁוֹל ַה ְצּ ִליב ְו ֵאינֶנּוּ׃
ִמּלוּ׃
יכם י ָ
וּמ ַס ְלּ ֵפי ַד ְר ֵכ ֶ
ִתּן ֵאפוֹא ְ
יב ִמי־י ֵ
ֲטיא
אַחי אַ א ְדרוֹר ְל ַהח ִ
יג ִכּי ְדרוֹר נ ְִקרָא ָל ֶכם ַ
ֲבה׃
ֵעהוּ ְבּאַה ָ
ֶאת־ ְבּ ַשׂ ְר ֶכם ִכּי ִאם־ ַלעֲבֹד ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
אָה ְב ָתּ ְל ֵר ֲע
אַחת ַהזֹּאת וְ ַ
תּוּקם ַבּ ִמּ ְצוָה ָה ַ
יד ִכּי ָכל־ ַהתּוֹ ָרה ַ
ָכּמוֹ׃
ֵעהוּ ְראוּ ֶפּן־ ִאישׁ
ַשּׁכוּ ְותֹא ְכלוּ ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
טו אִַ אם־ ְתּנ ְ
ֵעהוּ ִתּ ָסּפוּ׃
ְבּיַד ר ֵ
רוּח וְ אָז א ְת ָמ ְלאוּן ֶאת
ְשׁי ַ
טז ַו ֲאנִי ִהנְ ִני אֹ ֵמר ִה ְת ַה ְלּכוּ ְכאַנ ֵ
ַתּ ֲאוַת ַה ָבּ ָשׂר׃
רוּח
רוּח ְו ָה ַ
ֲשׁר א יֹא ֶבה ָה ַ
יז ִכּי ַה ָבּ ָשׂר ִמ ְתאַוֶּה ֶאת־א ֶ
ֵיהם ָצ ִרים זֶה ָלזֶה ַעד
ֲשׁר א יֹא ֶבה ַה ָבּ ָשׂר ִכּי ְשׁנ ֶ
ֶאת־א ֶ
ֲשׁר ַתּ ְחפֹּצוּ׃
תוּכלוּן עֲשׂוֹת ַכּא ֶ
ֲשׁר א ְ
אֶ
רוּח ֵאינ ְֶכם עוֹד ַתּ ַחת
ֲכם ָה ַ
וֹלכ ֶ
ֲשׁר י ִ
יח ְו ִאם־ ֵתּ ְלכוּן ַכּא ֶ
ִמ ְשׁ ַטר ַהתּוֹ ָרה׃
ִמּה
ְא ֶלּה ֵהם ִנאוּף זְנוּת ז ָ
ְדוּעים ו ֵ
וּמ ַע ְל ֵלי ַה ָבּ ָשׂר י ִ
יט ַ
ָבים׃
ַו ֲעג ִ
יבה ו ְִק ְנאָה ַכּ ַעשׂ ָמדוֹן
יבה ְמ ִר ָ
וּכ ָשׁ ִפים ֵא ָ
ֱל ִילים ְ
כ עֲבֹ ַדת א ִ
וּמ ְפ ָלגּוֹת׃
ַמ ְחֶ קת ִ
ֲח ִרים
וֹל ִלים וְעוֹד א ֵ
ֶצח ו ְַד ְר ֵכי סֹ ְב ִאים וְז ְ
כא ַמ ְשׂ ֵט ָמה ָור ַ
אָמ ְר ִתּי
ֲשׁר ֵמאָז ַ
יהם ֲאנִי אֹ ֵמר ַכּא ֶ
ֲל ֶ
ֲשׁר ע ֵ
וֹהם א ֶ
ְכּמ ֶ
ִירשׁוּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים׃
ִכּי־עֹ ֵשׂי ֵא ֶלּה א י ְ
אַפּיִם
ֲבה ִשׂ ְמ ָחה ְו ָשׁלוֹם אֹ ֶרַ 
רוּח הוּא אַה ָ
וּפ ִרי ָה ַ
כב ְ
נ ְִדיבוֹת ֶח ֶסד ֶואֱמוּנָה׃
וּל ִמדּוֹת ָכּ ֵא ֶלּה ֵאין תּוֹ ָרה׃
ֵע ֶל ֶכת ְ
כג ֲע ָנוָה וְ ַה ְצנ ַ
יח ֵהם ִה ְצ ִליבוּ ֶאת־ ַה ָבּ ָשׂר
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר ְלי ַ
וּמי א ֶ
כד ִ
שׁוּקתוֹ ְו ַת ֲאוָתוֹ׃
ִעם־ ָכּל־ ְתּ ָ
רוּח׃
אָרחוֹת ָה ַ
רוּח ָבּנוּ נ ְֵל ָכה גַּם־ ְבּ ְ
כה ִאם־ ַחיֵּי ָה ַ
ֵעהוּ אוֹ ְל ַקנֵּא
כו ו ְָכבוֹד ָשׁ ְוא א ִנ ְרדֹּף ְל ִה ְתגָּרוֹת ִאישׁ ְבּר ֵ
ֵעהוּ׃
ִאישׁ ְבּר ֵ

ֲשׁר
יכם ָה ֱאִ הים ֵאין ְל ָה ֵתל בּוֹ ִכּי ַכּא ֶ
ז אַל־ ַתּ ִשּׁאוּ נ ְַפשֹׁ ֵת ֶ
ִי ְזרַע ִאישׁ ֵכּן י ְִקצֹר׃
ח ִכּי־ ַהזֹּ ֵרע ִל ְב ָשׂרוֹ י ְִקצֹר ְק ִציר ְבּ ְשׂרוֹ ִכּ ָלּיוֹן ָחרוּץ וְ ַהזֹּ ֵר ַע
רוּח ַחיֵּי עוֹ ָלם׃
רוּח י ְִקצֹר ְק ִציר ָה ַ
ָל ַ
ָדינוּ ַבּעֲשׂוֹת טוֹב ִכּי־נ ְִקצֹר ְבּ ִעתּוֹ
ַחנוּ ַבּל־ ִתּ ְר ֶפּינָה י ֵ
ט ַו ֲאנ ְ
ִאם־א ִנ ְר ֶפּה׃
יבה־נָּא ְל ָכל־ ְבּנֵי
ֵט ָ
ָדיִם נ ִ
י ו ְַעל־ ֵכּן ֵאפוֹא ְבּעוֹד יֶשׁ־ ָלנוּ י ַ
ֻלּם ִל ְבנֵי ֵבית ָהאֱמוּנָה׃
אָדם ו ְַעל כּ ָ
ָ
יכם ְבּי ִָדי׃
ֲל ֶ
ֲשׁר־ ָכּ ַת ְב ִתּי א ֵ
יא ְראוּ ָמה־רַב ַה ִמּ ְכ ָתּב ַהזֶּה א ֶ
ְאַלּצוּ ֶא ְת ֶכם ְל ִהמּוֹל
יב ֵא ֶלּה ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ְל ִה ְתיַפּוֹת ָל ֵעי ַניִם י ְ
יח׃
ָדפוּ ַעל־ ְדּ ַבר ְצ ַלב ַה ָמּ ִשׁ ַ
רַק ְל ַמ ַען ַבּל־ֵיר ְ
וֹלים ָה ֵהם ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה ֵאינָם שֹׁ ְמ ִרים רַק ֶח ְפ ָצם ִכּי
יג ְו ַה ִנּמּ ִ
ִתמּוֹלוּ ְל ַמ ַען י ְִת ַה ְללוּ ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם׃
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
זוּל ִתי ִבּ ְצ ַלב י ַ
ילה ִלּי ֵמ ִה ְת ַה ֵלּל ָ
יד ַו ֲאנִי ָח ִל ָ
וֹלם׃
וֹלם ָצלוּב־ ִלי ַואֲנִ י ָצלוּב ָלע ָ
ֲשׁר־בּוֹ ָהע ָ
אֲדֵֹנינוּ א ֶ
מּוּלה וְ א ָל ָע ְר ָלה ִכּי
ֶתר ָעז א ַל ָ
ֵשׁוּע ֵאין י ֶ
יח י ַ
טו ִכּי־ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ֲד ָשׁה׃
ִאם־ ִל ְב ִריאָה ח ָ
ַשּׁ ִרים ֶל ֶכת ְל ִפי ְקנֵה ַה ִמּ ָדּה ַהזֹּאת ָשׁלוֹם ְו ֶח ֶסד
טז ו ְָכל־ ַה ְמי ְ
ָאל ַעם ָה ֱאִ הים׃
יהם ו ְַעל־י ְִשׂר ֵ
ֲל ֶ
עֵ
וֹתם ָהאָדוֹן
ָה ְלאָה אַל־י ְַל ֵאנִי עוֹד ִאישׁ ִכּי אוֹת ח ַ
יז ֵמ ַע ָתּה ו ָ
ֵשׁוּע נֹ ֵשׂא ֲאנִי ִבּ ְב ָשׂ ִרי׃
י ַ
אָמן׃
ֲכם ֵ
יח אֲדֵֹנינוּ ִעם־רוּח ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַחי ֶח ֶסד י ַ
יח ַ

פרק ו
א

ב
ג

ד
ה
ו

ֲשׁר א
אַחי ִאם־ ִאישׁ ִמ ֶכּם נִ ְל ַכּד ו ְָע ָשׂה אַ ַחת ֵמ ֵא ֶלּה א ֶ
ַ
רוּח
רוּח ָה ֵקם ָתּ ִקימוּ אֹתוֹ ְבּ ַע ָנוַת ַ
אַתּם אַ ְנ ֵשׁי ַ
ֲשׂינָה ֶ
ֵתע ֶ
אָתּה׃
ָכ ְר ָתּ ֶפּן־ ִתּ ָלּ ֵכד ְבּ ַמ ָסּה גַם־ ָ
ְוז ַ
וּבזֹאת ִתּ ְשׁ ְמרוּ ֶאת־תּוֹ ַרת
ֵעהוּ ָ
יכם ִאישׁ ֵס ֶבל ר ֵ
ֲל ֶ
ְשׂאוּ ע ֵ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶח ָשׁב הוּא ִבּ ְהיוֹתוֹ
ֵח ֵשׁב ְבּ ֵעינָיו ַכּ ָמּה נ ְ
ְו ִאישׁ ִכּי־י ָ
ימה ַמ ְת ֶעה הוּא ֶאת־נ ְַפשׁוֹ׃
ִכ ְב ִל ָ
ֲשׂיו ְל ַבדּוֹ
ֲשׂהוּ ְואָז י ְִשׂ ַמח ְבּ ַמע ָ
אַ י ְִב ַחן ִאישׁ ֶאת־ ַמע ֵ
ֵעהוּ׃
ְוא ְלנֹ ַכח ר ֵ
ִשּׂא׃
ִכּי ִאישׁ ִאישׁ כֹּ ֶבד ַמ ָשּׂאוֹ י ָ
ִתּן ֵח ֶלק ִמ ָכּל־טוּבוֹ׃
ַה ַתּ ְל ִמיד ִל ְמ ַל ְמּדוֹ ֵד ָעה י ֵ

קנא

ָל ִטיִּים
יח ֶאל־ ַהגּ ָ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

Ephesians
ִא ֶגּ ֶרת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִלי ַח ֶאל־ ָה ֶא ְפ ִס ִיּים
פרק א
וֹשׁים
יח ִבּ ְרצוֹן ֱאִ הים ֶאל־ ַה ְקּד ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח י ַ
א פּוֹלוֹס ְשׁ ִל ַ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֱמן ִל ָבּם ִל ְפנֵי י ַ
ֲשׁר ֶנא ָ
ְבּ ֶא ְפסוֹס ְו ֶאל־א ֶ
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָבינוּ ְוי ַ
ִתּן ָל ֶכם ֱאִ הים ִ
ב ֶח ֶסד ְו ָשׁלוֹם י ֵ
אֲדֵֹנינוּ׃
ֲשׁר ֵבּ ַר
יח א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲבי אֲדֵֹנינוּ י ַ
ג ָבּרוּ הוּא ָה ֱאִ הים א ִ
יח׃
ֶפשׁ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
אֹ ָתנוּ ִמ ְשּׁ ֵמי ְמעוֹנוֹ ְבּ ָכל־ ִבּ ְר ַכּת ַהנּ ֶ
וֹס ָדה אָרֶץ ִל ְהיוֹת ְקדֹ ִשׁים
ֲשׁר בּוֹ ְב ָחרָנוּ ַעד א נ ְ
ד ַכּא ֶ
ימים ְל ָפנָיו׃
וּת ִמ ִ
ְ
ֵשׁוּע
ֲבתוֹ י ְָע ָדנוּ ֵמרֹאשׁ ִל ְהיוֹת לוֹ ְל ָבנִים ַעל־י ְֵדי י ַ
וּבאַה ָ
ה ְ
יח ְכּ ֵח ֶפץ ִלבּוֹ ַהטּוֹב׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָמל ָע ֵלינוּ ִבּ ִידידוֹ׃
ֲשׁר־גּ ַ
ו ְל ִת ְפ ֶארֶת עֹז ַח ְסדּוֹ א ֶ
יחה ְל ַחטֹּא ֵתינוּ ְבּ ָדמוֹ ַה ָשּׁפוּ
וּס ִל ָ
ז ִכּי־בוֹ ִנ ְמ ָצא ְפדוּת ְ
ֲס ָדיו׃
ַכּהֲמוֹן ח ָ
וּבינָה׃
ֲשׁר ִה ְר ָבּה ָע ֵלינוּ ְבּ ָכל־ ָח ְכ ָמה ִ
ח אֶ
ְעוּצה ְב ִלבּוֹ
וֹבה ַהי ָ
ֲצתוֹ ַהטּ ָ
וֹדע ָלנוּ ֶאת־סוֹד ְרצוֹנוֹ ַכּע ָ
ט וַיּ ַ
ִמ ֶקּ ֶדם׃
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם
ֻדּה כֹּל א ֶ
ְמי ַה ְפּק ָ
יח ִבּ ְמאת י ֵ
י ְל ַק ֵבּץ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ֲח ִדים׃
ֲשׁר ָבּאָרֶץ ְו ָהיוּ בוֹ ַלא ָ
וְכֹל א ֶ
ֲשׁר נ ְִב ַח ְרנוּ ָלהּ ֵמאָז
יא ְוגַם ַעל־יָדוֹ ַנ ֲחזִיק ַבּמּוֹ ָר ָשׁה ַכּא ֶ
ֲצת ֶח ְפצוֹ׃
ִמ ַטּ ַעם ָהעֹ ֶשׂה כֹּל ַכּע ַ
ַחנוּ ָה ִראשֹׁ ִנים
ֲדר ְכּבוֹדוֹ ִבּ ְהיוֹת ֲאנ ְ
ָאה ָע ֵלינוּ ה ַ
יב ְל ַמ ַען ֵיר ֶ
יח׃
ֲשׁר ָבּ ַט ְחנוּ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
אֶ
ֲשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֶאת־ ְדּ ַבר
אַתּם אַ ֲחרֵי א ֶ
יג וּבוֹ בֹ ְט ִחים גַּם־ ֶ
ֱמ ְנ ֶתּם
ֲשׁר ֶהא ַ
שׁוּע ְת ֶכם ו ְַכא ֶ
ֱמת ֶאת־ ְדּ ַבר ַה ְבּשׁרָה ִל ְת ַ
ָהא ֶ
ֲשׁר ִדּ ֵבּר׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ַכּא ֶ
אַתּם ְבּ ַ
ֶח ָתּ ִמים ֶ
בּוֹ ֵכּן גַּם־נ ְ
ָאל ְו ָהי ְָתה־ ָלּנוּ
ֲשׁר־ ִתּגּ ֵ
ֲשׁר ֵערָבוֹן הוּא ְלמוֹ ָר ָשׁ ֵתנוּ ַעד א ֶ
יד א ֶ
ֲחזָּה ִל ְת ִה ַלּת ֵשׁם ְכּבוֹדוֹ׃
ַלא ֻ
ַת ֶכם
ֲשׁר ַעל־ ֵכּן גַּם־אָנֹ ִכי אַ ֲחרֵי ָשׁ ְמ ִעי ֶאת־אֱמוּנ ְ
טו ַוא ֶ
וֹשׁים׃
ֲב ְת ֶכם ְל ָכל־ ַה ְקּד ִ
ֵשׁוּע אֲדֵֹנינוּ ְואַה ַ
ְבּי ַ
וֹתי׃
וּל ַהז ְִכּ ְיר ֶכם ִבּ ְת ִפלּ ַ
טז א ָח ַד ְל ִתּי ֵמהוֹדוֹת ַבּ ַע ְד ֶכם ְ
רוּח
ִתּן ָל ֶכם ַ
ֲבי ַה ָכּבוֹד י ֵ
יח אֲדֵֹנינוּ א ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יז ִכּי ֱאֵ הי י ַ
ַה ָח ְכ ָמה ְו ֶה ָחזוֹן ָל ַד ַעת אֹתוֹ׃
וּל ָה ִאיר ֵעינֵי ִשׂ ְכ ְל ֶכם ְל ַה ְשׂ ִכּיל ָמה ִהיא ִת ְקוַת ְקרוּאָיו
יח ְ
ֲלתוֹ׃
דשׁיו ְבּ ַנח ָ
וּמה חֹ ֶסן ָכּבוֹד ִל ְק ָ
ֶ
ֲמינִים בּוֹ ְל ִפי
ֲשׁר ָפּ ַעל ָבּנוּ ַה ַמּא ִ
וּמה עֹ ֶצם גֹּ ֶדל ְגּבוּרָתוֹ א ֶ
יט ָ
תֹ ֶקף עֻזּוֹ׃

קנב

ֲקימוֹ ִמן־ ַה ֵמּ ִתים
ֲשׁר ה ִ
יח ַבּא ֶ
ֲשׁר ָפּ ַעל ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
כ הוּא א ֶ
ימינוֹ ַבּ ָמּרוֹם׃
יבהוּ ִל ִ
וֹשׁ ֵ
וַיּ ִ
וּמ ְמ ָשׁ ָלה
ֶ
וֹהּ ִמ ָכּל־ ִמ ְשׂרָה וְ ִשׁ ְלטוֹן ְוּגבוּרָה
כא גָּב ַ
וֹלם
וֹלם ַהזֶּה ְוגַם־ ָבּע ָ
ֲשׁר נִ ְקרָא ְב ֵשׁם גַּם־ ָבּע ָ
וּמ ָכּל־א ֶ
ִ
ַה ָבּא׃
ַג ָליו ַויּ ְִתּנֵהוּ ְלרֹאשׁ ְל ָכל־ ָה ֵע ָדה׃
כב וְכֹל ָשׁת ַתּ ַחת ר ְ
וּמאוֹ ִכּי ָמ ֵלא הוּא ֶאת־כֹּל ַבּכֹּל׃
ֲשׁר ִהיא ְג ִויָּתוֹ ְ
כג א ֶ

פרק ב
יכם׃
ְחטֹּא ֵת ֶ
יכם ו ַ
ִיתם ְבּ ִפ ְשׁ ֵע ֶ
ֲשׁר ֵמ ִתים ֱהי ֶ
אַתּם א ֶ
א גַּם־ ֶ
וֹלם ַהזֶּה
ֲל ְכ ֶתּם ְל ָפנִים ְכּ ִמ ְנ ַהג ְבּנֵי ָהע ָ
וֹתם ה ַ
אָרח ָ
ב ִכּי־ ְב ְ
רוּח
ו ְִכ ְרצוֹן ַשׂר ֵחיל ָהרוּחוֹת ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִם הוּא ָה ַ
וֹע׃
ַה ִמּ ְתעוֹ ֵרר ְבּ ֵלב ָבּנִים א־אָבוּ ְשׁמ ַ
ָד ְפנוּ ַת ֲאוֹת ְבּ ָשׂ ִרים ְל ַמ ֵלּא ִמ ְשׁאֲלוֹת
ַחנוּ ר ַ
וֹהם גַּם־ ֲאנ ְ
וּכמ ֶ
ג ְ
ֲשׁר־נ ְִד ִמינוּ ְבּ ַד ְר ֵכי ַחיֵּינוּ ִל ְשׁאָר
ַה ָבּ ָשׂר ְו ַה ֵלּב ָהרָע ַעד א ֶ
ָעם׃
וֹררֵי ז ַ
ָבּנִים ע ְ
אָהב אֹ ָתנוּ׃
ֲשׁר ַ
ֲבתוֹ א ֶ
ֲמים ְבּרֹב אַה ָ
ד אֵַ אל ָמ ֵלא ַרח ִ
וֹתנוּ ֵמ ִתים ַבּ ְפּ ָשׁ ִעים ְואַַ בּ ֶח ֶסד
יח ִבּ ְהי ֵ
ה ֶה ֱחיָנוּ ִעם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹשׁ ְע ֶתּם׃
נ ַ
ִתּן־ ָלנוּ ָל ֶשׁ ֶבת ִעמּוֹ ַבּ ָמּרוֹם׃
יח ַויּ ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ימנוּ ְבּי ַ
ֲק ָ
ו ִכּי ה ִ
ָמל
ֲשׁר־גּ ַ
עשׁר ַח ְסדּוֹ א ֶ
ָמים יָבוֹאוּ ֶאת־גֹּ ֶדל ֶ
ז ְל ַה ְראוֹת ַבּיּ ִ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹבה ְבּי ַ
ָע ֵלינוּ ְלט ָ
ַת ֶכם ְוא ִמיּ ְֶד ֶכם ָהי ְָתה
וֹשׁ ְע ֶתּם ֵע ֶקב אֱמוּנ ְ
ח ִכּי־ ַב ֶח ֶסד נ ַ
זֹּאת ָל ֶכם ִכּי־ ַמ ַתּת ֱאִ הים ִהיא׃
יכם ֶפּן־י ְִת ַה ֵלּל ִאישׁ׃
ֲשׂ ֶ
ט א ִב ְשׂ ַכר ַמע ֵ
ֲשׂים
יח ְל ַמע ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹצ ְרנוּ ְבי ַ
ָדיו נ ַ
ֲשׂה י ָ
ַחנוּ ַמע ֵ
י ִכּי ֲאנ ְ
ֲשׁר ֵה ִכין ָלנוּ ִמ ֶקּ ֶדם ָל ֶל ֶכת ָבּם׃
וֹבים א ֶ
ט ִ
ִיתם ְל ָפנִים
יא ַעל־ ֵכּן ִז ְכרוּ זֹאת ִכּי־גוֹ ִים ַע ְר ֵלי ָב ָשׂר ֱהי ֶ
ָדיִם ָק ְראוּ ָל ֶכם
ֲשׂה י ַ
ֲשׁר הוּא ַמע ֵ
וֹלי ָב ָשׂר א ֶ
ָאים ִנמּ ֵ
ְו ַהנּ ְִקר ִ
ֵלים׃
ֲער ִ
יח נ ְָכ ִרים ְל ָכל־ ֶא ְזרָח
ִיתם ְבּא ָמ ִשׁ ַ
יב ו ְִכי־ ָב ֵעת ַה ִהיא ֱהי ֶ
וּבא
ְה ְב ָט ָחה ְבּ ֶא ֶפס ִתּ ְקוָה ְ
ָאל ְוז ִָרים ְל ָכל־ ְבּ ִרית ו ַ
ְבּי ְִשׂר ֵ
ֱאִ הים ָבּאָרֶץ׃
אַתּם ָה ְרחֹ ִקים ֵמאָז נִ ְק ַר ְב ֶתּם ַכּיּוֹם
יח ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יג אְַ בּי ַ
יח׃
ְבּ ַדם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר ָע ָשׂה ְשׁ ַניִם ְל ֶא ָחד ְו ֶאת־ ַה ִקּיר
וֹמנוּ א ֶ
יד ִכּי הוּא ְשׁל ֵ
ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּינֵינוּ ָהרָס׃

יח ֶאל־ ָה ֶא ְפ ִסיִּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ְאת־ ִמ ְצוֹת ַה ֻח ִקּים ַבּתּוֹ ָרה
יבה ו ֶ
טו ִכּי־ ִב ְב ָשׂרוֹ ָמ ָחה ֶאת־ ָה ֵא ָ
וּבזֹאת ָע ָשׂה ָלנוּ
ַעשׂ ְשׁ ַניִם ְל ִאישׁ־ ֶא ָחד ָח ָדשׁ ְבּ ַנ ְפשׁוֹ ָ
ַויּ ַ
ָשׁלוֹם׃
ֵיהם ְבּגֵו ֶא ָחד ֶאל־ ָה ֱאִ הים
טז ִכּי ַעל־ ַה ְצּ ִליב ִה ְשׁ ִלים ְשׁנ ֶ
יבה ְבּנ ְַפשׁוֹ׃
ִמח ֶאת־ ָה ֵא ָ
ַויּ ַ
וֹבים׃
וֹקים ְו ָשׁלוֹם ַל ְקּר ִ
יז ַויָּבֹא ַוי ְַב ֵשּׂר ָשׁלוֹם ָל ְרח ִ
אָבינוּ׃
רוּח ֶא ָחד ֶאל־ ִ
ֶשׁת ְבּ ַ
יח ִכּי־בוֹ נ ְִפ ַתּח ִל ְשׁנֵינוּ ָמבוֹא ָלג ֶ
וֹשׁ ִבים ִכּי ִאם־ ֶא ְז ְר ֵחי ָה ִעיר
יט ַעל־ ֵכּן ֵאינ ְֶכם עוֹד גּ ִֵרים ְות ָ
וּבנֵי ֵבית ָה ֱאִ הים׃
וֹשׁים ְ
ְבּ ֶקרֶב ַה ְקּד ִ
ֵשׁוּע
יאים ֶשׁ ָשּׁם י ַ
יחים ְו ַהנּ ְִב ִ
וֹסדוֹת ַה ְשּׁ ִל ִ
כ ְבּנוּיִים ַעל־מ ְ
יח ָהיָה ְלרֹאשׁ ִפּנָּה׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
יכל ָקדוֹשׁ ַבּיה ָוֹה׃
כא וּבוֹ ָכּל־ ַה ִבּ ְניָן ֻח ָבּר ַויּ ְִג ַדּל ְל ֵה ַ
רוּח׃
אַתּם ְל ִמ ְשׁ ַכּן ֱאִ הים ָבּ ַ
ֵיתם גַּם־ ֶ
כב וּבוֹ נ ְִבנ ֶ

פרק ג
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲסיר י ַ
א ַבּעֲבוּר זֹאת ֵאפוֹא אֲנִ י פוֹלוֹס ִה ְננִי א ִ
ְל ַמ ַענ ְֶכם ַהגּוֹ ִים׃
ֲבוּר ֶכם׃
ֻדּ ִתי ְבּ ֶח ֶסד ֵאל ַבּע ְ
ב ֲהא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ִכּי ִנ ְתּנָה ִלּי ְפק ָ
ֲשׁר ָכּ ַת ְב ִתּי ְל ָפנִים ְבּ ָלשׁוֹן
יע ִלי ַהסּוֹד ַבּ ַמּ ֲחזֶה ַכּא ֶ
וֹד ַ
ג ו ְִכי ה ִ
ְק ָצרָה ֵלאמֹר׃
תּוּכלוּ ְל ַה ִכּיר ְכּי ַה ַדּ ַעת ִא ִתּי ְבּסוֹד
ד ִאם ִתּ ְק ְראוּ ְד ָברַי ְ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר נ ְִג ָלה
אָדם ְבּדֹרוֹת ִמ ֶקּ ֶדם ַכּא ֶ
וֹדע ִל ְבנֵי ָ
ֲשׁר א נ ַ
ה אֶ
רוּח׃
יחיו ַה ְקּדֹ ִשׁים ו ְִלנ ְִביאָיו ַעל־ ִפּי ָה ַ
ַכיּוֹם ִל ְשׁ ִל ָ
ֲלתוֹ ִל ְהיוֹת ְכּ ֵא ָב ִרים
ו ִכּי י ְִקחוּ ַהגּוֹ ִים ֵח ֶלק גַּם־ ֵהם ְבּ ַנח ָ
יח ְל ַק ֵבּל ַה ְב ָט ָחתוֹ
ֲב ִרים ִל ְפנֵי יֵשׁוּ ַע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִבּ ְג ִויָּתוֹ ַוח ֵ
ַעל־ ִפּי ַה ְבּשׂרָה׃
ָתן
ֲשׁר נ ַ
ִיתי ָלהּ ִל ְמ ָשׁרֵת ְבּ ַמ ְתּנַת ֶח ֶסד ֱאִ הים א ֶ
ֲשׁר ָהי ִ
ז אֶ
ֻלּת ְגּבוּרָתוֹ׃
ִלי ְל ִפי ְפּע ַ
וֹשׁים נָתוּן ִלי ַה ֶח ֶסד ַהזֶּה
ח ֲאנִי ַה ָצּ ִעיר ַבּ ְצּ ִע ִירים ֵבּין ַה ְקּד ִ
יח ִכּי־רַב הוּא ְל ֵאין ֵח ֶקר׃
ְל ַב ֵשּׂר ֶאל־ ַהגּוֹ ִים חֹ ֶסן ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר ָצפוּן ָהיָה
וּל ָה ִאיר ֵעינֵי־כֹל ָל ַד ַעת ֵע ֶרַ הסּוֹד א ֶ
ט ְ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹצר ַהכֹּל ַעל־י ְֵדי י ַ
וֹלם ֵבּאִ הים י ֵ
ֵמע ָ
וּל ִגבֹּ ֵרי כֹ ַח
ָאשׁי ַה ָצּ ָבא ְ
ָדע ַעל־ ִפּי ָה ֵע ָדה ְלר ֵ
וּבזֹאת ִיוּ ַ
י ָ
ַבּ ָמּרוֹם נ ְִפ ְלאוֹת ָח ְכ ַמת ֱאִ הים׃
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָעץ ִמ ֶקּ ֶדם ְבּי ַ
ֲשׁר י ַ
יא ָכּ ֵע ָצה א ֶ
ֶשׁת ֵא ָליו ֶבּאֱמוּנָתוֹ ְבּ ֵלב נָכוֹן׃
וֹסיף אֹ ֶמץ ָלג ֶ
ֲשׁר בּוֹ נ ִ
יב א ֶ
ֲשׁר
יג ַעל־ ֵכּן זֹאת ֲאנִי ְמ ַב ֵקּשׁ אַל־נָא ִתּ ְת ַע ְטּפוּ ְב ָצרוֹ ַתי א ֶ
אַר ְתּ ֶכם׃
ֲפפוּנִי ְל ַמ ַענ ְֶכם ִכּי זֹאת ִהיא ִתּ ְפ ְ
אָ
ֵשׁוּע
אָבי אֲדוֹ ֵנינוּ י ַ
יד ַעל־ ֵכּן ֶא ְכ ְר ָעה ַעל ִבּ ְר ָכּי ִל ְפנֵי ִ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּבאָרֶץ׃
וֹתיו ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
ֲשׁר נִ ְקרָא ְשׁמוֹ ַעל ָכּל־ ִצ ְבא ָ
טו א ֶ
ִתּן ָל ֶכם ְכּ ִפי־חֹ ֶסן ְכּבוֹדוֹ ְל ִה ְתאַזֵּר ִבּ ְגבוּרָה ַעל־ ִפּי
טז ְוהוּא י ֵ
ִימי׃
אָדם ַה ְפּנ ִ
רוּחוֹ ָבּ ָ

קנג

יח י ְִשׁכֹּן ְבּ ֶקרֶב ִל ְבּ ֶכם ֶבּאֱמוּנָה ִכּי ַת ְשׁ ִרישׁוּ
יז ְו ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲבה׃
ְו ִתוּ ְָסדוּ ְבּאַה ָ
וֹשׁים ַמה־הוּא ָהרֹ ַחב
תּוּכלוּ ְל ַה ְשׂ ִכּיל ִעם ָכּל־ ַה ְקּד ִ
יח אָז ְ
ְו ָהאֹ ֶרְ ו ַהגֹּ ַבה ְו ָהעֹ ֶמק׃
ֲשׁר
ָבה ַעד־א ֶ
ֲשׁר ִמ ַדּ ַעת ִנ ְשׂגּ ָ
יח א ֶ
ֲבת ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּל ִה ְתבּוֹ ֵנן ְבּאַה ַ
יט ְ
ִתּ ָמּ ְלאוּ ִמ ָכּל־ ְמא ָה ֱאִ הים׃
ָדיו רַב לוֹ ְלעוֹ ֵרר ַבּכֹּ ַח ִל ֵבּנוּ ְו ַלעֲשׂוֹת ָלנוּ
ֲשׁר י ָ
כ ְוהוּא א ֶ
וֹתינוּ׃
וּמ ְח ְשׁב ֵ
וֹתינוּ ַ
ֶתר ַעל־ ָכּל־ ִמ ְשׁאֲל ֵ
יֶ
יח ִמדּוֹר ְלדוֹר
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּבי ַ
כא לוֹ הוּא ַה ָכּבוֹד ְבּתוָֹ ה ֵע ָדה ְ
אָמן׃
וֹלם ֵ
וֹלם ו ְַעד־ ָהע ָ
וּמ ָהע ָ
ֵ

פרק ד
ֲסיר ָהאָדוֹן ֶא ְפ ַצר ָבּ ֶכם ָל ֶל ֶכת ְכּנָאוָה ְל ַמ ַצּב
א ַו ֲאנִי א ִ
וֹכם׃
ֻאים ָכּמ ֶ
ַה ְקּר ִ
ֵעהוּ
אַפּיִם ְו ָל ֵשׂאת ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
ֵע ַו ֲע ָנוָה ְבּאֹ ֶרָ 
ב ְבּ ַה ְצנ ַ
ֲבה׃
ְבּאַה ָ
ֲכם ְבּ ַמ ְח ֶבּרֶת ַה ָשּׁלוֹם׃
ַחד רוּח ֶ
ג ִל ְשׁקֹד ו ְִל ְשׁמֹר ְלי ֵ
ֲשׁר
רוּח ֶא ָחד ַכּא ֶ
וּב ַ
ד ִל ְהיוֹת ְכּ ֵא ָב ִרים ְבּגוּף ֶא ָחד ְ
ַאתם ְל ַמ ַצּ ְב ֶכם ְבּ ִת ְקוָה ֶא ָחת׃
גַּם־נ ְִקר ֶ
ילה ֶא ָחת׃
וּט ִב ָ
ה אָדוֹן ֶא ָחד אֱמוּנָה אַ ַחת ְ
וּבתוֹ
ֲשׁר הוּא ַעל־כֹּל ו ְִעם־כֹּל ְ
ֲבי־כֹל א ֶ
ו ֵאל ֶא ָחד ַוא ִ
ֻל ֶכם׃
כְּ
ז אְַ ל ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶמּנּוּ ֻח ַלּק ְמנָת ָח ֶסד ְכּ ִמ ַדּת ַמ ְתּנַת
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִתּן ַמ ָתּנוֹת
ח ַעל־ ֵכּן הוּא אֹ ֵמר ָע ָלה ַל ָמּרוֹם ָשׁ ָבה ֶשׁ ִבי ַויּ ֵ
אָדם׃
ָל ָ
ט ו ְִכי נֹא ַמר ִכּי־ ָע ָלה ֵאין זֶה ִכּי ִאם־ָירַד ָבּ ִראשָֹׁנה
ְל ַת ְח ִתּיּוֹת אָרֶץ׃
י ַהיֹּ ֵרד הוּא ָהעֹ ֶלה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָכּל־ ְשׁ ֵמי ָמרוֹם ְל ַמ ֵלּא
ֶאת־ ַהכֹּל׃
יאים
ְאת־ ֵא ֶלּה נְ ִב ִ
יחים ו ֶ
ָתן ֶאת־ ֵא ֶלּה ִל ְהיוֹת ְשׁ ִל ִ
יא ְוהוּא נ ַ
וֹרים׃
ְו ֶאת־ ֵא ֶלּה ְמ ַב ְשּׂ ִרים וְ ֶאת־ ֵא ֶלּה רֹ ִעים וּמ ִ
אכת עֲבֹ ַדת ַהקֹּ ֶדשׁ ְל ַמ ַען
יב ְל ַה ְשׁ ִלים ֶאת־ ַה ְקּדֹ ִשׁים ִל ְמ ֶל ֶ
יח׃
י ִָבּנֶה גּוּף ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּב ַד ַעת
אַחת ְ
ַחד ְל ָב ֵבנוּ ֶבּאֱמוּנָה ַ
ֻלּנוּ נָבוֹא ְלי ֵ
ֲשׁר כּ ָ
יג ַעד א ֶ
וֹמת
אָדם ָשׁ ֵלם ַבּ ִמּ ָדּה ִכּ ְמא ק ַ
ֶבּן־ ָה ֱאִ הים וְ ָהיִינוּ ְל ָ
יח׃
ַה ָמ ִשׁ ַ
רוּח
ָשׁים ִמ ְפּנֵי ָכל־ ַ
יד ְל ִב ְל ִתּי ִנ ְהיֶה עוֹד עוֹ ֲל ִלים ִנ ָדּ ִפים ְונ ְִגר ִ
יהם יָצוּדוּ ֵחרֶם׃
ֲשׁר ְבּ ִנ ְכ ֵל ֶ
יתם א ֶ
ָשׁים ְו ַת ְר ִמ ָ
ְבּתוֹ ַרת ֲאנ ִ
ֲבה ְו ָה ַל ְכנוּ ָהלוְֹ ו ָגדוֹל ִל ְפנֵי
ֱמת ֵמאַה ָ
טו ִכּי ִאם־ ַנ ֲחזִיק ָבּא ֶ
ֲשׁר הוּא ָהרֹאשׁ׃
יח א ֶ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲל ָקיו
ָקיו ַוח ָ
ֻשּׁר ָכּל־ ַהגּוּף ִעם ָכּל־ ְפּר ָ
וּמק ָ
טז וּבוֹ ֻמ ְד ָבּק ְ
ֲדירוֹ ְכּ ֵדי
וּל ַהא ִ
ַע ְבדוּן ְל ַה ְג ִדּילוֹ ְ
ֲבה י ַ
ֲשׁר ְבּאַה ָ
ֶאל־נָכוֹן א ֶ
כֹ ָחם׃

יח ֶאל־ ָה ֶא ְפ ִסיִּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ֶתר
יז ו ְַע ָתּה ַה ִעדֹ ִתי ָב ֶכם ִל ְפנֵי ָהאָדוֹן ֵלאמֹר אַל־ ֵתּ ְלכוּ ְכּי ֶ
ֲשׁר אַ ֲחרֵי ַה ְב ֵלי ָשׁוְא ִל ָבּם הֹ ֵל׃
ַהגּוֹ ִים א ֶ
ֲשׁר
יח ְמאוֹר ַדּ ְע ָתּם ָח ַשְׁ ו ַחיֵּי ֱאִ הים מוּז ִָרים ָל ֶהם ֵע ֶקב א ֶ
רוּחם ְבּ ִאוּ ְַל ָתּם׃
ִה ְקשׁוּ ָ
וֹע ָבה
ֲשׁר ָט ַפשׁ ִל ָבּם ַויּ ְִת ַמ ְכּרוּ ַלעֲשׂוֹת ָכּל־נ ְָב ָלה ְות ֵ
יט ֵהם א ֶ
ְוא י ְֵדעוּ ָשׂ ְב ָעה׃
אַתּם א ָכזֹאת ְל ַמ ְד ֶתּם ַדּ ְר ֵכי ַה ָמּ ִשׁיח׃
כ ְו ֶ
אַתּם ִכּי
מּוּדי ְד ָברוֹ ֶ
ִיתם ְלקוֹלוֹ וְ ִל ֵ
יבים ֱהי ֶ
כא ִאם רַק ַמ ְק ִשׁ ִ
ֵשׁוּע׃
ֱמת ִבּ ְפנֵי י ַ
ֵהם א ֶ
יכם
ֲל ֶ
יכם ָה ִראשֹׁ ִנים ַעד־ ְל ָה ִסיר ֵמע ֵ
ְען ֲעז ְַב ֶתּם ַדּ ְר ֵכ ֶ
כב ו ֵ
אָדם ַה ַקּ ְדמֹ ִני ַה ִנּ ְשׁ ָחת וְ ַה ִנּ ְת ֶעה ְבּ ַת ֲאוָתוֹ׃
ֶאת־ ָה ָ
ֲד ָשׁה ְבּ ֶקרֶב ִל ְבּ ֶכם׃
רוּח ח ָ
כג ְל ִה ְת ַח ֵדּשׁ ְבּ ַ
ֱמת
וּבקֹ ֶדשׁ ֶבּא ֶ
אָדם ֶה ָח ָדשׁ ַהנּ ְִברָא ְב ֶצ ֶדק ְ
כד ְו ִל ְלבּשׁ ֶאת־ ָה ָ
ְכּ ֵלב ָה ֱאִ הים׃
ֱמת ִאישׁ ֶאת־רֵעוֹ ִכּי
כה ַעל־ ֵכּן ַה ְר ִחיקוּ ֶשׁ ֶקר ִמ ֶכּם ו ְַד ְבּרוּ א ֶ
אָחיו׃
ַחנוּ ִאישׁ ְל ִ
ֵא ָב ִרים ֲאנ ְ
אַפּ ֶכם׃
ֱטאוּ ְוא ָתבוֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְבּעוֹד רֶֹגז ְבּ ְ
כו ִר ְגזוּ וְאַל־ ֶתּח ָ
כז ֶפּן־ ִתּ ְתּנוּ ָמקוֹם ַל ָשּׂ ָטן׃
כח ִמי ֶשׁ ָגּנַב אַל־יֹ ֵסף ִל ְגנֹב עוֹד ִכּי ִאם־ַיעֲמֹל ַלעֲשׂוֹת טוֹב
ָדיו ִל ְהיוֹת לוֹ ָל ֵתת ָל ֶא ְביוֹן׃
ְבּי ָ
וֹבים
יכם ִכּי ִאם־ ְדּ ָב ִרים ט ִ
ֵצא ִמ ִפּ ֶ
ַעל א־י ֵ
כט ָכּל־ ְדּ ַבר ְבּ ִליּ ַ
יהם׃
ֶפשׁ ו ְָל ֶתת־ ֵחן ְלשֹׁ ְמ ֵע ֶ
וּנְכֹ ִחים ְל ָה ִשׁיב נ ֶ
ֲשׁר בּוֹ
רוּח ָה ֱאִ הים א ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ הוּא ַ
ל ְואַל־ ְתּ ַע ְצּבוּ ֶאת־ ַ
אַתּם ַעד יוֹם ַה ְגּ ֻא ָלּה׃
ֶח ָתּ ִמים ֶ
נְ
וּתלוּנָּה
לא ְו ַה ְר ִחיקוּ ִמ ֶכּם ָכּל־ ְמ ִרירוּת ֵלב ַוחֲרוֹן אָף רֶֹגז ְ
אָצה ִעם ָכּל־ ָדּ ָבר רָע׃
וּ ְנ ָ
אָחיו
ֲמים וְ ַס ָלּ ִחים ִאישׁ ְל ִ
ֲבל חֹ ְננִים ִתּ ְהיוּ זֶה ָלזֶה ְמ ַרח ִ
לב א ָ
יח׃
ֲשׁר גַּם־ ָה ֱאִ הים ָס ַלח ָל ֶכם ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ַכּא ֶ

פרק ה
א
ב

ג
ד

ה

ו
ז

ֲהוּבים׃
יכם ֵתּ ֵלכוּ ְכּ ָבנִים א ִ
ָל ֵכן אַ ֲחרֵי ֱאֵ ה ֶ
אָהב אֹ ָתנוּ
יח ַ
ֲשׁר גַּם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יכם ַכּא ֶ
אַה ָבה ָתּ ִכינוּ ְצ ָע ֵד ֶ
וּב ְ
ְ
ֵיח נִיחֹ ַח
ֶבח ְלר ַ
ִתּן ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ַתּ ַחת נ ְַפ ֵשׁנוּ ְל ָק ְר ָבּן ָוז ַ
ַויּ ֵ
ֵלאִ הים׃
ֲשׁר נָכוֹן
יכם ַכּא ֶ
ִשּׁ ַמע ַעל־ ִפּ ֶ
וּב ַצע א י ָ
אַ זְנוּת ו ְָכל־ ִז ָמּה ֶ
ְלאַ ְנ ֵשׁי קֹ ֶדשׁ׃
ֲשׁר א
ֳלה א ֶ
וֹללוֹת ְו ָתה ָ
ו ְֵכן א ִד ְברֵי נ ְָב ָלה ְוא ה ֵ
ְל ִת ְפ ֶארֶת ָל ֶכם ִכּי ִאם־ ִא ְמרֵי ְת ִה ָלּה׃
ִכּי־זֹאת יָדֹע ֵתּ ְדעוּ ִכּי ָכּל־ ִאישׁ זֶֹנה ְו ַט ֵמא אוֹ אֹ ֵהב ֶבּ ַצע
ֲלה
ֱל ִילים ֵאין ָל ֶהם ַנח ָ
ֲשׁר הוּא ְכּעֹ ֵבד א ִ
ֲשׁקּוֹת א ֶ
ַמע ַ
יחנוּ וֵאֵ הינוּ׃
ְבּ ַמ ְלכוּת ְמ ִשׁ ֵ
אַל־ ִתּ ְתּנוּ ִל ְבּ ֶכם ִל ְשׁגּוֹת ְבּ ִד ְברֵי ַמ ְה ִבּ ִלים ִכּי ִב ְג ַלל־זֶה
וֹר ִרים׃
ְשׁ ַלּח ֱאִ הים חֲרוֹן אַפּוֹ ְבּ ָבנִים ס ְ
יַ
ֲב ִרים ָל ֶהם׃
ַעל־ ֵכּן א ִת ְהיוּ ח ֵ

קנד

ֶה ַפּ ְכ ֶתּם ְלאוֹ ָרה ַבּאֲדֵֹנינוּ
ִיתם ְל ָפנִ ים ו ְַע ָתּה נ ְ
ֲשׁ ָכה ֱהי ֶ
ח ִכּי־ח ֵ
ִה ְת ַה ְלּכוּ־נָא ִכּ ְבנֵי־אוֹר׃
ֱמת׃
ְצ ֶדק ֶוא ֶ
רוּח הוּא עֲשׂוֹת ֶח ֶסד ַלכֹּל ו ֶ
ט ְוזֶה ְפּ ִרי ָה ַ
ִיטב ְבּ ֵעינֵי אֲדֵֹנינוּ׃
וּבחוֹן ַמה־יּ ַ
י ָ
וֹכיחוּן
וֹכ ַח תּ ִ
ֲלי ִריק וְ חֹ ֶשִׁ כּי ִאם־ה ֵ
יא ְואַל־ ִתּ ְת ָע ְרבוּ ְבּ ַמ ַעל ֵ
אֹ ָתם׃
ֲשׁר ֵהם עֹ ִשׂים ַבּ ַמּ ְח ָשֶׁ ח ְר ָפּה ִהיא ְל ַס ֵפּר׃
יב ִכּי ֶאת־א ֶ
ַלּה
ֲשׁר ִיוּ ְָכחוּ אָז ִיגָּלוּ ָלאוֹר ָמה ֵהם ָלאוֹר ַה ְמג ֶ
יג אַַ כּא ֶ
אֹ ָתם׃
יצה ִמן־ ַה ֵמּ ִתים
ֱמר קוּם ְלִ נ ְר ָדּם ָה ִק ָ
יד ו ְַעל־זֶה ֶנא ַ
יח ִי ְזרַח ָע ֶלי׃
ְו ַה ָמּ ִשׁ ַ
יטיב ֶל ֶכת ְוא
יכם ְל ֵה ִ
טו ו ְַע ָתּה ָתּ ִשׂימוּ ַעיִן ַעל־ ַדּ ְר ֵכ ֶ
ֲכ ִמים׃
ִילים ִכּי ִאם־ ַכּח ָ
ֶכ ֱאו ִ
ָמים׃
ָעים ַהיּ ִ
טז ִדּי ִע ָדּנָא ז ְָבנִין ַבּעֲבוּר ִכּי ר ִ
יז ְוא ִת ְהיוּ ַח ְסרֵי ֵלב ִכּי ִאם־ ַתּ ְשׁ ִכּילוּ ָל ַד ַעת ַמה ֵח ֶפץ
אֲדֵֹנינוּ׃
רוּח
רוּח ִעוְ ִעים ְבּ ִק ְרבּוֹ רַק ִה ָמּ ְלאוּ ַ
ֲשׁר ַ
יח ְואַל־ ִתּ ְס ְבּאוּ ַייִן א ֶ
ֶע ְליוֹן׃
ַמּרוּ
יט ְו ִא ְמרוּ ְבנ ְַפ ְשׁ ֶכם ְתּ ִהלּוֹת ְו ִשׁירוֹת וְזִ ְמרוֹת יָהּ ִשׁירוּ ְוז ְ
ִב ְל ַב ְב ֶכם ַליה ָוֹה׃
ֵשׁוּע
אָבינוּ ָתּ ִמיד ְבּ ֵשׁם י ַ
כ ו ְַעל־ ַהכֹּל הוֹדוּ ֵלאֵ הינוּ ִ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָחיו ְבּי ְִראַת ֱאִ הים׃
כא ִה ָכּנְעוּ ִאישׁ ִמ ְפּנֵי ִ
יהן ְכּמוֹ ִמ ְפּנֵי ָהאָדוֹן׃
ֲל ֶ
ָשׁים נ ְִכנָעוֹת ִתּ ְהיֶינָה ִמ ְפּנֵי ַבע ֵ
כב ְו ַהנּ ִ
יח רֹאשׁ
כג ִכּי ַה ַבּ ַעל הוּא־רֹאשׁ ָה ִא ָשּׁה ְכּמוֹ גַם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יע ִל ְג ִויָּתוֹ׃
וֹשׁ ַ
ָה ֵע ָדה וְ הוּא ַהמ ִ
ָשׁים
יחהּ ֵכּן גַּם־ ַהנּ ִ
ַעת ָה ֵע ָדה ִמ ִלּ ְפנֵי ְמ ִשׁ ָ
ֲשׁר נ ְִכנ ַ
כד אַַ כּא ֶ
וֹתן׃
אָרח ָ
יהן ְבּ ָכל־ ְ
ֲל ֶ
ִתּ ָכּנ ְַענָה ִמ ִלּ ְפנֵי ַבע ֵ
יח
יכם ַכּ ֲא ֶשׁר גַּם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָשׁים ֶאהֱבוּ ֶאת־נְ ֵשׁ ֶ
אַתּם ֲאנ ִ
כה ְו ֶ
ִתּן ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ַתּ ַחת נ ְַפ ָשׁהּ׃
אָהב ַויּ ֵ
ֲדתוֹ ֵ
ֶאת־ע ָ
ָחץ אֹ ָתהּ ְבּ ִמ ְקוֵה
ֲשׁר־ר ַ
כו ְל ַמ ַען י ְַק ְדּ ֶשׁנָּה ִב ְד ָברוֹ אַ ֲחרֵי א ֶ
ָמיִם׃
ימה ִמ ְבּ ִלי ַב ֶהרֶת אוֹ
וּת ִמ ָ
כז ְל ָה ִקים לוֹ ֵע ָדה ִנ ְכ ָבּ ָדה ָבּרָה ְ
ְפּ ֶח ֶתת ְו ָכל־מוּם ֵאין ָבּהּ׃
גוּפם ִכּי
יהם ְכּ ָ
ֲבה ֶאת־ ְנ ֵשׁ ֶ
ָשׁי ְלאַה ָ
כח ֵכּן ַה ִמּ ְצוָה ַעל־ ָה ֲאנ ִ
ָהאֹ ֵהב ֶאת־ ִא ְשׁתּוֹ הוּא אֹ ֵהב ֶאת־ ַע ְצמוֹ ְו ֶאת־ ְבּ ָשׂרוֹ׃
וּמ ַפנֵּק
וֹלם א־ ָשׂנֵא ִאישׁ ֶאת־ ְבּ ָשׂרוֹ רַק ְמ ַכ ְל ֵכּל ְ
כט ִכּי ֵמע ָ
ֲדתוֹ׃
יח ֶאת־ע ָ
ֲשׁר גַּם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
אֹתוֹ ַכּא ֶ
ֲצ ָמיו׃
וּמע ָ
ָחנוּ ִמ ְבּ ָשׂרוֹ ֵ
ל ִכּי־ ֵא ָברֵי גוּפוֹ ֲאנ ְ
אָביו ְו ֶאת־ ִאמּוֹ ְו ָד ַבק ְבּ ִא ְשׁתּוֹ
לא ַעל־ ֵכּן ַי ֲעזָב־ ִאישׁ ֶאת־ ִ
ֵיהם ְל ָב ָשׂר ֶא ָחד׃
ְו ָהיוּ ְשׁנ ֶ
ֲדתוֹ׃
יח ו ְַעל־ע ָ
לב גָּדוֹל ַהסּוֹד ַהזֶּה ַו ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר ַעל־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֱהב ֶאת־ ִא ְשׁתּוֹ ְכּנ ְַפשׁוֹ
אַתּם ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם ֶיא ַ
לג אַ גַּם־ ֶ
ְו ָה ִא ָשּׁה ֶאת־ ַבּ ְע ָלהּ ִתּירָא׃

יח ֶאל־ ָה ֶא ְפ ִסיִּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

פרק ו
ָשׁר הוּא׃
יכם ַבּאֲדֵֹנינוּ ִכּי ָד ָבר י ָ
א ִשׁ ְמעוּ ָבנִים ְבּקוֹל יֹ ְל ֵד ֶ
ֲשׁר
אָביְ ו ֶאת־ ִא ֶמּ זֹאת ַה ִמּ ְצוָה ָה ִראשָֹׁנה א ֶ
ב ַכּ ֵבּד ֶאת־ ִ
ְשׂ ָכרָהּ ְבּ ִצ ָדּהּ׃
ֲד ָמה׃
ָמיַ על־ ָהא ָ
ֲריכוּן י ֶ
וּל ַמ ַען ַיא ִ
ִיטב ָלְ 
ג ְל ַמ ַען י ַ
מוּסר
ַדּלוּם ְבּ ַ
ֵיכם ִכּי ִאם־ ְתּג ְ
ֲמת ְבּנ ֶ
ד ְו ָהאָבוֹת אַל־ ָתּ ִעירוּ ח ַ
וֹכ ְחתּוֹ׃
וּבת ַ
אֲדֵֹנינוּ ְ
ַת ֶכם
יכם אֲדֵֹני ְג ִויּ ְ
ֲב ִדים ַה ְק ִשׁיבוּ ְלקוֹל אֲדֵֹנ ֶ
אַתּם ע ָ
ה ְו ֶ
יח׃
וּב ָתם־ ֵלב ְכּמוֹ ַל ָמּ ִשׁ ַ
וּר ָע ָדה ְ
ְבּי ְִראָה ְ
אָדם ִכּי
ו ְוא ַבעֲבֹ ָדה ְל ַמ ְר ֵאה ֵעי ַניִם ְל ָה ִפיק רָצוֹן ִמ ְבּנֵי ָ
יח ָהעֹ ִשׂים ְרצוֹן ֱאִ הים ְבּ ָכל־נ ְַפ ָשׁם׃
ִאם־ ְכּ ַע ְב ֵדי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָשׁים׃
ז וְעֹ ְב ִדים ִמטּוּב ֵלב ְכּעֹ ְב ֵדי אֲדֵֹנינוּ ְוא ְכּעֹ ְב ֵדי ֲאנ ִ
אָדם
ֲשׂה אֹתוֹ ָה ָ
ֲשׁר ַיע ֶ
ח ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ָכּל־ ָדּ ָבר טוֹב א ֶ
וֹרים׃
ְשׁ ֶלּם־לוֹ ִאם־ ֶע ֶבד הוּא אוֹ ֶבן־ח ִ
אֲדֵֹנינוּ י ַ
ֲשׁר
אַתּם אֲדֹ ִנים ֵכּן ַתּעֲשׂוּ ָל ֶהם ִח ְדלוּ ִמ ְגּ ָער־ ָבּם ַבּא ֶ
ט ְוגַם־ ֶ
ֲשׁר ֵאין ִעמּוֹ
י ְַד ְע ֶתּם ִכּי גַם־ ָל ֶהם וְ ָל ֶכם אָדוֹן ַבּ ָשּׁ ַמיִם א ֶ
ַמשּׂוֹא ָפנִים׃
וּבעֹז
וֹדדוּ ַבאֲדֵֹנינוּ ְ
ֶתר ַה ְדּ ָב ִרים ֶא ָחי ִהנְ ִני אֹ ֵמר ִה ְתע ְ
י ְוי ֶ
ְגּבוּרָתוֹ׃
תּוּכל ָלקוּם ִל ְפנֵי נ ְִכ ֵלי
ֶשׁק ֱאִ הים ְל ַמ ַען ְ
יא ִח ְגרוּ ְכ ֵלי־נ ֶ
ַה ָשּׂ ָטן׃
אַלּוּפים
יב ִכּי א ִעם־ ָבּ ָשׂר ָו ָדם ִמ ְל ָח ָמה ָלנוּ אִַ עם־ ִ
ֲשׁר
ָעים א ֶ
ֲכי ר ִ
וּמ ְלא ֵ
יטי ֶארֶץ ַמ ְא ֵפּ ְליָה ַ
ְו ֵא ִילים ַשׁ ִלּ ֵ
וֹמים׃
ַבּ ְמּר ִ
ַצּב ִבּ ְפנֵי
תוּכלוּ ְל ִה ְתי ֵ
ֶשׁק ֱאִ הים וְ ְ
יג ַעל־ ֵכּן ְקחוּ ָל ֶכם ְכּ ֵלי־נ ֶ
וּל ִה ָשּׁ ֵאר נ ִָצּ ִבים ִבּ ְכלוֹת
יכם ְבּיוֹם רָע ְ
ֲל ֶ
ַה ָקּ ִמים ע ֵ
ָכּל־ ְקרָב׃
בוּשׁ ֶכם׃
ֱמת ְו ִשׁ ְריוֹן ֶצ ֶדק ְל ְ
ֵיכם חֲגוּרֵי א ֶ
יד ִע ְמדוּ־נָא ָמ ְתנ ֶ
יכם יָפוֹת ַבּנּ ְָע ִלים ְל ַב ֵשּׂר ְבּשׂרַת ַה ָשּׁלוֹם׃
וּפ ָע ֵמ ֶ
טו ְ
תּוּכּלוּ ְל ַכבּוֹת בּוֹ ִח ִצּים
ֲשׁר ְ
וּבכֹּל ִע ְרכוּ ָמגֵן ָהאֱמוּנָה א ֶ
טז ַ
ֲטים ִמיַּד ַה ָצּר׃
ה ִ
ֲשׁר הוּא ְדּ ַבר
רוּח א ֶ
וּב ֶחרֶב ָה ַ
ְשׁוּעה ְ
יז ְו ִה ְתי ְַצּבוּ ְבכֹ ַבע ַהי ָ
ָה ֱאִ הים׃
ָרוּח
וּת ִחינָּה ִמ ֶקּרֶב ֵלב ו ַ
יח ְו ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ְב ָכל־ ֵעת ָכּל־ ְתּ ִפ ָלּה ְ
וֹשׁים׃
וּל ִה ְת ַחנֵּן ְבּ ַעד ָכּל־ ַה ְקּד ִ
ְושֹׁ ְק ִדים ִתּ ְהיוּ ְל ַה ְע ִתּיר ְ
יוּשׂם ָדּ ָבר ְבּ ִפי וְעֹז ִכּי־ ֶא ְפ ַתּח ְשׂ ָפ ַתי
יט ְו ַגם־ ְבּ ַעד נ ְַפ ִשׁי ִכּי ַ
ְל ַה ִגּיד סוֹד ַה ְבּשׁרָה׃
ָתן־ ִלי
וּל ִהנּ ֶ
אָכהּ אָסוּר ִבּ ְכ ָב ִלים ְ
ֲשׁר ֲאנִי ַמ ְל ָ
כ ַה ְבּשׁרָה א ֶ
ֲשׁר נָכוֹן ִלי׃
ָמה ַכּא ֶ
ְל ַמ ֵלּל ְבּיָד ר ָ
ֲשׁר ֲאנִי עֹ ֶשׂה ִהנֵּה
כא אְַ ל ַבעֲבוּר ֵתּ ְדעוּן ָמה ִע ָמּ ִדי ו ְָכל־א ֶ
ֱמן ַלאֲדֵֹנינוּ י ִַגּיד
טוּכיקוֹס ָהאָח ָהאָהוּב ְו ַה ְמ ָשׁרֵת ַה ֶנּא ָ
ִ
ָל ֶכם כֹּל׃
ֲשׂינוּ
ֲכם ַמה ַמּע ֵ
וֹדיע ֶ
יכם ְלה ִ
ֲל ֶ
כב ִכּי ַל ָדּ ָבר ַהזֶּה ְשׁ ַל ְח ִתּיו א ֵ
ַחם ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם׃
וּלנ ֵ
ְ

קנה

אָבינוּ
אַחים ֵמ ֵאת ֱאִ הים ִ
ֲבה ֶואֱמוּנָה ֶאל־ ָה ִ
כג ָשׁלוֹם אַה ָ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּמ ֵאת י ַ
ֵ
ֲבה
יח ְבּאַה ָ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
כד ֶח ֶסד ְל ָכל־ ָהאֹ ֵהב ֶאת־אֲדֵֹנינוּ י ַ
נ ִָצּ ַחת׃

יח ֶאל־ ָה ֶא ְפ ִסיִּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

Philippians
ִא ֶגּ ֶרת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִלי ַח ֶאל־ ַה ִפּי ִל ִפּ ִיּים
פרק א
וֹשׁים
יח ֶאל־ ָכּל־ ַה ְקּד ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹתיּוֹס ַע ְב ֵדי י ַ
א פּוֹלוֹס ְו ִטימ ִ
ֵיהם
יח ַהיֹּ ְשׁ ִבים ְבּ ִפ ִל ִפּי ִעם־ז ְִקנ ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּי ַ
יהם׃
וּמ ָשׁ ְר ֵת ֶ
ְ
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָבינוּ ְוי ַ
ִתּן ָל ֶכם ֱאִ הים ִ
ב ֶח ֶסד ְו ָשׁלוֹם י ֵ
אֲדֵֹנינוּ׃
ֲב ְר ָכה ֶאת־ ֱאָ הי ְבּ ָכל־ ֵעת ֲא ֶשׁר ֱאזְכֹּר ֶא ְת ֶכם׃
ג אָ
ֻלּ ֶכם׃
ֲשׁר ֶא ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַעד כּ ְ
וֹתי ַכּא ֶ
ד ְו ֶא ֶע ְל ָצה ָתּ ִמיד ְבּ ָכל־ ְתּ ִפלּ ָ
אַתּם ַה ִנּ ְלוִים ֶאל־ ַה ְבּשׂרָה ְל ִמן־ ַהיּוֹם ָה ִראשׁוֹן
ה ֶ
ו ְַעד־ ָע ָתּה׃
ֲשׁר ֵה ֵחל ִל ְפעֹל ָדּ ָבר טוֹב ָבּ ֶכם
וּבזֹאת ֲאנִי בֹ ֵט ַח ִכּי הוּא א ֶ
ו ָ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
גַּם־הוּא י ְַכ ֶלּנּוּ ַעד־יוֹם י ַ
ישׁ ִרים ִכּי ְב ֶקרֶב ְל ָב ִבי ֶא ָשּׂא
יכם ְבּ ֵמ ָ
ֲל ֶ
ז ֵכּן ָח ְשׁ ָבה נ ְַפ ִשׁי ע ֵ
ֲסוּרים אוֹ ִמ ֵדּי ַד ְבּ ִרי
ֶא ְת ֶכם ִאם ְבּ ִשׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית ָהא ִ
ֲדירָהּ ִכּי ְד ֵב ִקים אַ ֶתּם ִבּי
ול ַהא ִ
ְל ַה ְצ ִדּיק ֶאת־ ַה ְבּשׂרָה ְ
ֲב ִלים נ ְָפלוּ ִלי ֶבּ ָח ֶסד׃
ֻלּ ֶכם ַבּח ָ
כְ
ֵשׁוּע
ֲמי י ַ
ח ֵהן ֱאִ הים ִלי ְל ֵעד ַכּ ָמּה ֶא ְר ָח ְמ ֶכם ְבּ ַרח ֵ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲב ְת ֶכם ָהלוָֹ ו ָרב
ט ו ְַעל־זֹאת ֶא ְת ַפּ ֵלּל ִכּי־ ִת ְר ֶבּה אַה ַ
ְה ְשׂ ֵכּל׃
ְבּ ָכל־ ֵדּ ָעה ו ַ
וּל ַה ְב ִדּיל ֵבּין טוֹב ָלרָע ִל ְהיוֹת ָבּרֵי ֵלב ְוא
י ְל ָה ִכּיר ְ
יח׃
וֹקשׁ ַעד־יוֹם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְלמ ֵ
יח ִל ְכבוֹד ֱאִ הים
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יא ְמ ֵל ִאים ְפּ ִרי ֶצ ֶדק ַעל־י ְֵדי י ַ
אַרתּוֹ׃
ְו ִת ְפ ְ
אַתנִי ָבּאָה רַק
ֲשׁר ָבּ ְ
יב ַו ֲאנִי ָח ֵפץ ִכּי ֵת ְדעוּן ֶא ָחי זֹאת א ֶ
ֲליכוֹת ַה ְבּשׂרָה׃
וֹעיל ַלה ִ
ְלה ִ
וּב ָכל־ ְשׁאָר ַה ְמּקֹמוֹת ִכּי
ֲשׁר ִנ ְשׁ ַמע ְבּ ַשׁ ַער ַה ִבּירָה ְ
יג ַעד א ֶ
יח׃
אָסיר ֲאנִי ְל ַמ ַען ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ
ַבּים ַה ְדּ ֵב ִקים ַבּאֲדֵֹנינוּ ָל ְבשׁוּ אֹ ֶמץ רָב ְלנֹ ַכח
אַחים ר ִ
יד ְו ִ
ֶתר עֹז ֶאת־ ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים ִבּ ְב ִלי־ ָפ ַחד׃
ַשׁ ִמיעוּ ְבי ֶ
מוּס ִרי ַויּ ְ
ָ
יבה ְויֵשׁ
וּמ ִר ָ
יח ִמ ִקּ ְנאָה ְ
אָמנָם יֵשׁ ַמ ִגּ ִידים ֵעדוּת ַה ָמּ ִשׁ ַ
טו ְ
יבה׃
רוּח נְ ִד ָ
ַמ ִגּ ִידים ֵמ ַ
יבה ְוא ְבּ ָתם־ ֵלב
יח ִמ ְמּ ִר ָ
טז ְו ֵא ֶלּה ַה ַמּ ִגּ ִידים ֵעדוּת ַה ָמּ ִשׁ ַ
מוּס ִרי׃
וֹסיף ַל ַחץ ְל ָ
ַח ְשׁבוּ ְלה ִ
יְ
וֹציא ִצ ְד ַקת
ֲבה יֹ ְד ִעים ִכּי ְלה ִ
יז ֵא ֶלּה ַה ַמּ ִגּ ִידים ֵמאַה ָ
ַה ְבּשׂרָה ְלאוֹר אָנֹ ִכי עֹ ֵמד פֹּה׃

קנו

ֱמת
יח אַָ מה ֵאפוֹא ַע ָתּה ִאם־ ִבּ ְלשׁוֹן ְר ִמיָּה אוֹ ִבּ ְשׂ ַפת א ֶ
יהם ו ְַעל־זֶה ָע ֵלז ֲאנִי
יח ַעל־ ִפּ ֶ
ֲהא ִמ ָכּל־ ֵע ֶבר ֻהגַּד ַה ָמּ ִשׁ ַ
ו ְִגיל ָתּ ִגיל נ ְַפ ִשׁי׃
ָד ְע ִתּי ִכּי
יחנוּ ַהנָּתוּן ִלי י ַ
ֵשׁוּע ְמ ִשׁ ֵ
רוּח י ַ
וּב ַ
יט ִכּי ִב ְת ִפ ַלּ ְת ֶכם ְ
ישׁוּעה׃
גַּם־זֹאת ִתּ ְהיֶה־ ִלּי ִל ָ
ָכי א ֵאבוֹשׁ ִמ ִשּׁ ְב ִרי
וֹח ְל ִתּי ִכּי ְב ָכל־ ְדּר ַ
ֲשׁר ה ַ
כ ַכּא ֶ
יח ְבּמוֹ־נ ְַפ ִשׁי
ו ְָכל־ ִמ ְב ָט ִחי ְכּאָז ֵכּן ַע ָתּה ִכּי יָרוּם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִאם־ ַבּ ַחיִּים ִאם־ ַבּ ָמּוֶת׃
ְח ִתי׃
יח וְ ַה ָמּוֶת הוּא ְל ַרו ָ
כא ִכּי ַחיּ ִָתי הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲמ ִלי אָז א
ָתנוּ ִלי ַחיֵּי ְב ָשׂ ִרי ְל ָה ִביא עוֹד ְפּ ִרי ע ָ
אָכן ִאם ִינּ ְ
כב ֵ
ֵא ַדע ָמה ֶא ְב ָחר׃
כג ִכּי ִנ ְל ָחץ ֲאנִי ֵבּין ְשׁ ָתּיִם נ ְַפ ִשׁי ָכ ְל ָתה ְל ִה ָפּרֵד ִל ְהיוֹת
ֲשׁר הוּא טוֹב ִלי ִמכֹּל׃
יח א ֶ
ִעם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲריַ חיֵּי ְב ָשׂ ִרי יֹ ֵתר טוֹב הוּא ָל ֶכם׃
כד ֶא ֶפס ְל ַהא ִ
ֻלּ ֶכם
ָשׁ ְב ִתּי ִעם־כּ ְ
ָתר פֹּה ְוי ַ
וֹד ַע ִכּי ִאוּ ֵ
וּבזֹאת ֲאנִי בֹ ֵט ַח וְי ֵ
כה ָ
ְל ַמ ְר ֶבּה ָהאֱמוּנָה ְו ַה ִשּׂ ְמ ָחה ָל ֶכם׃
אָשׁוּבה
ָ
ֲשׁר
יח ִתּ ְג ַדּל ִבּי ַכּא ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַר ְתּ ֶכם ִל ְפנֵי י ַ
כו ְו ִת ְפ ְ
יכם׃
ֲל ֶ
אֵ
יח ְו ִכי
ֲתה ִל ְבשׂרַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר ָיא ָ
כז רַק ִשׂימוּ ַד ְר ְכּ ֶכם ַכּא ֶ
רוּח
אָבוֹא ִל ְראֹ ְת ֶכם אוֹ ְל ֵשׁ ַמע אֶֹזן ֵמרָחוֹק אָז ֶא ְמ ָצא ִכּי ַ
ַח ָדּו ִמ ְלחֲמוֹת אֱמוּנַת
אַחת ְל ִה ָלּ ֵחם י ְ
ֶפשׁ ַ
ֶא ָחד ָבּ ֶכם ְונ ֶ
ַה ְבּשׂרָה׃
יכם זֶה הוּא
ֲל ֶ
כח ְואַל־ ִתּירָאוּ וְאַל־ ַתּ ַע ְרצוּ ִמ ְפּנֵי ַה ָקּ ִמים ע ֵ
שׁוּעה ְוגַם־זֹאת י ְָצאָה ֵמ ִעם
ָל ֶהם ְלאוֹת ִכּ ָלּיוֹן ְו ָל ֶכם ִל ְת ָ
ָה ֱאִ הים׃
יח ְוגַם־ ְל ִה ְת ַענּוֹת
ֲמין ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ָתן ָל ֶכם גַּם־ ְל ַהא ִ
ֲשׁר נ ַ
כט א ֶ
ִבּ ְג ָללוֹ׃
יתם אֹ ִתי
ֲשׁר ְר ִא ֶ
תּוּלי ֱאִ הים נ ְִפ ַתּ ְל ֶתּם ָכּמֹ ִני ַכּא ֶ
ל ְונ ְַפ ֵ
ֲשׁר ִה ְנּ ֶכם שֹׁ ְמ ִעים ָע ַלי ַכּיּוֹם ַהזֶּה׃
ו ְַכא ֶ

פרק ב
א

ב
ג

יבת
ֲבה ְמ ִשׁ ַ
יח ִאם־יֵשׁ אַה ָ
ָל ֵכן ִאם־יֵשׁ נֹ ַחם ָמה ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ֲס ִדים׃
ֲמים ַוח ָ
ָפשׁ ִאם־יֵשׁ ִחבּוּר ָהרוּ ַח ִאם־יֵשׁ ַרח ִ
נֶ
ֲבה
אַחת אַה ָ
ַה ְשׁ ִלימוּ־נָא ְשׂשׂוֹן ְל ָב ִבי ְו ִה ְתאַחֲדוּ ְב ֵד ָעה ַ
אַחת ְו ֵלב ֶא ָחד׃
ֶפשׁ ַ
אַחת נ ֶ
ַ
יבה אוֹ ִבּ ְכבוֹד ָשׁ ְוא ִכּי
אַל־ ַתּעֲשׂוּ ָד ָבר ִבּ ְמ ִר ָ
אָחיו ְלגָדוֹל ִמ ֶמּנּוּ׃
ַת ֶכם ַתּ ְח ְשׁבוּ ִאישׁ ֶאת־ ִ
ִאם־ ְבּ ַע ְנו ְ

יח ֶאל־ ַה ִפּי ִל ִפּ ִיּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

וֹבת
וֹבת נ ְַפשׁוֹ ְל ַבדּוֹ ִכּי ִאם־גַּם ְלט ַ
ד אַל־יָחוּשׁ ִאישׁ ְלט ַ
ֵעהוּ׃
רֵ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִיהי ֵכן ִל ְבּ ֶכם ִכּ ְל ַבב י ַ
הו ִ
וּב ָכל־זֹאת
וֹצאֹ ָתיו ִנ ְמ ָצא ִב ְדמוּת ֱאִ הים ְ
ֲשׁר ְבּמ ָ
ו הוּא א ֶ
א ָח ַשׁב הֱיוֹתוֹ ָשׁוֶה ֵלאִ הים ְכּ ָשׁ ָלל לוֹ׃
ַצּל ֶאת־ ְכּבוֹדוֹ ַויּ ְִל ַבּשׁ ְדּמוּת ָע ֶבד ַוי ְִהי
ז ִכּי ִאם־ ִה ְתנ ֵ
אָדם׃
אַחד ָה ָ
ְכּ ַת ְבנִית ַ
אָדם ַלתֹּאַר ִה ְשׁ ִפּיל נ ְַפשׁוֹ ַויּ ִָכּנַע
ֲשׁר נִ ְמ ָצא ְכ ָ
ח ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ַעד־ ָמוֶת ַעד־מוּת ַעל־ ָה ֵעץ׃
ֲלה
ט ַעל־ ֵכּן גַּם־ ָה ֱאִ הים ֵה ִרימוֹ ָעל ַו ִיּ ֶתּן־לוֹ ֵשׁם ַנע ֶ
ִמ ָכּל־ ֵשׁם׃
ֲשׁר ָבּאָרֶץ
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם ַוא ֶ
ֵשׁוּע ִתּ ְכרַע ָכּל־ ֶבּ ֶר א ֶ
י ִכּי ְל ֵשׁם י ַ
ֲשׁר ִמ ַתּ ַחת ָלאָרֶץ׃
ַוא ֶ
יח הוּא ָהאָדוֹן ִל ְכבוֹד
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יא ו ְָכל־ ָלשׁוֹן ִתּ ָשּׁ ַבע ִכּי י ַ
ֱאִ הים ָהאָב׃
וֹתי
ֲשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵא ַלי ָתּ ִמיד ִבּ ְהי ִ
יב ַעל־ ֵכּן אֲהוּ ֵבי נ ְַפ ִשׁי ַכּא ֶ
וֹתי ֵמרָחוֹק ִע ְבדוּ
ֶתר ַה ְר ֵבּה ַכּיּוֹם ִבּ ְהי ִ
ֵיכם ְוגַם־עוֹד י ֶ
ִל ְפנ ֶ
ֵשׁע נ ְַפ ְשׁ ֶכם׃
וּב ְר ָע ָדה ְלי ַ
ְבי ְִראָה ִ
יג ִכּי ֱאִ הים הוּא ַהנֹּ ֵתן ָל ֶכם כֹּ ַח ַל ְחפֹּץ ְוגַם־ ַלעֲשׂוֹת
ְכּ ֶח ְפצוֹ׃
וּב ְב ִלי ָמדוֹן׃
ֲשׁר ַתּעֲשׂוּ עֲשׂוּ ִבּ ְב ִלי ְתלוּנָּה ִ
יד וְכֹל א ֶ
ימים ִכּ ְבנֵי ֱאִ הים ִבּ ְב ִלי־מוּם
וּת ִמ ִ
טו ְל ַבעֲבוּר ִתּ ְהיוּ ז ִַכּים ְ
ֵיהם ִכּ ְמאֹרֹת
ֲשׁר־ ָתּ ִאירוּ ֵבינ ֶ
ופ ַת ְלתֹּל א ֶ
ְבּתוֹ דּוֹר ִע ֵקּשׁ ְ
ֲלי־ ָהאָרֶץ׃
עֵ
טז ִכּי תֹאחֲזוּן ִבּ ְד ַבר ַה ַחיִּים ִל ְהיוֹת ִלי ְל ִת ְפ ֶארֶת ְבּיוֹם
ַע ִתּי ַלתֹּהוּ׃
יח ִכּי א ַח ְשׁ ִתּי ָל ִריק וְ א ָיג ְ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָשׂישׂ
ַת ֶכם ִ
ֶבח ַועֲבֹ ָדה ֶלאֱמוּנ ְ
ֲלי־ז ַ
ִשּׁ ֵפָ דּ ִמי ע ֵ
יז ְוגַם לוּ י ָ
ילה׃
אָג ָ
ֻלּ ֶכם ְו ִ
ַעל־כּ ְ
אַתּם ו ְִגילוּ ִע ָמּ ִדי׃
יח ו ְֵכן ִשׂישׂוּ גַם־ ֶ
ֵשׁוּע אֲדֵֹנינוּ ִל ְשַׁ ח ָל ֶכם ְמ ֵהרָה
וֹח ְל ִתּי ְבי ַ
יט ַו ֲאנִי ת ַ
ֲשׁר ֵא ַדע ָמה
וֹתיּוֹס ְל ָה ִשׁיב נ ְַפ ִשׁי גַּם־ ֲאנִי ַכּא ֶ
ֶאת־ ִטימ ִ
ִע ָמּ ֶכם׃
זוּלתוֹ ֵאין־ ִא ִתּי ִאישׁ ִכּ ְל ָב ִבי ַהדֹּ ֵאג ָל ֶכם ִממּקוֹר
כ ִכּי ָ
נ ְַפשׁוֹ׃
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמ ִשׁ ַ
ֻלּם ֶח ְפ ֵצי נ ְַפ ָשׁם י ְִדרֹשׁוּן ְוא ֶח ְפ ֵצי י ַ
כא ִכּי כ ָ
אָביו
וּכ ֵבן ִל ְפנֵי ִ
ֲליל ְ
כב ְורַק אֹתוֹ י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ָצרוּף הוּא ַבּע ִ
ָע ַבד ִע ִמּי ְבּ ַמ ְלאֲכוּת ַה ְבּשׂרָה׃
ֲשׁר ֶא ְר ֶאה
ָמים אַ ֲחרֵי א ֶ
כג אַ ֲקוֶּה ִכּי ֶא ְשׁ ָל ֶחנּוּ ָל ֶכם ְבּ ֶקרֶב ַהי ִ
ֵע ֶשׂה ִבּי׃
ַמה־יּ ָ
יכם ְמ ֵהרָה׃
ֲל ֶ
כד אַַ בּאֲדֵֹנינוּ ָב ַט ְח ִתּי ִכּי גַם־אָנֹ ִכי אָבוֹא א ֵ
אָחי
וֹדיטוֹס ִ
יתי ִכּי נָכוֹן ַה ָדּ ָבר ִל ְשַׁ ח ָל ֶכם ֶאת־ ֶא ַפּ ְפר ִ
ָא ִ
כה ְור ִ
יתי ְבּ ִמ ְל ַח ְמ ִתּי ֲהא הוּא
ֲמ ִ
ֶבר ע ִ
וֹמ י ִָדי ַבּעֲבֹ ָד ִתי ְוג ֶ
ס ֵ
לוּח ִמ ֶכּם וְ ַהנֹּ ֵתן ִלי ַמ ְחסֹ ָרי׃
ַה ָשּׁ ַ
ֲשׁר
ֻלּ ֶכם ְוי ְִת ַע ֵצּב ֶאל־ ִלבּוֹ ַבּעֲבוּר א ֶ
כו ִכּי נ ְִכ ְס ָפה נ ְַפשׁוֹ ְלכ ְ
ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ִכּי ָח ָלה׃

קנז

ָטה ָלמוּת אַָ ה ֱאִ הים ִה ָטּה ֵא ָליו
אָמן ָחה ָח ָלה ְונ ָ
כז ִכּי ֵ
וֹסיף ִלי
ָח ֶסד ְוא ֵא ָליו ְל ַבדּוֹ ִכּי ִאם־גַּם ֵא ַלי ְל ִב ְל ִתּי ה ִ
יָגוֹן ַעל־יָגוֹן׃
כח ַעל־ ֵכּן ַח ְשׁ ִתּי ְל ָשׁ ְלחוֹ ְל ַמ ַען ִתּ ְר ֻאהוּ ְו ָת ִשׂישׂוּ בוֹ ְונ ְִגרַע
יָגוֹן ִמ ֶמּנִּי׃
ֲשׁר ָלזֹאת ַק ְדּמוּ ָפנָיו ַבּאֲדֵֹנינוּ ְבּ ָשׂשׂוֹן רָב ְו ָהבוּ ָכבוֹד
כט א ֶ
ָשׁים ָכּמֹהוּ׃
ַל ֲאנ ִ
ַשׁ ֵל
יח ַויּ ְ
יע ַעד־ ַשׁ ֲערֵי ָמוֶת ַבּעֲבוּר עֲבֹ ַדת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל ִכּי ִה ִגּ ָ
ֲשׁר ָק ְצרָה י ְֶד ֶכם
נ ְַפשׁוֹ ִמ ֶנּגֶד ְל ַמ ַען ִה ָמּנוֹת ַה ֶח ְסרוֹן א ֶ
ְל ָס ְמ ֵכנִי׃

פרק ג
אַחי ִהנְ ִני אֹ ֵמר ִשׂ ְמחוּ ַבאֲדֵֹנינוּ ֵהן ִל ְכתֹּב
ֶתר ַה ְדּ ָב ִרים ַ
א ְוי ֶ
ֲשׁנֵּן
יכם ִמ ְשׁנֶה ָד ָבר א ְלטֹ ַרח ָע ַלי ְוטוֹב ָל ֶכם ִכּי א ַ
ֲל ֶ
אֵ
ְדּ ָברָי׃
ב ִה ָשּׁ ְמרוּ ִמ ְפּנֵי ַה ְכּ ָל ִבים ִה ָשּׁ ְמרוּ ִמ ְפּנֵי פֲֹע ֵלי אָוֶן ִה ָשּׁ ְמרוּ
צוּצי ָע ְר ָלה׃
ִמ ְפּנֵי ְק ֵ
ֲשׁר ַנעֲבֹד
ָחנוּ א ֶ
ַחנוּ ְבּנֵי ְב ִרית ַהמּוּלוֹת ֲאנ ְ
ג ִכּי ֲאנ ְ
יח ִנ ְת ַה ֵלּל ְוא
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר ְבּי ַ
רוּח ַוא ֶ
ֶאת־ ֱאִ הים ָבּ ַ
ָשׂים ְבּ ָב ָשׂר ִמ ְב ָט ֵחנוּ׃
נִ
ָשׂים ִאישׁ ַבּ ָבּ ָשׂר
ד אַף ִכּי יֶשׁ־ ִלי ִל ְבטֹ ַח גַּם־ ְבּ ָב ָשׂר ו ְִאם־י ִ
ִמ ְב ַטחוֹ ֲהא רַב ִלי ִמ ֶמּנּוּ׃
ָמין ִע ְב ִרי
ָאל ִמ ֵשּׁ ֶבט ִבּ ְני ִ
ָמים ִמ ֶגּזַע י ְִשׂר ֵ
ה ִנמּוֹל ֶבּן־ ְשׁמַֹנת י ִ
וּב ַדת ַהתּוֹ ָרה ָפּרוּשׁ׃
ֶבּן־ ִע ְב ִרי ְ
וּמ ַצּד ִצ ְד ַקת
יח ִ
ֲדת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָד ְפ ִתּי ֶאת־ע ַ
ו ִמ ַצּד ַה ִקּ ְנאָה ר ַ
ַהתּוֹ ָרה א ִנ ְמ ָצא ִבי ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר׃
יח׃
וֹתר ָכּל־ ֵא ֶלּה ָח ַשׁ ְב ִתּי ִלי ְל ַמ ְחסוֹר ַבּעֲבוּר ַה ָמּ ִשׁ ַ
ז אַ־מ ַ
ֲח ְשּׁ ָבה ְל ֶח ְסרוֹן ִמ ְפּנֵי י ְִתרוֹן ַדּ ַעת
אָמן ֲהא ֶאת־כֹּל א ַ
ח ִכּי ֵ
ֲשׁר
ַצּ ְל ִתּי ַבעֲבוּרוֹ ֶאת־כֹּל א ֶ
ֲשׁר ִה ְתנ ַ
יח אֲדֹ ִני א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
יח ְשׂ ָכ ִרי׃
ֲשׁ ְב ִתּים ְל ַמ ַען י ְִהיֶה ִלּי ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּלדֹ ֶמן ח ַ
ִלי ְ
ֲשׁר ִצ ְד ָק ִתי ֵאי ֶננָּה ִמן־ ַהתּוֹ ָרה ִכּי
ט ְל ִה ָמּ ֵצא ָד ֵבק בּוֹ אָנֹ ִכי א ֶ
יח ִהיא ַה ְצּ ָד ָקה ִמ ְמּקוֹר ֱאִ הים
ִאם־ ִמ ְמּקוֹר אֱמוּנַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָבּאֱמוּנָה׃
קוּמתוֹ ָל ַק ַחת ֵח ֶלק
ֲב ֵקּשׁ ָל ַד ַעת ִעם־עֹז ְתּ ָ
י ִכּי אֹתוֹ א ַ
ְבּ ַמ ְכאֹ ָביו ְו ִל ְהיוֹת ְכּ ַמ ְת ֻכּ ְנתּוֹ ְבּמוֹתוֹ׃
קוּמה ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
אוּכל ַלעֲמֹד ְלגוֹ ָר ִלי ִל ְת ָ
אוּלי ַ
יא ַ
ַע ִתּי ַעד־ ַתּ ְכ ִלית
יב א ְכמוֹ ִאם־ ְכּ ָבר ִה ַשּׂ ְג ִתּי ֶח ְפ ִצי אוֹ ִהגּ ְ
ֲשׁר ַבּעֲבוּר זֶה
ֲשׂיגֶנּוּ ַכּא ֶ
אוּלי א ִ
ֲבל אָרוּץ אַ ֲחרָיו ַ
אָ
יח גַּם־ ֲאנִי׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֱח ְז ִתּי ְביַד י ַ
ֶנא ַ
אָמ ְר ִתּי
אַחת ַ
אָמ ְר ִתּי ְב ִל ִבּי ִכּי ִה ַשּׂ ְג ִתּי ֶח ְפ ִצי אַ־ ַ
אַחי א ַ
יג ַ
ֲשׁר
ֲשׁר ֵמאַ ֲחרַי ְו ִלנְ טוֹת ְבּ ָכל־ ְמאֹ ִדי ֶאל־א ֶ
ִל ְשׁכֹּ ַח ֶאת־א ֶ
ְל ָפנָי׃
ֲשׁר ְקרָאַנִי
רוּצה ַכּא ֶ
יד ְורָץ אֲנִ י ֶאל־ ַה ַמּ ָטּרָה ֶאל־ ְשׂ ַכר ַה ְמּ ָ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹמ ֵמנִי ְבּי ַ
ֱאִ הים ַויְר ְ

יח ֶאל־ ַה ִפּי ִל ִפּ ִיּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ַחשֹׁבוּ ְו ִאם־יֵשׁ
טו ו ְַע ָתּה ָכּל־ ַה ְשּׁ ֵל ִמים ֵמ ִא ָתּנוּ ְכּמוֹ ֵכן י ְ
ַלּה ָל ֶכם ֱאִ הים׃
ֵיכם ַהחֹ ְשׁ ִבים א־ ֵכן גַּם־זֹאת ְיג ֶ
ֵבּינ ֶ
ָענוּ ַבּ ְמּ ִס ָלּה ַהזֹּאת נִ ְת ַה ֵלּ ָכה ְבּ ַמ ְעגָּל ֶא ָחד
ֲשׁר ִהגּ ְ
טז רַק ֶאל־א ֶ
וּב ֵלב ֶא ָחד׃
ְ
ֲשׁר
וֹתי ְו ִה ְתבּוֹנְ נוּ ֶאל־ ַההֹ ְל ִכים ֵכּן ַכּא ֶ
אַחי ְבּ ִע ְקּב ַ
יז ְלכוּ ַ
וֹפת׃
ָהיִינוּ ָל ֶכם ְלמ ֵ
וֹתם
אָמ ְר ִתּי ָל ֶכם ַעל־אֹד ָ
ֲשׁר ַ
ַבּים ֵהם ַההֹ ְל ִכים א ֶ
יח ִכּי ר ִ
יח ֵהם׃
ו ְַעתּה גַם־ ִבּ ְב ִכי ֲאנִי אֹ ֵמר ִכּי־אֹ ְר ֵבי ְצ ִליב ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹדם
וּכב ָ
יהם הוּא ַה ֶבּ ֶטן ְ
יתם אֲבדּוֹן וֵאֵ ה ֶ
ֲר ָ
ֲשׁר ֲאח ִ
יט א ֶ
ְבּ ָב ְשׁ ָתּם ְואַף־ ֶה ְגיוֹ ָנם ַה ְב ֵלי ָח ֶלד׃
ֲשׁר ִמ ָשּׁם נְ ַח ֶכּה
ָחים ַבּ ָשּׁ ָמיִם א ֶ
כ ִכּי ֶה ְגיוֹ ֵננוּ ֶה ְגיוֹן ֶא ְזר ִ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יענוּ הוּא י ַ
וֹשׁ ֵ
ְלמ ִ
ִישׁוֵּהוּ ְבתֹאַר גּוּף ְכּבוֹדוֹ
גּוּפנוּ ַה ָשּׁ ֵפל ו ַ
ְשׁנֶּה ֶאת־ ֵ
ֲשׁר י ַ
כא א ֶ
ַג ָליו׃
ֲשׁר ְבּיָדוֹ ָל ִשׁית כֹּל ַתּ ַחת־ר ְ
ֻלּת כֹּחוֹ א ֶ
ְכּ ִפי־ ְפע ַ

פרק ד
ֲטרֶת
ֲמ ֵדּי נ ְַפ ִשׁי ְמשׂוֹשׂ ִל ִבּי ַוע ֶ
ֲהוּבים ַמח ַ
אַחים א ִ
א ַעל־ ֵכּן ִ
רֹא ִשׁי ִע ְמדוּ ָה ֵכן ִל ְפנֵי אֲדֵֹנינוּ י ְִד ִידים׃
וֹדיָּה ְוגַם ֵכּן ִמן־סוּ ְנ ִט ִיכי ְל ִה ְת ַה ֵלּ
אַבה ִ
ב ִה ְננִי דֹ ֵרשׁ ִמן־ ְ
ְבּ ֵלב ֶא ָחד ִל ְפנֵי אֲדֵֹנינוּ׃
ֱמן ַהנּ ְִצ ָמד־ ִלי ַבּעֲבֹ ָדה ֶא ְקרָא־נָא ַלעֲזֹר
ג ְו ֵא ֶליָ ח ֵבר ֶנא ָ
ַח ָדּו ְבּ ַמ ְלאֲכוּת ַה ְבּשׂרָה
ֲשׁר ָע ְבדוּ ִע ִמּי י ְ
ָל ֶהן א ֶ
וֹתם ְבּ ֵס ֶפר
ֲשׁר ְשׁמ ָ
ֶתר סֹ ְמ ֵכי ָי ִדי א ֶ
ימיס וְ ִעם־י ֶ
ִעם־ ְק ִל ִ
ַה ַחיִּים׃
ד ִשׂישׂוּ ַבאֲדֵֹנינוּ ָתּ ִמיד וְעוֹד ֶא ְשׁנֶה ֵלאמֹר ִשׂישׂוּ בוֹ
ָמשׂוֹשׂ׃
אָדם ָקרוֹב הוּא אֲדֵֹנינוּ׃
ָדע ְל ָכל־ ְבּנֵי ָ
ֲכם ִתּוּ ַ
ה ַע ְנוַת רוּח ֶ
יכם
וֹדיעוּ ָכל־ ִמ ְשׁאֲלוֹ ֵת ֶ
ו ַה ְר ִחיקוּ ָכל־ ְדּאָגָה ִמ ֶכּם אַ ה ִ
וֹדה ֵלאֵ הינוּ׃
וּבת ָ
ִבּ ְת ִפ ָלּה ִבּ ְת ִחנָּה ְ
ילנּוּ ָכל־ ֵשׂ ֶכל
ֲשׁר א י ְִכ ֶ
ז ְו ָה ֱאִ הים י ְַצו ֶאת־ ְשׁלוֹמוֹ א ֶ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲכם ְבּי ַ
ִלנְצֹר ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם ְו ֶאת־ ֶה ְגיוֹן רוּח ֶ
ֱמת הוּא ֵאי ֶזה
אַחי ִשׂימוּ ִל ְבּ ֶכם ֵאיזֶה ָד ָבר א ֶ
ח סוֹף ָדּ ָבר ַ
ישׁר ֵאיזֶה הוּא ָזֵ איזֶה הוּא
נ ְִכ ָבּדוֹת בּוֹ ְו ֵאיזֶה ְמכוֹנוֹ ֶ
ֲשׂה ְצ ָד ָקה אוֹ ָד ָבר
ֶח ָמד וְ ֵאיזֶה לוֹ ֵשׁם טוֹב ִאם־יֵשׁ ַמע ֵ
נְ
לוֹ נָאוָה ְת ִה ָלּה ִשׂימוּ ִל ְבּ ֶכם ְל ָכל־ ֵא ֶלּה׃
ֲשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם אוֹ
ֲשׂי א ֶ
וּכ ַמע ַ
ֲשׁר ְל ַמ ְד ֶתּם וְ ִק ַבּ ְל ֶתּם ְ
ט וְכֹל א ֶ
אַתּם וֵאֵ הי ַה ָשּׁלוֹם י ְִהי ִע ָמּ ֶכם׃
יתם ֵכּן ַתּעֲשׂוּ גַּם־ ֶ
ְר ִא ֶ
י ַו ֲאנִי ָשׂ ַמ ְח ִתּי ַבאֲדֵֹנינוּ ַעד־ ְמאֹד ִכּי עוֹד יָנוּב ֵח ְיל ֶכם
ֵיכם ַשׂ ְמ ֶתּם ָלחוּשׁ ִלי
ְו ָת ִשׂימוּ ַעיִן ָלחוּשׁ ִלי אַף ִכּי־ ֵעינ ֶ
ֲבל א ָהיוּ ָל ֶכם ָי ָדיִם׃
ָת ִמיד א ָ
יא ְוא ַבעֲבוּר ַמ ְחסֹ ַרי ֲאנִי דֹ ֵבר ֵכּן ִכּי ָל ַמ ְד ְתּי ִל ְהיוֹת ָשׂ ֵמ ַח
ְבּ ֶח ְל ִקי׃

קנח

יב יֹ ֵד ַע ֲאנִי ַלעֲמֹד ִבּ ְשׁ ַפל ַה ַמּ ְד ֵרגָה ו ְַלעֲמֹד ִבּ ְהיוֹת ִלי ַדּי
וּב ָכל־ ֵעת ִה ְס ַכּנְ ִתּי ִל ְשׂבֹּ ַע ְוגַם־ ִל ְר ָעב
וֹתר ְבּ ָכל־ ָמקוֹם ְ
ְוה ֵ
וֹתר ְוגַם־ ְבּ ַמ ְחסוֹר׃
ִל ְחיוֹת ְבּמ ָ
יח ַה ְמאַ ְזּ ֵרנִי ָחיִל׃
אוּכל ְבּיַד ַה ָמּ ִשׁ ַ
יג ֶאת־כֹּל ַ
ָתי׃
יט ְב ֶתּם עֲשׂוֹ ִכּי ִה ְת ַח ַבּ ְר ֶתּם ִע ִמּי ְבּ ָצר ִ
אַתּם ֵה ַ
ֲבל ֶ
יד א ָ
אתי ִמן־ ַמ ְקדּוֹ ְניָא ִבּ ְת ִח ַלּת
טו גַּם־ ְדּעוּ־נָא ְבּנֵי ִפ ִיל ִפּי ְכּ ֵצ ִ
וּמ ָתּן
ֲשׁר־ ָבּאָה ְב ִד ְברֵי ַמ ָשּׂא ַ
ַה ְבּשׂרָה א ָהי ְָתה ֵע ָדה א ֶ
אַתּם ְל ַב ְדּ ֶכם׃
זוּל ִתי ֶ
ִע ָמּ ִדי ָ
וּשׁ ַתּיִם ֵדּי ַמ ְחסֹ ָרי׃
יקי ְשׁ ַל ְח ֶתּם ִלי ַפּ ַעם ְ
טז ִכּי גַּם־ ְל ַת ְסלוֹנִ ִ
יז ְוא ַמ ָתּן ֲאנִי ְמ ַב ֵקּשׁ ִכּי ִאם־ ֶפּ ְרי ְֶכם ְמ ַב ֵקּשׁ ֲאנִי ִכּי י ְִשׂ ֶגּה
ָל ֶכם ָלרֹב׃
אתי ִכּי ָל ַק ְח ִתּי
וֹתר ַואֲנִ י ָמ ֵל ִ
יח אַַ ע ָתּה יֶשׁ־ ִלי כֹל ַדּי ְוה ֵ
ֵיח נִיחֹ ַח
ֲשׁר ְשׁ ַל ְח ֶתּם ִלי ְלר ַ
וֹדיטוֹס ֶאת־א ֶ
ִמיַּד ֶא ַפּ ְפר ִ
ֵבה ְלרָצוֹן ֵלאִ הים׃
ִמ ְנ ָחה ֲער ָ
ֵשׁוּע
וּב ְכבוֹדוֹ ְבּי ַ
ְמ ֵלּא ָכל־ ַמ ְחסֹ ְר ֶכם ְבּ ָע ְשׁרוֹ ִ
יט וֵאַ הי י ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָמן׃
ָעד ֵ
וֹלם ו ֶ
אָבינוּ ַה ָכּבוֹד ְלע ָ
כ ו ְֵלאֵ הינוּ ִ
אַחים
יח ָה ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹשׁים ְבּי ַ
כא ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם ָכּל־ ַה ְקּד ִ
וֹמ ֶכם׃
ֲשׁר ִע ָמּ ִדי שֹׁ ֲא ִלים ִל ְשׁל ְ
אֶ
ֲשׁר
וּברֹא ָשׁם ֵא ֶלּה א ֶ
וֹמ ֶכם ְ
וֹשׁים שֹׁ ֲא ִלים ִל ְשׁל ְ
כב ָכּל־ ַה ְקּד ִ
יסר׃
ִמ ֵבּית ֵק ָ
אָמן׃
ֻל ֶכם ֵ
יח אֲדֵֹנינוּ ִעם־כּ ְ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
כג ֶח ֶסד י ַ

יח ֶאל־ ַה ִפּי ִל ִפּ ִיּים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

Colossians
ִא ֶגּ ֶרת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִלי ַח ֶאל־ ַהקּוֹ ַל ִסּים
פרק א
יח ִבּ ְרצוֹן ָה ֱאִ הים ֲאנִי
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח י ַ
א פּוֹלוֹס ְשׁ ִל ַ
אָחינוּ׃
וֹתיּוֹס ִ
ְו ִטימ ִ
וֹל ָסּא
ישׁ ֵבי ק ַ
יח ְ
ֱמנִים ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
אַחים ַה ֶנּא ָ
וֹשׁים ְו ָה ִ
ב ֶאל־ ַה ְקּד ִ
ֵשׁוּע
אָבינוּ ַואֲדוֹ ֵנינוּ י ַ
ִתּן ָל ֶכם ֱאִ הים ִ
ֶח ֶסד וְ ָשׁלוֹם י ֵ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח אֲדֵֹנינוּ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲבי י ַ
וֹדים ֵלאִ הים א ִ
ַחנוּ מ ִ
ג ִהנֵּה ֲאנ ְ
ומ ְת ַפּ ְלּ ִלים ַבּ ַע ְד ֶכם ָתּ ִמיד׃
ִ
ֲב ְת ֶכם
יח ְואַה ַ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַת ֶכם ְבּי ַ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְענוּ אֱמוּנ ְ
ד אַ ֲחרֵי א ֶ
וֹשׁים׃
ְל ָכל־ ַה ְקּד ִ
ֲשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵמאָז
ה ַבּעֲבוּר ַה ִתּ ְקוָה ַה ְצּפוּנָה ָל ֶכם ַבּ ָשּׁ ָמיִם א ֶ
ֱמת ַבּ ְבּשׂרָה׃
ִמ ִפּי ִא ְמרֵי א ֶ
ֵפה
יכם ְכּמוֹ גַם ְבּ ָכל־ ָהאָרֶץ וּפֹ ִריָּה ַו ֲענ ָ
ֲל ֶ
הוּבאָה א ֵ
ֲשׁר ְ
ו אֶ
ֲשׁר
ֲשׁר ִהיא ָשׁם ְכּמוֹ גַם־ ְבּתוֹ ֲכ ֶכם ְל ִמן־ ַהיּוֹם א ֶ
ַבּא ֶ
ֱמת׃
ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ְויָדֹ ַע י ְַד ְע ֶתּם ֶח ֶסד ֱאִ הים ֶבּא ֶ
ידנוּ ָהעֹ ֵבד ִע ָמּנוּ
ֲשׁר גַּם־ ֵכּן ְל ַמ ְד ֶתּם ִמ ִפּי ֶא ַפּ ְפרָס י ְִד ֵ
ז ו ְַכא ֶ
ֵיכם׃
ֱמן ִל ְפנ ֶ
יח ֶנא ָ
ַח ָדּו הוּא ְמ ָשׁרֵת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יְ
רוּח׃
ֲב ְת ֶכם ְל ִפי ָה ַ
ח ְוהוּא ִה ִגּיד ָלנוּ ֶאת־אַה ַ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְענוּ ָכזֹאת א
ַחנוּ ִמן־ ַהיּוֹם א ֶ
ט ַבּעֲבוּר זֹאת גַּם־ ֲאנ ְ
וּמ ִה ְת ַחנֵּן ַבּ ַע ְד ֶכם ִכּי ִת ָמּ ְלאוּ ַד ַעת ְרצוֹן
ָח ַד ְלנוּ ֵמ ִה ְת ַפּ ֵלּל ֵ
וּתבוּנָה ָה ֶע ְליוֹ ָנה׃
ֵאל ְבּ ָכל־ ָח ְכ ַמה ְ
י ְל ִה ְת ַה ֵלַּ כּטּוֹב ְבּ ֵעינֵי ָהאָדוֹן ְל ָכל־ ֵח ֶפץ ִלבּוֹ ַלעֲשׂוֹת ְפּ ִרי
וֹסיף ַדּ ַעת ֱאִ הים׃
וּלה ִ
ֲשׂה טּוֹב ְ
ְבּ ָכל־ ַמע ֶ
רוּח
וֹח ֶלת ְואֹ ֶרַ 
יא ְל ִה ְתאַזֵּר ְבּ ָכל־עֹז ְכּעֹז ְכּבוֹדוֹ ְל ָכל־תּ ֶ
ְבּ ֵלב ָשׂ ֵמ ַח׃
ֲלת
ֱכינָנוּ ָל ַק ַחת ֵח ֶלק ְבּ ַנח ַ
ֲשׁר ה ִ
אָבינוּ א ֶ
וּלהוֹדוֹת ְל ִ
יב ְ
דשׁיו ְבּמוֹ־אוֹר׃
ְק ָ
ִתּן־ ָלנוּ
ֲשׁר ִה ִצּיל ֶאת־נ ְַפ ֵשׁנוּ ִמ ֶמּ ְמ ֶשׁ ֶלת ַהחֹ ֶשַׁ וי ֶ
יג ַוא ֶ
אָהב׃
ֲשׁר ֵ
ָמקוֹם ְבּ ַמ ְמ ֶל ֶכת ְבּנוֹ א ֶ
יחה ְל ַחטֹּא ֵתינוּ׃
וּס ִל ָ
יד וּבוֹ נ ְִמ ָצא ְפדוּת ְבּ ָדמוֹ ְ
וּבכוֹר ָכּל־נ ְִברָא׃
ֲשׁר ָפּנָיו א ֵירָאוּ ְ
טו ְוהוּא ֶצ ֶלם ֱאִ הים א ֶ
ֲשׁר ָבּאָרֶץ ַהנּ ְִגלוֹת
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם ַוא ֶ
טז ִכּי־בוֹ נ ְִב ְראוּ כֹּל א ֶ
ְשׁ ְלטוֹן
וּמ ְמ ָשׁלוֹת אוֹ ָכל־ ִמ ְשׂרָה ו ִ
ְו ַהנּ ְִס ָתּרוֹת ִאם ִכּ ְסאוֹת ֶ
וּל ַמעֲנוֹ נ ְִברָאוּ׃
ֻלּם בּוֹ ְ
כָּ
ֻלּם׃
יז ְוהוּא ַק ְדמוֹן ְל ָכל־ ָדּ ָבר ו ְַעל־ ִפּיו ֵהם עֹ ְמ ִדים כּ ָ
וּבכוֹר ֶשׁ ָקּם
ֲשׁר ִהיא ְגוִ יָּתוֹ ְוגַם־רֹאשׁ ְ
יח הוּא רֹאשׁ ָה ֵע ָדה א ֶ
ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ִל ְהיוֹתוֹ ִראשׁוֹן ַלכֹּל׃
ֲשׁר בּוֹ י ְִשׁכֹּן ְמא ַהכֹּל׃
ָצה ֱאִ הים א ֶ
יט ִכּי־ ֵכן ר ָ
קנט

ֲשׁר
ֻלּם ְל ִה ְתרַצּוֹת ֵא ָליו אַ ֲחרֵי א ֶ
כ ו ְֵכן ַעל־יָדוֹ ַיהֲפֵֹ לב כּ ָ
ֲשׁר ָבּאָרץ
ֻלּם ְל ָכל־א ֶ
ַעל־יָדוֹ ְבּ ַדם ַה ְצּ ָלב ָע ָשׂה ָשׁלוֹם ְלכ ָ
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
וּל ָכל־א ֶ
ְ
ִיתם ְל ָפנִים וְ אֹ ְי ִבים ִמ ְמּקוֹר
ֲשׁר מוּז ִָרים ֱהי ֶ
אַתּם א ֶ
כא ְוגַם־ ֶ
ָעים׃
יכם ָהר ִ
ֲשׂ ֶ
ַה ֵלּב ֵע ֶקב ַמע ֵ
וּב ְב ָשׂרוֹ
כב ָה ַפַ ע ָתּה ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם ְל ִה ְתרַצּוֹת ֵא ָליו ְבּ ַע ְצמוֹ ִ
ימ ֶכם ְקדֹ ִשׁים ְל ָפנָיו ז ִַכּים ֵמ ָעוֹן וּנ ְִקיִּים
ֲק ְ
ְבּמוֹתוֹ ַלה ִ
ִמ ָכּל־ ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר׃
ֻסּ ִדים ְו ָה ֵכן ָבּאֱמוּנָה ְוא ַת ְרפּוּ
כג רַק ִאם־ ַתּ ַע ְמדוּ ְמי ָ
שׂוּמה
ֲשׁר ָ
ֵיכם ַוא ֶ
ֲשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ְבּאָ ְזנ ֶ
וֹח ֶלת ַה ְבּשׂרָה א ֶ
ִמתּ ֶ
ְבאָ ְזנֵי ָכל־יְצוּר ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִם ַו ֲאנִי פוֹלוֹס ָה ִיי ִִתי ָלהּ
ִל ָמ ָשׁרֵת׃
ֶע ָדּר
כד ו ְַע ָתּה ִה ְננִי ָשׂ ֵמ ַח ְבּ ָע ְניִי ִכּי ֶא ְת ַענֶּה ִבּ ְג ַל ְל ֶכם וְ ֵח ֶלק ַהנּ ְ
אַשׁ ִלים ֲאנִי ִבּ ְב ָשׂ ִרי ְבּ ַעד ְגּ ִויָּתוֹ ֲהא
יח ְ
ִמן־ ֶח ְב ֵלי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲדתוֹ׃
ִהיא ע ָ
ֻדּת ֱאִ הים ַה ְנּתוּנָה ִלי
ִיתי ָלהּ ִל ְמ ָשׁרֵת ְכּ ִפי־ ְפק ַ
ֲשׁר ָהי ִ
כה א ֶ
ֲבוּר ֶכם ְל ַמלֹּאת ֶאת־ ְדּ ַבר ֱאִ הים׃
ָבּע ְ
וּמדּוֹר דּוֹר ו ְַע ָתּה
וֹלם ִ
ֲשׁר ָצפוּן ָהיָה ֵמע ָ
כו הוּא ַהסּוֹד א ֶ
נ ְִג ָלה ִל ְקדֹ ָשׁיו׃
עשׁר ְו ָכבוֹד ַבּסּוֹד ַהזֶּה
יעם ָמה רַב ֶ
וֹד ָ
כז ִכּי־ ָח ֵפץ ֱאִ הים ְלה ִ
יח ְבּתוֹ ֲכ ֶכם ְצ ִבי ָכל־ ֶח ְמ ָדּה׃
ַלגּוֹ ִים ֲהא הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַחנוּ ְמ ַב ְשּׂ ִרים ְל ַה ְז ִהיר ֶאת־ ָכּל־ ִאישׁ
ֲשׁר ְבּשׂרָתוֹ ֲאנ ְ
כח א ֶ
אָדם ָשׁ ֵלם
ֲשׁר נ ִַצּיגֶנּוּ ְכּ ָ
וּל ַל ְמּדוֹ ִבּ ְל ַבב ָח ְכ ָמה ַעד־א ֶ
ְ
ֵשׁוּע׃
יח י ַ
ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר בּוֹ ֲאנִי ָע ֵמל וְעֹ ֵדר ְבּא ֵלב ְו ֵלב ְכּכֹ ַח יָדוֹ
כט זֶה הוּא א ֶ
ָקה ָע ָלי׃
ַה ֲחז ָ

פרק ב
א

ב

ג
ד

ַכ ִתּי
ֲשׁר ָער ְ
ַו ֲאנִי ָח ַפ ְצ ִתּי ִכּי ֵת ְדעוּן ָמה־רַבּוּ ַה ְקּ ָרבוֹת א ֶ
ֲשׁר א־רָאוּ
וּב ַעד־כֹּל א ֶ
לוּד ְקיָא ְ
וּב ַעד־אַ ְנ ֵשׁי ְ
ַבּ ַע ְד ֶכם ְ
אֹ ִתי ָפּנִים ְבּ ָפנִים׃
ֲב ָתם
שׁוּרים ְבּאַה ָ
ְל ַמ ַען י ְִמ ְצאוּ נֹ ַחם ְבּ ִל ָבּם ִל ְהיוֹת ְק ִ
ַשׂ ִכּילוּ ֶאל־נָכוֹן סוֹד ָה ֱאִ הים
וּב ָכל־חֹ ֶסן אוֹר ִשׂ ְכ ָלם י ְ
ְ
יח׃
אָ ִבינוּ וְ סוֹד ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר בּוֹ ְצפוּנִים ָכּל־אֹ ְצרוֹת ַה ָח ְכ ָמה ְו ַה ָדּ ַעת׃
אֶ
ֲלקוֹת׃
יח ֶא ְת ֶכם ִאישׁ ְבּ ִשׂ ְפ ֵתי ח ָ
ו ְָכזֹאת ֲאנִי אֹ ֵמר ֶפּן־י ִַדּ ַ

וֹל ִסּים
יח ֶאל־ ַהקּ ַ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

רוּחי ִה ְננִי
ה ִכּי אַף־ ִאם ִבּ ְב ָשׂ ִרי רָחוֹק ֲאנִי ִמ ֶכּם ְבּ ָכל־זֹאת ְבּ ִ
יכם וְ תֹ ֶקף
וֹת ֶ
ֲליכ ֵ
ֶא ְצ ְל ֶכם ְונ ְַפ ִשׁי ְשׂ ֵמ ָחה ִל ְראוֹת ֵס ֶדר ה ִ
יח׃
ַת ֶכם ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
אֱמוּנ ְ
ֵשׁוּע אֲדֵֹנינוּ
יח ֶאת־י ַ
ֲשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם ֵאת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ו ַעל־ ֵכּן ַכּא ֶ
ֵכּן־גַּם־ ִתּ ְת ַה ְלּכוּ ְל ָפנָיו׃
ֻמּ ְד ֶתּם
ֲשׁר ל ַ
וּבנוּיִם בּוֹ ַלעֲמֹד ָה ֵכן ָבּאֱמוּנָה ַכּא ֶ
ישׁים ְ
ז ַמ ְשׁ ִר ִ
וֹדה׃
ו ְַלעֲשׂוֹת ַחיִל ְבּ ִא ְמרֵי ת ָ
ח ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן־ ִתּ ְהיוּ ְל ָשׁ ָלל ְל ֶמ ְח ְקרֵי ִאישׁ ְבּ ַמ ְשׂאוֹת
וֹלם ְוא ְכ ֶד ֶר
ֻמּ ָדה ְכּ ֶד ֶרָ הע ָ
ָשׁים ְמל ָ
ָשׁ ְוא ְל ִפי ִמ ְצוַת ֲאנ ִ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ט ִכּי ָכל־ ְמא ֱאִ הים ָשׁ ֵכן ְבּתוֹכוֹ ְכּמוֹ ְבּתוְֹ גּ ִויָּה׃
ֲשׁר הוּא ָהרֹאשׁ ְל ָכל־ ִמ ְשׂרָה
אַתּם ְמ ֻמ ָלּ ִאים בּוֹ א ֶ
י ְו ֶ
ְו ִשׁ ְלטוֹן׃
ֲס ְיר ֶכם
אכת יָד ִכּי ִאם־ ַבּה ִ
מוּלת ְמ ֶל ֶ
לתם א ְב ַ
יא ְוגַם־בּוֹ ְנ ֻמ ֶ
וֹטא ֲהא ִהיא ְב ִרית ַהמּוּלוֹת
ֶאת־ ְגּ ִויַּת ַה ָבּ ָשׂר ַהח ֵ
יח׃
ַל ָמּ ִשׁ ַ
ילה ו ְֵכן גַּם־ ִעמּוֹ ַק ְמ ֶתּם ַעל־י ְֵדי
ֲשׁר נִ ְק ַבּ ְר ֶתּם ִעמּוֹ ַב ְטּ ִב ָ
יב א ֶ
ֲקימוֹ ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
ֲשׁר ה ִ
ַת ֶכם ִבּ ְגבוּרַת ֱאִ הים א ֶ
אֱמוּנ ְ
וּב ָע ְר ַלת ָבּ ָשׂר ֶה ֱחיָה
יכם ְ
ִיתם ְבּ ִפ ְשׁ ֵע ֶ
ֲשׁר ֵמ ִתים ֱהי ֶ
אַתּם א ֶ
יג ְו ֶ
גַם־ ֶא ְת ֶכם ִעמּוֹ ִכּי ָס ַלח ְלכֹל ְפּ ָשׁ ֵעינוּ׃
ֲשׁר ָענָה ָבנוּ ָמ ָחה
יד ְו ֶאת־ ֵס ֶפר חֹ ֵבנוּ הוּא ֵס ֶפר ַה ֻח ִקּים א ֶ
ְו ָהגוֹ ִמן־ ַה ְמּ ִס ָלּה ַויּ ְִת ָק ֵעהוּ ַבּ ְצּ ָלב׃
יטי ֵת ֵבל ְו ֶנגֶד ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְנ ָתנָם
טו ַויּ ְַפ ֵשׁט ָשׂרֵי ְצ ָבאוֹת ְו ַשׁ ִלּ ֵ
יהם׃
ֲל ֶ
ְשׁם גָּאֹה גָּאָה ע ֵ
ְל ַר ֲאוָה ָבּם ו ָ
ֲכל
יע ֶא ְת ֶכם עוֹד ַעל־ ְדּ ַבר ַמא ָ
טז ַעל־ ֵכּן ֵאין ְל ִאישׁ ְל ַה ְר ִשׁ ַ
וֹעד רֹאשׁ חֹ ֶדשׁ אוֹ ַשׁ ָבּת׃
וּמ ְשׁ ֶקה אוֹ ַעל־ ְדּ ַבר מ ֵ
ַ
וּמקוֹ ָרם
ֲשׁר ִה ְת ַע ְתּדוּ ָלבוֹא ְ
יז ִכּי־ ֵהם רַק־ ְצ ָל ִלים ַל ְדּ ָב ִרים א ֶ
יח׃
הוּא ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
אַמּר
ֻר ְתּ ֶכם ִכּי י ְִת ֵ
ֲליף ֶאת־ ַמ ְשׂכּ ְ
יח אַל־יָעֹז ִאישׁ ְל ַהח ִ
ֲשׁר
אָכים וְ עֹ ֵמד ִבּ ְד ָב ִרים א ֶ
רוּח וְ נָתוֹן ָכּבוֹד ַל ַמּ ְל ִ
ְבּ ִשׁ ְפלוּת ַ
ַשּׂא ַל ָשּׁ ְוא ְבּ ֶע ְשׁתֹּנוֹת ָבּ ָשׂר׃
וּמ ְתנ ֵ
א רָאוּ ֵעינָיו ִ
ָקיו
ֻשּׁר בּוֹ ָכּל־ ַהגּוּף ִבּ ְפר ָ
ֲשׁר ְמק ָ
יט ְו ֵאינֶנּוּ ַמ ֲחזִיק ָבּרֹאשׁ א ֶ
ַדּ ֶלנּוּ
ֲשׁר ְיג ְ
וּמ ֶמּנּוּ י ְִמ ָצא אוֹן־לוֹ ְוי ְִג ַדּל ַכּא ֶ
יתרָיו ִ
וּמ ָ
ֵ
ֱאִ הים׃
וֹלם
יח ַבּ ֲעז ְָב ֶכם יְסוֹדוֹת ָהע ָ
כ ָל ֵכן ִאם־ ַמ ֶתּם ִעם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹאילוּ ֶל ֶכת אַ ֲחרֵי־ ָצו
וֹלם תּ ִ
וֹד ֶכם ַחיִּים ָבּע ַ
ָל ָמּה־זֶּה ְבּע ְ
ֵלאמֹר׃
כא א ִת ְקרַב ֲהם א ִת ְט ַעם א ִתגָּע׃
יהם׃
יהם א י ְִחיוּ ָב ֶהם ְכּ ִמ ְצוַת ְו ֻח ֵקּ ֶ
ֻלּם ֻח ִקּים עֹ ֵשׂ ֶ
כב ְו ֵהם כּ ָ
ֲשׁר ָל ֶהם ַמ ְר ֵאה ְפנֵי ַה ָח ְכ ָמה ִמחוּץ ְבּי ְִראַת ֱאִ הים
כג א ֶ
ֲשׁר ָבּ ְדאוּ ִמ ִלּ ָבּם
גּוּפם ַכּא ֶ
וּל ַענּוֹת ֶאת־ ָ
רוּח ְ
וּב ִשׁ ְפלוּת ַ
ְ
ו ְָכל־ ֵא ֶלּה א ְל ָכבוֹד ָל ֶהם ִכּי ִאם־ ְבּ ָשׂרָם י ְִמ ָצא ֵח ֶפץ
ָבּמוֹ׃

קס

פרק ג
ֲשׁר ְל ָמ ְע ָלה
יח ַבּ ְקּשׁוּ ֵאת א ֶ
א ו ְַע ָתּה ִאם־ ַק ְמ ֶתּם ִעם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ימין ֱאִ הים׃
יח יֹ ֵשׁב ִל ִ
ֲשׁר ָשׁם ַה ָמּ ִשׁ ַ
אֶ
ֲשׁר ָבּאָרֶץ׃
ֲשׁר ֵמ ָעל ְוא ַלא ֶ
ב ִשׂימוּ ִל ְבּ ֶכם ַלא ֶ
יח ֵבּאִ הים׃
ֵיכם ְצפוּנִים ִעם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַתּם ְו ַחיּ ֶ
ג ִכּי־ ֵמ ִתים ֶ
אַתּם
ֲשׁר הוּא ַחיֵּינוּ אָז גַּם־ ֶ
יח א ֶ
יע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹפ ַ
ֲשׁר י ִ
ד ו ְַכא ֶ
וֹפיעוּ ִעמּוֹ ִבּ ְכבוֹדוֹ׃
תּ ִ
קּוּצים
ַת ֶכם ָבּאָרֶץ זְנוּנִים ִשׁ ִ
ה ַעל־ ֵכּן ַה ְכ ִחידוּ ְכּ ֵלי ַת ֲאו ְ
ֲשׁר ָדּ ְמ ָתה ַלעֲבֹ ַדת
ֲבת ֶבּ ַצע א ֶ
ֵצר ָרע ְואַה ַ
וּתשׁוּקוֹת זָרוֹת י ֶ
ְ
ֱל ִילים׃
אִ
ֲמת ֱאִ הים ַעל־ ְבּנֵי ַה ֶמּ ִרי׃
פוּכה ח ַ
ו ִכּי ִב ְג ַלל ֵא ֶלּה ְשׁ ָ
ֲל ְכ ֶתּם
וֹכם ֵכּן ה ַ
ְשׁ ְב ֶתּם ְבּת ָ
ֲשׁר י ַ
אַתּם ְל ָפנִים ַכּא ֶ
ז ְוגַם־ ֶ
יהם׃
ְבּ ַד ְר ֵכ ֶ
ַעף וְ ֶע ְברָה
אַתּם ז ַ
יכם גַּם־ ֶ
ֲל ֶ
ח אַ־ ַע ָתּה ָה ִסירוּ ָכל־ ֵא ֶלּה ֵמע ֵ
יכם׃
ְו ִר ְשׁ ָעה ַו ֲחרָפוֹת ְו ִד ְברֵי נ ְָב ָלה ִמ ִפּ ֶ
ֲשׁר ְפּ ַשׁ ְט ֶתּם
ֲמיתוֹ אַ ֲחרֵי א ֶ
ט אַל־ ְתּ ַשׁ ְקּרוּ ִאישׁ ַבּע ִ
אָדם ַה ַקּ ְדמֹ ִני ִעם־ ְפּ ָע ָליו׃
ֶאת־ ָה ָ
ֲשׁר ִה ְת ַח ֵדּשׁ ְבּ ַד ַעת
אָדם ֶה ָח ָדשׁ הוּא א ֶ
וּל ַב ְשׁ ֶתּם ֶאת־ ָה ָ
י ְ
ְכּ ֶצ ֶלם יֹ ְצרוֹ׃
ְהוּדי נִ מּוֹל אוֹ ָערֵל נ ְִל ַעג ָלשׁוֹן ֶפּרֶא
ֲשׁר ֵאין־בּוֹ ְי ָונִי אוֹ י ִ
יא א ֶ
יח׃
וּבכֹּל הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹרים ִכּי ַהכֹּל ַ
אָדם ֶע ֶבד אוֹ ֶבן־ח ִ
ָ
ֲמים
ידיו ִל ְבשׁוּ ַרח ִ
ִיד ָ
אַתּם ִכּ ְב ִחירֵי ָה ֱאִ הים ִכּ ְקדֹ ָשׁיו ו ִ
יב ְו ֶ
אַפּיִם׃
רוּח ְשׁ ָפ ָלה ֲע ָנוָה ְואֹ ֶרָ 
ֲס ִדים ִמ ְמּקוֹר ִל ְבּ ֶכם ַ
ַוח ָ
ֵעהוּ ו ְִל ְסַ ח לוֹ ִל ְד ַבר ִריב
יג ָל ֵשׂאת ִאישׁ ֶאת־ ְפּנֵי ר ֵ
וּכמוֹ אֲדֵֹנינוּ ָס ַלח ָל ֶכם ֵכּן ִתּ ְס ְלחוּ
ֵיכם ְ
ִמּ ֵצא ֵבינ ֶ
ִכּי־י ָ
אַתּם׃
גַּם־ ֶ
ימים׃
ֻדּת ַה ְתּ ִמ ִ
ֲשׁר ִהיא ֲאג ַ
ֲבה א ֶ
יד ו ְַעל־ ָכּל־ ֵא ֶלּה ִל ְבשׁוּ אַה ָ
ֲשׁר־נ ְִב ַח ְר ֶתּם לוֹ ְבּגוּף ֶא ָחד י ְִמשֹׁל
וּשׁלוֹם ָה ֱאִ הים א ֶ
טו ְ
ְאת־טוּבוֹ ַתּ ִכּירוּ׃
ְבּ ֶקרֶב ִל ְבּ ֶכם ו ֶ
יכם ָתּ ִמיד ְבּ ָכל־ ָח ְכ ָמה ְל ַל ֵמּד
יח ִתּ ְהיֶה ְב ִפ ֶ
טז ְותוֹ ַרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָחיהוּ ִבּ ְת ִהלּוֹת וְ ִשׁירוֹת ְוז ְִמרוֹת־יָהּ
וּלעוֹ ֵרר ִאישׁ ֶאת־ ִ
ְ
וֹדה׃
וּמ ֶקּרֶב ִל ְבּ ֶכם ָתּ ִשׁירוּ ֵלאִ הים ְבּת ָ
ִ
ָדיִם
ֲשׂה י ָ
ֲשׁר־ ַתּעֲשׂוּ גַּם־ ִבּ ְד ַבר ְשׂ ָפ ַתיִם גַּם־ ְבּ ַמע ֵ
יז וְכֹל א ֶ
וּלהֹדוֹת ַעל־יָדוֹ ֵלאִ הים
ֵשׁוּע אֲדֵֹנינוּ ְ
ָעשׂוּ כֹל ְבּ ֵשׁם י ַ
אָבינוּ׃
ִ
יכן ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ִל ְפנֵי אֲדֵֹנינוּ׃
ֲל ֶ
ָשׁים ִה ָכּנ ְַענָה ְל ַבע ֵ
אַתּנָה נ ִ
יח ְו ֵ
רוּח׃
יכם ְוא ִת ְהיוּ ָל ֶהן ְלמֹ ַרת ַ
ֲלי ִא ָשּׁה ֶאהֱבוּ ֶאת־ ְנ ֵשׁ ֶ
יט ַבּע ֵ
ֲשׁר יֹא ֵמרוּן ִכּי ְלרָצוֹן
יכם ְלכֹל א ֶ
כ ִשׁ ְמעוּ ָבנִים ֶאל־יֹ ְל ֵד ֶ
הוּא ַלאֲדֵֹננוּ׃
ֵיכם ֶפּן־יֹא ְמרוּ נוֹאָשׁ׃
כא אָבוֹת אַל־ ַתּ ְכ ִעיסוּ ֶאת־ ְבּנ ֶ
ֲשׁר
יכם אֲדֵֹני ַה ָבּ ָשׂר ְלכֹל א ֶ
ֲב ִדים ִשׁ ְמעוּ ֶאל־אֲדֵֹנ ֶ
אַתּם ע ָ
כב ְו ֶ
יֹא ֵמרוּן ְוא ַבעֲבֹ ָדה ְל ַמ ְר ֵאה ֵעי ַניִם ְל ָה ִפיק רָצוֹן ִמ ְבּנֵי
אָדם ִכּי ִאם־ ְבּ ָתם־ ֵלב ְכּי ְִר ֵאי יְה ָוֹה׃
ָ

וֹל ִסּים
יח ֶאל־ ַהקּ ַ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ֲשׁר ַתּעֲשׂוּ עֲשׂוּ ְב ָכל־נ ְַפ ְשׁ ֶכם ְכּמוֹ ַליה ָוֹה ְוא
כג וְכֹל א ֶ
אָדם׃
ִל ְבנֵי־ ָ
ֲל ְת ֶכם ִכּי
כד ֵהן י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ֵמ ֵאת יְה ָוֹה ִתּ ְקחוּ ְשׂ ַכ ְר ֶכם וְ ַנח ַ
אַתּם עֹ ְב ִדים׃
יח ֶ
ֶאת־אֲדֵֹנינוּ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר ָע ָשׂה וְ ֵאין ַמשּׂוֹא ָפנִים׃
כה ִכּי ַה ְמ ַעוֵּל י ְִק ָצר־ ָעוֶל ַכּא ֶ

פרק ד
יכם
ֲבידוּן ֶאת־ ַע ְב ֵד ֶ
וּב ִמ ְשׁ ָפּט ַתּע ִ
אַתּם אֲדֹ ִנים ְבּ ֶצ ֶדק ְ
א ְוגַם־ ֶ
ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ִכּי גַם־ ָל ֶכם אָדוֹן ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
וֹדה׃
ְשׁ ְקדוּ ְל ַה ְע ִתּיר ְבּת ָ
וֹררוּ ִל ִה ְת ַפּ ֵלּל ָתּ ִמיד ו ִ
ב ִה ְתע ְ
ֲדנוּ ִל ְפתֹּ ַח ָלנוּ ַשׁ ַער ְלנִיב
ג ְו ַחלּוּ ֶאת־ ְפּנֵי ָה ֱאִ הים גַּם־ ַבּע ֵ
ֲשׁר ִבּ ְג ָללוֹ אָסוּר אָנִי׃
יח א ֶ
ְשׂ ָפ ֵתינוּ ְלגַלּוֹת סוֹד ַה ָמּ ִשׁ ַ
יע ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
אַבּ ַ
ֲשׁר ִ
ָדע ַלכֹּל ַכּא ֶ
ד ְל ַמ ַען ִיוּ ַ
ֲד ֵתנוּ וּז ְַבנוּ
ֲשׁר ִמחוּץ ַלע ָ
ה ִה ִת ַה ְלּכוּ ִב ְתבוּנָה ְבּ ֶקרֶב ֵא ֶלּה א ֶ
יַת־ ִע ָדּנָא׃
ו י ְִהי ְד ַב ְר ֶכם ָמהוּל ְבּ ֵחן ְכּמוֹ ְמ ֻמ ָלּח ַבּ ֶמּ ַלח וְ ֵת ְדעוּ ְל ָה ִשׁיב
ָאישׁ׃
נְכֹחוֹת ְל ָכל־ ִאישׁ ו ִ
טוּכיקוֹס י ִַגּיד ָל ֶכם ַהכֹּל הוּא אָח
ֲמ ִדי ֲהא ִ
ז ַעל־ ְדּ ַבר ַמע ָ
ְע ֶבד ַלאֲדֵֹנינוּ׃
יתי ו ֶ
ֲמ ִ
ֶבר ע ִ
ֱמן גּ ֶ
וּמ ָשׁרֵת ֶנא ָ
אָהוּב ְ
וֹמנוּ
יכם ָל ַד ַעת ֶאת־ ְשׁל ֵ
ֲל ֶ
ח ִכּי ַל ָדּ ָבר ַהזֶּה ְשׁ ַל ְח ִתּיו א ֵ
וּל ַד ֵבּר ִנ ֻח ִמים ַעל־ ִל ְבּ ֶכם׃
ְ
ֱמן ְוי ִַקּיר ִלי ֵה ָמּה
אַר ְצ ֶכם אָח ֶנא ָ
יסימוֹס ֶבּן־ ְ
ט ו ְִעמּוֹ גַּם־אוֹ ִנ ִ
ֲשׂה פֹּה׃
ֲשׁר ַנע ָ
וֹדיעוּ ֶא ְת ֶכם ָכּל־א ֶ
י ִ
וֹמ ֶכם
ֲשׁר הוּא ָעצוּר ִע ָמּ ִדי שֹׁ ֵאל ִל ְשׁל ְ
יס ַט ְרכוֹס א ֶ
ֲר ְ
י אִ
ַשׁ ֶתּם ְל ַק ֵבּל ָפּנָיו
ֲשׁר ִנ ְדר ְ
ַבּא א ֶ
גַּם־ ַמ ְרקוֹס ֶבּן־אֲחוֹת ַבּר־נ ָ
ְבּבוֹאוֹ׃
וֹלים
ֲשׁר ֵהם ִמן־ ַה ִנּמּ ִ
יוּסטוֹס א ֶ
ֵשׁוּע ַהנּ ְִקרָא ְב ֵשׁם ְ
יא ְוגַם־י ַ
ָשׁיבוּ
ֵהם ְל ַב ָדּם ָתּ ְמכוּ ְבי ִָדי ְבּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאִ הים ַויּ ִ
ֶאת־נ ְַפ ִשׁי׃
וֹמ ֶכם
יח שֹׁ ֵאל ִל ְשׁל ְ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַר ְצ ֶכם ו ְֶע ֶבד י ַ
יב ֶא ַפּ ְפרָס ֶבּן־ ְ
ֲמ ְיד ֶכם ִל ְפנֵי
וֹתיו ְבּ ָכל־ ֵעת ְל ַהע ִ
ָבר ִבּ ְת ִפלּ ָ
ֲשׁר גּ ַ
הוּא א ֶ
וּמ ֻמ ָלּ ִאים ִבּ ְמא ֶח ְפצוֹ׃
ָה ֱאִ הים ְשׁ ֵל ִמים ְ
לוּד ְקיָא
וּליֹ ְשׁ ֵבי ְ
ָד ָלה ָל ֶכם ְ
ֲשׁר ִק ְנאָתוֹ ג ְ
יג ִכּי ֵעד ֲאנִי לוֹ א ֶ
וֹליס׃
וּליֹ ְשׁ ֵבי ִהירַפּ ִ
ְ
וֹמ ֶכם׃
ימס שֹׁ ֲא ִלים ִל ְשׁל ְ
לוּקס ָהרֹ ֵפא ְו ִד ָ
ידנוּ ָ
יד י ְִד ֵ
נוּמ ָפס
לוּד ְקיָא ו ְִל ְשׁלוֹם ְ
ֲשׁר ְבּ ְ
אַחינוּ א ֶ
טו ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם ֵ
יתם׃
ֲשׁר ְבּ ֵב ָ
ְו ַה ָקּ ָהל א ֶ
נוּה ְל ִה ָקּרֵא
ֵיכם ְתּ ָ
טז אַ ֲחרֵי ְק ִריאַת ָה ִא ֶגּרֶת ַהזֹּאת ְבּאָזְ נ ֶ
לוּד ְקיָא ִתּ ְק ְראוּ
ֲשׁר ְל ְ
לוּד ְקיָא ְו ָה ִא ֶגּרֶת א ֶ
גַּם־ ְבּאָ ְזנֵי ְק ַהל ְ
אַתּם׃
ָבהּ גַּם־ ֶ
ֲשׁר
אַר ִכפּוֹס זָכוֹר ֶאת־ ִמ ְשׁ ֶמרֶת ַה ְכּ ֻהנָּה א ֶ
יז ְו ִא ְמרוּ ֶאל־ ְ
ָל ַק ְח ָתּ ִמ ִלּ ְפנֵי ָהאָדוֹן ְל ַמלֹּא ָתהּ׃
וֹסרָי
יח זֹאת ְשׁ ֵא ַלת ָשׁלוֹם ִבּ ְכ ָתב י ִָדי ֲאנִי פוֹלוֹס ז ְִכרוּ ְלמ ֵ
אָמן׃
ְו ֶח ֶסד ֵאל ִע ָמּ ֶכם ֵ

קסא

וֹל ִסּים
יח ֶאל־ ַהקּ ַ
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

1 Thessalonians
ִא ֶגּ ֶרת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ַה ַתּ ְסלוֹ ִני ִקים
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יקים
ֲדת ַה ַתּ ְסלוֹ ִנ ִ
וֹתיּוֹס ֶאל־ע ַ
פּוֹלוֹס ו ְִס ְלוָנוֹס ְו ִטימ ִ
יח אֲדֵֹנינוּ ֶח ֶסד
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּבי ַ
אָבינוּ ְ
ַה ְדּ ֵב ִקים ֵבּאִ הים ִ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָבינוּ ַואֲדוֹ ֵנינוּ י ַ
ָל ֶכם וְ ָשׁלוֹם ֵמ ֵאת ֱאִ הים ִ
ֻלּ ֶכם
ַחנוּ ְמ ָב ְר ִכים ֶאת־ ָה ֱאִ הים ְבּ ָכל־ ֵעת ַעל־כּ ְ
ִהנֵּה ֲאנ ְ
וֹתינוּ׃
ֶח ַדּל ֵמ ַהזְ ִכּיר ֶא ְת ֶכם ִבּ ְת ִפלּ ֵ
ְוא נ ְ
יכם ֶבּאֱמוּנָה
ֲשׂ ֶ
אָבינוּ ֶאת־ ַמע ֵ
ְבּז ְָכרֵנוּ ָת ִמיד ִל ְפנֵי ֱאֵ הינוּ ִ
ֲבה וְ ֶאת־ ִמ ְב ַטח ֻעזּ ְֶכם ְבּ ִת ְקוָה
ֶאת־עֲבֹ ַד ְת ֶכם ְבּאַה ָ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַבּאֲדֵֹנינוּ י ַ
ידיו׃
ִיד ָ
אַתּם ו ִ
אַחים ִכּי ְבּ ִחירֵי ָה ֱאִ הים ֶ
ָד ְענוּ ִ
ִכּי י ַ
ָתנוּ א ִה ְשׁ ַמ ְענוּ ֶא ְת ֶכם ְבּקוֹל ְדּ ָב ִרים
ֲשׁר גַּם־ ְבּשׂר ֵ
ַבּא ֶ
ֻמה
וּב ִב ְט ָחה ֲעצ ָ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ְ
וּב ַ
ְל ָבד ִכּי ִאם־גַּם־ ִבּ ְגבוּרָה ְ
יתם ֵאיָ ה ַל ְכנוּ ְבתוֹ ֲכ ֶכם ְלטוֹב ָל ֶכם׃
ֲשׁר ְר ִא ֶ
ַכּא ֶ
ַתּ ַק ְבּלוּ
וּב ִע ְקּבוֹת אֲדֵֹנינוּ ו ְ
וֹתינוּ ְ
ֲל ְכ ֶתּם ְבּ ִע ְקּב ֵ
אַתּם ה ַ
ְו ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ אַף ִכּי־ ָצרָה
ֶאת־ ְדּ ָברֵינוּ וְ ִל ְבּ ֶכם ָע ַלץ ְבּ ַ
אַת ֶכם׃
וֹלה ְמ ָצ ְ
ְגד ָ
וֹפת ְל ָכל־אַ ְנ ֵשׁי אֱמוּנָה ְבּ ַמ ְקדּוֹ ְניָא
ִיתם ְלמ ֵ
ֲשׁר ֱהי ֶ
ַעד א ֶ
ֲכיָּא׃
וּבא ַ
ַ
ֲכיָּא
וּבא ַ
ָצא קוֹל ְדּ ַבר יְה ָוֹה א ְל ַבד ְבּ ַמ ְקדּוֹ ְניָא ַ
ִכּי ִמ ֶכּם י ָ
ַת ֶכם ֵבּאִ הים ַעד
ָצא ֵשׁ ַמע אֱמוּנ ְ
ִכּי ִאם־גַּם ְבּ ָכל־ ָמקוֹם י ָ
וֹתר ָלנוּ ְל ַד ֶבּר־עוֹד ָדּ ָבר׃
ֲשׁר א נ ַ
אֶ
יכם ְו ֵאי
ֲל ֶ
יהם ֵאיָ בּאנוּ א ֵ
ִכּי ַהשֹּׁ ְמ ִעים ִה ִגּידוּ ְב ִפ ֶ
ַתּשׁוּבוּ ֶאל־ ָה ֱאִ הים ַלעֲבֹד
ֱל ִילים ו ָ
ֲעז ְַב ֶתּם ֶאת־ ָהא ִ
ֱמת׃
ֱאִ הים ַחיִּים ֱאֵ הי א ֶ
ֲקימוֹ
ֲשׁר ה ִ
ֵשׁוּע א ֶ
וּל ַחכּוֹת ִל ְבנוֹ ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ְלי ַ
ְ
ילנוּ ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא ֵמ ָחרוֹן אָף׃
ֲשׁר הוּא ַמ ִצּ ֵ
ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ַוא ֶ

פרק ב
א
ב

ג
ד

יכם א־ ָהיָה ָל ִריק׃
ֲל ֶ
אַחי יֹ ָד ַעת ִכּי בֹ ֵאנוּ א ֵ
ֵהן נ ְַפ ְשׁ ֶכם ַ
ֲשׁר ִה ְת ַע ְלּלוּ
אַתנוּ וְאַ ֲחרֵי א ֶ
ֲשׁר ְמ ָצ ְ
ִכּי אַ ֲחרֵי ַה ְתּ ָלאָה א ֶ
ָבנוּ ְבּ ִפ ִיל ִפּי ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ִכּי אָז ָמ ָצאנוּ עֹז ֵבּאֵ הינוּ
ַבּים׃
ְל ַה ִגּיד ָל ֶכם ְבּשׂרַת ָה ֱאִ הים ֶנגֶד צֹ ְר ִרים ר ִ
דוּתנוּ ְוא ִמ ֶקּרֶב ְט ֵמא
ִכּי א ִמ ִפּי ַמ ְשׁגֶּה י ְָצאָה ֵע ֵ
ְשׂ ָפ ַתיִם ְוא ִמ ָלּשׁוֹן ְר ִמיָּה׃
ָדינוּ
ֲשׁר ָמ ָצא ֱאִ הים ִל ֵבּנוּ נָכוֹן ְל ָפנָיו ַויּ ְַפ ֵקד ְבּי ֵ
ִכּי ַכא ֶ
אָדם ִכּי
ֶאת־ ַה ְבּשׂרָה ֵכּן נ ְַד ֵבּרָה א ְל ָה ִפיק רָצוֹן ִמ ְבּנֵי־ ָ
ִאם־ ֵמאִ הים ַהבֹּ ֵחן ֵל ָבב׃

קסב

ֲלקוֹת ְוא
וֹדנוּ א ָבאנוּ ִב ְשׂ ַפת ח ָ
ה ֵהן י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ֵמע ֵ
ְבנ ְִכ ֵלי בֹ ְצ ֵעי ָב ַצע ֱאִ הים ָלנוּ ְל ֵעד׃
ידי
ָשׁים א ִמיּ ְֶד ֶכם ְוא ִמ ֵ
ו גַּם א־ ִב ַקּ ְשׁנוּ ְכבוֹד ֲאנ ִ
יכם
ֲל ֶ
ֲמיס ע ֵ
ֲח ִרים אַף ִכּי־ ָהי ְָתה ָלּנוּ ְצ ָד ָקה ְל ַהע ִ
אֵ
יח׃
יחי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְל ַכ ְל ְכּ ֵלנוּ ִכּ ְשׁ ִל ֵ
ֲשׁר ִתּ ָשּׂא ֶאת־ ְבּנָהּ
ז אִַ בּנְ ִעמוֹת ָה ַל ְכנוּ ִע ָמּ ֶכם ְבּאֹ ֶמנֶת א ֶ
יקהּ׃
ְבּ ֵח ָ
אָמ ְרנוּ ָל ֵתת
ֲשׁר־ ַ
ח ו ְֵכן זֶה ַכ ָמּה ִנ ְכסֹף נ ְִכ ַס ְפנוּ ָל ֶכם ַעד א ֶ
ָל ֶכם גַּם־ ְבּשׂרַת ָה ֱאִ הים ְוגַם־נ ְַפ ֵשׁנוּ ַבּ ַע ְד ֶכם ִכּי־י ְַק ְר ֶתּם
ְבּ ֵעינֵינוּ ַעד־ ְמאֹד׃
יעה ֵאיָ ע ַב ְדנוּ
אַחי ֶאת־ ֶה ָע ָמל ְו ֶאת־ ַהי ְִג ָ
ט ֲהא ִתז ְְכּרוּ ַ
ֲשׁר
וֹמם ְל ִב ְל ִתּי הֱיוֹת ְל ַמ ָשּׂא ַעל־ ִאישׁ ִמ ֶכּם ַכּא ֶ
ַלי ְָלה וְ י ָ
ַדנוּ ָל ֶכם ְבּשׂרַת ָה ֱאִ הים׃
ִהגּ ְ
וּב ָת ִמים ָה ַל ְכנוּ
ְעד ֱאִ הים ִכּי ְבקֹ ֶדשׁ ְבּ ֶצ ֶדק ְ
אַתּם ו ֵ
י ֵע ִדים ֶ
ֱמנִים׃
ֵיכם שֹׁ ְמרֵי א ֻ
ִל ְפנ ֶ
אַתּם יֹ ְד ִעים ִכּי־ ְכאָב ֶאל־ ָבּנָיו ֵכּן ִדּ ַבּ ְרנוּ ִד ְברֵי
ֲשׁר ֶ
יא ַכּא ֶ
חוּמים ַעל־ ֵלב ָכּל־ ִאישׁ ִמ ֶכּם׃
מוּסר וְ ַת ְנ ִ
ָ
ֲשׁר ָקרָא
ְשׁרָה ִל ְפנֵי ֱאִ הים א ֶ
יב ַונּ ִָעיד ָבּ ֶכם ָל ֶל ֶכת ְבּ ֶד ֶר י ָ
ֶא ְת ֶכם ִל ְכבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ׃
ֶח ַדּל ֵמהוֹדוֹת ֶאת־ ֱאֵ הינוּ
ַחנוּ א נ ְ
וּבעֲבוּר זֹאת גַּם־ ֲאנ ְ
יג ַ
ֵיכם א
ֲשׁר ִה ְשׁ ַמ ְענוּ ְבאָ ְזנ ֶ
ִכּי ֶה ֱא ַז ְנ ֶתּם ִל ְד ַבר ָה ֱאִ הים א ֶ
ָשׁים ִכּי ִאם־ ִק ַבּ ְל ֶתּם אֹתוֹ ִכּ ְד ַבר ָה ֱאִ הים
ִכ ְד ַבר ֲאנ ִ
ֲמינִים׃
ֲשׁר רַב כֹּחוֹ ְל ַמא ִ
ֲמיתּוֹ א ֶ
ַלא ִ
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַחי ִל ְק ִהלוֹת ָה ֱאִ הים ְבּי ַ
יד ִכּי נ ְִמ ַשׁ ְל ֶתּם ַ
ֲשׁר
ְהוּדה ִכּי ַעם ָהאָרֶץ ֵה ִציקוּ ָל ֶכם ַכּא ֶ
ֲשׁר־ ְבּ ֶארֶץ י ָ
אֶ
ְהוּדים ֵה ִציקוּ ָל ֶהן׃
ַהי ִ
יאים
ֵשׁוּע אֲדֵֹנינוּ ְו ֶאת־ ַהנּ ְִב ִ
ֲשׁר ֵה ִמיתוּ ֶאת־י ַ
טו ֲהא ֵהם א ֶ
וֹבים ְבּ ֵעינֵי ֱאִ הים
ְוגַם־אֹ ָתנוּ גּ ְֵרשׁוּ ִמגֵּו ְו ֵהם א ט ִ
אָדם׃
וּנְלוֹ ִזים ִל ְפנֵי ָכל־ ָ
וּבזֹאת
שׁוּעה ָ
ֲשׁר ָס ְגרוּ ָע ֵלינוּ ִמ ְקּרֹא ֶאל־ ַהגּוֹ ִים ִל ְת ָ
טז א ֶ
ָמ ְלאָה ְסאַת ֲעוֹ ָנם ְכּ ַד ְר ָכּם ָתּ ִמיד ַוחֲרוֹן אַף ִה ִשּׂיגָם
ַעד־ ְל ַכ ֵלּה׃
ָח ְקנוּ ִמ ֶכּם זֶה ְמ ַעט ְכּ ַמ ְס ִתּירֵי
ֲשׁר־ר ַ
אַחי אַ ֲחרֵי א ֶ
ַחנוּ ַ
יז ַו ֲאנ ְ
ֵיכם
יקי ֵלב ִבּ ַקּ ְשׁנוּ ְמאֹד ִל ְראוֹת ֶאת־ ְפּנ ֶ
ָפנִים וְ א ְכ ַמ ְר ִח ֵ
ְבּ ֵח ֶשׁק־רָב׃
יכם אֲנִ י פוֹלוֹס גַּם־ ַפּ ַעם
ֲל ֶ
יח ַעל־ ֵכּן הוֹאַ ְלנוּ ָלבוֹא א ֵ
ֲצרָנוּ׃
ְה ָשּׂ ָטן ע ָ
ֲמיִם ו ַ
גַּם־ ַפּע ָ
אַר ֵתּנוּ ֲהא
ֲטרֶת ִתּ ְפ ְ
וּמה ע ֶ
ָתנוּ ַמה ִשּׂ ְמ ָח ֵתנוּ ָ
יט ִכּי ַמה ִתּ ְקו ֵ
יח אֲדֵֹנינוּ ְבּבֹאוֹ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַתּם ִה ְנּ ֶכם ִל ְפנֵי י ַ
ֶ

יקים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ַה ַתּ ְסלוֹ ִנ ִ

כ

ְשׂ ְמ ָח ֵתנוּ׃
וֹדנוּ ו ִ
אַתּם ְכּב ֵ
ִכּי ֵהן ֶ

פרק ג
אַתּינַס
ָתר ְבּ ִ
א ַעל־ ֵכּן ַכּ ְל ֵכּל א יָכֹ ְלנוּ עוֹד ַונֵּאוֹת ְל ִהוּ ֵ
ְל ַב ֵדּנוּ׃
יח
וֹתיּוֹס ְמ ָשׁרֵת־ ֵאל ִבּ ְבשׂרַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָחינוּ ִטימ ִ
ב ְו ֶאת־ ִ
ַת ֶכם׃
וּל ַהזְ ִהיר ֶא ְת ֶכם ֶבּאֱמוּנ ְ
ָשׁ ַל ְחנוּ ְל ַחזֵּק ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם ְ
וֹע ֶלב־ ִאישׁ ִמ ְפּנֵי ַה ָצּרוֹת ָה ֵא ֶלּה ֲהא ְבנ ְַפ ְשׁ ֶכם
ג ְל ִב ְל ִתּי יִנּ ַ
ֻע ְדנוּ׃
י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ָלזֹאת י ָ
וֹתנוּ ֶא ְצ ְל ֶכם ִכּי־ ָצרָה ָתבוֹא
ַדנוּ ָל ֶכם ֵמאָז ִבּ ְהי ֵ
ד ִכּי גַם־ ִהגּ ְ
ֲשׁר י ְַד ְע ֶתּם׃
ָע ֵלינוּ וְ ֵכן גַּם־ ָבּאָה ַכּא ֶ
ָא ְשׁ ַלח ָל ַד ַעת ַעל־ ְדּ ַבר
יתי ַכּ ְל ֵכּל ו ֶ
ה ו ְַעל־ ֵכּן גַּם אֲנִ י נ ְִל ֵא ִ
ֲמ ֵלנוּ
ַסּה ֶא ְת ֶכם ָל ֵתת ֶאת־ע ָ
ַת ֶכם ִאם א נ ִָסּה ַה ְמנ ֶ
אֱמוּנ ְ
ָל ִריק׃
וֹתיּוֹס ִמ ֶכּם ַוי ְַב ְשּׂרֵנוּ
ֲשׁר ָשׁב ֵא ֵלינוּ ִטימ ִ
ו ו ְַע ָתּה ַכּא ֶ
וֹבה
ֲב ְת ֶכם ִכּי זְ ַכ ְר ֶתּם אֹ ָתנוּ ְלט ָ
ַת ֶכם וְ אַה ַ
ַעל־ ְדּ ַבר אֱמוּנ ְ
ַחנוּ
ֲשׁר גַּם־ ֲאנ ְ
ְבּ ָכל־ ֵעת ְו ִכי ִת ְתאַוּוּ ִל ְראוֹת ֶאת־ ָפּנֵינוּ ַכּא ֶ
ֵיכם׃
ִמ ְתאַוִּים ִל ְראוֹת ֶאת־ ְפּנ ֶ
ְחוּמים
ז ְלזֹאת ֵאפוֹא ֶא ָחי ְבּ ָכל־ ָצרוֹת ְורָעוֹת ָמ ָצאנוּ ַתנ ִ
ַת ֶכם׃
ָבּ ֶכם ִבּ ְג ַלל אֱמוּנ ְ
אַתּם ָה ֵכן ִל ְפנֵי
ַחנוּ ַהיּוֹם ִאם רַק עֹ ְמ ִדים ֶ
ח ִכּי ַחיִּים ֲאנ ְ
אֲדֵֹנינוּ׃
ֲבוּר ֶכם ַעל
ָשׁיב ֵלאִ הים ַבּע ְ
וֹדה ַמה־נּ ִ
ט ִכּי ַב ֶמּה־נּ ֶ
יכם ִל ְפנֵי ֱאֵ הינוּ׃
ֲל ֶ
ֲשׁר ָשׂ ַמ ְחנוּ ע ֵ
ָכּל־ ַה ִשׂ ְמ ָחה א ֶ
ָתן ָלנוּ ִל ְראוֹת
וֹמם נ ְַע ִתּיר ְונ ְִת ַפּ ֵלּל ִכּי ִינּ ֶ
י ַלי ְָלה וְי ָ
ַת ֶכם׃
ֲשׁר־ ָל ֵכם ֶבּאֱמוּנ ְ
וּל ַה ְשׁ ִלים ֵאת א ֶ
ֵיכם ְ
ֶאת־ ְפּנ ֶ
ַשּׁר ֶאת־ ַדּ ְר ֵכּנוּ
יח אֲדֵֹנינוּ ְיי ֵ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָבינוּ ְוי ַ
יא וֵאֵ הינוּ ִ
יכם׃
ֲל ֶ
אֵ
ֲבת ִאישׁ
וֹסיף ְבּאַה ַ
ִתּן ָל ֶכם אֲדֵֹנינוּ ְלה ִ
יב ְו ֶא ְת ֶכם י ְַר ֶבּה וְ ֵכן י ֵ
וֹסיף
ַחנוּ נ ִ
ֲשׁר גַּם־ ֲאנ ְ
אָדם ַכּא ֶ
ֲבת ָכּל־ ָ
וּבאַה ַ
ֵעהוּ ְ
ְלר ֵ
ֲבה ֶא ְת ֶכם׃
ְלאַה ָ
ִמּ ֵצא ָב ֶכם ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר
יג ו ְֵכן יְכוֹ ֵנן ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם ַבּקֹּ ֶדשׁ ְוא י ָ
יח אֲדֵֹנינוּ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָבינוּ ְבּיוֹם בּוֹא י ַ
ִל ְפנֵי ֱאֵ הינוּ ִ
ִעם־ ָכּל־ ְקדֹ ָשׁיו׃

וּב ָכבוֹד׃
ד ו ְָכל־ ִאישׁ ִמ ֶכּם י ִָבין ִל ְשׁמֹר ִכּ ְליוֹ ְבּקֹ ֶדשׁ ְ
ֲשׁר א י ְָדעוּ
ָבים ְכּ ֶד ֶרַ הגּוֹ ִים א ֶ
ה א־ ְב ַת ֲאוָה ַו ֲעג ִ
ֶאת־ ָה ֱאִ הים׃
אָחיו ְוא יוֹ ֶננּוּ ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ִכּי נֹ ֵקם
ו ְוא־י ְִפרֹץ ִאישׁ ֶאת־ ִ
ְה ִעידֹנוּ ָב ֶכם ֵמאָז׃
ַדנוּ ו ַ
ֲשׁר ִהגּ ְ
יְה ָוֹה ַעל־ ָכּל־ ֵא ֶלּה ַכּא ֶ
וֹע ָבה ָקרָא אֹ ָתנוּ ֱאֵ הינוּ ִכּי ִאם־ ְל ֶד ֶרַ הקֹּ ֶדשׁ׃
ז ִכּי א־ ְלת ֵ
אָדם הוּא בֶֹזה ִכּי ִאם־ ֶאת־ ֱאִ הים
ח ו ְַעל־ ֵכּן ַהבֶֹּזה א ֶאת־ ָ
רוּח ָק ְדשׁוֹ׃
ָתן ָל ֶכם ַ
ֲשׁר נ ַ
אֶ
יכם ִכּי
ֲל ֶ
אַחים ֵאין־ ָלנוּ ִל ְכתֹּב ָדּ ָבר א ֵ
ֲבת ִ
ט ו ְַעל־ ְדּ ַבר אַה ַ
אָחיו׃
ֲבה ִאישׁ ֶאת־ ִ
מּוּדי ֱאִ הים ְלאַה ָ
אַתּם ִל ֵ
ֲהא ֶ
ֻלּהּ
ֲשׁר ְבּ ַמ ְקדּוֹ ְניָא כ ָ
יכם א ֶ
ֲח ֶ
יתם ְל ָכל־א ֵ
ֲשׂ ֶ
י ו ְֵכן גַּם־ע ִ
אַחי ִכּי ֵכן ַתּעֲשׂוּ וְ ֵכן תּוֹ ִסיפוּ׃
יכם ַ
ֲל ֶ
רַק־ ִנ ְת ַחנֵּן א ֵ
אכתּוֹ
אַמּצוּ ָל ֶשׁ ֶבת ְבּ ַה ְשׁ ֵקט ַלעֲשׂוֹת ִאישׁ ֶאת־ ְמ ַל ְ
יא ְו ִת ְת ְ
ֲשׁר ִצוִּינוּ ֶא ְת ֶכם׃
יע ַכּ ָפּיו ַכּא ֶ
ְו ִל ְחיוֹת ַעל־י ְִג ַ
ֲד ֵתנוּ
ֲשׁר ִמחוּץ ַלע ָ
וּב ֵכן ִתּ ְת ַה ְלּכוּ ְב ִמישׁוֹר ֶאת־ ֵא ֶלּה א ֶ
יב ְ
ֶח ַסר ָל ֶכם ָכּל־ ָדּ ָבר׃
ְוא י ְ
ְשׁנֵי ָע ָפר ָח ַפ ְצנוּ ִכּי ֵת ְדעוּן ִכּי א ָל ֶכם
יג ו ְַעל־ ְדּ ַבר י ֵ
ֲשׁר ֵאין־ ָל ֶהם ִתּ ְקוָה׃
ָשׁים א ֶ
אַבּל ַכּ ֲאנ ִ
ְל ִה ְת ֵ
ְשׁנִים
ֶחי ֵכּן גַּם־ ֶאת־ ַהי ֵ
ֵשׁוּע ֵמת ַויּ ִ
ֲמין ִכּי י ַ
ֲשׁר ַנא ִ
יד ִכּי ַכא ֶ
ֵשׁוּע י ִָקים ֱאִ הים ְל ָפנָיו׃
ַעל־י ְֵדי י ַ
ַחנוּ
טו ִכּי ָכזֹאת אָנוּ אֹ ְמ ִרים ָל ֶכם ִבּ ְד ַבר יְה ָוֹה ִכּי ֲאנ ְ
וֹעד בּוֹא אֲדֵֹנינוּ א נ ְַק ֵדּם
אָרים פֹּה ַב ַחיִּים ְלמ ֵ
ַה ִנּ ְשׁ ִ
ְשׁנִים׃
ֶאת־ ַהי ֵ
וֹפר ֱאִ הים
רוּעה ֵירֵד אֲדֵֹנינוּ ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ְבּקוֹל שׁ ַ
טז ִכּי ִב ְת ָ
יח יָקוּמוּ אָז
ִמ ִפּי ַשׂר־ ְצ ָבא ַה ָמּרוֹם ְו ַה ֵמּ ִתים ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ִראשׁוֹ ָנה׃
ֲלה ִע ָמּ ֶהם
אָרים ַבּ ַחיִּים נִ ָלּ ַקח ְו ַנע ֶ
ַחנוּ ַה ִנּ ְשׁ ִ
יז ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ֲאנ ְ
יע ַה ָשּׁ ָמיִם ְו ֵכן ִנ ְהיֶה
ַח ָדּו ַבּ ֲע ָננִים ִל ְקרַאת ָהאָדוֹן ִבּ ְר ִק ַ
יְ
ֶצח׃
ִעם־ ָהאָדוֹן ָלנ ַ
ֵעהוּ ִבּ ְד ָב ִרים ָכּ ֵא ֶלּה׃
יח ָל ֵכן ֵאפוֹא ַנחֲמוּ ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
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ֵשׁוּע
אַחי ִנ ְדרֹשׁ ִמ ֶכּם ְו ַנז ְִהיר ֶא ְת ֶכם ְבּ ֵשׁם י ַ
סוֹף ָדּ ָבר ַ
ישׁ ִרים וְ ִל ְמצֹא
ֲשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם ִמ ִפּינוּ ְל ִה ְת ַה ֵלְּ בּ ֵמ ָ
אֲדֵֹנינוּ ַכּא ֶ
אַתּם הֹ ְל ִכים ֵכּן ַתּעֲשׂוּ ו ְֵכן
ֲשׁר גַּם־ ֶ
ֵחן ְבּ ֵעינֵי ֱאִ הים ו ְַכא ֶ
וֹסיפוּ׃
תּ ִ
ֵשׁוּע
ָתנּוּ ָל ֶכם ְבּ ֵשׁם י ַ
ֲשׁר נ ַ
ִכּי י ְַד ְע ֶתּם ֶאת־ ַה ִמּ ְצוֹת א ֶ
אֲדֵֹנינוּ׃
דשׁים ִתּ ְהיוּ וְ ִת ָנּ ְזרוּ ִמן־ ַהזְּנוּת׃
ִכּי זֶה ְרצוֹן ֱאִ הים ִכּי ְק ִ
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אַחי ְל ִה ָכּ ֵתב ָל ֶכם׃
ְמנִּים ֵאין־ ָדּ ָבר ַ
ו ְַעל־ ְדּ ַבר ָה ִע ִתּים ְו ַהזּ ַ
יטב ִכּי יוֹם־יְה ָוֹה ְכּ ַגנָּב ַבּ ַלּי ְָלה יָבוֹא׃
ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ֵה ֵ
ידם
יהם ֵא ָ
ֲל ֶ
ֲשׁר יֹא ְמרוּ ָשׁלוֹם ְו ַשׁ ְלוָה אָז ִפּ ְתאֹם יָבוֹא ע ֵ
ַכּא ֶ
ִמּ ֵלט ָל ֶהם ָפּ ִליט׃
וֹל ָדה וְ א י ָ
ְכּ ֶח ְב ֵלי י ֵ
יכם ַהיּוֹם
ֲל ֶ
ֲשׁר יָבוֹא ע ֵ
אַחי ֵאינ ְֶכם ַבּחֹ ֶשׁ א ֶ
אַתּם ַ
ֲבל ֶ
אָ
ְכּ ַגנָּב׃
אַתּם א ְבנֵי ַלי ְָלה וְ א ְבנֵי
וּבנֵי יוֹם ֶ
ֻלּ ֶכם ְבּנֵי אוֹר ְ
ִכּי כ ְ
ָחנוּ׃
חשֲׁ אנ ְ
ֶ
ָשׁים ִכּי ִאם־נִ ְשׁקֹד
ַעל־ ֵכּן ֵאין ָלנוּ ִלישׁוֹן ִכּ ְשׁאָר ָה ֲאנ ִ
ִשׁ ַתּ ֵמּר ִמ ִשּׁ ָכּרוֹן׃
ְונ ְ
ִישׁנוּ ַב ָלּי ְָלה ְו ַה ִשּׁכֹּ ִרים י ְִשׁ ְכּרוּן ַבּ ָלּי ְָלה׃
ְשׁנִים י ְ
ִכּי ַהי ֵ

יקים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ַה ַתּ ְסלוֹ ִנ ִ

ַחנוּ ְבנֵי יוֹם ִנ ְשׁ ַתּ ֵמּר ִמ ְשּׁ ָכּרוֹן ְו ִנ ְל ַבּשׁ ִשׁ ְריוֹן אֱמוּנָה
ח ַו ֲאנ ְ
ְשׁוּעה׃
וֹבע ָלנוּ ִתּ ְקוַת ַהי ָ
ֲבה וּ ְלכ ַ
ְואַה ָ
ָצר אֹ ָתנוּ ֱאִ הים ְל ַכלֹּ ֵתנוּ ְבאַפּוֹ ִכּי ִאם־ ְל ָה ִביא
ט ִכּי א־י ַ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְשׁוּעה ְבּיַד־י ַ
ָלנוּ י ָ
ִישׁן ִעמּוֹ ִנ ְחיֶה
ֲדנוּ ְו ִאם־נ ִָקיץ אוֹ־נ ַ
ֲשׁר ֵמת ַבּע ֵ
י הוּא א ֶ
ַח ָדּו׃
יְ
ֶפשׁ
ְה ִשׁיבוּ ִאישׁ ֶאת־נ ֶ
ֵעהוּ ו ָ
יא ַעל־ ֵכּן ַה ְז ִהירוּ ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
יתם ַעד־כֹּה׃
ֲשׂ ֶ
ֲשׁר ע ִ
אָחיו ַכּא ֶ
ִ
ֲמ ִלים
אַחים ָל ַד ַעת ְבּשׂוּם ֵלב ֶאת־ ָהע ֵ
ַחנוּ נ ְִפ ַצר ָבּ ֶכם ִ
יב ַו ֲאנ ְ
יחים
וֹכ ִ
ְאת־ ַהמּ ִ
יכם ְבּ ֵשׁם ָהאָדוֹן ו ֶ
ֲל ֶ
ָבּ ֶכם וְ ֶאת־ ַהנּ ִָצּ ִבים ע ֵ
ֶא ְת ֶכם׃
ֳלם
ֲבה אֹ ָתם ְל ַמ ַען ָפּע ָ
וּל ַה ִכּיר י ְַקר ֶע ְר ָכּם ַהגָּדוֹל ְלאַה ָ
יג ְ
ֵיכם׃
ְו ַה ֲחזִיקוּ ָשׁלוֹם ֵבּינ ֶ
אַמּצוּ
וֹכיחוּ ֶאת־ ַה ַמּ ְמ ִרים ְ
אַחינוּ ַנ ְז ִהיר ֶא ְת ֶכם ה ִ
אַתּם ֵ
יד ְו ֶ
ֲריכוּ אַף
ְהא ִ
ַכּי ַה ֵלּ ָבב ַסעֲדוּ ֶאת־החֹ ִלים ו ַ
ֶאת־ר ֵ
אָדם׃
ְל ָכל־ ָ
ָעה ִכּי
ָעה ַתּ ַחת ר ָ
טו ִה ָשּׁ ְמרוּ ֶפּן־י ְִגמֹל ִאישׁ ְל ִאישׁ ר ָ
יטיב ָתּ ִמיד ְל ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם ְוגַם
ִאם־ ִר ְדפוּ ְל ֵה ִ
אָדם׃
ְל ָכל־ ָ
ָמים׃
טז ְואְַ שׂ ֵמ ִחים ִתּ ְהיוּ ָכּל־ ַהיּ ִ
יז ְוא ַת ְח ְדּלוּ ֵמ ִה ְת ַפּ ֵלּל ָתּ ִמיד׃
ֵשׁוּע
יח הוֹדוּ ַעל־ ָכּל־ ָדּ ָבר ִכּי־זֶה ָל ֶכם ֵח ֶפץ ֱאִ הים ְבּי ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח׃
יט א ְת ַכבּוּ ֶאת־ ָה ַ
כ ְו ֶאת־ ַהנְּ בוּאוֹת א ִת ְפרָעוּ׃
כא ַבּחֲנוּ ָכּל־ ָדּ ָבר ְו ַה ֲחזִיקוּ ַבּטּוֹב׃
יכם׃
וּמ ָכּל־ ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר רָע אַף ְל ַמ ְר ֵאה ָעיִן ַה ְר ִחיקוּ ר ְַג ֵל ֶ
כב ִ
כג וֵאֵ הי ַה ָשּׁלוֹם הוּא י ְַק ֵדּשׁ ֶא ְת ֶכם ֵמ ָח ֵחל ו ְַעד־ ַכּ ֵלּה
וֹעד בּוֹא אֲדֵֹנינוּ
ֶפשׁ ְוּג ִויָּה ְלמ ֵ
רוּח נ ֶ
ְוי ְִשׁ ָמ ְר ֶכם ִמ ָכּל־רָע ְבּ ַ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
ֲשׂה׃
ֱמן הוּא ַהקֹּ ֵרא ֶא ְת ֶכם ְוהוּא גַּם־ַיע ֶ
כד ֶנא ָ
ֲדנוּ׃
כה אָנָּא ֶא ָחי ִה ְת ַפּ ְלּלוּ־נָא ַבּע ֵ
יקת ַהקֹּ ֶדשׁ׃
אַחים ִבּנְ ִשׁ ַ
כו ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם ָכּל־ ָה ִ
ֲכם ַבּאֲדֵֹנינוּ ָל ֵתת ָה ִא ֶגּרֶת ַהזֹּאת ְל ִה ָקּרֵא
כז ִה ְננִי ַמ ְשׁ ִבּיע ֶ
וֹשׁים׃
אַחים ַה ְקּד ִ
ְבאָ ְזנֵי ָכל־ ָה ִ
אָמן׃
יח אֲדֵֹנינוּ ִע ָמּ ֶכם ֵ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
כח ֶח ֶסד י ַ
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ִא ֶגּ ֶרת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁ ִנית ֶאל־ ַה ַתּ ְסלוֹ ִני ִקים
פרק א
יקים
ֲדת ַה ַתּ ְסלוֹ ִנ ִ
וֹתיּוֹס ֶאל־ע ַ
א פּוֹלוֹס ו ְִס ְלוָנוֹס ְו ִטימ ִ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּבי ַ
אָבינוּ ְ
ַה ְדּ ֵב ִקים ֵבּאִ הים ִ
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָבינוּ ְוי ַ
ִתּן ָל ֶכם ֱאִ הים ִ
ב ֶח ֶסד ְו ָשׁלוֹם י ֵ
אֲדֵֹנינוּ׃
אַחי
ֲבוּר ֶכם ַ
ג ַכּ ָמּה ָע ֵלינוּ ְלהוֹדוֹת ֵלאִ הים ָתּ ִמיד ַבּע ְ
ֲבת
ַת ֶכם הֹ ֶל ֶכת ָהלוְֹ וגָדֹל ְואַה ַ
ֲשׁר נָכוֹן ָלנוּ ִכּי אֱמוּנ ְ
ַכּא ֶ
ֻלּ ֶכם׃
ֵעים ָהלוָֹ ורָב ֵבּין כּ ְ
רִ
ַחנוּ נִ ְת ָפּ ֵאר ָבּ ֶכם ִל ְפנֵי ְק ִהלּוֹת ָה ֱאִ הים
ֲשׁר גַּם־ ֲאנ ְ
ד ַעד א ֶ
ֲשׁר
רוּצה א ֶ
עשׁק ְו ַה ְמּ ָ
ַת ֶכם ְבּ ָכל־ ָה ֶ
ֻבּ ְל ֶכם ֶואֱמוּנ ְ
ַעל־ס ָ
ָפּ ְגעוּ ָב ֶכם׃
אַתּם
ָשׁר ִמ ְשׁ ְפּטוֹ ֵלאמֹר ִכּי נְכֹ ִנים ֶ
ה ֵעדוּת ֵלאִ הים ִכּי י ָ
יה ְנ ַת ֶתּם ִשׁ ְכ ְמ ֶכם ִל ְסבֹּל׃
ֲשׁר ָע ֶל ָ
ְל ַמ ְלכוּתוֹ א ֶ
ֵיכם׃
ֲשׁר גַּם־ ַצ ִדּיק הוּא ֱאִ הים ְל ָה ִשׁיב ָצרָה ְלצֹ ְרר ֶ
ו ַכּא ֶ
ָחה ִא ָתּנוּ ְל ֵעת ִהגָּלוֹת נ ְִגלוֹת
ִתּן ְרו ָ
ֲשׁוּקים י ֵ
ז ו ְָל ֶכם ָהע ִ
אָכיו ִגּבֹּ ֵרי כֹ ַח׃
ֵשׁוּע אֲדֵֹנינוּ ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ִעם־ ַמ ְל ָ
י ַ
ֲשׁר א־י ְָדעוּ
ָקם ְבּ ַלהֲבת ֵאשׁ ֵמ ֵאת ֵא ֶלּה א ֶ
ח ִלנְקֹם נ ָ
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶאת־ ָה ֱאִ הים ְוא ָשׁ ְמעוּ ֶאת־ ְבּשׂרַת י ַ
אֲדֵֹנינוּ׃
ֲדר
וּמה ַ
ֲדי־ ַעד ִמ ִלּ ְפנֵי ָהאָדוֹן ֶ
ֵע ְנשׁוּ ְל ִה ָשּׁ ְמ ָדם ע ֵ
ֲשׁר י ָ
ט אֶ
ְגּאֹנוֹ׃
דשׁיו ו ְִל ְהיוֹת ְל ֶפ ֶלא
ֲשׁר יָבוֹא ְל ִה ָכּ ֵבד ִבּ ְק ָ
י ַבּיּוֹם ַההוּא ַכּא ֶ
ֱמת׃
ֲשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ִמ ִפּינוּ א ֶ
דוּתנוּ א ֶ
ֲמינָיו ִכּי ֵע ֵ
ְבּ ָכל־ ַמא ִ
ֲשׁר ָלזֹאת ִנ ְת ַפּ ֵלּל ָתּ ִמיד ֵלאֵ הינוּ ְל ָה ִכין ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם
יא א ֶ
וּל ַה ְשׁ ִלים ֶח ְפצוֹ ַהטּוֹב ָבּ ֶכם
ֲשׁר ָקרָא ֶא ְת ֶכם ְ
ֵא ָליו ַכּא ֶ
ֲשׂה ָהאֱמוּנָה ִבּ ְגבוּרָתוֹ׃
ו ְָכל־ ַמע ֶ
אַתּם ִתּ ָכּ ְבדוּ
יח אֲדֵֹנינוּ ְו ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יב ְל ַמ ַען י ִָכּ ֵבד ָבּ ֶכם ֵשׁם י ַ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
בוֹ ְכּ ַח ְס ֵדי ֱאֵ הינוּ ְוי ַ
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ֲשׁר י ְַק ְבּ ֵצנוּ
ֲשׁר יָבוֹא ַוא ֶ
יח אֲדֵֹנינוּ א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ו ְַעל־ ְדּ ַבר י ַ
ֵא ָליו זֹאת ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתנוּ ִמ ֶכּם ֶא ָחי׃
רוּח ְוא
אַל־נָא י ִַתּר ִל ְבּ ֶכם ִפּ ְתאֹם ְואַל־ ָתּ ִחילוּ א ִמ ְפּנֵי־ ַ
ֲשׁר יֹא ְמרוּן ִכּי י ְָצאָה
מוּעה ְוא ִמ ְפּנֵי ִא ֶגּרֶת א ֶ
ִמ ְפּנֵי ְשׁ ָ
יח ִהנֵּה ָבא׃
ָדינוּ ֵלאמֹר יוֹם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִמיּ ֵ

קסה

וֹליֶ א ְת ֶכם ִאישׁ ְלתֹהוּ ְוא תֹאבוּ לוֹ ִכּי א־יָבוֹא
ג אַל־י ִ
ִאם־א ָב ִראשׁוֹ ָנה י ְִהיֶה ַה ַמּ ַעל ְונ ְִג ָלה ִאישׁ ַה ַח ָטּאָה
ֲבדּוֹן׃
ֶבּן־ ָהא ַ
ַדּל ַעל־ ָכּל־ ֵאל ַועֲבֹ ַדת ַה ֵשּׁם ַעד־ ִכּי
וֹמם ְוי ְִתגּ ֵ
ֲשׁר י ְִתק ֵ
ד אֶ
יכל ֱאִ הים ֵכּאִ הים ֵלאמֹר הוּא ָה ֱאִ הים׃
ֵשׁב ְבּ ֵה ַ
גַם־י ֵ
יכם ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּעוֹד
ֲל ֶ
ה ֲהא ִתז ְְכּרוּ ִכּי ִד ַבּ ְר ִתּי א ֵ
ִיתי ִע ָמּ ֶכם׃
ָהי ִ
ָלה ְבּ ִעתּוֹ׃
ַע ְצרֶנּוּ ַע ָתּה ְל ַמ ַען ִיגּ ֶ
ֲשׁר י ַ
ו ו ְֵכן י ְַד ְע ֶתּם ֶאת־א ֶ
ֻלּתוֹ ֶא ֶפס ָהעֹ ֵצר
וֹציא ְפע ָ
ז ִכּי סוֹד ַה ֶפּ ַשׁע ְכּ ָבר ֵה ֵחל ְלה ִ
ילּה׃
יוּסר ִמתּוַֹ ה ְמּ ִס ָ
ֲשׁר ַ
ַע ְצרֶנּוּ ַעד א ֶ
יַ
רוּח ְשׂ ָפ ָתיו
ֵשׁוּע ְבּ ַ
יתנּוּ ָהאָדוֹן י ַ
ֲשׁר י ְִמ ֶ
פּשׁ ַע א ֶ
ָלה ַה ֵ
ח ְואָז ִיגּ ֶ
ידנּוּ׃
וּב ְברַק ָפּנָיו י ְַכ ִח ֶ
ִ
וֹתיו ְבּרָב־כֹּ ַח ְבּאֹתֹת
ֲליל ָ
ֲשׁר יָבוֹא ְכ ָשׂ ָטן ַבּע ִ
ט זֶה הוּא א ֶ
אַכזָב׃
וֹפ ִתים ִמ ָמּקוֹר ְ
וּבמ ְ
ְ
ֲשׁר א רָצוּ
וּר ִמיָּה ֵבּין ָהאֹ ְב ִדים ֲהא ֵהם א ֶ
וּב ָכל־אָוֶן ְ
י ְ
ֱמת׃
ֲבת ָהא ֶ
ָשׁע ְבּאַה ַ
ְל ִהוּ ַ
דּוּחים
וּמ ִ
ְשׁ ַלּח ָבּם ֱאִ הים ַמ ְשׂאוֹת ָשׁוְ א ַ
וּבעֲבוּר זֹאת י ַ
יא ַ
ֲמינוּ ַבּ ָשּׁ ֶקר׃
ְל ַמ ַען ַיא ִ
ֱמת וְ אַ ֲחרֵי
ֲשׁר א ָשׁעוּ ֶאל־ ִדּ ְברֵי א ֶ
ֶא ְשׁמוּ ָכּל־ ֵא ֶלּה א ֶ
יב ְוי ְ
אָוֶן ִלּ ָבּם הֹ ֵל׃
יכם
ֲל ֶ
אַחים נָכוֹן ִל ֵבּנוּ ְלהוֹדוֹת ֵלאִ הים ָתּ ִמיד ע ֵ
ַחנוּ ִ
יג ַו ֲאנ ְ
ֵאשׁית ָבּ ַחר ָבּ ֶכם ֱאִ הים ַוי ְִהי ָל ֶכם
ְבּ ִחירֵי אֲדֵֹנינוּ ִכּי ֵמר ִ
ֱמת׃
ַת ֶכם א ֶ
רוּח ֶואֱמוּנ ְ
ֲשׁר ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם ָבּ ַ
ישׁוּעה אַ ֲחרֵי א ֶ
ִל ָ
ָתנוּ ָל ֵתת ָל ֶכם
יד ְוהוּא ָקרָא ֶא ְת ֶכם ְל ָכל־ ֵא ֶלּה ַעל־ ִפּי ְבּשׂר ֵ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵח ֶלק ִבּ ְכבוֹד י ַ
אַחי ִע ְמדוּ ָה ֵכן ְו ַה ֲחזִיקוּ ַב ֶלּ ַקח ַהנָּתוּן ָל ֶכם
טו ו ְַע ָתּה ַ
ַעל־ ִדּ ְברֵי ִפינוּ אוֹ ַעל־ ִפּי ִאגּ ְַר ֵתּנוּ׃
אָהב אֹ ָתנוּ
ֲשׁר ַ
אָבינוּ ֱאֵ הינוּ א ֶ
יח אֲדֵֹנינוּ ְו ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
טז ְוי ַ
וֹבה׃
ֲדי־ ַעד ְו ִת ְקוָה ט ָ
ָתן ָלנוּ נֹ ַחם ע ֵ
וּב ַח ְסדּוֹ נ ַ
ְ
ֲשׂה טוֹב
ַחם ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם וִיכוֹ ֵנן אֹ ָתם ְבּ ָכל־ ַמע ֶ
יז הוּא ְינ ֵ
וּב ָכל־ ָדּ ָבר׃
ְ
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ֶא ָדּר
וּד ַבר יְה ָוֹה יָרוּץ ְונ ְ
אַחי ִה ְת ַפּ ְללוּ ָע ֵלינוּ ְ
סוֹף ָדּ ָבר ַ
ֶא ָדּר הוּא ָבּ ֶכם׃
ֲשׁר נ ְ
ַכּא ֶ
ֶשׁע ִכּי א
יטה ִמ ְמּ ֵתי אָוֶן וְאַ ְנ ֵשׁי ר ַ
ו ְָלנוּ ִת ְהיֶה ְפ ֵל ָ
ָשׁים אֱמוּנָה ָבם׃
ָכל־ ֲאנ ִ

יקים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁנִית ֶאל־ ַה ַתּ ְסלוֹ ִנ ִ

וֹדד ֶא ְת ֶכם ְוי ְִשׁ ָמ ְר ֶכם
ֲשׁר יְע ֵ
ֱמן הוּא א ֶ
ג אַ אֲדֵֹנינוּ ֶנא ָ
ִמן־ ָהרָע׃
ָתנוּ
אַתּם ְכּ ִמ ְצו ֵ
ַחנוּ ְסמוִּ ל ֵבּנוּ ַבּאֲדוֹ ֵנינוּ ִכּי־עֹ ִשׂים ֶ
ד ַו ֲאנ ְ
ָמים ַה ָבּ ִאים׃
ו ְֵכן ַתּעֲשׂוּ ַבּיּ ִ
וֹחיל
וּלה ִ
ֲבה ֶאת־ ֱאֵ ה ֶכם ְ
ַטּה ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם ְלאַה ָ
ה ַואֲדֵֹנינוּ י ֶ
ֲכם׃
ִל ְמ ִשׁיח ֶ
יח אֲדֵֹנינוּ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַחינוּ ְבּ ֵשׁם י ַ
ַחנוּ ְמ ַצוִּים ֶא ְת ֶכם ֵ
ו ַו ֲאנ ְ
ְל ִה ָבּ ֵדל ִמ ָכּל־אָח ַההֹ ֵלְ בּ ֶד ֶרִ ע ֵקּשׁ ְוא ְל ִפי ַה ַקּ ָבּ ָלה
ֲשׁר ִק ֵבּל ִמ ֶמּנּוּ׃
אֶ
וֹתינוּ ִכּי א
יכם ָל ֶל ֶכת ְבּ ִע ְקּב ֵ
ֲל ֶ
ֲשׁר ע ֵ
ז ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ֵאת א ֶ
ֵיכם׃
וֹתם ָה ַל ְכנוּ ִל ְפנ ֶ
ִכנְלוֹ ִזים ְבּ ַמ ְע ְגּל ָ
וּב ְת ָלאָה ַלי ְָלה
אָכ ְלנוּ ִחנָּם ִכּי ִאם־ ְבּ ָע ָמל ִ
ח ו ְֶל ֶחם ִאישׁ א ַ
וֹמם ְל ִב ְל ִתּי ִנ ְהיֶה ַעל־ ִאישׁ ִמ ֶכּם ָלטֹ ַרח׃
וְי ָ
וֹפת ָל ֶכם
ֲשׁר ֵאין־ ְצ ָד ָקה ָלנוּ ִכּי ִאם־ ִל ְהיוֹת ְלמ ֵ
ט א ֵמא ֶ
וֹתינוּ׃
ֲשׁר ֵתּ ְלכוּ ְבּ ִע ְקּב ֵ
ְבּנ ְַפ ֵשׁנוּ א ֶ
ְמ ֵאן
וֹתנוּ ִע ָמּ ֶכם ִצוִּינוּ ֶא ְת ֶכם ֵלאמֹר ִאם ָמ ֵאן י ָ
י ִכּי גַּם־ ִבּ ְהי ֵ
אכה גַם־אָכוֹל א יֹא ֵכל׃
ִאישׁ ַלעֲשׂוֹת ִבּ ְמ ָל ָ
ֲשׁר א
ָשׁים ְמ ַע ְקּ ֵשׁי ֶד ֶר א ֶ
יא ִכּי ָשׁ ַמ ְענוּ ִכּי־יֵשׁ ָבּ ֶכם ֲאנ ִ
ִיגעוּ ְב ֵדי ִריק׃
אכה ִכּי ִאם־י ְ
ִיגעוּ ְב ֵדי ְמ ָל ָ
יְ
וּמ ַב ְק ִשׁים ֵמ ֶהם ִל ְפנֵי
ַחנוּ ְמ ַצוִּים ְ
ָשׁים ָכּ ֵא ֶלּה ֲאנ ְ
יב ְו ֶאת־ ֲאנ ִ
אכ ָתּם וְ ֶלאֱכֹל
ַחת ְמ ַל ְ
יח אֲדֵֹנינוּ ַלעֲשׂוֹת ְבּנ ַ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
יהם׃
יע ַכּ ֵפּ ֶ
ֶאת־ ַל ְח ָמם ִמ ִיג ַ
ֲשׂת ֶכם טוֹב׃
אַתּם ֶא ָחי אַל־ ִתּ ְהיוּ ֲעי ִֵפים ַבּע ְ
יג ְו ֶ
ֲשׁר א־י ְִשׁ ַמע ֶאת־ ְדּ ָברֵנוּ ָבּ ִא ֶגּרֶת ַהזֹּאת ַה ְתווּ
יד ְו ִאישׁ א ֶ
אֹתוֹ ְל ָבד ְוא ִת ְת ָע ְרבוּ ְב ֶח ְברָתוֹ ְל ַמ ַען יֵבוֹשׁ׃
וֹכיחוּן אֹתוֹ ְכּאָח׃
וֹכ ַח תּ ִ
טו ְואַל־ ַתּ ְח ְשׁבֻהוּ ְלאֵֹיב ִכּי ִאם־ה ֵ
ֲשׁר ִתּ ְפנוּ
ִתּן ָל ֶכם ָשׁלוֹם ְבּכֹל א ֶ
טז ַואֲדוֹן ַה ָשּׁלוֹם הוּא י ֵ
ֻלּ ֶכם׃
ָמים ַואֲדֵֹנינוּ י ְִהי ִעם־כּ ְ
ָכּל־ ַהיּ ִ
ֲשׁר הוּא ְלאוֹת
יז זֹאת ְשׁ ֵא ַלת ָשׁלוֹם ִבּ ְכ ָתב י ִָדי ֲאנִי פוֹלוֹס א ֶ
וֹתי ָכּזֶה ֲאנִי כֹ ֵתב׃
ְבּ ָכל־ ִא ְגּר ַ
אָמן׃
ֻלּ ֶכם ֵ
יח אֲדֵֹנינוּ ִעם־כּ ְ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח ֶח ֶסד י ַ

קסו

יקים
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁנִית ֶאל־ ַה ַתּ ְסלוֹ ִנ ִ
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ִא ֶגּ ֶרת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ִטימוֹ ִתיּוֹס
פרק א
יח ַעל־ ִפּי ְד ַבר ָה ֱאִ הים
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח י ַ
א פּוֹלוֹס ְשׁ ִל ַ
ָתנוּ׃
יח ִתּ ְקו ֵ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יענוּ ו ְַעל־ ִפּי ָהאָדוֹן י ַ
וֹשׁ ֵ
מ ִ
ֲל ַצי ִמ ְמּקוֹר אֱמוּנָה ֶח ֶסד
וֹתיּוֹס ְבּנִי ְכּ ֵבן ֵמח ָ
ב ֶאל־ ִטימ ִ
ֵשׁוּע
וּמ ֵאת י ַ
אָבינוּ ֵ
ֲמים ְו ָשׁלוֹם ְלֵ מ ֵאת ֱאִ הים ִ
ַרח ִ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ג ְבּ ֶל ְכ ִתּי ְל ַמ ְקדּוֹ ְניָא ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיָ ל ֶשׁ ֶבת ְבּ ֶא ְפסוֹס ְל ַצוֹּת
ֲח ִדים ְל ִב ְל ִתּי יוֹרוּ תּוֹ ָרה נ ְָכ ִריָּה׃
ָשׁים א ָ
ַעל־ ֲאנ ִ
וֹלדוֹת ַהדֹּרוֹת ִח ְשּׁבֹנוֹת
וּבת ְ
ָדה ְ
ד ְוא י ְִת ַע ְסּקוּ ְב ִד ְברֵי אַגּ ָ
ַכּ ַח ְוא ְל ַחזֵּק ֵבּית־ ֱאִ הים
ָדיִם ְל ִה ְתו ֵ
ְל ֵאין־ ֵקץ ַהנֹּ ְת ִנים י ַ
ָבּאֱמוּנָה׃
רוּח
ֲבה ְבּ ֵלב ָטהוֹר ְבּ ַ
ה ִכּי־ ַת ְכ ִלית ִמ ְצוַת ַהתּוֹ ָרה ִהיא אַה ָ
וּבאֱמוּנָה נ ְִקיָּה ִמ ָכּל־ ִסיג׃
נָכוֹן ֶ
ֲשׁר נָטוּ ִמנִּי־אֹ ַרח ַויּ ְֵלכוּ אַ ֲחרֵי ֶה ָה ֶבל׃
ו אַ יֵשׁ א ֶ
ֲשׁר
וֹרים ַבּתּוֹ ָרה וְ א־י ִָבינוּ ֵאת א ֶ
אַמּרוּ ִל ְהיוֹת מ ִ
ז י ְִת ְ
ַחטוּן׃
ֲשׁר ָע ָליו י ְ
י ְַד ֵבּרוּן ְוא ֶאת־ ַה ָדּ ָבר א ֶ
אָדם
ֵלָ ה ָ
וֹבה ִהיא ִאם־י ֵ
ָד ְענוּ ִכּי ט ָ
ח ֵהן ַהתּוֹ ָרה י ַ
יה ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ִבּ ְנ ִתיבֹ ֶת ָ
ט ְוהוּא י ִָבין ִכּי תוֹ ָרה נְ תוּנָה א ְלאַנְ ֵשׁי ֶצ ֶדק ִכּי ִאם־ ִל ְבנֵי
וֹע ָבה וּנ ְָב ָלה ַמ ֵכּי
פּשׁ ִעים ְו ַח ָטּ ִאים עֹ ֵשׂי ת ֵ
ַעל מֹ ְר ִדים ְ
ְב ִליּ ַ
ַצּ ִחים׃
אָב ְו ֵאם אוֹ ְמר ְ
ֶפשׁ ָבּנִים ֶכּ ָח ִשׁים
ָכר גֹּ ְנ ֵבי נ ֶ
י נֹ ֲא ִפים ְושֹׁ ְכ ִבים ֶאת־ז ָ
וֹהם ַמ ְמ ִרים ְבּתוֹ ַרת
ֲח ִרים ְכּמ ֶ
ִשׁ ָבּ ִעים ַל ָשּׁ ֶקר וְעוֹד א ֵ
ְונ ְ
ַחיִּים׃
ֲשׁר ִה ְפ ִקיד ְבּי ִָדי׃
יא ְכּ ִפי ְבּשׁרַת ְכּבוֹד ָה ֱאִ הים ָבּרוּ הוּא א ֶ
יח אֲדֵֹנינוּ ַה ְמאַ ְזּ ֵרנִי ַחיִל ֶא ֵתּן ְתּ ִה ָלּה ִכּי
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּלי ַ
יב ְ
ֱמן ְל ָפנָיו ַויּ ְַקרֵב אֹ ִתי ְל ָשׁ ְרתוֹ׃
ָמ ָצא ֶאת־ ְל ָב ִבי ֶנא ָ
ֻח ְמ ִתּי
וּמ ַח ֵבּל אַ ר ַ
ַדּף ְ
ִיתי ְל ָפנִים ְמר ֵ
ַדּף ָהי ִ
ֲשׁר ְמג ֵ
יג אָנֹ ִכי א ֶ
יתי ִב ְשׁ ָגגָה ִבּ ְב ִלי־אֱמוּנָה׃
ִכּי ָע ִשׂ ִ
ֵשׁוּע
ֲבה ְבּי ַ
יד ַויּ ְִג ַדּל ֶח ֶסד אֲדֵֹנינוּ ָע ַלי ַעד־ ְמאֹד ֶואֱמוּנָה וְ אַה ָ
יחנוּ׃
ְמ ִשׁ ֵ
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָדם ְל ַק ְבּלוֹ ִכּי י ַ
ֲתה ְל ָכל־ ָ
ֱמת ַה ָדּ ָבר ְוָיא ָ
טו א ֶ
יע ֶאת־ ַה ַח ָטּ ִאים וְ אָנֹ ִכי ָהרֹאשׁ
וֹשׁ ַ
ָבּא ֶאל־ ָהאָרֶץ ְלה ִ
ָל ֶהם׃
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַלּה ִבּי י ַ
ֻח ְמ ִתּי ְל ַמ ַען ְיג ֶ
וּבעֲבוּר זֹאת ר ַ
טז ַ
וֹפת ַל ָבּ ִאים אַ ֲחרַי
ִראשָֹׁנה ֶאת־ ָכּל־אֹ ֶר רוּחוֹ ִל ְהיוֹת ְלמ ֵ
וֹלם׃
ֲמינוּ בוֹ ְל ַחיֵּי ע ָ
ֲשׁר ַיא ִ
אֶ

קסז

ֲשׁר ַעיִן א ְתשׁוּרֶנּוּ הוּא ֱאִ הים
וֹלם שֹׁ ֵכן ַעד א ֶ
וּל ֶמ ֶל ע ָ
יז ְ
וֹלם
ֻלּה ְו ַה ִתּ ְפ ֶארֶת ֵמ ָהע ָ
ֶא ָחד וְ ֶה ָח ָכם ְל ַבדוֹ לוֹ ַה ְגּד ָ
אָמן׃
וֹלם ֵ
ו ְַעד־ ָהע ָ
ֲשׁר
וֹתיּוֹס ְבּ ִני ַכּא ֶ
יח ֶאת־ ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ֲאנִי ְמ ַצ ְוַּ היּוֹם ִטימ ִ
יהן ִתּ ָלּ ֵחם ִמ ְל ֶח ֶמת
ֲשׁר ַעל־ ִפּ ֶ
ִדּ ְבּרוּ ָע ֶליַ הנְּ בוּאוֹת ֵמאָז א ֶ
ֶצ ֶדק׃
ֲשׁר ָהי ְָתה
ָשׁים א ֶ
רוּח נָכוֹן ְוא ַכ ֲאנ ִ
וּב ַ
יט ִכּי ַתחֲזִ יק ֶבּאֱמוּנָה ְ
ִשׁ ְבּרָה׃
ָתם נ ְ
אַחרֶת ִא ָתּם ָו ֳא ִניַּת אֱמוּנ ָ
רוּח ֶ
ַ
ֲשׁר ִה ְסגּ ְַר ִתּים ְבּיַד ַה ָשּׂ ָטן
ֲל ְכ ַסנ ְְדּרוֹס א ֶ
הוּמנִיּוֹס ַוא ֶ
וּמ ֶהם ְ
כ ֵ
ַדּפוּ עוֹד׃
ְל ַמ ַען ִיוּ ְָסרוּ ְוא ְיג ְ

פרק ב
וּת ִפ ָלּה
א וְזֹאת ֲאנִי דֹ ֵרשׁ ִמ ְמִּ ל ְפנֵי ָכל־ ָדּ ָבר ְל ַה ְע ִתּיר ִרנָּה ְ
אָדם׃
וֹדה ְבּ ַעד ָכּל־ ְבּנֵי־ ָ
ְתּ ִחנָּה וְ ת ָ
ֲשׁר ִמ ְשׂרָה ַעל־ ִשׁ ְכ ָמם ְל ַמ ַען נ ְִחיֶה
ב ְבּ ַעד ַמ ְל ֵכי ֶארֶץ ְו ָכל־א ֶ
וּבי ְִשׁרַת ֵל ָבב׃
ְשׁ ְלוָה ְבּי ְִראַת ֱאִ הים ְ
נוּחה ו ַ
ַחיֵּי ְמ ָ
יענוּ׃
וֹשׁ ֵ
וּלרָצוֹן ְבּ ֵעינֵי ֱאִ הים מ ִ
ג טוֹב ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ְ
אָדם וְ י ְִל ְמדוּ ָל ַד ַעת
ָשׁעוּ ָכל־ ְבּנֵי־ ָ
ַחפֹּץ ִכּי ִיוּ ְ
ֲשׁר ָחפֹץ י ְ
ד אֶ
ֲמתּוֹ׃
ֶאת־א ִ
וּבין
וּמ ִליץ ֶא ָחד ֵבּין ֱאִ הים ֵ
ה ִכּי ֱאִ הים ֶא ָחד הוּא ֵ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָשׁים הוּא ָה ִאישׁ י ַ
ֲאנ ִ
אָדם ו ְֵעדוּת זוּ
ָתן ֶאת־נ ְַפשׁוֹ כֹּ ֶפר ְבּ ַעד ָכּל־ ְבּנֵי ָ
ֲשׁר נ ַ
ו אֶ
יע ְל ֵעת ְמצֹא׃
ָע ֵלינוּ ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
ֱמת
יח וּמוֹ ֶרה א ֶ
ֵאתי ִל ְהיוֹת־ ָלהּ ְל ַמ ִגּיד ְו ָשׁ ִל ַ
ז ַו ֲאנִי נִ ְקר ִ
יח ְוא ֶשׁ ֶקר ִמ ָלּי׃
ֲד ֵבּרָה ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ֱמת א ַ
ֶואֱמוּנָה ַלגּוֹ ִים ֵהן א ֶ
ָשׁים י ְִת ַפּ ְלּלוּ ְב ָכל־ ָמקוֹם ְוי ְִשׂאוּ
ח ו ְָל ֵכן ִהנְ ִני ְמ ַב ֵקּשׁ ִכּי ָה ֲאנ ִ
וּמדוֹן׃
יהם קֹ ֶדשׁ ִבּ ְב ִלי־ ַכ ַעשׂ ָ
י ְֵד ֶ
ָשׁים ִתּ ְל ַבּ ְשׁנָה ִשׂ ְמלוֹת־ ֵחן ָה ְר ֻאיּוֹת ָל ֶהן
ט וּ ְכמוֹ ֵכן גַּם־ ַהנּ ִ
וּבטוּב ָט ַעם א ְב ַח ְח ְלפוֹת רֹא ָשׁן ְוא
בשׁת ָפּנִים ְ
ְבּ ֶ
וּפנִינִים ְוא ְב ַמ ְח ָלצוֹת י ְָקרוֹת׃
ָהב ְ
ְבז ָ
ֲשׁר ְבּי ְִראַת
ָשׁם א ֶ
ֲשׁר נָכוֹן ַלנּ ִ
וֹבים ַכּא ֶ
ֲשׂים ט ִ
י ִכּי ִאם־ ְבּ ַמע ִ
ֱאִ הים ֶח ְפ ָצן׃
ֵע׃
יא ָה ִא ָשּׁה ִתּ ְל ַמד ְבּ ַה ְשׁ ֵקט ְונ ְַפ ָשׁהּ ָכּ ִליל ִתּ ָכּנ ַ
יב ְו ֵאי ֶננִּי נֹ ֵתן ָל ִא ָשּׁה ְל ַל ֵמּד ְוא ְל ִה ְשׂ ָתּרֵר ַעל־ ָה ִאישׁ ִכּי
ֲרישׁ׃
ִאם־ ַה ֲחרֵשׁ ַתּח ִ
וֹצר ִראשָֹׁנה ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ַחוָּה׃
אָדם נ ַ
יג ִכּי ָ
ֲשׁר ָשׁ ְמ ָעה ִד ְברֵי
אָדם א נ ְִפ ָתּה ִכּי ִאם־ ָה ִא ָשּׁה ַכּא ֶ
יד ְו ָ
ַה ְמ ַפ ֶתּה ָע ְברָה ְבּ ִרית׃

וֹתיּוֹס
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ִטימ ִ

נוּעה ִהיא
ֲשׁר ֵתּ ֵלד ִאם ְצ ָ
שׁוּעה ַב ָבּנִים א ֶ
טו אַ יֶשׁ־ ָלהּ ְתּ ָ
יטיב ָל ֶכת׃
וּב ֶד ֶרַ הקֹּ ֶדשׁ ֵתּ ִ
ֲבה ְ
וּב ַמ ְע ְגּ ֵלי אֱמוּנָה ְואַה ָ
ְ

פרק ג
ֱמת הוּא ִאישׁ ִכּי־י ְַב ֵקּשׁ ִמ ְשׁ ֶמרֶת רֹאשׁ ָה ֵע ָדה
א ֵהן ְדּ ַבר א ֶ
ְמ ַב ֵקּשׁ טוֹב׃
ב אַ רֹאשׁ ָה ֵע ָדה ָתּ ִמים י ְִהיֶה ְבּא ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר ַבּ ַעל־ ִא ָשּׁה
אָדם ְדּ ָל ָתיו ְלאֹ ֵר ַח
אַחת ָשׂם ֶדּ ֶר נְבוֹן ָדּ ָבר ְורָצוּי ִל ְבנֵי ָ
ַ
י ְִפ ַתּח וְ ִאישׁ ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ַל ֵמּד׃
ג א שֹׁ ֶתה ִשׁכּוֹר ְוא ַב ַעל ַמ ֲהלֻמּוֹת ִכּי ִאם־עֹ ֶשׂה ְרצוֹן
זוּלתוֹ רֹ ֵדף ָשׁלוֹם וּמֹ ֵאס ְבּ ֶב ַצע ָכּ ֶסף׃
ָ
וּבנָיו נ ְִכנ ִָעים ְל ָפנָיו וּמוֹ ָראוֹ
ד ְוגַם הוּא שׁרֵר ְבּ ֵביתוֹ ָ
יהם׃
ֲל ֶ
עֵ
יכה י ְַכ ְל ֵכּל
ֵדע ִאישׁ ִל ְהיוֹת שׁרֵר ְבּ ֵביתוֹ ֵא ָ
ה ִכּי ִאם־א י ַ
ֲדת ֱאִ הים׃
ֶאת־ע ַ
יענּוּ
ו אַף א ַת ִל ִמיד ָח ָדשׁ ֶפּן־יָרוּם ְל ָבבוֹ ְו ַה ַמּ ְשׂ ִטין י ְַר ִשׁ ֶ
ַבּ ִדּין׃
ז ְוגַם־ ֵשׁם טוֹב נָחוּץ לוֹ ִמ ִפּי ָהעֹ ְמ ִדים ִמחוּץ ְל ִב ְל ִתּי י ְִהי
וּל ִב ְל ִתּי יִפֹּל ְבּ ַפח ַה ַמּ ְשׂ ִטין׃
ָלבוּז ְ
ָלב א
ֻבּ ִדים י ְִהיוּ א דֹ ְב ִרים ְבּ ֵלב ו ֵ
ח ו ְֵכן ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ְמכ ָ
סֹ ְב ֵאי ַייִן ְוא נֹ ִטים אַ ֲחרֵי ַה ָבּ ַצע׃
ט נֹ ְצ ִרים סוֹד ָהאֱמוּנָה ְבּ ֵלב ָטהוֹר׃
י ְוגַם־ ֵהם י ִָבּחֲנוּ ָב ִראשָֹׁנה ְו ִאם ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר א נ ְִמ ָצא ָבם
י ְִק ְרבוּ ְל ָשׁרֵת׃
יהן
וֹת ֶ
ֲליכ ֵ
וֹפיּוֹת ה ִ
ָשׁים ְכּבוּדוֹת ִתּ ְהיֶינָה צ ִ
וּכמוֹ ֵכן גַּם־ ַהנּ ִ
יא ְ
שׁטנוֹת ִבּ ְלשׁוֹ ָנן׃
ֱמנוֹת ַבּכֹּל ְוא ְ
ְו ֶנא ָ
ֵיהם
אַחת י ְִהיוּ ַה ְמ ַכ ְל ְכּ ִלים ְבּנ ֶ
ֲלי ִא ָשּׁה ַ
יב ְו ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ַבּע ֵ
יהם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
וּב ֵתּ ֶ
ָ
ָמה
ֲלה ר ָ
ְשׁ ְרתוּן ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט י ְִקנוּ ָל ֶהם ַמע ָ
ֲשׁר י ָ
יג ִכּי ֵא ֶלּה א ֶ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶתר־ ָעז ֶבּאֱמוּנָה ְבּי ַ
ְוי ֶ
אָחישׁ ָלבוֹא ֵא ֶלי׃
וֹח ְל ִתּי ִכּי ִ
יד ָכּזֹאת ָכּ ַת ְב ִתּי ְלְ בּת ַ
טו ְו ִאם־ ֵא ַחר ִמבּוֹא ֵתּ ַדע ָבּזֹאת ֵאיְ ל ִה ְת ַה ֵלְּ בּ ֵבית ֱאִ הים
וֹדהּ׃
ֱמת וִיס ָ
ֲדת ֵאל ַחי ַעמּוּד ָהא ֶ
ֲהא ִהיא ע ַ
ֲסידוּת ֱאִ הים נ ְִג ָלה ַב ָבּ ָשׂר ו ְִצ ְד ָקתוֹ
אָמנָם גָּדוֹל סוֹד ַהח ִ
טז ְ
ְשׁוּעתוֹ
אָכים רָאוּ ָפנָיו וְגוֹ ִים ִה ְת ַבּ ְשּׂרוּ י ָ
רוּח ַמ ְל ִ
נ ְִג ְל ָתה ָב ַ
ַעל ַל ָמּרוֹם ְבּ ָכבוֹד׃
אֱמוּנָתוֹ ָמ ְלאָה ֵת ֵבל ַויּ ַ

ב

פרק ה
א
ב
ג

פרק ד
א

ֲכ ִלי שׁוֹ ִנים
וּמא ָ
ֲשׁר א י ְִתּנוּ ָל ַק ַחת ִא ָשּׁה ַ
ג ֵא ֶלּה ֵהם א ֶ
וֹדה ְלאַ ְנ ֵשׁי אֱמוּנָה
ָתן ֱאִ הים ֶלאֱכֹל ְבּת ָ
ֲשׁר נ ַ
י ְַר ִחיקוּן א ֶ
ֱמת׃
וְיֹ ְד ֵעי א ֶ
אוּמה
ֲשׁר ָע ָשׂה ֱאִ הים טוֹב הוּא ְו ֵאין ִפּגּוּל ְמ ָ
ד ִכּי כֹל א ֶ
ֵאָכל׃
וֹדה י ֵ
ִאם־ ְבּת ָ
וּב ְר ָכתוֹ׃
ה ִכּי י ְִת ַק ֵדּשׁ ְבּ ִא ְמרֵי־ ֵאל ִ
אַחים ְמ ָשׁרֵת טוֹב
ו ִאם־ ָתּ ִשׂים ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִל ְפנֵי ָה ִ
אָרחוֹת אֱמוּנָה וְ תוֹ ָרה
ֲלי־ ְ
יחנוּ ְואָמוּן ע ֵ
ֵשׁוּע ְמ ִשׁ ֵ
ִתּ ְהיֶה ְלי ַ
ֶיה׃
ֲשׁר ָדּ ְב ָקה נ ְַפ ְשׁ אַ ֲחר ָ
ְשׁרָה א ֶ
יָ
ָשׁים זְ ֵקנוֹת
ז אַַ ה ְר ֵחק ֵמאַגָּדוֹת ָסרוֹת ַט ַעם ְכּ ִשׂיחוֹת נ ִ
ַוחֲנְֹ לנ ְַפ ְשִׁ בּ ְפעֻלּוֹת י ְִראַת ֱאִ הים׃
ח ִכּי ִבּ ְפעֻלּוֹת ַהגּוּף ִתּ ְשׂ ַתּ ֵכּר ְמ ַעט ִמז ְָער וְ י ְִראַת ֱאִ הים
וֹלם
וּשׂ ָכרָהּ ִא ָתּהּ ַחיֵּי ָהע ָ
ֲשׁר ִתּ ְפנֶה ְ
וֹעיל ְלְ בּ ָכל־א ֶ
ְלה ִ
וֹלם ַה ָבּא׃
ְחיֵּי ָהע ָ
ַהזֶּה ו ַ
אָדם ְל ַק ְבּלוֹ׃
ֲתה ְל ָכל־ ָ
ֱמת הוּא ְוָיא ָ
ט ְו ַה ָדּ ָבר ַה ֶזּה א ֶ
ַען ִכּי־ ַשׂ ְמנוּ ְב ֵאל־ ַחי
ַענוּ י ַ
וּבעֲבוּר ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ָע ַמ ְלנוּ ְוָיג ְ
י ַ
ֲמינִים בּוֹ׃
ֶתר ַל ַמּא ִ
אָדם ו ְַעל־י ֶ
יע ְל ָכל־ ָ
וֹשׁ ַ
ַמ ְח ֵסנוּ ַהמּ ִ
וּת ַל ֵמּד אֹ ָתם׃
אַתּה ְתּ ַצוֶּה ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְ
יא ְו ָ
ֲמינִים
ָער רַק ֱהיֵה ַל ַמּא ִ
וֹד נ ַ
יב אַל־יָבוּז ְלִ אישׁ ֵלאמֹר ע ְ
ָת
רוּח ְבּאֱמוּנ ֶ
ֲב ְתְ בּ ַ
ֲשׂיְ בּאַה ָ
וֹפת ִבּ ְד ָברֶיְ בּ ַמע ֶ
ְלמ ֵ
וּבבֹר ְל ָב ֶב׃
ְ
מוּס ְר ו ְִל ְק ֲח
יע ָ
יג ְו ָשׁ ַמ ְר ָתּ ַלהֲגוֹת ִבּ ְס ָפ ִרים ָתּ ִמיד ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
ַעד־בֹּ ִאי ֵא ֶלי׃
ֲשׁר נִ ְתּנָה ְלִ בּ ְד ַבר נְבוּאָה
ָדיִ מ ַמּ ַתּת ָשׁ ַמיִם א ֶ
יד אַל־ ֶתּרֶף י ֶ
יהם ָע ֶלי׃
ְקנִים ֶאת־י ְֵד ֶ
ֲשׁר ָס ְמכוּ ַהזּ ֵ
ַכּא ֶ
אָדם
וּמ ְעָינֶיַ בּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְו ָכל־ ָ
יתה ָכּל־ ֶה ְגיוֹ ְנַ 
טו ִשׁ ָ
ֲלה ַמ ְע ָלה ָמ ְע ָלה׃
ֲשׁר ַתּע ֶ
ֶי ֱחזֶה ְבַּ כּא ֶ
ִית אֹ ָתם ְלנ ְֶג ְדּ
ְאת־ ִדּ ְברֵי ַהתּוֹרֹת ְו ִשׁוּ ָ
טז ְשׁמוֹר ֶאת־נ ְַפ ְשׁ ו ֶ
ֶפשׁ
ֲשׂה גַּם־ ֶאת־נ ְַפ ְשְׁ וגַם ֶאת־נ ֶ
ָת ִמיד ְו ִאם ֵכּן ַתּע ֶ
יע׃
וֹשׁ ַ
שֹׁ ְמ ֶעי תּ ִ

ד

ָשׁים
ָמים י ְִתעוּ ֲאנ ִ
ֲרית ַהיּ ִ
רוּח י ִַגּיד ֵדּי־ ָב ֵאר ִכּי ְבאַח ִ
ְו ָה ַ
אָרחוֹת אֱמוּנָה ְו ִיזְנוּ אַ ֲחרֵי רוּחוֹת ְמ ַת ְע ְתּ ִעים וְתוֹרֹת
ֵמ ְ
ַה ֵשּׁ ִדים׃
ֲשׁר ִל ָבּם ָק ֶשׁה
ֵפים א ֶ
יפי ָכזָב ְו ִשׂ ְפ ֵתי ֲחנ ִ
ַעל־י ְֵדי ַמ ִטּ ֵ
ְכּ ִנ ְכוֶה ְבּ ַב ְרזֶל ֵ הט׃

ה

ו
ז

קסח

ָקן ִכּי ִאם־ ְכּאָב ַתּזְ ִהירֶנּוּ ְו ֶאת־ ַה ְצּ ִע ִירים
אַל־ ִתּ ְג ַער ְבּז ֵ
אַחים׃
ְכּ ִ
ֲשׁ ָבה
ֲחיוֹת ְבּ ַמח ָ
ְקנוֹת ְכּ ִאמּוֹת ְו ֶאת־ ַה ְצּ ִעירוֹת ַכּא ָ
ֶאת־ ַהזּ ֵ
ַכּה׃
ֻלּהּ ז ָ
כָּ
אַל ָמנוֹת ְנכֹחוֹת׃
ֲשׁר ֵהנָּה ְ
אַל ָמנוֹת א ֶ
ַכּ ֵבּד ֶאת־ ָה ְ
אַל ָמנָה אוֹ־ ְבנֵי ָבנִים ִראשֹׁ ִנים ֵהם ִל ְלמֹד
ו ְִכי־י ְִהיוּ ָבנִים ְל ְ
יהם
וּל ָה ִשׁיב ְגּמוּל ְליֹ ְל ֵד ֶ
וֹל ְד ָתּם ְ
ַלעֲשׂוֹת ֶח ֶסד ִעם־ ֵבּית מ ַ
ִכּי ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה טוֹב הוּא ְורָצוּי ִל ְפנֵי ֱאֵ הינוּ׃
ֲשׁר ָתּ ִשׂים
מוּדה ְנכֹ ָחה ֲהא ִהיא א ֶ
ַל ָ
אַל ָמנָה ג ְ
אָכן ְ
ֵ
ֵבּאִ הים ִמ ְב ַט ָחהּ ו ְִת ְת ַפּ ֵלּל ָתּ ִמיד ְתּ ִפלּוֹת וְ ַתחֲנוּנִים ַלי ְָלה
וָיוֹם׃
ֶיה׃
אַָ הרֹ ֶד ֶפת ַחיֵּי ְב ָשׂ ִרים ֵמ ָתה ִהיא ְבּ ַחיּ ָ
ִמּ ֵצא ָב ֵהן ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר׃
אַתּה ְתּ ַצוֶּה ָכ ֵא ֶלּה ְל ִב ְל ִתּי י ָ
ְו ָ

וֹתיּוֹס
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ִטימ ִ

ֲשׁר א י ְַכ ְל ֵכּל ְקרֹ ָביו ְוגַם ִמ ְבּנֵי ֵביתוֹ י ְִת ַע ָלּם
וּמי הוּא א ֶ
ח ִ
הוּא בֵֹגד ָבּאֱמוּנָה ְורַע ִמ ְמּ ַכ ֵחשׁ ַבּיה ָוֹה׃
אַל ָמנָה ַעל־ ֵס ֶפר ַה ָקּ ָהל ִבּ ְל ִתּי ִמ ַבּת־ ִשׁ ִשּׁים
ט א ָתבוֹא ְ
ֲשׁר ָהי ְָתה ֵא ֶשׁת ִאישׁ ֶא ָחד׃
ָמ ְע ָלה א ֶ
ָשׁנָה ו ָ
וֹבים ִכּי ִג ְדּ ָלה ָבנִים
יה ַהטּ ִ
ֲשׂ ָ
י ְויֶשׁ־ ָלהּ ֵעדוּת ַעל־ ַמע ֶ
וֹציאָה
וֹשׁים ְוה ִ
ֲצה ר ְַג ֵלי ַה ְקּד ִ
ְואֹ ְר ִחים ֵה ִביאָה ָבּיִת ִכּי ָרח ָ
ֲשׂה טּוֹב׃
ָד ָפה ָכּל־ ַמע ֶ
יה ו ְִכי ר ְ
וֹת ָ
ֶפשׁ ַנ ֲענָה ִמ ְמּצוּק ֶ
נֶ
ֲשׁר ָט ַפשׁ ִל ָבּן
אַל ָמנוֹת ְצ ִעירוֹת אַל־ ְתּ ַק ֵבּל ִכּי ַכּא ֶ
יא אְַ 
ֱשׁק נ ְַפ ָשׁן ְל ִה ָבּ ֵעל׃
יח ֵמ ַעל ַצוָּארָן ֵכּן ֶתּח ַ
וּפ ְרקוּ עֹל ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָ
יהן ֵמרֹאשׁ׃
יהן ִכּי ֵה ֵפרוּ ִמ ְב ָטא ְשׂ ָפ ֵת ֶ
ֲל ֶ
יב ְו ֵהנָּה ֲעוֹ ָנן ע ֵ
ֲצ ְל ַתּיִם ִתּ ְלמֹ ְדנָה ָלסֹב ִמ ַבּיִת ָל ָביִת ְוא־ ְל ַבד
יג ְו ֵהן ֵהנָּה ַבּע ַ
יח
וֹציא ִד ָבּה וְ ִשׂ ַ
וּלה ִ
ֲצ ְל ַתּיִם ִכּי ִאם־גַּם־ ְל ַב ֵטּא ֶה ֶבל ְ
ַבּע ַ
ֲשׁר א טוֹב׃
אֶ
ָשׂא ָל ֶל ֶדת ָבּנִים
יד ו ְַעל־ ֵכּן ְרצוֹ ִני ִכּי ְת ַב ֵקּ ְשׁנָה ַה ְצּ ִעירוֹת ְל ִהנּ ֵ
וֹטן
ֲליכוֹת ַה ָבּיִת ְוא ָל ֵתת תֹּ ֲאנָה ְלשׂ ֵ
ו ְָלשׂוּם ַעיִן ַעל־ה ִ
ְל ַד ֵבּר ִשׂ ְטנָה ָע ֵלינוּ׃
ֲחדוֹת ְכּ ָבר ָסרוּ אַ ֲחרֵי ַה ָשּׂ ָטן׃
טו ִכּי א ָ
אַל ָמנוֹת ְבּ ֵבית ֶבּן־אֱמוּנָה אוֹ ַבת־אֱמוּנָה
טז ִכּי־ ִת ְהיֶינָה ְ
ֲדת ֱאִ הים ְל ַמ ַען
ְתּ ַכ ְל ֵכּל ֶא ְת ֶהן ְוא ִת ְהיֶי ָן ְל ַמ ָשּׂא ַעל־ע ַ
יהם ַהנְּכֹחוֹת׃
וֹת ֶ
אַל ְמנ ֵ
ָדם ְל ַכ ְל ֵכּל ְ
ַתּ ִשּׂיג י ָ
ֻבּדוּ ְבּ ָכבוֹד ִמ ְשׁנֶה
יטב ְיכ ְ
ְקנִים ַהשֹּׁ ְמ ִרים ִמ ְשׁ ַמ ְר ָתּם ֵה ֵ
יז ַהזּ ֵ
ֲשׁר עֲבֹ ָד ָתם ִבּ ְד ַבר ֱאִ הים וּ ְב ִל ְקחוֹ׃
וְיֹ ֵתר ֵמ ֶהם א ֶ
ֱמר
יח ִכּי־ ַה ָכּתוּב אֹ ֵמר א־ ַת ְחסֹם שׁוֹר ְבּ ִדישׁוֹ וְעוֹד ֶנא ַ
ֻלּתוֹ׃
ַהפֹּ ֵעל יֵשׁ ָשׂ ָכר ִל ְפע ָ
ָקן א ְת ַק ֵבּל ִשׂ ְטנָה ִבּ ְל ִתּי ִאם־ ַעל־ ִפּי ְשׁ ַניִם
יט ַעל־ז ֵ
לשׁה ֵע ִדים׃
אוֹ־ ְשׁ ָ
יח אֹ ָתם ִבּ ְפנֵי כֹל ְל ַמ ַען
וֹכ ַ
וֹכ ַח תּ ִ
ֲשׁר ָח ְטאוּ ה ֵ
כ ְו ֵא ֶלּה א ֶ
י ְִשׁ ְמעוּן גַּם־ ֵהם ְויִירָאוּן׃
יח ְו ֶנגֶד
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
כא ַה ִעדֹ ִתי ְבַ היּוֹם ֶנגֶד ָה ֱאִ הים ְוי ַ
אָכים ְבּ ִחירֵי־יָהּ ִל ְשׁמֹר ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְוא
ַה ַמּ ְל ִ
ָבר׃
ֲשׂה א־ ִת ָשּׂא ְפנֵי ג ֶ
ֲשׁר ַתּע ֶ
וּב ָכל־א ֶ
ְל ַהטּוֹת ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ָדיַ על־ ִאישׁ ְבּ ִח ָפּזוֹן ְוא ִת ְת ָערֵב ַבּ ֲעוֹנוֹת
כב אַל־ ִתּ ְסמֹ י ֶ
ֲח ִרים ְו ֶאת־ ָט ֳהרַת נ ְַפ ְשִׁ תּ ְשׁמֹר׃
אֵ
כג אַל־ ִתּ ְשׁ ֶתּה עוֹד ַמיִם ִכּי ִאם־ ַקח ְלְ מ ַעט־ָייִן ִשׁקּוּי
אַתּה ָלרֹב׃
ְל ִב ְט ֶנִ כּי ַח ָלּשׁ ָ
ימים ָלבוֹא
וּמ ְק ִדּ ִ
וֹנוֹתם ְגּלוּיִם ַ
ֲשׁר ֲע ָ
אָדם א ֶ
כד יֵשׁ ְבּנֵי ָ
ֲרים ָלבוֹא
וֹנוֹתם ְמאַח ִ
ֲשׁר ֲע ָ
ֵיהם ְל ִמ ְשׁ ָפּט ְויֵשׁ א ֶ
ִל ְפנ ֶ
ֵיהם׃
אַ ֲחר ֶ
ֲשׁר
וֹד ִעים ֵהם ְו ֵא ֶלּה א ֶ
וֹבים נ ָ
ֲשׂים ַהטּ ִ
וּכמוֹ ֵכן גַּם־ ַה ַמּע ִ
כה ְ
יוּכלוּ ְל ִה ָסּ ֵתר׃
א־ ֵכן א ְ

פרק ו
א

ֲשׁר
יהם ְכּ ָכל־א ֶ
ֻלּם י ְִתּנוּ ָכבוֹד ַלאֲדֵֹנ ֶ
ֲב ִדים ַהנֹּ ְשׂ ִאים ע ָ
ָהע ָ
ְח ַלּל ֵשׁם ֱאִ הים וְתוֹ ָרתוֹ׃
ֲתה ָלּ ֶהם ְוא־י ֻ
ָיא ָ

קסט

ְח ְשּׁבוּם
יהם אַנְ ֵשׁי אֱמוּנָה אַל־י ַ
ֲשׁר גַּם־אֲדֵֹנ ֶ
ב ְו ֵא ֶלּה א ֶ
ַע ְבדוּן
ֶתר י ַ
אַחים ֵהם ִכּי ִאם־ ְבּ ֵח ֶפץ י ֶ
ְלנ ְִק ִלים ַבּעֲבוּר ִכּי־ ִ
ֲב ָתם
ָתם וְאַה ָ
ֶאת־ ַהחֹ ְל ִקים טוּב עֲבֹ ָד ָתם ִבּ ְג ַלל אֱמוּנ ָ
יהם׃
ֲל ֶ
ְו ִל ַמּ ְד ָתּ ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְוגַם־ ְתּ ַצוֶּה ע ֵ
ָשׁית ִלבּוֹ ַל ְדּ ָב ִרים
אַחרֶת ְוא י ִ
ג ִאישׁ ִכּי־יוֹ ֶרה ֶד ֶרֶ 
מוּסר ְבּי ְִראַת
וּל ִד ְברֵי ָ
יח אֲדֵֹנינוּ ְ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֱמנִים ְלי ַ
ַה ֶנּא ָ
ֱאִ הים׃
ָגוּע הוּא ְבּ ִד ְברֵי
ָהיר הוּא ְו ֵאין ְתּבוּנָה בוֹ ִכּי נ ַ
ד ִאישׁ י ִ
אָצה
וּמ ְמּקֹ ָרם ֵתּ ֵצא ִק ְנאָה ִתּ ְגרָה נְ ָ
וֹכח ִמ ִלּים ִ
ִריבוֹת ְלה ַ
ָעה׃
ו ְֵלב חֹ ֵרשׁ ר ָ
וֹכם
ֱמת ְבּת ָ
ֲשׁר ָהא ֶ
רוּח א ֶ
ֲב ִלים ֵבּין תֹּ ֵעי ַ
ה ִמ ְלחֲמוֹת ה ָ
ָדם ַלעֲשׂוֹת ִמ ְקנֶה ו ְִק ְניָן סוּר
נ ְֶע ֶדּ ֶרת ְוי ְִראַת ָשׁ ַמיִם ְבּי ָ
ָשׁים ָכּ ֵא ֶלּה׃
ֵמ ֲאנ ִ
אָמנָם י ְִראַת ֱאִ הים וְ ֵלב ָשׂ ֵמ ַח ְבּ ֶח ְלקוֹ ִק ְניָן גָּדוֹל הוּא׃
ו ְ
וֹציא
ָד ְענוּ ִכּי א נ ִ
אַר ֵצנוּ ְוי ַ
אוּמה ְל ֵת ֵבל ְ
ז ִכּי א־ ֵה ֵבאנוּ ְמ ָ
אוּמה׃
ִמ ֶמּנָּה ְמ ָ
וּבגֶד ִל ְלבּשׁ נִ ְשׂ ְמ ָחה
ח ַעל־ ֵכּן ִבּ ְהיוֹת ָלנוּ ֶל ֶחם ֶלאֱכֹל ֶ
ְבּ ֶח ְל ֵקנוּ׃
וּברֹב
וֹק ִשׁים ְ
וּבמ ְ
ֲשׁיר י ִָלּ ְכדוּ ְב ַמסּוֹת ְ
ט ְו ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ְל ַהע ִ
יתם י ְֵרדוּ ִל ְב ֵאר ַשׁ ַחת
ֲר ָ
וּבאַח ִ
וּמ ְשׁ ָחת ְ
ַתּ ֲאוַת ֶכּ ֶסל ָ
ֲבדּוֹן׃
ַוא ַ
אָדם ְו ָתעוּ
ֲשׁר ָח ְמדוּ ְבנֵי־ ָ
ֲבת ֶכּ ֶסף א ֶ
י ִכּי שֹׁ ֶרשׁ ָכּל־רָע אַה ַ
ַבּים׃
ָתם ַויּ ְַכ ִאיבוּ נ ְַפ ָשׁם ְבּ ַמ ְכאֹ ִבים ר ִ
ִמ ֶדּ ֶר אֱמוּנ ָ
אַתּה ִאישׁ ֱאִ הים ְבּרַח־ ְלֵ מ ֵא ֶלּה ִכּי ִאם־ ֶצ ֶדק ִתּ ְרדֹּף
יא ְו ָ
רוּח ַו ֲע ָנוָה׃
ֲבה עֹ ֶצר־ ַ
י ְִראַת ֱאִ הים אֱמוּנָה אַה ָ
וֹלם
ֲלת ַחיֵּי ע ָ
ָתנוּ ְו ַה ֲחזֵק ְבּ ַנח ַ
יב ִה ָלּ ֵחם ִמ ְל ֶח ֶמת ֶצ ֶדק ֶלאֱמוּנ ֵ
ִית ְל ֵעינֵי ֵע ִדים
וֹבה ָענ ָ
ֲשׁר ֵעדוּת ט ָ
וֹע ְד ָתּ ָלהּ ַוא ֶ
ֲשׁר נ ַ
אֶ
ַבּים׃
רִ
יג ִה ְננִי פֹ ֵקד ָע ֶליַ היּוֹם ֶנגֶד ָה ֱאִ הים ַה ְמ ַחיֶּה כֹל ְו ֶנגֶד
וֹבה ְל ֵעינֵי פֹ ְנ ִטיּוֹס
ֲשׁר ָע ָנה ָה ֵעדוּת ַהטּ ָ
יח א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
ילטוֹס׃
ִפּ ָ
ימה ַעד־יוֹם
וּת ִמ ָ
יד ִכּי־ ִת ְשׁמֹר ֶאת־ ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ָבּרָה ְ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִה ְתגַּלּוֹת י ַ
ָחיד ֶמ ֶלַ ה ְמּ ָל ִכים
מּשׁל ַהיּ ִ
ֲשׁר ְבּ ִעתּוֹ י ְַר ֵאנוּ ַה ְמבֹ ָרַ ה ֵ
טו א ֶ
ַואֲדֵֹני ָהאֲדֹ ִנים׃
ֶשׁת
ֲשׁר ֵאין ָלג ֶ
ֲשׁר ִעמּוֹ ְל ַבדּוֹ ְמקוֹר ַחיִּים שֹׁ ֵכן אוֹר א ֶ
טז א ֶ
ֲשׁר לוֹ
אָדם ְוא י ְַע ָצר־כֹּ ַח ִל ְראוֹתוֹ א ֶ
ֵא ָליו א רָאָה אֹתוֹ ָ
אָמן׃
ָעד ֵ
וֹלם ו ֶ
ַה ָכּבוֹד ְו ַה ְגּבוּרָה ְלע ָ
וֹלם ַהזֶּה ְל ִב ְל ִתּי יָרוּם ְל ָב ָבם
ֲשׁירֵי ָהע ָ
יז ַצו ַעל־ע ִ
ָפיִם לוֹ ִכּי ִאם־ ֵבּאִ הים ַהנֹּ ֵתן
ֲשׁר ְכּנ ַ
עשׁר א ֶ
ְוא־י ְִב ְטחוּ ָב ֶ
וֹתר ִל ְשׂבֹּעַ׃
ָלנוּ ַדּי וְ ה ֵ
וֹבים ָל ֵתת
ֲשׂים ט ִ
ֲשׁירוּ ְב ַמע ִ
יח אַַ יעֲשׂוּ ֶאת־ ַהטּוֹב ְוַיע ִ
ֲשׁר ֵאין נָכוֹן לוֹ׃
וּל ַח ֵלּק ַלא ֶ
ְ
ֶשׁת ֶאת־ ַחיֵּי
וֹצר ִליסוֹד טוֹב ֶל ָע ִתיד ָלר ֶ
יט ו ְֶל ְאצֹר ָל ֶהם א ָ
ֱמת׃
ָהא ֶ

וֹתיּוֹס
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ִטימ ִ

ֲשׁר ָה ְפ ַקד ִא ְתּ
וֹתיּוֹס ְשׁמֹר ֶאת־ ַה ִפּ ָקּדוֹן א ֶ
כ אָנָּא ִטימ ִ
וּמן־ ַה ִבּקֹּ ֶרת
רוּח ִ
חוּלין ְרעוּת ַ
ְו ַה ְר ֵחק נ ְַפ ְשִׁ מ ִשּׂיחוֹת ִ
ֲשׁר י ְַכנּוּ ִב ְשׂ ַפת ֶשׁ ֶקר ְבּ ֵשׁם נְ ִתיבוֹת ַה ָח ְכ ָמה׃
אֶ
ָתמּ ַה ֶח ֶסד י ְִהי
ֲשׁר ִמן־ ַההֹ ְל ִכים ָבּ ֵהן ָתּעוּ ֵמאֹ ַרח אֱמוּנ ָ
כא ַוא ֶ
אָמן׃
ִע ָמֵּ 

קע

וֹתיּוֹס
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶאל־ ִטימ ִ
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ִא ֶגּ ֶרת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁ ִנית ֶאל־ ִטימוֹ ִתיּוֹס
פרק א
יח
ֲשׁר ִה ְב ִט ַ
יח ִבּ ְרצוֹן ֱאִ הים ַכּא ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח י ַ
א פּוֹלוֹס ְשׁ ִל ַ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָלנוּ ַחיִּים ִבּי ַ
ְשׁלוֹם ְלֵ מ ֵאת
ֲמים ו ָ
וֹתיּוֹס ֵבּן י ִַקּיר ִלי ֶח ֶסד ַרח ִ
ב ֶאל־ ִטימ ִ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּמ ֵאת י ַ
אָבינוּ ֵ
ֱאִ הים ִ
ימי
ֲשׁר ָע ַב ְד ִתּי אֹתוֹ ְבּ ָתם־ ְל ָב ִבי ִמ ֵ
ג ָבּרוּ הוּא ָה ֱאִ הים א ֶ
וֹתי ִכּי־ ֶאז ְָכּ ְרָ ת ִמיד ִבּ ְת ִפ ָלּ ִתי ִמ ֵדּי ֶא ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ַלּי ְָלה
אֲב ָ
וּביּוֹם׃
ַ
וֹתיָ עלוּ ְלז ִָכּרוֹן ְל ָפנַי
וֹתִ כּי ִד ְמע ֶ
ד ְונ ְַפ ִשׁי ָכ ְל ָתה ִל ְרא ֶ
ִל ְשׂבֹּ ַע ְשׂ ָמחוֹת ֶאת־ ָפּנֶי׃
וֹאיס
ֲשׁר ָהי ְָתה ִמ ֶקּ ֶדם ְבּ ֵלב ל ִ
רוּפה א ֶ
יתי ָבּאֱמוּנָה ַה ְצּ ָ
ה ְו ָה ִג ִ
ָד ְע ִתּי ְמאֹד ִכּי ָהאֱמוּנָה
ִיקה ִא ֶמְּ וי ַ
אַבנ ָ
וּב ֵלב ְ
ֵאם ִא ְמְּ 
ַהזֹּאת ִהיא גַּם־ ְבּ ִל ֶבּ׃
אתי ְל ַהז ְִכּ ְירִ כּי־ ְתעוֹ ֵרת ַמ ְתּנַת ָה ֱאִ הים
וּבעֲבוּר זֹאת ָבּ ִ
ו ַ
ָדי ָע ֶלי׃
ֲשׁר ָס ַמ ְכ ִתּי י ַ
ַה ְנּתוּנָה ְלֵ מ ֵעת א ֶ
וּח ְגּבוּרָה
רוּח ָפּ ַחד ִכּי ִאם־ר ַ
ָתן ָלנוּ ֱאִ הים ַ
ז ִכּי א נ ַ
וּמוּסר׃
ֲבה ָ
אַה ָ
ֲסירוֹ רַק
ח ו ְָל ֵכן אַל־ ֵתּבוֹשׁ ֵמ ֵעדוּת אֲדֵֹנינוּ ְוא ִמ ֶמּנִּ י א ִ
ְנ ָשׂא ֶח ְב ֵלי ַה ְבּשׁרָה ָכּמֹ ִני ִבּ ְגבוּרַת ֱאִ הים׃
ֶשׁע ַויּ ְִקרָא ָלנוּ ִבּ ְד ַבר ָק ְדשׁוֹ א
ֲשׁר ֵה ִביא ָלנוּ י ַ
ט אֶ
ֵשׁוּע
ֲשׁר ָח ַלק ָלנוּ ְבּי ַ
וּב ַח ְסדּוֹ א ֶ
ֲשׂינוּ ִכּי ִאם־ ַכּ ֲע ָצתוֹ ְ
ְכ ַמע ֵ
וֹלם׃
יחנוּ ִל ְפנֵי יְמוֹת ע ָ
ְמ ִשׁ ֵ
ֵשׁוּע
יענוּ י ַ
וֹשׁ ֵ
ֲשׁר נ ְִג ָלה מ ִ
י ְוזֶה ַע ָתּה ִע ְג ָלה ָלאוֹר ַכּא ֶ
וֹצא ָלאוֹר
ֲשׁר ִבּ ְבשׁרָתוֹ ִבּ ַלּע ֶאת־ ַה ָמּוֶת וַיּ ֵ
יח א ֶ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַחיֵּי־ ַעד וּ ְנ ִתיב אַל־ ָמוֶת׃
יח
וּל ָשׁ ִל ַ
ֵאתי ִל ְהיוֹת־ ָלהּ ְל ַמ ִגּיד ְ
ֲשׁר נִ ְקר ִ
יא ִהיא ַה ְבּשׁרָה א ֶ
וּלמוֹ ֶרה ַהגּוֹ ִים׃
ְ
אתי ַה ְתּ ָלאָה ַהזֹּאת ְוא ֵאבוֹשׁ
ָשׂ ִ
וּבעֲבוּר זֹאת נ ָ
יב ַ
ֱמנְ ִתּי וּבוֹ ָב ְט ָחה נ ְַפ ִשׁי ִכּי־רַב כֹּ ַח הוּא
ָד ְע ִתּי ְבּ ִמי ֶהא ַ
ִכּי־י ַ
ֲשׁר ִה ְפ ַק ְד ִתּי ְביָדוֹ ַעד־ ַהיּוֹם ַההוּא׃
ִל ְשׁמֹר ֵאת א ֶ
ִיתם ִתּ ְצפֹּן ִא ְתּ
ָתם וְ ָת ְכנ ָ
ֱמנִים ְכּצוּר ָ
יג ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ַה ֶנּא ָ
ֵשׁוּע
ֲשׁר ְבּי ַ
ֲבה א ֶ
וּבאַה ָ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ִמ ִפּי ֶבאֱמוּנָה ְ
ַכּא ֶ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח
ֲשׁר ָה ְפ ַקד ִא ְתְּ שׁ ָמר־ ְלְ בּ ַ
יד ְו ֶאת־ ַה ִפּ ָקּדוֹן ַהטּוֹב א ֶ
ַהקֹּ ֶדשׁ ַהשֹּׁ ֵכן ָבּנוּ׃
פּוּגלוֹס
וֹכם ְ
וּבת ָ
אַסיָא ְ
ֲשׁר ְבּ ְ
ֻלּם א ֶ
ָד ְע ָתּ ִכּי־ ֲעזָבוּנִי כ ָ
טו ִהנֵּה י ַ
ְו ַה ְרמ ְוֹגנִיס׃

קעא

ִיסיפוֹרוֹס ִכּי־ ֵה ִשׁיב נ ְַפ ִשׁי
טז י ְִגמֹל ָהאָדוֹן ֶח ֶסד ִעם־ ֵבּית ֳאנ ִ
ֱס ְר ִתּי בוֹ׃
ֲשׁר ֶנא ַ
ְפּ ָע ִמים רַבּוֹת וְ א־בוֹשׁ ִמן־ ַה ֶכּ ֶבל א ֶ
וֹמי ָשׁ ַקד ְל ַב ְקּ ֵשׁנִי ַעד ִכּי־ ָמ ָצא אֹ ִתי׃
וֹתי ְבר ִ
וּב ְהי ִ
יז ִ
ִתּן־לוֹ ָהאָדוֹן ִל ְמצֹא ֶח ֶסד ִמ ִלּ ְפנֵי יְה ָוֹה ַבּיּוֹם ַההוּא
יח י ֶ
יטיב ִע ָמּ ִדי ְבּ ֶא ְפסוֹס נ ְַפ ְשׁ יֹ ַד ַעת ְמאֹד׃
ֲשׁר ֵה ִ
ו ְָכל־א ֶ

פרק ב
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
א ְואַ ָתּה ְבּנִי ֲחזַק ְבּ ֶח ֶסד י ַ
ַבּים ַה ְשׁ ַמע ָבּאָ ְז ֵני
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ִמ ִפּי ִבּ ְפנֵי ֵע ִדים ר ִ
ב ֶאת־א ֶ
ֲשׁר יִכֹּנוּ ְל ַל ֵמּד ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
ֱמנִים א ֶ
ָשׁים ֶנא ָ
ֲאנ ִ
זוּל ָתם׃
גַּם־ ְל ָ
ֵשׁוּע
וּתנָה ִשׁ ְכ ְמִ ל ְסבֹּל ִע ִמּי ְכ ִאישׁ־ ַחיִל ִבּ ְצ ָבא י ַ
ג ְ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲח ִרים ְוי ִָפיק רָצוֹן
ד ִאישׁ יֹ ֵצא ַל ָצּ ָבא א־י ְִת ָערֵב ְבּ ִע ְנָינִים א ֵ
ִמ ַשּׂר ְצ ָבאוֹ׃
ֲשׁר
ֲטרָה ַעד א ֶ
ַשּׂיג ֶאת־ ָהע ָ
ה ְואַף ִאם־י ְִצבֹּא ָצ ָבא עוֹד א י ִ
י ְִצבֹּא ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
אַד ָמתוֹ ִראשׁוֹן הוּא ֶלאֱכֹל ִמ ְפּ ִרי ְתבוּאָתו׃
ו ָה ִא ָכּר ָהעֹ ֵבד ְ
ִתּן־ ְלָ ח ְכ ָמה ַבּכֹּל׃
ֲשׁר־ ֲאנִי דֹ ֵבר ְו ָהאָדוֹן י ֶ
ז ִבּין ַבּא ֶ
ָצא
ֲשׁר י ָ
ֲשׁר ָקם ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ַוא ֶ
יח א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ח זְכֹר ֶאת־י ַ
ָתי׃
ִמ ֶזּרַע ָדּוִד ִכּ ְד ַבר ְבּשׁר ִ
ֲשׁר ִענּוּ ַב ֶכּ ֶבל נ ְַפ ִשׁי
ֲשׁר ַבּעֲבוּרָהּ ָצרוֹת ָע ְברוּ ָע ַלי ַעד א ֶ
ט אֶ
ֵאָסר ַבּ ָכּ ֶבל׃
ְכּפֹ ֵעל אָוֶן אְַ דּ ַבר ֱאִ הים א י ֵ
ַשּׂיגוּ ַה ְבּ ִח ִירים גַּם־ ֵהם
י ַעל־ ֵכּן ֶא ְסבֹּל ָכּל־ ֵס ֶבל ְל ַמ ַען י ִ
וֹל ִמים׃
אַר ָתּם ִתּ ְפ ֶארֶת ע ָ
יח ְו ִת ְפ ְ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׁוּע ָתם ְבּי ַ
ְתּ ָ
יא ֱא ֶמת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ִאם־נָמוּת ִעמּוֹ גַם־ ִעמּוֹ נ ְִחיֶה׃
יב ִאם־נ ְִסבֹּל ִעמּוֹ גַּם־ ִעמּוֹ ִנ ְמִ אם ְנ ַכ ֶחשׁ־בּוֹ גַּם־הוּא
י ְַכ ֶחשׁ־ ָבּנוּ׃
יג ִאם ֵאין ֵא ֻמן ָבּנוּ הוּא ֶבאֱמוּנָתוֹ ַיעֲמֹד ִכּי ְל ַכ ֵחשׁ ְבּנ ְַפשׁוֹ
יוּכל׃
א ָ
ֵיהם ְו ָה ֵעד ָבּם ִל ְפנֵי
יד ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַתּ ְז ִכּיר ִל ְפנ ֶ
ֲשׁר א
וֹכח ִמ ִלּים א ֶ
ָהאָדוֹן ְל ִב ְל ִתּי יָבֹאוּ ְב ִד ְברֵי ִריבוֹת ְלה ַ
רוּח ִעו ְִעים ְבּ ֵלב
אוּמה ִכּי ִאם־ ִל ְמסַֹ 
וֹעילוּ ִל ְמ ָ
י ִ
יהם׃
שֹׁ ְמ ֵע ֶ
ֲשׁר
טו ַבּ ֵקּשׁ ִל ְהיוֹת ָטהוֹר ְכּ ֶכ ֶסף ָצרוּף ִל ְפנֵי ֱאִ הים ְכּפֹ ֵעל א ֶ
ֱמת ָדּ ָבר ָדּבֻר
וֹד ַע ְל ַח ֵלּק ְדּ ַבר־א ֶ
א־יֵבוֹשׁ ִמ ָפּעֳלוֹ ו ְַכיּ ֵ
אָפנָיו׃
ַעל־ ְ

וֹתיּוֹס
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁנִית ֶאל־ ִטימ ִ

ֲשׁר
רוּח א ֶ
וּרעוּת ַ
חוּלין ְ
טז אַַ ה ְר ֵחק נ ְַפ ְשִׁ מ ִשּׂיחוֹת ִ
ֶשׁע ְל ַמ ְכ ִבּיר׃
וֹסיף ר ַ
יהם ְלה ִ
ֲל ֶ
י ְִמ ְשׁכוּ ֶאת־ ַבּע ֵ
וּפ ִיליטוֹס׃
הוּמנִיּוֹס ִ
ֲשׁר ֵמ ֶהם ְ
ָקב יֹא ַכל א ֶ
יהם ְכּר ָ
וּד ַבר ִפּ ֶ
יז ְ
ֱמת ֵלאמֹר ִכּי־ ְת ִחיַּת ַה ֵמּ ִתים ְכּ ָבר ָהי ְָתה
יח ְו ֵהם ָסרוּ ִמ ֶדּ ֶר א ֶ
וֹקשׁ׃
ַבּים ְלמ ֵ
ֵמאָז ַויּ ְִהיוּ ֶלאֱמוּנַת ר ִ
וֹד ַע
וֹתמוֹ י ֵ
ֶצח ְוזֶה הוּא ח ָ
יט אַ יְסוֹד ָה ֱאִ הים יָקוּם ָלנ ַ
יח
ֲשׁר י ְִקרָא ְב ֵשׁם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר־לוֹ ְוגַם זֶה ִמי א ֶ
יְה ָוֹה ֵאת א ֶ
ֶח ַדּל ֵמעֲשׂוֹת אָוֶן׃
יְ
וּכ ֵלי ֶכ ֶסף ִכּי ִאם־גַּם
ָהב ְ
אוּלם ְבּ ַביִת גָּדוֹל א ְל ַבד ְכּ ֵלי ז ָ
כ ָ
ֲשׁר יֵשׁ ֵמ ֶהם ְל ָכבוֹד
וּכ ֵלי ָחרֶשׁ א ֶ
ִמּ ְצאוּן ָשׁם ְכּ ֵלי ֵעץ ְ
יָ
ְויֵשׁ ֵמ ֶהם ְל ָקלוֹן׃
ְט ֵהר נ ְַפשׁוֹ ֵמ ֶהם וְ ָהיָה ִל ְכ ִלי ָכבוֹד ִל ְכ ִלי קֹ ֶדשׁ
כא ְו ִאישׁ ִכּי־י ַ
ֲשׂה טוֹב׃
מוּכן ְל ָכל־ ַמע ֶ
ו ְִל ְכ ִלי י ְָקר ְבּיַד ְבּ ָע ָליו ָ
ֲבה
ְעוּרים אְַ רדֹף ֶצ ֶדק אֱמוּנָה אַה ָ
כב ַה ְר ֵחק ִל ְבִּ מ ַתּ ֲאוֹת ַהנּ ִ
ְו ָשׁלוֹם ִעם־ ָכּל־ ַהקֹּ ִראים ְבּ ֵשׁם ָהאָדוֹן ִמ ֵלּב ָטהוֹר׃
ֲדל ְלִ כּי ִמ ָשּׁ ְר ָשׁם י ְִפרֶה
רוּח ח ַ
וּרעוּת ַ
כג רַק ֵמ ִח ְקרֵי ֶכ ֶסל ְ
וּמדוֹן׃
ִריב ָ
וּמ ִבין
וֹח ַלכֹּל ֵ
כד ְוא ְל ֶע ֶבד ָהאָדוֹן ָל ִריב ִכּי ִאם־ ִל ְהיוֹת נ ַ
ְל ַל ֵמּד׃
ִתּן ֱאִ הים ִבּ ְל ָב ָבם
אוּלי י ֵ
וּב ַע ְנוַת־ ֵחן יוֹ ֶרה ֶאת־ ַה ַמּ ְמ ִרים ַ
כה ְ
ֱמת׃
וּל ַה ִכּיר ֶאת־ ָהא ֶ
ָלשׁוּב ְ
ֲשׁר נִ ְשׁבּוּ
ֲשׁר ָפּרַשׂ ְלר ְַג ָלם ַוא ֶ
ֶשׁת ַה ָשּׂ ָטן א ֶ
וּל ִה ָמּ ֵלט ֵמר ֶ
כו ְ
ִכּ ְרצוֹנוֹ׃
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ָמים
ֲרית ַהיּ ִ
ו ְַע ָתּה ַדּע־ ְלִ כּי דֹרוֹת ִיוּ ְָלדוּ ְבּאַח ִ
ַעד־ ְל ַה ְשׁ ִחית׃
יבי ֶפה
ָשׁים אֹ ֲה ֵבי ַע ְצ ָמם רֹ ְד ֵפי ֶב ַצע ַמ ְר ִח ֵ
ִכּי־יָקוּמוּ ֲאנ ִ
יהם ֶח ֶסד א י ִַכּירוּ
ְעי ַניִם רָמוֹת דֹּ ְברֵי ָסרָה ַמ ְמ ִרים ְליֹ ְל ֵד ֶ
וֵ
ְח ֵלּלוּן׃
ו ְָכל־קֹ ֶדשׁ י ַ
אַכז ִָרים
וֹל ִלים ְ
וּמ ָל ְשׁנִים ז ְ
ֲמים ְמ ִפירֵי ְב ִרית ְ
ַח ְסרֵי ַרח ִ
ְושׁ ְנ ֵאי ָכל־טוֹב׃
ֲנוּגים
מֹ ְס ִרים פֹּ ֲחזִים ְו ֵז ִדים רֹ ְד ִפים ְל ִה ְת ַענֵּג ְבּ ַתע ִ
ֵמ ִה ְת ַענֵּג ֵבּאִ הים׃
ְו ֵהם ָפּנִים ָל ֶהם ִכּ ְדמוּת י ְִראַת ָשׁ ַמיִם אִַ מכֹּ ָחהּ ֵאין
ְבּ ִק ְר ָבּם ו ְַעל־ ֵכּן ַה ְר ֵחק נ ְַפ ְשֵׁ מ ֶהם׃
ַהג ִכּ ְשׁבֻיּוֹת
ִכּי־ ֵמ ֶהם ֵהם ַהזֹּ ֲח ִלים ָלבוֹא ֶאל־ ַה ָבּ ִתּים ְלנ ֵ
וֹק ָקה
ָשׁים ָסרוֹת ַט ַעם ְמ ֵלאוֹת ָעוֹן ְונ ְַפ ָשׁן שׁ ֵ
ֶחרֶב נ ִ
שׁוּקה׃
ְל ָכל־ ְתּ ָ
ָדן׃
ֱמת ֵאין ְל ֵאל י ָ
ֵהן ֵהנָּה ַהלֹּ ְמדוֹת ָתּ ִמיד ו ְָל ַד ַעת ֶאת־ ָהא ֶ
משׁה ֵכּן גַּם־ ֵא ֶלּה
ַמ ְבּ ִריס ִה ְתי ְַצּבוּ ִבּ ְפנֵי ֶ
ִכּי־ ְכמוֹ ַינִּיס וְ י ְ
יתים ְבּ ַד ַעת וּנְלוֹ ִזים
ֱמת ָבּנִים ַמ ְשׁ ִח ִ
ִמ ְתי ְַצּ ִבים ִבּ ְפ ֵני ָהא ֶ
ָבּאֱמוּנָה׃
ֻתם
ָלה נ ְַבל ָ
ָדם ִכּי ִתגּ ֶ
אֶַ ח ְפ ָצם א י ְִצ ַלח עוֹד ְבּי ָ
ָשׁים ָה ֵהם׃
ֲשׁר ָקרָה גַּם־ ַל ֲאנ ִ
ְל ֵעינֵי־כֹל ַכּא ֶ

קעב

ֲליכוֹת ַחיַּי
וֹתי ְבּ ַמ ְע ְגּ ֵלי תוֹ ָר ִתי ַבּה ִ
אַתּה ָה ַל ְכ ָתּ ְב ִע ְקּב ַ
י ְו ָ
וּב ִס ְבלוּת
ֲב ִתי ְ
רוּחי ְבּאַה ָ
ָתי ְבּאֹ ֶרִ 
ַמּת ָפּנָי ֶבּאֱמוּנ ִ
וּב ְמג ַ
ִ
נ ְַפ ִשׁי׃
וֹכיָא
ֲפפוּנִ י ְבּאַנ ְְטי ְ
ָד ְע ָתּ ִכּי א ָ
ֲשׁר י ַ
וּב ָצרוֹת א ֶ
וּב ְר ִדיפוֹת ְ
יא ִ
ָארי ַעד
לוּס ְטרָא ִכּי־ ָשׁם ִנ ְר ַדּ ְפ ִתּי ַעל־ ַצוּ ִ
וּב ְ
ְבּ ִאקּוֹ ְניָא ְ
ילנִי ָהאָדוֹן ִמ ָכּל־רֹ ְד ָפי׃
ֲשׁר־ ִה ִצּ ַ
אֶ
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲפ ִצים ְבּ ַחיֵּי י ְִראַת ָשׁ ַמיִם ְבּי ַ
ֻלּם ַהח ֵ
יב ִכּי ֲהא כ ָ
ִנ ְר ָדּ ִפים ֵה ָמּה׃
ַשׁ ִחיתוּ ַמ ְת ִעים
ָעים וְקֹ ְס ִמים ֵכּן ָירֵעוּ ְו ֵכן י ְ
ָשׁים ר ִ
יג אֲַ אנ ִ
ֵהם ְונ ְִת ִעים׃
אַתּה ְשׁמֹר ֶאת־ ֲא ֶשׁר ָל ַמ ְד ָתּ וְ ִה ְשׂ ַכּ ְל ָתּ ֶאל־נָכוֹן ִכּי
ֳבל ָ
יד א ָ
ֲשׁר ִמ ִפּיו ָל ָמ ְד ָתּ׃
ָד ְע ָתּ ִמי־הוּא א ֶ
יַ
ָדם
ֲשׁר ַעל־י ָ
ָד ְע ָתּ ֶאת־ ִכּ ְת ֵבי ַהקֹּ ֶדשׁ א ֶ
טו ו ְִכי־ ִמ ְנּ ֻערֶי י ַ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָשׁע ֶבּאֱמוּנַת י ַ
ַתּ ְשׂ ִכּיל ְל ִהוּ ַ
רוּח ֱאִ הים ֵה ָמּה וּנְ כֹ ִנים ְלהוֹרֹת
טז ָכּל־ ִכּ ְת ֵבי ַהקֹּ ֶדשׁ ַעל־ ִפּי ַ
ַשּׁר ְבּ ַמ ְע ְגּ ֵלי ֶצ ֶדק׃
וּלי ֵ
ֶפשׁ ְ
יח ְל ָה ִשׁיב נ ֶ
וֹכ ַ
וּלה ִ
ְ
ֲשׂה
יהם ָשׁ ֵלם י ְִהיֶה ִאישׁ ָה ֱאִ הים ְונָכוֹן ְל ָכל־ ַמע ֶ
יז ו ְַעל־ ִפּ ֶ
טּוֹב׃

פרק ד
יח אֲדוֹ ֵנינוּ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
א ָל ֵכן ֲאנִי ֶנגֶד ְפּנֵי ֱאִ הים ְו ֶנגֶד ְפּנֵי י ַ
ָלה
ֲשׁר ִיגּ ֶ
ֲשׁר י ְִשׁפֹּט ֶאת־ ַה ַחיִּים וְ ֶאת־ ַה ֵמּ ִתים ַכּא ֶ
אֶ
ְב ַמ ְלכוּתוֹ ִה ְננִי ְמ ַצ ְוַּ היּוֹם ֵלאמֹר׃
ב ְקרָא ֶאת־ ְדּ ַבר ְבּשׁרָתוֹ ְוא ֶת ְח ַדּל ִמ ְקּרֹא גַּם־ ְבּ ִעתּוֹ ְוגַם
יח ְו ִת ְג ַער ְו ַת ְז ֵהר
וֹכ ַ
וֹכ ַח תּ ִ
וּב ָכל־אֹ ֶר רוּ ֲח ה ֵ
ְבּא ִעתּוֹ ְ
ְל ִפי ָכל־ ִדּ ְברֵי ַהתּוֹ ָרה׃
אָדם תּוֹ ַרת ַחיִּים ִכּי
ֲשׁר א־י ִָכילוּ ְבנֵי־ ָ
ָמים יָבוֹאוּ א ֶ
ג ִכּי־י ִ
ָתם
וֹרים י ְִצ ְבּרוּ ָל ֶהם ְבּאַוּ ָ
ֵיהם ֻהכּוּ ֶב ָחרֶס ַוהֲמוֹן מ ִ
אָ ְזנ ֶ
ְל ִה ְת ָגּרֶד־ ָבּם׃
ֱמת י ִָסירוּ אָ ְזנָם ְל ַהטּוֹת אַ ֲחרֵי ִמ ְשׁ ִלי ָשׁ ְוא׃
ד ִמן־ ָהא ֶ
ָעה
אַתּה עֲמֹד ַעל־ ִמ ְשׁ ַמ ְר ֶתִּ ה ְת ַענֶּה ַתּ ַחת י ְֵדי ָהר ָ
ֲבל ָ
ה אָ
אכת ַה ְמ ַב ֵשּׂר ְו ַכ ֵלּה ֶאת־עֲבֹ ָד ֶת׃
ֲשׂה ְמ ֶל ֶ
עֵ
יפ ִתי ָבּאָה׃
ֲל ָ
ָבח ְו ֵעת ח ִ
ֲלי־ז ַ
ו ַו ֲאנִי נְכוֹ ָנה נ ְַפ ִשׁי ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵפּ ע ֵ
רוּצ ִתי ִה ְשׁ ַל ְמ ִתּי
ז ִמ ְל ֶח ֶמת ֶצ ֶדק נִ ְל ָח ְמ ִתּי ֶאת־ ְמ ָ
ָצ ְר ִתּי׃
ְו ֶאת־ ָהאֱמוּנָה נ ָ
ֲשׁר ַבּיּוֹם ַההוּא
וּל ִמן־ ַהיּוֹם ַהזֶּה ָצפוּן ִלי ֶכּ ֶתר ַה ְצּ ָד ָקה א ֶ
ח ְ
ִתּן־ ִלי ָהאָדוֹן שֹׁ ֵפט ֶצ ֶדק ְוא־ ִלי ְל ַב ִדּי ִכּי ִאם־גַּם
יֶ
ֲפ ִצים ְבּ ִה ְתגַּלּוֹתוֹ׃
ְל ָכל־ ַהח ֵ
ט חוּ ָשׁה וּבֹאָה ֵא ַלי ַעד־ ְמ ֵהרָה׃
ֵל־לוֹ
וֹלם ַהזֶּה ַויּ ֶ
אָהב ֶאת־ ָהע ָ
ָבנִי ִכּי ַ
ימס ֲעז ַ
י ִדּ ָ
ָל ְטיָא ְו ִטיטוֹס ְל ַד ְל ָמ ְטיָא׃
יס ִקיס ְלג ַ
יקי ְק ִר ְ
ְל ַת ְסלוֹנִ ִ
יאהוּ
ֲב ֵ
לוּקס ְל ַבדּוֹ ִנ ְשׁאָר ִע ִמּי ְק ָחה־נָּא ֶאת־ ַמ ְרקוֹס ַוה ִ
יא ְו ָ
ִע ְמַּ ל ְעזָר־ ִלי ַבּעֲבֹ ָד ִתי׃
טוּכיקוֹס ָשׁ ַל ְח ִתּי ְל ֶא ְפסוֹס׃
יב ֶאת־ ִ

וֹתיּוֹס
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁנִית ֶאל־ ִטימ ִ

ֲשׁר ָעז ְַב ִתּי ִב ְטרוֹאַס ַתּ ַחת י ְֵדי
יג ָה ֵבא־נָא ִא ְתֶּ את־ ְמ ִע ִילי א ֶ
ַק ְרפּוֹס ְוגַם ֶאת־ ַה ְסּ ָפ ִרים אֶַ את־ ַה ְקּ ָל ִפים ְבּרֹא ָשׁם׃
ְשׁ ֶלּם־לוֹ
חשׁת ָע ָשׂה ִלי רָעוֹת רַבּוֹת י ַ
ֲל ְכ ַסנְ ְדּרוֹס ָחרַשׁ ַהנְּ ֶ
יד א ֶ
ֲשׂהוּ׃
יְה ָוֹה ְכּ ַמע ֵ
ַצּב ְבּ ָפנַי ַל ְמרוֹת
אַתּה ִה ְשׁ ַתּ ֵמר ִמ ָפּנָיו ִכּי הוּא ִה ְתי ֵ
טו ְוגַם־ ָ
וּל ָה ֵפר ְדּ ָברֵינוּ׃
ְ
אתי ְל ִה ְצ ַט ֵדּק ַבּ ַפּ ַעם ָה ִראשָֹׁנה א־ ַע ַמד ִאישׁ
ֲשׁר ָבּ ִ
טז ַכּא ֶ
ֵח ֵשׁב ָל ֶהם ְל ָעוֹן׃
ֻלּם ֲעזָבוּנִי אַל־י ָ
ִא ִתּי ִכּי־כ ָ
ְחזְּ ֵקנִי ְל ַמ ַען ִתּ ָקּרֵא ַה ְבּשׁרָה
ֲבל ָהאָדוֹן ָהיָה ְב ֶע ְז ִרי ַוי ַ
יז א ָ
אַריֵה
ַעל־ ִפּי ְוי ְִשׁ ְמעוּ ָכל־ ַהגּוֹ ִים ְוגַם־ ְבּ ֶע ְזרָתוֹ ִמ ִפּי ְ
נ ִָצּ ְל ִתּי׃
יענִי ָלבוֹא ֶאל־ ַמ ְלכוּת
וֹשׁ ֵ
יל ִני ָהאָדוֹן ִמ ָכּל־רָע וְי ִ
יח ֵכּן י ִַצּ ֵ
אָמן׃
ָעד ֵ
וֹלם ו ֶ
ָשׁ ָמיִם וְ לוֹ ֶא ֵתּן ָכּבוֹד ְלע ָ
ִיסיפוֹרוֹס׃
וּבית ֳאנ ִ
ילס ֵ
ֲק ָ
יס ָקה ַוע ִ
יט ְשׁאַל ִל ְשׁלוֹם ְפּ ִר ְ
ַח ִתּי
וֹפימוֹס ִהנּ ְ
וֹר ְנתּוֹס ְו ֶאת־ ְטר ִ
ַסטוֹס ִנ ְשׁאַר ְבּק ִ
כ ֲאר ְ
ילטוֹס ִכּי חֹ ֶלה הוּא׃
ְבּ ִמ ֵ
וּפוּדיס וְ ִלינוֹס
כא ַמ ֵהר וָבֹא ֵא ַלי ִל ְפנֵי יְמוֹת ַהחֹ ֶרף ֶאוְ בוּלוֹס ִ
וֹמ׃
אַחינוּ שֹׁ ֲא ִלים ִל ְשׁל ֶ
וֹדיָה ו ְָכל־ ֵ
וּקל ְ
ְ
אָמן׃
רוּחְ ו ַח ְסדּוֹ ִע ָמּ ֶכם ֵ
יח ִעם־ ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
כב אֲדֵֹנינוּ י ַ

קעג

וֹתיּוֹס
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ָה ֵשּׁנִית ֶאל־ ִטימ ִ

Titus
ִא ֶגּ ֶרת פּוֹלוֹס ֶאל־ ִטיטוֹס
פרק א
יח ְכּ ִפי אֱמוּנַת
וּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח יֵשׁ ַ
וּשׁ ִל ַ
א פּוֹלוֹס ֶע ֶבד ֱאִ הים ְ
ֱמת ְבּי ְִראַת ָשׁ ַמיִם׃
וּכ ִפי־ ַד ַעת ָהא ֶ
ְבּ ִחירֵי ֱאִ הים ְ
ֱמן ֵמרֹאשׁ
יח ָה ֵאל ַה ֶנּא ָ
ֲשׁר ִה ְב ִט ַ
וֹלם א ֶ
ב ִבּ ִת ְקוַת ַחיֵּי ע ָ
אָרץ׃
ִמ ַקּ ְד ֵמי־ ֶ
ג ְו ֶאת־ ְדּ ָברוֹ ִג ָלּה ְב ִעתּוֹ ַעל־ ִפּי ְק ִריאַת ַה ְבּשׂרָה ֲהא ִהיא
יענוּ׃
וֹשׁ ֵ
ֻדּת ֵאל מ ִ
ְהק ָדה ִא ִתּי ִבּ ְפק ַ
ֲא ֶשׁר ָ ְ
ָתנוּ ֶח ֶסד
ֲל ַצי ִבּ ְמנָת ֵח ֶלק אֱמוּנ ֵ
ד ֶאל־ ִטיטוֹס ְבּנִ י ְכּ ֵבן ֵמח ָ
וּמ ֵאת אֲדוֹ ֵנינוּ
ֲמים ְו ָשׁלוֹם ְלֵ מ ֵאת ָה ֱאִ הים ָהאָב ֵ
ְו ַרח ִ
יענוּ׃
וֹשׁ ֵ
יח מ ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
ֶח ַסר
ֲשׁר י ְ
ֵיטי ְל ַמלֹּאת ָכּל־א ֶ
ַח ִתּיִ ב ְקר ִ
ה ַבּעֲבוּר זֹאת ִהנּ ְ
ִיתי׃
ֲשׁר ִצוּ ִ
וּל ָה ִקים זִ ְקנֵי ָה ֵע ָדה ְבּ ָכל־ ִעיר ו ִָעיר ַכּא ֶ
ָשׁם ְ
אַחת
ו ִכּי־י ְִהיֶה ִאישׁ נ ִָקי וְ ֵאין־בּוֹ ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר ַבּ ַעל־ ִא ָשּׁה ַ
ַעל ֵהם אוֹ
ָעה ִכּי ְבנֵי ְב ִליּ ַ
ֲמינִים ְו ֵאין ִדּ ָבּ ָתם ר ָ
וּבנָיו ַמא ִ
ָ
ְבנֵי־ ֶמ ִרי׃
ז ִכּי ַעל־רֹאשׁ ָה ֵע ָדה ִל ְהיוֹת נ ִָקי ִמ ָכּל־ ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר
ְכּ ֶבן־ ֶמ ֶשׁק ֵבּית־ ֱאִ הים א עֹ ֶשׂה ִכ ְרצוֹן ַע ְצמוֹ א ִאישׁ
ָשׂא
ֲשׁר א נ ָ
ֵח ָמה א סֹ ֵבא ַייִן א ַב ַעל ַמ ֲהלֻמּוֹת ַוא ֶ
ְל ֶב ַצע נִ ְבזֶה נ ְַפשׁוֹ׃
ח ִכּי ִאם־פֹּ ֵת ַח ְדּ ָל ָתיו ָלאֹ ֵר ַח ְואֹ ֵהב ָכּל־טוּב ַה ָשּׂם ֵעינוֹ
ָכיו ַצ ִדיק ו ְָקדוֹשׁ וְכֹ ֵבשׁ ֶאת־י ְִצרוֹ׃
ַעל־ ְדּר ָ
ָדיו רַב־לוֹ ְבּתוֹ ַרת
וּב ֵכן י ָ
ֱמת ְל ִפי ַהתּוֹ ָרה ְ
וּמ ֲחזִיק ִבּ ְד ַבר א ֶ
ט ַ
יח ֶאת־ ַה ָקּ ִמים ָע ֵלינוּ׃
וֹכ ַ
ַחיִּים גַּם־ ְל ַה ְז ִהיר ְוגַם ְלה ִ
ַטּיפוּן ַמ ְשׂאוֹת ָשׁ ְוא
י ִכּי־ ַר ִבּים ֵהם ַה ֵמּ ֲאנִים ִל ְשׁמֹ ַע ְו ַה ֵטּף י ִ
וֹלים׃
ֶתר ִמ ְבּנֵי ַה ִנּמּ ִ
דּוּחים ו ְַעל־י ֶ
וּמ ִ
ַ
יהם ִכּי ֵהם ַההֹ ְפ ִכים ָבּ ִתּים ְשׁ ֵל ִמים
ֲשׁר ִה ָסּ ֵכר י ִָסּ ֵכר ִפּ ֶ
יא א ֶ
ֲשׁר א ַכ ָדּת ֵע ֶקב ֶבּ ַצע נ ְִבזֶה׃
וּד ָב ִרים י ְַל ְמּדוּן א ֶ
ְ
ֵטים אַ ְנ ֵשׁי
אָמר ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְוהוּא נ ִָביא ִמ ִקּ ְר ָבּם ַה ְקּר ִ
וּכ ָבר ַ
יב ְ
וּב ְטנָם ֶבּ ֶטן ַע ְצלוּת׃
ַער ִ
וֹלם ִדּ ְמיָֹנם ְכּ ַחיְתוֹ י ַ
ָכזָב ֵהם ֵמע ָ
יח אֹ ָתם
וֹכ ַ
וֹכ ַח תּ ִ
ֱמת ו ְַעל־ ֵכּן ה ֵ
יג ָה ֵעדוּת ַהזֹּאת ֵעדוּת א ֶ
ֲליפוּ כֹ ַח ָבּאֱמוּנָה׃
ָצה ְל ַמ ַען ַיח ִ
וֹכ ָחה ִנ ְמר ָ
תֵּ
ְהוּדים ְו ֶאל־ ִמ ְצוֹת
ָשׂימוּ עוֹד ֵלב ֶאל־אַגָּדוֹת ַהיּ ִ
יד ְוא י ִ
ֱמת׃
ֲשׁר י ְַס ִתּירוּ ָפנִ ים ִמן־ ָהא ֶ
ָשׁים א ֶ
ֲאנ ִ
וֹרים אִַ ל ְט ֵמ ִאים וְ ִל ְבנֵי ִב ְלי־אֱמוּנָה ֵאין
טו ַהכֹּל ָטהוֹר ַל ְטּה ִ
אָתם ָבּם׃
אוּמה ִכּי גַם־ ִל ָבּם ו ְַד ְע ָתּם ִט ְמ ָ
ָטהוֹר ְמ ָ

קעד

יהם
ֲשׂ ֶ
וּב ַמע ֵ
יהם י ִַגּידוּ ִכּי־ ַד ַעת ֱאִ הים ִא ָתּם ְ
טז ְבּ ִפ ֶ
י ְַכזְּבוּ־לוֹ ִכּי ִנ ְת ָע ִבים ֵהם ְוא ֵא ֻמן ָבּם ְוא־י ְִצ ְלחוּ
ֲשׂה טּוֹב׃
ְל ָכל־ ַמע ֶ

פרק ב
אַתּה ְתּ ַד ֵבּר ְדּ ָברֶיְ כּ ָדת תּוֹ ַרת ַחיִּים׃
א ְו ָ
יהם ִל ְהיוֹת
ְקנִים ִכּי י ְִפ ְקחוּ ַעיִן ַעל־ ַדּ ְר ֵכ ֶ
ב ַד ֵבּר ֶאל־ ַהזּ ֵ
וּבכֹ ַח
ֲבה ְ
וּשׁ ֵל ִמים ָבּאֱמוּנָה ְבּאַה ָ
בוּדים ְמ ֻא ָשּׁ ִרים ְ
ְכּ ִ
ַה ַסּ ָבּל׃
ֲליכוֹת
יהן ְכּ ִמ ְשׁ ָפּט ַלה ִ
וֹת ֶ
ֲליכ ֵ
ְקנוֹת ִל ַפ ֵלּס ה ִ
ג ו ְֵכן גַּם־ ֶאל־ ַהזּ ֵ
ָשׁים ַבּקֹּ ֶדשׁ א ְל ַה ְל ִשׁין ִבּ ְלשׁוֹ ָנן ְוא ִל ְמשׁוַֹ בַּיּיִן
נִ
ֶאת־ ְבּ ָשׂרָן ִכּי ִאם־ ְלהוֹרֹת אֹ ַרח טוֹב׃
יהן
ֲל ֶ
ֲבה ֶאת־ ַבּע ֵ
ָשׁים ַה ְצּ ִעירוֹת ְלאַה ָ
אַשּׁר ֶאת־ ַהנּ ִ
ד ְל ֵ
ֵיהן׃
ְו ֶאת־ ְבּנ ֶ
יתן
אכ ָתּן ְבּ ֵב ָ
אָר ָחן ְו ַלעֲשׂוֹת ְמ ַל ְ
ה ְל ַה ְצנַע ֶל ֶכת ְלזַּכּוֹת ֶאת־ ְ
ָתן
יהן ְל ִב ְל ִתּי ִינּ ֵ
ֲל ֶ
ול ְהיוֹת טוֹבוֹת ְונ ְִכנָעוֹת ַתּ ַחת י ְֵדי ַבע ֵ
ִ
דּוּפים׃
ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים ְל ִג ִ
ַשּׁרוּן
ָשׁים ַה ְצּ ִע ִירים ְתּ ַצוֶּה ֵלאמֹר ִכּי ְיי ְ
ו ְוגַם ַעל־ ָה ֲאנ ִ
וֹתם׃
אָרח ָ
ְ
וֹבים
ֲשׂיַ הטּ ִ
וֹפת ָל ֶהם ְבּ ַמע ֶ
אַתּה ְבּנ ְַפ ְשֱׁ היֵה ָת ִמיד ְלמ ֵ
ז ְו ָ
ֲשׁר ֵאין ָבּ ֶהם נ ְִפ ָתּל ו ְִע ֵקּשׁ׃
ִיק ִרים א ֶ
ֲמ ִרים ְנכֹ ִחים ו ָ
וּבא ָ
ַ
ֲשׁר ָצרֶי
ֲשׁר ָמ ְשׁ ָחת ֵאין־בּוֹ ַעד א ֶ
וּב ֶל ַקח טוֹב א ֶ
ח ְ
בשׁת וְ א י ְִמ ְצאוּ ְל ַד ֵבּר ָע ֵלינוּ ָסרָה׃
י ְִל ְבּשׁוּ־ ֶ
יהם ו ְִל ְהיוֹת
ֲב ִדים ְתּ ַצוֶּה ִכּי־י ִָכּנְעוּ ַת ַחת י ְֵדי אֲדֵֹנ ֶ
ט ו ְַעל־ ָהע ָ
ֵיהם׃
ָל ֶהם ְלרָצוֹן ָתּ ִמיד ְוא ְל ָה ִשׁיב ָדּ ָבר ַל ְמרוֹת ֵעינ ֶ
ֱמנָה
רוּחם ֶנא ָ
יהם ִכּי ָ
ֲשׂ ֶ
י ְוא ִל ְגנֹב ִכּי ִאם־ ְל ַה ְראוֹת ְבּ ַמע ֵ
יע ָלנוּ׃
וֹשׁ ַ
וּבזֹאת י ְָפאֲרוּ ַבכֹּל ֶאת־תּוֹ ַרת ֱאֵ הינוּ ַהמּ ִ
ְ
ֻלּם׃
אָדם כּ ָ
ֵשׁע ְבּנֵי ָה ָ
יא ִכּי ֶח ֶסד ֱאִ הים ָזרַח ַכּ ַשּׁ ַחר ְלי ַ
וּמ ַתּ ֲאוֹת ַחיֵּי ְב ָשׂ ִרים וְ ָלגוּר
וּלהוֹרֹת ָלנוּ ְל ִה ָבּ ֵדל ִמ ָכּל־רָע ִ
יב ְ
וּבי ְִראַת ָשׁ ָמיִם׃
ישׁ ִרים ְ
וּב ֵמ ָ
ָבּאָרֶץ ַה ֵלּזוּ ְבּ ַה ְשׂ ֵכּל ְ
ָלה ְכבוֹד
וֹבה ְל ֵעת ִיגּ ֶ
ְעינֵינוּ ְנשׂוּאוֹת ֶאל־ ַה ִתּ ְקוָה ַהטּ ָ
יג ו ֵ
יעינוּ׃
וֹשׁ ֵ
יח מ ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָה ֱאִ הים ַהגָּדוֹל ְוי ַ
ֲדנוּ ְל ַה ִצּיל אֹ ָתנוּ ִמ ָכּל־ ָעוֹן
ָתן ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ַבּע ֵ
ֲשׁר נ ַ
יד א ֶ
ֻלּה ְמ ֵל ֵאי ִק ְנאָה
וּל ַט ֵהר ֶאת־נ ְַפ ֵשׁנוּ ִל ְהיוֹת לוֹ ְל ַעם ְסג ָ
ְ
וֹבים׃
ֲשׂים ט ִ
ְל ַמע ִ
טו ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְתּ ַד ֵבּר ְו ַתז ְִהיר ְבּ ָכל־תֹּ ֶקף ְו ִאישׁ אַל־יָבוּז
ָל׃
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פרק ג
יהם
משׁ ֵל ֶ
יהם ִלזְ כֹּר ִל ְהיוֹת נ ְִכנ ִָעים ַתּ ַחת י ְֵדי ְ
ֲל ֶ
א ַצו ע ֵ
וֹלם ו ְִל ְהיוֹת נְכֹ ִנים ְל ָכל־פֹּ ַעל טוֹב׃
ֵיהם ִל ְשׁמֹ ַע ְבּק ָ
ְו ָשׂר ֶ
ַחת
ַדּף ִאישׁ א ְל ַח ְר ֵחר ָמדוֹן ִכּי ִאם־ ְל ִה ְת ַה ֵלְּ בּנ ַ
ב א ְלג ֵ
אָדם׃
וּב ֲע ָנוָה ְל ֵעינֵי ָכל־ ָ
ַ
ַחנוּ ִבּ ְב ִלי־ ֵלב ָל ַד ַעת ִבּ ְב ִלי־אֶֹזן
ג ִכּי ְל ָפנִ ים ָהיִנוּ גַם־ ֲאנ ְ
ֻדּ ִלים
וּמג ָ
ֲב ִדים ְל ָכל־ ַתּ ֲאוָה ְו ֶח ְמ ָדּה ְ
רוּח ע ָ
ְל ַה ְק ִשׁיב ְותֹ ֵעי ַ
ֵעהוּ׃
נוּאים וְ שׂ ְנ ִאים ִאישׁ ְלר ֵ
וּב ִק ְנאָה ְשׂ ִ
ְבּ ַמ ְשׂ ֵט ָמה ְ
אָדם׃
ֲמיו ִל ְבנֵי ָ
יענוּ וְ ַרח ָ
וֹשׁ ֵ
ֲשׁר נ ְִגלוּ ַח ְס ֵדּי ֵאל מ ִ
ד אַַ כּא ֶ
ֲשׁר ָע ִשׂינוּ ִכּי
יעה ָלּנוּ יָדוֹ א ְב ִצ ְד ָק ֵתנוּ א ֶ
וֹשׁ ָ
הה ִ
רוּח
ְח ְדּ ֵשׁנוּ ְבּ ַ
ַח ָצה ַוי ַ
וֹל ְדנוּ ֵמ ָח ָדשׁ ְבּ ֵמי ָהר ְ
ִאם־ ְבּ ַח ְסדּוֹ נ ַ
ָק ְדשׁוֹ׃
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר ָשׁ ַפָ ע ֵלינוּ ֶשׁ ַפע רָב ַעל־י ְֵדי י ַ
ו אֶ
יענוּ׃
וֹשׁ ֵ
מ ִ
ֲשׁר ִקוִּינוּ
וֹלם ַכּא ֶ
ז ְל ַמ ַען נִ ְצ ַדּק ְבּ ַח ְסדּוֹ וְ נִירַשׁ ָלנוּ ַחיֵּי ע ָ
ל וֹ׃
ֱמנִים ִא ְמרֵי־ ִפי ְוזֶה הוּא ֶח ְפ ִצי ִכּי־ ְת ַל ֵמּד ַה ְדּ ָב ִרים
ח ֶנא ָ
ֲמינִים ֵבּאִ הים
אַמּצוּ ַה ַמּא ִ
ָה ֵא ֶלּה ְבּ ָכל־תֹּ ֶקף ְל ַמ ַען י ְִת ְ
וֹבים
וֹבים ֵא ֶלּה ֵהם ַה ְדּ ָב ִרים ַהטּ ִ
ֲשׂים ט ִ
ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ַמע ִ
אָדם׃
וֹעיל ִל ְבנֵי ָ
ְלה ִ
וּמ ְמּ ִריבוֹת
וֹלדֹת ַהדּוֹרֹת ִ
ֲדל ְלִ מ ְשּׁ ֵאלוֹת ֶכּ ֶסל ְות ְ
ט אַ ח ַ
וֹעילוּ ִכּי תֹהוּ ֵה ָנּה׃
ֲשׁר א י ִ
וּמ ְחקוֹת ְבּ ִד ְברֵי ַהתּוֹ ָרה א ֶ
ַ
וּשׁ ָתּיִם
וֹכ ָחה ַפּ ַעם ְ
הוּכח ְבּת ֵ
ֲשׁר ַ
י ִאישׁ־ ַמ ְמרֶה אַ ֲחרֵי א ֶ
ְשׂ ֵטה ֵמ ָע ָליו׃
ְאָשׁם ִכּי ִלבּוֹ
יא ִכּי־ ִאישׁ ָכּזֶה ֲהא ֵת ַדע ִכּי ִע ֵקּשׁ הוּא ו ֵ
ימנּוּ׃
ֲשׁ ֶ
ַיא ִ
טוּכיקוֹס ָתּ ִחישׁ
אַר ְט ָמס אוֹ ֶאת־ ִ
ֲשׁר ֶא ְשׁ ַלח ֵא ֶליֶ את־ ְ
יב ַכּא ֶ
ַצ ִתּי ֶל ֱחרַף ָשׁם ַהחֹ ֶרף ַהזֶּה׃
ִיקפֹּ ִליס ִכּי־ ָחר ְ
ָלבוֹא ֵא ַלי ְלנ ָ
ֲשׁר י ְֵלכוּן ְל ַד ְר ָכּם ֵתּ ֵלִ ע ָמּם
יג ְוזֵינָס ַהסֹּ ֵפר ְואַפּוֹלוֹס ַכּא ֶ
אוּמה׃
ַח ְסרוּן ְמ ָ
וּר ֵאה ִכּי א־י ְ
ְל ַשׁ ְלּ ָחם ְ
ֲשׂים
יד ְוגַם־אַ ְנ ֵשׁי ָה ֵע ָדה ֶשׁ ָלּנוּ י ְִל ְמדוּן ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ַמע ִ
זוּל ָתם ְל ִב ְל ִתּי י ְִהיוּ ְכּא עֹ ִשׂים
וֹבים ְל ַמלֹּאת ַמ ְחסוֹר ָ
ט ִ
ֶפּ ִרי׃
וֹמְ שׁאַל ִל ְשׁלוֹם
ֲשׁר ִע ִמּי שֹׁ ֲא ִלים ִל ְשׁל ֶ
אַחים א ֶ
טו ָכּל־ ָה ִ
אָמן׃
ֻלּ ֶכם ֵ
אֹ ֲה ֵבי נ ְַפ ֵשׁנוּ ֶבּאֱמוּנָה ַה ֶח ֶסד ִעם־כּ ְ

קעה

ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ֶאל־ ִטיטוֹס

Philemon
ִא ֶגּ ֶרת פּוֹלוֹס ֶאל־ ִפּי ֵלימוֹן
פרק א
ילימוֹן
אָחי ֶאל־ ִפּ ֵ
וֹתיּוֹס ִ
יח וְ ִטימ ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲסיר י ַ
א פּוֹלוֹס א ִ
ָדינוּ׃
אֹ ֵהב ָלנוּ ְותֹ ֵמְ בּי ֵ
יתי ְבּ ִמ ְלחֲמֹ ֵתינוּ
ֲמ ִ
ֶבר ע ִ
אַר ִכפּוֹס גּ ֶ
ְאל־ ְ
אַפּיָּה אֲחֹ ִתי ו ֶ
ב ְו ֶאל־ ִ
ית׃
ֲשׁר ְבּ ֵב ֶ
ְו ֶאל־ ַה ָקּ ָהל א ֶ
ֵשׁוּע
וּמ ֵאת י ַ
אָבינוּ ֵ
ְשׁלוֹם ֵמ ֵאת ֱאִ הים ִ
ג ֶח ֶסד ָל ֶכם ו ָ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲב ְר ָכה ֶאת־ ֱאָ הי וְאַז ְִכּ ְירָ ת ִמיד ִבּ ְת ִפ ָלּ ִתי׃
ד אָ
ֵשׁוּע
ֲשׁר ִתּנְ צֹר ְבּנ ְַפ ְשֶׁ אל־י ַ
ֲבה ְו ָהאֱמוּנָה א ֶ
ה ִל ְשׁ ֻמ ַעת ָהאַה ָ
דשׁיו׃
אֲדֵֹנינוּ ְו ֶאל־ ָכּל־ ְק ָ
ֻדּ ָתהּ ַעל־י ְֵדי ַה ַדּ ַעת
וֹסיף אֹ ֶמץ ַבּ ֲאג ָ
ָת תּ ִ
ו וּ ְת ִפ ָלּ ִתי ִכּי אֱמוּנ ְ
ֵשׁוּע׃
יח י ַ
ַמה־טּוֹב ָבּ ֶכם ִל ְפנֵי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר
חוּמים אַ ֲחרֵי א ֵ
ֲב ְתָ הי ְָתה ִלּי ְל ָשׂשׂוֹן רָב וְ ַת ְנ ִ
ז ִכּי אַה ָ
וֹשׁים׃
ֶפשׁ ְבּ ֶקרֶב ַה ְקּד ִ
ִית ְל ֵמ ִשׁיב נ ֶ
אָחי ָהי ָ
אַתּה ִ
ָ
יח ְל ַצוֹּת ָע ֶליֶ את־ ַהטּוֹב
ָחב ִל ִבּי ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ח ו ְַע ָתּה אַף ִכּי ר ַ
ָל׃
ֵשׁוּע
ֲסיר י ַ
ָקן ַוא ִ
ֲב ֵתנוּ ֲאנִי פּוֹלוֹס ַהזּ ֵ
ט ְבּ ָכל־זֹאת ְל ַמ ַען אַה ָ
יע ָבּ׃
יח ַכּיּוֹם ִה ְננִי ְל ַה ְפ ִגּ ַ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹל ְד ִתּיהוּ ֲהא
ֲסוּרים ה ַ
ֲשׁר ְבּ ֵבית ָהא ִ
יע ְבּ ַעד ְבּנִי א ֶ
אַפ ִגּ ַ
י ִכּי ְ
הוּא אֳנִ ִסימוֹס ְבּנִי׃
ֲבל ֵמ ַע ָתּה גַּם־ ְל
ֲשׁר א ְלי ְִתרוֹן ָהיָה ְלִ מ ְלּ ָפנִים א ָ
יא א ֶ
גַּם־ ִלי הוּא ְלי ְִתרוֹן גָּדוֹל׃
יב ַו ֲאנִי ִה ְננִי ְמ ִשׁיבוֹ ֵא ֶליַ כּיּוֹם ָשׂא נָא ֶאת־ ָפּנָיו ִכּי
ֲל ַצי הוּא׃
ְכּ ֶבן־ ֵמח ָ
יג אַף ִכּי ִח ַמּ ְד ִתּי ְל ַה ֲחזֵק־בּוֹ ִכּי ַיעֲמֹד ְל ָשׁ ְר ֵתנִי ַתּ ְח ֶתּי
ְבּעוֹד ֲאנִי אָסוּר ְבּ ַכ ְב ֵלי ַה ְבּשׂרָה׃
ֲבל א ָח ַפ ְצ ִתּי ַלעֲשׂוֹת ָדּ ָבר ִבּ ְב ִלי ַד ְע ֶתְּ ל ַמ ַען י ְִהיֶה
יד א ָ
טוּב א ְכמוֹ ְבאֶֹנס ִכּי ִאם־ ִבּנ ְָד ָבה׃
ְגמוּל ְ
אוּלי ַבּעֲבוּר זֹאת נ ְִפרַד ִמ ְמִּ ל ְז ָמן ָקצוּב ְל ַמ ַען י ְִהיֶה
טו ְו ַ
ָעד׃
וֹלם ו ֶ
ְל ָפנֶיְ לע ָ
טז ְוא עוֹד ְכּ ֶע ֶבד ִכּי ִאם־רַב ֵמ ֶע ֶבד ְכּאָח י ִַקּיר ִכּי י ִַקּיר הוּא
ָשׁים
וּמה־גַּם ִכּי ֵכן י ְִהי ְל גַּם־ ֶנגֶד ְפּנֵי ֲאנ ִ
ִלי ַעד־ ְמאֹד ַ
ְוגַם ֶנגֶד ְפּנֵי אֲדֵֹנינו׃
יז ו ְַעל־ ֵכּן ִאם ְל ָח ֵבר ְלַ תּ ְח ְשׁ ֵבנִ י ַק ֶבּל־נָא ָפּנָיו ְכּ ָפנָי׃
ֲשׁמוֹ ְברֹאשׁוֹ ִמיּ ִָדי ִת ְד ְר ֶשׁנּוּ׃
יח ְו ִאם ָע ַשׁק אֹ ְת אוֹ א ָ
ֲשׁ ֵלּם ְוא אֹ ַמר ֵא ֶליִ כּי
יט ֲאנִי פוֹלוֹס ָכּ ַת ְב ִתּי זֶה ְבּי ִָדי ֲאנִי א ַ
חוֹב ָע ֶליְ ל ַשׁ ֶלּם־ ִלי גַּם־ ְבּ ַעד נ ְַפ ֶשׁ׃

קעו

יבה־נָּא ִל ִבּי
ָחה זוּ ַבּאֲדֵֹנינוּ ָה ִשׁ ָ
אָחי ֶא ְמ ָצא ְבְּ רו ָ
כ אָנָּא ִ
יח׃
וֹתי ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ו ְִכ ְלי ַ
וֹסף
ָד ְע ִתּי ִכּי־ת ִ
ָא ְכתֹּב ֵא ֶליְ וגַם י ַ
כא ְבָּ ב ַט ְח ִתּי ִכּי ַת ֲענֶה ו ֶ
אָמ ְר ִתּי׃
ֲשׁר ָ
ַלעֲשׂוֹת ֵמא ֶ
ָתן
ַחל ְל ִהנּ ֵ
כב נוֹ ָסף ַעל־זֶה ָתּ ֶכן־ ִלי ֵבּית ָמלוֹן ִכּי ִה ְננִי ְמי ֵ
ָל ֶכם ְכּ ִפי ְת ִפ ַלּ ְת ֶכם׃
ֲשׁר הוּא ָעצוּר ִא ִתּי
וֹמֶ א ַפּ ְפרָס א ֶ
כג ֵא ֶלּה שֹׁ ֲא ִלים ִל ְשׁל ֶ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּי ַ
לוּקס ַהתֹּ ְמ ִכים ְבָּי ִדי׃
ימס וְ ָ
ֲר ְס ַט ְרכוֹס ְו ִד ָ
וּמ ְרקוֹס ַוא ִ
כד ַ
אָמן׃
ֲכם ֵ
יח אֲדֵֹנינוּ ִעם־רוּח ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמ ִשׁ ַ
כה ֶח ֶסד י ַ

ילימוֹן
ִא ֶגּרֶת פּוֹלוֹס ֶאל־ ִפּ ֵ

Hebrews
ִא ֶגּ ֶרת ֶאל־ ָה ִע ְב ִרים
פרק א
וֹתינוּ ְפּ ָע ִמים רַבּוֹת
ֲשׁר־ ִדּ ֶבּר ִמ ֶקּ ֶדם ֶאל־אֲב ֵ
א ָה ֱאִ הים א ֶ
יאים׃
וּב ָפנִים שֹׁ ִנים ַעל־י ְֵדי ַהנּ ְִב ִ
ְ
ֲשׁר ָשׂ ָמהוּ
ב ִדּ ֶבּר ֵא ֵלינוּ ְל ֵקץ ַהָיּ ִמין ָה ֵא ֶלּה ַעל־ ִפּי ַה ֵבּן א ֶ
ֲשׁר בּוֹ ָע ָשׂה גַּם־ ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץ׃
ֲלה ַבכֹּל ַוא ֶ
ְל ַב ַעל ַנח ָ
ְצ ֶלם ָפּנָיו וְנֹ ֵשׂא־כֹל ְבּכֹ ַח ְדּ ָברוֹ ְואַ ֲחרֵי
ג ְוהוּא זֹ ַהר ְכּבוֹדוֹ ו ֶ
ֲשׁר לוֹ
ימין א ֶ
ָשׁב ִמ ִ
ֲשׁר ִט ֵהר אֹ ָתנוּ ְבּנ ְַפשׁוֹ ֵמ ַחטֹּא ֵתינוּ י ַ
אֶ
ֻלּה ַבּ ָמּרוֹם׃
ַה ְגּד ָ
ֲשׁר ָקנָה לוֹ ֵשׁם רָם
אָכים ַכּא ֶ
ד ַויּ ְִג ַבּהּ ְל ַמ ְע ָלה ִמן־ ַה ַמּ ְל ִ
ִשּׂא ֵמ ֶהם׃
ְונ ָ
אָתּה ֲאנִי ַהיּוֹם
וֹלם ְבּנִי ָ
אָמר ֵמע ָ
אָכים ַ
ה ִכּי ְל ִמי ִמן־ ַה ַמּ ְל ִ
י ְִל ְד ִתּי ו ְֵכן עוֹד ֲאנִי ֶא ְהיֶה־לּוֹ ְלאָב וְ הוּא י ְִהיֶה־ ִלּי ְל ֵבן׃
אַר ָצה הוּא אֹ ֵמר
ו ו ְֵכן ְבּ ִתתּוֹ ֶאת־ ְבּכוֹרוֹ ָלשׁוּב ְל ֵת ֵבל ְ
ֲכי ֱאִ הים׃
ִה ְשׁ ַתּחֲווּ לוֹ ָכּל־ ַמ ְלא ֵ
אָכיו רוּחוֹת ְמ ָשׁ ְר ָתיו
אָכים הוּא אֹ ֵמר עֹ ֶשׂה ַמ ְל ָ
ז ו ְַעל־ ַה ַמ ְל ִ
ֵאשׁ ֵ הט׃
ָעד ֵשׁ ֶבט ִמישֹׁר
ח אַַ על־ ַה ֵבּן אֹ ֵמר ִכּ ְס ֲאֱ אִ הים עוֹ ָלם ו ֶ
כוּת׃
ֵשׁ ֶבט ַמ ְל ֶ
ֶשׁע ַעל־ ֵכּן ְמ ָשׁ ֲחֱ אִ הים ֱאֶ הי
ַתּ ְשׂנָא ר ַ
אָה ְב ָתּ ֶצּ ֶדק ו ִ
ט ַ
ֲב ֶר׃
ֶשׁ ֶמן ָשׂשׂוֹן ֵמח ֵ
ָדי
ֲשׂי י ֶ
וּמע ֵ
ָס ְד ָתּ ַ
אַתּה אֲדָֹני ְל ָפנִים ָהאָרֶץ י ַ
י ו ְֵכן עוֹד ָ
ָשׁ ָמיִם׃
ֻלּם ַכּ ֶבּגֶד י ְִבלוּ׃
אַתּה ַתעֲמֹד ְוכ ָ
יא ֵה ָמּה יֹא ֵבדוּ ְו ָ
וֹתי א י ִָתּמּוּ׃
וּשׁנ ֶ
אַתּה הוּא ְ
ַחפוּ ְו ָ
יפם ְוי ְ
ֲל ֵ
יב ַכּ ְלּבוּשׁ ַתּח ִ
ימינִי
וֹלם ֵשׁב ִל ִ
אָמר ֵמע ָ
אָכים ַ
וּל ִמי ֵאיפוֹא ִמן־ ַה ַמּ ְל ִ
יג ְ
אָשׁית אֹ ְי ֶבי הֲדֹם ְלר ְַג ֶלי׃
ַעד־ ִ
לוּחים ְל ָשׁרֵת ִל ְפנֵי
ֲכי ַה ָשּׁרֵת ֵהם ַה ְשּׁ ִ
ֻלּם ַמ ְלא ֵ
יד ֲהא כ ָ
ֲל ָתם׃
ֵשׁע ַנח ָ
ַה ָבּ ִאים ִל ְנחֹל י ַ

פרק ב
א

ב
ג

ֲשׁר
ָהר ַעד־ ְמאֹד ַבּ ְדּ ָב ִרים א ֶ
ַעל־ ֵכּן ַה ִמּ ְצוָה ֵא ֵלינוּ ְל ִהזּ ֵ
ָשׁ ָמ ְענוּ ֶפּן־יָלוּזוּ ֵמ ֵעינֵינוּ׃
אָכים ָע ַמד ְבּ ָת ְקפוֹ ו ְָכל־ ָעוֹן
ִכּי ִאם־ ַה ָדּ ָבר ָדּבֻר ַעל־ ִפּי ַמ ְל ִ
ָפ ַשׁע נִ ְפ ַקד ְבּ ֵשׁ ֶבט ִמ ְשׁ ָפּט׃
וֶ
ֶשׁע רַב ָכּמוֹהוּ
ָשׁית ֵלב ְלי ַ
ַחנוּ ִאם־א נ ִ
ִמּ ֵלט ֲאנ ְ
ֵאי נ ָ
ֵאָמן ְדּ ָברוֹ ָלנוּ ִמ ִפּי שֹׁ ְמ ָעיו׃
ֲשׁר ִבּ ַשּׂר ָהאָדוֹן ֵמרֹאשׁ ַויּ ֵ
אֶ

קעז

וֹפ ִתים
וּבמ ְ
ָתן ֵעדוּת ַעל־זֹאת ְבּאֹתוֹת ְ
ד ְוגַם־ ֱאִ הים נ ַ
ֲשׁר ִח ֵלּק ִכּ ְרצוֹנוֹ׃
רוּח ָק ְדשׁוֹ א ֶ
וּב ַמ ְתּנוֹת ַ
ְונ ְִפ ָלאוֹת ְ
וֹלם ֶה ָע ִתיד ָלבֹא
אָכים ָשׁת ֶאת־ ָהע ָ
ה ִכּי א ַת ַחת י ְֵדי־ ַה ַמ ְל ִ
ַחנוּ ְמ ַד ְבּ ִרים׃
ֲשׁר ָע ָליו ֲאנ ְ
אֶ
ו ִכּי ִאם־ ְכּ ֵעדוּת ַה ָכּתוּב ָהאֹ ֵמר ָשׁם ָמה־אֱנוֹשׁ ִכּי־ ִתּ ְז ְכּרֶנּוּ
אָדם ִכּי ִת ְפ ְק ֶדנּוּ׃
וּבן־ ָ
ֶ
ַתּ ַח ְסּרֵהוּ ְמ ַעט ֵמ ֱאִ הים ְו ָכבוֹד ְו ָה ָדר ְתּ ַע ְטּרֵהוּ
ז וְ
ָדי׃
ֲשׂי י ֶ
ילהוּ ְבּ ַמע ֵ
ַתּ ְמ ִשׁ ֵ
ֲשׁר ָשׁת כֹּל ַתּ ְח ָתּיו א
ח כֹּל ַשׁ ָתּה ַת ַחת־ר ְַג ָליו אַַ בּא ֶ
ָאינוּ עוֹד
הוּשׁת ַתּ ְח ָתּיו ו ְַע ָתּה א ר ִ
ֲשׁר א ַ
וֹתיר ָדּ ָבר א ֶ
ה ִ
הוּשׁת ַתּ ְח ָתּיו׃
ַכיּוֹם ִכּי ַהכֹּל ַ
ֲשׁר ִח ְסּרוֹ ְמ ַעט
ֵשׁוּע ַההוּא א ֶ
ַחנוּ ֶאת־י ַ
ֲבל רֹ ִאים ֲאנ ְ
ט אָ
ֲשׁר
ֵמ ֱאִ הים ַוי ְַע ְטּרֵהוּ ָכבוֹד ְו ָה ָדר ֵע ֶקב ֶח ְב ֵלי ַה ָמוֶת א ֶ
ֻלּם׃
ֲפפוּהוּ ִכּי ְב ֶח ֶסד־ ֵאל ָט ַעם ַט ַעם ַה ָמּוֶת ְבּ ַעד כּ ָ
אָ
וּמיָּדוֹ ַהכֹּל ָה ָדר הוּא לוֹ
ֲשׁר ַהכֹּל ְל ַמ ֲענֵהוּ ִ
י ִכּי הוּא א ֶ
וּל ַה ְשׁ ִלים ֶאת־ ַשׂר
ַבּים ִל ְגאוֹן ֻעזָּם ְ
ְל ַה ְנחוֹת ָבּנִים ר ִ
ְשׁוּע ָתם ְבּכוּר עֹ ִני׃
י ָ
ֻלּם
יהם י ְַכ ֵפּר ֵמאָב ֶא ָחד ֵהם כּ ָ
ֲל ֶ
ֲשׁר ע ֵ
יא ִכּי ַה ְמ ַכ ֵפּר ְו ֵהם א ֶ
אַחים׃
ַעל־ ֵכּן א בוֹשׁ ִמ ְקּרֹא ָל ֶהם ִ
ֲל׃
ֲהל ֶ
ֲס ְפּרָה ִשׁ ְמְ ל ֶא ָחי ְבּתוָֹ ק ָהל א ַ
אָמרוֹ א ַ
יב ְבּ ְ
וֹסיף ִהנֵּה אָנֹ ִכי ְו ַהי ְָל ִדים
ֵיתי לוֹ וְעוֹד י ִ
ֵאָמר וְ ִקוּ ִ
יג וְעוֹד י ַ
ָתן־ ִלי יְה ָוֹה׃
ֲשׁר נ ַ
אֶ
ָדם ְמנָת ֶח ְל ָקם ֵכּן גַּם־הוּא ָל ַבשׁ
ַען ִכּי ַהי ְָל ִדים ָבּ ָשׂר ו ָ
יד ְוי ַ
וֹהם ְל ַמ ַען י ְַב ַלּע ְבּמוֹתוֹ ֶאת־ ַמ ְלאַַ ה ָמּוֶת
ָדם ְכּמ ֶ
ָבּ ָשׂר ו ָ
הוּא ַה ָשּׂ ָטן׃
ימת ָמוֶת ָהיוּ נִ ְכ ָבּ ִשׁים
ֲשׁר ֵמ ֵא ַ
טו ְו ִשׁ ַלּח ַל ָח ְפ ִשׁי ֶאת־ ֵא ֶלּה א ֶ
ֲב ִדים׃
ֵיהם ַכּע ָ
ְמי ַחיּ ֶ
ָכּל־י ֵ
יעם ִכּי ִאם־ ְל ֶזרַע
וֹשׁ ָ
ָטה יָדוֹ ְלה ִ
אָכים נ ָ
טז ִכּי א ַל ַמּ ְל ִ
יע׃
וֹשׁ ַ
ָהם הוּא ְלמ ִ
אַבר ָ
ְ
יז ו ְַעל־ ֵכּן ִנ ְמ ַשׁל נ ְִד ָמה ְל ֶא ָחיו ַבּכֹּל ְל ַמ ַען י ְִהי כֹ ֵהן גָּדוֹל
וּבאֱמוּנָתוֹ ִל ְפנֵי ֱאִ הים ְל ַכ ֵפּר ַעל־ ַחטֹּאת ָה ָעם׃
ֲמיו ֶ
ְבּ ַרח ָ
יוּכל
ִידוּע ַמ ָסּה ְבּנ ְַפשׁוֹ ֵכּן ַ
ֲשׁר ָהיָה ִאישׁ ַמ ְכאֹבוֹת ו ַ
יח ִכּי ַכא ֶ
יע ְבּחוּנֵי ַמ ָסּה׃
וֹשׁ ַ
ְלה ִ
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יבים ִל ְק ִריאַת ָמרוֹם
ֲב ִרים ַמ ְק ִשׁ ִ
אַחי אַנְ ֵשׁי קֹ ֶדשׁ ח ֵ
ַעל־ ֵכּן ַ
ֲשׁר לוֹ ִת ָשּׁ ַבע ְלשׁוֹ ֵננוּ
ַה ִבּיטוּ ְפנֵי ַמ ְלאָכוֹ ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל א ֶ
ֵשׁוּע׃
יח י ַ
הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ

ִא ֶגּרֶת ֶאל־ ָה ִע ְב ִרים

משׁה׃
ֱמן הוּא ְלעֹ ֵשׂהוּ ְבּ ָכל־ ֵבּיתוֹ ְכּ ֶ
ֲשׁר ֶנא ָ
ב אֶ
ֲשׁר בֵֹּנה ַביִת רַב
משׁה ַכּא ֶ
ֶתר ְשׂ ֵאת ַעל־ ֶ
ֲתה לּוֹ י ֶ
ג ִכּי־ָיא ָ
ְכּבוֹדוֹ ִמן־ ַה ָבּיִת׃
ידי בֶֹנה וּבֵֹנה־כֹל הוּא ֱאִ הים׃
ד ִכּי ָכל־ ַבּיִת ָבּנוּי ִבּ ֵ
ֱמן ָהיָה ְב ָכל־ ֵבּיתוֹ ְל ֵעדוּת
משׁה ְכּ ֶע ֶבד ֶנא ָ
אָמנָם ֶ
ה ְ
ֵאָמרוּן׃
ֲשׁק י ֵ
ֲמרָיו א ֶ
ַעל־א ָ
ָחנוּ ִאם רַק נֹא ֵחז
וּביתוֹ ֲאנ ְ
ֱמן ְכּ ֵבן ְבּ ֵביתוֹ ֵ
יח ֶנא ָ
ו אַַ ה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּ ִמ ְב ַט ֵחנוּ וְעֹז ִתּ ְקוָתוֹ ַעד־ ַה ֵקּץ׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ַהיּוֹם ִאם־ ְבּקֹלוֹ
ֱמר ַעל־ ִפּי ַ
ז ַעל־ ֵכּן ְכּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
ִת ְשׁ ָמעוּ׃
יבה ְכּיוֹם ַמ ָסּה ַבּ ִמּ ְד ָבּר׃
ח אַל־ ַתּ ְקשׁוּ ְל ַב ְב ֶכם ִכּ ְמ ִר ָ
אַר ָבּ ִעים
ֳלי ְ
יכם ְבּ ָחנוּנִי גַּם־רָאוּ ָפע ַ
וֹת ֶ
ֲשׁר נִ סּוּנִי אֲב ֵ
ט אֶ
ָשׁנָה׃
י ָל ֵכן אָקוּט ַבּדּוֹר ַההוּא וָאֹ ַמר ָתּ ִמיד תֹּ ֵעי ֵל ָבב ֵהם ְו ֵהם
ָכי׃
א־י ְָדעוּ ְדר ָ
נוּח ִתי׃
אַפּי ִאם־יְבֹאוּן ֶאל־ ְמ ָ
ֲשׁר־ ִנ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְב ִ
יא א ֶ
ֲסר אֱמוּנָה
אַתּם ֶפּן־יֵשׁ ָבּ ֶכם ֵלב רָע ח ַ
אַחי גַּם־ ֶ
יב ְראוּ־נָא ַ
ָלסוּר ֵמאַ ֲחרֵי ֱאִ הים ַחיִּים׃
ֲשׁר י ִָקּרֵא
ֵעהוּ יוֹם ְבּיוֹם ָכּל־עוֹד א ֶ
וֹכיחוּ ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
יג אַ ה ִ
ַהיּוֹם ְל ִב ְל ִתּי ִי ֶקשׁ ֵלב ִאישׁ ִמ ֶכּם ְבּנ ְִכ ֵלי ַח ָטּאתוֹ׃
ַחנוּ ַל ָמּ ִשׁיח ִאם רַק נֹא ֵחז ְבּ ִמ ְב ַט ֵחנוּ ֵמ ָה ֵחל
ֲב ִרים ֲאנ ְ
יד ִכּי ח ֵ
ו ְַעד־ ַכּ ֵלּה׃
ֱמר ַהיּוֹם ִאם־ ְבּקֹלוֹ ִת ְשׁ ָמעוּ אַל־ ַתּ ְקשׁוּ
ֲשׁר ֶנא ַ
טו ו ְַכא ֶ
יבה׃
ְל ַב ְב ֶכם ִכּ ְמ ִר ָ
יבה ֲהא ָכל־ ַהיֹּ ְצ ִאים
ֲלי ַה ְמּ ִר ָ
וּמי ָהיוּ ַהשֹּׁ ְמ ִעים ַבּע ֵ
טז ִ
משׁה׃
ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְבּיַד־ ֶ
ֲשׁר
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ֲהא ַב ַח ָטּ ִאים א ֶ
וֹטט ְ
וּב ִמי ִה ְתק ֵ
יז ְ
ֵיהם נ ְָפלוּ ַב ִמּ ְד ָבּר׃
ִפּ ְגר ֶ
נוּחתוֹ ֲהא ַעל־ ֵא ֶלּה
יח ו ְַעל־ ִמי ִנ ְשׁ ַבּע ִאם־יְבֹאוּן ֶאל־ ְמ ָ
ֱמינוּ׃
ֲשׁר א ֶהא ִ
אֶ
ָתם׃
ַחנוּ רֹ ִאים ִכּי א י ְָכלוּ ָלבֹא ִמ ְפּנֵי חֹ ֶסר אֱמוּנ ָ
יט ַו ֲאנ ְ

ב
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נוּחתוֹ נ ְִדאַג
ָתר ָלנוּ ַה ַה ְב ָט ָחה ָלבֹא ֶאל־ ְמ ָ
ַעל־ ֵכּן ְבּ ִהוּ ֵ
אַחר ָלבֹא ָשׁ ָמּה׃
ֵח ֵשׁב ִאישׁ ִמ ֶכּם ִכּ ְמ ֵ
ְלנ ְַפ ֵשׁנוּ ֶפּן־י ָ
יהם אַַ ה ָדּ ָבר
ֲל ֶ
וֹבה ָבּאָה גַּם־ ֵא ֵלינוּ גַּם־א ֵ
ִכּי ְבשׂרָה ט ָ
וֹעיל ָל ֶהם ִכּי א ִה ְת ָערַב ֶבּאֱמוּנַת
ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ ֵהם א־ה ִ
אֶ
ִל ָבּם׃
אָמר
ֲשׁר ָ
נוּחתוֹ ַכּא ֶ
ֲמינִים ָבּ ִאים ֶאל־ ְמ ָ
ַחנוּ ַה ַמּא ִ
ִכּי ֲאנ ְ
נוּחה זוּ
וּמ ָ
נוּח ִתי ְ
אַפּי ִאם־יְבֹאוּן ֶאל־ ְמ ָ
ֲשׁר־ ִנ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְב ִ
אֶ
ָסד ֶארֶץ ְו ָשׁ ָמיִם׃
ֶע ְשׂ ָתה ְבּ ִהוּ ֵ
ֲשׁר נ ֶ
אכה א ֶ
ִהיא ִמן־ ַה ְמּ ָל ָ
אַחר ַויּ ְִשׁבֹּת ֱאִ הים
יעי אֹ ֵמר ְבּ ָמקוֹם ֵ
ִכּי ַעל־יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכתּוֹ׃
יעי ִמ ָכּל־ ְמ ַל ְ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
נוּח ִתי׃
וּב ָמּקוֹם ַהזֶּה יֹא ַמר עוֹד ִאם־יְבֹאוּן ֶאל־ ְמ ָ
ַ

קעח

נוּחה ְו ַהשֹּׁ ְמ ִעים
ו ַהיֹּ ֵצא ָלנוּ ִמ ָכּל־זֶה ִכּי יֵשׁ ָבּ ִאים ֶאל־ ַה ְמּ ָ
ָתם׃
וֹבה ֵמרֹאשׁ א־ ָבאוּ ִמ ְפּנֵי חֹ ֶסר אֱמוּנ ָ
ֶאת־ ְבּשׂרָה ט ָ
אָמרוֹ ַעל־ ִפּי
אַחר ְבּ ְ
ָעד יוֹם ֵ
וֹסיף ְוי ַ
ַבּים ה ִ
ָמים ר ִ
וּל ֵקץ י ִ
ז ְ
ֱמר ַהיּוֹם ִאם־ ְבּקֹלוֹ ִת ְשׁ ָמעוּ
ָדוִד ַהיּוֹם ְכּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
אַל־ ַתּ ְקשׁוּ ְל ַב ְב ֶכם׃
נוּחה ַהנְּ כוֹ ָנה א ָהיָה
וֹשׁ ַע ֶאל־ ַה ְמּ ָ
ח ִכּי ִאלּוּ ֵה ִביאָם יְה ֻ
אַחר׃
ְמ ַד ֵבּר אַ ֲחרֵי־ ֵכן ַעל־יוֹם ֵ
ט ו ְָל ֵכן עוֹד ִנ ְשׁאַר יוֹם ַשׁ ָבּתוֹן ְל ַעם ֱאִ הים׃
ֲשׁר גַּם־ ָשׁ ַבת
אכתּוֹ ַכּא ֶ
נוּחתוֹ י ְִשׁבֹּת ִמ ְמּ ַל ְ
י ִכּי ַה ָבּא ֶאל־ ְמ ָ
אכתּוֹ ֶשׁלּוֹ׃
ֱאִ הים ִמ ְמּ ַל ְ
נוּחה ַה ִהיא ֶפּן־י ִָכּ ֶשׁל ִאישׁ
אַמּ ָצה ָלבֹא ֶאל־ ַה ְמּ ָ
יא ָל ֵכן נ ְִת ְ
ְבּ ֶל ְכתּוֹ ְבּ ִע ְקּבוֹת ַה ַמ ְמ ִרים׃
יפיּוֹת חֹ ֵצב
יב ִכּי־ ַחי ְדּ ַבר ֱאִ הים ָחזָק וְ ַחד ִמ ָכּל־ ֶחרֶב ִפּ ִ
ֲצמוֹת וּבֹ ֵחן ַמ ְח ְשׁבוֹת ֵלב
רוּח גַּם־מֹ ַח ַוע ָ
ֶפשׁ ָו ַ
וּבֹ ֵק ַע נ ֶ
ְוי ְִצרוֹ׃
יג ְו ֵאין יְצוּר נ ְֶע ָלם ִמ ְלּ ָפנָיו אַַ הכֹּל ָחשׂוּף ְוגָלוּי ְל ֵעינֵי
ֲשׁר ָע ֵלינוּ ָל ֵתת ִדּין ְל ָפנָיו׃
ַההוּא א ֶ
ֲשׁר ָצ ַלח
ֲלה ַעד־ ְמאֹד א ֶ
יד ו ְַע ָתּה ִבּ ְהיוֹת־ ָלנוּ כֹ ֵהן גָּדוֹל ַנע ֶ
בוּעה
ִשׁ ְמרָה ֶאת־ ַה ְשּׁ ָ
ֵשׁוּע ֶבּן־ ֱאִ הים נ ְ
ֶאת־ ַה ָשּׁ ַמיִם י ַ
ֲשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְענוּ לוֹ׃
אֶ
יוּכל ָלחוּשׁ ְל ִשׁ ְברֵנוּ
ֲשׁר א־ ַ
טו ִכּי ֵאין ָלנוּ כֹ ֵהן גָּדוֹל א ֶ
ֲשׁר גַּם־הוּא נ ְִב ַחן ְבּ ַמסּוֹת ָכּמֹנוּ ְו ֵח ְטא א
אַ ֲחרֵי א ֶ
ִנ ְמ ָצא־בוֹ׃
ֲמים ָל ַק ַחת ֶח ֶסד
טז ַעל־ ֵכּן ִנ ְגּ ָשׁה ְבּ ֶפה ָמ ֵלא ֶאל־ ִכּ ֵסּא ָה ַרח ִ
ְו ִל ְמצֹא ֲחנִינָה ַל ֲעזָר־ ָלנוּ ְל ִעתּוֹת ַבּ ָצּרָה׃

פרק ה
א

ד

ה

ו

ז

ח

וֹעד ַלעֲמֹד ִל ְפנֵי
אָדם נ ַ
ִכּי ָכל־כֹּ ֵהן גָּדוֹל ַהמּוּרָם ִמ ְבּנֵי ָ
ֶבח ַעל־ ַחטֹּא ָתם׃
ְחה ָוז ַ
אָדם ְל ַה ְק ִריב ִמנ ָ
ֱאִ הים ְבּ ַעד ְבּנֵי ָ
וּלתֹ ִעים ִכּי
יע ִר ְג ַשׁת נ ְַפשׁוֹ ְלשֹׁ ְג ִגים ְ
מוּכן ְל ַה ְר ִגּ ַ
ְוהוּא ָ
גַם־הוּא ֵאין ְמתֹם ִבּ ְב ָשׂרוֹ ִמ ַכּף־ ֶרגֶל ו ְַעד־רֹאשׁ׃
עליו ְל ַה ְק ִריב ְבּ ַעד ַח ַטּאת נ ְַפשׁוֹ ְכּמוֹ
ַבּעֲבוּר זֹאת ָהיָה ָ
ְב ַעד ָה ָעם׃
ֲשׁר
ְוא י ִַקּח ִאישׁ ֶאת־ ַה ָכּבוֹד ַהזֶּה ְלנ ְַפשׁוֹ ִכּי ִאם־ ֶאת־א ֶ
י ְִב ַחר־בּוֹ ָה ֱאִ הים ְכּאַהֲרֹן׃
ַשּׂא ִמנּ ְַפשׁוֹ ִל ְהיוֹת כֹּ ֵהן גָּדוֹל ִכּי
יח א ִה ְתנ ֵ
ֵכּן גַּם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַתּה ֲאנִי ַהיּוֹם י ְִל ְד ִתּי׃
ִאם־ ַעל־ ִפּי ָהאֹ ֵמר ֵא ָליו ְבּנִי ָ
וֹלם
אַתּה־כֹ ֵהן ְלע ָ
אַחר ָ
אָמר גַּם־ ְבּ ָמקוֹם ֵ
ֲשׁר ַ
ו ְַכא ֶ
ָתי ַמ ְל ִכּי־ ֶצ ֶדק׃
ַעל־ ִדּ ְבר ִ
ְתחֲנוּנִים
ימי ְמגּוּרָיו ִבּ ְב ָשׂרוֹ ִה ְק ִריב ְתּ ִפלּוֹת ו ַ
ֲשׁר ִבּ ֵ
אֶ
ְח ְלּ ֶצנּוּ ִמ ָמּוֶת
ְבּקוֹל ַשׁו ְָעתוֹ ו ְִד ְמ ָעתוֹ ִל ְפנֵי ַשׂ ִגּיא כֹ ַח י ַ
ֵע ֵתר־לוֹ ֵע ֶקב י ְִראָתוֹ׃
ַויּ ָ
ֻמּד ְבּ ִס ְבָ תיו ִל ְשׁמֹ ַע ְבּקוֹל ְמ ַצוֶּה׃
ְואַף ִבּ ְהיוֹתוֹ ֵבן ל ַ

ִא ֶגּרֶת ֶאל־ ָה ִע ְב ִרים

שׁוּעת
וּב ִה ָמּ ְצאוֹ ָשׁ ֵלם ָהיָה ְל ָכל־שֹׁ ְמ ָעיו ִל ְמקוֹר ְתּ ַ
ט ְ
וֹל ִמים׃
עָ
ָתי ַמ ְל ִכּי־ ֶצ ֶדק׃
ֳבנּוּ כֹּ ֵהן גָּדוֹל ַעל־ ִדּ ְבר ִ
וּפי ֱאִ הים ִיקּ ֶ
י ִ
יא ַעל־זֶה יֶשׁ־ ָלנוּ ַה ְר ֵבּה ְל ַד ֵבּר וְ ֵדי־ ָב ֵאר ָכּ ֵבד ִמ ֶמּנּוּ
וֹת ֶכם ַע ְר ֵלי־אֶֹזן׃
ִבּ ְהי ְ
ָמים
וֹרים ְבּרֹב ַהיּ ִ
יכם ִל ְהיוֹת מ ִ
ֲל ֶ
ֲשׁר ָהיָה ע ֵ
יב ִכּי ַת ַחת א ֶ
אַבנֵי
נָחוּץ ַה ָדּ ָבר ַע ָתּה ָלשׁוּב ְל ַחוֹּת ַדּ ַעת ָל ֶכם ָמה ֵה ָמּה ְ
אַתּם ְל ָח ָלב ְוא ְל ֶל ֶחם
ִפנָּה ְבּתוֹ ַרת ֱאִ הים וּנְכֹ ִנים ֶ
ָשׁ ֵמן׃
ֲשׁר ָח ָלב ְמזוֹנוֹ ֵאין לוֹ ֵד ָעה ְב ִד ְברֵי ֶצ ֶדק ִכּי
יג ִכּי ָכל־ ִמי א ֶ
וֹלל הוּא׃
עֵ
וֹתם
ֲשׁר ַה ְס ֵכּן ִה ְס ִכּינוּ ִבּ ְב ִחינַת ִלבּ ָ
יד ו ְֶל ֶחם ָשׁ ֵמן ִל ְשׁ ֵל ִמים א ֶ
ְל ַה ְב ִדּיל ֵבּין־טוֹב ָלרָע׃

ְחל ֶאת־ ַה ַה ְב ָט ָחה׃
וֹחיל ְבּאֹ ֶר רוּחוֹ ַו ִיּנ ַ
וּב ֵכן ה ִ
טו ְ
בוּעה
ָשׁים ִנ ְשׁ ָבּ ִעים ְבּגָדוֹל ֵמ ֶהם ְותֹ ֶקף ַה ְשּׁ ָ
אָמנָם ֲאנ ִ
טז ִכּי ְ
ֵיהם׃
י ִָביא ֵקץ ְל ָכל־ ִריב ֵבּינ ֶ
וֹר ֵשׁי
ֲשׁר ָח ֵפץ ָה ֱאִ הים ְבּ ָכל־תֹּ ֶקף ְל ַה ְראוֹת ֶאת־י ְ
יז ו ְֵכן ַכּא ֶ
בוּעתוֹ׃
ֵיהם ִבּ ְשׁ ָ
ֲצתוֹ ֵאין ְל ָה ִשׁיב ָערַב ִל ְפנ ֶ
ַה ַה ְב ָט ָחה ִכּי ע ָ
ֲליפוֹת ָל ֵהן ִמ ִבּ ְל ִתּי יְכֹ ֶלת
ֲשׁר ֵאין ח ִ
ֲמרוֹת ֵא ֶלּה א ֶ
וּב ְשׁ ֵתּי א ָ
יח ִ
ָה ֱאִ הים ְל ַכזֵּב ִנ ְמ ָצא ָלנוּ נֹ ַחם־עֹז ַה ְמ ַמ ְלּ ִטים ֶאת־נ ְַפ ֵשׁנוּ
ֲרוּכה ְל ָפנֵינוּ׃
ְל ַה ֲחזִיק ַבּ ִתּ ְקוָה ָהע ָ
יע
וּמ ִגּ ַ
ֱמן וְ ָחזָק ַ
ֶפשׁ ֶנא ָ
ֲשׁר־ ָהי ְָתה ָלּנוּ ע ִוֹגין ְלנ ֶ
יט א ֶ
ֶאל־ ִמ ֵבּית ַל ָפּרֹ ֶכת׃
ֲשׁר־ ָהיָה ְלכֹ ֵהן גָּדוֹל
ֵשׁוּע ָהרָץ ְל ָפנֵינוּ א ֶ
ֲשׁר־ ָשׁם ָבּא י ַ
כ אֶ
ָתי ַמ ְל ִכּי־ ֶצ ֶדק׃
וֹלם ַעל־ ִדּ ְבר ִ
ְלע ָ

פרק ז

פרק ו
ֲלה
יח ְו ַנע ֶ
אַבנֵי ִפנָּה ְבּתוֹ ַרת ַה ָמ ִשׁ ַ
א ַעל־ ֵכּן ֶנרֶף ָכּ ֵעת ֵמ ְ
שׁוּבה
יתהּ ְוא נָשׁוּב ִלירוֹת ֶאת־ ַהיְסוֹד ִל ְת ָ
ַעד־ ַת ְכ ִל ָ
ֲשׁר ָמוֶת ָבּם אוֹ אֱמוּנַת ֱאִ הים׃
ֲשׂים א ֶ
ִמן־ ַמע ִ
וּמ ְשׁ ַפּט
קוּמת ַה ֵמּ ִתים ִ
וּת ַ
ָדיִם ְ
יכת י ָ
וּס ִמ ַ
ב אוֹ ִדין ַה ְטּ ִבילוֹת ְ
וֹלם׃
עָ
ֲשׂה זֹּאת ִבּ ְרצוֹת ָה ֵאל׃
ַחנוּ ַנע ֶ
ג ַו ֲאנ ְ
ֵיהם ַויּ ְִטעֲמוּ ֶאת־ ַמ ַתּת ָשׁ ַמיִם
ֲשׁר ְכּ ָבר אֹרוּ ֵעינ ֶ
ד ִכּי ֵא ֶלּה א ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ָהי ְָתה ִל ְמנָת ֶח ְל ָקם׃
ְו ַ
וֹלם
ה ַויּ ְִטעֲמוּ ֶאת־ ְדּ ַבר ֱאִ הים ַהטּוֹב וְ ֶאת־נ ְִפ ְלאוֹת ָהע ָ
ֶה ָע ִתיד׃
ו ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן סֲֹררוּ א י ִָתּ ֵכן ָל ֶהם עוֹד ְל ִה ְת ַח ֵדּשׁ ו ְָלשׁוּב ִכּי
ַיּשׂימוּ אוֹתוֹ
ִה ְצ ִליבוּ ָל ֶהם ֵמ ָח ָדשׁ ֶאת־ ֶבּן־ ָה ֱאִ הים ו ִ
ְל ֶח ְר ָפּה׃
ֲשׁר ִה ְרוָה אֹ ָתהּ ְכּ ַפ ַעם
ֶשׁם א ֶ
ז ִכּי ָהאָרֶץ ַהשֹּׁ ָתה ֶאת־ ַהגּ ֶ
ָכה ֵמ ֵאת ָה ֱאִ הים׃
ְבּ ַפ ַעם וְ ֵת ֵלד ֶזרַע טוֹב ַלזֹּ ֵר ַע ִתּ ָשּׂא ְבר ָ
יח קוֹץ ו ְַד ְר ַדּר ֵאין ֵח ֶפץ ָבּהּ ְצפוּיָה ִהיא
ח ו ְִכי־ ַת ְצ ִמ ַ
יתהּ ְל ָב ֵער׃
ֲר ָ
ֱלי־ ְמ ֵארָה וְאַח ִ
אֵ
וֹבים ֵמ ֵא ֶלּ נ ְִמ ָצ ִאים
וֹח ְלנוּ י ְִד ִידים ִכּי ְד ָב ִרים ט ִ
אָמן ה ַ
ט ֵ
ְשׁוּעה אַף ִכּי־ ָכזֹאת ִדּ ַבּ ְרנוּ׃
ֱלי־י ָ
ָבּ ֶכם ְדּ ָב ִרים ְצפוּיִם א ֵ
יכם
ֲשׂ ֶ
י ִכּי א י ְַעוֵּל ָה ֱאִ הים וְ א י ְִשׁ ַכּח ֶאת־ ַמע ֵ
ִיתם
יתם ִל ְשׁמוֹ סֹ ְמ ִכים ֱהי ֶ
ֲשׁר ֶה ְר ֵא ֶ
ֲבה א ֶ
ְו ֶאת־ ָהאַה ָ
וֹד ֶכם ֵכּן גַּם־ ַהיּוֹם׃
דשׁיו וְע ְ
ִל ְק ָ
ֲמלוֹ ִכּי ִת ְקוָתוֹ
ַמּת ע ָ
ָדע ִמ ְמּג ַ
יא ְו ֶח ְפ ֵצנוּ ִכּי ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם ִיוּ ַ
ֱמנָה ַעד־ ַה ֵקּץ׃
ֶנא ָ
ֲשׁר
ֲצ ִלים ִכּי ִאם־ ֵתּ ְלכוּן ְבּ ִע ְקּבוֹת ֵא ֶלּה א ֶ
יב ְוא ִת ְהיוּ ע ֵ
רוּחם י ְָרשׁוּ ֶאת־ ַה ַה ְב ָטחוֹת׃
ָתם ְואֹ ֶרָ 
ֶבּאֱמוּנ ָ
ָהם וְ ֵאין גָּדוֹל ִמ ֶמּנּוּ
אַבר ָ
יח ֱאִ הים ֶאת־ ְ
ֲשׁר ִה ְב ִט ַ
יג ִכּי ַכא ֶ
ִשׁ ַבּע ְבּ ַנ ְפשׁוֹ׃
ְל ִה ָשּׁ ַבע בּוֹ נ ְ
וֹת׃
אַר ֶבּה א ָ
ֶכְ ו ַה ְר ָבּה ְ
ֲבר ְ
יד וַיֹּא ַמר ִכּי־ ָב ֵר א ָ

קעט

ָצא
ֲשׁר י ָ
א ִכּי זֶה ַמ ְל ִכּי־ ֶצ ֶדק ֶמ ֶלָ שׁ ֵלם כֹּ ֵהן ְל ֵאל ֶע ְליוֹן א ֶ
ָהם אַ ֲחרֵי שׁוּבוּ ֵמ ַהכּוֹת ֶאת־ ַה ְמּ ָל ִכים
אַבר ָ
ִל ְקרַאת ְ
ַוי ְָב ְר ֵכהוּ׃
וּפ ֶשׁר ְשׁמוֹ ְבּרֹאשׁ
ֲשׂר ִמכֹּל ֵ
ָהם ַמע ֵ
אַבר ָ
ֲשׁר ָח ַלק־לוֹ ְ
ב ַוא ֶ
ֶמ ֶלֶ צ ֶדק ְוגַם־ ֵכּן ֶמ ֶלָ שׁ ֵלם הוּא ֶמ ֶלַ ה ָשּׁלוֹם׃
ָמים ְואַף
ַחשׂ ְו ֵאין לוֹ ְתּ ִח ַלּת ַהיּ ִ
ג ְבּא־אָב ְבּא־ ֵאם ְבּא י ַ
וֹמה ְל ֶבן־ ָה ֱאִ הים הוּא עֹ ֵמד כֹּ ֵהן
א ֵקץ ַה ַחיִּים ְוד ֶ
וֹלם׃
ְלע ָ
אַב ָר ָהם רֹאשׁ ָהאָבוֹת
ֲשׁר ְ
וּראוּ־נָא ַמה־ ִנּ ְכ ָבּד הוּא א ֶ
ד ְ
ֵאשׁית ַה ָשּׁ ָלל׃
ֲשׂר ֵמר ִ
ָתן־לוֹ ַמע ֵ
נַ
וֹר ֵשׁי ַה ְכּ ֻהנָּה ִמ ְבּנֵי ֵלוִי ָל ֶהם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ָל ַק ַחת
אָמן י ְ
ה ְו ֵ
יהם אַף
ֲח ֶ
ֲשׂר ַעל־ ִפּי ַהתּוֹ ָרה ֵמ ֵאת ָה ָעם ֵמ ֵאת א ֵ
ַמע ֵ
ָהם ֵהם׃
אַבר ָ
ִכּי־יֹ ְצ ֵאי ֶי ֶרְ 
ָהם
אַבר ָ
ֲשׂר ֵמ ְ
ַחשׂ ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹ ָתם ָל ַקח ַמע ֵ
ֲשׁר א ִה ְתי ֵ
ו ְוזֶה א ֶ
ֲשׁר ַה ַה ְב ָט ָחה ְנתוּנָה לוֹ ֵמאָז׃
ְוגַם־ ֵבּ ַר אֹתוֹ א ֶ
ָדוּע הוּא ֵמ ֵאין פֹּ ֶצה ֶפה ִכּי ַה ָקּטֹן יְבֹ ַר
ז ו ְָד ָבר י ַ
ִמן־ ַהגָּדוֹל׃
מוּתה ְו ָשׁם זֶה הוּא
ָשׁים ְבּנֵי ְת ָ
ֲשׂר ֲאנ ִ
ח וּפֹה ְ ק ִחים ַמע ֵ
ֲשׁר ֵעדוּת לוֹ ִכּי הוּא ָחי׃
אֶ
ֲשׂר
ָתן ַמע ֵ
ֲשׂר נ ַ
ט ְו ִאם ִתּ ְשׂאוּ נִיב ְשׂ ָפ ָתי גַּם־ ֵלוִי ַהלֹּ ֵק ַח ַמע ֵ
ָהם׃
אַבר ָ
ְבּתוְֹ 
אָביו ָהיָה ְבּ ֵצאת ַמ ְל ִכּי־ ֶצ ֶדק ִל ְקרָאתוֹ׃
י ִכּי ְבֶּי ֶרִ 
יא ְו ִאם ַתּ ְכ ִלית ָכּל־ ֵח ֶפץ ִנ ְמ ְצאָה ִבּ ְכ ֻהנַּת ְבּנֵי ֵל ִוי ֲא ֶשׁר
אַחר ִכּי יָקוּם
יה ִנ ְתּנָה ַהתּוֹ ָרה ָל ָעם ַמה־ ְלּכֹ ֵהן ֵ
ָמ ָ
ְבּי ֶ
ָתי אַהֲרֹן׃
ָתי ַמ ְל ִכּי־ ֶצ ֶדק ְוא י ִָקּרֵא ַעל־ ִדּ ְבר ִ
ַעל־ ִדּ ְבר ִ
יפת ַהתּוֹ ָרה בֹּא ָתבוֹא
ֲל ַ
יב ִכּי ְב ִה ְשׁ ַתּנּוֹת ַה ְכּ ֻהנָּה גַּם־ח ִ
ֶאל־נָכוֹן׃
ֲשׁר
אַחר הוּא א ֶ
ֻבּר בּוֹ ָכזֹאת ֶבּן־ ֵשׁ ֶבט ֵ
ֲשׁר־ ְיד ַ
יג ְו ִהנֵּה־זֶה א ֶ
ְבּ ַח׃
ֵאין ִאישׁ ִמ ֶמּנּוּ ָקרֵב ֶאל־ ַה ִמּז ֵ

ִא ֶגּרֶת ֶאל־ ָה ִע ְב ִרים

יהוּדה ָצ ַמח אֲדֵֹנינוּ ו ְַעל־ ֵשׁ ֶבט זֶה
מוּד ַעת זֹאת ִכּי ִמ ָ
יד ִכּי ַ
אוּמה ַעל־אֹדוֹת ַה ְכּ ֻהנָּה׃
משׁה ְמ ָ
א־ ִד ֶבּר ֶ
אַחר ִבּ ְדמוּת
ֶתר ִמ ָדּה ִכּי יָקוּם כֹּ ֵהן ֵ
מוּד ַעת ְבּי ֶ
טו ְוגַם־זֹאת ַ
ַמ ְל ִכּי־ ֶצ ֶדק׃
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ ְל ִפי ִמ ְצוַת ַהתּוֹ ָרה ְל ַחיֵּי ְב ָשׂ ִרים ִכּי ִאם־ ְל ִפי
טז א ֶ
ַה ְגּבוּרָה ְל ַחיֵּי ֵאין־סוֹף׃
ַתי
וֹלם ַעל־ ִדּ ְבר ִ
אַתּה כֹ ֵהן ְלע ָ
יז ִכּי־ ֵה ִעיד ֵלאמֹר ָ
ַמ ְל ִכּי־ ֶצ ֶדק׃
ֲשׁר ָהי ְָתה
אָמנָם יֵשׁ ְתּנוּאָה ַל ָדּת ַה ְנּתוּנָה ִמ ֶקּ ֶדם א ֶ
יח ִכּי ְ
וֹעיל׃
ִמ ְבּ ִלי־כֹ ַח ְו ִל ְב ִלי ה ִ
ֲשׁר
יט ִכּי ַהתּוֹ ָרה א ִב ְצּ ָעה ָדּ ָבר ְל ַת ְכ ִליתוֹ ִכּי ִאם־ ֵאת א ֶ
ֲשׁר ָבּהּ נ ְִקרַב
וֹבה ִמ ֶמּנָּה א ֶ
ָדהּ ָבּאָה ִת ְקוָה ט ָ
ַעל־י ָ
ֶאל־ ָה ֱאִ הים׃
בוּעה׃
ֵשׁוּע א ָהיָה ְלכֹ ֵהן ִמ ְבּ ִלי ְשׁ ָ
ֲשׁר י ַ
וּבא ֶ
כ ַ
בוּעה ַעל־ ִפּי
בוּעה ְוזֶה ִבּ ְשׁ ָ
כא ִכּי ֵה ָמּה ָהיוּ ְלכֹ ֲהנִים ִמ ְבּ ִלי ְשׁ ָ
וֹלם
אַתּה־כֹ ֵהן ְלע ָ
ָחם ָ
ָהאֹ ֵמר ֵא ָליו ִנ ְשׁ ַבּע יְה ָוֹה ְוא ִינּ ֵ
ָתי ַמ ְל ִכּי־ ֶצ ֶדק׃
ַעל־ ִדּ ְבר ִ
וֹבה
ֵשׁוּע הוּא ָה ֵע ָרבוֹן ַל ְבּ ִרית ַהטּ ָ
ֲשׁר ָלזֹאת י ַ
כב א ֶ
ִמן־ ָה ִראשָֹׁנה׃
ֶיה ָה ֵהם ִכּי א י ְָכלוּ ָל ֶשׁ ֶבת ָל ַעד ִמ ְפּנֵי
ַבּים ָהיוּ כֹ ֲהנ ָ
כג ְור ִ
ַה ָמּוֶת׃
וֹלם גַּם־ ְכּ ֻהנָּתוֹ א ַתעֲבֹר ִמ ֶמּנּוּ׃
ֵשׁב ְלע ָ
ַען ִכּי י ֵ
כד ְוזֶה י ַ
ֶצח ְל ָכל־ ַה ָבּ ִאים
שׁוּעת נ ַ
יע ְתּ ַ
וֹשׁ ַ
וּבעֲבוּר זֹאת רַב הוּא ְלה ִ
כה ַ
ֲדם׃
יע ַבּע ָ
ֶצח ְל ַה ְפ ִגּ ַ
ַעל־יָדוֹ ֵלאִ הים ִכּי הוּא ַחי ָלנ ַ
וּבר ְל ָבב
כו ִכּי טוֹב ָלנוּ כֹ ֵהן גָּדוֹל ָקדוֹשׁ ָכּמוֹהוּ נ ְִקי ַכ ַפּיִם ַ
ִשּׂא ֵמ ַעל ַה ָשּׁ ָמיִם׃
נ ְִב ָדּל ֵמ ַח ָטּ ִאים ְונ ָ
וֹלים ְל ַה ְק ִריב
ֲשׁר ֵאין־לוֹ חֹק יוֹם יוֹם ַכּכֹּ ֲהנִים ַה ְגּד ִ
כז א ֶ
ָק ְר ָבּן ַבּ ְתּ ִח ָלּה ַעל־ ַח ַטּאת נ ְַפשׁוֹ וְאַ ֲחרֵי־ ֵכן ְבּ ַעד ָה ָעם ִכּי
אַחת ְבּ ַה ְק ִריב ֶאת־נ ְַפשׁוֹ׃
ִה ְשׁ ִלים ֶאת־זֹאת ְבּ ַפ ַעם ַ
ֲשׁר ִר ְפיוֹ ָנם
וֹלים א ֶ
ָשׁים ְלכֹ ֲהנִים ְגּד ִ
ימה ֲאנ ִ
כח ִכּי ַהתּוֹ ָרה ֵה ִק ָ
ֲשׁר
בוּעה אַ ֲחרֵי ַהתּוֹ ָרה ֵה ִקים ֶאת־ ַה ֵבּן א ֶ
ָבּם אְַ דּ ַבר־ ַה ְשּׁ ָ
ֶצח׃
ֲלה הוּא ִבּ ְשׁ ֵלמוּת נ ַ
ַנע ֶ
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ֲשׁר ַבּ ָמּרוֹם
ְצל ַלא ֶ
ֲשׁר הוּא ְדמוּת ו ֵ
ה ַה ְמ ַכהֲנִ ים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ א ֶ
משׁה ִמ ִפּי ֱאִ הים ַבּעֲשׁתוֹ ְו ֶאת־ ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ִכּי
ֲשׁר ֻצוָּה ֶ
ַכּא ֶ
אַתּה ָמ ְר ֶאה ָבּ ָהר׃
ֲשׁר ָ
ֲשׂה כֹל ַכּ ַתּ ְבנִית א ֶ
אָמר ְר ֵאה ַוע ֵ
ַ
ֲשׁר
ו ו ְַע ָתּה הוּא ָל ַקח־לוֹ ְכ ֻהנָּה ִנ ְשׂ ָגּ ָבה ִמזֹּאת ַכּא ֶ
ָבה ִמן־ ָה ִראשָֹׁנה
ֲשׁר הוּא ְל ֵמ ִליץ ָלהּ ִנ ְשׂגּ ָ
גַּם־ ַה ְבּ ִרית א ֶ
ֲלי־ ַה ְב ָטחוֹת טוֹבוֹת ִמן־ ָה ִראשֹׁנוֹת׃
וּ ְנתוּנָה ע ֵ
ֻקּשׁ
ז ִכּי לוּ ָהי ְָתה ַה ְבּ ִרית ָה ִראשָֹׁנה ְב ִלי ֶח ְסרוֹן ֲהא א־ ְיב ַ
ָמקוֹם ִל ְשׁ ִניָּה׃
ָמים ָבּ ִאים
יהם ִהנֵּה י ִ
ֲל ֶ
אָמר א ֵ
ח אִַ בּ ְמצֹא ֶח ְסרוֹן ַ
ְהוּדה
ָאל ְו ֶאת־ ֵבּית י ָ
ַתּי ֶאת־ ֵבּית י ְִשׂר ֵ
ְנ ֻאם־יְה ָוֹה ו ְָכר ִ
ֲד ָשׁה׃
ְבּ ִרית ח ָ
ָדם
ִיקי ְבי ָ
וֹתם ְבּיוֹם ֶה ֱחז ִ
ַתּי ֶאת־אֲב ָ
ֲשׁר ָכּר ִ
ט א ַכ ְבּ ִרית א ֶ
יתי
ֲשׁר־ ֵה ָמּה ֵה ֵפרוּ ֶאת־ ְבּ ִר ִ
וֹציאָם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם א ֶ
ְלה ִ
ְואָנֹ ִכי ָבּ ַח ְל ִתּי ָבם ְנ ֻאם־יְה ָוֹה׃
ָאל אַ ֲחרֵי
ֲשׁר ֶא ְכרֹת ֶאת־ ֵבּית י ְִשׂר ֵ
י ִכּי זֹאת ַה ְבּ ִרית א ֶ
ָת ִתּי ֶאת־תּוֹ ָר ִתי ְבּ ִק ְר ָבּם
ָמים ָה ֵהם ְנ ֻאם־יְה ָוֹה נ ַ
ַהיּ ִ
ִיתי ָל ֶהם ֵלאִ הים וְ ֵה ָמּה י ְִהיוּ־ ִלי
ְהי ִ
ֳבנָּה ו ָ
ו ְַעל־ ִל ָבּם ֶא ְכתּ ֶ
ְל ָעם׃
אָחיו ֵלאמֹר
ֵעהוּ ְו ִאישׁ ֶאת־ ִ
יא ְוא י ְַל ְמּדוּ עוֹד ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
וֹלם׃
כוּלּם י ְֵדעוּ אֹ ִתי ְל ִמ ְקּ ַטנָּם וְ ַעד־ ְגּד ָ
ְדּעוּ ֶאת־יְה ָוֹה ִכּי ָ
יהם א ֶא ְז ָכּר־עוֹד׃
וּל ִפ ְשׁ ֵע ֶ
אתם ְ
וּל ַח ָטּ ָ
יב ִכּי ֶא ְס ַלח ַל ֲעוֹ ָנם ְ
ְה ָבּ ָלה
ֲד ָשׁה ִבּ ָלּה ֶאת־ ָה ִראשָֹׁנה ו ַ
אָמרוֹ ְבּ ִרית ח ָ
יג ְבּ ְ
וֹשׁנֶת ָקרוֹב ִק ָצּהּ׃
ְו ַהנּ ֶ
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ימין
סוֹף ָדּ ָבר ַהכֹּל ִנ ְשׁ ָמע יֶשׁ־ ָלנוּ כֹ ֵהן גָּדוֹל ַהיֹּ ֵשׁב ִל ִ
ִכּ ֵסּא ַה ָכּבוֹד ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
ֱהיל יְה ָוֹה ְוא
ֲשׁר ֶהא ִ
ֱמת א ֶ
וּב ִמ ְשׁ ָכּן א ֶ
ְמ ָשׁרֵת ַבּקֹּ ֶדשׁ ְ
אָדם׃
ָ
ָבח ו ְַעל־ ֵכּן נָכוֹן
ֳמד ְל ַה ְק ִריב ִמ ְנ ָחה ָוז ַ
ו ְָכל־כֹּ ֵהן גָּדוֹל ָיע ַ
ֲשׁר י ְַק ִריב׃
ִל ְהיוֹת גַּם־לוֹ ָק ְר ָבּן א ֶ
יבים
ְו ִאלּוּ ָהיָה ָבאָרֶץ א ָהיָה כֹ ֵהן ִמ ְפּנֵי ַהכֹּ ֲהנִים ַה ַמּ ְק ִר ִ
ָכּל־ ָק ְר ָבּן ַכּתּוֹ ָרה׃

ו

ז

ח
ט

וֹדת־ ֵאל
אוּלם גַּם־ ַה ְבּ ִרית ָה ִראשָֹׁנה ָהיוּ ָלהּ ֻח ֵקּי עֲב ַ
ָ
וּמ ְק ַדּשׁ ַמ ָטּה ָבּאָרֶץ׃
ִ
ֲשׁר ָשׁם ַה ְמּנוֹ ָרה ְו ַה ֻשּׁ ְל ָחן
ֲשׂה ַה ִמ ְשׁ ָכּן ַה ִחיצוֹן א ֶ
ִכּי ַנע ָ
ְו ֶל ֶחם ַה ָפּנִים וְ הוּא נ ְִקרָא קֹ ֶדשׁ׃
ֳד ִשׁים׃
וּמ ֵבּית ַל ָפּרֹ ֶכת ִמ ְשׁ ָכּן ַהנּ ְִקרָא קֹ ֶדשׁ ַהקּ ָ
ִ
ָהב ָס ִביב
ֻפּה ז ָ
ָהב ַואֲרוֹן ַה ְבּ ִרית ְמצ ֶ
ָשׁם ַמ ְח ַתּת ַהזּ ָ
ֲשׁר ָפּרַח
וּמ ֵטּה אַהֲרֹן א ֶ
וֹכהּ ַ
ֲשׁר ַה ָמּן ְבּת ָ
ָהב א ֶ
ְצנֶת ז ָ
ו ְִצנ ֶ
וְלוּחֹת ַה ְבּ ִרית׃
רוּבי ַה ָכּבוֹד סֹ ְכ ִכים ַעל־ ַה ַכּפֹּ ֶרת ְו ֵאין ָלנוּ
וּמ ְל ַמ ְע ָלה ְכּ ֵ
ִ
ַע ָתּה ְל ַד ֵבּר ַעל־ ָכּל־ ֵח ֶלק ְו ֵח ֶלק ְל ַבדּוֹ׃
ֲשׁר ַנעֲשׂוּ ֵא ֶלּה ָבּאוּ ָת ִמיד ַהכֹּ ֲהנִים עֹ ְב ֵדי עֲבֹ ָדה
ו ְַכא ֶ
ֶאל־ ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַה ִחיצוֹן׃
אַחת ַבּ ָשּׁנָה
ִימי ָבּא ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ְל ַבדּוֹ ַפּ ַעם ַ
ְו ֶאל־ ַה ְפּנ ִ
וּב ַעד ִשׁ ְגגוֹת ָה ָעם׃
ֲשׁר ִהזָּה ְל ַכ ֵפּר ַבּעֲדוֹ ְ
א ִבּ ְב ִלי־ ָדם א ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ִכּי עוֹד א נ ְִפ ַתּח ַה ֶדּ ֶרְ לקֹ ֶדשׁ
יע ַ
וֹד ַ
ְבּזֹאת ה ִ
ֳד ִשׁים ָכּל־עוֹד ַה ִמ ְשׁ ָכּן ָה ִראשׁוֹן עֹ ֵמד ַעל־ ְמכוֹנוֹ׃
ַהקּ ָ
ֲשׁר
ֶבח א ֶ
ְחה ָוז ַ
יבם ִמנ ָ
משׁל ַל ְזּ ָמן ַהזֶּה ְבּ ַה ְק ִר ָ
ְוזֶה הוּא ְל ָ
ֵאין ָבּם ְל ָה ִכין ֵל ָבב ָשׁ ֵלם ֶאל־ ָהעֹ ְב ִדים׃

ִא ֶגּרֶת ֶאל־ ָה ִע ְב ִרים

וּט ִבילוֹת שֹׁנוֹת
וּמ ְשׁ ֶתּה ְ
ֲכל ִ
י ִכּי ֻחקּוֹת ַהגּוּף ֵהם ִעם־ ַמא ָ
ֲשׁר נִ ְתּנוּ ַעד־ ֵעת ַה ִתּקּוּן׃
אֶ
יח ִל ְהיוֹת ְלכֹ ֵהן גָּדוֹל ַעל־ ַהטֹּבוֹת
ֲבל ְבּבֹא ַה ָמּ ִשׁ ַ
יא א ָ
ֲשׂה
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ ַמע ֶ
ֲתידוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָכּן ַהגָּדוֹל וְ ַה ָשּׁ ֵלם א ֶ
ָהע ִ
ְאינֶנּוּ ֵמ ַה ְבּ ִריאָה ַה ֵלּזוּ׃
ָדיִם ו ֵ
יַ
ָלים
אַחת ֶאל־ ַהקֹּ ֶדשׁ א ְב ַדם ְשׂ ִע ִירים ַו ֲעג ִ
יב הוּא ָבא ַפ ַעם ַ
וֹלם׃
ִכּי ִאם־ ְבּ ַדם נ ְַפשׁוֹ ַויּ ְִמ ָצא ְפּדוּת ע ָ
ְא ֶפר ַה ָפּרָה זֹ ַרק ַעל־ ַה ָטּ ֵמא
וּפ ִרים ו ֵ
יג ְו ִאם ַדּם ְשׂ ִע ִירים ָ
ְיק ְדּ ֵשׁהוּ׃
ְט ֵהר ֶאת־ ְבּ ָשׂרוֹ ו ַ
יַ
וֹלם ִה ְק ִריב ֶאת־נ ְַפשׁוֹ
רוּח ע ָ
ֲשׁר ְבּ ַ
יח א ֶ
יד אַף ִכּי־ ַדם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר
ֲשׂים א ֶ
ְט ֵהר ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם ִמן־ ַמע ִ
ִבּ ְב ִלי־מוּם ֵלאִ הים י ַ
ָמוֶת ָבּם ַלעֲבֹד ֶאת־ ֱאִ הים ַחיִּים׃
ֲד ָשׁה וּמוֹתוֹ
טו ַבּעֲבוּר זֹאת ַמ ְלאֵָ מ ִליץ הוּא ַל ְבּ ִרית ַהח ָ
פּשׁ ִעים ַתּ ַחת ַה ְבּ ִרית ָה ִראשָֹׁנה ְל ַמ ַען
ִנ ְמ ָצא ְל ַכ ָפּרַת ַה ְ
וֹלם׃
ֲלת ע ָ
ַשּׂיגוּ ְב ִחירֵי־יָהּ ֶאת־ ַה ְב ָט ַחת ַנח ַ
יִ
ֶח ַסר מוֹת ַה ַמּנְ ִחיל׃
טז ִכּי ְב ַצוָּאַת ַה ַמּ ְנ ִחיל י ְ
ַען ֵאין ָלהּ תֹּ ֶקף
יז ו ְַצוָּאת ַה ַמ ְנ ִחיל ָתּקוּם אַ אַ ֲחרֵי ַה ָמּוֶת י ַ
ְבּ ַחיֵּי ַה ַמּ ְנ ִחיל׃
ֶע ְשׂ ָתּה ִבּ ְב ִלי־ ָדם׃
ֻכּת ַה ְבּ ִרית ָה ִראשָֹׁנה א נ ֶ
יח ו ְָל ֵכן גַּם־ ֲחנ ַ
ֶא ְמרָה ָכל־ ִמ ְצ ָחה ְכּ ִפי ַהתּוֹ ָרה ְל ָכל־ ָה ָעם
ֲשׁר נ ֶ
יט ִכּי ַכא ֶ
וּשׁנִי
וּשׂ ִע ִירים ִעם־ ַמיִם ְ
ָלים ְ
משׁה ָל ַקח ַדּם ֲעג ִ
ְבּיַד־ ֶ
וֹל ַעת ְו ֵאזוֹב ַו ִיּ ְזרֹק ַעל־ ַה ֵסּ ֶפר ו ְַעל־ ָה ָעם׃
תַ
ֲשׁר ִצוָּה ֶא ְת ֶכם ֱאִ הים׃
כ וַיֹּא ַמר ִהנֵּה ַדם־ ַה ְבּ ִרית א ֶ
כא ו ְֵכן ַעל־ ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ו ְַעל־ ָכּל־ ְכּ ֵלי ַה ָשּׁרֵת ָזרַק ֶאת־ ַה ָדּם׃
וב ְב ִלי ְשׁ ָפ־ ָדּם ֵאין
כב ו ְִכ ְמ ַעט ַהכֹּל ְל ִפי ַהתּוֹ ָרה י ְִט ַהר ַבּ ָדּם ִ
יחה׃
ְס ִל ָ
ֲשׁר ַתּ ְבנִית
כג ו ְָל ֵכן נָכוֹן ָהיָה ְל ַט ֵהר ָכּזֹאת ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
ֲבל ַה ְדּ ָב ִרים ַע ְצ ָמם ַבּ ָמּרוֹם ִבּזְ ָב ִחים
ֲשׁר ַבּ ָמּרוֹם א ָ
ֵהם ַלא ֶ
וֹבים ֵמ ֵא ֶלּה׃
ט ִ
ֲשׁר
ָדיִם א ֶ
ֲשׂה י ַ
יח ֶאל־ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַמע ֵ
כד ִכּי א ָבא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֱמת ִכּי ִאם־ ָבּא ֶאל־ ֶע ֶצם ַה ָשּׁ ַמיִם
ַתּ ְבנִית הוּא ְל ִמ ְק ָדּשׁ א ֶ
ֲדנוּ ִל ְפנֵי ָה ֱאִ הים׃
ְל ֵהרָאוֹת ַע ָתּה ַבּע ֵ
כה גַּם־א ְל ַה ְק ִריב ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ְפּ ָע ִמים רַבּוֹת ַכּכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל
ַה ָבּא ֶאל־ ַהקֹּ ֶדשׁ ָשׁנָה ְב ָשׁנָה ְבּ ַדם א־לוֹ׃
ָסד
כו ִכּי ִאם־ ֵכּן ָהיָה לוֹ ְל ִה ְת ַענּוֹת ְפּ ָע ִמים רַבּוֹת ְל ִמן ִהוּ ֵ
אַחת ְל ָה ֵתם
אָרֶץ אַַ ע ָתּה ְבּ ֵקץ ַהדֹּרוֹת נ ְִג ָלה ַפ ַעם ַ
ֶבח נ ְַפשׁוֹ׃
ַה ָטּאוֹת ְבּז ַ
אַחת וְאַ ֲחרֵי־ ֵכן
אָדם ָלמוּת ַפּ ַעם ַ
ֲשׁר נ ְִגזַר ַעל־ ְבּנֵי ָ
כז ו ְַכא ֶ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּט׃
אַחת ָל ֵשׂאת ֵח ְטא
יח ִה ְק ִריב ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ַפ ַעם ַ
כח ֵכּן גַּם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׁוּעה׃
ָאה ֵשׁנִית ַל ְמ ַח ִכּים־לוֹ ִל ְת ָ
וּב ְב ִלי ַח ָטּאת ֵיר ֶ
ַבּים ִ
רִ

קפא

פרק י
ֲתידוֹת וְ א ְפנֵי ֶע ֶצם
ֲשׁר ָבּהּ רַק ֵצל טֹבוֹת ָהע ִ
א ִכּי ַהתּוֹ ָרה א ֶ
ָשׁים ַבּזְּ ָב ִחים
ַהטֹּבוֹת ָה ֵהנָּה ֵאין ְבּכֹ ָחהּ ְל ָה ִכין ָשׁ ֵלם ַל ִנּגּ ִ
ֲשׁר י ְַק ִריבוּ ָת ִמיד ָשׁנָה ְב ָשׁנָה׃
ָה ֵא ֶלּה א ֶ
ֲשׁר
יבם עוֹד ִכּי אַ ֲחרֵי א ֶ
ֶח ְדּלוּ ֵמ ַה ְק ִר ָ
ב ִכּי ִאם־א־ ֵכן ֲהא י ְ
אַחת ֵאין ָל ָהם עוֹד ַמ ְח ֶשׁ ֶבת
ִה ַטּהֲרוּ ָהעֹ ְב ִדים ַפ ַעם ַ
ַה ֵח ְטא׃
ֲט ִאים ָשׁנָה ְב ָשׁנָה׃
ֵכר ַלח ָ
אוּלם ַבּ ָקּ ְר ָבּנוֹת ָה ֵא ֶלּה יֶשׁ־ז ֶ
ג ָ
ֲט ִאים׃
וּשׂ ִע ִירים ִל ְנשׂא ח ָ
ד ִכּי ֵאין ְבּ ַדם ָפּ ִרים ְ
וּמנְ ָחה א
ֶבח ִ
אָמר ז ַ
אַר ָצה ָ
ה ַעל־ ֵכּן ְבּבֹאוֹ ֶאל־ ֵתּ ֵבל ְ
ָח ַפ ְצ ָתּ גּוּף כּוֹ ַנ ְנ ָתּ ִלּי׃
אָל ָתּ׃
ֲטּאָה א ָשׁ ְ
וֹלה ַוח ָ
ו עָ
אתי ִבּ ְמ ִג ַלּת־ ֵס ֶפר ָכּתוּב ָע ָלי ַלעֲשׂוֹת
אָמ ְר ִתּי ִהנֵּה־ ָב ִ
ז אָז ַ
ְרצוֹ ְנֱ אָ הי׃
ֲטאָה א ָח ַפ ְצ ָתּ
וֹלה ַוח ָ
וּמ ְנ ָחה וְע ָ
ֶבח ִ
אָמרוֹ ֵמרֹאשׁ ז ַ
ח ְבּ ְ
מּוּב ִאים ְל ִפי ַהתּוֹ ָרה׃
ְהם ֵה ָמּה ַה ָ
אָל ָתּ ו ֵ
ְוא ָשׁ ְ
אתי ַלעֲשׂוֹת ְרצוֹ ְנֵ ה ִסיר ֶאת־ ָה ִראשָֹׁנה
ט אָז יֹא ַמר ִהנֵּה־ ָב ִ
ְל ַמ ַען ָה ֵקם ֶאת־ ַה ְשּׁ ִניָּה׃
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶפשׁ י ַ
וּברָצוֹן ַהזֶּה אָנוּ ִמ ְת ַק ְדּ ִשׁים ְבּ ָק ְר ַבּן נ ֶ
י ָ
ֲשׁר ִה ְק ִריב ַפּ ַעם ֶא ָחת׃
אֶ
וּל ַה ְק ִריב ְפּ ָע ִמים שֹׁנוֹת
יא ו ְָכל־כֹּ ֵהן עֹ ֵמד ְל ָשׁרֵת יוֹם יוֹם ְ
וֹלם ְל ַכ ֵפּר
ֲשׁר ֵאין ָבּם ֵמע ָ
ֶאת־ ַהזּ ְָב ִחים ָה ֵה ָמּה א ֶ
ֲט ִאים׃
ַעל־ח ָ
ימין
ֵשׁב ִל ִ
ֲט ִאים ַויּ ֶ
ֶבח ֶא ַחד ַעל־ ַהח ָ
ֲבל הוּא ִה ְק ִריב ז ַ
יב א ָ
וֹלם׃
ֱאִ הים ַעד־ע ָ
יוּשׁתוּ אֹ ְי ָביו הֲדֹם ְלר ְַג ָליו׃
ַחל ַעד־ ְ
וּמאָז הוּא ְמי ֵ
יג ֵ
וֹלם׃
ֻדּ ִשׁים ַעד־ע ָ
יד ִכּי ְב ָק ְר ָבּן ֶא ָחד ִה ְשׁ ִלים ֶאת־ ַה ְמק ָ
אָמרוֹ׃
ָעד־ ָלנוּ ָכזֹאת ִכּי אַ ֲחרֵי ְ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ י ֶ
טו ְוגַם־ ַ
ָמים ָה ֵהם
ֲשׁר ֶא ְכרֹת ִא ָתּם אַ ֲחרֵי ַהיּ ִ
טז זֹאת ַה ְבּ ִרית א ֶ
ֳבנָּה׃
ָת ִתּי ֶאת־תּוֹ ָר ִתי ְבּ ִק ְר ָבּם וְ ַעל־ ִל ָבּם ֶא ְכתּ ֶ
ְנ ֻאם־יְה ָוֹה נ ַ
אתם א ֶא ְז ָכּר־עוֹד׃
וּל ַח ָטּ ָ
וֹסיף יֹא ַמר ו ְַל ֲעוֹ ָנם ְ
יז י ִ
יחה ָל ֵא ֶלּה ֵאין ָמקוֹם ְל ָק ְר ָבּן
ֲשׁר יֶשׁ־ ָשׁם ְס ִל ָ
וּבא ֶ
יח ַ
ָעל־ ַה ֵח ְטא׃
יט ַעל־ ֵכּן ֶא ָחי ִבּ ְהיוֹת ָלנוּ ִב ָטּחוֹן ָלבֹא ֶאל־ ַהקֹּ ֶדשׁ ְבּ ַדם
ֵשׁוּע׃
י ַ
ֲד ָשׁה ָלנוּ ְמ ִס ַלּת ַחיִּים ֶדּ ֶרַ ה ָפּרֹ ֶכת
ֲשׁר ָח ַנְ מ ִס ָלּה ח ָ
כ אֶ
ֲשׁר ְבּ ָשׂרוֹ הוּא׃
אֶ
וּב ְהיוֹת ָלנוּ כֹּ ֵהן גָּדוֹל ַעל־ ֵבּית ָה ֱאִ הים׃
כא ִ
ַעיוֹן רָע
וּבאֱמוּנָה אֹ ֶמן ְמטֹ ָה ִרים ֵמר ְ
כב נ ְִגּ ָשׁה ְבּ ֵלב ָשׁ ֵלם ֶ
ֻחץ ְבּ ַמיִם
ֲשׁר ר ַ
וּב ָשׂרֵנוּ א ֶ
ֲשׁר זֹ ַרק ָע ָליו ְ
ְבּ ִל ֵבּנוּ א ֶ
וֹרים׃
ְטה ִ
ָתנוּ ְוא ֶנרֶף ִכּי
בוּעת ִפּינוּ ַעל־ ְדּ ַבר ִתּ ְקו ֵ
יטב ְשׁ ַ
ִשׁמֹר ֵה ֵ
כג ְונ ְ
יח׃
ֱמן הוּא ַה ַמּ ְב ִט ַ
ֶנא ָ
ֲשׂים
וּל ַמע ִ
ֲבה ְ
ֵעהוּ ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ְלאַה ָ
כד ְונ ְִתבּוֹ ְננָה ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
וֹבים׃
ט ִ

ִא ֶגּרֶת ֶאל־ ָה ִע ְב ִרים

ֲח ִדים ִמ ֶכּם
ָשׁים א ָ
ֶח ַדּל ִמבֹּא ֶאל־ ְק ִה ָלּ ֵתנוּ ְכּ ֶד ֶרֲ אנ ִ
כה ְוא נ ְ
וּמה גַּם־ ִבּ ְראֹ ְת ֶכם
ֲמיתוֹ ַ
יח ִאישׁ ֶאת־ע ִ
וֹכ ַ
ִכּי ִאם־נ ִ
ִכּי־ ָקרוֹב ַהיּוֹם׃
ֱמת
ֲשׁר ָקנִינוּ ַד ַעת ָהא ֶ
ֶח ָטא ְבזָדוֹן אַ ֲחרֵי א ֶ
כו ִכּי ִאם־נ ְ
אתנוּ׃
ִשּׁ ֶאר עוֹד ָק ְר ָבּן ַעל־ ַח ָטּ ֵ
 א־י ָ
ֲשׁר תֹּא ַכל
ְאשׁ ִקנְאָה א ֶ
כז ִכּי ִאם־ ָמגוֹר ִמ ְפּנֵי ִמ ְשׁ ָפּט ַה ָצּפוּי ו ֵ
ָצ ִרים׃
יוּמת ְבּ ִלי־ ֶח ְמ ָלה ַעל־ ִפּי ְשׁ ַניִם
משׁה ַ
כח ָהעֹ ֵבר תּוֹ ַרת ֶ
לשׁה ֵע ִדים׃
אוֹ־ ְשׁ ָ
יוּשׁת ַעל־רֹ ֵמס
ֲשׁר ַ
כט ִה ְתבּוֹ ְננוּ־נָא ַמה־נּוֹ ָרא ָהעֶֹנשׁ א ֶ
רוּח
ַדּף ַ
וּמג ֵ
ֲשׁר נִ ְק ַדּשׁ בּוֹ ְ
וּמ ַט ֵמּא ַדם ְבּ ִרית א ֶ
ֶבּן־ ֱאִ הים ְ
יבה׃
נ ְִד ָ
אָמר יְה ָוֹה
ֲשׁ ֵלּם ַ
ָקם ֲאנִי א ַ
ָד ְענוּ ִמי הוּא ָהאֹ ֶמר ִלי נ ָ
ל ִכּי־י ַ
ְואֹ ֵמר עוֹד ִכּי י ִָדין יְה ָוֹה ַעמּוֹ׃
לא ַמה־נּוֹ ָרא ִלנְפֹּל ְבּיַד ֱאִ הים ַחיִּים׃
וֹטף
ֵיכם ְושׁוֹט שׁ ֵ
ֲשׁר אֹרוּ ֵעינ ֶ
ָמים ִמ ֶקּ ֶדם ַכּא ֶ
לב ִז ְכרוּ־נָא י ִ
יכם׃
ֲל ֶ
ָצרָה ָע ַבר ע ֵ
ֲבה נ ְַפ ְשׁ ֶכם
וּפ ַעם ָדּא ָ
ְק ֶלס ַ
ִיתם ְל ַר ֲאוָה ֵמעֹ ִני ו ֶ
לג ַפּ ַעם ֱהי ֶ
יכם ָכּ ֶכם׃
ֲח ֶ
ְל ִס ְבלוֹת א ֵ
וֹסרָי ְוהוֹ ְנ ֶכם ַהגָּזוּל ִמ ֶכּם
יכם ֶאל־מ ֵ
ֲמ ֶ
לד ִכּי נ ְִכ ְמרוּ ַרח ֵ
ַח ֶתּם ְבּטוּב־ ֵלב ְבּ ַד ְע ְתּ ֶכם ִכּי ִק ְניָן גָּדוֹל ִמזֶּה יֶשׁ־ ָל ֶכם
ִהנּ ְ
ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָהעֹ ֵמד ָל ַעד׃
ֲכם ִכּי ְשׂ ָכרוֹ ַה ְר ֵבּה ְמאֹד׃
לה ַעל־ ֵכּן אַל־ ַתּ ְשׁ ִליכוּ ִמ ְב ַטח ֶ
ֲשׁר ַתּעֲשׂוּ ְרצוֹן
לו ו ְִכי גַם־ ַהתּוֹ ֶח ֶלת נְכוֹ ָנה ָל ֶכם ַבּעֲבוּר א ֶ
ֲשׁר־ ִדּ ֵבּר ָל ֶכם׃
ֱאִ הים ְו ַת ִשּׂיגוּ ֵאת א ֶ
ְאַחר׃
לז ִכּי עוֹד ְמ ַעט־ ָרגַע ְו ַה ָבּא יָבֹא א י ֵ
לח ו ְַצ ִדּיק ֶבּאֱמוּנָתוֹ י ְִחיֶה ְו ִאם־יִסֹּג אָחוֹר א־ ִתרֶץ נ ְַפ ִשׁי בּוֹ׃
ֲבדּוֹן ִכּי ִאם־ ִמ ְבּנֵי
ַחנוּ ֵאי ֶננּוּ ִמן־ ַהנְּס ִוֹגים אָחוֹר ַלא ַ
לט ַו ֲאנ ְ
ָפשׁ׃
אֱמוּנָה ְל ַה ִצּיל ֶאת־ ַהנּ ֶ
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ְו ָהאֱמוּנָה ִמ ְב ַטח־עֹז ַבּ ָדּ ָבר ִח ִכּנוּ לוֹ ָדּ ָבר ָבּחוּן ַבּ ֵלּב ְוא
ְתשׁוּרֶנּוּ ָעיִן׃
ְקנִים ִמדּוֹר דּוֹר׃
ִכּי ָבזֹאת ִנ ְתּנָה ֵעדוּת ַלזּ ֵ
ָבּאֱמוּנָה נ ִָבין ִכּי ִבּ ְד ַבר ֱאִ הים ַנעֲשׂוּ ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץ ְו ִכי
ַה ִנּ ְמ ָצ ִאים ְל ֵעינֵינוּ א ֵמחֹ ֶמר ַק ְדמוֹ ִני נ ְִברָאוּ׃
וֹבה
ְחה ט ָ
ָבּאֱמוּנָה ֵה ִביא ֶה ֶבל ָק ְר ַבּן ִמ ְנ ָחה ֵלאִ הים ִמנ ָ
ָדהּ נִ ְתּנָה לוֹ ֵעדוּת ִכּי ַצ ִדּיק ָהיָה
ֲשׁר ַעל־י ָ
ִמ ִמּ ְנ ַחת ָקיִן א ֶ
וֹבב אַ ֲחרֵי
וֹדנּוּ ד ֵ
יה ע ֶ
ְבּ ָה ִעיד ֱאִ הים ַעל־ ִמנְ ָחתוֹ ו ְַעל־ ִפּ ָ
מֹתוֹ׃
ֻקּח חֲנוִֹ מ ְבּ ִלי ְראוֹת ָמוֶת ְו ֵאינֶנּוּ ִכּי־ ָל ַקח אֹתוֹ
ָבּאֱמוּנָה ל ַ
וּב ֶטרֶם ִה ָלּ ְקחוֹ ִנ ְתּנָה לּוֹ ֵעדוּת ִכּי ֶאת־ ָה ֱאִ הים
ֱאִ הים ְ
ִה ְת ַה ָלּ׃

קפב

יוּכל ִאישׁ ְל ָה ִפיק רָצוֹן ֵמ ֱאִ הים ִכּי
וּבא אֱמוּנָה א־ ַ
ו ְ
וּמ ַשׁ ֵלּם
ֲמין ִכּי הוּא יֵשׁ ְ
ַה ָבּא ִל ְפנֵי ֱאִ הים ָע ָליו ְל ַהא ִ
ְגּמוּל ְלדֹ ְר ָשׁיו׃
ַצּל ֶאת־ ֵבּיתוֹ ִכּי ָירֵא ָהיָה
ז ָבּאֱמוּנָה ָע ָשׂה נֹ ַח ֶאת־ ַה ֵתּ ָבה ַויּ ֵ
ֲתידוֹת ֶטרֶם ָבּאוּ
ֲשׁר ִה ְז ִהירוֹ ַעל־ ָהע ִ
ֶאת־ ֱאָ היו א ֶ
יע ֶאת־ ָהאָרֶץ ַוי ְִהי ְליוֹ ֵרשׁ ַה ְצּ ָד ָקה
יה ִה ְר ִשׁ ַ
ו ְַעל־ ִפּ ָ
ֶבּאֱמוּנָתוֹ׃
ֲשׁר נ ְִקרָא ָל ֶל ֶכת ֶאל־ ָהאָרֶץ
ָהם ַכּא ֶ
אַבר ָ
ח ָבּאֱמוּנָה ָשׁ ַמע ְ
ֵלִ בּ ְב ִלי־ ַד ַעת אָנָה הוּא ָבא׃
ֻתּד ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ַויּ ֶ
ֲשׁר ע ַ
אֶ
ֵשׁב
ט ָבּאֱמוּנָה ִה ְתגּוֹ ֵרר ָבּאָרֶץ ַה ְנּתוּנָה לוֹ ִכּ ְב ֶארֶץ נ ְָכ ִריָּה ַויּ ֶ
וֹר ֵשׁי ַה ַה ְב ָט ָחה ִעמּוֹ׃
ְבּאֹ ָה ִלים הוּא ְוי ְִצ ָחק ְוַיעֲקֹב י ְ
ֲשׁר בּוֹ ָנהּ וְעֹ ָשׂהּ
וֹלם ָלהּ ַוא ֶ
ֲשׁר יְסוֹד ע ָ
י ִכּי־ ִח ָכּה ָל ִעיר א ֶ
הוּא ָה ֱאִ הים׃
ַתּ ֶלד אַ ֲחרֵי
יע ו ֵ
יפה־כֹ ַח ְל ַה ְז ִר ַ
ֱל ָ
יא ָבּאֱמוּנָה גַּם־ ָשׂרָה ֶהח ִ
ֱמן הוּא׃
יח ֶנא ָ
ֲשׁר ָח ְר ָצה ִכּי ַה ַמּ ְב ִט ַ
ְבָּ תהּ ֵע ֶקב א ֶ
וֹכ ֵבי
וֹלדוּ ְכּכ ְ
יב ו ְַעל־ ֵכּן ֵמ ֶא ָחד ַההוּא ַה ָקּרוֹב ַל ָמּוֶת נ ְ
ֲשׁר א י ִָסּ ֵפר׃
ֲשׁר ַעל־ ְשׂ ַפת ַהיָּם א ֶ
ַה ָשּׁ ַמיִם ָלרֹב ְו ַכחוֹל א ֶ
יּוּמן
יג ָבּאֱמוּנָה ֵמתוּ ָכל־ ֵא ֶלּה ְוא רָאוּ ֶאת־ ַה ַה ְב ָטחוֹת ְבּ ִק ָ
ָאתן וַיּוֹדוּ
ֲמינוּ ַויּ ְִצהֲלוּ ִל ְקר ָ
ִכּי ִאם־ ֵמרָחוֹק ָחזוּ אֹ ָתן ַוַיּא ִ
וֹשׁ ִבים ֵהם ָבּאָרֶץ׃
ֵרים ְות ָ
ִכּי־ג ִ
ֲשׁר ָל ֵהם ֵהם
יעים ִכּי ֶארֶץ א ֶ
וֹד ִ
יד ְו ֵא ֶלּה ָהאֹ ְמ ִרים ָכּזֹאת מ ִ
ְמ ַב ְק ִשׁים׃
ֲשׁר י ְָצאוּ ִמ ֶמּנָּה ָע ְל ָתה ַעל־ ִל ָבּם ֲהא
טו ְו ִאם ָהאָרֶץ ַה ִהיא א ֶ
יה׃
ָדם ָלשׁוּב ֵא ֶל ָ
ָהיָה ְבי ָ
וֹבה ִמ ֶמּנָּה ִה ְתאַוּוּ ְו ִהיא ִב ְשׁ ֵמי ָמ ַעל ו ְַעל־ ֵכּן א
אוּלם ט ָ
טז ָ
יהם ַוָיּ ֶכן־ ָל ֶהם ִעיר
בוֹשׁ ָה ֱאִ הים ֵמ ֶהם ְל ִה ָקּרֵא ֱאֵ ה ֶ
ָשׁ ָמּה׃
ָהם ֶאת־י ְִצ ָחק ְבּיוֹם ַמ ָסּה וְיֹ ֵרשׁ
אַבר ָ
ֱלה ְ
יז ָבּאֱמוּנָה ֶהע ָ
ַה ַה ְב ָטחוֹת ִה ְק ִריב ֶאת־י ְִחידוֹ ְלעֹ ָלה׃
ֱמר ָע ָליו ִכּי ְבי ְִצ ָחק י ִָקּרֵא ְלָ זרַע׃
ֲשׁר ֶנא ַ
יח א ֶ
ֲקימוֹ ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ְו ֵכן
אָמר ִכּי ַת ִשּׂיג יַד ֱאִ הים ַלה ִ
וּב ִלבּוֹ ַ
יט ְ
וֹפת׃
ֱשׁיבוֹ ֵא ָליו ַוי ְִהי ְלמ ֵ
גַּם־ה ִ
כ ָבּאֱמוּנָה ֵבּ ַר י ְִצ ָחק ֶאת־ַיעֲקֹב ְו ֶאת־ ֵע ָשׂו ַוי ְַד ֵבּר
ֲתדֹ ָתם׃
ַעל־ע ִ
וֹסף ַויּ ְִשׁ ַתּח
כא ָבּאֱמוּנָה ֵבּ ַרַ יעֲקֹב ְבּמֹתוֹ ֶאת־ ְשׁנֵי ְבנֵי־י ֵ
ַעל־רֹאשׁ ַה ַמּ ֶטּה׃
ָאל
וֹסף ִל ְפנֵי מוֹתוֹ ֶאת־ ֵצאת ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
כב ָבּאֱמוּ ָנה ִה ְז ִכּיר י ֵ
וֹתיו׃
ַוי ְַצו ַעל־אֹדוֹת ַע ְצמ ָ
וֹתיו
ָחים ַעל־י ְֵדי אֲב ָ
לשׁה ְיר ִ
משׁה ְשׁ ָ
כג ָבּאֱמוּנָה נ ְִצ ַפּן ֶ
ֶלד ְוא י ְָראוּ ִמ ָדּת ַה ֶמּ ֶל׃
ְבּ ִהוּ ְָלדוֹ ִכּי רָאוּ ִכּי־טוֹב ַהיּ ֶ
ָדלוֹ ְל ִה ָקּרֵא ֵבן ְל ַבת־ ַפּ ְרעֹה׃
משׁה ְבג ְ
כד ָבּאֱמוּנָה ֵמ ֵאן ֶ
כה ַויּ ְִב ַחר־לוֹ ְל ִה ְת ַענּוֹת ִעם־ ַעם ֱאִ הים ֵמ ִה ְת ַענֵּג ְבּ ַתעֲנוּגֵי
ימי ָח ֶלד׃
ַה ֵח ְטא ִבּ ֵ
עשׁר גָּדוֹל ֵמאֹ ְצרוֹת
יח ָח ַשׁב ְל ֶ
כו ְו ֶאת־ ֶח ְר ָפּתוֹ ְכּ ֶח ְר ַפּת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִמ ְצ ָריִם ִכּי ָצ ָפה ֶאל־ ַה ְגּמוּל׃

ִא ֶגּרֶת ֶאל־ ָה ִע ְב ִרים

ָשׂא
ֲמת ַמ ְל ָכּהּ ִכּי נ ָ
כז ָבּאֱמוּנָה ָעזַב ֶאת־ ִמ ְצ ַריִם ְוא ָירֵא ֵמח ַ
ֲשׁר ָפּנָיו א ֵירָאוּ׃
ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ֵא ָליו ְכּרֹ ֶאה אֹתוֹ א ֶ
כח ָבּאֱמוּנָה ָע ָשׂה ֶאת־ ַה ֶפּ ַסח ְונָתוֹן ֶאת־ ַה ָדּם ַעל־ ַה ָבּ ִתים
ְל ִב ְל ִתּי ִיגַּע ָבּם ַה ַמּ ְשׁ ִחית ֶאת־ ַה ְבּכֹ ִרים׃
ְה ִמּ ְצ ִרים ָה ְלכוּ
ָבּ ָשׁה ו ַ
כט ָבּאֱמוּנָה ָה ְלכוּ ְביַם־סוּף ְכּמוֹ ַביּ ָ
ֵיהם ַויּ ְִשׁ ָקעוּ׃
אַ ֲחר ֶ
ָמים׃
ל ָבּאֱמוּנָה נ ְָפלוּ חֹמוֹת י ְִריחוֹ ְבּ ָה ֵסב אֹ ָתן ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָעל ַכּ ֲא ֶשׁר
ָחב ַהזּוֹ ָנה ִעם־ ְבּנֵי ְב ִליּ ַ
אָב ָדה ר ָ
לא ָבּאֱמוּנָה א ְ
יתהּ ְבּ ָשׁלוֹם׃
אָס ָפה ֶאת־ ַה ְמר ְַגּ ִלים ֶאל־ ֵבּ ָ
ְ
ֲס ֵפּר ִמ ִדּ ְברֵי
וּמה אֹ ַמר עוֹד ֲהא ִת ְק ַצר־ ִלי ָה ֵעת ִכּי־א ַ
לב ָ
יאים׃
מוּאל ְו ַהנּ ְִב ִ
ִג ְדעוֹן ָבּרָק ִשׁ ְמשׁוֹן ְוי ְִפ ָתּח ָדּוִד ְשׁ ֵ
ֲשׁר ָבּאֱמוּנָה ָכּ ְבשׁוּ ַמ ְמ ָלכוֹת ָפּעֲלוּ ְצ ָדקוֹת ִה ִשּׂיגוּ
לג א ֶ
ַה ְב ָטחוֹת ו ְָס ְכרוּ ִפּי ֲארָיוֹת׃
ֲמת ֵאשׁ ִנ ְמ ְלטוּ ִמ ִפּי ֶחרֶב ָמ ְצאוּ אוֹן ָל ֶהם ִמתּוֹ
לד ִכּבּוּ ח ַ
ִר ְפיוֹ ָנם ָעשׂוּ ַחיִל ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ַוָיּנִיסוּ ַמחֲנוֹת ז ִָרים׃
ַבּים
יהן ִכּי ָקמוּ ִמן־ ַה ֵמּ ִתים וְ ר ִ
ָשׁים ָמ ְצאוּ ֶאת־ ֵמ ֵת ֶ
לה נ ִ
קוּמה
יטה ְל ַמ ַען יָקוּמוּ ְביוֹם ַה ְתּ ָ
ִה ְת ַענּוּ ְוא ָמ ְצאוּ ְפ ֵל ָ
ֶתר עֹז׃
ְבּי ֶ
וּכ ָל ִאים׃
וּמ ֲהלֻמּוֹת ְוגַם־ ְכּ ָב ִלים ְ
ָשׂאוּ ָקלוֹן ַ
וֹתם נ ְ
לו ִמ ְקצ ָ
וֹציאוּ
ֲבנִים גֹּ ְררוּ ַב ְמּגֵרוֹת נ ְִצ ְרפוּ ְב ַמ ָסּה וְה ִ
לז נ ְִס ְקלוּ ָבא ָ
נ ְַפ ָשׁם ְל ִט ְב ַחת ָחרֶב נָעוּ ְבּעוֹרֹת ְכּ ָב ִשׂים ו ְִעזִּים ְונָמֹגוּ
ְבחֹ ֶסר כֹּל ְבּ ַל ַחץ ְב ָמצוֹק׃
לח ְו ָהאָרֶץ א שׁ ָוֹה ָל ֶהם ָתּעוּ ַב ִמּ ְד ָבּר ְבּ ָה ִרים ִבּ ְמ ָערוֹת
וּב ְמ ִחילוֹת ָע ָפר׃
ִ
ָתם ְוא רָאוּ
לט ו ְָכל־ ֵא ֶלּה ֵעדוּת ָל ֶהם ָעל־אֱמוּנ ָ
ֶאת־ ַה ַה ְב ָטחוֹת ְבּ ִקיּוּ ָמן׃
ַען ֵה ִכין ֱאִ הים ָלנוּ ֶאת־ ַהטּוֹב ִמ ֶקּ ֶדם ְל ִב ְל ִתּי י ִַגּיעוּ ֵהם
מ יַ
יתם ִמ ַבּ ְל ָע ֵדינוּ׃
ְל ָכל־ ַתּ ְכ ִל ָ
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ֲשׁר הֲמוֹן ֵע ִדים ָכּ ֵא ֶלּה עֹ ְט ִרים
ַחנוּ אַ ֲחרֵי א ֶ
ָל ֵכן גַם־ ֲאנ ְ
יכה ִמ ֶמּנּוּ ָכּל־ ַמ ָשּׂא ְו ֵח ְטא
ַשׁ ִל ָ
אֹ ָתנוּ ַכּ ֲע ָננִים ִמ ָסּ ִביב נ ְ
ָרוּצה ַב ֵמּרוֹץ
וֹח ֶלת נ ָ
ֲדנוּ ָת ִמיד ו ְַעל־גַּב תּ ֶ
ֲשׁר י ְִג ְדּרוּ ַבע ֵ
אֶ
ֶה ָערוְּ ל ָפנֵינוּ׃
ֲשׁר ַבּעֲבוּר
ָתנוּ ַהגֹּ ֵמר ָע ֵלינוּ א ֶ
ֵשׁוּע צוּר אֱמוּנ ֵ
ְעינֵינוּ ֶאל־י ַ
וֵ
ָשׂא ֵעץ ֻסבֳּלוֹ ְו ֶאת־ ַה ֶח ְר ָפּה ָבזָה
רוּעה לוֹ נ ָ
ַה ִשּׂ ְמ ָחה ַה ְזּ ָ
ימין ִכּ ֵסּא ָה ֱאִ הים׃
ֵשׁב ִל ִ
ַויּ ֶ
ָשׂא ִת ְגרָה ָכזֹאת ִמיַּד ַה ַח ָטּ ִאים
ֲשׁר־נ ָ
ִה ְתבּוֹ ְננוּ ֵא ָליו א ֶ
ְבּנ ְַפשׁוֹ ֶפּן־ ִתּ ְתרַפּוּ ו ְָעי ְָפה נ ְַפ ְשׁ ֶכם׃
ַעד־כֹּה עוֹד א ַק ְמ ֶתּם ְל ִה ָלּ ֵחם ַבּ ֵח ְטא ַעד־ ַה ָדּם׃
מוּסר
וֹכ ְח ֶתּם ְכּ ָבנִים ֵלאמֹר ַ
ֲשׁר נ ַ
וֹכ ָחה א ֶ
ַתּ ְשׁ ְכּחוּ ֶאת־ ַהתּ ֵ
וִ
וֹכ ְחתּוֹ׃
יְה ָוֹה ְבּנִי אַל־ ִתּ ְמאָס ְואַל־ ָתּקֹץ ְבּת ַ
יח י ְַכ ִאיב ֶאת־ ֵבּן י ְִר ֶצה׃
וֹכ ַ
ֱהב יְה ָוֹה י ִ
ֲשׁר־ֶיא ַ
ִכּי ֶאת א ֶ

קפג

יכם
מוּסרוֹ הוּא ְלאוֹת ִכּי ֵעינֵי ֱאֵ ה ֶ
ז ִאם־ ִת ְשׂאוּ ֶאת־ ָ
אָביו א ְיי ְַסּרֶנּוּ׃
ֲשׁר ִ
יכם ְכּ ָבנִים ִכּי ִמי הוּא ַה ֵבּן א ֶ
ֲל ֶ
עֵ
ֻלם ֲהא
ֲשׁר הוּא ְמנָת כּ ָ
מוּסר א ֶ
ח ֶא ֶפס ִאם־ ִתּ ְהיוּ ְבּ ֵאין־ ָ
אַתּם ְוא ָבנִים׃
ז ִָרים ֶ
ֵיהם אַף
ֲשׁר י ְִסּרוּנוּ ַונִּירָא ִמ ְפּנ ֶ
ט ֵהן יֶשׁ־ ָלנוּ אֲבוֹת ְבּ ָשׂרֵנוּ א ֶ
ֲבי ָהרוּחוֹת ְל ַמ ַען ָחיֹה ִנ ְחיֶה׃
ִכּי־ ָע ֵלינוּ ְל ִה ָכּנַע ִמ ְפּנֵי א ִ
ֵיהם אַ הוּא
ָמים ְמ ָע ִטּים ַכּטּוֹב ְבּ ֵעינ ֶ
י ְו ֵה ָמּה י ְִסּרוּנוּ ְלי ִ
ְלטוֹב ָלנוּ ָל ֶתת־ ָלנוּ ֵח ֶלק ְבּ ָק ְדשׁוֹ׃
וֹסף ֶע ֶצב ִעמּוֹ אַ
ִמּ ֵצא ְל ָשׂשׂוֹן ְבּ ִעתּוֹ ִכּי י ִ
מוּסר א י ָ
יא ו ְָכל־ ָ
ֲשׁר י ִָצּ ְרפוּ בוֹ ִל ְצ ָד ָקה׃
אַ ֲחרֵי־ ֵכן ִי ֵתּן ְפּ ִרי ָשׁלוֹם ַלא ֶ
אַמּצוּ׃
כּשׁלוֹת ֵ
וּב ְר ַכּיִם ְ
ָדיִם רָפוֹת ִ
יב ַעל־ ֵכּן ַחזְּקוּ י ַ
יכם ְל ִב ְל ִתּי ֵת ַקע ַכּף ֶי ֶרַ הצֹּ ֵל ַע ִכּי
ַשּׁרוּ ְמ ִסלּוֹת ְלר ְַג ֵל ֶ
יג ְוי ְ
ָפא׃
ִאם־ ֵתּר ֵ
יה
ֲשׁר ִמ ַבּ ְל ָע ֶד ָ
ֻשּׁה א ֶ
וּקד ָ
יד ַבּ ְקּשׁוּ ָשׁלוֹם ִעם־ ָכּל־אָ ָדם ְ
א־י ְִר ֶאה ִאישׁ ֶאת־ ָהאָדוֹן׃
טו ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן־ ִי ָגּרַע ִאישׁ ֵמ ֶח ֶסד ֱאִ הים ֶפּן־יֵשׁ ָבּ ֶכם
ַבּים׃
שֹׁ ֶרשׁ פֹּ ֶרה רֹאשׁ ְו ַל ֲענָה ְו ֻח ְלּלוּ בוֹ ר ִ
ֲשׁר ָמ ַכר
טז ֶפּן־י ְִהיֶה ָב ֶכם ִאישׁ זֶֹנה ְו ָח ָלל ְכּ ֵע ָשׂו א ֶ
ֲד ִשׁים׃
ֶאת־ ְבּכֹ ָרתוֹ ְבּ ַעד ְנזִיד ע ָ
ָכה וְשֹׁ ֵמ ַע
ֶשׁת ֶאת־ ַה ְבּר ָ
יז ֲהא י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ָח ֵפץ אַ ֲחרֵי־ ֵכן ָלר ֶ
א ָהיָה לוֹ ְואַף ִכּי־ ִב ֵקּשׁ ְבּ ִד ְמ ָעה א ָמ ָצא ָמקוֹם
שׁוּבתוֹ׃
ִל ְת ָ
ֲשׁר ֵאשׁ
ֲשׁר ִתּגַּע בּוֹ ָיד ַוא ֶ
אתם ֶאל־ ַהר א ֶ
יח ִכּי ִהנֵּה א ָב ֶ
ָעשׁ׃
ָפל ָור ַ
ְתּ ַל ֵהט אֹתוֹ ְוא ֶאל־ ָענָן ַו ֲער ֶ
ֲשׁר שֹׁ ְמ ָעיו ָשׁאֲלוּ ְל ִב ְל ִתּי
וֹפר וְקוֹל ְדּ ָב ִרים א ֶ
יט ְוא ְלקוֹל שׁ ָ
וֹסף ַדּ ֵבּר ִע ָמּ ֵהם׃
יֵ
יהם ַה ִמּ ְצוָה ִמנְּ שׂא ֵלאמֹר ְואַף גַּם־ ְבּ ֵה ָמה
ֲל ֶ
כ ִכּי ָק ְשׁ ָתה ע ֵ
ִתּגַּע ָבּ ָהר ָסקֹל ִתּ ָסּ ֵקל אוֹ־יָרֹה ִתָיּרֶה ַבּ ִח ִצּים׃
אָמר ַפּ ַחד ְקרָאַנִי
משׁה ַ
וּמה־נּוֹ ָרא ָהיָה ַה ַמּ ֲחזֶה ַעד ֶשׁגַּם ֶ
כא ַ
וּר ָע ָדה׃
ְ
ְרוּשׁ ַליִם
אתם ֶאל־ ַהר ִציּוֹן ֶאל־ ִעיר ֵאל ָחי ֶאל־י ָ
כב ִכּי ִאם־ ָבּ ֶ
אָכים׃
ָה ֶע ְליוֹ ָנה ְו ֶאל־ ִרבֲבוֹת ְצ ָבא ַמ ְל ִ
תוּבים ַבּ ָשּׁ ָמיִם
ֲשׁר ֵה ָמּה ַב ְכּ ִ
וֹרים א ֶ
ֲדת ַה ְבּכ ִ
כג ְו ֶאל־ע ַ
ֲשׁר
יקים א ֶ
ְו ֶאל־ ֱאִ הים שֹׁ ֵפט ַהכֹּל ְו ֶאל־רוּחוֹת ַה ַצּ ִדּ ִ
ַנעֲשׂוּ ְשׁ ֵל ִמים׃
ֲשׁר
ֲד ָשׁה ְו ֶאל־ ָדּמוֹ ַהנִּ ְזרָק א ֶ
ֵשׁוּע ֵמ ִליץ ִל ְב ִרית ח ָ
כד ְו ֶאל־י ַ
קוֹל ְק ִריאָתוֹ טוֹב ִמקּוֹל ְדּ ֵמי ָה ֶבל׃
כה ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן־ ָתּסוּרוּ ִמן־ ַהדֹּ ֵבר ָבּ ֶכם ִכּי ִאם־א
ֲחנוּ ִאם
ִנ ְמ ְלטוּ ַה ָסּ ִרים ִמן־ ַמ ְז ִהירָם ָבּאָרֶץ ֵאיִ נ ָמּ ֵלט אַנ ְ
נָסוּר ִמן־ ַמ ְז ִהירֵנוּ ִמ ָשּׁ ַמיִם׃
ֲשׁר קֹלוֹ אָז ִה ְר ִעישׁ ֶאת־ ָהאָרֶץ ו ְַע ָתּה ֻהגַּד ֵלאמֹר עוֹד
כו א ֶ
אַחת ְמ ַעט ִהיא ַו ֲאנִי ַמ ְר ִעישׁ א ְל ַבד ֶאת־ ָהאָרֶץ ִכּי
ַ
ִאם־גַּם ֶאת־ ַה ָשּׁ ָמיִם׃

ִא ֶגּרֶת ֶאל־ ָה ִע ְב ִרים

ֲשׁר
יפת־כֹּל א ֶ
ֲל ַ
אַחת ְמ ַעט הוּא ַמ ִגּיד ח ִ
אָמר עוֹד ַ
וּמה ֶשּׁ ַ
כז ַ
ֲשׁר א יִמּוֹט
ַעשׁ ְכּ ָד ָבר נ ְִברָא רַק ִלזְ ַמנּוֹ ַוא ֶ
יִמּוֹט ִמן־ ָהר ַ
ַעשׁ ַיעֲמֹד ָל ַעד׃
ִמן־ ָהר ַ
וֹדה
ֲשׁר א ִתמּוֹט נָבוֹאָה ְבת ָ
כח ָל ֵכן ִבּ ְהיוֹת ָלנוּ ַמ ְלכוּת א ֶ
ובי ְִראָה׃
ימה ְ
ַע ְב ָדה ֶאת־ ָה ֱאִ הים ְלרָצוֹן לוֹ ְבּ ֵא ָ
ְונ ַ
כט ִכּי ֱאֵ הינוּ ֵאשׁ אֹ ְכ ָלה הוּא׃

פרק יג
ֵיכם ָתּ ִמיד׃
אַחים ֵבּינ ֶ
ֲבת ִ
א ִשׁ ְמרוּ אַה ַ
ֲבה זוּ יֵשׁ
ֲבה ִכּי ְבאַה ָ
ב ְואַל־ ִתּ ְשׁ ְכּחוּ ֵמ ַה ְכנִיס אֹ ְר ִחים ֵמאַה ָ
יהם׃
אָכים ֶאת־ ָבּ ֵתּ ֶ
ֲשׁר ִבּ ְב ִלי־ ַד ַעת ִה ְכנִיסוּ ַמ ְל ִ
אֶ
ֲסוּרים ִע ָמּ ֶהם
אַתּם א ִ
ֲס ִירים ְכּמוֹ ִאם־ ֶ
ג ִז ְכרוּ ֶאת־ ָהא ִ
אַתּם ִע ָמּ ֶהם ְבּ ָב ָשׂר ֶא ָחד׃
ֲשׁר גַּם־ ֶ
ְו ֶאת־ ַהנִּ ְל ָח ִצים ַכּא ֶ
ד קֹ ֶדשׁ ִתּ ְהיֶה ָה ִאישׁוּת ְל ָכל־ ִאישׁ ִמ ֶכּם א ְת ַח ְלּלוּ
ְצוּע ִאישׁ ְו ֶאת־זֹ ִנים וְנֹ ֲא ִפים י ְִשׁפֹּט ֱאִ הים׃
ֶאת־י ַ
ֲבת ֶכּ ֶסף ְו ִשׂ ְמחוּ ְב ֵדי ֶח ְל ְק ֶכם ִכּי
ה ַה ְר ִחיקוּ ַד ְר ְכּ ֶכם ֵמאַה ַ
אַר ְפּ וְ א ֶא ֶעזְ ֶב׃
אָמר א ְ
הוּא ַ
ֲשׂה
ו ַעל־ ֵכּן נ ְִב ַטח וְ נֹא ַמר יְה ָוֹה ִלי ְבּעֹ ְזרָי א ִאירָא ַמה־ַיּע ֶ
אָדם׃
ִלי ָ
ֲשׁר־ ִה ִגּידוּ ָל ֶכם ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים
ֵיכם א ֶ
אַשּׁר ֶ
ז ִז ְכרוּ ֶאת־ ְמ ְ
ָתם׃
וּלכוּ ֶבאֱמוּנ ָ
ִבּינוּ ְל ַת ְכ ִלית ַדּ ְר ָכּם ְ
וֹלם
יח ִהנּוֹ הוּא ֶא ְתמֹל ְוהוּא ַהיּוֹם ְוהוּא ְלע ָ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
חי ַ
ָעד׃
וֶ
ֲשׁר
ט אַל־ ִתּמּוֹטוּ ִמ ְפּנֵי תוֹרֹת שֹׁנוֹת ְוזָרוֹת ִכּי טוֹב ַל ֵלּב א ֶ
וֹבים
ֲכ ִלים ֻח ִקּים א־ט ִ
ֶח ֶסד י ְִס ָע ֶדנּוּ א ֻח ֵקּי ַמא ָ
יהם׃
ֲל ֶ
ְל ַבע ֵ
ֲשׁר ֶלאֱכֹל ֵמ ָע ָליו ֵאין ִמ ְשׁ ָפּט ִל ְמ ָשׁ ְר ֵתי
ְבּ ַח א ֶ
י יֶשׁ־ ָלנוּ ִמז ֵ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן׃
הוּבא ֶאל־ ַהקֹּ ֶדשׁ ְבּיַד ַהכֹּ ֵהן
ֲשׁר ָדּ ָמם ָ
יא ִכּי־ ִפ ְגרֵי ַהזּ ְָב ִחים א ֶ
ַהגָּדוֹל ְל ַכ ֵפּר ָעוֹן ִנ ְשׂ ְרפוּ ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה׃
ֲשׁר י ְַק ֵדּשׁ ֶאת־ ָה ָעם ְבּ ָדמוֹ ֻענָּה
ֵשׁוּע ַלא ֶ
יב ַבּעֲבוּר זֹאת גַּם־י ַ
ִמחוּץ ַל ָשּׁ ַער׃
ִשּׂא
ֵצאָה־נָּא ֵא ָליו ֶאל־ ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ְונ ָ
יג ַעל־ ֵכּן נ ְ
ֶאת־ ֶח ְר ָפּתוֹ׃
ידה אָנוּ
ֲת ָ
יד פֹּה ֵאין־ ָלנוּ ִעיר עֹ ֶמ ֶדת ָל ַעד אַָ ה ִעיר ָהע ִ
ְמ ַב ְק ִשׁים׃
וֹדה ֵלאִ הים ָתּ ִמיד ֲהא
ַק ִריב ַעל־יָדוֹ זִ ְב ֵחי ת ָ
טו ו ְַע ָתּה נ ְ
וֹדה ִל ְשׁמוֹ׃
ֵהם ְפּ ִרי ְשׂ ָפ ֵתינוּ ַהנֹּ ְתנוֹת תּ ָ
וּל ָפזֵּר ָל ֶא ְביוֹ ִנים אַל־ ִתּ ְשׁ ָכּחוּ ִכּי־ז ְָב ִחים
טז אִַ ל ְג ָמל־טוֹב ְ
ֵיח נִיחֹ ַח ֵלאִ הים׃
ָכּ ֵא ֶלּה ֵהם ְלר ַ
ֵיהם ִכּי־שֹׁ ְק ִדים ֵהם
ֵיכם ְו ִה ָכּנְעוּ ִמ ְפּנ ֶ
אַשּׁר ֶ
יז ִשׁ ְמעוּ ֶאל־ ְמ ְ
יכם ְכּעֹ ְמ ִדים ָל ֵתת ִדּין וְ ֶח ְשׁבּוֹן ַבּעֲבוּר ַיעֲשׂוּ
ַעל־נ ְַפשֹׁ ֵת ֶ
לוּלא ֵכן א־טוֹב ָל ֶכם
ָחה ִכּי ֵ
ָכזֹאת ְבּ ֶח ְדוָה ְוא ַב ֲאנ ָ
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה׃
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וּל ִה ְת ַה ֵלּ
ָד ְענוּ ְמאֹד ִכּי נָכוֹן ִל ֵבּנוּ ְ
יח ִה ְת ַפּ ְללוּ ָע ֵלינוּ ִכּי־י ַ
ישׁ ִרים ָתּ ִמיד ָכּל־ ֶח ְפ ֵצנוּ׃
ְבּ ֵמ ָ
ֻתּן
ֶתר ֲאנִי שֹׁ ֵאל ֵמ ִע ָמּ ֶכם ַלעֲשׂוֹת זֹאת ְל ַבעֲבוּר י ַ
וּב ֵח ֶפץ י ֶ
יט ְ
יכם ַעד־ ְמ ֵהרָה׃
ֲל ֶ
ִלי ָלשׁוּב א ֵ
וֹלם ֵה ִקים ִמן־ ַה ֵמּ ִתים
ֲשׁר ְבּ ַדם ְבּ ִרית ע ָ
כ וֵאֵ הי ַה ָשּׁלוֹם א ֶ
ֵשׁוּע אֲדֵֹנינוּ׃
ֶאת־רֹ ֵעה ַהצֹּאן ַהגָּדוֹל ֶאת־י ַ
ֲשׂה טּוֹב ְל ַמ ֵלּא ֶאת־ ֶח ְפצוֹ
כא הוּא יְכוֹ ֵנן ֶא ְת ֶכם ְבּ ָכל־ ַמע ֶ
ֲשׁר־לוֹ
יח א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְוי ְִפ ַעל ִע ָמּ ֶכם ַכּטּוֹב ְבּ ֵעינָיו ְבּיַד־י ַ
אָמן׃
ָעד ֵ
וֹלם ו ֶ
ַה ָכּבוֹד ְלע ָ
מוּס ִרי ִכּי־ ְמ ַעט
אַחי ְשׂאוּ־נָא ִדּ ְברֵי ָ
כב ַו ֲאנִי שֹׁ ֵאל ֵמ ִע ָמּ ֶכם ַ
יכם׃
ֲל ֶ
ִמז ְָער ָכּ ַת ְב ִתּי א ֵ
ָצא ַל ָח ְפ ִשׁי ו ְִאם־יָבֹא ְב ֶקרֶב
אָחינוּ י ָ
וֹתיּוֹס ִ
וּדעוּ ִכּי ִטימ ִ
כג ְ
ֵיכם׃
ָמים ֶא ְר ֶאה ִאתּוֹ ֶאת־ ְפּנ ֶ
ַהיּ ִ
ֲשׁר
וֹשׁים ְו ֵא ֶלּה א ֶ
ֵיכם ְו ָכל־ ַה ְקּד ִ
אָשּׁר ֶ
כד ַשׁאֲלוּ ִל ְשׁלוֹם ָכּל־ ְמ ְ
יט ְליָא פֹּ ְק ִדים ְל ָשׁלוֹם ָל ֶכם׃
ֵמ ִא ַ
אָמן׃
ֻלּ ֶכם ֵ
כה ַה ֶח ֶסד ִעם־כּ ְ

ִא ֶגּרֶת ֶאל־ ָה ִע ְב ִרים

James
ִא ֶגּ ֶרת ַי ֲעקֹב
פרק א
יח ֶאל־ ָה ֵע ָדה
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּלאָדוֹן י ַ
א ַיעֲקֹב ֶע ֶבד ֵלאִ הים ְ
ַה ְפּזוּרָה ִמ ְשּׁנֵים ָע ָשׂר ַה ְשּׁ ָב ִטים ָשׁלוֹם׃
אַחי אְַ ל ִשׂ ְמ ָחה ִאם ַמסּוֹת שֹׁנוֹת ִתּ ְקרֶינָה
ב ִח ְשׁבוּ ָל ֶכם ַ
ֶא ְת ֶכם׃
ִתּן ָל ֶכם ֶאת־כֹּ ַח
ַת ֶכם י ֵ
ג ְבּ ַד ְע ְתּ ֶכם ִכּי כוּר בֹּ ֵחן אֱמוּנ ְ
ַה ַסּ ָבּל׃
ֻלּת כֹּ ַח ַה ַסּ ָבּל ִתּ ְהיֶה ְשׁ ֵל ָמה ְל ַבעֲבוּר ִתּ ְהיוּ ְשׁ ֵל ִמים
וּפע ַ
ד ְ
ֶח ַסר ָל ֶכם ָדּ ָבר׃
ימים ְוא י ְ
וּת ִמ ִ
ְ
ָתן־לוֹ ֵמ ֵאת
ֶח ַסר ָח ְכ ָמה י ְַב ְק ֶשׁנָּה ְו ִתנּ ֶ
ה ְו ִאישׁ ִמ ֶכּם ִכּי י ְ
רוּח ְנ ִדי ָבה ְו ֵאין־ ַמ ְכ ִלים ָדּ ָבר׃
ָה ֱאִ הים ַהנֹּ ֵתן ַלכֹּל ְבּ ַ
ו אַ י ְַב ֵקּשׁ ֶבּאֱמוּנָה ְוא י ְִפ ַסח ַעל־ ְשׁ ֵתּי ְס ִע ִפּים ִכּי ַהפֹּ ֵס ַח
ֲשׁר ֵהם עֹ ִלים
ַלּי ַהיָּם א ֶ
וֹמה הוּא ְלג ֵ
ַעל־ ְשׁ ֵתּי ְס ִע ִפּים דּ ֶ
רוּח׃
וְיֹ ְר ִדים ִמ ְפּנֵי־ ַ
ִשּׂא ָד ָבר ֵמ ֵאת
ז ְו ָה ִאישׁ ַההוּא אַל־י ְַד ֶמּה ְבנ ְַפשׁוֹ ִכּי־י ָ
יְה ָוֹה׃
ֲשׁר ָח ַלק ִלבּוֹ פֹּ ֵחז הוּא ְבּ ָכל־ ְנ ִתיבֹ ָתיו׃
ח ִאישׁ א ֶ
וֹממוֹת נ ְַפשׁוֹ׃
אוּלם אָח ָשׁ ֵפל י ְִת ַה ֵלּל ְבּר ְ
ט ָ
י ו ְָע ִשׁיר ְבּ ִשׁ ְפלוּת נ ְַפשׁוֹ ִכּי ְכ ִציץ ָח ִציר ֵכּן ַיעֲבֹר׃
וּצ ִבי
ִיבשׁ ָח ִציר ֻא ְמ ַלל ִציץ ְ
יא ִכּי ְכ ֵצאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִבּ ְג ֻברָתוֹ י ַ
רוּצתוֹ׃
ֲלי־ ְשׁ ִביל ְמ ָ
אַרתּוֹ נֹ ֵבל ֵכּן יִבֹּל ֶה ָע ִשׁיר ע ֵ
ִת ְפ ְ
ֲטרֶת
ִשּׂא ע ֶ
אַשׁרֵי ָה ִאישׁ ַהנּ ְִב ַחן ְבּ ַמ ָסּה ִכּי ְב ִה ָבּחֲנוֹ י ָ
יב ְ
ֲשׁר־ ִד ֶבּר אֲדָֹני ְלאֹ ֲה ָביו׃
ַה ַחיִּים א ֶ
ֲשׁר
יג אַל־יֹא ַמר ַהנִּ ְכ ָשׁל ְבּ ַמ ָסּה ָה ֱאִ הים נ ִָסּה אֹ ִתי ִכּי ַכא ֶ
ַסּה ִאישׁ׃
ַסּה ֶאת־ ָה ֱאִ הים ְבּרָע ֵכּן גַּם־הוּא א־ ְינ ֶ
ֵאין ְמנ ֶ
ִמּ ֵשְׁ וי ִָלּ ֶכד־ ָבּהּ׃
ַסּהוּ ִכּי י ָ
יד אַָ כּל־ ִאישׁ ַתּ ֲאוַת נ ְַפשׁוֹ ְתּנ ֵ
ֲשׁר
ֲשׁר ָה ְר ָתה ֵתּ ֵלד ֵח ְטא וְ ַה ֵח ְטא ַכּא ֶ
טו ְו ַה ַתּ ֲאוָה אַ ֲחרֵי א ֶ
וֹליד ָמוֶת׃
הוּא ָשׁ ֵלם י ִ
אַחי ַהי ְָק ִרים׃
טז אַל־ ַתּ ְתעוּ ֶאת־נ ְַפ ְשׁ ֶכם ַ
וֹבה ו ְָכל־ ְתּשׁוּרָה ְשׁ ֵל ָמה יֹ ֶר ֶדת ֵמ ָעל ֵמ ֵאת
יז ָכּל־ ַמ ָתּנָה ט ָ
ֲליפוֹת לוֹ אַף א ֵצל ְתּמוּרָה׃
ֲשׁר ֵאין־ח ִ
ֲבי ַה ְמּאֹרֹת א ֶ
אִ
ֲמתּוֹ ִל ְהיוֹת לוֹ
וֹליד אֹ ָתנוּ ִבּ ְד ַבר א ִ
יח ְוהוּא ְבּאַוַּת נ ְַפשׁוֹ ה ִ
ֵאשׁית ְתּבוּאָתוֹ ְבּתוֹ יְצוּרָיו׃
ְכּר ִ
בּשׁשׁ
אַחי ַהי ְָק ִרים י ְִהי ָכל־ ִאישׁ ִמ ֶכּם ָמ ִהיר ִל ְשׁמֹ ַע ֵ
יט ָל ֶכן ַ
וּבשׁשׁ ִל ְק ָצף־ ָק ֶצף׃
ְל ַד ֵבּר ֵ
אָדם א י ְִפ ַעל ִצ ְד ַקת ֱאִ הים׃
כ ִכּי־ ֶק ֶצף ָ
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וּב ֲע ָנוָה
לּוּלים ְוכֹ ֶבד ִר ְשׁ ָעה ַ
יכם ָכּל־ ִגּ ִ
ֲל ֶ
כא ַעל־ ֵכּן ָה ִסירוּ ֵמע ֵ
יע
וֹשׁ ַ
ֲשׁר יֶשׁ־ ָבּהּ ְלה ִ
טוּעה ְבתוֹ ֲכ ֶכם א ֶ
ַה ֲחזִיקוּ ַבתּוֹ ָרה ַה ְנּ ָ
יכם׃
ְלנ ְַפשֹׁ ֵת ֶ
וּראוּ ִל ְהיוֹת עֹ ִשׂים ְדּ ַבר ַה ִמּ ְצוָה ְוא רַק שֹׁ ְמ ִעים ְלאֶֹזן
כב ְ
ְל ַה ְתעוֹת ֶאת־נ ְַפ ְשׁ ֶכם׃
ֲשׂנּוּ ִנ ְמ ַשׁל הוּא ְל ִאישׁ ַה ַמּ ִבּיט
כג ִכּי ַהשֹּׁ ֵמ ַע ָדּ ָבר ְוא ַיע ֶ
ֻטּשׁ׃
תֹּאַר ָפּנָיו ִבּ ְר ִאי ְמל ָ
וֹלְ ושֹׁ ֵכ ַח ַמה־ ַתּאֳרוֹ׃
וּכ ֶרגַע ה ֵ
כד ִכּי הוּא ַמ ִבּיט ְבּ ָפנָיו ְ
ֲשׁר חֹ ֶפשׁ ָבּהּ ְוהֶֹגה ָבהּ
ימה א ֶ
כה אַַ ה ָשּׂם ֵעינוֹ ַבתּוֹ ָרה ַה ְתּ ִמ ָ
ָתּ ִמיד וְ ֶאינֵנּוּ שֹׁ ֵמ ַע ְושֹׁ ֵכ ַח ִכּי ִאם־עֹ ֶשׂה ַה ָדּ ָבר ְל ַמ ֲענֵהוּ
ֲשׂהוּ׃
ְא ַשּׁר ְבּ ַמע ֵ
ָה ִאישׁ ַההוּא י ֻ
ֶסן
כו ְו ִאם־י ְַד ֶמּה ִאישׁ ִמ ֵכּם ִל ְהיוֹת עֹ ֵבד ֱאִ הים וְ א י ְִשׁמֹר ר ֶ
ְלשׁוֹנוֹ ִכּי ִאם־י ְַת ֶעה ֶאת־ ְל ָבבוֹ עֲבֹ ָדתוֹ ֶה ֶבל ִהיא׃
אָבינוּ
ימה ִל ְפנֵי ֱאֵ הינוּ ִ
וּת ִמ ָ
כז זֹאת ִהיא עֲבֹ ָדה ְטהוֹ ָרה ְ
וּל ִה ְשׁ ַתּ ֵמר
יהם ְ
וֹת ֶ
ְאַל ָמנוֹת ִבּ ְמצוּק ֵ
וֹמים ו ְ
ְל ַב ֵקּר יְת ִ
ִמן־ ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר ִמן־ ֶע ְרוַת ָהאָרֶץ׃
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ִא ֶגּרֶת ַיעֲקֹב

יח אֲדֵֹנינוּ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
אַחי ֶבּאֱמוּנַת י ַ
אַל־ ַתּ ִכּירוּ ָפנִים ַ
אֲדוֹן ַה ָכּבוֹד׃
ֵסת ָל ֶכם ָהדוּר ְבּ ַט ְבּעוֹת
ִכּי ִאם־יָבֹא ִאישׁ ֶאל־ ֵבּית ַה ְכּנ ֶ
וֹאים׃
ָדים צ ִ
וּבא ָשׁם גַּם־ ָענִי ִבּ ְבג ִ
ֲלצוֹת ָ
ָהב ו ְָלבוּשׁ ַמח ָ
זָ
ֲלצוֹת ֵלאמֹר ְשׁ ָבה־נָּא פֹה
ִיתם ֶאל־ ַה ָלּבוּשׁ ַמח ָ
וּפנ ֶ
ְ
אַתּה עֲמֹד ָשׁם אוֹ ֵשׁב
וֹשׁב ִנ ְכ ָבּד וְ ֶאל־ ֶה ָענִי תֹא ְמרוּן ָ
ְבּמ ָ
ַלהֲדֹם ר ְַג ָלי׃
ָלב ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם וְ ִאם א ְכשֹׁ ְפ ִטים חֹ ְר ֵשׁי רַע
ַה ִאם א ֵלב ו ֵ
אַתּם׃
ֶ
אַחי ַהי ְָק ִרים ֲהא ֱאִ הים ָבּ ַחר ַבּ ֲע ִניֵּי ָהאָרֶץ
ְשׁ ָמעוּנִי ַ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר
ֲשׂירֵי אֱמוּנָה וְיֹ ְר ֵשׁי ַמ ְלכוּת ַכּא ֶ
ִל ְהיוֹת ע ִ
ְלאֹ ֲה ָביו׃
ַע ְשׁקוּן
ֲשׁ ִירים ֵהם י ַ
וֹב ְשׁ ֶתּם ְפּנֵי ֶה ָענִי ֲהא ָהע ִ
אַתּם ה ַ
ְו ֶ
ְוי ְִסחֲבוּן ֶא ְת ֶכם ִל ְמקוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ָשׂימוּ אֹתוֹ
יכם י ִ
ֲל ֶ
ֲשׁר נ ְִקרָא ע ֵ
ְוגַם ַה ֵשּׁם ַהטּוֹב א ֶ
ַל ֲחרָפוֹת׃
אָה ְב ָתּ
ִהנֵּה ִאם ִתּ ְשׁ ְמרוּ ָדת ַה ַמּ ְלכוּת ַכּ ָכּתוּב ַבּתּוֹ ָרה ְו ַ
יטיבוּ ַלעֲשׂוֹת׃
ְל ֵר ֲעָ כּמוֵֹ תּ ִ
יכם ו ְַעל־ ִפּי
ֲשׂ ֶ
אוּלם ִאם־ ִתּ ְשׂאוּ ָפנִים ֶתּ ֶח ְטאוּ ְב ַמע ֵ
ָ
ַהתּוֹ ָרה ִתּ ָשּׁ ְפטוּ ְכּפֹ ְשׁ ִעים ָבּהּ׃

יה הוּא
וֹת ָ
אַחת ִמ ִמּ ְצ ֶ
י ִכּי ַהשֹּׁ ֵמר ֶאת־ ָכּל־ ַהתּוֹ ָרה וְ עֹ ֵבר ַ
יה׃
וֹת ָ
אָ ֵשׁם ְכּעֹ ֵבר ָכּל־ ִמ ְצ ֶ
אַתּה
יא ִכּי ָהאֹ ֵמר א ִתּ ְנאָף גַּם־הוּא אֹ ֵמר א ִתּ ְר ָצח ְו ִאם־ ָ
פּשׁ ַע ַבּתּוֹ ָרה ִה ֶנּ׃
ָצ ְח ָתּ ֶ
ָאַפ ָתּ אַ ר ַ
א נ ְ
ֲת ִדים ְל ִה ָשּׁ ֵפט ַעל־ ִפּי
אַתּם כֹּה ְת ַד ְבּרוּן וְכֹה ַתעֲשׂוּן ַכּע ִ
יב ְו ֶ
ֲשׁר חֹ ֶפשׁ ָבּהּ׃
ַהתּוֹ ָרה א ֶ
יג ִכּי ֵאין ֶח ֶסד ַבּ ִדּין ְלא ָח ֶסד אַ כֹּ ַח ַה ֶח ֶסד יָעֹז ַעל־כֹּ ַח
ַה ִדּין׃
ֲשׂים ֵאין
וּמע ִ
וֹעיל ְל ִאישׁ ָהאֹ ֵמר ִכּי אֱמוּנָה בוֹ ַ
אַחי ַמה־יּ ִ
יד ַ
יע־לוֹ׃
וֹשׁ ַ
ֲתוּכל אֱמוּנָה ְלה ִ
לוֹ ה ַ
ֻמּים ְו ֵאין ָל ֶהם ֶל ֶחם ֻח ָקּם׃
טו ִאם אָח אוֹ־אָחוֹת י ְִהיוּ ֵעיר ִ
יהם ְלכוּ ְל ָשׁלוֹם ְו ַחם־ ָל ֶכם
ֲל ֶ
טז ְו ִאישׁ ִמ ֶכּם יֹא ַמר א ֵ
ִתּן ָל ֶהם
וּשׂ ַב ְע ֶתּם ְוא־ ִת ְתּנוּ ְלנ ְַפ ָשׁם ֵדּי־ ַמ ְחסֹ ָרם ַמה־יּ ֵ
ְ
ְדּ ַבר ְשׂ ָפ ָתיִם׃
ֲשׂים ֵאין ִע ָמּהּ ֵמ ָתה ִהיא ְל ַב ָדּהּ׃
יז ֵכּן גַּם־ ָהאֱמוּנָה ִאם ַמע ִ
אַתּה יֵשׁ אֱמוּנָה ְבַ ו ֲאנִי יֶשׁ־ ִלי
ֲבל יֹא ַמר ִאישׁ ֵהן ָ
יח א ָ
ֲשׂיַ ו ֲאנִי ִמתּוֹ
ַתִ בּ ְב ִלי ַמע ֶ
ֲשׂים ַה ְר ֵאנִי ֶאת־אֱמוּנ ְ
ַמע ִ
ָתי׃
אַר ֲאֶ את־אֱמוּנ ִ
ֲשׂי ְ
ַמע ַ
ֲמין ְוגַם
יט ְב ָתּ ְל ַהא ִ
ֲמין ִכּי ֱאִ הים ֶא ָחד הוּא וְ ֵה ַ
אַתּה ַמא ִ
יט ָ
ָחילוּן׃
ֲמינוּ ְוי ִ
ַה ֵשּׁ ִדים ֵכּן ַיא ִ
רוּח ִאם ָח ַפ ְצ ָתּ ָל ַד ַעת ִכּי אֱמוּנָה ִבּ ְב ִלי
כ אַַ ע ָתּה רֹ ֵעה ַ
ֲשׂים ֵמ ָתה ִהיא׃
ַמע ִ
אָבינוּ ְבּ ַה ֲעתוֹ ֶאת־י ְִצ ָחק
ָהם ִ
אַבר ָ
ֲשׂיו נ ְִצ ַדּק ְ
כא ֲהא ְב ַמע ָ
ְבּ ַח׃
ְבּנוֹ ַעל־גַּב ַה ִמּז ֵ
ֲשׂיו
וּמתּוַֹ מע ָ
ֲשׂיו ִ
ָת ָנה־כֹּ ַח ְל ַמע ָ
כב ִה ְנּ רֹ ֶאה ִכּי־ ָהאֱמוּנָה נ ְ
ֶע ְשׂ ָתה אֱמוּנָתוֹ ְשׁ ֵל ָמה׃
נֶ
ַתּ ָח ֶשׁב־לוֹ
ָהם ַבּיְה ָוֹה ו ֵ
אַבר ָ
ֱמן ְ
הוּקם ַה ָכּתוּב ָהאֹ ֵמר ְו ֶהא ִ
כג ְו ַ
ְצ ָד ָקה וְ גַם נ ְִקרָא אֹ ֵהב ֱאִ הים׃
ֲשׂים י ְִצ ַדּק ִאישׁ ְוא ֶבאֱמוּנָה
אַתּם ִכּי ְב ַמע ִ
כד ִהנֵּה רֹ ִאים ֶ
ְל ַב ָדּהּ׃
ֲשׁר ֵה ִביאָה
יה ַכּא ֶ
ֲשׂ ָ
ָחב ַהזּוֹ ָנה נ ְִצ ְדּ ָקה ְב ַמע ֶ
כה ו ְֵכן גַּם־ר ָ
אַחרֶת׃
ַתּ ַשׁ ְלּ ֵחם ְבּ ֶד ֶרֶ 
יתהּ ו ְ
אָכים ֶאל־ ֵבּ ָ
ֶאת־ ַה ַמּ ְל ִ
ְשׁ ָמה ֵמת הוּא ֵכּן גַּם־אֱמוּנָה ִבּ ְב ִלי
כו ִכּי ְכמוֹ־גוּף ְבּא נ ָ
ֲשׂים ֵמ ָתה ִהיא׃
ַמע ִ

ג

פרק ג

ד

א

ב

ג
ד

ַבּים ְבּ ַד ְע ְתּ ֶכם ִכּי ִת ְכ ַבּד
וֹרים ר ִ
אַחי מ ִ
א ָת ִקימוּ ִמ ֶכּם ַ
ָע ֵלינוּ יַד־ ַה ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ֲשׁר א־י ִָכּ ֵשׁל ִבּ ְשׂ ָפ ָתיו ִאישׁ
וּמי א ֶ
ֻלּנוּ ִ
ִכּי רַבּוֹת נ ְִכ ַשׁ ְלנוּ כ ָ
ָדיו רַב־לוֹ ָל ִשׂים ַמעֲצוֹר ְל ָכל־ ְבּ ָשׂרוֹ׃
ָתּ ִמים הוּא ְוי ָ
ָטה ְל ִפי
ִהנֵּה ִפי ַהסּוּס נ ְִבם ְבּ ֶמ ֶתג ְל ַבעֲבוּר י ְִשׁ ַמע ְו ִינּ ֶ
ְרצוֹ ֵננוּ׃
ַטּה אֹ ָתן
רוּח ַעזָּה י ֶ
ֶה ָדּפוֹת ְבּ ַ
ְו ִהנֵּה גַּם־ ֱאנִיּוֹת ְגּדֹת ַהנּ ְ
רוּח ַהחֹ ֵבל׃
ַחפֹּץ ַ
ֲשׁר י ְ
ָמשׁוֹט ָקטֹן ֶאל־א ֶ

קפו

וּמ ַד ֶבּרֶת ְגּדֹלוֹת ֵאיְ מ ַעט ֵאשׁ
ה ֵכּן גַּם־ ַה ָלּשׁוֹן ֵא ָבר ָקטֹן ְ
ַער גָּדוֹל׃
ִתּ ְב ַער י ַ
וּמאוֹ אָוֶן נְ תוּנָה
וֹלם ָקטֹן ְ
ו ְו ַה ָלּשׁוֹן ֵאשׁ ִהיא ַה ָלּשׁוֹן ע ָ
ַלגַּל ַה ֶטּ ַבע
ְבתוֵֹ א ָברֵינוּ ְמחֹ ֶל ֶלת ָכּל־ ַה ָבּ ָשׂר ְמ ַל ֶה ֶטת גּ ְ
ֵיהנֹּם׃
וְיֹ ֶק ֶדת ֵמ ֵאשׁ גּ ִ
ֻלּם
ֶמשׂ וְ ַחיְתוֹ־יָם ִנ ְכ ָבּ ִשׁים ֵהם כּ ָ
ז ָכּל־ ִמין ְבּ ֵה ָמה וְעוֹף וְ ר ֶ
אָדם ְל ִמינֵהוּ כֹּ ֵבשׁ אֹ ָתם׃
ִכּי ָה ָ
ָעה ִהיא
אָדם ְל ָכ ְב ָשׁהּ ר ָ
ח אַַ ה ָלּשׁוֹן ְל ַב ָדּהּ ֵאין ְל ֵאל יַד ָ
ֲמת ָמוֶת׃
וּמ ֵלאָה ח ַ
ֵמ ֵאין ַמ ְעצוֹר ְ
ֲשׁר ַנעֲשׂוּ
ָשׁים א ֶ
וּבהּ נ ְַק ֵלּל ֲאנ ִ
אָבינוּ ָ
ט ָבּהּ נ ְָב ֵר יְה ָוֹה ִ
ְבּ ֶצ ֶלם ֱאִ הים׃
ֵע ֵשׂה ֵכן
אַחי א־י ָ
וּק ָל ָלה א־ ֵכן ַ
ָכה ְ
י ִמ ֶפּה ֶא ָחד ֵתּ ֵצא ְבר ָ
ָבּ ֶכם׃
וֹצא ֶא ָחד׃
וּמ ִרים ִממּ ָ
תוּקים ָ
יה ְמ ִ
ימ ָ
ֲת ִקיר ְבּ ֵאר ֵמ ֵ
יא ה ָ
וֹציא ְת ֵאנִים ֵכּן
ֶפן הֲת ִ
ֶפן ְו ַהגּ ֶ
ְבי ג ֶ
אַחי ִענ ֵ
ֲשׂה ְת ֵאנָה ַ
ֲתע ֶ
יב ה ַ
תוּקים׃
לוּחים א י ְֵצאוּ ְמ ִ
ִמ ַמּיִם ְמ ִ
ֲשׂיו ִמתּוַֹ מ ְע ְגּ ֵלי ַחיָּיו
יג ִמי ָח ָכם ְונָבוֹן ָבּ ֶכם י ְַר ֵאנוּ ֶאת־ ַמע ָ
וֹבים ְבּ ַע ְנוַת ָח ְכ ָמתוֹ׃
ַהטּ ִ
ֲמת ִקנְ אָה ָב ֶכם ְו ִל ְבּ ֶכם ְי ָגרֶה ָמדוֹן ָל ָמּה ִתּ ְת ַה ְללוּ
יד ְו ִאם־ח ַ
וּת ַכ ֵחשׁוּ ֶנגֶד ְפּנֵי ָה ֱא ֶמת׃
ְ
טו א זוּ ַה ָח ְכ ָמה ַה ָבּאָה ֵמ ָעל ִכּי ִהיא ִמ ְלּ ַמ ָטּה ָלאָרֶץ ִמ ֶטּ ָבע
ַה ָבּ ָשׂר אוֹ ַה ֵשּׁ ִדים׃
ָעל׃
הוּמה ְוכל־ ְדּ ַבר ְבּ ִליּ ַ
וּמ ָדנִים ָשׁם ְמ ָ
טז ִכּי־ ִב ְמקוֹם ִק ְנאָה ְ
יה ִת ְפ ַתּח ְל ָשׁלוֹם
יז אַַ ה ָח ְכ ָמה ַהיֹּ ֶר ֶדת ֵמ ָעל ְטהוֹ ָרה ִהיא ִפּ ָ
ֲמים
וֹחה ִהיא ְל ִה ְתרַצּוֹת ְמ ֵלאָה ַרח ִ
ֶיה נ ָ
וּב ֲע ָנוָה ְד ָבר ָ
ַ
ֻפּה ָבּהּ׃
וּפ ְריָהּ טוֹב ֵאין ִע ָמּהּ ַמשּׂא ָפנִים ְו ֵאין ֲחנ ָ
ִ
ֻע ָל ֶב ַטח ְלעֹ ֵשׂי ָשׁלוֹם׃
יח זֶה ְפּ ִרי ַה ְצּ ָד ָקה ָזר ַ
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ֵיכם ִאם א ִמתּוַֹ ה ַתּ ֲאוֹת
וּמ ְל ָחמוֹת ֵבּינ ֶ
ֵמאַיִן ִתּ ְגרָה ִ
ֵיכם׃
ַהפֹּ ְרצוֹת ְבּ ֵא ָבר ֶ
ֲשׂי ָנה
יכם א ַתע ֶ
וּת ַק ְנאוּ ִוי ְֵד ֶ
ַצּחוּ ְ
ִתּ ְתאַוּוּ ְו ֵאין ָל ֶכם ְתּר ְ
ַען א
אוּמה י ַ
תוּשׁיָּה ִתּ ְת ְגּרוּ ְו ִת ָלּחֲמוּ וְ ֵאין ָל ֵכם ְמ ָ
ִ
ְשׁ ֶא ְל ֶתּם׃
ָעה ְשׁ ֶא ְל ֶתּם ְל ַמ ֵלּא
ַען ְבּר ָ
ְשׁ ֶא ְל ֶתּם ְוא ִה ַשּׂ ְג ֶתּם י ַ
ַת ֶכם׃
ִמ ְשׁאֲלוֹת ַתּ ֲאו ְ
יבה
וֹלם ֵא ָ
ֲבת ָהע ָ
ַה ִאם א י ְַד ְע ֶתּם נֹ ֲא ִפים וְנֹ ֲאפוֹת ִכּי־אַה ַ
ִהיא ֵלאִ הים ְלזֹאת ֵאפוֹא ִמי הוּא ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיוֹת אֹ ֵהב
ֵח ֵשׁב׃
וֹלם אֵֹיב ֵלאִ הים י ָ
ָהע ָ
רוּח ַהשֹּׁ ֵכן
ַה ִאם ַתּ ְח ְשׁבוּן ִכּי ַה ִמּ ְקרָא ַי ְז ִהיר ָל ִריק וְ ָה ַ
ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ַה ִאם ַתּ ֲאוָתוֹ ִק ְנאָה׃
ֶתר ֵחן ַעל־ ֵכּן הוּא אֹ ֵמר יְה ָוֹה ַל ֵלּ ִצים י ִָליץ
אָכן הוּא נֹ ֵתן י ֶ
ֵ
ִתּן־ ֵחן׃
ו ְַל ֲע ָנוִים י ֶ
ָל ֵכן ִה ָכּנְעוּ ִמ ְפּנֵי ֱאִ הים ִה ְתי ְַצּבוּ ִבּ ְפנֵי ַה ָשּׂ ָטן ְויָנוּס
ֵיכם׃
ִמ ְפּנ ֶ

יכם ְמ ֵתי־אָוֶן
יכם ַרחֲצוּ י ְֵד ֶ
ֲל ֶ
ח ִק ְרבוּ ֶאל־ ֱאִ הים ְוי ְִקרַב א ֵ
ָלב׃
ֲלי ֵלב ו ֵ
ִהזַּכּוּ ִב ְל ַב ְב ֶכם ַבּע ֵ
ֵה ֵפָ ל ֶכם ְל ֵא ֶבל
אַבּלוּ וְ ֵה ִילילוּ ְשׂחוֹק י ָ
ט ִה ְת ַע ְצּבוּ ִה ְת ְ
ְו ִשׂ ְמ ָחה ְלתוּגָה׃
י ַה ְשׁ ִפּילוּ נ ְַפ ְשׁ ֶכם ִל ְפנֵי יְה ָוֹה וְ הוּא י ִָרים ֶא ְת ֶכם׃
אָחיו ְו ַה ָדּן
ֲמיתוֹ ַה ְמ ַד ֵבּר ְבּ ִ
אַחי א ְת ַד ְבּרוּ ִאישׁ ַבּע ִ
יא ַ
אָחיו הוּא ְמ ַד ֵבּר ַבּתּוֹ ָרה ו ְָדן ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה ְו ִאם
ֶאת־ ִ
ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה ָת ִדין ֵאי ְנ עֹ ֵשׂה ַהתּוֹ ָרה ִכּי ִאם־שֹׁ ְפ ָטהּ׃
ֲשׁר ַהכֹּ ַח ְבּיָדוֹ ְל ַה ִצּיל
יב ֶא ָחד הוּא ַה ְמחֹ ֵקק ְו ַהשֹּׁ ֵפט הוּא א ֶ
יתי׃
ֲמ ֶ
אַתּה הוּא ִכּי ִת ְשׁפֹּט ֶאת־ע ִ
וּמי ָ
אַבּד ִ
וּל ֵ
ְ
וֹמ ִרים נ ְֵל ָכה ָלּנוּ ַהיוֹם אוֹ ְל ָמ ָחר ָל ִעיר ַה ִהיא
יג הוֹי ָהא ְ
ֲשׂה ָלּנוּ ָחיִל׃
אַחת ְו ַנע ֶ
ְונ ְִס ַחר ָשׁם ָשׁנָה ַ
ֵיכם ִקיטוֹר
ֵלד יוֹם ָמ ָחר ִכּי ֶמה ַחיּ ֶ
אַתּם א ֵת ְדעוּן ַמה־יּ ֵ
יד ְו ֶ
ֲלה ַבתֹּהוּ׃
ְאַחר ַיע ֶ
ָאה ְכּ ֶרגַע ו ַ
ֵיר ֶ
ֲשׂה
יכם ֵלאמֹר ִאם־י ְִר ֶצה יְה ָוֹה ְונ ְִחיֶה ַנע ֶ
ֲל ֶ
טו אַָ כּזֹאת ע ֵ
ָכזֹאת אוֹ ָכּזֹאת׃
ָעה
ילּה ָכזֹאת ר ָ
ֵאוּת ֶכם ָכּל־ ְתּ ִה ָ
ֲלים ְבּג ְ
אַתּם ִמ ְת ַהלּ ִ
טז רַק ֶ
ִהיא׃
ִשׂא׃
ֲשׂנּוּ ֶח ְטאוֹ י ָ
ָשׁר ְוא ַיע ֶ
יז ו ְָכל־ ַהיֹּ ֵד ַע ַלעֲשׂוֹת ַכּטּוֹב ו ְַכיּ ָ

אַחי ִל ְפנֵי ָכל־ ָדּ ָבר אַל־ ִתּ ָשּׁ ְבעוּ א ַב ָשּׁ ַמיִם ְוא
יב ו ְַע ָתּה ַ
אַחרֶת ְוכֹה י ְִהיֶה ְד ַב ְר ֶכם ֵהן ֵהן
בוּעה ֶ
ָבאָרֶץ וְ א ָכל־ ְשׁ ָ
אוֹ א א ֶפּן־ ֵתּ ָע ְנשׁוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ֵצר ְל ִאישׁ ִמ ֶכּם י ְִת ַפּ ֵלּל וְ ִאם ִלבּוֹ טוֹב ָע ָליו ְי ַז ֵמּר׃
יג ִאם־י ַ
יד ִאם־י ְִהיֶה ָבּ ֶכם חֹ ֶלה י ְִקרָא ְלזִ ְקנֵי ָה ֵע ָדה ו ְִה ְת ַפּ ְללוּ ָע ָליו
וּמ ְשׁחוּ אֹתוֹ ֶשׁ ֶמן ְבּ ֵשׁם יְה ָוֹה׃
ָ
ימנּוּ ְו ִאם ָח ָטא
וּת ִפ ָלּה ִעם־אֱמוּנָה ַתּעֲזֹר ַלחֹ ֶלה וַיה ָוֹה י ְִק ֶ
טו ְ
ְונ ְִס ַלח־לוֹ׃
ֵעהוּ ְו ִה ְת ַפּ ְללוּ ִאישׁ
יכם ִאישׁ ֶאל־ר ֵ
וֹנוֹת ֶ
טז ָל ֵכן ִה ְתוַדּוּ ֲע ֵ
ָפא ָל ֶכם ִכּי־ ְת ִפ ַלּת ַצ ִדּיק רַב כֹּ ָחהּ
ֵעהוּ וְ ר ָ
ְבּ ַעד ר ֵ
ֻלּ ָתהּ׃
ִבּ ְפע ָ
ֶפשׁ ָכּמֹנוּ ְו ִה ְת ַפּ ֵלּל ְל ִב ְל ִתּי הֱיוֹת ָמ ָטר
יז ֵא ִליָּהוּ ָהיָה ַבּ ַעל נ ֶ
ֳד ִשׁים׃
ְוא־ ָהיָה ָמ ָטר ַעל־ ָהאָרֶץ ָשׁשׁ ָשׁנִים ְו ִשׁ ָשּׁה ח ָ
ָתנָה
ֱריפוּ ָמ ָטר וְ ָהאָרֶץ נ ְ
ָשׁב ַויּ ְִת ַפּ ֵלּל ְו ַה ָשּׁ ַמיִם ֶהע ִ
יח ַויּ ָ
ְבוּלהּ׃
ֶאת־י ָ
אַחר
ֱמת ְו ִאישׁ ֵ
אַחי ִאם ֶא ָחד ִמ ֶכּם יָסוּר ִמ ֶדּ ֶרָ הא ֶ
יט ַ
יבנּוּ׃
י ְִשׁ ֶ
ֶפשׁ
וֹטא ִמ ֶדּ ֶרִ פּ ְשׁעוֹ י ִַצּיל נ ֶ
ֵדע־נָא ִכּי ַה ֵמּ ִשׁיב ֶאת־ ַהח ֵ
כ יַ
ַבּים׃
יכ ֶסּה ַעל־ ְפּ ָשׁ ִעים ר ִ
ִמ ָמּוֶת וִ ַ

פרק ה
ֲשׁר ִתּ ְקרֶינָה
ֲשׁירֵי ָעם ַזעֲקוּ ֵה ִילילוּ ַל ָצּרוֹת א ֶ
א הוֹי ע ִ
ֶא ְת ֶכם׃
יכם יֹא ַכל ָעשׁ׃
וּב ְג ֵד ֶ
ָקב ִ
ב ָע ְשׁ ְר ֶכם ר ָ
יוּעם ַה ֶכּ ֶסף י ְִשׁנֶא ְוהוֹן ִנ ְמאָס ַהזֶּה ַי ֲענֶה ָב ֶכם ְל ֵעד
ָהב ַ
ג ַהזּ ָ
ֲצ ְר ֶתּם ָל ֶכם ְליוֹם
וֹצר א ַ
אָכל ְבּ ַשׂ ְר ֶכם ָכּ ֵאשׁ זֶה הוּא ָהא ָ
ְו ַ
אַחֲרוֹן׃
ֲשׁר
יכם א ֶ
ד ִהנֵּה ְשׂ ַכר ַהפֲֹּע ִלים ִיז ְָעק ְשׂ ַכר קֹ ְצרֵי ְשׂדֹ ֵת ֶ
ֲקת ַהקֹּ ְצ ִרים ָבּאָה ְבאָ ְזנֵי יְה ָוֹה ְצ ָבאוֹת׃
ֲשׁ ְק ֶתּם ְו ַזע ַ
עַ
ה ִה ְת ַענּ ְַג ֶתּם ָבּאָרֶץ ִה ְת ַע ַדּ ְנ ֶתּם ַויּ ְִשׁ ַמן ִל ְבּ ֶכם ְכּמוֹ ְליוֹם
ִט ְב ָחה׃
ֵיכם׃
יתּם ֶאת־ ַה ַצּ ִדּיק ְוהוּא א־ ָע ַמד ִבּ ְפנ ֶ
ֲמ ֶ
ו ִה ְר ַשׁ ְע ֶתּם ה ִ
ְח ֶכּה
אַחי ַעד־בֹּא ָהאָדוֹן ִהנֵּה ָה ִא ָכּר י ַ
ז ַעל־ ֵכּן דֹּמּוּ ַ
ַחל ַעד־ ֲא ֶשׁר יָבוֹא יוֹ ֶרה
וֹבה ְיי ֵ
ֲד ָמה ַהטּ ָ
ִל ְתבוּאַת ָהא ָ
וּמ ְלקוֹשׁ׃
ַ
אַמּצוּ ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם ִכּי ְפנֵי ָהאָדוֹן ִהנֵּה
אַתּם ְ
וֹחילוּ גַם־ ֶ
ח ֵכּן ה ִ
ָבּ ִאים׃
ֵעהוּ ְוא ֶת ְא ְשׁמוּ ַב ִמּ ְשׁ ָפּט
אַחי ִאישׁ ַעל־ר ֵ
ט אַל־ ִתּלּוֹנוּ ַ
ִהנֵּה ַהשֹּׁ ֵפט עֹ ֵמד ַל ָפּ ַתח׃
רוּחם
יאים ְואֹ ֶרָ 
וֹפת ָצרוֹת ַהנּ ְִב ִ
אַחי ְלמ ֵ
י ְקחוּ ָל ֶכם ַ
ֲשׁר ִדּ ְבּרוּ ְבּ ֵשׁם יְה ָוֹה׃
יאים א ֶ
ַהנּ ְִב ִ
אַשּׁ ִרים כֹּ ַח ַה ַסּ ָבּל וְכֹ ַח ִס ְבלוֹת ִאיּוֹב ֲהא
ַחנוּ ְמ ְ
יא ִהנֵּה ֲאנ ְ
ֲריתוֹ ֵמ ֵאת יְה ָוֹה ִכּי
יתם ֶמה־ ָהי ְָתה אַח ִ
ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ְוגַם ְר ִא ֶ
ְחנּוּן הוּא׃
יְה ָוֹה רַחוּם ו ַ

קפז

ִא ֶגּרֶת ַיעֲקֹב

1 Peter
ָה ִא ֶגּ ֶרת ָה ִראשׁוֹ ָנה ְל ֶפ ְטרוֹס ַה ָשּׁ ִלי ַח
פרק א
זוּרים
יח ֶאל־ ַה ְבּ ִח ִירים ַה ְפּ ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח י ַ
א ֶפּ ְטרוֹס ְשׁ ִל ַ
וּביתוּ ְניָא׃
אַסיָא ִ
וֹד ִקיָּא ְ
ָל ְטיָא ַקפּ ְ
ַהגּ ִָרים ְבּ ָפ ְנטוֹס גּ ַ
ֲשׁר נִ ְבחֲרוּ ִמ ֶקּ ֶדם ִמ ַטּ ַעם ֱאִ הים ָהאָב ְל ַק ְדּ ָשׁם ְבּרוּחוֹ
ב אֶ
יהם
ֲל ֶ
יח ַויֵּז ָדּמוֹ ע ֵ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּל ָה ִכין ִל ָבּם ִל ְשׁמֹ ַע ְלי ַ
ְ
וֹמ ֶכם י ְִשׂגֶּא׃
וּשׁל ְ
ַח ְס ְדּ ֶכם ְ
ֲשׁר
יח א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲבי אֲדֵֹנינוּ י ַ
ג ָבּרוּ הוּא ָה ֱאִ הים א ִ
קוּמת
וֹליד אֹ ָתנוּ ֵשׁנִית ְל ִת ְקוַת ַחיִּים ִבּ ְת ַ
ְכּגֹ ֶדל ַח ְסדּוֹ ה ִ
יח ִמן־ ַה ֵמּ ִתים׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
ֲשׁר א ִת ָשּׁ ֵחת ְוא ְת ֻח ַלּל וְ א ִתבּוֹל ַה ְצּפוּ ָנה
ֲלה א ֶ
ד ְל ַנח ָ
ָל ֶכם ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
שׁוּעה
ַת ֶכם ַל ְתּ ָ
אַתּם ְבּכֹ ַח ֵאל ַעל־י ְֵדי אֱמוּנ ְ
מוּרים ֶ
ה ִכּי ְשׁ ִ
ָמים׃
ָלה ְל ֵקץ ַהיּ ִ
ֲשׁר ִתּגּ ֶ
אֶ
אַבּלוּ ַל ִמּ ְצ ָער
ֲשׁר ָבּהּ ָתּ ִגילוּ ַעד־ ְמאֹד אַף ִכּי־ ַע ָתּה ִת ְת ְ
ו אֶ
ֲשׁר בֹּאָן נָחוּץ׃
ְלר ְַג ֵלי ַמסּוֹת שֹׁנוֹת א ֶ
ֻקּק ָבּ ֵאשׁ
ָהב ְמז ָ
ֲשׁר רָחוֹק ְמ ִחירָהּ ִמזּ ָ
ַת ֶכם א ֶ
ז ְל ָצרֵף אֱמוּנ ְ
ַת ֶכם ִתּ ְהיֶה ִל ְת ִה ָלּה
ֲדי־אֹ ֵבד ֶואֱמוּנ ְ
ֲריתוֹ ע ֵ
ֲשׁר אַח ִ
אֶ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּל ִת ְפ ֶארֶת ְבּ ִה ְתגַּלּוֹת י ַ
ְל ָכבוֹד ְ
ֲמינוּ־בוֹ
ַתּא ִ
ִיתם ָפּנָיו ו ַ
ֲה ְב ֶתּם אַף ִכּי א ֲחז ֶ
ֲשׁר אֹתוֹ א ַ
ח אֶ
ֵיכם וּבוֹ ָת ִשׂישׂוּ
יתם אֹתוֹ ְבּ ֵעינ ֶ
אַף ִכּי ַעד־ ַע ָתּה א ְר ִא ֶ
ֲדרוֹ׃
ְב ָשׂשׂוֹן ָעצוּם ִמ ַסּ ֵפּר ו ְָכ ִליל ַבּה ָ
שׁוּעת נ ְַפ ְשׁ ֶכם׃
ְאת־ ְתּ ַ
ַת ֶכם ו ֶ
ֲשׁר ִתּ ְמ ְצאוּ ֶאת־ ְפּ ִרי אֱמוּנ ְ
ט ַכּא ֶ
ֲשׁר
יאים א ֶ
יה ָח ְקרוּ ו ְָד ְרשׁוּ ַהנְּ ִב ִ
ֲשׁר ָע ֶל ָ
שׁוּעה א ֶ
י ֵאת ַה ְתּ ָ
נ ְִבּאוּ ַעל־ ַה ֶח ֶסד ַה ָצּפוּן ָל ֶכם׃
רוּח
יעם ַ
וֹד ָ
ֲשׁר ה ִ
וֹעד א ֶ
ְאי יָבוֹא ַהמּ ֵ
ַח ְתּרוּ ָל ַד ַעת ָמ ַתי ו ֵ
יא ַויּ ְ
ֲשׁר ִה ִגּיד ָל ֶהם ֵמרֹאשׁ
ֲשׁר ָשׁ ַכן ְבּ ִק ְר ָבּם ַכּא ֶ
יח א ֶ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲק ָבם׃
ֲשׁר ַבּע ֵ
יח וְ ַה ָכּבוֹד א ֶ
ֵח ְב ֵלי ַה ָמּ ִשׁ ַ
יב ְונ ְִג ָלה ָל ֶהם ִכּי א ְלנ ְַפ ָשׁם ִכּי ִאם־ ְלנ ְַפ ְשׁ ֶכם ָחזוּ ַה ְדּ ָב ִרים
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ
ֲשׁר ֻהגַּד ָל ֶכם ַהיּוֹם ִמ ִפּי ַה ְמ ַב ְשּׂ ִרים ְבּ ַ
ָה ֵהם א ֶ
ֲכי־יָהּ ִנ ְכ ָס ִפים
ֲשׁר ַמ ְלא ֵ
לוּח ִמ ָשּׁ ַמיִם ְדּ ָב ִרים א ֶ
ַה ָשּׁ ַ
ְל ַה ֶבּט־ ָבּם׃
ַחלוּ
וֹררוּ ְוי ְ
ֲמץ ִל ְבּ ֶכם ִה ְתע ְ
ֵיכם ְוַיא ֵ
יג ַעל־ ֵכּן ִח ְגרוּ ָמ ְתנ ֶ
ֵשׁוּע
וֹבב ֶא ְת ֶכם ְבּ ִה ְתגַּלּוֹת י ַ
ֲשׁר יְס ֵ
ְב ָכל־ ְמאֹ ְד ֶכם ַל ֶח ֶסד א ֶ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר
ֶפשׁ ַתּ ֲאוָה א ֶ
יבים אַל־ ְתּ ַשׁוּוּ נ ְַפ ְשׁ ֶכם ְלנ ֶ
וּכ ָבנִים ַמ ְק ִשׁ ִ
יד ְ
ָהי ְָתה ָל ֶכם ְל ָפנִ ים ִמ ְבּ ִלי־ ָד ַעת׃
ֲשׁר ַהקֹּ ֵרא ֶא ְת ֶכם
יכם ַכּא ֶ
דשׁים ִתּ ְהיוּ ְב ָכל־ ַדּ ְר ֵכ ֶ
טו ִכּי ִאם־ ְק ִ
ָקדוֹשׁ הוּא׃
דשׁים ִכּי ָקדוֹשׁ אָנִי׃
ִיתם ְק ִ
טז ִכּי ֵכן ָכּתוּב ו ְִהי ֶ
קפח

ִשּׂא ָפנִים
ֲשׁר א י ָ
ֲל ָליו א ֶ
יז ְו ִאם ַהשֹּׁ ֵפט ִאישׁ ִאישׁ ְל ִפי ַמע ָ
ְמי
יכם ִה ְת ַה ְלּכוּ ְל ָפנָיו ְבּי ְִראָה ָכּל־י ֵ
ֲב ֶ
ִאם־אֹתוֹ ִת ְק ְראוּ א ִ
ֵיכם׃
ְמגוּר ֶ
יתם
ֲר ָ
ֲשׁר י ְִכלוּ ְבאַח ִ
ָהב א ֶ
וּבז ָ
יח ֵהן י ְַד ְע ֶתּם ִכּי א־ ְב ֶכ ֶסף ְ
יכם׃
וֹת ֶ
ֲשׁר נִ חֲלוּ ָל ֶכם אֲב ֵ
אָרחוֹת ָשׁ ְוא א ֶ
יתם ֵמ ְ
נ ְִפ ֵדּ ֶ
יח ֶשׂה ָת ִמים וּמוּם ֵאין־בּוֹ׃
ָקר ְבּ ַדם ַה ָמּ ִשׁ ַ
יט ִכּי ִאם־ ְבּ ַדם י ָ
ָסד אָרֶץ ְונ ְִג ָלה ְבאַ ֲח ִרית
הוּכן ִמ ֶקּ ֶדם ֶטרֶם ִהוּ ֵ
כ ְוהוּא ַ
ָמים ְל ַמ ַענ ְֶכם׃
ַהיּ ִ
ֲקימוֹ
ֲשׁר ה ִ
אַתּם ֵבּאִ הים א ֶ
ֲמינִים ֶ
ֲשׁר ַעל־יָדוֹ ַמא ִ
כא א ֶ
ַת ֶכם
ִתּן־לוֹ ָכבוֹד ְל ַבעֲבוּר ִתּ ָמּ ֵצא אֱמוּנ ְ
ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ַוי ֶ
ַת ֶכם ֵבּאִ הים׃
ְו ִת ְקו ְ
ֱמת
יכם ִל ְשׁמֹ ַע ֶאל־ ָהא ֶ
יתם ֶאת־נ ְַפשֹׁ ֵת ֶ
ֲשׁר זִ ִכּ ֶ
כב ְואַ ֲחרֵי א ֶ
אָחיו ְבּא ִשׂ ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה
ֲבה ִאישׁ ֶאת־ ִ
וּלאַה ָ
רוּח ְ
ַעל־י ְֵדי ָה ַ
יכם ְבּ ָתם־ ֵלב׃
ֲח ֶ
ֲה ְב ֶתּם ֶאת־א ֵ
אַמּצוּ ַוא ַ
ִה ְת ְ
אַכזָב ִכּי
וֹלדוּ ֵשׁנִית ְוא ִמ ֶזּרַע ְ
ֲשׁר נ ְ
ָשׁים א ֶ
כג ַכּ ֲאנ ִ
ֲשׁר הוּא ַחי ְונ ִָצּב
ֱמן ִבּ ְד ַבר ֱאִ הים א ֶ
ִאם־ ִמ ָמּקוֹר ֶנא ָ
וֹלם׃
ְלע ָ
ָבשׁ
כד ִכּי ָכּל־ ַה ָבּ ָשׂר ָח ִציר וְ ָכל־ ְכּבוֹד־ ִאישׁ ְכּ ִציץ ָח ִציר י ֵ
ָבל ִציץ׃
ָח ִציר נ ֵ
ֲשׁר ִבּ ְשּׂרוּ ָל ֶכם
וֹלם ְוהוּא ַה ָדּ ָבר א ֶ
וּד ַבר יְה ָוֹה יָקוּם ְלע ָ
כה ְ
ַה ְמ ַב ְשּׂ ִרים׃
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ֻפּה ו ְִקנְאָה
ו ְַע ָתּה ָה ִסירוּ ִמ ֶכּם ָכּל־ ִר ְשׁ ָעה ְו ָכל־ ִמ ְר ָמה ַו ֲחנ ָ
ָכיל׃
ו ְָכל־ ְשׂ ַפת ר ִ
וֹלדוּ ִמ ָקּרוֹב ַבּ ְקּשׁוּ ִל ְשׂבֹּ ַע ָח ָלב ַז
ֲשׁר נ ְ
וּכעוֹ ֲל ִלים א ֶ
ְ
ישׁוּעה׃
ֲשׁר ָע ָליו ִתּ ְג ְדּלוּ ִל ָ
ִמ ְשּׁ ֵדי ִבינָה א ֶ
וּב ָת ִמים ְט ַע ְמ ֶתּם ִכּי־טוֹב אֲדֵֹנינוּ׃
ֱמת ְ
ִאם־רַק ֶבּא ֶ
אָדם
ֲשׁר ָמאֲסוּ ְבנֵי ָ
אתם ְכּמוֹ ֶאל־ ֶא ֶבן ַחיִּים א ֶ
ְו ֵא ָליו ָבּ ֶ
ִיקרָה ֵלאִ הים׃
אַ נ ְִב ֶחרֶת ִהיא ו ָ
יכל ֶע ְליוֹן ִל ְכ ֻהנַּת קֹ ֶדשׁ
אַבנֵי ַחיִּים ְל ִה ָבּנוֹת ֵה ָ
אַתּם ְ
ְוגַם־ ֶ
ֵשׁוּע
ֵיח נִ יחֹ ַח ֵלאִ הים ְבּיַד י ַ
רוּח ְלר ַ
ְל ַה ְק ִריב ז ְִב ֵחי־ ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָמר ַבּ ִמּ ְקרָא ִהנְנִי י ִַסּד ְבּ ִציּוֹן ֶא ֶבן בֹּ ַחן ִפּנָּה
ְוזֶה הוּא ֶשׁ ַ
ֲמין ָבּהּ א יֵבוֹשׁ׃
ִיקרָה וְ ַה ַמּא ִ
וָ
ֲשׁר ֵאינָם
ֲמינִים הוּא ְל ֶא ֶבן ֵח ֶפץ וְ ַלא ֶ
ַעל־ ֵכּן ָל ֶכם ַה ַמּא ִ
ֲמינִים הוּא ֶא ֶבן ָמאֲסוּ ַהבּוֹ ִנים ָהי ְָתה ְלרֹאשׁ ִפּנָּה׃
ַמא ִ

יח
ָה ִא ֶגּרֶת ָה ִראשׁוֹ ָנה ְל ֶפ ְטרוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ָתם
וּלצוּר ִמ ְכשׁוֹל ִכּי נ ְִכ ְשׁלוּ־בוֹ ְבּחֹ ֶסר אֱמוּנ ָ
ח וּ ְל ֶא ֶבן ֶנגֶף ְ
ֲשׁר גַּם־ ְל ִה ָכּ ֵשׁל נוֹ ֲעדוּ ֵמאָז׃
ַכּא ֶ
אַתּם ִהנּ ְֶכם ְבּ ִחירֵי־יָהּ ַמ ְמ ֶל ֶכת כֹּ ֲהנִים גּוֹי ָקדוֹשׁ ו ְַעם
ט ְו ֶ
חשְׁ לאוֹר
ֲשׁר ָקרָא ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶ
ֻלּה לוֹ ְל ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּתוֹ א ֶ
ְסג ָ
ֶפּ ִלאי׃
ִיתם ו ְַע ָתּה ַעם ֱאִ הים ְל ָפנִים
ֲשׁר ְל ָפנִים א־ ָעם ֱהי ֶ
י אֶ
ֻח ִמים׃
ֻחמוּ ו ְַע ָתּה ְמר ָ
ָבּנִים א־ר ָ
וֹשׁ ִבים ְל ִה ָנּזֵר ִמ ַתּ ֲאוֹת
ֵרים ְות ָ
יא ַו ֲאנִי שֹׁ ֵאל ִמ ֶכּם י ְִד ִידים ְכּג ִ
ָפשׁ׃
ַה ָבּ ָשׂר ַה ִנּ ְל ָחמוֹת ַבּנּ ֶ
יכם ָסרָה
ֲל ֶ
ֲשׁר ִדּ ְבּרוּ ע ֵ
ישׁ ִרים ֵבּין ַהגּוֹ ִים א ֶ
וּל ִה ְת ַה ֵלְּ בּ ֵמ ָ
יב ְ
יכ ְבּדוּ
וֹבים וִ ַ
יכם ַהטּ ִ
ֲשׂ ֶ
ְכּפֲֹע ֵלי אָוֶן וְ ַע ָתּה י ְִתבֹּ ְננוּ ְב ַמע ֵ
ֶאת־ ֱאִ הים ְבּיוֹם ָפּ ְקדוֹ׃
אָדם ְל ַמ ַען ָהאָדוֹן
ֲשׁר ִל ְבנֵי־ ָ
יג ְו ִה ָכּנְעוּ ְל ָכל־ ִמ ְשׂרָה א ֶ
ִאם־ ַל ֶמּ ֶלַ כּ ֲא ֶשׁר הוּא ָהרֹאשׁ׃
לוּחיו ָל ֵתת נ ְָק ָמה ְבּפֲֹע ֵלי אָוֶן
ֲשׁר ֵהם ְשׁ ָ
יד ְו ִאם־ ַל ָשּׂ ִרים ַכּא ֶ
ו ְָכבוֹד ְלעֹ ֵשׂי טוֹב׃
ֲשׁת ֶכם טוֹב ָל ִשׂים ַמ ְחסוֹם ְל ִפי
טו ִכּי ֵכן ָח ֵפץ ֱאִ הים ַבּע ְ
ַה ְסּ ָכ ִלים ֵאין ְתּבוּנָה ָבּם׃
וֹרים אַ א ָל ִשׁית ֻח ְפ ַשׁ ְת ֶכם ְכּ ִמ ְכ ֶסה
טז ֶוהֱיוּ ִכ ְבנֵי ח ִ
ָעים ִכּי ִאם־ ְכּ ַע ְב ֵדי ֵאל׃
ֲשׂים ר ִ
ַעל־ ְפּנֵי ַמע ִ
יכם יְראוּ
ֲח ֶ
יז ַכּ ְבּדוּ ָכל־ ִאישׁ ִכּ ְכבוֹדוֹ ֶאהֱבוּ ֶאת־א ֵ
ֶאת־ ָה ֱאִ הים וְ ָהבוּ ָכבוֹד ַל ֶמּ ֶל׃
יכם ְבּ ָכל־י ְִראָה א ְל ַבד
ֲב ִדים ָבּ ֶכם ִה ָכּנְעוּ ִל ְפנֵי אֲדֵֹנ ֵ
יח ַוע ָ
וֹבים ִכּי ִאם־גַּם־ ִל ְפנֵי נְלוֹ ִזים׃
ְשׁ ִרים וְ ט ִ
ִל ְפנֵי י ָ
ִשּׂא ַמ ְכאֹב וִי ֻענֶּה ִחנָּם רַק
אָדם ִאם־י ָ
ְא ַשּׁר ָ
יט ִכּי ְבזֹאת י ֻ
ִל ְהיוֹת ִלבּוֹ ָת ִמים ִעם־ ֱאָ היו׃
יכם
וֹת ֶ
אַשׁמ ֵ
ֲשׁר ֻתּכּוּ ְב ְ
ֲרישׁוּ ַכּא ֶ
אַר ְתּ ֶכם ִאם ַתּח ִ
כ ִכּי ַמה־ ִתּ ְפ ְ
ֲרשׁוּן זֹאת
וֹבים ְו ַה ֲחרֵשׁ ַתּח ִ
ֲשׂים ט ִ
רַק ִאם־ ְתּעֻנּוּ ֵע ֶקב ַמע ִ
ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם ִל ְת ִה ָלּה ֵמ ֵאת ָה ֱאִ הים׃
יח נ ְִד ָכּה ִבּ ְג ַל ְל ֶכם
ֵאתם ְואַף גַּם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
כא ִכּי ֲהא ָלזֹאת נ ְִקר ֶ
וֹתיו׃
וֹפת ָל ֶל ֶכת ְבּ ִע ְקּב ָ
ַוי ְִהי ָל ֶכם ְלמ ֵ
ֲשׁר א־ ָח ָמס ָע ָשׂה וְ א ִמ ְר ָמה ְבּ ִפיו׃
כב א ֶ
יקם
וֹר ָפיו ְוא ֵה ִשׁיב ֶח ְר ָפּ ָתם ֶאל־ ֵח ָ
ֲשׁר ֵח ְרפוּהוּ ח ְ
כג א ֶ
ַנ ֲענֶה וְ א י ְִפ ַתּח־ ִפּיו ִכּי ִאם־ ִה ְפ ִקיד ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ְלשֹׁ ֵפט
ֶצ ֶדק׃
ָשׂא ֶאת־ ַחטֹּא ֵתינוּ ִבּ ְב ָשׂרוֹ ַעל־ ָה ֵעץ ְל ַבעֲבוּר נָמוּת
כד ְוהוּא נ ָ
ֲשׁר ַבּ ֲח ֻברָתוֹ ִנ ְר ָפּא ָל ֶכם׃
ֲטאָה ְונ ְִחיֶה ִל ְצ ָד ָקה ַוא ֶ
ַלח ָ
יח
ַתּ ֻשׁבוּ ַכיּוֹם ֶאל־ ָהרֹ ֶעה ַה ַמּ ְשׁ ִגּ ַ
ִיתם ו ָ
כה ִכּי צֹאן אֹ ְבדוֹת ֱהי ֶ
יכם׃
ֶאל־נ ְַפשֹׁ ֵת ֶ

פרק ג
א

ָשׁים
יכן וְ ִאם־יֵשׁ ֲאנ ִ
ֲל ֶ
ַענָה ִל ְפנֵי ַבע ֵ
ָשׁים ִה ָכּנ ְ
ו ְֵכן גַּם־ ַהנּ ִ
אַתּן ְבּ ַע ְנוַת ַדּ ְר ְכּ ֶכן ִתּ ְקנֶינָה אֹ ָתם
ֵמ ֲאנִים ִל ְשׁמֹ ַע ַה ְבּשׁרָה ֶ
וּד ָב ִרים׃
ַליה ָוֹה ְבּ ֵאין־אֹ ֶמר ְ

קפט

וּבתֹם ַד ְר ְכּ ֶכן׃
ֲשׁר ֶיחֱזוּ ִכּי ְבי ְִראָה ְ
ב ַכּא ֶ
ָהב
ֲדי ז ָ
וּפ ֵא ְר ֶכן א י ְִהיֶה ְפ ֵאר ִחיצוֹן ְבּ ַמ ְח ָלפוֹת רֹאשׁ ַוע ִ
ג ְ
ֲמדוֹת׃
אוֹ ִב ְג ֵדי ח ֻ
רוּח ֲע ָנוָה וְ ַה ְשׁ ֵקט
ִימי ְבּ ֵס ֶתר ַה ֵלּב ְבּ ַ
אָדם ַה ְפּנ ִ
ד ִכּי ִאם־ ָה ָ
ָקר ְבּ ֵעינֵי ָה ֱאִ הים׃
ֲשׁר ֵאין לוֹ ִכ ָלּיוֹן וְהוּא י ָ
אֶ
ָשׁים ַה ְקּדוֹשׁוֹת ֶא ֶשׁר ָשׂמוּ
ה ִכּי־ ֵכן ָהיָה ְל ָפנִים ְפּ ֵאר ַהנּ ִ
יהן נ ְִכנָעוּ׃
ֲל ֶ
וֹח ְל ָתּן ֵבּאִ הים ְו ִל ְפנֵי ַבע ֵ
ת ַ
ָהם ו ְָק ְראָה־לּוֹ אֲדֹ ִני
אַבר ָ
ֲשׁר ָשׁ ְמ ָעה ְבקוֹל ְ
ו ְכּמוֹ ָשׂרָה א ֶ
ֲשׂינָה וְ א יָבֹא ְבתוֹ ֲכ ֶכן מֹ ֶר
אַתּן ְל ָבנוֹת ָלהּ ִאם טוֹב ַתּע ֶ
ְו ֶ
ֵלב ִמ ָפּ ַחד׃
יכם ְבּ ַה ְשׂ ֵכּל ְתּנוּ
ָשׁים ְראוּ ָל ֶשׁ ֶבת ִעם־ ְנ ֵשׁ ֶ
אַתּם ָה ֲאנ ִ
ז ו ְֵכן ֶ
ֲב ְר ְתּ ֶכם ְבּ ַמ ְתּנַת
ָכבוֹד ְל ִא ָשּׁה ִכּי־ ְכ ִלי ַרִ היא ִמ ֶכּם ְוגַם ח ֶ
יכם׃
וּב ֵכן א ִת ָמּנַע ְתּ ִפ ָלּה ִמ ָבּ ֵתּ ֶ
ַה ֶח ֶסד וְ ַה ַחיִּים ְ
ֻלּ ֶכם ְלאַ ְנ ֵשׁי ֵלב ֶא ָחד אַ ְנ ֵשׁי ֶח ְמ ָלה אֹ ֲה ֵבי
ח סוֹף ָדּ ָבר הֱיוּ כ ְ
רוּח׃
ֲמים וְ ִשׁ ְפ ֵלי ַ
אַ ֲחוָה אַ ְנ ֵשׁי ַרח ִ
ָעה אוֹ ְק ָל ָלה ַתּ ַחת ְק ָל ָלה
ָעה ַתּ ַחת ר ָ
ט א ִת ְג ְמלוּ ְל ִאישׁ ר ָ
ֵאתם ְל ַמ ַען ִתּ ְירשׁוּ
ָכה ִכּי ָלזֹאת נ ְִקר ֶ
ִכּי ִאם־ ְבּר ָ
ָכה׃
ֶאת־ ַה ְבּר ָ
וֹבים יִצֹּר ְלשׁוֹנוֹ
ָמים ט ִ
י ִמי־ ָה ִאישׁ ֶה ָח ֵפץ ַחיִּים ְו ִל ְראוֹת י ִ
וּשׂ ָפ ָתיו ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה׃
ֵמרָע ְ
ֲשׂה־טּוֹב י ְַב ֵקּשׁ ָשׁלוֹם ְוי ְִר ְדּ ֵפהוּ׃
יא יָסוּר ֵמרָע ְוַיע ֶ
יקים וְאָ ְזנָיו ֶאל־ ַשׁו ְָע ָתם ְפּנֵי יְה ָוֹה
יב ִכּי ֵעינֵי יְה ָוֹה ֶאל־ ַצ ִדּ ִ
ְבּעֹ ֵשׂי רָע׃
ֲשׂה ִע ָמּ ֶכם רָע ִאם־ ִתּ ְר ְדפוּ ַלעֲשׂוֹת טוֹב׃
וּמי ַיע ֶ
יג ִ
ֵיכם אֶַ את־מוֹ ָראָם
אַשׁר ֶ
יד ֶא ֶפס ִאם־גַּם־ ְתּעֻנּוּ ֵע ֶקב ְצ ָד ָקה ְ
א ִת ְיראוּ ְוא ַתעֲרוֹצוּ׃
וּב ֲע ָנוָה ְוי ְִראָה
טו ֶאת־יְה ָוֹה ֱאִ הים אֹתוֹ ַת ְק ִדּישׁוּ ִבּ ְל ַב ְב ֶכם ַ
הֱיוּ נְכֹ ִנים ָתּ ִמיד ָל ֵתת ַמ ֲענֶה ְל ָכל־ ַהדֹּ ֵרשׁ ִמ ֶכּם ַמה יְּסוֹד
ַת ֶכם׃
ִתּ ְקו ְ
ֲשׁר ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם יֵבוֹשׁוּ ַהדֹּ ְב ִרים ָסרָה
רוּח נָכוֹן א ֶ
וּב ַ
טז ְ
יח ְו ַה ַמּ ְל ִשׁינִים ֶא ְת ֶכם ְכּפֲֹע ֵלי
וֹבה ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ַעל־ ַדּ ְר ְכּ ֶכם ַהטּ ָ
אָוֶן׃
ָצה ָה ֱאִ הים ֵע ֶקב עֲשׂוֹת
יז ִכּי טוֹב ָל ֶכם ְל ִה ְת ַענּוֹת ִאם ֵכּן ר ָ
ֲשׁר ִתּ ְת ַענּוּ ֵע ֶקב עֲשׂוֹת רָע׃
טוֹב ֵמא ֶ
אַחת ְבּ ַחטֹּא ֵתינוּ ִאישׁ ַצ ִדּיק
יח ֻענָּה ַפּ ַעם ַ
יח ִכּי גַּם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר
יאנוּ ַעד־ ָה ֱאִ הים אַ ֲחרֵי א ֶ
ָשׁים ַח ָטּ ִאים ַוי ְִב ֵ
ְבּ ַעד ֲאנ ִ
רוּח׃
הוּמת ְבּ ָשׂרוֹ ַוי ְִחי ָב ַ
ַ
ֲשׁר
יט ַוַיּעֲבֹר ַויּ ְִקרָא ֶאת־ ַה ְקּ ִריאָה גַּם ֶאל־ ָהרוּחוֹת א ֶ
ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר׃
ֲשׁר ִח ָכּה ֱאִ הים
ֱמינוּ ְל ָפנִים ַכּא ֶ
ֲשׁר א ֶהא ִ
כ ֲהא ֵהם א ֶ
ֶע ְשׂ ָתה ַה ֵתּ ָבה
ֲשׁר נ ֶ
ימי נֹ ַח ַעד־א ֶ
יהם ְבּאֹ ֶר אַפּוֹ ִבּ ֵ
ֲל ֶ
אֵ
ָשׁים ְמ ַע ִטּים ְשׁמֶֹנה נ ְָפשׁוֹת ִנ ְמ ְלטוּ ָבהּ ִמן־ ַה ָמּיִם׃
ַו ֲאנ ִ
יע ָלנוּ גַּם־ ַהיּוֹם
וֹשׁ ַ
ֲשׁר תּ ִ
יל ֵתנוּ ְב ַמיִם א ֶ
וֹפת ִל ְט ִב ָ
כא ַוי ְִהי ְלמ ֵ
א ִל ְרחֹץ ֶאת־צוֹאַת ַה ָבּ ָשׂר ִכּי ִאם־ ְלזַכּוֹת ֶאת־ ִל ֵבּנוּ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
קוּמת י ַ
רוּח נָכוֹן ִל ְפנֵי ָה ֱאִ הים ַעל־י ְֵדי ְת ַ
ְבּ ַ

יח
ָה ִא ֶגּרֶת ָה ִראשׁוֹ ָנה ְל ֶפ ְטרוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

אָכים ָשׂרֵי
וּמ ְל ִ
ימין ָה ֱאִ הים ַ
ֵשׁב ִל ִ
ְמה ַויּ ֶ
ֲשׁר ָע ָלה ַה ָשּׁ ַמי ָ
כב א ֶ
ָצ ָבא ו ְִגבֹּ ֵרי כֹ ַח ָשׁת ֱאִ הים ַתּ ַחת יָדוֹ׃

פרק ד
ֲדנוּ ַבּ ָבּ ָשׂר ִה ְתאַזְּ רוּ עֹז
יח ַבּע ֵ
ֲשׁר ֻענָּה ַה ָמּ ִשׁ ַ
א ו ְַע ָתּה אַ ֲחרֵי א ֶ
ֶח ַדּל
ְה ְמּ ֻענֶּה ִב ְב ָשׂרוֹ י ְ
אַתּם ִכּי ַה ֻמּ ֶכּה ו ַ
רוּח ָכּמוֹהוּ גַּם־ ֶ
ַ
ֵמחֲטוֹא׃
ֵיכם
ְמי ַחיּ ֶ
ָדם ָכּל־י ֵ
ב ְוא ָתתוּרוּ אַ ֲחרֵי ַת ֲאוַת ָבּ ָשׂר ו ָ
ֲד ָמה ִכּי ִאם־אַ ֲחרֵי ֵח ֶפץ ֱאִ הים׃
ַעל־ ָהא ָ
ָמים ָע ְברוּ ָע ֵלינוּ
ֲשׁר ָע ִשׂינוּ ְכּ ֵח ֶפץ ַהגּוֹ ִים ַבּיּ ִ
ג ִכּי רַב ָלנוּ א ֶ
וֹל ִלים
ָבים ְבּ ָב ֵתּי ז ְ
אָרחוֹת זִ ָמּה ַו ֲעג ִ
ְבּ ֶל ְכ ֵתּנוּ ִע ָמּ ֶהם ְבּ ְ
ֱל ִילים׃
לּוּלי ָהא ִ
וּב ִג ֵ
לוּלּים ְ
וְסֹ ְב ִאים ְו ִה ִ
ד ו ְַכיּוֹם ָינִיעוּ רֹאשׁ ְוי ְַל ִעיבוּ ָב ֶכם ִכּי א־ ָתרוּצוּ עוֹד ִע ָמּ ֶהם
ְל ֶשׁ ֶטף ִז ָמּ ָתם׃
ֲת ִידים ָל ֵתת ִדּין וְ ֶח ְשׁבּוֹן ִל ְפנֵי ֶה ָע ִתיד ָלבוֹא ִל ְשׁפֹּט
ה ָהע ִ
ְאת־ ַה ֵמּ ִתים׃
ֶאת־ ַה ַחיִּים ו ֶ
ו ִכּי ַעל־ ֵכּן ָהי ְָתה ְק ִריאַת ַה ְבּשׁרָה גַּם ֶאל־ ַה ֵמּ ִתים ְל ַמ ַען
רוּח ֵכּאִ הים׃
אָדם ְוי ְִחיוּ ְב ַחיֵּי ַ
ִשּׁ ְפטוּ ַב ָבּ ָשׂר ִכּ ְבנֵי ָ
יָ
וֹררוּ
ז ִהנֵּה ֵקץ ָכּל־ ָדּ ָבר ָקרוֹב ַעל־ ֵכּן ַה ְשׂ ִכּילוּ ְו ִה ְתע ְ
ִב ְת ִפ ָלּה׃
ֲבה ַר ָבּה
ֵעהוּ ְבּאַה ָ
ח אְַ בּרֹאשׁ ָכּל־ ָדּ ָבר ֶאהֱבוּ ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
ַבּים׃
ֲבה ְתּ ַכ ֶסּה ַעל־ ְפּ ָשׁ ִעים ר ִ
ִכּי אַה ָ
אַחים ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ְוא ִת ְת ָערֵב ְתּלוּנָּה ָבּהּ׃
ֲבת ִ
ט ִשׁ ְמרוּ אַה ַ
ֲשׁר ַתּ ִשּׂיג יָדוֹ ֵכּן ְתּ ַפ ְזּרוּ ִאישׁ
י ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם ַכּ ַמּ ָתּן א ֶ
ַבּים׃
ֱמנִ ים ַעל־ ַח ְס ֵדּי ֱאִ הים ָהר ִ
ֵעהוּ ִכּ ְפ ִק ִידים ֶנא ָ
ְלר ֵ
יא ִכּי י ְַד ֵבּר ִאישׁ ְבּ ָק ָהל י ְִהי ְד ָברוֹ ִכּ ְד ַבר ֱאִ הים ְו ַה ְמ ָשׁרֵת
וֹבה ָע ָליו ְל ַמ ַען י ִָכּ ֵבד ֵשׁם
ֻדּתוֹ ְכּיַד ֱאִ הים ַהטּ ָ
ְמ ֵלּא ְפק ָ
יַ
ֲשׁר לוֹ ַה ָכּבוֹד
יח א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֱאִ הים ַבּכֹּל ַעל־י ְֵדי י ַ
אָמן׃
ָעד ֵ
וֹלם ו ֶ
ְו ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ְלע ָ
יב אַל־ ִתּ ְת ַפּ ְלּאוּ י ְִד ִידים ִכּי ָתבוֹאוּ ְל ִה ָבּ ֵחן ְבּכוּר עֹנִ י ְכּמוֹ
ִאם־ ָקרָה ֶא ְת ֶכם ָדּ ָבר זָר׃
יח ו ְֵכן
אַתּם ְל ֶח ְב ֵלי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲב ִרים ֶ
ֲשׁר ח ֵ
יג אַָ תּ ִשׂישׂוּ ַבּא ֶ
ָתּ ִשׂישׂוּ ְו ַת ַע ְלצוּ ְבּ ִהגָּלוֹת נ ְִגלוֹת ְכּבוֹדוֹ׃
ָחה
יח ִכּי נ ָ
ְח ְרפוּ ֶא ְת ֶכם ַבּעֲבוּר ֵשׁם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵיכם ִאם י ָ
אַשׁר ֶ
יד ְ
רוּח ֱאִ הים ֶא ְצ ָלם ִמנֹּאַץ הוּא
רוּח ַה ָכּבוֹד ְו ַ
יכם ַ
ֲל ֶ
עֵ
ְו ֶא ְצ ְל ֶכם ִנ ְכ ָבּד׃
ָסר ִאישׁ ִמ ֶכּם ְכּרֹ ֵצ ַח אוֹ־ ְכ ַגנָּב אוֹ־ ְכפֹ ֵעל אָוֶן
טו ְוא ִיוּ ֵ
ֲח ִרים׃
ֻדּת א ֵ
אוֹ־ ִכ ְמ ַרגֵּל ִבּ ְפק ַ
יח נִ ְקרָא ָע ָליו אַל־יֵבוֹשׁ
ֲשׁר ֵשׁם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲבל ִאם־ ְי ֻענֶּה ַבּא ֶ
טז א ָ
וֹדה ֶאת־ ֱאִ הים ַבּ ֵשּׁם ַהזֶּה׃
ִכּי ִאם־י ֶ
יז ִכּי ָבא ַהיּוֹם ְל ָה ֵחל ִמ ְשׁ ָפּט ִמ ֵבּית ֱאִ הים ו ְִאם־ ָבּנוּ ֵה ֵחל
ֲרית ַה ַמּ ְמ ִרים ֶאת־ ְבּשׁרַת ֱאִ הים׃
ָמה־ ֵאפוֹא ִת ְהיֶה אַח ִ
ָשׁע וְ חֹ ֵטא׃
יח ְו ִאם ַל ַצּ ִדּיק ָק ֶשׁה ְל ִה ָנּ ֵצל ֶאל־ ִמי י ְִפנֶה ר ָ
יטיב ְוי ְַפ ִקידוּ
וֹסיפוּ ְל ֵה ִ
יט ַעל־ ֵכּן ַה ְמ ֻענִּים ִכּ ְרצוֹן ֱאִ הים י ִ
ֱמן הוּא׃
וֹצרָם ִכּי ֶנא ָ
ֶאת־נ ְַפ ָשׁם ְבּיַד י ְ
קצ

פרק ה
ְקנִים ָבּ ֶכם ֲאנִי ַה ָזּ ֵקן ְכּ ָח ֵבר ָל ֶהם וְ ֵעד ְל ֶח ְב ֵלי
א ְו ֶאל־ ַהזּ ֵ
ֲשׁר נָכוֹן ִלי ֵח ֶלק ַבּ ָכּבוֹד ֶה ָע ִתיד ְל ִהגָּלוֹת
יח ַוא ֶ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲצוֶּה ֵלאמֹר׃
ֶא ְקרָא ַוא ַ
יהם
ֲל ֶ
ב ְרעוּ ֶאת־ ֵע ֶדר ָה ֱאִ הים ַהנִּ ְמ ָצא ִא ְתּ ֶכם ַה ְשׁ ִגּיחוּ א ֵ
ֲפ ָצה ְוא ְל ַמ ַען
ֶפשׁ ח ֵ
יבה ְבּנ ֶ
רוּח ְנ ִד ָ
א ְבאֶֹנס ִכּי ִאם־ ְבּ ַ
ְבּצֹ ַע ָבּ ַצע׃
וֹפת
ֲלת יְה ָוֹה ִכּי ִאם־ ִל ְהיוֹת ְלמ ֵ
ג א ְל ִה ְשׂ ָתּרֵר ַעל־ ַנח ַ
ַלצֹּאן׃
ֲטרֶת ִתּ ְפ ֶארֶת
אַבּיר ָהרֹ ִעים אָז ִתּ ְשׂאוּ ע ֶ
יע ִ
וֹפ ַ
ֲשׁר י ִ
ד ו ְַכא ֶ
ֲשׁר א ִתבּוֹל׃
אֶ
ֻלּ ֶכם ִה ְתאַ ְזּרוּ
ְק ִנים ְוכ ְ
ה ו ְֵכן ַהנּ ְָע ִרים ָבּ ֶכם ִה ָכּנְעוּ ִל ְפנֵי ַהזּ ֵ
ֵאים י ִַסּח ֱאִ הים
אָחיו ִכּי ֵבית גּ ִ
עֹז ָה ֲע ָנוָה ו ְִע ְזרוּ ִאישׁ ְל ִ
ִתּן־ ֵחן׃
ו ְַל ֲע ָנוִים י ֶ
וֹמם ֶא ְת ֶכם
ו ַה ְשׁ ִפּילוּ נ ְַפ ְשׁ ֶכם ַתּ ַחת יַד־ ֵאל ַשׁ ָדּי וְ הוּא יְר ֵ
ְבּ ִעתּוֹ׃
ז ו ְָכל־י ְָה ְב ֶכם ַה ְשׁ ִליכוּ ָע ָליו וְהוּא ִי ְדאַג ָל ֶכם׃
וֹררוּ ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ְמאֹד ִכּי ַה ָשּׂ ָטן ַהצֹּ ֵרר ֶא ְת ֶכם יָתוּר
ח ִה ְתע ְ
ֲשׁר י ְַב ֵלּ ַע׃
ִישׁ ֵחר ֶאל־א ֶ
ֲרי נֹ ֵהם ו ַ
ַכּא ִ
ט אַָ בּאֱמוּנָה ַת ַע ְמדוּ נ ְֶגדּוֹ ְכ ִגבֹּ ִרים ְו ֵת ְדעוּן ִכּי ָצרוֹת
ֲשׁר ָבּאָרֶץ ֵה ָמּה׃
יכם א ֶ
ֲח ֶ
ָכּ ֵא ֶלּה ָע ְברוּ גַּם ַעל־א ֵ
ָתן ָל ֶכם ֵלב ָשׁ ֵלם
ָמים ְמ ַע ִטּים ִינּ ֵ
ֵיתם ְלי ִ
ֲשׁר ֻענּ ֶ
י ְואַ ֲחרֵי א ֶ
וֹל ֵמי
ֲשׁר ָקרָא ֶא ְת ֶכם ִל ְכבוֹדוֹ ַעד־ע ְ
ֵמ ֵאת ֱאֵ הי ַה ֶח ֶסד א ֶ
ֶצח׃
ִיאַמּץ וִיכוֹ ֵנן ֶא ְת ֶכם ָלנ ַ
ִיחזֵּק ו ֵ
ֵשׁוּע ו ַ
יח י ַ
ַעד ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
אָמן׃
וֹל ִמים ֵ
וֹל ֵמי ע ָ
יא וְלוֹ ַה ָכּבוֹד ְו ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ַעד־ע ְ
יכם
ֲל ֶ
יב ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים ַה ְמּ ַע ִטּים ָה ֵא ֶלּה ָכּ ַת ְב ִתּי א ֵ
ֱמן ְל ַה ְז ִהיר ֶא ְת ֶכם ְל ִפי ַחוֹת
יכם ַה ֶנּא ָ
ֲח ֶ
ְבּיַד־ ִס ְלוָנוֹס א ִ
ֱמת ִע ְמדוּ
וּל ָה ִעיד ָל ֶכם ִכּי ֶח ֶסד ֱאִ הים הוּא ֶח ֶסד א ֶ
ַדּ ְע ִתּי ְ
בּוֹ ָה ֵכן׃
וֹכם שֹׁ ֶא ֶלת ְל ָשׁלוֹם ָל ֶכם ְו ֵכן
ֲדת ָבּ ֶבל ַהנּ ְִב ָחרָה ְכּמ ֶ
יג ע ַ
גַּם־ ַמ ְרקוֹס ְבּנִי׃
ֻלּ ֶכם
ֲבה ָשׁלוֹם ְלכ ְ
יקת אַה ָ
ֵעהוּ ְל ָשׁלוֹם ִבּ ְנ ִשׁ ַ
יד ַשׁאֲלוּ ִאישׁ ְלר ֵ
אָמן׃
ֵשׁוּע ֵ
יח י ַ
ֲשׁר ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
אֶ

יח
ָה ִא ֶגּרֶת ָה ִראשׁוֹ ָנה ְל ֶפ ְטרוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ
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ָה ִא ֶגּ ֶרת ַה ֵשּׁ ִנית ְל ֶפ ְטרוֹס ַה ָשּׁ ִלי ַח
פרק א
ֲשׁר
וּשׁ ִליחוֹ ֶאל־א ֶ
יח ְ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
א ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ֶע ֶבד י ַ
יענוּ
וֹשׁ ֵ
וּב ִצ ְד ַקת ֱאֵ הינוּ וּמ ִ
נֹאחֲזוּ ִע ָמּנוּ ָבּאֱמוּנָה ַהי ְָקרָה ְ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
ֵשׁוּע אֲדֵֹנינוּ׃
ְשׁלוֹם רָב ְבּ ַד ַעת ֱאִ הים ְוי ַ
ב ֶח ֶסד ָל ֶכם ו ָ
ָתן ָלנוּ יְה ָוֹה ִבּ ְגבוּרָתוֹ ָכּל־ ִמ ְשׁ ַען ַה ַחיִּים ְוי ְִראַת
ֲשׁר נ ַ
ג ַכּא ֶ
ָשׁ ָמיִם ַעל־י ְֵדי ַד ַעת ַהקֹּ ֵרא אֹ ָתנוּ ְבּעֹז ִצ ְד ָקתוֹ׃
ָתן ָלנוּ ַה ְב ָטחוֹת ְגּדֹלוֹת י ְָקרוֹת ַעד־ ְמאֹד
ָדם נ ַ
ד ו ְַעל־י ָ
ֲשׁר נ ִַצּ ְל ֶתּם
וֹהּ אַ ֲחרֵי א ֶ
ְל ַה ְנ ִחיל ָל ֶכם ֵח ֵלק ִמ ֶטּ ַבע אֱל ַ
וֹלם׃
ִמ ַשּׁ ַחת ְו ַת ֲאוֹת ָהע ָ
וֹסיף
אַמּצוּ ְב ָכל־ ְמאֹ ְד ֶכם ְלה ִ
ה ַבּעֲבוּר זֹאת ִה ְת ְ
ַת ֶכם ְצ ָד ָקה וְ ֶאל־ ְצ ָד ָקה ָדּ ַעת׃
ֶאל־אֱמוּנ ְ
רוּח כֹּ ַח ַה ַסּ ָבּל
ְאל־ ַמ ְע ָצר ְל ַ
רוּח ו ֶ
ו ְו ֶאל־ ַדּ ַעת ַמ ְע ָצר ְל ַ
ְו ֶאל־כֹּ ַח ַה ַסּ ָבּל י ְִראַת ֱאִ הים׃
ֲבה׃
ְאל־אַ ֲחוָה אַה ָ
ז ְו ֶאל־י ְִראַת ֱאִ הים אַ ֲחוָה ו ֶ
ֶתר ַעל־ ַה ִמּ ָדּה
ח ִכּי ִאם־ ֵא ֶלּה ִת ְהיֶינָה ָב ֶכם ְכּ ֵדי ַה ִמּ ָדּה אוֹ י ֶ
ֲצ ְל ַתּיִם ִמ ְבּ ִלי עֲשׂוֹת ְפּ ִרי ְבּגַן ַה ַדּ ַעת
תוּכלוּ ָל ֶשׁ ֶבת ַבּע ַ
א ְ
יח אֲדֵֹנינוּ׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְלי ַ
ֲשׁר ֵא ֶלּה ֵאין־לוֹ הוּא ִעוֵּר אוֹ עֹ ֵצם ֵעינָיו
ט ִכּי ָה ִאישׁ א ֶ
ֲטאָיו ָה ִראשֹׁ ִנים׃
ֵמ ְראוֹת ְושֹׁ ֵכ ַח ֶאת־ ָט ֳהרָתוֹ ֵמח ָ
ֵאתם
ֲשׁר ְבּכֹ ֲח ֶכם ְל ַקיֵּם ִכּי נ ְִקר ֶ
אַחי עֲשׂוּ ָכל־א ֶ
י ו ְַעל־ ֵכּן ַ
ֶצח׃
ְונ ְִב ַח ְר ֶתּם ֶאל־נָכוֹן ְו ִאם ֵכּן ַתּעֲשׂוּ א ִת ָכּ ְשׁלוּ ָלנ ַ
ֲשׁר ַלאֲדֵֹנינוּ
וֹלם א ֶ
יא ִכּי ָבזֶה י ִָפּ ַתח ָל ֶכם ַה ַשּׁ ַער ְל ַמ ְלכוּת ע ָ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יענוּ י ַ
וֹשׁ ֵ
מ ִ
יב ַעל־ ֵכּן א ֶארֶף ֵמ ַהז ְִכּ ְיר ֶכם ָתּ ִמיד ַעל־ ֵא ֶלּה אַף
ֻסּ ִדים׃
אַתּם ְמי ָ
וּבהּ ֶ
ֲשׁר ִהיא ָ
ֱמת ַבּא ֶ
ִכּי־י ְַד ְע ֶתּם ֶאת־ ָהא ֶ
וּל ָה ִעיר ֶא ְת ֶכם
ֲכם ְ
ַחשׁ ִל ִבּי ָדּ ָבר טוֹב ְל ַהעֲלוֹת ַעל־רוּח ֶ
יג ְור ַ
ֳלי ַהזֶּה׃
ְמי ִשׁ ְב ִתּי ְבאָה ִ
ָכּל־י ֵ
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר גַּם־י ַ
ֳלי ַכּא ֶ
יד ִכּי יֹ ֵד ַע ֲאנִי ִכּי ִחישׁ י ִָצ ַען אָה ִ
אֲדֵֹנינוּ ִגּ ָלּה ֶאת־אָ ְזנִי׃
טו ְו ִה ְננִי ָע ֵמל ַכּיּוֹם ְל ִב ְל ִתּי יָמוּשׁ ִמ ֶכּם ִז ְכרוֹן ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵהם
יפ ִתי׃
ֲל ָ
גַּם־אַ ֲחרֵי ח ִ
ֲשׁר
דּוּחים ָה ַל ְכנוּ ַכּא ֶ
וּמ ִ
טז ִכּי א אַ ֲחרֵי ִמ ְשׁ ֵלי ָשׁוְא ַ
יח וּבֹאוֹ ִכּי
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
נוּכם ֶאת־ ְגּבוּרוֹת אֲדֵֹנינוּ י ַ
וֹד ְע ֶ
הַ
ִאם־ ֵעינֵינוּ ָהיוּ רֹאוֹת ֶאת־הוֹד ָפּנָיו׃
ָשׂא ָכבוֹד וָעֹז ֵמ ֵאת ָה ֱאִ הים ָהאָב ְכּבֹא ֵא ָליו קוֹל
ֲשׁר נ ָ
יז ַכּא ֶ
ָצ ָתה נ ְַפ ִשׁי׃
ֲשׁר בּוֹ ר ְ
ֲדר ְגּאוֹנוֹ ֵלאמֹר זֶה ְבּנִי י ְִד ִידי א ֶ
ֵמה ַ

קצא

יח ְו ֶאת־ ַהקּוֹל ַההוּא ָשׁ ַמ ְענוּ ְבאָ ְזנֵינוּ יֹ ֵצא ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם
וֹתנוּ ִעמּוֹ ְבּ ַהר ַהקֹּ ֶדשׁ׃
ִבּ ְהי ֵ
יטיבוּ
אַתּם ֵתּ ִ
וּד ַבר ַהנְּבוּאָה ָבּרוּר ָלנוּ ַכּיּוֹם ִפּי ְשׁ ָניִם ְו ֶ
יט ְ
ֲשׁר
ֲשׁ ִכּים ַעד א ֶ
ָל ִשׁית ֵא ָליו ֵלב ְכּמוֹ ֶאל־ ַל ִפּיד בֹּ ֵער ְבּ ַמח ַ
י ִָבּ ַקע ַה ַשּׁ ַחר וְ אוֹר ַהיּוֹם ִי ְזרַח ִבּ ְל ַב ְב ֶכם׃
כ וְזֹאת יָדֹ ַע ֵתּ ְדעוּן ֵמרֹאשׁ ִכּי נְבוּאַת ִכּ ְת ֵבי ַהקֹּ ֶדשׁ ֵאי ֶננָּה
ְתלוּיָה ְבּ ִפ ְתרוֹן ַהפֹּ ֵתר אֹ ָתהּ ִל ְרצוֹנוֹ׃
וֹלם א־י ְָצאָה נְבוּאָה ִמ ִפּי ִאישׁ ִל ְרצוֹנוֹ ִכּי
כא ִכּי ֵמע ָ
ֲשׁר
וֹשׁים ִה ִבּיעוּ ִמן־ ָה ֱאִ הים ַכּא ֶ
ִאם־אַ ְנ ֵשׁי ֱאִ הים ַה ְקּד ִ
יע׃
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ ְל ַה ִבּ ַ
ְנ ָתנָם ַ

פרק ב
וֹרים ַמ ְת ִעים
ֲשׁר י ְִהיוּ מ ִ
יאי ֶשׁ ֶקר ָהיוּ ָב ָעם ַכּא ֶ
א ְוגַם־נ ְִב ֵ
יתים י ְַכחֲשׁוּ ַבאֲדָֹנם
דוּדים ַמ ְשׁ ִח ִ
ֲשׁר יָגֹדּוּ ְג ִ
גַּם־ ָבּ ֶכם א ֶ
ֲשׁר ָקנָם ְוי ִָביאוּ שֹׁאַת ִפּ ְתאֹם ַעל־נ ְַפ ָשׁם׃
אֶ
וּבעֲבוּרָם
ֵיהם ַ
ִמּ ְשׁכוּ אַ ֲחר ֶ
ַבּים י ָ
יהם ר ִ
וּמ ְפּנֵי רֹ ַע ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ב ִ
ְח ָלּל׃
ֱמת י ֻ
ֶדּ ֶרָ הא ֶ
ג ְו ִל ְבצֹ ַע ֶבּ ַצע ְבּ ַמ ְשׂאוֹת ָשׁ ְוא ַיעֲשׂוּ ֶא ְת ֶכם ְל ִמ ְס ָחר ָל ֶהם
ידם א יָנוּם
ְאַחר בֹּאוֹ ְו ֵא ָ
הוּכן ֵמאָז א י ֵ
ֲשׁר ִמ ְשׁ ָפּ ָטם ַ
אֶ
ִישׁן׃
ְוא י ָ
ידם
וֹר ָ
ֲשׁר ה ִ
אָכים ַה ַח ָטּ ִאים א ֶ
ד ֵהן ֱאִ הים א ָחס ַעל־ ַה ַמּ ְל ִ
וּבאֹ ֶפל ַעד־יוֹם ַה ִמ ְשׁ ָפּט׃
ִל ְב ֵאר ַשׁ ַחת ַויּ ְַס ִגּירֵם ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ָ
יתי ַד ְר ָכּם ַעל־ ָהאָרֶץ
דוּמים ַמ ְשׁ ִח ֵ
ה ו ְֵכן א ָחס ַעל־דֹּרוֹת ְק ִ
ְמ ֵלּט רַק ֶאת־נֹ ַח ַהקֹּ ֵרא
ֲשׁר ָמ ָחה אֹ ָתם ְבּ ֵמי ַה ַמּבּוּל ַוי ַ
אֶ
ְשׁ ַבע נ ְָפשׁוֹת ִעמּוֹ׃
ְב ֶצ ֶדק הוּא ו ֶ
ֲשׁר ָהיוּ ְל ֵא ֶפר
ו ְו ֶאת־ ָערֵי ְסדֹם ַועֲמֹ ָרה ִשׁ ֵחת ַעד א ֶ
ֲשׁ ִמים ָשׁת ְל ַמ ְה ֵפּ ָכה ִל ְהיוֹת ְלאוֹת ְלז ִֵדים ַה ָבּ ִאים
ְו ֶאת־ ָהא ֵ
ֵיהם׃
אַ ֲחר ֶ
ֲשׁר ִה ְת ַע ֵצּב ֶאל־ ִלבּוֹ ִבּ ְראֹתוֹ
ַצּל ֶאת־לוֹט ַה ַצּ ִדּיק א ֶ
ז ַויּ ֵ
ָעל׃
ֲשׂה ַת ְע ֻתּ ִעים ְבּ ֶקרֶב ְבּנֵי ְב ִליּ ַ
ַמע ֵ
ֲבה ָע ָליו נ ְַפשׁוֹ
וֹכם ָדּא ָ
ָשׁב ְבּת ָ
ֲשׁר י ַ
ח ִכּי ַה ַצּ ִדּיק ַהזֶּה א ֶ
יהם׃
ֲל ֶ
וּב ָשׁ ְמעוֹ רֹ ַע ַמ ֲעל ֵ
ְשׁרָה ִבּ ְראֹתוֹ יוֹם יוֹם ְ
ַהי ָ
ט ִכּי יֹ ֵד ַע יְה ָוֹה ְל ַה ִצּיל ֶאת־ ְירֵאָיו ִמכּוּר צֹ ְר ָפם ְו ַלחֲשׁ
יהם ֶאת־אוֹ ָנם׃
ֲל ֶ
ֶאת־ ָה ְר ָשׁ ִעים ְל ֵעת ִמ ְשׁ ָפּט ְל ָה ִשׁיב ע ֵ
ָבים
וּברֹא ָשׁם ֵהם ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ַתּעֲנוּגֵי ְב ָשׂ ִרים ְבּ ִז ָמּה ַו ֲעג ִ
י ְ
ָחילוּ ִמ ְפּנֵי
ֲשׁר א י ִ
וּק ֵשׁי עֹ ֶרף א ֶ
בּוֹ ֵזי ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַעזֵּי ָפנִים ְ
יהם ָע ָתק׃
ֲל ֶ
אַדּ ִירים ְל ַד ֵבּר ע ֵ
ִ
אָכים ְגּדֹ ִלים ֵמ ֶהם ְבּעֹז ָוכֹ ַח א י ִַבּיעוּן ָע ָתק
יא אַף ִכּי ַמ ְל ִ
יהם ִל ְפנֵי יְה ָוֹה ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ֲל ֶ
עֵ

יח
ָה ִא ֶגּרֶת ַה ֵשּׁנִית ְל ֶפ ְטרוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ

ְח ְרפוּן וְ א י ְֵדעוּן ָמה ִכּ ְב ֵהמוֹת ֵאין
יב אַ בֲֹּע ִרים ֵא ֶלּה י ָ
ְיוּבלוּ ֶאל־ ֶט ַבח ֵכּן
וֹצ ִרים ְל ִפי ֻח ָקּם י ִָלּ ְכדוּ ו ָ
ָה ִבין ַהנּ ָ
וֹתם וְיֹא ֵבדוּ׃
י ִָתּ ְפשׂוּ ִב ְשׁ ִחית ָ
יהם ֲהא ֵהם ַה ִמּ ְת ַענּ ְִגים
ֲל ֶ
יג זֶה ְגמוּל ָל ֶהם ִכּ ְפ ִרי ַמ ַעל ֵ
ֲב ְרבֻּרוֹת
ְה ְמגֹאָ ִלים ַבּח ַ
רוּחים ְלאוֹר ַהיּוֹם ו ַ
ַעל־ ִמ ְרזַח ְס ִ
ֲשׁר יָחֹגּוּ ִע ָמּ ֶכם׃
ֲה ִבים י ְִת ַע ְלּסוּ ַכּא ֶ
וּב ִמ ְשׁ ֵתּה א ָ
וּמוּמים ְ
ִ
יד ֵעי ַנ ִים ָל ֶהם ְמ ֵלאוֹת נִ ֻא ִפים ֵמחֲטוֹא א י ְִשׂ ָבּעוּן נ ְַפשׁוֹת
ֻלּ ִלים׃
ְפּ ָת ִאים יְצֹ ְדדוּ ְואַ ֲחרֵי ִב ְצ ָעם ִל ָבּם הֹ ֵלָ בּנִים ְמק ָ
ְשׁרָה ַויּ ְִתעוּ ַויּ ְֵלכוּ ְב ֶד ֶרִ בּ ְל ָעם ֶבּן־ ְבּעוֹר
טו ָעזְבוּ אֹ ַרח י ָ
ֲשׁר ָח ַמד ַשׁ ְלמֹ ִנים ֵע ֶקב ַעוּ ְָל ָתה׃
אֶ
ֱל ָמה ִדּ ְבּרָה
וֹכ ָחה ֵע ֶקב ִפּ ְשׁעוֹ וְ אָתוֹן ֶנא ָ
הוּכח ְבּת ָ
טז אַַ 
אָדם ְבּאָזְ נֵי ַהנּ ִָביא ַל ְחשֶׁ את־ ְמשׁוּגָתוֹ׃
ְבקוֹל ָ
ָשׁם
רוּח ְו ֵאין גּ ֶ
ֶה ָדּ ִפים ְבּ ַ
יאים נ ְ
יז ְבּ ֵארוֹת ֵהם ְבּ ֵאין ַמיִם ְנ ִשׂ ִ
וֹלם׃
ֲפ ָלה ָצפוּן ָל ֶהם ְלע ָ
חשׁ א ֵ
ְו ֶ
שׁוּקת ַחיֵּי
וּב ְת ַ
יח ִכּי ָשׁוְ א י ְַד ְבּרוּ ְבּ ָלשׁוֹן ְמ ַד ֶבּרֶת ְגּדֹלוֹת ִ
ֶשׁת ָע ְר ָמ ָתם ֶאת־ ַה ְמ ַמ ְלּ ִטים ִמן־תֹּ ֵעי
ְב ָשׂ ִרים יָצוּדוּ ְבר ֶ
ָד ֶר׃
ֲב ִדים ַל ַמּ ְשׁ ִחית ִכּי ְל ִמי
יט ְדּרוֹר י ְִק ְראוּ ָל ֶהם וְ ֵהם ְבּנ ְַפ ָשׁם ע ָ
ֲשׁר י ִָכּ ֶבשׁ־ ִאישׁ גַּם־ ֶע ֶבד הוּא לוֹ׃
אֶ
ֲשׁר נִ ְמ ְלטוּ ִמתּוֹ ֲעבוֹת ָהאָרֶץ ְבּ ַד ַעת ֶאת־אֲדֵֹנינוּ
כ ְו ֵא ֶלּה א ֶ
וֹעבוֹת
יח ִאם־יָשׁוּבוּ י ְִשׁ ְקעוּ ַבתּ ֵ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יענוּ י ַ
וֹשׁ ֵ
וּמ ִ
יתם׃
ֵאשׁ ָ
ָעה ֵמר ִ
יתם ר ָ
ֲר ָ
ָדן ְואַח ִ
ָה ֵא ֶלּה י ִָכּ ְבשׁוּ ַת ַחת י ָ
ֲשׁר י ְֵדעוּן וְסוּר
כא טוֹב ָל ֶהם א ָל ַד ַעת ַמ ְע ְגּ ֵלי ֶצ ֶדק ֵמא ֶ
דשׁה ַה ְנּתוּנָה ָל ֶהם׃
ִמ ִמּ ְצוָה ַה ְקּ ָ
יהם ַה ָמּ ָשׁל ֶאל־נָכוֹן ֶכּ ֶלב ָשׁב ַעל־ ֵקאוֹ ַו ֲחזִיר
ֲל ֶ
ֵאָמן ע ֵ
כב ַויּ ֵ
ָפשׁ׃
ַח ָצה ְל ִה ְתגֹּ ֵלל ָבּר ֶ
עֹ ֶלה ִמן־ ָהר ְ

חשׁ ִבים ִכּי
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ֶנגֶד ַה ְ
ְאַחר יְה ָוֹה ְל ַמלֹּאת ֵאת א ֶ
ט ְוא י ֵ
ַחפֹּץ
ֲשׁר א י ְ
ֲריָ לנוּ אָף אַ ֲחרֵי א ֶ
וֹעד ִכּי ִאם־ ַמא ִ
ָע ַבר ַהמּ ֵ
שׁוּבה׃
אָדם ֶאת־ ִלבּוֹ ִל ְת ָ
ָבּאֲבֹד ִאישׁ ִכּי ִאם־ ְבּ ָה ִביא ָכל־ ָ
ַח ְלפוּ ַה ָשּׁ ַמיִם ְבּ ַר ַעשׁ
י אַ יוֹם יְה ָוֹה ְכּ ַגנָּב יָבֹא ַבּ ָלּי ְָלה אָז י ְ
ֲשׁר
ֲשׂים א ֶ
ְה ַמּע ִ
ִמסּוּ ִמ ְפּנֵי ָה ֵאשׁ ְו ָהאָרֶץ ו ַ
גָּדוֹל ַהיְסֹדוֹת י ַ
ָבּהּ ַיעֲלוּ ְב ַל ַהב׃
ָהר
יכם ְל ִהזּ ֵ
ֲל ֶ
יא ו ְַע ָתּה ִאם ְנמֹ ִגים ָכּל־ ֵא ֶלה ַעד־ ַכּ ָמּה ע ֵ
וּבי ְִראַת ֱאִ הים׃
ְל ִה ְת ַה ֵלַּ בּקֹּ ֶדשׁ ְ
ֲשׁר י ְַל ֵהט
וּל ַצפּוֹת ְלבֹא יוֹם ָה ֱאִ הים א ֶ
וּל ַחכּוֹת ְ
יב ְ
ֻלּם׃
ַמ ֵסם וְ ַהיְסֹדוֹת ְנמֹ ִגים ָבּ ֵאשׁ כּ ָ
ֶאת־ ַה ָשּׁ ַמיִם ְוי ְ
ֲד ִשׁים
ֲשׁר־ ִדּ ֶבּר־ ָלנוּ ְמ ַח ִכּים ְל ָשׁ ַמיִם ח ָ
ַחנוּ ְכּ ִפי א ֶ
יג ַו ֲאנ ְ
ֲשׁר־ ֶצ ֶדק י ִָלין ָבּם׃
ֲד ָשׁה א ֶ
ְו ֶארֶץ ח ָ
אַתּם ְמ ַח ִכּים ָל ֵא ֶלּה ִשׁ ְקדוּ ְל ִה ָמּ ֵצא
ֲשׁר ֶ
יד ַעל־ ֵכּן י ְִד ִידים ַבּא ֶ
ימים ְבּ ָשׁלוֹם׃
וּת ִמ ִ
ְל ָפנָיו ז ִַכּים ְ
ֲשׁר ָכּ ַתב
שׁוּעה ַכּא ֶ
רוּח אֲדֵֹנינוּ ַתּ ְח ְשׁבוּ ִל ְת ָ
טו ְו ֶאת־אֹ ֶרַ 
ידנוּ ְכּ ִפי ָח ְכ ָמתוֹ ַה ְנּתוּנָה לוֹ׃
אָחינוּ י ְִד ֵ
יכם גַּם־פּוֹלוֹס ִ
ֲל ֶ
אֵ
וּב ֵהן יֵשׁ
טז ו ְֵכן ָכּ ַתב ְבּ ָכל־ ִא ְגּרוֹ ָתיו ְבּ ַד ְבּרוֹ ָשׁם ַעל־ ֵא ֶלּה ָ
ֲשׁר בֲֹּע ִרים וּפֹ ֲחזִים י ְַס ְלּפוּם
ְדּ ָב ִרים ָק ִשׁים ֵמ ָה ִבין א ֶ
ֶתר ַה ְסּ ָפ ִרים ְל ַה ְשׁ ִחית נ ְַפ ָשׁם׃
ֲשׁר גַּם־ַיעֲשׂוּ ְבּי ֶ
ַכּא ֶ
ֲשׁר י ְַד ְע ֶתּם ָכּל־זֹאת ֵמרֹאשׁ
אַתּם י ְִד ִידים אַ ֲחרֵי א ֶ
יז ְו ֶ
ַעל
ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן־ ָתּתוּרוּ אַ ֲחרֵי ַת ְע ֻתּ ֵעי ְבנֵי־ ְב ִליּ ַ
ֱמן׃
וּנ ְַפ ְל ֶתּם ִמ ַמּ ַצּ ְב ֶכם ַה ֶנּא ָ
יעינוּ
וֹשׁ ֵ
וּב ַד ַעת אֲדֵֹנינוּ וּמ ִ
יח אִַ תּ ְג ְדּלוּ ָהלוְֹ וגָדוֹל ְבּ ֶח ֶסד ְ
אָמן׃
וֹלם ֵ
ֲשׁר־לוֹ ַה ָכּבוֹד ֵמ ַע ָתּה ו ְַעד־ע ָ
יח א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
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ֲשׁר ֲאנִי כֹ ֵתב ָל ֶכם
זֹאת ִהיא ָה ִא ֶגּרֶת ַה ֵשּׁנִית י ְִד ִידים א ֶ
אתי ְכ ַמ ְז ִכּיר ְלעוֹ ֵרר ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם ַהטּוֹב׃
יהן ָבּ ִ
וּב ְשׁ ֵתּ ֶ
ַע ָתּה ִ
ֶא ְמרוּ ִמ ֶקּ ֶדם ְבּיַד
ֲשׁר נ ֶ
ְל ַמ ַען ִתּז ְְכּרוּ ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
יענוּ
וֹשׁ ֵ
וֹשׁים ְו ֶאת־ ִמ ְצוֹת אֲדֵֹנינוּ וּמ ִ
יאים ַה ְקּד ִ
ַהנּ ְִב ִ
יכם׃
יח ֶ
ַעל־י ְֵדי ְשׁ ִל ֵ
ָמים יָבֹאוּ ֵל ִצים
ֲרית ַהיּ ִ
אְַ דּעוּ ָל ֶכם ֵמרֹאשׁ ִכּי ְבאַח ִ
וֹצצוּ ֵלאמֹר׃
ָתם וְ י ְִתל ְ
ַהזֹּ ִנים אַ ֲחרֵי ַת ֲאו ָ
ִשׁאַר ָכּל־ ָדּ ָבר
אַיֵּה ַה ְב ָט ַחת בֹּאוֹ ִכּי ֵמאָז ָשׁ ְכבוּ ָהאָבוֹת נ ְ
ֵאשׁית ַה ְבּ ִריאָה׃
ַעל־ ֻחקּוֹ ְכּמוֹ ֵמר ִ
ֵיהם ְכּאַוַּת נ ְַפ ָשׁם ִכּי ַה ָשּׁ ַמיִם ַנעֲשׂוּ ִמ ֶקּ ֶדם
ְונ ְֶע ַלם ֵמ ֵעינ ֶ
ו ְַעל־י ְֵדי ַה ַמּיִם נ ְִב ְראָה ָהאָרֶץ ִמן־ ַה ַמּיִם ִבּ ְד ַבר ֱאִ הים׃
יה׃
וֹטף ָע ֶל ָ
אָב ָדה ָהאָרֶץ ַה ִהיא ַבּעֲבֹר שׁוֹט שׁ ֵ
וּב ַמּיִם אָז ְ
ַ
הוּכנוּ ִב ְד ָברוֹ
ֲשׁר ְל ָפנֵינוּ ַהיּוֹם ָ
ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָהאָרֶץ א ֶ
וּשׁ ֻמ ִרים ֵהם ְליוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ַבּאֲבֹד ְר ָשׁ ִעים׃
ְל ַמאֲכֹ ֶלת ֵאשׁ ְ
ֱחת ִכּי יוֹם ֶא ָחד ְבּ ֵעינֵי
אַ אַל־ ִתּ ְשׁ ְכּחוּ י ְִד ִידים זֹאת א ָ
ְא ֶלף ָשׁנִים ְכּיוֹם ֶא ָחד׃
יְה ָוֹה ְכּ ֶא ֶלף ָשׁנִים ו ֶ

קצב

יח
ָה ִא ֶגּרֶת ַה ֵשּׁנִית ְל ֶפ ְטרוֹס ַה ָשּׁ ִל ַ
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ָה ִא ֶגּ ֶרת ָה ִראשׁוֹ ָנה ְליוֹ ָח ָנן ַה ָשּׁ ִלי ַח
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ֲשׁר ָהיָה
ַחנוּ ַמ ִגּ ִידים ָל ֶכם ֶאת־ ְדּ ַבר ַה ַחיִּים הוּא א ֶ
ִהנֵּה ֲאנ ְ
ֲשׁר
ָאינוּ ְב ֵעינֵינוּ א ֶ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְענוּ ְבאָ ְזנֵינוּ ר ִ
ֵאשׁית א ֶ
ֵמר ִ
ָדינוּ ִמ ֲשׁשׁוּ ְמקוֹרוֹ׃
ֲשׁר י ֵ
ִה ַבּ ְטנוּ ַוא ֶ
ֲשׁר נ ְִג ָלה ָלּנוּ ַו ִנּ ְר ֵאהוּ ַונּ ִָעיד ַונּ ִַגּיד
הוּא ְמקוֹר ַה ַחיִּים א ֶ
ֲשׁר ָהיָה ִעם־ ָהאָב
וֹלם א ֶ
ָל ֶכם ִכּי זֶה הוּא ְמקוֹר ַחיֵּי ע ָ
ֲשׁר נִ גֳה ָלּנוּ׃
ַוא ֶ
ָאינוּ וְ ָשׁ ַמ ְענוּ נ ִַגּיד ָל ֶכם ְל ַמ ַען ִתּ ְד ְבּקוּ ָבנוּ
ֲשׁר ר ִ
ִכּי ֶאת־א ֶ
ֵשׁוּע
וּב ְבנוֹ י ַ
ַחנוּ ָבאָב ִ
אַתּם ִכּי ֲהא ְד ֵב ִקים ֲאנ ְ
גַּם־ ֶ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַחנוּ כֹ ְת ִבים ָל ֶכם ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְל ַמלֹּאת ֶאת־ ִל ְבּ ֶכם
ַו ֲאנ ְ
ִשׂ ְמ ָחה׃
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְענוּ ִמ ֶמּנּוּ ְל ַה ִגּיד ָל ֶכם
וְזֹאת ִהיא ַמ ְלאֲכוּת־יָהּ א ֶ
חשֵׁ אין בּוֹ׃
ִכּי ֱאִ הים אוֹר הוּא ְו ָכל־ ֶ
ֲשׁ ָכה ִנ ְת ַה ָלָ כּזָב
וּבח ֵ
ַחנוּ בוֹ ַ
ִאם־נֹא ַמר ִכּי ְד ֵב ִקים ֲאנ ְ
ֱמת א ָפ ַע ְלנוּ׃
הוּא ְב ִפינוּ ֶוא ֶ
ֲשׁר הוּא ָבּאוֹר ִהנֵּהוּ אָז ֻח ַבּ ְרנוּ
אִַ אם־ ָבּאוֹר ִנ ְת ַה ֵלַּ כּא ֶ
ְט ֲה ֵרנוּ ִמ ָכּל־ ָעוֹן׃
יח י ַ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַח ָדּו ו ְַדם־ ְבּנוֹ י ַ
יְ
ַחנוּ ֶאת־נ ְַפשֹׁ ֵתינוּ
ִאם־נֹא ַמר ִכּי ֵאין־ ָבּנוּ ָעוֹן ַמ ְת ִעים ֲאנ ְ
ֱמת ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ נ ְֶע ָדּרֶת׃
ֶוא ֶ
ֱמן הוּא ו ְַצ ִדּיק ִל ְסַ ח ָלנוּ
ַדּה ֶאת־ ַחטֹּא ֵתינוּ ֶנא ָ
ִאם־ ִנ ְתו ֶ
וּל ַט ֵהר ֶאת־נ ְַפ ֵשׁנוּ ִמ ָכּל־ ָעוֹן׃
ֶאת־ ַחטֹּא ֵתינוּ ְ
וּד ָברוֹ
ְו ִאם־נֹא ַמר ִכּי א ָח ָטאנוּ ַשׂ ְמנוּ אֹתוֹ ִל ְמ ַכזֵּב ְ
ְב ִק ְר ֵבּנוּ אָיִן׃
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ֱטאוּ
יכם י ְָל ִדי ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְל ִב ְל ִתּי ֶתח ָ
ֲל ֶ
ִה ְננִי כֹ ֵתב א ֵ
אָבינוּ הוּא
ֱטא ִאישׁ יֵשׁ ָע ָליו ַמ ְלאֵָ מ ִליץ ִל ְפנֵי ִ
ְו ִאם־ֶיח ָ
יח ַה ַצּ ִדּיק׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
י ַ
ְוהוּא כֹ ֶפר ַעל־ ַחטֹּא ֵתינוּ וְ א ְל ַבד ַעל־ ַחטֹּא ֵתינוּ ִכּי
ִאם־גַּם ַעל־ ָכּל־ ָהאָרֶץ׃
וֹתיו׃
ָד ְענוּ אֹתוֹ ִאם־ ִנ ְשׁמֹר ֶאת־ ִמ ְצ ָ
וּבזֹאת נ ִַכּיר ִכּי י ַ
ָ
וֹתיו א י ְִשׁמֹר כֵֹּזב הוּא ְו ֵאין
ָד ְע ִתּי אֹתוֹ ְו ֶאת־ ִמ ְצ ָ
ָהאֹ ֵמר י ַ
ֱמת בּוֹ׃
אֶ
ֱמת
לוּלה בוֹ ֶבּא ֶ
ֲבת ֱאִ הים ְכּ ָ
אַַ השֹּׁ ֵמר ֶאת־ ְדּ ָברוֹ אַה ַ
וּבזֹאת נ ִַכּיר ִכּי־בוֹ ִנ ְתלוֹ ָנן׃
ָ
וֹתיו׃
ָהאֹ ֵמר ִכּי הוּא ִמ ְתלוֹ ֵנן בּוֹ יֶשׁ־לוֹ ָל ֶל ֶכת גַּם־ ְבּ ִע ְקּב ָ

קצג

ְשׁנָה ִהיא
יכם ִמ ְצוָה י ָ
ֲל ֶ
ֲד ָשׁה ֲאנִי־כֹ ֵתב א ֵ
אַחי א ִמ ְצוָה ח ָ
ז ַ
ְשׁנָה ִהיא ַהתּוֹ ָרה
ְה ִמּ ְצוָה ַהי ָ
ֲשׁר ָהי ְָתה ָל ֶכם ִמ ֶקּ ֶדם ו ַ
אֶ
ֲשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ִמ ֶקּ ֶדם׃
אֶ
ֱמנֶת ִהיא
ֲד ָשׁה ְו ֶנא ֶ
וֹסיף ְוכֹ ֵתב ָל ֶכם ִמ ְצוָה ח ָ
ח ְו ִה ְננִי מ ִ
ֱמת זוֹ ֵר ַח׃
גַּם־בּוֹ גַּם־ ָבּ ֶכם ִכּי ַהחֹ ֶשָׁ ע ַבר ְואוֹר א ֶ
וֹדנּוּ
אָחיו הוּא ע ֶ
ט ָהאֹ ֵמר ִכּי־ ָבאוֹר ִהנֵּהוּ וְ שׁנֵא ֶאת־ ִ
ֲשׁ ָכה׃
ַבּח ֵ
אָחיו הוּא שֹׁ ֵכן ָבּאוֹר ְו ֵאין לוֹ ִמ ְכשׁוֹל׃
י ָהאֹ ֵהב ֶאת־ ִ
ֵדע אָנָה הוּא
ֵלְ וא־י ַ
חשׁ י ֵ
וּב ֶ
חשַׁ 
ישׁב ֶ
יא ְו ַהשּׂנֵא הוּא ֵ
חשִׁ עוֵּר ֶאת־ ֵעינָיו׃
הֹ ֵלִ כּי ַה ֶ
יכם
יכם י ְָל ִדים ִכּי־נ ְִס ְלחוּ ָל ֶכם ַחטֹּא ֵת ֶ
ֲל ֶ
יב ִה ְננִי כֹ ֵתב א ֵ
ַבּעֲבוּר ְשׁמוֹ׃
וֹצאֹ ָתיו
ֲשׁר מ ָ
יכם אָבוֹת ִכּי־י ְַד ְע ֶתּם אֹתוֹ א ֶ
ֲל ֶ
יג כֹּ ֵתב ֲאנִי א ֵ
חוּרים ִכּי־ ְג ַב ְר ֶתּם ַעל־ ָהרָע
יכם ַבּ ִ
ֲל ֶ
ִמ ֶקּ ֶדם כֹּ ֵתב ֲאנִי א ֵ
יכם י ְָל ִדים ִכּי י ְַד ְע ֶתּם ֶאת־ ָהאָב׃
ֲל ֶ
ָכּ ַת ְב ִתי א ֵ
וֹצאֹ ָתיו
ֲשׁר מ ָ
יכם אָבוֹת ִכּי־י ְַד ְע ֶתּם אֹתוֹ א ֶ
ֲל ֶ
יד ָכּ ַת ְב ִתּי א ֵ
וּד ַבר
אַתּם ְ
חוּרים ִכּי־ ְבנֵי ַחיִל ֶ
יכם ַבּ ִ
ֲל ֶ
ִמ ֶקּ ֶדם ָכּ ַת ְב ִתּי א ֵ
ֱאִ הים שֹׁ ֵכן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ְוּג ַב ְר ֶתּם ַעל־ ָהרָע׃
וֹלם ִאישׁ
ֲשׁר ָלע ָ
וֹלם ְוא ֶאת־א ֶ
ֱהבוּן ֶאת־ ָהע ָ
טו א ֶתא ָ
ֲבת ָהאָב׃
וֹלם ֵאין ְבּ ִק ְרבּוֹ אַה ַ
ֱהב ֶאת־ ָהע ָ
ִכּי־ֶיא ַ
וֹלם ֶח ְמ ַדּת ַה ָבּ ָשׂר ַתּ ֲאוַת ָה ֵעי ַניִם ְוּגאוֹן
ֲשׁר ָבּע ָ
טז ִכּי ָכל־א ֶ
וֹלם׃
אָדם ֵאינָם ִמן־ ָהאָב ִכּי ִאם־ ִמן־ ָהע ָ
ֲשׁר ְבּ ַחיֵּי ָ
ָשׁ ְוא א ֶ
ְהעֹ ֶשׂה ְרצוֹן
וֹלם ַהזֶּה ָכּ ִליל ַי ֲחף ִעם־ ַתּ ֲאוָתוֹ ו ָ
יז ְו ָהע ָ
ֶצח׃
ָה ֱאִ הים י ְִשׁכֹּן ָלנ ַ
וֹטן
ְאַתּם ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ִכּי יָבֹא שׂ ֵ
יח י ְָל ַדי ִהנֵּה ֵעת ַה ֵקּץ ָבּאָה ו ֶ
ֵדע
יח נ ַ
שׁטנֵי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַבּים ַע ָתּה ְ
ֲשׁר ר ִ
יח ְואַ ֲחרֵי א ֶ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָבּזֹאת ִכּי ֵעת ַה ֵקּץ ִהיא׃
יט ְו ֵהם י ְָצאוּ ֵמ ִא ָתּנוּ ֶא ֶפס א־ ִמ ֶשּׁ ָלּנוּ ָהיוּ ִכּי לוּ ָהיוּ ִמ ֶשּׁ ָלּנוּ
ֻלּם
ָדע ִכּי א כ ָ
ִשׁאֲרוּ ִע ָמּנוּ אַ י ְָצאוּ ְל ַבעֲבוּר ִיוּ ַ
אָז נ ְ
ִמ ֶשּׁ ָלּנוּ ֵהם׃
יכם ְו ֶאת־כֹּל י ְַד ְע ֶתּם׃
ֲל ֶ
אַתּם ֶשׁ ֶמן ִמ ְשׁ ַחת ַהקֹּ ֶדשׁ ע ֵ
ֲבל ֶ
כ אָ
ֱמת ִכּי
יכם ַעל ִכּי א־י ְַד ְע ֶתּם ֶאת־ ָהא ֶ
ֲל ֶ
כא א ָכ ַת ְב ִתּי א ֵ
ֱמת׃
י ְַד ְע ֶתּם אֹ ָתהּ ְו ִכי ָכל־ ֶשׁ ֶקר ֵאינֶנּוּ י ְִליד ָהא ֶ
ֵשׁוּע ֵלאמֹר ִכּי א
כב ִמי הוּא ַהכֵֹּזב ִבּ ְל ִתּי ַה ְמ ַכ ֵחשׁ ְבּי ַ
וּב ֵבּן׃
יח ַה ְמ ַכ ֵחשׁ ָבּאָב ַ
וֹטן ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח הוּא זֶה הוּא שׂ ֵ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹדה ַל ֵבּן לוֹ
כג ָכּל־ ַה ְמ ַכ ֵחשׁ ַבּ ֵבּן גַּם־ ָהאָב ֵאין־לוֹ ְו ַהנֹּ ֵתן תּ ָ
גַּם־ ָהאָב׃

יח
וֹחנָן ַה ָשּׁ ִל ַ
ָה ִא ֶגּרֶת ָה ִראשׁוֹ ָנה ְלי ָ

ֲשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵמרֹאשׁ
אַתּם ִשׁ ְמרוּ ִב ְל ַב ְב ֶכם ֶאת־ ַה ָדּ ָבר א ֶ
כד ְו ֶ
ֲשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵמרֹאשׁ ִתּ ְתלוֹ ְננוּ
ִכּי ִאם־ ִתּ ְשׁ ְמרוּ ֶאת־ ַה ָדּ ָבר א ֶ
גַּם־ ַבּ ֵבּן גַּם־ ָבּאָב׃
וֹלם׃
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶתת־ ָלּנוּ הוּא ַחיֵּי ע ָ
כה ְו ֵאת א ֶ
ֲפ ִצים ְל ַה ְתעוֹת ֶא ְת ֶכם׃
יכם ִמ ְפּנֵי ַהח ֵ
ֲל ֶ
כו ָכּזֹאת ָכּ ַת ְב ִתּי א ֵ
יכם ְו ֵאין
ֲל ֶ
ֲשׁר נִ ְמ ַשׁ ְח ֶתּם ִמיָּדוֹ ִנ ְשׁ ֶארֶת ע ֵ
כז ְו ִהנֵּה ַה ִמּ ְשׁ ָחה א ֶ
ָשׁים ְל ַל ְמּ ְד ֶכם ָדּ ָבר ִכּי ַה ִמּ ְשׁ ָחה
אַחד ָה ֲאנ ִ
ַמ ְחסוֹר ָל ֶכם ְל ַ
ֲשׁר
וּבהּ ֵאין ֶשׁ ֶקר וְ ַכא ֶ
ֱמת ָ
ַה ִהיא תּוֹ ֶרה ֶא ְת ֶכם ָכּל־ ְדּ ַבר א ֶ
תּוֹ ֶרה ֶא ְת ֶכם ֵכּן בּוֹ ִתּ ְתלוֹ ָננוּ׃
ילה ְב ִהגָּלוֹתוֹ
כח ו ְַע ָתּה י ְָל ַדי ִה ְתלוֹ ְננוּ ְב ִצלּוֹ ְל ַמ ַען נ ִָג ָ
ְוא־נֵבוֹשׁ ִמ ְלּ ָפנָיו ְבּיוֹם בֹּאוֹ׃
כט ִאם־י ְַד ְע ֶתּם ִכּי־ ַצ ִדּיק הוּא ֲהא ֵת ְדעוּן ִכּי גַם ָכּל־פֹּ ֵעל
וֹלד ִמ ֶמּנּוּ׃
ֶצ ֶדק נ ָ

פרק ג
ָתן ָלנוּ ְל ִה ָקּרֵא
ֲשׁר נ ַ
ֲבת ָהאָב א ֶ
א ְראוּ ַמה־נּ ְִפ ָלאָה אַה ַ
וֹלם ִכּי
ָדע אֹ ָתנוּ ָהע ָ
וּבעֲבוּר זֹאת א י ַ
ְונ ְִהיֶה ְבנֵי ֱאִ הים ַ
ָדע׃
גַם־אֹתוֹ א י ָ
וֹדע
ַחנוּ ֵלאִ הים ו ְַעד־כֹּה א נ ַ
ב ו ְַע ָתּה י ְִד ִידים ָבּנִים ֲאנ ְ
ָלה
ָד ְענוּ ִכּי ִנ ְשׁוֶה־לּוֹ ְל ֵעת ִיגּ ֶ
יתנוּ אַ י ַ
ֲר ֵ
ַמה־ ִנּ ְהיֶה ְבאַח ִ
ֲשׁר הוּא׃
ִכּי ִנ ְר ֵאהוּ אָז ַכּא ֶ
ֲשׁר גַּם הוּא
ְט ֵהר ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ַכּא ֶ
ג ו ְָכל־ ַה ָשּׂם ִמ ְב ַטחוֹ בוֹ י ַ
ָטהוֹר׃
ד ָכּל־ ַהחֹ ֵטא ַמ ְמרֶה הוּא ַבתּוֹ ָרה ִכּי ַה ֵח ְטא ְמ ִרי הוּא
ַבתּוֹ ָרה׃
אַתּם י ְַד ְע ֶתּם ִכּי הוּא ָבא ָל ֵשׂאת ֶאת־ ַחטֹּא ֵתינוּ וְ ֵח ְטא
ה ְו ֶ
א ָהיָה בוֹ׃
ֱטא ו ְָכל־חֹ ֵטא א רָאָהוּ ְוא
ו ָכּל־ ַה ִמּ ְתלוֹ ֵנן בּוֹ א ֶיח ָ
י ְָדעוֹ׃
ז י ְָל ַדי אַל־י ְַת ֶעה ֶא ְת ֶכם ִאישׁ ִמי הוּא פֹ ֵעל ֶצ ֶדק ַצ ִדּיק הוּא
ֲשׁר גַּם־הוּא ַצ ִדּיק׃
ַכּא ֶ
וּמי הוּא פֹ ֵעל אָוֶן ִמן־ ַה ָשּׂ ָטן הוּא ִכּי ַה ָשּׂ ָטן פֹּ ֵעל אָוֶן
ח ִ
וּבעֲבוּר זֹאת ָבּא ֶבן־ ָה ֱאִ הים ַלהֲרֹס ְפּעֻלּוֹת
הוּא ִמ ֶקּ ֶדם ַ
ַה ָשּׂ ָטן׃
ֱטא ִכּי ז ְַרעוֹ ִנ ְשׁאָר ְבּתוֹכוֹ וְ א
ט ָכּל־ ַהנּוֹ ָלד ֵמ ֱאִ הים א ֶיח ָ
וֹלד ֵמ ֱאִ הים׃
ֲשׁר נ ַ
יוּכל ַלחֲטֹא אַ ֲחרֵי א ֶ
ַ
ֲשׁר
וּבנֵי ַה ָשּׂ ָטן ָכּל־ ִאישׁ א ֶ
י ָבּזֹאת ִיוּ ְָדעוּ ְבנֵי ָה ֱאִ הים ְ
ֲשׁר
ֲשׂה ֵאינֶנּוּ ֵמ ֱאִ הים וְ ֵכן ָכּל־א ֶ
ְצ ָדקוֹת א־ַיע ֶ
אָחיו׃
ֱהב ֶאת־ ִ
א־ֶיא ַ
ֲבה ִאישׁ
ֲשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ִמ ֶקּ ֶדם ְלאַה ָ
ֻדּה א ֶ
יא ִכּי זֹאת ִהיא ַה ְפּק ָ
אָחיו׃
ֶאת־ ִ
דּוּע ֲהרָגוֹ
וּמ ַ
אָחיו ַ
יב א ְכ ַקיִן ַה ָבּא ִמ ְמּקוֹר ָהרָע ַוַיּהֲרֹג ֶאת־ ִ
ְשׁ ִרים׃
אָחיו י ָ
ֲשׂי ִ
וּמע ֵ
ָעים ַ
ֲשׂיו ָהיוּ ר ִ
ַען ִכּי־ ַמע ָ
יַ
וֹלם י ְִשׂנָא ֶא ְת ֶכם׃
יג אַל־ ִתּ ְת ְמהוּ ֶא ָחי ִאם ָהע ָ
קצד

ֲשׁר
ַחנוּ ִכּי ָע ַב ְרנוּ ִמן־ ַה ָמּוֶת ֶאל־ ַה ַחיִּים ַבּא ֶ
יד ֵהן יֹ ְד ִעים ֲאנ ְ
אָחיו שֹׁ ֵכן
ֱהב ֶאת־ ִ
ֲשׁר א ֶיא ַ
אַחינוּ ִאישׁ א ֶ
אָה ְבנוּ ֶאת־ ֵ
ַ
ָמוֶת הוּא׃
ִיד ְע ֶתּם ִכּי ָכל־רֹ ֵצ ַח ֵאין
אָחיו רֹ ֵצ ַח הוּא ו ַ
טו ָכּל־ ַהשּׂנֵא ֶאת־ ִ
וֹלם׃
לוֹ ֵח ֶלק ְבּ ַחיֵּי ע ָ
ָתן נ ְַפשׁוֹ ַתּ ַחת
ֲבה ִכּי הוּא נ ַ
ַשׂ ִכּיל ָמה ִהיא אַה ָ
טז ָבּזֹאת נ ְ
אַחינוּ׃
ֶפשׁ ֵ
ֶפשׁ ַתּ ַחת נ ֶ
נ ְַפ ֵשׁנוּ ֵכּן גַּם־ ָע ֵלינוּ ָל ֵתת נ ֶ
אָחיו ְבּחֹ ֶסר כֹּל
ֲשׁר־לוֹ הוֹן ָבּאָרֶץ וְ רָאָה ֶאת־ ִ
יז ִמי הוּא א ֶ
ֲבת ֱאִ הים׃
ֲמיו ֵמ ִאתּוֹ ֵאיָ תּ ֶלן־בּוֹ אַה ַ
ו ְָק ַפץ ַרח ָ
וּב ַמ ֲענֵה ָלשׁוֹן ִכּי
ֱהב ְבּנִ יב ְשׂ ָפ ַתיִם ְ
יח י ְָל ַדי אַל־ ֶנא ַ
ֱמת׃
וּב ֶד ֶר א ֶ
ֲשׂה יָד ְ
ִאם־ ְבּ ַמע ֶ
ָחנוּ ו ְִל ְקרַאת
ֱמת ֲאנ ְ
ַחנוּ ַמ ִכּ ִירים ִכּי ִמ ְמּקוֹר א ֶ
וּבזֹאת ֲאנ ְ
יט ָ
ָפּנָיו ָסמוּ י ְִהיֶה ִל ֵבּנוּ׃
וּמ ִבין־כֹּל
יע אֹ ָתנוּ ֱאִ הים גָּדוֹל ִמ ִלּ ֵבּנוּ ֵ
כ ִאם־ ִל ֵבּנוּ י ְַר ִשׁ ַ
הוּא׃
יע אֹ ָתנוּ נָכוֹן ִל ֵבּנוּ ִל ְפנֵי
כא ִאם־ ִל ֵבּנוּ י ְִד ִידים א־י ְַר ִשׁ ַ
ֱאִ הים׃
וֹתיו
ֲשׁר נִ ְשׁאַל נ ִַקּח ִמיָּדוֹ ִכּי־ ִנ ְשׁמֹר ֶאת־ ִמ ְצ ָ
כב ו ְָכל־א ֶ
ֲשׂה׃
ְו ֶאת־ ַהטּוֹב ְבּ ֵעינָיו ַנע ֶ
יח ְבּנוֹ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲמין ְבּ ֵשׁם י ַ
כג וְזֹאת ִהיא ִמ ְצוָתוֹ ְל ַהא ִ
ֲשׁר ִצוָּנוּ׃
ֵעהוּ ַכּא ֶ
ֲבה ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
וּלאַה ָ
ְ
וֹתיו בּוֹ י ְִתלוֹ ָנן ְוהוּא גַם־ ֵכּן י ְִשׁ ָכּן־בּוֹ
כד ְו ַהשֹּׁ ֵמר ֶאת־ ִמ ְצ ָ
ָתן ָלנוּ׃
ֲשׁר־נ ַ
רוּח א ֶ
וּב ַ
וּבזֹאת נ ִַכּיר ִכּי־הוּא שֹׁ ֵכן ָבּנוּ ָ
ָ
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רוּח ִכּי ִאם־ ַבּחֲנוּ ֶאת־ ָהרוּחוֹת
ֲמינוּ ְל ָכל־ ַ
י ְִד ִידים אַל־ ַתּא ִ
ַבּים י ְָצאוּ ָבאָרֶץ׃
יאי ֶשׁ ֶקר ר ִ
ִאם־ ֵמ ֱאִ הים ֵהם ִכּי נ ְִב ֵ
וֹדה
ֲשׁר מ ֶ
רוּח א ֶ
רוּח ָה ֱאִ הים ָכּל־ ַ
ָבּזֹאת ַתּ ִכּירוּן ֶאת־ ַ
וּבא ַב ָבּ ָשׂר ֵמ ֵאת ֱאִ הים הוּא׃
יח ָ
ֵשׁוּע הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִכּי־י ַ
יח ַה ָבּא ַב ָבּ ָשׂר
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וֹדה ְבּי ַ
ֲשׁר א מ ֶ
רוּח א ֶ
ו ְָכל־ ַ
ֲשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם
יח א ֶ
וֹטן ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח שׂ ֵ
ֵאינֶנּוּ ֵמ ֱאִ הים ְוהוּא ַ
ֶשׁנוֹ ָבּאָרֶץ׃
ָע ָליו ִכּי־יָבֹא וּ ְכ ָבר י ְ
יאי ֶשׁ ֶקר נ ִַצּ ְח ֶתּם
אַתּם י ְָל ַדי ֵמ ֵאת ֱאִ הים ִה ְנּ ֶכם ְו ֶאת־נְ ִב ֵ
ְו ֶ
ֲשׁר ִא ָתּם ָבּאָרֶץ׃
ֲשׁר ִא ְתּ ֶכם ֵמא ֶ
ִכּי־גָדוֹל הוּא א ֶ
ֵהם ִמן־ ָהאָרֶץ ַעל־ ֵכּן ַעל־ ָהאָרֶץ י ְַד ֵבּרוּן וְ ָהאָרֶץ ִתּ ְשׁ ַמע
יהם׃
ֲל ֶ
אֵ
ַחנוּ ֵמ ֵאת ֱאִ הים ְו ַהיֹּ ֵד ַע ֶאת־ ֱאִ הים י ְִשׁ ַמע ֵא ֵלינוּ
ַו ֲאנ ְ
ֲשׁר ֵאינֶנּוּ ֵמ ֵאת ֱאִ הים א י ְִשׁ ַמע ֵא ֵלינוּ ָבּזֹאת נ ִַכּיר
ַוא ֶ
רוּח ַתּ ְע ֻתּ ִעים׃
ֱמת ְו ַ
רוּח א ֶ
ַ
ֲבה ֵמ ֵאת
ֵעהוּ ִכּי ָהאַה ָ
ֱהב־נָא ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
י ְִד ִידים ֶנא ַ
וֹלד ֵמ ֱאִ הים וְיֹ ֵד ַע
ֱהב נ ָ
ֲשׁר ֶיא ַ
ֱאִ הים ִהיא ְו ָכל־א ֶ
ֶאת־ ֱאִ הים׃
ֱהב ֵאינֶנּוּ יֹ ֵד ַע ֶאת־ ֱאִ הים ִכּי ֱאִ הים
ֲשׁר א ֶיא ַ
וּמי א ֶ
ִ
ֲבה׃
הוּא אַה ָ

יח
וֹחנָן ַה ָשּׁ ִל ַ
ָה ִא ֶגּרֶת ָה ִראשׁוֹ ָנה ְלי ָ

ֲבת ֱאִ הים ָלנוּ ִכּי־ ָשׁ ַלח ֶאת־ ְבּנוֹ י ְִחידוֹ
ט ָבּזֹאת נ ְִג ְל ָתה אַה ַ
ָבאָרֶץ ְל ַמ ַען נִ ְחיֶה בּוֹ׃
אָה ְבנוּ ֶאת־ ֱאִ הים
ַחנוּ ַ
ֲבה מֹ ֵצאת א ִכי ֲאנ ְ
י פֹּה ִהיא אַה ָ
אָהב אֹ ָתנוּ ַויּ ְִשׁ ַלח ֶאת־ ְבּנוֹ ִל ְהיוֹת ְלכֹ ֶפר
ִכּי ִאם־הוּא ַ
ַעל־ ַחטֹּא ֵתינוּ׃
יא י ְִד ִידים ִאם־ ָכּ ָכה אֹ ֵהב אֹ ָתנוּ ָה ֱאִ הים גַּם־ ָע ֵלינוּ ֶלאֱהֹב
ֵעהוּ׃
ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
ֱהב ִאישׁ
וֹלם ִאם־ ֶנא ַ
יב ֶאת־ ֱאִ הים א־רָאָה ִאישׁ ֵמע ָ
לוּלה
ֲבתוֹ ְכּ ָ
ֵעהוּ ֱאִ הים י ְִשׁ ָכּן־ ָבּנוּ ְו ָהי ְָתה אַה ָ
ֶאת־ר ֵ
וֹכנוּ׃
ְבת ֵ
ָתן ֵמרוּחוֹ
ֵדע ִכּי אָנוּ ִמ ְתלוֹ ְננִים בּוֹ ְוהוּא ָבנוּ ִכּי־נ ַ
יג ָבּזֹאת נ ַ
ָע ֵלינוּ׃
ידה ִכּי ָשׁ ַלח ָהאָב ֶאת־ ַה ֵבּן גֹּ ֵאל
ָאינוּ ַונּ ִָע ָ
ַחנוּ ר ִ
יד ַו ֲאנ ְ
ָהאָרֶץ׃
ֵשׁוּע הוּא ֶבּן־ ָה ֱאִ הים ֱאִ הים
וֹדה ִכּי י ַ
ֲשׁר מ ֶ
טו ִמי הוּא א ֶ
ִי ְנוֶה ְבתוֹכוֹ וְ הוּא ֵבּאִ הים׃
ֲבה
ֲבת ֱאִ הים ֱאִ הים הוּא אַה ָ
ָד ְענוּ ַונּ ְִב ַטח ְבּאַה ַ
ַחנוּ י ַ
טז ַו ֲאנ ְ
ֲבה ִי ְנוֶב ֵבאִ הים וֵאִ הים ִי ְנוֶה בּוֹ׃
ֲשׁר ִי ְנוֶה ָבאַה ָ
וּמי א ֶ
ִ
ֲבה ִבּ ְהיוֹת ָלנוּ ִב ָטּחוֹן ְליוֹם
לוּלה־ ָבנוּ ַתּ ְכ ִלית אַה ָ
יז ָבּזֹאת ְכּ ָ
ֲבה ָכּמוֹהוּ׃
ַחנוּ ָבּאָרֶץ ַהזֹּאת ְמ ֵל ֵאי אַה ָ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִכּי גַם־ ֲאנ ְ
ֲבה ְשׁ ֵל ָמה ְתּ ָגרֵשׁ ָפּ ַחד
ֲבל אַה ָ
ֲבה א ָ
יח ֵאין ַפּ ַחד ָבּאַה ָ
ִכּי־ ַה ַפּ ַחד הוּא ַפּ ַחד ִמ ְפּנֵי עֶֹנשׁ ְו ַה ְמ ַפ ֵחד ֵאינֶנּוּ ָשׁ ֵלם
ֲבתוֹ׃
ְבּאַה ָ
אָהב אֹ ָתנוּ ִמ ֶקּ ֶדם׃
ַחנוּ אֹ ֲה ִבים אֹתוֹ ִכּי הוּא ַ
יט ֲאנ ְ
כ ִאם־יֹא ַמר ִאישׁ ֶאת־ ֱאִ הים ֲאנִי אֹ ֵהב ְוהוּא שׂנֵא
ֲשׁר רֹ ֵאהוּ
אָחיו א ֶ
ֱהב ִ
אָחיו כֵֹּזב הוּא ִכּי ִאם־א ֶיא ַ
ֶאת־ ִ
ֲשׁר א י ְִר ֶאנּוּ׃
יוּכל ֶלאֱהֹב ֱאִ הים א ֶ
יכ ָכה ַ
ֵא ָ
כא וְזֹאת ַה ִמּ ְצוָה ֵמ ִאתּוֹ ָבאָה ֵא ֵלינוּ ִכּי ָהאֹ ֵהב ֶאת־ ֱאִ הים
אָחיו׃
ֱהב גַם־ ֶאת־ ִ
ֶיא ַ
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ֻלּד ֵמאת ֱאִ הים
יח זֶה י ַ
ֵשׁוּע הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲמין ִכּי י ַ
ָכּל־ ַה ַמּא ִ
ידיו׃
ֱהב גַּם ֶאת־י ְִל ָ
וֹלידוֹ ֶיא ַ
ְו ָהאֹ ֵהב ֶאת־מ ִ
ֱהב ֶאתֹ־י ְִל ֵדי ֱאִ הים ִאם ֶאת־ ֱאִ הים
ֵדע ִכּי ֶנא ַ
ָבּזֹאת נ ַ
ִשׁמֹר׃
וֹתיו נ ְ
ֱהב וְ ֶאת־ ִמ ְצ ָ
ֶנא ַ
וֹתיו
וּמ ְצ ָ
וֹתיו ִ
ֲבת ֱאִ הים ִל ְשׁמֹר ֶאת־ ִמ ְצ ָ
ִכּי זֹאת ִהיא אַה ַ
א ָקשׁוֹת ֵהן ִמ ְנּשׂא׃
וֹלם ְו ַהנִּ ָצּחוֹן
ַצּח ֶאת־ ָהע ָ
ִכּי ָכל־ ַהיִּלּוֹד ֵמ ֵאת ֱאִ הים ְינ ַ
ָתנוּ׃
וֹלם ְבּיַד אֱמוּנ ֵ
ַצּח אָת־ ָהע ָ
ְלנ ַ
ֵשׁוּע
ֲמין ִכּי י ַ
וֹלם ִבּ ְל ִתּי רַק ַה ַמּא ִ
ַצּ ַח ֶאת־ ָהע ָ
וּמי הוּא ַה ְמנ ֵ
ִ
הוּא ֶבּן־ ָה ֱאִ הים׃
וּב ָדם א
ֲשׁר־ ָבּא ֵא ֵלינוּ ְבּ ַמיִם ְ
יח א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְוזֶה הוּא י ַ
רוּח הוּא ֵמ ִעיד ָע ָליו
וּב ָדם ְו ָה ַ
ְב ַמיִם ְל ַבד ִכּי ִאם־ ְבּ ַמיִם ְ
ֱמת הוּא׃
רוּח א ֶ
ִכּי ָה ַ
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רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ
ז ִכּי ְשָׁ שׁה ַה ְמּ ִע ִידים ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָהאָב וְ ַה ָד ָבר וְ ַ
וּשׁ ָל ְשׁ ָתּם ֶא ָחד ֵה ָמּה׃
ְ
וּשׁ ָל ְשׁ ָתּם
ְה ָדּם ְ
ְה ַמּיִם ו ַ
רוּח ו ַ
וּשָׁ שׁה ַה ְמּ ִע ִידים ָבּאָרֶץ ָה ַ
ח ְ
ֵא ֶלּה ְל ָד ָבר ֶא ָחד י ְִעידוּן׃
ָשׁים נְ כוֹ ָנה ְב ֵעינֵנוּ ֵעדוּת ֱאִ הים ְגּדֹ ָלה
ט ִאם־ ֵעדוּת ֲאנ ִ
ֲשׁר ֵה ִעיד ַעל־ ְבּנוֹ׃
ִמזֹּאת ִכּי זֹאת ִהיא ֵעדוּת ֱאִ הים א ֶ
ֲשׁר א
ֲמין ְבּ ֶבן־ ָה ֱאִ הים יֶשׁ־לוֹ ֵעדוּת ְבּנ ְַפשׁוֹ ַוא ֶ
י ַה ַמּא ִ
ֱמין
ַען ִכּי א־ ֶהא ִ
ֲמין ְל ִד ְברֵי ָה ֱאִ הים נֹ ֵתן אֹתוֹ ְלכֵֹזב י ַ
ַיא ִ
ֲשׁר ֵה ִעיד ֱאִ הים ַעל־ ְבּנוֹ׃
ָל ֵעדוּת א ֶ
ָתן ָלנוּ ֱאִ הים ְו ַחיֵּי
וֹלם נ ַ
יא וְזֹאת ִהיא ָה ֵעדוּת ִכּי ַחיֵּי ע ָ
וֹלם ֵא ֶלּה ְבּיַד ְבּנוֹ׃
עָ
ֲשׁר ֵאין־לוֹ
וּמי א ֶ
ֲשׁר־לוֹ ַה ֵבּן יֶשׁ־לוֹ ַחיִּים ִ
יב ִמי א ֶ
ֶבּן־ ָה ֱאִ הים ֵאין־לוֹ ַחיִּים׃
ֲמינִים ְבּ ֵשׁם ֶבּן־ ָה ֱאִ הים
יכם ַה ַמּא ִ
ֲל ֶ
יג ָכּזֹאת ָכּ ַת ְב ִתּי א ֵ
ֲמינוּ
וּל ַמ ַען ַתּא ִ
וֹל ִמים ְ
ְל ַמ ַען ֵתּ ְדעוּן ִכּי יֵשׁ ָל ֶכם ַחיֵּי ע ָ
ְבּ ֵשׁם ֶבּן־ ֱאִ הים׃
יד ו ְֵכן ִבּ ְטחוֹ ֵננוּ בוֹ ִאם־ ִנ ְשׁאַל ִמ ֶמּנּוּ ָד ָבר ִכּ ְרצוֹנוֹ י ְִשׁ ַמע
וֹלנוּ׃
ְבּק ֵ
ֲשׁר
וֹלנוּ ְל ָכל־א ֶ
ָד ְענוּ ִכּי שֹׁ ֵמ ַע הוּא ְבק ֵ
ֲשׁר י ַ
טו ְואַ ֲחרֵי א ֶ
אַלנוּ
ֲשׁר ָשׁ ְ
ִתּן־ ָלנוּ ַכּא ֶ
אָלהוּ נ ְִב ַטח ִכּי ִמ ְשׁאֲלוֹת ִל ֵבּנוּ י ֶ
ִנ ְשׁ ֵ
ִמ ֶמּנּוּ׃
ֲשׁר ֵאין בּוֹ
אָחיו ָח ָטא ֵח ְטא א ֶ
טז ִאישׁ ִכּי־י ְִר ֶאה ֶאת־ ִ
ָתן־לוֹ ַחיִּים ָכּל־עוֹד הוּא ֵמ ֵא ֶלּה
יע ְו ִינּ ֶ
ִמ ְשׁ ַפּט־ ָמוֶת י ְַפ ִגּ ַ
ֲשׁר ֵאינֶנִּי
ֲשׁר א ָח ְטאוּ ֵח ְטא ָמוֶת ִכּי־יֵשׁ ֵח ְטא ָמוֶת א ֶ
אֶ
יע ַבּעֲדוֹ׃
אֹ ֵמר ְל ַה ְפ ִגּ ַ
ֲשׁר א נָכוֹן ֵח ְטא הוּא ְויֶשׁ־ ֵח ְטא ֵאין ָמוֶת
ֲשׂה א ֶ
יז ָכּל־ ַמע ֶ
בּ וֹ׃
ֱטא ִכּי ַהיִּלּוֹד
ָד ְענוּ ִכּי ָכל־ ַהיִּלּוֹד ֵמ ֵאת ֱאִ הים א ֶיח ָ
יח י ַ
ֵמ ֵאת ֱאִ הים י ְִשׁמֹר ֶאת־נ ְַפשׁוֹ ְו ָהרָע א־ ִיגַּע בּוֹ׃
וֹלם ְבּרָע הוּא׃
ָחנוּ וְ ָכל־ ָהע ָ
ָד ְענוּ ִכּי ֵמ ֵאת ֱאִ הים ֲאנ ְ
יט י ַ
ִתּן־ ָלנוּ ֵלב ְל ַה ְשׂ ִכּיל אֹתוֹ
ָד ְענוּ ִכּי ֶבן־ ָה ֱאִ הים ָבּא ַויּ ֶ
כ ְוי ַ
ֵשׁוּע
אָמן הוּא י ַ
ֲשׁר הוּא ֵ
ַחנוּ א ֶ
אָמן ְולוֹ ֲאנ ְ
ֲשׁר הוּא ֵ
אֶ
אָמן ְו ַחיֵּי־ ַעד׃
יח ְבּנוֹ זֶה הוּא ֱאֵ הי ֵ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָמן׃
ֱל ִילים ֵ
כא י ְָל ַדי ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמן־ ָהא ִ

יח
וֹחנָן ַה ָשּׁ ִל ַ
ָה ִא ֶגּרֶת ָה ִראשׁוֹ ָנה ְלי ָ

2 John
ָה ִא ֶגּ ֶרת ַה ֵשּׁ ִנית ְליוֹ ָח ָנן ַה ָשּׁ ִלי ַח
פרק א
ֲשׁר אֲנִי
ֶיה א ֶ
ֲלת ַה ַבּיִת ַה ְבּ ִחירָה וְ ֶאל־ ָבּנ ָ
ָקן ֶאל־ ַבּע ַ
א ַהזּ ֵ
ֱמת
אֹ ֵהב ְבּ ָתם־ ֵלב ְוא־ ֲאנִי ְל ַב ִדּי ִכּי ִאם־גַּם ָכּל־יֹ ְד ֵעי ָהא ֶ
ֱהבוּם׃
ֶיא ָ
וֹלם׃
וֹכנוּ וְ גַם־ ִתּ ָשּׁ ֵאר ְלע ָ
ֲשׁר ִתּ ְשׁכֹּן ְבּת ֵ
ֱמת א ֶ
ב ַבּעֲבוּר ָהא ֶ
ֵשׁוּע
ִתּן ָלנוּ ָה ֱאִ הים ָהאָב ְוי ַ
ג ֶח ֶסד ַר ֲח ִמים ְו ָשׁלוֹם י ֵ
ֲבה׃
ְהאַה ָ
ֱמת ו ָ
יח אֲדוֹ ֵנינוּ ֶבּן־ ָהאָב ִמ ְמּקוֹר ָהא ֶ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֱמת
אתי ִמ ָבּ ַנ ִי הֹ ְל ִכים ְבּ ֶד ֶר א ֶ
ד ָשׂ ַמ ְח ִתּי ַעד־ ְמאֹד ִכּי־ ָמ ָצ ִ
ֲשׁר ִק ַבּ ְלנוּ ָע ֵלינוּ׃
אָבינוּ א ֶ
ְכּ ִמצוֹת ִ
ֲלת ַה ָבּיִת א ִכּ ְכתֹב ֵא ַל ִיִ מ ְצוָה
ה ַו ֲאנִי שֹׁ ֵאל ַכּיּוֹם ִמ ֵמַּ בּע ַ
ֱהב ִאישׁ
ֲשׁר ָע ֵלינוּ ִמ ֶקּ ֶדם ִכּי ֶנא ַ
ֲד ָשׁה ִכּי ִאם־ ָכּזֹאת א ֶ
חָ
ֵעהוּ׃
ֶאת־ר ֵ
וֹתיו ְו ַה ִמּ ְצוָה ִהיא
ֲבה ִכּי ִנ ְשׁמֹר ֶאת־ ִמ ְצ ָ
ו וְזֹאת ִהיא אַה ָ
ֲשׂתהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵמרֹאשׁ׃
ֲשׁר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ַלע ָ
אֶ
ֵשׁוּע
ֲשׁר א יוֹדוּ ִכּי־י ַ
ַבּים י ְָצאוּ ָבאָרֶץ א ֶ
ז ִכּי ַמ ְת ִעים ר ִ
וֹטן
יח הוּא ַה ָבּא ַב ָבּ ָשׂר ָכזֶה הוּא ַמ ְת ֶעה וְ שׂ ֵ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר ָפּ ָע ְלנוּ רַק ְראוּ
אַבּדוּן ֵאת א ֶ
ח ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ְל ִב ְל ִתּי ְת ְ
ְל ַה ִשּׂיג ְמא ְשׂ ַכ ְר ֶכם׃
יח ְו ֵאינֶנּוּ חֹ ֶסה ָבּהּ ֵאין־לוֹ ֱאִ הים
ט ָכּל־ ָהעֹ ֵבר תּוֹ ַרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח יֶשׁ־לוֹ גַּם־ ָהאָב ְוגַם־ ַה ֵבּן׃
ְו ַהחֹ ֶסה ְבתוֹ ַרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יכם ִאישׁ ְוא י ִָביא ֶאת־ ַהתּוֹ ָרה ַהזֹּאת א
ֲל ֶ
י ִכּי־יָבֹא א ֵ
אַספוּ אֹתוֹ ַה ַבּי ְָתה ְוא ִת ְשׁאֲלוּ־לוֹ ְל ָשׁלוֹם׃
ַת ְ
ֲשׂיו׃
יא ִכּי ַהשֹּׁ ֵאל ְל ָשׁלוֹם לוֹ ָח ֵבר הוּא לוֹ ְבּרֹ ַע ַמע ָ
וּב ְדיוֹ ִכּי
יכם ְו ֵאי ֶננִּי ָח ֵפץ ִל ְכתֹּב ְבּ ֵס ֶפר ִ
ֲל ֶ
יב רַבּוֹת ִלי ִל ְכתֹּב א ֵ
וּל ַד ֵבּר ֶפּה ֶאל־ ֶפּה ְל ַמלֹּאת ִל ְבּ ֶכם
יכם ְ
ֲל ֶ
ֲקוֶּה ָלבֹא א ֵ
אַ
ִשׂ ְמ ָחה׃
אָמן׃
וֹתַ ה ְבּ ִחירָה דֹּ ְר ִשׁים ְל ָשׁלוֹם ָלֵ 
יג ְבּנֵי אֲח ֵ

קצו

יח
וֹחנָן ַה ָשּׁ ִל ַ
ָה ִא ֶגּרֶת ַה ֵשּׁנִית ְלי ָ

3 John
ָה ִא ֶגּ ֶרת ַה ְשּׁ ִלי ִשׁית ְליוֹ ָח ָנן ַה ָשּׁ ִלי ַח
פרק א
ֲשׁר ֲאנִי אֹ ֵהב ְבּ ָתם־ ֵלב׃
ָקר א ֶ
ָקן ֶאל־גָּיוֹס ַהיּ ָ
א ַהזּ ֵ
ִיתי ָשׁ ֵלם
ֲפ ֶציְ ו ָהי ִ
יח ְבּ ָכל־ח ָ
ב ָכּ ְל ָתה נ ְַפ ִשׁי י ְִד ִידי ִכּי ַת ְצ ִל ַ
יח׃
ֶפשׁ וְ ִאישׁ ַמ ְצ ִל ַ
וּבנּ ֶ
ַבּגּוּף ַ
ֲמ ֶתִּ כּי
אַחים ַויּ ִַגּידוּ ַעל־א ִ
ֲשׁר ָבּאוּ ִ
ג ִכּי ָשׂ ַמ ְח ִתּי ְמאֹד ַכּא ֶ
אַתּה הֹ ֵל׃
ֱמת ָ
ְב ֶד ֶר א ֶ
ֱמת
ֲשׁר ְבּ ֶד ֶר א ֶ
ד ֵאין ְגּדֹ ָלה ִמ ִשּׂ ְמ ָח ִתי ִכּי ֶא ְשׁ ַמע ַעל־ ָבּנַי א ֶ
י ְַה ֵלּכוּן׃
אַחים
אַתּה עֹ ֶשׂה ִעם־ ָה ִ
ֲשׁר ָ
ֲשׂי י ְִד ִידי ָכּל־א ֶ
ה ֶבּאֱמוּנָה ַמע ֶ
ָהאֹ ְר ִחים׃
ֲשׂה
ֲב ְתִ בּ ְפנֵי ַה ָקּ ָהל וְ טוֹב ַתּע ֶ
דוּתם ַעל־אַה ָ
ָתנוּ ֵע ָ
ֲשׁר נ ְ
ו אֶ
יהם ְלרָצוֹן ִל ְפנֵי ֱאִ הים׃
ִכּי ַתעֲזֹר ָל ֶהם ַעל־ ַדּ ְר ֵכ ֶ
אוּמה׃
ָצאוּ ְוא ָל ְקחוּ ִמיַּד ַהגּוֹ ִים ְמ ָ
ז ִכּי ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ י ָ
ֱמת׃
ֵיהם ו ְִל ְהיוֹת עֹ ְז ִרים ָלא ֶ
מוּטל ָע ֵלינוּ ְל ַק ֵבּל ְפּנ ֶ
ח ַעל־ ֵכּן ָ
יפס ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיוֹת
וֹט ִר ַ
ט ַו ֲאנִי ָכ ַת ְב ִתּי ֶאל־ ָה ֵע ָדה אִַ דּיּ ְ
ְלרֹאשׁ ָל ֶהם א ִק ֵבּל אֹ ָתנוּ׃
ֲשׁר ָע ָשׂה ִכּי ִד ֶבּר ָסרָה
ֲשׂיו א ֶ
י ַעל־ ֵכּן ְבּבֹ ִאי ֶא ְפקֹד ָע ָליו ַמע ָ
ָע ֵלינוּ ְו ֵאין ַדּי לוֹ ָבזֹאת ִכּי אַף־א יֹא ֶבה ְל ַק ֵבּל
וּמתּוֹ
ֲשׁר יֹאבוּ י ְַע ָצר־ ָבּם ִ
אַחים ְו ֶאת־ ֵא ֶלּה א ֶ
ֶאת־ ָה ִ
ַה ָקּ ָהל ְיג ְָר ֵשׁם׃
וֹבים
ָעים ִכּי ִאם־ ְבּ ִע ְקּבוֹת ַהטּ ִ
יא י ְִד ִידי אַל־ ֵתּ ֵלְ בּ ִע ְקּבוֹת ָהר ִ
ָהעֹ ֶשׂה טוֹב הוּא ֵמ ֵאת ֱאִ הים ְו ַהפֹּ ֵעל רָע ֶאת־ ֱאִ הים א
רָאָה׃
ֱמת
ימ ְט ִריּוֹס יֶשׁ־לוֹ ֵעדוּת ִמ ָכּל־ ָה ֵע ָדה גַּם־ ִמ ִפּי ָהא ֶ
יב ו ְִד ֶ
ֱמנָה׃
דוּתנוּ ֶנא ָ
ָד ְע ָתּה ִכּי ֵע ֵ
ְוגַם־ ִמ ִפּינוּ ְוי ַ
וּב ְדיוֹ׃
יג רַבּוֹת ִלי ִל ְכתֹּב ֵא ֶלי אַ א ָח ַפ ְצ ִתּי ִל ְכתֹּב ְבּ ֵעט ִ
וּפה ֶאל־ ֶפּה נְ ַד ֵבּרָה ָשׁלוֹם
וֹתִ ב ְמ ֵהרָה ֶ
ֲקוֶּה ִל ְרא ְ
ֲבל א ַ
יד א ָ
ֵעינוּ ִא ְתִּ תּ ְפקֹד
וֹמְ ו ֶאת־ר ֵ
ֵעינוּ פֹּ ְק ִדים ִל ְשׁל ְ
ָל ר ֵ
ְל ָשׁלוֹם ְל ִאישׁ ִאישׁ ִבּ ְשׁמוֹ׃

קצז

יח
וֹחנָן ַה ָשּׁ ִל ַ
ישׁית ְלי ָ
ָה ִא ֶגּרֶת ַה ְשּׁ ִל ִ

Jude
ִא ֶגּ ֶרת ְיהוּ ָדה
פרק א
ֲחי ַיעֲקֹב ֶאל־ ַה ְמקֹ ָר ִאים
יח ַוא ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְהוּדה ֶע ֶבד י ַ
אי ָ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲהוּבים נְצוּרֵי י ַ
ֵבּאִ הים ָהאָב ַוא ִ
ֲבה י ְִר ְבּיוּן ָל ֶכם׃
ב ֶח ֶסד ָשׁלוֹם וְאַה ָ
יכם ְל ִפי ָכל־ ֶח ְפ ִצי
ֲל ֶ
ֲשׁר ַח ְשׁ ִתּי ִל ְכתֹּב א ֵ
ג י ְִד ִידים ַכּא ֶ
רוּחי ְלעוֹ ֵרר ֶא ְת ֶכם
יק ְתנִי ִ
ֱצ ַ
ֻלּנוּ ה ִ
ְשׁוּעת כּ ָ
ַעל־ ְד ַבר י ַ
ֲשׁר ִנ ְתּנָה ָכ ִליל
ְבּ ִמ ְכ ָתּ ִבי ְל ִה ָלּ ֵחם ִמ ְלחֲמוֹת אֱמוּנָה א ֶ
דשׁים׃
ַל ְקּ ִ
ֲשׁר נ ְִקּבוּ ֵמאָז ִלנְפֹּל
וֹכנוּ א ֶ
ָשׁים ְבּ ִה ְתגַּנְּ ָבם ְבּת ֵ
ד ִכּי ָבאוּ ֲאנ ִ
ֶשׁע ַההֹ ְפ ִכים ֶח ֶסד ֱאֵ הינוּ ִל ְד ַבר
ידי ַה ִמּ ְשׁ ָפּט אַ ְנ ֵשׁי ר ַ
ִבּ ֵ
יח י ְַכחֲשׁוּ ֵלאמֹר
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָחיד י ַ
משׁל י ִ
וּבאֲדֵֹנינוּ ֵ
ְבּ ִליַּעל ַ
א הוּא׃
ֲשׁר י ְַד ְע ֶתּם
ה ַו ֲאנִי ְל ַהעֲלוֹת ַעל־ ִל ְבּ ֶכם ָח ַפ ְצ ִתּי ֶאת־ ָכּל־א ֶ
ֲשׁר גָּאַל יְה ָוֹה ֶאת־ ָה ָעם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם
ֵמאָז ִכּי אַ ֲחרֵי א ֶ
ֱמינוּ׃
ֲשׁר א ֶהא ִ
ֶה ֱא ִביד אֹ ָתם א ֶ
ֲשׁר א־ ָשׁ ְמרוּ ֶאת־ ֶמ ְמ ַשׁ ְל ָתּם
אָכים א ֶ
ו ְו ֶאת־ ַה ַמּ ְל ִ
ֲסוּרים
ְו ֶאת־ ְמעוֹ ָנם ָעזָבוּ ִה ְס ִגּירָם ְלגֵיא ַצ ְל ָמוֶת א ִ
וֹסרוֹת ְל ִמ ְשׁ ַפּט ַהיּוֹם ַהגָּדוֹל׃
ְבּמ ֵ
ֵיהם
ֲשׁר זָנוּ ְב ַד ְר ֵכי זְנוּנ ֶ
ז ִכּ ְסדֹם ַועֲמֹ ָרה ְו ֶה ָע ִרים ִמ ָסּ ִביב א ֶ
וֹלם ִל ְהיוֹת
ְו ֶאל־ ְבּ ַשׂר ז ִָרים ָעגָבוּ ִנ ְמנוּ ְלנ ְִק ַמת ֵאשׁ ע ָ
ְלאוֹת ֵדּרָאוֹן ְל ָכל־ ָבּ ָשׂר׃
ְט ְמּאוּ ֶאת־ ַה ָבּ ָשׂר
ֲשׁר י ַ
וּכמוֹ־ ֵכן חֹ ְל ֵמי ַה ֲחמוֹת ָה ֵא ֶלּה א ֶ
ח ְ
אַדּ ִירים י ִַבּיעוּ ָע ָתק׃
י ְִבזוּ ָשׂרֵי ַמ ְע ָלה ו ְַעל־ ִ
ֲשׁר רָב ִעם־ ַה ָשּׂ ָטן
אָכים ַכּא ֶ
יכ ֵאל ַה ַשּׂר ַהגָּדוֹל ַל ַמּ ְל ִ
וּמ ָ
ט ִ
יע ָע ָתק ָע ָליו ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט רַק
משׁה א־ ִה ִבּ ַ
יבת ְגּ ִויַּת ֶ
ִבּ ְמ ִר ַ
אָמר י ְִג ַער יְה ָוֹה ָבּ׃
ַ
ֲשׁר י ְֵדעוּן
וּמה א ֶ
ְח ְרפוּן ְוא י ְֵדעוּן ָמה ָ
י אֵַ א ֶלּה י ָ
יהם ְל ַמ ְשׁ ִחית׃
ֲל ֶ
ֵה ֵפ ע ֵ
ְכּ ָחק־ ְבּ ֵהמוֹת ֵאין ְתּבוּנָה ָבם י ָ
ְע ֶקב ָשׂ ָכר נ ְִדּחוּ ְב ַת ְע ֻתּ ֵעי
יא אוֹי ָל ֶהם ִכּי־ ָה ְלכוּ ְב ֶד ֶרַ קיִן ו ֵ
ֲבדּוֹן׃
וּכמוֹ ְב ֶמרֶד קֹ ַרח י ְָרדוּ ַלא ַ
ִב ְל ָעם ְ
ישׁ ִבים ִא ְתּ ֶכם ְל ִמ ְשׁ ֵתּה
יכם ְ
יב צוּרֵי ִמ ְכשֹׁל ֵהם ַעל־ ַדּ ְר ֵכ ֶ
יאים נ ִָדּ ִפים
בשׁת נְ ִשׂ ִ
ֲה ִבים ְורֹ ִעים ֶאת־נ ְַפ ָשׁם ְוא י ְֵדעוּ ֶ
אָ
וּמ ִתים ָמוֶת
ֶשׁם ֵע ִצים ְבּ ַשׁ ֶלּ ֶכת ְו ֵאין ֶפּ ִרי ֵ
רוּח ְו ֵאין גּ ֶ
ָבּ ַ
ִמ ְשׁנֶה ֵמ ָענָף וְ ַעד־שֹׁ ֶרשׁ׃
וֹכ ִבים
ֶפשׁ ָבּ ְשׁ ָתּם כּ ָ
ֲשׁר י ְִג ְרשׁוּ ר ֶ
ַלּים סֲֹע ִרים ַבּיָּם א ֶ
יג גּ ִ
ֲדי־ ַעד׃
ֲפ ָלה ָצפוּן ָל ֶהם ע ֵ
חשׁ א ֵ
ֲשׁר־ ֶ
ֻכים א ֶ
ְנב ִ
אָדם הוּא חֲנוֵֹ לאמֹר ִהנֵּה ָבא
יעי ְל ָ
יד ו ְַעל־ ֵא ֶלּה נ ִָבּא ְשׁ ִב ִ
דשׁיו ִעמּוֹ׃
יְה ָוֹה ו ְִר ְבבוֹת ְק ָ

קצח

ֻלם
ַעל כּ ָ
יח ֶאת־ ְבּנֵי ְב ִליּ ַ
וֹכ ַ
וּלה ִ
טו ַלעֲשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט ַבּכֹּל ְ
ֲשׁר
ֲשׁר ִה ְר ִשׁיעוּ ַלעֲשׂוֹת ו ְַעל־ ָכּל־ ִדּ ְברֵי ָע ָתק א ֶ
ַעל־ ָכּל־א ֶ
ִדּ ְבּרוּ־בוֹ ַה ַח ָטּ ִאים ְבּזָדוֹן׃
ֲשׁר
ָתם א ֶ
טז ֵא ֶלּה ֵהם רֹ ְגנִים ִמ ְתלוֹ ְננִים וְ זֹ ִנים אַ ֲחרֵי ַת ֲאו ָ
יהם י ְַד ֵבּר ְגּדֹלוֹת וְנֹ ְשׂ ִאים ָפּנִים ְבּ ַעד ֶבּ ַצע ָכּ ֶסף׃
ִפּ ֶ
ֶא ְמרוּ ִמ ֶקּ ֶדם
ֲשׁר נ ֶ
אַתּם י ְִד ִידים ִז ְכרוּ ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
יז אֶַ 
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יחי אֲדֵֹנינוּ י ַ
ְבּיַד ְשׁ ִל ֵ
ָמים יָקוּמוּ ֵל ִצים
ֲרית ַהיּ ִ
ֲשׁר ִה ִגּידוּ ָל ֶכם ִכּי ְבאַח ִ
יח ֵאת א ֶ
רֹ ְד ֵפי ַת ֲאוָה ְל ִפי ְשׁ ִרירוּת ִל ָבּם ָהרָע׃
רוּח ֵאין
ֲלי־ ֶנ ֶפשׁ ְו ַ
דוּדים ַבּע ֵ
יט ֲהא ֵהם ַה ִמּ ְתגֹּ ְד ִדים ִל ְג ִ
ָבּ ֶהם׃
ֲשׁר ִהיא ָל ֶכם
אַתּם י ְִד ִידם ָה ִשׁיבוּ נ ְַפ ְשׁ ֶכם ָבּאֱמוּנָה א ֶ
כ ְו ֶ
רוּח ַהקֹּ ֶדשׁ׃
ֳד ִשׁים וְ ַחלּוּ ְפנֵי־ ֵאל ְבּ ַ
קֹ ֶדשׁ ק ָ
ֵשׁוּע
וּל ַח ְס ֵדי י ַ
ֲבת ֱאִ הים ְ
יכם ְבּאַה ַ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת־נ ְַפשֹׁ ֵת ֶ
כא ְ
וֹלם׃
יח אֲדֵֹנינוּ ַח ֵכּה ְת ַחכּוּ ְל ַחיֵּי ע ָ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
כב ְו ֶאת־ ֵא ֶלּה ַה ִמּ ְתגֹּ ְד ִדים יַסֹּר ְתּי ְַסּרוּן אֹ ָתם ְבּ ֶח ְמ ָלה׃
ֵפה
וֹשׁיעוּן ְו ַה ִצּילוּ אֹ ָתם ְכּאוּד ִמ ְשּׂר ָ
ֲשׁר תּ ִ
כג ְויֵשׁ ֵמ ֶהם א ֶ
יהם ָתּחוֹסוּ ִב ְר ָע ָדה ְו ַשׁ ֵקּץ ְתּ ַשׁ ְקּצוּ
ֲל ֶ
ֲשׁר ע ֵ
ְויֵשׁ ֵמ ֶהם א ֶ
ֶאת־ ַה ֶבּגֶד ַה ְמגֹאָל ִמזּוֹב ַה ָבּ ָשׂר׃
ימים
ימ ֶכם ְתּ ִמ ִ
ֲק ְ
וֹקשׁ ְו ַלה ִ
ֲשׁר ְבּיָדוֹ ִל ְשׁ ָמ ְר ֶכם ִממּ ֵ
כד ְוהוּא א ֶ
ִל ְפנֵי ְכבוֹדוֹ ְבּ ָשׂשׂוֹן רָב׃
ֻלּה
כה ֱאִ הים ֶה ָח ָכם ְל ַבדּוֹ ַהגֹּ ֵאל אֹ ָתנוּ לוֹ ַה ָכּבוֹד ְו ַה ְגּד ָ
וֹל ֵמי
ְה ְגּבוּרָה ֵמעוֹ ָלם ו ְַעד־ ַע ָתּה ו ְַעד־ע ְ
ְו ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ו ַ
אָמן׃
וֹל ִמים ֵ
עָ

ְהוּדה
ִא ֶגּרֶת י ָ

Revelation
חזוֹן יוֹ ָח ָנן
פרק א
ָתן־לוֹ ָה ֱאִ הים ְל ַה ְראוֹת
ֲשׁר נ ַ
יח א ֶ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
א ַה ִחזָּיוֹן ְלי ַ
ָמים
ֲשׁר־ ִתּ ְקרֶינָה ֶאל־נָכוֹן ְבּ ֶקרֶב ַהיּ ִ
ֲב ָדיו ֵאת א ֶ
ֶאת־ע ָ
וֹחנָן׃
ַויּ ְִשׁ ַלח ְבּיַד־ ַמ ְלאָכוֹ וַיּוֹ ֶרה ְל ַע ְבדּוֹ ְלי ָ
ֵשׁוּע
ֲשׁר ִה ִגּיד ֶאת־ ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים ְו ֶאת־ ֵעדוּת י ַ
ב הוּא א ֶ
ֲשׁר רָאָה׃
יח ְכּכֹל א ֶ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
יה
ְאַשׁרֵי שֹׁ ְמ ֶע ָ
אַשׁרֵי ַהקֹּ ֵרא ֶאת־ ִדּ ְברֵי ַהנְּבוּאָה ַהזֹּאת ו ְ
ג ְ
ַהשֹּׁ ְמ ִרים ְכּ ָכל־ ַה ָכּתוּב פֹּה ִכּי ָקרוֹב ַהיּוֹם׃
אַסיָא ֶח ֶסד ָל ֶכם וְ ָשׁלוֹם
ֲשׁר ְבּ ְ
וֹחנָן ֶאל־ ֶשׁ ַבע ַה ְקּ ִהילּוֹת א ֶ
די ָ
וּמ ֵאת ִשׁ ְב ַעת ָהרוּחוֹת
ָבא ֵ
ֲשׁר הוּא ה ֶוֹה ָהיָה ו ָ
ֵמ ִאתּוֹ א ֶ
ָהעֹ ְמ ִדים ִל ְפנֵי ִכ ְסאוֹ׃
ֱמן ַה ְבּכוֹר ַה ָקּם
יח ָה ֵעד ַה ֶנּא ָ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּמ ֵאת י ַ
ה ֵ
וּב ָדמוֹ
אָהב אֹ ָתנוּ ְ
ֲשׁר ַ
ִמן־ ַה ֵמּ ִתים ו ְֶע ְליוֹן ְל ַמ ְל ֵכי־אָרֶץ א ֶ
ְר ָח ָצנוּ ֵמ ַחטֹּא ֵתינוּ׃
ֲשׁר לוֹ
אָביו א ֶ
ַעשׂ אֹ ָתנוּ ְל ַמ ְמ ֶל ֶכת כֹּ ֲהנִים ֵלאִ הים ִ
ו ַוי ַ
אָמן׃
וֹל ִמים ֵ
וֹל ֵמי ע ָ
ֶצח ַעד־ע ְ
ַה ִתּ ְפ ֶארֶת ְו ַהנּ ָ
ֲשׁר ָדּ ְקרוּ
ְעינֵי א ֶ
ֲתה אֹתוֹ ָכּל־ ַעיִן ו ֵ
ז ִהנֵּה ָבא ִעם־ ֲע ָננִים ְו ָרא ָ
אָמן׃
אָמן ֵ
ֲד ָמה ֵ
אֹתוֹ ו ְָס ְפדוּ ָע ָליו ָכּל־ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָהא ָ
ֲשׁר הוּא
אָלף ְו ָתו רֹאשׁ וָסוֹף ְנ ֻאם־יְה ָוֹה ֱאִ הים א ֶ
ח אָנֹ ִכי ֶ
ָבא ֱאֵ הי ְצ ָבאוֹת׃
ה ֶוֹה ָהיָה ו ָ
יח
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
יכם ַהלֹּ ֵק ַח ֵח ֶלק ְבּ ֶח ְב ֵלי י ַ
ֲח ֶ
וֹחנָן א ִ
ט ֲאנִי י ָ
ִיתי ָבּ ִאי ַהנּ ְִקרָא ַפּ ְטמוֹס ַעל־ ְדּ ַבר
וֹח ְלתּוֹ ָהי ִ
וּבת ַ
ְבּ ַמ ְלכוּתוֹ ְ
יח׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָה ֱאהים ו ְַעל־ ֵעדוּת י ַ
ָא ְשׁ ַמע אַ ֲחרַי קוֹל גָּדוֹל
רוּח ְבּיוֹם ָהאָדוֹן ו ֶ
ַתּנַח ָע ַלי ָה ַ
י וָ
וֹפר ֵלאמֹר׃
ְכּקוֹל שׁ ָ
אַתּה רֹ ֶאה
ֲשׁר ָ
אָלף ְו ַה ָתּו ָה ִראשׁוֹן ְו ָהאַחֲרוֹן ְו ֵאת א ֶ
יא ֲאנִי ָה ֶ
אַסיָא
ֲשׁר ְבּ ְ
וּשׁ ַלח ֶאל־ ֶשׁ ַבע ַה ְקּ ִהלּוֹת א ֶ
ְכּתֹב ַבּ ֵסּ ֶפר ְ
ֲטירָא ַס ְר ִדּיס
ֶאל־ ֶא ְפסוֹס ְשׂ ִמ ְירנָא ַפּ ְר ְגּמוֹס ִתּיא ִ
לוּד ְקיָא׃
ְאל־ ְ
יל ֶד ְל ִפיָּא ו ֶ
ִפּ ָ
ָא ֶפן ִל ְראוֹת ֶאת־ ַהקּוֹל ַה ְמ ַד ֵבּר ֵא ָלי ַוי ְִהי ְב ַה ְפנֹ ִתי ִשׁ ְכ ִמי
יב ו ֵ
ָהב׃
ָארֶא ֶשׁ ַבע ְמנֹרוֹת ז ָ
וֵ
אָדם עֹ ֶטה ְמ ִעיל ַמ ִגּיע
וּבתוַֹ ה ְמּנֹרוֹת ְכּ ַמ ְר ֵאה ֶבן־ ָ
יג ְ
ָהב אָזוּר ְבּ ָמ ְתנָיו׃
ַעד־ ַמ ְר ְגָּ תיו וְ ֵאזוֹר ז ָ
וּשׂ ַער רֹאשׁוֹ ְכּ ֶצ ֶמר נ ִָקי ָל ָבן ַכּ ָשּׁ ֶלג ְו ֵעינָיו ְכּ ַלבּוֹת ֵאשׁ׃
יד ְ
חשׁת ָק ָלל ָצרוּף ְבּתוַֹ ה ִכּ ְב ָשׁן וְקוֹלוֹ ְכּקוֹל
טו ְור ְַג ָליו ְכּ ֵעין נְ ֶ
ַבּים׃
ַמיִם ר ִ
וֹכ ִבים ַעל־יַד י ְִמינוֹ ִמ ִפּיו יֹ ֵצאת ֶחרֶב
טז וְלוֹ ִשׁ ְב ָעה כ ָ
וּפנָיו ִכּ ְברַק ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִבּ ְג ֻברַתוֹ׃
יפיּוֹת ָח ָדּה ָ
ִפּ ִ

קצט

וֹחנָן
חזוֹן י ָ

ָשׁת ֶאת־יַד י ְִמינוֹ
ָאפֹּל ְלר ְַג ָליו ַכּ ֵמּת ַויּ ֶ
יז ַוי ְִהי ִבּ ְראֹ ִתי אֹתוֹ ו ֶ
ָע ַלי וַיֹּא ַמר ֵא ַלי אַל־ ִתּירָא ֲאנִי ִראשׁוֹן ַו ֲאנִי אַחֲרוֹן׃
ָעד
וֹלם ו ֶ
ִיתי ֵמת ְו ִהנֵּה ֲאנִי ַחי ְלע ָ
ֲשׁר ָהי ִ
יח ַו ֲאנִי הוּא ַה ַחי א ֶ
וּמ ְפ ְתּחוֹת ַה ָמּוֶת ְו ַה ְשּׁאוֹל ְבּי ִָדי ֵה ָמּה׃
ַ
ֲשׁר ְל ָפנֶי
ית ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
ָא ָ
ֲשׁר ר ִ
אַתּה ְכּתֹב ֵאת א ֶ
יט ְו ָ
ְו ֶאת־ ָהאֹ ִתיּוֹת ְלאָחוֹר׃
ית ַעל־י ְִמינִי
ָא ָ
ֲשׁר ר ִ
וֹכ ִבים א ֶ
כ ֶאת־סוֹד ִשׁ ְב ַעת ַהכּ ָ
ֲכי ֶשׁ ַבע
וֹכ ִבים ַמ ְלא ֵ
ָהב ִשׁ ְב ַעת ַהכּ ָ
ְו ֶאת־ ֶשׁ ַבע ְמנֹרוֹת ַהזּ ָ
ית ֶשׁ ַבע ְק ִהלּוֹת
ָא ָ
ֲשׁר ר ִ
ְק ִהלּוֹת ֵה ָמּה ְו ֶשׁ ַבע ַה ְמּנֹרוֹת א ֶ
ֵהנָּה׃

פרק ב
אָמר ָהאֹ ֵחז ִשׁ ְב ָעה
א ֶאל־ ַמ ְלאַַ ה ָקּ ָהל ְבּ ֶא ְפסוֹס ְכּתֹב כֹּה ַ
ָהב׃
ימינוֹ ַה ִמּ ְת ַה ֵלְּ בּתוֶֹ שׁ ַבע ְמנֹרוֹת ז ָ
וֹכ ִבים ִבּ ִ
כָ
רוּחְ ו ִכי
ֲמ ְל וְ ֶאת־עֹ ֶצר ֶ
ֲשׂיֶ את־ע ָ
ָד ְע ִתּי ֶאת־ ַמע ֶ
ב יַ
ַתּ ְב ַחן ֶאת־ ָהאֹ ְמ ִרים ִכּי
תוּכל ְשׂ ֵאת אַנְ ֵשׁי־אָוֶן ו ִ
 א־ ַ
את אֹ ָתם כֹּ ְז ִבים׃
יחים ֵהם וְ ֵאינָם ֵכּן ִכּי־ ָמ ָצ ָ
ְשׁ ִל ִ
אַתּה ְבּעֹ ֶצר רוּ ֲחָ ס ַב ְל ָתּ ַה ְר ֵבּה ְל ַמ ַען ְשׁ ִמי ְוא ָעי ְָפה
ג ְו ָ
נ ְַפ ְשׁ׃
ֲב ְתָ ה ִראשָֹׁנה ָעז ְָב ָתּ׃
ד ֶא ֶפס ָדּ ָבר ִלי ֵא ֶליִ כּי־ ֶאת־אַה ָ
ֲשׂי
ֲשׂה ְכ ַמע ֶ
שׁוּבה ֵא ַלי ַוע ֵ
ָפ ְל ָתּ ָ
ה ז ְָכר־נָא ֵאפוֹא ֵמאַיִן נ ַ
ָה ִראשֹׁ ִנים ו ְִאם א תֹא ֶבה ְוא ָתשׁוּב אָבוֹא ֵא ֶלי
ְו ָה ַד ְפ ִתּי ְמנֹ ָר ְתִ מ ַמּ ָצּ ָבהּ׃
ֳלי ַהנּ ְִק ָל ִסיִּים
ֲבל ָדּ ָבר טוֹב ִנ ְמ ָצא ְבִ כּי ְת ַת ֵעב ֶאת־ ָפּע ֵ
ו אָ
ֲשׁר גַּם־אָנֹ ִכי ְמ ָת ֵעב אֹ ָתם׃
אֶ
רוּח ַמ ִגּיד ַל ְקּ ִהלּוֹת
ֲשׁר ָה ַ
ֲשׁר־אָ ְז ַניִם לוֹ י ְַק ִשׁיב ֵאת א ֶ
ז ִמי א ֶ
ֲשׁר ְבּגַן ָה ֱאִ הים׃
ַצּ ַח ֶא ֵתּן ֶלאֱכֹל ֵמ ֵעץ ַה ַחיִּים א ֶ
ַל ְמנ ֵ
אָמר ָה ִראשׁוֹן
ח ְו ֶאל־ ַמ ְלאַַ ה ָקּ ָהל ִבּ ְשׂ ִמ ְירנָא ְכּתֹב כֹּה ַ
ָחי׃
ֲשׁר־ ֵמת ו ָ
ְו ָהאַחֲרוֹן א ֶ
ֵישׁ אַף ִכּי ָע ִשׁיר
ָתְ ו ֶאת־ר ְ
ְאת־ ָצר ְ
ֲשׂי ו ֶ
ָד ְע ִתּי ֶאת־ ַמע ֶ
ט יַ
ְהוּדים ֵהם ְו ֵאינָם
דּוּפים ִמ ִפּי ָהאֹ ְמ ִרים ִכּי י ִ
אַתּה וְ ֶאת־ ַה ִגּ ִ
ָ
ֵסת ַל ָשּׂ ָטן׃
ֵכּן ִכּי ִאם־ ֵהם ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
ִתּן
וֹטן י ֵ
י אַל־ ִתּירָא ִמ ְפּנֵי ַה ָצּרָה ַה ָבּאָה ָע ֶליִ הנֵּה ַהשּׂ ֵ
יכם
ֲל ֶ
ָשׁים ִמ ֶכּם ֶאל־ ֵבּית ַהסֹּ ַהר ְל ַמ ַען ִתּ ָבּ ֵחנוּ וְ ָע ְברָה ע ֵ
ֲאנ ִ
ֲטרֶת
ָת ִתּי ְל ע ֶ
ֱמן ַעד־ ַה ָמּוֶת ְונ ַ
ָמים ֱהיֵה ֶנא ָ
ֲשׂרֶת י ִ
ָצרָה ע ֶ
ַה ַחיִּים׃
רוּח ַמ ִגּיד ַל ְקּ ִהלּוֹת
ֲשׁר ָה ַ
ֲשׁר־אָ ְז ַניִם לוֹ ַי ְק ִשׁיב ֵאת א ֶ
יא ִמי א ֶ
ַצּ ַח א י ְִפגַּע בּוֹ ַה ָמּוֶת ַה ֵשּׁנִי׃
ַה ְמנ ֵ

אָמר ַההוּא
יב ְו ֶאל־ ַמ ְלאַַ ה ָקּ ָהל ְבּ ַפ ְר ְגּמוֹס ְכּתֹב כֹּה ַ
יפיּוֹת ַח ָדּה׃
ֲשׁר־לוֹ ֶחרֶב ִפּ ִ
אֶ
ְאת־ ְמקוֹם ִשׁ ְב ְתְּ מקוֹם ִכּ ֵסּא ַה ָשּׂ ָטן
ֲשׂי ו ֶ
ָד ְע ִתּי ֶאת־ ַמע ֶ
יג י ַ
ָמים
ָתי גַּם־ ַבּיּ ִ
אַתּה ָד ַב ְק ָתּ ִב ְשׁ ִמי ְוא ִשׁ ַקּ ְר ָתּ ֶבּאֱמוּנ ִ
ְו ָ
וֹשׁב
ֱמן ִלי ִבּ ְמקוֹם מ ַ
יפּס ֵעד ֶנא ָ
הוּמת ָבּ ֶכם אַנְ ִט ַ
ֲשׁר ַ
אֶ
ַה ָשּׂ ָטן׃
ָשׁים ְדּ ֵב ִקים
אתי ָבִ כּי־ ִנ ְמ ְצאוּ ְבֲ אנ ִ
יד ֶא ֶפס ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר ָמ ָצ ִ
ֲשׁר הוֹ ָרה ְל ָב ָלק ָל ֵתת ִמ ְכשׁוֹל ִל ְפנֵי ְבנֵי
ְבּתוֹ ַרת ִבּ ְל ָעם א ֶ
ֱל ִילים ו ְִלזְנוֹת׃
ָאל ֶלאֱכֹל ִמזּ ְִב ֵחי א ִ
י ְִשׂר ֵ
ִיק ָל ִסיִּים
ָשׁים ְדּ ֵב ִקים ְבּתוֹ ַרת ַהנּ ְ
טו ו ְֵכן ִנ ְמ ְצאוּ גַם־ ְבֲּ אנ ִ
ֵאתי׃
ֲשׁר ָשׂנ ִ
אֶ
וֹבה־נָּא ֵאפוֹא ְו ִאם א ָתשׁוּב אָבוֹא ָע ֶליְ מ ֵהרָה
טז שׁ ָ
ְונ ְִל ַח ְמ ִתּי־ ָבם ְבּ ֶחרֶב־ ִפּי׃
רוּח ַמ ִגּיד ַל ְקּ ִהלּוֹת
ֲשׁר ָה ַ
ֲשׁר־אָ ְז ַניִם לוֹ י ְַק ִשׁיב ֵאת א ֶ
יז ִמי א ֶ
ָת ִתּי לוֹ ֶא ֶבן ְל ָבנָה
ַצּ ַח ֶא ֵתּן ִמן־ ַה ָמּן ַה ָשּׁמוּר ְונ ַ
ַל ְמנ ֵ
ֲשׁר ִאישׁ א ִי ֳקּ ֶבנוּ ִבּ ְל ִתּי
ו ְַעל־ ָה ֶא ֶבן ָחקוּק ֵשׁם ָח ָדשׁ א ֶ
ַה ְמ ַק ֵבּל׃
אָמר ֶבּן־ ָה ֱאִ הים
ֲטירָא ְכּתֹב כֹּה ַ
יח ְו ֶאל־ ַמ ְלאַַ ה ָקּ ָהל ְבּ ִתיא ִ
חשׁת ָק ָלל׃
וּמ ְר ְגָּ תיו ְכּ ֵעין־ ְנ ֶ
ֲשׁר ֵעינָיו ְכּ ַלבּוֹת ֵאשׁ ַ
אֶ
ָת
ֶאת־אֱמוּנ ְ
ֲב ְת
ֶאת־אַה ָ
ֲשׂי
ֶאת־ ַמע ֶ
ָד ְע ִתּי
יט י ַ
ֲשׂיָ האַחֲרוֹ ִנים
רוּח ו ְִכי רַבּוּ ַמע ֶ
ֶאת־עֲבֹ ָד ְתְ ו ֶאת־עֹ ֶצר ֶ
ִמן־ ָה ִראשֹׁ ִנים׃
ֶבל ָה ִא ָשּׁה
וֹשׁ ְב ָתּ ִע ְמֶּ את־ ִאיז ֶ
כ ֶא ֶפס ָדּ ָבר ִלי ֵא ֶליִ כּי ה ַ
וּל ַפתֹּ ָתם ִלזְנוֹת
ֲב ַדי ְ
ָהאֹ ֶמרֶת ִכּי־נ ְִביאָה ִהיא ְל ַל ֵמּד ֶאת־ע ָ
ֱל ִילים׃
ו ְֶלאֱכֹל ִמזּ ְִב ֵחי א ִ
יה׃
ְנוּת ָ
ָת ִתּי ָלהּ זְ ָמן ָלשׁוּב ְו ִהיא א ָשׁ ָבה ִמ ַתּז ֶ
כא ַו ֲאנִי נ ַ
יה ִע ָמּהּ ְבּ ָצרָה
כב ִהנֵּה ֲאנִי ַמ ִטּיל אֹ ָתהּ ֶאל־ ַה ִמּ ָטּה וְ נֹ ֲא ֶפ ָ
יהם׃
ֲשׂ ֶ
וֹלה ִאם־א יְשׁוּבוּן ִמ ַמּע ֵ
ְגד ָ
אַכּה ַב ָדּ ֶבר ְוי ְָדעוּ ָכל־ ַה ְקּ ִהלּוֹת ִכּי ֲאנִי הוּא
ֶיה ֶ
כג ְו ֶאת־ ָבּנ ָ
אָשׁיב לוֹ׃
ֲל ָליו ִ
וּל ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם ְכּ ַמע ָ
ָלב ְ
בֹ ֵחן ְכּ ָליוֹת ו ֵ
ָדם
ֲשׁר א נָטוּ י ָ
ֲטירָא ָכּל־א ֶ
אָרים ְבּ ִתיא ִ
אַתּם ַה ִנּ ְשׁ ִ
כד ְו ֶ
מּוּדים ָה ֵהם ְוא י ְָרדוּ ְלעֹ ֶמק ֶמ ְח ְקרֵי ַה ָשּׂ ָטן
ִעם־ ַה ִלּ ִ
יכם ִהנְ ִני ְמ ַד ֵבּר ִכּי
ֲל ֶ
יהם א ֵ
ֲשׁר זֶה ְלשׁוֹ ָנם ְבּ ִפ ֶ
ַכּא ֶ
אַחר׃
יכם עֹל ֵ
ֲל ֶ
אָשׂים ע ֵ
 א־ ִ
יכם ִל ְשׁמֹר ַעד ִכּי
ֲל ֶ
ֲשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם ע ֵ
כה ִבּ ְל ִתּי ִכי־ ִת ְשׁ ְמרוּן ֵאת א ֶ
אָבוֹא׃
וֹתי ַעד־ ַה ֵקּץ ֶא ֶתּן־לוֹ ֶמ ְמ ָשׁ ָלה
ַצּ ַח ַהשֹּׁ ֵמר ֶאת־ ִמ ְצ ַ
כו ַה ְמנ ֵ
ַעל־ ַהגּוֹ ִים׃
ֲשׁר ִד ֶבּר
וֹצר ְינ ְַפּ ֵצם ַכּא ֶ
כז ְוהוּא יְרֹ ֵעם ְבּ ֵשׁ ֶבט ַבּ ְרזֵל ו ְִכ ְכ ִלי י ֵ
אָבי גַּם־אָנִי׃
ִלי ִ
וֹכב ַה ָשּׁ ַחר׃
ָת ִתּי לוֹ ֶאת־כּ ַ
כח ְונ ַ
רוּח ַמ ִגּיד
ֲשׁר ָה ַ
ֲשׁר־אָ ְז ַניִם לוֹ י ְַק ִשׁיב ֵאת א ֶ
כט ִמי א ֶ
ַל ְקּ ִהלּוֹת׃

ר

וֹחנָן
חזוֹן י ָ

פרק ג
ֲשׁר־לוֹ
אָמר ַההוּא א ֶ
א ְו ֶאל־ ַמ ְלאַַ ה ָקּ ָהל ְבּ ַס ְר ִדּיס ְכּתֹב כֹּה ַ
ָד ְע ִתּי
וֹכ ִבים י ַ
ִשׁ ְב ָעה רוּחוֹת ָה ֱאִ הים ְו ִשׁ ְב ָעה כ ָ
אַתּה ַחי ְו ִה ְנֵּ מת׃
ֲשׁר ָ
ֲשׂיִ כּי־ ְלֵ שׁם א ֶ
ֶאת־ ַמע ֶ
ב ִה ְתעוֹ ֶרר־נָא וְ ַחזֵּק ֶאת־ ַה ְשּׁ ֵא ִרית ַהנִּ ְמ ָצאָה ַה ְקּרֹ ָבה ַל ָמּוֶת
ֲשׂיְ שׁ ֵל ִמים ִל ְפנֵי ֱאָ הי׃
אתי ֶאת־ ַמע ֶ
ִכּי א־ ָמ ָצ ִ
וּשׁמֹר ָכּל־ ֵא ֶלּה
וּמה ָשּׁ ַמ ְע ָתּ ְ
ג זְכֹר ֵאפוֹא ַמה־ ָלּ ַמ ְד ָתּ ַ
שׁוּבה ֵא ָלי ְו ִאם־א ָתחוּשׁ ְל ִה ְתעוֹ ֵרר אָבוֹא ְכ ַגנָּב ְוא
ְו ָ
ֵת ַדע ְבּ ֵאי־זוּ ָשׁ ָעה ֲאנִי ָבא ָע ֶלי׃
ֲשׁר א ִט ְמּאוּ
ד יֶשׁ־ ְלְ שׁמוֹת ְמ ַע ִטּים גַם־ ְבּ ַס ְר ִדּיס א ֶ
ָדים ְל ָבנִים ִכּי ָל ֶהם
יהם ֵהם י ְִת ַה ְלּכוּן ִע ִמּי ִבּ ְבג ִ
ֶאת־ ִבּ ְג ֵד ֶ
ָאָתה׃
י ָ
ַצּ ַח הוּא י ְִל ַבּשׁ ְל ָבנִים וְ א ֶא ְמ ֶחה ֶאת־ ְשׁמוֹ ִמ ֵסּ ֶפר
ה ַה ְמנ ֵ
אָכיו׃
אָבי וְ ִל ְפנֵי ַמ ְל ָ
וֹדה ִל ְפנֵי ִ
ַה ַחיִּים ִכּי ֶאת־ ְשׁמוֹ א ֶ
רוּח ַמ ִגּיד
ֲשׁר ָה ַ
ֲשׁר־אָ ְז ַניִם לוֹ ַי ְק ִשׁיב ֵאת א ֶ
ו ִמי א ֶ
ַל ְקּ ִהלּוֹת׃
אָמר ַה ָקּדוֹשׁ
יל ֶד ְל ִפיָּא ְכּתֹב כֹּה ַ
ז ְו ֶאל־ ַמ ְלאַַ ה ָקּ ָהל ְבּ ִפ ָ
ֲשׁר ְבּיָדוֹ ַמ ְפ ֵתּ ַח ָדּוִ ד ַהפֹּ ֵת ַח ְו ֵאין סֵֹגר ְו ַהסֵֹּגר
ֱמן א ֶ
ַה ֶנּא ָ
ְו ֵאין פֹּ ֵת ַח׃
תוּח
ָת ִתּי ְל ָפנֶיַ שׁ ַער ָפּ ַ
ֲשׂיִ הנֵּה נ ַ
ָד ְע ִתּי ֶאת־ ַמע ֶ
ח יַ
ַתּ ְשׁמֹר
יוּכל ִאישׁ ְל ָס ְגרוֹ ִכּי יֶשׁ־ ְל כֹ ַח ְמ ַעט ו ִ
ֲשׁר־א־ ַ
אֶ
ֶאת־ ְדּ ָב ִרי ְוא ִשׁ ַקּ ְר ָתּ ִבּ ְשׁ ִמי׃
ֲשׁר ַל ָשּׂ ָטן ָהאֹ ְמ ִרים
ֵסת א ֶ
ט ִה ְננִי נֹ ֵתן ֶאת־ ֵא ֶלּה ִמ ֵבּית־ ַה ְכּנ ֶ
ְהוּדים ֵהם ְו ֵאינָם ֵכּן ִכּי ִאם־כֹּ ְז ִבים ִה ְננִי נֹ ְתנָם ְל ָפנֶי
ִכּי י ִ
ַג ֶלי וְ י ְָדעוּ ִכּי ֲא ִני
ִכּי יָבֹאוּ ְוי ְִשׁ ַתּחֲווּ ַעל־ ַכּפּוֹת ר ְ
ֲה ְב ִתּי׃
אַ
רוּח ְוגַם־ ֲאנִי ֶא ְשׁ ָמ ְרְ בּיוֹם
ַען ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאת־ ְדּ ָב ִרי ְבּעֹ ֶצר ַ
י יַ
ישׁ ֵבי ָהאָרֶץ׃
ֻלּהּ ְלנַסּוֹת ֶאת־ ְ
ַמ ָסּה ַה ָבּא ַעל־ ֵתּ ֵבל כּ ָ
ֲשׁר ְלֶ פּן־י ִַקּח ִאישׁ ִמ ְמּ
יא ִה ְננִי ָבא ְמ ֵהרָה ְשׁמֹר ֵאת א ֶ
ֶאת־ ִכּ ְת ֶר׃
יכל ֱאַ הי ְוא־י ְֶע ַתּק עוֹד
ַצּ ַח ֶא ְתּנֶנּוּ ְל ַעמּוּד ְבּ ֵה ַ
יב ַה ְמנ ֵ
חוּצה ְו ָכ ַת ְב ִתּי ָע ָליו ֶאת־ ֵשׁם ֱאַ הי ְו ֶאת־ ֵשׁם
ִמ ְמּקוֹמוֹ ַה ָ
ֲד ָשׁה ַהיֹּ ֶר ֶדת ֵמ ֵאת
ְרוּשׁ ַליִם ַהח ָ
ִעיר ֱאָ הי ֲהא ִהיא י ָ
ֱאַ הי ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ֶאת־ ְשׁ ִמי ֶה ָח ָדשׁ׃
רוּח ַמ ִגּיד
ֲשׁר ָה ַ
ֲשׁר־אָ ְז ַניִם לוֹ י ְַק ִשׁיב ֵאת א ֶ
יג ִמי א ֶ
ַל ְקּ ִהלּוֹת׃
אָמן ֵעד
אָמר ָה ֵ
לוּד ְקיָא ְכּתֹב כֹּה ַ
יד ְו ֶאל־ ַמ ְלאַַ ה ָקּ ָהל ְבּ ְ
ֵאשׁית ְבּ ִריאַת ָה ֱאִ הים׃
ֱמת ְו ַה ֶצּ ֶדק ְור ִ
ָהא ֶ
ִתּן
אָתּה ִמי־י ֵ
ֲשׂיִ כּי א ַקר ְוא ַחם ָ
ָד ְע ִתּי ֶאת־ ַמע ֶ
טו י ַ
ִית ַקר אוֹ־ ָחם׃
ְו ָהי ָ
אָקיא
ֵיהם א ַחם וְ א ַקר ִ
אַתּה ִמ ְשּׁנ ֶ
ַען ִכּי נֹ ֶטה ָ
טז אַ י ַ
אֹ ְתִ מ ִפּי׃

אָמ ְר ָתּ ֵהן ֶה ְע ַשׁ ְר ִתּי וְ ַכ ִבּיר ָמ ְצאָה י ִָדי ְוא ֶא ְח ַסר
אַתּה ַ
יז ְו ָ
ְערֹם׃
אַתּה ָענִי ִעוֵּר ו ֵ
ָד ְע ָתּ ִכּי־נ ְִד ֶכּה ְו ֻא ְמ ָלל ָ
ָדּ ָבר ְוא י ַ
ָדים
וּבג ִ
ְת ְע ַשׁר ְ
ָהב ָצרוּף ָבּ ֵאשׁ ו ֶ
יע ְצִ ל ְקנוֹת ִמיּ ִָדי ז ָ
יח ִא ָ
ָלה ְו ֶשׁ ֶמן ַמ ְר ֵפּא
ָת א ִתגּ ֶ
וּבשׁת ֶע ְרו ְ
ֲשׁר ִתּ ְל ַבּשׁ ֶ
ְל ָבנִים א ֶ
ִל ְמשֹׁ ַח ֵעינֶיְ ל ַמ ַען ִתּ ְר ֶאה׃
יחנּוּ ַו ֲאי ְַסּרֶנּוּ ַעל־ ֵכּן
וֹכ ֶ
ֲשׁר ֲאנִי אֹ ֵהב א ִ
יט ָכּל־ ִאישׁ א ֶ
ְשׁוּבה ֵא ָלי׃
אַמּץ־נָא ו ָ
ִה ְת ֶ
וֹלי
כ ִהנֵּה ֲאנִי עֹ ֵמד ַל ֶפּ ַתח וְדֹ ֵפק ִאישׁ ִכּי י ְִשׁ ַמע ֶאת־ק ִ
וּפ ַתח ֶאת־ ַה ֶדּ ֶלת אָבֹא ֶלאֱכֹל ִעמּוֹ וְהוּא ִע ָמּ ִדי׃
ָ
ֲשׁר גַּם־אָנֹ ִכי
ַצּ ַח ֶא ֶתּן־לוֹ ָל ֶשׁ ֶבת ִע ִמּי ַעל־ ִכּ ְס ִאי ַכּא ֶ
כא ַה ְמנ ֵ
אָבי ַעל־ ִכּ ְסאוֹ׃
ָשׁ ְב ִתּי ִעם־ ִ
נ ִַצּ ְח ִתּי ְוי ַ
רוּח ַמ ִגּיד
ֲשׁר ָה ַ
ֲשׁר־אָ ְז ַניִם לוֹ י ְַק ִשׁיב ֵאת א ֶ
כב ִמי א ֶ
ַל ְקּ ִהלּוֹת׃

פרק ד
יתי ְו ִהנֵּה ַשׁ ַער נ ְִפ ָתּח ַבּ ָשּׁ ָמיִם
ָא ִ
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ר ִ
א ַ
וֹפר ְמ ַד ֵבּר ֵא ַלי ֵלאמֹר
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ַכשּׁ ָ
ְו ַהקּוֹל ָה ִראשׁוֹן א ֶ
ֲשׁר ִתּ ְקרֶינָה אַ ֲחרֵי־ ֵכן׃
ֲלה ֵהנָּה ְו ֶה ְר ֵא ִתיֵ את א ֶ
עֵ
רוּח ְכּ ָרגַע ְו ִהנֵּה ִכ ֵסּא נ ִָצּב ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְו ֶא ָחד
ַתּנַח ָע ַלי ָה ַ
ב וָ
ישׁב ַעל־ ַה ִכּ ֵסּא׃
ֵ
ְק ֶשׁת
ָשׁ ֶפה ְכּ ֶא ֶבן אֹ ֶדם ו ֶ
יּשׁב ַההוּא ְכּ ַמ ְר ֵאה ֶא ֶבן י ְ
ג ְו ַה ֵ
ָקת׃
ָס ִביב ַל ִכּ ֵסּא ְכּ ֵעין ָבּר ֶ
אַר ָבּ ָעה ִכ ְסאוֹת עֹ ְמ ִדים ֶאל־ ַה ִכּ ֵסּא ִמ ָסּ ִביב
ְע ְשׂ ִרים ְו ְ
ד וֶ
ישׁ ִבים
אַר ָבּ ָעה זְ ֵקנִים ְ
יתי ֶע ְשׂ ִרים ְו ְ
ָא ִ
ו ְַעל־ ַה ִכּ ְסאוֹת ר ִ
יהם׃
ָאשׁ ֶ
ָהב ְבּר ֵ
ָדים ְל ָבנִים ו ְַע ְטרוֹת ז ָ
ֻבּ ִשׁים ְבּג ִ
ְמל ָ
ְשׁ ְב ָעה ַל ִפּ ִידים
ַעשׁ ו ִ
ַעם ְור ַ
וּמתּוַֹ ה ִכּ ֵסּא יֹ ֵצא ָברָק ר ַ
ה ִ
ֲשׁר־ ֵהם ִשׁ ְב ָעה רוּחוֹת ָה ֳאִ הים׃
בֲֹּע ִרים ִל ְפנֵי ַה ִכּ ֵסּא א ֶ
וּבתוַֹ ה ִכּ ֵסּא ו ְָס ִביב
וֹכית ְכּ ֵעין ַה ָקּרַח ְ
ו ו ְִל ְפנֵי ַה ִכּ ֵסּא יַם זְכ ִ
וּמאָחוֹר׃
אַר ַבּע ַחיּוֹת ְמ ֵלאוֹת ֵעי ַניִם ִמ ָפּנִים ֵ
לוֹ ְ
ְה ַחיָּה ַה ֵשּׁנִית ְכּ ֵעגֶל
אַריֵה ו ַ
ז ְדּמוּת ַה ַחיָּה ָה ִראשׁוֹ ָנה ְכּ ְ
וּדמוּת ַה ַחיָּה
אָדם ְ
ישׁית ָפּנִים ָלהּ ִכּ ְפנֵי ָ
ְו ַה ַחיָּה ַה ְשּׁ ִל ִ
וֹפף׃
ֶשׁר ְמע ֵ
יעית ְכּנ ֶ
ָה ְר ִב ִ
ָפיִם ְל ֶא ָחת ְו ֵהן ְמ ֵלאוֹת
ָפיִם ֵשׁשׁ ְכּנ ַ
אַר ַבּע ַה ַחיּוֹת ֵשׁשׁ ְכּנ ַ
ח ְו ְ
וֹמם ָלי ְָלה ִכּי
וּמ ִלּ ְפנִים ְו ַה ְשׁ ֵקט ֵאין ָל ֵהן י ָ
ֵעי ַניִם ִמ ָסּ ִביב ִ
ֲשׁר הוּא
קֹ ְראוֹת ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ יְה ָוֹה ֱאֵ הי ְצ ָבאוֹת א ֶ
ָהיָה ה ֶוֹה ו ְָע ִתיד ָלבֹא׃
יּשׁב ַעל־ ַה ִכּ ֵסּא
ְשׁ ַבח ַל ֵ
ְה ָדר ו ֶ
וּל ֵעת ַה ַחיּוֹת נֹ ְתנוֹת הוֹד ו ָ
ט ְ
וֹל ִמים׃
וֹל ֵמי ע ָ
ֲשׁר־הוּא ַחי ַעד־ע ְ
אֶ
ֵיהם
ְקנִים ַעל־ ְפּנ ֶ
אַר ָבּ ָעה ַהזּ ֵ
י ֵכּן י ְִפּלוּ ָה ֶע ְשׂ ִרים ְו ְ
ֲשׁר הוּא ַחי
יּשׁב ַעל־ ַה ִכּ ֵסּא א ֶ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִים ִל ְפנֵי ַה ֵ
ִ
אַר ָצה
וֹרידוּ ְ
יהם ָינִיפוּ י ִ
וֹת ֶ
וֹל ִמים וְ ֶאת־ ַע ְטר ֵ
וֹל ֵמי ע ָ
ַעד־ע ְ
ִל ְפנֵי ַה ִכּ ֵסּא ֵלאמֹר׃
אַתּה
ֲתה ָל ַק ַחת הוֹד ְו ָה ָדר וָעֹז ִכּי ָ
יא ְל יְה ָוֹה ֱאֵ הינוּ ָיא ָ
וּב ְרצוֹ ְנִ נ ְהיוּ ְונ ְִברָאוּ׃
ָאת ָכּל־ ֵא ֶלּה ִ
ָבר ָ

רא

וֹחנָן
חזוֹן י ָ

פרק ה
יּשׁב ַעל־ ַה ִכּ ֵסּא ֵס ֶפר ָכּתוּב ָפּנִים
ימין ַה ֵ
ָא ֶרא וְ ִהנֵּה ִבּ ִ
א וֵ
ְואָחוֹר וְ ָחתוּם ְבּ ִשׁ ְב ָעה חֹ ָתמוֹת׃
ָדיו רַב־לוֹ
יתי קֹ ֵרא ְבקוֹל־גָּדוֹל ִמי י ָ
ָא ִ
אַדּיר ר ִ
וּמ ְלאִָ 
ב ַ
וּל ַה ִתּיר ֶאת־חֹ ָת ָמיו׃
ִל ְפתֹּ ַח ֶאת־ ַה ֵסּ ֶפר ְ
וּמ ַתּ ַחת ָלאָרֶץ ִל ְפתֹּ ַח
וּבאָרֶץ ִ
ג ְוא־ ִנ ְמ ָצא רַב־כֹּ ַח ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
ֶאת־ ַה ֵסּ ֶפר ְואַף א־ ְל ַה ִבּיט ֵא ָליו׃
יתי ַה ְר ֵבּה ֶב ֶכה ִכּי א־ ִנ ְמ ָצא רַב־כֹּ ַח ִל ְפתֹּ ַח
ד ַו ֲאנִי ָב ִכ ִ
ֶאת־ ַה ֵסּ ֶפר ְו ִל ְקרֹא בּוֹ אוֹ־ ְל ַה ִבּט ֵא ָליו׃
אַריֵה
ָבר ָה ְ
ְקנִים אַל־ ִתּ ְב ֶכּה ִהנֵּה ג ַ
ה וַיֹּא ֶמר ֵא ַלי ֶא ָחד ִמן־ ַהזּ ֵ
וּל ַה ִתּיר
ְהוּדה שֹׁ ֶרשׁ ָדּוִד ִל ְפתֹּ ַח ֶאת־ ַה ֵסּ ֶפר ְ
ִמ ֵשּׁ ֶבט י ָ
ִשׁ ְב ַעת חֹ ָת ָמיו׃
ְקנִים
וּבתוַֹ הזּ ֵ
אַר ַבּע ַה ַחיּוֹת ְ
ָארֶא וְ ִהנֵּה ְבּתוַֹ ה ִכּ ֵסּא וְ ְ
ו וֵ
בוּח ְולוֹ ֶשׁ ַבע ְק ָר ַניִם ְו ִשׁ ְב ָעה ֵעי ַניִם
עֹ ֵמד ֶשׂה ְכּמוֹ ָט ַ
ֲשׁר ִשׁ ְב ָעה רוּחוֹת ָה ֱאִ הי ֵה ָמּה ְמשֹׁ ְט ִטים ְבּ ָכל־ ָהאָרֶץ׃
אֶ
יּשׁב ַעל־ ַה ִכּ ֵסּא׃
ימין ַה ֵ
ז ַויָּבֹא ַויּ ִַקּח ֶאת־ ַה ֵסּ ֶפר ִמ ִ
אַר ַבּע ַה ַחיּוֹת
ֵיהם ְ
ח ַוי ְִהי ְבּ ַק ְחתּוֹ ֶאת־ ַה ֵסּ ֶפר ַויּ ְִפּלוּ ַעל־ ְפּנ ֶ
ְקנִים ִל ְפנֵי ַה ֶשּׂה ו ְִכנּוֹר ְבּיַד ִאישׁ
אַר ָבּ ָעה ַהזּ ֵ
ְע ְשׂ ִרים ְו ְ
וֶ
ֲשׁר ְתּ ִפלּוֹת
ָהב ְמ ֵלאוֹת ְקטֹ ֶרת א ֶ
וּמ ְחתּוֹת ז ָ
ִאישׁ ֵמ ֶהם ַ
וֹשׁים ֵהנָּה׃
ַה ְקּד ִ
ָשׁירוּ ִשׁיר ָח ָדשׁ ֵלאמֹר ְלָ נ ֲאוָה ָל ַק ַחת ֶאת־ ַה ֵסּ ֶפר
ט ַויּ ִ
ֲד ְת
ית ע ָ
וּב ָד ְמָ ק ִנ ָ
ִשׁ ַח ְט ָתּ ְ
ִל ְפתֹּ ַח ֶאת־חֹ ָת ָמיו ִכּי נ ְ
וּמ ָכּל־ ָעם וָגוֹי׃
ֵלאִ הים ִמ ָכּל־ ֵשׁ ֶבט וְ ָלשׁוֹן ִ
וּלכֹ ֲהנִים ִל ְפנֵי ֱאֵ הינוּ ִל ְמ
ַתּ ַעשׂ אֹ ָתם ִל ְמ ָל ִכים ְ
י וַ
ָבּאָרֶץ׃
ַבּים ָס ִביב ַל ִכּ ֵסּא
אָכים ר ִ
ְשׁ ַמ ְע ִתּי קוֹל ַמ ְל ִ
יתי ו ָ
ָא ִ
יא אָז ר ִ
ֲל ִפים׃
ְאַל ֵפי א ָ
וּמ ְס ָפּרָם ִרבֹּאוֹת ְר ָבבוֹת ו ְ
ְקנִים ִ
ו ְַל ַחיּוֹת ְו ַלזּ ֵ
ְעשׁר
בוּח ָל ַק ַחת עֹז ו ֶ
יב ְו ֵהם ָענוּ ְבקוֹל רָם נָאוָה ַל ֶשּׂה ַה ָטּ ַ
ָכה׃
וּבר ָ
ְו ָח ְכ ָמה ְוּגבוּרָה ְוהוֹד ְו ָה ָדר ְ
ֲשׁר
וּמ ַתּ ַחת ָלאָרֶץ ַוא ֶ
וּבאָרֶץ ִ
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
יג ו ְָכל־יָצוּר א ֶ
ֲשׁר ָבּ ֶהם ָשׁ ַמ ְע ִתּי עֹ ִנים ֵלאמֹר
ַמּים ְוכֹל א ֶ
ַעל־ ְפּנֵי ַהיּ ִ
ְה ָה ָדר
ְההוֹד ו ֶ
ָכה ו ַ
יּשׁב ַעל־ ַה ִכּ ֵסּא ְו ֶאל־ ַה ֶשּׂה ַה ְבּר ָ
ֶאל־ ַה ֵ
וֹל ִמים׃
וֹל ֵמי ע ָ
ְו ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ַעד־ע ְ
ְקנִים נ ְָפלוּ
אַר ָבּ ָעה ַהזּ ֵ
ְע ְשׂ ִרים ְו ְ
אָמן ו ֶ
אַר ַבּע ַה ַחיּוֹת ָענוּ ֵ
יד ְו ְ
וֹל ִמים׃
וֹל ֵמי ָהע ָ
ֵיהם ַו ִיּ ְשׁ ַתּחֲווּ ְל ֵחי ע ְ
ַעל־ ְפּנ ֶ

פרק ו
א

ב

יתי ֶאת־ ַה ֶשּׂה פֹּ ֵת ַח ֶא ָחד ִמן־ ִשׁ ְב ָעה
ָא ִ
אַ ֲחרֵי־ ֵכן ר ִ
ַעם
אַר ַבּע ַה ַחיּוֹת ְכּקוֹל ר ַ
אַחת ִמן־ ְ
ַהחֹ ָתמוֹת וְקוֹל ַ
וּר ֵאה׃
ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵלאמֹר בֹּא ְ
ָארֶא וְ ִהנֵּה סוּס ָל ָבן ְו ָהרֹ ֵכב ָע ָליו לוֹ ֶק ֶשׁת ַוי ְַע ְטּרוּ־לוֹ
וֵ
ֲשׁר יָעֹז ִבּ ְג ֻברָתוֹ׃
ֵצא ְכ ִגבּוֹר ִמ ְל ָח ָמה א ֶ
ֲטרָה ַויּ ֵ
עָ

וֹתם ַה ֵשּׁנִי ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת־ ַה ַחיָּה
ֲשׁר ָפּ ַתח ֶאת־ ַהח ָ
ג ו ְַכא ֶ
וּר ֵאה׃
ַה ֵשּׁנִית אֹ ֶמרֶת בֹּא ְ
אַחר אָדֹם ְו ָהרֹ ֵכב ָע ָליו כֹּ ַח ְבּיָדוֹ ְל ַה ֲע ִביר
ֵצא סוּס ֵ
ד ַויּ ֵ
ֵעהוּ
ַה ְרגוּ ִאישׁ ֶאת־ר ֵ
ֶאת־ ַה ָשּׁלוֹם ִמן־ ָהאָרֶץ ְל ַבעֲבוּר י ַ
ְו ֶחרֶב ְגּדֹ ָלה ִנ ְתּנָה ְביָדוֹ׃
ישׁי ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת־קוֹל
וֹתם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲשׁר ָפּ ַתח ֶאת־ ַהח ָ
ה ו ְַכא ֶ
ָאַבּט ְו ִהנֵּה סוּס ָשׁחֹר
ישׁית ֵלאמֹר בֹּא וּ ְר ֵאה ו ֵ
ַה ַחיָּה ַה ְשּׁ ִל ִ
ְו ָהרֹ ֵכב ָע ָלי מֹא ְזנֵי ִמ ְשׁ ָקל ְבּיָדוֹ׃
אַר ַבּע ַה ַחיּוֹת ֵלאמֹר ַקב ִח ִטּים ְבּ ֶב ַקע
ָא ְשׁ ַמע קוֹל ִמתּוְֹ 
ו וֶ
לשׁה ַק ִבּים ְשׂעֹ ִרים ְבּ ֶב ַקע ֶכּ ֶסף ְו ֶאת־ ַה ֶשּׁ ֶמן
וּשׁ ָ
ֶכּ ֶסף ְ
ְו ֶאת־ ַהַיּיִן אַל־ ַתּ ְשׁ ֵחת׃
יעי ָשׁ ַמ ְע ִתּי קוֹל ַה ַחיָּה
וֹתם ָה ְר ִב ִ
ֲשׁר ָפּ ַתח ֶאת־ ַהח ָ
ז ו ְַכא ֶ
וּר ֵאה׃
יעית ֵלאמֹר בֹּא ְ
ָה ְר ִב ִ
ָארֶא וְ ִהנֵּה סוּס ְכּ ֵעין ֵירָקוֹן ְו ָהרֹ ֵכב ָע ָליו ָמוֶת ְשׁמוֹ
ח וֵ
וּשׁאוֹל יֹ ֵצאת אַ ֲחרָיו וְכֹ ַח ִנ ַתּן ָל ֶהם ַלהֲרֹג ֶאת־רֹ ַבע ָהאָרֶץ
ְ
וּב ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה׃
ָעב ַבּ ֶדּ ֶבר ְ
ַבּ ֶחרֶב ָבּר ָ
ְבּ ַח
ָארֶא ִמ ַתּ ַחת ַל ִמּז ֵ
ישׁי ו ֵ
ֲמ ִ
וֹתם ַהח ִ
ט וּ ְכ ִפ ְתחוֹ ֶאת־ ַהח ָ
ָתנוּ
ֲשׁר נ ְ
ֶאת־נ ְַפשׁוֹת ַה ֶנּ ֱהר ִָגים ַעל־ ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים ו ְַעל־א ֶ
דוּתם׃
ֶאת־ ֵע ָ
י ְו ֵהם צֲֹע ִקים ְבּקוֹל גָּדוֹל ַעד־ ָמ ַתי אֲדָֹני ֵאל ָקדוֹשׁ ֵאל
ֱמת ַעד־ ָמ ַתי א־ ָתבֹא ַב ִמּ ְשׁ ָפּט ְוא־ ִתקֹּם ָדּ ֵמנוּ ַה ָשּׁפוּ
אֶ
יּשׁ ֵבי ָהאָרֶץ׃
ִמ ְ
וֹחיל
יהם ְלה ִ
ֲל ֶ
ֲלצוֹת ְל ָבנוֹת ֵלאמֹר ִכּי ע ֵ
ָתן־ ָל ֶהם ַמח ָ
יא ַו ִיּנּ ֵ
יהם
ֲח ֶ
ֵיהם ַוא ֵ
ֲשׁר ָשׁ ֵלם י ְִהיֶה ִמ ְס ַפּר ַח ְבר ֶ
עוֹד ְמ ָעט ַעד א ֶ
וֹהם׃
ִשּׁ ֵפָ דּ ָמם ְכּמ ֶ
ֲשׁר י ָ
אֶ
ָעה ְגדֹ ָלה
ָארֶא ְו ִהנֵּה ְזו ָ
וֹתם ַה ִשּׁ ִשּׁי ו ֵ
וּכ ִפ ְתחוֹ ֶאת־ ַהח ָ
יב ְ
ֶה ַפְּ ל ָדם׃
ֵח נ ְ
אַדּרֶת ֵשׂ ָער וְ ַהָיּר ַ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָל ְב ָשׁה ַק ְדרוּת ְכּ ֶ
ֶיה ִמ ְפּנֵי
אָר ָצה ִכּ ְת ֵאנָה ְב ַשׁ ֶלּ ֶכת ַפּגּ ָ
וֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם נ ְָפלוּ ְ
יג וְכ ְ
רוּח ְס ָערָה׃
ַ
וֹמם׃
ֶע ְתּקוּ ִמ ְמּק ָ
יד ַה ָשּׁ ַמיִם ְכּ ֵס ֶפר נָגֹלּוּ ְו ָה ִרים ְו ִאיֵּי ַהיָּם נ ְ
ֲשׁירֵי ָעם ו ְִגבֹּ ֵרי כֹ ַח
ֲל ִפים ע ִ
ֶיה וְ ָשׂרֵי ָהא ָ
וּמ ְל ֵכי־ ֶארֶץ ְו ָשׂר ָ
טו ַ
וּבין ַה ְסּ ָל ִעים
ֻלּם ֵ
וֹרים ִה ְת ַח ְבּאוּ ִב ְמ ָערוֹת כּ ָ
וּבנֵי ח ִ
ֲב ִדים ְ
עָ
ֶבּ ָה ִרים׃
טז וַיֹּא ְמרוּ ֶאל־ ֶה ָה ִרים וְ ֶאל־ ַה ְסּ ָל ִעים נ ְִפלוּ ָע ֵלינוּ ַכּסּוּ אֹ ָתנוּ
וּמ ְפּנֵי חֲרוֹן אַף ַה ֶשּׂה׃
יּשׁב ַעל־ ַה ִכּ ֵסּא ִ
ִמ ְפּנֵי ַה ֵ
וּמי ַיעֲמֹד׃
יז ִכּי יוֹם ז ְַע ָמם ַהגָּדוֹל ָבּא ִ
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אַר ַבּע
אָכים עֹ ְמ ִדים ַעל־ ְ
אַר ָבּ ָעה ַמ ְל ִ
יתי ְ
ָא ִ
ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ר ִ
רוּח
יה ְל ִב ְל ִתּי ְת ִהי ַ
אַר ַבּע רוּחֹ ֶת ָ
ַכּנְפוֹת ָהאָרֶץ וְ תֹ ְפ ִשׂים ְבּ ְ
נשׁ ֶבת א ָבאָרֶץ ְוא ַביָּם ְוא ְב ָכל־ ֵעץ׃
ֶ
וֹתם
אַחר עֹ ֶלה ִמ ִמּ ְזרַח־ ֶשׁ ֶמשׁ וְנֹ ֵשׂא ח ַ
ָארֶא ַמ ְלאֵָ 
וֵ
ֲשׁר
אָכים א ֶ
אַר ָבּ ָעה ַה ַמּ ְל ִ
ֵאל־ ָחי ַויּ ְִקרָא ְבּקוֹל גָּדוֹל ֶאל־ ְ
ָדם ְל ַה ְשׁ ִחית ֶאת־ ָהאָרֶץ וְ ֶאת־ ַהיָּם׃
ֻדּה ְבי ָ
ַה ְפּק ָ

וֹחנָן
חזוֹן י ָ

ְאת־ ַהיָּם ְו ֶאת־ ָה ֵע ִצים
ג וַיֹּא ֶמר אַל־ ַתּ ְשׁ ִחיתוּ ֶאת־ ָהאָרֶץ ו ֶ
יהם׃
וֹת ֶ
ַעד ִכּי־ ָח ַת ְמנוּ ֶאת־ ַע ְב ֵדי ֱאֵ הינוּ ַעל־ ִמ ְצח ֵ
אַר ָבּ ָעה
ֶח ָתּ ִמים ְמאַת ֶא ֶלף ְו ְ
ָא ְשׁ ַמע ֶאת־ ִמ ְס ַפּר ַהנּ ְ
ד וֶ
ָאל
ֶח ְתּמוּ ִמ ֶקּרֶב ָכּל־ ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
אָלף ֲא ֶשׁר נ ְ
אַר ָבּ ִעים ֶ
ְו ְ
יהם׃
ְל ִשׁ ְב ֵט ֶ
אָלף ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי
ֶח ְתּמוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶ
ְהוּדה נ ְ
ה ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי־י ָ
ֶח ְתּמוּ
אָלף ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי־גָד נ ְ
ֶח ְתּמוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶ
אוּבן נ ְ
ְר ֵ
ֶח ְתּמוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר
ֲשׁר נ ְ
אָלף ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי־א ֶ
ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶ
אָלף׃
ֶ
אָלף ְל ַמ ֵטּה
ֶח ְתּמוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶ
ו ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי־נ ְַפ ָתּ ִלי נ ְ
אָלף׃
ֶח ְתּמוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶ
ַשּׁה נ ְ
ְבנֵי־ ְמנ ֶ
אָלף ְל ַמ ֵטּה
ֶח ְתּמוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶ
ז ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי־ ִשׁ ְמעוֹן נ ְ
שכר
ִשּׂ ָ
ֶח ְתּמוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר אָ ֶלף ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי־י ָ
ְבנֵי־ ֵל ִוי נ ְ
אָלף׃
ֶח ְתּמוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶ
נְ
אָלף ְל ַמ ֵטּה
ֶח ְתּמוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶ
ח ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי־ ְזבֻלוּן נ ְ
ָמין
אָלף ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי־ ִב ְני ִ
ֶח ְתּמוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶ
וֹסף נ ְ
ְבנֵי־י ֵ
אָלף׃
ֶח ְתּמוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶ
נְ
יוּכל ִאישׁ
ֲשׁר א־ ַ
ָאי ִתי ְו ִהנֵּה ָהמוֹן רָב ְמאֹד א ֶ
ט אַ ֲחרֵי־ ֵכן ר ִ
ִל ְספֹּר ִמ ֶקּרֶב ָכּל־ ַהגּוֹ ִים ְו ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ְו ָה ַע ִמּים ְו ַה ְלּשֹׁנוֹת
ֻבּ ִשׁים ְשׂ ָמלוֹת
ַע ְמדוּ ִל ְפנֵי ַה ִכּ ֵסּא ְו ִל ְפנֵי ַה ֶשּׂה ְמל ָ
ָבּאוּ ַויּ ַ
יהם׃
יד ֶ
ְל ָבנוֹת וְ ַכפּוֹת ְתּ ָמ ִרים ִבּ ֵ
יּשׁב
ְשׁוּעה ֵלאֵ הינוּ ַה ֵ
י ַויּ ְִק ְראוּ ְבקוֹל־גָּדוֹל וַיֹּא ְמרוּ ַהי ָ
ַעל־ ַה ִכּ ֵסּא ו ְַל ֶשּׂה׃
ְקנִים
אָכים ַהנּ ִָצּ ִבים ָס ִביב ַל ִכּ ֵסּא וְ ָס ִביב ַלזּ ֵ
יא ו ְָכל־ ַה ַמּ ְל ִ
ֵיהם ִל ְפנֵי ַה ִכּ ֵסּא ַויּ ְִשׁ ַתּחֲווּ
אַר ַבּע ַה ַחיּוֹת נ ְָפלוּ ַעל־ ְפּנ ֶ
וּל ְ
ְ
ֵלאִ הים׃
וֹדה
ְהתּ ָ
ְה ִתּ ְפ ֶארֶת ְו ַה ִבּינָה ו ַ
ָכה ו ַ
אָמן ַה ְבּר ָ
יב וַיֹּא ְמרוּ ֵ
וֹל ִמים
וֹל ֵמי ע ָ
ֶצח ֵלאֵ הינוּ ַעד־ע ְ
ְהנּ ַ
ֻלּה ְו ַה ְגּבוּרָה ו ַ
ְו ַה ְגּד ָ
אָמן׃
ֵ
ְקנִים וַיֹּא ֶמר ֵא ָלי ִמי ֵא ֶלּה ֵהם
ַען ֶא ָחד ִמן־ ַהזּ ֵ
יג ַויּ ַ
וּמאַיִן ָבּאוּ׃
ֻבּ ִשׁים ְשׂ ָמלוֹת ְל ָבנוֹת ֵ
ַה ְמל ָ
ָד ְע ָתּ וַיֹּא ֶמר ֵא ַלי ֵא ֶלּה ֵהם
אַתּה י ָ
יד וָאֹ ַמר ֵא ָליו אֲדֹ ִני ָ
ֲשׁר ִכּ ְבּסוּ ִשׂ ְמָ תם ְבּ ַדם ַה ֶשּׂה ַעד
ַה ָבּ ִאים ֵמרֹב ָצרָה א ֶ
ֲשׁר ִה ְל ִבּינוּ׃
אֶ
וּמ ָשׁ ְר ִתים ְל ָפנָיו
טו ו ְַעל־ ֵכּן ֵהם עֹ ְמ ִדים ִל ְפנֵי ִכ ֵסּא ָה ֱאִ הים ְ
יהם׃
ֲל ֶ
ָלי ְָלה וְ ַהיֹּ ֵשׁב ַעל־ ַה ִכּ ֵסּא ָיגֵן ע ֵ
וֹמם ו ָ
יכלוֹ י ָ
ְבּ ֵה ָ
ָשׁ ֶמשׁ׃
ַכּם ָשׁרָב ו ָ
טז א י ְִר ָעבוּ ְוא י ְִצ ְמאוּ עוֹד ְוא־י ֵ
בּוּעי
ֲשׁר ְבּתוַֹ ה ִכּ ֵסּא הוּא י ְִר ֶעה אֹ ָתם ו ְַעל־ ַמ ֵ
יז ִכּי ַה ֶשּׂה א ֶ
ֵיהם׃
וּמ ָחה ֱאִ הים ָכּל־ ִדּ ְמ ָעה ֵמ ֵעינ ֶ
ֲלם ָ
ַמיִם ַחיִּים ְי ַנה ֵ
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ַתּ ִהי ְד ָמ ָמה ַב ָשּׁ ַמיִם
יעי ו ְ
וֹתם ַה ְשּׁ ִב ִ
אַחר ָפּ ַתח ֶאת־ ַהח ָ
ַ
ֲצי ָשׁ ָעה׃
ַכּח ִ

אָכים
וֹפרוֹת ְנתוּנִים ְל ִשׁ ְב ַעת ַה ַמּ ְל ִ
ָארֶא ִשׁ ְב ָעה שׁ ָ
ב וֵ
ָהעֹ ְמ ִדים ִל ְפנֵי ָה ֱאִ הים׃
ָהב
וּביָדוֹ ִמ ְק ֶטרֶת ז ָ
אַחר ַוַיּעֲמֹד ֵא ֶצל ַה ִמּז ְֵבּ ַח ְ
ג ַויָּבֹא ַמ ְלאֵָ 
ֲתרֶת ְקטֹ ֶרת ְל ַה ְק ִטיר ִעם־ ְתּ ִפלּוֹת
ַויּ ְִתנוּ לוֹ ע ֶ
ֲשׁר ִל ְפנֵי ַה ִכּ ֵסּא׃
ָהב א ֶ
וֹשׁים ַעל־ ִמז ְַבּח ַהזּ ָ
ָכּל־ ַה ְקּד ִ
וֹשׁים ִמיַּד
ֲתר ֲענַן ַה ְקּטֹ ֶרת ִעם־ ְתּ ִפלּוֹת ַה ְקּד ִ
ַעל ע ַ
ד ַויּ ַ
ַה ַמּ ְלאִָ ל ְפנֵי ָה ֱאִ הים׃
ְבּ ַח
ְמ ְל ֶא ָה ֵאשׁ ֵמ ַעל־ ַה ִמּז ֵ
ה ַויּ ִַקּח ַה ַמּ ְלאֶָ את־ ַה ִמּ ְק ֶטרֶת ַוי ַ
ָעשׁ׃
וּברָק ָור ַ
ַעם ָ
ֲלי־ ָהאָרֶץ ַוי ְִהי קוֹל ָור ַ
ַויִּצֹּק ע ֵ
יהם ָע ְמדוּ נְכֹ ִנים
וֹפרֹ ֵת ֶ
אָכים ִעם־ ִשׁ ְב ַעת שׁ ְ
ו ְו ִשׁ ְב ַעת ַה ַמּ ְל ִ
ִל ְתקֹעַ׃
לוּלים
ָדם ְבּ ִ
ז ַויּ ְִת ַקע ַה ַמּ ְלאָָ ה ִראשׁוֹן ַוי ְִהי־ ָברָד ְו ֵאשׁ ו ָ
ישׁית
וּשׁ ִל ִ
ישׁית ָהאָרֶץ ְ
ַתּ ָשּׂרֵף ְשׁ ִל ִ
אָר ָצה ו ִ
ַח ָדּו שֹׁ ְט ִפים ְ
יְ
ָה ֵע ִצים ו ְָכל־ֶירֶק ֵע ֶשׂב ִנ ְשׂרָף׃
ָפל
וּכמוֹ ַהר גָּדוֹל בֹּ ֵער ָבּ ֵאשׁ נ ַ
ח ַויּ ְִת ַקע ַה ַמּ ְלאַָ ה ֵשּׁנִי ְ
ֶה ְפּ ָכה ְל ָדם׃
ישׁית ַהיָּם נ ְ
ֶאל־תּוַֹ היָּם וּ ְשׁ ִל ִ
ֲשׁר
אַפּיו א ֶ
רוּח ַחיִּים ְבּ ָ
ֲשׁר ִנ ְשׁ ַמת־ ַ
ט ַויּ ְִגוַע ָכּל־ ָבּ ָשׂר א ֶ
ישׁית ֵמ ֶהן ֶנ ֱהרָסוּ׃
ישׁית ַהיָּם ְו ָה ֳאנִיּוֹת ְשׁ ִל ִ
ַבּ ְשּׁ ִל ִ
וֹכב גָּדוֹל ְכּ ַל ִפּיד בֹּ ֵער
ישׁי ַויִּפֹּל כּ ָ
י ַויּ ְִת ַקע ַה ַמּ ְלאַָ ה ְשּׁ ִל ִ
ִמן־ ַה ְנּ ָהרוֹת
ישׁית
ַעל־ ַה ְשּׁ ִל ִ
ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם ַויִּפֹּל
וּמן־ ַמ ְעיְנוֹת ַה ַמּיִם׃
ִ
ישׁית ִמן־ ַה ַמּיִם ָהי ְָתה
וּשׁ ִל ִ
וֹכב נ ְִקרָא ְשׁמוֹ ַל ֲענָה ְ
יא ְו ַהכּ ָ
אָדם ֵמתוּ ִמן־ ַה ַמּיִם ִכּי ָמ ִרים ֵהם׃
ַבּים ִמ ְבּנֵי ָ
ְל ַל ֲענָה ְור ִ
ישׁית ִמן־ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֻה ְכּ ָתה
יעי ְו ִהנֵּה ְשׁ ִל ִ
יב ַויּ ְִת ַקע ַה ַמּ ְלאָָ ה ְר ִב ִ
וֹכ ִבים ַעד
ישׁית ִמן־ ַהכּ ָ
וּשׁ ִל ִ
ֵח ְ
ישׁית ִמן־ ַהָיּר ַ
וּשׁ ִל ִ
ְ
ישׁיתוֹ ו ְֵכן
יהּ אוֹרוֹ ְשׁ ִל ִ
יתם וְ ַהיּוֹם א ִה ִגּ ַ
ישׁ ָ
ִכּי־ ָח ְשׁ ָכה ְשׁ ִל ִ
ַה ָלּי ְָלה׃
ֲצי ַה ָשּׁ ַמיִם קֹ ֵרא ְבּקוֹל
וֹפף ַבּח ִ
ָא ְשׁ ַמע ַמ ְלאְָ מע ֵ
ָארָא ו ֶ
יג ו ֵ
ֲשׁר
וֹפר א ֶ
ישׁ ֵבי ָהאָרֶץ ִמ ְפּנֵי קֹלוֹת ַהשּׁ ָ
גָּדוֹל אוֹי אוֹי אוֹי ְל ְ
אָכים נְכֹ ִנים ִל ְתקֹעַ׃
לשׁת ַה ַמּ ְל ִ
ֶתר ְשׁ ֶ
יֶ
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וֹכב נֹ ֵפל ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם
ָארֶא כ ָ
ישׁי ו ֵ
ֲמ ִ
ַויּ ְִת ַקע ַה ַמּ ְלאַָ הח ִ
אַר ָצה ַו ִיּ ָנּ ֶתן־לוֹ ַמ ְפ ֵתּ ַח ִל ְב ֵאר ַה ְתּהוֹם׃
ְ
ַעל ִקיטֹר ִמן־ ַה ְבּ ֵאר ְכּ ִקיטֹר
ַויּ ְִפ ַתּח ֶאת־ ְבּ ֵאר ַה ְתּהוֹם ַויּ ַ
וּפנֵי ַה ָשּׁ ַמיִם ִמ ִקּיטֹר
ַתּ ְח ַשַׁ ה ֶשּׁ ֶמשׁ ְ
ַה ִכּ ְב ָשׁן רַב־ ְמאֹד ו ֶ
ַה ְבּ ֵאר׃
אַר ֶבּה ַעל־ ָהאָרֶץ וְכֹ ַח ִנ ַתּן ָל ֶהם ְכּכֹ ַח
ָצא ְ
וּמתּוַֹ ה ִקּיטֹר י ָ
ִ
ַבּים ָבּאָרֶץ׃
ָה ַע ְקר ִ
ְו ֵהם צֻוּוּ ְל ִב ְל ִתּי ַשׁ ֵחת ֶאת־ ֵע ֶשׂב ָהאָרֶץ ְוא ֶאת־ ַהָיּרָק
ֲשׁר
ָשׁים ְל ַב ָדּם א ֶ
ְוא ֶאת־ ֵעץ ַה ָשּׂ ֶדה ִכּי ִאם־ ֶאת־ ָה ֲאנ ִ
וֹתם ֱאִ הים ַעל־ ַה ֶמּ ַצח׃
ֵאין־ ָל ֶהם ח ַ
ֲמ ָשּׁה
יתם ִכּי ִאם־רַק ְל ַענֹּ ָתם ח ִ
ֲמ ָ
ְוא ִנ ַתּן ָל ֶהם ַלה ִ
ַכּנּוּ׃
ֲשׁר ָה ַע ְקרָב י ֶ
אָדם א ֶ
ֳד ִשׁים ְבּ ַמ ְכאוֹב ָק ֶשׁה ְכּ ַמ ְכאוֹב ָ
חָ

וֹחנָן
חזוֹן י ָ

אָדם ֶאת־ ַה ָמּוֶת ְוא י ְִמ ָצ ֻאהוּ
ָמים ָה ֵהם י ְַב ְקשׁוּ ְבנֵי־ ָה ָ
ו ַבּיּ ִ
י ְִשׁאֲלוּ ֶאת־נ ְַפ ָשׁם ָלמוּת ְו ַה ָמּוֶת י ְִברַח ֵמ ֶהם׃
ֲרוּכים ְל ִמ ְל ָח ָמה
סוּסים ע ִ
ִ
אַר ֶבּה ְכּ ַמ ְר ֵאה
וּמ ְר ֵאה ָה ְ
ז ַ
ֵיהם׃
ָשׁים ְפּנ ֶ
ָהב וְ ִכ ְפנֵי ֲאנ ִ
יהם ְכּ ַע ְטרוֹת ז ָ
ָאשׁ ֶ
ו ְַעל־ר ֵ
ֵיהם ִשׁנֵּי ֲארָיוֹת׃
ָשׁים ְו ִשׁנּ ֶ
ח ְו ֵשׂ ָער ָל ֶהם ִכּ ְשׂ ַער נ ִ
יהם ְכּקוֹל
יהם ִשׁ ְריֹ ִנים ְכּ ִשׁ ְריֵֹני ַב ְרזֶל וְקוֹל ַכּנ ְֵפ ֶ
ֲל ֶ
ט ַוע ֵ
ֲשׁר ְירֻצוּן ַל ְקּרָב׃
סוּסים א ֶ
ַמ ְר ְכּבוֹת הֲמוֹן ִ
ֲשׁר אוֹ ָנם
וֹתם ָדּ ְרבֹנוֹת א ֶ
וּב ַזנְב ָ
ַבּים ְ
י וּ ְזנָבוֹת ָל ֶהם ְכּמוֹ ַע ְקר ִ
ֳד ִשׁים׃
ֲמ ָשּׁה ח ָ
אָדם ח ִ
ָבּם ְל ַענּוֹת ֶאת־ ְבּנֵי ָ
ֲשׁר ְשׁמוֹ ִבּ ְשׂ ַפת ֵע ֶבר
יהם ֶמ ֶל הוּא ַמ ְלאַַ ה ְתּהוֹם א ֶ
ֲל ֶ
יא ַוע ֵ
וֹליוֹן׃
ֲבדּוֹן וְ ַה ְיּ ָונִים י ְִק ְראוּ־לוֹ אַפּ ְ
אַ
ישׁי ִהנָּם ָבּ ִאים׃
יב ְנ ִהי ֶא ָחד ָח ַלף ָה ַל־לוֹ וּ ְנ ִהי ֵשׁנִי ְשׁ ִל ִ
ָא ְשׁ ַמע קוֹל קֹ ֵרא ִמ ֵבּין ַק ְרנוֹת
יג ַויּ ְִת ַקע ַה ַמּ ְלאַָ ה ִשּׁ ִשּׁי ו ֶ
ֲשׁר ִל ְפנֵי ֱאִ הים׃
ָהב א ֶ
ִמז ְַבּח ַהזּ ָ
וֹפר ְבּיָדוֹ ֵלאמֹר ַה ֵתּר
ֲשׁר ַהשּׁ ָ
יד ֶאל־ ַה ַמּ ְלאַָ ה ִשּׁ ִשּׁי א ֶ
ָהר ַהגָּדוֹל
ֲסוּרים ַעל־ ַהנּ ָ
אָכים ָהא ִ
אַר ָבּ ָעה ַה ַמּ ְל ִ
ֶאת־ ְ
ְנ ַהר־ ְפּרָת׃
ֲרוּכים ָהיוּ ַל ָשּׁ ָעה
ֲשׁר ע ִ
אָכים ֻה ָתּרוּ א ֶ
אַר ָבּ ָעה ַה ַמּ ְל ִ
טו ְו ְ
ישׁית ִמן־ ְבּנֵי
ו ְַליּוֹם ְו ַלחֹ ֶדשׁ ְו ַל ָשּׁנָה ְל ָה ִמית ֶאת־ ַה ְשּׁ ִל ִ
אָדם׃
ָה ָ
ָשׁים ָע ָלה ִל ְשׁ ֵתּי ִרבֹּאוֹת ְר ָבבוֹת
וּמ ְס ַפּר ִצ ְבאוֹת ַה ָפּר ִ
טז ִ
ִכּי־ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ְס ָפּרָם׃
ֲשׁר
יהם א ֶ
סּוּסים וְ ֶאת־רֹ ְכ ֵב ֶ
יתי ֶב ָחזוֹן ֶאת־ ַה ִ
ָא ִ
יז ו ְֵכן ר ִ
סּוּסים
ָאשׁי ַה ִ
ָפ ִרית ְור ֵ
יהם ְכּ ַמ ְר ֵאה ֵאשׁ ְתּ ֵכ ֶלת ְוג ְ
ִשׁ ְריֵֹנ ֶ
ָפ ִרית׃
יהם ָע ְל ָתה ֵאשׁ ָע ָשׁן ְוג ְ
וּמ ִפּ ֶ
ָאשׁי ֲארָיוֹת ִ
ְכּר ֵ
ָפ ִרית ָהעֹלוֹת
וּבגּ ְ
יח ָבּ ָשׁלשׁ ַמגֵּפוֹת ֵא ֶלּה ָבּ ֵאשׁ ֶבּ ָע ָשׁן ַ
אָדם׃
ישׁי ִמן־ ְבּנֵי ָה ָ
יהם ֻה ָכּה ֵח ֶלק ְשׁ ִל ִ
ִמ ִפּ ֶ
וֹתם
וֹתם ִכּי ַזנְב ָ
וּבזַנְ ב ָ
יהם ְ
סּוּסים ְבּמוֹ־ ִפ ֶ
יט ִכּי־כֹ ַח ַה ִ
ֲשׁר ָבּם ֵהם ְמ ַח ְבּ ִלים׃
ָאשׁים ָל ֶהם א ֶ
ִכּ ְנ ָח ִשׁים ֵהם וְ ר ִ
ֲשׁר א ֵמתוּ ַבּ ַמּגֵּפוֹת ָה ֵא ֶלּה א־ ָשׁבוּ
אָדם א ֶ
וּשׁאָר ְבּנֵי ָה ָ
כ ְ
ָהב
ֲצ ֵבּי ז ָ
יהם ֵמ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת עוֹד ַל ֵשּׁ ִדים ְו ַלע ַ
ֲשׂי י ְֵד ֶ
ִמ ַמּע ֵ
ֲשׁר א־י ְִראוּן וְ א־י ְִשׁ ְמעוּן
ָעץ א ֶ
חשׁת ְו ֶא ֶבן ו ֵ
ָכ ֶסף וּ ְנ ֶ
וֶ
ְוא י ְַה ֵלּכוּן׃
ֲשׁר
ֵבה א ֶ
וּמ ְגּנ ָ
וּמזְּנוּת ִ
וּמ ְכּ ָשׁ ִפים ִ
ֶצח ִ
כא ְוגַם א־ ָשׁבוּ ֵמר ַ
יהם׃
יד ֶ
ִבּ ֵ
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אַדּיר יֹ ֵרד ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם עֹ ֶטה ָענָן
אַחר ִ
ָארֶא ַמ ְלאֵָ 
וֵ
ְק ֶשׁת ַעל־רֹאשׁוֹ ָפּנָיו ְכּ ֵעין ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְור ְַג ָליו
ַכּ ַשּׂ ְל ָמה ו ֶ
מּוּדי ֵאשׁ׃
ְכּ ַע ֵ
ְמנִית ַעל־ ַהיָּם
ַצּג ֶאת־ר ְַגלוֹ ַהי ָ
תוּח ַויּ ֵ
וּביָדוֹ ֵס ֶפר ָקטֹן ָפּ ַ
ְ
אלית ַעל־ ָהאָרֶץ׃
ְו ֶאת־ ַה ְשּׂ ָמ ִ
וּב ָק ְראוֹ ִה ְשׁ ִמיעוּ ִשׁ ְב ַעת
ֲרי שֹׁ ֵאג ָקרָא ְבּקוֹל גָּדוֹל ְ
ו ְַכא ִ
ָה ְר ָע ִמים קוֹל ְדּ ָב ִרים׃

ֵיהם הוֹאַ ְל ִתּי
ֲשׁר ִה ְשׁ ִמיעוּ ִשׁ ְב ַעת ָה ְר ָע ִמים קוֹל ִדּ ְבר ֶ
ד ו ְַכא ֶ
ָא ְשׁ ַמע קוֹל ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ֵלאמֹר ֵא ַלי חֲתוֹם
ִל ְכתֹּב ו ֶ
ֲשׁר ִה ְשׁ ִמיעוּ ִשׁ ְב ַעת ָה ְר ָע ִמים ְואַל־ ִתּ ְכתֹּב
ֶאת־ ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
אֹ ָתם׃
יתי עֹ ֵמד ַעל־ ַהיָּם ו ְַעל־ ָהאָרֶץ ֵה ִרים
ָא ִ
ֲשׁר ר ִ
ה ְו ַה ַמּ ְלאָ א ֶ
ֶאת־י ְִמינוֹ ֶאל־ ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ֲשׁר ָבּרָא ֶאת־ ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ֵאת
וֹלם א ֶ
ִשּׁ ַבע ְבּ ֵחי ָהע ָ
ו ַויּ ָ
ֲשׁר
ְאת־ ַהיָּם ְו ֶאת־א ֶ
וּמלוֹאָהּ ו ֶ
ֲשׁר־ ָבּם ְו ֶאת־ ָהאָרֶץ ְ
אֶ
ְבּתוֹכוֹ ִאם־ ִתּ ָמ ֵשׁ עוֹד ָה ֵעת׃
וֹאל
ִתּן קוֹלוֹ וְ י ֵ
יעי י ֵ
ֲשׁר ַה ַמּ ְלאַָ ה ְשּׁ ִב ִ
ָמים ָה ֵהם א ֶ
ז רַק ַבּיּ ִ
יאים׃
ֲב ָדיו ַהנּ ְִב ִ
ֲשׁר ִבּ ַשּׂר ֶאת־ע ָ
וֹע יִתֹּם סוֹד ֱאַ הּ ַכּא ֶ
ִל ְתק ַ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ִדּ ֶבּר ֵא ַלי ֵשׁנִית ֵלאמֹר
ח ְו ַהקּוֹל א ֶ
תוּח ִמַיּד־ ַה ַמּ ְלאָָ העֹ ֵמד ַעל־ ַהיָּם
ֵלַ קח ֶאת־ ַה ֵסּ ֶפר ַה ָפּ ַ
ו ְַעל־ ָהאָרֶץ׃
ָא ֵלֶ אל־ ַה ַמּ ְלאָ וָאֹ ַמר ֵא ָליו ְתּנָה־ ִלּי ֶאת־ ַה ֵסּ ֶפר ַה ָקּטֹן
ט וֵ
וּב ִפי
ֵמר ְל ִב ְט ְנְ 
וַיֹּא ֶמר ֵא ֵלי ַקח ְלֶ ואֱכֹל אֹתוֹ ְוהוּא י ַ
י ְִהיֶה ִכּ ְד ַבשׁ ְל ָמתוֹק׃
ָא ַקּח ֶאת־ ַה ֵסּ ֶפר ַה ָקּטֹן ִמיַּד־ ַה ַמּ ְלאָ וָאֹ ַכל אֹתוֹ ַוי ְִהי
י וֶ
אָכ ִלי אֹתוֹ׃
ְב ִפי ִכּ ְד ַבשׁ ְל ָמתוֹק אֵַ ה ַמר ְל ִב ְטנִי אַ ֲחרֵי ְ
ַבּים ַע ִמּים
ָבא ַעל־ר ִ
וֹסיף עוֹד ְל ִהנּ ֵ
יא וַיֹּא ְמרוּ ֵא ָלי ֲהא ת ִ
וּמ ָל ִכים׃
וּלשֹׁנוֹת ְ
וְגוֹ ִים ְ
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וֹמה ִל ְקנֵה ַה ִמּ ָדּה ַוַיּעֲמֹד ַה ַמּ ְלאָ וַיֹּא ֶמר
ָתן־ ִלי ָקנֶה דּ ֶ
ַו ִיּנּ ֶ
ְבּ ַח ְו ֶאת־ ְמקוֹם
יכל ָה ֱאִ הים ְו ֶאת־ ַה ִמּז ֵ
קוּם וּמֹד ֶאת־ ֵה ָ
ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֲחוִים ָשׁם׃
יכל ַה ִחיצוֹן ְוא ָתמֹד אֹתוֹ ִכּי־ ִנ ַתּן
ֲצר ַה ֵה ָ
ָת ְשׁ ָתּ ֶאת־ח ַ
ְונ ַ
וּשׁ ַניִם
ָמסוּ ֶאת־ ִעיר ַהקֹּ ֶדשׁ אַ ְר ָבּ ִעים ְ
ידי ַהגּוֹ ִים וְ ר ְ
ִבּ ֵ
חֹ ֶדשׁ׃
אתיִם וְ ִשׁ ִשּׁים
ָמים ֶא ֶלף ָמ ַ
ָת ִתּי ִל ְשׁנֵי ֵע ָדי ְונ ְִבּאוּ י ִ
ְונ ַ
ִבּ ְלבוּשׁ ָשׂק׃
וּשׁ ֵתּי ַה ְמּנֹרוֹת ָהעֹ ְמ ִדים ַעל־ ֱאֵ הי
ֵיתים ְ
ֵא ֶלּה ֵהם ְשׁנֵי ַהזּ ִ
ָהאָרֶץ׃
יהם ְותֹא ַכל
ו ְִכי־י ְַב ֵקּשׁ ִאישׁ ִלנְגֹּ ַע ָבּם ֵתּ ֵצא ֵאשׁ ִמ ִפּ ֶ
ָעה׃
יהם מוֹת יָמוּת ָכּל־ ַה ְמ ַב ֵקּשׁ ִלנְגֹּ ַע ָבּם ְלר ָ
ֶאת־אֹ ְי ֵב ֶ
ָדם ַלעֲצֹר ֶאת־ ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ִב ְל ִתּי הֱיוֹת ָמ ָטר
ְו ֵהם יֶשׁ־ ְל ֵאל י ָ
ָדם ַלהֲפֶֹ את־ ַה ַמּיִם ְל ָדם
ְבוּאָתם ְויֶשׁ ְל ֵאל י ָ
ְמי נ ָ
ָכּל־י ֵ
וּל ַהכּוֹת ֶאת־ ָהאָרֶץ ְבּ ָכל־ ַמ ָכּה ְכּ ֵדי ֶח ְפ ָצם׃
ְ
דוּתם ִתּ ָלּ ֶחם־ ָבּם ַה ַחיָּה ָהעֹ ָלה ִמן־ ַה ְתּהוֹם
וּכ ַכלּוֹת ֵע ָ
ְ
יהם וְ ַתהֲרֹג אֹ ָתם׃
ֲל ֶ
ִתּ ְג ַבּר ע ֵ
ֵיהם י ְִפּלוּ ִבּ ְרחוֹב ָה ִעיר ַה ְגּדֹ ָלה ַהנּ ְִקרֵאת ִבּ ְשׂ ַפת
וּפ ְגר ֶ
ִ
יהם׃
ֲשׁר ָשׁם־נ ְִצ ַלב גַּם־אֲדֵֹנ ֶ
וּמ ְצ ָריִם א ֶ
ָמ ָשׁל ְסדוֹם ִ

וֹחנָן
חזוֹן י ָ

ַבּים ִמן־ ָה ַע ִמּים ְו ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ְו ַה ְלּשֹׁנוֹת ְו ַהגּוֹ ִים י ְִראוּ
ט ְור ִ
ָח ִצי ְוא י ְִתּנוּ ִל ְקבֹּר
ָמים ו ֵ
לשׁת י ִ
ֵיהם ְשׁ ֶ
ֶאת־ ִפּ ְגר ֶ
ֲל ִלים ִבּ ְמקוֹם ָק ֶבר׃
ֶאת־ ַהח ָ
יהם וְ י ְִשׁ ְלחוּ ָמנוֹת ִאישׁ
ֲל ֶ
ָשׂישׂוּ י ִָגילוּ ע ֵ
ְישׁ ֵבי ָהאָרֶץ י ִ
י ו ְ
ישׁ ֵבי
יאים ָה ֵא ֶלּה ֶאת־ ְ
ֲשׁר ָע ְכרוּ ְשׁנֵי ַהנּ ְִב ִ
ֵעהוּ אַ ֲחרֵי א ֶ
ְלר ֵ
ָהאָרֶץ׃
רוּח ַחיִּים ֵמ ֵאת
ָח ִצי ָבּא ָב ֶהם ַ
ָמים ו ֵ
לשׁת י ִ
וּב ְמאת ְשׁ ֶ
יא ִ
יהם ו ְִח ַתּת ֱאִ הים נ ְָפ ָלה
ַע ְמדוּ ַעל־ר ְַג ֵל ֶ
ָה ֱאִ הים ַויּ ַ
יהם׃
ַעל־ ָכּל־רֹ ֵא ֶ
יהם ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ֵלאמֹר עֲלוּ
ֲל ֶ
יב ַויּ ְִשׁ ְמעוּ קוֹל גָּדוֹל קֹ ֵרא א ֵ
יהם רֹאוֹת׃
ְעינֵי אֹ ְי ֵב ֶ
ֵהנָּה ַוַיּעֲלוּ ֶב ָענָן ַה ָשּׁ ַמיִם ו ֵ
ֲשׂ ִירית ָה ִעיר ְו ִשׁ ְב ַעת
ַתּפֹּל ע ִ
ַעשׁ גָּדוֹל ָבּ ֵעת ַה ִהיא ו ִ
יג ַוי ְִהי ר ַ
אָרים
ִשׁ ִ
ַעשׁ ְו ַהנּ ְ
ָשׁים ְל ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹת ֵמתוּ ָבר ַ
ֲל ִפים ֲאנ ִ
אָ
ָתם ַויּ ְִתּנוּ ָכבוֹד ֵלאֵ הי ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ֲחז ַ
ְר ָע ָדה א ָ
ישׁי ַעד־ ְמ ֵהרָה ִהנֵּה
יד ְנ ִהי ַה ֵשּׁנִי ָח ַלף ָה ַל־לוֹ וּ ְנ ִהי ַה ְשּׁ ִל ִ
ָבא׃
ִשׁ ְמעוּ ַב ָשּׁ ַמיִם
וֹלים נ ְ
יעי וְקֹלוֹת ְגּד ִ
טו ַויּ ְִת ַקע ַה ַמּ ְלאַָ ה ְשּׁ ִב ִ
ֵלאמֹר ָהי ְָתה ַמ ְמ ֶל ֶכת ָהאָרֶץ ַלאֲדֵֹנינוּ ו ְִל ְמ ִשׁיחוֹ וְ הוּא
ָעד׃
וֹלם ו ֶ
י ְִמְ לע ָ
יּשׁ ִבים ִל ְפנֵי ָה ֱאִ הים
ְקנִים ַה ְ
אַר ָבּ ָעה ַהזּ ֵ
ְע ְשׂ ִרים ְו ְ
טז ו ֶ
ֵיהם ַוי ְִשׁ ַתּחֲווּ ֵלאִ הים׃
ָפלוּ ַעל־ ְפּנ ֶ
וֹתם נ ְ
ַעל־ ִכּ ְסא ָ
ַחנוּ ְלְ יה ָוֹה ֱאֵ הי ְצ ָבאוֹת ה ֶוֹה ְו ָהיָה
וֹדים ֲאנ ְ
יז וַיֹּא ְמרוּ מ ִ
ַתּ ְמ׃
ָד ְל ו ִ
ְויָבוֹא ִכּי ָל ַב ְשׁ ָתּ עֹז גּ ְ
אַפּ וְיוֹם
אַפּם ַעד בֹּא חֲרוֹן ְ
יח ַהגּוֹ ִים ר ְָגשׁוּ ַבחֲרוֹת ָ
יאים
ֲב ֶדיַ הנְּ ִב ִ
ישׁנֵי ָע ָפר ְו ָל ֵתת ָשׂ ָכר ַלע ָ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִל ֵ
וֹשׁים ְוי ְִר ֵאי ִשׁ ְמַ ה ְקּ ַטנִּים ִעם־ ַה ְגּדֹ ִלים וְ ַלעֲכֹר
ְו ַה ְקּד ִ
ֶאת־עֹ ְכרֵי ָהאָרֶץ׃
יכל ָה ֱאִ הים ַבּ ָשּׁ ַמיִם ַואֲרוֹן ְבּ ִריתוֹ ִנ ְראָה ָשּׁם
יט אָז נ ְִפ ַתּח ֵה ַ
הוּברָד
ָע ָ
ָקים וְקוֹת ְר ָע ִמים וּ ְזו ָ
ְבּ ִמ ְק ָדּשׁוֹ ַויּ ְִת ַמ ְלּטוּ ְבר ִ
ָכּ ֵבד׃
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ֲטה ֶשׁ ֶמשׁ
ְואוֹת גָּדוֹל ִנ ְראָה אָז ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִא ָשּׁה עֹ ָטה ַמע ֵ
יה וְ ַעל־רֹא ָשׁהּ י ִָציץ ֵנזֶר ְשׁנֵים ָע ָשׂר
ַג ֶל ָ
וּל ָבנָה ַתּ ַחת ר ְ
ְ
וֹכ ִבים׃
כָּ
ֶיה׃
יה ִצר ָ
ֶה ְפּכוּ ָע ֶל ָ
יה ִכּי נ ְ
ֲב ֶל ָ
ַתּז ְַעק ַבּח ָ
ְו ִהיא ָהרָה ָל ַלת ו ִ
ַוֵיּרָא אוֹת ֵשׁנִי ַב ָשּׁ ָמיִם ְו ִהנֵּה ַתּ ִנין גָּדוֹל ְכּ ַמ ְר ֶאה ֵאשׁ ְולוֹ
ָאשׁיו ֶשׁ ַבע כֹּ ָתרוֹת׃
ְע ֶשׂר ְק ָר ַניִם וְ ַעל־ר ָ
ָאשׁים ו ֶ
ִשׁ ְב ָעה ר ִ
יכם
ַשׁ ִל ֵ
וֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם ַויּ ְ
ישׁית ִמן־כּ ְ
ַויּ ְִס ַחב ִבּ ְזנָבוֹ ְשׁ ִל ִ
אָר ָצה ַוַיּעֲמֹד ַה ַתּנִּין ִל ְפנֵי ָה ִא ָשּׁה ְל ֵעת ִל ְד ָתּהּ ִל ְבַ ע
ְ
ֶאת־ ְבּנָהּ ְבּ ִהוּ ְָלדוֹ׃
ֻתּד ִל ְרעוֹת ֶאת־ ַהגּוֹ ִים
ֲשׁר ע ַ
ָכר א ֶ
ְו ִהיא י ְָל ָדה ֶאת־ ְבּנָהּ ֵבּן ז ָ
ֻלּם ְבּ ֵשׁ ֶבט ַבּ ְרזֶל ַויּ ִָלּ ַקח ְבּנָהּ ֶאל־ ָה ֱאִ הים ֶאל־ ִכּ ְסאוֹ׃
כָּ

הוּכן־ ָלהּ ָמקוֹם
ֲשׁר־ ָשׁם ַ
ו ְו ָה ִא ָשּׁה ָבּ ְר ָחה ָלּהּ ַה ִמּ ְד ָבּרָה א ֶ
אתיִם
וּמ ַ
ָמים ֶא ֶלף ָ
ַעל־ ִפּי ָה ֱאִ הים ְל ַכ ְל ֵכּל אֹ ָתהּ ָשׁם י ִ
ְו ִשׁ ִשּׁים׃
וּצ ָבאָיו ָע ְרכוּ ְקרָב
יכ ֵאל ְ
ַתּ ִהי ִמ ְל ָח ָמה ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִמ ָ
ז וְ
וּצ ָבאָיו נ ְִלחֲמוּ ִע ָמּם׃
ִעם־ ַה ַתּנִּין ְו ַה ַתּנִּין ְ
וֹמם א נִ ְמ ָצא עוֹד ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
וּמק ָ
ח ְוא י ְָכלוּ ָל ֶהם ְ
ֲשׁר
ָחשׁ ַה ַקּ ְדמֹ ִני א ֶ
ַשׁ ִליכוּ ֶאת־ ַה ַתּנִּין ַהגָּדוֹל הוּא ַהנּ ָ
ט ַויּ ְ
ישׁ ֵבי ֵת ֵבל אֹתוֹ
יח ָכּל־ ְ
ֲשׁר ִה ִדּ ַ
וֹטן ְו ָשׂ ָטן א ֶ
ָק ְראוּ לוֹ שׂ ֵ
אָר ָצה׃
אָכיו ִעמּוֹ ִה ְשׁ ִליכוּ ְ
ְו ֶאת־ ַמ ְל ָ
ְשׁוּעת
ָא ְשׁ ָמע קוֹל גָּדוֹל ַבּ ָשּׁ ַמיִם ֵלאמֹר ַהיּוֹם ָבּאָה י ַ
י וֶ
וּמ ְמ ֶשׁ ֶלת ְמ ִשׁיחוֹ ִכּי־הוּרַד
וּמ ְלכוּתוֹ ֶ
ֱאֵ הינוּ ְגּבוּרָתוֹ ַ
וֹמם
ֲשׁר־ ָע ַמד ְל ִשׂ ְטנָם ִל ְפנֵי ֱאֵ הינוּ י ָ
אַחינוּ א ֶ
וֹטן ֵ
שׂ ֵ
ָלי ְָלה׃
וָ
יהם ְוא־אָהֲבוּ
וּב ֵעדוּת ִפּ ֶ
ָברוּ ָע ָליו ְבּ ַדם ַה ֶשּׂה ְ
יא ְו ֵהם גּ ְ
ֶאת־נ ְַפ ָשׁם ַעד־ ָמוֶת׃
ישׁ ֵבי
אַתּם ַהשֹּׁ ְכנִים ָשׁם אוֹי ְל ְ
יב ַעל־ ֵכּן רָנּוּ ָשׁ ַמיִם ו ְַצהֲלוּ ֶ
וֹלה
ֲמתוֹ ְגד ָ
יכם ַה ָשּׂ ָטן ַוח ָ
ֲל ֶ
וּלשֹׁ ְכנֵי ַהיָּם ִכּי־ָירַד א ֵ
ָהאָרֶץ ְ
ִמ ַדּ ְעתּוֹ ִכּי ִת ְק ַצר ִעתּוֹ׃
ֲשׁר
אָר ָצה ַויּ ְִרדֹּף אַ ֲחרֵי ָה ִא ָשּׁה א ֶ
יג ְו ִכ ְראוֹת ַה ַתּנִּין ִכּי הוּרַד ְ
ָכר׃
י ְָל ָדה ֵאת ֵבּן ַהזּ ָ
ַתּ ָעף
ֶשׁר ַהגָּדוֹל ו ָ
ְפי ַהנּ ֶ
ָפיִם ַכּנ ֵ
ֻתּנוּ ָל ִא ָשּׁה ְשׁ ֵתּי ְכנ ַ
יד ַויּ ְ
וֹעד מוֹ ֲע ִדים
ֲשׁר י ְַכ ְל ְכּלוּ אֹ ָתהּ מ ֵ
ַה ִמּ ְד ָבּרָה ֶאל־ ַה ָמּקוֹם א ֶ
ָחשׁ׃
ָח ִצי ִמ ְפּנֵי ַהנּ ָ
וֵ
ָחשׁ ְנ ַהר־ ַמיִם ִמ ִפּיו אַ ֲחרֵי ָה ִא ָשּׁה ְל ָשׁ ְט ָפהּ
ָקא ַהנּ ָ
טו ַויּ ֶ
ָהר׃
ַבּנּ ָ
ַתּ ְב ַלע
יה ו ִ
ָתּ ְפ ַתּח ָהאָרֶץ ֶאת־ ִפּ ָ
ַתּעֲזֹר ָהאָרֶץ ָל ִא ָשּׁה ו ִ
טז ו ַ
ֲשׁר־ ֵה ִקיא ַה ַתּנִּין ִמ ִפּיו׃
ָהר א ֶ
ֶאת־ ַהנּ ָ
ֶתר ז ְַר ָעהּ שֹׁ ְמרֵי
ֵלְ ל ִה ָלּ ֵחם ְבּי ֶ
יז ַויּ ְִקצֹף ַה ַתּנִּין ַעל־ ָה ִא ָשּׁה ַויּ ֶ
יח ִא ָתּם׃
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִמ ְצוֹת ֱאִ הים וְ ֵעדוּת י ַ
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ַדּף ֶאת־ ְשׁמוֹ
וּלג ֵ
יה ְל ָחרֵף ֶאת־ ָה ֱאִ הים ְ
ַתּ ְפ ַתּח ֶאת־ ִפּ ָ
ו וִ
ְו ֶאת־ ִמ ְשׁ ָכּנוֹ וְ ֶאת־שֹׁ ְכנֵי ַה ָשּׁ ָמיִם׃
יהם
ֲל ֶ
וֹשׁים וְ ִל ְגבֹּר ע ֵ
ָתן־ ָלהּ ַלעֲשׂוֹת ִמ ְל ָח ָמה ִעם־ ַה ְקּד ִ
ז ַו ִיּנּ ֶ
ָעם ְו ָלשׁוֹן וָגוֹי׃
וּמ ְמ ָשׁ ָלה ִנ ְתּנָה ָלהּ ַעל ָכּל־ ֵשׁ ֶבט ו ָ
ֶ
ֲשׁר א נִ ְכ ְתּבוּ
ֶיה כֹּל א ֶ
ישׁ ֵבי ָהאָרֶץ י ְִשׁ ַתּחֲווּ ְל ָפנ ָ
ח ו ְָכל־ ְ
בוּח׃
ָסד אָרֶץ ְבּ ֵס ֶפר ַחיֵּי ַה ֶשּׂה ַה ָטּ ַ
וֹתם ִמנִּי אָז ִתּוּ ֶ
ְשׁמ ָ
ֲשׁר־אָ ְז ַניִם לוֹ י ְִשׁ ָמע׃
ט ִמי א ֶ
ָמית ַבּ ֶחרֶב
ֲשׁר י ִ
ֵלִ מי א ֶ
ֲשׁר י ְִשׁ ֶבּה ֶשּׁ ִבי ַבּ ְשּׁ ִבי י ֵ
י ִמי א ֶ
דשׁים׃
רוּח ֶואֱמוּנָה ִל ְק ִ
יוּמת ְבּזֹאת ִנ ְמ ָצא עֹ ֶצר ַ
ַבּ ֶחרֶב ָ
ֲלת ְשׁ ֵתּי ְק ָר ַניִם
ֲד ָמה ַבּע ַ
אַחרֶת עֹ ָלה ִמן־ ָהא ָ
ָארֶא ַחיָּה ֶ
יא ו ֵ
וּמ ַד ֶבּרֶת ְכּ ִפי ַתנִּ ין׃
ְכּ ֶכ ֶבשׂ ְ
משׁ ֶלת ַעל־ ְפּנֵי ַה ַחיָּה ָה ִראשָֹׁנה ְבּ ָכל־ ֶמ ְמ ַשׁ ְל ָתּהּ
יב ְו ִהיא ֶ
יה ִל ְפנֵי ַה ַחיָּה
ְישׁ ֶב ָ
יה ִה ְשׁ ַתּחֲווּ ָהאָרֶץ ו ְ
ָד ָ
ֻלּת י ֶ
וּב ְפע ַ
ִ
ָה ִראשָֹׁנה ַה ִנּ ְר ָפּאָה ִמן־ ַמ ַכּת ַה ָמּוֶת׃
וֹריד ֵאשׁ ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם
וֹלים ַעד גַּם־ ְלה ִ
וֹפ ִתים ְגּד ִ
ַתּ ַעשׂ מ ְ
יג ו ַ
אָדם׃
אַר ָצה ְל ֵעינֵי ְבנֵי ָ
ְ
וֹפ ִתים ַה ְנּתוּנִים ָלהּ ַלעֲשׂוֹת
ישׁ ֵבי ָהאָרֶץ ְבּמ ְ
יח ֶאת־ ְ
ַתּ ִדּ ַ
יד ו ַ
ישׁ ֵבי ָהאָרֶץ ַלעֲשׂוֹת ֶצ ֶלם ַל ַחיָּה
ִל ְפנֵי ַה ַחיָּה וַתֹּא ֶמר ֶאל־ ְ
ַתּ ִחי׃
ֲשׁר־ ֻה ְכּ ָתה ַמ ַכּת־ ֶחרֶב ו ֶ
אֶ
ֲשׁר יָכֹל ְל ַד ֵבּר
רוּח ְבּ ֶצ ֶלם ַה ַחיָּה ַעד א ֶ
יח ַ
טו ְוגַם ִנ ַתּן ָלהּ ְל ָה ִפ ַ
יוּמת׃
ֲשׁר־א י ְִשׁ ַתּ ֲחוֶה ְל ֶצ ֶלם ַה ַחיָּה ָ
ו ְַלעֲשׂוֹת חֹק ִמי א ֶ
ַתּ ְגזָר אֹ ֶמר ִכּי ַכ ָקּטֹן ַכּגָּדוֹל ֶכּ ָענִי ֶכּ ָע ִשׁיר ָכּ ֶע ֶבד
טז ו ִ
ֻלּם י ְַתווּ ָתו ַעל־יַד י ְִמינָם אוֹ ַעל־ ִמ ְצ ָחם׃
וֹרים כּ ָ
ְכּ ֶבן־ח ִ
ֲשׁר לוֹ ַה ָתּו
יוּכל ִאישׁ ִל ְקנוֹת ו ְִל ְמכֹּר ִבּ ְל ִתּי הוּא א ֶ
יז ו ְִכי א־ ַ
הוּא ֵשׁם ַה ַחיָּה אוֹ־ ִמ ְס ַפר ְשׁ ָמהּ׃
ְח ֵשּׁב ֶאת־ ִמ ְס ַפּר ַה ַחיָּה ִכּי
ְה ַמּ ְשׂ ִכּיל י ַ
יח פֹּה ָח ְכ ָמה ְצפוּנָה ו ַ
וּמ ְס ָפּרוֹ תֹרֹסֹוֹ׃
אָדם הוּא ִ
ִמ ְס ַפּר ָ

פרק יד
א

ֲשׁר
ָארֶא ַחיָּה עֹ ָלה ִמן־ ַהיָּם א ֶ
ָאעֱמֹד ַעל־חוֹל ְשׂ ַפת ַהיָּם ו ֵ
וֶ
ֲטרוֹת
ֶיה ֶע ֶשׂר ע ָ
ָאשׁים ו ְֶע ֶשׂר ְק ָר ָניִם ו ְַעל־ ַק ְרנ ָ
ָלהּ ִשׁ ְב ָעה ר ִ
יה׃
ָאשׁ ָ
דּוּפים ַעל־ר ֶ
וּשׁמוֹת ִגּ ִ
ְ
יה ר ְַג ֵלי דֹב
ָמר ְור ְַג ֶל ָ
ֲשׁר ֵעינַי רָאוּ ָדּ ְמ ָתה ְלנ ֵ
ְו ַה ַחיָּה א ֶ
ָתן ָלהּ ֶאת־כֹּחוֹ ְו ֶאת־ ִכּ ְסאוֹ
ֲרי ְו ַה ַתּנִּין נ ַ
יה ִפי א ִ
וּפ ָ
ִ
וּמ ְמ ָשׁל־רָב׃
ִ
וּמ ַכּת ַה ָמּוֶת
יה ְכּ ֻמ ֶכּה ַמ ַכּת ָמוֶת ַ
ָאשׁ ָ
ָא ֱחזֶה ֶא ָחד ֵמר ֶ
וֶ
ֶיה׃
ֱריצוּ ֶאת־ ַה ַחיָּה ַו ִיּ ְנהֲרוּ אַ ֲחר ָ
ִנ ְר ָפּאָה ו ְָכל־ ָהאָרֶץ ֶהע ִ
ָתן ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַל ַחיָּה וְ ִל ְפנֵי ַה ַחיָּה
ַויּ ְִשׁ ַתּחֲווּ ֶאל־ ַה ַתּנִּין ִכּי־נ ַ
ִה ְשׁ ַתּחֲווּ ֵלאמֹר ִמי ְכמוֹ ַה ַחיָּה ִמי יָעֹז ְל ִה ָלּ ֵחם ָבּהּ׃
ַב ְר ָבן ַו ֲחרָפוֹת ְוכֹ ַח ִנ ַתּן־ ָלהּ ַלעֲשׂוֹת
ִתּן פֻּם ְמ ַמ ֵלּל ר ְ
ו ְָלהּ נ ַ
אַר ָבּ ִעים חֹ ֶדשׁ׃
ִכּ ְרצוֹ ָנהּ ְשׁ ַניִם וְ ְ

וֹחנָן
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ָא ָשּׂא ֵעינַי וְ ִהנֵּה־ ֶשׂה עֹ ֵמד ַעל־ ַהר ִציּוֹן ְו ֶא ְצלוֹ ֵמאָה
וֶ
ֲשׁר ְשׁמוֹ ְו ֵשׁם
ֲל ִפים ֵהם א ֶ
אַר ַבּ ַעת א ָ
ֶפשׁ ְו ְ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף נ ֶ
ְו ְ
תוּבים ַעל־ ִמ ְצ ָחם׃
אָביו ְכּ ִ
ִ
ַעם
ַבּים ְכּקוֹל ר ַ
ָא ְשׁ ַמע קוֹל ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ְכּקוֹל ַמיִם ר ִ
וֶ
ָאַק ִשׁיב ֶק ֶשׁב ְו ִהנֵּה הוּא קוֹל ְמנ ְַגּנִ ים ַהפֹּ ְר ִטים
אַדּיר ו ְ
ִ
יהם׃
ַעל־ ִפּי נ ְִב ֵל ֶ
אַר ַבּע ַה ַחיּוֹת
ָשׁירוּ ִשׁיר ָח ָדשׁ ִל ְפנֵי ַה ִכּ ֵסּא וְ ִל ְפנֵי ְ
ַויּ ִ
ְקנִים ִמ ְבּ ִלי יְכֹ ֶלת ִאישׁ ִל ְלמֹד ֶאת־ ַה ִשּׁירָה ַהזֹּאת
ְו ַהזּ ֵ
ֲשׁר
ֲל ִפים ֵא ֶלּה א ֶ
אַר ַבּ ַעת א ָ
ִבּ ְל ִתּי ֵמאָה וְ אַ ְר ָבּ ִעים ֶא ֶלף ְו ְ
נ ְִפדּוּ ִמן־ ָהאָרֶץ׃
ָשׁים ִכּי ְב ֻת ָמּ ָתם ֵהם
ֲשׁר א־נְגֹ ֲאלוּ ְבנ ִ
ֲהא ֵהם א ֶ
וּפדוּיִם ֵהם
ֵלְ 
ֲשׁר י ֵ
ִכּ ְבתוּלוֹת ְוהֹ ְל ִכים אַ ֲחרֵי ַה ֶשּׂה ֶאל־א ֶ
כּוּרים ֵלאִ הים ְו ַל ֶשּׂה׃
אָדם ְכּ ִב ִ
ִמ ֶקּרֶב ְבּנֵי ָה ָ
ימים ֵהם ִל ְפנֵי
וּת ִמ ִ
ְשׁ ִרים ְ
יהם ִכּי י ָ
וּמ ְר ָמה א־ ִנ ְמ ְצאָה ְב ִפ ֶ
ִ
ִכּ ֵסא ָה ֱאִ הים׃

וֹלם
וּבשׁרַת ע ָ
וֹפף ְבּ ֵלב ַה ָשּׁ ַמיִם ְ
אַחר ְמע ֵ
ָארֶא ַמ ְלאֵָ 
ו וֵ
ָעם׃
וּל ָכל־גּוֹי ְו ֵשׁ ֶבט וְ ָלשׁוֹן ו ָ
ישׁ ֵבי ָהאָרֶץ ְ
ְבּיָדוֹ ְל ַה ִגּיד ְל ְ
ז ַו ִיּ ְקרָא ְבּקוֹל גָּדוֹל י ְִראוּ ֶאת־ ָה ֱאִ הים ְו ָהבוּ־לוֹ ָכבוֹד ִכּי
ֲשׁר ָע ָשׂה
יוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִהנֵּה ָבא ִה ְשׁ ַתּחֲווּ ְל ָפנָיו א ֶ
ְאת ָכּל־ ַמ ְעיְנוֹ ָמיִם׃
ְאת־ ָהאָרֶץ ֶאת־ ַהיָּם ו ֵ
ֶאת־ ַה ָשּׁ ַמיִם ו ֶ
וֹלה
אַחר קֹ ֵרא אַ ֲחרָיו נ ְָפ ָלה נ ְָפ ָלה ָבּ ֶבל ָה ִעיר ַה ְגּד ָ
וּמ ְלאֵָ 
ח ַ
ֻתהּ ִה ְשׁ ְק ָתה ֶאת־ ָכּל־ ַהגּוֹ ִים׃
ֲמת ַתּ ְזנ ָ
ֲשׁר ִמיֵּין ח ַ
אֶ
ֲשׁר
ֵיהם ְבּקוֹל גָּדוֹל ִמי א ֶ
ישׁי קֹ ֵרא אַ ֲחר ֶ
וּמ ְלאְָ שׁ ִל ִ
ט ַ
י ְִשׁ ַתּ ֲחוֶה ֶאל־ ַה ַחיָּה ְו ֶאל־ ַצ ְל ָמהּ ְוי ְִתוֶה ֶאת־ ַה ָתּו
ַעל־ ִמ ְצחוֹ אוֹ ַעל־יָדוֹ׃
ֲמת ֱאִ הים ִמכּוֹס ַה ַתּ ְר ֵע ָלה
י גַּם־הוּא י ְִשׁ ֶתּה ִמיֵּין ח ַ
ָפ ִרית ְל ֵעינֵי
ַה ְמּ ֵלאָה ֶמזֶג ז ְַעמוֹ ְוי ְִתגֹּ ֵלל ְבּז ְַלעֲפוֹת ֵאשׁ וְ ג ְ
וּל ֵעינֵי ַה ֶשּׂה׃
ְצ ָבא ַהקֹּ ֶדשׁ ְ
וֹח א
וּמנ ַ
וֹל ִמים ָ
וֹל ֵמי ע ָ
ֲלה ַעד־ע ְ
ֲשׁן כּוּר ָענְ יָם ַיע ֶ
יא ַוע ַ
ָלי ְָלה ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֲחוִים ֶאל־ ַה ַחיָּה ְו ֶאל־ ַצ ְל ָמהּ
וֹמם ו ַ
י ְִמ ְצאוּ י ָ
ֲשׁר ִה ְתווּ ָתו ְשׁ ָמהּ ַעל־ ְבּ ָשׂרָם׃
ַוא ֶ
דשׁים פֹּה ַהשֹּׁ ְמ ִרים ִמ ְצוֹת
רוּח ִל ְק ִ
יב פֹּה ִנ ְמ ָצא עֹ ֶצר ַ
ֵשׁוּע׃
ָה ֱאִ הים ֶואֱמוּנַת י ַ
ָא ְשׁ ַמע קוֹל קֹ ֵרא ֵא ַלי ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ְכּתֹב אַ ְשׁרֵי ַה ֵמּ ִתים
יג ו ֶ
רוּח ָענָה
ָה ְלאָה יָמוּתוּ ַבאדָֹני ְואַף גַּם־ ָה ַ
ֲשׁר ִמן־ ַהיּוֹם ו ָ
אֶ
ֲשׂה ִצ ְד ָקם׃
ֵיהם ַמע ֵ
ְה ַל אַ ֲחר ֶ
יעי כֹ ַח ו ָ
ֵלאמֹר ָשׁם יָנוּחוּ י ְִג ֵ
ָא ָשּׂא ֵעינַי ְו ִהנֵּה ָענָן ַצח ו ְַעל־ ֶה ָענָן רֹ ֵכב ִכּ ְדמוּת
יד ו ֶ
ֻטּשׁ׃
וּביָדוֹ ַמגָּל ְמל ָ
ָהב ַעל־רֹאשׁוֹ ְ
אָדם ְו ֵנזֶר ז ָ
ֶבּן־ ָ
יכל ַויּ ְִקרָא ְבּקוֹל גָּדוֹל
ָצא ִמן־ ַה ֵה ָ
אַחר י ָ
וּמ ְלאֵָ 
טו ַ
וֹעד
וּקצֹר ִכּי ָבא מ ֵ
ֶאל־ ָהרֹ ֵכב ַעל־ ֶה ָענָן ְשׁ ַלח ֶאת־ ַה ַמּגָּל ְ
ֲשׁר ָבּ ַשׁל ְק ִציר ָהאָרֶץ׃
ִל ְקצֹר אַ ֲחרֵי א ֶ
טז ַויּ ְִשׁ ַלח ָהרֹ ֵכב ַעל־ ֶה ָע ָנן ֶאת־ ַמגָּלוֹ ַעל־ ְפּנֵי ָהאָרֶץ ַויּ ְִקצֹר
ֶאת־ ְק ִציר ָהאָרֶץ׃
ֲשׁר ַבּ ָמּרוֹם ְוגַם־ ְבּיָדוֹ
יכל א ֶ
ָצא ִמן־ ַה ֵה ָ
אַחר י ָ
וּמ ְלאֵָ 
יז ַ
ֻטּ ָשׁה׃
ַמ ְז ֵמרָה ְמל ָ
ֲשׁר לוֹ ִשׁ ְלטוֹן ַעל־ ָה ֵאשׁ
ְבּ ַח א ֶ
אַחר ִמן־ ַה ִמּז ֵ
יח ַויָּבֹא ַמ ְלאֵָ 
ֻטּ ָשׁה
ֲשׁר לוֹ ַה ַמּ ְז ֵמרָה ַה ְמל ָ
ַויּ ְִקרָא ְבּקוֹל ָגּדוֹל ֶאל־א ֶ
אַשׁ ְכּת
וּבצֹר ֶאת־ ְ
ֻטּ ָשׁה ְ
ֵלאמֹר ְשׁ ַלח ֶאת־ ַה ַמּ ְז ֵמרָה ַה ְמל ָ
יה׃
ָב ָ
ֶפן ָהאָרֶץ ִכּי־ ִה ְב ִשׁילוּ ֲענ ֶ
גֶּ
אַשׁ ְכּת
יט ַוָיּנֶף ַה ַמּ ְלאֶָ את־ ַמ ְז ֵמרָתוֹ ַעל־ ָהאָרֶץ ַויּ ְִבצֹר ֶאת־ ְ
ֲמת
וֹלה ִהיא גַת ח ַ
ֶפן ָהאָרֶץ ַוַיּ ְשׁ ִל ֵכן ֶאל־תּוַֹ הגַּת ַה ְגּד ָ
גֶּ
ֱאִ הים׃
יע
ֵצא ָדם ִמן־ ַהגַּת ַויּ ִַגּ ַ
כ ַויּ ְִד ְרכוּ ַבגַּת ִמחוּץ ָל ִעיר ַויּ ֵ
סּוּסים ֶדּ ֶרֶ א ֶלף וְ ֵשׁשׁ־ ֵמאוֹת ִכּ ְברַת אָרֶץ׃
ַעד־ ִר ְסנֵי ַה ִ
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אָכים
אַחר גָּדוֹל וְנוֹ ָרא ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִשׁ ְב ָעה ַמ ְל ִ
וֹפת ֵ
ָארֶא מ ֵ
וֵ
ֲמת
נֹ ְשׂ ִאים ֶשׁ ַבע ַמגֵּפוֹת אַחֲרֹנוֹת ִכּי ָב ֵהנָּה ִתּתֹּם ח ַ
ֱאִ הים׃
וֹחנָן
חזוֹן י ָ

ָברוּ
ֲשׁר גּ ְ
וֹכית ָבּלוּל ָבּ ֵאשׁ נ ְִראָה ְל ֵעינָי ְו ֵא ֶלּה א ֶ
וּכיַם זְכ ִ
ְ
וּמ ְס ַפּר ְשׁ ָמהּ עֹ ְמ ִדים
ַעל־ ַה ַחיָּה ו ְַעל־ ַצ ְל ָמהּ ו ְַעל־ ָתּוָה ִ
ָדם׃
וֹכית ו ְִכנֹּרוֹת־ ֵאל ְבּי ָ
ַעל־יַם ַה ְזּכ ִ
משׁה ֶע ֶבד ָה ֱאִ הים ְו ִשׁיר ַה ֶשּׂה ֵלאמֹר
ָשׁירוּ ִשׁיר ֶ
אָז י ִ
ֱמת
ָכי א ֶ
וּדר ֶ
ֲשׂי יְה ָוֹה ֱאֵ הי ְצ ָבאוֹת ְ
ְגּדֹ ִלים וְנוֹ ָר ִאים ַמע ֶ
וֹשׁים׃
ָצ ֶדק ֶמ ֶלַ ה ְקּדּ ִ
וֶ
אַתּה
ִמי א ִי ָר ֲא יְה ָוֹה ִמי א י ִֵתּן ָכּבוֹד ִל ְשׁ ֶמָ קדוֹשׁ ָ
ְל ַב ְדּ ו ְָכל־ ַהגּוֹ ִים יָבֹאוּ ְוי ְִשׁ ַתּחֲווּ ְל ָפנֶיִ כּי־ ִצ ְד ָק ְת
נ ְִג ָל ָתה׃
יכל ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵעדוּת נ ְִפ ַתּח
יתי ו ְִהנֵּה ֵה ַ
ָא ִ
ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ר ִ
ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
יכל
אָכים נֹ ְשׂ ֵאי ֶשׁ ַבע ַה ַמּגֵּפוֹת י ְָצאוּ ִמן־ ַה ֵה ָ
ְו ִשׁ ְב ָעה ַמ ְל ִ
ָהב
וּב ִהיר ַוחֲגוֹ ֵרי ֵאזוֹר ז ָ
ֻבּ ִשׁים ִבּ ְג ֵדי־ ֵשׁשׁ ַצּח ָ
ְמל ָ
ֵיהם׃
ְבּ ָמ ְתנ ֶ
אָכים ִשׁ ְב ָעה
אַר ַבּע ַה ַחיּוֹת ֶאל־ ִשׁ ְב ַעת ַה ַמּ ְל ִ
אַחת ֵמ ְ
ַתּ ֵתּן ַ
וִ
וֹל ֵמי
ֲמת ֱאִ הים ֵאל ַחי ַעד־ע ְ
ָהב ְמ ֵל ִאים ח ַ
ִמ ְז ְר ֵקי ז ָ
וֹל ִמים׃
עָ
ִמּ ֵלא ָע ָשׁן ִמ ְכּבוֹד עֹז ֱאִ הים ְוא יָכֹל ִאישׁ ָלבֹא
יכל י ָ
ְו ַה ֵה ָ
ידי
ֲשׁר ִבּ ֵ
ֲשׁר ִתּ ְכ ֶלינָה ֶשׁ ַבע ַה ַמּגֵּפוֹת א ֶ
יכל ַעד א ֶ
ֶאל־ ַה ֵה ָ
אָכים׃
ִשׁ ְב ַעת ַה ַמּ ְל ִ

אָכים
יכל קֹ ֵרא ֶאל־ ִשׁ ְב ַעת ַה ַמּ ְל ִ
ָא ְשׁ ַמע קוֹל גָּדוֹל ִמן־ ַה ֵה ָ
וֶ
ֲמת
ָקים ַה ְמּ ִכ ִילים ח ַ
ְה ִריקוּ ֶאת־ ִשׁ ְב ָעה ַה ִמּזְ ר ִ
ֵלאמֹר ְלכוּ ו ָ
ָה ֱאִ הים ַעל־ ָהאָרֶץ׃
ֵלָ ה ִראשׁוֹן ַוָיּרֶק ֶאת־ ִמ ְזרָקוֹ ַעל־ ָהאָרֶץ ַוי ְִהי ִל ְשׁ ִחין
ַויּ ֶ
ֲשׁר ָתּו ַה ַחיָּה ָבּ ֶהם ְו ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֲחוִים
ָשׁים א ֶ
רָע פֹּ ֵר ַח ָבּ ֲאנ ִ
ֶאל־ ַצ ְל ָמהּ׃
ֲשׁר
ַוָיּרֶק ַה ֵשּׁנִי ֶאת־ ִמ ְזרָקוֹ ֶאל־תּוַֹ היָּם ַוי ְִהי ְל ָדם ַכּ ָדּם א ֶ
ֲשׁר ַבּיָּם׃
ֶפשׁ ַחיָּה א ֶ
ַתּ ָמת ָכּל־נ ֶ
יָזוּבוּ ְפג ִָרים ֵמ ִתים ו ָ
ישׁי ֶאת־ ִמ ְזרָקוֹ ַעל־ ַה ְנּ ָהרוֹת ו ְַעל־ ַמ ְע ְינֵי ָמיִם
ַוָיּרֶק ַה ְשּׁ ִל ִ
ֵה ְפכוּ ְל ָדם׃
ַויּ ָ
אַתּה יְה ָוֹה ַהה ֶוֹה
ָא ְשׁ ַמע ֶאת־ ַמ ְלאַַ ה ַמּיִם אֹ ֵמר ַצ ִדּיק ָ
וֶ
ָצ ָתּ׃
ְו ָהיָה ְוי ְִהיֶה ִכּי־ ֵכן ָחר ְ
יתם ָדּם ִכּי־ ֵכן
אַתּה ִה ְשׁ ִק ָ
יאים ְו ָ
דשׁים וּנ ְִב ִ
ֵהם ָשׁ ְפכוּ ַדם ְק ִ
ֲתה ָל ֶהם׃
ָיא ָ
אָמן ִמ ְשׁ ָפּ ְט יְה ָוֹה ֱאִ הים
ְבּ ַח אֹ ֵמר ֵ
ָא ְשׁ ַמע קוֹל ִמן־ ַה ִמּז ֵ
וֶ
ָצ ֶדק׃
ֱמת ו ֶ
ֵאל ַשׁ ַדּי א ֶ
ָתן־לוֹ
יעי ֵה ִריק ֶאת־ ִמ ְזרָקוֹ ַעל־ ְפּנֵי ַה ָשּׁ ֶמשׁ ַו ִינּ ֶ
ְו ָה ְר ִב ִ
ָשׁים ָבּ ֵאשׁ׃
ְל ַל ֵהט ֶאת־ ָה ֲאנ ִ
ָשׁים ְבּ ַל ַהט נוֹ ָרא ְמאֹד ַו ְי ַג ְדּפוּ ֶאת־ ֵשׁם
ַויּ ִָצּ ְרבוּ ָה ֲאנ ִ
ֱאִ הים ַה ַשּׁ ִלּיט ַעל־ ַה ַמּגֵּפוֹת ָה ֵא ֶלּה ְוא ָשׁבוּ ָל ֶתת־לוֹ
ָכּבוֹד׃

ַתּ ְח ַשׁ
ישׁי ֶאת־ ִמ ְזרָקוֹ ַעל־ ִכּ ֵסּא ַה ַחיָּה ו ֶ
ֲמ ִ
י ַוָיּרֶק ַהח ִ
ַשּׁכוּ ֶאת־ ְלשׁוֹ ָנם ֵמרֹב ְכּ ֵא ָבם׃
כוּתהּ ַו ְינ ְ
ַמ ְל ָ
ַדּפוּ ֶאת־ ֱאֵ הי ַה ָשּׁ ַמיִם ִמ ְפּנֵי ַה ַמּ ְכאוֹב ְו ַה ְשּׁ ִחין ְוא
יא ַו ְיג ְ
יהם׃
ֲשׂ ֶ
ָשׁבוּ ִמ ַמּע ֵ
ָהר ַהגָּדוֹל ְנ ַהר־ ְפּרָת
יב ַוָיּרֶק ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶאת־ ִמ ְזרָקוֹ ֶאל־תּוַֹ הנּ ָ
ימיו ְל ַפנּוֹת ֶדּ ֶרִ ל ְפנֵי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָבּ ִאים
ֶח ְרבוּ ֵמ ָ
ַויּ ֶ
ִמ ִמּ ְזרַח־ ָשׁ ֶמשׁ׃
לשׁה רוּחוֹת ְט ֵמ ִאים ְכּ ַת ְבנִית ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים יֹ ְצ ִאים
ָארֶא ְשׁ ָ
יג ו ֵ
וּמ ִפּי נְ ִביא ַה ָשּׁ ֶקר׃
וּמ ִפּי ַה ַחיָּה ִ
ִמ ִפּי ַה ַתּנִּין ִ
וּב ִאים ֶאל־ ַמ ְל ֵכי
וֹפ ִתים ָ
יד ִכּי ֵהם רוּחוֹת ַה ֵשּׁ ִדים ָהעֹ ִשׂים מ ְ
ֻלּה ֶלאֱסֹף אֹ ָתם ְל ִמ ְל ָח ָמה ַליּוֹם ַהגָּדוֹל הוּא
ְת ֵבל כּ ָ
ֶארֶץ ו ֵ
יוֹם ֱאֵ הי ְצ ָבאוֹת׃
ָדיו הוּא נֹ ֵצר
אַשׁרֵי ָה ִאישׁ ַהנֵּעוֹר ְו ֶאת־ ְבּג ָ
טו ִה ְננִי ָבא ְכּ ַגנָּב ְ
ֵלָ ערֹם ְורָאוּ ֶאת־ ֶע ְרוָתוֹ׃
ְל ִב ְל ִתּי י ֵ
ֲשׁר ָה ִע ְב ִרים י ְִק ְראוּ לוֹ
טז ְו ֵהם ִה ְק ִהילוּ אֹ ָתם ֶאל־ ַה ָמּקוֹם א ֶ
ַהר ְמ ִגדּוֹ׃
ֵצא
יע ַה ָשּׁ ָמיִם ַויּ ֵ
יעי ֵה ִריק ֶאת־ ִמ ְזרָקוֹ ַעל־ ְפּנֵי ְר ִק ַ
יז ְו ַה ְשּׁ ִב ִ
ֱשׂ ָתה׃
יכל ָה ֶע ְליוֹן ִמן־ ַה ִכּ ֵסּא ֵלאמֹר ֶנע ָ
קוֹל ָגּדוֹל ִמן־ ַה ֵה ָ
ַעשׁ גָּדוֹל
וּר ָע ִמים ַוי ְִהי ר ַ
ָקים ְ
וּבר ִ
יח ְו ִהנֵּה נִ ְשׁ ְמעוּ קֹלוֹת ְ
אָדם ַעל־ ָהאָרֶץ ִכּי גָדֹל
ֲשׁר א־ ָהיָה ָכמֹהוּ ְל ִמן־הֱיוֹת ָ
אֶ
ַעשׁ ַעד־ ְמאֹד׃
ָהר ַ
ָפלוּ
ֲל ִקים ָערֵי ַהגּוֹ ִים נ ָ
לשׁה ח ָ
ַתּ ָח ֵלק ָה ִעיר ַה ְגּדוֹ ָלה ִל ְשׁ ָ
יט ו ֵ
וֹתהּ כּוֹס יֵין
וֹלה נ ְִפ ְק ָדה ִל ְפנֵי ָה ֱאִ הים ְל ַה ְשׁק ָ
וּב ֶבל ַה ְגּד ָ
ָ
ֲמת אַפּוֹ׃
חַ
וֹמם ְו ֵאינָם׃
כ נ ְָדדוּ ִאיֵּי ַהיָּם וְ ֶה ָה ִרים נ ְֶע ְתּקוּ ִמ ְמּק ָ
ָאשׁי
וּמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם ִה ְמ ִטירוּ ָברָד ָכּ ֵבד ְכּ ִכ ָכּר ַעל־ר ֵ
כא ִ
ֵפת
ָשׁים ֶאת־ ָה ֱאִ הים ַעל־ ְדּ ַבר ַמגּ ַ
ַדּפוּ ָה ֲאנ ִ
ָשׁים ַו ְיג ְ
ָה ֲאנ ִ
ַה ָבּרָד ִכּי־ ָכ ְב ָדה ַמ ָכּתוֹ ַעד־ ְמאֹד׃
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ָקים
אָכים נֹ ְשׂ ֵאי ִשׁ ְב ַעת ַה ִמּזְ ר ִ
ַויָּבֹא ֶא ָחד ִמן־ ִשׁ ְב ַעת ַה ַמּ ְל ִ
ַוי ְַד ֵבּר ִע ָמּ ִדי ֵלאמֹר ֵא ַלי בֹּא ְואַ ְר ֲאֶ את־ ִמ ְשׁ ַפּט ַהזּוֹ ָנה
ַבּים׃
יּשׁ ֶבת ַעל־ ַמיִם ר ִ
וֹלה ַה ֶ
ַה ְגּד ָ
ְישׁ ֵבי ֵת ֵבל ִה ְשׁ ַתּ ְכּרוּ ִמיֵּין
ֶיה ַמ ְל ֵכי ָהאָרֶץ ו ְ
ֲשׁר זָנוּ אַ ֲחר ָ
אֶ
ֻתהּ׃
ַתּ ְזנ ָ
ישׁ ֶבת ַעל־ ַחיָּה
ָארֶא ִא ָשּׁה ֶ
רוּח ַה ִמּ ְד ָבּרָה ו ֵ
יכנִ י ָב ַ
וֹל ֵ
וַיּ ִ
ָאשׁים ָלהּ
דּוּפים ְו ִשׁ ְב ָעה ר ִ
ֻמּה ַכתּוֹ ָלע ְמ ֵלאָה ְשׁמוֹת ִגּ ִ
ֲאד ָ
ְע ֶשׂר ְק ָר ָניִם׃
וֶ
ָהב
וֹל ַעת וְעֹ ָטה ז ָ
וּשׁנִי ת ַ
ָמן ְ
אַרגּ ָ
בוּשׁהּ ְ
ְו ָה ִא ָשּׁה ְל ָ
קּוּצים
ָדהּ ְמ ֵלאָה ִשׁ ִ
ָהב ְבּי ָ
וּפנִינִים וְ כוֹס ז ָ
אַבנֵי־ ֵח ֶפץ ְ
ְ
ֶיה׃
ְותוֹ ֲעבוֹת זְנוּנ ָ
וֹלה ִהיא ֵאם
ו ְַעל־ ִמ ְצ ָחהּ ָכּתוּב ֵשׁם ְבּ ֶד ֶר סוֹד ָבּ ֶבל ַה ְגּד ָ
קּוּצי ָהאָרֶץ׃
ַהזְּנוּת וְ ִשׁ ֵ

ֵשׁוּע
ְע ֵדי י ַ
וֹשׁים ו ֵ
ָארֶא ֶאת־ ָה ִא ָשּׁה ִשׁכֹּ ָרה ִמ ַדּם ַה ְקּד ִ
ו וֵ
ַתנִי ַעד־ ְמאֹד ַמ ְראוֹת אֹ ָתהּ׃
ֲחז ְ
ְו ַשׁ ָמּה א ָ
וֹמם ִה ְננִי ַמ ִגּיד ְל
ז וַיֹּא ֶמר ֵא ַלי ַה ַמּ ְלאָָ ל ָמּה זֶּה ִתּ ְשׁתּ ֵ
ָאשׁים
ֲלת ִשׁ ְב ָעה ר ִ
ְה ַחיָּה ַהנֹּ ֵשׂאת אֹ ָתהּ ַבּע ַ
סוֹד ָה ִא ָשּׁה ו ַ
ְע ֶשׂר ְק ָר ָניִם׃
וֶ
ֲתה ֵעי ְנָ הי ְָתה ָבאָרֶץ אַ ֲחרֵי־ ֵכן ָח ְל ָפה ָלּהּ
ֲשׁר ָרא ָ
ח ַה ַחיָּה א ֶ
ֲשׁר
ְישׁ ֵבי ֵת ֵבל א ֶ
ֲבדּוֹן ֵתּרֵד ו ְ
ֲלה ִמן־ ַה ְתּהוֹם ְו ַלא ַ
וְעוֹד ַתּע ֶ
וֹתם ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּים ֵמרֹאשׁ ִמ ַקּ ְד ֵמי ֶארֶץ
א נ ְִכ ְתּבוּ ְשׁמ ָ
ֲשׁר ָהי ְָתה וְ ֵאי ֶננָּה
ַשׁ ָמּה תֹא ֲחזֵם ִבּ ְראֹ ָתם ֶאת־ ַה ַחיָּה א ֶ
ידה ָלבֹא׃
ֲת ָ
ַוע ִ
ָאשׁים ִשׁ ְב ָעה ָה ִרים ֵהם
ט פֹּה ִאישׁ ְתּבוּנוֹת י ִָבין ִשׁ ְב ָעה ָהר ִ
יהם׃
ֲל ֶ
ישׁ ֶבת ע ֵ
ֲשׁר ָה ִא ָשּׁה ֶ
אֶ
ָפלוּ ֶא ָחד מֹ ֵלַ כּיּוֹם
ֲמ ָשּׁה ֵמ ֶהם נ ָ
י ְו ַה ְמּ ָל ִכים ִשׁ ְב ָעה ֵהם ח ִ
ְו ָהאַחֲרוֹן א־ ָבא עוֹד ְו ָהיָה ִכּי יָבֹא ַיעֲמֹד אִַ ל ְז ָמן ָקטֹן׃
וּמן־ ַה ִשּׁ ְב ָעה
ְאי ֶננָּה הוּא ֶמ ֶלְ שׁ ִמינִי ִ
ֲשׁר ָהי ְָתה ו ֵ
יא ְו ַה ַחיָּה א ֶ
ֵל׃
ֲבדּוֹן י ֵ
הוּא ו ְַלא ַ
ֲשׁר א
ֲשׂרָה ְמ ָל ִכים ֵהם א ֶ
ית ע ָ
ָא ָ
ֲשׁר ר ִ
ְע ֶשׂר ַה ְקּ ָר ַניִם א ֶ
יב ו ֶ
אַחת
לוּכה ִכּי ִאם־ ִכּ ְמ ָל ִכים י ְִמ ְשׁלוּ ָשׁ ָעה ַ
ִה ִגּיעוּ עוֹד ַל ְמּ ָ
ִעם־ ַה ַחיָּה׃
וּמ ְמ ַשׁ ְל ָתּם י ְִתּנוּ ֶאל־ ַה ַחיָּה׃
ילם ֶ
רוּח ֶא ָחד ָבּ ֶהם ְו ֶאת־ ֵח ָ
יג ְו ַ
יהם ִכּי הוּא אֲדוֹן
ֲל ֶ
יד ְו ֵהם י ִָלּחֲמוּ ֶאת־ ַה ֶשּׂה ְו ַה ֶשּׂה י ְִג ַבּר ע ֵ
יאי ֵאל ְבּ ִחירָיו
וּצ ָבאָיו ִעמּוֹ ְק ִר ֵ
וּמ ֶלַ ה ְמּ ָל ִכים ְ
ָהאֲדֹ ִנים ֶ
ֱמנָיו׃
ְו ֶנא ָ
ישׁ ֶבת ָשׁם
ֲשׁר ֶ
ית א ֶ
ָא ָ
ֲשׁר ר ִ
וֹסף וַיֹּא ֶמר ֵא ָלי ַה ַמּיִם א ֶ
טו וַיּ ֶ
וּלשֹׁנוֹת׃
וּק ַהל ַע ִמּים וְ גוֹ ִים ְ
ַהזּוֹ ָנה ֵהם ַע ִמּים ְ
אוּה
ַח ָדּו י ְִשׂ ְנ ָ
ית ִעם־ ַה ַחיָּה ֵהם י ְ
ָא ָ
ֲשׁר ר ִ
ְע ֶשׂר ַה ְקּ ָר ַניִם א ֶ
טז ו ֶ
אָכלוּ ֶאת־ ְבּ ָשׂ ָרהּ
ֻמּה ְו ְ
יגוּה שֹׁ ֵמ ָמה ַו ֲער ָ
ֶאת־ ַהזּוֹ ָנה ְו ִה ִצּ ָ
ָפוּה ָכּ ִליל ָבּ ֵאשׁ׃
וּשׂר ָ
ְ
ֲצתוֹ ְו ִל ְהיוֹת ָל ֶהן
ָתן ְבּ ִל ָבּן ְל ַמ ֵלּא ֶאת־ע ָ
יז ִכּי ָה ֱאִ הים נ ַ
ֵדּ ָעה ֶא ָחת ָל ֵתת ֶאת־ ֶמ ְמ ַשׁ ְל ָתּן ַל ַחיָּה ַעד ִכּי־י ִַתּמּוּ ִד ְברֵי
ָה ֱאִ הים ֵמ ָה ֵחל ו ְַעד־ ַכּ ֵלּה׃
ָתי ְב ַמ ְמ ְלכוֹת
וֹלה ָשׂר ִ
ית ִהיא ָה ִעיר ַה ְגּד ָ
ָא ָ
ֲשׁר ר ִ
יח ְו ָה ִא ָשּׁה א ֶ
ָהאָרֶץ׃
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אַחר יֹ ֵרד ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם ַשׂר ְוגָדוֹל
יתי ַמ ְלאֵָ 
ָא ִ
ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ר ִ
ְו ָהאָרֶץ ֵה ִאירָה ִמ ְכּבֹדוֹ׃
וֹלה ָהי ְָתה
ַויּ ְִקרָא ְבּכֹ ַח וְעֹז ֵלאמֹר נ ְָפ ָלה נ ְָפ ָלה ָבּ ֶבל ַה ְגּד ָ
רוּח ָט ֵמא וְ ֵקן ְל ָכל־עוֹף
ִל ְנוֵה ְשׂ ִע ִירים ָבּ ֵתּי ְכ ָל ִאים ְל ָכל־ ַ
ֶשׁ ֶקץ וְנִ ְת ָעב׃
וּמ ְל ֵכי ֵת ֵבל זָנוּ
ֻתהּ ָשׁחוּ ָכל־ ַהגּוֹ ִים ַ
ֲמת ַתּ ְזנ ָ
ִכּי ִמיֵין ח ַ
ֶיה׃
יה וְ סֹ ֲחרֵי ֶארֶץ ֶה ְע ִשׁירוּ ִמ ִשּׁ ְפ ַעת ֵחיל ַתּ ֲעֻנג ָ
ֵא ֶל ָ
וֹכהּ ַע ִמּי
אַחר ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם קֹ ֵרא ְצאוּ ִמתּ ָ
ָא ְשׁ ַמע קוֹל ֵ
וֶ
יה׃
ֻא ָ
יה וְ ָד ְבקוּ ָב ֶכם ַתּ ֲחל ֶ
ֶפּן־ ִתּ ְגּעוּ ְב ַחטֹּא ֶת ָ
יה ַו ִיּ ְזכֹּר ֱאִ הים ֶאת־ ֲעוֹ ָנהּ׃
ִכּי נ ְָגעוּ ֶאל־ ַה ָשּׁ ַמיִם ַחטֹּא ֶת ָ

ָמ ָלה ָל ֶכם עֲשׂוּ־ ָלהּ ִכּ ְפ ָליִם ְבּ ֶמ ֶס
מוּלהּ ֶשׁגּ ְ
ו ַשׁ ְלּמוּ־ ָלהּ ְגּ ָ
ֲשׁר ָמ ְס ָכה ִמ ְסכוּ־ ָלהּ ִכּ ְפ ָליִם׃
ַהכּוֹס א ֶ
יה ַמ ְדוֶה
וּמ ֻע ָנּגָה ֵכּן ָה ִביאוּ ָע ֶל ָ
ֲשׁר ָהי ְָתה ְג ִבירָה ְ
ז ַכּא ֶ
וֹלם א ֵא ֵשׁב
אָמרָה ִב ְל ָב ָבהּ ַמ ְל ָכּה ֲאנִי ְלע ָ
ָא ֶבל ִכּי ְ
וֵ
אַל ָמנָה ְוא ֵא ַדע ְשׁכוֹל׃
ְ
יה ָמוֶת ֵא ֶבל
ֻא ָ
ח ַעל־ ֵכּן ָתּבֹאנָה ָלּהּ ְבּיוֹם ֶא ָחד ָכּל־ ַתּ ֲחל ֶ
ָעב וְ ָהי ְָתה ְל ַמאֲכֹ ֶלת ֵאשׁ ִכּי ָחזָק ְיה ָוֹה ֱאִ הים ַהשֹּׁ ֵפט
ְור ָ
אֹ ָתהּ׃
ֲנוּגים
ֲשׁר זָנוּ אֹ ָתהּ ְו ִה ְת ַע ְלּסוּ ִע ָמּהּ ְבּ ַתע ִ
וּמ ְל ֵכי־ ֶארֶץ א ֶ
ט ַ
ֵפ ָתהּ׃
ֲשׁן ְשׂר ָ
י ְִבכּוּ י ְִס ְפּדוּ ָלהּ ִבּ ְראֹ ָתם ֶאת־ע ַ
ַע ְמדוּ וְקוֹ ֵננוּ אוֹי־ ָל אוֹי־ ָלָ בּ ֶבל
וּמ ָמּגוֹר ְו ֶשׁ ֶבר ֵמרָחוֹק י ַ
י ִ
ָבה ְבּ ֶרגַע ֶא ָחד ָבּא ָע ַל ִי
ַבּ ִתי ָעם ִק ְריָה ִנ ְשׂגּ ָ
ִעיר ר ָ
ִמ ְשׁ ָפּ ֵט׃
יה ְכּ ַנ ֲענֵי־אָרֶץ ִכּי ֵאין קֶֹנה עוֹד
אַבּלוּ ָע ֶל ָ
וּבכוּ וְ ִה ְת ְ
יא ָ
ְל ַס ְחרָם׃
וּמ ִשׁי
ָמן ֶ
אַרגּ ָ
וּפנִינִים ֵשׁשׁ ְו ְ
ָכ ֶסף ְו ֶא ֶבן י ְָקרָה ְ
ָהב ו ֶ
יב ְס ַחר ז ָ
וּכ ֵלי ֵע ִצים י ְָק ִרים
ֲצי ְב ָשׂ ִמים ְכּ ֵלי ֶשׁ ְנ ַה ִבּים ְ
ְו ָשׁנִי ָכּל־ע ֵ
ָשׁיִשׁ׃
חשׁת ַבּ ְרזֶל ו ָ
ְנ ֶ
וּלבוֹ ָנה ַייִן ְו ֶשׁ ֶמן סֹ ֶלת
וּקטֹ ֶרת ַס ִמּים מֹר ְ
יג ִק ְנּ ָמן־ ֶבּ ֶשׂם ְ
ֶכב ֶע ֶבד ְו ִשׁ ְפ ָחה׃
ְו ִח ִטּים ִמ ְקנֵה ָב ָקר וְצֹאן סוּס וְ ר ֶ
ָדים א
וּמג ִ
ֲדנִים ְ
ָחק ִמ ֵמְּ פּ ִרי ַת ֲאוָה ְל ֵעי ָנ ִי ו ְָכל־ע ָ
יד ר ַ
ִת ְמ ְצ ִאי־עוֹד אָזְלוּ ָל ֶהם ְו ֵאינָם׃
וּמ ֶשּׁ ֶבר
יה ִמ ָמּגוֹר ִ
ֲשׁר ָמ ְצאוּ אוֹן ָל ֶהם ְבּ ִעזְבוֹ ֶנ ָ
טו ְו ָהרֹ ְכ ִלים א ֶ
יה ו ְָס ְפדוּ ֵלאמֹר׃
וּבכוּ ֵא ֶל ָ
ַע ְמדוּ ֵמרָחוֹק ָ
יַ
ָמן ְו ָשׁנִי
אַרגּ ָ
ֲשׁר ָל ְב ָשׁה ֵשׁשׁ וְ ְ
וֹלה א ֶ
אַל ַלי ַל ִקּ ְריָה ַה ְגּד ָ
טז ְ
וּפנִינִים׃
אַבנֵי־ ֵח ֶפץ ְ
ָהב ְ
ֲדי־ז ָ
ַתּ ַעד ע ִ
וַ
יז ֵאיָ ספוּ ַתּמּוּ ְכּ ֶרגַע ָכּל־הוֹן ָע ָתק זֶה ו ְָכל־חֹ ֵבל וְעֹ ֵבר
ַבּים ֵמרָחוֹק
אכה ְבּ ַמיִם ר ִ
ַמּים ַמ ָלּ ִחים וְ עֹ ֵשׂי ְמ ָל ָ
אָרחוֹת י ִ
ְ
ָע ָמדוּ׃
ֵפ ָתהּ ֵלאמֹר אַיֵּה ִעיר ָכּ ִעיר
ֲשׁן ְשׂר ָ
יח ַויּ ְִצעֲקוּ ִב ְראֹ ָתם ֶאת־ע ַ
וֹלה׃
ַה ְגּד ָ
יהם ַו ִיּ ְזעֲקוּ ִבּ ְב ִכי ְו ֵא ֶבל ֵלאמֹר
ָאשׁ ֶ
יט ַו ִיּ ְז ְרקוּ ָע ָפר ַעל־ר ֵ
ֲלי
ֱשׁירוּ ָכּל־ ַבּע ֵ
וֹלה ֵמ ֵחיל ָע ְשׁרָהּ ֶהע ִ
אַל ַלי ַל ִקּ ְריָה ַה ְגּד ָ
ְ
ֲפוּכה ִהיא ְכּמוֹ־ ָרגַע׃
ֳאנִיּוֹת ַבּיָּם ו ְַע ָתּה ה ָ
ָקם
יאים ִכּי־נ ַ
יחים וּנ ְִב ִ
דשׁים ְשׁ ִל ִ
כ ַצהֲלוּ וָרֹנּוּ ָשׁ ַמיִם ְק ִ
ָדהּ׃
ֱאִ הים ֶאת־נ ְִק ַמ ְת ֶכם ִמיּ ָ
ַשׁ ֵל
ֶכב ַויּ ְ
וֹלה ְכּ ֶפ ַלח ר ֶ
ָשׂא ֶא ֶבן ְגּד ָ
וּמ ְלאֶָ א ָחד ִגּבּוֹר נ ָ
כא ַ
וֹלה
ֶאל־תּוַֹ היָּם וַיֹּא ַמר ָכּ ָכה ִתּ ְשׁ ַקע ָבּ ֶבל ָה ִעיר ַה ְגּד ָ
ְבּ ֶשׁ ֶצף ֶק ֶצף ְוא־ ִת ָמּ ֵצא עוֹד׃
ֲל ִלים
ישּׁ ַמע עוֹד ָבּ קוֹל ְמנ ְַגּנִים וְ ָשׁ ִרים וְ ֶה ְמיַת ח ִ
כב א־ ָ
וֹכ אַף א
ִמּ ֵצא עוֹד ְבת ֵ
חשׁב א־י ָ
ַוחֲצֹ ְצרוֹת ו ְָכל־ ָחרָשׁ וְ ֵ
ֵחיִם׃
ִשּׁ ַמע ָבּ קוֹל ר ָ
יָ
ַען
אָבד ִמ ֵמּ י ַ
ָאר־ ָבּ וְקוֹל ָח ָתן וְקוֹל ַכּ ָלּה ַ
כג ְואוֹר נֵר א י ֶ
וּב ְכ ָשׁ ַפ ִי נ ְִדּחוּ ָכל־ ַהגּוֹ ִים׃
ְכּ ַנ ֲע ַנ ִיָ היוּ ִנ ְכ ַבּ ֵדּי־ ֶארֶץ ִ
יה ו ְָכל־ ַח ְל ֵלי
ָפ ָ
וֹשׁים ִנ ְמ ָצא ִב ְכנ ֶ
יאים ְו ַה ְקּד ִ
כד ו ְַדם ַהנּ ְִב ִ
ָהאָרֶץ׃
רח

וֹחנָן
חזוֹן י ָ

פרק יט
א ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי קוֹל גָּדוֹל ְכּקוֹל ָהמוֹן רַב ַבּ ָשּׁ ַמיִם
שׁוּעה ְו ַה ִתּ ְפ ֶארֶת וְ ָהעֹז ַליה ָוֹה
קֹ ִראים ַהלֲלוּיָהּ ַה ְתּ ָ
ֱאֵ הינוּ׃
וֹלה
ָצ ֶדק ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ִכּי־ ָשׁ ַפט ֶאת־ ַהזּוֹ ָנה ַה ְגּד ָ
ֱמת ו ֶ
ב אֶ
ָדה ֶאת־ ַדּם
ֻתהּ ַויּ ְִדרשׁ ִמיּ ָ
יתה ֶאת־ ָהאָרֶץ ְבּ ַת ְזנ ָ
ֲשׁר־ ִה ְשׁ ִח ָ
אֶ
ֲב ָדיו ַה ָשּׁפוּ׃
עָ
ֲשׁנָהּ׃
ֲלה ע ָ
וֹל ִמים ַיע ֶ
וֹל ֵמי ע ָ
ג ַוַיּעֲנוּ ֵשׁנִית ַהלֲלוּיָהּ ַעד־ע ְ
אַר ַבּע ַה ַחיּוֹת נ ְָפלוּ
ְקנִים ְו ְ
אַר ָבּ ָעה ַהזּ ֵ
ְע ְשׂ ִרים ְו ְ
ד וֶ
יּשׁב ַעל־ ַה ִכּ ֵסּא וַיֹּא ְמרוּ
ֵיהם ַויּ ְִשׁ ַתּחֲווּ ֵלאִ הים ַה ֵ
ַעל־ ְפּנ ֶ
אָמן ַהלֲלוּיָהּ׃
ֵ
ָצא ִמן־ ַה ִכּ ֵסּא ֵלאמֹר ַהלֲלוּ ֶאת־ ֱאֵ הינוּ
ה וְקוֹל קֹ ֵרא י ָ
וֹלים׃
ֲב ָדיו וִירֵאָיו ַה ְקּ ַטנִּים ִעם־ ַה ְגּד ִ
ָכּל־ע ָ
ַעם
ַבּים וְ ִכ ְשׁאוֹן ר ַ
וּכקוֹל ַמיִם ר ִ
ָא ְשׁ ַמע ְכּקוֹל ָהמוֹן רַב ְ
ו וֶ
ָחזָק קֹ ֵרא ַהלֲלוּיָהּ ִכּי־ ָמ ַל יְה ָוֹה ֱאֵ הי ְצ ָבאוֹת׃
ֲתנַּת
ילה ְונ ְִתּנָה לּוֹ ָכבוֹד ִכּי ָבאָה ח ֻ
ז ְלכוּ וְנִ ְשׂ ְמ ָחה ְונ ִָג ָ
ֲרוּכה ַבכֹּל׃
ַה ֶשּׂה וְ ַכ ָלּתוֹ ע ָ
ֻתּן ָלהּ ִל ְלבּשׁ בּוּץ ַזְ ונ ִָקי ִכּי בוּץ הוּא ִצ ְד ַקת
ח ַויּ ַ
וֹשׁים׃
ַה ְקּד ִ
ֲתנַּת
ֻאים ֶאל־ ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ַלח ֻ
אַשׁרֵי ַה ִקּר ִ
ט וַיֹּא ֶמר ֵא ַלי ְכּתֹב ְ
ֱמת׃
וֹסף וַיֹּא ֶמר ֵא ֶלּה ִד ְברֵי ֱאִ הים א ֶ
ַה ֶשּׂה וַיּ ֶ
ָפ ְל ִתּי ְלר ְַג ָליו ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת לוֹ וַיֹּא ֶמר ֵא ַלי א־ ֵכן
י ַו ֲאנִי נ ַ
ִיקים
אַחיַ ה ַמּ ֲחז ִ
וּל ֶ
ְר ֵאה אָנֹ ִכי ֶע ֶבד ָכּמוְֹ ו ָח ֵבר ֲאנִי ְלְ 
רוּח
ֵשׁוּע ִהיא ַ
ֵשׁוּע ֵלאִ הים ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ִכּי ֵעדוּת י ַ
ְבּ ֵעדוּת י ַ
ַהנְּבוּאָה׃
ָארֶא ֶאת־ ַה ָשׁ ַמיִם נ ְִפ ָתּ ִחים וְ ִהנֵּה־סוּס ָל ָבן ְו ָהרֹ ֵכב ָע ָליו
יא ו ֵ
ישׁ ִרים׃
וּמ ְל ַח ְמתּוֹ ְבּ ֵמ ָ
וּמ ְשׁ ָפּטוֹ ִ
ָשׁר ִ
ֱמן ְוי ָ
נ ְִקרָא ֶנא ָ
ֲטרוֹת רַבּוֹת ַעל־רֹאשׁוֹ ו ְָע ָליו ֵשׁם
יב ֵעינָיו ְכּ ַלהֲבוֹת ֵאשׁ ַוע ָ
ֵדע אֹתוֹ ִאישׁ ִמ ְלּ ַבדּוֹ׃
ֲשׁר א־י ַ
ָחקוּק א ֶ
וּשׁמוֹ נ ְִקרָא ְדּ ַבר
אָדּם ְבּ ָדם ְ
יג ְוהוּא עֹ ֶטה ְלבוּשׁ ְמ ָ
ָה ֱאִ הים׃
ֻבּ ִשׁים
סוּסים ְל ָבנִים ְמל ָ
וּצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִם רֹ ְכ ִבים אַ ֲחרָיו ַעל־ ִ
יד ְ
ִבּ ְג ֵדי־בוּץ ַז וְ נ ִָקי׃
וּלרֹ ֵעם
טו ְו ֶחרֶב ַח ָדּה יֹ ֵצאת ִמ ִפּיו ְל ַהכּוֹת ָבּהּ ֶאת־ ַהגּוֹ ִים ְ
ַעף ֱאֵ הי
ְבּ ֵשׁ ֶבט ַבּ ְרזֶל וְ הוּא דֹ ֵרְ בּגַת יֵין ַה ֵח ָמה ְו ַהזּ ַ
ַה ְצּ ָבאוֹת׃
טז ו ְַעל־ ִבּ ְגדוֹ ו ְַעל־ ְירֵכוֹ ָכּתוּב ֵשׁם ֶמ ֶלַ ה ְמּ ָל ִכים ַואֲדֵֹני
ָהאֲדֹ ִנים׃
ָארֶא ַמ ְלאֶָ א ָחד עֹ ֵמד ַעל־ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְקֹ ֵרא ְבקוֹל גָּדוֹל
יז ו ֵ
יע ַה ָשּׁ ַמיִם ֵלאמֹר
וֹפף ַעל־ ְפּנֵי ְר ִק ַ
ֶאל־ ָכּל־עוֹף ָכּנָף ַה ְמע ֵ
אָספוּ ֶאל־ ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ַהגָּדוֹל ֵלאִ הים׃
בֹּאוּ ֵה ְ
וֹרים
וּב ַשׂר ִגּבּ ִ
ֲל ִפים ְ
ֲכ ְל ֶתּם ְבּ ַשׂר ְמ ָל ִכים ְבּ ַשׂר ָשׂרֵי א ָ
יח ַוא ַ
ֲב ִדים ְק ַטנִּים
וֹרים ַוע ָ
וּב ַשׂר ְבּנֵי ח ִ
יהם ְ
סוּסים וְ רֹ ְכ ֵב ֶ
ְבּ ַשׂר ִ
ֻלּם׃
וֹלים כּ ָ
ִעם־ ְגּד ִ

ֵיהם ִכּי־ ָע ְרכוּ
וּמ ֲחנ ֶ
וּמ ְל ֵכי ָהאָרֶץ ַ
ָארֶא ֶאת־ ַה ַחיָּה ַ
יט ו ֵ
וּצ ָבאוֹ׃
ְל ִה ָלּ ֵחם ִעם־רֹ ֵכב ַהסּוּס ְ
ֲשׁר ָע ָשׂה
ֱחז ִע ָמּהּ הוּא א ֶ
ַתּ ָתּ ֵפשׂ ַה ַחיָּה וּנ ְִביא ַה ֶשּׁ ֶקר ֶנא ַ
כ וִ
יח ֶאת־נֹ ְשׂ ֵאי ָתו ַה ַחיָּה
ֶיה ְל ַה ִדּ ַ
ָהאֹתוֹת ְל ָפנ ָ
ֵיהם ֻה ְשׁ ְלכוּ ַחיִּים
ְו ֶאת־ ַה ִמּ ְשׁ ַתּחֲוִ ים ְל ַצ ְל ָמהּ ְו ֵהם ְשׁנ ֶ
ָפ ִרית׃
ֶאל־תּוֹ יַם ַה ַתּ ְב ֵערָה ַהבֹּ ֵער ְבּג ְ
אָרים נ ְָפלוּ ְל ִפי ַה ֶחרֶב ַהיֹּ ֵצאת ִמ ִפּי רֹ ֵכב ַהסּוּס
כא ְו ַה ִנּ ְשׁ ִ
וְעוֹף ָכּל־ ָכּנָף ָשׂ ְבעוּ ִמ ְבּ ָשׂרָם׃

פרק כ
וּביָדוֹ ַמ ְפ ֵתּ ַח ַה ְתּהוֹם
ָארֶא ַמ ְלאָ יוֹ ֵרד ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם ְ
א וֵ
ְורַתֹּק גָּדוֹל׃
ָחשׁ ַה ַקּ ְדמֹ ִני הוּא ַה ָשּׁ ָטן
ב ַויּ ְִתפֹּשׂ ֶאת־ ַה ַתּנִּין ֶאת־ ַהנּ ָ
ֶאסֹר אֹתוֹ ְל ֶא ֶלף ָשׁנִים׃
וֹטן ַויּ ְ
ַהשּׂ ֵ
ַחתֹּם ֵמ ַעל ַל ַמּ ְסגֵּר
יכהוּ ֶאל־ ַה ְתּהוֹם ַויּ ְִסגֹּר ָע ָליו ַויּ ְ
ג ַוַיּ ְשׁ ִל ֵ
יח עוֹד ֶאת־ ַהגּוֹ ִים ַעד־תֹּם ַה ָשּׁנִים ֶא ֶלף
ְל ִב ְל ִתּי י ִַדּ ַ
ֻתּר ִל ְז ָמן ָקטֹן׃
ְואַ ֲחרֵי־ ֵכן י ַ
ָדם ַלעֲשׂוֹת
יהם ִנ ַתּן ְבּי ָ
ֲל ֶ
יּשׁ ִבים ע ֵ
ָארֶא ִכ ְסאוֹת עֹ ְמ ִדים וְ ַל ְ
ד וֵ
וּל ַמ ַען
ֵשׁוּע ְ
רוּתי רֹאשׁ ְל ַמ ַען ֵעדוּת י ַ
ִמ ְשׁ ָפּט ְונ ְַפשׁוֹת ְכּ ֵ
וּל ַצ ְל ָמהּ ְוא
ֲשׁר א ִה ְשׁ ַתּחֲווּ ַל ַחיָּה ְ
ְדּ ַבר ָה ֱאִ הים א ֶ
ָדם ֵהם ָקמוּ ַויּ ְִחיוּ ַויּ ְִמ ְלכוּ
ָתנוּ ֶאת־ ַה ָתּו ַעל־ ִמ ְצ ָחם ְוי ָ
נְ
יח ֶא ֶלף ָשּׁנִים׃
ִעם־ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶתר ַה ֵמּ ִתים א־ ָקמוּ ַל ַחיִּים ַעד־תֹּם ֶא ֶלף ַה ָשּׁנִים זֹאת
ה ְוי ֶ
קוּמה ָה ִראשָֹׁנה׃
ִהיא ַה ְתּ ָ
קוּמה ָה ִראשָֹׁנה
ֲשׁר י ְִקחוּ ֶח ְל ָקם ַבּ ְתּ ָ
אַשׁרֵי אַ ְנ ֵשׁי־קֹ ֶדשׁ א ֶ
ו ְ
ַה ָמּוֶת א י ְִשׁ ָלט־ ָבּם ֵשׁנִית ִכּי כֹ ֲהנִים י ְִהיוּ ֵלאִ הים
וּמ ְלכוּ ִעמּוֹ ֶא ֶלף ָשׁנִים׃
ו ְִל ְמ ִשׁיחוֹ ָ
ֻתּר ַה ָשּׂ ָטן ִמ ֵבּית ִכּ ְלאוֹ׃
ז ְואַ ֲחרֵי ְכלוֹת ֶא ֶלף ַה ָשּׁנִים י ַ
אַר ַבּע ַכּנְפוֹת ָהאָרֶץ ֶאת־גּוֹג
יח ֶאת־ ַהגּוֹ ִים ְבּ ְ
ָצא ְל ַה ִדּ ַ
ח ְוי ָ
ֲשׁר א י ִָסּ ֵפר ְכּחוֹל
ילם ַל ִמּ ְל ָח ָמה ָק ָהל א ֶ
וּל ַה ְק ִה ָ
וּמגוֹג ְ
ָ
ַהיָּם׃
וֹשׁים
ֲבי אָרֶץ ַויָּסֹבּוּ ֶאת־ ַמ ֲחנֵה ַה ְקּד ִ
ט ַוַיּ ֲעלוּ ַעל־ ֶמ ְרח ֵ
ַתּרֶד ֵאשׁ ֵמ ֵאת ָה ֱאִ הים
ֱמ ָדה ו ֵ
ְו ֶאת־ ָה ִעיר ַה ֶנּח ָ
ִמן־ ַה ָשּׁ ַמיִם וַתֹּא ַכל אֹ ָתם׃
ָפ ִרית
יחם נ ִַדּח ְליָם בֹּ ֵער ְבּ ֵאשׁ ְוג ְ
ֲשׁר ִה ִדּ ָ
י ְו ַה ָשּׂ ָטן א ֶ
וֹמם
ֲשׁר־ ָשׁם ַה ַחיָּה וּנ ְִביא ַה ָשּׁ ֶקר ִל ְהיוֹת ְמ ֻענִּים ָשׁם י ָ
אֶ
וֹל ִמים׃
וֹל ֵמי ע ָ
ָלי ְָלה ַעד־ע ְ
וַ
ֲשׁר ֶארֶץ וְ ָשׁ ַמיִם נ ְָדדוּ
יּשׁב ָע ָליו א ֶ
ְה ֵ
ָארֶא ִכ ֵסּא ַז וְ גָדוֹל ו ַ
יא ו ֵ
וֹמם אַיּוֹ׃
וֹדע ְמק ָ
ִמ ָפּנָיו וְ א־נ ַ
וֹלים ִעם־ ְק ַטנִּים עֹ ְמ ִדים ִל ְפנֵי־יְה ָוֹה
ָארֶא ֶאת־ ַה ֵמּ ִתים ְגּד ִ
יב ו ֵ
אַחר נ ְִפ ָתּח הוּא ֵס ֶפר ַה ַחיִּים
וּס ָפ ִרים נ ְִפ ָתּ ִחים גַּם־ ֵס ֶפר ֵ
ְ
תוּבים ַבּ ְסּ ָפ ִרים
ֲשׁר ֵהם ְכּ ִ
וֹתם ַכּא ֶ
ֲליל ָ
ִשּׁ ְפטוּ ַה ֵמּ ִתים ַכּע ִ
ַויּ ָ
ָה ֵהם׃

רט

וֹחנָן
חזוֹן י ָ

ָתנוּ
ֲשׁר ְבּתוֹכוֹ ְו ַה ָמּוֶת ְו ַה ְשּׁאוֹל נ ְ
ִתּן ַהיָּם ֶאת־ ַה ֵמּ ִתים א ֶ
יג ַויּ ֵ
ֲשׂהוּ׃
ִשּׁ ְפטוּ ִאישׁ ִאישׁ ְכּ ַמע ֵ
ֲשׁר־ ָבּם ַויּ ָ
ֶאת־ ַה ֵמּ ִתים א ֶ
ֶה ְדפוּ ֶאל־תּוֹ יָם בֹּ ֵער ָבּ ֵאשׁ זֶה הוּא
יד ְו ַה ָמּוֶת ְו ַה ְשּׁאוֹל נ ֶ
ַה ָמּוֶת ַה ֵשּׁנִי ַהיָּם ַהבֹּ ֵער ָבּ ֵאשׁ׃
ֶה ַדּף
ֲשׁר א־ ִנ ְמ ָצא ָכתוּב ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּים נ ְ
טו ו ְָכל־ ִאישׁ א ֶ
ֶאל־תּוַֹ היָּם ַהבֹּ ֵער ָבּ ֵאשׁ׃

פרק כא
ֲד ָשׁה ִכּי ַה ָשּׁ ַמיִם ָה ִראשֹׁ ִנים
ֲד ִשׁים ְו ֶארֶץ ח ָ
ָארֶא ָשׁ ַמיִם ח ָ
א וֵ
ְו ָהאָרֶץ ָה ִראשָֹׁנה ָע ְברוּ ְו ַהיָּם ֵאין עוֹד׃
וֹחנָן
ֲד ָשׁה אָנֹ ִכי י ָ
ְרוּשׁ ַליִם ַהח ָ
וֹשׁה ֶאת־י ָ
ב ְו ֶאת־ ָה ִעיר ַה ְקּד ָ
ֶיה
יתי יֹ ֶר ֶדת ֵמ ֵאת ֱאִ הים ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם ְכּ ַכ ָלּה ְב ִק ֻשּׁר ָ
ָא ִ
רִ
ֲרוּכה ְל ַב ְע ָלהּ׃
ע ָ
ג וְקוֹל גָּדוֹל ִמן־ ַה ִכּ ֵסּא ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵלאמֹר ִהנֵּה ִמ ְשׁ ַכּן ֱאִ הים
ְה ֱאִ הים
וֹכם ֵהם י ְִהיוּ־לוֹ ְל ָעם ו ָ
ָשׁים וְ ָשׁ ַכן ְבּת ָ
ִעם־ ֲאנ ִ
י ְִהיֶה ִא ָתּם ְו ָהיֶה ָל ֶהם ֵלאִ הים׃
ֵיהם ַה ָמּוֶת א־י ְִהיֶה עוֹד ְו ֵאין
וּמ ָחה ָכל־ ִדּ ְמ ָעה ֵמ ֵעינ ֶ
ד ָ
אָבה ִכּי ָה ִראשֹׁנוֹת ָח ְלפוּ ְו ֵאינָם׃
וּצ ָע ָקה אוֹ ְד ָ
ֵא ֶבל ְ
אָמר
אָמר ִה ְננִי עֹ ֶשׂה ַהכֹּל ָח ָדשׁ ְו ֵא ַלי ַ
יּשׁב ַעל־ ַה ִכּ ֵסּא ַ
ה ְו ַה ֵ
ֱמנִים׃
ְכּתֹב ִכּי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֵכּנִים ְו ֶנא ָ
אָלף ְו ָתו ִראשׁוֹן ְואַחֲרוֹן
ֱשׂ ָתה אָנֹ ִכי ֶ
וֹסף וַיֹּא ֶמר ֶנע ָ
ו וַיּ ֶ
ו ְַל ָצּ ֵמא ֶא ֵתּן ִמ ְבּ ֵאר ַמיִם ַחיִּים ִחנָּם׃
ַצּ ַח יִירַשׁ ָכּל־ ֵא ֶלּה ַו ֲאנִי ֶא ְהיֶה־לּוֹ ֵלאִ הים ְוהוּא
ז ֵה ְמנ ֵ
י ְִהיֶה ִלּי ְל ֵבן׃
ַצּ ִחים
וּמר ְ
ֲלי ֵלב רֶֹגז ָבּנִים א ֵא ֻמן ָבּם נ ְִבזִים ְ
ֲבל ַבּע ֵ
ח אָ
זֹ ִנים וְקֹ ְס ִמים עֹ ְב ֵדי ֶפ ֶסל ְו ָכל־אַ ְנ ֵשׁי ֶשׁ ֶקר ֶח ְל ָקם ַבּיָּם
ָפ ִרית הוּא ַה ָמּוֶת ַה ֵשּׁנִי׃
ַהבֹּ ֵער ְבּ ֵאשׁ ְוג ְ
אָכים נֹ ְשׂ ֵאי ִשׁ ְב ָעה
ט ַויָּבֹא ֵא ַלי ֶא ָחד ִמן־ ִשׁ ְב ַעת ַה ַמּ ְל ִ
ָקים ַה ְמּ ֵל ִאים ֶשׁ ַבע ַה ַמּגֵּפוֹת ָהאַחֲרֹנוֹת ַוי ְַד ֵבּר ֵא ַלי
ַה ִמּ ְזר ִ
אַר ֲאֶ את־ ַה ַכּ ָלּה ֵא ֶשׁת ַה ֶשּׂה׃
ֵלאמֹר בֹּא ְו ְ
ִשּׂא ַויּ ְַר ֵאנִי ֶאת־ ָה ִעיר
רוּח ֶאל־ ַהר גָּדוֹל ְונ ָ
ִשּׂ ֵאנִי ָב ַ
י ַויּ ָ
ְרוּשׁ ַליִם ִעיר ַהקֹּ ֶדשׁ יֹ ֶר ֶדת ִמן־ ַה ָשּׁ ָמיִם
וֹלה ֶאת־י ָ
ַה ְגּד ָ
ֵמ ֵאת ֱאִ הים׃
ְה ָמּאוֹר ָלהּ זוֹ ֵר ַח ְכּ ֶא ֶבן י ְִקרַת
יה חֹ ֵפף ְכּבוֹד ֱאִ הים ו ַ
יא ו ְָע ֶל ָ
ָשׁ ֶפה ְכּ ֵעין ַתּ ְר ִשׁישׁ ָלטֹ ַהר׃
ֵע ֶרְ כּ ֶא ֶבן י ְ
וּבהּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְשׁ ָע ִרים
וֹמה ְגדֹ ָלה ְוּגבֹ ָהה ָתּסֹב אֹ ָתהּ ָ
יב ְוח ָ
תוּבים
ְשׁמוֹת ְכּ ִ
אָכים ו ֵ
ו ְַעל־ ַה ְשּׁ ָע ִרים ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַמ ְל ִ
ָאל׃
יהם ַעל־ ְשׁמוֹת ְשׁנֵים־ ָע ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
ֲל ֶ
עֵ
ָחה ְשָׁ שׁה ְשׁ ָע ִרים ָצפוֹ ָנה ְשָׁ שׁה
לשׁה ְשׁ ָע ִרים ִמ ְזר ָ
יג ְשׁ ָ
ָבה׃
וּשָׁ שׁה ְשׁ ָע ִרים ַמ ֲער ָ
ְשׁ ָע ִרים נ ְֶג ָבּה ְ
וּשׁנֵים ָע ָשׂר ֵשׁמוֹת
וֹמת ָה ִעיר ְשׁנֵים ָע ָשׂר יְסֹדוֹת ְ
וּלח ַ
יד ְ
יהם׃
ֲל ֶ
ֲקוּקים ע ֵ
יחי ַה ֶשּׂה ח ִ
ַעל־ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְשׁ ִל ֵ
ָהב ְבּיָדוֹ ָלמֹד ֶאת־ ָה ִעיר
טו ְו ַהדֹּ ֵבר ִבּי ֶה ֱחזִיק ְקנֵה ז ָ
וֹמ ָתהּ׃
ֶיה וְ ֶאת־ח ָ
ְו ֶאת־ ְשׁ ָער ָ

ָמד ֶאת־ ָה ִעיר
ָח ָבּהּ ַויּ ָ
אָר ָכּהּ ְכּר ְ
ֻבּ ַעת ְ
טז ְו ָה ִעיר ָהי ְָתה ְמר ַ
ָח ָבּהּ
אָר ָכּהּ ְור ְ
ִבּ ְקנֵה ַה ִמּ ָדּה ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֶא ֶלף ִכּ ְברַת־ ֶארֶץ ְ
אַחת ָל ֶהם׃
וְקֹ ָמ ָתהּ ִמ ָדּה ַ
אַר ַבּע אַמּוֹת ְבּ ִמ ַדּת
אַר ָבּ ִעים וְ ְ
וֹמ ָתהּ ֵמאָה ְו ְ
ָמד ֶאת־ח ָ
יז ַויּ ָ
אָכים׃
ִאישׁ ִכּי־זֹאת ִמ ַדּת ַה ַמּ ְל ִ
וֹכית
וֹפיר ִכּזְ כ ִ
ָשׁ ֶפה וְ ָה ִעיר זְ ַהב א ִ
אַב ֵני י ְ
וֹמה ְ
וּב ְניַן ַהח ָ
יח ִ
ָלטֹ ַהר׃
אַבנֵי ֵח ֶפץ ַהיְסוֹד
וֹמת ָה ִעיר ִמ ֻמ ָלּ ִאים ְבּ ָכל־ ְ
יט ְו ַהיְסֹדוֹת ְלח ַ
יעי
ְה ְר ִב ִ
ישׁי ְשׁבוֹ ו ָ
ָשׁ ֶפה ַה ֵשּׁנִ י ַס ִפּיר ַה ְשּׁ ִל ִ
ָה ִראשׁוֹן י ְ
ָקת׃
ָבּר ֶ
יעי ַתּ ְר ִשׁישׁ ַה ְשּׁ ִמינִי
ישׁי שֹׁ ַהם ַה ִשּׁ ִשּׁי אֹ ֶדם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֲמ ִ
כ ַהח ִ
ֲשׂ ִירי נֹ ֶפַ ע ְשׁ ֵתּי ֶה ָע ָשׂר ֶל ֶשׁם
יעי ִפּ ְט ָדה ָהע ִ
ַי ֲהם ַה ְתּ ִשׁ ִ
אַח ָל ָמה׃
וּשׁנֵים ֶה ָע ָשׂר ְ
ְ
ָשׁ ַער
וּשׁנֵים ָע ָשׂר ַה ְשּׁ ָע ִרים ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְפּנִינִים ָכּל־ ַשׁ ַער ו ַ
כא ְ
וֹכית ָלטֹ ַהר׃
וּרחוֹב ָה ִעיר ֶכּ ֶתם ָפּז ִכּזְכ ִ
ֵמ ֶא ָחד ַה ְפּנִינִים ְ
יכ ָלהּ יְה ָוֹה ֱאֵ הי ְצ ָבאוֹת
יתי ָשׁ ָמּה ִכּי ֵה ָ
ָא ִ
יכל א־ר ִ
כב ְו ֵה ָ
ְו ַה ֶשּׂה׃
ֵח ִכּי־ ְכבוֹד
וּלנַֹגהּ ַהָיּר ַ
כג ְו ָה ִעיר ֵאין צֹ ֶרָ להּ ְלאוֹר ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְ
ֱאִ הים אוֹ ָרהּ וְ ַה ֶשּׂה נֵר ְל ָה ִאיר ָלהּ׃
וּמ ְל ֵכי־ ֶארֶץ י ִָביאוּ
וּפדוּיִם ִמ ֶקּרֶב ַהגּוֹ ִים ָה ְלכוּ ְלאוֹ ָרהּ ַ
כד ְ
ֲדרָם׃
יה ה ָ
ֵא ֶל ָ
וֹמם א־י ִָסּגֵרוּ ו ְַלי ְָלה א־י ְִהיֶה ָשּׁם׃
ֶיה י ָ
כה ְשׁ ָער ָ
אַר ָתּם׃
ֲדר ַהגּוֹ ִים ְו ִת ְפ ְ
יה ה ַ
הוּבא ֵא ֶל ָ
כו ְו ָ
וֹע ָבה אוֹ פֹ ֵעל ָשׁ ֶקר
כז ְוא־יָבֹא ָשׁם ִאישׁ ָח ָלל ְוא ַב ַעל תּ ֵ
ֲשׁר ַל ֶשּׂה׃
יה רַק ַה ְכּ ֻת ִבים ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּים א ֶ
ִכּי ָב ֶא ָ

פרק כב
א
ב

ג
ד
ה

ו

ז

רי

וֹכית ָלטֹ ַהר יֹ ֵצא ִמ ַתּ ַחת
ַחל ַמיִם ַחיִּים ְכּ ֵעין זְ כ ִ
ַויּ ְַר ֵאנִי נ ַ
ִכּ ֵסּא ָה ֱאִ הים ְו ַה ֶשּׂה׃
וּמזֶּה ֵעץ ַחיִּים
ַחל ִמזֶּה ִ
וּבתוְֹ רחוֹב ָה ִעיר ַעל־ ְשׂ ַפת ַהנּ ַ
ְ
עֹ ֶשׂה ְפּ ִרי ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂרֵה ְפ ָע ִמים ַבּ ָשּׁנָה ִמ ֵדּי־חֹ ֶדשׁ
רוּפת ַהגּוֹ ִים׃
ְבּ ָח ְדשׁוֹ י ְַב ֵכּר ִפּ ְריוֹ ו ְָע ֵלהוּ ִל ְת ַ
וֹכהּ יִכּוֹן ִכּ ֵסּא ָה ֱאִ הים
וּבת ָ
ו ְָכל־ ֵחרֶם א־י ְִהיֶה עוֹד ְ
ְשׁ ְר ֻתהוּ׃
ֲב ָדיו י ָ
ְו ַה ֶשּׂה ַוע ָ
ָשׂאוּ ֶאת־ ְשׁמוֹ ַעל־ ִמ ְצ ָחם׃
ְו ֵהם י ְִראוּ ֶאת־ ָפּנָיו ְונ ְ
וּלאוֹר ָשׁ ֶמשׁ
ְו ֵאין ַלי ְָלה ָשׁם ְו ֵאין צֹ ֶרָ ל ֶהם ְלאוֹר נֵר ְ
וּל ָפנָיו י ְִמ ְלכוּ
יהם ְ
ֲל ֶ
ִתּן אוֹרוֹ ע ֵ
ִכּי־יְה ָוֹה ֱאִ הים י ֵ
וֹל ִמים׃
וֹל ֵמי ע ָ
ַעד־ע ְ
ֱמנִים וַיה ָוֹה ֱאֵ הי
וַיֹּא ֶמר ֵא ַלי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֵכּנִים ְו ֶנא ָ
ֲב ָדיו
יאים ָשׁ ַלח ֶאת־ ַמ ְלאָכוֹ ְל ַה ְראוֹת ֶאת־ע ָ
רוּחוֹת ַהנּ ְִב ִ
ָמים׃
ֲשׁר ִתּ ְקרֶינָה ְבּ ֶקרֶב ַהיּ ִ
ֵאת א ֶ
אַשׁרֵי ַהשֹּׁ ֵמר ִדּ ְברֵי ַהנְּבוּאָה ַבּ ֵסּ ֶפר
ִה ְננִי ָבא ַעד־ ְמ ֵהרָה ְ
ַהזֶּה׃

וֹחנָן
חזוֹן י ָ

יתי ֶאת־ ֵא ֶלּה ַוי ְִהי ְבּ ָשׁ ְמ ִעי
וֹחנָן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְו ָר ִא ִ
ח ַו ֲאנִי י ָ
ֲשׁר־ ֶה ְראַנִי
ָאפֹּל ְלר ְַג ֵלי ַה ַמּ ְלאָ א ֶ
וּב ְראֹ ִתי ֶאת־ ֵא ֶלּה ו ֶ
ִ
ֶאת־ ֵא ֶלּה ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת לוֹ׃
ְח ֵבר ֲאנִי ְל
ט וַיֹּא ֶמר ֵא ַלי א־ ֵכן ְר ֵאה אָנֹ ִכי ֶע ֶבד ָכּמוֹ ו ָ
יאים וְ ַלשֹּׁ ְמ ִרים ֶאת־ ִדּ ְברֵי ַה ֵסּ ֶפר ַהזֶּה
אַחיַ הנּ ְִב ִ
וּל ֶ
ְ
ֵלאִ הים ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה׃
ֲשׁר
י וַיֹּא ֶמר ֵא ַלי עוֹד אַל־ ַתּ ְחתֹּם ֶאת־ ִדּ ְברֵי ַהנְּבוּאָה א ֶ
מּוֹעד׃
ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּה ִכּי ָקרוֹב ַה ֵ
ֲבתוֹ
יוֹסיף ַעל־תּוֹע ָ
יוֹסיף עֲשׂוֹת ָעוֶל ְונ ְִת ָעב ִ
יא ֶבּן־ ַעו ְָלה ִ
יוֹסיף ְל ִה ְת ַק ֵדּשׁ
יוֹסיף ַעל־ ִצ ְד ָקתוֹ ו ְָקדוֹשׁ ִ
ִאישׁ ַצ ִדּיק ִ
ֻשּׁתוֹ׃
ִבּ ְקד ָ
וּשׂ ָכ ִרי ִא ִתּי ְל ַשׁ ֵלּם ְל ִאישׁ ִאישׁ
יב ַו ֲאנִי ִהנְ ִני ָבא ַעד־ ְמ ֵהרָה ְ
ֲשׂהוּ׃
ְכּ ַמע ֵ
אָלף ְו ָתו ִראשׁוֹן ְואַחֲרוֹן רֹאשׁ וָסוֹף׃
יג אָנֹ ִכי ֶ
וֹתיו ְו ָהיָה ָל ֶהם ִר ְשׁיוֹן ֶלאֱכֹל
שּׁוֹמ ִרים ֶאת־ ִמ ְצ ָ
אַשׁרֵי ַה ְ
יד ְ
ֶיה׃
ֵמ ֵעץ ַה ַחיִּים וְ ָלבֹא ָה ִעירָה ֶדּ ֶרְ שׁ ָער ָ
ַצּ ִחים
ְהקֹּ ְס ִמים ְו ַהזֹּ ִנים ְו ַה ְמר ְ
וּמחוּץ ָל ִעיר ַה ְכּ ָל ִבים ו ַ
טו ִ
ֱל ִילים ְו ָכל־אֹ ֵהב ָכּזָב וּפֹ ֵעל ָשׁ ֶקר׃
וְעֹ ְב ֵדי ָהא ִ
אָכי ְל ָה ִעיד ָל ֶכם ַעל־ ֵא ֶלּה
ֵשׁוּע ָשׁ ַל ְח ִתּי ֶאת־ ַמ ְל ִ
טז ֲאנִי י ַ
ְל ֵעינֵי ַה ְקּ ִהלּוֹת אָנֹ ִכי שֹׁ ֶרשׁ ָדּ ִוד ְוחֹ ֶטר ִמ ֶמּנּוּ אוֹר נַֹגהּ
ְכוֹכב ַה ָשּׁ ַחר׃
ו ַ
רוּח ְו ַה ַכּ ָלּה אֹ ְמ ִרים בֹּאָה־נָּא ְו ַהשֹּׁ ֵמ ַע יֹא ַמר בֹּאָה־נָּא
יז ְו ָה ַ
ו ְָכל־ ָצ ֵמא יָבֹא ְו ָכל־ ֶה ָח ֵפץ י ִַקּח ַמיִם ַחיִּים ִחנָּם׃
יוֹסיף
יח ַה ִעדֹ ִתי ְב ָכל־ ַהשֹּׁ ֵמ ַע ִדּ ְברֵי נְבוּאַת ַה ֵסּ ֶפר ַהזֶּה ִאם־ ִ
יוֹסיף ֱאִ הים ָע ָליו ֶאת־ ַה ַמּכּוֹת ַה ְכּתוּבוֹת
יהם ִ
ֲל ֶ
ִאישׁ ע ֵ
ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּה׃
יט ְו ִאם־י ְְגרַע ִאישׁ ִמ ִדּ ְברֵי ֵס ֶפר ַהנְּבוּאָה ַהזֹּאת י ְִגרַע ֱאִ הים
וּמ ִעיר ַהקֹּ ֶדשׁ ַה ְכּ ֻת ִבים ַבּ ֵסּ ֶפר
ֶאת־ ֶח ְלקוֹ ֵמ ֵס ֶפר ַה ַחיִּים ֵ
ַהזֶּה׃
אָכן ֲאנִי ָבא ַעד־ ְמ ֵהרָה
כ ְו ַה ֵמּ ִעיד ְדּ ָב ִרים ֵא ֶלּה ָענָה ֵלאמֹר ֵ
ֵשׁוּע׃
אָמן בֹּאָה־נָּא ָהאָדוֹן י ַ
ֵ
אָמן׃
ֻל ֶכם ֵ
יח אֲדֵֹנינוּ ִעם־כּ ְ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
כא ֶח ֶסד י ַ

